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اجلمعية العامة 
الدورة اخلامسة واخلمسون 

 
 اللجنة األوىل 

اجللسة ١٢ 
اخلميس، ١٢ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠، الساعة ١٥/٠٠ 

نيويورك 

الوثائق الرمسية

يتضمن هذا احملضر نص اخلطب امللقـاة بالعربيـة والترمجـة الشفويـة للخطـب امللقــاة باللغـات األخـرى. وينبغـي 
أال تقدم التصويبات إال للنص باللغات األصليـة. وينبغـي إدخاهلـا علـى نسـخة مـن احملضـر وإرســـــاهلا بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد املعـين إىل: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة يف وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ميامنار) السيد يو ميا ثان    
ـــس، تــوىل الرئاســة نــائب الرئيــس  نظـرا لغيـاب الرئي

السيد مسدوا (اجلزائر). 
افتتحت اجللسة الساعة ١٥/٠٥. 
بنود جدول األعمال ٦٥ إىل ٨١ (تابع) 

املناقشـــة العامـــــة املتعلقــــة جبميــــع بنــــود نــــزع الســــالح 
واألمن الدويل 

السـيد إنغولفسـون (أيسلنـــدا) (تكلــم باالنكليزيــة): 
امسحـوا يل أن أهنـئ الرئيـس علـى تعيينـه رئيسـا هلـذه اللجنـــة، 
وأهنئ أيضا سـائر أعضـاء املكتـب، وأؤكـد هلـم مجيعـا كـامل 

دعم وفد بالدي وتعاونه. 
ــــص إليـــها مؤمتـــر عـــام ٢٠٠٠  إن النتيجــة الــيت خل
االســتعراضي لألطــراف يف معــاهدة عــدم انتشــــار األســـلحة 
النوويـة تبـني بوضـوح املسـتوى الرفيـع الـذي بلغتـه التطــورات 
هــذا العــــام بشـــأن جـــدول أعمـــال نـــزع الســـالح املتعـــدد 
األطراف. والتعهد القاطع من الدول احلائزة لألسلحة النوويـة 
بالقضاء الكامل على أسـلحتها النوويـة هـو، يف الواقـع، تعـهد 
ـــووي.  هــام، وميثــل عالمــة بينــة يف ميــدان نــزع الســالح الن

وال شك أن االستنتاجات اليت خلص إليها املؤمتـر تعـزز نظـام 
معاهدة عدم االنتشـار. واالتفـاق علـى اختـاذ خطـوات عمليـة 
حنو حتقيق نزع السالح النـووي حيـدد إطـارا مشـتركا للسـبيل 
املــاثل أمامنــا، ونــأمل أن يســهم يف إحــراز نتــائج ملموســـة. 
والتقيــد الشــامل مبعــاهدة عــدم االنتشــار واالمتثــال الكـــامل 

ألحكامها يظالن أساسيني يف منع انتشار األسلحة النووية. 
معــاهدة احلظــر الشــامل للتجــارب النوويــــة ركـــيزة 
ـــة  أساســية يف النظــام العــاملي لوقــف انتشــار األســلحة النووي
وختفيض درجة االعتمـاد عليـها. وحنـن نرحـب بـالقرار الـذي 
اختــذه جملــس الدومــا يف االحتــــاد الروســـي بـــالتصديق علـــى 
املعاهدة. وحنث الدول الـيت مل توقـع علـى املعـاهدة بعـد علـى 
أن تفعل ذلك. ونطلب أيضا إىل الدول الـيت مل تصـدق عليـها 
بعــد أن تفعــل ذلــك، ال ســيما الـــدول املطلـــوب تصديقـــها 

لدخول املعاهدة حيز النفاذ. 
املفاوضــات النوويــة الثنائيــة بــني الواليــات املتحـــدة 
واالحتاد الروسي مفاوضات جوهرية بالنسـبة إىل جـهود عـدم 
االنتشار وتشكل أساس جـهود نـزع السـالح النـووي. وحنـن 
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نرحـب بتصديـق االحتـاد الروسـي يف نيســـان/أبريــل مــن هــذا 
ــــتراتيجية  العــام علــى معــاهدة زيــادة ختفيــض األســلحة االس
اهلجوميــة واحلــد منــها (اســتارت ٢). فاملعــاهدة جــزء هــــام 
ال يتجـزأ مـن عمليـة نـزع السـالح الـيت نـأمل أن تشـمل، مـــع 
إبرام استارت الثالثـة، ختفيضـات كبـرية أخـرى يف الترسـانات 

النووية لكال الطرفني. 
ومعـاهدة القذائـف املضـادة للقذائـف التسـيارية تظـــل 
ـــأكيد  دعامـة االسـتقرار االسـتراتيجي. وحنـن نرحـب بإعـادة ت
الواليات املتحدة واالحتاد الروسي عليها، كما نرحـب، علـى 
حنـو أعـم، بـاالعتراف املتشـاطر علـــى نطــاق واســع بضــرورة 

احلفاظ على املعاهدة. 
ما فتئ اتمع الدويل يدرك منـذ فـترة طويلـة الفـائدة 
الكبـرية الـيت ينطـوي عليـها إبـرام معـاهدة حتظــر إنتــاج املــواد 
– أي معاهدة وقف إنتـاج املـواد  االنشطارية لألسلحة النووية 
االنشطارية. وقد أكد ذلك جمددا املؤمتر االستعراضي ملعـاهدة 
ـــزع الســالح أن يبــدأ يف  عـدم االنتشـار. ونطلـب إىل مؤمتـر ن
تاريخ مبكر مفاوضات تستهدف إبـرام معـاهدة لوقـف إنتـاج 

املواد االنشطارية يف غضون مخس سنوات. 
ـــلحة البيولوجيــة تزايــد منــذ دخــول  والقلـق إزاء األس
اتفاقية األسلحة البيولوجية والسمية حيز النفاذ قبـل ٢٥ عامـا. 
واألسـباب معروفـة جيـدا ومـربرة متامـا. وهـي تشـــكل اخللفيــة 
لست سنوات تقريبا من اجلهود اليت بذلت من أجـل التفـاوض 
بشأن وضع آليـة فعالـة للتحقـق تعـزز االتفاقيـة. والعـام املقبـل، 
وهـو األجـل النـهائي احملـدد يف واليـة الفريـــق املخصــص املعــين 
بربوتوكول التحقق، يقترب منا بسرعة. ومـن شـأن الفشـل يف 
إجناز الربوتوكول أن يبعث بإشـارة خاطئـة إىل الذيـن يفكـرون 
يف حيـازة أسـلحة بيولوجيـة. وهنـاك حاجـة واضحـة إىل وضـع 

آلية ميكنها أن توفر الشفافية يف هذا اال اهلام. 

إننــا نتشــاطر الــرأي بــأن مســألة األســـلحة الصغـــرية 
واألسلحة اخلفيفة هامـة للغايـة، ولذلـك يسـرنا أن نالحـظ أنـه 
جيري التصدي هلا اآلن ببالغ االهتمـام. واملشـاكل الـيت يسـببها 
انتشـار هـذه األسـلحة تشـــكل حتديــا مشــتركا نظــرا للمعانــاة 
الشـديدة الـيت تسـببها يف عـدة أحنـاء مـن العـامل. والقـــرار بعقــد 
مؤمتـر األمـم املتحـدة املعـين باالجتـــار غــري املشــروع باألســلحة 
الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه العام املقبـل خطـوة 
يف االجتـاه الصحيـح. وحنـن نشـاطر األمـني العـام الـــرأي الــذي 
أعـرب عنـه يف تقريـر األلفيـة ومفـاده أنـه ينبغـي دعـــوة اتمــع 

املدين واملنظمات غري احلكومية إىل املشاركة الكاملة فيه. 
ولقـد أخـذت عمليـــة أوتــاوا واتفاقيــة حظــر األلغــام 
تسـفر عـن نتـائج ملموســة بعــد دخوهلــا حــيز النفــاذ بعــامني 
ونصـف عـام، وهـي تظـهر يف إنتـاج أعـــداد أقــل مــن األلغــام 
ــــا علـــى تصديرهـــا؛  املضــادة لألشــخاص؛ ووقــف تــام تقريب
وخفض استعمال تلك األلغام؛ وزيادة تدمـري املخزونـات مـن 
األلغـام؛ وتراجـع عـدد الضحايـا؛ وتزايـد مسـاحات األراضـــي 
اليت أزيلت منها األلغام. والواضح أن هذه النتائج املبكرة الـيت 
ـــها عمليــة هامــة للغايــة تبعــث علــى اإلعجــاب،  أسـفرت عن
خاصة من حيث أثرها اإلنساين. وحنن نؤيد اجلهود املتواصلـة 
الرامية إىل املضي قدما ذه العملية، وحتقيق العضويـة الشـاملة 

هلذه االتفاقية. 
وحيدونا األمل أن يسجل اجلو السائد هنـا يف أعقـاب 
ـــدم االنتشــار، وااللــتزام  جنـاح املؤمتـر االسـتعراضي ملعـاهدة ع
املعـزز مـن رؤسـاء دولنـا وحكوماتنـــا يف مؤمتــر قمــة األلفيــة، 
بدايـة ألفيـة جديـدة، وأن يـهيئ للقيـام بعمـــل مثمــر يف مؤمتــر 
نـزع السـالح وإلسـهامات وافـرة مـن اجلمعيـة العامـة لتحقيــق 

هدفنا املشترك املتمثل يف إحالل السالم واألمن. 
الســـيد شـــخيدزه (جورجيـــا) (تكلـــم بالروســــية): 
امسحوا يل يف البداية أن أهنئ الرئيس على تبوئه رئاسة اللجنــة 
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األوىل، وأن أؤكــد تقديرنــا لــه علــى اجلــهود الــيت يبذهلـــا يف 
معاجلة جدول األعمال املعقد املعروض علينا. 

وأود أن أبــدأ كالمــي باالستشــــهاد بقـــرار اجلمعيـــة 
العامــة ٢٥/٥٣، �العقــد الــدويل لثقافــة الســالم والالعنـــف 
ألطفال العامل (٢٠٠١-٢٠١٠)�، وهو القرار الـذي اختذتـه 
ـــذي شــدد يف الفقــرة  الـدورة الثالثـة واخلمسـون باإلمجـاع وال

الثامنة من الديباجة 
�على أن ثقافة السـالم والالعنـف ينبغـي أن 
ينبع تروجيها من الكبار وأن تغـرس يف األطفـال لكـي 
يتعلموا من خالل هذه الثقافة كيف يعيشـون معـا يف 
ـــذي يســهم يف تعزيــز الســالم  سـالم ووئـام، األمـر ال

والتعاون الدوليني�. 
وحيدوين األمل أن يقدم األمـني العـام برنـامج العمـل املناسـب 
لتعزيــز تنفيــذ العقــد مبوجــب القــرار. غــري أن هــذه اجلـــهود 
ستذهب سدى إن مل حيرز تقدم كبري يف عملية نـزع السـالح 
الكامل – أي إن مل يستطع الكبار أن يتوصلوا إىل اتفاق على 

مجيع املسائل الرئيسية. 
جورجيا بلد صغري اتصـف تارخيـه بالدمـار واحلـروب 
والصعوبات املتعددة على مر القـرون. لذلـك تـدرك جورجيـا 
قيمة السالم، وتقدر كثريا التقدم الكبري احملـرز يف عمليـة نـزع 
الســـالح واألمـــن الـــدويل يف الســـنوات األربـــع أو اخلمــــس 
األخــرية. والتوقيــع علــى معــاهدة احلظــر الشــامل للتجـــارب 
النووية، ودخول اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية حيز النفاذ، 
والتقـدم الثـابت احملـرز يف وضـع بروتوكـول التحقـــق التفاقيــة 
حظــر األســلحة البيولوجيــــة، أمثلـــة وطيـــدة علـــى جـــهودنا 
الناجحة. ويسرنا أن نالحظ أن املؤمتـر االسـتعراضي السـادس 
لألطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية مثال آخـر، 

وقد عزز أرضية مشتركة للتصدي ملشاكل ال تزال قائمة. 

ـــد مــا أكــه التــهديد  لقـد شـعر العـامل باالرتيـاح، بع
النـــووي، إزاء التصديـــق علـــى معـــاهدة ختفيـــض األســـــلحة 
االسـتراتيجية اهلجوميـة واحلـد منـها (اسـتارت الثانيـة)، فضــال 
عـن توقيـع الواليـات املتحـدة واالحتـاد الروسـي علـى االتفــاق 
ــــا لألغـــراض  املعــين بــإدارة البلوتونيــوم الــذي مل يعــد مطلوب

الدفاعية، والتخلص منه. 
ـــني الطرفــني إزاء  ونرحـب كذلـك بالتفـاهم اخلـاص ب
املســألة اجلوهريــة املتمثلــة يف االســـتقرار االســـتراتيجي – أي 
معـاهدة القذائـــف املضــادة للقذائــف التســيارية – مثلمــا ورد 
ذكره يف البيان املشترك الذي أصدره رئيسا الواليات املتحـدة 
األمريكية واالحتاد الروسي بتاريخ ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٩. 

ـــأن التقــدم احملــرز هــذا هــو نتيجــة  وحنـن علـى ثقـة ب
ـــاء الثقــة بــني الــدول احلــائزة لألســلحة النوويــة  التقـارب وبن
واألعضـاء الدائمـني يف جملـس األمـن. والبيـان املشـــترك الــذي 
أصدره األعضاء الدائمون بشأن وضع منغوليا كمنطقة خاليـة 
من األسلحة النووية دليل قاطع على هذا النـوع مـن التعـاون. 
وهـذه أكـثر األمثلـة تشـجيعا علـى كيفيـة إمكاننـا اإلســهام يف 

مستقبل �أطفال العامل�. 
ــــرار مجيـــع املشـــاركني اآلخريـــن يف هـــذه  وعلــى غ
الـدورة، ال يسـعنا أن منضـي بعيـــدا يف االعتقــاد بــأن التــهديد 
النـووي بـات خلفنـا أخـريا. فـال يـزال يتعـــني علينــا أن نعمــل 
الكثري من أجل حتقيق أحالمنا. وقبل كل شـيء، يتحتـم علـى 
الدول النووية أن تبذل جـهودا مشـتركة لتحقيـق ذلـك احللـم 

وكفالة مستقبل يعمه السالم �ألطفال العامل�. 
واملؤسـف أن بعـض أقـوى صكـــوك نــزع الســالح – 
معـاهدة احلظـر الشـامل للتجـارب النوويـة واتفاقيتـــا األســلحة 
الكيميائيـة واألسـلحة البيولوجيـة – مل تكتســـب طابعــا عامليــا 
بعــد. واإلرادة السياســية مــن جــــانب الـــدول، املنعكســـة يف 
التطـورات املتعلقـــة بوقــف عمليــة إنتــاج املــواد االنشــطارية، 
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ـــة. فــالتوترات حيــال املشــاكل املتعلقــة مبعــاهدة  ليسـت كافي
القذائف املضادة للقذائـف التسـيارية ال تـزال قائمـة، يف حـني 
أن املســائل األخــرى أصبحــــت حمـــور مناقشـــات طويلـــة يف 

اللجنة. 
ونالحظ مع القلق العميـق حيـال مسـتقبل أطفالنـا أن 
العـامل ال يـزال يعـاين مـن جمموعـة مـن الصراعـات الـــيت تــدور 
رحاهـا بـني الـدول وداخلـها. ووفقـــا ملعلومــات صــادرة عــن 
ــــو ٢٥ مليـــون نســـمة – الجئـــون  األمــم املتحــدة، هنــاك حن
ومشردون قسرا – يطلبون اللجوء أو يعانون من احلرمان مـن 
اجلنســية. وغــين عــن القــول أن املدنيــني، وال ســيما النســــاء 
واألطفـال، يشـكلون مـا يزيـد علـى ٨٠ يف املائـة مـن ضحايـــا 
الصراعات املسلحة. عـالوة علـى ذلـك، هنـاك مئـات اآلالف 
مـن األطفـال دون الــ ١٦ عامـا مـن العمـر حتولـوا إىل حمــاربني 
سيشـاركون يف القتـال. وارتفـع عـــدد ضحايــا الصراعــات يف 

العقد املاضي إىل ٥ ماليني شخص. 
ويبـــدو واضحـــا أن الصراعـــــات املســــلحة تغذيــــها 
األسلحة الصغرية، بيد أننـا مل نسـتطع وضـع آليـة فعالـة لكبـح 
انتشارها. وجديــر بـالذكر أن عـدد األشـخاص الذيـن يقتلـون 
سـنويا باألسـلحة الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـــة يتجــاوز بكثــري 
عـــدد األشـــخاص الذيـــن مـــاتوا نتيجـــة قصـــف هريوشــــيما 

وناغازاكي بقنبلتني ذريتني. 
وأود عنـد هـذه النقطـة أن أشـري إىل التعـهد الــوارد يف 

إعالن األلفية: 
�باختاذ إجراءات متضافرة من أجـل القضـاء 
املـربم علـى االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الصغـــرية 

واألسلحة اخلفيفة�. (A/RES/55/2، الفقرة ٩) 
وحيدونا األمل أن يتبع هذا االلتزام بذل جهود ملموسة ترمـي 
إىل حتقيقه. ونأمل من نفس املنطلق أن يتمخض املؤمتر املدعـو 
النعقاده يف عام ٢٠٠١ ملعاجلة هذه املسألة عن نتائج إجيابيـة، 

خاصــة وأنــه يســتند إىل مســؤوليتنا املشــتركة عــن �أطفـــال 
العامل�. 

ومــن الصعوبــة مبكــان تقــدمي قائمــة كاملــــة جبميـــع 
ــــلحة الصغـــرية الـــيت  املؤمتــرات واالجتماعــات املتعلقــة باألس
عقـدت برعايـة األمـم املتحـــدة يف العــام املــاضي، أو يف إطــار 
املنظمات أو املؤسسات اإلقليمية، فضال عن مجيع املنشــورات 
الصادرة خالل الفترة ذاـا عـن هـذه املسـألة. وال بـد لنـا مـن 
ـــات وباخلــربة املكتســبة مــن هــذه العمليــة  االسـتفادة بالتوصي
ـــر يف عــام ٢٠٠١،  لتحقيـق اهلـدف الرئيسـي املوضـوع للمؤمت
ـــداد وثيقــة ختاميــة ال تقتصــر علــى جمــرد اإلعــالن،  وهـو إع

وإمنا تفتح طرقا جديدة ملكافحة ريب األسلحة الصغرية. 
وال بد لنا من االتفاق مع االستنتاج الذي خلص إليه 
الس االستشاري ملسائل نـزع السـالح، علـى النحـو الـوارد 
يف الوثيقة A/55/349، اليت تشـدد علـى ضـرورة وضـع قواعـد 
دوليـة مـن قبيـل املعايـــري الــيت حتكــم نقــل األســلحة الصغــرية 
واحلصول عليها. بيد أنه لن يكون باملهمة اليسرية التمييز بـني 
االجتار املشروع وغري املشروع باألسلحة الصغرية، بــالنظر إىل 
احلق املشروع يف الدفاع عـن النفـس الـذي ينـص عليـه ميثـاق 
األمم املتحدة. ويف الوقت ذاته جيب أال يكون هنــاك شـك يف 
ضـرورة تقييـم أمهيـة احلجـج الـيت تسـوقها الـدول الـيت قـــررت 
ألي ســبب مــن األســباب توســيع خمزوناــــا مـــن األســـلحة 
التقليديـة. ولذلـك فـإن كفالـة الشـفافية يف املعـامالت املتعلقـــة 
باألســلحة؛ وفعاليــة ســجل األســلحة التقليديــة فيمــــا يتعلـــق 
باألسلحة الصغرية؛ وتوسيع نطاقه، وتوفـري معلومـات إضافيـة 
عـن احليـازات العسـكرية، هـي أمـور علـــى أعلــى درجــة مــن 

األولوية. 
ـــذ ايــار االحتــاد  وتواجـه جورجيـا مشـاكل حـادة من
ــــم أخبازيـــا، املقاطعـــة الغربيـــة مـــن  الســوفيايت. فمــا زال إقلي
جورجيــا، حتــت ســيطرة القــوات االنفصاليــة الــيت تســـتخدم 
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العنف لعرقلة اجلهود الـيت يبذهلـا اتمـع الـدويل حلـل الصـراع 
بطريقـة ســـلمية. وبــالرغم مــن أن معــاهدة القــوات املســلحة 
التقليديـة يف أوروبـا تنـــص علــى حتديــد مســتويات األســلحة 
التقليديـة، ال توجـد وسـيلة للتحقـق مـن كميـة األسـلحة الـــيت 
متتلكها حكومة األمـر الواقـع غـري الشـرعية يف اإلقليـم. وهـذه 
ــــق  املنــاطق، الــيت يطلــق عليــها عــادة �البقــع البيضــاء�، ختل
أخصـب بيئـة لكـل أنـواع التـهريب واألنشـطة اإلجراميـة الـــيت 
ترتكبـــها فئـــات متنوعـــة. والصلـــة بـــني ريــــب األســــلحة 
واملخدرات وبني اإلرهاب بديهية يف هذه احلالة. وبـالنظر إىل 
هذه الظروف، فإن هذه �البقـع البيضـاء� تغـذي الصراعـات 
ـــذور عــدم االســتقرار يف منــاطق تتجــاوز  األخـرى أو تبـذر ب

منطقة الصراع. 
ويف هذا املناخ ال توجد مشكلة األسلحة الصغـرية يف 
ــام  عزلـة عـن غريهـا. والواقـع أن االفتقـار إىل مراقبـة بـث األلغ
املضادة لألفراد يف هذه املنطقة زاد بشكل كبري عدد الضحايـا 

بني السكان املدنيني احملليني. 
ــــك، أصبـــح امتـــالك املدنيـــني غـــري  عــالوة علــى ذل
املشروع لألسلحة الصغرية جـزءا عاديـا مـن احليـاة اليوميـة يف 
أخبازيــا. ويف كثــري مــن احلــاالت ال يقتصــر اســتخدام هــــذه 
األسلحة على الدفاع عن النفس، بل تستخدم لكسب العيــش 
عــن طريــق خطــف األشــخاص يف مقــــابل فديـــة أو بغـــرض 
السلب والنهب. ويف هذه احلالة من انعــدام القـانون أصبحـت 
احلـوادث متفشـية يف مجيـع أرجـاء أخبازيـا. وال تنطبـــق عليــها 
الربامج التقليدية من قبيل األسـلحة مقـابل التنميـة أو ألسـلحة 
مقابل السلع. والواقع أن كـل برنـامج جيـب أن يصـاغ حبيـث 
يالئــم الواقــع يف منطقــة معينــة، رغــم أن االســــتعانة حبوافـــز 
السوق قد يكون أمرا قابال للمناقشـة يف هـذه احلالـة. بيـد أنـه 
ليس مثة مـربرات إلغفـال إمكانيـة مبادلـة األسـلحة بالسـلع أو 
البنيـة األساسـية االجتماعيـة، إذ أن بعـض األدوات مـــن قبيــل 

ماكينات اخلياطة، أو الدراجات أو مواد البناء ميكن أن تثبـت 
جدواها يف إتاحة العيش بسالم. 

ولن يوفر األساس املتني الالزم للتغلب علـى العواقـب 
السلبية النتشار وتراكـم األسـلحة غـري املشـروع سـوى إقامـة 
ـــية  ســالم مســتقر باســتخدام مجيــع الوســائل، مــن الدبلوماس
الوقائية إىل رعاية التنمية االقتصاديـة، واللجـوء عنـد الضـرورة 
إىل تدابري اإلنفاذ، وذلك مرة أخرى من أجــل حتقيـق مصلحـة 

�أطفال العامل� على خري وجه. 
احلالة اليت نشأت يف العـامل، وعلـى وجـه التحديـد يف 
أخبازيــا، تدعــو إىل التصــدي هلــذه املشــــكلة علـــى املســـتوى 
الشعيب، بتحديد مصادر األسلحة غري املشـروعة والطـرق الـيت 
يســــلكها االجتــــار ــــا وحتديــــد املســــؤولني، وخاصــــــة يف 
أخبازيا.وسوف يتمشى هذا متاما مع اجلهود اليت يبذهلا اتمع 

الدويل إلمخاد جذوة الصراعات. 
وال تلـــزم الشـــفافية فيمـــا يتعلـــق باملعلومـــات عـــــن 
خمزونـات األسـلحة فحسـب، وإمنـا أيضـا فيمـا يتعلـق بــالطرق 
والوســائل املســتخدمة يف ريــب األســلحة. وينبغــي توجيــــه 
اهتمـــام اتمـــع الـــدويل إىل هـــذه املعلومـــات. لذلـــك مــــن 
الضروري أن ينشأ نظام لرصد مصادر هـذا الشـر واكتشـافها 
علـى حنـو فعـال. فـــاجلميع يعرفــون أن األســلحة املنقولــة مــن 
املخزونات القائمة تشكل جزءا رئيسيا من األســلحة الـيت تتـم 

حيازا بصورة غري شرعية. 
وجورجيـــا عاكفـــة، باالشـــتراك مـــع دول القوقـــــاز 
وأوروبا وآسيا ااورة، على عملية تنفيذ مشـاريع ذات صلـة 
ـــاالت  بنقــل النفــط والغــاز عــرب خطــوط األنــابيب. واالحتم
بالنسبة هلذه املشاريع واعدة للغايـة، ألـا تتيـح إمكانيـة هائلـة 
لتنمية املناطق املتامخة اقتصاديا أيضا. وبنـاء علـى ذلـك، جيـب 
أن يتمشى النظام املوضوع ملراقبة انتشـار األسـلحة يف املنطقـة 
مـع االحتياجـات اجلديـدة. ويف هـذا السـياق، حنـــن يف حاجــة 
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ماسـة إىل املسـاعدة يف تعزيـز دوائرنـا اخلاصـة حبراسـة احلــدود 
واجلمارك يف جورجيا. ومسألة تقدمي املساعدة للدول يف هذا 

الشأن جديرة بإمعان النظر فيها. 
ـــن ننجــح إال مــن خــالل  وجورجيـا واثقـة مـن أننـا ل
العمل املتضافر يف إحراز تقدم ملمـوس صـوب األهـداف الـيت 

التزمنا ا باعتمادنا إعالن األلفية التارخيي. 
السـيد دراغونـــوف (بلغاريــا) (تكلــم باالنكليزيــة): 
كـان يل الشـرف يف ٥ تشـرين األول/أكتوبـر، بصفـيت رئيســـا 
ملؤمتر نزع السالح، بأن أقـدم للجنـة تقريـر املؤمتـر عـن دورتـه 
لعــام ٢٠٠٠ (A/55/27). واليــوم، جيــب علــي ويشــــرفين أن 
أتكلم عن مشروع القرار A/C.1/55/L.5، عن تقرير املؤمتر. 

متشـيا مـع روح التقريـر ذاتـه، يتسـم مشـــروع القــرار 
بالصراحـة والدقـة. إذ يشـــري نصــه إىل أمهيــة املنتــدى الوحيــد 
للتفاوض املتعدد األطراف لرتع السالح ويؤكد احلاجة املاسة 
إىل أن يضطلع املؤمتر بذلك الدور وأن حيرز تقدما مضمونيـا. 
ويرحب املشروع باالهتمـام اجلمـاعي القـوي لـدى املؤمتـر يف 
ــام  البـدء بـالعمل الفـين يف أقـرب وقـت ممكـن خـالل دورتـه لع

 .٢٠٠١
ويرحب مشروع القـرار أيضـا بقـرار املؤمتـر، املعـرب 
عنــه يف الفقــرة ٣٥ مــن التقريــر، بــأن يطلــب مــن الرؤســـاء 
احلاليني واملقبلني إجراء مشاورات مشتركة خـالل الفـترة بـني 

الدورات حملاولة حتقيق هذا اهلدف. 
ومبوجب مشروع القرار تشجع اجلمعية العامة مؤمتـر 
نــزع الســالح علــى مواصلــة االســتعراض اجلــاري لعضويتــه 

وبرنامج أعماله وطرائق عمله. 
ختاما، أود أن أعرب عن أملي يف أن يعتمد مشروع 
القرار هذا بدون تصويت، كشأن مشـاريع القـرارات املماثلـة 

يف السنوات املاضية. 

السيد كالوفسكي (مجهوريـة مقدونيـا اليوغوسـالفية 
السابقة) (تكلم باالنكليزية): أتقدم بالتهنئـة إىل الرئيـس علـى 
انتخابه. وأنا واثق من أن اللجنة ستتمكن بقيادته املقتدرة من 
إكمال أعماهلا بنجاح. وأهنئ أعضاء املكتـب اآلخريـن أيضـا 

على انتخام ملناصبهم الرفيعة. 
وســتكون اللجنــة مســتعدة متامــا إلجــراء مناقشـــات 
مفيدة، من الناحية العملية بشأن مجيـع جوانـب نـزع السـالح 
وبعض املسائل اهلامـة يف جمـال صـون السـلم واألمـن الدوليـني 
ــاحي  واملتصلـة بـرتع السـالح وحتديـد األسـلحة. والبيـان االفتت
الذي أدىل به السيد داناباال، وكيل األمني العام لشـؤون نـزع 
السالح، والوثائق اليت أعدا األمانة العامـة ستسـاعد اللجنـة، 
على العمل بطريقة تتجه إىل إحــراز النتـائج. ويسـرين جـدا أن 
ـــر العــام ملكتــب  أرى بيننـا السـيد فالدميـري بيتروفيسـكي، املدي
األمـم املتحـدة يف جنيـف واألمـني العـام ملؤمتـر نـزع الســـالح، 

الذي ظل إرشاده دائما خري عون للجنة. 
ـــة يف  ومــع ذلــك، يصعــب التنبــؤ مبــدى جنــاح اللجن
املضي جبدول أعمال نزع السالح إىل األمام، بسـبب اجلمـود 
ـــة.  احلـايل. ومـن الضـروري بـذل كـل جـهد لبلـوغ تلـك الغاي

وسيضطلع وفدنا بدوره. 
وحنن نرى أنه ينبغي أن يكـون االهتمـام ذو األولويـة 
لــدى اللجنــة يف هــذه الــدورة أن تنفــــذ، بطريقـــة مترابطـــة، 
االلتزامـات الـــيت مت التعــهد ــا يف إعــالن األلفيــة الصــادر يف 
أيلـول/ســـبتمرب مــن هــذه الســنة ونتــائج مؤمتــر األطــراف يف 
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عـام 
٢٠٠٠. ومـن األسـباب الرئيسـية للتطـور احلـايل غـري املرضــي 
لعمليـة نـزع السـالح وحتديـد األسـلحة أن العمليـة مل تســـتطع 
حقـا تطويـر إمكانياـا مبـا يضـــاهي جــدول األعمــال الــدويل 
لصون السلم واألمن الدوليني، وللتنمية ككل. وإذا ما استمر 
هـذا االجتـاه، فإننـا لـن نسـتطيع مـن الناحيـة الواقعيـة أن نتوقــع 
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نتـائج أفضـــل يف هــذه الســنة أو الســنة التاليــة. واالفتقــار إىل 
اإلرادة واالستعداد السياسيني حاليـا للمضـي إىل األمـام بـرتع 
السـالح ينبغـي أن يعـاجل، بـالطبع، بطريقـــة مالئمــة ومنظمــة. 
وإذا مل حنقق نتائج مرضية يف منع الصراعـات وتسـويتها، ويف 
القضاء على الفقر، ويف استقرار اجلهود اإلمنائية، ويف التكامل 
اإلقليمـي والعــاملي، ومــا إىل ذلــك، فمــن الصعــب أن نتوقــع 

الكثري من التقدم يف نزع السالح وحتديد األسلحة. 
ـــة حاليــا تســتلزم التخلــي  عوملـة احليـاة الدوليـة اجلاري
الســريع عــن القوالــب النمطيــة، شــكال ومضمونــا. وأفضـــل 
ــــة إىل  اخلــرباء يف نــزع الســالح ال يســتطيعون حتريــك العملي
األمـام إذا كـان زمالؤهـم الذيـن يتعـاملون مـع األمـــن الــدويل 
ال ينظرون إىل جهودهم الذاتيـة بنفـس الطريقـة. وحنـن نعتقـد 
أن اجلـهود املبذولـة يف جمـال نـزع الســـالح وحتديــد األســلحة 
ـــــى جعــــل تصميــــم رؤســــاء الــــدول  ميكـــن أن تســـاعد عل
واحلكومات، املعرب عنه يف إعالن األلفية، علـى إقامـة سـالم 
عـادل ودائـم يف مجيـع أرجـاء العــامل وفقــا ألهــداف ومبــادئ  
امليثاق، حقيقة واقعة. وتــرى حكومـة مجهوريـة مقدونيـا هـذه 

اجلهود ذات أمهية بالغة لصون السلم واألمن الدوليني. 
 (A/55/1) لقد ذكرنا األمـني العـام يف تقريـره األخـري
عن أعمال املنظمة، مرة أخرى بأن نزع السالح يظل عنصـرا 
ـــن، مشــددا  حامسـا يف اسـتراتيجية األمـم املتحـدة للسـلم واألم
علـى اختـاذ خطـوات للحـد مـن مسـتوى األسـلحة واحلـد مـــن 
االنتشار، ال جلعل العامل مكانـا أكـثر أمانـا بـاحلد مـن اجلنـوح 
إىل الصــراع فحســب، ولكــن أيضــــا لتقليـــل إغـــراء الـــدول 
بـاالنطالق يف ســـباقات تســلح مكلفــة. وحنــن نشــاطره هــذا 
االسـتنتاج. وحتذيـر األمـني العـام مـــن أن اإلنفــاق العســكري 
العاملي يف عام ١٩٩٩ زاد ألول مـرة يف فـترة مـا بعـد احلـرب 
ـــن دوالرات  البـاردة، حيـث بلـغ حـوايل ٧٨٠ بليـون دوالر م
الواليات املتحدة األمريكية، جيـب أن يؤخـذ جبديـة بالغـة مـن 

قبل الدول األعضاء وأن يعاجل على هذا النحو. 

وينبغــي للقــرن احلــادي والعشــرين أن يكــــون قرنـــا 
للتعــاون، ال للمواجهــة؛ ولالندمــاج، ال للتعــايش الســــلمي؛ 
ولألمـن والتنميـة، ال للصـراع والفقـر. لكـن ذلـك ال يعــين أن 
قوى التقدم ستنجح بصورة تلقائية؛ بل سـيأيت النجـاح نتيجـة 
جلــهودنا. واألمــم املتحــدة بوصفــها املنظمــة العامليــة للســــلم 
والتعاون الدويل، ينبغي أن تقود هذا التغيري إىل األفضـل. وإذا 
اتفق للجنة األوىل أن حترك نزع السالح وحتديد األسـلحة إىل 
األمام، فإا ستسهم إسهاما هائال يف هـذا اجلـهد ذي األمهيـة 

العظمى للمنظمة. 
إن احلالة يف جنوب شرقي أوروبا تتغري حنو األفضـل. 
والتطــورات األخــرية الــيت جــرت يف مجهوريــــة يوغوســـالفيا 
االحتادية داللة جيدة جـدا علـى ذلـك. إذ كـانت املنطقـة منـذ 
بعــض الوقــت مشــكلة أمنيــة رئيســية ألوروبــا، وذات آثــــار 
ــــاضي تطـــورات ســـلبية عديـــدة.  عامليــة. وقــد شــهدنا يف امل
ـــك بلــغ الركــود يف املنطقــة أبعــادا غــري مقبولــة.  وبسـبب ذل
وعـانت مجيـع بلـدان املنطقـة مـن اآلثـار السـيئة. ولكـن يســود 
اآلن شــعور بــأن األمــور ميكــن أن تتطــور إىل األحســـن وأن 
اندماج املنطقة يف البنية األوروبيـة – األطلسـية سيسـري سـريعا 

يف مجيع ااالت. 
أمـا مـن زاويـة نـزع السـالح وحتديـد األسـلحة، فـــإن 
الوضع يف املنطقة سيظل مصدر قلق لبعض الوقت، ألن هنـاك 
الكثري جدا من األسلحة التقليدية، والكثري جدا مـن األسـلحة 
الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـة، والكثــري جــدا مــن األلغــام الــيت 
يتعـني إزالتـها، والكثـري غـري ذلـــك. وليــس بوســع املنطقــة أن 
تتحمل هذا املستوى املرتفع للقوات العسكرية املتواجدة فيـها 
حاليـــا. كمـــا أن اندمـــاج املنطقـــة يف اهليـــاكل األوروبيــــة – 
األطلسية يقتضي معاجلة كـل اجلوانـب املتعلقـة بـرتع السـالح 
ــــة  وحتديــد األســلحة يف املنطقــة علــى وجــه الســرعة وبطريق
منظمة. وبوسع اللجنة األوىل أن تؤثر على سري التطـورات يف 
هذا االجتاه. فالتعجيل برتع سالح املنطقة وجعلـها خاليـة مـن 
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األسـلحة، ال سـيما مـــن خــالل اعتمــاد سلســلة مــن التدابــري 
العملية وامللموسة لوضع حد للحيازة غري املشـروعة لألسـلحة 
الصغـرية واالجتـار ـا، ال بـد وأن تعتـرب أمـورا ملحـة. وال بـــد 
مـن التعجيـل بإزالـة األلغـام يف أقـرب وقـــت ممكــن. ويف هــذا 
الصـدد، فـإن اندمـاج املنطقـة السـريع يف منظمـة حلـف مشـــال 

األطلسي يكتسب أمهية بارزة. 
إن االلتزامات الثابتة للدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة 
باإلزالـة الكاملـة لترسـاناا النوويـة، ووقـف انتشـار األســـلحة 
النووية، وتعزيز املعايري اليت حتكــم االسـتخدام السـلمي للطاقـة 
النوويـة، تلـك االلتزامـات املتعـــهد ــا يف مؤمتــر عــام ٢٠٠٠ 
االســـتعراضي للـــدول األطـــراف يف معـــاهدة عـــدم انتشـــــار 
األسلحة النووية، هي يف رأينا أهم النتائج اليت متخضـت عنـها 
اجلهود الرامية لرتع السالح هذا العـام. ومثـة تطـورات إجيابيـة 
أخرى للمؤمتر على نفـس املسـتوى مـن األمهيـة. وليـس هنـاك 
أي سـبب لعـدم اسـتمرار هـذا املنحـى، وهـذا مـا مت اإلعـــراب 
عنه يف إعالن األلفيــة. وبطبيعـة احلـال، تظـل املهمـة األساسـية 
املناطة باتمع الـدويل حاليـا إقنـاع الـدول األعضـاء يف األمـم 
ـــيت مل تصبــح بعــد أعضــاء يف نظــام معــاهدة عــدم  املتحـدة ال
االنتشار، بأن تعدل عن موقفها وبأن تنضم إىل املعاهدة. لقــد 
خلصـت كـل التحليـالت اجلـــادة إىل أن هــذه الــدول ســوف 
تستفيد من كوا أطرافـا يف هـذه املعـاهدة، وأهـم مـن ذلـك، 
أا ستكون أهم خطوة على طريـق تذليـل الصعوبـات األمنيـة 
الراهنـة يف الشـرق األوســط وجنــوب آســيا والشــرق األدىن، 
وستضع حدا لتطلعات الدول إىل التحول إىل دول نوويـة. إن 
االنضمـام إىل معـاهدة عـــدم االنتشــار هــو يف رأينــا، الســبيل 

األمثل للقضاء على اخلطر النووي وتعزيز األمن الدويل. 
ـــا أن عــدد األطــراف يف معــاهدة احلظــر  وقـد الحظن
الشـامل للتجـارب النوويـة قـد تزايـد. ومـن األمهيـة مبكـــان أن 
االحتاد الروسي صدق على هذه املعـاهدة. وينتظـر أن تصـدق 
الواليــات املتحــدة وغريهــا مــن الــدول الكــربى علــى هــــذه 

املعـاهدة أيضـــا. إن اجلــهود الدوليــة املبذولــة لكفالــة دخــول 
معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية حـيز النفـاذ يف أقـرب 
وقت ممكــن، تظــل يف مقدمـــة أولويـات العديـد مـن الوفـود، 
مبا يف ذلك وفدي. فالترسـانات النوويـة ليسـت يف حاجـة إىل 

مزيد من التحديث أو التحسني. 
ونعتقـد أن علــى اتمــع الــدويل أن يعطــي األولويــة 
املطلقــة يف املرحلــة القادمــة لبــدء املفاوضــات بشــأن اإلبـــرام 
املبكــر ملعــاهدة شــاملة وقابلــة للتحقــق لوقــف إنتــاج املـــواد 
ـــبب سياســي لعــدم حتقيــق ذلــك أو  االنشـطارية. ومـا مـن س
ــد يف  للـتردد احلـايل الـذي ملسـناه يف مؤمتـر نـزع السـالح املنعق

جنيف وعجزه عن التوصل إىل اتفاق بشأن برنامج العمل. 
إن العالقات بني الواليات املتحـدة واالحتـاد الروسـي 
فيما يتعلق بـرتع السـالح ال تـزال تتسـم بأمهيـة قصـوى. وأن 
بدء نفاذ معاهدة استارت الثانيـة وانطـالق املفاوضـات بشـأن 
اسـتارت الثالثـة، وتطبيـق معـاهدة القذائـف املضـادة للقذائـــف 
التسيارية املربمة عام ١٩٧٢، ال تزال متثل أهــم األولويـات يف 
عملية نزع السـالح النـووي. وقـد الحظنـا البيانـات اإلجيابيـة 
للوفديــن الروســي واألمريكــي خــالل أعمــــال اللجنـــة ـــذا 

الصدد. 
خـالل السـنوات اخلمـس األخـــرية أصبحــت مشــكلة 
القذائف وتكنولوجيا القذائف مصدر قلق بالغ. ومن الواضح 
أن انتشـار القذائـــف وتكنولوجيــا القذائــف ألســلحة الدمــار 
الشـامل، مبـــا يف ذلــك األســلحة النوويــة، أصبــح بعــدا هامــا 
ـــه. وأن اختــاذ تدابــري ناجعــة للحــد مــن  وعلينـا أن نتصـدى ل
انتشــار القذائــف ألســلحة الدمــار الشــامل ســيكون تطــــورا 

حممودا. 
وحنن ما فتئنا نعترب إقامـة منـاطق خاليـة مـن األسـلحة 
النووية عامال إجيابيا يف تعزيز العالقات الدولية وصـون السـلم 
واألمن الدوليني. ومما يثلج صدرنـا أن هيئـة نـزع السـالح قـد 
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اعتمدت مبادئ وتوجيهات إلقامة مناطق خالية من األسـلحة 
النووية. وأهم هذه املبادئ، بطبيعة احلـال، ذلـك الـذي يدعـو 
إىل ضــرورة أن تكــون إقامــة املنــاطق اخلاليــة مــــن األســـلحة 
النووية على أساس ترتيبات تتوصـل إليـها دول املنطقـة املعنيـة 
بكامل حريتها. وقـد رحبنـا بكـل املنـاطق الـيت أقيمـت، ونقـر 
بالطابع الفريد حلالة منغوليا. وحنن نقدر بيان حكومة منغوليـا 

يف هذا الصدد. 
وأود أن أي هذا اجلزء مـن بيـاين بالتشـديد علـى أن 
التنميــة االقتصاديــة املســتدامة والقضــاء علــى الفقــر عـــامالن 
أساسيان لقيام عالقات دولية أفضل وحتقيق التقدم. ولتحقيـق 
هذا اهلدف لسـنا يف حاجـة إىل اخليـار النـووي. والتخلـي عـن 
خيار األسلحة النووية والتحـول إىل بلـد غـري نـووي ميكـن أن 
يكـون بـالغ الفـــائدة، وهــو مــا أظهرتــه أوكرانيــا وبيــالروس 

وكازاخستان. 
ـــا زلنــا نشــعر بــالقلق إزاء اجلوانــب الســلبية  وحنـن م
ألسلحة الدمار الشامل األخرى، ونؤيد كـل اجلـهود حلظرهـا 
التــام وإزالتــها. ونشــجع التنفيــذ الكــامل التفاقيــة األســـلحة 
الكيميائيـــة، ونؤيـــــد تعزيــــز اتفاقيــــة األســــلحة البيولوجيــــة 
والتكسينية. ونالحظ ترشيح جنيف ورغبة حكومـة سويسـرا 
يف أن يكــون مقــر منظمــة األســــلحة البيولوجيـــة يف جنيـــف 

مستقبال. 
وترحب مجهورية مقدونيا بقرار اجلمعية العامـة عقـد 
مؤمتـر األمـم املتحـدة املعـين باالجتـار غـري املشـــروع باألســلحة 
الصغـرية واألسلحــــة اخلفيفـــة مـن كـــل جوانبــه يف حزيــران/ 
يونيــه - متــوز/يوليــه ٢٠٠١. ويف جمــال األســلحة التقليديــــة 
حظي هذا االلتزام بـالفعل باألولويـة الـيت يسـتحقها. ومـهمتنا 
ضمان أن تتوج أعمال هذا املؤمتر بالنجاح. وحنن نقدر كثريا 
عـرض حكومـة سويسـرا اسـتضافة هـذا املؤمتـر. وأن التحضــري 
هلـذا املؤمتـر جيـري علـى قـدم وسـاق ال سـيما يف إطـار اللجنــة 

ــــدة. ومـــن  التحضرييــة. وهنــاك العديــد مــن املقترحــات اجلي
االقتراحـات اجلديـرة باهتمـام خـاص االقـــتراح السويســري – 
الفرنسـي باعتمـاد صـك قـانوين بشـأن وضـع العالمـــات علــى 
األســلحة الصغــرية وتســجيلها واقتفــاء أثرهــا. وال شــــك أن 
املؤمتـر سـيتصدى للعديـد مـن املواضيـع السياسـية واالقتصاديــة 
ـــــة  واالجتماعيـــة واألمنيـــة وغريهـــا مـــن املســـائل ذات الصل
باألسـلحة الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـة. وسـيكون حدثـا بـــالغ 
األمهية خالل السنة املقبلة. وحيدونـا األمـل أن تسـمح نتائجـه 
باحلد من االجتار ذه األسلحة وتعزيز أواصر التعـاون الـدويل 
يف معاجلــة هــذه املشــكلة. وبالنســبة ملنطقــة جنــوب شــــرقي 
أوروبا اليت تنتمي بالدي إليها، فمـن األمهيـة مبكـان أن ينجـح 
هــذا املؤمتــر وأن نشــرع يف إحــــراز تقـــدم يف القضـــاء علـــى 
الكميـات الضخمـة مـن األسـلحة الصغـرية واألسـلحة اخلفيفــة 
ذات احليازة غري املشـروعة، وكذلـك وضـع حـد لالجتـار غـري 

املشروع ذه األسلحة. 
تدعم مجهورية مقدونيا كثريا كل اجلـهود الراميـة إىل 
حظر األلغام املضادة لألفـراد وأنشـطة إزالـة األلغـام. ونرحـب 
باملعلومات اليت أفادت بأن إنتاج األلغـام واالجتـار ـا اخنفضـا 
بدرجة كبرية، وأنه نتيجـة إلزالـة األلغـام أصبـح عـدد ضحايـا 
األلغـام أقـل. وال بـد أن نواصـل دعـم عمليـة أوتـاوا. ولذلـــك 
أمهية خاصة بالنسبة لبعـض بلـدان جنـوب شـرقي أوروبـا. إن 
تشجيع جعل اتفاقية حظر األلغام عاملية هـام جـدا مـن وجهـة 
النظــر السياســية واإلنســانية. ويف هــذا الصــدد، ننــوه بـــدور 

وإسهام كندا وسويسرا وموزامبيق. 
لقد أعرب متكلمون سابقون عديدون عن رأيـهم يف 
عمل مؤمتر نزع السـالح. والحظـوا بقلـق أن املؤمتـر، بـالرغم 
من املناقشات واجلهود العديدة، مل يوافق على برنامج لعملـه. 
ــــة الـــيت مسعناهـــا حـــىت اآلن علـــى الســـؤال  وختتلــف األجوب
ــــزع الســـالح ســـيواصل  �ملــاذا�؟ إن رأينــا هــو أن مؤمتــر ن
النضـال، وهنـاك شـك فيمـا إذا كـان ســـيتمكن مــن البــدء يف 
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العمـل بالطريقـة الـــيت تــود أغلبيــة الــدول األعضــاء يف األمــم 
املتحدة أن تراه يعمل ا. وسوف أذكر سببني لذلك. 

أوال، تنظيم عمل املؤمتر عتيـق. فـالتنظيم احلـايل كـان 
مناسبا لفترة احلرب الباردة والتعايش، ولكن ال يناسب عصر 
التعاون والتكامل والعوملة احلايل. وأصبح من احلتمـي إصـالح 
املؤمتـر ذاتـه وتغيـــري أســلوب عملــه. وينبغــي أن يتوقــف عــن 
ـــة متعــددة. وينبغــي أن يقــوم  العمـل مـن خـالل أجـهزة وأفرق

بعمله يف اجتماعات مفتوحة لكل األعضاء. 
ـــس  والسـبب الثـاين هـو افتقـار املؤمتـر إىل العامليـة. ولي
من املقبول أن تتمكن بعض الدول األعضاء يف األمم املتحـدة 
مـن أن تكـون أعضـاء يف املؤمتـر بينمـا ال تتمكـن دول أخـــرى 
من ذلك. وليس من املقبول أيضا أن حيق للـدول األعضـاء يف 
املؤمتـر أن تقـرر مـا إذا كـانت دولـة عضـــو مســتقلة يف األمــم 
املتحدة تستطيع أن تصبـح عضـوا يف املؤمتـر أم ال. وليـس مـن 
املقبول أن تستطيع دولة عضو يف املؤمتـر منـع عضـو يف األمـم 
املتحدة من أن يصبح عضوا يف املؤمتـر. فـاملؤمتر مل ينشـأ لكـي 
ـــدول األعضــاء يف األمــم  يكـون ناديـا مقصـورا علـى بعـض ال

املتحدة دون غريها. 
وتؤكد بعض الوفود على أن السبب الرئيسي للوضع 
ـــه.  احلـايل غـري املريـح هـو نقـص اإلرادة السياسـية للتغلـب علي
ـــف املتعارضــة للــدول النوويــة وغــري  ويقـول البعـض إن املواق
النووية هي السبب الرئيسي يف أزمـة املؤمتـر، علـى الرغـم مـن 
ـــــة مت  حقيقـــة أن معـــاهدة احلظـــر الشـــامل للتجـــارب النووي
التفاوض عليها فيه. ومن احملتمل أن يكون كل هذا صحيحا، 
ولكـن أيـا كـان السـبب ال بـد أن نواجـــه حقيقــة أن مشــكلة 
أزمـة املؤمتـر األساسـية تكمـن داخلـه هـو وليـس خارجـه. إنـــه 
آليــة باليــة لــرتع الســالح حتتــاج إىل إصــالح جــاد. وكلمـــا 
أسـرعنا يف مواجهـة تلـك احلقيقـة بصراحـة كـان ذلـك أفضــل 

ملؤمتر نزع السالح. 

ـــة بــأن وفــد  قبـل أن أختتـم كلمـيت، أود إبـالغ اللجن
ـــرار  بــالدي، ومعــه وفــود أخــرى، ســوف يقــدم مشــروع ق
شامل (A/C.1/55/L.47) حول بندي جدول األعمال التاليني: 
يف إطــار البنــد ٦٦، �تشــجيع عالقــات حســن اجلــوار بـــني 
ـــــدويل�،  دول البلقــــان�، والبنــــد ٦٧، �صــــون األمــــن ال
والبنديــن الفرعيــني (أ)، �منــع التفكــك العنيــــف للـــدول�، 
ـــا�.  و (ب)، �االســتقرار والتنميــة يف جنــوب شــرقي أوروب
وعنـوان مشـروع القـرار هـو �صـون األمـن الــدويل – حســن 
ـــة جنــوب شــرقي أوروبــا�. إننــا  اجلـوار، واالسـتقرار، وتنمي
جنمـع املقترحـات مـن أجـل حتسـني النـص وسـوف نقدمــه إىل 
اللجنة يف الوقت املالئم. وننوي أن نعمل علـى تيسـري اعتمـاد 
مشـروع القـرار بـدوت تصويـت. وسـوف يســـعدنا كثــريا أن 
نتلقــى مقترحــــات يف هـــذا االجتـــاه. كذلـــك حنـــرص علـــى 

أال تترتب على مشروع القرار آثار مالية. 
وعندمـا أعـرض مشـروع القـرار سـوف أقـــول املزيــد 
حـول رسـالته وجوهـره ووثاقـة صلتـه بـاملوضوع، ال ســيما يف 
مرحلة التطورات الراهنة يف منطقتنا. وحنن نسـعى منـذ بعـض 
الوقـت لتشـجيع قيـام ثقافـة عالقـات حسـن اجلـوار، وهـي مــا 
حنتاجـه بشـــدة يف منطقتنــا وكذلــك يف بعــض منــاطق العــامل 
األخـرى. وأحـد أهـم أجـــزاء ذلــك املســعى هــو جــهد نــزع 
ـــة يف املنطقــة. لقــد وقعــت أربــع  السـالح واالسـتقرار والتنمي
حروب، وتوجد أسلحة تقليديـة كثـرية جـدا، أسـلحة صغـرية 
وأسـلحة خفيفـة وألغـام أرضيـة. صحيـح أن املنطقـــة خرجــت 
من فترة األزمة، لكن املطلوب عمله ما زال كثريا. ومع ذلك 
فنحــن متفــائلون. وهلــذا الســبب ينظــر مشــروع القــــرار إىل 
املستقبل. وآمل أن تؤيـده اللجنـة. ولكـي تتقـدم املنطقـة، مـن 
الضـروري أن يدعـم اجلميـع إضفـــاء الطــابع األورويب بشــكل 
ـــاق  ملمـوس وواضـح. واألسـاس يف هـذا اجلـهد هـو تنفيـذ ميث

االستقرار جلنوب شرقي أوروبا. 
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السـيد املـالكي (البحريـن) (تكلـم بالعربيـة): امسحــوا 
يل يف البدايـة أن أتقـدم إىل الرئيـس باسـم وفـد بـالدي خبــالص 
التهنئة على انتخابه باإلمجاع لرئاسة هـذه اللجنـة. وإننـا لعلـى 
ثقة كبرية بأن خربته وحنكته الدبلوماسية سوف تسـهمان يف 
إدارة أعماهلـا علـى أكمـل وجـه بتعـاون بقيـة أعضــاء املكتــب 
ـــق والســداد. كمــا ال يفوتــين هنــا أن  الذيـن نتمـىن هلـم التوفي
أتقدم لسلفه السفري رميوند غونزالس بالشكر إلدارته احلكيمة 
ألعمال هذه اللجنة خالل الدورة الرابعة واخلمسني املاضية. 

بالرغم من انتهاء احلرب الباردة منذ عقـد مـن الزمـن 
فــإن مســألة نــزع الســالح واحلــد مــن انتشــاره، وال ســــيما 
السـالح النـووي، مـا انفكـت تـــؤرق راحــة اتمــع البشــري 
وأمنه بالنظر ملا تتمخض عنه هـذه األسـلحة مـن آثـار وخمـاطر 
تـهدد أمـن وسـالمة حياتنـا علـى هـذا الكوكـب. إذ مـا زالـت 
الدول منقسمة إىل دول مالكة صانعة لتلـك األسـلحة وقـادرة 

على تطويرها ودول تسعى وتتمىن احلصول عليها. 
لقد انصب اهتمام اتمع الدويل علـى خطـورة تلـك 
األســلحة حيــث دعــا قــادة العــامل بأســره لعقــد مؤمتـــر دويل 
لتحديـد سـبل القضـــاء علــى املخــاطر الــيت تســببها األســلحة 
النوويـة. ووفـد بـالدي يؤكـد أن التفـاوض مـن أجـل ختليـــص 
العـــامل من أســـلحة الدمـار الشـامل وبـاألخص النوويـة منـها، 
ال بد من أن حيظى بأقصى قدر من االهتمام واجلدية مـن قبـل 
اتمع الدويل، نظرا ملا تسببه من كوارث وحمـن يعجـز العقـل 

البشري عن تصورها. 
إن املتـأمل الجتاهـات التســـلح يف العــامل يالحــظ مــن 
الوهلة األوىل أن نسبة أسلحة الدمـار، وخاصـة النوويـة منـها، 
أعلى بكثري ممـا تقتضيـه السياسـات األمنيـة والدفاعيـة الرادعـة 
لـدول العـامل أمجـع. وهـذا حيتـم علينـا كـدول أعضـاء يف هــذه 
ـــاخ  املنظمـة حمبـة للسـالم أن نكثـف اجلـهود الدوليـة لتهيئـة املن
املالئم لوضع آليات دف إىل إزالة هذا اخلطـر. وممـا يؤسـف 

لـه أن الـدول ذات القـدرة النوويـة مـا زالـت غـري قـادرة علـــى 
توحيـد إرادـا السياسـية للتوصـل إىل اتفاقـات لبلـوغ خفـــض 
ترساناا النووية كخطوة أوىل حنو القضـاء علـى مجيـع أنـواع 
أسلحة الدمار الشامل الفتاكـة. لـذا نـأمل أن يتـم التوصـل إىل 
اتفاق على عقد دورة استثنائية رابعة للجمعية العامـة مكرسـة 

لرتع السالح يف القريب العاجل. 
ال شـك يف أن األمـن اإلقليمـي مرتبـط ارتباطـا وثيقـــا 
بــاألمن الــدويل. لــــذا فــإن أمــن واســــتقرار منطقـــة الشـــرق 
األوســط واخلليــج العــريب يلزمــهما بنــاء الثقــة بــني كياناتــــه 
السياســية، وال يتــأتى ذلــك إال مــن خــــالل التفكـــري جبديـــة 
فيمـا يتعلـق جبعـل املنطقـــة منطقــة خاليــة مــن أســلحة الدمــار 

الشامل. 
وإن رفض إسرائيل االنضمام إىل معاهدة عدم انتشار 
األسلحة النووية وإخضـاع منشـآا النوويـة لنظـام الضمانـات 
الشـامل للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـــة يشــكل خلــال كبــريا 
وديـدا خطـريا لألمـن اإلقليمـي يف منطقـة الشـــرق األوســط، 
وينال من عاملية هذه املعاهدة رغم مـرور أكـثر مـن ربـع قـرن 

على دخوهلا حيز النفاذ. 
وهـذا حبـد ذاتـه يشـكل حتديـا صارخـا إلرادة اتمـــع 
الدويل يف هذا اال رغم املطالبـات العديـدة مـن قبـل اتمـع 
ـــه، وكمــا يقــال، ال حيــاة ملــن  الـدويل يف كـل مناسـبة. إال أن
ــة  تنـادي. إن مـا جنتـه إسـرائيل باسـتخدامها ألسـلحتها اخلفيف
والثقيلة ضد الفلسطينيني العـزل ومقتـل شـهيد الطفولـة حممـد 
الـدرة أمـام مـرأى العـامل بأسـره هلـــو دليــل قــاطع علــى ســوء 
استخدام إسرائيل لقوـا الداخليـة، نـاهيك عـن ديدهـا بأـا 
قـادرة علـى خـوض حـرب مـع جرياـا واالنتصـار فيـها. كـــل 
ذلـك يؤكـد أن القـوة الـــيت متتلكــها إســرائيل ليســت دفاعيــة 
رادعـــــة كمــا يزعــم، بــل إــــا قـــوة هجوميـــة مدمـــرة قـــد 
ـــى  تسـتخدمها إسـرائيل يف أي وقـت وأي حـني، والشـاهد عل
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ذلـك مـا حيـدث اليــوم. وال يفوتنـا هنـا اإلشـارة إىل األعمـــال 
غري املربرة اليت ترتكب ضد سيادة الدول وسـالمتها اإلقليميـة 

واليت يروح ضحيتها املدنيون األبرياء. 
يشــكل النقــل واالجتــار غــري املشـــروعني باألســـلحة 
التقليدية، وخاصة الصغرية منها، مصدر قلق كبري لنا، خاصـة 
عند وقوعها يف أيدي مجاعـات ال تقيـم وزنـا للحـق يف احليـاة 
والسالم والطمأنينة، وذلـك بتسـخري تلـك األسـلحة ألعماهلـا 
اإلرهابيــة الــيت متــس اســــتقرار العديـــد مـــن الـــدول وأمنـــها 
وســالمتها الداخليــــة جـــراء ممارســـة الضغـــوط مـــن جـــانب 
اجلماعـات اإلرهابيـة يف مـا يتعلــق بتنفيــذ مطالبــها. ويف هــذا 
الصــدد، فــإن دولــة البحريــن تدعــو إىل إجيــاد ســــبل حمـــددة 
لتخفيف تدفق األسلحة الصغرية بغرض احليلولة دون وقوعها 

يف أيدي تلك اجلماعات. 
فاالجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الصغـرية واألســلحة 
اخلفيفـة يشــكل إحــدى اجلرائــم الــيت تعريهــا دولــة البحريــن 
اهتماما كبريا ملا هلا من عواقب إنسانية واجتماعية واقتصاديـة 
ـــة  بالغـة اخلطـورة، وللصلـة الوثيقـة الـيت تربـط بـني تلـك اجلرمي

واجلرائم املنظمة واإلرهاب بوجه عام. 
وميكـن القـول بـأن االجتـار غـــري املشــروع باألســلحة 
الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـة يكـاد يكـون معدومـا يف البحريــن 
بـالنظر الهتمـام الدولـة مبكافحـة تلـــك اجلرميــة، واختــاذ كافــة 
اإلجـراءات للحـد مـن انتشـارها. ومـن تلـك التدابـري املرســـوم 
بقـانون رقـم ١٦ لسـنة ١٩٧٦ الـذي حيظـر علـى أي شــخص 
االجتــار باألســلحة اخلفيفــة والصغــــرية، وال جيـــيز الـــترخيص 
ـــوال. ويقــرر ذلــك القــانون  باالجتـار ـا بـأي حـال مـن األح

عقوبة السجن املؤبد ملن خيالف ذلك احلظر. 
ال خيتلـف اثنـان علـى خطـورة األلغـام األرضيـة، الـــيت 
أزهقت أرواح آالف الضحايا املدنيني، سـواء أكـانوا شـيوخا 
أم صغارا، رجاال أم نسـاء. ويف هـذا الصـدد نرحـب باجلـهود 

اليت تقوم ـا دائـرة األمـم املتحـدة لألعمـال املتعلقـة باأللغـام. 
ونـأمل أن يتـم تطـهري مجيـع األراضـــي املزروعــة ــا. وندعــو 
مجيـع الــدول املصــدرة لذلــك النــوع مــن األســلحة للتوقــف 
والتـــأمل مليـــا قبـــل الشـــروع يف بيعـــها لـــدول قـــد تســــيئ 
اســتخدامها فتحصــد أرواح اآلالف مــن األبريــاء وملــدة قـــد 

ال تكون بالقصرية، واألمثلة على ذلك كثرية. 
لقــد أكــد أقطــاب الــدول يف إعــــالن األلفيـــة علـــى 
اعتزامـهم السـعي إىل القضـاء علـــى أســلحة التدمــري الشــامل، 
ال سـيما األسـلحة النوويـة، وإىل إبقـاء مجيـع اخليـارات متاحــة 
لتحقيق هذا اهلدف. كما قرروا اختاذ إجـراءات متضـافرة مـن 
أجــل القضــاء املــربم علــى االجتــار غــري املشــروع باألســـلحة 

الصغرية واألسلحة اخلفيفة. 
وما جاء به األقطـاب يف إعالـم يدعونـا إىل التـأكيد 
على ضرورة تنفيذ قرارات األمم املتحـدة املعنيـة مبسـائل نـزع 
السـالح وتطبيـق االتفاقـات واملعـاهدات ذات الصلـــة. فتنفيــذ 
قـــرارات الشـــــرعية الدوليــــة وتطبيــــق االتفاقيــــات الدوليــــة 
سيساعدان حتما على إجياد بيئة دولية مواتية الستتباب األمـن 
والسلم يف العامل. وحنن على يقـني بـأن التعـاون الـدويل للحـد 
مـن التسـلح، سـواء التقليـدي منــه أو النــووي، ســيظل دائمــا 
هدف األمم املتحدة يف رياض األلفية الثالثـة كـي نتمكـن مـن 
بناء جمتمع إنساين وحضاري تسوده روح احملبة والقيم املثلـى، 

بغية يئة أجيال تعيش يف أمن وسالم ورخاء وطمأنينة. 
السـيدة تشـان (ســـنغافورة) (تكلمــت باالنكليزيــة): 
يود وفد سنغافورة أن يعرب لرئيس اللجنة وزمالئه عـن أحـر 
التهانئ على انتخـام أعضـاء يف املكتـب. ونؤكـد هلـم كـامل 
ـــا بــأن الرئيــس  تأييدنـا هلـم وتعاوننـا معـهم، ونعـرب عـن ثقتن

سيقود أعمال اللجنة إىل خامتة ناجحة ويف املوعد احملدد. 
تكتسب هذه الدورة للجمعيـة العامـة مغـزى خاصـا. 
فبصفتها مجعية األلفية أخذت علـى عاتقـها املسـؤولية اخلاصـة 
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املتعلقـة بالشـروع يف تنفيـذ االلتزامـات الـيت تعـهد ـا رؤســـاء 
دولنــا أثنــاء مؤمتــر قمــة األلفيــة الــذي عقــد مؤخــرا. وهــــي 
مسـؤولية يسـعدنا أن نراهـــا تؤخــذ مــأخذ اجلــد مــن جــانب 
الدول األعضاء واألمانة العامة. وإعالن مؤمتر القمـة يقـر بـأن 
السـالم واألمـن يرتبطـان ارتباطـا وثيقـا بالتنميـة االقتصاديـة يف 
أي بلد. فبدون الرخاء االقتصـادي ال ميكـن للسـالم أن يـدوم 

طويال. 
إن نــزع الســالح عــامل يتغــري بتغــري البيئــة األمنيـــة. 
وميكننـا أن جنـد تشـاا عامـا بـني هـذا الوضـع والبيئـــة احملليــة. 
فسنغافورة متارس نـزع السـالح الكـامل داخـل حدودهـا، أي 
فيما بني مواطنيها. إن جاز القـول. وقوانيننـا الـيت تطبـق علـى 
محـل السـالح هـي مـن أشـد القوانـني صرامـة يف العـامل. وهــذا 
ـــون أن بوســعهم االعتمــاد علــى  يرجـع إىل أن املواطنـني يعلم
ـــة جــهاز الشــرطة واجلــهاز القضــائي يف كفالــة  كفـاءة ونزاه
أمنهم يف مواجهة اخلـروج املسـلح علـى القـانون. ولكـن هـذا 
الشـرط ليـس لـه وجـود يف السـياق الـــدويل. فــال توجــد قــوة 
شـرطة عامليـة، وال جـهاز قضـائي عـاملي لتـــأمني البلــدان ضــد 
العنـف اخلـارجي أو الداخلــي. أمــا القــوات الــيت تنشــأ علــى 
ــاق  الصعيـد الـدويل، مثـل تلـك الـيت ميكـن نشـرها مبوجـب ميث
األمم املتحدة، فإن استخدامها يكون يف معظم األحيـان وفقـا 
العتبـارات سياسـية. وبالتـايل، ومـــا دام العــامل يتـــــألف مــــن 
دول - أمـم مسـتقلة فـإن الـــدول ســتكون حباجــة إىل وســيلة 
تضمـن هلـا أمنـها اخلـاص. وهـذا هـو السـبب يف أن املــادة ٥١ 
من ميثاق األمم املتحدة تعترف صراحة حبق الدول يف الدفاع 
عن النفس. ووجود عامل بـال أسـلحة مـن أي نـوع حلـم غـري 
عملي لن يتحقق؛ وقد ال يكـون بـالضرورة عاملـا أكـثر أمانـا. 
ونـزع السـالح الكـامل، كمبـدأ، ال ميكـــن أن يصبــح حقيقــة 

إال عندما تثق الدول بأا ليست مضطرة للزود عن أمنها. 
ـــى  كيــف ميكــن للــدول أن تطمئــن علــى أمنــها؟ عل
الصعيديــن الــدويل واحمللــي، تكــون ســيادة القــانون الضـــامن 

األعلى الستقرار أي جمتمـع. ويف جمتمـع الـدول ذات السـيادة 
يعرب عن سيادة القـانون بشـبكة املعـاهدات املتعـددة األطـراف 
ــــلحة النوويـــة،  لــرتع الســالح. ومعــاهدة عــدم انتشــار األس
واتفاقيـة األسـلحة الكيميائيـة، واتفاقيـة األســـلحة البيولوجيــة، 
تعـد مـن أبـرز األمثلـة علـى اجلـهود املتضـافرة إلدخـال ســـيادة 
القانون يف جمال البيئة األمنية الدولية. ونعتقد أن معاهدة عـدم 
انتشار األســلحة النوويـة تظـل إحـدى دعامـات نـزع السـالح 
النـووي. وحنـن نؤيـد توسـيع نطـاق نظـم قويـة للتحقـق، علــى 
ـــات  غــرار نظــام اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة، لتشــمل اتفاقي
أخـرى لتحديـد األسـلحة. وحيدونـا األمـل أن يتمكـن الفريـــق 
املخصـــص التـــابع للـــدول األطـــــراف يف اتفاقيــــة األســــلحة 
البيولوجيـة، بأسـرع مـا ميكـن، مـن االتفـاق علـى بروتوكـــول 
حمكـم لتلـك االتفاقيـة. فبنـاء الثقـــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل 
ــام  إجـراءات حتقـق موثـوق ـا، جـانب ال غـىن عنـه يف أي نظ

لرتع السالح. 
أمـا أسـلحة الدمـار الشـــامل، فإــا ال تنتمــي إىل فئــة 
األسلحة اليت ميكـن أن يـؤدي امتالكـها، وال حـىت مـن حيـث 
املبـدأ، إىل تعزيـز أمـن الدولـة. ذلـك أن قدرـا علـى إحـــداث 
دمار هائل للحياة، ورمبا للحضارة اإلنسانية ذاا، جتعلها غـري 
مأمونــة علــى اإلطــالق، ليــس فقــط بالنســبة ملــن يتعرضـــون 
للتــهديد باســتخدامها، بــل أيضــا بالنســبة للبلــــدان اـــاورة 
وللحائزين هلذه األسلحة. وحنن نرحب بالنتيجة الناجحة الـيت 
توصل إليها هذا العام مؤمتر استعراض معاهدة عدم االنتشـار، 
آملـني أن يتحقــق املزيــد مــن التقــدم يف جمــال نــزع الســالح 
النووي. واالشتراك العاملي يف النظم القانونية الدولية اليت حتـد 
من وجود أسلحة الدمـار الشـامل، واحـترام الـدول األطـراف 
فرادى هلذه النظم، مهـا أجنـع وسـيلة يؤمـن ـا اتمـع الـدويل 

نفسه ضد ديد هذه األسلحة. 
تدعيم سيادة القانون يف اتمع الـدويل مبـدأ أساسـي 
تعتنقـه سـنغافورة. وهـذا مـا جيعلنـا حنـــث مجيــع الــدول علــى 
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ــــدم االنتشـــار، واتفاقيـــة األســـلحة  االنضمــام إىل معــاهدة ع
الكيميائية واتفاقية األسلحة البيولوجيــة، كمـا حنـث األطـراف 
يف معـاهدة احلـد مـن منظومـــات القذائــف املضــادة للقذائــف 
ــــك املعـــاهدة  التســيارية أن تواصــل احــترام مجيــع أحكــام تل

واالمتثال هلا. 
كما نلمس شيئا مـن الزخـم حنـو إنشـاء نظـم قانونيـة 
متعــددة األطــراف لألســلحة التقليديــة. وحنــن نــدرك مــــدى 
ما يتسبب فيـه انتشـار األسـلحة التقليديـة، ال سـيما األسـلحة 
الصغرية واألسلحة اخلفيفة، بال ضابط وبطـرق غـري مشـروعة 
يف مناطق كثرية مــن العـامل، مـن معانـاة وخسـائر يف األرواح. 
فهذه األسلحة تستخدم اآلن على نطاق واســع يف الصراعـات 
داخل الدول أكثر مما تستخدم فيما بينـها، يف ظـروف يصبـح 
األمـن فيـها متفسـخا بصـورة واضحـة بسـبب وجودهـا، بــدال 
مـن أن يكـون معـززا. ونتطلـع إىل مؤمتـر األمـم املتحـــدة لعــام 
٢٠٠١، املعــين باالجتــار غــري املشــروع باألســــلحة الصغـــرية 
واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه، على أمـل أن يسـهم هـذا 
املؤمتــر يف تشــجيع الــدول علــى اختــاذ خطــــوات موضوعيـــة 
وحمددة لكبح االجتار غري املشروع ذه األسلحة. ومع ذلـك، 
فإننـا نكـرر التـأكيد علـى أنـه ال يصـــح، يف هــذا الســياق، أن 
يركـز املؤمتـر علـى االجتـار املشـروع ـذه األســـلحة ألغــراض 

الدفاع عن النفس وصون القانون والنظام الدوليني. 
عند تصميم نظم مناسبة لتحديــد األسـلحة التقليديـة، 
ينبغـي تطبيـق نفـس االعتبــارات املطبقــة علــى النظــم املتعلقــة 
بأســلحة الدمــار الشــامل. ومفــاتيح النجــاح هــي املشــــاركة 
العاملية، واالستعداد للتقيـد بالنظـام علـى حنـو صـارم، ووجـود 
آليات فعالة للتحقق. وبناء الثقـة مسـألة ضروريـة حـىت يكـون 
كــل طــرف مطمئنــا إىل نوايــا الطــرف اآلخــر. أمــــا حماولـــة 
التخلص من فئات بأكملها من األسـلحة التقليديـة، فسـتؤدي 
إىل نتائج عكسية. ذلـك أنـه إذا ارتـأى أي بلـد أن أمنـه يتـأثر 
سلبا بنظام ما لتحديـد األسـلحة، فرمبـا خيتـار عـدم املشـاركة، 

وبذلـك يقلـل مـن فعاليـــة النظــام. ومــع أن انتشــار األســلحة 
يغذي الصراعات يف مناطق عديدة من العامل، فإن كل صراع 
ينشأ يف ظروف خاصة. ونظـام حتديـد األسـلحة الـذي ينجـح 
يف منطقة قد يكون أقـل جناحـا أو حـىت سـلبيا إذا نقـل جبملتـه 
لتطبيقه على جمموعـة خمتلفـة مـن العوامـل التارخييـة واجلغرافيـة 
يف منطقـة أخـرى. وبصفـة خاصـــة، يف احلــاالت الــيت تعقــب 
اخلروج من صراع، ال بد من وضـع نظـم حتديـد األسـلحة يف 
السـياق اإلمنـائي األوسـع الـذي يـأخذ يف احلسـبان احلاجــة إىل 
التنمية االقتصادية واحلكم الرشيد، وإىل احلفـاظ علـى السـالم 

واألمن. 
ـــا مــن جديــد أننــا  يف إعـالن مؤمتـر قمـة األلفيـة أكدن
ـــا هــو عــامل  نلـتزم بـالتخلص مـن ويـالت احلـروب، وأن هدفن
أكثر أمانا، عامل ميكن للشعوب أن تعيش فيه وتزدهـر يف ظـل 
السـالم واألمـن. ونعتقـد أنـه يف عـامل يتـألف مـن دول – أمـــم 
يكون أفضــل سـبيل لبلـوغ هـذا اهلـدف تعزيـز سـيادة القـانون 
علـى الصعيـد الـدويل، مبـا يف ذلـك تطويـــر شــبكة عامليــة مــن 
اتفاقيـات متعــددة األطــراف لــرتع الســالح، يتــم التقيــد ــا 
ــــا  بشــكل صــارم، ممــا يســهم أيضــا يف بنــاء الثقــة. ومــا دمن
ال نعيش يف عامل مثايل، فإن هذه االتفاقيات ال جيـوز أن حتـرم 
الدول من حيازة األسلحة التقليدية املالئمـة الـيت تشـبع حقـها 
املشروع يف الدفاع عن النفـس يف حالـة عجـز سـيادة القـانون 

على الصعيد الدويل عن ردع العدوان. 
ــــيت  إن عمليــة نــزع الســالح تتعــامل مــع الوســيلة ال
ــد  تتمكـن ـا الـدول والشـعوب مـن شـن احلـروب. وحـىت عن
تعاملنـا مـع هـذه اجلبهـة، ال ميكننـا أن نتجـاهل الصلـة الوثيقــة 
بـني الصراعـــات والفقــر ونقــص التنميــة. وإذا مل تعــاجل هــذه 
األسباب اجلذرية للحـروب، فـإن نـزع السـالح لـن يـؤدي يف 
حد ذاته إىل هدف احلد من احتماالت نشوب الصراع. وأيـة 
إجنازات يف جمال نزع السالح ليسـت سـوى جـزء مـن العمـل 
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األكرب الذي تضطلع به األمم املتحدة لتحسني حياة الشـعوب 
اليت منثلها. 

الســـيدة جاربوســـــينوفا (كازاخســــتان) (تكلمــــت 
باالنكليزيـة): امسحـــوا يل أوال أن أضيــف ــانئي إىل التــهانئ 
اليت سبق توجيهها إىل الرئيس علـى انتخابـه، وأن أعـرب عـن 
ثقــيت بــأن اللجنــة، يف ظــل قيادتــه املــاهرة، ســــتحرز تقدمـــا 
جوهريا يف تناول القضايـا اهلامـة املدرجـة يف جـدول أعماهلـا. 

وأتوجه بتهانئي أيضا إىل سائر أعضاء املكتب. 
كما أغتنم هـذه الفرصـة ألعـرب عـن امتناننـا للعمـل 
املمتاز الذي أجنزه رئيس الـدورة املاضيـة، السـفري غونزاليـس، 
وأشكر السيد دانابـاال، علـى بيانـه الشـامل والتفصيلـي بشـأن 

خمتلف قضايا نزع السالح واألمن الدويل. 
إننا مجيعا شركاء يف املناقشات املتواصلـة الـيت جنريـها 
ــة  منـذ فـترة طويلـة علـى املسـتوى الـدويل بشـأن السـبل الكفيل
بتحقيق التنمية العاملية يف القرن احلادي والعشرين، واليت كان 

مؤمتر قمة األلفية أحدثها وأمهها تارخييا. 
يتصـادف حـد األلفيـة مـع الذكـرى السـنوية العاشــرة 
للتطــور االســتقاليل جلمهوريــة كازاخســتان. ومجيــع بلــــدان 
العـامل تقيـم العقـد األول السـتقالهلا باعتبـاره حدثـا رئيســيا يف 
تارخيــها. وكازاخســتان، يف حتليلــها للمــاضي وتطلعــها حنـــو 
املستقبل، تعمل جـاهدة مـن أجـل أن تصبـح عضـوا مفيـدا يف 
اتمـع الـدويل مـع دخولنـا األلفيـة الثالثـة، عضـوا قـادرا علـــى 
ـــزع  اإلســهام يف عمــل األمــم املتحــدة، وخاصــة يف ميــدان ن
السالح وعدم انتشار األسلحة النووية وصون األمن العاملي. 

وأود أن أشـري إىل بعـض املسـائل ذات األمهيـة لبلــدي 
واليت كانت أيضا موضوعا للمناقشة من جانب وفـود أخـرى 

يف اللجنة األوىل. 
لقد برهنت كازاخسـتان علـى متسـكها بعمليـة إخـالء 
العامل من األسلحة النووية باالنضمام إىل األطـراف يف معـاهدة 

احلظــر الشــامل للتجــارب النوويــة يف أيلــول/ســـبتمرب ١٩٩٦ 
بوصفـها دولـة ال نوويـة. وبعـد سـحب آخـر الـــرؤوس احلربيــة 
النوويــة مــن أراضيــها يف نيســان/أبريــل عــــام ١٩٥٥ وإزالـــة 
األجهزة النووية املتبقيـة يف موقـع التجـارب يف سيميباالتينسـك 
يف ٣١ أيار/مايو ١٩٩٥، أصبحت كازاخستان ثاين دولة بعد 
جنوب أفريقيا ترفـض طواعيـة حيـازة أسـلحة نوويـة. ويتجلـى 
هذا اإلسهام البناء الذي قدمته مجـهوريتنا مليـدان نـزع السـالح 
النـــووي يف الوثيقـــة اخلتاميـــة للمؤمتـــر االســـتعراضي للـــــدول 
األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام ٢٠٠٠. 
ويف هـذا املؤمتـر، الـتزمت مخـــس مــن الــدول احلــائزة 
لألسـلحة النوويـة، ألول مـرة علـى مـــدى ١٥ عامــا املاضيــة، 
التزاما مجاعيا صرحيا بالسعي لتحقيقه بإزالة ترسـاناا النوويـة 
إزالة تامة. وعلــى الرغـم مـن الشـكوك ومشـاعر التشـاؤم الـيت 
سادت قبل بداية أعمال املؤمتـر، يشـهد هـذا االلـتزام واعتمـاد 
ــه  الوثيقـة اخلتاميـة علـى جنـاح أعمالنـا، الـيت اسـتفادت ممـا قدم
السـفري عبـد اهللا بعلـي، سـفري اجلزائـر، مـن مشـاركة ملموســـة 

ومن مهارته الدبلوماسية بدعم من جانب كثري من الوفود. 
ونـأمل أن تعطـي النتـــائج اإلجيابيــة الــيت أســفر عنــها 
املؤمتـر قـوة دفـع جديـدة لعمليـة نـــزع الســالح النــووي علــى 
مســتوى العــامل. ونرحــب يف هــذا الصــدد، بتصديــق جملـــس 
الدوما الروسي على معاهدة زيادة ختفيض األسلحة اهلجوميـة 
االسـتراتيجية واحلـد منـها (اسـتارت الثانيــة) والــربوتوكوالت 
ـــني إىل البــدء يف مفاوضــات  املتعلقـة ـا. كذلـك ندعـو الطرف

للتوصل إىل اتفاق بشأن استارت الثالثة. 
ونرحـب بقـرار الرئيـس كلينتـون األخـــري بعــدم نشــر 
ـــربه  منظومـة وطنيـه للقذائـف الدفاعيـة، وهـو القـرار الـذي نعت
ـــى إحــدى  فرصـة السـتكمال املفاوضـات املتعلقـة باحلفـاظ عل
الركـائز األساسـية لالسـتقرار االسـتراتيجي العـــاملي، أال وهــو 

معاهدة احلد من القذائف املضادة للقذائف التسيارية. 



1600-68531A

A/C.1/55/PV.12

وانطالقــا مــن ضــــرورة التعزيـــز التـــام لنظـــام عـــدم 
االنتشـــار، وقَّعـــت كازاخســـتان معـــاهدة احلظـــــر الشــــامل 
ــــدي حاليـــا  للتجــارب النوويــة يف عــام ١٩٩٦. ويشــارك بل
بشكل عملي ومنهجي يف العمل املتعلق بزيـادة كفـاءة الرقابـة 

على التقيد بأحكام املعاهدة. 
ونتيجة انفجار ١٠٠ طن مـن الدينـاميت، الـذي هـز 
األرض يف موقـع التجـارب السـابق يف سيميباالتينسـك، ألغـــي 
آخر موقع للتجارب على األسـلحة النوويـة يف جبـال ديفيلـني 
ـــة  يف ٢٩ متــوز/يوليــه مــن هــذا العــام. وهــذه كــانت التجرب
املعياريــة الثالثــة الــيت جتــري يف املوقــع كجــــزء مـــن سلســـلة 
التجارب املشتركة الكازاخستانية األمريكية. ويف نفس وقـت 
تدمـري موقـع التجـارب اسـتغل التفجـري التجريـيب الختبـار دقــة 
النظام الدويل لرصد التجارب النووية وتقييمه، املنشأ يف إطار 
معاهدة احلظر الشامل للتجـارب النوويـة. وسـتتيح املعلومـات 
املسـتفادة مـن نتـائج التجـارب للمجتمـع الـدويل أن يكتشـــف 
التفجـريات النوويـة وحيددهـا بشـكل أكـثر دقـة – حـىت ميكـــن 
متييزهـا عـن الـزالزل والتفجـريات النامجـــة عــن املــواد العاديــة 
املستعملة يف التفجري – وبذلك ميكن االمتثال الفعال ألحكـام 
اتفاقية احلظر الشـامل للتجـارب النوويـة وإنشـاء أنظمـة رقابـة 
جتعل من املستحيل إجراء جتارب نووية يف أي جزء من العـامل 

وإبقاءها سرا خافيا على اتمع العاملي. 
مثـة أنـواع أخـرى مـن أسـلحة الدمـار الشـامل ال يقـل 
مـا متثلـه مـن خطـر عـن األسـلحة النوويـــة. وهلــذا فمــن املــهم 
للغاية أال نكتفي بالقضاء على أسلحة الدمار الشــامل القدميـة، 
ـــع اســتحداث أمنــاط  بـل علينـا أن ننشـئ أيضـا آليـة للرقابـة ملن
ـــــن هــــذه األســــلحة. ويف عــــام ١٩٩٣ وقَّعــــت  جديـــدة م
كازاخسـتان علـى اتفاقيـة األسـلحة الكيميائيـة، ـدف تعزيـــز 
النظــام الــدويل ملنــع انتشــار مجيــع أشــــكال أســـلحة الدمـــار 

الشامل، وستظل ملتزمة بقوة بتعهداا. 

وينبغــي أن يالحــظ، يف الوقــت ذاتــه، أن الصكـــوك 
الدولية املتعلقة بالقضاء على أسلحة الدمـار الشـامل – وأمهـها 
معــاهدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــــة، ومعـــاهدة احلظـــر 
الشــامل للتجــارب النوويــة واتفاقيــة األســــلحة الكيميائيـــة – 
مل حتظ حىت اآلن بالدعم العاملي، ومن مث يتعذر سرياا التـام. 
والوضع بالنسبة ملعاهدة القذائف املضـادة للقذائـف التسـيارية 
يدعـو إىل القلـق. وحنـــن ندعــو مجيــع البلــدان إىل تغيــري هــذا 
الوضع بصورة جذرية وتأييد اقتراح األمني العـام بعقـد مؤمتـر 

دويل للتوصل إىل سبل جتنبنا التهديد النووي. 
وكازاخســتان، انطالقــا مــن تأييدهــــا لعمليـــة نـــزع 
السالح النووي بشكل تدرجيي ومطرد، ترى أن وضـع صـك 
للرقابة على إنتاج املواد االنشـطارية يشـكل املرحلـة األوىل يف 
هـذه العمليـة. وتشـكل املخزونـات مـــن اليورانيــوم املخصــب 
والبلوتونيـوم والكميـات الكبـرية مـن املـواد املُشـعة الناجتـة عـن 
الرؤوس احلربية املدمرة ديدا لعملية عدم االنتشار. ويف هـذا 
الصــدد، ندعــو إىل إجــراء مفاوضــات يف إطــار مؤمتــر نــــزع 
ـــه منــذ آب/  السـالح، الـذي أصبحـت كازاخسـتان عضـوا في
أغسطس من عـام ١٩٩٩، ـدف التوصـل إىل إبـرام معـاهدة 
لوقف إنتاج املواد االنشطارية لألغراض العسـكرية. ونرحـب 
أيضـا مببـادرة روسـيا بـإعداد وتنفيـذ مشـروع دويل، مبســاعدة 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من شأنه التخلي التدرجيـي عـن 
اسـتعمال املـواد الصاحلـة إلنتـاج األســـلحة - مثــل اليورانيــوم 
– يف إنتـــاج الطاقـــة النوويـــة  املخصــب والبلوتونيــــوم النقـــي 

لألغراض املدنية. 
وتوفـر الشـــفافية يف جمــال حتديــد األســلحة التقليديــة 
وخفضها أساسا طيبا للحيلولة دون تكديـس األسـلحة يف أي 
منطقـة أو التركـيز املفـرط لألسـلحة يف أي دولـة. وإننـا نؤيـــد 
ســجل األمــم املتحــدة لألســلحة التقليديــة، الــذي نقــدم لـــه 
معلومات على أساس منتظم منذ عام ١٩٩٢، ونرى أنه أهـم 
مكون من مكونات هذا التحديد. ونرحـب بأوسـع مشـاركة 
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مـن جـانب الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة يف تفعيـل هـــذا 
الصـك الـدويل اهلـام. ونؤيـد أيضـا يف هـذا الصـــدد، االقــتراح 
الداعــي إىل عقــد مؤمتــر األمــم املتحــدة املعــين باالجتــار غـــري 
املشــروع باألســلحة الصغــرية واألســلحة اخلفيفــة مــن مجيـــع 
جوانبه يف الصيف املقبل. كما نرحب بإجراء املشاورات غـري 
ــــني الـــدورات الـــيت ينســـقها رئيـــس اللجنـــة  الرمسيــة فيمــا ب
التحضرييـــة للمؤمتـــر، بـــالتوازي مـــع عمـــل اللجنــــة األوىل، 
ـــتعدادا للــدورة الثانيــة  ممـا يسـاعدنا علـى أن تكـون أفضـل اس
للجنة التحضريية، املقرر عقدها يف كانون الثاين/يناير القادم. 
ـــة  وتؤيــد كازاخســتان متامــا التوجــه اإلنســاين التفاقي
أوتـاوا، الـيت تسـتهدف اإلزالـة التامـة لأللغـام األرضيـة املضــادة 
لألفــراد. وتواصــل كازاخســتان اإلســهام يف اجلــهود الدوليــــة 
املبذولة يف هذا اال، وتتقيد بدقة بالوقف االختياري املفروض 
على تصدير األلغام املضادة لألفراد، مبا يف ذلك إعادة التصديـر 
والسماح بالعبور عرب أراضيها. لكن احلركة الراميـة إىل احلظـر 
التـام لأللغـام املضـادة لألفـراد ينبغـي يف رأينـا أن تكــون عمليــة 
مسـتمرة وتدرجييـة تســـتند علــى الــربوتوكول املتعلــق باأللغــام 

امللحق ذه االتفاقية املعنية ذه األسلحة الالإنسانية. 
وتعلق كازاخستان أمهية قصوى علـى عمليـة احلفـاظ 
علـى السـلم واالسـتقرار علـى الصعيـد اإلقليمـي وبالتـايل علـى 
الصعيد العاملي، وهي تتابع باهتمام بالغ تنفيذ املبـادرة املتعلقـة 
بإنشاء منطقة خاليــة مـن األسـلحة النوويـة يف آسـيا الوسـطى. 
وحنـن واثقـون بـأن هـذه املنطقـة ستشـــكل خطــوة هامــة حنــو 
تعزيـز نظـــام عــدم االنتشــار والنــهوض بــرتع الســالح العــام 
والكـامل. وسـنواصل املشـــاركة علــى حنــو مســتمر وبنــاء يف 
العمل املضطلع بـه إلنشـاء هـذه املنطقـة. وإننـا ممتنـون للوفـود 

اليت أعربت عن تفهمها. 
لقد طلبت الدول غري احلـائزة علـى األسـلحة النوويـة 
منحها ضمانات أمنية، وهلا احلـق يف أن تتوقـع احلصـول علـى 

ضمانـات قانونيـة أكيـدة. وتؤيـد كازاخسـتان التفـــاهم الــذي 
يقضي بأن إحدى وسائل حـل هـذه املشـكلة ميكـن أن تتمثـل 
يف اعتمـاد بروتوكـول بشـــأن ضمانــات األمــن. وحنــن ننظــر 
بشكل إجيايب إىل إسهام منغوليا يف عمليـة نـزع السـالح العـام 
الكامل، ونؤيد متاما جهودها الدائبة إلقامـة منطقـة خاليـة مـن 
األسـلحة النوويـة. كمـا نرحـب ببيـان الـدول اخلمـس الدائمــة 
العضوية يف جملس األمن فيما يتعلق بتقـدمي الضمانـات األمنيـة 
ـــدول  ملنغوليـا، نظـرا حلالتـها الفريـدة، ونـأمل أن تتخـذ هـذه ال
مزيـدا مـن اخلطـوات لدعـم األمـن اخلـارجي ملنغوليـا مـن كـــل 

جوانبه، وفقا للقرار ٧٧/٣٥٣ دال. 
ـــه مركــز  وتقـدر كازاخسـتان العمـل الـذي يضطلـع ب
األمم املتحدة اإلقليمي للسلم ونزع السالح يف آسـيا ومنطقـة 
ـــى  احمليـط اهلـادئ تقديـرا كبـريا، فـهو أداة فعالـة للمسـاعدة عل
يئة مناخ من التعاون ونزع السالح يف هـذه املنطقـة. ويـزوِّد 
املركـز دول آسـيا الوسـطى اخلمـس باملســـاعدة الالزمــة علــى 
صياغـة معـاهدة إلقامـة منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويــة يف 

آسيا الوسطى. 
وما فتئت كازاخستان تعمل علـى اسـتحداث هيـاكل 
ــــا إزاء الصكـــوك  أمنيــة يف القــارة اآلســيوية، ومتتثــل اللتزاما
الدولية امتثاال كامال، وال تدخر وسعا يف سبيل حتقيـق املبـادرة 
اخلاصة بعقد مؤمتر معين بالتفـاعل وتدابـري بنـاء الثقـة يف آسـيا. 
وحنن على اقتناع بأن هلذا املؤمتر جوهرا منطقيا، وندعـو األمـم 
املتحدة والدول اآلسيوية إىل أن تواصل دعمها لعملية عقد هذا 

املؤمتر لصاحل األمن اآلسيوي والعاملي على السواء. 
ختاما، أؤكد للجنة علـى كـل معـاين دعمنـا للجـهود 
الراميـة إىل اعتمـاد القـرارات اهلامـة املتعلقـة بتعزيـز نظـام عــدم 
االنتشار والنهوض باألمن على الصعيديـن اإلقليمـي والعـاملي. 
وحنن على اسـتعداد لتعزيـز التعـاون مـع كـل الوفـود األخـرى 

من أجل حتقيق أهدافنا املشتركة. 
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السيد الشبكشي (اململكة العربية السـعودية) (تكلـم 
بالعربية): يسرين أن أتقدم إىل الرئيس، مبناسبة انتخابـه رئيسـا 
ـــأحر التــهانئ، متمنيــا لــه وألعضــاء املكتــب  للجنـة األوىل، ب
اآلخريـن كـل التوفيـق والنجـاح يف أعمـاهلم. وإنـين علـــى ثقــة 
تامـة بأنـه، مبـا ميلـك مـن مـهارة وخـربة، سـوف يقـود أعمــال 
هذه اللجنة إىل كل ما تصبـو إليـه مـن نتـائج مثمـرة. ويطيـب 
يل يف هـذه املناسـبة أن أؤكـد لـه رغبـة واسـتعداد وفـد بــالدي 

للتعاون معه والتوصل إىل كل ما يؤدي إىل جناح أعمالنا. 
إن اجلـهود الدوليـة واإلقليميـة الراميـة لنــزع الســـالح 
تبعث على األمـل والتفـاؤل يف زيـادة الوعـي العـاملي بضـرورة 
التخلـص النـهائي مـن كافـة أنـواع األسـلحة، ملـا تشـــكِّله مــن 
خطـر أساســـي علــى الســلم واألمــن الدوليــني. والتزامــا مــن 
اململكــة العربيــة الســعودية بأحكــــام ميثـــاق األمـــم املتحـــدة 
ومبــادئ الشــــرعية الدوليـــة، بوصفـــهما ركـــيزة أساســـية يف 
سياستها اخلارجية، فإا تويل أمهيـة خاصـة لتعزيـز دور األمـم 
املتحدة يف كافة ااالت، ال سيما فيمـا يتعلـق بقضايـا السـلم 
واألمن الدوليني ونـزع السـالح، وذلـك إميانـا منـها بـأن هـذه 
القضايا متثِّل وحدة متكاملـة ال ميكـن بدوـا للعـامل أن يعيـش 

بسالم واستقرار. 
انطالقا من موقف اململكة العربية السـعودية، الداعـي 
دومـا إلقـرار مبـدأ األمـن للجميـع، وإسـهاما منـــها يف اجلــهود 
ــة  الدوليـة املبذولـة إلزالـة مجيـع أسـلحة الدمـار الشـامل يف كاف
مناطق العامل بشكل ـائي، كـانت اململكـة مـن أوائـل الـدول 
اليت وقّعت اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزيــن واسـتعمال 
األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة. كمـا أـا انضمـت 
ملعاهدة عدم انتشار األسـلحة النوويـة واالمتنـاع عـن إنتاجـها 
أو إنتـــاج األجـــهزة النوويـــة املتفجـــرة أو احلصـــــول عليــــها 
ـــــة يف  أو الســـماح ألي طـــرف ثـــالث بوضـــع أســـلحة نووي
أراضيها. وحرصت حكومة اململكة على املشاركة بفعاليـة يف 
مؤمتـر اسـتعراض معـاهدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويــة عــام 

٢٠٠٠. كما أا تبنت موقفا إجيابيـا إزاء اجلـهود الـيت جـرى 
بذهلــا مــن أجــل التوصــل إىل اتفاقيــة شــاملة ملنــع التجــــارب 
النوويــة. وشــاركت يف الــس التنفيــــذي ملنظمـــة األســـلحة 
الكيميائيــة. وقــد أشــــادت بفتـــوى حمكمـــة العـــدل الدوليـــة 
الصـادرة يف ٨ متـوز/يوليـــه ١٩٩٦، القاضيــة بضــرورة الــتزام 
مجيــع الــدول مبواصلــة املفاوضــات حبســن نيــة وإــــاء هـــذه 
ــع  املفاوضـات مـن أجـل القضـاء علـى السـالح النـووي يف مجي
ـــة. كمــا عملــت  جوانبـه، يف ظـل رقابـة دوليـة محكمـة وفعال
ضمـن اجلـهود املكثفـة الـيت تبذهلـا جامعـة الـدول العربيـــة مــن 
ـــة املكلّفــة بوضــع مشــروع اتفاقيــة جلعــل  خـالل اللجنـة الفني

منطقة الشرق األوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. 
إن كل هذه اجلهود واملواقف ما هي إال دليل صـادق 
على إثبات حسن النوايـا لـدى اململكـة العربيـة السـعودية حنـو 
قضايـا نـزع السـالح واألمـن الـدويل، وخلـق بيئـة دوليـة آمنـــة 

خالية من السالح النووي وغريه من األسلحة الفتاكة. 
إن جناح إقامة مناطق خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف 
بعـض منـاطق العـــامل بفضــل تعــاون دوهلــا وإدراكــها حلتميــة 
التعايش السلمي، ميثِّل خطوة إجيابية حنو إقامة عـامل خـال مـن 
أسلحة الدمار الشامل. ولكن منطقة الشرق األوسط ال تـزال 
حىت اآلن مع األســف بعيـدة عـن هـذا االجتـاه، وذلـك بسـبب 
رفـض إسـرائيل قبـول دعـوة األمـم املتحـدة، والوكالـة الدوليــة 
للطاقة الذرية، ومؤمترات حركة عدم االحنياز، ومنظمة املؤمتـر 
اإلسالمي، لالمتناع عن استحداث أسـلحة نوويـة أو إنتاجـها 
أو جتربتها، إضافة إىل عدم انضمامها إىل معاهدة عدم انتشـار 
األسلحة النووية وإخضـاع منشـآا النوويـة لنظـام الضمانـات 
الدوليـة التـابع للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، وعـدم محاســها 
إلنشـاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف منطقـة الشــرق 
ـــدة يف  األوســط. وبذلــك، فــإن إســرائيل تظــل الدولــة الوحي
ـــة وأســلحة كيميائيــة  املنطقـة الـيت متلـك أسـلحة وبرامـج نووي

خارج نطاق الرقابة الدولية. 
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إن هذا املوقف اإلسرائيلي، وكل ما تطرحه إسـرائيل 
مـن تـربيرات، يتنـاقض بشـكل واضـح مـع كـل مـا تدعيـه مــن 
رغبة يف السالم، حيث أن السالم احلقيقي ينبغي أن يبىن على 
الثقـة وإثبـات حسـن النيـة بـني دول وشـعوب املنطقـة، وليــس 
على امتالك األسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، وفـرض 
سياسـة اهليمنـة الـيت لـن تكـون مصـدر قلـــق وديــد لشــعوب 
املنطقة فحسب، بل ستشكِّل ديدا للسلم واألمن الدوليني. 

ــــإن حكومـــة اململكـــة العربيـــة  ومــن هــذا املنطلــق ف
السعودية تطالب الدولـة الوحيـدة يف املنطقـة، وهـي إسـرائيل، 
اليت مل تنضم بعد إىل معـاهدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة، 
إىل اختاذ ما يلزم من خطـوات عمليـة وعاجلـة لالنضمـام هلـا، 
ـــة العامــة وجملــس األمــن. كمــا  وذلـك وفقـا لقـرارات اجلمعي
ـــة  ينبغــي إخضــاع مجيــع أنشــطتها النوويــة لضمانــات الوكال
الدوليـة للطاقـة الذريـــة، مــن أجــل أن تكــون منطقــة الشــرق 
األوسط خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. 

ومع إمياننا بضرورة زيادة فعالية معاهدة عـدم انتشـار 
األسـلحة النوويـة، وذلـك عـن طريـق تفعيـل نظـام الضمانـــات 
ـــة للطاقــة الذريــة، وجعلــها ذات صبغــة  التـابع للوكالـة الدولي
عاملية، فإننا نرى ضرورة وضع الضوابط واملعايري الـيت تسـاعد 
ـــع جمــاالت نــزع أســلحة الدمــار  علـى التقـدم املنشـود يف مجي
الشـامل، انســـجاما مــع قــرار األمــم املتحــدة ١ (د-١) لعــام 

 .١٩٤٦
ومن هذا املنطلق فإننا حنث مجيع الدول اليت مل تنضم 
ـــة أن تبــادر إىل  بعـد إىل معـاهدة عـدم انتشـار األسـلحة النووي
اختاذ اخلطوات الالزمة حنو االنضمام إليـها وإخضـاع منشـآا 
النووية لنظام الرقابة الدولية، ملا يف ذلك مـن إسـهام يف حتقيـق 

األمن واالستقرار الدوليني. 
تؤيـد اململكـة العربيـة السـعودية الشـــفافية يف التســلح 
كوسيلة من وسائل تعزيز السلم واألمن الدوليني، وتؤمن بأنه 

لنجاح أية آلية للشفافية، فال بـد أن تسترشـد مببـادئ أساسـية 
حمددة هي أن تكون متوازنة وشاملة وغري متييزية، تعزز األمن 
القومي واإلقليمي والدويل لكافة الدول وفقا للقانون الدويل. 
ويف هذا اإلطار، فإن سـجل األمـم املتحـدة لألسـلحة 
التقليدية يشكِّل حماولة أوىل من جانب اتمـع الـدويل ملعاجلـة 
مسألة الشفافية على مسـتوى عـاملي. وبـالرغم مـن حقيقـة أن 
القيمة احملتملة للسجل كوسـيلة عامليـة مـن وسـائل بنـاء الثقـة، 
وكآليـة لإلنـذار املبكِّـر ال ميكـــن اجلــدال فيــها، فــإن الســجل 
صادف عددا من املشكالت، أكثرها لفتا للنظر أن مـا يقـرب 
مـن نصـــف الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة قــد امتنعــت 
باستمرار عن تقدمي معلومـات إىل السـجل. وهـذا مـا يدعونـا 
إىل تأكيد ضرورة معاجلة خماوف هذه الدول بفعالية وبشـكل 

يضمن املشاركة العاملية يف السجل. 
ويف هذا الصدد، تؤكد بالدي علـى مـا جـاء يف الـرد 
الـذي قدمتـه الـدول األعضــاء جبامعــة الــدول العربيــة لألمــني 
العـــام، والـــوارد يف الوثيقـــــة A/52/312، املؤرخــــة ٢٨ آب/ 
ــع  أغسـطس ١٩٩٧، والـذي يؤكـد أن سـجال موسـعا ملـا تطلّ
إليـه القـرار ٣٦/٤٦ (الم) املنشـئ للسـجل ليشـمل معلومـــات 
عن األسلحة التقليدية املتقدمـة وعـن أسـلحة الدمـار الشـامل، 
ـــن التكنولوجيــا املتقدمــة ذات  وخاصـة األسـلحة النوويـة، وع
ـــا  التطبيقـات العسـكرية، مـن شـأنه أن يشـكِّل أداة أكـثر توازن
وأكثر مشولية وأقل متيــيزا، جتتـذب عـددا أكـرب مـن املشـاركني 

الدائمني. 
ويف اخلتام، تعرب اململكة العربية السعودية عن آماهلا 
ـــن واالســتقرار  وطموحاـا حنـو بنـاء جمتمـع دويل يسـوده األم

والتعايش السلمي، ملا فيه خري البشرية مجعاء. 
السيد باكونيا ريفـو (مدغشـقر) (تكلـم بالفرنسـية): 
يف مستهل هذه الدورة وقع اختيار اللجنـة األوىل علـى السـيد 
يـو ميـا ثـان ليتـوىل إدارة أعماهلـــا. وحنــن نقــدر تقديــرا عاليــا 
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ـــه وكذلــك إىل  انتخابـه لرئاسـة هـذه اللجنـة اهلامـة ونتقـدم إلي
بقية أعضاء املكتب بصادق التهانئ. ويؤكد لكم وفدي علـى 

تعاونه معكم يف اضطالعكم ذه الوالية. 
إننـا نبـــدأ عملنــا يف منــاخ مــن التفــاؤل النــاجم عــن 
االلتزامات املشجعة اليت تعهد ا العديد مـن زعمـاء العـامل يف 
قمة األلفية، ولكن أيضا يف مناخ مشـحون بـالقلق يف عـامل يف 
تغـير مســـتمر يواجــه العديــد مــن املخــاطر. فــاألمن والســلم 
الدوليان اللذان نتطلع مجيعا إليـهما مل يتحـوال بعـد إىل واقـع، 
بالرغم من العناصر اإلجيابية يف عملية التفاوض يف بعض أحنـاء 
العامل. والتقرير الذي قدمه األمني العام هذا العـام عـن أعمـال 
املنظمة يظهر أن طابع التـهديدات الـيت حتـدق بالسـلم واألمـن 
قد تغير منذ اية احلرب الباردة، حيث انتقل مـن الصراعـات 
الدوليـة إىل احلـروب األهليـة ومـن خـــرق احلــدود إىل انتــهاك 

حقوق الفرد. 
ومن دواعي القلـق الشـديد أن نسـجل، للمـرة األوىل 
يف فترة ما بعـد احلـرب البـاردة، زيـادة يف النفقـات العسـكرية 
ــــا إمجاليـــه ٧٨٠ مليـــار دوالر  يف عــام ١٩٩٩، لتصــل إىل م
تقريبـا، أو ٢,٦ يف املائـة مـن النـــاتج القومــي اإلمجــايل للعــامل 
بأسره. وإن االلتزام اجلليل الذي تعـهد بـه العديـد مـن زعمـاء 

العامل عندما قالوا 
�لـن ندخـر جـهدا يف سـبيل ختليـص شــعوبنا 
… وسنسعى أيضـا إىل القضـاء  من ويالت احلروب، 
ـــري الشــامل�.  علـى املخـاطر الـيت متثِّلـها أسـلحة التدم

(A/RES/55/2، الفقرة ٨) 
قد جاء يف أوانه إيذانا بعهد جديد يف العالقات الدولية. 

ويعزز اعتقادنا، كذلك، النتائج اإلجيابية الـيت متخـض 
عنها املؤمتر االستعراضي السـادس لألطـراف يف معـاهدة عـدم 
انتشـار األسـلحة النوويـــة، حيــث متكّــن هــذا املؤمتــر وللمــرة 
ـــه اخلتاميــة بتوافــق  األوىل خـالل ١٥ عامـا، مـن اعتمـاد وثيقت

اآلراء. ويأمل وفدي أن متهد هذه املرحلة احلامسـة الطريـق إىل 
ـــزع الســالح النــووي،  إحـراز تقـدم هـام وملمـوس يف جمـال ن

على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف. 
ويف هـذا السـياق، ترحـب مدغشــقر بصــورة خاصــة 
بانضمــام أربــع دول مــن منطقتنــا مؤخــرا إىل معــاهدة عـــدم 
ـــا مــن التزامنــا جبعــل احمليــط اهلنــدي  االنتشـار، وذلـك انطالق
ـــدول األخــرى يف  منطقـة سـالم، وتـأمل مدغشـقر أن حتـذو ال
ـــح بعــد أطرافــا يف هــذه املعــاهدة، حــذو  املنطقـة الـيت مل تصب

الدول األربع. 
إن فداحــة اخلطــر النــووي الــــذي يتـــهدد اإلنســـانية 
ال تترك مربرا البتة لإلبقاء على هذا النـوع مـن األسـلحة ألي 
وقت أو يف أي صورة كانت. وهلذا، تؤيد مدغشقر االقـتراح 
بعقد مؤمتر دويل لتقصي السبل الكفيلة بالقضاء على املخـاطر 
النووية. وحيدو مدغشقر األمل بأن يترجم االلتزام املطلـق مـن 
جانب الدول احلائزة لألسلحة النووية بالقضاء على ترسـاناا 
النوويـة، إىل تدابـري عمليـة خـالل السـنوات القليلـة األوىل مــن 

األلفية اجلديدة. 
إن مراعاة املصاحل العليـا لإلنسـانية تدفـع وفـد بـالدي 
إىل االعتقــاد بــأن عظمــة الدولــة جيــــب أال تقـــاس بقدراـــا 
العسـكرية، وإمنـا مبسـامهتها الفعليـة يف تعزيـز التطويـر الكـــامل 
للقدرات البشرية يف بيئــة أكـثر أمنـا، ويف منـأى عـن اخلـوف/ 
ويف نفس السياق، تؤكـد مدغشـقر علـى اقتناعـها بـأن األمـن 
والسـالم الدوليـني ينبغـي أال يقومـا علـى سـباق التسـلح وإمنـــا 
على عالقات الثقة واالحـترام املتبـادل بـني الـدول. والشـفافية 
ـــات  فـــي مـــجال التسـلح تعـد عنصـرا أساسـيا للنـهوض بعالق
الثقـــة اليت ال غىن عنها يف توطيد السلم. وذه الروح حتـرص 
مدغشقر على املســامهة فـــي تنفيــــذ القــــرار ٤٣/٥٤ املـؤرخ 
١ كــــانون األول/ديســــمرب ١٩٩٩، املعنــــون �املعلومـــــات 
املوضوعيــة عــن املســـائل العســـكرية، مبـــا يف ذلـــك شـــفافية 
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مـا زال انتشـار األسـلحة الصغـرية واألسـلحة اخلفيفــة 
بسـبب القلـق للمجتمـع الـدويل نظـرا لدورهـا يف زيـــادة عــدد 
الصراعات وإطالتــها. فـهي بـالرغم مـن كوـا خفيفـة الـوزن، 
فــإن عواقبــها ثقيلــة، مبــا فيــها تقويــض اهليــاكل االجتماعيـــة 
واالقتصاديــة واخلســارة الفادحــــة يف األرواح البشـــرية. لقـــد 
تسببت بال شـك يف أغلـب الدمـار ووفيـات العنـف يف القـرن 
العشرين. ومن املؤسف أن أكثر مـن ٥ ماليـني شـخص، ٩٠ 
يف املائة منهم مدنيون، فقدوا حيـام يف ١٧٠ حربـا اندلعـت 

منذ اية احلرب الباردة، مبا فيها حروب ما زالت دائرة. 
ويتطلب القضاء على بالء انتشار األسـلحة الصغـرية، 
والذي ال يهدد السلم واألمن الدوليني فحسب بل يعيق أيضا 
التنميــة االجتماعيــة – االقتصاديــة لبلــدان عديــدة، أن يتخــذ 
ـــدويل جــا موحــدا ومنســقا. وــذا املفــهوم، مــن  اتمـع ال
األمهية أال تغيب عن أذهاننا عواقب ختلف التنميـة االقتصاديـة 
وعوامل أخرى تولد وتغذي انعدام األمن الـذي يدفـع بـدوره 

الطلب املستمر على األسلحة. 
وألن أفريقيا هي القارة األشـد إصابـة ـذه املشـكلة، 
فـإن مدغشـقر تدعـم توصيـــات فريــق اخلــرباء األفارقــة املعــين 
باألسـلحة الصغـري واألسـلحة اخلفيفـة الـذي اجتمـع يف أديـــس 
أبابــا مــن ١٧ إىل ١٩ أيــار/مــايو مــن هــذا العــام، ال ســـيما 
مـا يتعلـق منـها مبنـع وخفـض انتشـار االجتـار غـري املشـروع يف 
األســلحة الصغــرية واألســلحة اخلفيفــة، ومعــها السياســـات، 
والترتيبـــات املؤسســـية، والتدابـــري العملياتيـــة ملعاجلـــــة هــــذه 
املشــكلة. كذلــك نؤيــد دعــــوة الفريـــق إىل املســـؤولني عـــن 
إمــدادات األســلحة لفعــل كــل مــا هــو ضــــروري لتشـــجيع 
املبادرات األفريقية من أجل السيطرة على انتشار االجتـار غـري 
املشروع ذه األسلحة واحلد منـه، خاصـة مـن خـالل إشـراك 
أولئك املسؤولني يف حوار. وتـأمل مدغشـقر أن يـؤدي مؤمتـر 
األمم املتحدة املعين باالجتار غـري املشـروع باألسـلحة الصغـرية 
واألســلحة اخلفيفــة بكــل جوانبــه يف عــام ٢٠٠١ إىل إنشـــاء 

ـــل قضــائي دويل للحــد مــن االجتــار غــري املشــروع  إطـار عم
باألســلحة الصغــرية واألســلحة اخلفيفــة، واىل وضــع مدونــــة 

سلوك حتكم صفقات األسلحة. 
ويـرى وفـد بـالدي أن التوصيـات الـواردة مـن املؤمتــر 
ينبغــي أن تشــمل معايـــري دوليـــة لوســـم األســـلحة الصغـــرية 
ـــة والذخــرية اخلاصــة ــا، وكذلــك معايــري  واألسـلحة اخلفيف
لشـهادات االسـتعمال وملراقبـة مساسـرة السـالح. ويف البحـــث 
عن طريق ووسائل مكافحة هذا البالء، سوف تؤيد مدغشقر 
مجيـع املقترحـات املصاغــة للحــد مــن احلــق يف صناعــة وبيــع 
أسـلحة صغـرية وأســـلحة خفيفــة بالنســبة للمنتجــني والتجــار 
املصرح هلم مـن قبـل الـدول. ويف التحليـل النـهائي، ينبغـي أن 
تشمل استراتيجيات التغلب على هذه املشكلة تعريفا للمكانة 
ـــع  املشــروعة لألســلحة الصغــرية واألســلحة اخلفيفــة يف اتم
العــاملي؛ والنظــر يف خطــوات لقصرهــا علــى أمــاكن حمــــددة 
بوضـوح؛ وتشـجيع القضـاء عليـها يف احلـــاالت الــيت ال لــزوم 

هلذه األسلحة فيها. 
وسواء يف ميدان أسـلحة الدمـار الشـامل أو األسـلحة 
التقليديـة، ال بـد أن يظـل نـزع السـالح العـام الكـامل اهلـــدف 
النـهائي لبنـاء عـامل السـالم والتقـدم. ولتحقيـق هـدف خفـــض 
الفقـر مبقـدار النصـف حبلـول عـام ٢٠١٥، ال بـد أن يفحـــص 
اتمع الدويل جبدية العالقة بني نزع السالح والتنمية. فال بــد 
مـن عكـس االجتـاه املتصـاعد يف النفقـات العسـكرية وتأثريهـــا 
ـــة، حبيــث تتمكــن  علـى اسـتراتيجيات التنميـة الوطنيـة والدولي
الدول من نقل املوارد اليت تدفع اآلن عجلة سباق التسلح حنو 
التنميـة االجتماعيـة – االقتصاديـة. واحلقيقـــة أنــه بــالرغم مــن 
التقـدم الـذي أحرزتـه بلـدان معينـة علـى صعيـد تنميتـها، فإــا 
مـا زالـت أقـل بكثـري مـن النفقـات العسـكرية. ففـي ٨٤ بلـــدا 
علــى األقــل تزيــد النفقــات العســكرية علــى اإلنفــــاق علـــى 
ــــار  الصحــة. واألســلحة النوويــة وحدهــا ابتلعــت حنــو ٨ بلي

دوالر، أي ثلث إمجايل الناتج العاملي يف عام ١٩٩٧. 
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واألمم املتحدة بوصفها بوتقة القيـم العامليـة، هلـا دور 
أساس يف تشجيع ثقافة السـالم وخدمـة قضيـة نـزع السـالح. 
وإننا نعرب عن امتنانـا للسـيد جايانثـا دانابـاال، وكيـل األمـني 
العــام لشــؤون نــزع الســالح، علــى تفانيــه يف حتقيــق ذلــــك 
اهلدف. إننا ندرك أن الطريـق إىل نـزع السـالح العـام الكـامل 
ــــأن إصرارنـــا  طويــل وشــاق. ومــع ذلــك، حنــن علــى ثقــة ب
املشترك، واملنعكس يف إعالن األلفيـة، علـى جعـل هـذا القـرن 
اجلديد أيضا عصرا جديدا سوف يوجهنا يف بنـاء عـامل يعطـي 

كل شعوبه الفرصة لتحقيق أحالمها. 
وـذه املالحظـة الواعـدة أمتـــىن لنــا مجيعــا التوفيــق يف 
عملنـا، حبيـث يدعـم مـا نفعلـه هنـا اجلـــهد األكــرب حنــو صنــع 

مستقبل أفضل للبشرية. 
السيد زاخيوس (قربص) (تكلـم باالنكليزيـة): أهنـئ 
الرئيـس علـى انتخابـه الـذي يســتحقه متامــا وأؤكــد لــه علــى 
كــامل دعــم وفــد بــالدي. كذلــك أهنــــئ أعضـــاء املكتـــب 

اآلخرين. 
امسحوا يل، يف البداية أن أعـرب عـن تقديرنـا لوكيـل 
األمني العام داناباال على بيانه املمتاز وتفانيه وجهوده املضنيـة 

يف جمال نزع السالح. 
وتضم قربص صوا إىل البيان الذي أدلت به الرئاسة 
الفرنسية باسم االحتاد األورويب والبلدان املنتسبة إليه، ولذلـك 
سوف أحصر مالحظـايت علـى بعـض القضايـا الـيت ـم بلـدي 

بشكل خاص. 
لقــد اعتمــدت الــدول األطــــراف يف معـــاهدة عـــدم 
انتشار األسلحة النووية يف الربيع املاضي وثيقة ختامية بتوافـق 
اآلراء يف املؤمتر االستعراضي الذي عقدته. وحتت قيـادة سـفري 
اجلزائر عبد اهللا بعلـي، قربـت األطـراف بـني آرائـها املختلفـة، 
وبـالرغم مـن اإلطـار الـــدويل املثــري للشــك الــذي انعقــد فيــه 
املؤمتـر، أظـهر اتمـع الـدويل التزامـــا واضحــا وإصــرارا علــى 

تعزيــز نظــام عــدم االنتشــار والعمــل حنــو التحقيــق الكــــامل 
ـــااللتزام الثــابت مــن  ألهـداف املعـاهدة. إننـا نرحـب حبـرارة ب
ـــى  الــدول احلــائزة علــى أســلحة نوويــة بالقضــاء الكــامل عل
ـــة، ونتفــق متامــا مــع الــرأي الــذي عــرب عنــه  ترسـاناا النووي
متكلمـون عديـدون بأنـه جيـب علـى اتمـع الـــدويل أن يبــذل 

كل جهد الستكمال النتيجة الناجحة للمؤمتر. 
وحنن نئ االحتاد الروسي على التصديق مؤخرا على 
معـاهدة احلظـر الشـامل للتجـارب النوويـة واســـتارت الثانيــة. 
وفيمـا يتعلـق بعمليــة خفــض األســلحة الثنائيــة، فنحــن نؤيــد 
الدخول السريع ملعاهدة استارت الثانية حيز النفاذ، وتطبيقـها 
يف الوقــت املناســــب، والبـــدء املبكـــر يف املفاوضـــات حـــول 
استارت الثالثة دف حتقيق املزيد مـن التخفيضـات لألسـلحة 

النووية االستراتيجية. 
ــــن  وتؤيــد قــربص بالكــامل تعزيــز املنــاطق اخلاليــة م
األسلحة النووية القائمة حاليـا بوصفـه عنصـرا هامـا يف هدفنـا 
ـــة. ويف هــذا الصــدد،  لتحقيـق عـامل خيلـو مـن األسـلحة النووي
نـويل أمهيـة كـربى لتوسـيع تلـك املنـاطق، خاصـة إنشـــاء مثــل 

هذه املناطق يف مناطق التوتر، مبا فيها منطقتنا. 
قبل عامني، عندما خاطبت اللجنة، أثرت قضية قـرار 
احلكومـة التركيـة بنـاء حمطـــة طاقــة نوويــة يف منطقــة شــديدة 
االهـتزازات يف جنـوب شـرقي تركيـا. وأشـــرت إىل العواقــب 
البيئية الواضحة لذلك القرار على مجيـع شـعوب شـرق البحـر 
األبيض املتوسط واخلطر الكامل على السلم واألمن الدوليني. 
ونالحظ بارتياح أن احلكومة التركية علقت بصفة مؤقتة هذا 
ـــن حنــث علــى أن يتــم إلغــاؤه ائيــا وبشــكل  املشـروع، وحن

كامل. 
خــالل العــام املــاضي انضمــت قــربص إىل كــل مـــن 
جمموعـة البلـدان املـــوردة للمــواد النوويــة وجمموعــة اســتراليا. 
وأغتنـم هـــذه الفرصــة ألعــرب عــن تقديرنــا العميــق للــدول 
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األعضــاء يف كلتــا اموعتــــني لدعمـــها لترشـــيحنا، وأكـــرر 
ـــى االلــتزام الثــابت حلكومــة بــالدي بقضيــة منــع  التـأكيد عل
العمليات غري املشروعة لنقل وانتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل 
ومــا يتصــل ـــا مـــن ســـلع وتكنولوجيـــات ذات اســـتخدام 

مزدوج. 
وأود أيضـا أن أشـري بإجيـاز إىل مؤمتـر نـــزع الســالح، 
وأن أنضم إىل املتكلمني الذين سبقوين يف اإلعـراب عـن قلقنـا 
إزاء اسـتمرار عـدم قدرتـه علـى القيـام بعمـل مضمـوين، مبـا يف 
ذلـك البـدء فـورا يف املفاوضـات املتعلقـة مبعـاهدة وقـف إنتــاج 
املــواد االنشــطارية. وفيمــــا يتعلـــق بعضويـــة املؤمتـــر، تكـــرر 
مجهوريـة قـربص التـأكيد علـى رغبتـها يف املشـــاركة مشــاركة 
كاملة يف عمل ذلك احملفل املتعدد األطراف الوحيد يف ميـدان 
نزع السالح. ولدينا اعتقاد راسخ بـأن زيـادة توسـيع عضويـة 
املؤمتر لن تـؤدي بـأي حـال إىل إعاقـة فعاليتـه. وعلـى العكـس 
من ذلك، قـد يـؤدي إصـالح املؤمتـر وتوسـيع عضويتـه حبيـث 
يتم قبول كل الذين يرغبون يف املشاركة يف عملـه إىل إعطائـه 

زمخا جديدا. 
ويعتـرب االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الصغـرية مـــن 
القضايا اليت تثري قلقا بالغا. وحنن نؤيد تأييدا تاما كل اجلـهود 
الوطنية واإلقليمية والدولية املبذولة فيما يتصل ـذه الظـاهرة، 
ونـرى أن اختـــاذ إجــراءات أكــثر فعاليــة للقضــاء عليــها ميثــل 
ــــه. إن تكلفـــة  ضــرورة حتميــة يف عاملنــا الــذي يــتزايد تكافل
اخلســـــائر يف األرواح البشـــــــرية واالقتصــــــادات والنســــــيج 
ـــات عديــدة نتيجــة لعــدم فاعليتنــا يف هــذا  االجتمـاعي تمع
اخلصـوص أمـــر ال ميكــن قبولــه ببســاطة. إال أن مــن دواعــي 
التشـجيع لنـا أن هـذه املشـكلة أصبحـت حتظـى باهتمـــام دويل 
توج باإلنفاق على أن يتـم يف عـام ٢٠٠١ عقـد مؤمتـر األمـم 
املتحــدة املعــين باالجتــار غــري املشــــروع باألســـلحة الصغـــرية 

واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه. 

ونسـلم بأنـه مـا زال يتعـني القيـام بالكثـري مـن العمـــل 
فيمـا يتعلـق باألســـلحة التقليديــة. ولكــن ممــا يشــجعنا كثــريا 
ما شهدناه من استجابة هائلة من اتمع الدويل حلظـر األلغـام 
املضـادة لألفـراد. وأود أن أكـرر التـأكيد يف هـذا الصـدد علــى 
أنه بالرغم من االحتالل األجنيب املستمر ملا يقرب مـن ٤٠ يف 
ــــع علـــى  املائــة مــن أراضــي مجهوريــة قــربص، قررنــا أن نوق
االتفاقية ذات الصلة كتعبري عـن تصميمنـا علـى االنضمـام إىل 
اتمــع الــدويل يف جــــهوده الراميـــة إىل القضـــاء علـــى هـــذا 
ــــة مـــن  األســلوب الالإنســاين متامــا للحــرب. ويف ظــل خلفي
التـهديد املسـتمر الـــذي يشــكله وجــود قــوات احتــالل يبلــغ 
ـــرب قرارنــا  عددهـا ٠٠٠ ٣٦ فـرد ترابـط يف اجلزيـرة، فإننـا نعت
هذا دليال آخــر علـى التزامنـا القـوي بـرتع السـالح واحترامنـا 
للمعايــري املتعــددة األطــراف كاملعايــري الــيت حددــــا اتفاقيـــة 

أوتاوا. 
وحنـن مشـتركون حاليـــا يف حمادثــات تقــارب جتــرى 
حتت رعاية األمني العام دف التوصل إىل حل عادل وعملـي 
ودائم ملشكلة قـربص علـى أسـاس قـرارات جملـس األمـن ذات 
الصلــة. ومــن املســائل الــيت تثــري بــالغ قلــق حكومــة قـــربص 
وشـعبها، قضيـة األمـن. ويف هـذا السـياق، أذكَّـر مـرة أخـــرى 
باملقترح الذي طرحه رئيس مجهورية قربص السيد غالفكـوس 
كلرييدس من أجل جعل مجهورية قربص جمـردة مـن السـالح، 
والــذي نعتــربه عرضــا خملصــا مــن أجــل إحــالل الســــالم يف 
اجلزيرة ويف املنطقة قاطبـة. ويدعـو مقـترح الرئيـس كلـرييدس 
إىل وضــع برنــامج حمــدد يرمــي إىل تفكيــك مجيــــع القـــوات 
العسكرية احمللية، وسحب مجيع القوات األجنبية واملسـتوطنني 
األجانب من أراضي مجهورية قـربص وجتريدهـا مـن األسـلحة 
ــــة.  كمــا نصــت عليــه يف قــرارات األمــم املتحــدة ذات الصل
ويتوخـى هـذا املقـترح كذلـك مرابطـــة قــوة دوليــة يف قــربص 

تعطى والية مناسبة من جملس األمن. 
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ويقـول رئيـــس مجــهوريتنا إن مقترحاتنــا واقتراحاتنــا 
ما زالت صاحلة ويف حينـها، وهـي بذلـك مـا زالـت مطروحـة 
علـى مـائدة املفاوضـات نظـرا ألننـا ال نـزال ملـتزمني بالســـعي 
للتوصـل إىل حـل هلـذه املشـكلة بالوســـائل الســلمية، وســوف 

نواصل بذل قصارى جهدنا لتحقيق هذه الغاية. 
إننا ما فتئنا نقول إن خفض القوات واألسـلحة ميكـن 
أن يقلـل املخـاطرة بـاندالع صـــراع عســكري، وبالتــايل فإنــه 
ميكــن أن يســهم يف بنــاء الثقــة وحســم الصراعــات. ولدينــــا 
اعتقـاد قـوي بـأن السـالم واألمـن ال ميكـــن حتقيقــهما إال مــن 
خــالل تنفيــذ نظــام أمــن دويل مجــاعي. وممــا يشــجعنا كمــا 
يشجع بلدانا أخرى هـو مـا شـهدناه مؤخـرا مـن تطـورات يف 
جمايل نزع السالح وحتديد األسلحة، بلغت ذروا يف النتيجـة 
غري املسبوقة اليت حققها مؤمتر عام ٢٠٠٠ االسـتعراضي اهلـام 
ألطراف معاهدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة. لذلـك نؤيـد 
مــا قالــه األمــني العــام يف تقريــره املقــدم إىل املنظمــة مـــن أن 
مـا حنتاجـه قبـل كـــل شــيء آخــر هــو إعــادة تــأكيد االلــتزام 
السياسـي علـى أعلـى مسـتوى علـى املضـي قدمـــا حنــو حتقيــق 

أهدافنا النبيلة. 
السيد أبيليان (أرمينيــا) (تكلـم باالنكليزيـة): اسـتهل 
كلميت بتهنئة الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين على انتخام. 
تتيح لنا هـذه الـدورة للجنـة الفرصـة األوىل يف القـرن 
احلـادي والعشـــرين لكــي ننــاقش بشــكل مســتفيض القضايــا 
املتصلة بتحديد األسلحة ونـزع السـالح ونسـعى للتوصـل إىل 
السبل اليت تؤدي إىل القضاء على األخطار الـيت متثلـها أسـلحة 

الدمار الشامل. 
وتؤكـد أرمينيـا الـدور احلاســـم ملعــاهدة منــع انتشــار 
ـــق الســلم واألمــن الدوليــني،  األسـلحة النوويـة مـن أجـل حتقي
وذلك بالقضاء على انتشـار األسـلحة النوويـة – أفقيـا ورأسـيا 
على حد سواء – وبالنـهوض باالسـتخدامات السـلمية للطاقـة 
النوويــة. ونــرى أن هذيــن اهلدفــني املتجســــدين يف املعـــاهدة 

سيواصالن خدمة املصاحل احليويـة جلميـع الـدول األطـراف يف 
السنوات املقبلة. وكما ذكر األمـني العـام السـيد كـويف عنـان 
وحبق يف خطابه األخري أمام الس االستشاري املعـين مبسـائل 

نزع السالح: 
�فإن إحراز تقدم يف ميدان نزع السالح هلو 

تعبري عن املناخ السياسي العام السائد اليوم�. 
وتتســم الفــترة قيــد االســتعراض منــذ عــام ١٩٩٥ بتحقيــــق 
منجــزات ومواجهــة نكســات للنظــام العــاملي لعــدم انتشــــار 
ـــــة، الــــذي يواكــــب التطــــورات اإلجيابيــــة  األســـلحة النووي
والتطـورات الـيت ال تلقـى الـــترحيب احلادثــة علــى الســاحتني 

العاملية واإلقليمية. 
وغين عن القول إنه يلزم بـذل املزيـد مـن اجلـهود مـن 
ـــك املعــاهدة يف  أجـل إشـراك الـدول الـيت مل تنضـم بعـد إىل تل
نظام عدم انتشار األسلحة النووية. فمشكلة انتشـار األسـلحة 
النوويـة هـي مشـكلة عامليـة، ومعـاهدة عـدم االنتشـار معــاهدة 
عامليــة وليســت إقليميــة. ومــع ذلــك، فــإن مشــــاكل األمـــن 
اإلقليمي هي اليت تقف أساسا يف طريق حتقيـق عامليـة معـاهدة 

عدم االنتشار. 
وقـد كُلـل بالنجـــاح مؤمتــر عــام ٢٠٠٠ الســتعراض 
معاهدة عدم االنتشار اليت عقد مؤخرا باعتماد وثيقته اخلتامية 
ـــذه  بتوافــق اآلراء. ونــرى أن التدابــري الــيت اتفــق عليــها يف ه
الوثيقـة متثـل إسـهاما أساسـيا يف التعـــاون بــني الــدول احلــائزة 
لألسلحة النووية والدول غري احلائزة لتلك األسلحة يف ميـدان 
نزع السالح النووي وعـدم االنتشـار النـووي. وأود أيضـا أن 
أوضح أن من املنجـزات اهلامـة للمؤمتـر اإلعـراب عـن احلاجـة 
إىل استحداث آليات للتحقق تضمن تنفيـذ كـل ترتيـب متفـق 
عليـه. ومتثـل النتيجـة الـــيت خلــص إليــها املؤمتــر ذاتــه ونطــاق 
التدابري املتفق عليها خطوات إجيابيـة صـوب بلـوغ عـامل خـال 

من األسلحة النووية. 
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وتؤيد أرمينيا إقامة مناطق خالية من األسلحة النوويـة 
يتـم التوصـل إىل اتفـاق بشـأا حبريـــة فيمــا بــني دول املنــاطق 
ـــــاهدتني  املعنيـــة. وقـــد مت يف عـــام ١٩٩٥ التوقيـــع علـــى مع
جديدتـني تنشـــئان منطقتــني خــاليتني مــن األســلحة النوويــة، 
إحدامهـا يف جنـوب شـرقي آسـيا واألخـرى يف أفريقيـا. وحنـــن 
نسـاند أيضـا أيـة مقترحـات جديـدة إلقامـة املزيـد مـن املنــاطق 
اخلاليــة مــن األســلحة النوويــة يف منــاطق أخــرى مــن العـــامل 
تتوصل فيها الدول املعنيـة إىل توافـق يف اآلراء فيمـا بينـها قبـل 

التماس النظر فيها على الصعيد الدويل. 
ومتثـل اتفاقيـة األســـلحة الكيميائيــة أول اتفــاق لــرتع 
السالح يتم التفـاوض بشـأنه يف إطـار متعـدد األطـراف ميكـن 
مـن القضـاء علـى فئـة كاملـة مـن أسـلحة الدمـار الشـــاملة. إن 
نطاقها، وااللتزامات اليت تضطلع ا الدول األطـراف، ونظـام 
التحقـق املتوخـــى لتنفيذهــا، أمــور غــري مســبوقة. وينبغــي أن 
تـؤدي الـدروس املســـتفادة مــن عمليــة وضــع تلــك االتفاقيــة 
وتنفيذها بنجاح إىل تشــجيع اختـاذ مبـادرات مماثلـة يف ميـادين 
نزع السالح وعدم انتشـار األسـلحة النوويـة مـن أجـل حتقيـق 

نتائج ملموسة كذلك. 
ومؤخــــرا، احتفلنــــا بــــالذكرى الســــنوية اخلامســـــة 
والعشرين لبدء سريان اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين 
األسـلحة البكتريولوجيـة (البيولوجيـة) والسـمية وتدمـــري تلــك 
األسلحة. لقد قدمت هـذه االتفاقيـة مسـامهة هامـة يف اجلـهود 
اجلماعية اليت يبذهلا اتمع العاملي من أجل القضاء على ديد 
أسلحة الدمار الشامل. وإن االلتزام الشـديد للـدول األطـراف 
ـــى إنشــاء فريــق خمصــص  باالتفاقيـة محلـها يف عـام ١٩٩٤ عل
مفتـوح العضويـة جلميـع الـدول األطـراف مـن أجـل النظـــر يف 
اختاذ تدابري مناسبة، مبا يف ذلك تدابـري حتقـق ممكنـة تضمـن يف 

صك واجب التنفيذ قانونا، بغية تعزيز االتفاقية. 
وترحب أرمينيا بالقرار اهلام الذي اختذه جملس النواب 
يف االحتاد الروسي بالتصديق على معاهدة استارت الثانية. فهذا 

القـرار التـارخيي ال يشـكل فحسـب إجنـازا هامـا يف جمـال نـــزع 
السالح النووي، يف حد ذاته، بل إنه أيضـا يفتـح الطريـق أمـام 
الشروع يف مفاوضات بشأن استارت الثالثة، على حنو ما سبق 
ـــات املتحــدة وروســيا. كمــا نرحــب  االتفـاق عليـه بـني الوالي
باسـتعداد روسـيا، يف حالـة اإلبـــرام النــاجح ملعــاهدة اســتارت 
الثالثة، لزيادة ختفيض احلـدود القصـوى لعـدد الـرؤوس احلربيـة 
االستراتيجية اليت مت نشرها، إىل ٥٠٠ ١ رأس، حيث أن ذلك 
سيكون خطوة رئيسية من جـانب االحتـاد الروسـي والواليـات 

املتحدة حنو الوفاء بالتزاماما مبوجب املادة السادسة. 
ومثـة خطـر آخـر أصبحنـــا نواجهــه اآلن أيضــا، وهــو 
الضغـط املـتزايد لنشـر منظومـات دفـاع وطـين مـــن القذائــف. 
والذي يقلق أرمينيا حبق هو أن نشر هذه املنظومات ميكـن أن 
يـؤدي إىل حـدوث سـباق جديـد للتسـلح، وتعويـق سياســـات 
نـزع السـالح النـووي وعـدم االنتشـار، وخيلـق دوافـع جديــدة 
النتشار القذائف. ونأمل أن تأخذ الدول املعنية هـذه العوامـل 
يف االعتبـار قبـل أن تتخـذ خطـوات ميكـن أن تعـــرض للخطــر 
ــــف املضـــادة للقذائـــف  معــاهدة احلــد مــن منظومــات القذائ
التسيارية، األمر الذي من شأنه تقليص األمن العاملي بدال مـن 

تعزيزه. 
ولسـنا حباجـة إىل التـأكيد علـى أمهيـة الـــدور احليــوي 
الــذي تؤديــه الوكالــة الدوليــــة للطاقـــة الذريـــة يف التصـــدي 
للتحديــات الــيت يواجهــها اتمــع الــدويل يف جمــايل الســــالم 
والتنمية. فهذه الوكالة تسهم إسهاما فريدا يف خدمـة أغـراض 
السـالم والرخـاء العـامليني، عـن طريـــق منــع انتشــار األســلحة 
ــــزه، واملســـاعدة يف  النوويــة، وحتســني األمــان النــووي وتعزي
تطويـر االســـتخدامات الســلمية للتكنولوجيــا النوويــة لصــاحل 

التنمية املستدامة. 
وأود أن أتطـرق أوال إىل دور الوكالـــة يف الســعي إىل 
منـع انتشـار األسـلحة النوويـة. فعلـى الرغـم مـن إحـراز بعــض 
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التقدم يف ختفيض األسلحة النووية – وأخـص بـالذكر تصديـق 
االحتاد الروسي على اتفـاق اسـتارت الثانيـة – ال يزال اتمـع 
الدويل يشعر بقلق عميق حيـال التـهديد الكبـري الـذي تشـكله 

هذه األسلحة للسلم واألمن الدوليني. 
وأرمينيــا، تدليــال منــها علــى التزامــــها بنظـــام عـــدم 
االنتشـار، كـانت مـن بـني أوائـل املوقعـــني علــى الــربوتوكول 
اإلضايف. وعلى الرغم من شـواغلها األمنيـة املشـروعة، ختلـت 
فورا عن خيار االحتفاظ بأي نوع من أسلحة الدمار الشـامل 
على أراضيها. ويف ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩١، أي بعـد ثالثـة 
أيام فقط من إعالن أرمينيا استقالهلا، اعتمد الربملـان األرميـين 
قـرارا بـالتقيد مبعـاهدة عـدم االنتشـار. وبعـد وقـت قصـري مـــن 
ـــام ١٩٩٣، بوصفــها دولــة  انضمامـها رمسيـا للمعـاهدة، يف ع
غري حائزة لألسلحة النووية أبرمنا اتفاقا شامال للضمانات مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد أتاح لنا ذلك إعادة تفعيـل 
برناجمنا النووي السلمي مبساعدة الوكالـة، وحـل أزمـة الطاقـة 

الطاحنة اليت شهدها البلد. 
ونـدرك مجيعـا أن معـاهدة القـوات املسـلحة التقليديــة 
يف أوروبا متثل حجر الزاوية يف األمن األورويب. وكان تعديل 
املعـاهدة يف مؤمتـر قمـة منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبــا، يف 
ـــا يف ميــدان حتديــد  تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٩، إجنـازا هام
ـــــة. وقــــد شــــاركت أرمينيــــا بنشــــاط يف  األســـلحة التقليدي
ـــوة  املفاوضـات املتعلقـة بتعديـل تلـك املعـاهدة، باعتبارهـا خط
هامة حنو إرساء البيئة األمنية اجلديدة يف منطقتنا. وإىل جـانب 
ــــا  الـــدول األخـــرى األطـــراف يف املعـــاهدة، تعـــهدت أرميني
بالشــروع علــى وجــه الســــرعة يف تســـهيل إمتـــام إجـــراءات 
التصديـق الوطنيـة مـن أجـــل دخــول االتفــاق املتعلــق بتعديــل 
املعـاهدة حـيز النفـاذ بأسـرع مـا ميكـن. وحيدونـا األمـــل يف أن 
يسهم ما توفره معـاهدة القـوات املسـلحة التقليديـة يف أوروبـا 
من شفافية وقدرة على التنبؤ، يف تعزيز االستقرار اإلقليمي. 

أما مشكلة التراكم املقلق واالنتشار اجلامح لألسـلحة 
ـــة يف  الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـة، فقـد احتلـت مكـان األولوي
جدول األعمال الدويل على امتداد السـنوات األخـرية. وهـذه 
األولوية كانت نتيجة منطقية لآلثـار السـلبية الـيت نشـأت مـن 
التراكمات والتدفقات الكبرية هلـذا النـوع مـن األسـلحة. ويف 
هذا السياق، سـنؤيد مجيـع اجلـهود الـيت يبذهلـا اتمـع الـدويل 
علـى الصعـد الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة حلظـر تصنيــع 
ونقــل األســلحة الصغــرية بطــرق غــري مشــروعة. ويف األمـــم 
املتحـدة، مت االتفـاق علـى جمموعـات مـن توصيـات تدعـــو إىل 
اختاذ تدابري ملنع وختفيض انتشار األسلحة الصغـرية واألسـلحة 
ــــامي ١٩٩٧ و ١٩٩٩  اخلفيفــة، وجــاء ذلــك يف تقريــري ع
لفريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألسـلحة الصغـرية. وحنــن 
نعلـق أمهيـة كـــربى علــى مؤمتــر األمــم املتحــدة املقبــل املعــين 
باالجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الصغـرية واألسـلحة اخلفيفــة 

من مجيع جوانبه. 
وترحـب أرمينيـا بـتزايد الزخـم مـن أجـل التوصــل إىل 
حظر عاملي شامل إلنتـاج وتكديـس ونقـل واسـتعمال األلغـام 
املضادة لألفراد. كما نرحب بقرارات الوقف االختياري الـيت 
تعلنها فرادى الدول مـن طـرف واحـد إلنتـاج أو بيـع أو نقـل 
أو اســترياد أو اســتعمال األلغــام األرضيــة املضــــادة لألفـــراد. 
ــــة، والقيمـــة  وبغــض النظــر عــن االعتبــارات األمنيــة األرميني
الدفاعيــة لأللغــــام املضـــادة لألفـــراد، نؤمـــن بـــأن التكـــاليف 
اإلنسـانية واالجتماعيـة املترتبـة علـى وجـود األلغـام األرضيـــة، 
تفـوق كثـريا أمهيتـها العسـكرية. واشـتراك أرمينيـــا الكــامل يف 
اتفاقية أوتاوا يرن بتوفر مستوى مماثل مــن االلـتزام السياسـي 

لدى األطراف األخرى يف املنطقة بالتقيد باالتفاقية. 
إن أرمينيا ليست طرفا يف اتفاقية عام ١٩٨٠ املتعلقـة 
حبظر أو تقييد استعمال أسـلحة تقليديـة معينـة ميكـن اعتبارهـا 
مفرطة الضرر أو عشـوائية األثـر. ومـع ذلـك، تنظـر احلكومـة 
األرمينيــــة، يف الوقــــت احلــــايل، يف إمكانيــــة االنضمـــــام إىل 
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الـربوتوكول املعـدل الثـاين بشـأن األلغـام األرضيـة. ومـن هـــذا 
املنطلق، قررنا أن نقدم، على أساس طوعـي، التقريـر السـنوي 
املطلـوب مبوجـب املـادتني ١١ و ١٣، وأن نسـهم يف حتســـني 
تنسـيق وفعاليـة اإلجـراءات العامليـة املتعلقـة باأللغـام. ويف هـــذا 
الســياق، أود أن أشــــكر حكومـــة الواليـــات املتحـــدة علـــى 
استعدادها ملساعدة دول املنطقة يف مشروعات إنسـانية إلزالـة 
األلغام، وعلى تنظيمها، يف جورجيـا، برامـج تدريـب إنسـانية 
مشتركة إلزالة األلغام، لثـالث دول يف املنطقـة، كتدبـري لبنـاء 

الثقة واألمن يف املنطقة. 
ختاما، تتطلع أرمينيا إىل املشـاركة بنشـاط يف أعمـال 

اللجنة األوىل هذا العام. 
السيد كوتشينسكي (أوكرانيا) (تكلم باالنكليزية): 
باسم وفد أوكرانيا، امسحوا يل أن أهنـئ السـيد ميـا ثـان علـى 
توليه رئاسة اللجنة األوىل. وإننا لعلى ثقـة بـأن أعمـال جلنتنـا، 
بفضـل قيادتـه املـاهرة وبدعـم مجيـع الوفـود، سـتكون ناجحـــة 

ومثمرة. 
قبل أقل من شهر مضى انعقد يف األمم املتحدة حمفـل 
ـــاح مؤمتــر قمــة األلفيــة  بـارز كـان لـه مغـزى تـارخيي. فقـد أت
فرصة فريدة لرؤساء الدول واحلكومات ليعربوا عـن وجـهات 
نظرهم ويتبادلوا اآلراء بشأن أهـم التحديـات الـيت سـيواجهها 
اتمع الدويل عنـد منعطـف األلفيـة اجلديـدة. وقـد ثبـت مـرة 
أخـرى أن قضايـا السـلم واألمـن الدوليـني وحتديـــد األســلحة، 
ونزع السالح، ال تزال من بني األولويـات الـيت ال بـد مـن أن 

تتصدى هلا البشرية. 
وقبل عقد من الزمان، اعتمد اإلعالن املتعلـق بسـيادة 
الدولة يف أوكرانيا. ومبوجب هـذه الوثيقـة أعلـن بلـدي رمسيـا 
عن نيته يف التقيـد بثالثـة مبـادئ غـري نوويـة – وهـي أال تقبـل 
أسلحة نووية أو تنتجها أو حتوزها. وبتصفُّح تقـومي السـنوات 
العشر املاضية، ميكن التأكد من أن أوكرانيا كانت صادقـة يف 

وضــع هــذه املبــادئ موضــع املمارســة، مــن خــالل التزامـــها 
باملعاهدات ذات الصلة، املتعلقة بعدم انتشار األسلحة النوويـة 
ـــن  وختفيــض األســلحة النوويــة، والتــأكد يف نفــس الوقــت م
تنفيذها بدقة. وإزالة مجيع األسلحة النووية من إقليم أوكرانيـا 
قبل أكثر من أربع سنوات كانت حدثا هاما يف هذا السياق. 
ـــت  ونرحـب بتصديـق جملـس النـواب الروسـي، يف وق
سـابق مـن هـذا العـام، علـى معـــاهدة اســتارت الثانيــة، األمــر 
ــــة ختفيـــض  الــذي، يف اعتقادنــا، ســيوفر دفعــة جديــدة لعملي
األسلحة النووية من جانب الواليات املتحدة وروسيا. ونـرى 
أن ذلــك مــن شــأنه أيضــا أن يعطــــي زمخـــا إضافيـــا لعمليـــة 
التفاوض املتعلقة برتع السالح النووي، مبشاركة مجيع الـدول 

احلائزة لألسلحة النووية. 
ويف هــذا الســــياق، نـــود أن نشـــري إىل أن أوكرانيـــا 
ما زالت تتابع عن كثب التطـورات احمليطـة مبعـاهدة احلـد مـن 
منظومـات القذائـف املضـادة للقذائـف التسـيارية. ومـن جهـــة 
ـــد أن مســتقبل االتفاقــات الــيت تشــكل األســاس  نظرنـا، نعتق
للحفاظ على االستقرار االستراتيجي يف العامل يتوقف إىل حد 
بعيد على مصري هـذه املعـاهدة. ومـا برحـت أوكرانيـا ملتزمـة 
ــــة يف ضمـــان  ــذه املعــاهدة، اعترافــا منــها بقيمتــها اجلوهري

استمرارية عملية ختفيض األسلحة االستراتيجية. 
وقد قيم بلدي إجيابياً تصريح الرئيس كلينتـون بشـأن 
تــأجيل القــرار املتعلــق باســتحداث نظــام دفــاع وطــــين مـــن 
ــة  القذائـف. ويف الوقـت نفسـه، فـإن اللبـس الـذي حييـط بقضي
اخلالفــة يف معــاهدة احلــد مــن منظومــات القذائــف املضـــادة 
للقذائـف التسـيارية يشـكل، مـن وجهـــة نظرنــا، عــامال يؤثــر 

سلبا على سالمة املعاهدة وفعاليتها. 
ونرحـب بتصديـق االحتـاد الروســـي علــى مــا يســمى 
مبجموعة اتفاقات نيويورك امللحقة مبعـاهدة القذائـف املضـادة 
للقذائف التسيارية املوقعة يف عام ١٩٩٧، ونطالب األطـراف 
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األخرى بأن حتذو حذوه. وسـينظر الربملـان األوكـراين خـالل 
دورته الراهنة يف هذه الوثائق ونأمل يف أن يصدق عليها. 

ـــالدي بالتشــجيع إزاء النتيجــة الــيت خلــص  وتشـعر ب
إليها املؤمتر االستعراضي السادس للدول األطراف يف معـاهدة 
عدم انتشار األسلحة النووية. وممـا لـه أمهيـة خاصـة أن تكـون 
الوثيقــة اخلتاميــة انعكاســا التفــاق الــــدول اخلمـــس احلـــائزة 
لألسلحة النووية على اختاذ خطوات عملية أخـرى حنـو تنفيـذ 
املــادة السادســة. وحقيقــة أن الــدول األطــراف متكنــت مـــن 
ـــع  التوصـل إىل توافـق يف اآلراء علـى الوثيقـة اخلتاميـة ألمـر رائ
حقـاً، وال سـيما وأنـه قـد مضـــى ثالثــون عامــاً علــى دخــول 

معاهدة عدم االنتشار حيز النفاذ. 
ــاً يف اآلراء  ولقـد سـجلت الوثيقـة اخلتاميـة أيضـا توافق

بني الدول األطراف على أن إزالة األسلحة النووية هو 
�الضمـان الوحيـد املطلـق ضـــد اســتعمال أو 

التهديد باستعمال� 
هذه األسلحة. وبعبارة أخرى، فإن املذاهب النووية ومفـاهيم 
الـردع ليسـت كافيـة للقضـاء التـام علـى خطـر تكـــرار وقــوع 
حمرقـة نوويـة. ومـع ذلـك، نـدرك متـام اإلدراك أنـه علـى رغـــم 
الزخم الذي ولّده املؤمتر االستعراضي باجتـاه متابعـة األهـداف 
األخـرى لـرتع السـالح وعـدم االنتشـار، فـإن مجيـع املشـــاكل 
والصعوبات مل يتم التغلب عليها بعد، وأنه ينبغـي االضطـالع 
بالكثري من األعمال الكبرية بغية كفالة تنفيذ اخلطـوات املتفـق 

عليها يف املؤمتر. 
وتتضمــن الوثيقــة اخلتاميــة أيضــــا مســـألتني هـــامتني 
تتعلقـان مباشـرة مبؤمتـر نـزع السـالح مهـا: البـدء فـورا بــإجراء 
مفاوضـــات بشـــأن إبـــــرام معــــاهدة لوقــــف إنتــــاج املــــواد 
االنشـــطارية، بغـــرض إـــاء املفاوضـــات يف غضـــون مخــــس 
سـنوات، وضـرورة إنشـاء هيئـة فرعيـة مناســـبة. واملؤســف أن 
احلالـة داخـل مؤمتـــر نــزع الســالح تنبــئ بعــدم إحــراز تقــدم 

حقيقي، وأوكرانيا تشعر حقيقة بالقلق حيال ذلك. وال نـزال 
نعتقد بأن نتـائج املؤمتـر االسـتعراضي ملعـاهدة عـدم االنتشـار، 
٢٠٠٠ سيكون هلا اثـر إجيـايب علـى عمليـة التفـاوض يف إطـار 

مؤمتر نزع السالح. 
وال تزال بالدي تتقيد تقيـدًا صارمـاً بالتزاماـا عمـالً 
باتفاقيــة األســــلحة البيولوجيـــة. وحنـــن نعتقـــد بـــأن اختتـــام 
املفاوضات املتعلقة بربوتوكول التحقق التـابع لالتفاقيـة، ومـن 
مث تنفيـذه علـى حنـو فعـال وشـامل، خيـدم متامـاً مصـاحل اتمــع 

الدويل البعيدة األثر. 
ومن بني أولويات أوكرانيـا يف جمـال حتديـد األسـلحة 
ونــزع الســـالح التنفيـــذ الكـــامل التفاقيـــة حظـــر األســـلحة 
الكيميائيــة. وينبغــي عــدم ادخــار أي جــهد لتحقيــق هـــدف 
االتفاقية الرئيسي، أال وهو القضـاء الكـامل علـى أحـد أبغـض 
أنـــواع أســـلحة الدمـــار الشـــامل. واملـــهم توفـــري املســـــاعدة 
الضروريــة للــدول األطــراف يف جــهودها الراميــة إىل الوفـــاء 
باألطر الزمنية املتوخاة للقضاء على األسـلحة النوويـة ومرافـق 
ـــة الوطنيــة يف  اإلنتـاج ذات الصلـة. ويسـرين أن أؤكـد أن اهليئ
أوكرانيـا لتنفيـذ اتفاقيـة األســـلحة الكيميائيــة تواصــل تعاوــا 

املثمر مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية. 
ويف فترة التقاء األلفيتني، فإن املشاكل املتعلقة بأنواع 
معينة من األسلحة التقليدية، من قبيل األلغام األرضية املضـادة 
لألفراد، واألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، هلا من األمهيـة 
نفس املستوى الذي بلغته مسألتا عدم االنتشار والقضاء علـى 
ـــــة بــــأن املؤمتــــر  أســـلحة الدمـــار الشـــامل. وحنـــن علـــى ثق
االسـتعراضي للـدول األطـراف يف اتفاقيـة األسـلحة التقليديـــة، 
املعينة، ٢٠٠١ سيتخذ خطوات أخرى حنو التهميش املرحلي 
ـــــراد ودورهــــا يف املذاهــــب  لأللغـــام األرضيـــة املضـــادة لألف
العسكرية، وحنو احلماية الفعالية للمدنيني مـن اسـتعماهلا. ويف 
الوقت نفسه، تواصل أوكرانيا تكريس نفسها لتحقيـق هـدف 
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اتفاقية أوتاوا، أال وهو احلظر الكامل لأللغام األرضية املضـادة 
لألفراد. فأحكامها قيد التنفيذ يف بالدي. 

ونتشـاطر القلـق الـدويل تشـاطرا كـامال إزاء املشــاكل 
النامجة عن استمرار تزايد التجــارة غـري املشـروعة يف األسـلحة 
الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـة. وأوكرانيـا علـى اسـتعداد للقيـــام 
مبزيد من العمل اللتماس نــهج مقبولـة علـى حنـو مشـترك حلـل 
هذه املسألة املعقدة، وال سيما يف سياق عملية التحضري ملؤمتـر 
األمــم املتحــدة املعــين بالتجــارة غــري املشــروعة يف األســــلحة 
ــام ٢٠٠١.  اخلفيفـة واألسـلحة الصغـرية مـن مجيـع جوانبـها لع
وحنن على اقتناع بــأن املؤمتـر سـيتمكن مـن إجيـاد حلـول هلـذه 

املشكلة. 
ويف اخلتـام، أعـرب عـن أملنـا يف أن تشـهد الســـنوات 
ــــدة يف حتديـــد األســـلحة ونـــزع  املقبلــة إجنــازات هامــة جدي
السالح، األمر الذي ميـهد السـبيل أمـام إجيـاد عـامل أكـثر أمنـاً 
وأمانـــاً. وإننـــا علـــى اقتنـــاع بـــأن اللجنـــة األوىل ســــتواصل 

االضطالع بدور بارز يف هذا الصدد. 
ــــــة مولدوفـــــا) (تكلـــــم  السيــــد مــــورارو (مجهوري
باالنكليزيـــة): أود يف البدايـــة، أن أحـــذو حـــــذو املتكلمــــني 
الســابقني بتهنئــة الرئيــس وأعضــاء املكتــــب اآلخريـــن علـــى 
انتخام عن جـدارة. وإنـين علـى ثقـة بـأن مداوالتنـا سـتكون 
ناجحة حتت رئاسته. وأعـرب أيضـا عـن تقديـر وفدنـا للسـيد 
جايانثـا دانابـاال، وكيـل األمـني العـام لشـؤون نـــزع الســالح، 
على بيانه االفتتاحي وجهوده املتواصلة يف دعم نزع السالح. 
فيمـا ندخــل قرنــاً جديــدًا وألفيــة جديــدة، جيــب أن 
نكثف جهودنا لتعزيـز السـلم واألمـن الدوليـني. وحتقيقـاً هلـذا 
الغـرض، فـإن اسـتمرار إحـراز تقـدم يف جمـاالت نـزع الســالح 

وحتديد األسلحة وعدم االنتشار أمر حيوي على اإلطالق. 
ولقد أكد اتمع الـدويل بقـوة مـن جديـد هـذا العـام 
يف عـدد مـن احملـافل علـى أمهيـة عـدم االنتشـار ونـزع الســالح 

ـــدول األطــراف يف معــاهدة  النـووي. واملؤمتـر االسـتعراضي لل
عدم انتشار األسلحة النووية، لعام ٢٠٠٠ عزز بصفة خاصـة 
األحكـام األساسـية ملعـاهدة عـدم االنتشـــار النــووي بوصفــها 
صكاً يتصدى لألسلحة النووية ويـرّوج لعـدم االنتشـار ونـزع 
السـالح النوويـني. ويف الوقـت ذاتـه، فـإن التعـهد القـاطع مـــن 
الدول احلائزة لألسـلحة النوويـة بالقضـاء التـام علـى ترسـاناا 
النوويــة يوضــح أيضــا التزامــها بتنفيــذ املــادة السادســــة مـــن 
املعاهدة املتعلقة برتع السالح النووي. وهذا االلتزام التـارخيي 
ذو أمهية خاصة وال سيما، خالفاً للصكوك األخرى القانونيـة 
املتعــددة األطــراف الــيت حتظــر أســلحة الدمــــار الشـــامل، أن 
معاهدة عدم االنتشار ال حتظر األسلحة النووية يف حـد ذاـا، 
ـــة أعلــن  وإمنـا حتظـر انتشـارها فحسـب. ويف مؤمتـر قمـة األلفي
زعماء العامل أيضاً عـن عزمـهم علـى السـعي إىل القضـاء علـى 

أسلحة الدمار الشامل، مبا يف ذلك األسلحة النووية. 
وترحـب مجهوريـة مولدوفـا ـذه التطـورات اإلجيابيــة 
اهلامة، وتعترب أــا متثـل فرصـاً ممتـازة إلحـراز تقـدم رئيسـي يف 
ــــزع الســـالح وعـــدم االنتشـــار يف القـــرن احلـــادي  ميــدان ن
والعشرين. ويف رأينا أنه يتحتم أن نبين علـى هـذا الزخـم وأن 
خنطـو خطـوات عمليـة لتنفيـــذ جمموعــة القــرارات املتخــذة يف 

املؤمتر االستعراضي السادس ملعاهدة عدم االنتشار. 
ومن هذا املنظور تدعو مجهورية مولدوفا إىل التغلـب 
علـى اجلمـود الـذي أصـــاب املفاوضــات املتعلقــة باملعــاهدات 
ذات الصلـة بدعـم عـدم االنتشـار النـووي، وإظـهار مزيـد مـن 
املواقـف البنـاءة يف إطـار مؤمتـر نـــزع الســالح. ويف رأينــا، أن 
ذلك سيوجد مقدمات مواتيـة تـؤدي إىل اعتمـاد تدابـري لـرتع 
السـالح النـــووي يف املســتقبل قابلــة للتنفيــذ وممكــن التحقــق 

منها. 
وتشـعر مجهوريـة مولدوفـا بـالقلق إزاء إمكانيـة إعاقـــة 
عملية نزع السالح النووي بشكل خطـري نتيجـة لعـدم التقـدم 
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ـــامل للتجــارب النوويــة حــيز  حنـو دخـول معـاهدة احلظـر الش
ـــاهدة القذائــف املضــادة  النفـاذ وبسـبب اخلالفـات املتعلقـة مبع
للقذائـف التســـيارية. ولــذا فإننــا ندعــو مجيــع الــدول الــالزم 
توقيعها وتصديقها علـى املعـاهدة لدخوهلـا حـيز النفـاذ إىل أن 
توقع وتصدق عليــها يف أقـرب وقـت ممكـن. وعليـها يف نفـس 
الوقـت أن تعيـد التـأكيد علـى دور معـاهدة القذائـف املضـــادة 
للقذائـف التسـيارية بوصفـها حجـــر الزاويــة يف حتقيــق الســلم 

واالستقرار االستراتيجي على املستوى الدويل. 
وتؤيـد مجهوريـة مولدوفـا الشـــفافية يف جمــال التســلح 
كـأداة هامـة لتوطيـد السـلم واألمـن الدوليـني. ونتشـاطر متامـــا 
الـرأي القـائل بـأن توفـر درجـــة عاليــة مــن الشــفافية يف جمــال 
التسلح يسهم إسهاما كبريا يف بناء الثقـة واألمـن بـني الـدول، 
وأن سـجل األمـم املتحـــدة لألســلحة التقليديــة ونظــام األمــم 
املتحدة لإلبالغ املنتظم عن هذه األسلحة يشكل خطوة هامة 
إىل األمام لتعزيز الشـفافية يف األمـور العسـكرية. وقـد قدمـت 
مولدوفا هذا العام البيانات واملعلومات اليت طلبت منها بشــأن 
ـــذا العمــل يف املســتقبل،  اإلنفـاق العسـكري، وسـتمضي يف ه

دف حتقيق املشاركة العاملية. 
وبينما تركز معظم اجلهود املبذولة لتحديـد األسـلحة 
على أسلحة الدمـار الشـامل واألسـلحة التقليديـة الثقيلـة، فـإن 
األســلحة الصغــرية واألســلحة اخلفيفــة املصممــة لالســـتعمال 
العسكري تعترب مسؤولة عن قتل وجرح اآلالف مـن األبريـاء 
ـــاء العــامل. ونؤيــد الــرأي  يف الصراعـات املسـلحة يف مجيـع أحن
القائل بأن انتشـار األسـلحة الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـة أحـد 
ـــة  األعـراض الكثـرية لزيـادة الصراعـات داخـل الـدول منـذ اي
احلرب الباردة. وعلى الرغـم مـن أن تراكـم األسـلحة اخلفيفـة 
واألسـلحة الصغـرية وتداوهلـا علـى حنـو غـري مشـروع ليــس يف 
حـد ذاتـه هـو السـبب يف انتشـار الصراعـات، فـإن اإلفــراط يف 
تكديسـها أدى إىل تفـاقم الصراعـات الداخليـة، وعقـد عمليـــة 

بنـاء السـالم وقـوض اتفاقـات الســـالم يف كثــري مــن البلــدان، 
ومنها بلدي. 

ـــن  ويف بلــدان عديــدة، وخاصــة البلــدان املتضــررة م
احلركـــات االنفصاليـــة، تســـرق خمزونـــات األســـلحة لكـــــي 
تســتعملها اجلماعــات شــبه العســكرية، أو تبــاع إىل جــــانب 
األســلحة املنتجــة بشــكل غــري مشــــروع يف منـــاطق أخـــرى 
للصـراع. وهـذه الظـاهرة هـي السـمة الـــيت تتســم ــا منطقــة 
ترانسدينستربيان يف مجهورية مولدوفا، اليت يتحكم فيها نظـام 
انفصايل. وهذه املنطقة تعج باألسـلحة ويف السـنوات األخـرية 
سجل إنتاج غري مشروع ألنواع خمتلفة من األسـلحة يف هـذه 
املنطقة مبا فيها األسـلحة الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـة واأللغـام 
األرضيـة املضـادة لألفـراد. وعـن طريـق بلـدان ثالثـــة، وصلــت 
هذه األنواع من األسلحة إىل مناطق الصراع األخـرى، لدعـم 
اجلماعـــات اإلرهابيـــة واإلجراميـــة فضـــــال عــــن احلركــــات 

االنفصالية. 
ويف نفــس الوقــت، تتكــدس كميــات ضخمــــة مـــن 
األسـلحة مبـا يف ذلـك األسـلحة الـيت تشـملها معـاهدة القــوات 
املسلحة التقليدية يف أوروبا وتلك الـيت ال تشـملها املعـاهدة – 
وما زالت معدات حمدودة مملوكـة للقـوات األجنبيـة موجـودة 
هناك. وسجلت حاالت لتسـرب أسـلحة مـن هـذه الكميـات 
إىل احلركـات االنفصاليـة شـبه العسـكرية. ولذلـك فمـن املــهم 
للغايـة اختـاذ تدابـري ـدف إىل ســـحب الترســانات العســكرية 
األجنبيـة والقـوات األجنبيـة مـــن أراضــي مجهوريــة مولدوفــا، 
ـــرار مؤمتــر قمــة اســطنبول. وأود يف هــذا الصــدد أن  وفقـا لق
أعـرب عـن امتناننـا للمســاعدة املاليــة املقدمــة مــن عــدد مــن 
الـدول مـــن أجــل إزالــة أو ســحب األســلحة والذخــائر الــيت 

أشرت إليها. 
وإذ أخذنـا يف اعتبارنـا أيضـا املوقـف املعقـــد يف إقليــم 
ترانسدينستربيان، فإن حكومة مولدوفـا تتخـذ تدابـري لتشـديد 
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التشــريعات الوطنيــة اخلاصــة بالرقابــة علــى الصـــادرات. ويف 
ـــا ينظــم االجتــار يف  العـام املـاضي اعتمـد برملـان مولدوفـا قانون
املعدات غري املشروعة. وعلى الرغم من أن التشريع ال يشــمل 
حاليا إقليم ترانسدينسـتربيان، فقـد أنشـأت احلكومـة مكـاتب 
متنقلــة للجمــارك علــى طــول احلــــدود مـــع ذلـــك اإلقليـــم. 
وسـتكلف هـذه املكـاتب أيضـا مبراقبـة تنفيـذ القـــانون اجلديــد 

اخلاص بالرقابة على التصدير واالسترياد. 
إن األبعـاد الـيت ينطـوي عليـها التـهديد الـذي تشــكله 
األسـلحة الصغـرية يقتضـي منـا العمـــل علــى النطــاق العــاملي. 
وهلـذا تؤيـد مجهوريـة مولدوفـا بقـوة اجلـهود املبذولـــة إلنشــاء 
آليـات دوليـة فعالـــة ملنــع نقــل تلــك األســلحة، وال ســيما يف 
مناطق الصراع ويف حاالت ما بعد انتهاء الصـراع. وسـيكون 
املؤمتر الدويل املعين باالجتار غري املشروع يف األسلحة الصغرية 
واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع جوانبـه، الـذي سـيعقد يف العـــام 
القـادم، فرصـة هامــة ملعاجلــة هــذا املوضــوع عالجــا شــامال. 
ونـأمل أن يتفـق علـى اختـاذ خطـة عمـــل حمــددة يف الســياقات 

العاملية واإلقليمية والوطنية. 
وتؤيـد مجهوريـة مولدوفـا تـأييدا تامـا جـــهود اتمــع 
الدويل لتعزيز الصكوك القانونية املتعددة األطراف اليت ـدف 
إىل خفـض معانـاة املقـاتلني واملدنيـني يف الصراعـات املســلحة. 
ــــام ٢٠٠٠  وهلــذا انضمــت مولدوفــا يف ٨ أيلــول/ســبتمرب ع
التفاقية عام ١٩٨٠ املتعلقة بأسلحة تقليديـة معينـة، ووافقـت 
علــى االلــتزام بربوتوكوالــا األربعــة. وعــالوة علــى ذلــك، 
ـــوا املتعلقــة  صـدق برملـان مولدوفـا هـذا العـام علـى اتفاقيـة أوت
باأللغــام األرضيــة املضــادة لألفــراد. ومــا برحــت املشــــاركة 

الكاملـة مـن جـانب مجيـع الـــدول، مبــا فيــها الــدول الكبــرية، 
وامتثاهلـا تشـكل شـروطا مســـبقة أساســية لضمــان فعاليــة أي 
نظـام لـرتع السـالح. ولذلـك فإننـا نناشـد مجيـــع الــدول الــيت 
مل تفعل ذلك بعد أن تتخذ مجيـع التدابـري لكـي تصبـح أطرافـا 

يف هذه االتفاقيات اهلامة. 
ويف اخلتام أود أن أؤكد على أن اجلهود املبذولة على 
املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية لكبـح انتشـار األسـلحة 
الصغــرية واألســلحة اخلفيفــة واالجتــار فيــها علــى حنــــو غـــري 
مشروع، وحظر أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها عشوائية 
األثـر، ومنـها األلغـام األرضيـــة املضــادة لألفــراد، ال ميكــن أن 
حتقق النجاح إال باملساعدة والتعاون الدوليـني. ولذلـك يتعـني 
علـى اتمـع الـدويل أن يعبـئ التمويـل الضـروري لكــي يوفــر 
التمويـل الـالزم واملسـاعدة التقنيـة جلميـع البلـــدان، وال ســيما 
للبلدان اليت حتتاجهما، حىت تكون البلـدان املتضـررة يف وضـع 
أفضـل ميكنـها مـن تنفيـــذ التحديــد الفعــال هلــذه األســلحة أو 

إزالتها. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنسـية): أذكِّـــر األعضــاء 
بأن آخر موعد لتقدمي مشاريع القـرارات قـد حتـدد يف السـاعة 
ـــوم غــد، اجلمعــة ١٣ تشــرين األول/أكتوبــر.  ١٨/٠٠ مـن ي
ـــى  وسـيتم التقيـد بدقـة ـذا املوعـد. وإنـين أحـث األعضـاء عل

تقدمي مشاريع القرارات بأسرع ما ميكن. 
رفعت اجللسة الساعة ١٧/٤٥. 

  

 


