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نيويورك
الرئيس:

السيد صربي بوقدوم

ُافتتحت اجللسة الساعة .15/05
البنود  89إىل  105من جدول األعمال (تابع)
مناقشة عامة بشأن مجيع بنود جدول األعمال املتعلقة بنـزع
السالح واألمن الدويل
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :نود تذكري مجيع الوفود اليت
تأخذ الكلمة بأن يقصروا مداخالهتم على مثاين دقائق عندما
يتكلمون بصفتهم الوطنية.
السيد سامفيليان (أرمينيا) (تكلم باإلنكليزية) :يف
البداية ،أود أن أهنئكم ،سيدي ،وسائر أعضاء املكتب على
انتخابكم الذي تستحقونه ،وأود أن أؤكد لكم كامل دعم
أرمينيا ألنشطة اللجنة وتعاوهنا معها.

(اجلزائر)
ومجهورية أرمينيا ومجهورية بيالروس ومجهورية طاجيكستان
ومجهورية قريغيزستان ومجهورية كازاخستان  -فيما خيص
البند  96من جدول األعمال املعنون “منع حدوث سباق
تسلح يف الفضاء اخلارجي” .إن الدول األعضاء يف منظمة
معاهدة األمن اجلماعي ،وإذ تظل ملتزمة باهلدف املتمثل يف
إبقاء الفضاء اخلارجي خاليًا من األسلحة وضمان مواصلة
استخدام الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية فقط ،ترى أن
إحدى أولويات املجتمع الدويل هي إبرام معاهدة دولية حتظر
نشر األسلحة واستخدام القوة يف الفضاء اخلارجي.

ونرحب بالزيادة الكبرية اليت حدثت يف السنوات األخرية
يف دعم املبادرة الدولية املتعلقة بااللتزام السياسي بعدم البدء
بوضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي واليت متثل خطوة مؤقتة
هامة حنو التوصل إىل اتفاق حلظر نشر األسلحة واستخدام
(تكلم بالروسية)
القوة يف الفضاء اخلارجي .وحتقيق عاملية املبادرة بشأن عدم
يشرفين أن أتكلم اليوم بالنيابة عن الدول األعضاء
البدء بوضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي يصبح بالتدريج عام ً
ال
يف منظمة معاهدة األمن اجلماعي  -وهي االحتاد الروسي
هامًا يف املساعي الرامية إىل إبقاء الفضاء اخلارجي خاليًا
يتضمن هذا املحضر نص اخلطب والبيانات امللقاة بالعربية وترمجة اخلطب والبيانات امللقاة باللغات األخرى.
وينبغي أال تُقدم 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-0506, (verbatimrecords@un.org) :
املصوبة إلكترونيا يف نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة (http://documents.un.org
وسيعاد إصدار املحاضر َّ
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من األسلحة ،وكنتيجة لذلك ،تعزيز السالم الدويل واألمن حلظر استخدام وحيازة وإنتاج وختزين األسلحة النووية مع
التأكيد على ضرورة عقد مؤمتر دويل رفيع املستوى معين بزنع
املتكافئ وغري القابل للتجزئة للجميع.
إن إنشاء فريق موثوق من الدول املسؤولة اليت تفي السالح النووي.
لقد أكد القرار رقم  66/50املتعلق بإقامة منطقة خالية
بااللتزامات مبوجب املبادرة بشأن عدم البدء بوضع أسلحة يف
الفضاء اخلارجي أصبح بالتدريج أحد أهم التدابري لبناء الثقة من األسلحة النووية يف الشرق األوسط على أمهية تنفيذ القرار
والشفافية يف األنشطة الدولية يف الفضاء اخلارجي .وقد أنشأ الذي اختذه مؤمتر عام  1995لألطراف يف معاهدة عـدم
بالفعل حاجزًا سياسيًا رئيسيًا أمام تسليح الفضاء اخلارجي ،انتشـار األسلحـة النوويـــة الستعــراض املعاهدة ومتديدها،
ليحول دون أن يصبح جماالً آخر للمواجهة املسلحة .وتكرر وعلى أمهية سرعة حتقيق االنضمام العاملي للمعاهدة ،ودعا
الدول األعضاء يف منظمة معاهدة األمن اجلماعي دعوهتا مجيع مجيع دول الشرق األوسط اليت مل تنضم بعد إىل املعاهدة،
الدول إىل أن حتذو حذوها وأن تأخذ على عاتقها التزامات إىل االنضمام إليها يف أقرب وقت ممكن ،وإخضاع منشآهتا
النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،بدون أي
سياسية حلظر نشر األسلحة يف الفضاء اخلارجي.
السيد الرويعي (البحرين) :سيدي الرئيس ،أود يف استثناء .ولذلك ،تشدد مملكة البحرين على ضرورة تضافر
البداية أن أتق ّدم إليكم خبالص التهنئة مبناسبة انتخابكم لرئاسة اجلهود لتحقيق هدف إخالء منطقة الشرق األوسط مبا فيها
أعمال اللجنة األوىل للدورة احلادية والسبعني للجمعية العامة .اخلليج العريب من أسلحة الدمار الشامل ،ومن بينها السالح
وال يفوتين يف هذا الصدد أن أعرب كذلك عن هتانينا لبقية النووي ،كما تؤكد مملكة البحرين على أمهية تنفيذ مجيع الدول
أعضاء املكتب .وحنن واثقون من أن ما تتمتعون به من قدرات األطراف ألحكام معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،بدون
وخربات متميزة ستساهم يف تسيري وإجناح أعماهلا على أكمل املساس باحلق غري القابل للتصرف للدول يف االستفادة من
وجه .كما أود أن أعرب عن الشكر لسلفكم ،سعادة املمثل التكنولوجيا النووية ويف التطوير والبحث وإنتاج واستخدام
الدائم ململكة هولندا ،على ما بذله من جهد يف إدارة أعمال الطاقة النووية لألغراض السلمية ،بدون متييز متاشيا مع أحكام
املادتني األوىل والثانية من املعاهدة.
اللجنة يف الدورة السبعني.

ويف اخلتام ،تعيد مملكة البحرين التزامها بالعمل معكم
ويؤيد وفد بلدي ما تضمنه بيان املجموعة العربية وبيان
ومع األعضاء اآلخرين من أجل حتقيق التقدم ،فيما خيص مجيع
حركة عدم االحنياز أمام اللجنة (انظر .)A/C.1/71/PV.2
املسائل املتعلقة بزنع السالح واألمن الدويل.
إن ترسيخ أسس األمن والسالم واالستقرار يف العامل
السيد الدعي (الكويت) :أود يف البداية أن أتقدم
ال ميكن حتقيقها يف ظل وجود األسلحة النووية وغريها من
أسلحة الدمار الشامل اليت هتدد السلم واألمن الدوليني ،مما لسعادتكم وبقية أعضاء املكتب بالتهنئة على انتخابكم لرئاسة
يستلزم إبعاد وختليص البشرية من تلك األسلحة ،وأود يف هذا أعمال اللجنة األوىل ،وإدارهتا للدورة احلادية والسبعني
الصدد أن أشري إىل قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة بزنع للجمعية العامة ،متمنني ومؤكدين بأن خربتكم ستسهم إجيابيا
السالح ،وعدم االنتشار وآخرها القرار  ،34/70الذي يدعو يف إجناح أعمال اللجنة .كما أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن
إىل الشروع يف مفاوضات بشأن اتفاقية شاملة وغري متييزية تقديرنا لسلفكم سعادة املمثل الدائم جلمهورية هولندا على
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دوره البارز يف قيادة أعمال اللجنة ،خالل الدورة السابقة اليت
متيزت بالنجاح.
ويود وفد بلدي اإلعراب عن تأييده للبيان الذي ألقاه
وفد مجهورية إندونيسيا بالنيابة عن حركة عدم االحنياز،
إىل جانب البيان الذي ألقاه وفد مجهورية تونس بالنيابة عن
املجموعة العربية (انظر .)A/C.1/71/PV.2

A/C.1/71/PV.7

وتؤكد دولة الكويت أن احللول املتفق عليها يف اإلطار
املتعدد األطراف وفقا ملا نص عليه ميثاق األمم املتحدة ،الذي
يتيح السبيل الوحيد واملستدام ملعاجلة قضايا نزع السالح
واألمن الدويل ،ويؤكد على حمورية مؤمتر نزع السالح،
وهيئة نزع السالح واللجنة األوىل للجمعية العامة ،كإطار
متعدد األطراف ،بشأن نزع السالح طبقا للوالية اليت حددهتا
دورة اجلمعية العامة االستثنائية املكرسة لزنع السالح لعام
 .1978ويف هذا الصدد ،يود وفد بلدي تأكيد أمهية انعقاد
مؤمتر نزع السالح ،وهيئة نزع السالح ،واخلروج من حالة
اجلمود اليت تعاين منها آليات األمم املتحدة ،اليت دخلت يف
عقدها الثاين من العجز عن إحراز أي تقدم ملموس فيما يتعلق
بالقضايا واملواضيع املدرجة على جداول أعماهلا ،مما يتطلب
من مجيع الدول األعضاء إجياد طرق وأساليب فعالة ،للتغلب
على التحديات املتزايدة.

تؤكد دولة الكويت على موقفها الدائم والثابت فيما يتصل
بقضايا نزع السالح واألمن الدويل ،انطالقا من استراتيجيتها
القائمة على احترام االتفاقيات الدولية وال سيما تلك املتعلقة
بزنع السالح ،واألمن والسلم الدوليني ،واليت تأيت اتساقا مع
ما نص عليه ميثاق األمم املتحدة ،ورسائلها اهلادفة إىل احلفاظ
السلم واألمن الدوليني واليت مل تتغري يف ظل وجود واستمرار
انتشار األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى اليت
يكفي استخدام احلد األدىن منها لزوال مجيع مظاهر احلياة على
تعد مسألة إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية وأسلحة
كوكب األرض .وقامت دولة الكويت بالتوقيع والتصديق على
االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة بزنع السالح ،كمعاهدة الدمار الشامل األخرى ،يف مناطق العامل جزءا ال يتجزأ من معاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية ،واتفاقية األسلحة الكيميائية ،عدم انتشار األسلحة النووية ،وطريقا للوصول إىل الغاية األمسى
واتفاقية األسلحة البيولوجية ،باإلضافة إىل معاهدة احلظر الشامل لألمم املتحدة ،إال أن منطقة الشرق األوسط ال تزال بعيدة عن
للتجارب النووية ،وكذلك التبليغ املبكر عن وقوع حادث حتقيق هذا اهلدف نتيجة امتالك إسرائيل لتلك األسلحة وانتهاكها
نووي ،واتفاقية الضمانات الشاملة والربوتوكول اإلضايف هلا .جلميع القرارات الدولية اليت تنص على ضرورة انضمامها إىل
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،ووجوب خضوع منشآهتا
ونؤكد هنا أمهية تلك املعاهدات واالتفاقيات ،يف
النووية كافة لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية،
العمل على احلد من خماطر انتشار تلك األسلحة ،وعلى
كما استمرت يف رفضها لتنفيذ االلتزامات املتعلقة بقرارات
وجه اخلصوص معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،اليت
مؤمتري استعراض معاهدة عدم االنتشار لعام  1995و ،2010
تعد ركيزة للعمل املتعدد األطراف ،لزنع السالح واألمن
الذي نص على ضرورة عقد مؤمتر بشأن الشرق األوسط يف
الدوليني ،باإلضافة إىل ضرورة التعامل بصورة متوازنة مع
عام  ،2012والذي مل يعقد حىت اآلن مما يؤكد متادي إسرائيل
عناصر املعاهدة الثالثة ،خاصة فيما يتعلق حبق مجيع الدول
يف سياستها الرافضة الحترام اإلرادة الدولية ،وكذلك رفضها
غري القابل للتصرف يف تطوير التكنولوجيا النووية وأحباثها
املصادقة واالنضمام إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
وامتالكها لألغراض السلمية ،متاشيا مع نظام الضمانات التابع
كطرف غري حائز لألسلحة النووية ،ويف هذا اإلطار ،يعرب وفد
للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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تؤيد السنغال البيانني اللذين أدىل هبما يف وقت سابق ممثل
بلدي عن خيبة أمله لفشل املؤمتر االستعراضي األخري ملعاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية لعام  ،2015ونطالب مجيع الدول إندونيسيا بالنيابة عن حركة بلدان عدم االحنياز ،وممثل نيجرييا
األعضاء بأمهية توافر اإلرادة السياسية ومضاعفة اجلهود بغرض باسم جمموعة الدول األفريقية (انظر . )A/C.1/71/PV.2
اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية ،وإنشاء منطقة خالية من األسلحة
إن التوترات اجليوسياسية الراهنة واالضطرابات اإلقليمية
النووية يف منطقة الشرق األوسط.
تعقد عملية نزع السالح النووي وعدم االنتشار .وحتقيق

ويف هذا اإلطار ،ترحب دولة الكويت بتوصيات الفريق
العامل املفتوح باب العضوية املعين باملضي قدما مبفاوضات
نزع السالح النووي املتعددة األطراف ،يف جنيف الذي
أنشئ يف إطار اجلمعية لبدء املفاوضات حول اتفاقية شاملة
وغري متييزية حلظر استخدام وحيازة وإنتاج وختزين األسلحة
النووية ،وضرورة بذل مجيع اجلهود لعقد مؤمتر دويل رفيع
املستوى ،معين بزنع السالح النووي يف موعد أقصاه عام
 ،2018وختليد يوم  26أيلول سبتمرب ،من كل عام كيوم
دويل لإلزالة التامة لألسلحة النووية.
إن التقدم املحرز يف بعض امليادين ،يبعث على األمل
يف جدوى استمرار اجلهود الدولية واإلقليمية واستمرارها يف
السعي إىل إجياد أطر قانونية منظمة تعاجل اآلثار السلبية الناجتة
عن انتشار األسلحة بأنواعها ،وتضع حلوال مستدامة لضمان
جتنب العامل وشعوبه خماطر احلروب ،والزناعات املسلحة.

نزع السالح النووي وعدم االنتشار من مجيع جوانبه ما زال
بعيد املنال ،واملفاوضات املتعددة األطراف مل حترز سوى
تقدم ضئيل جدا ،كما يتبني من فشل آخر مؤمتر الستعراض
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،الذي عقد يف أيار/مايو
 .2015وينبغي للدول احلائزة لألسلحة النووية ،أكثر من أي
وقت مضى ،أن تتخذ على وجه االستعجال ،تدابري حمددة من
أجل حتقيق هدف نزع السالح ،وفقا اللتزاماهتا وااللتزامات
األخرى مبوجب معاهدة عدم االنتشار .وجيب على املجتمع
الدويل اختاذ إجراءات على وجه السرعة لاللتزام باعتماد اتفاقية
عاملية بشأن األسلحة النووية يف أقرب وقت ممكن .ويرحب
وفد بلدي ،يف ذلك الصدد ،بتقرير الفريق العامل املفتوح باب
العضوية املعين باملضي قدما مبفاوضات نزع السالح النووي
املتعددة األطراف (انظر  .)A/71/371إننا نؤيد توصياته ،مبا
يف ذلك عقد مؤمتر لألمم املتحدة يف  2017لبدء مفاوضات
بشأن معاهدة حلظر األسلحة النووية بغية إزالتها الكامل.

ويف اخلتام ،يأمل وفد بلدي أن تتسم املشاورات يف اللجنة
ونؤكد من جديد رأينا بأن تعددية األطراف هي على
بالشفافية واملرونة ،وأن هتدف للتوصل إىل توافق ،لكي نصل
إىل اليوم الذي حنتفل فيه مجيعا بالتخلص من مجيع األسلحة ما يبدو األسلوب األمثل لتحقيق نتائج ملموسة .كما نرحب
النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل ،مبا حيقق طموحات باتفاق  14متوز/يوليه  2015النووي اإليراين ،وهو خطوة
رئيسية إىل األمام يف جهود عدم االنتشار ،على الرغم من أهنا
وتطلعات شعوب العامل حنو حتقيق السلم واألمن الدوليني.
حبد ذاهتا ال ميكنها التغلب على التحديات يف الشرق األوسط،
السيد سيس (السنغال) (تكلم بالفرنسية) :بادئ ذي
مبا يف ذلك املسألة ذات الصلة املتمثلة يف عقد مؤمتر بشأن
بدء ،أود أن أهنئكم حبرارة ،سيدي ،على انتخابكم رئيسا
إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف تلك املنطقة.
للجنة األوىل ،وأؤكد لكم تعاون وفد بلدي الكامل .كما
فاهلدف النهائي هو إجياد عامل خال من األسلحة النووية،
أهنئ أعضاء املكتب اآلخرين.
األمر الذي يتوقف كليا على حتقيق الزنع الكامل للسالح
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النووي .ولذلك ،فإننا نطلب من الدول احلائزة لألسلحة النووية مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه .إن هذا الربنامج ،الذي
العمل صوب القضاء الكامل على الرؤوس احلربية النووية ،يعزز التعاون واملساعدة فيما بني الدول ،هو آلية متابعة لدورة
اليت تظل الطريقة الوحيدة للعامل التقاء الدمار والبؤس اللذين السنوات الستة املقبلة يف التحضري للمؤمتر االستعراضي املقبل.
ميكن أن حيدثا نتيجة الستخدام األسلحة النووية .فهذا هو
وباإلضافة إىل ذلك ،نرحب باالجتماع السادس للدول
السبيل الوحيد لضمان بقاء كوكبنا واألجيال املقبلة ومتكينهم الذي يعقد كل سنتني بشأن األسلحة الصغرية للنظر يف برنامج
من العيش يف عامل سلمي وآمن ومزدهر بدال من اخلوف العمل ،الذي عقد يف حزيران/يونيه .وقد مت اعتماد وثيقة
من التفجريات النووية .وهذا يربز أمهية املبادرة اإلنسانية ضد ختامية بتوافق اآلراء عقب ذلك االجتماع .غري أن توافق
األسلحة النووية ،اليت تعكس رغبة الدول وغريها من اجلهات اآلراء غاب على حنو مؤسف فيما يتعلق بإمكانية إدماج مسألة
الفاعلة يف املجتمع املدين يف إجياد سبل ووسائل فعالة أخرى الذخرية وإدارهتا يف برنامج العمل ،كما مل تكن هناك إشارة
متكننا من القضاء على أسلحة تشكل هتديدا مستمرا للبشرية .صرحية إىل معاهدة جتارة األسلحة .ومع ذلك ،فإن الصك

وفيما يتعلق باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ،اليت
هلا تأثري دائم على االستقرار االجتماعي والسياسي للعديد من
بلدان اجلنوب ،وال سيما يف أفريقيا ،فإننا نرحب ببدء نفاذ
معاهدة جتارة األسلحة يف  24كانون األول/ديسمرب ،2014
اليت عقد املؤمتر الثاين للدول األطراف فيها يف جنيف يف آب/
أغسطس .وحنن ندعو مجيع البلدان اليت مل تقم بعد بالتوقيع
والتصديق على املعاهدة أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن
بغية تيسري عامليتها وتنفيذها .وسيمكننا ذلك من بلوغ هدف
إنشاء نظم رصد فعالة بغية احلد من بيع األسلحة التقليدية،
وال سيما منع حتويل هذه األسلحة إىل األسواق غري املشروعة،
وهو األمر الذي يثري الزناع وعدم االستقرار ويؤثر على
املجتمعات األفقر واألضعف.

الدويل الذي يُ ِّ
مكن الدول من التعرف على األسلحة الصغرية
واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة وتعقبها يف الوقت املناسب
وبطريقة يعول عليها ،فضال عن املساعدة والتعاون الدوليني
يف تنفيذ برنامج العمل والصك الدويل للتعقب  -وخباصة من
خالل بناء القدرات والتدريب ،فضال عن نقل التكنولوجيا
واملعدات إىل الدول اليت تطلبها  -جهود تستحق الثناء.

كما إن املفاوضات بشأن االتفاق على معاهدة لوقف
إنتاج املواد االنشطارية ألغراض عسكرية  -وهي ركن
أساسي آخر يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار  -كذلك
يف حالة مجود ،على الرغم من إحراز بعض التقدم .ويف هذه
األثناء ،جيب علينا أن نضمن أن خمزونات املواد االنشطارية يف
 32بلدا ال تقع يف األيدي اخلطأ ،وأن تدخل معاهدة احلظر
الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ من دون إبطاء .ويف الوقت
نفسه ،جيب احترام احلق الثابت للبلدان يف االخنراط يف تطوير
البحوث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية
حتت عني الوكالة الدولية للطاقة الذرية الساهرة .وحتقيقا لتلك
الغاية ،سيكون من املفيد تعزيز سلطة الوكالة وقدراهتا.

وجيب علينا كذلك أن نعمل على خفض النقل غري
املشروع لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وحتريكها
وتصنيعها ،اليت يظل انتشارها العشوائي مصدر قلق يف العديد
من مناطق العامل .وقد أكد اعتماد الوثيقة اخلتامية للمؤمتر
االستعراضي لعام  2012بتوافق اآلراء جمددا ،يف ذلك الصدد،
التزام الدول األعضاء يف األمم املتحدة بتنفيذ برنامج العمل ملنع
كما إننا نعيد تأكيد الدور احلصري ملؤمتر نزع السالح
االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من بوصفه اهليئة التفاوضية الوحيدة املتعددة األطراف بشأن
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مسائل نزع السالح ،وكذلك دور هيئة نزع السالح ،اليت مثل الفضاء اخلارجي والفضاء اإللكتروين واألسلحة الذاتية
ستكمل دورة مفاوضاهتا يف العام املقبل .ونأمل أن تكون التشغيل ،يف ذات الوقت الذي يستمر فيه تضاؤل التوازن
اهليئة قد توصلت ،حبلول ذلك الوقت ،إىل توصيات حمددة االستراتيجي واالستقرار العامليني.
للجمعية العامة .وفيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل األخرى،
ولكي يتمكن املجتمع الدويل من التصدي بفعالية هلذه
فإننا ندعو إىل التوقيع والتصديق على اتفاقية حظر استحداث التحديات األمنية فإنه جيب عليه التعاون التام مع تركيز اجلهود
وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك على املجاالت اخلمسة التالية:
األسلحة ،وحتقيق عاملية االتفاقية بشأن الذخائر العنقودية.
أوال ،جيب عليه اختاذ موقف واضح ومؤيد للمفهوم
وأخريا ،يرحب بلدي باملسامهة القيمة اليت قدمتها اجلديد لألمن الدويل .وينبغي للمجتمع الدويل التخلي عن
املنظمات غري احلكومية يف جمال نزع السالح .إننا نؤكد من عقلية احلرب الباردة وتعزيز مفهوم جديد مشترك تعاوين
جديد أنه جيب منحها املكانة اليت تستحقها يف مناقشاتنا .شامل ومستدام لألمن ،عالوة على وضع منط أمين يتسم
وختاما ،أؤكد لكم مرة أخرى ،سيدي ،استعداد وفد بلدي باإلنصاف والعدالة واملشاركة والفوائد املشتركة .ومن شأن
ملواصلة املشاركة الكاملة والبناءة يف عملنا.
ذلك أن يساعد على بناء منوذج جديد للعالقات الدولية
السيد وانغ كون (الصني) (تكلم بالصينية) :بداية ،يرتكز على التعاون الذي حيقق الفائدة للجميع ،فضال عن
أود أن أهنئكم ،سيدي ،على انتخابكم لرئاسة اللجنة األوىل بناء جمتمع ذي مصري مشترك واحد للبشرية مجعاء.
خالل هذه الدورة.
وما برحت الصني تسعى إىل بناء السالم العاملي واإلسهام

إن السالم والتنمية مها طموح البشرية املشترك .وقد
أثبت التاريخ مرارا وتكرارا أنه ال ميكن حتقيق التنمية دون توفر
السالم ،وأنه يستحيل حتقيق الرخاء دون توفر االستقرار .وأصبح
املجتمع اإلنساين أكثر ترابطا وذا مصري مشترك تلتقي فيه املصاحل
األمنية جلميع البلدان .ويشهد العامل تغريات مل يسبق هلا مثيل.
وبينما تتسم احلالة األمنية الدولية باالستقرار عموما ،فإننا نواجه
حتديات .ويستمر نشوء قضايا جيوسياسية ساخنة .ويزداد
تفشي اإلرهاب والتطرف ،يف حني ال تزال احلوكمة األمنية
العاملية مهمة شاقة .ومتر عملية حتديد األسلحة ونزع السالح
وعدم االنتشار على الصعيد الدويل مبرحلة تارخيية حامسة.

وتتعثر عملية نزع السالح النووي .وجيري تقويض سلطة
نظام عدم انتشار األسلحة النووية .ويواجه اهليكل احلايل لزنع
السالح العديد من التحديات .وال تزال هناك حاجة إىل وضع
القواعد واملعايري املتعلقة باحلدود االستراتيجية املستحدثة
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يف حتقيق التنمية العاملية وتعزيز النظام الدويل .ومل تبد الصني
مطلقا أي استهانة مبصاحل البلدان األخرى ،ولن تتخلى أبدا
عن حقوقها ومصاحلها املشروعة .وما فتئت الصني تتّبع سياسة
دفاعية وطنية ذات طابع دفاعي .وظل اجليش الصيين قوة ضاربة
دائما يف احلفاظ على السالم العاملي واالستقرار اإلقليمي .ويف
العام املاضي ،بدأت الصني تنفيذ هنج استراتيجي شامل لتعزيز
قواهتا املسلحة عن طريق اإلصالح ،وأطلقت عملية إلصالح
دفاعها الوطين وقواهتا العسكرية ،وأعلنت عن قرار خبفض
أعداد قواهتا بواقع  300 000جندي .وميثل إصالح دفاعها
الوطين وقواهتا العسكرية استراتيجية رئيسية يقتضيان من الصني
اختاذ قرار بشأهنما لكي تتمكن من مواجهة هذا الوضع الدويل
املعقد وبناء هيكل قوي للدفاع الوطين وقوات مسلحة ضاربة
على حنو يتناسب مع مكانة الصني الدولية ويتسق مع مصاحلها
األمنية واإلمنائية .وتربهن هذه اإلصالحات مرة أخرى على
التزام الصني الراسخ بالتنمية السلمية.
1631545
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ثانيا ،جيب على املجتمع الدويل أال يدخر جهدا يف
احلفاظ على التوازن االستراتيجي واالستقرار العامليني .وإن
من التطلعات املشتركة للمجتمع الدويل أن يتمكن من احلظر
التام والتدمري الشامل لألسلحة النووية ،فضال عن حتقيق
هدف إجياد عامل خال من األسلحة النووية .وينبغي السعي إىل
نزع السالح النووي بطريقة تدرجيية وعلى أساس التمسك
مببادئ احلفاظ على االستقرار االستراتيجي العاملي ،مع توفري
األمن غري املنقوص للجميع .وينبغي االمتثال لسياسة عدم
البدء باستخدام األسلحة النووية عامليا ،ما دام بوسعها أن
حتد من خطر األسلحة النووية وتقلل من خطر احلرب النووية
ومنع االنتشار النووي.
وتؤثر مسألة املنظومات الدفاعية املضادة للقذائف على
االستقرار االستراتيجي العاملي وعلى الثقة املتبادلة بني البلدان
العظمى .ونشر املنظومات الدفاعية العاملية املضادة للقذائف
من جانب الواليات املتحدة يقوض على حنو خطري املصاحل
االستراتيجية للبلدان املعنية .ومن شأنه أن يعوق عملية نزع
السالح النووي وأن يؤدي إىل سباق تسلح إقليمي ،عالوة
على تصعيد املواجهات العسكرية .ولن يساعد نشر الواليات
املتحدة لنظام دفاع صاروخي على ارتفاع عال من طراز
“ثاد” يف التخفيف من الشواغل األمنية لألطراف املعنية .ولن
يساعد ذلك النشر على حتقيق هدف نزع السالح النووي يف
شبه اجلزيرة الكورية وال يف تعزيز صون السلم واالستقرار
هناك .بل إنه سيقوض بشدة املصاحل االستراتيجية األمنية
لبلدان املنطقة ،مبا فيها الصني ،عالوة على اإلخالل بالتوازن
االستراتيجي اإلقليمي .وتعارض الصني بشدة هذا النهج
وستتخذ التدابري اليت تعتربها ضرورية للدفاع عن مصاحلها
األمنية الوطنية واحلفاظ على التوازن االستراتيجي اإلقليمي.
وحنث الواليات املتحدة ومجهورية كوريا بشدة على بذل
املزيد من اجلهد لدعم السالم واالستقرار يف شبه اجلزيرة،
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مع األخذ يف االعتبار بالشواغل املشروعة للصني والبلدان
األخرى يف املنطقة ،فضال عن إهناء عملية النشر هذه فورا.
ثالثا ،جيب على املجتمع الدويل مواكبة العصر والعمل
على تعزيز وضع قواعد ومعايري لألمن الدويل .وبينما يواصل
املجتمع الدويل تنفيذ وتطوير وحتسني القواعد واملعايري
الدولية القائمة يف املجاالت النووية والبيولوجية والكيميائية
وغريها من املجاالت ،ينبغي له أيضا إيالء االهتمام الواجب
لغياب القواعد واملعايري يف مناطق احلدود الناشئة مثل الفضاء
اإللكتروين والفضاء اخلارجي ،مع احلث بنشاط على صياغة
القواعد واملعايري اليت من شأهنا أن تُمكننا من جعل تلك
املناطق احلدودية ذات أقصى فائدة ممكنة للبشرية.
وتويل الصني أمهية كبرية لوضع القواعد واملعايري يف
جمال إدارة الشؤون األمنية العاملية ،وتتشاطر بنشاط معارفها
املتعلقة هبذا املوضوع .فالفضاء اإللكتروين ميثل ثروة مشتركة
للبشرية .وينبغي للمجتمع الدويل أن يأخذ مصاحل املجتمع
الذي يربطه مصري مشترك بعني االعتبار وأن حيافظ على أمن
الفضاء اإللكتروين وتنميته .وتدعو الصني إىل إنشاء نظام مبين
على القواعد للفضاء اإللكتروين ،يرتكز على مبادئ السالم
والسيادة والفوائد الشاملة واحلوكمة املشتركة .وينبغي لنا ،يف
سياق تلك العملية ،أن نواصل دراسة تطبيق القانون الدويل
القائم دون أي آراء ُمسبقة واستكشاف إمكانية وضع قواعد
دولية جديدة للتصدي للتحديات الراهنة .ويف هذه املرحلة،
ينبغي أن نركز على إعداد مدونة لقواعد السلوك للجهات
الفاعلة الوطنية ألن من شأن ذلك أن يساعدنا على حتقيق قدر
أكرب من التفاهم املشترك .ويف ذلك الصدد ،تؤيد الصني عمل
فريق اخلرباء احلكوميني املعين بالتطورات يف ميدان املعلومات
واالتصاالت السلكية والالسلكية يف سياق األمن الدويل.
رابعا ،جيب على املجتمع الدويل بذل جهود مستمرة
لتعزيز آليات معاهدات نزع السالح املتعددة األطراف.
واملعاهدات القائمة لتحديد األسلحة ونزع السالح وعدم
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االنتشار هي الركائز لضمان استقرار نظام األمن الدويل.
وال ريب أن معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية متثل حجر
الزاوية للنظام الدويل لعدم انتشار األسلحة النووية .وجيب
تعزيز الركائز الثالث للمعاهدة :نزع السالح النووي ،وعدم
االنتشار النووي ،واالستخدامات السلمية للطاقة النووية،
بطريقة رشيدة شاملة ومتوازنة .ألهنا تؤثر على أمن مجيع
الدول ورفاه شعوهبا .ومن شأن الكيل مبكيالني وغريه من
النُهج االنتقائية تقويض سلطة معاهدة عدم االنتشار وقيمتها
على حنو خطري ،عالوة على التسبب يف عواقب سلبية .وينبغي
التشديد على أنه ال غىن عن مؤمتر نزع السالح بوصفه اهليئة
التفاوضية الوحيدة املتعددة األطراف لزنع السالح .ونؤكد
معارضتنا ألي هنج يرمي إلنشاء نظم جديدة خارج املؤمتر ،مبا
يؤدي إىل إضعاف ركيزة آليات األمن الدويل .ومن املؤكد أن
هذا ليس هو السبيل الصحيح حلل املشاكل.
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وفيما يتعلق باملسألة النووية يف شبه اجلزيرة الكورية ،تعتقد
الصني أنه ال بد من نزع السالح النووي يف شبه اجلزيرة الكورية
وصون السالم واالستقرار يف كل من شبه اجلزيرة واملنطقة.
ومن املهم ضمان معاجلة املسألة من خالل احلوار والتشاور مع
االحترام الفعلي للنظام الدويل لعدم االنتشار النووي.

ويف كلمته املوجهة إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السبعني،
شرح الرئيس الصيين شي جني بينغ آراء ومواقف الصني بشأن
السلم واألمن الدوليني (انظر  .)A/70/PV.13لقد احترمت
الصني التزاماهتا ،إذ أرسلت أكثر من  30 000فرد من حفظة
السالم إىل  29عملية من عمليات حفظ السالم .ومن بني
األعضاء الدائمني يف جملس األمن ،فإن الصني هي أكرب مساهم
حبفظة السالم وثاين أكرب مساهم يف تكاليف عمليات األمم
املتحدة حلفظ السالم .وقد قدمنا املساعدة اإلنسانية إلزالة
األلغام يف أشكال خمتلفة إىل أكثر من  40بلدا يف آسيا وأفريقيا
خامسا ،جيب على املجتمع الدويل أن يعمل بنشاط وأمريكا الالتينية .ويف هذا الشهر ،ستستضيف الصني دورة
وحكمة للتصدي للقضايا الدولية الساخنة .وجيب علينا تدريبية على إزالة األلغام ملشاركني من كمبوديا ومصر يف
اعتماد هنج شامل مع النظر يف األوضاع السابقة واحلالية .ناجنينغ وستزود هذين البلدين مبعدات ومتويل إلزالة األلغام.
وينبغي أن نركز على حل املسائل األمنية اإلقليمية امللحة
فاألمن مثني كاهلواء ،لكن الناس ال يشعرون بذلك إال
واستكشاف سبل التصدي للتهديدات األمنية املحتملة ،جتنبا عندما يتالشى .والصني مستعدة للعمل مع سائر أعضاء
للخروج حبلول جزئية فحسب .ولطاملا عملت الصني بنشاط املجتمع الدويل وملواصلة املشاركة بفعالية يف احلوكمة األمنية
للمساعدة يف حل القضايا الساخنة هذه.
العاملية ،لكي يتسىن ترسيخ مفهوم أمين جديد يف أذهان

وفيما يتعلق باملسألة النووية اإليرانية ،فما زالت الصني الناس ولكي تستمر التدابري األمنية اجلديدة لصاحل مجيع البشر
متمسكة دائما باختاذ موقف موضوعي وعادل ،كما أهنا والسالم والتنمية إىل األبد.
أسهمت يف وضع خطة العمل الشاملة املشتركة من خالل
السيد مارتنس (أنغوال) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
تشجيع املحادثات السلمية واحلوار .كما شجعت الصني
أبدأ بتهنئتكم ،سيدي ،على انتخابكم لرئاسة اللجنة األوىل
بنشاط حتديث مشروع مفاعل آراك الذي يعمل باملاء الثقيل
وأن أؤكد لكم كامل دعم الوفد األنغويل وتعاونه يف عمل
وغريه من أنشطة املتابعة املتصلة بتنفيذ خطة العمل الشاملة
املشتركة .ونأمل أن تقوم األطراف املعنية باحترام تعهداهتا اللجنة .وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لإلشادة بالسفري فان
السياسية والوفاء بالتزاماهتا على حنو متوازن ،ومعاجلة منازعاهتا أوستريوم على قيادته للجنة خالل الدورة السابقة.
بشكل مناسب والدفع حنو تنفيذ خطة العمل.
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كما يؤيد وفد بلدي البيان الذي ألقاه سعادة املمثل
الدائم لتونس بالنيابة عن املجموعة العربية ،والبيان الذي ألقته
إندونيسيا بالنيابة عن حركة بلدان عدم االحنياز ،على التوايل
(انظر .)A/C.1/71/PV.2
ومتشيا مع بيان املجموعة األفريقية ،فإن وفد بلدي يؤكد
على أمهية قرار اجلمعية العامة  47/70يف دعوته مجيع الدول،
وال سيما الدول احلائزة لألسلحة النووية ،إىل أن تأخذ يف
االعتبار العواقب الكارثية للجوء إىل أسلحة اإلفناء هذه .ونؤكد
أيضا على قرار اجلمعية العامة  34/70بوصفه عنصرا أساسيا
للجهود املتعددة األطراف لزنع السالح اليت توفر خريطة طريق
حمددة صوب حتقيق اتفاقية شاملة بشأن نزع السالح النووي،
هبدف حظر استحداث األسلحة النووية وإنتاجها وحيازهتا
واقتنائها واختبارها وتكديسها ونقلها واستعماهلا أو التهديد
باستعماهلا والقضاء التام على هذه األسلحة.
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النظام القائم مل يتمكن من وقف االنتشار ،يسود مناخ من
اخلوف املستمر من أنه نظرا لتزايد التوترات يف معظم مناطق
العامل ،قد يلجأ مزيد من البلدان إىل استحداث هذه األسلحة
أو إنتاجها أو حيازهتا يف سعيها إىل حتقيق املصاحل الوطنية ويف
انتهاك للقانون الدويل.

إن خطر وقوع أسلحة الدمار الشامل اآلخذة يف
االنتشار يف أيدي جهات من غري الدول جيب أيضا أن يكون
عنصرا أساسيا يف املناقشة املتعلقة بعدم االنتشار .جيري حاليا
استعراض شامل حلالة تنفيذ القرار  ،)2004( 1540الذي
تلتزم مبوجبه الدول األعضاء يف األمم املتحدة بتعزيز التزاماهتا
مبوجب معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية واتفاقية األسلحة
الكيميائية واتفاقية األسلحة البيولوجية ،مع االعتراف باألدوار
الشاملة اليت تضطلع هبا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة
حظر األسلحة الكيميائية يف اجلهود الرامية إىل سد الثغرات
ويود الوفد األنغويل أن يؤكد األمهية البالغة واحليوية يف تدابري التنظيم واإلنفاذ ،مبا يف ذلك أنشطة االنتشار املتصلة
لتعددية األطراف يف جماالت نزع السالح وعدم االنتشار باإلرهاب من جانب اجلهات من غري الدول.
إن التهديد الذي يشكله وجود األسلحة النووية على
واألمن الدويل ،ويكرر تأكيد التزامه باملبادئ واألهداف
املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة وتلك اليت تبناها حركة عدم البشرية حقيقي وجيب أال يستهان به .وهذا هو السبب يف أن
االحنياز .وبتأييدنا للبيان الذي أُديل به بالنيابة عن حركة عدم نزع السالح النووي واإلزالة الكاملة لألسلحة النووية ،وهو
االحنياز ،فإننا نسلط الضوء على الدعوة إىل اختاذ تدابري فعالة ما ميثل اهلدف الرئيسي ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية،
بشأن نزع السالح النووي .ويف هذا الصدد ،حنث بلدان ال يزال إحدى األولويات الرئيسية للسياسة اخلارجية ألنغوال.
حركة عدم االحنياز على اختاذ خطوات ملموسة هتدف إىل ولإلطار األفريقي املتعلق بعدم انتشار األسلحة النووية ،وهو
معاهدة بليندابا ،أمهية يف هذا الصدد من خالل إنشائه ملنطقة
التخلي عن هذه األسلحة وتفكيكها.
مل يربح نزع السالح ،وال سيما نزع السالح النووي ،خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا.

يف صميم جهود املجتمع الدويل ،منذ تأسيس األمم املتحدة،
من خالل إنشاء نظام قوي لعدم االنتشار ،باعتباره شرطا
أساسيا لتحقيق السلم واألمن الدوليني ،ومنع خطر اللجوء إىل
األسلحة النووية .لقد تبىن املجتمع الدويل مكافحة االنتشار
النووي حمققا نتائج متباينة .وينبغي االعتراف بأنه نظرا ألن
1631545

ويساور أنغوال بالغ القلق إزاء التحديات والزناعات
اجلارية يف أفريقيا ويف أماكن أخرى .ويسهل اآلن احلصول
على األسلحة اليت تُشترى رخيصة عن طريق الشبكات
اإلجرامية وتوردها عموما دول تشارك يف ألعاب خطرة للنفوذ
والسلطة إىل اجلماعات املسلحة من غري الدول واإلرهابيني،
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مما يؤدي إىل نشر الدمار والفوضى .وأصبحت األسلحة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة هي أسلحة الدمار الشامل احلقيقية
يف الزناعات يف أفريقيا ويف الشرق األوسط ويف أماكن أخرى.
وبالنظر إىل الطابع املدمر اهلائل هلذه األسلحة ،نرى أنه ينبغي
تعزيز نظام مراقبة األسلحة الصغرية ،الذي يسعى إىل مراقبة
االجتار باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتوريدها إىل
جهات فاعلة من غري الدول ،وينبغي تطبيق تدابري تقييدية،
وفقا لقرار جملس األمن  .)2004( 1540وتعزيز أمن احلدود
يف أفريقيا أمر أساسي يف تقييد االجتار باألسلحة وتنفيذ
واليات أخرى ،مثل بروتوكول نريويب ملنع األسلحة الصغرية
واألسلحة اخلفيفة يف منطقة البحريات الكربى والقرن األفريقي
ومراقبتها واحلد منها.
ومن أجل ترمجة التزام أنغوال بتنفيذ نظم عدم االنتشار
اليت تتوىل مراقبة حيازة أسلحة الدمار الشامل ،فإن احلكومة
األنغولية تعكف على صياغة التشريعات املالئمة واعتماد تدابري
عملية لتحقيق تلك الغاية .وقد أنشأنا سلطة وطنية للرقابة على
األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل ،بتنسيق
من وزارة الدفاع الوطين ،األمر الذي جيعل أنغوال متقيدة
بالتزاماهتا الدولية مبوجب الصكوك ذات الصلة املتعلقة بعدم
االنتشار .كما ص ّدقت أنغوال على معاهدة احلظر الشامل
للتجارب النووية واتفاقييت األسلحة الكيميائية والبيولوجية.
يف اخلتام ،فإننا سنسعى جاهدين إىل ضمان أن تركز
مداوالتنا هنا على النهوض بعمل اللجنة عن طريق تعزيز اإلرادة
السياسية ،استنادا إىل مبادئ الشفافية والتحقق واالستدامة فيما
خيص تدابري نزع السالح واألمن على الصعيد الدويل .ونعتقد
أن ذلك سيثري مناقشتنا لضمان جناح عمل اللجنة عموما.
وأخريا ،وبالنيابة عن وفد بلدي ،أود أن أثين على املبادرات
اليت اختذهتا بعض الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون
اإلقليمية لتعزيز عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل واألسلحة
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التقليدية .ويف هذا الصدد ،فإنا نؤيد مبادرة نيجرييا املتعلقة
بتقدمي مشاريع قرارات بشأن معاهدة إنشاء منطقة خالية
من األسلحة النووية ،ومركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم
ونزع السالح يف أفريقيا ،والتدريب مبنحة زمالة واخلدمات
االستشارية لألمم املتحدة.
السيد هتني لني (ميامنار) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
أشارك املتكلمني السابقني يف هتنئتكم ،سيدي ،وأعضاء
املكتب على انتخابكم .وأود أن أؤكد لكم دعم وفد بلدي،
وتعاونه الكامل معكم.
إن األسلحة النووية هي أكثر األسلحة خطورة وتدمريا
على وجه األرض .ومن مث ،يشكل نزع السالح النووي أولوية
بالنسبة ملعظمنا .وتواصل ميامنار االعتقاد أن الضمانة الوحيدة
ضد استخدام أو التهديد باستخدام األسلحة النووية تتمثل
يف القضاء التام عليها .واستمرار وجود وحيازة قلة هو مبثابة
حافز للبقية المتالك أسلحة نووية ،وهو مسار خطري للجميع.
وإذا أردنا إجياد عامل أكثر أمانا وأمنا ،يسوده السلم واألمن
واالستدامة ،جيب أن نأخذ أمن اجلميع على حممل اجلد ،وليس
أمن قلة وحلفائهم .وقد عرب الكثريون يف القاعة عن رأي
مفاده ضرورة حظر األسلحة النووية ،على غرار أسلحة الدمار
الشامل األخرى .وجيب حظرها من مجيع اجلوانب ،كتدبري
مؤقت يؤدي إىل إزالتها.
ويف هذا الصدد ،ترحب ميامنار باخلطوات املتخذة على
الصعيد الثنائي يف سياق معاهدة ستارت اجلديدة .بيد أننا نود
أن نرى اختاذ تدابري أسرع وأكثر جرأة لإلزالة التامة لألسلحة
النووية ،يف إطار زمين ميكن توقعه .ومتثل معاهدة عدم انتشار
األسلحة النووية ،حجر الزاوية يف نزع السالح وعدم االنتشار
النوويني .وجيب على مجيع األطراف الوفاء بااللتزامات املترتبة
عليها مبوجب املادة السادسة من معاهدة عدم انتشار األسلحة
النووية ،حبسن نية وبإرادة سياسية متجددة ،وال سيما الدول
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احلائزة لألسلحة النووية .ويتعني أال يعترب التمديد الالهنائي منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،اليت أدت إىل التخلص من
للمعاهدة يف  ١٩٩٥أمرا مسلما به .وجيب متابعة تنفيذ مجيع  ٩٣يف املائة من مجيع األسلحة الكيميائية املعلن عنها حىت
الركائز الثالث للمعاهدة بطريقة متوازنة .ويف الوقت نفسه ،اآلن.
جيب إرجاع مؤمترات استعراض معاهدة عدم االنتشار إىل
وتؤكد ميامنار من جديد دعمها وثقتها املتواصلة يف أمهية
مسارها الصحيح ،من خالل رفع مستوى الثقة بني الدول
مؤمتر نزع السالح بوصفه املحفل التفاوضي املتعدد األطراف
احلائزة لألسلحة النووية والدول غري احلائزة لألسلحة النووية،
الوحيد لزنع السالح .ويف العام املاضي ،الحظت رئاستنا
ولكن ال ميكن اكتساب هذه الثقة املتبادلة إال من خالل
احلاجة الكبرية إىل املزيد من اإلرادة السياسية من جانب بعض
إجراءات ملموسة يف امليدان.
الدول األعضاء يف مؤمتر نزع السالح ،من أجل التغلب على
واستمرار االعتماد على الردع النووي ينبع من وجود اجلمود .وجيب على وجه السرعة التصدي الستمرار الركود
األسلحة النووية بالذات .ويؤدي وجودها إىل انعدام األمن يف مؤمتر نزع السالح وحلالة العقم يف هيئة نزع السالح التابعة
لدى اآلخرين .ومن مث ،يتزايد اعتماد كل طرف على ردع لألمم املتحدة ،وذلك من خالل عقد دورة اجلمعية العامة
ترسانته .وجيب وضع حد هلذه احللقة املفرغة .وترحب ميامنار االستثنائية الرابعة املكرسة لزنع السالح.
بتقرير وتوصيات الفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين
إن التفاوض يف مؤمتر نزع السالح على معاهدة بشأن
باملضي قدما مبفاوضات نزع السالح النووي املتعددة األطراف
(انظر  ،)A/71/371الذي أنشئ مبوجب القرار  ،33/70اإلنتاج املستقبلي ،واملخزونات املوجودة من املواد االنشطارية،
بوصفه إسهاما هاما يف حتقيق اهلدف النهائي املتمثل يف اإلزالة أمر طال انتظاره .وجيب أن نضاعف جهودنا وأن جندد اإلرادة
التامة لألسلحة النووية .ويؤيد قرار جملس األمن  2310السياسية للتفاوض املبكر بشأن هذه املسألة .ونكرر دعوتنا إىل
( )2016األهداف الواسعة النطاق ملعاهدة احلظر الشامل التفاوض وإبرام صك قانوين دويل ينص على منح ضمانات
للتجارب النووية .ويعد إضفاء الطابع العاملي على املعاهدة ،أمنية غري مشروطة للدول غري احلائزة لألسلحة النووية ضد
والتعجيل ببدء نفاذها ،أمرا أساسيا لكي تكون فعالة .وندعو استخدام أو التهديد باستخدام األسلحة النووية حتت أي
مجيع الدول اليت مل توقَّع على املعاهدة أو مل تصدق عليها ،ظرف من الظروف.
ّ
ويعزز إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف جنوب
وال سيما الدول الثماين املتبقية املدرجة يف املرفق  ،2إىل القيام
بذلك دون املزيد من التأخري؛ وتتعارض التجارب النووية اليت شرق آسيا معايري نزع السالح النووي وعدم انتشاره على
جيريها أي طرف حتت أي ظرف من الظروف ،مع هدفنا الصعيد العاملي ويعزز اجلهود الدولية املبذولة لتحقيق السالم
واألمن .ونوصي الدول احلائزة لألسلحة النووية بتكثيف
املشترك املتمثل يف حتقيق السالم واألمن للجميع.
ونرى أن األسلحة الكيميائية والبيولوجية أسلحة غري جهودها حلل مجيع املسائل املعلقة فيما يتعلق بالتوقيع والتصديق
متحضرة وغري إنسانية .ويشكل أي انتهاك لاللتزامات شبه على املعاهدة ،وحنن ملتزمون متاما بتوسيع االنضمام إليها.
ويظل قرار جملس األمن  )2004( 1540ميثل التزاما أساسيا
العاملية ،مبوجب املعاهدات ذات الصلة ،حتديا مباشرا لسالمة
هذه الصكوك القانونية وحلضارتنا .وال ينبغي أبدا التغاضي للدول فيما يتعلق بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل .وتشكر
عن أي انتهاك هلا .وعلى اجلانب املشرق ،نود أن نشيد بعمل ميامنار مكتب شؤون نزع السالح واملركز اإلقليمي للسالم ونزع
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السالح يف آسيا ومنطقة املحيط اهلادئ على دعمهما ملائدتنا فإن العالقة املحتملة بني اإلرهاب واألمن الكيميائي والبيولوجي
املستديرة الوطنية بشأن تنفيذ القرار  ،)2004( 1540اليت والنووي ،خطر يتعني علينا وضعه يف احلسبان.
عقدت يف ناي بيي تاو ،عاصمتنا ،يف أوائل هذا العام.
ولذلك ،فإن تعزيز نزع السالح وعدم االنتشار مل يسبق
وعلى الرغم من أن أولوياتنا الوطنية تركز على عمليات
إحالل الدميقراطية يف بلدنا ،مل يغب عن أذهاننا جدول أعمالنا
اخلاص بزنع السالح .ويف عام  ،2013وقعت ميامنار على
بروتوكول إضايف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وصدقت
يف عامي  2014و  ،2015على الترتيب ،على اتفاقييت
األسلحة البيولوجية واألسلحة الكيميائية .وشكل تصديقنا
على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية يف  ٢١أيلول/
سبتمرب أحدث خطوة يف جهودنا لتحقيق أهدافنا املتعلقة بزنع
السالح .وستقدم ميامنار مشروع قرار (،)A/C.1/71/L.26
يركز على اختاذ خطوات ملموسة وعملية تؤدي إىل اإلزالة
الكاملة لألسلحة النووية .وسنتدارس ذلك بشكل أكرب يف
مناقشات املجموعة املناسبة.

له أن كان ملحا بقدر إحلاحه اآلن .إن القضاء التام على
أسلحة الدمار الشامل هو أحد املبادئ التأسيسية لألمم املتحدة
والسبيل الوحيد الجتناب الدمار .ويصادف هذا العام الذكرى
السنوية العشرين لفتح باب التوقيع على معاهدة احلظر الشامل
للتجارب النووية .وحنن نرحب بأحدث التصديقات ،ولك ن
لألسف وعلى الرغم من التأييد الكاسح للمعاهدة ،فإهنا مل
تدخل بعد حيز النفاذ .وحنث مجيع الدول على التصديق عليها
ألن دخوهلا حيز النفاذ سيمثل خطوة حيوية حنو عامل أكثر أمنا
للجميع .وحىت ذلك احلني ،ندعو مجيع الدول إىل االمتناع
عن أي عمل من شأنه أن يتعارض مع الغرض منها .ويساور
سان مارينو ،يف ذلك الصدد ،قلق شديد إزاء التجارب النووية
اليت أجرهتا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وتدين ذلك
السلوك غري املسؤول بشدة.

يف اخلتام ،آمل أن نتمكن معا من إحراز تقدم حنو جعل
ومن املؤسف أن نظام نزع السالح وعدم االنتشار
العامل أكثر أمانا من خالل عملنا يف اللجنة خالل األسابيع
النوويني قد أحرز تقدما بطيئا جدا يف السنوات األخرية .وقد
املقبلة.
السيدة بارتوليين (سان مارينو) (تكلمت باإلنكليزية) :كان عجز مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة
بادئ ذي بدء ،أهنئكم ،السيد الرئيس ،وأعضاء املكتب على النووية الستعراض املعاهدة عام  2015عن التوصل إىل وثيقة
انتخابكم .إنين على ثقة بأن اللجنة ،حتت قيادتكم ،ستكون ختامية بتوافق اآلراء خميبا لآلمال بشكل خاص .لذلك ،فإننا
ندعو مجيع الدول إىل املشاركة البناءة يف الدورة اجلديدة
فعالة جدا ومثمرة للغاية.
الستعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،اليت تظل
إن التحديات اهلائلة اليت تواجه املجتمع الدويل اليوم مل يسبق
حجر الزاوية يف نظام عدم االنتشار النووي .وال ينبغي أبدا
هلا مثيل .فالعبء الثقيل للزناعات اجلارية يف مناطق عديدة من
لشعب أو بلد أن مير بتجربة اخلراب واآلثار املدمرة لتفجري
العامل ،مع جتاهل األطراف املتحاربة املزعج حلقوق اإلنسان
نووي ،ويبني الدعم الدويل اهلائل للتعهد اإلنساين احلاجة
والقانون الدويل اإلنساين ،قد وصل إىل مستوى غري مقبول.
امللحة إىل معاجلة هذه املسألة .وتقدر سان مارينو جهود
وعالوة على ذلك ،فإن العدد املتزايد من اهلجمات اإلرهابية
وعمل الفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين باملضي
املروعة يف العامل جتعل احلالة أكثر مدعاة للقلق .واليوم ،ال ميكن
قدما مبفاوضات نزع السالح النووي املتعددة األطراف (انظر
ألي دولة أن تدعي أهنا مبنأى عن اهلجمات اإلرهابية ،ولألسف،
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 ،)A/71/371الذي أظهر استعداد العديد من الدول لبدء عملية
التفاوض على صك ملزم قانونا حلظر األسلحة النووية.
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وينبغي أن تكون محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة من
بني أولوياتنا .فقد مت يف السنوات األخرية استهداف املنازل
واملستشفيات واملدارس واهلياكل األساسية احليوية يف العديد من
البلدان وقصفها .ولألسف ،فقد استخدمت كذلك األسلحة
املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان ،مما تسبب يف معاناة ال داعي
هلا وأسفر عن تشريد وقتل العديد من املدنيني .إننا حنث مجيع
األطراف على االمتناع عن استخدام األجهزة املتفجرة يف املناطق
املأهولة بالسكان ،بغية التقليل ألدىن حد من اإلصابات الشديدة
ووفيات املدنيني ،مبن فيهم األطفال والعاملون يف جمال املعونة.

إن مجهورية سان مارينو قلقة جدا إزاء احلوادث األخرية
املتعلقة باستخدام املواد الكيميائية ضد املدنيني ،وتدين بشدة
أي استخدام لألسلحة الكيميائية من جانب أي طرف.
فاستخدام هذه األسلحة يشكل انتهاكا واضحا للقانون
الدويل ،وجيب أن خيضع املسؤولون عن هذه االنتهاكات
للمساءلة .ويف ذلك الصدد ،فإن التفاقية األسلحة الكيميائية
واتفاقية األسلحة البيولوجية كليهما أمهية حامسة .وسيكون
إننا نشعر بالقلق العميق إزاء تلك األعمال ،ونعتقد
ألي هجوم بيولوجي عواقب مفجعة وال ميكن تداركها.
ونرحب باملؤمتر االستعراضي املقبل للدول األطراف يف اتفاقية أن محاية املدنيني من األسلحة العشوائية هو أحد واجباتنا
األسلحة البيولوجية يف تشرين الثاين/نوفمرب ،ونعترب املؤمتر األساسية .إننا نعيش يف فترة من عدم االستقرار اجليوسياسي
تسببت يف ازدياد األخطار اليت تتهدد األمن على الصعيد
فرصة لتعزيز االتفاقية.
ويساور سان مارينو قلق بالغ إزاء ارتفاع عدد اإلصابات العاملي ويف سباق للتسلح وتزايد يف األخطار النووية .ويتعني
اليت تسببها األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وإزاء النقل علينا اآلن مضاعفة جهودنا للتصدي لألخطار احلالية بتجديد
غري املسؤول لألسلحة واالجتار غري املشروع هبذه األسلحة .اإلرادة السياسية وتنشيط جدول أعمال نزع السالح ،واضعني
وميثل االعتماد األخري ملعاهدة جتارة األسلحة والعدد املتزايد من يف االعتبار أنه ال يوجد بلد ميكن أن يواجه مبفرده العدد
التصديقات عليها جناحا ملحوظا وخطوة يف االجتاه الصحيح .املتزايد من التحديات اليت نشهدها اليوم.
فاملعاهدة حتدد معايري عاملية قوية ملعاجلة املشكلة الشائكة اليت
وإحراز تقدم يف جمال نزع السالح هو مسؤوليتنا
تسهم يف تقويض السالم واألمن الدوليني .يؤجج االجتار غري املشتركة وينبغي أال تكون منظوراتنا املختلفة ذريعة للتقاعس
املشروع الزناعات وعدم االستقرار والعنف يف مجيع أحناء
عن العمل .وإذا أردنا فعال التغلب على عقبات اليوم ،فيتعني
العامل ،مما يتسبب يف معاناة إنسانية شديدة ويضعف التنمية.
علينا مجيعا العمل جبد واملشاركة حبسن نية وبروح من احلوار
وقد مت التأكيد كذلك على تلك الصلة بني التنمية والسالم
والتعاون .وهذا وحده هو السبيل الوحيد لكي تكون لدينا
واألمن يف خطة التنمية املستدامة لعام  2030اليت التزمنا فيها
فرصة حقيقية للوفاء بواليتنا وإجياد عامل أكثر أمنا لنا ولألجيال
مجيعا خبفض تدفقات األسلحة غري املشروعة بشكل كبري
حبلول عام  .2030ولذلك جيب علينا اآلن العمل على تنفيذ املقبلة.
السيد العتوم (األردن) :أود يف البداية ،أن أتقدم إليكم
ذلك اهلدف ،ونرحب ،يف ذلك الصدد ،بالنتيجة الناجحة
لالجتماع السادس الذي تعقده الدول كل سنتني بشأن تنفيذ خبالص التهنئة ،السيد الرئيس ،مبناسبة انتخابكم لرئاسة اللجنة
برنامج العمل ملنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية األوىل للدورة احلادية والسبعني للجمعية العامة .إن وفد بلدي
واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه .على ثقة تامة بأنكم ،مبا لكم من قدرات وخربات متميزة،
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ستسامهون يف إجناح أعماهلا .وال يفوتين يف هذا الصدد عدم االنتشار األسلحة النووية لعام  .2015وعليه ،ندعو
الدول املودع لديها معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية إىل
اإلعراب كذلك عن هتانينا إىل بقية أعضاء املكتب.
كما يضم وفد بلدي صوته إىل البيان الذي ألقاه سعادة االلتزام مبسؤولياهتا والعمل على تنفيذ القرارات املترتبة على
املمثل الدائم لتونس بالنيابة عن املجموعة العربية ،والبيان هذه املعاهدة.
كما نعيد التأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل للمعاهدة
الذي ألقته إندونيسيا بالنيابة عن جمموعة بلدان عدم االحنياز
وإخضاع مجيع منشآهتا وأنشطتها النووية لنظام الضمانات
(انظر .)A/C.1/71/PV.2
تعترب اللجنة األوىل منصة ذات أمهية قصوى للتصدي الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية .إن حتقيق هدف العاملية
للتحديات اليت تواجه األمن والسلم الدوليني يف جمال نزع بالنسبة ملنع االنتشار وتشجيع الدول طوعيًا على الوفاء
السالح وعدم االنتشار وأسلحة الدمار الشامل واألسلحة بالتزاماهتا بعدم السعي المتالك السالح النووي يف الشرق
التقليدية .كما توفر اللجنة األوىل الفرصة ملراجعة وتقييم األوسط يقتضي تفعيل وتنفيذ قرار املؤمتر االستعراضي لعام
التقدم املحرز يف تنفيذ االتفاقيات واملعاهدات ذات العالقة 1995 .والقاضي جبعل منطقة الشرق األوسط برمتها خالية
وهلذا ،فإنه يتوجب على الدول األعضاء التأكد من أن اللجنة من أسلحة الدمار الشامل مبا فيها األسلحة النووية .وهو القرار
تقوم بالدور املناط هبا وهو ما سنعمل عليه من جانبنا خالل الذي واكب يف حينه متديد املعاهدة إىل أجل غري مسمى ويف
إطار تسوية مل تكن قابلة للتجزئة.
انعقاد أعمال اللجنة.
إننا يف اململكة األردنية اهلامشية ،وألننا دولة تؤمن بثقافة
السالم وأمهية حتقيق األمن يف العامل فقد قمنا بترمجة ذلك
على أرض الواقع من خالل انضمامنا إىل السواد األعظم من
االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة باألسلحة النووية
وأسلحة الدمار الشامل ،وتطبيقنا األمني لاللتزامات اليت ترتبها
علينا.

إن معاهدة عدم االنتشار رسخت وأ ّطرت يف مادهتا
الرابعة حق الدول يف االستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وحنن يف األردن نشدد على أن االستخدامات السلمية للطاقة
النووية من قبل مجيع الدول ّ
تشكل حقًا أصي ً
ال تصونه معاهدة
عدم االنتشار ،سيما وأن الكثري من الدول حتتاج إىل تطوير
برامج لالستخدامات السلمية للطاقة النووية ّ
لتشكل عنصرًا
من شبكات إنتاج الطاقة وطنيًا فيها ،وخصوصًا تلك الدول
اليت ال تتواجد فيها مصادر أخرى للطاقة تغنيها عن تنويع
مصادر الطاقة ،واللجوء إىل خيار استخدام الطاقة النووية
لغايات سلمية وتنموية ال غىن عنها إلجناح وإجناز عملية
التنمية املستدامة.

ويأيت يف مقدمة ذلك التزاماتنا مبوجب معاهدة عدم
انتشار األسلحة النووية ومعاهدة احلظر الشامل للتجارب
النووية .كما أن األردن عضو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ويف منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،وغريها من املنظمات
واملعاهدات الدولية املتعلقة بأسلحة الدمار الشامل واحلد
وغين عن القول أن هذه االستخدامات السلمية جيب
من انتشارها .وهلذا فإن األردن يدعو إىل تدعيم جمال األمن
النووي الدويل ،مبا يف ذلك منع هتريب املواد النووية ،وإىل أن تراعي أقصى معايري األمن واألمان املتعارف عليها دوليًا،
تعزيز معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية .ويف هذا الصدد ،مثلما أن هذه االستخدامات السلمية والربامج جيب أن ختضع
نعرب عن أسفنا العميق لفشل املؤمتر االستعراضي ملعاهدة للرقابة اليت تتوالها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وفقًا لنظام
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الضمانات الشاملة املعمول به يف الوكالة ،ومبا يضمن ممارسة
الدول حلقها يف االستخدام السلمي األصيل يف املعاهدة ،ويف
نفس الوقت يضمن أال تكون برامج االستخدامات السلمية
جمرد واجهة لربامج غري سلمية.
ّ

حتديًا للمجتمع الدويل .ويف عامل متزايد الترابط والتعقيد،
مل يبق أي بلد يف منأى عن التأثر بذلك ،وال سيما انتشار
اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل .ونتيجة لذلك ،فإن
املسائل املتعلقة بتحديد األسلحة ونزع السالح وعدم االنتشار
قد أصبحت أكثر أمهية من أي وقت مضى ،واملواضيع اليت
ما فتئنا نناقشها خالل األيام القليلة املاضية أصبحت متزايدة
األمهية .وما حنتاج إليه اآلن هو توحيد القوى يف البحث عن
حلول مشتركة ،فيما ننطلق من فرضية أن التعددية املفيدة
ضرورية ،وكذلك ممكنة التحقيق ،إذا أبدينا مجيعًا االستعداد
وااللتزام بالعمل معًا بروح من التعاون والتوافق.

ختامًا ،سيدي الرئيس ،يؤكد وفد بلدي على دعمه التام
ألعمال اللجنة األوىل ويتطلّع للعمل مع مجيع الدول األعضاء
بشكل وثيق ،وذلك حتت قيادتكم خالل هذه الدورة.

“التحكم يف الطاقة النووية إىل املدى الالزم
لضمان استخدامها يف األغراض السلمية فقط [و] إزالة
 ...ومجيع األسلحة الرئيسية األخرى اليت ميكن تعديلها
ألغراض التدمري الشامل” (القرار ( ١د )1-الفقرة 5
(ب) و (ج))،

لقد أصبح التقدم التكنولوجي املتسارع يف عامل الفضاء
اإللكتروين حتديًا دوليًا حيتّم علينا العمل على تكثيف اجلهود
املشتركة من أجل إجياد آلية ف ّعالة ملواجهة خطر املجموعات
اإلرهابية اليت تسعى الستغالل هذا الفضاء للقيام بأنشطتها
اإلرهابية .وفيما يتعلق باستخدامات الفضاء اخلارجي ،فإننا نشدد
على ضرورة منع تسليحه وعلى حق مجيع الدول يف استخدامه
وبالعودة يف الزمن إىل الدورة األوىل للجمعية العامة وأول
مسعى دويل يف هذا الصدد
لألغراض السلمية فقط .وهلذا فإن أي ً
ينصب على تقنني وتنظيم هذا احلق وليس على تقييده .قرار اختذته يف كانون الثاين/يناير  ،١٩٤٦جنده يدعو إىل:
جيب أن ّ

السيد فويتش (صربيا) (تكلم باإلنكليزية) :أنضم إىل
زمالئي يف هتنئتكم ،سيدي ،وسائر أعضاء املكتب على
وميكننا أن نرى أننا على مسافة كبرية من اهلدف الذي
انتخابكم يف مناصبكم .وأود أيضًا أن أغتنم هذه الفرصة لكي
أؤكد لكم كامل دعم وفد بلدي وأنتم تضطلعون بواجباتكم حددناه ألنفسنا آنذاك  -وهو هدف إجياد عامل ٍ
خال من
األسلحة النووية .تشكل أسلحة الدمار الشامل وانتشار
اهلامة.
وتؤيد مجهورية صربيا البيان الذي أديل به باسم وحتديث األسلحة النووية حتديات خطرية للسالم واالستقرار
االحتاد األورويب يف وقت سابق من مناقشة هذا العام (انظر الدوليني ،ويزيد من صعوبة تطور عملية التنمية املستدامة.
 .)A/C.1/71/PV.2غري أنين سأقضي بضع حلظات ألسلط وما حنتاج إليه هو الوحدة يف مساعينا لبناء عامل أكثر سالمة
الضوء على بعض أولويات وإجراءات بلدي اليت اختذناها فيما وأمنًا ،وأول خطوة صحيحة يف هذا االجتاه هي احترام املبادئ
والقواعد الدولية القائمة يف ميدان نزع السالح وعدم االنتشار
يتعلق ببعض املسائل اهلامة املدرجة يف جدول أعمالنا.
وحتديد األسلحة.
ما برحت البيئة األمنية العاملية يف حالة تقلب مستمر
وقد انضمت مجهورية صربيا إىل مجيع الوثائق الدولية
على مدى عدة سنوات ،واملشاكل اليت ظهرت نتيجة لذلك
يف ازدياد وتصبح أكثر تعقيدًا ،مما جيعل من معاجلتها وحلها الرئيسية يف هذا املجال .وإننا نعترب أن معاهدة عدم انتشار
األسلحة النووية هي عماد هيكل األمن الدويل ،اليت يقوم
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عليها النظام الدويل لعدم االنتشار واستخدام الطاقة النووية تعزيز القدرات املهنية يف جمال األمن النووي وتنفيذ االتفاقيات
لألغراض السلمية .ال يزال عدم االنتشار جوهر نظام معاهدة الدولية يف هذا املجال.
عدم االنتشار .وال تقل أمهية اجلهود الرامية إىل زيادة حتسني
وتتسم املواضيع ذات الصلة بالتحديات اليت تطرحها
التحقق الدويل من االلتزامات مبوجب معاهدة عدم االنتشار ،التكنولوجيات واملواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية
اليت هتدف إىل املحافظة على سالمة املعاهدة مبعاجلة عدم والنووية بأمهية بالغة أيضا .ويف هذا العام ،انضمت مجهورية
االمتثال.
صربيا إىل جمموعة أصدقاء التخفيف من خماطر تلك
لقد مضى عشرون عامًا على فتح باب التوقيع على
معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية .وتذكرنا هذه
الذكرى السنوية الفريدة مبا حققه املجتمع الدويل يف هذا
املجال ،وكذلك ما ينتظرنا إذا هتيأت الظروف لتنفيذ املعاهدة.
لقد صدقت صربيا على معاهدة احلظر الشامل للتجارب
النووية عام  2004وتنضم إىل البلدان اليت تدعم بقوة التنفيذ
العاملي هلا يف أقرب وقت ممكن .ويلتزم بلدي أيضًا التزامًا
راسخًا باالمتثال الكامل اللتزامات املعاهدة ،مبا يف ذلك
آليتها للتحقق ،بوصفها أداة فعالة ملنع تطوير وانتشار األسلحة
النووية والنهي عنه .جيب مواصلة تطبيق الوقف االختياري
القائم حبكم األمر الواقع للتجارب النووية ،ولكن هذا ليس
بدي ً
ال عن تنفيذ املعاهدة نفسها ،ألن تنفيذ املعاهدة وحده
ميكن أن يقربنا من هدفنا املتمثل يف عامل ٍ
خال من األسلحة
النووية الذي حددناها ألنفسنا منذ وقت طويل.

التكنولوجيات واملواد وإدارة أمنها  -اليت أنشئت على أساس
املشاركة بني جورجيا واملغرب والفلبني  -هبدف إدماج
ذلك العنصر يف هيكل األمن الدويل .ويف الوقت الراهن،
يواصل بلدي إهناء وضع خطة عمله الوطنية املتعلقة بتلك
التكنولوجيات واملواد.

وما تزال مجهورية صربيا تويل أمهية كبرية لالمتثال
ألحكام قرار جملس األمن  )2004( 1540واعتماد اآلليات
القانونية والتنظيمية ملنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل
إيصاهلا ،وخاصة حيازة اجلهات من غري الدول لتلك األسلحة.
ونتابع عرب املشاركة النشطة يف جمموعة أصدقاء القرار عملية
تنقيحه بصورة شاملة .ومن املتوقع أن يتم حتديث خطة
عملنا الوطنية لتنفيذه وفقا لذلك .وبصفتنا بلدا تولّى رئاسة
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف  ٢٠١٥وعضوا يف اللجنة
الثالثية للمنظمة هذا العام ،فإن مجهورية صربيا تويل اهتماما
إن بلدي مؤيد قوي لتعزيز نظام عدم االنتشار النووي خاصا لتنفيذ القرار  )2004( 1540يف منطقة منظمة األمن
يعد مثاال إجيابيا على التعاون بني املنظمات
ومنع اإلرهاب النووي .وأود يف هذا الصدد أن أغتنم هذه والتعاون ،وهو ما ُّ
الفرصة لكي أبلغ اللجنة بأن اجلمعية الوطنية جلمهورية صربيا الدولية يف جمال عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ص ّدقت على التعديالت اليت أدخلت على اتفاقية احلماية املادية
ويلتزم بلدي بالتنفيذ الكامل التفاقية حظر األسلحة
للمواد النووية يف آذار/مارس املاضي ،ودخلت التعديالت حيز الكيميائية واتفاقية األسلحة البيولوجية .ونرى أن املؤمتر
النفاذ يف أيار/مايو املاضي .إن تنظيم األمن النووي على الصعيد االستعراضي الثامن املقبل التفاقية األسلحة البيولوجية املقرر
الوطين أمر بالغ األمهية ،ألنه يوفر أساسًا قانونيًا العتماد تقييم عقده يف جنيف يف تشرين الثاين/نوفمرب سيتيح لألطراف يف
جوانب الضعف ونظم احلماية املادية .ومن املتوقع أن يساعدنا االتفاقية فرصة مواتية لتحديد واعتماد التدابري الالزمة لتعزيز
هذا االعتماد يف حتقيق األهداف الطويلة األجل ،مبا يف ذلك تنفيذها.
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وما زال االجتار غري املشروع باألسلحة التقليدية يهدد
األمن واالستقرار اإلقليمي والدويل ويسبب الضرر حلياة املاليني
من األشخاص يف مجيع أحناء العامل .وملواجهة تلك الظاهرة
وآثارها ،ما تزال صربيا مؤيدا نشطا لتنفيذ معاهدة جتارة
األسلحة على الصعيد العاملي .وقد شارك ممثلو بلدي يف املؤمتر
الثاين للدول األطراف يف معاهدة جتارة األسلحة املعقود مؤخرا
يف جنيف .واتساقا مع التزاماته الوطنية مبوجب املعاهدة ،قدم
بلدي تقريره الوطين السنوي األول يف نسخته األولية.
ونرى أن من األمهية مبكان اتّباع هنج للتعاون اإلقليمي
يف ميدان مراقبة تصدير األسلحة ،مبا يف ذلك التعاون يف جمال
التقيد بالتزامات معاهدة جتارة األسلحة .ويف ذلك السياق،
أنشأت بلدان منطقة غرب البلقان آلية فعالة للتعاون اإلقليمي
يف جمال مراقبة صادرات األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة،
وهي تسهم إسهاما قيّما يف بناء الثقة ونقل املعارف وتبادل
أفضل املمارسات واملعلومات على الصعيد اإلقليمي .وينبغي
التنويه إىل مثال آخر لنجاح التعاون دون اإلقليمي يف هذا
السياق  -تنفيذ اتفاق بشأن حتديد األسلحة على الصعيد
دون اإلقليمي  -استنادا إىل املادة الرابعة من اتفاق دايتون
للسالم .وبالرغم من إبرامه منذ  10سنوات ،ما زال ذلك
االتفاق ينفذ حىت بعد انتهاء فترة والية املمثل الشخصي
ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف كانون األول/ديسمرب
 ،٢٠١٤وعندئذ تولت الدول األطراف يف االتفاق  -البوسنة
واهلرسك وكرواتيا واجلبل األسود وصربيا  -االختصاصات
ويعد االتفاق جتسيدا
واملسؤوليات املتعلقة مبواصلة تنفيذهُّ .
عمليا لنموذج حتديد األسلحة وميكن تنفيذه بنجاح يف مناطق
أخرى لكونه يتسق مع االحتياجات املحددة لتلك املناطق
ويتسم بقابلية للتطبيق على الصعيد األقاليمي.
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نزع السالح يف جنيف بصفته اهليئة التفاوضية املتعددة األطراف
الرئيسية يف جمال نزع السالح .وحيدو بلدي وطيد األمل يف أن
ينظر املؤمتر أخريا يف مسألة موضوعية أخرى ذات أمهية خاصة
بالنسبة لبلدي  -أال وهي توسيع عضوية مؤمتر نزع السالح.
ومن املؤكد أن ذلك أمر ضروري ألن املسائل املدرجة يف
جدول أعمال مؤمتر نزع السالح تكتسي أمهية بالغة لعدد
أكرب من البلدان باملقارنة إىل الدول األعضاء احلاليني يف مؤمتر
نزع السالح البالغ عددها  65دولة .مث إن تلك املسائل ذات
طابع عاملي وينبغي مناقشتها والتفاوض حوهلا على أساس غري
متييزي شفاف ومتعدد األطراف .وينبغي إعطاء مجيع البلدان
وحتمل
الراغبة يف ذلك الفرصة للمشاركة يف هذه العملية ُّ
نصيبها من املسؤولية .ومن الضروري إبداء اإلرادة السياسية
الواضحة للتغلب على املأزق احلايل واستئناف مناقشة املسائل
اجلوهرية مبا يلزم من اجلدية ،فضال عن اإلسهام يف صون السلم
واألمن الدوليني بطريقة تتسم باملصداقية .حتقيقا لتلك الغاية،
فإن مجهورية صربيا على استعداد لإلسهام فيه بصورة نشطة.
السيد بونغ (إستونيا) (تكلم باإلنكليزية) :أوال ،أود أن
أهنئكم ،سيدي ،على توليكم رئاسة اللجنة األوىل يف دورهتا
احلادية والسبعني .وأؤكد لكم دعم وتعاون وفد بلدي يف
الوفاء بواليتكم.
وإذ يؤيد وفد بلدي متاما البيان الذي أدىل به املراقب عن
االحتاد األورويب (انظر  )A/C.1/71/PV.2فإنين أود إبراز بعض
املسائل املحددة اليت توليها إستونيا أمهية خاصة يف دورة اللجنة
األوىل هلذا العام.

ونشهد اليوم نزاعات يف أجزاء كثرية جدًا من العامل إما
ناشئة أو مستعرة أو خاملة .وما مل نسيطر على هذه الزناعات
الدائرة يف خمتلف أحناء العامل فإن من شأهنا أن تؤدي إىل
وأخريا وليس آخرا ،أود أن أتناول يف بضع كلمات اإلرهاب الذي ال حدود له .فما تزال احلالة األمنية يف أوروبا
فحسب الدعوات املوجهة مؤخرا إىل ضرورة تنشيط مؤمتر وما وراءها مصدر قلق بالغ .وألول مرة منذ احلرب العاملية
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الثانية مت تغيري حدود أوروبا بواسطة استخدام القوة واألعمال
العدوانية املستمرة ضد سيادة أوكرانيا وسالمة أراضيها
واستقالهلا .ومع أنه مل يكن ممكنًا منع نشوب مجيع الزناعات
واألزمات احلالية ،إال أنه كان ممكنا التخفيف من أثر الكثري
منها إذا سارعنا باختاذ اإلجراءات الالزمة يف وقت مبكر ،ويف
حال توفري اآلليات الالزمة حللها ،عالوة على تعزيز القوانني
والنظم الدولية القائمة فضال عن تنفيذها بصورة فعالة .هلذا
السبب ،وألجل تعزيز األمن واالستقرار العامليني ،فإنه جيب أن
يسعى املجتمع الدويل إلحراز تقدم حنو إضفاء الطابع العاملي
على صكوك ونُظم نزع السالح وحتديد األسلحة وعدم
االنتشار القائمة ،عالوة على تنفيذها وتعزيزها على حنو فعال.
وما تزال معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية متثّل ركيزة
أساسية للجهود العاملية الرامية إىل حتقيق نزع السالح وعدم
االنتشار النوويني وكفالة االستخدام السلمي للطاقة النووية.
ولذلك السبب ،فإن من املهم التأكيد على امتثال أي مبادرات
يف ميدان نزع السالح النووي ملعاهدة عدم االنتشار والعمل
على تعزيز نظامها .ومن ناحية أخرى ،فإن فكرة املعاهدات
الرامية إىل حظر األسلحة النووية هتدد بتقويض معاهدة عدم
االنتشار نفسها .وإن من الوهم حماولة تنفيذ حظر كهذا دون
موافقة الدول احلائزة لألسلحة النووية أو دون توفر آلية قوية
للتحقق منه ودون مراعاة للبيئة األمنية القائمة .وتتشاطر
إستونيا األهداف القصوى لزنع السالح النووي املتمثلة يف
إجياد عامل خال من األسلحة النووية .غري أننا نالحظ مع
الشعور بالقلق عدم وجود توافق يف اآلراء بشأن حتقيق ذلك
اهلدف املشترك .ونعرب عن تأييدنا التّباع هنج واقعي تدرجيي
حنو نزع السالح النووي .وما زلنا نرى أن احلظر الشامل
للتجارب النووية قد مت النص عليه بالفعل يف معاهدة عدم
االنتشار باعتباره خطوة أخرية حنو حتقيق هدفنا املشترك الرامي
إىل إجياد عامل خال من األسلحة النووية.
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وما تزال إستونيا تشعر بالقلق العميق إزاء حالة اجلمود
اليت طال أمدها يف مؤمتر نزع السالح .ويراعي جدول أعمال
مؤمتر نزع السالح الشواغل العاملية ،وينبغي التفاوض بشأن
تلك الشواغل على أساس شفاف غري متييزي ومتعدد األطراف
مبشاركة واسعة النطاق من جانب الدول املعنية باألمر .وأود
أن أكرر طلب إستونيا باملشاركة الكاملة وعلى قدم املساواة يف
مناقشات نزع السالح بصفتها عضوا كامل العضوية يف مؤمتر
عد احلظر الشامل للتجارب صكا هاما متعدد
نزع السالح .ويُ ُّ
األطراف يف ميدان نزع السالح وعدم االنتشار الدوليني .ولذلك
فإن من املؤسف للغاية عدم دخول املعاهدة حيز النفاذ بعد إىل
هذا اليوم الذي حنتفل فيه بالذكرى السنوية العشرين لفتح باب
التوقيع على معاهدة حظر التجارب النووية .وحنث الدول ،وال
سيما تلك اليت ينبغي انضمامها لكي يتسىن دخول املعاهدة حيز
النفاذ ،إىل التوقيع والتصديق عليها دون مزيد من التأخري.
وقد كان وفد بلدي أيضا من بني الوفود اليت قدمت
قرار جملس األمن  )2016( 2310الذي اختذ يف  ٢٣أيلول/
سبتمرب .وال ريب أن انتشار األسلحة النووية وغريها من أسلحة
الدمار الشامل ّ
يشكل هتديدا خطريا .وبالتايل ،فإننا ندين بأشد
العبارات املمكنة مجيع التجارب النووية اليت أجرهتا مجهورية
كوريا الشعبية الدميقراطية وأنشطتها اجلارية لالستمرار يف
تطوير أسلحتها النووية وبرامج قذائفها التسيارية .ومن املهم
بشكل حاسم أيضا ضمان أن تغري مجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية مسارها احلايل وتعود إىل االمتثال اللتزاماهتا
الدولية.
وندين بأشد العبارات أيضا أي استخدام لألسلحة الكيميائية
يف سورية وغريها ،من أي كان ،مبا يف ذلك اجلهات من غري
الدول ،وحتت أي ظرف من الظروف .وجيب ضمان املساءلة
عن مثل هذه اهلجمات املروعة .وينبغي أن نتوقع إعداد مشروع
قرار قوي يف اللجنة األوىل يف ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية األسلحة
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الكيميائية .ونرحب بنجاح إزالة األسلحة الكيميائية من ليبيا
من أجل تدمريها خارج البلد باعتباره تطورًا إجيابيًا ،األمر الذي
يوضح أمهية منظمة حظر األسلحة الكيميائية يف التعامل مع خطر
اجلهات من غري الدول واإلرهابيني .ونشري بقلق إىل أن القذائف
التسيارية وما يتصل هبا من تكنولوجيات ال تزال تُستخدم يف
مجيع أحناء العامل كأسلحة تشغيلية .ويف ذلك الصدد ،نعتقد
أن نظم ّ
التحكم يف تكنولوجيا القذائف ومدونة الهاي لقواعد
السلوك تؤدي دورًا رئيسيًا يف منع انتشار القذائف .ونعتقد أن
عضوية إستونيا يف نظام ّ
التحكم يف تكنولوجيا القذائف سيعزز
النظام واجلهود الدولية لعدم االنتشار .كما ندعو مجيع الدول
األعضاء يف االحتاد األورويب لالنضمام إىل هذا النظام ألهنا كلها
تفي بأعلى املعايري واملقاييس اليت وضعها النظام.
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القضية خالل السنوات القليلة املاضية ونواصل القيام بذلك.
وهي تشمل تقدمي الدعم املايل إىل دائرة اإلجراءات املتعلقة
باأللغام ،وتطهري املتفجرات املختلفة من خملفات احلرب،
واالضطالع بأنشطة إزالة األلغام مبوجب العديد من املشاريع
اإلنسانية الثنائية والدولية .وحنث مجيع الدول اليت مل تفعل ذلك
بعد إىل االنضمام إىل معاهدة حظر األلغام املضادة لألفراد.
وفيما يتعلق بالزناعات واألزمات الراهنة ،فمن املهم
التأكد من أال تقع النساء والفتيات ضحية للعنف اجلنساين وأن
يُشركن يف تسوية الزناعات ومفاوضات السالم .ولذلك ،من
املهم بشكل حيوي مواصلة تنفيذ قرار جملس األمن 1325
( )2000والقرارات األخرى ذات الصلة بشأن املرأة والسالم
واألمن.

وفيما يتعلق بأمن الفضاء اإللكتروين ،فإن إستونيا
عضو يف فريق اخلرباء احلكوميني املعين بالتطورات يف ميدان
املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية يف سياق األمن
الدويل للمرة الرابعة على التوايل .ويُنتظر أن يتجاوز عمل
الفريق احلايل األحكام املتفق عليها سابقًا .والفريق يشكل
منتدى مثمرًا جدا ،ميكن أن ميثل مستقبال أداة مفيدة ،ليس
لدراسة التهديدات اإللكترونية واحللول املمكنة وحسب،
ولكن أيضًا من أجل تنفيذ خمتلف القوانني واملعايري والقواعد
واملبادئ الدولية القائمة .وميكن أن ندعو مجيع البلدان إىل
إبداء آرائها بشأن تنفيذ مقترحاته مع اللجنة األوىل .وبالنسبة
السيد غون (كوت ديفوار) (تكلم بالفرنسية) :بالنيابة
إلستونيا ،فالقانون الدويل هو السلطة الرئيسية بشأن استخدام
عن وفد كوت ديفوار ،أود أن أهنئكم حبرارة ،سيدي ،على
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ولذلك جيب علينا السعي
انتخابكم لرئاسة اللجنة األوىل .وأعتقد أنه ،نظرًا خلربتكم
إىل قواعد واضحة ،ليس من أجل احلد من خماطر املمارسات
وقيادتكم ،فسيربهن عمل اللجنة فع ً
ال على جناحه.
املقيتة فحسب ،بل أيضًا لتوفري الشفافية والسلوك الذي ميكن
يؤيد وفد بلدي البيانني اللذين أدىل هبما كل من ممثل
التنبؤ به ،مما يتيح لنا أن نركز على السالم بدالً من الصراع.
إندونيسيا باسم حركة بلدان عدم االحنياز ،وممثل نيجرييا
وبلدي عاقد العزم على دعم العمل اإلنساين إلزالة األلغام
باسم جمموعة الدول األفريقية (انظر .)A/C.1/71.PV.2
واإلجراءات املتعلقة باأللغام .وقد زدنا مسامهاتنا يف تلك
إن إستونيا عاقدة العزم على اإلسهام يف جهود املجتمع
الدويل لتعزيز تنفيذ الصكوك القائمة لزنع السالح وحتديد
األسلحة ،مثل االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة ،واتفاقية
األسلحة البيولوجية ،وقرار جملس األمن ،)2004( 1540
ومعاهدة جتارة األسلحة ،وبرنامج عمل األمم املتحدة ملنع
االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من
مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه .وجيب أن نغتنم الفرصة
لتعزيز تلك الصكوك خالل خمتلف عمليات االستعراض املقرر
عقدها على مدى السنة القادمة.
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ويود وفد بلدي أن يغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن امتنانه
للجنة مكافحة اإلرهاب ،وخباصة األمني التنفيذي هلا ،الذي
زار كوت ديفوار يف حزيران/يونيه املاضي ليبدي التعاطف
والدعم للحكومة.

وكما حدث يف السنوات السابقة ،يبدأ عمل اللجنة
هذا العام يف بيئة أمنية دولية ال تزال مصدر قلق .فاإلرهاب
ّ
يطل برأسه مرة أخرى وال تزال األسلحة النووية جتتذب قدرًا
ّ
وتظل أعمال العنف املُرتكبة مبساعدة
كبريًا من االهتمام.
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة موضع قلق عميق .وال
بالرغم من املعاهدات العديدة ذات الصلة باألسلحة
تزال التحركات الكبرية من املقاتلني األجانب تُشاهد يف بعض الصغرية واألسلحة اخلفيفة ،مبا يف ذلك معاهدة جتارة األسلحة،
أحناء العامل .لذا ّ
يظل هدف حتقيق السالم واألمن بعيد املنال .ال يزال انتشار هذه األسلحة يثري القلق ،بسبب العدد الكبري
وكنا نأمل أن يترافق مع تراجع حدة التوترات يف مجيع من الضحايا الذين توقعهم تلك األسلحة كل سنة .وتبني
أحناء العامل اخنفاض كبري يف وقوع األعمال اإلرهابية .ولكن الدراسات اليوم أن هناك أكثر من  ٦٠٠مليون من األسلحة
على النقيض من ذلك ،كانت هناك زيادة مقلقة يف عدد اخلفيفة موزعة يف مجيع أحناء العامل ويوجد يف أفريقيا وحدها
اهلجمات اإلرهابية .وال توجد منطقة مل تتأثر هبا .ففي بضع مئات املاليني منها .إن الزناعات املسلحة اليت تغذيها
 13آذار/مارس ،أصبح بلدي ضحية هلذه اهلمجية القاتلة هذه األسلحة مسؤولة عن أكثر من  ٥٠ ٠٠٠حالة وفاة
بعد وقوع هجوم يف منتجع غراند باسام الساحلي .وأسفر سنويا .وقد صدق بلدي على معاهدة جتارة األسلحة ويأمل
اهلجوم عن مصرع  19شخصًا وإصابة  ،33مبا يف ذلك أن يساعد دخوهلا حيز النفاذ على حتسني التنظيم والشفافية
رعايا بلدان أخرى .ويف أعقاب هذا اهلجوم ،اختذت حكومة يف التجارة الدولية يف األسلحة التقليدية .وتود كوت ديفوار
كوت ديفوار تدابري صارمة .فقد أنشأت وحدة حتقيق خاصة أن تثين على التعاون بني اليابان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ملكافحة اإلرهاب ،وعززت األمن على حدودنا البحرية عن يف وسم وتعقب األسلحة اليت تعود ملكيتها إىل قوات الدفاع
طريق اقتناء ثالثة مراكب للدوريات ،وتعزيز التعاون مع قوات واألمن يف كوت ديفوار ،فض ً
ال عن تعاوهنا مع األمم املتحدة
الشرطة يف البلدان املجاورة من أجل القبض على املسؤولني يف عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج منذ ٣٠
عن اهلجوم واعتمدت مشروع قانون بشأن غسل األموال حزيران/يونيه .٢٠١٥
ومتويل اإلرهاب.
وفيما يتعلق باألسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار
ومتشيًا مع تدابريه الرامية إىل منع وكبح اإلرهاب ،اعتمد
بلدي يف  ٣متوز/يوليه قانونًا ملكافحة اإلرهاب .وتشكل هذه
اجللسة فرصة لوفد بلدي حلث املجتمع الدويل على تعبئة
جهوده ضد اإلرهاب وعلى أن يكون عازمًا وحازمًا يف
مكافحته قبل أن يلحق ضررًا وصدمات ال ميكن إصالحها يف
بلداننا وجمتمعاتنا .ويف هذا الصدد ،أود أن أثين على التعاون
الفعال بيننا وبني املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية ومع بلدان
املنطقة دون اإلقليمية والبلدان الصديقة األخرى اليت ساعدتنا.
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الشامل ،ال يزال وفد بلدي مهتمًا باملناقشات بشأن هذا
املوضوع ويود أن حيث مجيع أصحاب املصلحة على إحراز
تقدم يف املحادثات .وفيما يتعلق باحلظر الشامل للتجارب
النووية ،تشجع حكومة بلدي مجيع األطراف على العمل من
أجل التنفيذ وحتث ،على وجه اخلصوص ،البلدان املدرجة يف
املرفق  ٢على التصديق على املعاهدة دون مزيد من التأخري.
وتشري التجارب النووية اليت أجريت يف السنوات األخرية
إىل احلاجة امللحة ألن تويل الدول األعضاء يف األمم املتحدة
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اهتمامًا خاصًا مبعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،ونلتزم
بتعزيز ركائزها الثالث :نزع السالح النووي ،وعدم انتشار
األسلحة النووية ،واستخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية.
وقد صدقت حكومة كوت ديفوار هذا العام على اتفاقية
حظر استحداث وإنتاج وختزين األسلحة البيولوجية واتفاق
الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .كما
قبلت اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة
ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر ،وأعربت عن
موافقتها على االلتزام بالربوتوكول اخلامس .ويعتقد بلدي
اعتقادًا راسخًا بأن إجياد عاملٍ ٍ
خال من األسلحة النووية
وغريها من أسلحة الدمار الشامل سيكون أكثر أمنًا لنا مجيعًا.
ويف اخلتام ،أود أن أذكر أن وفد بلدي يرى أن عملنا يشكل
إسهامًا كبريًا يف قضية السالم واألمن يف العامل.
السيد أنداجني (كينيا) (تكلم باإلنكليزية) :أبدأ
بتهنئتكم ،سيدي ،على توليكم رئاسة اللجنة األوىل .وأؤكد
لكم دعم وتعاون وفد بلدي الكاملني .وإننا نتطلع إىل دورة
مثمرة حتت قيادتكم.
وتؤيد كينيا البيانني اللذين أدىل هبما يف األسبوع املاضي
ممثل إندونيسيا باسم حركة بلدان عدم االحنياز ،وممثل نيجرييا
باسم جمموعة الدول األفريقية (انظر )A/C.1/71/PV.2
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ومما يؤسف له أن نزع السالح النووي قد توقف ،على
حنو ما تبينه حالة الشلل املستمرة منذ  20سنة يف مؤمتر نزع
السالح .وقد مت بصورة ال رجعة فيها تقويض استمرار وجود
مؤمتر نزع السالح بوصفه منتدى دوليا مفيدا لزنع السالح
النووي .فلم تتمكن الدول األعضاء يف مؤمتر نزع السالح من
االتفاق حىت على أكثر تدابري حتديد األسلحة إحلاحا وغريها
من املسائل العاجلة .ومل حيرز أي تقدم على أي جبهة من
اجلبهات .وهناك عجز تام عن إحراز تقدم بشأن معاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية ،وهي حقيقة يؤكدها فشل مؤمتر
استعراض املعاهدة يف أيار/مايو  .2015ومل تبد الدول احلائزة
لألسلحة النووية األطراف يف املعاهدة أي استعداد للوفاء
بالتزاماهتا .وقد غاب حسن النية .وفيما يتعلق مبعاهدة احلظر
الشامل للتجارب النووية ،وخباصة الدول املدرجة يف املرفق
 ،2فإن بعض الدول احلائزة لألسلحة النووية مل تصدق بعد
على املعاهدة ،بينما مل تنضم إليها أخرى على الرغم من النداء
احلماسي الذي وجهه األمني العام يف الشهر املاضي.
وتعترب كينيا هذه التطورات حمبطة .وحنن مقتنعون بأن
احلالة تزداد تعقيدا بتزايد اهلوة بني الواجهة اخلطابية لاللتزام
بزنع السالح والواقع .إنه حقا مشهد سريايل .فالنفقات
العسكرية جيري مضاعفتها لصيانة وحتديث األسلحة النووية.
وجيري بناء نظم إيصال استراتيجية برية وحبرية وجوية جديدة.
ونرى توسعا غري مسبوق يف القدرات النووية .هذا ،على
الرغم من أن املخزون العاملي من األسلحة النووية احلالية قوي
مبا يكفي ملحو العامل .ومن الواضح أن ما نشهده حاليا هو
سباق تسلح وليس نزع سالح .إن الدول احلائزة لألسلحة
النووية مصممة على احلفاظ على الوضع الراهن ،وقبل كل
شيء ،على هيمنتها العسكرية الساحقة.

وإذ أن العديد من شواغل ومصاحل وفد بلدي قد أُلقي
الضوء عليها بصورة شاملة يف البيانني اللذين أديل هبما باسم
حركة عدم االحنياز واملجموعة األفريقية ،سأوجز وأوفر
على األعضاء عناء التكرار .وأود أن أوجه االنتباه إىل بعض
التطورات األخرية يف جمال األمن الدويل اليت ينبغي أن تشكل
مصدر قلق لنا مجيعا .وقبل أن أفعل ذلك ،أغتنم هذه الفرصة
ألؤكد جمددا التزام كينيا طويل األمد بزنع السالح النووي
وحتدث التطورات املشار إليها يف خضم استفحال األزمة
وعدم االنتشار وإجياد عامل خال من األسلحة النووية.
اجليوسياسية وزيادة التوتر واملواجهة يف العامل .وجيري الترويج
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للسياسات اليت تعطي األولية لالستخدام االستباقي لألسلحة
النووية وهي تشكل جزءا ال يتجزأ من االستراتيجية العاملية
للتحالفات العسكرية .ومن الواضح أن جهودنا الرامية إىل
تعزيز أهدافنا اجلماعية لزنع السالح النووي يف احنسار.
إن العامل اليوم يواجه حتديات ال حصر هلا .وتعتقد كينيا
أنه ليس هناك أي مربر إلنفاق كميات فاحشة من املوارد -
تريليونات الدوالرات  -يف الوقت الذي توجد فيه العديد من
املسائل ذات األولوية األعلى اليت تستحق اهتمامنا .فمسألة
كتغري املناخ متثل حالة طارئة فورية .وهلا أثر بعيد املدى على
الصعيد اجلغرايف وعلى األجيال القادمة على السواء .وأزمة
الالجئني اليت متثل سببا لالضطرابات االجتماعية يف بعض
مناطق العامل هي مشكلة ملحة أخرى .والتفاوت العاملي يصل
إىل درجات قصوى جديدة .فقد أشارت منظمة أوكسفام
مؤخرا إىل أن الصالحيات واالمتيازات تُستخدم حلرف النظام
االقتصادي من أجل زيادة الفجوة بني األكثر غىن وبقية العامل.
ويعتقد وفد بلدي أن نزع السالح والتنمية مترابطان.
فزنع السالح ال يعزز قضية التنمية فحسب ،بل إننا مقتنعون
بأن التنمية ميكنها أن تعزز قضية نزع السالح .وجيب أال
نستسلم للضغوط املستمرة من أجل زيادة اإلنفاق العسكري
على حساب الربامج االجتماعية ،وال سيما التعليم والصحة.
فاملوارد اليت تُنفق على األسلحة تشكل عبئا كذلك على
االقتصادات الوطنية .وجيب بذل جهود لتحرير املوارد
من اإلنفاق العسكري الستخدامها يف معاجلة أولويات
اجتماعية مثل فجوة التفاوتات املتزايدة واألسباب االقتصادية
واالجتماعية الكامنة للزناعات ومسألة تغري املناخ.
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وأود يف البداية أن أقدم خالص تعازي ناميبيا إىل شعب
هاييت يف أعقاب إعصار ماثيو الذي ضرب البلد يف األسبوع
املاضي ،والذي فقد خالله أكثر من  900شخص أرواحهم.
وعالوة على ذلك ،فإن تدمري اإلعصار للبنية التحتية االجتماعية
واالقتصادية اهلامة جدا سيؤدي حتما إىل إعاقة جهود ذلك
البلد لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام .2030
تؤيد ناميبيا البيانني اللذين أُديل هبما باسم حركة بلدان
عدم االحنياز وجمموعة الدول األفريقية (انظر )A/C.1/71/PV.2
كما إننا نود أن نغتنم هذه الفرصة للترحيب بتصديق
أنغوال وسوازيلند وميامنار على معاهدة احلظر الشامل للتجارب
النووية .إن ناميبيا تؤمن بالتنفيذ غري االنتقائي ملعاهدة عدم
انتشار األسلحة النووية واالستخدام السلمي للطاقة النووية
بوصفهما عنصرا أساسيا لزنع السالح .ونؤكد جمددا ،يف
ذلك الصدد ،التزامنا القوي بتعددية األطراف .ونتطلع بتفاؤل
إىل بدء دورة استعراض املعاهدة املقبلة املقرر عقدها يف فيينا يف
عام  ،2017وكذلك إىل املؤمتر التايل الستعراض معاهدة عدم
االنتشار والذي تقرر عقده يف عام  .2020كما تؤيد ناميبيا
املوقف النبيل ملحكمة العدل الدولية يف فتواها لعام ،1996
وهو أن استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا يتناىف
مع قواعد القانون الدويل يف الزناعات املسلحة وينتهك مبادئ
وقواعد القانون الدويل اإلنساين .ونؤيد ،يف ذلك السياق،
الدعوة إىل حترمي مجيع األسلحة النووية .إن اإلميان بالعقائد
العسكرية اليت تستند إىل خرافة أنه ميكن تعزيز األمن الوطين
من خالل الردع النووي يأيت بنتائج عكسية ويتعارض مع
روح معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.

السيدة سكوت (ناميبيا) (تكلمت باإلنكليزية) :أهنئكم،
إن التهديد الذي تواجهه البشرية جراء وجود األسلحة
سيدي ،على توليكم رئاسة اللجنة األوىل يف الدورة احلادية
والسبعني .وإننا على استعداد للتعاون الكامل معكم ومع النووية ،مبا يف ذلك استمرار التجارب حتت األرض أو حتت
فريقكم يف أدائكم مهمتكم احلالية للنهوض بعمل اللجنة األوىل .املاء ،فضال عن احتمال استخدامها أو التهديد باستخدامها،
ال يزال يشكل هتديدا حقيقيا للغاية .وال يزال يساورنا القلق
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إزاء احلالة الصعبة واملعقدة القائمة يف جمال نزع السالح واألمن
الدويل .ولذلك ،من املهم ضمان تسري اجلهود الرامية إىل
منع االنتشار النووي بالتوازي مع اجلهود املتزامنة الرامية إىل
نزع السالح النووي .وتشكل اإلزالة التامة لألسلحة النووية
الضمان املطلق الوحيد لعدم استخدام تلك األسلحة أو التهديد
باستخدامها.

A/C.1/71/PV.7

املواد النووية ،ألي غرض خبالف األغراض السلمية ،ليس
ضمانا مستداما لتحقيق األمن .وتؤيد ناميبيا ومتتدح مجيع
الدول احلائزة لألسلحة النووية وحتثها على اختاذ اخلطوات
الضرورية اليت ميكن أن تساعد أخريا على احلد من االنتشار
وإىل نزع السالح النووي يف هناية املطاف .وأخريًا ،ترحب
ناميبيا باالختتام الناجح للمفاوضات النووية بني مجهورية
إيران اإلسالمية وجمموعة الدول األوروبية الثالث/االحتاد
األورويب والدول الثالث ،مما أدى إىل وضع اللمسات األخرية
على خطة العمل الشاملة املشتركة يف  14متوز/يوليه .2015
ونتطلع إىل تنفيذها تنفيذا كامال.

ومتثل املناطق اخلالية من األسلحة النووية اليت أنشأهتا
معاهدات تالتيلولكو ،راروتونغا ،بانكوك ،بليندابا ومعاهدة
إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف وسط آسيا،
وكذلك مركز منغوليا كدولة خالية من األسلحة النووية،
السيد دهقاين (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
خطوات إجيابية وهامة باجتاه تعزيز نزع السالح النووي وعدم
انتشاره على الصعيد العاملي .ويف هذا الصدد ،تؤيد ناميبيا متاما باإلنكليزية) :أود أن أعرب عن أحر التهاين لكم ،سيدي،
إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار على انتخابكم لرئاسة اللجنة األوىل وأن أؤكد لكم تعاون وفد
بلدي الكامل .ويسعدنا انعقاد هذه الدورة اهلامة للجنة ،حتت
الشامل يف الشرق األوسط.
وفيما يتعلق بأنشطة الفضاء اخلارجي ،ينبغي االعتراف توجيه دبلوماسي حكيم وحمنك من اجلزائرُ ،عرف عنه تفانيه
باملصلحة املشتركة للبشرية مجعاء واحلقوق السيادية املشروعة يف خدمة قضية نزع السالح.
ويؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل به يف وقت سابق
غري القابلة للتصرف جلميع الدول يف استكشاف واستخدام
الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية حصرا .ونعارض ونرفض ممثل إندونيسيا باسم حركة بلدان عدم االحنياز (انظر
أي تصرف ينكر أو ينتهك االستخدامات السلمية للفضاء .)A/C.1/71/PV.2
حق البلدان
اخلارجي ملا فيه صاحل البشرية .وناميبيا نؤكد جمددًا َّ
يظل نزع السالح النووي يشكل أولوية رئيسية على
النامية غري القابل للتصرف يف إجراء البحوث يف جمال تطوير جدول أعمال نزع السالح واألمن الدويل .فمجرد وجود
الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها لألغراض السلمية دون أسلحة نووية يشكل هتديدا ومصدرا لعدم الثقة يف العالقات
متييز .ومع ذلك ،هناك قلق إزاء استمرار القيود اليت ال مربر هلا الدولية .إنه يقوض املبدأ املكرس يف ميثاق األمم املتحدة،
املفروضة على الصادرات من املواد واملعدات والتكنولوجيا إىل واملتمثل يف احلق املتساوي جلميع الدول يف حتقيق السالم
البلدان النامية لألغراض السلمية.
واألمن ،وأساس القانون الدويل اإلنساين .ونزع السالح
وبوصف ناميبيا أحد أكرب منتجي اليورانيوم ،فإهنا تشارك
بنشاط يف أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تعزيز
االستخدامات السلمية للمواد النووية لعالج السرطان واإلنتاج
الزراعي وتوليد الطاقة .ومن مث ،فإننا نعتقد أن إنتاج وحيازة
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النووي مهمة يف غاية األمهية ألن التقاعس ميكن أن يؤدي
إىل كارثة عاملية .وإىل جانب إعادة تأكيد الدول التزامها
بزنع السالح النووي ،فإهنا ُمطالبة بإظهار اإلرادة السياسية
الالزمة لتحقيق هذا اهلدف .وبعد مرور سبعة عقود على أول
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استخدام لألسلحة الذرية ،والذي تسبب يف الكارثة اإلنسانية
خلفت أكثر من  ٢٠٠ ٠٠٠قتيل ،ال يوجد ضمان مطلق
بعدم استخدام هذه األسلحة مرة أخرى.

10/10/2016

إن عدم إحراز تقدم يف تنفيذ االلتزامات اليت تعهدت
هبا بالفعل الدول احلائزة لألسلحة النووية يف سياق مؤمترات
استعراض معاهدة عدم االنتشار قد جعل ما يسمى النهج
التدرجيي لزنع السالح النووي غري فعال .وهذا النهج ال حيقق
نتائج ،ولن يؤدي إىل إجياد عامل خال من األسلحة النووية.
ونستند يف حكمنا إىل الوقائع ،حيث مل جتر أي مفاوضات
متعددة األطراف لزنع السالح النووي يف العقدين املاضيني
بسبب استمرار رفض أي اقتراح لبدء مفاوضات نزع السالح
النووي يف مؤمتر نزع السالح .وحىت معاهدة احلظر الشامل
للتجارب النووية ،جبميع ثغراهتا ،ال تزال معلقة ،واملحاوالت
املدفوعة سياسيا لبلد معني الستغالل جملس األمن بغية اختاذ قرار
بشأن املعاهدة ليست مشروعة كما أهنا ال تشكل حال.

وال تزال اآلالف من األسلحة النووية ،املرتبطة
باالستراتيجيات العسكرية وخطط احلرب اليت ترتئي استخدام
هذه األسلحة يف ظروف معينة ،موجودة يف ترسانات
الدول احلائزة لألسلحة النووية وغريها من الدول احلائزة.
ويرجع ذلك إىل عدم امتثال الدول احلائزة لألسلحة النووية
اللتزاماهتا املتعلقة بزنع السالح النووي .وبعد مضي نصف
قرن تقريبا على إبرام معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية،
اليت يقع مبوجبها على مجيع الدول األطراف التزام قانوين
صريح باإلزالة التامة لألسلحة النووية ،ال تزال الفجوة واسعة
وقد فشل النهج اهلدام حىت يف إنشاء وتوطيد قاعدة عاملية
بني االلتزام االمسي وتنفيذه يف الواقع .ويتوقف احلفاظ على
سالمة ومصداقية معاهدة عدم االنتشار على التنفيذ الكامل ملزمة قانونا ملكافحة إنتاج واختبار األسلحة النووية وتوفري
جلميع االلتزامات الناشئة عنها ،وال سيما االلتزام املتعلق بزنع املواد االنشطارية لألسلحة النووية .ويتعني على أولئك الذين
يواصلون اإلصرار على النهج التدرجيي الفاشل لزنع السالح
السالح النووي.
النووي أن يتذكروا أهنم يصرون على وصفة لضمان االحتفاظ
ومما يدعو إىل مزيد من اإلحباط أنه ،خالفا اللتزام
باألسلحة النووية إىل أجل غري مسمى ،وخيالف ذلك بالتأكيد،
الدول احلائزة لألسلحة النووية بتقليص دور األسلحة النووية االلتزام القانوين املحدد يف املادة السادسة من معاهدة عدم
يف عقائدها العسكرية ،جيري حاليا تنفيذ برامج تتكلف عدة االنتشار .ونعتقد أن أكثر طريقة فعالية وعملية لتحقيق اإللغاء
باليني من الدوالرات لتحديث وإحالل الترسانات النووية الكامل لألسلحة النووية ضمن إطار زمين حمدد واحلفاظ على
وتطوير أنواع جديدة من منظومات األسلحة النووية املتقدمة ،عامل خال من األسلحة النووية تتمثل يف التفاوض وإبرام اتفاقية
ال سيما يف فرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة .ومن شاملة لألسلحة النووية ،تشتمل على مجيع اجلوانب الالزمة
الواضح أنه ينبغي مساءلة تلك الدول عن عدم امتثاهلا املتعمد لزنع السالح النووي عن طريق حظر امتالك واستحداث
اللتزاماهتا املترتبة عليها مبوجب املادة السادسة من معاهدة عدم وإنتاج وحيازة واختبار وتكديس ونقل واستخدام األسلحة
انتشار األسلحة النووية .ويتعني عدم االستخفاف باألخطار النووية أو التهديد باستخدامها ،وذلك بالنص على تدمريها
والتداعيات اجلسيمة الستمرار عدم االمتثال هلذه االلتزامات .بصورة ال رجعة فيها وميكن التحقق منها .وهلذا السبب ،تؤيد
وجيب أن تتوقف هذه البلدان عن انتهاك التزاماهتا يف جمال نزع مجهورية إيران اإلسالمية ،بقوة اقتراح حركة عدم االحنياز
السالح النووي .وسنواصل اإلعراب عن قلقنا البالغ يف هذا الشروع املبكر يف املفاوضات بشأن اتفاقية شاملة لألسلحة
النووية يف مؤمتر نزع السالح.
الصدد يف املحافل الدولية املالئمة.
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إن إليران مصلحة قوية يف التزامها بعدم انتشار األسلحة
النووية ،وكانت يف طليعة اجلهود اإلقليمية والدولية الرامية إىل
حتقيق عاملية معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية .وكما هو
معروف ،اقترحت إيران يف عام  1974إنشاء منطقة خالية
من األسلحة النووية يف الشرق األوسط .وحظي االقتراح
بدعم قوي من جانب املجتمع الدويل ،واختذت اجلمعية
العامة واملؤمترات االستعراضية للدول األطراف يف املعاهدة
الحقا العديد من القرارات واملقررات من أجل تنفيذه .ولكن
النظام اإلسرائيلي ،الذي ميتلك أسلحة نووية ،أعاق إنشاء
تلك املنطقة ،وال يزال يقف حجر عثرة يف طريق مجيع اجلهود
الدولية واإلقليمية لتحقيق ذلك اهلدف.
ولعل األعضاء ،يذكرون أن مؤمتر األطراف يف معاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام 2015
مل يتمكن لألسف من اعتماد وثيقة ختامية لألسف ،ويرجع
ذلك أساسًا إىل عامل خارجي ،يتمثل يف ضغط دولة غري
طرف يف معاهدة عدم االنتشار ،أي النظام اإلسرائيلي ،على
بعض الدول األطراف يف املعاهدة ،واليت اعترضت يف هناية
املطاف على اعتماد الوثيقة اخلتامية.
وقد حدث هذا األمر ألن الوثيقة اخلتامية تضمنت
قرارا بشأن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف
الشرق األوسط .إن وجود األسلحة النووية يف أيدي النظام
اإلسرائيلي ،الذي ارتكب مرارا وتكرارا العدوان واالحتالل
واإلبادة اجلماعية واإلرهاب ،هو أخطر هتديد ألمن الدول
غري احلائزة لألسلحة النووية يف الشرق األوسط ،األطراف يف
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية .وهذه احلالة ال ميكن أن
تستمر .ولذلك ،جيب إجبار النظام اإلسرائيلي على االنضمام
إىل املعاهدة وغريها من املعاهدات الرئيسية األخرى اليت
حتظر أسلحة الدمار الشامل ،بوصفه طرفا غري حائز لألسلحة
النووية ،بدون أي شروط أو أي تأخري.
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ونعترف باحلق املشروع للدول يف احلصول على األسلحة
الالزمة للدفاع عن نفسها .ويف الوقت ذاته ،فإننا نشعر ببالغ
القلق إزاء استمرار تدفق األسلحة التقليدية اهلجومية املتطورة
إىل منطقة الشرق األوسط املضطربة ،وال سيما إىل تلك البلدان
اليت تشارك يف العدوان على بلدان أخرى ،يف انتهاك للقانون
الدويل اإلنساين .ونقصد إسرائيل واململكة العربية السعودية،
اليت تشن حربا وحشية يف اليمن منذ أكثر من عام اآلن ،مما
أسفر عن مقتل اآلالف من املدنيني وتدمر البنية التحتية املدنية،
مثل املدارس واملستشفيات ،يف ضربات جوية كبرية وعشوائية
تستخدم أسلحة وذخائر الواليات املتحدة واململكة املتحدة.
ويف آخر الفظائع اليت ارتكبتها اململكة العربية السعودية ،قامت
يوم السبت ٨ ،تشرين األول/أكتوبر ،بقصف موكب جنازة
مرتني ،مما أدى إىل مصرع  150وجرح  600من املدنيني
تقريبا .وقد كانت تلك املجزرة املروعة انتهاكا صارخا للقانون
اإلنساين الدويل .وحنث بشدة البلدان املصدرة لألسلحة على
أن متتثل امتثاال تاما اللتزاماهتا مبوجب القانون اإلنساين الدويل
وتوقف بيع األسلحة وتقدمي املساعدة اللوجستية والعسكرية
إىل اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة يف
عدواهنما على اليمن .ومن املفارقات أن من يسمون بأنصار
حقوق اإلنسان يف املحافل الدولية ال يتخذون أي إجراء عندما
يتعلق األمر بشعيب اليمن وفلسطني املضطهدين.
ويف اخلتام ،إننا نواجه حالة الصعبة ومعقدة يف ميدان األمن
الدويل ونزع السالح ،ولكننا سنواصل املضي قدما بتفاؤل
ومثابرة يف سعينا إىل حتقيق أهدافنا املتعلقة بزنع السالح.
وسيظل تأمني عامل خال من األسلحة النووية أولويتنا القصوى.
وتلك هي مسؤوليتنا املشتركة .فلنعمل معا حبزم على حتقيق
تلك الغاية .ولندمر مجيع األسلحة الالإنسانية قبل أن تدمرنا
مجيعا ولندع بصورة مجاعية مجيع احلائزين لألسلحة النووية إىل
الوفاء جبميع واجباهتم القانونية فيما يتعلق بزنع السالح النووي.
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ولنتصف باملسؤولية ولنرق إىل مستوى مسؤوليتنا األخالقية
واملعنوية عن بناء عامل أكثر أمنا جلميع األمم واألجيال .وقد
أثبتت خطة العمل الشاملة املشتركة أنه من املمكن ،عن طريق
الدبلوماسية اجلادة واملستمرة ،التوصل إىل حلول للمسائل
املعقدة تقنيا وسياسيا ،حىت يف األوقات الصعبة فيما يتعلق
باألمن الدويل .ونأمل أن تسهم مداوالتنا يف اللجنة يف التمسك
باملبادئ املتفق عليها دوليا ويف تعزيز أهدافنا املشتركة.

اجلهود اليت بذلت مؤخرا لتحقيق إجناز .وهلذا السبب ،فإن
كندا وأملانيا وهولندا تعتزم عرض مشروع قرار هذا العام اليت
يهدف إىل االستفادة من تقرير فريق اخلرباء احلكوميني لتقدمي
توصيات بشأن اجلوانب اليت ميكن أن تسهم يف وضع معاهدة
حلظر إنتاج املواد االنشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية
أو األجهزة املتفجرة النووية األخرى (انظر  )A/70/81وإحراز
تقدم جدي صوب املفاوضات بشأن معاهدة وقف إنتاج املواد
االنشطارية .وإذ نتوقع متاما أن التفاوض املحتمل بشأن هذه
املعاهدة سيكون مطوال ومعقدا ،فإن كندا ستبذل كل ما يف
وسعها لتيسري تلك العملية.

الصغرية واألسلحة اخلفيفة .وهذه املسائل كلها تتطلب
اهتمامنا العاجل .ويف مواجهة هذه التحديات امللحة ،حنن
حباجة إىل جتديد االلتزام بالنهوض باألهداف املتمثلة يف عدم
االنتشار وحتديد األسلحة ونزع السالح.

إن تسارع وترية االنتشار من جانب مجهورية كوريا
الشعبية الدميقراطية ،بقيامها بتجربتني نوويتني وأكثر من 20
جتربة للقذائف التسيارية حىت اآلن هذا العام ،يشكل هتديدا
حقيقيا للسلم واألمن اإلقليميني والدوليني .وهذه األعمال
غري القانونية تتناىف مع تعهدات مجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية وقرارات جملس األمن املتعاقبة .ولذلك ،فإننا ندعو
مجيع الدول إىل التنفيذ الكامل والفعال جلزاءات األمم املتحدة
بغية إقناع مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بتغيري املسار
والعودة إىل طاولة املفاوضات .وندعو مجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية إىل اختاذ خطوات فورية ميكن التحقق منها لزنع

السيدة ماكارين (كندا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن
أهنئكم ،سيدي ،وأعضاء املكتب على انتخابكم ،وأن أؤكد
لكم دعم وفد بلدي الكامل يف األعمال اهلامة اليت تقوم هبا
وقد شاركت كندا مشاركة بناءة يف الفريق العامل املفتوح
اللجنة .وسأديل بنسخة خمتصرة من بيان كندا لتيسري سرعة
إجراءات اللجنة األوىل ،لكن نسخة كاملة من بياننا ستقدم باب العضوية للمضي قدما مبفاوضات نزع السالح النووي،
وأعرب عن أسفها ألن الدول احلائزة لألسلحة النووية مل تنضم
إىل األمانة العامة.
آخذ الكلمة اليوم يف خضم هتديدات دائمة وناشئة إىل احلوار .كما أننا نتشاطر خيبة أمل اآلخرين لعدم متكن
ألمننا اجلماعي وسالمنا العاملي .وتشمل هذه التهديدات الفريق من التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن التقرير النهائي.
انتشار واستخدام أو إمكانية استخدام أسلحة الدمار الشامل؛ وعالوة على ذلك ،نشعر ببالغ القلق ألن توصية رئيسية لتقرير
والزناعات واألزمات يف سورية وأوكرانيا وجنوب السودان؛ الفريق العامل (انظر  )A/71/371قد تعمق االنقسامات بشأن
وما تقوم به مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية من أعمال نزع السالح النووي وتزيد من صعوبة إحراز تقدم حقيقي
متهورة واستفزازية؛ وانتشار األسلحة التقليدية واألسلحة لزنع السالح بدال من تسهيله.

ولئن كانت كندا والعديد من الدول األخرى تشعر
باحلاجة إىل املضي قدما يف مسائل نزع السالح النووي وعدم
االنتشار ،فإن النظام الذي ُصمم للقيام بذلك ال يزال خيذلنا.
ونشعر باإلحباط على حنو خاص ألن مؤمتر نزع السالح،
وبعد مضي  ٢٠سنة ،ما زال عاجزا عن الشروع يف مفاوضات
بشأن معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية ،على الرغم من
26/43

1631545

10/10/2016

السالح النووي ،واالمتثال اللتزاماهتا الدولية ،مبا يف ذلك
قرارات جملس األمن ذات الصلة ،واملشاركة بصورة جمدية يف
املحادثات السداسية.
وفيما يتعلق باألسلحة الكيميائية ،هناك أنباء طيبة عن
ليبيا .وترحب كندا باإلزالة والتدمري الكامل لسالئف األسلحة
الكيميائية املتبقية يف ليبيا ،مبا يكفل أهنا لن تقع يف أيدي داعش
وغريها من اجلماعات املسلحة يف مشال أفريقيا .وكان ذلك
هو الفصل األخري يف جهد دويل دام عدة سنوات ملساعدة
ليبيا على التخلص من برنامج األسلحة الكيميائية لديها .ومنع
وصول أسلحة الدمار الشامل إىل األطراف الفاعلة من غري
الدول ،مبن فيها اإلرهابيون ،ال يزال أولوية قصوى بالنسبة
لكندا.
بيد أن األنباء املتعلقة بسورية حمزنة .وتشعر كندا ببالغ
القلق إزاء استمرار استخدام األسلحة الكيميائية يف سورية
واستنتاجات آلية التحقيق املشتركة ملنظمة حظر األسلحة
الكيميائية واألمم املتحدة ،اليت عزت ما ال يقل عن هجومني
بالكلور لقوات احلكومة السورية وهجوم خبردل الكربيت
لداعش .وقد انتهك اجلناة انتهاكا واضحا اتفاقية األسلحة
الكيميائية وقرار جملس األمن  )2013( 2118والقانون
اإلنساين الدويل ،وينبغي تقدميهم إىل العدالة فورا .ويف الوقت
نفسه ،نشيد بالعمل املمتاز الذي تقوم به منظمة حظر األسلحة
الكيميائية يف التحقق من تدمري برنامج األسلحة الكيميائية
يف سورية .وندعو سورية إىل االمتثال الكامل لقرار جملس
األمن  )2013( 2118بغية كفالة التعجيل حبل مجيع أوجه
الغموض فيما يتعلق بإعالهنا عن ذلك واضطالعها بواجبها يف
تدمري مرافق األسلحة الكيميائية املتبقية لديها تدمريا كامال.
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مع مجهورية الصني الشعبية ووحدة دعم التنفيذ فيما يتعلق
باملؤمتر الذي عقد يف الصني يف الشهر املاضي ،ملعاجلة املسائل
الرئيسية يف التحضري للمؤمتر االستعراضي املقبل .ونعتقد أن
املؤمتر االستعراضي سيتيح فرصة مناسبة لتعزيز احلظر العاملي
املفروض على األسلحة البيولوجية مبوجب االتفاقية .وأولوية
كندا هي تعزيز عملية استعراض العلم والتكنولوجيا مبوجب
االتفاقية ،وتعزيز تنفيذها الفعال على الصعيد الوطين لتمكني
حبوث علوم احلياة املشروعة من االستمرار .وباإلضافة إىل
ذلك ،نقدر األنشطة الطوعية يف جمال الشفافية لتبادل أفضل
املمارسات يف التنفيذ ،اليت تبين الثقة وتؤدي إىل زيادة االمتثال
لالتفاقية.
وفيما يتعلق باألسلحة التقليدية ،ترى كندا أن معاهدة
جتارة األسلحة استجابة فعالة لعمليات نقل األسلحة غري
املنظمة اليت تؤجج الزناعات وتطيل أمدها ،وتتسبب يف عدم
االستقرار اإلقليمي ،وتؤدي إىل انتهاكات القانون اإلنساين
الدويل وانتهاكات حقوق اإلنسان ،وتعوق التنمية االجتماعية
واالقتصادية.
ولذلك ،حنن ملتزمون بأن نصبح دولة طرفا يف املعاهدة
يف أقرب وقت ممكن.

أسهمت اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد إسهاما كبريا
يف تنفيذ قاعدة دولية حلظر استعمال األلغام املضادة لألفراد.
بيد أن استخدام هذه األسلحة ال يزال مستمرا يف بعض مناطق
العامل وهي ما زالت تشوه ،بل وتقتل ،األبرياء كل يوم.
والتنفيذ الشامل التفاقية أوتاوا هو السبيل الوحيد إلهناء املعاناة
اإلنسانية اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد .وكندا ملتزمة
باملشاركة يف اجلهود الرامية إىل حتقيق هدف إعالن مابوتو،
وذلك بتنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية يف موعد
(تكلمت بالفرنسية)
سيعقد املؤمتر االستعراضي الثامن التفاقية األسلحة غايته عام  .٢٠٢٥ولن يكون ذلك ممكنا إال إذا التزمت
ُ
البيولوجية يف جنيف ،الشهر القادم .ويسر كندا أن تعمل مجيع الدول األطراف بقدر أكرب بتحقيق عاملية االتفاقية وببذل
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جهود على صعيد اإلجراءات املتعلقة باأللغام .وحنن ننتظر
بشغف عقد االجتماع املقبل للدول األطراف ،يف سانتياغو
دي شيلي ،والذي سيتيح لنا فرصة ملعاجلة هذه التحديات.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن كندا متتثل متاما لألهداف املنصوص
عليها يف االتفاقية بشأن الذخائر العنقودية ،اليت تسعى إىل احلد
من اآلثار املدمرة هلذه األسلحة على املدنيني.

10/10/2016

إن البيئة األمنية الدولية آخذة يف التدهور .والعالقات
بني الدول تتسم بصورة متزايدة بالريبة واالحتكاك السافر.
وعدد وتطور مجيع أنواع األسلحة ،مبا فيها األسلحة النووية،
يف ازدياد .وأكثر ما ينذر بالشر هو أن اتباع سياسات اهليمنة
بصورة سافرة وبذل جهود لتحقيق اهليمنة العسكرية يؤديان
يف بعض احلاالت إىل زعزعة االستقرار على الصعيدين العاملي
واإلقليمي .ويتضح ذلك يف منطقتنا بشكل خاص .فالبيئة
األمنية جلنوب آسيا يفسدها إصرار إحدى الدول على
سياسات اهليمنة واخنراطها بال هوادة يف تكديس األسلحة
ورفضها الذي ينم عن قصر نظر املشاركة يف أي حوار هادف
بشأن املسائل األمنية.

فخالل العقد املنقضي ،سامهت كندا حبوايل  ٢٣٧مليون
دوالر ملعاجلة اآلثار اإلنسانية لأللغام والذخائر العنقودية
واملتفجرات من خملفات احلرب .وحنن حنث مجيع الدول ،مبا
فيها تلك اليت ليست أطرافا يف االتفاقيات السالف ذكرها،
على االمتناع عن استعمال األلغام املضادة لألفراد والذخائر
وقد واجهت باكستان حتديات أمنية جوهرية بسبب إدخال
العنقودية وعلى منع استخدامها من قبل اجلهات من غري الدول
األسلحة النووية إىل منطقتنا .ومل يكن أمامنا من خيار سوى أن
يف أراضيها وعلى دعم ضحايا األلغام والذخائر العنقودية.
يف اخلتام ،فإن كندا على استعداد لإلسهام من أجل جعل نتصرف بنفس الطريقة بغية استعادة االستقرار االستراتيجي يف
دورة اللجنة األوىل بناءة ومثمرة .ونأمل خملصني أن نتمكن جنوب آسيا وردع مجيع أشكال العدوان .ويف الوقت نفسه،
من حتقيق تقدم ملموس يف ما يتعلق جبدول أعمال نزع السالح قدمت باكستان عددا من املقترحات إلبقاء منطقة جنوب
وعدم االنتشار هلذه السنة بغية تعزيز السالم واألمن الدوليني .آسيا خالية من األسلحة النووية والقذائف .ومشلت املقترحات
التطبيق املتزامن لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن
السيدة جاجنوا (باكستان) (تكلمت باإلنكليزية) :يسعد
مجيع املرافق النووية وترتيبات ثنائية للتفتيش املتبادل؛ واالنضمام
وفد باكستان أن يراكم ،سيدي ،تترأسون هذه الدورة اهلامة
املتزامن إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية والتطبيق
للجنة األوىل .ونود أيضا أن هننئ أعضاء املكتب اآلخرين على
اإلقليمي ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية وجعل جنوب
توليهم مناصبهم .وأؤكد لكم التعاون والدعم الكاملني من
آسيا منطقة خالية من القذائف؛ والتوقيع على ميثاق عدم اعتداء.
جانب وفد بلدي يف إجناح أعمال اللجنة األوىل .كما نشكر
ولألسف ،مل تُقابل تلك املقترحات برد إجيايب.
األمانة العامة على دعمها .وسريا على دربكم ،فإننا نرحب
ويف الشهر املاضي ،أكد رئيس وزراء بلدنا يف خطابه أمام
بالدارسني يف جمال نزع السالح احلاضرين معنا اليوم.
اجلمعية العامة (انظر  )A/71/PV.11أن باكستان عازمة على
ونود أن نتقدم خبالص تعازينا ومواساتنا إىل زمالئنا
احلفاظ على االستقرار االستراتيجي يف منطقتها .واسترشادا
وأصدقائنا وأشقائنا من هاييت يف أعقاب اإلعصار الرهيب
بالتزامنا مببادئ عدم االنتشار وهبدف احلفاظ على السالم
الذي ضرب بلدهم .ونعرب عن دعمنا هلم ونقف جبوارهم يف
واالستقرار يف املنطقة ،أعرب رئيس وزراء بلدنا عن استعداده
هذا الوقت العصيب.
للموافقة على ترتيب ثنائي بني باكستان واهلند بشأن فرض
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هذه العملية .وال ميكن إحراز تقدم يف نزع السالح النووي دون
معاجلة الشواغل األمنية الكبرية جلميع الدول .وحنن حباجة إىل
نُ ُهج توحدنا يف سعينا املشترك حنو إجياد عامل خال من األسلحة
النووية استنادا إىل املبدأ األساسي املتمثل يف األمن املتساوي
وغري املنقوص جلميع الدول .ومن األفضل جتنب النُهج اليت ختلق
املزيد من التصدعات.

حظر على التجارب النووية .وحنن يف انتظار الرد على ذلك
االقتراح .فالسالم واالستقرار يف جنوب آسيا ال ميكن حتقيقهما
دون حل الزناعات األساسية ،مبا فيها نزاع جامو وكشمري،
وإبرام اتفاق بشأن تدابري لضبط النفس يف املجال النووي ويف
جمال القذائف وحتقيق التوازن على صعيد القوات التقليدية.
واقتراحنا إلنشاء نظام استراتيجي لضبط النفس ،استنادا إىل
العناصر الثالثة املتشابكة تلك ،ال يزال مطروحا .وقد برهنا
ولئن كان التقدم يف نزع السالح النووي ال يزال يواجه
على التزامنا بالسالم واالستقرار يف املنطقة .وما زال مسلكنا طريقا مسدودا ،فإن السعي احلثيث مستمر الختاذ تدابري
يتسم باالنضباط واملسؤولية وتفادي نشوب سباق تسلح.
انتقائية يف جمال عدم االنتشار .وبعد الفشل يف إجياد توافق
ويصل غياب التقدم يف نزع السالح النووي ومشاعر يف اآلراء بشأن معاهدة منصفة وغري متييزية حقا لوقف إنتاج
اإلحباط إزاء تقاعس آلية نزع السالح التابعة لألمم املتحدة املواد االنشطارية يف مؤمتر نزع السالح ،فإن حماوالت قد
إىل نقطة حرجة .وأصبحت االختالفات الكبرية على الطريق بُذلت ،وال تزال ،لنقل املسألة خارج مؤمتر نزع السالح.
صوب نزع السالح النووي واضحة بشكل صارخ على ويتعني على مؤيدي هذه النهج التسليم حبقيقة أنه ال تزال
مستويني .فمن جهة ،هناك جمموعة من الدول تسعى إىل حتويل هناك اختالفات جوهرية بشأن عني أهداف ونطاق املعاهدة.
االنتباه عن الوفاء بااللتزامات والتعهدات املتعلقة بزنع السالح وهي اختالفات تستند إىل شواغل أمنية جوهرية ،ال ميكن
النووي من خالل اقتراح تدابري إضافية لعدم االنتشار مبوجب التغاضي عنها أو جتاهلها من خالل الصياغة اإلبداعية أو النهج
ما يسمى النهج التجميعي التدرجيي والتقدمي .كما تقترح تلك املبتكرة .ويلزم الوضوح املطلق بشأن أهداف ونطاق معاهدة
الدول اختاذ خطوات ال تكلفها شيئا ولكنها تنطوي على آثار قبل بدء األعمال الفنية بشأهنا .وباكستان ليست يف وضع
هائلة بالنسبة ألمن الدول األخرى .ومن جهة أخرى ،هناك يسمح هلا بقبول أي استنتاجات أو توصيات يعدها فريق
حتركات لالستخفاف باالعتبارات األمنية احليوية واستبعادها اخلرباء احلكوميني املعين بتقدمي توصيات بشأن اجلوانب اليت
من املناقشة بشأن نزع السالح النووي وإعادة صياغة اخلطاب ميكن أن تسهم يف وضع معاهدة حلظر إنتاج املواد االنشطارية
ليقتصر على اجلانب اإلنساين حصرا ،على افتراض أن ذلك ألغراض صنع األسلحة النووية أو األجهزة املتفجرة النووية
األخرى ،دون التفاوض بشأن املعاهدة ،وهو فريق يفتقر إىل
سيمهد الطريق حنو فرض حظر على األسلحة النووية.
وهذه املبادرات ،فضال عن أهنا تعترب السالم واألمن الدوليني احلكمة .وينبغي الشروع يف األعمال الفنية بشأن املعاهدة يف
أمورا مسلما هبا ،تتعارض مع املبادئ املتفق عليها الواردة يف مؤمتر نزع السالح على أساس والية مقبولة .فإبرام معاهدة
ُ
الوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االستثنائية األوىل املكرسة ال تعاجل التفاوتات يف املخزونات احلالية من املواد االنشطارية
لزنع السالح (القرار د إ .)2/10-ومن غري املحتمل أن ينجح من شأنه أن يؤثر تأثريا سلبيا على املصاحل األمنية احليوية
هذان النهجان الباعثان على الفرقة  -ما يسمى بالنهج التجميعي لباكستان .واقتراح باكستان بشأن إبرام معاهدة لوقف إنتاج
وهنج احلظر  -من دون إشراك أصحاب املصلحة الرئيسيني يف املواد االنشطارية تشمل املخزونات القائمة قد جرى تعميمه
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بوصفه وثيقة رمسية من وثائق مؤمتر نزع السالح يف العام الدويل ملنع تسليح الفضاء اخلارجي عن طريق املفاوضات هبذا
املاضي .وهو يهدف إىل معاجلة التفاوتات اإلقليمية والعاملية يف الشأن يف مؤمتر نزع السالح.
خمزونات املواد االنشطارية ،وميكن أن يسهم إسهاما حقيقيا
ثامنا ،معاجلة إنتاج املواد االنشطارية يف املاضي واحلاضر
يف حتقيق هدف نزع السالح النووي.
من خالل إبرام معاهدة غري متييزية للمواد االنشطارية يف

فهو ال مييز بني فئات الدول ويوفر وسيلة عملية للمضي
قدما حنو اخلروج من املأزق.
ويتعني التصدي بشكل مجاعي للتحديات القائمة
واملستجدة اليت تواجه حتديد األسلحة وعدم االنتشار ونزع
السالح على أساس التعاون املتعدد األطراف .وينبغي الوفاء
بالشروط املسبقة األساسية لألمن العاملي بصورة مالئمة فضال
عن إدراجها ،بدءا من االعتراف باحلق يف األمن املتساوي
جلميع الدول ،وثانيا ،مراعاة دوافع الدول الراغبة يف احلصول
على األسلحة ،مبا يف ذلك التهديدات املتوقعة من القوات
العسكرية األكرب حجما ،عالوة على املنازعات القائمة مع
القوى الكربى ،والتمييز يف تطبيق القواعد والقوانني الدولية.
ثالثا ،جتديد االلتزام من جانب الدول احلائزة لألسلحة
النووية بتحقيق نزع السالح النووي يف إطار زمين معقول
وضمن إعادة تنشيط النظام األمين .رابعا ،تطوير املعايري املتفق
عليها استنادا إىل هنج غري متييزي لتعزيز االستخدامات السلمية
للطاقة النووية وتوفري ضمانات دولية مناسبة وفقا لاللتزامات
الدولية ذات الصلة .خامسا ،تقدمي ضمانات فعالة للدول غري
النووية ضد استخدام األسلحة النووية أو التهديد باستخدامها
عرب إبرام معاهدة عاملية ملزمة قانونا وغري متييزية يف إطار
مؤمتر نزع السالح ريثما تتم اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية.
سادسا ،التوصل إىل اتفاق شامل وغري متييزي ملعاجلة الشواغل
النامجة عن تطوير ونشر املنظومات املضادة للقذائف التسيارية
اليت تزعزع االستقرار حبكم طابعها يف حني حتيط الشكوك
مبدى إمكانية التعويل عليها .سابعا ،تعزيز النظام القانوين
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مؤمتر نزع السالح ،باعتبارها خطوة أساسية وواقعية حنو نزع
السالح النووي .تاسعا ،وضع القواعد وإخضاع استخدام
األسلحة اإللكترونية والطائرات بال طيار املسلحة ومنظومات
األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل عالوة على فرض حظر دويل
مناسب على استخدامها .عاشرا ،معاجلة القضايا األمنية
اإلقليمية عن طريق احلوار والدبلوماسية ،مبا يف ذلك إنشاء
نظام استراتيجي لضبط النفس يف جنوب آسيا ،وإنشاء منطقة
خالية من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط ،وإنشاء
شبه اجلزيرة الكورية منطقة خالية من األسلحة النووية .وأخريا،
السعي إىل التخفيض املتوازن للقوات املسلحة واألسلحة
التقليدية .ويتعني وقف هذا االجتاه املثري للقلق من جراء تزايد
عدد األسلحة التقليدية ومدى تطورها بسبب العالقة السببية
املباشرة لتلك األسلحة مع استمرار االعتماد على األسلحة
النووية.
وقد طرحنا قائمة طويلة من األفكار .ويبني ذلك أن
بوسعنا أن نفعل الكثري يف إطار مؤمتر نزع السالح ويف أجهزة
أخرى من آلية نزع السالح التابعة لألمم املتحدة .وينبغي أال
نلقي باللوم على مؤمتر نزع السالح ،بل ينبغي أن نلوم أنفسنا
على عجزنا عن املضي قدما.
لقد اختذت باكستان موقعا جعل منها شريكا رئيسيا يف
النظام الدويل لعدم االنتشار ،ويف اجلهود العاملية الرامية إىل
تعزيز األمن واألمان النوويني .وأنشأنا نظاما وطنيا صارما
ملراقبة الصادرات ،فضال عن إنشاء نظام قوي لألمن النووي
على غرار أفضل املعايري الدولية يف هذا الصدد .وما برحت
باكستان مشاركا نشطا وبنّاء يف عملية مؤمتر قمة األمن النووي،
ومتكنت من الوفاء جبميع متطلبات قرار جملس األمن 1540
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( .)2004وسنستضيف يف باكستان أفرقة عمل واجتماعات
دولية يف العام القادم بشأن القرار  )2004( 1540واملبادرة
العاملية ملكافحة اإلرهاب النووي اليت ما تزال باكستان عضوا
نشطا فيها.
ّ
ويشكل االستخدام السلمي واآلمن للطاقة النووية دون
متييز عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية االقتصادية .وتستويف
باكستان املعايري الدولية ومعايري الوصول الكامل إىل
التكنولوجيا النووية املدنية ألجل الوفاء باحتياجاهتا املتزايدة
يف جمال الطاقة وحتقيق النمو االقتصادي املستمر .وقد أثبتنا
كفاءتنا وأهليتنا لالنضمام إىل جمموعة موردي املواد النووية
عرب سلسلة من اإلجراءات املتخذة يف جماالت عدة ذات صلة.
ونتوقع اتّباع هنج يستند إىل معايري غري متييزية لتوسيع عضوية
جمموعة موردي املواد النووية ،مبا ّ
ميكن من تعزيز نظام عدم
االنتشار بطريقة منصفة وتتسم باملصداقية.
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أساسيا يف األمن الدويل .وعلى غرار مجيع الدول األعضاء
يف األمم املتحدة ،فإننا نالحظ مع الشعور باألسف أن املؤمتر
االستعراضي ملعاهدة عدم االنتشار عام  2015مل يتمكن من
التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن اجلزء املوضوعي من مشروع
الوثيقة اخلتامية بالرغم من كل اجلهود املبذولة يف ذلك الصدد.
ولكن ينبغي أال مينعنا ذلك من توحيد صفوفنا بصفتنا جمتمعا
واحدا لتعزيز السلم واألمن املشتركني .ونتطلع إىل إحراز تقدم
يف املؤمتر التحضريي األول للدورة االستعراضية لعام ٢٠٢٠
املقرر عقده العام املقبل.
وتويل منغوليا أمهية كبرية لتنفيذ قرار اجلمعية العامة
 34/70املعنون “متابعة االجتماع الرفيع املستوى للجمعية
العامة بشأن نـزع السالح النووي لعام  .”2013ويف ذلك
السياق ،حيدونا األمل أن يكفل تنفيذه الكامل ،وخاصة من
خالل الشروع يف مفاوضات يف إطار مؤمتر نزع السالح،
إحراز تقدم ملموس حنو نزع السالح النووي .وتسلّم منغوليا
بأن مؤمتر نزع السالح ميثّل اهليئة الوحيدة املتعددة األطراف
للتفاوض بشأن نزع السالح .وتتطلع منغوليا إىل إجياد حل
مبكر ملشكلة اجلمود املستمر يف مؤمتر نزع السالح .ونأمل أن
تتمكن مجيع الدول األعضاء يف مؤمتر نزع السالح من إبداء
اإلرادة السياسية الالزمة لبدء املفاوضات.

إن باكستان طرف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية واتفاقية
األسلحة البيولوجية .وحنن نقدر إسهامهما يف حتقيق السلم
واألمن الدوليني واإلقليميني بواسطة حظر فئات كاملة من
أسلحة الدمار الشامل .وتشارك باكستان بنشاط يف تعزيز
نظاميهما .وسوف تترأس باكستان املؤمتر االستعراضي
اخلامس لالتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة املتوقع عقده
وترحب منغوليا بإعالن  ٢٦أيلول/سبتمرب بوصفه اليوم
ونعول على دعم مجيع
يف جنيف يف كانون األول/ديسمربّ .
الدول األطراف لضمان توصل املؤمتر إىل نتائج قوية وتطلعية .الدويل لإلزالة الكاملة لألسلحة النووية ،فضال عن عقد
السيد سوخي (منغوليا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن جلسة عامة غري رمسية رفيعة املستوى لالحتفال بذلك اليوم.
أهنئكم ،سيدي ،على توليكم رئاسة اللجنة األوىل ،فضال عن ونعتقد أن ذلك اليوم الدويل سيعزز املساءلة عن التزامات نزع
السالح ،ويعزز الوعي والتثقيف العامني بالتهديد الذي ّ
تشكله
هتنئة سائر أعضاء املكتب على انتخاهبم .وإنين على ثقة بأن
اللجنة األوىل ستتمكن من إجراء مداوالت مثمرة حتت قيادتكم .األسلحة النووية على البشرية ومن مث ضرورة إزالتها .وتؤيد
حكومة منغوليا مبادرات عدم االنتشار ونزع السالح ،عالوة
وأؤكد لكم دعم وفد بلدي لكم وتعاونه الكامل معكم.
على التطورات الساعية للتصدي للتحديات األمنية لعصرنا،
متثّل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية حجر الزاوية يف
وكذلك أهداف مؤمترات أوسلو وفيينا وناياريت بشأن اآلثار
النظام العاملي لعدم االنتشار النووي ،عالوة على كوهنا عنصرا
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اإلنسانية لألسلحة النووية .ونرى أن مجيع تلك اجلهود مالئمة
للتنفيذ النشط خلطة العمل املتفق عليها يف مؤمتر استعراض
معاهدة عدم االنتشار لعام  ،٢٠١٠واليت عززت النظام الدويل
لعدم االنتشار النووي.
يصادف هذا العام الذكرى السنوية العشرين لفتح باب
التوقيع على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية .ويف
ذلك الصدد ،ترحب منغوليا بالوثيقة اخلتامية للذكرى السنوية
العشرين لالجتماع الوزاري املعقود يف فيينا يف حزيران/يونيه،
واالجتماع الوزاري الثامن ألصدقاء معاهدة احلظر الشامل،
الذي عقد يف نيويورك يف أيلول/سبتمرب.
وتعتقد منغوليا ،اليت كانت بالفعل من أوائل البلدان اليت
صدقت على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ،وذلك
يف عام  -1997شأهنا يف ذلك شأن بلدان عديدة أخرى  -أن
حتقيق عاملية املعاهدة ميثل خطوة حامسة صوب إخالء العامل من
األسلحة النووية .ولذلك ،ينبغي أن تدخل املعاهدة حيز النفاذ
يف أقرب وقت ممكن ،وندعو البلدان اليت مل تصدق عليها بعد،
وخباصة الدول املتبقية املدرجة يف املرفق  ،٢إىل أن تفعل ذلك
دون إبطاء.
وتؤمن منغوليا إميانا راسخا بأن احلل الوحيد ملسألة
استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا هو إزالتها
الكاملة .وتؤيد منغوليا تؤيد بقوة إنشاء مناطق خالية من
األسلحة النووية يف مجيع أحناء العامل .ويتشاطر وفد بلدي
القلق إزاء التأخري يف حتقيق عاملية اتفاق الضمانات الشاملة
للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبروتوكوله اإلضايف ويف القبول
هبما ،وإزاء عدم إحراز تقدم يف تنفيذ قرار اجلمعية العامة
 ،73/50بشأن خطر االنتشار النووي يف الشرق األوسط،
املُتخذ قبل  20عاما تقريبا.
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منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط .وبنفس
الروح ،نؤيد إخالء شبه اجلزيرة الكورية من األسلحة النووية.
وتأسف منغوليا أسفا عميقا إلجراء مجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية جتارب نووية يف هذا العام ،يف انتهاك لقرارات
جملس األمن .فلهذه التجارب أثر سليب على جهود املجتمع
الدويل يف صون السالم واألمن الدوليني .وتعيد منغوليا تأكيد
موقفها الثابت من أجل صون السلم واألمن يف مشال شرق
آسيا ،وكذلك من أجل تعزيز املحادثات الدولية لتحقيق تلك
الغاية.
وما فتئت منغوليا ،بوصفها نصريا قويا لزنع السالح
النووي وعدم االنتشار ،تبذل جهودا لإلسهام يف السالم
واألمن الدوليني عن طريق تعزيز مركزها كدولة خالية
من األسلحة النووية .ويتمتع مركزنا باعتراف دويل واسع
النطاق ،كما يتضح من طائفة الصكوك الدولية اليت تدعمه،
مثل الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي ملعاهدة عدم االنتشار
لعام  2010والوثائق اخلتامية ملؤمترات الدول األطراف
واملوقعة على املعاهدات اليت أنشئت مبوجبها مناطق خالية
من األسلحة النووية والقرار الذي تعتمده اجلمعية العامة كل
سنتني بشأن أمن منغوليا الدويل ومركزها كدولة خالية من
األسلحة النووية ،عالوة على الوثائق اخلتامية ملؤمترات القمة
واالجتماعات الوزارية حلركة بلدان عدم االحنياز .وقد وقعت
منغوليا يف ذلك الصدد ،يف  17أيلول/سبتمرب  ،2012على
إعالنني متوازيني مع األعضاء اخلمسة الدائمني يف جملس األمن
بشأن مركز منغوليا كدولة خالية من األسلحة النووية .ومن
خالل هذين اإلعالنني املشتركني ،اعترفت الدول اخلمس
الدائمة العضوية مبركز منغوليا الفريد وأعلنت أهنا ستحترم
ذلك املركز وستمتنع عن اإلسهام يف أي عمل ينتهكه.

وعلى غرار السنوات السابقة ،سيقدم وفد بلدي
وتأمل منغوليا ،بوصفها مؤيدة قوية للمناطق اخلالية من
خالل هذه الدورة للجنة مشروع قرار بعنوان “أمن منغوليا
األسلحة النووية ،يف أن حترز اجلهود الدولية تقدما يف إنشاء
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الدويل ومركزها كدولة خالية من األسلحة النووية”
( .)A/C.1/71/L.20وأعرب عن األمل يف أن يؤيد أعضاء
اللجنة ،كما حدث يف السنوات السابقة ،مشروع القرار وأن
يعتمدوه بتوافق اآلراء.
السيد اجلعفري (اجلمهورية العربية السورية) :سيدي
الرئيس ،أود أن أعرب عن سعادتنا لترؤس دولة شقيقة
ألعمال هذه اللجنة وأود أن أهنئكم على انتخابكم رئيسا
للجنة األوىل هلذه الدورة .كما أود أن أهنئ أعضاء مكتبكم
على دورهم اهلام.
وينضم وفد بلدي إىل البيان الذي أدىل به ممثل
إندونيسيا املوقر نيابة عن حركة بلدان عدم االحنياز (انظر
.)A/C.1/71/PV.2
يواجه عاملنا ،يف هذا الصدد ،حتديات كثرية ،يأيت يف
مقدمتها خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل ،وال سيما
األسلحة النووية منها .إذ تقوم بعض الدول النووية بتهديد
البلدان األخرى باستخدام األسلحة النووية ضدها ،إضافة إىل
ظاهرة استثناء إسرائيل من عاملية معاهدة عدم انتشار األسلحة
النووية .وعالوة على ذلك ،فإن أخطر ظاهرة هتدد عاملنا اليوم
هي دعم وتسليح وتدريب ومتويل بعض الدول ،ومنها دول
دائمة العضوية يف جملس األمن ،جلماعات إرهابية مدرجة على
قوائم جملس األمن وتستخدم السالح الكيميائي.
إن دعوة غالبية الدول األعضاء يف األمم املتحدة إسرائيل
إىل االنضمام إىل معاهدة عدم االنتشار تأيت يف ظل قناعة لدينا
مجيعا بأن إسرائيل لن تنضم يف ظل استمرار الواليات املتحدة
وبريطانيا وفرنسا وكندا وأملانيا وأستراليا وغريها من الدول
يف محاية الربنامج النووي اإلسرائيلي واملسامهة يف تطويره
وتعزيزه ،ال بل ومحاية رفض إسرائيل تطبيق قرارات األمم
املتحدة ذات الصلة بإزالة األسلحة النووية .إن إفشال مؤمتر
األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض
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املعاهدة من قبل الواليات املتحدة وبريطانيا يرتقي إىل مستوى
الفضيحة األخالقية ،من حيث محاية استمرار إسرائيل يف
حيازة السالح النووي والتستر على عدم انضمامها إىل معاهدة
عدم االنتشار ،األمر الذي يعترب انتهاكا فاضحا لكل أحكام
املعاهدة وترمجة عملية لسياسة النفاق النووي اليت يعتمدها
هذان البلدان النوويان .ويف هذا السياق ،جيدد بلدي دعوته
الدول األعضاء للعمل على إخالء منطقة الشرق األوسط من
األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل كافة .وأُ ِّ
ذكر ،يف هذا
اإلطار ،باملبادرة اليت طرحناها ،حنن ،هناية عام  ،2003خالل
عضويتنا يف جملس األمن ،وهي مبادرة ما زلنا ندعو املجلس
إىل اعتمادها .ويؤكد بلدي على احلق غري القابل للتصرف
للدول األطراف يف معاهدة عدم االنتشار ،وفقا ألحكام
املادة الرابعة من معاهدة عدم االنتشار ،يف احلصول على
التكنولوجيا النووية وتطويرها وتوظيفها لألغراض السلمية.
ويعارض بلدي أي حماولة لتفسري النصوص بشكل ينتقص من
هذا احلق أو يقيد استخدامه.
تدين حكومة بلدي بأشد العبارات جرمية استخدام
السالح الكيميائي ،وذلك انطالقا من قناعتها بأن استخدام
أسلحة الدمار الشامل ،مبا فيها األسلحة الكيميائية ،هو أمر
مرفوض وغري أخالقي ومدان .وقد انضم بلدي إىل اتفاقية
حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية
وتدمري تلك األسلحة ،انطالقا من إميانه بالسعي حنو إخالء
منطقة الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل كافة ،ويف
مقدمتها األسلحة النووية ،وليثبت للعامل كله التزامه بالوقوف
ضد أي استخدام األسلحة الكيميائية .ولقد قام بلدي بالوفاء
بالتزاماته الناجتة عن االنضمام لالتفاقية وأجنز التزاماته رغم
الظروف القاسية والصعبة اليت مير هبا .إن التقرير الثالث
وغري النهائي (انظر  )S/2016/738الصادر عن آلية التحقيق
املشتركة ،وما تضمنه من اهتامات لبلدي ،سورية ،باستخدام
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الكلور يف كل من تلمنس وسرمني ملئ بالكثري من الثغرات على أقوال الشهود الزور املقدمني من قبل اجلماعات اإلرهابية
اهليكلية والتباينات ،اليت تؤدي حكما للطعن مجلة وتفصيال يف املسلحة ،أو من البيئة احلاضنة لتلك اجلماعات.
االستنتاجات اليت توصل إليها التقرير.
ويف الواقع ،حنن نرى أن ما جاء يف هذا التقرير يفضح

ومع ذلك ،فقد استخدم عدد قليل من الدول األعضاء
هذا التقرير غري النهائي للتشهري بسورية .وسأذكر هنا جزءا
بسيطا من تلك الثغرات.
أوال ،مل يقدم التقرير يف أي جزء منه دليال ماديا على
االستخدام أو اجلهة اليت استخدمت املواد الكيميائية ،علما بأن
مجيع املناطق اليت درستها اآللية تقع حتت سيطرة اجلماعات
اإلرهابية .ثانيا ،مل حيتو التقرير على أي تقرير طيب موثق عن
إصابات ألشخاص ادعي بأهنم تعرضوا ملواد سامة ،مع العلم
بأن هؤالء املصابني املفترضني نقلوا أو أسعفوا يف نقاط طبية
تابعة للجماعات اإلرهابية أو يف الداخل التركي ،وهي كلها
أمور وتفاصيل ال ميكن التدقيق فيها .ثالثا ،أوضح التقرير
بأن الفيديوهات املقدمة حول حادثة تلمنس ،مت تصويرها
يف  23نيسان/أبريل  ،2014بينما احلادثة املدعاة وقعت بتاريخ
 21من ذلك الشهر  ،2014وهذا يعد من األدلة على فربكة
الفيديو ليكون أداة اهتام .رابعا ،وفقًا للفقرة  42يف الصفحة
 79تبيّن وجود مادة الـيت إن يت ،يف األسطوانات حسب نتائج
التحليل وهذه النتائج مل جتد تفسريًا منطقيًا حيث إنه من غري
املعتاد وجود هذه املادة املتفجرة يف املنظومات الكيميائية ،وهو
أمر يعرفه املختصون فقط ،وكان بالتايل التحليل غري كاف
برأي آلية التحقيق املشتركة للتوصل الستنتاج هنائي يدل على
استخدام القذائف كقذائف كيميائية.

فربكة رعاة اجلماعات اإلرهابية املسلحة لالدعاءات ،وسأذكر
يف هذا الصدد ،مثاال واحدا فقط ،حيث كشف مؤخرا معهد
رونبول األمريكي للسالم واالزدهار أن البنتاغون قد دفع
مؤخرا مبلغ  540مليون دوالر أمريكي ،لشركة عالقات عامة
بريطانية امسها “بل بتنغهر” ،تقدم خدماهتا عادة للسعودية
وشيلي ،واهلدف من دفع املال هلذه الشركة الربيطانية ،هو
القيام بربوبغندا معادية للحكومة السورية ،أي فربكة صور
وأفالم حول الكيماوي وغري الكيماوي ،ومصدر هذه املعلومة
أمريكي معهد رونبول األمريكي ،وأود اإلشارة هنا إىل املؤمتر
الصحفي لوزير الدفاع الروسي الذي حتدث فيه عن نوايا
اجلماعات اإلرهابية يف سورية ،باستخدام املواد الكيميائية
السامة ،ضد اجليش واملدنيني يف أحياء حلب ،وبتاريخ 30
أيلول/سبتمرب  ،2016علمت السلطات السورية أن املواد
الكيميائية وصلت إىل حلب ،ومن مث مت نقلها وختزينها حتت
األرض بعمق  6أمتار يف مدينة سراقب مبحافظة إدلب،
وتضمنت هذه املواد ما يناهز الطن من الفوسفور األصفر،
وقد شوهدت مواطنتان أمريكيتان متخصصتان يف الكيمياء
بتاريخ  6أيلول/سبتمرب  ،2016تعودان إىل تركيا بعد إمتام
جتهيز املواد الكيميائية ،بينما بقي أحد اخلرباء ويدعى حممود
حسني عبد اهلل ،الذي كان قد خضع لدورات خاصة على
استخدام األسلحة الكيميائية حتت مراقبة وإشراف الواليات
املتحدة وإسرائيل ،وبقي هذا الرجل لإلشراف على عمليات
تعبئة املقذوفات الصاروخية باملواد الكيميائية.

وهذه بعض من الدالئل والقرائن ،ولدينا الكثري من
املالحظات على ثغرات تقرير اآللية الثالث ،وهي املالحظات
لقد أدخل خالل شهري متوز/يوليه وأيلول/سبتمرب ،من
اليت أرسلناها إىل آلية التحقيق املشتركة وجملس األمن ،إذن،
هذا العام أدخل ما يصل إىل  14طنًا من املواد السامة إىل
إن التقرير بُين على استنتاجات مت األخذ هبا باحتمال استخدام سورية من الدول املجاورة ،مبا فيها ّ
مركبات لغازات سامة
الكلور من قبل اجلانب السوري ،وهذه االستنتاجات بنيت
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إلنتاج أسلحة ذات قوة تدمريية عالية ،وقد نقلنا كل هذه
املعلومات إىل عناية جملس األمن ،وآلية التحقيق املشتركة
وجلنة القرار .)2004( 1540
لقد أرسل بلدي  63رسالة إىل األمني العام لألمم املتحدة
وجملس األمن ،وآلية التحقيق املشتركة وجلنة القرار 1540
( ،)2004وقد أشرنا يف أول رسالة يف هناية عام ،2012
أي قبل حدوث أول هجوم بالسالح الكيميائي على بلدة
خان العسل يف شهر آذار/مارس  ،2013بأربعة أشهر ،أشرنا
إىل ختوفنا من قيام الدول اليت تدعم اإلرهاب بتقدمي أسلحة
كيميائية للجماعات اإلرهابية واالدعاء من مث بأن سورية
هي اليت قامت باستخدامها ،وحذرنا يف تلك الرسالة املبكرة
من خطورة التقاعس عن التصدي إلمكانية وصول أنواع
حمظورة من األسلحة إىل أيدي تنظيم جبهة النصرة ،وداعش
واملجموعات املرتبطة بتنظيم القاعدة ،خاصة بعد سيطرة هذه
املجموعات اإلرهابية على مصنع تابع للقطاع اخلاص ،شرق
مدينة حلب ،حيتوي على أطنان من مادة الكلور ،وظهور
تقارير إعالمية وفيديوهات ،عن هتديد عناصر من تنظيم
القاعدة باستخدام أسلحة كيميائية يصنعوهنا يف خمترب قرب
مدينة غازي عنتاب التركية ،ضد أبناء شعبنا واالدعاء من مث
بأن احلكومة السورية هي اليت قامت باستخدام هذه األسلحة.
لقد أرسلنا إىل آلية التحقيق املشتركة ،منذ إنشائها ما يزيد على
 25رسالة أعلمنا مبوجبها اآللية باستخدام التنظيمات اإلرهابية
ملواد سامة ضد املدنيني والعسكريني ،إضافة إىل تزويد تنظيم
داعش ،مبساعدة املخابرات التركية باملواد الكيميائية ،املقدمة
من  8شركات تركية عالوة على تزويد تنظيم داعش بـ 12
برمي ً
ال من املواد الكيميائية السامة عن طريق احلدود التركية
بدعم من منظمة بندر بن سلطان السعودية ،ومل تسلم حدودنا
مع األردن من إدخال املواد الكيميائية السامة القادمة أص ً
ال
من السعودية ،وقد كنا أعلمنا آلية التحقيق وجملس األمن
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يف  2شباط/فرباير  ،2016بتورط النظام القطري ،وإيعازه
ميوهلا باستخدام غاز الكلور يف
للمجموعات اإلرهابية اليت ّ
املناطق اليت تسيطر عليها ذات املجموعات ،وذلك هبدف
التقاط الصور والفيديو الهتام اجليش السوري بذلك ،ومن مث
التشهري باحلكومة السورية.
يف اخلتام ،نؤكد ضرورة أن تتحمل الدول األعضاء
مسؤولياهتا بوقف هتريب األسلحة والذخائر ،جبميع فئاهتا
واملواد ذات الصلة ،سواء أكانت قاتلة أم غري قاتلة ووقف
هتريب املسلحني واإلرهابيني عرب حدود الدول املجاورة لبلدي
سورية ،وحنذر يف هذا الصدد من أن آفة اإلرهاب سترتد على
حكومات تلك الدول اليت ترعى اإلرهاب وترسله إلينا عرب
احلدود املشتركة معها ،وعلى الدول األخرى أيضا عاجال أم
آجال.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للوفود
اليت طلبت الكلمة ممارسة حلق الرد .ويف هذا الصدد ،أود أن
أذكر مجيع الوفود بأن املداخلة األوىل حمددة مبدة  10دقائق
والثانية خبمس دقائق.
السيدة سيحايك  -سوروكا (إسرائيل) (تكلمت
باإلنكليزية) :أجد نفسي مضطرة ألخذ الكلمة بعد االهتامات
املشينة اليت وجهها ممثل مجهورية إيران اإلسالمية إىل بلدي يف
وقت سابق من هذا اليوم.
لقد وجد املمثل اإليراين يف نفسه اجلرأة كي يتهم
إسرائيل ،اليت ما انفكت منذ إنشائها تكافح اإلرهاب على
أساس يومي ،بارتكاب الفظائع ،مبا يف ذلك اإلبادة اجلماعية.
إن إيران الدولة الرئيسية يف العامل اليت ترعى اإلرهاب .فقواهتا
ووكالؤها ال يعرفون حدودا وال يدخرون جهدا يف التدريب
على األعمال اإلرهابية ومتويلها وتنفيذها يف مجيع أحناء العامل،
وال سيما يف الشرق األوسط .إن إيران ،اليت تعمل بشكل
مباشر وعن طريق عميلها ،حزب اهلل ،ترتكب الفظائع ضد
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الشعب السوري ،بينما تعمل على دعم نظام األسد الذي بأشد العبارات اهلجوم احلوثي األخري الذي وقع يف  1تشرين
يذبح شعبه ،والنساء واألطفال على السواء ،مبا يف ذلك من األول/أكتوبر يف مضيق باب املندب على سفينة مستأجرة
خالل استخدام األسلحة الكيميائية .إيران تنشر التطرف لإلمارات العربية املتحدة ،يف انتهاك واضح للقانون الدويل.
وتتهدد جرياهنا وتزعزع استقرار املنطقة.
ندين بقوة استخدام مجهورية إيران اإلسالمية لنفوذها
أما فيما يتعلق بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار
الشامل يف املنطقة ،فإن إسرائيل خالل ست جوالت من
املشاورات ،وعملية غليون ،برهنت على النهج البناء الذي
تتبعه وال تزال ملتزمة بالقيام بذلك مبوجب املعايري اليت قدمتها.
السيد املشرخ (اإلمارات العربية املتحدة) :طلبت الكلمة
بالنيابة عن وفدي للرد على االدعاءات السخيفة اليت ساقها
املمثل اإليراين الذي يبدو أنه يتغاضى عن سياسات بلده
التوسعية على الصعيد اإلقليمي يف انتهاك صارخ ملبدأ السيادة،
وتدخل بلده املستمر يف الشؤون الداخلية للدول العربية ،مبا
يف ذلك سورية واليمن .وندعو ذلك البلد إىل أن يكون جارا
مسؤوال ،بدال من أن يتسبب يف التوتر وعدم االستقرار يف
منطقتنا بتصديره ثورته.

النشط يف هذا الزناع .إذ أن مجهورية إيران اإلسالمية ما فتئت
تدعم احلوثيني يف اليمن ماليا واستراتيجيا وعسكريا عن طريق
تدريب املقاتلني احلوثيني وإرسال شحنات األسلحة والذخرية
إىل البلد بصورة غري مشروعة ويف انتهاك صارخ لقراري
جملس األمن  )2015( 2216و  .)2015( 2231ومن
اجلدير بالذكر أنه مت يف مناسبات عديدة اعتراض شحنات
األسلحة املرسلة من إيران.
أما فيما يتعلق بتطرق إيران إىل حقوق اإلنسان واحترام
القانون الدويل ،فإن اللجنة األوىل ليست املنتدى الذي ميكن
فيه احلديث عن هذا املوضوع ،غري أنين أدعو اجلميع إىل
حضور جلسات اللجنة الثالثة ،حيث ستتم فيها مناقشة ذلك
املوضوع بالتحديد مع اإلشارة إىل إيران.

السيدة ناث (اهلند) (تكلم باإلنكليزية) :آخذ الكلمة
أما فيما يتعلق باحلملة العسكرية لتحالف استعادة
الشرعية يف اليمن اليت أشار إليها املمثل اإليراين ،فنود أن نذكر للرد على املالحظات اليت أدىل هبا املمثل الدائم لباكستان
بأن احلكومة الشرعية يف اليمن تقدمت بطلب للمساعدة يف بشأن مسألة جامو وكشمري.
آذار/مارس  ،2015مبا يف ذلك التدخل العسكري حلماية
من السخرية أن بلدا سجله يف عدم االنتشار يتسم بالعرقلة
اليمن وشعبه من العدوان املسلح املستمر الذي يشنه احلوثيون يسعى إىل إقناع املجتمع الدويل مبقترحات ختدم مصلحته.
بدعم من إيران .واستجابة لذلك الطلب ،مت تشكيل حتالف ومن الثابت أن باكستان مبفردها مسؤولة عن عرقلة جدول
استعادة الشرعية يف اليمن بقيادة اململكة العربية السعودية ،أعمال نزع السالح الدويل والعمل مؤمتر نزع السالح.
حلماية اليمن وشعبه وملساعدة اليمن على مكافحة اإلرهاب.
السيد دنكتاش (تركيا) (تكلم باإلنكليزية) :منارس حقنا
وقد جاء ذلك الطلب يف امتثال تام للقانون الدويل واحلق يف
يف الرد لدحض االدعاءات اليت ساقها ممثل النظام السوري.
الدفاع عن النفس على النحو املنصوص عليه يف املادة  51من
وفيما يلي سرد بالتفصيل للحالة.
ميثاق األمم املتحدة.
ذكرت منظمة حظر األسلحة الكيميائية بأهنا ال تستطيع
إىل جانب جملس األمن ،وجامعة الدول العربية ،ومنظمة
التحقق من صحة إعالنات النظام بشأن براجمه وخمزوناته
التعاون اإلسالمي ،وجملس التعاون لدول اخلليج العربية ،ندين
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اخلطوات الالزمة املقبلة هي اختاذ تدابري تؤدي إىل املالحقة
القضائية لضمان أن ال جيرؤ أحد على ارتكاب هذه األفعال
املروعة مرة أخرى ،وأكرر مروعة فتلك هي مسؤوليتنا
األخالقية .وسنتكلم أكثر عن هذا املوضوع خالل املناقشات
املواضيعية ذات الصلة.

من األسلحة الكيميائية .للحصول على مزيد من التفاصيل،
أحيل اللجنة إىل التقارير ذات الصلة الصادرة عن منظمة
حظر األسلحة الكيميائية .بيد أن التقارير ال تذكر الثغرات
والتباينات والتناقضات يف معظم السبل الدبلوماسية والعلمية
املمكنة .ملاذا يفعل أي بلد ذلك؟ إذا أصبح بلد ما طرفا يف
صك دويل ،يتوجب عليه العمل مبساعدة اهليئات املعنية ،على
السيد وود (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
إهناء برناجمه والتخلص من مجيع املواد املحظورة .فما من بلد باإلنكليزية) :أمارس حقي يف الرد على بعض املسائل.
يفعل ذلك إذا كان يعتزم استخدامها يف وقت الحق .وهذا
املسألة األوىل تتصل بتعليقات ممثل الصني يف وقت سابق
يف الواقع ما قام به النظام السوري  -مرارا وتكرارا وبصورة
اليوم فيما يتعلق بنشر الواليات املتحدة منظومة الدفاع املضاد
منهجية .أحيل اللجنة إىل تقارير آلية التحقيق املشتركة.
للقذائف التسيارية يف مرحلتها النهائية على علو مرتفع (ثاد) يف
ما برحنا نسمع إيضاحات من النظام السوري ،حىت مجهورية كوريا .إن الواليات املتحدة ومجهورية كوريا ال تزاالن
عصر هذا اليوم ،تفيد بأن املواد وصلت إىل البلد عرب بلد آخر ،ملتزمتني بنشر تلك املنظومة يف مجهورية كوريا ،وذلك ما هو
وأن هذه املواد تستخدمها اجلماعات األخرى ،وبأنه مت تلفيق تدبري دفاعي ضد أسلحة الدمار الشامل وهتديدات القذائف
فيديو وأن األطفال الذين تعرضوا لالختناق مبا صاحب ذلك التسيارية من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.
من أعراض تتسق مع اهلجوم باألسلحة الكيميائية ،كلها أفعال
باإلضافة إىل جتارب القذائف النووية األخرية ،نشهد
قامت هبا جهات فاعلة مأجورة ،وال ميكن الركون إىل شهادة
اآلن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية جتري أكثر من ٢٠
الوالدين واألطباء ألهنم يف املنطقة اليت تسيطر عليها املعارضة،
عملية إطالق للقذائف التسيارية خالل فترة ستة أشهر .حتظر
وأن براميل الكلور ال ميكن أن يستوعبها حجم املداخن.
األمم املتحدة برامج القذائف التسيارية النووية جلمهورية
كل هذه اإليضاحات هتدف إىل صرف انتباه املجتمع الدويل
كوريا الشعبية الدميقراطية ،وهي تشكل هتديدا خطريا
عن احلقيقة الصارخة يف سورية وعن أهوال أساليب احلرب
للواليات املتحدة وحلفائها .إن أفعال من قبيل إطالق القذائف
السورية .بيد أن األمر ال يتعلق بالسياسة أو املصطلحات
والتجارب النووية تظهر حكمة الواليات املتحدة وحاجتها
املستخدمة يف التقرير .إهنا مسألة تتعلق بالناحية اإلنسانية.
إىل قرار حتالف الواليات املتحدة ومجهورية كوريا بنشر
بدءا باهلجوم الذي وقع يف الغوطة يف عام  ،٢٠١٣مت منظومة الدفاع املضادة للقذائف التسيارية يف مرحلتها النهائية
التوثيق بشأن استخدام الكيانني للمواد الكيميائية السامة على علو مرتفع .وقيام مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
كأسلحة ،أي النظام السوري وتنظيم داعش .وكالمها باملزيد من األعمال سوف حيملنا على اختاذ اخلطوات الالزمة
متماثالن يف مدى طابعهما املروع والوحشي .وتنظيم داعش لضمان أمننا وامن حلفائنا .ومن شأن منظومة الدفاع املضاد
هو القرين الوحيد للنظام .وهذا هو ما نفهمه من التقارير اليت للقذائف التسيارية يف مرحلتها النهائية على علو مرتفع أن
تصدرها كل هيئة دولية مكلفة بالتحقيق يف تلك اجلرائم ،حتمي أمن مجهورية كوريا وشعبها من اهلجمات املسلحة
وبذلك ينبغي لنا مجيعا قراءهتا .كل ذلك موثق ولذلك فإن وستحمي القوات العسكرية للتحالف من هتديدات مجهورية
1631545

37/43

A/C.1/71/PV.7

10/10/2016

أن أفعل ذلك ،لدي سؤال بسيط أطرحه على املمثل اهلندي:
ملاذا مل تستجب اهلند القتراحنا بإنشاء نظام استراتيجي لضبط
النفس ،أو القتراح رئيس وزرائنا بشأن إبرام اتفاق ثنائي بني
اهلند وباكستان حلظر التجارب النووية؟

كوريا الشعبية الدميقراطية بأسلحة الدمار الشامل والقذائف
التسيارية .إن نشر منظومة الدفاع املضاد للقذائف يف كوريا
لن يقوض نظام الردع االستراتيجي لدى الصني أو روسيا .ويف
الواقع ،تتفق الواليات املتحدة مع الصني على أن نزع السالح
النووي من شبه اجلزيرة الكورية أمر بالغ األمهية ،وندعو مجيع
يوجد املزيد من احلقائق الدامغة .أجرت اهلند أول جتربة
األطراف إىل اختاذ خطوات صوب حتقيق هذا اهلدف.
لألسلحة النووية يف عام  ١٩٧٤بتحويلها التكنولوجيا واملواد
أما املسألة الثانية فتتعلق باالهتامات اليت أطلقها ممثل احلكومة النووية من مفاعل مت تزويدها به لالستخدام السلمي ،يف انتهاك
السورية .أوال ،إن االهتامات القائلة بأن الواليات املتحدة قدمت اللتزامها الرمسي بنظام الضمانات .وتواصل اهلند تطوير األسلحة
املواد الكيميائية السامة إىل اجلماعات اإلرهابية منافية للعقل .النووية رغم العديد من العروض واملقترحات اليت تقدمها باكستان
امسحوا يل بأن ٍ
أذكر اجلميع بأن آلية التحقيق املشتركة بني إلبقاء جنوب آسيا منطقة خالية من األسلحة النووية .ما فتئت
منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة أصدرت تقريرا باكستان لنحو عقدين من الزمن تعمل على تقدمي مشروع قرار
يف آب/أغسطس (انظر  )S/2016/738حدد بأن القوات املسلحة يف اجلمعية العامة بشأن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية
العربية السورية قد استخدمت مادة الكلور كسالح يف عامي يف جنوب آسيا ،وهو مشروع قرار ما برحت اهلند تصوت ضده
 ٢٠١٤و  .٢٠١٥كذلك خلصت آلية التحقيق املشتركة إىل عاما إثر عام .فلم يترك لنا أي خيار سوى القدرة النووية بوصفها
أن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام قد استخدم غاز خيارا وجوديا بغية استعادة التوازن االستراتيجي يف املنطقة.
اخلردل يف مارع بسورية يف آب/أغسطس .٢٠١٥
لقد انضمت اهلند إىل اتفاقية األسلحة الكيميائية يف عام
إن استخدام األسلحة الكيميائية من جانب دولة طرف
يف اتفاقية األسلحة الكيميائية ميثل أخطر حتد لالتفاقية منذ
دخوهلا حيز النفاذ .وحنن نعمل حنو االلتزام بقاعدة حظر
استخدام األسلحة الكيميائية من جانب أي شخص ،مبا يف
ذلك الدول واجلهات الفاعلة من غري الدول ،لكي ندلل على
أنه ستكون هناك عواقب خطرية هلذا االستخدام .وهذه أفضل
طريقة نضمن هبا أال يتبادر إىل ذهن أي جهة فاعلة أن بوسعها
أن تنتهك ،من دون عقاب ،قاعدة مضى عليها قرن من الزمان
حتظر استخدام األسلحة الكيميائية .وستظل الواليات املتحدة
تطلب املساءلة من خالل اآلليات الدبلوماسية املناسبة ،مبا يف
ذلك من خالل جملس األمن ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية.
السيد عمار (باكستان) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أذكر
احلقائق التالية ردا على البيان الذي أدىل به ممثل اهلند .وقبل
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 1996بوصفها دولة متلك سالحا كيميائيا ،على الرغم من
مذكرة التفاهم الثنائية املوقعة مع باكستان يف عام  ،1992قبل
أربع سنوات فقط من انضمامها .وتؤكد فيها بأهنا ال تعتزم
تطوير أو حيازة أسلحة كيميائية .وقامت اهلند بإجراء جتربتها
النووية الثانية يف أيار/مايو  ١٩٩٨بعد إبرام معاهدة احلظر
الشامل للتجارب النووية .ورغم العديد من املقترحات اليت
تقدمت هبا باكستان إلنشاء نظام استراتيجي لضبط النفس يف
جنوب آسيا ،ما برحت اهلند تعمل على تعزيز قدراهتا العسكرية
اهلجومية االستراتيجية والتقليدية ،مبا يف ذلك إنتاج املواد
االنشطارية الصاحلة لصنع األسلحة ،واستحداث واختبار عدد
من القذائف التسيارية والقذائف االنسيابية ،وإدخال الغواصات
النووية .حتاول اهلند أيضا إجياد حيز أقل من تصور باكستان
للعتبة النووية خلوض حرب تقليدية .ويف ضوء هذه التطورات
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اضطرت باكستان إىل اختاذ التدابري املناسبة لردع مجيع الواليات املتحدة وسياستها العدائية اليت ظلت ثابتة طيلة٦٠
يف اهلند ُ
عاما .إن الواليات املتحدة مل َ
تتخل يوما واحدا عن سياسة
أشكال العدوان.
السيد بن محود (اململكة العربية السعودية) (تكلم بالعربية) :الكراهية اليت تكنها لسيادة وكرامة مجهورية كوريا الشعبية
أشكركم ،سيدي الرئيس ،على إعطائي الكلمة ملمارسة حقي الدميقراطية.
ال ميكن للواليات املتحدة أن تنكر أهنا هي اليت جلبت
يف الرد على االدعاءات اليت ساقها ممثل إيران .أود توضيح
ما يلي .إن تدخل قوات التحالف مت بناء على طلب رمسي أول أسلحة نووية إىل كوريا اجلنوبية يف عام  ١٩٥٧متابعة
من احلكومة الشرعية ،وإن اململكة ودول التحالف حريصة لتهديداهتا االبتزازية باستخدام األسلحة النووية ضد الشعب
أشد احلرص على عدم وقوع خسائر بشرية .بالنسبة للحادث الكوري أثناء احلرب الكورية .ال ميكن للواليات املتحدة أن
املؤسف الذي وقع قبل يومني ،فقد أعلنت قوات التحالف بأهنا تنكر أهنا زادت عدد األسلحة النووية اليت جلبتها إىل كوريا
اجلنوبية بأكثر من  ١ ٠٠٠قطعة يف عام  .١٩٧٠وال ميكن
بدأت التحقيق يف املوضوع وسوف تُعلن النتائج يف حينها.
أود أيضا الرد على ما ورد يف كلمة ممثل النظام السوري للواليات املتحدة أن تنكر أهنا نعتت دولة جديرة عضوا يف
بشأن ما أشار إليه فيها .إن ما قاله عن دعم اململكة للمنظمات األمم املتحدة ،أي مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،بأهنا
اإلرهابية باألسلحة الكيميائية ،أمنا هو كالم مكرر واهتامات جزء من “حمور الشر” واختارت مجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية هدفا لضربة نووية.
عارية عن الصحة.
السيد ري تونغ إيل (مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية)
(تكلم باإلنكليزية) :أود أن أمارس حقي يف الرد فيما يتعلق
باملالحظات اليت أدىل هبا ممثل الواليات املتحدة.
صدر عن ممثل الواليات املتحدة ادعاء عا ِر عن الصحة
متاما .إن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ترفض هذه
التعليقات .فهي ال تعكس احلالة يف شبه اجلزيرة الكورية وما
هي إال تشويه للحقيقة .ويف هذا الصدد ،تود مجهورية كوريا
الشعبية الدميقراطية أن ٍ
تذكر ممثل الواليات املتحدة حبقيقتني.
احلقيقة األوىل ،أصبحت مجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية دولة نووية .من املسؤول عن إعطائها هذا املركز؟
الواليات املتحدة هي اليت أعطتها ذلك املركز .والواليات
املتحدة هي اليت دفعت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
على أن تصبح دولة نووية بتشجيعها تطوير معيار قواهتا
النووية يف مواجهة تزايد مستوى االبتزاز النووي الذي متارسه
1631545

احلقيقة الثانية ،زاد حاليا وجود الواليات املتحدة يف
البحرين الشرقي والغريب من شبه اجلزيرة الكورية من خالل
املناورات العسكرية املشتركة اجلارية واليت تستهدف صراحة
مقر القيادة العليا جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،
واملرافق النووية وقواعد الصواريخ االستراتيجية .إن الواليات
املتحدة حتشد مجيع مواردها البحرية بقيادة حاملة الطائرات
النووية “يو إس إس رونالد ريغان” وعن طريق أحدث قدراهتا
اهلجومية وخمتلف أنواع األسلحة النووية .ما انفكت الواليات
املتحدة تقوم هبذه التدريبات طوال ٦٠عاما.
تلك هي كافة احلقائق والواليات املتحدة ال تستطيع
إنكارها .ويف مواجهة التهديد املتزايد بسبب أكرب دولة حائزة
لألسلحة النووية ،اليت استخدمت يوما ما األسلحة النووية
ضد اإلنسانية واملدنيني األبرياء ،مل يكن أمامنا أي خيار آخر
سوى حيازة األسلحة النووية .وسنواصل تعزيز قواتنا املسلحة
النووية كما ونوعا وقدرتنا اهلجومية النووية يف مواجهة
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اخنراط حكوماهتم أو أنظمتهم يف تقدمي ورعاية املجموعات
اإلرهابية ،وتزويدها باملواد الكيميائية .فنقول هلم تلك هي
قرائن موجودة وحنن نعلم هبا .واآلخرون يعلمون هبا .وها هي
األيام بيننا ستفضحهم.

األخطار اليت هتدد بقاءنا .منظومة الدفاع املضاد للقذائف
التسيارية يف مرحلتها النهائية على علو مرتفع هي جزء خطري
للغاية من الدفاع املضاد للقذائف ،ويزيد من احتمال توجيه
ضربة نووية استباقية ضد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
والبلدان املجاورة هلا .وبالتايل ،حاملا أعلن ،اعترضت عليه
السيد وو جيان جيان (الصني) (تكلم بالصينية) :تأخذ
متاما مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.
الصني الكلمة ملمارسة حق الرد على البيان الذي أدىل به ممثل
السيد حالق (اجلهورية العربية السورية) :أشار ممثل الواليات املتحدة.
النظام التركي إىل مواضيع اختلقها ونسأل هنا أمل يقرأ ممثل
من نافلة القول إن مسألة منظومة الدفاع املضاد للقذائف
النظام التركي تلك التقارير الصادرة عن جملس األمن واليت التسيارية يف مرحلتها النهائية على علو مرتفع (ثاد) مسألة
أشارت إىل هتريب السارين من ليبيا إىل تركيا على منت طائرة رئيسية يف سياق األمن الدويل .وجيب على املجتمع الدويل أن
مدنية (انظر  .)S/2016/738وأن اإلرهابيني الذين يرعاهم يكون أكثر قلقا بشأن تلك املسألة ويعمل على إجياد السبل
النظام التركي قاموا بإجراء جتارب السالح الكيميائي على الكفيلة ملعاجلتها على حنو مالئم .وقد أعلنت الصني مرارا
احليوانات يف مدينة غازي عنتاب التركية اليت أصبحت تعرف موقفها بشأن املنظومة .ونرى أن خمتلف البلدان هلا شواغل
اآلن باسم تورا بورا التركية .إننا نطالب هنا ممثل النظام التركي مشروعة إزاء مسألة النظام املضاد للقذائف ،يف ضوء احلاجة
بأن يكذب هذه الوقائع بتقدمي احلقائق حول التحقيقات اليت إىل احلفاظ على التوازن االستراتيجي العاملي.
أوقفها النظام التركي وطرد على إثرها قضاة ومدعني عامني.
السيد ناث (اهلند) (تكلم باإلنكليزية) :أجد نفسي
كما طرد عناصر من الشرطة اليت كشفت عن عمليات هتريب مضطرا ألخذ الكلمة مرة أخرى للرد على البيان الذي أدىل
ونقل األسلحة من الداخل التركي إىل بلدي .إن تقارير به ممثل باكستان.
اللجان الفرعية ملجلس األمن مليئة بالوقائع اليت تفضح نفاق
إن أكرب هتديد للسالم واالستقرار يأيت من التعزيز النشط
السياسات التركية ورعايتها لإلرهابيني الضالعني يف استخدام
لإلرهاب والتوسع املفرط يف إنتاج املواد االنشطارية ونظم
السالح الكيميائي داخل سورية انطالقا من الداخل التركي.
إيصال األسلحة النووية ،يف إطار العالقة املزعجة والعميقة بني
ومرة أخرى يفاجئنا ممثل الكيان اإلسرائيلي بالنفاق كيانات الدولة واجلهات من غري الدول .جيب على املجتمع
وتقول احلكمة الشائعة ،إذا ابتليتم باملعاصي فاستتروا .اجلميع الدويل أن يتحد ضد تلك االنتهاكات املستمرة اليت تزيد من
يعلم أن الكيان اإلسرائيلي هو من أدخل اإلرهاب إىل منطقتنا ،التهديدات النووية وخماطر االنتشار .وروابط االنتشار النووي
اإلرهاب النووي والكيميائي والبيولوجي واإلشعاعي .وها هو اليت تنشط اليوم عليها بصمات باكستانية واضحة.
الكيان اإلسرائيلي يقوم بتقدمي كافة أنواع املعونة والسالح
السيد وود (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
والذخائر واالستخبارات إىل التنظيمات اإلرهابية يف سورية،
باإلنكليزية) :آخذ الكلمة للرد على التعليقات اليت أدىل هبا
وباألخص إىل داعش وجبهة النصرة واملجموعات التابعة هلما.
ممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية .سأديل ببعض النقاط
أما فيما يتعلق مبحاولة بعض الزمالء اآلخرين نفي التهم عن
املوجزة جدًا.
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االستهانة جبميع املعايري األخالقية واإلنسانية والقانونية.
أوال وقبل كل شيء ،الواليات املتحدة ال تشكل هتديدا
جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية .بل إن سبب عدم ويؤكد على حنو ال يترك جماال للشك إرهاب هذا النظام.
االستقرار يف شبه اجلزيرة الكورية هي مجهورية كوريا الشعبية
ختاما ،يف ضوء اخلطر الذي ميثله اإلرهاب للمجتمع
الدميقراطية نفسها وأنشطتها النووية واملتعلقة بالقذائف.
الدويل وهتديده للسلم واألمن الدوليني ،جتدد دولة قطر إدانتها
والواليات املتحدة ال ولن تعترف جبمهورية كوريا القوية لإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره ،وأيا كان مرتكبه،
الشعبية الدميقراطية كدولة حائزة لألسلحة النووية.
وحيثما ارتكب .وأيا كانت أعراضه .كما تعييد التأكيد على
السيد آل ثاين (قطر) :لقد طلبت أخذ الكلمة للرد ضرورة قيام مجيع الدول مبكافحته بكل الوسائل وفقا مليثاق
على ممثل النظام السوري .دأب ممثلو النظام السوري على األمم املتحدة ،وغريه من االلتزامات مبوجب القانون الدويل،
حماولة صرف انتباه املجتمع الدويل عن اجلرائم ضد اإلنسانية كما جتدد التزامها مبواصلة بذل اجلهود للتصدي هلذه الظاهرة
والفظائع اجلماعية اليت يستمر النظام يف ارتكاهبا بشكل ممنهج املقيتة ،ودعم اجلهود اإلقليمية والدولية لتحقيق االستقرار يف
املنطقة ويف العامل.
من خالل حماوالته حتميل املجتمع الدويل مسؤولية
نتائج سياساته اإلجرامية الالمسؤولة الفاشلة وحماوالته
إصباغ صفة اإلرهاب أوال على الشعب السوري الذي خرج
يف ثورة سلمية .ومن مث على الدول اليت ساندت حقوق الشعب
السوري وأدانت اجلرائم املروعة والفظيعة اليت ترتكب حبقه.
وعليه فإن دولة قطر جتدد رفضها جلميع املزاعم اليت حياول
مندوب النظام السوري تسويقها .بعد أن شهد العامل بشكل
واضح املرحلة اليت بلغها باالستخفاف واالستهتار بالقانون
الدويل واالعتبارات األخالقية .من خالل مواصلته سياسة
القتل والترويع واحلصار والتهجري القسري للمدنيني .وضرهبم
بكافة األسلحة املحرمة والوسائل اليت حيظرها القانون الدويل.

السيد العتوم (األردن) :ردا على ما ورد يف بيان املمثل
السوري حول نقل مواد كيميائية عرب احلدود األردنية إىل
داخل سورية .أود أن أؤكد بأن األردن ملتزم جبميع االتفاقيات
الدولية اليت حتظر ومتنع نقل أو امتالك مثل هذه املواد السامة
الذي حتدث عنها املندوب السوري .كذلك أود أن أؤكد بأن
بلدي كان وما زال ملتزما بإدخال املواد اإلنسانية والغوثية
فقط ،األمر الذي يتم حتت إشراف املنظمات اإلنسانية ،وذلك
إميانا منا بواجبنا اإلنساين جتاه هذه املأساة ،واجب أصبح
يدركه العامل بأسره ،ويدرك الدور الذي يقوم به األردن أيضا
يف مواجهة آفة اإلرهاب.

مل يعد خافيا أن بروز وتعاظم اإلرهاب يف سورية وانتشاره
هو نتيجة لسياسات النظام السوري اإلرهابية واعتداءاته
الوحشية املستمرة ضد الشعب السوري وتعاونه مع التنظيمات
اإلرهابية ودعمها من أجل بقائه .حيث يواصل النظام سياسة
القتل والترويع وحماصرة املدن وشن اهلجمات اجلوية على
املدنيني وتدمري املدارس ودور العبادة واملستشفيات واملؤسسات
السيد دنكتاش (تركيا) (تكلم باإلنكليزية) :أعتذر عن
الطبية واستهداف الكوادر الطبية والعاملني يف املجال اإلنساين.
أخذ الكلمة مرة أخرى يف هذه الساعة ،ولكنين أود أن أوضح
وإعاقة وصول اإلمدادات الطبية للمرضى وللمحتاجني.
نقطتني.
السيد فارس (ليبيا) :كما ذكر وفد بالدي يف هذه القاعة
فإن األسلحة الكيميائية يف ليبيا كانت ختضع إىل املراقبة الدقيقة
منذ اإلعالن عنها وحىت تدمريها بشكل كامل .ومت نقل باقي
املخزون من الفئة الثانية للتخلص منه خارج ليبيا ،وال صحة
للتقارير اليت متت اإلشارة إليها اليوم.
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أوال ،االدعاءات اليت ساقها ممثل سورية ال أساس هلا من
السيد دهقاين (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
الصحة ،وأود أن أسجل يف املحضر دحض كل كلمة وردت باإلنكليزية) :يود وفدي أن ميارس حقه يف الرد على التعليقات
فيها.
اليت أدىل هبا ممثال إسرائيل واإلمارات العربية املتحدة.
بيد أنين أود أن أشدد على ثالث نقاط .ال توجد مشكلة
بني تركيا والنظام السوري .ال أريد أن أتكلم بالنيابة عن
جهات أخرى ،ولكنين ال أعتقد بوجود أي مشكلة بني النظام
السوري ونظام أي بلد آخر إزاء االهتامات اليت ُطرحت اليوم،
كما كان يف املاضي ،يف حماولة لصرف أنظار املجتمع الدويل
عن اخلطوات الوشيكة اليت ستتخذ وينبغي اختاذها من أجل
مساءلة النظام السوري عما فعل.
السيد عمار (باكستان) (تكلم باإلنكليزية) :ال بد يل من
أن أرد على التعليقات اليت أدىل هبا زميلي اهلندي.
من املؤسف أنه حينما تظهر سياسات اهليمنة اهلندية على
حقيقتها يف املنطقة ،وهي سياسات تؤثر تأثريا مباشرا على
جرياهنا ،متيل اهلند إىل حتويل انتباه املجتمع الدويل عن تصرفاهتا
غري املسؤولة وتديل بتعليقات ال سند هلا.
وفيما يتعلق باإلرهاب ،هل لنا أن نذكر بأن باكستان
سلمت ملفات شاملة إىل األمني العام تتعلق بقيام اهلند بدعم
ومتويل اإلرهاب يف باكستان ،وعن إرهاب الدولة الذي ترعاه
اهلند يف جامو وكشمري.
ال يتعني علينا أن نكرر ما يعرفه العامل بالفعل عن اهلند
وعن حتويلها املواد االنشطارية اليت حصلت عليها لألغراض
السلمية وبناءها أول قنبلة نووية ،ووجدت يف نفسها اجلرأة
لتسميها “بوذا املبتسم”.
أخريا ،أود أن أطلب من اهلند ردا عاجال على اقتراح
رئيس وزرائنا بشأن إبرام اتفاق ثنائية حلظر للتجارب النووية
بني اهلند وباكستان.
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ليست مجهورية إيران اإلسالمية اليت خلصت إىل نتيجة
مؤداها أن إسرائيل ارتكبت أعمال االحتالل والعدوان
وجرائم احلرب واإلبادة اجلماعية ضد الشعب الفلسطيين .بل
خلص إىل ذلك املجتمع الدويل وجتسد يف قرارات عديدة
بشأن حقوق اإلنسان وقرارات األمم املتحدة األخرى .ال
ميكن إنكار أن إسرائيل هي الدولة املحتلة واملعتدية يف املنطقة.
أما بالنسبة لتعليقات ممثل اإلمارات العربية املتحدة ،فأود
أن أديل ببضع نقاط .من السخف أن تزعم اإلمارات العربية
املتحدة أن إيران ترسل أسلحة إىل اليمن .إن الوصول إىل
اليمن مغلق متاما حبرا وجوا وبرا ،وما من دولة ،سوى دولة
اإلمارات العربية املتحدة ومن يرتكبون أعماال عدوانية ضد
اليمن ميكنهم إرسال األسلحة والطائرات والزوارق احلربية
إىل اليمن لقصف الشعب اليمين .ومن غري املستغرب أن
اإلمارات العربية املتحدة وإسرائيل تصفان قوات املقاومة يف
لبنان ،حزب اهلل ،بأهنا مجاعة إرهابية .حزب اهلل يكافح قوات
املعتدي اإلسرائيلي واجلماعات اإلرهابية ،مثل داعش وجبهة
النصرة والقاعدة .ومن غري املستغرب أن نرى أن اإلمارات
العربية املتحدة تسمي هذه املجموعة جمموعة إرهابية ،ألهنا
تدعم داعش وجبهة النصرة .وأود أن أطلب من ممثل اإلمارات
العربية املتحدة أن يوضح للجنة سبب دعمها النتشار اإلرهاب
والتطرف العنيف يف الشرق األوسط بتزويدها األسلحة
واألموال للجماعات اإلرهابية مثل داعش ،وجبهة النصرة،
وتنظيم القاعدة يف اليمن .وأود أيضا أن أحث ممثل اإلمارات
العربية املتحدة على أن يوضح للجنة سبب استهداف املدنيني
يف اليمن ،يف انتهاك صارخ اللتزاماهتا مبوجب القانون اإلنساين
الدويل.
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السيد ري تونغ إيل (مجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية) :مرة أخرى ،تطرق ممثل الواليات املتحدة إىل
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية من قبيل التهديد .ولست
حباجة إىل تكرار ما قلته من قبل .يف ذلك الصدد ،أود أن أقدم
ثالث توصيات.
أوال ،أوصي ممثل الواليات املتحدة بأن يقوم بزيارة إىل
القواعد العسكرية التابعة للواليات املتحدة يف كوريا اجلنوبية،
ال أستطيع تعدادها .فهي ما برحت هناك منذ أكثر من ستة
عقود .لقد تسببت الواليات املتحدة يف اندالع حرب يف
كوريا واليت جلبت معاناة ال توصف على الشعب الكوري،
مبا يف ذلك خطر األسلحة النووية ،مما أدى إىل فصل ١٠
ماليني أسرة يف مشال وجنوب اجلزيرة ،والتسبب يف أمل شديد
نتيجة لذلك .وأوصي ممثل الواليات املتحدة بزيارة املواقع اليت
ذكرهتا واليت تستخدم يف التدريبات العسكرية .وقد بدأت
تلك التدريبات العسكرية يف  ١تشرين األول/أكتوبر.
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لن ينسى ما سببه النظام القطري من سفك للدماء يف بالدي،
بدعمه للتنظيمات اإلرهابية ومتويلها وتدريبها وتسليحها.
ويف حال ّ
فكر ممثل النظام القطري أن ذاكرتنا ستكون قصرية
وننسى تلك اجلرائم ،فإهنم خمطئون .وسورية أكرب من قطر،
وهو يعلم هذا الكالم هو وأسياده ،ونقول له وألسياده إن
الغاز القطري لن مير عرب األراضي السورية.
وخبصوص مداخلة ممثل النظام التركي ،سأسأله أمام
اجلميع هنا :ملاذا ترفض بالده حىت اآلن تزويد املجتمع الدويل
ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية باملعلومات عن غاز السارين
الذي مت ضبطه داخل تركيا؟ وماذا حدث لتلك املادة وملاذا
أطلق النظام التركي سراح اإلرهابيني االثين عشر الذين ألقي
القبض عليهم متلبسني وحبوزهتم هذه املادة؟
رفعت اجللسة الساعة .18/35

ثانيا ،إنين أُوصي بأن جتري الواليات املتحدة دراسة
متعمقة يف سياستها إزاء مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.
ويف الواقع ،فإن سياسة الواليات املتحدة ترقى إىل ابتزاز نووي
عدائية للغاية.
ثالثا ،ما تزال تُجرى الكثري من التدريبات العسكرية -
الرئيسية والثانوية  -يف مجيع أحناء العامل حاليا .وليس مثة
تدريب عسكري يستهدف بلدا بعينه أو يسعى للقضاء على
قيادته أو يستهدف مقر قيادته العسكرية .ويتمثل اهلدف
الرئيسي للواليات املتحدة يف القضاء على مجهورية كوريا
الشعبية الدميقراطية بوصفها نظاما سياسيا .ويُع َزى ذلك إىل أنه
ليس مثة خيار آخر جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية سوى
أن تصبح دولة نووية.
السيد حالق (اجلمهورية العربية السورية) :خبصوص
ما قاله ممثل النظام القطري ،سأقول له إن الشعب السوري
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