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البادئة بوضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي .لدينا ثالثة شواغل
تتعلق مبشروع القرار.

أوال ،إن مشروع القرار ال يتناول بشكل مناسب مسألة
البت يف مجيع مشاريع القرارات واملقررات املقدمة يف إطار
ما يشكل سالحا يف الفضاء اخلارجي .إن بيئة الفضاء بيئة تكثر
بنود جدول األعمال املتعلقة بزنع السالح واألمن الدويل
فيها التكنولوجيات ذات االستخدام املزدوج .أي ساتل قادر على
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :هذا الصباح ،تبدأ اللجنة
املناورة ميكن اعتباره سالحا فضائيا .وعليه ،من الصعب بصفة
باالستماع إىل بقية الوفود اليت طلبت الكلمة لإلدالء ببيانات
خاصة رسم خط فاصل بني اجلسم الفضائي والسالح الفضائي.
لتعليل التصويت أو املوقف بعد التصويت على الوثائق يف إطار
ثانيا ،حنن ال نعتقد أنه سيتسىن التحقق بفعالية من التعهد
اجملموعة  ،3بعنوان “الفضاء اخلارجي (جوانب نزع السالح)”،
بعدم البدء بوضع أسلحة .قيمة االلتزام السياسي حمدودة بدون
واليت مل تتح هلا فرصة للتكلم قبل رفع اجللسة يوم اجلمعة.
وسيلة للتحقق من االمتثال .فبدون وسيلة لتأكيد أنه نفذ،
السيد هانسن (أسرتاليا) (تكلم باإلنكليزية) :أديل هبذا ال نعتقد أن التعهد بعدم البدء بوضع أسلحة يتسق مع معايري
التعليل للتصويت باسم كندا وبلدي ،أسرتاليا .امتنعت أسرتاليا التقييم لتدابري الشفافية وبناء الثقة ذات الصلة بالفضاء اليت
وكندا عن التصويت على مشروع القرار  ،A/C.1/71/L.18جرى حتديدها بتوافق اآلراء يف تقرير عام  2013لفريق اخلرباء
املعنون “عدم البدء بوضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي” .يدعو احلكوميني املعين بتدابري الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء
مشروع القرار الدول إىل تعزيز االلتزام السياسي بأال تكون اخلارجي (انظر .)A/68/189
يتضمن هذا احملضر نص اخلطب والبيانات امللقاة بالعربية وترمجة اخلطب والبيانات امللقاة باللغات األخرى .وينبغي أال تُقدم
التصويبات إال للنص باللغات األصلية .وينبغي إدخاهلا على نسخة من احملضر وإرساهلا بتوقيع أحد أعضاء الوفد
املعين إىل .Chief of the Verbatim Reporting Service, Room U-0506, (verbatimrecords@un.org) :وسيعاد
املصوبة إلكرتونيا يف نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة (http://documents.un.org
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ثالثا ،إن مشروع القرار يركز حصرا على األسلحة الفضائية،
وال يعاجل هتديد األسلحة األرضية .أخطر التهديدات للنظم
الفضائية القائمة أواليت جيري استحداثها ليست تلك اليت قد
توضع يف الفضاء ،بل تلك األرضية ،مثل القذائف املضادة
للسواتل وأجهزة الليزر عالية الطاقة .ال يتطرق مشروع القرار
لتلك التهديدات.
وبالنظر إىل هذه الشواغل ،فإننا ال نستطيع تأييد مشروع
القرار وامتنعنا عن التصويت.

31/10/2016

السيدة هيغي (نيوزيلندا) (تكلمت باإلنكليزية):
آخذ الكلمة لتعليل تصويت نيوزيلندا على مشروع القرار
 ،A/C.1/71/L.18املعنون “عدم البدء بوضع أسلحة يف الفضاء
اخلارجي”.
امتنع وفد بلدي عن التصويت على مشروع القرار .غري
أنين أود أن أوضح أن وفد بلدي ي يؤيد عددا من الفقرات يف
النص ،كما كان يف القرار املقدم يف الدورتني السابقتني للجنة.

الديباجة ،وال سيما األوىل واخلامسة ،اليت تعتمد على
السيدة مامسيجان (سويسرا) (تكلمت بالفرنسية) :آخذ صياغة معاهدة الفضاء اخلارجي لعام  1967وإعالن عام
الكلمة لتعليل امتناع وفد بلدي عن التصويت على مشروع  1962الذي سبقها للمبادئ القانونية املنظمة ألنشطة الدول
القرار  ،A/C.1/71/L.18املعنون “عدم البدء بوضع أسلحة يف يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه ،ولكنه
الفضاء اخلارجي”.
صحيح أيضاً فيما يتعلق بالفقرة األوىل من املنطوق.
تؤيد سويسرا صياغة صك أو عدة صكوك ملزمة قانونا
ملنع حدوث سباق تسلح يف الفضاء .وبينما ننتظر املفاوضات
بشأن صك من هذا القبيل ،فإن للتدابري السياسية واملتعلقة ببناء
الثقة دورا هاما تضطلع به.

وما زالت نيوزيلندا مؤيداً قوياً للتدابري  -مبا فيها تدابري
بناء الثقة والشفافية  -الرامية إىل منع حدوث سباق تسلح
يف الفضاء اخلارجي وضمان احلفاظ عليه اآلمن واملستدام
لالستخدامات السلمية .ويبدو لنا أن التدابري الطوعية ،وكذلك
امللزمة قانونياً ،ميكن أن تضطلع بدور يف ذلك ،ولذلك فإننا
ال نعارض مناقشة مفتوحة وشاملة الستكشاف ما سيعود على
اجملتمع الدويل من منافع يف النهوض بصوغ أوسع نطاقا للنظام
القانوين الدويل القائم الذي حيكم أنشطة الفضاء اخلارجي.

وفيما يتعلق مبشروع القرار  ،A/C.1/71/L.18نرحب بأنه
يتضمن القلق من أن الفضاء يصبح ساحة عسكرية للمواجهة.
ومع ذلك ،ما زلنا نشعر بالقلق إزاء بعض األحكام ،أو باألحرى
عدم وجودها يف النص .إن استحداث األسلحة األرضية ملهامجة
السواتل أو تعطيل التطبيقات الفضائية ،مبا يف ذلك اختبار هذه
غري أننا مل نتمكن من تأييد النهج املبني يف الفقرة  5من
النظم ،هو أيضا مصدر لقلق بالغ ،يف رأينا ،مباشر بقدر أكرب مشروع القرار  ،A/C.1/71/L.18اليت تشجع  -وإن كان بشكل
من القلق فيما يتعلق بنشر أسلحة يف الفضاء اخلارجي .وعالوة ضعيف جداً ،يف عبارة “إمكانية التقيد ،حسب االقتضاء”
على ذلك ،فإن مشروع القرار ال يشري إىل احتمال وضع هذه
 على التزامات انفرادية بأال تكون البادئة بوضع أسلحة يفاألسلحة يف الفضاء اخلارجي.
الفضاء اخلارجي .يبدو أن هذا النهج يقبل نشر الحق  -على
وستواصل سويسرا متابعة تطورات مشروع القرار بعناية .سبيل املثال ،ثاين من يقوم به  -هلذه األسلحة .وأحاطت
وحنن على استعداد للتعمق يف هذه الشواغل املفاهيمية مع نيوزيلندا علماً بتأكيد االحتاد الروسي أن النهج املشار إليه يف
مقدميه وبشأن أفضل طريقة لتحسني مشروع القرار حبيث ميكن الفقرة  5ميثل تدبرياً مؤقتاً ،ريثما يتم وضع نظام قانوين أكثر
أن حيظى بدعم أكرب.
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مشوالً ،واقرتاح روسيا بأنه ما مل يكن هناك بدء بوضع األسلحة
فلن يكون هناك وضع ثا ٍن أو ثالث.
ويرى وفد بلدي أن هذه احلجة تُغفل نقطتني حموريتني.
أوالً ،إن ما يقرتحه االحتاد الروسي يف الفقرة  5يشار إليه
بوضوح بوصفه التزاما سياسيا .ويبدو من غري املرجح من دون
أي أثر ملزم قانوناً  -وهو ما يعززه افتقارها إىل الدقة بشأن
النطاق والتعاريف  -أنه يقدم أي ضمانات حقيقية بشأن عدم
البدء بوضع أسلحة يف الفضاء ،ناهيكم عن أي وضع الحق.
ويتضاعف قلقنا يف هذا الصدد من إدراكنا أن وضع نظام عاملي
ميكن أن يستغرق يف الواقع وقتاً طويالً .وهذا أمر قد اعرتفت
به روسيا نفسها يف سياق مناقشاتنا هنا بشأن االقرتاح الوارد
يف مشروع القرار  A/C.1/71/L.41لصك قانوين حلظر األسلحة
النووية ،سواء ذي طابع ملزم قانونيا أو سياسياً.
وبناء على ذلك ،ويف سياق مشروع القرار ،A/C.1/71/L.18
ميكن أن نواجه مجيعاً فرتة طويلة جداً  -هذا إن مل متت ّد إىل األبد
 ال يكون فيها وجود لشيء كاتفاق عاملي مع هنج روسيا بعدمالبدء بوضع أسلحة يف الفضاء .ورغم ذلك سيبدو يف الوقت
نفسه أننا قبلنا مشروعية نشر ثان أو الحق هلذه األسلحة.
السيدة غامبهري (اهلند) (تكلمت باإلنكليزية) :لقد صوتت
اهلند مؤيدة ملشروع القرار  A/C.1/71/L.18بشأن مسألة عدم
البدء بوضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي .ومبا أن اهلند دولة رئيسية
مرتادة للفضاء ،فإن هلا مصاحل إمنائية وأمنية حيوية يف الفضاء.
يبي مشروع القرار أنه ينبغي توحيد النظام القانوين الساري
ّ
على الفضاء اخلارجي وتعزيزه .وتؤيد اهلند هذا اهلدف ،وكذلك
تعزيز النظام القانوين الدويل ،هبدف محاية وصون إمكانية
وصول اجلميع إىل الفضاء ومنع تسليح الفضاء اخلارجي ،دون
استثناءات .ونؤيد النظر املوضوعي يف مؤمتر نزع السالح بشأن
منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي .ويف حني أن
تدابري الشفافية وبناء الثقة ليست بدي ً
ال عن الصكوك امللزمة
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قانوناً ،فإهنا ميكن أن تؤدي دوراً مفيداً مكم ً
ال هلا .ونرى أن
عدم البدء بوضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي ما هو إال خطوة
مؤقتة ،وليس بدي ً
ال عن التدابري القانونية املوضوعية املصممة
لضمان منع حدوث سباق تسلّح يف الفضاء اخلارجي ،الذي
ينبغي أن يظل أولوية للمجتمع الدويل.
السيد سانو (اليابان) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أعلل
تصويت اليابان على مشروع القرار  ،A/C.1/71/L.18بشأن
مسألة عدم البدء بوضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي.
تؤيد اليابان احلفاظ على سالمة الفضاء اخلارجي واستقراره
وأمنه واستدامته على املدى الطويل وقد عملت بال كلل من
أجل ذلك .ويف هذا الصدد ،نعتقد أن من املهم وضع مبادرات
هتدف إىل ضمان الثقة املتبادلة بني اجلهات الفاعلة يف جمال
الفضاء ،ال سيما عن طريق وضع تدابري للشفافية وبناء الثقة.
ولذلك صوتنا مؤيدين مشروع القرار  ،A/C.1/71/L.3املعنون
“منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي” ،وقدمنا
مشروع القرار  ،A/C.1/71/L.19املعنون “تدابري كفالة الشفافية
وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي” .ومع ذلك ،نشعر
بالقلق الشديد إزاء التطوير والنشر الفعليني ،وليس النظريني،
لقدرات األسلحة املضادة للسواتل ،مبا فيها تلك األرضية.
ولذلك ينبغي للمجتمع الدويل أن يعاجل هذه املسألة على سبيل
األولوية .وحتقيقاً هلذه الغاية ،تؤيد اليابان فكرة وضع مدونة
قواعد سلوك دولية ألنشطة الفضاء اخلارجي.
وفيما يتعلق مبشروع القرار  ،A/C.1/71/L.18الذي يرتبط
مبشروع معاهدة بشأن منع وضع األسلحة يف الفضاء اخلارجي
والتهديد باستعمال القوة أو استعماهلا ضد األجسام املوجودة يف
الفضاء اخلارجي ،نعتقد أن هناك عدداً من املسائل اليت ينبغي
أن تُدرس بعناية ،مثل تعريف األسلحة يف الفضاء اخلارجي
وإمكانية التحقق منها .تلك هي أسباب امتناع اليابان عن
التصويت على مشروع القرار.
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السيد ساندوفال منديوليا (املكسيك) (تكلم باإلسبانية) :أخرى من أسلحة الدمار الشامل يف الفضاء اخلارجي.وتؤكد
صوتت املكسيك مؤيدة مشروع القرار  A/C.1/71/L.18ألننا الفقرة اخلامسة من ديباجة مشروع القرار من جديد على األمهية
ندرك أمهية وإحلاح منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي ،القصوى لالمتثال الصارم هلذا احلظر.
ومتشياً مع التزامنا باحلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض
وبالرغم من أن وضع أسلحة غري أسلحة الدمار الشامل
السلمية حصراً وسعياً إىل نزع السالح العام والكامل يف ظل ليس حمظورا صراحة مبوجب القانون الدويل ،فإننا نعتقد أنه
مراقبة دولية صارمة .وستواصل املكسيك الكفاح من أجل كفالة مع ذلك خيالف املبدأ العاملي القائل بأنه ينبغي استخدام
أال تتمكن جهة من وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي يف أي الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية حصرا.ونعتقد أن الفقرة 5
ظرف من الظروف أو ألي سبب كان.
من مشروع القرار تكتسي أمهية ألهنا تدعو مجيع الدول إىل
ويف نفس الوقت ،نكرر أن مجيع األسلحة النووية جيب احرتام هذا املبدأ وااللتزام باالمتناع عن وضع أسلحة يف الفضاء
اخلارجي ،إىل حني إبرام اتفاق دويل بشأن منع حدوث سباق
حظرها والقضاء عليها ،بغض النظر عن نوعها أو موقعها.
ويؤيد بلدي اجلهود الرامية إىل التوصل إىل اتفاقات دولية تسلح يف الفضاء اخلارجي جبميع جوانبه.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل املتكلم األخري
جديدة بشأن املوضوع ،إىل جانب العمل على إبرام معاهدات
جديدة الستكمال تلك القائمة بالفعل ،هتدف إىل تشجيع تعليال للتصويت على اجملموعة “ ،3الفضاء اخلارجي (جوانب
نزع السالح)”.
الثقة وإجياد عامل أكثر أمنا.
ننتقل اآلن إىل الورقة غري الرمسية  ،3بدءا باجملموعة ،4
“األسلحة التقليدية”.أعطي الكلمة اآلن للوفود اليت ترغب
يف اإلدالء ببيانات عامة أو عرض مشاريع قرارات.ونود تذكري
الوفود بأن مدة اإلدالء ببيانات عامة تقتصر على مخس دقائق.

وأخريا ،تود املكسيك أن تذكر أن إعالن بلد واحد أو
عدة بلدان عن التزام بأال تكون أول من يضع أسلحة يف الفضاء
اخلارجي ينبغي أال يُفهم بأي طريقة على أنه تأييد أو قبول
ضمين باحلق يف وضع هذه األسلحة أو إطالقها من كوكب
األرض حيث إن هناك دولة أخرى تقوم بذلك ،مبا يف ذلك ردا
أعطي الكلمة ملمثل مايل لعرض مشروع القرار .A/C.1/71/L.32
على هجوم .فهذا من شأنه أن يوجد سباق تسلح يف الفضاء
السيد كويتا (مايل) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين أن
أو قد يستخدم كذريعة لتربير إمكانية وضع أسلحة يف الفضاء
أتكلم بالنيابة عن  15دولة عضوا يف اجلماعة االقتصادية لدول
اخلارجي ،وهو األمر الذي تعارضه املكسيك متاما.
غرب أفريقيا ،وهي :بنن ،وبوركينا فاسو ،وتوغو ،والسنغال،
السيد روباجتازي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم وسرياليون ،وغامبيا ،وغانا ،وغينيا ،وغينيا  -بيساو ،وكابو
باإلنكليزية) :صوتت مجهورية إيران اإلسالمية مؤيدة ملشروع فريدي ،وكوت ديفوار ،وليربيا ،والنيجر ،ونيجرييا ،وبلدي مايل،
القرار  ،A/C.1/71/L.18املعنون “عدم البدء بوضع أسلحة يف لعرض مشروع القرار  ،A/C.1/71/L.32املعنون “تقدمي املساعدة
الفضاء اخلارجي” ،ألننا نعترب أن أحكامه تتماشى عموما مع إىل الدول من أجل كبح االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية
اهلدف املتمثل يف منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي .واألسلحة اخلفيفة ومجعها”.وقائمة مقدمي مشروع القرار متاحة
ويف الفقرة الثانية من الديباجة ،يشدد مشروع القرار على أمهية على البوابة اإللكرتونية للجنة.
حظر النظام القانوين القائم لوضع أسلحة نووية أو أي أنواع
4/46

1635120

31/10/2016

A/C.1/71/PV.24

لألسف ،ال يزال االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية مشروع القرار هذا تصميم العديد من البلدان يف أفريقيا ويف
واألسلحة اخلفيفة وتداوهلا يتسبب يف نشوب النزاعات وتفاقم مجيع أحناء العامل على وضع حد للتجارة واالجتار غري املشروعني
العنف وتغذية اإلرهاب واجلرمية املنظمة يف العديد من أحناء العامل ،هبذه األسلحة.
مبا يف ذلك منطقة غرب أفريقيا دون اإلقليمية .وهذه األسلحة
ويف اخلتام ،أود أن أشكر الدول اليت تنضم إىل الدول
مسؤولة عن وقوع حنو  90يف املائة من ضحايا النزاعات املسلحة األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا كل سنة يف
واهلجمات اإلرهابية األخرية ،وتعد من بني أخطر األسلحة تقدمي القرار ،وأود يف الوقت نفسه أن أذكر اجلميع بأن القائمة
املوجودة وأكثرها فتكا.ويف ظل هذه احلقائق املؤملة ،من واجب ال تزال مفتوحة النضمام مقدمني جدد.
اجملتمع الدويل تعزيز تعاونه وتضامنه من أجل مكافحة انتشار
السيد بينيتيث فريسون (كوبا) (تكلم باإلسبانية) :آخذ
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة .وهذا هو سياق مشروع
الكلمة لإلدالء ببيان عام حول هذه اجملموعة.
القرار هذا ،الذي يهدف إىل بناء احلكم الرشيد وحتقيق التنمية
على حنو ما كان يف السنوات السابقة ،سيمتنع الوفد
واالستقرار يف غرب أفريقيا من خالل تعزيز املبادرات اإلقليمية
الكويب عن التصويت على مشروع القرار ،A/C.1/71/L.29
احلالية واجلهود املبذولة ملكافحة انتشار هذه األسلحة.
املعنون “معاهدة جتارة األسلحة”.
وكما تدرك اللجنة ،فباإلضافة إىل توفري التحديثات التقنية
فكما نعلم ،اعتمدت املعاهدة بتصويت سابق ألوانه
الالزمة ،يعمل مشروع القرار على استنساخ أحكام قرار العام
املاضي متاما ،الذي اعتمد بتوافق اآلراء .ومن حيث اجلوهر ،عندما مل تكن املفاوضات اجلارية بشأهنا قد انتهت بعد ،ومل
فإنه يؤكد على اآلثار الضارة اليت ال يزال خيلفها انتشار األسلحة حتظ بتوافق اآلراء .ولألسف ،تتضمن معاهدة جتارة األسلحة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة واستخدامها غري املشروع على الكثري من أوجه الغموض والتناقضات ومواطن الشك والثغرات
اجلهود اليت تبذهلا الدول يف منطقتنا دون اإلقليمية من أجل القانونية اليت تقوض فعاليتها وكفاءهتا.وال ميكن للمعاهدة أن
القضاء على الفقر وتعزيز التنمية املستدامة يف بيئة سلمية وآمنة تكون فعالة يف حني أهنا ال حتظر  -وبالتايل تضفي الشرعية
ومستقرة .ويشجع مشروع القرار اجملتمع الدويل على تقدمي على  -عمليات نقل األسلحة إىل اجلهات الفاعلة من غري
الدعم التقين واملايل لتعزيز قدرة الدول ومنظمات اجملتمع املدين الدول غري املأذون هلا بذلك ،بالطبع ،واليت متثل املصدر الرئيسي
على مكافحة االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة لالجتار غري املشروع باألسلحة على الصعيد العاملي .إن املعاهدة
اخلفيفة ،كما يؤيد تنفيذ اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب تشكل صكا غري متوازن يتحيز للدول املصدرة لألسلحة.
أفريقيا املتعلقة باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وذخائرها
أما املعايري اليت حتددها املعاهدة للدول املصدرة لتقييم
وغريها من املواد ذات الصلة ،اليت دخلت حيز النفاذ يف  29حاالت املوافقة والرفض اخلاصة بعمليات النقل فغري موضوعية
أيلول/سبتمرب .2009ويف هذا الصدد ،أرحب بالدعم الفين بطبيعتها ،وبالتايل ميكن التالعب هبا أو إساءة استخدامها
الذي قدمه االحتاد األورويب واألمم املتحدة للجماعة االقتصادية ألسباب سياسية بسهولة .وهذا ينتهك حق الدول يف امتالك
لدول غرب أفريقيا يف مكافحة االنتشار غري املشروع لألسلحة وحيازة األسلحة للدفاع عن النفس ،على النحو املعرتف به يف
الصغرية واألسلحة اخلفيفة .وخارج منطقة غرب أفريقيا ،جيسد املادة  51من ميثاق األمم املتحدة.
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إن وفد بلدي يود أن يؤكد أنه من اآلن فصاعدا ينأى
بنفسه عن الفقرات املتعلقة مبعاهدة جتارة األسلحة املدرجة يف
خمتلف مشاريع القرارات اليت ستبت فيها اللجنة األوىل.
وفيما يتعلق باتفاقية الذخائر العنقودية ،أصبحت كوبا يف
 1تشرين األول/أكتوبر رمسيا دولة طرفا يف االتفاقية ،اليت سينفذ
بلدنا بشكل صارم أحكامها .وتدين كوبا استخدام الذخائر
العنقودية ألن هذه األسلحة تتناىف مع مبادئ القانون الدويل
اإلنساين وقواعده.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اللجنة اآلن إىل
الوفود اليت ترغب يف شرح موقفها قبل البت يف مشاريع القرارات
املدرجة يف إطار اجملموعة  ،4املعنونة “األسلحة التقليدية”.
وأصر على أن تقتصر البيانات على  10دقائق.
السيد بن سليمان (تونس) :أود أن أديل بالبيان التايل
بالنيابة عن الدول األعضاء يف جمموعة الدول العربية باألمم
املتحدة بشأن مشروع قرار  ،A/C.1/71/L.21املعنون “الشفافية
يف جمال التسلح”.
تود اجملموعة العربية أن تؤكد من جديد على موقفها فيما
يتعلق بالشفافية يف جمال التسلح ،ال سيما فيما يتعلق بسجل
األمم املتحدة لألسلحة التقليدية .لسنوات عديدة ظلت الدول
العربية تعرب عن آرائها بالنسبة ملسألة الشفافية يف جمال التسلح.
ومتمسكة بسجل األسلحة التقليدية ،إن آرائنا واضحة وثابتة
وتستند إىل منظور عام يف إطار نزع السالح.
فضال عن الطابع احملدد للحالة يف الشرق األوسط .تؤيد
اجملموعة العربية الشفافية يف جمال التسلح بوصفها وسيلة لتعزيز
السلم واألمن الدوليني ،كما ترى أنه إذا كان ألي آلية من
آليات الشفافية أن تكلل بالنجاح ،فيجب أن تتبع مبادئ
توجيهية أساسية معينة وينبغي أن تكون متوازنة وشفافة وغري
متييزية .وباإلضافة إىل ذلك ،جيب أن تعزز أمن مجيع الدول
على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل ،وفقا للقانون الدويل.
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إن السجل لدى إنشائه شكل أول حماوالت اجملتمع الدويل
ملعاجلة مسألة الشفافية على الصعيد الدويل ،وعلى الرغم من
أننا ال ميكن أن نشكك يف مصداقية السجل بوصفه آلية لبناء
الثقة ،فإنه يواجه عددا من املشاكل والسلبيات ،أمهها أن
قرابة نصف الدول األعضاء يف األمم املتحدة متتنع عن تقدمي
املعلومات ذات الصلة إىل السجل.
كما أن اجملموعة العربية تطالب بتوسيع نطاق السجل.
حيث أن التجربة خالل السنوات املاضية قد بينت أنه يقتصر
على فئات األسلحة التقليدية دون األخذ يف االعتبار نوعيات
األسلحة املستحدثة وأنظمة التسليح ذات التقنيات الفائقة.
وبالتايل ترى اجملموعة العربية أن السجل ال يليب احتياجاهتا
األمنية بسبب نطاقه احملدود .ويف هذه احلالة ،فإن األمر مرتوك
مستقبال للدول األعضاء باألمم املتحدة لبناء الثقة يف السجل
ذاته من أجل مزيد من الشفافية .ويف هذا الصدد ،وعلى النحو
املنصوص عليه يف مشروع القرار ،نعتقد أنه يتعني توسيع نطاق
السجل ليشمل بصقة خاصة ،األسلحة التقليدية املتطورة
والتكنولوجيا الفائقة ذات التطبيقات العسكرية ،مما سيجعل
هذا السجل أكثر مشوال وتوازنا وأقل متييزا .وحبيث يفضي ذلك
التوسيع املأمول إىل زيادة املشاركة والشفافية من جانب الدول
األعضاء باألمم املتحدة.
تتسم منطقة الشرق األوسط بانعدام التوازن فيما يتعلق
باألسلحة .وهلذا السبب ال ميكن حتقيق الثقة والشفافية يف
هذه املنطقة إال بطريقة شاملة ومتوازنة .وبناء عليه ،فإن حصر
هذا السجل يف سبع فئات من األسلحة التقليدية مع جتاهل
األسلحة األكثر تطورا وتدمريا يعترب هنجا غري متوازن وغري
منصف ،بل وغري شفاف ولن حيقق النتائج املرجوة .وقبل كل
شيء ،علينا أن نراعي احلالة مبنطقة الشرق األوسط ،وحتديدا
يف ظل االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية وحيازهتا ألشد
األسلحة فتكا .خاصة وأن إسرائيل هي الوحيدة يف املنطقة
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اليت ليست طرفا يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.
بل وتتجاهل النداءات املتكررة الصادرة عن اجملتمع الدويل من
أجل االنضمام إىل املعاهدة وإخضاع منشآهتا النووية لنظام
الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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تناقضات قانونية حمتملة مع قوانينا ولوائحنا الوطنية إن قررت
إندونيسيا االنضمام إىل املعاهدة يف املستقبل.

السيد بينيتيث فريسون (كوبا) (تكلم باإلسبانية):
سيمتنع الوفد الكويب عن التصويت على مشروع القرار
إن إسرائيل ال تزال تقوم ببناء ترسانة متطورة للغاية من  ،A/C.1/71/L.21املعنون “الشفافية يف جمال التسلح”.
أسلحة الدمار الشامل ووسائل اإليصال ،مبا فيها األسلحة
ويؤسفنا التطور السليب هلذا النص ،الذي سبق أن حظي
النووية .وبالتايل ،فإهنا حتافظ على تفوقها العسكري النوعي
بدعم كوبا وتصويتها مؤيدة له .إن مشروع القرار A/C.1/71/L.21
مقارنة جبميع جرياهنا جمتمعني ،وهو ما يقوض بال شك آليات غري متوازن ،بسبب الرتكيز غري املربر على األسلحة الصغرية
الرقابة والشفافية الدولية .وإذ نؤكد على أنه من الضروري أن واألسلحة اخلفيفة ،اليت أشري إليها صراحة يف عدد من الفقرات،
تغطي تدابري الشفافية مجيع أنواع األسلحة ،مبا فيها األسلحة رغم واقع أهنا ليست مدرجة يف سجل األمم املتحدة لألسلحة
النووية وأسلحة الدمار الشامل أساسا لكي تكون شاملة وفعالة .التقليدية .ومل تتم اإلشارة إلىفئة أخرى من األسلحة هبذه الطريقة

هذا ونود أن نسجل اعرتاض اجملموعة العربية على عدم
اختيار أي دولة عربية متثل اجملموعة يف فريق اخلرباء احلكوميني
املعين بسجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية .ويف هذا
الصدد ،تطالب اجملموعة مستقبال بإتاحة الفرصة إلحدى
ويؤيد مشروع القرار تقرير فريق اخلرباء احلكوميني لعام
الدول األعضاء باجملموعة العربية للمشاركة ضمن فريق اخلرباء.
 ،2016بشأن مواصلة تشغيل وتطوير سجل األمم املتحدة
كما تؤكد اجملموعة العربية على موقفها بضرورة أن يتم توسيع
لألسلحة التقليدية (انظر  ،)A/71/259الذي نعارضه لألسباب
نطاق السجل بشكل متوازن يراعي مصاحل مجيع الدول.
التالية.
يف ضوء مجيع األسباب سالفة الذكر ،متتنع الدول األعضاء
أوال ،إننا ال نؤيد توسيع السجل ليشمل األسلحة الصغرية
يف جمموعة الدول العربية عن التصويت على مشروع القرار.
واألسلحة اخلفيفة ،أو طلب احلصول على معلومات إضافية
السيد إسنومو (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن بشأن املسائل األخرى ،مثل اقتناء املواد املنتجة حمليا .وجيب
أشرح موقف إندونيسيا بشأن مشروع القرار  ،A/C.1/71/L.29أن يبدأ أي توسيع للسجل ،بإدراج أسلحة الدمار الشامل ،مبا
املعنون “معاهدة جتارة األسلحة” ،الذي ستمتنع إندونيسيا فيها األسلحة النووية.
عن التصويت عليه .ومع ذلك ،وعلى الرغم من ذلك القرار
ثانيا ،يشجع مشروع القرار على إبالغ السجل بال شيء،
فإن إندونيسيا تؤيد متاما روح معاهدة جتارة األسلحة .وجيب
أال يساء تفسري امتناعنا عن التصويت على مشروع القرار على ويكون إبالغا صاحلا ملدة أقصاها ثالث سنوات .ولن يؤدي
أنه نأي بالنفس عن أهداف معاهدة جتارة األسلحة وأغراضها .ذلك فحسب إىل انطباع خاطئ عند النظر يف اإلحصاءات
مفاده الزيادة يف عدد التقارير ،بل ميكن أيضا أن يؤثر على
وتسجيال للموقف ،تضطلع إندونيسيا حاليا بدراسة نوعية وموثوقية التقارير ذاهتا.
متأنية وشاملة ملعاهدة جتارة األسلحة ،هتدف إىل جتنب أية

يف مشروع القرار .وحنن ال نؤيد التحليالت املتحيزة اليت هتمش
املشاكل اخلطرية املرتبطة بنقل األسلحة التقليدية احلديثة والبالغة
التعقيد ،اليت هلا آثار مدمرة كبرية.
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ثالثا ،ينبغي أال تكون من صالحيات السجل وفريق اخلرباء بتقويض مبدأ توافق اآلراء ،الذي تستند إليه أغلب االتفاقات
احلكوميني حتديد وظائف ومهام ومسؤوليات مراكز التنسيق الدولية بشأن نزع السالح اليت جتري صياغتها .ويف هذا السياق،
الوطنية ،على النحو املقرتح يف تقرير الفريق .وينبغي ملهام تود مصر التعبري عن الشواغل التالية:
ومسؤوليات مراكز التنسيق أن تظل ضمن الصالحيات الوطنية،
وتشمل هذه الشواغل ،أوال ،انعدام التعريفات للمصطلحات
فلكل بلد خصائصه وأولوياته واحتياجاته وقدراته.
واملفاهيم اهلامة اليت ال بد منها لتنفيذ املعاهدة ،مبا يف ذلك
“االستعمال النهائي” و “املستعمل النهائـي” .ونشدد على
أن توفري املعلومات عن االستعمال النهائي واملستعمل النهائـي
ينبغي أن يكون متسقا مع قوانني الطرف املتلقي ومتطلباته من
حيث األمن القومي.

رابعا ،حنن ال نؤيد عقد اجتماع جديد لفريق اخلرباء
احلكوميني يف عام  ،2019كما يقرتح مشروع القرار .وال ميكن
االستمرار يف نقاش موضوع مبثل هذه األمهية جلميع الدول،
وهو موضوع مسألة الشفافية يف جمال التسلح ،واختاذ قرارات
بشأنه ،يف إطار فريق تقتصر عضويته على  26بلدا .ومن
ثانيا ،يتعلق الشاغل اآلخر اهلام ،غري الوارد يف نص
املفارقات السعي إىل زيادة الشفافية يف مسائل التسلح ،من املعاهدة ،باملعايري اليت حيدد املصدر بناء عليها تطبيق املعاهدة.
خالل صيغ شفافة حصرية بالكاد تعوق مشاركة أغلبية الدول ويف هذا الصدد ،نعتقد أنه من املتوخى للمجتمع الدويل االعتماد
يف هذه املناقشات.
أساسا على سجل األسلحة التقليدية ،الذي يشمل سبع فئات
السيد إمساعيل (مصر) (تكلم باإلنكليزية) :من حيث فقط من األسلحة ،باستثناء األسلحة الصغرية واألسلحة
املبدأ ،تدرك مصر جيدا آثار االجتار غري املشروع باألسلحة ،اخلفيفة .ولدينا حتفظات مماثلةعلى الفقرات التالية من مشاريع
وهي ملتزمة التزاما كامال ببذل كل اجلهود ملكافحة االجتار غري قرارات أخرى :الفقرة التاسعة عشرة من ديباجة مشروع القرار
املشروع باألسلحة .ومع ذلك ،فإن مصر ستمتنع عن التصويت  A/C.1/71/L.25بعنوان “االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية
على مشروع القرار  A/C.1/71/L.29بعنوان “معاهدة جتارة واألسلحة اخلفيفة يف مجيع جوانبه”؛ والفقرة اخلامسة عشرة
األسلحة” .وال ميكن اعتبار املعاهدة عاملية أو شاملة للجميع؛ من ديباجة مشروع القرار الواردة يف الوثيقة ،A/C.1/71/L.32
ولذلك ،فإننا ال نقبل بأحكام الفقرة  ،4اليت أعربنا عن حتفظاتنا املعنون “تقدمي املساعدة إىل الدول من أجل كبح االجتار غري
املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ومجعها” .ومع
عليها خالل املشاورات.
وباملثل ،تود مصر أن تسجل حتفظها على الفقرات ذات ذلك ،تقدر مصر توافق اآلراء التقليدي بشأن مشروعي القرارين
الصلة يف مشروع القرار  A/C.1/71/L.21املعنون “الشفافية يف هذين ،ولذلك قررت عدم اخلروج عنه.
ثالثا ،إدراج إشارة واضحة إىل جرمييت العدوان واالحتالل
جمال التسلح” ،الذي ستنضم مصر إىل جمموعة الدول العربية،
ُمتنع ًة عن التصويت عليه .ومن املؤسف عدم متكن مؤمتر األمم األجنيب يف فرعي املعاهدة املتعلقني بالتقييم واحلظر كان سيوضح
املتحدة املعين بوضع معاهدة جتارة األسلحة ،من التوصل إىل تنفيذ عملية معاهدة جتارة األسلحة.
اتفاق بشأن نص متوازن وقوي يكون مقبوال جلميع الدول.
رابعا ،نؤكد بأنه ينبغي أن يشكل تنظيم جتارة األسلحة،
وتعرب مصر عن عدم تأييدها العتماد صك دويل هام لنزع وليس تقييدها جوهر املعاهدة بالذات.
السالح عن طريق التصويت .ويشكل ذلك سابقة خطرية ،هتدد
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خامسا ،تعتقد مصر أن من الضروري مساءلة مجيع البلدان ،مايو  1996وامللحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة
بصورة متساوية استنادا إىل نفس املعايري .وبدون تعاريف متفق تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر،
عليها أو معايري واضحة ،يواجه تنفيذ املعاهدة احتمال أن يتم وانتظامه منذ عام  2003يف تقدمي تقرير وطين عن تنفيذ أحكام
ذلك الربوتوكول.
تبعا لالعتبارات السياسية الوطنية للدول املصدرة.
وينبغي للمجتمع الدويل العمل على الرتكيز على سد
الثغرات املتبقية اليت مل تتطرق إليها معاهدة جتارة األسلحة .وال
نزال ندعو إىل التصدي لعناصر اإلنتاج املفرط ،وزيادة خمزونات
األسلحة التقليدية ضمن مصدري األسلحة واملنتجني الرئيسيني.
وال نزال نؤمن بأنه جيب بذل كل اجلهود املمكنة إلخضاع إنتاج
األسلحة وخمزوناهتا يف الدول الرئيسية املنتجة لألسلحة ،للرقابة
الدولية .فاملساءلة الدولية هي الضمان الوحيد لدرء احتمال
إساءة استغالل االختالل القائم بني منتجي األسلحة الرئيسيني
وبقية دول العامل.
ويف اخلتام ،سنتابع عن كثب املزيد من التطورات األخرى
بشأن تنفيذ املعاهدة ،من أجل حتديد موقفنا مستقبال.

وحتقيقا لتلك الغاية ،فإن املغرب يطبق أحكام اتفاقية حظر
استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري
تلك األلغام يف جمال إزالة األلغام وتدمري املخزونات والتوعية
والتدريب ومساعدة ضحايا األلغام املضادة لألفراد .ونود
أن نسلط الضوء،على عناصر ثالثة :أوال ،اجلهود امللحوظة
إلزالة األلغام اليت تبذهلا القوات املسلحة امللكية ،واليت مكنت
من العثور على اآلالف من األلغام املضادة لألفراد واأللغام
املضادة للدبابات واألجهزة غري املنفجرة وتدمريها؛ ثانيا،
جهود السلطات املغربية الرامية إىل توفري الرعاية للضحايا وتلبية
احتياجاهتم الطبية ،وإعادة تأهيلهم اجتماعيا واقتصاديا؛ ثالثا،
دعم املغرب للبلدان اإلقليمية يف جمال إزالة األلغام ،عالوة على
استمراره يف احلوار مع املنظمات غري احلكومية سعيا إىل حتقيق
أهداف االتفاقية.

السيد األومين (املغرب) (تكلم باإلنكليزية):
أتكلم تعليال للتصويت قبل التصويت على مشروع القرار
وتقدم اململكة املغربية طوعا ،منذ عام  ،2006تقريرا،
 ،A/C.1/71/L.7/Rev.1املعنون “تنفيذ اتفاقية حظر استعمال
وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام” .عمال باملادة  7من االتفاقية .وبنفس الروح ،يشارك املغرب
كذلك بانتظام يف اجتماعات الدول األطراف يف االتفاقية
واملغرب ،الذي ساهم بنشاط يف العملية التحضريية التفاقية
واملؤمترات االستعراضية هلا .إن انضمام املغرب إىل االتفاقية
أوتاوا ،قرر التصويت مؤيدا ملشروع القرار ،A/C.1/71/L.7/Rev.1
هدف اسرتاتيجي ،يرتبط بضرورات أمنية فيما يتعلق باحرتام
مثلما فعل منذ عام  ،2004لكي نؤكد دعمنا لألهداف
سالمته اإلقليمية.
اإلنسانية البارزة لالتفاقية ،وال سيما محاية املدنيني من األضرار
السيد وود (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
غري املقبولة اليت تسببها األلغام املضادة لألفراد.
باإلنكليزية) :سيمتنع وفد بلدي عن التصويت على مشروع
وباملثل ،فإنه مما جيسد دعم املغرب للزخم العاملي جتاه
القرار  ،A/C.1/71/L.7/Rev.1املعنون “تنفيذ اتفاقية حظر
القضاء على األلغام املضادة لألفراد تصديقه يف آذار/مارس
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري
 2002على الربوتوكول املتعلق حبظر أو تقييد استعمال األلغام
تلك األلغام” .وأود أن أطلب من األعضاء مالحظة اجلوانب
واألشراك اخلداعية والنبائط األخرى ،بصيغته املعدلة يف  3أيار/
التالية لسياسة الواليات املتحدة املتعلقة باأللغام املضادة لألفراد
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واملتصلة باتفاقية حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام
املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام.
فقد أعلنت الواليات املتحدة يف  27حزيران/يونيه
 ،2014خالل املؤمتر االستعراضي الثالث للدول األطراف يف
االتفاقية يف مابوتو ،أهنا لن تقدم على إنتاج أو حيازة أي ذخائر
مضادة لألفراد ال متتثل لالتفاقية ،مبا يف ذلك االستعاضة عن
هذه الذخائر عندما تنتهي صالحيتها يف السنوات املقبلة .ويف
 23أيلول/سبتمرب  ،2014أعلنت الواليات املتحدة كذلك
أهنا توائم سياستها املتعلقة باأللغام املضادة لألفراد خارج شبه
اجلزيرة الكورية مع املتطلبات األساسية لالتفاقية .ويعين ذلك
أن الواليات املتحدة لن تستخدم األلغام املضادة لألفراد خارج
شبه اجلزيرة الكورية؛ وأهنا لن تساعد أو تشجع أو حتث أي
شخص خارج شبه اجلزيرة الكورية على االخنراط يف أنشطة
حمظورة مبوجب االتفاقية؛ وأهنا تتعهد بتدمري خمزونات األلغام
األرضية املضادة لألفراد غري املطلوبة للدفاع عن مجهورية كوريا.

31/10/2016

من  2.6بليون دوالر يف شكل معونة ألكثر من  95بلدا لربامج
تدمري األسلحة التقليدية منذ عام  .1993وستواصل الواليات
املتحدة دعم ذلك العمل اهلام ،وهي تظل ملتزمة بشراكة مستمرة
مع الدول األطراف يف أوتاوا واملنظمات غري احلكومية ملعاجلة
األثر اإلنساين لأللغام األرضية املضادة لألفراد.
وسيمتنع وفد بلدي عن التصويت على مشروع القرار
 ،A/C.1/71/L.22املعنون “تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية”.
فالواليات املتحدة ليست طرفا يف االتفاقية ،وعلى ذلك فهي
ليست ملزمة بأحكامها .وحنن نعترب أن مشروع القرار  -وال
سيما الفقرات اليت تدعو إىل التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية
 ال ينطبق إال على الدول األطراف يف االتفاقية .وننوه إىلتضمنه إشارات إىل “مبادئ اإلنسانية ومما ميليه الضمري العام”
املستقاة من شرط مارتنز .وعلى الرغم من أن الواليات املتحدة
تعتقد أن مبادئ اإلنسانية وما ميليه الضمري العام ميكن أن يوفرا
مناذج هامة وذات صلة ملناقشة املسائل األخالقية واألدبية ذات
الصلة باحلروب ،فإن شرط مارتنز ليس قاعدة من قواعد القانون
الدويل حتظر أسلحة معينة ،مبا يف ذلك الذخائر العنقودية.
وبصفة عامة ،فإن قانونية استخدام نوع من األسلحة مبوجب
القانون الدويل ال تتوقف على عدم وجود إذن ولكنها تتوقف
باألحرى على ما إذا كان السالح حمظورا .وال تقبل الواليات
املتحدة أن متثل اتفاقية الذخائر العنقودية قاعدة مستجدة أو
حظرا يف القانون الدويل العريف بشأن مسألة الذخائر العنقودية
يف النزاعات املسلحة.

ومتثل تلك التدابري خطوات هامة يف مواصلة النهوض
باألهداف اإلنسانية لالتفاقية لزيادة مواءمة ممارسات الواليات
املتحدة مع احلركة اإلنسانية الدولية املنصوص عليها يف االتفاقية.
وتظل الظروف الفريدة لشبه اجلزيرة الكورية متنعنا من تغيري
سياستنا املتعلقة باأللغام األرضية هناك يف الوقت الراهن .وعلى
هذا النحو ،فإننا لسنا حاليا يف وضع يسمح لنا باالمتثال التام
لالتفاقية أو طلب االنضمام إليها وجيب أن نواصل االمتناع عن
التصويت على مشروع القرار هذا .غري أننا سنواصل جهودنا
وتظل الواليات املتحدة تعتقد بقوة أن الذخائر العنقودية،
احلثيثة إلجياد حلول مادية وعملية ،تكون متوافقة مع االتفاقية
وتسمح لنا يف هناية املطاف باالنضمام إليها مع ضمان قدرتنا عندما تُستخدم وفقا للقانون الدويل اإلنساين ،ومع اخنفاض
على االستجابة حلاالت الطوارئ يف شبه اجلزيرة الكورية والوفاء خملفاهتا من الذخائر غري املنفجرة ،توفر مزايا هامة ضد بعض أنواع
األهداف العسكرية املشروعة وميكن أن تسفر عن أضرار جانبية
بالتزامات حتالفنا مع مجهورية كوريا.
وبشكل أعم ،فإن الواليات املتحدة هي أكرب داعم مايل أقل مقارنة باألسلحة األحادية الكتلة شديدة االنفجار .وعلى
وحيد لألعمال اإلنسانية املتعلقة باأللغام ،حيث قدمت أكثر الرغم من أن الذخائر العنقودية تظل جزءا ال يتجزأ من قدرات قوة
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جتارة األسلحة التقليدية من خالل منظومة مراقبة وطنية قوية.
ونشعر بقلق بالغ من أن املعاهدة ،بشكلها احلايل ،حتتوي على
ثغرات تفتح الباب للتفسريات السياسية اليت قد تعوق ممارسة
احلق السيادي يف الدفاع عن النفس ومتنع البلدان من احلصول
بصورة مشروعة على التكنولوجيات ذات الصلة.

الواليات املتحدة ،فإن الواليات املتحدة ملتزمة بتقليل احتماالت
إحلاق ضرر غري مقصود باملدنيني واألهداف املدنية جراء إساءة
استخدام الذخائر العنقودية أو استخدام الذخائر العنقودية اليت
تولد كمية كبرية من الذخائر غري املنفجرة .ويف إطار سياسة وزارة
الدفاع بشأن الذخائر العنقودية لعام  ،2008فإن وزارة الدفاع
قررت عدم استخدام الذخائر العنقودية اليت يزيد معدل خملفاهتا
ومن مث ،وعلى الرغم من أن أرمينيا ستظل نصريا قويا لبناء
من الذخرية غري املنفجرة على  1يف املائة بنهاية عام  .2018نظام قوي وملزم قانونا لتحديد األسلحة التقليدية سواء على
وعالوة على ذلك ،مل تنقل الواليات املتحدة ذخائر عنقودية إىل املستوى اإلقليمي أو الدويل ،فإهنا تؤكد حتفظها األصلي فيما
بلدان أخرى ،باستثناء تلك اليت تستويف نسبة  1يف املائة من يتعلق باملعاهدة ،وستمتنع عن التصويت على مشروع القرار
الذخائر غري املنفجرة ،وذلك مبوجب قانون الواليات املتحدة.
 .A/C.1/71/L.29ويف السياق نفسه ،ينطبق موقف أرمينيا بشأن
السيد سامفيليان (أرمينيا) (تكلم باإلنكليزية) :تود أرمينيا معاهدة جتارة األسلحة على مجيع مشاريع القرارات األخرى للجنة
أن تقدم تعليال للتصويت على مشروع القرار  ،A/C.1/71/L.29اليت تتضمن إشارات إىل املعاهدة .ولعدم رغبة أرمينيا يف كسر
املعنون “معاهدة جتارة األسلحة” ،ومشاريع القرارات األخرى توافق اآلراء ،فإهنا تنأى بنفسها عن الفقرات الواردة يف مشاريع
القرارات األخرى اليت تتضمن إشارات إىل معاهدة جتارة األسلحة.
اليت تشري إىل املعاهدة.

السيد روباجتازي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
باإلنكليزية) :تؤيد مجهورية إيران اإلسالمية هدف منع االجتار
غري املشروع باألسلحة .غري أن وفد بلدي سيمتنع عن التصويت
على مشروع القرار  ،A/C.1/71/L.29املعنون “معاهدة جتارة
األسلحة” لألسباب التالية.

ما فتئت أرمينيا تدعم اجلهود الرامية إىل التوصل إىل
صك دويل شامل عن طريق التفاوض لتنظيم جتارة األسلحة
التقليدية ومنع ووضع حد لتسريبها إىل األسواق غري املشروعة
أو استخدامها ألغراض غري مشروعة .ونعتقد اعتقادا راسخا أنه
إذا كنا نريد ملعاهدة جتارة األسلحة أن تصبح صكا دوليا فعاال
وشامال ميلك مقومات االستمرار ،فإنه جيب اعتمادها بتوافق
أوالً ،إن مشروع القرار ما زال يرحب باعتماد معاهدة جتارة
اآلراء وأن تكون مجيع اجلهات الفاعلة الرئيسية أطرافا فيه.
األسلحة يف عام  ،2013وهي صك يويل املصاحل السياسية
وقد كانت ألرمينيا دوما شواغل كبرية بشأن ديباجة والتجارية لبعض البلدان املصدرة لألسلحة أولوية أعلى من مراعاة
املعاهدة وبنودها الرئيسية .وطوال عملية التفاوض ،دعا اجلانب أساسيات القانون الدويل .ويف حني أن احلظر الدويل الستخدام
األرميين إىل ضرورة أن تكون هناك إشارات متوازنة وغري تقييدية القوة من قبل دولة ما ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل
إىل مبادئ القانون الدويل ،وال سيما تلك املتعلقة بلمساواة يف السياسي لدولة أخرى هو أهم مبادئ القانون الدويل احلديث،
احلقوق وتقرير املصري للشعوب ،وفقا للفقرة  2من املادة  1من فقد فشلت تلك املعاهدة يف إعالء هذا املبدأ من خالل عدم حظر
نقل األسلحة إىل البلدان الضالعة يف ارتكاب أعمال العدوان ،مبا
ميثاق األمم املتحدة.
وكان ينبغي أن تتضمن املعاهدة مناشدة أقوى خبصوص يف ذلك االحتالل األجنيب .وهذه ثغرة مهمة ونقص قانوين كبري
اهلدف األساسي منها ،والذي يتمثل يف تشجيع وإنفاذ تنظيم يف هذا الصك .ولذلك ،ال ميكننا الرتحيب باعتماده.
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إضافة إىل ذلك ،سيُدىل بالبيان الشفوي التايل مبوجب
ثانياً ،إن الفقرة  4من مشروع القرار تدعو غري األطراف
لالنضمام إىل تلك املعاهدة ،علىأساس أهنا مل تعتمد بتوافق املادة  153من النظام الداخلي للجمعية العامة.
اآلراء ملا انطوت عليه من عيوب كبرية وجتاهل لشواغل ومصاحل
وفقاً ألحكام الفقرتني  14و  15من مشروع القرار
بعض الدول األعضاء .وما دامت بعض الدول األطراف فيها
 ،A/C.1/71/L.4تطلب اجلمعية العامة إىل األمني العام أن يقدم
تُرتكب انتهاكات جسيمة ألحكام تلك املعاهدة ،فإن هذه
املساعدة الالزمة وأن يوفر ما قد يلزم من خدمات للمؤمتر
الدعوة إىل االنضمام العاملي إىل معاهدة جتارة األسلحة أمر غري
اخلامس لألطراف السامية الستعراض االتفاقية ،املقرر عقده يف
مقبول ويفتقر إىل املصداقية .وهناك أدلة موثقة النتهاكات خطرية
للقانون اإلنساين الدويل ارتكبتها اململكة العربية السعودية خالل الفرتة من  12إىل  16كانون األول/ديسمرب  ،2016ولسائر
عدواهنا ضد اليمن طوال  20شهراً .ويف ظل تلك الظروف ،املؤمترات السنوية واجتماعات اخلرباء اليت تعقدها األطراف
فإن بعض الدول األطراف يف معاهدة جتارة األسلحة ،ال سيما املتعاقدة السامية يف االتفاقية واألطراف املتعاقدة السامية يف
الداعي الرئيسي إلنشائها ،ما زالت تصدر للمملكة العربية الربوتوكول املعدل الثاين والربوتوكول اخلامس ،وكذلك ألي
السعودية من األسلحة والذخائر ما ميكن استخدامه يف ارتكاب أعمال قد تستمر بعد االجتماعات .وتطلب أيضاً إىل األمني
هذه االنتهاكات .والدول األطراف يف معاهدة جتارة األسلحة العام ،بصفته الوديع لالتفاقية وبروتوكوالهتا ،أن يواصل إبالغ
عليها التزام بعدم السماح بأي نقل لألسلحة إن كانت تدري اجلمعية العامة دورياً ،بالوسائل اإللكرتونية ،بعمليات التصديق
أهنا ستستخدم الرتكاب انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف على االتفاقية واملادة  1املعدلة منها وبروتوكوالهتا وبعمليات
لعام  1949أو يف هجمات ضد املدنيني واملمتلكات املدنية .قبوهلا واالنضمام إليها.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل آخر املتكلمني
تعلي ً
ال للتصويت قبل التصويت على اجملموعة “ ،4األسلحة
التقليدية”.
تشرع اللجنة اآلن يف البت يف مشاريع القرارات املقدمة يف
إطار اجملموعة  ،4املعنونة “األسلحة التقليدية”.
سنبت أوالً يف مشروع القرار  ،A/C.1/71/L.4املعنون
“اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن
اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر”.
أعطي الكلمة ألمني اللجنة.

ويود األمني العام أن يلفت انتباه الدول األعضاء إىل
تقديرات تكلفة خدمة مؤمترات األطراف املتعاقدة السامية،
املعقودة يف الفرتة من  29آب/أغسطس إىل  2أيلول/سبتمرب،
وكذلك املؤمتر االستعراضي اخلامس املزمع عقده يف الفرتة من 12
إىل  16كانون األول/ديسمرب ،اليت أعدهتا األمانة العامة ووافق
عليها املؤمتر السنوي السابع عشر لألطراف املتعاقدة السامية يف
الربوتوكول الثاين املعدل املعقود يف جنيف يف  11تشرين الثاين/
نوفمرب 2015؛ واملؤمتر التاسع لألطراف املتعاقدة السامية يف
الربوتوكول اخلامس ،املعقود يف جنيف يف  9و  10تشرين األول/
أكتوبر 2015؛ واجتماع األطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية،
املعقود يف جنيف يف  12و  13تشرين الثاين/نوفمرب .2015

السيدة إليوت (أمني اللجنة) (تكلمت باإلنكليزية):
مشروع القرار  A/C.1/71/L.4قدمه ممثل سري النكا يف االجتماع
يود األمني العام أيضاً أن يلفت انتباه الدول األعضاء إىل
الثامن عشر للجنة ،املعقود يف  24تشرين األول/أكتوبر .وترد أن تكاليف املؤمتر السنوي الثامن عشر لألطراف املتعاقدة السامية
أمساء مقدمي مشروع القرار يف الوثيقة .A/C.1/71/L.4
يف الربوتوكول الثاين املعدل ،واملؤمتر العاشر لألطراف املتعاقدة
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السامية يف الربوتوكول اخلامس ،واجتماع اللجنة التحضريية لعم حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد
 ،2016واملؤمتر االستعراضي اخلامس لألطراف املتعاقدة السامية وتدمري تلك األلغام”.
يف االتفاقية ،ستتحملها األطراف املتعاقدة السامية والدول غري
أعطي الكلمة ألمني اللجنة.
األطراف يف االتفاقية املشاركة يف االجتماعات ،وفقاً جلدول األمم
السيدة إليوت (أمني اللجنة) (تكلمت باإلنكليزية):
املتحدة لألنصبة املقررة مع تعديله حسب االقتضاء.
مشروع القرار  A/C.1/71/L.7/Rev.1قدمه ممثل شيلي يف االجتماع
وعليه ،فإن الطلب إىل األمني العام بأن يقدم املساعدة السادس عشر للجنة ،املعقود يف  20تشرين األول/أكتوبر .وترد
الالزمة وأن يوفر ما قد يلزم من خدمات للمؤمتر السنوي الثامن أمساء مقدمي مشروع القرار يف الوثيقة .A/C.1/71/L.7/Rev.1
عشر لألطراف املتعاقدة السامية يف الربوتوكول الثاين املعدل،
إضافة إىل ذلك ،يدىل بالبيان الشفوي التايل مبوجب املادة
واملؤمتر العاشر لألطراف املتعاقدة السامية يف الربوتوكول اخلامس،
 153من النظام الداخلي للجمعية العامة.
واجتماع اللجنة التحضريية لعام  2016واملؤمتر االستعراضي
وفقاً ألحكام الفقرة  9من منطوق مشروع القرار
اخلامس لألطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية سوف ال ترتتب
ال باملمارسة  ،A/C.1/71/L.7/Rev.1تطلب اجلمعية العامة إىل األمني
عليه أي آثار يف امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة .وعم ً
املتبعة ،ستقوم األمانة العامة بإعداد تقديرات التكاليف ألي العام أن يضطلع ،وفقاً للفقرة  1من املادة  11من االتفاقية،
أعمال قد تستمر بعد االجتماعات للموافقة عليها من قبل باألعمال التحضريية الالزمة لعقد االجتماع السادس عشر
للدول األطراف يف االتفاقية ،وأن يدعو ،باسم الدول األطراف
األطراف املتعاقدة السامية.
ووفقاً للفقرة  4من املادة  11من االتفاقية ،الدول غري األطراف
وجتدر اإلشارة إىل أن كل األنشطة املتصلة باالتفاقيات أو
يف االتفاقية واألمم املتحدة وغريها من املنظمات أو املؤسسات
املعاهدات الدولية اليت ينبغي ،مبوجب الرتتيبات القانونية اخلاصة
الدولية واملنظمات اإلقليمية املعنية وجلنة الصليب األمحر الدولية
بكل منها ،أن متول من جانب الدول ،ال جيوز أن تضطلع
واملنظمات غري احلكومية املعنية إىل حضور االجتماع السادس
األمانة العامة هبا إال عندما تتلقي متوي ً
ال كافياً مقدماً .وبناء عليه،
عشر للدول األطراف بصفة مراقبني.
فإن اعتماد مشروع القرار  A/C.1/71/L.4لن ترتتب عليه أي آثار
وفقاً للمادة  14من االتفاقية ،إن تكلفة االجتماع السادس
مالية يف امليزانية الربناجمية لفرتة السنتني .2017-2016
عشر للدول األطراف ستتحملها الدول األطراف والدول غري
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدم مشروع القرار
األطراف يف االتفاقية املشاركة فيه وفقاً جلدول األنصبة املقررة
 A/C.1/71/L.4عن الرغبة يف أن تعتمده اللجنة بدون تصويت.
لألمم املتحدة ،مع تعديله حسب االقتضاء .إن التقديرات
وما مل أمسع أي اعرتاض ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف
األولية لتكاليف خدمة االجتماع السادس عشر للدول األطراف
على هذا النحو.
لعام  2017ستع ّدها األمانة العامة وتقدمها لكي توافق عليها
اعتمد مشروع القرار .A/C.1/71/L.4
الدول األطراف يف اجتماعها اخلامس عشر الذي سيعقد يف
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت سانتياغو خالل األسبوع املمتد من  28تشرين الثاين/نوفمرب إىل
يف مشروع القرار  ،A/C.1/71/L.7/Rev.1املعنون “تنفيذ اتفاقية  2كانون األول/ديسمرب.
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وجتدر اإلشارة إىل أن مجيع األنشطة املتصلة باالتفاقيات
أو املعاهدات الدولية اليت يتعني ،مبوجب الرتتيبات القانونية
متول من خارج امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة،
لكل منها ،أن َّ
ال ميكن أن تضطلع هبا األمانة العامة إال عند تلقي متويل
كاف مسبقاً من الدول األطراف والدول غري األطراف املشاركة
يف االجتماعات .وعليه ،لن يرتتب على اعتماد مشروع القرار
 A/C.1/71/L.7/Rev.1أي آثار مالية يف إطار امليزانية الربناجمية
لفرتة السنتني .2017-2016
الرئيس (تكلم باإلنكليزية)ُ :طلب إجراء تصويت
مسجل.
أجري تصويت مسجل.

املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان ،البحرين،
بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بنن،
بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،البوسنة واهلرسك،
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا
فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا ،الكامريون،
كندا ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني،
كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا،
قربص ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية
الدومينيكية ،إكوادور ،السلفادور ،غينيا االستوائية ،إريرتيا،
إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،جورجيا،
أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا -
بيساو ،غيانا ،هندوراس ،هنغاريا ،آيسلندا ،إندونيسيا،
العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن،
كازاخستان ،كينيا ،كرييباس ،الكويت ،قريغيزستان،
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،ليسوتو ،ليبيا،
ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي،
ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،جزر مارشال ،موريتانيا،
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موريشيوس ،املكسيك ،واليات ميكرونيزيا املوحدة،
موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ناميبيا،
هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج،
عمان ،باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو،
الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا،
رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،ساموا ،سان مارينو،
السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام،
سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت ،توغو،
تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو،
أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية تنزانيا املتحدة،
أوروغواي ،فانواتو ،مجهورية فنزويال البوليفارية ،اليمن،
زامبيا ،زمبابوي

املعارضون:
ال أحد

املمتنعون عن التصويت:
كوبا ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،مصر،
اهلند ،مجهورية إيران اإلسالمية ،إسرائيل ،ميامنار ،نيبال،
باكستان ،مجهورية كوريا ،االحتاد الروسي ،اململكة العربية
السعودية ،اجلمهورية العربية السورية ،الواليات املتحدة
األمريكية ،أوزبكستان ،فييت نام
اعتُمد مشروع القرار  A/C.1/71/L.7/Rev.1بأغلبية 161
صوتاً مؤيداً دون أصوات معارضة ،وامتناع  16عضواً عن
التصويت.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تبت اللجنة اآلن يف مشروع
القرار  ،A/C.1/71/L.8املعنون “املعلومات املتصلة بتدابري بناء
الثقة يف ميدان األسلحة التقليدية”.
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أعطي الكلمة ألمينة اللجنة.
السيدة إليوت (أمينة اللجنة) (تكلمت باإلنكليزية) :عرض
ممثل األرجنتني مشروع القرار  ،A/C.1/71/L.8املعنون “املعلومات
املتصلة بتدابري بناء الثقة يف ميدان األسلحة التقليدية” ،يف
اجللسة الـ  17للجنة ،املعقودة يف  21تشرين األول/أكتوبر .وترد
أمساء مقدمي مشروع القرار يف الوثيقة  .A/C.1/71/L.8وتضاف
تركيا وكمبوديا إىل مقدمي مشروع القرار .A/C.1/71/L.8
عب مقدم مشروع القرار
الرئيس (تكلم باإلنكليزية)ّ :
 A/C.1/71/L.8عن رغبته يف أن تعتمده اللجنة دون تصويت.
وما مل أمسع اعرتاضاً ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف وفقاً
لذلك.
اعتمد مشروع القرار .A/C.1/71/L.8
ُ
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تبت اللجنة اآلن يف مشروع
القرار  ،A/C.1/71/L.9املعنون “منع أنشطة السمسرة غري
املشروعة ومكافحتها”.
أعطي الكلمة ألمينة اللجنة.
السيدة إليوت (أمينة اللجنة) (تكلمت باإلنكليزية) :عرض
ممثل أسرتاليا مشروع القرار  ،A/C.1/71/L.9املعنون “منع أنشطة
السمسرة غري املشروعة ومكافحتها” ،يف  12تشرين األول/
أكتوبر .وترد أمساء مقدمي مشروع القرار يف الوثيقة .A/C.1/71/L.9
وتضاف النيجر إىل مقدمي مشروع القرار .A/C.1/71/L.9
الرئيس (تكلم باإلنكليزية)ُ :طلب إجراء تصويت
مسجل .وقد طلب إجراء تصويت منفصل على الفقرة الثامنة
من ديباجة مشروع القرار .A/C.1/71/L.9
وأطرح للتصويت أوالً الفقرة الثامنة من الديباجة.
أجري تصويت مسجل.

املؤيدون:
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أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال،
أنتيغوا وبربودا ،األرجنتني ،أسرتاليا ،النمسا ،البحرين،
بنغالديش ،بربادوس ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان،
البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم،
بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا،
كندا ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني،
كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا،
قربص ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية
الدومينيكية ،السلفادور ،إريرتيا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي،
فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا،
غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس،
هنغاريا ،آيسلندا ،إندونيسيا ،العراق ،أيرلندا ،إسرائيل،
إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا،
كرييباس ،الكويت ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل،
مالطة ،جزر مارشال ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك،
واليات ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل
األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال،
هولندا ،نيوزيلندا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان،
باكستان ،باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي،
بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا،
مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد الروسي ،رواندا،
سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،ساموا ،سان
مارينو ،اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا،
سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب أفريقيا،
إسبانيا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند ،السويد ،سويسرا،
طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
سابقا ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا ،ترينيداد وتوباغو،
تونس ،تركيا ،تركمانستان ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات
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العربية املتحدة ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،الواليات املتحدة
األمريكية ،أوروغواي ،فانواتو ،اليمن ،زامبيا

املعارضون:
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

املمتنعون عن التصويت:
أذربيجان ،بيالروس ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات،
كوبا ،إكوادور ،مصر ،اهلند ،مجهورية إيران اإلسالمية،
نيكاراغوا ،سري النكا ،اجلمهورية العربية السورية،
مجهورية فنزويال البوليفارية ،زمبابوي
تقرر اإلبقاء على الفقرة الثامنة من الديباجة بأغلبية 159
صوتاً مؤيداً مقابل صوت واحد معارض ،وامتناع  13عضواً
عن التصويت.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تبت اللجنة اآلن يف مشروع
القرار  A/C.1/71/L.9ككل.
أجري تصويت مسجل.

املؤيدون:

31/10/2016

االستوائية ،إريرتيا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا،
غابون ،جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال،
غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا،
آيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،العراق ،أيرلندا ،إسرائيل،
إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا،
كرييباس ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية
الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين،
ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف،
مايل ،مالطة ،جزر مارشال ،موريتانيا ،موريشيوس،
املكسيك ،واليات ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،منغوليا،
اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال،
هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج،
عمان ،باكستان ،باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة،
باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية
كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد الروسي ،رواندا،
سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،ساموا ،سان مارينو،
اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا ،سرياليون،
سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا،
سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند ،السويد،
سويسرا ،اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند،
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت،
توغو ،تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان،
توفالو ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية
تنزانيا املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية ،أوروغواي،
أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية فنزويال البوليفارية ،فييت
نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي

أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان،
البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز،
بنن ،بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،البوسنة
واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا،
بوركينا فاسو ،بوروندي،كابو فريدي،كمبوديا ،الكامريون،
كندا ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني،
كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا،
كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،جيبويت ،املعارضون:
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور ،غينيا
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األمم املتحدة لألسلحة التقليدية وزيادة تطويره ،بعقد ثالث
املمتنعون عن التصويت:
دورات مدة كل منها مخسة أيام يف عام .2019وستتألف
مجهورية إيران اإلسالمية
دورتان من  20جلسة تعقد على مدى  10أيام يف جنيف،
اعتمد مشروع القرار  ،A/C.1/71/L.9ككل ،بأغلبية 179
وستتألف دورة واحدة من  10جلسات تعقد على مدى  5أيام
صوتاً مؤيداً مقابل صوت واحد معارض ،مع امتناع عضو واحد
يف نيويورك.
عن التصويت.
وستتطلب اجللسات الثالثون السالفة الذكر اليت ستعقد
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تبت اللجنة اآلن يف مشروع
ملرة واحدة على مدى  15يوما توفري الرتمجة الفورية جبميع
القرار  ،A/C.1/71/L.21املعنون “الشفافية يف جمال التسلح”.
اللغات الست ،وستشكل إضافة إىل عبء العمل املتعلق
أعطي الكلمة ألمينة اللجنة.
باالجتماعات الذي تتحمله إدارة شؤون اجلمعية العامة
السيدة إليوت (أمينة اللجنة) (تكلمت باإلنكليزية) :واملؤمترات يف عام  .2019وستنشأ عن ذلك احتياجات إضافية
عرض ممثل هولندا مشروع القرار  ،A/C.1/71/L.21املعنون مببلغ  194 000دوالر خلدمات االجتماعات يف عام .2019
“الشفافية يف جمال التسلح” ،بتاريخ  21تشرين األول/أكتوبر .وباإلضافة إىل ذلك ،ستكون هناك حاجة إىل خدمات الصوت
وترد أمساء مقدمي مشروع القرار يف الوثيقة  .A/C.1/71/L.21وخدمات التسجيل لدعم االجتماعات ،األمر الذي سترتتب
عنه احتياجات إضافية من املوارد مببلغ قدره  6800دوالر يف
ويشرفين أن أتلو هذا البيان الشفوي وفقاً للمادة  153من
عام .2019
النظام الداخلي للجمعية العامة.
وعالوة على ذلك ،فإن الطلب املتعلق بإعداد الوثائق
مبوجب أحكام الفقرة ( 6ب) من مشروع القرار
الوارد يف الفقرة ( 6ب) سيشكل إضافة إىل عبء العمل املتعلق
 ،A/C.1/71/L.21تطلب اجلمعية العامة إىل األمني العام،
بالوثائق الذي تتحمله إدارة شؤون اجلمعية العامة ،تتمثل يف
مبساعدة فريق من اخلرباء احلكوميني ،أن جتتمع يف عام ،2019
مخس وثائق قبل انعقاد الدورة مبا جمموعه  14 000كلمة،
يف حدود املوارد املتاحة ،بأوسع مشاركة ممكنة ،متشياً مع التوصية
وست وثائق أثناء الدورة مبا جمموعه  12 000كلمة ،وسبع
الواردة يف الفقرة  93من تقرير األمني العام لعام  ،2016وعلى
وثائق بعد الدورة مبا جمموعه  21 000كلمة ،سيتعني إصدارها
أساس التمثيل اجلغرايف العادل ،إلعداد تقرير عن أمهية مواصلة
جبميع اللغات الست يف عام .2019وستنشأ عن ذلك
العمل بالسجل وزيادة تطويره ،آخذين يف االعتبار عمل مؤمتر
احتياجات إضافية من املوارد مببلغ  217 900دوالر خلدمات
نزع السالح ،واملداوالت ذات الصلة اليت جتري داخل األمم
الوثائق يف عام .2019
املتحدة ،واآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء وتقارير األمني
وبناء على ذلك ،إذا اعتمدت اجلمعية العامة مشروع
العام عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره ،بغية اختاذ
القرار  ،A/C.1/71/L.21ستنشأ يف إطار امليزانية الربناجمية لفرتة
القرارات يف دورهتا الرابعة والسبعني.
السنتني  2019-2018احتياجات إضافية من املوارد مببلغ قدره
وعمال بالطلب الوارد يف الفقرة ( 6ب) ،فمن املتوخى أن
 418 700دوالر لعام  ،2019تشمل مبلغ  411 900دوالر
يقوم فريق من اخلرباء احلكوميني ،بغية استعراض تشغيل سجل
يف إطار الباب “ ،2شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي
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واالجتماعي وإدارة املؤمترات” ،ومبلغ قدره  6 800دوالر يف
إطار الباب ( 29و)“ ،اإلدارة ،جنيف”.
وفيما يتعلق بالفقرة ( 6ب) ،حيث جاء فيها “يف حدود
املوارد املتاحة” ،يوجه انتباه اللجنة إىل أحكام القسم سادسا
من القرار  248/45باء املؤرخ  21كانون األول/ديسمرب
 ،1990والقرارات الالحقة ،وآخرها القرار  247/70املؤرخ
 23أيلول/سبتمرب  ،2015الذي أكدت فيه اجلمعية جمددا أن
اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية للجمعية العامة املعهود إليها
باملسؤوليات املتعلقة باملسائل اإلدارية وشؤون امليزانية؛ وأكدت
فيه جمددا دور اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية.
ويصل يب ذلك إىل هناية البيان الشفوي.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألسرتعي انتباه الوفود إىل
مقدمي مشروع القرار  A/C.1/71/L.21اإلضافيني ،الواردين يف
بوابة املندوبني اإللكرتونية للجنة األوىل.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :طلب إجراء تصويت مسجل.
وقد طلب إجراء تصويت مسجل منفصل بشأن الفقرات الرابعة
والسابعة والثامنة من الديباجة والفقرات  ،3و  ،4و  ،6و (ج)،
و .7
سأطرح للتصويت أوال الفقرة الرابعة من الديباجة.
أجري تصويت مسجل.

املؤيدون:

31/10/2016

كوت ديفوار ،كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية،
الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور،
السلفادور ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا،
جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا
 بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،آيسلندا،اهلند ،إندونيسيا ،أيرلندا ،إسرائيل ،إيطاليا ،جامايكا،
اليابان ،كازاخستان ،كينيا ،كرييباس ،مجهورية الو
الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،ليسوتو ،ليبرييا ،ليختنشتاين،
ليتوانيا ،لكسمبوغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،جزر
ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك،
واليات ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل
األسود ،املغرب ،موزمبيق ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا،
نيوزيلندا ،نيجرييا ،النرويج ،باكستان ،باالو ،بنما ،بابوا
غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال،
مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد الروسي ،رواندا،
سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،ساموا ،سان
مارينو ،السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا،
سلوفينيا ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سري النكا ،سورينام،
سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،ترينيداد
وتوباغو ،تركيا ،تركمانستان ،أوكرانيا ،اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية تنزانيا
املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية ،أوروغواي ،فانواتو،
مجهوري فنزويال البوليفارية ،زامبيا ،زمبابوي

أفغانستان ،ألبانيا ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أسرتاليا ،النمسا ،بنغالديش ،بربادوس ،املعارضون:
بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا،
ال يوجد
الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو،
املمتنعون:
بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا ،كندا ،مجهورية أفريقيا
اجلزائر ،أذربيجان ،البحرين ،دولة بوليفيا املتعددة
الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،كوستاريكا،
القوميات ،كوبا ،مصر ،مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق،
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األردن ،الكويت ،ليبيا ،ميامنار ،نيكاراغوا ،عمان ،قطر،
اململكة العربية السعودية ،السودان ،اجلمهورية العربية
السورية ،تونس ،توفالو ،أوغندا ،اإلمارات العربية املتحدة
تقرر اإلبقاء على الفقرة الرابعة من الديباجة بأغلبية 145
صوتا مقابل ال شيء ،مع امتناع  22عضوا عن التصويت.
سأطرح اآلن الفقرة السابعة من الديباجة للتصويت.
أجري تصويت مسجل.

املؤيدون:

A/C.1/71/PV.24

سانت لوسيا ،سان مارينو ،السنغال ،صربيا ،سرياليون،
سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا،
سورينام ،سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،تايلند ،مجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت ،توغو،
ترينيداد وتوباغو ،تركيا ،تركمانستان ،أوكرانيا ،اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،الواليات
املتحدة األمريكية ،أوروغواي ،فانواتو ،زامبيا

املعارضون:
ال يوجد

أفغانستان ،ألبانيا ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أسرتاليا ،النمسا ،بنغالديش ،بربادوس،
ااجلزائر ،أرمينيا ،أذربيجان ،البحرين ،بيالروس،
بلجيكا ،بليز ،بوتان ،البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل،
دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،كوبا ،اإلكوادور ،مصر،
بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو
فيجي ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية،
فريدي ،كمبوديا ،كندا ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد،
األردن ،الكويت ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
شيلي ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت
ليبيا ،مالوي ،ميامنار ونيكاراغوا ،سلطنة عمان ،قطر،
ديفوار ،كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك،
االحتاد الروسي ،اململكة العربية السعودية ،سري النكا،
جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية ،السلفادور ،إستونيا،
السودان ،اجلمهورية العربية السورية ،تونس ،توفالو،
إثيوبيا ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان،
اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،مجهورية
غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت،
فنزويال البوليفارية ،اليمن ،زميبابوي
هندوراس ،هنغاريا ،آيسلندا ،العراق ،أيرلندا ،إسرائيل،
إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،كازاخستان ،كينيا ،كرييباس،
تقرر اإلبقاء على الفقرة السابعة من الديباجة بأغلبية 132
التفيا ،ليسوتو ،ليبرييا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمبوغ ،صوتا مقابل ال شيء ،مع امتناع  34عضوا عن التصويت.
مدغشقر ،ماليزيا ،جزر ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا،
سأطرح اآلن الفقرة الثامنة من الديباجة للتصويت.
موريشيوس ،املكسيك ،واليات ميكرونيزيا املوحدة،
أجري تصويت مسجل.
موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزمبيق،
ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،النيجر ،نيجرييا ،املؤيدون:
النرويج ،باكستان ،باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة،
أفغانستان ،ألبانيا ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوريا،
األرجنتني ،أسرتاليا ،النمسا ،بنغالديش ،بربادوس،
مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،رواندا ،سانت كيتس ونيفس،
بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا،

املمتنعون:
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اجلزائر ،أرمينيا ،أذربيجان ،البحرين ،بيالروس،
دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،كوبا ،اإلكوادور ،مصر،
فيجي ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية،
العراق ،األردن ،الكويت ،مجهورية الو الدميقراطية
الشعبية ،ليبيا ،ماالوي ،ميامنار ،نيكاراغوا ،عمان ،قطر،
االحتاد الروسي ،اململكة العربية السعودية ،سري النكا،
السودان ،اجلمهورية العربية السورية ،تونس ،اإلمارات
العربية املتحدة ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،مجهورية فنزويال
البوليفارية ،اليمن ،زميبابوي

الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو،
بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا ،كندا ،مجهورية أفريقيا
الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو،
كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية
التشيكية ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية،
السلفادور ،إستونيا ،إثيوبيا ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا،
أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا
 بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا،أيرلندا ،إسرائيل ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،كازاخستان،
كينيا ،كرييباس ،التفيا ،ليسوتو ،ليبرييا ،ليختنشتاين،
تقرر اإلبقاء على الفقرة الثامنة من الديباجة بأغلبية 133
ليتوانيا ،لكسمبوغ ،مدغشقر ،ماليزيا ،جزر ملديف ،صوتا مقابل الشيء ،مع امتناع  34عضوا عن التصويت.
مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،واليات
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أطرح اآلن الفقرة 3
ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود،
للتصويت.
املغرب ،موزمبيق ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا،
أجري تصويت مسجل.
النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،باكستان ،باالو ،بنما ،بابوا
غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،املؤيدون:
مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،رواندا ،سانت
أفغانستان ،ألبانيا ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سان مارينو ،السنغال،
األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان،
صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب
بنغالديش ،بربادوس ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان،
أفريقيا ،إسبانيا ،سورينام ،سوازيلند ،السويد ،سويسرا،
البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم،
تايلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،تيمور
بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا،
 ليشيت ،توغو ،ترينيداد وتوباغو ،تركيا ،تركمانستان،كندا ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني،
توفالو ،أوكرانيا ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا،
وأيرلندا الشمالية ،الواليات املتحدة األمريكية ،أوروغواي،
قربص ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية
فانواتو ،زامبيا
الدومينيكية ،إكوادور ،السلفادور ،إستونيا ،إثيوبيا،
املعارضون:
فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان،
غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت،
ال يوجد
هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا ،إندونيسيا ،آيرلندا ،إسرائيل،
املمتنعون:
إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،كينيا ،كرييباس ،مجهورية الو
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الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أطرح للتصويت اآلن الفقرة .4

الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،ليسوتو ،ليبرييا ،ليختنشتاين،
ليتوانيا ،لكسمبوغ ،مدغشقر ،ماليزيا ،جزر ملديف،
أجري تصويت مسجل.
مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،واليات
املؤيدون:
ميكرونيزيااملوحدة ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود،
أفغانستان ،ألبانيا ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
املغرب ،موزمبيق ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا،
األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان،
النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،باكستان ،باالو ،بنما ،بابوا
بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بنن،
غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال،
بوتان ،البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار
مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،رواندا ،وسانت
السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي،
كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سان مارينو ،السنغال،
كمبوديا ،كندا ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي،
صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب
الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار،
أفريقيا ،إسبانيا ،سري النكا ،سورينام ،سوازيلند،
كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،جيبويت،
السويد ،سويسرا ،تايلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،السلفادور ،إستونيا،
سابقا ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،ترينيداد وتوباغو ،تركيا،
إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا،
تركمانستان ،أوكرانيا ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا،
وأيرلندا الشمالية ،الواليات املتحدة األمريكية ،أوروغواي،
هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،آيسلندا ،إندونيسيا ،أيرلندا،
فانواتو ،مجهورية فنزويال البوليفارية ،زامبيا
إسرائيل ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،كينيا ،كرييباس،
املعارضون:
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،ليسوتو ،ليربيا،
ال يوجد
ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر ،ماليزيا،
ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك،
املمتنعون:
واليات ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل
اجلزائر ،البحرين ،بيالروس ،دولة بوليفيا املتعددة
األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا،
القوميات ،كوبا ،مصر ،اهلند ،مجهورية إيران اإلسالمية،
نيوزيلندا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،باكستان ،باالو،
العراق ،األردن ،الكويت ،ليبيا ،مالوي ،ميامنار،
بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا،
نيكاراغوا ،عمان ،قطر ،اململكة العربية السعودية،
الربتغال ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا،
السودان ،اجلمهورية العربية السورية ،تونس ،توفالو،
سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،ساموا ،سان
أوغندا ،اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية تنزانيا املتحدة،
مارينو ،السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا،
اليمن ،زميبابوي
سلوفينيا ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سري النكا ،سورينام،
تقرر اإلبقاء على الفقرة من بأغلبية  139صوتا مقابل
سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
ال شيء ،مع امتناع  27عضوا عن التصويت.
اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،ترينيداد
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وتوباغو ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو ،أوكرانيا ،اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،الواليات
املتحدة األمريكية ،أوروغواي ،فانواتو ،مجهورية فنزويال
البوليفارية ،زامبيا

املعارضون:
ال أحد

املمتنعون عن التصويت:
اجلزائر ،البحرين ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات،
كوبا ،مصر ،اهلند ،مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق،
األردن ،الكويت ،ليبيا ،مالوي ،ميامنار ،نيكاراغوا،
عمان ،قطر ،رواندا ،اململكة العربية السعودية ،السودان،
اجلمهورية العربية السورية ،تونس ،أوغندا ،اإلمارات
العربية املتحدة ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،اليمن ،زمبابوي
تقرر اإلبقاء على الفقرة من  4املنطوق بأغلبية  141صوتاً
مقابل الشيء ،مع امتناع  26عضوا عن التصويت.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أطرح للتصويت اآلن الفقرة
( 6ج).
أجري تصويت مسجل.

املؤيدون:
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إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا،
اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو،
غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،آيسلندا ،اهلند،
إندونيسيا ،أيرلندا ،إسرائيل ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان،
كازاخستان ،كينيا ،كرييباس ،مجهورية الو الدميقراطية
الشعبية ،التفيا ،ليسوتو ،ليربيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل،
مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،واليات
ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود،
املغرب ،موزامبيق ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا،
النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،باكستان ،باالو ،بنما ،بابوا
غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال،
مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد الروسي،
رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سان
مارينو ،السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا،
سلوفينيا ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سري النكا ،سورينام،
سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،ترينيداد
وتوباغو ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو ،أوكرانيا ،اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية
تنزانيا املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية ،أوروغواي،
فانواتو ،مجهورية فنزويال البوليفارية ،زامبيا ،زمبابوي

أفغانستان ،ألبانيا ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا ،املعارضون:
األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان،
ال أحد
بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بنن،
املمتنعون عن التصويت:
بوتان ،البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار
اجلزائر ،البحرين ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات،
السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي،
كوبا ،مصر ،مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق ،األردن،
كمبوديا ،كندا ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي،
الكويت ،ليبيا ،ميامنار ،نيكاراغوا ،عمان ،قطر ،اململكة
الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار،
العربية السعودية ،السودان ،اجلمهورية العربية السورية،
كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،جيبويت،
تونس ،أوغندا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اليمن
اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،السلفادور ،إستونيا،
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أبقي على الفقرة ( 6ج) من املنطوق بأغلبية  147صوتا
مقابل ال شيء ،مع امتناع  21عضوا عن التصويت.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أطرح للتصويت اآلن
الفقرة .7
أجري تصويت مسجل.

املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان،
بنغالديش ،بربادوس ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان،
البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم،
بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا،
كندا ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني،
كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا،
قربص ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية
الدومينيكية ،إكوادور ،السلفادور ،إستونيا ،إثيوبيا،
فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان،
غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت،
هندوراس ،هنغاريا ،آيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،أيرلندا،
إسرائيل ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،كينيا ،كرييباس،
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،ليسوتو ،ليربيا،
ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي،
ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس،
املكسيك ،واليات ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،منغوليا،
اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا،
نيوزيلندا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،باكستان ،باالو،
بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا،
الربتغال ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا،
رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،ساموا ،سان
مارينو ،السنغال ،صربيا ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
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جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سري النكا ،سورينام ،سوازيلند،
السويد ،سويسرا ،تايلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
سابقا ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،ترينيداد وتوباغو ،تركيا،
تركمانستان ،أوكرانيا ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية ،الواليات املتحدة األمريكية ،أوروغواي،
فانواتو ،مجهورية فنزويال البوليفارية ،زامبيا

املعارضون:
ال أحد

املمتنعون عن التصويت:
اجلزائر ،البحرين ،بيالروس ،دولة بوليفيا املتعددة
القوميات ،كوبا ،مصر ،مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق،
األردن ،الكويت ،ليبيا ،ميامنار ،نيكاراغوا ،عمان ،قطر،
اململكة العربية السعودية ،السودان ،اجلمهورية العربية
السورية ،تونس ،توفالو ،اإلمارات العربية املتحدة،
مجهورية تنزانيا املتحدة ،اليمن ،زمبابوي
تقرر اإلبقاء على الفقرة من  7املنطوق بأغلبية  141صوتاً
مقابل الشيء ،مع امتناع  24عضوا عن التصويت.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تبت اللجنة اآلن يف مشروع
القرار  A/C.1/71/L.21يف جمموعه.
أجري تصويت مسجل.

املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان،
بنغالديش ،بربادوس ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان،
البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم،
بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا،
الكامريون ،كندا ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد،
23/46

A/C.1/71/PV.24

شيلي ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت
ديفوار ،كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك،
اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،السلفادور ،إريرتيا،
إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،جورجيا،
أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا -
بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،آيسلندا ،اهلند،
إندونيسيا ،أيرلندا ،إسرائيل ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان،
كازاخستان ،كينيا ،كرييباس ،قريغيزستان ،مجهورية الو
الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،ليسوتو ،ليربيا ،ليختنشتاين،
ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف،
مايل ،مالطة ،جزر مارشال ،موريتانيا ،موريشيوس،
املكسيك ،واليات ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،منغوليا،
اجلبل األسود ،موزامبيق ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا،
النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،باكستان ،باالو ،بنما ،بابوا
غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال،
مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد الروسي،
رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،ساموا ،سان
مارينو ،السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا،
سلوفينيا ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سري النكا ،سورينام،
سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،طاجيكستان ،تايلند،
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت،
توغو ،تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تركيا ،تركمانستان،
أوكرانيا ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،الواليات املتحدة
األمريكية ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية
فنزويال البوليفارية ،زامبيا

املعارضون:
ال أحد

املمتنعون عن التصويت:
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اجلزائر ،البحرين ،بيالروس ،دولة بوليفيا املتعددة
القوميات ،كوبا ،جيبويت ،مصر ،غينيا االستوائية ،مجهورية
إيران اإلسالمية ،العراق ،األردن ،الكويت ،لبنان ،ليبيا،
املغرب ،ميامنار ،نيكاراغوا ،عمان ،قطر ،اململكة العربية
السعودية ،السودان ،اجلمهورية العربية السورية ،تونس،
توفالو ،أوغندا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اليمن ،زمبابوي
اختذ مشروع القرار  A/C.1/71/L.21يف جمموعه بأغلبية
 151صوتا ،مقابل صوت واحد ،مع امتناع عضوين عن
التصويت.
[يف وقت الحق ،أبلغ وفد موريتانيا األمانة العامة أنه
كان ينوي االمتناع عن التصويت].
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تبت اللجنة اآلن يف
مشروع القرار  ،A/C.1/71/L.22املعنون “تنفيذ اتفاقية الذخائر
العنقودية”.
أعطي الكلمة ألمينة اللجنة.
السيدة إليوت (أمينة اللجنة) (تكلمت باإلنكليزية):
عرض ممثل هولندا مشروع القرار  A/C.1/71/L.22يف  11تشرين
األول/أكتوبر .وترد أمساء مقدمي مشروع القرار يف الوثيقة
.A/C.1/71/L.22
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :طلب إجراء تصويت
مسجل.
أجري تصويت مسجل.

املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
وبربودا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان ،بنغالديش،
بربادوس ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،دولة بوليفيا
املتعددة القوميات ،البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،بروين
دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو
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فريدي ،الكامريون ،كندا ،مجهورية أفريقيا الوسطى،
تشاد ،شيلي ،كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت
ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك،
جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،السلفادور،
غينيا االستوائية ،إريرتيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فرنسا ،غابون،
أملانيا ،غانا ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو،
غيانا ،هندوراس ،هنغاريا ،آيسلندا ،إندونيسيا ،العراق،
أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،كازاخستان ،كينيا،
كرييباس ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل،
مالطة ،جزر مارشال ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك،
واليات ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل
األسود ،موزامبيق ،ناميبيا ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا،
النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،باالو ،بنما ،بابوا غينيا
اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،الربتغال ،مجهورية
مولدوفا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،ساموا،
سان مارينو ،السنغال ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا،
سلوفينيا ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان،
سورينام ،سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،تايلند ،مجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت ،توغو،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،توفالو ،اململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية تنزانيا املتحدة،
أوروغواي ،فانواتو ،مجهورية فنزويال البوليفارية ،زامبيا
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األردن ،الكويت ،التفيا ،املغرب ،ميامنار ،نيبال ،عمان،
باكستان ،بولندا ،قطر ،مجهورية كوريا ،رومانيا ،رواندا،
اململكة العربية السعودية ،صربيا ،اجلمهورية العربية
السورية ،طاجيكستان ،تركيا ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات
العربية املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية ،أوزبكستان،
فييت نام ،اليمن
اختذ مشروع القرار  A/C.1/71/L.22بأغلبية  134صوتاً
مقابل صوتني ،مع امتناع  40عضوا عن التصويت.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تبت اللجنة اآلن يف مشروع
القرار  ،A/C.1/71/L.25املعنون “االجتار غري املشروع باألسلحة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه”.
أعطي الكلمة ألمينة اللجنة.
السيدة إليوت (أمينة اللجنة) (تكلمت باإلنكليزية):
عرض مشروع القرار  A/C.1/71/L.25ممثلو كولومبيا وجنوب
أفريقيا واليابان يف اجللسة  18للجنة املعقودة يف  24تشرين
األول/أكتوبر .وترد أمساء مقدمي مشروع القرار يف الوثيقة
.A/C.1/71/L.25
يشرفين أن أتلو هذا البيان الشفوي وفقا للمادة  153من
النظام الداخلي للجمعية العامة.

مبوجب أحكام الفقرة  7من مشروع القرار ،A/C.1/71/L.25
تشري اجلمعية العامة يف قرارها ،وفقا لقرار املؤمتر االستعراضي
الثاين ،إىل عقد مؤمتر األمم املتحدة الثالث الستعراض التقدم
املعارضون:
احملرز يف تنفيذ برنامج العمل املتعلق مبنع ومكافحة االجتار غري
االحتاد الروسي ،زمبابوي
املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه
املمتنعون عن التصويت:
يف عام  2018ملدة أسبوعني يسبقه اجتماع تعقده جلنة حتضريية
األرجنتني ،أرمينيا ،البحرين ،بيالروس ،الربازيل ،ملدة أسبوع يف مطلع عام .2018
الصني ،قربص ،مصر ،إستونيا ،فنلندا ،جورجيا،
وعمال بالطلب الوارد يف الفقرة  ،7من املتوخى أن يعقد
اليونان ،اهلند ،مجهورية إيران اإلسالمية ،إسرائيل ،مؤمتر األمم املتحدة الثالث الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ
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برنامج العمل املتعلق مبنع ومكافحة االجتار غري املشروع
باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه يف نيويورك
يف عام  2018خالل فرتة أسبوعني ،من  20جلسة يف عشر
أيام ،ويتبعه اجتماع تعقده جلنة حتضريية يف مطلع عام 2018
يتألف من  10جلسات يف  5أيام.

31/10/2016

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع القرار
 A/C.1/71/L.25عن رغبتهم يف أن تعتمده اللجنة دون تصويت.
وما مل أمسع اعرتاضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف أن تتصرف
وفقا لذلك.
اعتمد مشروع القرار .A/C.1/71/L.25

واجللسات الـ  30اليت ستعقد على مدى  15يوما املذكورة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تبت اللجنة اآلن يف مشروع
ستتطلب الرتمجة الشفوية جبميع اللغات الست ،وستشكل إضافة القرار  ،A/C.1/71/L.29املعنون “معاهدة جتارة األسلحة”.
إىل أعباء جلسات إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات يف عام
وأعطي الكلمة ألمينة اللجنة.
 .2018وسيرتتب عن ذلك احتياجات إضافية قدرها 180 000
السيدة إليوت (أمينة اللجنة) (تكلمت باإلنكليزية) :عرض
دوالر خلدمات االجتماعات يف عام  .2018وعالوة على ذلك،
فإن طلب الوثائق الوارد يف الفقرة  7سيشكل إضافة إىل عبء ممثل فنلندا مشروع القرار  A/C.1/71/L.29خالل اجللسة الـ 17
العمل املتعلق بالوثائق إلدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات لـ  40للجنة ،اليت عقدهتا يف  21تشرين األول/أكتوبر .وترد أمساء
وثيقة من وثائق ما قبل الدورة ،ملا جمموعه  130 000كلمة؛ مقدمي مشروع القرار يف الوثيقة  .A/C.1/71/L.29وتُنشر أمساء
و  20وثيقة صادرة أثناء الدورة ،ملا جمموعه  40 000كلمة؛ املقدمني اآلخرين على بوابة  e-Delegateاإللكرتونية التابعة للجنة
و  6وثائق صادرة ما بعد الدورة ،ملا جمموعه  35 000كلمة األوىل .واملقدمان اإلضافيان مها النيجر ومجهورية أفريقيا الوسطى.
تصدر جبميع اللغات الست يف عام  .2018وسيرتتب عن ذلك
الرئيس (تكلم باإلنكليزية)ُ :طلب إجراء تصويت
احتياجات إضافية من املوارد مببلغ  890 000دوالر خلدمات مسجل.
الوثائق يف عام .2018
أجري تصويت مسجل.

بناء على ذلك ،فإنه إذا ما اعتمدت اجلمعية العامة مشروع املؤيدون:
القرار  ،A/C.1/71/L.25سيتم إدراج االحتياجات من املوارد
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
اإلضافية البالغة  1 070 0000دوالر ،واليت ستنشأ يف عام
وبربودا ،األرجنتني ،أسرتاليا ،النمسا ،البحرين ،بنغالديش،
 ،2018يف إطار الباب “ ،2شؤون اجلمعية العامة واجمللس
بربادوس ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،البوسنة واهلرسك،
االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات” ،يف امليزانية الربناجمية
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو،
لفرتة السنتني .2019-2018
بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا ،الكامريون ،كندا ،مجهورية
يقودين ذلك إىل هناية بياين الشفوي.
أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو،
وأود أن أوجه انتباه الوفود إىل املقدمني اإلضافيني ملشروع
كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية
القرار  ،A/C.1/71/L.25الواردة أمساؤهم يف بوابة e-Delegate
التشيكية ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية،
اإللكرتونية التابعة للجنة األوىل .والنيجر هي املقدم اإلضايف
السلفادور ،إريرتيا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فنلندا ،فرنسا،
للمشروع.
غابون ،جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال،
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غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا،
آيسلندا ،العراق ،أيرلندا ،إسرائيل ،إيطاليا ،جامايكا،
اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا ،كرييباس ،قريغيزستان،
التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل،
مالطة ،جزر مارشال ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك،
واليات ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل
األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال،
هولندا ،نيوزيلندا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،باكستان،
باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني،
بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا،
رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،ساموا ،سان
مارينو ،السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا،
سلوفينيا ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سورينام ،سوازيلند،
السويد ،سويسرا ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا ،ترينيداد
وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو ،أوكرانيا،
اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،الواليات املتحدة
األمريكية ،أوروغواي ،فانواتو ،زامبيا

املعارضون:
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اجلمهورية العربية السورية ،أوغندا ،أوزبكستان ،مجهورية
فنزويال البوليفارية ،اليمن ،زمبابوي
اعتمد مشروع القرار بأغلبية  152صوتا دون معارضة ،مع
امتناع  28دولة عن التصويت.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تبت اللجنة اآلن يف مشروع
القرار  ،A/C.1/71/L.32املعنون “تقدمي املساعدة إىل الدول من
أجل كبح االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة
اخلفيفة ومجعها”.
أعطي الكلمة ألمينة اللجنة.
السيدة إليوت (أمينة اللجنة) (تكلمت باإلنكليزية) :قدم
ممثل مايل مشروع القرار  A/C.1/71/L.32خالل اجللسة الـ 17
للجنة ،اليت عقدهتا يف  21تشرين األول/أكتوبر .وترد أمساء
مقدمي مشروع القرار يف الوثيقة  .A/C.1/71/L.32وتنشر أمساء
املقدمني اآلخرين على بوابة  e-Delegateاإللكرتونية التابعة
للجنة األوىل.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدم مشروع القرار
عن الرغبة يف أن تعتمده اللجنة دون تصويت .وما مل أمسع
اعرتاضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف أن تتصرف وفقا لذلك.
اعتمد مشروع القرار .A/C.1/71/L.32

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تبت اللجنة اآلن يف مشروع
ال أحد
القرار  ،A/C.1/71/L.58املعنون “التشريعات الوطنية املتعلقة
املمتنعون عن التصويت:
بنقل األسلح ــة واملعــدات العسكري ـ ــة والسلع والتكنولوجيا ذات
أرمينيا ،أذربيجان ،بيالروس ،دولة بوليفيا املتعددة االستخدام املزدوج”.
القوميات ،كوبا ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،
أعطي الكلمة ألمينة اللجنة.
إكوادور ،مصر ،غينيا االستوائية ،فيجي ،اهلند،
السيدة إليوت (أمينة اللجنة) (تكلمت باإلنكليزية) :قدم
إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية ،الكويت ،مجهورية
ممثل هولندا مشروع القرار  .A/C.1/71/L.58ويرد اسم مقدم
الو الدميقراطية الشعبية ،نيكاراغوا ،عمان ،قطر ،االحتاد
مشروع القرار يف الوثيقة .A/C.1/71/L.58
الروسي ،اململكة العربية السعودية ،سري النكا ،السودان،
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الرئيس (تكلم باإلنكليزية)ُ :طلب إجراء تصويت
مسجل .و ُطلب إجراء تصويت مسجل منفصل على الفقرتني
السابعة والثامنة من الديباجة والفقرة  1من املنطوق .ولذلك،
سأطرح هذه الفقرات للتصويت ،الواحدة تلو اآلخر.
أطرح للتصويت أوال الفقرة السابعة من الديباجة.
أجري تصويت مسجل.

املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
وبربودا ،األرجنتني ،أسرتاليا ،النمسا ،البحرين ،بنغالديش،
بربادوس ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،البوسنة واهلرسك،
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو،
بوروندي ،كابو فريدي ،كندا ،مجهورية أفريقيا الوسطى،
تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا،
كوت ديفوار ،كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية،
الكونغو ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية،
السلفادور ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا،
جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا،
غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،آيسلندا،
العراق ،أيرلندا ،إسرائيل ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان،
األردن ،كازاخستان ،كينيا ،كرييباس ،التفيا ،لبنان،
ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ،
مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،جزر
مارشال ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،واليات
ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود،
املغرب ،موزامبيق ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا،
النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،باكستان ،باالو ،بنما ،بابوا
غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال،
مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،سانت كيتس
ونيفس ،سانت لوسيا ،سان مارينو ،السنغال ،صربيا،
28/46

31/10/2016

سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب أفريقيا،
إسبانيا ،سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،تايلند ،مجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت ،توغو،
تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،توفالو ،أوكرانيا،
اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،الواليات املتحدة
األمريكية ،أوروغواي ،فانواتو ،زامبيا

املعارضون:
ال أحد

املمتنعون عن التصويت:
أرمينيا ،أذربيجان ،بيالروس ،دولة بوليفيا املتعددة
القوميات ،كوبا ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،
إكوادور ،مصر ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران
اإلسالمية ،الكويت ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
نيكاراغوا ،عمان ،قطر ،االحتاد الروسي ،رواندا ،اململكة
العربية السعودية ،سري النكا ،السودان ،اجلمهورية العربية
السورية ،أوغندا ،أوزبكستان ،مجهورية فنزويال البوليفارية،
اليمن ،زمبابوي
تقرر اإلبقاء على الفقرة السابعة من الديباجة بأغلبية 143
صوتا دون معارضة ،مع امتناع  27دولة عن التصويت.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أطرح للتصويت اآلن الفقرة
الثامنة من الديباجة.
أجري تصويت مسجل.

املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
وبربودا ،األرجنتني ،أسرتاليا ،النمسا ،البحرين ،بنغالديش،
بربادوس ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتان ،البوسنة واهلرسك،
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أرمينيا ،أذربيجان ،بيالروس ،دولة بوليفيا املتعددة
القوميات ،كوبا ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،
إكوادور ،مصر ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران
اإلسالمية ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،نيكاراغوا،
االحتاد الروسي ،رواندا ،سري النكا ،السودان ،اجلمهورية
العربية السورية ،توفالو ،أوغندا ،مجهورية تنزانيا املتحدة،
أوزبكستان ،مجهورية فنزويال البوليفارية ،زمبابوي

بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو،
بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا ،كندا ،مجهورية أفريقيا
الوسطى ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو،
كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية
التشيكية ،الكونغو ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية
الدومينيكية ،السلفادور ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا،
فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال،
غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا،
تقرر اإلبقاء على الفقرة الثامنة من الديباجة بأغلبية 143
آيسلندا ،العراق ،أيرلندا ،إسرائيل ،إيطاليا ،جامايكا ،صوتا دون معارضة ،مع امتناع  24دولة عن التصويت.
اليابان ،األردن ،كينيا ،كرييباس ،الكويت ،التفيا ،لبنان،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أطرح للتصويت اآلن الفقرة
ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ،
 1من املنطوق.
مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،جزر
أجري تصويت مسجل.
مارشال ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،واليات
ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املؤيدون:
املغرب ،موزامبيق ،ناميبيا ،هولندا ،نيوزيلندا ،النيجر،
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال،
نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان ،باالو ،بنما ،بابوا
أنتيغوا وبربودا ،األرجنتني ،أسرتاليا ،النمسا ،البحرين،
غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال،
بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بنن،
قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،سانت
بوتان ،البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار
كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سان مارينو ،اململكة
السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي،
العربية السعودية ،السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة،
كمبوديا ،كندا ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي،
سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سوازيلند،
الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار،
السويد ،سويسرا ،تايلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،الكونغو ،الدامنرك،
سابقا ،تيمور  -ليشيت ،تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس،
جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية ،السلفادور ،إستونيا،
تركيا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة
إثيوبيا ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان،
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،الواليات املتحدة
غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت،
األمريكية ،أوروغواي ،فانواتو ،زامبيا
هندوراس ،هنغاريا ،آيسلندا ،العراق ،أيرلندا ،إسرائيل،
املعارضون:
إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،كينيا ،كرييباس،
الكويت ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا،
ال أحد
لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
املمتنعون عن التصويت:
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ُطلب إجراء تصويت مسجل.

لكسمربغ ،مدغشقر ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة،
جزر مارشال ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،واليات املؤيدون:
ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود،
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا
املغرب ،موزامبيق ،ناميبيا ،هولندا ،نيوزيلندا ،النيجر،
وبربودا ،األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان،
نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان ،باالو ،بنما ،بابوا
البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا،
غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال،
بليز ،بنن ،بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات،
قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،سانت
البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم،
كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سان مارينو ،اململكة
بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا،
العربية السعودية ،السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة،
الكامريون ،كندا ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد،
سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سوازيلند،
شيلي ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت
السويد ،سويسرا ،تايلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية،
سابقا ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،ترينيداد وتوباغو ،تونس،
الكونغو ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية،
تركيا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة
إكوادور ،مصر ،السلفادور ،غينيا االستوائية ،إريرتيا،
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،الواليات املتحدة
إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،جورجيا،
األمريكية ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،زامبيا
أملانيا ،غانا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا
املعارضون:
 بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا،اهلند ،إندونيسيا ،العراق ،أيرلندا ،إسرائيل ،إيطاليا،
ال أحد
جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا ،كرييباس،
املمتنعون عن التصويت:
الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
أذربيجان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،كوبا،
التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،إكوادور ،مصر ،اهلند،
لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل،
إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية ،مالوي ،نيكاراغوا،
مالطة ،جزر مارشال ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك،
رواندا ،سري النكا ،السودان ،اجلمهورية العربية السورية،
واليات ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل
توفالو ،أوغندا ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،مجهورية فنزويال
األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا،
البوليفارية ،زمبابوي
نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان،
تقرر اإلبقاء على الفقرة  1من املنطوق بأغلبية  144صوتا
باكستان ،باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي،
دون معارضة ،مع امتناع  20دولة عن التصويت.
بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا،
مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد الروسي ،رواندا ،سانت
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :سأطرح للتصويت اآلن
كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سان مارينو ،اململكة
مشروع القرار يف جمموعه.
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العشوائي ،وال سيما عندما توجه ضد املدنيني األبرياء العزل.
وإننا مقتنعون بأن احرتام القانون الدويل ذي الصلة أمر بالغ
األمهية لضمان محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة .وحنن نؤيد،
يف ذلك السياق ،األهداف اإلنسانية التفاقية الذخائر العنقودية.
وإننا نعتقد ،يف الوقت نفسه ،أنه جيب موازنة الشواغل اإلنسانية
مع الشواغل األمنية املشروعة للدول واحتياجاهتا العسكرية
والدفاعية.

العربية السعودية ،السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة،
سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سري النكا،
السودان ،سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،طاجيكستان،
تايلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،تيمور -
ليشيت ،توغو ،تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا،
توفالو ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية
تنزانيا املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية ،أوروغواي،
ونعتقد أن اإلطار األكثر كفاءة وفعالية للتصدي ملسألة
أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية فنزويال البوليفارية ،فييت الذخائر العنقودية هو اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة
نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي.
تقليدية معينة ،إذ أهنا تشمل املنتجني واحلائزين الرئيسيني
واملستخدمني وغري املستخدمني .ونؤيد عملية التفاوض على
املعارضون:
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة الرامية إىل
ال أحد.
اعتماد بروتوكول جديد هلا بشأن الذخائر العنقودية ،وما زلنا
املمتنعون عن التصويت:
نشعر خبيبة أمل إزاء فشل مباحثات جنيف .ومع ذلك نظل،
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،مجهورية إيران بوصفنا أطرافا متعاقدة سامية يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال
اإلسالمية ،اجلمهورية العربية السورية.
أسلحة تقليدية معينة ومجيع بروتوكوالهتا اإلضافية اخلمسة،
اعتمد مشروع القرار  A/C.1/71/L.58ككل ،بأغلبية  175ملتزمني التزاما راسخا بالوفاء جبميع التزاماتنا مبوجب االتفاقية.
وقد امتنعنا عن التصويت على مشروع القرار ،آخذين األسباب
صوتا مقابل ال شيء ،مع امتناع  3أعضاء عن التصويت.
املذكورة أعاله يف االعتبار.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للوفود
السيدة غرنبريغا (التفيا) (تكلمت باإلنكليزية) :آخذ
اليت ترغب يف اإلدالء ببيانات تعليال للتصويت على مشروع
الكلمة لشرح امتناع التفيا عن التصويت على مشروع القرار
القرار الذي اعتمد للتو.
 ،A/C.1/71/L.22املعنون “تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية”.
السيد برويلو (بولندا) (تكلم باإلنكليزية) :إنين أتكلم
إن التفيا تؤيد أهداف اتفاقية الذخائر العنقودية .وحنن
باسم اليونان وإستونيا وفنلندا ورومانيا وبلدي ،بولندا ،لتعليل
امتناعنا عن التصويت على مشروع القرار  ،A/C.1/71/L.22نتشاطر متاما الشواغل املتعلقة بالعواقب الوخيمة لالستخدام
العشوائي لذخائر عنقودية معينة .ويف الوقت نفسه ،فإننا نعتقد
املعنون “تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية”.
أنه جيب موازنة وجهة النظر اإلنسانية مع الشواغل األمنية
إننا نؤيد وسنواصل دعم اجلهود الدولية الرامية إىل معاجلة
واعتبارات الدفاع االسرتاتيجي .ونؤكد االلتزام بالتصرف وفقا
اآلثار اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية لألسلحة
ألحكام االتفاقية .فالتفيا ال تنتج وال متتلك ذخائر عنقودية،
التقليدية ،مبا يف ذلك الذخائر العنقودية ،ووقف استخدامها
وال ختزهنا أو تستخدمها ،ومع ذلك فإننا لسنا دولة طرفا يف
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اتفاقية الذخائر العنقودية .وميكن إعادة النظر يف هذا املوقف
بشأن االتفاقية يف املنظور متوسط األجل.

وفيما يتعلق بالفقرة السادسة عشرة من الديباجة ،تؤكد
كوبا أن ما يسمى مبؤمترات قمة األمن النووي اليت نظمت
خارج نطاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أثبتت أهنا انتقائية
واستبعادية .فاهليئةالرئيسية يف جمال األمن النووي هي الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.

التشديد ،مستقبال ،على فئة واحدة فقط من األسلحة ،كما هو
احلال بالنسبة لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ،على حساب
إيالء األمهية ألسلحة الدمار الشامل واألسلحة احلديثة املتطورة.

وال ميكن لكوبا أن تتخلى عن استخدام األلغام لصون
سيادتنا وسالمتنا اإلقليمية ،عمال باحلق يف الدفاع املشروع عن
النفس ،املعرتف به يف املادة  51من ميثاق األمم املتحدة.
وستواصل كوبا دعم مجيع اجلهود اليت تسعى  -مع حتقيقها
التوازن املناسب بني املسائل اإلنسانية واألمن الوطين  -إىل إزالة
اآلثار املروعة على املدنيني وعلى اقتصادات العديد من البلدان
النامجة عن االستعمال العشوائي وغري املسؤول لأللغام املضادة
لألفراد.

السيد بينيتيز فريسون (كوبا) (تكلم باإلسبانية) :يود
وفد كوبا أن يعلل تصويته على مشروع القرار ،A/C.1/71/L.9
املعنون “منع أنشطة السمسرة غري املشروعة ومكافحتها”،
وكما كان األمر يف سنوات سابقة ،امتنعت كوبا عن
ومشروع القرار  ،A/C.1/71/L.7/Rev.1املعنون “تنفيذ اتفاقية
حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد التصويت على مشروع القرار  A/C.1/71/L.7/Rev.1بشأن
اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد .إننا نشاطر الشواغل
وتدمري تلك األلغام”.
إن كوبا تؤيد اجلهود الرامية إىل منع أنشطة السمسرة اإلنسانية املشروعة املرتبطة باالستخدام العشوائي وغري املسؤول
غري املشروعة ومكافحتها ،يف امتثال تام مليثاق األمم املتحدة لأللغام .وكوبا دولة طرف يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال
والصكوك الدولية ذات الصلة .وحنن نعتقد أن مشروع القرار أسلحة تقليدية معينة ،مبا يف ذلك بروتوكوهلا الثاين املعدل،
 A/C.1/71/L.9ميكن أن يسهم إجيابيا يف هذه اجلهود ،وهلذا وتلتزم متاما جبميع األحكام والقيود فيما يتعلق باستخدام األلغام
السبب صوتنا تأييدا له .بيد أنه ينبغي ملشروع القرار أال يستمر يف املضادة لألفراد.

وينبغي أال تشري الفقرة الثامنة من الديباجة إىل معاهدة
جتارة األسلحة ،إذ أن ذلك الصك ال حيظى بتوافق آراء مجيع
الدول .وال حتظر املعاهدة نقل األسلحة إىل اجلهات من غري
الدول غري املأذون هبا ،وهي حتديدا املصدر الرئيسي ألنشطة
السمسرة غري املشروعة ،وبالتايل ينتهي هبا األمر بإضفاء الشرعية
السيد إمساعيل (مصر) (تكلم باإلنكليزية) :آخذ الكلمة
عليه .ولتلك األسباب ،فإن الوفد الكويب امتنع عن التصويت يف
التصويت املنفصل على الفقرة الثامنة من ديباجة مشروع القرار لشرح موقف مصر بشأن مشروع القرار .A/C.1/71.L.7
.A/C.1/71/L.9
امتنعت مصر عن التصويت على مشروع القرار
وإننا نأسف ألن الفقرة التاسعة من الديباجة حتيط علما  A/C.1/71/L.7/Rev.1املعنون “تنفيذ اتفاقية حظر استعمال
ببعض قرارات جملس األمن اليت ال حتظى بتوافق اآلراء حىت وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك
داخل تلك اهليئة وقد اختذهتا بتصويت منقسم ألهنا ال تأخذ يف األلغام” بسبب الطبيعة غري املتوازنة لذلك الصك ،الذي أعد
االعتبار احلاجة امللحة حلظر نقل األسلحة الصغرية واألسلحة وأبرم خارج إطار األمم املتحدة .لقد فرضت مصر وقفا اختياريا
اخلفيفة إىل اجلهات الفاعلة من غري الدول.
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على قدرهتا على إنتاج وتصدير األلغام األرضية يف التسعينات،
قبل وقت طويل من إبرام االتفاقية.
وترى مصر أن االتفاقية تفتقر إىل التوازن بني الشواغل
اإلنسانية املتعلقة بإنتاج واستخدام األلغام األرضية املضادة لألفراد
واستخدامها العسكري املشروع حلماية احلدود ،وال سيما يف
البلدان ذات احلدود الطويلة واليت تواجه حتديات أمنية استثنائية.
وعالوة على ذلك ،فإن االتفاقية ال تفرض أي مسؤولية قانونية
على الدول إلزالة األلغام املضادة لألفراد اليت وضعتها يف أراضي
دول أخرى ،األمر الذي جيعل من املستحيل تقريبا بالنسبة
للعديد من الدول الوفاء مبتطلبات إزالة األلغام مبفردها.
وهذا صحيح بشكل خاص يف حالة مصر اليت ال يزال
لديها املاليني من األلغام األرضية يف أراضيها ،تلك اليت بثتها
الدول املتحاربة خالل احلرب العاملية الثانية .وتزداد حدة خماوفنا
جراء نظام التعاون الدويل غري الكايف الذي كرسته االتفاقية ،فهو
يف الواقع ال يزال حمدوداً ويعتمد على حسن نوايا الدول املاحنة
إىل حد كبري.
السيد لوكي ماركيز (إكوادور) (تكلم باإلسبانية) :تود
إكوادور تعليل تصويتها على مشاريع القرارات A/C.1/71/L.21
و  A/C.1/71/L.29و .A/C.1/71/L.58
فيما يتعلق مبشروع القرار  ،A/C.1/71/L.21ترى إكوادور
أن الشفافية يف جمال التسلح ،مبا يف ذلك سجل األمم املتحدة
لألسلحة التقليدية ،عنصر هام يف تدابري بناء الثقة بني الدول.
وبلدي صوت مؤيدا مشروع القرار  ،A/C.1/71/L.21بشأن
الشفافية يف جمال التسلح ،يف جمموعه ،كما درجنا على ذلك
تقليدياً .ولكن ،يأسف وفد بلدي إلدراج الفقرتني السابعة
والثامنة من الديباجة ،وتشريان إىل اعتماد معاهدة جتارة األسلحة
والتصديق عليها بطريقة غري ذات صلة مبضمون مشروع القرار
وفحواه .ونعتقد أن إدراج هاتني الفقرتني املثريتني للخالف،
واللتني تتعلقان بصك غري عاملي ،أمر ال يفضي إىل الوحدة بني
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الدول األعضاء بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك بالنسبة
للجميع .والتشديد يف الفقرة الثامنة من الديباجة على أن بدء
نفاذ معاهدة جتارة األسلحة من شأنه أن حيقق املزيد من الشفافية
يف جمال التسلح وال يتماشى مع الواقع .ولتلك األسباب ،امتنع
بلدي عن التصويت على فقريت الديباجة هاتني.
وفيما يتعلق مبشروع القرار  ،A/C.1/71/L.29فإن إكوادور
أيدت املفاوضات بشأن معاهدة لتجارة األسلحة منذ البداية .إال
أهنا امتنعت عن التصويت يف اجلمعية العامة اليت اعتمدت ذلك
الصك يف نيسان/أبريل  ،2013ألن معاهدة جتارة األسلحة
تتضمن عدداً من مواطن الضعف ،وخاصة عدم التوازن بني
حقوق الدول املستوردة واملصدرة والتزاماهتا ،وعدم اعتدادها
باملبادئ األساسية للقانون الدويل وأمهيتها للمعاهدة ،وغياب
حظر صريح للنقل إىل جهات غري مرخص هلا من غري الدول،
وعدم وجود إشارة صرحية إىل جرمية العدوان ،واحتمال أن
تستخدم موادها املتعلقة باملعايري كآليات للضغط السياسي بال
داع .وبلدي مل يوقع على املعاهدة أو ينضم إليها ،وهو سبب
امتناعنا عن التصويت على مشروع القرار ،A/C.1/71/L.29
بشأن معاهدة جتارة األسلحة.
وإكوادور تتابع تطبيق تلك املعاهدة باهتمام كبري لرؤية
كيف سيتم ذلك ،ال سيما فيما يتعلق بالشفافية وعدم الكيل
مبكيالني .ويف هذا الصدد ،فقد تابعنا وقائع اجتماع الدول
األطراف املعقود يف جنيف يف آب/أغسطس ،وأحطنا علماً
مبضمون املناقشات هناك ،مبا يف ذلك القضايا اليت استبعدت
من النقاش بشكل غريب رغم أمهيتها بالنسبة لتطبيق املعاهدة.
أما فيما يتعلق مبشروع القرار  ،A/C.1/71/L.58فإن إكوادور
ترى أنه ينبغي للدول حتسني تشريعاهتا وإجراءاهتا املتعلقة
بنقل األسلحة واملعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيا ذات
االستخدام املزدوج .لذلك ،وأسوة بالسنوات السابقة ،أيدت
إكوادور اعتماد مشروع القرار .ومع ذلك ،بأسف وفدي إلدراج
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الفقرتني السابعة والثامنة من الديباجة ،اللتني تشريان إىل معاهدة
جتارة األسلحة ،فض ً
ال عن اإلشارة إىل املعاهدة يف الفقرة  1من
املنطوق .فإدراجها يف فقريت الديباجة هاتني ال يساعد على
حتقيق توافق يف اآلراء بشأن مشروع القرار ،ألنه يعتد مبعاهدة
ليست عاملية .واإلشارة إىل معاهدة جتارة األسلحة يف الفقرة 1
من املنطوق تعد غريبة ،على أقل تقدير .وهي تدعو الدول إىل
االمتثال اللتزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية ،مع ذكر معاهدة
جتارة األسلحة صراحة ،يف حني أن جزؤ أصيل مالقانون الدويل
أن الدول ملزمة باالمتثال ألحكام الصكوك اليت هي طرف
فيها .وباإلضافة إىل ذلك ،من الغريب أن تكون اإلشارة الصرحية
الوحيدة إىل صك دويل ملعاهدة جتارة األسلحة ،اليت ،ونكرر،
هي أبعد ما تكون عن العاملية.
السيد ري إن  -تشول (مجهوريةكوريا الشعبية الدميقراطية)
(تكلم باإلنكليزية) :امتنع وفد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
عن التصويت على مشروع القرار  ،A/C.1/71/L.7/Rev.1املعنون
“تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام
املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام”.
ووفدي يتشاطر الشواغل اإلنسانية املرتبطة باستخدام
األلغام املضادة لألفراد ،ولكن نظراً للبيئة األمنية الفريدة يف شبه
اجلزيرة الكورية ،وخاصة فيما يتعلق بإصرار الواليات املتحدة
على استخدام األلغام األرضية هناك ،فإن مجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية ليست يف موقف يسمح هلا بالتخلي عن استخدام
األلغام األرضية ،األمر الذي يتماشى مع حقها يف الدفاع عن
النفس .واستخدام األلغام األرضية من جانب مجهورية كوريا
الشعبية الدميقراطية يقتصر على أغراض الدفاع عن النفس يف
ظل الوضع اخلطري يف شبه اجلزيرة الكورية ،حيث تزيد الواليات
املتحدة من خطر احلرب.
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 ،A/C.1/71/L.7/Rev.1املعنون “تنفيذ اتفاقية حظر استعمال
وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك
األلغام” ،و  ،A/C.1/71/L.22املعنون “تنفيذ اتفاقية الذخائر
العنقودية”.
أوالً ،فيما يتعلق مبشروع القرار  ،A/C.1/71/L.7/Rev.1فإن
مجهوريةكوريا تتعاطف مع أهداف ومقاصد اتفاقية أوتاوا ومشروع
القرار هذا .ولكن ،نظراً للوضع األمين يف شبه اجلزيرة الكورية،
ال ميكننا االنضمام إىل االتفاقية يف هذه املرحلة .ولذلك ،امتنعنا
عن التصويت على مشروع القرار .وهذا ال يعين أننا أقل انشغاالً
بشأن املشاكل املرتبطة باأللغام املضادة لألفراد .وحنن ملتزمون
بالتخفيف من املعاناة اليت يسببها استخدامها .ويف هذا الصدد،
فإن احلكومة الكورية متارس رقابة مشددة على األلغام املضادة
لألفراد ،وتطبق متديداً ألجل غري مسمى لوقف تصديرها منذ
عام  .1997وباإلضافة إىل ذلك ،انضمت مجهورية كوريا إىل
االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة وبروتوكوهلا الثاين املعدل،
الذي نشارك مبوجبه يف جمموعة من املناقشات واألنشطة من
أجل ضمان أن يكون استخدامها بشكل حمدود ومسؤول.
وانضممنا أيضاً إىل الربوتوكول اخلامس ،املعين باملتفجرات من
خملفات احلرب ،ونقوم بتنفيذ كل االلتزامات ذات الصلة.
وقد سامهت احلكومة الكورية أيضاً بأكثر من 9.1
مليون دوالر منذ عام  1993يف أعمال إزالة األلغام وتقدمي
املساعدة للضحايا من خالل برامج األمم املتحدة ذات الصلة،
مبا يف ذلك صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات يف
جمال األعمال املتعلقة باأللغام والصندوق االستئماين الدويل
إلزالة األلغام وتقدمي املساعدة لضحايا األلغام .ومجهورية كوريا
ستواصل اإلسهام يف اجلهود الدولية إلزالة األلغام وتقدمي
املساعدة للضحايا.

ثانياً ،وفيما يتعلق مبشروع القرار  ،A/C.1/71/L.22فإن
السيدة يون سيونغ  -مي (مجهورية كوريا) (تكلمت
باإلنكليزية) :يود وفدي أن يتكلم بشأن مشروعي القرارين حكومة مجهورية كوريا تتشاطر متاماً شواغل اجملتمع الدويل إزاء
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اآلثار اإلنسانية الستخدام الذخائر العنقودية وتدعم اجلهود الرامية
إىل معاجلة املشاكل اإلنسانية النامجة عن استخدامها .مع ذلك،
ونظراً للوضع األمين الفريد يف شبه اجلزيرة الكورية ،ال تستطيع
حكومة بلدي االنضمام إىل اتفاقية الذخائر العنقودية ،اليت
حتظر استخدام كل الذخائر العنقودية .ولذلك ،امتنع بلدي عن
التصويت على مشروع القرار هذا.
ويود وفد بالدي أن يتشاطر مع الدول األعضاء التوجيه
اجلديد الذي اعتمدته وزارة الدفاع الوطين يف مجهورية كوريا
بشأن الذخائر العنقودية يف عام .2008
وفقاً لألمر التوجيهي ،ال ميكن أن تدرج يف خطط االقتناء
سوى الذخائر العنقودية املزودة بأجهزة ذاتية إلبطال مفعوهلا
واليت ال تسفر عن أكثر من  1يف املائة من معدل الفشل .كما
يوصي التوجيه بتطوير منظومات أسلحة بديلة ميكن أن حتل حمل
الذخائر العنقودية يف األجل الطويل.

A/C.1/71/PV.24

وخبصوص  ،A/C.1/71/L.7/Rev.1تؤيد اهلند رؤية عامل
ٍ
خال من األلغام املضادة لألفراد ،وهي ملتزمة بالقضاء عليها
يف هناية األمر .إن توافر تكنولوجيات عسكرية بديلة فعالة من
حيث التكلفة ميكن أن تؤدي بفعالية الدور الدفاعي املشروع
لأللغام األرضية املضادة لألفراد سييسر بشكل كبري حتقيق
هدف القضاء التام على األلغام املضادة لألفراد .واهلند هي
أحد األطراف املتعاقدة السامية يف الربوتوكول املعدل التفاقية
يكرس هنج
حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ،الذي ّ
مراعاة البيئات الدفاعية املشروعة للدول ،ال سيما الدول ذات
احلدود الطويلة .وقد أوفت اهلند بالتزاماهتا مبوجب الربوتوكول
الثاين املعدل ،مبا يف ذلك ،يف مجلة أمور ،وقف إنتاج األلغام
غري القابلة للكشف ،فض ً
ال عن جعل مجيع األلغام املضادة
لألفراد قابلة للكشف .ومتارس اهلند وقفاً اختيارياً لتصدير ونقل
األلغام املضادة لألفراد .وقد اختذنا عدداً من التدابري ملعاجلة
الشواغل اإلنسانية النامجة عن استخدام األلغام املضادة لألفراد
وفقاً للقانون الدويل اإلنساين.

ويف حني أنه من املؤسف أننا ال يستطيع تأييد مشروع
القرار يف الوقت الراهن ،ستواصل مجهورية كوريا جهودها
وال تزال اهلند ملتزمة بزيادة التعاون الدويل وتقدمي املساعدة
للتخفيف من املشاكل اإلنسانية املرتبطة باستخدام الذخائر
يف إزالة األلغام وإعادة تأهيل ضحايا األلغام ،وهي على استعداد
العنقودية بطريقة بناءة.
للمسامهة باملساعدة التقنية واخلربة لتحقيق هذه الغاية .وقد
السيدة غامبهري (اهلند) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن شاركت اهلند كمراقب يف املؤمتر االستعراضي الثالث للدول
أعلل تصويت اهلند على مشاريع القرارات  A/C.1/71/L.7/Rev.1األطراف يف اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل
و  A/C.1/71/L.9و  A/C.1/71/L.21و  A/C.1/71/L.29األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام ،املعقود يف مابوتو يف
و .A/C.1/71/L.58
حزيران/يونيه  ،2014واالجتماع الرابع عشر للدول األطراف،
وسأبدأ مبشروع القرار  ،A/C.1/71/L.29املعنون “معاهدة املعقود يف جنيف عام .2015
جتارة األسلحة” .إن للهند ضوابط تصدير وطنية قوية وفعالة
وفيما يتعلق مبشروع القرار  A/C.1/71/L.9صوتت اهلند
فيما يتعلق بتصدير األصناف الدفاعيةوما زالت تستعرض مؤيدة مشروع القرار بشأن منع أنشطة السمسرة غري املشروعة
معاهدة جتارة األسلحة قيد االستعراض من منظور مصاحلنا ومكافحتها ،حيث أهنا تؤيد اهلدف الذي يسعى مشروع القرار
الدفاعية واألمنية واملتعلقة بالسياسية اخلارجية .ولذلك امتنعنا عن هذا إىل تعزيزه .غري أننا اضطررنا لالمتناع عن التصويت على
التصويت على مشروع القرار الوارد يف الوثيقة A/C.1/71/L.29
الفقرة الثامنة من الديباجة ،اليت تتضمن إشارة إىل معاهدة
يف انتظار هذا االستعراض.
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جتارة األسلحة ،واليت ،كما أوضحت لدى اإلشارة إىل مشروع هذا الصدد ،فإن قربص دول طرف يف مجيع بروتوكوالت االتفاقية
القرار  ،A/C.1/71/L.29تبقيها اهلند قيد االستعراض .وريثما يتم املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة .وعالوة على ذلك ،فإن سياساتنا
االنتهاء من االستعراض ،امتنعت اهلند عن التصويت على هذه وتشريعاتنا الوطنية هي يف امتثال تام ملعايري وقواعد االحتاد األورويب.
الفقرة من الديباجة.
لقد وقعت قربص على اتفاقية الذخائر العنقودية يف عام

وفيما يتعلق مبشروع القرار  ،A/C.1/71/L.21املعنون
“الشفافية يف جمال التسلح” ،اضطررنا لالمتناع عن التصويت
على الفقرتني السابعة والثامنة من الديباجة ،اللتني تتضمنان
إشارات إىل معاهدة جتارة األسلحة .وكما أوضحت لدى
اإلشارة إىل  A/C.1/71/L.29بشأن معاهدة جتارة األسلحة ،فإن
اهلند جتري استعراضاً داخلياً ملوقفها ،وريثما يتم االنتهاء منه
امتنعنا عن التصويت على مشروع القرار  .A/C.1/71/L.29وعلى
الرغم من تقدمي مسامهة كبرية إىل أفرقة اخلرباء احلكوميني السابقة
بشأن هذه املسألة ،استُبعدت اهلند من فريق اخلرباء املنشأ عم ً
ال
بالقرار  .43/68وحنن ندرس تقرير فريق اخلرباء احلكوميني
وتوصياته ،وبالتايل امتنعنا عن التصويت على الفقرتني  3و 4
من منطوق مشروع القرار .A/C.1/71/L.21
وفيما يتعلق مبشروع القرار  ،A/C.1/71/L.58صوتت اهلند
مؤيدة مشروع القرار هذا ألنه يؤيد أهدافها بشكل عام ،ولكنها
اضطرت لالمتناع عن التصويت على الفقرتني السابعة والثامنة
من الديباجة والفقرة األوىل من املنطوق ،ألهنا تشري إىل معاهدة
جتارة األسلحة .وكما أوضحت لدى اإلشارة إىل مشروع القرار
 A/C.1/71/L.29بشأن معاهدة جتارة األسلحة ،فإن اهلند جتري
استعراضاً داخلياً ملوقفها ،ويف انتظار االنتهاء منه امتنعنا عن
التصويت على مشروع القرار .A/C.1/71/L.29

 2009وأحيل التشريع ذو الصلة هبا إىل الربملان للتصديق عليها
يف عام  .2011بيد أن عملية التصديق ما زالت جارية بسبب
االعتبارات املتصلة باحلالة األمنية غري العادة يف اجلزيرة .ونظل
حيدونا األمل يف أن حتل هذه املسائل ،اليت ستمكننا عندئذ
من التصديق على االتفاقية وأن نصوت مؤيدين هذا القرار يف
املستقبل.
السيد العوكلي (ليبيا) :يود وفد بلدي تقدمي شرح للتصويت
على مشروع القرار  ،A/C.1/71/L.4املعنون “اتفاقية حظر أو
تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر
أو عشوائية األثر” ،ومشروع القرار ،A/C.1/71/L.7.Rev.1
املعنون “تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل
األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام”.
سيدي الرئيس ،تشاطر ليبيا القلق الذي تبديه أغلب الوفود
إزاء استعمال أسلحة تقليدية مفرطة الضرر أو عشوائية األثر.
إال أن االتفاقية وبروتوكوالهتا مل تر ِاع الكثري من الشواغل الوطنية،
فيما يتعلق باالحتياجات الدفاعية ،يف غياب تقنيات أو أسلحة
بديلة تؤدي نفس الغرض وبآثار ميكن التحكم فيها .كما أن
الربوتوكوالت مل تر ِاع وضع الدول املتضررة من األلغام وبقايا احلرب
املتفجرة ،ومن بينها ليبيا ،ومل تتناول األلغام القدمية اليت ترجع
إىل احلرب العاملية الثانية ومسؤولية الدول اليت زرعتها ،وإمكانية
تعويض الضحايا وجرب الضرر .ومع ذلك ،فإن ليبيا تنضم إىل
توافق اآلراء لعدم رغبتها ،آنياً ،يف كسر التوافق جتاه مشروع هذا
القرار ،الذي مل ير ِاع عدداً من الشواغل اليت أوردناها سابقاً.

السيدة أريستوتيلوس (قربص) (تكلمت باإلنكليزية):
آخذ الكلمة لتعليل امتناعنا عن التصويت على مشروع القرار
 ،A/C.1/71/L.22املعنون “تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية” .إن
قربص تعلق أمهية كبرية على تطبيق القيود واحملظورات خبصوص
وفيما يتعلّق مبشروع القرار  ،A/C.1/71/L.7.Rev.1املعنون
األسلحة اليت ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر .ويف “تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام
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املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام” ،فليبيا ليست طرفاً يف هدفها اعتماد صك ملزم قانونا من شأنه أن يؤدي إىل حظر
تلك االتفاقية ،ومع ذلك تشاطر ليبيا اجملموعة الدولية شواغلها الذخائر العنقودية تدرجييا.
اإلنسانية وقلقها حول مشكلة األلغام املضادة لألفراد بالنظر
ومل تشارك الربازيل يف عملية أوسلو .ويف رأينا أن إنشاء
ملا تسببه من مآس بشرية وأضرار بيئية وعرقلة للتنمية .وتعاين عملية تفاوضية موازية لالتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة
ليبيا من مشكلة األلغام وخملفات احلروب املتفجرة منذ احلرب ال يتفق مع هدف تعزيز االتفاقية وال هدف تشجيع اعتماد
العاملية الثانية وإىل اآلن ،وترى أن اتفاقية حظر األلغام املضادة صكوك عاملية متوازنة وفعالة وغري متييزية لتحديد األسلحة.
لألفراد هلا دور إجيايب يف حقل حظر األلغام .إال أن االتفاقية ،ونرى أن هناك ثغرات خطرية يف اتفاقية أوسلو .فعلى سبيل
مرة أخرى ،قد أمهلت األضرار اليت حلقت بالدول جراء خملفات املثال ،تسمح االتفاقية باستخدام الذخائر العنقودية اجملهزة
احلروب املتفجرة نتيجة لالحتالل ،أو كانت أراضيها مسرحاً بآليات متطورة تكنولوجيا لفرتة زمنية غري حمددة .وهذه اآلليات
للقتال بني دول أجنبية ،ومل تتطرق إىل إلزام الدول االستعمارية ال توجد إال يف الذخائر املصنوعة يف عدد صغري من البلدان اليت
اليت قامت بزرع األلغام يف غري أراضيها بإزالتها على نفقتها متلك صناعات دفاعية أكثر تقدما.
اخلاصة وإصالح األضرار النامجة عنها.
ومما يقوض فعالية االتفاقية أيضا املادة  ،21املعروفة باسم
وبالرغم مما ذكر وبالنظر إىل اآلثار اخلطرية الستخدام بند قابلية التشغيل البيين .والربازيل طرف يف الربوتوكول اخلامس
األلغام املضادة لألفرادّ ،
غيت ليبيا منط تصويتها منذ الدورة لالتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة ،واملتعلق مبخلفات احلرب
 68عام  2013ألول مرة على مشروع القرار  ،A/C.1/68/L.3من املتفجرات .وهي مل تستخدم الذخائر العنقودية قط ،وعدم
املعنون “تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل انضمامها إىل اتفاقية أوسلو ال يعين أن الربازيل ليست ملزمة
األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام” ،من االمتناع عن بأي تنظيم ينطبق على االستخدام احملتمل للذخائر العنقودية،
التصويت إىل التصويت مؤيدين مشروع القرار ،وصوتت ليبيا والذي سيخضع يف أي حال للقانون الدويل اإلنساين.
مؤيدة مشروع القرار  A/C.1/71/L.7.Rev.1خالل الدورة احلالية
السيد عمار (باكستان) (تكلم باإلنكليزية) :امتنع وفد
أيضاً .إال أننا مستقب ً
ال سننظر يف ما إذا كان هناك أي تطور قد
بلدي عن التصويت على مشروع القرار ،املعنون “تنفيذ اتفاقية
يطرأ تراعى فيه شواغلنا الوطنية.
الذخائر العنقودية” ،الوارد يف الوثيقة  .A/C.1/71/L.22وقد
السيدة شنايدر كالزا (الربازيل) (تكلمت باإلنكليزية) :شاركت باكستان يف املؤمتر االستعراضي األول للدول األطراف يف
أود أن أعلل امتناع الربازيل عن التصويت يف اعتماد مشروع القرار اتفاقية الذخائر العنقودية يف العام املاضي بصفة مراقب .ومن املهم
 ،A/C.1/71/L.22املعنون “تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية” .أن نالحظ أن اتفاقية الذخائر العنقودية مت التفاوض عليها خارج
وتدعم الربازيل اجلهود املبذولة ملعاجلة مسألة الذخائر منظومة األمم املتحدة .وكمسألة مبدأ ،فإن باكستان ال تدعم
العنقودية داخل األمم املتحدة ،وال سيما املناقشات املتعلقة اجلهود املبذولة إلبرام معاهدات دولية هامة ،ال سيما تلك املتعلقة
باعتماد بروتوكول التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة بتحديد األسلحة ،خارج إطار األمم املتحدة.
تقليدية معينة .وقد شاركنا بنشاط يف املفاوضات اليت جرت يف
وترى باكستان أن اإلطار املتعدد األطراف لالتفاقية املتعلقة
إطار فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتلك االتفاقية ،واليت كان بأسلحة تقليدية معينة هو أنسب حمفل للنظر يف مسألة الذخائر
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العنقودية .وقوة االتفاقية تكمن يف إطارها القانوين ،الذي يكفل
توازنا دقيقا بني احلاجة إىل تقليل املعاناة البشرية دون التضحية
باملصاحل األمنية املشروعة للدول .وشاركت باكستان بنشاط
وبصورة بناءة يف فريق اخلرباء احلكوميني يف إطار االتفاقية املتعلقة
بأسلحة تقليدية معينة يف عام  2011والذي عقد مناقشات
موضوعية بشأن مشروع بروتوكول يتعلق بالذخائر العنقودية.
ومن املؤسف أن العملية التفاوضية مل تكن مثمرة يف هناية
املطاف .إن باكستان تعترب الذخائر العنقودية أسلحة مشروعة
ذات قيمة عسكرية معرتف هبا يف سياقنا اإلقليمي .ولذلك،
فإننا ننظر إىل الفائدة العسكرية للذخائر العنقودية بصورة خمتلفة
عن الدول اليت تنعم جبريان مساملني.

31/10/2016

استخدام األلغام األرضية جزء هام من اسرتاتيجيتنا للدفاع عن
النفس .وميكن الرتويج هلدف القضاء التام على األلغام املضادة
لألفراد على أفضل وجه ،بطرق من بينها إتاحة تكنولوجيات
بديلة غري فتاكة وفعالة عسكريا ومن حيث التكلفة.
وباكستان طرف يف الربوتوكول الثاين املعدل لالتفاقية
املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة ،الذي ينظم استخدام األلغام
األرضية يف كل من النزاعات الداخلية واخلارجية للحيلولة دون
سقوط مدنيني ضحايا هلا .وحنن نواصل تنفيذ الربوتوكول بأكرب
قدر من اجلدية .وباكستان ،بوصفها واحدة من أكرب البلدان
املسامهة بقوات يف عمليات حفظ السالم اليت تقودها األمم
املتحدة ،سامهت بنشاط يف عمليات إزالة األلغام يف املاضي
يف العديد من البلدان املتضررة .وحنن على استعداد لتعزيز توفري
تسهيالت تدريبية للبلدان املتضررة من األلغام األرضية يف حدود
مواردنا الوطنية .وباكستان هلا سجل فريد يف تطهري مجيع حقول
األلغام بعد احلروب الثالث يف جنوب آسيا .ومل حتدث قط
أي حالة إنسانية نتيجة استعمال هذه األلغام .وما زلنا ملتزمني
بكفالة أال تصبح األلغام املوجودة يف خمزوناتنا العسكرية أبدا
سببا لسقوط خسائر بني املدنيني.

وتؤيد باكستان اجلهود الدولية الرامية إىل معاجلة مسألة
االستخدام الالمسؤول والعشوائي للذخائر العنقودية ،ومن
مث ،ترحب باجلهود الرامية إىل التخفيف من آثارها السلبية.
وباكستان مل تستخدم الذخائر العنقودية قط يف أي نزاع
عسكري أو عمليات داخلية وتعارض بشدة استعماهلا ضد
املدنيني .ومن شأن التقيد الصارم بالقانون الدويل اإلنساين أن
يساعد يف معاجلة الشواغل اإلنسانية النامجة عن االستخدام
العشوائي للذخائر العنقودية .وتؤيد باكستان أيضا اجلهود
أقدم اآلن تعليال للتصويت على مشروع القرار ،املعنون
املبذولة من أجل حتسني موثوقية الذخائر العنقودية حىت تتسىن “معاهدة جتارة األسلحة” .لقد صوتت باكستان مؤيدة ملشروع
معاجلة مسألة خملفات احلرب من املتفجرات.
القرار  ،A/C.1/71/L.29املعنون “معاهدة جتارة األسلحة” .إن
أنتقل اآلن إىل تعليل التصويت على مشروع القرار ،ما ينجم حاليا من موت ودمار عن اإلمداد باألسلحة التقليدية
املعنون “تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل وسوء استخدامها يف عدة أجزاء من أفريقيا والشرق األوسط
األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام” ،الوارد يف الوثيقة وآسيا وأماكن أخرى أمر يبعث على القلق ويثري شواغل حمتملة
 .A/C.1/71/L.7/Rev.1لقد امتنع وفد بلدي عن التصويت بشأن فعالية املعاهدة وغريها من اآلليات اإلقليمية أو املتعددة
على مشروع القرار هذا .ونود أن نعيد التأكيد على أن األلغام األطراف .وإجياد حلول يف وقت مبكر ملسائل من قبيل انعدام
األرضية ما زالت تؤدي دورا كبريا يف تلبية االحتياجات الدفاعية التعريفات وعدم مساءلة املصدرين سيكون أمرا حيويا جلعل
للعديد من الدول .وبالنظر إىل املقتضيات األمنية واحلاجة إىل املعاهدة فعالة .واألمر يستلزم سد الفجوة بني الشعارات والواقع
حراسة حدودنا الطويلة غري احملمية بأي حواجز طبيعية ،فإن لكي حتظى املعاهدة بدعم عامة الناس على الصعيد العاملي
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وجعلهم يشعرون بأهنا ملك هلم .وحىت بينما نواصل جهودنا
الوطنية الستعراض املعاهدة ،نعتقد أنه سيجري تقييم جناح
املعاهدة وفعاليتها وعامليتها استنادا إىل تنفيذها غري التمييزي،
وال سيما معايريها واالمتثال الصارم من جانب دوهلا األطراف
ملبادئ املعاهدة.
أقدم اآلن تعليال للتصويت على مشروع القرار ،املعنون
“الشفافية يف جمال التسلح” ،الوارد يف الوثيقة .A/C.1/71/L.21
تؤيد باكستان األهداف األوسع نطاقا لتحقيق الشفافية يف جمال
التسلح ،مبا يف ذلك عن طريق اإلبالغ عن الصادرات والواردات
من األسلحة ،مبا يف ذلك املشرتيات من خالل اإلنتاج الوطين.
وميكن لتدابري كهذه أن تكون مبثابة نظام إنذار مبكر لتقييم
االجتاهات العاملية لرتاكم األسلحة وقوة حمتملة ينبغي أن متارس
بعض الضغط األديب على الدول املسؤولة عن عمليات نقل
األسلحة املزعزعة لالستقرار وإنتاجها وختزينها .وتقدم باكستان
أيضا تقارير منتظمة إىل سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية.
بيد أنه ال ميكن أن يكون هناك هنج واحد يناسب مجيع املناطق أو
املناطق دون اإلقليمية .وإذا كنا نريد أن تكتسب تدابري الشفافية
زمخا وحتظى بالقبول على نطاق أوسع ،فمن الضروري االعرتاف
باختالف االعتبارات السياسية واألمنية يف خمتلف املناطق .كما
جيب تنفيذ هذه التدابري بالرتادف مع غريها ،مثل تدابري بناء الثقة
وتسوية النزاعات .وحنن نقدر القيمة املعرتف هبا جلميع التدابري
املنصوص عليها يف مشروع القرار ،ولذلك ،صوتنا مؤيدين للقرار.
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النطاق بالتقيد الصارم يف تشكيل ذلك السجل ،بل ويف تشكيل
مجيع أفرقة اخلرباء احلكوميني املنشأة يف إطار األمم املتحدة يف
ميدان نزع السالح ،مببدأ التمثيل اجلغرايف العادل ،وال سيما من
البلدان النامية .وحنن ندرك القيود املالية اليت تواجهها منظومة
األمم املتحدة ولكنها ينبغي أال حتد من فرص املشاركة ،ال سيما
من خمتلف املناطق واملنظورات.
السيد تورو  -كارنيبايل (مجهورية فنزويال البوليفارية)
(تكلم باإلسبانية) :امتنعت فنزويال عن التصويت على الفقرة
الثامنة من ديباجة مشروع القرار A/C.1/71/L.9؛ والفقرتني
السابعة والثامنة من ديباجة مشروع القرار A/C.1/71/L.21؛
والفقرتني السابعة والثامنة من الديباجة والفقرة  1من منطوق
مشروع القرار  .A/C.1/71/L.58وباملثل ،فإن فنزويال امتنعت عن
التصويت على مشروع القرار  A/C.1/71/L.29يف جمموعه .فكل
مشاريع القرارات هذه تتضمن إشارة إىل معاهدة جتارة األسلحة.
ونود أن نشري إىل أن فنزويال امتنعت عن التصويت على
مشروع معاهدة جتارة األسلحة يف التصويت الذي جرى يف
اجلمعية العامة ألربعة أسباب.
أوال ،ال متنع املعاهدة نقل األسلحة التقليدية إىل األطراف
الفاعلة من غري الدول .ثانيا ،ال تتناول املعاهدة مشكلة اإلنتاج
املفرط لألسلحة التقليدية .ثالثا ،ال تتناول تطوير وإنتاج البلدان
املتقدمة جدا لألسلحة التقليدية املتطورة اليت ميكن أن يكون
هلا أثر إنساين مدمر مساو ألسلحة الدمار الشامل .رابعا،امتنع
بلدي عن التصويت ،ألن املعاهدة ال تشمل جرمية العدوان
كمعيار لعدم نقل األسلحة التقليدية .ولتلك األسباب،
امتنعنا عن التصويت على الفقرات اليت تشري إىل معاهدة جتارة
األسلحة.

إن الشفافية وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية يف حد
ذاهتا .وينبغي أن يتمثل اهلدف النهائي يف إجراء ختفيضات
وتعزيز تدابري بناء الثقة وختفيف حدة التوترات وتسوية النزاعات
عن طريق التفاوض والوساطة على الصعيد اإلقليمي ودون
اإلقليمي والعاملي .ويف ما يتعلق بفريق اخلرباء احلكوميني املقرر
السيد حالق (اجلمهورية العربية السورية) :سيدي الرئيس،
عقده يف عام  2019الستعراض عمل ومواصلة تطوير سجل
صوت وفد بلدي باالمتناع عن التصويت على مشروع القرار
األمم املتحدة لألسلحة التقليدية ،فإننا نتشاطر التوقع الواسع
 ،A/C.1/71/L.21املعنون “الشفافية يف جمال التسلح” .وتؤكد
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سورية استعدادها للمشاركة يف أي جهد دويل يسعى حبسن نية
إىل حتقيق هدف بناء جمتمع دويل خال من استعمال القوة أو
التهديد باستعماهلا .ونود أن نشري إىل أن مشروع القرار املعنون
“الشفافية يف جمال التسلح” هو غري متوازن ،وفيما يتعلق
بسجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية فإن ذلك السجل غري
شامل وال يتضمن التطورات يف جمال األسلحة التقليدية وال
يأخذ بعني االعتبار الوضع اخلاص يف منطقة الشرق األوسط
اليت ال يزال الصراع العريب اإلسرائيلي قائما فيها ،بسبب مواصلة
إسرائيل احتالهلا لألراضي العربية ورفضها تنفيذ قرارات جملس
األمن ذات الصلة ،عالوة على استمرار تسليحها من قبل دول
كربى جبميع صنوف أسلحة الدمار الشامل وكذلك بسبب
تزويد إسرائيل بأحدث األسلحة التقليدية وأشدها فتكا ،إضافة
إىل قدرهتا على تصنيع خمتلف أنواع األسلحة املتطورة وختزينها
حمليا ويف مقدمتها األسلحة النووية.
كما صوت وفد بلدي باالمتناع عن التصويت على
مشروع القرار املعنون معاهدة جتارة األسلحة ،الصادر يف الوثيقة
 ،A/C.1/71/L.29ويف هذا الصدد فإن سورية كانت وال تزال يف
مقدمة الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت تسعى باستمرار إىل
تقنني جتارة األسلحة نظرا ملا جتره التجارة غري الشرعية بالسالح من
خماطر على السلم واألمن الدوليني ،وخري مثال على ذلك ما يعانيه
بلدي من أعمال دموية ترتكبها جمموعات إرهابية حتصل على مجيع
أنواع السالح التقليدي وغري التقليدي والذخائر والعتاد العسكري
بكل أشكاله وأنواعه بشكل غري مشروع من قبل أطراف عربية
وإقليمية ودولية باتت معروفة للجميع .وكثري من تلك الدول هي
أطراف يف معاهدة جتارة األسلحة.
لقد عمل وفد بلدي جاهدا للتوصل إىل معاهدة جيدة
لتجارة األسلحة ،وليس فقط الوصول إىل معاهدة ستسخدم
للضغط على دول أخرى كما حصل مع صكوك أخرى ،ومل
تكن سورية يوما ضد املعاهدة ،لو أهنا أجنزت بالشكل التوافقي
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املطلوب ،لكانت مكسبا هاما للمجتمع الدويل ،ولكن لألسف
جاءت املعاهدة احلالية لتعمل على ضمان مصاحل دول منتجة
معينة على حساب مشاغل وأمن شرحية واسعة من الدول
األعضاء .إن املعاهدة بشكلها احلايل مل تكن توافقية ومل تأخذ
بعني االعتبار مواقف وآراء العديد من الدول ومنها سورية،
وسأذكر بعض النقاط :لقد أغفلت املعاهدة اقرتاح عدد من
الدول ومنها سورية إدراج إشارة يف نصها إىل االحتالل األجنيب،
كما أن نص املعاهدة مل يتضمن أي لغة صرحية تشري إىل
اخلطر القطعي لتوريد األسلحة للعناصر واجملموعات اإلرهابية،
خاصة يف ظل ما يعانيه بلدي والعديد من دول العامل من هذه
الظاهرة اليت متثل هتديدا كبريا للسلم واألمن الدوليني ،وأغفل
نص املعاهدة اإلشارة إىل موضوع جرمية العدوان املعرفة واملتوافق
عليها دوليا ،مبوجب قرار اجلمعية العامة ( 3314د )29-لعام
 ،1974واخلطري يف هذا املوضوع هو قيام دول كانت تدعو
بشدة لتبين هذه املعاهدة وقيامها بإمداد جمموعات إرهابية
مسلحة مدرجة على قوائم جملس األمن ،بالسالح والعتاد
والذخائر ،وهذه الدول وهي أطراف يف املعاهدة ،تقوم حاليا
خبرق أحكامها من خالل بيع األسلحة عن طريق وسطائها.
يؤكد وفد بلدي حتفظه على مجيع الفقرات اليت تتضمن
إشارة إىل معاهدة جتارة األسلحة ،يف القرارات واملقررات اليت
اعتمدت أو ستعتمد الحقا بالتوافق يف هذه اللجنة.
السيد العتييب (اململكة العربية السعودية) :السيد الرئيس،
صوت بلدي باالمتناع على مشروع القرار ،A/C.1/71/L.29
املعنون “معاهدة جتارة األسلحة” ،وذلك لألسباب التالية.
إن من حق الدول شراء السالح والدفاع عن نفسها وأراضيها
وهو حق تضمنه القوانني الدولية ،ولكن أن تقوم دولة بشراء
السالح وتوزيعه على اإلرهابيني واجلماعات املسلحة ،كما تفعل
إيران فإن ذلك خمالف للقوانني ومواثيق األمم املتحدة ،حيث تقوم
إيران بتزويد احلوثيني االنقالبيني يف اليمن بالسالح خمالفة بذلك
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قرارات جملس األمن اليت متنع تزويد احلوثيني بالسالح ،حيث
يستخدم احلوثيون تلك األسلحة يف اهلجوم على القرى املدنية
على احلدود وإطالق الصواريخ على املدن ،كان آخرها موجها
ملدينة مكة املكرمة ،األمر الذي تدينه مجيع الدول اإلسالمية
باستثناء إيران الداعمة لتلك اجلماعة االنقالبية .وحتاول إيران
منذ الثورة اخلمينية زعزعة أمن دول اخلليج العريب ،وتقوم بتهريب
األسلحة إىل داخل تلك الدول الستخدامها يف أعمال إرهابية.
ويف اخلتام ،يرغب بلدي يف إقامة عالقة حسن جوار مع
مجيع الدول ،ولكن الدولة اجلارة إيران ،ومنذ الثورة اخلمينية وهي
جتر املصائب على جاراهتا مسببة احلروب والدمار لتلك الدول.
السيدة تشاي (سنغافورة) (تكلمت باإلنكليزية) :آخذ
الكلمة لتعليل تصويت وفد بلدي مؤيدا مشروعي القرارين
 ،A/C.1/71/L.7/Rev.1و .A/C.1/71/L.22
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كما صوتت سنغافورة مؤيدة مشروع القرار A/C.1/71/L.22

املعنون “تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية” ،ألننا نؤيد مبادرات
مكافحة االستخدام العشوائي للذخائر العنقودية ،ال سيما
عندما تستهدف املدنيني األبرياء العزل .وقد أعلنت سنغافورة،
مع أخذ ذلك يف االعتبار ،وقفا مؤقتا غري حمدد املدة ،يف
تشرين الثاين/نوفمرب  ،2008عن تصدير الذخائر العنقودية.
كما إننا نؤيد عمل االتفاقية باالنتظام يف حضور اجتماعات
الدول األطراف يف االتفاقية .ويف نفس الوقت ،تعتقد سنغافورة
اعتقادا راسخا ،مثلها مثل العديد من البلدان األخرى ،بأنه
ال ميكن جتاهل الشواغل األمنية املشروعة واحلق يف الدفاع عن
النفس ألي دولة .ولذلك فإن فرض حظر شامل على مجيع
أنواع األلغام املضادة لألفراد والذخائر العنقودية ميكن أن يؤدي
إىل نتائج عكسية .وتدعم سنغافورة اجلهود الدولية غلرامية
إىل معاحلة الشواغل اإلنسانية املتعلقة باأللغام املضادة لألفراد
والذخائر العنقودية .وسنواصل العمل مع أعضاء اجملتمع الدويل
جتاه حل دائم وعاملي حقيقي.

صوتت سنغافورة مؤيدة مشروع القرار ،A/C.1/71/L.7/Rev.1
املعنون “تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل
األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام” .وقد كان موقفنا
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل املتكلم األخري
من األلغام األرضية املضادة لألفراد واضحا وصرحيا .وكما هو
تعليال للتصويت بعد التصويت على اجملموعة “ ،4األسلحة
احلال يف السنوات املاضية ،دعمت سنغافورة وستستمر يف دعم
التقليدية”.
مجيع املبادرات املناهضة لالستخدام العشوائي لأللغام املضادة
وتنتقل اللجنة اآلن إىل اجملموعة “ ،5تدابري نزع السالح
لألفراد ،خصوصا ضد املدنيني األبرياء والعزل.
األخرى واألمن الدويل”
وقد أعلنت سنغافورة ،مع أخذ ذلك يف االعتبار ،وقفا
أعطي الكلمة اآلن للوفود اليت ترغب يف اإلدالء ببيانات
اختياريا ملدة سنتني ،يف أيار/مايو  ،1996عن تصدير األلغام
األرضية املضادة لألفراد بدون آليات إبطال ذايت .ويف شباط /عامة أو يف عرض مشاريع قرارات يف إطار اجملموعة .4
السيد هلغرين (السويد) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين أن
فرباير  ،1998وسعت سنغافورة ذلك الوقف ليشمل كل أنواع
األلغام املضادة لألفراد ،وليس فقط تلك اليت ال تتضمن آليات أديل بالبيان العام التايل فيما يتعلق مبشروع القرار A/C.1/71/L.17
إبطال ذايت ،وقامت بتمديد الوقف االختياري إىل أجل غري املعنون “التطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت السلكية
مسمى .كما إننا نؤيد عمل االتفاقية باالنتظام يف حضور والالسلكية يف سياق األمن الدويل” .وألقي بياين باسم إسبانيا،
وأسرتاليا ،وإستونيا ،وأملانيا ،وأيرلندا ،وآيسلندا ،والربتغال،
اجتماعات الدول األطراف يف االتفاقية.
وبلجيكا ،وبلغاريا ،وبولندا ،وتونس ،واجلبل األسود ،واجلمهورية
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التشيكية ،وجورجيا ،والدامنرك ،ورومانيا ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا،
وسويسرا ،وفرنسا ،وفنلندا ،وكرواتيا ،وكندا ،والتفيا ،ولكسمربغ،
وليتوانيا ،واملكسيك ،والنرويج ،والنمسا ،ونيجرييا ،وهنغاريا،
وهولندا ،واليابان ،واليونان ،وبلدي السويد.
سننضم إىل توافق اآلراء بشأن مشروع القرار ،وأود أن
أشدد على بعض اجلوانب ذات الصلة يف هذا السياق.

31/10/2016

وتعتقد وفود بلداننا أن من األمهية مبكان أن تظل اإلنرتنت
مفتوحة وحرة ومتساوية وآمنة ،األمر الذي من شأنه أن ييسر
التدفق احلر للمعلومات يف الفضاء اإللكرتوين .وجيب كذلك
أن حتظى نفس احلقوق اليت يتمتع هبا األفراد وهم غري متصلني
باإلنرتنت  -وال سيما حرية التعبري ،مبا يف ذلك حرية التماس
املعلومات وتلقيها ونقلها ،واحلق يف اخلصوصية  -باحلماية على
اإلنرتنت .وجيب وضع اعتبار دقيق للموازنة بني حقوق اإلنسان
األساسية ،مبا فيها حرية التعبري ،وتقييد استخدام اإلنرتنت من
قبل اإلرهابيني ،إذا كان ضروريا .إن ممارسة احلق يف اخلصوصية
أمر مهم إلعمال احلق يف حرية التعبري واحلق يف اعتناق اآلراء من
دون تدخل من الغري ،فضال عن احلق يف حرية التجمع السلمي
وتكوين اجلمعيات .فذلك جزء من أسس اجملتمع الدميقراطي.
ولذلك ،فإننا نرحب بالقرار  8/20اإلمجاعي الذي اختذ يف
الدورة العشرين جمللس حقوق اإلنسان عام  ،2012الذي يؤكد
ذلك الفهم األساسي .ونرحب أيضا بقرارات املتابعة اليت اختذت
يف جملس حقوق اإلنسان منذ ذلك احلني.

فهناك ضرورة ألن تواصل املداوالت الدولية بشأن قضايا
الفضاء اإللكرتوين واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف سياق األمن الدويل التطور ،بينما نسعى إىل حتقيق أكرب
قدر من التفاهم املشرتك على الصعيد العاملي .وقد كان اعتماد
تقرير فريق اخلرباء احلكوميني الرابع املعين بالتطورات يف ميدان
املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية يف سياق األمن
الدويل التابع لألمم املتحدة (انظر  ،)A/70/174يف متوز/يوليه
 ،2015تطورا هاما يف هذا الصدد .كما نرحب بالعمل
الذي بدأه يف آب/أغسطس الفريق اجلديد للخرباء احلكوميني،
ونشدد على أمهية العمل البناء والتعاوين يف ذلك املنتدى .وتظل
وإذ إهنا تعيد تأكيد الرسائل الرئيسية من قرار  ،2012فإهنا
تقارير أفرقة اخلرباء احلكوميني التابعني لألمم املتحدة املرجع
الرائد الرئيسي الذي حيدد قواعد سلوك الدولة املسؤولة يف جمال كذلك تشمل إضافات هامة على أمهية احلصول على اإلنرتنت
للتنمية العاملية وأهداف التنمية املستدامة ،وكذلك احلاجة إىل
الفضاء اإللكرتوين.
هنج شامل قائم على حقوق اإلنسان من أجل توفري وتوسيع
وقد أسهم تقرير فريق اخلرباء احلكوميني لعام 2015
الوصول إىل اإلنرتنت .ويطلب جملس حقوق اإلنسان ،هذا
إسهاما كبريا يف تطوير تفامهات مشرتكة فيما يتعلق مبعايري
العام ،إىل املفوضة السامية أن تعد تقريرا عن سبل سد الفجوات
السلوك املسؤول للدول وتدابري بناء الثقة وبناء القدرات وتطبيق
الرقمية بني البلدان وداخلها ،مبا يف ذلك بني النساء والرجال.
القانون الدويل على استخدام الدول لتكنولوجيا املعلومات
وقد ترتب على اعتماد جمتمعاتنا املتنامي على تكنولوجيا
واالتصاالت .ونرحب باعتماد التقرير بتوافق اآلراء .كما نشجع
الدول على مواصلة البناء على ذلك العمل اهلام مع أخذ بعض املعلومات حتديات جديدة .فاألمن يف عامل يزداد ترابطا
املبادئ واملفاهيم احلامسة يف احلسبان بشكل كامل .ومن أمثلة يتمحور ،إىل حد كبري ،حول محاية تدفق املعلومات وسالمة
ذلك العمل اعتماد منظمة األمن والتعاون يف أوروبا جمموعة اهلياكل احليوية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .واهلجمات
جديدة من تدابري بناء الثقة يف آذار/مارس ،بناء على املبادئ اإللكرتونية والتجسس اإللكرتوين وجرائم الفضاء اإللكرتوين
هي حقائق اليوم .وميكن أن تسفر األنشطة الضارة يف الفضاء
املبينة يف تقرير .2015
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احلاسويب عن أثار شديدة الزعزعة من املنظور السياسي واجملتمعي
واالقتصادي ومن منظور األمن الوطين .فينبغي معاجلة هذه
املخاطر وأوجه الضعف ،وهو أمر ينطوي على حتديات ،إذ
أن أدواتنا التقليدية للتصدي لتلك املخاطر مل تتكيف بعد مع
طبيعة الفضاء اإللكرتوين العاملية وغري املتقيدة حبدود .وجيب
معاجلة هذه القضايا يف إطار القانون الدويل وحقوق اإلنسان.
ومن الواضح ،عالوة على ذلك ،أنه ال ميكن التصدي
للتهديدات اليت تواجه حريتنا وأمننا يف الفضاء اإللكرتوين بفعالية
إال من خالل تعاون عاملي بني الدول ،وكذلك من خالل التعاون
مع القطاع اخلاص واجملتمع التقين واجملتمع املدين .ونرحب باإلشارة
إىل دور القطاع اخلاص واجملتمع املدين يف تقرير فريق اخلرباء
احلكوميني ونشدد على األمهية احلامسة ألخذ مجيع أصحاب
املصلحة ذوي الصلة يف االعتبار على قدم املساواة وبتناسب،
عند النهوض هبذه املسألة اهلامة .ونرحب أيضا باإلشارة إىل
أمهية بناء القدرات لتأمني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واستخدامها ،ونرحب مبزيد من االلتزام الدويل يف هذا الصدد.
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الثقة .إننا نشارك يف هذه املناقشات على أساس أن القانون
الدويل القائم ينطبق على عمل الدولة يف الفضاء اإللكرتوين وأن
قيمنا العاملية حلقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون توجه
مداوالتنا بشأن القواعد يف مضمار الفضاء اإللكرتوين .وندعو
إىل أن توجه هذه اجلوانب احلامسة املزيد من العمل يف جمال
الفضاء اإللكرتوين ،مبا يف ذلك يف سياق معاجلة جوانب األمن
الدويل باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت داخل
منتدى فريق اخلرباء احلكوميني.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :قبل أن أعطي الكلمة
للمتكلم التايل ،أود إبالغ الوفود أنه نظرا لضيق الوقت ،ستبت
اللجنة األوىل بشأن املقرتحات املقدمة يف إطار اجملموعة  5يف
صباح يوم  1تشرين الثاين/نوفمرب.
أعطي الكلمة اآلن للممثلني الراغبني يف التكلم ممارسة
حلق الرد.

وأذكر مجيع الوفود بأن املداخلة األوىل تقتصر على 10
ونؤيد بقوة تأكيد فريق اخلرباء احلكوميني بأن املعايري دقائق واملداخلة الثانية على مخس دقائق.
الطوعية املتصلة باستخدام الدول لتكنولوجيات املعلومات
السيد يرماكوف (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :يود
واالتصاالت ،ضرورية للحد من املخاطر على السلم واألمن الوفد الروسي أن ميارس حقه يف الرد فيما يتعلق باملالحظات
واالستقرار الدويل .ونرحب كذلك بالتوصية بشأن ضرورة اليت ُوجهت إىل روسيا يوم اجلمعة (انظر .)A/C.1/71/PV.23
مواصلة دراسة كم من تلك القواعد ينطبق على سلوك الدولة لقد كانت اهتامات سخيفة مل متت بأي صلة للقرار الذي
واستخدام الدول لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت .ويؤكد
جيري التصويت عليه .وأدىل الوفد الذي ميثل احلكومة احلالية يف
تقرير الفريق العامل أنه ميكن للتدابري الطوعية لبناء الثقة أن تعزز
كييف ببيان بشأن تصويته على مشروع القرار .A/C.1/71/L.18
الثقة بني الدول وتساعد على التقليل من خطر نشوب النزاعات
ومشروع القرار هذا ،ببساطة ،يشجع احلوار بشأن عدم البدء
من خالل زيادة القدرة على التنبؤ واحلد من التصورات اخلاطئة.
بوضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي ،ولكن ألسباب جمهولة قامت
وميكن هلذه التدابري أن تسهم إسهاما هاما يف معاجلة شواغل
الدول بشأن استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ،أوكرانيا باهتام روسيا ،على حنو خاطئ ،باالنسحاب من معاهدة
القوات املسلحة التقليدية يف أوروبا ،وانتهاك معاهدة القوات
وميكن أن تكون خطوة هامة حنو تعزيز األمن الدويل.
النووية املتوسطة املدى ،واالنسحاب من االتفاقات الثنائية بشأن
إننا نؤيد تلك التوصيات ،ونشجع على مواصلة العمل
البلوتونيوم مع الواليات املتحدة .وحىت ال يأخذ أي زميل زمالئنا
على هذا املنوال ،مبا يف ذلك يف األمن اإلقليمي وأطر بناء
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أيفكرةخاطئة ،لن أديل بأي تعليقات سياسية .وسأكتفي مبعاجلة
بعض احلقائق اليت ال جدال فيها.
أوال وقبل كل شيء ،إن روسيا مل تنسحب من معاهدة
القوات املسلحة التقليدية يف أوروبا .بل قامت فقط بتعليق
مشاركتهايف املعاهدة .وحيدوين أمل كبري يف أنيتذكر أعضاء
اللجنة أن هذه معاهدة تعود إىل احلرب الباردة .ومت التوصل
إليها بني الدول السوفياتية االشرتاكية السابقةاليت كانت أعضاء
فيحلف وارسو  -لذا فقد كانت بني بلداحنلف وارسو ،من
جهة ،ومنظمة حلف مشال األطلسي ،من جهة أخرى .وومن
غري احملتمل أن أحدا هنا لديه أدىن شك يف أننا نعيش اآلن عصرا
خمتلفا متاما .وحنن مجيعا ندرك أنه كانت هناك حماوالت مؤخرا
لتكييف املعاهدة مع الواقع احلديث .ومت التوصل إىل اتفاقات
صدقت عليها روسيا ،ولكن شركاءنا الغربيني مل يفعلوا نفس
الشيء .ولذلك من غري الواضح ملاذا يستمر اإلدالء بالتعليقات
بشأن عدم وفاء روسيا بالتزاماهتا مبوجب املعاهدة.
ولكي نفهم مدى سخافة هذا األمر ،يتعني علينا أن
ننظر يف نص املعاهدة ،الذي يتضمن عددا من العناصر املثرية
لالهتمام .مللم يطلع عليها أعضاء اللجنة أو قد ال يتذكروهنا.
فعلى سبيل املثال ،فإن الدول املستقلة متاما اآلن ،مثل إستونيا
والتفيا وليتوانيا ،جزء من مقاطعة لينينغراد العسكرية لالحتاد
السوفيايت مبوجب املعاهدة القدمية للقوات املسلحة التقليدية يف
أوروبا .تصوروا ذلك .وبالطبع ،ال أحد يريد على حنو جدي
العودة إىل تلك احلالة .ومبوجب املعاهدة القدمية لألسلحة
التقليدية يف أوروبا ،فإن دولة أوكرانيا مل تكن موجودة .فلنتوقف
عن القول إن روسيا قد انسحبت من معاهدة القوات املسلحة
التقليدية يف أوروبا أو أهنا انتهكت أي شيء .إننا نعيش يف عامل
خمتلف متاما .فلنتصرف حسب ذلك .
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واحتاد اجلمهوريات االشرتاكية السوفياتية بشأن إزالة قذائفهما
املتوسطة واألقصر مدى .وعلى مدى العامني املاضيني ،بأننا
انتهكنا شيئا ما ،لكن مل جير تقدمي أي دليل على ذلك .ومل تُقدم
أي تفاصيل .ومن الطبيعي أن نعتقد أن هذه االهتامات ال أساس
هلا متاما .ومن ناحية أخرى ،كان لدينا طوال الوقت شواغل هلا
ما يربرها متاما فيما إذا كان األمريكان أنفسهم ملتزمني مبعاهدة
األسلحة النووية املتوسطة املدى ،وهم يدركون متاما شواغلنا
القائمة منذ وقت طويل بشأن مسائل مثل أنتاج واستخدام
القذائف التسيارية احملظورة مبوجب معاهدة احلد من منظومات
القذائف املضادة للقذائف التسيارية املعقودة بني الواليات
املتحدة األمريكية واحتاد اجلمهوريات االشرتاكية السوفياتية،
كأهداف لنظام معاهدة القذائف املضادة للقذائف التسيارية
يف الواليات املتحدة ،واستخدام وإنتاج الطائرات املسلحة بدون
طيار اليت ميكن تعريفها على أهنا مركبات إليصال أسلحة نووية.
وهذا أيضا أمر حمظور مبوجب املعاهدة ،ولكن املسألة األهم
يف هذا املقام هو أن توضع يف بلد جماور منشآت أو معدات
حمظورة مبوجب املعاهدة ،مثل أجهزة إطالق  ،MK-41القادرة
على إطالق القذائف اإلنسيابية ذات الرؤوس احلربية النووية.
وهذا أمر غري مقبول متاما يف العالقات الدولية اليوم.

ومع ذلك ،من الواضح أن انتهاكا قد ارتُكب والواليات
املتحدة تعتزم مواصلة توسيع ونشر هذه املعدات يف بولندا.
وملاذا حيتاج إليها جرياننا األوروبيون؟ هذا أمر غري واضح على
اإلطالق .وبدال من دخول واشنطن يف حوار بناء ،يف إطار
معاهدة إزالة القذائف النووية املتوسطة املدى ،يبدو أهنا قررت
إثارة مواجهة دعائية غري ضرورية متاما ،وقررت اإلعراب عن
رأيها من خالل سلطات كييف .ومن الواضح أننا ال نوافق
على ذلك ،لكن ليس لدينا أي خيار يف هذه املسألة .ولذلك،
سنواصل العمل مع زمالئنا األمريكان بشأن املسألة .وحنن نعتقد
ثانيا ،ولئن كنا قد مسعنا مؤخرا اهتامات لروسيا من شركائنا
اعتقادا راسخا بأننا سنتوصل إىل اتفاق مقبول من الطرفني.
األمريكان بانتهاك املعاهدة املربمة بني الواليات املتحدة األمريكية
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ثالثا ،لت مت توجيه اهتامات سخيفة لروسيا فيما يتعلق
ب اتفاق إدارة البلوتونيوم والتخلص منه ،بني روسيا والواليات
املتحدة .وعلقت روسيا مشاركتها يف هذا االتفاق حتديدا ،لكنها
فعلت ذلك على حنو يتماشى متاما مع املادة  62من اتفاقية
فيينا لقانون املعاهدات لعام  .1969وكان السبب الرئيسي هلذا
القرار الروسي هو أنه منذبدأ نفاذ االتفاق ،حدث تغري كبري يف
الظروف ،بسبب اخلطوات غري الودية اليت اختذهتا مؤخرا واشنطن
ضد روسيا ،مثل فرض جزاءات سياسية واقتصادية ،ووالنشر
والتوسيع النشطني لوجود عسكري قرب حدود روسيا ،والتطوير
أحادي اجلانب وغري احملدود ملنظومة للقذائف املضادة للقذائف
التسيارية اليت تضر باملصاحل الوطنية لروسيا ،واعتماد قوانني
وضعت للتدخل يف الشؤون الداخلية لروسيا ،وزعزعة استقرار
احلالة السياسية احمللية وتشجيع التطرف والنزعة االنفصالية.
والسبب اآلخر املهم للغاية هلذا األمر هو أن الواليات املتحدة
نفسها مل تؤيد ذلك االتفاق املتعلق بإدارة البلوتونيوم.
وأود اآلن أن أختتم بياين ،رغم أين كنت أستطيع أن
أتكلم مطوالً بشأن هذا املوضوع وأعتقد أن كثريين جيدونه مثرياً
لالهتمام.
السيد روباجتازي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
باإلنكليزية) :أود أن أمارس حقي يف الرد فيما يتعلق
باللمالحظات اليت ال صلة هلا باملوضوع ،الذي أدىل به ممثل
اململكة العربية السعودية .لقد تال املمثل مرة أخرى بياناً مليئاً
باألكاذيب واالهتامات السخيفة اليت ال أساس هلا وتستهدف
إيران ،دون أي صلة بني اهتاماته السخيفة واجملموعة اليت كنا
ننظر فيها .وتعكس هذه املمارسة السلوك غري املسؤول ملمثل
نظام غري قادر على التمييز بني األهداف العسكرية واألهداف
املدنية يف العدوان العسكري الذي يشنه على اليمن .فهذا النظام
يقصف األسواق واملستشفيات واملدارس واجلنائز وليس لديه أي
احرتام اللتزامه الدويل حبماية املدنيني واملمتلكات املدنية .وهلذا
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السبب ،فإننا ندعو البلدان املصدرة لألسلحة ،وال سيما البلدان
األطراف يف معاهدة جتارة األسلحة ،إىل عدم تصدير األسلحة
إىل نظام يهزأ بسهولة بالتزاماته الدولية ويرتكب انتهاكات خطرية
التفاقيات جنيف لعام  1949ويهاجم املدنيني واملمتلكات
املدنية.
السيد وود (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
باإلنكليزية) :إنين آخذ الكلمة ملمارسة حقي يف الرد على بعض
التُّهم اليت أطلقها ممثل االحتاد الروسي .وأوّد أن أقول لزميلي
ممثل االحتاد الروسي إنين أنا أيضاً ميكنين أن أبقى يف هذه القاعة
طوال اليوم ألذكر عدداً من الشواغل اليت لدينا إزاء السلوك
الروسي يف عدد من اجملاالت ،لكين سأقتصر يف مالحظايت على
بعض األشياء اليت قيلت اليوم.
أوالً وقبل كل شيء ،فيما يتعلق مبعاهدة القوات النووية
املتوسطة املدى ،تظل الواليات املتحدة ملتزمة بكفالة عودة
روسيا إىل االمتثال للمعاهدة .وقد أشركنا االحتاد الروسي على
عدد من املستويات املختلفة يف حماولة للضغط عليه للمشاركة
بشكل كبري يف التوصل إىل حل دبلوماسي هلذه املسألة.
والواليات املتحدة ال ترغب يف إنشاء حلقة مفرغة من الفعل
ورد الفعل وميكن لروسيا أن تساعد على منع حدوث هذه
احللقة بالعودة إىل االمتثال للمعاهدة.
وفيما يتعلق باهتام الواليات املتحدة بانتهاكها ملعاهدة
األسلحة النووية املتوسطة املدى ،فقد كانت الواليات املتحدة
وال تزال يف امتثال كامل جلميع التزاماهتا مبوجب املعاهدة .وقد
أثارت روسيا ،بدالً من معاجلة انتهاكها ،مزاعم ال أساس هلا
ضد الواليات املتحدة يف حماولة واضحة لصرف االنتباه عن عدم
امتثال روسيا .وقد دحضنا مباشرة وبصورة موضوعية االدعاءات
الروسية يف مناسبات متعددة.
وفيما يتعلق بنشر هذه القذائف يف بولندا ،فإهنا ال ختضع
للمعاهدة .وهذا النظام غري قادر على إطالق أي نوع من
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القذائف اهلجومية ،مثل القذائف االنسيابية من طراز توماهوك ،للجنة أننا سنواصل العمل بشأن إجراء حوار مثمر مع الواليات
ولذلك يتسق مع التزامات الواليات املتحدة مبوجب املعاهدة .املتحدة ،وأنا متأكد من أننا سنجد ح ً
ال لكل ذلك.
وأردت توضيح ذلك.
السيد العتييب (اململكة العربية السعودية) :ال يزال النظام

وفيما يتعلق باتفاق إدارة البلوتونيوم والتخلص منه ،وكما
يذكر العديد من املمثلني ،فقد أثارت روسيا هذا يف اللجنة
األوىل يف وقت مبكر .لقد كان بياناً سياسياً ومناورة سياسية.
وقد أجرينا العديد من املشاورات واحلوارات مع االحتاد الروسي
بشأن هذه املسألة .وإذا كانت جادة يف حماولة حل هذه املسائل،
فينبغي هلا إثارهتا من خالل القنوات الدبلوماسية العادية عوضاً
عن أن تسلك طريق املناورات الدعائية يف اللجنة األوىل.

اإليراين يذرف دموع التماسيح على اليمن .إن اململكة حريصة
على أرواح املدنيني ،وقد دعمت البنية التحتية يف اليمن منذ
عقود من الزمن .أما إيران فهي مستمرة يف تزويد اليمن بالسالح.
وذلك هو الفرق بني اململكة وإيران .كان النظام اإليراين حتت
احلصار االقتصادي الذي فرضه العامل عليه منذ زمن طويل
بسبب ممارساته الداعمة لإلرهاب.

السيد وود (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
السيدة بيال (أوكرانيا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن باإلنكليزية) :أعتذر عن أخذ الكلمة مرة ثانية وسأتوخى اإلجياز
أوجه انتباه اللجنة إىل شخف تعليقات روسيا .وأشري إىل الشديد .وأود أن أقول لزميلي ممثل االحتاد الروسي أنه ينبغي أن
التعليقات اليت أدىل هبا ممثل االحتاد الروسي يوم اجلمعة (انظر تكون للحوار املثمر األولوية على املناورات السياسية.
 .)A/C.1/71/PV.23وقال إن روسيا قد علّقت تنفيذ معاهدة
السيد روباجتازي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
القوات املسلحة التقليدية يف أوروبا .واستمعنا اليوم إىل ممثل باإلنكليزية) :مرة أخرى ،حاول ممثل اململكة العربية السعودية
االحتاد الروسي يوضح أن روسيا مل تسحب مشاركتها يف هذه جتنب اإلجابة ومعاجلة شاغلنا الرئيسي .فهو يقول إن اململكة
املعاهدة .ولذلك ،أود أن أبلغ ممثل االحتاد الروسي أن يكون العربية السعودية تسعى إىل محاية املدنيني يف اليمن ،ولكن
أكثر انتباهاً عند إعداد تعليقاته.
تشري أدلة موثقة جيدا من جانب األمم املتحدة واملنظمات
السيد يرماكوف (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
سأحاول أخذ دقيقة واحدة أخرى فقط من وقت اللجنة الثمني.
بصراحة ،ليس لدي الكثري ألقوله .لقد قال زميلي ممثل الواليات
املتحدة كل شيء .ومل يستطع أن يقدم أي دليل لدعم اهتاماته
ضد االحتاد الروسي ومل يتمكن من تربير االنتهاكات الواضحة
وفيما يتعلق باالهتامات بأن إيران تعكف على إرسال
من جانب الواليات املتحدة ،اليت استمرت لسنوات عديدة .األسلحة إىل اليمن ،فإهنا زائفة وخاطئة متاما .فاليمن ختضع
وأتفق متاماً مع زميلي األمريكي على أن هذا ليس هو حلصار وحشي جوا وبرا وحبرا .وال توجد حركة أسلحة إىل
املكان املناسب ملناقشة كل شيء .والسبب الوحيد الذي جعلين اليمن باستثناء ما تشنه اململكة العربية السعودية وشركاؤها يف
أثري هذا األمر هو أنين استغربت ملا مسعته من النظام األوكراين هجماهتم على املدنيني اليمنيني.
احلايل .وال عالقة لنا بذلك على اإلطالق .وبوسعي أن أؤكد
ُرفعت اجللسة الساعة .13/10
اإلنسانية الدولية إىل أن اململكة العربية السعودية وحلفاءها يف
اليمن قصفوا حىت اآلن  3 000هدف مدين .ولذلك ،فإنين
أترك األمر إىل زمالئي يف اللجنة األوىل ليحكموا على كيفية
حماولتهم .ويبدو أهنم يبذلون قصارى جهدهم.
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