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اجلمعية العامة

املحاضر الرمسية

الدورة السابعة والستون

اجللسة العامة 48

االثنني 3 ،كانون األول/ديسمرب  ،2012الساعة 10/00
نيويورك
الرئيس:

السيد يرمييتش ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .صربيا)

استجابة لنداء اجلمعية العامة ،واصلت اللجنة األوىل
نظرا لغياب الرئيس ،توىل الرئاسة نائب الرئيس السيد
تشارلز (ترينيداد وتوباغو).
االستفادة الكاملة من مواردها احلالية ،ومتكنت من اختتام
أعماهلا يف الدورة احلالية يف غضون أربعة أسابيع ،مبا يتفق
افتتحت اجللسة الساعة .10/10
متاما وتاريخ االنتهاء املقرر ،مع عقد  22جلسة رمسية .وميكن
تقارير اللجنة األوىل
وصف أعمال اللجنة يف دورهتا احلالية بأهنا فعالة جدا ،وسلسة
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :تبت اجلمعية العامة إجرائيا ،وبناءة موضوعيا ،ال سيما يف ضوء اجلهود اليت يبذهلا
اآلن يف تقارير اللجنة األوىل بشأن بنود جدول االعمال من األمني العام والدول األعضاء إلعادة تنشيط عملية نزع السالح
 86إىل  ،102والبندين  116و .131
يف املحافل املتعددة األطراف.
أطلب اآلن اىل السيد كنوت النغالند ،ممثل النرويج ومقرر
وكما تعلم اجلمعية ،إن عمل اللجنة األوىل ،وكذلك عمل
اللجنة األوىل ،أن يعرض تقارير اللجنة األوىل يف بيان واحد .اللجان الرئيسية األخرى ،تأثر سلبا بفعل االعصار ساندي،

السيد النغالند (النرويج) ،مقرر اللجنة األوىل (تكلم الذي ح ّد بشدة من الوقت املتاح للوفود خالل املرحلة الثانية
باإلنكليزية) :يسعدين أميا سعادة أن أعرض على اجلمعية العامة من عمل اللجنة ،أي املناقشة املواضيعية.
تقارير اللجنة األوىل بشأن بنود جدول االعمال من  86إىل
ورغم تلك الصعوبات ونظرا لقيادة الرئيس الرشيدة،
 ،102والبندين  116و  .131وترد التقارير يف الوثائق من السفري ديسرا بريكايا ممثل إندونيسيا ،وبسبب التعاون الكامل
 A/67/401إىل .A/67/419
من جانب مجيع الوفود ،جنحت اللجنة يف استكمال أعماهلا
يف الوقت املحدد .وجتدر اإلشارة إىل أنه يف تلك األوقات

يتضمن هذا املحضر نص اخلطب امللقاة بالعربية والترمجة الشفوية للخطب امللقاة باللغات األخرى .وينبغي
أال تقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية .وينبغي إدخاهلا على نسخة من املحضر وإرساهلا بتوقيع
أحد أعضاء الوفد املعين إىل .Chief of the Verbatim Reporting Service, Room U-506 :وستصدر
التصويبات بعد انتهاء الدورة يف وثيقة تصويب واحدة.
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االستعراض الثاين لربنامج العمل املتعلق باألسلحة الصغرية
واألسلحة اخلفيفة األمل يف أن يسهم الزخم اجليد يف جمال
األسلحة التقليدية يف املستقبل يف التوصل إىل توافق يف اآلراء
بشأن هذا اجلانب اهلام املتعلق بزنع السالح.

العصيبة ،وبناء على مبادرة من الرئيس ،توصلت اللجنة األوىل
بشكل مجاعي إىل ما يسمى بصيغة ساندي ،حيث أخذت
الوفود الكلمة لإلدالء ببيانات قصرية ،بينما نشرت الصيغة
الكاملة للبيانات على موقع اللجنة األوىل على االنترنت.
وأسهم تطبيق تلك الصيغة يف إضفاء روح الوئام ومكن اللجنة
وكانت اللهجة العامة والنهج الذي يستند إىل النتائج
من إجناز أعماهلا على النحو املقرر.
باديني بوضوح خالل مرحلة املناقشة املواضيعية .وحلقات
وكان معروضا على نظر اللجنة األوىل  53مشروع قرار و النقاش واحلوارات التفاعلية ،مبشاركة مسؤولني رفيعي املستوى
 6مقررات يف إطار البنود املختلفة من جدول األعمال املتعلقة من هيئات نزع السالح الدولية الرئيسية  -مثل الوكالة الدولية
بزنع السالح ومسائل األمن الدويل ذات الصلة .ومن ضمن للطاقة الذرية ،واللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل
مشاريع القرارات واملقررات املعتمدة البالغ عددها  ،59اعتمد للتجارب النووية ،ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية ،ومؤمتر
 ،34أو نسبة  57يف املائة ،بدون تصويت .وتصدرت هذا العام نزع السالح ،وهيئة نزع السالح وغريها كانت تستكشف
املسائل النووية مرة أخرى حمور اهتمام املناقشة العامة يف اللجنة اجلوانب املفاهيمية والعملية لألمن الوطين والدويل.
األوىل .ومن ضمن مشاريع القرارات واملقررات املعتمدة البالغ
ومثة عامل أخر مساعد أال وهو الدعم املتواصل الذي
عددها  ،59كان  21منها بشأن املسائل النووية و  4أخرى ما فتئ املجتمع املدين يقدمه بغية حتقيق مزيد من التقدم يف
بشأن أسلحة الدمار الشامل .واعتمدت مشاريع القرارات طائفة كبرية من املسائل املتعلقة بزنع السالح .وبالرغم من
املتعلقة مبدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف عدم متكن اللجنة من مساع بيانات ممثلي املجتمع املدين بسبب
التسيارية ،واملعاهدة الشاملة حلظر التجارب النووية ومعاهدة إعصار ساندي ،فإن إسهامهم يف جمال نزع السالح أشادت به
وقف إنتاج املواد االنشطارية بتأييد ساحق من الدول األعضاء .العديد من الوفود .وأعرب عن التقدير للعديد من االجتماعات

ومل يطمس إحراز تقدم ملموس يف جمال أسلحة الدمار اجلانبية ،وقرئت على نطاق واسع الوثائق اليومية الصادرة عن
الشامل بشكل عام واألسلحة النووية على وجه اخلصوص أمهية مشروع بلوغ اإلرادة احلامسة.
تلك املسائل احليوية املتعلقة بزنع السالح واألمن الدويل مثل
مت تكليف اللجنة األوىل بـ  20بندا من جدول األعمال
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ،وإضفاء الطابع العاملي للدورة احلالية .وخالل املناقشة العامة ،أدىل أكثر من مائة وفد
على الصكوك القانونية القائمة أو دور التعددية يف سياق نزع ببيانات ،مبا يف ذلك املراقبون وممثلو املنظمات الدولية .من بني
السالح .بل على العكس ،حظيت مشاريع القرارات املتعلقة أولئك املتكلمني ،تكلم سبعة بالنيابة عن جمموعات خمتلفة.
مبختلف جوانب األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة بدعم وأدىل ببيانات قصرية حنو  150شخصا يف إطار املناقشات
متزايد من الدول األعضاء.
املواضيعية ،استنادا إىل الصيغة ساندي .وتلك األرقام على
وأعربت األغلبية الساحقة من الوفود عن قلقها العميق السواء غري مسبوقة .ويبني العدد الكبري من البيانات اليت ألقيت
حيال إخفاق املجتمع الدويل يف إبرام معاهدة جتارة األسلحة يف املناقشات املواضيعية مرة أخرى أمهية اللجنة باعتبارها
يف متوز/يوليه  .2012ومن ناحية أخرى ،منحنا جناح مؤمتر مكانا للتداول سنويا.
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وأعرب العديد من املتكلمني الذين حتدثوا يف املناقشات من دواعي سروري العمل معه كل هذه السنوات ،وأقدر حقا
املواضيعية والعامة عن قلقهم فيما يتعلق باستمرار اجلمود يف إسهامه يف اللجنة األوىل .وأمتىن له كل التوفيق يف املستقبل.
مؤمتر نزع السالح .وباختاذ عدد من القرارات واملقررات،
وأود أيضا أن أعرب عن امتناين للسيدة سونيا إليوت،
متكنت اللجنة من أن تشري إىل السبل املمكنة للخروج من والسيدة جوليت أوكابيال والسيد إيوان تيودور ،املساعد
املأزق احلايل.
اخلاص للممثلة السامية لشؤون نزع السالح ،فضال عن

ويف اخلتام ،أود أن أشيد إشادة جديرة جبميع الوفود املوظفني اآلخرين يف األمانة العامة على مساعدهتم القيمة
على مشاركتها النشطة يف أعمال اللجنة وعلى روح التعاون للجنة .وأحتدث مرة أخرى بصفة شخصية ،وأقدر للغاية
اليت أبدهتا يف السعي املشترك لتحقيق عامل أفضل وأكثر أمنا إسهامهم وعملهم الشاق.
واستقرارا .وأود أن أعرب عن امتناين اخلاص لرئيس اللجنة
وبتلك املالحظات ،أقدم تقارير اللجنة األوىل ،كما
األوىل ،السفري ديسرا بريكايا ممثل إندونيسيا ،الذي وجه وردت يف الوثائق من  A/67/401إلـى  ،A/67/419إىل اجلمعية
مبهارة أعمال اجلنة ،بفضل خربته الواسعة يف مسائل نزع العامة للنظر فيها واعتمادها.
السالح واألمن الدويل بقيادة ورؤية عظيمتني.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أشكر مقرر اللجنة
كما أود ،بالنيابة عن اللجنة وباألصالة عن نفسي ،أن األوىل.
أتوجه بصادق االمتنان لنواب رئيس للجنة ،السيد سامل حممد
إذا مل يوجد مقترح يف إطار املادة  66من النظام الداخلي،
سامل ممثل كينيا ،والسيد دوفيادس سبوكاوسكاس ممثل ليتوانيا
سأعترب أن اجلمعية العامة تقرر عدم مناقشة تقارير اللجنة
والسيد الكسيس أكينو ممثل بريو ،على ما قدموه من إسهامات
األوىل املعروضة على اجلمعية العامة اليوم.
قيمة يف أعمال اللجنة .وأود أيضا أن أعرب عن تقديري
تقرر ذلك.
للسيدة أجنيال كني ،املمثلة السامية لشؤون نزع السالح،
والسيد جان جاك غريس ،الرئيس بالنيابة لشؤون اجلمعية
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :لذلك ستقتصر
العامة واملؤمترات ،على قيادهتما وإسهامهما ،وكذلك ملوظفي البيانات على تعليل التصويت .إذ إن مواقف الوفود فيما
األمانة العامة الذين أعانوا اللجنة يف مهمتها.
يتعلق بتوصيات اللجنة األوىل قد أوضحت يف اللجنة وترد يف
وأخريا أقدم شكري اخلاص للسيد سريغي شرينيافسكي ،املحاضر الرمسية ذات الصلة.
أمني اللجنة األوىل الذي أسهمت خربته املؤسسية القيمة للغاية
هل يل أن أذكر األعضاء بأنه ،عمال مبقرر اجلمعية العامة
ومعرفته املوسوعية ملسائل نزع السالح يف جناح أعمال اللجنة ،401/34
إسهاما كبريا .ومبا أن هذه الدورة األخرية للجنة قبل تقاعده،
“ينبغي لوفد أن يعلل تصويته ،بقدر اإلمكان ،مرة
أود أن أمتىن له التوفيق يف مجيع مساعيه املستقبلية .وعلى
واحدة فقط ،أي إما يف اللجنة أو يف اجللسة العامة،
الصعيد الشخصي ،ميكنين أن أقول إنين كنت يف اللجنة األوىل
ما مل يكن تصويت الوفد يف اجللسة العامة خمتلفا عن
لسنوات عديدة ،وأود أشكر سريغي شرينيافسكي لكونه
تصويته يف اللجنة”
سباقا دائما وعملي التفكري ،ويقدم لنا مشورة جيدة .فقد كان
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وبأن تعليالت التصويت تقتصر مدهتا على عشر دقائق وينبغي
للوفود أن تديل هبا من مقاعدها.

تقرر ذلك.

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
بالبت يف التوصيات الواردة يف تقارير اللجنة اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  86من جدول
قبل أن نبدأ ّ
األوىل ،أود أن أبلّغ املمثلني بأننا سنشرع يف البت بنفس الطريقة األعمال؟
اليت اتبعتها اللجنة ،ما مل نُبلَّغ مسبقا بغري ذلك .وذلك يعين أننا
تقرر ذلك.
سنفعل نفس الشيء حيثما تُجرى تصويتات منفصلة أو مسجلة.
البند  87من جدول األعمال
وقبل أن منضي أكثر من ذلك ،أود أن أسترعي انتباه
معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا
األعضاء إىل مذكرة من األمانة العامة ،باللغة اإلنكليزية فقط،
تقرير اللجنة األوىل ()A/65/402
معنونة“ :تقارير اللجنة األوىل عن احلالة بشأن بنود جدول
األعمال من  86إىل  102و  116و  ،”131وقد ُع ِّممت
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على
بوصفها الوثيقة ُ .A/C.1/67/INF/3وزعت هذه املذكرة بصورة اجلمعية العامة مشروع قرار أوصت به اللجنة األوىل يف الفقرة
مباشرة يف قاعة اجلمعية العامة بوصفها دليال مرجعيا ّ
للبت يف  7من تقريرها .نبت اآلن يف مشروع القرار .اعتمدت اللجنة
مشاريع القرارات واملقررات اليت أوصت هبا اللجنة األوىل يف األوىل مشروع القرار املعنون “معاهدة إنشاء منطقة خالية
تقاريرها .ويف ذلك الصدد ،سيجد األعضاء يف العمود الثاين من األسلحة النووية يف أفريقيا” من دون تصويت .هل يل أن
من املذكرة أرقام مشاريع القرارات أو املقررات اليت اختذهتا أعترب أن اجلمعية العامة ترغب يف أن حتذو حذوها؟
للبت يف اجلمعية العامة يف
اللجنة األوىل ،مع األرقام املقابلة ّ
اعتُمد مشروع القرار (القرار )26/67
العمود  5من نفس املذكرة.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
وعالوة على ذلك ،أُ َّ
ذكر األعضاء بأنه مل يعد من املمكن
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  87من جدول
قبول مقدمني إضافيني ألن اللجنة اعتمدت مشاريع القرارات
األعمال؟
واملقررات .وأي استيضاح حول املشاركة يف التقدمي يف تقارير
تقرر ذلك.
اللجنة ينبغي أن يوجه إىل أمني اللجنة.
البند  88من جدول األعمال
البند  86من جدول األعمال
ختفيض امليزانيات العسكرية
تقرير اللجنة األوىل ()A/67/401

صون األمن الدويل  -عالقات حسن اجلوار واالستقرار
والتنمية يف جنوب شرق أوروبا
تقرير اللجنة األوىل ()A/67/403

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على
أن اجلمعية العامة ترغب يف البت يف تقرير اللجنة األوىل
اجلمعية العامة مشروع مقرر أوصت به اللجنة األوىل يف الفقرة
A/67/401؟
 7من تقريرها .نبت اآلن يف مشروع القرار .اعتمدت اللجنة
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األوىل مشروع املقرر من دون تصويت .هل يل أن أعترب أن تقريرها .نبت اآلن يف مشروع القرار .اعتمدت اللجنة األوىل
مشروع القرار بدون تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية
اجلمعية العامة ترغب يف أن حتذو حذوها؟
ترغب يف أن حتذو حذوها؟
اعتمد مشروع املقرر.
ُ
ُاعتمد مشروع القرار (القرار .)28/67
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة ملمثل
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  88من جدول
إسرائيل لتعليل تصويته على القرار الذي اختذ توا.
األعمال؟
تقرر ذلك.
البند  89من جدول األعمال
التطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت السلكية
والالسلكية يف سياق األمن الدويل
تقرير اللجنة األوىل ()A/67/404
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على
اجلمعية مشروع قرار أوصت به اللجنة األوىل يف الفقرة  7من
تقريرها .نبت اآلن يف مشروع القرار .اعتمدت اللجنة األوىل
مشروع القرار بدون تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية
ترغب يف أن حتذو حذوها؟

السيد يانوكا (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :لقد
انضمت إسرائيل مرة أخرى إىل توافق اآلراء بشأن القرار
 28/67املعنون “إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية
يف منطقة الشرق األوسط” ،بالرغم من حتفظاتنا املوضوعية
احلالية فيما يتعلق ببعض العناصر الواردة فيه .إذ أنه يتضمن
اإلشارة إىل القرار غري التوافقي للمؤمتر العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية هذا العام بشأن “تطبيق ضمانات الوكالة يف
الشرق األوسط ”،وقد فعلنا ذلك ألن إسرائيل ما زالت ملتزمة
برؤية الشرق األوسط وقد أصبح منطقة خالية من األسلحة
الكيميائية والبيولوجية والنووية ،ومن القذائف التسيارية أيضا.

ومع ذلك ،ارتأت إسرائيل دائما أن املسائل قيد النظر ،إىل
جانب تلك املتعلقة باألمن اإلقليمي ،ال ميكن معاجلتها بشكل
اعتمد مشروع القرار (القرار .)27/67
واقعي إال يف اإلطار اإلقليمي .إن منظور إسرائيل وسياستها
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
يف ميدان األمن االقليمي وحتديد األسلحة تقومان على هنج
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  89من جدول
منطقي وواقعي .وهذا النهج متجذر يف اعتقاد مفاده أنه ينبغي
األعمال؟
أن تؤخذ يف احلسبان الشواغل األمنية لدى الدول األعضاء يف
تقرر ذلك.
املنطقة وأن يتم حبثها يف السياق اإلقليمي.
البند  90من جدول األعمال
إن احلقائق املثرية للقلق يف الشرق األوسط تقتضي اعتماد
إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط هنج عملي يُنفذ خطوة فخطوة مع مراعاة اهلدف النهائي
املتمثل يف إقامة عالقات سلمية وحتقيق املصاحلة فيما بني مجيع
تقرير اللجنة األوىل ()A/67/405
دول املنطقة .وتلك العملية ذات طابع تدرجيي فـي جوهرها.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على وال ميكن هلـا أن تبدأ واقعيا إال بترتيبات متواضعة لتدابري بناء
اجلمعية مشروع قرار أوصت به اللجنة األوىل يف الفقرة  7من
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الثقة من أجل إجياد الثقة الضرورية لقطع تعهدات تعاونية أكثر على التهديدات الفعلية ،مثل الصورايخ والقذائف ،اليت تشكل
عنصرا حيويا يف أي نزع للسالح اإلقليمي.
طموحا يف املجاالت األمنـي.
ويف الوقت الراهن ،ال يوجد حوار إقليمي يف الشرق
األوسط ،وال يوجد منتدى ميكن أن توضع يف إطاره تدابري بناء
الثقة ونزع فتيل التوترات .وال يوجد لدى بلدان الشرق األوسط
منتدى إقليمي ميكن فيها لواحد منها التواصل مباشرة مع اآلخر
وجيري فيه حوار بشأن املسائل اجلوهرية اليت تؤثر بأمنها.
ويف بداية التسعينيات ،كانت حمادثات حتديد األسلحة
واألمن اإلقليمي املنتدى املناسب لتعزيز الثقة ومعاجلة املسائل
األمنية والتحديات يف ذلك املجال .ومثل تلك اآللية منعدمة
يف الوقت احلايل ألنه ال توجد أي قناة للمناقشة املباشرة بني
الدول يف الشرق األوسط.

وبالرغم من احلالة الراهنة ،شاركت إسرائيل ،يف متوز/
يوليه  ،2011مشاركة اجيابية يف احللقة الدراسية لالحتاد
األورويب املعقودة يف بروكسل واملعنونة “تعزيز بناء الثقة
دعما لعملية هتدف إىل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار
الشامل ووسائل إيصاهلا يف الشرق األوسط” .وتعتزم إسرائيل
املشاركة يف احللقة الدراسية الثانية لالحتاد األورويب ،اليت
ستعقد يف بروكسل يف األسبوع املقبل .كما شاركت إسرائيل
يف منتدى املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف تشرين
الثاين/نوفمرب  ،2011الذي أمكن فيه ملشاركني من الشرق
األوسط واألطراف املهتمة األخرى التعلم من جتربة املناطق
األخرى ،مبا يف ذلك يف ما يتعلق ببناء الثقة اهلام إلنشاء أي
منطقة خالية من األسلحة النووية .وذلك ينبع من إدراكنا
أن احلوار املباشر بني األطراف وحده ميكن أن يفضي بنا إىل
إنشاء هيكل أكثر استقرارا لألمن اإلقليمي.

وال ميكن ألي تصويت باألغلبية أو الختاذ أي قرار من
جانب واحد يف املنتديات الدولية أن يكون بديال للحوار
اإلقليمي الواسع والتعاون .وتبدأ رؤيتنا للعمل الذي ميكن أن
نقوم به يف احليز بني املأمول والواقع بضرورة إرساء تدابري بناء
وما فتئ موقف إسرائيل الطويل األمد هو أن الشروط
الثقة وبذل جهود حقيقية لتخفيف حدة التوترات مع جرياننا
املسبقة األساسية جلعل الشرق األوسط منطقة خالية من
يف املنطقة من خالل املزيد من احلوار.
أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا ميكن التحقق منها على
ومتر منطقة الشرق األوسط بتغيريات حتويلية تارخيية
حنو متبادل تتمثل يف حتقيق السالم اإلقليمي الشامل والدائم
وهامة .فاالضطرابات احلالية يف العامل العريب تقدم للعامل
وامتثال مجيع الدول اإلقليمية امتثاال كامال اللتزاماهتا املتعلقة
منوذجا واضحا ملدى هشاشة املنطقة وعدم استقرارها يف
بتحديد األسلحة ونزع السالح ومنع االنتشار.
الوقت احلايل .ولألسف ،ال تتمتع إسرائيل بالسالم مع املنطقة
ويف ذلك السياق ،جتدر اإلشارة إىل أن يف الشرق
بأكملها ،وأحيانا نشعر بأنه تلقى ظالل من الشك على
وجودنا وبقاءنا .فبلدان املنطقة ،مثل إيران ،اليت هتدد مبسح األوسط ،خالفا ملناطق العامل األخرى اليت أنشئت فيها مناطق
إسرائيل من اخلريطة واملنظمات اإلرهابية ،مثل محاس وحزب خالية من األسلحة النووية ،هتديدات مستمرة ملجرد وجود
اهلل ،اليت ال تقبل حبق إسرائيل يف الوجود وتنخرط باستمرار يف دولة واحدة هي ،حتديدا ،إسرائيل .ويؤدي إىل تفاقم تلك
اقتناء الصواريخ والقذائف بكميات هائلة ال تزال متثل حتديات التهديدات السلوك غري املسؤول لبعض الدول ،يف املنطقة
أمنية أساسية .ويتعني على أي حوار أمين إقليمي أن يركز وخارجها ،وهو يتعلق بتوريد املواد والتكنولوجيا واملعرفة
املتصلة بأسلحة الدمار الشامل وحاالت التضارب الكبرية
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للغاية بني التزامات الدول مبنع االنتشار وسلوكها الفعلي .املؤيدون:
وينبغي للمجتمع الدويل أال يتغاضى عن كون أربع من
أفغانستان ،اجلزائر ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
احلاالت اخلمس املعروفة على نطاق واسع لعدم االمتثال
أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس،
الصارخ ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية موجودة يف دول
بيالروس ،بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا ،بوتسوانا ،الربازيل،
الشرق األوسط ،يف حني تشارك بشكل كبري الدولة املعنية
بروين دار السالم ،بوركينا فاسو ،كمبوديا ،الكامريون،
باحلالة اخلامسة وهي ،حتديدا ،مجهورية كوريا الدميقراطية
الرأس األخضر ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد،
الشعبية ،يف االنتشار النووي يف الشرق األوسط.
شيلي ،كولومبيا ،جزر القمر ،الكونغو ،كوستاريكا،
وحيدو إسرائيل أمل صادق يف أن يسفر املستقبل عن
شرق أوسط أكثر استقرارا وأمنا ،حيث تسود بيئة السالم
واملصاحلة .ويف ذلك السياق ،نأمل أن متكن النتائج االجيابية
لعملية التحول الدميقراطي اليت ما برحت تنشأ يف املنطقة من
إتاحة فرصة لتهيئة جو أفضل ،جو ميكن أن يصبح مفضيا إىل
بناء الثقة واالئتمان يف ما بني األطراف اإلقليمية.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن اعترب أن
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  90من جدول
األعمال؟
تقرر ذلك.
البند  91من جدول األعمال
عقد ترتيبات دولية فعالة إلعطاء الدول غري احلائزة لألسلحة
النووية ضمانات بعدم استعمال األسلحة النووية أو التهديد
باستعماهلا
تقرير اللجنة األوىل ()A/67/406
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على
اجلمعية مشروع قرار أوصت باعتماده اللجنة األوىل يف الفقرة
 7من تقريرها .نبت اآلن يف مشروع القرار .طلب إجراء
تصويت مسجل.
ُأجري تصويت مسجل.
1262438

كوت ديفوار ،كوبا ،مجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،جيبويت،
دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر،
السلفادور ،إريتريا ،إثيوبيا ،فيجي ،غابون ،غامبيا،
غانا ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا،
هاييت ،هندوراس ،اهلند ،إندونيسيا ،إيران مجهورية
إيران اإلسالمية ،العراق ،جامايكا ،اليابان ،األردن،
كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية
الو الدميقراطية الشعبية ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا،
مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،موريتانيا،
موريشيوس ،املكسيك ،منغوليا ،املغرب ،ميامنار،
ناميبيا ،نيبال ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،عمان،
باكستان ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو،
الفلبني ،قطر ،رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت
لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان
تومي وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية ،سرياليون،
سنغافورة ،جزر سليمان ،الصومال ،سري النكا،
السودان ،سورينام ،سوازيلند ،اجلمهورية العربية
السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،تيمور  -ليشيت ،توغو،
تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركمانستان ،أوغندا،
اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية تزنانيا املتحدة،
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أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية فزنويال البند  92من جدول األعمال
البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي

املعارضون:

تقرير اللجنة األوىل ()A/67/407

ال أحد
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على
املمتنعون:
اجلمعية العامة مشروع قرار أوصت باعتماده اللجنة األوىل
ألبانيا ،أندورا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا ،يف الفقرة  7من تقريرها .نبت اآلن يف مشروع القرار .طلب
بلجيكا ،البوسنة واهلرسك ،كندا ،كرواتيا ،قربص ،إجراء تصويت مسجل.
اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،إستونيا ،فنلندا،
أجري تصويت مسجل.
فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،اليونان ،هنغاريا ،أيسلندا،
املؤيدون:
أيرلندا ،إسرائيل ،إيطاليا ،التفيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
لكسمربغ ،مالطة ،جزر مارشال ،واليات ميكرونيزيا
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا ،أذربيجان،
املوحدة ،موناكو ،اجلبل األسود ،موزامبيق ،هولندا،
جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس،
نيوزيلندا ،النرويج ،باالو ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية
بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا ،البوسنة واهلرسك،
كوريا ،مولدوفا ،رومانيا ،اإلحتاد الروسي ،سان
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بوركينا فاسو،
مارينو ،صربيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب أفريقيا،
كمبوديا ،الكامريون ،كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية
جنوب السودان ،إسبانيا ،السويد ،سويسرا ،مجهورية
أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،تركيا ،أوكرانيا،
القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا،
الواليات املتحدة األمريكية
كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية كوريا
اعتمد مشروع القرار بأغلبية  126صوتا مقابل ال شيء،
الشعبية الدميقراطية ،مجهورية الكونغو الدميقراطية،
مع امتناع  57عضوا عن التصويت (القرار .)29/67
الدامنرك ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن اعترب أن
إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا ،إستونيا ،إثيوبيا،
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  91من جدول
فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا،
غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو،
األعمال؟
غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا ،اهلند،
تقرر ذلك.
إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا،
إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا،
الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف،
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مايل ،مالطة ،جزر مارشال ،موريتانيا ،موريشيوس،
املكسيك ،واليات ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو،
منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار،
ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر،
نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان ،باالو ،بنما،
بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا،
الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،مولدوفا ،رومانيا،
اإلحتاد الروسي ،رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت
لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان
مارينو ،سان تومي وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية،
السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا،
سلوفينيا ،جزر سليمان ،الصومال ،جنوب أفريقيا،
جنوب السودان ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان،
سورينام ،سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،اجلمهورية
العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،أوغندا،
أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية تزنانيا
املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية
فزنويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
املعارضون:

تقرر ذلك.
البند  93من جدول األعمال
دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع
السالح
تقرير اللجنة األوىل ()A/67/408
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على اجلمعية
مشروع مقرر أوصت باعتماده اللجنة األوىل يف الفقرة  7من
تقريرها .نبت اآلن يف مشروع املقرر .اعتمدت اللجنة األوىل
مشروع املقرر بدون تصويت .هل يل أن اعترب أن اجلمعية
ترغب يف أن حتذو حذوها؟
اعتمد مشروع املقرر.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  93من جدول
األعمال؟
تقرر ذلك.
البند  94من جدول األعمال
نزع السالح العام الكامل
تقرير اللجنة األوىل

)(A/67/409

ال أحد
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على
املمتنعون:
اجلمعية  33مشروع قرار أوصت اللجنة األوىل باعتمادها يف
إسرائيل ،الواليات املتحدة األمريكية
الفقرة  94من تقريرها وثالثة مشاريع مقررات أوصت اللجنة
اعتمد مشروع القرار بأغلبية  183صوتا مقابل ال شيء ،باعتمادها يف الفقرة  95من التقرير ذاته.
مع امتناع عضوين عن التصويت (القرار .)30/67
وقبل أن منضي قدما ،أود أن أبلغ األعضاء بأن البت يف
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن اعترب أن مشروع القرار الرابع ،املعنون “معاهدة جتارة األسلحة” ،قد
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  92من جدول تأجل إىل موعد الحق إلتاحة الوقت للجنة اخلامسة الستعراض
اآلثار املترتبة عليه يف امليزانية الربناجمية .وستبت اجلمعية يف
األعمال؟
1262438
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مشروع القرار الرابع حاملا يتوافر تقرير اللجنة اخلامسة عن
اآلثار املترتبة عليه يف امليزانية الربناجمية.
تبت اجلمعية اآلن يف مشاريع القرارات من األول إىل
الثالث ومن اخلامس إىل الثالث والثالثني ويف مشاريع املقررات
من األول إىل الثالث ،واحدا تلو اآلخر .وبعد البت يف مجيع
مشاريع القرارات واملقررات ،ستتاح الفرصة للممثلني لتعليل
تصويتهم على أي مشروع قرار أو مقرر أو عليها مجيعا.
وأدعو الوفود اآلن إىل االنتقال إىل الفرع ثالثا من التقرير
الذي يتضمن مشاريع القرارات.
ننتقل أوال إىل مشروع القرار األول ،املعنون “معاهدة
إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف وسط آسيا” .وقد
ُطلب إجراء تصويت مسجل.
أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:

ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،مدغشقر ،مالوي،
ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،جزر مارشال ،موريتانيا،
موريشيوس ،املكسيك ،منغوليا ،املغرب ،موزامبيق،
ميامنار ،نيبال ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا،
عمان ،باكستان ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي،
بريو ،الفلبني ،قطر ،مجهورية كوريا ،مولدوفا ،االحتاد
الروسي ،رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا،
سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان تومي
وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا،
سرياليون ،سنغافورة ،جزر سليمان ،الصومال ،جنوب
أفريقيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند،
السويد ،سويسرا ،اجلمهورية العربية السورية،
طاجيكستان ،تايلند ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،أوغندا،
أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية تزنانيا
املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية
فزنويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي

أفغانستان ،اجلزائر ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا ،األرجنتني،
أرمينيا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،املعارضون:
بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بليز ،بنن ،بوتان،
فرنسا ،الواليات املتحدة األمريكية
بوليفيا ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بوركينا
املمتنعون:
فاسو ،كمبوديا ،الكامريون ،الرأس األخضر ،مجهورية
ألبانيا ،أندورا ،أستراليا ،بلجيكا ،البوسنة واهلرسك،
أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر
كندا ،كرواتيا ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،إستونيا،
القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كوبا،
فنلندا ،جورجيا ،أملانيا ،اليونان ،هنغاريا ،أيسلندا،
قربص ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،مجهورية
إسرائيل ،إيطاليا ،التفيا ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،موناكو،
الكونغو الدميقراطية ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية
اجلبل األسود ،هولندا ،النرويج ،باالو ،بولندا ،الربتغال،
الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا،
رومانيا ،سان مارينو ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب
إثيوبيا ،فيجي ،غابون ،غامبيا ،غانا ،غرينادا ،غواتيماال،
السودان ،إسبانيا ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،اهلند،
السابقة
إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا،
جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت،
اعتمد مشروع القرار بأغلبية  146صوتا مقابل صوتني،
قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،لبنان ،مع امتناع  35عضوا عن التصويت (القرار .)31/67
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الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :ننتقل اآلن إىل
مشروع القرار الثاين ،املعنون “تنفيذ اتفاقية حظر استعمال
وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك
األلغام” .وقد ُطلب إجراء تصويت مسجل.
أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا ،أذربيجان،
جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس،
بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا ،البوسنة واهلرسك،
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بوركينا فاسو،
كمبوديا ،الكامريون ،كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية
أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر
القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا،
قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية الكونغو
الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية
الدومينيكية ،إكوادور ،السلفادور ،إريتريا ،إستونيا،
إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا،
أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا
 بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا،إندونيسيا ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،األردن،
كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية
الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،ليسوتو ،ليربيا،
ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي،
ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،جزر مارشال ،موريتانيا،
موريشيوس ،املكسيك ،واليات ميكرونيزيا املوحدة،
موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق،
هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا،
النرويج ،عمان ،باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة،
باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،مولدوفا،
1262438

رومانيا ،رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا،
سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان مارينو،
سان تومي وبرينسييب ،السنغال ،صربيا ،سرياليون،
سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر سليمان،
الصومال ،جنوب افريقيا ،جنوب السودان ،إسبانيا،
سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند ،السويد،
سويسرا ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو،
أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية
تزنانيا املتحدة ،أوروغواي ،فانواتو ،مجهورية فزنويال
البوليفارية ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
املعارضون:
ال أحد
املمتنعون:
كوبا ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،مصر ،اهلند،
مجهورية إيران اإلسالمية ،إسرائيل ،اليابان ،لبنان،
ليبيا ،ميامنار ،نيبال ،باكستان ،مجهورية كوريا ،االحتاد
الروسي ،اململكة العربية السعودية ،اجلمهورية العربية
السورية ،الواليات املتحدة األمريكية ،أوزبكستان،
فييت نام
اعتمد مشروع القرار بأغلبية  165صوتا مقابل ال شيء،
مع امتناع  19عضوا عن التصويت (القرار .)32/67
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
الثالث معنون “متابعة فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن
مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها” .وقد
ُطلب إجراء تصويت مسجل.
أجري تصويت مسجل.
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املؤيدون:
أفغانستان ،اجلزائر ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا ،األرجنتني،
النمسا ،أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش،
بربادوس ،بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا ،البوسنة واهلرسك،
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بوركينا فاسو،
كمبوديا ،الكامريون ،الرأس األخضر ،مجهورية أفريقيا
الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر
القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كوبا،
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،مجهورية الكونغو
الدميقراطية ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية،
إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا ،إثيوبيا ،فيجي،
غابون ،غامبيا ،غانا ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا
 بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،اهلند ،إندونيسيا،مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا ،جامايكا،
األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،مجهورية
الو الدميقراطية الشعبية ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا،
مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة،
موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،منغوليا ،املغرب،
ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر،
نيجرييا ،عمان ،باكستان ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة،
باراغواي ،بريو ،الفلبني ،قطر ،سانت كيتس ونيفس،
سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا،
سان مارينو ،سان تومي وبرينسييب ،اململكة العربية
السعودية ،السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،جزر
سليمان ،الصومال ،جنوب افريقيا ،جنوب السودان،
سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند ،السويد،
سويسرا ،اجلمهورية العربية السورية ،تايلند ،تيمور
 ليشيت ،توغو ،تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس،تركمانستان ،توفالو ،أوغندا ،اإلمارات العربية املتحدة،
مجهورية تزنانيا املتحدة ،أوروغواي ،فانواتو ،مجهورية
فزنويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
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املعارضون:
بلجيكا ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،إستونيا،
فرنسا ،أملانيا ،اليونان ،هنغاريا ،إسرائيل ،إيطاليا،
التفيا ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،هولندا ،بولندا ،الربتغال،
اإلحتاد الروسي ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،إسبانيا ،تركيا،
الواليات املتحدة األمريكية
املمتنعون:
ألبانيا ،أندورا ،أرمينيا ،أستراليا ،بيالروس ،كندا،
كرواتيا ،قربص ،فنلندا ،جورجيا ،أيسلندا ،اليابان،
قريغيزستان ،ليختنشتاين ،جزر مارشال ،واليات
ميكرونيزيا املوحدة ،اجلبل األسود ،النرويج ،باالو،
مجهورية كوريا ،مولدوفا ،رومانيا ،طاجيكستان،
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،أوكرانيا،
أوزبكستان
اعتمد مشروع القرار بأغلبية  135صوتا مقابل 22
صوتا ،مع امتناع  26عضوا عن التصويت (القرار .)33/67
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
اخلامس معنون “حنو عامل خال من األسلحة النووية :التعجيل
بتنفيذ االلتزامات بترع السالح النووي”.
وقد ُطلب إجراء تصويت مسجل منفصل على الفقرة
 11من منطوق مشروع القرار اخلامس .وسأطرح تلك الفقرة
للتصويت.
أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا ،أذربيجان،
جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس،
بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوليفيا ،البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا،
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الربازيل ،بروين دار السالم ،بوركينا فاسو ،كمبوديا،
كندا ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني،
كولومبيا ،جزر القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت
ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية،
مجهورية الكونغو الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت،
دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر،
السلفادور ،إريتريا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا،
غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان،
غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت،
هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا ،إندونيسيا ،مجهورية إيران
اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان،
األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان،
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو،
ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر،
مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا،
موريشيوس ،املكسيك ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب،
موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا،
نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان ،بنما،
بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا،
الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،مولدوفا ،رومانيا،
رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت
فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان مارينو ،سان
تومي وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية ،السنغال،
صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر
سليمان ،الصومال ،جنوب افريقيا ،جنوب السودان،
إسبانيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند،
السويد ،سويسرا ،اجلمهورية العربية السورية،
طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا ،ترينيداد
وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو ،أوغندا،
أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية تزنانيا
1262438

املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية
فزنويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
املعارضون:
اهلند ،إسرائيل ،باكستان ،الواليات املتحدة األمريكية
املمتنعون:
بوتان ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،فرنسا،
اإلحتاد الروسي ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية
تقرر اإلبقاء على الفقرة  11من املنطوق بأغلبية 172
صوتا مقابل  4أصوات ،مع امتناع مخسة أعضاء عن التصويت.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أطرح للتصويت
اآلن مشروع القرار اخلامس يف جمموعه .وقد ُطلب إجراء
تصويت مسجل.
أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا،
أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس،
بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،دولة بوليفيا املتعددة
القوميات ،البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل،
بروين دار السالم ،بوركينا فاسو ،كمبوديا ،الكامريون،
كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد،
شيلي ،كولومبيا ،جزر القمر ،الكونغو ،كوستاريكا،
كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،قربص ،اجلمهورية
التشيكية ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،مجهورية
الكونغو الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،دومينيكا،
اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور،
إريتريا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،غابون ،غامبيا،
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جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،املمتنعون:
غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا،
بوتان ،الصني ،واليات ميكرونيزيا املوحدة ،باكستان،
أيسلندا ،إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق،
باالو
أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان،
اعتمد مشروع القرار اخلامس يف جمموعه بأغلبية 175
كينيا ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية
الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،صوتا مقابل  6أصوات ،مع امتناع  5أعضاء عن التصويت
ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف( ،القرار .)34/67
مايل ،مالطة ،جزر مارشال ،موريتانيا ،موريشيوس،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
املكسيك ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،السادس ،معنون “تدابري لدعم سلطة بروتوكول جنيف لعام
ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا .”1925 ،طلب إجراء تصويت مسجل.
النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان ،بنما ،بابوا غينيا
أجري تصويت مسجل.
اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال،
قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،املؤيدون:
رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان مارينو ،سان
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا،
تومي وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية ،السنغال،
أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش،
صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر
بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،دولة
سليمان ،الصومال ،جنوب افريقيا ،جنوب السودان،
بوليفيا املتعددة القوميات ،البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا،
إسبانيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند،
الربازيل ،بروين دار السالم ،بوركينا فاسو ،كمبوديا،
السويد ،سويسرا ،اجلمهورية العربية السورية،
الكامريون ،كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية أفريقيا
طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر القمر،
السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا ،ترينيداد
الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا،
وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو ،أوغندا،
قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية كوريا الشعبية
أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية تزنانيا
الدميقراطية ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،الدامنرك،
املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية
جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور،
فزنويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
مصر ،السلفادور ،إريتريا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي،

املعارضون:

فرنسا ،اهلند ،إسرائيل ،االحتاد الروسي ،اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،الواليات املتحدة
األمريكية
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فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا،
اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو،
غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا ،اهلند،
إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا،
إيطاليا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت،
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اعتمد مشروع القرار السادس بأغلبية  181صوتا مقابل
قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا،
لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،ال أحد ،مع امتناع  4أعضاء عن التصويت (القرار .)35/67
لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،موناكو،
السابع معنون “آثار استخدام األسلحة والذخائر اليت حتوي
منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار،
اليورانيوم املستنفد” .طلب إجراء تصويت مسجل.
ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر،
أجري تصويت مسجل.
نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان ،بنما ،بابوا غينيا
اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،املؤيدون:
قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا،
أفغانستان ،اجلزائر ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا ،األرجنتني،
اإلحتاد الروسي ،رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت
أرمينيا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين،
لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان
بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز،
مارينو ،سان تومي وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية،
بنن ،بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،البوسنة
السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا،
واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم،
سلوفينيا ،جزر سليمان ،الصومال ،جنوب افريقيا،
بوركينا فاسو ،كمبوديا ،الكامريون ،الرأس األخضر،
جنوب السودان ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان،
مجهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،كولومبيا،
سورينام ،سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،اجلمهورية
جزر القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار،
العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
كوبا ،قربص ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،
اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا،
مجهورية الكونغو الدميقراطية ،جيبويت ،دومينيكا،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو،
اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور،
أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة
إريتريا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،غابون ،غامبيا ،أملانيا،
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية
غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو،
تزنانيا املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو،
غيانا ،هاييت ،هندوراس ،أيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا،
مجهورية فزنويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا،
مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا،
زمبابوي
جامايكا ،اليابان ،األردن ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان،
املعارضون:
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا،
ليبيا ،ليختنشتاين ،لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي،
ال أحد
ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،جزر مارشال ،موريتانيا،
املمتنعون:
موريشيوس ،املكسيك ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب،
إسرائيل ،جزر مارشال ،باالو ،الواليات املتحدة
موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا،
األمريكية
نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان،
بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،قطر،
1262438
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رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت مشروع القرار الثامن بدون تصويت .هل يل أن أعترب أن
فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان مارينو ،سان اجلمعية ترغب يف أن حتذو نفس احلذو؟
تومي وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية ،السنغال،
اعتمد مشروع القرار الثامن (القرار .)37/67
صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفينيا ،جزر سليمان،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
الصومال ،جنوب افريقيا ،جنوب السودان ،سري النكا،
السودان ،سورينام ،سوازيلند ،سويسرا ،اجلمهورية التاسع معنون “تعزيز تعددية األطراف يف جمال نزع السالح
العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا وعدم االنتشار” .طلب إجراء تصويت مسجل.
اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا،
أجري تصويت مسجل.
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركمانستان ،توفالو ،أوغندا،
اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،املؤيدون:
أفغانستان ،اجلزائر ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا ،األرجنتني،
أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية فزنويال
أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس،
البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
بيالروس ،بليز ،بنن ،بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة
املعارضون:
القوميات ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بوركينا
فرنسا ،إسرائيل ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
فاسو ،كمبوديا ،الكامريون ،الرأس األخضر ،مجهورية
وأيرلندا الشمالية ،الواليات املتحدة األمريكية
أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر
القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كوبا،
املمتنعون:
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،مجهورية الكونغو
ألبانيا ،أندورا ،أستراليا ،كندا ،كرواتيا ،اجلمهورية
الدميقراطية ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية،
التشيكية ،الدامنرك ،إستونيا ،جورجيا ،هنغاريا،
إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا ،إثيوبيا ،فيجي،
كازاخستان ،التفيا ،ليتوانيا ،واليات ميكرونيزيا
غابون ،غامبيا ،غانا ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا
املوحدة ،موناكو ،باالو ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية
 بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،اهلند ،إندونيسيا،كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،اإلحتاد الروسي،
مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق ،جامايكا ،األردن،
سلوفاكيا ،إسبانيا ،السويد ،تركيا ،أوكرانيا
كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية
اعتمد مشروع القرار السايع بأغلبية  155صوتا
الو الدميقراطية الشعبية ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا،
مقابل  4أصوات ،مع امتناع  27عضوا عن التصويت (القرار
مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،جزر مارشال،
.)36/67
موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،منغوليا ،املغرب،
موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،نيكاراغوا ،النيجر،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
نيجرييا ،عمان ،باكستان ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة،
الثامن معنون “مراعاة املعايري البيئية يف صياغة وتنفيذ اتفاقات
باراغواي ،بريو ،الفلبني ،قطر ،اإلحتاد الروسي ،رواندا،
نزع السالح وحتديد األسلحة” .وقد اعتمدت اللجنة األوىل
سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت
16
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وجزر غرينادين ،سان تومي وبرينسييب ،اململكة العربية
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
السعودية ،السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،جزر العاشر عنوانه “اجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى املعين
سليمان ،الصومال ،جنوب افريقيا ،جنوب السودان ،بزنع السالح النووي” .طلب إجراء تصويت مسجل.
سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند ،اجلمهورية
أجري تصويت مسجل.
العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،تيمور  -ليشيت،
توغو ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركمانستان ،توفالو ،املؤيدون:
أوغندا ،اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية تزنانيا
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا،
فزنويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زمبابوي
أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش،
بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بوتان ،دولة بوليفيا
املعارضون:
املتعددة القوميات ،البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا،
إسرائيل ،واليات ميكرونيزيا املوحدة ،باالو ،اململكة
الربازيل ،بروين دار السالم ،بوركينا فاسو ،كمبوديا،
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،الواليات
الكامريون ،كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية أفريقيا
املتحدة األمريكية
الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر القمر،
املمتنعون:
الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا،
قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية كوريا الشعبية
ألبانيا ،أندورا ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا ،بلجيكا،
الدميقراطية ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،الدامنرك،
البوسنة واهلرسك ،كندا ،كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية
جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور،
التشيكية ،الدامنرك ،إستونيا ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا،
مصر ،السلفادور ،إريتريا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي،
أملانيا ،اليونان ،هنغاريا ،أيسلندا ،أيرلندا ،إيطاليا،
فنلندا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان،
اليابان ،التفيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ،
غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت،
مالطة ،موناكو ،اجلبل األسود ،هولندا ،نيوزيلندا،
هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية
النرويج ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوريا ،مجهورية
إيران اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا،
مولدوفا ،رومانيا ،ساموا ،سان مارينو ،سلوفاكيا،
اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت،
سلوفينيا ،إسبانيا ،السويد ،سويسرا ،مجهورية مقدونيا
قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا،
اليوغوسالفية السابقة ،تونغا ،تركيا ،أوكرانيا ،زامبيا
لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
اعتمد مشروع القرار التاسع بأغلبية  132صوتا
لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل،
مقابل  5أصوات ،مع امتناع  50عضوا عن التصويت (القرار
مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،موناكو،
.)38/67
منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار،
ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر،
نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان ،بنما ،بابوا غينيا
1262438
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الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار الثاين
عشر عنوانه “تقدمي املساعدة إىل الدول من أجل كبح االجتار
غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ومجعها”.
وقد اعتمدته اللجنة األوىل بدون تصويت .هل يل أن أعترب أن
اجلمعية ترغب يف أن حتذو نفس احلذو؟

اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال،
قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا،
االحتاد الروسي ،رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت
لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان
مارينو ،سان تومي وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية،
السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا،
اعتمد مشروع القرار الثاين عشر (.)41/67
سلوفينيا ،جزر سليمان ،الصومال ،جنوب افريقيا،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
جنوب السودان ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان،
سورينام ،سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،اجلمهورية الثالث عشر عنوانه “مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار
العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا القذائف التسيارية” .طلب إجراء تصويت مسجل.
اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا،
أجري تصويت مسجل.
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو،
أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية املؤيدون:
تزنانيا املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو،
أفغانستان ،ألبانيا ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
مجهورية فزنويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا،
األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر
زمبابوي
البهاما ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز،
بنن ،بوتان ،البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل،
املعارضون:
بروين دار السالم ،بوركينا فاسو ،كمبوديا ،الكامريون،
ال أحد
كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد،
املمتنعون:
شيلي ،كولومبيا ،جزر القمر ،الكونغو ،كوستاريكا،
كوت ديفوار ،كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية،
فرنسا ،إسرائيل ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
مجهورية الكونغو الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت،
وأيرلندا الشمالية ،الواليات املتحدة األمريكية
دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور،
اعتمد مشروع القرار العاشر بأغلبية  179صوتا مقابل
السلفادور ،إريتريا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا،
ال أحد ،مع امتناع  4أعضاء عن التصويت (القرار .)39/67
فرنسا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان،
غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :القرار احلادي عشر
هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا ،العراق ،أيرلندا ،إسرائيل،
عنوانه “الصلة بني نزع السالح والتنمية” .وقد اعتمدته
إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا،
اللجنة األوىل بدون تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية
قريغيزستان ،التفيا ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين،
ترغب يف أن حتذو نفس احلذو؟
ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف،
اعتمد مشروع القرار احلادي عشر (القرار .)40/67
مايل ،مالطة ،جزر مارشال ،موريتانيا ،موريشيوس،
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اعتمد مشروع القرار الثالث عشر بأغلبية  162صوتا
املكسيك ،واليات ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو،
منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،مقابل صوت واحد ،مع امتناع  20عضوا عن التصويت
نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج( ،القرار .)42/67
باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوريا ،مجهورية
الرابع عشر معنون “منع أنشطة السمسرة غري املشروعة
مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد الروسي ،سانت كيتس
ومكافحتها” .طلب إجراء تصويتني مسجلني منفصلني على
ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين،
ساموا ،سان مارينو ،سان تومي وبرينسييب ،السنغال ،الفقرتني الثانية عشر والثالثة عشر من ديباجة مشروع القرار
صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر الرابع عشر.
سليمان ،الصومال ،جنوب افريقيا ،جنوب السودان،
أطرح للتصويت أوال الفقرة الثانية عشرة من ديباجة
إسبانيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند ،مشروع القرار الرابع عشر ،اليت طلب إجراء تصويت مسجل
السويد ،سويسرا ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية منفصل عليها.
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو،
أجري تصويت مسجل.
تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان،
توفالو ،أوغندا ،أوكرانيا ،اململكة املتحدة لربيطانيا املؤيدون:
العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية تزنانيا املتحدة،
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
الواليات املتحدة األمريكية ،أوروغواي ،أوزبكستان،
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا ،أذربيجان،
فانواتو ،مجهورية فزنويال البوليفارية ،زامبيا
جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس،

املعارضون:

مجهورية إيران اإلسالمية
املمتنعون:
اجلزائر ،البحرين ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات،
الصني ،كوبا ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،
مصر ،اهلند ،إندونيسيا ،الكويت ،لبنان ،نيكاراغوا،
عمان ،باكستان ،قطر ،اململكة العربية السعودية،
اجلمهورية العربية السورية ،اإلمارات العربية املتحدة،
فييت نام ،اليمن
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بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا ،البوسنة واهلرسك،
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بوركينا فاسو،
كمبوديا ،كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية أفريقيا
الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر
القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا،
كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية الكونغو
الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية
الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا،
إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا،
جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال،
غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا،
أيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،العراق ،أيرلندا ،إسرائيل،
إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا،
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تقرر اإلبقاء على الفقرة الثانية عشرة من الديباجة
بأغلبية  183صوتا مقابل صوت واحد ،مع امتناع
عضوين عن التصويت.

الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل،
مالطة ،جزر مارشال ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أطرح للتصويت
واليات ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل
اآلن الفقرة الثالثة عشرة من ديباجة مشروع القرار الرابع
األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال،
عشر ،اليت طلب إجراء تصويت مسجل منفصل عليها.
هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج،
أجري تصويت مسجل.
عمان ،باكستان ،باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة،
باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،املؤيدون:
مجهورية كوريا ،مولدوفا ،رومانيا ،اإلحتاد الروسي،
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا،
فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان مارينو ،سان
أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش،
تومي وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية ،السنغال،
بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان،
صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر
بوليفيا ،البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين
سليمان ،الصومال ،جنوب افريقيا ،جنوب السودان،
دار السالم ،بوركينا فاسو ،كمبوديا ،كندا ،الرأس
إسبانيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند،
األخضر ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي،
السويد ،سويسرا ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية
الصني ،كولومبيا ،جزر القمر ،الكونغو ،كوستاريكا،
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو،
كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،قربص ،اجلمهورية
تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان،
التشيكية ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،الدامنرك،
توفالو ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة،
جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية ،مصر،
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
السلفادور ،إريتريا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا،
مجهورية تزنانيا املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية،
فرنسا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان،
أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية فزنويال
غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت،
البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،العراق،
املعارضون:
أيرلندا ،إسرائيل ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن،
كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا،
املمتنعون:
ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر،
مجهورية إيران اإلسالمية ،اجلمهورية العربية السورية
مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،جزر مارشال،
موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،واليات ميكرونيزيا
املوحدة ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب،
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أجري تصويت مسجل.

موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا،
نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان ،املؤيدون:
باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو،
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا،
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا ،أذربيجان،
مولدوفا ،رومانيا ،اإلحتاد الروسي ،رواندا ،سانت
جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس،
كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر
بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا ،البوسنة واهلرسك،
غرينادين ،ساموا ،سان مارينو ،سان تومي وبرينسييب،
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بوركينا فاسو،
اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا ،سرياليون،
كمبوديا ،الكامريون ،كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية
سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر سليمان،
أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر
الصومال ،جنوب افريقيا ،جنوب السودان ،إسبانيا،
القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا،
سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند ،السويد،
كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية الكونغو
سويسرا ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية
اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا،
الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو،
إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا،
أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة
جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال،
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية
غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا،
تزنانيا املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية ،أوروغواي،
أيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،العراق ،أيرلندا ،إسرائيل،
أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية فزنويال البوليفارية ،فييت
إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا،
نام ،اليمن ،زامبيا
الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
املعارضون:
التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل،
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
مالطة ،جزر مارشال ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك،
املمتنعون:
واليات ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل
مجهورية إيران اإلسالمية ،اجلمهورية العربية السورية
األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال،
هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج،
تقرر اإلبقاء على الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة بأغلبية
عمان ،باكستان ،باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة،
 181صوتا مقابل صوت واحد ،مع امتناع عضوين عن
باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر،
التصويت.
مجهورية كوريا ،مولدوفا ،رومانيا ،اإلحتاد الروسي،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أطرح اآلن للتصويت
رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت
مشروع القرار الرابع عشر للتصويت عليه يف جمموعه .طلب
فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان مارينو ،سان
إجراء تصويت مسجل.
تومي وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية ،السنغال،
1262438
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صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر املؤيدون:
سليمان ،الصومال ،جنوب افريقيا ،جنوب السودان،
أفغانستان ،اجلزائر ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا ،أذربيجان،
إسبانيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند،
جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بليز ،بنن،
السويد ،اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان،
بوتان ،بوليفيا ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم،
تايلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،تيمور
بوركينا فاسو ،كمبوديا ،الكامريون ،الرأس األخضر،
 ليشيت ،توغو ،تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا،مجهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،كولومبيا ،جزر
تركمانستان ،توفالو ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات
القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كوبا،
العربية املتحدة ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،مجهورية الكونغو
وأيرلندا الشمالية ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،الواليات
الدميقراطية ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية،
املتحدة األمريكية ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو،
إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا ،إثيوبيا ،فيجي،
مجهورية فزنويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا
غابون ،غامبيا ،غانا ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا

املعارضون:

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
املمتنعون:
مجهورية إيران اإلسالمية
اعتمد مشروع القرار الرابع عشر يف جمموعه بأغلبية
 183صوتا مقابل صوت واحد ،مع امتناع عضو واحد عن
التصويت (القرار .)43/67
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :لقد اعتمدت اللجنة
األوىل مشروع القرار اخلامس عشر املعنون “تدابري ملنع
اإلرهابيني من حيازة أسلحة الدمار الشامل” من دون تصويت.
هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟
اعتمد مشروع القرار اخلامس عشر (القرار .)44/67
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
السادس عشر “ختفيض اخلطر النووي” .طلب إجراء تصويت
مسجل.

 بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،اهلند ،إندونيسيا،مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق ،جامايكا ،األردن،
كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،مجهورية الو الدميقراطية
الشعبية ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،مدغشقر ،ماليزيا،
ملديف ،مايل ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك،
منغوليا ،املغرب ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،نيكاراغوا،
النيجر ،نيجرييا ،عمان ،باكستان ،بنما ،بابوا غينيا
اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،قطر ،رواندا ،سانت
كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر
غرينادين ،ساموا ،سان تومي وبرينسييب ،اململكة
العربية السعودية ،السنغال ،سرياليون ،سنغافورة ،جزر
سليمان ،الصومال ،جنوب افريقيا ،جنوب السودان،
سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند ،اجلمهورية
العربية السورية ،تايلند ،توغو ،تونغا ،ترينيداد وتوباغو،
تونس ،تركمانستان ،توفالو ،أوغندا ،اإلمارات العربية
املتحدة ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،أوروغواي ،فانواتو،
مجهورية فزنويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا،
زمبابوي

أجري تصويت مسجل.

22

1262438

A/67/PV.48

املعارضون:
ألبانيا ،أندورا ،أستراليا ،النمسا ،بلجيكا ،البوسنة
واهلرسك ،كندا ،كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية،
الدامنرك ،إستونيا ،فنلندا ،فرنسا ،أملانيا ،اليونان،
هنغاريا ،أيسلندا ،أيرلندا ،إسرائيل ،إيطاليا ،التفيا،
ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مالطة ،واليات
ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،اجلبل األسود ،هولندا،
نيوزيلندا ،النرويج ،باالو ،بولندا ،الربتغال ،مولدوفا،
رومانيا ،سان مارينو ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،إسبانيا،
السويد ،سويسرا ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة ،تركيا ،أوكرانيا ،اململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية ،الواليات املتحدة األمريكية
املمتنعون:
األرجنتني ،أرمينيا ،بيالروس ،الصني ،جورجيا ،اليابان،
قريغيزستان ،جزر مارشال ،موزامبيق ،مجهورية كوريا،
اإلحتاد الروسي ،صربيا ،طاجيكستان ،تيمور  -ليشيت،
أوزبكستان
اعتمد مشروع القرار السادس عشر بأغلبية  123صوتا
مقابل  48صوتا وامتناع  15عضوا عن التصويت (القرار
.)45/67
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
السابع عشر “ختفيض درجة االستعداد التعبوي ملنظومات
األسلحة النووية” .طلب إجراء تصويت مسجل منفصل على
الفقرة الثامنة من الديباجة.
أطرح للتصويت أوال الفقرة الثامنة من الديباجة.
أجري تصويت مسجل.

1262438

املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر
البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس،
بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا ،البوسنة واهلرسك،
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا
فاسو ،كمبوديا ،كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية أفريقيا
الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر القمر،
الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كوبا ،قربص،
مجهورية الكونغو الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت،
دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر،
السلفادور ،إريتريا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،غابون،
غامبيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا،
غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،أيسلندا،
إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا،
إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان،
كينيا ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية
الشعبية ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين،
لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل،
مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،منغوليا،
اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا،
نيبال ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج،
عمان ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو،
الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،رومانيا ،رواندا ،سانت
كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر
غرينادين ،ساموا ،سان مارينو ،سان تومي وبرينسييب،
اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا ،سرياليون،
سنغافورة ،سلوفينيا ،جزر سليمان ،الصومال ،جنوب
افريقيا ،جنوب السودان ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان،
سورينام ،سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،اجلمهورية
العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
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اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركمانستان ،توفالو ،أوغندا،
أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية تزنانيا
املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية
فزنويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
املعارضون:
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،اإلحتاد الروسي،
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
الواليات املتحدة األمريكية
املمتنعون:
أندورا ،كرواتيا ،اجلمهورية التشيكية ،إستونيا،
فرنسا ،جورجيا ،هنغاريا ،اهلند ،إسرائيل ،التفيا،
ليتوانيا ،هولندا ،باكستان ،مجهورية كوريا ،مولدوفا،
سلوفاكيا ،تركيا
تقرر اإلبقاء على الفقرة الثامنة من الديباجة بأغلبية 162
صوتا مقابل  4أصوات وامتناع  17عضوا عن التصويت.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :اآلن أطرح للتصويت
مشروع القرار السابع عشر يف جمموعه .طلب إجراء تصويت
مسجل.
أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر
البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس،
بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا ،البوسنة واهلرسك،
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا
فاسو ،كمبوديا ،الكامريون ،كندا ،الرأس األخضر،
مجهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني،
24

كولومبيا ،جزر القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت
ديفوار ،كوبا ،قربص ،مجهورية الكونغو الدميقراطية،
الدامنرك ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية،
إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا ،إثيوبيا ،فيجي،
فنلندا ،غابون ،غامبيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا،
غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت،
هندوراس ،أيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران
اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان،
األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان،
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا،
ليبيا ،ليختنشتاين ،لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي،
ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس،
املكسيك ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق،
ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر،
نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان ،بنما ،بابوا غينيا
اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر،
رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت
فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان مارينو ،سان
تومي وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية ،السنغال،
صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفينيا ،جزر سليمان،
الصومال ،جنوب افريقيا ،جنوب السودان ،إسبانيا،
سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند ،السويد،
سويسرا ،اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان،
تايلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،تيمور
 ليشيت ،توغو ،تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس،تركمانستان ،توفالو ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات
العربية املتحدة ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،أوروغواي،
أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية فزنويال البوليفارية،
فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
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املعارضون:
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
فرنسا ،اإلحتاد الروسي ،اململكة املتحدة لربيطانيا احلادي والعشرين معنون “توطيد السالم من خالل تدابري
العظمى وأيرلندا الشمالية ،الواليات املتحدة األمريكية عملية نزع السالح” .لقد اعتمدته اللجنة األوىل بدون
تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية تود أن حتذو حذوها؟
املمتنعون:
اعتمد مشروع القرار احلادي والعشرين (القرار .)50/67
أندورا ،كرواتيا ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية كوريا
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار الثاين
الشعبية الدميقراطية ،إستونيا ،جورجيا ،هنغاريا،
إسرائيل ،التفيا ،ليتوانيا ،جزر مارشال ،واليات والعشرين معنون “منع حيازة اإلرهابيني للمصادر املشعة”.
ميكرونيزيا املوحدة ،هولندا ،باالو ،مجهورية كوريا ،لقد اعتمدته اللجنة األوىل بدون تصويت .هل يل أن أعترب أن
مولدوفا ،رومانيا ،سلوفاكيا ،تركيا
اجلمعية تود أن حتذو حذوها؟
اعتمد مشروع القرار السابع عشر يف جمموعة بأغلبية
 164صوتا مقابل  4أصوات وامتناع  19عضوا عن التصويت
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
(القرار .)46/67
الثالث والعشرين معنون “األمن الدويل ملنغوليا ومركزها
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :لقد اعتمدت اللجنة كدولة خالية من األسلحة النووية” .لقد اعتمدته اللجنة
األوىل مشروع القرار الثامن عشر “دراسة األمم املتحدة األوىل بدون تصويت .هل يل أن اعترب أن اجلمعية ترغب يف
بشأن التثقيف يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار” من دون أن حتذو حذوها؟
تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟
اعتمد مشروع القرار الثالث والعشرين (القرار .)52/67
اعتمد مشروع القرار الثاين والعشرين (القرار .)51/67

اعتمد مشروع القرار الثامن عشر (القرار .)47/67
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :لقد اعتمدت اللجنة الرابع والعشرين معنون “معاهدة حظر إنتاج املواد االنشطارية
األوىل مشروع القرار التاسع عشر املعنون “املرأة ونزع ألغراض صنع األسلحة النووية أو األجهزة املتفجرة النووية
السالح وعدم االنتشار وحتديد األسلحة” من دون تصويت .األخرى” .طلب إجراء تصويت مسجل منفصل على الفقرة
هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟
 3من املنطوق.
اعتمد مشروع القرار التاسع عشر (القرار .)48/67

أطرح للتصويت أوال الفقرة .3

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
العشرين معنون “املعلومات املتصلة بتدابري بناء الثقة يف املؤيدون:
ميدان األسلحة التقليدية” .لقد اعتمدته اللجنة األوىل بدون
أفغانستان ،ألبانيا ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية تود أن حتذو حذوها؟
األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر
اعتمد مشروع القرار العشرين (القرار .)49/67
البهاما ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا،
أجري تصويت مسجل.
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بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)،
البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار
السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو ،كمبوديا ،الكامريون،
كندا ،الرأس األخضر ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا،
كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،قربص،
اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،اجلمهورية الدومينيكية،
السلفادور ،إريتريا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا،
فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا،
غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت،
هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا ،اهلند ،أيرلندا ،إيطاليا،
جامايكا ،اليابان ،كازاخستان ،كينيا ،قريغيزستان،
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،ليسوتو،
ليربيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر،
مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،جزر مارشال،
موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،ميكرونيزيا (واليات
 املوحدة) ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا،
نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،باالو ،بنما ،بابوا
غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال،
مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد
الروسي ،سان تومي وبرينسييب ،سانت لوسيا ،ساموا،
سان مارينو ،السنغال ،صربيا ،سيشيل ،سرياليون،
سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر سليمان ،جنوب
أفريقيا ،إسبانيا ،سري النكا ،سانت كيتس ونيفس،
سانت فنسنت وجزر غرينادين ،سورينام ،سوازيلند،
السويد ،سويسرا ،طاجيكستان ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ،تايلند ،تيمور  -ليشيت ،توغو،
تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو،
اإلمارات العربية املتحدة ،أوغندا ،أوكرانيا ،اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،الواليات
املتحدة األمريكية ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،أوروغواي،
26

أوزبكستان ،فانواتو ،فزنويال (مجهورية  -البوليفارية)،
فييت نام ،زامبيا ،زمبابوي
املعارضون:
إيران (مجهورية  -اإلسالمية) وباكستان واجلمهورية
العربية السورية
املمتنعون:
اجلزائر ،البحرين ،بيالروس ،بوليفيا (دولة  -متعددة
القوميات) ،الصني ،جزر القمر ،كوبا ،الدميقراطية
مجهورية كوريا ،جيبويت ،إكوادور ،مصر ،العراق،
إسرائيل ،كازاخستان ،الكويت ،لبنان ،ليبيا،
نيكاراغوا ،عمان ،قطر ،واالحتاد الروسي ،واململكة
العربية السعودية ،الصومال ،السودان ،تونس ،اليمن،
زمبابوي
تقرر اإلبقاء على الفقرة  3من املنطوق بأغلبية 156
صوتا مقابل  3أصوات مع امتناع  27عضوا عن التصويت.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :اآلن اطرح للتصويت
مشروع القرار الرابع والعشرين يف جمموعه ،وقد طلب إجراء
تصويت مسجل.
أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر
البهاما ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا،
بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)،
البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار
السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو ،كمبوديا ،الكامريون،
كندا ،الرأس األخضر ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا،
كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،قربص،
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اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،اجلمهورية الدومينيكية ،املمتنعون:
السلفادور ،إريتريا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا،
اجلزائر ،البحرين ،الصني ،جزر القمر ،الدميقراطية
فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا،
مجهورية كوريا ،جيبويت ،إكوادور ،مصر ،إيران
غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت،
(مجهورية  -اإلسالمية) ،العراق ،إسرائيل ،الكويت،
هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا ،اهلند ،أيرلندا ،إيطاليا،
لبنان ،ليبيا ،سلطنة عمان ،قطر ،اململكة العربية
جامايكا ،اليابان ،كازاخستان ،كينيا ،قريغيزستان،
السعودية ،السودان ،اجلمهورية العربية السورية،
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،ليسوتو،
تونس ،اليمن
ليربيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر،
اعتمد مشروع القرار الرابع والعشرين بأغلبية 166
مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،جزر مارشال،
موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،ميكرونيزيا (واليات صوتا مقابل صوت واحد مع امتناع  21عضوا عن التصويت
 املوحدة) ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب( ،القرار .)53/67موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،باالو ،بنما ،بابوا اخلامس والعشرين معنون “تنفيذ اتفاقية حظر استحداث
غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلك
مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد األسلحة” .لقد اعتمدته اللجنة األوىل بدون تصويت .هل يل
الروسي ،سان تومي وبرينسييب ،سانت لوسيا ،ساموا ،أن أعترب أن اجلمعية تود أن حتذو حذوها؟
سان مارينو ،السنغال ،صربيا ،سيشيل ،سرياليون،
اعتمد مشروع القرار اخلامس والعشرين (القرار
ُ
سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر سليمان ،جنوب
أفريقيا ،إسبانيا ،سري النكا ،سانت كيتس ونيفس.)54/67 ،
سانت فنسنت وجزر غرينادين ،سورينام ،سوازيلند،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
السويد ،سويسرا ،طاجيكستان ،مجهورية مقدونيا السادس والعشرين بعنوان “املنطقة اخلالية من األسلحة النووية
اليوغوسالفية السابقة ،تايلند ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،يف نصف الكرة اجلنويب واملناطق املتامخة”ُ .طلِب إجراء
تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو ،تصويت مسجل.
اإلمارات العربية املتحدة ،أوغندا ،أوكرانيا ،اململكة
أجري تصويت مسجل.
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،الواليات
املتحدة األمريكية ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،أوروغواي ،املؤيدون:
أوزبكستان ،فانواتو ،فزنويال (مجهورية  -البوليفارية)،
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
فييت نام ،زامبيا ،زمبابوي
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا،

املعارضون:

باكستان
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أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش،
بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان،
دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،بوتسوانا ،الربازيل،
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بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي،
كمبوديا ،الكامريون ،كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية
أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر
القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كرواتيا ،كوبا ،قربص،
اجلمهورية التشيكية ،مجهورية الكونغو الدميقراطية،
الدامنرك ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية،
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،إكوادور ،مصر،
السلفادور ،غينيا االستوائية ،إريتريا ،إستونيا ،إثيوبيا،
فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا،
أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا
 بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا،اهلند ،إندونيسيا ،إيران مجهورية إيران اإلسالمية،
العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن،
كازاخستان ،كينيا ،كرييباس ،الكويت ،قريغيزستان،
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان،
ليسوتو ،ليربيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ،
مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة،
موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،موناكو ،منغوليا،
اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا،
ناورو ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر،
نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان ،بنما ،بابوا غينيا
اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال،
قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا،
االحتاد الروسي ،رواندا ،سانت لوسيا ،ساموا ،سان
مارينو ،اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا،
سيشيل ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
جزر سليمان ،الصومال ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سري
النكا ،سورينام ،سوازيلند ،سويسرا ،اجلمهورية العربية
السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،تيمور  -ليشيت ،توغو،
تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان،
توفالو ،أوغندا ،أوكرانيا ،اململكة املتحدة لربيطانيا
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العظمى وأيرلندا الشمالية ،أوروغواي ،أوزبكستان،
فانواتو ،مجهورية فزنويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن،
زامبيا ،زمبابوي
املعارضون:
فرنسا ،إسرائيل ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية ،الواليات املتحدة األمريكية
املمتنعون:
جزر مارشال ،واليات ميكرونيزيا املوحدة ،باالو
اُعتمد مشروع القرار السادس والعشرين بأغلبية 179
صوتا مقابل  4أصوات مع امتناع  4أعضاء عن التصويت
(القرار .)55/67
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
السابع والعشرين معنون “املضي قدما مبفاوضات نزع السالح
النووي املتعددة األطراف”ُ .طلِب إجراء تصويت مسجل.
أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا،
أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش،
بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان،
دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،بوتسوانا ،الربازيل،
بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي،
كمبوديا ،الكامريون ،كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية
أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر
القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كرواتيا ،كوبا ،قربص،
اجلمهورية التشيكية ،مجهورية الكونغو الدميقراطية،
الدامنرك ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية،
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،إكوادور ،مصر،
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السلفادور ،غينيا االستوائية ،إريتريا ،إستونيا ،إثيوبيا ،املمتنعون:
فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا،
اجلزائر ،أندورا ،أرمينيا ،بنغالديش ،بيالروس،
أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا
كمبوديا ،الصني ،اجلمهورية التشيكية ،جورجيا،
 بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا،اليونان ،هنغاريا ،اهلند ،إسرائيل ،إيطاليا ،كازاخستان،
اهلند ،إندونيسيا ،إيران مجهورية إيران اإلسالمية،
قريغيزستان ،التفيا ،ليتوانيا ،موناكو ،نيبال ،باكستان،
العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن،
بولندا ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا،
كازاخستان ،كينيا ،كرييباس ،الكويت ،قريغيزستان،
إسبانيا ،سري النكا ،اجلمهورية العربية السورية،
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان،
طاجيكستان ،تركيا ،أوزبكستان.
ليسوتو ،ليربيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ،
اُعتمد مشروع القرار السابع والعشرين بأغلبية 147
مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة،
موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،موناكو ،منغوليا ،صوتا مقابل  4أصوات مع امتناع  31عضوا عن التصويت
اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا( ،القرار .)56/67
ناورو ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان ،بنما ،بابوا غينيا الثامن والعشرين معنون “نزع السالح اإلقليمي” .لقد
اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،اعتمدته اللجنة األوىل بدون تصويت .هل يل أن أعترب أن
قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،اجلمعية تود أن حتذو حذوها؟
االحتاد الروسي ،رواندا ،سانت لوسيا ،ساموا ،سان
اعتمد مشروع القرار الثامن والعشرين (القرار .)57/67
مارينو ،اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا،
سيشيل ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
جزر سليمان ،الصومال ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سري التاسع والعشرين بعنوان “االجتار غري املشروع باألسلحة
النكا ،سورينام ،سوازيلند ،سويسرا ،اجلمهورية العربية الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه” .لقد اعتمدته
السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،اللجنة األوىل بدون تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية تود
تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،أن حتذو حذوها؟
توفالو ،أوغندا ،أوكرانيا ،اململكة املتحدة لربيطانيا
اعتمد مشروع القرار التاسع والعشرين (القرار .)58/67
العظمى وأيرلندا الشمالية ،أوروغواي ،أوزبكستان،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
فانواتو ،مجهورية فزنويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن،
زامبيا ،زمبابوي
الثالثني معنون “العمل املوحد من أجل اإلزالة الكاملة
لألسلحة النووية”ُ .طلب إجراء تصويت مسجل منفصل على
املعارضون:
الفقرات  2و  8و  9و  16من املنطوق.
فرنسا ،إسرائيل ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
أطرح للتصويت أوال الفقرة .2
وأيرلندا الشمالية ،الواليات املتحدة األمريكية
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أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا،
أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس،
بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا (دولة
 املتعددة القوميات) ،البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو،
كمبوديا ،الكامريون ،كندا ،الرأس األخضر ،تشاد،
شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر القمر ،الكونغو،
كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،قربص،
اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية
الدومينيكية ،إكوادور ،السلفادور ،إريتريا ،إستونيا،
إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،جورجيا ،أملانيا،
غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو،
غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا ،إندونيسيا،
إيران (مجهورية  -اإلسالمية) ،العراق ،أيرلندا،
إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا،
الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل،
مالطة ،جزر مارشال ،موريتانيا ،املكسيك ،ميكرونيزيا
(واليات  -املوحدة) ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود،
املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا،
نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج،
عمان ،باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي،
بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية
كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد الروسي،
سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت
وجزر غرينادين ،ساموا ،سان مارينو ،سان تومي
وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا،
30

سيشيل ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
جزر سليمان ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سري النكا،
السودان ،سورينام ،سوازيلند ،السويد ،سويسرا،
طاجيكستان ،تايلند ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو،
أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية
تزنانيا املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية ،أوروغواي،
أوزبكستان ،فزنويال (مجهورية  -البوليفارية) ،فييت
نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
املعارضون:
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،اهلند ،إسرائيل
املمتنعون:
بوتان ،موريشيوس ،باكستان.
تقرر اإلبقاء على الفقرة  2من املنطوق بأغلبية 180
صوتا مقابل  3أصوات مع امتناع  3أعضاء عن التصويت.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أطرح اآلن للتصويت
الفقرة  8من منطوق مشروع القرار الثالثني ،اليت ُطلب إجراء
تصويت مسجل منفصل بشأهنا.
أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا ،أذربيجان،
جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس،
بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا ،البوسنة واهلرسك،
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا
فاسو ،كمبوديا ،كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية
أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر
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القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا،
كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية الكونغو
الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية
الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا،
إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا،
جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال،
غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس،
هنغاريا ،أيسلندا ،إندونيسيا ،العراق ،أيرلندا ،إسرائيل،
إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا،
الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل،
مالطة ،جزر مارشال ،موريتانيا ،املكسيك ،واليات
ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود،
املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا،
نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان،
باكستان ،باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي،
بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا،
مولدوفا ،رومانيا ،اإلحتاد الروسي ،رواندا ،سانت
كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر
غرينادين ،ساموا ،سان مارينو ،سان تومي وبرينسييب،
اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا ،سرياليون،
سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر سليمان،
الصومال ،جنوب أفريقيا ،جنوب السودان ،إسبانيا،
سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند ،السويد،
سويسرا ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو،
أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية
تزنانيا املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية ،أوروغواي،
1262438

أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية فزنويال البوليفارية ،فييت
نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
املعارضون:
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
املمتنعون:
اهلند ،مجهورية إيران اإلسالمية ،موريشيوس ،اجلمهورية
العربية السورية
أبقي على الفقرة الثامنة بأغلبية  182صوتا مقابل صوت
واحد مع امتناع أربعة أعضاء عن التصويت.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أطرح اآلن للتصويت
الفقرة  9من منطوق مشروع القرار الثالثني ،اليت ُطلب إجراء
تصويت مسجل منفصل بشأهنا.
أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا ،أذربيجان،
جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس،
بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا ،البوسنة واهلرسك،
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا
فاسو ،كمبوديا ،كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية
أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،كولومبيا ،جزر
القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا،
كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية الكونغو
الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية
الدومينيكية ،مصر ،السلفادور ،إريتريا ،إستونيا،
إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا،
أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا
 بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا،31
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إندونيسيا ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،املمتنعون:
األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان،
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،إكوادور ،اهلند،
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو،
مجهورية إيران اإلسالمية ،إسرائيل ،موريشيوس ،اإلحتاد
ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر،
الروسي ،اجلمهورية العربية السورية
مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،جزر مارشال،
أبقي على الفقرة التاسعة بأغلبية  177صوتا مقابل
موريتانيا ،املكسيك ،واليات ميكرونيزيا املوحدة،
موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،صوتني مع امتناع مثانية أعضاء عن التصويت.
ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أطرح اآلن الفقرة
النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باالو ،بنما ،بابوا  16من منطوق مشروع القرار الثالثني ،اليت ُطلب إجراء
غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،تصويت مسجل منفصل بشأهنا.
الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،مولدوفا ،رومانيا،
أجري تصويت مسجل.
رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت
فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان مارينو ،سان املؤيدون:
تومي وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية ،السنغال،
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر
وبربودا ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر
سليمان ،الصومال ،جنوب أفريقيا ،جنوب السودان،
البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس،
إسبانيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند،
بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا ،البوسنة واهلرسك،
السويد ،سويسرا ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية
بوتسوانا ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو،
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو،
كمبوديا ،كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية أفريقيا
تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان،
الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر
توفالو ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة،
القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا،
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية الكونغو
مجهورية تزنانيا املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية،
الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية
أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية فزنويال
الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا،
البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا،

املعارضون:

الصني ،باكستان
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جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال،
غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا،
أيسلندا ،إندونيسيا ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا،
اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت،
قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا،
لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
1262438
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لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أطرح اآلن مشروع
مالطة ،جزر مارشال ،موريتانيا ،املكسيك ،واليات القرار الثالثني بكامله للتصويتُ .طلب إجراء تصويت مسجل.
ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود،
أجري تصويت مسجل.
املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا،
نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،املؤيدون:
عمان ،باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي،
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا،
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا،
مولدوفا ،رومانيا ،اإلحتاد الروسي ،رواندا ،سانت
أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس،
كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر
بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،البوسنة واهلرسك،
غرينادين ،ساموا ،سان مارينو ،سان تومي وبرينسييب،
بوتسوانا ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو،
اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا ،سرياليون،
كمبوديا ،الكامريون ،كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية
سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر سليمان،
أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،كولومبيا ،جزر القمر،
الصومال ،جنوب أفريقيا ،جنوب السودان ،إسبانيا،
الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،قربص،
سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند ،السويد،
اجلمهورية التشيكية ،مجهورية الكونغو الدميقراطية،
سويسرا ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
الدامنرك ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية،
اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا،
مصر ،السلفادور ،إريتريا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو،
فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا،
أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة
اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو،
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية
غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا ،إندونيسيا،
تزنانيا املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية ،أوروغواي،
العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن،
أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية فزنويال البوليفارية ،فييت
كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية
نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا،
ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر،
املعارضون:
مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،جزر مارشال،
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
موريتانيا ،املكسيك ،واليات ميكرونيزيا املوحدة،
املمتنعون:
موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق،
ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،النيجر ،نيجرييا،
األرجنتني ،الربازيل ،اهلند ،مجهورية إيران اإلسالمية،
النرويج ،عمان ،باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة،
إسرائيل ،موريشيوس ،باكستان
باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر،
أبقي على الفقرة  16بأغلبية  178صوتا مقابل صوت
مجهورية كوريا ،مولدوفا ،رومانيا ،اإلحتاد الروسي،
واحد مع امتناع سبعة أعضاء عن التصويت.
رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت
1262438
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فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان مارينو ،سان املؤيدون:
تومي وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية ،السنغال،
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر
وبربودا ،األرجنتني ،أستراليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر
سليمان ،الصومال ،جنوب أفريقيا ،جنوب السودان،
البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس،
إسبانيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند،
بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا ،البوسنة واهلرسك،
السويد ،سويسرا ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو،
فاسو ،كمبوديا ،كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية
تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان،
أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر
توفالو ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة،
القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا،
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية كوريا
مجهورية تزنانيا املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية،
الشعبية الدميقراطية ،مجهورية الكونغو الدميقراطية،
أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية فزنويال
الدامنرك ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية،
البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا ،إستونيا ،إثيوبيا،

املعارضون:

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
املمتنعون:
بوليفيا ،الربازيل ،الصني ،كوبا ،إكوادور ،اهلند،
مجهورية إيران اإلسالمية ،إسرائيل ،موريشيوس ،ميامنار،
نيكاراغوا ،باكستان ،اجلمهورية العربية السورية
أعتمد مشروع القرار الثالثني ،بأكمله ،بأغلبية 174
صوتا مقابل صوت واحد ،وامتناع  13عضوا عن التصويت.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
احلادي والثالثون املعنون “نزع السالح النووي”ُ .طلب
إجراء تصويت مسجل منفصل بشأن الفقرة  16من منطوق
مشروع القرار.
أطرح أوال الفقرة  16من منطوق مشروع القرار
للتصويت.
أجري تصويت مسجل.
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فيجي ،فنلندا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا،
اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو،
غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا ،اهلند،
إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا،
إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا،
الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل،
مالطة ،موريتانيا ،املكسيك ،واليات ميكرونيزيا
املوحدة ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب،
موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا،
نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باالو،
بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني،
بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،مولدوفا،
رومانيا ،رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا،
سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان مارينو،
سان تومي وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية،
السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا،
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سلوفينيا ،جزر سليمان ،الصومال ،جنوب أفريقيا،
جنوب السودان ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان،
سورينام ،سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،اجلمهورية
العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،توفالو ،أوغندا،
أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية تزنانيا
املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية ،أوروغواي،
فانواتو ،مجهورية فزنويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن،
زامبيا ،زمبابوي
املعارضون:
باكستان
املمتنعون:
أرمينيا ،فرنسا ،إسرائيل ،موريشيوس ،اإلحتاد الروسي،
أوزبكستان
أبقي على الفقرة  16بأغلبية  178صوتا مقابل صوت
واحد مع امتناع ستة أعضاء عن التصويت.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أطرح اآلن مشروع
القرار احلادي والثالثني بكامله للتصويتُ .طلب إجراء
تصويت مسجل.
أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،اجلزائر ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا ،األرجنتني،
أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش،
بربادوس ،بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا ،بوتسوانا،
الربازيل ،بروين دار السالم ،بوركينا فاسو ،كمبوديا،
الكامريون ،الرأس األخضر ،مجهورية أفريقيا الوسطى،
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تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر القمر ،الكونغو،
كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كوبا ،مجهورية كوريا
الشعبية الدميقراطية ،مجهورية الكونغو الدميقراطية،
جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور،
مصر ،السلفادور ،إريتريا ،إثيوبيا ،فيجي ،غابون،
غامبيا ،غانا ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو،
غيانا ،هاييت ،هندوراس ،إندونيسيا ،مجهورية إيران
اإلسالمية ،العراق ،جامايكا ،األردن ،كازاخستان،
كينيا ،الكويت ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا،
ملديف ،مايل ،موريتانيا ،املكسيك ،منغوليا ،املغرب،
موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا،
النيجر ،نيجرييا ،عمان ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة،
باراغواي ،بريو ،الفلبني ،قطر ،رواندا ،سانت كيتس
ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين،
ساموا ،سان تومي وبرينسييب ،السنغال ،سرياليون،
سنغافورة ،جزر سليمان ،الصومال ،جنوب السودان،
سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند ،اجلمهورية
العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،تيمور  -ليشيت،
توغو ،تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،توفالو ،أوغندا،
اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية تزنانيا املتحدة،
أوروغواي ،فانواتو ،مجهورية فزنويال البوليفارية ،فييت
نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
املعارضون:
ألبانيا ،أندورا ،أستراليا ،بلجيكا ،البوسنة واهلرسك،
بلغاريا ،كندا ،كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية،
الدامنرك ،إستونيا ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أملانيا،
اليونان ،هنغاريا ،أيسلندا ،إسرائيل ،إيطاليا ،التفيا،
ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،واليات ميكرونيزيا
املوحدة ،موناكو ،هولندا ،النرويج ،باالو ،بولندا،
الربتغال ،مولدوفا ،رومانيا ،سان مارينو ،سلوفاكيا،
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سلوفينيا ،إسبانيا ،سويسرا ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ،تركيا ،أوكرانيا ،اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،الواليات املتحدة
األمريكية
املمتنعون:
أرمينيا ،النمسا ،بيالروس ،اهلند ،أيرلندا ،اليابان،
قريغيزستان ،مالطة ،جزر مارشال ،موريشيوس ،اجلبل
األسود ،باكستان ،مجهورية كوريا ،اإلحتاد الروسي،
صربيا ،جنوب أفريقيا ،السويد ،أوزبكستان
أعتمد مشروع القرار احلادي والثالثني ،بأكمله ،بأغلبية
 124صوتا مقابل  44صوتا ،وامتناع  18عضوا عن
التصويت.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :ننتقل اآلن إىل
مشروع القرار الثاين والثالثني ،املعنون “تدابري بناء الثقة على
الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي” .اعتمدت اللجنة األوىل
مشروع القرار بدون تصويت ،هل يل أن أعترب أن اجلمعية
ترغب يف أن حتذو حذوها؟
اعتمد مشروع القرار الثاين والثالثني (القرار .)61/67
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :ننتقل اآلن إىل
مشروع القرار الثالث والثالثني ،املعنون “حتديد األسلحة
التقليدية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي”ُ .طلب
إجراء تصويت مسجل منفصل بشأن الفقرة الثانية من منطوق
مشروع القرار.
أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،اجلزائر ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا ،األرجنتني،
أرمينيا ،أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش،
بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوليفيا،
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البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار
السالم ،بوركينا فاسو ،كمبوديا ،كندا ،الرأس
األخضر ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي،
الصني ،كولومبيا ،جزر القمر ،الكونغو ،كوستاريكا،
كوت ديفوار ،كوبا ،مجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،جيبويت،
دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر،
السلفادور ،إريتريا ،إثيوبيا ،فيجي ،غابون ،غامبيا،
غانا ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا،
هاييت ،هندوراس ،أيسلندا ،إندونيسيا ،مجهورية إيران
اإلسالمية ،العراق ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن،
كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية
الو الدميقراطية الشعبية ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا،
ليختنشتاين ،لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا،
ملديف ،مايل ،موريتانيا ،موريشيوس ،منغوليا ،اجلبل
األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال،
نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،عمان ،باكستان ،باالو،
بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني،
الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،مولدوفا ،رومانيا،
اإلحتاد الروسي ،رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت
لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان
تومي وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية ،السنغال،
صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفينيا ،جزر سليمان،
الصومال ،جنوب أفريقيا ،جنوب السودان ،سري
النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند ،اجلمهورية
العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو،
أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية
تزنانيا املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية ،أوروغواي،
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أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية فزنويال البوليفارية ،فييت
نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
املعارضون:
اهلند
املمتنعون:
ألبانيا ،أندورا ،أستراليا ،النمسا ،بوتان ،بلغاريا ،كرواتيا،
قربص ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،إستونيا ،فنلندا،
فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،اليونان ،هنغاريا ،أيرلندا،
إسرائيل ،التفيا ،ليتوانيا ،مالطة ،املكسيك ،موناكو،
هولندا ،نيوزيلندا ،النرويج ،بولندا ،سان مارينو،
سلوفاكيا ،إسبانيا ،السويد ،سويسرا ،اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
أبقي على الفقرة الثانية بأغلبية  150صوتا مقابل صوت
واحد مع امتناع  34عضوا عن التصويت.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :اطرح مشروع
القرار الثالث والثالثني ككل للتصويت عليه اآلن .طلب
إجراء تصويت مسجل.
أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوﻻ ،أنتيغوا
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا،
أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش،
بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوليفيا (دولة
 املتعددة القوميات) ،البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو،
كمبوديا ،الكامريون ،كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية
أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر
القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا،
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كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية كوريا
الشعبية الدميقراطية ،مجهورية الكونغو الدميقراطية،
الدامنرك ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية،
إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا ،إستونيا ،إثيوبيا،
فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا،
غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو،
غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا ،إندونيسيا،
إيران (مجهورية  -اإلسالمية) ،العراق ،أيرلندا ،إسرائيل،
إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا،
الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف،
مايل ،مالطة ،جزر مارشال ،موريتانيا ،موريشيوس،
املكسيك ،ميكرونيزيا (واليات  -املوحدة) ،موناكو،
منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار،
ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر،
نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان ،باﻻو ،بنما،
بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا،
الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا،
رومانيا ،رواندا ،سانت كيتس ونيفيس ،سانت لوسيا،
سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان مارينو،
سان تومي وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية،
السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا،
سلوفينيا ،جزر سليمان ،الصومال ،جنوب أفريقيا،
وجنوب السودان ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان،
سورينام ،سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،اجلمهورية
العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو،
أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية
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تزنانيا املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية ،أوروغواي،
أوزبكستان ،فانواتو ،فزنويال (مجهورية  -البوليفارية)،
فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
املعارضون:
اهلند
املمتنعون:
بوتان ،االحتاد الروسي
اعتمد مشروع القرار الثالث والثالثني ككل ،بأغلبية
 185صوتا مقابل صوت واحد ،مع امتناع عضوين عن
التصويت (القرار .)62/67
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على
اجلمعية العامة مشروع املقرر األول ،املعنون “القذائف”،
الذي أوصت به اللجنة األوىل يف الفقرة  98من تقريرها.
نبت اآلن يف مشروع املقرر .لقد اعتمدته اللجنة األوىل من
دون تصويت .هل يل أن اعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو
حذوها؟
اعتمد مشروع املقرر.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :ننتقل اآلن إىل
مشروع املقرر الثاين ،املعنون “الشفافية يف جمال التسلح”.
طلب إجراء تصويت مسجل.
أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،أندورا ،أنغوﻻ ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا ،أذربيجان،
جزر البهاما ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس،
بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا (دولة  -املتعددة
القوميات) ،البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل،
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بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو ،كمبوديا،
الكامريون ،كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية أفريقيا
الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو،
كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،قربص،
اجلمهورية التشيكية ،مجهورية الكونغو الدميقراطية،
الدامنرك ،دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور،
السلفادور ،إريتريا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فرنسا،
غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان،
غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت،
هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،أيرلندا،
إسرائيل ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،كازاخستان ،كينيا،
قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا،
لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ،
مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،جزر
مارشال ،موريشيوس ،املكسيك ،ميكرونيزيا (واليات
 املوحدة) ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،موزمبيق،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا،
النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،باكستان ،باﻻو ،بنما ،بابوا
غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال،
مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد
الروسي ،رواندا ،سانت كيتس ونيفيس ،سانت لوسيا،
سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان مارينو،
سان تومي وبرينسييب ،السنغال ،صربيا ،سرياليون،
سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر سليمان ،جنوب
أفريقيا ،وجنوب السودان ،إسبانيا ،سري النكا،
سورينام ،سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،طاجيكستان،
تايلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،تيمور
 ليشيت ،توغو ،تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تركيا،تركمانستان ،توفالو ،أوكرانيا ،اململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية ،الواليات املتحدة األمريكية،
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أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،فزنويال (مجهورية -
البوليفارية) ،فييت نام ،زامبيا
املعارضون:
ال أحد
املمتنعون:
اجلزائر ،البحرين ،جزر القمر ،جيبويت ،مصر ،إيران
(مجهورية  -اإلسالمية) ،العراق ،األردن ،الكويت،
ليبيا ،موريتانيا ،املغرب ،عمان ،قطر ،اململكة العربية
السعودية ،الصومال ،السودان ،اجلمهورية العربية
السورية ،تونس ،أوغندا ،اإلمارات العربية املتحدة،
مجهورية تزنانيا املتحدة ،اليمن ،زمبابوي
اعتمد مشروع املقرر الثاين بأغلبية  162صوتا مقابل ال
شيء ،مع امتناع  24عضوا عن التصويت.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :ننتقل اآلن إىل
مشروع املقرر الثالث ،املعنون “الفريق العامل املفتوح باب
العضوية املعين بدورة اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة املكرسة
لزنع السالح” .طلب إجراء تصويت مسجل.
أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوﻻ ،أنتيغوا
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا ،أذربيجان،
جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس،
بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا (دولة  -املتعددة
القوميات) ،البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل،
بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو ،كمبوديا،
الكامريون ،كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية أفريقيا
الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر القمر،
الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا،
1262438

قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،الدامنرك،
جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور،
مصر ،السلفادور ،إريتريا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي،
فنلندا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان،
غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت،
هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،إيران
(مجهورية  -اإلسالمية) ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا،
جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا،
الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل،
مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،موناكو،
منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار،
ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر،
نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان ،بنما ،بابوا غينيا
اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال،
قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا،
االحتاد الروسي ،رواندا ،سانت كيتس ونيفيس ،سانت
لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان
مارينو ،سان تومي وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية،
السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا،
سلوفينيا ،جزر سليمان ،الصومال ،جنوب أفريقيا،
جنوب السودان ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان،
سورينام ،سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،اجلمهورية
العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو،
أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية
تزنانيا املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو،
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وبينما تؤيد جنوب أفريقيا بالتايل الزخم العام الذي يولده
فزنويال (مجهورية  -البوليفارية) ،فييت نام ،اليمن،
زامبيا ،زمبابوي
القرار  ،60/67فقد امتنعنا عن التصويت عليه نظرا إلمياننا
بأن خطوات نزع السالح النووي امللموسة جيب أن تتخذها
املعارضون:
الدول احلائزة لألسلحة النووية وتلك اليت حتتفظ بترسانات
ال أحد
األسلحة النووية ،ريثما يتم إبرام اتفاق عاملي ،وغري متييزي،
املمتنعون:
وملزم قانونا حيظر إنتاج واستخدام وختزين وتطوير األسلحة
فرنسا ،إسرائيل ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى النووية ،وينبغي أن يتضمن معايري حمددة بوضوح وفترة زمنية
إلزالتها بالكامل.
وأيرلندا الشمالية ،الواليات املتحدة األمريكية
اعتمد مشروع املقرر الثالث بأغلبية  181صوتا مقابل ال
شيء ،مع امتناع  4أعضاء عن التصويت.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
ملمثل جنوب أفريقيا لتعليل التصويت.
السيد ونسلي (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية) :يود
وفدي أن يعلل تصويته على القرار  ،60/67املعنون “نزع
السالح النووي”.

وهكذا ،فإن اخلطوات اليت ذكرهتا واليت ال يزال ينبغي أن
تتخذها الدول احلائزة لألسلحة النووية متميزة ومنفصلة عن
صك قانوين متعدد األطراف وملزم قانونا بشأن القضاء على
األسلحة النووية ،يتم التفاوض بشأنه يف املستقبل .ويف هذا
الصدد ،مثة فقرة واحدة من الديباجة وفقرتان من املنطوق يف
القرار  ،60/67تُعىن باالطار الزمين املتصل بربنامج مرحلي
للقضاء التام على األسلحة النووية ،وتتناقض لألسف مع
موقف جنوب أفريقيا بشأن هذه املسألة املحددة.

ما زالت جنوب أفريقيا تؤيد بشدة إنشاء عامل خال من
هلذا السبب ،امتنع وفدي عن التصويت على القرار
األسلحة النووية وصونه ،وهي بالتايل تدعم اجلهود الدولية
.60/67
الرامية إىل ختليص العامل من األسلحة النووية ،عن طريق
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن اعترب أن
مواصلة املفاوضات املؤدية إىل نزع السالح النووي واختتامها.
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام هذه املرحلة من نظرها يف البند
ويف هذا الصدد ،يؤكد وفدي دائما على احلاجة إىل
 94من جدول االعمال؟
البناء على تعهد الدول احلائزة لألسلحة النووية القاطع باإلزالة
تقرر ذلك.
التامة لترساناهتا النووية بطريقة ملموسة ،وشفافة ،وال رجعة
فيها ،وميكن التحقق منها ،وفقا للمادة السادسة من معاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية .ونرى أن التعهد القاطع بزنع
السالح النووي خالل مؤمتر استعراض املعاهدة لعام 2000
يضع األساس للعملية اليت حتد من اخلطر الذي تشكله األسلحة
النووية ،وتقلل من أمهيتها ،وتؤدي إىل القضاء عليها.
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البند  95من جدول األعمال
استعراض وتنفيذ وثيقة اختتام دورة اجلمعية العامة
االستثنائية الثانية عشرة
تقرير اللجنة األوىل ()A/67/410
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على
اجلمعية مثانية مشاريع قرارات أوصت هبا اللجنة األوىل يف
الفقرة  24من تقريرها.
تبت اجلمعية العامة اآلن يف مشاريع القرارات األول
إىل الثامن ،واحدا تلو اآلخر .وبعد البت يف مجيعها ،ستتاح
الفرصة للممثلني كي يعللوا تصويتهم على أي مشروع قرار
منها أو على كلها.
ننتقل أوال إىل مشروع القرار األول ،املعنون “مراكز
األمم املتحدة اإلقليمية للسالم ونزع السالح” .لقد اعتمدته
اللجنة األوىل من دون تصويت .هل يل أن اعترب أن اجلمعية
ترغب يف أن تفعل الشيء نفسه؟
اعتمد مشروع القرار االول (القرار .)63/67
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :ننتقل اآلن إىل
مشروع القرار الثاين ،املعنون “اتفاقية حظر استعمال األسلحة
النووية” .طلب إجراء تصويت مسجل.
أجرى تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،اجلزائر ،أنغوﻻ ،أنتيغوا وبربودا ،األرجنتني،
أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس،
بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)،
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بوركينا فاسو،
كمبوديا ،الكامريون ،الرأس األخضر ،مجهورية أفريقيا
الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر
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القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كوبا،
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،مجهورية الكونغو
الدميقراطية ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية،
إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا ،إثيوبيا ،فيجي،
غابون ،غامبيا ،غانا ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا
بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،اهلند ،إندونيسيا ،إيران
(مجهورية  -اإلسالمية) ،العراق ،جامايكا ،األردن،
كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،مجهورية الو الدميقراطية
الشعبية ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،مدغشقر ،مالوي،
ماليزيا ،جزر املالديف ،مايل ،موريتانيا ،موريشيوس،
املكسيك ،منغوليا ،املغرب ،موزمبيق ،ميامنار ،ناميبيا،
نيبال ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،عمان ،باكستان،
بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،قطر،
رواندا ،سانت كيتس ونيفيس ،سانت لوسيا ،سانت
فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان تومي وبرينسييب،
اململكة العربية السعودية ،السنغال ،سرياليون،
سنغافورة ،جزر سليمان ،الصومال ،جنوب أفريقيا،
جنوب السودان ،سري النكا ،السودان ،سورينام،
سوازيلند ،اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان،
تايلند ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا ،ترينيداد وتوباغو،
تونس ،تركمانستان ،توفالو ،أوغندا ،اإلمارات العربية
املتحدة ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،أوروغواي ،فانواتو،
فزنويال (مجهورية  -البوليفارية) ،فييت نام ،اليمن،
زامبيا ،زمبابوي
املعارضون:
ألبانيا ،أندورا ،أستراليا ،النمسا ،بلجيكا ،البوسنة
واهلرسك ،بلغاريا ،كندا ،كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية
التشيكية ،الدامنرك ،إستونيا ،فنلندا ،فرنسا ،أملانيا،
اليونان ،هنغاريا ،أيسلندا ،أيرلندا ،إسرائيل ،إيطاليا،
التفيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مالطة،
ميكرونيزيا (واليات  -املوحدة) ،موناكو ،اجلبل
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األسود ،هولندا ،نيوزيلندا ،النرويج ،باﻻو ،بولندا،
الربتغال ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،سان مارينو،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
سلوفاكيا ،سلوفينيا ،إسبانيا ،السويد ،سويسرا ،مجهورية
السادس معنون “الزماالت والتدريب واخلدمات االستشارية
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،تركيا ،أوكرانيا ،اململكة
املقدمة من األمم املتحدة يف ميدان نزع السالح” .اعتمدت
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،الواليات
اللجنة األوىل مشروع القرار بدون تصويت .هل يل أن أعترب
املتحدة األمريكية
أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟
املمتنعون:
اعتمد مشروع القرار السادس (القرار .)68/67
أرمينيا ،بيالروس ،جورجيا ،اليابان ،قريغيزستان ،جزر
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
مارشال ،مجهورية كوريا ،االحتاد الروسي ،صربيا،
السابع معنون “مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع
أوزبكستان
السالح يف أفريقيا” .اعتمدت اللجنة األوىل مشروع القرار
اعتمد مشروع القرار الثاين بأغلبية  129صوتا مقابل 49
بدون تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو
صوتا ،مع امتناع  10أعضاء عن التصويت (القرار .)64/67
حذوها؟
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
اعتمد مشروع القرار السابع (القرار .)69/67
الثالث بعنوان “مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
السالح يف آسيا واملحيط اهلادئ” .لقد اعتمدته اللجنة األوىل
من دون تصويت .هل يل أن اعترب أن اجلمعية ترغب يف أن الثامن معنون “تدابري بناء الثقة على الصعيد اإلقليمي :أنشطة
جلنة األمم املتحدة االستشارية الدائمة املعنية مبسائل األمن يف
حتذو حذوها؟
وسط أفريقيا” .اعتمدت اللجنة األوىل مشروع القرار بدون
اعتمد مشروع القرار الثالث (القرار .)65/67
تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار حذوها؟
الرابع بعنوان “مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع
اعتمد مشروع القرار الثامن (القرار .)70/67
السالح والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب”.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
لقد اعتمدته اللجنة األوىل من دون تصويت .هل يل أن اعترب
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  95من جدول
أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟
األعمال؟
اعتمد مشروع القرار الرابع (القرار .)66/67
تقرر ذلك.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
اخلامس معنون “برنامج األمم املتحدة ملعلومات نزع السالح”.
اعتمدت اللجنة األوىل مشروع القرار بدون تصويت .هل يل
أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟
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أعطي اآلن الكلمة ملمثل مجهورية إيران اإلسالمية ،الذي
البند  96من جدول األعمال
استعراض تنفيذ التوصيات واملقررات اليت اعتمدهتا اجلمعية يرغب يف الكالم تعليال للتصويت قبل التصويت.
السيد احلبيب (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
العامة يف دورهتا االستثنائية العاشرة
باإلنكليزية) :آخذ الكلمة بشأن مشروع القرار املعروض
تقرير اللجنة األوىل ()A/67/411
علينا ،املتعلق خبطر االنتشار النووي يف الشرق األوسط ،الذي
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على اجلمعية
يتضمن إشارة إىل مؤمتر  2012املعين بإنشاء منطقة خالية من
مشروعا قرارين أوصت اللجنة األوىل باعتمادمها يف الفقرة 9
األسلحة النووية يف الشرق األوسط.
من تقريرها .نبت اآلن يف مشروعي القرارين األول والثاين.
إنه ملن دواعي أسفي العميق أنه ،بعد اعتماد اللجنة األوىل
نتناول أوال مشروع القرار األول املعنون“ ،تقرير هيئة
ملشروع القرار ،أعلنت الواليات املتحدة أن املؤمتر لن يعقد.
نزع السالح” .اعتمدت اللجنة األوىل مشروع القرار بدون
وبينما أعلنت مجهورية إيران اإلسالمية ومجيع الدول العربية
تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟
عزمها على املشاركة يف املؤمتر ،تزعم الواليات املتحدة أن
اعتمد مشروع القرار األول (القرار .)71/67
“دول املنطقة مل تتوصل إىل اتفاق على الشروط املقبولة لعقد
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار الثاين مؤمتر” .ولكن احلقيقة هي أن النظام اإلسرائيلي هو الطرف
معنون “تقرير مؤمتر نزع السالح” .اعتمدت اللجنة األوىل الوحيد الذي رفض املشاركة يف املؤمتر ،وتلك حقيقة ال ميكن
مشروع القرار بدون تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية أن تتستر عليها حىت الواليات املتحدة نفسها .ويف البيان الذي
أدلت به الواليات املتحدة ،قالت إهنا “لن تدعم عقد مؤمتر
ترغب يف أن حتذو حذوها؟
ختضع فيه أي دولة إقليمية للضغط أو العزلة”.
اعتمد مشروع القرار الثاين (القرار .)72/67
وفعال ،من أجل جتنب مثل تلك العزلة ،من املفارقة العجيبة
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
أن تعرب الواليات املتحدة ،بذريعة “املبادئ التوجيهية املالئمة
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  96من جدول
بشأن مسائل األمن يف الشرق األوسط اليت تقدم الضمانات
األعمال؟
الالزمة بأنه ميكن ألي دولة حضور املؤمتر” ،عن الشروط
تقرر ذلك.
املسبقة للنظام اإلسرائيلي من أجل املشاركة يف مؤمتر .2012
وترفض مجهورية إيران اإلسالمية بشدة أي شرط مسبق على
البند  97من جدول األعمال
اإلطالق وأيا كان مصدره فيما يتعلق بذلك املؤمتر ،مبا يف ذلك
خطر االنتشار النووي يف الشرق األوسط
املشاركة يف املؤمتر ،وتؤكد أنه ينبغي ممارسة ضغط قوي على
تقرير اللجنة األوىل ()A/67/412
ذلك النظام للمشاركة يف املؤمتر بدون أي شروط مسبقة.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على
ونؤيد تأييدا تاما البيان الذي صدر مؤخرا عن حركة
اجلمعية مشروع قرار أوصت باعتماده اللجنة األوىل يف الفقرة عدم االحنياز عن املؤمتر  2012املعين بإنشاء منطقة خالية من
 7من تقريرها.
األسلحة النووية يف الشرق األوسط وغريها من أسلحة الدمار
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الشامل ،الذي رفضت فيه بشدة احلركة العوائق املزعومة اليت
قدمها منظمو املؤمتر ،الذين لن يعقدوا املؤمتر يف املوعد املحدد،
وحتثهم احلركة على عقد املؤمتر يف عام  ،2012وفقا للوالية
املنوطة هبم مبوجب الوثيقة اخلتامية (NPT/CONF.2010/50
(املجلد األول)) من مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار
األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام  ،2010وذلك
لتجنب أي تداعيات سلبية على أمهية ومصداقية معاهدة عدم
االنتشار وعملية استعراضها يف عام  ،2015ونزع السالح
النووي ونظام عدم االنتشار برمته.
وتود مجهورية إيران اإلسالمية مرة أخرى أن توضح أن
اختاذ املقرر بشأن مؤمتر  2012جاء بتوافق اآلراء من الدول
األطراف يف معاهدة عدم االنتشار .وبناء عليه ،ال جيوز اختاذ
أي قرار يف هذا الشأن إال من مؤمتر استعراض املعاهدة نفسه،
بل جيب أيضا تطبيق النظام الداخلي ملؤمتر استعراض املعاهدة
كامال على مؤمتر عام  ،2012مبا يف ذلك عمليته التحضريية.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :ونبت اآلن يف
مشروع القرار .طلب إجراء تصويت مسجل منفصل على
الفقرتني اخلامسة والسادسة من ديباجة مشروع القرار.
سأطرح أوال الفقرة اخلامسة من ديباجة مشروع القرار
للتصويت عليها.
أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا،
أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس،
بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوليفيا ،البوسنة واهلرسك،
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا
فاسو ،كمبوديا ،كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية
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أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر
القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا،
كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية الكونغو
الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية
الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا،
إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا،
جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال،
غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس،
هنغاريا ،أيسلندا ،إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية،
العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن،
كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو
الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا،
ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي،
ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس،
املكسيك ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب،
موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا،
نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باالو،
بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني،
بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،مولدوفا،
رومانيا ،اإلحتاد الروسي ،رواندا ،سانت كيتس ونيفس،
سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا،
سان مارينو ،سان تومي وبرينسييب ،اململكة العربية
السعودية ،السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة،
سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر سليمان ،الصومال ،جنوب
افريقيا ،جنوب السودان ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان،
سورينام ،سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،اجلمهورية
العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو،
أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية
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تزنانيا املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية ،أوروغواي،
أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية فزنويال البوليفارية ،فييت
نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
املعارضون:
اهلند ،إسرائيل
املمتنعون:
بوتان ،باكستان
استبقيت الفقرة اخلامسة من ديباجة مشروع القرار
بأغلبية  180صوتا مقابل صوتني ،مع امتناع عضوين عن
التصويت.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :اآلن أطرح للتصويت
الفقرة السادسة من ديباجة مشروع القرار.
ُأجري تصويت مسجل
املؤيدون:

أيسلندا ،إندونيسيا( ،إيران (مجهورية  -اإلسالمية،
العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن،
كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو
الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا،
ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي،
ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس،
املكسيك ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب،
موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا،
نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باالو،
بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني،
بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،مولدوفا،
رومانيا ،اإلحتاد الروسي ،رواندا ،سانت كيتس ونيفس،
سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا،
سان مارينو ،سان تومي وبرينسييب ،اململكة العربية
السعودية ،السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة،
سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر سليمان ،الصومال ،جنوب
افريقيا ،جنوب السودان ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان،
سورينام ،سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،اجلمهورية
العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو،
أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية
تزنانيا املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية ،أوروغواي،
أوزبكستان ،فانواتو ،فزنويال (مجهورية  -البوليفارية)،
فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي

أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا،
أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس،
بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوليفيا ،البوسنة واهلرسك،
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا
فاسو ،كمبوديا ،كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية
أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر
القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا،
كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية الكونغو
الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية املعارضون:
الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا،
اهلند ،إسرائيل
إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا،
جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،املمتنعون:
غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا،
بوتان ،باكستان
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استُبقيت الفقرة  6من ديباجة مشروع القرار بأغلبية
 180صوتا مقابل صوتني ،مع امتناع عضوين عن التصويت.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :اآلن أطرح للتصويت
مشروع القرار مبجملهُ .طلب إجراء تصويت مسجل.
ُأجري تصويت مسجل
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
وبربودا ،األرجنتني ،النمسا ،أذربيجان ،جزر البهاما،
البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا،
بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا ،البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا،
الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو،
كمبوديا ،الرأس األخضر ،مجهورية أفريقيا الوسطى،
تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر القمر ،الكونغو،
كوستاريكا ،كرواتيا ،كوبا ،قربص ،اجلمهورية
التشيكية ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،مجهورية
الكونغو الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،دومينيكا،
اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور،
إريتريا ،إستونيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا،
جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال،
غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا،
أيسلندا ،إندونيسيا ،إيران (مجهورية  -اإلسالمية)،
العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن،
كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو
الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا،
ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي،
ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس،
املكسيك ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب،
موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا،
نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان،
بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا،
46

الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،مولدوفا ،رومانيا،
اإلحتاد الروسي ،رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت
لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان
مارينو ،سان تومي وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية،
السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا،
سلوفينيا ،جزر سليمان ،الصومال ،جنوب افريقيا،
جنوب السودان ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان،
سورينام ،سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،اجلمهورية
العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،ترينيداد
وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو ،أوغندا،
أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية تزنانيا
املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،فزنويال
(مجهورية  -البوليفارية) ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا،
زمبابوي
املعارضون:
كندا ،إسرائيل ،جزر مارشال ،ميكرونيزيا (واليات -
املوحدة) ،باالو ،الواليات املتحدة األمريكية
املمتنعون:
أستراليا ،الكامريون ،كوت ديفوار ،إثيوبيا ،اهلند ،بنما
اعتُمد مشروع القرار بأغلبية  176صوتا مقابل 6
أصوات ،مع امتناع  6أعضاء عن التصويت( .القرار .)73/67
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة ملمثلني
الذين يرغبون يف الكالم تعليال للتصويت بعد التصويت .أود
أن اذكر الوفود بأن تعليالت التصويت حمددة بعشر دقائق،
وينبغي للوفود أن تديل هبا من مقاعدها.
السيد يانوكا (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :إن تعليلي
للتصويت يتعلق بالقرار  73/67الذي اختذ يف إطار البند
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 97من جدول األعمال واملعنون“ :خطر االنتشار النووي يف
الشرق األوسط”.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقيق يف امتالكهما ألنشطة
سرية تتناقض مع التزاماهتما يف معاهدة عدم االنتشار .وال
ميكن التشديد أكثر من الالزم على أن هذين البلدين ما انفكا
موضوعا لقرارات عديدة اختذها جملس األمن وجملس حمافظي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

اخلطر .فبوجود أربع من مخس حاالت مسلم هبا على نطاق
واسع من حاالت عدم االمتثال الصارخ لاللتزامات مبوجب
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية جتري يف منطقة الشرق
األوسط واحلالة اخلامسة يف مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية،
فإن األمر ينطوي بدرجة كبرية على االنتشار النووي يف الشرق
األوسط ،وال حيتاج ذلك إىل قدرة كبرية على املعرفة.

إن اختاذ هذا القرار غري املتوازن والذي ينطوي على دوافع
سيئة ويهدف إىل استفراد إسرائيل بطريقة متحيزة ،لن خيدم
اهلدف األكرب املتمثل يف كبح االنتشار يف الشرق األوسط ولن
يسهم يف دور هذه اهليئة وموقفها يف النهوض بالسالم واألمن
يف الشرق األوسط .وبصورة مماثلة فإنه لن يتماشى مع السلوك
املسؤول الذي نتوقعه من دول املنطقة واملجتمع الدويل بشكل
عام ،إن كان هناك اهتمام حقا باألمن اإلقليمي.

كل عام نتساءل عن دوافع مقدمي مشروع القرار املعنون
“خطر االنتشار النووي يف الشرق األوسط” ودوافع الدول
اليت تصوت لصاحله .وال يسعنا إال أن نتساءل عما إذا كانت
إن إسرائيل تتوقع على أضعف اإلميان توجيه نداء المتثال
املسافة بني نيويورك والشرق األوسط قد مت توسيعها بطريقة
غري طبيعية هبذا القدر حبيث أصبح لديهم عدم وضوح يف مجيع دول املنطقة اللتزامات عدم االنتشار الدويل ذات الصلة.
ومما يرثى له أن هذا القرار عمد إىل جتاهل قرارات الوكالة
الرؤية يتعذر إصالحه.
ما من شك يف أنه عندما يتعلق األمر خبطر االنتشار النووي وجملس األمن والدليل الوارد يف تقارير الوكالة فيما يتعلق
يف الشرق األوسط ،فإن إسرائيل ما انفكت تشري دائما إىل هذا بانتهاكات إيران وسوريا اجلسيمة.

كل هذه احلاالت متثل من الناحية األساسية حتديا ألمن
أخريا ،إن اختيار مقدمي مشروع القرار تضمني عبارات
إسرائيل وتلقي بظالل داكنة على آفاق البدء بعملية جمدية
لألمن اإلقليمي .وتظهر أيضا الطريقة التشاؤمية اليت تتعامل هبا معادية إلسرائيل يف نص القرار باإلشارة إىل مؤمتر 2012
بعض الدول يف املنطقة يف التزاماهتا الدولية يف املجال النووي ،يثبت يف املقام األول النوايا السيئة للدول العربية فيما يتعلق
واليت هي وغريها تستغل الساحة املتعددة االطراف واألغلبية بذلك املؤمتر املقترح.
املتاحة ضد إسرائيل بصورة آلية.
السيد حالق (اجلمهورية العربية السورية) :أود تعليل
ويف ذلك السياق ،نتساءل عما إذا كان االضطراب توصيتنا على القرار  73/67املعنون “خطر االنتشار النووي
احلايل وعمليات التحول اجلارية يف املنطقة ستلقي ضوءا على يف الشرق األوسط”.
النطاق الكامل ملخاطر االنتشار احلقيقي يف املنطقة.
خالل املناقشة العامة واملناقشات املوضوعية للجنة األوىل
وتتوقع إسرائيل يف إطار البند املعنون“ :خطر االنتشار يف الدورة احلالية السابعة والستني ،أشادت العديد من البيانات
النووي يف الشرق األوسط” أن يلقي املجتمع الدويل أن ميعن اليت أدليت حينها بعقد مؤمتر يف فنلندا يف كانون األول من
النظر يف حاليت إيران وسوريا .فهاتان الدولتان يف املنطقة تقوم عام  2012جلعل الشرق األوسط منطقة خالية من األسلحة

1262438

47

A/67/PV.48

وقدسية معاهدة عدم االنتشار النووي .بل ارتأت هذه الدول
أن تصمت بشكل مريب على هكذا إعالن .وهذا ميثل حبد
ذاته هتديدا وسابقة خطرية لكل ما متثله هذه املنظمة ،اليت أعلنا
مجيعا التزامنا مببادئها منذ ما يقارب سبعة عقود.

النووية ومجيع أسلحة الدمار الشامل األخرى ،ومع ذلك يبدو
أن هذا التفاؤل مل يكن يف حمله ،إذ أن املجتمع الدويل املتمثل
يف هذه املنظمة املوقرة مل يضع يف احلسبان بأن إمكانية عقد
هذا املؤمتر يف وقته أو عدم عقده يتوقف على مزاج الطرف
الوحيد يف املنطقة الذي ميتلك رؤوسا نووية ووسائل إيصاهلا
إن إعالن إسرائيل عدم مشاركتها يف املؤمتر وكذلك
خارج إطار الشرعية الدولية ،وخارج إطار معاهدة عدم إعالن الواليات املتحدة بضرورة إلغاء املؤمتر يشكالن متلصا
االنتشار ،ويهدد هبا أمن وسلم املنطقة والعامل.
غري لبق من استحقاقات مجاعية تترتب على مجيع الدول
لقد أعلن شاؤول شوريف ،املدير العام هليئة الطاقة النووية األعضاء مبوجب قرار الشرق األوسط لعام  1995وقرار
اإلسرائيلية خالل مشاركته يف املؤمتر السنوي العام للوكالة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض معاهدة عدم االنتشار لعام
الدولية للطاقة الذرية يف فيينا مؤخرا ،أنه من السابق ألوانه  .)NPT/CONF.2012/50 (Vol.1(( 2012كما ميثالن امتحانا
عقد مؤمتر دويل إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف ملصداقية ما يسمى باملجتمع الدويل وحسن نواياه يف ما يتعلق
الشرق األوسط ،بذريعة أن تنفيذ فكرة إنشاء شرق أوسط بإخالء منطقة الشرق األوسط من األسلحة النووية ومجيع
خال من األسلحة النووية ،يتطلب توفر شروط مسبقة وتغريا يف أسلحة الدمار الشامل األخرى ،اليت تعد ركيزة أساسية من
االجتاه السائد يف املنطقة ،ضاربا عرض احلائط باإلمجاع الدويل ركائز أمن واستقرار املنطقة ،بل والعامل برمته.
والنتيجة اليت توصل إليها مؤمتر مراجعة معاهدة عدم االنتشار يف
استمعنا منذ قليل لبيان حاول فيه ممثل إسرائيل ،يف مداخلة
العام  ،2010ومتجاهال احلقيقة اليت تعرفها مجيع دول العامل ،مسرحية مضحكة تذكرنا باملسرح العبثي ،أن يضلل بيأس
اال وهي أن بالده متثل التهديد النووي الوحيد يف منطقتنا.
ملحوظ من خالل توجيه ادعاءات زائفة وكاذبة هبدف إبعاد

ومل يتوقف األمر عند هذا احلد .بل طالعتنا الواليات
املتحدة ،اليت تعد أحد رعاة املؤمتر ،قبل أيام ببيان صادر
عن الناطق الرمسي لوزارة اخلارجية األمريكية جاء فيه “إن
الواليات املتحدة تأسف بان تعلن انه ال ميكن عقد املؤمتر
بسبب األوضاع احلالية يف الشرق األوسط ،ولكون دول
املنطقة مل تتوصل إىل اتفاق حول شروط مقبولة لعقد مؤمتر”.
واملفاجئ يف املوضوع أن هذا اإلعالن غري املسؤول من
قبل إسرائيل وبيان الواليات املتحدة ،الذي يقف كالعادة يف
صف ما ترغب فيه وتريده إسرائيل ،مل يلقيا أي رد فعل
مستنكر من قبل دول من عادهتا دائما أن تتحفنا باحلديث عن
احلفاظ على السلم واألمن الدوليني ،وعن مبادئ الدميقراطية
واملساواة ،واحترام مبادئ القانون الدويل ،ومنع االنتشار،
48

األنظار عن أخطار السالح النووي اإلسرائيلي وعدم انصياع
إسرائيل للقرارات الدولية ذات الصلة مبنع االنتشار النووي
وعدم انضمامها إىل معاهدة عدم االنتشار وعدم وضع منشآهتا
النووية حتت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية .وليس سرا
على أحد أن إسرائيل ال تزال مستمرة يف سياسة تسلح نووي
عدوانية ،تستند إىل ترسانة نووية ضخمة ووسائل إيصاهلا
تتجاوز يف حجمها الترسانة النووية الربيطانية والفرنسية،
مثال .كما تتستر هي وحلفاؤها على املخاطر النامجة عن
امتالكها لألسلحة النووية وهتديدها باستخدامها ضد دول
املنطقة ،وذلك من خالل ما يسمى بسياسة الغموض النووي.
إنه ملن السخرية أن يوجه املمثل اإلسرائيلي ادعاءات كاذبة
يف الوقت الذي ما زالت فيه إسرائيل ترفض االمتثال لقرارات
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الشرعية الدولية وإخضاع مجيع منشآهتا النووية لرقابة الوكالة البند  99من جدول األعمال
الدولية للطاقة الذرية.
تعزيز األمن والتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط

ويف هذا الصدد ،ندعو املجتمع الدويل إىل الضغط على
إسرائيل كي تنضم إىل معاهدة عدم االنتشار كطرف غري
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على
نووي وإزالة ترسانتها النووية ووسائل إيصاهلا ،مبا يساهم يف
اجلمعية مشروع قرار أوصت باعتماده اللجنة األوىل يف الفقرة
حتقق االستقرار واألمن يف منطقتنا.
 7من تقريرها .نبت اآلن يف مشروع القرار .اعتمدت اللجنة
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن اعترب أن األوىل مشروع القرار بدون تصويت .هل يل أن اعترب أن
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  97من جدول اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟
األعمال؟
اعتمد مشروع القرار (القرار .)75/67
تقرر ذلك.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن اعترب أن
البند  98من جدول األعمال
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  99من جدول
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن األعمال؟
اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر
تقرر ذلك.
تقرير اللجنة األوىل ()A/67/414

تقرير اللجنة األوىل ()A/67/413

البند  100من جدول األعمال

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
اجلمعية مشروع قرار أوصت باعتماده اللجنة األوىل يف الفقرة
تقرير اللجنة األوىل ()A/67/415
 8من تقريرها .نبت اآلن يف مشروع القرار .اعتمدت اللجنة
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على
األوىل مشروع القرار بدون تصويت .هل يل أن اعترب أن
اجلمعية مشروع قرار أوصت باعتماده اللجنة األوىل يف الفقرة
اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟
 7من تقريرها .نبت اآلن يف مشروع القرار .طلب إجراء
اعتمد مشروع القرار (القرار .)74/67
تصويت مسجل منفصل على الفقرة السادسة من ديباجة
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن اعترب أن مشروع القرار.
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  98من جدول
سأطرح للتصويت أوال الفقرة السادسة من ديباجة
األعمال؟
مشروع القرار.
تقرر ذلك.
أجري تصويت مسجل.
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املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا ،أذربيجان،
جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس،
بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا ،البوسنة واهلرسك،
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا
فاسو ،كمبوديا ،كندا ،الرأس األخضر ،مجهورية
أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر
القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا،
كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية الكونغو
الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية
الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا،
إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا،
جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال،
غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس،
هنغاريا ،أيسلندا ،إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية،
العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن،
كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية
الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا،
ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر،
مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،جزر مارشال،
موريتانيا ،املكسيك ،واليات ميكرونيزيا املوحدة،
موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق،
ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا،
النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باالو ،بنما ،بابوا غينيا
اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر،
مجهورية كوريا ،مولدوفا ،رومانيا ،اإلحتاد الروسي،
رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت
فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان مارينو ،سان
تومي وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية ،السنغال،
صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر
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سليمان ،الصومال ،جنوب أفريقيا ،جنوب السودان،
إسبانيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند،
السويد ،سويسرا ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو،
تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان،
توفالو ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة،
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
مجهورية تزنانيا املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية،
أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية فزنويال
البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
املعارضون:
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
املمتنعون:
اهلند ،إسرائيل ،موريشيوس ،باكستان
استبقيت الفقرة السادسة من ديباجة مشروع القرار
بأغلبية  181صوتا مقابل صوت واحد ،مع امتناع  4أعضاء
عن التصويت.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :سأطرح للتصويت
اآلن مشروع القرار يف جمموعه .طلب إجراء تصويت مسجل.
أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أستراليا ،النمسا،
أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس،
بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا ،البوسنة
واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم،
بلغاريا ،بوركينا فاسو ،كمبوديا ،الكامريون ،كندا،
الرأس األخضر ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد،
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شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر القمر ،الكونغو،
كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،قربص،
اجلمهورية التشيكية ،مجهورية الكونغو الدميقراطية،
الدامنرك ،جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية،
إكوادور ،مصر ،السلفادور ،إريتريا ،إستونيا ،إثيوبيا،
فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا،
غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو،
غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا ،إندونيسيا،
مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا ،إسرائيل،
إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا،
الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل،
مالطة ،جزر مارشال ،موريتانيا ،املكسيك ،واليات
ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود،
املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا،
نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان،
باكستان ،باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي،
بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا،
مولدوفا ،رومانيا ،اإلحتاد الروسي ،رواندا ،سانت
كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر
غرينادين ،ساموا ،سان مارينو ،سان تومي وبرينسييب،
اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا ،سرياليون،
سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر سليمان،
الصومال ،جنوب افريقيا ،جنوب السودان ،إسبانيا،
سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند ،السويد،
سويسرا ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو،
أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية
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تزنانيا املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية ،أوروغواي،
أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية فزنويال البوليفارية ،فييت
نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
املعارضون:
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
املمتنعون:
اهلند ،موريشيوس ،اجلمهورية العربية السورية
اعتمد مشروع القرار بأغلبية  184صوتا مقابل صوت
واحد ،مع امتناع ثالثة أعضاء عن التصويت (القرار .)76/67
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
ملمثل إسرائيل لتعليل التصويت.
السيد يانوكا (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :قررت
إسرائيل التصويت مؤيدة للقرار  76/67نظرا لألمهية اليت
توليها ألهداف معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
الواردة يف القرار.
ومع ذلك ،فإن إسرائيل ال ميكنها تأييد بعض التعابري ،مبا
يف ذلك تلك الواردة يف الفقرة السادسة من الديباجة ويف الفقرة
 ،1ولديها حتفظات قوية عليها .فموقف إسرائيل منذ فترة
طويلة يقوم على أنه ال يوجد رابط بني معاهدة احلظر الشامل
للتجارب النووية ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية .وأي
حماولة لفرض هذا الربط بشكل مصطنع ،وخاصة من خالل
اإلشارة إىل مؤمتر استعراض معاهدة عدم االنتشار  -وهو
منتدى ال تنتمي إسرائيل إىل عضويته  -لن تؤدي إال إىل
تعريض املعاهدة وأهدافها النبيلة ،وكذا أي احتمال لتحسني
األمن اإلقليمي يف الشرق األوسط ،للخطر.
وجسد توقيع إسرائيل على معاهدة احلظر الشامل يف
عام  1996السياسة اليت تلتزم هبا منذ عهد بعيد واملتمثلة يف
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نظر إسرائيل ،اعتبارا رئيسيا للتصديق عليها .وترى إسرائيل
أن نظام التحقق من االمتثال للمعاهدة ينبغي أن يكون قويا
مبا يكفي للكشف عن عدم االمتثال اللتزاماهتا األساسية وأن
يكون حمصنا ضد إساءة االستخدام وأن يسمح ،يف الوقت
نفسه ،لكل دولة موقعة حبماية مصاحلها األمنية الوطنية.

االقتراب ،كلما أمكن ،من املعايري الدولية املتعلقة بالسالمة
واألمن النوويني وعدم االنتشار .ومنذ إنشاء اللجنة التحضريية
ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ،تشارك
إسرائيل بنشاط يف تطوير مجيع عناصر نظام التحقق من االمتثال
للمعاهدة .كما تنقل إسرائيل البيانات من حمطتها املعتمدة
لرصد الزالزل إىل مركز البيانات الدويل وتشارك بنشاط يف
واالنتهاء من نظام التحقق يشكل ،يف نظر إسرائيل،
خمتلف األنشطة ذات الصلة بعمليات التفتيش املوقعي.
اعتبارا رئيسيا للتصديق على املعاهدة ،حيث أننا نود أن
ويسرنا أن نعلن عن أن املخترب اإلسرائيلي للنويدات نضمن وجود تغطية كافية للشرق األوسط يف نظام الرصد
املشعة الذي يدعم نظام الرصد الدويل قد اُعتمد مؤخرا .الدويل .وباإلضافة إىل ذلك ،ال بد من معاجلة مركز إسرائيل
وهذه املشاركة الفنية واملكثفة تدل على األمهية اليت توليها يف أجهزة املعاهدة لصنع السياسات ،مبا يف ذلك تلك ذات
إسرائيل ملعاهدة احلظر الشامل وإسهامها يف تعزيز السلم الصلة مبنطقيت الشرق األوسط وجنوب آسيا اجلغرافيتني ،ويف
املجلس التنفيذي ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب
واألمن الدوليني.
وإسرائيل تعرب عن تقديرها للتقدم الكبري املحرز يف النووية املزمع إنشاؤها مستقبال .وجيب ضمان املساواة يف
إعداد نظام التحقق من االمتثال للمعاهدة ،والذي ميثل االنتهاء السيادة ،اليت تشكل حجر زاوية لتعددية األطراف.

منه شرطا أساسيا لبدء نفاذ املعاهدة .غري أن استكمال نظام
التحقق ال يزال يتطلب بذل املزيد من اجلهود .وال تزال هناك
حاجة إىل اختاذ خطوات كبرية ملواصلة بناء واختبار حمطات
نظام الرصد الدويل واالنتهاء من الدليل التشغيلي لعمليات
التفتيش املوقعي وشراء املعدات والتدريب .ويف هذا الصدد،
نثين على األمني التنفيذي واألمانة الفنية املؤقتة للمعاهدة
ألعماهلا وحتضرياهتا اجلارية للتمرين امليداين املتكامل لعام
 ،2014والذي يستضيفه األردن.
وباسم حكومة إسرائيل ،أود أن أهنئ السيد السينا
زيربو على انتخابه أمينا تنفيذيا جديدا للجنة التحضريية ملنظمة
معاهدة احلظر الشامل ونتمىن له عمال مثمرا .وأود أيضا أن
أغتنم هذه الفرصة ألثين على األمني التنفيذي املنتهية واليته،
السفري تيبور توث ،لقيادته وجهوده يف ما يتعلق بنظام التحقق.
إن الوضع األمين اإلقليمي يف الشرق األوسط ،مبا يف
ذلك انضمام دول املنطقة إىل املعاهدة وامتثاهلا هلا ،ميثل ،يف
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وحلني بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل ،نعتقد أنه ينبغي
للدول أن تستمر يف النهوض باملعاهدة من خالل التعهد
بااللتزامات واألنشطة التالية :جيب عليها أن تواصل االلتزام
بعدم إجراء أي تفجريات جتربية ألسلحة نووية ،وذلك متشيا
مع االلتزامات األساسية للمعاهدة ،وأن تكمل نظام التحقق
اخلاص باملعاهدة يف أقرب وقت ممكن .وجيب على الدول
تشغيل نظام الرصد الدويل ومركز البيانات الدويل وصيانتهما
وجتربتهما من أجل اكتساب اخلربة وتوفري قدرات للرصد
املبكر واختاذ تدابري مؤقتة لسد أي ثغرات يف تغطية حمطات
نظام الرصد الدويل حيثما وجدت ،مثل تشغيل املحطات
اإلضافية لرصد الزالزل بوصفها حمطات رئيسية ريثما تصبح
مجيع املحطات الرئيسية جاهزة للعمل ونقل البيانات بفعالية.
وجيب على الدول احلفاظ على الطابع التقين وغري السياسي
ألعمال اللجنة التحضريية واحترام قواعدها وإجراءاهتا.
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وكما فعلنا يف السنوات السابقة ،فقد صوتت إسرائيل البند  102من جدول األعمال
مؤيدة هلذا القرار .ومنط تصويتنا ينبع من األمهية اليت نوليها تنشيط أعمال مؤمتر نزع السالح واملضي قدما مبفاوضات
ألهداف معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ويعرب عنها .نزع السالح املتعددة األطراف
ونأمل أن تتحقق بإخالص وخالل فترة وشيكة.
تقرير اللجنة األوىل ()A/67/417
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على اجلمعية
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  100من
مشروع مقرر أوصت اللجنة األوىل باعتماده يف الفقرة  7من
جدول األعمال؟
تقريرها .سنبت اآلن يف مشروع املقرر .وقد اعتمدته اللجنة
تقرر ذلك.
األوىل دون تصويت .هل يل أن اعترب أن اجلمعية ترغب يف
البند  101من جدول األعمال
أن حتذو حذوها؟
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس األسلحة
البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمري تلك
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
األسلحة.
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  102من
تقرير اللجنة األوىل ()A/67/416
جدول األعمال؟
اعتمد مشروع املقرر.

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على
اجلمعية مشروع قرار أوصت اللجنة األوىل باعتماده يف الفقرة البند  116من جدول األعمال
 8من تقريرها .سنبت اآلن يف مشروع القرار .وقد اعتمدته
تنشيط أعمال اجلمعية العامة
اللجنة األوىل دون تصويت .هل يل أن اعترب أن اجلمعية ترغب
تقرير اللجنة األوىل ()A/67/418
يف أن حتذو حذوها؟
تقرر ذلك.

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على
اعتمد مشروع القرار (القرار .)77/67
ُ
اجلمعية مشروع مقرر أوصت اللجنة األوىل باعتماده يف
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
الفقرة  5من تقريرها .سنبت اآلن يف مشروع املقرر ،بعنوان
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  101من
“برنامج العمل واجلدول الزمين املقترحان للجنة األوىل لعام
جدول األعمال؟
 .”2013لقد اعتمدته اللجنة بدون تصويت .هل يل أن اعترب
تقرر ذلك.
أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟
ُاعتمد مشروع املقرر.
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الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :بذلك ،تكون
اجلمعية العامة قد اختتمت هذه املرحلة من نظرها يف البند
 116من جدول األعمال.
البند  131من جدول األعمال
ختطيط الربامج
تقرير اللجنة األوىل ()A/67/419
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
اجلمعية العامة ترغب يف أن حتيط علما بتقرير اللجنة األوىل؟
تقرر ذلك.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هبذا تكون اجلمعية
قد اختتمت املرحلة احلالية من نظرها يف البند  131من جدول
األعمال.
باسم اجلمعية العامة ،أود أن أشكر رئيس اللجنة األوىل،
سعادة السيد ديسرا بريسايا ،ممثل إندونيسيا ،وأعضاء املكتب
وأمني اللجنة واملمثلني على ما قاموا به من عمل جيد.
هبذا تكون اجلمعية قد اختتمت نظرها يف مجيع تقارير
اللجنة األوىل املعروضة عليها ،باستثناء مشروع القرار
الرابع ،بعنوان “معاهدة جتارة األسلحة” ،الوارد يف الوثيقة
 .A/67/409كما أشري سابقا ،ستبت اجلمعية يف مشروع القرار
الرابع حاملا يُتاح تقرير اللجنة اخلامسة بشأن اآلثار املترتبة يف
امليزانية الربناجمية
ُرفعت اجللسة الساعة .12/25
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