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الرئيس:

السيد آش ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أنتيغوا وبربودا)

افتتحت اجللسة الساعة .10/10

البند  33من جدول األعمال

البند  138من جدول األعمال (تابع)

منع نشوب الزناعات املسلحة

جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة

(ب) تعزيز دور الوساطة يف تسوية املنازعات بالوسائل
السلمية ومنع نشوب الزناعات وحلها.

مذكرة من األمني العام ()A/68/716/Add.7

مشروع القرار ()A/68/L.39

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :قبل أن نتناول البند املدرج
يف جدول أعمالنا ،أود أن أبلغ األعضاء بأنه ،منذ إصدار
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملعايل
الوثيقة  ،A/68/716/Add.6سددت دومينيكا املبلغ الالزم خلفض السيد أندري ديشاشيتسيا ،نائب وزير خارجية أوكرانيا
متأخراهتا إىل ما دون املبلغ املحدد يف املادة  19من امليثاق .لعرض مشروع القرار .A/68/L.39
وسوف ترد تلك املعلومات يف الوثيقة  A/68/716/Add.7اليت
السيد ديشاشيتسيا (أوكرانيا) (تكلم باإلنكليزية):
ستصدر يف موعد الحق.
أشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه اجللسة اليوم .وإنه
هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة حتيط علما على النحو لشرف عظيم يل أن أخاطب اجلمعية العامة .إن ما أتى بنا
الواجب بتلك املعلومات؟
إىل هنا اليوم ،مسألة يف غاية األمهية .وهي مسألة ذات أمهية
فائقة بالنسبة لبلدي وجلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة،
تقرر ذلك.
بل هي أكثر أمهية بالنسبة لألمم املتحدة وللنظام العاملي الذي
جتسده.
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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لقد انقضى شهر اآلن على االنتهاكات الصارخة لكامل
نطاق القانون الدويل الذي بذلت البشرية قصارى جهودها
من أجل ترسيخه ،وخصوصا يف إطار هذه املؤسسة .ذلك أن
ما حدث يف بلدي إمنا هو انتهاك مباشر مليثاق األمم املتحدة.
وما زال الكثريون يكابدون من أجل إدراك أن ذلك قد حدث
يف أوكرانيا ،اليت تقع يف قلب أوروبا ،وأنه حدث يف القرن
احلادي والعشرين.
خالل الشهر املاضي ،شهدنا انتهاكات صارخة للقانون
الدويل هي األدهى من نوعها منذ إنشاء األمم املتحدة .بعد
أسبوعني من االحتالل العسكري ،قامت دولة سبق أن التزمت
بضمان استقالل بلدي وسيادته وسالمة أراضيه وفقا ملذكرة
بودابست بضم جزء ال يتجزأ من أوكرانيا بالقوة ،دولة هي
يف الوقت نفسه أحد األعضاء الدائمني يف جملس األمن،
الذي عهدت إليه الدول األعضاء يف األمم املتحدة باملسؤولية
الرئيسية عن صون السلم واألمن الدوليني.
لقد خطط لذلك العمل العدواين بدقة يف وقت كانت فيه
أوكرانيا تقوم بتشكيل حكومة شاملة للجميع .واآلن ،على
الرغم من كل الصعاب ،قد تشكلت تلك احلكومة وباشرت
عملها .إن ذلك العمل كان اهلدف منه  -وال يزال  -تقويض
االنتخابات الرئاسية يف بلدي .وامسحوا يل أن أؤكد للجمعية
العامة أن أوكرانيا عاقدة العزم على إجراء انتخاباهتا على النحو
املقرر يف  25أيار/مايو.

27/03/2014

قبل بضعة أيام فقط ،يف اجللسة االفتتاحية ملؤمتر قمة
األمن النووي الثالث ،شدد األمني العام بان كي  -مون على
احلاجة إىل بناء ثقافة األمن النووي .وأكد حمقًا على أن الوقت
قد حان لتعزيز سيادة القانون يف جمايل نزع السالح وعدم
االنتشار على السواء .ويف معرض كالمه عن اجلهود اليت
تبذهلا األمم املتحدة من أجل عامل خال من األسلحة النووية،
أشار األمني العام إىل ضرورة الوفاء بالضمانات املقدمة للدول
غري احلائزة لألسلحة النووية من لدن الدول احلائزة لألسلحة
النووية:
“يف حالة أوكرانيا ،كانت الضمانات األمنية
شرطا أساسيا النضمامها إىل معاهدة عدم انتشار
األسلحة النووية .ومع ذلك ،فإن مصداقية الضمانات
املقدمة إىل أوكرانيا يف مذكرة بودابست لعام 1994
قد قوضت بشكل خطري من جراء األحداث األخرية.
واآلثار املترتبة عن ذلك عميقة ،سواء على صعيد األمن
اإلقليمي أو على سالمة نظام عدم االنتشار النووي”.

وحنن نتفق مع ذلك متاما .قبل عامني ،عندما اقترحنا على
اجلانب الروسي التوقيع على اتفاق ثنائي بشأن األمن وتدابري
بناء الثقة ،رفض ذلك ،قائ ً
ال إن فكرة تعرض أوكرانيا للهجوم
أمر غري معقول .قبل ستة أشهر ،كنا نعد لعقد اجتماع ثالثي
يف الهاي يضم قادة أوكرانيا والواليات املتحدة األمريكية
وروسيا لالحتفال بالذكرى السنوية العشرين لقصة جناح
وإن دلت اجلوالت الثماين من املناقشات العاجلة اليت أوكرانيا يف التخلص من األسلحة النووية .إال أن تلك اخلطة
أجراها جملس األمن بشأن التدخل العسكري الروسي يف ذهبت أدراج الرياح بني عشية وضحاها تقريبا بسبب عدوان
أوكرانيا على شيء فإمنا تدل على العزلة الواضحة اليت منيت روسيا على أوكرانيا وضمها شبه جزيرة القرم.
“لطاملا دعونا إىل االعتراف بنظام عاملي متعدد
هبا روسيا جراء هذه املسألة .ومل يفلح املزيج من التربيرات
املراكز ،وإىل األمن املتكافئ وغري املتجزئ ،مبا يتفق
الزائفة ،وأنصاف احلقائق ،والتشويه املتعمد ،والشتائم،
متاما مع املبادئ األساسية مليثاق األمم املتحدة يف
والكذب البواح ،يف التأثري على املجلس.
املساواة يف السيادة ،وسالمة أراضي أي دولة ،وعدم
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جواز التدخل يف الشؤون الداخلية .. .ال ميكن حتقيق استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بني الدول األعضاء يف
نظام عاملي عادل ودميقراطي بدون التقيد الصارم مببادئ االحتاد ،وعدم تدخل أي دولة من الدول األعضاء يف الشؤون
سيادة القانون الدويل ،وال سيما ميثاق األمم املتحدة” الداخلية لدولة أخرى.
وذلك أيضًا شأن منظمة الدول األمريكية ،اليت ينص
رمبا اعتقدمت ،سيدي الرئيس ،أن الكلمات السابقة هي
من بنات أفكاري .ليس األمر كذلك .بل هي يف الواقع ميثاقها بوضوح على عدم االعتراف باألراضي أو املزايا اخلاصة
مقتطفات من بيان موقف االحتاد الروسي قبل افتتاح الدورة اليت يتم احلصول عليها بالقوة أو بغريها من وسائل اإلكراه.
الثامنة والستني للجمعية العامة.
كما هو شأن رابطة أمم جنوب شرق آسيا ،اليت ينبذ
“يف اآلونة األخرية ،بدأت تشيع على حنو متزايد ميثاقها العدوان وغريه من اإلجراءات اليت تتناىف بأي شكل
حجة مفادها أن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ،كان مع القانون الدويل.
بالرغم من أن ميثاق األمم املتحدة حيظر ذلك حظرًا
وذلك أيضًا شأن االحتاد األورويب.
واضحًا ،هو يف الواقع النهج األكثر فعالية يف معاجلة
وكذلك شأن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،بوثيقتها
املشاكل الدولية ،مبا يف ذلك تسوية الصراعات الداخلية.
اخلتامية ملؤمتر هلسنكي لعام  .1975والقائمة تطول.
 ...ذلك ،على الرغم من أن التجارب األخرية ملثل
على الرغم من مجيع املظامل اليت حلقت ببلدي خالل
هذه التدخالت قد أثبتت أهنا غري فعالة ،وغري جمدية،
ومدمرة .إن ذلك الطريق بالغ اخلطورة ،ويؤدي إىل الشهر املاضي ،فإن مشروع القرار  ،A/68/L.39املعروض
تآكل األسس اليت يقوم عليها النظام العاملي اليوم ونظام على اجلمعية العامة اليوم ،قد صيغ هبدف وحيد هو التمسك
الصارم مببادئ ميثاق األمم املتحدة .الغرض من مشروع القرار
عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل” .
هو تقوية املبادئ األساسية لألمم املتحدة يف وقت تتعرض
تلك الفقرة أيضا ليست من كالم أوكرانيا ،وإن كنا نتفق
فيه لتح ٍد كبري .يعاجل النص احترام السالمة اإلقليمية وعدم
متامًا مع فحواها .إهنا مقتبسة من البيان الذي أدىل به زميلي،
استخدام القوة لتسوية املنازعات .وهو ال يأيت جبديد ال على
وزير اخلارجية الروسي السيد سريغي الفروف ،يف املناقشة
الصعيد القانوين وال على الصعيد املعياري .ومع ذلك فإنه
العامة يف أيلول/سبتمرب املاضي ( ،A/68/PV.1صفحة )34
يبعث برسالة مفادها أن املجتمع الدويل لن يسمح بأن يشكل
مثة جملدات من البيانات من هذا القبيل أدىل هبا ممثلو ما حدث يف شبه جزيرة القرم سابقة تؤدي إىل النيل من إطارنا
االحتاد الروسي يف األمم املتحدة.
الدويل القائم على القواعد .ومن الواضح أنه يؤدي غرضًا يف
ولنا أن نتذكر مقولة “افعل ما تنصح به غريك” .ذلك وقف التصعيد ،ويرحب صراح ًة باجلهود الدولية ،مبا يف ذلك
ديدننا حنن يف أوكرانيا .وذلك شأن االحتاد األفريقي ،الذي اجلهود اليت يضطلع هبا األمني العام ،دعما للتوصل إىل تسوية
يدعو قانونه التأسيسي لعام  ،2001يف املادة  4منه ،يف سلمية للحالة يف أوكرانيا.
مجلة ما يدعو إليه ،إىل املساواة يف السيادة واالعتماد املتبادل
وإنين على اقتناع بأن التصويت القوي اليوم سوف
فيما بني الدول األعضاء يف االحتاد ،واحترام احلدود ومنع يساعد على جتنب املزيد من التحركات العدوانية .وأود أن
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أتقدم خبالص الشكر جلميع املشاركني يف تقدمي مشروع القرار
املعنون “السالمة اإلقليمية ألوكرانيا” ونتطلع إىل أن تعتمده
اجلمعية العامة.
لقد كلفنا شهر واحد مثنا باهظا .وميكن بالتقاعس أن
خنسر املنظمة نفسها .بتصويت اجلمعية العامة مؤيدة مشروع
القرار فإهنا تصوت دعمًا مليثاق األمم املتحدة .والتصويت
املعارض أو االمتناع عن التصويت مبثابة تقويض للميثاق.

27/03/2014

حدثت يف أوكرانيا .وأثارت األزمة إىل حد كبري اإلجراءات
املتهورة للقوى السياسية احلالية ،اليت سعت إىل قطع األواصر
اليت متتد لقرون بني روسيا وأوكرانيا ،عن طريق منح كييف
خيارا زائفا بني االحتاد األورويب والغرب أو روسيا .جرى إعمال
هذه السياسة بشكل فظ غري مسبوق .وميكنهم إما التوقيع
على اتفاق االنتساب بني االحتاد األورويب وأوكرانيا ،كما هو
مطلوب من احلكومة األوكرانية ،أو التعرض جلزاءات .كان
ممثلو االحتاد األورويب والواليات املتحدة ضمن صفوف
املتظاهرين املناهضني للحكومة ،وساروا معهم علنا ودعوهم
إىل القيام علنا بأعمال مناهضة للحكومة.

السيد تشوركني (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :يف
 21آذار/مارس ،وقع حدث له حقا أمهية تارخيية .يف أعقاب
االستفتاء يف القرم ،الذي صوتت فيه األغلبية الساحقة من
حتول امليدان الرئيسي  -ميدان نزاجلونسيت  -إىل خميم ذي
سكان القرم لصاحل أن يكونوا مع روسيا ،جرى إعادة توحيد
شبه جزيرة القرم واالحتاد الروسي .وحنن ندعو اجلميع إىل طابع عسكري .شنت وحدات جيدة التدريب والتجهيز من
املقاتلني هجمات عنيفة ضد هيئات إنفاذ القانون واستولت
احترام االختيار الطوعي ،متاما كما فعلت روسيا.
على املباين اإلدارية .ويف أحد تلك املباين ،مبىن نقابات العمال،
مل تستطع روسيا رفض رغبة أهايل القرم يف تأييد حقهم
جرى تنظيم ما يسمى بالتحويل العام للميدان .يف الطابق
يف تقرير املصري حتقيقا لتطلعاهتم طويلة األمد .جرى االنتصاف
السابع من هذا املبىن ،كان هناك موظف دائم من موظفي
للعدالة التارخيية .كانت القرم جزء ال يتجزأ من بلدنا طوال عدة
سفارة الواليات املتحدة األمريكية .وباملناسبة ،كان القناصة
قرون .إهنا تتقاسم تارخيا وثقافة مشتركني ،واألهم من ذلك،
يطلقون النار من هذا املبىن على الشرطة واملتظاهرين ،كان
شعب مشترك .مل تتعرض هذه احلالة الطبيعية إىل االضطراب
هذا يهدف بوضوح إىل استفزاز اإلطاحة باحلكومة باستخدام
إال بعد القرار التعسفي من جانب قيادة االحتاد السوفيايت
العنف.
السابق يف عام  1954بنقل تبعية القرم وسيفاستوبول إىل
ويف مرحلة ما ،بدا أنه ميكن التوقف قبل أن تزداد احلالة
اجلمهورية األوكرانية يف إطار دولة واحدة .وبعد اهنيار االحتاد
السوفيايت ،أصبح من الواضح أن القرم معزولة عن روسيا .ويف سوءا .ويف  21شباط/فرباير ،وقع الرئيس يانوكوفيتش وزعماء
عام  ،1992اعتمد سكان القرم دستورا ينص على أن تكون احلزب املعارض الرئيسي اتفاقا ،نص على نزع سالح املقاتلني،
القرم دولة مستقلة يف إطار أوكرانيا .غري أنه ،بعد وقت قصري ،إخالء املبىن اإلداري الذي مت االستيالء عليه ،تشكيل حكومة
قامت كييف بتغيري الدستور دون التشاور مع سكان القرم ،وحدة وطنية ،بدء عملية دستورية وإجراء انتخابات رئاسية
وجرى ختفيض مركز شبه اجلزيرة إىل مركز اجلمهورية املتمتعة حبلول هناية العام .غري أن هناك من رأى أن هذا السيناريو
ليس متطرفا بالقدر الكايف .وتواصلت أعمال العنف .ويف ظل
باحلكم الذايت كجزء من الدولة األوكرانية املوحدة.
التهديد بالتعرض للعنف البدين ،اضطر الرئيس يانوكوفيتش
مل يقبل سكان القرم أبدا هذه احلالة .وجاهروا بتعاطفهم
إىل مغادرة كييف مث أوكرانيا.
مع روسيا .ونفد صربهم يف ظل األزمة السياسية العميقة اليت
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وتوقفت احلكومة الشرعية عن العمل يف كييف .وأصبح
العنف هو السائد يف احلياة السياسية .ويف الربملان األوكراين،
أصبحت األحزاب اليت أيدت أغلبية يانوكوفيتش ضحايا لذلك
العنف .ونتيجة لذلك ،أعيد تشكيل الربملان ،وبدال من تشكيل
حكومة وحدة وطنية ،ظهر ما يسمى حبكومة املنتصرين .تتخذ
القرارات من قبل أولئك الذين قاموا بانقالب مسلح ،متطرفون
قوميون  -وفقا لتعريف الربملان األورويب  -يروجون اآلراء
العنصرية واملعادية للسامية واليت حتض على كراهية األجانب
وبدا أهنم يكرهون كل ما هو روسي ومل خيفوا أهنم يعتربون أن
حلفاء النازي األوكرانيني أجدادهم من الناحية األيديولوجية.
وكان أول قرار تتخذه احلكومة اجلديدة تقريبا هو إلغاء املركز
الرمسي للغة الروسية ،اليت يستخدمها سكان القرم وسكان
شرق وجنوب أوكرانيا .ويف هذه املناطق ،بدأت كييف تعيني
احلكام الذين رفضهم السكان املحليون .ووجهت التهديدات
إىل القرم بإرسال ما يسمى بقطارات الصداقة  -جمموعات
من املقاتلني لتواصل نفس العنف الذي استخدم يف كييف ويف
منطقيت غرب ووسط أوكرانيا .أدى كل ذلك إىل توليد كتلة
حرجة دفعت سكان القرم إىل اختاذ قرار بشأن تقرير املصري
وإعادة التوحيد مع روسيا .أعتقد أن من ينتقدهم لذلك ال بد
وأن يكون كارها بشدة لإلنسانية.
ويف ضوء مجيع األسباب اليت أشرت إليها للتو ،فإن روسيا
ضد مشروع القرار  .A/68/L.39إنه حيمل طابع املواجهة
ويسعى إىل التشكيك يف معىن االستفتاء الذي جرى يف القرم،
والذي اضطلع بالفعل بدور تارخيي رئيسي .ومن شأن الطعن
فيه أن تكون له نتيجة عكسية.
ويف الوقت نفسه ،نعتقد أن مشروع القرار يتضمن
بعض العبارات اهلامة والسليمة ،على سبيل املثال ،الدعوة إىل
االمتناع عن األعمال االنفرادية أو اخلطاب املؤجج للمشاعر،
الذي ميكن أن يؤدي إىل زيادة التوترات .ونعتقد أنه ،من
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أجل االستجابة لذلك النداء ،ليس من الضروري اعتماد
أي قرارات .من املهم ببساطة أن نتمسك مبصاحل الشعب
األوكراين ،ومصاحل العالقات الدولية الطبيعية .وحيدونا األمل
يف أن يسود ذلك النوع من التفاهم يف سياق مناقشة اليوم ويف
سياق احلوار بشأن أوكرانيا.
لقد شاركت روسيا يف هذا احلوار بطريقة بناءة للغاية.
نصيحتنا بسيطة ،وهي أنه من األمهية مبكان تنفيذ األحكام
الرئيسية لالتفاق املؤرخ  21شباط/فرباير .أوكرانيا حباجة
إىل عملية دستورية حقيقية مبشاركة مجيع القوى السياسية
املتحضرة يف مجيع املناطق ميكن أن تؤدي إىل هتيئة الظروف
اليت ال خيشى الناس فيها على حياهتم وسالمتهم واليت من
شأهنا أن تضمن إمكانية ممارسة حقوقهم األساسية.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن لرئيس
وفد االحتاد األورويب.
السيد ماير  -هارتنغ (االحتاد األورويب) (تكلم
باإلنكليزية) :أشكركم ،السيد الرئيس ،على عقد هذه اجللسة
للجمعية العامة .يشرفين أن أتكلم بالنيابة عن االحتاد األورويب
ودوله األعضاء .وتؤيد ألبانيا وجورجيا والنرويج هذا البيان.
بعد أهوال احلرب العاملية الثانية ،اتفق املجتمع الدويل
على نظام جديد للعالقات الدولية يقوم على أساس ميثاق
األمم املتحدة .وضع هذا النظام حلماية السالم واألمن يف
مجيع البلدان يف مجيع أحناء العامل .ومن مسؤوليتنا اجلماعية
أن حنميه.
يؤيد االحتاد األورويب مشروع القرار  ،A/68/L.39بشأن
السالمة اإلقليمية ألوكرانيا ،ومجيع الدول الـ  28األعضاء يف
االحتاد األورويب من مقدمي مشروع القرار .يؤكد مشروع
القرار من جديد أمهية املبادئ األساسية مليثاق األمم املتحدة،
وال سيما التزام مجيع الدول باالمتناع يف عالقاهتا الدولية عن
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التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا ضد السالمة اإلقليمية  ،1994واملعاهدة الثنائية املربمة يف عام  1997بني االحتاد
أو االستقالل السياسي ألية دولة وتسوية منازعاهتا بالوسائل الروسي وأوكرانيا بشأن عالقة الصداقة والتعاون والشراكة.
السلمية مع االحترام الكامل للقانون الدويل.
حيث االحتاد األورويب روسيا على اختاذ خطوات لزنع
ومن املهم أن مشروع القرار يؤكد أيضا التزام اجلمعية
العامة جتاه سيادة أوكرانيا واستقالهلا السياسي ووحدهتا
وسالمتها اإلقليمية داخل حدودها املعترف هبا دوليا .حتتل
هذه املبادئ أيضا مكانة بارزة ضمن األحكام السياسية التفاق
االنتساب الذي مت التوقيع عليه يوم اجلمعة 21 ،آذار/مارس،
بني أوكرانيا واالحتاد األورويب.

فتيل األزمة والعمل فورا على سحب قواهتا وختفيض عدد
حامياهتا إىل األعداد اليت كانت عليه قبل األزمة وذلك متاشيا
مع التزاماهتا الدولية واالستفادة من مجيع اآلليات الدولية ذات
الصلة إلجياد حل سلمي وتفاوضي ،يف احترام كامل اللتزاماهتا
الثنائية واملتعددة األطراف باحترام سيادة أوكرانيا وسالمة
أراضيها.

وال يزال االحتاد األورويب ملتزما بالدفاع عن سيادة
أوكرانيا وسالمتها اإلقليمية .وال يعترف االحتاد األورويب
باالستفتاء غري القانوين يف القرم ،الذي يشكل انتهاكا واضحا
للدستور األوكراين .ويدين االحتاد األورويب بشدة ضم
القرم وسيفاستوبول غري املشروع إىل االحتاد الروسي ،ولن
يعترف به.

يرحب االحتاد األورويب باالجتماع الذي عقده وزير
اخلارجية الروسي مع نظريه األوكراين يف الهاي هذا االثنني،
غري أن االحتاد يعرب عن استيائه لعدم قيام روسيا حىت اآلن
خبطوات لزنع فتيل األزمة ،ومل تبدأ بعد املحادثات املباشرة
بني أوكرانيا واالحتاد الروسي .حنض أوكرانيا وروسيا على
البدء حبوار جم ٍد يف أقرب وقت ممكن ومن دون شروط مسبقة.

يعتقد االحتاد األورويب اعتقادا راسخا بأنه يف القرن
احلادي والعشرين ما من مكان ميكن فيه استخدام القوة
واإلكراه لتغيري احلدود يف أوروبا أو يف أي مكان آخر .يدين
االحتاد األورويب بشدة االنتهاك الواضح لسيادة أوكرانيا
وسالمتها اإلقليمية جراء األعمال العدوانية اليت قامت هبا
القوات املسلحة الروسية .إن األعمال الروسية ليست انتهاكا
مليثاق األمم املتحدة فحسب ،بل تشكل أيضا خرقا واضحا
للوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا والعمليات
والصكوك الالحقة داخل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
اليت سامهت على مدى السنوات األربعني املاضية يف التغلب
على االنقسامات يف أوروبا وبناء قارة سلمية وموحدة .هذه
اإلجراءات تنتهك أيضا التزامات حمددة باحترام السيادة
والسالمة اإلقليمية مبوجب مذكرة بودابست الصادرة عام

يؤيد االحتاد األورويب املبادرات املتعددة األطراف الرامية
إىل تعزيز السلم واالستقرار واألمن واحترام حقوق اإلنسان يف
أوكرانيا .ونشيد بالزيارة اليت قام هبا األمني العام إىل موسكو
وكييف يف األسبوع املاضي.
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يرحب االحتاد األورويب بالترتيب الذي مت التوصل إليه
يف  21آذار/مارس بشأن نشر بعثة الرصد اخلاصة التابعة
ملنظمة األمن والتعاون يف أوكرانيا لرصد ودعم تنفيذ مبادئ
والتزامات املنظمة .إن االحتاد األورويب ملتزم التزاما تاما بنجاح
بعثة الرصد ويدعو إىل نشرها يف وقت مبكر يف مجيع أرجاء
أوكرانيا.
نشيد أيضا بنشر بعثة األمم املتحدة لرصد حقوق
اإلنسان يف أوكرانيا .ونرحب بتمكني األمني العام املساعد
سيمونوفيتش من الوصول أخريا إىل شبه جزيرة القرم .وندعو
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السيدة باور (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
باإلنكليزية) :جنتمع اليوم للتعبري عن رأينا اجلماعي حول
مشروعية التدخل العسكري الروسي يف منطقة شبه جزيرة
القرم األوكرانية واحتالهلا.

أيضا إىل متكني بعثة األمم املتحدة من تيسري الوصول إليها.
نشارك بقوة وجهة نظر األمني العام املساعد سيمونوفيتش
ومفادها أنه توجد حاجة ملحة إىل التقييم واإلبالغ عن
انتهاكات حقوق اإلنسان ،وعن اآلثار املترتبة على األحداث
األخرية ورصد احلالة الراهنة يف مجيع أرجاء البالد من أجل
إن مشروع القرار ( )A/68/L.39املعروض علينا يتعلق
املساعدة يف التحقيقات ،ومنع وقوع مزيد من االنتهاكات بقضية واحدة وقضية واحدة فقط :إذ يؤكد التزامنا بسيادة
والتأكد من احلقائق فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان .ونرحب أوكرانيا واستقالهلا السياسي ووحدة أراضيها .فمن خالله
أيضا باملسامهة القيمة اليت قدمها جملس أوروبا.
نوضح دعمنا املستمر للفكرة األساسية ومؤداها أن احلدود
نشيد باالستجابة املدروسة اليت أظهرهتا حىت اآلن ليست جمرد اقتراحات واضحة .يف الوقت نفسه ،يعرب
أوكرانيا .ونرحب بالتزام احلكومة األوكرانية بكفالة الطابع مشروع القرار عن رغبة املجتمع الدويل يف إجياد حل سلمي
التمثيلي والشمويل يف اهلياكل احلكومية اليت تعكس التنوع للزناع بني أوكرانيا وروسيا ،ويشدد على أمهية اإلبقاء
اإلقليمي لضمان احلماية الكاملة حلقوق األشخاص املنتمني على حوار سياسي شامل تشارك فيه مجيع أطياف املجتمع
إىل األقليات الوطنية ،وإجراء إصالح دستوري ،والتحقيق يف األوكراين.
مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان وأعمال العنف ويف مكافحة
ما فتئنا نقول أن روسيا هلا مصاحل مشروعة يف أوكرانيا.
التطرف .يف هذا السياق ،يشجع االحتاد األورويب حكومة ومن املثبط للهمم جدا أن نرى روسيا سادرة يف ما تقوم به
أوكرانيا على ضمان إجراء االنتخابات الرئاسية املقرر عقدها كما لو أنه ليس لألوكرانيني مصاحل مشروعة يف شبه جزيرة
يف  25أيار/مايو بطريقة حرة ونزيهة.
القرم ،يف حني أن شبه جزيرة القرم جزء من أوكرانيا .إن تقرير
إن االحتاد األورويب على استعداد للوقوف إىل جانب
أوكرانيا وملتزم بتوفري دعم مايل قوي لتحقيق االستقرار
االقتصادي واملايل فيها .ونشجع الدول األعضاء األخرى
واملنظمات الدولية ،مبا يف ذلك املؤسسات املالية على املساعدة
يف استعادة االستقرار يف أوكرانيا ودعم اإلصالحات اهليكلية.

املصري من القيم اليت يتوجب علينا مجيعا أن جنُلّها ونتمسك هبا
هنا اليوم .ونفعل ذلك بينما نقر باألمهية البالغة للقانون الوطين
والقانون الدويل .ال ميكن أن تكون الفوضى الناشئة وسيلة
لتحقيق تقرير املصري .فالفوضى اليت ستنشأ ليست عاملا ميكن
ألي منا حتمله ،إنه عامل خطري .ونكرر اآلراء اليت أعربت عنها
مجيع مناطق العامل خالل األسابيع املاضية ،وهي آراء تدعو إىل
التخفيف من حدة التوترات ،وإىل إجراء عملية انتخابية يف
أوكرانيا متكن أبناء شعب هذا البلد ،بكل أطيافه ،من اختيار
قادهتم ،حبرية ونزاهة ومن دون إكراه.

يؤيد االحتاد األورويب حق الشعب األوكراين يف اختيار
مستقبله بنفسه .إن هدفنا املشترك استعادة السيادة والسالمة
اإلقليمية ألوكرانيا وتأييد استقالهلا .واالحتاد األورويب على
استعداد للتيسري إىل حوار هادف واملشاركة فيه ،حوار تشارك
فيه أوكرانيا وروسيا ،مبا يف ذلك من خالل إنشاء آلية متعددة
قال الرئيس أوباما يف معرض حديثه يف الهاي قبل
األطراف .سيظل االحتاد األورويب يف طليعة اجلهود الرامية إىل يومني:
إجياد حل سياسي وفقا للمبادئ األساسية مليثاق األمم املتحدة.
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إذا مسح ألبناء الشعب األوكراين باختاذ قراراهتم ،يف تسوية املنازعات بالوسائل السلمية ومنع نشوب الزناعات
سيكون قرارهم بأهنم يريدون إقامة عالقات مع أوروبا ،وحلها”.
وأهنم يريدون إقامة عالقة مع روسيا ،وتلك ليست
والربازيل تتابع تصاعد التوترات يف أوكرانيا باهتمام.
قضية حمصل الربح واخلسار فيها صفر.
وشعورنا بالقلق جيسد عالقاتنا الثنائية الوثيقة مع أوكرانيا ،واليت
مت رفعها إىل مستوى الشراكة االستراتيجية يف عام .2009
فالربازيل وأوكرانيا تشتركان يف تنفيذ مشاريع للتكنولوجيا
املتقدمة ،مبا يف ذلك يف ميدان تكنولوجيا الفضاء .كما تفخر
الربازيل باستضافة واحدة من أكرب مجاعات السكان املنحدرين
من أصل أوكراين خارج أوروبا .وأعربت الربازيل عن قلقها
إزاء خطورة احلالة منذ املراحل األوىل لألزمة .وقد أعربنا
عن عميق أسفنا للوفيات اليت حدثت يف كييف ودعونا مجيع
األطراف إىل إجراء حوار ،مؤكدين أنه ينبغي معاجلة األزمة
السياسية بالطرق السلمية وعلى أساس احترام املؤسسات
وحقوق اإلنسان.

لقد كانت أوكرانيا حكيمة بعرض خماوفها أمام اجلمعية
العامة .ومن احلكمة البحث عن مؤازرتنا للحفاظ على
حقوقها ،فهي أيضا حقوق لنا مجيعا ،أي أن احلفاظ على
أراضينا واحترام استقاللنا .إن أوكرانيا هلا ما يربرها اللتماس
تصويتنا على إعادة تأكيد حدودها ومحايتها .هناك ما يربر
طلب أوكرانيا منا عدم االعتراف بالوضع الراهن اجلديد الذي
يسعى االحتاد الروسي إىل ترسيخه بقوته العسكرية .أوكرانيا
جديرة بثنائنا على حتليها بضبط النفس واخلطوات اإلجيابية اليت
اختذهتا للحيلولة دون زيادة تصعيد األزمة ،وتستحق دعمنا
الكامل يف السعي إىل إقناع روسيا بإهناء عزلتها ،واالنتقال
من سياسة املواجهة االنفرادية واألعمال العدوانية إىل القيام
وما فتئت الربازيل تدعم وجوب احترام ميثاق األمم
مبجهود دبلوماسي حبسن نية واالستنارة باحلقائق ،وتيسري املتحدة يف مجيع الظروف .ويعرب ذلك املوقف عن دفاعنا
احلوار املرتكز على القانون.
الثابت عن بناء نظام دويل يستند إىل التعددية القائمة على
وحنض األعضاء على التصويت لصاحل مشروع القرار التعاون واحترام القانون الدويل .ويف هذا الصدد ،تؤيد الربازيل
الذي جيسد مركزية سالمة األراضي ويدعو إىل إجياد حل مجيع اجلهود الرامية إىل التوصل إىل حل سلمي لألزمة وحتث
االحتاد الروسي وأوكرانيا على الدخول يف حمادثات بناءة
دبلوماسي لألزمة وليس حال عسكريا.
السيد باتريوتا (الربازيل) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم هبدف حل اخلالفات بينهما .ونشيد باملبادرات اليت طرحها
يا سيادة الرئيس على عقد الدعوة إىل هذه اجللسة العامة .األمني العام هبدف هتدئة التوترات واستعادة اهلدوء وتشجيع
إن احلالة يف أوكرانيا خطرية ،وجيب على املجتمع الدويل أن احلوار .وحنثه على مواصلة العمل من أجل التوصل إىل حل
يؤكد جمددا عزمه الشديد على إجياد حل سلمي لألزمة على دبلوماسي لألزمة .والربازيل تدعو األطراف إىل الدخول يف
حوار سياسي شامل للجميع ،يراعي تنوع الشعب األوكراين
وجه السرعة.
وحيترم حقوق مجيع األوكرانيني ،مبا يف ذلك مجيع األقليات.
ومن املناسب أن نناقش املسألة يف إطار بند جدول
ويف هذه احلالة ،من املهم للغاية أن ميارس مجيع أصحاب
األعمال الذي يسلط الضوء على أمهية املنع والدبلوماسية،
أال وهو“ ،منع نشوب الزناعات املسلحة :تعزيز دور الوساطة املصلحة أقصى قدر من ضبط النفس.
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السيد رييس رودريغيث (كوبا) (تكلم باإلسبانية) :املتحدة .وحماولة توسيع نطاق الناتو ليصل إىل حدود االحتاد
يف  27شباط/فرباير ،قال الرئيس راؤول كاسترو رويث الروسي تشكل هتديدا خطريا للسالم واألمن واالستقرار على
إن تدخل الدول الغربية جيب أن يتوقف حىت يتسىن للشعب الصعيد الدويل.
األوكراين ممارسة حقه يف تقرير املصري بطريقة مشروعة ،وأنه
وقد أشار الرئيس كاسترو ،يف بيانه يف  27شباط/
ينبغي أال نتجاهل حقيقة أن هذه األعمال قد تترتب عليها فرباير ،إىل أن العديد من املقارنات اليت ميكن العثور عليها
عواقب خطرية للغاية بالنسبة للسالم واألمن الدوليني.
يف أدلة الواليات املتحدة للحرب غري التقليدية قد ُطبقت يف
خمتلف بلدان منطقتنا .كما ُطبقت ،بعد إدخال التعديالت
املناسبة عليها ،يف قارات أخرى ،وهو ما تشهد عليه حالتا
سوريا وأوكرانيا .ودعا الرئيس الدول اليت لديها شكوك
بشأن هذه املسألة إىل مراجعة التعميم اخلاص بتدريب جيش
الواليات املتحدة  ،TC 18-01الصادر يف  30تشرين الثاين/
نوفمرب  2010واملعنون احلرب غري التقليدية للقوات اخلاصة.
فهل ميكن للواليات املتحدة والناتو تقدمي ضمانات تفيد بأن
استخدام القوة ومفاهيم احلرب املنصوص عليها يف تلك الوثيقة
ال تنطبق ،وال ميكن أن تنطبق ،على البلدان األخرى ،مبا يف
ذلك بعض دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،وهي
منطقة أعلنها مؤمتر القمة الثاين جلماعة دول أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكارييب منطقة سالم؟

وكما ذكر وزير خارجية كوبا ،السيد برونو رودريغيث
باريا ،يف مؤمتر صحفي ُعقد يف هافانا يف  6آذار/مارس،
فقد أظهرت األحداث الالحقة مدى خطورة احلالة وصحة
تلك املقولة ،وأننا ال ميكن أن نقبل اإلطاحة حبكومة دستورية
باستخدام وسائل عنيفة أدت إىل سقوط عشرات القتلى
واجلرحى نتيجة تدخل الواليات املتحدة وبعض حلفائها يف
منظمة حلف مشال األطلسي (الناتو) أو توجيه هتديدات لسالمة
املواطنني على أساس أصلهم القومي أو تدمري املؤسسات
والكيانات الشرعية واملعترف هبا قانونا .وأضاف أن األطراف
اليت هتدد االحتاد الروسي بفرض جزاءات وبأعمال انتقامية هي
احلكومات اليت تسببت يف تغيري النظام يف أوكرانيا ،مشريا إىل
أهنا شنت ،قبل ذلك ،حروب غزو وتدخلت بشكل مباشر
يف الشؤون الداخلية للعديد من الدول يف أحناء العامل ألن تلك
أود أن أختتم بياين بالتأكيد على أن أوكرانيا وكوبا
الدول اختلفت مع أهدافها املتمثلة يف اهليمنة ودافعت عن تربطهما أواصر تارخيية عميقة ال تنفصم .وسنتذكر أبدا
سيادهتا واستقالهلا.
إسهامات األوكرانيني يف تنميتنا .وبطريقة متواضعة ،حاولنا
وبينما تعارض كوبا جديا فرض جزاءات على االحتاد أن نرقى إىل مستوى واجبنا يف التضامن ،وال سيما مع
الروسي ،فإهنا تدين النفاق واملعايري املزدوجة والعدوان الذي األطفال املتضررين من حادث تشرينوبيل .ومل يفعل شعب
يتجلى يف إجراءات الناتو واإلعالنات الصادرة عنه بشأن أكثر مما فعله الشعب الكويب ألولئك األطفال أو وفر هلم
هذه املسألة .وقد حذر وزير اخلارجية الكويب من أن التاريخ رعاية أكرب من تلك اليت قدمها الكوبيون.
سيطالب الواليات املتحدة وحلفاءها بتحمل املسؤولية عن
السيد فينافيسر (ليختنشتاين) (تكلم باإلنكليزية):
العقيدة العسكرية العدوانية على حنو متزايد خارج حدود تشكل األحداث اليت وقعت مؤخرا واحلالة الراهنة يف أوكرانيا
حلف مشال األطلسي ،األمر الذي يهدد سيادة واستقالل مجيع حتديا كبريا لسيادة القانون .فجميع الدول األعضاء يف املنظمة
الدول ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدويل وميثاق األمم ملزمة باالمتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها
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ضد السالمة اإلقليمية ألية دولة .ومن مث ،فإن ضم القرم املراحل املختلفة من اإلدارة الذاتية ،وكذلك خيار االستقالل،
وسيفاستوبول يشكل انتهاكا خطريا جدا للقانون الدويل نتيجة التوصل إىل اتفاق بني األطراف املعنية.
ومصدر قلق بالغ حلكومة ليختنشتاين .وحنن نعترب هذا اإلجراء
حنن ملتزمون متاما باحلق يف تقرير املصري الذي يُمارس
باطال والغيا ولن نعترف به أو مبا سيترتب عليه من نتائج .وفقا للقانون الدويل .إن ذلك االلتزام بالذات يؤدي إىل نتيجة
فقد سبق عملية الضم إعالن استقالل غري شرعي بُين على مفادها أن مشروع القرار املعروض علينا جتسيد متوازن وخملص
ُ
أساس استفتاء أجري يف انتهاك للدستور األوكراين واملبادئ للقانون الدويل احلايل .لذلك نؤيده من دون أي حتفظ.
األساسية للقانون الدويل ،مبا يف ذلك الفقرة  4من املادة 2
إن إخفاق جملس األمن يف اعتماد مشروع القرار يف
من ميثاق األمم املتحدة .كما توضح األحداث بشكل صارخ
وقت سابق من هذا الشهر يثري بالنسبة للمنظمة تساؤالت
األمهية املستمرة لوجود تعريف متفق عليه دوليا للعدوان.
مهمة تتعلق باحلكم .ومما يبعث على القلق الزيادة يف استخدام
وقد جرى االتفاق على هذا التعريف بتوافق اآلراء يف املؤمتر
حق النقض والتهديد باستخدامه يف الفترة األخرية ،ويف
الذي ُعقد يف كمباال يف عام  2010الستعراض نظام
بعض األحيان يستخدم ذلك بطريقة متنع األمم املتحدة من
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .ونأمل أن تواصل
االضطالع مبهامها األساسية .بيد أن التصويت يف املجلس
الدول التعجيل بالتصديق على التعديالت اليت أُدخلت على
يف  15آذار/مارس (أنظر  )S/PV.7138أدى إىل قلق إضايف
نظام روما األساسي بشأن جرمية العدوان.
يقتضي مزيدا من النظر يف األمر.
وامليثاق يلزمنا مببدأ السالمة اإلقليمية وحبق مجيع الشعوب
وفقا للفقرة  3من املادة  27من ميثاق األمم املتحدة،
يف تقرير املصري .واألمران مصممان ليكونا متناغمني وقد
على الدولة العضو يف املجلس اليت تكون طرفا يف نزاع االمتناع
جرى بيان العالقة بينهما مبزيد من التفصيل يف نصوص الحقة.
عن التصويت على القرارات املتخذة مبوجب الفصل السادس
وباعتماد اإلعالن املتعلق بالعالقات الودية لعام  ،1970حققت
من امليثاق .ويبدو لنا أنه كان ينبغي تطبيق هذا احلكم من
اجلمعية العامة توازنا دقيقا بني حق تقرير املصري ومبدأ السالمة
أحكام امليثاق ،وهو تصور مل يتعزز إال منذ وقوع احلدث .من
اإلقليمية .وقبل حوايل  20سنة ،قدمت ليختنشتاين مبادرة
املهم أن تنال تلك املسألة وغريها من املسائل امللحة املتعلقة
للمساعدة على تفعيل حق تقرير املصري عرب درجات خمتلفة من
باستخدام حق النقض اهتماما لدى العضوية األوسع نطاقا.
اإلدارة الذاتية .واستهدفت املبادرة تشجيع الدول على توفري
نؤيد كل اجلهود اليت سوف تساعد على منع زيادة تفاقم
مستويات مناسبة من اإلدارة الذاتية للكيانات املوجودة داخل
حدودها ،على أساس التشاور والتفاوض ومبساعدة أطراف احلالة يف أوكرانيا اليت ال تزال غري مستقرة .ونرحب بالتزام
ثالثة عند االقتضاء .وكان اهلدف من تلك األفكار احليلولة األمني العام وباجلهود اليت تبذهلا منظمة األمن والتعاون يف
دون إثارة استياء املجتمعات املحلية يف داخل الدول ،وهو أوروبا برئاسة سويسرا .ونشيد بوجه خاص باالتفاق الذي
األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل مطالبات باالستقالل .ويف مت التوصل إليه لنشر بعثة مراقبة خاصة ،ونثق بأن هذه اجلهود
الوقت نفسه ،فإن تلك األفكار ال تستبعد االستقالل بوصفه الدولية واإلقليمية ميكنها أن تسهم إسهاما كبريا يف وقف
أحد اخليارات املطروحة .ويف إطار ذلك النموذج ،تصبح تصعيد احلالة يف امليدان.
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قبل مناقشة األحداث املتضمنة يف مشروع قرار اليوم من امليثاق سلطات ومسؤوليات خاصة فيما يتعلق باملنظمة،
وبعدها ،أدت أزمة حقوق اإلنسان اخلطرية واالهنيار اجلزئي ومن مث حنو األعضاء اآلخرين واملجتمع الدويل.
على األقل لسيادة القانون إىل إشعال نريان احلالة يف أوكرانيا.
إن كوستاريكا ال تتمتع هبذه السلطة أو الصالحية،
من هنا ما برح االخنراط القوي واملبكر ملفوضة األمم املتحدة وال تتوفر هلا وسيلة الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان
السامية حلقوق اإلنسان حامسا ،ونؤيد نشر بعثة من مكتبها يف خارجي .وسالحنا هو القانون الدويل .وننظر إىل مشروع
مجيع أرجاء أوكرانيا .نعتقد أن العودة إىل سيادة القانون وتوفري القرار بوصفه وسيلة لتأكيد روح القانون والدفاع عنه .بالنظر
احلماية الفعالة حلقوق مجيع األشخاص من أبناء األقليات يف إىل اآلثار اخلطرية فإن بقائنا صامتني اآلن ،سيؤدي إىل تفاقم
البلد ،شرطان ال غىن عنهما إلجراء حوار سياسي شامل.
خماطر االنتهاكات ،ورمبا أسوأ من ذلك يف املستقبل.

السيد اوليباري (كوستاريكا) (تكلم باإلسبانية) :إن
مشروع القرار املعروض على اجلمعية العامة ()A/68/L.39
يكتسي أمهية عاملية ،ومع ذلك فإن أمهيته أكرب حىت بالنسبة
للدول الصغرية احلجم وذات املوارد املحدودة اليت تعتمد على
شرعية القانون الدويل حلماية سيادهتا والدفاع عن سالمتها،
وتعزيز األمن ،وصون السلم.

إن االنتهاك غري الشرعي للسالمة اإلقليمية ألوكرانيا
باستخدام القوة أمر واضح .كذلك من الواضح أن إحدى
الدول الثالث اليت تعهدت يف عام  1994باحترام حدود
أوكرانيا مقابل ختلي أوكرانيا عن األسلحة النووية قد أخفقت
يف اإلبقاء على التزامها ،مع ما يترتب على ذلك من آثار خطرية
بالنسبة لعدم االنتشار النووي .وهذا يشكل قلقا للمجتمع
الدويل بأسره ،ال سيما لبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب اليت أعلنت منطقتها خالية من األسلحة النووية.

إن ميثاق األمم املتحدة حيدد بوضوح احلقوق وااللتزامات
اليت ال يعترب االمتثال هلا مسألة اختيارية ،بل جيب على مجيع
الدول األعضاء يف املنظمة احترامها .ولكن رمبا يقع التزام أكرب
على عاتق الدول اخلمس اليت لديها مبوجب املادتني  23و 27

مفتوحة استنادًا إىل قواعد واضحة تقبلها مجيع األطراف،
وسلطات حمايدة وعرض خيارات حقيقية على الشعب.
وعالوة على ذلك ،جيب أن تتم ممارسة تقرير املصري من دون
استبعاد أو نفوذ أو ختويف .ومن سوء الطالع أن تلك العناصر
مل تكن قائمة يف هذه احلالة.

ينبع مشروع القرار من أزمة ثنائية حادة ذات آثار عاملية
مثرية للقلق .ولكن النص اخلاص به أوسع من أي موقع جغرايف
حمدد ،ويركز على إعادة تأكيد مبادئ ومعايري السلوك احلامسة
باملثل ،نشعر بالقلق إذ أنه ،يف ضوء اخلالفات احلقيقية أو
بالنسبة لالستقرار والسالم والتعايش على الصعيد الدويل.
املتصورة ،متثل خط العمل األول يف نشر القوة العسكرية بدالً
من بني تلك املبادئ واملعايري جيب التنويه باحترام السالمة من الشروع يف حوار .ال ميكن قبول أي من املسلكني املتبعني.
اإلقليمية للدول ،والوفاء بااللتزامات الرمسية فيما بني الدول ،فكالمها يؤدي إىل إحداث سوابق مزعجة وإضافة إىل عناصر
مبا يف ذلك رفض استخدام القوة يف تسوية املنازعات ،وممارسة أخرى تتعلق بالتصويت يف  16آذار/مارس يف شبه جزيرة
تقرير املصري ممارسة كاملة وحقيقية دون زيف أو شروط .القرم ،وتتجاوز معارضة الدستور األوكراين ،وهذا اإلجراء
لألسباب اآلنفة كلها ،فإن مشروع قرار يتعلق أيضا باحترام انتهك املمارسة املشروعة حلق تقرير املصري.
ميثاق األمم املتحدة.
لكي يكون تقرير املصري حقيقيا جيب أن تسبقه مناقشة
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إن سياسية األمر الواقع ميكن فرضها على األرض،
ولكنها لن تثبت احلقوق .وحيدونا األمل يف أن اجلمعية العامة
باعتمادها ملشروع القرار سوف تكون قادرة على تصويب
االنتهاكات اليت حصلت واحليلولة دون وقوع انتهاكات أسوأ
منها يف املستقبل ،ومن مث ضمان تعايش أكثر احتراما واستقرارا
وسلما مع احترام سيادة القانون.

27/03/2014

لقد استدعينا سفرينا من موسكو للتشاور معه .وحددنا
مشاركتنا مع روسيا ،وعلقّنا االتصاالت بني العسكريني.
وعملنا على جتميد أصول املوظفني األوكرانيني السابقني،
مبن فيهم الرئيس السابق يانوكوفيتش .وفرضنا يف األسبوع
املاضي ،جزاءات مالية ،وقمنا بإصدار أوامر حظر بشأن
تأشريات الدخول على املوظفني الروس وغريهم من املوظفني
يف شبه جزيرة القرم الذين يتحملون املسؤولية عن األزمة يف
شبه جزيرة القرم وعن هتديد سيادة أوكرانيا وسالمة أراضيها.

السيد ريشتشينسكي (كندا) (تكلم باإلنكليزية) :إن
التدخل العسكري الروسي يف أوكرانيا هتديد خطري للسلم
واألمن الدوليني .تنضم كندا إىل شركائنا وحلفائنا لتدين
مل يفت األوان لكي ختتار روسيا سبي ً
ال آخر .وتؤيد كندا
بأشد العبارات هذه اهلجمة األحادية اجلانب وغري املربرة على تأييدًا كام ً
ال اجلهود املبذولة يف نشر بعثة رصد خاصة شاملة
سيادة أوكرانيا وسالمتها اإلقليمية.
تابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا .ونرحب بدعم روسيا
مبوجب املادة  2من ميثاق األمم املتحدة ،تلتزم مجيع للبعثة .ومهما يكن من أمر ،جيب متكني البعثة من الوصول إىل
الدول باالمتناع عن التهديد القوة أو استخدامها ضد السالمة مجيع أرجاء أوكرانيا ،مبا يف ذلك شبه جزيرة القرم.
اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألي دولة أخرى .كما تؤكد
تؤيد كندا أيضًا قرار األمم املتحدة بإرسال مراقبني
املادة  2التزامات الدول بتسوية املنازعات الدولية بالوسائل للتحقيق يف املعلومات الواردة عن حدوث انتهاكات حلقوق
السلمية .إن أي حماولة لإلخالل بالوحدة الوطنية أو السالمة
اإلنسان يف أوكرانيا ،بغض النظر عن مرتكبيها املزعومني.
اإلقليمية لدولة ما تتناقض مع املقاصد واملبادئ األساسية مليثاق
وجيب أيضًا متكني تلك البعثة من الوصول إىل شبه جزيرة
األمم املتحدة.
القرم.
(تكلم بالفرنسية)
نعتقد أن أوكرانيا هلا احلق يف أن ختتار مستقبلها بنفسها
إن روسيا من خالل أعماهلا االنفرادية اليت متثلت يف اجتياح ومن دون أي إكراه أو هتديد بالعنف من جانب دول خارجية.
شبه جزيرة القرم قد انتهكت انتهاكا صارخا تلك املبادئ ونتيجة العدوان الروسي على شبه جزيرة القرم ،ورفضها
األساسية .فلم تأذن أوكرانيا باالستفتاء الذي جرى يف شبه وقف التصعيد ،فإن كندا تؤيد تأييدًا قويًا مشروع القرار
جزيرة القرم .وقد أجري بينما كانت شبه جزيرة القرم ترزح
( )A/68/L.39بشأن السالمة اإلقليمية ألوكرانيا .ويؤكد
حتت االحتالل العسكري غري الشرعي يف روسيا .لذلك يُعترب
مشروع القرار جمددًا التزام املجتمع الدويل بسيادة أوكرانيا
االستفتاء غري شرعي وباطال والغيا .وال ولن نعترف بنتائجه.
واستقالهلا السياسي ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية داخل
(تكلم باإلنكليزية)
حدودها املعترف هبا دوليًا.
بسبب رفض روسيا وقف التصعيدُ ،
اضطرت كندا (تكلم بالفرنسية)
إىل جانب شركائنا يف جمموعة السبعة وحلفاء آخرين ،إىل
يشدد أيضًا مشروع القرار على أمهية محاية حقوق مجيع
اختاذ إجراء.
األشخاص املقيمني يف أوكرانيا ،مبا يف ذلك حقوق تتار القرم
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واألقليات األخرى .أخريًا ،يدعو مشروع القرار مجيع الدول الدويل بعد فترة  10أعوام أو  20عامًا من اآلن .وكما ذكر
واملنظمات والوكاالت الدولية ملعارضة أي تغيري يف مركز شبه األمني العام بان كي  -مون مؤخرًا فأننا نقف على مفترق
جزيرة القرم أو مدينة سيفاستوبُل على أساس استفتاء  16طرق هام.
آذار/مارس الذي يعترب باطال وغري شرعي.
هذا ال ميثل إشكاال ألوكرانيا وأوروبا وحدمها ،بل
أي حماولة ترمي إىل تغيري الوضع الراهن بالتهديد باستخدام
(تكلم باإلنكليزية)
ال ميكن للمجتمع الدويل العودة إىل أيام الثالثينات من القوة إزاء ذلك ،ستكون مبثابة كبري للمجتمع الدويل بأسره.
القرن املاضي عندما كانت الدول القوية تقوم باقتطاع أجزاء وال ينبغي ألي بلد يف العامل أن يتجاهل أي حماولة من جانب
من الدول الضعيفة .جيب أن حتكم العالقات القائمة بني الدول دولة أخرى لتغيري الوضع الراهن باستخدام هذه الوسائل.
حتث الفقرة  3من منطوق مشروع القرار مجيع األطراف
سيادة القانون وليس شريعة الغاب.
حتض كندا االحتاد الروسي على احترام سيادة أوكرانيا على السعي فورًا إىل التوصل إىل حل سلمي للحالة .ويف
وسالمتها اإلقليمية واالنصياع إىل القانون الدويل ،وحتاشي ذلك الصدد ،فإن اجتماع وزيري خارجية أوكرانيا واالحتاد
وقوع املزيد من اخلسائر يف األرواح والتخلي بصورة كاملة الروسي يف  24آذار/مارس يعترب خطوة هامة .إن احلوار
عن احتالهلا لشبه جزيرة القرم .من هنا ،حنض مجيع الدول املستمر واجلاد بني الطرفني يف غاية األمهية.

كما ورد يف مشروع القرار ،نرحب باجلهود اليت يقوم
األعضاء على تأييد مشروع القرار.
السيد يوشيكاوا (اليابان) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم هبا األمني العام ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وغريها من
يا سيادة الرئيس ،على عقد هذه املناقشة اهلامة اليوم بشأن املنظمات الدولية واإلقليمية للمساعدة يف وقف تصعيد احلالة
املتعلقة بأوكرانيا .واليابان مستعدة لتأييد هذه املبادرات،
احلالة يف أوكرانيا.
وقررت املسامهة مببلغ  100 000يورو يف أنشطة منظمة
تؤيد اليابان تأييدًا كام ً
ال مشروع القرار املعنون “السالمة
األمن والتعاون يف أوروبا لتعزيز احلوار السياسي يف أوكرانيا.
اإلقليمية ألوكرانيا” ( )A/68/L.39ولذلك قررت املشاركة يف
ويف الوقت نفسه ،بغية ضمان االستقرار االقتصادي يف
تقدميه .بعد اإلذن منكم يا سيدي ،أود أن أذكر بضع نقاط
أوكرانيا والذي يواجه حاليًا ظروفًا مالية صعبة ،من احلتمي
رئيسية تتعلق مبوقف اليابان بشأن هذه املسألة.
أن يقدم املجتمع الدويل دعمه القوي هلا .وانطالقًا من هذه
إن اعتراف االحتاد الروسي باستقالل مجهورية القرم
الروح ،قررت اليابان تقدمي مسامهة مالية تصل إىل  1.5مليار
املتمتعة باحلكم الذايت ،باالقتران مع حماوالته غري الشرعية
دوالر من أجل استقرار أوكرانيا وازدهارها.
لضم شبه جزيرة القرم ،ميثل انتهاكًا لوحدة أوكرانيا وسيادهتا
أود أن أختتم كلميت بالقول أن اليابان سوف تصوت
وسالمتها اإلقليمية .إنه انتهاك واضح ملبادئ ميثاق األمم
املتحدة .وسواء نظر املجتمع الدويل إىل ما حيدث يف أوكرانيا لصاحل مشروع القرار .وأؤكد من جديد أيضًا التزام اليابان
كمتفرج أو اختار أن يهب للمساعدة والقيام بعمل مناسب ،بالسعي إىل حل سلمي للحالة يف أوكرانيا والعمل بتعاون
فإن ذلك سيترك أثر كبريا على الكيفية اليت يبدو فيها املجتمع
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وثيق مع األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية .وستُبقي
اليابان املسألة قيد نظرها ،وستواصل القيام بدور فاعل.
السيد ليو جيايي (الصني) (تكلم بالصينية) :ما فتئت
الصني تويل اهتمامًا شديدًا لتطورات احلالة يف أوكرانيا .ويف
اآلونة األخرية ،أصبح انتشار آثار األزمة األوكرانية واضحًا
جدًا .إن احلالة الراهنة املتمثلة يف املواجهة بني الطرفني أمر
ال تريد الصني أن تراه على اإلطالق.

27/03/2014

اعتمدت الصني هنجا متسقا ومتوازنا وحمايدا حنو
أوكرانيا .وقد اقترحت الصني مبادرة من ثالث نقاط تقوم
على مبادئ لتسوية األزمة يف أوكرانيا .وحتض الصني على
التعجيل يف إنشاء آلية التنسيق الدولية وتنفيذها ،مبشاركة
مجيع األطراف املعنية ،من أجل استكشاف األفكار واملفاهيم
واملقترحات والنظر فيها بغية التوصل إىل تسوية سياسية.
إن أكثر املسائل إحلاحا اآلن حتديد تلك األفكار واملفاهيم
واملقترحات للحيلولة دون زيادة تصعيد التوتر.

وتنطوي مسألة أوكرانيا على مصاحل وشواغل أطراف
ستواصل الصني بذل قصارى جهدها لتعزيز صون السلم
عديدة ،لذلك ينبغي إتباع هنج متوازن ملعاجلة املسألة .وينبغي
جلميع األطراف ممارسة ضبط النفس واالمتناع عن زيادة تفاقم واإلبقاء على احلوار ،والقيام بدور بناء على حنو أكثر يف حتقيق
احلالة ومواصلة جهودها لتسوية خالفاهتا بالوسائل السياسية تسوية سياسية لألزمة األوكرانية.
السيد شفيق (تركيا) (تكلم باإلنكليزية) :تعلق تركيا
والدبلوماسية حلل مسألة أوكرانيا يف إطار القانون والنظام.
ما برحت الصني حتض املجتمع الدويل على القيام جبهود أمهية على استقالل أوكرانيا وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية
بناءة ،مبا يف ذلك من خالل املساعي احلميدة ،للتخفيف من ووحدهتا السياسية .إن نتائج االستفتاء غري القانوين الذي ُعقد
حدة توتر احلالة يف أوكرانيا .ونعتقد أنه ينبغي لإلجراءات اليت يف شبه جزيرة القرم يف  16آذار/مارس ،كان انتهاكا للدستور
اختذهتا األمم املتحدة بشأن مسألة أوكرانيا أن جتسد توافق األوكراين ولالتفاقات الدولية ،وال ينطوي على صالحية
اآلراء بني مجيع األطراف ،وينبغي أن تفضي إىل ختفيف حدة قانونية .ال تعترف تركيا حبالة األمر الواقع .نعتقد أن إنشاء
التوترات ،وإىل حتقيق تسوية سياسية لألزمة .وتؤيد الصني حالة من األمر الواقع بالوسائل العسكرية مسألة خطرية للغاية
جهود الوساطة اليت يقوم هبا األمني العام بان كي  -مون .وعدوانية ،ورمبا ترتب عواقب سلبية على االستقرار واألمن
كذلك حنيط علمًا مبجموعة املقترحات اليت طرحتها األطراف يف املنطقة بأسرها.

تشدد تركيا بقوة أيضا على أمن ورفاه وحقوق تتار القرم
املعنية بشأن حل املسألة األوكرانية.
ويف سياق جهود الوساطة الدبلوماسية احلالية اليت تقوم األتراك الذين هم جزء ال يتجزأ من سكان شبه جزيرة القرم.
هبا األطراف املعنية ،فإن أي حماولة للمضي قدما بالتصويت منذ بداية األزمة .فقد حتلوا باملسؤولية وعربوا عن آرائهم
على مشروع القرار ( )A/68/L.39املتعلق باملسألة األوكرانية ،وشواغلهم بصورة سلمية كسابق عهدهم .سوف نواصل
متابعة حالتهم عن كثب.
لن تؤدي إال إىل زيادة تعقد احلالة.
ينبغي إجياد حل سياسي لألزمة يف أوكرانيا يتم التوصل
ما فتئت الصني تعارض التدخل يف الشؤون الداخلية
للدول األخرى وحتترم على الدوام استقالل وسيادة ووحدة إليه بالوسائل الدبلوماسية ويرتكز على السيادة والسالمة
اإلقليمية ،ويف إطار املبادئ الدميقراطية العاملية ،ووفقا للقانون
أراضي مجيع البلدان.
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الدويل واالتفاقات الدولية .سوف نواصل تضمني تلك الرسالة
يف مجيع الربامج الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة.
السيد إمنادزي (جورجيا) (تكلم باإلنكليزية) :بادئ
ذي بدء ،أود أن أعرب عن تقديرنا لكم يا سيادة الرئيس،
على فتح باب املناقشة ذات الوقت املناسب يف اجلمعية العامة
يف إطار بند جدول األعمال “منع نشوب الزناعات املسلحة”
فيما يتعلق باحلالة الراهنة يف أوكرانيا.
إن جورجيا بوصفها من بني متبين مشروع القرار
املعروض علينا ( ،)A/68/L.39تؤيد أيضا البيان الذي أدىل به
املراقب عن االحتاد األورويب .وأود أن أديل باملالحظات التالية
بصفيت الوطنية.
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إن التطورات األخرية تبني بوضوح أنه جيري تقويض
اهلياكل األمنية القائمة للنظام الدويل احلايل ،وهتديد مصداقية
األمم املتحدة .ونؤيد زيادة املشاركة الدولية يف أوكرانيا
من خالل األمم املتحدة ،ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى .نرى من الضرورة
املطلقة متكني البعثة املكلفة دوليا من الوصول إىل أراضي
أوكرانيا كلها ،كما طلبت احلكومة األوكرانية .هذا هو
موقفنا املبدئي الذي يرتكز مرة أخرى على جتربتنا اخلاصة،
ويف أعقاب استخدام روسيا حلق النقض بشأن متديد والية
بعثة األمم املتحدة يف جورجيا ،بعد ست سنوات من احلرب،
نرى فراغا ال ميكن أحدا من رصد انتهاكات حقوق اإلنسان
يف األراضي املحتلة.

تؤيد جورجيا بصورة ال لبس فيها االستقالل السياسي
تنضم جورجيا إىل نداء املجتمع الدويل من أجل عدم
ألوكرانيا وسيادهتا الوطنية وسالمة أراضيها ضمن حدودها
القيام بأي متزيق جزئي أو كلي للوحدة القومية أو السالمة
املعترف هبا دوليا .وال تعترف بأن االستفتاء الذي أُجري يف
اإلقليمية ألوكرانيا أو تعديل حدودها بالتهديد باستخدام
منطقة شبه جزيرة القرم األوكرانية يف  16آذار/مارس كان
القوة أو استخدامها أو غري ذلك من الوسائل غري املشروعة،
استفتاء قانونيا وشرعيا.
كما يرد يف مشروع القرار املعروض علينا.
إن ما حدث يف أوكرانيا يذكرنا مبا شهدناه يف جورجيا
ال بد من القيام بعمل متضافر .ال ميكننا استعادة استقرار
يف عام  ،2008عندما استولت روسيا على منطقيت أخبازيا
منظومة األمم املتحدة ومنع إلغاء القانون الدويل إال من خالل
وتسخينفايل يف جورجيا .بعد ست سنوات من احلرب،
هذا العمل .تدعو جورجيا مرة أخرى مجيع الدول األعضاء
ما زال  20يف املائة من بلدي يرزح حتت االحتالل الروسي
إىل التصويت لصاحل مشروع القرار.
غري املشروع ،مع وجود أكثر من  400 000شخص من
السيدة غونارسدوتري (أيسلندا) (تكلمت باإلنكليزية):
املشردين داخليا والالجئني واملحرومني من حق العودة إىل
ديارهم .والنداءات املستمرة اليت وجهتها جورجيا إىل االحتاد بالنسبة لبلد صغري مثل أيسلندا فإن احترام القانون الدويل
الروسي لتقدمي تعهد مماثل بعدم استخدام القوة مل تلق أُذنا والعالقات بني الدول أمر يف غاية األمهية.
إن ما قامت به روسيا من عمل يف شبه جزيرة القرم ينم
صاغية .وعالوة على ذلك ،أصبح يف اآلونة األخرية قيام
طائرات حربية روسية وطائرات روسية بدون طيار بانتهاك عن حت ٍد للمبادئ األساسية لألمم املتحدة .وضم شبه جزيرة
القرم يتناقض مع أحكام ميثاق األمم املتحدة اليت تنص ،يف
املجال اجلوي جلورجيا ظاهرة متكررة.
مجلة أمور ،على عدم استخدام القوة يف تسوية الزناعات،
واحترام سيادة الدول األعضاء واستقالهلا السياسي ووحدهتا
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وسالمتها اإلقليمية .كما انتهكت اتفاقات دولية أخرى،
من قبيل مذكرة بودابست لعام  ،1994ومعاهدة الصداقة
والتعاون والشراكة املربمة بني االحتاد الروسي وأوكرانيا
عام .1997

إن أوكرانيا يف احلالة الراهنة جديرة بكامل دعمنا
السياسي واالقتصادي .وتدعو أيسلندا إىل تقدمي الدعم الدويل
القوى ألوكرانيا ،ليس فقط هنا يف األمم املتحدة ولكن أيضا
يف املنظمات الدولية األخرى ،مبا يف ذلك املؤسسات املالية
الدولية .احلالة يف أوكرانيا تبعث على القلق الشديد جلميع
الدول اليت تُجل القانون الدويل والتعاون السلمي .من هنا،
فإن انتهاك سيادة أوكرانيا وحدودها اإلقليمية أمر غري مقبول.

السبل املفضية إىل اخلروج من األزمة.
إجياد ُ

لقد تعرضوا خلسائر فادحة ،لكن أملهم ظل باقيًا.
وال ميكننا أن نتخلى عنهم .لذلك من األمهية مبكان أيضا أن
تنجح احلكومة األوكرانية يف تلبية مطالب شعبها يف عملية
اإلصالح الدميقراطي املقبلة ،مع التأكيد على سيادة القانون
واحلوكمة الرشيدة ،ووضع تدابري قوية ملكافحة الفساد،
واملحافظة على حقوق مجيع أفراد الشعب ،مبا فيها األقليات.

فال ما يسمى باالستفتاء الذي أُجري يف  16آذار/مارس
وال ضم روسيا لشبه جزيرة القرم يغري الوضع القانوين للمنطقة.
وفقا للقانون الدويل ،شبه جزيرة القرم جزء من أوكرانيا.
أجنع طريقة لتحقيق االستقرار واألمن يف أوكرانيا تتمثل
واالستفتاء الذي أُجري ،بينما كانت القوات الروسية حتكم
سيطرهتا على شبه جزيرة القرم ،كان غري شرعي ومل ِ
يف يف تقدمي الدعم االقتصادي والسياسي للشعب األوكراين
الذي خرج إىل الشوارع يف تشرين الثاين/نوفمرب املاضي
باملعايري األساسية النتخابات دميقراطية.
ال بد من حل األزمة بالوسائل السلمية .وحنث روسيا مطالبا بالتغيري واإلصالح السياسي واالقتصادي واحترام القيم
على التعاون مع احلكومة األوكرانية ،واملجتمع الدويل بغية الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
يف هذا املنتدى ،من الطبيعي أن ينصب التركيز على
القانون الدويل ،واحلفاظ على السالم واألمن واحترام حقوق
اإلنسان .إن رسالة املجتمع الدويل واضحة ،ومفادها أن أي
انتهاكات للقانون الدويل أمر غري مقبول .من املهم إظهار
توافق آراء دويل قوي بشأن األزمة يف أوكرانيا.

وحنث مجيع األطراف على حل األزمة بالطرق السلمية
إن التصويت األخري يف جملس األمن على مشروع قرار
ملؤازرة أوكرانيا شاركت أيسلندا يف تقدميه يبني عزلة روسيا من خالل احلوار السياسي املباشر ،واحترام إرادة الشعب
األوكراين.
يف هذه املسألة (أنظر .)S/PV.7138
قام وزير خارجية أيسلندا بزيارة إىل أوكرانيا األسبوع
املاضي .لقد كانت رسالته واضحة ،أي أن أيسلندا تؤيد
بقوة الشعب األوكراين وتدين األعمال الروسية .إن استخدام
القوة العسكرية إلعادة ترسيم احلدود الوطنية أمر غري مقبول
وستكون له عواقب خطرية على مكانة روسيا دوليا .تؤيد
أيسلندا تأييدا تاما االحتاد األورويب فيما يتعلق باختاذ تدابري
تقييدية دعما ألوكرانيا.
16/35

السيدة روبياليس دي تشامورو (نيكاراغوا) (تكلمت
باإلسبانية) :ها هي اجلمعية العامة تنعقد مرة أخرى نتيجة
الستخدام القوة ضد دول ذات سيادة من خالل تدابري ترمي
إىل اإلطاحة حبكومات انتخبها املواطنون بأصواهتم .يؤدي
ذلك الشلل التام يف النظام الدستوري إىل انتشار العنف على
نطاق واسع وميهد الطريق لالنقالبات العسكرية.
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أوكرانيا رئيس نُ ِّصب بالتدخل .وتوجد يف أوكرانيا أقلية من
السكان توافق على هذه األحداث الوحشية ،وهناك جمموعة
أخرى  -هي األغلبية  -تعارضهم ،ما حدا باملجتمعات
املحلية اليت لديها حكم ذايت أن تطالب باستقالهلا” .

هذا االجتاه املتنامي لزعزعة استقرار احلكومات الشرعية
املشكلة بصورة دميقراطية بغية اإلطاحة هبا أمر مذموم ويثري
بالغ القلق ألنه ينتهك املبادئ املقدسة لعدم التدخل يف
الشؤون الداخلية للدول ،الذي يتسبب يف نشوء األزمات
فيها ،ويف تعرض شعوهبا ملأساة إنسانية حقيقة ،ومعاناة جتل
لن نعزز عاملا يسوده السالم من خالل السياسات القائمة
عن الوصف .أولئك الذين يتكلمون عن الدميقراطية إمنا هم يف على املعايري املزدوجة .لن نعزز عاملا يسوده السالم من خالل
الواقع يقوضوهنا ،باستخدامهم أساليب غري دميقراطية خلدمة تغيري األنظمة باالنقالبات .بل سوف حنقق السالم واألمن
مصاحلهم اخلاصة.
الدوليني من خالل الوحدة والتضامن واألخوة بني شعوبنا،
ين عن تكرار القول إن سياسة املعايري املزدوجة هذه ومن خالل السياسات اليت ختدم السالم والتنمية ،ومن خالل
ولن ن َ
اجلهود واحللول الدبلوماسية.
تشكل يف احلقيقة التهديد احلقيقي للسلم واألمن الدوليني.
إننا نتمسك مببدأ حق الشعوب يف تقرير مصريها،
لقد رأينا يف السنوات األخرية كيف كانوا ينظمون
وميولون ويديرون من اخلارج حاالت العنف واإلرهاب ال سيما عند ممارسته بصورة سيادية وسلمية ومشروعة عرب
الداخلية يف البلدان اليت ال ترضخ ملصاحلهم ،فيتالعبون حبقوق التصويت.
اإلنسان واحلريات املدنية من خالل محالت التضليل اليت تبدأ
ألننا نريد السالم ،ونؤمن مبنع نشوب الصراعات
من مراكز قواهم لفرض تغيري األنظمة واستبداهلا بأنظمة متتثل وتسويتها بالوسائل السلمية ،فإننا ننبذ األساليب األحادية
لسياساهتم.
اجلانب كافة ،مثل فرض اجلزاءات السياسية أو االقتصادية
ولقد أشار بوضوح مؤخرا رئيس بلدنا دانييل أورتيغا
سافيدرا يف اآلونة األخرية إىل أننا:

على االحتاد الروسي ،ألهنا تنتهك القانون الدويل وال تسهم
يف ختفيف حدة التوتر .حنن نؤيد التوصل إىل تسوية سياسية
شاملة تأيت نتيجة حسن النية من مجيع األطراف ،من أجل أن
يسود االستقرار والسالم .هلذا السبب سنصوت معارضني
مشروع القرار .A/68/L.39

“نشهد هذه األزمات يف أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب ،وآسيا ،ومؤخرًا يف أوروبا الشرقية ،وال يزال
العامل مضطربًا”َ .من ذا الذي يقلب العامل رأسا على عقب؟
السيد لورينيت سوليث (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)
إهنم أولئك الذين يريدون املحافظة على قهر الشعوب يف
كوكبنا ،ويسعون إىل إقامة أشكال جديدة من االستعمار( ،تكلم باإلسبانية) :مرة أخرى متارس بوليفيا حقها يف أخذ
وأشكال جديدة من الرق باسم الدميقراطية ،وباسم احلرية ،الكلمة أمام اجلمعية العامة.
مما يؤدي إىل إشاعة اهلمجية.
يكشف انعقاد اجلمعية العامة ملعاجلة مسألة مل يتسن حلها
“اخلطة اليت استخدمت يف اإلطاحة بالرئيس مانويل يف جملس األمن مرة أخرى ما تتبعه املنظمة يف عملها من
ثياليا يف هندوراس هي نفسها اليت شهدناه للتو يف أوكرانيا ،أساليب بالية عفى عليها الزمن .وليس من املبالغة يف شيء
وال تقل عنها يف اهلمجية والعنف وسبك الدماء! هناك اآلن يف التأكيد على أن إصالح جملس األمن وتنشيط أعمال اجلمعية
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العامة أمر ال ميكن تأجيله إلشاعة الدميقراطية فيهما وضمان ماليني الدوالرات من خالل املنظمات غري احلكومية ،وأن
أن يعمال بفعالية وفقا ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة .تطلق وسائط اإلعالم املعلومات املضللة كالقنابل ،وأن حيصل
تتابع بوليفيا عن كثب األحداث اجلارية .ويساورنا بالغ معارضو احلكومات املنتخبة دميقراطيا على الدعم املايل؟
أال يشكل ذلك هتديدا للسلم واألمن الدوليني
القلق أن نرى أن من املمكن أن يتصاعد العنف ،مؤديًا إىل
عواقب ال ميكن تصورها .وندعو األطراف إىل احلفاظ على عندما يكون بوسع أي دولة العمل باستمرار على تكديس
ضبط النفس وتسوية احلالة من خالل القنوات الدبلوماسية األسلحة واستخدام القوة العسكرية يف مجيع أحناء العامل ومن
والسياسية ذات الصلة .ونرحب باخلطوات اليت اختذها يف هذا دون احلاجة إىل ذلك؟ أال يشكل ذلك هتديدا عندما تقوم
الدول الكربى جبر بلدان أخرى إىل مواجهات جديدة
الصدد األمني العام.
بوليفيا بلد مسامل حيترم القانون الدويل ويسهم بنشاط كلما رأت ذلك مناسبا هلا؟ ال ينبغي للتهديدات وال للدبابات
يف صون السالم واألمن الدوليني .لن تتخذ بوليفيا موقفا أن حتل حمل الدبلوماسية.
من االستفتاء الذي جرى يف شبه جزيرة القرم وال من احلالة
اإلقليمية يف تلك املنطقة.

إن سلسلة اهلجمات اليت عاىن منها بلدنا يف السنوات
األخرية فرض علينا أن نظل متيقظني .بوليفيا تدين املنطق
الذي يسعى إىل فرض العزلة والعقوبات اليت جيري تنفيذها
خارج إطار القانون الدويل .لذلك تصويتنا ال ميثل تأييدا لبلد
بعينه وال إدانة لبلد معني .بل إنه تعبري عن عدم موافقتنا على
املسائل اليت تؤثر على الشعوب واليت ميكن أن تتالعب هبا
الدول الكربى ،وتقوض مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة.
لذلك السبب سوف تصوت بوليفيا ضد مشروع القرار
 A/68/L.39املعروض علينا اليوم.

عندما ال يذكر البعض القانون الدويل إال حني خيدم
مصلحتهم؟ أليس من مهددات األمن الدويل أن ينتهك
البعض سيادة الشعوب؟ أليس من مهددات األمن الدويل أن
حياول البعض بناء عامل أحادي القطب؟ أليس من انتهاك مبدأ
عدم التدخل يف الشؤون الداخلية لدولة ما أن جيري توفري

تؤيد النرويج مشروع القرار الوارد يف الوثيقة
بشأن السالمة اإلقليمية ألوكرانيا .يؤكد جمددا مشروع القرار
أمهية املبادئ األساسية مليثاق األمم املتحدة ،وال سيما التزام
مجيع الدول باالمتناع يف عالقاهتا الدولية عن التهديد باستعمال
القوة أو استعماهلا ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل

واحترامًا منها للمبادئ الدميقراطية وملبدأ املساواة يف
السيادة بني الدول ،ال تستطيع بوليفيا أن تظل صامتة إزاء
توقف العملية الدستورية ،وإزاء اإلطاحة باحلكومة املنتخبة
شرعيًا .لقد باتت عبارة “تغيري النظام” مسموعة يف أجزاء
كثرية من كوكبنا .فقد استخدمت العبارة نفسها ،وبعض
األساليب نفسها ،على مدى عدة عقود ،يف اإلطاحة حبكومات
دميقراطية يف مجيع القارات .إهنم خينقون احلكومات املنتخبة
السيد بيدرسن (النرويج) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد
وشنت احلروب باسم السالم.
دميقراطيا باسم الدميقراطيةُ .
وجاؤوا بالفقر باسم حتقيق االزدهار .هذا هو منطق املعايري النرويج تأييدا كامال البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
املزدوجة  -املعايري املزدوجة اليت تصر أقلية على فرضها على األورويب .وباإلضافة إىل ذلك ،يف ضوء املبادئ األساسية
للعالقات الدولية والقانون الدويل الذي نناقشه اليوم ،أود أن
اآلخرين.
وتتساءل بوليفيا :أال يتعرض األمن الدويل للتهديد أديل ببيان وطين باسم بلدي.
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السياسي ألية دولة ،وبتسوية منازعاهتا الدولية بالوسائل
السلمية ،يف إطار االحترام الكامل للقانون الدويل .ويؤكد
مشروع القرار إىل حد كبري أيضا التزام اجلمعية العامة بسيادة
أوكرانيا واستقالهلا السياسي ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية
داخل حدودها املعترف هبا دوليا.
إن احترام القانون الدويل أمر أساسي يف العالقات الدولية.
وحيظى ذلك بأولوية رئيسية يف السياسة اخلارجية للنرويج.
وحظر استخدام القوة من بني أهم القواعد األساسية واهلامة
مبوجب القانون الدويل .وليس ألي دولة احلق يف التدخل يف
شؤون دولة أخرى باستخدام القوة املسلحة أو باإلكراه .جيب
أن يتفاعل املجتمع الدويل عندما تُنتهك هذه املبادئ األساسية
وقواعد القانون الدويل .وعلينا أن نكون واضحني بشأن هذه
القضايا اهلامة .كذلك ،كما ذكر ممثال كوستاريكا وأيسلندا،
فإن تلك مسألة تكتسي أمهية خاصة بالنسبة للبلدان الصغرية.
ال تعترف النرويج بالضم غري الشرعي لشبه جزيرة القرم
أو سيفاستوبول .ال توجد أية تقارير مستقلة تفيد بإساءة
معاملة األقليات الناطقة بالروسية يف شبه جزيرة القرم ،أو
يف شرق أوكرانيا .إذا ثبت وقوع حاالت كهذه ،هناك عدة
آليات دولية ملعاجلة هذه احلاالت ويف إطار األمم املتحدة،
وكان من املمكن الطلب إىل جملس أوروبا ومنظمة األمن
والتعاون يف أوروبا تناول هذه احلاالت .مل تستخدم تلك
اآلليات يف شبه جزيرة القرم .ترحب النرويج باعتماد والية
بعثة الرصد اخلاصة التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوكرانيا،
ونشيد مبركز منع نشوب الصراعات لقيام بنشر املوظفني
بسرعة.
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السيد مينيالو (قربص) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد قربص
البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب واالستنتاجات
اليت خلص إليها املجلس األورويب .كذلك سوف نصوت
لصاحل مشروع القرار .A/68/L.39
إن التطورات يف أوكرانيا مصدر قلق رئيسي .وقربص
بوصفها بلدا عاىن من احتالل أجنيب ،تؤكد أمهية التمسك
مببادئ السيادة والسالمة اإلقليمية واالستقالل اليت جيب أن
تُطبق بصورة موحدة على اجلميع .حنن نعتقد أن من املمكن
التوصل إىل حل سياسي على أساس االحترام الكامل للمبادئ
وااللتزامات مبوجب القانون الدويل ،وجيب على مجيع
األطراف املعنية مراعاهتا والتقيد هبا .نشجع على اتباع هنج
توافقي وضبط النفس ،ونؤكد جمددا على أمهية هتدئة احلالة
بالوسائل الدبلوماسية.
يف هذا الصدد ،نرحب جبهود الوساطة اليت يقوم هبا
األمني العام وإرساله إىل أوكرانيا نائب األمني العام ،إلياسون،
واألمني العام املساعد ،سيمونوفيتش .ونرحب أيضا بنشر بعثة
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،فضال عن استمرار تعاون
األمم املتحدة مع اجلهات الفاعلة اإلقليمية األخرى من قبيل
جملس أوروبا.

تتمتع قربص بعالقات وثيقة مع أوكرانيا وروسيا.
ونشجع السلطات األوكرانية على التواصل مع مجيع املناطق
واملجموعات السكانية ،وضمان احلماية الكاملة حلقوق
األشخاص الذين ينتمون إىل جمموعات عرقية خمتلفة .جيب
أن تكون احلكومة اجلديدة ممثلة جلميع املواطنني األوكرانيني
ولتطلعاهتم .نشجع أيضا السلطات األوكرانية على التحقيق
طيلة األسابيع القليلة املاضية ،حاول املجتمع الدويل يف مجيع أعمال العنف .يف الوقت نفسه ،نشجع روسيا على
إشراك روسيا يف حوار سياسي مع أوكرانيا .إن النرويج سوف االلتزام بالتوصل إىل حل دبلوماسي واملسامهة يف ختفيف حدة
حتث بشدة روسيا على املشاركة يف هذه العملية السياسية من التوترات.
أجل التوصل إىل حل سياسي ،والتفاوض على حل للزناع.
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الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :لقد استمعنا إىل املتكلم من نزاهة وشرعية اجلمعية العامة يف هناية املطاف ،وهي ركائز
األخري يف املناقشة بشأن البند الفرعي (ب) من البند  33من وجودية تستند عليها الدول الصغرية والضعيفة عسكريا.
جدول األعمال .نبت اآلن يف مشروع القرار .A/68/L.39
وبناء على ذلك ،فإن سانت فنسنت وجزر غرينادين
أعطي الكلمة اآلن للمتكلمني الذين طلبوا الكالم تنظر ببالغ القلق إىل األحداث اليت وقعت مؤخرا يف القرم
تعليال للتصويت قبل التصويت .أود أن ٍ
أذكر الوفود بأن وأوكرانيا .ونكرر النداء الذي وجهته اجلماعة الكاريبية يف
تعليالت التصويت تقتصر مدهتا الزمنية على  10دقائق وينبغي بياهنا الصادر يف  5آذار/مارس من أجل التسوية السلمية
للمنازعات واحترام سيادة أوكرانيا وسالمتها اإلقليمية.
أن تديل به الوفود من مقاعدها.

السيدة كينغ (سانت فنسنت وجزر غرينادين) (تكلمت
باإلنكليزية) :إن سانت فنسنت وجزر غرينادين بوصفها دولة
صغرية تتألف من جمموعة صغرية من السكان ،وذات حدود
مفتوحه وليس لديها جيش قائم ،تدين يف استمرار وجودها
السلمي ويف كوهنا دولة مستقلة وذات سيادة إىل جمموعة قوية
من القوانني الدولية املقبولة عامليًا واليت تتضمن ميثاق األمم
املتحدة .وبوصفنا أعضاء فاعلني يف اجلمعية العامة ،نأخذ
على حممل اجلد تقييم األمني العام السابق كويف عنان يف عام
 1998ومؤداه أن مسامهات الدول الصغرية اللُبنة األساسية
يف بناء التعاون الدويل التدرجيي للصاحل العام .نتفق متاما مع
توكيد الرئيس األسبق للواليات املتحدة ،جون ف .كيندي
يف عام  1963عندما قال “إن الدول الصغرية بوسعها وعليها
املساعدة يف بناء عامل يسوده السالم”.

فاالستفتاءات االنفصالية وتلك املتعلقة بسيادة مجاعة
خمتلفة عرقيا أو تارخييا من سكان منطقة جغرافية معينة
ينبغي أال جيري التالعب هبا أو املوافقة عليها بصورة انتقائية
من قبل دول إمربيالية ُمحتملة .ونشري إىل املفارقة املحزنة
املتمثلة يف أن الدول اليت كانت األشد دعما إلعالن استقالل
كوسوفو األحادي اجلانب ترفض اآلن إعالنا كهذا من
جانب القرم ،فيما تشري الدول اليت كانت تسوق أقوى
احلجج لرفض قرار حمكمة العدل الدولية بشأن شرعية إعالن
كوسوفو االستقالل من جانب واحد إىل هذا القرار اآلن بعني
االستحسان .ونالحظ أيضا أن الذين نصحوا األرجنتني بأن
حتيط علما بشكل دقيق بآراء  99يف املائة من سكان جزر
فوكالند (مالفيناس) ينظرون اآلن إىل آراء  97يف املائة من
سكان القرم باعتبارها باطلة.
كما تشري سانت فنسنت وجزر غرينادين إىل أن املبادئ
اليت قُدمت لتربير التدخل يف أوكرانيا مماثلة بصورة مريبة لتلك
اليت ُطرحت قبل  31سنة يف سياق جارتنا يف اجلماعة الكاريبية
غرينادا .غري أن املدافعني القانونيني واملعارضني تبادلوا األماكن
يف هذه املرة.

إن إحدى املسامهات اجلوهرية اليت تقدمها الدول
الصغرية من قبيل بلدنا هي الدعوة احلثيثة من أجل املبادئ
األبدية املتجسدة يف القانون الدويل .ومع عدم وجود حماور
أيديولوجية أو جغرافية استراتيجية للقيام بعملية الطحن ،نعترب
أن لدينا التزاما رمسيا ليس فقط بصياغة تلك املبادئ ،ولكن
بالتأكد من تطبيقها باتساق ومن متسك املجتمع الدويل هبا
ولطاملا دافعت سانت فنسنت وجزر غرينادين عن مبدأ
بوصفها حقائق عاملية ،بدالً من كوهنا أدوات انتقائية وغري السالمة اإلقليمية وشجعته ،حىت يف حالة احلرب األهلية
متكافئة وغري متوقعة لزيادة طموح الدول املهيمنة أو الكبرية .واالضطرابات الطائفية املستمرة .وباملثل ،فإن سانت فنسنت
إن وجهة النظر املتحيزة يف القانون الدويل من شأهنا أن تضعف وجزر غرينادين تدافع بقوة عن الفقرة  4من املادة  2من
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ميثاق األمم املتحدة ،اليت حتظر التهديد باستعمال القوة أو الذي شارك فيه سكان جزر فوكالند (مالفيناس) .ويف كلتا
استخدامها ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألية احلالتني ،رفضنا إمكانية تقويض هذه املبادئ.
دولة .كما أننا نرى أن مبدأ تقرير املصري لسكان مل يؤت هبم
وحنن نعتقد أن السالمة اإلقليمية للدول مبدأ من مبادئ
من اخلارج ،وال سيما يف سياق إهناء االستعمار ،أمر مقدس .األمم املتحدة وقاعدة أساسية من قواعد القانون الدويل اليت

ولألسف ،فإن طابع مشروع قرار اليوم ()A/68/L.39
واحلجج اليت ساقها أنصاره الرئيسيون تشكك يف االنطباق
العاملي واملتسق للقانون الدويل على احلاالت املشاهبة من هذا
القبيل .وعلى الرغم من شعورنا بقلق حقيقي ومستمر إزاء
األحداث اليت وقعت يف القرم وأوكرانيا ،نرى أن مشروع قرار
اليوم مدفوع من قبل الدول الكربى أكثر مما حتركه املبادئ.
فالعديد من الدول الكربى على أي من جانيب هذا الزناع تُبدل
مواقفها اليت اختذهتا منذ زمن بعيد بشأن صراعات مماثلة،
وتسجل اآلن تناقضها مع نفسها يف املحضر على الرغم من
جهودها الرامية إىل إظهار أن مثة فروقا قانونية ووقائعية .ومن
املؤسف أيضا أن اجلمعية العامة مل تنظر يف السياق التارخيي
هلذا الزناع اجلغرايف السياسي حتديدا ،وال يف طابع التغيري الذي
حدث يف النظام مؤخرا يف أوكرانيا.
وجترب هذه الشواغل سانت فنسنت وجزر غرينادين على
أن متتنع عن التصويت على مشروع القرار.
السيدة كاريون (أوروغواي) (تكلمت باإلسبانية):
ستمتنع أوروغواي عن التصويت على مشروع القرار
 ،A/68/L.39على الرغم من أننا نوافق على العديد من املفاهيم
املبينة يف مشروع النص .ويف مناسبات سابقة ،أعرب بلدنا عن
آرائه بشأن الزناعات أو احلاالت اليت هتدد املبادئ األساسية
للقانون الدويل ،مثل السيادة والسالمة اإلقليمية للدول .فدعم
بلدنا الطويل األمد للقانون الدويل ولدور تعددية األطراف
يدفعنا دائما إىل العمل على حنو متسق يف إطار التمسك
بالقانون ومببدأ السالمة اإلقليمية للدول .وكانت أخر تلك
احلاالت إعالن استقالل كوسوفو من جانب واحد واالستفتاء
1427866

ينبغي أن حتترمها مجيع الدول بوصفها عنصرا أساسيا للتعايش
السلمي والتعاون بني أعضاء املجتمع الدويل .ويف ضوء هذا
املوقف القدمي العهد لبلدنا ،ويف احلالة اخلاصة بشبه جزيرة
القرم ،ترى أوروغواي أن أي إعالن ال يتماشى مع املبادئ
الدستورية للدولة األوكرانية ال ميكن أن يغري احلدود املعترف
هبا دوليا ،ومن مث فإنه ينتهك مبدأ السالمة اإلقليمية للدول.
والشرعية الدولية جيب أن تسود.

غري أن مشروع القرار يتضمن أيضا ،رغم اتساقه يف هذا
الصدد ،عناصر أخرى ذات طابع سياسي يعتقد بلدنا أهنا غري
مناسبة وأهنا تغري نطاقه إىل حد كبري .وحنن نرى أن املشروع
ينبغي أن يركز فحسب على تطبيق مبدأ السالمة اإلقليمية
للدول.
فتعزيز املبادئ الدميقراطية هو مسؤولية مجيع اجلهات
الفاعلة املشاركة يف األحداث اجلارية يف أوكرانيا .ومن املهم
أن يسهم مجيع أصحاب املصلحة هؤالء يف استقرار البلد ويف
ضمان الشرعية الدميقراطية ملؤسساته ويف إجياد حل سلمي
لتعارض املصاحل القائم يف املجتمع األوكراين ويف منع تصاعد
التوتر على الصعيدين الوطين واإلقليمي.
وأخريا ،تأمل أوروغواي أن يتسىن حل تعارض املصاحل
الذي تعاين منه أوكرانيا حاليا بالوسائل السلمية حصرا على
أساس احلوار بني األطراف ومع االحترام الكامل للقانون
الدويل والقيم الدميقراطية.
السيد إسكاالنيت هاسبون (السلفادور) (تكلم
باإلسبانية) :تؤكد السلفادور جمددا التزامها بالسالم واالحترام
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التام حلقوق اإلنسان والقانون الدويل واملبادئ املكرسة يف مواصلة البحث عن حلول سلمية ودبلوماسية تؤيد مطالبة
ميثاق األمم املتحدة .وباملثل ،نؤكد جمددا التزامنا التام بتسوية الشعب بتنمية بلده وحقه يف التنمية.
املنازعات بالوسائل السلمية وبأولوية تعددية األطراف.
وبالنظر إىل مجيع تلك النقاط ،اختذت السلفادور قرارا

ويف سياق حتليل احلالة قيد النظر ،نشري إىل تارخينا ،سياديا باالمتناع عن التصويت على مشروع القرار املعروض
وال سيما املساندة والدعم القيمني اللذين تلقينامها من علينا ،والوارد يف الوثيقة .A/68/L.39
املجتمع الدويل يف حل الصراعات الداخلية اليت أثرت على
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل املتكلم األخري،
البلد يف الثمانينات من القرن املاضي .ونؤكد من جديد تعليال للتصويت قبل التصويت.
التزامنا بالسالم واحترام حقوق اإلنسان والقانون الدويل
أعطي الكلمة ملمثل األمانة العامة.
واملبادئ املكرسة يف امليثاق .كما نشري إىل التزامنا الشديد
السيد بوتنارو (إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات)
بتسوية املنازعات بالوسائل السلمية ،ومرة أخرى ،بأولوية
(تكلم باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه ،منذ تقدمي مشروع القرار
العمل املتعدد األطراف.
 ،A/68/L.39وباإلضافة إىل الوفود املدرجة أمساؤها يف الوثيقة،
وتقر السلفادور بالصعوبات اليت يواجهها الشعب
انضمت البلدان التالية إىل مقدمي مشروع القرار :إسبانيا،
األوكراين .ومع ذلك ،نعتقد أن احلالة املعقدة اليت تواجهها
أستراليا ،إستونيا ،ألبانيا ،أيرلندا ،أيسلندا ،إيطاليا ،باالو،
أوكرانيا واملناطق املجاورة هلا ال تنعكس بشكل كامل يف
الربتغال ،بلجيكا ،بلغاريا ،بنما ،تركيا ،اجلبل األسود ،جزر
مشروع القرار  .A/68/L.39فمشروع النص ال يشجع إتاحة
مارشال ،اجلمهورية التشيكية ،جورجيا ،الدامنرك ،رومانيا،
املجال إلجراء حوار من شأنه أن جيعل إجياد حل على أساس
سان مارينو ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،السويد ،الصومال ،فرنسا،
مبادئ القانون الدويل أمرا ممكنا ،وهو حوار ينبغي أن يهدف
فنلندا ،قربص ،كرواتيا ،التفيا ،لكسمربغ ،ليختنشتاين،
بصورة رئيسية إىل وقف تصعيد الصراع وإىل ضمان حقوق
مالطة ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
اإلنسان واالستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي
النرويج ،النمسا ،نيوزيلندا ،هنغاريا ،هولندا ،الواليات املتحدة
للمنطقة.
األمريكية ،اليابان ،اليونان.
وباملثل ،تعتقد السلفادور أن مضمون مشروع القرار لن
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تبت اجلمعية اآلن يف مشروع
يساعد على حل األسباب اجلذرية لألزمة .فهو ال يدعو إىل
القرار  ،A/68/L.39املعنون “السالمة اإلقليمية ألوكرانيا”.
احلوار بني اجلهات الفاعلة والبلدان املعنية باألزمة وال يشكل
وقد ُطلب إجراء تصويت مسجل.
سابقة مناسبة للتعامل مع خمتلف بؤر التوتر بني الدول أو
أجري تصويت مسجل.
داخل الدولة الواحدة يف العامل على أسس جغرافية .ويؤيد
بلدنا اجلهود اليت يبذهلا األمني العام من أجل تشجيع احلوار املؤيدون:
املباشر بني الطرفني .ونكرر التأكيد على ضرورة تنفيذ إصالح
ألبانيا ،أندورا ،أستراليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر البهاما،
لألمم املتحدة لتمكني املنظمة من االستجابة على حنو أفضل
البحرين ،بربادوس ،بلجيكا ،بنن ،بوتان ،بلغاريا ،كابو
للواقع الدويل املعقد الراهن .والسلفادور تناشد مجيع األطراف
فريدي ،الكامريون ،كندا ،مجهورية أفريقيا الوسطى،
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تشاد ،شيلي ،كولومبيا ،كوستاريكا ،كرواتيا ،قربص،
اجلمهورية التشيكية ،مجهورية الكونغو ،الدامنرك،
اجلمهورية الدومينيكية ،إستونيا ،فنلندا ،فرنسا،
جورجيا ،أملانيا ،اليونان ،غواتيماال ،غينيا ،هاييت،
هندوراس ،هنغاريا ،أيسلندا ،إندونيسيا ،أيرلندا ،إيطاليا،
اليابان ،األردن ،كرييباس ،الكويت ،التفيا ،ليربيا ،ليبيا،
خلتنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي،
ماليزيا ،ملديف ،مالطة ،جزر مارشال ،موريشيوس،
املكسيك ،واليات ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،اجلبل
األسود ،هولندا ،نيوزيلندا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج،
باﻻو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،بريو ،الفلبني ،بولندا،
الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا،
رومانيا ،ساموا ،سان مارينو ،اململكة العربية السعودية،
سيشيل ،وسرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
جزر سليمان ،والصومال ،إسبانيا ،السويد ،سويسرا،
تايلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،توغو،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،أوكرانيا ،اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،الواليات
املتحدة
املعارضون:
أرمينيا ،بيالروس ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات،
كوبا ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،نيكاراغوا،
االحتاد الروسي ،السودان ،اجلمهورية العربية السورية،
مجهورية فزنويال البوليفارية ،زمبابوي
املمتنعون:
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العراق ،جامايكا ،كازاخستان ،كينيا ،ليسوتو ،مايل،
موريتانيا ،منغوليا ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،ناورو،
نيبال ،باكستان ،باراغواي ،رواندا ،سانت كيتس
ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين،
سان تومي وبرينسييب ،السنغال ،جنوب أفريقيا ،جنوب
السودان ،سري النكا ،سورينام ،سوازيلند ،أوغندا،
مجهورية تزنانيا املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فييت
نام ،زامبيا
اعتمد مشروع القرار  A/68/L.39بأغلبية  100صوت
مقابل  11مع امتناع  58عضوا عن التصويت (القرار
.)262/68
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :قبل أن أعطي الكلمة
للمتكلمني لتعليل التصويت بعد التصويت ،هل يل أن ِّ
أذكر
الوفود بأن تعليالت التصويت حمددة مبدة  10دقائق ،وينبغي
للوفود اإلدالء هبا من مقاعدها.
السيدة رودريغيث  -بينيدا (غواتيماال) (تكلمت
باإلسبانية) :صوتت غواتيماال مؤيدة للقرار  ،262/68الذي
اتُخذ للتو .وقد فعلنا ذلك ألننا ال نستطيع أن نؤيد تقسيم
أراضي أي دولة استنادا إىل حجج أحادية اجلانب تتذرع حبق
الشعوب يف تقرير املصري .فذلك ينتهك كال من ميثاق األمم
املتحدة والنظام الدويل الذي أُنشئ على مدى السنوات التسع
والستني املاضية .وهذا هو السبب يف أننا ال ميكن أيضا أن
نوافق على القرار األحادي اجلانب جلمهورية القرم املتمتعة
باحلكم الذايت ،واليت تشكل جزءا ال يتجزأ من األراضي
اخلاضعة لسيادة أوكرانيا ،بالدعوة إىل إجراء استفتاء ،سيربر
يف واقع األمر انفصاهلا عن أوكرانيا .كما ال ميكننا أن نقبل
اخلطوات الالحقة الرامية إىل ضم االحتاد الروسي للقرم.

أفغانستان ،اجلزائر ،أنغوﻻ ،أنتيغوا وبربودا ،األرجنتني،
بنغالديش ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم،
بوركينا فاسو ،بوروندي ،كمبوديا ،والصني ،جزر
ومن ناحية أخرى ،لدينا شواغل جدية إزاء هذا الوضع.
القمر ،جيبويت ،دومينيكا ،إكوادور ،مصر ،السلفادور،
إريتريا ،إثيوبيا ،فيجي ،غابون ،غامبيا ،غيانا ،اهلند ،وكان منشأ شواغلنا مظاهرات الشوارع اليت خرجت ضد
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احلكومة القائمة يف أوكرانيا واليت تطورت لتتحول من
احتجاجات سلمية إىل حاالت عنف وخروج على النظام
الدستوري القائم الذي قد تكون شرعيته موضع شك .ونأمل
أن يتسىن التغلب على تلك الشكوك من خالل عملية انتخابية
مفتوحة وشاملة للجميع ،حتترم متاما التنوع العرقي والثقايف
واإلقليمي للبلد ،وهو ما من شأنه متهيد السبيل لتشكيل
حكومة متعددة تسعى إلقامة عالقات ودية مع مجيع جرياهنا.
ومن املمكن أن تساعد إقامة دولة احتادية يف حتقيق تلك
األهداف .ولكن األمر يرجع إىل شعب أوكرانيا لكي يقرر
مستقبله بطريقة سيادية.
وحنن نشعر بالقلق أيضا حيال البيئة الدولية الراهنة اليت
يبدو أهنا تعود بنا إىل اخلط الفاصل بني الشرق والغرب،
والذي كنا نعتقد أنه أصبح من خملفات املاضي .وبينما نفهم
أن السياق الدويل الراهن جيعل من املستحيل العودة إىل ما كنا
نسميه يف السابق “احلرب الباردة” اليت أحلقت ضررا بالغا
بالعامل وأثرت سلبا على بلدي ،فإن أجواء التوتر تلك ،ورغم
أهنا ليست أجواء مواجهة ،جتعلنا نشعر بعدم ارتياح كبري
وهي تؤدي إىل تآكل تدرجيي لقنوات التعاون املتعددة اليت مت
بناؤها بني االحتاد الروسي والدول األعضاء الرئيسية يف منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .ونعتقد أن األحداث
اليت وقعت أوكرانيا وأدت إىل نشوب هذه التوترات تنطوي
أيضا على إمكانية جلعل البلد ساحة ميكن للجهات الفاعلة
اخلارجية الرئيسية على الساحة الدولية أن تتالقى فيها ،مبا يعود
بالنفع على العامل أمجع.

27/03/2014

اإلقليمية .ويف هذا الصدد ،نؤيد املساعي احلميدة اليت يبذهلا
األمني العام بان كي  -مون وحنن واثقون بأن منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا ،بالتعاون مع األمم املتحدة ،ميكن أن
تضطلع بدور هام يف التوصل إىل اهلدف املذكور أعاله.
السيدة أوغوو (نيجرييا) (تكلمت باإلنكليزية) :صوتت
نيجرييا مؤيدة للقرار  ،262/68الذي اختذ اليوم ،على أساس
املبدأ فحسب .وقد استرشدنا بنفس االعتبار عندما صوتنا
مؤيدين للقرار  S/2014/189الذي اختذه جملس األمن يف
 15آذار/مارس.
ونريد أن يكون مفهوما بوضوح أن نيجرييا ،بتصويتها
مؤيدة ملشروعي القرارين هذين ،ال تؤيد وال تعارض أي بلد
معني أو جمموعة من البلدان .وبدال من ذلك ،تؤمن نيجرييا
إميانا راسخا بقدسية ميثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون
الدويل ،وفقا لإلعالن بشأن حقوق الدول وواجباهتا لعام
 1949والقانون التأسيسي لالحتاد األفريقي وغريمها من
الصكوك ذات الصلة اليت حتمي سيادة الدول وحرمة حدودها
وسالمتها اإلقليمية ،فضال عن استقالهلا السياسي.

مل نستخف بقرار التصويت لصاحل هذين النصني .فقد
قيمنا األدلة املتعلقة بالقضية يف ميزان العدالة وحقيقة احلالة يف
اجلزء الذي نقع فيه من العامل .ونظرنا أيضا يف عاملية تطبيق
املبادئ اليت تعهدنا بالتمسك هبا يف تفاعلنا مع بقية العامل.
أكدا جمددا مشروعا القرارين املبادئ األساسية للقانون الدويل
ومبادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة .ونعتقد أنه جيب على
الدول أن حتترم سيادة القانون على الصعيد الدويل .وجيب أن
ويف ضوء كل ما سبق ،نوجه نداء عاجال إىل مجيع تربهن على إيالئها االعتبار الواجب للحقيقة العاملية والواضحة
األطراف ملعاجلة حالة الصراع السالفة الذكر ،وهو أمر يتطلب بأن مجيع الدول متساوية يف نظر القانون ،بغض النظر عن
قبل كل شيء التوصل إىل حل دبلوماسي للزناع بني أوكرانيا حجمها أو ثروهتا ،أو قوهتا أو نفوذها.
واالحتاد الروسي .ونتيجة من هذا القبيل جيب أن تأخذ يف
بعد فشل جملس األمن يف اعتماد مشروع القرار املعروض
االعتبار التنوع يف البلد وأن حتترم يف الوقت نفسه سالمته
عليه ،كانت نيجرييا تأمل يف إجياد وسائل بديلة ملعاجلة احلالة
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يف أوكرانيا ،كاللجوء إىل الترتيبات اإلقليمية اليت تنتمي
إليها األطراف املعنية حلسم الزناع .ولدينا اقتناع راسخ بأن
السالم ال يتحقق إال على أساس االحترام املتبادل .والواقع أن
االحترام هو األساس الذي ترتكز عليه سيادة القانون .ويف
هذا الصدد ،نعتقد بأن محاية األقليات اإلثنية ،وضمان عدم
جواز انتهاك حقوقها واحترام كرامتها ،من بني أمور أخرى،
واجب على عاتق الدول .لذلك ،ال ينبغي ألي دولة أن حترم
شعوبا برمتها من حقوقها أو جتردها من هويتها ،مبا يف ذلك
استخدام لغاهتا األصلية.

إن نيجرييا بوصفها عضوا يف حركة عدم االحنياز منذ
أمد بعيد ،لن تعترف بتكتالت السلطة أو مناطق النفوذ اليت
هتدف إىل وضع بعض موازين القوى السريعة الزوال واليت
ال تؤدي إال إىل تقويض املبادئ العاملية لألمم املتحدة وسيادة
القانون الدويل ،بدالً من التمسك هبا .ونيجرييا عاقدة العزم
على التيسري حلل سلمي للحالة يف أوكرانيا ،ويف هذا املسعى
سوف تسترشد باملبادئ املقبولة عامليًا واملنصوص عليها يف
ميثاق األمم املتحدة ويف امليثاق التأسيسي لالحتاد األفريقي،
وغريها من املبادئ املعيارية للقانون الدويل.

جيب على األمم املتحدة والدول األعضاء فيها أن تنظر
بقلق وتوجس إىل احلالة وأن تدين من دون حتفظ مجيع
انتهاكات أحكام امليثاق والقانون الدويل أينما حدثت وبغض
النظر عن مرتكبها .ستواصل نيجرييا االلتزام بسيادة القانون
واحترام أحكام ميثاق األمم املتحدة .تغتنم نيجرييا هذه
الفرصة لتكرر ندائها إىل الدول بالسعي ،قدر استطاعتها ،إىل
التماس سبُل سلمية وودية لتسوية نزاعاهتا ،بغض النظر عن
طبيعة الزناعات .تلك املبادئ مكرسة أيضا يف املادة  4من
امليثاق التأسيسي لالحتاد األفريقي الذي وقعت عليه نيجرييا
رمسيا ،وتشدد تلك املادة على وجوب احترام احلدود الدول
املعترف هبا دوليا.

السيد ارازوريز (شيلي) (تكلم باإلسبانية) :تقدر شيلي
بأن اجلمعية العامة ،بوصفها اجلهاز الرئيسي الوحيد لألمم
املتحدة الذي حيظى بعضوية عاملية ،قد حبثت احلالة يف أوكرانيا،
ألن ما يتأرجح يف كفة امليزان املبادئ املكرسة يف ميثاق األمم
املتحدة والقانون الدويل اليت تؤثر على تعايش الدول ،من قبيل
االلتزام باالمتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها
ضد السالمة اإلقليمية واالستقالل السياسي ألي دولة.
وباملثل ،نؤيد النداء املوجه إىل مجيع األطراف حلسم احلالة
سلميا من خالل احلوار السياسي املباشر ،واالمتناع عن القيام
بأعمال إنفرادية وااللتزام بوساطة دولية.
وبصورة مماثلة ،تكرر شيلي تأييدها للجهود اليت يبذهلا
األمني العام للحيلولة دون تصعيد احلالة والتوصل إىل حل
سلمي لألزمة ،ومن أجل توفري احلماية الواجبة حلقوق اإلنسان
جلميع الناس ،مبا يف ذلك مجيع األقليات .تقدر شيلي العمل
الذي تقوم به منظمة األمن والتعاون يف أوروبا وغريها من
املنظمات اإلقليمية يف هذا املجال.

ستظل نيجرييا تعارض استخدام القوة أو التهديد
باستخدامها يف تسوية الزناعات الدولية .ما برحنا حنض
على اللجوء إىل احلوار والوساطة ،وضبط النفس وإهناء النربة
اخلطابية العدائية .دعت نيجرييا إىل الوساطة والتسوية السلمية
جلميع الزناعات ،مبا يف ذلك الزناعات اإلقليمية .إن انصياعنا
الطوعي حلكم حمكمة العدل الدولية يف نزاعنا مع مجهورية
السيد نيو إيك بينغ مارك (سنغافورة) (تكلم باإلنكليزية):
الكامريون مبثابة منارة ومصدر اهلام جلميع الدول امللتزمة تعارض سنغافورة ضم أي بلد أو إقليم ،ألن ذلك يتعارض مع
بالقانون.
القانون الدويل .كذلك نعترض على أي غزو غري مربر لدولة
ذات سيادة حتت أي ذريعة كانت .تؤكد سنغافورة مبادئ
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ستواصل األرجنتني االمتثال هلذه املبادئ ،ونأسف
احترام السالمة اإلقليمية ألي دولة ذات سيادة ،وعدم التدخل
للمعايري املزدوجة اليت يستخدمها سائر أعضاء املجتمع الدويل
يف شؤوهنا الداخلية ،واحترام سيادة القانون.
لذلك تعارض سنغافورة ضم شبه جزيرة القرم إىل روسيا .الذين يعملون على تكييف أعماهلم وبيناهتم مع مقتضيات
جيب على مجيع األطراف أن حتترم القانون الدويل وأن تتخذ اجلغرافيا السياسية لتناول حاالت حمددة.
إن األرجنتني ال تؤمن باختاذ موقف ينم عن املواجهة
اخلطوات الالزمة لزنع فتيل التوتر وحل األزمة سلميا .وبناء
يعيدنا إىل العصور السابقة اليت قسمت املجتمع الدويل إىل كتل
على ذلك ،صوتت سنغافورة لصاحل القرار .262/68
السيدة برسيفال (األرجنتني) (تكلمت باإلسبانية) :يف منفصلة ومتناحرة ،وبذلك منعتها من بناء مستقبل مشترك.

 15آذار/مارس ،نظر جملس األمن يف مشروع قرار يف وقت
يتسم بالتوتر الشديد يف أوكرانيا ،وعندما كانت هناك خماطر
حقيقية حتيق باحلالة املتفاقمة اليت أدت إىل العنف .وقد صوتت
األرجنتني يف ذلك الوقت لصاحل مشروع القرار املذكور آنفا،
وكما فهمنا فإنه يوضح املعايري الدولية واملبادئ األساسية اليت
ينبغي أن يهتدي هبا املجتمع الدويل من دون اإلشارة إىل القيام
بأي أعمال يف املستقبل أو التنبؤ بنتائج افتراضية الستفتاء
مل يُعقد بعد.
يف هذا السياق ،أقتُرح مرة أخرى نص استنادًا إىل بيان
يتماشى مع تفسري املجتمع الدويل للقوانني األوكرانية الداخلية
غري املتسقة مع مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية لذلك
البلد .ويف هذا الصدد ،الحظنا عدم االتساق يف عدة بيانات.
إن ميثاق األمم املتحدة واضح جدًا وال يترك أي جمال
للتفسريات القائمة على مصاحل ظرفية لكل دولة .يعرب بلدي
عن أسفه لكون األطراف املعنية باحلالة قيد النظر اليوم مل تأخذ
يف االعتبار على النحو الواجب النداءات املتكررة اليت وجهها
املجتمع الدويل بشأن احترام املبادئ اليت نتقيد هبا مجيعا حنن
الدول األعضاء ،وهي تتعلق باحترام سيادة مبدأ السالمة
اإلقليمية والسيادة واالستقالل السياسي جلميع الدول؛
واالمتناع عن التدخل العسكري أو االقتصادي أو السياسي
يف الشؤون الداخلية للدول األخرى؛ وجعل أعماهلا متماشية
بصرامة مع القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.
26/35

ونعتزم أال تنحدر قراراتنا إىل مفهوم ينقسم فيه العامل
وفقًا للحواجز اإليديولوجية ،عامل جل ضحاياه هم شعوب
أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا .ونعتقد أن هذه احلاالت
ال ميكن حلها من خالل األعمال االنفرادية أيًا كان نوعها،
ال سيما من جانب جهات فاعلة هلا تأثريها الكبري ،وينبغي ،يف
الواقع ،أن تعتمد على الدبلوماسية البناءة .ونأمل أن تضطلع
هذه اجلهات مبسؤولياهتا.

حنن مقتنعون بأن علينا مجيعا أن نسعى إىل جتنب تشجيع
االنشقاقات وتصعيد التوترات اليت تفضي إىل املواجهة.
ونعتقد أن توقيت تقدمي مشروع القرار املعروض علينا للنظر
فيه ال يسهم يف حتقيق هدف املجتمع الدويل بأسره املتمثل يف
التوصل إىل حل سلمي وسياسي لألزمة؛ وال يسهم إال يف
جعل احلالة أكثر تعقيدا.
لن تربح األرجنتني تعمل على تعزيز التسوية السلمية
للصراع .وبناء على ذلك ،نرفض املبادرات الرامية إىل عزل
أحد الطرفني أو فرض عقوبات اقتصادية أحادية اجلانب من
شأهنا أن تقوض الظروف اليت ميكن أن تفضي إىل حوار بات
ملحًا للغاية .ونؤكد مرة أخرى على وجوب أن يركز املجتمع
الدويل جهوده على إقناع أطراف األزمة األوكرانية بالشروع
يف حوار بناء سوف يتيح هلم التوصل إىل حل سلمي للحالة
الراهنة ،وبالتمسك الصارم حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين
الدويل ،واحترام حقوق مجيع األقليات العرقية واللغوية والثقافية
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وبدراسة مشروع القرار نفهم منه أن الغرض منه هو
والدينية .ويف الوقت نفسه ،ينبغي أن تندرج اجلهود اليت يبذهلا
املجتمع الدويل بشكل صارم يف إطار القانون الدويل وميثاق إقامة هذه املبادئ الراسخة والتأكيد عليها .واستنادًا على هذا
األمم املتحدة بغيه حتقيق السالم الداخلي يف ذلك البلد ،وهتيئة الفهم ،صوت مؤيدين القرار.
مناخ يفضي إىل مفاوضات دولية.
السيد جا سونغ نام (مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية)

إن موقفنا واضح من السالمة اإلقليمية وعدم التدخل يف
الشؤون الداخلية للدول األخرى ،سواء من خالل الوسائل
السياسية أو االقتصادية أو العسكرية ،وهو موقف يتسق مع
أعمالنا .ومع ذلك ،يف هذا الوقت ،يسري القرار 262/68
يف اجتاه حيد من احلوار ومن إمكانية حل الصراع بالوسائل
السلمية .ولذلك فقد امتنعنا عن التصويت .ويف الوقت نفسه،
فإننا نؤيد بشدة اخلطوات اليت اختذها األمني العام يف هذا
الصراع ويف مجيع الصراعات اليت تشارك فيها دول أعضاء يف
األمم املتحدة.
السيدة آل ثاين (قطر) :تتابع دولة قطر عن كثب الوضع
يف أوكرانيا ،ونود أن نرى ح ً
ال عاجال لألزمة هناك على أساس
توافقي ،وبناء على املبادئ املشتركة للقانون الدويل وميثاق
األمم املتحدة .عليه ،وانطالقًا من إمياننا بالتسوية السلمية
والتوافقية للمنازعات ،فإننا نشجع مجيع األطراف على االلتزام
بعمد التصعيد والسعي إىل التوافق واحلوار الشامل واالخنراط
بشكل بناء وبروح تعاونية من أجل إجياد حل توافقي.

(تكلم باإلنكليزية) :صوت وفد مجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية معارضًا القرار  262/68املعنون “السالمة
اإلقليمية ألوكرانيا” .ويف هذا الصدد ،وعلى سبيل املتابعة،
أود أن أوضح موقف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.
فيما يتعلق باألزمة الراهنة يف أوكرانيا ،فإن سببها الذي
ال يتطرق إليه الشك هو تدخل الواليات املتحدة وغريها من
البلدان الغربية يف الشؤون الداخلية ألوكرانيا وما تقوم به هذه
الدول من التحريض على الفوضى واالضطراب .واملوقف
املبدئي جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية هو املعارضة
والرفض التامني ألي حماولة لإلطاحة باحلكومات الشرعية
والنظم االجتماعية عن طريق أشكال من التآمر من بينها
التدخالت والضغوط والثورات امللونة .حتترم مجهورية كوريا
الشعبية الدميقراطية حقوق الشعب األوكراين وخياراته القائمة
على أساس احترام مبدأ املساواة يف احلقوق وحق الشعوب
يف تقرير مصريها ،على النحو املنصوص عليه يف ميثاق األمم
املتحدة والقوانني واألنظمة الدولية األخرى.
لقد تدخلت الواليات املتحدة والبلدان الغربية األخرى
بصورة غري مشروعة يف الشؤون الداخلية ألوكرانيا ،وقامت
بالتحريض على الفوضى واالضطرابات ،فأوصلت بذلك عدم
االستقرار والعنف والصراع بني فئات الشعب األوكراين إىل
مستويات خطرية .ذلك هو السبب الرئيسي يف إعادة الوحدة
بني القرم وروسيا.

لقد استندنا يف اختاذ قرار التصويت على مشروع القرار
الذي اعتمد للتو على أساس قانوين ،حيث أن مضمونه يركز
على املواثيق واألعراف الدولية وميثاق األمم املتحدة ومبادئ
القانون الدويل ،وهي مبادئ مشتركة ومتفق عليها مبا فيها
االلتزامات مبوجب امليثاق باالمتناع عن التهديد باستخدام
القوة أو استخدامها ،وتسوية املنازعات الدولية بالوسائل
السلمية ،وااللتزام بالسيادة واالستقالل السياسي والوحدة
من املمارسات الراسخة لدى الواليات املتحدة أن تتدخل
والسالمة واإلقليمية للدول األعضاء ،وأمهية احلفاظ على يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة حمدثة فيها الفوضى
حوار سياسي شامل.
وسفك الدماء بغرض اهليمنة على العامل .على وجه اخلصوص،
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شهدها املجتمع الدويل منذ اهنيار النظام العاملي السابق الذي
حكمته اعتبارات الثنائية القطبية وعقلية احلرب الباردة .ومن
مث ،فإن األزمة احلالية يف أوكرانيا ما هي إال جتسيد خطري
ملخلفات نظام سابق كنا نأمل أن يكون بالفعل قد أصبح
جزءًا من املاضي.

تفرض الواليات املتحدة بال رمحة العقوبات والعزلة واحلصار
على مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،وهتددها علنا
مبا جتريه من تدريبات عسكرية .باإلضافة إىل ذلك ،ال تزال
الواليات املتحدة تص ّعد مؤامرهتا التارخيية ضد مجهورية كوريا
الشعبية الدميقراطية حىت وصلت هبا إىل درجة خطرية وغايات
متطرفة .ختدم كل تلك األعمال أغراض الواليات املتحدة
رغم اقتناعنا بثوابت ومبادئ القانون الدويل ،وبأن
والبلدان الغربية يف خنق مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،األسلوب األمثل حلل األزمات اليت شهدها املجتمع الدويل
وما ذلك إال ألننا ال نتفق معهم يف كل شيء.
السبل الدبلوماسية ،بعيدا عن التصعيد.
يتمثل يف اللجوء إىل ُ
وتشري مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل أن عملية نؤمن أيضا بأن العامل حباجة ماسة إىل عملية شاملة هتدف إىل
توحيد القرم وروسيا قد جرت بطريقة مشروعة من خالل إعادة صياغة نظامه الدويل ليتوائم مع معطيات الواقع ،وأن
استفتاء يستند إىل رغبات شعب القرم متشيا مع احلق يف يأخذ أيضا يف احلسبان عناصر هامة كان ينبغي أن تكون
تقرير املصري املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة .ولذلك الشاغل األكرب للمجتمع الدويل خالل العقدين اآلخرين.
صوت وفد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية معارضًا القرار ونالحظ يف هذا الشأن أن ثوابت القانون الدويل ال تتعامل
 .262/68باإلضافة إىل ذلك ،حنن عازمون على معارضة كل يف أحيان كثرية بنفس درجة االتساق مع الشواغل األمنية
اجلهود اليت ترمي إىل اإلطاحة باحلكومات الشرعية والنظم للدول ،بينما يتوجب بالفعل األخذ يف االعتبار بعض هذه
االجتماعية ،وإىل املساس باحترام حق شعب القرم وخياره ،الشواغل على الصعيديني اإلقليمي والدويل لتحقيق االستقرار،
املستند إىل مبدئي املساواة يف احلقوق وتقرير املصري املنصوص وتعزيز التعاون وعالقات حسن اجلوار بني الدول يف هناية
عليهما يف ميثاق األمم املتحدة والقوانني واألنظمة الدولية املطاف .ومن املؤكد أيضا أن هناك تناقضا يف أحيان أخرى
بني رغبات الشعوب واألطر القانونية اليت حتكمها ،مما يتطلب
األخرى.
ويف اخلتام ،حيدونا األمل يف أن تسوى احلالة الراهنة حتقيق توازن بني هذه العنصرين.
ّ
ما دام مل يتم التعامل مع هذه الظواهر بفعالية بغية التوصل
يف أوكرانيا بطريقة عادلة مبا حيقق السالم واالستقرار وفقا
لرغبات الشعب األوكراين ومصاحله ،عمال بالقوانني واملبادئ إىل حلول وآليات ابتكارية قادرة على اإلجناز ،وتفادي
املعترف هبا دوليا ،ال سيما مبدئي املساواة يف احلقوق وتقرير ازدواجية املعايري وانتقائية املفاضلة بني املصاحل تارة واملبادرة
تارة أخرى ،ستندلع األزمات الدولية واإلقليمية الواحدة تلو
املصري للشعوب.
السيد خليل (مصر) :جنتمع اليوم لنناقش قضية هامة األخرى ،وسيظل النظام الدويل عاجزا عن احتوائها .لذلك
متس النظام الدويل بأسره وتؤثر عليه .ونعتقد أن هذا هو امتنعت مصر عن التصويت على القرار  262/68الذي
املدخل الصحيح لتناوهلا والتعامل معها .إن النظام الدويل اعتمد للتو.
السيد نغوين تراك با (فييت نام) (تكلم باإلنكليزية):
احلايل مل يأخذ يف اعتباره ما شهده العامل من تطورات على
مدار ربع القرن األخري ،ومل يلتفت للتغريات اجلذرية اليت تتابع فييت نام احلالة يف أوكرانيا وشبه جزيرة القرم باهتمام
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وبصورة وثيقة ،ونتمىن على األطراف املعنية التحلي بضبط يف أقرب وقت ممكن ارتكازا على املصاحل املشروعة جلميع
النفس ،والتماس احللول السياسية للوضع الراهن حلسم القضايا األطراف املعنية.
بالوسائل السلمية على أساس احترام املبادئ األساسية للقانون
السيد لبان (مجهورية مولدوفا) (تكلم باإلنكليزية) :لقد
الدويل وميثاق األمم املتحدة والتطلعات املشروعة للشعب تابعت مجهورية مولدوفا بقلق بالغ تطور احلالة يف أوكرانيا،
لتحقيق استقرار احلالة ،من أجل إحالل السالم واالستقرار يف وما برحت تشعر بقلق عميق إزاء التطورات اليت حدثت يف
املنطقة والعامل.
هذا البلد املجاور والصديق .ويف هذا السياق ،أكدنا بالفعل
السيد ميزا كوادرا فيالسكويز (بريو) (تكلم
باإلسبانية) :صوتت بريو مؤيدة للقرار  ،262/68املعنون
“السالمة اإلقليمية ألوكرانيا” ،وأدلينا ببيان آخر يعرب عن
موقفنا الثابت يف احلض على احترام مبادئ القانون الدويل
وميثاق األمم املتحدة .ويف هذا الصدد ،تعتقد بريو أن احلل
السلمي للزناعات ،واحترام املعاهدات الدولية جوهريان
لضمان السالم واألمن الدوليني.

موقفنا يف دعم مبادئ القانون الدويل اليت تنطبق على مجيع
الدول األعضاء ،ويف هذه احلالة بالذات املتعلقة بأوكرانيا
فإهنا تنطبق على استقالهلا وسيادهتا وسالمة أراضيها داخل
حدود معترف هبا دوليا ،وفقا مليثاق األمم املتحدة ،مبا يف ذلك
املادة  .2نعتقد أيضا أن االتفاقات الثنائية واالتفاقات املتعددة
األطراف تشكل جمموعة القوانني الدولية اليت جتب مراعاهتا،
مبا يف ذلك يف حالة أوكرانيا.
بينما نرحب بالتزام السلطات األوكرانية باحترام ومحاية
حقوق مجيع األشخاص يف أوكرانيا ،مبن فيهم الذين ينتمون
إىل أقليات ،نعترف بأنه ال ميكن النظر والبت يف مستقبل
أوكرانيا إال ارتكازا على اإلرادة احلرة جلميع أبناء أوكرانيا
وطموحاهتم ،من دون أي تأثري خارجي.

تقر بريو جبهود األمني العام لتشجيع الوساطة ،ويف هذا
الصدد ،ندعو إىل حوار بناء وشامل يأخذ يف االعتبار املصاحل
املشروعة جلميع األطراف املعنية اليت حتتفظ بريو بعالقات ودية
وتعاونية معها .وفيما يتعلق بالقانون الدويل ،يعتقد بلدي أن
من اجلوهري حتاشي العودة إىل القوى املحركة اليت عفى عليها
الزمن واليت كانت مشحونة باالنقسامات واملواجهات وبالتايل
نأسف إلجراء ما يسمى باالستفتاء يف شبه جزيرة القرم.
قوضت تقدم شعوبنا وتنميتها.
لقد أعربت حكومة مجهورية مولدوفا عن موقفها يف 16
السيد بامرونغوفونغ (تايلند) (تكلم باإلنكليزية) :لقد آذار/مارس ،وتكرر أن ما يسمى باالستفتاء يف شبه جزيرة
درست تايلند بعناية القرار  262/68وقررت التصويت القرم ال ميكن أن يكون شرعيا ،ألنه يتعارض مع الدستور
مؤيدة له نظرًا لألمهية البالغة اليت تعلقها تايلند على املبادئ األوكراين والقانون الدويل .بالنظر إىل الظروف اليت جرى يف
املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل ،ظلها االستفتاء املزعوم ،ال ميكن أن يعرب ذلك االستفتاء حبرية
وال سيما احترام سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية ،وإجياد حل عن إرادة الشعب وال يتفق مع القوانني واملعايري الدولية ذات
سلمي للزناع .تقر تايلند بأن احلالة الراهنة معقدة وحساسة .الصلة .إن مجهورية مولدوفا تؤازر شعب أوكرانيا ،وستقدم
ونأمل أمال وطيدا يف بذل كل اجلهود من أجل التخفيف كل الدعم املمكن للجهود الرامية إىل التغلب على األزمة
من حدة التوترات فورا وإبقاء الباب مفتوحًا أمام احلوار احلالية بطريقة سلمية وفقا ملبادئ القانون الدويل.
الذي سيفضي إىل التوصل إىل حل سياسي ،واستعادة السالم
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لقد أكدت كازاخستان مرارا يف بياناهتا متسكها باملبادئ
نشيد جبهود األمم املتحدة اجلارية فيما يتعلق باألزمة،
ونتطلع إىل مواصلة الدور البناء الذي يقوم به األمني العام األساسية للقانون الدويل.
بان كي  -مون ،ومنظومة األمم املتحدة برمتها يف هذا الصدد.
وحنن حريصون على أن تظل أوكرانيا دولة مستقرة
كما نرحب بقرار  21آذار/مارس الذي اختذه املجلس الدائم ومستقلة وذات سيادة .وحتقيق االنتعاش االقتصادي يف
ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا لنشر بعثة رصد خاصة يف أوكرانيا ميثل األولوية الرئيسية والشرط األساسي لتطبيع احلالة
أوكرانيا ،وهو قرار اختذ هذه املرة بتوافق اآلراء ،وميثل قدوة يف البلد بشكل كامل.
حسنة لكي حتتذي هبا األمم املتحدة.
وكازاخستان تنتهج دائما سياسة خارجية مستقلة تقوم
إن األزمة يف أوكرانيا جتر صعوبات على النظام احلايل على أساس توازن املصاحل .وموقف كازاخستان ،القائم
للعالقات بني الدول واألمم املتحدة .ومما يكتسي أمهية بالغة على أن الزناعات ينبغي حلها من خالل املفاوضات حتت
هنا لعمل هذه املنظمة بشكل خاص وعمل نظام األمن الدويل رعاية األمم املتحدة ،يعرب عن آراء ومصاحل الغالبية العظمى
والعالقات الدولية برمته ما يلي :تنفيذ املبادئ الدولية بشأن من دول العامل .ويف ظل الظروف احلالية احلرجة ،علينا أن
سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا ،وسيادة القانون ،نأخذ يف احلسبان احلقائق الراهنة واألمر الواقع .ومن املهم
مبا يف ذلك يف سياق العالقات الثنائية واملتعددة األطراف؛ للغاية االستماع إىل صوت العقل والبحث عن كل السبل
واحترام حقوق اإلنسان؛ والتعبري حبرية وإنصاف عن اإلرادة املمكنة للتوصل إىل تسوية سلمية لألزمة بالوسائل السياسية
الشعبية
والدبلوماسية ويف إطار الصيغ املتفق عليها دوليا.
بوصفنا بلدا عاىن من صراع االنفصال الذي استمر على
وهتيب كازاخستان جبميع األطراف املعنية أن تُنحي
أراضيها ألكثر من  20عامًا ،وهو صراع مل حيسم بعد وطال العواطف وكيل االهتامات واالهتامات املتبادلة جانبا وأن
أمده ،نتوق إىل حل الزناعات بالوسائل السلمية واحلوار .هلذا ترفض لغة اإلنذارات النهائية واجلزاءات .وينبغي أال نسمح
السبب صوت وفدي لصاحل القرار  ،262/68تأييدا الحترام مبزيد من التصعيد يف التوترات وأن نتفادى جعل الوضع
ميثاق األمم املتحدة ومبادئه.
أكثر تعقيدا ،ألن ذلك قد تكون له عواقب ال ميكن التنبؤ

السيد عبد الرمحانوف (كازاخستان) (تكلم
باإلنكليزية) :إن األزمة يف أوكرانيا مؤملة وحساسة جدا
بالنسبة لكازاخستان .فلعدة قرون ،عاشت الشعوب
الكازاخستانية والروسية واألوكرانية يف وئام ووفاق .واليوم،
كازاخستان وطن ألبناء كازاخستان ،والروس ،واألوكرانيني،
ويف ضوء كل ذلك ،امتنعت كازاخستان عن التصويت.
والتتار ،واألملان ،والبولنديني ،والكوريني ،والكثريين غريهم
السيد رجا زيب شاه (ماليزيا) (تكلم باإلنكليزية) :إن
الذين يعيشون يف سالم ووئام .إننا نريب معا أطفالنا ونعمل
احترام ميثاق األمم املتحدة ذو أمهية بالغة لصون السالم واألمن
على تعزيز الوحدة والصداقة وهتيئة مستقبل مزدهر ألرضنا
الدوليني .وامليثاق جيسد مبادئ املساواة يف السيادة بني الدول
املشتركة ،كازاخستان.
هبا على الصعيدين اإلقليمي والعاملي على السواء .وحنن على
أهبة االستعداد لتشجيع ودعم جهود الوساطة الدولية وتييسر
عملية املفاوضات بني مجيع األطراف وقياداهتا هبدف التوصل
إىل حل للوضع يف أوكرانيا يف أقرب وقت ممكن.
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األعضاء وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية ألعضاء املنظمة.
وما فتئت ماليزيا تتمسك بتلك املبادئ النبيلة .وهنيب جبميع
األطراف أن تتقيد باملبادئ اليت جيسدها ميثاق األمم املتحدة.
وتقدر ماليزيا عالقاهتا الوثيقة مع كل من روسيا
وأوكرانيا .ويف هذا الصدد ،حنث البلدين على الدخول يف
حوار واستكشاف مجيع السبل املمكنة إلجياد حل سلمي.
ونأمل أن يتبع الطرفان هنجا معتدال وأن يعمال من أجل
التوصل إىل حل ودي .وتؤيد ماليزيا أيضا مجيع اجلهود
السلمية ،مبا يف ذلك املبادرة الدبلوماسية الدولية الرامية إىل
تسوية احلالة يف أوكرانيا.

A/68/PV.80

اإلقليمية وحرمة حدودها املعترف هبا دوليا ،واليت تشكل
القاعدة األساسية للعالقات الدولية والنظام القانوين الدويل.
وحنن نؤيد بقوة تسوية مجيع الصراعات بني الدول األعضاء
من خالل احلوار السياسي على أساس املبادئ املذكورة أعاله.

ويف حاالت الصراع املسلح أو األزمات السياسية اليت
ترتبط بالعالقات بني الدول ،ال ميكن التوصل إىل حل يتناىف
مع القانون الدويل ،ال سيما عندما يتعلق األمر بالقواعد
األساسية مثل االلتزام باحترام سيادة الدول وسالمتها
اإلقليمية .ونعتقد أن التقيد الصارم بالقواعد ذات الصلة
بالعالقات الودية والتعاون بني الدول ووفاء الدول حبسن نية
وتأمل ماليزيا أن جيري استنفاد مجيع اجلهود قبل النظر يف بااللتزامات اليت تعهدت هبا أمور يف غاية األمهية لصون السالم
اختاذ تدابري أخرى .وجيب على مجيع األطراف املعنية أن حتترم واألمن الدوليني.
السيدة ريتشاردز (جامايكا) (تكلمت باإلنكليزية):
سيادة القانون وأن تتصرف بروح املسؤولية وأن هتدف إىل
إجياد حل سلمي .ونعتقد أن توخي مجيع األطراف االعتدال تلتزم جامايكا التزاما راسخا مببادئ ومقاصد ميثاق األمم
يف تصرفاهتا ميكن أن يسهم يف التوصل إىل حل مستدام .املتحدة ،مبا يف ذلك احترام السالمة اإلقليمية للدول ذات
وال نود أن نرى تصعيدا للحالة وحنث مجيع األطراف على السيادة ،فضال عن تسوية املنازعات بالوسائل السلمية .ويف
ممارسة ضبط النفس .وجيب إيالء األولوية العليا ملصاحل الشعب هذا الصدد ،ما زلنا نشعر بالقلق إزاء احلالة يف أوكرانيا ونعترب
األوكراين ورفاهه وأمنه ،مع مراعاة آثار ذلك على االستقرار أن تعقيدات الوضع تتطلب من املجتمع الدويل أن يتصرف
بطريقة حازمة ،ولكن متوازنة .ويستند ذلك إىل رأينا القائل
والسالم يف املنطقة بوجه عام.
السيد موساييف (أذربيجان) (تكلم باإلنكليزية) :بأنه يتعني على مجيع الدول ،كبريها وصغريها ،أن حتترم سيادة
صوتت أذربيجان مؤيدة للقرار  262/68بشأن السالمة القانون ومبادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة .ويكفل ذلك
اإلقليمية ألوكرانيا .ويستند موقفنا إىل الفهم التايل :تبعث محاية الضعيف من القوي ويضمن جتنب استخدام القوة أو
احلالة الراهنة يف أوكرانيا على القلق الشديد وتتطلب استمرار التهديد باستخدامها .ومن املهم أيضا أن يطبق املجتمع الدويل
اجلهود الدولية واإلقليمية من أجل وقف التصعيد يف األزمة املبادئ اليت يقوم عليها امليثاق بطريقة تتوخى املساواة ،ليتفادى
والتوصل إىل حل سلمي وتفاوضي وفقا للقانون الدويل بذلك حدوث توتر ال لزوم له يف سبيل حتقيق مكاسب
سياسية جزئية.
ولدستور أوكرانيا.
وبعد تقييم هذه االعتبارات ،قررت جامايكا االمتناع عن
وتدين مجهورية أذربيجان الزنعات املتطرفة والراديكالية
واالنفصالية جبميع أشكاهلا ومظاهرها ،وتؤكد من جديد التصويت على القرار  ،262/68ألننا نرى أنه يتضمن بعض
التزامها املطلق باملبادئ األساسية لسيادة الدول وسالمتها االفتراضات اليت رمبا تؤدي يف الواقع إىل مزيد من التوترات يف
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املنطقة ،مما يترتب عليه تأخري البحث عن حل سلمي .ومتشيا
مع بيان اجلماعة الكاريبية الصادر يف  5آذار/مارس ،2014
ال تزال جامايكا تؤيد الدعوة إىل استخدام الوساطة الدولية و/
أو املفاوضات ملعاجلة الشواغل املتعلقة باألمن وحقوق اإلنسان
يف أوكرانيا حتت رعاية األمم املتحدة .كما نؤكد من جديد
الدعوة اليت وجهتها اجلماعة الكاريبية إىل مجيع األطراف
املعنية لكي تلتزم بضبط النفس وتتصرف مبسؤولية من أجل
احلد من التوترات وجتنب زعزعة االستقرار يف تلك املنطقة.
السيد مونكادا (مجهورية فزنويال البوليفارية) (تكلم
باإلسبانية) :صوت وفد مجهورية فزنويال البوليفارية معارضا
للقرار  262/68بشأن احلالة يف أوكرانيا ألننا نعتقد أن القرار
ال يويل االهتمام الالزم للحالة السياسية الدقيقة اليت جنمت عن
إسقاط النظام الدستوري الدميقراطي يف تلك الدولة األوروبية،
األمر الذي أدى إىل إنشاء حكومة أمر واقع.
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وعالوة على ذلك ،فإننا نشعر بالقلق إزاء االجتاه املتزايد
لإلطاحة حبكومات منتخبة دميقراطيا على يد مجاعات تتبىن
أيديولوجيات متطرفة موروثة عن أولئك الذين كانوا مسؤولني
يف املاضي عن اندالع احلرب العاملية الثانية واإلبادة املنهجية
ملاليني من البشر ،والذين يظهرون جمددا اآلن يف أوكرانيا،
بتواطؤ وعدم اكتراث من قبل بعض الدول ،إلثارة العنف
من أجل التحريض على الكراهية والتعصب ومعاداة السامية
وكراهية األجانب والعنصرية ،مما يزيد من خماطر نشوب
صراع ستترتب عليه آثار ال ميكن التنبؤ هبا.
ومجهورية فزنويال البوليفارية تكرر الدعوة إىل احلوار
واملفاوضات بني األطراف من أجل التغلب على األزمة
السياسية يف أوكرانيا .وحنن مقتنعون بأن األمر متروك للشعب
األوكراين لتسوية خالفاته بالطرق السلمية من خالل حوار
دميقراطي وشامل للجميع بغية إعادة إرساء النظام الدستوري
الذي جرى تقويضه .وينبغي للمجتمع الدويل أن يدعم احلوار
املباشر بني األطراف لإلسهام يف صالحية سيادة القانون يف
ظل الدميقراطية ،مع مراعاة املصاحل املشروعة جلميع أبناء
خمتلف الطوائف واملناطق األوكرانية.

وفزنويال تؤكد من جديد التزامها بتعزيز ومحاية ودعم
النظام الدويل والقانون الدويل ومؤسساته وحقوق اإلنسان
واحلريات األساسية .وموقفنا الوطين ،القائم على سند
دستوري ،يتسق مع املبدأ الذي مت وضعه يف احتاد أمم أمريكا
السيد السو مندوسا (إكوادور) (تكلم باإلسبانية):
اجلنوبية والذي يعارض أعضاء االحتاد مبوجبه بشكل قاطع
إجراء تغيريات يف النظام الدستوري الدميقراطي لدول املنطقة .يتابع بلدي عن كثب األحداث اخلطرية يف أوكرانيا منذ العام
ويؤكد بلدي جمددا رفضه لإلطاحة باحلكومة األوكرانية املاضي ،عندما بدأت املظاهرات يف مدينة كييف وتصاعدت
املنتخبة دميقراطيا على يد مجاعات متطرفة ،أدت أعماهلا  -اليت االحتجاجات طوال شهر كانون األول/ديسمرب  ،2013وبعد
تشجعها قوى خارجية مرتبطة جبماعات املعارضة اليت تشكل ذلك يف كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير من هذا العام ،لتتحول
جزءا من حكومة األمر الواقع يف أوكرانيا  -إىل أحداث إىل معارك شوارع أثارهتا عناصر عنيفة على كال اجلانبني،
واليت تسببت يف خسائر بشرية ومادية تفاقمت بفعل الوجود
مروعة وإىل تقويض الدميقراطية وسيادة القانون يف البلد.
غري املسؤول لسياسيني أجانب ،شجعوا املحتجني على رفض
وبالنظر ألثرها السليب على السالم واالستقرار يف تلك
احلكومة األوكرانية .وهيأت دورة العنف ظروفا مواتية
املنطقة ،فإن هذه احلالة ال ميكن جتاهلها ألهنا هتدد أمن قطاعات
إلنشاء حكومة غري نظامية يف أوكرانيا ،مل توضح حىت اآلن
كبرية من أبناء الشعب األوكراين الذين يعتقدون أن حقوقهم
اإلجراءات اليت اتُبعت من أجل عزل رئيس ُمنتخب دميقراطيا.
اإلنسانية ،مبا يف ذلك حقهم يف احلياة ،عرضة للخطر.
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اجلمعية العامة ،ولكنها ميكن أن تكون اآلن أكثر جناحا يف
التوصل إىل حل سلمي للحالة .وننوه بالعمل اهلام الذي
تضطلع به بعثة رصد حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة يف
أوكرانيا وبعثة التقييم التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا.

وسبقت تلك األحداث اخلطرية جدا االستفتاء الذي
جرى يف  16آذار/مارس يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم
الذايت ويف مدينة سيفاستوبول .وهذه األحداث ذات أمهية
حامسة لدى النظر يف بند جدول األعمال املعروض علينا ألن
التدخل األجنيب يف الشؤون الداخلية ألوكرانيا بدأ قبل يوم
السيد بوقدوم (اجلزائر) (تكلم باإلنكليزية) :امتنعت
 16آذار/مارس بوقت طويل .ولألسف ،فإن القرار  262/68اجلزائر ،إىل جانب العديد من البلدان األخرى ،عن التصويت
أغفل ذكر ذلك.
على القرار املعروض علينا للنظر فيه اليوم .ورغم امتناعنا عن
ويف هذا الصدد ،يود وفدي أن يذكر ما يلي :أوال ،يؤيد التصويت ،نود أن نعيد التأكيد على االلتزام الصارم باملبادئ
بلدي مبادئ السالمة اإلقليمية وحق الشعوب يف تقرير املصري .واألهداف املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة ،وال سيما تلك
ثانيا ،يرى بلدي أن االستفتاء املحلي ال يكفي لتربير إجراء الواردة يف املادتني  1و  2واليت تشري إىل السالمة اإلقليمية
تغيري يف السالمة اإلقليمية ألي دولة .ثالثا ،تدين إكوادور واالستقالل السياسي والسيادة ،فضال عن املساواة يف احلقوق
أي تدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى وأي شكل وتقرير املصري .وحنن نعترب تلك املبادئ الركائز الرئيسية
من أشكال التدخل ،سواء كان ذلك يف صورة توغل مسلح للعالقات الدولية واألساس للقانون الدويل.
أو عدوان أو احتالل أو فرض حصار اقتصادي أو عسكري.
واجلزائر تفخر بعالقتها الوثيقة والودية مع كل من االحتاد
رابعا ،حنن نرفض التدخل اخلارجي يف شؤون أوكرانيا والذي الروسي وأوكرانيا ،وال يسعها إال أن تنضم إىل الدعوة إىل
تسبب يف زعزعة االستقرار السياسي يف ذلك البلد منذ العام مواصلة وتعزيز احلوار لتجنب التصعيد من أجل حل اخلالفات
املاضي .خامسا ،ال يعترف بلدي ،إكوادور ،باحلكومات اليت والتخفيف من حدة اآلثار غري املرغوب فيها .ومما يثلج
يتم إنشاؤها يف أعقاب اهنيار نظام دميقراطي .وحنن نعارض صدورنا مجيع اجلهود الرامية إىل هتدئة التوترات احلالية ،مبا يف
نزوع بعض الدول إىل التسبب يف تغيري النظام من خالل ذلك جهود األمني العام الذي نؤيد مساعيه الشخصية يف
استخدام القوة أو التهديد باستخدامها .سادسا ،ال يعترف هذا الصدد .ومن البديهي أن اجلزائر ستواصل اإلسهام يف
بلدي بشرعية أي جزاءات أحادية اجلانب تسعى أي دولة أو حتقيق هذه الغاية ،سواء بشكل مباشر أو يف إطار املجموعات
جمموعة من الدول إىل فرضها على دولة أخرى خارج نطاق السياسية واإلقليمية اليت ننتمي إليها من أجل ختفيف حدة
ميثاق األمم املتحدة.
التوترات.

ولكل هذه األسباب ،امتنع بلدي عن التصويت على
القرار.
السيد الزاريف (بيالروس) (تكلم بالروسية) :ترحب
بيالروس جبميع اجلهود الرامية إىل إجياد حل سلمي للصراع
يف أوكرانيا وهتدئة األوضاع يف املنطقة .وتؤيد بيالروس
أوال وقبل كل شيء اللجوء إىل آليات أقل متثيال بكثري من
1427866

السيدة فلوريس (هندوراس) (تكلمت باإلسبانية):
صوتت مجهورية هندوراس مؤيدة للقرار  262/68على أساس
االحترام الكامل ملبادئ سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية،
واليت تشكل مصدر إهلام للمجتمع الدويل ومتثل األساس مليثاق
األمم املتحدة .وتلك املبادئ تساعد على إجراء حوار بناء
بني اجلهات السياسية الفاعلة حلل نزاعاهتا بالوسائل السلمية،
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وينبغي أن تظل األساس ملثل هذه العملية .وهندوراس على جيب أن يتم يف اإلطار الدستوري للدولة ،ووفقا لإلجراءات
ثقة بأن القرار ال يعزز املبادئ اليت قامت عليها األمم املتحدة القانونية السارية.
فحسب ،ولكنه ميثل أيضا وسيلة لصون السالم واألمن والنظام
إن ليبيا تؤكد أمهية احلوار واملساعي الدبلوماسية حلل
الدويل .وأخريا ،فإننا نناشد بقية املجتمع الدويل االستمرار يف املشاكل القائمة بني الدول ،وداخل الدول ،وترى بأنه جيب
احترام مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول.
على كل الدول أن متتنع عن استغالل الظروف الداخلية

السيد فرييرا (كابو فريدي) (تكلم بالفرنسية) :تعتقد
كابو فريدي أن املبادئ املقبولة عامليا للقانون الدويل جيب
أن تكون مصدر توجيه ودعم للعالقات بني الدول .وقد
صوتت مجهورية كابو فريدي مؤيدة للقرار  262/68ألننا،
بوصفنا دولة عضوا يف األمم املتحدة ،نرى أن حل أي نزاع
ال ميكن أن يتحقق إال من خالل احترام املبادئ ،مبا يف ذلك
تلك املنصوص عليها يف ميثاق املنظمة ،واليت هتدف إىل تعزيز
وحفظ السالم يف العامل.

الصعبة للدول األخرى للتدخل يف شؤوهنا واملساس بسيادهتا
ووحدة أراضيها .إن ليبيا تأمل يف أن تتمسك األطراف املعنية
بضبط النفس وعدم التصعيد والعمل على الوصول إىل حل
سلمي حيفظ حقوق اجلميع ،فأوكرانيا واالحتاد الروسي بلدان
متجاوران حمكومان بالتعايش مع بعضهما وعليهما أن يستثمرا
عالقاهتما التارخيية ومصلحة شعبيهما إلجياد حل يؤدي إىل
تطبيع العالقات بينهما يف أقرب وقت ممكن ،وعلى املجتمع
الدويل أن يشجعهما على ذلك.

السيد نتواغي (بوتسوانا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم
سيدي الرئيس ،على إتاحة الفرصة يل لشرح موقف بوتسوانا
خبصوص القرار  262/68بشأن السالمة اإلقليمية ألوكرانيا،
الذي اختذته اجلمعية للتو.

وبالنيابة عن احلكومة ،أود أيضا أن أشري إىل أن تصويت
كابو فريدي ميثل أوال وقبل كل شيء تصويتا لصاحل السالم
على الصعيدين العاملي واإلقليمي وإىل أهنا صوتت على هذا
النحو ،اقتناعا منها بأن احلوار السياسي والبحث عن حلول
سلمية وتفاوضية ال يزاالن يشكالن املسار الواجب اتباعه
دأبت بوتسوانا على متابعة األحداث اجلارية يف
لتسوية نزاعات من قبيل الزناع قيد النظر حاليا.
أوكرانيا عن كثب وبقلق بالغ .ويساورنا قلق عميق جراء
السيد الدباشي (ليبيا) :لقد صوتت ليبيا مؤيدة للقرار الصراع وتصاعد التوتر بني دولتني جارتني تتمتعان بالسيادة
 262/68انطالقا من التزامها بالدفاع عن مبادئ القانون وتربطهما عالقات تارخيية قوية للغاية .وال نزال نأمل يف
التوصل إىل حل دبلوماسي ودي لألزمة على أساس املثل العليا
الدويل ومبادئ ميثاق األمم املتحدة.
حنن يف ليبيا ندرك اخللفيات التارخيية ملسألة شبه جزيرة مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل.
القرم وندرك مصاحل االحتاد الروسي يف أوكرانيا ،ولكن
ال ميكن أن نتجاهل مبدأي احترام سيادة الدول ووحدة
أراضيها ،فهما مبدآن راسخان يف ميثاق األمم املتحدة،
والقانون الدويل .كما أن ميثاق االحتاد األفريقي الذي تنتمي
إليه ليبيا ينص بكل وضوح على احترام احلدود القائمة للدول
عند االستقالل .ومن مث ،فإن أي تغيري حلدود إقليم أي دولة
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ويف هذا السياق ،تود بوتسوانا إعادة تأكيد إمياهنا القوي
بأحكام ميثاق األمم املتحدة والقانون التأسيسي لالحتاد
األفريقي ،وحتديدا فيما يتعلق باحترام املساواة يف السيادة بني
الدول ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية .ونعتقد أن تلك األحكام،
إىل جانب غريها من مبادئ القانون الدويل ،ضرورية لصون
السلم واألمن الدوليني.
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إن بوتسوانا بالتايل ال تؤيد تفكيك الدول ذات السيادة،
سواء من خالل إعالنات االستقالل األحادية اجلانب أو عن
طريق إكراه قوى خارجية .وكما تعلم اجلمعية العامة ،فقد
تصرفت بوتسوانا باستمرار وفقا لتلك املبادئ يف املاضي ألننا
نعتقد أن هلا أمهية قصوى يف صون السلم واالستقرار الدوليني.
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إن باراغواي تكرر متسكها مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم
املتحدة ،ألهنا تشكل املفاهيم التوجيهية األساسية لسياستنا
اخلارجية .وبالتايل ،فإن حكومة باراغواي تعتقد أن أفضل
وسيلة إلجياد حل للحالة الراهنة تتمثل يف إجراء حوار مباشر
ومفتوح ،يفضي إىل التوصل إىل حل سلمي وسياسي للزناع.

السيد نازاريان (أرمينيا) (تكلم باإلنكليزية) :نود أيضا
وتدرك بوتسوانا متاما أن األزمة السياسية يف أوكرانيا
قد حدثت ،ضمن مجلة أمور ،جراء اإلزاحة غري الدستورية أن نأخذ الكلمة ،شرحا للموقف بشأن القرار 262/68
لرئيس منتخب دميقراطيا .لذلك ،فإننا نعتقد أن من املهم الذي اختذته اجلمعية العامة للتو.
ما فتئت أرمينيا ،وعلى مر السنني ،تتبىن موقفا قائما على
للغاية ،يف هذا املرحلة ،إتاحة املجال الكايف الستمرار اجلهود
الدبلوماسية اليت تبذل حاليا على املستوى الثنائي بني أوكرانيا املبادئ فيما خيص تعزيز الدميقراطية واحلريات واحلقوق،
وروسيا وعلى الصعيد الدويل حىت هنايتها املنطقية .ويتمثل مبا يف ذلك وعلى وجه اخلصوص تساوي الشعوب يف احلقوق
أملنا املستمر يف أن حتقق تلك العمليات نتيجة إجيابية وودية ،وحقها يف تقرير مصريها ،بوصفها قيما ومبادئ عاملية تؤمن
ال تؤدي فحسب إىل إهناء العداء بني أوكرانيا وروسيا ،بل هبا اجلمعية العامة وتقوم على أساس ميثاق األمم املتحدة.
إن مفتاح حل أي أزمة يتمثل يف العمل يف إطار القانون
أيضا إىل تيسري حتسني العالقات بني هاتني الدولتني املتمتعتني
بالسيادة .وبوتسوانا ترى أنه من الضروري بالنسبة للمجتمع الدويل والسعي إىل إجياد حل مبكر للخالفات من خالل
احلوار والتعاون .واحلالة الراهنة يف أوكرانيا مسألة حساسة،
الدويل اتباع هنج متوازن وحمايد إزاء الصراع.
وحنن نعتقد بقوة أنه ال ميكن التوصل إىل حل دائم إال بني
ونظرا لتلك االعتبارات ،امتنعت بوتسوانا عن التصويت
الطرفني املعنيني عرب احلوار وبطريقة سلمية وتفاوضية.
على القرار.
واحلوار السلمي هو أيضا عملية مسؤولة .وحنن نؤيد
السيد سكابيين ريكياردي (باراغواي) (تكلم وجهة النظر ،اليت جرى اإلعراب عنها يف هذه القاعة يف
باإلسبانية) :يود وفد باراغواي تقدمي التعليل التايل المتناعه مناسبات سابقة عديدة ،واليت تفيد بأنه ال ميكن التوصل إىل
عن التصويت على القرار  ،262/68املعنون “السالمة حلول من خالل اإلدالء بتصرحيات أو عرب قرارات تتخذها
اإلقليمية ألوكرانيا”.
اجلمعية العامة .وعلى هذا األساس ،صوت وفد بلدي معارضا
تابعت حكومة باراغواي عن كثب األحداث اليت وقعت للقرار الذي اتُخذ للتو.
يف شبه جزيرة القرم .وذلك أمر يهمنا ألننا نعترب االحتاد
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل املتكلم األخري
الروسي وأوكرانيا بلدين شقيقني ،يربطنا هبما تعاون يف خمتلف تعليال للتصويت .وبذلك ،تكون اجلمعية قد اختتمت هذه
املجاالت .وقد ساعدنا السكان املنحدرون من أصل روسي املرحلة من نظرها يف البند الفرعي (ب) من البند  33من
وأوكراين يف بلدنا على تطوير جماالت شىت يف بلدنا .ويعين جدول األعمال.
ذلك التقارب أننا نتمىن كل التوفيق هلذين البلدين.
رفعت اجللسة الساعة .13/00
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