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تقرر ذلك.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :قبل املضي قدما ،أود أن البنود  93إلى  108من جدول األعمال (تابع)
أستشري اللجنة بشأن برنامج عملها .مثلما تدرك اللجنة البت في جميع مشاريع القرارات والمقررات المقدمة في إطار
بالتأكيد ،بفعل زيادة عدد عمليات التصويت على مشاريع بنود جدول األعمال المتعلقة بنزع السالح واألمن الدولي
القرارات واملقررات والقدر الكبري من البيانات تعليال للتصويت
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :معروض على اللجنة الوثيقة
وممارسة حلق الرد هذا العام ،تأخرنا كثريا عن املوعد احملدد
 A/C.1/73/INF/2/Rev.5اليت تتضمن حتديثات للورقة غري
إلجناز عملنا حبلول يوم غد اجلمعة  9تشرين الثاين/نوفمرب
الرمسية رقم .٢
الساعة .15/00
نشرع اآلن يف البت يف مشاريع املقرتحات يف إطار اجملموعة
وبعد التشاور مع املكتب ،اقرتح أن تعقد اللجنة جلسة
 ٥املعنونة “تدابري نزع السالح األخرى واألمن الدويل”.
إضافية بعد ظهر اليوم الساعة  15/15ملساعدتنا يف إجناز
وقد طلب ممثل االحتاد الروسي الكلمة بشأن نقطة نظام.
عملنا يف الوقت املناسب .وأفهم أن قاعة جملس الوصاية متاحة،
مع توفري خدمات الرتمجة الشفوية.
السيد يرماكوف (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :نود
إذا مل تكن هناك أي تعليقات أو اعرتاضات ،هل يل أن
أعترب أن األعضاء موافقون على جدولة جلسة إضافية بعد ظهر
هذا اليوم؟

أن نعرب جمددا عن خالص تعازينا لكم.

وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب مرة أخرى
عن امتناننا لكم ،سيدي الرئيس ،وللمكتب واألمانة العامة

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
إصدار احملاضر َّ
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للمستوى الرفيع من املهنية واملسؤولية الذي يعكسه العمل الذي
يُضطلع به يف اللجنة األوىل.
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الشخص املختل بعيدا ببساطة ،وهو على األرجح التصرف
الصحيح .فلماذا إذن تسمح األمانة العامة وبلدها املضيف
هبذه اإلجراءات فيما يتعلق مبمثلي دول أخرى؟ هل حياوالن
العودة بنا إىل زمن التمييز والفصل أو تعزيز سلوك غري مقبول
لدى األشخاص املتحضرين؟

ولألسف ،ال ميكن قول الشيء نفسه عن الطرف
املضيف .وقد يبدو األمر أن قوة حمرتمة للغاية تكرمت باملوافقة
على استضافة مقر األمم املتحدة هنا يف نيويورك .وقد وضعنا
وأود أن أشدد ،مرة أخرى ،على أن االحتاد الروسي ال يزال
مجيعا ثقتنا يف ذلك البلد على قناعة منا بأن من شأنه أن
يسهل تنفيذ تطلعاتنا إىل إقامة حوار حكومي دويل قائم على غري قادر على إرسال شخصية مهمة بوزارة خارجيته إىل األمم
االحرتام وحتقيق تفاعل بني مجيع الشعوب على قدم املساواة من املتحدة هنا يف نيويورك ،وهو املسؤول عن مجيع األحداث
أجل التصدي للمشاكل العاملية استنادا إىل مبدأ األمن املتكافئ املتعلقة بتحديد األسلحة ،مبا يف ذلك داخل األمم املتحدة.
وغري القابل للتجزئة .ومن البديهي أن تتضمن املسؤوليات اليت وحيدونا األمل يف أال حيدث هذا األمر مرة أخرى يف اللجنة
يضطلع هبا الطرف املضيف ،على أقل تقدير ،إتاحة وصول األوىل أو أي هيئة أخرى تابعة لألمم املتحدة.
مجيع ممثلي الدول األعضاء ،دون استثناء ،إىل منصة األمم
أعتذر عن شغل وقت اللجنة األوىل يف هذه املسألة.
املتحدة .وتلك ضرورة جلية .فعلى الدول أن تقرر من ترسل
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
إىل هنا ،وعلى البلد املضيف إتاحة إمكانية وصوله دون عوائق
الواليات املتحدة بشأن نقطة نظام.
إىل األمم املتحدة.
السيدة بالث (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
ولكن ما هو واقع احلال؟ مينع البلد املضيف ممثلي الوفود
باإلنكليزية) أود أن أسال حتت أي بند تندرج مداخلة زميلنا
اليت ال يوافق على آرائها من الوصول إىل األمم املتحدة .ونتيجة
الروسي .فيبدو أننا استمعنا إىل ذلك عدة مرات ،يف بداية كل
لذلكُ ،رفضت طلبات التأشرية لعضو رئيسي بالوفد الروسي
جلسة ،لذا فإنين يف حرية من سبب كون ما قيل نقطة نظام
إىل اللجنة األوىل ألكثر من أربعة أشهر  -وهو مدير اإلدارة
ومن كوننا نواصل مواجهة مثل هذا السلوك والسماح له بتبديد
املسؤولة عن أعمال اللجنة األوىل يف وزارة اخلارجية .وهي حالة
مخس إىل  ١٠دقائق من وقت كل جلسة.
مدهشة للغاية وتدفع لطرح السؤال التايل :هل موقف البلد
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :وفقا للنظام الداخلي ،إذا
املضيف حملفل معين بالشؤون الدولية ضعيف للغاية إىل حد
أال جيد سلكها الدبلوماسي حجة أخرى سوى حماولة إسكات طلبت إحدى الدول األعضاء التكلم بشأن نقطة نظام ،فإن
خصومه وإغالق أبواب األمم املتحدة أمام الدول اليت ال حيبها؟ الرئيس ملزم بإعطاء الكلمة إىل الوفد املعين دون التحقق مسبقا
مما يرغب يف تناوله حتديدا.
هل ميكن ألصدقائي األعزاء يف اللجنة ختيل أن يقف أحد
تشرع اللجنة اآلن يف البت يف مشروع القرار A/C.1/73/L.11
أمام أبواب األمم املتحدة ومينع أي من أعضاء وفد الواليات
املتحدة من الدخول؟ يبدو األمر سخيفا وال ميكن أن حيدث املعنون “الصلة بني نزع السالح والتنمية”.
إال يف كابوس مروع ،ولكن إذا ما حدث ذلك فعال فإنين على
أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.
ثقة من أن األمانة العامة ستستدعي الشرطة وسيؤخذ ذلك
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السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
قدم ممثل إندونيسيا مشروع القرار  ،A/C.1/73/L.11باسم
الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف حركة بلدان عدم
االحنياز ،يف  ٨تشرين األول/أكتوبر .وترد قائمة بأمساء مقدمي
مشروع القرار يف الوثيقة .A/C.1/73/L.11
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع القرار
 A/C.1/73/L.11عن رغبتهم يف أن تعتمده اللجنة بدون تصويت.
ما مل أمسع اعرتاضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف على
هذا النحو.
اعتُمد مشروع القرار .A/C.1/73/L.11
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت يف
مشروع القرار  A/C.1/73/L.12املعنون “آثار استخدام األسلحة
والذخائر اليت حتوي اليورانيوم املستنفد”.
أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.
السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
قدم ممثل إندونيسيا مشروع القرار  ،A/C.1/73/L.12باسم
الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف حركة بلدان عدم
االحنياز ،يف  ٨تشرين األول/أكتوبر .وترد قائمة بأمساء مقدمي
مشروع القرار يف الوثيقة .A/C.1/73/L.12
الرئيس (تكلم باإلنكليزية)ُ :طلب إجراء تصويت مسجل.
أُجري تصويت مسجل.

املؤيدون:

البحرين ،الربازيل ،بربادوس ،بروين دار السالم ،بلجيكا،
بلغاريا ،بليز ،بنغالديش ،بنما ،بنن ،بوتان ،بوتسوانا،
بوركينا فاسو ،بوروندي ،البوسنة واهلرسك ،بوليفيا (دولة -
املتعددة القوميات) ،بريو ،بيالروس ،تايلند ،تركمانستان،
ترينيداد وتوباغو ،تشاد ،توغو ،توفالو ،تونس ،تونغا ،تيمور
 ليشيت ،جامايكا ،اجلبل األسود ،اجلزائر ،جزر البهاما،جزر سليمان ،جزر مارشال ،مجهورية أفريقيا الوسطى،
مجهورية تنزانيا املتحدة ،اجلمهورية الدومينيكية ،اجلمهورية
العربية السورية ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،مجهورية
الكونغو الدميقراطية ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
مجهورية مولدوفا ،جنوب أفريقيا ،جيبويت ،الرأس األخضر،
رواندا ،زامبيا ،زمبابوي ،ساموا ،سان تومي وبرينسييب،
سان مارينو ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،سانت كيتس
ونيفس ،سانت لوسيا ،سري النكا ،السلفادور ،سلوفينيا،
سنغافورة ،السنغال ،السودان ،سورينام ،السويد ،سويسرا،
سرياليون ،سيشيل ،شيلي ،صربيا ،الصني ،طاجيكستان،
العراق ،عمان ،غامبيا ،غانا ،غواتيماال ،غيانا ،غينيا،
غينيا االستوائية ،غينيا  -بيساو ،فانواتو ،الفلبني ،فنزويال
(مجهورية  -البوليفارية) ،فنلندا ،فيجي ،فييت نام ،قربص،
قطر ،قريغيزستان ،كابو فريدي ،الكامريون ،كمبوديا ،كوبا،
كوت ديفوار ،كوستاريكا ،كولومبيا ،الكونغو ،الكويت،
كينيا ،لبنان ،لكسمربغ ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليسوتو،
مالطة ،مايل ،ماليزيا ،مدغشقر ،مصر ،املغرب ،املكسيك،
ملديف ،اململكة العربية السعودية ،منغوليا ،موريتانيا،
موريشيوس ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،النرويج ،النمسا،
نيبال ،النيجر ،نيجرييا ،نيكاراغوا ،نيوزيلندا ،هاييت ،اهلند،
هندوراس ،هولندا ،اليابان ،اليمن ،اليونان

إثيوبيا ،أذربيجان ،األرجنتني ،األردن ،أرمينيا ،إريرتيا،
أفغانستان ،إكوادور ،اإلمارات العربية املتحدة ،أنتيغوا
وبربودا ،إندونيسيا ،أنغوال ،أوروغواي ،أوزبكستان ،أوغندا،
إيران (مجهورية  -اإلسالمية) ،أيرلندا ،آيسلندا ،إيطاليا ،املعارضون:
إسواتيين ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،باكستان ،باالو،
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إسرائيل ،فرنسا ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت يف
الشمالية ،الواليات املتحدة األمريكية
مشروع القرار  A/C.1/73/L.15املعنون “تعزيز تعددية األطراف
يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار”.
املمتنعون عن التصويت:
االحتاد الروسي ،إسبانيا ،أسرتاليا ،إستونيا ،ألبانيا ،أملانيا،
أندورا ،أوكرانيا ،الربتغال ،بولندا ،تركيا ،اجلمهورية التشيكية،
مجهورية كوريا ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،
جورجيا ،الدامنرك ،رومانيا ،سلوفاكيا ،كازاخستان،
كرواتيا ،كندا ،التفيا ،ليتوانيا ،موناكو ،ميكرونيزيا (واليات
 -املوحدة) ،هنغاريا.

أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.

السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
قدم ممثل إندونيسيا مشروع القرار  ،A/C.1/73/L.15باسم
الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف حركة بلدان عدم
االحنياز ،يف  ٨تشرين األول/أكتوبر .وترد قائمة بأمساء مقدمي
مشروع القرار يف الوثيقة .A/C.1/73/L.15

اعتُمد مشروع القرار  A/C.1/73/L.12بأغلبية  140صوتا
وقد أبلغ مقدمو مشروع القرار الرئيسيون املكتب بالتنقيح
مقابل  4أصوات وامتناع  26عضوا عن التصويت.
الشفوي التايل للفقرة  4من منطوقه ،وفيما يلي نص تلك الفقرة:
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت يف
مشروع القرار  A/C.1/73/L.13املعنون “مراعاة املعايري البيئية يف
صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السالح وحتديد األسلحة”.
أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.

“تشدد على أمهية صون االتفاقات القائمة املتعلقة
بتنظيم التسلح ونزع السالح اليت تشكل جتسيدا لنتائج
التعاون الدويل واملفاوضات املتعددة األطراف يف التصدي
للتحديات اليت تواجهها البشرية”.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت يف
السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
قدم ممثل إندونيسيا مشروع القرار  ،A/C.1/73/L.13باسم مشروع القرار  ،A/C.1/73/L.15بصيغته املنقحة شفويا.
ُطلب إجراء تصويت مسجل.
الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف حركة بلدان عدم
االحنياز ،يف  ٨تشرين األول/أكتوبر .وترد قائمة بأمساء مقدمي
أجري تصويت مسجل.
مشروع القرار يف الوثيقة .A/C.1/73/L.13
املؤيدون:
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع القرار
االحتاد الروسي ،إثيوبيا ،أذربيجان ،األرجنتني ،األردن،
 A/C.1/73/L.13عن رغبتهم يف أن تعتمده اللجنة بدون تصويت.
إريرتيا ،أفغانستان ،إكوادور ،اإلمارات العربية املتحدة،
ما مل أمسع اعرتاضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف على
أنتيغوا وبربودا ،إندونيسيا ،أنغوال ،أوروغواي ،أوزبكستان،
هذا النحو.
أوغندا ،إيران (مجهورية  -اإلسالمية) ،إسواتيين ،بابوا غينيا
اعتُمد مشروع القرار .A/C.1/73/L.13
اجلديدة ،باراغواي ،باكستان ،باالو ،البحرين ،الربازيل،
بربادوس ،بروين دار السالم ،بليز ،بنغالديش ،بنما ،بنن،
بوتان ،بوتسوانا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،بوليفيا (دولة -
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املتعددة القوميات) ،بريو ،بيالروس ،تايلند ،تركمانستان،
ترينيداد وتوباغو ،تشاد ،توغو ،توفالو ،تونس ،تيمور -
ليشيت ،جامايكا ،اجلزائر ،جزر البهاما ،جزر سليمان ،جزر
مارشال ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،مجهورية تنزانيا املتحدة،
اجلمهورية الدومينيكية ،اجلمهورية العربية السورية ،مجهورية
كوريا الشعبية الدميقراطية ،مجهورية الكونغو الدميقراطية،
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،جنوب أفريقيا ،جيبويت،
الرأس األخضر ،رواندا ،زامبيا ،زمبابوي ،سان تومي
وبرينسييب ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،سانت كيتس
ونيفس ،سانت لوسيا ،سري النكا ،السلفادور ،سنغافورة،
السنغال ،السودان ،سورينام ،سرياليون ،سيشيل ،شيلي،
الصني ،طاجيكستان ،العراق ،عمان ،غامبيا ،غانا،
غواتيماال ،غيانا ،غينيا ،غينيا االستوائية ،غينيا  -بيساو،
فانواتو ،الفلبني ،فنزويال (مجهورية  -البوليفارية) ،فيجي،
فييت نام ،قطر ،قريغيزستان ،كابو فريدي ،الكامريون،
كمبوديا ،كوبا ،كوت ديفوار ،كوستاريكا ،كولومبيا،
الكونغو ،الكويت ،كينيا ،لبنان ،ليربيا ،ليبيا ،ليسوتو،
مايل ،ماليزيا ،مدغشقر ،مصر ،املغرب ،املكسيك،
ملديف ،اململكة العربية السعودية ،منغوليا ،موريتانيا،
موريشيوس ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،النيجر،
نيجرييا ،نيكاراغوا ،هاييت ،اهلند ،هندوراس ،اليمن

األسود ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية كوريا ،مجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،مجهورية مولدوفا ،جورجيا،
الدامنرك ،رومانيا ،ساموا ،سان مارينو ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
السويد ،سويسرا ،صربيا ،فرنسا ،فنلندا ،قربص ،كرواتيا،
كندا ،التفيا ،لكسمربغ ،ليتوانيا ،ليختنشتاين ،مالطة،
موناكو ،النرويج ،النمسا ،نيوزيلندا ،هنغاريا ،هولندا،
اليابان ،اليونان
اعتُمد مشروع القرار  ،A/C.1/73/L.15بصيغته املنقحة
شفويا ،بأغلبية  121صوتا مقابل  4أصوات وامتناع  51عضوا
عن التصويت.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت
يف مشروع القرار  A/C.1/73/L.21املعنون “املرأة ونزع السالح
وعدم االنتشار وحتديد األسلحة”.
أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.
السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
قدم ممثل ترينيداد وتوباغو مشروع القرار  A/C.1/73/L.21أثناء
اجللسة الثانية والعشرين للّجنة اليت ُعقدت يف ٣٠تشرين األول/
أكتوبر .وترد قائمة بأمساء مقدمي مشروع القرار يف الوثيقة
 .A/C.1/73/L.21وقد انضمت غينيا االستوائية وغينيا  -بيساو
أيضا إىل مقدمي مشروع القرار.

املعارضون:
الرئيس (تكلم باإلنكليزية)ُ :طلب إجراء تصويت مسجل
إسرائيل ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا منفصل على الفقرة العاشرة من ديباجة مشروع القرار.
الشمالية ،ميكرونيزيا (واليات  -املوحدة) ،الواليات
وعليه ،سأطرح للتصويت أوال الفقرة العاشرة من الديباجة.
املتحدة األمريكية
أجري تصويت مسجل.
املمتنعون عن التصويت:
املؤيدون:
أرمينيا ،إسبانيا ،أسرتاليا ،إستونيا ،ألبانيا ،أملانيا ،أندورا،
إثيوبيا ،األرجنتني ،األردن ،إريرتيا ،إسبانيا ،أسرتاليا،
أوكرانيا ،أيرلندا ،آيسلندا ،إيطاليا ،الربتغال ،بلجيكا،
إستونيا ،إسرائيل ،أفغانستان ،ألبانيا ،أملانيا ،اإلمارات
بلغاريا ،البوسنة واهلرسك ،بولندا ،تركيا ،تونغا ،اجلبل
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العربية املتحدة ،أنتيغوا وبربودا ،أنغوال ،أوروغواي،
أوزبكستان ،أوكرانيا ،أيرلندا ،آيسلندا ،إيطاليا ،إسواتيين،
بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،باكستان ،باالو ،البحرين،
الربازيل ،بربادوس ،الربتغال ،بروين دار السالم ،بلجيكا،
بلغاريا ،بليز ،بنغالديش ،بنما ،بنن ،بوتسوانا ،بوركينا
فاسو ،بوروندي ،البوسنة واهلرسك ،بولندا ،بريو ،تايلند،
تركمانستان ،تركيا ،ترينيداد وتوباغو ،تشاد ،توغو،
توفالو ،تونس ،تونغا ،تيمور  -ليشيت ،جامايكا ،اجلبل
األسود ،اجلزائر ،جزر البهاما ،جزر سليمان ،جزر
مارشال ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،اجلمهورية التشيكية،
مجهورية تنزانيا املتحدة ،اجلمهورية الدومينيكية ،مجهورية
كوريا ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ،مجهورية مولدوفا ،جنوب أفريقيا،
جورجيا ،جيبويت ،الدامنرك ،الرأس األخضر ،رواندا،
رومانيا ،زامبيا ،ساموا ،سان تومي وبرينسييب ،سان مارينو،
سانت فنسنت وجزر غرينادين ،سانت كيتس ونيفس،
سانت لوسيا ،السلفادور ،سلوفينيا ،سنغافورة ،السنغال،
السودان ،سورينام ،السويد ،سويسرا ،سرياليون ،سيشيل،
شيلي ،صربيا ،الصني ،طاجيكستان ،العراق ،عمان،
غامبيا ،غانا ،غواتيماال ،غيانا ،غينيا ،غينيا االستوائية،
غينيا  -بيساو ،فانواتو ،فرنسا ،الفلبني ،فنلندا ،فيجي،
فييت نام ،قربص ،قريغيزستان ،كابو فريدي ،كازاخستان،
الكامريون ،كرواتيا ،كمبوديا ،كندا ،كوت ديفوار،
كوستاريكا ،كولومبيا ،الكونغو ،كينيا ،التفيا ،لبنان،
لكسمربغ ،ليربيا ،ليبيا ،ليتوانيا ،ليختنشتاين ،ليسوتو،
مالطة ،مايل ،ماليزيا ،مدغشقر ،املغرب ،املكسيك،
ملديف ،اململكة العربية السعودية ،اململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية ،منغوليا ،موريتانيا ،موريشيوس،
موزامبيق ،موناكو ،ميكرونيزيا (واليات املوحدة) ،ناميبيا،
النرويج ،النمسا ،نيبال ،النيجر ،نيجرييا ،نيوزيلندا ،هاييت،
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هندوراس ،هنغاريا ،هولندا ،الواليات املتحدة األمريكية،
اليابان ،اليمن ،اليونان

املعارضون:
ال أحد

املمتنعون عن التصويت:
االحتاد الروسي ،أذربيجان ،أرمينيا ،إكوادور ،إندونيسيا،
أوغندا ،إيران (مجهورية  -اإلسالمية) ،بوتان ،بوليفيا
(دولة  -املتعددة القوميات) ،بيالروس ،اجلمهورية العربية
السورية ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،مجهورية
الو الدميقراطية الشعبية ،زمبابوي ،سري النكا ،فنزويال
(مجهورية  -البوليفارية) ،قطر ،كوبا ،الكويت ،مصر،
ميامنار ،نيكاراغوا ،اهلند
أُبقي على الفقرة العاشرة من الديباجة بأغلبية ١٤٩صوتا
مقابل ال شيء ،مع امتناع  23عضوا عن التصويت.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع القرار
 A/C.1/73/L.21عن رغبتهم يف أن تعتمده اللجنة بدون تصويت.
ما مل أمسع اعرتاضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف على
هذا النحو.
اعتُمد مشروع القرار  A/C.1/73/L.21ككل.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت
يف مشروع القرار  A/C.1/73/L.35املعنون “توطيد السالم من
خالل تدابري عملية لنزع السالح”
أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.
السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
قدم ممثل أملانيا مشروع القرار  A/C.1/73/L.35يف  15تشرين
األول/أكتوبر .وترد قائمة بأمساء مقدمي مشروع القرار يف الوثيقة
.A/C.1/73/L.35
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الرئيس (تكلم باإلنكليزية)ُ :طلب إجراء تصويت
مسجل منفصل على الفقرة التاسعة من ديباجة مشروع القرار
.A/C.1/73/L.35
وعليه ،سأطرح للتصويت أوال الفقرة التاسعة من الديباجة.

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

املعارضون:
إسرائيل ،الواليات املتحدة األمريكية

املمتنعون:
إيران (مجهورية  -اإلسالمية) ،بوليفيا (دولة  -املتعددة
القوميات) ،اجلمهورية العربية السورية ،مجهورية كوريا
الشعبية الدميقراطية ،فنزويال (مجهورية  -البوليفارية) ،كوبا،
مصر ،نيكاراغوا
تقرر اإلبقاء على الفقرة التاسعة من الديباجة بأغلبية 162
صوتا مقابل صوتني ،مع امتناع  8أعضاء عن التصويت.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع القرار
 A/C.1/73/L.35عن رغبتهم يف أن تعتمده اللجنة بدون تصويت.
ما مل أمسع اعرتاضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف على
هذا النحو.
اعتُمد مشروع القرار  A/C.1/73/L.35ككل.
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الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت يف املؤيدون:
مشروع القرار  A/C.1/73/L.45املعنون “برنامج األمم املتحدة
إثيوبيا ،أذربيجان ،األرجنتني ،األردن ،إريرتيا ،إسبانيا،
ملعلومات نزع السالح”.
أسرتاليا ،إستونيا ،أفغانستان ،إكوادور ،ألبانيا ،أملانيا،
اإلمارات العربية املتحدة ،أنتيغوا وبربودا ،أندورا ،إندونيسيا،
أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.
أنغوال ،أوروغواي ،أوزبكستان ،أوغندا ،أوكرانيا ،أيرلندا،
السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
آيسلندا ،إيطاليا ،إسواتيين ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي،
قدم ممثل املكسيك مشروع القرار  A/C.1/73/L.45يف 11
باكستان ،باالو ،البحرين ،الربازيل ،بربادوس ،الربتغال،
تشرين األول/أكتوبر .وترد قائمة بأمساء مقدمي مشروع القرار
بروين دار السالم ،بلجيكا ،بلغاريا ،بليز ،بنغالديش ،بنما،
يف الوثيقة .A/C.1/73/L.45
بنن ،بوتان ،بوتسوانا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،البوسنة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع القرار
واهلرسك ،بولندا ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)،
 A/C.1/73/L.45عن رغبتهم يف أن تعتمده اللجنة بدون تصويت.
بريو ،بيالروس ،تايلند ،تركمانستان ،تركيا ،ترينيداد
ما مل أمسع اعرتاضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف على
وتوباغو ،تشاد ،توغو ،توفالو ،تونس ،تيمور  -ليشيت،
هذا النحو.
جامايكا ،اجلبل األسود ،اجلزائر ،جزر البهاما ،جزر
اعتُمد مشروع القرار .A/C.1/73/L.45
سليمان ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،اجلمهورية التشيكية،
مجهورية تنزانيا املتحدة ،اجلمهورية الدومينيكية ،مجهورية
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت
كوريا ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،مجهورية الكونغو
يف مشروع القرار  A/C.1/73/L.49املعنون “دراسة األمم املتحدة
الدميقراطية ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،مجهورية
بشأن التثقيف يف جمال نزع السالح وعدم انتشار األسلحة”.
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،مجهورية مولدوفا ،جنوب
أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.
أفريقيا ،جورجيا ،جيبويت ،الدامنرك ،الرأس األخضر،
السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):قدم
رواندا ،رومانيا ،زامبيا ،زمبابوي ،ساموا ،سان تومي
ممثل املكسيك مشروع القرار  A/C.1/73/L.49يف  ١٦تشرين
وبرينسييب ،سان مارينو ،سانت فنسنت وجزر غرينادين،
األول/أكتوبر .وترد قائمة بأمساء مقدمي مشروع القرار يف الوثيقة
سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سري النكا،
 .A/C.1/73/L.49وقد انضم اجلبل األسود وغينيا االستوائية أيضا
السلفادور ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،سنغافورة ،السنغال،
إىل مقدمي مشروع القرار.
السودان ،سورينام ،السويد ،سويسرا ،سرياليون ،سيشيل،
شيلي ،صربيا ،الصني ،طاجيكستان ،العراق ،عمان،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية)ُ :طلب إجراء تصويت مسجل
غامبيا ،غانا ،غواتيماال ،غيانا ،غينيا ،غينيا االستوائية،
منفصل على الفقرة  3من منطوق مشروع القرار .A/C.1/73/L.49
غينيا  -بيساو ،فانواتو ،فرنسا ،الفلبني ،فنزويال (مجهورية
وعليه ،سأطرح للتصويت أوال الفقرة  3من منطوق مشروع
 البوليفارية) ،فنلندا ،فيجي ،فييت نام ،قربص ،قطر،القرار.
قريغيزستان،كابو فريدي ،كازاخستان ،الكامريون ،كرواتيا،
أجري تصويت مسجل.
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كمبوديا ،كندا ،كوبا،كوت ديفوار ،كوستاريكا ،كولومبيا ،تشرين األول/أكتوبر .وفيما بعد ،قُدم مشروع القرار املنقح
الكونغو ،الكويت ،كينيا ،التفيا ،لبنان ،لكسمربغ ،ليربيا A/C.1/73/L.65/Rev.1 ،يف  ٣٠تشرين األول/أكتوبر .وترد قائمة
ليبيا ،ليتوانيا ،ليختنشتاين ،ليسوتو ،مالطة ،مايل ،ماليزيا ،بأمساء مقدمي مشروع القرار يف الوثيقة .A/C.1/73/L.65/Rev.1
مدغشقر ،مصر ،املغرب ،املكسيك ،ملديف ،اململكة
وقد أبلغنا مقدمو مشروع القرار الرئيسيون بالتنقيح الشفوي
العربية السعودية ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا التايل للفقرة الثانية عشرة من الديباجة ،اليت تنص اآلن على
الشمالية ،منغوليا ،موريتانيا ،موريشيوس ،موزامبيق ،ما يلي:
موناكو ،ميامنار ،ميكرونيزيا (واليات  -املوحدة) ،ناميبيا،
“وإذ حتيط علما باإلشارة ضمن خطة األمني العام
النرويج ،النمسا ،نيبال ،النيجر ،نيجرييا ،نيكاراغوا،
لنزع السالح إىل تقريره عن التطورات الراهنة يف ميدان
نيوزيلندا ،هاييت ،اهلند ،هندوراس ،هنغاريا ،هولندا،
العلم والتكنولوجيا وأثرها احملتمل على اجلهود املبذولة يف
الواليات املتحدة األمريكية ،اليابان ،اليمن ،اليونان
جمايل األمن الدويل ونزع السالح”.
املعارضون:
وقد انضم اجلبل األسود وغينيا أيضا إىل مقدمي مشروع
ال أحد
القرار.
املمتنعون:
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع القرار
االحتاد الروسي ،أرمينيا ،إسرائيل ،اجلمهورية العربية السورية  A/C.1/73/L.65/Rev.1عن رغبتهم يف أن تعتمده اللجنة بدون
تقرر اإلبقاء على الفقرة  3من املنطوق بأغلبية  166صوتا تصويت .ما مل أمسع اعرتاضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف
التصرف على هذا النحو.
مقابل ال شيء ،مع امتناع  4أعضاء عن التصويت.

اعتُمد مشروع القرار  ،A/C.1/73/L.65/Rev.1بصيغته
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع القرار
 A/C.1/73/L.49عن رغبتهم يف أن تعتمده اللجنة بدون تصويت .املنقحة شفويا.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للوفود
ما مل أمسع اعرتاضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف على
اليت ترغب يف التكلم تعليال للتصويت أو شرحا للموقف عقب
هذا النحو.
إجراء التصويت.
اعتُمد مشروع القرار  A/C.1/73/L.49ككل.
السيد ميديروس ليوبولدينو (الربازيل) (تكلم باإلنكليزية):
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت
يف مشروع القرار  A/C.1/73/L.65/Rev.1املعنون “دور العلم يود وفد بلدي ،يف املستهل ،أن يعرب عن خالص تعازيه لكم،
سيدي الرئيس ،على اخلسارة اليت أملت بأسرتكم.
والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع السالح”.
لقد طلب وفد بلدي الكلمة لتعليل موقفه بشأن مشروع
أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.
القرار “ ،A/C.1/73/L.65/Rev.1دور العلم والتكنولوجيا يف
السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
سياق األمن الدويل ونزع السالح” .وقد صوتت الربازيل لصاحل
قدم ممثل اهلند مشروع القرار  A/C.1/73/L.65يف 18
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مشروع القرار باعتباره انعكاسا ملشاركتها النشطة يف مجيع
املناقشات بشأن أثر التطورات يف ميدان العلم والتكنولوجيا
على جمايل األمن الدويل ونزع السالح.
وملا كانت هذه هي املرة الثانية فقط اليت تنظر فيها اللجنة
األوىل يف مشروع القرار هذا ،فمن الطبيعي أن صيغته ال تزال يف
حاجة إىل بعض التحسينات والتنقيحات .ويف ذلك السياق،
شاركت الربازيل بنشاط يف املناقشات غري الرمسية بغية إدراج إشارة
يف مشروع القرار إىل حق الدول يف استحداث التكنولوجيات
وإنتاجها وحيازهتا بأي طريقة أخرى واالحتفاظ هبا ونقلها
واستخدامها يف األغراض السلمية ،وفقا لاللتزامات الدولية.
وقد اقرتح وفد بلدي أصال صيغة للفقرة اخلامسة من الديباجة
أقرت هذه احلقوق بطريقة ال لبس فيها ،مبا يتماشى مع مجيع
الصكوك امللزمة قانونا املتفق عليها على صعيد متعدد األطراف
بشأن نزع السالح وعدم االنتشار .وقد أدرجت الصيغة اليت
اقرتحتها الربازيل يف الفقرة اخلامسة من ديباجة مشروع القرار
األصلي .A/C.1/73/L.65

08/11/2018

وفيما يتعلق بالفقرة الثالثة من الديباجة ،يالحظ وفد بلدي
أن اإلشارة إىل ضرورة تنظيم نقل التكنولوجيات الستخدامها
يف األغراض السلمية من أجل التصدي ملخاطر االنتشار من
جانب الدول أو اجلهات الفاعلة من غري الدول ،تشري إىل
أحكام حمددة من االلتزامات الدولية ذات الصلة اليت تلتزم هبا
كل الدول.
السيد جادون (باكستان) (تكلم باإلنكليزية) :لقد انضمننا
إىل توافق اآلراء بشأن مشروع القرار ،A/C.1/73/L.65/Rev.1
“دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع السالح”.
وآخذ الكلمة ألعرب عن فهمنا للفقرة اخلامسة من ديباجة
مشروع القرار.

إن الفقرة اخلامسة من الديباجة تشري إىل احلقوق الواردة يف
االتفاقات الدولية ذات الصلة بشأن استحداث التكنولوجيات
وإنتاجها ونقلها واستخدامها يف األغراض السلمية ،وفقا
لاللتزامات الدولية ذات الصلة .ونضع يف اعتبارنا تلك االتفاقات
الدولية ذات الصلة اليت ّ
نشكل طرفا فيها وااللتزامات الدولية
ومع ذلك ،واعرتافا باجلهود اليت بذهلا املقدم الرئيسي ملشروع اليت تعهدت هبا البلدان املعنية.
القرار يف سبيل احلفاظ على توافق اآلراء بشأنه ،وافق وفد بلدي
وقد ُسلم بكون العلم والتكنولوجيا عاملني ّ
ميكنان حتقيق
على الصيغة الواردة يف الفقرة اخلامسة من ديباجة مشروع القرار أهداف التنمية املستدامة .ومن هذا املنطلق ،تتمتع مجيع
 .A/C.1/73/L.65/Rev.1وعلى الرغم من أن الصيغة الواردة قيد البلدان باحلق األصيل وغري القابل للتصرف يف استحداث
النظر أبعد ما تكون عن املثالية ،فإننا نرى أهنا تسهم يف اتباع التكنولوجيات واستخدامها وحيازهتا ألغراض التنمية االجتماعية
هنج أكثر توازنا .ويف ذلك الصددّ ،
يذكر وفد بلدي بأن حق واالقتصادية والتغلب على حتديات تغري املناخ واألمراض وغريها
الدول يف استحداث التكنولوجيات وإنتاجها ونقلها واستخدامها من التحديات املتصلة باملياه والطاقة واألمن الغذائي .وال ينبغي
يف األغراض السلمية ُمعرتف به بشكل صريح ودون لبس يف أن تصبح الشواغل املتعلقة باالنتشار ذريعة لرفض التكنولوجيات
املادة العاشرة من اتفاقية األسلحة البيولوجية ،واملادتني السادسة ذات االستخدام املزدوج ،حىت يف احلاالت اليت تكون فيها
والعاشرة من اتفاقية األسلحة الكيميائية ،واملادة الرابعة من الدول املتلقية على استعداد لتقدمي ضمانات بعدم حتويل الغرض
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية فضال عن الفقرة احلادية منها .وغالبا ما يستند هذا الرفض إىل أسباب سياسية يف حني
والعشرين من ديباجة معاهدة حظر األسلحة النووية.
ال ّ
يشكل عدم االنتشار سوى اعتبار ثانوي .ومن املهم مبكان
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كفالة احلق يف احلصول على التكنولوجيات ألغراض التنمية
االجتماعية واالقتصادية على أساس غري متييزي.
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خماطر حمدقة من السمية الناجتة عن اجلسيمات أو احملمولة
بواسطة املياه” (.(A/65/129/ADD.1 p. 3

السيد كليوبيري (اململكة املتحدة ( :يف البداية ،أود
وبالنظر إىل عدم وجود أدلة ملموسة على عكس ذلك،
بالنيابة عن وفد بلدي أن أتقدم خبالص تعازينا لكم ،سيدي ،فإننا ال نعرتف باخلطر احملتمل املفرتض على الصحة والبيئة،
ملصابكم ،كما أرحب بعودتكم بيننا هنا يف اللجنة األوىل.
ومن مث ،ال ميكننا تأييد قرارات األمم املتحدة اليت تفرتض مسبقا
وأتكلم بالنيابة عن فرنسا واململكة املتحدة والواليات أن اليورانيوم املستنفد ضار.
املتحدة لتعليل تصويتنا ضد مشروع القرار ،A/C.1/73/L.12
السيدة كالرينغبولد (هولندا) (تكلمت باإلنكليزية) :يود
“آثار استخدام األسلحة والذخائر اليت حتوي اليورانيوم وفد بلدي أيضا أن يتقدم خبالص تعازينا لكم ،سيدي الرئيس،
املستنفد” .وهي مسألة ليست باجلديدة .فقد أجرت منظمة وألسرتكم ملصابكم .
الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والوكالة الدولية
لقد صوتت هولندا لصاحل مشروع القرار ،A/C.1/73/L.12
للطاقة الذرية ومنظمة حلف مشال األطلسي ومراكز مكافحة “آثار استخدام األسلحة والذخائر اليت حتوي اليورانيوم
األمراض والوقاية منها فضال عن املفوضية األوروبية وجهات املستنفد” ،الذي ُطلب فيه إىل األمني العام أن يقدم تقريرا
أخرى حتقيقات وافية يف اآلثار البيئية والصحية طويلة األجل مستكمال بشأن هذا املوضوع وإىل التماس آراء الدول األعضاء
الستخدام ذخائر اليورانيوم املستنفد .ومل يوثق أي من هذه واملنظمات الدولية املعنية بشأن آثار استخدام األسلحة والذخائر
التحقيقات آثارا بيئية أو صحية طويلة األجل من جراء استخدام اليت حتوي اليورانيوم املستنفد مرة أخرى.
تلك الذخائر .ولذلك ،فمن املؤسف أن نتائج تلك الدراسات
وتقر هولندا بضرورة إجراء املزيد من البحوث حول آثار
قد مت جتاهلها وأن معدي مشروع القرار يطالبون بإجراء مزيد من
استخدام األسلحة والذخائر اليت حتوي اليورانيوم املستنفد،
الدراسات دون أخذ البحوث القائمة يف االعتبار.
وتعرب عن تقديرها لكون املسألة قيد املناقشة يف منتدى األمم
ومن املؤسف أيضا أن مقدمي مشروع القرار مل يقتبسوا املتحدة .غري أن اإلشارة الواردة يف مشروع القرار إىل اآلثار
الرد الوارد يف عام  2010من برنامج األمم املتحدة للبيئة بكامله الضارة احملتملة الستخدام ذخائر اليورانيوم املستنفد على صحة
وحاولوا اقتباسه جزئيا لتعزيز ادعائهم املزعوم .وفيما يلي نص البشر والبيئة ال يتسىن إثباهتا إىل اآلن عن طريق الدراسات
هذا االقتباس:
العلمية اليت جتريها املنظمات الدولية ذات الصلة ،مثل منظمة
“وكانت النتائج العلمية الرئيسية متسقة يف عمليات الصحة العاملية .ويتمثل أهم جانب متخضت عنه املؤلفات
التقييم الثالث مجيعها .وأظهرت القياسات اليت أخذت العلمية خالل السنوات العشرين املاضية يف التضارب بني
من مواقع اليورانيوم املستنفد أنه ،حىت يف املناطق اليت الدراسات املختلفة اليت أجريت على اليورانيوم املستنفد ،واليت
كان التلوث باليورانيوم املستنفد فيها واسع االنتشار ،تتسم بشدة تناقض نتائجها.
كانت مستويات النشاط اإلشعاعي عموما منخفضة
وال تستخدم القوات املسلحة اهلولندية ذخائر حتوي
وتقع يف حدود املعايري الدولية املقبولة ،ومل تكن هناك أية اليورانيوم املستنفد .بيد أنه ،يف سياق البعثات الدولية ،ليس
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من املستبعد أن يعمل اجملندون اهلولنديون يف مناطق تُستخدم
فيها ذخائر حتوي اليورانيوم املستنفد أو سبق أن استُخدمت
فيها من قبل حلفاء .وتتابع احلكومة اهلولندية باستمرار احلالة
الصحية للجنود اهلولنديني املوفدين يف بعثات دولية وحترص
على رفاههم .وجيب تفادي التعرض ملواد خطرة إىل أقصى
حد ممكن.
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يف املشاركة على أكمل وجه ممكن يف تبادل املنتجات واخلدمات
واملعرفة التكنولوجية املتقدمة وذات االستخدام املزدوج لألغراض
السلمية ،ومنع استخدامها يف تطوير أسلحة الدمار الشامل.
ولذلك ،ينبغي ،عند تنظيم عمليات النقل هذه ،أن تؤخذ
يف احلسبان شواغل ومصاحل مجيع الدول ،وال سيما متطلباهتا
الدفاعية املشروعة .وال ميكن كفالة ذلك إال من خالل عملية
تتسم بالشمول والشفافية وتشارك فيها مجيع الدول ،مما سيؤدي
إىل وضع جمموعة من املبادئ التوجيهية غري التمييزية واملتفاوض
عليها بصورة متعددة األطراف ومن مث مقبولة عامليا.

السيد غني ئي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
باإلنكليزية) :آخذ الكلمة لشرح موقف وفد بلدي بشأن
مشروعي قرارين .لقد انضم وفد بلدي إىل توافق اآلراء بشأن
وانطالقا من ذلك املنظور ،تشاطر مجهورية إيران
اعتماد مشروع القرار  A/C.1/73/L.21املعنون “املرأة ونزع
السالح وعدم االنتشار وحتديد األسلحة” .ومع ذلك ،نود أن اإلسالمية البلدان النامية شواغلها إزاء االنتشار املتزايد للنظم
نسجل أن مشروع القرار مقبول بالنسبة لوفد بلدي بقدر متاشيه والرتتيبات املخصصة واحلصرية للرقابة على الصادرات من
السلع والتكنولوجيات ذات االستخدام املزدوج اليت تتحايل
مع دستورنا وقوانيننا وأنظمتنا وإجراءاتنا اإلدارية.
وفيما يتعلق مبشروع القرار  A/C.1/73/L.65/Rev.1املعنون على احلقوق األصيلة للبلدان النامية ويرجح أن تعوق تنميتها
“دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع السالح” ،االجتماعية واالقتصادية .وقد حتسن مشروع القرار هذا العام
نقر بأن عمليات النقل الدويل للمنتجات واخلدمات واملعرفة إىل حد ما .ومع ذلك ،فإنه ال يزال يف حاجة إىل املزيد من
التكنولوجية املتقدمة وذات االستخدام املزدوج الستخدامها التحسينات للعودة إىل املسار الصحيح كمشروع قرار متوازن.

السيدة بالث (الواليات املتحدة األمريكية ( :أود أوال أن
يف األغراض السلمية تكتسي أمهية بالغة للتنمية االجتماعية
أعرب ،بالنيابة عن السفري وود ووفد بلدي برمته ،عن خالص
واالقتصادية يف مجيع اجملتمعات ،وال سيما البلدان النامية.
ويف الوقت نفسه ،فإننا نتشاطر الرأي القائل بأن بعض تعازينا لكم ،سيدي الرئيس ،ملصابكم ،ونرحب بعودتكم مرة
التطبيقات العسكرية للتطورات العلمية والتكنولوجية ميكن أخرى إىل نيويورك .ومن الرائع أن نراكم مرة أخرى.
لقد طلبت الكلمة لكي أقدم تعليال للموقف من
أن تسهم يف تطوير أسلحة الدمار الشامل .ولذلك ،وعلى
الرغم من ضرورة تيسري وضمان أكرب عدد من عمليات النقل مشاريع القرارات  ،A/C.1/73/L.11و ،A/C.1/73/L.13
الدويل للمنتجات واخلدمات واملعرفة التكنولوجية املتقدمة وذات و  ،A/C.1/73/L.21و .A/C.1/73/L.35
االستخدام املزدوج لألغراض السلمية ،فهناك حاجة أيضا
مل تشارك الواليات املتحدة يف بت اللجنة األوىل يف مشروع
إىل تنظيم عمليات نقل املنتجات التكنولوجية املتقدمة وذات القرار “ ،A/C.1/73/L.11الصلة بني نزع السالح والتنمية”.
االستخدام املزدوج إذا توفرت أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد وترى حكومة بلدي أن نزع السالح والتنمية مسألتان متمايزتان.
بأهنا سوف تستخدم يف تطوير أسلحة الدمار الشامل .ويتطلب وعليه ،ال نعترب أنفسنا ملزمني بالوثيقة اخلتامية للمؤمتر الدويل
ذلك حتقيق توازن دقيق بني ضمان احرتام احلق األصيل لكل دولة
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املعين بالصلة بني نزع السالح والتنمية ،اليت اعتمدت يف أيلول/
سبتمرب .1987

األخرى ،مبا يف ذلك املفاوضات ،دون املساس هبا وأال حيكم
مسبقا على القرارات واألعمال اجلارية يف منتديات أخرى أو
يشكل سابقة بالنسبة هلا .فعلى سبيل املثال ،ال متثل اخلطة
التزاما بإتاحة الدخول ألسواق جديدة للسلع أو اخلدمات.
وعالوة على ذلك ،فإن اخلطة ال تفسر أو تُعدل أي اتفاق أو
قرار ملنظمة التجارة العاملية ،مبا يف ذلك االتفاق املتعلق باجلوانب
املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية.

 ٢٠٣٠غري ُملزمة وال تنشئ حقوقا أو التزامات مبوجب القانون
الدويل أو تؤثر عليها .كما أهنا ال تنشئ أي التزامات مالية
جديدة .وتسلم الواليات املتحدة بكون خطة عام  ٢٠٣٠إطارا
عامليا للتنمية املستدامة ميكنه أن يساعد البلدان على العمل من
أجل حتقيق السالم والرخاء العامليني .ونشيد بالدعوة إىل التحلي
باملسؤولية املشرتكة ،مبا يف ذلك املسؤولية الوطنية ،يف خطة عام
 2030ونؤكد أن جلميع البلدان دورا تؤديه يف حتقيق رؤيتها.

ومتثل الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي الثالث ،يف
معظمها ،حلوال توفيقية من جانب الواليات املتحدة وغريها
من الدول األعضاء .بيد أن فقرتني من الوثيقة اخلتامية أدرجتا
الذخائر يف نطاق برنامج العمل  -وتلك الوثيقة جاءت بعد
مفاوضات مضنية ،وإن ُكللت بالنجاح ،يف عام  .٢٠٠١ولئن
كان التنفيذ الكامل لربنامج العمل من جانب مجيع الدول
األعضاء ال يزال بعيد املنال ،فإن إضافة الذخائر ضمن نطاق
برنامج العمل يُعرض التقدم احملرز يف تنفيذه للخطر .وعليه،
جيب أن تواصل الدول األعضاء الرتكيز على تنفيذ االلتزامات
القائمة  -وأعين االلتزامات اليت كان هناك توافق يف اآلراء
بشأهنا .ومل يكن هناك توافق يف اآلراء بشأن إدراج الذخائر.

وعالوة على ذلك ،مل تشارك الواليات املتحدة يف البت
يف مشروع القرار “ ،A/C.1/73/L.13مراعاة املعايري البيئية يف
صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السالح وحتديد األسلحة” .وتعمل
الواليات املتحدة مبوجب قواعد داخلية صارمة خبصوص األثر
البيئي للعديد من األنشطة ،مبا يف ذلك تنفيذ اتفاقات حتديد
وأخريا ،أود أن أقدم تعليال لتصويتنا على مشروع القرار
األسلحة ونزع السالح .وال نرى أي صلة مباشرة ،كما ورد يف
مشروع القرار هذا ،بني املعايري البيئية العامة وحتديد األسلحة “ ،A/C.1/73/L.35توطيد السالم من خالل تدابري عملية لنزع
املتعدد األطراف ،وال نعترب أن هذه مسألة ذات صلة وثيقة السالح” .وقد صوتت الواليات املتحدة ضد الفقرة التاسعة
بعمل اللجنة األوىل.
من ديباجة مشروع القرار .ففي حزيران/يونيه ،صوتت الواليات
وفيما يتعلق مبشروع القرار “ ،A/C.1/73/L.21املرأة ونزع املتحدة ضد إدراج الذخائر يف الوثيقة اخلتامية الصادرة عن
السالح وعدم االنتشار وحتديد األسلحة” ،نغتنم هذه الفرصة مؤمتر األمم املتحدة الثالث الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ
لتقدمي بعض اإليضاحات اهلامة بشأن الصيغة املتعلقة خبطة برنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية
التنمية املستدامة لعام  .٢٠٣٠ونشدد على أن خطة عام واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه.

وتسلم خطة عام  ٢٠٣٠بأنه جيب على كل البلدان
العمل من أجل تنفيذ اخلطة مبا يتفق مع سياساهتا وأولوياهتا
الوطنية .وتؤكد الواليات املتحدة أيضا أن الفقرة  ١٨من خطة
عام  ٢٠٣٠تدعو البلدان إىل تنفيذ اخلطة على حنو يتسق مع
السيد ماسميجان (سويسرا) (تكلم بالفرنسية) :أود يف
حقوق والتزامات الدول مبوجب القانون الدويل .ونسلط الضوء
أيضا على اعرتافنا املتبادل يف الفقرة  ٥٨بأن تنفيذ خطة عام البداية ،على غرار الوفود األخرى ،أن أعرب عن خالص تعازينا
 ٢٠٣٠جيب أن حيرتم الواليات املستقلة للعمليات واملؤسسات لكم ،سيدي الرئيس.
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وآخذ الكلمة بالنيابة عن السويد وبلدي سويسرا لتعليل التقيد باللغة والصيغ الواردة يف مقرتحات الشكل املكلف دوليا
تصويتنا على مشروع القرار “ ،A/C.1/73/L.12آثار استخدام جبهود الوساطة ورفض أية حماولة إلساءة استخدام منصة حركة
بلدان عدم االحنياز من جانب إحدى الدول األعضاء على حنو
األسلحة والذخائر اليت حتوي اليورانيوم املستنفد”.
لقد صوت بلدانا لصاحل مشروع القرار .وقدم وفدا بلدينا يسيء متثيل عملية السالم يف ناغورنو كاراباخ ويشوهها.
ويف ضوء كل ماسبق ذكره ،يود وفد أرمينيا أن يسجل
تعليال للتصويت عندما قُدم مشروع القرار آخر مرة يف عام
( ٢٠١٦انظر  )A/C.1/71/PV.25وال نزال نؤكد ما جاء فيه .حتفظه بشأن الفقرة الرابعة من ديباجة مشروع القرار املعين
وحرصا على الوقت ،لن أقرأه مرة أخرى أمام اللجنة األوىل .بالصلة بني نزع السالح والتنمية .وينطبق موقف أرمينيا هذا
وميكن للمهتمني مبا جاء يف مضمونه أن جيدوه يف حماضر على مجيع فقرات مشاريع القرارات األخرى للجنة األوىل اليت
تتضمن إشارات إىل اجتماع منتصف املدة الوزاري الثامن عشر
اجللسات.
السيد ساروخنيان (أرمينيا) (تكلم باإلنكليزية) :يف حلركة بلدان عدم االحنياز الذي ُعقد يف باكو .وبناء على ذلك،
البداية ،يود وفد بلدي أن يقدم خالص تعازيه لكم ،سيدي تنأى أرمينيا بنفسها عن تلك الفقرات.

السيد حسن (مصر) (تكلم باإلنكليزية) :يود وفد بلدي
الرئيس ،على مصابكم.
وعلى الرغم من أن الوفد األرميين انضم إىل توافق اآلراء أن يعرب مرة أخرى عن خالص تعازيه لكم ،سيدي الرئيس.
بشأن مشروع القرار  A/C.1/73/L.11املعنون “الصلة بني نزع
ونود أن نضيف بعض التعليقات يف شكل تعليل للموقف
السالح والتنمية” ،فإننا نود أن نسجل حتفظاتنا فيما يتعلق بشأن مشروع القرار  .A/C.1/73/L.65/Rev.1ويؤيد وفد بلدي
باإلشارة الواردة فيه إىل الوثيقة اخلتامية الجتماع منتصف املدة تعليلي املوقف اللذين أدىل هبما وفدا باكستان وإيران بشأن
الوزاري الثامن عشر حلركة بلدان عدم االحنياز الذي ُعقد يف مشروع القرار .ونشدد على اإلقرار بكون العلم والتكنولوجيا من
باكو من  ٣إىل  ٦نيسان/أبريل .ومن املؤسف أن الفقرة  ٥٧٧العناصر التمكينية األساسية لتحقيق التنمية املستدامة .ومن هذا
من الوثيقة اخلتامية الصادرة عن االجتماع تتناقض مع النُهج املنطلق ،تتمتع مجيع البلدان باحلق األصيل وغري القابل للتصرف
الراسخة للمجتمع الدويل وتتضمن صيغا متحيزة وأحادية يف استحداث التكنولوجيات واستخدامها وحيازهتا ألغراض
اجلانب تشوه جوهر النزاع يف ناغورنو  -كاراباخ ومبادئ التنمية االجتماعية واالقتصادية .وال ينبغي أن تصبح الشواغل
تسويته السلمية.
املتعلقة باالنتشار ذريعة لرفض التكنولوجيات ذات االستخدام
وتود أرمينيا أن توجه عناية الدول األعضاء يف حركة بلدان املزدوج ،حىت يف احلاالت اليت تكون فيها الدول املتلقية على
عدم االحنياز إىل أن عملية التفاوض من أجل التوصل حلل استعداد لتقدمي ضمانات بعدم حتويل الغرض منها .ومن املهم
سلمي للنزاع يف ناغورنو  -كاراباخ جتري ضمن الشكل الوحيد مبكان كفالة احلق يف احلصول على التكنولوجيات ألغراض
املتفق عليه واملكلف بذلك دوليا ،وهو جمموعة البلدان املشاركة التنمية االجتماعية واالقتصادية على أساس غري متييزي.
يف رئاسة جمموعة مينسك التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل آخر املتكلمني
اليت تضم فرنسا واالحتاد الروسي والواليات املتحدة .وعلى الرغم تعليال للتصويت أو شرحا للموقف بشأن مشاريع القرارات
من اإلشارة إىل تسوية النزاع يف ناغورنو  -كاراباخ ،فمن املهم
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املعتمدة يف إطار اجملموعة “ ،5تدابري نزع السالح األخرى مفاوضات متعددة األطراف أن تقوم بذلك ،مما يهيئ الظروف
الالزمة لتعزيز السالم والتعاون يف املنطقة.
واألمن الدويل”.
وتنتقل اللجنة اآلن إىل اجملموعة “ ٦نزع السالح واألمن
اإلقليميان”.
أعطي الكلمة أوال للوفود اليت ترغب يف اإلدالء ببيانات
عامة أو عرض مشاريع قرارات أو مقررات يف إطار اجملموعة .6
ونود تذكري الوفود بأن مدة البيانات العامة ينبغي أال تتجاوز
مخس دقائق.
أعطي الكلمة اآلن للمراقب عن االحتاد األورويب.
السيد كريتيكوس (االحتاد األورويب) (تكلم باإلنكليزية):
سيدي الرئيس ،بالنيابة عن االحتاد األورويب وزمالئنا هنا ،آمل
أن تقبل خالص تعازينا عن اخلسارة اليت أملت بأسرتكم ،ونرحب
بعودتكم إىل نيويورك.
ويشرفين أن أتكلم باسم االحتاد األورويب .ويؤيد هذا
البيان البلدان املرشحة لالنضمام لالحتاد األورويب ،وهي :تركيا
ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة واجلبل األسود وصربيا
وألبانيا ،وبلد عملية حتقيق االستقرار واالنتساب احملتمل ترشيحه
لعضوية االحتاد ،البوسنة واهلرسك ،والبلد العضو يف الرابطة
األوروبية للتجارة احلرة ،النرويج ،العضو يف املنطقة االقتصادية
األوروبية باإلضافة إىل أوكرانيا ومجهورية مولدوفا وجورجيا.
وفيما يتعلق مبشروع القرار  A/C.1/73/L.30املعنون “تعزيز
األمن والتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط” ،يود االحتاد
األورويب اإلدالء مبا يلي.

ونود أن نؤكد أن اإلشارة املقرتحة إىل الصكوك القانونية
املعمول هبا ال تعين تغيريا يف موقفنا الثابت املتمثل يف دعم
معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية اليت مل تدخل بعد حيز
النفاذ لألسفُّ .
ويعد تعزيز إضفاء الطابع العاملي على املعاهدة
والتعجيل ببدء نفاذها من بني األولويات العليا لالحتاد األورويب.
وقد صدقت مجيع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب ،البالغ
عددها  28دولة ،على املعاهدة وال تزال ملتزمة التزاما قويا
بالسعي إىل حتقيق أهدافها .ويف  ٢٦شباط/فرباير ،اعتُمد قرار
جديدا للمجلس األورويب ،متعهدا مبا يزيد عن  4.5مليون
يورو ليواصل االحتاد األورويب تقدمي دعمه طويل األمد لتعزيز
قدرات منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية يف جمايل
الرصد والتحقق.
ويكرر االحتاد األورويب دعوته إىل مجيع الدول اليت مل توقع
على املعاهدة أو تصدق عليها بعد أن تفعل ذلك دون أي
شروط مسبقة أو تأخري .وهذه الدعوة موجهة ،على وجه
اخلصوص ،إىل الدول الثماين املتبقية املدرجة يف املرفق  ٢ألن
تصديقها ضروري لدخول املعاهدة حيز النفاذ .ونرحب بأحدث
تصديق من جانب تايلند وبارتفاع عدد الدول املصدقة إىل
 .167وريثما تدخل املعاهدة حيز النفاذ ،ندعو مجيع الدول إىل
مواصلة الوقف االختياري للتفجريات التجريبية لألسلحة النووية
وغريها من التفجريات النووية ،واالمتناع عن اختاذ أي إجراءات
من شأهنا أن تقوض أهداف املعاهدة والغرض منها .ويف هذا
الصدد ،ندعو مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل اإلبقاء
على وقفها املعلن لتجارب األسلحة النووية ،وتوقيع املعاهدة
والتصديق عليها دون تأخري.

حنيط علما بالفقرة  5من مشروع القرار اليت قُدمت مرة
أخرى من أجل احلفاظ على توافق اآلراء بشأن مشروع القرار
اهلام هذا .وهنيب جبميع دول منطقة البحر األبيض املتوسط اليت
ّ
وتشكل جتارب األسلحة النووية وسائر التفجريات النووية
مل تنضم بعد إىل مجيع الصكوك القانونية املعمول هبا املتصلة
مبيدان نزع السالح ومنع االنتشار اليت مت التوصل إليها يف األخرى هتديدا خطريا للسلم واألمن الدوليني ،فضال عن أهنا
1836813
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تقوض النظام العاملي لعدم االنتشار .ومن األمهية مبكان ضمان تصويت مسجل منفصل على الفقرتني  ٢و  ٥ألهنما ال تعكسان
أن تلتزم مجيع الدول املوقعة بأهداف املعاهدة .ومع ذلك ،حقيقة الواقع يف الشرق األوسط.
ما دامت املعاهدة مل تدخل حيز النفاذ ،لن يتسىن استخدام
وفيما يتعلق بالفقرة ّ ،٢
يشكل حتقيق السالم يف منطقة
عمليات التفتيش املوقعي اليت ُّ
تعد أداة هامة للتحقق .فدخول البحر األبيض املتوسط اهلدف النهائي لدولة إسرائيل .بيد أن
املعاهدة حيز النفاذ وحده سيحظر جتارب األسلحة النووية وأي هذه الفقرة األحادية البعد مضللة .فال توجد هبا أي إشارة إىل
تفجريات نووية أخرى بطريقة ميكن التحقق منها .ولذلك ،استمرار استخدام األسلحة الكيميائية من قبل نظام األسد،
سنواصل اغتنام كل فرصة للدعوة إىل التصديق على املعاهدة واستمرار انتشار القذائف من جانب النظام اإليراين ،واإلرهاب
وإضفاء الطابع العاملي عليها مبا يف ذلك خالل هذه الدورة الذي أطلقه النظام اإليراين أو اجلماعات اإلسالمية املتطرفة
للجنة األوىل.
واجلهات الفاعلة من غري الدول الذين يروعون املنطقة بأسرها،

السيد ريكيه (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :يف البداية،
امسحوا يل مرة أخرى أن أكرر تعازي الوفد الفرنسي لكم
وألسرتكم خالل هذا الوقت العصيب.

مبا يف ذلك املناطق املتامخة للبحر األبيض املتوسط .ومن مث،
يضفي مشروع القرار الشرعية على األعمال الوحشية اليت
تُرتكب يف منطقتنا ،باإلضافة إىل أنشطة االنتشار اخلطرية.
ويبعث رسالة مفادها أن سقوط  ٨٠٠ ٠٠٠قتيل يف سورية
أمر مقبول ،وكذلك احلال بالنسبة لإلرهاب الذي ميارسه تنظيم
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وحزب اهلل يف مجيع أحناء لبنان
وسورية اآلن ،واإلرهاب املصدر من الشرق األوسط إىل أوروبا.

لقد طلبت الكلمة لتوضيح أن فرنسا ستواصل هذا العام،
من خالل مشاركتها يف اللجنة األوىل يف دورهتا الثالثة والسبعني،
التعليق على عدد من مشاريع القرارات بنفس روح السنوات
السابقة .ومع ذلك ،ترفض فرنسا أي تفسري للنصوص يشري
وفيما يتعلق بالفقرة  ،٥ترى إسرائيل أن االنضمام إىل
إىل وجود عالقة مبعاهدة حظر األسلحة النووية ،اليت اعتمدت
يف  ٧متوز/يوليه  ،٢٠١٧وال سيما فيما يتعلق مبشاريع القرارات معاهدات حتديد األسلحة ينبغي أال يكون هدفا أو غاية يف حد
 ،A/C.1/73/L.1و  ،A/C.1/73/L.15و  ،A/C.1/73/L.30ذاته ،ألن املعاهدات تنعدم جدواها إذا مل تلتزم هبا البلدان أو إذا
مل تكن حتل املسائل اإلقليمية فعليا .وترى إسرائيل أن العنصر
و  ،A/C.1/73/L.43و .A/C.1/73/L.44
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اللجنة اآلن إىل الوفود األهم يكمن يف هتيئة الظروف املالئمة إلجياد الثقة وحتقيق األمن
اليت ترغب يف شرح موقفها قبل البت يف مشاريع القرارات واالعرتاف املتبادل .وبدون هذه الظروف ،لن يتبقى سوى وهم
مزيف مآله الفشل .وتعتقد إسرائيل أن الوقت قد حان ملواجهة
املقرتحة يف إطار اجملموعة .6
حقيقة األمر.
السيد بورجيل (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :امسحوا يل
السيد غني ئي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
أوال أن أتشاطر تعازينا لكم ،سيدي الرئيس ،وألسرتكم.
باإلنكليزية) :آخذ الكلمة لشرح موقف وفد بلدي بشأن
وأود أن أديل ببيان تعليال للتصويت قبل التصويت على
مشروع القرار  A/C.1/73/L.30املعنون “تعزيز األمن والتعاون يف
مشروع القرار  .A/C.1/73/L.30لقد طلبت إسرائيل إجراء
منطقة البحر األبيض املتوسط”.
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وستصوت إيران لصاحل الفقرة  ٢من مشروع القرار ،اليت
تدعو إىل إزالة مجيع أسباب التوتر يف املنطقة وتعزيز إجياد حلول
عادلة ودائمة ملشاكلها املستمرة .واألهم من ذلك ،يستند
دعمنا إىل هذه الفقرة إىل دعوهتا إىل ضمان انسحاب قوات
االحتالل األجنبية واحرتام سيادة مجيع بلدان املنطقة واستقالهلا
وسالمتها اإلقليمية وحق الشعوب يف تقرير املصري ،فضال عن
التقيد التام مببادئ عدم استعمال القوة أو التهديد باستعماهلا
وعدم جواز حيازة األرض بالقوة .وهي مبادئ أساسية بالقانون
الدويل وحتظى بدعمنا القوي.

أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.
السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
قدم ممثل باكستان مشروع القرار A/C.1/73/L.5يف  2تشرين
األول/أكتوبر .وترد قائمة بأمساء مقدمي مشروع القرار يف الوثيقة
.A/C.1/73/L.5
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع القرار
عن رغبتهم يف أن تعتمده اللجنة بدون تصويت .ما مل أمسع
اعرتاضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف على هذا النحو.
اعتُمد مشروع القرار .A/C.1/73/L.5

وسيصوت وفد بلدي أيضا لصاحل الفقرة  ٥من مشروع
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت يف
القرار ،حيث أهنا تدعو إىل االلتزام جبميع الصكوك القانونية
املعمول هبا املتصلة مبيدان نزع السالح ومنع االنتشار اليت مت مشروع القرار  A/C.1/73/L.6املعنون “حتديد األسلحة التقليدية
التوصل إليها يف مفاوضات متعددة األطراف ،مما يتفق مع على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي”.
النداءات املتكررة الصادرة عن املؤمترات املتتالية الستعراض
أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لدعوة إسرائيل إىل االنضمام
السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
بدون تأخري أو أي شروط مسبقة كإحدى األطراف غري احلائزة
قدم ممثل باكستان مشروع القرار  A/C.1/73/L.6يف  ٢تشرين
لألسلحة النووية يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.
األول/أكتوبر .وترد قائمة بأمساء مقدمي مشروع القرار يف الوثيقة
ومع ذلك ،لن يشارك وفد بلدي يف اإلجراءات اليت .A/C.1/73/L.6
تتخذها اللجنة األوىل واجلمعية العامة فيما يتعلق مبشروع القرار
الرئيس (تكلم باإلنكليزية)ُ :طلب إجراء تصويت مسجل.
برمته ،ألنه ال يعكس الوقائع يف املنطقة واحلالة يف األراضي
طلب إجراء تصويت مسجل منفصل على الفقرة  ٢من منطوق
احملتلة ،مبا يف ذلك األزمة املستمرة يف األراضي الفلسطينية احملتلة
مشروع القرار.
واحلصار البالغ القسوة املفروض على قطاع غزة من جانب
وعليه ،سنطرح للتصويت أوال الفقرة  2من منطوق مشروع
النظام اإلسرائيلي.
القرار.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) تشرع اللجنة اآلن يف البت يف
أجري تصويت مسجل.
مشاريع القرارات املقرتحة يف إطار اجملموعة “ ،6نزع السالح
واألمن اإلقليميان”.
املؤيدون:
نبت أوال يف مشروع القرار
السالح اإلقليمي”.
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A/C.1/73/L.5

املعنون “نزع

اجلزائر ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا ،األرجنتني ،أذربيجان ،جزر
البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بليز،
بنن ،بوتان ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،بوتسوانا،
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إستونيا ،إسواتيين ،فنلندا ،فرنسا ،أملانيا ،اليونان ،آيسلندا،
إندونيسيا ،أيرلندا ،إسرائيل ،التفيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
لكسمربغ ،مالطة ،املكسيك ،موناكو ،اجلبل األسود،
هولندا ،نيوزيلندا ،النرويج ،بولندا ،رومانيا ،رواندا ،سان
مارينو ،صربيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا،
السويد ،سويسرا ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي،
كابو فريدي ،كمبوديا ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا،
الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كوبا ،مجهورية كوريا
الشعبية الدميقراطية ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،جيبويت،
اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور،
غينيا االستوائية ،إريرتيا ،إثيوبيا ،فيجي ،غامبيا ،جورجيا،
غانا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت،
هندوراس ،هنغاريا ،إيران (مجهورية  -اإلسالمية) ،العراق،
أُبقي على الفقرة  2من املنطوق بأغلبية  127صوتا مقابل
إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا ،صوتني ،مع امتناع  45عضوا عن التصويت.
الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت يف
لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،مدغشقر ،ماليزيا ،ملديف،
مشروع القرار  A/C.1/73/L.6برمته.
مايل ،موريتانيا ،موريشيوس ،منغوليا ،املغرب ،موزامبيق،
أجري تصويت مسجل.
ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،عمان،
باكستان ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،املؤيدون:
الفلبني ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا،
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر
األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر
غرينادين ،اململكة العربية السعودية ،السنغال ،سيشيل،
البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا،
سرياليون ،سنغافورة ،جزر سليمان ،سري النكا ،السودان،
بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)،
سورينام ،اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند،
البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم،
تيمور  -ليشيت ،توغو ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا،
بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا،
تركمانستان ،توفالو ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية
الكامريون ،كندا ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا،
املتحدة ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،الواليات املتحدة
الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،قربص،
األمريكية ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،فنزويال
اجلمهورية التشيكية ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،
(مجهورية  -البوليفارية) ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
مجهورية الكونغو الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية
املعارضون:
الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور ،غينيا االستوائية،
إريرتيا ،إستونيا ،إسواتيين ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا،
اهلند ،االحتاد الروسي
غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غواتيماال ،غينيا،
املمتنعون:
غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،آيسلندا،
ألبانيا ،أندورا ،أسرتاليا ،النمسا ،بلجيكا ،البوسنة واهلرسك،
إندونيسيا ،إيران (مجهورية  -اإلسالمية) ،العراق ،أيرلندا،
كندا ،كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك،
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إسرائيل ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان،
كينيا ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية صوتا مقابل صوت واحد ،مع امتناع عضوين عن التصويت.
الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت
ليتوانيا ،لكسمربغ ،،مدغشقر ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،يف مشروع القرار  A/C.1/73/L.7املعنون “تدابري بناء الثقة يف
مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،ميكرونيزيا السياق اإلقليمي ودون اإلقليمي”.
(واليات  -املوحدة) ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود،
أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.
املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،ناورو ،نيبال ،هولندا،
السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان،
باكستان ،باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،قدم ممثل باكستان مشروع القرار  A/C.1/73/L.7يف  ٢تشرين
الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية األول/أكتوبر .وترد قائمة بأمساء مقدمي مشروع القرار يف الوثيقة
مولدوفا ،،رومانيا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا.A/C.1/73/L.7 ،
سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان مارينو ،اململكة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) أعرب مقدمو مشروع القرار
العربية السعودية ،السنغال ،صربيا ،سيشيل ،سرياليون ،عن رغبتهم يف أن تعتمده اللجنة بدون تصويت .ما مل أمسع
سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر سليمان ،جنوب اعرتاضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف على هذا النحو.
أفريقيا ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،السويد،
اعتُمد مشروع القرار .A/C.1/73/L.7
سويسرا ،اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت يف
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت،
توغو ،تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،مشروع القرار  A/C.1/73/L.30املعنون “تعزيز األمن والتعاون يف
توفالو ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة منطقة البحر األبيض املتوسط”.
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية
أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.
تنزانيا املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية ،أوروغواي،
السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
أوزبكستان ،فانواتو ،فنزويال (مجهورية  -البوليفارية)،
قدم ممثل اجلزائر مشروع القرار  A/C.1/73/L.30يف  15تشرين
فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
األول/أكتوبر .وترد قائمة بأمساء مقدمي مشروع القرار يف الوثيقة
املعارضون:
 .A/C.1/73/L.30وقد انضمت غينيا  -بيساو وغينيا االستوائية
إىل مقدمي مشروع القرار .A/C.1/73/L.30
اهلند

املمتنعون:
االحتاد الروسي ،رواندا

الرئيس (تكلم باإلنكليزية)ُ :طلب إجراء تصويت مسجل.
ُطلب إجراء تصويتني مسجلني منفصلني على الفقرتني  2و 5
من منطوق مشروع القرار.
أطرح للتصويت أوال الفقرة  2من منطوق مشروع القرار.
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أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر البهاما،
البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز،
بنن ،بوتان ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،البوسنة
واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا،
بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا ،كندا،
تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا،
كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية،
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت،
اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور ،غينيا
االستوائية ،إريرتيا ،إستونيا ،إسواتيين ،إثيوبيا ،فنلندا،
فرنسا ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غواتيماال،
غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت ،،هندوراس ،هنغاريا،
آيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،إيران (مجهورية  -اإلسالمية)،
العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن،
كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،مجهورية الو الدميقراطية
الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين،
ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر ،ماليزيا ،ملديف ،مايل،
مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،موناكو ،منغوليا،
اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال،
هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج،،
عمان ،باكستان ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو،
الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية
مولدوفا ،رومانيا ،اإلحتاد الروسي ،سانت كيتس ونيفس،
سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،سان مارينو،
اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا ،سيشيل،
سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر سليمان،
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جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام،
السويد ،سويسرا ،اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان،
تايلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،تيمور -
ليشيت ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان،
أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية تنزانيا املتحدة،
أوروغواي ،فانواتو ،فنزويال (مجهورية  -البوليفارية) ،فييت
نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي

املعارضون:
إسرائيل ،الواليات املتحدة األمريكية

املمتنعون:
فيجي
تقرر اإلبقاء على الفقرة  2من املنطوق بأغلبية  166صوتا
مقابل صوتني ،مع امتناع عضو واحد عن التصويت.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت يف
الفقرة  5من منطوق مشروع القرار.

أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر البهاما،
البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز،
بنن ،بوتان ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،البوسنة
واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا،
بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا ،كندا،
تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا،
كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية،
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،مجهورية الكونغو
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الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية ،املمتنعون:
إكوادور ،مصر ،السلفادور ،غينيا االستوائية ،إستونيا،
فيجي ،فرنسا
إسواتيين ،إثيوبيا ،فنلندا ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا،
تقرر اإلبقاء على الفقرة  5من املنطوق بأغلبية  165صوتا
غانا ،اليونان ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا،
مقابل صوتني ،مع امتناع عضوين عن التصويت.
هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،آيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت يف
إيران (مجهورية  -اإلسالمية) ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا،
جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،مشروع القرار  A/C.1/73/L.30برمته.
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو،
أجري تصويت مسجل.
ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر،
املؤيدون:
ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس،
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
املكسيك ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق،
األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر
ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا،
البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا،
النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان ،بابوا غينيا
بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)،
اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر،
البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم،
مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد الروسي،
بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا،
سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر
كندا ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،كوستاريكا،
غرينادين ،ساموا ،سان مارينو ،اململكة العربية السعودية،
كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية،
السنغال ،صربيا ،سيشيل ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا،
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،مجهورية الكونغو
سلوفينيا ،جزر سليمان ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سري
الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية،
النكا ،السودان ،سورينام ،السويد ،سويسرا ،اجلمهورية
إكوادور ،مصر ،السلفادور ،غينيا االستوائية ،إريرتيا،
العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
إستونيا ،إسواتيين ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غامبيا،
اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،ترينيداد
جورجيا ،أملانيا ،غانا ،اليونان ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا -
وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،أوغندا ،أوكرانيا،
بيساو ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،آيسلندا ،اهلند،
اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
إندونيسيا ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان،
وأيرلندا الشمالية ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،أوروغواي،
األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية
فانواتو ،فنزويال (مجهورية  -البوليفارية) ،فييت نام ،اليمن،
الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا،
زامبيا ،زمبابوي
ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر ،ماليزيا،
املعارضون:
ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك،
إسرائيل ،الواليات املتحدة األمريكية
موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،،موزامبيق،
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ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا،
السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان ،بنما ،بابوا قدم ممثل مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة مشروع املقرر
غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال A/C.1/73/L.47 ،يف  ١٦تشرين األول/أكتوبر.
قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد
وترد قائمة بأمساء مقدمي مشروع املقرر يف الوثيقة
الروسي ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت .A/C.1/73/L.47
فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان مارينو ،اململكة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع القرار
العربية السعودية ،السنغال ،صربيا ،سيشيل ،سرياليون،
عن رغبتهم يف أن تعتمده اللجنة بدون تصويت .ما مل أمسع
سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر سليمان ،جنوب
اعرتاضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف على هذا النحو.
أفريقيا ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،السويد،
اعتُمد مشروع املقرر .A/C.1/73/L.47
سويسرا ،اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند،
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،تيمور  -ليشيت،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للوفود
توغو ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،اليت ترغب يف اإلدالء ببيانات تعليال للتصويت أو املوقف بعد
أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة اعتماد مشاريع القرارات واملقررات.
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية تنزانيا
السيدة بانداري (اهلند) (تكلمت باإلنكليزية) :نود ،أوال
املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،فنزويال (مجهورية
وقبل كل شيء ،أن نعرب عن خالص تعازينا لكم ،سيدي
 البوليفارية) ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابويالرئيس ،ونرحب بكم بيننا مرة أخرى.
املعارضون:
لقد طلبت الكلمة لكي أعلل تصويت اهلند على مشروع
ال أحد
القرار  A/C.1/73/L.6املعنون “حتديد األسلحة التقليدية على
الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي” .وقد صوتت اهلند ضد
املمتنعون:
مشروع القرار والفقرة  2منه ،اليت تطلب إىل مؤمتر نزع السالح
إسرائيل ،الواليات املتحدة األمريكية
أن ينظر يف وضع مبادئ ميكنها أن ّ
تشكل إطارا التفاقات
اعتُمد مشروع القرار  ،A/C.1/73/L.30برمته ،بأغلبية  171إقليمية بشأن حتديد األسلحة التقليدية .وتتمثل مهمة مؤمتر
صوتا مقابل ال شيء ،مع امتناع عضوين عن التصويت.
نزع السالح ،بوصفه املنتدى التفاوضي الوحيد املتعدد األطراف
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تنتقل اللجنة اآلن إىل البت بشأن نزع السالح ،يف التفاوض على صكوك لنزع السالح قابلة
يف مشروع املقرر  A/C.1/73/L.47املعنون “صون األمن الدويل للتطبيق عامليا.
 عالقات حسن اجلوار واالستقرار والتنمية يف جنوب شرقويف عام  ،1993اعتمدت هيئة نزع السالح التابعة
أوروبا”.
لألمم املتحدة مبادئ توجيهية وتوصيات بشأن نزع السالح
أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.
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وقت توجد فيه مسائل عديدة أخرى ذات أولوية مدرجة على
جدول أعماله .وعالوة على ذلك ،نعتقد أن الشواغل األمنية
للدول تتجاوز نطاق املناطق بتعريفها الضيق .وبناء على ذلك،
فإن فكرة احلفاظ على التوازن يف القدرات الدفاعية يف السياق
اإلقليمي أو دون اإلقليمي غري واقعية وغري مقبولة لوفد بلدنا.

لإلدالء ببيانات تعليال للتصويت أو شرحا للموقف بعد اعتماد
مشروع القرار .وليس هذا بالوقت املناسب ملناقشة ما حيدث يف
بعض البلدان وسياسات البلدان أخرى .وعليه ،أرجو من ممثل
اجلمهورية العربية السورية أن يقصر تعليقاته على تعليل تصويت
وفد بلده أو شرح موقفه.

السيد حالق (اجلمهورية العربية السورية) (تكلم بالعربية):
على غرار زميليت من اهلند ،نتقدم إليكم ،سيدي الرئيس ،بأحر
التعازي ونرحب بعودتكم معنا إىل اللجنة.

السيد حالق (اجلمهورية العربية السورية) :هذا حق بالدي
يف تفسري تصويتها بالطريقة اليت تراها .وهذا حقنا ومكفول
لنا مبوجب النظام الداخلي للّجنة .وألي بلد شرح تصويتها
بالطريقة اليت تراها مناسبة .ومل أراك تعرتض على أحد من قبل.
وعليه ،سأتابع.

لقد صوت وفد بلدي لصاحل الفقرتني  ٢و  ٥ولصاحل
مشروع القرار برمته ،الصادر بالوثيقة  ،A/C.1/73/L.30املعنون
“تعزيز األمن والتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط”.
وكما الحظ اجلميع ،فإن التصويت كان لصاحل من حيرتم القانون
الدويل ومبادئ ميثاق األمم املتحدة .غري أنه ظهر جليا للجميع
كيف عرب وفدا الواليات املتحدة والكيان اإلسرائيلي عن
تأييدمها الحتالل األراضي وخرق القانون الدويل وعدم االمتثال
ألي من القرارات الدولية الصادرة خبصوص عدم جواز احتالل
األراضي بالقوة .وبالطبع ،مها عزال أنفسهما هنا هبذا التصويت.

إن اإلرهاب الذي يستمر الكيان اإلسرائيلي يف ارتكابه
يف منطقتنا أمر عربت عنه الوفود بكل صراحة يف تصويتها
لصاحل الفقرتني ومشروع القرار برمته .وكما أشرت سابقا ،مها
عزال أنفسهما بذلك .فهناك ترسانة من القرارات ضد الكيان
اإلسرائيلي واالحتالل ،ولكن لألسف وضح جليا للعيان من
يؤيد االحتالل واإلرهاب يف منطقتنا من خالل التصويت الذي
رأيناه منذ قليل.

وكما يعلم اجلميع ،توجد أراضي عربية حمتلة من قبل
الكيان اإلسرائيلي ،ومنها اجلوالن السوري احملتل .وإضافة إىل
ذلك ،تقوم القوات األمريكية حاليا باحتالل أجزاء من أراضي
بالدي .إن تلك األراضي يف اجلوالن أو تلك اليت حتتلها القوات
األمريكية اآلن ستعود إىل بالدي عاجال أم آجال وبكافة الطرق
الشرعية اليت يتيحها لنا القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.

إن اإلرهاب الذي متارسه إسرائيل يف منطقتنا بكافة
أشكاله أمر مفضوح وجلي .فهناك اإلرهاب النووي والكيميائي
والبيولوجي ،فضال عن التجسس على أكثر املقربني إليهم
وحلفائهم كما ي ّدعون بأهنم حلفاء .إال أن هذا اإلرهاب
سيأيت يوم يف القريب العاجل وسيوضع حد له واحتالل
األراضي كذلك.

ومنذ الوالدة القيصرية للكيان اإلسرائيلي يف منطقتنا ،وصل
اإلرهاب إىل منطقتنا بكافة أشكاله وأتتنا عصابات إرهابية من
كافة أصقاع األرض لتقتل وترتكب اجملازر يف فلسطني احملتلة.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أرجو أن حتيط اللجنة األوىل
علما مبا يلي :إن اللجنة قيد تصرف أعضائها .فهي جلنتهم،
وهم من وضعوا نظامها الداخلي .وكلنا نتمتع بالذكاء الكايف
إلجياد سبل إلساءة استخدام النظام الداخلي ،ولكن ال ميكن
أن يكون ذلك حبسن نية.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :يؤسفين أن أقاطع ممثل
اجلمهورية العربية السورية ولكن هذا اجلزء من اجللسة خمصص
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ّ
ويذكره بأنه إمنا ميارس حقا يف الرد وينبغي أن يواصل تعليله
السيد خالدي (اجلزائر) (تكلم بالعربية) :أوال أجدد لكم،
للتصويت عوضا عن ذلك.
سيدي الرئيس ،التعازي احلارة لوفد بالدي على مصابكم.
وعليه ،أود أن أطرح السؤال التايل :هل هناك أي حكم
يف النظام الداخلي مينح الرئيس سلطة احلكم على ما إذا كان
املمثل ميارس حقه يف الرد أو يديل بتعليل للتصويت؟ فعلى حد
علمي ،ينص النظام الداخلي على أنه ال ينبغي قراءة تعليل
التصويت من نص مكتوب بل جيب أن يكون شفهيا ومرجتال.

ويود وفد بالدي أن جيدد التزام اجلزائر الكامل بالعمل
لتحقيق أهداف نزع السالح على الصعيد اإلقليمي ،وهذا
إلسهامه الكبري يف إرساء دعائم األمن والسلم واالستقرار يف
املناطق املعنية .ويتأسف وفد بالدي العتماد مشروع القرار
 ،A/C.1/73/L.30الذي تقدمه بالدي سنويا ،عن طريق التصويت
بعد ما كان يُعتمد بتوافق اآلراء .فهذا املشروع مسامهة من
ولذلك ،سأكون ممتنا لو تفضلتم ،سيدي الرئيس ،باإلشارة
اجلزائر لتعزيز األمن والتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط إىل القاعدة احملددة اليت أستندمت إليها يف مقاطعتكم للممثل
اليت تُعترب منطقة جد حيوية.
السوري أثناء إدالئه بتعليله للتصويت.
وتعيد الفقرة  2من مشروع القرار التأكيد على املبادئ
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :مل أقل إن ممثل اجلمهورية
األساسية مليثاق األمم املتحدة ،املرعية من اجلميع .أما الفقرة العربية السورية كان ميارس حقه يف الرد ،بل تلك كانت كلمات
 5منه فتمثل دعوة إىل مجيع دول املنطقة من أجل االنضمام ممثل مجهورية إيران اإلسالمية .فأنا مل أقل سوى إن اجلزء من
إىل الصكوك الدولية اخلاصة بنزع السالح  -وهي دعوة موجهة اجللسة الذي أخذ فيه ممثل سورية الكلمة خمصص للبيانات
للدول اليت ترغب حقا وجديا يف االخنراط يف اجلهود اجلماعية تعليال للتصويت أو املوقف ،وإن هذه التعليالت جيب أن تُقدم
املتعلقة بنزع السالح.
حبسن نية ،كما هو احلال يف أي جزء من أجزاء اجللسات.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل ومل أقل إن أحدا مل يتصرف حبسن نية ،بل قلت إن النظام
الداخلي ينبغي أن يُتبع حبسن نية ،وأفرتض أن مجيع الوفود تفعل
مجهورية إيران اإلسالمية بشأن نقطة نظام.
السيد روباتجازي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم ذلك بالفعل.
فإذا طلبت البلدان املمثلة يف هذه القاعة ،البالغ عددها
باإلنكليزية) :يف البداية ،أود ،سيدي الرئيس ،أن أعرب عن
 193بلدا ،الكلمة تعليال للتصويت وحتدث كل منها ملدة ١٠
تعازي ملصابكم.
وآخذ الكلمة بشأن نقطة نظام لكي أطرح سؤاال .إنين دقائق بشأن مواقف البلدان األخرى ،فقد يكون ذلك مقبوال
أتفق متاما مع ما قاله الرئيس بشأن عدم إساءة استخدام النظام متاما من وجهة النظر اإلجرائية ولكننا سنحتاج ،ونقول ذلك
الداخلي للجنة األوىل .وأحرتم متاما الصالحيات املخولة للرئيس انطالقا من حسن النية وحرصا على اضطالع اللجنة بعمل
وفقا للنظام الداخلي ،وكذلك أحكامه اليت تستند إىل النظام جيد ،إىل مخسة أسابيع أخرى للقيام بذلك.
وما قلته ال ينم عن عدم احرتام ألي وفد من الوفود،
الداخلي .ومع ذلك،كانت تلك املرة األوىل على اإلطالق اليت
أرى فيها رئيس اللجنة يقاطع ممثال أثناء حديثه تعليال للتصويت بل جمرد إعراب عن رغبة يف أن حترتم الوفود النظام الداخلي
ومجيع الوفود األخرى .فمىت طلب أحد الوفود الكلمة ،مننحه
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إياها .وال أدري إذا كان ما أقوله يتوافق بنسبة  100يف املائة املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح والتنمية يف أمريكا
مع قواعد النظام الداخلي للّجنة ،ولكنه نابع عن فهمي حلسن الالتينية ومنطقة البحر الكارييب”.
النية كوين رئيسا حياول أن يدير سري عمل اللجنة األوىل على
وقد ُطلب إىل بلدي مرة أخرى هذا العام تيسري مشروع
النحو الواجب.
القرار بشأن املركز اإلقليمي ،ومقره ليما ،الذي يشري إىل

أعطي الكلمة اآلن ملمثل مجهورية إيران اإلسالمية بشأن
نقطة نظام أخرى.

السيد روباتجازي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
باإلنكليزية) :أشكركم على تفسريكم ،سيدي الرئيس .وأفهم
من ذلك أن مقاطعة املمثل السوري أثناء تعليله للتصويت
مل تستند إىل قواعد النظام الداخلي ،بل انطالقا من احلكم
الشخصي للرئيس.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل آخر املتكلمني
تعليال للتصويت أو شرحا للموقف عقب اعتماد مشاريع القرارات
يف إطار اجملموعة “ ،6نزع السالح واألمن اإلقليميان”.
معروض على اللجنة الورقة غري الرمسية رقم  ،٣وأنتقل اآلن
إىل اجملموعة “ ،٧آلية نزع السالح” .أعطي الكلمة أوال للوفود
اليت ترغب يف اإلدالء ببيانات عامة أو عرض مشاريع قرارات أو
مقررات .ونود تذكري الوفود بأن مدة البيانات العامة ينبغي أال
تتجاوز مخس دقائق.
وأود أن أبلغ الوفود بأن املقدم الرئيسي ملشروع القرار الوارد
يف الوثيقة  A/C.1/73/L.61قرر سحب مشروع القرار.

أنشطة املركز يف الفرتة من متوز/يوليه  2017إىل حزيران/يونيه
 .2018ويف ذلك الصدد ،يسلط مشروع القرار الضوء على
الدور اهلام الذي يضطلع به املركز اإلقليمي والدعم الذي يقدمه
إىل الدول يف املنطقة يف تعزيز جمموعة من املبادرات واألنشطة
الرامية إىل تنفيذ تدابري السالم ونزع السالح ،فضال عن تعزيز
التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل االستخدام السليم
للموارد املتاحة.
وأخريا ،يود وفد بلدي أن يشكر الدول األعضاء والشركاء
اآلخرين الذين دعموا عمليات املركز وبراجمه من خالل
مسامهاهتم ،سواء املالية أو العينية ،وندعو مجيع البلدان إىل
مواصلة تقدمي مسامهاهتا السخية .ونؤكد جمددا دعمنا القوي
للدور الذي يضطلع به املركز اإلقليمي يف النهوض بأنشطة األمم
املتحدة على الصعيد اإلقليمي الرامية لتعزيز السالم واالستقرار
واألمن والتنمية .وهلذا السبب ،فإننا على ثقة بأن بإمكاننا أن
نعول على الدعم القيم من مجيع الوفود لضمان اعتماد مشروع
القرار بتوافق اآلراء ،على غرار السنوات السابقة.
السيدةكاسترو لوريدو (كوبا) (تكلمت باإلسبانية) :نود،
يف البداية ،أن نعرب لكم ،سيدي الرئيس ،عن خالص تعازينا.

أعطي الكلمة اآلن ملمثل بريو لعرض مشروع القرار
وتود كوبا اإلدالء ببيان عام فيما يتعلق مبشاريع القرارات
.A/C.1/73/L.56
املقدمة يف إطار اجملموعة  .٧ويسلم بلدنا بالدور احملوري الذي
السيد برييتو (بريو) (تكلم باإلسبانية) :كما هو احلال تؤديه األمم املتحدة بل ويدافع عنه ،وال سيما آلية األمم املتحدة
يف كل عام ،يأخذ وفد بلدي الكلمة ليعرض ،باسم الدول الـ لنزع السالح ،اليت أنشأهتا الدورة االستثنائية األوىل للجمعية
 ٣٣اليت ّ
تشكل جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر العامة املكرسة لنزع السالح بتوافق آراء مجيع الدول األعضاء.
الكارييب ،مشروع القرار  A/C.1/73/L.56املعنون “مركز األمم
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ونؤكد من جديد أمهية توصل مؤمتر نزع السالح دون مزيد اليت أصابت آلية نزع السالح وحتشد اجلهود لتحقيق اهلدف ذي
من التأخري إىل اتفاق على برنامج للعمل واسع النطاق ومتوازن األولوية املتمثل يف نزع السالح النووي.
ّ
ميكنه من جتاوز حالة اجلمود اليت أصابته على مدى عقدين
ونرحب بالعمل الذي تضطلع به مراكز األمم املتحدة
من الزمن واملضي قدما يف املفاوضات بشأن خمتلف املسائل اإلقليمية الثالثة للسالم ونزع السالح ودعمها املستمر للدول
املدرجة يف جدول أعماله بغية الوفاء بواليته .وميكن ملؤمتر نزع األعضاء على مدى الـ  30عاما املاضية من خالل تنفيذ أنشطة
السالح التفاوض بشأن خمتلف البنود املدرجة يف جدول أعماله نزع السالح وحتديد األسلحة وعدم االنتشار .وندعم ،على وجه
يف وقت واحد إذا توفرت اإلرادة الالزمة لدى اجلميع .فاالفتقار اخلصوص ،الدور الذي يضطلع به مركز األمم املتحدة اإلقليمي
إىل اإلرادة السياسية لدى بعض الدول األعضاء اليت تسعى للسالم ونزع السالح والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
إىل احلفاظ على الوضع الراهن ،وال سيما يف جمال نزع السالح الكارييب .ونسلط الضوء على العمل الذي اضطلع به على
النووي ،هو سبب اجلمود الذي أصاب مؤمتر نزع السالح .مدى سنوات يف تعزيز جماالت واليته الثالثة ،وهي نزع السالح
ونرفض تسييس عمل املؤمتر ،وندعو الدول إىل احرتام أساليب والتنمية والسالم .وعلى نفس املنوال ،نقر بأن العديد من دول
العمل املتفق عليها والنظام الداخلي.
املنطقة استفادت بالفعل من املساعدة اليت يقدمها املركز .ونود

وتعرتف كوبا بالقرار الذي اختذه مؤمتر نزع السالح مؤخرا أيضا أن ننوه بعمل معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح.
بإنشاء مخس هيئات فرعية معنية ببنود جدول األعمال لدورة
وسيؤيد الوفد الكويب ،كجزء من التزامه بآلية نزع السالح،
عام  ،٢٠١٨كما ترحب ترحيبا حارا باعتماد املؤمتر للتقارير اعتماد مجيع مشاريع القرارات املقدمة يف إطار هذه اجملموعة.
املوضوعية املقدمة من تلك اهليئات الفرعية ،اليت تشكل أساسا ونشدد على ضرورة كفالة الدعم املستمر لتعددية األطراف،
للعمل املوضوعي ملؤمتر نزع السالح يف عام ّ .٢٠١٩
وتشكل اليت ُّ
تعد أحد املبادئ األساسية للمفاوضات بشأن نزع السالح
املشاورات ،اليت جتري بشأن خمتلف بنود جدول األعمال يف وعدم االنتشار وحتديد األسلحة يف ظل التهديدات املستمرة.
الفرتة الفاصلة بني الدورتني ،خطوة أخرى إجيابية.
ويساورنا قلق بالغ إزاء التدابري أحادية اجلانب اليت اختذهتا دول
حمددة حتت ذريعة املسائل األمنية ،حيث انسحبت من صكوك
نزع السالح وحتديد األسلحة ،مما يهدد األمن الدويل ويقوض
الثقة يف النظام الدويل ومصداقية آلية نزع السالح .وتقوض هذه
احملاوالت الرامية إىل فرض سياسات حملية وجتاهل االلتزامات
الدولية اليت سبق االتفاق عليها ،مصداقية آلية نزع السالح.

وعالوة على ذلك ،ترحب كوبا ترحيبا حارا ببدء املداوالت
وإنشاء فريق عامل يف هيئة نزع السالح معين بتدابري كفالة
الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي بغية منع حدوث
سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي .ونشجع هيئة نزع السالح
أن تكفل ،خالل هذه الدورة ،إصدار توصيات بشأن البندين
املدرجني يف جدول أعماهلا ،ال سيما فيما يتعلق بنزع السالح
السيد كافلي (نيبال) (تكلم باإلنكليزية) :السيد الرئيس،
النووي وعدم االنتشار النووي .وتؤكد كوبا جمددا أمهية استمرار امسحوا يل أن أعرب عن خالص تعازي وفد بلدي على مصابكم.
املشاورات فيما بني الدول األعضاء بشأن اخلطوات املقبلة
ما انفكت نيبال نصريا قويا للدور اهلام الذي يضطلع به
الالزمة لعقد الدورة االستثنائية الرابعة للجمعية العامة املكرسة
نزع السالح اإلقليمي يف صون السلم واألمن الدوليني .ونرى أن
لنزع السالح ،اليت ميكن أن تسهم يف التغلب على حالة اجلمود
النهجني اإلقليمي والعاملي لنزع السالح وعدم االنتشار يكمالن
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بعضهما ،وبالتايل ،ينبغي اتباعهما يف آن واحد .ومن شأن وتقدم دوريا مشروع قرار لتؤكد من جديد إمجاع اجملتمع الدويل
إقامة احلوار وتبادل اآلراء على الصعيد اإلقليمي أن يسهما على دعمه.
يف بناء الثقة وهتيئة بيئة تفضي إىل إحراز مزيد من التقدم يف
وقد اتسم عام  ،٢٠١٥الذي يصادف الذكرى السنوية
حتقيق السالم ونزع السالح اإلقليميني .ويف هذا الصدد ،نعرب اخلامسة والثالثني إلنشاء املعهد ،بعدد من التحديات املؤسسية
عن تقديرنا ألنشطة املركز اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف والتنظيمية واملالية .وعلى ضوء هذه اخللفية ،اعتُمد القرار
آسيا واحمليط اهلادئ اليت هتدف إىل تعزيز املناقشات اإلقليمية  ٦٩/٧٠لدعم املعهد خالل هذه الفرتة احلساسة وإعداده
بشأن املسائل اهلامة املدرجة يف جدول أعمال نزع السالح من ملواجهة املستقبل .وقد نص تنفيذ هذا القرار ،على وجه
خالل عملية كامتاندو .ونيبال بوصفها البلد املضيف للمركز اخلصوص ،على إجراء مراجعة خارجية لوضع مناذج جديدة
اإلقليمي ،ملتزمة بتقدمي دعمها الكامل للمركز لتعزيز دوره البناء وصارمة لإلدارة والتمويل ،من شأهنا أن ّ
متكن املعهد من إرساء
وزيادة فعاليته.
أساس أكثر صالبة واستدامة يف املستقبل .وقد ّ
شكلت هذه

املراجعة موضوع تقرير األمني العام ،الوارد يف الوثيقة ،A/73/284
الذي قُدم إىل اللجنة األوىل .ويف هذا السياق ،قدمت فرنسا
هذا العام مشروع املقرر  A/C.1/73/L.61الذي أحاط علما
بالتقرير وجدد دعمه للمعهد وأدرج املسألة ببساطة يف جدول
أعمال الدورة املقبلة للجمعية العامة.

وبالنيابة عن مقدمي مشروع القرار ،يتشرف وفد بلدي
بعرض مشروع القرار  A/C.1/73/L.38املعنون “مركز األمم
املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف آسيا واحمليط اهلادئ”
يف اللجنة األوىل .ومقدمو مشروع القرار هم أسرتاليا ،بنغالديش،
بوتان ،تايلند ،مجهورية كوريا ،ساموا ،سري النكا ،سنغافورة،
الصني ،الفلبني ،فييت نام ،ملديف ،منغوليا ،ميامنار ،واليات
ولألسف أُخضع مشروع املقرر ،الذي أستند إىل صيغة
ميكرونيزيا املوحدة ،النمسا ،نيوزيلندا ،اهلند ،اليابان ،وبلدي ذات طابع إجرائي بسيط للغاية ،سبق أن وافقت عليها اجلمعية
نيبال .ويعرب وفد بلدي عن خالص امتنانه جلميع مقدمي العامة ،للتصويت املسجل وخلطر التصويت السليب .وال يسعنا
مشروع القرار على دعمهم القيم .وأسوة بالسنوات السابقة ،إال أن نأسف هلذا القرار.
فإننا على ثقة من أننا سنحصل على الدعم القيم من مجيع
وترى فرنسا أنه من غري املعقول أال يُعتمد مشروع قرار
الوفود العتماد مشروع القرار بتوافق اآلراء.
بشأن مؤسسة ّ
تشكل جزءا من آلية نزع السالح بتوافق اآلراء.
السيد ريكيه (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :آخذ الكلمة
ومن ذلك املنطلق ،وكما قلت قررنا مع األسف الشديد
ألعلن أن فرنسا قررت لألسف سحب مشروع املقرر
سحب النص هذا العام .ومع ذلك ،ومتشيا مع ذلك املقرر،
“ ،A/C.1/73/L.61الذكرى السنوية اخلامسة والثالثون ملعهد
نأمل حقا أن جتري مناقشة مستقبل املعهد خالل الدورة الرابعة
األمم املتحدة لبحوث نزع السالح” ،وبالتايل لن نقدم مشروع
والسبعني للجنة األوىل يف العام القادم ،كما نأمل أن يتحقق
النص العتماده.
توافق يف اآلراء بشأن هذا املوضوع .وأود أن أؤكد جلميع الوفود،
وكما قلنا من قبل ،يضطلع معهد األمم املتحدة لبحوث اليت تشاطرنا بال شك الشعور باإلحباط إزاء احلالة املؤسفة اليت
نزع السالح بدور خاص يف آلية نزع السالح .وفرنسا بصفتها شهدناها هذا العام ،التزام فرنسا الكامل جتاه هذه املسألة.
أحد األعضاء املؤسسني للمعهد ،توليه أمهية خاصة املعهد
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السيد غالهوفر (النمسا) (تكلم باإلنكليزية) :امسحوا يل
أيضا أن أعرب عن تعازي لكم.

ولكى يتسىن للمعهد الوفاء بواليته ،يلزم توفري موارد مالية
سليمة وقابلة للتنبؤ .ويف الوقت الراهن ،ال تغطي امليزانية العادية
لألمم املتحدة سوى  ٩يف املائة فقط من ميزانية املعهد .وسعيا
للحفاظ على مصداقية املعهد واستقالليته ،جيب حتقيق توازن
دقيق بني امليزانية العادية والتربعات اليت غالبا ما تكون متويالت
قائمة على مشاريع .ومن مث ،فإننا نؤكد من جديد تأييدنا
للتوصيات الواردة يف التقرير من أجل زيادة املسامهات املقدمة
من امليزانية العادية لألمم املتحدة إىل املعهد زيادة طفيفة .ونتطلع
إىل العمل مع اآلخرين لتحقيق ذلك عن طريق اعتماد قرارات
بشأن املعهد يف املستقبل.

كنا سنؤيد مشروع املقرر “ ،A/C.1/73/L.61الذكرى
السنوية اخلامسة والثالثون ملعهد األمم املتحدة لبحوث نزع
السالح” .فنحن نرحب بالتقدير املعرب عنه لعمل معهد األمم
املتحدة لبحوث نزع السالح يف مشروع املقرر املسحوب فضال
عن االعرتاف بكون املعهد مؤسسة قائمة بذاهتا ومستقلة.
ويعود تأييدنا ملشروع املقرر املسحوب أيضا إىل دعمنا القوي
ملقرتح إنشاء هيكل متويلي ومنوذج تشغيلي مستدامني ومستقرين
على النحو املبني يف التقرير .A/73/256

وآخذ الكلمة ألضيف بإجياز إىل البيان الذي أدىل به ممثل
النمسا فيما يتعلق مبشروع املقرر بشأن معهد األمم املتحدة
لبحوث نزع السالح الذي ُسحب لتوه .ونتشاطر اآلراء املعربة
عن األسف لسحب مشروع املقرر يف اللحظة األخرية ،ونتفق
على أن اعتماد مشروع مقرر مثل هذا بتوافق اآلراء هو النتيجة
املثالية .وأود أن أوكد جمددا دعم أسرتاليا للتوصيات الواردة يف
تقرير األمني العام ( )A/73/284ونشدد على أمهية توفري املوارد
الكافية للمعهد.

إنين أتكلم باسم االحتاد الروسي ،األرجنتني ،إسبانيا،
أسرتاليا ،إستونيا ،أملانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،أنتيغوا
وبربودا ،إندونيسيا ،أوكرانيا ،أيرلندا ،آيسلندا ،باكستان ،الربازيل،
الربتغال ،بنن ،بريو ،بيالروس ،تايلند ،ترينيداد وتوباغو ،اجلبل
األسود ،اجلزائر ،اجلمهورية التشيكية ،اجلمهورية الدومينيكية،
مجهورية كوريا ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،جنوب
أفريقيا ،جيبويت ،الدامنرك ،رومانيا ،السلفادور ،سلوفاكيا،
سلوفينيا ،السنغال ،السويد ،سويسرا ،شيلي ،الصني ،العراق،
السيد هورن (أسرتاليا) (تكلم باإلنكليزية) :امسحوا لنا
غانا ،غواتيماال ،الفلبني ،فنلندا ،قربص ،كرواتيا ،كوستاريكا،
لكسمربغ ،مصر ،املكسيك ،النرويج ،نيجرييا ،نيوزيلندا ،أيضا أن ننضم إىل اآلخرين يف اإلعراب عن تعازينا لكم ،سيدي
الرئيس ،والرتحيب بعودتكم بيننا هنا.
هنغاريا ،هولندا ،اليونان ،وبلدي النمسا.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت يف
وال شك أن استقاللية املعهد ومصداقيته يكتسيان أمهية
حيوية للوفاء بواليته اهلامة ،مبا يف ذلك ،يف مجلة أمور ،تزويد مشاريع القرارات واملقررات املقرتحة يف إطار اجملموعة “ ،7آلية
اجملتمع الدويل ببيانات أكثر تنوعا واستيفاء عن املشاكل املتعلقة نزع السالح”.
باألمن الدويل وسباق التسلح ونزع السالح يف مجيع امليادين،
وستشرع اللجنة أوال يف البت يف مشروع القرار
وتعزيز املشاركة املستنرية للوفود يف حمافل نزع السالح ،وتقدمي  A/C.1/73/L.16املعنون “عقد دورة اجلمعية العامة االستثنائية
املساعدة يف املفاوضات اجلارية بشأن نزع السالح ،فضال الرابعة املكرسة لنزع السالح”.
عن إجراء حبوث طويلة األجل أكثر عمقا واستشرافا بشأن
أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.
نزع السالح.
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“تشري أيضا إىل تقرير الفريق العامل املفتوح باب
العضوية والتوصيات املوضوعية الواردة فيه”.

السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
قدم ممثل إندونيسيا مشروع القرار  ،A/C.1/73/L.16يف  ٨تشرين
األول/أكتوبر ،باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،األعضاء
وقد أبلغنا مقدمو مشروع القرار الرئيسيون بالتنقيح الشفوي
يف حركة بلدان عدم االحنياز .وترد قائمة بأمساء مقدمي مشروع التايل للفقرة  3من منطوقه ،وفيما يلي نص تلك الفقرة:
القرار يف الوثيقة .A/C.1/73/L.16
“تكرر اإلعراب عن تقديرها للمشاركني يف الفريق
وقد أبلغنا مقدمو مشروع القرار الرئيسيون بالتنقيح الشفوي
العامل املفتوح العضوية ملا قدموه من مسامهات بنّاءة يف
التايل للفقرة السابعة من الديباجة ،وفيما يلي نص تلك الفقرة:
أعماله”.
“وإذ تشري إىل اختتام أعمال الفريق العامل املفتوح
الرئيس (تكلم باإلنكليزية)ُ :طلب إجراء تصويت مسجل.
باب العضوية املعين بدورة اجلمعية العامة االستثنائية
أجري تصويت مسجل.
الرابعة املكرسة لنـزع السالح إثر النظر يف أهدافها
وجدول أعماهلا ،واعتماد تقريره وتوصياته املوضوعية املؤيدون:
بتوافق اآلراء”.
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر
وقد أبلغنا مقدمو مشروع القرار الرئيسيون بالتنقيح الشفوي
البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا،
التايل للفقرة الثامنة من الديباجة ،وفيما يلي نص تلك الفقرة:
بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)،
“وإذ تشري أيضا إىل تقرير الفريق العامل املفتوح
البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم،
باب العضوية والتوصيات الواردة فيه”.
بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا،
وقد أبلغنا مقدمو مشروع القرار الرئيسيون بالتنقيح الشفوي
كندا ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،كوستاريكا ،كوت
التايل للفقرة  1من منطوقه ،وفيما يلي نص تلك الفقرة:
ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية
كوريا الشعبية الدميقراطية ،مجهورية الكونغو الدميقراطية،
“تشري إىل قيام الفريق العامل املفتوح باب العضوية
الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر،
املعين بدورة اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة املكرسة لنـزع
السلفادور ،غينيا االستوائية ،إريرتيا ،إستونيا ،إسواتيين،
السالح ،الذي أنشأته اجلمعية مبوجب قرارها 66/65
إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا،
ومقررها  ،٥٥١/٧٠والذي اجتمع يف نيويورك يف عامي
اليونان ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،غيانا ،هاييت،
 ٢٠١٦و ،٢٠١٧باعتماد التوصيات املتعلقة بأهداف
هندوراس ،هنغاريا ،آيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،إيران
وجدول أعمال الدورة االستثنائية الرابعة للجمعية العامة
(مجهورية  -اإلسالمية) ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا،
املكرسة لنزع السالح بتوافق اآلراء”.
اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان،
وقد أبلغنا مقدمو مشروع القرار الرئيسيون بالتنقيح الشفوي
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو،
التايل للفقرة  2من منطوقه ،وفيما يلي نص تلك الفقرة:
ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر،
1836813
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ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت
املكسيك ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،يف مشروع القرار  A/C.1/73/L.18املعنون “مراكز األمم املتحدة
موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،اإلقليمية للسالم ونزع السالح”.
نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان،
أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.
باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني،
السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا،
قدم ممثل إندونيسيا مشروع القرار  ،A/C.1/73/L.18يف  ٨تشرين
رومانيا ،االحتاد الروسي ،رواندا ،سانت كيتس ونيفس،
األول/أكتوبر ،باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء
سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا،
يف حركة بلدان عدم االحنياز .وترد قائمة بأمساء مقدمي مشروع
سان مارينو ،اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا،
القرار يف الوثيقة .A/C.1/73/L.18
سيشيل ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر
وقد أبلغنا مقدمو مشروع القرار الرئيسيون بالتنقيح الشفوي
سليمان ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان،
سورينام ،السويد ،سويسرا ،اجلمهورية العربية السورية ،التايل للفقرة اخلامسة من الديباجة ،اليت تنص اآلن على ما يلي:
طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
“وإذ تشري إىل أنه قد جرى االحتفال بالذكرى
السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،ترينيداد وتوباغو ،تونس،
السنوية الثالثني إلنشاء اجلمعية العامة مركز األمم
تركيا ،تركمانستان ،توفالو ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات
املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا ،ومركز
العربية املتحدة ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا
األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف آسيا
الشمالية ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان،
واحمليط اهلادئ ،ومركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم
فانواتو ،فنزويال (مجهورية  -البوليفارية) ،فييت نام ،اليمن،
ونزع السالح والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
زامبيا ،زمبابوي
الكارييب يف عامي  2016و .”2017

املعارضون:

ال أحد

املمتنعون:
فرنسا ،إسرائيل ،الواليات املتحدة األمريكية
اعتُمد مشروع القرار  ،A/C.1/73/L.16بصيغته املنقحة
شفويا ،بأغلبية  174صوتا مقابل ال شيء ،مع امتناع 3
أعضاء عن التصويت.
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وقد أبلغنا مقدمو مشروع القرار الرئيسيون بالتنقيح الشفوي
التايل للفقرة  2من منطوقه ،اليت تنص اآلن على ما يلي:
“تشيد باملراكز اإلقليمية الثالثة للسالم ونزع السالح
ملا قدمته من دعم متواصل للدول األعضاء على مدى
السنوات الثالثني املاضية يف تنفيذ أنشطة نزع السالح
وحتديد األسلحة وعدم االنتشار”.
وسأتلو اآلن بيانا شفويا من األمانة العامة فيما يتعلق
مبشروع القرار .ويُقدم هذا البيان وفقا للمادة  ١٥٣من النظام
الداخلي للجمعية العامة.
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اعتُمد مشروع القرار .A/C.1/73/L.18

مبوجب أحكام الفقرة  6من مشروع القرار ،A/C.1/73/L.18
تطلب اجلمعية العامة إىل األمني العام تقدمي كل الدعم الالزم،
يف حدود املوارد املتاحة ،إىل املراكز اإلقليمية من أجل تنفيذ
برامج أنشطتها .وسيتم تنفيذ الطلب الوارد يف الفقرة  6من
مشروع القرار يف حدود املوارد املتاحة يف إطار الباب “ 4نزع
السالح” من امليزانية الربناجمية لفرتة السنتني ٢٠١٩-٢٠١٨
وتغطي املخصصات الواردة فيه  10وظائف :ثالث وظائف من
فئة كبار موظفي الشؤون السياسية من الرتبة ف ،5-وثالث
وظائف من فئة موظفي الشؤون السياسية برتبة ف ،٣-وأربع
وظائف من فئة اخلدمات العامة/الرتبة احمللية للمراكز اإلقليمية،
فضال عن مصروفات التشغيل العامة للمراكز .وسيستمر متويل
برنامج أنشطة املراكز اإلقليمية الثالثة من موارد خارجة عن
امليزانية .وعليه ،لن تنشأ احتياجات إضافية يف إطار امليزانية
الربناجمية لفرتة السنتني  ٢٠١٩-٢٠١٨يف حال اعتمدت
اجلمعية العامة مشروع القرار .A/C.1/73/L.18

وسأتلو اآلن بيانا شفويا من األمانة العامة فيما يتعلق
مبشروع القرار .ويُقدم هذا البيان وفقا للمادة  ١٥٣من النظام
الداخلي للجمعية العامة.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع القرار
عن رغبتهم يف أن تعتمده اللجنة بدون تصويت .ما مل أمسع
اعرتاضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف على هذا النحو.

تطلب اجلمعية العامة إىل األمني العام ،مبوجب أحكام
الفقرتني  ٤و  ١١من مشروع القرار  ،A/C.1/73/L.34أن يواصل
تيسري إقامة تعاون وثيق بني املركز اإلقليمي واالحتاد األفريقي،
وخباصة يف جماالت نزع السالح والسالم واألمن ،كما تطلب إىل
األمني العام أن يواصل تقدمي الدعم الالزم للمركز اإلقليمي من
أجل حتقيق املزيد من اإلجنازات والنتائج .وسيجري تنفيذ الطلبني
الواردين يف الفقرتني  ٤و  ١١من مشروع القرار يف حدود املوارد
املتاحة يف إطار الباب “ ٤نزع السالح” من امليزانية الربناجمية
لفرتة السنتني  ٢٠١٩-٢٠١٨وتغطي وظيفة واحدة من فئة
كبار موظفي الشؤون السياسية برتبة ف ،5-وثالث وظائف
من فئة موظفي الشؤون السياسية برتبة ف ،٣-ووظيفتني من
فئة اخلدمات العامة/الرتبة احمللية ،فضال عن مصروفات التشغيل
العامة .وسيستمر أيضا متويل برنامج أنشطة املركز اإلقليمي من
موارد خارجة عن امليزانية .وعليه ،لن تنشأ احتياجات إضافية يف

ويوجه انتباه اللجنةكذلك إىل أحكام اجلزء السادس من قرار
اجلمعية العامة  ٢٤٨/٤٥باء ،املؤرخ  ٢١كانون األول/ديسمرب
 ،١٩٩٠والقرارات الالحقة ،وآخرها القرار  ،٢٦١/٧٢املؤرخ
 ٢٤كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٧الذي أعادت فيه اجلمعية
التأكيد على أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية املختصة
التابعة للجمعية العامة املعهود إليها باملسؤوليات املتعلقة بشؤون
اإلدارة وامليزانية ،وأعادت تأكيد دور اللجنة اخلامسة يف إجراء
حتليل شامل للموارد البشرية واملالية والسياسات ذات الصلة
واملوافقة عليها ،هبدف كفالة التنفيذ الكامل والفعال والكفء
جلميع الربامج واألنشطة املقررة وتنفيذ السياسات املوضوعة يف
ذلك الصدد.

1836813

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت
يف مشروع القرار  A/C.1/73/L.34املعنون “مركز األمم املتحدة
اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا”.
أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.
السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
قدم ممثل نيجرييا مشروع القرار  ،A/C.1/73/L.34يف  ١٢تشرين
األول/أكتوبر ،باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء
يف جمموعة الدول األفريقية .وترد قائمة بأمساء مقدمي مشروع
القرار يف الوثيقة  .A/C.1/73/L.34وقد انضمت غينيا االستوائية
إىل مقدمي مشروع القرار.
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إطار امليزانية الربناجمية لفرتة السنتني  ٢٠١٩-٢٠١٨يف حال ما مل أمسع اعرتاضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف على
هذا النحو.
اعتمدت اجلمعية العامة مشروع القرار .A/C.1/73/L.34
ويوجه انتباه اللجنة أيضا إىل أحكام اجلزء السادس من قرار
اجلمعية العامة  ٢٤٨/٤٥باء ،املؤرخ  ٢١كانون األول/ديسمرب
 ،١٩٩٠والقرارات الالحقة ،وآخرها القرار  ،٢٦١/٧٠املؤرخ
 ٢٤كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٧الذي أكدت فيه اجلمعية
من جديد أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية املختصة
التابعة للجمعية العامة املعهود إليها باملسؤوليات املتعلقة بشؤون
اإلدارة وامليزانية ،وأعادت تأكيد دور اللجنة اخلامسة يف إجراء
حتليل شامل للموارد البشرية واملالية والسياسات ذات الصلة
واملوافقة عليها ،هبدف كفالة التنفيذ الكامل والفعال والكفء
جلميع الربامج واألنشطة املقررة وتنفيذ السياسات املوضوعة يف
ذلك الصدد.

اعتُمد مشروع القرار .A/C.1/73/L.36
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت
يف مشروع القرار  A/C.1/73/L.38املعنون “مركز األمم املتحدة
اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف آسيا واحمليط اهلادئ”.
أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.
السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
قدم ممثل نيبال مشروع القرار  A/C.1/73/L.38يف  15تشرين
األول/أكتوبر .وترد قائمة بأمساء مقدمي مشروع القرار يف
الوثيقة  .A/C.1/73/L.38وقد انضمت إندونيسيا إىل مقدمي
مشروع القرار.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع القرار
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع القرار
 A/C.1/73/L.34عن رغبتهم يف أن تعتمده اللجنة بدون تصويت A/C.1/73/L.38 .عن رغبتهم يف أن تعتمده اللجنة بدون تصويت.
ما مل أمسع اعرتاضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف على ما مل أمسع اعرتاضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف على
هذا النحو.
هذا النحو.
اعتُمد مشروع القرار .A/C.1/73/L.34

اعتُمد مشروع القرار .A/C.1/73/L.38

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف
البت يف مشروع القرار  A/C.1/73/L.36املعنون “تقرير هيئة يف مشروع القرار  ،A/C.1/73/L.40املعنون “تقرير مؤمتر نزع
السالح”.
نـزع السالح”.
أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.

أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.

السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
قدم ممثل أسرتاليا مشروع القرار  A/C.1/73/L.36يف  15تشرين قدم ممثل تركيا مشروع القرار  A/C.1/73/L.40يف  ١٦تشرين
األول/أكتوبر .وترد قائمة بأمساء مقدمي مشروع القرار يف الوثيقة األول/أكتوبر .وترد قائمة بأمساء مقدمي مشروع القرار يف
الوثيقة .A/C.1/73/L.40
.A/C.1/73/L.36
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع القرار
 A/C.1/73/L.36عن رغبتهم يف أن تعتمده اللجنة بدون تصويت.
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وسأتلو اآلن بيانا شفويا من األمانة العامة فيما يتعلق
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت
مبشروع القرار .ويُقدم هذا البيان وفقا للمادة  ١٥٣من النظام يف مشروع القرار  A/C.1/73/L.56املعنون “مركز األمم املتحدة
الداخلي للجمعية العامة.
اإلقليمي للسالم ونزع السالح والتنمية يف أمريكا الالتينية
مبوجب أحكام الفقرة  ٨من مشروع القرار  ،A/C.1/73/L.40ومنطقة البحر الكارييب”
تطلب اجلمعية العامة إىل األمني العام االستمرار يف كفالة تزويد
أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.
مؤمتر نزع السالح جبميع ما يلزم من خدمات الدعم اإلداري
السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
والفين واخلاص باملؤمترات وتعزيز تلك اخلدمات ،إذا دعت قدم ممثل بريو مشروع القرار  A/C.1/73/L.56يف  17تشرين
الضرورة لذلك .وجتدر اإلشارة إىل أن موارد الدعم املوضوعي األول/أكتوبر ،باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء
ودعم األمانة ملؤمتر نزع السالح مدرجة يف الباب “ ،4نزع يف جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب .،وترد
السالح” ،وأن املوارد املخصصة خلدمة املؤمترات مدرجة قائمة بأمساء مقدمي مشروع القرار يف الوثيقة .A/C.1/73/L.56
يف الباب “ ،2شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع القرار
واالجتماعي وإدارة املؤمترات” من امليزانية الربناجمية لفرتة السنتني
 A/C.1/73/L.56عن رغبتهم يف أن تعتمده اللجنة بدون تصويت.
.2019-2018
ما مل أمسع اعرتاضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف على
ورهنا بالقرارات اليت تتخذ يف دورة عام  2019ملؤمتر نزع هذا النحو.
السالح من أجل وضع برنامج عمله لعام  ،2019وإنشاء
اعتُمد مشروع القرار .A/C.1/73/L.56
أي هيئات فرعية لتنفيذ هذا الربنامج ،قد ينطوي تعزيز مجيع
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تبت اللجنة اآلن يف مشروع
اخلدمات اإلدارية واملوضوعية وخدمات دعم املؤمترات الالزمة
للمؤمتر ،كما هو مطلوب يف الفقرة  8من منطوق مشروع القرار ،القرار  A/C.1/73/L.69/Rev.1املعنون “تدابري بناء الثقة على
على احتياجات إضافية من موارد امليزانية الربناجمية لفرتة السنتني الصعيد اإلقليمي :أنشطة جلنة األمم املتحدة االستشارية الدائمة
 .2019-2018وستُتبع اإلجراءات املعمول هبا ،حسب املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا”.
االقتضاء ،يف سياق اإلجراءات اليت يتخذها مؤمتر نزع السالح.
أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.
وعليه ،لن تنشأ احتياجات إضافية يف إطار امليزانية الربناجمية
السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية) :قدم
لفرتة السنتني  ٢٠١٩-٢٠١٨يف حال اعتمدت اجلمعية العامة
ممثال الكونغو والكامريون مشروع القرار ،A/C.1/73/L.69/Rev.1
مشروع القرار .A/C.1/73/L.40
يف  ٢٣تشرين األول/أكتوبر ،باسم الدول األعضاء يف
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع القرار األمم املتحدة األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول وسط
 A/C.1/73/L.40عن رغبتهم يف أن تعتمده اللجنة بدون تصويت .أفريقيا .وترد قائمة بأمساء مقدمي مشروع القرار يف الوثيقة
ما مل أمسع اعرتاضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف التصرف على .A/C.1/73/L.69/Rev.1
هذا النحو.
وقد انضمت غينيا االستوائية إىل مقدمي مشروع القرار.
اعتُمد مشروع القرار .A/C.1/73/L.40
1836813

33/39

A/C.1/73/PV.30

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعرب مقدمو مشروع القرار
 A/C.1/73/L.69/Rev.1عن رغبتهم يف أن تعتمده اللجنة بدون
تصويت .ما مل أمسع اعرتاضا ،سأعترب أن اللجنة ترغب يف
التصرف على هذا النحو.
اعتُمد مشروع القرار .A/C.1/73/L.69/Rev.1
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للوفود اليت
ترغب يف اإلدالء ببيانات تعليال للتصويت أو شرحا للموقف
بعد اعتماد مشاريع القرارات.

08/11/2018

ويف انتهاك لطرائق العمل واملمارسات املتعارف عليها يف
أعمال املؤمتر ،قامت أمانة مؤمتر نزع السالح ،بطريقة غري مهنية،
بتحميل مذكرة على املوقع الشبكي للمؤمتر حتمل الرمز CD/2147
يف  ١١تشرين األول/أكتوبر  .2018والوثيقة عبارة عن مذكرة
مقدمة من فرنسا بالنيابة عن بريطانيا والواليات املتحدة أيضا
تتضمن اهتامات باطلة ضد بالدي .واملفارقة العجيبة أن هذه
املذكرة مل تُعمم على الدول األعضاء يف املؤمتر ،ومل تعطى الدولة
املعنية الفرصة لتوضيح موقفها بشأن هذه الوثيقة.

وعليه ،يتحفظ وفد بالدي على اإلشارة يف املرفق إىل تلك
أعطي الكلمة ملمثل اجلمهورية العربية السورية.
الوثيقة ويعتربها وثيقة غري مدرجة يف التقرير اإلجرائي ملؤمتر نزع
السيد حالق (اجلمهورية العربية السورية) (تكلم بالعربية) :السالح.
لقد انضم وفد بالدي إىل توافق اآلراء بشأن مشروع القرار
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل املتكلم الوحيد
 ،A/C.1/73/L.40املعنون “تقرير مؤمتر نزع السالح” ،وذلك
تعليال للتصويت أو شرحا للموقف بعد اعتماد مشاريع القرارات
إلميان بالدي ،سورية ،بالعمل املتعدد األطراف احلقيقي
املقدمة يف إطار اجملموعة .7
والصادق على كافة األصعدة ،مبا يف ذلك يف جمال نزع السالح.
تشرع اللجنة اآلن يف البت يف مشاريع القرارات واملقررات
وتؤمن بالدي أيضا بأمهية مؤمتر نزع السالح ،باعتباره املنتدى
التفاوضي الوحيد املتعدد األطراف يف جمال نزع السالح الذي املتبقية يف إطار اجملموعة “ ،١األسلحة النووية” .أعطي الكلمة
ميكن من خالله حتقيق نزع السالح النووي وإجياد عامل خال من أوال للوفود اليت ترغب يف تعليل تصويتها أو شرح موقفها قبل
البت يف مشاريع القرارات واملقررات املتبقية.
األسلحة النووية.
أعطي الكلمة ملمثلة املغرب.
وقد ركزت بالدي ،خالل رئاستها للمؤمتر ،على التوصل
السيدة العبار (املغرب) (تكلمت بالفرنسية) :يضم وفد
لربنامج عمل شامل ومتوازن يعكس شواغل الدول األعضاء
مبوجب النظام الداخلي .إن الرئاسة السورية للمؤمتر هي الوحيدة بلدي صوته إىل أصوات اآلخرين يف اإلعراب عن تعازيه القلبية
اليت تقدمت مبشروع برنامج عمل للمؤمتر يف عام  .٢٠١٨وعلى لكم ،سيدي الرئيس ،على مصابكم.
الرغم من أن مشروع برنامج العمل حظي بدعم واسع من
وتؤيد املغرب تأييدا تاما اهلدف املتمثل يف نزع السالح
الدول األعضاء ،فإن التسييس الذي مارسته الواليات املتحدة وعدم االنتشار النوويني وإجياد عامل خال من األسلحة
وحلفاؤها حال دون التوافق على مشروع برنامج العمل ،وذلك النووية .ولذلك ،يعتزم املغرب التصويت لصاحل مشروع القرار
بذرائع ال عالقة هلا جبدول أعمال املؤمتر .وطبعا كما يعلم  ،A/C.1/73/L.66وذلك استنادا إىل أن املشاركة يف املؤمتر الرابع
اجلميع أنه نتيجة ملواقف بعض الدول يف املؤمتر اعتُمد تقرير للمناطق اخلالية من األسلحة النووية ومنغوليا مقصورة فقط على
إجرائي ومل يُعتمد تقرير موضوعي.
الدول األعضاء يف األمم املتحدة والدول اليت هلا مركز املراقب،
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على النحو احملدد بوضوح يف الفقرة  ،٢وأن االجتماعات
التحضريية واملشاورات الرمسية الالزمة لألعمال التحضريية لعقد
ملؤمتر ولوضع نظامه الداخلي ومشروع الوثيقة اخلتامية ستجري
يف إطار االحرتام الكامل للفقرة .٢
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اللجنة اآلن يف البت
يف مشاريع القرارات يف إطار اجملموعة “ ،1األسلحة النووية”.

A/C.1/73/PV.30

“ترحب بالعرض املقدم من منغوليا للقيام بدور
املنسق للمؤمتر الرابع ولتنظيم االجتماعات التحضريية
واملشاورات غري الرمسية ،مبا يف ذلك مع املنظمات
اإلقليمية املعنية ،اليت قد تلزم من أجل اإلعداد للمؤمتر
ونظامه الداخلي ومشروع وثيقته اخلتامية ،بدءا من أوائل
عام .”٢٠١٩
وقد انضمت جامايكا إىل مقدمي مشروع القرار.

ستبت اللجنة أوال يف مشروع القرار  A/C.1/73/L.66املعنون
وسأتلو اآلن بيانا شفويا من األمانة العامة فيما يتعلق
“املؤمتر الرابع للمناطق اخلالية من األسلحة النووية ومنغوليا،
مبشروع القرار .ويُقدم هذا البيان وفقا للمادة  ١٥٣من النظام
لعام .”2020
الداخلي للجمعية العامة.
أعطي الكلمة لنائب أمني اللجنة.
السيد لومايا (نائب أمني اللجنة) (تكلم باإلنكليزية):
قدم ممثال الربازيل ومنغوليا مشروع القرار  A/C.1/73/L.66يف 18
تشرين األول/أكتوبر .وترد قائمة بأمساء مقدمي مشروع القرار
يف الوثيقة .A/C.1/73/L.66
وقد أبلغنا مقدما مشروع القرار الرئيسيان بالتنقيح الشفوي
التايل للنص .أضيفت فقرة ثامنة جديدة إىل الديباجة وتنص
على ما يلي:
“وإذ حتيط علما بالفقرة  ٢٣٢من الوثيقة اخلتامية
الجتماع منتصف املدة الوزاري الثامن عشر حلركة
بلدان عدم االحنياز ،املعقود يف باكو يف الفرتة من ٣
إىل  ٦نيسان/أبريل  ،٢٠١٨اليت أعرب فيها الوزراء عن
اعتقادهم بأن إنشاء تلك املناطق اخلالية من األسلحة
النووية ّ
يشكل خطوة إجيابية وتدبريا هاما يف سبيل تعزيز
نزع السالح النووي وعدم االنتشار النووي على الصعيد
العاملي”.
وقد أبلغنا مقدما مشروع القرار الرئيسيان بالتنقيح الشفوي
التايل للفقرة  7من منطوقه ،اليت تنص اآلن على ما يلي:
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مبوجب أحكام الفقرتني ١و ٨من مشروع القرار
 ،A/C.1/73/L.66تقرر اجلمعية العامة الدعوة إىل عقد املؤمتر
الرابع للمناطق اخلالية من األسلحة النووية ومنغوليا ليوم واحد،
 ٢٤نيسان/أبريل  ،٢٠٢٠يف املقر ونطلب إىل األمني العام
أن يقدم الدعم الالزم لعقد املؤمتر الرابع للمناطق اخلالية من
األسلحة النووية ومنغوليا وأن حييل تقرير املؤمتر الرابع إىل مؤمتر
نزع السالح وهيئة نزع السالح التابعة لألمم املتحدة.
وعمال بالطلب الوارد يف الفقرة  ٨من مشروع القرار ،يدرك
األمني العام أنه سيلزم توفري خدمات املؤمترات للمؤمتر الرابع
للمناطق اخلالية من األسلحة النووية ومنغوليا ،املقرر عقده يف عام
 .٢٠٢٠وتُقدر تكلفة خدمات املؤمترات لعقد اجتماعني مع
توفري خدمات الرتمجة الشفوية والوثائق مببلغ  54 500دوالر.
وباإلضافة إىل ذلك ،تشري التقديرات إىل أنه سيتعني توفري مبلغ
 ١٩ ٧٠٠دوالر لتغطية االحتياجات من غري خدمات املؤمترات،
مبا يف ذلك خدمات قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
واخلدمات األمنية ،واخلدمات املتنوعة والتكاليف اإلدارية وغري
ذلك من خدمات الدعم .وستُسدد مجيع التكاليف املتصلة
باملؤمتر الرابع للمناطق اخلالية من األسلحة النووية ومنغوليا وفقا
لرتتيبات يتعني على الدول األطراف يف املعاهدات إقرارها.
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ويف ذلك الصدد ،لن يرتتب عن الطلب الوارد يف الفقرة ٨
آثار مالية على امليزانية العادية لألمم املتحدة .وجتدر اإلشارة إىل
أن مجيع األنشطة املتصلة باالتفاقيات أو املعاهدات الدولية اليت
يتعني ،مبوجب الرتتيبات القانونية لكل منها ،متويلها من خارج
امليزانية العادية لألمم املتحدة ،ال ينبغي أن تضطلع هبا األمانة
العامة إال عند تلقي متويل كاف مسبقا من الدول األطراف.
وعليه ،لن تنشأ احتياجات إضافية يف إطار امليزانية الربناجمية
لفرتة السنتني  ٢٠١٩-٢٠١٨أو امليزانية الربناجمية املقرتحة
لعام  ٢٠٢٠يف حال اعتمدت اجلمعية العامة مشروع القرار
.A/C.1/73/L.66
الرئيس (تكلم باإلنكليزية)ُ :طلب إجراء تصويت مسجل.

أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر
البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا،
بليز ،بنن ،بوتان ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)،
البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم،
بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا،
الكامريون ،كندا ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا،
الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،قربص،
اجلمهورية التشيكية ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،
مجهورية الكونغو الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية
الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور ،غينيا االستوائية،
إريرتيا ،إستونيا ،إسواتيين ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،جورجيا،
أملانيا ،غانا ،اليونان ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا  -بيساو،
غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،آيسلندا ،اهلند،
إندونيسيا ،إيران (مجهورية  -اإلسالمية) ،العراق ،أيرلندا،
إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا،
الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
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التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
لكسمربغ ،مدغشقر ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة،
جزر مارشال ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،موناكو،
منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا،
نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجرييا،
النرويج ،عمان ،باكستان ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة،
باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية
كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،سانت كيتس ونيفس،
سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا،
سان مارينو ،اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا،
سيشيل ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر
سليمان ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان،
سورينام ،السويد ،سويسرا ،اجلمهورية العربية السورية،
طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،ترينيداد وتوباغو،
تونس ،تركيا ،تركمانستان ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات
العربية املتحدة ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان،
فانواتو ،فنزويال (مجهورية  -البوليفارية) ،فييت نام ،اليمن،
زامبيا ،زمبابوي

املعارضون:
ال أحد

املمتنعون:
فرنسا ،إسرائيل ،االحتاد الروسي ،اململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية ،الواليات املتحدة األمريكية
اعتُمد مشروع القرار  ،A/C.1/73/L.66بصيغته املنقحة
شفويا ،بأغلبية  171صوتا مقابل ال شيء ،مع امتناع 6
أعضاء عن التصويت.
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الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للوفود اليت
ترغب يف اإلدالء ببيانات تعليال للتصويت بعد إجراء التصويت.
السيد خالدي (اجلزائر) (تكلم بالعربية) :أود شرح تصويت
اجلزائر على مشروع القرار  A/C.1/73/L.66املتعلق باملؤمتر الرابع
للمناطق اخلالية من األسلحة النووية ومنغوليا ،املزمع عقده
سنة .2020
وأود التأكيد أن اجلزائر صوتت لصاحل مشروع القرار هذا
إميانا منها بأمهية هذه املناطق وإسهامها الكبري يف جهود نزع
السالح النووي ،ولكن أوكد من جهة أخرى أن هذا املؤمتر،
على غرار املؤمترات السابقة ،جيب أن يضمن مشاركة مجيع
األطراف يف املعاهدات املنشئة للمناطق اخلالية من األسلحة
النووية ،وكذا منغوليا ،دون أي إقصاء.
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الدورة للجنة األوىل حني قالوا إنه يف حال عقد مؤمتر للتفاوض
بشأن اتفاق مثل هذا ،جيب على مجيع الدول املعنية املوافقة على
ذلك .ونود أن نسرتعي انتباه تلك الوفود إىل أن هذه احلجة
تنطوي على آثار سلبية متعددة .فعلى سبيل املثال ،هتدد هذه
احلجة الركيزة األساسية اليت تقوم عليها معاهدة حظر األسلحة
النووية .وهي معاهدة تعين بإجياد عامل خال من األسلحة النووية
اعتُمدت بالتصويت يف املؤمتر الذي قاطعته مجيع الدول احلائزة
لألسلحة النووية والدول احملتمية باملظلة النووية ،من بني آخرين.
وحنذر بقوة من احلجج اليت من شأهنا أن تقوض املعاهدة،
اليت أيدناها بقوة وأسهمنا فيها على الرغم من كل الضغوطات
واملساعي املضادة.

وحنث تلك الوفود على إعادة النظر يف مواقفها بشأن هذه
املسألة .ومن جانبنا ،سنواصل متابعة قضية نزع السالح النووي
السيد حسن (مصر) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أعلل على الصعيدين العاملي واإلقليمي.
تصويت وفد بلدي على مشروع القرار  A/C.1/73/L.66املعنون
السيد كليوبيري (اململكة املتحدة ( :إين أتكلم باسم
“املؤمتر الرابع للمناطق اخلالية من األسلحة النووية ومنغوليا،
فرنسا والواليات املتحدة وبلدي ،اململكة املتحدة ،فيما يتعلق
لعام .”2020
مبشروع القرار “ A/C.1/73/L.66املؤمتر الرابع للمناطق اخلالية من
لقد صوتت مصر لصاحل مشروع القرار ،متشيا مع موقفها
األسلحة النووية ومنغوليا ،لعام .”٢٠٢٠
املبدئي بشأن إجياد عامل خال من األسلحة النووية وانطالقا
ونود أن نشدد على األمهية اليت نوليها إلنشاء مناطق خالية
من الدور الذي تضطلع به املناطق اخلالية من األسلحة النووية
يف حتقيق ذلك اهلدف .ويقر مشروع القرار بوضوح ،يف الفقرة من األسلحة النووية معرتف هبا دوليا ،حيثما يكون مالئما.
الثانية من ديباجته ،حبق أي جمموعة من الدول يف إبرام معاهدات فهذه املناطق ميكنها أن تسهم إسهاما كبريا يف حتقيق األمن
إقليمية ،كما حيث ،يف الفقرة السابعة من ديباجته ،الدول اليت اإلقليمي والعاملي ،شريطة أن تكون منشأة على النحو املبني يف
مل تنشئ بعد هذه املناطق على التعجيل جبهودها الرامية لذلك ،املبادئ التوجيهية هليئة نزع السالح التابعة لألمم املتحدة لعام
وفقا التفاقات يتم التوصل إليها حبرية .ومن الواضح جليا أنه  .١٩٩٩وعلى وجه اخلصوص ،جيب التوصل التفاق بشأهنا من
جانب مجيع دول املنطقة املعنية حبرية ،والتحقق منها ،يف مجلة
ال ميكن التوصل هلذه االتفاقات حبرية دون مفاوضات.
أمور ،من خالل ضمانات شاملة تطبقها الوكالة الدولية للطاقة
ويف ذلك الصدد ،نود أن نسجل اعرتاضنا الشديد على
الذرية ،وإبرامها بالتشاور مع الدول احلائزة لألسلحة النووية.
التفسري غري البناء للمبادئ التوجيهية هليئة األمم املتحدة لنزع
ونود أن نوضح أننا ال ميكن أن نؤيد الصيغة الواردة يف الفقرة
السالح لعام  ١٩٩٩الذي أعربت عنه بعض الوفود أثناء هذه
الرابعة من ديباجة مشروع القرار اليت تشري إىل إخالء نصف
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الكرة اجلنويب واملناطق املتامخة من األسلحة النووية .وال نزال ذلك ،فقد خفضنا من درجة االستعداد التعبوي ومستويات
نرى أنه من التضارب اقرتاح إنشاء منطقة خالية من األسلحة التأهب لقواتنا املعنية منذ أوائل التسعينات .وعالوة على ذلك،مل
النووية تتألف يف معظمها من أعايل البحار ،مع الزعم يف الوقت تعد منظومات األسلحة النووية املعنية لدينا تستهدف أي دولة.
نفسه أهنا ستكون متسقة متاما مع مبادئ وقواعد القانون الدويل
ونود أن نؤكد جمددا أن منظومات األسلحة النووية لدينا
املعمول هبا ،مبا يف ذلك احلقوق واحلريات املالحية املنصوص ختضع ألكثر نظم القيادة والتحكم واالتصاالت صرامة للتأكد
عليها يف القانون الدويل للبحار ،على النحو املبني يف اتفاقية من عدم إمكانية استخدامها عرضيا أو بشكل غري مقصود وأال
األمم املتحدة لقانون البحار ،مثل حرية املالحة والتحليق وغريها ميكن استخدام هذه األسلحة إال حتت إشراف السلطة الوطنية
من استخدامات البحار املشروعة دوليا املتصلة بتلك احلريات .املناسبة وإتاحة أقصى قدر من الوقت للسلطة الختاذ القرار.

ونود أن نشكر األمانة العامة على بياهنا الشفوي الذي
السيد لينش (نيوزيلندا ( :امسحوا يل أن أنضم إىل اآلخرين
أوضح أن التكاليف املتصلة باملؤمتر الرابع للدول األطراف يف يف اإلعراب عن تعازي وفد بلدي لكم ،سيدي الرئيس.
املعاهدات املنشئة ملناطق خالية من األسلحة النووية والدول
وآخذ الكلمة فيما يتعلق مبشروع القرار A/C.1/73/L.66
املوقعة عليها ومنغوليا ستُغطى وفقا للرتتيبات اليت تتخذها الدول
الذي صوتت نيوزيلندا لصاحلهّ .
ونذكر بوضوح شديد بالصعوبات
األطراف يف املعاهدات ولن يرتتب عنها آثار مالية يف إطار
اليت نشأت فيما يتعلق بعقد املؤمتر الثالث للدول األطراف يف
امليزانية العادية لألمم املتحدة.
املعاهدات املنشئة ملناطق خالية من األسلحة النووية والدول
وأود اآلن أن أديل بتعليل آخر للتصويت على مشروع قرار املوقعة عليها ومنغوليا يف عام  ،٢٠١٥وميكننا أن نفهم رغبة
مقدم يف إطار اجملموعة  .١وأتكلم اآلن باسم اململكة املتحدة مقدمي مشروع القرار يف حل املسائل اإلجرائية اهلامة اخلاصة
والواليات املتحدة وفرنسا بشأن مشروع القرار  ،A/C.1/73/L.52باملؤمتر الرابع يف الوقت املناسب.
“ختفيض درجة االستعداد التعبوي ملنظومات األسلحة النووية”.
ومع ذلك ،فإن الصيغة اليت طرحها مقدمو مشروع القرار يف
وال نزال غري موافقني على الفرضية القائلة بأن درجة الفقرة  ٢لتحديد حقوق املشاركة ذات الصلة من شأهنا لألسف
االستعداد احلالية لألسلحة النووية لدى الدول احلائزة لألسلحة أن تستبعد دولتني من املشاركة يف املؤمتر ،ومها نيوي وجزر كوك،
النووية تزيد تلقائيا من خطر االستعمال غري املقصود أو العارض الطرفان يف معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف
وأن خفض مستويات التأهب سيؤدي يف مجيع احلاالت إىل جنوب احمليط اهلادئ (معاهدة راروتونغا).
حتسن األمن الدويل .ويف حني أنه ميكن خفض مستويات التأهب
وتود نيوزيلندا أن حييط مقدمو مشروع القرار علما بشواغلنا
وقد حدث ذلك بالفعل نتيجة لتحسن املناخ األمين الدويل،
وأن يتطلعوا إىل حلها أثناء عملية اعتماد النظام الداخلي للمؤمتر.
فإن العالقة بني مستويات التأهب واألمن تتسم بالتعقيد .ونود
وعلى أي حال ،فإننا نسجل موقفنا املتمثل يف أنه ال ينبغي
أن نؤكد من جديد أنه جيري احلفاظ على االستعداد التعبوي
االستناد إىل الفقرة  ٢أساسا لسابقة قابلة للتطبيق يف املستقبل.
ملنظومات أسلحتنا النووية املعنية على مستوى يتماشى مع
السيدة كاسترو لوريدو (كوبا) (تكلمت باإلسبانية):
متطلبات أمننا الوطين والتزاماتنا جتاه حلفائنا يف إطار السياق
األوسع نطاقا للحالة االسرتاتيجية العاملية الراهنة .وانطالقا من ترغبكوبا يف تعليل تصويتها على مشروع القرار ،A/C.1/73/L.66
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“املؤمتر الرابع للمناطق اخلالية من األسلحة النووية ومنغوليا ،الربوتوكوالت امللحقة باملعاهدات املنشئة للمناطق اخلالية من
األسلحة النووية والدول املوقعة عليها ومجيع الدول املتبقية
لعام .”2020
وقد صوت الوفد الكويب لصاحل مشروع القرار ،يف ضوء األعضاء يف األمم املتحدة واليت هلا مركز املراقب لدى املنظمة
التزامه بإنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية وحتقيق اهلدف مدعوة إىل املشاركة بصفة مراقب.
ونظرا ألنه مل جير دعوة مجيع الدول األطراف يف معاهدات
املتمثل يف إجياد عامل خال من األسلحة النووية .ومع ذلك،
مل يشارك الوفد الكويب يف تقدمي مشروع القرار هذا العام ،إميانا إنشاء املناطق اخلالية من األسلحة النووية والدول املوقعة عليها
منه بأن النص دخلت عليه تغيريات أضعفته تتعلق بالقرارين إىل املؤمتر ،فإننا ندعو املؤمتر إىل التوصل إىل اتفاق أثناء عمليته
 ،٥٢/٦٤و ٦٩/٦٦اللذين اعتمدهتما اجلمعية العامة يف عامي التحضريية ،وعلى وجه اخلصوص أثناء اعتماد لنظامه الداخلي،
يكون مرضيا جلميع األطراف ،ويتيح جلميع الدول األطراف يف
 ٢٠٠٩و  ٢٠١٤على التوايل.
ويؤسفنا إزالة الصيغة اليت تشري إىل إعالن أمريكا الالتينية املعاهدات املذكورة آنفا والدول املوقعة عليها املشاركة يف املؤمتر
ومنطقة البحر الكارييب منطقة سالم ،الذي وقعه رؤساء الدول على قدم املساواة ودون إقصاء ألحد.
واحلكومات يف مؤمتر القمة الثاين لرؤساء دول وحكومات مجاعة
دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،الذي عقد يف
هافانا يف عام  .٢٠١٤ونكرر التأكيد على أن مبادئ هذا
اإلعالن ال تزال سارية وجيب احرتامها.

ونشجع منغوليا على القيام بدور املنسق للمؤمتر الرابع
وعقد االجتماعات التحضريية واملشاورات غري الرمسية ،فضال
عن بذل كل جهد ممكن يف هذا الصدد للتوصل إىل اتفاق
بشأن املسائل املعلقة من شأنه أن يتيح جلميع الدول األطراف
يف املعاهدات املذكورة آنفا واملوقعة عليها املشاركة يف املؤمتر على
قدم املساواة.

وحنيط علما بأن مشروع القرار ال يدعو بشكل مباشر
سوى الدول األعضاء يف األمم املتحدة والدول اليت هلا مركز
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) يتمثل أحد املبادئ األساسية
املراقب لدى املنظمة اليت هي من الدول األطراف يف معاهدات
إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية أو الدول املوقّعة للقانون يف أن النصوص القانونية جيب أن تُطبق نصا وروحا.
عليها ومنغوليا إىل املشاركة يف املؤمتر الرابع للدول األطراف يف وينطبق املبدأ نفسه على النظام الداخلي ،الذي أعلم أن كل من
املعاهدات املنشئة ملناطق خالية من األسلحة النووية والدول يف هذه القاعة يدعمه بالكامل.
املوقعة عليها ومنغوليا .ونالحظ أيضا أن الدول األطراف يف
ُرفعت اجللسة الساعة .13/00
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