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اللجنة األوىل 

اجللسة ٢٢ 
األربعاء، ٢٥ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠، الساعة ١٥/٠٠ 

نيويورك 

احملاضر 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 
افتتحت اجللسة الساعة ١٥/٣٥. 
البنود ٦٥ إىل ٨١ من جدول األعمال 

البــت يف مجيــع مشــاريع القــرارات املقدمــة يف إطــار مجيـــع 
البنود 

الرئيس (تكلم باالنكليزية): كما ذكرت يوم االثنني 
٢٣ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠، تشـرع اللجنـة بعـد ظـــهر 
اليوم يف البت يف مشاريع القرارات اليت تتضمنها ورقـة العمـل 
غــري الرمسيــة رقــم ١ حســب الــترتيب التــــايل: اموعـــة ١، 
 A/C.1/55/L.7 األســـــلحة النوويـــــة، مشـــــــاريع القــــــرارات
 A/C.1/55/L.40/Rev.1 و A/C.1/55/L.36 و A/C.1/55/L.8 و
و A/C.1/55/L.45/Rev.1. باإلضافـــة إىل ذلـــك، إن مل يكـــــن 
هنــــاك اعــــــتراض، ســـــتبت اللجنـــــة يف مشـــــروع القـــــرار 
A/C.1/55/L.16، املعنـون �إنشـاء منطقـة خاليـة مـن األســـلحة 

النووية يف منطقة الشرق األوسط�. ال أرى أي اعتراض. 
تقرر ذلك. 

الرئيس (تكلم باالنكليزية): يف اموعـة ٢، أسـلحة 
الدمــار الشــــامل األخـــرى، ســـنبت يف مشـــروعي القراريـــن 

A/C.1/55/L.18 و A/C.1/55/L.20؛ ويف اموعـــــــــــــــــــة ٤، 

األســـــلحة التقليديـــــة، ســـــــنبت يف مشــــــروعي القراريــــــن 
 .A/C.1/55/L.50 و A/C.1/55/L.38/Rev.1

وملا كان مشروع القـرار A/C.1/55/L.16 غـري جـاهز 
بعد للبت فيه يف هذه اجللسة، سيكون علينـا أن ننتظـر إىل أن 

تشري الوفود إىل استعدادها للبت فيه. 
ـــرارات، أود  وقبـل أن أنتقـل إىل البـت يف مشـاريع الق
أن أستعرض مرة أخرى اإلجـراءات الـيت حددـا يـوم االثنـني 
هلـذه املرحلـة مـن عمـل اللجنـة. يف بدايـة كـل جلســـة ســتتاح 
الفرصـة للوفـود لكـي تعـرض مشـروعات القـــرارات املنقحــة. 
وعندئذ أعطي الكلمة للوفـود الـيت ترغـب يف اإلدالء ببيانـات 
أو تعليقــات عامــة، عــدا تعليــل موقفــها أو تصويتــها، علــــى 

مشاريع القرارات يف جمموعة معينة. 
وبعد ذلك، تتوىل الوفـود تعليـل موقفـها أو تصويتـها 

على مشاريع القرارات قبل البت فيها. 



200-70873

A/C.1/55/PV.22

وبعـد أن تبـت اللجنـة يف مشـروع قـرار مـا، ســأعطي 
الكلمة للوفود اليت ترغب يف تعليــل موقفـها أو تصويتـها علـى 

مشروع القرار الذي جرى البت فيه للتو. 
وبالتـايل، سـتتاح للوفـــود فرصتــان لتعليــل التصويــت 
أو املواقـف إزاء مشـروع قـرار معـــني: قبــل إجــراء التصويــت 
وبعده. ومبوجب النظام الداخلي، ال يسـمح ملقدمـي مشـاريع 
القــرارات بــاإلدالء ببيانــات لتعليــل التصويــت، وال ميكنـــهم 
إال اإلدالء ببيانات أو تعليقات عامـة علـى مشـاريع القـرارات 

يف جمموعات معينة يف بداية اجللسة. 
ــــرة أخـــرى أن أحـــث  وتفاديــا لســوء الفــهم، أود م
الوفـود الـيت ترغـب يف طلـب تصويـت مسـجل علـى مشــروع 
قـرار معـني أن تتكـرم بـإبالغ األمانـة العامـــة بنيتــها قبــل بــدء 

اللجنة يف البت يف أية جمموعة. 
وفيما يتعلق بأي تأجيل للبـت يف أي مشـروع قـرار، 
جيب على الوفـود أن تبلـغ األمانـة العامـة بذلـك مقدمـا. ومـع 
ذلـك، جيـب أن نبـذل مجيـع اجلـهود، بقـدر املســـتطاع، لكــي 

نتحاشى اللجوء إىل تأجيل البت يف أي مشروع قرار. 
وأرجـو أن تكـون هـــذه اإلجــراءات واضحــة جلميــع 

أعضاء اللجنة. 
أعطــي الكلمــة أوال للوفــود الــيت ترغــب يف عــــرض 

مشاريع القرارات املنقحة. 
ـــــــوب أفريقيــــــا) (تكلــــــم  الســـــيد دو بريـــــز (جن
باالنكليزية): أود أوال أن أعرض اقتراحـا تقنيـا علـى مشـروع 
القــــرار A/C.1/55/L.20، املعنــــون �تدابــــري لدعــــم ســــــلطة 
بروتوكـول جنيـف لعـام �١٩٢٥، الـذي سـيجري النظـر فيـه 

يف إطار اموعة ٢. 
منذ أن عرضت جنوب أفريقيا مشـروع القـرار هـذا، 
بوصفها رئيسة حركة عـدم االحنيـاز، اسـترعى انتباهنـا إىل أن 

دولـة أخـرى طرفـا يف بروتوكـول جنيـف سـحبت حتفظــها يف 
ـــة  أيــار/مــايو مــن هــذا العــام. وتــرد هــذه املعلومــة يف الوثيق
ـــه الــواجب ــذه اخلطــوة  A/55/15/Add.1. فلكـي ننـوه التنوي

اهلامة، يقترح أن يستعاض عن عبارة �إحـدى� يف الفقـرة ٢ 
من منطوق مشروع القرار A/C.1/55/L.20، بعبارة �اثنان�. 

وبالتايل، يصبح نص الفقرة ٢ من املنطوق كما يلي: 
�تالحـظ مـع التقديـر مـا قـام بـه اثنـــان مــن 
البلدان األطراف مؤخرا مـن سـحب حتفظامـا علـى 

بروتوكول جنيف�. 
وباسم مقدمي مشروع القـرار، أطلـب مـرة أخـرى أن يعتمـد 

بأقصى تأييد. 
وأود أن أعـرض كذلـك نسـخة منقحـة مـن مشــروع 
القـــرار A/C.1/55/L.38، املعنـــون �االجتـــار غـــــري املشــــروع 
باألســلحة الصغــرية واألســلحة اخلفيفــة� واملعمــــم باعتبـــاره 
الوثيقـة A/C.1/55/L.38/Rev.1. وسـيجري النظـر يف مشـــروع 

القرار ذاك يف إطار اموعة ٤. 
ولكي نوضح املطلوب من األمني العـام يف مشـاوراته 
بشأن دور األمم املتحــدة، يتفـق مقدمـو مشـروع القـرار علـى 
ـــن املنطــوق، واســتعمال  تنقيـح اجلـزء األخـري مـن الفقـرة ١ م
نفس الصيغة اليت اعتمـدت دون تصويـت يف الدورتـني الثالثـة 
واخلمسني والرابعة واخلمسني. ويصبح ذلك النص كما يلي: 
�دور األمم املتحدة يف جمال مجع املعلومـات 
بشــأن االجتــــار غـــري املشـــروع باألســـلحة الصغـــرية 

واألسلحة اخلفيفة ومقارنتها وتبادهلا ونشرها�. 
ويوافــق مقدمــو مشــروع القــرار علــى إجــراء هــــذا 
التغيــري، ويــأملون يف إمكــــان اعتمـــاد مشـــروع القـــرار دون 
تصويــت مــرة أخــرى بعــــد إجـــراء هـــذا التغيـــري الطفيـــف، 

كما كان احلال مع القرارات يف الدورات السابقة. 
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السيد إخنسيخان (منغوليا) (تكلــم باالنكليزيـة): أود 
أن أعرض مشروع القرار A/C.1/55/L.40/Rev.1. بعد إجـراء 
مشاورات مع الوفود املعنيـة عقـب تعميـم النسـخة األوىل مـن 
مشروع القرار وعرضـها يف اللجنـة، جـرى إدخـال التغيـريات 

الثالثة التالية. 
كـان هنـاك طلـب يف الفقـرة السادســـة مــن الديباجــة 
بإيضاح أن القرار املذكـور هـو قـرار اجلمعيـة العامـة ٧٧/٥٣ 

دال. وبالتايل يصبح نص مشروع الفقرة كما يلي: 
�وإذ ترحـب بالتدابـــري الــيت اختــذت لتنفيــذ 
ـــــــن الوطــــــين  القـــــرار ٧٧/٥٣ دال علـــــى الصعيدي

والدويل�. 
ويتعلـق التغيـري الثـاين بـــالفقرة الســابعة مــن الديباجــة 
ونوضـح فيـها أن اإلشـارة الـواردة يف مشـــروع القــرار احلــايل 
ـــة ملؤمتــر األطــراف يف معــاهدة عــدم  تعـود إىل الوثيقـة اخلتامي
انتشار األسلحة النووية السـتعراض املعـاهدة، وللفقـرة ٨ مـن 
الفرع املتعلق باملادة السابعة من املعاهدة. وبالتايل يصبح نـص 

الفقرة املنقحة من الديباجة كما يلي: 
�وإذ تشـــــري إىل أن مؤمتـــــر األطــــــراف يف 
معـاهدة عـــدم انتشــار األســلحة النوويــة الســتعراض 
املعـاهدة عـام ٢٠٠٠ الـذي عقـد مبقـر األمـم املتحـدة 
يف الفـترة مـن ٢٤ نيســـان/أبريــل إىل ١٩ أيــار/مــايو 
٢٠٠٠ رحـب، يف وثيقتـه اخلتاميـة يف الفقـــرة ٨ مــن 
القسـم املتعلـق باملـادة السـابعة مـن املعـــاهدة، بــإعالن 
منغوليــا عــن مركزهــا كدولــة خاليــة مــن األســـلحة 
النووية وأحاط علما باعتماد الربملان املنغـويل لتشـريع 

حيدد ذلك املركز وينظمه�. 
والتغيري الثالث يتعلق بالفقرة ٤ من منطـوق مشـروع 
القــرار A/C.1/55/L.40. لقــد اقــترح أنــه جيــــب اإلشـــارة إىل 
ـــرار بــدال مــن منطوقــه.  جملـس األمـن يف ديباجـة مشـروع الق

ـــة علــى أن يكــون نــص  وجـرت املوافقـة فيمـا يتعلـق بالصياغ
الفقـرة اجلديـدة يف الديباجـة، وهـي اآلن الفقـرة العاشـــرة مــن 

الديباجة، كما يلي: 
�وإذ حتيط علما أيضا بأن البيان املشترك قد 
أحالتـه الـدول اخلمـس احلـــائزة لألســلحة النوويــة إىل 

جملس األمن�. 
وذه اإلضافة، حتذف الفقرة ٤ من منطوق مشـروع 
القرار A/C.1/55/L.40. وسيمتنع وفد بلدي عن التعليـق علـى 
مضمـون هـذا التنقيـح، الغـين عـن التفسـري. وهكـذا ســيتضمن 
مشروع القرار تسع فقرات يف املنطوق بدال من ١٠ فقرات. 
ويف اخلتام، أود أن أعرب مرة أخرى عن تقدير وفـد 
ـــة، والتفــاهم والتعــاون الــيت وجدهــا  بلـدي لـروح حسـن الني
ــد أن  خـالل املشـاورات بشـأن صياغـة مشـروع القـرار. ونعتق
مشروع القرار ليس خالفيا، بل هـو بنـاء وتطلعـي. واعتمـاده 
ـــا املســامهة يف حتقيــق أهــداف عــدم  وتنفيـذه سـيتيحان ملنغولي
ــاألحداث  االنتشـار، واملزيـد مـن القـدرة علـى إمكانيـة التنبـؤ ب
واالستقرار يف منطقتنا. ولذلك، يعرب وفد بلدي عـن األمـل 

يف أن يعتمد مشروع القرار بتوافق اآلراء. 
الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة اآلن 
للوفـود الراغبـة يف اإلدالء ببيانـات أو بتعليقـــات عامــة بشــأن 

مشاريع القرارات الواردة يف اموعة ١، األسلحة النووية. 
السيد سوتار (اململكة املتحدة) (تكلــم باالنكليزيـة): 
طلبـت الكلمـة ألبـرز باختصـار النـهج العـام للمملكـة املتحـدة 
لــدى نظرنــا يف مشــاريع القــرارات الــواردة يف اموعـــة ١، 

املتعلقة برتع السالح النووي. 
لدى عرض أول مشروع من مشـاريع القـرارات الـيت 
تقترحون، سيدي الرئيـس، أن تبـت اللجنـة فيـها اليـوم، وهـو 
مشـروع القـرار A/C.1/55/L.7، املعنـون �مؤمتـر األطــراف يف 
معـاهدة عـدم انتشـار األســـلحة النوويــة الســتعراض املعــاهدة 
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ـــيت  عـام �٢٠٠٠ أشـار ممثـل اجلزائـر إىل اإلجنـازات الكبـرية ال
حققها ذلك املؤمتر. وأقتبس ما يلي: 

�إن االســـتعراض املتـــوازن لتنفيـــذ أحكــــام 
املعـاهدة منـذ متديدهـا يف عـام ١٩٩٥ إىل أجـــل غــري 
مسمى، واالتفــاق بشـأن اخلطـوات الواقعيـة والعمليـة 
ـــز عمليــة نــزع األســلحة النوويــة وعــدم  لزيـادة تعزي
انتشـارها، وتعزيـــز التعــاون يف جمــال تســخري الطاقــة 
النووية لألغراض السلمية، فضــال عـن االتفـاق بشـأن 
ـــاهدة،  حتسـني فعاليـة عمليـة االسـتعراض احملسـنة للمع
 .(A/C.1/55/PV.15) كلها يف الواقع إجنازات رائعة�
ـــالفعل إجنــازات كبــرية، وأود أن أعــرب عــن  هـذه ب
التقدير هنا للسفري بعلـي علـى مسـامهته الشـخصية البـارزة يف 

حتقيق تلك النتيجة. 
والوثيقـة اخلتاميـة للمؤمتـر االســـتعراضي لعــام ٢٠٠٠ 
ـــدد مــن اخلطــوات العمليــة  تطـرح، بطريقـة متوازنـة، اختـاذ ع
لتحقيق إزالة األسلحة النووية على الصعيـد العـاملي. واململكـة 
املتحدة تؤيد كـل هـذه اإلجنـازات. ونعتقـد أيضـا أن وجـوب 
ترحيب اجلمعية العامة بنتيجة املؤمتر أمر، كمــا هـو مقـترح يف 
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ولقد عرض على اللجنة عــدد مـن مشـاريع القـرارات 
األخرى اليت، كما يدعي واضعوها، تسـعى إىل إظـهار نتيجـة 
ــــة مـــن الوثيقـــة اخلتاميـــة الســـتحداث  املؤمتــر بــإدراج صياغ
القـرارات مـــن ســنوات ســابقة. ومــع احــترام نوايــا واضعــي 
مشاريع القرارات هذه، ال بد من أن أبدي احلـذر حياهلـا. إن 
الذيـن حضـروا املؤمتـر االسـتعراضي مـن بيننـا حنـن املوجوديـــن 
هنـا يذكـرون متامـا أن الوثيقـة اخلتاميـة كــانت نتيجــة تســوية 
حتققـت بعـد عنـاء. وهـذه التسـويات تتعـرض خلطـر التقويــض 
ـــة أو إذا  إذا اقتبسـت صيـغ مـن الوثيقـة اخلتاميـة بطريقـة انتقائي
تعرضـت لتفسـريات مل يتفـق واضعـــو الوثيقــة اخلتاميــة عليــها 

خــالل املؤمتــر االســتعراضي نفســه. وهلــذا الســبب، ســــتقرر 
ـــزع الســالح  اململكـة املتحـدة موقفـها مـن مشـاريع قـرارات ن
النووي األخرى املعروضـة علـى اللجنـة بعـد أن جتـري تقييمـا 

عن مدى صدق إظهارها لنص وروح الوثيقة اخلتامية. 
السـيد بنتـيز فريســـون (كوبــا) (تكلــم باإلســبانية): 
طلـب وفـد بلـدي الكلمـة لـــإلدالء ببيــان عــام يف إطــار هــذه 
ـــرارات، واهلــدف هــو مــرة أخــرى  اموعـة مـن مشـاريع الق
تسجيل موقفنا من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية. إننـا 
ـــن املالئــم اإلدالء ــذا البيــان العــام لنتجنــب إىل  نعتـرب أنـه م
أقصى حد ممكن ضرورة التقدم بتعليـالت متكـررة للتصويـت 
عندمـا تبـت اللجنـة يف مشـاريع القـرارات والفقـرات املنفصلــة 
الـواردة يف هـذه اموعـــة الــيت تشــري بطريقــة أو بــأخرى إىل 
معـاهدة عـدم االنتشـار. ومـــع ذلــك، فإننــا حنتفــظ بــاحلق يف 
اإلدالء بتعليالت إضافية بشأن تصديقات حمددة عندما تطرح 
مشــاريع قــرارات أو فقــرات معينــة تشــري إىل معــاهدة عـــدم 

االنتشار، إذا رأينا من املناسب القيام بذلك. 
إن أحكـــام معـــاهدة عـــدم االنتشـــار مـــــن الناحيــــة 
ــى  األساسـية متييزيـة وانتقائيـة ألـا تضفـي الطـابع الشـرعي عل
حيازة األسلحة النووية لدى خنبة مـن بلـدان النـادي. والـدول 
النوويــة الــيت تضفــي عليــها معــاهدة عــدم االنتشــار الطــــابع 
الشــرعي ليســت ملزمــة حــىت بإخضــاع منشــآا وترســانتها 
النووية للضمانات الدولية. كما أنـه ال يوجـد أي حظـر علـى 
االنتشار األفقي لألسلحة النووية، مما جيعل من املمكن للــدول 
النوويـة املعـترف ـا علـى هـذا النحـو يف املعـاهدة أن تطورهــا 
نوعيا بشكل مستمر. تلك هي األسباب اليت دعـت كوبـا إىل 
ــــق حـــىت اآلن علـــى معـــاهدة عـــدم  عــدم التوقيــع أو التصدي
ـــووي. وبلدنــا ســيواصل، بطريقــة شــفافة متامــا،  االنتشـار الن
تطوير برناجمه النووية لألغـراض السـلمية وسـيظل يعمـل دون 
كلـل مـن أجـــل نــزع الســالح النــووي والقضــاء التــام علــى 

األسلحة النووية. 
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ومع أن كوبا ليست طرفا يف معاهدة عدم االنتشـار، 
فـإن كـل منشـــآا النوويــة خاضعــة اآلن لترتيبــات ضمانــات 
الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، الـيت نلـتزم ـا التزامـا صارمـا. 
ــــب يف املؤمتـــر االســـتعراضي  وقــرار كوبــا باالشــتراك كمراق
السادس ملعاهدة عدم االنتشار دلل مرة أخرى علـى االهتمـام 
واجلديـة اللذيـن يتحلـى مـا بلـدي لـــدى التعــامل مــع مجيــع 

املسائل املتعلقة برتع السالح وعدم االنتشار. 
لقد أحطنا علمـا علـى النحـو الواجـب بنتيجـة املؤمتـر 
السـادس ونـــأمل ونتوقــع أن ترقــى الــدول احلــائزة لألســلحة 
النوويــة إىل مســتوى االلتزامــات احملــددة الــيت أخذــا علــــى 
عاتقها. وبعض الدول، وهي أقلية حلسـن احلـظ، أعربـت عـن 
ــــر االســـتعراضي  قــدر كبــري مــن التفــاؤل بشــأن نتــائج املؤمت
السادس. وكوبا حتترم احتراما تاما حق كل بلد يف أن تكـون 
لـه تقييماتـه اخلاصـة. وكمـا نـرى ليـس هنـاك أسـاس للشـــعور 
بالرضى عن النفس عندما نرى باستمرار عدم وجـود مواعيـد 
ائية للتخلص من األسـلحة النوويـة املتبقيـة الـيت يبلـغ عددهـا 

٠٠٠ ٣٥ سالح نووي ددنا مجيعا اليوم. 
هلــذه األســباب، لــن تصــوت كوبــا تــأييدا ملشـــاريع 
قـرارات حمـددة وفقـرات منفصلـة يف هـذه اموعـة الـيت تشــري 

إىل معاهدة عدم االنتشار النووي وال تتفق مع مواقفنا. 
السـيد ويسـتدال (كنـدا) (تكلـم باالنكليزيـة): إنـــين 
آخـذ الكلمـة ألؤيـد مشـروع القـرار A/C.1./55/L.7، املعنــون 
�مؤمتـر األطـراف يف معـاهدة عـدم انتشـــار األســلحة النوويــة 
الستعراض املعاهدة عام �٢٠٠٠. وأهنئ سفري اجلزائر بعلـي 
على رئاسته املاهرة للغاية وقيادته للمؤمتر االسـتعراضي البـارز 
ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، الذي أســفر هـذا الربيـع 
هنا يف هذا املقر، عن إعالن صدر بتوافق اآلراء ويعـد معلمـا، 
ـــل وبرنــامج مثــري للعمــل املتعــدد  وهـو عمـل مل يسـبق لـه مثي
ــذه   األطـراف والثنـائي املتعلـق باألسـلحة النوويـة حنـو الوفـاء

املعاهدة احليوية. إن التشكك الواسـع االنتشـار جـرى تبديـده 
ووعـد عـام ١٩٩٥ باسـتدامة احملاسـبة قـــد حفــظ وولــد أمــل 

جديد. 
ـــا يف  إنــين أعلــم أن بعــض الــدول هنــا ليســت أطراف
ـــاهدة ختــدم  معـاهدة عـدم االنتشـار. ومـع ذلـك أعتقـد أن املع
مصاحلــها أيضــا، ألــا ختــدم املصــــاحل األمنيـــة العامليـــة الـــيت 
ـــتراف ــذا األســاس  نتشـاطرها مجيعـا. وأنـا أحثـها علـى االع
ــــا، إىل كـــل عضـــو منـــا، يف  املشــترك واالنضمــام إلينــا مجيع

الدفاع عنها. 
السيد إسالميزاد (مجهورية إيران اإلسـالمية) (تكلـم 
ـــت الكلمــة لكــي أديل ببعــض املالحظــات  باالنكليزيـة): طلب
املوجزة على مشـروع القـرار املعنـون �األمـن الـدويل ملنغوليـا 
ــــة�، الوثيقـــة  ومركزهــا كدولــة خاليــة مــن األســلحة النووي
A/C.1/55/L.40/Rev.1. إن مجهوريـة إيــران اإلســالمية، تؤيــد 

مــن حيــث املبــدأ، وتشــجع البــدء بتدابــري عمليــــة يف ســـبيل 
التخلــص العــاملي مــن األســلحة النوويــة. ويف هــذا الســـياق، 
يشكل إنشاء منطقة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة تدبـريا فعـاال 
لتحقـق هـذا اهلـدف. وتعتـرب مشـــاريع القــرارات املقدمــة مــن 
منغوليا منذ عام ١٩٩٨ بشأن االعتراف ـا وإعطائـها مركـز 
الدولة اخلالية مــن األسـلحة النوويـة، يف رأينـا، مبـادرة جديـرة 
بالتأييد. وحلسن الطالع أن مشـروع القـرار هـذا حظـي بتـأييد 
واسـع النطـاق مـن اتمـع الـدويل. ونسـجل مـع االرتيـاح أنــه 
بعد اعتماد مشـاريع القـرارات مـن هـذا القبيـل بذلـت جـهود 
من أجل تنفيذها. ويأيت مشروع القرار مرة أخرى هـذا العـام 
تأكيدا للموقف املبدئـي الـذي اختذتـه اجلمعيـة العامـة لتحقيـق 
ـــذ  عـامل خـال مـن األسـلحة النوويـة، وحنـن علـى ثقـة بـأن تنفي
مشــروع القــرار هــذا ســيمهد الســبيل أيضــا لتعزيــــز األمـــن 

واالستقرار يف املنطقة. 
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الرئيــس تكلــــم باالنكليزيـــة): أعطـــي الكلمـــة اآلن 
للوفود اليت ترغب يف تعليل تصويتـها أو شـرح موقفـها بشـأن 

مشروع القرار A/C.1/55/L.7 قبل البت فيه. 
السيد أكرم (باكستان) تكلم باالنكليزية): يود وفد 
بـالدي أن يقـول بضـع كلمـات تعليـــال لتصويتــه فيمــا يتعلــق 
مبشـروع القـرار A/C.1/55/L.7، بشـأن نتـائج مؤمتـر األطــراف 
يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعـاهدة. 
ـــذي  وسـبق لنـا أن أعربنـا عـن الـرأي بـأن الشـعور بالتفـاؤل ال
ملسـناه يف هـذه اللجنـة أثنـاء هـذه الـدورة لعلـه يعـــود إىل حــد 
كبري إىل توافق اآلراء الذي حتقق يف مؤمتـر اسـتعراض معـاهدة 
عدم االنتشار. كما أننـا قدمنـا التهنئـة لرئيـس املؤمتـر، السـفري 
اجلزائري بعلــي، وغـريه مـن املعينـني علـى اجلـهود الرائعـة الـيت 
ـــو أن دوال  بذلوهـا يف سـبيل حتقيـق هـذا التوافـق يف الـرأي، ول
معينة حضرت هذا املؤمتــر لرمبـا كـانت طبيعـة هـذا التوافـق يف 

الرأي قد اختلفت نوعا ما. 
كما أن باكستان أتيحت هلا الفرصة يوم ٢٣ تشـرين 
األول/أكتوبــر - أي يف األســبوع املــاضي - لإلعــراب عــــن 
آرائـها بشـأن بعـض أحكـام توافـق اآلراء يف مؤمتـر اســـتعراض 
معـاهدة عـدم االنتشـار، والـيت ال تتماشـى مـع مصـــاحل األمــن 
القومي لباكستان وسياساا، وبالتـايل ال تتماشـى مـع مصـاحل 
األمن القومي لباكستان وسياساا، وبالتايل فـهي غـري مقبولـة 
بالنســبة لنــــا. ولـــن أتوســـع يف هـــذه النقطـــة بتكـــرار تلـــك 
االعتبـارات، الـيت دونـــت بــالفعل يف احملــاضر الرمسيــة. وهلــذا 
السبب، فإن باكستان ال ميكنها أن توافـق علـى النـص الـوارد 
يف مشروع القرار A/C.1/55/L.7، الذي يرحب بنتائج املؤمتـر 
االستعراضي ملعاهدة عدم االنتشار. وبالتايل، فإن وفد بـالدي 

سيضطر إىل االمتناع عن التصويت على مشروع القرار. 

الرئيس (تكلم باالنكليزيـة): إذا ال يوجـد وفـد آخـر 
يرغــب يف اإلدالء بكلمــة، ســتبت اللجنــــة اآلن يف مشـــروع 

 .A/C.1/55/L.7 القرار
طلب إجراء تصويت مسجل. 

أعطي الكلمة ألمني اللجنة لكي جيري التصويت. 
الســيد لــن كيــو - تشــونغ (أمــني اللجنــة) تكلــــم 
باالنكليزية): مشروع القرار A/C.1/55/L.7، املعنـون �مؤمتـر 
األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية السـتعراض 
املعــاهدة عــام �٢٠٠٠، عرضــه ممثــل اجلزائــر يف االجتمـــاع 

اخلامس عشر للجنة يف ١٦ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠. 
أجري تصويت مسجل. 

املؤيدون: 
ــني، أرمينيـا،  اجلزائر، أندورا، أنتيغوا وبربودا، األرجنت
أسـتراليا، النمسـا، أذربيجــان، جــزر البــهاما، البحريــن، 
ــا،  بنغالديش، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بنن، بوتان، بوليفي
البوسنة واهلرســك، بوتسـوانا، الـربازيل، بـروين دار السـالم، 
بلغاريا، بوركينــا فاسـو، الكامـريون، كنـدا، شـيلي، الصـني، 
ــربص، اجلمهوريـة  كولومبيا، الكونغو، كوستاريكا، كرواتيا، ق
التشـيكية، الدامنــرك، جيبــويت، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، 
إكوادور، مصر، السلفادور، إريتريا، إستونيا، إثيوبيا، فيجـي، 
ــاال، غينيـا،  فنلندا، فرنسا، غابون، أملانيا، غانا، اليونان، غواتيم
غيانـا، هنغاريـا، أيسـلندا، إندونيســيا، إيــران (مجهوريــة - 
اإلسـالمية)، أيرلنـدا، إيطاليـا، جامايكـا، اليابـــان، األردن، 
كازاخسـتان، كينيـا، الكويـت، قريغيزسـتان، مجهوريــة الو 
الدميقراطيـة الشـعبية، التفيـا، لبنـان، ليسـوتو، ليختنشـتاين، 
ليتوانيا، لكسمربغ، مدغشقر، ماليزيا، ملديف، مايل، مالطـة، 
موريشـيوس، املكسـيك، ميكرونيزيـا (واليـات - املوحـدة)، 
موناكو، منغوليا، املغرب، موزامبيق، ميامنـار، ناميبيـا، نيبـال، 
هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، نيجرييا، النرويج، عمان، بنمـا، 
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ــريو، الفلبـني، بولنـدا، الربتغـال، قطـر، مجهوريـة  باراغواي، ب
كوريا، رومانيا، االحتاد الروسي، سانت لوسيا، سـاموا، سـان 
مـارينو، اململكـة العربيـة السـعودية، الســنغال، ســرياليون، 
سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سليمان، جنوب أفريقيا، 
أسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، ســوازيلند، السـويد، 
اجلمهوريــة العربيــة الســورية، تــايلند، مجهوريـــة مقدونيـــا 
اليوغوسالفية السابقة، توغو، تونغا، ترينيداد وتوباغو، تونس، 
تركيـا، تركمانسـتان، أوكرانيـا، اإلمـارات العربيـة املتحـدة، 
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشــمالية، مجهوريـة 
ترتانيـا املتحـدة، الواليـات املتحـدة األمريكيـة، أوروغــواي، 

أوزبكستان، فرتويال، فييت نام، اليمن، زامبيا، زمبابوي. 
املعارضون: 

الرأس األخضر، اهلند. 
املمتنعون: 

كوبا، إسرائيل، باكستان. 
ـــة ١٤١  اعتمـد مشـروع القـرار A/C.1/55/L 7 بأغلبي
ـــابل صوتــني، مــع امتنــاع ٣ أعضــاء عــن  صوتـا، مق

التصويت. 
[بعد ذلك، أبلغ وفدا الرأس األخضـر وهـاييت األمانـة 
العامة بأما كانـا ينويـات التصويـت تـأييدا ملشـروع 

القرار]. 
الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة األن 
للمثلـني الذيـن يرغبـون يف تعليـل تصويتـهم أو شـرح موقفــهم 

بشأن مشروع القرار املعتمد للتو. 
السيد موكول (اهلند) (تكلم باالنكليزية) طلب وفد 
بـالدي الكلمـة لشـرح موقفنـا بعـد التصويـــت علــى مشــروع 
القـرار A/C.1/55/L.7، املعنـون �مؤمتـر األطـــراف يف معــاهدة 
ــــة الســـتعراض املعـــاهدة عـــام  عــدم انتشــار األســلحة النووي

�٢٠٠٠. إن آراء وفـد بـالدي بشـأن معـــاهدة عــدم انتشــار 
األســلحة النوويــة معروفــة. فمعــاهدة عــــدم االنتشـــار تظـــل 
معاهدة متييزية وغري فعالة. وهي تعمـل علـى إطالـة أمـد نظـام 
عدم انتشار قائم على التمييز بينما تغض الطرف عـن الواقـع. 
وإىل جـانب ذلـك، أثبتـــت معــاهدة عــدم االنتشــار أــا غــري 
كافية وغري ذات فعالية. فقد اسـتمر انتشـار األسـلحة النوويـة 
ووسـائل إيصاهلـا دون هـوادة، يف الوقـــت الــذي مل تنفــذ فيــه 
املادة السادسة من املعاهدة. وحقيقـة األمـر أن الـدول احلـائزة 
لألســلحة النوويــة األطــراف يف املعــاهدة إمـــا أـــا تعـــاونت 
بنشـاط، أو اكتفـت مبوقـف املتفـرج الصـــامت، إزاء اســتمرار 
االنتشار، مبا يف ذلك تصدير املكونـات والتكنولوجيـات ذات 

الصلة باألسلحة النووية. 
إن مشروع القرار يسـعى للـترحيب بالوثيقـة اخلتاميـة 
ملؤمتــر األطــراف يف معــاهدة عــدم انتشــار األســلحة النوويـــة 
الستعراض املعاهدة عام ٢٠٠٠، األمر الذي يوجه عـددا مـن 
اإلشارات غري املقبولة وغري الضروريـة متامـا بالنسـبة لبـالدي، 
وهي دولة ليسـت طرفـا يف معـاهدة عـدم االنتشـار التمييزيـة. 
وإن وفد بالدي يرفـض تلـك اإلشـارات رفضـا باتـا وكـامال. 
ـــذي  وعـالوة علـى ذلـك، فـإن شـعور التفـاؤل، بـل الغبطـة، ال
ملسـناه لـدى بعـض األوســـاط إزاء النتــائج الــيت خلــص إليــها 
املؤمتــر االســتعراضي، كــان زائفــــا ومل يـــدم طويـــال. وألنـــه 
مل يتحقـق أي تقـدم علـى أرض الواقـع، وهـو مـــا اتضــح مــن 
مؤمتـر نـزع السـالح، إذ ثبـــت عــدم جــدوى كــل احملــاوالت 
الرامية لبدء أي مفاوضات مضمونية ذات مغـزى بشـأن نـزع 
السالح النووي، فإن وفد بالدي ال ميكنــه أن يكـون طرفـا يف 

ذلك، ومن مث، فقد صوتنا ضد مشروع القرار. 
السـيد ثابـا (نيبـال) (تكلـــم باالنكليزيــة): يــود وفــد 
بـالدي أن يـديل بكلمـة لتعليـل تصويتـه بعـــد التصويــت علــى 
مشـروع القـرار املعنـــون �مؤمتــر األطــراف يف معــاهدة عــدم 
انتشـار األسـلحة النوويـة السـتعراض املعـاهدة عــام �٢٠٠٠، 
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الـوارد يف الوثيقـة A/C.1/55/L.7. ويف وقـت يلـزم فيـه الســعي 
جبديـة تامـة إىل تنفيـذ جـدول أعمـال نـزع الســـالح النــووي، 
تأيت إضافة مشروع قرار بعنوان �املؤمتـر االسـتعراضي للـدول 
ــــلحة النوويـــة لعـــام  األطــراف يف معــاهدة منــع انتشــار األس
ـــل أغلبيــة الــدول األعضــاء لتــربر يف النهايــة  �٢٠٠٠ مـن قب
موقف وفدي الذي أعطى أولوية مطلقة لقضية نـزع السـالح 
النووي. هل يل أن أذكّر بأن ممثلنا كــان قـد أكـد أيضـا، عنـد 
التكلم أثناء املناقشـة العامـة يف اللجنـة، علـى األمهيـة الـيت ظـل 
وفدنــا يوليــها هلــذه القضيــة؟ إن نتيجــة املؤمتــر االســـتعراضي 
ـــترحيب، وال ســيما االلــتزام الصريــح مــن الــدول  تسـتحق ال
احلائزة لألسلحة النووية بإزالة ترساناا النووية. ولكننـا نـأمل 
أن يترجم هذا االلتزام، الذي مت التعـهد بـه بنيـة حسـنة خـالل 
املؤمتر االستعراضي ملعاهدة عدم انتشار األسـلحة النوويـة، إىل 
أفعـال علـى وجـه السـرعة وبـال تـأجيل، حيـــث تركــز أغلبيــة 
كـربى مـــن أعضــاء هــذه اللجنــة علــى هــذا اإلجنــاز اخلــاص 

للمؤمتر االستعراضي. 
الرئيس (تكلم باالنكليزية): إذا مل تكـن هنـاك وفـود 
ترغــب يف تعليــل تصويتــها أو شــرح موقفــها قبــل البـــت يف 

مشروع القرار  A/C.1/55/L.8 فستبت اللجنة فيه اآلن. 
أعطي أمني اللجنة الكلمة. 

ــــة) (تكلـــم  الســيد لــن كــو – تشــونغ (أمــني اللجن
باالنكليزية): مشروع القرار A/C.1/55/L.8، املعنون �توطيد 
النظــام املنشــأ مبوجــب معــاهدة حظــر األســلحة النوويــــة يف 
أمريكــــا الالتينيــــــة ومنطقـــــة البحـــــر الكـــــارييب (معـــــاهدة 
تالتيلولكــو)�، عرضــه ممثــل املكســيك يف اجللســــة الســـابعة 
ــــر  عشــرة للجنــة، املعقــودة بتــاريخ ١٨ تشــرين األول/أكتوب
٢٠٠٠. وأمســــاء املشــــاركني يف تقــــدمي مشــــــروع القـــــرار 

A/C.1/55/L.8 ترد يف مشروع القرار نفسه. 

الرئيـس (تكلـم باالنكليزيـة): أعـــرب املشــاركون يف 
تقـــدمي مشـــروع القـــرار A/C.1/55/L.8 عـــن رغبتــــهم يف أن 
تعتمده اللجنة بدون تصويت. وإذا مل أمسع اعتراضـا فسـأعترب 

أن اللجنة ترغب يف التصرف على هذا النحو.  
 .A/C.1/55/L.8 اعتمد مشروع القرار

ـــل  الرئيـس (تكلـم باالنكليزيـة): إذا مل يرغـب أي ممث
يف شرح موقفه بشأن مشـروع القـرار املعتمـد للتـو، ستشـرع 

 .A/C.1/55/L.36 اللجنة اآلن يف البت يف مشروع القرار
وإذا مل يرغــب أي ممثــل يف شــرح موقفـــه أو تعليـــل 
تصويته قبل البت يف مشروع القرار A/C.1/55/L.36، فستبت 

اللجنة فيه اآلن. 
طُلب إجراء تصويت مسجل. 

أطلب من أمني اللجنة إجراء التصويت. 
ــــة) (تكلـــم  الســيد لــن كــو – تشــونغ (أمــني اللجن
باالنكليزية): مشروع القرار A/C.1/55/L.36، املعنــون �عقـد 
ترتيبـات دوليـة فعالـة إلعطـــاء الــدول غــري احلــائزة لألســلحة 
النوويـة ضمانـات مـن اسـتعمال األسـلحة النوويـة أو التـــهديد 
باستعماهلا�، عرضه ممثل باكسـتان يف اجللسـة التاسـعة عشـرة 
ـــر ٢٠٠٠.  للجنــة املعقــودة بتــاريخ ٢٠ تشــرين األول/أكتوب
 A/C.1/55/L.36 وأمسـاء املشـاركني يف تقـدمي مشـــروع القــرار

 .A/C.1/55/INF.2 ترد يف املشروع نفسه ويف الوثيقة
أجري تصويت مسجل. 

املؤيدون: 
اجلزائـر، أنتيغـوا وبربـودا، أرمينيـــا، أذربيجــان، جــزر 
ـــالروس،  البـهاما، البحريـن، بنغالديـش، بربـادوس، بي
بنن، بوتان، بوتسـوانا، الـربازيل، بـروين دار السـالم، 
بوركينا فاسو، الكامـريون، الـرأس األخضـر، شـيلي، 
الصــني، كولومبيــا، الكونغــو، كوســتاريكا، كوبــــا، 
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ـــــة، جيبــــويت،  مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطي
اجلمهورية الدومينيكية، إكوادور، مصر، السلفادور، 
إريتريـا، إثيوبيـــا، فيجــي، غــابون، غانــا، غواتيمــاال، 
غينيـا، غيانـا، اهلنـــد، إندونيســيا، إيــران (مجهوريــة – 
اإلسالمية)، جامايكا، اليابان، األردن، كازاخسـتان، 
ـــــــة الو  كينيـــــا، الكويـــــت، قريغيزســـــتان، مجهوري
الدميقراطيـــة الشـــعبية، لبنـــان، مدغشـــقر، ماليزيـــــا، 
ملديــف، مــايل، موريشــيوس، املكســــيك، منغوليـــا، 
املغــــرب، موزامبيــــــق، ميامنـــــار، ناميبيـــــا، نيبـــــال، 
ـــــا، عمــــان، باكســــتان، بنمــــا،  نيكـــاراغوا، نيجريي
ــــني، قطـــر، ســـانت لوســـيا،  بــاراغواي، بــريو، الفلب
ســــاموا، اململكــــة العربيــــة الســــعودية، الســــــنغال، 
سـرياليون، سـنغافورة، جـزر سـليمان، سـري النكـــا، 
ـــورينام، ســوازيلند، اجلمهوريــة العربيــة  السـودان، س
ـــس،  السـورية، تـايلند، توغـو، ترينيـداد وتوبـاغو، تون
تركمانسـتان، أوكرانيـا، اإلمـــارات العربيــة املتحــدة، 
مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، أوروغـــواي، أوزبكســتان، 

فرتويال، فييت نام، اليمن، زامبيا، زمبابوي.  
املعارضون: 

ال أحد. 
املمتنعون: 

أنـــدورا، األرجنتـــني، أســـتراليا، النمســـا، بلجيكــــا، 
بوليفيا، البوسنة واهلرسك، بلغاريـا، كنـدا، كرواتيـا، 
ــــرك، اســـتونيا،  قــربص، اجلمهوريــة التشــيكية، الدامن
فنلنـدا، فرنســـا، أملانيــا، اليونــان، هنغاريــا، أيســلندا، 
أيرلنــــدا، إســــــرائيل، إيطاليـــــا، التفيـــــا، ليســـــوتو، 
ليختنشتاين، ليتوانيا، لكسمربغ، مالطـة، ميكرونيزيـا 
(واليـات – املوحـدة)، مونـاكو، هولنـــدا، نيوزيلنــدا، 
النرويج، بولندا، الربتغال، مجهورية كوريا، رومانيـا، 

االحتاد الروسي، سـان مـارينو، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، 
ــا  جنـوب أفريقيـا، إسـبانيا، السـويد، مجهوريـة مقدوني
اليوغوسالفية السابقة، تونغا، تركيا، اململكة املتحـدة 
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الواليات املتحدة 

األمريكية.  
اعتمــد مشــروع القــرار A/C.1/55/L.36 بأغلبيـــة ٩٧ 
صوتـا مقـابل ال شـيء، مـــع امتنــاع ٥٠ عضــوا عــن 

التصويت. 
[بعـد ذلـك أبلـغ وفـد هـاييت األمانـة العامـة بأنـه كــان 

ينوي التصويت مؤيدا.] 
الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة اآلن 
للممثلني الذين يرغبون يف تعليل تصويتـهم أو شـرح موقفـهم 

بشأن مشروع القرار املعتمد للتو. 
السـيد سـوه داي – وون (مجهوريـة كوريـا) (تكلـــم 
باالنكليزيـة): يرغـب وفـدي يف تعليـل امتناعـه عـن التصويــت 
على مشروع القرار A/C.1/55/L.36. لقد اتفقنا علـى احلـاجة 
إىل ضمانــات أمــن ســلبية يف املؤمتــر االســــتعراضي الســـادس 
ملعاهدة عدم انتشـار األسـلحة النوويـة. ومـن رأينـا أن القضيـة 
الرئيسـية هنـا تـدور حـول مـن الـذي سـيمنح ضمانـات األمــن 
وبأي شكل. لقـد سـاند وفـدي املبـدأ القـائل بـأن الـدول غـري 
ـــيت متتثــل  احلـائزة لألسـلحة النوويـة األطـراف يف املعـاهدة، وال
متاما ألحكامها، وال سيما األحكام الواردة يف املـادتني الثانيـة 
والثالثــة مــن املعــاهدة، هلــا حــق مشــروع يف احلصــول علــى 
ضمانات من الدول احلائزة لألسلحة النووية بـأن األخـرية لـن 
تسـتعمل األسـلحة النوويـة أو ـدد باسـتعماهلا ضدهـا. وعلــى 
حنــو ممــاثل، علــى الــدول احلــائزة لألســلحة النوويــة واجـــب 
متطـابق بتوفـري هـذه الضمانـات للـدول غـري احلـائزة لألســلحة 
النوويـــــة، ولكــن فقــط للــدول املمتثلــة ألحكــــام املعـــاهدة. 
ومما ال شك فيه أن هذه املسؤوليات املتبادلة، وهـي اشـتراطية 
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لكـل الـدول األطـــراف يف املعــاهدة، ستســهم يف تقويــة منــع 
انتشار األسلحة النووية. 

وحول مسألة الشكل، نظـر وفـدي يف اخليـارات الـيت 
عرب عنها من يؤيـدون إبـرام صـك دويل وحيـد ومـن يؤيـدون 
ــــة  منــاهج ثنائيــة أو إقليميــة أو غريهــا. وبينمــا تــرى مجهوري
كوريا احلاجة إىل معاجلة هـذه املسـألة بإحكـام أكـرب، إال أـا 
تعتقــد بــأن املبــادئ الــيت تعــاجل هــــذه املســـؤوليات املتبادلـــة 
املذكـورة سـلفا إذا أرسـيت بشـكل ثـابت فيمكـن جلمهوريـــة 
كوريـــــا أن تتوخـــــى املرونـــــة حيـــــال مســـــــألة الشــــــكل. 
ومبــا أننــا ال نــرى أن مشــروع القــرار هــذا يســتجيب هلــــذه 
الشـواغل علـى النحـو الكـــايف، فــإن وفــد بــالدي امتنــع عــن 

التصويت. 
السيد موكول (اهلند) (تكلم باالنكليزية): يـود وفـد 
 ،A/C.1/55/L.36 بالدي أن يشرح موقفه من مشــروع القـرار
املعنون �عقد ترتيبات دولية فعالة إلعطاء الدول غـري احلـائزة 
لألسلحة النووية ضمانـات مـن اسـتعمال األسـلحة النوويـة أو 

التهديد باستعماهلا�. 
اهلند ما فتئت تقول إن الضمـان الوحيـد ذا املصداقيـة 
من استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا يكمـن يف 
ـــذا اهلــدف، وكتدبــري  القضـاء التـام عليـها. وإىل أن يتحقـق ه
مؤقت وكتدبري يكمل تدابري أخرى خلفـض املخـاطر النوويـة، 
مبـا يف ذلـك إلغـاء حالـة التـأهب، نعتقـد أن هنـاك التزامـا مـــن 
الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة بطمأنـة الـــدول غــري احلــائزة 
لألسلحة النووية حيال استعمال هذه األسلحة. وهذا االلـتزام 
ينبغي أن يكون ذا طابع ملزم دوليا، وواضحا، وذا مصداقية، 

وشامال، وبدون متييز. 
ومــا مــن وفــد يعــارض إنشــاء جلنــة خمصصــة تعــــىن 
بالضمانات األمنية السلبية يف مؤمتر نزع الســالح. ومـن شـأن 
هذه اللجنة املخصصة أن تكون عنصــرا ضروريـا ألي برنـامج 

عمــل يف مؤمتــر نــزع الســالح العــام املقبــل، يبــني أولويـــات 
ومصاحل مجيع الوفود. 

ـــة  واهلنـد مـن جانبـها، إدراكـا منـها ملسـؤولياا كدول
ـــة  حــائزة لألســلحة النوويــة، صرحــت أــا لــن تكــون البادئ
باستعمال األسلحة النووية ضد دول حائزة لألسلحة النووية، 
ـــى اســتعداد لتعزيــز هــذا التعــهد بــالدخول يف  وأـا تبقـى عل
ترتيبـات بشـأن �عـدم البـدء باســـتعمال األســلحة النوويــة�، 
ــــدء  أو يف مفاوضـــات متعـــددة األطـــراف بشـــأن �عـــدم الب

باستعمال األسلحة النووية� على الصعيد العاملي. 
ونظرا ألننا صرحنا أننا لن نكـون البـادئني باسـتعمال 
األسـلحة النوويـة، فليـس هنـاك أسـاس السـتعماهلا ضـد بلــدان 
غري حــائزة لألسـلحة النوويـة. واهلنـد حتـترم خيـار الـدول غـري 
احلائزة لألسلحة النووية يف إنشاء منـاطق خاليـة مـن األسـلحة 
النووية على أساس ترتيبات يتم التوصل إليـها حبريـة فيمـا بـني 
دول املنطقة املعنية، وتظل على استعداد لتحويل هـذا االلـتزام 

إىل تعهد قانوين. 
الســيد لــك (اســتراليا) (تكلــــم باالنكليزيـــة): لقـــد 
طلبـــت الكلمـــة لتعليـــل التصويـــت علـــى مشـــروع القـــــرار 
A/C.1/55/L.36. إن استراليا تعترب أنه ريثما يتـم القضـاء علـى 

األسـلحة النوويـة، عمـال باملـادة السادســـة مــن معــاهدة عــدم 
انتشار األسلحة النووية، فإن الضمانات األمنية السلبية عنصــر 
أساسي لدعم نظام عدم االنتشار ونزع السالح على الصعيـد 
الــدويل. وتــرى اســتراليا أن البلــدان غــري احلــائزة لألســــلحة 
النووية األطراف يف معاهدة عدم االنتشـار، الـيت نبـذت خيـار 
األسلحة النووية واليت متتثل امتثـاال كـامال اللتزاماـا مبوجـب 
املعـاهدة، لديـها مطلـــب مشــروع للحصــول علــى ضمانــات 
أمنية سلبية ذات مصداقية وشاملة وفعالـة مـن الـدول اخلمـس 
ـــات األمنيــة الســلبية هــي  احلـائزة لألسـلحة النوويـة. والضمان
أيضا حافز هـام لبعـض الـدول الـيت مـا زالـت خـارج معـاهدة 



00-7087311

A/C.1/55/PV.22

عدم االنتشار على االنضمـام إىل املعـاهدة، واسـتراليا ال تـزال 
ترى أن الــدول الراغبـة يف كفالـة األمـن لآلخريـن بـأن تصبـح 
أطرافـا يف املعـاهدة هـي الـــيت ينبغــي أن تســتفيد وحدهــا مــن 

الضمانات األمنية السلبية. 
واملؤســــــف أن عــــــدم إيــــــالء مشــــــروع القـــــــرار 
A/C.1/55/L.36 األمهيــة الواجبــة للمطــالب املعينــــة ومصـــاحل 

الدول األطراف يف املعاهدة يف هـذا الصـدد منـع اسـتراليا مـن 
تأييد مشروع القرار. 

الرئيـس (تكلـم باالنكليزيـة): تشـرع اللجنـــة اآلن يف 
البت يف مشروع القرار A/C.1/55/L.40/Rev.1. وإذا مل يكـن 
هناك ممثلون يرغبون يف شرح موقفهم أو تعليل تصويتهم قبل 
البـت يف مشـروع القـــرار A/C.1/55/L.40/Rev.1 فــإن اللجنــة 

تبت فيه اآلن. 
أعطي الكلمة ألمني اللجنة. 

ـــن كيــو - تشــونغ (أمــني اللجنــة) (تكلــم  السـيد ل
باالنكليزية): مشروع القـرار A/C.1/55/L.40/Rev.1، املعنـون 
�األمن الدويل ملنغوليا ومركزهـا كدولـة خاليـة مـن األسـلحة 
النوويـة�، عرضـه ممثـل منغوليـا يف اجللسـة ١٨ للجنـة بتـــاريخ 

١٩ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠. 
الرئيس (تكلم باالنكليزيـة): مقدمـو مشـروع القـرار 
A/C.1/55/L.40/Rev.1 أعربـــوا عـــن رغبتـــهم يف أن تعتمــــده 

اللجنـة بـدون تصويـــت. وإذا مل أمســع اعتراضــا، فســأعترب أن 
اللجنة ترغب يف اعتماده دون تصويت. 

 .A/C.1/55/L.40/Rev.1 اعتمد مشروع القرار
الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة اآلن 
للممثلــني الراغبــني يف شــرح موقفــهم مــن مشــــروع القـــرار 

املعتمد للتو. 

ـــة) (تكلــم  السـيد كينـغ (الواليـات املتحـدة األمريكي
باالنكليزيــة): يســر الواليــــات املتحـــدة أن مشـــروع القـــرار 
ـــــا  A/C.1/55/L.40/Rev.1، املعنــــون �األمــــن الــــدويل ملنغولي

ومركزهـا كدولـة خاليـة مـن األسـلحة النوويــة�، قــد اعتمــد 
بـدون تصويـــت. نــود فقــط أن نذكــر أن الواليــات املتحــدة 
ستواصل تعاوا يف تنفيـذ مشـروع القـرار هـذا، مثلمـا فعلـت 
ـــأمل أيضــا أن  بشـأن القـرار السـابق لـه، أي ٧٧/٥٣ دال. ون
يواصــل أعضــاء األمــم املتحــدة اآلخــرون، وهيئــــات األمـــم 
املتحدة املناسبة، تقدمي تعاوم ودعمهم حسبما يلزم، يف هذا 

املسعى نفسه. 
ـــد  الســيد موكــول (اهلنــد) (تكلــم باالنكليزيــة): لق
شــارك وفــد بــالدي يف توافــق اآلراء علــى مشــــروع القـــرار 
ـــــا  A/C.1/55/L.40/Rev.1، املعنــــون �األمــــن الــــدويل ملنغولي

ومركزها كدولة خالية من األسلحة النووية�، الـذي عرضتـه 
منغوليا واعتمد بدون تصويت. 

إن منغوليا، وهي بلـد يقيـم اهلنـد معـه عالقـات وديـة 
وثيقة تتمتع مبركز خاص وفريد، ناجم عـن سـعيها للحصـول 
على مركز الدولة اخلالية من األسـلحة النوويـة. ولقـد اختـذت 
منغوليا، سعيا لتحقيق ذلك اهلدف، عددا مـن التدابـري اهلامـة، 
مبا يف ذلك ســن قـانون وطـين حملـي. وننـوه مـع التقديـر ببيـان 
منغوليا املؤرخ ٦ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠ ونعـرب عـن 
تأييدنـا لـه، وهـو البيـــان الــذي تؤكــد فيــه جمــددا اســتعدادها 
للتعاون مع مجيـع الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة وهيئـات 
األمـم املتحـدة ذات الصلـة يف تعزيـز فعاليـــة مركزهــا كدولــة 
خالية من األسلحة النووية ومتتينه. وحتترم اهلند احتراما كامال 
خيـار منغوليـا ومتحـض مركزهـا كدولـة خاليـة مـــن األســلحة 
النوويـة التعـاون والدعـم وااللـــتزام. ونعتقــد أنــه كــي تكــون 
الضمانـات األمنيـة فعالـة وذات مصداقيـة، فينبغــي أال يشــوا 
ــع  الغمـوض وأن تكـون ملزمـة دوليـا لذلـك، يـب أيضـا جبمي
الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة، ال سـيما الـدول األعضـــاء 
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الــيت متتلــك أســلحة نوويــة، أن تســتجيب اســــتجابة كاملـــة 
لتحقيـق مركـز منغوليـا كدولــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة 

وتعزيزه. 
الرئيـس (تكلـم باالنكليزيـة): تشـرع اللجنـــة اآلن يف 

 .A/C.1/55/L.45/Rev.1 البت يف مشروع القرار
ــــل يف الكـــالم شـــرحا ملوقفـــه  وإذا مل يرغــب أي ممث
أو تعليـــــال لتصويتـــــه قبـــــل البـــــــت يف مشــــــروع القــــــرار 

A/C.1/55/L.45/Rev.1، فإن اللجنة تبت فيه اآلن. 

أعطي الكلمة ألمني اللجنة. 
ــــة) (تكلـــم  الســيد لــن كــو – تشــونغ (أمــني اللجن
باالنكليزية): مشروع القـرار A/C.1/55/L.45/Rev.1، املعنـون 
�إنشاء منطقة خالية مـن األسـلحة النوويـة يف وسـط آسـيا�، 
عرضــه ممثــل أوزبكســتان يف اجللســة العشــرين للجنــة، يــــوم 
ـــــي  ٢٠ تشـــرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٠. وتـــرد أمســـاء مقدم

مشروع القرار A/C.1/55/L.45/Rev.1 يف املشروع نفسه. 
الرئيس (تكلم باالنكليزية): أعـرب مقدمـو مشـروع 
ـــــده  القـــرار A/C.1/55/L.45/Rev.1 عـــن رغبتـــهم يف أن تعتم
اللجنــة دون تصويــت. ومــا مل أمســع اعتراضــا، فســــأعترب أن 

اللجنة ترغب يف التصرف على هذا النحو. 
 .A/C.1/55/L.45/Rev.1 مد مشروع القراراعت

الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة اآلن 
ـــون يف شــرح موقفــهم بشــأن مشــروع  للممثلـني الذيـن يرغب

القرار الذي اعتمد للتو. 
ـــد  الســيد موكــول (اهلــند) (تكلــم باالنكليزيــة): لق
ـــــدي إىل توافــــق اآلراء بشــــأن مشــــروع القــــرار  انضـــم وف
A/C.1/55/L.45/Rev.1، املعنــون �إنشــاء منطقــة خاليـــة مـــن 

األسـلحة النوويـة يف وسـط آسـيا�، الـذي اعتمـــد تــوا بــدون 
تصويت. ومن اجلدير بـالذكر أن اقـتراح إنشـاء منطقـة خاليـة 

من األسلحة النووية يف آسيا الوسـطى يلقـى الدعـم مـن مجيـع 
ـــة املعنيــة يف  دول املنطقـة، يف امتثـال لشـرط حريـة دول املنطق

التوصل إىل ترتيبات بينها. 
ومـن دواعـي سـرورنا بصفـة خاصـة أن اجلـــهود الــيت 
تبذهلا دول آسيا الوسـطى، الـيت تتمتـع اهلنـد تارخييـا بعالقـات 
وثيقة وودية معها، حتظى مبـا تسـتحقه هـذه املبـادرة مـن دعـم 
ــــامت بـــه دول آســـيا  دويل. وحتــترم اهلنــد االختيــار الــذي ق
الوسطى احتراما كـامال وتبـدي اسـتعدادها لتقـدمي كـل عـون 
ـــق  والـتزام ممكـن اسـتجابة ملـا أعـرب عنـه مـن احلاجـة إىل حتقي
منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف وسـط آســـيا يف وقــت 

قريب. 
السيد ثابا (نيبال) (تكلم باالنكليزية): يعرب وفدي 
 ،A/C.1/55/L.45/Rev.1 عن سعادته العتمـاد مشـروع القـرار
املعنون �إنشاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف وسـط 
آسيا�، ألن إنشاء املنـاطق اخلاليـة مـن األسـلحة النوويـة هـذه 

يعترب من التدابري الفعالة لبناء الثقة. 
الرئيـــــس (تكلـــــم باالنكليزيـــــة): ننتقــــــل اآلن إىل 
ـــد يف اإلدالء ببيــان بشــأن  اموعـة ٢. ومـا مل يرغـب أي وف
ــار  مشـاريع القـرارات الـيت تتضمنـها اموعـة ٢، أسـلحة الدم
الشامل األخرى، فسـتنتقل اللجنـة اآلن إىل البـت يف مشـروع 
القـــرار A/C.1/55/L.18. وأبـــدأ بإعطـــاء الكلمـــــة للممثلــــني 
الذين يرغبون يف شرح موقفهم أو تعليل تصويتـهم قبـل اختـاذ 

قرار. 
السيد خريت (مصر) (تكلم باالنكليزيـة): يـود وفـد 
 A/C.1/55/L.18 مصر أن يعلل تصويته بشـأن مشـروع القـرار

قبل البت يف مشروع القرار املذكور. 
لقـد أيـدت مصـــر تقليديــا مجيــع التدابــري املؤديــة إىل 
تعزيـز االسـتقرار علـى الصعيديـن الـدويل واإلقليمـي والــتزمت 
دائما باالشتراك يف العمل البناء وفاء ـذا االلـتزام. ومـن هـذا 
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املنطلق ال يسعنا سوى إبداء تعاطفنا مع االجتاه العام ملشـروع 
ـــا يرمــي إىل  القـرار A/C.1/55/L.18، مبـا أنـه يتنـاول صكـا طيب
ـــي األســلحة  حظـر فئـة كاملـة مـن أسـلحة الدمـار الشـامل، ه
ـــبيل التحديــد، فيجعــل التفاقيــة األســلحة  الكيميائيـة علـى س
الكيميائية تأثريا فعاال يف جمال نزع السالح، بغـض النظـر عـن 

منع االنتشار. 
وبـــالرغم مـــن ذلـــك، تـــود مصـــر أن تؤكـــد مـــــرة 
أخـرى موقفـها املعـروف مـن االتفاقيـــة واآلثــار الــيت تنطــوي 
عليــها بالنســبة ملنطقــة الشــرق األوســط. وخــري مثــال علـــى 
التزامنــا الصريــح حبظــر األســلحة الكيميائيــة ومجيــع أســـلحة 
الدمـار الشـــامل مبــادرة الرئيــس مبــارك لعــام ١٩٩٠ بشــأن 
إقامة منطقة خالية من مجيع أسلحة الدمار الشـامل يف الشـرق 
األوســط، وتشــــديدها علـــى العنـــاصر التاليـــة: أوال، احلظـــر 
الكــامل يف منطقــة الشــرق األوســط جلميــع أســلحة الدمــــار 
ــــة؛  الشـــامل، ســـواء كـــانت نوويـــة أم كيميائيـــة أم بيولوجي
وثانيا، أنه ينبغي جلميع الدول يف املنطقة أن تعلن رمسيـا، دون 

استثناء، عن االلتزام املتبادل يف هذا الصدد. 
وقــد دفــع هــذا مبجلــس األمــن إىل تــأييد مبادرتنـــا، 
كمـا جـاء يف قـــراره ٦٨٧ (١٩٩١) ويف بيــان جملــس األمــن 
الصادر يف ١٩٩٢. وشرح وزير اخلارجية عمـرو موسـى، يف 
رســالته املوجهــة إىل األمــــني العـــام يف متـــوز/يوليـــه ١٩٩١، 
وجوب إخالء الشرق األوسط على سبيل األولويـة مـن مجيـع 
أسلحة الدمار الشامل وزيادة أمـن دول املنطقـة مبسـتوى أدىن 
من التسلح، فضال عن حتقيق األمن علـى قـدم املسـاواة وعلـى 
حنـو متبـادل جلميـع الـدول يف املنطقـة، ال عــن طريــق التفــوق 
النوعـي، وال مـن خـالل التفـوق العســـكري، بــل عــن طريــق 
احلوار واملفاوضات وااللتزام العميق بتحقيق السالم واملســاواة 

واألمن للجميع. 

وبـالرغم مـن مشـاركة مصـر النشـــطة يف املفاوضــات 
الطويلة املضنية اليت جرت يف مؤمتـر نـزع السـالح والـيت أدت 
إىل وضـع أحكـام اتفاقيـــة األســلحة الكيميائيــة، فقــد أعلنــت 
مصر موقفها منـذ اليـوم األول، لـدى فتـح بـاب التوقيـع علـى 
ــــاير ١٩٩٣.  االتفاقيــة يف مؤمتــر بــاريس يف كــانون الثــاين/ين
ـــا يف الواقــع مــن اعتباراتنــا وشــواغلنا اإلقليميــة  وينبثـق موقفن
ويسـتند بقـوة إىل هـــذه االعتبــارات والشــواغل. فقــد دأبــت 
إسـرائيل منـذ فـترة طويلـة علـى تكـرار اإلشـــارة يف مناســبات 
خمتلفـة ويف خمتلـف احملـافل إىل ضـرورة أن يشـمل تطبيـق هـــذه 
املعاهدة مجيع الدول يف منطقة الشـرق األوسـط ضمـن نطـاق 
آليـة للتحقـق مقبولـة مـــن اجلميــع. وبكــل صراحــة، علــي أن 
أعـترف بأننـا هـذه املـرة ال خنتلـف مـــع مــا يبــدو أن إســرائيل 
تدعـو إليـه هنـا أو تقـول إـــا تطمــح إىل حتقيقــه. وتشــاركها 
حكومــة مصــر يف ذلــك الــرأي. بيــد أن املــهم هــو النطــــاق 
األوسع الذي ال يقتصر على األسلحة الكيميائيـة أو األسـلحة 
البيولوجيـة، بـل يشـملهما مجيعـا، عـالوة علـى معـــاهدة عــدم 
انتشار األسلحة النووية، ومجيع دول الشرق األوسط أطـراف 
فيـها باســـتثناء إســرائيل، الــيت تواصــل رفضــها االنضمــام إىل 
املعاهدة أو إخضاع مجيع مرافقها النووية للضمانـات الشـاملة 
مـن قبـل الوكالـــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. ورغــم كــل تلــك 
ـــى  االعتبــارات، مل يطلــب وفــد بــالدي تصويتــا مســجال عل
مشـروع القـرار هـذا. غـري أننـا ال نعتـرب أنفسـنا جـزءا مــن أي 
قرار يتخذ بتوافق اآلراء اليوم فيما يتعلق مبشروع القرار هــذا، 
ونـود أن نسـجل حتفظنـا علـى نـص وفحـوى فقـرات منطــوق 

املشروع. 
الرئيـس (تكلـم باالنكليزيـة): تشـرع اللجنـــة اآلن يف 

 .A/C.1/55/L.18 البت يف مشروع القرار
وأعطي الكلمة ألمني اللجنة. 
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الســيد لــن كــو – تشــــونغ (أمـــني اللجنـــة (تكلـــم 
باالنكليزية): مشروع القرار A/C.1/55/L.18، املعنون �تنفيذ 
اتفاقيـة حظـر اسـتحداث وإنتـاج وختزيـن واسـتخدام األســلحة 
الكيميائيـة وتدمـري تلــك األســلحة�، عرضــه ممثــل بولنــدا يف 
اجللسة الـ ١٥ للجنـة، يف ١٦ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠. 
وتـــرد أمســـاء مقدمـــي مشـــــروع القــــرار A/C.1/55/L.18 يف 

املشروع نفسه. 
الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): لقــد أعــرب مقدمــــو 
مشـــروع القـــرار عـــن رغبتـــهم يف أن تعتمـــده اللجنــــة دون 
تصويت. وإن مل أمسع اعتراضا، فسأعترب أن اللجنة ترغـب يف 

أن تفعل ذلك. 
 .A/C.1/55/L.18 مد مشروع القراراعت

الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة اآلن 
ـــها إزاء مشــروع القــرار  للوفـود الـيت ترغـب يف توضيـح موقف

الذي اعتمد اآلن. 
السـيد بـار (إسـرائيل) (تكلـم باالنكليزيـة): انضمــت 
إسـرائيل مـرة أخـرى إىل توافـق اآلراء بشــأن مشــروع القــرار 
A/C.1/55/L.18، املعنــون �تنفيــذ اتفاقيــة حظــــر اســـتحداث 

وإنتـاج وختزيـن واسـتخدام األسـلحة الكيميائيـة وتدمـري تلـــك 
األسلحة�. ووقَّعت إسرائيل على االتفاقية وشــاركت بفعاليـة 
يف اللجنة التحضريية بغيـة صياغـة االتفاقيـة حبيـث تكـون آليـة 
صاحلـة للعمـل. وإسـرائيل، بتوقيعـها علـــى االتفاقيــة، برهنــت 
علـى رؤيتـها األخالقيـة لعـامل خـــال مــن األســلحة الكيميائيــة 
والتزامها األديب بذلك. ونؤكد هذا االلـتزام مـن جديـد. وقـد 
ـــانون  أعربــت إســرائيل، عندمــا وقَّعــت علــى االتفاقيــة يف ك
الثاين/يناير ١٩٩٣، عن أملها يف أن حتذو البلدان األخـرى يف 
املنطقة حذوها على وجه السـرعة. فمـن بينـها بلـدان معروفـة 
باستخدامها لألسلحة الكيميائية فيمـا سـبق، بـل ومـن املعتقـد 
أا جتاهد باستمرار لتحسني قدراا الكيميائيـة. وممـا يؤسـف 

ــــى  لــه أن أي بلــد مــن هــذه البلــدان مل يوقــع أو يصــدق عل
االتفاقية، أو يعرب عن أيـة نيـة لـه يف أن يفعـل ذلـك. وهلـذا، 
ـــائي، وكذلــك  تعتقـد إسـرائيل أن قضيـة نـزع السـالح الكيمي
قضيـة أسـلحة الدمـــار الشــامل األخــرى، جيــب أن تعاجلــا يف 

إطار السياق اإلقليمي. 
والسبب يف عدم تصديق إسرائيل بعـد علـى االتفاقيـة 
يتعلـق بالبيئـــة اجلغرافيــة – السياســية الفريــدة إلســرائيل. ويف 
االحتفــال بــالتوقيع علــى اتفاقيــة األســــلحة الكيميائيـــة عـــام 
١٩٩٣، وضحــت إســــرائيل أن ســـعيها إىل التصديـــق علـــى 
االتفاقية خيضع، ضمن مجلة أمـور، لشـواغل األمـن اإلقليميـة. 
وال تزال هذه االعتبارات اليـوم علـى مـا كـانت عليـه، حيـث 

أن هذه الشواغل مل تضمحل، بل زادت. 
وجيـب أال يفســـر انضمــام إســرائيل إىل توافــق اآلراء 
حـول مشـروع القـرار هـــذا بأنــه حكــم مســبق بنتيجــة قــرار 
إسـرائيل بشـأن التصديــق علــى اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة. 
ومرة أخرى تعيـد إسـرائيل التـأكيد علـى رأيـها بـأن التغـريات 
اإلجيابيـة يف منـاخ األمـن يف الشـرق األوسـط تشـكل االعتبــار 

الرئيسي لدى إسرائيل بشأن قضية التصديق. 
الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): تشــــرع اللجنـــة اآلن 
فــــي البت يف مشروع القرار A/C.1/55/L.20. وإن مل يرغب 
ـــت يف  أي ممثـل يف توضيـح موقفـــــه أو تعليـل تصويتـه قبـل الب
مشــروع القــرار، فســــتبت اللجنـــة اآلن يف مشـــروع القـــرار 
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طُلب إجراء تصويت مسجل. 
أدعو أمني اللجنة إىل إجراء التصويت. 

الســيد لــن كــو – تشــــونغ (أمـــني اللجنـــة (تكلـــم 
باالنكليزية): مشروع القرار A/C.1/55/L.20، املعنون �اختـاذ 
تدابري لدعم سلطة بروتوكول جنيـف لعـام �١٩٢٥، عرضـه 
ممثل جنوب أفريقيا يف اجللسـة الــ ١٨ للجنـة، يف ١٩ تشـرين 



00-7087315

A/C.1/55/PV.22

األول/أكتوبـــر ٢٠٠٠، باســـم الـــدول األعضـــــاء يف األمــــم 
املتحدة األعضاء يف حركة بلدان عدم االحنياز. وقد نقح ممثل 
جنـوب أفريقيـا مشـــروع القــرار هــذا شــفويا. فتحــل عبــارة 
�اثنان من البلدان� حمل �إحدى البلـدان�. وبالتـايل تضـاف 

يف اية احلاشية أسفل الصفحة عبارة �واإلضافة �١. 
أجري تصويت مسجل. 

املؤيدون: 
اجلزائر، أندورا، أنتيغوا وبربودا، األرجنتـني، أرمينيـا، 
أستراليا، النمسا، جزر البهاما، البحريـن، بنغالديـش، 
بربادوس، بيالروس، بلجيكـا، بنـن، بوتـان، بوليفيـا، 
البوسـنة واهلرســـك، بوتســوانا، الــربازيل، بــروين دار 
السـالم، بلغاريـا، بوركينـا فاسـو، الكامـريون، كنــدا، 
الرأس األخضر، شيلي، الصني، كولومبيـا، الكونغـو، 
كوســتاريكا، كرواتيــا، كوبــا، قــربص، اجلمهوريــــة 
التشــيكية، مجهوريــــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة، 
الدامنرك، جيبويت، اجلمهورية الدومينيكية، إكوادور، 
مصر، السلفادور، إريتريـا، إسـتونيا، إثيوبيـا، فيجـي، 
فنلندا، فرنسا، غابون، غامبيا، أملانيـا، غانـا، اليونـان، 
ـــاييت، هنغاريــا، أيســلندا،  غواتيمـاال، غينيـا، غيانـا، ه
اهلنــد، إندونيســيا، إيــران (مجهوريــة - اإلســـالمية)، 
أيرلنـــــدا، إيطاليـــــا، جامايكـــــــا، اليابــــــان، األردن، 
كازاخستان، كينيا، الكويت، قريغيزستان، مجهوريـة 
ــــا، لبنـــان، ليســـوتو،  الو الدميقراطيــة الشــعبية، التفي
ليختنشتاين، ليتوانيا، لكسـمربغ، مدغشـقر، ماليزيـا، 
ــــايل، مالطـــة، موريشـــيوس، املكســـيك،  ملديــف، م
موناكو، منغوليا، املغرب، موزامبيق، ميامنار، ناميبيا، 
نيبـــال، هولنـــدا، نيوزيلنـــدا، نيكـــاراغوا، نيجرييـــــا، 
ـــريو،  الـنرويج، عمـان، باكسـتان، بنمـا، بـاراغواي، ب
الفلبــني، بولنــدا، الربتغــال، قطــر، رومانيــا، االحتــــاد 

الروسي، سانت لوسيا، ساموا، سان مارينو، اململكة 
العربيـة السـعودية، الســـنغال، ســرياليون، ســنغافورة، 
سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سـليمان، جنـوب أفريقيـا، 
إسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، سـوازيلند، 
السويد، اجلمهورية العربية السورية، تايلند، مجهورية 
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، توغو، تونغا، ترينيداد 
وتوبــاغو، تونــس، تركيــا، تركمانســتان، أوكرانيـــا، 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة، اململكـة املتحـدة لربيطانيــا 
العظمى وأيرلندا الشـمالية، مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، 
أوروغواي، أوزبكستان، فرتويال، فييت نـام، اليمـن، 

زامبيا، زمبابوي. 
املعارضون: 

ال أحد. 
املمتنعون عن التصويت: 

إسرائيل، ميكرونيزيا (واليات – املوحــدة)، مجهوريـة 
كوريا، الواليات املتحدة األمريكية. 

اعتمـــد مشـــروع القـــــرار A/C.1/55/L.20، بصيغتــــه 
املنقحة شفويا، بأغلبية ١٤٤ صوتا، مقابل ال شـيء، 

مع امتناع ٤ أعضاء عن التصويت. 
الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة اآلن 
للممثلـني الذيـن يرغبـــون يف تعليــل تصويتــهم علــى مشــروع 

القرار الذي اعتمد للتو، أو توضيح مواقفهم إزاءه. 
السيد اسالميزاد (مجهورية إيران اإلسـالمية) (تكلـم 
ـــة القــوي العتمــاد مشــروع  باالنكليزيـة): إن دعـم هـذه اهليئ
ـــى تدعيــم  القـرار هـذا يـربهن علـى تصميـم اتمـع الـدويل عل
حظر استخدام األسلحة البيولوجية والكيميائيـة. وبروتوكـول 
جنيــف لعــام ١٩٢٥ صــك هــام وأساســي يســهم يف حظـــر 
األسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة. ومـع ذلـك، حتفظـت بعــض 
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ــــارات األمـــن،  الــدول األطــراف يف الــربوتوكول عليــه العتب
مما يعطي الفرصة لتلـك الـدول لكـي تسـتخدم هـذه األسـلحة 
إذا هومجــت بأســلحة كيميائيــــة وبيولوجيـــة. ولكـــن احلالـــة 
الدوليـة يف تغـري. وبعـد سـنني عديـدة مـن املفاوضـات أبرمــت 
اتفاقيـة األسـلحة البيولوجيـة عـام ١٩٧٢ الـيت حتظـر اســتخدام 
هــذه األســلحة مــهما كــانت الظــروف. واتفاقيــة األســــلحة 
الكيميائيـة، الـيت أبرمـت كذلـك بعـد أكـثر مـن ٢٥ عامـا مــن 
املفاوضـــات، حتظـــر اســـتخدام األســـلحة الكيميائيـــة أيضـــــا 
مـهما كـانت الظـروف. وذلـــك يعــين أن اســتعمال األســلحة 
الكيميائيـة والبيولوجيـة مبوجـب الصكـــوك القانونيــة القائمــة، 
حمظـور حـىت يف حـاالت الـرد بـاملثل. إن اتمـع الـدويل اليــوم 
ـــن  ال يسـعه أن يـرى تلـك األسـلحة تسـتخدم يف أي طـرف م

الظروف أو بأي مربر من املربرات. 
وهــذا الوضــع جيعــل التحفظـــات علـــى بروتوكـــول 
جنيف لعام ١٩٢٥ مهملة وال تتناسب مــع اجتـاه عمليـة نـزع 
السـالح لتعزيـز ذلـك احلظـــر علــى اســتعمال أســلحة الدمــار 
الشـامل، مبـا فيـها األسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة. ولذلـــك، 
فإن قرار اجلمعية العامة الذي يطلـب التخلـي عـن التحفظـات 
علـى بروتوكـول جنيـف لعـام ١٩٢٥ جيـــئ يف أنســب وقــت 
كما أنه هام علـى حـد سـواء. وحنـن يشـجعنا أن نـرى القـرار 
حيظـى بالتـأييد علـى نطـــاق واســع وبشــكل مــتزايد. ونشــعر 
ـــدا، ومؤخــرا إســتونيا،  باالمتنـان بشـكل خـاص حلكومـيت كن
اللتــني أزالتــا حتفظامــا علــى الــربوتوكول مــن أجــل تعزيـــز 
أحكامـه والتمسـك ـا. ووفـــدي يشــعر بامتنــان أيضــا لكــل 
البلـدان الـيت أيـدت مشـــروع القــرار هــذا، ونــأمل أن يعتمــد 
مشروع القرار يف املستقبل القريب دون تصويت نتيجة تعزيز 
تفامهنا املشترك. وتفاؤلنـا اإلجيـايب قـائم، بطبيعـة احلـال، علـى 
ـــاقص  السـجالت الـيت تبـني أن التصويتـات املعارضـة ظلـت تتن

منذ ١٩٩٦. 

الرئيـــــس (تكلـــــم باالنكليزيـــــة): ننتقــــــل اآلن إىل 
اموعــة ٤، األســلحة التقليديــــة. وأعطـــي الكلمـــة للوفـــود 
ــرارات  الراغبـة يف اإلدالء ببيانـات عامـة خبصـوص مشـاريع الق

الواردة يف اموعة ٤. 
السيد روي (سرياليون) (تكلم باالنكليزيـة): أود أن 

أدىل ببعض املالحظات العامة على اموعة ٤. 
ــــتعمال األســـلحة الصغـــرية  باعتبارنــا بلــدا دمــره اس
واألسلحة اخلفيفة، مبا يف ذلك االستعمال العشوائي هلا، البلـد 
ــى  الـذي ال تـزال هـذه األسـلحة تفـرض فيـه ديـدا خطـريا عل
الســلم واألمــن، ليــس فقــط بالنســبة لســرياليون وإمنــا أيضـــا 
بالنسبة ملنطقة غرب أفريقيـا دون اإلقليميـة، فـإن وفـد بـالدي 
يعلـق أمهيـة بالغـة علـى املسـائل الـواردة يف مشـاريع القـــرارات 

اليت تتضمنها اموعة ٤، أي األسلحة التقليدية. 
إن سرياليون تصنع هذه األسلحة وليست قادرة علـى 
وقـف تدفـق هـذه األسـلحة إىل أراضينـــا أو إىل منطقــة غــرب 
ــــــرياليون يف الوقـــــت نفســـــه،  أفريقيــــا دون اإلقليميــــة. وس
ال تسـتعمل، ومل تسـتعمل قـــط، أراضيــها معــربا للتدفــق غــري 
املشروع هلذه األسلحة. ولذلك، ال يسعنا إال أن نعتمـد علـى 
جهود األمم املتحدة واتمـع الـدويل بأسـره الختـاذ إجـراءات 

فعالة لكبح االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية. 
ـــة أحكــام اآلليــة  إننـا، مـن جانبنـا، راعينـا مراعـاة تام
ـــــا، أي الوقــــف االختيــــاري للجماعــــة  اإلقليميـــة يف منطقتن
االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا ــدف التحكــم باســــترياد 
وتصديـر وتصنيـع األسـلحة الصغـرية. ونـأمل أن حتـترم الــدول 
األخـرى اآلليـات أو النظـم القائمـة لتحديـد األسـلحة املتعلقـــة 
مبنطقة غرب أفريقيا دون اإلقليمية، وخباصة تلك الـيت أنشـأها 

جملس األمن. 
ـــة، نرجــو أن يوفــر التــأييد الــذي مينــح  واألكـثر أمهي
ملشـــاريع القـــرارات املعروضـــة علـــى اللجنـــة اآلن يف إطـــــار 
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اموعة ٤، األسلحة التقليديـة، حـافزا وقـوة دفـع حقيقيـة يف 
السعي حنو السالم واالستقرار وحسن اجلوار يف كـال املنـاطق 
ــا،  الـيت تفـرض فيـها األسـلحة اخلفيفـة ديـدا، مبـا فيـها منطقتن
ـــا دون اإلقليميــة. ونــأمل أن يوفــر أيضــا  منطقـة غـرب أفريقي
حـافزا لتقـدمي التـأييد لـربامج نـزع السـالح والتسـريح وإعـــادة 
االندماج، ليس يف سرياليون وحدها وإمنا يف املنـاطق األخـرى 

من قارتنا األفريقية. 
ـــع وفــد بــالدي إىل نتيجــة مؤمتــر األمــم  أخـريا، يتطل
املتحـدة عـام ٢٠٠١ املعـين باالجتـار غـري املشــروع باألســلحة 

الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه. 
الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): إذا مل ترغــــب وفـــود 
أخـرى يف اإلدالء ببيانـات عامـة خبصـوص مشـاريع القـــرارات 
الـــواردة يف اموعـــة ٤، تشـــرع اللجنـــــة اآلن يف البــــت يف 
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وإذا مل يرعــب أي وفــد يف شــرح موقفــــه أو تعليـــل 
تصويتــــــه قبــــــل التصويــــــــت علـــــــى مشـــــــروع القـــــــرار 

A/C.1/55/L.38/Rev.1، فستشرع اللجنة اآلن يف البت فيه. 

أعطي الكلمة ألمني اللجنة. 
الســيد لــن كــو - تشــونغ (أمــني اللجنــة) (تكلــــم 
ـــون  باالنكليزيـة): مشـروع القـرار A/C.1/55/L.38/Rev.1 املعن
�االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة� 
عرضه ممثل جنوب أفريقيـا يف اجللسـة السادسـة عشـرة للجنـة 
الـيت عقـدت يـــوم ١٧ تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٠. وتــرد 
أمســـاء مقدمــــي مشــــروع القــــرار A/C.1/55/L.38/Rev.1 يف 
املشـروع نفسـه ويف الوثيقـة A/C.1/55/INF.2. وباإلضافـــة إىل 
هذا أصبحت البلدان التاليـة مقدمـة ملشـروع القـرار: ترينيـداد 

وتوباغو، توغو، سلوفاكيا، ليختنشتاين.  
الرئيس (تكلم باالنكليزية): أعـرب مقدمـو مشـروع 
القرار A/C.1/55/L.38/Rev.1 عن الرغبة يف أن تعتمده اللجنـة 

ــــة  دون تصويــت. ومــا مل أمســع اعتراضــا، فســأعترب أن اللجن
ترغب يف اعتماده دون تصويت. 
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ـــد  الرئيـس (تكلـم باالنكليزيـة): إذا مل يرغـب أي وف
يف شرح موقفه أو تعليل تصويتـه علـى مشـروع القـرار الـذي 

اعتمد توا، سننتقل إىل مشروع القرار التايل. 
ـــــة تــــوا أن مشــــروع القــــرار  أبلغتـــين األمانـــة العام
A/C.1/55/L.44 ليـس جـاهزا للبـت فيـــه، إذ حيتــاج إىل تقريــر 

ــــة. وســـنبت يف  باآلثــار املاليــة املترتبــة علــى امليزانيــة الربناجمي
مشروع القرار هذا يف وقت الحق. 

هلـــذا، نشـــــرع اآلن يف البــــت يف مشــــروع القــــرار 
A/C.1/55/L.50. وإذا مل يرغـب أي ممثـل يف شـــرح موقفــه أو 

تعليـــل تصويتـــــه قبــــل التصويــــت علــــى مشــــروع القــــرار 
A/C.1/55/L.50، فإن اللجنة تبت فيه اآلن. 

أعطي الكلمة ألمني اللجنة. 
ــــة) (تكلـــم  الســيد لــن كــو – تشــونغ (أمــني اللجن
باالنكليزية): مشروع القرار A/C.1/55/L.50 املعنون �اتفاقية 
حظر أو تقييد استعمال أســلحة تقليديـة معينـة ميكـن اعتبارهـا 
مفرطـة الضـــرر أو عشــوائية األثــر� عرضــه ممثــل الســويد يف 
اجللسـة التاسـعة عشـرة للجنـة يـوم ٢٠ تشـرين األول/أكتوبــر 
 A/C.1/55/L.50 ٢٠٠٠. وترد أمساء مقدمـي مشـروع القـرار
 .A/C.1/55/INF.2 ـــــرار نفســــه ويف الوثيقــــة يف مشـــروع الق
وباإلضافة إىل هذا أصبحت توغو أيضا مـن مقدمـي مشـروع 

القرار. 
الرئيس (تكلم باالنكليزية): أعـرب مقدمـو مشـروع 
ــــهم يف أن تعتمـــده اللجنـــة  القــرار A/C.1/55/L.50 عــن رغبت

دون تصويت. 
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إذا مل أمسـع اعتراضـا، فســـأعترب أن اللجنــة ترغــب يف 
التصرف على هذا النحو. 

 .A/C.1/55/L.50 اعتمد مشروع القرار
ـــل  الرئيـس (تكلـم باالنكليزيـة): إذا مل يرغـب أي ممث
يف أن يشرح موقفه بشأن مشروع القـرار الـذي اعتمـد للتـو، 
نكون بذلك قد اختتمنـا نظرنـا يف مشـاريع القـرارات الـواردة 

يف ورقة العمل غري الرمسية رقم ١ والبت فيها. 
أعطـي الكلمـة اآلن ألمـني اللجنـة كـي يشـــرع ورقــة 
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ــــة) (تكلـــم  الســيد لــن كــو – تشــونغ (أمــني اللجن
باالنكليزيـة): لقـد مت بـالفعل توزيـع ورقـة العمـل غـري الرمسيـــة 
ـــد أن اموعــة ١، األســلحة  Rev.1/2 لربنـامج عمـل الغـد. بي

 .A/C.1/55/L.16 النووية، فيها خطأ يف عنوان مشروع القرار
إذ ينبغي أن يكون العنوان �إنشاء منطقة خالية مـن األسـلحة 

النووية يف منطقة الشرق األوسط�. 
رفعت اجللسة الساعة ١٧/٠٥. 

 
 


