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لألرجنتني ،ابسم وكالة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية
افتتحت اجللسة الساعة .10/00
ومنطقة البحر الكارييب ،للمشاركة يف احلوار مع املمثلة السامية
بنود جدول األعمال من  89إىل (105اتبع)
لشؤون نزع السالح .وقد أفادت جمموعة دول أورواب الغربية ودول
مناقشة مواضيعية بشأن مواضيع حمددة وعرض مشاريع
أخرى أبهنا لن ترشح أي مسؤول لذلك احلوار .ولذلك ،سيشارك
القرارات واملقررات املقدمة يف إطار مجيع بنود جدول األعمال
السفري غارسيا موريتان ،متحداث ابسم وكالة حظر األسلحة النووية
املتعلقة بنزع السالح واألمن الدويل والنظر فيها
يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،املمثلة السامية لشؤون
الرئيس (تكلم ابإلنكليزية) :قبل املضي قدما ،أود أن أُوايف نزع السالح يف حوار مع ممثلي الدول غدا.
األعضاء آبخر املستجدات بشأن احلوار مع املمثلة السامية لشؤون
وتستمع اللجنة اآلن ،وفقا لربانمج عملها ،إىل املتكلمني
نزع السالح وغريها من املسؤولني الرفيعي املستوى يف ميدان املتبقني املدرجة أمساؤهم يف القائمة املتجددة للمجموعة ،2
حتديد األسلحة ونزع السالح املقرر إجراؤه غدا 24 ،تشرين “أسلحة الدمار الشامل األخرى” إىل الوفود الراغبة يف ممارسة
األول/أكتوبر .ويذكر األعضاء أنين عممت يف األسبوع املاضي حقها يف الرد يف إطار تلك اجملموعة .وستبدأ اللجنة بعد
رسالة على الرؤساء اإلقليميني أطلب منهم فيها تقدمي ترشيحات ذلك نظرها يف اجملموعة “ ،4األسلحة التقليدية” ،إذا مسح
للمشاركة يف احلوار وطلبت أن تقدم الرتشيحات قبل هناية يوم الوقت بذلك.
أمس 22 ،تشرين األول/أكتوبر ،الساعة  .13/00ومل أتلق،
السيد هبانداري (نيبال) (تكلم ابإلنكليزية) :تؤيد نيبال
حىت اآلن ،سوى مرشح واحد من جمموعة دول أمريكا الالتينية
البيان الذي أدىل به ممثل إندونيسيا ابسم حركة بلدان عدم
ومنطقة البحر الكارييب هو السفري غارسيا موريتان ،املمثل الدائم
االحنياز (انظر .)A/C.1/74/PV.13
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
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ال تزال قيم السالم والالعنف اخلالدة واألساسية توجه
سياسة نزع السالح يف نيبال .وظللنا نؤكد على الدوام أن العامل
يستحق أن يظل مساملا ،من دون أي هتديد أبسلحة الدمار
الشامل .وتؤيد نيبال ،بوصفها دولة طرفا يف معاهدة عدم انتشار
األسلحة النووية واتفاقية األسلحة الكيميائية واتفاقية األسلحة
البيولوجية وبلدا مضيفا ملركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع
السالح يف آسيا واحمليط اهلادئ ،النزع العام والكامل ألسلحة
الدمار الشامل جبميع أنواعها أتييدا قواي .ونيبال خالية من كل
أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنظومات إيصاهلا .فنحن ال ننتج
أو منتلك أو نستورد أو نصدر أي أسلحة دمار شامل أو
نعتزم القيام بذلك .وحنن نشجب إنتاج هذه األسلحة وختزينها
وانتشارها .ونعتقد أن استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد
األبرايء من قبل أي شخص ،بغض النظر عن الظروف ،يشكل
جرمية ضد اإلنسانية ،ولذلك ينبغي حماسبة مرتكبيها.
وغين عن القول أننا قطعنا شوطا طويال منذ دخول
اتفاقيات مثل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية واتفاقية
األسلحة الكيميائية واتفاقية األسلحة البيولوجية حيز النفاذ.
بيد أن مشروع حترير العامل من استخدام أسلحة الدمار الشامل
مل يكتمل بعد .وتعتقد نيبال اعتقادا راسخا أن السلم واألمن
الدوليني يعتمدان على االلتزام األمني بتلك الصكوك الدولية
لنزع السالح .وحنن مسرورون آبلية التشغيل والتحقق الفعالة
التفاقية األسلحة الكيميائية ،فضال عن تعزيز استخدام املواد
الكيميائية لألغراض السلمية .ونقدر الدور الذي تضطلع به
منظمة حظر األسلحة الكيميائية يف ذلك الصدد.
وال ميكن املغاالة يف التشديد على التنفيذ الفعال التفاقية
األسلحة البيولوجية إذا أردان أن مننع إمكانية تطوير األسلحة
البيولوجية بسهولة وإساءة استخدامها من قبل اجلهات اخلطأ
ولدوافع خفية .وال تزال بعض أقل البلدان األقل منوا والبلدان
النامية تلتزم التزاما اثبتا بنزع السالح وعدم االنتشار ،على الرغم
2/39

23/10/2019

من أهنا تفتقر إىل املوارد التقنية واملالية الكافية وإىل تعزيز القدرة
على اإلنفاذ الضرورية لالمتثال ألحكام خمتلف املعاهدات
والقرارات املتصلة بنزع السالح .ويكتسي الدعم الدويل ،مبا يف
ذلك لتعزيز االستخدامات السلمية للتكنولوجيات الكيميائية
والبيولوجية وبناء القدرات ،أمهية ابلغة يف ذلك الصدد.
ويف اخلتام ،يشدد وفد بلدي على أمهية تعزيز التعاون
والدعم الدوليني يف األنشطة املتصلة بنزع السالح .ولذلك
تدعو نيبال إىل تعزيز التعاون الدويل بتعزيز القدرة املؤسسية
للبلدان احملتاجة .وكذلك فإن التعاون الدويل مطلوب ،على
سبيل املثال ،من أجل تعزيز االستغالل السلمي للمواد ذات
االستخدام املزدوج لصاحل البشرية ،وفقا ألحكام اتفاقية
األسلحة الكيميائية واتفاقية األسلحة البيولوجية .سيكون النص
الكامل لبياين متاحا على املوقع اإللكرتوين .PaperSmart
السيد سيتومورانغ (إندونيسيا) (تكلم ابإلنكليزية) :تؤيد
إندونيسيا البيانني اللذين أدىل هبما ممثال إندونيسيا ،ابسم حركة
بلدان عدم االحنياز ،ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،ابسم
رابطة أمم جنوب شرق آسيا (انظر .)A/C.1/74/PV.13
إن استخدام أسلحة الدمار الشامل عمل غري إنساين
ويستحق الشجب أخالقيا وغري مقبول قانوان وحتظره اتفاقية
األسلحة الكيميائية واتفاقية األسلحة البيولوجية .وكلتا االتفاقيتني
أساسيتان للهيكل الدويل لنزع السالح وعدم االنتشار .وأود أن
أشدد على عدة نقاط ،فيما يتعلق ابتفاقية األسلحة الكيميائية.
أوال ،تتقيد إندونيسيا ،بوصفها طرفا يف االتفاقية ،ابلتنفيذ
الكامل والفعال وغري التمييزي اللتزاماهتا .وحتث إندونيسيا مجيع
الدول اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية على االنضمام إليها من
دون أتخري أو شروط مسبقة ،ألن إضفاء الطابع العاملي عليها
سيكفل حتقيق أهدافها وغاايهتا ابلكامل .اثنيا ،تعيد إندونيسيا
أتكيد أمهية كفالة أن تتمكن منظمة حظر األسلحة الكيميائية
من أداء واجبها من دون تسييس ،عالوة على حفاظها على
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حيادها ومهنيتها يف الوفاء بواليتها .اثلثا ،ينبغي تعزيز التعاون
الدويل يف ميدان األنشطة الكيميائية لألغراض اليت ال حتظرها
االتفاقية من دون متييز أو قيود.
وابالنتقال اآلن إىل اتفاقية األسلحة البيولوجية ،يود وفد
بلدي أن يسلط الضوء أوال على أن وضع بروتوكول ملزم قانوان
بشأن مجيع مواد االتفاقية ،مبا يف ذلك نظام التحقق اخلاص
هبا ،هو أكثر السبل مصداقية واستدامة لتعزيز االتفاقية .اثنيا،
ينبغي لنا أن نعزز التعاون واملساعدة والتبادالت الدولية يف جمال
السموم ومعدات العوامل البيولوجية وتقنياهتا لألغراض السلمية.
وجيب تنفيذ أحكام املادة  10من االتفاقية على النحو الواجب.
اثلثا ،ينبغي متابعة مجيع املبادرات الرامية إىل تعزيز االتفاقية يف
إطار طرائقها املتفق عليها .فمن شأن إقامة أي صلة بصكوك
خارجية أن يؤدي إىل بروز انقسامات ال لزوم هلا فيما بني الدول
األعضاء وأن يعوق يف هناية املطاف فعالية االتفاقية.
ويف اخلتام ،تقف إندونيسيا على أهبة االستعداد للعمل
مع مجيع البلدان األخرى يف االجتماع املقبل للدول األطراف يف
اتفاقية األسلحة البيولوجية ،بصفتها الوطنية وكعضو يف املكتب
على حد سواء .وينبغي جلميع الدول األطراف أن تركز على
املسائل املوضوعية وأن متتنع عن تسييس االجتماع .وأنمل يف
أنه يسفر عن نتيجة إجيابية تؤدي إىل مؤمتر استعراضي انجح
يف عام  .2021سيكون النص الكامل لبيان إلندونيسيا متاحا
على املوقع اإللكرتوين .PaperSmart
السيد ريتشاردسون (سانت لوسيا) (تكلم ابإلنكليزية):
يشرفين أن أتكلم ابسم الدول الـ  14األعضاء يف اجلماعة
الكاريبية بشأن جمموعة “أسلحة الدمار الشامل األخرى”.
وتؤيد اجلماعة الكاريبية البيان الذي أدىل به ممثل إندونيسيا ابسم
حركة بلدان عدم االحنياز (انظر .)A/C.1/74/PV.13
ال ميكننا أن نغض الطرف عن حقيقة أن السلم واألمن
الدوليني يتعرضان للتهديد .وال تزال اجلماعة الكاريبية تشجب
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استخدام األسلحة اليت ميكن يف حالة استخدامها مرة واحدة
أن تتسبب يف خسائر واسعة النطاق يف األرواح وأضرار بيئية
جسيمة .وهتدد هذه الظروف حتقيق التنمية املستدامة ورمبا
يكون هلا أثر إنساين شديد الضرر .وعليه ،تؤكد اجلماعة
الكاريبية جمددا أتييدها الكامل التفاقية األسلحة الكيميائية
ولعمل منظمة حظر األسلحة الكيميائية .ونشيد ابلتقدم احملرز
يف إزالة خمزوانت األسلحة الكيميائية منذ دخول االتفاقية حيز
النفاذ قبل  22عاما .وحنن مقتنعون إبسهامها املهم يف حتقيق
هدف نزع السالح العام الكامل.
وكما ذكران مرارا وتكرارا ،فإنه ال ميكن تربير استخدام
األسلحة الكيميائية على اإلطالق وحتت أي من الظروف .إن
الستخدام هذه األسلحة عواقب إنسانية وبيئية وخيمة .وجيب
أن نكفل إجراء حتقيق كامل ونزيه يف أي استخدام من هذا القبيل
ومساءلة اجلناة .ونرى أن بوسع تلك التحقيقات أن تساعد يف
زايدة تعزيز القواعد اليت حترم استخدام األسلحة الكيميائية،
وهي خطوة هامة ورمبا تسهم يف إنصاف ضحااي هذه األعمال
الشنيعة .ونرى أن اتفاقية األسلحة الكيميائية صك هام لصون
السالم واألمن وندعو الدول املتبقية اليت مل توقع أو تصدق عليها
إىل االنضمام إىل الدول األطراف األخرى يف جهودها الرامية إىل
حتقيق عامليتها .ونؤكد للجنة أتييدان لالمتثال الكامل ألحكام
االتفاقية .ونرحب ابجلهود املبذولة لتعزيز التعاون بني أصحاب
املصلحة الرئيسيني امتثاال لألهداف اليت حددهتا االتفاقية.
وال تزال تُستخدم جمموعة متنوعة من أسلحة الدمار
الشامل األخرى يف النزاعات .وتؤكد اجلماعة الكاريبية أيضا
أتييدها التفاقية األسلحة البيولوجية .ونرى أن املشاركة البناءة
واملتسقة يف املسائل املتصلة ابتفاقية األسلحة البيولوجية مهمة
للغاية يف الوقت الراهن ،ابلنظر إىل أن التطورات الراهنة يف جمال
العلم والتكنولوجيا تزيد من احتماالت احلصول على األسلحة
البيولوجية واستخدامها ،مبا يف ذلك من قبل اجلهات الفاعلة
3/39

A/C.1/74/PV.14

من غري الدول .ونرحب ابلتقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية .ولكن
لكي يتسىن تنفيذها تنفيذا كامال وفعاال ،فمن األمهية مبكان
كفالة إكمال التدابري الوطنية املتخذة على الصعيدين اإلقليمي
والدويل .وكما قلنا يف املاضي ،فإننا نتفق مع الرأي القائل أبن
من املهم التحقيق يف أي استخدام مزعوم لألسلحة البيولوجية
والكشف عن أي أفعال غري مشروعة على وجه السرعة ،األمر
الذي قد يكون رادعا ألي استخدام ضار حمتمل.
وقد وسم تفرد بلداننا ومواطن ضعفها معظم التحدايت
اليت تواجه بلدان اجلماعة الكاريبية .وندرك أيضا سهولة اخرتاق
حدودان البحرية والربية ،ما يسبب حتدايت إضافية لسالم
بلداننا وأمنها .وابلتايل ،فنحن نشعر ابلقلق إزاء التحدايت
املتزايدة للسلم واألمن الدوليني اليت يسببها اإلرهابيون وغريهم
من اجلهات الفاعلة من غري الدول ،خاصة حني يرتبط ذلك
حبيازهتم ألي من أنواع أسلحة الدمار الشامل .وعليه ،عملت
اجلماعة الكاريبية على وضع اسرتاتيجية للجماعة معنية مبكافحة
اإلرهاب ابلتعاون مع األمم املتحدة .ونرحب مبثل هذه اجلهود
املشرتكة الرامية إىل املساعدة على صون السلم واألمن .وعلى
الرغم من التحدايت اليت قد نواجهها ،فإننا ملتزمون ابلوفاء
ابلتزاماتنا وفقا لقرار جملس األمن .)2004( 1540
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األسلحة الكيميائية ،أي استخدام هلذه األسلحة يف أي ظرف
من الظروف ،وتدين منتهكي تلك القاعدة .ونؤيد متاما رصد
منظمة حظر األسلحة الكيميائية لالستخدام املزعوم لألسلحة
الكيميائية والتحقق منه حبزم ،فضال عن توفري بناء القدرات .ويف
حني جتب مساءلة اجلناة عن أفعاهلم ،جيب أن ينشأ تنفيذ اآللية
التابعة هلا من حوار شامل قائم على توافق اآلراء .وجيب احلفاظ
على حياد منظمة حظر األسلحة الكيميائية واستقالهلا ،وأن
تتوفر هلا املوارد املناسبة .وندعو مجيع الدول األطراف إىل الوفاء
ابلتزاماهتا يف تنفيذ التعهدات الواردة يف االتفاقية ،وال سيما
تدمري املخزوانت املتبقية من األسلحة الكيميائية.

وتؤكد اتيلند جمددا التزامها ابتفاقية األسلحة البيولوجية
وتتطلع إىل زايدة تعزيزها عن طريق وضع بروتوكول للتحقق
ملزم قانوان .ونعمل ضمن جهودان املستمرة لتعزيز التدابري
الوطنية ،على صياغة إطار خلطة اتيلند الوطنية لالستجابة
حلاالت الطوارئ ذات الصلة ابألسلحة البيولوجية .وشاركت
اتيلند ووحدة دعم التنفيذ أيضا  -يف إطار اجتماع اللجنة
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ املعقود يف حزيران/
يونيه  -يف استضافة حلقة عمل إقليمية لدول جنوب شرق آسيا
بشأن التأهب الستخدام األسلحة البيولوجية ،بغية تبادل أفضل
وختاما ،أود أن أغتنم هذه الفرصة ألؤكد مرة أخرى التزام املمارسات يف جمال بناء القدرات.
إن العامل معرض خلطر انتكاس التقدم املطرد احملرز حنو
اجلماعة الكاريبية ابإلزالة التامة جلميع أسلحة الدمار الشامل،
فضال عن هدفنا املشرتك املتمثل يف صون السلم واألمن الدوليني .القضاء على األسلحة الكيميائية والبيولوجية .ولذلك جيب على
السيدة مواتاترن (اتيلند) (تكلم ابإلنكليزية) :تؤيد اتيلند اجملتمع الدويل أن يتجاوز انقساماته السياسية وأن يوحد جهوده
البيانني اللذين أدىل هبما ممثال إندونيسيا ،ابسم حركة بلدان يف تعزيز املعايري املناهضة الستخدام هذه األسلحة واحلفاظ على
عدم االحنياز ،ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،ابسم رابطة أمم نزاهة النظام العاملي لنزع السالح وعدم االنتشار.

السيد نغوندزي (جنوب أفريقيا) (تكلم ابإلنكليزية):
جنوب شرق آسيا (انظر .)A/C.1/74/PV.13
ويعرض جتدد احلوادث اليت تستخدم فيها أسلحة الدمار ال تزال اإلزالة التامة ألسلحة الدمار الشامل إحدى األولوايت
ّ
الشامل السلم واألمن الدوليني للخطر ،مبا يف ذلك من عواقب الرئيسية للسياسة اخلارجية جلنوب أفريقيا .ونرحب يف جمال
إنسانية مدمرة .وتعارض اتيلند ،بصفتها دولة طرفا ملتزمة ابتفاقية األسلحة الكيميائية ابلتقدم احملرز يف تدمري خمزوانت األسلحة
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الكيميائية .ومع ذلك ،ندعو إىل التدمري الفوري للمخزوانت
املعلنة املتبقية لتخليص العامل متاما من تلك األسلحة الفتاكة
متشيا مع أهداف اتفاقية األسلحة الكيميائية.
وأود أن أكرر دعم وفد بلدي لعمل املدير العام ملنظمة حظر
األسلحة الكيميائية .وأنمل أن يزداد تعزيز برانمج أفريقيا التابع
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية بواسطة برامج بناء القدرات
وأهدافها ونواجتها القابلة للقياس .ولذلك حنثها على التعجيل
بتقدمي مساعداهتا إىل املختربات يف البلدان النامية لتمكينها من
أن تصبح خمتربات اتبعة للمنظمة وميكن أن تستعني هبا املنظمة
يف حالة استخدام األسلحة الكيميائية يف مناطقها اجلغرافية،
األمر الذي من شأنه أن ميضي شوطا طويال يف متكني املسعفني
األوائل ومتكينهم من حتديد التدخالت االسرتاتيجية السريعة
واملالئمة واملسرتشدة علميا .وتشدد جنوب أفريقيا أيضا على
أمهية تعزيز بناء القدرات والتعاون الدويل لصاحل الدول األطراف
عن طريق نقل التكنولوجيا واملعارف واملواد واملعدات لألغراض
السلمية .ويف ذلك الصدد ،يسرين أن أقدم تقريرا عن إسهامنا
يف بناء القدرات ابستضافة دورة دراسية عن الكيمياء التحليلية
عقدت يف خمتربات بروكتكنك يف بريتوراي يف أاير/مايو يف إطار
برانمج أفريقيا.
وفيما يتعلق ابتفاقية األسلحة البيولوجية ،رحبت جنوب
أفريقيا بعقد اجتماعات خرباء اتفاقية األسلحة البيولوجية يف إطار
برانمج ما بني الدورات للفرتة  2020-2018واالستعدادات
لعقد مؤمتر االستعراض التاسع لالتفاقية يف عام .2021
وأسهمت جنوب أفريقيا ابلنيابة عن حركة بلدان عدم االحنياز
يف أعمال اجتماعات اخلرباء من خالل رائستها الجتماع اخلرباء
املعين بتعزيز تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين .وسنواصل
العمل بشكل بناء من أجل التوصل إىل نتيجة ميكن أن تعزز
االتفاقية وتنفيذها بصورة متوازنة ،مبا يف ذلك بواسطة عملية
معززة بني الدورات وتستفيد من املوارد املناسبة.
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وأخريا ،يود وفد بلدي أن يؤكد أن إضفاء الطابع العاملي
على اتفاقية األسلحة البيولوجية واتفاقية األسلحة الكيميائية
أمر حاسم لتدمري مجيع األسلحة البيولوجية والكيميائية بصورة
فعالة .وندعو البلدان اليت ليست أطرافا فيهما بعد إىل االنضمام
إليهما دون مزيد من التأخري .وسيكون النص الكامل لبياين
متاحا على البوابة املوفرة للورق .PaperSmart
السيد هاينوتشي (النمسا) (تكلم ابإلنكليزية) :تؤيد
النمسا أتييدا متاما البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب
(انظر  ،)A/C.1/74/PV.13وأود أن أضيف بصفيت الوطنية بعض
املالحظات بشأن املسائل ذات األمهية اخلاصة لبلدي.
تؤيد النمسا أتييدا اتما عاملا خاليا من مجيع أسلحة
الدمار الشامل .وندعو مجيع الدول إىل االنضمام إىل مجيع
املعاهدات ذات الصلة وتنفيذها بصرامة .ولذلك تدين النمسا
بشدة أي استخدام ألسلحة الدمار الشامل ،سواء كانت نووية
أو بيولوجية أو كيميائية .إن اتفاقية األسلحة الكيميائية عنصر
هام من عناصر النظام الدويل لنزع السالح وعدم االنتشار،
واالستخدام املروع لألسلحة الكيميائية يف السنوات األخرية أمر
غري مقبول .وهو يتعارض مع املعايري والقواعد الدولية وميثل إهانة
للنظام الدويل القائم على القواعد الذي نعتمد عليه مجيعا يف
أمننا .ولذلك تؤكد النمسا إدانتها أبشد العبارات ألي استخدام
لألسلحة الكيميائية من قبل أي جهة ويف أي وقت وحتت أي
ظرف من الظروف .وجيب أال يكون هناك أبدا إفالت من
العقاب على استخدام هذه األسلحة البشعة .ولذلك ،نشيد
جبميع اجلهود الرامية إىل حماسبة املسؤولني عن استخدامها.
والنمسا عضو يف الشراكة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب
على استخدام األسلحة الكيميائية وتؤيد أتييدا اتما جهودها
وآلياهتا اليت تكمل اآلليات الدولية ملكافحة انتشار األسلحة
الكيميائية .ونود أن نسجل ثقتنا الكاملة يف العمل املهين واحملايد
واملوضوعي لبعثة تقصي احلقائق التابعة ملنظمة حظر األسلحة
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الكيميائية وفريق تقييم اإلعالانت وفريق التحقيق وحتديد اهلوية
التابعني هلا.
إننا نعيش يف عامل يشهد تقدما علميا سريعا .وكانت
اتفاقية األسلحة البيولوجية أول اتفاقية حتظر فئة كاملة من فئات
أسلحة الدمار الشامل .ومن مصلحة أمننا مجيعا أن نتأكد من
أن نظامنا للمعاهدات الدولية ال يزال مواكبا لتلك السرعة.
ويف ذلك السياق ،نرحب ابجتماعات خرباء اتفاقية األسلحة
البيولوجية ،اليت تتيح إجراء تبادالت متعمقة بشأن املسائل ذات
الصلة بصفة خاصة بتنفيذ االتفاقية .والسماح حبيز ملناقشة
وتبادل اآلراء وأفضل املمارسات تدبري هام من تدابري بناء الثقة،
ونتطلع إىل مواصلة تلك املناقشات على مستوى اخلرباء.
السيد هوانغ (فرنسا) (تكلم ابلفرنسية) :تؤيد فرنسا
البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب (انظر
.)A/C.1/74/PV.13
لقد اختفت األسلحة الكيميائية تقريبا وصدقت كل دولة
تقريبا على اتفاقية األسلحة الكيميائية .غري أهنا استخدمت مرة
أخرى ،بعد ذلك ،يف سورية يف عام  ،2013واستمر النظام
السوري يف استخدامها منذ ذلك احلني .لقد شاهدان يف رعب
عودة ظهور هذه األسلحة يف سياقات أخرى ،أوالً يف أيدي
داعش ،الذي استخدم غاز اخلردل يف سورية والعراق ،مث يف ماليزاي
يف شباط/فرباير  ،2017حيث قُتل مواطن من كوراي الشمالية
ابستخدام عامل  VXاملؤثر على األعصاب .ويف عام 2018
تعرض العديد من األشخاص يف بريطانيا ملادة كيميائية من النوع
العسكري طورهتا روسيا .وقد أكدت آلية التحقيق املشرتكة
بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة مسؤولية
النظام السوري وكذلك تنظيم داعش عن حوادث استخدامها
يف سورية .كما أكدت بعثة االستجابة السريعة واملساعدة التابعة
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية طبيعة العامل الكيميائي الذي
عثر عليه يف اململكة املتحدة .ولذلك فإن تعزيز منظمة حظر
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األسلحة الكيميائية من خالل إنشاء آلية جديدة للتحقيق
واإلسناد كان أمرا حيوي األمهية .واستخدام هذه األسلحة كسر
احلظر املفروض عليها ،ولذلك جيب فرض اجلزاءات املناسبة.
وهلذا السبب ،أُطلقت الشراكة الدولية ملكافحة اإلفالت من
العقاب على استخدام األسلحة الكيميائية يف ابريس يف عام
 ،2018وانضمت إليها حىت اآلن  40دولة.
ومسألة نظم إيصال أسلحة الدمار الشامل ابلغة األمهية
أيضا .وينبغي لنا أن نتوقف عند مسألة تطوير كوراي الشمالية
للقذائف العابرة للقارات .وحىت اآلن ،ال ميتلك سوى عدد قليل
من الدول تلك األسلحة الفتاكة ،مما يضع على عاتقها مسؤولية
خاصة .ويف املستقبل ،إذا مل نعمل مجيعا على ضمان السيطرة
الكافية ،وواصلت كوراي الشمالية االنتشار ،فكم عدد البلدان
اليت ستمتلكها؟ فعلميات إيران إلطالق القذائف التسيارية
عامل مزعزع لالستقرار وتتعارض مع أحكام قرار جملس األمن
 .)2015( 2231ومن امللح أن نكثف جهودان لتعزيز الرتتيبات
املتعددة األطراف ،مبا يف ذلك مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع
انتشار القذائف التسيارية ،وكذلك عن طريق إضفاء الطابع
العاملي على نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف.
وسرتأس فرنسا االجتماع املقبل للدول األطراف يف اتفاقية
األسلحة البيولوجية هذا العام .ونرحب ابلعمل املمتاز اجلاري
وأنمل أن يستمر الزخم .وستواصل فرنسا العمل على كفالة
التنفيذ الفعال لالتفاقية وستلتزم ابلبحث عن حلول مبتكرة
لتحسني الشفافية وبناء الثقة .وعلى الصعيد احمللي ،سنواصل
تعزيز آلية طوعية الستعراض األقران هتدف إىل التمكني من
إجراء تقييم مجاعي وتشاركي لتنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوجية،
فضال عن تعزيز التعاون واملساعدة من خالل تبادل اخلربات.
وسيكون النص الكامل لبياين متاحا على البوابة املوفرة
للورق .PaperSmart
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السيد بيك يونغ جني (مجهورية كوراي) (تكلم ابإلنكليزية):
تود مجهورية كوراي أن تؤكد من جديد أمهية اتفاقية األسلحة
الكيميائية واتفاقية األسلحة البيولوجية بوصفهما من الركائز
األساسية للنظام العاملي لنزع السالح وعدم االنتشار .ويالحظ
وفد بلدي مع ابلغ القلق أن فريق تقييم اإلعالانت التابع ملنظمة
حظر األسلحة الكيميائية ال يزال غري قادر على التحقق من دقة
واكتمال اإلعالن األويل لسورية .وحنث اجلمهورية العربية السورية
على التعاون معه على أكمل وجه ممكن من أجل معاجلة مجيع
املسائل املعلقة املتعلقة ابإلعالن .ونود أيضا أن نكرر اإلعراب
عن دعمنا املستمر لعمل بعثة تقصي احلقائق التابعة ملنظمة
حظر األسلحة الكيميائية ونتطلع إىل عملها اجلاري ،مبا يف ذلك
السيد انكاي (الياابن) (تكلم ابإلنكليزية) :ال ينبغي
ما يتعلق حبادث وقع يف كبانة يف أاير/مايو.
السماح ابستخدام أسلحة الدمار الشامل حتت أي ظرف
ونؤكد من جديد أتييدان للقرار الذي اختذته الدورة من الظروف ،وجيب تعزيز اتفاقية األسلحة البيولوجية واتفاقية
االستثنائية الرابعة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة األسلحة الكيميائية والصكوك الدولية األخرى .ومع ذلك ،فقد
الكيميائية يف حزيران/يونيه  2018والذي أنشئ على أساسه استخدمت األسلحة الكيميائية ،وهذا يشكل هتديدا خطريا
فريق التحقيق وحتديد اهلوية .ومع ذلك ،يشعر وفدي بقلق وملحا لنا مجيعا .وإذا حدث ذلك مرة أخرى ،فيجب على
عميق إزاء منع أعضاء الفريق من الوصول إىل املنطقة يف سورية اجملتمع الدويل أن يعمل معا إلدانته ،وجيب حتديد هوية اجلناة
وإىل الواثئق الضرورية .وحنث مجيع الدول األطراف املهتمة على ومساءلتهم .ويف هذا الصدد ،ترحب الياابن إبنشاء فريق التحقيق
تقدمي كل دعم ممكن لعمل فريق التحقيق وحتديد اهلوية .وسيظل وحتديد اهلوية وبدء عمله يف سورية .وقد ساعدت الياابن يف
التطبيق العاملي التفاقية األسلحة الكيميائية إحدى أولوايتنا حتسني خمتربات منظمة حظر األسلحة الكيميائية ملساعدهتا على
العليا .وحيث وفد بلدي الدول األربع غري األطراف يف االتفاقية حتديد هوية اجلناة ،وستواصل دعم وتعزيز عملها .لقد أوفت
على االنضمام إليها يف أقرب وقت ممكن بدون مزيد من التأخري الياابن بدقة ابلتزاماهتا مبوجب اتفاقية األسلحة الكيميائية ،مبا
يف ذلك تدمري األسلحة الكيميائية املرتوكة يف الصني .وقد مت
أو شروط مسبقة.
وقد زادت أوجه التقدم يف العلم والتكنولوجيا من خماطر ابلفعل تدمري ما يقرب من  57 000من أصل  75 000من
انتشار األسلحة البيولوجية ،وأعتقد أن اتفاقية األسلحة البيولوجية األسلحة الكيميائية املرتوكة اليت مت اسرتدادها .ونتمتع بتعاون
ينبغي أن تظل اإلطار الدويل الرئيسي للتصدي لتلك التحدايت .الصني وتنسيقها الكاملني يف تلك العملية الصعبة اليت مل يسبق
ويف ذلك الصدد ،يرحب وفدي ابملناقشات املتعمقة بشأن هلا مثيل ،واليت مل يكن تنفيذها ممكنا من دوهنما ،وتود الياابن
إنشاء املنتدى االستشاري للخرباء يف جمايل العلوم والتكنولوجيا .أن تؤكد التزامها مبواصلة مجيع اجلهود املمكنة للنهوض بذلك
ونؤيد أيضا وضع مبادئ توجيهية ملساعدة الدول اليت قد تطلب املشروع الصعب.
املساعدة يف إطار املادة السابعة من االتفاقية .وتنفذ حكوميت
بنشاط التزاماهتا مبوجب اتفاقية األسلحة البيولوجية بتقدمي
تقارير عن تدابري بناء الثقة ،وسن تشريعات حملية ،وإدارة نظام
مراقبة الصادرات ،وبناء القدرات التشغيلية .وحنن ملتزمون أيضا
ابجلهود الدولية لبناء القدرات على الصعيدين الثنائي واملتعدد
األطراف ،على سبيل املثال من خالل تقدمي برامج مساعدة
للبلدان النامية ابلتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدويل،
واملشاركة يف برامج بناء القدرات ،وال سيما من خالل برانمج
العمل من أجل األمن الصحي العاملي والشراكة العاملية ملكافحة
انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل.
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لقد اضطلعت اتفاقية األسلحة البيولوجية بدور حيوي حصول اإلرهابيني أو غريهم من اجلهات الفاعلة غري املأذون هلا
يف صون السلم واألمن الدوليني .وتعتقد الياابن أنه ينبغي من غري الدول على أسلحة الدمار الشامل.
للدول األطراف ،خالل برامج اتفاقية األسلحة البيولوجية فيما
مل ترتدد بنغالديش قط يف الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب خمتلف
بني الدورات ،أن تطور املناقشة بشأن كيفية تعزيز االتفاقية ،أحكام اتفاقية األسلحة الكيميائية .وقدمت بنغالديش يف عام
وذلك مثال من خالل املساعدة املتصلة ابملادة السابعة وعملية  ،1997فور التصديق على اتفاقية األسلحة الكيميائية ،اإلعالن
استعراض العلم والتكنولوجيا ،بغية حتقيق نتائج ملموسة وحمددة الالزم بشأن األسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها .وقد قمنا بسن
يف املؤمتر االستعراضي التاسع للدول األطراف املقرر عقده يف قانون حيظر األسلحة الكيميائية يف عام  2006ووضعنا القواعد
عام  .2021وقد اضطلعت الياابن بعدد من مشاريع بناء الوطنية ذات الصلة يف عام  .2010وبعد ذلك ،أنشأان اهليئة
القدرات املتصلة ابتفاقية األسلحة البيولوجية ابلشراكة مع الوطنية لبنغالديش املختصة ابتفاقية األسلحة الكيميائية .ونكرر
مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح ووحدة دعم تنفيذ دعوتنا إىل إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية .ومن األمهية
اتفاقية األسلحة البيولوجية .وأنمل أن يساعد ذلك الدول مبكان أن تدمر الدول اليت ال تزال متتلك أسلحة كيميائية
األطراف املشاركة على تعزيز قدرهتا على الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب خمزوانهتا املتبقية .وابإلضافة إىل ذلك ،جيب أن نكفل اليقظة
اتفاقية األسلحة البيولوجية.
املستمرة من أجل منع ظهورها من جديد وزايدة انتشارها.

وتشدد الياابن أيضا على أمهية تنفيذ قرار جملس األمن
 .)2004( 1540وقد أسهمنا ابستمرار حبوايل مليون دوالر
سنواي يف مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح لدعم
التزامات التنفيذ ،وسنواصل القيام بذلك خالل االستعراض
الشامل املقبل املقرر إجراؤه يف عام .2021
ويف اخلتام ،تشدد الياابن على أمهية تعزيز السلطات
واألنظمة الدولية ذات الصلة من أجل حتقيق هدف عامل خال
من أسلحة الدمار الشامل ،ونؤكد على ضرورة بذل جهود
مشرتكة والتعاون فيما بني اجلهات املعنية .وقد مت رفع النص
الكامل لبياين على البوابة املوفرة للورق .PaperSmart
السيد إسالم (بنغالديش) (تكلم ابإلنكليزية) :تؤيد
بنغالديش البيان الذي أدىل به ممثل إندونيسيا ابسم حركة بلدان
عدم االحنياز (انظر .)A/C.1/74/PV.13

وتدين بنغالديش أبشد العبارات استخدام األسلحة
الكيميائية من جانب أي جهة ويف أي مكان وحتت أي ظرف
من الظروف .ويف ذلك الصدد ،نشدد على األمهية القصوى
لدعم مصداقية ونزاهة منظمة حظر األسلحة الكيميائية ومتكني
أمانتها الفنية من الوفاء بواليتها ومسؤولياهتا .وبوصفنا عضوا
منتخبا يف اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية،
نواصل القيام بدوران يف اجلهود العاملية الرامية إىل نزع السالح
الكيميائي .وقد أسهمنا مؤخرا مببلغ  15 000دوالر لدعم
مشروع لتحسني املختربات واملعدات احلالية ملنظمة حظر
األسلحة الكيميائية .كما اشرتكنا معها يف العام املاضي يف تنفيذ
مشروعها يف أكرب مستشفيني يف ّ
دكا هبدف حتسني قدرهتما
على إدارة الطوارئ يف حالة وقوع حادث كيميائي.

وإىل جانب اتفاقية األسلحة الكيميائية ،ال نزال ملتزمني
وننضم إىل اآلخرين يف التأكيد على احلاجة إىل زايدة تعزيز أيضا ابلوفاء أبحكام اتفاقية األسلحة البيولوجية .ونشاطر
اجلهود املتعددة األطراف ملنع استعمال أسلحة الدمار الشامل الشواغل بشأن أوجه التقدم يف العلوم البيولوجية اليت ميكن أن
أو التهديد ابستعماهلا .ويساوران قلق عميق إزاء تزايد إمكانية تسهم يف زايدة انتشار األسلحة البيولوجية .ومثة حاجة كبرية
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إىل احلد من الصكوك الدولية القائمة لكي نظل يقظني فيما وعليه يدعو اجملتمع الدويل للعمل على رفع القيود وتسهيل نقل
يتعلق ابلتكنولوجيا السريعة التطور يف امليدان البيولوجي .ولذلك التكنولوجيات واملواد الكيميائية ،خاصة لفائدة الدول النامية.
نشدد على أمهية مضاعفة جهودان لتعزيز القدرة التنفيذية لألمم
وتعرب اجلزائر ،من جديد ،عن إمياهنا أبن التنفيذ التام
املتحدة يف ذلك الصدد .ونشدد أيضا على أمهية التنفيذ الكامل جلميع أحكام اتفاقية حظر األسلحة البيولوجية كفيل بتحقيق
للمادة العاشرة من اتفاقية األسلحة البيولوجية املتعلقة ابألغراض األهداف املرجوة منها ،كما ترى أنه آن األوان لتعزيزها بصك
السلمية .ويف ذلك السياق ،نكرر التأكيد على ضرورة مواصلة دويل ملزم قانوان يتعلق بوضع آلية حتقق فعالة متكننا من متابعة
تعزيز وحدة دعم تنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوجية لالستجابة تنفيذ بنود هذه االتفاقية.
بفعالية ملختلف احتياجات الدول األطراف يف جمال بناء
وتؤكد اجلزائر على ضرورة تفعيل مؤمتر نزع السالح قصد
القدرات .إن تعزيز االستخدام السلمي للبيولوجيا عنصر حاسم
التوصل إىل توصيات تتعلق إبمكانية إجراء مفاوضات حول
يف تنفيذ االتفاقية.
األنواع اجلديدة من أسلحة الدمار الشامل اليت يتم حتديدها،
وسيكون النص الكامل لبياننا متاحا على بوابة اخلدمات خاصة تلك األصناف املعروفة ،كاألسلحة اإلشعاعية واألسلحة
املوفرة للورق .PaperSmart
الفسفورية ،من جهة ،والسهر دون تطوير أنواع جديدة هتدد
السيد الشاييب (اجلزائر) :إن األزمات املختلفة اليت السلم واألمن العامليني.
ابت يواجهها العامل متلي علينا مجيعا ضرورة تكثيف اجلهود
ويتفق اجلميع على أمهية إقامة مناطق خالية من أسلحة
وتوحيد الرؤى والتصورات قصد بلوغ اهلدف املسطر واملتمثل يف الدمار الشامل يف كافة أحناء العامل ،ملا هلا من دور حموري يف
القضاء التام على أسلحة الدمار الشامل وترسيخ السلم واألمن تعزيز جهود السلم واألمن على الصعيدين اإلقليمي والدويل
واالستقرار يف العامل .ومن هذا املنطلق ،يود وفد بلدي التأكيد وختفيف حدة التوترات بني الدول .ومن هذا املنظور ،ترحب
على املواقف التالية:
اجلزائر من جديد ابعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة
 2018املقرر  546/73اخلاص بتكليف األمني العام ملنظمة
األمم املتحدة بعقد مؤمتر للتفاوض على معاهدة منشئة ملنطقة
خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى يف
منطقة الشرق األوسط وفقا للنتائج واملخرجات اليت اعتمدانها
يف مؤمترات االستعراض لسنوات  1995و  2000و .2010
وعليه ،حيث بلدي كل األطراف  -دون استثناء  -املدعوة
للمؤمتر املزمع عقده شهر تشرين الثاين/نوفمرب املقبل على
املشاركة فيه حبسن النية.

نسجل ابرتياح كبري النتائج احملققة يف إطار اتفاقية حظر
األسلحة الكيميائية ابعتبارها الصك الدويل الوحيد الذي حيظر،
من جهة ،فئةكاملة من أسلحة الدمار الشامل ،ويهدف من جهة
أخرى إىل ترقية وتعزيز االستخدام السلمي للمواد الكيميائية.
ويف هذا اإلطار ،تدعو اجلزائر الدول املعنية لتسريع وترية تدمري
خمزوهنا من هذه األسلحة وفق الفرتات الزمنية املتفق عليها.
وجتدد اجلزائر موقفها الثابت القاضي ابلرفض التام والقاطع ألية
مربرات قد تستعملها بعض األطراف لتربير استخدامها هلذه
األسلحة مهما كانت الظروف .ويؤكد بلدي على أمهية التعاون
ويف اخلتام ،يؤكد وفد بلدي مساندته للبياانت امللقاة
الدويل يف جمال األنشطة الكيميائية واملوجهة لألغراض السلمية ،ابسم حركة عدم االحنياز واجملموعة العربية حتت هذا البند
(انظر .)A/C.1/74/PV.13
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السيد فريدير (األرجنتني) (تكلم ابإلسبانية) :إن األرجنتني
عضو يف مجيع نظم عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ،وتؤيد
مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية،
وتشارك يف املبادرة األمنية ملكافحة االنتشار.
ويؤكد بلدي من جديد التزامه بتنفيذ اتفاقية األسلحة
الكيميائية ويشجع مجيع اجلهود اجلارية لتحقيق عاملية االتفاقية.
وتؤكد األرجنتني من جديد أن استخدام األسلحة الكيميائية من
جانب أي طرف ،ويف أي مكان وحتت أي ظرف من الظروف،
أمر غري مقبول ويشكل انتهاكا صارخا لاللتزامات الدولية
مبوجب االتفاقية والقانون الدويل ،وأنه جيب حماسبة املسؤولني
عن استخدامها .كما ندعو مجيع الدول إىل االمتثال الصارم
اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية وقرارات منظمة حظر األسلحة
الكيميائية ،اليت هتدف إىل التمكني من حتقيق األهداف
األساسية لالتفاقية والقانون الدويل .ومن مث ،فإننا نعتقد أنه
جيب علينا أن حنافظ على وحدة اهلدف وأن حنجم عن خلق
انقسامات سياسية داخل املنظمة ميكن أن تقوضها يف هناية
املطاف .وقد بدأت ابلفعل اآلليات اليت أنشئت مؤخرا لضمان
تنفيذ أهداف االتفاقية عملها .وتتوقف مصداقية منظمة حظر
األسلحة الكيميائية واالعرتاف الدويل هبا على تفوق مواردها
البشرية واحرتامها لإلجراءات الصارمة ونوعية عملها التقين.
وتضطلع األرجنتني بدور نشط يف تنفيذ أحكام االتفاقية.
وتعمل السلطة الوطنية األرجنتينية جبد للتعريف أبحكام
االتفاقية يف أوساط الصناعة والدوائر األكادميية .وننظم بشكل
دوري ،وابلتعاون مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،دورات
تدريبية إقليمية بشأن املساعدة واحلماية يف االستجابة حلاالت
الطوارئ الكيميائية وبشأن السالمة الكيميائية وإدارة األمن يف
املختربات .واستضفنا مؤخرا اجتماعا دون إقليمي بشأن تنفيذ
االتفاقية والتعاون يف أمريكا الالتينية .وتسعى األرجنتني أيضا
إىل القيام بدور بناء من خالل تقدمي مقرتحات لكفالة عمل
آليات تنفيذ االتفاقية مبزيد من الفعالية والكفاءة.
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وتؤكد األرجنتني من جديد األمهية احلامسة التفاقية األسلحة
البيولوجية .ونشدد على دور تدابري بناء الثقة بوصفها آلية لتعزيز
املزيد من الشفافية والثقة بني الدول فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية
واالمتثال هلا .وحنث مجيع الذين مل يتخذوا بعد تدابري كهذه
على أن يفعلوا ذلك.
نظرا لنطاقه وطابعه القانونية ،يشكل قرار جملس األمن
 )2004( 1540أوضح رد من جانب األمم املتحدة على
التهديد املتمثل يف إمكانية حصول جهات من غري الدول على
أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا وما يتصل هبا من مواد.
ويقدم بلدي تقاريره الوطنية يف حينها .ويف هذا الصدد ،حنث
مجيع الذين مل يقدموا تقارير بعد على أن يفعلوا ذلك حىت
نتمكن من حتديد مدى استعدادان للتصدي هلذا التهديد.
السيد فوغالر (هولندا) (تكلم ابإلنكليزية) :تؤيد
هولندا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب (انظر
 )A/C.1/74/PV.13وتود أن تضيف املالحظات املختصرة التالية
بصفتها الوطنية:
تبني احلاالت األخرية واملتكررة الستخدام األسلحة
الكيميائية أن حظرها والقاعدة العاملية ملكافحة استخدامها
معرضان للخطر .ويف الوقت نفسه ،نشهد املزيد من التسييس
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية ،إىل جانب حماوالت للتشكيك
يف نزاهتها ،مما يقوض عملها وقيامها بوظيفتها .وتثق هولندا ثقة
اتمة يف نزاهة ومهنية املدير العام واألمانة الفنية للمنظمة .وأنمل
أن نتمكن خالل هذا العام من االتفاق على مقرتحات من
شأهنا أن تزيد من تعزيزها ومتكننا من العمل بفعالية أكرب.
وتشعر هولندا ابلقلق إزاء عدم إحراز تقدم يف التحقق من
برانمج سورية لألسلحة الكيميائية وتفكيكه .فبعد ست سنوات
من انضمام سورية إىل اتفاقية األسلحة الكيميائية ،مل تكشف
بعد بصورة كاملة عن برامج أسلحتها الكيميائية .والتقرير األخري
الصادر عن فريق تقييم اإلعالانت توضيحي ومثري للقلق يف هذا
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الصدد .وحنث سورية على التعاون الكامل مع األمانة الفنية إلنقاذ الدول من آفة استخدام األسلحة الكيميائية يتمثل يف
حتقيق عاملية اتفاقية األسلحة الكيميائية وتدمري مجيع خمزوانت
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية.
وتؤيد هولندا أتييدا اتما قرار الدورة االستثنائية الرابعة ملؤمتر األسلحة الكيميائية ،إىل جانب ضمان أن يظل نظام التحقق
الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية يف حزيران/يونيه يف االتفاقية فعاال وقواي.
إن إيران عضو نشط يف منظمة حظر األسلحة الكيميائية.
من العام املاضي بتوسيع والية املدير العام ملنظمة حظر األسلحة
الكيميائية لتشمل حتديد هوية اجلناة .إن فريق التحقيق وحتديد وننفذ أحكام االتفاقية بتقدمي اإلعالانت واستقبال فرق التفتيش.
اهلوية ونثق ثقة كاملة يف فريق التحقيق وحتديد اهلوية ونتطلع كما أننا نتبادل خرباتنا يف تنفيذ اتفاقية األسلحة الكيميائية
إىل تقريره األول .ويف وقت سابق من هذا العام ،أيد اجمللس مع الدول األطراف األخرى .وما بقيت الرتساانت الكيميائية
التنفيذي للمنظمة بتوافق اآلراء اقرتاحا إبدراج نوع عامل احلرب للوالايت املتحدة غري ُم َدمرة ،فإن حتقيق تدمري املخزوانت ينبغي
الكيميائية املستخدم يف سالزبري يف العام املاضي يف اجلدول  1أن يظل على رأس أولوايت املنظمة .وبوصفها السلطة الدولية
التفاقية األسلحة الكيميائية .وأنمل ونثق يف أن الدول األعضاء املختصة الرئيسية ،ال ينبغي جعلها عرضة لالستقطاب .وضمان
ستعتمد اقرتاحا مشرتكا خالل املؤمتر املقبل للدول األطراف .عاملية االتفاقية يف الشرق األوسط أمر أساسي .وال تزال إسرائيل
يف آب/أغسطس من العام املاضي ،انقشت الدول األطراف دولة غري طرف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية .والتهديد الذي
يف اتفاقية األسلحة البيولوجية سبل زايدة تعزيز االتفاقية مع مراعاة تشكله األسلحة الكيميائية للنظام اإلسرائيلي خطري ،ال سيما
التقدم السريع الذي نشهده اليوم يف جمال التكنولوجيا األحيائية .وأن إسرائيل مل حترتم مطلقا املعايري والقواعد األخالقية والدولية.
ويسران أن نرى تزايد الوعي الدويل بضرورة أن تستجيب اتفاقية ولألسف ،فإن اجلماعات اإلرهابية يف الشرق األوسط تستخدم
األسلحة البيولوجية لتلك التطورات كي تظل فعالة وذات أمهية .األسلحة الكيميائية على حنو غري مسؤول .وتدين إيران استخدام
ويف هذا السياق ،شاركت هولندا مع السويد يف تقدمي ورقة األسلحة الكيميائية من جانب أي طرف ،ويف أي مكان وحتت
عمل أعدهتا أملانيا بشأن املنتدى االستشاري للخرباء العلميني أي ظرف من الظروف ،ونعتقد أنه جيب حماسبة مستخدميها.
والتكنولوجيني .إن اتفاقية األسلحة الكيميائية واتفاقية األسلحة
البيولوجية أدااتن ال غىن عنهما يف سعينا اجلماعي إىل إجياد عامل
أكثر أمنا .وندعو الدول اليت ال تزال خارج هاتني االتفاقيتني إىل
االنضمام إليهما دون إبطاء.

السيد ابلوجي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
ابإلنكليزية) :يؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل به ممثل إندونيسيا
ابسم حركة بلدان عدم االحنياز (انظر .)A/C.1/74/PV.13
تعلق إيران أمهية كبرية على التنفيذ الكامل والفعال التفاقية
األسلحة الكيميائية .وتعتقد إيران ،بوصفها ضحية ألكرب عدد
من اهلجمات الكيميائية املمنهجة يف التاريخ املعاصر ،أن السبيل
1933158

تعلق إيران أمهية كبرية على اتفاقية األسلحة البيولوجية
وتؤيدها .ونعتقد اعتقادا راسخا أن النهج األكثر فعالية لتعزيزها
هو استئناف املفاوضات بشأن إحلاق بروتوكول ملزم قانوان
ابالتفاقية ،وندعو دولة عضو معينة إىل سحب اعرتاضها على
استئنافها .ولن حيقق اتباع هنج انتقائي لتعزيز االتفاقية توافقا يف
اآلراء ،بل ينبغي أن يشمل مجيع أحكامها الرئيسية بطريقة غري
متييزية .ويشكل استمرار رفض النظام اإلسرائيلي االنضمام إىل
اتفاقية األسلحة البيولوجية عقبة رئيسية أمام عامليتها ويعرض
أمن الدول األطراف يف االتفاقية يف الشرق األوسط للخطر.
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السيدة هيغي (نيوزيلندا) (تكلمت ابإلنكليزية) :آخذ
الكلمة يف مناقشة اليوم ألؤكد مرة أخرى أن نيوزيلندا ال تزال
ملتزمة التزاما راسخا إبجياد عامل خال من األسلحة الكيميائية.
ونؤيد أتييدا اتما البيان الذي أدىل به ممثل فرنسا ابسم
الشراكة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب على استخدام
األسلحة الكيميائية (انظر  ،)A/C.1/74/PV.13وأود أن أضيف
املالحظات التالية بصفيت الوطنية:

23/10/2019

من التقدم يف ذلك الصدد .إننا حنث مرة أخرى العدد القليل
من الدول اليت مل تنضم بعد إىل اتفاقية األسلحة الكيميائية على
القيام بذلك على سبيل األولوية .ويشكل إضفاء الطابع العاملي
على هذه املعاهدة اهلامة ،وتدمري مجيع األسلحة الكيميائية،
وإجياد وسائل فعالة لتحديد اهلجمات الكيميائية وإسنادها
واملعاقبة عليها ،هي أفضل السبل لضمان أن تصبح األسلحة
الكيميائية حقا جزءا من املاضي.

السيد بيلوسوف (االحتاد الروسي) (تكلم ابلروسية):
ال تزال نيوزيلندا ترى أنه ألمر بغيض أن جند أنفسنا
كمجتمع دويل مضطرين ألن نواجه استمرار استخدام األسلحة سيتاح النص الكامل لبياين على بوابة اخلدمات املوفرة للورق.
لقد أيدان دائما االمتثال السريع والكامل وغري املشروط
الكيميائية يف القرن احلادي والعشرين .ومع ذلك ،فإن الفظائع
اليت شهدانها يف السنوات األخرية  -يف سورية والعراق وماليزاي ألحكام اتفاقية األسلحة الكيميائية ،ويسران توقيع  193دولة
واململكة املتحدة  -تؤكد ضرورة جتديد الرتكيز والتصميم يف عليها ابلفعل .وحنن نسهم إسهاما عمليا يف تعزيزها .وأكملنا يف
السعي إىل نزع السالح الكيميائي .وأي استخدام لألسلحة عام  2017تدمري ترسانتنا الكيميائية البالغة حوايل 40 000
الكيميائية هو أمر شديد البغض ويشكل انتهاكا التفاقية طن .وندعو الوالايت املتحدة إىل أن حتذو حذوان ،وتدمر
األسلحة الكيميائية وغريها من القوانني الدولية ذات الصلة .خمزوانهتا املتبقية من املواد السامة يف أقرب وقت ممكن.
وتدين نيوزيلندا مجيع استخدامات األسلحة الكيميائية ،يف أي
ومن املفرتض تعزيز سالمة نظام اتفاقية األسلحة الكيميائية
وقت ويف أي مكان وألي سبب من األسباب ،ونسعى إىل دعم من خالل العمل الفعال الذي تقوم به منظمة دولية متخصصة.
ذلك احلظر الدويل اهلام.
ولسوء احلظ ،فإن منظمة حظر األسلحة الكيميائية منقسمة
حاليا ،جراء التسييس املفرط ملسألة األسلحة الكيميائية السورية،
وقضية سكريبال املدبرة ،ومهمة اإلسناد غري املشروعة اليت
فرضتها جمموعة من الدول الغربية على منظمة حظر األسلحة
الكيميائية .إن منح األمانة التقنية ملنظمة حظر األسلحة
الكيميائية مهمة إسناد املسؤولية عن استخدام األسلحة
الكيميائية يتجاوز أحكام اتفاقية األسلحة الكيميائية ،وميس
السلطة احلصرية جمللس األمن .وتشكل الفكرة اليت ينطوي عليها
هتديدا ليس لالتفاقية نفسها فحسب ،بل أيضا جململ نظام نزع
السالح وعدم االنتشار اخلاص أبسلحة الدمار الشامل.

وعلى غرار العديد من البلدان املمثلة يف القاعة اليوم،
يساوران قلق عميق إزاء اإلفالت من العقاب الذي متتع به اجلناة
الذين نفذوا هجمات ابألسلحة الكيميائية يف السنوات األخرية.
وجيب أال يكون هناك أبدا إفالت من العقاب على استخدام
األسلحة الكيميائية .وستواصل نيوزيلندا إمساع صوهتا يف منظمة
حظر األسلحة الكيميائية وغريها من احملافل ذات الصلة ،دعما
لألساليب الفعالة لتحديد هوية مستخدمي األسلحة الكيميائية
ومساءلتهم .ونؤيد بقوة فريق التحقيق وحتديد اهلوية التابع
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية ،الذي أنشئ يف حزيران/يونيه
 ،2018والذي يضطلع مبهمة حامسة هي حتديد هوية مرتكيب
وحنن على يقني اتم من أن اآللية لن جتري حتقيقات
هذه اهلجمات .ونتطلع إىل تقريره األول ،الذي سيمثل مزيدا موضوعية .وقد أظهرت التجربة أنه بدالً من اإلجراءات اليت
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وضعتها االتفاقية جلمع األدلة واحلفاظ على سلسلة العهدة ،يف الواقع تراجعا مقلقا جدا .وحنن نؤمن إمياان راسخا أبننا جيب
فإن املفهوم السائد اآلن هو مفهوم “االستنتاح األرجح” .وقد أن نواصل التمسك ابالتفاقات اليت أبرمناها ،وأن نكيفها عند
أيدت روسيا ابستمرار إنشاء آلية دولية حمايدة تتمتع بكفاءة االقتضاء ملعاجلة احلقائق اجلديدة.
مهنية عالية حتت رعاية جملس األمن للتحقيق يف حاالت
ونرحب ابلنجاحات األخرية فيما يتصل ابتفاقية األسلحة
اإلرهاب الكيميائي يف الشرق األوسط ،مع االمتثال الصارم الكيميائية ،اليت حتققت بفضل اجلهود الدولية لنزع السالح
للمعايري السامية التفاقية األسلحة الكيميائية .غري أن مجيع الكيميائي ،والعمل القيم الذي تضطلع به منظمة حظر األسلحة
مقرتحاتنا لقيت معارضة شديدة من جانب الدول الغربية ،اليت الكيميائية .ومع ذلك ،فإن اهلجمات ابألسلحة الكيميائية اليت
تفضل استغالل االستفزازات املستمرة املتعلقة ابستخدام املواد شهدانها يف السنوات واألشهر القليلة املاضية قد تسببت يف
السمية ،مثل احلادث الذي وقع يف دوما يف  7نيسان/أبريل خطر عودة ظهور األسلحة الكيميائية الذي جيب أن نواجهه.
 ،2018من أجل تشويه مسعة السلطات الشرعية لسورية.
وال ميكن للمجتمع الدويل أن يتقاعس عن العمل يف مواجهة
ونؤيد اجلهود الرامية إىل تعزيز اتفاقية األسلحة البيولوجية،
ونرحب بتصديق تنزانيا على االتفاقية ،الذي نعتربه خطوة حقيقية
إىل األمام على طريق تعزيز األمن البيولوجي يف القارة األفريقية،
ويف العامل أبسره .وقد توصل اجتماع خرباء اتفاقية األسلحة
البيولوجية املعقود يف جنيف يف آب/أغسطس إىل نتيجة انجحة.
ونظر يف مقرتحات حمددة لتحسني تنفيذ االتفاقية ،مبا يف ذلك
املبادرات الروسية بشأن إنشاء وحدات بيولوجية طبية متنقلة
وفق الشكل الذي تنص عليه االتفاقية ،وإنشاء جلنة استشارية
علمية .وسيساعد تنفيذها حقا على تعزيز نظام االتفاقية .ونرى
أنه من الضروري تعزيز العمل فيما بني دورات االتفاقية جبميع
السبل املمكنة .ومن املفرتض أن تؤدي إىل تقارب مواقف الدول
من أجل التعجيل ابعتماد وتنفيذ تدابري ميكن أن تقلل من خطر
األسلحة البيولوجية.

هذه األنواع من األسلحة اليت ال متيز .وجيب أن نعمل على
منع استخدامها وحتديد املسؤولني عن ذلك ومقاضاهتم .وهلذا
السبب ،ينبغي أن ندعم العمل املمتاز الذي تقوم به منظمة
حظر األسلحة الكيميائية ،ليس فقط يف جمال نزع السالح،
من قبيل معاجلة وتدمري املواد واملعدات اليت خلفها الربانمج
الكيميائي اللييب ،بل أيضا يف جمال التحقيق يف استخدام
األسلحة الكيميائية يف النزاع السوري ،وإسناد املسؤولية عن
ذلك .وينبغي أيضا أن نتيح ذلك الدعم لآللية الدولية احملايدة
املستقلة للمساعدة يف التحقيق واملالحقة القضائية لألشخاص
املسؤولني عن اجلرائم األشد خطورة وفق تصنيف القانون الدويل
املرتكبة يف اجلمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011
ومالحقتهم قضائيا .وجيب أن نوجه رسالة واضحة ال لبس
فيها مفادها أن استخدام األسلحة الكيميائية ال ميكن أن مير
بدون عقاب.

السيدة ابسولس ديلغادو (إسبانيا) (تكلمت ابإلسبانية):
ويشكل تطوير وانتشار أسلحة الدمار الشامل البيولوجية
تؤيد إسبانيا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب
( )A/C.1/74/PV.13وسيكون النص الكامل للبيان الذي سأديل أحد التهديدات الرئيسية ألمن اجملتمع الدويل .فهو هتديد
حقيقي شهدانه يظهر يف خمتلف اهلجمات اليت نفذت أبسلحة
به متاحا على بوابة اخلدمات املوفرة للورق.
ويساروان مجيعا القلق إزاء مستقبل نظام عدم االنتشار .بيولوجية سامة .وال تزال اتفاقية األسلحة البيولوجية ومؤمترات
حيث مل حيرز يف السنوات األخرية أي تقدم مشجع ،بل شهدان استعراضها ،إىل جانب قرار جملس األمن ،)2004( 1540
1933158

13/39

A/C.1/74/PV.14

تشكل الركائز الرئيسية للهيكل القانوين الدويل ملكافحة ذلك
التهديد .وإمياان من إسبانيا أبن مجيع هذه الصكوك والتدابري
ضرورية ،فقد اعتمدت من خالل جملس أمنها الوطين خطة
وطنية للعهدة البيولوجية ،توفر اهليكل والتنظيم جلميع مؤسساهتا
الوطنية املسؤولة يف جمال األمن البيولوجي.
السيد ايقوت (تركيا) (تكلم ابإلنكليزية) :ال يزال انتشار
أسلحة الدمار الشامل ونُظم إيصاهلا يشكل هتديدا لألمن
الدويل .ومن دواعي القلق العميق خطر حيازة أطراف فاعلة من
غري الدول هلذه األسلحة .وتعلق تركيا أمهية كبرية على اجلهود
اجلماعية الرامية إىل عكس هذا املسار املثري للجزع .إننا نؤيد
متاما معاهدات احلد من األسلحة وعدم االنتشار ،وكذلك نُظم
مراقبة الصادرات كوسيلة ملنع هذا االنتشار.

23/10/2019

التحقيق واملالحقة القضائية لألشخاص املسؤولني عن اجلرائم
األشد خطورة وفق تصنيف القانون الدويل املرتكبة يف اجلمهورية
العربية السورية منذ آذار/مارس  2011هام أيضا يف اجلهود
الرامية إىل مكافحة اإلفالت من العقاب على استخدام األسلحة
الكيميائية يف سورية .ونشيد ابلعمل اجلاري الذي تقوم به اللجنة
الدولية املستقلة للتحقيق ،اليت واصلت تقدمي إسهامها املهم
يف التحقيق يف استخدام األسلحة الكيميائية يف ذلك البلد.
ونكرر اإلعراب عن أتييدان القوي للعمل اهلام الذي تضطلع به
بعثة تقصي احلقائق وفريق تقييم اإلعالانت .ونشدد مرة أخرى
على ثقتنا الكاملة يف مهنية ونزاهة وموضوعية نتائج تقارير بعثة
تقصي احلقائق ،مبا يف ذلك ما يتعلق ابحلادث الذي انطوى
على استخدام مادة كيميائية سامة كسالح يف دوما يف العام
املاضي .ومن انحية أخرى ،نشعر ابلقلق كذلك إزاء الثغرات
وأوجه عدم االتساق والتباين املتبقية يف إعالن النظام السوري
بشأن برانجمه لألسلحة الكيميائية وخمزوانته ،وحنث النظام على
التعاون الكامل مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية مبا يتفق
والتزاماته مبوجب اتفاقية األسلحة الكيميائية .ونكرر اإلعراب
اليوم عن دعمنا القوي لالتفاقية بوصفها دعامة أساسية للهيكل
الدويل لنزع السالح ومكافحة االنتشار .ونود أن ننضم إىل
اآلخرين يف دعوهتم إىل إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية ويف
دعوة الدول األربع املتبقية اليت مل تصبح بعد أطرافا فيها إىل أن
تفعل ذلك.

ونكرر أتكيد إمياننا الراسخ أبن استخدام األسلحة
الكيميائية من قبل أي كان ،يف أي مكان ،وحتت أية ظرف،
ميثل جرمية ضد اإلنسانية وانتهاكا لربوتوكول جنيف لعام
 ،1925واتفاقية األسلحة الكيميائية ،وقرارات جملس األمن
ذات الصلة .وتدين تركيا بشدة استخدام األسلحة الكيميائية،
الذي عاد إىل الظهور بعد عقود من بدء نفاذ تلك الصكوك
الدولية اهلامة ،من دون مساءلة .وقضية سورية مثار قلق خاص
يف هذا الصدد .فبعد عدم جتديد والية آلية التحقيق املشرتكة
بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة ،شكل
القرار املتخذ يف الدورة االستثنائية الرابعة ملؤمتر الدول األطراف
يف اتفاقية األسلحة الكيميائية ،بوضع الرتتيبات الالزمة لتحديد
وتعيد تركيا أتكيد أتييدها التفاقية األسلحة البيولوجية
هوية مرتكيب جرائم استخدام األسلحة الكيميائية يف سورية ،بوصفها اإلطار الرئيسي للتعامل مع استخدام هذه املواد
خطوة حامسة لسد الفجوة .ويظل تنفيذ ذلك القرار يشكل وللجهود الرامية إىل حتقيق عاملية االتفاقية.
أولوية عاجلة .ويف هذا السياق ،نرحب إبنشاء فريق التحقيق
السيد ثني (ميامنار) (تكلم ابإلنكليزية) :تؤيد ميامنار
وحتديد اهلوية هذا العام ،ونؤيد جهوده الرامية إىل حتديد هوية
البيانني اللذين أدىل هبما ممثال مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
مرتكيب اهلجمات ابألسلحة الكيميائية يف سورية.
ابسم رابطة أمم جنوب شرق آسيا ،وإندونيسيا ،ابسم حركة
إن التعاون بني األمانة التقنية ملنظمة حظر األسلحة
بلدان عدم االحنياز (انظر .)A/C.1/74/PV.13
الكيميائية ،واآللية الدولية احملايدة املستقلة للمساعدة يف
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اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة البيولوجية لعام
 2018إىل اتفاق بشأن تدابري ملعاجلة املسائل اهليكلية واملالية
لالتفاقية .والطريقة الوحيدة لضمان استمرار وجود البشرية يف
عامل أكثر أمنا قد ختلص من خطر أسلحة الدمار الشامل هي
التنفيذ الكامل لقرار جملس األمن .)2004( 1540

يشكل وجود وانتشار األسلحة النووية والكيميائية
والبيولوجية واإلشعاعية ووسائل إيصاهلا هتديدا خطريا للسلم
واألمن الدوليني ،وابلتأكيد ،ملستقبل البشرية .وقد ازداد عدد
النزاعات املسلحة ،بينما تتزايد التوترات بني الدول .ويساور
ميامنار قلق ابلغ إزاء العواقب اإلنسانية الكارثية لألسلحة
النووية واألضرار اليت قد تلحقها ببقاء البشرية .كما إن حوادث
يف اخلتام ،ندعو مجيع الدول إىل االنضمام إىل معاهدات
األسلحة النووية وإمكانية استخدام اإلرهابيني لألسلحة النووية نزع السالح ذات الصلة وإىل مواصلة العمل لتنفيذ جدول
يشكالن شاغلني متناميني يف العامل اليوم .وسيكون من املهم األعمال العاملي لنزع السالح ابالستخدام الفعال لتعددية
للغاية أن نضاعف جهودان إلحراز تقدم ملموس يف مفاوضات األطراف حبسن نية.
نزع السالح وعدم االنتشار .ونعتقد أن ابإلمكان حل التوترات
السيدة كمال (قطر) :جيدد وفد بلدي تقديره ،السيد
واألخطار املتزايدة ابحلوار السياسي البناء واملفاوضات والتعاون.
الرئيس ،جلهودكم والوفود املشاركة ،ويؤيد بيان جمموعة الدول
وينبغي أال توجد أسلحة كيميائية بعد اآلن يف عامل اليوم ،العربية وبيان حركة بلدان عدم االحنياز (انظر .)A/C.1/74/PV.13
ألن هلا أثرا عشوائيا على البشر والبيئة الطبيعية .وقد شهدان حتقيق
يوجب انتشار واستخدام أسلحة الدمار الشامل وآاثرها
إجنازات هامة يف إضفاء الطابع العاملي على اتفاقية األسلحة
الفظيعة على اإلنسانية تضافر اجملتمع الدويل ملنع امتالك تلك
الكيميائية وتدمري األسلحة الكيميائية املعلنة حتت التوجيه
األسلحة وكفالة حترمي استخدامها حتت أي مسوغ والتقيد الصارم
القدير ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية .وتشري التقديرات إىل
اباللتزامات القانونية الواردة يف املعاهدات الدولية ذات الصلة.
أن حنو  97يف املائة من مجيع األسلحة الكيميائية املعلن عنها
وتؤمن دولة قطر أن حل النزاعات وتسويتها ابلطرق السلمية هو
قد ُدمرت بنجاح وأن املنظمة حتققت من تدمريها .وأنمل أن
اخليار األفضل األجدى لصون السلم واألمن الدوليني وختليص
يستمر إحراز تقدم يف تدمري املخزوانت املتبقية .وتشجع ميامنار
العامل من النزاعات اليت طاملا استغلتها اجلماعات اإلرهابية
الدول على التقيد أبحكام االتفاقية ووضع تدابري وطنية لالمتثال
للحصول على أسلحة الدمار الشامل .وهو ما يستوجب
هلا .فذلك ميكن أن حيول أيضا دون وقوع مواد كيميائية فتاكة
تكثيف اجلهود الدولية ملنع تلك التنظيمات من حتقيق أهدافها،
يف أيدي اإلرهابيني ،الذين ميكنهم استخدامها لصنع أسلحة
وفق ما أكده قرار جملس األمن  ،)2004( 1540الذي أكد
كيميائية الستعماهلا ضد املدنيني.
أن األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية متثل هتديدا لألمن
وتؤمن ميامنار ابلدور اهلام الذي تضطلع به وحدة دعم تنفيذ والسلم الدوليني.
اتفاقية األسلحة البيولوجية واجتماعات خربائها واجتماعات
يشكل استخدام األسلحة الكيميائية هتديدا خطريا ملنظومة
الدول األطراف ،فضال عن جهودها الرامية إىل تشجيع مجيع
عدم االنتشار ويعرض املاليني للموت واملعاانة ويقوض السلم
الدول على التنفيذ الفعال ألحكام االتفاقية وتعزيز التدابري
واألمن الدوليني .وعليه ،فقد أكد اجملتمع الدويل رفضه وإدانته
الوقائية ذات الصلة ،واليت تشمل تبادل املعلومات والتعاون يف
الستخدام األسلحة الكيميائية .كما رسخت اتفاقية األسلحة
جمايل االستجابة والتأهب .وقد شجعنا أن الوفود توصلت خالل
الكيميائية االلتزام حبظر استخدامها وحيازهتا ملا ميثله ذلك من
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انتهاك صارخ للقانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين .وبذلك،
شكل هذا الصك الدويل امللزم األساس القانوين إلدانة ورفض
سلوك أي طرف يستخدم هذه األسلحة ووجوب مساءلة
املسؤولني عن استخدامها ومنع إفالهتم من العقاب .وقد
جتلى رفض اجملتمع الدويل هلذه اجلرائم الفظيعة يف قيام اجلمعية
العامة إبنشاء “اآللية الدولية احملايدة املستقلة للمساعدة يف
التحقيق واملالحقة القضائية لألشخاص املسؤولني عن اجلرائم
األشد خطورة وفق تصنيف القانون الدويل املرتكبة يف اجلمهورية
العربية السورية منذ آذار/مارس  .”2011ويف هذا السياق،
أكد اجملتمع الدويل رفضه وإدانته الستخدام األسلحة الكيميائية
يف سورية ،استنادا إىل تقارير األمم املتحدة .وعليه ،فإن كفالة
مساءلة املسؤولني عن هذه الفظائع سيساهم يف منع تكرار هذه
اجلرائم وينصف الضحااي ويرسل رسالة قوية مبنع إفالت مرتكيب
تلك اجلرائم من العقاب.

23/10/2019

السيد اتج الدين (ماليزاي) (تكلم ابإلنكليزية) :تؤيد
ماليزاي البيانني اللذين أدىل هبما ممثال إندونيسيا ،ابسم حركة
بلدان عدم االحنياز ،ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،ابسم
رابطة أمم جنوب شرق آسيا (انظر .)A/C.1/74/PV.13

يظل وجود أسلحة الدمار الشامل ،سواء كانت نووية
أو كيميائية أو بيولوجية ،يشكل هتديدا كبريا للسلم واألمن
الدوليني .وقد واصلت األمم املتحدة ،منذ إنشائها قبل
ما يقرب من  75عاما ،السعي إىل القضاء على مجيع فئات
أسلحة الدمار الشامل .وكانت اتفاقية األسلحة الكيميائية ،اليت
اعتُمدت قبل  27عاما ،إجنازا كبريا ألهنا كانت أول معاهدة
شاملة متعددة األطراف حتظر فئة كاملة من أسلحة الدمار
الشامل .وتشيد ماليزاي ابجلهود الدؤوبة اليت تبذهلا منظمة حظر
األسلحة الكيميائية يف حتقيق أهداف ومقاصد اتفاقية األسلحة
الكيميائية .ويسران أنه مت القضاء على  97يف املائة من خمزوانت
تواصل دولة قطر تطوير وحتديث التشريعات الوطنية ذات العامل من األسلحة الكيميائية.
الصلة أبسلحة الدمار الشامل لتتماشى مع التزاماهتا مبوجب
وعلى الرغم من ذلك التقدم امللحوظ ،فإننا نشجب وندين
االتفاقيات اليت انضمت إليها دولة قطر .كما ترعى الدولة كافة عودة استخدام األسلحة الكيميائية مؤخرا ،وهو أمر غري مقبول
اجلهود اليت تساهم يف تعزيز وتنفيذ تلك االتفاقيات الدولية .ويف أخالقيا ويشكل خرقا صارخا للقانون الدويل ،ال سيما اتفاقية
هذا السياق ،استضافت دولة قطر ،يف  16تشرين األول/أكتوبر األسلحة الكيميائية .ومن الضروري أن خنضع املسؤولني عن
اجلاري ،ابلتعاون مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،االجتماع هذه األعمال الشنيعة للمساءلة .وكذلك ندعو البلدان املتقدمة
السنوي السادس ملمثلي الصناعات الكيميائية واهليئات الوطنية إىل تعزيز التعاون الدويل من خالل نقل التكنولوجيا واملواد
يف الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية وشاركت يف واملعدات يف هذا اجملال لألغراض السلمية وإزالة أي قيود متييزية
االجتماع  25دولة طرفا يف االتفاقية ،إىل جانب خرباء دوليني تتعارض مع روح اتفاقية األسلحة الكيميائية.
وممثلني عن املنظمات الدولية املعنية.
تواصل ماليزاي ،بوصفها دولة طرفا يف اتفاقية األسلحة
ختاما ،فإن اخلطر الكبري الذي ميثله وجود واستخدام البيولوجية ،التزامها ابلتقيد الكامل ابالتفاقية .ونؤيد أتييدا
أسلحة الدمار الشامل يوجب على اجلميع تكثيف اجلهود اتما اجلهود الرامية إىل زايدة تعزيز االتفاقية والنهوض بعامليتها،
للتخلص منها وضمان عدم تطويرها أو التهديد ابستخدامها ،فضال عن تصميم اجملتمع الدويل املستمر على االمتثال
ومبا حيفظ السلم واألمن الدوليني.
ألحكام االتفاقية .وتقف ماليزاي على أهبة االستعداد لتيسري
تبادل املعدات واملواد واملعلومات العلمية والتكنولوجية املتصلة
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ابستخدام العوامل البيولوجية والتكسينات يف األغراض السلمية،
على النحو املنصوص عليه يف املادة العاشرة من االتفاقية،
وستشارك يف ذلك .وسنواصل العمل ،عمال ابملادة الرابعة من
االتفاقية ،على العمليات احمللية الالزمة الرامية إىل اعتماد مشروع
قانون وطين بشأن األسلحة البيولوجية ،سيزيد من تعزيز وضمان
التنفيذ الفعال التفاقية األسلحة البيولوجية يف ماليزاي.

حىت يتم حتديد هوية من ينتهكون هذا احلظر وحماسبتهم.
إن حتديد هوية اجلناة أمر ابلغ األمهية إذا أردان ردع اآلخرين
الذين يعتقدون أهنم يستطيعون استخدام هذه األسلحة دون
عقاب .وترحب أسرتاليا ببدء عمل فريق التحقيق وحتديد اهلوية
التابع ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية اآلن ،وتثين على العمل
الشامل واحملايد واملستقل الذي يقوم به كل من بعثة تقصي
احلقائق وفريق تقييم اإلعالانت التابعان ملنظمة حظر األسلحة
الكيميائية املعنيان بسورية .ونقدر عمل األمانة الفنية للمنظمة
يف املساعدة على بناء وتطوير قدرة الدول األطراف على الوفاء
ابلتزاماهتا مبوجب اتفاقية األسلحة الكيميائية.

األسلحة الكيميائية وتنفيذها ،وأهنا سوف تفعل ذلك.

وجيب أن نواصل العمل بشكل تعاوين لتعديل السياسات
واألنظمة حبيث تعكس التهديدات والتكنولوجيات اجلديدة
واملتطورة ابستمرار يف جمال أسلحة الدمار الشامل ،مبا يف ذلك
من خالل فرض ضوابط صارمة على الصادرات .وعلى الصعيد
الدويل ،فإن دوران كرئيس دائم لنظام مراقبة الصادرات لفريق
أسرتاليا ومشاركتنا النشطة يف املبادرة األمنية ملكافحة االنتشار

إن ماليزاي ،إذ تتمسك مبيثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا
ومعاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف جنوب
شرق آسيا ،تؤكد من جديد التزامها الراسخ بضمان أن تظل
جنوب شرق آسيا منطقة خالية من األسلحة النووية ومجيع
وال أحد يف مأمن من اآلاثر املدمرة الواسعة النطاق لألسلحة
أسلحة الدمار الشامل األخرى .وستبذل ماليزاي قصارى جهدها
ملواصلة تعزيز السالم واالستقرار يف املنطقة ،وفقا للقانون الدويل الكيميائية ،كما أن الدعم الثابت للمعايري املناهضة الستخدامها
ومبادئ ميثاق األمم املتحدة ،فضال عن ممارسة السيادة يف خيدم مجيع مصاحلنا األمنية اجلماعية .وتلتزم أسرتاليا مببادئ
منطقتنا لتأمني مستقبلنا يف عامل خال من أسلحة الدمار الشامل .وأهداف الشراكة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب على
السيد هورن (أسرتاليا) (تكلم ابإلنكليزية) :ما من ظروف استخدام األسلحة الكيميائية ،بقيادة فرنسا ،على النحو املبني
تربر استخدام األسلحة الكيميائية أو البيولوجية ،وجيب على يف البيان املشرتك للدول املشاركة يف هذه الدورة للجمعية العامة.
اجملتمع الدويل أن يظل اثبتا يف هذا الصدد .ويتطلب اإلبقاء ونعمل أيضا مع سويسرا والوالايت املتحدة من أجل التوصل إىل
على هذا احلظر ومنع عودة ظهور األسلحة الكيميائية وانتشارها تفاهم أبن استخدام رذاذ املواد الكيميائية اليت تستهدف اجلهاز
عزما من مجيع الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية .العصيب املركزي يف إنفاذ القانون ال يتسق مع اتفاقية األسلحة
وقد مت اختبار هذا العزم لدى استخدام األسلحة الكيميائية الكيميائية .ونشجع بقوة على املشاركة يف مؤمتر تشرين الثاين/
يف سورية والعراق وماليزاي واململكة املتحدة من جانب اجلهات نوفمرب للدول األطراف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية ،حيث
الفاعلة الرمسية وغري الرمسية .غري أن الدول األطراف قد أظهرت سننظر مرة أخرى يف مسائل هامة ،مما سيزيد من تعزيز فعالية
أهنا قادرة على االستجابة بسرعة وفعالية للذين يتحدون اتفاقية اتفاقية األسلحة الكيميائية لصاحل اجلميع.
وقد أظهران عزمنا اجلماعي على حماسبة الذين يستخدمون
األسلحة الكيميائية .وكفلنا أن تتمكن منظمة حظر األسلحة
الكيميائية من االستفادة من القدرة على إسناد املسؤولية ،مبا يف
ذلك على الصعيد العاملي .ومن املناسب متاما أن جتري منظمة
حظر األسلحة الكيميائية حتقيقات شاملة ومستقلة وحمايدة
1933158
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يقدمان مسامهات ملموسة يف التعاون الدويل ،مبا يف ذلك تنفيذ
الرئيس (تكلم ابإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
قرار جملس األمن .)2004( 1540
هنغاراي ليعرض مشروع القرار .A/C.1/74/L.44
وتلتزم أسرتاليا أيضا ابتفاقية األسلحة البيولوجية ،اليت
السيد مولنار (هنغاراي) (تكلم ابإلنكليزية) :تؤيد هنغاراي
ترتكز عليها املعايري الدولية ملكافحة األسلحة البيولوجية .أتييدا اتما البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب
ونشجع مجيع الدول األطراف على املشاركة البناءة والعملية يف (انظر .)A/C.1/74/PV.13
اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة البيولوجية يف كانون
طلبت الكلمة إال لكي أعرض إبجياز مشروع القرار
وما ُ
األول/ديسمرب والبحث عن سبل عملية لتعزيز االتفاقية يف الفرتة
 ،A/C.1/74/L.44بشأن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين
السابقة للمؤمتر االستعراضي لعام  2020وما بعده.
األسلحة البكرتيولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمري تلك
السيدة بلوكار دروبيتش (سلوفينيا) (تكلمت األسلحة ،وهي ركيزة رئيسية من ركائز جهود اجملتمع الدويل
ابإلنكليزية) :أود أن أبدأ بتأييد البيان الذي أدىل به املراقب عن ملكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل .ووفقا للممارسة املتبعة
االحتاد األورويب (انظر  ،)A/C.1/74/PV.13وأن أضيف بعض يف السنوات السابقة ،وبعد مشاورات غري رمسية مستفيضة
املالحظات بصفيت الوطنية.
مفتوحة العضوية ،قدمت هنغاراي مشروع القرار هذا بشأن
ويتضمن مشروع قرار هذا العام،
إن انتشار استخدام األسلحة الكيميائية يف السنوات األخرية اتفاقية األسلحة البيولوجية.
ّ
مسألة تثري قلقا ابلغا لدى سلوفينيا .وهلذا السبب انضممنا إىل ابإلضافة إىل التحديثات الفنية ،فقرة جديدة يف الديباجة
الشراكة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب على استخدام بشأن املشاركة املنصفة للمرأة والرجل يف إطار االتفاقية .وجتسد
األسلحة الكيميائية ونقدر العمل املهين واملستقل واحملايد الذي التغيريات اليت أُدخلت على منطوق مشروع القرار املقررات
تقوم به األمانة الفنية ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية وبعثة املتخذة يف آخر اجتماع للدول األطراف يف اتفاقية األسلحة
تقصي احلقائق وفريق تقييم اإلعالانت التابعان للمنظمة .وتؤيد البيولوجية بشأن املسائل املالية واحلاجة إىل مواصلة النظر يف
سلوفينيا بقوة تنفيذ القرار املتخذ يف الدورة االستثنائية ملؤمتر سبل معاجلة هذه املسائل اخلطرية على سبيل االستعجال .ويف
الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية يف حزيران/يونيه
ضوء أعمال التجديد الرئيسية اجلارية يف قصر األمم يف جنيف،
من العام املاضي ،والذي أدى إىل إنشاء فريق التحقيق وحتديد
حيث تغيري آخر يف النص على أن يتفق االجتماع املقبل للدول
اهلوية ،الذي قدمت سلوفينيا تربعا له .ونعتقد أن العمل املهين
األطراف ،املقرر عقده يف كانون األول/ديسمرب ،على ترتيبات
واحملايد للفريق سيسهم إسهاما كبريا يف حتديد املسؤولني عن
عملية للمؤمتر االستعراضي التاسع.
استخدام األسلحة الكيميائية يف سورية .وبغية متكني منظمة
وتود هنغاراي أن تظل املقدم الوحيد ملشروع القرار املتعلق
حظر األسلحة الكيميائية من أداء املهام املتصلة بواليتها على
حنو كامل يف املستقبل ،قدمت سلوفينيا أيضا مسامهة طوعية إىل ابتفاقية األسلحة البيولوجية .وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر
مركز الكيمياء والتكنولوجيا التابع للمنظمة.
الدول األعضاء على املرونة اليت أبدهتا يف اجلوالت الثالث من
وأخريا ،أود مرة أخرى أن أدعو مجيع الدول اليت مل تنضم املشاورات غري الرمسية هنا يف نيويورك ،وأن أعرب عن أملنا
بعد إىل اتفاقية األسلحة الكيميائية إىل االنضمام إليها واإلسهام يف أن يُعتمد مشروع القرار مرة أخرى بتوافق اآلراء ،كما
كان احلال يف كل عام حىت اآلن .ويف ذلك السياق ،أود أن
يف حتقيق هدف عامل خال من األسلحة الكيميائية.
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أشدد على أن اجملتمع الدويل ،ابعتماده مشروع القرار بتوافق
اآلراء ،يعرب عن اعتقاده الراسخ أبن االتفاقية ضرورية لصون
السلم واألمن الدوليني ،ويؤكد من جديد أتييده الصريح حلظر
األسلحة البيولوجية.

A/C.1/74/PV.14

إن اهلدف والغرض األساسيني التفاقية األسلحة الكيميائية
هو نزع األسلحة الكيميائية .وترحب الصني ابنتهاء اجلمهورية
العربية السورية واالحتاد الروسي وليبيا والعراق على التوايل،
من تدمري أسلحتها الكيميائية .ويساوران قلق ابلغ من حقيقة
عدم تقيد دولة طرف معينة حائزة لألسلحة الكيميائية ابملوعد
النهائي الذي جرى متديده لتدمري أسلحتها الكيميائية .وحتث
الصني الوالايت املتحدة ،ابعتبارها الدولة الطرف الوحيدة
املتبقية اليت متتلك أسلحة كيميائية ،على بذل جهود ملموسة
للوفاء ابلتزاماهتا وإجناز تدمري أسلحتها الكيميائية حبلول املوعد
النهائي احملدد.

السيد تشن وي (الصني) (تكلم ابلصينية) :تؤيد الصني
بثبات مقاصد وأهداف اتفاقية األسلحة البيولوجية واتفاقية
األسلحة الكيميائية ،فضال عن مواصلة تعزيز عامليتهما وفعاليتهما
ومرجعيتهما .وحنث مجيع الدول على االمتثال الصارم ألحكام
اتفاقية األسلحة الكيميائية من أجل البحث عن حلول قائمة
على توافق اآلراء للقضااي الرئيسية بطريقة موضوعية وجزئية
لقد نفذت الصني اتفاقية األسلحة البيولوجية بشكل
ومهنية بدال من اللجوء املتعمد إىل التصويت أو استهداف
متسق ودقيق .وحنن ندعم التفاوض على بروتوكول ملزم قانوان
بلدان معينة ألغراض سياسية.
وجيب أن تفضي أي جهود تُبذل حلل مسألة األسلحة يتضمن آلية حتقق .وقد شجعت الصني بنشاط وضع مدونة
الكيميائية يف سورية إىل تعزيز عملية التسوية السياسية السورية سلوك منوذجية طوعية لعلماء البيولوجيا ،واقرتحت أيضا إنشاء
واحلفاظ على السالم واالستقرار يف سورية والشرق األوسط .نظام لضوابط التصدير ملنع االنتشار البيولوجي والتعاون الدويل
وتعارض الصني القرار الذي اختذ العام املاضي بشأن إسناد يف إطار اتفاقية األسلحة البيولوجية .وتتقدم الصني بثبات يف
املسؤولية عن استخدام األسلحة الكيميائية ،وتعتقد أن األولوية عمليتها التشريعية بشأن األمن البيولوجي .وقدمنا يوم االثنني
اآلن ينبغي أن تكون لتنظيم عمل فريق التحقيق وحتديد اهلوية مسودة قانون األمن البيولوجي إىل اللجنة الدائمة يف جملس
وضمان تنفيذ القرار يف إطار اتفاقية األسلحة الكيميائية .ومن الشعب الوطين ،للتداول.
الضروري اتباع هنج جاد إزاء التوازن الشامل والتنفيذ الفعال
وقد اشرتكت الصني واألمم املتحدة قبل يومني فقط ،يف
لتلك االتفاقية .و ينبغي إيالء اهتمام خاص لتكثيف عملية تدمري
استضافة دورة تدريبية اثلثة لنقاط االتصال يف منطقة آسيا
خمزوانت األسلحة الكيميائية واألسلحة الكيميائية املرتوكة.
واحمليط اهلادئ التابعة للجنة املنشأة عمال بقرار جملس األمن
ودعت الصني والياابن بشكل مشرتك يف شهر أيلول/سبتمرب،
 ،)2004( 1540شارك فيها ممثلون من بلدان من منطقة
وفداً من اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية،
لزايرة انجحة ملنشأة األسلحة الكيميائية املرتوكة اليت شيدهتا آسيا واحمليط اهلادئ ،والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ومنظمة
الياابن يف هارابلنغ ،واليت تستخدم اآلن لتدمري تلك األسلحة .حظر األسلحة الكيميائية ،وجمموعة موردي املواد النووية،
وتدعو الصني الياابن إىل مواصلة بذل جهود ملموسة للوفاء ونظام التحكم يف تكنولوجيا القذائف ،وغريها من املنظمات
ابلتزاماهتا ،وتعزيز جهودها لتدمري أسلحتها الكيميائية املرتوكة والنظم الدولية .وأكدت الصني رمسيا أنه ينبغي حتسني النظام
بشكل كامل وفقًا للجدول الزمين وملعاجلة قضااي من قبيل الرتبة الدويل لعدم االنتشار من خالل إنشاء آلية مفتوحة وشاملة
للجميع ملراقبة الصادرات من أجل عدم االنتشار على الصعيد
امللوثة على حنو سليم.
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العاملي ،من بني أمور أخرى ،لضمان متتع مجيع البلدان بفوائد
االستخدامات السلمية للعلم والتكنولوجيا ،مع تعزيز هدف
عدم االنتشار .وسيتم حتميل النسخة الكاملة من بياين على
البوابة املوفرة للورق .PaperSmart
السيد فيالو كاروليس (إكوادور) (تكلم ابإلسبانية) :أود
أن أكرر التزام بلدي ابتفاقييت األسلحة الكيميائية واألسلحة
البيولوجية .وحنن طرف يف كل منهما ،وندعم تنفيذمها
وعامليتهما .وتدين إكوادور استخدام هذه األسلحة من قبل أي
طرف فاعل ،دولة كان أو من غري الدول ،ألن ذلك يتعارض
مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،والقانون الدويل اإلنساين.
ونؤكد من جديد أنه ينبغي أال يكون هناك إفالت من العقاب
على اجلرائم يف هذا الصدد يف أي مكان يف العامل.
حتظر املادة  15من دستور بلدي تطوير وإنتاج وحيازة
وتسويق واسترياد ونقل وختزين واستخدام األسلحة الكيميائية
والبيولوجية والنووية ،فضال عن امللواثت العضوية العسرية
التحلل شديدة السمية ،والكيماوايت الزراعية احملظورة دوليا،
والتكنولوجيات والعوامل البيولوجية التجريبية الضارة والكائنات
العضوية املعدلة وراثيا اليت تضر بصحة اإلنسان أو هتدد األمن
الغذائي أو النظم اإليكولوجية ،وحنن حنظر إدخال النفاايت
النووية والسامة إقليمنا الوطنية .ويف ضوء ذلك ،فإن وجود
األسلحة الكيميائية والبيولوجية يف حد ذاته ليس أخالقيا مثله
مثل أي سالح دمار شامل ،مبا يف ذلك األسلحة النووية.
لذلك ،ندعو إىل القضاء على األسلحة الكيميائية والبيولوجية
بدون املزيد من التأخري ،كما ندعو الدول احلائزة لألسلحة النووية
إىل إهناء إنتاجها وحيازهتا لألسلحة النووية والقضاء عليها.
وأود أن أغتنم هذه املناقشة ،ألكرر دعم إكوادور الكامل
لعمل منظمة حظر األسلحة الكيميائية .ويف الواقع ،كان
من املقرر إجراء تدريب إقليمي لالستجابة حلاالت الطوارئ
الكيميائية يف الفرتة من  14إىل  18تشرين األول/أكتوبر يف
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كيتو ،ولكن لألسف ،بسبب القوة القاهرة املعروفة جي ًدا ،فقد
كان ال بد من أتجيله إىل أجل غري مسمى حىت اآلن .ويشرف
بلدي إكوادور أن يواصل التعاون يف هذا الصدد مع منظمة
حظر األسلحة الكيميائية ودول املنطقة والعامل .وسيتم توفري
النسخة الكاملة من بياين على البوابة املوفرة للورق .PaperSmart
السيد حالق (اجلمهورية العربية السورية) :انطالقا
من اقتناع حكومة اجلمهورية العربية السورية أبن استخدام
أسلحة الدمار الشامل ،مبا فيها األسلحة الكيميائية ،هو
أمر مرفوض وغري أخالقي ومدان ،وبناء على إمياهنا الراسخ
ابلسعي إىل إخالء منطقة الشرق األوسط من كافة أسلحة
الدمار الشامل ،ويف مقدمتها األسلحة النووية ،ولتثبت للعامل
كله التزامها ابلوقوف ضد أي استخدام لألسلحة الكيميائية،
فقد انضم بلدي ،سورية ،ونفذ كل التزاماته بعد انضمامه إىل
اتفاقية األسلحة الكيميائية ،يف التخلص من برانمج أسلحتها
الكيميائية وتدمري مجيع منشآت إنتاج تلك األسلحة ،وتدمري
كامل املخزون الكيميائي خارج األراضي السورية ،وعلى منت
سفن غربية ،وعلى رأسها السفينة األمريكية ،MV Cape Ray
وبذلك مل تعد سورية متلك أي سالح كيميائي أو مواد كيميائية
حمظورة مبوجب االتفاقية.
لقد قدم بلدي أقصى أشكال التعاون مع منظمة حظر
األسلحة الكيميائية ومديرها العام ،وحنن على استعداد اتم
الستكمال املناقشات حول كافة املسائل العالقة ،ومعاجلة كافة
القضااي ذات االهتمام املشرتك ،وهذا املوضوع يعود إىل املنظمة
اليت علق مديرها العام تلك املناقشات ،ونؤكد هنا أن تعاون
سورية منذ انضمامها عام  ،2013وحىت اآلن جتاوز ما نصت
عليه االتفاقية ،وإن بلدي ما زال ابنتظار إرسال املنظمة ألفرقة
تقصي احلقائق للتحقيق واالستمرار يف التحقيق يف احلوادث اليت
أبلغنا عنها ،ومنها على سبيل املثال ال احلصر يف خربة املصاصنة
وقليب الثور وخميم الريموك وحلب.
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إن بعض الدول الغربية وعلى رأسها الوالايت املتحدة
وبريطانيا وفرنسا وأملانيا ،مستمرة يف حماوالهتا لتضليل
اجملتمع الدويل ،عرب أكاذيب وافرتاءات وفربكات غري مقبولة
أخالقيا وعمليا.
ويف هذا السياق ،يعرب بلدي عن استهجانه واستغرابه
من التصرحيات األخرية لوزير خارجية الوالايت املتحدة ،واليت
اهتم فيها اجليش العريب السوري ابستخدام الكلور يف ريف
الالذقية .وإن أقل ما ميكن قوله هو إن تلك التصرحيات ما هي
إال أكاذيب خمجلة وجتاوز لصالحيات منظمة حظر األسلحة
الكيميائية ،وكان األحرى أن تعلن اإلدارة األمريكية ،أبهنا جادة
يف تدمري خمزوهنا الكيميائي ،واجلميع هنا على ثقة اتمة أبن
الوالايت املتحدة لن تتخلى عن أي سالح من أسلحة الدمار
الشامل ،وهلذا فهي تقوم بنشاطات يف أراضي بعض الدول
لتطوير أسلحة بيولوجية جديدة.
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التذكري أبن الوالايت املتحدة ليست هي اجلهة املناسبة أخالقيا
وسياسيا لتوجيه االهتامات ،ويكفي بريطانيا فخرا أبهنا هي
من أنشأت التنظيم اإلرهايب ،اخلوذ البيضاء ،على يد ضابط
االستخبارات الربيطاين جيمس ملزوريي .وكما تعلمون فإن تنظيم
اخلوذ البيضاء اإلرهايب هو الذراع اإلعالمي لتنظيم جبهة النصرة
اإلرهايب فرع القاعدة يف سورية .إن النظام الربيطاين املؤسس
احلقيقي لتنظيم اخلوذ البيضاء اإلرهايب هو املسؤول عن فربكة
احلوادث الكيميائية هبدف إاثرة الرأي العام ضد بلدي طبعا.
ولقد قلنا سابقا أن السياسة الربيطانية سم ال ترايق له.

أما خبصوص ما قاله ممثل النظام الفرنسي الذي يتشدق مبا
أمساه عدم اإلفالت من العقاب ،فالسؤال هنا هو هل سيحقق
النظام الفرنسي مع وزير خارجيته السابق ،لوران فابيوس،
بسبب تورطه يف احلادث الكيميائي يف الغوطة الشرقية لدمشق
عام 2013؟ إن النظام الفرنسي مطالب بوقف إرسال اخلرباء
إن التنظيمات اإلرهابية املدعومة واملدربة على استخدام الكيميائيني الفرنسيني وكذلك بوقف إرسال املواد الكيميائية
األسلحة الكيميائية من قبل تركيا والوالايت املتحدة وفرنسا السامة إىل اجلماعات اإلرهابية املوجودة على أرض بلدي.
وبريطانيا وإسرائيل ودول أخرى هي اخلطر احلقيقي الذي يهدد
ولعله ميكن ملمثل أملانيا أن خيرب هذه اللجنة املوقرة كيف
مجيع الدول بدون استثناء ،وميكن احلصول على النسخة الكاملة خرق بلده التزاماته مبوجب اتفاقية األسلحة الكيميائية قبل تسعة
من بياننا على البوابة املوفرة للورق .PaperSmart
أعوام ،حتديدا ،وكيف مت إغالق ذلك امللف ابلسرعة القصوى.

الرئيس (تكلم ابإلنكليزية) :استمعنا إىل املتكلم األخري يف
إطار جمموعة “أسلحة الدمار الشامل األخرى” .أعطي الكلمة
اآلن للمتكلمني الذين طلبوا الكلمة يف إطار ممارسة حق الرد.
ويف هذا الصدد ،أود أن أذكر مجيع الوفود أبن املداخلة األوىل
تقتصر على مخس دقائق والثانية على ثالث دقائق.

إن بعض أنظمة احلكم يف بلدان الشمال األورويب ،اليت تكلم
ابلنيابة عنها ممثل النرويج ،منخرطة يف إرسال اإلرهابيني إىل
بلدي ،سورية ،ومن هؤالء اإلرهابيني من لديه اخلربات الكافية
يف استخدام وخلط املواد الكيميائية السامة .ونطالبهم من هذا
املنرب ابلتوقف عن دعم إرسال اجلماعات اإلرهابية من بلداهنم
إىل بلدي.

السيد حالق (اجلمهورية العربية السورية) :اجلميع يعلم
لقد التزم بلدي ،سورية ،جبميع أحكام اتفاقية األسلحة
يف هذه القاعة أساليب الكذب والغش املتبعة يف سياسات
اإلدارة األمريكية وتلفيق االهتامات ،واجلميع يذكر هنا كذبة الكيميائية ونفذ كل التزاماته .واللغو يف احلديث الذي حاولته
أسلحة الدمار الشامل يف العراق ،وما نتج عنها من دمار وتدمري ممثلة االحتاد األورويب يف بياهنا غري مقبول ومرفوض .وهم
وانتشار لتنظيمات إرهابية يف منطقتنا .ولذلك ،ال يسعنا إال يعلمون ،يف االحتاد األورويب ،أن املخزون الكيميائي قد مت
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تدمريه خارج بلدي على منت سفن أوروبية ،نروجيية ودامنركية.
وكما تعلمون مجيعا فقد امتهن ممثلو االحتاد األورويب يف بياانهتم
الكذب والنفاق .وكما هي عادهتم يقومون بتوجيه االهتامات
الكاذبة إىل البلدان اليت ال تنفذ تعليماهتم أو سياساهتم أو تكون
اتبعة هلم .إن عددا ال أبس به من بلدان االحتاد األوريب زود
اجلماعات اإلرهابية املسلحة ،وابألخص تنظيمي داعش وجبهة
النصرة اإلرهابيني ،مبواد كيميائية سامة لكي يتم استخدامها يف
بلدي ،ابإلضافة إىل إرساهلم خرباء أوربيني خمتصني يف املواد
السامة لتدريب اجلماعات اإلرهابية على خلطها واستخدامها.
ولو كان ممثلو االحتاد األورويب جادين ،لكانوا قد أجروا حتقيقات
وأوضحوا للعامل وبينوا بدال من الكذب والنفاق هنا من هي
تلك الدول املنخرطة يف تسليم وتزويد اجلماعات اإلرهابية
املسلحة املوجودة يف بلدي مبواد كيميائية سامة ،أو من هي
تلك اليت تنظم نقل اإلرهابيني واألسلحة واملعدات والذخائر إىل
التنظيمات اإلرهابية املدرجة على قوائم جملس األمن.
إن النظام الرتكي يعد املسؤول األول عن مجيع احلوادث
الكيميائية يف بلدي ،حيث مسح النظام الرتكي ابستخدام أراضيه
لتدريب اإلرهابيني على استخدام املواد الكيميائية السامة .كما
مسح النظام الرتكي بنقل املواد الكيميائية السامة إىل الداخل
السوري عرب احلدود السورية  -الرتكية إىل اإلرهابيني ،وكذلك
الصواريخ املزودة برؤوس كيميائية .ويشرف هذا النظام على
توزيع تلك الصواريخ بني اجلماعات اإلرهابية املسلحة.
السيد بيلوسوف (االحتاد الروسي) (تكلم ابلروسية) :أود
أن أتكلم عن عدد من البياانت اليت اهتمت روسيا ابنتهاك
اتفاقية األسلحة الكيميائية وأن ألفت انتباه البلدان اليت توجه
االهتامات إىل احلقائق التالية:
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غاز اخلردل وعامل  VXوالسارين ومواد أخرى .وال تزال الوترية
اليت تقوم هبا الوالايت املتحدة بتدمري أسلحتها الكيميائية بطيئة
جدا ،مما يثري الشكوك حول تقيدها ابلتزاماهتا الرئيسية مبوجب
الفقرة  2من املادة  1من اتفاقية األسلحة الكيميائية .وقد
واصلت واشنطن ابلفعل تطوير وحتسني أسلحتها الكيميائية،
يف انتهاك للفقرة ( 1أ) من املادة  .1ومن املعروف جيدا أن
الوالايت املتحدة أصدرت حنو  500براءة اخرتاع للتطبيقات
العسكرية يف جمال إنتاج األسلحة الكيميائية ووسائل إيصاهلا
واستخدامها ،مبا يف ذلك حمتوايهتا من العوامل الثنائية.
وال متتثل الوالايت املتحدة اللتزاماهتا فيما يتعلق إبعالانهتا
إىل منظمة حظر األسلحة الكيميائية بشأن حقيقة صنعها
لألسلحة الكيميائية يف أراضي بلدان أخرى فيما يتعلق ابملادة
الثالثة من اتفاقية األسلحة الكيميائية .ومل تعرتف واشنطن
ابألصول األمريكية للذخائر اليت تركت يف بنما ،اليت حتتوي
على الفوسجني ،على الرغم من أن خرباء األمانة التقنية ملنظمة
حظر األسلحة الكيميائية أكدوا ذلك منذ عام  .2002ويف
كمبوداي اكتشفت ،يف عام  ،2012كميات كبرية من الذخائر
الكيميائية املدفونة التابعة للوالايت املتحدة ،وأكدت جلنة
خاصة اتبعة ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية مصدرها .وقد
أنت الوالايت املتحدة بنفسها عن معاجلة املشكلة .ونعلم أن
الوالايت املتحدة شاركت ،وفقا ملصادر موثوق هبا ،يف تسليم
العراق أسلحة وتكنولوجيا كيميائية ألغراض إنتاجها إابن النزاع
اإليراين  -العراقي .وقد دمرت الوالايت سرا ،رغبة منها يف إخفاء
مشاركتها يف توسيع القدرة العسكرية التقنية للعراق خالل فرتة
حكم صدام حسني ،ومن دون إشراك منظمة حظر األسلحة
الكيميائية ،حنو  4 500ذخرية مسلحة مبواد كيميائية ،منتهكة
بذلك املادة الثالثة من اتفاقية األسلحة الكيميائية.

تظل الوالايت املتحدة ،اليوم ،الدولة الطرف الوحيدة يف
ويف عامي  2003و  ،2015اعتمدت الوالايت
اتفاقية األسلحة الكيميائية اليت ال تزال متتلك ترسانة عسكرية
تبلغ حوايل  2 000طن من األسلحة الكيميائية على أساس املتحدة ،خمالفة بذلك الفقرة  5من املادة األوىل ،عددا من
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الواثئق اليت أتذن إبمكانية استخدام املواد الكيميائية يف مكافحة
االضطراابت من أجل حل املشاكل العسكرية .وفيما يتعلق
أبحكام اتفاقية األسلحة الكيميائية اليت ال تنتهكها الوالايت
املتحدة صراحة ،اتبعت واشنطن هنجا انتقائيا إببداء  28حتفظا
بشأهنا .وبتلك الطريقة ميكن لسلطات الوالايت املتحدة أن
ترفض قبول عمليات التفتيش الدولية أو أن حتظر نقل التجارب
الكيميائية اليت جترى على أراضي الوالايت املتحدة إىل خارج
البلد ،أو أن تفرض قيودا على إجراء عمليات التفتيش نفسها.
ويواصل األمريكيون أيضا إبداء حتفظات بشأن بروتوكول جنيف
لعام  1925حلظر االستعمال احلريب للغازات اخلانقة أو السامة
أو ما شاهبها ولوسائل احلرب البكرتيولوجية .وتنص التحفظات،
من بني أمور أخرى ،على إمكانية االستخدام االنتقامي
لألساليب الكيميائية ألغراض التعطيل املؤقت.
إننا حنث بلدان أورواب على توجيه اهتمامها إىل االنتهاكات
احلقيقية التفاقية األسلحة الكيميائية من قبل الوالايت املتحدة،
وهي حليف اسرتاتيجي لغالبية البلدان األوروبية ،بدال من
إطالق ادعاءات بشأننا وبشأن الدول األخرى.
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إسرائيل بروح االتفاقية وتؤمن مبجموعة القيم اليت متثلها ،على
عكس آخرين يف املنطقة والذين هم أطراف يف االتفاقية ولكنهم
ينتهكوهنا ،وعلى عكس غريها ممن مل يوقع عليها على اإلطالق.
وردا على بيان ممثل النظام اإليراين ،من الواضح جدا أن إيران
تنتهك بشكل متكرر االلتزامات اليت تعهدت هبا حىت اآلن.

السيد احلبيب (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
ابإلنكليزية) :لقد أخذت الكلمة ممارسة حلق وفد بلدي يف
الرد فيما يتعلق ابلبيان الذي أدىل به ممثل فرنسا بشأن العالقة
بني برانمج إيران للقذائف التسيارية وقرار جملس األمن 2231
( .)2015إن القذائف التسيارية اإليرانية مصممة ألغراض
دفاعية حبتة وهي ذات قدرة تقليدية وال عالقة هلا جبوهر قرار
جملس األمن  .)2015( 2231ولذلك ،فإن ادعاءات الوفد
الفرنسي وأتكيداته ال أساس هلا من الصحة وغري مقبولة .إن
قدرة إيران الدفاعية وسيلة فعالة لتعزيز االستقرار واحلفاظ عليه
يف املنطقة وردع العدوان على األمة اإليرانية .وجيدر بفرنسا
أن تفهم وتعرف أن نقل وتصدير أسلحة قيمتها باليني اليورو
على حنو غري مسؤول إىل بلدان يف الشرق األوسط منخرطة يف
نزاعات وعدوان عسكري ضد دول أخرى يف املنطقة هو العمل
األكثر زعزعة لالستقرار الذي رمبا ميكنها أن تتخذه .وتشكل
عمليات النقل والصادرات هذه انتهاكا اللتزام فرنسا مبوجب
معاهدة جتارة األسلحة ومدونة قواعد السلوك لالحتاد األورويب
املتعلقة بصادرات األسلحة .وندعو فرنسا إىل احرتام التزاماهتا
الدولية واالمتناع عن تصدير أسلحة إىل البلدان املنخرطة يف
النزاع واالحتالل والعدوان يف الشرق األوسط.

السيدة سيهايك  -سوروكا (إسرائيل) (تكلمت
ابإلنكليزية) :ردا على بضعة وفود ذكرت إسرائيل يف بياانهتا،
وال سيما بعض الوفود من الشرق األوسط ،أود أن أشدد على
احلقائق الدقيقة اليت تفيد أبن إسرائيل وقّعت على اتفاقية األسلحة
الكيميائية منذ عام  1993كما أهنا من املوقعني على بروتوكول
جنيف لعام  ،1925الذي حيدد القاعدة .إن االنضمام إىل
معاهدات حتديد األسلحة ونزع السالح ،مثل اتفاقية األسلحة
ولن أعري أمهية ملزاعم ممثلة النظام اإلسرائيلي اإلجرامي بعدم
الكيميائية ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،أو التوقيع
عليها دون تنفيذها أو االمتثال هلا ،كما هو احلال ابلنسبة إليران الرد عليها سوى ابلرفض.
وسورية ،أمر غري مهم.
السيد وود (الوالايت املتحدة األمريكية) (تكلم
ولدى إسرائيل آلية وطنية قوية ملراقبة الصادرات جتسد ابإلنكليزية) :آخذ الكلمة ممارسة حلقي يف الرد على عدد من
قواعد وأهداف والتزامات اتفاقية األسلحة الكيميائية .وتتصرف البياانت اليت أُديل هبا اليوم .فيما يتعلق ابملالحظات اليت أبداها
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زميلي الروسي وبعض اآلخرين الذين أاثروا نقطة مماثلة ،فإين عندما ينفي بوضوح أن النظام استخدم األسلحة الكيميائية ضد
ما فتئت أقول ذلك على مدى العامني املاضيني .إن الوالايت شعبه .وال ينبغي لنا بعد اآلن أن نستمع إىل ذلك يف هذه اهليئة.
املتحدة يف طريقها إىل استكمال تدمري خمزوهنا من األسلحة
السيد هوانغ (فرنسا) (تكلم ابلفرنسية) :أود أوال أن أرد
الكيميائية حبلول عام  .2023ونتوخى الوضوح التام بشأن على ممثل إيران فيما يتعلق بربانمج بلده للقذائف التسيارية.
ذلك .والعملية شفافة جدا.
إن القذائف اإليرانية ميكن استخدامها بشكل هجومي .وهي
ليست أنظمة دفاعية من الناحية الفنية .والتأكيد على أن
برانمج القذائف اإليراين دفاعي بطابعه ال يتفق مع احلقائق.
وتبني تطوراهتا التكنولوجية ،وال سيما من حيث الدقة ،أن
تلك القذائف مصممة الستخدامها يف مسارح العمليات.
واملنظومات اليت طورهتا إيران ليست منظومات دفاعية مضادة
للطائرات أو مضادة للقذائف .فهذا برانمج متطور ومتعدد
األغراض للقذائف التسيارية تتجاوز تطبيقاته العسكرية جمرد
املهام الدفاعية.

وإذ أستمع إىل زميلي الروسي يف إسناد أشياء معينة إىل
مساه مبصادر موثوقة ،أقرتح أن حتذر اللجنة مما تسمعه استنادا
إىل مصادر روسيا املوثوق هبا ،واليت ال تتمتع مبصداقية كبرية،
على أقل تقدير .وأود أن أقول إن الوالايت املتحدة يسرها
متاما أن روسيا أكملت تدمري خمزوهنا من األسلحة الكيميائية
يف عام  .2017ولألسف ،نسي زميلنا الروسي أن يذكر أن
الوالايت املتحدة  -وهذه نقطة هامة ابلنسبة للمشاركني اجلدد
هنا والذين رمبا مل يسمعوا هبا  -قدمت ما يقرب من بليون دوالر
من املساعدات املالية يف صورة مسامهات عينية لتدمري خمزون
كما تستخدم الكياانت املوالية إليران القذائف اإليرانية
روسيا من األسلحة الكيميائية .وروسيا هي موضع ترحيب كبري .يف مسارح العمليات بطريقة مزعزعة لالستقرار للغاية ،والغالبية
وردا على ممثل النظام السوري ،أود أن أشري إىل أنه العظمى من القذائف اإليرانية ذات استخدام مزدوج وميكنها
من الواضح أن لديه ميال إىل املراوغة .ونعلم مجيعا أن سورية إيصال محوالت نووية أو تقليدية .وتشكل القذائف اإليرانية
مل تقدم إعالان كامال إىل منظمة حظر األسلحة الكيميائية فيما عالية الدقة ذات احلموالت التقليدية مصدر قلق يف حد ذاهتا.
يتعلق مبخزوهنا من األسلحة الكيميائية .ولنكن واضحني يف وهلذا السبب ،كان بيان وفد بلدي حمددا جدا يف لفت انتباه
أنه ال جدال يف ما إذا كان نظام األسد قد استخدم األسلحة اجملتمع الدويل إىل هذا املوضوع.
الكيميائية مراراً وتكراراً ضد شعبه .فذلك اجلدل حمسوم ،وعلى
وردا على ممثل سورية ،فقد أتيحت يل هذه املرة الفرصة للرد
الرغم من حماوالت النظام ومساعديه حتويل النقاش واالدعاء عدة مرات خالل املناقشة العامة على تعليقات ممثل سورية فيما
أبن النظام مل يستخدم األسلحة الكيميائية ،فيجب إهناء يتعلق مبسألة األسلحة الكيميائية .سأكون موجزا .أريد ببساطة
ذلك اجلدل .إنه ببساطة ال ميكن أن يستمر ،وحنن يف هذه أن أسلط الضوء على بضع نقاط .لقد أصغيت بعناية إىل
القاعة ال ينبغي أن نستمع إىل األصوات اليت تدعي أن سورية املناقشة اليت دارت اليوم وأمس (انظر  .)A/C.1/74/PV.13وما
مل تستخدم األسلحة الكيميائية .وعالوة على ذلك ،فإن إطالق أفهمه هو أنه ال أحد يف هذه القاعة ينكر استخدام األسلحة
ممثل ذلك النظام صفة منظمة إرهابية على “ذوي اخلوذ البيض” الكيميائية يف سورية .والسؤال هو ما إذا كنا سنتوقف عند هذا
أمر جيايف املنطق .إهنا حلظة حزينة .وأود أن أطلب فحسب من احلد ،وما إذا كانت تلك اجلرائم سوف متر من دون عقاب.
الدول األعضاء ومن املراقبني عدم االستماع إىل ممثل النظام
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وهل اجملتمع الدويل على استعداد للقيام مبا جيب القيام به
لتحديد املسؤولني عن تلك اهلجمات؟
والسؤال الثاين الذي جيب أن نطرحه هو ما إذا كان نظام
اتفاقية األسلحة الكيميائية سيربز بشكل أقوى إذا مل حندد
األطراف املسؤولة عن اهلجمات يف سورية .وهذا سؤال أساسي.
وكيف ميكننا منع استخدام هذه األسلحة يف املستقبل إذا
مل نطبق اجلزاءات املطلوبة؟ وما هو الشكل الذي سيكون عليه
أمننا مجي ًعا  -ليس فقط يف الشرق األوسط ولكن يف مجيع أحناء
العامل  -إذا مل نتخذ اإلجراءات الالزمة ،وقمنا بدالً من ذلك
إبغالق امللف اخلاص هبجمات األسلحة الكيميائية يف سورية؟
هذا حتد اترخيي .وإذا مل جناهبه ،فإننا نواجه خطر احلكم علينا
بقسوة ليس فقط من قبل ضحااي هذه اهلجمات وأسرهم ،ولكن
من قبل الضمري العاملي لألجيال القادمة.
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ابلنسبة للبليون دوالر اليت سامهت هبا الوالايت املتحدة يف دعم
عملية تدمري الرتسانة الكيميائية الروسية ،فأود أن أذكر زمالئي
األمريكيني أن نصف هذا املبلغ ،أو رمبا أكثر ،أنفقته الوالايت
املتحدة نفسها على االحتياجات اإلدارية واملتعلقة ابلربوتوكول
وغريها من االحتياجات اليت ال عالقة هلا على اإلطالق بتدمري
األسلحة الكيميائية الروسية .وابلتايل ،كان املبلغ احلقيقي
للمساعدة حوايل  500مليون دوالر .وأود أن أشكر الوالايت
املتحدة على تلك املساعدة ابلنيابة عن االحتاد الروسي.
لدى الوالايت املتحدة قدرة تصنيع وقدرة تكنولوجية
واقتصادية أكرب بكثري مما كانت عليه روسيا قبل  20عا ًما،
وميكنها بسهولة توفري مبلغ أصغر بكثري من  500مليون دوالر
من أجل تدمري  2 000طن املتبقية من أسلحتها الكيميائية.
وإذا أخذان ميزانية الدفاع اإلمجالية للوالايت املتحدة ،فإن املبلغ
املطلوب إلزالة الرتسانة الكيميائية املتبقية للوالايت املتحدة
سيكون نقطة يف حبر .وال أعتقد أن الوالايت املتحدة ليست يف
وضع ميكنها من العثور على هذه النقطة يف حبر ،واستخدامها
للتخفيف من خماوف اجملتمع الدويل ،الذي أعرب عن قلقه من
أن إحدى الدول الرائدة يف العامل وصاحبة دور عاملي حتافظ على
ترسانة ضخمة من األسلحة الكيميائية.

السيد ايقوت (تركيا) (تكلم ابإلنكليزية) :أمارس حقي يف
الرد على مالحظات ممثل النظام السوري .ولألسف ،مسعناه اليوم
مرة أخرى يكرر نفس االدعاءات اليت ال أساس هلا ،وابلتايل فإنه
يسيء استخدام اجتماع اللجنة هذا .وحنن نعلم أسبابه جي ًدا.
فهو يريد اختالق األوهام ،وصرف االنتباه عن اجلرائم البغيضة
اليت ارتكبها النظام ضد شعبه .وأود أن أقول مرة أخرى إن
السيد حالق (اجلمهورية العربية السورية):شكرا على
النظام السوري فقد شرعيته منذ فرتة طويلة ،وسيُحاسب يف
هناية املطاف على جرائمه .وال أعتقد أنه من الضروري الرد على املرونة اليت أبديتموها ،سيدي الرئيس ،وحنن كنا قد طلبنا قبل،
لكن يبدو أنه مل يبلغكم أحد ابإلشارة اليت وصلت إىل الشاشة.
املمثل السوري وإعطاء أمهية الدعاءاته الواهية.
السيد بيلوسوف (االحتاد الروسي) (تكلم ابلروسية) :أود
أن أرد على مالحظات زميلي األمريكي.
أود أوالً أن أذكر اجلميع أبن تدمري الرتسانة الكيميائية
الروسية جرى يف امتثال اتم ألحكام اتفاقية األسلحة الكيميائية،
مع الشفافية واملراقبة الواجبة من قبل منظمة حظر األسلحة
الكيميائية .وعالوة على ذلك ،مت اعتماد التدمري الكامل للرتسانة
الروسية من قبل خرباء منظمة حظر األسلحة الكيميائية .أما
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لقد قام الكيان اإلسرائيلي يف خمالفة لقرارات جملس األمن
كافة ،املتعلقة مبكافحة اإلرهاب بتزويد تنظيمي داعش وجبهة
النصرة مبواد كيميائية سامة ،وقد نقلنا هذه املعلومات إىل
اجلهات املختصة ،وقد استخدم الكيان اإلسرائيلي األسلحة
الكيميائية والبيولوجية ومواد حمرمة دوليا أخرى ،يف عدوانه على
الدول العربية .إن ممثل النظام الرتكي حياول ايئسا كل مرة،
إبعاد االنتباه عن اخنراط نظامه يف تسهيل حصول اإلرهابيني
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على املواد الكيميائية بل واألسلحة الكيميائية ذاهتا ،وكذلك
حياول التهرب من تدريب نظامه لإلرهابيني على استخدام تلك
املواد واألسلحة ،ولكن اجلميع يعلم تورط النظام الرتكي يف كافة
اهلجمات ابملواد الكيميائية اليت شنها اإلرهابيون املدعومون
من قبل النظام الرتكي .وابلنسبة ملا قاله ممثل نظام الوالايت
املتحدة ،فاجلميع يعلم أن الوالايت املتحدة هي من استخدم
األسلحة الكيميائية واألسلحة البيولوجية واألسلحة النووية يف
عدد من الدول .ولينظر اجلميع إىل عدد الوالدات يف فييت
انم وغريها .عدد كبري من األطفال يولدون بتشوهات بسبب
األسلحة الكيميائية األمريكية .ومن الطبيعي أن يدافع ممثل
اإلدارة األمريكية عن تنظيم اخلوذ البيضاء اإلرهايب ،فهم من
يدعمونه ابألموال واملعلومات ويشاركون يف أن يطلبوا منهم
اختالق احلوادث الكيميائية يف دول أخرى .ال توجد أي
مصداقية ملداخالت ممثلي الوالايت املتحدة .فاجلميع يعلم كيف
يثريون املؤامرات.
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أمن املواطن وأعاقت التنمية االجتماعية  -االقتصادية وأدت إىل
آتكل الثقة يف بناء األمة وتزايد اخلوف وسط السكان .وتظل
اجلماعة الكاريبية ،يف ذلك السياق ،تنظر يف احلاجة إىل مكافحة
الدوافع الرئيسية للجرمية يف املنطقة ،ومن بينها االنتشار غري
املشروع لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة والذخائر املرتبطة
هبا .فأكثر من  70يف املائة من األشخاص الذين ميوتون بسبب
العنف يف منطقة البحر الكارييب يقتلون ببنادق .ويكون األمر
األكثر إاثرة للقلق بشأن تلك اإلحصاءات عندما أنخذ يف
احلسبان أن املنطقة ال تصنع أو تصدر أو تعيد تصدير األسلحة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة أو ذخائرها ،وال هي تستوردها على
نطاق واسع .ومع ذلك ،تواصل املنطقة مكافحة اآلاثر السيئة
لالنتشار غري املشروع هلذه األسلحة يف أراضينا ،ويتزايد اقتناعنا
ابحلاجة إىل اختاذ إجراءات ملموسة مكثفة على مجيع املستوايت
ملكافحة هذه اآلفة اليت تشكل عقبة خطرية أمام جهودان
اإلمنائية .إن حالتنا صعبة بشكل خاص نظرا إىل حدودان سهلة
االخرتاق وما نواجه من قيود مالية وقدراتنا احملدودة.

ومرة أخرى نطالب فرنسا ابلتوقف عن مساعدة اإلرهابيني
وتظل اجلماعة الكاريبية مناصرا قواي ملعاهدة جتارة األسلحة،
وعدم إرسال اخلرباء الفرنسيني إىل بلدي لدعم اإلرهابيني.
ومن غري املفهوم ولع احلكام الفرنسيني مؤخرا إبشعال احلرائق إدراكا منا إلسهامها الكبري يف السالم واألمن واالستقرار على
الصعيدين الدويل واإلقليمي .وسيصادف يوم  24كانون األول/
يف العامل.
الرئيس (تكلم ابإلنكليزية) :ستتناول اللجنة اآلن جمموعة ديسمرب الذكرى السنوية اخلامسة لدخول معاهدة جتارة األسلحة
“األسلحة التقليدية” .لدينا قائمة طويلة من املتكلمني يف هذه حيز النفاذ ،مع بلوغ عدد الدول األطراف فيها  104دول.
اجملموعة ،ولذلك فإنين أطلب التعاون التام من مجيع الوفود يف وهي تنص على أحكام كافية لتنظيم التجارة الدولية يف األسلحة
التقيد ابحلدود الزمنية املقررة لتمكني اللجنة من جتنب التأخر التقليدية وتتناول عناصر حامسة ،مبا يف ذلك حتويل هذه األسلحة
إىل األسواق غري املشروعة.
يف أعمالنا.

وتعتقد اجلماعة الكاريبية أن األهداف املتوخاة من املعاهدة
السيدة أوسنت (غياان) (تكلمت ابإلنكليزية) :يشرفين
أن أديل هبذا البيان ابسم الدول الـ  14األعضاء يف اجلماعة جيب أن تظل حاضرة يف أذهاننا إىل أن تتحقق ،وندعو الدول
األعضاء إىل تعزيز نظمها الوطنية للمراقبة وحتديث تشريعاهتا
الكاريبية.
وسياساهتا وإجراءاهتا الوطنية لزايدة امتثاهلا اللتزاماهتا مبوجب
ومن بني العديد من التحدايت اليت تواجه التنمية املستدامة
املعاهدة .وتشدد اجلماعة الكاريبية ،يف ذلك الصدد ،على احلاجة
يف اجلماعة الكاريبية ارتفاع معدالت اجلرائم العنيفة ،اليت قلصت
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إىل عنصر إنساين قوي يف القرارات املتعلقة بنقل األسلحة .وكما لعام  ،2005الذي يكمل اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب
ذكر األمني العام يف خطته لنزع السالح لعام  2018أتمني الوطنية لعام  2003ومعاهدة جتارة األسلحة لعام .2014
مستقبلنا املشرتك :خطة لنزع السالح.
وترحب اجلماعة الكاريبية ابالجتماع السابع من اجتماعات
“تسهم املستوايت العالية لألسلحة والذخرية
املتداولة يف انعدام األمن وتسبب األذى للمدنيني وتسهل
انتهاكات حقوق اإلنسان وتعيق وصول املساعدات
اإلنسانية”.

وال يزال إضفاء الطابع العاملي على املعاهدة يشكل شاغال
للجماعة الكاريبية ،وحنث الدول األعضاء اليت مل تصدق بعد
على املعاهدة على أن تفعل ذلك على وجه االستعجال .وترغب
اجلماعة الكاريبية يف ضمان إضفاء الطابع العاملي عليها وتثين
على الدول اليت صدقت عليها مؤخرا ،مبا يف ذلك إحدى الدول
األعضاء يف اجلماعة الكاريبية ،سورينام .ومما يشجع اجلماعة
الكاريبية نتائج املؤمتر اخلامس للدول األطراف يف معاهدة جتارة
األسلحة ،حتت الرائسة القديرة للسفري اينيس كاركلينز ،ممثل
التفيا ،وتتطلع إىل عمل األفرقة العاملة املتواصل على أساس
الوالية اليت أسندت إليها يف املؤمتر.

الدول اليت تعقد كل سنتني للنظر يف تنفيذ برانمج العمل،
الذي يتيح فرصة لتقييم التقدم احملرز حنو تنفيذ نتائج املؤمتر
االستعراضي لربانمج العمل املعقود يف حزيران/يونيه 2018
( ،A/CONF.192/2018/RC/3املرفق) .وقد مشلت النتائج
بياانت قوية بشأن العديد من املسائل ،مثل كفالة تعميم مراعاة
الشواغل اجلنسانية يف السياسات املتعلقة بنقل األسلحة الصغرية
واألسلحة اخلفيفة ،فضال عن تدمري الفائض واملصادر واملستوىل
عليه والذي مت مجعه من األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.

وأتمل اجلماعة الكاريبية أن تتمكن الدول األعضاء يف
األجل القصري من حشد اإلرادة السياسية إلجراء مداوالت
بشأن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة تكون عملية على حنو
اتم وتعاجل مجيع جوانب االجتار غري املشروع هبذه األسلحة ،مبا
يف ذلك الذخائر ،ألن الغالبية العظمى من الوفيات واإلصاابت
النامجة عن استخدام األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة حتدث
وحنث مرة أخرى مجيع الدول األطراف على العمل حبسن أثناء ارتكاب اجلرائم.
الرئيسة ابلنيابة (تكلمت ابلفرنسية) :يتعني علي أن
نية من أجل ضمان التنفيذ الكامل والفعال للمعاهدة.
تولت الرائسة انئبة الرئيس ،السيدة بونكونغو (بوركينا أطلب من املتكلمة أن ختتتم بياهنا.
فاسو).
السيدة أوسنت (غياان) (تكلمت ابإلنكليزية) :ترى اجلماعة
الكاريبية أنه جيب القيام ابملزيد من العمل لتعزيز فهم مشرتك
للكيفية اليت تسهم هبا مجيع عمليات نزع السالح ،مبا فيها تلك
املتعلقة ابألسلحة التقليدية ،يف حتقيق خطة التنمية املستدامة
لعام  ،2030مبا يف ذلك اهلدف  16وغاايته ذات الصلة.

وكذلك جتدد اجلماعة الكاريبية دعمها للصكوك الرئيسية
اليت تتصدى لالجتار ابألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة
وإساءة استعماهلا ،مبا يف ذلك برانمج العمل املتعلق مبنع االجتار
غري املشروع ابألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع
جوانبه ومكافحته والقضاء عليه ،والصك الدويل للتعقب لعام
ويف اخلتام ،تعيد اجلماعة الكاريبية أتكيد التزامها ابلوفاء
 2005املصاحب له ،عالوة على بروتوكول األسلحة النارية ابلتزاماهتا مبوجب خمتلف الصكوك الدولية اليت تنظم األسلحة
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التقليدية ،وتؤكد أهنا تتطلب التزاما عامليا وعمال عامليا
لتحقيق النجاح.
السيد فينانني (فنلندا) (تكلم ابإلنكليزية) :إنه لشرف يل
أن أخاطب هذه اللجنة ابسم بلدان الشمال األورويب  -آيسلندا
والدامنرك والسويد والنرويج وبلدي ،فنلندا .سيكون النص
الكامل هلذا البيان متاحا على البوابة املوفرة للورق .PaperSmart
يشكل النهوض ابملساواة بني اجلنسني بوصفه موضوعا
شامال يف مجيع جماالت نزع السالح وحتديد األسلحة ،أولوية
رئيسية لبلدان الشمال األورويب .فمزااي املشاركة الكاملة
واملتساوية للمرأة يف جمال نزع السالح وحتديد األسلحة واضحة.
وميكن جملتمع حتديد األسلحة يف هذه القاعة أن يقوم بدوره
ابلدعوة إىل حتسني التوازن اجلنساين يف خمتلف األنشطة اليت
نوقشت يف اللجنة األوىل.
ويصادف هذا العام الذكرى السنوية العشرين لبدء نفاذ
اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد ،اليت وضعت معايري حتظى
ابالحرتام ويتم التقيد هبا على نطاق واسع ،مبا يف ذلك من
جانب الدول اليت مل تصدق على االتفاقية .إن اتفاقية حظر
األلغام املضادة لألفراد هي أجنح معاهدة متعددة األطراف لنزع
السالح .ومنذ اعتماد االتفاقية يف أوسلو عام  ،1997انضمت
إليها  164دولة طرفا ،وُدمر حنو  53مليون لغم خمزن ،ومت تطهري
مساحات شاسعة من األراضي بنجاح وإعادهتا للمجتمعات
احمللية .ومع ذلك فإن املعايري الدولية الراسخة تتعرض للضغط،
وتقع على عاتقنا مسؤولية محايتها .إننا نشهد االستخدام
اجلديد والواسع النطاق لأللغام األرضية يدوية الصنع ،اليت يُنتج
وتستخدم اجلهات الفاعلة من غري الدول الكثري منها كأدوات
للحرب واإلرهاب .ومن أولوايت الرائسة النروجيية هذا العام
محاية اجملتمعات واجلماعات املتضررة املعرضة للخطر بصفة
خاصة ،مبا يف ذلك املشردون داخليا والالجئون.
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فسوء تنظيم األسلحة الصغرية وذخائرها عامل رئيسي
من العوامل التمكينية للنزاعات العنيفة .إن خطة األمني العام
لنزع السالح ،اليت تؤيدها بلدان الشمال األورويب أتييدا اتما،
تربز أمهية اتباع هنج شامل ملعاجلة مسائل األسلحة والذخائر.
ونرحب بفريق اخلرباء احلكوميني املعين ابملشاكل الناشئة عن
تكديس فائض خمزوانت الذخرية التقليدية ،املقرر عقده يف أوائل
عام  .2020وال تزال معاهدة جتارة األسلحة تشكل أولوية
عليا لبلدان الشمال األورويب .وقد أثبتت املعاهدة ابلفعل خالل
السنوات اخلمس األوىل من عملها قيمتها يف تشجيع جتارة
مشروعة أكثر مسؤولية وشفافية وحتسني اإلجراءات الرامية إىل
مكافحة االنتشار غري املشروع لألسلحة والذخائر .إن تركيز
املؤمتر اخلامس للدول األطراف يف معاهدة جتارة األسلحة على
اجلوانب اجلنسانية ،مبا يف ذلك العنف اجلنساين ،فضال عن
االهتمام املستمر مبخاطر حتويل وجهة األسلحة ،هي أمور
مرحب هبا وذات قيمة.
وما زلنا ملتزمني التزاما قواي ابالتفاقية املتعلقة أبسلحة
تقليدية معينة وبروتوكوالهتا .وقد كان فريق اخلرباء احلكوميني
املعين ابلتكنولوجيات الناشئة يف جمال منظومات األسلحة
الفتاكة املستقلة حمفال قيما للغاية للعمل الدويل بشأن هذا
املوضوع املتعدد األوجه واملعقد للغاية لتحديد األسلحة .وقد
أُحرز تقدم ابلفعل ،مبا يف ذلك فيما يتعلق ابملبادئ التوجيهية،
اليت يبلغ عددها اآلن  11مبدأً .إن التقيد الصارم ابلقانون
الدويل ،وال سيما القانون الدويل اإلنساين ،هو حجر الزاوية يف
استخدام كل نوع من أنواع األسلحة ،وجيب أن يظل كذلك.
وينبغي لألطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية حظر أو تقييد
استعمال أسلحة تقليدية معينة أن تغتنم الفرصة للنظر يف اإلطار
املعياري والتشغيلي ملنظومات األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل
وتوضيحه .وينبغي أن يتم ذلك من خالل فريق اخلرباء احلكوميني
يف جنيف ،الذي نعتربه احملفل املناسب ملعاجلة هذا املوضوع.
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ويف اخلتام ،أود أن أشدد على أن معاهدة جتارة األسلحة
واالتفاقية املتعلقة أبسلحة تقليدية معينة وغريمها من االتفاقيات
املتعددة األطراف اهلامة ال ميكن أن تعمل من دون موارد كافية.
وندعو الدول األطراف اليت مل تسدد بع ُد اشرتاكاهتا املقررة
ومتأخراهتا ابلكامل إىل القيام بذلك من دون إبطاء.
السيد العوين (تونس) :أود بداية أن أعرب عن أتييد
اجملموعة العربية ملا يتضمنه البيان الذي سيلقيه وفد إندونيسيا
ابسم حركة بلدان عدم االحنياز.
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لربانمج العمل  -وبني فرض قيود مسيسة أو متييزية أو احتكارية
على االجتار املشروع يف األسلحة التقليدية فيما بني احلكومات
وفقا للتقدير السيادي لكل منها لطبيعة التهديدات األمنية
اليت تواجهها .وتطالب اجملموعة بضرورة االلتزام حبظر أي
توريد لألسلحة لدولة ما دون ترخيص رمسي من السلطة املعنية
لدولة االسترياد .ومن هذا املنطلق ،تعارض الدول العربية جمددا
حماوالت فرض التزامات تتعلق مبعاهدات وآليات غري توافقية
وغري عاملية العضوية.
وتتمسك اجملموعة العربية أبن برانمج العمل يعترب إطارا
دوليا قائما بذاته ،وتؤكد ضرورة احلرص على عدم تداخل تنفيذ
برانمج العمل مع أية آليات دولية أخرى ،وجتنب الزج مبوضوعات
خالفية ال يشملها الربانمج .وتؤكد اجملموعة العربية جمددا أمهية
تعزيز التعاون الدويل واملساعدات الفنية لتنفيذ برانمج العمل وأداة
التتبع الدولية مبا يف ذلك دعم قدرات الدول ابلتقنيات احلديثة
ذات الصلة وبناء القدرات ،سيما يف جماالت أتمني املخزون
ومراقبة احلدود ،دون تدخل يف سيادة الدول أو فرض شروط
تتعارض مع روح الربانمج وأهدافه .كما ترى اجملموعة العربية
أمهية أال يودي تقدمي املساعدات لدولة ما لالنتقاص من موارد
املساعدات التنموية الرمسية املخصصة لتلك الدولة ،أو حماولة
إجياد روابط غري حمددة بني تقدمي تلك املساعدات املطلوبة يف
جمال مكافحة االجتار واإلمداد غري املشروع ابألسلحة التقليدية
وبني تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ،فيما يتجاوز اهلدف
الفرعي الرابع من اهلدف السادس عشر الذي يتناول حتديدا
موضوع األسلحة غري املشروعة.

تويل الدول األعضاء جبامعة الدول العربية اهتماما متزايدا
مبكافحة االجتار واإلمداد غري املشروع ابألسلحة الصغرية
واخلفيفة ،خاصة يف ضوء اآلاثر الكارثية على املستوايت األمنية
واإلنسانية واالقتصادية لظاهرة التزايد غري املسبوق يف اإلمداد غري
املشروع ابألسلحة الصغرية واخلفيفة يف املنطقة العربية ،وما يبدو
من قيام بعض احلكومات ابللجوء إلمداد اإلرهابيني واجلماعات
املسلحة غري املشروعة ابألسلحة إلطالة أمد الصراعات املسلحة
وحتقيق أهداف سياسية مغرضة ابملخالفة ألبسط قواعد القانون
الدويل وميثاق األمم املتحدة وعدد من قرارات جملس األمن ذات
الصلة ،وآخرها القرار  .)2017( 2370وىف هذا السياق،
تؤكد اجملموعة العربية أمهية برانمج العمل املتعلق مبنع االجتار
غري املشروع ابألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع
جوانبه ومكافحته والقضاء عليه ،وتدعو للحفاظ على قيمة هذا
الربانمج كأداة أممية توافقية يتمثل الغرض الرئيسي منها يف بناء
الثقة وتعزيز التعاون بني دول العامل من أجل القضاء على االجتار
غري املشروع يف األسلحة الصغرية واخلفيفة ،على أال تتعارض
تؤكد اجملموعة العربية أنه من األوىل أن يتم الرتكيز أوال على
أية إجراءات يتم اختاذها يف هذا الشأن مع احلق املشروع للدول
يف الدفاع عن النفس مبوجب ميثاق األمم املتحدة ،ويف تصنيع سد الثغرات اليت حتول دون حتقيق فاعلية اجلهود األممية ومتعددة
األطراف ذات الصلة مبكافحة اإلمداد واالجتار غري املشروع
واسترياد األسلحة التقليدية هلذا الغرض.
وتؤكد اجملموعة العربية ضرورة التمييز بني مكافحة االجتار يف األسلحة ،قبل النظر يف التعامل مع اإلشكاليات اخلاصة
واإلمداد غري املشروع ابألسلحة  -واليت تع ّد اهلدف الرئيسي ابلذخائر ،وأن هناك ضرورة إلجراء دراسة متأنية من جانب
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اخلرباء الفنيني والقانونيني للتبعات الفنية واالقتصادية واألمنية األعضاء من بني أكرب املاحنني لإلجراءات املتعلقة ابأللغام .وبلغ
والقانونية املرتتبة على املقرتحات اخلاصة بتطبيق بعض اآلليات التمويل املشرتك من مؤسسات االحتاد األورويب ودوله األعضاء
أكثر من  500مليون يورو منذ عام .2014
والقواعد املطبقة على األسلحة والذخائر.
وختاما ،سأتوقف هنا ،ويتم نشر البيان كامال على بوابة
اخلدمات املوفرة للورق.
الرئيسة ابلنيابة (تكلمت ابلفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن
للمراقبة عن االحتاد األورويب.
السيدة كيمبانني (االحتاد األورويب) (تكلمت ابإلنكليزية):
يشرفين أن أتكلم ابلنيابة عن االحتاد األورويب .ويؤيد هذا البيا َن
البلدان املرشحة لالنضمام إىل االحتاد ،مقدونيا الشمالية واجلبل
األسود وصربيا وألبانيا ،وبلد عملية حتقيق االستقرار واالنتساب
واملرشح احملتمل ،البوسنة واهلرسك.
يعترب االحتاد األورويب ودوله األعضاء أن إضفاء الطابع
العاملي على صكوك حتديد األسلحة التقليدية ونزع السالح
وتنفيذها بفعالية من بني األولوايت العليا .ونسهم بنشاط يف
أدائها الفعال ويف إجنازاهتا من خالل تويل مناصب املسؤولية
وتقدمي متويل طوعي كبري .وحنث مرة أخرى مجيع الدول اليت
مل تسدد بعد اشرتاكاهتا املتأخرة ابلكامل على القيام بذلك من
دون املزيد من التأخري.
وتشكل اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد مثاال جيدا
على تعددية األطراف الفعالة والتعاون الدويل ،حيث أهنا جتمع
بني قاعدة عاملية قوية ونتائج ابهرة على أرض الواقع يف جماالت
احلماية اإلنسانية وحتقيق االستقرار والتنمية ونزع السالح.
ونشجع مجيع األطراف على تسريع وترية التقدم حنو إجياد عامل
خال من األلغام املضادة لألفراد حبلول عام  .2025وأهدافنا
املشرتكة ملؤمتر أوسلو االستعراضي منصوص عليها يف استنتاجات
اجمللس األورويب املؤرخة  25حزيران/يونيه بشأن تعزيز احلظر
املفروض على األلغام املضادة لألفراد .واالحتاد األورويب ودوله
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ونود أن نُذكر اللجنة أبن تدفقات األسلحة والذخائر
بصورة غري قانونية أو بتنظيم سيئ أو دون تنظيم تسهم يف عدم
االستقرار والنزاعات وتؤجج اإلرهاب واجلرمية املنظمة والعنف،
مما يهدد السلم واألمن الدوليني ويتسبب يف جمموعة واسعة
من العواقب اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية .ويدعو االحتاد
األورويب إىل اتباع هنج متكامل ،مثل هنج خطة األمني العام
لنزع السالح ،تكون الوقاية يف صميمه ،من أجل استهداف
األسباب اجلذرية للنزاعات العنيفة .وندعو مجيع الدول األعضاء
يف األمم املتحدة ،وال سيما البلدان الرئيسية املصدرة لألسلحة
واملستوردة هلا وبلدان مرورها ،إىل االنضمام إىل معاهدة جتارة
األسلحة .ونرحب ابلعمل الذي أُجنز يف هذا العام حتت رائسة
التفيا ألخذ البعد اجلنساين يف االعتبار بصورة كاملة فيما يتعلق
ابملعاهدة .وحنث الدول على حتسني نُظمها الوطنية ملراقبة
تصدير األسلحة .ونعترب برانمج العمل املتعلق مبنع االجتار غري
املشروع ابألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه
ومكافحته والقضاء عليه اإلطار العاملي املناسب ملواجهة التهديد
الذي تشكله األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة،
وندعو إىل تنفيذه بشكل كامل وفعال.
وقد اعتمد االحتاد األورويب يف شهر تشرين الثاين/نوفمرب
 2018اسرتاتيجية جديدة ملكافحة األسلحة النارية غري املشروعة
واألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وذخائرها .وبدأ ابلفعل
العمل يف عدد من املشاريع اجلديدة لبناء القدرات لدعم حتديد
األسلحة الصغرية يف غرب البلقان والشرق األوسط وأمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب .كما نقدم متويال ملشروع لألمم
املتحدة لدعم تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف السياسات
والربامج واإلجراءات املتعلقة مبكافحة االجتار ابألسلحة الصغرية
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وإساءة استعماهلا .وعلى مدى السنوات اخلمس عشرة املاضية ،جوانب وضع إطار معياري وتنفيذي قبل انعقاد مؤمتر استعراض
تعاقد االحتاد األورويب على مشاريع بقيمة تفوق  100مليون االتفاقية لعام .2021
يورو ملراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف بلدان اثلثة.
وسيكون النص الكامل لبياننا متاحا على بوابة اخلدمات
ومتشيا مع تلك االلتزامات ،قرران أن نصبح من مؤيدي اإلجراء املوفرة للورق .PaperSmart
 22يف خطة نزع السالح ،والذي يتعلق بتأمني املخزوانت
السيد كي (كمبوداي) (تكلم ابإلنكليزية) :يشرفين أن
املفرطة وسيئة اإلدارة.
أخاطب اللجنة األوىل اليوم ابلنيابة عن رابطة أمم جنوب شرق
حنتفل ابلذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ اتفاقية الذخائر آسيا  -إندونيسيا ،بروين دار السالم ،اتيلند ،مجهورية الو
العنقودية خالل مؤمترها االستعراضي الثاين يف العام املقبل .ويؤيد الدميقراطية الشعبية ،سنغافورة ،الفلبني ،فييت انم ،ماليزاي،
االحتاد األورويب اهلدف اإلنساين لالتفاقية .ونشدد أيضا على ميامنار وبلدي ،كمبوداي.
أمهية االمتثال جلميع أحكام االتفاقية املتعلقة أبسلحة تقليدية
تشعر رابطة أمم جنوب شرق آسيا بقلق عميق جراء
معينة وبروتوكوالهتا .وترأس بولندا وفنلندا اهليئتني املعنيتني
االنتشار غري املشروع لألسلحة التقليدية يف مجيع أحناء العامل.
مبوجب اثنني من هذه الربوتوكوالت .ونقدر اجلهود الرامية إىل
فانتشار األسلحة التقليدية يسهم يف العنف وعدم االستقرار
تعزيز االمتثال للقانون الدويل اإلنساين والتوعية ابملخاطر املرتبطة
ويدمي الفقر ويقوض رفاهية اإلنسان .ويتسبب استخدام األسلحة
ابالستخدام العشوائي لألسلحة املتفجرة يف املناطق املكتظة
الصغرية يف حاالت النزاع يف وقوع أكثر من  200 000ضحية
ابلسكان وأثرها على املدنيني واألهداف املدنية .وكان االحتاد
يف صفوف املدنيني سنواي .وتقر الرابطة أبن التنظيم واملراقبة
األورويب ودوله األعضاء من بني الدول الـ  133اليت حضرت
الفعالني لألسلحة التقليدية مهمان لتحقيق السالم واالستقرار
املؤمتر املعين حبماية املدنيني يف احلرب احلضرية الذي ُعقد يف
والتنمية املستدامة .ونؤيد برانمج العمل املتعلق مبنع االجتار غري
فيينا مؤخرا.
املشروع ابألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه
ويرحب االحتاد األورويب بنتائج دورة فريق اخلرباء احلكوميني ومكافحته والقضاء عليه ،والذي ميكن أن يساعد يف اجلهود
املعين ابلتكنولوجيات الناشئة يف جمال منظومات األسلحة العاملية الرامية إىل تنظيم تدفق هذه األسلحة ومكافحة االجتار
الفتاكة الذاتية التشغيل لعام  .2019ونشدد على أنه ينبغي غري املشروع هبا على املستوايت الوطنية واإلقليمية والدولية.
للبشر أن يتخذوا القرارات املتعلقة ابستخدام القوة املميتة ويف ضوء ذلك ،نتطلع إىل االجتماع السابع من االجتماعات
وأن ميارسوا السيطرة على منظومات األسلحة الفتاكة اليت اليت تعقدها الدول األطراف مرة كل سنتني ،املقرر عقده يف
يستخدموهنا وأن يظلوا مسؤولني عن قرارات احلياة واملوت من عام  .2020ومتشيا مع استنتاجات املؤمتر االستعراضي الثالث
أجل كفالة االمتثال للقانون الدويل ،وال سيما القانون الدويل لربانمج العمل يف عام  ،2018من الضروري التعاون يف
اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان .وندعو مجيع األطراف اجلهود الرامية إىل حتقيق رقابة عاملية أكثر كفاءة على األسلحة
املتعاقدة السامية يف االتفاقية املتعلقة أبسلحة تقليدية معينة إىل الصغرية واألسلحة اخلفيفة .وتعزيز تدابري بناء القدرات وتبادل
املشاركة البناءة من أجل االتفاق على توصيات موضوعية بشأن املعلومات واخلربات بني الشركاء أمران يف غاية األمهية لتعزيز
تنظيم األسلحة التقليدية .وأود أن أؤكد جمددا أن الرابطة تؤيد
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اختاذ تدابري متعددة األطراف لكفالة الشفافية وبناء الثقة ملعاجلة
مسألة املراقبة العاملية لألسلحة التقليدية.
وترحب رابطة أمم جنوب شرق آسيا خبطة نزع السالح
اليت أطلقها األمني العام ،واليت تعرتف ابلتكلفة اهلائلة للمعاانة
اإلنسانية النامجة عن انتشار األسلحة التقليدية وغريها من أنواع
األسلحة .ونؤيد أتييدا اتما تركيز األمني العام على إنقاذ األرواح
من خالل نزع السالح ،مبا يف ذلك عن طريق التخفيف من
األثر اإلنساين لألسلحة التقليدية والتصدي لالجتار غري املشروع
هبذه األسلحة .وتعمل الرابطة ،من جانبها ،جبد لتعزيز آلية
نزع السالح يف منطقتنا وخارجها .ونواصل التصدي لتهريب
األسلحة من خالل االجتماع الوزاري لرابطة أمم جنوب شرق
آسيا املعين ابجلرمية عرب الوطنية ومنتدايتنا اإلقليمية .وعالوة
على ذلك ،فإن االجتماعات السنوية لرؤساء شرطة الرابطة
متكن من تعزيز التعاون اإلقليمي يف التحقيقات املتعلقة ابجلرمية
عرب الوطنية .ويف الوقت نفسه ،يساعد معهد علم األدلة اجلنائية
التابع للرابطة على تعزيز تبادل املعلومات عن حتقيقات األدلة
اجلنائية املتصلة ابألسلحة غري املشروعة.
وإذا أردان أن حنقق هدف نزع السالح ،يتعني علينا
القيام بعمل دويل متسق .ويف ذلك السياق ،تالحظ رابطة
أمم جنوب شرق آسيا التطورات احلاصلة يف نطاق أطر أخرى
وصكوك دولية ملزمة قانوان ،مبا يف ذلك املؤمتر اخلامس للدول
األطراف يف معاهدة جتارة األسلحة .ونتطلع أيضا إىل نتائج
املؤمتر االستعراضي الرابع للدول األطراف يف اتفاقية حظر األلغام
املضادة لألفراد ،املقرر عقده يف أوسلو الشهر املقبل.
وقد أنشئ مركـز رابطة أمم جنوب شرق آسيا اإلقليمي
ملكافحة األلغام يف بنوم بنه كمركز امتياز إقليمي للمساعدة
يف معاجلة جوانب العمل اإلنساين للذخائر غري املنفجرة
واملتفجرات من خملفات احلرب .وييسر املركز تقدمي املساعدة
الطبية وإعادة التأهيل املناسبة للضحااي ويسعى إىل تعزيز الوعي
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اجملتمعي احمللي من خالل مشاريع البحوث واملساعدة التقنية.
ويواصل دعم تعاون الرابطة القوي مع دائرة اإلجراءات املتعلقة
ابأللغام ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية.
وابلنظر إىل اآلاثر املدمرة لأللغام األرضية على السكان املدنيني،
وال سيما النساء واألطفال ،من املهم وضع مشاريع إلزالة األلغام
بنهج كلي يشمل دعم الضحااي مع الرتكيز القوي على التنمية
اجملتمعية احمللية .وحتقيقا لتلك الغاية تدعو الرابطة مجيع الدول،
وال سيما البلدان املتقدمة النمو ،إىل تقدمي املساعدة املالية
والتقنية واإلنسانية الالزمة إلزالة الذخائر وإعادة إدماج الضحااي
وإعادة أتهيلهم.
ويف اخلتام ،تدرك رابطة أمم جنوب شرق آسيا اآلاثر الضارة
النامجة عن النقل غري املشروع لألسلحة التقليدية واألخطار اليت
يشكلها وجود الذخائر غري املنفجرة .فأثرها الطويل األمد يلقي
بظالله على اجملتمعات ويقوض جهود التنمية املستدامة على
الصعيد العاملي .وجيب على اجملتمع الدويل أن يتصدى هلذه
املسائل بفعالية من خالل العمل املنسق.

السيد وود (الوالايت املتحدة األمريكية) (تكلم
ابإلنكليزية) :يسهم استخدام الدول املسؤول لألسلحة التقليدية
يف حتقيق األمن واالستقرار على الصعيدين العاملي واإلقليمي.
بيد أن أدوات األمن هذه ،عندما تقع يف األيدي اآلمثة ،تكون
مصدرا لزعزعة االستقرار على الصعيدين العاملي واإلقليمي.
فيجب على اجملتمع الدويل أن يتعاون للحد من املخاطر اليت
تشكلها األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة اليت يتم االجتار
هبا بصورة غري مشروعة ،مبا يف ذلك منظومات الدفاع اجلوي
وذخائرها ذات الصلة .ونتطلع إىل اجتماع برانمج العمل الذي
يعقدكل سنتني املتعلق مبنع االجتار غري املشروع ابألسلحة الصغرية
واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه لعام
 ،2020ودورات فريق اخلرباء احلكوميني املعين ابملشاكل الناشئة
عن تراكم فائض خمزوانت الذخرية ،كفرص ملعاجلة املسائل اليت
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تثريها خمزوانت األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وذخائرها الفاعلة اآلمثة على استخدام الدروع البشرية واالختباء يف
املناطق احلضرية .وينبغي أن ينصب تركيزان املشرتك على تبادل
اليت يُتاجر فيها بصورة غري مشروعة أو غري مأمونة.
وجيب على الدول أيضا أن تتصرف مبسؤولية يف عمليات املمارسات اجليدة وتعزيزها من خالل التبادالت غري السياسية
نقل األسلحة اليت تقوم هبا .ونشيد بعمل فريق اخلرباء احلكوميني بني املؤسسات العسكرية.
وأخريا ،فإن إزالة خماطر املتفجرات تسهم يف حتقيق االستقرار
املعين بسجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية لعام 2019
على مراجعته السجل لكفالة أن يظل صاحلا لتحقيق الغرض وحتمي املدنيني .والوالايت املتحدة هي أكرب مساهم مايل منفرد
املنشود .وحنث مجيع الدول على أن تثبت ذلك بتقدمي التقارير يف جهود تدمري األسلحة التقليدية .فقد قدمنا ،منذ عام ،1993
مساعدات أبكثر من  3.4باليني دوالر ألكثر من  100بلد
إىل السجل.
وقد أعربت بعض الدول عن قلقها إزاء منظومات األسلحة من أجل خفض فائض األسلحة والذخائر من خمزوانت الدول
الفتاكة الذاتية التشغيل .وحنن مستعدون ملواصلة العمل يف وحتسني أمن املخزوانت ومعاجلة خماطر املتفجرات .ونعتزم تقدمي
فريق اخلرباء احلكوميني املعين ابلتكنولوجيات الناشئة يف جمال املزيد من الدعم ،ال سيما وأن اإلجراءات اإلنسانية املتعلقة
منظومات األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل ،مبوجب االتفاقية ابأللغام تؤدي دورا متزايدا يف جهودان لتقدمي املساعدة لتحقيق
املتعلقة أبسلحة تقليدية معينة .وقد أحرز الفريق تقدما كبريا االستقرار يف مناطق ما بعد انتهاء النزاع ومناطق النزاعات .سيتم
بشأن ذلك املوضوع املعقد ،وحنث األطراف املتعاقدة السامية نشر بيان أكثر تفصيال على اإلنرتنت.
السيدة غوه (سنغافورة) (تكلمت ابإلنكليزية) :تؤيد
يف االتفاقية املتعلقة أبسلحة تقليدية معينة على أتييد التوصيات
الواردة يف تقريره ( )CCW/GGE.1/2019/3ومتكينه من مواصلة سنغافورة البيان الذي أدىل به ممثل كمبوداي ابسم رابطة أمم
جنوب شرق آسيا والبيان الذي سيديل به ممثل إندونيسيا ابسم
عمله حىت عام .2021
إن للجيش األمريكي برامج وعمليات قوية لتنفيذ القانون حركة بلدان عدم االحنياز.
ميوت أكثر من نصف مليون شخص كل عام بسبب
الدويل اإلنساين .وقد برهن على حتسني التكنولوجيات املتقدمة
حلماية املدنيني يف النزاعات املسلحة .والرغبة يف االستثمار النزاعات املسلحة والعنف املسلح املميت .ومن العوامل الرئيسية
يف هذه القدرات ،إىل جانب تنفيذ ممارسات جيدة أخرى ،يف ذلك توافر األسلحة النارية وتداوهلا وإساءة استعماهلا بصورة
غري مشروعة على نطاق واسع ،وهو ما جيب على اجملتمع الدويل
سيحسنان محاية املدنيني.
وقد شاركت الوالايت املتحدة يف مؤمتر فيينا األخري املعين التصدي له .وأود أن أثري ثالث نقاط اليوم.
حبماية املدنيني يف احلرب احلضرية .ونؤيد تبادل املمارسات
اجليدة بشأن محاية املدنيني واالمتثال للقانون الدويل اإلنساين.
ونرى أن اجلهود الرامية إىل حظر أو وصم استخدام األسلحة
املتفجرة غري عملية وتؤدي إىل نتائج عكسية ،ألهنا ستعوق
اجلهود الرامية إىل محاية املدنيني من اجلهات الفاعلة اآلمثة مثل
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام أو تشجع اجلهات
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أوال ،تلتزم سنغافورة التزاما اتما ابجلهود الدولية الرامية إىل
كبح إنتاج األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واالجتار هبا
واالجتار هبا بصورة غري مشروعة .ومن العناصر احلامسة يف تلك
اجلهود التنفيذ الكامل لربانمج العمل املتعلق مبنع االجتار غري
املشروع ابألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه
ومكافحته والقضاء عليه وصكه الدويل للتعقب .وأنسف ألن
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وتعيد سنغافورة أتكيد التزامها مبنع وتنظيم حتويل األسلحة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة التقليدية واالجتار غري املشروع هبا
من أجل حتقيق عامل أكثر سالمة وأمنا للجميع .سيكون بياين
الكامل متاحا على .PaperSmart

املؤمتر االستعراضي الثالث لربانمج العمل لعام  2018مل يتمكن
من التوصل إىل توافق يف اآلراء .وحنث الدول على العمل بصورة
مجاعية خالل االجتماع السابع من اجتماعات الدول اليت تعقد
كل سنتني لربانمج العمل يف عام  .2020وينبغي للدول أن
تعزز نظمها ملراقبة الصادرات وضوابطها عرب احلدود وتشريعاهتا
السيد ليدل (اململكة املتحدة) (تكلم ابإلنكليزية) :تؤيد
ذات الصلة .وعلى الصعيد الوطين ،حتتفظ سنغافورة بنظام اململكة املتحدة البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب،
وتشريع قويني ملراقبة الصادرات.
وسأضيف اآلن بعض املالحظات بصفيت الوطنية.
اثنيا ،ستواصل سنغافورة اإلسهام يف اجلهود الرامية إىل
ترحب اململكة املتحدة ابلتقدم اإلجيايب الذي أحرزانه يف
وضع معايري دولية موحدة يف جتارة األسلحة التقليدية .وحنن حتديد األسلحة التقليدية على الصعيد الدويل ،وهو أمر حاسم
من املؤيدين بقوة للشفافية ،وما فتئنا نقدم تقارير وطنية سنوية للتصدي للتهديدات اليت تتعرض هلا احلياة واألمن كجزء من
إىل سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية منذ عام  .1993النظام الدويل القائم على القواعد .ومن مصلحتنا اجلماعية أن
كما بدأت سنغافورة كذلك تقدمي تقارير عن األسلحة الصغرية تعمل مجيع الصكوك ذات الصلة .وال ميكن لذلك أن حيدث
واألسلحة اخلفيفة إىل املكتب ،وفاء بصيغة سبعة زائد واحد .إال عندما يتم متويلها متويال كامال وتنفيذها بفعالية وتشمل مجيع
وقد تشرفنا ابإلسهام يف فريق اخلرباء احلكوميني املعين بسجل أصحاب املصلحة املعنيني.
األمم املتحدة لألسلحة التقليدية لعام  2019هبدف اإلبقاء
وال تزال اململكة املتحدة ملتزمة التزاما قواي مبعاهدة جتارة
على صك اإلبالغ الطوعي هذا مستكمال وذا صلة ،ونتطلع إىل
األسلحة وأهدافها املتمثلة يف التنظيم الفعال لالجتار الدويل
اإلسهام يف العملية يف املستقبل .وقد وقعنا على معاهدة جتارة
ابألسلحة التقليدية ومنع االجتار غري املشروع هبا وحتويلها.
األسلحة يف كانون األول/ديسمرب  ،2014ونقوم حاليا إبجراء
ومن الضروري توحيد أحكام املعاهدة وتنفيذها ابلكامل من
االستعراضات احمللية الالزمة للتمكني من تنفيذها تنفيذا كامال.
أجل حتقيق تلك األهداف .ومن األمهية مبكان كذلك أن تنضم
اثلثا ،تدرك سنغافورة األثر الذي ميكن أن حيدثه االستخدام الدول املصدرة واملستوردة الرئيسية إىل املعاهدة .ونرحب ،يف
العشوائي لأللغام املضادة لألفراد والذخائر العنقودية واألسلحة ذلك الصدد ،إبعالن الصني اعتزامها بدء عملية االنضمام.
التقليدية على املدنيني األبرايء .وقد أيدان ابستمرار قرارات األمم ونرحب كذلك بنتائج املؤمتر اخلامس للدول األطراف يف معاهدة
املتحدة واملبادرات الدولية مبوجب االتفاقيات ذات الصلة .جتارة األسلحة وهننئ الرئيس املنتهية واليته على عمله.
وكذلك فرضنا وقفا اختياراي إىل أجل غري مسمى لتصدير األلغام
وقد أسفرت اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد ،اليت حتتفل
األرضية املضادة لألفراد والذخائر العنقودية.
ابلذكرى السنوية العشرين إلنشائها ،عن أثر إنساين كبري .ولكن
وجيب على الدول أن تفي ابلتزاماهتا الدولية بكبح االجتار يتعني علينا أن نفعل املزيد .إن املؤمتر االستعراضي الذي سيعقد
غري املشروع ابألسلحة التقليدية واستخدامها العشوائي .ومع يف أوسلو يف تشرين الثاين/نوفمرب يتيح لنا فرصة الستعراض
ذلك ،جيب حتقيق التوازن .فيجب احرتام احلق السيادي للدول التقدم احملرز وإعادة أتكيد تقيدان ابلتزاماتنا األساسية وجتديد
يف حيازة األسلحة للدفاع عن النفس واإلنفاذ املسؤول للقانون .تصميمنا على حتقيق عامل خال من األلغام حبلول عام .2025
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وتواصل اململكة املتحدة إحراز تقدم مطرد يف الوفاء ابلتزاماهتا
بتطهري جزر فوكالند .وكذلك يظل يساور اململكة املتحدة
قلق ابلغ إزاء التقارير اليت تفيد ابالستخدام العشوائي للذخائر
العنقودية .ونشجع مجيع الدول على االنضمام إىل اتفاقية
الذخائر العنقودية وعلى أتييد مشروع القرار A/C.1/74/L.46
بشأن االتفاقية.

وما زلنا نؤيد أتييدا اتما برانمج العمل املتعلق مبنع االجتار
غري املشروع ابألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع
جوانبه ومكافحته والقضاء عليه بوصفه صكا أساسيا متعدد
األطراف يسهم يف القضاء على االجتار غري املشروع ابألسلحة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة .ونتطلع أيضا إىل االختتام الناجح
الجتماع الدول املقبل يف حزيران/يونيه  2020الذي يعقد مرة
كل سنتني ،والذي ينبغي أن يركز أساسا على منع ومكافحة
حتويل مسار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ونقلها على
الصعيد الدويل بصورة غري مشروعة إىل جهات متلقية غري مأذون
هلا ،على النحو املتفق عليه يف املؤمتر االستعراضي الثالث لربانمج
العمل يف عام .2018

لتعزيز التعاون واحلد من إمدادات األسلحة غري املشروعة.
وتتطلع اململكة املتحدة إىل اجتماعات فريق اخلرباء احلكوميني
املعين ابملشاكل الناشئة عن تكديس فائض خمزوانت الذخرية
التقليدية ،وإىل دعم توصياته.

ونكرر التأكيد على أن أوجه القصور املختلفة يف معاهدة
جتارة األسلحة ،وال سيما افتقارها إىل تعاريف ومعايري واضحة،
تقوض إىل حد كبري فعاليتها احملتملة وجتعل من املمكن إساءة
استخدامها كأداة للتالعب ابلتجارة املشروعة ابألسلحة
التقليدية واحتكارها بطريقة مسيّسة ،مع جتاهل أمهية منع
اإلمدادات املتعمدة لألسلحة إىل جهات متلقية غري مأذون
هلا مثل اإلرهابيني واجلماعات املسلحة غري املشروعة .ونكرر
دعوتنا إىل الدول األطراف يف معاهدة جتارة األسلحة ألن تكفل
اتساق تنفيذها مع امليثاق وبطريقة ال تنتهك أبي حال من
األحوال حق الدول يف تلبية احتياجاهتا يف جمال األمن القومي
والدفاع عن النفس.

وتعترب اململكة املتحدة االتفاقية املتعلقة أبسلحة تقليدية
معينة صكا حيواي لتحديد األسلحة .ونرحب ابلتقدم الذي
أحرزه هذا العام فريق اخلرباء احلكوميني املعين ابلتكنولوجيات
الناشئة يف جمال منظومات األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل.
ونتطلع إىل التأييد الرمسي للمبادئ التوجيهية اليت أكدها الفريق
يواجه الشرق األوسط وأفريقيا هتديدات شديدة بسبب
يف اجتماع األطراف املتعاقدة السامية هلذا العام ،ونرحب
تزايد التدفقات غري املشروعة وعمليات النقل املتعمد لألسلحة
ابستمرار واليته حىت املؤمتر االستعراضي لعام .2021
وكانت اململكة املتحدة دائما يف طليعة اجلهود العاملية الصغرية واألسلحة اخلفيفة إىل اإلرهابيني واجلماعات املسلحة
ملكافحة االنتشار غري املشروع لألسلحة الصغرية واألسلحة غري املشروعة .ومن الواضح أن تدفقا كهذا مل يسبق له مثيل
اخلفيفة وذخائرها .فهي مشكلة عرب وطنية ،ونواصل العمل يتم بدعم مباشر من عدد قليل من الدول اليت تلجأ إىل تسليح
مع فرادى الدول واملنظمات اإلقليمية والقطاع واجملتمع املدين اإلرهابيني كأداة لسياساهتا اخلارجية ،يف انتهاك واضح للميثاق.

السيد احلمصاين (مصر) (تكلم ابإلنكليزية) :ال تزال
مصر ملتزمة التزاما اتما ابملشاركة يف أي مسعى متوازن متعدد
األطراف يهدف إىل التصدي للتحدايت والتهديدات املتعددة
الناشئة عن االجتار غري املشروع ابألسلحة الصغرية واألسلحة
اخلفيفة ،شريطة أن تتفق تلك املساعي مع ميثاق األمم املتحدة
وأال تسعى إىل التأثري سلبا على حقوق الدول يف تلبية احتياجاهتا
الدفاعية املشروعة.
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إن عمل مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح
والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يستحق الثناء
اخلاص .ولنا عالقة مثمرة جدا مع املركز على مر السنني ،ونتطلع
إىل تعميق تلك العالقة يف السنوات املقبلة.

ومن املهم تسليط الضوء على أن معظم التحدايت اليت
نواجهها اليوم فيما يتعلق بتقدمي األسلحة التقليدية لإلرهابيني
واجلماعات املسلحة غري املشروعة ال تعزى يف املقام األول إىل
االفتقار إىل ضوابط سليمة للتصدير أو إىل عدم كفاية أمن
املخزوانت ،بل إىل أن بعض الدول تواصل عمدا تزويد اإلرهابيني
وجيري أيضا اختاذ خطوات كبرية على الصعيد الوطين
واجلماعات املسلحة غري القانونية ابألسلحة غري املشروعة .لكفالة وضع األطر التشريعية والسياساتية الالزمة للتصدي
وتتطلب هذه املسألة من األمم املتحدة أن توليها اهتماما فوراي لالنتشار غري املشروع لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.
وأن تتخذ تدابري ملموسة بدرجة أكرب للتصدي هلا.
وكجزء من ذلك املسعى ،بدأان يف إشراك شركات األمن
السيدة ميلز (جامايكا) (تكلمت ابإلنكليزية) :نود أن اخلاصة ملنع حتويل األسلحة والذخائر املشروعة إىل السوق
نديل ببعض النقاط إضافة إىل تلك اليت وردت يف البيان الذي غري املشروعة من أجل زايدة املساءلة عن املخزوانت اخلاصة.
أدىل به ممثل غياان ابسم اجلماعة الكاريبية ،والذي نؤيده متاما .كما وضعت وزارة األمن الوطين يف بلدان سياسة لتنظيم استرياد
تتجلى خطورة احلالة يف بلدي يف أن جامايكا ،اليت الطائرات املسرية دون طيار .وكان من دواعي سرور جامايكا
ليست صانعا لألسلحة الصغرية وال مستوردا صافيا هلا ،أن تستضيف يف أيلول/سبتمرب ،ابلتعاون مع حكومة أملانيا
ال تزال تشهد معدالت مرتفعة من جرائم القتل ،واليت ينطوي ومركز األمم املتحدة اإلقليمي ،حلقة دراسية إقليمية بشأن إدارة
معظمها على استخدام سالح انري .كما أن زايدة استعادة الذخرية التقليدية حتضريا لالجتماعات املقبلة يف عام 2020
الذخائر ومصادرهتا من جانب الشرطة ،إىل جانب وجود فوارغ لفريق اخلرباء احلكوميني املعين ابملشاكل الناشئة عن تكديس
الطلقات يف مسرح اجلرمية ،تكشف أيضا عن انتشار الذخرية فائض خمزوانت الذخرية التقليدية.
وال تزال معاهدة جتارة األسلحة قوة دافعة يف معاجلة
املسائل املتصلة ابالجتار غري املشروع ابألسلحة الصغرية.
ونرحب ابلتقدم املطرد احملرز يف مداوالت الدول األطراف بشأن
عدد من املسائل ،سيما الدورة املتعلقة بتحويل مسار األسلحة.
ونشيد أيضا جبهود رائسة التفيا للمؤمتر اخلامس للدول األطراف
يف معاهدة جتارة األسلحة يف التصدي لألثر اجلنساين للعنف
املسلح يف سياق املعاهدة.

غري املشروعة املستخدمة يف ارتكاب تلك اجلرائم .ويوفر تقرير
األمني العام ( )A/74/187إطارا هاما لنا لتقييم الكيفية اليت ينبغي
أن نواجه هبا هذه املشكلة العاملية .وينبغي لنا أوال أن نتخذ
هنجا متعدد األوجه ومتعدد اجلوانب ،وخلطة األمني العام لنزع
السالح دور تؤديه يف ذلك الصدد .ومثة جانب هام آخر يتصل
ابحلاجة املعرتف هبا إىل كفالة التنسيق الفعال بشأن األسلحة
الصغرية ،مبا يف ذلك من جانب منظومة األمم املتحدة .وهلذا
السبب ،نشيد آبلية تنسيق األعمال املتعلقة ابألسلحة الصغرية.
وأود أن أؤكد من جديد أن جامايكا على استعداد للعمل
وبوصفنا أحد املستفيدين من مرفق األمم املتحدة االستئماين مع شركائنا احلكوميني وكذلك مع الشركاء من اجملتمع املدين
لدعم التعاون يف جمال تنظيم األسلحة ،فإننا نرحب أيضا بزايدة يف التصدي لالنتشار غري املشروع لألسلحة الصغرية واألسلحة
عدد املشاريع اليت مت متويلها منذ أنشئ املرفق يف عام  .2013اخلفيفة .وسيكون النص الكامل للبيان متاحا على بوابة
اخلدمات املوفرة للورق .PaperSmart
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السيدة اخلليل (العراق) :يؤيد وفد بلدي البيان الذي ألقاه األراضي العراقية األثر الكبري يف إعاقة إعادة النازحني إىل مناطق
مندوب تونس ابسم اجملموعة العربية ،والبيان الذي ألقاه مندوب سكناهم بصورة آمنة.
إندونيسيا ابسم الدول األعضاء يف جمموعة حركة عدم االحنياز.
ويدرك العراق أمهية ومكانة مؤمتر نزع السالح بصفته احملفل

يدرك العراق أن التحدايت اليت يفرضها التطور احلاصل
يف األسلحة التقليدية ال ختتلف يف آاثرها الكارثية عن أسلحة
الدمار الشامل ،نظرا حلجم اآلاثر السلبية اليت ميكن أن ختلفها
تلك األسلحة يف إعاقة عملية التنمية يف اجملتمعات .وتعد ظاهرة
االجتار غري املشروع ابألسلحة التقليدية عامال رئيسا يف أتجيج
النزاعات املسلحة واجلرمية املنظمة عرب العامل ،فضال عن كوهنا
املصدر الرئيسي لتمويل اجملاميع اإلرهابية .كما أن االنتشار
العشوائي لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتوافرها وذخائرها
على نطاق واسع من شأنه اإلسهام يف استدامة العنف وشدته.
لذا تعيد حكومة بلدي أتكيدها على أمهية مضاعفة جهود
اجملتمع الدويل من أجل إرساء نظام متكامل حملاربة االجتار غري
املشروع ابألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة جبميع أنواعها
وحظر تصديرها ومراقبة حركتها عرب احلدود للوصول إىل عامل
ينعم ابألمن والسالم .ويف هذا اإلطار ،يرحب العراق ابلوثيقة
اخلتامية للمؤمتر االستعراضي الثالث ملراجعة التقدم احملرز يف
تنفيذ برانمج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع ابألسلحة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء
عليه ( ،A/CONF.192/2018/RC/3املرفق) .ويتطلع للوصول إىل
نتائج إجيابية الجتماع املتابعة السابع للدول األعضاء والذي
سيعقد يف شهر حزيران/يونيه من العام القادم.
تعترب مشكلة انتشار األلغام املضادة لألفراد وخملفات
احلروب من املتفجرات وكذلك الذخائر العنقودية من القضااي
املهمة آلاثرها املدمرة على الواقع البيئي واالقتصادي .ويتصدر
العراق الئحة دول العامل اليت تعاين من مشكلة األلغام ،وقد كان
للممارسات اإلجرامية اليت انتهجتها عصاابت داعش اإلرهابية
يف زراعة األلغام والعبوات الناسفة يف مساحات واسعة من
1933158

الوحيد املتعدد األطراف للتفاوض بشأن نزع السالح .ويشدد
جمددا على ضرورة اضطالع الدول األعضاء يف املؤمتر ابملسؤولية
الكاملة يف إبداء املرونة الالزمة والتحلي ابإلرادة السياسية من
أجل استئناف املؤمتر لدوره التفاوضي ،ووضع حد للجمود
الذي ابت يعانيه قرابة عقدين كاملني ،معربني عن األمل يف
أن يتوصل املؤمتر إىل برانمج عمل يليب شواغل الدول األعضاء.
وعلى صعيد ذي صلة ،يؤكد العراق أمهية الدور الذي متارسه
هيئة األمم املتحدة لنزع السالح ،بوصفها اهليئة التداولية املتعددة
األطراف املعنية بقضااي نزع السالح داخل األمم املتحدة .معراب
عن أسفه العميق لعدم انعقاد اهليئة يف دورهتا هذا العام ،ويتطلع
إىل استئناف العمل يف الدورة املقبلة.
السيد مامسيجان (سويسرا) (تكلم ابلفرنسية) :تشكل
األسلحة التقليدية هتديدا للسلم واألمن .وإذا أردان إنقاذ األرواح
ومنع نشوب الصراعات ،فمن الضروري إيالء اهتمام خاص هلا.

وبفضل تدمري املاليني من األلغام والذخائر العنقودية املخزنة،
يف إطار اتفاقييت أواتوا وأوسلو ،لن يقع املزيد من الضحااي،
وميكن اآلن لألراضي اليت مت تطهريها أن تدعم النمو االجتماعي
واالقتصادي .وحتقق عملية إعادة اإلدماج املهين واالجتماعي
للضحااي وأقارهبم تقدما .ولألسف ،وعلى الرغم من أوجه التقدم
هذه ،ال تزال هناك حتدايت كثرية .وسيمكننا مؤمتر األطراف يف
اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد الستعراض االتفاقية هذا
العام ،ومؤمتر السنة املقبلة التفاقية الذخائر العنقودية ،من معرفة
التدابري الالزمة لتحقيق األهداف اليت حددهتا الدول األطراف،
واملتمثلة يف حتقيق عامل خال من األلغام حبلول عام  2025ومن
القنابل العنقودية حبلول عام  .2030وتعتزم سويسرا استخدام
رائستها للمؤمتر الثاين الستعراض االتفاقية ،للمساعدة على
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حتقيق تلك األهداف ،والعمل من أجل إضفاء الطابع العاملي ولذلك جيب علينا أن نتقيد متاما ابلتزامنا إبجراء استعراضات
قانونية لتلك الوسائل واألساليب.
على االتفاقية.
ويتزايد تكرار نشوب النزاعات املسلحة يف املناطق
احلضرية ،مما يشكل حتداي كبرية فيما خيص محاية املدنيني .ويف
هذا السياق ،من األمهية مبكان أن تتقيد مجيع األطراف يف
تلك النزاعات تقيدا صارما ابلقانون الدويل اإلنساين .ويف هذا
الصدد ،تؤيد سويسرا البيان املشرتك بشأن هذا املوضوع الذي
سيديل به ممثل أيرلندا.
وتشكل الذخائر عامال رئيسيا من عوامل النزاعات اليوم.
وتعمل سويسرا منذ سنوات عديدة لكفالة إدارة خمزوانت
الذخرية إدارة آمنة وسليمة ،ومنع حتويلها .ومن جماالت العمل
الرئيسية يف هذا الصدد تنفيذ املبادئ التوجيهية التقنية الدولية
املتعلقة ابلذخائر ودورة استعراضها احلالية .وعلى الرغم من
إدراكنا للتحدايت العديدة اليت ال تزال تطرحها هذه املسألة،
فإننا نرحب إبنشاء فريق اخلرباء احلكوميني املعين ابملشاكل
الناشئة عن تكديس فائض خمزوانت الذخرية التقليدية.
وبينما نرحب ابلتقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء احلكوميني
املعين ابلتكنولوجيا الناشئة يف جمال منظومات األسلحة الفتاكة
الذاتية التشغيل ،مبوجب االتفاقية املتعلقة أبسلحة تقليدية
معينة ،فإننا نؤمن بضرورة أن يكثف الفريق جهوده ،وأن يركز
من اآلن فصاعدا على اختاذ تدابري ملموسة توضح اإلطارين
التنفيذي واملعياري اللذين حيكمان هذه األسلحة ،من أجل
احلد بفعالية أكرب من التحدايت النامجة عنها .وإىل جانب
منظومات األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل ،فإن عددا من
التطورات التكنولوجية تتطلب اهتمامنا أيضا .فعلى سبيل
املثال ،ميكن أن يؤثر االستخدام املتزايد للذكاء االصطناعي
على وسائل وأساليب احلرب ونُظم القيادة والسيطرة .فإسهام
الذكاء االصطناعي يف صنع القرار البشري آخذ يف االزدايد،
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السيد جدعون (ابكستان) (تكلم ابالنكليزية) :تؤكد آاثر
األسلحة التقليدية املزعزعة لألمن واالستقرار على الصعيدين
اإلقليمي ودون اإلقليمي ،ابإلضافة إىل ما تسببه من خسائر
إنسانية ،أمهية مواصلة العمل للسيطرة عليها ،وحنن حباجة يف
سبيل ذلك إىل اتباع هنج شامل وعادل .ومن الضروري أيضا
كفالة أال تؤدي مساعي نزع السالح النووي إىل اختالل مزعزع
لالستقرار يف جمال األسلحة التقليدية .وتنص الوثيقة اخلتامية
لدورة اجلمعية العامة االستثنائية األوىل املكرسة لنزع السالح
على ما يلي:
“وإىل جانب املفاوضات املتعلقة بتدابري نزع
السالح النووي .ينبغي إجراء مفاوضات بشأن التخفيض
املتوازن للقوات املسلحة واألسلحة التقليدية على أساس
مبدأ عدم االنتقاص من أمن األطراف بغية تشجيع أو
تعزيز االستقرار ابالعتماد على مستوى عسكري أدىن،
مع مراعاة حاجة مجيع الدول إىل محاية أمنها” (القرار
دإ ،2/10-الفقرة .)22
ويلوح يف أفق األسلحة التقليدية عدد من االجتاهات املثرية
للقلق .وأييت على رأس القائمة مستوى النفقات العسكرية
العاملية ونطاقها .وتنعكس هذه النزعة املقلقة على الصعيد
اإلقليمي ،وال سيما يف جنوب آسيا ،حيث يتجاوز اإلنفاق
العسكري إلحدى الدول إىل حد بعيد إنفاق الدول األخرى،
مما يؤجج عدم االستقرار ويعرض للخطر توازان إقليميا حساسا.
ونظل قلقني إزاء تزايد عمليات نقل األسلحة التقليدية ،ال سيما
يف املناطق املضطربة ،وهذا أمر يتناىف مع ضرورات صون السالم
واألمن واالستقرار .وجيب إهناء سياسات املعايري املزدوجة بشأن
جنوب آسيا القائمة على اعتبارات اسرتاتيجية وجتارية .وتلتزم
ابكستان إبنشاء نظام اسرتاتيجي لضبط النفس يف منطقة جنوب
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آسيا ،يشمل عنصر توازن القوات التقليدية .وحنن ال نريد سباق
تسلح يف املنطقة وال نشارك فيه.
وابكستان طرف يف االتفاقية املتعلقة أبسلحة تقليدية
معينة ،ويف مجيع بروتوكوالهتا اخلمسة .وقد ترأسنا املؤمتر
اخلامس الستعراض االتفاقية يف عام  ،2016ونرتأس مرة أخرى
االجتماع السنوي لألطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية هذا
العام .وأنمل تيسري حتقيق نتائج جوهرية من شأهنا أن تعزز تنفيذ
االتفاقية وحتسن استدامتها املالية .وتدرك ابكستان متاماً احلاجة
إىل التصدي لالستخدام غري املسؤول والعشوائي للذخائر
العنقودية .وقد استخدمت اهلند ،وهي دولة طرف يف االتفاقية
املتعلقة أبسلحة تقليدية معينة ،مؤخراً ذخائر عنقودية يف مناطق
مأهولة ابلسكان ،مما أسفر عن وفيات وإصاابت يف صفوف
املدنيني ،مبن فيهم النساء واألطفال ،وإحلاق أضرار ابهلياكل
األساسية املدنية .وقد حدث هذا الفعل الالإنساين عرب خط
املراقبة يف أزاد جامو وكشمري ،يف انتهاك ألبسط مبادئ القانون
الدويل .وابملثل ،فإن استخدام بنادق تعمل بضغط اهلواء ضد
املتظاهرين العزل يف جامو وكشمري ،اليت حتتلها اهلند ،يتعارض
مع روح االتفاقية املتعلقة أبسلحة تقليدية معينة ،اليت تضع
السكان املدنيني حتت محاية وسلطة مبادئ القانون الدويل يف
مجيع األوقات .وال يتفق استخدام األسلحة اليت تعمل بضغط
اهلواء ضد املدنيني مع املبادئ األساسية للقانون الدويل ،مبا يف
ذلك أهم املبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين وقانون
حقوق اإلنسان.
وقد اختذت ابكستان ما يلزم من التدابري التشريعية
والتنظيمية واخلاصة ابإلنفاذ واآلليات املؤسسية ،ملعاجلة طائفة
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واسعة من القضااي املتعلقة بتنظيم األسلحة التقليدية .ونظل
ملتزمني بتنفيذ برانمج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع
ابألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته
والقضاء عليه ،ونبقي قيد االستعراض انضمامنا احملتمل إىل
معاهدة جتارة األسلحة.
الرئيسة ابلنيابة (تكلمت ابإلنكليزية) :استمعنا إىل آخر
متكلم يف هذه اجللسة .وستعقد اجللسة القادمة للجنة صباح
غد ،اخلميس  24تشرين األول/أكتوبر ،يف الساعة العاشرة
صباحا يف قاعة االجتماعات هذه .وستجري اللجنة أوال تبادال
لآلراء مع املمثلة السامية لشؤون نزع السالح ،وتستمع إىل
إحاطات يقدمها مسؤولون آخرون رفيعو املستوى يف ميدان
حتديد األسلحة ونزع السالح .وبعد ذلك ،تستأنف اللجنة
نظرها يف جمموعة “األسلحة التقليدية”.
وأود أن ِّ
أذكر مجيع الوفود أبن قائمة املتكلمني يف اجلزء
املتعلق ابملناقشة املواضيعية ستغلق اليوم الساعة  .18/00وأود
أيضا أن ِّ
أذكر الوفود أبنه ينبغي هلا أن تظل جالسة خالل
االجتماع غري الرمسي الذي يدعو إىل عقده مكتب شؤون نزع
السالح إلعالن أتييد الرئيس املعني الجتماع عام 2020
السابع من سلسلة االجتماعات اليت تعقدها الدول كل سنتني
بشأن برانمج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع ابألسلحة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء
عليه ،الذي سيعقد يف قاعة االجتماعات هذه ،وذلك فور
انتهاء هذا االجتماع.

رفعت اجللسة الساعة .13/00

39/39

