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الجمعية العامة

احملاضر الرمسية

الدورة الثالثة والسبعون

اللجنة األولى

اجللسة 7

االثنني 15 ،تشرين األول/أكتوبر  ،2018الساعة 15/00
نيويورك
الرئيس:

السيد جينغا  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .رومانيا)

نظرا لغياب الرئيس ،توىل الرئاسة نائب الرئيس ،السيد
ديارا (مايل).
افتُتحت اجللسة الساعة .15/00
بنود جدول األعمال من  93إلى ( 108تابع)
مناقشة عامة بشأن جميع بنود جدول األعمال المتعلقة بنزع
السالح واألمن الدولي

السيد بشير عزام (لبنان) :استهل كلميت بتهنئتكم،
سيدي نائب الرئيس ،وكذلك هتنئة أعضاء املكتب اآلخرين
على انتخابكم إلدارة دفة أعمال اللجنة األوىل خالل الدورة
الثالثة والسبعني للجمعية العامة .ومن خاللكم ،أود أيضا أن
أهنئ رئيس اللجنة .أمتىن لكم كل التوفيق والنجاح يف عملكم.
وميكنكم التعويل على دعم الوفد اللبناين يف مساعيكم للوصول
بأعمال اللجنة إىل اخلواتيم املرجوة بنجاح.

الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :قبل أن أعطي الكلمة
كذلك أشيد باجلهود اليت بذهلا وفد العراق الشقيق خالل
للوفود لإلدالء ببياناهتا يف املناقشة العامة ،أود أن أُذ ٍ
َك َر مجيع إدارته املقتدرة ألعمال اللجنة األوىل يف الدورة السابقة.
الوفود بأن قائمة املتكلمني يف اجلزء اخلاص باملناقشة املواضيعية،
يؤيد وفدي البيانني اللذين أدىل هبما ممثل مصر ،باسم
ستبدأ يوم األربعاء 17 ،تشرين األول/أكتوبر ،وستظل مفتوحة
جمموعة الدول العربية ،وممثل إندونيسيا ،بالنيابة عن حركة بلدان
حىت الساعة  18/00من يوم االثنني  22تشرين األول/أكتوبر.
عدم االحنياز (انظر .)A/C.1/73/PV.2
أود أن أُذ ٍ
َك َر مجيع الوفود اليت تأخذ الكلمة للمرة الثانية
لطاملا أيد لبنان حبزم وثبات مجيع اجلهود الدولية الرامية
بأن تتكرم بقصر مداخالهتا على مثاين دقائق عندما تتكلم
إىل جتنيب العامل شبح الويالت واملآسي اليت تتسبب هبا
بصفتها الوطنية ،وعلى  13دقيقة عندما تتكلم بالنيابة عن
أسلحة الدمار الشامل .وعلى ذلك األساس ،انضم لبنان إىل
عدة وفود.
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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مجيع االتفاقيات الدولية ذات الصلة وشارك يف اجلهود الرامية
إىل تنفيذها.
أعرب لبنان يف مناسبات عديدة عن قلقه إزاء استمرار
حالة املراوحة يف اجلهود الرامية إىل إنشاء منطقة خالية من
األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق
األوسط ،وفقا للقرارات العديدة ذات الصلة الصادرة عن
املؤمترات االستعراضية املتعاقبة لألطراف يف معاهدة عدم انتشار
األسلحة النووية ،وحتديدا القرارات الصادرة يف مؤمتري 1995
و  .2010والسبب وراء هذه املراوحة هو دأب إسرائيل على
اإلبقاء على برناجمها النووي وترسانتها النووية خارج إطار أي
رقابة دولية ،ومقاطعتها واستخفافها بالنظام القانوين الدويل
الذي يرعى مسألة احلد من انتشار األسلحة النووية ،واالستمرار
يف عرقلتها املتعمدة إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية.
يعتقد لبنان أن إنشاء تلك املنطقة ميثل حاجة ماسة
لضمان األمن واالستقرار يف تلك املنطقة املضطربة من العامل،
واليت يصادف أهنا تشهد اليوم قدرا مقلقا من النزاعات واملخاطر
اإلرهابية .يتوجب على الدول املعنية أن متارس مجيع الضغوط
الالزمة على إسرائيل إللزامها باالمتثال لألعراف والقواعد
الدولية اليت أرستها معاهدة عدم االنتشار.
ويتعني على اجملتمع الدويل اآلن أكثر من أي وقت مضى
تنشيط اجلهود الرامية إىل إنشاء املنطقة اخلالية من األسلحة
النووية وفقا للمرجعيات املذكورة آنفا .وبناء عليه ،فإن لبنان
يؤيد بقوة مشروع املقرر الذي قدمته الدول العربية األعضاء
يف األمم املتحدة ،والوارد يف الوثيقة ،A/C.1/73/L.22/Rev.1
حول عقد مؤمتر بشأن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية
وغريها من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط .وندعو
مجيع الدول إىل تأييد مشروع املقرر الذي يوفر ،يف رأينا ،فرصة
كبرية ينبغي عدم تفويتها.
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إن التحديات اهلائلة اليت تسببها أسلحة الدمار الشامل
ال جيب أن حتيد بصرنا عن األخطار اليت تشكلها األسلحة
التقليدية .يتشاطر لبنان مع سائر الدول الساعية إىل حتقيق
السالم واألمن ،القلق البالغ إزاء تفاقم مسألة االجتار غري
املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة .لقد دأب لبنان
على الوفاء بالتزاماته عمال بربنامج العمل املتعلق مبنع االجتار
غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع
جوانبه ومكافحته والقضاء عليه .وكذلك عمل على حتديث
تشريعاته الوطنية ذات الصلة وإنفاذها ،األمر الذي ميكن رصده
بوضوح وشفافية من خالل تقارير لبنان الدورية ذات الصلة،
وآخرها تقرير عام .2018
ويف سياق متصل ،يسرين أن أبلغ مجيع الدول األعضاء
من على هذا املنرب بالذات بأن لبنان منذ بضعة أيام انضم إىل
معاهدة جتارة األسلحة .وهذا يشكل خطوة شديدة األمهية يف
مسار جهودنا اهلادفة إىل التصدي ملخاطر األسلحة التقليدية.
ويف الوقت نفسه ،يؤكد وفدي جمددا التزام لبنان باتفاقية
الذخائر العنقودية .كما يود وفد بالدي إعادة التأكيد على
اخنراط لبنان والتزامه باتفاقية الذخائر العنقودية ،وأمهية السعي
لتحقيق عامليتها.
إن الدور الريادي الذي أداه لبنان يف إبرام هذه االتفاقية
وإنضاجها ،إمنا استمد قوة دفعه من التجربة األليمة اليت عاشها
نتيجة املخلفات العنقودية لعدوان إسرائيل عليه يف العام
 .2006ال بد من تضافر اجلهود لوضع حد الستخدام وختزين
وإنتاج ،ومتويل إنتاج ،تلك األسلحة اخلطرية ،وجتنيب األبرياء
خماطرها املميتة.
إن الثورة التكنولوجية اليت يشهدها العامل تضعنا أمام فرص
كبرية ،لكنها تفرض أيضا حتديات جسيمة ،يتصل بعضها
مبيدان نزع السالح .إذ يتعني على اجملتمع الدويل إيالء مسألة
األمن السيرباين العناية املطلوبة ،وتعزيز التعاون الدويل املتعدد
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األطراف ،ملواجهة حتدياهتا ضمن إطار األمم املتحدة .كما
يرى لبنان ضرورة محاية الفضاء اخلارجي من سباقات التسلح،
والسعي للحفاظ عليه كملكية إنسانية مشرتكة .فليكن الفضاء
اخلارجي مساحة إلفادة البشرية مجعاء ،عوضا عن أن يكون
مساحة لتهديد أمنها.
يعكس ميثاق األمم املتحدة بذاته قناعتنا اجلماعية بوجود
ترابط عضوي بني أهداف األمن والسلم والتنمية املستدامة،
ومحاية وتعزيز حقوق اإلنسان .لذا يرى لبنان أمهية مقاربة هدف
نزع السالح من منظور إنساين ومشويل .لقد أنفق العامل على
التسلح العام املاضي ،حبسب إحدى اإلحصاءات ،حوايل أكثر
من  1 700بليون دوالر أمريكي .جيب أن يظل نصب أعيننا
مدى االنعكاس اإلجيايب الذي يتيحه ختفيض اإلنفاق على
التسلح ،على مستوى تعزيز جهود التنمية املستدامة عامليا .جيب
أيضا أن نفكر يف كيفية إدماج املنظور اجلنساين يف تلك اجلهود.
منذ أيام قليلة ،أزيح الستار يف بريوت عن نسخة مماثلة
للتمثال األيقونة الذي يزين مدخل هذه املنظمة يف نيويورك،
املسدس املعقود الفوهة .إهنا رسالة تأكيد من لبنان بأنه كان
وسيبقى ،وبالرغم من كل التحديات املفروضة عليه ،احتالال
وهتديدا وانتهاكا لسيادته ،بلدا مؤمنا بالسالم وساعيا إليه.
السيد سوميرات (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :امسحوا
يل يف البداية أن أهنئكم وأعضاء املكتب اآلخرين على انتخابكم
وأن أؤكد لكم دعم وفد بلدي الكامل لكم طوال هذه الدورة.
ونود أيضا أن نشكر الرئيس وأعضاء املكتب السابق على
قيادهتم خالل الدورة الثانية والسبعني للجمعية العامة.
وتؤيد إندونيسيا البيان الذي أدىل به ممثل بلدنا باسم حركة
بلدان عدم االحنياز ،والبيان الذي أدىل به ممثل الفلبني باسم
رابطة أمم جنوب شرق آسيا (انظر .)A/C.1/73/PV.2
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ويف حني يبدو أن بعض البلدان قد أحيت حقبة احلرب
الباردة ،فان عامل اليوم يتسم بأنه أكثر تعقيدا واستقطابا
وتقلبا .وعلى الرغم من مقاومة البعض للرتابط العاملي ،فإن
الروابط االقتصادية واالجتماعية يصعب تفكيكها .فاألحداث
والنزاعات ميكن أن تتصاعد بسرعة على الصعيد اإلقليمي
وخارجه .ونزع السالح سبيل مباشر جدا للحد من األخطار يف
تلك البيئة اخلاصة ،ويف هذا املسعى ،جيب أن حتظى األسلحة
النووية باألولوية العليا .وال ميكن ألي أسلحة أخرى أن تتسبب
مبفردها يف دمار أكثر مما تتسبب فيه األسلحة النووية.
ولئن كانت إندونيسيا تقف حبزم أيضا ضد عدم االنتشار،
من املؤسف أن الدول احلائزة لألسلحة النووية قد نكثت عهودها
املتعلقة بنزع السالح النووي .إن الرتكيز على عدم االنتشار
وحده من جانب الدول اليت نصبت نفسها دوال حائزة لألسلحة
النووية أمر ال ميكن أن يدوم .إنه يتسبب يف االنتشار وسباق
التسلح .ولفرته طويلة جدا ،أجج ما يسمى بالنهج التدرجيي
الذي تتبعه الدول احلائزة لألسلحة النووية ،برتكيزه غري املتوازن،
حالة مجود يف آليه األمم املتحدة لنزع السالح .وينبغي إهناء
ذلك.
وتدعو إندونيسيا َ
الدول احلائزة لألسلحة النووية إىل الوفاء
بالتزاماهتا فيما يتعلق بنزع السالح النووي بطريقة سريعة وشفافة
وميكن التحقق منها دوليا .وينبغي هلا أيضا أن متتنع عن حتديث
األسلحة النووية ونظم إيصاهلا .فذلك ال يتناىف مع التزاماهتا
فحسب ،بل يؤدي إىل تفاقم حالة األمن الدويل .وعلى الرغم
من هذه االجتاهات السلبية ،فإن الغالبية العظمى من اجملتمع
الدويل قد أبدت عزمها القوي على مكافحة األسلحة النووية
من خالل إبرام معاهدة حظر األسلحة النووية يف العام املاضي.
واآلن ،جيب علينا مجيعا ،بالشراكة مع املنظمات غري احلكومية
املعنية وفئات اجملتمع املدين ،أن نكثف دورنا للمساعدة على
حتقيق عاملية املعاهدة وضمان دخوهلا حيز النفاذ بأسرع ما ميكن.
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إن بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية أمر احلصري لربنامج إيران النووي ،ويف الوقت نفسه حتقيق الفوائد
ضروري أيضا لتحقيق عامل خال من األسلحة النووية .لقد االقتصادية إليران.
هنضت إندونيسيا مبسؤولياهتا ،مبا يف ذلك التصديق على
وترحب إندونيسيا بالتطورات اإلجيابية اليت حدثت مؤخرا
املعاهدة .وندعو الدول املتبقية املدرجة يف املرفق  2إىل الوفاء فيما يتعلق جبمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية .وحنن نواصل
مبسؤولياهتا .وتدعو إندونيسيا أيضا الدول احلائزة لألسلحة رصد احلالة عن كثب أمال يف أن يؤدي احلوار والتقدم امللموس
النووية على وجه اخلصوص إىل االلتزام بطريقة متوازنة بتعهداهتا إىل حتقيق نزع السالح النووي الكامل من شبه اجلزيرة.
مبوجب معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية فيما يتعلق بركائز
وفيما يتعلق باتفاقيه األسلحة البيولوجية ،يسر اندونيسيا
املعاهدة الثالث .ومن الضروري أيضا أن تكفل أن يكون مؤمتر
جناح االجتماع الذي عقدته الدول األطراف يف املعاهدة يف العام
استعراض املعاهدة لعام  ٢٠٢٠مثمرا .إن أحكام الضمانات
املاضي ،يف التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن املسائل املوضوعية
األمنية امللزمة قانونا يف إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة
واإلجرائية الدولية ،اليت تعكس املصاحل املشرتكة جلميع الدول
النووية ضرورية أيضا .وسوف تسهم يف تعزيز املعاهدة.
األعضاء .ويتطلع وفد بلدي إىل املشاركة يف اجتماع هذا العام
واملناطق اخلالية من األسلحة النووية هلا أيضا أمهية بالغة .الذي تعقده الدول األطراف بغية تعزيز فعالية االتفاقية وحتسني
وينبغي أيضا تعزيز أدوات مكافحة التسليح النووي يف كل تنفيذها.
مكان .وتؤكد إندونيسيا على أمهية إبقاء جنوب شرق آسيا
وبصفتنا دولة طرفا يف اتفاقية األسلحة الكيميائية ،فإننا
منطقة خالية من األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار
أيضا ملتزمون التزاما راسخا بتنفيذ التزاماتنا مبوجب االتفاقية
الشامل .وندعو الدول احلائزة لألسلحة النووية إىل التوقيع
على حنو تام وفعال .ويف هذا الصدد ،نود أن نعيد التأكيد
والتصديق على بروتوكول معاهدة بانكوك يف أقرب وقت ممكن.
على موقفنا املتمثل يف أن استخدام األسلحة الكيميائية يف أي
ونشدد على فوائد جعل منطقة الشرق األوسط خالية من
مكان ،ومن جانب أي شخص ويف أي ظرف من الظروف ،أمر
األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل ،وحنث على
ال ميكن تربيره .وتدعو إندونيسيا مجيع الدول األطراف ومنظمة
عقد مؤمتر عام  2012الذي تأخر كثريا .من دواعي األسف
حظر األسلحة الكيميائية إىل املضي قدما حنو القضاء التام على
العميق أن الصفقة الكربى اليت مت االتفاق عليها يف مؤمتر عام
األسلحة الكيميائية.
 1995كأساس لتمديد معاهدة عدم االنتشار إىل أجل غري
وفيما يتعلق باألسلحة التقليدية ،تعرب إندونيسيا عن
مسمى مل يتم الوفاء هبا بعد.
قلقها إزاء اخلسارة اهلائلة يف األرواح واملمتلكات اليت يسببها
وانطالقا من إمياننا الراسخ بصنع السالم ،نشدد على إيالء
اإلمداد غري املشروع واالستخدام غري القانوين لألسلحة التقليدية
أولوية أعلى للمفاوضات والتسوية السلمية للنزاعات .وعلى
من قبل جهات غري مرخص هلا يف العديد من املناطق .وتؤيد
الرغم من التطورات اليت هتدد قدرة خطة العمل الشاملة املشرتكة
اندونيسيا تأييدا كامال برنامج عمل األمم املتحدة ملنع االجتار
على البقاء يف األجل الطويل ،جيب بذل اجلهود لضمان أن
غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع
تعمل اخلطة كوسيلة للحصول على ضمانات بالطابع السلمي
جوانبه ومكافحته والقضاء عليه ،وحتيط علما بنتائج املؤمتر
الذي عقد مؤخرا الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذه .ونشدد
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على التعاون الدويل القوي وندعم هذا التنفيذ .وندين أي استعداد للعمل بنشاط مع مجيع الوفود من أجل املساعدة على
استخدام متعمد لألسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان ضمان حتقيق اللجنة لنتائج ملموسة ،وهو أمر ال غىن عنه.
يف النزاعات املسلحة .ونتفق مع احلاجة إىل تعزيز املعايري ،مبا يف
السيدة بارتوليني (سان مارينو) (تكلمت باإلنكليزية):
ذلك عن طريق النظر يف وضع صك دويل حلماية املدنيني من أود أن أهنئكم ،سيدي ،وكذلك أعضاء املكتب اآلخرين على
األسلحة املتفجرة.
انتخابكم وأمتىن لكم ولنا مجيعا دورة مثمرة وناجحة .وأود
وتؤيد إندونيسيا إجراء مفاوضات بشأن معاهدة حلظر سباق أيضا أن أشكر األمني العام على التزامه املتجدد يف جمال نزع
التسلح يف الفضاء اخلارجي .وينبغي أن تتسم هذه املفاوضات السالح وعدم االنتشار .وينبغي أن تسرتشد مداوالتنا خبطته
باالنفتاح والشفافية ومشول اجلميع .ويف الوقت نفسه ،نشجع لنزع السالح وأولوياهتا.
اخلطوات املؤقتة لبناء الثقة والشفافية بشأن هذا املوضوع .وتشعر
لقد أودعت مؤخرا مجهورية سان مارينو  -وهي دولة
إندونيسيا بالقلق أيضا إزاء خطر اهلجمات اإللكرتونية وكذلك صغرية تأسست على ثقافة السالم واحلوار واحلياد  -صك
عسكرة الفضاء اإللكرتوين .ومن األمهية مبكان وضع قواعد التصديق على معاهدة حظر األسلحة النووية .ويرى بلدي أن
ملكافحة استخدام اإلنرتنت كوسيلة للهجمات اإللكرتونية هذا اإلجراء ميثل رفضا جلميع أسلحة الدمار الشامل ،ونأمل أن
واحلرب اإللكرتونية .وندعم بقوة تعزيز استخدام شبكة اإلنرتنت
ّ
يشكل خطوة أخرى صغرية صوب حتقيق هدفنا املشرتك املتمثل
ألغراض السالم والتنمية وحتسني أحوال البشرية.
يف بناء عامل خال من األسلحة النووية .فاألسلحة النووية هي
ونؤكد من جديد أمهية مؤمتر نزع السالح بوصفه املنتدى
الوحيد للمجتمع الدويل للتفاوض املتعدد األطراف بشأن نزع
السالح ،ونكرر دعوتنا للمؤمتر للتوصل إىل اتفاق بشأن برنامج
عمل متوازن وشامل .ونرحب بإنشاء اهليئات الفرعية اخلمس
ملؤمتر نزع السالح وما تصدره من تقارير ونأمل أن ميهد ذلك
الطريق حنو البدء املبكر للتفاوض على مسائله األساسية.

أشد فئات أسلحة الدمار الشامل ة فتكا وعشوائية ،ومن مث،
فإن استخدامها أو التهديد باستخدامها أمر غري مقبول .وما
زلنا نشعر بالقلق إزاء األسلحة النووية البالغ عددها ١٥ ٠٠٠
قطعة واملخزنة يف مجيع أحناء العامل ،فضال عن مسألة حتديث
الرتسانات .واألسلحة النووية هي أشد أنواع األسلحة تدمريا.
ومن شأن أي تفجري نووي أن يؤدي إىل عواقب إنسانية كارثية
وطويلة األمد .وسينجم عنه معاناة هائلة وأثر مأساوي على
السكان واجملتمع والبيئة.

ونالحظ مع التقدير عرض األمني العام لرؤيته وخطته
املعنونة “تأمني مستقبلنا املشرتك :خطة لنزع السالح” يف أيار/
مايو .فالنهوض هبا ميكن أن يسهم إسهاما إجيابيا يف التصدي
وميكننا بالتأكيد القول إن معاهدة عدم انتشار األسلحة
للعديد من التحديات العاملية لنزع السالح .ونؤكد له دعمنا النووية هي إحدى الصكوك األكثر جناحا ،على الرغم من أن
الكامل يف ذلك الصدد.
بعض أهدافها مل يتحقق بعد .وجيب أن ننفذ مجيع االلتزامات
ويف اخلتام ،أؤكد جمددا دعمنا لضرورة تعزيز تعددية الواردة يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،مبا يف ذلك
األطراف مع مجيع احلاضرين هنا .وجيب أن نعمل معا بشكل التنفيذ الكامل للمادة السادسة .والفرصة ساحنة لنا اآلن
أفضل ومبزيد من الشعور باملسؤولية اجلماعية .وإندونيسيا على للتحضري ملؤمتر ناجح الستعراض معاهدة عدم االنتشار لعام
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 ،٢٠٢٠وينبغي لنا مجيعا أن نلتزم التزاما تاما بتحقيق ذلك الفقر وانتهاكات حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك حاالت االختفاء
القسري والتشريد وجتنيد األطفال والتعذيب واالغتصاب.
اهلدف.
وال ميكن أن نلزم الصمت بشأن استخدام األسلحة
الكيميائية يف الشرق األوسط وآسيا وأوروبا .وقد حققت بعثة
منظمة حظر األسلحة الكيميائية لتقصي احلقائق يف اجلمهورية
العربية السورية يف عدة حوادث يف سورية تنطوي على ادعاءات
باستخدام أسلحة كيميائية .ومن الضروري احلفاظ على املعايري
املوضوعة ضد استخدام هذه األسلحة .وال ميكننا أن نسمح
باإلفالت من العقاب يف سورية أو يف أي مكان آخر ،وال أن
نسمح بتآكل قواعدنا القائمة.

ويف ذلك الصدد ،أود أن أشدد على أن الفئات الضعيفة،
مثل النساء واألطفال ،كثريا ما تتضرر على حنو غري متناسب.
ويزيد وجود األسلحة النارية والذخرية غري املنظمة وتكديسها دون
مراقبة من خماطر العنف اجلنسي واجلنساين .وعالوة على ذلك،
فإن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ،يف العديد من مناطق
النزاع ،هي األداة الرئيسية للموت والدمار وكثريا ما تُستخدم
لتشريد املدنيني ومنع املساعدات اإلنسانية واملشاريع اإلمنائية.
وباإلضافة إىل ذلك ،سيؤجج استمرار توافر األسلحة يف بيئات
ما بعد انتهاء النزاع العنف يف املستقبل .وقد كان لالنتشار غري
املنضبط لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة عواقب إنسانية
واجتماعية خطرية ،كما أنه ال يزال ّ
يشكل خطرا على السالم
واملصاحلة واألمن واالستقرار والتنمية املستدامة .وكلما قلت
الرقابة على جتارة األسلحة الصغرية ،أصبح األثر البشري أكثر
تدمريا .وال غىن عن تنفيذ معاهدة جتارة األسلحة وبرنامج العمل
املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة
اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه إذا أردنا
التصدي هلذه اجلرائم وهذا العنف .وأخريا ،ال يتوافق اإلنفاق
املتزايد واملفرط على األسلحة مع الرؤية املتمثلة يف بناء عامل
أكثر استقرارا وأمنا وال مع خطة التنمية املستدامة لعام .٢٠٣٠
وينبغي إعادة توجيه املوارد حنو حتقيق السالم والرخاء للجميع.

إننا حباجة إىل احلد من التأثري السليب لألسلحة التقليدية.
فتوافر تلك األسلحة يساهم يف نشر الفوضى والعنف يف مجيع
أحناء العامل .وقد صارت النزاعات اليوم أكثر تواترا وأطول أمدا،
كما أهنا حتدث يف مناطق حضرية ،حيث يكون الستخدام
األسلحة املتفجرة أثر مدمر على املدنيني .ويتسبب استخدام هذه
األسلحة يف املناطق املأهولة بالسكان يف وقوع إصابات عديدة
يف صفوف املدنيني وتكبد أضرار هائلة وتدمري املستشفيات
واملدارس واهلياكل األساسية وإمدادات املياه والكهرباء ،مما
حيرم املدنيني من الرعاية الطبية وإمكانية احلصول على الغذاء
واخلدمات األساسية ،الذي يؤدى بدوره إىل تشريدهم القسري
على نطاق واسع .وندعو مجيع األطراف إىل االمتثال التام
للقانون الدويل اإلنساين ،وجتنب استخدام األسلحة املتفجرة يف
إننا نعيش يف بيئة معقدة للغاية ،وتنتظرنا حتديات هائلة.
املناطق املأهولة بالسكان ،فضال عن احلد من تأثري العمليات
والسبيل الوحيد للتصدي هلا هو تعددية األطراف الفعالة
العسكرية على املدنيني.
والنتشار األسلحة الصغرية غري املنظم تأثري غري متناسب وسالمة معايرينا الدولية .وحنن حباجة إىل إقامة احلوار وبناء الثقة
على جمتمعاتنا ،مما يتسبب يف سقوط قتلى ومعاناة إنسانية .والتحلي باإلرادة السياسية من أجل حتقيق نتائج ملموسة وإحراز
وتؤجج األسلحة الصغرية احلروب األهلية والعنف اإلجرامي التقدم يف مجيع جوانب نزع السالح .ولدينا مجيعا  -احلكومات
املنظم واألنشطة اإلرهابية .ويقوض االجتار غري املشروع وغري واخلرباء واجملتمع املدين  -دور نضطلع به يف بناء عامل أكثر
املنظم هبذه األسلحة األمن وسيادة القانون ويسهم يف زيادة
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أمنا ،ووضع خطة لنزع السالح حتد من العنف وتدعم التنمية حافة اهلاوية بشأن جتارب القذائف النووية والتسيارية املتكررة
والتهديد احملتمل باستخدام األسلحة النووية.
املستدامة.
السيد بن مؤمن (بنغالديش) (تكلم باإلنكليزية) :أهنئ
السيد جينغا على توليه رئاسة اللجنة األوىل .وأؤكد له وألعضاء
املكتب اآلخرين دعم وفدي الكامل لتمكينهم من االضطالع
مبسؤولياهتم.
وتؤيد بنغالديش البيان الذي أدىل به ممثل إندونيسيا باسم
حركة بلدان عدم االحنياز (انظر .)A/C.1/73/PV.2
ويتكرس التزام بنغالديش بنزع السالح العام الكامل يف
دستورنا وال يزال مسعى أساسيا ألهداف سياستنا اخلارجية.
وقد يفسر ذلك كون بنغالديش عادة من أوائل البلدان يف
جنوب آسيا اليت تتقدم الصفوف يف االضطالع بالتزاماهتا
مبوجب مجيع املعاهدات املتعددة األطراف الرئيسية لنزع
السالح .ونرحب خبطة األمني العام لنزع السالح ،اليت أطلقت
هذا العام ،بنهجها املتمحور حول اإلنسان وإجراءات عملها
احملددة .ونشكر مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح على
متابعة تنفيذ إجراءات العمل بطريقة شفافة .ونسلم بإمكانية
حدوث اختالف يف اآلراء فيما بني الدول األعضاء بشأن
عناصر وإجراءات عمل معينة يف اخلطة .بيد أننا نشجع بقوة
إدماج اخلطة يف أعمال اللجنة األوىل هذا العام .وبنغالديش
ملتزمة باملساعدة يف تعزيز جوانب معينة من خطة نزع السالح
وفقا ألولوياهتا الوطنية.

ومن نفس املنطلق ،رحبت بنغالديش خبطة العمل الشاملة
املشرتكة من أجل معاجلة املسألة النووية اإليرانية على حنو سلمي
وبناء .وحنث مجيع األطراف يف اخلطة على مواصلة العمل من
أجل االستفادة من املكاسب اإلجيابية اليت حتققت حىت اآلن،
وهو ما شهدت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية .ونؤكد من
جديد حق مجيع الدول األعضاء يف استخدام الطاقة النووية يف
األغراض السلمية.
وال تزال بنغالديش مقتنعة بأنه ال ميكن ضمان السلم
واألمن الدوليني بشكل هنائي إال من خالل القضاء التام على
األسلحة النووية .ونرى أن ذلك ميثل الفرضية األساسية ملعاهدة
حظر األسلحة النووية اليت وقعنا عليها .ويشجعنا أن نرى زيادة
مطردة يف التصديق على املعاهدة.

ما فتئت بنغالديش تؤيد الدعوة إىل وضع اتفاقية شاملة
بشأن األسلحة النووية ملعاجلة كامل املسائل ذات الصلة .وريثما
حيدث ذلك ،أشرنا إىل استعدادنا الستكشاف اإلمكانات
األخرى اليت ميكن أن تكون مبثابة لبنات أساسية لتحقيق ذلك
اهلدف واستكمال النظام القانوين القائم ،وال سيما أحكام
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية .ونرى أن معاهدة حظر
األسلحة النووية تشكل لبنة أساسية يف غاية األمهية وينبغي أال
تقوضها أي ممارسات قانونية أو معيارية يف املستقبل ،ما مل يكن
ويف العام املاضي ،يف هذه اللجنة ،انضممنا إىل الوفود الغرض الواضح منها هو مواصلة تعزيز أحكامها.
وتشيد بنغالديش بالعمل الذي اضطلع به فريق اخلرباء
األخرى يف الدعوة إىل إقامة احلوار والتحلي بالدبلوماسية لتهدئة
التوتر والسعي إىل حتقيق السلم واألمن الدائمني يف شبه اجلزيرة التحضريي الرفيع املستوى املعين بإعداد معاهدة لوقف إنتاج
الكورية (انظر  .)A/C.1/72/PV.8ونشعر بالتشجيع إزاء نتائج املواد االنشطارية ،مبا يف ذلك املشاورات غري الرمسية اليت أجراها
االجتماعات على مستوى القمة اليت ُعقدت حىت اآلن ،وحنث مع الدول األعضاء .وحيدونا األمل يف أن يساعد عمل فريق
مجيع األطراف املعنية على املضي قدما يف جهودها اجلارية .اخلرباء يف هتيئة األساس ملؤمتر نزع السالح ليتمكن من بدء
وجيب أن نتجاوز زمن اخلطاب السياسي الصارخ واسرتاتيجية املفاوضات بشأن املعاهدة .ونتطلع أيضا إىل نتائج عمل فريق
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اخلرباء احلكوميني املعين بالنظر يف دور التحقق يف النهوض بنزع
السالح النووي .وينبغي أن ترمي كل تلك اجلهود واملبادرات
إىل حتقيق اهلدف املشرتك املتمثل يف إجياد عامل خال من
األسلحة النووية.

مسؤول للدول يف الفضاء اإللكرتوين .وندرك ضرورة وضع
مزيد من القواعد واملعايري يف ذلك الصدد ،إىل جانب املشاركة
الفعالة جلميع الدول األعضاء واجلهات املعنية األخرى .وجيب
االستماع إىل أصوات البلدان النامية وأخذ شواغلها يف االعتبار
يف أي من هذه العمليات .ويف مناسبة جانبية على هامش
املناقشة العامة خالل األسبوع الرفيع املستوى ،دعت صاحبة
املقام رئيسة وزرائنا ،الشيخة حسينة ،إىل عقد مؤمتر دويل سعيا
لتحقيق تلك الغاية.

مما كان متصورا يف السابق .ومع التقدم السريع يف التكنولوجيات
اجلديدة ،مبا يف ذلك يف جماالت الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا
احليوية ،هناك احتمال أن تتفاقم هذه التهديدات .وينبغي أن
جنعل مواصلة دمج تلك املسائل يف مناقشاتنا يف اللجنة األوىل
وغريها من احملافل ذات الصلة أولوية ،وذلك هبدف القيام
مبمارسات معيارية بعيدة املدى .ونشكر األمني العام على خطته
لنزع السالح وعلى تسليطه للضوء يف تقريره على بعض تلك
املسائل عن التطورات الراهنة يف ميدان العلم والتكنولوجيا وأثرها
احملتمل على اجلهود املبذولة يف جمايل األمن الدويل ونزع السالح
(.)A/73/177

ال تزال بنغالديش تنظر يف إمكانية التصديق على معاهدة
جتارة األسلحة فيما تواصل استكشاف السبل الكفيلة بتحسني
امتثاهلا ألحكام املعاهدة .وينبغي أن تساعد التهديدات اليت
ّ
تشكلها التكنولوجيات اجلديدة املستخدمة يف تصنيع األسلحة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة وإعادة إنتاجها يف حفز مزيد من
التعاون الدويل من أجل منع انتشارها ،مبا يف ذلك يف سياق
خطة التنمية املستدامة لعام  .٢٠٣٠وقد تناول مؤمتر األمم
املتحدة الثالث الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل
املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة
اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه بعضا من
شواغلنا الفائقة األمهية يف ذلك الصدد.

وال تزال بنغالديش تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن
استخدام األسلحة الكيميائية يف أحناء خمتلفة من العامل .ونؤكد
من جديد التزامنا بدعم أية مبادرة موضوعية ونزيهة للتحقيق
يف تلك التقارير من أجل ضمان حماسبة املسؤولني عن هذا
وبعد إطالقها مؤخرا لساتل مملوك هلا ،فإن لدى بنغالديش
االستخدام املزعوم وللعمل بشكل حاسم للقضاء على ما تبقى
من خمزونات األسلحة الكيميائية أو األسلحة الكيميائية املُتخلى اآلن مصلحة أكرب يف منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء
عنها .ونشدد على أمهية احلفاظ على مصداقية منظمة حظر اخلارجي .ومتاشيا مع موقفنا املبدئي ،تلتزم بنغالديش باالمتناع
عن أن تكون أول من يضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي .وعلى
األسلحة الكيميائية ونزاهتها.
وقد أصبح االحتمال الذي تقشعر له األبدان املتمثل يف الرغم من أن تدابري الثقة وبناء الثقة ميكن أن تكون مفيدة يف
سعي اإلرهابيني وغريهم من اجلهات من غري الدول للحصول منع تسليح الفضاء اخلارجي ،فال ميكن إنكار أمهية إبرام صك
على أسلحة الدمار الشامل وجناحهم يف ذلك أقرب إىل الواقع دويل ملزم قانونا يف هذا الشأن حتت إشراف مؤمتر نزع السالح.

وتويل بنغالديش أمهية خاصة لضمان تطبيق أحكام القانون
وبوصفنا دولة نامية متر مبرحلة انتقالية ،فإن لدى بنغالديش
الدويل ذات الصلة من أجل كفالة فضاء إلكرتوين مفتوح وآمن
وشامل للجميع .ونشدد على ضرورة االمتثال للقواعد املتفق مصلحة مشروعة يف الدعوة إىل توجيه املوارد الضخمة املستخدمة
عليها من خالل العمليات احلكومية الدولية لتنظيم سلوك لتكديس األسلحة إىل األولويات اليت تستحقها واملتمثلة يف
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حتقيق التنمية املستدامة واحلفاظ على السالم .وما زلنا ملتزمني غري احلائزة هلا ،األمر الذي من شأنه أن يعزز إىل حد كبري كل
بدعم آلية األمم املتحدة لنزع السالح ،مبا يف ذلك عن طريق اجلهود املبذولة خلفض األسلحة النووية يف املستقبل وأن يؤدي
إعادة تنشيط أعمال مؤمتر نزع السالح .ونؤكد جمددا أمهية عقد يف هناية املطاف إىل نزع السالح النووي الكامل.
دورة اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة املكرسة لنزع السالح بغية
ويف سعيها إىل اتباع هنج كلي بروح احلفاظ على احلوار
إعطاء مزيد من الزخم آللية نزع السالح يف سياق عاملي معقد البناء ،ترى اليونان أنه ما دامت إيران تواصل احرتام التزاماهتا
وآخذ يف التطور.
املتصلة باجملال النووي ،فإن ضمان التنفيذ الكامل والفعال خلطة

السيدة ثيوفيلي (اليونان) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن العمل الشاملة املشرتكة سيعزز املصاحل األمنية لالحتاد األورويب
أثين على الرئيس وبقية أعضاء املكتب على كفاءهتم وتوجيهاهتم ويدعم اهليكل العاملي لعدم االنتشار ونزع السالح ويضفي
ملداوالت اللجنة األوىل ،متمنية هلم كل النجاح يف املهمة الصعبة مصداقية على الدور األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف
التحقق من التزامات طهران.
اليت يضطلعون هبا.
وتؤيد اليونان متاما البيان الذي أدىل به املراقب عن
االحتاد األورويب (انظر  )A/C.1/73/PV.2وتود أن تديل ببعض
املالحظات بصفتها الوطنية.
أوال وقبل كل شيء ،نود أن نؤكد جمددا أمهية محاية وتعزيز
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية بعد بلوغ منتصف الدورة
االستعراضية احلالية جلوانبها اهلامة العديدة ،متهيدا لعقد املؤمتر
االستعراضي لعام  .2020فهذه املعاهدة هي حقا حجر الزاوية
للهيكل العاملي لعدم االنتشار ونزع السالح.

وباإلضافة إىل ذلك ،وبالنظر إىل الزخم اإلجيايب يف أعقاب
القمة املعقودة بني الواليات املتحدة ومجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية يف سنغافورة ،ينبغي أن تستهدف أية خطوات
ملموسة حنو نزع للسالح ميكن التحقق منه وال رجعة فيه لربامج
بيونغ يانغ العسكرية النووية والتسيارية ضمان دور الوكالة الدولية
للطاقة الذرية يف جمال التحقق وإرساء األساس لعودة بيونغ
يانغ لاللتزام مبعاهدة عدم االنتشار وامتثاهلا لنظام الضمانات
الشاملة للوكالة ،فضال عن توقيعها وتصديقها على معاهدة
احلظر الشامل للتجارب النووية.

وليس هناك سوى خالف ضئيل ،هذا إن ُوجد أصال،
بشأن أمهية التمسك مببدأ األمن غري املنقوص للجميع وبشأن
حقيقة أننا نشهد تغريات مستمرة يف القرن احلادي والعشرين ،يف
ظل التنوع والصعوبة املتزايدتني للبيئة األمنية العاملية .ومع ذلك،
ينبغي أال مينعنا ذلك من إعطاء زخم جديد حبكمة وواقعية
للخطوات املرتابطة الرامية لتحقيق عدم االنتشار ونزع السالح
التدرجيي .ومن هذا املنطلق ،الذي يهدف إىل تعزيز اهليكل
العاملي لعدم االنتشار ونزع السالح ،جيب علينا أن نُسرع وترية
اجلهود الرامية إىل وضع معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية
ونعلق أمهية كبرية على التنفيذ الصارم ملعايري السالمة
وإطار للتحقق من نزع السالح النووي .ويتمثل الطريق إىل
األمام يف إقامة حوار بني الدول احلائزة لألسلحة النووية والدول للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووثائقها اإلرشادية لألمن النووي.
وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة ألؤكد جمددا ما أيده بلدي
يف هذا احملفل مرارا وتكرارا .فبينما ال نزال نؤيد بقوة الركيزة الثالثة
ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،اليت تركز على االستخدام
السلمي للتكنولوجيا النووية ونقر باحلق السيادي جلميع الدول
يف اختيار استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية ،ال نزال
متمسكني بالتزامنا واحرتامنا للنظام الدويل لعدم االنتشار
واتفاقات الضمانات ،فضال عن معايري السالمة للوكالة الدولية
للطاقة الذرية وهيكلها األمين.
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وعالوة على ذلك ،نرى أنه ميكن دعم بناء الثقة على الصعيد عمل األمم املتحدة .إننا نرحب بذلك املوقف ،ونعرب عن
الدويل من خالل مجلة أمور منها بعثات الوكالة للمساعدة استعدادنا ملواصلة مناقشة جدول األعمال .إن التنسيق اجليد
الدولية واستعراض األقران ،مثل بعثات االستعراض املتكامل جلدول األعمال مع أعمال اللجنة األوىل أمر أساسي.
للبنية األساسية النووية والتقييمات امليدانية للمخاطر اخلارجية.
وتعيد بلجيكا تأكيد التزامها باحلفاظ على النظام الدويل
وستسهم الشفافية واحرتام نتائج هذه التقارير يف تعزيز بناء الثقة القائم على احرتام القواعد واملعايري وتستنكر أعمال بعض
على الصعيدين اإلقليمي والدويل .ونشيد ،يف ذلك الصدد ،البلدان اليت هتدف إىل تقويض النظام القائم ،مثل االستخدام
بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على تشديدها يف برناجمها لألمن عدمي الضمري لألسلحة الكيميائية ،وزعزعة االستقرار من خالل
النووي لألعوام  ،٢٠٢١-٢٠١٨على عنصري الشفافية والقدرة اهلجمات اإللكرتونية وانتهاك املعاهدات الدولية .فهناك العديد
على التنبؤ اهلامني ،فضال عن إدخال مفهوم األمن النووي عن من األمثلة من هذا القبيل وهي تشكل حتديا حقيقيا لصون
قصد ،على غرار األمان النووي.
السالم واألمن.

ويف اخلتام ،نرحب باإلجراءات اليت اقرتحها األمني العام يف
منشوره “تأمني مستقبلنا املشرتك :خطة لنزع السالح” ،الذي
حيدد مسار نزع السالح يف هذه األوقات املضطربة .وأود بصفة
خاصة أن أشري إىل احلاجة إىل تعزيز وتوطيد املناطق اخلالية من
األسلحة النووية ودعم املضي قدما بإنشاء مثل هذه املناطق،
مبا يف ذلك يف الشرق األوسط ،وأن أناشد مجيع الدول املتبقية
اليت يلزم تصديقها على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
لكي تدخل حيز النفاذ .فهذان اإلجراءان عنصران أساسيان يف
صرح نزع السالح وعدم االنتشار .ستوجهنا املداوالت البناءة
حنو ضمان مستقبلنا املشرتك.

إن جلنتنا تعاجل مباشرة هذه املسائل .لذلك ،علينا أن
نضطلع مبسؤولياتنا .فلنربهن على أننا ملتزمون باملبادئ
ومستعدون للدخول يف احلوار ،ومها أمران يسريان جنبا إىل
جنب.

وتلتزم بلجيكا باإلسهام يف احلفاظ على هذا النظام القائم.
فذلك ما حيفز بلجيكا بوصفها عضوا غري دائم يف جملس األمن،
اعتبارا من كانون الثاين/يناير املقبل .وذلك أيضا ما حفز بلجيكا
عندما اضطلعت مبهمة املنسق املشارك لعملية املادة الرابعة عشرة
من معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية .وستواصل بلجيكا
جهودها الرامية إىل تيسري بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل،
السيد داين (بلجيكا) (تكلم بالفرنسية) :أود أن أهنئ وهي خطوة رئيسية صوب هدفنا النهائي املتمثل يف عامل خال
الرئيس على توليه مهامه ،وأن أمتىن له كل النجاح يف االضطالع من األسلحة النووية .وال وجود لطريق قصرية إىل عامل خال
بواليته .وأؤكد له دعم وفد بلدي الكامل.
من األسلحة النووية .وسيتطلب ذلك بدء نفاذ معاهدة احلظر
يؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد الشامل للتجارب النووية.
األورويب (انظر  ،)A/C.1/73/PV.2ويود أن يضيف بعض
وتعمل بلجيكا ،بوصفها رئيسا مشاركا ويف شراكة وثيقة
املالحظات بصفته الوطنية.
مع العراق ،على هتيئة الظروف اليت تدفع الدول إىل االنضمام
إننا نعيش يف أوقات خطرية ،كما قال األمني العام يف إىل املعاهدة .وتقع مسؤولية خاصة تقع على عاتق الدول
خطته لنزع السالح .فقد كان حمقا يف إشارته إىل أن هذا الواقع املدرجة يف املرفق  ،٢غري أننا لن ننسى الدول اليت ليست أطرافا
اجلديد يقتضي وضع نزع السالح وعدم االنتشار يف صلب يف املعاهدة .فاالنضمام إىل املعاهدة ينبغي أال يكون مشروطا
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باإلجراءات اليت تتخذها الدول األخرى .ففي الواقع ال يؤدي
هذا األسلوب إال إىل منطق دائري وإىل مأزق ال هناية له.

احلرب الباردة .وينبغي أن تبدأ عملية متديد معاهدة ستارت
اجلديدة ،كحد أدىن ،إىل ما بعد موعد انتهائها يف شباط/فرباير
 .٢٠٢١ولكننا ندعو الواليات املتحدة وروسيا إىل أن يكونا
أكثر طموحا بزيادة ختفيض مستوى نشر األسلحة االسرتاتيجية
وبدء مفاوضات بشأن ختفيض مجيع منظومات األسلحة النووية،
مبا يف ذلك األسلحة التكتيكية.

لألمن األورويب على مدى عقود من الزمن .وعلى الرغم من أن
معظم الدول األوروبية ليست أطرافا يف املعاهدة ،فإهنا مجيعا
تستفيد من احلماية اليت توفرها .فاحملافظة على املعاهدة أمر
بالغ األمهية .وجيب على الطرفني الرئيسيني يف املعاهدة جيب أن
يبذال اجلهود الالزمة لتسوية أي منازعات باستخدام منرب احلوار
املنصوص عليه يف املعاهدة ،وتطبيق إجراءات التحقق وتدابري
بناء الثقة املعتادة .إننا ندعو روسيا إىل معاجلة الشواغل اليت
أثارهتا تطويرها منظومة قذائف جديدة .ونأمل كذلك أن متتد
احلماية من خطر القذائف املتوسطة املدى اليت تتمتع هبا أوروبا
اآلن يف يوم ما لتشمل القارات األخرى.

ويف اجملال التقليدي كذلك تود بلجيكا أن تسهم يف بناء
نظام دويل يستند إىل احرتام القواعد .ويف سياق معاهدة جتارة
األسلحة ،نعلق أمهية خاصة على مسألة اإلبالغ والتسريب.
ومن الضروري أن تعرتف اللجنة بالعمل اجلوهري الذي أجنز يف
سياق هذه املعاهدة وتدعمه.

وقد جتلت أمهية بدء نفاذ املعاهدة يف التجارب النووية اليت
أجرهتا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية .فعلى الرغم من إعالن
كوريا الشمالية األخري عن وقف جتارهبا النووية ،فذلك اإلعالن
لن يصبح التزاما راسخا إال إذا انضمت مجهورية كوريا الشعبية
وباإلضافة إىل هاتني املعاهدتني اهلامتني ،جيب على مجيع
الدميقراطية إىل املعاهدة وتقبلت النتائج املرتتبة عن انضمامها،
الدول احلائزة لألسلحة النووية أن تتصرف وفقا للمادة السادسة
مبا يف ذلك التحقق من التزامها وعدم قابلية الرجوع عنه.
إن نزع السالح النووي اليوم يف حالة مؤسفة .فثمة عجز من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية .وجيب أن نتخذ
كبري يف إحراز تقدم حقيقي حنو إجياد عامل خال من األسلحة قرارات بشأن احلد الفعال من مجيع أنواع األسلحة النووية إىل
النووية؟ وعالوة على ذلك ،فإن التقدم الذي أحرز باألمس جانب قرارات بشأن احلد من االعتماد على األسلحة النووية يف
أصبح يف خطر اليوم .لقد ظلت املعاهدة املربمة بني الواليات املذاهب الدفاعية .وينبغي متديد وقت التحذير واختاذ القرار فيما
املتحدة األمريكية واحتاد اجلمهوريات االشرتاكية السوفياتية يتعلق بإطالق األسلحة النووية ،ومن مث احلد من خطر احلوادث
بشأن إزالة قذائفهما املتوسطة واألقصر مدى تشكل دعامة أو اهلجمات غري املأذون هبا.

ويرحب بلدي باعتماد تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث
الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل املتعلق مبنع
االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من
مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه ،حتت رئاسة فرنسا.
وندعو إىل مواصلة اجلهود الرامية إىل تطوير أوجه التآزر بني
إن العدد احلايل من األسلحة النووية االسرتاتيجية املنشورة معاهدة جتارة األسلحة وبرنامج عمل األمم املتحدة.
من قبل الواليات املتحدة وروسيا يف أدىن مستوياهتا  -بفضل
وتؤكد بلجيكا التزامها الفعال باتفاقية حظر استعمال
املعاهدة املربمة بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد الروسي وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد ،وتدمري تلك األلغام،
بشأن التدابري الرامية إىل زيادة ختفيض األسلحة اهلجومية وال سيما من خالل رئاستها للجنة الدائمة املعنية مبساعدة
االسرتاتيجية واحلد منها (معاهدة ستارت اجلديدة)  -منذ هناية الضحايا واإلدماج االجتماعي واالقتصادي يف هذا العام.
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ومساعدة الضحايا ركيزة أساسية لإلجراءات املتعلقة باأللغام
ويدعو بلدي إىل اتباع هنج شامل ملساعدة الضحايا من خالل
خمتلف الصكوك ذات الصلة .وتستحق مسألة اجلنسانية أمهية
خاصة يف ذلك الصدد ،ويسرنا أن الرئاسة النروجيية للمؤمتر
االستعراضي املقبل تعد إليالئها ما يلزم من اهتمام.

15/10/2018

“ومل ختف حدة اخلطر النووي ،وبات عدم االنتشار
يف خطر حقيقي .وتعكف الدول احلائزة لألسلحة النووية
على حتديث ترساناهتا .ومن املمكن إشعال فتيل سباق
تسلح جديد وخفض عتبة استخدام تلك األسلحة”
( ،A/73/PV.6ص .)3

ويساور بلجيكا القلق إزاء تزايد استخدام األجهزة املتفجرة
اليدوية الصنع وما هلا من أثر إنساين عشوائي ،ال سيما على
املدنيني ،يف النزاعات املسلحة أو نتيجة لألعمال اإلرهابية.
إن بلدي يدين هذه اهلجمات بأشد العبارات .وهو يدعم
مواصلة العمل بشأن هذه املسألة يف إطار اتفاقية حظر أو تقييد
استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو
عشوائية األثر ويشجع على تبادل املعلومات وأفضل املمارسات
والواقع أن البيئة األمنية الدولية تشوهبا أعمال العنف
وزيادة التعاون فيما بني الدول مبوجب االتفاقية .وكذلك فإن والنزاعات املسلحة واإلرهاب والتطرف العنيف ،اليت تسبب
االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة كذلك تشكل اإلطار معاناة ال تطاق للكثري من السكان .ونتيجة لذلك ،نشهد التدمري
املناسب ملناقشة التحديات التكنولوجية الناشئة ،مبا يف ذلك املروع للبنية التحتية األساسية وسبل العيش يف املناطق املتضررة.
منظومات األسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.
ولالستجابة بفعالية لتحديات نزع السالح ،شدد رؤساء
وأخريا ،فإن من دواعي القلق أن يتزايد تراكم املتأخرات يف دولنا وحكوماتنا مؤخرا على عدد من التدابري الوقائية .ومن
سداد االشرتاكات يف خمتلف اآلليات املتعددة األطراف .فهذا حسن الطالع أن آراءهم تتماشى عموما مع خطة نزع السالح
االفتقار إىل املوارد سيعوق تنفيذ املعاهدات واالتفاقيات .وتثري اليت أطلقها األمني العام يف أيار/مايو .ويف هذا الصدد ،سأكون
هذه املسألة الشاملة تساؤالت حول التزام الدول بأهداف نزع مقصرا إن مل أكرر هنا دعم هاييت غري املشروط جلميع املبادرات
السالح وعدم االنتشار .فهذا الرتاجع ال خيدم مصاحلنا ،يف امللموسة الرامية إىل نزع السالح والتسوية السلمية للصراعات
العامل اخلطري الذي نعيش فيه.
اليت متزق العامل.
السيد سانت  -هيلير (هاييت) (تكلم بالفرنسية) :يؤيد
وتقع على عاتقنا مسؤولية التكاتف من أجل إعادة أو تعزيز
وفدي البيان الذي أدىل به ممثل ترينيداد وتوباغو باسم الدول ضمانات محاية البشرية من هتديد األسلحة النووية والكيميائية
الـ  14األعضاء يف اجلماعة الكاريبية (انظر  .)A/C.1/73/PV.2والبيولوجية والتداول غري املشروع لألسلحة الصغرية واألسلحة
تلك الكلمات احلكيمة لألمني العام تكتسي أمهية خاصة
بالنسبة للجنة األوىل ،اليت تتناول مسائل نزع السالح واألمن
الدويل .وهي تستحضر الفقرة األوىل من ديباجة ميثاق األمم
املتحدة .فهل حنن ملتزمون حقا بإنقاذ األجيال املقبلة من
ويالت احلرب؟ .األمر املؤكد ،يف الوقت احلايل ،أن انتشار
أسلحة الدمار الشامل جيعلنا خنشى هذا البالء.

اخلفيفة .ومما يثري القلق استمرار االختالفات يف الرأي بشكل
سأديل اآلن ببعض املالحظات املوجزة بصفيت الوطنية.
يف خطابه أمام اجلمعية العامة يف  ٢٥أيلول/سبتمرب ،قال ملحوظ بني بلداننا حول كيفية حتقيق ذلك .وجيب أن نضع يف
اعتبارنا على األقل أن السلم واألمن الدوليني ال ميكن بأي حال
األمني العام:
أن يعتمدا على قوة األسلحة.
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وال ميكننا املبالغة يف التأكيد على ضرورة وضع حد لالجتار
غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وذخائرها.
فهذه الظاهرة عقبة رئيسية أمام أمن واستقرار وتنمية أكثر
البلدان تضررا .وعالوة على ذلك ،ال يوجد بلد حمصن متاما
من ذلك.

ويود وفدي أن يؤكد على اعتبارين واضحني .أوال ،إن
وجود أسلحة الدمار الشامل هو أحد أخطر التهديدات لبقاء
اجلنس البشري .ثانيا ،ال ينبغي ألي بلد أن يوجه سلطته
ونفوذه إىل سباق التسلح .إننا مجيعا ندرك اخلطر الذي ميثله
سباق تسلح جديد واملخاطر اليت ال حتصى اليت ميثلها للسلم
واألمن الدوليني .كما أن بعض آفات عصرنا ،مثل اإلرهاب
ومجهورية هاييت يشجعها وترحب بالتقدم امللموس يف
والتطرف العنيف واجلرمية املنظمة ،ترتبط ارتباطا وثيقا بانتشار مؤمتر األمم املتحدة الثالث الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ
األسلحة النارية.
برنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية
ومجهورية هاييت ترحب جبميع اجلهود واملبادرات الرامية إىل واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه،
تعزيز رؤية مشرتكة واعتماد تدابري ملموسة للحد من التهديد وتكرر التزامها بالتنفيذ الفعال لربنامج العمل .ويف هذا السياق،
النووي بشكل كبري .ونود أن نؤكد جمددا التزامنا مبعاهدة عدم نشدد على الدور احلاسم ملعاهدة جتارة األسلحة واحلاجة امللحة
انتشار األسلحة النووية ،اليت ال تزال حجر الزاوية يف نظام عدم إىل إضفاء الطابع العاملي عليها.
االنتشار ونزع السالح النووي .وحنن نتابع عن كثب العمل
ونود أيضا أن نسرتعي انتباه مجيع الدول إىل األخطار
التحضريي للمؤمتر االستعراضي لعام .2020
اليت تشكلها األلغام املضادة لألفراد واألجهزة املتفجرة
األخرى .ونشجب عدد ضحايا احلوادث اليت تسببت فيها
ونطالب باالمتثال التام لاللتزامات الناشئة عن اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري
تلك األلغام.

ويالحظ بلدي بارتياح كبري استئناف املفاوضات بني
الواليات املتحدة األمريكية ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،
وكذلك التقدم الكبري حنو تطبيع العالقات بني الكوريتني.
وحيدونا أمل قوي يف أال يقوض شيء اجلهود الرامية إىل إخالء
شبه اجلزيرة الكورية من األسلحة النووية بشكل كامل وميكن
وحيدونا أمل قوي يف االستخدام اإلجيايب والشفاف
التحقق منه.
لالبتكارات العلمية والتكنولوجية .ويف هذا الصدد ،نؤيد بقوة
وتكرر مجهورية هاييت اإلعراب عن إدانتها الشديدة ألي التدابري املتخذة أو املتوخاة من جانب األمني العام يف إطار
استخدام لألسلحة الكيميائية ،اليت ال تستخدم إال إلحلاق مبادرة “تأمني مستقبلنا املشرتك :خطة لنزع السالح”.
معاناة قاسية وغري مقبولة بالسكان العزل .وحنث مجيع الدول
إن التحديات األمنية احلالية تتطلب العمل اجلماعي على
احلائزة هلذه األسلحة على التخلص منها دون قيد أو شرط ،وفقا مجيع املستويات .وحتقيقا هلذه الغاية ،ندعو إىل تعزيز التعاون
ألحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات
األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة .وباملثل ،جيب الصلة .ويأمل وفدي أن يوفر عمل جلنتنا فرصة لتبادل بناء حول
أن ندعم مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق عاملية اتفاقية حظر سبل املضي قدما يف نزع السالح واألمن البشري.
استحداث وإنتاج وتكديس األسلحة البكرتيولوجية (البيولوجية)
والتكسينية وتدمري تلك األسلحة.
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ومجهورية هاييت دأبت على الدعوة إىل نظام عاملي قائم
على مقاصد ومبادئ األمم املتحدة ،وعلى حد تعبري الكرسي
الرسويل ،احرتام الكرامة املتأصلة جلميع البشر .وهذا النظام
يتعارض مع سباق التسلح .بل إن السباق ينبغي أن يكون
لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة ،األمر الذي سيمكننا من
االرتقاء باملنظمة إىل املعايري السامية لآلباء املؤسسني.
السيدة روبنارين (ترينيداد وتوباغو) (تكلمت باإلنكليزية):
يف البداية ،يؤيد وفدي البيانني اللذين أدىل هبما ممثل بلدي ،باسم
اجلماعة الكاريبية (انظر  ،)A/C.1/73/PV.2وممثل السلفادور
باسم مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب (انظر
.)A/C.1/73/PV.4
بالنسبة لرتينيداد وتوباغو ،فإن نزع السالح يتعلق مبنع
العنف والقضاء عليه ،ودعم التنمية املستدامة والتمسك مببادئ
اإلنسانية .ويرى وفدي أن هناك عالقة مباشرة بني نزع السالح
والتنمية .ولذلك فإن التزامنا بنزع السالح يرتسخ يف إطار خطة
التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠وأهداف التنمية املستدامة.
إن حوايل  ٧٠يف املائة من جرائم القتل املرتكبة يف املنطقة
دون اإلقليمية للجماعة الكاريبية ترتكب باستخدام املسدسات.
تلك هي األسلحة املفضلة وهي حمرك رئيسي للعنف املسلح،
مبا يف ذلك عنف العصابات واجلرمية املنظمة .وترينيداد وتوباغو
تتأثر بشكل خاص جراء ويالت العنف املسلح بال هوادة واليت
ال تزال تشكل آفة خبيثة يف جمتمعناُّ .
ويعد منع االجتار غري
املشروع بتلك األسلحة والقضاء عليها أولوية قصوى بالنسبة
لبلدي .وعليه ،ترى ترينيداد وتوباغو أن برنامج العمل املتعلق
مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة
من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه ما يزال أداة هامة
لرتسيخ التعاون الدويل لكبح االجتار غري املشروع باألسلحة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه.
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ونرحب يف ذلك الصدد ،بالوثيقة اخلتامية للمؤمتر
االستعراضي الثالث لربنامج العمل الذي اُختتم مؤخرا
( ،A/CONF.192/2018/RC/3املرفق) بوصفه خطوة متقدمة حنو
معاجلة املسائل البالغة األمهية يف مكافحة االجتار غري املشروع
باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة .ويسر وفد بلدي إدراج
الذخرية يف الوثيقة اخلتامية ،وهي خطوة هامة إىل األمام .وما
برحت الكثري من الدول ،مبا فيها ترينيداد وتوباغو ،تؤكد على
مدى سنوات أن أي مناقشة بشأن االستخدام غري املشروع
لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة دون إشارة إىل الذخرية تع ّد
ناقصة ومعيبة .ولذلك يسرنا إدراجها يف الوثيقة اخلتامية ،وما زلنا
متفائلني بأن يتوصل اجملتمع الدويل يف هناية املطاف إىل توافق
يف اآلراء على التصدي بصورة شاملة ملسألة الذخرية يف سياق
برنامج العمل .ونرى أيضا أن الصياغة املتعلقة بنوع اجلنس تعترب
أحد أوجه النجاح اهلامة للمؤمتر .ونرحب باإلشارة الواردة فيها
إىل العنف اجلنساين مع التسليم بأن املؤمتر االستعراضي الثالث
الذي تعقده الدول كل سنتني قد وضع األساس لذلك التقدم
اهلام خالل الفرتة السابقة النعقاده .وحنث مجيع الدول على
السعي إىل التنفيذ الكامل لربنامج العمل ونؤكد أمهية التعاون
واملساعدة على املستوى الدويل يف ذلك الصدد.
وتؤكد ترينيداد وتوباغو جمددا اعتقادها بأن من شأن تنفيذ
معاهدة جتارة األسلحة حبسن نية أن خيفف املعاناة البشرية النامجة
عن عمليات نقل األسلحة بطريقة غري مشروعة وغري املسؤولة،
عالوة على حتسني األمن واالستقرار اإلقليميني وتعزيز مساءلة
الدول األطراف وشفافيتها فيما يتعلق بعمليات نقل األسلحة
التقليدية .وندعو إىل عاملية املعاهدة ونعرب عن تأييدنا ملشروع
قرار هذا العام بشأن معاهدة جتارة األسلحة ()A/C.1/73/L.8
املقدم مببادرة من التفيا ،ويدعو إىل التنفيذ الفعال للمعاهدة.
وتتشاطر ترينيداد وتوباغو رأي األغلبية القائل بأن العامل
اآلمن من استعمال األسلحة النووية هو وحده العامل اخلايل متاما
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من تلك األسلحة .وقد شددت على ذلك االعتقاد سياساتنا
منذ وقت طويل ،وحنن من ضمن املوقّعني على معاهدة
تالتيلولكو لعام  ١٩٦٧اليت أنشأت أول منطقة خالية من
األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.
وباإلضافة إىل ذلك ،فنحن على التزام راسخ بالوفاء بتعهداتنا
اهلامة واألساسية مبوجب معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.

واألمن الدوليني .وتضطلع املرأة بدور قيادي يف متكني اجملتمعات
احمللية من التصدي للعنف وانعدام األمن .وينبغي أن يكون هلا
دور حاسم أيضا يف جمال نزع السالح .وسوف يتم تناول هذه
املسألة مرة أخرى أثناء الدورة احلالية للجنة األوىل بغرض تناول
التطورات األخرية يف هذا اجملال .ونرحب بتأييد اللجنة هلذه
املبادرة اهلامة.

ويعترب اعتماد معاهدة حظر األسلحة النووية يف عام ٢٠١٧
من قبل غالبية الدول نقضا للفكرة القائلة أن نزع السالح هدف
أمهلته األمم املتحدة .ويسرنا أن نكون من بني الدول املؤيدة لتلك
املعاهدة التارخيية ،ونواصل العمل بدأب للتوقيع والتصديق عليها
قريبا .ونشاطر الوفود األخرى التشديد على العواقب اإلنسانية
الكارثية الستخدام األسلحة النووية .وال تقتصر اآلثار اإلنسانية
والبيئية النامجة عن استخدام األسلحة النووية وجتارهبا على
املاضي فحسب ،فهي ال تزال هتدد السعي إىل حتقيق أهداف
التنمية املستدامة املتصلة بالصحة والرفاه واملساواة بني اجلنسني
والبيئة برا وحبرا .وكانت اجلماعة الكاريبية جزءا من جمموعة
الدول الداعية إىل االلتزامات اإلجيابية الواردة يف املعاهدة .وتتيح
هذه االلتزامات اإلجيابية املتعلقة مبساعدة الضحايا واإلصالح
البيئي والتعاون واملساعدة على الصعيد الدويل ،فرصة للتصدي
للخطر املستمر الذي تسببه األنشطة ذات الصلة باألسلحة
النووية حلقوق اإلنسان والتنمية املستدامة والبيئة .وبالنسبة لوفد
بلدي ،فإهنا تعترب إحدى أهم مواد املعاهدة.

ويساور وفد بلدي القلق إزاء األضرار واملخاطر املرتبطة
بالطائرات بدون طيار .وتشري التقديرات إىل قتل اآلالف
من املدنيني على األقل ،أو تعرضهم لإلصابات أو التشريد
نتيجة لتلك التكنولوجيا .وبالنظر إىل خصائصها الفريدة ،فإن
للعمليات املسلحة اليت تنفذ بواسطة هذه الطائرات تأثريا خاصا
على صون السلم واألمن الدوليني .ويود وفد بلدي أن يعرب مرة
أخرى عن قلقه إزاء اآلثار السلبية األخالقية والقانونية واإلنسانية
املرتتبة عن استخدام الطائرات املسلحة بدون طيار بصورة تتناىف
مع القانون الدويل.
ويف اخلتام ،أود أن أشكر مركز األمم املتحدة اإلقليمي
للسالم ونزع السالح والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب على العمل اجملدي والقيّم الذي يواصل االضطالع
به يف الدول األعضاء يف اجلماعة ،مبا فيها بلدي ،يف كثري من
جماالت نزع السالح.
السيدة نسيبة (اإلمارات العربية املتحدة) :يسرين يف
البداية ،أن أهنئكم على توليكم رئاسة اللجنة األوىل للدورة
الثالثة والسبعني للجمعية العامة ،وأن أؤكد دعمنا الكامل لكم
وثقتنا يف قدرتكم على إجناح أعمال هذه الدورة .كما أود أن
أغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن تقديرنا لسلفكم ،املمثل الدائم
للعراق ،إلدارته أعمال هذه اللجنة خالل الدورة السابقة.

ويشعر وفد بلدي بالفخر لكونه يف صدارة الدول اليت
عملت على إدماج موضوع املرأة والسالم واألمن يف عمليات
نزع السالح .ويف عام  ٢٠١٠حني قدمت ترينيداد وتوباغو أول
مشروع قرار ( )A/C.1/65/L.39بشأن املرأة ونزع السالح ومنع
االنتشار وحتديد األسلحة ،كان قد أشري إىل أن هذه املسألة
وتود دولة اإلمارات العربية املتحدة أن تضم صوهتا إىل
لن حتقق زمخا يف اللجنة األوىل .ولكن ثبت خطأ ذلك الشعور
البيان الذي ألقاه ممثل مصر نيابة عن جمموعة الدول العربية
الحقا .وتعترب اجلنسانية عامال ال ميكن إنكاره يف حتقيق السلم
(انظر .)A/C.1/73/PV.2
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جنتمع اليوم يف هذه اللجنة إلجياد فرصة للتوصل إىل توافق تعترب الدولة الوحيدة يف املنطقة اليت مل تقم باالنضمام حىت اآلن
لتحقيق السلم واألمن اإلقليميني والدوليني يف ظل التحديات إىل هذه املعاهدة.
األمنية اخلطرية اليت هتدد بإهدار ما مت إحرازه يف جمايل نزع
تأيت دولة اإلمارات يف مقدمة الدول الداعية إىل نزع
السالح واألمن الدويل خالل السنوات املاضية .وعلى الرغم من السالح النووي وعدم االنتشار ،وتويل اهتماما خاصا ملعاهدة
اجلهود اإلقليمية والدولية اجلادة ،فنحن ما زلنا نعاين من األزمات عدم انتشار األسلحة النووية ،وذلك من منطلق حرصها والتزامها
بسبب أعمال هتريب األسلحة واستخدامها من جانب اجلهات بضمان األمن العاملي .كما تتبىن بالدي سياسة واضحة وثابتة
الفاعلة من غري الدول ،واستخدام األسلحة الكيميائية ضد جتاه قضايا عدم االنتشار ونزع السالح ،وتويل أمهية كربى
املدنيني ،وإجراء التجارب النووية وإطالق الصواريخ الباليستية لالنضمام إىل االتفاقيات الدولية املربمة يف هذا اجملال ،إضافة
كاليت يطلقها احلوثيون املدعومني من إيران على أراضي اململكة إىل أمهية تنفيذها بشكل كامل ،وضرورة اتباع منهج يقوم على
العربية السعودية .ولذلك ترحب دولة اإلمارات مببادرة األمني الشفافية يف االستخدام السلمي واملسؤول للطاقة النووية .فدولة
العام بشأن نزع السالح على الصعيد العاملي ،واليت هتدف إىل اإلمارات تلتزم بالعمل بشكل وثيق ومطابق ملعايري الوكالة
إزالة الرتسانات النووية وغريها من األسلحة املدمرة حول العامل .الدولية للطاقة الذرية ،وتدعو إىل ضرورة متكني الوكالة من القيام

ويف هذا الصدد ،تعرب دولة اإلمارات عن إمياهنا الراسخ بتدابري الضمانات الشاملة وزيادة ثقة اجملتمع الدويل ،ومعاجلة
بأمهية استخدام احملافل الدولية املعنية بنزع السالح واألمن أي شواغل دولية ذات صلة.
الدويل ،مثل اللجنة األوىل ،للتوصل إىل توافق يف جمال نزع
وفيما يتعلق خبطة العمل الشاملة املشرتكة املعقودة مع
السالح ودعم اجلهود الدولية إلقامة عامل خال من األسلحة إيران ،كانت تأمل دولة اإلمارات مثل الكثري من الدول أن
النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل.
تنعكس خطوات تنفيذ هذه اخلطة على مجيع القضايا العالقة
وعلى سلوك إيران يف املنطقة بطريقة إجيابية ،إضافة إىل معاجلة
املخاوف القدمية حول برنامج الصواريخ الباليستية .ولكننا
ما زلنا نشعر بالقلق بشأن الطموحات اإليرانية ورغبتها يف تطوير
أسلحة الدمار الشامل ،بالرغم من الفرص اليت أتاحها اجملتمع
الدويل لتعديل سياساهتا العدائية.

وفيما خيتص مبسألة إنشاء منطقة خالية من األسلحة
النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط،
فإن دولة اإلمارات تؤكد التزامها املستمر بدعم كافة اجلهود اليت
هتدف إىل حتقيق تقدم حنو هذا اهلدف .كما نأمل بأن حتقق
الدورة احلالية الستعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
خطوات هامة حنو تنفيذ خطة العمل املتفق عليها لعام ٢٠١٠
وقد أيّدنا قرار الواليات املتحدة األمريكية االنسحاب
وضمان عقد املؤمتر املؤجل اخلاص بإنشاء منطقة خالية من من االتفاقية لذات األسباب .وعليه ،فإننا ندعو إيران إىل بناء
األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق املزيد من الثقة حول طبيعة أنشطتها النووية عن طريق االلتزام
األوسط مبشاركة مجيع بلدان املنطقة دون تأخري.
بالشفافية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،كما
ويف هذا الصدد ،فإن بالدي تكرر دعوهتا إىل إسرائيل ندعوها إىل التوقف عن أنشطتها املستمرة واليت تقوض السلم
لالنضمام إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،حيث أهنا واألمن واالستقرار يف املنطقة.
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السيد الحبيب (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
باإلنكليزية) :أود أن أهنّئ السفري جينغا وأعضاء املكتب
اآلخرين على انتخاهبم ،وأن أؤكد له تعاوننا الكامل .وأود
أيضاً أن أشيد خملصاً بقيادة اللجنة األوىل للرئيس املنتهية فرتته،
السفري حبر العلوم ممثل العراق.

تويل دولة اإلمارات أمهية قصوى ملعاهدة احلظر الشامل
للتجارب النووية إمياناً بدورها اهلام لتعزيز جهود عدم انتشار
األسلحة النووية ونزع السالح النووي على الصعيد العاملي.
وبالتايل فإننا نطالب الدول اليت مل تنضم إىل هذه املعاهدة حىت
اآلن ،وخصوصاً دول امللحق الثاين منها ،باختاذ خطوات سريعة
للقيام بالتوقيع والتصديق عليها .كما حنث كافة الدول على
يؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل به ممثل إندونيسيا باسم
االستمرار يف وقف جتارب األسلحة النووية.
حركة بلدان عدم االحنياز (انظر .)A/C.1/73/PV.2
ويف هذا الشأن رحب بلدي باخلطوات اإلجيابية األخرية
منذ أن اجتمعت اللجنة يف العام املاضي ،أصبح العامل أقل
حول األزمة يف شبه اجلزيرة الكورية ،واملتمثلة يف احملادثات أمناً واستقراراً .لقد شهدنا حماوالت منهجية لتقويض قيمة ومغزى
رفيعة املستوى بني الكوريتني .كما رحبت بالقمة اليت عقدت وفعالية تعددية األطراف ،ولتشويه صورة املؤسسات واالتفاقات
بني الرئيس األمريكي ورئيس كوريا الشمالية يف حزيران/يونيه املتعددة األطراف ،ولتجاهل القواعد واملعايري العاملية.
املاضي ،واليت تشكل منعطفاً مهماً لتعزيز اجلهود الرامية خلفض
ومن األمثلة الواضحة على ذلك انسحاب الواليات
التوتر يف منطقة شبه اجلزيرة الكورية وحتقيق السلم واألمان فيها،
املتحدة غري القانوين من خطة العمل الشاملة املشرتكة اليت
حيث أننا نؤمن بأمهية احملافظة على هذا الزخم واستمرار احلوار
جاءت نتيجة جلهود دبلوماسية طويلة ومكثفة متعددة األطراف
بني اجلانبني.
حلل أزمة مصطنعة ولبناء الثقة.
ومن هذا املنطلق ،جتدد دولة اإلمارات دعوة كوريا
لقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف  12تقريراً
الشمالية للعودة ملعاهدة عدم االنتشار ،والتوقيع على معاهدة
هلا على امتثال إيران الكامل اللتزاماهتا .غري أن اإلدارة احلالية
احلظر الشامل للتجارب النووية ،ووقف كافة التجارب النووية
للواليات املتحدة ،يف انتهاك اللتزاماهتا الدولية ،قد انسحبت
والباليستية وااللتزام بقرارات األمم املتحدة ذات الصلة.
من خطة العمل الشاملة املشرتكة ،وقد واصلت بصورة منهجية
وختاماً ،تؤكد دولة اإلمارات على أمهية إشراك املرأة يف انتهاك التزاماهتا مبوجب خطة العمل الشاملة املشرتكة وقرار
القضايا املتعلقة بنزع السالح واألمن الدويل وتعزيز دور املرأة جملس األمن  .)٢٠١٥( ٢٢٣١وهي ُترب اآلخرين اآلن بوقاحة
يف مجيع مستويات صنع القرار يف املؤسسات الوطنية واإلقليمية على انتهاك القرار أو مواجهة العقاب.
أطلقت دولة اإلمارات برامج مهمة
والدولية .ويف هذا الصدد،
ْ
ويف ظل هذه الظروف ،فإن عدم القيام بأي شيء ليس
ونظمت حلقات شبابية لتعزيز املعرفة حول القضايا النووية
ْ
خياراً .يتعني علينا الدفاع عن تعددية األطراف ،ألهنا تشكل
هبدف إشراك النساء والرجال والشباب.
أساس النظام الدويل القائم على القواعد .وجيب علينا أن ندافع
كما تدرك دولة اإلمارات أنه يتعني علينا إشراك مجيع فئات عن االتفاقات واملؤسسات املتعددة األطراف .وجيب أن حنمي
اجملتمع ،مبا يف ذلك النساء والرجال والشباب ،إذا أردنا أن نطور مصداقيتها وأن نعزز فعاليتها .لذا ،ويف إطار الوالية املنوطة بنا
سياسات مبتكرة تعاجل أهم القضايا ّ
امللحة يف عصرنا وخاصة يف يف هذه اللجنة ،فلننظر يف الكيفية اليت ميكننا هبا تعزيز التعاون
جمال السالم واألمن الدوليني.
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املتعدد األطراف يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار .ونتفق
مع األمني العام على أن احلقائق الراهنة للبيئة األمنية الدولية
تتطلب وضع نزع السالح وعدم االنتشار يف صميم عمل األمم
املتحدة .ونُشيد به على تقدميه خطته لنزع السالح.
ما زالت األسلحة النووية تشكل هتديداً وجودياً للبشرية.
وقد اعتُمدت معاهدة حظر األسلحة النووية يف اآلونة األخرية،
بفضل التصميم القوي للدول غري احلائزة لألسلحة النووية.
يكمل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.
وهذا إجناز تارخيي ّ
وعلى الرغم من ذلك ،فإن حتقيق نزع السالح النووي يبدو
مستحي ً
ال اليوم كما كان يف سبعينيات القرن العشرين .تتحمل
الدول احلائزة لألسلحة النووية مسؤولية خاصة عن حتقيق نزع
السالح النووي.
بيد أهنا ال تبذل أي جهود هادفة لتنفيذ التزاماهتا بإزالة
ترساناهتا النووية .إن املشكلة األساسية لنزع السالح النووي هي
االنفرادية ،وعلى وجه التحديد اإلجراءات والسياسات النووية
االنفرادية للواليات املتحدة ،اليت متثل أخطر هتديد لنزع السالح
النووي .وما دامت السياسة النووية للواليات املتحدة كما هي،
فلن حيرز أي تقدم حنو نزع السالح النووي.

15/10/2018

من اجلرائم مثل االحتالل والعدوان وإرهاب الدولة واجلرائم ضد
اإلنسانية ،ميثل هتديداً خطرياً فريداً من نوعه للسلم واألمن
وجه رئيس وزراء
اإلقليميني والدوليني .ويف  ٢٩آب/أغسطسّ ،
إسرائيل متح ّدثاً يف مركز تطوير األسلحة النووية حتت سطح
األرض التابع لنظامه ،املعروف باسم دميونا ،هتديداً صرحياً إليران
باإلبادة النووية ،وهو هتديد ال ينبغي التغاضي عنه.
وينبغي جمللس األمن أن يضطلع مبسؤوليته مبوجب ميثاق
األمم املتحدة ،فض ً
ال عن التزامه مبوجب القرار ،)١٩٩٥( ٩٨٤
بأن يدين بشدة ذلك التهديد من جانب النظام اإلسرائيلي
باستخدام األسلحة النووية ضد إيران.
ما برحت اتفاقية األسلحة الكيميائية صكاً ناجحاً متعدد
األطراف لنزع السالح .وجيب التقيّد بصورة تامة باملعايري
العاملية ضد استخدام األسلحة الكيميائية .وإننا ندين استخدام
األسلحة الكيميائية يف أي مكان ،ومن جانب أي كان .وندعو
إىل ضمان التنفيذ الكامل التفاقية األسلحة الكيميائية وحتقيق
عامليتها .وال ب ّد من تسوية اخلالفات املتعلقة بوالية منظمة حظر
األسلحة الكيميائية .وإن مل حيدث ذلك ،فستكون منظمة حظر
األسلحة الكيميائية أكثر استقطابا وسيلحق ضرر باالتفاقية،
األمر الذي جيب تفاديه .وجيب علينا أن نعمل جبد لضمان
جناح املؤمتر االستعراضي التفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين
واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة املقرر
عقده يف تشرين الثاين/نوفمرب.

إن عدم تنفيذ املادة السادسة من معاهدة عدم انتشار
األسلحة النووية يهدد مستقبل املعاهدة .وأفضل طريقة حلماية
مصداقيتها هي تنفيذها بالكامل .ولذلك ينبغي أن يكون حمور
الرتكيز الرئيسي يف املؤمتر االستعراضي لعام  ٢٠٢٠لألطراف
يف معاهدة عدم االنتشار هو االلتزام الكامل من جانب الدول
كما تواجه اتفاقية األسلحة البيولوجية ،باعتبارها صكا
بتنفيذ تعهداهتا والتزاماهتا بشأن نزع السالح النووي.
متعدد األطراف بالغ األمهية لنزع السالح ،حتديات قدمية
إن عدم إحراز تقدم يف إنشاء منطقة خالية من األسلحة وجديدة .ومن أجل التصدي هلا ،ينبغي تعزيز مجيع جوانب
النووية يف الشرق األوسط ال يزال مصدر قلق بالغ .ال ميكننا االتفاقية .وحتقيقا هلذه الغاية ،سيتمثل النهج األكثر فعالية يف
حتقيق السالم واالستقرار يف تلك املنطقة املضطربة ما دامت استئناف املفاوضات بشأن وضع بروتوكول متعدد األطراف ملزم
الرتسانة النووية اإلسرائيلية موجودة .والواقع أن وجود أسلحة قانونا لالتفاقية .وندعو الواليات املتحدة إىل سحب اعرتاضها
نووية يف أيدي إسرائيل ،ذلك البلد الذي له سجل طويل أسود على تلك املفاوضات.
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وال بد أيضا من اختاذ تدابري فعالة ملنع حدوث سباق ولذلك ،جيب تشجيع احلوارات ومؤمترات القمة اليت ُعقدت بني
تسلح يف الفضاء اخلارجي .وميثل إعالن الواليات املتحدة عن الكوريتني يف اآلونة األخرية.
إنشائها لقوة عسكرية للفضاء اخلارجي تطورا مثريا للقلق .وعلى
وميثل إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية عنصرا هاما
حنو ما ذكر مسؤولو الواليات املتحدة ،فإهنم يسعون للهيمنة من عناصر نزع السالح النووي وعدم االنتشار وتعزيز السالم
يف الفضاء اخلارجي ،وينظرون إليه باعتباره جماال حمتمال خلوض واألمن اإلقليميني .وكان بدء نفاذ معاهدة إنشاء منطقة خالية
احلروب وخيططون للعمل يف استحداث منظومة أسلحة فضائية .من األسلحة النووية يف وسط آسيا يف  21آذار/مارس 2009
وتزيد هذه السياسات والتدابري من احتمال حدوث سباق تسلح معلما هاما بالنسبة ملنطقتنا .فمن خالل املعاهدة ،أسهمت
أو حىت نشوب نزاعات يف الفضاء اخلارجي .وملنع ذلك ،تدعم بلدان وسط آسيا إسهاما كبريا يف تعزيز األمن اإلقليمي والعاملي.
إيران التفاوض يف مؤمتر نزع السالح على صك ملزم قانونا بشأن وقد تعهدت البلدان اليت تشكل هذه املناطق بعدم تصنيع أو
منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي.
حيازة أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى ،أو تلقي أي
السيد محمد أمينوف (طاجيكستان) (تكلم باإلنكليزية):
أود أن أهنئ السفري جينغا على تعيينه رئيسا للجنة األوىل ،وأن
أؤكد له دعم وفد بلدي الكامل وتعاونه خالل هذه الدورة .كما
أود أن أعرب عن تقديرنا ألعضاء املكتب اآلخرين وألمانة اجلنة
األوىل على دعمهم وتعاوهنم.

إن تعزيز اآلليات املتعددة األطراف ملراقبة األسلحة ونزع
السالح وعدم االنتشار أمر أساسي للحفاظ على األمن
واالستقرار العامليني .ويف هذا الصدد ،ال يزال خطر انتشار
األسلحة النووية مدعاة للقلق الشديد .ولذلك فإننا نعترب معاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية حجر زاوية يف النظام الدويل لنزع
السالح النووي وعدم انتشاره .وتتشاطر طاجيكستان اهلدف
املتمثل يف إجياد عامل خال من األسلحة النووية ،وتعتقد أنه
ال ميكن ألي آلية لنزع السالح النووي أن تكون فعالة دون
مشاركة مجيع اجلهات املعنية ،وال سيما الدول احلائزة لألسلحة
النووية .ولذا ،فإننا ندعو إىل تنفيذ معاهدة عدم االنتشار
وبدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل التجارب النووية يف أقرب
وقت ممكن .وتؤيد طاجيكستان اجلهود الرامية إىل حل املسألة
النووية يف شبه اجلزيرة الكورية بالوسائل السياسية والدبلوماسية،
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مساعدة يف صناعتها .ولذلك ،فإن املنطقة اخلالية من األسلحة
النووية يف وسط آسيا أسهمت إسهاما حقيقيا يف تنفيذ معاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية ،فضال عن كوهنا آلية لألمن
اإلقليمي .ويف هذا الصدد ،نعلق أمهية خاصة على التعجيل
بالتصديق على الربوتوكول امللحق مبعاهدة إنشاء منطقة خالية
من األسلحة النووية يف وسط آسيا بشأن الضمانات األمنية
السلبية ،املوقع يف  6أيار/مايو  2014على هامش الدورة الثالثة
للجنة التحضريية للمؤمتر االستعراضي لألطراف يف معاهدة عدم
االنتشار .ويهيئ إرساء ضمانات قوية للسالم واألمن يف منطقتنا
وحوهلا أساسا لتحقيق التنمية املستدامة والتعاون والتقدم.
وتعلق طاجيكستان أمهية كبرية على التنفيذ الفعال التفاقية
حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد،
وتدمري تلك األلغام .ونوجه نداء عاجال من أجل ختليص وسط
آسيا من التهديد الذي تشكله هذه األلغام ،وتعزيز التعاون يف
جمال إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية.
يف اخلتام ،أود أن أؤكد إميان طاجيكستان مبزايا تعددية
األطراف ،اليت تتمحور حول قواعد ميثاق األمم املتحدة
ومبادئه .وال تزال األمم املتحدة ،بوصفها أشهر منظمة دولية يف
العامل ،هي املنصة العاملية الرئيسية لتحقيق توافق يف اآلراء بشأن
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القضايا الرئيسية اليت ترتاوح بني األمن الدويل والتنمية ،فضال
عن تنسيق اجلهود املشرتكة واملتسقة اليت يبذهلا اجملتمع الدويل
ملواجهة التحديات العاملية والتصدي للمخاطر اليت يواجهها
جيل جديد.
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ندعو تلك الدول إىل اختاذ إجراءات يف هذا الصدد والعمل من
أجل القضاء التام على رؤوسها احلربية النووية .وسيواصل بلدي،
السنغال ،دعم املبادرة اإلنسانية املتعلقة بإزالة األسلحة النووية،
واليت جتسد إرادة الدول وغريها من اجلهات الفاعلة يف اجملتمع
املدين إلجياد السبل والوسائل الفعالة األخرى للقضاء على هذه
األسلحة ،اليت تشكل هتديدا مستمرا للبشرية.

السيد بارو (السنغال) (تكلم بالفرنسية) :يف البداية ،أود
أن أعرب عن أحر التهاين للسفري جينغا على توليه رئاسة اللجنة
فيما يتعلق بانتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة،
األوىل ،وأن أؤكد له دعم وفد بلدي وتعاونه الكامل .كما أهنئ
فإن املؤمتر الثالث الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل
سائر أعضاء املكتب.
تؤيد السنغال البيانني اللذين أدىل هبما ممثال إندونيسيا ،املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة
باسم حركة بلدان عدم االحنياز ،واملغرب ،بالنيابة عن جمموعة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليــه ،املعقود يف
الفرتة من  ١٨إىل  ٢٩حزيران/يونيه ،قد أتاح فرصة للدول
الدول األفريقية (انظر .)A/C.1/73/PV.2
األعضاء لتقييم جهودها وحتديد تدابري مبتكرة يف إطار هنج
تؤدي التوترات اجليوسياسية احلالية واخلطر املتزايد الستخدام
مجاعي لتحسني فعالية مكافحة االجتار غري املشروع باألسلحة
األسلحة النووية إىل تعقيد عملية نزع السالح النووي وعدم
الصغرية واألسلحة اخلفيفة وانتشارها بال ضوابط .وأسفر
انتشاره .وال يزال نزع السالح ،وال سيما نزع السالح النووي،
املؤمتر عن اعتماد وثيقة ختامية شاملة وطموحة باإلمجاع
وعدم انتشاره من مجيع جوانبه بعيدا هدفا بعيد املنال .وال حترز
( ،A/CONF.192/2018/RC/3املرفق) ،هتدف إىل حتقيق التقدم
املفاوضات املتعددة األطراف سوى تقدم ضئيل ،على الرغم من
امللموس والفعال يف تنفيذ برنامج العمل ،مبا يف ذلك مكافحة
اعتماد الدول املشاركة يف مؤمتر األمم املتحدة للتفاوض على
حتويل األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتصنيعها وإعادة
صك ملزم قانونا حلظر األسلحة النووية ،متهيدا للقضاء التام
تشغيلها وتسريبها على حنو غري مشروع ،فضال عن حتسني
عليها .وعليه ،فإننا حباجة إىل بذل جهود مجاعية هبدف منع
التنسيق والتعاون واملساعدة يف هذا اجملال ومعاجلة املسائل
نشوب النزاعات املسلحة واحلفاظ على السلم واألمن الدوليني.
اجلنسانية ،مبا يف ذلك موضوع الذخرية .وأكدت الدول
ويتطلب ذلك اتباع هنج شامل إزاء إقامة حوار وبناء الثقة
األعضاء جمددا التزامها بالتنفيذ الكامل لربنامج العمل وبتعزيز
املتبادلة .وأود أن أشري إىل أهنما شرطان أساسيان للنجاح يف
التعاون واملساعدة فيما بني البلدان.
تنظيم األسلحة وإزالتها.
لقد رحب وفد السنغال بدخول معاهدة جتارة األسلحة
وحيق لنا هنا التشديد على أن تعددية األطراف هي النهج
حيز النفاذ يف  ٢٤كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٤مع انعقاد
األنسب اآلن أكثر من أي وقت مضى لتحقيق نتائج ملموسة.
املؤمتر الرابع للدول األطراف يف املعاهدة يف آب/أغسطس يف
ولذلك ،يتعني على الدول احلائزة لألسلحة النووية أن تضاعف
طوكيو .وبلدي يقوم بتنفيذ معاهدة جتارة األسلحة ويواصل تعزيز
جهودها وأن تتخذ خطوات ملموسة لتحقيق هدف نزع السالح
عامليتها ويشجع على التعاون اإلقليمي من أجل االستفادة من
الذي نتشاطره مجيعا ،وفقا لواجباهتا والتزاماهتا األخرى مبقتضى
تبادل أفضل املمارسات ،مع االستمرار يف إشراك اجملتمع املدين
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية .وبناء على ذلك ،فإننا
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يف رفع مستوى الوعي مبعاهدة جتارة األسلحة .وأدعو مجيع  2020توصيات بشأن األسلحة النووية بشأن هذا املوضوع،
البلدان اليت مل تقم بعد بالتوقيع والتصديق على املعاهدة أن عقب توصيات عام  ٢٠١٧بشأن التدابري العملية لبناء الثقة يف
تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن بغية تيسري عامليتها وتنفيذها .جمال األسلحة التقليدية.
وفيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل األخرى ،فإننا ندعو
إن املفاوضات بشأن معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية،
وهي ركيزة أساسية أخرى لنزع السالح وعدم االنتشار ،وصلت إىل التوقيع والتصديق على اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية من
لألسف إىل طريق مسدود ،بالرغم من بذل بعض اجلهود والتقدم أجل إضفاء الطابع العاملي على اتفاقية الذخائر العنقودية.
احملرز .بيد أن فريق اخلرباء التحضريي الرفيع املستوى املعين
وختاما ،فإن بلدي يرحب باملسامهة القيمة اليت تقدمها
بإعداد معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية ،الذي يتكون املنظمات غري احلكومية يف جمال نزع السالح .وأود أن أكرر أنه
من  25عضواً من بينهم السنغال ،واملكلف بتقدمي توصيات ينبغي منحها التمثيل املنصف ،مبا يف ذلك يف مداوالتنا.
بشأن اجلوانب اليت ميكن أن تسهم يف صياغة معاهدة حلظر
السيد مصدق (أفغانستان) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد
إنتاج املواد االنشطارية لألسلحة النووية وغريها من األجهزة
أفغانستان البيان الذي أدىل به ممثل إندونيسيا بالنيابة عن حركة
املتفجرة النووية ،جنح يف اجتماعه األخري الذي عقد يف يونيه/
بلدان عدم االحنياز (انظر .)A/C.1/73/PV.2
حزيران ،يف التفاوض على تقرير بتوافق اآلراء يوصي بعناصر
إن أفغانستان تشعر ببالغ القلق إزاء تدهور البيئة األمنية
إلبرام معاهدة يف املستقبل .ويف الوقت نفسه ،جيب أن نضمن
أال تقع املخزونات احلالية من املواد االنشطارية يف األيدي اآلمثة ،الدولية .لقد كان تأثري األسلحة النووية على البيئة وصحة
وأن تدخل معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ اإلنسان واألمن الغذائي والتنمية االقتصادية كارثيًا ،وجيب علينا
من دون إبطاء .وإضافة إىل ذلك ،جيب احرتام احلق الثابت العمل م ًعا للحد من خماطر األسلحة النووية واستخدامها احملتمل
للدول يف إجراء أحباث يف الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها أو حىت التهديد باستخدامها .وعالوة على ذلك ،وكما أبرز
يف األغراض السلمية ،حتت العني الساهرة للوكالة الدولية األمني العام يف خطته اجلديدة لنزع السالح ،جيب على اجملتمع
الدويل كفالة املساءلة وإهناء اإلفالت من العقاب عن انتهاكات
للطاقة الذرية.
القانون الدويل.
وفيما يتعلق مبؤمتر نزع السالح ،نرحب بالقرار املتخذ
وأفغانستان طرف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
يف  ١٦شباط/فرباير ،حتت رئاسة سري النكا ،بإنشاء مخس
هيئات فرعية منفصلة ينبغي هلا من حيث املبدأ إهناء اجلمود واحلظر الشامل للتجارب النووية وغريها من املعاهدات املتعددة
يف املؤمتر وتعزيز دوره احلصري باعتباره هيئة التفاوض املتعددة األطراف اليت تدعو إىل القضاء على األسلحة النووية وغريها
من أسلحة الدمار الشامل .وحنث مجيع الدول األعضاء اليت
األطراف بشأن مسائل نزع السالح.
مل تصدق بعد على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
وينطبق الشيء نفسه على هيئة األمم املتحدة لنزع السالح
على القيام بذلك .ويعتقد وفد بلدي اعتقادا راسخا إن
اليت بدأت دورة الثالث سنوات  2020-2018يف إطار
الدبلوماسية املتعددة األطراف ضرورية لتعزيز خطة نزع السالح
املوضوع اجلديد املتمثل يف تدابري بناء الثقة ملنع حدوث سباق
وعدم االنتشار .ومن خالل العمل اجلماعي القوي وحده ميكننا
تسلح يف الفضاء اخلارجي .ويأمل وفد بلدي أن تصدر يف عام
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حتقيق عامل خال من األسلحة النووية .ويف ذلك الصدد ،نرحب واألسلحة وإىل تعزيز اجلهود املبذولة لبناء القدرات الوطنية لتنفيذ
باجلهود اجلارية ،مبا يف ذلك احلوار ،ملعاجلة خمتلف احلاالت ذات برنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية
الصلة ،ونأمل أن تؤدي إىل نتائج إجيابية .وأفغانستان ترحب واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه.
بالتطورات املبشرة اليت حتققت مؤخرا وباجلهود الكبرية للحوار
تشكل املتفجرات من خملفات احلرب واأللغام األرضية
بني مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والواليات املتحدة .ويود هتديدا خطريا للسالم واألمن العامليني .وال تزال أفغانستان إحدى
وفد بلدي أيضا أن يؤكد جمددا دعمه القوي إلنشاء منطقة بلدان العامل اليت هبا أكثر األلغام األرضية .ويف العام املاضي،
يف الشرق األوسط خالية من األسلحة النووية وسائر أسلحة قتل أو أصيب أكثر من  ٢ ٠٠٠أفغاين جراء األلغام األرضية،
الدمار الشامل.
أي مخسة أمثال عدد املدنيني الذين قتلوا يف عام .٢٠١٢
ما فتئت أفغانستان تعاين كثريا ألكثر من أربعة عقود.
وميكننا أن نشهد بأن وفرة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة
وسهولة الوصول إليها متكن اإلرهابيني واملتطرفني واجلماعات
اإلجرامية املنظمة .تصاعدت حدة اهلجمات اليت يشنها
اإلرهابيون يف كابل واملناطق احلضرية األخرى منذ عام ،٢٠١٦
وتشمل تلك اهلجمات أيضا استخدام األسلحة الصغرية
واألسلحة اخلفيفة .يعد حتديد األسلحة غري الفعال أو غري
املوجود عنصرا مدمرا يساعد يف دفع دوامة العنف يف منطقتنا.
على النحو املبني يف خطة التنمية املستدامة لعام  ،٢٠٣٠هناك
صلة واضحة بني تنظيم التسلح وحتقيق التنمية وبني االجتار غري
املشروع باألسلحة واجلرمية املنظمة .وتوفر الصلة بني األسلحة
لقد أصبحت األجهزة املتفجرة املرجتلة السالح الرئيسي
غري املشروعة وغسل األموال واالجتار باملخدرات شراء األسلحة
للجماعات املسلحة غري التابعة للدول يف العديد من الصراعات،
من قبل اجلهات من غري الدول .جيب علينا أن نعمل على
وهي املسؤولة عن قتل وتشويه آالف املدنيني كل يوم .ويف
حتسني فهم تلك العالقات املعقدة واختاذ مجيع التدابري الالزمة
العام املاضي ،تضرر أكثر من ثلث مجيع البلدان من هجمات
لوقف تدفق األسلحة إىل مناطق الصراع.
األجهزة املتفجرة املرجتلة .ويتطلب تزايد الطابع عرب الوطين هلذه
وتعتقد أفغانستان أن حتديد األسلحة الصغرية شرط األجهزة استجابة دولية شاملة .وهلذا السبب ،تدعو أفغانستان
مسبق لتحقيق االستقرار اإلقليمي وأولوية قصوى .ويف ذلك
مجيع الدول األعضاء إىل تأييد مشروع القرار A/C.1/73/L.60
الصدد ،فقد صدقنا على االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة املعنون “مكافحة اخلطر الذي تشكله األجهزة املتفجرة اليدوية
وبروتوكوالهتا وانضممنا إليها يف آب/أغسطس من العام املاضي .الصنع” ،والذي اعتمدت النسخة السابقة منه بتوافق اآلراء يف
وندعو مجيع األطراف املعنية إىل االضطالع بكامل املسؤولية اللجنة األوىل ويف اجلمعية العامة عام ( ٢٠١٥القرار .)٣٦/٧٢
عن منع وصول املنظمات اإلرهابية إىل املركبات األولوية ويعرب مشروع القرار عن التزام أفغانستان القوي مبنع اهلجمات
ومما يثري القلق بنفس القدر أن أفغانستان هو البلد األكثر
تضررا من األجهزة املتفجرة االرجتالية .وأفادت التقارير يف
العام املاضي بأن ما نسبته  ٤٠يف املائة من بني ١٠ ٠٠٠
من الضحايا واملصابني املدنيني يف أفغانستان سببته هجمات
باألجهزة املتفجرة املرجتلة .ويشكل األطفال مثانون يف املائة من
هؤالء الضحايا ،ويعاين كثري من الناجني من إصابات خطرية.
وتتجاوز اآلثار املدمرة لألجهزة املتفجرة املرجتلة األمن املادي
وحده .وجلبت التطورات السريعة يف تصميم األجهزة املتفجرة
املرجتلة وانفجاراهتا حتديات غري مسبوقة للمساعدة اإلنسانية يف
حاالت الصراع املختلفة يف مجيع أحناء العامل.
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باألجهزة املتفجرة اليدوية الصنع والتخفيف من وطأهتا .كما
يهدف إىل اجلمع بني البلدان سويا وبناء توافق يف اآلراء على
الصعيد الدويل .ونشكر مجيع الدول األعضاء اليت أيدت مشروع
القرار ،وال سيما أسرتاليا وفرنسا.
ويف اخلتام ،أود أن أؤكد للرئيس مشاركة وفد بلدي البناءة
يف مجيع مناقشات اللجنة األوىل.
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إن تشريعات اجملتمع الدويل واتفاقات عدم االنتشار تنطوي
على مكاسب أمنية ملموسة ،وأثبتت املرة تلو األخرى إمكاناهتا
يف ختفيف حدة التوتر .وغين عن البيان أن االمتثال لاللتزامات
ضروري إذا أردنا التمتع بالفوائد الكاملة لسيادة القانون .ومما
يؤسف له أننا نرى هذا املبدأ التوجيهي يف العالقات الدولية
يتعرض للضغط بصورة متزايدة ،مع ما لذلك من عواقب خطرية
بصفة خاصة عندما تُنتهك بشكل روتيين تلك املعايري القائمة
منذ أمد طويل مثل احلظر التام لألسلحة الكيميائية أو األحكام
األساسية للقانون اإلنساين الدويل.

السيد مات (ليختنشتاين) (تكلم باإلنكليزية) :لقد
هيمنت على األسبوع الرفيع املستوى هذا العام مناقشة بشأن
قيمة النظام الدويل القائم على القواعد .ويف حني كانت املناقشة
وينبغي أن تتمثل استجابتنا يف تعزيز االتفاقات اليت دخلنا
واقعية ومفزعة أحيانا ،فإهنا حققت أيضا التزاما قويا من جانب
األغلبية الساحقة مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة .ومن فيها ،وزيادة املساءلة بشأن عدم االمتثال .ويف أغلب األحيان
ناحية ثانية ،مل تكن املواقف بشأن أسس األمم املتحدة ذاهتا يفشل جملس األمن يف اإلضطالع مبسؤولياته يف هذا الصدد.
إال أن تزايد استعداد اجلمعية العامة وهيئاهتا الفرعية إىل تكثيف
متباينة هبذا الشكل الصارخ لفرتة طويلة.
اخنراطها ينبغي أن يكون سببا لألمل .وبإنشاء اآللية الدولية
وهذا التباين يتغلغل اليوم يف مجيع جماالت التعددية ،ومجيع
احملايدة واملستقلة للمساعدة يف التحقيق واملالحقة القضائية
ركائز األمم املتحدة ،ومجيع اخلطط اليت وضعناها ألنفسنا يف
لألشخاص املسؤولني عن اجلرائم األشد خطورة وفق تصنيف
املنظمة .وهو ذو آثار مدمرة على أمننا اجلماعي ميكن ملسها فورا
القانون الدويل املرتكبة يف اجلمهورية العربية السورية منذ آذار/
عندما يتعلق املوضوع باللجنة األوىل .إن سباق التسلح اجلديد،
مارس  ،2011أصبحت لدينا أداة قيمة للتصدي ألخطر
إىل جانب تزايد عدم االحرتام للقواعد القانونية ،وعدم استعداد
انتهاكات القانون الدويل يف سورية ،مبا يف ذلك اهلجمات
فئة قليلة للتصدي للتهديدات اليت تشكلها التكنولوجيات
باألسلحة الكيميائية .وهي اآلن السبيل الوحيد للوصول إىل
اجلديدة ،تضعنا على مسار خطري .وقلما كانت تكلفة االمتناع
العدالة يف اجلمهورية العربية السورية.
عن اختاذ إجراءات أكثر فداحة مما هي عليه اآلن.
وترحب ليختنشتاين باالنفراج يف األزمة النووية يف شبه
وقد اعرتف األمني العام بتلك الدالئل واقرتح سبيل املضي
اجلزيرة الكورية واحتمال زيادة األمن نتيجة لذلك .وحيدونا
قدما .وتؤيد ليختنشتاين اخلطة اجلديدة لنزع السالح ،وهي
األمل يف أن ُتول االلتزامات السياسية قريبا إىل تعهدات
خطة طموحة ،بالنظر إىل البيئة السياسية الراهنة ،بيد أهنا حتدد
قانونية ،وخطوات ميكن التحقق منها صوب نزع السالح النووي
يف العديد من جوانبها ،احلد األدىن ملستوى استجابتنا اجلماعية
من شبه اجلزيرة الكورية .إن إحراز تقدم ملموس بشأن بدء
للتهديدات احلالية .وسيزيد ذلك من دعم ليختنشتاين للجهود
نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية سيكون خطوة
الرامية إىل تنفيذ رؤية األمني العام لتأمني مستقبلنا املشرتك
أوىل حمددة جديرة برتحيب كبري صوب جمموعة اتفاقات أكثر
بطريقة شاملة.
مشوال .لقد جنح مسار عمل الدبلوماسية املتعددة األطراف يف
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أزمات أخرى متعلقة بعدم االنتشار .وال تزال ليختنشتاين تعترب
خطة العمل الشاملة املشرتكة إجنازا بارزا يف هذا الصدد .ويُعد
قرار جملس األمن  )٢٠١٥( ٢٢٣١انعكاسا ملكاسب األمن
اجلماعي اليت يقرهنا اجملتمع الدويل كله باالتفاق ،واليت خناطر
بفقداهنا إذا ازداد تقويض االتفاق .إن قرار جملس األمن ٢٢٣١
( )٢٠١٥ما برح ملزما جلميع الدول .ولذلك ،فإننا نتشاطر
مسؤولية االمتثال ألحكامه.
لقد وجه القضاء التام على األسلحة النووية عمل األمم
املتحدة منذ بدايتها .وأحدثت معاهدة عدم انتشار األسلحة
النووية أثرا فيما يتعلق باملقايضة الكربى بني نزع السالح النووي
ومنع االنتشار .وال شك أن العامل أكثر أمانا بفضل نظام
ضمانات معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية .ومن املؤسف
أننا مل نقرتب من ذلك املستوى من التنفيذ فيما يتعلق بنزع
السالح النووي .وعلى العكس من ذلك ،تُفهم على وجه اخلطأ
بصورة روتينية اإللتزامات اجلدية للدول احلائزة لألسلحة النووية
والواردة يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية على أهنا خيارات
تقديرية بل واألسوأ من ذلك ،تُفهم على أهنا استحقاقات.
وتعاين االتفاقات اهلامة الناجتة عن مؤمترات استعراض معاهدة
عدم االنتشار من التحريف أو هتمل متاما ،مبا يف ذلك يف اللجنة
األوىل .وستتاح لنا قريبا فرصة جديدة لتصحيح مسار العمل
هذا لدى انعقاد مؤمتر استعراض معاهدة عدم االنتشار املقبل.
وتلتزم ليختنشتاين بالعمل من أجل التوصل إىل نتيجة موضوعية
تستند إىل االتفاقات السابقة.
وليختنشتاين واحدة من أوائل املوقعني على معاهدة حظر
األسلحة النووية .وهذه املعاهدة تساعد على استعادة التوازن
ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،وبالتايل تعززها .وهي
تكمل معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية وآلية التحقق
املعنية هبا ،حيث تنشئ قاعدة قانونية واضحة ملناهضة التجارب
النووية .بيد أن األهم من ذلك ،أن املعاهدة تضع خطا قانونيا
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واضحا ضد أي حماوالت لتربير استخدام األسلحة النووية.
وببساطة ،ليس هناك أي مربر هلذه األسلحة يف ضوء املعاناة
املروعة والعشوائية اليت تلحقها باملدنيني باستمرار .إن احلظر
الشامل لألسلحة النووية املنصوص عليه يف املعاهدة ميثل إرادة
الغالبية العظمى من الدول ،وسيعزز سيادة القانون على الصعيد
الدويل .وحيدونا أمل قوي يف أن يتيح ذلك أيضا األساس
لنزع السالح النووي يف املستقبل .ويف ظل الظروف الراهنة،
تعد معاهدة حظر األسلحة النووية أفضل سبب لتفاؤلنا يف
هذا الصدد.
لقد حدد األمني العام عددا من التهديدات اخلطرية
الناشئة على أساس زيادة القدرات التقنية والتطورات اجلديدة
يف جماالت الفضاء اإللكرتوين والذكاء االصطناعي .وقد
أسهم عمل فريق اخلرباء احلكوميني املعين بالتطورات يف ميدان
املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية يف سياق األمن
الدويل ،إسهاما مهما يف فهمنا اجلماعي لنطاق التهديدات
وضرورة التعاون واحلد من املخاطر .وال ميكن أن يكون هناك
شك يف أن احلرب يف املستقبل سرتتكز إىل حد كبري على
األسلحة اإللكرتونية ،وتستفيد من التجارب السابقة ،وليس من
الصعب التأكيد بأن القواعد اليت تنظم استخدام القوة متتد إىل
الفضاء اإللكرتوين.
إن ميثاق األمم املتحدة ال يتوقف انطباقه على الفضاء
اإللكرتوين ،وال العديد من االتفاقات القانونية األخرى اليت
تنظم سلوك الدولة من حيث االستخدام غري املشروع للقوة،
والسلوك أثناء النزاع ،ونزع السالح وعدم االنتشار ،واحلقوق
واحلريات األساسية .ولذلك فإن انطباق االلتزامات القانونية
القائمة يف الفضاء اإللكرتوين يشكل عنصرا ال غىن عنه يف
مناقشاتنا املقبلة ،بل هو شرط مسبق لتحديد الثغرات القانونية
املمكنة.
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تؤيد ليختنشتاين هذه املناقشة ،ال سيما عندما يتعلق األمر
باالستخدام غري املشروع للقوة يف ضوء االلتزامات القانونية
القائمة ،مبا يف ذلك إطار نظام روما األساسي للمحكمة
اجلنائية الدولية .ونظرا ألمهية هذا املوضوع بالنسبة جلميع الدول،
فإن املناقشات بشأن األمن السيرباين ينبغي أن جتري من اآلن
فصاعدا بشكل منتظم وشامل .وعالوة على ذلك ،يبني بوضوح
عدد من التطورات التقنية احلاجة إىل التزامات قانونية جديدة،
وال سيما يف جمال منظومات األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل.
وتؤيد ليختنشتاين اجلهود الرامية إىل وضع معايري ملزمة
لضمان وجود عنصر بشري يف عمليات صنع القرار يف هذه
النظم .وينبغي أال متنع املقاومة املبدئية لعدد قليل جدا من
الدول األغلبية الساحقة من وضع معايري جديدة يف هذا اجملال
واالستفادة منها ،ألهنا مل تفعل ذلك يف املاضي بشأن العديد من
املسائل اهلامة األخرى املتعلقة بنزع السالح .وتتطلع ليختنشتاين
إىل القيام بعمل أقوى يف هذا املضمار.
السيد سامبرانا توريليو (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)
(تكلم باإلسبانية) :أوال ،امسحوا يل أن أهنئ الرئيس على
انتخابه ،وكذلك أعضاء املكتب اآلخرين الذين يساعدونه
يف إدارة دفة أعمال اللجنة األوىل .وبوسعهم أن يعولوا على
دعم وفدي.
ثانيا ،يؤيد وفدي البيانني اللذين أدىل هبما ممثل إندونيسيا،
بالنيابة عن بلدان حركة عدم االحنياز (انظر ،)A/C.1/73/PV.2
وممثل السلفادور ،بالنيابة عن مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب (انظر .)A/C.1/73/PV.4
جنتمع يف وقت تشوب فيه توترات كبرية مجيع أحناء العامل.
بالنظر إىل شواغلنا إزاء العدد الكبري من الصراعات املسلحة،
اليت تنطوي على تكلفة إنسانية كبرية ،التزمت بوليفيا بثقافة
احلوار بني األمم من خالل دبلوماسية الشعوب .إن بوليفيا،
مبا لديها من إرادة على التمسك بالقانون الدويل ،وبوصفها
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دولة مساملة ومروجة للثقافة واحلق يف السالم ،تدعو إىل تسوية
املنازعات بالوسائل السلمية ،واملساعي احلميدة ،والدبلوماسية
الوقائية ،وتعددية األطراف ،وعدم التدخل ،واحرتام سيادة
الدول واستقالهلا ،وكلها مبادئ عاملية منصوص عليها يف ميثاق
األمم املتحدة ،ويعرتف هبا اجملتمع الدويل ،كذلك فإهنا أدوات
فعالة لدرء ويالت احلروب وعواقبها .ويف هذا الصدد ،جيب أن
نشدد على ضرورة اعتماد هنج شامل لتحقيق السالم ،ومنع
الصراعات من خالل حتليل أسباهبا اهليكلية ،وإعالء شأن سيادة
القانون ،وتعزيز النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية.
إن بوليفيا بوصفها جزءا من أول منطقة مكتظة بالسكان
يف العامل تعلن خلوها من األسلحة النووية من خالل معاهدة
حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب ،املعروفة باسم معاهدة تالتيلولكو ،وبوصفها جزءا من
أول منطقة نعلن أهنا منطقة سالم ،ترى أن الدول األعضاء يف
األمم املتحدة تواجه حتديا كبريا يتمثل يف تنفيذ معاهدة حظر
األسلحة النووية ،اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف  7متوز/يوليه
 .2017ويف هذا السياق ،ندعو مجيع الدول إىل التوقيع على
أحكامها والتصديق عليها وإنفاذها فورا .وهذه هي أفضل طريقة
لتجنب إمكانية كارثة استخدام هذه األسلحة .أهنا حتمية
أخالقية ودين علينا لألجيال املقبلة.
لقد حان الوقت لكي تلتزم البلدان حبظر استحداث
واختبار وإنتاج وحيازة وامتالك ترسانات األجهزة املتفجرة
النووية ،وهذا هو السبب الذي حيملنا على مناشدة الدول،
وال سيما الدول احلائزة لألسلحة النووية ،إزالة دور األسلحة
النووية أسلحة من مذاهبها وسياساهتا املتعلقة باألمن والدفاع،
واالمتثال التام لتعهداهتا والتزاماهتا القانونية ،من أجل حتقيق
اإلزالة التامة هلذا النوع من األسلحة .وجيب أن ندرك أننا وصلنا
إىل نقطة ال ُتـ َعرٍض فيها تلك األسلحة للخطر ليس فقط تدمري
أمم أو شعوب برمتها ،ولكن كل أشكال احلياة على كوكب
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األرض ألن أي سوء تقدير يف األزمة ،أو خطأ بشري ،أو فشل
ميكانيكي أو حسايب ميكن أن يؤدي إىل أسوأ سيناريو جلميع
الكائنات احلية.
لذلك نكرر معارضتنا إلجراء أي جتربة نووية ،فضال عن
إطالق القذائف التسيارية القادرة على محل أسلحة الدمار
الشامل .وندعو إىل تفكيك أي برنامج نووي أو ما يتصل به
من قذائف تسيارية بطريقة كاملة وميكن التحقق منها وال رجعة
فيها .ومن هنا نرحب بآفاق إخالء شبه اجلزيرة الكورية من
السالح النووي ،والتطورات األخرية اليت نعتربها مشجعة،
كاحلوار بني السلطات العليا لدى األطراف ذات الصلة خالل
مؤمترات القمة اليت تعقد بني الكوريتني ،وكذلك كاملؤمتر الذي
انعقد يف سنغافورة يف حزيران/يونيه من العام املاضي ،وأدى إىل
وقف التجارب النووية والقذائف التسيارية.

15/10/2018

إن تعددية األطراف ينبغي أن تكون املبدأ األساسي جلميع
مفاوضات نزع السالح وعدم االنتشار .وتؤكد بوليفيا من جديد
التزامها بتعزيز تعددية األطراف واحلفاظ عليها والنهوض هبا،
وهلذا السبب نسعى إىل جتديد التزام اجملتمع الدويل باملضي قدما
حنو القضاء قضاء مربما على أسلحة الدمار الشامل وبالتايل
زيادة التوعية باآلثار والكوارث اإلنسانية اليت ميكن أن تنجم
عن استخدام تلك األسلحة ،فضال عن التهديد الذي يشكله
وجودها فقط على العامل.

يف ذلك الصدد ،نعرب عن قلقنا إزاء التقارير املتعلقة
بإمكانية استخدام األسلحة الكيميائية .وتدين بوليفيا حبزم
وبشكل قاطع استخدام األسلحة الكيميائية ،أو استخدام
العناصر الكيميائية كأسلحة ،ألن استخدامها يشكل عمال
إجراميا ال مربر له ،بغض النظر عن الظروف اليت تستخدم يف
إن الدول األعضاء يف األمم املتحدة ملزمة باالمتثال ظلها وعمن يستخدمها ،ألن استخدامها يشكل جرمية جسيمة
للمبادئ األساسية املتضمنة يف ميثاق األمم املتحدة ،اليت ضد القانون الدويل وهتديدا للسلم واألمن الدوليني.
وتلتزم بوليفيا مببادئ حظر استخدام األسلحة يف الفضاء
اعتمدت يف عام  ،1945وال سيما حل املنازعات الدولية عن
طريق استخدام آليات التسوية السلمية .وال ينبغي يف أي نزاع اخلارجي ،وعلى النقيض من ذلك ،تعتقد أن استكشاف الفضاء
استخدام أي نوع من أنواع األسلحة .وعلى النقيض من ذلك ،اخلارجي ينبغي أن يتم ألغراض سلمية حبتة .وهلذا السبب،
ينبغي البلدان أن تسرتشد يف أعماهلا باملفاوضات والدبلوماسية نعتقد أن أي سباق تسلح حمتمل يبعث على القلق .والنظام
واحلوار .وبوليفيا مقتنعة بأننا لن حنقق املزيد من اجملتمعات ذات القانوين املنطبق على الفضاء اخلارجي ال يضمن يف حد ذاته
منع هذا السباق الذي يتطلب التزاما بسيادة القانون واالمتثال
املسؤوليات املشرتكة إال من خالل هذه الوسائل.
يف ذلك السياق ،من الضروري اختاذ تدابري بناء الثقة .ومن هلا ملنع حدوث هذه احلالة.

األمثلة الناجحة على تنفيذ هذه التدابري خطة العمل الشاملة
املشرتكة بشأن الربنامج النووي اإليراين ،اليت أكدت استعداد
األطراف للتوصل إىل اتفاق سلمي وتوافقي .ويعزز هذا الربنامج
النظام الدويل لعدم االنتشار النووي ،ويسهم بشكل عام يف
حتقيق السالم واالستقرار يف الشرق األوسط .ومن املؤسف أن
أحد الطرفني قد ختلى عن هذه املبادرة اهلامة.
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بناء على ذلك ،نكرر دفاعنا عن سيادة القانون من أجل
توطيد وحتسني النظام الدويل لعدم االنتشار .وإن معاهدة عدم
انتشار األسلحة النووية ،واتفاقية األسلحة البيولوجية ،واتفاقية
األسلحة الكيميائية ،وقرار جملس األمن )2004( 1540
والقرارات األخرى ذات الصلة تشكل األساس القانوين لنظام
عدم االنتشار.
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أخريا ،نأسف الستثمار مليارات الدوالرات يف جممع تدبري طوعي إضايف وهام حيدد سلسلة من اخلطوات اليت جتسد
الصناعات العسكرية ،وهي مبالغ باهظة منه كان أحرى إنفاقها تدابري وطنية نُفذت بالفعل ،إضافة إىل األنشطة اجلارية واملتوقعة.
على الصحة أو التعليم من أجل توعية األجيال املقبلة بويالت
وتواصل أرمينيا املشاركة بنشاط يف مبادرات مكافحة
احلرب .ومن مسؤولية جيلنا توفري عامل أكثر عدال وأمنا لألجيال االنتشار ،مثل املبادرة العاملية ملكافحة اإلرهاب النووي،
املقبلة .ولن يتحقق ذلك إال إذا عملنا معا من أجل توطيد عامل وتتشاطر متاما أهدافها الرئيسية الواردة يف بيان املبادئ اخلاص
متعدد األقطاب ،مع وجود قواعد مشرتكة بشأن احرتام األمم هبا .ونعترب املبادرة العاملية ملكافحة اإلرهاب النووي منربا هاما
املتحدة والدفاع عن مجيع التهديدات اليت تتعرض إليها.
لتطوير قدرات الشراكة ،ودراسة أفضل املمارسات والتقنيات
السيد مارغاريان (أرمينيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود بالنيابة املتصلة بالتهديدات أو احلوادث اإلرهابية اليت تنطوي على مواد
عن الوفد األرميين أن أهنئ أعضاء املكتب على تويل رئاسة إشعاعية أو نووية ،وتنسيق األنشطة الرامية إىل تعزيز تبادل
املعلومات فيما بني أفرقة اخلرباء املتعددة التخصصات.
اللجنة وأؤكد هلم تعاوننا ودعمنا الكاملني.

تؤيد أرمينيا بقوة النظم الدولية لعدم انتشار األسلحة
النووية ،مبا يف ذلك معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية واتفاقية
حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية
وتدمري تلك األسلحة واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين
األسلحة البكرتيولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمري تلك
األسلحة ،وغريها من املعاهدات ذات الصلة ،ومجيعها ال غىن
عنها لصون السلم واألمن الدوليني .وتواصل أرمينيا اختاذ موقف
قوي يف دعم الدور االستثنائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف
تيسري أنشطة األمن النووي وتنسيقها فيما بني الدول األعضاء،
وكذلك املنظمات واملبادرات الدولية .وتسهم أرمينيا ،بصفتها
عضوا يف جملس حمافظي الوكالة للفرتة  ،٢٠١٩-٢٠١٧يف
اجلهود اجلماعية الرامية إىل تعزيز هيكل األمن النووي.

وتويل أرمينيا أولوية كربى للتنفيذ الكامل التفاقية األسلحة
البيولوجية من خالل صكوكها على الصعيدين الوطين والدويل.
وقد اختذت أرمينيا خطوات هامة حنو تنفيذ أحكام اتفاقية
األسلحة البيولوجية من خالل إنشاء برنامج للعمل الوطين،
وتواصل ،مبساعدة قيمة من شركائها الدوليني ،تعزيز قدراهتا
الوطنية وقدراهتا يف جمال السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي.
ونعتقد اعتقادا راسخا أن وضع نظام فعال وعملي وشامل
ملراقبة األسلحة التقليدية ،فضال عن التنفيذ الدقيق لاللتزامات
مبوجب معاهدة القوات املسلحة التقليدية يف أوروبا ،أمران
حيويان لتحقيق الشفافية العسكرية وقابلية التنبؤ وحتقيق األمن
على الصعد الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية .وأرمينيا ملتزمة
باحلفاظ على النظام امللزم قانونا لتحديد األسلحة التقليدية يف
أوروبا ،ومتتثل متاما اللتزامات القيود على عدد القوات ،فضال
عن عمليات التفتيش املوقعي وتبادل املعلومات فيما يتعلق
بقواهتا املسلحة مبوجب معاهدة القوات املسلحة التقليدية يف
أوروبا.

ونعلق أمهية كربى على تعزيز األمن النووي على الصعيدين
الوطين والدويل من خالل التصديق على الصكوك القانونية
الدولية وتنفيذها ،فضال عن وضع تشريعات وطنية قوية .وتنفذ
أرمينيا بالكامل التزاماهتا الدولية مبوجب قرار جملس األمن
 ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠وهي عضو يف جمموعة األصدقاء ذات
وبوجه عام ،تلقت أرمينيا هذا العام مثاين زيارات للتفتيش
الصلة .وخطة العمل الوطنية ألرمينيا للفرتة  2020-2015والتقييم مبوجب معاهدة القوات املسلحة التقليدية يف أوروبا،
ووثيقة فيينا لعام  ٢٠١١بشأن تدابري بناء الثقة واألمن الصادرة
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عن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،باإلضافة إىل ترتيبات
ثنائية .وقد أكدت تقارير عمليات التفتيش هذه امتثال أرمينيا
الكامل ،نصا وروحا ،بالصكوك الدولية السالفة الذكر.
وترى أرمينيا أن برنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري
املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه
ومكافحته والقضاء عليه ّ
يشكل أداة هامة هتدف إىل تعزيز
بيئة أمنية أكثر أمانا وسلما على الصعيدين العاملي واإلقليمي.
وال ّ
يشكل االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة
اخلفيفة وتداوهلا مصدرا رئيسيا النعدام األمن فحسب ،بل يعوق
أيضا التنمية االقتصادية واالجتماعية ويسهم يف االنتهاكات
اجلسيمة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
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اإلرهابيني األجانب من السفر إىل مناطق النزاع أو االنتقال
إىل بلدان أخرى ويف التصدي الفعال للمخاطر ذات الصلة.
ويف هذا الصدد ،بدأت احلكومة األرمينية بالفعل يف اختاذ عدد
من اخلطوات والتدابري العملية الرامية إىل كفالة التنفيذ السليم
لألحكام املنصوص عليها يف القرار ،مبا يف ذلك تقدمي نظام
املعلومات املسبقة عن الركاب وأنظمة تسجيل أمساء الركاب.

وندين بشدة أي حماولة لتربير التحريض على العنف
واخلطاب العدواين ومتجيدمها .ومن املهم مبكان متييز ومكافحة
اإليديولوجيات املتطرفة واألصولية املنبثقة من بعض البلدان أو
اجلماعات اإلرهابية أو غريها من اجلماعات اإلجرامية اليت
تشجع على الكراهية واختاذ مواقف متييزية جتاه البلدان اجملاورة
وتسهم أرمينيا إسهاما فعاال يف حتقيق السلم واألمن الدوليني أو األقليات أو أصحاب اهلويات املختلفة.
وما فتئت أرمينيا ،بصفتها إحدى مؤيدي مفهوم املشاركة
من خالل مشاركتها يف خمتلف بعثات حفظ السالم .ونعلق
أمهية خاصة على مشاركتنا يف عمليات حفظ السالم الصادر اإلقليمية ،تعزز فعالية اآلليات اإلقليمية والدور الذي تضطلع به،
هبا تكليف من األمم املتحدة يف لبنان ومايل .واقتناعا منا بأن مبا يف ذلك من أجل صون السلم واألمن الدوليني .وقد كانت
عمليات حفظ السالم ،املنفذة مبوجب الواليات الصادرة عن أرمينيا على الدوام نصريا قويا لبناء الثقة والتعاون اإلقليمي،
جملس األمن وامتثاال هلا ،تكتسي أمهية بالغة يف تعزيز االستقرار وسامهت باستمرار يف املناقشات الرامية إىل تنشيط إطار حتديد
والسالم واألمن ،فإننا عازمون أيضا على مواصلة تعزيز قدراتنا األسلحة وتدابري بناء الثقة واألمن.
يف جمال حفظ السالم .ومن هذا املنطلق ،شاركت أرمينيا يف
ويف اخلتام ،أود أن أؤكد مرة أخرى أن أرمينيا تؤيد تأييدا
تقدمي مبادئ فانكوفر حلفظ السالم ومنع جتنيد واستخدام تاما مبدأ عدم جتزئة األمن الدويل ،مع العلم بأن مجيع البلدان
اجلنود األطفال اجلنود يف تشرين الثاين/نوفمرب  .٢٠١٧وأيدنا تتشاطر املسؤولية عن ضمان السلم واألمن للجميع .وحنن
أيضا إعالن االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات األمم املتحدة ملتزمون بتعزيز القدرات املؤسسية لألمم املتحدة يف هذه
حلفظ السالم الذي أطلقه األمني العام يف أيلول/سبتمرب من هذا اجملاالت ،ونقف على أهبة االستعداد لإلسهام يف أعمال اللجنة
العام يف إطار مبادرته للعمل من أجل حفظ السالم.
من خالل احلوار البناء.

وندين بشكل قاطع اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره
السيدة بافداج كوريت (سلوفينيا) (تكلمت باإلنكليزية):
بصرف النظر عن الدوافع واألسباب .ويف سياق التصدي أود أن أبدأ بتهنئة السفري جينغا على تويل دور الرئيس ،وبالطبع
للتهديدات الناشئة عن املقاتلني اإلرهابيني األجانب أو أعضاء املكتب أيضا ،وأمتىن هلم كل النجاح يف مساعيهم.
املتصلة هبم ،ميثل اختاذ قرار جملس األمن )٢٠١٧( ٢٣٩٦
يف كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٧معلما هاما يف منع املقاتلني
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ونشجع مجيع الدول على االستمرار يف تنفيذ
وعالوة على البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد اجملاالت الثالثةّ ،
األورويب (انظر  ،)A/C.1/73/PV.2أود أن أضيف بعض العناصر معاهدة عدم االنتشار.
بشأن رأي سلوفينيا يف خطة األمني العام لنزع السالح وكيفية
ويف رأينا ،ال يتطلّب النزع الفعال والقابل للتحقق والذي
تنفيذها هلا بالفعل فضال عن كيفية إسهامنا يف تأمني مستقبلنا ال رجعة فيه لألسلحة النووية توفّر الظروف التقنية واألمنية
املشرتك.
املالئمة فحسب ،بل واملشاركة النشطة من جانب الدول احلائزة
ويف جمال يصفه األمني العام بأنه “نزع السالح من أجل
إنقاذ البشرية” ،جند أنه من غري املقبول أن يستمر استخدام
األسلحة الكيميائية  -يف العراق وسورية وماليزيا واململكة
املتحدة  -يف االنتشار .وتدعم سلوفينيا بقوة جماالت عدم
االنتشار وحتديد األسلحة ونزع السالح من خالل حظر أسلحة
الدمار الشامل .ونرى أن استخدام األسلحة الكيميائية ،مبا يف
ذلك استخدام أي مواد كيميائية سامة كأسلحة ،من جانب
دول أو جهات فاعلة من غري الدولّ ،
يشكل انتهاكا للقانون
الدويل وقد يصل إىل جرمية حرب أو جرمية ضد اإلنسانية.
وتتمثل مسؤولية اجملتمع الدويل يف الوقوف ضد اإلفالت من
العقاب ،وحتديد مرتكيب تلك األفعال وحماسبتهم.

لألسلحة النووية .لذلك ستؤيد سلوفينيا القرارات اليت تُرّكز على
حتقيق نتائج عملية وملموسة تتعلق بالنهج التدرجيي لنزع السالح
النووي ،مثل معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ،والتحقق
من نزع السالح النووي ،وحظر إنتاج املواد االنشطارية ألغراض
صنع األسلحة النووية ،وإقامة مناطق خالية من األسلحة النووية
واحلفاظ عليها.

ونُثين على الدور الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة
الذرية يف كفالة استمرار إيران يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب خطة
العمل الشاملة املشرتكة ،كجزء من اهليكل العاملي لعدم االنتشار
النووي ،وهو أمر بالغ األمهية بالنسبة ألمن املنطقة .وما دامت
إيران حترتم التزاماهتا ،فإننا نؤكد جمدداً دعمنا خلطة العمل الشاملة
وحتقيقا هلذه الغاية ،ندعم عمل منظمة حظر األسلحة املشرتكة.
الكيميائية وتنفيذ قرارها بشأن إنشاء آلية إلسناد استخدام
ونرحب بالتطورات والقرارات املتخذة على مستوى رفيع
ّ
األسلحة الكيميائية .وباإلضافة إىل ذلك ،انضمت سلوفينيا يف فيما خيص مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،وننتظر تنفيذها.
نيسان/أبريل إىل الشراكة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب وتؤيد سلوفينيا مجيع اجلهود الدبلوماسية الرامية إىل حتقيق نزع
على استخدام األسلحة الكيميائية.
السالح النووي الكامل والقابل للتحقق والذي ال رجعة فيه يف

وفيما يتعلق باألسلحة النووية ،حنن نعتقد اعتقاداً راسخاً
بأن علينا حتقيق هدفنا املشرتك املتمثل يف عاملٍ ٍ
خال من هذه
األسلحة عن طريق التحقيق التدرجيي للتنفيذ الكامل ملعاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية .ويف رأي سلوفينياّ ،
تظل معاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية حجر الزاوية يف نزع السالح
النووي ،وعدم االنتشار النووي ،وتطوير تطبيقات الطاقة النووية
لألغراض السلمية .ونعتقد أنه قد أحرز تقدم يف مجيع تلك
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شبه اجلزيرة الكورية .وحىت ذلك احلني ،سنواصل اإلنفاذ الصارم
للجزاءات احلالية وندعو مجيع الدول إىل القيام بذلك أيضاً.
وحنث مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على االمتثال لقرارات
ّ
جملس األمن ذات الصلة ،وندعوها إىل التصديق على معاهدة
احلظر الشامل للتجارب النووية ،ومن مث املساعدة يف دخول
املعاهدة حيز النفاذ ،وأن تعود إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة
النووية وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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وإذ أنتقل إىل اجلزء الذي ينقذ األرواح من جدول األعمال
املتعلق بنزع السالح ،أود أن أسلط الضوء على ضرورة االحرتام
التام للقانون الدويل اإلنساين والتزام مجيع األطراف باالمتناع
عن استخدام األسلحة اليت ال متيز بني املقاتلني واملدنيني.
وتشعر سلوفينيا بالقلق إزاء ارتفاع عدد ضحايا األلغام والذخائر
العنقودية.

15/10/2018

اجلديدة عدداً من املسائل األخالقية والقانونية واملعنوية والتقنية
تعرض للخطر
اليت حتتاج إىل الدراسة بشكل واف ،وجيب أال ّ
تنفيذ القانون الدويل اإلنساين .ومن الضروري احلفاظ على
استقاللية السيطرة البشرية على األساليب احلاسوبية مع إمكانية
التدخل البشري يف مجيع مراحل منظومات األسلحة الفتاكة
ذاتية التشغيل.

ّ
ويشكل تقدمي املساعدة لضحايا األلغام جتسيداً حقيقياً
لروح اتفاقية أوتاوا واتفاقية الذخائر العنقودية .إن االلتزام جتاه
مجيع الضحايا وأسرهم يعين يف كثري من األحيان تقدمي الرعاية
مدى احلياة .وما فتئت سلوفينيا نشطة أيضاً يف هذا اجملال من
خالل الصندوق االستئماين الدويل لتعزيز األمن البشري ،الذي
أنشأته احلكومة السلوفينية قبل ٢٠عاماً ،للمساعدة يف حل
األزمات اإلنسانية النامجة عن األلغام املضادة لألفراد وغريها
من الذخائر غري املنفجرة من خملفات احلرب يف جنوب شرق
أوروبا .ويشارك الصندوق االستئماين الدويل اليوم بنشاط يف
وجيب االعرتاف بأمهية البعد اجلنساين ومشاركة املرأة يف
العديد من املناطق والبلدان املتضررة من األلغام يف العامل ،حيث مجيع عمليات صنع القرار .كما أن محاية وتعزيز حقوق املرأة
استجاب ،بالتعاون مع اجلهات املاحنة األخرى ،الحتياجات هي إحدى أولويات السياسة اخلارجية الوطنية لدينا .وكانت
األطفال والبالغني الذين تضرروا من النزاعات.
سلوفينيا أيضاً من املبادرين بإطالق فرع فيينا للمبادرة الدولية
وبعد معرفة أن خمزوناتنا من الذخائر العنقودية ،اليت أرسلت ملناصري املساواة بني اجلنسني.
إىل بلد من الشركاء املنفذين من أجل تدمريها يف عام ،٢٠١١
وبصفتنا مراقباً يف مؤمتر نزع السالحُ ،سررنا ملتابعة أعمال
مل تُد ّمر بشكل كامل وال رجعة فيه من جانب مقدم اخلدمة يف اهليئات الفرعية بشأن بنود جدول أعمال املؤمتر .ونتطلّع إىل
ذلك الوقت ،عملنا بال كلل لضمان التدمري الكامل للعناصر املسامهة يف املناقشات بشأن التحديات احلالية والبحث عن
املتبقية من الذخائر .ومن دواعي سروري البالغ أن أبلغ اللجنة حلول .كما أننا نأمل يف اختاذ قرارات إجيابية بشأن توسيع
بأن املخزونات السلوفينية من الذخائر العنقودية قد ُد ّمرت عضوية مؤمتر نزع السالح لضمان العاملية والشفافية والتعددية.
بشكل كامل وال رجعة فيه يف  ١٢نيسان/أبريل .ولذلك فقد
السيد دياموندز (ناميبيا) (تكلم باإلنكليزية) :أوّد أن أهنئ
أوفت سلوفينيا بكل التزاماهتا الناشئة عن املادة  ٣من االتفاقية
السفري جينغا على توليه رئاسة اللجنة وأن أؤكد له تعاون وفد
قبل املوعد النهائي.
بلدي الكامل خالل الدورة الثالثة والسبعني للجمعية العامة.
أتطرق إىل نزع
وأوّد أن أنتقل إىل القانون الدويل اإلنساين و ّ
السالح من أجل األجيال القادمة .تُثري تكنولوجيات األسلحة
وتؤيّد سلوفينيا بقوة الفكرة املعرب عنها يف خطة نزع السالح
القائلة بتعزيز الشراكات من أجل نزع السالح .وعلينا أن نأخذ
يف االعتبار عالقات التآزر ضمن منتديات األمم املتحدة مثل
برنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية
واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه،
ومعاهدة جتارة األسلحة ،وكذلك فيما بني خمتلف املنظمات
واملنتديات ،مثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،وترتيب
فاسنار ،ومكتب شؤون نزع السالح.
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تؤمن ناميبيا بأن التنفيذ غري االنتقائي ملعاهدة عدم انتشار
األسلحة النووية أمر أساسي لنزع السالح وعدم االنتشار
واالستخدام السلمي للطاقة النووية .ويف هذا الصدد ،نؤّكد من
جديد التزامنا القوي بتعددية األطراف باعتبارها حجر األساس
للحوكمة العاملية .ولذلك ،فإننا نتطلع إىل املؤمتر االستعراضي
للمعاهدة لعام .٢٠٢٠

تؤكد ،يف هذا الصدد ،على احلاجة امللحة إىل حتسني مشاركة
املرأة على مجيع املستويات يف املناقشات ويف عمليات صنع
القرار املتعلقة باألمن الدويل ونزع السالح .ويكفي القول بأن
القرار  )٢٠٠٠( ١٣٢٥بشأن املرأة والسالم واألمن ،الذي
اختذه جملس األمن يف عام  ٢٠٠٠وتشرفت ناميبيا بقيادته،
يلزم مجيع الدول األعضاء ببذل تلك اجلهود .وهلذا السبب،
ندعو مرة أخرى مجيع الدول األعضاء إىل تعزيز مشاركة املرأة يف
جدول األعمال العاملي للسالم واألمن ،مبا يف ذلك آليته لنزع
السالح.

القائلة بأن األسلحة النووية ضما ٌن للسالم ،ألن تلك اخلرافة
تناقض متاماً روح معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.

وقد دفعنا احرتام سيادة القانون والدميقراطية والتضامن
الدويل إىل التوقيع على اتفاقية الذخائر العنقودية يف كانون
األول/ديسمرب  ٢٠٠٨والتصديق عليها يف حزيران/يونيه
 ،٢٠١٨عالوة على تنفيذ خطة العمل الوطنية ملنع االجتار غري
املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه
ومكافحته والقضاء عليه .ومبا أهنا أحدث دولة تصبح طرفا
يف االتفاقية ،تتطلع ناميبيا إىل عقد االجتماع التاسع للدول
األطراف يف اتفاقية الذخائر العنقودية ،املقرر عقده يف جنيف
يف عام  .٢٠١٩ومنذ أن أصبحت ناميبيا طرفا يف معاهدة
جتارة األسلحة يف عام  ،٢٠١٤ما فتئت تشارك بنشاط يف

وتؤيد ناميبيا املوقف النبيل الذي اختذته حمكمة العدل
الدولية يف الفتوى اليت أصدرهتا عام  ١٩٩٦بشأن مشروعية
التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها ،اليت تنص ،يف مجلة
إن املناطق اخلالية من األسلحة النووية اليت أنشأهتا معاهدات
أمور ،على أن“ :التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها خمالف
عموما لقواعد القانون الدويل الساري يف حالة النزاع املسلح ،تالتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبليندابا ومعاهدة إنشاء منطقة
وخاصة مبادئ القانون اإلنساين وقواعده” ( ،A/51/218املرفق ،خالية من األسلحة النووية يف وسط آسيا ،عالوة على مركز
منغوليا كدولة خالية من األسلحة النووية ،هي خطوات إجيابية
الفقرة .)105
ونؤيد ،يف ذلك السياق ،الدعوة إىل حترمي األسلحة النووية وتدابري هامة لتعزيز نزع السالح النووي وعدم انتشار األسلحة
برمتها .وقد عب األمني العام متاماً عن رأينا يف االحتفال باليوم النووية .ومن اآلن فصاعدا ،تؤيد ناميبيا تأييدا تاما إنشاء منطقة
ّ
ّ
وذكرنا بأن األسلحة خالية من األسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل يف
الدويل لإلزالة الكاملة لألسلحة النوويةّ ،
النووية حتمل هتديداً وجودياً للبشرية ،وبأن“ :العاملَ الوحي َد الشرق األوسط .ونثين على إطالق األمني العام ،يف أيار/مايو،
اآلمن من استعمال األسلحة النووية هو العاملُ اخلايل متاماً من جلدول أعمال نزع السالح الشامل باعتباره خطوة يف االجتاه
َ
األسلحة النووية نفسها” .وجيب أن نقف معاً ضد األسطورة الصحيح.

إن اخلطر الذي يتهدد البشرية من جراء استمرار وجود
األسلحة النووية وإمكانية استخدامها ،أو التهديد باستخدامها،
قد ثبتت صحته خالل العام املاضي .ويف الواقع ،فإن التهديد
باستخدام أسلحة الدمار الشامل ،مبا يف ذلك األسلحة النووية
واألسلحة الكيميائية ،يسلّط الضوء على قلقنا إزاء التعقيدات
حول نزع السالح واألمن الدويل.
ولذلك ،جيب أن تسري اجلهود الرامية إىل عدم االنتشار
النووي بالتوازي مع جهود نزع السالح النووي .وتود ناميبيا أن
1832095
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املداوالت ذات الصلة ،مبا يف ذلك املؤمتر الرابع للدول األطراف
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن
يف معاهدة جتارة األسلحة الذي اختتم مؤخرا ،والذي عقد يف للوفود اليت طلبت الكلمة ملمارسة حقها يف الرد .وأود أن أذكر
طوكيو يف آب/أغسطس .ونتوقع التصديق على املعاهدة يف مجيع الوفود ،يف هذا الصدد ،بأن البيان األول يقتصر على ١٠
املستقبل غري البعيد.
دقائق والبيان الثاين على مخس دقائق.
السيد بيلوسوف (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :أود
أن أمارس حقي يف الرد ،لشرح موقف االحتاد الروسي بشأن
عدد من البيانات اليت أُديل هبا يوم اجلمعة املاضي ،املوافق ١٢
تشرين األول/أكتوبر (انظر .)A/C.1/73/PV.6

إن تأثري أنشطة الفضاء اخلارجي على املصاحل املشرتكة
للبشرية كبري لدرجة أنه يتعني علينا أن نعرتف باحلق السيادي
واملشروع غري القابل للتصرف جلميع الدول يف استكشاف
واستخدام الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية حصرا .ونرفض
أي عمل ينكر أو ينتهك حق أية دولة يف االستخدامات
يف البداية ،أشكر ممثلة جورجيا على إثارة املسألة البالغة
السلمية للفضاء اخلارجي لصاحل البشرية مجعاء.
األمهية املتمثلة يف ضمان األمن يف القوقاز .ومما يؤسف له
تشارك ناميبيا بنشاط ،بوصفها إحدى الدول الرئيسية أن بياهنا مل يتضمن إطالقا أي منظور بشأن السياق التارخيي
املنتجة لليورانيوم ،يف أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الذي تطورت فيه احلالة األمنية الراهنة يف منطقة القوقاز ،والذي
أجل تعزيز االستخدامات السلمية للمواد النووية لعالج السرطان يستحيل من دونه فهم احلالة يف جورجيا وأوسيتيا اجلنوبية
واإلنتاج الزراعي وتوليد الطاقة .ونشدد على حق البلدان النامية وأخبازيا .ومن الواضح أن الوفد اجلورجي كان يأمل االستفادة
غري القابل للتصرف يف تطوير الطاقة النووية وإجراء حبوث من حقيقة أن قلة فحسب من احلضور على علم أو حىت يعرفون
بشأهنا واستخدامها لألغراض السلمية دون متييز .ويساورنا أي شيء على اإلطالق عن األحداث اليت أدت إىل احلالة
القلق إزاء استمرار فرض قيود ال مربر هلا على الصادرات املعقدة الراهنة يف القوقاز.
إىل البلدان النامية من املواد واملعدات والتكنولوجيا لألغراض
وأود أن أُذكر اللجنة بأن نظام ميخائيل ساكاشفيلي
السلمية .ومن مث ،فإننا نعتقد أن إنتاج وحيازة املواد النووية ،ألي قام بعمل متهور وغري إنساين ،يف ليلة  ٧و  ٨آب/أغسطس
غرض خبالف األغراض السلمية ،ال يشكل ضمانا مستداما  ،٢٠٠٨ضد شعب أوسيتيا اجلنوبية الصغرية .فلتنظروا إىل
لتحقيق األمن .وحتث ناميبيا مجيع الدول احلائزة لألسلحة املعاناة اليت كابدها أكثر من  ١ ٤٠٠من املدنيني يف أوسيتيا
النووية على االضطالع بدور قيادي من خالل خفض ترساناهتا اجلنوبية ،أي أكثر من  ١٠يف املائة من جمموع سكاهنا ،بسبب
النووية هبدف النزع الكامل للسالح النووي يف هناية املطاف .عدوان القوات املسلحة اجلورجية .وعالوة على ذلك ،أسفر
واآلن وبعد مرور قرابة عقدين على بدء القرن احلادي والعشرين ،ذلك العمل االستفزازي املشني عن مأساة جلورجيا وروسيا على
فإن إضفاء الطابع العاملي على نزع السالح النووي ال يزال أمرا السواء .فقد كان من بني ضحاياه حفظة سالم روس ،القى 9
وجيها كما كان دائما.
منهم مصرعهم وأصيب  ٤٠جبروح ،يف حني مات أيضا جنود
أخريا ،حنث مجيع األطراف يف خطة العمل الشاملة املشرتكة جورجيون ،مت جرهم رغما عنهم إىل هذه املغامرة الطائشة .وأكد
على الثبات يف التزامها باالتفاق.
التحقيق الدويل يف األفعال اليت أقدم عليها نظام ساكاشفيلي
تأكيدا تاما جرمه ومربرات العملية اليت نفذها االحتاد الروسي
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هبدف إحالل السالم ،واليت كفلت كذلك عدم سقوط عدد
أكرب من اخلسائر البشرية.
ومتثلت النتيجة السياسية للعمل العدواين ضد أوسيتيا اجلنوبية
يف إنشاء دولتني تتمتعان بالسيادة على األراضي اجلورجية ،جلأتا
إىل االحتاد الروسي للمساعدة ،حيث أهنما تفتقران إىل القدرة
على ضمان أمنهما بالشكل املناسب .وتنتشر حاليا وحدات
عسكرية روسية على أراضي أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا املستقلتني،
استنادا إىل معاهدات ثنائية .ويتمثل اهلدف الوحيد لنشرها يف
ضمان أمن هاتني الدولتني املستقلتني اجلديدتني يف القوقاز.
وأود أن أشدد على أن أفرادنا العسكريني قد جنحوا ،حتت
إشراف دويل ،يف االضطالع مبهامهم على مدى السنوات
العشر املاضية ،على الرغم من أن بعض القوى السياسية يف
جورجيا ما زلت تتوهم إمكانية القيام بعمل انتقامي عنيف .إن
احلالة يف املنطقة تتصف باهلدوء والسالم وتشجع على التعايش
السلمي بني شعوب جورجيا وأوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا .وذلك
بدوره يساعد على تيسري احلوار السلمي بني األطراف يف إطار
عملية جنيف ،على الرغم من أن سلوك السلطات اجلورجية ،يف
ذلك الصدد ،أبعد ما يكون عن الصواب.
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الوحدات العسكرية الروسية يف ترانسنيسرتيا وقوامها ٤٠٠
فرد عسكريني تنفيذ بعثة حلفظ السالم يف اتساق مع واليتها
الدولية ،مع وجود  1 000جندي آخرين يعملون على تنفيذ
مهام حمددة .ومما ال شك فيه أن هذه الوحدات ال تشكل
هتديدا ألمن مجهورية مولدوفا أو أي بلدان أخرى يف املنطقة.
وكما هو احلال يف جورجيا ،فإن ضرورة الوجود العسكري
الروسي هناك تتعلق باألحداث التارخيية املأساوية اليت وقعت
يف أوائل عقد التسعينات من القرن املاضي عند اندالع احلرب
األهلية يف األراضي املولدوفية وهددت بالقضاء على عشرات
اآلالف من السكان .لكن وبفضل جهود اجلنود الروس مت وقف
النزاع وأعلنت هدنة هشة بني ترانسنيسرتيا وبقية أحناء مجهورية
مولدوفا استمرت لـ  ٢٥عاما.
ونرى أن قرار اجلمعية العامة  ٢٨٢/٧٢املقدم مببادرة من
مجهورية مولدوفا واملتخذ يف  ٢٢حزيران/يونيه ،بشأن االنسحاب
الكامل وغري املشروط للقوات العسكرية األجنبية من أراضيها،
عبارة عن وثيقة استفزازية هتدف إىل ضمان موافقة اجملتمع
الدويل يف حالة حدوث عملية مسلحة ضد ترياسبول بدعوى
ضرورة احلفاظ على السالمة اإلقليمية للدولة ،وهو شعار بسيط
وميكن فهمه .وإذا ما ن ّفذت هذه اخلطط فسوف نرى صفحة
دموية أخرى يف تاريخ مولدوفا وحتركات مشينة من جانب قادهتا
الساعني إىل حل مسألة ترانسدنيسرتيا بأي وسيلة ممكنة ما عدا
احلوار السياسي املوضوعي من خالل الشكل الدويل القائم.

ويأمل االحتاد الروسي أن يسود احلس السليم بني قادة
جورجيا احلاليني ،وأن يتحلوا خبصال املوضوعية واإلنصاف
واحلكمة املميزة للشعب اجلورجي يف حتليل الوضع يف منطقة
القوقاز ،وأن تبذل القيادة كل ما يف وسعها للمساعدة يف تيسري
والوجود العسكري الروسي يف القوقاز وترانسنيسرتيا مشروع
عملية سياسية ترمي إىل تسوية املشاكل املستمرة يف املنطقة.
وكما كان عليه يف املاضي ،فإن االحتاد الروسي مستعد للمشاركة ومربر تارخييا وسياسيا واقتصاديا ومتجذر ،وما فتئ يؤدي دورا
إجيابيا يف ضمان االستقرار اإلقليمي على مدى زمين طويل.
يف أي حوار مفتوح وصريح وغري متحيز.
ويود وفد االحتاد الروسي أيضا أن يشكر املمثل الدائم
جلمهورية مولدوفا لدى األمم املتحدة على طرح الوضع الصعب
السائد يف بلده فيما يتعلق مبضي ما يزيد على  ٢٥عاما من
املشاكل املستمرة يف التوصل إىل تسوية يف ترانسنيسرتيا .وتواصل
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ووردت يف يوم اجلمعة عدة إشارات إىل تعزيزات للجيش
الروسي يف حوض البحر األسود والقرم .وأود أن أوضح أن
الوحدات االتابعة للقوات املسلحة الروسية مل تغادر املنطقة
أبدا بل يستمر نشرها يف األراضي الروسية ويف أراضي الدول
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الصديقة على أساس قانوين متاما .ويتمثل الغرض من الوجود
العسكري الروسي يف املنطقة يف محاية مصاحل بلدنا وحلفائنا
املشروعة واحليوية ،فضال عن محاية سالمتنا اإلقليمية والسكان
املقيمني يف املنطقة .وأي ادعاءات بأن روسيا تواصل تركيز
قدراهتا اهلجومية العسكرية يف منطقة البحر األسود مبا ّ
ميكنها
من استخدام القوة يف أوروبا أو الشرق األوسط أو مشال أفريقيا
لكن ولضمان حسن إطالع اللجنة األوىل على احلقائق،
ليست سوى ادعاءات سخيفة.
أود أن أقول أوال وقبل كل شيء أننا نرفض رفضا قاطعا مجيع
وأود أن أرد مرة أخرى على تلميحات زميلي الربيطاين االهتامات الكاذبة املوجهة لنا بشأن اإلرهاب .ومن اجلدير
إىل احتمال أي تورط روسي يف حادثة ساليزبري .وبعد ستة باملالحظة أيضا أن هذه االهتامات مل توجه إلينا إال اآلن ،مع
أشهر من التحقيقات اليت أجرهتا أجهزة االستخبارات وإنفاذ أن احلرب يف سورية قد بلغت سلفا عامها السابع اآلن .وأود أن
القانون الربيطانية يف احلادث الذي مت فيه تسميم أفراد عائلة أشدد على أن جورجيا ال تزال تتسم بالشفافية واالنفتاح أمام
سكريبال ،فنحن موقنون من وجود ثالث حقائق بعينها ال غري .مجيع آليات الرصد الدولية .ويف واقع األمر ،فقد واصلنا التعاون
أوالها حماولة وقعت قبل ستة أشهر لتسميم أحد مواطين االحتاد الوثيق مع املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة
الروسي مبادة كيميائية فعالة .ثانيا ،وقعت تلك اجلرمية يف أراضي جمللس األمن ،اليت زارت جورجيا يف هذا الصيف .وعالوة على
اململكة املتحدة .ثالثا ،رفضت السلطات الربيطانية رفضا قاطعا ذلك ،أق ّدم هنا بعض احلقائق ردا إىل إشارة املمثل السوري إىل
التعاون مع االحتاد الروسي .وال يصمد أي مما تبقى من تلك االدعاء الشائن من قبل االحتاد الروسي بأن مركز ريتشارد لوغار
التحقيقات أمام أي فحص نقدي ناهيك عن أي خربة موثوقة .لبحوث الصحة العامة يف تبليسي ليس سوى وكالة عسكرية
وعالوة على ذلك ،استخدمت السلطات الربيطانية هنجا خاصا تابعة للواليات املتحدة ُ
وتري فيه جتارب خطرية وتُصمم فيه
يف التحقيق يف هذه اجلرمية الفظيعة والالإنسانية .حيث قررت األسلحة البيولوجية .فاملركز عبارة عن مؤسسة مفتوحة حتت
أوال حتديد طرف مذنب وتوجيه االهتام إىل روسيا ،مث بدء رعاية مركز جورجيا الوطين ملكافحة األمراض والصحة العامة،
التحقيقات اليت حاولت فيها حتوير احلقائق امللموسة على حنو الذي ميتثل امتثاال كامال لألحكام وااللتزامات املنصوص عليها
ما مبا يناسب إجابتها احملددة سلفا .ولئن كان يعترب هذا هنجا يف اتفاقية األسلحة البيولوجية ،ويتسق كذلك مع املعايري الدولية
متحضرا للتحقيق يف جرمية وقعت يف بريطانيا العظمى ،فمن للسالمة واألمن البيولوجيني .واهلدف الرئيسي للمركز هو محاية
الواضح أنه نتاج حضارة بائدة وشديدة التخلف فيما يتعلق جورجيا واملنطقة بأسرها من األمراض املعدية عن طريق أنشطة
بالقانون.
الكشف املبكر واملراقبة الوبائية والبحث العلمي .ولتأكيد
السيدة إمنادزه (جورجيا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن شفافيتها واستعدادها للتعاون ،قدمت جورجيا دعوة ودية جلميع
أمارس حقي يف الرد فيما يتعلق هباتني املسألتني .أوالمها البيان الدول األطراف يف االتفاقية لعملية استعراض األقران يف جمال
الذي أدىل به ممثل اجلمهورية العربية السورية خالل جلستنا االمتثال ،جرت يف يومي  ١٤و  ١٥تشرين الثاين/نوفمرب .وبفتح
األخرية (انظر  .)A/C.1/73/PV.6ومن األمور بالغة الداللة أن مرفقها املمتثل ألحكام اتفاقية األسلحة البيولوجية جلميع الدول
يديل بتعليقات عن بلدي ممثل نظام ارتكب جرائم بشعة ضد
اإلنسانية ،مبا يف ذلك استخدام األسلحة الكيميائية .ويصادف
ذلك أن مجيع تلك املزاعم تردد عبارات الدعاية الروسية املعروفة
جيدا .ولذلك السبب كان وفد بلدي يشكك يف مدى جدوى
التصدي هلذه االدعاءات السخيفة يف هذا احملفل.

34/43

1832095

15/10/2018

A/C.1/73/PV.7

األطراف املعنية ،تؤكد جورجيا استعدادها لبناء الثقة وتعزيزها
السيد وود (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
مع الدول األطراف يف امتثال لالتفاقية .ومن اجلدير بالذكر أن باإلنكليزية) :آخذ الكلمة ملمارسة حقي يف الرد على التعليقات
ممثلي االحتاد الروسي قد رفضوا املشاركة يف هذه الزيارة.
اليت أدىل هبا ممثل إيران يف وقت سابق.
وأخرياً ،نأسف ألن اجلمهورية العربية السورية قد أصبحت
ناطقاً باسم االحتاد الروسي ،بعد ختليها عن أي شكل من
أشكال الدولة اليت كانت عليها ذات يوم .وهذا واضح ليس
فيما يتعلق مبسألة جورجيا فحسب ،بل أيضاً يف كل مسألة
فسر قرارها املشني باالعرتاف مبا يسمى
أخرى .كما أن هذا يُ ّ
استقالل املناطق احملتلة يف جورجيا ،وبالتايل إضفاء الشرعية على
التطهري العرقي واجلرائم األخرى املرتكبة على األراضي اجلورجية.
وفيما يتعلق بالبيان الذي استمعنا إليه للتو من ممثل روسيا،
أوّد أن أؤكد على أن الغزو واحلرب الكاملة النطاق واالحتالل
أعمال عدوان ضد دولة ذات سيادة .وعالوة على ذلك ،فإن
هذه اإلجراءات تنتهك كل املبادئ والقواعد األساسية اليت متثلها
تعرض مئات اآلالف
األمم املتحدة .ونتيجة للعدوان الروسيّ ،
من اجلورجيني إىل التطهري العرقي .ومل متتثل روسيا ألحكام
اتفاق وقف إطالق النار لعام  ٢٠٠٨الذي جاء بوساطة من
االحتاد األورويب .وأود أن ّ
أذكر اللجنة بأن هذا االتفاق قد ُوقّع
من جانب الرئيس الروسي ،وما على االحتاد الروسي إال الوفاء
بالتزاماته الدولية.

وأوّد أن أقول إن حكومة بلدي ترّكز على هنج شامل جيعل
ويتصدى
حدوث اخرتاق نووي إيراين أمراً بعيد املنال دائماً،
ّ
لربنامج إيران للقذائف التسيارية ،ولدعمها لإلرهاب ،ولسلوكها
املزعزع لالستقرار والنتهاكاهتا حلقوق اإلنسان .لقد مت االتفاق
على خطة العمل الشاملة املشرتكة أم ً
ال يف أن يؤدي ذلك إىل
حتسن سلوك إيران يف جماالت أخرى ،ولكن هذا مل حيدث.
ّ
وبدالً من ذلك ،أصبح سلوك إيران أكثر عدوانية ،مهدداً
الواليات املتحدة ومصاحلنا حتت غطاء االتفاق .إن سلوك
إيران املزعزع لالستقرار يف املنطقة ،وتطويرها ونشرها للقذائف
التسيارية ،ودعمها للمقاتلني ولوكالئها ،وسجلّها املشني يف
حقوق اإلنسان ّ
ملحة مل تُعاجلها خطة العمل
تظل مجيعاً شواغل ّ
الشاملة املشرتكة.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن كشف إسرائيل على املأل مؤخراً
حصوهلا على حمفوظات من الوثائق من عمل إيران السابق
على األسلحة النووية قد سلّط الضوء على املخاطر الكامنة
يف ما يسمى “تقا ُدم القيود” يف خطة العمل بشأن برنامج
إيران النووي .وبدالً من أن تنهي إيران عملها على األسلحة
النووية يف املاضي بصورة تامة ،فقد حافظت بعناية على الوثائق
والبحوث بشأن تصاميم األسلحة النووية .وهلذه األسباب،
انسحب الرئيس ترامب من االتفاق ،الذي أخفق يف محاية
املصاحل األمنية الوطنية ألمريكا.

وبدالً من ذلك ،يواصل االحتاد الروسي بناء قدراته العسكرية
وعملية الضم حبكم األمر الواقع ملنطقيت أخبازيا وتسخينفايل يف
يسمى مبعاهدات التكامل ،اليت
جورجيا من خالل تنفيذ ما ّ
تتوخى اإلدماج التام للمناطق احملتلة من جورجيا يف نظام روسيا
ّ
العسكري واالقتصادي االجتماعي .وندعو مرة أخرى االحتاد
وهندف اآلن إىل ممارسة كل ما يلزم من ضغط لتغيري سلوك
الروسي إىل االمتثال لقواعد القانون الدويل وسحب القوات إيران والسعي إىل إطار جديد ميكنه أن حيل شواغلنا .وإذ نتطلع
العسكرية غري القانونية من إقليم جورجيا.
إىل املستقبل ،فإننا نسعى إىل اتفاق يعاجل بصورة شاملة سلوك
إيران املزعزع لالستقرار  -وليس برناجمها النووي فحسب ،بل
أيضاً برنامج القذائف ودعم اإلرهاب وسلوكها اإلقليمي املؤذي
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تغي
السيد روباتجازي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
كذلك .إن الضغط بفرض اجلزاءات سيزداد إيالماً ما مل ّ
إيران املنحى غري املقبول وغري املفيد الذي اختارته لنفسها باإلنكليزية) :أود أن أمارس حقي يف الرد فيما يتعلق باالهتامات
وللشعب اإليراين.
والتعليقات غري املنطقية اليت أدىل هبا ممثل الواليات املتحدة.
وال ميكن أن يبدأ ختفيف اجلزاءات وإعادة إرساء العالقات
التجارية والدبلوماسية الكاملة مع الواليات املتحدة والتعاون
االقتصادي معها إال عندما نرى أن إيران جا ّدة بشأن تغيري
سلوكها املؤذي .وقد قال الرئيس ترامب إنه مستعد للدخول يف
حوار مع إيران بغية إجياد حلول ملسائل األمن الوطين العاجلة.
وتتطلع الواليات املتحدة إىل التزام إيران بأهنا على استعداد
إلحداث تغيريات جوهرية يف سلوكها.

لقد كان واضحاً من تعليقات سفري الواليات املتحدة
عد ُم امتالكه تفسرياً النسحاب بلده من خطة العمل الشاملة
املشرتكة ،األمر الذي انتهك التزاماهتا الدولية والتزاماهتا مبوجب
خطة العمل الشاملة املشرتكة وقرار جملس األمن ٢٢٣١
( .)٢٠١٥وهذا اجتاه بتنا نشهده من جانب الواليات املتحدة:
خلط كل األوراق ،وتشويش الوقائع وإهبامها ،واختالق األوهام
والروايات الزائفة عن السبب الذي من أجله تنتهك التزاماهتا
الدولية والتزاماهتا مبوجب القانون الدويل.

السيد ليفون (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :أجد لزاماً
علي أن آخذ الكلمة بعد االهتامات املشينة املوجهة ضد بلدي
من جانب ممثل إيران .ولن أستفيض يف هذه السخافات،
ألهنا ال تستدعي النظر اجلاد فيها .وال أوّد إال أن ّ
أذكر مجيع
الوفود يف هذه القاعة اليوم بأن إيران هي الدولة الرئيسية الراعية
لإلرهاب يف العامل وأكرب ناشر يف العامل لألسلحة الصغرية
واألسلحة اخلفيفة واألسلحة الثقيلة والصواريخ والقذائف وغريها
من التكنولوجيات ذات الصلة .إن قواهتا ووكالئها ال يألون وقتاً
وال جهداً يف التدريب على األعمال اإلرهابية ومتويلها وتنفيذها
يف مجيع أحناء العامل  -بصورة رئيسية يف الشرق األوسط -
للنهوض بتطلعاهتا للهيمنة وجدول أعماهلا املتطرف.

لقد استمعنا إىل مربر ٍ
متت بصلة إىل خطة
ات وذرائ َع ال ّ
العمل الشاملة املشرتكة ،اليت مت التفاوض بشأهنا وإبرامها ألن
الواليات املتحدة كانت حتاول حرمان إيران من ممارسة حقها
يف املشاركة يف األنشطة النووية السلمية .وتسعى إيران إىل بناء
الثقة والتعاون مع األطراف األخرى ،مثل الصني وروسيا وفرنسا
واململكة املتحدة وأملانيا ،حىت يتسىن لنا مجيعاً العمل معاً .لقد مت
التوصل إىل اتفاق يف جملس األمن من خالل عملية شاركت فيها
أقر اجمللس ذلك االتفاق بتوافق اآلراء .ونرى
الواليات املتحدة .و ّ
اآلن الواليات املتحدة تنتهك التزاماهتا مبوجب القانون الدويل
دون تقدمي أي مربر ذي صلة خبطة العمل الشاملة املشرتكة.

وترتكب إيران ،مباشرة أو عن طريق وكالئها كحزب اهلل
وغريه من املليشيات الشيعية ،الفظائع ضد الشعب السوري
يفرق بني امرأة
فيما تدعم نظام األسد الذي يذبح شعبه ،وال ّ
أو طفل .إن إيران تنشر التطرف وهتدد جرياهنا وتزعزع استقرار
الشرق األوسط .وال تتوقف شهيتها عند لبنان أو سورية .فهي
موجودة يف العراق واخلليج العريب ،ويف أفريقيا ،مبا يف ذلك
املغرب العريب ،ويف أماكن أخرى حول العامل ،مبا يف ذلك أوروبا
وآسيا .وقد حان الوقت لقول “ال” للنظام اإليراين.

وقد مسعنا مرة أخرى التعليقات واالهتامات من ممثل
الواليات املتحدة بشأن النشاط النووي السابق إليران ،وبشأن
عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وبشأن إخفاء
إيران نشاطها النووي عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية  -وكلها
اهتامات وتعليقات ال أساس هلا .ومع ذلك ،ليس من املستغرب
مساع هذا التعليق من ممثل الواليات املتحدة .فمنذ اليوم األول،
تعاملت الواليات املتحدة مع اللجنة األوىل بطريقة عدوانية،
ويهدف النهج الذي تتبعه إىل ختريب اجلو السائد يف اللجنة.

36/43

1832095

15/10/2018

A/C.1/73/PV.7

وأود ،على سبيل املثال ،أن أتناول التعليقات اليت أبداها بتنفيذ التزاماهتا املتصلة باجملال النووي مبقتضى خطة العمل
ممثل الواليات املتحدة فيما يتعلق بالتعاون مع الوكالة الدولية الشاملة املشرتكة”.
للطاقة الذرية .لقد أوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقفها
تلك هي احلقائق اليت قدمها ممثل الوكالة الدولية للطاقة
بشأن تعاون إيران ،والذي ينبغي أن يكون كافيا بالنسبة جلميع الذرية للمجتمع الدويل .ولذلك ،فإن أيا كانت ما تسمعه اللجنة
أعضاء اللجنة ،ألهنم مجيعا يقدرون ما تقوله الوكالة .لكن من ممثل الواليات املتحدة عن خطة العمل الشاملة املشرتكة وعن
الواليات املتحدة تسعى إىل تدمري مصداقية الوكالة وتقويضها أنشطة إيران النووية ما هو إال كذب وتربير ذايت .وسنرتك احلكم
وإضعافها ،األمر الذي يتماشى مع ممارسة الواليات املتحدة للدبلوماسيني الكبار يف هذه القاعة ،الذين أصدروا حكمهم
املتمثلة يف حتدي املؤسسات الدولية وتعددية األطراف.
بالفعل ،إذ أعربوا عن أسفهم العميق إزاء انسحاب الواليات
ويف الدورة الثانية للجنة التحضريية ملؤمتر األطراف يف املتحدة من خطة العمل الشاملة املشرتكة .وهناك ما يدعو إىل
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة ،قال التعبري عن األسف ،فالواليات املتحدة خمطئة .والغالبية العظمى
من اجملتمع الدويل يأسف ألن الواليات املتحدة قد أخطأت.
ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما يلي بشأن إيران:
“حقيقة أن إيران تنفذ بروتوكوهلا اإلضايف حسنت
بشكل كبري إمكانية وصولنا إىل املواقع واملعلومات”.
وهذه حقيقة ،فإيران تقوم بتنفيذ الربوتوكول اإلضايف
التفاق الضمانات اخلاص هبا املربم مبوجب معاهدة عدم انتشار
األسلحة النووية وتتعاون بشكل كامل مع الوكالة.
واحلقيقة الثانية اليت أعرب عنها ممثل الوكالة الدولية للطاقة
الذرية هي أن مفتشي الوكالة قضوا اآلن حوايل  3 000يوم
 لقد مسع أعضاء اللجنة ذلك على حنو صحيح3 000 ،يوم  -يف امليدان يف إيران ،وهو ضعف املدة اليت قضوها يف
عام .2013
وقال “لقد أخذوا مئات من العينات البيئية ووضعوا حنو
 2 000من األختام غري القابلة للتالعب على املواد واملعدات
النووية .ويتم يوميا التقاط مئات اآلالف من الصور عرب كامريات
املراقبة املتطورة التابعة للوكالة .كما جنمع شهريا عدة ماليني من
بنود املعلومات من مصادر مفتوحة ونقوم بتحليلها .باختصار،
ختضع إيران اآلن ألقوى نظام يف العامل للتحقق النووي ،وتقوم
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وينبغي أال تتأثر اللجنة بإسرائيل واململكة العربية السعودية
والبحرين واإلمارات العربية املتحدة ،اليت تشجع مجيعا دعم
انسحاب الواليات املتحدة من خطة العمل .فمن املعروف
جيدا أهنم أيضا يتصرفون يف انتهاك للقانون الدويل .ويقتضي
القانون الدويل العريف من الدول أن تعرتض على ارتكاب دولة
أخرى ملخالفات .وتقوم معظم الدول مبا هو صواب .وينبغي
هلا أال تندفع وراء أقلية صغرية .وهذا ليس من مصلحة الواليات
املتحدة ،اليت تزعم أهنا رائدة يف اجلهود العاملية لعدم االنتشار
ونزع السالح .فقد ختلت الواليات املتحدة عن قيادهتا بسبب
انتهاكها للقانون الدويل.
وفيما يتعلق باالهتامات بأن إيران تقوم بزعزعة االستقرار
يف الشرق األوسط ،أود أن أبلغ اللجنة بوقائع أخرى إلثبات من
يتسبب يف زعزعة االستقرار يف املنطقة .تقوم الواليات املتحدة
بإرسال أسلحة تبلغ قيمتها باليني الدوالرات إىل اململكة العربية
السعودية واإلمارات العربية املتحدة تستخدم ملهامجة املدنيني
اليمنيني واحلافالت املدرسية وحافالت نقل املشردين الذين
يلتمسون املأوى .وعلى النقيض من التزاماهتا مبوجب القانون
الدويل اإلنساين ،تقوم الواليات املتحدة بزعزعة استقرار املنطقة
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عن طريق سياسات التدخل اليت تتبعها للسعي إىل اهليمنة يف تورطت يف ذلك .ولكنين مضطر للقول اآلن أن جورجيا هي
املنطقة .وتقف مجهورية إيران اإلسالمية يف طليعة مكافحة املكان األول الذي مسح فيه النظام اجلورجي بأن يكون مصدرا
اإلرهاب ،جنبا إىل جنب مع أصدقائها يف سورية والعراق .لنقل املواد الكيميائية السامة إىل اإلرهابيني يف سورية.
وقد قمنا بقمع داعش ،وفقدنا الكثري من األرواح يف مكافحة
إنه ملن السخرية حبق هذه اللجنة أن يقوم ممثل الكيان
اإلرهاب.
اإلسرائيلي بتوجيه االهتامات يف الوقت الذي يرفض فيه هذا
ويتناول تعليقي األخري االهتامات والتعليقات السخيفة اليت
أدىل هبا ممثل إسرائيل .إن ما قلناه عن بلده يستند إىل وقائع
دولية .فإسرائيل حتتل األراضي الفلسطينية .وألكثر من نصف
قرن ،ما برحت تقتل الفلسطينيني يوميا .وقد ارتكبت أعماال
عدوانية  17مرة ضد البلدان اجملاورة هلا وأبعد منها .تلك هي
احلقائق .وقد اعتمد ما جمموعه  85قرارا جمللس األمن ضد
إسرائيل ،وقامت إسرائيل برفضها مجيعا .وال متتثل إسرائيل ألي
منها.
ومن مث ،فإن وجود أسلحة نووية يف يد هذا النظام يشكل
أكرب هتديد للسالم واألمن يف املنطقة .هذا هو ما قلناه .وأعتقد
أن تلك هي احلقائق الواضحة ،ونعتقد أنه من واجبنا أن نعرب
عن تلك احلقائق هنا يف اللجنة األوىل.

الكيان الدعوات اليت وجهتها غالبية الدول األعضاء بضرورة
االنضمام إىل االتفاقيات واملعاهدات اخلاصة بأسلحة الدمار
الشامل ،النووية والكيميائية والبيولوجية .ولقد أكدت التقارير
الدولية استخدام الكيان اإلسرائيلي لألسلحة البيولوجية
والكيميائية مرات عديدة ضد شعوب املنطقة يف سورية ولبنان
ومصر وفلسطني منذ عام  ،1948مبا يف ذلك اليورانيوم املنضب
والفوسفور األبيض ،إضافة إىل أسلحة حمرمة دوليا.
وخيرق الكيان اإلسرائيلي ،كما هي العادة ،قرارات جملس
األمن اخلاصة مبكافحة اإلرهاب ،حيث قام الكيان اإلسرائيلي
بتزويد التنظيمات اإلرهابية باألسلحة والذخائر واملواد الكيميائية
السامة يف سورية .لقد أدخل هذا الكيان اإلرهاب إىل منطقتنا
منذ ثالثينيات القرن املاضي .وقد أعلمنا جملس األمن منذ فرتة
قصرية بقيام الكيان اإلسرائيلي بإدخال مواد كيميائية سامة إىل
سورية ،وذلك قبل طرد تلك اجملموعات اإلرهابية ،هبدف إجراء
مسرحية كيميائية.

السيد حالق (اجلمهورية العربية السورية) :لألسف ،قامت
ممثلة النظام احلاكم يف جورجيا مبحاولة جديدة للتغطية على
األعداد الكبرية لإلرهابيني الذين مسحت هلم جورجيا باملغادرة
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن
إىل سورية .لقد صدرت إلينا جورجيا اإلرهابيني .وهم معروفون،
واجلميع يعلم أمساءهم .وكان العديد منهم من قادة اجلماعات للمتكلمني الذين يرغبون يف اإلدالء ببيان ثان يف سياق ممارسة
اإلرهابية املتواجدة على أراضي اجلمهورية العربية السورية.
حق الرد ،وأود أن أذكر الوفود بأنه يقتصر على مخس دقائق.
تقوم جورجيا ،منذ فرتة ،بانتهاك التفاقيات أسلحة الدمار
الشامل ،ومن بني تلك االنتهاكات احتضان خمابر سرية -
ونؤكد على كلمة سرية ،غري معلنة  -لتطوير أسلحة بيولوجية.
كنت يف العامني املاضيني قد أشرت إىل أنه مت هتريب مواد
كيميائية سامة من القوقاز .وميكن ،ملن يريد ،العودة إىل احملاضر
احلرفية للجلسات .ولكنين مل أود اإلشارة إىل أمساء الدول اليت
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السيد بيلوسوف (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
سأحاول أن أقتصر يف بياين على ثالث دقائق .وتعليقايت
موجهة إىل زمالئي اجلورجيني الذين قاموا ،متسرتين وراء مزاعم
عن الدعاية الروسية ،بالتشويه الكامل للحقائق بشأن ما حيدث
فعال يف منطقة القوقاز يف الوقت احلاضر وأسباب حدوثه.
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وإيران كبلد ونظام يف مصاف الدول الرئيسية الراعية لإلرهاب.
فهي حتتجز رهائن .ومتول اإلرهاب .وتستخدم األموال اليت
راكمتها نتيجة كوهنا جزءا من خطة العمل الشاملة املشرتكة
يف متويل محلة إرهاب ولتمويل إدماهنا الشديد لإلرهاب .ورمبا
تكلمت يف تعليقايت بشأن إيران يف األسبوع
تذكر اللجنة ،فقد
ُ
املاضي (انظر  )A/C.1/73/PV.5عن عدد احلوادث اإلرهابية اليت
تتحمل إيران املسؤولية عنها يف أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية
وأوروبا وآسيا وأفريقيا  -يف مجيع أحناء العامل .أهذا نظام ميكن
للمرء التعامل معه؟

وأود أن أشري إىل أن تاريخ جورجيا القصري منذ حصوهلا
على االستقالل ،قبل  25عاما ،شهد بالفعل ثالثة أحداث
دامية  -ما ارتكبه اجلورجيون من أعمال تطهري عرقي وما شنوه
من معارك دموية يف أخبازيا يف عام  1992واحلرب األهلية داخل
جورجيا نفسها يف عام  ،1996وأخريا ،العدوان على أوسيتيا
اجلنوبية ،والذي كاد يصل إىل مستوى اإلبادة اجلماعية لسكان
تلك الدولة بعددهم الصغري .وأعطت كل تلك األحداث
شعيب أخبازيا وأوسيتيا جنوبية احلق يف طلب املساعدة ،وقد
طلبا مساعدة االحتاد الروسي .وتنتشر قواتنا على أراضي دوليت
أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا املستقلتني بناء على اتفاقات ثنائية،
ويف املرة املاضية ،وبعد عرض جمرد عينة صغرية من األعمال
وختضع أنشطتها للرصد الدويل.
اإلرهابية اليت ارتكبها ذلك النظام ،قلت إنين سأتكلم أمام اللجنة
وأود أن أذكر زمالئي اجلورجيني بأنه مت التوصل يف عام عن الكيفية اليت متول هبا إيران إدماهنا لإلرهاب .وسأتوخى
 2009إىل اتفاق إلنشاء آليات مشرتكة ملنع احلوادث على اإلجياز قدر اإلمكان يف حدود الدقائق اخلمس املسموح هبا.
احلدود اليت تتقامسها أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبية مع جورجيا ،إن مجهورية إيران اإلسالمية حتاول بانتظام استخدام اخلداع
والتصدي هلا .وإىل جانب األفراد العسكريني الروس والكيانات واحليل لتمويل أنشطتها غري املشروعة ،اليت هتدد سالمة وأمن
احمللية اليت توفر األمن وترسي القانون والنظام ،يشارك االحتاد النظام املايل الدويل .ويستخدم النظام أساسا شركات صورية
األورويب واألمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف هذه وأنواعا أخرى من الكيانات اليت تبدو مشروعة الستغالل مواطن
اآلليات .وأي حديث عن اعتداءات على األراضي اجلورجية أو الضعف اليت متكنه من احلصول على التمويل .ورغم أن اجملتمع
ضم أجزاء منها ال أساس له من الصحة وال أساس له يف الواقع .الدويل دأب لسنوات على حث إيران على اعتماد إطار تنظيمي
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :أود أن أذكر الوفود بأن أكثر صرامة ،فإهنا مل تنفذ اإلصالحات الضرورية لالمتثال
مرتمجينا الشفويني البواسل سيتعني عليهم تركنا يف غضون مخس للمعايري املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
دقائق ،وعليه لن يكون لدينا ترمجة شفوية بعد الساعة ،18/10
ولدينا ثالث دول أخرى طلبت الكلمة ،ممارسة حلق الرد.

السيد وود (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
باإلنكليزية) :أعتذر عن أخذ الكلمة مرة أخرى ،ولكن يتعني
علي الرد على التعليقات السخيفة اليت أدىل هبا ممثل إيران .وإنين
أعتقد أن الغالبية هنا يتذكرون احتجاز إيران للرهائن األمريكيني
يف عام  1979لفرتة مئات من األيام .وأنا على يقني من أن
إيران ستقول إن ذلك كان بالتأكيد يتماشى مع القانون الدويل.
1832095

ويواصل فيلق القدس التابع لقوات احلرس الثوري ،وهي
الذراع الذي يعمل خارج إقليم الدولة واملسؤول عن دعم وكالء
إيران يف املنطقة ،االخنراط يف خمططات متويل غري مشروع على
نطاق واسع من أجل متويل أنشطته اخلبيثة .ويشمل ذلك دعمه
جلماعات صنفتها الواليات املتحدة باعتبارها إرهابية ،مثل
حزب اهلل ومحاس .ويف إحدى احلاالت ،أنشأ فيلق القدس
شبكة من الشركات الصورية الستغالل سوق صرف العمالت
يف اإلمارات العربية املتحدة من أجل شراء ونقل مئات املاليني
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من أوراق النقد املقومة بدوالرات الواليات املتحدة .وأعلنت
شركة صورية إيرانية واحدة على األقل“ ،راشد للصرافة” ،عن
خدماهتا على اإلنرتنت وبدا أهنا شركة صرافة مشروعة .ويف أيار/
مايو  ،٢٠١٨حددت الواليات املتحدة تسعة أهداف لوقف
هذا النشاط .وجيري تيسري خمططات التمويل غري املشروع لفيلق
القدس على أعلى مستويات احلكومة يف إيران ،مبا يف ذلك من
خالل مصرف إيران املركزي .ويف أيار/مايو  ،2018كشفت
وزارة اخلزانة يف الواليات املتحدة عن أن حمافظ مصرف إيران
املركزي آنذاك ،ويل اهلل سيف ،واملدير املساعد إلدارة املعامالت
الدولية يف املصرف تآمرا مع فيلق القدس إلخفاء نقل أموال غري
مشروعة إىل حزب اهلل اإلرهايب .مشلت اخلطة أيضا املشاركة
يف تعيني الرئيس والرئيس التنفيذي ملصرف البالد اإلسالمي
يف العراق للعمل كوسيط ،مما ّ
مكن من حتويل األموال إىل
حزب اهلل .وهذا املخطط ،الذي يقوم به فيلق احلرس الثوري
اإلسالمي ،ال يغذي اإلرهاب فحسب ،بل يقوض أيضا سالمة
النظام املايل يف العراق ،وبالتايل قدرته على النهوض بالنمو
االقتصادي والتنمية .ويف أيار/مايو  ،2018عينت الواليات
املتحدة أربعة أفراد وكيانا واحدا لذلك النشاط.
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أخريا ،فيلق القدس مسؤول أيضا عن تدبري مؤامرة واسعة
النطاق لاللتفاف على اجلزاءات اليت تفرضها الواليات املتحدة
وضوابط التصدير لشراء قطع غيار للطائرات بصورة غري
مشروعة.
أما وقد مسعت جهاز التنبيه يشري إىل انتهاء الوقت
املخصص يل ،فسوف أتوقف هنا؛ ولكن سيكون لدي أكثر
من ذلك ألقوله فيما بعد عن املزيد من النشاط اإليراين.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :يرجى العلم بأن
املرتمجني الشفويني قد غادروا من فورهم؛ إذا رغب أعضاء اللجنة
يف االستمرار ،سيتعني علينا أن نفعل ذلك بدون ترمجة شفوية.
السيد ليفون (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :يف حالة
سورية والفظائع اليت ارتكبها نظام األسد ضد شعبه ،ينبغي
لنا مرة أخرى أال نتوقع مساع احلقيقة من دولة انتهكت مرارا
التزاماهتا الدولية ،مبا يف ذلك معاهدة عدم انتشار األسلحة
النووية ،واتفاقية األسلحة الكيميائية ،وبرنامج العمل املتعلق
باألسلحة الصغرية ،وعدد من قرارات جملس األمن وغريها.
لقد اثبت نظام األسد أنه ال يري أي جدوى من التمسك
باحلقيقة واحلقائق .فذلك البلد يرتكب جرائم حرب ضد الشعب
السوري ،مبا يف ذلك من خالل استخدام األسلحة الكيميائية.
إن سورية ختفي قدرات األسلحة الكيميائية املتبقية من منظمة
حظر األسلحة الكيميائية وهي جتدد برنامج األسلحة الكيميائية
لديها .وتعمل سورية نفسها على تكاثر األسلحة والتكنولوجيا،
وكذلك األسلحة والتكنولوجيا اإليرانية ،لدى حزب اهلل ،مبا يف
ذلك األسلحة ،والصواريخ ،والقذائف والتكنولوجيات املتصلة
هبا.

وال تقتصر جهود فيلق القدس يف استغالل النظام
املايل الدويل على الوثائق املزورة أو إنشاء الشركات الصورية.
يف  ،2017حاك فيلق القدس مؤامرة إلنتاج العملة املزيفة
واالستخفاف بقوانني حلفائنا يف أوروبا .إذ خدع املوردين
األوروبيني باستخدام سلسلة من الشركات يف أملانيا إلخفاء
هويتها وبيانات املستخدم النهائي لشراء آالت للطباعة املتقدمة
وغريها من املواد الالزمة .مث قام بطباعة أوراق نقدية مينية مزورة
استُخدمت لدعم أنشطته املزعزعة لالستقرار يف اليمن .ويف
تشرين الثاين/نوفمرب  ،2017حددت وزارة املالية يف الواليات
السيدة إمنادزه (جورجيا) (تكلمت باإلنكليزية) :سأكون
املتحدة ستة أهداف تتصل بتلك العملية.
موجزة جدا .أن التعليقات اليت أدىل هبا ممثل سورية سخيفة

40/43

1832095

15/10/2018

A/C.1/73/PV.7

ومضحكة لدرجة أن الرد عليها سيكون مضيعة للوقت ،خاصة مبالحظاهتا جبدول أعمال اللجنة ،الذي يبني عدم احرتام الدول
األعضاء اليت تشارك يف أعمال اللجنة وتتوقع حججا ومواقف
وأين فعلت ذلك من قبل.
أما فيما يتعلق بروسيا ،فامسحوا يل أن أنوه مبا يلي .أوال ،ذات مصداقية.
لقد سئمنا االستماع إىل نفس السرد الذي يقدمه كل يوم،
فيما يتعلق بإشارات ممثل روسيا إىل باجلرائم املزعومة اليت ارتكبتها
جورجيا ،واليت يزعم بأهنا قامت بعمل عدواين متثل يف قصف ممثل الواليات املتحدة .وهذا يرمز إىل السقوط احلر للواليات
مواطنيها ،وأسفر عنه مقتل حفظة السالم ،وهل يل أن اذكر املتحدة يف األمم املتحدة من املوقف األخالقي الذي ادعت أهنا
بأن تقرير تاغليافيين عن البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق تتبعه .ويتحدث ممثل الواليات املتحدة عن عدم مالءمة التعامل
عن النزاع يف جورجيا يبني بوضوح عكس ما قاله الوفد الروسي .معنا .اعتقد أن اجلميع يتساءلون اآلن عما إذا كان ينبغي عليهم
التعامل مع الواليات املتحدة أو الوثوق هبا .ال أحد يشكك يف
كذلك فإن االحتاد الروسي هو الذي غزا جورجيا.
ثانيا ،توجد حاليا قضية معروضة على احملكمة اجلنائية التعامل معنا .األمر يتعلق بالواليات املتحدة.
الدولية بشأن جرائم احلرب اليت ارتُكبت أثناء العدوان الروسي
من جانب القوات الروسية واملليشيات احمللية اخلاضعة لسيطرة
روسيا .وهذا منصوص عليه بوضوح يف قرار الدائرة التمهيدية
للمحكمة اجلنائية الدولية .وأود أن أنصح االحتاد الروسي بأنه
بدال من حتريف احلقائق وإلقاء اللوم على جهة أخرى ،جيدر
به أن يتعاون مع اجملتمع الدويل واحملكمة اجلنائية ،وأن يسمح
بالوصول إىل األراضي احملتلة.

أما بالنسبة للدعاية ،فلست مضطرة إىل أن أضيف بأن
روسيا تتفوق بكثري على كل بلد آخر يف ذلك اجملال ،بفضل
سنواهتا السبعني من اخلربة وتركة احلقبة السوفياتية ،اليت كانت
خالهلا الدعاية ضربا من الفنون.

يرجى فهم ما جيري حاليا يف العامل .اجلميع خيشى
الواليات املتحدة .ال ميكنهم الوثوق هبا بعد اآلن أهنا ليست
موثوقة .وهي ال تتقيد بالتزاماهتا الدولية .إهنا ال تنفذ ما وعدت
به .وهي ال حترتم القانون الدويل .استنادا إىل هذه احلقائق،
ال تستحق أساسا التعامل معها بعد اآلن .لذا جيب عليها أن
تكون واقعية ،وأن تعي حقائق العامل اليت خلقتها هي نفسها،
وأن تستمع إىل الناس يف هذه اللجنة .إهنم يشعرون بالقلق
إزاء عدم تنفيذ االلتزامات املتعلقة بنزع السالح النووي ،وذلك
أساسا بسبب السياسة النووية للواليات املتحدة .وهم يلتمسون
أجوبة عن سبب حماولة الواليات املتحدة تعبئة البلدان ضد
معاهدة حظر األسلحة النووية .وهم يتوقعون أن يسمعوا من
ممثل الواليات املتحدة سبب إرسال ذلك البلد أسلحة مبليارات
الدوالرات إىل البلدان اليت شنت اعتداءات على اليمن وتقتل
املدنيني اليمنيني يوميا وتنتهك القانون اإلنساين الدويل .إهنا
تفكر فقط بأمواهلا والكيفية اليت تذهب فيها مليارات الدوالرات
إىل الواليات املتحدة.

السيد روباتجازي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
باإلنكليزية) :يف إطار ممارسة حقي يف الرد ،سأرد على اجلولة
الثانية من االهتامات اليت كاهلا سفري الواليات املتحدة لبلدي.
لقد أثبت للتو ما قلته يف تعليقايت السابقة ،وهو أن الواليات
املتحدة ليس لديها ما تقوله للدفاع عن سياستها يف هذه اللجنة.
هذا هو السقوط احلر للواليات املتحدة يف العالقات
وهذه اللجنة معنية بنزع السالح ،والواليات املتحدة تراوح ذهابا
وإيابا .فهي حتاول من اجلهات األربع ،مشاال وجنوبا ،وشرقا الدولية .ولذلك نتوقع تفسريات من الواليات املتحدة فيما
وغربا ،لنسج قصة للدفاع عن أخطائها يف اللجنة .وال عالقة
1832095
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يتعلق بتلك املسائل .لقد سئمنا من االستماع إىل قائمتها املثرية أطراف فيها ،مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين والقانون
الدويل حلقوق اإلنسان ،وكذلك بعض االتفاقيات املتعلقة بنزع
للضحك عن األعمال اليت ال عالقة هلا بإيران.
السيد حالق (اجلمهورية العربية السورية) (تكلم السالح وحتديد األسلحة اليت ألزم النظام اإلسرائيلي نفسه هبا.
وما على األعضاء إال أن ينظروا إىل أي جزء من العامل
باإلنكليزية) :على الرغم من أن تفضيلي كان استخدام لغيت
وردوا
األم ،اللغة العربية ،فسأديل ببضعة تعليقات فقط مبا أننا اآلن يوجد فيه عدم استقرار ليجدوا أن اإلسرائيليني قد ّ
مجيع أنواع األسلحة والذخائر إىل تلك املنطقة هبدف زعزعة
مضطرون ملواصلة االجتماع دون ترمجة شفوية.
حاول ممثل النظام اجلورجي مرة أخرى الدفاع عما ال ميكن االستقرار .وهم أول جهة معروفة مبشاركتها يف االجتار غري
الدفاع عنه ،وهو االنتهاك الذي ارتكبته بلده يف السماح لنفسه املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف املناطق املزعزعة
ويتعي على احلاضرين النظر يف هذه املسألة والقيام
بأن يكون الوكالة والقاعدة لتصدير اإلرهابيني واألسلحة ،مبا االستقرارّ .
فيها األسلحة الكيميائية واملواد الكيميائية السامة لتستخدم بالقليل من البحوث لتحديد من أخذ نوعاً معيناً من األسلحة
ُ
إىل منطقة معينة هبدف زعزعة االستقرار.
كسالح يف سورية.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :لقد استنفدنا الوقت
وحيدونا األمل يف أن يأيت يوم نستمع فيه إىل اإلعراب عن
الشعور بالذنب من جانب جورجيا على مساحها بتصدير أو املتاح لنا يف هذا الصباح.
هتريب األسلحة الكيميائية  -نظراً ألن املواد الكيميائية السامة
وأعطي الكلمة اآلن ألمينة اللجنة لإلدالء ببعض
ال ميكن تصديرها ،ولكن ميكن هتريبها  -وعلى ما فعلته بشعيب .اإلعالنات.

ورداً على االهتام الذي أدىل به ممثل النظام اإلسرائيلي،
السيدة إليوت (أمينة اللجنة) (تكلمت باإلنكليزية) :أود
تُثبت التقارير الدولية ،فض ً
ال عن تقارير األمم املتحدة ،أن أن أديل بإعالنني.
النظام اإلسرائيلي قد استخدم األسلحة الكيميائية واملواد
أوالً ،تدعو وفود بولندا وماليزيا وهولندا الوفود إىل
الكيميائية السامة ضد املدنيني ،مبا يف ذلك الفوسفور األبيض االنضمام إىل جلسة إحاطة بشأن دورة استعراض معاهدة عدم
كما ذكرت يف وقت سابق ،واليورانيوم املستنفد .كما تُستخدم انتشار األسلحة النووية يق ّدمها رؤساء دورات األعوام ٢٠١٧
مجيع األنواع األخرى من األسلحة احملرمة دولياً أيضاً .لقد هدد و ٢٠١٨و  ٢٠١٩يف اللجنة التحضريية .ستنعقد تلك اجللسة
النظام اإلسرائيلي باستخدام األسلحة النووية يف سبعينيات القرن غداً ،يف  ١٦تشرين األول/أكتوبر ،من الساعة  13/15إىل
العشرين ضد سورية ومصر أثناء حرب عام .١٩٧٣
الساعة  14/45يف غرفة االجتماعات رقم  .12وسيُق ّدم غداء
وقد جلب النظام اإلسرائيلي ،كما سبق أن ذكرت وجيب خفيف.
أن أكرر اآلن ،اإلرهاب جبميع أشكاله إىل منطقتنا .وقد
ثانياً ،بالنيابة عن وفد الواليات املتحدة ،تُق ّد ُم الدعوُة إىل
جلب لنا األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ،باإلضافة مجيع الوفود حلضور املشاورات غري الرمسية بشأن تعزيز السلوك
إىل التنظيمات اإلرهابية ،اليت قتلت مئات اآلالف من األبرياء املسؤول للدول يف الفضاء اإللكرتوين يف سياق األمن الدويل.
يف منطقتنا .وقد انتهك النظام اإلسرائيلي كل اتفاقية معظمنا
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وهي ستُعقد أيضاً غداً من الساعة  11/00إىل الساعة 12/30
يف غرفة االجتماعات (أ).
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :تُعقد اجللسة التالية
للجنة األوىل غداً ١٦ ،تشرين األول/أكتوبر ،يف الساعة 15/00
يف قاعة املؤمترات هذه .وسينضم إلينا املمثل السامي لشؤون نزع
السالح بشأن متابعة القرارات واملقررات اليت اختذهتا اللجنة يف
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دوراهتا السابقة ،مث سنواصل املناقشة العامة جلميع بنود جدول
األعمال املتعلقة بنزع السالح واألمن الدويل .ونوّد تذكري الوفود
بأن املوعد النهائي لتقدمي مشاريع القرارات واملقررات يف إطار
مجيع بنود جدول األعمال هو يوم اخلميس ١٨ ،تشرين األول/
أكتوبر ،ساعة الظهرية.

رفعت اجللسة الساعة .18/25
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