
افتتحت اجللسة الساعة 15/05.
المناقشة العامة )تابع(

األمم  هيئة  ستواصل  باإلنكليزية(:  )تكلمت  الرئيسة 
املتحدة لنزع السالح بعد ظهر اليوم التبادل العام لآلراء وفقا 
لقائمة املتكلمني املدرجة أمساؤهم يف املناقشة العامة. وأود أن 
أن  القائمة  أمسائها يف  بتسجيل  بعد  اليت مل تقم  الوفود  أحث 

تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن.

وأود أيضا أن أذكر الوفود باحلدود الزمنية للبيانات، وهي 
دقائق  و 10  اجملموعات  باسم  تتكلم  اليت  للوفود  دقيقة   15
للوفود اليت تديل ببيانات بصفتها الوطنية. وأود أيضا أن أشكر 
الوفود اليت تكلمت حىت اآلن على التزامها باحلدود الزمنية، وهو 

ما سيساعدنا على إجناز عملنا يف الوقت املناسب.

التايل  بالبيان  أديل  أن  يشرفين  )تونس(:  العوني  السيد 
بالنيابة عن جمموعة الدول العربية.

التهنئة  خالص  عن  اإلعراب  بداية  العربية  اجملموعة  تود 
مبناسبة توليكم مهام رئاسة أعمال هيئة نزع السالح هلذا العام. 
كما نقدم خالص التهاين لكل من جامايكا وبلجيكا لتوليهما 
اجملموعة  وتؤكد  اهليئة.  عن  املنبثقني  العاملني  الفريقني  رئاسة 
العاملني  الفريقني  ورئيسي  املكتب  أعضاء  ومع  معكم  تعاوهنا 
للسعي حنو إجناح هذه الدورة والبناء على التقدم الذي شهدته 
الدورة املاضية للهيئة متمثال يف اعتماد توصيات موضوعية ألول 
اجملموعة حملورية  تأكيد  منذ عام 1999، خاصة يف ضوء  مرة 
آلية  من  ال يتجزأ  جزءا  ميثل  أممي  السالح كمحفل  نزع  هيئة 
األمم املتحدة لنزع السالح ويهدف للتشاور حول موضوعات 
نزع السالح وفقا لوالية الدورة االستثنائية األوىل للجمعية العامة 

املكرسة لنزع السالح عام 1978. 

نزع  مؤمتر  يف  اعتماده  مت  الذي  بالقرار  اجملموعة  وترحب 
املوضوعات.  من  عدد  ملناقشة  فرعية  هيئات  بإنشاء  السالح 
وتأمل يف أن يقود هذا القرار إلعادة إحياء مؤمتر نزع السالح 
وإخراجه من اجلمود املستمر لعدة عقود باعتباره احملفل التفاوضي 
الوحيد لنزع السالح يف إطار اآللية ذات الصلة باألمم املتحدة. 
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وتشدد اجملموعة على أن إحالل السالم واألمن واالستقرار 
يف العامل ال ميكن أن يتحقق مع وجود األسلحة النووية وغريها 
البشرية من تلك  من أسلحة الدمار الشامل. مما حيتم ختليص 
األسلحة بشكل ال رجعة فيه وحتت رقابة وحتقق دوليني. وتسخري 
اإلمكانات املادية والبشرية اهلائلة املخصصة هلذه األسلحة غري 
اإلنسانية من أجل التنمية، خاصة يف املرحلة الدقيقة اليت مير هبا 
العامل حاليا متمثلة يف تزايد مستويات التوتر وانتشار النزاعات 

املسلحة على املستويني اإلقليمي والدويل. 

يف  اإلخفاق  استمرار  نتيجة  البالغ  قلقها  اجملموعة  وتؤكد 
حتقيق تقدم ملموس على صعيد نزع السالح النووي. والفشل 
الثاين الصادر عن مؤمتر متديد  املقرر  بتنفيذ  املتكرر يف االلتزام 
وكذلك   1995 لعام  النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة 
 2000 عام  استعراض  مؤمتر  عن  الصادرة  الـ 13  اخلطوات 
يف  املعتمدة  واإلجراءات  التوصيات  ما تضمنته  إىل  باإلضافة 

الوثيقة اخلتامية ملؤمتر االستعراض لعام 2010 يف هذا الصدد 

أي  وضع  من  وضوح  بكل  النووية  الدول  تتنصل  حيث 
أطر زمنية حمددة لتنفيذ االلتزامات الدولية اخلاصة للتخلص من 
األسلحة النووية. ويف هذا السياق، ويف ظل عدم تنفيذ النتائج 
العربية  اجملموعة  فإن   ،2010 لعام  االستعراض  ملؤمتر  التوافقية 
سعت، خالل مؤمتر االستعراض األخري عام 2015، للخروج 
ورقة  ضمن  عرضه  مت  جديد.  بطرح  احلالية  اجلمود  حالة  من 
العمل العربية اليت أيدهتا أيضا حركة بلدان عدم االحنياز. إال أن 
تلك املقاربة اإلجيابية من جانبنا قوبلت بقرار خميب لألمل من 
جانب ثالث دول، منهما دولتان نوويتان وديعتان للمعاهدة. 

بوثيقة  املؤمتر  خروج  وعرقلة  الدويل،  اآلراء  توافق  لكسر 
قرار  تنفيذ  حنو  عملية  إجراءات  اعتماد  دون  للحيلولة  ختامية 
استفهام  مما يضع عالمات  األوسط.  بالشرق  اخلاص   1995
حقيقية حول جدية تلك الدول لبلوغ أهداف املعاهدة وتنفيذ 
عاملية  بتحقيق  اخلاصة  واألدبية  والسياسية  القانونية  االلتزامات 

يدفعنا  مما  ومصداقيتها.  استدامتها  على  واحلفاظ  املعاهدة، 
اليت  املزدوجة  املعايري  عن  الفوري  بالتوقف  الدول  هذه  ملطالبة 
تتبعها للدفاع عن مواقف ومصاحل إسرائيل على حساب األمن 
الشرق  إخالء  مسؤولية  أن  جمددا  ونؤكد  والدويل.  اإلقليمي 
األوسط من األسلحة النووية هي مسؤولية مجاعية على الصعيد 
الدويل وقد حتملت اجملموعة العربية نصيبها ويتبقى التزام األطراف 
األخرى بذلك وإال تعرضت مصداقية واستدامة معاهدة عدم 
االنتشار لتهديدات خطرية الستدامتها مبا يهدد استقرار منظومة 

نزع السالح واألمن الدويل عموما. 

إن فشل مؤمتر مراجعة املعاهدة األخري لعام 2015 وعدم 
نزع  جمال  يف  بالتزاماهتا  النووية  لألسلحة  احلائزة  الدول  وفاء 
أمام مسؤولية مضاعفة  الدويل  اجملتمع  النووي يضعان  السالح 
ملسارعة اخلطى حنو اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية. وقد شهد 
التوصل  عام 2017 تطورا تارخييا غري مسبوق  - متمثال يف 
إىل أول صك ملزم قانونا حلظر األسلحة النووية ملا يرسي، إىل 
جانب االلتزام القانوين املرتتب على أطرافه، مصدرا عرفيا جديدا 
للقانون الدويل املنظم جملال نزع السالح النووي، ويضع األسلحة 
النووية يف مكانتها املنطقية كأسلحة غري إنسانية تتعارض حيازهتا 
قواعد  أبسط  مع  باستخدامها  التهديد  حىت  أو  واستخدامها 
القانون اإلنساين الدويل، إىل جانب ما متثله من هتديد مباشر 
مبواصلة  العربية  اجملموعة  دول  وتتعهد  الدوليني.  واألمن  للسلم 
النووي  السالح  نزع  الدولية حنو  اجلهود  اإلجيابية يف  مسامهتها 
تنفيذا اللتزاماهتا يف سياق خمتلف املعاهدات والقرارات الدولية 

ذات الصلة ويف مجيع احملافل املتعددة األطراف.

نزع  هيئة  مناقشات  تسهم  ألن  العربية  الدول  وتتطلع 
معاهدة  مراجعة  مؤمتر  إلجناح  احلالية  اجلهود  دفع  يف  السالح 
تقريبا  عقده  موعد  يتزامن  الذي  لعام 2020،  االنتشار  عدم 
مع نفس توقيت انتهاء الدورة احلالية للهيئة. وكذلك يف إعطاء 
املستوى  الرفيع  املقبل  املؤمتر  توصل  يف  تسهم  إجيابية  إشارات 
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لنزع السالح النووي الذي سيعقد يف أيار/مايو 2018، لنتائج 
بني  فيما  الثقة  يف  املتزايدة  الفجوة  جسر  إلعادة  تقود  مرضية 
الدول النووية وغري النووية، وتطمني الدول غري النووية بأن هناك 
نوايا حقيقية للوصول إىل عامل خال من األسلحة النووية وتطبيق 
النووي خالل إطار زمين ملزم  منظور شامل جتاه نزع السالح 

ومتفق عليه.

لقد انضمت مجيع الدول العربية إىل معاهدة عدم انتشار 
لنظام  النووية  منشآهتا  كافة  وأخضعت  النووية.  األسلحة 
لضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما مل تقم 
به إسرائيل حىت اآلن رغم كل املطالبات والقرارات األممية يف هذا 
الصدد. وتؤكد اجملموعة العربية يف هذا السياق أن إنشاء منطقة 
خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى يف 
الشرق األوسط ميثل الركيزة الرابعة ملعاهدة عدم انتشار األسلحة 

النووية، وال يقل أمهية عن الركائز الثالث األخرى للمعاهدة. 

ومنذ عام 1995، وحىت هذه اللحظة مل نالحظ أي تقدم 
القرار  ملموس فيما يتعلق بذلك االلتزام، بالرغم من أن ذلك 
تضمنت يف  اليت  عام 1995  كان جزءا ال يتجزأ من صفقة 
ذات الوقت مقرر املد الالهنائي للمعاهدة عام 1995 والذي 
يتساوى يف وضعه القانوين مع قرار الشرق األوسط. أي أن عدم 
تساؤل  الركائز حمل  باقي  يضع  الصفقة  هذه  ركائز  أحد  تنفيذ 
من الناحية القانونية. وتتطلع الدول العربية خلروج الدورة احلالية 
للهيئة بتوصيات ونتائج واضحة حتت البند اخلاص بنزع السالح 
النووي. وهو ما يتوقف على توفر اإلرادة السياسية للدول احلائزة 
لألسلحة النووية، اليت تعمدت إعاقة صدور توصيات يف هذا 

الشأن لعدة عقود، بالرغم من الطابع التشاوري هلذا احملفل.

ترحب اجملموعة العربية بإدراج بند خاص بتوصيات تتعلق 
ببناء الثقة يف جمال منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي 
يف جدول أعمال هذه الدورة. ويف هذا السياق، تؤكد اجملموعة 

العربية ضرورة اتساق أية نتائج قد تعتمدها اهليئة حتت هذا البند 
مع املبادئ الرئيسية التالية: 

أوال، إن الفضاء اخلارجي يعترب ملكية عامة وإرثا مشرتكا 
لإلنسانية، ومن مث فإن كافة األنشطة البشرية يف الفضاء اخلارجي 
املتحدة  املعنية يف األمم  تناوهلا يف خمتلف األطر  يتم  أن  جيب 
قاعدة  وإعمال  التمييز  والعاملية وعدم  الشمولية  هبدف ضمان 

التوافق الدويل.

الفضاء  استخدام  وتنظيم  لتقنني  جهد  أي  أن  ثانيا، 
اخلارجي جيب أن يهدف لتعزيز توظيف الفضاء اخلارجي لصاحل 
مجيع دول وشعوب العامل. وبالتايل ينبغي أال ينتقض ذلك من 
احلق األصيل لكل دولة يف استخدام الفضاء اخلارجي يف غري 

أغراض التسلح. 

من  خاليا  جماال  اخلارجي  الفضاء  بإبقاء  االلتزام  ثالثا، 
التوصل إىل صك  والعمل على  والتسلح  احلروب  أو  النزاعات 
الشأن.  هذا  يف  للتحقيق  وقابل  العضوية،  عاملي  ملزم،  قانوين 
وبالتايل، ضرورة منع وضع أو نشر أسلحة ألي غرض دفاعي 
أو هجومي يف الفضاء اخلارجي. وكذلك منع أي سباق تسلح 
هذا  يف  لألجسام  استهداف  أو  اخلارجي  الفضاء  يف  حمتمل 

الفضاء. 

رابعا، التأكيد على ضرورة العمل على تعزيز اإلتاحة التامة 
للتبادل التكنولوجي يف جمال الفضاء اخلارجي، من خالل تقدمي 
التعاون الفين واملساعدات التقنية وبناء القدرات ذات الصلة يف 

الدول النامية. 

الدورة  تتمخض  أن  تتمىن  العربية  اجملموعة  فإن  ختاما، 
احلالية هليئة نزع السالح عن توصيات متكاملة ومتوازنة، تسهم 
يف إعادة إحياء جهود نزع السالح على مستوى العامل. وتتعهد 

جمددا بدعم جهودكم يف هذا الشأن.
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السيد بوقدوم )اجلزائر( )تكلم باإلنكليزية(: أود بداية أن 
أهنئكم، سيديت، على انتخابكم رئيسة هليئة األمم املتحدة لنزع 
بلدي  وفد  لعام 2018. ويؤكد  املوضوعية  السالح يف دورهتا 
الرئيس  لنواب  بالتهنئة  أتقدم  وتعاونه. كما  لكم، كامل دعمه 

ورئيسي الفريقني العاملني  - جامايكا وبلجيكا.

ممثل  من  هبما كل  أدىل  اليت  البيانات  بلدي  وفد  ويؤيد 
إندونيسيا باسم حركة بلدان عدم االحنياز، وممثل نيجرييا باسم 
جمموعة الدول األفريقية )انظر A/CN.10/PV.369(، وممثل تونس 

باسم جمموعة الدول العربية. 

وتعلق اجلزائر أمهية قصوى على نزع السالح العام الكامل 
املستمر  التزامنا  جمددا  ونؤكد  الدويل.  السلم  لضمان  كوسيلة 
األساسي  املبدأ  باعتبارها  األطراف  املتعددة  بالدبلوماسية 

للمفاوضات يف جمال نزع السالح.

ويف هذا السياق، يؤكد وفد بلدي من جديد على الدور 
األطراف  متعدد  عامليا  منتدى  بوصفها  املتحدة  لألمم  املركزي 
ملعاجلة مسائل نزع السالح، وكذلك على أمهية وحمورية هيئة نزع 
السالح التابعة لألمم املتحدة. ونشدد على األمهية البالغة هلذه 
الدورة، اليت تأيت يف هناية الدورة احلالية. ومن املتوقع أن تعتمد 
البندين املوضوعيني جلدول أعماهلا. ويف  اهليئة توصيات بشأن 
هذا الصدد، فإننا نتوقع وفائها بواليتها وحتقيق نتائج مفيدة من 
أجل النهوض بنزع السالح وعدم االنتشار على الصعيد العاملي. 
األعضاء  الدول  مجيع  بلدي  وفد  يدعو  الغاية،  هلذه  وحتقيقًا 
إىل إظهار اإلرادة السياسية واملرونة الالزمتني لتمكني اهليئة من 
التوصل إىل اتفاق بشأن توصيات موضوعية إىل اجلمعية العامة.

املتعلقة  الرئيسية  املعاهدات  طرفا يف  دولة  اجلزائر  بوصف 
بلدي  وفد  يؤمن  الشامل،  الدمار  وأسلحة  النووية  باألسلحة 
األوىل،  أولويتها  ال يزال  النووي  السالح  نزع  بأن  قويا  إميانا 
ويكرر اإلعراب عن القلق العميق حيال وجود األسلحة النووية 
واحتمال استخدامها أو التهديد باستخدامها. يود وفد بلدي، 

الوحيدة ضد  الضمانة  أن  إبراز  شأنه شأن وفود أخرى كثرية، 
األسلحة النووية تكمن يف القضاء التام عليها من أجل حتقيق 

عامل خال من اخلطر النووي.

ونغتنم هذه الفرصة لنؤكد مرة أخرى على احلاجة اجلهود 
انتشار  عدم  معاهدة  على  العاملي  الطابع  إلضفاء  اجلماعية 
متوازنة وشاملة لكل  بطريقة  االمتثال  النووية، وكفالة  األسلحة 
من ركائزها الثالث. ويف هذا الصدد، يؤكد وفد بلدي جمددا احلق 
واستخدامها  وإنتاجها  النووية  الطاقة  إجراء حبوث  يف  املشروع 

لألغراض السلمية.

كما  الشديد،  القلق  مع  نالحظ  أخرى،  ناحية  ومن 
الواضح  االفتقار  األخرى،  األعضاء  الدول  من  العديد  الحظ 
إلحراز تقدم يف عملية مفاوضات نزع السالح النووي املتعددة 
األطراف، وخباصة فيما يتعلق بتنفيذ التدابري الـ 13 اليت هتدف 
إىل حتقيق نزع السالح النووي املتفق عليه يف مؤمتر األطراف يف 
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة لعام 
2000 وخطة العمل اليت اعتمدها مؤمتر استعراض املعاهدة لعام 
2010. يؤكد وفد بلدي من جديد أنه يتعني على الدول احلائزة 
لألسلحة النووية، على وجه اخلصوص، أن متتثل امتثاال كامال 
األحكام  وحتديدا  االنتشار،  عدم  معاهدة  مبوجب  اللتزاماهتا 
املتعلقة بأهداف نزع السالح النووي. ويود وفد بلدي أن يؤكد 
املشاركة  إىل  تتطلع  اجلزائر،  بلدي  أن  على  لألعضاء  للدول 
الكاملة يف العملية التحضريية للمؤمتر االستعراضي ملعاهدة عدم 
اغتنام  األطراف  الدول  جبميع  وهتيب   ،2020 لعام  االنتشار 

هذه الفرصة لتحقيق أهداف نزع السالح النووي.

إزاء  العميق  بلدي  قلق  عن  اإلعراب  بلدي  وفد  ويكرر 
من  سالح  تفجري  عن  النامجة  الكارثية  اإلنسانية  العواقب 
التعهد  اجلزائر  أيدت  الراسخ،  االقتناع  وهبذا  نووي.  األسلحة 
اإلنساين وستشارك يف جهوده لوصم األسلحة النووية وحظرها 
وإزالتها. واستنادا إىل هذا االعتقاد الراسخ، تعترب اجلزائر، اليت 
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كانت يف أيلول/سبتمرب 2017 من أوائل البلدان اليت وقعت 
معاهدة حظر األسلحة النووية، أن هذه املعاهدة التارخيية تشكل 
النووية  األسلحة  عن  الشرعية  نزع  طريق  على  ضرورية  خطوة 
وإجياد مسارات صوب القضاء التام عليها. وندعو مجيع الدول 
األعضاء إىل االنضمام إليها. ويف هذا الصدد، يعرب وفد بلدي 
عن التقدير والشكر للدول اليت سامهت يف اعتماد هذه املعاهدة 

التارخيية، وللمجتمع املدين لدوره احلاسم يف هذه املبادرة.

املستوى  رفيع  دويل  مؤمتر  عقد  أمهية  بلدي  وفد  ويكرر 
الستعراض التقدم احملرز بشأن نزع السالح النووي، ويشدد على 
ضرورة البدء املبكر لألعمال التحضريية املالئمة من أجل ضمان 
إىل  العاملي  االنضمام  حتقيق  أمهية  على  ونشدد  املؤمتر.  جناح 
معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية كي يتسىن دخوهلا حيز 
النووي. كما  السالح  لنزع  العاملية  العملية  يف  واإلسهام  النفاذ 
ندعو الدول املتبقية، وال سيما الدول املدرجة يف املرفق 2 اليت 
يلزم تصديقها لبدء نفاذ املعاهدة، إىل التصديق عليها دون مزيد 
التأخري. ويود وفد بلدي أن يؤكد مرة أخرى على ضرورة  من 
إبرام صك ملزم قانونا بشأن ضمانات األمن السلبية إىل الدول 

غري احلائزة لألسلحة النووية.

ال يشّكل إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية تدبريا 
نزع  أهداف  بل وخطوة هامة حنو حتقيق  الثقة فحسب،  لبناء 
السالح وعدم االنتشار النوويني. ويف هذا السياق، أود أن أؤكد 
على أن اجلزائر، اليت كانت من بني أوائل البلدان اليت صاغت 
معاهدة بليندابا ووقعتها وصدقت عليها، تدعو بشكل خاص 
النووية اليت مل توقع وتصدق بعد على  الدول احلائزة لألسلحة 
املرفقات ذات الصلة امللحقة بتلك املعاهدة إىل أن تفعل ذلك. 

كما ينبغي أن حُيتذى يف منطقة الشرق األوسط املضطربة 
األسلحة  اخلالية من  املناطق  بليندابا وغريها من  مبثال معاهدة 
النووية. ويف هذا الصدد، يعرب وفد بلدي عن أسفه العميق ألن 
هذه املنطقة من العامل ما تزال متنع وحُترم من التمتع مبركز كهذا 

انتشار األسلحة  اعتماد مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم  رغم 
النووية والتمديد غري احملدد للقرار الصادر عام 1995 املتعلق 
بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية ومجيع أسلحة الدمار 
بلدي من جديد  يؤكد وفد  املنطقة.  الشامل األخرى يف هذه 
أن قرار عام 1995 املتعلق بالشرق األوسط يظل ساريا ويشدد 

على التزامه القوي بالتنفيذ الكامل للقرار.

يشدد وفد بلدي على وجهة نظر بلدي القوية املتمثلة يف 
إرثا  باعتباره  اخلارجي،  الفضاء  واستخدام  استكشاف  وجوب 
مشرتكا للبشرية مجعاء، لألغراض السلمية حصرا، ولصاحل مجيع 
البلدان، بصرف النظر عن مستوى تطورها االقتصادي والعلمي. 
وما زال يساورنا بالغ القلق إزاء التطورات املتصلة بسباق التسلح 
يف الفضاء اخلارجي. ويعاين النظام القانوين القائم املتعلق مبنع 
قصور،  أوجه  من  اخلارجي  الفضاء  يف  تسلح  سباق  حدوث 
هذا  ويف  اجلهود.  تكثيف  على  العمل  الضروري  من  وبالتايل 
السياق، يكرر وفد بلدي الدعوة إىل بدء مفاوضات صك دويل 
ملزم قانونا بشأن منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي. 

وما زال هذا األمر ميثل أولوية. 

سباق  إىل  اخلارجي  الفضاء  تسليح  يؤدي  أن  وميكن 
املنظومات  ووضع  تطوير  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  للتسلح. 
املضادة للقذائف التسيارية يف الفضاء سيكون له أثر سليب على 
األمن. ويف هذا السياق، ترحب اجلزائر باختاذ القرار 250/72، 
فريق  إنشاء  العام  األمني  إىل  العامة  اجلمعية  فيه  طلبت  الذي 
اخلرباء احلكوميني التابع لألمم املتحدة للنظر يف العناصر اجلوهرية 
لوضع صك دويل ملزم قانونًا بشأن منع حدوث سباق تسلح يف 

الفضاء اخلارجي وتقدمي توصيات بشأهنا.

أخريا، يرحب وفد بلدي بالنجاح الذي أحرزه الفريق العامل 
املعين باألسلحة التقليدية يف العام املاضي. ونأمل أن حترز هيئة 
اعتماد  أجل  من  الدورة  هذه  تقدما كافيا خالل  السالح  نزع 
توصيات جمدية. ونتطلع إىل املشاركة اإلجيابية من جانب الدول 
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واملرونة  السياسية  اإلرادة  توفر  مع  مداوالتنا،  خالل  األعضاء 
الالزمتني لتمكني هيئة نزع السالح من اختتام دورهتا بنجاح.

السيد كاسترو كوردوبا )كوستاريكا( )تكلم باإلسبانية(: 
انتخاهبم إلدارة أعمال هيئة  أودأن أهنئ أعضاء املكتب على 
وفد  من  الكامل  الدعم  على  االعتماد  وميكنهم  السالح.  نزع 
الفريقني  لرئيسي  بالتهنئة  ونتقدم  مهامهم.  ممارسة  يف  بلدي 

العاملني أثناء هذه الدورة، ونعرب عن دعمنا هلم.

إن نزع السالح النووي هو هدف يرنو اجملتمع الدويل إىل 
حتقيقه منذ أن اتضحت العواقب اإلنسانية املروعة واخلطر الذي 
تشكله األسلحة النووية. إننا نعيش يف عامل غارق يف جو من 
الدوليني.  واألمن  للسلم  اليومية  والتهديدات  االستقرار  عدم 
النووية،  األسلحة  معاهدة حظر  باعتماد  نشيد  السبب،  وهلذا 
اليت حتظر األسلحة النووية بشكل قاطع يف القانون الدويل، مبا 
يف ذلك استخدامها والتهديد باستخدامها. ويؤدي هذا احلظر 
دوراً أساسيًا يف إزالة على هذه األسلحة بصوره شفافة وال رجعه 

فيها وشفافة وميكن التحقق منها.

لألسلحة  احلائزة  الدول  وال سيما  الدول،  جلميع  بد  ال 
عقائدها  يف  األسلحة  هذه  إىل  ما يشري  تلغي  أن  النووية، 
شاهدون،  وإننا  العسكرية.  واسرتاتيجياهتا  األمنية  وسياساهتا 
النووي،  السالح  نزع  جمال  يف  األخرية  األسابيع  يف  وال سيما 
على أن التقاعس عن العمل ليس خيارا. فاحلفاظ على الوضع 
الراهن لن يعرضنا إال إىل حاالت أمنية دولية متزايدة اخلطورة. 
ولذلك تتخذ كوستاريكا خطوات لضمان سرعة التصديق على 
املعاهدة، كدليل على التزامها بتعزيز القواعد القانونية والسياسية 
استخدام  عن  الشرعية  نزع  وصوب  النووية  األسلحة  ملكافحة 
املعاهدة، وحنن  بلدان على  تلك األسلحة. قد صّدقت سبعة 
مقتنعون بأهنا ستحظى قريبا بالتصديقات الــ 50 الالزمة لدخوهلا 

حيز النفاذ، بغية إضفاء الطابع العاملي عليها. 

إن كوستاريكا بلد ملتزم بنزع السالح، وبوصفنا كذلك، 
فإننا نتوقع أن يتم إحراز تقدم هاّم يف مجيع احملافل ذات الصلة 
بنزع السالح. ونرحب باملؤمتر الدويل الرفيع املستوى املقبل بشأن 
أيار/مايو. وحنث مجيع  النووي، الذي سيعقد يف  نزع السالح 
الدول على املشاركة يف املؤمتر من أجل مواصلة توحيد اجلهود 

وااللتزامات من أجل حتقيق عامل خال من األسلحة النووية.

درجة  نفس  على  هو  النووية  األسلحة  انتشار  عدم  إن 
أمهية نزع السالح النووي. فكالمها أساسي لتنفيذ معاهدة عدم 
انتشار األسلحة النووية تنفيذاً فعااًل. ونعتقد أن معاهدة حظر 
األسلحة النووية ُتعّد مكّملة وسُتسهم بشكل حاسم يف معاهدة 
احلظر الشامل للتجارب النووية ومعاهدة عدم انتشار األسلحة 
النووية هبدف القضاء التام على أسلحة الدمار الشامل. ونرى 
أنه من املهم بصفة خاصة تعزيز هذه الصكوك وضمان تنفيذها. 
وإننا ندرك األمهية اليت الجدال فيها اليت تكتسيها معاهدة عدم 
االنتشار بالنسبة للنظام العاملي لعدم االنتشار، ومتاشيا مع املادة 
السادسة، من الضروري حتقيق اهلدف املتمثل يف نزع السالح 
النووي. فهو عنصر هام لتطوير الطاقة النووية لألغراض السلمية.

وإننا نأسف لعدم التوصل إىل توافق يف اآلراء خالل مؤمتر 
النووية الستعراض  األسلحة  انتشار  معاهدة عدم  األطراف يف 
املعاهدة عام 2015. وحنث مجيع الدول على املشاركة البناءة 
يف األعمال التحضريية ملؤمتر عام 2020، وعلى التحلي باإلرادة 

السياسية لضمان نتيجة ملموسة وطموحة. 

إن وجود األسلحة النووية يؤدي إىل زيادة التوترات وعدم 
الثقة وُيعّرض البشرية إىل هتديد مستمر. ومل ُيسجل حىت اآلن إال 
تقدم ضئيل يف جمال خفض املخزونات املوجودة من األسلحة 
النووية، فيما ال تزال ُتستثمر موارد وفرية لتطوير األسلحة النووية 
يف  املتناسب  غري  االستثمار  وقف  الضروري  ومن  وحتديثها. 
حتديث هذه األسلحة ومتديد مدة صالحيتها واستمرار التجارب 
أعمالنا  الرئيسي من  اهلدف  املسؤولة. ولطاملا كان  النووية غري 
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هو ذاته؛ فاهلدف األخالقي من نزع السالح النووي هو ضمان 
استعمال  املرتتبة على  الكارثية  العواقب  أبداً  البشرية  تواجه  أال 

األسلحة النووية أو خطر انفجار عرضي أو متعمد.

حيز  النووية  للتجارب  الشامل  احلظر  معاهدة  دخول  إن 
اليت  الدول  جمددا  ندعو  وإننا  األمهية.  غاية  يف  أمر  التنفيذ 
مل تصدق عليها بعد، وال سيما الدول الثماين املدرجة يف املرفق 
2 احلائزة لألسلحة النووية، إىل أن تفعل ذلك يف أقرب وقت 
الدولية  التصدي لعدم االمتثال لاللتزامات  ممكن. ومن واجبنا 

وتشجيع الشفافية وتنفيذ الصكوك القائمة.

والواقع هو أن اعتمادنا على تكنولوجيا الفضاء واملعلومات 
يزيد كل يوم. وهذا يتطلب منا أن نعمل معا ملواجهة املخاطر 
اليت هتدد استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي وأمنها. وهلذا السبب 
التوصيات  مع  ومتاشيا  الثقة.  لبناء  تدابري  إىل وضع  مثة حاجة 
اليت قدمها فريق اخلرباء احلكوميني يف تقريره، ينبغي إدراج تبادل 
مثل  الفضاء،  جمال  يف  الوطنية  السياسات  بشأن  املعلومات 
وجيب  اخلارجي.  الفضاء  أنشطة  وبشأن  العسكري،  اإلنفاق 
علينا أن نشجع تدابري بناء الثقة للتأكيد على مصلحتنا املشرتكة 
يف تعزيز استكشاف الفضاء اخلارجي بقدر أكرب واستخدامه يف 

األغراض السلمية ملا فيه خري مجيع الدول ومصلحتها.

وتتسق مجيع هذه اجلهود مع اإلطار الدويل القانوين الراهن 
بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي. وإننا نؤيد بدء املفاوضات بشأن 
الفضاء  يف  تسلح  سباق  ملنع حدوث  قانونا  ملزم  وضع صك 
اخلارجي وأعمال فريق اخلرباء احلكوميني للتفاوض بشأن وضع 
معاهدة. ويعتقد بلدي أيضا أنه من الضروري تشجيع التعاون 
اليت  وتلك  فضائية  برامج  أعّدت  اليت  الدول  بني  فيما  الدويل 
يف  اخلارجي  الفضاء  استخدام  جمال  يف  وال سيما  مل تفعل، 
على  بالنفع  سيعود  ذلك  أن  أساس  على  السلمية،  األغراض 

مجيع الدول.

وجيب أن تغتنم هيئة نزع السالح هذه الفرصة كي تستعيد 
اعتمادها  وقد كان  السالح.  نزع  هيكل  صعيد  على  أمهيتها 
ميدان  يف  الثقة  لبناء  عملية  تدابري  بشأن  موضوعية  لتوصيات 
األسلحة التقليدية يف الدورة السابقة بالفعل خطوة صوب حتقيق 
هذه الغاية. وجيب أن نستفيد من جتدد هذا العزم حىّت نواصل 
إحراز التقدم لتحقيق نتائج إجيابية. مثة العديد من األخطار اليت 
هتدد السالم واألمن الدوليني. وعلينا أن نستفيد من مجيع احملافل 
للتصدي هلا. ولذلك، فإننا ندعو إىل التحلي باإلرادة السياسية 
الالزمة حبيث تتمكن هيئة نزع السالح من اإلسهام يف حتقيق 
هذا اهلدف، وميكن أن ُتفضي مداوالتنا خالل هذه األسابيع 

الثالثة إىل توصيات موضوعية بشأن تلك املسائل اهلامة.

التأكيد على مشاركة وفد بلدي على حنو  وأود أن أكرر 
بناء خالل هذه العملية.

)تكلم  األمريكية(  املتحدة  )الواليات  برافاكو  السيد 
أهنئكم،  أن  املتحدة،  الواليات  وفد  باسم  أود،  باإلنكليزية(: 
هيئة  لرئاسة  انتخابكم  على  أسرتاليا  حكومة  وأهنئ  سيديت، 
األمم املتحدة لنزع السالح يف دورهتا لعام 2018. وميكنكم أن 
تعّولوا على دعم وفد بلدي الكامل وأنتم تديرون أعمال اهليئة. 
كما هننئ سائر أعضاء املكتب هلذا العام على انتخاهبم، ونعرب 
على  السالح  نزع  لشؤون  السامية  املمثلة  لنائب  تقديرنا  عن 

.)A/CN.10/PV.369 العرض الذي قدمه هذا الصباح )انظر

وكما توضحه كل من اسرتاتيجية األمن القومي للواليات 
املتحدة، واسرتاتيجية الدفاع الوطين واستعراض الوضع النووي، 
صياغة  يف  رئيسي  عامل  العظمى  القوى  تنافس  عودة  فإن 
قدراهتما  توسيع  إىل  وباإلضافة  املتحدة.  الواليات  سياسة 
النووية، تسعى روسيا والصني إىل إعادة تشكيل النظام الدويل 
الواليات  قيم  تناقض  بسبل  الثانية  العاملية  احلرب  عِقب  الذي 
املتحدة ومصاحلها. ويركز وضعنا النووي والدفاعي على حتديد 
الواليات  الالزمة حلماية  السياسات واالسرتاتيجيات والقدرات 
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يف  اآلخذة  الراهنة  البيئة  ظل  يف  وشركائها  وحلفائها  املتحدة 
التدهور واحملفوفة باملخاطر. 

الثانية،  العاملية  احلرب  عقب  عاما   70 من  أكثر  وبعد 
تسعى الواليات املتحدة وحلفاؤها وشركاؤها إىل احملافظة على 
العدوان  ضد  عنها  والدفاع  الدميقراطية  والتقاليد  املؤسسات 
احملدق هبا يف أوروبا وآسيا وسائر أحناء العامل. إن فعالية الردع 
النووي املوسع الذي متارسه الواليات املتحدة تؤدي دورا حامسا 
والشركاء،  احللفاء  أمن  اجلهد من خالل ضمان  إطار هذا  يف 

واالستقرار الدويل وعدم االنتشار النووي. 

النووية  براجمها  الشمالية  تواصل كوريا  أبعد،  أماكن  ويف 
طبيعتها  حبكم  تزعزع  اليت  احملظورة  التسيارية  القذائف  وبرامج 
استقرار أقطار عديدة من العامل وهتددها. وتواصل إيران براجمها 
الشرق  يف  لالستقرار  املزعزعة  وأنشطتها  بالقذائف  اخلاصة 
اسرتاتيجيتنا  إعالن  عند  ترامب  الرئيس  ذكر  وكما  األوسط. 

جلنوب آسيا يف آب/أغسطس من العام املاضي قائاًل:

الوقوع يف  من  النووية  واملواد  األسلحة  منع  “علينا 
أي  يف  بل  ضدنا،  ال تستخدم  حىت  اإلرهابيني  أيدي 

مكان آخر يف العامل”.

كما شهدت السنوات األخرية زيادة يف استخدام الدول 
واجلهات من غري الدول لألسلحَة الكيميائية، يف أغلب األحيان 
بعد  حتديدا  املاضي  الشهر  يف  سالزبوري  يف  واآلن  سورية  يف 
استخدام غاز مؤثر يف األعصاب للمرة األوىل على اإلطالق يف 

تاريخ أوروبا.

وتعتقد الواليات املتحدة أن روسيا مسؤولة عن اهلجوم الذي 
وقع يف اململكة املتحدة باستخدام عامل مؤثر على األعصاب 
بغرض االستخدام العسكري، إما عن طريق استخدامه بصورة 
متعمدة أو بسبب فشلها يف تأمني خمزوناهتا من ذلك العامل، 
مما عّرض للخطر أرواح عدد ال حيصى من األبرياء وأسفر عن 

وسنواصل  شرطي.  بينهم  من  أشخاص،  لثالثة  خطرية  إصابة 
معها.  املطلق  والتضامن  العظمى  بريطانيا  جانب  إىل  الوقوف 
مع  جنب  إىل  جنبا  بلدا   29 اختذ  املاضي،  األسبوع  وخالل 
سلوك  فضح  هاما  إجراءمنسقا  األطلسي  مشال  حلف  منظمة 

روسيا اخلطري وغري املقبول واملزعزع لالستقرار.

بذلك  معرضني  األمنية  التحديات  عن  نتغاضى  فنحن 
العامل كما هو فحسب.  أنفسنا للخطر. وجيب علينا أن نرى 
وندعو مجيع الدول إىل مضاعفة جهودها اجلماعية الرامية إىل 
تدهور  إىل  أدت  اليت  واملتزايدة  احلقيقية  للتهديدات  التصدي 

البيئة األمنية العاملية.

وأود أن أنتقل اآلن إىل الفريق العامل األول، وأن أعرب 
الدائم  املمثل  نائبة  ميلز،  ديدري  للسيدة  متنيايت  أطيب  عن 
جلامايكا، على انتخاهبا لرئاسة تلك اهليئة اهلامة اليت عهد إليها 
مبهمة وضع توصيات بشأن هدف نزع السالح النووي وعدم 
أعمال  جدول  بند  صياغة  تتغري  ومل  النووية.  األسلحة  انتشار 
الفريق العامل منذ سنوات عديدة، ومع ذلك، فال يزال يتعني 
بذلنا  أننا  من  وبالرغم  اآلراء.  بتوافق  نتيجة  إىل  التوصل  عليه 
أفضل جهودنا، فإن احلقيقة هي أن األولويات والتوقعات غري 
املتناسبة فيما يبدو قد منعت اهليئة من إحراز أي تقدم بشأن 
على مصاحلنا  الرتكيز  إعادة  من  مل نتمكن  وما  املوضوع.  هذا 
دورة  يف  أفضل  أداؤنا  يكون  أال  املرجح  من  فإن  املشرتكة، 

.2020 -2018

وأمال يف تعزيز خطاب أكثر جدوى يف جمال نزع السالح، 
الظروف  تفاقم  االعتبار  يف  يأخذ  جديد  هنج  بلورة  يف  شرعنا 
اجلغرافية السياسية وتعقيداهتا اليوم ويسعى إىل معاجلتها. وندعو 
ذلك هنج “هتيئة الظروف من أجل نزع السالح النووي”. وهذه 
التدابري  بشأن وضع  بناء  لإلسهام يف حوار  مثايل  اهليئة حمفل 
اليت قد تكون فعالة يف هتيئة الظروف الالزمة لتحقيق املزيد من 
التقدم صوب هدف نزع السالح النووي. وندعو مجيع الدول 
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مسار   - قدما   للمضي  جديد  مسار  وضع  مشاركتنا يف  إىل 
يساعدنا على إحراز تقدم تدرجيي معا حنو ختفيف حدة التوتر 
وتعزيز الثقة بني الدول من أجل تيسري نزع السالح. ونتطلع إىل 
مناقشة هتيئة الظروف الالزمة إلحراز مزيد من التقدم يف إطار 
الفريق العامل األول خالل الدورة القادمة للجنة التحضريية ملؤمتر 
النووية الستعراض  األسلحة  انتشار  معاهدة عدم  األطراف يف 
يف  نيسان/أبريل،   23 يف  ستبدأ  اليت   ،2020 عام  املعاهدة 

جنيف.

وهننئ أيضا نائب املمثل الدائم لبلجيكا، السفري جريوين 
كورمان، على انتخابه لرئاسة الفريق العامل الثاين املعين بتدابري 
كفالة الشفافية وبناء الثقة يف الفضاء اخلارجي. وإن من دواعي 
إضافة هذه  بدورها يف  اضطلعت  أهنا  املتحدة  الواليات  سرور 
املسألة اهلامة إىل دورة هيئة نزع السالح 2018 - 2020. 
وال تعود املنظومات الفضائية بالنفع على مستعمليها ومالكيها 
لالقتصاد  أيضا  مفيدة  هي  بل  فحسب،  املباشرين  ومشغليها 
واجملتمعات.  الدول  فرادى  عن  فضال  األمنية،  والبيئة  العاملي 

وعلينا أن نعمل لضمان استمرار جناح هذه األنشطة املفيدة.

السلم  صون  يف  هاما  دورا  أيضا  اخلارجي  للفضاء  إن 
السواتل  شراء  البلدان  من  الكثري  وتواصل  الدوليني.  واألمن 
لدعم أنشطتها العسكرية. وميكن استخدام املنظومات الفضائية 
األسلحة.  لتحديد  الدولية  لالتفاقات  االمتثال  لرصد  األخرى 
ومما يؤسف له أن بعض البلدان تعتقد أن قدرهتا على مهامجة 
لذلك  ونتيجة  متكافئة،  ميزة غري  يعطيها  الفضائية  املوجودات 
فهي تسعى إىل تطوير جمموعة من األسلحة املضادة للسواتل. 
الفضاء  جمال  على  احلفاظ  املتحدة  الواليات  تفضل  ويف حني 
قد  حتد  أي  على  ونتغلب  سنواجه  فإننا  النزاعات،  من  خاليا 
اجلديدة  الفضاء  اسرتاتيجية  تدعو  الصدد،  ذلك  ويف  ينشأ. 
للواليات املتحدة إىل محاية مصاحلنا احليوية يف الفضاء وتعزيز 

سالمة أنشطة الفضاء اخلارجي واستقرارها واستدامتها.

وستواصل الواليات املتحدة الرتكيز على الصعيدين الثنائي 
واملتعدد األطراف لتحقيق الشفافية وبناء الثقة من أجل تشجيع 
اإلجراءات املسؤولة يف الفضاء اخلارجي، بدال من االخنراط يف 

مفاوضات طويلة وال جدوى هلا إلبرام صك ملزم قانونا.

وقد نفذت الواليات املتحدة بالفعل عددا من األنشطة اليت 
تتسق مع توصيات فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري كفالة 
الشفافية وبناء الثقة يف الفضاء اخلارجي، بتوافق اآلراء يف عام 
املتحدة خالل  الواليات  وستقدم   ،)A/68/189 )انظر   2013
مداوالتنا يف األسابيع القليلة املقبلة آراءها بشأن تلك اإلجنازات. 
تشجعت  العامة،  اجلمعية  عن  صادرة  قرارات  خبمس  وعمال 
الدول األعضاء يف األمم املتحدة املعنية باالستخدامات السلمية 
للفضاء اخلارجي، ومؤمتر نزع السالح، فضال عن هذه اهليئة، 
الستعراض وتنفيذ التدابري املقرتحة لكفالة الشفافية وبناء الثقة 
الواردة يف تقرير فريق اخلرباء احلكوميني إىل أقصى حد ممكن. 

ونتطلع إىل اإلسهام يف أعمال اهليئة فيما يتعلق هبذا املوضوع.

إىل  التوصل  من  السالح  نزع  هيئة  متكن  فإن  وأخريا، 
يف  التقليدية  األسلحة  بند  بشأن  اآلراء  يف  بتوافق  توصيات 
العام املاضي دليل واضح على أن بوسع اآللية القائمة املتعددة 
األطراف لنزع السالح التابعة األمم املتحدة، واملستندة إىل توافق 
اآلراء أيضا، أن حتقق النتائج مىت تواءمت مصاحل الدول. وقد 
مفتاح جناحنا يف عام 2017 هو أنه، للمرة األوىل منذ سنوات، 
مل تعرقل أي دولة من الدول األعضاء التوصل إىل اتفاق بتوافق 
التقليدية بسبب عدم  العامل املعين باألسلحة  الفريق  اآلراء يف 
النووية. وينبغي  املعين باألسلحة  العامل  الفريق  توافق اآلراء يف 
أن تتعهد الدول األعضاء مبواصلة هذه املمارسة بوصفها إسهاما 
يف حتسني فعالية اهليئة. ومن جانبها، ستبذل الواليات املتحدة 
كل ما يف وسعها لتعزيز جناح دورة هيئة نزع السالح هذا العام 

وما بعده.
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السيد أمييا )اليابان( )تكلم باإلنكليزية(: بداية، وبالنيابة 
وحكومة  الرئيسة،  سيديت  أهنئكم،  أن  أود  اليابان،  وفد  عن 
أيضا  وأود  السالح.  نزع  هيئة  رئاسة  توليكم  على  أسرتاليا 
لكم  وأؤكد  حديثا.  املنتخبني  اهليئة  مكتب  أعضاء  أهنئ  أن 

وللمكتب دعم وفد بلدي وتعاونه الكامَلني.

بنجاح  السالح  نزع  هيئة  اعتمدت  املاضي،  العام  يف 
التوصيات املتعلقة بالتدابري العملية لبناء الثقة يف ميدان األسلحة 
التقليدية بتوافق اآلراء، فكسرت بذلك اجلمود الذي استمر ملدة 
17 عاما. وترحب اليابان هبذا التطور اإلجيايب، وتكرر اإلعراب 
سبيل  إلجياد  معا  العمل  من  مجيعا  نتمكن  أن  يف  أملها  عن 
اهليئة  يوم  ذات  اليت كانت  السالح  نزع  هيئة  تنشيط  ملواصلة 
التداولية الرائدة يف ميدان نزع السالح يف إطار األمم املتحدة. 
وستواصل اليابان املشاركة النشطة يف أعمال اهليئة، وتتطلع إىل 

العمل مع الدول األعضاء األخرى.

ولتحقيق عامل خال من األسلحة النووية، ينبغي لنا تعزيز 
جهود نزع السالح النووي مبشاركة الدول احلائزة لألسلحة النووية 
والدول غري احلائزة لتلك األسلحة على السواء، مع األخذ يف 
الدعوة  اليابان  وستواصل  القائمة.  األمنية  التهديدات  االعتبار 
املستمرة إىل التعجيل ببدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب 
النووية وإضفاء الطابع العاملي عليها. وندعو أيضا إىل احلفاظ 

على الوقف االختياري القائم لتجارب التفجريات النووية. 

وفيما يتعلق مبعاهدة حظر إنتاج املواد االنشطارية ألغراض 
األخرى،  النووية  املتفجرة  األجهزة  أو  النووية  األسلحة  صنع 
حيدونا األمل يف أن تسفر املناقشة اليت جرت يف االجتماع الرفيع 
املستوى لفريق اخلرباء التحضريي املعين مبعاهدة وقف إنتاج املواد 
االنشطارية، واالجتماع االستشاري غري الرمسي املفتوح ملشاركة 
جديدة  دفعة  عن  املتحدة،  األمم  يف  األعضاء  الدول  مجيع 
صوب كسر اجلمود يف مؤمتر نزع السالح ومتهيد الطريق لبدء 
مفاوضات بشأن معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية يف إطار 

مؤمتر نزع السالح. وعالوة على ذلك، فإن زيادة الشفافية فيما 
نزع  من  التحقق  نظرا ألن  هام،  أمر  النووية  بالرتسانات  يتعلق 

السالح النووي الذي ال رجعة فيه يتطلب الشفافية.

ويواجه اجملتمع الدويل توترا متزايدا يف البيئة األمنية. وتشّكل 
الشمالية هتديدا خطريا  القذائف لكوريا  النووية وبرامج  الربامج 
عليه  وجيب  بأسره،  الدويل  للمجتمع  مسبوق  وغري  ووشيكا 
النووية.  لألسلحة  الشمالية  حليازة كوريا  رفضه جمددا  يؤكد  أن 
واملضي  احلوار  يف  مؤخرا  الشمالية  اخنراط كوريا  من  وبالرغم 
النووي، جيب علينا أن حنكم على  صوب حتقيق نزع السالح 
نواياها على أساس أفعاهلا وليس على ما نأمل أن تفعله. وعلينا 
أن نكفل حتويل أقوال كوريا الشمالية إىل إجراءات ملموسة حنو 
حتقيق اهلدف املتمثل يف تفكيك أسلحة كوريا الشمالية النووية 
وقذائفها. وتؤكد اليابان جمددا أنه ينبغي استمرار احلملة ملمارسة 
أقصى ضغط ممكن إىل أن تغري كوريا الشمالية مسارها وتتخذ 
إجراءات حامسة ال رجعة فيها لنزع أسلحتها النووية. ويف ذلك 
التعاون والوحدة يف صفوف اجملتمع  اليابان إىل  الصدد، تدعو 

الدويل.

وألن اليابان هي البلد الوحيد الذي عاىن من التفجريات 
الذرية يف سنوات احلرب، فإهنا تقف يف اخلط األمامي لدعاة نزع 
السالح وعدم االنتشار النووي يف سعينا املشرتك إىل إجياد عامل 

خال من األسلحة النووية.

نرى أنه جيب تعزيز نزع السالح النووي على أساس أمرين: 
األسلحة  استخدام  على  املرتتبة  اإلنسانية  لآلثار  واضح  فهم 
لتعزيز  وكأساس  األمنية.  احلالة  لواقع  موضوعي  وتقييم  النووية 
تدابري ملموسة وعملية لنزع السالح النووي استنادا إىل هذين 
التفامهني، من الضروري احلفاظ على نظام معاهدة عدم انتشار 
مجيع  على  يتعني  الصدد،  هذا  ويف  وتعزيزه.  النووية  األسلحة 
الدول األعضاء يف معاهدة عدم االنتشار، مبا يف ذلك الدول 
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مبوجب  عليها  املرتتبة  بالتزاماهتا  الوفاء  النووية  لألسلحة  احلائزة 
املادة السادسة، بينما تتعاون على حتقيق عدم االنتشار.

وتظل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، تشكل حجر 
الزاوية يف النظام الدويل لنزع السالح وعدم االنتشار النوويني. 
النووية،  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  نظام  تعزيز  أجل  ومن 
املؤمتر  يف  مغزى  ذات  نتيجة  إىل  التوصل  مبكان  األمهية  من 
االستعراضي ملعاهدة عدم االنتشار لعام 2020. وبغية اغتنام 
كل فرصة، ستبذل اليابان قصارى جهودها لتحقيق هذه الغاية 
من خالل عملية استعراض معاهدة عدم االنتشار لعام 2020. 
وستواصل اليابان، بوصفها عضوا يف مبادرة عدم االنتشار ونزع 
التعاون مع الدول وجمموعات الدول األخرى.  السالح، تعزيز 
وستقدم اليابان إسهامها بناء على التوصيات اليت قدمها فريق 
السالح  نزع  يف  هام  تقدم  بإحراز  املعين  البارزة  الشخصيات 
السالح  نزع  تقدم جوهري يف جمال  بتحقيق  واملتعلقة  النووي، 
النووي يقوم على إعادة بناء التعاون والثقة فيما بني البلدان من 
خالل اتباع هُنج خمتلفة، إىل الدورة الثانية للجنة التحضريية من 

أجل مؤمتر استعراض معاهدة عدم االنتشار لعام 2020.

أبدا مما هي  اخلارجي أكرب  الفضاء  أنشطة  أمهية  مل تكن 
استخدام  مثل كثرة  اليوم. لكن ظهرت حتديات خطرية،  عليه 
الفضائي، وحتتاج إىل معاجلة  الفضاء وحجم أكرب من احلطام 
عاجلة. وأصبح من احلاسم من أجل رفاه مجيع البشر وتطورهم، 
ضمان سالمة وأمن واستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي. وتدعم 
اليابان اجلهود وقد عملت بال كلل للحفاظ على بيئة الفضاء 
حتقيق  لضمان  مبادرات  اختاذ  املهم  من  أنه  ونعتقد  اخلارجي. 
الثقة املتبادلة بني األطراف الفاعلة يف جمال الفضاء، وال سيما 
من خالل اختاذ تدابري الشفافية وبناء الثقة. ويف هذا الصدد، 
إعداد  مناقشة  يف  بناءة  بصورة  للمشاركة  استعداد  على  فإننا 
الثقة يف  الشفافية وبناء  لتدابري  العملي  التنفيذ  لتعزيز  توصيات 

تسلح يف  منع حدوث سباق  اخلارجي هبدف  الفضاء  أنشطة 
الفضاء اخلارجي.

تؤيد  اخلارجي،  الفضاء  واستدامة  أمن  تعزيز  أجل  ومن 
اليابان تدابري الشفافية وبناء الثقة غري امللزمة اليت ميكن التحقق 
منها، واليت من األرجح أن حتظى بقبول وانضمام واسع النطاق 
داخل اجملتمع الدويل. وتؤكد اليابان من جديد أمهية تعزيز سيادة 
القانون يف الفضاء اخلارجي، وستواصل العمل مع الدول األخرى 
لتحقيق هذه الغاية. ويف هذا الصدد، نكرر تأكيد ضرورة تنفيذ 
اليت ميكن  اخلارجي،  الفضاء  املسؤول ألنشطة  السلوك  مبادئ 
أن تشكل خطوة هامة يف جمال وضع القواعد الدولية. ونشجع 
على وجه اخلصوص، مجيع الدول على االمتناع عن أي عمل 
ينشأ، بشكل مباشر أو غري مباشر، عن تلف أو تدمري األجسام 
الفضائية. لذلك نواصل اإلعراب عن قلقنا بشأن تطوير قدرات 

األسلحة املضادة للسواتل.

وأخريا وليس آخرا، من املهم بالنسبة لنا العمل معا بشكل 
مستمر لتحقيق نتائج بناءة وفقا للوالية األصلية للهيئة، لكي 
السالح.  لنزع  املتحدة  األمم  آلية  على  إجيايب  أثر  لنا  يكون 
الدورة  من  األوىل  السنة  تؤدي  أن  لضمان  اليابان  وستسعى 

الثالثية احلالية إىل نتيجة إجيابية.

أبدأ  السيد خوشرو )إيران( )تكلم باإلنكليزية(: أود أن 
انتخابكم  على  اآلخرين  املكتب  وأعضاء  سيديت،  بتهنئتكم 

وانتخاهبم. كما أؤكد لكم دعم وتعاون وفد بلدي التام.

باسم  إندونيسيا  ممثل  به  أدىل  الذي  البيان  أؤيد  وباملثل، 
.)A/CN.10/PV.369 حركة بلدان عدم االحنياز )انظر

تبدأ دورة هيئة نزع السالح هذه يف وقت نواجه فيه وتريتني 
مقلقتني: سباق جديد للتسلح النووي وسباق حتديث األسلحة 
النووية. وإذا أردنا أن مننع هذه االجتاهات من أن تكون هلا آثار 
ضارة أخرى على السلم واألمن الدوليني، فيجب وضع حد هلا. 
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عن  الناجم  الشنيع  التهديد  ذلك  باستمرار  نسمح  أال  وجيب 
تلك األسلحة الالإنسانية حلياتنا، إىل أجل غري مسمى. وجيب 
الواقع  وهذا يف  علينا مجيًعا.  تقضي  أن  قبل  عليها  نقضي  أن 
هو مسؤوليتنا اجلماعية املرتبطة بأمن كل واحد منا. ومع ذلك، 
من الواضح أن الدول احلائزة لألسلحة النووية تتحمل مسؤولية 
تتحمل  فإهنا  القانوين،  االلتزام  إىل  وباإلضافة  وأهم.  خاصة 
االستمرار  عليها  وال جيب  وال ميكنها  أخالقية.  مسؤولية  أيضًا 
يف اإلصرار بعناد على مثل هذه اإلسرتاتيجيات الغامضة وغري 
انعدام  حساب  على  أمنها  حتقيق  وال ميكنهم  الواقعية كرادع. 

األمن عند اآلخرين.

ومن الواضح أن عدم امتثال تلك الدول اللتزاماهتا وواجباهتا 
القانونية الصرحية بإزالة مجيع ترساناهتا من األسلحة النووية يثبت 
ويشري  بالتزاماهتا.  الوفاء  يف  حقيقية  سياسية  إرادة  وجود  عدم 
البيان الصادر عن دولة معينة من الدول احلائزة لألسلحة النووية 
بأهنا تريد املزيد من األسلحة النووية لكي تظل مسيطرة متاما، 
إىل استمرار هذه السياسات غري املسؤولة للغاية. وبالتايل، حنتاج 
إىل مضاعفة جهودنا يف مواجهة سياسات اهليمنة هذه. وبينما 
النووية يف عام 2017  األسلحة  معاهدة حظر  اعتماد  شكل 
الدعوة  مواصلة  لنا  ينبغي  االجتاه،  هذا  يف  األمام  إىل  خطوة 
حبزم إىل الشروع مبكرا يف مفاوضات مؤمتر نزع السالح بشأن 
أو  حيازهتا  حلظر  النووية  األسلحة  بشأن  شاملة  اتفاقية  وضع 
تطويرها أو إنتاجها أو اقتنائها أو اختبارها أو ختزينها أو نقلها 

أو استخدامها أو التهديد باستخدامها، والدعوة إىل تدمريها.

ويف ظل هذه اخللفية، يتعني أن تركز اجلهود خالل الدورة 
احلالية هليئة نزع السالح على اعتماد توصيات بشأن نزع السالح 
النووي وعدم انتشار األسلحة النووية. وينبغي بالطبع استكمال 
ذلك ببذل جهودنا ملتابعة البند الثاين من جدول أعمال اللجنة، 
أن  أردنا  الفضاء اخلارجي. وإذا  التسلح يف  املتعلق مبنع سباق 
املشرتك  الرتاث  باعتباره  اخلارجي،  الفضاء  استكشاف  نضمن 

للبشرية مجعاء، واستخدامه حصرا لألغراض السلمية، فإن منع 
سباق التسلح فيه أمر ال بد منه، وليس خيارا. وعلى أي حال، 
ينبغي أن يسرتشد عمل اهليئة بالطابع امللح، واألولوية واألمهية 

القصوى لتحقيق عامل خال من األسلحة النووية.

إننا نعلق أمهية كبرية على هذه املسألة يف الشرق األوسط، 
حيث أعاقت حىت اآلن اجلهود اإلقليمية والدولية املستمرة منذ 
عقود إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية، اليت اقرتحتها 
إيران يف عام 1974، بسبب االعرتاض العنيد للنظام اإلسرائيلي. 
باالنضمام إىل معاهدة  إلزام إسرائيل  يتعني أن يشكل  لذلك، 
عدم انتشار األسلحة النووية، بدون أي شرط مسبق وكطرف 
النووية وأنشطتها يف إطار  غري نووي، وإخضاع مجيع منشآهتا 
الذرية، عنصرا  للطاقة  الدولية  للوكالة  الشامل  الضمانات  نظام 

هاما يف توصيات اهليئة ذات الصلة.

العمل  خلطة  الكامل  للتنفيذ  احلازمة  بالدعوة  أذّكر  وإذ 
الشاملة املشرتكة، من جانب مجيع املشاركني فيها، أود التشديد 
أثبتت وحتققت  بالتأكيد ضروري الستمراريتها. وكما  أنه  على 
تقاريرها  يف  وأوردته  ذلك،  من  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
مجيع  بالكامل  إيران  نفذت  فقد  اآلن،  حىت  املتتالية  العشرة 
التزاماهتا املتعلقة بالنشاط النووي مبوجب خطة العمل املشرتكة 
واملدمر  املسؤول  غري  احلايل  النهج  فإن  ذلك،  ومع  الشاملة. 
لسياسة الواليات املتحدة فيما يتعلق باخلطة، قد شكل حتديًا 

خطرياً الستمراريتها.

العمل  مع خطة  تتعارض  املتحدة  الواليات  إجراءات  إن 
الشاملة املشرتكة نصا وروحا ومضمونا، وال سيما الفقرات 2٦ 

و 28 و 29، اليت مت االلتزام من خالهلا بأن: 

“تبذل ... قصارى جهودها حبسن نية لتعّهد خطة 
العمل هذه وملنع التدخل يف حتقيق استفادة إيران بشكل 

كامل من رفع اجلزاءات احملددة يف املرفق الثاين.” 
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تنفيذ خطة  لدعم  جهودهم  قصارى   ... “ويبذل 
العمل هذه بنجاح، مبا يف ذلك يف بياناهتم العامة”. 

“وميتنع ....، عن انتهاج أي سياسات هتدف على 
وجه التحديد إىل التأثري بشكل مباشر وسليب على تطبيع 
العالقات التجارية واالقتصادية مع إيران مبا يتعارض مع 

التزاماهتم بعدم إعاقة تنفيذ خطة العمل هذه بنجاح”.

وكما ذكرنا مرارا وتكرارا، فإن خطة العمل الشاملة املشرتكة 
ال ترتب التزامات على طرف دون اآلخر. ومن مث، فإن تنفيذ 
مجيع  استمرت  إذا  إال  يستمر  أن  ال ميكن  اللتزاماهتا  إيران 
من  وفعالة  بصورة كاملة  التزاماهتا  تنفيذ  يف  األخرى  األطراف 
دون قيد أو شرط. ومن الواضح أن إيران سرتد بشكل متناسب 
االلتزامات مبوجب خطة  بتنفيذ  على أي إخالل كبري مستمر 

العمل من جانب أحد املشاركني فيها.

وال بد من أن أشدد على أنه ال ميكن إعادة التفاوض على 
خطة العمل الشاملة املشرتكة أو تغيريها. والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية هي السلطة الوحيدة اليت ميكنها أن تتحقق من التزام إيران 
مبوجب خطة العمل. وتواصل إيران تطبيقها املؤقت للربوتوكول 
اإلضايف التفاق الضمانات اخلاص هبا. ووفقا آلخر تقرير صادر 

عن الوكالة، فإن الوكالة 

الربوتوكول  مبقتضى  تكميلية  معاينات  “أجرت 
اليت كانت  إيران  يف  واألماكن  املواقع  جلميع  اإلضايف 

حباجة إىل زيارهتا”. 

غري  التنفيذ  استمرار  على  احلالة  هذه  استمرار  ويتوقف 
األطراف  جانب  من  املشرتكة  الشاملة  العمل  خلطة  املشروط 
أن  إليران  وال ميكن  املتحدة.  الواليات  وال سيما  األخرى، 
تواصل إنقاذ اخلطة بأي مثن ولن تفعل ذلك. قطعا، هذا أمر 

ال ميكن القيام به.

الواليات  حلكومة  يسمح  أال  الدويل  للمجتمع  وينبغي 
املشرتكة  الشاملة  العمل  خبطة  االستهزاء  تواصل  بأن  املتحدة 
وتقويضها. فهذا ليس يف مصلحة تعددية األطراف. ومنع ذلك 

األمر مسؤولية مجاعية.

باإلنكليزية(:  )تكلم  أفريقيا(  )جنوب  ماتجيال  السيد 
الوفود األخرى يف هتنئتكم، سيديت  البداية، أود أن أشارك  يف 
الرئيسة، على توليكم منصب رئيس هيئة نزع السالح يف دورهتا 
املوضوعية لعام 2018. كما أتقدم بالتهنئة إىل رئيسي الفريقني 
العاملني على انتخاهبما. إن وفد بلدي يتطلع إىل العمل معهما 

إلجناح هذه الدورة.

ويؤيد وفد بلدي البيانني اللذين أدىل هبما ممثال إندونيسيا 
باسم حركة بلدان عدم االحنياز، ونيجرييا بالنيابة عن جمموعة 

.)3٦9.PV/10.A/CN الدول األفريقية )انظر

بندي  بشأن  العامة  املالحظات  ببعض  أديل  أن  أود 
جدول األعمال املعروضني علينا، واللذين يتطلع وفد بلدي إىل 
إن جنوب  املواضيعية.  املناقشات  بالتفصيل خالل  مناقشتهما 
أفريقيا ال تزال ملتزمة بتعددية األطراف باعتبارها أفضل وسيلة 

للتعامل مع املسائل اليت تؤثر على السالم واألمن الدوليني.

التابعة لألمم  التزامنا جتاه هيئة نزع السالح  ونعيد تأكيد 
الشامل  الوحيد  والرئيسي  العاملي  املنتدى  بوصفها  املتحدة 
السالح  بنزع  املتعلقة  احلامسة  املسائل  بشأن  للتداول  للجميع 
وعدم االنتشار وحتديد األسلحة. وقد قدمت هيئة نزع السالح 
السالح  نزع  جمال  يف  عملنا  يف  قيمة  إسهامات  ما مضى  يف 
الالزمة  املرونة  إبداء  إىل  الوفود  مجيع  وندعو  الدويل،  واألمن 

لتمكني هذه اهليئة من االضطالع مبسؤولياهتا.

ونرحب باملكاسب اليت حتققت خالل دورة عام 2017 
هليئة نزع السالح، اليت وافقت باإلمجاع على التوصيات املتعلقة 
بتدابري بناء الثقة يف ميدان األسلحة التقليدية. غري أننا ال نزال 
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نشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم بشأن بند جدول األعمال 
وفد  ويأمل   .1999 عام  منذ  النووي  السالح  بنزع  املتعلق 
بلدي - وهو أمر يف مصلحتنا اجلماعية - أن ترتكز املناقشات 
واملداوالت اليت ستجري خالل األسبوعني القادمني على إرادة 

سياسية حقيقية وحسن نية وأن نتمكن من إحراز تقدم.

وفيما يتعلق مبسألة نزع السالح النووي، ينضم وفد بلدي 
البالغ جراء  قلقها  أعربت عن  اليت  األعضاء  الدول  أغلبية  إىل 
العواقب اإلنسانية الكارثية اليت ستحل بالبشرية يف حالة وقوع 
تفجري نووي، سواء عن قصد أو جراء حادث. والسبيل الوحيد 
األسلحة  تشكله  الذي  التهديد  من  خال  عامل  إجياد  لضمان 
بعدم  قانونًا  ملزم  ضمان  وتقدمي  هلا  التامة  اإلزالة  هو  النووية 
الشديد كذلك  القلق  دواعي  ومن  أبدا.  أخرى  مرة  إنتاجها 
قبل  من  إيصاهلا  ووسائل  النووية  الرتسانات  حتديث  استمرار 
لنص  انتهاك صارخ  النووية، يف  لألسلحة  احلائزة  الدول  بعض 
وروح املادة السادسة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية 
والتعهدات الرمسية اليت ُقطعت يف املؤمترات السابقة الستعراض 

املعاهدة يف هذا الصدد.

يف  املتمثلة  واإلجيابية  اجلريئة  باخلطوة  بلدي  وفد  ويرحب 
اعتماد معاهدة حظر األسلحة النووية يف 7 متوز/يوليه 2017. 
وكانت جنوب أفريقيا من بني أول 50 دولة توقع على املعاهدة 
أيلول/سبتمرب 2017  عليها يف 20  التوقيع  باب  ُفتح  عندما 
بإجياد عامل خال من  امللتزمة  الدول  وندعو مجيع  نيويورك.  يف 
النووية، واليت مل توقع ومل تصدق على املعاهدة حىت  األسلحة 
اآلن، إىل أن تفعل ذلك من أجل تيسري بدء نفاذها يف وقت 

مبكر. 

إن معاهدة حظر األسلحة النووية تتماشى متاما مع معاهدة 
يف  اإلسهام  إىل  هتدف  وهي  النووية،  األسلحة  انتشار  عدم 
حتقيق االلتزامات الناشئة عن هذه األخرية، مبا يف ذلك االلتزام 
مبوجب املادة السادسة بإجراء مفاوضات حبسن نية بشأن اختاذ 

تدابري فعالة جتاه نزع السالح النووي. وهي ال تنتقص من نظام 
وال تضيف  االنتشار  عدم  معاهدة  مبوجب  املنشأ  الضمانات 
إليه، كما إهنا ال حتول دون مواصلة تعزيز أي نظام للضمانات 
أو التدابري اإلضافية اليت رمبا تكون الدول قد التزمت هبا بالفعل 
أو قد تتخذها يف املستقبل. وعلى غرار معاهدة عدم االنتشار، 
األسلحة  حظر  معاهدة  إىل  تنضم  دولة  أي  على  جيب  فإنه 
النووية أن تربم، على األقل، اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية وأن تنفذه. 

النووية  األسلحة  حظر  معاهدة  أن  على  التأكيد  ونعيد 
ال تشكل هناية املطاف بشأن األسلحة النووية، وإمنا هي خطوة 
حامسة يف تطور النظام الذي سيكون ضروريا إلجياد عامل خال 
من األسلحة النووية واحملافظة عليه يف هناية املطاف. ومن األمهية 
لدولة  األمنية  للمصاحل  األولوية  ال تعطي  املعاهدة  أن  مبكان 
األمنية  املصاحل  الدول على حساب  قليل من  أو عدد  واحدة 
للمجتمع الدويل ككل، وإمنا تقر بأن األسلحة النووية تشكل 

هتديدا جلميع الدول وللشعوب كافة يف كل مكان.

ويود وفد بلدي أن يعيد التأكيد على أن دعمنا ملعاهدة 
القائمة يف جمال نزع السالح  بتنفيذ االلتزامات  احلظر ال ميس 
عدم  معاهدة  سياق  يف  عليها  املتفق  تلك  وال سيما  النووي، 
للجنة  الثانية  الدورة  من  نقرتب  وإذ  النووية.  األسلحة  انتشار 
التحضريية ملؤمتر استعراض معاهدة عدم االنتشار لعام 2020 
املعاهدة،  وأمهية  حيوية  بأن  االعرتاف  من  ال بد  جنيف،  يف 
باعتبارها أساس نظام عدم االنتشار النووي، تتوقفان على مدى 
املقبول  غري  ومن  وتعهداهتا.  اللتزاماهتا  األطراف  الدول  تنفيذ 
أن تعامل الدول األطراف التزاماهتا كما لو كانت قائمة طعام 
ختتار منها ما يروق هلا. وندعو مجيع الدول األطراف يف معاهدة 
عدم انتشار األسلحة النووية إىل أن تفي بالتزاماهتا وإىل أن تنفذ 
بأمانة ودون شروط مسبقة مجيع االلتزامات املتفق عليها يف أعوام 
1995 و 2000 و 2010 دون مزيد من التأخري، مبا يف ذلك 
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األسلحة  من  خالية  منطقة  بإنشاء  املتعلق   1995 عام  قرار 
النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط.

احلق  على  جمددا  التأكيد  يف  اآلخرين  إىل  ننضم  وأخريا، 
غري القابل للتصرف يف االستخدامات السلمية للطاقة النووية. 
وترى جنوب أفريقيا أيضا أن نزع السالح النووي ومنع االنتشار 
عنصران متالزمان وثيقا االرتباط من عناصر معاهدة عدم انتشار 
األسلحة النووية، وبالتايل، فإن التقدم يف كال العنصرين أساسي 

لتحقيق اهلدف والغاية من معاهدة عدم االنتشار.

املعنون  األعمال،  جدول  من  الثاين  البند  أن  نرى  وحنن 
الثقة  وبناء  الشفافية  لتدابري  العملي  التنفيذ  ُتعزّز  “توصيات 
يف أنشطة الفضاء اخلارجي بغية منع حدوث سباق تسلح يف 
السلم واألمن.  بالغة لصون  الفضاء اخلارجي”، يكتسي أمهية 
ومن املسلم به على نطاق واسع أن الفضاء اخلارجي واستكشافه 
لألغراض السلمية يؤديان دورا حيويا ومتزايدا يف حياتنا اليومية. 
ولذلك، من املهم التأكد من القيام بعمل موضوعي ملنع الفضاء 

اخلارجي من أن يصبح ساحة جديدة للنزاع.

وترى جنوب أفريقيا أن التعاون الدويل واحلوار مها السبيل 
األمثل للنهوض بالنظام والسالمة واألمن واالستدامة يف أنشطة 
كمجال  اخلارجي  الفضاء  على  واحلفاظ  اخلارجي  الفضاء 
الدولية يف  اجلهود  دعم  وبالتايل، سنواصل  السلمية.  لألنشطة 
وضع قواعد الطريق ومعايري السلوك يف الفضاء واملشاركة فيها. 
وإن أردنا حتقيق أكرب التزام ممكن هبذه القواعد واملعايري، فما من 
أن  وميكن  وشفافة،  مفتوحة  األطراف  متعددة  لعمليات  بديل 
تشارك فيها مجيع الدول املهتمة على قدم املساواة. ومن العناصر 
الرئيسية هلذه اجلهود مدى قدرة مجيع الدول على الوصول إىل 
مستوى  عن  النظر  بغض  منه،  واالستفادة  اخلارجي  الفضاء 
نتطلع  السياق،  والتقين واالقتصادي. ويف هذا  العلمي  تطورها 

إىل مناقشة هذا املوضوع خالل األسبوعني القادمني.

أكثر تفصيال بشأن  مناقشة  يتطلع وفدي إىل  اخلتام،  يف 
استعداده  عن  ويعرب  املواضيعية،  املناقشات  خالل  البندين 
للمشاركة هبمة يف هذه املناقشات والعمل مع مجيع الوفود من 

أجل حتقيق توافق يف اآلراء خالل هذه الدورة.

ورسائل  عبارات  على  الوفود  نشكر مجيع  أن  نود  أخريا، 
ضد  وركيزة كفاحنا  رمزنا  بوفاة  يتعلق  فيما  والتضامن  التعازي 

الفصل العنصري، ماما ويين ماديكيزيال مانديال.

)تكلم  )السلفادور(  هاسبون  إسكاالنتي  السيد 
بريد،  السفري  أهنئكم، سعادة  أن  أود  البداية،  باإلسبانية(: يف 
على انتخابكم رئيسا للدورة املوضوعية هليئة األمم املتحدة لنزع 

السالح لعام 2018. كما هننئ أعضاء املكتب اآلخرين.

اهليئة  بوصفها  السالح  نزع  هيئة  أمهية  يعي  بلدي  إن 
من  متكن  اليت  العامة  للجمعية   - العاملية  وبالتايل   - التداولية 
إجراء مناقشات شاملة بغية النظر يف عدد كبري من املسائل يف 
جمال نزع السالح واخلروج بتوصيات بشأن هذه املسائل. ويف 
هذا الصدد، يسرنا أن نشارك يف دورة 2018 هبدف التوصل 
إىل اتفاقات حمددة بتوافق اآلراء، مبا يف ذلك توصيات تستند 
إىل الواقع وتستهدف توفري حلول للتحديات اجلديدة والتقليدية 

يف جمال نزع السالح.

األسلحة  حظر  معاهدة  يف  طرفا  بوصفها  والسلفادور، 
النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب - وهي معيار 
سياسي وقانوين ومؤسسي ألكثر من 50 عاما من إنشاء مناطق 
خالية من األسلحة النووية - تكرر موقفها املؤيد لنزع السالح 
النووي، وتعرب عن معارضتها لتحسني األسلحة النووية احلالية 
وتطوير أنواع جديدة. إن استمرار وجود األسلحة النووية ودورها 
يشكل  ما زال  األمنية  والسياسات  االسرتاتيجية  املذاهب  يف 
هتديدا واضحا للبشرية. ونكرر التأكيد على احلاجة امللحة إىل 
السالح  نزع  يف  املتمثل  األساسي  اهلدف  قدما صوب  املضي 

النووي حتت مراقبة دولية.
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األسلحة  معاهدة حظر  باعتماد  الصدد  هذا  ونرحب يف 
النووية، وباب التوقيع عليها مفتوح. وحتظر هذه املعاهدة حيازة 
األسلحة النووية أو تطويرها أو إنتاجها أو اقتنائها أو تكديسها 
أنه  ونعتقد  باستخدامها.  التهديد  أو  استخدامها  أو  نقلها  أو 
مىت دخلت معاهدة حظر األسلحة النووية حيز النفاذ، ستعزز 
وتكمل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ونظام نزع السالح 
إىل  الدويل  اجملتمع  ندعو  لذلك،  عام.  بوجه  االنتشار  وعدم 

التعجيل ببدء نفاذها.

صياغة  إعادة  إىل  الرامية  احملاوالت  كل  نرفض  وحنن 
حماوالت  عن  فضال  النووي،  السالح  بنزع  املتعلقة  النصوص 
بعض الدول تغيري النموذج يف هذا الصدد. وندعو مجيع أعضاء 
األمم املتحدة لالنضمام إىل اجلهود الرامية إىل ترسيخ إجراءات 
وفدي  والكامل. وحيث  العام  السالح  لنزع  معطلة  فعالة وغري 
مجيع  وسحب  مراجعة  على  النووية  لألسلحة  احلائزة  الدول 
بروتوكويل معاهدة تالتيلولكو واحرتام طابع أي  حتفظاهتا على 
النداءات للعمل  النووية. كما نردد  منطقة خالية من األسلحة 
على التفاوض واعتماد صك عاملي ملزم قانونا بشأن ضمانات 

األمن السلبية.

كما نعرب عن خيبة أملنا العميقة لغياب التوافق يف اآلراء 
يف مؤمتر استعراض معاهدة عدم االنتشار لعام 2015. وعدم 
التوصل إىل اتفاق بشأن أحكام الوثيقة اخلتامية هو فشل ينبغي 
أيضا أن يكون حافزا للعملية التحضريية ملؤمتر االستعراض لعام 

.2020

وفيما يتعلق بالفضاء اخلارجي، فإن لبلدي مصلحة مشرتكة 
اخلارجي  الفضاء  واستكشاف  استخام  وتوسيع  تشجيع  يف 
لألغراض السلمية حصرا ولفائدة مجيع الدول ومصلحتها، بغض 
جملتمعاهتا.  العلمي  أو  االقتصادي  التطور  مستوى  عن  النظر 
املتزايد  العامل  اعتماد  أن  جديد  من  نؤكد  ذلك،  على  وعالوة 
على النظم والتكنولوجيات الفضائية واملعلومات اليت تقدمها لنا 

التحديات الستدامة  تعاونية من أجل مواجهة  يتطلب جهودا 
الشفافية  لتدابري كفالة  وميكن  اخلارجي.  الفضاء  أنشطة  وأمن 
وبناء الثقة أن تقلل من، أو حىت تزيل حاالت سوء الفهم وسوء 
التقدير فيما يتعلق بأنشطة الدول ونواياها يف الفضاء اخلارجي. 
تكمل  أن  ينبغي  الثقة  وبناء  الشفافية  تدابري  أن  على  ونشدد 
اخلارجي،  الفضاء  أنشطة  بشأن  احلايل  الدويل  القانوين  اإلطار 
القانوين  االستخدام  تعوق  أو  القائمة  االلتزامات  وال تقوض 

للفضاء اخلارجي، وال سيما للمشاركني اجلدد.

بتدابري  املعين  احلكوميني  اخلرباء  فريق  تقرير  يف  يرد  وكما 
)انظر  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  يف  الثقة  وبناء  الشفافية 
بشأن  املعلومات  تبادل  إدراج  ينبغي  أنه  نعتقد   ،)A/68/189

السياسات الفضائية الوطنية، كما ينبغي إدراج النفقات العسكرية 
واإلخطارات باألنشطة يف الفضاء اخلارجي الرامية للتخفيف من 
إىل  اإلطالق  عمليات  وقواعد  املرافق  إىل  والزيارات  املخاطر، 
الفضاء. وإذ تفهم املصلحة العامة يف الفضاء اخلارجي، وحقيقة 
أن الفضاء اخلارجي يعترب إرثا عامليا، فإن السلفادور ترفض رفضا 
قاطعا أي حماولة لعسكرة الفضاء اخلارجي أو بدء سباق تسلح 

يف الفضاء اخلارجي.

إن مؤمتر نزع السالح، الذي يوجد مقره يف جنيف، هو 
اجلهاز املتخصص الوحيد للتفاوض يف إطار آلية نزع السالح 
املتعددة األطراف. ويف هذا الصدد، يؤسفنا أن املؤمتر مل يتمكن 
والسلفادور حتث مجيع  عقدين.  مدى  على  بواليته  الوفاء  من 
لضمان  السياسي  العزم  إبداء  على  السالح  نزع  مؤمتر  أعضاء 
اعتماد وتنفيذ  إبطاء من خالل  إطالق جهود موضوعية دون 
السالح  نزع  أعمال  جبدول  للنهوض  وشامل  متوازن  برنامج 
األمن  بشأن ضمانات  قانونا  ملزم  ذلك صك  مبا يف  النووي، 
السلبية؛ وكذلك منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي 
وإعداد معاهدة غري متييزية حتظر إنتاج املواد االنشطارية ألغراض 
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مبا  األخرى،  النووية  املتفجرة  واألجهزة  النووية  األسلحة  صنع 
خيدم أغراض عدم االنتشار ونزع السالح على السواء.

مع ذلك، جيب أن نتذكر أنه، كما اتضح من املفاوضات 
االنتشار،  عدم  ومعاهدة  األسلحة  جتارة  معاهدة  إىل  املفضية 
فإن معارضة عدد قليل من األعضاء يف هيئة مغلقة، مثل مؤمتر 
نزع السالح، ال ميكن أن متنع العضوية العاملية يف املنظمة من 
املضي قدما يف جهودها ملنع االنتشار. ولذلك، ندعو مؤمتر نزع 

السالح إىل أن يضطلع بدوره أو أن يصبح غري ذي صلة.

املتحدة  األمم  هيئة  اعتمدت  عاما،  بعد 18  أنه  ويسرنا 
تدابري  بشأن  موضوعية  توصيات  اآلراء  بتوافق  السالح  لنزع 

عملية لبناء الثقة يف ميدان األسلحة التقليدية.

نزع  آلية  ينشط  وزخم  جناح  اإلجيابية  النتيجة  تلك  إن 
السالح.

وتدعو السلفادور مجيع الوفود إىل إبداء اإلرادة السياسية 
من بداية دورة السنوات الثالث هليئة نزع السالح بغية اختتام 
الناشئة عن هذه  التحديات  تعاجل حبق  فعالة  بتوصيات  الدورة 

املسألة.

بالروسية(:  )تكلم  الروسي(  )االحتاد  بوليانسكي  السيد 
أود، بادئ ذي بدء، أن أهنئكم، سيديت الرئيسة، على انتخابكم 
هلذا املنصب اهلام. ونأمل يف أن حنافظ، بفضل توجيهكم املهين، 
على الزخم اإلجيايب يف أعمال هيئة األمم املتحدة لنزع السالح 

الذي تطور خالل الدورة السابقة.

وما فتئت روسيا تدعو إىل تعزيز الدور املركزي لألمم املتحدة 
يف احلفاظ على االستقرار االسرتاتيجي واألمن الدويل، فضاًل عن 
نظامي حتديد األسلحة وعدم االنتشار. ونعتقد اعتقاداً قويًا بأن 
أولويتنا هي تعزيز آلية األمم املتحدة لنزع السالح ككل، اليت 

تشكل هيئة األمم املتحدة لنزع السالح جزءاً ال يتجزأ منها.

خبطة  سنوات  ثالث  مدهتا  عمل  دورة  العام  هذا  ونبدأ 
جديدة. وجيب علينا مجيعًا أن نواصل السعي للتوصل إىل اتفاق 
بشأن التوصيات من أجل حتقيق هدفنا املتمثل يف نزع السالح 
النووي وعدم االنتشار، فضاًل عن البدء يف مناقشة بشأن بند 
تعزز  توصيات  إعداد  األعمال، وهو  متامًا على جدول  جديد 
الفضاء  أنشطة  الثقة يف  وبناء  الشفافية  لتدابري  العملي  التنفيذ 
الفضاء اخلارجي.  بغية منع حدوث سباق تسلح يف  اخلارجي 
والوفد الروسي مستعد لبذل قصارى جهده لتحقيق النتائج يف 

كل من تلك اجملاالت.

السالح  نزع  وثابت  مسؤول  حنو  على  تؤيد  روسيا  إن 
نقدم  زلنا  وما  النووية.  األسلحة  من  خاٍل  عامٍل  وبناء  النووي 
أكدنا  شباط/فرباير،   5 ويف  العملية.  تلك  يف  خاصًا  إسهامًا 
على أن بلدنا قد امتثلت بالكامل اللتزاماهتا باحلد من عدد هذه 
األسلحة مبوجب املعاهدة اجلديدة املربمة بني الواليات املتحدة 
األمريكية واالحتاد الروسي بشأن التدابري الرامية إىل زيادة ختفيض 
األسلحة اهلجومية االسرتاتيجية واحلد منها. وقد تبنيَّ أن قدرتنا 
والرؤوس  اإليصال  نظم  على  املفروضة  القيود  من  أدىن  العامة 
روسيا  خفضت  ولذلك  املعاهدة.  يف  عليها  املنصوص  احلربية 
ترسانتها النووية بأكثر من 85 يف املائة مقارنة باملخزونات اليت 

كانت موجودة يف ذروة احلرب الباردة.

السالح  نزع  إىل  الرامية  الدويل  اجملتمع  أن جهود  ونعتقد 
النووي ينبغي أن ُتركز اآلن على هتيئة الظروف لتحقيق املزيد من 
التقدم. وفيما جيب أن نشمل مجيع الدول اليت لديها قدرة نووية 
عسكرية يف اجلهود الرامية إىل احلد من السيطرة على األسلحة 
املالئمة  الظروف  لتوفري  املنتظمة  اجلماعية  اجلهود  فإن  النووية، 
العاملي  الصعيدين  على  النووي  السالح  نزع  عملية  ملواصلة 

واإلقليمي، مبا يف ذلك األمن، تكتسي أمهية خاصة.

االعتبار جمموعة  يف  نأخذ  أن  الغاية، جيب  هلذه  وحتقيقًا 
كاملة من العوامل اليت تؤثر على االستقرار الدويل، مبا يف ذلك 
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النشر غري احملدود من جانب الواليات املتحدة ملنظومة دفاعية 
عاملية مضادة للقذائف، وتطوير األسلحة اهلجومية االسرتاتيجية 
العالية الدقة غري النووية، وإحجام الواليات املتحدة عن التخلي 
عن اخلطط الرامية إىل نشر أسلحة هجومية يف الفضاء اخلارجي، 
وتزايد االختالالت النوعية والكمية يف األسلحة التقليدية، وما 
إىل ذلك. ومن دواعي القلق بصفة خاصة أن الوثائق واملذاهب 
النووية يف  البلدان توفر زيادة كبرية يف دور األسلحة  يف بعض 
التخطيط العسكري، مع حتديد عتبة أقل بكثري الستخدامها. 
النووية  املشاركة  بعثات  ما يسمى  ممارسة  استمرار  أن  ونعتقد 
ملنظمة حلف مشال األطلسي، اليت يتم يف إطارها تدريب الدول 
األعضاء غري النووية يف منظمة حلف مشال األطلسي على نشر 
هذه األسلحة، يعّد انتهاكًا مباشراً ملعاهدة عدم انتشار األسلحة 

النووية. كل هذه العناصر تزيد من خطر نشوب نزاع نووي.

األمن  تعزيز  إىل  الرامية  احملاوالت  أن  التاريخ  علمنا  لقد 
الذايت على حساب اآلخرين تفشل يف هناية املطاف. فاحلوار 
هو السبيل الوحيد املفضي إىل األمام. وإن مفاهيم مثل املساواة 
يف احلقوق واالحرتام املتبادل والتوافق يف اآلراء ينبغي أال ُيعَرب 
عنها فحسب بل أن توضع أيضًا موضع التنفيذ. إن هذا النهج 
وحده هو ما ميكن أن يقودنا إىل إجياد توازن مقبول للمصاحل 
الطرفني وميكن أن يكفل أخذ املسائل األمنية الدولية الرئيسية يف 
االعتبار. وحنن على استعداد للدخول يف حوار من هذا القبيل.

ويف السياق احلايل لتزايد التوتر العسكري والسياسي، ومن 
أجل منع أخطر السيناريوهات من احلدوث واحلفاظ على التوازن 
على  تقنية وعسكرية،  تدابري  اختاذ  إىل  اضطررنا  االسرتاتيجي، 
حنو ما أعلن الرئيس الروسي يف خطابه أمام اجلمعية االحتادية يف 
األول من آذار/مارس. وعلى وجه اخلصوص، ينبغي اإلشارة إىل 
أن مجيع اجلهود الرامية إىل تعزيز القدرة الدفاعية لبلدنا هي يف 

امتثال دقيق لالتفاقات القائمة لتحديد األسلحة.

النووية ال ميكن حتقيقه  إزالة األسلحة  تقدم يف  إن إحراز 
على  تؤثر  اليت  العوامل  جلميع  الواجبة  املراعاة  خالل  من  إال 
للجميع.  املتساوي  األمن  وملبدأ كفالة  االسرتاتيجي  االستقرار 
حظر  معاهدة  إىل  استناداً  يتحقق  أن  ال ميكن  اهلدف  وهذا 
األسلحة النووية، اليت فتح باب التوقيع عليها يف اآلونة األخرية. 
وال ُتيّسر هذه املبادرة التقدم حنو إقامة عامٍل خاٍل من األسلحة 
النووية، وهو األمر الذي نتطلع إليه مجيعًا. بل إن تلك املبادرة 
تقوض أمهية وفعالية معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية. هذا 
نزع  عملية  أن  يكفل  عندما  إال  أمهية  ذا  ليس  الدويل  االتفاق 
السالح النووي ال رجعة فيها، وهذا عندما يتم حتقيقها بالفعل. 
ومع ذلك، فمن الواضح أن من السابق ألوانه طرح مسألة نزع 

السالح الفوري والكامل.

للتجارب  الشامل  احلظر  إزاء  الشديد  بالقلق  نشعر  وإننا 
النووية. فقد انسحبت دولة رئيسية من التصديق والتأييد لبدء 
األمر  هذا  فإن  احلالية،  الظروف  ظل  ويف  الصك.  ذلك  نفاذ 
يتطلب دعم اجملتمع الدويل بأسره. ويف هذا الصدد، حنن حباجة 

إىل تكثيف اجلهود على مجيع املستويات.

ويسعدنا أن املشاركني يف الدورة األوىل للمؤمتر التحضريي 
ملؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض 
معًا  بالعمل  التزامهم  تأكيد  أعادوا  قد   2020 عام  املعاهدة 
عدم  معاهدة  على  العاملي  الطابع  وإضفاء  االستدامة  لضمان 
االنتشار. ويصادف هذا العام الذكرى السنوية اخلمسني لفتح 
باب التوقيع على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية. ويف 
الوقت الذي يزداد فيه التوتر بشأن طائفة من املسائل املدرجة يف 
جدول أعمالنا، ينبغي أن ينصب الرتكيز على احلفاظ على نظام 
معاهدة عدم االنتشار وعلى تنفيذ القرارات املتخذة يف املؤمترات 

االستعراضية السابقة.

للمعاهدة -  الثالثة  للمكونات  املتوازن  النهج  أن  ونعتقد 
عدم االنتشار ونزع السالح النووي واالستخدام السلمي للطاقة 
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الذرية - أمر بالغ األمهية. وينبغي أن ينصّب الرتكيز على صون 
وتعزيز االستقرار والسالم واألمن الدوليني.

احلالية  االستعراض  دورة  العمل خالل  أساس  أن  ونعتقد 
ميكن أن يكون خطة العمل اليت اعتمدت يف املؤمتر االستعراضي 

لعام 2010، اليت ال تزال وثيقة الصلة اليوم.

لقد امتثلت روسيا، وستظل متتثل دوما، اللتزاماهتا مبوجب 
األسلحة  واستعمال  وختزين  وإنتاج  استحداث  حظر  اتفاقية 
الكيميائية وتدمري تلك األسلحة. وقمنا بالتخلص من ترسانتنا 
الكيميائية.  األسلحة  منظمة حظر  ما أكدته  وهو  الكيميائية، 
أو  أسلحة كيميائية،  لديها  ال يزال  روسيا  أن  إىل  تلميح  وأي 
ال تزال تعمل بشأهنا، وأي إشارة إىل أي نوع من ارتباط روسيا 
من  هلما  ال أساس  املتحدة  اململكة  يف  وقعت  اليت  باحلادثة 
لدى  وإذا كان  متاما.  الضحك  ويثريان  اإلطالق  على  الصحة 
الدول اليت تلقي هبذه االهتامات أية أدلة ضد روسيا فيما يتعلق 
بذلك احلادث، فينبغي أن تقدمها. والرد على هذه التلميحات 
واهلجمات اليت ال أساس هلا من الصحة غري ضروري وال طائل 
إىل  حمددة  بأسئلة  قائمة  أرسلنا  فقد  اهليئة،  تعلم  وكما  منه. 
احلكومة الربيطانية، وحنن يف انتظار اإلجابة على تلك األسئلة 
بالتفصيل - ومن املستبعد يف الغالب أن نتلقى هذه األجوبة. 
وإذا مل نتلقى ردا، فسنفرتض أن هذا استفزاز متعمد من جانب 

سلطات الواليات املتحدة واململكة املتحدة.

إن أحد أهداف السياسة اخلارجية لدينا هو إبقاء الفضاء 
اخلارجي خاليا من األسلحة النووية اليت ال تستخدم لألغراض 
القضاء  أمهية  نفس  يكتسي  يكاد  ذلك  أن  ونعتقد  السلمية. 
هذا  أن  هو  ذلك  من  واألهم  النووية.  األسلحة  على  الكامل 
القيام بذلك،  اهلدف عملي وميكن حتقيقه بالفعل. ومن أجل 
وملنع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، جيب أن نعمل 
بشأن عدد من اجملاالت يف آن واحد. وال نزال نرى أن املسألة 
الرئيسية هنا هي النظر يف مشروع املعاهدة بني روسيا والصني 

بشأن منع وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي والتهديد باستخدام 
القوة أو استخدامها ضد أجسام الفضاء اخلارجي. وعلى الرغم 
من الدعم الدويل واالهتمام الكبري مبواصلة تطوير هذا الصك، 
العمل  بدء  على  قادرين  غري  ال نزال  الشديد،  لألسف  فأننا، 
برنامج  على  االتفاق  الصعوبات يف  بسبب  بشأنه،  املوضوعي 

العمل خالل مؤمتر نزع السالح.

وجلعل املناقشات بشأن منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء 
إىل  املاضي  العام  يف  اقرتحنا،  فقد  موضوعية،  أكثر  اخلارجي 
جانب زمالئنا الصينيني، إنشاء فريق خرباء حكوميني تابع لألمم 
املتحدة بشأن منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي. 
وقد أتاح اعتماد قرار اجلمعية العامة 27/72 يف كانون األول/

ديسمرب إمكانيات حقيقية لوضع األساس لالنتقال حنو إجراء 
مفاوضات إلبرام اتفاق دويل بشأن منع حدوث سباق تسلح 
اإلشارة إىل جلنة  املهم  أنه من  نرى  اخلارجي. كما  الفضاء  يف 
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف فيينا، اليت 
تقوم بوضع مبادئ توجيهية لضمان االستدامة الطويلة األجل 

ألنشطة الفضاء.

ونعتقد أن هيئة نزع السالح ميكن أن تقدم إسهاما كبريا 
أن  ونعتقد  األطراف.  املتعددة  اجلهود  هذه  قيما - يف  بل   -
التوصيات املتعلقة بالتنفيذ العملي لتدابري الشفافية وبناء الثقة يف 
أنشطة الفضاء اخلارجي ميكن أن تستخدم ملنع حدوث سباق 
تسلح يف الفضاء اخلارجي، وهو اهلدف النهائي ألنشطة الفريق 

العامل الثاين. ونأمل أن حيقق النجاح.

اليت  السخيفة  االهتامات  عند  أتوقف  لن  للوقت،  وتوفريا 
قدمها الوفد األوكراين )انظر A/CN.10/PV.369( بشأن انتهاك 
بودابست. وموقفنا معروف جيدا، ولن  املفرتض ملذكرة  روسيا 
بياين  أختتم  أن  وأود  االقتضاء.  عند  إال  عنه  اإلعراب  أكرر 
بالتأكيد لكم، سيديت الرئيسة، على كامل تعاون الوفد الروسي.
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البداية،  باإلنكليزية(: يف  )تكلم  )ماليزيا(  يعقوب  السيد 
على  الرئيسة،  سيديت  لكم،  التهاين  أحر  عن  أعرب  أن  أود 
يف  املتحدة  لألمم  التابعة  السالح  نزع  هليئة  رئيسة  انتخابكم 
دورهتا املوضوعية لعام 2018. كما نود أن هننئ أعضاء اهليئة 

اآلخرين ورئيسي الفريقني العاملني.

وتؤيد ماليزيا البيان الذي أدىل به هذا الصباح ممثل إندونيسيا 
 )A/CN.10/PV.369 )انظر  االحنياز  عدم  بلدان  حركة  باسم 
والبيان الذي سيديل به غدا ممثل الفلبني باسم رابطة أمم جنوب 

شرق آسيا.

باعتبارها  السالح،  نزع  هليئة  أمهية  تويل  ماليزيا  تزال  ال 
اهليئة املتخصصة الوحيدة ذات العضوية العاملية يف جماالت نزع 

السالح ومنع االنتشار وحتديد األسلحة.

انتشار األسلحة  النووي وعدم  السالح  بنزع  يتعلق  وفيما 
النووية، تفخر ماليزيا بأهنا من بني الدول املوقعة على معاهدة 
حظر األسلحة النووية، اليت اعتمدت العام املاضي يف 7 متوز/

يوليه. ونعتقد أن املعاهدة تكمل الصكوك الدولية القائمة لنزع 
وااللتزام  التمسك  ماليزيا  وتواصل  االنتشار.  وعدم  السالح 
مببادئ معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، واليت تعمل مبثابة 
والكامل يف ظل  العام  السالح  نزع  لتحقيق  التوجيهية  املبادئ 
رقابة دولية صارمة وفعالة. ونرى معاهدة عدم انتشار األسلحة 
النووية بوصفها حجر الزاوية للنظام العاملي لنزع السالح وعدم 
االنتشار، ولذلك فإننا ندعو مجيع الدول األطراف يف املعاهدة 
املعاهدة، دون  املتعهد هبا مبوجب تلك  بااللتزامات  الوفاء  إىل 

متييز.

التحضريية  باألعمال  الوفود  تقوم  اآلن،  نتكلم  وبينما 
النهائية للدورة الثانية للجنة التحضريية ملؤمتر استعراض معاهدة 
وتأمل  جنيف.  يف  عقده  املقرر   ،2020 لعام  االنتشار  عدم 
ماليزيا أن حتقق دورة اللجنة التحضريية هذا العام نتائج ملموسة 
وأن تستمر بشكل فعال فيما يتعلق باملناقشات القائمة بشأن 

وضع األساس لدورة اللجنة التحضريية للعام القادم، اليت ستعقد 
يف نيويورك.

حمكمة  عن  الصادرة  الفتوى  على  التأكيد  ماليزيا  وتكرر 
أو  النووية  باألسلحة  التهديد  مشروعية  بشأن  الدولية  العدل 
 ،A/51/218 استخدامها، الصادرة يف 8 متوز/يوليه 199٦ )انظر
املرفق(. فمن بني أمور أخرى، خلصت الفتوى الصادرة باإلمجاع 
مفاوضات  وإجراء  نية،  حبسن  بالسعي  قائم  التزام  وجود  إىل 
تفضي إىل نزع السالح النووي جبميع جوانبه يف ظل رقابة دولية 
صارمة وفعالة. ونرى جدوى يف تكرار هذا التأكيد، مع اإلشارة 
إىل الطابع امللح الضطالع اللجنة بعملها بشأن جدول أعمال 

األسلحة النووية يف هذا السياق.

ونشيد باجلهود املبذولة وروح التعاون خالل الدورة األخرية 
للجنة التحضريية للمؤمتر االستعراضي الثالث الستعراض التقدم 
املشروع  املتعلق مبنع االجتار غري  العمل  برنامج  تنفيذ  احملرز يف 
باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته 
والقضاء عليه. ومن جانبها، ال تزال ماليزيا ملتزمة بوضع قوانني 
األسلحة  تداول  على  بفعالية  للسيطرة  وصارمة  حملية كافية 
التقليدية واالجتار غري املشروع باألسلحة. وعلى نفس املنوال، 
جمال  يف  املستويات  مجيع  على  الثقة  بناء  تدابري  دعم  نواصل 
األسلحة التقليدية، كجزء من جهودنا اجلماعية الرامية إىل تعزيز 
إجراء  يستمر  أن  يف  األمل  وحيدونا  الدوليني.  واألمن  السالم 
املفاوضات الالزمة حبسن نية من أجل تضييق الفجوة بني اآلراء 

املتباينة للدول األعضاء يف هذا اجملال.

وترحب ماليزيا باعتماد اجلمعية العامة، يف 4 كانون األول/
سباق  منع حدوث  بشأن  للقرار 72/2٦،  ديسمرب 2017، 
تسلح يف الفضاء اخلارجي، وكذلك القرار 27/72، الذي ركز 
على عدم البدء بوضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي. كما نرحب 
بإجراء مزيد من احلوار الذي يعمق فهمنا بشأن املسائل املتعلقة 
وتدابري كفالة  الفضاء،  أمن  تواجه  اليت  واملخاطر  بالتهديدات 
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الشفافية وبناء الثقة لتعزيز أمن الفضاء، وجماالت التعاون الدويل 
العملي بطريقة شاملة ومتوازنة.

يف اخلتام، أود أن أؤكد لكم، سيديت الرئيسة، أن ماليزيا 
ستضطلع بدورها يف مناقشاتنا النشطة بشأن نزع السالح النووي 
منع  مثل  مسائل  ذلك  يف  مبا  النووية،  األسلحة  انتشار  وعدم 
حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، هبدف تعزيز السالم 

واألمن العامليني.

وفد  يتقدم  باإلنكليزية(:  )تكلم  )غانا(  فريمبونغ  السيد 
أعضاء  ولسائر  الرئيسة،  سيديت  لكم،  التهنئة  خبالص  بلدي 
هليئة  املوضوعية  الدورة  أعمال  لتوجيه  انتخابكم  على  املكتب 
نزع السالح التابعة لألمم املتحدة هلذا العام. ونؤكد لكم تعاوننا 
العاملني  الفريقني  رئيسي  بانتخاب  ونرحب  الكاملني.  ودعمنا 
املعنيني ببنود جدول األعمال املخصصة للمداوالت خالل هذه 
الدورة. كما نعرب عن تقديرنا لسلفكم، زميلتنا ممثلة األرجنتني، 

على جهودها الدؤوبة خالل الدورة املوضوعية للعام املاضي.

إندونيسيا  ممثال  أدىل هبما  اللذين  البيانني  متاما  غانا  تؤيد 
جمموعة  باسم  ونيجرييا  االحنياز،  عدم  بلدان  حركة  باسم 
الدول األفريقية )انظر A/CN.10/PV.369(، ونود أيضا اإلدالء 

باملالحظات التالية بصفتنا الوطنية.

واحتمال  النووية  األسلحة  انتشار  بأن  القول  ميكن 
واألمن  للسلم  املعروفة  التهديدات  أخطر  مها  استخدامها 
طريق  عن  أو  العرضي  أو  املتعمد  التفجري  آثار  إن  العامليني. 
وبعيدة  مدمرة  عواقب  هلا  ستكون  واحد  نووي  لسالح  اخلطأ 
قلقنا  من  يزيد  ومما  اجلغرافية.  احلدود  وعرب  البشرية  على  األثر 
الدول املستمر يف  النووية واستثمار بعض  إزاء وجود األسلحة 
احلصول عليها وحتديثها وختزينها االحتمال القائم دائما بوقوع 
هذه األسلحة واملواد املتصلة هبا يف أيدي اإلرهابيني أو غريهم 
من اجلهات غري املأذون هلا من غري الدول. ولذلك، حنث على 

تدابري  لوضع  ممكن،  أقصى حد  إىل  ساحنة،  فرصة  أي  اغتنام 
عملية ُتوجه صوب اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية.

إن إزالة األسلحة النووية مدرجة يف جدول أعمال األمم 
نزع  حتقيق  يف  مل نفلح  أننا  إال  املنظمة.  إنشاء  منذ  املتحدة 
السالح النووي بشكل كامل وال رجعة فيه وميكن التحقق منه 
األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  يف  املتوخى  النحو  على  دوليا، 
العاملي لنزع السالح  النووية، اليت ال تزال متثل األساس للنظام 
يتمكن مؤمتر استعراض  نأمل يف أن  وعدم االنتشار. ولذلك، 
عام  نكسات  جتاوز  من   2020 لعام  االنتشار  عدم  معاهدة 
2015 واملضي قدما باملفاوضات املتعددة األطراف بشأن نزع 
السالح وعدم االنتشار النوويني. ونعتقد أيضا أن مؤمتر األمم 
املتحدة املقبل الرفيع املستوى املعين بنزع السالح النووي، الذي 
األعضاء  للدول  الالزم  املنرب  سيوفر  حزيران/يونيه،  يف  سُيعقد 
لتقييم التقدم احملرز يف نظام نزع السالح ومواصلة املضي قدما 

باهلدف العام املتمثل يف اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية.

األسلحة  حظر  معاهدة  اعتماد  جناح  صدورنا  أثلج  لقد 
النووية يف 7 متوز/يوليه 2017 وما أعقب ذلك من فتح باب 
التوقيع على املعاهدة يف 20 أيلول/سبتمرب 2017. وشاركت 
غانا بنشاط يف عملية التفاوض، وكانت من بني أوائل البلدان 
عليها.  التوقيع  باب  فتح  لدى  املعاهدة  على  وقعت  اليت 
وأصبحت املعاهدة جزءا ال يتجزأ من اخلطاب العام املتعلق بنزع 
االنتشار، ال سيما  معاهدة عدم  أهداف  تعزز  السالح، وهي 

املادة السادسة، إلجياد عامل خال من األسلحة النووية.

مسائل  ملعاجلة  األطراف  تعددية  استخدام  أن  غانا  وترى 
نزع السالح على الصعيد العاملي أمر حيوي إلجياد عامل أكثر 
أمانا وأمنا. وهذا أمر بالغ األمهية يف ضوء التحديات احلالية اليت 
تواجه السلم واألمن، مبا يف ذلك تزايد خطر اإلرهاب والتهديد 
أسلحة  من  وغريها  النووية  األسلحة  تشكله  الذي  الوجودي 
صالحية  جديد  من  نؤكد  السياق،  هذا  ويف  الشامل.  الدمار 



A/CN.10/PV.370

1809123 22

الوحيدة  املتخصصة  التداولية  اهليئة  بوصفها  السالح  نزع  هيئة 
ضمن آلية نزع السالح التابعة لألمم املتحدة للنظر يف توصيات 

وتقدميها بشأن مسائل نزع السالح وعدم االنتشار. 

ونرحب باالختتام الناجح للمفاوضات واعتماد توصيات 
التقليدية  األسلحة  ميدان  الثقة يف  لبناء  العملية  التدابري  بشأن 
عام 2017.  يف  السالح  نزع  هيئة  دورة  اآلراء خالل  بتوافق 
وحيدونا األمل، يف ظل جتدد العزم وااللتزام واملرونة يف مداوالتنا، 
يف أن نتمكن من حتقيق جناح مماثل يف جمال نزع السالح وعدم 
إىل  التوصل  وباستمرار، يف  أخفقنا، لألسف  االنتشار، حيث 

توافق يف اآلراء يف الدورات السابقة.

وتعتقد غانا أن إجياد عامل خال من األسلحة النووية سيكون 
يف مصلحتنا اجلماعية. كما ننوه باإلسهام الكبري للصكوك اليت 
تنشئ مناطق خالية من األسلحة النووية، مبا يف ذلك معاهدة 
بليندابا اليت اعتمدهتا البلدان األفريقية، يف اهلدف العام املتمثل 
يف إجياد عامل خال من األسلحة النووية، وجندد دعوتنا إىل مجيع 
إىل  األوسط،  الشرق  يف  الدول  وال سيما  املصلحة،  أصحاب 
أن تصبح  الرامية إىل كفالة  اجلهود  البناءة يف  املشاركة  مواصلة 

هذه املنطقة أيضا خالية من األسلحة النووية.

كما تعتقد غانا أن معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 
النووية، وجندد  لتحقيق عامل خال من األسلحة  أيضا  أساسية 
دعوتنا إىل الدول املدرجة يف املرفق 2 اليت مل تصدق بعد على 
املعاهدة إىل التعجيل بعملية التصديق. كما نعتقد أن املفاوضات 
املقبلة بشأن معاهدة حمتملة لوقف إنتاج املواد االنشطارية، واليت 
باألطر  مقرتنة  السالح،  نزع  مؤمتر  برعاية  تكون  أن  ُيستحسن 
القائمة من قبيل معاهدة عدم االنتشار ومعاهدة حظر األسلحة 
النووية ومعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، ستعزز بصورة 

فعالة هدفنا العام املتمثل يف نزع السالح العام الكامل.

إن تزايد اعتماد اجملتمعات على املنصات الفضائية والسواتل 
بسبب  مهدد  والعشرين  احلادي  القرن  يف  البشري  النشاط  يف 

االكتظاظ والتنافس واملنافسة واألضرار احملتملة اليت قد يتسبب 
فيها استغالل الفضاء خلدمة املصاحل الذاتية، وبالتايل فإنه يظل 
من الشواغل األمنية الدولية. وال مغاالة يف التشديد على أمهية 
ضمان االستخدام السلمي للفضاء اخلارجي واألجرام السماوية، 
مبا يف ذلك منع وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي وإزالة احلطام 
جانب  من  الفضاء  أنشطة  ازدهار  ضوء  ويف  اخلطري.  املداري 
تركيز  فإن  اخلاص،  القطاع  وكيانات  الدولية  واملنظمات  الدول 
أنشطة  سالمة  لضمان  قانونا  ملزم  صك  وضع  على  جهودنا 
الفضاء اخلارجي أمر أساسي إذا أردنا معاجلة هشاشة تلك البيئة 
من أجل الصاحل العام وإرث البشرية. ولذلك، فإن مثة مصلحة 
يف  املسؤولية  بروح  التصرف  يف  املعنية  اجلهات  جلميع  مشرتكة 

إدارة األنشطة االستكشافية للفضاء اخلارجي.

بتدابري  املعين  احلكوميني  اخلرباء  فريق  بتقرير  ونرحب 
)انظر  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  الثقة يف  وبناء  الشفافية  كفالة 
البيئة  على  للحفاظ  واقعية  األكثر  النهج  باعتباره   )A/68/189

الفضائية لألغراض السلمية. ونرى وجاهة يف التوصيات الواردة 
يف التقرير بشأن التنفيذ العملي للتدابري الرامية إىل منع حدوث 
اخلارجي، ونؤكد جمددا بصفة خاصة  الفضاء  سباق تسلح يف 
أمهية التعاون الدويل واحلوار فيما يتعلق باالستخدامات السلمية 
للفضاء اخلارجي. ونرحب أيضا باعتماد السياسة واالسرتاتيجية 
إطارا  نعتربمها  واللتني   ،201٦ لعام  الفضاء  بشأن  األفريقيتني 
خطة  سياق  يف  اخلارجي  للفضاء  أفريقي  برنامج  إلعداد  هاما 

االحتاد األفريقي لعام 20٦3.

يف اخلتام، يرى وفد بلدي أن تدابري الشفافية وبناء الثقة 
اليت توضع ضمن إطار متعدد األطراف تزيد احتماالت قبوهلا 
اليت  بالتدابري  نطاقا، مقارنة  الدويل األوسع  اجملتمع  من جانب 
ال توضع باستخدام هذا اإلطار. ولذلك، من األمهية مبكان أن 
العاملية، استكشاف هنج  السالح، بعضويتها  تواصل هيئة نزع 
لكفالة  القائمة  الدولية  القانونية  األطر  من  واالستفادة  مبتكرة 
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يف  السلمية  لألغراض  واستخدامه  اخلارجي  الفضاء  استدامة 
األجل الطويل. وميكنكم، سيديت الرئيسة، التعويل على تعاون 

وفد بلدي يف ذلك املسعى.

)تكلم  كوريا(  )مجهورية  يول   - تاي  تشو  السيد 
على  الرئيسة،  سيديت  أهنئكم،  أن  بداية  أود  باإلنكليزية(: 
توليكم رئاسة الدورة املوضوعية هليئة نزع السالح التابعة لألمم 

املتحدة هلذا العام.

األسلحة  بشأن  توافقية  توصيات  اعتماد  إىل  استنادا 
التقليدية )انظر A/72/42، املرفق( يف العام املاضي، وهو األول 
بالتزام  لتتناول  اليوم  اهليئة  تنعقد  عاما،   17 خالل  نوعه  من 
متجدد مسألتني أساسيتني يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار، 
ومها األسلحة النووية وأنشطة الفضاء اخلارجي. ومع اختتام دورة 
املناقشات اليت تستمر ثالث سنوات قبل بداية مؤمتر األطراف 
يف معاهدة عـدم انتشـار األسلحـة النوويـــة الستعــراض املعاهدة 
إلبرام  اخلمسني  السنوية  الذكرى  سيوافق  الذي   ،2020 عام 
تلك املعاهدة احملورية املتعلقة هبذا البند البالغ األمهية من جدول 
مداوالت  من  بشكل كامل  االستفادة  علينا  جيب  األعمال، 
الفريق العامل األول هلذا العام حىت تؤيت جهودنا اجلماعية مثارها 
يف عام 2020، يف شكل بعض نقاط االتفاق على األقل بني 

الوفود.

إجياد عامل سلمي  املتمثل يف  املشرتك  وبغية حتقيق هدفنا 
النووية، جيب أن نعتمد تدابري فعالة  وآمن خال من األسلحة 
الثالث  الركائز  عرب  السالح  لنزع  للجميع  وشاملة  ومستدامة 
ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وفقا خلطة عمل معاهدة 
عدم االنتشار لعام 2010. ومجهورية كوريا ملتزمة التزاما راسخا 
بتلك الرؤية وذلك اهلدف، وقد اختذت تدابري لرتمجة هذا االلتزام 
العمل  إىل عمل. فنحن ال نشارك مشاركة نشطة فحسب يف 
القائم على األدلة الذي يضطلع به فريق اخلرباء التحضريي الرفيع 
االنشطارية  املواد  إنتاج  لوقف  معاهدة  بإعداد  املعين  املستوى 

والشراكة الدولية للتحقق من نزع السالح النووي، من بني مجلة 
أمور أخرى، بل نبذل أيضا قصارى جهدنا - من خالل ممارسة 
أكرب قدر ممكن من الضغوط واملشاركة مع أعضاء اجملتمع الدويل 
اليت متثل أخطر هتديد  الشمالية  لكوريا  النووية  املسألة  - حلل 

لألمن العاملي يف العامل اليوم. 

شبه  يف  احلالة  بتطور  االهتمام  اآلن  بأسره  العامل  ويويل 
املستوى  الرفيعة  التفاعالت  سلسلة  ظل  يف  الكورية،  اجلزيرة 
املعنية بسرعة كبرية، مبا يف ذلك اجتماع  اجلارية بني األطراف 
القمة بني الكوريتني الذي سيعقد يف 27 نيسان/أبريل. وسوف 
يف  األنفس  بشق  حتقق  الذي  الزخم  على  احلفاظ  إىل  نسعى 
بشكل كامل  النووي  السالح  نزع  لتحقيق  السلمية  األغراض 
وميكن التحقق منه وال رجعة فيه من جانب كوريا الشمالية، مما 
سيؤدي إىل إحالل سالم مستدام يف شبه اجلزيرة الكورية. وهذه 
بالفعل فرصة تارخيية جيب أال نفوهتا، وسوف نعول على استمرار 

دعم اجملتمع الدويل يف املضي قدما حنو حتقيق هذه الغاية.

تعزز  توصيات  إعداد  بإدراج  ترحب  مجهورية كوريا  إن 
الفضاء  أنشطة  الثقة يف  وبناء  الشفافية  لتدابري  العملي  التنفيذ 
اخلارجي بوصفها إحدى البندين الرئيسيني يف جدول األعمال 
لدورة هذا العام. وأود أن أثين على عمل األمانة العامة يف إعداد 
ورقة غري رمسية بشأن املسائل الشاملة املتصلة مبناقشات الفضاء 
اخلارجي اليت تتابعها آلية األمم املتحدة لنزع السالح واهليئات 

املتصلة به.

على  ألسرتاليا  اخلاص  تقديري  عن  أعرب  أن  أود  كما 
ورقة العمل بشأن االقرتاح بثالثة أمثال تدابري الثقة وبناء الثقة. 
وبالنظر إىل النمو السريع يف أنشطة الفضاء اخلارجي من جانب 
كل من احلكومات والقطاع اخلاص على حد سواء، ينبغي أن 
التدابري  املناقشات بوجه خاص على  الثاين  العامل  الفريق  يركز 
يف  السالمة  تعزز  أن  شأهنا  من  سلوك  معايري  بوضع  املتصلة 

أنشطة الفضاء اخلارجي.
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ونتطلع إىل إحراز تقدم يف الوقت املناسب بشأن جمموعة 
ألنشطتنا  األجل  الطويلة  لالستدامة  التوجيهية  املبادئ  من 
الفضائية داخل اللجنة املعنية باالستخدامات السلمية للفضاء 
اخلارجي. ويف هذا الصدد، ستسهم مداوالت اهليئة بشأن تدابري 
من  مزيد  إحراز  يف  احلالية  الدورة  خالل  الثقة  وبناء  الشفافية 
التقدم امللموس بشأن هذه املسألة يف مؤمتر استكشاف الفضاء 

اخلارجي + 50 الذي سيعقد يف فيينا يف حزيران/يونيه.

ويف اخلتام، أود أن أؤكد لكم، سيديت الرئيسة، دعم وفد 
بلدي الكامل إلجناح دورة هيئة نزع السالح هلذا العام يف ظل 
خالل  بناءة  مناقشات  إجراء  إىل  وأتطلع  املقتدرة،  قيادتكم 

األسابيع الثالثة املقبلة.

)تكلمت  )املكسيك(  أواكوخا  خاكيث  السيدة 
باإلسبانية(: هننئكم، سيديت الرئيسة، على انتخابكم رئيسة هليئة 
نزع السالح خالل الدورة املوضوعية هلذا العام. ونعرب لكم عن 
دعم املكسيك يف كل ما تبذلونه من جهود، وكذلك دعم مجيع 

أعضاء املكتب اآلخرين.

وتنعقد هيئة نزع السالح يف سياق القلق املتزايد الذي يتسم 
حبالة أمنية دولية معقدة مليئة بعدم اليقني واملخاطر والتهديدات، 
ظهور  إزاء  بالقلق  ونشعر  الباردة.  احلرب  منذ  مثلها  مل نشهد 
أصوات لصاحل التهديد باألسلحة النووية، واستخدامها، وتعمل 
على تطبيع أثرها على البشر، والتهوين من شأنه. ونرى أيضا أنه 
من املقلق أن االلتزامات والتعهدات املتعلقة بنزع السالح النووي 
من جانب الدول احلائزة هلذه األسلحة كانت مثار شك، وجند 
أن مما يثري االنزعاج تلك املربرات اليت استمعنا إليها من أجل 
هبذه  املرتبطة  التكاليف  جانب  إىل  املخزونات،  وحتسني  زيادة 
األنشطة، بينما تتضاءل املوارد من أجل التنمية والسالم املستدام 

.

للدورة  األربعني  السنوية  الذكرى  العام  هذا  ويصادف 
االستثنائية األوىل للجمعية العامة املكرسة لنزع السالح، وإنشاء 

الوحيدة  املتخصصة  التداولية  اهليئة  بوصفها  السالح  نزع  هيئة 
مناسبة  حلظة  وهذه  السالح.  لنزع  املتحدة  األمم  آلية  داخل 
لتحليل مسألة نزع السالح النووي وحتقيق النتائج اليت تتجاوز 
هذه القاعة وتثبت أمهية اآللية ووالياهتا. ويف هذا الصدد، أود 
أن أحدد بعض املسائل اليت، يف رأينا، ينبغي أن تكون جزءا من 
مداوالت هيئة نزع السالح النووي، رهنا بتناوهلا مرة أخرى يف 

اجللسات املواضيعية.

العالقة يف  املسألة  النووي  السالح  نزع  لقد كانت مسألة 
اجلمعية العامة منذ الطلب املشروع الذي حددته يف أول قرار 
النووي  السالح  نزع  وال يزال  )د -1((.   1( عام 194٦  هلا 
يشكل حاليا املسألة ذات األولوية على جدول األعمال املتعدد 
ولنزع  بالوجود.  تتعلق  أمهية  له  بندا  ميثل  وال يزال  األطراف، 
السالح عالقة عضوية بالسالم. وهذا التأكيد، الذي قد يبدو 
وكأنه أمر تافه يستحق التفكري، بالنظر إىل تصرف العديد من 
ال سيما  السالم،  على  حتافظ  األسلحة  أن  تعلن  اليت  الوفود 

األسلحة النووية.

إن األسلحة النووية، بسبب قدرهتا على التدمري، وآثارها 
بالصحة والنظم اإليكولوجية والتنمية  الضارة  اإلنسانية وآثارها 
بالنسبة  العشوائي  ضررها  عن  فضال  ذاته،  البشرية  ووجود 
البعض  أيدي  يف  مفيدة  اعتبارها  ال ميكن  األبرياء،  للمدنيني 
املزدوجة  املعايري  هذه  أثبتت  لقد  اآلخرين.  أيدي  يف  وضارة 
النووية  األسلحة  النتشار  االعتقاد، وهي حافز  هذا  دقة  عدم 
الدويل  القانون  مع  يتناىف  الذي  األمر  باستخدامها،  والتهديد 
اإلنساين وميثاق األمم املتحدة ويشكل جرمية حرب. ال توجد 
أيدي على صواب حتمل أسلحة خاطئة، على حد تعبري كلمات 
األمني العام السابق بان كي - مون. وبفضل ما يسمى املبادرة 
اإلنسانية ومؤمترات أوسلو وناياريت وفيينا نفهم بشكل أفضل 
اآلثار اإلنسانية لألسلحة النووية وكذلك اللبنات األساسية اليت 
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جيب أن نضاعف جهودنا بشأهنا على وجه السرعة من أجل 
نزع السالح النووي. 

ويشكل نزع السالح وعدم االنتشار عمليتني تعزز إحدامها 
األخرى. إن ما ال يوجد ال ميكن أن ينتشر أو يسبب األذى. 
لفتح باب  السنوية اخلمسني  الذكرى  العام  كما يصادف هذا 
التوقيع على معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وهي املعاهدة 
االنتشار،  وعدم  السالح  نزع  مسائل  ملعاجلة  الوحيدة  النافذة 
واليت تشكل حجر الزاوية يف نظام عدم االنتشار ونزع السالح. 
وجيب أن نتذكر قيمة االلتزامات والتعهدات اليت حتققت مبوجب 
املعاهدة، وال سيما يف أحكام املادة السادسة، ومؤمتري استعراض 
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعامي 2000 و 2010. 
ألي  ال خيضع  املعاهدة،  أحكام  جلميع  الكامل  االمتثال  إن 
شرط. كما جيب على األطراف أن تستنفد مجيع التدابري املتاحة 
التفاوضية اليت  لنا لضمان فعالية املبادئ اليت فصلت اجملموعة 
بشأن  النووية،  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  مبوجبها  صيغت 
ما يسمى بالركائز الثالث املتمثلة يف نزع السالح وعدم االنتشار 

واالستخدام السلمي للطاقة النووية. 

وال بد يل أن أعرب عن ارتياح اهليئة ألن عددا كبريا من 
الدول قد اختذت قرارا باعتماد القواعد امللزمة حلظر استحداث 
األسلحة النووية أو األجهزة املتفجرة النووية األخرى، أو جتربتها 
استخدامها  أو  أو حتويلها  امتالكها  أو  أو ختزينها  اقتنائها،  أو 
أو التهديد باستخدامها على الصعد الوطنية واإلقليمية، واآلن 
على الصعيد الدويل. واملكسيك ملتزمة التزاما تاما مبعاهدة عدم 
يف  النووية  األسلحة  حظر  ومعاهدة  النووية،  األسلحة  انتشار 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  - معاهدة تالتيلولكو  
األسلحة  ومعاهدة حظر  النووية،  التجارب  ومعاهدة حظر   -

النووية اليت اعتمدت مؤخرا .

وحنن يف انتظار بدء دخول الصكني األخريين حيز النفاذ، 
من  وغريها  تالتيلولكو  معاهدة  إىل  سيضاف  الذي  األمر 

املعاهدات املنشئة للمناطق اخلالية من األسلحة النووية، فضال 
عن معاهدة عدم االنتشار ومعاهدة حظر التجارب النووية، من 
أجل القضاء على األسلحة النووية بطريقة شفافة وقابلة للتحقق 
وال رجعة فيها، ويف املواعيد احملددة بوضوح كما يكملها، يف مجلة 
أمور. وهذه الصكوك ليست جمرد إعالنات للنية، وال ميكنها أن 
تؤدي تلقائيا إىل زوال األسلحة النووية؛ وإمنا هي تشكل األساس 
القانوين املناسب لعملية إزالة األسلحة النووية ومنعها من الظهور 
مرة أخرى. وقبل كل شيء، فهي تدل على ما تشعر به غالبية 
الدول األعضاء بشأن األسلحة النووية  - وضرورة القضاء عليها 
متاما. تلك هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام األسلحة 
النووية مرة أخرى. فال ميكن أن تستخدم األسلحة النووية مرة 
أخرى إطالقا، حتت أي ظرف من الظروف. وحنن نرفض وضع 
أسلحة نووية بأي شكل أو مكان. وهلذا السبب، نعتقد أنه من 
املناسب للهيئة أن تركز مداوالهتا أيضا على تدابري بناء الثقة من 

أجل منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي. 

واستخدام  استكشاف  ضرورة  جمددا  املكسيك  وتؤكد 
الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، 
النظر  بغض  البلدان،  لصاحل مجيع  السلمية حصريا،  لألغراض 
عن مستوى تطورها االقتصادي أو العلمي. وباملثل، جيب أن 
يكون استخدامها دون املساس بأمن أية دولة، مبا يتفق مع نص 

وروح معاهدة 19٦7 بشأن هذه املسألة. 

املسائل  ملعاجلة  مهم  اخلصوص  وجه  على  العام  هذا  إن 
حيث  اخلارجي،  للفضاء  السلمية  باالستخدامات  املتعلقة 
سيتيح لنا الفرصة للمشاركة يف أعمال مؤمتر استكشاف الفضاء 
اخلارجي+50، وتعزيز حتالفات والتزامات الدول جبعل الفضاء 

أداة ال غىن عنها لرفاه شعوبنا يف املستقبل.

وباعتمادنا للوثائق اليت تنفذ نتائج مؤمتر اليونيسبيس +50، 
سنتمكنمن التعويل على عدد أكرب من العناصر املشرتكة ملواجهة 

التحديات اليت يواجهها اجملتمع الدويل برؤية طويلة األجل.
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الفضاء  استخدام  جلنة  أعمال  بإدارة  املكسيك  وتتشرف 
اخلارجي يف األغراض السلمية وجلسات مؤمتر اليونيسبيس +50. 
وستكون االتفاقات اليت توصلت إليها تلك االجتماعات حامسة 
إمكانية  زيادة  على  الدويل،  التعاون  خالل  من  التشجيع،  يف 
حصول مجيع البلدان على علوم وتكنولوجيا الفضاء، فضال عن 
إمكانية  لتعزيز  الالزمة  األساسية  واهلياكل  واخلدمات  البيانات 

الوصول إىل الفضاء.

العقود  يف  الفضائية  التكنولوجيا  تطبيقات  تضاعفت  لقد 
التعاون  فإن  ولذلك  اهلائلة.  العلمية  التطورات  بفضل  األخرية 
الدويل ضروري لتعزيز البحث والتطوير واالبتكار يف جمال علوم 
تكنولوجيا  إىل  فالوصول  اليوم.  عامل  يف  الفضاء  وتكنولوجيا 
الفضاء يعزز ازدهار دولنا وتنميتها وحيسن التفاهم بني الشعوب. 
ويساعد استخدام ونشر علوم وتكنولوجيا الفضاء البشرية على 
واالتصاالت  والتعليم  الصحة  قبيل  من  جماالت  يف  االستفادة 
السلكية والالسلكية واخلدمات الساتلية ذات النطاق العريض، 
لتزايد  ونظرا  أمور.  مجلة  يف  الغذائي،  واألمن  والزراعة  والبيئة، 
تطور الرتابط، من الضروري احلد من الفجوة الرقمية من خالل 
إن  الفضاء.  تكنولوجيا  استخدام  جمال  يف  اإلقليمي  التعاون 
التنوع املتزايد لألنشطة الفضائية ودخول جهات فاعلة جديدة 
من القطاع اخلاص يقتضيان أن تضع بلداننا إطارا قانونيا يوفر 

اليقني لتطوير األنشطة.

معاهدات  إىل  بعد  اليت مل تنضم  األعضاء  الدول  وندعو 
بذلك،  القيام  إىل  اخلارجي،  بالفضاء  املتعلقة  املتحدة  األمم 
الفضاء  جمال  يف  القائمة  والتعهدات  لاللتزامات  واالمتثال 
مؤمتر  وتوصيات  العامة،  اجلمعية  قرارات  خالل  من  اخلارجي 
يف  اخلارجي  الفضاء  باستكشاف  املعين  الثالث  املتحدة  األمم 
األغراض السلمية والقرارات الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء 
املركز  يؤدي  منطقتنا،  ويف  السلمية.  األغراض  يف  اخلارجي 

اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكارييب ومؤمتر الفضاء لألمريكتني دورا أساسيا.

متيقظني  نظل  أن   - السياق  ذلك  يف   - علينا  وجيب 
استكشاف  ميدان  يف  احملرز  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  ألن 
يتيح أيضا نشر منظومات دفاعية  الفضاء اخلارجي  واستخدام 
مضادة للقذائف وغريها من املنظومات العسكرية اليت ميكن أن 
تؤدي إىل حدوث سباق تسلح. إن النظام القانوين احلايل غري 
كاف لضمان عدم نشر أسلحة يف الفضاء اخلارجي، وال يضمن 
عدم استعمال األسلحة النووية، وال سيما يف ظل بيئة تشجع 
على التهديد باستخدام هذه األسلحة املذكورة آنفا. ولذلك، 
لزيادة  تدابري  اختاذ  مع  القائمة،  املعايري  تعزيز  إىل  حباجة  فإننا 
العاملي. وبناء على ذلك، ال ينبغي أن  الشفافية والثقة واألمن 
التنظيمية  العملية  يف  احملرز  التقدم  حمل  الثقة  بناء  تدابري  حتّل 
امللزمة، مثل املعاهدات اجلديدة بشأن هذا املوضوع، وال سيما 

معاهدة ملنع سباق التسلح يف الفضاء اخلارجي.

املتمثل يف ضمان استدامة كوكبنا يف  التحدي  إننا نواجه 
األجل الطويل وحتسني ظروف سكاننا؛ ولذلك، من الضروري 
صون وتعزيز التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل من أجل 

االستخدام السلمي للفضاء اخلارجي.

أن  مبا  باإلنكليزية(:  )تكلم  )إسرائيل(  ميتزاد  السيدة 
أود  الكلمة،  بلدي  وفد  فيها  يأخذ  اليت  األوىل  املرة  هي  هذه 
األمم  هيئة  رئاسة  توليكم  على  الرئيسة،  سيديت  أهنئكم،  أن 
يف  بلدي  وفد  دعم  لكم  أؤكد  وأن  السالح،  لنزع  املتحدة 
املناقشات املقبلة. كما أود أن أهنئ رئيسي الفريقني العاملني، 
ممثلي جامايكا وبلجيكا، على انتخاهبما وأمتىن هلما النجاح يف 

االضطالع مبهامهما.

لقد ُبينت أمهية هيئة نزع السالح يف سياق آلية نزع السالح 
يف الدورة االستثنائية األوىل للجمعية العامة املكرسة لنزع السالح 
يف عام 1978، اليت ُنص فيها على أن وظيفة اهليئة ينبغي أن 
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تكون، يف مجلة أمور، هي النظر يف خمتلف املشاكل يف ميدان 
نزع السالح وتقدمي التوصيات بشأهنا والنظر يف وضع عناصر 
برنامج شامل لنزع السالح. وللوفاء بتلك الوالية، من الواضح 
أنه جيب على هيئة نزع السالح النظر إىل املسائل بطريقة شاملة 
ويف سياقها. وينبغي لتوصيات اللجنة أن تستند كليا إىل الواقع 
ما هو مأمول وما هو  الضروري بني  التوازن  ميدانيا وأن حتقق 
ممكن نظراً للظروف السائدة على الصعيدين اإلقليمي والعاملي.

ويف هذا الصدد، تشعر إسرائيل تشعر بالقلق إزاء مبادرات 
حتديد األسلحة ونزع السالح اليت تسعى إىل التحايل على تعقيد 
الساحة املتعددة األطراف و/أو ال تراعي الطيف الكامل لآلراء 
واملصاحل األمنية أو الظروف ذات الصلة وسياقاهتا. ولن يتسىن 
من  تتمكن  ولن  والسلطة،  املكانة  نفس  املبادرات حتقيق  هلذه 
معاجلة املسائل على حنو فعال. وهذا هو السبب يف أن إسرائيل 
مل تؤيد معاهدة حظر األسلحة النووية. ومن املهم التفكري يف 
ما مت إجنازه حىت اآلن، والرتكيز على التنفيذ، والنظر يف الظروف 
املتغرية، وحتسني فهم احلقائق السائدة والتحقق من االمتثال قبل 
لتحديد األسلحة ونزع  أن نشرع يف استكشاف سبل جديدة 

السالح.

تؤيد إسرائيل رؤية شرق أوسط خاٍل من احلرب، والنزاعات 
وأسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا. وتلك رؤية ينبغي أن 
يطمح إليها مجيع سكان املنطقة، استنادا إىل األمل يف السالم 
اإلرهاب  أعمال  مجيع  ووقف  واملصاحلة،  املتبادل،  واالعرتاف 
والعدوان والقتال. ويف الوقت نفسه، تعتقد إسرائيل أن عمليات 
السياقات  عن  فصلها  ال ميكن  األسلحة  وحتديد  السالح  نزع 
حيث توجد. وينبغي أن تستند هذه العمليات إىل تدابري بناء 
ثقة دائمة ومستدامة ينبغي أن تصاغ بطريقة تعاجل الظروف ذات 

الصلة، والتحديات والتهديدات اليت تواجه املنطقة.

ويف السنوات األخرية، أصبح الشرق األوسط يتسم بعدم 
معاهدات  انُتهكت  لقد  متزايدة.  بصورة  والتطرف  االستقرار 

حتديد األسلحة يف جمملها من جانب دول املنطقة، ومت جتاهل 
للنشاط  جتارب  حقل  األوسط  الشرق  أصبح  لقد  القواعد. 
يف  تستخدم  الكيميائية  األسلحة  ال تزال  ولألسف،  اإلرهايب. 
الشرق األوسط اليوم. ومت انتهاك القواعد اليت حتظر استخدام 
األسلحة  اتفاقية  يف  أطراف  دول  جانب  من  األسلحة  هذه 
للحصول  اإلرهابية  للجماعات  يوجد حوافز  الكيميائية. وهذا 
للتفاوض  القابل  غري  ومن  واستخدامها.  القدرات  هذه  على 
الدولية يف جمملها، وال سيما حظر  بالتزاماهتا  بسورية  تفي  أن 
أن  وإنتاجها. جيب على سورية  الكيميائية  استخدام األسلحة 

تعلن عن ترسانتها وقدراهتا الكيميائية بصورة كاملة ودقيقة.

ال تزال إيران تشكل خطرا كبريا على أمن منطقة الشرق 
التسيارية  القذائف  جمال  براجمها يف  وتشري  وخارجها.  األوسط 
إىل عدم تضاؤل التهديد الذي تشكله إيران. بل على العكس 
الربنامج املوقَف السليب  التقدم احملرز يف  من ذلك، تبني أوجد 
إليران جتاه تنفيذ التزاماهتا الدولية. إن قيام إيران بأنشطة سرية يف 
اجملال النووي، وكذلك استمرارها يف أعمال اإلخفاء واالزدواجية 
يف  املتمثلة  البلد  سياسة  مع  باالقرتان  إليهما  نظر  إذا  اللذين 
إذا  عما  أساسية  تساؤالت  يثريان  القتالية،  واألعمال  العدوان 
االمتثال  واجب  متاما  تفهم  اإلقليمية  الفاعلة  اجلهات  كانت 

لاللتزامات القانونية الدولية.

أنه ال ميكن  الواضح  للقلق، من  املثرية  ونظرا هلذه اخللفية 
فصل أيٍّ من العمليات اإلقليمية لتحديد األسلحة عن احلالة 
احلقيقية اليت نواجهها. وقد أكدت إسرائيل مرارا أن جعل الشرق 
األوسط منطقة تنعم مبزيد من األمن والسلم أمر يقتضي من مجيع 
دول املنطقة املشاركة يف عملية حوار مباشر ودائم ملعاجلة طائفة 
اجلهات  تواجه  اليت  والتهديدات  األمنية  التحديات  من  واسعة 
اإلقليمية بصورة انفرادية ومجاعية. وال ميكن أن ينشأ حوار من 
هذا القبيل، يستند إىل مبدأ التوافق يف اآلراء املقبول على نطاق 
واسع، إال إذ نبع من املنطقة نفسها حبيث يعاجل تصورات مجيع 
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شاملة  معاجلة  التهديد  لذلك  املنطقة  يف  اإلقليمية  األطراف 
للجميع كي تعزز أمنها وحتسنه. إن االتصال املباشر، جنبا إىل 
أساس جوهري  مبثابة  دوما  هو  وبنائها،  الثقة  توافر  مع  جنب 
إلجياد منوذج جديد لألمن يف منطقة تتسم باحلروب والنزاعات 

وتفكك األراضي الوطنية ومعاناة اإلنسان.

الرابعة  دورهتا  يف  اهليئة  عن  الصادر   1999 عام  وتقرير 
واخلمسني يفّصل العديد من العناصر اهلامة يف وضع األساس 
 ،A/54/42( النووية  األسلحة  من  خالية  مناطق  إلنشاء  الالزم 
املرفق األول(. ويوضح التقرير أنه هيكال أمنيا معقدا وحساسا 
كهذا ينبغي أن يكون نتاجا للظروف احملددة يف املنطقة املعنية، 
وجيب أن تضعه حصرا دول املنطقة املعنية نفسها، وينبغي جلميع 
الدول يف املنطقة السعي لتحقيقه. كما جيب أن تستند املنطقة 
اخلالية من األسلحة النووية إىل ترتيب تتوصل إليه دول املنطقة 

املعنية حبرية واستقاللية.

وترحب إسرائيل بنجاح املداوالت املتعلقة باالتفاقية املتعلقة 
بأسلحة تقليدية معينة اليت انعقدت هنا يف العام املاضي. ومن 
التوصيات  من  اجملموعة  تلك  من  واالستفادة  النظر يف  اجملدي 
فيما يتعلق باألسلحة التقليدية، ولكن جيب علينا أيضا ضمان 
صلتها باحلالة احلقيقية خارج غرف اجتماعاتنا. ويعين هذا، يف 
الشرق األوسط، معاجلة اجلهاِت الرئيسية الضالعة يف االنتشار 

واملنتهكني الرئيسيني لاللتزامات الدولية، أي إيران.

وأخريا، فيما يتعلق مبوضوع الشفافية وبناء الثقة يف الفضاء 
اخلارجي، نأمل أن جتري مشاورات جيدة وبناءة وواقعية ووجيهة.

السيد هانسن )أسرتاليا( )تكلم باإلنكليزية(: إنه لشرف 
فيها  تتوىل  اليت  السنة  هذه  يف  البيان  هبذا  أديل  أن  يل  عظيم 
ومتثل  املتحدة.  لألمم  التابعة  السالح  نزع  هيئة  رئاسة  أسرتاليا 
نزع  آلية  عناصر  من  األمهية  بالغ  عنصرا  السالح  نزع  هيئة 
السالح، وستضطلع أسرتاليا بدورها لضمان انطالقة موفقة هلذه 

الدورة اجلديدة اليت ستدوم ثالث سنوات.

سنوات،  ثالث  تدوم  اليت  اجلديدة  الدورة  هذه  بداية  يف 
تتبادر كلمة “فرصة” إىل الذهن على الفور. ففي هذا العام، 
أمامنا فرصة لتحديد املسار الذي ستتخذه املناقشات يف هيئة 
ثالث  تدوم  اليت  دورهتا  من  املتبقية  الفرتة  السالح خالل  نزع 
سنوات. وتتعلق الفرصة املتاحة لنا أيضًا بالتوقيت اخلاص لدورة 
انتشار  عدم  معاهدة  استعراض  دورة  مع  تتزامن  واليت  اهليئة 
األسلحة النووية. فقّلما يسعنا العمل صوب التوصل إىل نتيجة 
قبيل انعقاد مؤمتر الستعراض معاهدة عدم االنتشار، ويف هذه 
عام  يف  سُيعقد  الذي  االستعراضي  باملؤمتر  األمر  يتعلق  احلالة 
2020. وينبغي أيضا أن نضع يف االعتبار أنه، يف حال مضينا 
قدما يف عقد دورة اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة املكرسة لنزع 
السالح يف عام 2021 أو 2022، فإن هذه الدورة هليئة نزع 
السالح ستكون أيضًا مبثابة الفرصة األخرية للتوصل إىل توافق 

يف اآلراء قبل ذلك االجتماع االستثنائي.

إن أولويات أسرتاليا يف جمايل عدم االنتشار ونزع السالح 
ال تزال إىل حّد بعيد هي تلك املنصوص عليها يف ورقة العمل 
اليت قّدمتها أسرتاليا إىل هيئة نزع السالح بالنيابة عن 2٦ بلدا يف 
عام 201٦. وتشمل تلك األولويات بدء نفاذ معاهدة احلظر 
الشامل للتجارب النووية وإجراء مفاوضات بشأن وضع معاهدة 
لوقف إنتاج املواد االنشطارية واملضي قدما يف أعمال التحقق 
وتنشيطها.  السالح  نزع  آلية  يف  الشفافية  من  املزيد  وتشجيع 
ويسرنا أن الكثري من ذلك العمل ميضي قدما من خالل خمتلف 
اآلليات املخصصة، مما يدل على أن النهج التدرجيي الذي تؤيده 

أسرتاليا حُيرز بالفعل تقدما.

يف اآلونة األخرية، شهد مؤمتر نزع السالح بعض التطورات 
مخس  إنشاء  على  املاضي  األسبوع  يف  اتفق  أن  بعد  الواعدة 
نزع  آللية  أردنا  وإذا  هلا.  منسقني  وتعيني  ُمركزة  فرعية  هيئات 
السالح أن تعمل كما هو مفرتض هلا أن تعمل، يتعني على هيئة 
نزع السالح أيضا إعادة تقييم أساليب عملها وأهدافها. وال بد 
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للهيئة أن مترن نفسها جمددا على التداول بشأن مواضيع تتسم 
نزع  مؤمتر  إىل  املداوالت  تلك  نتائج  حُتال  أن  وميكن  بالرتكيز، 
السالح واهليئات األخرى ذات الصلة بغرض النظر فيها. فعلى 
سبيل املثال، وبعد أن جرى إقرار نتائج أعمال فريق اهليئة العامل 
األول املعين بوضع توصيات لتحقيق هدف نزع السالح النووي 
املاضي،  العام  يف  اآلراء  بتوافق  النووية  األسلحة  انتشار  وعدم 
يتعني علينا أن نسأل أنفسنا عن الفوائد اليت كان ميكن ملؤمتر نزع 
السالح أن جينيها من هذه الوثيقة الواسعة - القليل جداً على 
األرجح. لقد شاركنا بنشاط يف الفريق العامل ونقدر جهود من 
ترأسوا الفريق وشاركوا يف عمله، ولكن هذه الدورة اجلديدة تتيح 

فرصة للسعي إىل حتقيق شيء جديد ُمركٍز وجُمٍد. 

بتوافق يف  نتيجة  إىل  عام 1988  اهليئة يف  توصلت  لقد 
إىل  توصلت   1993 عام  ويف  التحقق؛  مبادئ  بشأن  اآلراء 
عام 1999  ويف  السالح؛  لنزع  اإلقليمية  النُّهج  بشأن  نتيجة 
األسلحة  من  خالية  مناطق  إنشاء  بشأن  نتيجة  إىل  توصلت 
توصلت  اليت  النتائج  تلك  بني مجيع  املشرتك  والقاسم  النووية. 
إليها اهليئة هو أهنا كانت تركز على مواضيع بعينها. ولألسف، 
كان عام 1999 آخر مرة تتوصل فيها اهليئة إىل توافق يف اآلراء 
عاما   20 وبعد  انتشارها.  وعدم  النووية  األسلحة  نزع  بشأن 
تقريبا، انتقل هذا العمل املركز بالضرورة إىل آليات أخرى، بالنظر 
إىل احملاوالت الرامية إىل تغطية كامل مشهد نزع السالح وعدم 

االنتشار يف وثيقة ختامية واحدة هليئة نزع السالح.

ال تزال  حيث  اخلارجي،  الفضاء  مثل  مواضيع  وبشأن 
مثة  فإن  الفضلى،  واملمارسات  املواقف  تبلور  األعضاء  الدول 
ال تزال  وقت  وال سيما يف  نطاقا،  أوسع  مناقشة  قيمة إلجراء 
املتحدة حمدودة.  فيه جماالت إجراء مناقشات كهذه يف األمم 
ولكن بشأن عدم االنتشار ونزع السالح، حيث بلغت املواقف 
أن  للهيئة  ال بد  متزايد،  حنو  على  ثابتة  وباتت  النضج  مرحلة 
حتسن أداءها. فلنغتنم فرصة هذه الدورة، على غرار ما قامت 

ميكننا  مركزة،  مناقشة  إجراء  يف  للنظر  املاضي،  يف  اهليئة  به 
االنتشار  عدم  ملعاهدة  االستعراضي  املؤمتر  إىل  نتائجها  إحالة 
لعام 2020 وإىل مؤمتر نزع السالح وإىل دورة اجلمعية العامة 
االستثنائية الرابعة املكرسة لنزع السالح. وقد يكون العمل من 
أجل التوصل إىل نتيجة بشأن موضوع احلد من املخاطر النووية، 
على سبيل املثال، خطوة مثرية لالهتمام صوب إجراء مناقشة 
مركزة. فاملوضوع واسع مبا فيه الكفاية لُيسهم فيه اجلميع ولكنه 

ُيرّكز على اجتاه معني.

وفيما خيص البند الثاين من جدول أعمال هيئة نزع السالح 
هلذا العام، كان من دواعي سرور أسرتاليا تأييد الدعوة إىل إنشاء 
أنشطة  الثقة يف  الشفافية وبناء  بتدابري كفالة  فريق عامل معين 
من  فعالة  باتت  الفضاء  تكنولوجيا  أن  ومبا  اخلارجي.  الفضاء 
للفضاء  متزايد،مل يسبق  التكلفة وأقل خطورة على حنو  حيث 
ويطرح  اليوم.  هو  وتنافس،كما  وازدحام  نزاع  موضع  أن كان 
إضفاء الطابع الدميقراطي على سبل الوصول إىل الفضاء، حبيث 
ال تصبح حكراً على عدد قليل من اجلهات احلكومية، جمموعة 

من التحديات اجلديدة.

بتدابري  املعين  احلكوميني  اخلرباء  فريق  أن  أسرتاليا  وتعتقد 
كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي ميثل فرصة 
أخرى هليئة نزع السالح. إذ يوفر بناء الثقة ووضع قواعد دولية 
لكفالة  ملزمة  غري  تدابري  خالل  من  املتوقع،  للسلوك  ومعايري 
الشفافية وبناء الثقة، أفضل النهج وأعجلها لتعزيز أمن الفضاء. 
اليت  االجتماعات  غرفة  ورقة  يف  النظر  على  اجلميع  ونشجع 

قدمناها، ونتطلع إىل املشاركة يف مداوالت الفريق العامل.

قائمة  استنفدنا  لقد  باإلنكليزية(:  )تكلمت  الرئيسة 
املتكلمني جللسة بعد الظهر هذه. 

قبل أن أختم اجللسة، سأعطي الكلمة للوفود اليت طلبتها، 
بأن  الوفود  أذكر  أن  أود  الصدد،  هذا  ويف  الرد.  حلق  ممارسًة 
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دقائق  بعشر  مدهتا  حُتدد  الرد  حلق  ممارسة  ُتلقى  اليت  البيانات 
للمداخلة األوىل وخبمس دقائق للمداخلة الثانية.

السيد ري سونغ شول )مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية( 
سيديت  بانتخابكم،  بلدي  وفد  يرحب  باإلنكليزية(:  )تكلم 
الرئيسة، لرئاسة هيئة نزع السالح التابعة لألمم املتحدة يف هذه 

الدورة، ويتمىن لكم كل التوفيق. 

يوّد وفد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن ميارس حقه 
اجللسة  البلدان يف  أدلت هبا بعض  اليت  البيانات  الرد على  يف 

العامة اليوم، ال سيما الواليات املتحدة واليابان.

عنه  أعربت  مبا  ينوّه  أن  بلدي  وفد  يود  بدء،  ذي  بادئ 
يسود  الذي  واالستقرار  السالم  ملناخ  تقدير  من  البلدان  بعض 
احلرب  حالة خطر  إن  الراهن.  الوقت  يف  الكورية  اجلزيرة  شبه 
احملدق اليت عانت منها شبه اجلزيرة الكورية لبعض الوقت، قد 
شهدت اآلن تغريا جذريا لتصبح حالة مواتية للسالم واالستقرار 
واملصاحلة الوطنية والتعاون وإعادة التوحيد. وجاء هذا التحول 
التنفيذ  اليت وضعناها موضع  السخية  التدابري االستباقية  نتيجة 
من أجل إرساء السالم واألمن احلقيقني يف شبه اجلزيرة الكورية؛ 
وهو ليس نتيجة للجزاءات واملمارسة املزعومة ألقصى قدر من 
الضغط اليت دعا إليها وفدا الواليات املتحدة واليابان مرة أخرى 
تغيري  أي  هناك  يكون  ولن  هذه.  االجتماعات  غرفة  يف  هنا 
واألمن  السالم  حتقيق  إىل  جاهدين  نسعى  إننا  إذ  موقفنا،  يف 

الدائمني يف شبه اجلزيرة الكورية.

وفيما يتعلق باملسألة النووية يف شبه اجلزيرة الكورية، وهي 
موضع الكثري من النقاش، أود أن أشرحها بإجياز. لقد أعّدت 
النووي، ميثل  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية برناجمًا للتسلح 
رادعا حلماية الدولة والشعب من خطر عدوان عسكري مستمر 
النووي  التهديد  ذلك  يف  مبا  املتحدة،  الواليات  جانب  من 
ما فتئت  اجلميع،  يعلم  وكما  تقريبا.  سنة   70 منذ  املستمر 
أقوى دولة نووية، وهي الواليات املتحدة، تبتز دولة غري حائزة 

الدميقراطية،  الشعبية  مجهورية كوريا  وهي  النووية،  لألسلحة 
هتديدا  مل تشكل  املتحدة  الواليات  أن  فلو  عديدة.  لسنوات 
بالردع  لنرّد  مل نكن  الدميقراطية،  الشعبية  جلمهورية كوريا  نوويا 
النووي. ومن البداية إىل النهاية، تتحمل الواليات املتحدة كامل 
وال بد  الكورية.  اجلزيرة  شبه  يف  النووية  املسألة  عن  املسؤولية 
للواليات املتحدة وللقوى املعادية األخرى أن تصحو من غفوهتا 
وأن تواكب اجتاهات العصر وأن تكّف فوراً عن االعتماد على 

سياساهتا البالية والعدائية.

ويود وفد بلدي أن ُيذكر بأنه قد حان الوقت ألن تتعامل 
احلالة حبكمة وصرب  املعنية كافة مع مجيع جوانب هذه  الدول 
وضبط للنفس، وأال تتدخل يف مناخ السالم الذي يتم إرساؤه 
الشعبية  الكورية. ويتمثل موقف مجهورية كوريا  اجلزيرة  يف شبه 
الدميقراطية الثابت يف تأييد اجلهود العاملية الرامية إىل القضاء التام 

على األسلحة النووية.

)تكلم  اإلسالمية(  إيران  )مجهورية  خوشرو  السيد 
باإلنكليزية(: امسحوا يل أن أنضم إىل الوفود األخرى يف هتنئتكم، 
لتوجيه  انتخابكم  الرئيسة، وسائر أعضاء املكتب على  سيديت 
هيئة نزع السالح التابعة لألمم املتحدة يف الدورة املوضوعية هلذا 

العام. 

وتعاونه  بلدي  وفد  دعم  سيديت،  أيضا،  لكم  ونؤكد 
الكامَلني.

كما جرت العادة، أدلت ممثلة النظام اإلسرائيلي بادعاءات 
ال أساس هلا من الصحة ضد مجهورية إيران اإلسالمية مرة أخرى 
الصحة، فال  أن تلك االدعاءات ال أساس هلا من  اليوم. ومبا 
هي  االدعاءات  فهذه  هلا.  رفضنا  عن  نعرب  ألن  أساسا  داع 
وسياساهتم  وحشيتهم  عن  االنتباه  لصرف  اإلسرائيليني  وسيلة 
النظام  ذلك  جانب  من  االدعاءات  تلك  وليست  التوسعية. 
سوى نوع آخر من “أسلحة الدمار الشامل”. وبقدر ما يربع 
النظام الصهيوين يف ارتكاب األعمال الوحشية وعدد ال حيصى 
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من اجلرائم الدولية، فإنه ماهر جدا أيضا يف ممارسة اخلداع. ومع 
ذلك، فليس هناك ما ميكن أن خيفي الفظائع اليت ارتكبها ذلك 
النظام وحقيقة سياساته وممارساته. فهم يوجهون االهتامات إىل 
اآلخرين لتقدمي أنفسهم بصورة احلمالن الوديعة. ولكنهم ليسوا 
الوحشي  العمل  ذلك  على  والدليل  ذئابا كاسرة.  بل  محالنا، 
الذي ارتكبوه يف اآلونة األخرية والذي أسفر عن مقتل 20 من 
املدنيني الفلسطينيني األبرياء يف قطاع غزة وإصابة مئات آخرين. 

وذلك هو وجههم احلقيقي.

فال ميكنهم اآلن إطالق استغاثة كاذبة بشأن احلالة األمنية 
يف الشرق األوسط. فقد شن النظام اإلسرائيلي أكثر من 15 
البلدان  للغاية. ويواصل احتالل أراضي  القصري  حربا يف عمره 
اجملاورة له، بل غزا مجيع جريانه  - دون استثناء  - مبا يف ذلك 
املنطقة. وال يزال يرتكب األعمال اإلرهابية  البلدان من خارج 
ويرعاها. وما زال ميتلك مجيع أنواع أسلحة الدمار الشامل ويرفض 
االنضمام إىل معاهدات حظر أسلحة الدمار الشامل. فإسرائيل 
هي الوحيدة يف املنطقة اليت ليست طرفا يف معاهدة عدم انتشار 
األسلحة النووية، فضال عن أن مرافقها النووية هي الوحيدة يف 
الشرق األوسط اليت ال ختضع لنظام الضمانات. وهي الطرف 
الوحيد الذي يرفض إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف 

الشرق األوسط. 

وبسجل  اإلسرائيلي.  للنظام  األسود  السجل  هو  وذلك 
أسود كهذا، ال ميكنهم تقدمي توصيات، أو وضع شروط، بشأن 

مسائل متعلقة باألمن اإلقليمي يف الشرق األوسط.

السيد أمييا )اليابان( )تكلم باإلنكليزية(: يود وفد اليابان 
أن ميارس حقه يف الرد على البيان الذي أدىل به ممثل مجهورية 

كوريا الشعبية الدميقراطية. 

وأود أن أكتفي بتكرار ما سبق أن قلت يف بياين الوطين، 
وهو أننا لن نقبل بكوريا مشالية مسلحة نوويا، وأننا حباجة إىل 
التأكد من أن تصرحيات كوريا الشمالية عن نزع السالح النووي 

واملشاركة السلمية ستتحول إىل إجراءات ملموسة سعيا لتفكيك 
وقابل  النووية وقذائفها على حنو كامل  الشمالية  أسلحة كوريا 

للتحقق وال رجعة فيه. 

)تكلم  األمريكية(  املتحدة  )الواليات  برافاكو  السيد 
باإلنكليزية(: أود أيضا أن أستخدم حق حكومة بلدي يف الرد 

على التعليقات اليت أدىل هبا وفد كوريا الشمالية. 

إن برامج أسلحة كوريا الشمالية اليت حظرهتا األمم املتحدة 
الدوليني. وتدين  للسلم واألمن  تشّكل هتديدا واضحا وخطريا 
النووية  لألسلحة  الشمالية  برامج كوريا  بقوة  املتحدة  الواليات 
قرارات  من  للعديد  انتهاكا  تشّكل  اليت  التسيارية،  والقذائف 
تطويرات  وأي  األنشطة  هذه  صراحة  حتظر  اليت  األمن  جملس 
أخرى للربامج احملظورة، مبا يف ذلك إجراء التجارب ذات الصلة.

النووية والقذائف وغري  فتجارب كوريا الشمالية لألسلحة 
املشروعة  براجمها غري  لتعزيز  تتخذها  اليت  ذلك من اإلجراءات 
التصدي  على  الدويل  اجملتمع  تصميم  زيادة  إىل  إال  ال تؤدي 
لرباجمها احملظورة املتصلة بأسلحة الدمار الشامل. وحنث مجهورية 
كوريا الشعبية الدميقراطية على االمتناع عن األعمال االستفزازية 
واالستقرار  السلم  هتدد  اليت  للمشاعر  املؤججة  والتصرحيات 

الدوليني، فضال عن الوفاء بالتزاماهتا وتعهداهتا الدولية.

االخنراط  إىل  الدميقراطية  الشعبية  مجهورية كوريا  وندعو 
بشكل جدي يف احملادثات بشأن نزع السالح النووي. وما برحنا 
نوضح أننا لن نقبل كوريا الشمالية بوصفها دولة حائزة لألسلحة 
جلمهورية كوريا  توضح  أن  إىل  الدول  مجيع  وندعو  النووية. 
الربامج  تطوير  يف  استمرارها  أن  ومعاونيها  الدميقراطية  الشعبية 
النووية وبرامج القذائف غري املشروعة أمر غري مقبول، وأن تتخذ 
عن  ستتحملها  عواقب  هناك  أن  هلا  لتربهن  الالزمة  اخلطوات 

تصرفاهتا غري املشروعة.
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وقد دعونا مجيع الدول إىل املضي مدى أبعد من التزاماهتا 
بكوريا  املتعلقة  األمن  جملس  لقرارات  الكامل  التنفيذ  جتاه 
الشمالية، وأن تعمل على قطع عالقاهتا الدبلوماسية واالقتصادية 
التزامنا  يظل  وسوف  الدميقراطية.  الشعبية  مجهورية كوريا  مع 
راسخا بالدفاع عن حلفائنا، مبن فيهم مجهورية كوريا واليابان، 
يف مواجهة تلك التهديدات. وسنظل على استعداد للدفاع عن 
ما يلزم  اختاذ  وسنواصل  هجمات،  أي  ضد  وحلفائنا  أنفسنا 
الستخدام  أيضا  استعداد  على  وحنن  االستعداد.  هذا  لزيادة 

كامل القدرات املتاحة لنا يف مواجهة ذلك التهديد املتزايد.

مجهورية  من  األخرية  الدبلوماسية  باملبادرات  نرحب  وإذ 
كوريا الشعبية الدميقراطية، ستتواصل الضغوط عليها بل وستزيد 

إىل حني اختاذ إجراءات ملموسة بشأن نزع السالح النووي. 

حاولت  السورية(:  العربية  )اجلمهورية  حالق  السيد 
اخلطر  حقيقة  عن  االنتباه  تلفت  أن  اإلسرائيلي  الكيان  ممثلة 
احلقيقي يف منطقتنا بل ويف العامل أمجع، أال وهو السالح النووي 
اإلسرائيلي وأسلحة الدمار الشامل األخرى اليت ميتلكها ويطورها 
الكيان اإلسرائيلي، وذلك من خالل توجيه االهتامات إىل الدول 

األخرى.

يف  احلديث  له  حيق  من  آخر  هو  اإلسرائيلي  الكيان  إن 
الكيان  إن  السالح وتوجيه مثل هذه االهتامات.  مواضيع نزع 
الكيان  إن  منطقتنا.  إىل  اإلرهاب  أدخل  من  هو  اإلسرائيلي 
بأسلحة  اخلاصة  االتفاقيات  من  أي  طرفا يف  ليس  اإلسرائيلي 
الدمار الشامل، سواء كانت النووية أو الكيميائية أو البيولوجية. 
ويقوم هذا الكيان بتطوير وحتديث األسلحة النووية والكيميائية 
اليت  الصواريخ  ومنها  إيصاهلا،  وسائل  إىل  إضافة  والبيولوجية، 

يتخطى مداها 000 5 كيلومرت.

اإلرهابية  اجلماعات  يزود  ما زال  اإلسرائيلي  الكيان  إن 
اإلرهابية  واجلماعات  النصرة  وجبهة  داعش  مثل  املسلحة، 
ذلك  مبا يف  والذخائر،  والعتاد  بالسالح  املرتبطة هبما  األخرى 

املواد الكيميائية السامة. وقام خرباء من الكيان اإلسرائيلي يف 
املواد  بتدريب إرهابيني على استخدام وخلط  الكيميائي  اجملال 
سورية.  يف  والعسكريني  املدنيني  ضد  الستخدامها  الكيميائية 
اخلاصة  واللجان  األمن  جملس  إىل  املعلومات  هذه  نقلنا  ولقد 

هبذه املواضيع.

السامة  الكيميائية  املواد  اإلسرائيلي  الكيان  استخدم  لقد 
هذا  هبا  قام  اليت  االعتداءات  يف كافة  املدنيني  ضد  كسالح 
فيه شربا من رجس  يوم حنرر  العربية. وكل  الدول  الكيان ضد 
اإلرهاب يف أراضي اجلمهورية العربية السورية، نكتشف خمازن 
الكيان  لدى  مصنعة  حديثة  أسلحة  ومنها  بالسالح،  مليئة 

اإلسرائيلي.

السيد ري سونغ شول )مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية( 
لقد  ما.  لسبب  وحيدث  إال  أمر  ما من  باإلنكليزية(:  )تكلم 
يف  نووية  أسلحة  الدميقراطية  الشعبية  مجهورية كوريا  أنتجت 
مواجهة سياسة الواليات املتحدة العدائية القائمة منذ فرتة طويلة 
سياسة  وكانت  عاما.   70 من  ألكثر  استمرت  واليت  ضدها، 
الواليات املتحدة هي أصل كل املشاكل. وقد مت االعرتاف بأن 
بلدي  وفد  ويود  املشاكل.  حتل  لن  واجلزاءات  الزائد  الضغط 
صادق  موقف  اختاذ  واليابان  املتحدة  الواليات  من  يطلب  أن 
ومسؤول جتاه املسألة النووية وحتقيق السالم واإلستقرار يف شبه 

اجلزيرة الكورية.

)تكلم  األمريكية(  املتحدة  )الواليات  برافاكو  السيد 
الثاين يف  باإلنكليزية(: سأكون موجزا للغاية. يف إطار تدخلنا 
نرحب  بينما  أنه  أذكر  أن  فقط  وأود  الرد،  حق  ممارسة  إطار 
مجهورية كوريا  أطلقتها  اليت  األخرية  الدبلوماسية  باملبادرات 
سيستمر  البلد  على  الدويل  الضغط  فإن  الدميقراطية،  الشعبية 
وسيزداد حىت تتخذ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، إجراءات 

ملموسة بشأن مسألة نزع السالح النووي.
رفعت اجللسة الساعة 17/35.


