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الرئيس:

السيد بريكايا  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .إندونيسيا)

ُافتتحت اجللسة الساعة .15/20
بنود جدول األعمال من  86إىل ( 102تابع)
مناقشة مواضيعية بشأن مواضيع البنود وعرض كل مشاريع
القرارات املقدمة يف إطار مجيع بنود جدول األعمال املتعلقة
بزنع السالح واألمن الدويل ،والنظر فيها

بكامل طاقتنا  -وأنا أعين كامل طاقتنا  -لالنتهاء من قائمة
املتكلمني بشأن “آلية نزع السالح” واالنتقال إىل اجلزء
املتعلق باختاذ إجراءات واملرحلة األخرية من عملنا.
وقبل فتح باب املناقشة ،أود أن أحث مجيع الوفود مرة
أخرى على مواصلة التمسك بصيغة ساندي اليت اتفقنا عليها
أمس واليت سيحصل مجيع املتكلمني مبوجبها على دقيقة
واحدة ليعلنوا موافقتهم على عدم اإلدالء ببيانات شفوية
وعلى أن يقدموا بدال من ذلك نسخا مطبوعة من بياناهتم
املعدة لنشرها يف البوابة اإللكترونية للجنة األوىل .QuickFirst
وأريد مرة أخرى أن أكرر أن املتكلمني ينبغي أن يبينوا ،يف
ذلك البيان ومدته دقيقة واحدة ،ما إذا كانوا يرغبون يف عرض
مشاريع قرارات أو مقررات أو طلب إدراج بياناهتم على موقع
 .QuickFirstوأود أن أؤكد جمددا على أن هذا الترتيب ال
يشكل أي سابقة على اإلطالق يف عمل اللجنة.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أبدأ باإلعراب
عن خالص شكري جلميع األعضاء على تعاوهنم ومرونتهم
وتفهمهم يف الترحيب بشكل إجيايب وااللتزام باالقتراح
الذي قدمته أمس ،والذي يستهدف متكيننا من التغلب على
االنتكاسة النامجة عن الظروف املؤسفة .ويسعدين أن أشري إىل
أنه بينما ال يزال أمامنا شوط طويل علينا أن نقطعه ،فإننا قد
أحرزنا تقدما هائال أمس بعد أن غطينا قوائم املتكلمني املتبقية
يف املجموعة “ ،4األسلحة التقليدية”؛ واملجموعة “ ،5تدابري
أخرى لزنع السالح واألمن الدويل”؛ واملجموعة “ ،6نزع
ومن هذا املنطلق ،أعطي الكلمة اآلن لبقية املتكلمني
السالح واألمن على الصعيد اإلقليمي” ،وأول أربعة متكلمني
يف املجموعة “ ،7آلية نزع السالح” .واليوم ،سنمضي قدما املدرجني على قائمة املجموعة .7
يتضمن هذا املحضر نص اخلطب امللقاة بالعربية والترمجة الشفوية للخطب امللقاة باللغات األخرى .وينبغي
أال تقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية .وينبغي إدخاهلا على نسخة من املحضر وإرساهلا بتوقيع
أحد أعضاء الوفد املعين إىل .Chief of the Verbatim Reporting Service, Room U-506 :وستصدر
التصويبات بعد انتهاء الدورة يف وثيقة تصويب واحدة.
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السيدة سيكوينسوفا (اجلمهورية التشيكية) (تكلمت
باإلنكليزية) :يشرفين أن أتكلم بالنيابة عن املجموعة غري
الرمسية للدول املراقبة يف مؤمتر نزع السالح ،وهي جمموعة
أقاليمية تتألف من  39دولة من مجيع املناطق.
أوال ،أود أن أعرب عن تعازينا ألسر ضحايا إعصار
ساندي .وثانيا ،حنن نؤيد صيغة ساندي .وبالتايل ،فإننا نطلب
نشر البيان بالكامل يف بوابة  QuickFirstويف النشرة الصحفية.

كما يذكر األعضاء ،فإن الوفود الثالثة قدمت يف العام
املاضي مشروع قرار بشأن هذه املسألة ذاهتا .واعتمدت هذه
اللجنة مشروع القرار بتوافق اآلراء مث اعتمدته اجلمعية العامة
الحقا بوصفه القرار  .66/66ونالحظ أنه جيري يف هذا العام
تنفيذ عدد من املبادرات يف اللجنة األوىل ،تتصل ،بشكل
مباشر أو غري مباشر ،بعمل مؤمتر نزع السالح .وبعد النظر
بعناية يف مجيع اخليارات املختلفة ،قرر معدو القرار 66/66
عدم تقدمي مشروع قرار للمتابعة يف دورة هذا العام ،بل تقدمي
مقرر تدرج مبوجبه اجلمعية العامة هذا البند على جدول أعمال
الدورة الثامنة والستني للجنة األوىل.

وخالصة بياننا هي أن عضوية مؤمتر نزع السالح
حمدودة .وقراراته ذات تأثري عاملي .ولذلك ،ينبغي ألعضاء
مؤمتر نزع السالح النظر جبدية وبشكل عاجل يف دعوة املزيد
وحنن ال نزال نرى أن هناك ضرورة ملحة لتنشيط أعمال
من البلدان لالنضمام إىل املؤمتر ،ومن مث توسيع العضوية .ويف
هذا الصدد ،نكرر دعوتنا إىل ترشيح مقرر خاص يف وقت مؤمتر نزع السالح وآلية نزع السالح التابعة لألمم املتحدة،
وسنستمر يف الدعوة إىل إحراز تقدم لبلوغ هذا اهلدف.
مبكر الستعراض مسألة عضوية مؤمتر نزع السالح.
وعلى هذا األساس ،فإننا على استعداد ملعاودة النظر يف القرار
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة ملمثل سويسرا
 66/66يف العام املقبل وللعمل مع الوفود يف تقييم التقدم
لعرض مشروع املقرر .A/C.1/67/L.31
املحرز يف تنفيذ القرار وللمضي قدما باجلهود املبذولة.
السيد مشيد (سويسرا (تكلم باإلنكليزية) :إن قليب ال
السيد سيمون  -ميشيل (فرنسا) (تكلم بالفرنسية):
يزال مع مجيع الذين تتواصل معاناهتم بسبب آثار إعصار
عمال مبشورتكم املمتازة ،سيدي ،سيجري تعميم البيان
ساندي.
املكتوب لوفد فرنسا ونود أيضا نشره على موقع QuickFirst
وقد أعد وفد بلدي بيانا وطنيا لإلسهام به يف مداوالتنا والتعبري عن مضمونه يف النشرة الصحفية.
بشأن آلية نزع السالح .غري أنه نظرا لضيق الوقت ،فإنين
يف اللحظات القالئل املتاحة يل ،أود أن أشري إىل
سأحجم عن تالوته .وسيتم توزيعه يف صورة خطية وأنا أشكر
التعديالت اليت اقترح زميلنا ممثل املكسيك أمس إدخاهلا على
أمانة اللجنة على إدراجه يف بوابة  QuickFirstويف النشرة
مشروع القرار  .A/C.1/67/L.46وأود أن أكرر ما عرب عنه
الصحفية.
زميلي ممثل الواليات املتحدة .ففرنسا ترى أن إنشاء هيئة
ومع ذلك ،فإنين أغتنم هذه الفرصة ،ألعرض ،بالنيابة جديدة ،كما هو مقترح يف الفقرة  ،1ستترتب عليه بالضرورة
عن وفود جنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا ،مشروع املقرر آثار يف امليزانية .وبالتايل ،فإننا ال نفهم كيف سيلغي التعديل
 A/C.1/67/L.31املعنون “تنشيط أعمال مؤمتر نزع السالح احلاجة إىل النظر يف اآلثار املترتبة يف امليزانية على إنشاء الفريق
واملضي قدما مبفاوضات نزع السالح املتعددة األطراف”.
العامل.
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وخبصوص الفقرة  3من املنطوق ،نعتقد أن التعديل املقترح
السيد مكتفي (اجلزائر) (تكلم بالفرنسية) :إننا نطلب
يزيد بالفعل من اخلطر الذي شددت عليه يف بياين املكتوب نشر بياننا على موقع مكتب شؤون نزع السالح Quickfirst
واإللكتروين من أن يقوض مشروع القرار خطة العمل اليت على شبكة اإلنترنت.
اعتمدهتا األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.
تواصل اجلزائر تعليق أمهية كبرية على جدول األعمال
السيد بوكاوسكاس (ليتوانيا) (تكلم باإلنكليزية) :لن
أطيل على اللجنة .ستنضم ليتوانيا إىل الوفود اليت لن تلقي
بياناهتا كاملة .وآمل يف أنه جيري اآلن توزيع بياننا .وسنكون
ممتنني لألمانة العامة إذا ما نشرته على موقع Quickfirst
على شبكة اإلنترنت ،ونطلب أيضا أن يرد البيان يف النشرة
الصحفية.

ونزع السالح املتعدد األطراف ،وتعزيز آلية نزع السالح.
وبالنظر إىل الطريق املسدود الذي وصلت إليه تلك اآلليات،
من الضروري إبداء الدول األعضاء اإلرادة السياسية الالزمة
لتنشيط هيئات نزع السالح بشكل مستمر وفعال .إن اجلزائر
تؤكد من جديد أمهية دور مؤمتر نزع السالح وهيئة نزع
السالح وواليتيهما.

السيدة أندرسن (كندا) (تكلمت باإلنكليزية) :يطلب
السيدة لوتس (إستونيا) (تكلمت باإلنكليزية) :إننا
وفد بلدي نشر بياننا الكامل بشأن آلية نزع السالح على نشارك اآلخرين يف اإلعراب عن التعاطف مع ضحايا اإلعصار
موقع  Quickfirstعلى شبكة اإلنترنت .وتؤمن كندا بإمكانيات واملتضررين منه.
مؤمتر نزع السالح وآلية األمم املتحدة لزنع السالح .لكن
و تؤيد إستونيا تأييدا تاما البيان الذي وزعه االحتاد
ذلك ال يعين بأننا سنقدم هلما دعما غري مشروط .إن مؤمتر األورويب ،وكذلك البيان الذي وزعته اجلمهورية التشيكية،
نزع السالح ال يزال يف حالة مجود ،ويتعني النظر يف اخليارات بالنيابة عن املجموعة غري الرمسية للدول املراقبة يف مؤمتر نزع
األخرى املتاحة للمضي قدما جبدول األعمال .قدمت كندا السالح.
مشروع القرار  ،A/C.1/67/L.41املعنون “معاهدة حظر إنتاج
وال نزال نؤيد بقوة النهج املتعدد األطراف اخلاص بزنع
املواد االنشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية أو األجهزة
السالح ،وال ميكن أن نتجاهل حقيقة عدم متكن املفاوضات
املتفجرة النووية األخرى” ،الذي يقدم طريقة عملية إضافية
املتعددة األطراف اخلاصة بزنع السالح من حتقيق نتائج
من أجل حتقيق تقدم حقيقي خبصوص املسائل اهلامة.
ملموسة ،لفترة طويلة من الوقت .وحيث أن وفد بلدي ملتزم
وتقع مسؤولية تفعيل مؤمتر نزع السالح وآلية األمم بفكرة تنشيط مؤمتر نزع السالح ،فإنه يرغب يف جتديد طلبه
املتحدة لزنع السالح على كاهل مجيع الدول األعضاء يف املشاركة بشكل كامل ومتساو يف املناقشات املتعلقة بزنع
األمم املتحدة .ومع ذلك ،فإن الذين ميجدون اآللية ،ويعيقون السالح كعضو كامل العضوية يف مؤمتر نزع السالح .إننا
أية حماولة إلصالحهاّ ،
يسرعون تدهورها .وحنن مستعدون نعتقد بأن توسيع العضوية ميكن أن يصبح إجنازا بالنسبة ملؤمتر
نتيجة لذلك النتقاد احلالة الراهنة والبحث عن سبل االستفادة نزع السالح ،ويزيد من أمهيته.
من كامل إمكانياهتا.
بعد اقتراح ما يسمى صيغة ساندي ،نود أن نبلغ اللجنة
بأننا بصدد تعميم هذه النسخة الكاملة املكتوبة من بياننا،
1257081
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ونطلب أن يتم نشر ذلك على موقع  .QuickFirstكما نطلب
أيضا أن ترد بالكامل يف النشرة الصحفية املعنية.
السيدة ليديسما هرينانديث (كوبا) (تكلمت
باإلسبانية) :سيوزع وفد بلدنا أيضا ،بناء على اقتراحكم
سيدي بياننا املكتوب.

وندعو الدول املشاركة يف أعمال املؤمتر إىل التوصل إىل
اتفاق بشأن برنامج متوازن وشامل ،واستئناف أعمال املؤمتر
املوضوعية بشأن املسائل الرئيسية املدرجة يف جدول األعمال
وهي :نزع السالح النووي ،وإبرام معاهدة حظر إنتاج
املواد االنشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية أو األجهزة
املتفجرة النووية األخرى ،ومنع حدوث سباق تسلح يف الفضاء
اخلارجي ،ووضع ترتيبات دولية فعالة إلعطاء ضمانات للدول
غري احلائزة لألسلحة النووية بشأن عدم استخدام أو التهديد
باستخدام األسلحة النووية ،وفقا لنظامه الداخلي .وندعو
الدول املعنية إىل مواصلة بذل كل جهد ممكن للتوصل إىل
أفضل احللول املمكنة يف مؤمتر نزع السالح.

السيد فاسيلييف (االحتاد الروسي) (تكلم باإلنكليزية):
أمتنع عن اإلدالء ببياين الوطين بشأن مسألة آلية نزع السالح.
ويف الوقت نفسه ،أتشرف بتقدمي بيان مشترك بالنيابة عن
الدول املهتمة بدعم مؤمتر نزع السالح .وتؤيد هذا البيان
املشترك البلدان التالية :االحتاد الروسي ،األرجنتني ،أرمينيا،
إندونيسيا ،أوكرانيا ،إيران ،باكستان ،الربازيل ،بيالروس،
وهذا البيان مفتوح لتنضم إليه بلدان أخرى ،وسينشر
سوريا ،الصني ،طاجيكستان ،العراق ،قريغيزستان،
على موقع  QuickFirstعلى شبكة اإلنترنت ،إىل جانب قائمة
كازاخستان ،مصر ،اهلند.
املتكلمني .كما نأمل أن يساعد الرئيس القادم ملؤمتر نزع
إننا نؤكد جمددا اجلدارة واألمهية اخلالصتني ملؤمتر نزع
السالح والرئيس املنتهية واليته ،فيما يتعلق بإجراء مشاوراهتما
السالح ،بوصفه املنتدى الفريد املتعدد األطراف الذي وفر
بشأن برنامج العمل.
وال يزال يوفر إطار التفاوض بشأن الصكوك الدولية األساسية
السيدة مارتينيث (إسبانيا) (تكلمت باإلسبانية) :لن
اخلاصة بزنع السالح .إننا نؤمن إميانا راسخا بأن املؤمتر،
باإلضافة إىل العنصرين اآلخرين من الثالثي املكون آللية نزع يديل الوفد اإلسباين ببيانه املقرر حول آلية نزع السالح .وسيتم
ِّ
السالح ،اللجنة األوىل وهيئة نزع السالح ،قد أثبت أمهيته من توزيع نص البيان يف القاعة ،ونشره على موقع .QuickFirst
السيد فان دين إيسيل (هولندا) (تكلم باإلنكليزية):
خالل تقدمي إسهام عملي ومهم يف صون األمن الدويل ،وحل
املسائل األساسية يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار واحلد طلبت الكلمة يف وقت سابق ألقول بضع كلمات عن مشروع
املقرر  ،A/C.1/67/L.31الذي قدمه للتو زميلنا ممثل سويسرا.
من األسلحة.
كما حنث اجلهود املبذولة على التغلب على اجلمود استجابة لطلبكم توخي اإلجياز قدر اإلمكان ،سيدي الرئيس،
احلاصل يف جمال نزع السالح على املستوى املتعددة األطراف .سأقتصر على التعبري عن التأييد الكامل ملا قاله يف معرض تقدميه
وجيب علينا بدقة وباستمرار البحث عن حلول وسط مقبولة ملشروع املقرر.
السيد هوفمان (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :عندما أخذت
للجميع ،تراعي كما جيب أولويات األمن القومي لكل دولة
عضو .ونعتقد بأنه ليس بوسع أي حمفل آخر أن حيل حمل الكلمة أمس يف إطار املجموعة  ،4ذكرت بأننا كنا نعتزم
املؤمتر ،مببدأ توافق اآلراء األساسي فيه وعضويته ،بغية معاجلة تقدمي بيان استهاليل بشأن مشروع القرار ،A/C.1/67/L.33
املعنون “تقرير مؤمتر نزع السالح” .تسجيال للموقف ،أود
املهام املعقدة املطروحة سلفا على جدول أعماله.
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أن أكرر طليب اآلن ،يف إطار املجموعة  ،7بأن ينشر هذا البيان النص الكامل للبيان ونشره على املوقع الشبكي .QuickFirst
وأرجو من الوفود أن تشري إىل النسخة الكاملة لبيان سلوفاكيا
على موقع  QuickFirstعلى شبكة اإلنترنت.
السيد ترار (باكستان) (تكلم باإلنكليزية) :جيري توزيع عند السعي إىل معرفة آراء بلدي بشأن املسائل املتصلة بآلية
بياننا الكامل وسيكون متاحا عرب املوقع الشبكي  ،QuickFirstنزع السالح أو عند اإلشارة إىل تلك اآلراء .وأرجو أيضا أن
ترد النسخة الكاملة لبيان وفد بلدي يف البيان الصحفي ذي
وينبغي أن يرد أيضا يف املحاضر الرمسية.
الصلة.
ونؤيد بيان حركة عدم االحنياز الذي أدىل به ممثل
السيدة ليوفاالين (نيوزيلندا) (تكلمت باإلنكليزية):
إندونيسيا .ونؤيد أيضا البيان املشترك الذي أدىل به ممثل االحتاد
الروسي دعما ملؤمتر نزع السالح .وأود أن أوضح يف هذا جيري تعميم النسخة الكاملة لبيان نيوزيلندا بشأن آلية نزع
السياق ،أنه ينبغي أال يكون هناك سوء فهم أو غموض بأي السالح ،ونطلب أيضا نشرها عرب املوقع الشبكي .QuickFirst
يعرب بياننا الكامل عن دعم نيوزيلندا ملواصلة املشاركة
شكل من األشكال إزاء موقف باكستان فيما يتعلق بالتوصل
إىل معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية ،وهو موقف مل يطرأ مع املجتمع املدين يف عملنا ،فضال عن األمهية اليت نوليها
جلهود التثقيف مبسائل نزع السالح وعدم االنتشار .ويؤكد
عليه أي تغيري.
ومن أجل إحراز تقدم يف مؤمتر نزع السالح ،فإن من البيان شعور نيوزيلندا باإلحباط من تعطل مؤمتر األمم املتحدة
الضروري ضمان األخذ بالشواغل األمنية جلميع الدول .فذلك لزنع السالح ،ودعمها جلميع اجلهود الرامية إىل تعزيز فعاليته
هو الطريق الوحيد إلزالة العوائق أمام املؤمتر .وقد كانت هناك وحتقيق نتائج ملموسة يف جمال نزع السالح على نطاق أوسع.
جهود ترمي إىل استكشاف خيارات أخرى مؤدية إىل مؤمتر ويتطرق البيان أيضا لألمهية اليت توليها نيوزيلندا ملعهد األمم
نزع السالح .ويف رأينا أن تلك املحاوالت  -مهما تنطوي املتحدة لبحوث نزع السالح ،فضال عن تأكيد اهتمامنا بأال
عليه من نوايا حسنة  -تتعارض مع املوقف الدويل املعترف به تقلل املقترحات قيد النظر اآلن بشأن إعادة هيكلة املعهد من
والذي اختذ بتوافق اآلراء فيما يتعلق بأن مؤمتر نزع السالح أمهية الدور الذي يضطلع به.

ال يزال ميثل املنتدى التفاوضي املتعدد األطراف الوحيد بشأن
نزع السالح .واملؤمتر ليس هو املحفل املالئم للتفاوض بشأن
بند واحد فقط مدرج يف جدول أعماله .بل إن هناك أربع
مسائل رئيسية مدرجة على جدول أعمال املؤمتر.ويف رأينا أن
مؤمتر نزع السالح على استعداد متام للتفاوض بشأن صك
رئيسي يتعلق بالضمانات األمنية السلبية.
السيد كوتشري (سلوفاكيا) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد
أوكرانيا بيان االحتاد األورويب .ومع ذلك ،نود أن نشدد
على بضع نقاط من منظورنا الوطين .غري أين  -وكما فعلت
باألمس مراعاة للوقت  -لن أديل ببياين .وسيجري تعميم
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السيد كيم (شيلي) (تكلم باإلسبانية) :يؤيد وفد شيلي
البيان الذي أدىل به وفد بريو باسم البلدان األعضاء يف احتاد
أمم أمريكا اجلنوبية ،والبيان الذي أدىل به ممثل إندونيسيا باسم
حركة عدم االحنياز .وقد قدمنا بياننا بشأن آلية نزع السالح
هبدف نشره على املوقع الشبكي .QuickFirst

السيد جيل (اهلند) (تكلم باإلنكليزية) :ستعمم النسخة
الكاملة لبياننا داخل القاعة ،وستنشر أيضا عرب املوقع الشبكي
 .QuickFirstغري أين أود أن أشدد على ثالث نقاط بصورة
موجزة .أوال ،نؤيد البيان الذي أدىل به ممثل إندونيسيا بشأن
هذا املوضوع باسم حركة عدم االحنياز.
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ثانيا ،فيما يتعلق بالعمل الذي تضطلع به هيئة نزع
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة ملمثل نيبال
السالح التابعة لألمم املتحدة ،فإننا نقدر اجلهود اليت يبذهلا لكي يعرض مشروع القرار .A/67/L.21
رئيس اهليئة هلذا العام فيما يتعلق بضمان التوصل إىل توافق
السيد ديتال (نيبال) (تكلم باإلنكليزية) :ينضم وفد
اآلراء بشأن جدول أعمال للسنوات الثالث القادمة .ونأمل بلدي إىل اآلخرين يف اإلعراب عن مواساتنا وتعازينا جلميع
أن تشارك مجيع الدول األعضاء يف اهليئة مبزيد من اجلدية ضحايا اإلعصار ساندي.
هبدف إضفاء احليوية على عملها.
يشرف وفد بلدي أن يعرض مشروع القرار
وأخريا ،ال يزال مؤمتر نزع السالح الذي اعترفت به  A/C.1/67/L.32يف إطار البند  95من جدول األعمال (و)
اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية األوىل املكرسة لزنع املعنون “مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح
السالح ،بوصفه املحفل التفاوضي الوحيد املتعدد األطراف يف آسيا واملحيط اهلادئ” .وبصفتنا البلد املضيف للمركز
لزنع السالح ،يتمتع بذات الوالية والنظام الداخلي والعضوية اإلقليمي ،تتعهد نيبال بتقدمي كل الدعم املمكن إىل املركز
واملصداقية الالزمة للنهوض مبسؤوليته .وحنن ال نرى أن لكي يصبح كيانا إقليميا رئيسيا فعاال لألم املتحدة فيما يتعلق
اجلمود املستمر يف مؤمتر نزع السالح ناشئ عن املنتدى يف بالتصدي ملسائل نزع السالح وعدم االنتشار يف منطقة آسيا
حد ذاته أو عن نظامه الداخلي .فليس مثة عيب يف هيكل واملحيط اهلادئ.
املؤمتر نفسه ،كما الحظ األمني العام ملؤمتر نزع السالح،
أود أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن امتنان نيبال للدول
السيد توكاييف ،يف وقت سابق من هذه الدورة .وإن من
األعضاء على دعمها املستمر للمركز اإلقليمي ،مبا يف ذلك
مسؤولية الدول األعضاء أن متكن مؤمتر نزع السالح من
التربعات للربامج واألنشطة اليت يضطلع هبا املركز .وحنن على
االضطالع مبهامه على حنو فعال عن طريق التفاوض على
ثقة بأن املزيد من الدول األعضاء ستبدي استعدادها لتقدمي
معاهدات متعددة األطراف ،ميكن التوقيع والتصديق عليها،
الدعم إىل املركز يف األيام املقبلة.
فضال عن تنفيذها على الصعيد العاملي .ومن رأينا أنه جيب
وسيعمم وفد بلدي نسخة ورقية من النص الكامل لبيانه
النظر إىل تلك املقترحات اليت تشكك يف جدوى أو أمهية
مؤمتر نزع السالح ،أو غريها من البدائل غري الواقعية ،بأقصى ويطلب إىل األمانة العامة نشرها عرب املوقع الشبكي.
درجات احلذر.
السيد جنفي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم

السيدة تشوبريلو (صربيا) (تكلمت باإلنكليزية) :تؤيد
صربيا البيان الذي أدىل به باسم االحتاد األورويب ،والبيان الذي
أدىل به ممثل اجلمهورية التشيكية باسم املجموعة غري الرمسية
للدول املراقبة لدى مؤمتر نزع السالح .وقد توفرت لألمانة
العامة نسخة من بياننا الوطين الذي يتضمن بعض املالحظات
اإلضافية على أمل أن تنشر على املوقع الشبكي QuickFirst
وأن ترد أيضا يف البيان الصحفي على النحو الواجب.
6

باإلنكليزية) :يؤيد وفد بلدي البيانني اللذين أديل هبا يف هذه
املجموعة ،ممثل إندونيسيا باسم حركة عدم االحنياز ،وممثل
االحتاد الروسي باسم الدول املهتمة .ونود أن ترد النسخة
الكاملة لبياننا الوطين بشأن هذه املجموعة “آلية نزع
السالح” يف البيان الصحفي ،عالوة على نشرها يف املوقع
الشبكي .QuickFirst
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ونرى بإجياز ،أنه ال بديل ملؤمتر نزع السالح ،وال ميكن
السيدة إفيونغ  -آرشيبونغ (نيجرييا) (تكلمت
االستعاضة عن الدور الذي اضطلعت به الدورة االستثنائية باإلنكليزية) :يؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل به ممثل مصر
الرابعة للجمعية العامة املكرسة لزنع السالح مببادرات زائفة .باسم حركة عدم االحنياز.
وبدال من إلقاء اللوم على هيئة نزع السالح التابعة لألمم
يأخذ وفد نيجرييا الكلمة ليعرض مشروع القرار
املتحدة ،أو مؤمتر نزع السالح ،أو على دوره الذي مت التأكيد A/67/L.56املعنون “الزماالت والتدريب واخلدمات االستشارية
على أمهيته بتوافق اآلراء  -فيما يتعلق باجلمود احلايل يف املؤمتر املقدمة من األمم املتحدة” املنشأ يف عام  .1978وتشمل
 فإنه ينبغي إلقاء اللوم كله على البلدان اليت تنظر إىل تلك األهداف الرئيسية للزماالت زيادة الوعي بأمهية نزع السالحاهليئات ،وخاصة مؤمتر نزع السالح ،باعتبارها حمفال لتناول وحتديد األسلحة وعدم االنتشار ،وتعزيز قدرة املسؤولني من
مسألة واحدة ،أو تعرقل إمكانية إحراز أي تقدم بشأن نزع الدول األعضاء ،وخاصة من البلدان النامية ،هبدف متكينهم
السالح النووي يف إطار ذلك املؤمتر على مدى عقد كامل من املشاركة بفعالية أكرب يف منتديات التداول والتفاوض
من الزمان.
الدولية املعنية بزنع السالح .وقد مت االعتراف جبدوى تلك
السيد نونان (أيرلندا) (تكلم باإلنكليزية) :لقد عممنا الزماالت على نطاق واسع من الدول األعضاء.
نسخة خطية من بياننا الكامل .ومع ذلك أود أن أبرز حقيقة
قام برنامج الزماالت ،خالل  34عاما منذ إنشائه،
أن أيرلندا تتشاطر االعتقاد بأن آلية األمم املتحدة لزنع السالح بتدريب ما يزيد على  800من املسؤولني احلكوميني من
باتت يف حاجة ماسة إىل زخم جديد وإىل مزيد من الشعور أكثر من  160من الدول األعضاء يف جماالت نزع السالح،
باهلدف واالجتاه .فعلى مدى السنوات األخرية ،ظلت هذه وحتديد األسلحة وعدم االنتشار ،مسهمًا بذلك يف عملية
اآللية يف كثري من األحيان أقرب إىل املتفرج منها إىل املشارك املداوالت واملفاوضات بشأن القضايا الرئيسية لزنع السالح
فيما يبدو ،وإن كان ذلك االنطباع دون مستوى التقييم وعدم االنتشار.
العادل لدور اآللية.
نقدر كل التقدير تأييد اللجنة األوىل باإلمجاع هلذا القرار
كما أود أن أسجل رمسيا تقديرنا للبحوث املستقلة الذي يصدر كل سنتني .ويعرب وفد نيجرييا عن تقديره
واألساسية اليت أجراها معهد األمم املتحدة لبحوث نزع جلميع مقدمي مشروع القرار ،ويعمل على أن حيقق القرار
السالح ،الذي يشكل أيضا جزءا من آلية نزع السالح .املزيد من الدعم الواسع النطاق يف املستقبل .ما زال مشروع
وحيدونا األمل يف أن يواصل املعهد تقدمي هذه اخلدمة القيمة القرار مفتوحًا للمشاركة يف تقدميه.
إىل جدول األعمال املتعلق بزنع السالح وعدم االنتشار
السيد رومان  -موري (بريو) (تكلم باإلسبانية) :يود
وحتديد األسلحة.
وفد بلدي أن يسجل املحضر تعليقاتنا على مشروع القرار
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة  ،A/L.5/C.1/67املعنون “تقرير هيئة نزع السالح” ،اليت تولينا
نيجرييا لعرض مشروع القرار .A/67/L.56
رئاستها خالل دورهتا السابقة .كما نود أن يشري مشروع
القرار إىل كونه مقدمًا من بريو بالنيابة عن هيئة نزع السالح
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التابعة لألمم املتحدة .ونأمل ،كما جرت العادة ،أن يُعتمد تتعرف على النظام الداخلي املبني فيها .إهنا أداة أعتقد أن مجيع
الوفود ستجدها مفيدة جدا يف إرشادها خالل مرحلة البت.
مشروع القرار مرة أخرى بتوافق اآلراء.
السيد األومين (املغرب) (تكلم باإلنكليزية) :نود فقط أن
نقول إن بياننا سيكون متاحا على املوقع الشبكي ،QuickFirst
ولكننا نود أن تعكس النشرة الصحفية ما يلي .أوال ،أننا
نؤيد بيان حركة عدم االحنياز بشأن هذه املجموعة .ثانيا،
أنه ينبغي جلميع الدول أن تبدي اإلرادة السياسية واملرونة
من أجل املضي قدما هبدف نزع السالح .ثالثا ،أن السبب
احلقيقي للصعوبات اليت تواجه اآللية ليس توافق اآلراء ،بل
تفسري التوافق على أنه اإلمجاع أو حق النقض ،فضال عن عدم
إحراز تقدم يف تنفيذ الواجبات وااللتزامات القائمة .رابعا،
سنظل منفتحني أمام مجيع املناقشات بشأن النهوض بأهداف
عالوة على ذلك ،ستتاح فرصة أخرى للوفود خالل
نزع السالح من خالل املفاوضات ،يف ظل االحترام الكامل مرحلة البت لعرض مشاريع القرارات يف إطار املجموعة قيد
لسالمة آلية األمم املتحدة لزنع السالح وواليتها.
النظر .ومرة أخرى أناشد من يستفيدون من هذه الفرصة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل املتكلم األخري األخرية أن يسعوا جاهدين لللقيام بذلك يف مدة معقولة .ويف
يف قائمة املجموعة “ ،7آلية نزع السالح” ،اليت هي أيضا انتظار االستعادة الكاملة لنظام األمانة العامة لتجهيز الوثائق،
آخر املجموعات .بذلك تكون اللجنة قد اختتمت اجلزء  ،e-Docالذي تأثر باإلعصار ،ما زلت أحث الوفود اليت تريد
إدخال تنقيحات على مشاريع قراراهتا على القيام بذلك
املواضيعي من عملها.
شفويا.
البندان  86و  102من جدول األعمال (تابع)
وكما ذكرت أمس ،تستطيع الوفود خالل مرحلة البت
أن تأخذ الكلمة إما يف اللجنة أو يف اجللسة العامة للجمعية
العامة لتشرح موقفها أو تعلل تصويتها بطريقة موحدة قبل
البت يف مشاريع القرارات واملقررات يف جمموعة معينة أو
بعده .ونظرا لضيق الوقت املتاح لنا اآلن الختتام عملنا ،أناشد
مرة أخرى مجيع الوفود الراغبة يف الكالم تعليال للتصويت أو
شرحا للموقف أن تنظر يف إمكانية القيام بذلك يف اجلمعية
العامة وليس يف اللجنة .أعتقد أن هذا سيمكننا من إهناء عملنا
يف ما تبقى لنا من وقت.

البت يف مجيع مشاريع القرارات واملقررات املقدمة يف إطار
بنود جدول أعمال نزع السالح واألمن الدويل

وكما يعلم األعضاء ،فإن املمارسة املتبعة يف اللجنة يف
مرحلة البت تتلخص يف فتح باب أخذ الكلمة للوفود الراغبة
يف اإلدالء ببيانات أو تعليقات عامة ال تتعلق بشرح املواقف
أو تعليل التصويت على مشاريع القرارات الواردة يف جمموعة
بعينها .مرة أخرى ،بتفاهم األعضاء وتعاوهنم ،أقترح أن تكون
هذه البيانات معقولة يف مدهتا.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :ستنظر اللجنة أوال يف
مشروع القرار الوارد يف الورقة غري الرمسية  ،1اليت ُع ِّممت
على الوفود .وحيدوين األمل يف أن تكون مجيع الوفود قد
متكنت من احلصول على الوثيقة اليت ذكرهتا أمس ،وتتناول
وأود أيضا أن أشدد على أنه ،وفقا للنظام الداخلي ،ميكن
القواعد األساسية للبت يف مشاريع القرارات .وإن مل تفعل،
فإين أحثها على أن تقوم بذلك يف أقرب وقت ممكن وأن ملقدمي مشاريع القرارات اإلدالء ببيانات عامة يف بداية النظر
يف مشاريع القرارات واملقررات يف إطار جمموعة معينة ،ولكن
ال جيوز هلم اإلدالء ببيانات تعليال للتصويت أو شرحًا للموقف
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قبل البت أو بعدهْ .إن مل يكتمل البت يف مشاريع القرارات
واملقررات الواردة يف الورقة غري الرمسية اخلاصة ألي سبب
من األسباب خالل اجتماع معني ،فستقوم اللجنة األوىل
يف اجتماعها املقبل أوالً بالـبت يف تلك املشاريع املتبقية قبل
الشروع يف البت يف الورقة غري الرمسية اجلديدة.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أكرر ما قلته يف وقت
سابق من أنين مل أكن أصدر حكما .وإن األمر ببساطة هو
أنه ريثما تتم االستعادة الكاملة للنظام اإللكتروين للوثائق يف
األمانة العامة ،e-Doc ،والذي تضرر جراء اإلعصار ،ما زلت
أناشد الوفود اليت تريد إدخال تنقيحات على مشاريع قراراهتا
القيام بذلك شفويا .ويف هذا الصدد ،أود أيضا احلصول على
مزيد من اإليضاح من األمانة.

فيما يتعلق بتأجيل البت يف أي مشروع قرار ،أحث مجيع
الوفود على إبالغ أمانة اللجنة مسبقا ،على األقل قبل يوم
واحد من املوعد املقرر للبت يف مشاريع القرارات اليت ترغب
وأعطي الكلمة ألمني اللجنة.
يف إرجاء البت فيها .ومع ذلك ،ينبغي بذل كل اجلهود لتاليف
السيد شرينيافسكي (أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
اللجوء إىل إرجاء البت.
أشكركم ،سيدي ،على إتاحة الفرصة لشرح ما حيدث يف
ومع أن من غري املتوقع التصويت على أي من مشاريع جتهيز الوثائق .فاجلهود جارية الستعادة اخلدمات كاملة ،لكننا
القرارات املعروضة على اللجنة اليوم ،أناشد بشدة الوفود اليت ال نزال تواجه بعض املشاكل يف طباعة الوثائق ألن الطابق
تطلب إجراء تصويت مسجل على مشاريع القرارات األخرى السفلي الثالث من مبىن األمانة العامة ،والذي حيتوي على
اليت سوف يُنظر فيها يف االجتماعات الالحقة أن تتكرم بإبالغ معدات الطباعة ال يزال مغمورا مبياه الفيضانات .ولذلك،
أمانة اللجنة بنيتها يف أقرب وقت ممكن قبل أن تبدأ اللجنة ودون التعدي على احلق السيادي ألي وفد يف تقدمي تعديالت
البت يف املجموعة املعنية.
أو تنقيحات بالشكل الذي يراه مناسبا ،فإن الرئيس نادى
فحسب بتقدمي التنقيحات اليت قد ال تكون هامة بدرجة كبرية
أعطي الكلمة ملمثل اجلمهورية العربية السورية املوقر.
شفويا ،األمر الذي من شأنه أن يساعد األمانة العامة على بناء
السيد حالق (اجلمهورية العربية السورية) :نتمىن منكم،
القدرات من أجل استعادة اخلدمات بالكامل.
سيدي الرئيس ،أن تعيدوا على مسامعنا هل ذكرمت أنكم
ومع ذلك ،فإن أمانة اللجنة على استعداد ملساعدة
تطالبون الوفود بتقدمي أي تعديالت على مشاريع القرارات
بشكل شفوي ،وذلك بسبب املشاكل الفنية املرتبطة بإعصار الوفود عن طريق إعداد نسخ من التعديالت الشفوية املقترحة
ساندي؟ كأين فهمت ذلك .فإذا كان املوضوع كذلك ،فنحن وتعميمها يف القاعة حبيث تكون متاحة للوفود عند البت يف
يف اللجنة هنا نعمل دائما على أساس األوراق .والتعديالت مشروع القرار ذي الصلة .وأكرر أن هذا ال ينتقص بأي
تُقدم يف صورة خطية وحنن نتخذ إجراء بشأهنا بعد  24ساعة .شكل من حق أي وفد يف املطالبة بأن تُقدم أي تعديالت على
أما التعديالت املباشرة على مشاريع القرارات ،فهذا مل يكن مشاريع القرارات كتابة .واألمانة ستعاجل ،بكل تأكيد ،هذه
مطروحا أمامنا يف السابق .نتمىن منكم التوضيح ،سيدي الطلبات مبجرد تلقيها.
الرئيس.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أنا أتفهم قلق زميلنا ممثل
سوريا .هل توافق الوفود ،فيما نواصل عملنا بشأن املجموعة
اليت يوجد لدينا اآلن ورقة غري رمسية تتعلق هبا ،على أنه إذا
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كان هناك أي تعديل شفوي أن نؤجله حىت األسبوع املقبل؟
السيد بروبر (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :وفقا لطلبكم
ويف غضون ذلك ،ميكننا أن نشرع ،مبوافقة اللجنة ومرونتها ،سيدي ،سوف أتبع صيغة ساندي البناءة اليت اقترحتموها
يف عملية التصويت .وبينما نقوم بذلك ويف حالة وجود أي وأختصر بياين الشفوي.
تعديل ،ميكننا أن ننظر فيه يف وقت الحق من األسبوع املقبل.
انضمت إسرائيل مرة أخرى إىل توافق اآلراء بشأن
هل يل أن أعترب أن اللجنة توافق على هذا اإلجراء؟

تقرر ذلك.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت
يف مشاريع القرارات املدرجة يف الورقة غري الرمسية  ،1واليت
جرى تعميمها اليوم ،بدءا باملجموعة “ ،1األسلحة النووية”.
تشرع اللجنة اآلن يف البت يف مشروع القرار
.A/C.1/67/L.1
وأعطي الكلمة ألمني اللجنة.

مشروع القرار  ،A/C.1/67/L.1املعنون “إنشاء منطقة خالية من
األسلحة النووية يف الشرق األوسط” رغم حتفظنا اجلوهري
املستمر على بعض العناصر الواردة يف مشروع القرار ،مبا
يف ذلك اإلشارة إىل القرار غري التوافقي الذي اختذه املؤمتر
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،بعنوان “تطبيق ضمانات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف الشرق األوسط” .وقمنا
بذلك ألن إسرائيل ال تزال ملتزمة برؤية للشرق األوسط تتمثل
يف حتوله يف النهاية إىل منطقة خالية من األسلحة الكيميائية
والبيولوجية والنووية فضال عن القذائف التسيارية .ومع ذلك،
ظلت إسرائيل ترى بأن تلك املسائل ،على غرار مجيع هذه
املسائل األخرى املتصلة باألمن اإلقليمي ،ال ميكن معاجلتها
بشكل واقعي سوى يف السياق اإلقليمي.

السيد شرينيافسكي (أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
عرض ممثل مصر مشروع القرار  ،A/C.1/67/L.1املعنون “إنشاء
منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط” ،يف
يف الوقت احلاضر ،ال يوجد حوار إقليمي يف الشرق
إطار البند  90من جدول األعمال يف اجللسة التاسعة ،املعقودة
يف  17تشرين األول/أكتوبر .ويرد اسم مقدم مشروع القرار األوسط ،وال يوجد أي حمفل لوضع تدابري لبناء الثقة وتبديد
التوترات .وليس لدى بلدان الشرق األوسط أي منتدى إقليمي
يف الوثيقة .A/C.1/67/L.1
ميكن للجميع التواصل فيه مباشرة مع اآلخرين ،وإجراء حوار
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدم مشروع القرار
بشأن املسائل األساسية اليت تؤثر على أمنهم.
عن رغبته يف أن تعتمده اللجنة دون تصويت .وما مل أمسع
يف أوائل تسعينيات القرن املاضي ،شكلت حمادثات
اعتراضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف على هذا النحو.
حتديد األسلحة واألمن اإلقليمي ،املحفل املالئم لتعزيز الثقة
اعتمد مشروع القرار .A/C.1/67/L.1
ومعاجلة املشاكل والتحديات املتعلقة باألمن يف املنطقة .وتلك
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للممثلني
اآللية غائبة اليوم ،حيث ال توجد قناة إلجراء مناقشات مباشرة
الذين يرغبون يف شرح مواقفهم بشأن مشروع القرار املعتمد
بني الدول يف الشرق األوسط .وال ميكن ألغلبية أصوات أو
للتو.
أي قرار أحادي اجلانب يف املحافل الدولية أن يشكل بديال
للتعاون واحلوار اإلقليميني املوسعني .وتبدأ رؤيتنا ملا ميكننا
القيام به فيما بني التطلعات والواقع ،باحلاجة إىل إرساء تدابري
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بناء ثقة وبذل جهود حقيقية من أجل التخفيف من التوترات
يف املنطقة مع جرياننا من أجل القيام باملزيد من احلوار.
سوف اختصر بياين وأقدم نسخة ورقية إىل أمانة اللجنة.
السيد جنفي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
باإلنكليزية) :لقد أخذت الكلمة لشرح موقف وفد بلدي
بشأن مشروع القرار املعنون “إنشاء منطقة خالية من األسلحة
النووية يف الشرق األوسط” ،الوارد يف الوثيقة .A/C.1/67/L.1
كما هو معروف جيدا ،فإن إنشاء منطقة خالية من
األسلحة النووية يف الشرق األوسط ،جاء باقتراح من إيران
يف عام .1974و منذ ذلك احلني ،اعتمدت اجلمعية العامة
كل عام قرارات تؤيد هذا املقترح .وأقرت اجلمعية العامة،
من خالل هذه القرارات بأن إنشاء منطقة خالية من األسلحة
النووية يف الشرق األوسط سيعزز كثريا السالم واألمن
الدوليني .وباملثل ،أعادت اجلمعية العامة التأكيد على ذلك يف
الوثيقة اخلتامية التارخيية الصادرة عن دورهتا االستثنائية األوىل
املكرسة لزنع السالح املعقودة عام .1978

عدم االحنياز ،فإن الدولة الوحيدة غري الطرف يف املنطقة،
اليت هي النظام الصهيوين ،مل تنضم إىل معاهدة عدم انتشار
األسلحة النووية وأقرت رمسيا حبيازة األسلحة النووية وتتمتع
بالدعم الكامل من جانب الواليات املتحدة وبعض البلدان
الغربية ،وال سيما يف ما يسمى مبجلس األمن ويف أماكن
أخرى ،كما أهنا مل تضع منشآهتا النووية لضمانات الوكالة
الدولية للطاقة الذرية .ونتيجة لذلك ،مل يتم إحراز أي تقدم
حىت اآلن فيما خيص إنشاء منطقة نووية خالية من األسلحة
النووية يف الشرق األوسط.
ومبا أن النظام الصهيوين هو مصدر اخلطر الوحيد ،والعقبة
الوحيدة أمام إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق
األوسط ،فإننا نؤمن إميانا راسخا بأنه ينبغي خالل مؤمتر عام
 2012بشأن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق
األوسط ،وسائر أسلحة الدمار الشامل األخرى ،ممارسة ضغط
قوي على ذلك النظام من أجل التخلص من أسلحته النووية
السرية ،واالنضمام إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية،
بدون املزيد من التأخري والشروط ،ولكي خيضع بوصفه دولة
حائزة لألسلحة النووية غري طرف يف املعاهدة ،مجيع منشآته
النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،بغية متهيد
الطريق إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق
األوسط.

ريثما يتم إنشاء مثل هذه املنطقة يف اإلقليم ،ينبغي لدول
املنطقة أن تعلن رمسيا أهنا ستمتنع على أساس املعاملة باملثل،
عن إنتاج أو حيازة األسلحة النووية واألجهزة املتفجرة النووية
أو متلكها بأي شكل آخر ،وعن السماح بإقامة أسلحة نووية
على أراضيها من قبل أي طرف ثالث ،واملوافقة على إخضاع
سأقتصر على تلك التعليقات ،لكننا سنسلم البيان كامال
مجيع أنشطتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لألمانة العامة.
(اجلمعية العامة دإ ،2/10-الفقرة ( 63د)).
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :انتهينا من البت يف إطار
ومع ذلك ،مما يبعث على القلق الشديد أنه رغم النداءات
املجموعة  ،1نبت اآلن يف املجموعة “ ،2أسلحة الدمار
املتكررة من جانب املجتمع الدويل ،وال سيما الوكالة
الشامل األخرى”.
الدولية للطاقة الذرية ،ومنظمة التعاون اإلسالمي ،واملؤمتر
تشرع اللجنة اآلن يف البت يف مشروع القرار
االستعراضي للدول األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة
النووية ،ومؤمترات القمة واملؤمترات الوزارية املتعاقبة حلركة .A/C.1/67/L.26
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الرئيسية هي كيفية تأمني األسلحة واملواد الالزمة إلنتاج تلك
أعطي الكلمة ألمني اللجنة.
السيد شرينيافسكي (أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية) :األسلحة.
ويشري االستعراض الشامل لوثائق تلك التجمعات إىل أن
قدم مندوب اهلند مشروع القرار  A/C.1/67/L.26املعنون
“تدابري ملنع اإلرهابيني من حيازة أسلحة الدمار الشامل” ،هذه الوثائق مل تتضمن أي إشارة إىل نزع السالح النووي ،أو
يف اجللسة الـ  ،11املعقودة يف  19تشرين األول/أكتوبر .اإلزالة التامة لألسلحة النووية ،اللذين ميثالن الضمان املطلق
وترد أمساء مقدمي مشروع القرار يف الوثيقتني  A/C.1/67/L.26والوحيد ضد هتديد السلم واألمن الدوليني الذي تشكله
األسلحة النووية .وعالوة على ذلك ،فإن الدولة احلائزة
و .CRP.3/Rev.1
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع لألسلحة النووية اليت استضافت أوىل تلك االجتماعات قد
القرار عن رغبتهم يف أن يعتمد بدون تصويت .إذا مل امسع دأبت على العمل خارج إطار األمم املتحدة فيما يتعلق بصياغة
ُ
اعتراضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف أن تتصرف على هذا بعض الوثائق ،لتعود هبا إىل األمم املتحدة هبدف احلصول على
التأييد هلا .وذلك هنج خاطئ من حيث تعددية األطراف يف
النحو.
جمال نزع السالح.
اعتمد مشروع القرار .A/C.1/67/L.26
ُ
وعلى الرغم من تعاطفنا التام مع فحوى القرار ،فإن
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للممثلني
اإلشارة إىل تلك التجمعات يف مشروع القرار احلايل قد
الذين يرغبون يف تعليل تصويتهم بعد التصويت.
أجربت وفد بلدي  -على الرغم من انضمامه إىل توافق اآلراء
السيد جنفي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم  -على النأي بنفسه عن الفقرة الواردة فيه ،املتعلقة مبا يسمى
باإلنكليزية) :أود أن أعلل موقف وفد بلدي بشأن مشروع مبؤمتر قمة األمن النووي.
القرار املعنون “تدابري ملنع اإلرهابيني من حيازة أسلحة الدمار
السيد ترار (باكستان) (تكلم باإلنكليزية) :آخذ الكلمة
الشامل”.
لشرح موقف بلدنا إزاء مشروع القرار .A/C.1/67/L.26
إن مجهورية إيران اإلسالمية ،بوصفها أحد الضحايا يتشاطر وفد بلدي الشواغل بشأن احتمال متكن اإلرهابيني
الرئيسيني لألعمال اإلرهابية ،تؤيد دوما التدابري الرامية إىل واجلهات الفاعلة من غري الدول من حيازة واستخدام أسلحة
مكافحة اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره على أساس غري الدمار الشامل .وعليه ،فإننا نؤيد اهلدف من مشروع القرار،
متييزي .وعلى أساس ذلك املوقف املبدئي ،فقد واصل بلدي وإن كنا ما زلنا نعتقد أنه كان ممكنا حتسني صياغته لكي يعرب
تأييد مشروع القرار هذا منذ تقدميه يف إطار اللجنة األوىل .عن الواقع بقدر أكرب من املوضوعية.
غري أن مشاريع القرارات املقترحة هذا العام تتضمن
وهناك حاجة إىل تقييم اخلوف من حيازة مواد أسلحة
إشارة إىل ما يسمى مبؤمتر قمة األمن النووي ،وهو جتمع الدمار الشامل واستخدامها من قبل اإلرهابيني واجلهات
سري وانتقائي ،يهدف إىل اتباع هنج انتقائي جتاه األمن الفاعلة من غري الدول ،والنظر إليها من منظور واقعي .ذلك
النووي ،استنادا إىل افتراض أن حيازة األسلحة النووية من قِبل أن من املرجح أن تتمكن املنظمات اإلرهابية واجلهات الفاعلة
عدد قليل من البلدان ينبغي أن تستمر ،وأن املشكلة الوحيدة من غري الدول من حيازة واستخدام األسلحة والقدرات
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الكيميائية والبيولوجية .ويف املقابل ،فإنه ليس مرجحا أن انتفاء احتمال حيازهتا واستخدامها من قبل اإلرهابيني .غري أنه
يتمكن اإلرهابيون واجلهات الفاعلة من غري الدول من حيازة ما دامت عملية تفكيك األسلحة الكيميائية تسري ببطء ،وما
دامت كميات هائلة من األسلحة الكيميائية موجودة ،فسيبقى
واستخدام األسلحة النووية.
غري أنه جيب على املجتمع الدويل أال يقلل من احترازه احتمال وصوهلا إىل اإلرهابيني قائما أيضا.
وال بد أن تكون مراقبة األسلحة البيولوجية مصدر
فيما يتعلق مبنع احتمال تطوير واستخدام “قنابل قذرة”.
وينبغي النظر جبدية يف زيادة التعاون الدويل ،مبا يف ذلك قلق أكرب ،خاصة بالنسبة للدول املتقدمة صناعيا ،بسبب
الشروع يف مفاوضات ترمي إىل التوصل إىل معاهدة بشأن استخدامها للعوامل البيولوجية بصورة كبرية .وعليه ينبغي
األسلحة اإلشعاعية .ولكن ينبغي أال تصبح تلك الشواغل تعزيز اتفاقية األسلحة البيولوجية ،مبا يف ذلك من خالل
إمكانية إبرام بروتوكول التحقق الذي مت التفاوض بشأنه منذ
ذريعة التباع سياسة التمييز ضد بلدان بعينها.
وفيما يتعلق مبنع اإلرهابيني من الوسائل اليت متكنهم من أكثر من مثاين سنوات.
شرعت الدول
حيازة واستخدام أسلحة الدمار الشامل ،فقد ّ
تدابري تتعلق مبراقبة الصادرات ،وتوفري احلماية املادية ،وغريها
من اإلجراءات ذات الصلة ،عالوة على الشروع يف إنفاذها
ملنع وصول تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل إىل اإلرهابيني.
وال يزال تقدمي املساعدة الدولية وبناء القدرات يشكالن جماال
هاما من جماالت االهتمام.

وحنن مقتنعون بأن إحياء تلك العملية سيخدم متاما هدف
تعزيز السالم واألمن الدوليني ،فضال عن معاجلة الشواغل
اليت مت اإلعراب عنها ،على سبيل املثال ،يف مشروع القرار
هذا .وحنن على اقتناع بأنه جيب أن توضع استراتيجية شاملة
ملنع احتمال حصول اإلرهابيني على أسلحة الدمار الشامل،
الذي جيب أن يشمل جتريد املنظمات اإلرهابية من قدراهتا
العملياتية والتنظيمية ،وتعزيز النظم املتعددة األطراف القائمة
ذات الصلة ،والتفاوض بشأن إبرام معاهدة عاملية لسد الثغرات
يف الصكوك الدولية احلالية ،وزيادة قدرات الدول على تنفيذ
التزاماهتا مبوجب املعاهدة ،عالوة على معاجلة األسباب اجلذرية
لإلرهاب.

وإلضفاء مزيد من الشرعية على اجلهود الدولية يف هذا
املجال ،يتعني أن يتوىل منتدى أكثر مشوال ومتثيال يف إطار
األمم املتحدة مسألة التدابري املؤقتة ،مثل اختاذ قراري جملس
األمن  )2004( 1540و  )2006( 1673اللذين كان
اهلدف منهما سد الثغرة يف القانون الدويل .ونتفق مع الرأي
وال بد من التمييز بني مكافحة اإلرهاب وعدم االنتشار.
السائد على نطاق واسع بأن أفضل ضمان ضد خطر احتمال
استخدام األسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية هو لقد أشار مشروع القرار هذا بشكل مناسب متاما إىل الوثيقة
اخلتامية (انظر  )A/67/506اليت أسفر عنها املؤمتر السادس عشر
إزالتها.
ومن شأن التنفيذ الصادق لنظم املعاهدات القائمة ،مثل لرؤساء دول وحكومات حركة عدم االحنياز ،الذين أعربوا
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة عن رأيهم فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل واإلرهاب .ونود
الكيميائية وتدمري تلك األسلحة التصدي بصورة فعالة ملعظم أن ّ
نذكر اللجنة بأن الوثيقة نفسها تشدد أيضا ،يف سياق
تلك التهديدات .وعالوة على ذلك ،فإن نزع األسلحة مسألة اإلرهاب ،على ضرورة معاجلة األسباب اليت تؤدي
الكيميائية املخزونة يف وقت مبكر من شأنه أن يعزز الثقة يف
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نبت اآلن يف مشروع القرار الوارد يف إطار املجموعة .5
إىل اإلرهاب أحيانا ،وهي أسباب تكمن يف ممارسات القمع
والظلم واحلرمان.
سأعطي الكلمة أوالً لألعضاء الذين يرغبون يف التكلم شرحًا
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :لقد اختتمنا البت يف مشروع للموقف قبل البت.
القرار يف إطار املجموعة  2اليوم.
السيدة أدامسن (اململكة املتحدة) (تكلمت باإلنكليزية):

نشرع اآلن يف البت يف مشروع القرار يف إطار أود أن أقدم شرحا للموقف بالنيابة عن اململكة املتحدة وفرنسا
من مشروع القرار  ،A/C.1/67/L.20املعنون “الصلة بني نزع
املجموعة “ 4األسلحة التقليدية”
تشرع اللجنة اآلن يف البت يف مشروع القرار السالح والتنمية”.
.A/C.1/67/L.21
ستنضم اململكة املتحدة وفرنسا إىل توافق اآلراء على
مشروع القرار .ونؤيد تعميم مراعاة مسائل نزع السالح
أعطي الكلمة ألمني اللجنة.
يف السياسات اإلمنائية ،ال سيما يف ميدان األسلحة التقليدية
السيد شرينيافسكي (أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
واألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ونزع السالح والتسريح
لقد قدم مشروع القرار  A/C.1/67/L.21يف إطار البنود الفرعية
وإعادة اإلدماج .غري أننا نرى من الضروري أن نوضح موقفنا
من البند  94من جدول األعمال املعنون “تقدمي املساعدة
من اجلوانب األخرى هلذا النص.
إىل الدول من أجل كبح االجتار غري املشروع باألسلحة
تبدو لنا فكرة العالقة التكافلية بني نزع السالح والتنمية
الصغرية واألسلحة اخلفيفة ومجعها” من قبل ممثل مايل باسم
الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف اجلماعة موضع شك ،إذ إن الظروف املؤدية إىل نزع السالح ال تعتمد
االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،يف جلسة اللجنة الرابعة عشرة بالضرورة على التنمية وحدها  -كما نرى ذلك يف تزايد
املعقودة يف  23تشرين األول/أكتوبر .وترد أمساء مقدمي اإلنفاق العسكري يف البلدان األسرع منوًا .ال توجد صلة
مشروع القرار يف الوثيقتني A/C.1/67/L.21 :و  .CRP.3/Rev.1تلقائية بني اجلانبني ،بل هناك عالقة معقدة بينهما ال يعكسها
مشروع القرار بدقة.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع
حيول
عالوة على ذلك ،فكرة أن اإلنفاق العسكري ِّ
القرار عن الرغبة يف أن يعتمد دون تصويت .وما مل أمسع
اعتراضا ،سأعترب أن اللجنة تود أن تتصرف على هذا النحو .التمويل بصورة مباشرة عن احتياجات التنمية ينبغي عدم قبوهلا
على عالهتا ،فاالستثمارات الدفاعية ضرورية أيضا لتطوير
اعتمد مشروع القرار .A/C.1/67/L.21
حفظ السالم ،وحتسني االستجابة للكوارث الطبيعية ،وتوفري
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :فرغت اللجنة اليوم من البت املعدات البحرية واجلوية ،ويف ظل ظروف معينة ،للعمل على
يف مشروع القرار الوارد يف إطار املجموعة .4
هتيئة االستقرار.
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وأخريا ،نرى أن تقرير فريق اخلرباء احلكوميني (انظر
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تبت اللجنة اآلن يف مشروع
 )A/59/119مل يعط التقدير الكايف لإلجراءات األحادية والثنائية القرار املدرج ضمن املجموعة “ ،6نزع السالح واألمن
واملتعددة األطراف يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار.
اإلقليميان”.
السيدة كينيدي (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
باإلنكليزية) :لن تشارك الواليات املتحدة يف بت اللجنة يف
مشروع القرار  .A/C.1/67/L.20فإننا نعتقد أن نزع السالح
والتنمية مسألتان بالغتا األمهية ،لكننا نرامها متمايزتني ،ونعتقد
أن الصلة بينهما ليست تلقائية بأي حال من األحوال .وبناء
على ذلك ،فإننا ال نعترب أنفسنا ملزمني بالوثيقة اخلتامية للمؤمتر
الدويل املعين بالصلة بني نزع السالح والتنمية لعام 1987
(القرار .)75/48

أعطي الكلمة ألمني اللجنة.
سيد شرينيافسكي (أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
مشروع املقرر  A/67/C.1/L.10عرضه ممثل مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة يف إطار البند  88من جدول األعمال،
املعنون “صون األمن الدويل  -عالقات ُحسن اجلوار
واالستقرار والتنمية يف جنوب شرق أوروبا” .ويرد اسم مقدم
مشروع القرار يف الوثيقة .A/C.1/67/L.10

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدم مشروع القرار
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تنتقل اللجنة اآلن إىل البت عن رغبته يف أن تعتمده اللجنة بدون تصويتْ .إن مل أمسع
يف مشروع القرار .A/C.1/67/L.20
اعتراضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف وفقًا لذلك.
أعطي الكلمة ألمني اللجنة.
اعتمد مشروع القرار .A/C.1/67/L.10

سيد شرينيافسكي (أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت
مشروع القرار  A/C.1/67/L.20عرضه ،يف إطار البند الفرعي يف مشاريع القرارات املدرجة يف إطار املجموعة “ ،7آلية نزع
(ع) من البند  94من جدول األعمال املعنون “الصلة بني السالح” .ننتقل أوال إىل مشروع القرار. A/C.1/67/L.5
نزع السالح والتنمية”ُ ،
ممثل إندونيسيا بالنيابة عن الدول
أعطي الكلمة ألمني اللجنة.
األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف حركة عدم االحنياز يف
السيد شرينيافسكي (أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
اجللسة  17للجنة ،املعقودة يف  1تشرين الثاين/نوفمرب .وترد
عرض ممثل بريو مشروع القرار A/C.1/67/L.5يف إطار البند
أمساء مقدمي مشروع القرار يف الوثيقة .A/C.1/67/L.20
الفرعي (ب) من البند  96من جدول األعمال ،املعنون
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع
“تقرير هيئة نزع السالح” ،وذلك بالنيابة عن أعضاء مكتب
القرار عن رغبتهم يف أن تعتمده اللجنة بدون تصويتْ .إن
هيئة نزع السالح يف اجللسة السادسة عشرة للجنة ،املعقودة
مل أمسع اعتراضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف وفقًا
يف  25تشرين األول/أكتوبر .وترد أمساء مقدمي مشروع
لذلك.
القرار يف الوثيقة. A/C.1/67/L.5
اعتمد مشروع القرار .A/C.1/67/L.20
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الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع ذلك الباب الوظائف الثالث من الرتبة ف 5-ملديري املراكز
القرار عن رغبتهم يف أن تعتمده اللجنة دون تصويت .وما اإلقليمية وثالث وظائف من الرتبة ف 3-ملوظفي الشؤون
مل أمسع اعتراضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف على السياسية وأربع وظائف ملساعدين إداريني من فئة اخلدمات
العامة ،كما يغطي التكاليف التشغيلية العامة للمراكز.
هذا النحو.
وسيستمر متويل برامج أنشطة املراكز اإلقليمية الثالثة من
اعتمد مشروع القرار . A/C.1/67/L.5
موارد خارجة عن امليزانية.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت
وعليه ،فإنه يف حالة اعتماد اجلمعية العامة ملشروع
يف مشروع القرار .A/C.1/67/L.14
القرار  ،A/C.1/67/L.14فإنه لن تنشأ متطلبات إضافية يف إطار
وأعطي الكلمة ألمني اللجنة.
امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  .2013-2012كما نلفت
السيد شرينيافسكي (أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية) :انتباه اللجنة إىل أحكام القسم سادسا من القرار 248/45
عرض ممثل إندونيسيا مشروع القرار A/C.1/67/L.14يف إطار باء املؤرخ  21كانون األول/ديسمرب  ،1990والقرارات
البند الفرعي (ج) من البند  95من جدول األعمال ،املعنون الالحقة ،وآخرها القرار  ،246/66املؤرخ  24كانون
“مراكز األمم املتحدة اإلقليمية للسالم ونزع السالح” ،األول/ديسمرب  ،2011واليت أكدت فيها اجلمعية جمددا أن
وذلك بالنيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية املالئمة من جلان اجلمعية
حركة عدم االحنياز ،يف اجللسة السابعة عشرة للجنة ،املعقودة العامة املخولة مبسؤوليات املسائل اإلدارية واملسائل املتعلقة
يف  1تشرين الثاين/نوفمرب .وترد أمساء مقدمي مشروع القرار بامليزانية ،وأكدت مرة أخرى على دور اللجنة االستشارية
يف الوثيقة .A/C.1/67/L.14
لشؤون اإلدارة وامليزانية.
ومشروع القرار هذا ُمرفق به بيان شفوي صادر عن
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع
األمانة العامة .وبإذن من الرئيس ،سأتلو النص اآلن.
القرار عن رغبتهم يف أن تعتمده اللجنة دون تصويت .وما
يُقدم هذا البيان الشفوي وفقا للمادة  153من النظام مل أمسع اعتراضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف على
الداخلي للجمعية العامة .مبوجب أحكام الفقرة  5من مشروع هذا النحو.
القرار  ،A/C.1/67/L.14فإن اجلمعية العامة تطلب إىل األمني
اعتمد مشروع القرار .A/C.1/67/L.14
العام أن يقدم كل الدعم الالزم ،يف حدود املوارد املوجودة،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :انتهت اللجنة اليوم من البت
إىل املراكز اإلقليمية يف اضطالعها بربامج أنشطتها.
يف املجموعات  1و  2و  4و  5و  6و .7
وسيجري تنفيذ هذا الطلب يف حدود املوارد املتاحة
أعطي الكلمة اآلن ملمثل اجلمهورية العربية السورية.
يف إطار الباب “ ،4نزع السالح” ،من امليزانية الربناجمية
السيد حالق (اجلمهورية العربية السورية) :كما اتفقنا
لفترة السنتني  .2013-2012ويغطي االعتماد املدرج حتت
يف البداية ،سيدي الرئيس ،قلنا إننا سنتحدث حول املوضوع
16

1257081

A/C.1/67/PV.18

الذي أثرمتوه بعد االنتهاء من البت يف املشاريع .وأظن أننا
انتهينا اآلن.

من حق أي وفد ،عندما يسمع تنقيحات أو تعديالت
شفوية قدمت خالل املناقشة ،أن يطلب من األمانة العامة
تقدمي تلك التعديالت مكتوبة من خالل مشروع قرار منقح،
أو املوافقة على تناوهلا شفويا .ومن صالحية الرئيس أيضا
تقدميها للجنة فورا ،أو انتظار صدور الوثيقة املنقحة اليت
ستنشرها األمانة العامة .وال ينتقص ذلك من حق أي وفد
فيما خيص تقدمي مقترح أو الدعوة إىل التصويت على مشروع
قرار.

خبصوص موضوع التعديالت على مشاريع القرارات،
حنن نتفهم الظروف احلالية .لكن هذا ال يعين بطبيعة احلال وال
بأي شكل من األشكال أننا سنقبل إجراء التعديالت بشكل
شفوي هنا .وميكننا القبول ،ويف حالة نادرة فقط ،بأن يتم
وضع التنقيح سواء كان األول أو الثاين ألي مشروع قرار على
املوقع الشبكي لألمم املتحدة لكي حنصل على تلك الوثائق
أود أن أوضح الفرق بني التنقيحات والتعديالت .فعادة
بطرقنا ومن مث نرسلها إىل العواصم لكي نطلب تعليمات ،ألن
ما يأيت التنقيح من مقدمي مشروع القرار ،بينما تقدم عادة
أي تعديل عليها سيكون حباجة لطلب تعليمات.
وإذا كان هناك أي مشروع سيتم إدخال تعديل عليه يف الوفود اليت مل تشترك يف تقدمي مشروع القرار التعديالت.
القائمة اليت وزعتموها ،أمتىن عليكم ،سيدي الرئيس ،تأجيل وذلك هو التمييز الذي نقوم به يف األمانة العامة.
لدى الوفود احلق يف طلب إدخال تعديالت تقدم بكل
النظر يف هذا املوضوع إىل يوم الثالثاء ،وليس االثنني .وأمتىن
اللغات الرمسية ،وتعرض كوثيقة رمسية للجنة.
أن أمسع منكم.

وكما قلت من قبل ،للرئيس احلق يف تقدمي تنقيحات
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أحطت علما حباجة الوفود
إىل تقدمي تقارير ،والسعي إىل احلصول على توضيحات أو تعديالت شفوية للجنة فورا ،أو إرجاء البت فيها ،مبوافقة
وتعليمات من عواصمها .إنين أفهم املشكلة متاما .بالتأكيد ،اللجنة.
سنأخذ كل حالة بعني االعتبار عندما تنشأ  :إذا كانت مثة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أود تقدمي حل بالنظر إىل
أية تعديالت شفوية ملشاريع القرارات اليت أشار إليها ممثل اعتبارين.
اجلمهورية العربية السورية ،رمبا واحد أو اثنني يوم االثنني،
أوال ،إن مشاريع القرارات اليت ستبت اللجنة فيها يوم
ومثة حاجة لبعض الوفود لتلقي تعليمات من عواصمها .وقد
االثنني ،قد قدمت ورقيا بالفعل .وبروح من النوايا احلسنة،
أحطت علما مبداخلته السابقة.
أود أن أشجع الوفود اليت ستقدم تعديالت إىل إطالعنا عليها،
أعطي الكلمة اآلن ألمني اللجنة.
يف أقرب وقت ممكن ،حىت يكون بوسع األمانة العامة بذل
السيد شرينيافسكي (أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية) :قصارى جهودها إلطالع الدول األعضاء عليها مقدما.
أشكركم على إتاحة هذه الفرصة يل ،سيدي الرئيس ،ألقوم
ثانيا ،ينبغي احلكم على كل تعديل بناء على حيثياته.
باملزيد من الشرح لإلجراء املتعلق باملقترح املتضمن إدخال على سبيل املثال ،إذا كان التعديل جمرد تغيري يف التاريخ،
تعديالت على مشاريع القرارات.
فلن أعترب ذلك أمرا بالغ األمهية .ولكن ،عندما يغري التعديل
1257081
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أو يبدل جزءا أساسيا من مشروع قرار بعينه ،فإنين أفهم من
مث قلق وحاجة بعض البلدان للتشاور مع عواصمها والسعي
للحصول على تعليمات .وحيدوين األمل يف أن يوافق زميلي
ممثل اجلمهورية العربية السورية على احلل الذي قدمته.
أعطي الكلمة اآلن ملمثلة اململكة املتحدة.
السيدة أدامسن (اململكة املتحدة) (تكلمت باإلنكليزية):
إنين انظر يف الورقة غري الرمسية  ،2اليت جرى التلطف بتوزيعها
علينا للجولة املقبلة من مشاريع القرارات .وأشري إىل أنه يف
إطار جمموعة “األسلحة التقليدية” مل جير إدراج “حنو عقد
معاهدة بشأن جتارة األسلحة” يف تلك املجموعة .أود كثريا
أن أعلم منكم سيدي أو من األمانة العامة سبب ذلك .أفهم
أننا قدمنا مشروع القرار قبل يوم من املوعد النهائي ،ومل
يتغري شيء منذ ذلك احلني يف مشروع القرار .ليست مثة
تعديالت .كما فهمنا أيضا بأنه قد جرت مناقشة املعلومات
املتعلقة باآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية بالفعل .ولذلك،
كنا نأمل يف إمكانية التعامل مع إبرام معاهدة لتجارة األسلحة
ليس يف الفئات األخرى اليت ال تزال قيد النظر فيما خيص
اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية ،ولكن لالعتراف بأننا قدمنا
مشروع قرارنا يف وقت مبكر ،ونتساءل عما إذا كان من
املمكن البت فيه .ومثة أكثر من  90مقدما ملشروع القرار.
ونود أن نكون يف وضع ميكننا من إخطارهم مبوعد التصويت.

لزمالئي فورا بنشره يف موقعنا على شبكة اإلنترنت .لألسف،
مل أمتكن من فتح بريدي اإللكتروين حيث كنت متواجدا على
املنصة .ومبجرد أن نتلقاه ،من املؤكد اختاذ اإلجراء ،كما هو
مطلوب .ولكننا حباجة إىل احلصول على وثيقة رمسية بشأن
اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية ،من أجل اختاذ إجراء .وعلى
الدول األعضاء فهم املأزق الذي نعاين منه .حيث ميكن أن
تستند قراراتنا فقط إىل الوقائع وإىل وثيقة تلقيناها فعليا ،وليس
إىل وعد بأن الوثيقة سوف ترسل .ومبجرد تلقينا للوثيقة ،فإننا
سنطلع الوفود عليها فورا ،ونتشاور مع الرئيس بشأن كيفية
اختاذ إجراء.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
اململكة املتحدة.
السيدة أدامسن (اململكة املتحدة) (تكلمت باإلنكليزية):
أود أن أشكر الزمالء يف األمانة العامة على جممل العمل الذي
يقومون به يف ظل ظروف صعبة للغاية .وحنن نتفهم بأن هذه
الظروف هي ظروف غري عادية.

وعندما جيري حتديد موعد التصويت ،سيكون من املفيد
للغاية املعرفة املسبقة للموعد ،حىت ومل يكن يوم االثنني ،حىت
نتأكد من علم مقدمي مشروع القرار به يف وقت مبكر كاف.
ويواجه العديد من أعضاء الوفود صعوبات يف الوصول إىل
ماهناتن ،ونود التأكد من أن مجيع مقدمي مشروع القرار قد
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :على حد فهمي ،مل نتلق متكنوا من احلضور هنا للضغط على زر التصويت.
وثيقة تتعلق باآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية.
أود مرة أخرى أن أشكر اجلميع على جممل اجلهود اليت
أعطي الكلمة اآلن ألمني اللجنة.

بذلوها.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة ألمني اللجنة.

السيد شرينيافسكي (أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
إنين أفتح بريدي اإللكتروين بانتظام .كلما تلقيت نصا من
السيد شرينيافسكي (أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
مكتب ختطيط الربامج وامليزانية واحلسابات ،أعطي تعليمات إن ممثلة اململكة املتحدة حمقة .إذ أننا نعمل ببعض اإلجهاد ومل
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يتكمن موظفو إدارة شؤون امليزانية من استخدام حواسيبهم
السيد شرينيافسكي (أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
واالطالع على ملفاهتم طيلة ثالثة أيام ،مما أدى بالتأكيد إىل سوف منيز بالتأكيد ،بني التعديالت اليت قدمتها بعض الوفود
حدوث بعض التأخري .وأؤكد للدول األعضاء ،بأهنم يعملون سلفا ،وتلك املقدمة تلقائيا خالل مناقشات اللجنة.
على مدار الساعة لتعويض الوقت الذي ضاع .ومبجرد توصلنا
كما أود أيضا أن أوجه انتباه اللجنة إىل أنه ،خالل تقدمي
بالوثائق ،سنحدد موعدا للتصويت .وبوسعنا حتديد موعد بعض مشاريع القرارات ،قدمت بعض الوفود بالفعل تنقيحات
لتلك الوثائق فورا ،على أساس الفهم بأنه يف حال عدم توصلنا شفوية خالل املناقشات ،ملا يقابلها أي طلب من أي وفد
بوثيقــة اآلثار املالية املترتبة يف امليزانية الربناجمية ،فلن جيري من بنشرها يف وثيقة مستقلة.
مث البت يف مشروع القرار حىت يتم ذلك.
لقد فهمت أن مشاريع القرارات هذه مقبولة بالنسبة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل للوفود .ومع ذلك ،فعندما نبلغ مرحلة البت بشأهنا سيكون
مجهورية إيران اإلسالمية.
ذلك هو الوقت املناسب ملعرفة ما إذا كانت تلك التنقيحات
السيد جنفي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم أو التعديالت مقبولة لدى مجيع الوفود.
باإلنكليزية) :بعد توصيتكم بشأن مسألة التنقيحات
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
والتعديالت ،سيدي الرئيس ،أود أن أعيد التأكيد على اجلمهورية العربية السورية.
اختالف ما نفهمه بشأن تنقيح مشروع القرار وإدخال تعديل
السيد حالق (اجلمهورية العربية السورية) :لقد أشار
خالل املناقشات .ويف الواقع ،فإن النظام الداخلي يعطي كل
السيد املوقر ممثل السكرتارية إىل أنه مل يستمع إىل أي طلب،
وفد احلق يف اقتراح إدخال تعديل على مشروع القرار .وما
علما بأنين كنت قد أشرت منذ قليل،وأمتىن أن يؤخذ ذلك
متت مناقشته اليوم هنا يتعلق بتنقيح مشروع القرار .وإذا كانت
بعني االعتبار ،إىل أننا طلبنا  -يف حال وجود أي تعديالت
لدى الوفود اليت قدمت مشروع القرار تنقيح ،فإننا نشجعها
على أي مشروع قرار ،مهما كانت تلك التعديالت  -أن
على إرساله إىل األمانة العامة ،حىت تتمكن من توزيعه من
يتم نشرها على األقل على موقع األمم املتحدة على النحو
خالل الربيد اإللكتروين ،وميكن للوفود تلقي تعليمات من
املعروف لنشر الوثائق ،وأن تظهر بطريقة تنقيح  1أو تنقيح 2
عواصمها عند احلاجة.
حىت ميكننا التعامل معها وإرساهلا إىل العاصمة هبدف احلصول
ومع ذلك ،فإن هذا ال حيكم مسبقا على مسألة إجراء على تعليمات بشأهنا ،وأمتىن أن يكون ذلك ساريا على مجيع
تعديالت مقترحة خالل املناقشات .ومنصوص على ذلك يف مشاريع القرارات ،سواء تلك اليت أدرج أو طلب مقدموها
النظام الداخلي للجمعية العامة.
ذلك أو سيفعلون ذلك الحقا ،من أجل الوضوح يف التعامل
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ألمني مع مشاريع القرارات.
اللجنة.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :لقد مت األخذ بوجهة النظر
هذه على النحو الواجب.
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ستعقد اجللسة املقبلة للجنة يوم االثنني  5تشرين الثاين/
نوفمرب .وعلى النحو الذي أشار إليه األمني سابقا ،سيتعني
علينا العودة إىل عقد اجللسات املتتالية يف ذلك اليوم يف الساعة
 10/00والساعة  .15/00وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة
ألشكر السفري رومان  -موري على سخائه ولطف تعامله
مع اللجنة.
وعلى الرغم من أن ذلك ال يتفق مع برنامج العمل
واجلدول الزمين األويل املحددين لتوجيه أعمال اللجنة هذا
العام ،فإن القيود الزمنية الشديدة اليت فرضها علينا إعصار
ساندي قد استلزمت هذا التغيري الذي من شأنه أن يكفل إهناء
عملنا ،يف الوقت املناسب كما نأمل ،وأال تتحمل الوفود اليت
تعتزم العودة إىل بلداهنا تكاليف إضافية جراء تعديل ترتيبات
السفر واإلقامة.
سنواصل يوم االثنني البت يف مشاريع القرارات واملقررات
املعروضة على اللجنة .وأعتقد أن األمانة العامة قد عممت
سلفا الورقة غري الرمسية  2اليت تتضمن قائمة املشاريع اليت
يتعني النظر فيها يوم االثنني يف ضوء املناقشة السابقة بشأن
مسألة التعديالت.
أعطي الكلمة ألمني اللجنة.
السيد شرينيافسكي (أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
أود أن أبلغ الوفود بأن املوقع الشبكي  QuickFirstيعمل
بصورة كاملة .ونتوقع من الوفود اليت مل تفعل ذلك بعد،
موافاتنا بالبيانات اليت أُديل هبا اليوم يف أقرب وقت ممكن ،على
أمل أن ننشرها على املوقع الشبكي قريبا كي تكون متاحة
جلميع الوفود.
رفعت اجللسة الساعة .17/00
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