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برنامج العمل

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :قبل أن نواصل عملنا ،أود مناقشات مواضيعية بشأن مواضيع محددة وعرض مشاريع
أن أتشاور مع اللجنة بشأن مسألة بالغة األمهية .باألمس القرارات والمقررات المقدمة في إطار جميع بنود جدول
تلقيت رسالة من املمثل الدائم للكامريون حييل هبا مشروع األعمال المتعلقة بنزع السالح واألمن الدولي والنظر فيها
القرار  ،A/C.1/73/L.69املعنون “تدابري بناء الثقة على الصعيد
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :كان من املقرر أن تستمع
اإلقليمي :أنشطة جلنة األمم املتحدة االستشارية الدائمة املعنية اللجنة اليوم إىل إحاطة يقدمها سعادة السيد جان كلود برونيه،
مبسائل األمن يف وسط أفريقيا” .وأبلغين السفري بأن مشروع السفري املتجول لفرنسا ،بشأن التهديدات اإلجرامية العابرة
القرار قدم بعد املوعد النهائي بسبب املشاورات املطولة يف للحدود ومكافحة االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية
املنطقة ،مبا يف ذلك يف العواصم.
واألسلحة اخلفيفة ،بصفته رئيساً ملؤمتر األمم املتحدة الثالث
وبالنظر إىل الظروف االستثنائية للتأخر يف تقدمي مشروع
القرار وأمهيته يف تعزيز جدول أعمال نزع السالح الدويل ،هل
يل أن أعترب أن اللجنة توافق على قبول مشروع القرار يف الوقت
احلاضر ،حبيث يكون متاحا الختاذ قرار بشأنه يف مرحلة البت
من عمل اللجنة؟

الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل املتعلق مبنع
االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من
مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه .بيد أنين أُبلغت بأن
السفري برونيه مل يتمكن من االنضمام إلينا اليوم بسبب طارئة
أُسرية .وقد طلب من سعادة السيد يان هوانغ ،سفري فرنسا

يتضمن هذا احملضر نص اخلطب والبيانات امللقاة بالعربية وترمجة اخلطب والبيانات امللقاة باللغات األخرى .وينبغي أال تُقدم
التصويبات إال للنص باللغات األصلية .وينبغي إدخاهلا على نسخة من احملضر وإرساهلا بتوقيع أحد أعضاء الوفد
املعين إىل .Chief of the Verbatim Reporting Service, Room U-0506, (verbatimrecords@un.org) :وسيعاد
املصوبة إلكرتونيا يف نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة (http://documents.un.org
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لدى مؤمتر نزع السالح ،أن يتلو إحاطته .وأنا متأكد من أن
اللجنة بأكملها تشاركين يف اإلعراب عن عميق تعاطفها مع
السفري برونيه .إن أفكارنا وصلواتنا تنصرف له ولعائلته يف هذا
الوقت العصيب.
وبعد اإلحاطة اليت يقدمها السفري هوانغ ،ستحول اللجنة
اجتماعها إىل اجتماع غري رمسي إلتاحة الفرصة للوفود لإلدالء
بتعليقاهتا ،غري أنه لن تطرح أسئلة ،ألن السفري برونيه ليس
هنا لإلجابة عليها .ومن مث ،ستستمع اللجنة إىل املتحدثني الـ
 22الباقني ضمن جمموعة “أسلحة الدمار الشامل األخرى”
مث تواصل مناقشتها حول جمموعة “الفضاء اخلارجي (اجلوانب
املتعلقة بنزع السالح)”.
وعند الظهر ،وفقًا للقرار الذي اختذته اللجنة باألمس
(انظر  ،)A/C.1/73/PV.15سنبدأ يف االستماع إىل بيانات
يف إطار جمموعة “األسلحة التقليدية” ،مع إعطاء األولوية
للمندوبني غري املقيمني يف نيويورك ،وبطبيعة احلال ،لبيانات
اجملموعات.
أرحب اآلن ترحيباً حاراً بالسفري هوانغ وأعطيه الكلمة.
السيد هوانغ (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :يف البداية ،أود
أن أعتذر بالنيابة عن السيد جان كلود برونيه ،الذي اضطر
مساء أمس إىل إلغاء رحلته إىل نيويورك ألسباب شخصية .وقد
طلب مين أن أحل حمله ،ويسرين أن أفعل ذلك .ولذلك فسأقرأ
نيابة عنه اإلحاطة اليت أعدها الجتماعنا هذا الصباح.
“يسر فرنسا أن تقدم إىل اللجنة األوىل تقرير مؤمتر
األمم املتحدة الثالث الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ
برنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته
والقضاء عليه ،الذي عقد يف الفرتة من  18إىل 29
حزيران/يونيو.
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“إن برنامج العمل ،إىل جانب الصك الدويل
للتعقب الذي يكمله ،مها أداتان أساسيتان لتحديد
األسلحة التقليدية وحتقيق السالم واألمن الدوليني،
يف الوقت الذي يتم فيه تداول أكثر من  900مليون
من قطع األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف مجيع
أحناء العامل ،ويف الوقت الذي تقتل فيه هذه األسلحة
 500 000ضحية كل عام .إن االجتار غري املشروع
باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ينتهك احلظر الدويل
على هذه األسلحة .وتسهم هذه األسلحة يف زعزعة
استقرار اجملتمعات ،وإطالة أمد النزاعات ،وعرقلة التنمية،
وهي ال تسبب تفاقم آفة اجلرمية املنظمة فحسب ،بل
تغذي اإلرهاب أيضاً .وقد شهدت فرنسا ذلك مباشرة،
مثلها مثل الدول األخرى ،يف شكل اهلجمات اليت
ارتكبت على أراضيها يف كانون الثاين/يناير وتشرين
الثاين/نوفمرب .2015
“وقد أولت فرنسا ،بالنظر إىل املدى الكامل
ملسؤوليتها ،األولوية مبجرد تعيينها رئيساً للمؤمتر املعين
بربنامج العمل ،لتعبئة اجملتمع الدويل بأكمله واجلهات
الفاعلة ذات الصلة للعمل على إجناح مؤمتر االستعراض.
وعلى الصعيد الوطينّ ،
شكل هذا االلتزام جزءاً من
اسرتاتيجية لتعزيز مكافحة االجتار باألسلحة التقليدية،
أسفرت عن اختاذ العديد من تدابري التعاون ،اليت سأذكر
واحدة منها فقط  -وهي مبادرة التنسيق الفرنسية -
األملانية يف منطقة غرب البلقان.
“وقد عكس ذلك االلتزام أيضا اجلهود املخلصة
اليت يبذهلا بلدنا يف سبيل تعددية األطراف بوصفها وسيل ًة
للعمل من أجل السالم .وكما تعلم اللجنة ،فإن برنامج
العمل هو الصك العاملي الوحيد القائم على توافق اآلراء
الذي حيوز القدرة على حتديد السبل املشرتكة للتصدي
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للتحدي العاملي الذي ميثله االجتار باألسلحة الصغرية
واألسلحة اخلفيفة جبميع أبعاده .وهلذا السبب حدد
بلدي جمموعة من األولويات الطموحة ملؤمتر االستعراض.
“ولتحقيق هذه األهداف ،نفذت فرنسا عملية
ومكمة ،والدليل على ذلك
حتضريية شفافة وشاملة ُ
تنظيمنا ما يقرب من  10جلسات تشاورية غري رمسية
يف نيويورك وجنيف ،وكذلك يف العواصم .وقد شاركت
يف عدد من احللقات الدراسية املواضيعية واإلقليمية اليت
عقدها مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح ،الذي
نود أن نعرب عن شكرنا له والذي كان إسهامه ذا قيمة
كبرية من حيث املعرفة واخلربة .وقد مت تعميم مسودتني
لوثيقة ختامية قبل وقت ٍ
كاف  -كانت األوىل يف كانون
الثاين/يناير والثانية عشية املؤمتر.
“لقد اعتمدنا هنجا شفافا وعقدنا حوارات بناءة يف
مجيع مراحل تنظيم املؤمتر .وللمرة األوىل يف إطار برنامج
العمل ،كانت مجيع اجللسات العامة مفتوحة أمام اجملتمع
املدين ،مما أتاح مشاركة واسعة النطاق للغاية من جانب
املنظمات غري احلكومية ودوائر الصناعة .وكانت تعبئة
الدول ممتازة بالفعل  -شاركت  98دولة يف النقاش العام،
مبا يف ذلك سبع دول شاركت نيابة عن جمموعات من
الدول ،ما ميثل زيادة كبرية مقارن ًة مع مؤمتر االستعراض
السابق.
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( ،A/CONF./192/2018/RC/3املرفق) ،تضمنت إعالنًا
سياسيًا وخطتني تنفيذيتني تتعلقان بربنامج العمل والصك
الدويل للتعقب ،فض ً
ال عن فرع خمصص لتعزيز التعاون
أقر املؤمتر -
الدويل الكايف والفعال واملستدام .وأخرياًّ ،
وهذا مهم للغاية  -جدول متابعة للفرتة .2024-2018
“وأود أن أذكر فقط بضع نقاط جوهرية إلبراز
التقدم الكبري الذي نعتقد أنه قد أُحرز ،والذي يعكس
إىل حد كبري أولويات الرئاسة الفرنسية.
“تش ّدد الوثيقة اخلتامية على مسألة مكافحة حتويل
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة والسيطرة عليها
بشكل فعال؛ وتعلن أن خطة عام  2030وأهداف
التنمية املستدامة تشكالن إطارين لتنفيذ برنامج العمل؛
وتعرتف بالبعد اجلنساين للعنف املتصل باألسلحة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة ،ال سيما فيما يتعلق بالعنف
العائلي؛ وتشدد على األمهية احلامسة للتعاون اإلقليمي
والدويل ،خاصة يف مكافحة الشبكات؛ وتؤكد على أمهية
املساعدة وبناء القدرات؛ وتوفر جدوال ملتابعة املراحل
التالية من العملية ،مبا يف ذلك عقد اجتماعات كل
سنتني ،يستعرض واح ٌد منها تنفيذ هدف مكافحة حتويل
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.

“ومع ذلك ،جيب أن نعرتف بأن املناقشات
واجهت صعوبتني ،مما أدى إىل التصويت مرتني خالل
اجللسة األخرية  -كان التصويت يف املرة األوىل بشأن
مسألة الذخرية يف برنامج العمل ويف املرة الثانية بشأن
اإلشارة إىل خطة التنمية املستدامة لعام .2030

“ويرحب اجلدول الزمين أيضاً باقرتاح األمني العام
إلنشاء آلية متويل متعددة الشركاء يف إطار صندوق بناء
السالم .أخريًا ،ينوه بالتحديات احملتملة اليت تشكلها
التقنيات اجلديدة لتصنيع األسلحة الصغرية واألسلحة
اخلفيفة ،مثل أسلحة البوليمرات واألسلحة املعيارية وما
إىل ذلك .كما أنه يكلف األمني العام بتقدمي توصيات
بشأن هذه املسألة.

“وبالرغم ذلك ،أسفر عمل املؤمتر عن اعتماد
وثيقة ختامية مؤلفة من  21صفحة بتوافق اآلراء

“يف اخلتام ،نعتقد أنه جيب احلفاظ على الزخم،
والذي لدينا له أسس جيدة .ال يزال بلدي ملتزما التزاما
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تاما بالتنفيذ الفعال لربنامج العمل والصك الدويل عقود من بدء نفاذ تلك الوثائق الدولية اهلامة .ونشجب حقيقة
للتعقب ،مبا يف ذلك من خالل عملية ما بني الدورتني ،أنه يتم استخدام هذه األسلحة منذ عام  2012يف سورية
واليت ستبدأ قريباً ،ال سيما هبدف تنظيم االجتماع املقبل والعراق وماليزيا واململكة املتحدة .ال ميكننا قبول أن يصبح
استخدام هذه املواد األمر الطبيعي اجلديد.
الذي يُعقد كل سنتني يف عام ”.2020
نأسف ألنه مل يتم يف العام املاضي متديد والية آلية التحقيق
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أشكر السفري هوانغ على
املشرتكة بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة
إحاطته اإلعالمية.
متشيا مع املمارسة املتبعة يف اللجنة ،سأعلق اآلن اجللسة بشأن استخدام األسلحة الكيميائية يف سورية .لقد كانت آلية
إلتاحة الفرصة للوفود لتقدمي أية تعليقات أو مالحظات غري هامة إلثبات احلقائق .إن عملها القيم واملهين كان قد أكد أن
النظام السوري مسؤول عن أربعة هجمات باألسلحة الكيميائية
رمسية على اإلحاطة اإلعالمية اليت استمعنا إليها للتو.
وأن داعش كان مسؤوالً عن هجومني آخرين.
ُعلقت اجللسة الساعة  10/20واستؤنفت الساعة
إن الرفض احلازم والواسع النطاق لإلفالت من العقاب
.10/25
على استخدام األسلحة الكيميائية كان قد أدى إىل انعقاد
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اللجنة اآلن إىل
الدورة االستثنائية الرابعة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية
املتكلمني الباقني يف إطار جمموعة “أسلحة الدمار الشامل
األسلحة الكيميائية ،واليت دعت خالهلا األمانة الفنية ملنظمة
األخرى”.
حظر األسلحة الكيميائية إىل وضع ترتيبات لتحديد هوية
السيدة شاليسكان (تركيا) (تكلمت باإلنكليزية) :إن املتسببني يف استخدام هذه األسلحة يف سورية .وقد دعمت
انتشار أسلحة الدمار الشامل ونظم إيصاهلا يشكل هتديدا تركيا بقوة هذه املبادرة يف الهاي .كما أن تنفيذ هذا القرار
خطريا لألمن الدويل .وخطر حيازة جهات من غري الدول هلذه يكتسي أمهية حامسة.
األسلحة يشكل مصدر قلق بالغ .وبسبب موقعنا قرب املناطق
نتوقع أن يتم وضع الرتتيبات الالزمة بسرعة ،وفقًا هلذا
خطرا كبريًا لالنتشار فإننا نراقب بعناية التطورات
اليت تشكل ً
القرار .ونرحب كذلك حبقيقة أنه ،مبوجب هذا القرار ،ستقدم
يف هذا اجملال ونشارك يف اجلهود اجلماعية لوضع تدابري لعكس
أمانة املنظمة معلومات إىل اآللية الدولية واحملايدة واملستقلة
مسار هذا التوجه املقلق .إننا نويل أمهية ملعاهدات احلد من
للمساعدة يف التحقيق واملالحقة القضائية لألشخاص املسؤولني
األسلحة وعدم االنتشار ،وكذلك لنظم مراقبة الصادرات
عن اجلرائم األشد خطورة مبوجب القانون الدويل املرتكبة يف
كوسيلة ملنع هذا االنتشار.
اجلمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس  .2011وننوه مع
إن استخدام األسلحة الكيميائية من قبل أي شخص ،يف التقدير مبذكرة التفاهم املوقعة مؤخراً بني منظمة حظر األسلحة
أي مكان وحتت أية ظروف ،هو جرمية ضد اإلنسانية وانتهاك الكيميائية واآللية لوضع هذا التعاون موضع التنفيذ.
لربوتوكول جنيف لعام  1925واتفاقية األسلحة الكيميائية
إننا نشعر بالقلق ألن بعثة تقصي احلقائق التابعة ملنظمة
وقرارات جملس األمن .حنن ندين بأقوى العبارات استخدام
حظر األسلحة الكيميائية حددت استخدامات أخرى لألسلحة
األسلحة الكيميائية الذي ظهر من جديد ،ودون مساءلة ،بعد
الكيميائية يف سورية ،واليت مل يتم التعرف على مرتكبيها بعد.
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كما نشعر بالقلق إزاء الثغرات والتناقضات واالختالفات املتبقية
يف إعالن النظام السوري بشأن برناجمه لألسلحة الكيميائية
وخمزوناته .إننا حنث النظام على التعاون الكامل مع املنظمة،
وفقًا اللتزاماته مبوجب اتفاقية األسلحة الكيميائية.
ونأمل من املؤمتر االستعراضي التفاقية األسلحة الكيميائية
الذي سيُعقد الشهر املقبل أن يتيح فرصة لتقييم الوضع احلايل
فيما يتعلق باستخدام تلك األسلحة وتعزيز تنفيذ االتفاقية.
وعلى اجلانب اإلجيايب ،نرحب بالتدمري التام ألسلحة ليبيا
الكيميائية املتبقية من الفئة  ،2وكذلك تدمري العراق الكامل
جململ خمزوناته املعلن عنها من خملفات األسلحة الكيميائية،
على النحو الذي أبلغ عنه املدير العام .ويف هذه املناسبة ،نود
أن نشارك اآلخرين يف الدعوة إىل عوملة االتفاقية ودعوة الدول
املتبقية  -إسرائيل وجنوب السودان ومجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية ومصر  -لالنضمام إليها.
أيضا أن نؤكد جمد ًدا دعمنا التفاقية األسلحة البيولوجية
نود ً
والتكسينية باعتبارها اإلطار الرئيسي فيما يتعلق باستخدام تلك
املواد واجلهود املبذولة لتحقيق عامليتها .ورغم أن نتائج املؤمتر
االستعراضي الثامن مل تكن مرضية ،يسعدنا أن اجتماع الدول
األطراف الذي ُعقد يف كانون األول/ديسمرب املاضي أسفر عن
برنامج عمل جديد لفرتة ما بني الدورتني .ويف ذلك السياق،
نؤيد تقدمي مجيع الدول األطراف يف االتفاقية تقارير طوعية لبناء
الثقة.
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وتدمري تلك األسلحة وتدعو إىل مواصلة اجلهود من أجل حتقيق
عاملية هذه االتفاقية .إن استخدام األسلحة الكيميائية من قبل
أية جهة ،يف أي مكان أو حتت أية ظروف ،أمر غري مقبول
ً
صارخا لاللتزامات الدولية مبوجب االتفاقية
انتهاكا
ويشكل
ً
والقانون الدويل .وال بد من حماسبة مساءلة مجيع اجلهات
املسؤولني ة عن استخدام تلك األسلحة .وتدعو األرجنتني أيضاً
كل الدول إىل التقيد الصارم بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية األسلحة
الكيميائية.
وتشارك األرجنتني يف برنامج السلطة الوطنية للشراكة
واإلرشاد .وتنظم بالتعاون مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية
دورات دراسية إقليمية بشأن املساعدة واحلماية يف حاالت
الطوارئ الكيميائية وإدارة السالمة واحلماية من املواد الكيميائية
يف املختربات .ونلتزم كذلك باجلهود املبذولة للتوعية بشأن
باالتفاقية.
ويستمر وقوع األحداث اليت تستخدم فيها املواد الكيميائية
كأسلحة ،وفقاً ملا أثبتته احلوادث األخرية اليت أكدهتا املنظمة.
وقد أثارت هذه األحداث نقاشاً بشأن كيفية تعزيز هذه املنظمة.
وندعو يف هذا الصدد مجيع الدول األطراف إىل بذل كل اجلهود
املمكنة للحفاظ على ثقافة األخذ بتوافق اآلراء اليت قادت
املنظمة لتصبح األكثر جناحاً من نوعها يف جمال نزع السالح
الدويل والفوز جبائزة نوبل للسالم .ونرى أن مجيع املبادرات ينبغي
اعتمادها بتوافق اآلراء نظراً ألمهيته من أجل ل جتنب زرع بذور
االنقسام داخل املنظمة.

السيد فيرديير (األرجنتني) (تكلم باإلسبانية) :إن
وسيوفر املؤمتر االستعراضي الرابع التفاقية األسلحة
األرجنتني جزء من مجيع النظم املتعلقة بعدم انتشار أسلحة
الدمار الشامل ،وهي تؤيد مدونة الهاي لقواعد السلوك وتشارك الكيميائية املزمع عقده يف تشرين الثاين/نوفمرب فرصة للمضي
قدماً يف هذه املناقشة .وسيتوجب وجيب علينا  -بالنظر إىل
بنشاط يف املبادرة األمنية ملكافحة االنتشار.
احتمال توخي إزاء االحتمالية القوية لتصور عامل ٍ
خال من
تؤكد األرجنتني من جديد التزامها بتنفيذ اتفاقية حظر
األسلحة الكيميائية على األرجح  -النظر يف كيفية منع تكرار
استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية
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التهديدات الكيميائية بدالً من تركيز عملنا بصورة رئيسية على املقبلة .وجيب علينا تفادي االنقسام السياسي الذي قد يضعف
املنظمة إىل أقصى حد.
تدمري ترسانات األسلحة.
وتعتمد املصداقية واالعرتاف الدوليان باملنظمة على متيزها
يف جمال املوارد البشرية وامتثاهلا لإلجراءات الصارمة فض ً
ال عن
جودة العمل التقين الذي تؤديه والنتائج املثبتة اليت تتوصل إليها.
وتنبع قوهتا الدافعة من التفاهم الضروري بني الدول األطراف،
الذي يتجلى يف توافق اآلراء بينهما عند اختاذ القرارات يف
اهليئات اإلدارية لالتفاقية .ويعترب كفالة ضمان هذا التفاهم مبثابة
املسؤولية احلصرية للدول األطراف.

وينبغي كذلك توجيه املزيد من اجلهود حنو دعم مجيع
جوانب االتفاقية ،وال سيما وخصوصا ما فيما يتعلق باألنشطة
اليت من شأهنا تعزيز التنمية االقتصادية والتكنولوجية وقدرة الدول
األطراف على تطوير الكيمياء وتطبيقها ألغراض ال حتظرها
االتفاقية .ومن املقرر أن يكون متكني مشروع مركز الكيمياء
والتكنولوجيا املستقبلي التابع للمنظمة قادراً على من العمل يف
هذا الصدد بوصفه أداة أساسية تساعد يف االضطالع بدور
رائد يف اجلهود العاملية الرامية إىل ختليص العامل من األسلحة
وتؤكد األرجنتني جمدداً األمهية األساسية البالغة التفاقية
الكيميائية.
األسلحة البيولوجية والتكسينية .وجندد التزامنا مبواصلة التعاون
ونعد أنفسنا ونواصل التأهب كذلك ملواجهة التحديات بصورة نشطة وبناءة للنهوض بأهداف االتفاقية.
املتفاقمة ،مثل خطر اإلرهاب الكيميائي .وجيب أن تقدم
وأختتم بياين هبذه املالحظة .وستكون النسخة الكاملة
املنظمة أيضاً إسهامات يف هذا اجملال .واعتمد اجمللس التنفيذي لبياننا متاحة على شبكة اإلنرتنت.
يف تشرين األول/أكتوبر  2017قراراً تارخيياً بشأن مواجهة
السيدة مانسفيلد (أسرتاليا) (تكلمت باإلنكليزية):
التهديد الذي يشكله استخدام اجلهات الفاعلة غري الرمسية
ال تزال املزيد من االنتهاكات التفاقية األسلحة الكيميائية ختترب
لألسلحة الكيميائية .و ُعقد يف حزيران/يونيه املاضي مؤمتر
عزمنا على الدفاع عن هذه املعاهدة الدولية األساسية وقواعد
خاص بشأن مكافحة اإلرهاب الكيميائي .ومجع هذا املؤمتر بني
السلوك األساسية .ويتمثل التحدي اجلماعي الذي يواجهنا يف
ممثلي احلكومات ة واألكادمييني وممثلي الصناعة الذين ناقشوا
متابعة اتباع القواعد اليت وضعناها بأنفسنا وتنفيذها ،بطرق منها
على مدار يومني خطر اإلرهابيني الذين يستخدمون أسلحة
حتديد اجلهات اليت تنتهك االتفاقية.
كيميائية ،فض ً
ال عن خمتلف النُهج اليت ميكن اعتمادها ملنعهم
وكانت أسرتاليا فخورة بإسهامها يف حزيران/يونيه باإلسهام
والتصدي هلم.
الذي قدمته يف التوصل إىل نتيجة كان من شأهنا عززت تعزيز
وكما فعلنا يف على غرار املاضي ،جيب علينا السعي مرة
اجلهود الرامية إىل حتقيق عدم االنتشار العاملي .وجرت الدعوة
أخرى خالل األيام املقبلة السعي إىل العمل اختاذ اإلجراءت
وُدعي إىل عقد دورة استثنائية ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية
الالزمة مع احلفاظ على وحدة اهلدف .فمن مصلحة اجملتمع
األسلحة الكيميائية ملواجهة االستخدام املؤسف الألسلحة
الدويل بأسره أن تعمل املنظمة على محاية ما أجنزته ،وأن تواصل
الكيميائية املؤسف بشدة يف سورية والعراق وماليزيا واململكة
حبزم يف الوقت نفسه تعزيز دورها حىت يتسىن هلا مواصلة التصدي
املتحدة .ويف إشارة قوية لدعم الدور احلاسم الذي تضطلع به
للتحديات الراهنة واالستعداد لألولويات التطلعية اجلديدة
منظمة حظر األسلحة الكيميائية يف مكافحة استخدام تلك
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األسلحةُ ،منحت املنظمة والية إسناد املسؤولية عن استخدام العاملي ضد أي استخدام لألسلحة الكيميائية من قِبل أي طرف
هذه األسلحة يف سورية والتعامل مع اإلسناد وحتديدها على ويف أي مكان.
النطاق العاملي .وتدعو أسرتاليا مجيع الدول األعضاء إىل تقدمي
وينبغي جمللس األمن االحتفاظ بسلطة التعامل مع التصدي
دعم قوي للمدير العام للمنظمة يف إنشاء آلية إسناد لتحديد اللشواغل األمنية الدولية الناشئة عن أي استخدام لألسلحة
تلك املسؤولية يف سورية ويف تطوير قدرة إسناد عاملية لتحديد الكيميائية والبت يف اخلطوات والنتائج املناسبة .ومع ذلك ،فمن
املسؤولية .ويبعث إنشاء مثل هذه الصكوك األدوات رسالة املنطقي أيضاً أن تكون الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة
واضحة مفادها أن مستخدمي األسلحة الكيميائية سيخضعون الكيميائية قادرة على حتديد املسؤولية عن انتهاكات االتفاقية،
للمساءلة.
مبا يف ذلك ردع اآلأخرين الذين قد يفكرون يف استخدام تلك
وال جتد أسرتاليا حرجاً يف إعادة التأكيد على أمهية عدم األسلحة الشنيعة دون عقاب.
االنتشار ومعرفة وحماسبة ومساءلة أولئك الذين يستخدمون
وجيب علينا مواصلة العمل بشكل تعاوين هبدف تكييف
األسلحة الكيميائية .وعندما ُمنع جتديد والية آلية التحقيق السياسات والنظم حبيث تعكس التهديدات والتكنولوجيات
املشرتكة بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة ،املستحدثة باستمرار يف ميدان أسلحة الدمار الشامل ،مبا يف
وجد استكشف اجملتمع الدويل خيارات أخرى ،من بينها الشراكة ذلك عرب وضع ضوابط صارمة يف جمال التصدير .ويضم أعضاء
الدولية اليت تقودها بقيادة فرنسا ملكافحة اإلفالت من العقاب فريق أسرتاليا الذي نتوىل رئاسته  43مشاركاً ملتزماً مبواءمة
على استخدام األسلحة الكيميائية.
ضوابط التصدير ملنع اإلرهابيني والدول املارقة من احلصول على
ما ّ
ميكنهما من تطوير األسلحة الكيميائية والبيولوجية .وتواصل
البلدان املشاركة التعاون من خالل االجتماعات املنتظمة هلذا
الفريق للحد من انتشار األسلحة الكيميائية والبيولوجية .وتواصل
الدول األعضاء يف فريق أسرتاليا ،لتحقيق النجاح يف هذه املهمة،
العمل عن كثب مع الدول غري األعضاء يف العديد من املناطق
بقصد لتبادل أفضل املمارسات ومعاجلة كيفية تعزيز جهودنا
اجلماعية الرامية إىل منع انتشار تلك األسلحة واستخدامها.

ومن املقرر أن جنتمع الشهر القادم يف الهاي الستعراض
تنفيذ اتفاقية األسلحة الكيميائية خالل السنوات اخلمس
املاضية  -وهي سنوات مل يسبق هلا مثيل يف التاريخ احلديث -
والعمل على كفالة االستمرارية طويلة األجل لالتفاقية .وال يزال
يعد استخدام األسلحة الكيميائية يف سورية وصمة عار يف إرث
النظام السوري وداعميه وبعض اجلهات الفاعلة غري الرمسية.
ونثين على العمل اجلاري الذي تضطلع به بعثة منظمة حظر
األسلحة الكيميائية لتقصي احلقائق وفريق تقييم اإلعالنات
وال تدعم ُّ
تعد اتفاقية األسلحة البيولوجية أساسا اللمعايري
يف سورية.
تيسر أيضاً
الدولية ملكافحة األسلحة البيولوجية فحسب ،بل ّ
ونشيد كذلك بعمل املنظمة ،بطلب من اململكة املتحدة ،اجلهود العاملية الرامية إىل تعزيز االستخدامات السلمية لعلوم
يف مواجهة استخدام نوع جديد من العوامل املؤثرة على احلياة .وال نزال ملتزمني بتعزيز االتفاقية ،ونرحب باملناقشات
األعصاب يف اململكة املتحدة .وال جيب السماح ملثل هذه البناءة اليت ُطرحت خالل اجتماع اخلرباء يف آب/أغسطس.
االنتهاكات للقانون الدويل أن متر مرور الكرام دون مساءلة .ويتمثل أحد اإلجراءات الفورية الالزمة يف إجياد حل للحالة
فمن مصلحتنا مجيعاً أن نبذل قصارى جهدنا لتعزيز املعيار
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للوضع املالية اخلطرية الذي تفاقم اليت تفاقمت بسبب فشل على استعداد للعمل مع مجيع األطراف املعنية بغية حتقيق نتيجة
ناجحة بتوافق يف اآلراء.
بعض الدول األطراف يف دفع إسهاماهتما السنوية.
ويظل قرار جملس األمن  )2004( 1540حمورياً جلهود
الدول األعضاء الرامية إىل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل إىل
اإلرهابيني واجلهات الفاعلة غري الرمسية .وحنث الدول األعضاء
على الوفاء جبميع التزاماهتم مبوجب القرار.
السيدة فاشراكورن (تايلند) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد
تايلند عن البيانني اللذين أدىل هبما ممثال إندونيسيا ومجهورية الو
الدميقراطية الشعبية بالنيابة عن حركة بلدان عدم االحنياز ورابطة
أمم جنوب شرق آسيا ،على الرتتيب (انظر .)A/C.1/73/PV.14
لقد ترسخت املعايري الدولية ملكافحة األسلحة البيولوجية
والكيميائية بصورة حازمة بعد صحوة عاملية كبرية .وشهد اجملتمع
العاملي العواقب اإلنسانية املروعة الستخدام تلك األسلحة يف
احلرب العاملية األوىل .واستجاب اجملتمع الدويل بصورة مجاعية.
بيد أننا ،على الرغم من تلك اجلهود ،جند أنفسنا يف مواجهة
نفس التحديات اإلنسانية اليوم .فالقواعد اليت عملنا جاهدين
من أجل تعزيزها هي اآلن على احملك يف أماكن خمتلفة يف مجيع
أحناء العامل .ولضمان أن نزع السالح قادرة على إنقاذ البشرية
وأن الناس هم حمور جهودنا يف جمال نزع السالح ،جيب علينا
أن حنمي هذه املعايري حىت يتسىن دعمها واحرتامها.

وفيما يتعلق باألسلحة البيولوجية ،ترحب تايلند باالختتام
املثمر الجتماع عام  ٢٠١٧للدول األطراف يف اتفاقية األسلحة
البيولوجية ،الذي مت التوصل فيه إىل توافق يف اآلراء بشأن املضي
قدما بربنامج االتفاقية لفرتة ما بني الدورات .وبتحديد الدول
األطراف يف االتفاقية ألولويات برنامج فرتة ما بني الدورات،
صارت اآلن جمهزة على حنو أفضل للمساعدة على تعزيزه يف
جمموعه .ومجيع أولويات برنامج فرتة ما بني الدورات هامة ،لكن
التعزيز املؤسسي لالتفاقية أمر حيوي بشكل خاص .ونعتقد أن
حتقيق أهداف االتفاقية يتطلب بروتوكوال للتحقق مللزما قانونا.

وال ميكننا السماح بوقوع أسلحة الدمار الشامل يف األيدي
اخلبيثة .وقرار جملس األمن  )٢٠٠٤( ١٥٤٠ال يزال أداة
ملساعدتنا على ذلك .وترى تايلند أن هذا يعين التواصل مع
القطاع اخلاص لدينا من أجل زيادة الوعي بشأن املواد املزدوجة
االستخدام والضوابط التجارية االسرتاتيجية .وحنن نرحب باملزيد
من الفرص للتعاون مع األصدقاء والزمالء على الصعيدين
اإلقليمي والدويل يف هذا الصدد .وهناك الكثري من العمل الذي
ال يزال علينا القيام به ،ولكن من األمهية مبكان مواصلة املضي
قدما .وتعزيز القواعد ملكافحة أسلحة الدمار الشامل وضمان
احرتامها مسألة ال نقاش فيها .بل هو واجب .وندعو مجيع
وفيما يتعلق باألسلحة الكيميائية ،جيب علينا أن نفعل
الدول األعضاء إىل االنضمام إلينا ،مع مراعاة التعاون البناء
املزيد .وتؤكد تايلند مرة أخرى أن استخدام األسلحة الكيميائية
وروح تعددية األطراف.
يف أي مكان أيا كان الفاعل ومهما كانت الظروف أمر غري
السيد حالق (اجلمهورية العربية السورية) :إن بالدي،
مقبول .واجلناة الذين ثبتت إدانتهم جيب مساءلتهم .ويف الوقت
نفسه ،فإن عملية التحقق جيب أن تكون شفافية ومتوازنة ومبنية سورية ،طرف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية ،وهي ملتزمة
على الرضا .وتتيح الدورة الثالثة والعشرين املقبلة ملؤمتر الدول بتعهداهتا مبوجب هذه االتفاقية .ولذلك سلمت بالدي كل
األطراف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية واملؤمتر االستعراضي املواد الكيميائية إىل منظمة حظر األسلحة الكيميائية وأهنت
الرابع لالتفاقية فرصة مناسبة للتداول بشأن هذه املسائل .وتايلند برناجمها الكيميائي باعرتاف منظمة حظر األسلحة الكيميائية
على منت سفن أمريكية يف البحر األبيض املتوسط .ومن هنا،
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تنفي حكومة بالدي بشكل مطلق املزاعم واالهتامات الكاذبة
حول استخدام اجليش العريب السوري ملواد كيميائية سامة ضد
املدنيني السوريني يف أي منطقة يف سورية .كما تؤكد سورية أن
اجليش العريب السوري ليس لديه أي نوع من أنواع األسلحة
الكيميائية ومل يستخدمها سابقا ولن يستخدمها الحقا ألنه
ال ميتلكها أصال .ونصيحتنا لكل مشكك هي البحث عن اجملرم
احلقيقي يف مكان آخر.
تدين حكومة بالدي بأشد العبارات جرمية استخدام
السالح الكيميائي انطالقا من إمياهنا بالسعي حنو إخالء
منطقة الشرق األوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل ،ويف
مقدمتها األسلحة النووية .وكلكم تعرفون أن سورية بادرت
بطرح مشروع قرار يف عام  ٢٠٠٣عندما كانت عضوا يف جملس
األمن إلخالء منطقة الشرق األوسط من مجيع أسلحة الدمار
الشامل .كما انضمت بالدي ،كما تعرفون أيضا ،إىل اتفاقية
األسلحة الكيميائية لتثبت للعامل كله التزامها بالوقوف ضد أي
استخدام لألسلحة الكيميائية .وقامت بالدي ،سورية ،بالوفاء
بالتزاماهتا الناجتة عن االنضمام إىل االتفاقية ،وأجنزت التزاماهتا
رغم الظروف القاسية والصعبة اليت متر هبا .وهي كلها أمور
أكدهتا املنسقة اخلاصة لبعثة التحقيق املشرتكة بني األمم املتحدة
ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية ،السيدة سيغريد كاغ ،يف
تقريرها املقدم إىل جملس األمن يف حزيران/يونيه  .٢٠١٤ومع
تدمري املوقعني األخريين وقيام بعثة من منظمة حظر األسلحة
الكيميائية من التحقق من تدمري وترحيل الركام من هذين
املوقعني ،تكون اجلمهورية العربية السورية قد أوقت بكامل
التزاماهتا بتدمري كافة املواقع اخلاصة بإنتاج األسلحة الكيميائية.
وتناقش بالدي املسائل املتصلة باإلعالن الوطين السوري على
النحو الواجب يف إطار منظمة حظر األسلحة الكيميائية.

A/C.1/73/PV.16

بتحذير اجملتمع الدويل من خطورة استخدام اجملموعات اإلرهابية
للمواد الكيميائية كسالح ،وخصوصا بعد سيطرة اجملموعات
اإلرهابية حينذئذ على معمل تابع للقطاع اخلاص شرقي مدينة
حلب حيتوي على أطنان من مادة الكلور السامة .وكما تعلمون،
بتاريخ  ١٩آذار/مارس  ،٢٠١٣ارتكبت اجملموعات اإلرهابية
جرمية خان العسل يف أول استخدام للسالح الكيميائي يف
سورية ،مما أدى إىل سقوط  ٢٥شهيدا وما يزيد على ١١٠
مصاب من املدنيني والعسكريني .ومع ذلك ،مل يتم التحقيق
حىت اآلن يف هذه اجلرمية املروعة على الرغم من تكليف الدكتور
سيلسرتوم بذلك.

تعرب بالدي عن قلقها العميق إزاء أساليب االبتزاز
والتهديد اليت اعتمدهتا جمموعة الدول الغربية ،وخصوصا دول
العدوان الثالثي على سورية  -وهي الواليات املتحدة وبريطانيا
وفرنسا  -لتمرير قرار يف الدورة االستثنائية الرابعة ملؤمتر الدول
األطراف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية يتيح هلا تسييس منظمة
حظر األسلحة الكيميائية واستخدامها مطية للقيام باعتداءات
على الدول املستقلة ذات السيادة بذرائع استخدام األسلحة
الكيميائية .إن القرار يتناقض مع أحكام اتفاقية حظر األسلحة
الكيميائية ويشكل سابقة خطرية يف النظام الدويل جراء إعطاء
منظمة تقنية معنية مبسائل علمية صالحيات إجراء حتقيقات
جنائية وقانونية ليست من اختصاصها لتحديد املسؤولية عن
حاالت استخدام األسلحة الكيميائية ،وذلك يف جتاوز واضح
الختصاص اهليئة الدولية املعنية مبسائل صون السلم واألمن
الدوليني .إنه قرار منقوص الشرعية حيث اعتُمد بأقل من
نصف الدول األطراف إضافة إىل ختويله ملنظمة حظر األسلحة
الكيميائية صالحيات غري منصوص عليها يف االتفاقية .وهلذا
السبب الوجيه حتديدا مل يعتمد اجمللس التنفيذي يوم أمس ٢٣
لقد قامت بالدي بتاريخ ١٠كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر مشروع القرار اخلاص بامليزانية الربناجمية
من خالل الرسالة اليت حتمل الرمز  ،S/2012/917-A/67/628لعام  ،٢٠١٩الذي يتضمن بندا خاصا بتمويل ما يسمى آلية
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حتديد املسؤولية اليت أنشأها القرار الذي اعتُمد بأقل من نصف
األعضاء.
وسأكتفي هبذا القدر ،وسنضع البيان على بوابة اخلدمات
املوفرة للورق .PaperSmart

24/10/2018

األسلحة الكيميائية ويف سياق األفرقة العاملة املنشأة من أجل
املؤمتر االستعراضي املقبل التفاقية األسلحة الكيميائية يف تشرين
الثاين/نوفمرب .ورغم ما لدينا من شكوك إزاء القرار ،ستشارك
الربازيل مشاركة بناءة يف املناقشات بشأن هذه املسألة يف املؤمتر
االستعراضي القادم .ونرى ،على وجه اخلصوص ،أن القرار
املتعلق بإنشاء مكتب خاص لإلسناد سيتطلب املزيد من النقاش
بشأن والية الوحدة وهيكلها وأساليب عملها.

السيد جياكوميلي دا سيلفا (الربازيل) (تكلم باإلنكليزية):
تكرر الربازيل تأكيد شواغلها إزاء استمرار االدعاءات باستخدام
األسلحة الكيميائية .وال ينبغي للمجتمع الدويل أن ينهزم أمام
ويؤكد وفد بلدي جمددا أن التعاون الدويل يشكل إحدى
التحديات اليت تواجهها القاعدة الراسخة اليت مت التعبري عنها
ألول مرة يف اتفاقية الهاي لعام  1899مث توضيحها متاما الركائز اليت تقوم عليها اتفاقية األسلحة البيولوجية .ونشري إىل
أن املادة العاشرة تقر حبق مجيع الدول األطراف يف االضطالع
باعتماد اتفاقية األسلحة الكيميائية يف عام .1992
بأنشطة يف جمال البحوث البيولوجية لألغراض السلمية ،وأنه
إن اتفاقية األسلحة الكيميائية تتمتع مبكانة فريدة يف
ينبغي تشجيع األنشطة يف هذا اجملال دون املساس حبقوقها
جمال نزع السالح .فهي االتفاقية الوحيدة املتعلقة بأسلحة
االقتصادية والعلمية وحقها يف حتقيق التنمية التكنولوجية .ونؤكد
الدمار الشامل ،واملزودة بآلية للتحقق ،واملستندة إىل احلقوق
على أمهية الوصول دون عوائق إىل املواد املرجعية واملعدات
وااللتزامات املتساوية جلميع الدول األطراف .ولذلك ينبغي
لألغراض السلمية ،وال سيما بالنسبة للبحوث املختربية ،اليت
عدم ادخار أي جهد يف احلفاظ على سالمة اتفاقية األسلحة
تكتسي أيضا أمهية بالغة لتعزيز التأهب ملواجهة احلوادث اليت
الكيميائية والسلطة التقنية ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية.
تشمل عوامل بيولوجية .ولذلك من الضروري تعزيز آليات
كما نشدد على الدور املركزي الذي يضطلع به جملس األمن يف
التعاون مبوجب االتفاقية.
املسائل املتعلقة بالسلم واألمن الدوليني ،مبا يف ذلك اختصاصه
وتأسف الربازيل ألنه ،حىت اآلن ،ال تزال الدول األطراف
بإسناد املسؤولية عن انتهاكات االتفاقية .ولذلك من املؤسف
أن تؤدي اخلالفات السياسية يف إطار منظمة حظر األسلحة يف االتفاقية غري قادرة على استئناف املفاوضات بشأن إجياد
الكيميائية إىل إعاقة املزيد من التوضيحات بشأن استخدام بروتوكول من شأنه إنشاء آلية للتحقق وإطار مؤسسي على غرار
األسلحة الكيميائية مؤخرا وضمان املساءلة عن ذلك .ونأسف املنظمة من أجل تنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوجية .ويف الوقت
أيضا الرتفاع مستوى االستقطاب وتقلص ثقافة التوافق يف اآلراء نفسه ،فإن الربازيل مستعدة للنظر يف إجياد آليات بديلة لتعزيز
يف هيئات تقرير السياسات يف املنظمة ،وال سيما يف اجمللس االمتثال لالتفاقية وضمانه.
التنفيذي.
السيدة باالسيوس باالسيوس (إسبانيا) (تكلمت
وفيما يتعلق بقرار الدورة االستثنائية األخرية ملؤمتر الدول باإلسبانية) :تؤيد إسبانيا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
األطراف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية ،تعتقد الربازيل بأن األورويب (انظر  )A/C.1/73/PV.14والبيان الذي سيديل به ممثل
التغيريات اليت أدخلت على االتفاقية أو أساليب عمل املنظمة فرنسا باسم الشراكة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب على
ينبغي أن تكون قد تقررت يف اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر استخدام األسلحة الكيميائية.
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لقد حان الوقت اآلن ألن نقوم ،يف إطار املنظمة ،بوضع
الوالية اليت منحتها لنا الدول األطراف يف منظمة حظر األسلحة
الكيميائية يف الدورة االستثنائية الرابعة ملؤمتر الدول األطراف
يف اتفاقية األسلحة الكيميائية يف حزيران/يونيه املاضي موضع
التنفيذ .وحتقيقا هلذه الغاية ،نسأل مجيع احلاضرين التحلي
بالسخاء وسعة األفق .فاالتفاقية واملنظمة نفسها ،اليت فعلت
الكثري من أجل اجملتمع الدويل ،تستحقان منا الدعم وااللتزام.

إن كانت هناك كلمة تصف السيناريو العاملي احلايل،
وبالتايل حالة نظام عدم االنتشار ،فإهنا هي عدم اليقني .فعدم
اليقني ميكن أن يعرض للخطر جمموعة القواعد اليت استغرق
وضعها أكثر من  50عاما واليت جنحت يف احتواء االنتشار
األفقي والرأسي .كما ميكن أن حيول أوجه التقدم التكنولوجي
والعلمي ،و هي يف جوهرها تطور إجيايب ،إىل هتديدات خمتلطة
تعرض األمن واالستقرار للخطر .ويف هذا السياق ،ينبغي جلميع
أعضاء اجملتمع الدويل أن يظلوا ملتزمني باهلدف املشرتك املتمثل
وتشكل اتفاقية األسلحة البيولوجية أيضا ركيزة أساسية
يف إجياد عامل خال من أسلحة الدمار الشامل ،وتقدمي حلول من ركائز نظام عدم االنتشار .وقد تعرضت عملياهتا التشغيلية
عملية وواقعية تقوم على الثقة وتأخذ يف االعتبار احلالة األمنية ومصداقيتها لضربة قوية عندما أخفق املؤمتر االستعراضي األخري
العاملية احلالية.
يف االتفاق على برنامج عمل .ولذلك فمن األنباء اإلجيابية
ومن األمهية مبكان أن حيدد األمني العام اجلوانب الرئيسية النجاح يف عقد اجتماعات للخرباء يف صيف هذا العام ،وهو
لنظام عدم االنتشار النووي يف خطته لنزع السالح .وهننئه على مؤشر يبشر باخلري للمؤمتر االستعراضي القادم .وال ميكننا أن
تلك املبادرة ،ونؤكد له دعم إسبانيا الكامل يف السعي إىل تعزيزه .نستسلم للقبول بأن تلك االختالفات يف التفسري ،مهما بدت
لقد شهدنا خالل السنوات األخرية كيف حظيت األسلحة ذات صلة ،ينبغي أن متنعنا إىل أجل غري مسمى من حتقيق
الكيميائية ،اليت كنا نظن أهنا أصبحت منسية يف كتب التاريخ ،طائفة واسعة من النتائج العملية اليت تعد ضرورية للغاية وقابلة
بفرصة جديدة للحياة بأبشع طريقة ممكنة يف اهلجمات املستمرة للتنفيذ بغية تعزيز نظام عدم االنتشار.

ضد السكان السوريني ،وغري ذلك من األحداث يف الشرق
األوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا .وهذا االجتاه يضعف قواعد
احلظر اليت نشأت من رماد احلرب العاملية األوىل واملنصوص
عليها يف اتفاقية األسلحة الكيميائية.

ويتيح لنا برنامج العمل احلايل فيما بني الدورات فرصة
ممتازة للتوصل إىل قاسم مشرتك والتوصل إىل تدابري ملموسة،
مثل تعزيز آلية األمني العام للتحقق من االستخدام املزعوم
لألسلحة الكيميائية والبيولوجية .كما أنه من املمكن النهوض
يف جماالت هامة أخرى ،مثل تدابري بناء الثقة ،والتطبيق املتسق
للمادة الثالثة بشأن ضوابط التصدير ،ووضع مدونات قواعد
سلوك للعلماء واملرافق.

إن إسبانيا من بني الغالبية العظمى من البلدان اليت ال تؤمن
بالسلبية أو التوافق كبدائل يف وجه قواعد احلظر املتدهورة .وهلذا
السبب شاركنا يف الشراكة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب
أما الزيارات الطوعية واملمارسات األخرى لكفالة الشفافية،
على استخدام األسلحة الكيميائية منذ إنشائها .وهلذا السبب
أيضا فإننا ملتزمون بإنشاء آلية داخل منظمة حظر األسلحة مثل تلك اليت تنفذها إسبانيا مع العديد من بلدان أمريكا
الكيميائية ،نظرا لعدم وجود توافق يف اآلراء يف جملس األمن الالتينية ،توفر إمكانية كبرية لتعزيز االتفاقية وتنفيذها على
الصعيد الوطين .فهذه املمارسات ،اليت ال تسعى إىل أن حتل
حول توسيع نطاق آلية التحقيق املشرتكة.
حمل نظام التحقق ،جتعل من املمكن حتليل مواطن القوة ونقاط
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الضعف لكل دولة طرف بصورة بناءة وعلى قدم املساواة،
ال سيما فيما يتعلق بتدابري األمن البيولوجي واحلفظ البيولوجي.
وتتكيف حمافل عدم االنتشار التقليدية على حنو متزايد مع
املبادرات واملنتديات اليت تليب االحتياجات اخلاصة جملموعات
البلدان أو اجملتمع الدويل ككل .ولن أطيل الكالم بشأن ذلك،
ولكنين أعتقد أنه أمر إجيايب للغاية أن حيرز تقدم بشأن مبادرات
من قبيل فريق املديرين املعين بعدم االنتشار التابع جملموعة الدول
السبع واستئناف برنامج العمل من أجل األمن الصحي العاملي.
كما يكتسي التفاعل مع النظم الدولية املتعلقة مبراقبة األسلحة
وأوجه التكنولوجيا ذات االستخدام املزدوج أمهية بالغة أيضا يف
مكافحة االجتار غري املشروع ومنع تسريب األسلحة.
ويشكل قرار جملس األمن  )2004( 1540نتيجة طبيعية
جلميع تلك اجلهود ،وهو القرار الذي ترأست إسبانيا جلنته يف
فرتة السنتني  .2016 - 2015إن هذا القرار صك بالغ
األمهية؛ ومل تستكشف إمكاناته بالكامل حىت اآلن .وأود أن
أؤكد من جديد التزام بلدي بتلك املبادرة واستعدادنا التام لدعم
التنمية وتعزيزها يف املستقبل.
السيد أونغ (ميامنار) (تكلم باإلنكليزية) :تعرب ميامنار
عن تأييدها للبيانني اللذين أدىل هبما ممثال إندونيسيا ومجهورية
الو الدميقراطية الشعبية باسم حركة بلدان عدم االحنياز ورابطة
أمم جنوب شرقي آسيا ،على التوايل (انظر .)A/C.1/73/PV.14
يتعرض عامل اليوم للتهديد بشكل متزايد جراء انتشار
أسلحة الدمار الشامل .فوجود األسلحة النووية والكيميائية
والبيولوجية ووسائل إيصاهلا وانتشارها يشكالن هتديدا للسالم
واألمن الدوليني .وينبغي أن نعمل معا وأن نضاعف جهودنا من
أجل القضاء على مجيع أنواع أسلحة الدمار الشامل.
إن اتفاقية األسلحة الكيميائية هي املعاهدة املتعددة
األطراف الشاملة الوحيدة اليت حتظر فئة كاملة من أسلحة
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الدمار الشامل ،وتوفر نظاما للتحقق وتشجع استخدام املواد
الكيميائية يف األغراض السلمية .ويؤيد وفد بلدي بقوة التزام
األمني العام باستعادة االحرتام الواجب للقواعد العاملية ملكافحة
األسلحة الكيميائية.
ونتفق مجيعا على أن األسلحة الكيميائية ال تزال موجودة
يف الرتسانات احلالية .وحنن ملتزمون بالقضاء التام على خمزونات
األسلحة الكيميائية .ويف هذا الصدد ،نشعر باالرتياح إزاء
ما أعلنته منظمة حظر األسلحة الكيميائية عن حتققها من
تدمري ما يزيد على  ٩٦يف املائة من األسلحة الكيميائية املعلن
عنها .وينبغي يف الوقت نفسه أال نتسامح مع استخدام أي دولة
أو جهة من غري الدول هلذه األسلحة املريعة.
وقد صدقت ميامنار على االتفاقية يف عام  .٢٠١٥كما
أهنا ما فتئت تتقيد بالتزاماهتا الناشئة عن هذه االتفاقية بغية
حتقيق تقدم فعلي حنو حظر مجيع أنواع أسلحة الدمار الشامل
والتخلص منها .وبعد مرور  ٢٠عاما على بدء نفاذ االتفاقية،
متكنت املنظمة من إحراز عدد من اإلجنازات اهلامة من بينها
انتهاء االحتاد الروسي من عملية نزع سالحه الكيميائي واالنتهاء
من تدمري األسلحة الكيميائية من الفئة  ٢املتبقية يف ليبيا.
ونتطلع إىل أن ينتهي املؤمتر الرابع الستعراض اتفاقية األسلحة
الكيميائية الذي سيعقد يف الشهر املقبل بنجاح وأن يسهم يف
زيادة تعزيز دور منظمة حظر األسلحة الكيميائية.
إن ميامنار تؤمن إميانا راسخا بأن اتفاقية حظر استحداث
وإنتاج وختزين األسلحة البكرتيولوجية (البيولوجية) والتكسينية
وتدمري تلك األسلحة تشكل جزءا هاما من البنيان القانوين
الدويل املتعلق بأسلحة الدمار الشامل .وقد صدقت ميامنار
على هذه االتفاقية يف عام  .٢٠١٤وبوصفها دولة طرفا فيها،
فإهنا تتمسك بقوة بااللتزامات املرتتبة عليها .ولذا فإننا نرحب
باالختتام الناجح الجتماعات اخلرباء املعنيني باالتفاقية اليت
عقدت يف جنيف يف آب/أغسطس يف عام  .٢٠١٨وننوه
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بالتقدم الذي أحرزه اجتماع الدول األطراف يف االتفاقية لعام
السيد إنكارناتو (إيطاليا) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد
 ،٢٠١٧مبا يف ذلك االتفاق على برنامج يتخلل الدورات يف إيطاليا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب
الفرتة  ،٢٠٢٠-٢٠١٨قوامه عقد اجتماعات سنوية للدول (انظر  .)A/C.1/73/PV.14وأود أن أضيف بعض املالحظات
األطراف واجتماعات للخرباء.
بصفيت الوطنية.
ويف مواجهة اخلطر الذي متثله أسلحة الدمار الشامل ،من
الواضح أن التنفيذ الكامل والفعال لقرار جملس األمن ١٥٤٠
( )٢٠٠٤ميكن أن يسهم يف إقامة عامل ننعم فيه مجيعا مبزيد
من األمن .ولذلك فمن الضروري أن متتنع مجيع الدول األعضاء
عن تقدمي أي شكل من أشكال الدعم للجهات من غري الدول
اليت تسعى إىل حيازة أو استخدام أسلحة نووية أو كيميائية أو
بيولوجية ووسائل إيصاهلا ،ال سيما ألغراض إرهابية .ويتعني علينا
مجيعا العمل معا ملنع وقوع هذه األسلحة يف أيدي اإلرهابيني.
ويود وفد بلدي أن يغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر إىل مكتب
األمم املتحدة لشؤون نزع السالح على تقدميه املساعدة للدول
األعضاء يف سبيل الوفاء التام باملتطلبات األساسية للقرار
إن إيطاليا تدعم بشدة اتفاقية األسلحة الكيميائية والعمل
.)٢٠٠٤( ١٥٤٠
الذي تضطلع به منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،وتؤكد
ونؤكد من جديد الضرورة األساسية ملنع ظهور أنواع من جديد أمهية االمتثال التام لربوتوكول جنيف لعام .١٩٢٥
جديدة من أسلحة الدمار الشامل .ومتشيا مع موقف حركة ويتحمل اجملتمع الدويل مسؤولية مشرتكة عن إنفاذ حظر األسلحة
عدم االحنياز ،فإننا نؤيد ضرورة رصد احلالة القائمة وحتريك الكيميائية واحلفاظ على النظام الدويل لعدم االنتشار فيما خيص
العمل الدويل ،حسب االقتضاء .ونظرا خلطورة أسلحة الدمار هذه األسلحة ،وهو أمر حيوي للسلم واألمن الدوليني.
الشامل ،فإننا ندعو مجيع الدول األعضاء إىل التقيد بالتزاماهتا
إننا نشعر بقلق بالغ إزاء استخدام األسلحة الكيميائية مرارا
الدولية ذات الصلة هبدف حتقيق تقدم فعلي حنو حظر مجيع وتكرارا يف األشهر األخرية .ونكرر إدانتنا الستخدام األسلحة
أسلحة الدمار الشامل والقضاء عليها.
الكيميائية أيا كان مستخدمها وبصرف النظر عن مكان
ما برحت إيطاليا تلتزم التزاما كامال بالعمل الفعال املتعدد
األطراف ملكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل
إيصاهلا ،نظرا ملا تشكله هذه األسلحة من هتديد متزايد للسالم
واألمن الدوليني .وما زلنا نواجه حتديات رئيسية تتمثل يف برامج
االنتشار وشبكاته ،وصعوبة تأمني املواد احلساسة ،واملخاطر
اليت يشكلها حصول اإلرهابيني عليها ،وصعوبة وضع ضوابط
تصدير فعالة .ويف هذا الصدد ،يظل من الضروري حتقيق عاملية
اتفاقية األسلحة الكيميائية واتفاقية حظر استحداث وإنتاج
وختزين األسلحة البكرتيولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمري
تلك األسلحة ،وتنفيذمها بفعالية.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :مسعت من فوري أن األمني استخدامها ووقته .بيد أن اإلدانة وحدها ال تكفي .إذ ينبغي
العام السابق لألمم املتحدة خافيري برييز دي كوييار (بريو) قد للمجتمع الدويل ضمان املساءلة ومواصلة اختاذ موقف واضح
تويف للتو عن عمر يناهز  ٩٨عاماً .فلرتقد روحه يف سالم أبدي ،مناهض لإلفالت من العقاب على هذه اجلرائم البشعة .ومن
وأقرتح أن يقف أعضاء اللجنة دقيقة صمت حدادا.
هذا املنطلق ،تشارك إيطاليا بنشاط يف الشراكة الدولية ملكافحة
اإلفالت من العقاب على استخدام األسلحة الكيميائية.
التزم أعضاء اللجنة الصمت دقيقة حدادا.
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ونرحب أيضا بقرار الدورة االستثنائية ملؤمتر الدول األطراف
يف اتفاقية األسلحة الكيميائية املتخذ يف حزيران/يونيه ٢٠١٨
الذي عزز من قدرة األمانة الفنية ملنظمة حظر األسلحة
الكيميائية على حتديد هوية مستخدمي األسلحة الكيميائية
يف سورية .وحنن على أهبة االستعداد لدعم األمانة والتعاون مع
مجيع الدول األطراف يف تنفيذ هذا القرار.

24/10/2018

وال سيما فيما يتعلق باألعمال اإلرهابية .ويف هذا الصدد ،نؤيد
تعزيز آلية جلنة القرار  ١٥٤٠بغية النهوض بالقدرات الوطنية
على تنفيذ تدابري عدم االنتشار .ونرحب بالنتائج اإلجيابية لنظام
استعراض قرار جملس األمن  ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠على النحو
املنصوص عليه يف قرار جملس األمن .)٢٠١٦( ٢٣٢٥
ونكرر دعمنا للتنفيذ الشامل والكامل جلميع الصكوك
الدولية ذات الصلة .ونشدد بصفة خاصة على أمهية االتفاقية
الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي واتفاقية احلماية املادية
للمواد النووية وتعديلها .كما نشجع مجيع الدول على االنضمام
إىل تلك الصكوك واالمتثال التام ألحكامها.

ونكرر تأكيد دعمنا للعمل الذي تضطلع به بعثة تقصي
احلقائق التابعة ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية من أجل
مواصلة التحقيق يف مزاعم استخدام األسلحة الكيميائية ،كما
حنث حكومة اجلمهورية العربية السورية على الوفاء بالتزاماهتا
بوصفها دولة طرفا يف اتفاقية األسلحة الكيميائية ،وعلى التعاون
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :إن خرب وفاة األمني العام
بشكل تام مع املنظمة من أجل حل مجيع املسائل املعلقة املتصلة السابق مصدره جمموعة سفراء يف األمم املتحدة على تطبيق
بتنفيذ االتفاقية.
بلغت توا بأن املعلومة اليت نقلتها إىل اللجنة
واتس آب .وقد أُ ُ
وتويل إيطاليا أمهية كربى التفاقية حظر استحداث وإنتاج ال تزال حباجة إىل تأكيد .ولذلك ،فإنين أعرب عن أسفي عن
وختزين األسلحة البكرتيولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمري أي إزعاج قد يكون سببه هذا اإلعالن ،وأعتذر لوفد بريو.
تلك األسلحة ،وتدرك ضرورة تعزيز اهليكل الدويل لألسلحة
السيد كازي (بنغالديش) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد
البيولوجية .وتتسم بيئة العمل العلمية والتكنولوجية هلذه االتفاقية بنغالديش البيان الذي أدىل به ممثل إندونيسيا باسم حركة بلدان
بالتقلب الشديد ،مما جيعل من الضروري تزويدها باألدوات عدم االحنياز( .انظر .)A/C.1/73/PV.14
املناسبة كي تتمكن من االستجابة ملا ينشأ من احتياجات
وما انفكت بنغالديش ملتزمة بالتنفيذ الكامل والفعال
وحتديات .وحتقيقا هلذه الغاية ،فإن وجود برنامج عمل قوي ملا
وغري التمييزي جلميع أحكام اتفاقية األسلحة الكيميائية .ونكرر
بني الدورات أمر أساسي.
دعوتنا إىل إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية ،وحنث الدول
ويؤسفنا أن تأخر بعض الدول األطراف يف سداد املسامهات األربع اليت مل تصبح طرفا فيها بعد إىل اإلسراع باالنضمام إليها.
اإللزامية أو عدم سدادها يعرض للخطر عمل االتفاقية ووحدة وندعو مجيع الدول الرئيسية احلائزة لتلك األسلحة إىل تدمري
دعم تنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوجية ،ورمبا إمكانية عقد اجتماع املخزونات املتبقية يف غضون فرتة زمنية معقولة ،وبطريقة ملموسة
الدول األطراف يف عام  .٢٠١٨وحنن نتطلع إىل مناقشة احللول وشفافة .ومن األمهية مبكان يف الوقت الذي يكاد يكتمل فيه
املمكنة يف األسابيع القليلة املقبلة ،وندعو مجيع الدول األطراف تدمري خمزونات األسلحة الكيميائية املعلن عنها أن تُكفل بصورة
إىل الوفاء بالتزاماهتا املالية كاملة يف مواعيدها.
مستمرة اليقظة واجلهود املبذولة للحيلولة دون عودة ظهور املزيد
وأخريا ،ال يزال يساور إيطاليا قلق عميق إزاء تزايد خطر من االنتشار.
وقوع أسلحة الدمار الشامل يف أيدي جهات من غري الدول،
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وحنن نتشاطر بالغ القلق إزاء ما ذكر عن استخدام غري الدول لألسلحة الكيميائية .ونتطلع إىل اختاذ إجراءات فعالة
األسلحة الكيميائية يف عدد من احلاالت ،مبا يف ذلك يف حالة استجابة للتوصيات املتعلقة باآلثار احملتملة للتطورات األخرية يف
النزاع الذي طال أمده يف اجلمهورية العربية السورية .كما ندين جمايل العلم والتكنولوجيا بالنسبة لتنفيذ االتفاقية.
بأشد العبارات املمكنة استخدام أي طرف لألسلحة الكيميائية
ونؤكد من جديد التزام هيئة بنغالديش الوطنية املعنية باتفاقية
أينما كان ،وحتت أي ظرف من الظروف .وحنن نؤمن مببدأ حظر األسلحة الكيميائية باملضي قدما يف إقامة عالقات عمل
وجوب حماسبة املسؤولني عن استخدام األسلحة الكيميائية .متينة مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية .وال ميكن املغاالة يف
والواقع أنه مما جيدر النظر فيه أنه مل توضع أي آلية حمددة أمهية التعاون الدويل القائم على الطلب بالنسبة للبلدان النامية
مبوجب االتفاقية جلعل ذلك ممكنا .وكما الحظ املدير العام للوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية.
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية،
وال تزال بنغالديش ملتزمة بالوفاء بأحكام اتفاقية األسلحة
“إن التحقيقات بشأن ادعاء استخدام األسلحة البيولوجية .وحنن نتشاطر القلق بشأن التقدم احملرز يف العلوم
الكيميائية ضرورية إذا أردنا احلفاظ على القواعد األساسية البيولوجية اليت ميكن أن تقوض املعايري القائمة ضد استخدام
لالتفاقية ،ومصداقيتها وسالمتها”.
األسلحة البيولوجية .ويف هذا السياق ،أحطنا علما بالتحذير
وترى بنغالديش أن جملس األمن ميكن ،بل ينبغي ،الذي أطلقه املمثل السامي لشؤون نزع السالح بشأن ازدياد
أن يؤدي دورا مفيدا يف تيسري التحقيق واملساءلة .ويف ظل احتماالت احلرب البيولوجية ،وما ميكن أن تسببه من دمار
االنقسامات اليت ال مربر هلا داخل اجمللس ،من املرجح أن ومعاناة ال ميكن تصورمها ،للبشر.
تطلق عمليات وآليات موازية على حساب النهج القائم على
ولذلك ،فإننا حنيط علما على حنو إجيايب باجلهود اليت
التوافق يف اآلراء .ويف هذا السياق ،حنيط علما بالقرار الذي يبذهلا مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح إلنشاء قدرات
اختذته الدورة االستثنائية الرابعة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية تشغيلية صغرية إلجراء حتقيقات فعالة وذات مصداقية بشأن
األسلحة الكيميائية بشأن التصدي للتهديد باستخدام األسلحة ادعاءات استخدام األسلحة البيولوجية .كما نتطلع إىل احلصول
الكيميائية.
على معلومات مستكملة بشأن العمل على وضع إطار لضمان

وحنن نعلق أمهية على إجراء مداوالت بناءة بشأن مسألة االستجابة الدولية املنسقة الستخدام األسلحة البيولوجية.
اإلسناد العاملي هلجمات األسلحة الكيميائية يف الدورة العادية
ونؤكد أمهية التنفيذ التام والفعال وغري التمييزي للمادة
املقبلة ملؤمتر الدول األطراف .ونشدد على األمهية القصوى العاشرة من االتفاقية ،من خالل تعزيز التعاون واملساعدة على
لتمكني األمانة الفنية للمنظمة من تنفيذ والياهتا ومسؤولياهتا مع الصعيد الدويل .وتتطلع بنغالديش إىل إجراء مداوالت مستنرية
بذل العناية الواجبة ،بطريقة نزيهة.
بشأن مجيع املسائل ذات الصلة خالل فرتة ما بني الدورات قبل
وال تزال بنغالديش تشعر بقلق خاص إزاء التهديدات احملتملة
لإلرهاب الكيميائي ،وحتث الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة
الكيميائية على العمل اجلماعي مع املنظمات الدولية املعنية من
أجل التصدي للتهديدات اليت يشكلها استخدام جهات من
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انعقاد املؤمتر االستعراضي املقبل التفاقية األسلحة البيولوجية،
وتقر باحلاجة إىل معاجلة النقص اخلطري يف التمويل .ومن ناحية
ثانية ،نشيد بدولة فلسطني ومجهورية أفريقيا الوسطى النضمامها
إىل االتفاقية.
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للعلوم حلقة العمل الدولية الثانية بشأن السالمة البيولوجية،
وإدارة املختربات ،والتقنيات التجريبية من أجل تدريب الباحثني
من البلدان النامية يف جمال الوقاية من األمراض املعدية ،وتوفري
املنافع العامة للمجتمع الدويل.

السيد جي هاوجون (الصني) (تكلم بالصينية) :تقف
الصني حبزم لدعم مقاصد وأهداف اتفاقية األسلحة البيولوجية
واتفاقية األسلحة الكيميائية ،ومواصلة تعزيز عامليتيهما
وفعاليتيهما وسلطتيها .وترحب الصني بانضمام دولة فلسطني
ومجهورية أفريقيا الوسطى إىل اتفاقية األسلحة البيولوجية،
ويف تشرين الثاين/نوفمرب ،سيُعقد املؤمتر االستعراضي الرابع
وانضمام دولة فلسطني إىل اتفاقية األسلحة الكيميائية.
التفاقية حظر األسلحة الكيميائية يف الهاي .وتؤيد الصني
ويف العام املاضي ،اعتمد اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية أعمال كل من الفريق العامل التحضريي للمؤمتر االستعراضي
األسلحة البيولوجية برنامج عمل للفرتة الفاصلة بني الدورات ،الرابع ،والفريق العامل املفتوح باب العضوية بشأن األولويات
مما ميهد السبيل إىل زيادة تعزيز عملية اتفاقية األسلحة البيولوجية املقبلة ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية .ونتوقع من مجيع
خالل السنوات القليلة املقبلة .ويؤدي منع إساءة استخدام األطراف أن تأخذ األحكام األساسية يف االتفاقية يف االعتبار،
التكنولوجيا والعلوم البيولوجية والتوقف عن استخدامها دورا وأن تستفيد استفادة كاملة من املؤمتر االستعراضي الرابع ،وأن
تضع خطط تنفيذها يف املستقبل بشكل سليم ،وأن تنفذ مجيع
حيويا يف تعزيز األمن البيولوجي.
وقد عززت الصني هبمة مدونة لقواعد السلوك للعلماء أحكامها بطريقة متوازنة من أجل حتقيق مقاصد وأهداف
البيولوجيني يف إطار اتفاقية األسلحة البيولوجية ،على أساس االتفاقية مبكرا.
وقد أوفت الصني دائما ،بضمري وبدقة بالتزاماهتا مبوجب
االتفاقية ،وقدمت خمتلف اإلعالنات الدقيقة إىل منظمة حظر
األسلحة الكيميائية يف الوقت املناسب .وحىت اآلن ،استقبلت
الصني ما يزيد عن  ٥٠٠من عمليات التفتيش املوقعي من
مجيع األنواع .وقمنا بدور نشط يف تشجيع التعاون الدويل ذي
الصلة ،وساعدنا الدول األطراف األخرى على حتسني قدراهتا يف
جمال التنفيذ عن طريق تقدمي مسامهات مالية إىل منظمة حظر
األسلحة الكيميائية ،وتنظيم دورات تدريبية بشأن املساعدة
واحلماية للدول األطراف يف آسيا.

طوعي ،من أجل التصدي للتحديات اليت تشكلها التطورات
التكنولوجية البيولوجية .ويف حزيران/يونيه ،عقدت احلكومة
الصينية ووحدة دعم تنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوجية حلقة
دراسية متعددة اجلنسيات يف الصني .ويف آب/أغسطس ،قدمت
الصني مشروع مدونة قواعد السلوك املستكملة إىل اجتماع خرباء
اتفاقية األسلحة البيولوجية .والصني مستعدة ملواصلة مناقشة
هذه املسألة مع مجيع األطراف من أجل حتسني مشروع املدونة.
وتعتقد الصني أن نظم مراقبة صادرات عدم االنتشار البيولوجي
ونظم التعاون الدويل ميكن أن توفر الضمانات املؤسسية لعدم
االنتشار البيولوجي والتعاون الوطين ،األمر الذي ينبغي أن خيضع
وما انفكت الصني تعارض بشدة استخدام أي دولة أو
ملزيد من النقاش يف إطار اتفاقية األسلحة البيولوجية.
منظمة أو فرد لألسلحة الكيميائية حتت أي ظرف من الظروف،
وتويل احلكومة الصينية أمهية كبرية لألمن البيولوجي .وبينما وألي غرض من األغراض .ونؤيد اهلدف الشامل املتمثل يف
تقوم الصني بتعزيز آلية األمن البيولوجي وبناء القدرات لديها ،إجراء حتقيق حمايد يف ادعاءات استخدام األسلحة الكيميائية
شاركت هبمة يف التعاون الدويل يف هذا اجملال .ويف هذا الشهر ،حبيث ميكن أن استخالص استنتاجات ميكنها الصمود أمام
سيعقد معهد ووهان لعلم اجلراثيم التابع لألكادميية الصينية اختبار الزمن ،وتستند إىل األدلة الدامغة ،مع حماسبة املرتكبني
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واألطراف املسؤولة عن ذلك .ويف الوقت نفسه ،ترى الصني أن
هناك حاجة إىل االستفادة بشكل كامل من اآلليات القائمة
التابعة لالتفاقية ،والتقيد الدقيق بأحكامها عند معاجلة إدعاء
استخدام األسلحة الكيميائية.
وبيّنت نتائج التصويت يف الدورة االستثنائية الرابعة ملؤمتر
الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية يف حزيران/يونيه
املاضي أن مثة انقساما كبريا بني الدول األطراف بشأن كيفية
التعامل مع إسناد املسؤولية عن االستخدام املزعوم لألسلحة
الكيميائية .وتود الصني اإلعراب عن قلقها إزاء أن هذه املسألة
املهمة املتعلقة مبقاصد االتفاقية وأهدافها قد عوجلت بفرض
إجراء تصويت دون إجراء مشاورات مستفيضة .وحتث الصني
الدول األطراف على أن تتالقى يف منتصف الطريق وأن تسد
بشكل مالئم أي ثغرات عن طريق إجراء مشاورات على قدم
املساواة بغية جتنب التأثري سلبا على تطور االتفاقية يف املستقبل.
وترحب الصني بالتقدم احملرز يف التدمري الكامل لألسلحة
الكيميائية وخملفات األسلحة الكيميائية يف روسيا وليبيا والعراق.
ومن املؤسف أن بعض الدول األطراف اليت متتلك االسلحة
الكيميائية أو ختلت عن هذه األسلحة يف أراضي دول أطراف
أخرى مل تدمرها بشكل لكامل يف غضون املهلة املنصوص
عليها يف االتفاقية .وترى الصني أن لتدمري األسلحة الكيميائية
يف الوقت املناسب ،مبا يف ذلك األسلحة الكيميائية اليت خلفتها
اليابان يف الصني ،تأثرياً على حتقيق اهلدف املتمثل يف إجياد
عامل خال من األسلحة الكيميائية وأنه يستحق نفس االهتمام
الذي حيظى به االستخدام املزعوم لألسلحة الكيميائية .والصني
حتث اليابان على التنفيذ الصارم خلطة التدمري اجلديدة اليت
متت املوافقة عليها يف بداية عام  2017وعلى تدمري األسلحة
البيولوجية والكيميائية اليابانية بشكل كامل وبصورة آمنة ويف
أقرب وقت ممكن من خالل استثمار املزيد من املوارد .وجيب
االنتهاء من هذا التدمري حبلول عام  ،2022على النحو املقرر.
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السيد ليدل (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد
اململكة املتحدة البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب
(انظر  .)A/C.1/71/PV.13ونعرب أيضا عن تأييدنا للبيان الذي
سيديل به ممثل فرنسا باسم الشراكة الدولية ملكافحة اإلفالت
من العقاب على استخدام األسلحة الكيميائية .وأود اآلن أن
أديل ببعض املالحظات بصفيت الوطنية.
إن استخدام األسلحة الكيميائية واألسلحة البيولوجية
أمر يأباه الضمري اإلنساين .وفرض حظر كامل على إنتاجها
ٌ
واستخدامها هو ركيزة أساسية للقانون الدويل .وقد صمدت
القاعدة اليت حتظر استخدامها على مدى عقود .ومع ذلك،
لألسف ،ال تزال هذه األسلحة تُستخدم اليوم .وندين بشدة
كل استخدام لألسلحة الكيميائية من جانب أي طرف ويف
أي مكان.
ويف اآلونة األخرية ،استُخدمت هذه األسلحة بشكل ُمريع
يف دوما على يد نظام األسد ويف سالزبري من جانب روسيا.
وتشكل هذه اهلجمات املروعة خرقا واضحا التفاقية األسلحة
الكيميائية .وهي إهانة للنظام الدويل القائم على القواعد واجلهود
الضخمة اليت بذهلا اجملتمع الدويل إلحالة هذه األسلحة البشعة
إىل صفحات التاريخ املطوية .وتدل موجة طرد املسؤولني الروس
يف أعقاب اهلجوم الذي وقع يف سالزبري يف نيسان/أبريل من
هذا العام على مدى وحدة الرأي بشأن هذه املسألة يف إطار
اجملتمع الدويل.
وحتديد هوية مرتكيب اهلجمات باألسلحة الكيميائية هو
خطوة مهمة يف ضمان املساءلة وردع اهلجمات يف املستقبل .وقد
منعت روسيا اختاذ إجراءات يف جملس األمن للتحقيق وحماسبة
املسؤولني عن استخدام األسلحة الكيميائية يف سورية .والقرار
املتُخذ يف مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية
اضح على التزام اجملتمع الدويل
يف الهاي يف حزيران/يونيه دلي ٌل و ٌ
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بتعزيز قواعد مكافحة استخدام األسلحة الكيميائية .وقد حان
الوقت اآلن للمضي قدما يف ذلك العمل.

وجيب علينا مجيعا أن نفعل املزيد لكفالة تنفيذ القرار
 )٢٠١٥( ٢٢٣١بصرامة .وحنث مجيع األطراف على إخطار
جملس األمن عن أي أدلة على أن إيران تزاول نشاطا يتعارض
مع القرار  .)٢٠١٥( ٢٢٣١ونظام التحكم يف تكنولوجيا
القذائف ومدونة الهاي لقواعد السلوك مها الصكان الرئيسيان
يف جمال انتشار القذائف التسيارية ،وترحب اململكة املتحدة
بعملهما املهم.

معا بصفة عاجلة من أجل وضع تدابري لتأمني متويل مستدام
ومستقبل مشرق التفاقية األسلحة البيولوجية والتكسينية .ومن
الضروري أن تسدد الدول املتأخرة يف السداد ما عليها من
مستحقات فورا.

السيد خايمي كالديرون (السلفادور) (تكلم باإلسبانية):
ال توجد أسباب ميكن أن تربر استخدام أسلحة الدمار الشامل
من جانب أي جهة وحتت أي ظرف من الظروف .وبالنسبة
للسلفادور ،من الواضح أنه جيب أن يظل القضاء التام على
مجيع أسلحة الدمار الشامل مدرجا على جدول األعمال ومن
بني أولوياتنا .ولذلك السبب ،تتزايد أمهية وضرورة االستمرار يف
تنفيذ مجيع أحكام اتفاقية األسلحة الكيميائية واتفاقية األسلحة
البيولوجية والتكسينية .وباإلضافة إىل ذلك ،يود وفد بلدي أن
يؤكد جمددا على القيمة الكبرية لكلتا االتفاقيتني يف تعزيز السالم
واألمن الدوليني.

وحنن نؤيد بالفعل زيادة امليزانية العادية ملنظمة حظر
األسلحة الكيميائية ،وتعهدنا بالتربع مبليون جنيه اسرتليين إضايف
ملساعدة املنظمة يف تنفيذ القرار يف شهر حزيران/يونيه .وندعو
مجيع الدول األطراف إىل سداد املبالغ املستحقة عليها لكفالة
تزويد تلك املؤسسة املهمة باملوارد املناسبة .وينبغي أن نعزز
أخريا ،أود أن أبرز قرار جملس األمن )٢٠٠٤( ١٥٤٠
قدرات املنظمة املكلفة حبماية االتفاقية وسيكون مؤمتر الدول
األطراف املقرر عقده يف تشرين الثاين/نوفمرب خطوًة مهمة والدور املركزي الذي يؤديه يف منع وقوع األسلحة النووية
والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصاهلا واملواد املتصلة هبا يف
أخرى حنو حتقيق ذلك اهلدف.
إن اتفاقية األسلحة البيولوجية والتكسينية هي حجر الزاوية أيدي جهات من غري الدول ،مبا فيها اإلرهابيون .وقد كان
للنظام الدويل حلظر األسلحة البيولوجية .وجيب كفالة أن تظل االستعراض الشامل لعام  ٢٠١٦واختاذ القرار )٢٠١٦( ٢٣٢٥
االتفاقية فعال ًة وعاملي ًة يف مداها .ومثة أمهية بالغة ألن تبذل مجيع أهم تنقيح لعمل جلنة القرار  ١٥٤٠على مدى تارخيها املمتد لـ ـ
الدول األطراف فيها جهودا هبدف ضمان االنضمام العاملي  ١٣سنة ومثاال طيبا على التوافق يف اآلراء بشأن مسائل عدم
لالتفاقية وتنفيذها بصورة كاملة وفعالة .وندعو األمني العام االنتشار .وال بد لنا من مواصلة تعزيز تنفيذه الفعال إذا أردنا
ورئيس اجتماع الدول األطراف لعام  ٢٠١٨والدول األطراف التصدي للتهديد الذي تشكله اجلهات من غري الدول ،مبا فيها
نفسها ،فضال عن وحدة دعم تنفيذ االتفاقية ،إىل العمل اإلرهابيون.

ال يزال انتشار القذائف الباليستية ،إىل جانب التطوير
غري املشروع ألسلحة الدمار الشامل ،يشكل خطرا جسيما
على السالم واألمن اإلقليميني والعامليني .ونكرر تأكيد الدعوة
املوجهة إىل إيران يف قرار جملس األمن  )٢٠١٥( ٢٢٣١بعدم
القيام بأي نشاط يتصل بالقذائف التسيارية املعدة لتكون
قادرة على إيصال أسلحة نووية ،مبا يف ذلك عمليات اإلطالق
باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية هذه.
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العام يدينه .ومل يكن ذلك ممكنا دون العمل الشامل ملنظمة الدول األعضاء إىل حشد اإلرادة السياسية لتمكني االتفاقية من
حظر األسلحة الكيميائية بدعم من اجملتمع الدويل .ويقربنا التصدي ،من خالل خطط عملها ،للتحديات احلالية واملقبلة.
العمل الدؤوب للمنظمة بصورة مطردة من حتويل الفكرة املتمثلة
يظل بلدي ملتزماً بالعمل بشكل بناء لتحقيق نتيجة إجيابية
يف إجياد عامل خال من األسلحة الكيميائية إىل واقع.
لالتفاقية وتنفيذها بشكل كامل قبل املؤمتر االستعراضي املقبل

ولئن كنا نرحب بالتقدم املهم احملرز يف تدمري األسلحة
الكيميائية ومرافق إنتاجها ،ندرك أنه ال يزال هناك الكثري الذي
يتعني القيام به وتشري األنشطة اليت نُفذت مؤخرا إىل أن التهديد
ال يزال قائما .وال نزال نشعر بالقلق إزاء استخدام األسلحة
الكيميائية واملواد الكيميائية السامة ضد البشرية ،وخصوصا
عندما تُستخدم ضد املدنيني األبرياء.

املقرر عقده يف موعد ال يتجاوز عام  .2021ونود أن نشدد
على أن اتفاقية األسلحة البيولوجية باإلضافة إىل االعتبارات
األمنية تتضمن فوائد أخرى تتيح العديد من الفرص للدول من
املهم من أجلها تسليط الضوء على التعاون التقين فيما بني
األطراف .لذلك هناك حاجة إىل املزيد من التنسيق بني الدول
لتعزيز املساعدة الدولية.

ويف هذا الصدد فإننا نرحب مببادرات مثل التبادل يف جمال
وال بد لنا من التثبت من الطرف املسؤول عن آخر الفظائع
من خالل إجراء حتقيقات وافية بعيدة عن مجيع التدخالت العلوم والتكنولوجيا البيولوجية وتعزيز بناء القدرات يف جماالت
السياسية .ومن الضروري أن تستند النتائج واالستنتاجات إىل مراقبة األمراض املعدية والكشف عنها وتشخيصها واحتوائها.
معلومات موضوعية وميكن التحقق منها لضمان مصداقيتها .ويف
ال يزال إضفاء الطابع العاملي على اتفاقية األسلحة
ذلك الصدد ،نرى أنه ينبغي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية الكيميائية واتفاقية األسلحة البيولوجية يشكالن أمهية من أجل
إجراء حتقيق لتحديد اجلهة املسؤولة عن تنفيذ وتنظيم ورعاية اإلزالة الفعالة جلميع أسلحة الدمار الشامل .ويف هذا الصدد
آخر األنشطة املتعلقة باالستخدام املزعوم لألسلحة الكيميائية .نرحب بانضمام دولة فلسطني ومجهورية أفريقيا الوسطى مؤخرا
وستحرص السلفادور على معرفة تلك النتائج.
إىل اتفاقية األسلحة البيولوجية ونناشد أولئك الذين مل يصبحوا
تعيد السلفادور تأكيد التزامها بتعزيز تنفيذ اتفاقية األسلحة أطرافا بعد يف هاتني االتفاقيتني االنضمام إليهما بدون تأخري.
البيولوجية والتكسينية بغية منع اخلطر الذي تشكله تلك
السيد سيفاموهان (ماليزيا) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد
األسلحة .وال يزال وفد بلدي يشعر بالقلق إزاء اخلطر الذي ماليزيا البيان الذي أدىل به ممثل إندونيسيا بالنيابة عن حركة
تشكله الكائنات العضوية الطبيعية ،فضال عن تلك اليت ميكن بلدان عدم االحنياز والبيان الذي أدىل به ممثل مجهورية الو
تصنيعها وحتويرها عمدا الستخدامها كأسلحة.
الدميقراطية الشعبية بالنيابة عن رابطة أمم جنوب شرق آسيا

ولذلك ،نأسف لعدم متكن املؤمتر االستعراضي الثامن (انظر .)A/CA/C.1/73/PV.14
لالتفاقية من التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن وثيقة ختامية
ميثل استمرار وجود أسلحة الدمار الشامل مصدر قلق
أو برنامج عمل ُم ّدث .ومع ذلك ،نرحب باجلهود اليت بذلت كبري للمجتمع الدويل .إن احلوادث األخرية اليت تنطوي على
خالل اجتماع الدول األطراف يف االتفاقية لعام  ،٢٠١٧واليت استخدام األسلحة الكيميائية تثري قلقًا عميقًا وجيب مساءلة
َّ
يسرت اعتماد برنامج عمل فيما بني الدورات .وندعو مجيع مرتكبيها .ويف هذا الصدد تؤكد ماليزيا ضرورة التقيد مببادئ
1833778
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اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة باحرتام كبري واليت قدمت إسهامات هائلة يف تنفيذ اتفاقية
األسلحة الكيميائية منذ إنشائها قبل أكثر من عقدين.
الكيميائية وتدمري تلك األسلحة.
وتؤكد ماليزيا من جديد التزامها القاطع بالتنفيذ الكامل
والفعال لذلك الصك التارخيي .ونؤكد للجنة األوىل بأننا سنواصل
العمل عن كثب مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية وغريها
من الدول األطراف لكفالة تنفيذ االلتزامات عم ً
ال باالتفاقية.

وتؤيد ماليزيا بقوة دعوات االنضمام العاملي إىل اتفاقية
حظر استحداث وإنتاج وختزين األسلحة البكرتيولوجية
(البيولوجية) والتكسينية وتدمري تلك األسلحة .وتعتقد ماليزيا
يف هذا الصدد أنه ينبغي وضع تدابري حتقق فعالة لتعزيز اتفاقية
األسلحة البيولوجية .وتتابع ماليزيا حاليا عمليات حملية ضرورية
العتماد مشروع قانون وطين لألسلحة البيولوجية عمال باملادة
الرابعة من االتفاقية.

ومن الضروري أن تتعاون مجيع األطراف تعاونا كامال
مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،مبا يتيح هلا االضطالع
بفعالية مبسؤولياهتا إزاء التحقيقات املتعلقة باالستخدام املزعوم
لألسلحة الكيميائية .وإذ تالحظ ماليزيا قرار تزويد منظمة حظر
األسلحة الكيميائية بوالية اإلسناد اليت اعتُمدت خالل الدورة
االستثنائية ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية
يف  27حزيران/يونيه فإهنا تكرر تأكيد ضرورة محاية املنظمة
من التأثريات اخلارجية احملتملة يف تسيري عملها .ومن الضروري
احلفاظ على السالمة املؤسسية لتلك اهليئة التقنية اليت حتظى

السيد يل جانغ  -غيون (مجهوريةكوريا) (تكلم باإلنكليزية):
شكلت اتفاقية األسلحة الكيميائية واتفاقية األسلحة البيولوجية
طوال العقود القليلة املاضية الركيزتني األساسيتني للنظام العاملي
لنزع السالح وعدم االنتشار إىل جانب معاهدة عدم انتشار
األسلحة النووية .لقد عززت املعاهدتان جهودنا اجلماعية حلظر
تطوير وإنتاج وختزين األسلحة الكيميائية والبيولوجية واملواد
املرتبطة هبا .ويف حالة اتفاقية األسلحة الكيميائية أحرز اجملتمع
الدويل تقدماً ملحوظاً بتدمري  96يف املائة من مجيع األسلحة
الكيميائية املعلن عنها وبلوغ عضوية شبه عاملية.

وكما جرى تسليط الضوء يف بياننا يف إطار املناقشة العامة
للجنة (انظر  ،)A/C.1/73/PV.6سيجري استئناف اإلجراءات
القضائية املتعلقة باستخدام غاز األعصاب  VXيف مطار
أيضا يف تبادل املعدات واملواد
كواالملبور الدويل يف شهر شباط/فرباير  2017يف احملكمة
وسنشارك قدر اإلمكان ً
املاليزية العليا يف  1تشرين الثاين/نوفمرب ،بعد قيام االدعاء بإقامة واملعلومات العلمية والتكنولوجية الستخدام العوامل البكرتيولوجية
دعوى ظاهرة الوجاهة ضد كال املتهمني .وأطلعت احلكومة والسمية لألغراض السلمية متشياً مع املادة العاشرة من االتفاقية.
املاليزية اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية على
ومتشيا مع مواقف شركائنا يف الرابطة ستبذل ماليزيا قصارى
مجيع التطورات املرتبطة بالقضية.
جهودها لضمان بقاء جنوب شرق آسيا منطقة خالية من
ومن أجل حتقيق األهداف الرئيسية التفاقية األسلحة األسلحة النووية ومنطقة خالية من مجيع أسلحة الدمار الشامل
الكيميائية تعتقد ماليزيا أنه ينبغي جلميع الدول األطراف املعنية األخرى على النحو املنصوص عليه يف معاهدة إنشاء منطقة
اختاذ املزيد من التدابري صوب تدمري مجيع خمزونات األسلحة خالية من األسلحة النووية يف جنوب شرق آسيا .ولتحقيق هذه
الكيميائية املعلن عنها مع رصد اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر الغاية ستواصل ماليزيا دعم اجلهود املبذولة من خالل اآلليات
األسلحة الكيميائية ومؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة ذات الصلة بقيادة الرابطة ،على غرار اجتماع وزراء دفاع دول
الرابطة واملنتدى اإلقليمي للرابطة.
الكيميائية للتقدم احملرز.
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ويعتقد وفد بلدي اعتقادا راسخا أن عاملية االتفاقية هي
عنصر أساسي يف ضمان السالم واألمن العامليني وبالتايل ينبغي
إعطاؤها أولوية قصوى .وحنث الدول األربع املتبقية غري األطراف
يف االتفاقية على االنضمام إليها يف أقرب وقت ممكن بدون أي
شرط مسبق.

لكن التهديد باستخدام األسلحة الكيميائية والبيولوجية
اليوم ال يقل خطورة عن التهديد باستخدام األسلحة النووية.
وال يزال هدفنا املشرتك املتمثل يف إجياد عامل ٍ
خال من األسلحة
الكيميائية بعيد املنال حيث نشهد مر ًارا وتكر ًارا االستخدام
املروع لألسلحة الكيميائية يف مجيع أحناء العامل ،مبا يف ذلك يف
سورية واململكة املتحدة .وال تزال أربعة بلدان ترفض االنضمام
وفيما يتعلق باتفاقية األسلحة البيولوجية ظلت مجهورية
إىل اجلهود الدولية الرامية حلظر تلك األسلحة اخلطرية.
كوريا ثابتة يف دعمها لتعزيز نظام اتفاقية األسلحة البيولوجية
ومن دواعي القلق العميق بشكل خاص أن مسألة األسلحة على أساس التنفيذ القوي لكل دولة طرف لاللتزامات مبوجب
الكيميائية السورية ال تزال دون معاجلة حىت بعد مرور مخس االتفاقية .وبالنظر إىل التطور السريع لعلوم احلياة اليوم وطبيعتها
ذات االستخدام املزدوج ،يعتقد وفد بلدي أنه من املهم إقامة
سنوات على انضمام سورية إىل اتفاقية األسلحة الكيميائية.
وحييط وفد بلدي علما مع القلق بالتقرير األخري لفريق تقييم توازن دقيق بني الفائدة الكبرية للتكنولوجيات البيولوجية وخماطر
اإلعالنات الذي يشري إىل أن منظمة حظر األسلحة الكيميائية انتشارها .وتتطلب العالقة بني التكنولوجيات الناشئة وحتويلها
ال تزال غري قادرة على سد مجيع الثغرات وحل التناقضات اليت احملتمل لالستخدام كسالح دراسة دقيقة من أجل احلفاظ على
اتفاقية األسلحة البيولوجية ذات صلة وحتديثها.
مت حتديدها يف اإلعالن األويل لسورية.
ويف هذا الصدد نود أن ننضم دعما لعمل بعثة تقصي
احلقائق التابعة ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية
العربية السورية ،وحنث احلكومة السورية على التعاون الكامل
مع آليات املنظمة .كما ندين بشدة أي استخدام لألسلحة
الكيميائية حتت أي ظرف من الظروف ومن قبل أي كان.
وجيب حماسبة املسؤولني عن هذه األفعال الشنيعة.
ويف هذا الصدد يرحب وفد بلدي بالقرار املتعلق بالتهديد
الناجم عن استخدام األسلحة الكيميائية الذي اعتمد يف الدورة
االستثنائية الرابعة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة
الكيميائية يف شهر حزيران/يونيه املاضي .وسوف تعمل آلية
اإلسناد اليت سيتم إعماهلا يف إطار منظمة حظر األسلحة
الكيميائية على ردع اجلناة احملتملني عن استخدام األسلحة
الكيميائية يف املستقبل ،وبالتايل اإلسهام يف التنفيذ الفعال
التفاقية األسلحة الكيميائية.
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ويف هذا السياق يرحب وفد بلدي باالختتام الناجح
الجتماع عام  2017للدول األطراف وال سيما موافقته على
إنشاء برنامج فيما بني الدورات .لقد كان من اجملدي واملناسب
متاما من حيث التوقيت أن اجتماع اخلرباء التفاقية األسلحة
البيولوجية يف شهر آب/أغسطس املاضي أجرى مناقشة متعمقة
بشأن استعراض التطورات يف جمال العلوم والتكنولوجيا املتعلقة
باالتفاقية.

ويسلط وفد بلدي الضوء أيضا على أن تعزيز تدابري بناء
الثقة بني الدول األطراف وبناء القدرات واملساعدة الكافية هي
شروط أساسية لكفالة فعالية االتفاقية وفائدهتا العاملية .وكجهد
ملموس يف هذا الصدد ،أنشأت حكوميت يف العام املاضي
مصمم لدعم
الصندوق العاملي للقضاء على األمراض ،وهو ُ
بناء القدرات يف البلدان النامية للوقاية من األمراض املعدية
واكتشافها والتصدي لتفشيها.
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عالوة على ذلك ،وبالتعاون مع منظمة الصحة العاملية
واليونيسيف ،تلتزم حكومة بالدي بتعزيز قدرة املختربات والقوى
العاملة املختصة يف البلدان النامية.
أود أن أختتم كالمي باإلشارة بإجياز إىل أمهية حتسني
االستقرار املايل لنظام األسلحة البيولوجية .فيتعني علينا إجياد
طريقة لتوفري القدرة املالية لعملياته يف أسرع وقت ممكن.
السيد بيلوسوف (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
يبذل االحتاد الروسي جهوداً حثيثة لتعزيز اتفاقية األسلحة
البيولوجية والتكسينية ،اليت جيب اعتبارها أداة موثوقة للحد من
خطر استخدام املواد البيولوجية كأسلحة واإلسهام يف تطوير
التعاون الدويل يف اجملال البيولوجي لألغراض السلمية.

24/10/2018

يتعامل نظام األسلحة البيولوجية يف الوقت احلايل مع
مشاكل إضافية تتعلق بزيادة األنشطة الطبية والبيولوجية العسكرية
األجنبية ،مبا يف ذلك أنشطة ما بعد االحتاد السوفييت يف الفضاء.
ويف هذا الصدد ،نقرتح حتسني شكل االتفاقية من أجل تدابري
لبناء الثقة بغية زيادة الشفافية وتعزيز الثقة باالمتثال هلا .من
حيث املبدأ ،حنث املعنيني على االمتناع عن عسكرة الرعاية
الصحية .ونأمل أن تتمكن مجيع القوى ذات الفكر الصائب من
االلتفاف حول برنامج عمل بناء وتعاوين لتعزيز اتفاقية األسلحة
البيولوجية .وستبذل روسيا قصارى جهدها للمسامهة يف حتقيق
هذا اهلدف والتعاون مع مجيع األطراف املهتمة.
يؤيد االحتاد الروسي النظام الدويل احلايل حلظر األسلحة
الكيميائية تأييداًكامالً .إن اتفاقية األسلحة الكيميائية هي أحد
أجنح الصكوك املتعددة األطراف يف جمال نزع السالح وعدم
ً
ومسؤول يف اتفاقية األسلحة
االنتشار .وكانت روسيا طرفًا خملصاً
الكيميائية فع ً
ال وقوالً ،حيث كانت من أوائل الدول اليت وقعت
االتفاقية يف  13كانون الثاين/يناير  1993مث شرعت على الفور
يف العمل على تنفيذها .لقد قمنا بالتخلص من مجيع خمزوناتنا
من األسلحة الكيميائية حتت رقابة دولية صارمة ،ومت االنتهاء
من تلك العملية الشاقة قبل املوعد احملدد يف أيلول/سبتمرب
 .2017ويف  11تشرين األول/أكتوبر  ،2017أقر املدير العام
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية وأمانتها الفنية بالتدمري الكامل
لألسلحة الكيميائية يف روسيا .إننا ندعو الدول األخرى احلائزة،
وال سيما الواليات املتحدة ،إىل أن حتذو حذونا وتعمل بأقصى
ما يف وسعها الستكمال عملية نزع األسلحة الكيميائية يف
أقرب وقت ممكن.

لقد عقد خرباء من الدول األعضاء يف االتفاقية اجتما ًعا
مثمرا يف جنيف يف الفرتة من  7إىل  16آب/أغسطس ،حضره
ً
ممثلو أكثر من  100دولة ونظروا يف مقرتحات ملموسة لتحسني
تنفيذ االتفاقية .هناك أمل يف أن يتم التوصل إىل توافق يف
اآلراء بشأن بعض هذه املقرتحات يف املؤمتر االستعراضي التاسع
لالتفاقية يف عام  .2021وتشمل هذه املقرتحات املبادرة الروسية
التطلعية اليت تقوم على نص االتفاقية الستخدام وحدات طبية
وبيولوجية متنقلة من أجل تقدمي املساعدة والتحقيق يف احلاالت
املستخدم فيها أسلحة بيولوجية واملساعدة يف مكافحة األمراض
املعدية من أصول خمتلفة .وقد قدم الوفد الروسي ورقة عمل
جديدة يف آب/أغسطس حول تطويرها .يعتقد االحتاد الروسي
أنه ينبغي جلميع أصدقاء اتفاقية األسلحة البيولوجية أن يدعموا
اجلهود املستمرة بني الدورتني يف إطار االتفاقية والعمل على
التقريب بني مواقف الوفود من أجل اإلسراع يف اعتماد وتنفيذ
إننا اليوم نرى التسييس احلاد للقضايا الكيميائية من قبل
تدابري قادرة على احلد من خطر األسلحة البيولوجية .ال يوجد
ببساطة بديل حقيقي لتلك العملية ضمن إطار اتفاق دويل بعض البلدان .وعلى وجه اخلصوص ،فإن قرار الدورة االستثنائية
ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية يف
تشارك فيه  182دولة طرف.
يونيه/حزيران  -الذي منح األمانة الفنية ملنظمة حظر األسلحة
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الكيميائية مهاماً نسبية ،غري مالئمة هلذا النوع من اهليئات األفعال هي ادعاءات غري صحيحة متاماً وهي يف الواقع مصممة
البريوقراطية ،واليت تتمثل يف حتديد املذنبني باستخدام األسلحة لتضليل اجملتمع الدويل.
الكيميائية  -نعتربه قراراً غري شرعي .إنه يتجاوز والية املؤمتر
سيتم حتميل النسخة الكاملة من هذا البيان على بوابة
ويتعدى على الصالحيات احلصرية املناطة مبجلس األمن مبوجب توفري الورق.
الفصول السادس والسابع والثامن والثاين عشر من ميثاق األمم
السيد بيناراندا (الفلبني) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد الفلبني
املتحدة .إن تنفيذ األفكار الواردة بالقرار من شأنه أن يهدد
البيانني اللذين أدىل هبما ممثل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
ليس اتفاقية األسلحة الكيميائية نفسها فحسب بل والنظام
باسم رابطة دول جنوب شرق آسيا ،وإندونيسيا ،بالنيابة عن
الدويل لعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل برمته .ويف ظل هذه
حركة بلدان عدم االحنياز (انظر  .)A/C.1/73/PV.14أود أن أبرز
الظروف ،نعتقد أنه من املهم احلفاظ على وحدة منظمة حظر
النقاط التالية نيابة عن الفلبني.
األسلحة الكيميائية ونزاهة اتفاقية األسلحة الكيميائية وعدم
حنن ملتزمون بثالثة صكوك بشأن أسلحة الدمار الشامل
السماح باستبدال أغراض االتفاقية أو السماح بإعادة صياغتها
لتعزيز مصاحل سياسية متنافسة .ونأمل أن تقوم الدول اليت تتبع  -اتفاقية األسلحة البيولوجية ،واتفاقية األسلحة الكيميائية،
سياسات مستقلة يف الساحة الدولية بتقييم جاد ملا حدث مع ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية .فيما يتعلق باتفاقية
منظمة حظر األسلحة الكيميائية وأن تعارض تنفيذ القرارات يف األسلحة البيولوجية ،تعتقد الفلبني أنه يتعني على الدول األطراف
أن تسعى إىل النهوض بالعمل املكرس لتعزيز تنفيذ االتفاقية
املؤمتر االستعراضي القادم التفاقية األسلحة الكيميائية.
الص ُعد الوطنية واإلقليمية والعاملية .وحنن ندعم عملية
يف ظل هذه اخللفية ،نشعر بالقلق إزاء النشاط املتحيز وغري على ُ
ما بني الدورتني تتضمن مناقشات مركزة حول مقرتحات وتدابري
الشفاف لبعثة تقصي احلقائق التابعة ملنظمة حظر األسلحة
ملموسة وعملية بشأن التعاون الدويل والتأهب واالستجابة
الكيميائية يف سورية بشأن استخدام األسلحة الكيميائية هناك.
واملساعدة .وندعم اجلهود الرامية إىل تعزيز املزيد من أوجه التآزر
تستند تقاريرها إىل مواد وأدلة مت احلصول عليها عن بعد،
بني املنظمات الدولية ذات الصلة ،حيث أن األمن البيولوجي
وبشكل رئيسي من مجاعات املعارضة .لقد أُجريت التحقيقات
والسالمة البيولوجية مها قضيتان متداخلتان تتطلبان استجابات
يف ظل انتهاكات جسيمة ألحكام اتفاقية األسلحة الكيميائية،
كلية ومنسقة .حنن ندرك أن التنفيذ الشامل لالتفاقية ميكن أن
مثل عدم زيارة مواقع احلوادث املزعومة أو مراعاة املبدأ الرئيسي
يسهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ويتماشى مع جدول
املتمثل يف احلفاظ على سلسلة العهدة لألدلة املادية.
أعمال األمني العام لنزع السالح ،والذي يعترب نزع السالح
إنين أوشكت على االختتام وأحتاج بضع ثوا ٍن أخرى .حنن والتنمية مرتبطني بقوة.
ندين بشدة االهتامات اليت ال أساس هلا واملوجهة من اململكة
إن الفلبني جزء من الشراكة العاملية ملكافحة انتشار أسلحة
املتحدة بشأن مشاركة مواطنني روس يف حوادث تتضمن مواداً
ومواد الدمار الشامل وتشارك بنشاط يف تعزيز جدول أعمال
كيميائية سامة يف مدينيت سالزبوري وأميسبوري .إن اإلدعاءات
األمن البيولوجي يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ .وحنن نقدر
اليت قدمتها لندن بأن روسيا وحدها هي اليت ميكنها أن متتلك
العمل املمتاز الذي تقوم به وحدة دعم تنفيذ اتفاقية األسلحة
الوسائل التقنية واخلربة العملية والدوافع الرتكاب مثل هذه
البيولوجية ،لكن جيب علينا ضمان استدامتها املالية.
1833778
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ونرى أمهية قيام مجيع الدول بسداد اشرتاكاهتا املقررة ،وهو
أمر ال غىن عنه لتعزيز نظام اتفاقية األسلحة البيولوجية .كما
نشدد على قيمة برنامج الرعاية يف تيسري مشاركة اخلرباء الوافدين
من العواصم يف اجتماعات االتفاقية.
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اإلرهابية احملتملة ،ليس فقط يف الفلبني ،بل ويف منطقة جنوب
شرق آسيا أيضا .وعلى الصعيد الوطين ،تنفذ الفلبني خطة
عمل وطنية كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية ،مع اتباع هنج
موحد ،لبناء قدرتنا على درء املخاطر املرتبطة باملواد الكيميائية
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية والتأهب والتصدي هلا.

وفيما يتعلق باتفاقية األسلحة الكيميائية ،يؤكد وفد بلدي
وأود أن أختتم بياين بالتشديد على قلق الفلبني الشديد
جمددا التزام الفلبني بالتنفيذ الكامل والفعال وغري التمييزي
لالتفاقية .وتدين الفلبني بأشد العبارات استخدام األسلحة إزاء وجود أشكال أخرى من أسلحة الدمار الشامل وانتشارها،
الكيميائية يف أي مكان ،ويف أي وقت ،وأيا كانت الظروف ،وال سيما األسلحة البيولوجية والكيميائية ،ووسائل إيصاهلا،
باعتبارها هتديدا للسالم واألمن الدوليني .وتدعو الفلبني الدول
فهو أمر غري مقبول ويشكل انتهاكا للقانون الدويل.
والفلبني ملتزمة بتنفيذ االتفاقية وبعمل منظمة حظر األعضاء اليت مل توقع أو تصدق بعد على اتفاقية األسلحة
األسلحة الكيميائية ،وتفي حىت اآلن بالتزاماهتا .وما برحت البيولوجية ،واتفاقية األسلحة الكيميائية ،أن تفعل ذلك دون
الفلبني تعمل بنشاط من أجل سن قوانني حملية لتنفيذ االتفاقية .تأخري ،حيث إن إضفاء الطابع العاملي عليهما أمر بالغ األمهية
وقد شارك ممثلون من بلدي يف منتدى اجلهات املعنية لدى الدول لنجاحهما.

األطراف يف آسيا بشأن اعتماد تشريعات التنفيذ الوطنية .كما
السيد روباتجازي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
تواصل الفلبني بناء قدرهتا على التصدي ألي هجوم كيميائي باإلنكليزية) :يؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل به ممثل إندونيسيا
من خالل إنشاء املزيد من الوحدات الكيميائية والبيولوجية باسم حركة بلدان عدم االحنياز (انظر .)A/C.1/73/PV.14
واإلشعاعية والنووية ،وتدريب املوظفني ،وتوفري املعدات الالزمة.
إن استخدام األسلحة الكيميائية والبيولوجية ال يشكل

وال تزال السلطة الوطنية الفلبينية تتعاون بشكل فعال هتديدا أمنيا خطريا فحسب ،وإمنا له أيضا عواقب إنسانية مدمرة
مع الوكاالت احلكومية األخرى ،واألوساط األكادميية ،وقطاع على السكان املدنيني بسبب طابعها العشوائي وإمكانية تسببها
الصناعات الكيميائية .وال ميكن للفلبني التأكيد مبا فيه الكفاية يف أشكال مروعة من املعاناة.
على أمهية برامج بناء القدرات ،ال سيما بالتعاون مع منظمة
وقد شهدت إيران اآلثار املأساوية الستخدام األسلحة
حظر األسلحة الكيميائية ،اليت ستمكنها من حتقيق حالة الكيميائية يف التسعينات ،عندما هاجم نظام صدام ،بدعم
استعداد تتيح هلا اختاذ اإلجراءات املطلوبة على وجه السرعة مادي واستخبارايت من الواليات املتحدة ،املدنيني اإليرانيني
وتقدمي املساعدة الالزمة عند مواجهة التهديد باستعمال والقوات اإليرانية يف  400حادثة أدت إىل وفاة وإصابة أكثر
األسلحة الكيميائية أو استعماهلا الفعلي.
من  100000إيراين .وال يزال العديد من الناجني يعانون
وال يزال بلدي يستضيف يف مانيال مبادرة مراكز االمتياز
التابعة لالحتاد األورويب املعنية بتخفيف املخاطر الكيميائية
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية يف جنوب شرق آسيا ،ألمر
الذي يدل على جديتنا يف تعزيز نظم دفاعنا ضد اهلجمات
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آثارا متتد مدى احلياة لعوامل احلرب الكيميائية .وقد أهلمت
ذكرى ضحايا تلك اهلجمات الكيميائية املروعة إبرام اتفاقية
األسلحة الكيميائية ،اليت أدى تنفيذها إىل تدمري  96يف املائة
تقريبا من مجيع خمزونات األسلحة الكيميائية املعلن عنها .ومن
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األمهية مبكان احلفاظ على قصة النجاح هذه من خالل معاجلة
التحديات اليت تواجهها االتفاقية.

فضال عن فعالية منظمة حظر األسلحة الكيميائية وموضوعيتها
ونزاهتها ،من خالل اتباع هنج قائم على توافق اآلراء .وباعتبار
إيران داعما رئيسيا التفاقية حظر األسلحة الكيميائية ومنظمة
حظر األسلحة الكيميائية ،فإهنا مستعدة للتعاون على هذا
األساس ،وترفض أي قرار يقوض دور االتفاقية أو املنظمة على
النحو املنصوص عليه يف االتفاقية.

احلالة تشبه إىل حد كبري الكيفية اليت متكن هبا جيش صدام
من حيازة األسلحة الكيميائية واستخدامها يف مثانينات القرن
العشرين .وهناك العديد من األدلة على أن شركات أوروبية
وأمريكية كثرية زودت صدام باملعدات واملواد والتكنولوجيا
الالزمة لتطوير برناجمه لألسلحة الكيميائية .ومن املعروف أن
موردين أمريكيني أرسلوا إىل صدام سالئف كيميائية لألسلحة
الكيميائية وأنابيب للقذائف وعوامل بيولوجية ،مبا فيها عينات
من اجلمرة اخلبيثة .ونظرا حلاجة مجيع تلك الشركات إىل احلصول
على تراخيص للتصدير من حكوماهتا ،فما كان يف مقدورها
نقل سالئف األسلحة الكيميائية تلك إىل صدام دون مباركة
حكوماهتا.

وال ميكن التصدي بفعالية للتحديات اليت تواجهها اتفاقية
األسلحة البيولوجية من خالل عملية فيما بني الدورات .ونؤمن
إميانا راسخا بأن النهج األكثر فعالية لتعزيز االتفاقية يتمثل يف
استئناف املفاوضات بشأن وضع بروتوكول ملزم قانونا لالتفاقية.
وندعو الواليات املتحدة إىل سحب اعرتاضها على استئناف
تلك املفاوضات .ويشكل استمرار عدم انضمام النظام
اإلسرائيلي إىل اتفاقية األسلحة البيولوجية عقبة رئيسية أمام
حتقيق عامليتها ،كما يعرض أمن الدول األطراف يف االتفاقية
يف الشرق األوسط للخطر .وهذا مثال آخر على سلوك نظام
ال حيرتم املعايري الدولية.

إن الواليات املتحدة هي الدولة الطرف الوحيدة اليت مل تنته
بعد من تدمري خمزوهنا من األسلحة الكيميائية ،على الرغم من
امتالكها مجيع القدرات املالية والتقنية الالزمة للقيام بذلك.
وعليها أن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لالمتثال اللتزاماهتا
إن النهج واملبادرات القائمة على حتالفات لن تسهم يف
مبوجب االتفاقية دون إبطاء .وينبغي أن يظل هدفنا الرئيسي هو
تدمري مجيع خمزونات األسلحة الكيميائية بشكل كامل ميكن تعزيز القاعدة اليت حتظر استخدام األسلحة الكيميائية أو تعزيز
التحقق منه ،حيث إنه أمر حيوي لبناء الثقة يف االتفاقية وتعزيز منظمة حظر األسلحة الكيميائية .وينطبق ذلك أيضا على
اهلجمات غري القانونية اليت تشنها الواليات املتحدة وشركاؤها
الثقة بني الدول األطراف.
وتشكل التقارير املتعلقة باستخدام األسلحة الكيميائية ،بالصواريخ ضد سورية .ويعتمد جناحنا يف القضاء هنائيا على
ال سيما من جانب اجلماعات اإلرهابية يف سورية ،مثار قلق األسلحة الكيميائية يف مجيع أحناء العامل على حتقيق عاملية اتفاقية
بالغ .ومن الواضح أنه ما كان يف مقدور تلك اجلماعات األسلحة الكيميائية .ولذلك جيب على الدول غري األطراف
اإلرهابية شراء العوامل الكيميائية السامة وإنتاج األسلحة املتبقية ،وال سيما النظام اإلسرائيلي  -الذي ميتلك خمزونات
الكيميائية واستخدامها دون مساعدة ودعم خارجيني .وهذه كبرية من األسلحة الكيميائية  -أن تنضم إىل االتفاقية.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :إننا نقرتب من منتصف
ومن أجل النهوض باملعايري العاملية ملكافحة األسلحة النهار ،ولكن ال يزال هناك أربعة أشخاص يف قائمة املتكلمني
الكيميائية ،من الضروري للمجتمع الدويل أن يبقى متحدا يف لدي ،يف إطار اجملموعة املتعلقة بأسلحة الدمار الشامل األخرى.
إدانة استخدامها واحلفاظ على سالمة االتفاقية ومصداقيتها ،ولذلك سنواصل حىت ننتهي من قائمة املتكلمني يف إطار هذه
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اجملموعة ،مث نستمع إىل بيانات بشأن اجملموعة اليت كان مقررا
مناقشتها اليوم ابتداء من الظهر وحىت الساعة  ،13/00وفقا
لقرار األمس (انظر .)A/C.1/73/PV.15
السيدة بليبيته (ليتوانيا) (تكلمت باإلنكليزية) :تؤيد
ليتوانيا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب (انظر
 )A/C.1/73/PV.14والبيان املشرتك الذي سيديل به ممثل فرنسا
باسم الشراكة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب على
استخدام األسلحة الكيميائية.
ومن املروع حقا أنه بعد  90عاما على بدء نفاذ بروتوكول
جنيف لعام  ،1925و  25عاما على التوقيع على اتفاقية
األسلحة الكيميائية ،نشهد العديد من حاالت االستخدام
املؤكد لألسلحة الكيميائية .وباإلضافة إىل ذلك ،شهدت
السنوات األخرية زيادة يف تواتر تلك اجلرائم البشعة.
بينما ارتكب معظم تلك اجلرائم يف سورية والعراق اللذين
مزقهما النزاع ،ارتكبت هجمات موجهة باستخدام العوامل
املؤثرة على األعصاب أيضا يف أوقات السلم يف اململكة
املتحدة وماليزيا.
وتدين ليتوانيا بأقوى العبارات املمكنة أي استخدام
لألسلحة الكيميائية من جهات حكومية أو غري رمسية يف
أي مكان يف العامل .وجيب على اجملتمع الدويل أن يتحمل
املسؤولية وأن يوحد كافة جهوده لتعزيز القدرات املؤسسية من
أجل كفالة التنفيذ الكامل التفاقية األسلحة الكيميائية .وجيب
إجراء حتقيق شامل ودقيق يف مجيع اهلجمات املزعومة وحماسبة
مرتكبيها .ونتفق متاما مع تقييم سلطات اململكة املتحدة بأنه
من احملتمل جدا أن تكون روسيا مسؤولة عن استخدام العامل
املؤثر على األعصاب يف هجوم سالزبوري وأنه ال يوجد أي
تفسري آخر معقول.
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ومن دواعي األسف العميق عرقلة والية آلية التحقيق
املشرتكة بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة
املنشأة للنظر يف مجيع حاالت استخدام األسلحة الكيميائية يف
سورية وحتديد اجلهة املسؤولة عنها من خالل استخدام روسيا
مرارا حلق النقض يف جملس األمن العام املاضي .وخلصت آلية
التحقيق املشرتكة ،قبل إغالقها ،إىل مسؤولية القوات احلكومية
السورية وتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام عن استخدام
األسلحة الكيميائية.
وجيب أن تتوفر خلرباء منظمة حظر األسلحة الكيميائية
الذين يضطلعون بالتحقيق يف االدعاءات بشن هجمات
باألسلحة الكيميائية والتحقق من اجلوانب األخرى من تنفيذ
اتفاقية األسلحة الكيميائية إمكانية الوصول دون عوائق إىل
مواقع اهلجمات وغريها من األمور املتصلة بعملهم .وجيب على
مجيع البلدان أن تتعاون تعاونا كامال مع منظمة حظر األسلحة
الكيميائية حبسن نية حىت ختتتم حتقيقاهتا بنجاح .وأي حماوالت
لتقويض أو التشكيك يف عمل منظمة حظر األسلحة الكيميائية
أو سلطتها أو يف خربائها ،مبا يف ذلك من خالل اهلجمات
اإللكرتونية ،غري مقبولة.
ويف ذلك الصدد ،نرحب بقرار الدورة االستثنائية ملؤمتر
الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية املتخذ يف
 ٢٧حزيران/يونيه بتعزيز قدرات خرباء منظمة حظر األسلحة
الكيميائية لتحديد مرتكيب اهلجمات باستخدام األسلحة
الكيميائية .ونتطلع أيضا إىل اختاذ مزيد من اخلطوات يف ذلك
الصدد خالل الدورة القادمة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية
األسلحة الكيميائية واملؤمتر االستعراضي الرابع املقرر عقده يف
وقت الحق من هذا العام.
ويف  ١٥تشرين األول/أكتوبر ،اعتمد وزراء خارجية بلدان
االحتاد األورويب نظاما جديدا من التدابري التقييدية للتصدي
الستخدام األسلحة الكيميائية وانتشارها .ونتطلع إىل تنفيذه
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العملي .وحنن ممتنون أيضا للوفد البولندي لتقدميه مشروع
القرار  A/C.1/73/L.20بشأن تنفيذ اتفاقية األسلحة الكيميائية
وجلهوده الدؤوبة من أجل حتقيق نتائج متوازنة.

املسؤولني .ومن الضروري أن تكون منظمة حظر األسلحة
أيضا
الكيميائية ،باستخدام األدلة املستندة إىل احلقائق ،قادرة ً
على حتديد املسؤولني عن استخدام األسلحة الكيميائية ،خاصة
وأن آلية التحقيق املشرتكة بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية
واألمم املتحدة مل تتمكن من مواصلة عملها.

املراقب عن االحتاد األورويب (انظر .)A/C.1/73/PV.14

لقد كانت اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين األسلحة
البكرتيولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمري تلك األسلحة لعام
 ١٩٧٢أول اتفاقية حتظر فئة كاملة من األسلحة .ومثل اجتماع
اخلرباء خطوة هامة يف املسامهة يف فعالية االتفاقية ونتطلع إىل
مواصلة العمل على مستوى اخلرباء يف السنوات املقبلة.

وليتوانيا عضو نشط يف الشراكة الدولية ملكافحة اإلفالت
من العقاب على استخدام األسلحة الكيميائية .وجيب على مجيع
وبناء على التزامنا بسيادة القانون ،انضمت النمسا إىل
البلدان أن تقف متحدة ضد أي حماوالت الستخدام األسلحة
الكيميائية أو مساعدة املتهمني باملسؤولية عن استخدامها .الشراكة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب على استخدام
وجيب علينا بذل جهودنا املشرتكة حملاسبة كل املسؤولني عن األسلحة الكيميائية .وشأهنا شأن نظام جزاءات االحتاد األورويب
املفروض على استخدام األسلحة الكيميائية ،فإن الشراكة
تلك األعمال البشعة.
السيدة تيشي  -فيسلبيرغر (النمسا) (تكلمت موجهة ضد الذين يرتكبون تلك اجلرائم الفظيعة .وال بد من
باإلنكليزية) :تؤيد النمسا تأييدا كامال البيان الذي أدىل به تقدمي اجلناة إىل العدالة.

وتدين النمسا بأشد العبارات أي استخدام ألسلحة الدمار
الشامل .يف السنوات األخرية ،وثقت عودة مروعة الستخدام
األسلحة الكيميائية .إن االستخدام املتكرر لألسلحة الكيميائية
الذي شهدناه يف سورية وماليزيا وكذلك يف إحدى دول االحتاد
ويساور النمسا قلق بشأن تطوير وحتديث نظم اإليصال
األورويب ،أي يف اململكة املتحدة ،غري مقبول وجيب إدانته
املتصلة بأسلحة الدمار الشامل ،وال سيما سعي عدة بلدان
بأقوى العبارات.
لقد التزمنا بالتخلص من األسلحة الكيميائية .وتعد اتفاقية معنية لتطوير براجمها للقذائف التسيارية .ومبا أن هذه التطورات
األسلحة الكيميائية ،باعتبارها واحدة من ثالث معاهدات تشكل عنصرا هاما يف اجلهود العاملية املبذولة حلظر أسلحة
حتظر أسلحة الدمار الشامل ،مكونا رئيسيا للنظام الدويل لعدم الدمار الشامل ،جيب تناول هذه الربامج بعناية على الصعيدين
ً
االنتشار ونزع السالح .وتشكل االنتهاكات اليت وقعت مؤخرا الثنائي واملتعدد األطراف .إن مدونة الهاي لقواعد السلوك
اللتزامات عدم االنتشار ونزع السالح اليت مت التعهد هبا مبوجب مبثابة صك مهم متعدد األطراف لكفالة ضمان الشفافية وبناء
الثقة يف ذلك الصدد .ونشجع مجيع الدول على االنضمام إىل
اتفاقية األسلحة الكيميائية مصدر قلق بالغ.
املدونة ودعم ذلك اإلجراء امللزم سياسيا .وستواصل النمسا
وال ميكن أن يكون هناك إفالت من العقاب على استخدام
العمل بوصفها أمانة تلك اآللية احليوية.
هذه األسلحة البغيضة؛ وجيب اختاذ إجراءات للتصدي لذلك.
إن الضمان الوحيد لعدم االستخدام هو القضاء على مجيع
لذلك أيدت النمسا قرار مؤمتر الدول األطراف يف منظمة حظر
األسلحة الكيميائية يف حزيران/يونيه املاضي بإنشاء آلية لتحديد فئات أسلحة الدمار الشامل .لذلك كان نزع أسلحة الدمار
الشامل  -سواء كانت نووية أو بيولوجية أو كيميائية  -دائما
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أولوية للنمسا .إن التدمري الكامل ملخزونات األسلحة الكيميائية
املعلن عنها ،واملتوقع أن يكتمل يف السنوات القليلة املقبلة،
سيكون معلما بارزا .علينا أن نواصل السري على ذلك الدرب.
السيدة كالرينغبولد (هولندا) (تكلمت باإلنكليزية):
باإلضافة إىل تأييد هولندا للبيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
األورويب (انظر  ،)A/C.1/73/PV.14تود أن تديل باملالحظات
التالية بصفتها الوطنية .ونؤيد أيضا البيان املشرتك الذي ستديل
به فرنسا بالنيابة عن الدول املشاركة يف الشراكة الدولية ملكافحة
اإلفالت من العقاب على استخدام األسلحة الكيميائية.

24/10/2018

تعزيز قدرة مؤسساته على الصمود ومؤسسات الدول
األعضاء والشركاء واملنظمات الدولية يف اجملال الرقمي”.
يف العام املاضي ،مل يتوصل جملس األمن إىل اتفاق بشأن
متديد والية آلية التحقيق املشرتكة بني منظمة حظر األسلحة
الكيميائية واألمم املتحدة ،وبالتايل هيأ حالة لإلفالت من
العقاب على استخدام األسلحة الكيميائية يف سورية .ونرحب
ونؤيد تأييدا كامال قرار الدورة االستثنائية ملؤمتر الدول األطراف
يف اتفاقية األسلحة الكيميائية يف حزيران/يونيه املاضي بتوسيع
نطاق والية األمانة الفنية ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية
لتحديد اجلهة املسؤولة عن استخدام تلك األسلحة.

تضطلع املؤسسات املتعددة األطراف بدور رئيسي فيما
أيضا بقرار منح املدير العام ملنظمة حظر األسلحة
يتعلق باألمن الدويل .لقد دافع بلدي دائما عن النظام الدويل
ونرحب ً
القائم على القواعد  -وسيظل يناصره  -مبا يف ذلك نظام تعدد الكيميائية سلطة تبادل املعلومات مع اآللية الدولية احملايدة
األطراف الفعال .ويستلزم نظام تعدد األطراف التعاون النشط واملستقلة للمساعدة يف التحقيق بشأن األشخاص املسؤولني
عن اجلرائم األشد خطورة مبوجب القانون الدويل املرتكبة يف
من جانبنا مجيعا.
يف نيسان/أبريل ،استهدفت منظمة حظر األسلحة اجلمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس  2011ومالحقتهم
الكيميائية يف الهاي بعملية هجوم إلكرتوين عدائية .وأود أن قضائيا .وذلك القرار ميثل خطوة هامة حنو حتقيق املساءلة
أشري إىل البيان الذي أدىل به يف  ٤تشرين األول/أكتوبر رئيس والعدالة.
املفوضية األوروبية واجمللس األورويب واملمثل السامي للشؤون
اخلارجية يف االحتاد األورويب .وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء
اهلجوم اإللكرتوين الذي شن مؤخرا وسعى إىل تقويض نزاهة
منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،املنظمة الدولية احملرتمة اليت
تستضفها هولندا.
“ذلك اهلجوم العدواين دل على االزدراء الشديد
للغرض الرمسي من منظمة حظر األسلحة الكيميائية،
اليت تعمل من أجل القضاء على األسلحة الكيميائية يف
مجيع أحناء العامل حتت والية األمم املتحدة .إن االحتاد
األورويب يشجب هذه األعمال اليت تقوض القانون
الدويل واملؤسسات الدولية .وسيواصل االحتاد األورويب
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أكدت هولندا يف مناسبات عديدة سابقة أنه ما زال هناك
عمل بالغ األمهية يتعني القيام به فيما يتعلق باإلعالن األويل
للجمهورية العربية السورية .وتقع معظم املسؤولية عن هذا العمل
على عاتقها .واحلاجة إىل هذا اآلن أكثر إحلاحا ،نظرا لإلبالغ
عن وقوع حوادث عديدة من اهلجمات يف السنوات األخرية،
باستخدام األسلحة الكيميائية .وأُسندت أربع هجمات بصورة
ال لبس فيها إىل النظام السوري ،مما يعين أن النظام ال يزال
حيتفظ بأسلحة كيميائية وخيفيها .وهذا سلوك مشني ،وينبغي
تقوميه دون إبطاء .وتعمل هولندا داخل االحتاد األورويب على
تشديد العقوبات ضد سوريا بغية احلد من السلوك اإلجرامي
للنظام السوري.
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وتؤيد هولندا اململكة املتحدة ،وتكرر اإلعراب عن إدانتها املؤسسية التفاقية األسلحة البيولوجية والتكسينية .حنن حباجة
الشديدة للهجوم الذي وقع يف سالزبري يف  ٤آذار/مارس .إىل حل دائم؛ فاتفاقيتنا معرضة للخطر.
ونتفق مع تقييم اململكة املتحدة بأن من احملتمل جدا أن يكون
إن اتفاقية األسلحة الكيميائية واتفاقية األسلحة البيولوجية
االحتاد الروسي مسؤوال عن ذلك ،وبأنه ال يوجد تفسري بديل والتكسينية أداتان ال غىن عنهما يف سعينا اجلماعي من أجل
معقول آخر.
عامل أكثر أمنا.
وترعى هولندا باالشرتاك مع كندا اقرتاحا قدمته الواليات
املتحدة بأن يُدرج يف اجلدول  ١التفاقية األسلحة الكيميائية
نوع عامل احلرب الكيميائية املستخدم يف سالزبري ،ونوع آخر
وثيق الصلة به .وأوضح اجمللس االستشاري العلمي ملنظمة حظر
األسلحة الكيميائية جبالء املخاطر الشديدة هلذا النوع من عوامل
احلربية الكيميائية يف متوز/يوليه املاضي .وعالوة على ذلك،
فليست له استخدامات معروفة ألغراض غري حمظورة مبوجب
اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية .ولذلك ،حنن مقتنعون بضرورة
اختاذ إجراءات عاجلة إلدراج تلك املواد الكيميائية يف القائمة.
وأخريا ،نناشد الدول األربع اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية أن
تفعل ذلك دون تأخري.
ويف آب/أغسطس ،عقدت اجلولة األوىل من اجتماعات
اخلرباء املعنيني باتفاقية األسلحة البيولوجية والتكسينية .ونرحب
باملناقشات اليت دارت ،ونأمل أن جيري مبزيد من التفصيل،
تناول املسائل اليت حتظى بدعم واسع النطاق ،وأن تستخدم يف
هناية املطاف لتنفيذ االتفاقية.
وتشعر هولندا بقلق بالغ إزاء احلالة املالية اخلطرية لالتفاقية،
األمر الذي يعرض للخطر عقد اجتماع الدول األطراف ،يف
كانون األول/ديسمرب ،واستمرار عمل وحدة دعم التنفيذ ،على
حنو سليم .وحنث الدول األطراف اليت عليها متأخرات على
تسديد املبالغ املستحقة بالكامل ،ويف أقرب وقت ممكن .وندعو
األمني العام ،ورئيس اجتماع الدول األطراف لعام ،٢٠١٨
والدول األطراف ،ووحدة دعم التنفيذ إىل التعجيل جبهودهم
اجلماعية الرامية إىل وضع تدابري لضمان االستدامة املالية والقدرة
1833778

السيد هوانغ (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :إنين آخذ الكلمة
بالنيابة عن  ٣٨بلدا واالحتاد األورويب ،األعضاء يف الشراكة
الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب على استخدام األسلحة
الكيميائية.
وتتاح نسخ من النص الكامل هلذا البيان يف هذه القاعة
وعلى شبكة اإلنرتنت.
إننا نقف معا ،حنن الدول الـ  ٣٩املشاركة يف الشراكة
الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب على استخدام األسلحة
الكيميائية ،من أجل احلفاظ على املعايري والقواعد الدولية ضد
استخدام أي جهة لألسلحة الكيميائية يف أي مكان ،وحتت أي
ظرف من الظروف .وحنن مصممون على مكافحة عودة ظهور
استخدام األسلحة الكيميائية ،ومنع إفالت من يلجأون إىل
استخدام هذه األسلحة أو يسهمون يف تطويرها ،من العقاب.
وندين أيضاً بأشد العبارات املمكنة االستخدام املتكرر لألسلحة
الكيميائية يف سوريا ،يف الشهور والسنوات األخرية.
لقد تأسست شراكتنا يف  ٢٣كانون الثاين/يناير من أجل
تعزيز تعاوننا؛ ومحاية اتفاقية األسلحة الكيميائية؛ واملساعدة يف
حتديد هوية املسؤولني عن استخدام األسلحة الكيميائية كخطوة
حنو تقدميهم إىل العدالة؛ ودعم عمل اهليئات املخصصة التابعة
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية ،واألمم املتحدة يف هذا اجملال.
ونرحب بتنامي عضوية الشراكة ،وحنث البلدان اليت تشاطرنا
آراءنا ولكن مل تنضم إلينا بعد ،بأن تنضم إلينا .ونشري إىل
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اإلعالنني الوزاريني اللذين اعتمدهتما الشراكة يف  23كانون البعثة بشأن استخدام األسلحة الكيميائية يف اللطامنة يف آذار/
مارس  ،٢٠١٧ويف سراقب يف شباط/فرباير ،فضال عن التقرير
الثاين/يناير و  18أيار/مايو.
وقد أيد أعضاء الشراكة يف أيار/مايو ،الدعوة إىل عقد املؤقت عن االدعاء باستخدامها يف دوما ،يف نيسان/أبريل.
ونعتقد أن من املرجح جدا أن القوات املسلحة السورية
دورة استثنائية ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة
الكيميائية ،والنظر يف سبل تعزيز تنفيذها ،مبا يف ذلك عن هي املسؤولة عن هذا اهلجوم ،أخذا يف االعتبار ،يف مجلة أمور،
طريق استكشاف اخليارات املتاحة لتحديد املسؤولية عن استخدامها لألسلحة الكيميائية من قبل .ونالحظ أن التقرير
استخدام األسلحة الكيميائية .ونرحب ترحيبا حارا بالقرار املؤقت املقدم من بعثة تقصي احلقائق عثر على دليل على
الذي اختذته الدورة االستثنائية األخرية ملؤمتر الدول األطراف ،استخدام الكلور ،ونرتقب تقريرها النهائي عن هذا اهلجوم.
الذي يدين بأشد العبارات استخدام دول وجهات من غري وحنث اجلمهورية العربية السورية على احرتام التزاماهتا كدولة
الدول لألسلحة الكيميائية منذ عام  ٢٠١٢يف اجلمهورية العربية طرف يف االتفاقية ،والتعاون الكامل مع منظمة حظر األسلحة
السورية ،والعراق ،وماليزيا ،واململكة املتحدة .ويتناول هذا القرار الكيميائية ،والكشف التام عن برنامج أسلحتها الكيميائية.
التهديدات املباشرة ألهداف االتفاقية ومقاصدها.
وندين استخدام العامل املؤثر على األعصاب يف سالزبري
يف  ٤آذار/مارس ،والتعرض غري املباشر لذلك العامل يف أميسربي
يف  ٣٠حزيران/يونيه ،يف اململكة املتحدة .ونشجب استخدام
العامل املؤثر على األعصاب من الدرجة العسكرية ،ونثين على
اململكة املتحدة ،لشفافيتها ،وللتقدم احملرز يف التحقيق الذي
ُتريه ،والذي نأمل أن يؤدي قريبا إىل حماكمة مرتكيب تلك
األعمال البغيضة .ونتفق مع حتليل اململكة املتحدة بأنه من
احملتمل جدا أن تكون روسيا مسؤولة عن اهلجوم وبأنه ال يوجد
أي تفسري بديل معقول.

ونرحب بأحكام القرار ،الذي ينص على النظر يف خيارات
لتقدمي مزيد من املساعدة إىل الدول األطراف لتمكينها من تنفيذ
التزاماهتا مبوجب االتفاقية .وتشمل هذه اخليارات تعزيز األمن
الكيميائي ،ومتكني التعاون الدويل يف جمال األنشطة الكيميائية
لألغراض غري احملظورة مبوجب االتفاقية ،فضال عن املقرتحات
الرامية إىل حتسني قدرات وأدوات منظمة حظر األسلحة
الكيميائية لتعزيز تنفيذ نظام االتفاقية للتحقق .وستشارك دول
الشراكة يف االجتماعات اليت ستعقد على مستوى اخلرباء ،يف
باريس يف  ٨و  ٩تشرين الثاين/نوفمرب ،لوضع هنج مشرتك لدعم
وندين استخدام األخبار الزائفة أو غري ذلك من األدوات
تنفيذ القرار.
واحلمالت الرامية إىل تعمد نشر معلومات مضللة بشأن استخدام
ونؤكد من جديد دعمنا القوي التفاقية حظر األسلحة األسلحة الكيميائية وتفادي اإلسناد واملساءلة .كما ندين أيضا
الكيميائية ،اليت تشكل ركيزة أساسية من ركائز نزع السالح حماولة شن هجمات إلكرتونية على مقر منظمة حظر األسلحة
الدويل وهيكل مكافحة االنتشار ،والنظام الدويل القائم على الكيميائية اليت أوقفتها السلطات اهلولندية يف نيسان/أبريل.
القواعد ،وهو ما نعول عليه مجيعا .ونؤكد جمددا دعمنا الثابت ونعرب عن القلق الشديد بشأن هذه احملاولة لتقويض سالمة
للعمل الذي تقوم به منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،ونثين منظمة حظر األسلحة الكيميائية.
على العمل الذي يقوم به فريق تقييم اإلعالنات ،وبعثة تقصي
ونرحب باعتماد االحتاد األورويب يف  ١٥تشرين األول/
احلقائق يف سوريا .ونالحظ مع القلق النتائج اليت توصلت إليها أكتوبر لنظام جديد مستقل للتدابري التقييدية املكرسة ملكافحة
30/41

1833778

24/10/2018

انتشار واستخدام األسلحة الكيميائية وسالئفها .وحيدونا األمل
يف إحراز تقدم سريع بشأن إدراج املعنيني من األفراد والكيانات
يف القائمة.
ويف اخلتام ،ندعو إىل توسيع نطاق الشراكة الدولية ملكافحة
اإلفالت من العقاب على استخدام األسلحة الكيميائية ،وندعو
مجيع الدول األعضاء إىل االنضمام إليها ،من أجل توجيه رسالة
واضحة عن رفضنا املشرتك لقبول إفالت أي شخص مسؤول
عن استخدام األسلحة الكيميائية من العقاب ،أينما كان،
والتزامنا بإهناء استخدامها.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل املتكلم األخري يف
جمموعة أسلحة الدمار الشامل األخرى.
ووفقا للقرار الذي اختذ يوم أمس (انظر ،)A/C.1/73/PV.15
تتناول اللجنة اآلن اجملموعة املتعلقة باألسلحة التقليدية.
السيدة كريسنامورثي (إندونيسيا) (تكلمت باإلنكليزية):
من دواعي سروري البالغ أن أتكلم باسم حركة بلدان
عدم االحنياز.
تواصل حركة بلدان عدم االحنياز إعادة تأكيد احلق السيادي
للدول يف حيازة األسلحة التقليدية وقطع غيارها ومكوناهتا
وذخائرها وتصنيعها وتصديرها واستريادها واالحتفاظ هبا بغرض
الدفاع عن النفس واالحتياجات األمنية .وتعرب احلركة عن قلقها
إزاء التدابري القسرية االنفرادية املتخذة يف هذا اجملال ،وتشدد
على أنه جيب أال تفرض أي قيود غري ضرورية على نقل هذه
األسلحة .ومع ذلك ،ال يزال يساور احلركة قل ٌق بالغ إزاء طائفة
واسعة من اآلثار األمنية واإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية
النامجة عن تصنيع األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ونقلها
وتداوهلا بشكل غري مشروع .إننا ندعو مجيع الدول ،وال سيما
كربى الدول املنتجة ،إىل كفالة اقتصار إمدادات األسلحة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة حصرياً على احلكومات أو الكيانات
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املأذون هلا بذلك من قبل تلك احلكومات .كما نؤكد على
ضرورة التنفيذ املتوازن والكامل والفعال لربنامج العمل املتعلق
مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من
مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه ،وللصك الدويل للتعقب
الذي ُي ِّكن الدول من التعرف على األسلحة الصغرية واألسلحة
اخلفيفة غري املشروعة وتعقبها يف الوقت املناسب وبطريقة يعول
عليها؛ ونشدد يف هذا الصدد ،على احلاجة امللحة إىل تكثيف
اجلهود الرامية إىل تعزيز التعاون واملساعدة الدوليني.
إن احلركة إذ تسلم باآلثار اإلنسانية السلبية املرتتبة على
استخدام الذخائر العنقودية ،وتتضامن مع البلدان املتضررة
من الذخائر العنقودية ،فإهنا تدعو إىل تقدمي ما يلزم من موارد
مالية ،ومساعدة تقنية وإنسانية لعمليات إزالة الذخائر العنقودية
غري املنفجرة ،وإعادة تأهيل الضحايا اجتماعيا واقتصاديا،
وكذلك ضمان حصول البلدان املتضررة بشكل كامل على
املواد واملعدات والتكنولوجيا واملوارد املالية الالزمة إلزالة الذخائر
العنقودية غري املنفجرة.
وتواصل حركة عدم االحنياز شجب استخدام األلغام
املضادة لألفراد يف حاالت النزاع هبدف تشويه وقتل وترويع
املدنيني األبرياء ،يف انتهاك للقانون الدويل اإلنساين .وندعو
مجيع الدول القادرة إلىتوفري املساعدة املالية والتقنية واإلنسانية
لعمليات إزالة األلغام األرضية ،وإعادة التأهيل االجتماعي
واالقتصادي للضحايا ،عالوة على ضمان حصول البلدان
املتضررة بالكامل على املعدات والتكنولوجيا واملوارد املالية اليت
حتتاج إليها من أجل إزالة األلغام .وتؤكد جمددا دول احلركة
األطراف يف اتفاقية حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام
املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام ،تأكيد التزامها بالتنفيذ
الكامل خلطة عمل كارتاخينا ،وتدعو الدول اليت مل تصبح بعد
أطرافا يف االتفاقية إىل النظر يف ذلك.
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نفقاهتا العسكرية ،وفقا ملبدأ حتقيق األمن غري املنقوص بأدىن
مستوى من التسلح ،وحنث تلك البلدان على ختصيص تلك
املوارد ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية على الصعيد
العاملي ،وال سيما مكافحة الفقر.

وتشري احلركة إىل أن معاهدة جتارة األسلحة ،اليت هتدف
إىل تنظيم االجتار باألسلحة التقليدية ،مبا فيها األسلحة الصغرية
واألسلحة اخلفيفة ،قد دخلت حيز النفاذ يف  ٢٤كانون األول/
ديسمرب  .٢٠١٤وتدعو احلركة إىل تنفيذها املتوازن والشفاف
واملوضوعي مبا يتفق متاما مع مبادئ ميثاق األمم املتحدة واحلق
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للوفود
األصيل لكل دولة يف األمن والدفاع عن النفس فرديا أو مجاعيا .الراغبة يف التكلم ممارسة حلق الرد بشأن جمموعة “أسلحة الدمار
وتؤكد احلركة كذلك على أنه ينبغي أال ميس تنفيذ املعاهدة ،الشامل األخرى”.
بأي حال من األحوال ،احلق السيادي للدول يف حيازة وتصنيع
السيد بيلوسوف (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :أود
وتصدير واسترياد األسلحة التقليدية واالحتفاظ هبا ومبكوناهتا
أن أقدم بعض التوضيحات بشأن خمتلف البيانات اليت أديل هبا
ألغراض الدفاع عن نفسها والحتياجاهتا األمنية.
هنا خالل األيام القليلة املاضية.
وتشجع دول احلركة األطراف يف اتفاقية حظر أو تقييد
ينفي االحتاد الروسي نفيا قاطعا مجيع االهتامات بأنه
استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر
شارك يف تسمم املواطنني الروسيني سريغي ويوليا سكريبال يف
أو عشوائية األثر وبروتوكوالهتا ،الدول األخرى على أن تصبح
آذار/مارس  ٢٠١٧يف سالزبري يف اململكة املتحدة .إذ إن
أطرافا يف االتفاقية وبروتوكوالهتا .وترى احلركة أن منظومات
يطور أو ينتج أو خيزن بتاتا املادة الكيميائية
مل
الروسي
االحتاد
ّ
األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل تثري عددا من املسائل األخالقية
اليت أطلقت عليها البلدان الغربية اسم نوفيتشوك .وخالل
والقانونية والتقنية والدولية واملسائل املتصلة بالسلم واألمن ،اليت
املناقشة بشأن البلدان اليت قد تكون انتجت املواد السامة اليت
ينبغي النظر فيها بدقة ودراستها يف سياق االمتثال للقانون
استخدمت ضد عائلة سكريبال ،تبني أن أكثر من  ٢٠دولة،
الدويل ،مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل
ومعظمها من بلدان منظمة حلف مشال األطلسي ،مبا يف ذلك
حلقوق اإلنسان .وتؤكد دول احلركة األطراف يف االتفاقية املتعلقة
اململكة املتحدة ،إما متتلك التكنولوجيا الالزمة أو أنتجت موا َد
بأسلحة تقليدية معينة دعم إنشاء فريق خرباء حكوميني مفتوح
مماثلة لألغراض البحثية .وعالوة على ذلك ،ينبغي أال يغيب عن
باب العضوية يعىن بالتكنولوجيات الناشئة يف جمال منظومات
البال أن أنواع العوامل املؤثرة على األعصاب اليت ُعثر عليها يف
األسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل ،يف سياق أهداف االتفاقية
سالزبري وأميسبوري ومسيت بنوفيتشوك يف الغرب غريُ مدرجة
ومقاصدها.
يف قوائم املراقبة ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية .وعندما
وتقر احلركة باالختالل الكبري يف التوازن بني البلدان اتصلت اململكة املتحدة مبنظمة حظر األسلحة الكيميائية طلبا
الصناعية وبلدان عدم االحنياز يف إنتاج األسلحة التقليدية ملا زعمت أنه مساعدة تقنية ،مل تكن إال جمرد حماولة لتعزيز
وحيازهتا واملتاجرة هبا ،وتدعو الدول الصناعية إىل إجراء ختفيض اهتامات ال أساس هلا ضد روسيا عن طريق استغالل مصداقية
كبري يف إنتاج األسلحة التقليدية وحيازهتا واملتاجرة هبا ،هبدف هذه املنظمة ويف نفس الوقت لصرف االنتباه عن َ
الشك املربر
تعزيز السلم واألمن اإلقليميني والدوليني .ونؤكد على أمهية متاما بأن هذه األنواع من املواد الكيميائية كانت قد ُطورت يف
العمل على ضمان خفض البلدان الرئيسية املنتجة لألسلحة خمتربات وزارة الدفاع الربيطانية بورتون داون.
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وقد أشرنا كثريا إىل مدى أمهية مراعاة العناية يف تقييم مجيع
املسائل املتصلة بإنتاج أنواع جديدة من العوامل املؤثرة على
األعصاب املعروفة منذ بداية التسعينات من القرن املاضي .ويف
أيار/مايو  ،2018قدم االحتاد الروسي رمسيا إىل األمانة الفنية
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية قائمة مؤلفة من  ٣٠٠صفحة
تضم حوايل  ١ ٠٠٠مركب جديد من املواد السامة ،وهي قائمة
من املنطقي النظر فيها هبدف إدخال تغيريات على قوائم منظمة
حظر األسلحة الكيميائية.
ومنذ أن بدأت سلطات اململكة املتحدة التحقيق يف
احلادث يف سالزبري ،مل تقدم أي دليل قاطع من أي نوع
على أن روسيا شاركت يف تسميم عائلة سكريبال .ويستند
كل ما يسمى باألدلة إىل تكهنات وختمينات ميكن اختصارها
بعبارة“من املرجح إىل حد كبري” ،اليت مل يقبل هبا قط أي نظام
قانوين بوصفها دليال كافيا على االهتام.
ومن املسبعد جدا أن تقبل حكومة أي بلد أورويب اهتا ًما
قائما على مثل هذه األدلة الواهية ،إن مل نقل التافهة ،وال نرى
ً
أي سبب يدعو روسيا إىل قبول ذلك .ومن الواضح أن عبارة
“مرجح للغاية” استُخدمت هاهنا ألغراض سياسية حبتة ألنه
من املستحيل يف الواقع أن تقدم حكومة اململكة املتحدة أي
دليل ملموس .وحنن يف حرية من موقف الدول اليت تردد املزاعم
الربيطانية وتؤكد ثقتها التامة يف احلقائق اليت نشرهتا اململكة
املتحدة فيما يتعلق بقضية سكريبال .وما تفعله حقًا هو الرضى
باستخدام أدوات للتحقيق يف حاالت استخدام األسلحة
الكيميائية من قبيل التالعب وتزييف احلقائق والتفسريات
اخلاطئة للوقائع ،ورفض استخدام اإلجراءات املعيارية اليت أثبتت
جدواها على مر الزمن ،وجتاهل شهادات شهود العيان.
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استغالهلا للتحقيق يف احلوادث اليت وقعت يف خان شيخون
ودوما وغريها من املدن السورية .وتلك األدوات ،إىل جانب
هنج املزاعم “املرجحة للغاية” ليست فقط عدمية الفائدة يف
إجراء حتقيق موضوعي متعدد األطراف يف مثل هذه احلوادث،
بل إهنا متكن اجلناة من اإلفالت من العقاب .وإذا كانت أي
دولة أوروبية أو دول أخرى ترغب يف ممارسة مثل هذه األساليب
فهذا شأهنا ،لكننا نرفض زجها يف الشؤون الدولية.
وتدين روسيا استخدام أي جهة للسالح الكيميائي أو
ألي مادة كيميائية كسالح ،وحنن ندعو إىل معاقبة مرتكيب هذه
اجلرائم غري اإلنسانية .ومع ذلك فإننا نعارض توجيه اهتامات
عشوائية وغري مثبتة ضد أي شخص بسبب هذه األعمال.
وستواصل روسيا دعمها إلجراء حتقيق موضوعي وغري متحيز
وشامل يف أي حادث متعلق باألسلحة الكيميائية ،وفقًا جلميع
االتفاقيات اليت حتظر األسلحة الكيميائية .وال يتعارض ما فعله
الربيطانيون فيما يتعلق حبادثة سالزبوري مع اتفاقية األسلحة
الكيميائية فحسب ،بل يتعارض مع التزامات لندن الدولية يف
جمال احلقوق القنصلية واملساعدة القانونية يف مكافحة اجلرمية
واحرتام حقوق اإلنسان .وال تزال روسيا على أهبة االستعداد
إلجراء مشاورات ثنائية مع اململكة املتحدة على أساس األحكام
املناسبة التفاقية األسلحة الكيميائية ،واالتفاقية القائمة اخلاصة
بالعالقات القنصلية املربمة يف شهر كانون األول/ديسمرب
 1965بني احتاد اجلمهوريات االشرتاكية السوفياتية واململكة
املتحدة ،واالتفاقية األوروبية للمساعدة املتبادلة يف املسائل
اجلنائية املعقودة يف  20نيسان/أبريل  .1959ومع ذلك جيب

أيضا أن االحتاد الروسي حياول منذ أكثر من ستة أشهر
أن نؤكد ً
بالفعل إقناع سلطات اململكة املتحدة باملوافقة على التعاون معه
واملشاركة يف التحقيق يف قضية سكريبال.

أين رأينا هذا السلوك من قبل ومنذ ُهنيهة؟ إهنا تصرفات
السيد حالق (اجلمهورية العربية السورية) :تنفي حكومة
منطية يف التحقيقات يف حاالت استخدام املواد الكيميائية
واألسلحة يف سورية ،وهي جممل قواعد اللعبة املزيفة اليت مت بلدي بشكل مطلق املزاعم واالهتامات الكاذبة اليت ساقتها بعض
1833778

33/41

A/C.1/73/PV.16

24/10/2018

الدول يف جلسة اليوم حول استخدام اجليش العريب السوري ملواد
كيميائية سامة ضد املدنيني السوريني يف أي منطقة يف سورية،
ونؤكد من جديد بأن اجليش العريب السوري ليس لديه نوع من
أنواع األسلحة الكيميائية ومل يستخدمها سابقا ولن يستخدمها
الحقا ألنه ال ميتلكها أصال.

املعروفة املختصة يف السلم واألمن الدوليني ،إن هذا القرار كما
أشرنا منقوص الشرعية حيث اعتمد بأقل من نصف عدد
الدول األطراف يف املنظمة .وهلذا السبب حتديدا مل يتنب اجمللس
التنفيذي يوم أمس كما أشرت يف بياين منذ قليل مشروع القرار
اخلاص بربنامج وميزانية عام  2019الذي يتضمن بندا خاصا
بتمويل ما يسمى آلية حتديد املسؤولية اليت أنشأها القرار .ويرى
بلدي أن هذا القرار لن يفيد إال يف إضافة تعقيدات جديدة
على قدرة منظمة حظر األسلحة الكيميائية على أداء دورها،
مما سيؤدي إىل إصابتها بالشلل وإىل تعزيز حدة االنقسام بني
الدول األعضاء فيها ودفع املنظمة حنو املزيد من االستقطاب مما
يعين أن هذا القرار غري قابل للتطبيق عمليا.

وما زالت بعض الوفود تشري إىل التقارير املشوهة آللية
التحقيق املشرتكة ،تلك اآللية اليت مل تكن مهنية أو موضوعية
يف أعماهلا وغري وفية لواليتها وكانت كما أشرنا سابقا عبارة
عن آلية استخبارية منذ البداية ومسيطر عليها من قبل الدول
الراعية لإلرهاب يف سورية .ونؤكد مرة أخرى أنه لو كانت اآللية
نزيهة يف عملها الستمرت .وتعرب بالدي عن القلق العميق
إزاء أساليب االبتزاز والتهديد اليت اعتمدهتا جمموعة الدول
الغربية وخصوصا دول العدوان الثالثي على سورية ،وهي كما
تعلمون الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا .تلك األساليب اليت
اعتمدهتا هذه الدول لتمرير قرار يف الدورة االسثنائية الرابعة
ملؤمتر الدول األطراف تتيح هلا تسييس منظمة حظر األسلحة
الكيميائية واستخدامها مطية للقيام باعتداءات على الدول
بذرائع استخدام األسلحة الكيميائية .إن القرار يتناقض مع
أحكام اتفاقية األسلحة الكيميائية ويشكل سابقة خطرية يف
النظام الدويل جراء إعطاء منظمة تقنية معنية مبسائل علمية
وفنية صالحيات إجراء حتقيقات جنائية وقانونية ليست من
اختصاصها لتحديد املسؤولني عن حاالت استخدام األسلحة
الكيميائية ،وذلك يف جتاوز واضح الختصاص اهليئات الدولية

وكما هي العادة ،ويف حماولة بائسة للتغطية على انتهاك
النظام الرتكي لقرارات الشرعية ،حاولت ممثلة النظام الرتكي
اليوم يف بيان مليء باملغالطات والنفاق توجيه االهتام إىل الدول
األخرى ،لقد انتهك النظام الرتكي مجيع التزاماته الدولية يف جمال
أسلحة الدمار الشامل وعدم االنتشار ومكافحة اإلرهاب حيث
ينشر النظام الرتكي أسلحة نووية على أراضيه يف انتهاك صارخ
ملعاهدة عدم االنتشار ،وينتهك هذا النظام اتفاقية األسلحة
الكيميائية وقرار جملس األمن  )2004( 1540من خالل
تزويده تنظيمي داعش وجبهة النصرة والتنظيمات اإلرهابية
األخرى املرتبطة هبما باملواد الكيميائية السامة ،وكذلك يسمح
النظام الرتكي هلؤالء اإلرهابيني باستخدام األراضي الرتكية إلجراء
جتارب كيميائية.

تقوم الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا بدور خترييب يف
العامل وذلك من خالل رعايتها ودعمها للجماعات اإلرهابية
املسلحة يف سورية وتزويد تلك اجلماعات اإلرهابية املسلحة
باملواد الكيميائية السامة ومساعدهتا يف نقل وختزين وخلط تلك
املواد هبدف استخدامها ضد املدنيني السوريني واهتام احلكومة
السورية بذلك.
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وكذلك يسمح النظام الرتكي هلؤالء اإلرهابيني باستخدام
األراضي الرتكية إلجراء جتارب كيميائية .وكذلك يشارك النظام
الرتكي أجهزة استخبارات أخرى وخرباء كيميائيني من دول
معروفة بتدريب اإلرهابيني على جتهيز املواد الكيميائية السامة
واستخدامها .لقد استخدم النظام الرتكي أراضيه لإلشراف على
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نقل وهتريب معظم املواد الكيميائية السامة إىل الداخل السوري
وتسليمها إىل اإلرهابيني.

إن النظام الفرنسي متورط منذ بداية األزمة يف بالدي .وقد
انتقل من دعم اجلماعات اإلرهابية املسلحة والتغطية اإلعالمية
هلا إىل تزويدها بالسالح والذخائر ،ومن مث تورط وزير خارجيتهم
السابق لوران فابيوس بنقل مواد كيميائية سامة إىل سورية مت
استخدامها يف عام .2013

لقد تورط النظام اهلولندي منذ فرتة طويلة يف نقل املواد
الكيميائية السامة إىل الكيان اإلسرائيلي وإىل دول أخرى .ونسأل
ملاذا مل تقم هولندا حىت اآلن بإعالم منظمة حظر األسلحة
الكيميائية بنوعية املواد الكيميائية اليت سلمتها إلسرائيل وللدول
األخرى حىت يعلم اجلميع ما هي طبيعة الربامج العسكرية
الكيميائية؟ لقد نشرت منذ فرتة وسائل إعالم هولندية معلومات
بشأن تورط النظام اهلولندي يف تقدمي الدعم والتمويل واملساعدة
اللوجيستية لعدد من اجلماعات اإلرهابية املسلحة يف سورية،
على الرغم من أن املدعي العام اهلولندي قد صنف بعض هذه
اجلماعات ككيانات إرهابية مرتبطة بالسلفية اجلهادية .وحيق
لنا أن نسأل ممثلة هولندا :أال يشكل تصرف احلكومة اهلولندية
هذا خرقاً ملسؤولياهتا كعضو يف جملس األمن ،مسؤول عن صون
السلم واألمن الدوليني؟

أوالً ،إن اإلحياء بأن الواليات املتحدة كانت مسؤولة عن
استخدام صدام حسني لألسلحة الكيميائية ضد إيران هو أمر
مثري للسخرية متا ًما .لقد أبدى ممثل إيران مالحظات حول تدمري
خمزون األسلحة الكيميائية للواليات املتحدة .وكما قلت من قبل
يف هذه القاعة ،تسري خطة التدمري يف موعدها واملقرر هلا أن
تكتمل يف عام .2023

لقد طالبنا سابقاً منظمة حظر األسلحة الكيميائية
وجملس األمن بالضغط على النظام الرتكي للكشف عن نتائج
التحقيقات اليت كنا قد طلبنا إجراءها خبصوص موضوع لرتي
السارين اللذين مت ضبطهما يف األراضي الرتكية حبوزة عدد من
السيد وود (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
اإلرهابيني ،واألسئلة تتمحور حول أسباب إفراج النظام الرتكي باإلنكليزية) :آخذ الكلمة ملمارسة حقي يف الرد حىت أرد على
عن هؤالء اإلرهابيني ،ونسأل ما آل إليه مصري السارين.
التعليقات اليت قدمها املمثل اإليراين.

فيما يتعلق باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس
األسلحة البكرتيولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمري تلك
األسلحة ،تُعترب إيران دولة خارجة .خالل السنوات القليلة
املاضية ،حاولت الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة البيولوجية
إحراز تقدم تدرجيي ،مع العلم أنه كان من املستحيل التوصل
إىل توافق يف اآلراء بشأن بروتوكول التحقق .ومع ذلك ،ففي
كل فرصة كانت إيران تفعل ما يف وسعها ملنع إحراز التقدم.
قام النظام الربيطاين يف بداية شهر نيسان/أبريل من هذا على املرء أن يسأل عن سبب فعلها لذلك .ملاذا ختاف إيران
العام بالضغط على إرهابيني  -اخلوذ البيضاء  -الذين كما من إحراز مزيد من التقدم يف سياق اتفاقية األسلحة البيولوجية؟
تعلمون مجيعاً قد أنشأهم ضابط استخبارات بريطاين ،قام إيران وحدها تستطيع اإلجابة على ذلك.
النظام الربيطاين بالضغط عليهم ،وباألخص بتواريخ  2و 3
أخريًا ،إيران هي نظام يقدم الدعم لبلدان استخدمت
و  4نيسان/أبريل ،لكي يقوموا بإجراء متثيلية كيميائية من أجل األسلحة الكيميائية .إهنا تدعم اإلرهاب الدويل .وقد عرضت
خلق الذرائع للقيام بالعدوان الثالثي على بالدي ،الذي قامت عد ًدا من احلوادث اليت كانت إيران مسؤولة عنها .هذا بلد أخفى
به الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا .النظام الربيطاين معروف يف املاضي برناجمه لألسلحة النووية .وقد أخذت الدبلوماسيني
للجميع .إن سياسات النظام الربيطاين هي سم ال ترياق له .األمريكيني رهائن ،كما نتذكر مجي ًعا من عام  ،1979عندما
1833778
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استولت على سفارة الواليات املتحدة .أخذت هؤالء األفراد
رهائن لفرتة جتاوزت عدة مئات من األيام .إهنا تعتقل األجانب
بدون هتمة .بكل بساطة ،هل هذا نظام ميكن الوثوق به
وتصديقه؟ إهنا تود أن تصور نفسها على أهنا دولة معتدلة حمبة
للسالم ،لكنها ليست كذلك مطلقاً.
فيما يتعلق باملالحظات اليت أدىل هبا املمثل السوري ،فهو
ثابت متا ًما يف إعادة تأكيد وإطالق الدعاية اليت تنشرها آلة
الدعاية يف دمشق .لقد استخدمت سورية أسلحة كيميائية.
وال ميكن إنكار ذلك .إهنا حقيقة ،بغض النظر عن مدى
إنكار املمثلني السوريني هلا .كل بلد تقريبًا ،وخاصة تلك املمثلة
يف هذه القاعة ،يعرف أن سورية مسؤولة عن تنفيذ هجمات
باألسلحة الكيميائية ضد شعبها .املدافعون عنها قليلون للغاية،
ومن املهم أن نالحظ من هم هؤالء املدافعون.

24/10/2018

أيضا إىل اخلربة
ومن قناعات أخالقية ودينية ،بينما يستند ً
التارخيية الكبرية .خالل عدوان صدام حسني على إيران ،أمطر
مدننا بالصواريخ ،وكان بعضها حيمل مكونات كيميائية قدمتها
بلدان غربية معينة ،وال سيما الواليات املتحدة .بيد أن إيران قد
حرمت بشكل فعال حىت من شراء أبسط وسائل الدفاع عن
النفس لردع املعتدين عليها على األقل .وال يزال تطبيق مثل هذه
القيود اليت تفرضها مجيع الدول الغربية على إيران مستمرا.
وباإلضافة إىل عدوان صدام الذي كان مدعوما بشكل
فعال من طرف الواليات املتحدة وحلفائها اإلقليميني ،فقد
خضعت إيران للتدخل العسكري األمريكي يف بضع مناسبات
طوال األربعني سنة املاضية .وواجهنا خالل هذه العقود أيضا
هتديدات مستمرة من الواليات املتحدة ،وال سيما من خالل
شعارها البايل املبين على فكرة أن مجيع اخليارات مطروحة على
طاولة البحث .وجيب علينا أيضا أن نتذكر أنه ولسنوات طوال
حرضت دول معينة يف املنطقة الواليات املتحدة على اهلجوم
على إيران .وزيادة على ذلك ،نود أن نشري إىل هتديدات إسرائيل
اليت استمرت عقودا ضد إيران ،وأحدثها التهديد باستخدام
األسلحة النووية وإبادة إيران نوويا .وهو ما نعتربه بالتأكيد جمرد
أمنيات.

السيدة يارون (إسرائيل) (تكلمت باإلنكليزية) :رداً على
العدد القليل من املتكلمني الذين ذكروا إسرائيل يف بياناهتم ،أود
أن أذكر احلقيقة الدامغة املتمثلة يف أن إسرائيل هي من الدول
املوقعة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج واستخدام األسلحة
الكيميائية وتدمري تلك األسلحة منذ عام  ،1993كما أهنا
من الدول املوقعة على بروتوكول جنيف لعام  .1925ولدى
ونتيجة لذلك ،فقد تعلمنا الدرس من خالل التعامل مع
إسرائيل آلية وطنية قوية ملراقبة الصادرات ،واليت جتسد قواعد
القيود املستمرة املفروضة على حيازة األسلحة الدفاعية اليت
وأهداف والتزامات اتفاقية األسلحة الكيميائية.
السيد روباتجازي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم حنتاجها ،من جهة ،وكيف حنمي أمتنا من التهديدات اخلارجية
باإلنكليزية) :خالل مداوالتنا ،أثار عدد قليل من البلدان الغربية املستمرة من جهة أخرى .وتعلمنا أنه ال ميكن ألي حكومة
أيضا إيرانية أن ترتك شعبها أعزال ،ال يستطيع الدفاع عن نفسه
القلق بشأن برنامج إيران للصواريخ البالستية .لقد جادلوا ً
بأن إطالق الصواريخ اإليرانية البالستية ال يتوافق مع القرار طاملا أهنا تقع يف منطقة مضطربة مثل اخلليج الفارسي .وتتمثل
 .)2015( 2231لذلك ،آخذ الكلمة ألديل ببعض التعليقات مسؤوليتنا األساسية يف محاية مواطنينا.

ولذلك ،فقد طورنا نظام قذائف دفاعي وطين ،وهو برنامج
لتوضيح هذه املسألة.
امسحوا يل أوالً أن أشرح أساس املوقف الدفاعي إليران .شرعي وقانوين يكفله حقنا األصيل مبوجب املادة  51من ميثاق
ينبع موقفنا الدفاعي من حسابات رصينة وجغرافية إسرتاتيجية األمم املتحدة .وجتدر اإلشارة إىل أن كافة نفقاتنا املوجهة ألجهزة
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دفاعنا يف الوقت احلايل ال متثل سوى جزء ضئيل مقارنة مع
ما ينفقه عمالء الواليات املتحدة األمريكية يف املناطق اجملاورة يف
سباقهم حليازة أكثر األسلحة تطورا تصل قيمتها ملئات الباليني
من الدوالرات مبا يف ذلك القذائف بعيدة املدى.

و من اجلدير بالذكر أنه نظرا لضغوط الواليات املتحدة
الشديدة ،نظر جملس األمن يف إطالق الصواريخ البالستية إليران
يف مناسبات خمتلفة .ووفقا للتقرير الثالث لألمني العام عن تنفيذ
قرار جملس األمن “ )2015( 2231مل يكن هناك توافق يف
األراء داخل جملس األمن بشأن كيفية اتصال هذا اإلطالق
بالذات بالقرار  .”)2015( 2231يف (،S/2017/515
الفقرة )9

قذائف إيران الباليستية على أهنا هتديد إقليمي هو سياسة
مضللة وعدائية تنتهجها الواليات املتحدة األمريكية وحلفاؤها
اإلقليميون.

وتعليقنا األخري هو أنه بينما نقارن الفقرات ذات الصلة
من القرارين  )2010( 1929و  )2015( 2231يف بيئة
أيضا أنه مبوجب القرار
جامعية ،فإن أساتذة القانون يرون ً
 )2015( 2231مل تعد إيران حتت احلظر القانوين جمللس
األمن فيما يتعلق بأنشطة القذائف الباليستية.

وبالنسبة إىل الدور الذي تؤديه القذائف يف إطار قوامها
الدفاعي ،فإن برنامج إيران للقذائف ُّ
يعد قدرة دفاعية تقليدية.
فقذائفها موجهة ألغراض دفاعية فحسب وتستطيع بواسطتها
ردع التهديدات اخلارجية .وقد أتاح لنا قرار إيران احلكيم بالرتكيز
وصرح مبعوث الواليات املتحدة اخلاص إليران مؤخرا يف
َّ
على دقة التصويب عوضا عن املدى القدرة على رد اهلجمات تفسري للفقرة ذات الصلة من القرار  )2015( 2231أن القرار
بدقة متناهية .ويف حني أن األسلحة النووية ليست حباجة إىل يدعو “ببساطة” و “رفق” إيران إىل عدم القيام بنشاط معني.
الدقة فهي ال غىن عنها بالنسبة للرؤوس احلربية التقليدية.
وذلك هو تفسري مبعوث الواليات املتحدة اخلاص .وتدرك اللجنة
إن االستخدام الوحيد للصواريخ اليت صنعتها إيران منذ أن ممثلي الواليات املتحدة مدمنون بشدة على الكذب ،ولكنهم
حرب الثمان سنوات اليت فُرضت علينا كان إجراء عسكريا جيهرون باحلق يف بعض األحيان لغرض ما خدم ًة لسياساهتم
حمدودا يدخل ضمن نطاق الدفاع املشروع عن النفس ضد اخلاصة .مث خيتتم حديثه بقوله أن لغة القرار بالكاد تكون حظرا
جرائم اإلرهابيني اليت ارتكبوها يف العراق .ولذلك فإن تصوير قابال للنفاذ .وتلك حقيقة أخرى اُضطر لالعرتاف هبا.

ختاما ،وفيما خيص احلجج املثارة بشأن العالقة بني
القرار  )2015( 2231وإطالق قذائف إيران الباليستية ،فإن
القرار “يدعو” فقط إيران إىل عدم القيام بأي نشاط متعلق
بالقذائف “املصممة” لتكون قادرة على إيصال األسلحة
النووية .فالقذائف املصممة لتكون قادرة على إيصال األسلحة
النووية هي موضع اهتمام القرار .وقد بينت إيران مرارا وتكرارا
أنه مل تصمم أي من قذائفها لتكون لديها مثل هذه القدرة.
ولذلك ،ال تتعارض أنشطة إيران ذات الصلة بأي حال مع
القرار  .)2015( 2231فنحن حنرتم القرار )2015( 2231
وحنرتم التزاماتنا الدولية.

1833778

السيد ليدل (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :لن
أضيع الوقت يف الرد على االهتامات اليت ال أساس هلا واليت
وجهها الوفدان الروسي والسوري .فقد ّبي زميلنا الفرنسي املوقر
ّ
احلقائق عما مت اكتشافه خبصوص استخدام األسلحة الكيميائية
يف سوريا.
قبل بضعة أيام ،يف حق الرد يف املناقشة العامة انظر
 ،A/C.1/73/PV.5أوضحت احلقائق املتعلقة باستخدام األسلحة
مضن ونزيه وموضوعي
الكيميائية يف ساليزبري واليت مجعت جبهد ٍ
للشرطة الربيطانية .ولن تنصت اململكة املتحدة حملاضرات من
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روسيا أو أي شخص آخر حول نزاهة نظام العدالة اجلنائية تعليمايت ومع موقفنا طويل األمد إزاء تعدد اللغات يف األمم
املتحدة.
يف بلدنا.
وحىت ال أضيع الوقت ،لن أُرجئ حق الرد إىل ممثل سوريا،
وبدال من ذلك ،أود أن أوضح مسألة عامة .فما نراه هو أ ّن
سوريا وروسيا ال تألوان جهدا لصرف االنتباه عن استخدامهما الذي قدم اقرتاحات سخيفة فيما يتعلق بدعم بلدي املزعوم
لألسلحة الكيميائية .إهنما حترفان عمدا وتقوضان العمليات لإلرهاب.
واملؤسسات اليت يتم من خالهلا التحقيق يف استخدام األسلحة
إننا نكافح اإلرهاب ،يف أي مكان ويف أي وقت ،ونكافح
الكيميائية ،وتتخبطان هنا وهناك حماولتني توجيه اهتامات يائسة متويل اإلرهاب على حنو ما تدرك اللجنة األوىل .فنحن ال ندعم
ضد اآلخرين عن أي شيء ميكنهما التفكري فيه لصرف االنتباه اإلرهاب؛ بل إننا من ضحايا اإلرهاب.
عنهما .إهنما يائستان ألنه كشف أمرمها.
ويف مالحظة أكثر جدية ،أود أيضا أن أرد على إحدى
وعلى مدى اليومني املاضيني ،أدانت مجيع الوفود اليت احلجج الكاذبة اهلامة اليت قدمها زميلي السوري بشأن مدى
حتدثت يف هذه اجملموعة بشأن أسلحة الدمار الشامل األخرى ،التطابق بني اتفاقية األسلحة الكيميائية والقرار الذي اعتمد يف
استخدام األسلحة الكيميائية يف أي مكان ومن قبل أي شخص .الهاي يف حزيران/يونيه ،وأعرب عن رفضها.
وأعتقد أن هذا صحيح ،وأعتقد أن اجلميع يرى األمر كذلك.
إن سورية ال تريد أي نوع من التفتيش يف أراضيها .وهذا
وجيب أال ينخدع أحد يف هذه الغرفة أو أي شخص آخر يف هذا
واضح وأشار إليه زميالي من الواليات املتحدة واململكة املتحدة
العامل الفسيح مبا يقوله الروس والسوريون حول هذا املوضوع .إن
يف التعليقات اليت قدماها واليت أؤيدها متاما .ونتيجة لعدم رغبة
معايرينا  -ومعايري العامل  -ضد استخدام األسلحة الكيميائية،
سورية يف التحقق أو عمليات التفتيش ،فقد سعت إىل نشر
اليت استمرت لقرن من الزمان ،تقوضها اليوم دول تستخدم
فكرة أن االتفاقية مل يكن القصد منها هو إسناد املسؤولية.
األسلحة الكيميائية أو ختتلق األعذار آلخرين يستخدموهنا .فقد
وهذا خطأ وعار متاما عن الصحة .فهناك العديد من األحكام
استخدمت سوريا األسلحة الكيميائية ضد شعبها ،واستخدمت
الواردة يف االتفاقية وضعت هبدف إسناد املسؤولية .وال حيتاج
روسيا األسلحة الكيميائية يف بلدي ،وجيب أن ختضعا للمساءلة
زميلي السوري سوى لقراءة االتفاقية مرة أخرى وسريى أن األمر
عن ذلك.
كذلك.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :حيتاج املرتمجون الشفويون
بيد أن ما قررناه يف الهاي هذا العام هو تزويد منظمة
إىل املغادرة عند الساعة  .13/00ولذلك أقرتح أن يستمر
حظر األسلحة الكيميائية بالقدرة على إسناد املسؤولية .وأود
حديثنا بلغة واحدة من بني لغتني معتمدتني يف األمم املتحدة،
أن أذكر بأنه مل تكن فرنسا هي من قامت بإجراء حتليل قانوين
ومها الفرنسية أو اإلجنليزية .وميكن لألعضاء اختيار اللغة اليت
للتطابق بني االتفاقية والقرار الصادر يف الهاي؛ بل إن املدير
تناسبهم.
العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية هو من قام بذلك ،وكرر
السيد هوانغ (فرنسا) (تكلم باإلنكليزية) :استثناءا ،يف مناسبات عديدة أن القرار يتفق ويتوافق متاما مع االتفاقية.
سأحتدث باإلجنليزية ،على الرغم من أن هذا يتعارض مع
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أود أن أستخدم حقي يف الرد بلغيت األم ،وإذ إنه ال توجد
السيدة شاليسكان (تركيا) (تكلمت باإلنكليزية) :إن
االدعاءات الومهية واليت ال أساس هلا من الصحة اليت قدمها حاليا ترمجة شفوية متاحة فسوف احتفظ حبقي يف استخدام
ممثل النظام السوري ليست سوى جهود عقيمة لتشويه احلقيقة حقي الثاين يف الرد بعد توفري الرتمجة الشفوية.
الواضحة بشأن الفظائع اليت ارتكبها النظام ،واليت تصل إىل
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :نستمع اآلن إىل املداخالت
مستوى جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية.
الثانية ممارسة حلق الرد ،اليت تقتصر على مخس دقائق.
فقد أكدت آلية التحقيق املشرتكة بني منظمة حظر
األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة أربع مرات أن النظام
استخدم األسلحة الكيميائية ضد شعبه .وتذكر منظمة حظر
األسلحة الكيميائية أنه ال تزال هناك ثغرات وأوجه عدم اتساق
وأوجه تباين يف إعالن النظام عن برناجمه وما لديه من خمزونات
لألسلحة الكيميائية .ويف حني أن ممثل النظام لديه قصص
يرويها ،فهذه هي احلقائق.

السيد وود (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
باإلنكليزية) :سأتوخى اإلجياز الشديد .فيما يتعلق بالتعليقات
اليت أدىل هبا املمثل اإليراين بشأن القذائف التسيارية ،سأكتفي
بالقول إن محاية املواطنني شيء ،وتصدير القذائف التسيارية إىل
الوكالء ،مثل حزب اهلل ومحاس واملتمردين احلوثيني واجلماعات
اإلرهابية يف سورية شيء آخر.

السيد بيلوسوف (االحتاد الروسي) (تكلم باإلنكليزية):
لقد شهدنا مرة أخرى هذا العام أن كل من يتكلم عن هذه أود أن أتكلم بالفرنسية ،ولكن لسوء احلظ فإن معرفيت هبذه
احلقيقة يصفه النظام بأنه مصدر للمواد الكيميائية ،أو مدرب اللغة املوسيقية واجلميلة حمدودة .لذلك سأتكلم باإلنكليزية.
لإلرهابيني وما إىل ذلك من أجل صرف االنتباه عما حيدث يف
لقد استمعنا إىل البيان الذي أدىل به زميلي ممثل بريطانيا
امليدان .وال حاجة إىل التأكيد على أن تركيا تنفذ مجيع التزاماهتا
العظمى وميكننا استخالص استنتاجني منه ،مها :أوال ،ال تزال
مبوجب االتفاقيات اليت هي طرف فيها ،وقرارات جملس األمن
السلطات الربيطانية ال متلك أي دليل على تورط روسيا فيما
ذات الصلة.
يسمى قضية سكريبال؛ وثانيا ،يود زميلي الربيطاين خداع اجملتمع
وللنظام ،الذي فقد شرعيته منذ وقت طويل ،سجل موثق الدويل عن طريق السلطات الربيطانية وتلك البلدان اليت تدعم
جيدا ومتزايد من حاالت استخدام األسلحة الكيميائية ،األمر بريطانيا العظمى يف التحقيق يف هذه القضية.
الذي يتعارض مع التزاماته النابعة من االتفاقات واالتفاقيات
السيد روباتجازي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
الدولية اليت هو طرف فيها .إن النظام هو السبب اجلذري جلميع
باإلنكليزية) :لقد اهتم ممثل الواليات املتحدة إيران ،يف أول
املشاكل النامجة عن النزاع السوري ،وسيحاسب على ذلك.
استخدام له للحق يف الرد ،بعرقلة التقدم احملرز يف سياق اتفاقية
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة ملمثل اجلمهورية األسلحة البيولوجية وتساءل عن سبب قيامنا بذلك .وأعتقد
العربية السورية بشأن نقطة نظام.
أنه ينبغي عكس مسار هذا السؤال وأن يتم توجيهه إىل ممثل
السيد الحالق (اجلمهورية العربية السورية) (تكلم الواليات املتحدة .فالواقع أن إيران قد بذلت كل جهد ممكن
لتعزيز اتفاقية األسلحة البيولوجية بطريقة موثوقة .ويف العام
باإلنكليزية) :طلبت الكلمة بشأن نقطة نظام.
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املاضي أسهمنا إسهاما كبريا وجوهريا يف التوصل إىل اتفاق
بشأن إنشاء عملية فيما بني الدورات لتعزيز االتفاقية.
إال أن الواليات املتحدة هي من قام يف عام  2001بعرقلة
اختتام املفاوضات بشأن إجياد بروتوكول ملزم قانونا لتنفيذ
اتفاقية األسلحة البيولوجية .والواليات املتحدة هي من استمر
يف عرقلة استئناف املفاوضات من أجل إجياد بروتوكول ملزم
قانونا لتنفيذ االتفاقية.
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لقد سردنا الوقائع يف قضية سولزبري مرات ال حصر هلا.
وتوخينا الدقة والشفافية واستمعنا إىل العديد من الوفود األخرى
اليوم تديل ببمالحظات بشأن تلك الوقائع .وحددت الشرطة
ودائرة النيابة العامة امللكية بالضبط ما نعرفه عن القضية.
واستكملت احلكومة ذلك بتقدمي حتليل للصورة األوسع نطاقا
شاطرناه مع اجلميع.
وما نسمعه من اجلانب اآلخر هو حمض تضليل وخداع
وتزييف .وال ميكننا أن نفعل أي شيء غري توضيح الوقائع كما
نراها .وميكن للوفود األخرى أن حتدد موقفها بنفسها .وأمامنا
عملية للعدالة اجلنائية نزيهة وشفافة وحمايدة .وجل ما نسمعه
من اجلانب اآلخر هو حماولة متعمدة للي احلقائق وإثارة البلبلة.
ال أحتاج إىل قول املزيد .وميكن لآلخرين إصدار أحكامهم.

ومن مث فإن السؤال املطروح هو :ملاذا ختشى الواليات
املتحدة التفاوض على صك ملزم قانونا من هذا القبيل وملاذا
حتاول منع اجملتمع الدويل من اختتام تلك املفاوضات ووضع
صك ملزم قانونا من شأنه أن يعزز االتفاقية؟ وهذا سؤال تطرحه
العديد من الدول األعضاء .ومع ذلك ليس لدى الواليات
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
املتحدة إجابة على السؤال وحتاول جتنبه ،متجاهلة مجيع القوانني
الدولية ،ألن الواليات املتحدة تنتهك القانون الدويل .وهذه هي فنلندا بشأن نقطة نظام.
املشكلة اليت نواجهها مع ذلك البلد.
السيد فينانين (فنلندا) (تكلم باإلنكليزية) :أعلم حبكم
وفيما يتعلق باالهتام بأن إيران متد اإلرهابيني بالقذائف ،التجربة أن تنظيم الوقت يف اللجنة األوىل قد يشكل حتديا يف
فإننا نرفض رفضا تاما وكليا هذه االدعاءات اليت ال أساس هلا بعض األحيان.
من الصحة .فلم تقم إيران هنائيا بتزويد اإلرهابيني بالقذائف ولن
لقد كان من املفرتض أن نستمع إىل بيانات باسم
تفعل ذلك أبدا يف املستقبل .والواليات املتحدة هي من يزود اجملموعات تتعلق باألسلحة التقليدية خالل الساعة األخرية من
اإلرهابيني باألسلحة يف سورية .وأطلب من األعضاء االستماع جلسة هذا الصباح .وقد كنت أتساءل مىت ستدىل اجملموعات
إىل تعليقات رئيس أحد البلدان اجملاورة لنا ،الذي اشتكى بتلك البيانات .هل سيدىل هبا خالل الساعة األوىل من جلسة
مرارا وتكرارا من تزويد الواليات املتحدة اإلرهابيني يف سورية بعد ظهر اليوم أو يف وقت آخر؟
باألسلحة .وهذا الرئيس ليس رئيس إيران؛ بل رئيس بلد عضو
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أبلغتين األمانة العامة بأنه
يف منظمة حلف مشال األطلسي .إن الواليات املتحدة متعجرفة
سيدىل هبا غدا بعد الظهر .لكنين سأعلن خالل وقت وجيز عن
وال حترتم القانون الدويل بل إهنا ال تراعي مصاحل حلفائها.
خطة عملنا لفرتة ما بعد ظهر اليوم.
السيد ليدل (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :أود يف
وأعطي الكلمة ملمثل بريو بشأن نقطة نظام.
البداية أن أثين على زميلي الروسي على لغته اإلنكليزية املمتازة.
السيد برييتو (بريو) (تكلم باإلنكليزية) :فيما يتعلق
بالرسالة املنتشرة على شبكات التواصل االجتماعي عن إدعاء
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وفاة األمني العام السابق لألمم املتحدة ،السفري خابيري برييس بريو .لذلك حنتاج إىل التحلي بالصرب وجتنب العجلة يف النظر
دي كويار ،يسرين أن أبلغ اللجنة األوىل أن السفري برييس دي يف التعليقات واملقرتحات اليت نتلقاها ،ولذلك أطلب يف بعض
كويار على ما يرام ويف أمت صحة .وقد أعلنت أسرته أنه بصحة األحيان تكرار هذه التعليقات حىت يتسىن استيعاهبا بالكامل.
جيدة .املعلومات اليت عممتها بعض وسائل اإلعالم كانت جمرد
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :ستعقد اجللسة التالية للجنة
أخبار زائفة قدمها موقع مزيف على تويرت.
بعد ظهر اليوم ،الساعة  15/00يف غرفة االجتماعات .٢
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :يسعدين أن أمسع هذه األنباء وستواصل اللجنة مناقشتها املواضيعية بشأن الفضاء اخلارجي
(جوانب نزع السالح) .وردا على السؤال الذي طرحه ممثل
الطيبة.
فنلندا ،سنواصل مناقشاتنا بشأن األسلحة التقليدية ،إذا مسح
وأعطي الكلمة اآلن ملمثل إيران.
الوقت بذلك.
السيد روباتجازي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
رفعت اجللسة الساعة .15/13
باإلنكليزية) :يسرين مساع األخبار الطبية اليت نقلها زميلنا ممثل
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