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.  جن-ونغ ي تشوي السيد :الرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    )مجهورية كوريا(.
  .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  

 ) تابع (١٠٥ إىل ٨٥بنود جدول األعمال من 
مناقــشة عامــة بــشأن بنــود جــدول األعمــال املتعلقــة بــرتع    

 السالح واألمن الدويل
يف ): تكلـــم باالنكليزيـــة( )كمبوديـــا (الـــسيد ويـــديا 

 عــن وفــدي، امسحــوا يل أن أهنــئكم حبــرارة، البدايــة، وبالنيابــة
ســيدي، علــى انتخــابكم رئيــساً، وأن أهنــئ أعــضاء اللجنــة       

ــضاً ــسياسية    . األوىل أيـ ــربتكم الـ ــن أن خـ ــة مـ ــى ثقـ ــن علـ وحنـ
ــا إىل إحــراز جناحــات    ومهــارتكم الدبلوماســية ســتقودان جلنتن

ــدة ــدم خبــالص    . جدي ــضاً ألتق ــنم هــذه الفرصــة أي وأود أن أغت
د نوبوياســو آيب، وكيــل األمــني العــام لــشؤون التهنئـة إىل الــسي 

نزع السالح، على إسهاماته اهلامة يف خمتلـف القـضايا املتعلقـة            
كمـا أود أن أعـرب عـن تأييـد وفـدي            . برتع الـسالح واألمـن    

 . للبيان الذي أدلت به إندونيسيا باسم حركة عدم االحنياز
ــن       ــسلم واألم ــضية ال ــاً بق ــا دوم ــد التزمــت كمبودي لق
ونؤمن إمياناً قويـاً بتعدديـة األطـراف، أي أنـه ينبغـي             . الدوليني

ضمان السلم واألمـن اإلقليمـيني والـدوليني مـن خـالل صـرح              
 . قائم على التعددية

ومــن املثــبط للهمــة حقــاً أال نــرى تقــدماً يــذكر حنــو      
ــلحة       ــاألخص األس ــشامل، وب ــدمار ال ــى أســلحة ال ــضاء عل الق

 اجلـزء املتعلـق     ويف هـذا الـصدد، وبـالرغم مـن حـذف          . النووية
برتع السالح وعـدم االنتـشار مـن الوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع              

ــؤخرا   ــستوى م ــع امل ــام الرفي ــل انتكاســة   -ً الع ــذي ميث ــر ال  األم
 ترى كمبوديـا أن علـى الـدول األعـضاء أن تواصـل          - حقيقية

جهودها لتحليل قضايا نزع السالح املختلفة يف ضـوء الوضـع           
 .الدويل الراهن

ملنظمــة وإىل اللجنــة هــذه ملواصــلة تــوفري  ونتطلــع إىل ا 
احملفــل الــالزم الــذي ميكــن للــدول األعــضاء مــن خاللــه يئــة    
املنــاخ الــدويل املطلــوب ملواجهــة التحــديات الــيت يثريهــا نــزع   

وقد ثبـت بالفعـل أن التعدديـة املعـززة تـدعم            . السالح الكامل 
 ولـذلك، علينـا مجيعــاً  . دور األمـم املتحـدة يف الـشؤون العامليـة    

أن نعمــل يــداً بيــد بــروح التعدديــة لتعزيــز املعــايري العامليــة بغيــة  
 .القضاء مجاعياً على التهديدات اليت يتعرض هلا السلم واألمن
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ــسالم       ــنعم بالـ ــامل يـ ــاء عـ ــان لبنـ ــان هامتـ ــاك أداتـ وهنـ
ومـن خـالل الـتحكم      . واالستقرار، أي نزع الـسالح والتنميـة      

 نشوب الـصراعات    يف الظروف املختلفة اليت تزيد من احتمال      
املسلحة، ميكن توفري املـوارد وختصيـصها ألنـشطة أخـرى مثـل          

وباملثـــل، فـــإن الـــسياسات . التنميـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة
واالستراتيجيات التنموية السليمة تـؤدي دوراً هامـاً يف جهـود           
القــضاء علــى الفقــر، وحتقيــق النمــو االقتــصادي، ويئــة منــاخ  

 . بعيدمعزز لألمن على املدى ال
وإذ نــــشارك يف هــــذا النقــــاش، أود أن أغتــــنم هــــذه  

الفرصة للتأكيد على التزام كمبوديـا الثابـت باألهـداف النبيلـة            
وينبــع هــذا االلتــزام مــن اآلالم . لــرتع الــسالح العــام والكامــل

وكمبوديـا  .  عامـاً  ٢٤واملعاناة اليت كابدها الكمبوديون طوال      
ألســلحة لــن جيعــل العــامل تــؤمن إميانــاً راســخاً بــأن املزيــد مــن ا

ونزع السالح، شأنه شأن أي بنـد آخـر يف جـدول            . أكثر أمناً 
أعمالنا اليـوم، ال ميكـن معاجلتـه بـشكل منفـرد؛ فثمـة ضـرورة                

 الوطنيـة  - ملحـة ملعاجلـة نـزع الـسالح علـى مجيـع املـستويات       
 . واإلقليمية والدولية

وهلذه األسباب، صدقت مملكة كمبوديـا علـى اتفاقيـة           
ــل ــة يف األســ ــوز١٩حة الكيميائيــ ــه / متــ ــد . ٢٠٠٥يوليــ وتؤيــ

دويل، ويشمل ذلك، يف مجلـة أمـور،        كمبوديا تعزيز القانون ال   
الصكوك الرئيسية للحد من سباق التسلح، مثل معاهـدة عـدم           
انتــشار األســلحة النوويــة ومعاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب   

 ونشعر باألسـف والقلـق الـشديدين إزاء عجـز املـؤمتر           . النووية
ــق أي       ــشار عــن حتقي ــدم االنت ــدة ع االستعراضــي األخــري ملعاه

وباملثل، يؤسفنا عدم التوصل إىل توافق يف اآلراء بـشأن   . نتائج
هذه القضايا بالغة األمهيـة يف الوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع العـام           

وكمبوديــا تــؤمن إميانــاً عميقــاً بــضرورة نــزع  . رفيــع املــستوى
 . السالح

ــا    ــع كمبودي ــا تتمت ــاة   وبينم ــودة إىل احلي ــسالم والع  بال
ــة        ــافح ضــد ترك ــعبنا أن يك ــى ش ــتعني عل ــا زال ي ــة، م الطبيعي
األلغــام األرضــية والــذخائر غــري املتفجــرة الــيت ختلفــت عـــن        

ودف احلكومة امللكية إىل تطهـري     . حروب املاضي وصراعاته  
. ٢٠١٢كمبوديـــا مـــن مجيـــع األلغـــام األرضـــية حبلـــول عـــام  

ــب    ــإىل جان ــك، ف ــضالً عــن ذل ــة   وف ــة الثماني  األهــداف اإلمنائي
لأللفية اليت اعتمدا األمـم املتحـدة، اعتمـدت حكومتنـا إزالـة             
األلغـــام األرضـــية بوصـــفه هـــدفاً إمنائيـــاً إضـــافياً لأللفيـــة يف       

 . كمبوديا
إن الفجوة املتزايـدة بـني األغنيـاء والفقـراء تولـد عـدم               
ت واستمرار ذلك املأزق سيزيد من تـأجيج الـصراعا        . املساواة

ونظــراً لــسهولة اســتخدام األســلحة الــصغرية وتوفرهــا، . حتمـاً 
وكمبوديـا،  . فقد أصبحت الـسالح املفـضل للمحـاربني اليـوم         

البلــد اخلــارج مــن الــصراع، تــتفهم متامــاً أمهيــة مجــع األســلحة  
ــشكل     ــسجيلها بـ ــدمريها وتـ ــة وتـ ــلحة اخلفيفـ ــصغرية واألسـ الـ

ــهجي ســليم  ــة    . من ــا ســتة مــشاريع وطني ــد نفــذت حكومتن وق
لتحقيـــق تلـــك األهـــداف، إىل جانـــب مـــا تبذلـــه مـــن جهـــود 
لضمان التخـزين اآلمـن لألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة             

 . والبحث عن املخزونات املخبأة
األسـلحة مـن أجـل      ”ومثة تركيـز خـاص علـى برنـامج         
، الـذي تقـدم مـن خاللـه احلـوافز للمجتمعـات احملليـة               “التنمية

ــري القان    ــن املخزونــات غ ــالغ ع ــاون يف مجعهــا   لإلب ونيــة والتع
وتـــشمل احلـــوافز تـــوفري منـــشآت تعليميـــة حمـــسنة . وتــدمريها 

ــة ــة مالئمـ ــدمري  . وأدوات زراعيـ ــع وتـ ــذلك، مت مجـ ــة لـ ونتيجـ
وفضالً . قطعة من األسلحة الصغرية    ١٠٠ ٠٠٠ يزيد على  ما

عن ذلك، نفذت برامج توعيـة علـى مـستوى الدولـة تـشجيعاً              
 .للمشاركة العامة

 امللكيـــة الكمبوديـــة أيـــضاً محلـــة    وشـــنت احلكومـــة  
ــرات      ــصغرية واملتفجـ ــلحة الـ ــى األسـ ــسيطرة علـ ــشريعية للـ . تـ
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، أقرت اجلمعية الوطنيـة     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٦وحتديداً، يف   
قــانون إدارة األســلحة واملتفجــرات والــذخائر، الــذي ينــشئ      
قواعــــد بــــشأن توريــــد ونقــــل وإصــــالح وإنتــــاج األســــلحة  

. ب العقوبــات لعــدم االمتثــالواملتفجــرات والــذخائر، إىل جانــ
مكافحــة صــنع عــالوة علــى ذلــك، مت أيــضا رفــع بروتوكــول   

واالجتـار ــا   األسـلحة الناريـة وأجزائهــا ومكوناـا وذخائرهـا    
بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة           

، إىل جملــس الــوزراء ومنــه إىل   املنظمــة عــرب الوطنيــة   اجلرميــة
 .  بانتظار التصديق عليهاجلمعية الوطنية

ــز      ــدرك الكــثريون ضــرورة تعزي ــدرك، كمــا ي وحنــن ن
ــود  ــدم   املاجلهـ ــزع الـــسالح وعـ ــشجيع نـ ــراف لتـ ــددة األطـ تعـ

ألن تــــصبح تعدديــــة حاجــــة متزايــــدة ألن هنــــاك االنتــــشار، 
الديناميـة املـتغرية لألمـن      يف إطـار    وفعالية  أكثر حزما   األطراف  
ــدويل ــود    . الـ ــي للجهـ ــك، ينبغـ ــافة إىل ذلـ ــة إضـ ــى املبذولـ علـ

يف املــستويات الثنائيـــة ودون اإلقليميــة واإلقليميـــة أن تـــستمر   
تطلب األمـــر تـــضافر ســـيو. املتعـــدد األطـــرافلنـــهج ا ةمـــوازا

اجلهود منا مجيعا حىت نضمن حتول العامل إىل مكان أكثر أمانـا    
 . لنعيش فيه اآلن ويف املستقبل

 )مجهوريـة الو الـشعبية الدميقراطيـة      (السيد كيتيخون    
م، سـيدي، وحنـن علـى ثقـة بـأنكم           نـئك ): تكلم باالنكليزيـة  (
متلكونه من خـربة ومهـارات كـبرية سـتقودون عمـل جلنتنـا               مبا

 . إىل اية ناجحة
 لـويس   كما نود أن ننتهز هذه الفرصة لننـوه بالـسفري            

، املمثــل الــدائم للمكــسيك لــدى املنظمــات  ألفونــصو دي ألبــا
ملمتاز الـذي اتبعـه يف إدارة       األسلوب ا الدولية يف جنيف، على     

 .  خالل الدورة التاسعة واخلمسنياللجنة أعمال
 به ممثل إندونيسيا  باسـم       دىلأونؤيد متاما البيان الذي      

حركة عدم االحنياز والبيان الذي سيديل به ممثل ميامنـار باسـم            
إال أننـا نـود أن نلقـي الـضوء          . رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا        

ــة    ــاط اهلام ــى بعــض النق ــزع     عل ــسألة ن ــشأن م ــا ب ــسبة إلين  بالن
 .  السالح واألمن الدويل

تعقــد هــذه اجللــسة مبناســبة الــذكرى الــسنوية الــستني   
باعتبارهـا املنظمـة    فماذا أجنزت األمم املتحدة،     . لألمم املتحدة 

ــددة األطــراف،    ــدة املتع ــة الوحي ــسالح   العاملي ــزع ال  يف جمــال ن
ريح ونزيــه املطلــوب إجــراء اســتعراض صــإن واألمــن الــدويل؟ 

للوضع العاملي يف ذلـك اـال لـيس فقـط ـدف إجـراء تقيـيم                 
بل أيضا دف وضع تدابري مـشتركة ومجاعيـة ملعاجلـة الوضـع             

 . والتقدم أكثر يف جمال تعزيز القضية النبيلة لرتع السالح
. واليــوم، ال يــزال عاملنــا مليئــا بــالظلم وانعــدام األمــن   

اء والعنـف، واإلرهـاب،     فالصراعات املسلحة، وأعمال االعتـد    
والتــدخل يف الــشؤون الداخليــة للــدول، والــصراعات العرقيــة، 
واحلروب األهلية، وااعة، واألمراض والفقر هي التهديـدات        

كمــا متثــل أســلحة الــدمار  . الرئيــسية للــسلم واألمــن الــدوليني 
ا معـ وعلينـا أن نبـذل   . الشامل خطرا كـبريا علـى بقـاء البـشرية      

نــة ونتحــرك جمــتمعني ملواجهــة التحــديات   مجيــع اجلهــود املمك
ــمان   ــة ضـ ــا بغيـ ــوختطيهـ ــن واألسلم الـ ــمـ ــاملالـ . دائمني يف العـ

ميكن ألحد أن يسعى إىل األمن لوحده، وال ميكـن حتقيـق             وال
نتــائج إجيابيــة إال بنــهج مجــاعي، مبــا يف ذلــك يف جمــال املراقبــة   

 . الدولية لألسلحة ونزع السالح
ــد  و  ــد اعتم ــامل  ق ــة الع ــؤمتر القم ــل   م ــد قب ــذي انعق ي ال

ــة أغفلـــت، ولألســـف، مـــسألة نـــزع    ــة ختاميـ أســـبوعني وثيقـ
ــسالح  وعــدم االنتــشار   ــ. ال ضاع اتمــع الــدويل يف حلظــة   ف

ــه ولة فرصــة امســح ــسائل المعاجلــة توجي ــة  امل ــة األمهي ــيت بالغ ال
ــا  ــا مجيع ــة الو  . تواجهن ــستطيع مجهوري ــصدد، ال ت ــذا ال  ويف ه

موعة الدول احملبة للـسالم     الشعبية الدميقراطية إال أن تشارك جم     
لكـن علينـا إن     . ورها خبيبة األمل إزاء ذلك اإلغفال احلرج      عش

 يـة نؤكد يف هذه اجللسة من جديد على احلاجة إىل دعـم تعدد           
متفــق عليهــا علــى حنــو  حلــول األطــراف والعمــل علــى إجيــاد  
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للتعامـل  الطريقـة الفعالـة الوحيـدة       متعدد األطراف، وتلك هي     
 . ح واألمن العامليمسائل نزع السالمع 

ــة    ــة الو الـــشعبية الدميقراطيـ تـــشعر وال تـــزال مجهوريـ
سيما األسـلحة النوويـة،      أسلحة الدمار الشامل، ال   بالقلق إزاء   

ــدوليني فحــسب        ــن ال ــسلم واألم ــيس لل ــدا ل ــشكل دي ــيت ت ال
ويف هـذا الـصدد،   . لبقاء احلياة نفسها علـى هـذا الكوكـب      بل

لــدول األطــراف يف معاهــدة  املــؤمتر االستعراضــي ليؤســفنا أن 
مايو، مل يـتمكن    /د يف أيار  واملعقعدم انتشار األسلحة النووية،     

من التوصل إىل حـل تـوافقي بـشأن األسـئلة اجلوهريـة املتعلقـة               
ــدة   ــثالث للمعاه ــدعائم ال ــل بــأن     . بال ــرأي القائ ــع ال ــق م ونتف

الــدول األطــراف ينبغــي أن تفــي بالتزاماــا جتــاه املعاهــدة وأن  
زاوية يف نزع الـسالح النـووي       النبغي أن تبقى حجر     املعاهدة ي 

الشامل، ويف عـدم االنتـشار النـووي ويف االسـتخدام الـسلمي             
 . للتكنولوجيا النووية

لتجـارب  لمعاهـدة احلظـر الـشامل    وإقرارا منها بأمهيـة    
 اليت تسهم يف عمليـة نـزع الـسالح النـووي، أودعـت              النووية،

ملعاهـدة  ى ا لـ عك تـصديق    مجهورية الو الدميقراطية الشعبية صـ     
 ٢٠٠٠أكتـــــوبر /األمـــــم املتحـــــدة يف تـــــشرين األوللـــــدى 

األمانــة وشــاركت بنــشاط يف احللقــات الدراســية الــيت نظمتــها 
ملنظمـة معاهـدة احلظـر الـشامل         الفنية املؤقتة للجنـة التحـضريية     

ويدل ذلـك علـى التزامنـا القـوي         .  يف املنطقة  للتجارب النووية 
. شاء عامل خال من التهديد النـووي      برتع السالح النووي وبإن   

املــؤمتر املعــين بتــسهيل بــدء ويف هــذا الــسياق، نرحــب بانعقــاد 
 يف نيويـورك يف     نفاذ معاهدة احلظر الـشامل للتجـارب النوويـة        

ــة بــني   ــرة الواقع ــول٢٣  و٢١الفت كمــا نرحــب  . ســبتمرب/ أيل
ـج لترويـــــ باعتماد املؤمتر لإلعالن النهائي والتدابري الراميـة إىل ا        

ويف هـذا الـصدد،     . ذلدخول معاهدة احلظر الشامل حيـز النفـا       
وبغيــة دخــول املعاهــدة حيــز النفــاذ، نــرى أنــه مــن الــضروري   

ق عليهــا  جلميــع الــدول الــيت مل توقَّــع علــى املعاهــدة وتــصد- 
  .فعل ذلك أن ت-سيما الدول احلائزة لألسلحة النووية  ال

ة اعتقـادا قويـا     وتعتقد مجهورية الو الدميقراطية الشعبي     
طق خاليــة مــن األســلحة النوويــة خطــوة إجيابيــة    انــشاء منــإأن 

ــيص        ــووي وختل ــسالح الن ــزع ال ــق هــدف ن ــدة حنــو حتقي ومفي
ــة   ــن األســلحة النووي ــشرية م ــروح،   . الب ــك ال ــن تل ــا م وانطالق

 الـيت   اتلـدول األطـراف واملوقِّعـة علـى املعاهـد         اؤمتر  نرحب مبـ  
يف املكـسيك  املعقـود   ة،األسلحة النووي تنشئ مناطق خالية من
ـــ  ــة بـ ــرة الواقعــ ــسان٢٨ و٢٦ني يف الفتــ ــل / نيــ . ٢٠٠٥أبريــ

القوية لشعوب أجزاء عديـدة مـن العـامل         باملطامح  نرحب   كما
يف جهودهـــا الراميـــة إىل إنـــشاء منـــاطق خاليـــة مـــن الـــسالح   

ؤكد أن حتقيق نزع الـسالح       ون .دعم تلك املطامح  ون. النووي
.  الـسلم واألمـن الـدوليني      النووي وعدم االنتـشار مهـم لتعزيـز       

بصفتها دولة طرفـا يف     وتبذل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية      
معاهدة بانكوك إلنشاء منطقة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف       

ى مـا يف وسـعها لإلسـهام يف اجلهـود     صشرقي آسيا، أق جنوب
 .آسيا يف هذا الصدد اليت تبذهلا رابطة أمم جنوب شرقي

 الو الشعبية الدميقراطية عنـد رأيهـا        وال تزال مجهورية   
كثـــر مـــصداقية ضـــد ألواالـــذي ال ريـــب فيـــه يف أن الـــضامن 

اسـتخدام األســلحة النوويــة أو التهديـد باســتخدامها هــو إزالــة   
وـذه اإلزالـة وحـدها ميكـن، يف         . األسلحة النووية إزالـة تامـة     

ونرحـب بالتـايل    . اعتقادنا، منع اإلرهابيني من احلـصول عليهـا       
جلهود املبذولة على املـستويني الـدويل واإلقليمـي الراميـة           بكل ا 

ويف هــذا الــصدد، حنــن . األســلحة النوويــة وإزالتــهاحتديــد إىل 
ــه   ــا بأن ــار الواجــب والعاجــل   عنــد رأين ال بــد مــن إيــالء االعتب

لتـوفري ضـمانات    إلبرام صك عاملي غري مشروط وملـزم قانونـا  
ويأمـل وفـد بلـدي       .أمنية للدول غري احلائزة لألسـلحة النوويـة       

أن حيظى مشروع القرار الذي قدمته رابطة أمم جنوب شـرق           
بناء على مبادرة من ميامنار بشأن نـزع الـسالح النـووي،     آسيا

الدول األعضاء، وخصوصا من الـدول احلـائزة    منكبري بتأييد 
 .لألسلحة النووية
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وشأن وفود أخرى كثرية، يأسـف وفـد مجهوريـة الو            
 -ة شديد األسـف ألن مـؤمتر نـزع الـسالح      الدميقراطية الشعبي 

حمفــــل نــــزع الــــسالح الوحيــــد املتعــــدد األطــــراف للتــــداول 
والتفــاوض بــشأن مــسائل تتعلــق باتفاقــات حتديــد األســلحة       

 قــد أخفــق مــرة أخــرى يف االتفــاق علــى      -ونــزع الــسالح  
ونأمـل أن تـضاعف مجيـع األطـراف       . برنامج عمل هذا العمـل    

ــر املر  ــا وأن تظهـ ــة جهودهـ ــدم يف  املعنيـ ــة وأن تتقـ ــة الالزمـ ونـ
جهودها لتحقيق نزع السالح النووي وعدم االنتشار النـووي         

 .على حد سواء
ــسالح يف      ــرتع الـ ــدة لـ ــم املتحـ ــة األمـ ــاق هيئـ إن إخفـ

االتفــاق علــى جــدول عمــل لــدورا هــذا العــام هــو انتكاســة   
ويف هـــذا . أخـــرى جلهـــود نـــزع الـــسالح املتعـــددة األطـــراف

ية نزع الـسالح املتعـددة األطـراف        الصدد، حنث على تعزيز آل    
ــدماً لت     ــة ق ــع العملي ــن دف ــتمكن م ــق   تحــىت ت ــذا الطري جــاوز ه

 .املسدود
ورغــم أن األمــم املتحــدة مل حتــرز ســوى تقــدم خمــتلط  

يف مجيع جماالت نشاطها خالل الـسنوات الـستني املاضـية، مبـا             
يف ذلك جمال نـزع الـسالح واألمـن الـدويل، ينبغـي أال يكـون                

إذا أردنا النجاح فـإن مهمتنـا       . يأس ووهن العزمية  هناك جمال لل  
لــذلك فــإن إحــدى . املــشتركة جيــب أن تكــون إحــراز التقــدم 

ــة     أشــد املهــام إحلاحــا يف األمــم املتحــدة هــي العمــل معــا جبدي
لتحقيــق اهلــدف املــشترك املتمثــل يف حتقيــق نــزع ســالح عــام    

وال ميكن حتقيق نـزع     . وكامل، والسيما نزع السالح النووي    
الح بالكامــل بــدون اإلرادة الــسياسية ودعــم كــل أعــضاء الــس

ولقد حان الوقت لكي ال ندخر وسـعا إلعـادة          . األمم املتحدة 
عمليــة نــزع الــسالح إىل مــسارها، والتقــدم لبنــاء عــامل يتــسم   

.  عـامل خـال مـن األسـلحة النوويـة          -بالسالم والتنميـة العادلـة      
 .احا كبرياوعند هذا احلد، أمتىن للدورة احلالية للجنتنا جن

ــان   ــسيدة الوهاف ــد (ال ــة () تايلن : )تكلمــت باالنكليزي
أود يف البداية أن أنـضم إىل وفـود أخـرى يف نئـتكم، سـيدي                

 .الرئيس، وأعضاء املكتب اآلخرين على انتخابكم
ــه ممثـــل     ــان الـــذي أدىل بـ ويـــود وفـــدي أن يؤيـــد البيـ

إندونيسيا باسم حركة عدم االحنيـاز والبيـان الـذي سـيديل بـه              
 .الحقا ممثل ميامنار باسم رابطة أمم جنوب شرق آسيا

يف العام املاضي يف هذه القاعة، أعربت وفود عديدة،          
ــسالح       ــزع ال ــطء خطــى ن ــق إزاء ب ــدي، عــن القل ــا وف ــا فيه مب
واالنتهاكات لاللتزامات بعدم االنتشار وخطر سقوط أسـلحة        

ــشامل يف أيــدي اإلرهــابيني   ــدمار ال ــوفر   . ال ــأن ت ــا نأمــل ب وكن
ــد ــام     ال ــوفر ع ــة وأن ي ــة العام ورة التاســعة واخلمــسون للجمعي

ــسمى عــام إصــالح األمــم املتحــدة     - ٢٠٠٥  ســيوفر -مــا ي
 .مرحلة جديدة للتعاون

ــة        ــدم لألســف رواي ــام يق ــا حــدث طــوال هــذا الع وم
فلم نشهد فيه فـشل املـؤمتر االستعراضـي الـذي ينعقـد             . أخرى

سـلحة  كل مخس سنوات لألطراف يف معاهدة عدم انتـشار األ     
النوويــة فحــسب بــل أخفقنــا أيــضا يف أن نــدرج يف الوثيقــة       

أيــة تــدابري لتعزيــز نظــام ) ٦٠/١القــرار (اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة 
ــشار   عــالوة علــى ذلــك، مازالــت   . نــزع الــسالح وعــدم االنت

الطرق املسدودة يف مـؤمتر نـزع الـسالح وهيئـة األمـم املتحـدة         
رة أخــرى ويــود وفــدي أن يــشدد مــ. لــرتع الــسالح بــال حــل

 تنبغــي معاجلــة نــزع ،علــى أنــه مــن أجــل ختطــي تلــك احلــواجز
 -وحنـن   . السالح وعدم االنتشار معـا بطريقـة بنـاءة ومتوازنـة          

 علينـا   -الدول احلائزة لألسلحة النووية وغـري احلـائزة هلـا معـا             
ــا يف نــزع الــسالح وعــدم     مــسؤولية مــشتركة عــن أداء أدوارن

 .االنتشار
زع الـسالح، يالحـظ وفـدي       وفيما يتعلـق بالتنميـة ونـ       

لنفقات العسكرية العاملية على حـساب      يف ا النمو املستمر   بقلق  
ويف تقريــر  . املــوارد الــيت كــان ميكــن اســتخدامها يف التنميــة     



A/C.1/60/PV.6
 

6 05-53917 
 

 ،)A/60/1(األمــني العــام الــصادر مــؤخرا عــن أعمــال املنظمــة   
ن النفقات العسكرية العاملية بلغت أكثر مـن        أينبهنا إىل حقيقة    
ــون دوال ــام تريليـ ــر  ٢٠٠٤ر يف عـ ــن املنتظـ ــستمر يف أ ومـ ن تـ

ــاع ــة      . االرتف ــة هــي عالق ــسالح والتنمي ــزع ال ــني ن ــة ب والعالق
 ندعم الدور املركزي لألمـم املتحـدة        فإننالذلك  و. واضحة لنا 

 أيــضاونــشجع . يف نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج 
ــصادية    ــة االقتـــ ــهام يف التنميـــ ــى اإلســـ ــدويل علـــ ــع الـــ اتمـــ

ــ ــاملوارد املتاحــة نتيجــة التفاقــات نــزع الــسالح   واالجتماعي ة ب
 .وحتديد األسلحة

ن لـدى تايلنـد     إ فـ  ،وبالنسبة إىل أسلحة الدمار الشامل     
ــةسياســة  ــواد     ثابت ــة أو م ــدم تطــوير أســلحة نووي ــل يف ع  تتمث

ــا أو حياز   ــة ــامتعلق ــا أو اقتنا ــشرئه ــا أو اختبارها أو ن  أو ه
تنفيـذ التزاماـا بوصـفها       أمهية كبرية علـى      تايلندوتعلق  . هانقل

دولة طرفا يف معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة واتفاقيـة               
األسلحة الكيميائية واتفاقية األسـلحة البيولوجيـة والتكـسينية،         

عــدد مــن اجلهــود واالتفاقــات الثنائيــة واإلقليميــة   يف وكــذلك 
 التزامهـا واملتعددة األطراف بشأن عدم االنتـشار، مبـا يف ذلـك            

 منطقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة يف منطقــة جنــوب إنــشاءب
 .شرق آسيا
وفيما يتعلق خبطر وقوع أسلحة دمار شامل يف أيـدي           

 ١٥٤٠اإلرهــابيني، تــدعم تايلنــد تنفيــذ قــرار جملــس األمــن       
ــصديقة يف     ) ٢٠٠٤( ــدان ال ــع البل ــل م ــا الكام ــدمت تعاو وق

يف غـري املـشروع و    النـووي    االنتشار النووي واالجتـار      معارضة
 .ضوابط الصادراتما يتعلق بتعزيز بناء القدرات في

ويف هــذا الــصدد، يرحــب وفــدي باعتمــاد اجلمعيــة       
 يتالعامــة لالتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال اإلرهــاب النــووي الــ 

 قـد وقعـت  ن تايلند أ بكمن يبلغأطال التفاوض عليها ويسعده     
وتعــزز تايلنــد اآلن  . ٢٠٠٥ســبتمرب /أيلــول ١٤ يفاالتفاقيــة 

شريعاا وتــدابريها احملليــة الراميــة إىل تــأمني املــواد النوويــة      تــ

ــب أو    ــسرقة أو التخريـ ــن الـ ــا مـ ــها ماديـ ــنومحايتـ ــول  مـ  وصـ
ننـا نرحـب بقـرار املـؤمتر        أكمـا   . األشخاص غري املخولني إليها   

هــذا العــام  يوليــه  /متــوزالدبلوماســي الــذي عقــد يف فيينــا يف    
 وتــستعرض  .نوويــة بتعــديل اتفاقيــة احلمايــة املاديــة للمــواد ال    

احلكومة تلك التعديالت احملددة بغرض االنضمام إىل االتفاقية        
 . ممكنوقتقرب أيف 

ن تايلنـد تعتـربه     إوفيما يتعلق بالربوتوكول اإلضايف، فـ      
جـل تـوفري    أتدبريا لبناء الثقة ونظاما فعاال للتحقـق الـدويل مـن            

الــــضمانات لالســــتخدامات الــــسلمية والــــصفقات القانونيــــة 
وحنــن نــرى . قــة باملعــدات النوويــة واالســتخدام املــزدوج املتعل

. جدوى يف جعل الربوتوكول اإلضايف معيارا جديـدا للتحقـق         
ــصدد  ــذا ال ــبلغ  ،ويف ه ــد أن ت ــسعد تايلن ــا كم ي ــد أ بأنن ــا ق برمن
 مع الوكالة الدولية للطاقة الذريـة يف        ا إضافي ووقعنا بروتوكوال 

 وسـعا حــىت  ولـن تـدخر تايلنـد   . هـذا العـام  سـبتمرب  /أيلـول  ٢٢
تنفــــذ بالكامــــل الربوتوكــــول اإلضــــايف مــــا أن يــــتم الوفــــاء  

 . نفاذهءباملتطلبات الدستورية لبد
تابع عن كثب احلالة يف شبه اجلزيـرة        يما فتئ وفدي    و 

ثارها علـى اسـتقرار املنطقـة اآلسـيوية برمتـها           نظرا آل الكورية،  
ــك  و ــن ذل ــد م ــصدد .أبع ــذا ال ــان   ، ويف ه ــدي بالبي  يرحــب وف

ــة الرابعــة مــن احملادثــات الــسداسية األطــراف،   املــشترك لل جول
 ئهنـ ي، ويـود أن     سـبتمرب /أيلـول  ١٩ني يف   جالذي صـدر يف بـي     

ويأمـل وفـدي أن     . مجيع األطراف املعنية على جهودها احلثيثـة      
 .تنفذ هذه األطراف التزاماا بالكامل

ــارب    أ  ــشامل للتجـ ــر الـ ــدة احلظـ ــل اآلن إىل معاهـ نتقـ
ي يف املـؤمتر الرابـع املعـين بتيـسري           فبعد أن شـارك وفـد      .النووية

بدء نفاذ معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة يف الـشهر               
نه يرحـب متامـا بـاإلعالن اخلتـامي للمـؤمتر وبتـدابري             إاملاضي، ف 
 واحلكومــة التايلنديــة.  يف حيــز النفــاذ املعاهــدةدخــولتــشجيع 
 املرحلـة النهائيـة مـن     يف  اآلن  قـد دخلـت      ، مـن جانبـها    امللكية،
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. تعــديل وســن قــوانني وقواعــد حمليــة للتــصديق علــى املعاهــدة  
٢٠٠٦ستكمل عملية التصديق يف عام ومن املنتظر أن ت. 

شــد أحــد البلــدان الــيت كانــت مــن  أوبوصــف بلــدي  
، املاضــيديــسمرب /كــانون األول مــن الــسونامي يف يناملتــضرر
 اخلــاص بــالتطبيق املــستمر لنظــام التحقــق أيــضا وفــدي يرحــب

نظــام  حلظــر الــشامل للتجــارب النوويــة، والســيما     عاهــدة امب
طبـق علـى    يفوائده العلمية واملدنية وألنه     نظرا ل د الدويل،   الرص

ويتعهـد وفـدي بدعمـه الكامـل        . أنظمة اإلنذار مـن الـسونامي     
لــتمكني اللجنــة التحــضريية ملنظمــة معاهــدة احلظــر الــشامل        

فعـل  للتجارب النوويـة مـن تطـوير تلـك املبـادرة وحتويلـها إىل               
 .حقيقي

ــدي إىل       ــر وف ــة، ينظ ــلحة التقليدي ــق باألس ــا يتعل وفيم
 إســاءة اســتخدام مثــل هــذه األســلحة  تنــشأ مــناملــشاكل الــيت 

.  التهديـدات اخلطـرية للـسلم واألمـن والتنميـة          إحـدى بوصفها  
، ناهيـك   نجم عن مثـل هـذه املـشاكل تكلفـة بـشرية فادحـة             تو

ي للتجــارة ويف التــصد .كــبري يف األمــن البــشريعــن تأثريهــا ال
واالجتار غري املشروعني باألسلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة          
وانتــشار هــذه األســلحة، يــويل وفــدي أمهيــة كــبرية للتنفيــذ        
ــة والدوليــة، لربنــامج     ــة واإلقليمي الكامــل، علــى الــصعد الوطني
عمل األمم املتحدة لألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة لعـام           

ماد الرمسـي والتنفيـذ الكامـل       ويتطلع وفدي إىل االعت   . ٢٠٠١
ملشروع الصك الدويل، الذي استكمله الفريق العامل املفتـوح         

يونيــه مــن هــذا العــام، بغيــة متكــني  /بــاب العــضوية يف حزيــران
الدول من حتديد األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتعقبـها         

وحيـدو وفـدي    . بطريقة حسنة التوقيـت وميكـن التعويـل عليهـا         
ــق  ــل أن حتقــ ــؤمتر    األمــ ــالل املــ ــتجرى خــ ــيت ســ ــشة الــ  املناقــ

يوليـه  /االستعراضي املقبل لربنامج العمل الذي سـيعقد يف متـوز        
ــاد ســبل         ــك إجي ــا يف ذل ــة، مب ــائج ملموس ــل، نت ــام املقب ــن الع م

ن حيــدد املــؤمتر اجتاهــا أووســائل التــصدي ملــشكلة الــذخائر، و 

للمجتمع الدويل يف املستقبل بغية التصدي بشكل أكثر فعاليـة          
 .كلة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفةملش

كما شعر وفدي بالتشجيع لرؤية اإلشـارة إىل اتفاقيـة           
أوتاوا يف الوثيقة اخلتامية الجتماع القمة، ويؤيد وفـدي تنفيـذ           

وترحب تايلنـد أيـضا بـإعالن    . العناصر الواردة يف تلك الوثيقة  
وخطة عمل نـريويب، فـضال عـن تـصديق فـانواتو مـؤخرا علـى               

فاقية بوصفها الدولة الطرف الـسابعة واألربعـني بعـد املائـة            االت
 .يف االتفاقية

وبغية التوصـل إىل التنفيـذ الكامـل والفعـال للـصكوك             
واالتفاقات بشأن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وبـشأن        
األلغــام األرضــية، يأمــل وفــدي أال تــدخر الــدول، فــضال عــن   

احلكوميـة الـيت ميكنـها      القطاع اخلـاص وجمتمـع املنظمـات غـري          
 .تقدمي املساعدة إىل الدول احملتاجة، وسعا يف القيام بذلك

ــة أســاليب       ــسألة حتــسني فعالي ــيس آخــرا م وأخــريا ول
يــسر وفــدي أن يــشهد تقــدما قــد أحــرز . عمــل اللجنــة األوىل

بــشأن تلــك املــسألة، ويرحــب يف ذلــك الــصدد باختــاذ القــرار   
عددا من التدابري العمليـة     وحيدد القرار   .  بتوافق اآلراء  ٥٩/٩٥

ويأمل وفدي أن ينفذ القـرار يف جمموعـه،         . لتعزيز فعالية عملنا  
بالترافق مـع القـرارات الثالثـة األخـرى اهلامـة للجمعيـة العامـة               

ــشيط وهــــي  ــرارات -بــــشأن التنــ  ٥٨/٣١٦ و ٥٨/١٢٦القــ
 .  الذي اختذ مؤخرا٥٩/٣١٣و

كمـــا يرحـــب وفـــدي بتحـــسن املـــشاركة يف ســـجل   
تقليديــة ويف وســيلة اإلبــالغ املوحــدة عــن النفقــات األســلحة ال

ــن     ــة عـ ــارير الوطنيـ ــسن يف التقـ ــن التحـ ــضال عـ ــسكرية، فـ العـ
ونــود أيــضا أن نقتــرح . األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة

إنــشاء منــوذج مبــسط إلعــداد التقــارير جلميــع القــرارات الــيت    
تتطلب تقدمي معلومات من الـدول األعـضاء بغيـة متكينـها مـن              

ــدمي ــة     تقـ ــر فعاليـ ــشكل أكثـ ــة بـ ــة العامـ ــات إىل األمانـ  املعلومـ
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ــا ــات    . وانتظامـ ــن النفقـ ــدة عـ ــالغ املوحـ ــيلة اإلبـ ــل وسـ وتعمـ
 .العسكرية بوصفها منوذجا طيبا يف ذلك الصدد

وأخــريا، يتعهــد وفــدي بتقــدمي دعمــه الكامــل لكــم،     
 .سيدي الرئيس، وتعاونه معكم خالل مداوالتنا

أود، يف : )نكليزيــةتكلــم باال() اليابــان (الــسيد مــاين 
البدايـــة، أن أهنـــئكم، الـــسفري شـــوي، علـــى تـــوليكم رئاســـة  

وإنــين علــى ثقــة مبقــدرتكم علــى قيادتنــا خــالل هــذه   . اللجنــة
ــا       ــم بينمـ ــل لكـ ــدي الكامـ ــد وفـ ــى تأييـ ــد علـ ــدورة، وأؤكـ الـ

 .تضطلعون بتلك املهمة اهلامة
إن اللجنــة تنعقــد هــذا العــام يف أوقــات صــعبة، بينمــا    

ــدة حنتفـــل بالـــذكرى  . الـــسنوية الـــستني إلنـــشاء األمـــم املتحـ
ويواجه اتمع الدويل حتديات خطرية يف ميـدان األمـن ونـزع            

وتـــشمل هـــذه التحـــديات انتـــشار . الـــسالح ومنـــع االنتـــشار
أسلحة الدمار الشامل، واخلطر املاثل يف سياق التهديد املتزايد         

وهـو ديـد وقـوع تلـك األسـلحة يف أيـدي             -لإلرهاب الدويل 
بيني، وانتــــشار التكنولوجيــــا ذات الــــصلة باألســــلحة اإلرهــــا

النووية مـن خـالل الـشبكات الـسرية، ومـشاكل االمتثـال مـن               
 .جانب فرادى البلدان

ويف هذا الصدد، فإن ما يدعو إىل األسـف البـالغ هـو              
أن املـــؤمتر االستعراضـــي للـــدول األطـــراف يف معاهـــدة عـــدم  

مــن إصــدار  مل يــتمكن ٢٠٠٥انتــشار األســلحة النوويــة لعــام  
ن الوثيقــة اخلتاميــة أوثيقــة توافقيــة بــشأن املــسائل اجلوهريــة، و 

ــة العامــة مل تتوصــل إىل     ــه اجلمعي الجتمــاع القمــة الــذي عقدت
ــشار     ــع االنت ــسالح ومن ــزع ال ــى ن ــق يف اآلراء عل ــك . تواف وذل

ســيقلل مــن اجلهــود الــيت نبــذهلا يف املــستقبل إلحــراز تقــدم يف   
 وتقـف األمـم املتحـدة اآلن     .جمال نزع السالح ومنع االنتـشار     

ــن       ــها م ــدم متكن ــها أو ع ــرق طــرق، وســيتوقف متكن ــام مفت أم
التصدي بفعالية لتحـديات نـزع الـسالح ومنـع االنتـشار علـى        

ويلزم أن نعمل معـا يف اللجنـة        . اجلهود اليت تبذهلا مجيع الدول    
 .بغية التصدي هلذه املسائل بشعور من اإلحلاح

ــة، الــيت أ    وكلــت إليهــا مهمــة  ويتوقــع مــن هــذه اللجن
التداول باملـسائل املتـصلة بـاألمن ونـزع الـسالح الـدوليني، أن        
تتخذ قرارا بشأن اختاذ تدابري وسبل ملموسة للتصدي بـشكل           
كاف لتلك املـشاكل باالعتمـاد علـى احلكمـة وحـشد اإلرادة             

 .السياسية جلميع الدول األعضاء
إن مهمة اللجنة األوىل تتمثل أيضا يف تـشجيع إحـراز            

وحـىت  . املزيد من التقدم يف جمال األمن الدويل ونـزع الـسالح          
اآلن، تـــشمل العناصـــر االجيابيـــة يف جمـــال األســـلحة التقليديـــة 
ــي األول      ــؤمتر االستعراضـ ــريويب يف املـ ــل نـ ــة عمـ ــاد خطـ اعتمـ
التفاقيــة أوتــاوا، واختتــام املفاوضــات بــشأن إبــرام صــك دويل 

ــصغرية و     ــى األســلحة ال ــات عل ــق بوضــع العالم األســلحة يتعل
اخلفيفــة وتعقبــها، وجنــاح اجتمــاع فتــرة الــسنتني الثــاين الــذي   

وسـتقدم  . تعقده األمم املتحدة بشان خطة عمل األمم املتحدة       
اليابان، بالترافق مع كولومبيا وجنوب أفريقيـا، مـشروع قـرار           
بشأن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة يـربز تلـك النتـائج،          

 .قرار بتوافق اآلراءونتطلع إىل اعتماد مشروع ال
وتشمل اجلهود الدوليـة ملنـع اإلرهـاب اعتمـاد تعـديل             

ــع        ــاب التوقي ــتح ب ــة وف ــواد النووي ــة للم ــة املادي ــة احلماي التفاقي
ــة الدوليــة لقمــع أعمــال اإلرهــاب     الــشهر املقبــل علــى االتفاقي

ــووي ــدول   . النـ ــدة الـ ــد يف مناشـ ــل تايلنـ ــان ممثـ ــشارك اليابـ وتـ
لـضمان التـصديق العاجـل علـى        األعضاء أن تبذل كل اجلهود      
 .مجيع االتفاقيات ذات الصلة

وفضال عن ذلك، فان ما حيظى بأمهية كبرية هـو أنـه،           
ــشامل        ــدة احلظــر ال ــاذ معاه ــسري نف ــشأن تي ــع ب ــؤمتر الراب يف امل

 ١١٧للتجــارب النوويــة، الــذي عقــد الــشهر املاضــي، اتفقــت 
من البلدان اليت وقعت أو صدقت علـى املعاهـدة علـى إصـدار              
ــاريخ       ــدة يف ت ــى املعاه ــصديق عل ــدعو إىل الت ــامي ي إعــالن خت
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مبكر، فضال عن إبراز أمهيـة احملافظـة علـى الوقـف االختيـاري              
ــة  ــد علــى    . للتجــارب النووي ــان أن تؤكــد مــن جدي ــود الياب وت

دعوا مجيع البلدان الـيت مل تـصدق بعـد علـى املعاهـدة إىل أن                
املبكــر تفعــل ذلــك يف اقــرب وقــت ممكــن بغيــة ضــمان النفــاذ   

 .للمعاهدة
إن الوسيلة الواقعيـة والفعالـة للتـصدي للمـشكلة الـيت             

تواجه اتمع الـدويل اليـوم هـي تعزيـز الـنظم القائمـة وإضـفاء                
وبغيـة عـدم    . الطابع العاملي عليها، فضال عـن تنفيـذها الكامـل         

تقويض مصداقية تلك الـنظم، حتظـى الـشفافية يف الـسياسيات            
ويف هـذا الـصدد،     . جـل بأمهيـة خاصـة     املتوسطة إىل الطويلة األ   

ــستجي  ــدان أن ت ــصوت  بينبغــي للبل ــدويل ول  إلرادة اتمــع ال
ــة     اجلمــاهري، بــدال مــن جمــرد الــسعي لتحقيــق مــصاحلها الوطني

ومن ذلك املنطلق، يـشكل احلـوار مـع اتمـع املـدين             . بالذات
والتعاون مع املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت هلـا خـربة يف ذلـك                 

 مفيدا للغاية، مثله مثل تعزيز التثقيف يف جمـال نـزع            اال أمرا 
 .السالح ومنع االنتشار

وتــرى اليابــان أن األطــر الدوليــة، مثــل معاهــدة عــدم    
انتــشار األســلحة النوويــة، ومعاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب 
النوويـــة، واتفاقـــات الـــضمانات والربوتوكـــوالت اإلضـــافية     

فاقيـة األسـلحة البيولوجليـة،      للوكالة الدولية للطاقة الذريـة، وات     
واتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة، حتظــى بأمهيــة قــصوى بوصــفها  

. تشكل أساسا للمساعي الدولية لرتع السالح ومنع االنتـشار        
ويف مــا يتعلــق مبعاهــدة عــدم االنتــشار، فــان عــدم التوصــل إىل 
وثيقة جوهرية متفق عليها يف آخر مـؤمتر استعراضـي جيـب أال        

وبالتايل ينبغي جلميع الـدول     . اهدة ومصداقيتها يبدد سلطة املع  
األطراف أن تنفذ بشكل منتظم تدابري ملموسة لـرتع الـسالح           

 .ومنع االنتشار
ــسالح       ــزع ال ــان إزاء ن ــويل املوقــف األساســي للياب وي

ــة كــبرية إلنــشاء عــامل ســلمي وآمــن وخــال مــن      النــووي أمهي

األســـلحة النوويـــة مـــن خـــالل التنفيـــذ املنـــتظم إلجـــراءات       
ــال      . ملموســة ــدي حي ــي والتزاي ــهج العمل ــذا الن ــا انفــك ه وم

القضاء التام على األسلحة النووية يربز يف قراراتنا بـشأن نـزع            
الــسالح النــووي، الــيت قــدمت ســنويا إىل اجلمعيــة العامــة منــذ  

 .١٩٩٤عام 
ــان مــشروع قــرار بــشأن نــزع الــسالح      وســتقدم الياب

العـام يـصادف    ونظـرا ألن هـذا      . النووي مرة أخرى هذا العام    
الـــذكرى الـــسنوية الـــستني للـــتفجريات النوويـــة، فـــضال عـــن  
ــشاء األمــم املتحــدة، قررنــا أن        ــسنوية الــستني إلن ــذكرى ال ال

 الـــسابقة، تفاديـــا انـــستعرض ونعيـــد هيكلـــة مـــشاريع قراراتنـــ
ــوي      ــرار حمكــم وق ــشروع ق ــة صــياغة م ــات . للتكــرار، بغي وب

 اإلزالــةجتديــد التــصميم علــى  ”عنــوان مــشروع القــرار اآلن،  
 .“الكاملة لألسلحة النووية

وتأمل اليابان أن تتحد مجيع البلـدان، مبـا فيهـا الـدول              
احلــائزة لألســلحة النوويــة، بغــض النظــر عــن أي خالفــات يف   

ــد مـــشروع  ــزع الـــسالح  املواقـــف، وان تؤيـ ــا بـــشأن نـ  قرارنـ
 .النووي

يف كل عام تقدم قرارات خمتلفـة بـشأن نـزع الـسالح              
ومع أن تلـك القـرارات قـد تتبـاين          .  العامة النووي إىل اجلمعية  

يف جهــا إزاء نــزع الــسالح النــووي، فهــي مجيعــا تــشترك يف  
ــة      ــى األســلحة النووي ــشامل عل ــضاء ال . هــدف موحــد هــو الق

للــسعي مــن أن مجيــع الــدول األعــضاء وحــدت جهودهــا  لــوو
اهلـــدف املـــشترك املتمثـــل يف نـــزع الـــسالح النـــووي      أجـــل 

 .الصددألحدثت زمخا قويا يف هذا 
ــآلراء الـــذي جـــرى يف     ــادل النـــشط لـ ونرحـــب بالتبـ

ــة األوىل     ــشأن إصــالح اللجن ــوام األخــرية ب ــز أداء . األع وتعزي
وينبغـي أن تأخـذ هـذه       . اللجنة األوىل لوظائفهـا مهمـة عاجلـة       

املناقــشة بعــني االعتبــار أعمــال أجهــزة نــزع الــسالح األخــرى  
بان مثل مـؤمتر نـزع الـسالح وهيئـة نـزع الـسالح، ومهـا مـصا                
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حاليــا بـــاجلمود، كمـــا ينبغـــي أن ينظـــر إىل تلـــك املناقـــشة يف  
 .السياق األوسع املتعلق بتجديد األمم املتحدة برمتها

ــرار يف العــام املاضــي بتوافــق اآلراء   ختــاذونرحــب با   ق
القـــرار  (بـــشأن حتـــسني فعاليـــة أســـاليب عمـــل اللجنـــة األوىل

ل ، كمــا نرحــب اجلهــود الــيت يبــذهلا الــرئيس والــدو )٥٩/٩٥
ــذه   ــن أجــل تنفي ــد   . األعــضاء م ــادل مفي ــع إىل إجــراء تب ونتطل

لــآلراء مــرة أخــرى هــذا العــام يف هــذا املوضــوع، وســوف        
 .تشارك اليابان من جانبها مشاركة فعلية يف هذه املناقشة

امسحـوا  ): كليزيـة نتكلـم باال  ) (سـنغافورة  (السيد يـام   
ــا ســيدي     ــتكم ي ــتكلمني اآلخــرين يف نئ ــضمام إىل امل  يل باالن
ــراب عــن تقــديرنا        ــة اللجنــة األوىل واإلع ــى تــوليكم رئاس عل
للرئيس السابق، السيد لويس ألفونـسو دي آلبـا، حلـسن أدائـه             

 .خالل الدورة التاسعة واخلمسني للجمعية العامة
ويود وفدي أن يعرب عـن غـضبنا لـتفجريات القنابـل             

 وأن ٢٠٠٥أكتـوبر  / تـشرين األول   ١اليت وقعت يف بـايل ليلـة        
ــا ألســر الــضحايا يقــدم أع وتــدين ســنغافورة ذلــك  . مــق عزائن

ونعــرب عــن مواســاتنا وعــن . العمــل املتــسم بالقــسوة والعبثيــة
تضامننا مع حكومة إندونيسيا وشعبها ومـع البلـدان الـيت وقـع             

 .رعاياها أيضا ضحايا لتلك اجلرمية اهلمجية
وتعكس البيانات اليت استمعنا إليها علـى مـدى األيـام          

ة قلقنـا املـشترك إزاء عـدم إحـراز تقـدم يف جمـايل               القليلة املاضـي  
وقد استخدمت تعبريات   . نزع السالح الدويل وعدم االنتشار    

األجــــواء امللبــــدة ” و “الــــشلل” و “التخــــاذل”مــــن قبيــــل 
ــالغيوم ــة “ب ــة الراهن ــزع  .  يف وصــف احلال ومل يتوصــل مــؤمتر ن

وعجـز  . السالح إىل توافق يف اآلراء بشأن املسار الذي يتخذه        
 ٢٠٠٥ر اسـتعراض معاهـدة عـدم االنتـشار النـووي لعـام              مؤمت

وال يزال بدء نفاذ معاهـدة      . عن اخلروج بأي نتيجة موضوعية    
ــاول اتمــع      ــدا عــن متن ــة بعي ــشامل للتجــارب النووي احلظــر ال

ــة    ــد قراب ــدويل بع ــا  ١٠ال ــن اعتماده وال غــرو أن .  ســنوات م

ن عـدم    على قلة ما جنحنا يف االتفاق عليه رمبـا يكـو           يللد  ربأك
وجــود أي ذكــر لــرتع الــسالح أو لعــدم االنتــشار يف الوثيقــة    

 .)٦٠/١القرار  (٢٠٠٥اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام 
ويشعر وفدي باإلحباط لعدم التوصل إىل نتـائج فيمـا           

وكمـا قـال الـسفري لـويس        . يتعلق بتلك املسائل البالغـة األمهيـة      
 هـذا األسـبوع،     ألفونسو دي ألبـا ببالغتـه يف وقـت سـابق مـن            

وتــدعو تلـــك الفرصــة الـــضائعة   . فقــد أهـــدرت فرصــة قيمـــة  
لألســف بــشكل خــاص يف ســياق التهديــدات األمنيــة العاجلــة  

ومن الواضـح بدرجـة صـارخة أن جهـدنا          . اليت نواجهها اليوم  
ــن خــالل        ــشار م ــدم االنت ــسالح وع ــزع ال ــاعي ملعاجلــة ن اجلم

مـــسرية الدبلوماســية الدوليــة يف خطــر مــن أن تــسبقه، أوال،      
العلوم والتكنولوجيا الوئيدة حنو استحداث مزيد من األسـلحة      

انيـــــا، تطـــــرف اإلرهـــــابيني، الـــــذين املعقـــــدة واملـــــدمرة، وث
يتورعــون عــن ابتكــار وســائل جديــدة وأكثــر فتكــا إليقــاع  ال

اليت حـدثت   اإلنسانية  وتشهد املآسي   . الدمار باملدنيني األبرياء  
 بدايـة األلفيـة اجلديـدة       يف نيويورك وبايل والرياض ولنـدن منـذ       

ــشوائية        ــن الع ــاب م ــه اإلره ــذي ميكــن أن يبلغ ــدى ال ــى امل عل
فإذا وضع اإلرهابيون أيديهم علـى األسـلحة النوويـة          . والعاملية

 .أو الكيميائية أو البيولوجية ستكون العواقب مدمرة
ــئة،       ــدة والناش ــدات اجلدي ــك التهدي ــن ويف ضــوء تل م

ع الدويل متضامنا بـشكل     يتصرف اتم املهم بدرجة ملحة أن     
فــال ميكــن لبلــد أن . عاجــل يف جمــال الــسالم واألمــن الــدوليني

يرجو اإلفالت من تلك التهديدات، أو أن يأمل يف مواجهتـها           
 .مبفرده، دون تعاون من اتمع الدويل بصفة عامة

ورغــم أننــا ال ميكــن أن نتوقــع تغــيري األجــواء الدوليــة   
يلـة، تـرى سـنغافورة أن هنـاك         املتوترة بعض الشيء بني يوم ول     

بعض اإلجراءات اليت ميكننـا اختاذهـا اآلن حلفـظ الثقـة الدوليـة         
واإلضــافة إليهــا تعزيــزا لقــضية نــزع الــسالح وعــدم االنتــشار   

 .الدوليني
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أوال، يلزم أن نؤكد جمددا التزامنـا اجلمـاعي باحملافظـة            
ذلــك أن مــصداقية املنظمــات . االتفاقــات الدوليــةحرمــة علــى 
تفاقات الدولية عنصر بالغ األمهية يف إجيـاد الثقـة فيمـا بـني      واال

ويف هذا الصدد، حتث سـنغافورة إيـران علـى          . الدول األعضاء 
االستماع لنداء جملس حمـافظي الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة             
بالعودة إىل عملية احلوار من أجل حل املـسائل املعلقـة، ضـمن     

ــرار الـــذي اعتمـــده الـــس يف  ــار القـ ــبتمرب / أيلـــول٢٤ إطـ سـ
٢٠٠٥. 

بـد مـن االعتـراف اجلمـاعي بـضرورة إحـراز             ثانيا، ال  
وجيـب  . ن على جبهيت نزع السالح وعدم االنتشارمتزامتقدم  

جنا من رؤية هاتني املسألتني على أما متنافـستان         يتطور  أن  
يــسلم بأمــا قوتــا دفــع تعــزز كــل منــهما إىل ــج يف األولويــة 

سفري ســـريجيو دواريت يف املــــؤمتر  وكمـــا قـــال الـــ   . األخـــرى 
، ال إمكانيـة    ٢٠٠٥االستعراضي ملعاهـدة عـدم االنتـشار لعـام          
ويف . الـضيقة اخلاصـة   للنجاح إذا تـشبث كـل فريـق بتـصوراته           

هذا الصدد، تناشد سنغافورة مجيـع األطـراف أن تتخـذ موقفـا      
 .مرنا من أجل تسوية خالفاا حىت ميكن حتقيق تقدم فعلي

 جيــدا أخطــار عــدم االنتــشار، ورمبــا وتعــي ســنغافورة 
بدرجة أكرب من غريها من البلدان بـسبب حجمهـا وانفتاحهـا            

ورغـم ذلـك ففـي اكتـشاف شـبكة معقـدة            . وتعرضها للخطـر  
 بالتأكيــد ٢٠٠٤فربايــر /ســرية لــشراء املــواد النوويــة يف شــباط

سبب كاف لكـي نعـزز مجيعـا التعـاون الـدويل علـى مكافحـة                
افورة من جانبها تدعم النظم متعـددة       وما فتئت سنغ  . االنتشار

األطـــراف لعـــدم االنتـــشار مـــن قبيـــل معاهـــدة عـــدم انتـــشار   
ــة     ــة، واتفاقيـ ــلحة الكيميائيـ ــة األسـ ــة، واتفاقيـ ــلحة النوويـ األسـ

ســـياق ونـــرى أـــا صـــكوك هامـــة يف . األســـلحة البيولوجيـــة
اجلهود اليت تبذل على الصعيد الدويل ملكافحة انتـشار أسـلحة           

 .الدمار الشامل

وتؤيد سنغافورة أيـضا التنفيـذ الكامـل والفعـال لقـرار             
الـذي يـدعو الـدول األعـضاء،        ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠جملس األمن   

يف مجلة أمور، إىل تعزيز الضوابط احمللية وزيـادة التعـاون علـى              
ومـــع أن تعدديـــة . مكافحـــة انتـــشار أســـلحة الـــدمار الـــشامل

ــا ينبغــي أن تــشكل أســاس نظــام عــدم     األطــراف امللزمــة قانون
االنتــشار العــاملي، تعــد املبــادرات األخــرى املتعــددة البلــدان       
كاملبادرة األمنية ملكافحة االنتشار عناصر هامة تـسد الثغـرات          

ويـــسرين أن أنـــوه بالنجـــاح يف إجنـــاز منـــاورة     . يف جهودنـــا
، األمنيـة بـادرة   امللالعتراض البحري أجريت مـؤخرا يف سـياق         

ــضافتها ســنغافورة يف آب   ١٣ك فيهــا أغــسطس، وشــار /واست
ويــــسرين أن أشــــري أيــــضا إىل انــــضمام ســــنغافورة يف . بلــــدا
تــصبح مــن األطــراف ل بلــد ١٠٠ســبتمرب إىل أكثــر مــن /أيلــول

املوقعة على الربوتوكـول اإلضـايف التفـاق الـضمانات الـشاملة            
 .للوكالة الدولية للطاقة الذرية

األخــذ تؤديــه يف تــصدر حيــوي ولألمــم املتحــدة دور  
انب حلل مجلة من املسائل األمنية الـيت تواجـه          نهج متعدد اجلو  ب

اإلرهاب ونزع السالح وعـدم االنتـشار       : اتمع الدويل حاليا  
. واالجتار غري املشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة          

ــة      ــدة الــيت متلــك والي واألمــم املتحــدة بوصــفها املنظمــة الوحي
وار الـدويل،   عاملية لديها القدرة أكثر من غريها على إحياء احلـ         

وإعادة بناء الثقـة الدوليـة، واختـاذ اخلطـوات الالزمـة للنـهوض              
 .بالسالم واألمن يف العامل

ــة عــضوا يف األمــم املتحــدة      وســنغافورة بوصــفها دول
ملتزمة بالعمل على نزع السالح الـدويل وعـدم االنتـشار تـثين             
على اجلهود النبيلة اليت تضطلع ا النرويج وستة بلدان أخـرى   

 .اعدتنا يف اكتشاف طريق إلحراز التقدمملس
وأخريا، يود وفدي أن يعـرب عـن أملنـا وثقتنـا يف أن               

اللجنــة ســوف تــتمكن مــن املــضي قــدما لألمــام علــى حنــو مــن 
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ونؤكـد لكـم    . التصميم، بقيادتكم القـديرة يـا سـيدي الـرئيس         
 .تعاوننا ودعمنا الكاملني

يـــود ): نكليزيـــةتكلـــم باال) (جامايكـــا (الـــسيد نيـــل 
وفدي أن يتوجه إليكم بالتهنئـة يـا سـيدي الـرئيس، وألعـضاء              

ــدكم مناصــبكم     ــى تقل ــب اآلخــرين، عل ــد أن  . املكت ــا نري كم
نعرب عن تقديرنا لرئيس الـدورة التاسـعة واخلمـسني، الـسفري            
دي ألبــا، ممثــل املكــسيك، الــذي ســاعدنا عملــه املمتــاز علــى    

 .بدأهوينبغي أن نستمر فيما . النهوض بكفاءة أعمال اللجنة
وتعرب جامايكا عن اتفاقهـا مـع البيـانني اللـذين أدىل             

باسـم حركـة بلـدان عـدم االحنيـاز      الـدائم  ما ممثـل إندونيـسيا     
ــة    ــاغو باســم اجلماعــة الكاريبي ــداد وتوب ــدائم لتريني ــل ال . واملمث

ــات     ــضع مالحظـ ــافة بـ ــي بإضـ ــا، ونكتفـ ــد بيانيهمـ ــن نؤيـ وحنـ
 .إضافية

ــافال بــــصفة     ــام املاضــــي حــ ــان العــ ــة لقــــد كــ خاصــ
بالتحديات املتعلقـة بتحقيـق أهـداف نـزع الـسالح واحلـد مـن            

وكان املرجـو أن تولـد الفرصـة الـيت          . األسلحة وعدم االنتشار  
أتاحتها الذكرى الستون إلنـشاء األمـم املتحـدة الـزخم الـالزم           

ولكــن األمــر  . لتحقيــق االلتزامــات الــيت ســبق االتفــاق عليهــا   
 .لألسف مل يكن كذلك

 هناك قلق متزايد إزاء انتشار أسلحة       ويف الوقت ذاته،   
الـــدمار الـــشامل وإمكانيـــة وقـــوع تلـــك األســـلحة يف أيـــدي   

ــرين  ــخاص آخـ ــابيني وأشـ ــدم   . اإلرهـ ــام بعـ ــساس عـ ــة إحـ ومثـ
 .انعدام األمناآلن أكثر شعورا باالرتياح ويبدو العامل 

وتشعر جامايكا، على غرار وفود أخـرى، خبيبـة أمـل             
ر املبادئ التوجيهيـة املهمـة للـدفع    من أن الوثيقة اخلتامية مل توف     

نـا مـن    وقـد متكّ  . قدما بأهـداف نـزع الـسالح وعـدم االنتـشار          
ــل اإلرهــاب       ــسائل أخــرى، مث ــشأن م ــات ب التوصــل إىل اتفاق
ــة؛      ــة العام ــسان وحــىت اإلصــالح اإلداري لألمان ــوق اإلن وحق

مـسائل ذات عواقــب  بـشأن  ولكـن كـان هنـاك صــمت مطبـق     

اإلشـارة  وينبغـي   . لبشري ذاته على بقاء ووجود اجلنس ا    هائلة  
أن ذلــك كــان علــى الــرغم مــن أن نــزع الــسالح وتنظــيم   إىل 

 .التسلح يشكالن التزاما هاما مبوجب امليثاق
إن احلالة الراهنـة لألحـداث، وإن كانـت تبعـث علـى              

ألنـه يبـدو أن التقـاعس       خيبة األمل، ينبغي أال تكون مفاجـأة،        
ائد اليـوم، كمـا     مسائل نزع الـسالح أصـبح الـنمط الـس         بشأن  

شاهدناه يف فشل املؤمتر االستعراضي السابع للـدول األطـراف          
يف معاهدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة يف وقـت سـابق مـن          
هذا العام، وملسناه يف السجل الكئيب ملؤمتر نزع الـسالح ويف           
استمرار عجز هيئة نزع السالح عن أداء عملها حىت باملوافقـة         

ــ. علـــى جـــدول أعماهلـــا بعـــض دو أننـــا حباجـــة إىل اختـــاذ ويبـ
 .جراءات إلحراز بعض التقدماإل

ــة     ويف نفــــس الوقــــت، نــــود أن نــــثين علــــى حكومــ
لــدول األطــراف يف األول للمــؤمتر لاملكــسيك لعقــدها النــاجح 

ــة     ــلحة النوويـ ــة مـــن األسـ ــاطق اخلاليـ ــشئة للمنـ املعاهـــدات املنـ
/  نيـسان  ٢٨ إىل   ٢٦واملوقعة عليها، الذي عقد يف الفتـرة مـن          

ــلأ ــل و. بري ــى النتيجــة الناجحــة     نأم ــاء عل ــن البن ــتمكن م أن ن
يف حتقيـق عـامل خـال       املتمثـل   لذلك املؤمتر لالقتراب من هـدفنا       

 .من األسلحة النووية
ــة        ــا ملتزم ــن كــل التحــديات تظــل جامايك ــالرغم م ب

أنـه ينبغـي للـدول      تـرى   الكامـل، و  ودف نزع الـسالح العـام       
ونعتـــرب مـــن . لرائـــدالعـــسكرية الكـــربى أن تـــضطلع بالـــدور ا

ــدول احلــائزة     ــي ال ــوي أن تف ــا   لاحلي ــة بواجبا ألســلحة النووي
ــزع الــسالح املتعــددة األطــراف، وخباصــة     مبوجــب صــكوك ن

وجيــب التقيــد  . املــادة الــسادسة مــن معاهــدة عــدم االنتــشار     
بـشأن نـزع الـسالح وعـدم     مـن قبـل   بااللتزامات املتفـق عليهـا    

متر االستعراضـي الـسادس     االنتشار، مبـا يف ذلـك التزامـات املـؤ         
 الـيت   ١٣ملعاهدة عدم االنتشار والتزامات اخلطوات العملية الـ        

ومــا مل يــتم احتــرام االلتزامــات والوفــاء ــا . مت االتفــاق عليهــا
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بلــوغ أهــداف عــدم صــوب بــصورة تامــة، لــن حيــرز أي تقــدم 
وينبغي أن يكون واضحا لنـا أن تعزيـز الثقـة بـاألمن             . االنتشار

التطبيـــق التمييـــزي أو االنتقـــائي عـــدم د علـــى الـــدويل ســـيعتم
األسـلحة ونـزع الـسالح      حتديـد   لألنظمة والقواعد الـيت حتكـم       

 .وعدم االنتشار
          ـ وتوافق جامايكا على أن الوقت قد حان إلجيـاد نج ه

ــزع       ــال نـ ــدول أعمـ ــي يف جـ ــيري حقيقـ ــداث تغـ ــدة إلحـ جديـ
وميكننا أن نؤيد عمومـا فكـرة رئـيس اجلمعيـة العامـة       . السالح

لكــن . اإلبــداع واألفكــار اجلديــدة يقــوم علــى صوص ــج خبــ
ــوز أن      ــيري ال جي ــن أجــل التغ ــك التحركــات م ــى جتــري تل عل

ــستند إىل     حــساب الــصكوك املتفــق عليهــا ســابقا وجيــب أن ت
ــاإلرادة      ــة بـ ــون مدعومـ ــة، وأن تكـ ــاطع بالتعدديـ ــزام القـ االلتـ

 .السياسية القوية
ــدورة    ــي لـ ــام أن  وينبغـ ــذا العـ ــة األوىل هلـ ــيح اللجنـ تتـ

الفرصـــة إلجـــراء مناقـــشة بـــشأن كيفيـــة إعـــادة تنـــشيط نـــزع 
ــا منيــل إىل تأييــد املقتــرح الــذي قدمــه ممثــل    . الــسالح ــذا فإنن ل

ــستان  ــإباكـ ــن     يلـ ــدد مـ ــراء عـ ــس إلجـ ــوم أمـ ــيدي، يـ كم، سـ
املشاورات غري الرمسية بشأن سبل املضي قدما جبـدول أعمـال            

 . نزع السالح الدويل
ــد دورة    ــأن عقـ ــون بـ ــا مقتنعـ ــة  إال أننـ ــتثنائية رابعـ  اسـ

مكرسة لرتع السالح سيكون أفضل وسيلة إلجراء اسـتعراض         
كل املـسائل املتعلقـة بـرتع الـسالح       بشأن  ومناقشة مستفيضني   

ــشار  ــدورة  إن و. وعــدم االنت ــد هــذه ال طــال انتظارهــا ومــن  ق
إجـــراء اســـتعراض آلليـــة نـــزع الـــسالح متكّـــن مـــن شـــأا أن 

أن يفــضل و. الــدويلعلــى التحــديات احلاليــة لألمــن التركيــز و
هـذه املـسائل يف منتـدى حكـومي دويل          بـشأن   جرى املناقشة   ت

عــاملي حــىت ميكننــا األخــذ بنــهج شــامل لكــل املــسائل املتعلقــة  
بــرتع الــسالح وعــدم االنتــشار، وأن تــشمل مــشاركة كــل       

 .الدول

ونالحظ أنه أحرز تقدم بسيط يف تنفيذ برنامج عمـل           
ار غري املشروع باألسـلحة   ملنع االجت٢٠٠١األمم املتحدة لعام  

وقــد . الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة ومكافحتــه والقــضاء عليــه  
انعكس ذلـك يف التقـارير الـيت قدمتـها الـدول أثنـاء االجتمـاع                

 .يوليه/يف متوزاملعقود  و،الثاين الذي يعقد مرة كل سنتني
وال يزال  . الكثري مما جيب القيام به    هناك  لكن ال يزال     

لصغرية واخلفيفة يتصاعد ويقـوض االسـتقرار   انتشار األسلحة ا  
. والنسيج االجتماعي واالقتصادي للعديـد مـن البلـدان الناميـة          

لــذا شــعرنا بإحبــاط عميــق ألن جهــود الفريــق العامــل املفتــوح 
ــب      ــم وتعقـ ــشأن وسـ ــك دويل بـ ــع صـ ــشأ لوضـ ــضوية املنـ العـ

. األسلحة غري املشروعة مل تثمر عن صك يكون ملزمـا قانونـا           
ويف ضـوء جتربـة     . انا بأنه سيكون ملزما سياسـيا     وال منلك ضم  

فشل اإلرادة السياسية يف الوفاء بصكوك نزع السالح، فقـدنا          
ولـذلك يـتعني    . الثقة بأن البلدان املنتجة ستتابع التنفيذ بفعاليـة       

علينا أن نسجل حتفظاتنـا القويـة بـشأن التوصـيات الـيت قـدمها        
 .لنا الفريق العامل

 أن يقطـــع التزامـــا أكثـــر جيـــب علـــى اتمـــع الـــدويل 
صرامة بالتعامل بفعاليـة مـع انتـشار تلـك الفئـة مـن األسـلحة،                 

 .اليت تؤثر بصورة خطرية على أمننا الوطين
يف اخلتام، ترحب جامايكا بتنفيـذ خطـة عمـل نـريويب         

. املتعلقـــة باأللغـــام األرضـــية الـــيت اعتمـــدت يف العـــام املاضـــي 
حظـــر اســـتعمال  دولـــة طرفـــا يف اتفاقيـــةبـــصفتها وجامايكـــا 

ــدمري تلــك      ــراد وت ــاج ونقــل األلغــام املــضادة لألف وختــزين وإنت
ــام للمعاهــدة األلغــام ونــشيد بــاخلطوات . ، ملتزمــة بالتنفيــذ الت

املتخذة لكبح استخدام األلغام األرضية املضادة لألفـراد ونـئ          
 .البلدان اليت تسعى إىل االمتثال بنشاط ألحكامها

: )تكلـم باالنكليزيـة   () شبنغالدي (السيد محاية الدين   
بـــادئ ذي بـــدء امسحـــوا يل، ســـيدي، أن أهنـــئكم ومكتـــبكم 

ــابكم الـــذي تـــستحقونه ب ــاانتخـ ــأن  .  متامـ ــة بـ وحنـــن علـــى ثقـ
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ميـــة ســتحققان نتــائج مثمـــرة يف   احكمــتكم ورئاســتكم الدين  
 .عمل اللجنة

ويعــرب وفــدي أيــضا عــن امتنانــه للــسفري املكــسيكي   
ملـاهرة لدفـة عمـل اللجنـة        لبا على إدارته ا   أنسو دي   لويس ألفو 

ونعــرب عــن تقــديرنا أيــضا    . يف الــدورة التاســعة واخلمــسني  
ــسيد  ــني العـــام لـــشؤون نـــزع      للـ نوباياســـو ايب، وكيـــل األمـ

 .العميق التفكريالسالح، على بيانه 
ــن   ــدي ويعلـ ــده لوفـ ــل   تأييـ ــه ممثـ ــذي أدىل بـ ــان الـ لبيـ

 .ندونيسيا باسم حركة عدم االحنيازإ
 عمل اللجنة األوىل يف هـذه   عضاء على أن  ألقد يتفق ا   

قـد  ف. الدورة اكتـسب أمهيـة مل يـسبق هلـا مثيـل ألسـباب عـدة               
يتعلــق فيمــا  إخفاقــات متعاقبــة وخيبــة أمــل ٢٠٠٥شــهد عــام 

إننـا حباجــة إىل  . جبـدول أعمــال نـزع الــسالح وعـدم اإلنتــشار   
ــر لوقـــف ذلـــك    ــة أكثـ ــار ابتكاريـ ــية أقـــوى وأفكـ إرادة سياسـ

 .االنزالق اخلطر
بـنغالديش خبيبـة أمـل كـبرية جـراء فـشل            لقد أصـيبت     

 راملؤمتر االستعراضي للـدول األطـراف يف معاهـدة عـدم انتـشا            
 يف رســـم مـــسار عملنـــا يف   ٢٠٠٥األســـلحة النوويـــة لعـــام   

املــستقبل للــدفع قــدما جبــدول أعمالنــا املــشترك لــرتع الــسالح  
وقـد شـهدنا بـأمل شـديد كيـف ضـاع معظـم              . وعدم االنتـشار  

وذلك احلـدث   . ر يف مناورات إجرائية   الوقت املخصص للمؤمت  
هـل يعـين فـشل املـؤمتر        : املؤسف أثـار اآلن سـؤاال ال مفـر منـه          

 إضــعاف ٢٠٠٥االستعراضــي ملعاهــدة عــدم االنتــشار لعــام     
. ؟ إننــا ال نعتقــد ذلــك٢٠٠٠ وعــام ١٩٩٥منجزاتنــا يف عــام 

ــامي      ــا يف ع ــساطة عــن اتفاقاتن ــى بب ــا أن نتخل  ١٩٩٥ال ميكنن
ــيت اعتمــ ٢٠٠٠ و ــق يف اآلراء، ال ــيكون  . دت بتواف ــذلك س ف

 .ا يتعذر الدفاع عنه قانوناخطوة كبرية إىل الوراء وموقف
، مل تتوصل هيئة نزع الـسالح جمـددا         ٢٠٠٥ويف عام    

وقـد كـان   . إىل االتفاق على جدول أعمال لدورا املوضوعية 

 وهو احملفل الوحيـد املتعـدد   -كذلك شأن مؤمتر نزع السالح    
 الـذي مل يـتمكن      -ت حول نزع السالح     األطراف للمفاوضا 

 .من االتفاق على برنامج لعمله، مما جـمد عمله املوضوعي
وكما لو كان ذلك ال يكفي، فـشل أيـضا االجتمـاع             

، ٢٠٠٥سـبتمرب  / أيلول١٦ إىل ١٤العام الرفيع املستوى، من     
على هذه اجلبهة احليوية بالذات للمحافظة على السلم واألمن          

ال يـدعو إىل بـالغ األسـف أننـا مل نـستطع، بعـد            ومما  . الدوليني
أشــهر مــن املفاوضــات الكثيفــة، االتفــاق علــى جــدول أعمــال 
لنـــزع الــسالح وعــدم انتــشاره، يقبلــه اجلميــع، أو حــىت جمــرد   

 .تأكيد التزاماتنا السابقة جمددا
ومــن اهلــام، بــالرغم مــن أوجــه فــشلنا، أن نتطلــع إىل    

. كيفية بلوغنـا هـذه النقطـة    األمام، بدال من جمرد التساؤل عن       
ونعتقد أن عدم وجود اإلرادة السياسية هـو الـذي أوصـلنا إىل             

 .حالة الطريق املسدود هذه، اليت قد تنطوي على خطر
ـــزع      وهــذا االجتــاه املؤســف يف مفاوضــاتنا اخلاصــة بن

الــسالح وعــدم انتــشاره، يــربز حاجتنــا املاســة إىل التوجــه حنــو 
.  كنا نريـد إحـراز تقـدم حقيقـي     تعدد لألطراف ذي أمهية، إن    

ونوافق األمني العام رأيه القائل إنه جيب إنعاش وسائل تعدديـة           
األطـراف، إن كــان يـراد هلــا االسـتمرار يف اإلســهام يف الــسلم    

ومــا فتئــت بــنغالديش داعيــة قــوي . واألمــن علــى صــعيد دويل
ــة األطــراف يف     الــصوت تؤكــد ســيادة حكــم القــانون وتعددي

قات الدولية وخاصة يف جمايل نـزع الـسالح       مجيع جماالت العال  
ونعتقد أنـه جيـب عكـس اجتـاه أحاديـة الطـرف             . ومنع انتشاره 

الضار بوضوح والتأويل املقصود للـصكوك املتعـددة األطـراف        
 .والقانون الدويل من جانب البعض

وقــد زادت األخطــار القائمــة واألخطــار الناشــئة مــن    
وغياب التـزام وطيـد     . ملالقلق الدويل إزاء أسلحة الدمار الشا     

بنـزع السالح وعدم االمتثال اللتزامات عدم انتشار األسـلحة          
ــة ســرية وخطــر وقــوع أســلحة     النوويــة، ووجــود شــبكة نووي
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الــدمار الــشامل يف أيــدي إرهــابيني، هــذه كلــها دالئــل منــذرة  
وجيـــب أن نـــستأنف املفاوضـــات املتوقفـــة  . بأخطـــار وشـــيكة

ــس    ــزع الـ ــول نـ ــراف حـ ــددة األطـ ــشاره،  املتعـ ــدم انتـ الح وعـ
مزيــد مــن التــأخري، إن كنــا حقــا جــادين يف تــصدينا هلــذه   بــال

 .املخاطر بصورة فعالة
وبنغالديش، شـأا شـأن كـثري مـن البلـدان األخـرى،              

ــدد     ــؤمتر نـــزع الـــسالح هـــو احملفـــل الوحيـــد املتعـ تعتـــرب أن مـ
وقــد خــاب أملنــا ألن   . األطــراف ملفاوضــات نــزع الــسالح   

.  اهليئة اهلامـة يـراوح مكانـه منـذ سـنني           العمل املوضوعي لتلك  
ــزع       ــؤمتر نـ ــوعي ملـ ــل املوضـ ــتئناف العمـ ــع اسـ ــد اجلميـ ونناشـ
السالح، انسجاما مع النتيجـة اجلماعيـة لفتـوى حمكمـة العـدل         
ــسالمة     ــدول واجــب أن تواصــل ب ــة إن علــى ال ــة، القائل الدولي

 املفاوضــات املؤديــة إىل نــزع - وأن ختــرج بنتيجــة مــن - نيــة
ــة  الـــسالح النـــووي ــة دوليـ ــه، بإشـــراف رقابـ  يف مجيـــع جوانبـ

 .صارمة
ــؤمتر دويل     ــد مــ ــا إىل عقــ ــنغالديش دعوــ ــرر بــ وتكــ

للتوصل إىل اتفاق علـى برنـامج مرحلـي إلزالـة كـل األسـلحة               
النووية، وحلظر تطويرها وإنتاجها وشرائها وجتربتـها وختزينـها         

وحنـث  . ونقلها واستخدامها أو التهديد باستخدامها، وإتالفها     
وال تـزال بـنغالديش   . على عقد اتفاقية لألسـلحة النوويـة      أيضا  

ــضمانة      ــة هــو ال ــى األســلحة النووي ــام عل تعتقــد أن القــضاء الت
ــتخدام،     ــد باسـ ــتخدام، أو التهديـ ــدم اسـ ــدة لعـ ــة الوحيـ املطلقـ

وال بد لألطراف الرئيسية يف هـذا املـضمار مـن           . أسلحة نووية 
حلالــة إثبــات إرادــا الــسياسية للمــضي قــدما وللــتخلص مــن ا  

 .البائسة اليت جند أنفسنا فيها
ومـــن اجللـــي أن الـــدول املالكـــة ألســـلحة نوويـــة قـــد  

فشلت يف إثبات أي تقدم مرئي يف سـبيل حتقيـق القـضاء علـى       
ــووي     ــسالح الن ــزع ال ــة، يفــضي إىل ن ــود . ترســاناا النووي ون

ــسانية ينبــع مــن اســتمرار      ــأن أكــرب خطــر يهــدد اإلن التــذكري ب

ــة وإم  ــلحة نوويــ ــود أســ ــد  وجــ ــتخدامها أو التهديــ ــان اســ كــ
وجيـــب تـــسليط الـــضوء علـــى ضـــرورة حتقيـــق  . باســـتخدامها

القضاء التام على األسلحة النووية إلنقاذ العامل من هذا اخلطـر           
وبـــنغالديش تطالـــب بتجديـــد تأكيـــد التطمينـــات  . إىل األبـــد

 .األمنية السلبية اليت قدمتها الدول املالكة ألسلحة نووية
الـدول صـاحبة األسـلحة النوويـة        ويساورنا القلق ألن     

ــن        ــد م ــة مبزي ــن األســلحة النووي ــا م ــن خمزونا ــائم م ــزود الق ت
القـــدرة علـــى الدقـــة، وهـــي تـــستحدث أنواعـــا جديـــدة مـــن   

ولكـــال هـــذين التطـــورين آثـــار خطـــرية وســـلبية يف . الـــسالح
ونود التـذكري بـأن زيـادة قـدرة املخزونـات           . زعزعة االستقرار 

 جديــدة مــن األســلحة النوويــة علــى الدقــة واســتحداث أنــواع
خيالفــان التطمينــات الــيت قدمتــها الــدول النوويــة عنــد عقــد        

ــة   ــشامل للتجــارب النووي فمــن شــأن هــذه  . معاهــدة احلظــر ال
املعاهدة منع حتسني املوجود من األسلحة النووية واسـتحداث         

 .أنواع جديدة منها
ونعتقد أن انتـشار األسـلحة النوويـة واحلـصول عليهـا             

ول وأطــراف فاعلــة مــن غــري الــدول مهــا إمكانيتــان مــن قبــل د
وزيادة القدرة على دقة األسلحة النوويـة لـيس مـن           . حقيقيتان

شأنه إالّ جعل هذه األسلحة أكثـر اجتـذابا إلرهـابيني يريـدون          
ــا مجيعــا،     احلــصول عليهــا واســتخدامها، ممــا يــسبب الــضرر لن

وبــنغالديش تؤكــد جمــددا . ميكننــا أن نــسمح حبــصول ذلــك ال
قتناعهــا الوطيــد بــأن أفــضل ضــمانة ضــد انتــشار األســلحة        ا

 .النووية ال تزال القضاء عليها كلها
ــدم       ــسالح وع ـــزع ال ــنغالديش اخلــاص بن إن ســجل ب

لقــد . انتــشاره، باتفــاق آراء اجلميــع، ســجل ال تــشوبه شــائبة  
اخترنا، بـوعي مـن الـضمري وبـصورة غـري مـشروطة، أن نبقـى                

 لــدول ٢دولــة يف امللحــق وبــنغالديش هــي أول . غــري نــوويني
. جنــوب آســيا وقّعــت علــى معاهــدة احلظــر الــشامل وأبرمتــها 

وحنن طرف يف كل املعاهدات املتعلقـة بنــزع الـسالح تقريبـا،             
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مبــا يــشمل معاهــدة عــدم االنتــشار، ومعاهــدة احلظــر الــشامل    
ــة     ــة، واالتفاقي ــة األســلحة الكيميائي ــة، واتفاقي للتجــارب النووي

لتقليديــة، ومعاهــدة األلغــام املــضادة اخلاصــة بــبعض األســلحة ا
ــة  ــة األســلحة البيولوجي ــا  . لألفــراد، واتفاقي وعقــدنا أيــضا اتفاق

ــا      ــة، كمــا وقّعن ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي للــضمانات مــع الوكال
إن هــذا ميثــل شــهادة . وصــدقنا علــى الربوتوكــوالت اإلضــافية

ــدم        ــسالح وع ــزع ال ــد ــدف ن ــا الوطي ــى التزامن ــة عل ملموس
 .سلحة النووية والقضاء عليها يف اية املطافانتشار األ
إن املــادة الرابعــة مــن معاهــدة عــدم االنتــشار تــضمن     

جلميـــع الـــدول األطـــراف يف هـــذه املعاهـــدة مـــن حقـــوق   مـــا
قابلة للتصرف يف تطوير وحبث وإنتـاج واسـتخدام الطاقـة            غري

وتقــر املــادة الرابعــة أيــضا . النوويــة ألغــراض ســلمية، بــال متييــز
ــادل      حبــق مج ــها لتب ــا بين ــاون يف م ــدول األطــراف يف التع ــع ال ي

التجهيزات واملواد واملعرفة واملعلومـات العلميـة والتكنولوجيـة         
 .الستغالل التكنولوجيا النووية ألغراض سلمية

غري أننا قلقون مـن أن قيـودا غـري الزمـة علـى تـصدير                 
مــواد وأجهــزة وتكنولوجيــا ألغــراض ســلمية إىل بلــدان ناميــة   

 أسلحة نووية ال تزال مفروضة عـرب تـدابري ال تنـسجم             متلك ال
ولقـد خـاب أملنـا      . جيب إزالـة هـذه القيـود      . وأحكام املعاهدة 

ــة إىل أســباب خارجيــة     أيــضا مــن اســتناد بعــض الــدول النووي
ــة      ــتخدام الطاقــ ــة يف اســ ــري النوويــ ــدول غــ ــق الــ ــار حــ إلنكــ

ويـــب بـــنغالديش . والتكنولوجيـــا النوويـــة ألغـــراض ســـلمية
: عنيني أن يقيموا حوارا بناًء بغيـة تنفيـذ أحكـام املـواد            جبميع امل 

األوىل والثانية والرابعة من معاهدة عدم االنتشار، يف جـو مـن            
 .الثقة واملصداقية

ــة        ــشطة النووي ــابع األن ــد ط ــن جدي ــود أن نؤكــد م ون
ونعتـرب أن أي اعتـداء أو ديـد         . السلمية غـري القابـل لالنتـهاك      
وويــة الــسلمية يعــرض اجلميــع خلطــر باالعتــداء علــى املرافــق الن

. والتهديد باالعتداء يزيد من احلاجة املتصورة إىل دفـاع      . كبري

إنـه منطـق ال ميكـن النــزاع         . ذلك دليل يثبت جـدوى التـسلح      
 .وميكنا نكران ذلك، ولكن ملا فيه خطر كبري علينا. فيه

ويساورنا القلق إزاء استمرار تطوير ونشر منظومـات         
ــذا  ــة بالقـ ــواع   دفاعيـ ــسعي إىل أنـ ــصواريخ والـ ــضادة للـ ئف املـ

التكنولوجيا العسكرية املتطورة، الـيت ميكـن نـشرها يف الفـضاء      
وتكـرر  . وقد زاد ذلك مـن تـردي األجـواء الدوليـة          . اخلارجي

بـــــنغالديش دعوـــــا إىل اســـــتئناف العمـــــل علـــــى احليلولـــــة 
ــؤمتر     دون ــار مـ ــارجي، يف إطـ ــضاء اخلـ ــسلح يف الفـ ــباق التـ سـ
 .السالح نزع

وتثمن بنغالديش كثريا النهج اإلقليمية لنـزع الـسالح         
وميكن لبناء الثقة عـن طريـق إقامـة منـاطق خاليـة مـن               . النووي

. الــسالح النــووي اإلســهام يف نــزع الــسالح إســهاما ملموســا 
ونرحب جبميع املنـاطق اخلاليـة مـن الـسالح النـووي املوجـودة          

ـــ   ــيا وال ــة منـــاطق مماثلـــة يف جنـــوب آسـ شرق ونـــدعو إىل إقامـ
وال بــد مــن متابعــة عمليــة . األوســط وغريمهــا مــن أحنــاء العــامل

كامتندو لإلسهام يف السلم واألمن اإلقليميني يف آسـيا ومنطقـة      
وجيب على اهلند وباكـستان، يف جنـوب آسـيا،          . احمليط اهلادئ 

ــدم       ــدة ع ــضمام إىل معاه ــووي واالن ــي عــن خيارمهــا الن التخل
 إسـرائيل أن تفعـل   ويف الشرق األوسـط، جيـب علـى     . االنتشار

 .الشيء نفسه
إن للصراعات املسلحة ولتردي القانون والنظـام آثـارا       

ــصاداتنا  ــا ويف اقت ــدمرة يف جمتمعاتن ــنغالديش . م  وهــي -ويف ب
 أحـبط تـدفق األسـلحة الـصغرية         -جمتمع مسامل لوال األسلحة     

واألسلحة اخلفيفة غـري املكبـوح، واملتـاجرة غـري املـشروعة ـا              
ــرب حــدودن  ــاذ  ع ــسهلة النف ــة إىل   -ا ال ــا الرامي ــود حكومتن  جه

ولذلك، نثمن املبـادرات الراميـة      . حتسني حالة القانون والنظام   
ــصغرية      ــلحة الـ ــشروعة باألسـ ــري املـ ــاجرة غـ ــن املتـ ــد مـ إىل احلـ

ــة  ــى    . واألســلحة اخلفيف ــذه األســلحة عل ــسألة ه ــد أن م ونعتق
  وهي أسـلحة الـدمار الـشامل احلقيقيـة، الـيت تـودي             -أنواعها  
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 -بعدد من األرواح أكرب ممـا سـببته القنابـل الذريـة يف اليابـان                
. جيب أن ينظر فيها من منظور شـامل، منظـور الـسلم واألمـن             

وإن كنا نريد وقف دوامة العنف املستدمية ذاتيا، وجـب علينـا            
التركيــز علــى الوقايــة بــسبل، منــها التــصدي ألســباب العنــف   

 .اجلذرية
يقـة ملزمـة قانونـا، فـنحن        ومع أننا ما برحنا نفـضل وث       

مرتاحون لالتفاق الذي مت مؤخرا على نـص صـك دويل ملـزم      
سياسيا، لتمكني الدول من حتديـد وتعقـب األسـلحة الـصغرية            
واألسلحة اخلفيفة غري املـشروعة يف الوقـت املناسـب وبطريقـة            

ــة   . جــديرة بالثقــة وحنــن نتطلــع إىل اعتمادهــا يف الــدورة احلالي
 .للجمعية العامة

د أن حنيط أعضاء األمم املتحدة علما، بشيء مـن          ونو 
الفخـــر، بـــأن بـــنغالديش دمـــرت كـــل خمزوناـــا مـــن األلغـــام 
األرضــية، وفــاء بالتزامهــا بالــصكوك الدوليــة اخلاصــة باأللغــام   

ومما يقلقنـا أن عـددا كـبريا مـن املـدنيني، وخـصوصا           . األرضية
ــام األرضــية املــضادة        ــسقط ضــحية األلغ ــساء واألطفــال، ي الن
لألفراد يف حاالت الصراع وما بعـد انتـهاء الـصراع يف أرجـاء              

إننا ندعو الدول الـيت مل تـصبح أطرافـا يف اتفاقيـة حظـر        . العامل
استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املـضادة لألفـراد وتـدمري           

ــام بـــذلك  ــام إىل القيـ وحنـــث أيـــضا علـــى تقـــدمي  . تلـــك األلغـ
ضـــية وإلعـــادة تأهيـــل املـــساعدة لعمليـــات إزالـــة األلغـــام األر

 .الضحايا
ــة     ــة أن النفقـــات العـــسكرية العامليـ ــا معرفـ ــا يرعبنـ وممـ

ــنة   ــدرة يف سـ ــون دوالر و ٢٠٠٤املقـ ــاوزت تريليـ ــن أ جتـ ن مـ
نعتقــد أن . هــذه حالــة مقلقــة للغايــة. املتوقــع اســتمرار زيادــا

أغلبية هذه النفقات نتيجـة عـن سـباق التـسلح املـشؤوم الـذي               
وممـا ال ريـب فيـه       . ايـدا يف خطتنـا للتنميـة      ثريا سـلبيا متز   أيؤثر ت 

إننـا حنـث    . أنه تقـوم صـلة مباشـرة بـني نـزع الـسالح والتنميـة              
كل البلدان، وخصوصا الدول العسكرية الرئيسية، على كـبح         

نفقاا العسكرية وعلى ختصيص جزء مـن مواردهـا الـيت تتـاح      
نتيجــة عــن ذلــك للتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة يف البلــدان   

ولــو اختــذت خطــوة كهــذه لنهــضت وضــا كــبريا       . اميــةالن
بتحقيـــق أهـــداف التنميـــة املتفـــق عليهـــا دوليـــا، مبـــا يف ذلـــك  

 .األهداف اإلمنائية لأللفية
مـــن الـــضروري اآلن العمـــل علـــى حنـــو حاســـم ويف    

ــشامل، ســواء كانــت    . االجتــاه الــصحيح  ــدمار ال إن أســلحة ال
مل تــسبب . شريةنوويــة أو كيميائيــة أو بيولوجيــة، مل تنفــع البــ 

للعــامل ســوى املعانــاة واخلــوف اللــذين ال حــد هلمــا،  وحالــت 
لقــد خصــصت املــوارد لوضــع آليــات قتــل املــرء  . دون التنميــة

. لآلخر بدال من النمو واالزدهار معـا يف عـامل يـسوده الـسالم       
حان الوقت ألن نعمل لتحقيق عامل أكثـر سـالمة، عـامل خـال              

. ال مـن األسـلحة النوويـة      من أسلحة الدمار الـشامل، عـامل خـ        
ذلك هو العامل الذي نأمل يف إنشائه ألنفسنا ولنورثه لألجيـال       

 .اليت ستأيت
سـيدي،  ): تكلم بالفرنـسية  ) (املغرب (السيد بوشارة  

دعوين أهنـئكم علـى تـوليكم رئاسـة اللجنـة األوىل وأطمئـنكم         
. على الدعم التام من وفد املغـرب وأنـتم تقومـون ـذه املهمـة              

يــضا أن أعــرب، باســم اململكــة املغربيــة، عــن امتنــاين   دعــوين أ
وانئي املخلصة للسفري دي ألبا، ممثل املكـسيك، علـى العمـل     

وأود أيــضا أن . املمتــاز الــذي قــام بــه خــالل الــدورة الــسابقة  
أنتــهز هــذه الفرصــة لإلعــراب عــن التعــازي املخلــصة لوفــد        
 إندونيــسيا عقــب اهلجمــات اإلرهابيــة الــيت وقعــت قبــل بــضعة 

وأخريا يؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل بـه ممثـل           . أيام يف بايل  
إندونيــسيا باســم حركــة عــدم االحنيــاز والبيــان الــذي أدىل بــه   

 .ممثل نيجرييا باسم اموعة األفريقية
يف الـــسنة املنـــصرمة، يف الـــدورة التاســـعة واخلمـــسني   

للجمعية العامة، أعرب وفد املغرب عن األمـل خـالل املناقـشة      
ــدويل     ا ــع الـ ــدور اتمـ ــون مبقـ ــة األوىل يف أن يكـ ــة للجنـ لعامـ
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 ٢٠٠٥االســتفادة مــن األحــداث اهلامــة احملــدد موعــدها لــسنة 
ومـن سـوء    . لتوليد زخم جديد لرتع الـسالح وعـدم االنتـشار         

احلــظ أنــه ضــيعت فرصــة تارخييــة لتنــشيط نظــام نــزع الــسالح 
 يف وانعــدام أي إشــارة إىل نــزع الــسالح   . املتعــدد األطــراف 

الوثيقة اخلتامية الصادرة عـن االجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى             
يدل على عجز اتمع الدويل عن التوصـل إىل تـصور مـشترك     
ــدان عــدم      ــسية الــيت جيــب التــصدي هلــا يف مي للتحــديات الرئي
االنتشار ونـزع الـسالح، وفيمـا يتعلـق بـاحللول اجلماعيـة الـيت               

ــها   ــد هويت ــاج إىل حتدي ــدا . حنت ــذا االنع ــشتركة  ه ــة م م إىل رؤي
حتشد التأييـد الـدويل القـوي لإلجـراءات الـيت تتخـذ ينبغـي أن                
يكــون، بالنــسبة إىل كــل الــدول األعــضاء، ســببا إضــافيا لبــذل 

 .اجلهد اجلماعي الذي من حق اتمع الدويل أن يتوقعه منا
ــسنة       ــة يف هــذه ال ــرغم مــن النكــسات املتتالي ــى ال وعل

ن من مـصلحة كـل شـخص       أاد ب تواصل اململكة املغربية االعتق   
العمل على تشجيع تنشيط نظام نزع السالح وعـدم االنتـشار           

ــز    . املتعــدد األطــراف  ــى تعزي ومــن شــأن ذلــك أن ينطــوي عل
الصكوك الدوليـة املوجـودة، وخـصوصا معاهـدة عـدم انتـشار             

. األســلحة النوويــة، الــيت ينبغــي إعــادة ذكــر أمهيتــها وتأييــدها  
ــضا إ    ــب أيـ ــك أن يتطلـ ــأن ذلـ ــن شـ ــام   ومـ ــل االهتمـ ــالء كـ يـ

الضروري للتحديات اجلديـدة، وملخـاطر اسـتعمال جمموعـات          
وذلك أيـضا يـستدعي     . إرهابية ألسلحة الدمار الشامل حتديدا    

. أخريا بذل جهد خاص للعمل على حـل املنازعـات اإلقليميـة           
ويف الشرق األوسط نود أن نذكِّر اللجنة بأمهيـة إنـشاء منطقـة       

مل وبـضرورة انـضمام إسـرائيل       خالية من أسـلحة الـدمار الـشا       
إىل معاهدة عدم االنتشار، وهي الدولة الوحيدة الـيت مل تنـضم      

 . يف املنطقة إليها
وباإلضــافة إىل ذلــك فــإن مــن الــضروري أن ينطــوي    

الــسالم واألمــن يف منطقــة البحــر األبــيض املتوســط علــى احلــد 
مـن التباينـات بـني شــواطئ الـشمال واجلنـوب لتـشجيع نــشوء       

ــار ــستدامة  االزده ــة امل ــشترك والتنمي ــك يف   .  امل ــأن ذل ــن ش وم

النهاية أن يتطلب إقامة مغرب متحـد ومتـضامن، وهـو هـدف            
 .يلتزم به بلدي التزاما قويا

واخلراب الكـبري مبختلـف أوجهـه الـذي سـببه االجتـار              
ــة    باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة، ويف القــارة األفريقي

ــيت    ــة ال ــا األمهي ــربر متام ــدا، ي ــذه   حتدي ــم املتحــدة هل ــا األم  توليه
يونيـه املاضـي    /إننا نشيد حبقيقـة أن اعتمـد يف حزيـران         . املسألة
 العامل الذي أنشأته اجلمعية العامة حول هذا املوضـوع          قالفري

مــشروع صــك دوليــا بــشأن وســم وتقفــي األســلحة الــصغرية   
 .واألسلحة اخلفيفة

ويف الواقع أن املغرب أيد صـكا ملزمـا قانونـا؛ وعلـى              
الرغم من ذلك نعتقد أن الـصك املعتمـد يـشكل، علـى الـرغم               
مــن أنــه ذو طـــابع سياســي فقــط، خطـــوة مفيــدة يف االجتـــاه      

ونرحب مقدما بالتأييد الـذي متنحـه اجلمعيـة العامـة           . الصحيح
تلــك شــهادة واضــحة بالتــضامن لكــل . هلــذا الــصك باعتمــاده

ــار باألســـلحة الـــصغري   ة البلـــدان الـــيت تعـــاين مـــن نتـــائج االجتـ
 .واألسلحة اخلفيفة، يف أفريقيا حتديدا

وخالل هذه السنة املنصرمة مل تدخر اململكـة املغربيـة            
جهــدا للوفــاء بكــل التزاماــا الدوليــة يف ميــدان نــزع الــسالح  

واعتمد الس احلكومي للمملكـة املغربيـة يف        . وعدم االنتشار 
ــوز١٤ ــه / مت ــم املتحــدة ملكافحــة    ٢٠٠٣يولي  بروتوكــول األم
ع غري القانوين لألسلحة النارية واالجتـار ـا، فاحتـا البـاب             الصن

وقـدمنا باملثـل تقريرنـا      . بذلك على التصديق على تلك الوثيقـة      
الـذي اختـذه   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠الوطين مبقتـضى أحكـام القـرار      

جملس األمن، وأدلينا أيضا ببياننـا الـوطين بوصـفنا دولـة مؤيـدة          
ملنــع انتــشار القــذائف ملدونــة الهــاي لقواعــد الــسلوك الدوليــة 

 . التسيارية
وبينت اللجنة األوىل الطريق باعتمـاد تـدابري يف الـسنة            

وما حنتـاج إىل فعلـه اآلن هـو         . املاضية لتحسني أساليب عملها   
إبــداء إرادتنــا الــسياسية علــى التحــرك قُــدما مــن ناحيــة تنفيــذ    
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ــات املتعهـــد ـــا يف املاضـــي     فـــسيزداد الطـــابع  الّوإ. االلتزامـ
ــ إن . راري لقراراتنـــا حـــدة وســـيلحق الـــضرر مبـــصداقيتنا التكـ

ســبب وجــود اللجنــة األوىل لــيس الــسماح بتبــادل اآلراء بــني  
ــام األول،     ــضا، ويف املقـ ــام أيـ ــن القيـ ــسب ولكـ ــضاء فحـ األعـ
ــزع     ــهام يف نـ ــن اإلسـ ــتمكن مـ ــسياسية لنـ ــدافنا الـ ــق أهـ بتحقيـ

 .السالح املتعدد األطراف ويف تعزيز األمن الدويل
تكلــم ) (اجلمهوريــة الدومينيكيــة(بينــا  - الـسيد الرا  
بـالنظر إىل أن هـذه هـي املـرة األوىل الـيت نـشارك               ): باإلسبانية

فيهــا يف املناقــشة العامــة الــيت جتريهــا اللجنــة األوىل هــل لنــا أن  
نعــرب عــن ارتياحنــا لرؤيــة انتخــابكم، ســيدي، لرئاســة هــذه   

 .باللجنة وأن نئ عـن طـريقكم األعـضاء اآلخـرين يف املكتـ           
كما أود أن أثين يف هذه املناسـبة علـى مـوظفي األمانـة العامـة                

 ســنة ٢٤فقــد كنــت موظفــا يف األمانــة ملــدة  . لألمــم املتحــدة
. وأعلـــم أـــم يـــسهمون يف بنـــاء عـــامل أفـــضل يـــنعم بالـــسالم

نود أن نعرب عن امشئزازنا إزاء األعمال اإلرهابيـة األخـرية       كما
 .اليت حدثت يف إندونيسيا

ثل األرجنتني قد حتدث باسم جمموعـة ريـو،         ومبا أن مم   
وهي جمموعة نعتز بانتمائنا إليها، سنكتفي اآلن بالتأكيد علـى          
مسألتني مان بلدنا، ونعتقد أننا حباجة إىل مساع صوتنا أيـضا           

 . بشأما
ــثقلني       ــدة، جنــد أنفــسنا م ــة اجلدي ــة هــذه األلفي يف بداي
شاكل جيـب أن   واالستجابات هلـذه املـ    .  املشاكل القدمية  بعبء

يــضمن علــى الــصعيدين اإلقليمــي والعــاملي، ألن ذلــك  تكــون 
ويف الواقع، يتـبني يومـاً بعـد يـوم أن تعزيـز الـصكوك               . فعاليتها

املشتركة فيمـا بيننـا بـات مطلوبـا أكثـر ممـا مـضى، لـيس فقـط           
ألن رد الفعل الفردي ال يؤدي إىل النتائج املرجوة، بل يـؤدي            

 األطـراف   يـة ظـل تعدد  تو. عكـسية يف بعض األحيان إىل نتائج      
األداة املناســبة إلجيــاد احللــول املناســبة، واألمــم املتحــدة أكثــر   

 . تلك األدوات مالءمة

لقد خاب أملنـا عنـدما مل تـشر الوثيقـة النهائيـة ملـؤمتر                
القمة العاملي إىل نزع السالح، وال حىت إىل التزام الـدول مبنـع             

لـك، ال تكـاد الوثيقـة    وعالوة علـى ذ  . انتشار األسلحة النووية  
ملتعلـق مبنـع االجتـار      االلتزام بـدعم تنفيـذ برنـامج العمـل ا         تذكر  

اخلفيفـة مـن مجيـع     غري املشروع باألسلحة الـصغرية واألسـلحة  
وهذا أمر يعـريه    . ٢٠٠١والذي دخل حيز التنفيذ عام      جوانبه  

علـى القلـق    وشـبه اإلغفـال ذلـك يبعـث         . بلدنا اهتماماً شديداً  
الجتــار غــري املــشروع   املــدمر لنظــرمت إىل األثــرإذا مــا الــشديد 

علــــى اــــاالت اخلفيفــــة  باألســــلحة الــــصغرية واألســــلحة
 . دنالاالجتماعية والسياسية واالقتصادية يف ب

ــسليب     ــر ال ــذلك األث ــشعر ب بوجــه خــاص مــن  وحنــن ن
 غـري  كنـا فـإذا  . خالل اجلرمية، اليت جيب أن تتم السيطرة عليها    

أمـن مواطنينـا، لـن نـستطيع أبـداً          قادرين على ضـمان سـالمة و      
وهلـذا الـسبب، يتوجـب علينـا        . أن نضمن هلم التنميـة والتقـدم      

ألن االجتار غري املـشروع ينتـهك احلـدود ومل يعـد            العمل معا،   
ووفقـا هلـذه    . منذ وقت طويل مشكلة داخلية ألي بلد لوحده       

ــؤخرا      ــا قامــت م ــه إىل أن حكومتن ــادئ، امسحــوا يل أن أنب املب
إىل الــيت ــدف سميه اخلطــة األمنيــة الدميقراطيــة بــإطالق مــا نــ

احلد من اجلرمية يف األحياء احملليـة، عـرب توعيـة رجـال الـشرطة               
إىل مراعـــاة حاجـــات مواطنينـــا بـــصورة فعليـــة أثنـــاء تأديتـــهم 
لعملهم، وبالتايل تشجيع املواطنني على املـشاركة يف مكافحـة          

 .آفة اجلرمية
نـاك ديـدات جديـدة      غري أنه باإلضافة إىل اجلرميـة، ه       

تصدى هلا، وهي ديـدات أكثـر       تيتوجب على دولنا اليوم أن      
ــز اإلرهــاب    ــا مــن الوحــشية الواضــحة واحلمقــاء الــيت متي . خبث

وجتلـــب تلـــك التهديـــدات معهـــا اجلـــوع والفقـــر الـــساحق       
 .ميكن تقدمي العالجات املطلوبة بشكل فردي وال

غــري  ويف هــذا الــصدد، نــود لفــت االنتبــاه إىل مــسألة  
جديــدة لكنــها تتخــذ أبعــاداً خطــرية للغايــة يف عاملنــا مــع بدايــة 
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. القــرن احلــادي والعــشرين، ونقــصد هنــا أزمــة مــوارد الطاقــة  
فكما قال رئيس مجهورية دومينيكا يف االجتماع العـام الرفيـع           

لضمان االستقرار  ” هنا يف األمم املتحدة،      عقداملستوى الذي   
نـدعو  ..  واألمن الـدوليني     السياسي، واحلكم الرشيد، والسلم   

ــع  ــاملياتمـ ــى رأس    العـ ــة علـ ــة احلاليـ ــة الطاقـ ــع أزمـ  إىل وضـ
ومـن  ). A/60/PV.7,P.16( “أولويات جـدول األعمـال الـدويل      

هــذه القاعــة أجــد اجلــرأة ألؤكــد مــن جديــد يف هــذا املنطلــق، 
علــى الفكــرة  الــيت اقترحهــا رئيــسنا علــى مــؤمتر القمــة، وهــي  

ة العـامل لتقـدمي حلـول بديلـة هلـذه        عقد اجتماع كبري يضم قـاد     
ــضربة      ــيت مــن املمكــن جــداً وصــفها بال املــشكلة اخلطــرية، وال

فالـضغط اهلائـل الـذي يـشكله        . القاضية الزدهار األمم الناميـة    
تقلــب أســعار احملروقــات علــى اقتــصاداتنا الناشــئة يتحــول إىل   

 . إمنائيةكابح وعامل تشويه ألي خطة 
بيـد أن   . صادر الطاقـة  وال تزال هناك بـدائل أخـرى ملـ         

حرصنا على إجياد حلـول عمليـة ودائمـة ألزمـة الطاقـة النامجـة        
عن حاجات بلداننا إىل الطاقة ال جيب أن ينسينا املخـاطر الـيت           
تترتــب علــى اللجــوء إىل بعــض مــصادر الطاقــة، واحلاجــة إىل   

وــذا املعــىن، فــإن اســتخدام . االلتفــاف علــى املخــاطر احملتملــة
ــة  ــة النوويـ ــة، ويف   الطاقـ ــديات الدوليـ ــة يف املنتـ ــسألة خالفيـ  مـ

فهنــاك مــؤمترات متنوعــة تــضع قواعــد  . العالقــات بــني الــدول
ــق    ــراد    اســتخدامها، وأحــدها يتعل ــى األف ــع عل ــيت تق ــار ال باآلث

املـــشعة عــرب منـــاطق  واملنــاطق احمليطـــة نتيجــة لنقـــل النفايــات    
 . تتصف حبساسية خاصة

على صـناعة   اقتصاد دومينيكا يعتمد بصورة كبرية      إن   
ولتحقيق تقدم يف ذلك القطاع احليوي لنمونا، حنـن         . السياحة

تفظ بنقائهــا األصــلي،   حتــحباجــة إىل املــاء النظيــف وإىل بيئــة    
ــشكل      ــشواطئنا ميكــن أن ي ــإن أي ختريــب إشــعاعي ل ــذلك ف ل

ــا     وكــل هــذا  -نكــسة كــبرية    ــر ــة حرجــة مي يف خــضم حال
ويف . نطقــةمــع مجيــع بلــدان امل وهــي حالــة نتــشاطرها - بلــدنا

هذا السياق، حنن على ثقة بـأن اتمـع الـدويل سـيبدي احلـذر             

املطلــوب ويــضمن تنفيــذ تــدابري الــسالمة واألمــن فيمــا يتعلــق    
ــة     بنقــل املــواد املــشعة والنفايــات اخلطــرة كمــا حــددا الوكال
الدوليــة للطاقــة الذريــة، واملنظمــة البحريــة الدوليــة، إضــافة إىل  

 .  إلمتام تلك التدابرياعتماد املعايري الالزمة
ــة     ويهــــتم وفــــد بلــــدي خــــصوصا باألوجــــه املرتبطــ

بالضمانات اخلاصة بتلـوث البيئـة البحريـة، وتبـادل املعلومـات            
خطــط الطــوارئ يف حــاالت غــرق وعــن عــن الطــرق البحريــة 

ــة مــواد مت إلقاؤهــا يف      ــشال أي ــزام بانت ــسفن، إضــافة إىل االلت ال
ضررة جـراء ذلـك، وإنـشاء      البحر وإزالة التلوث يف املناطق املتـ      

فعالـــة لتحديـــد املـــسؤولية يف حالـــة حـــدوث آليـــات ومعـــايري 
وكمـــا كـــان موقـــف بلـــدنا التقليـــدي، سنـــستمر يف . أضـــرار

اإلسهام يف جناح عمل هذه اللجنة، وحنن متأكـدون أننـا ـذه             
 . الطريقة نرسي، إىل حد ما، األساس لسالم دائم

باسـم  ): سيةتكلـم بالفرنـ   ) (الكونغـو  (السيد إيكوييب  
وفد بلدي، امسحوا يل أن أتقدم إلـيكم، سـيدي، وإىل أعـضاء             

ــهاين    ــدق التـ ــرين بأصـ ــرب  باملكتـــب اآلخـ ــابكم وأن أعـ انتخـ
عـن امتناننــا علـى العمــل الرائـع الـذي قــام بـه خــالل      لـسلفكم  

ويـود وفـد بلـدي      . الدورة التاسعة واخلمـسني للجمعيـة العامـة       
ن الـذي أدىل بـه ممثـل    أن يعرب عن رغبتـه يف تأييـد البيـا     أخريا  

ــا باســم      ــل نيجريي ــاز وممث ــسيا باســم حركــة عــدم االحني إندوني
 . اموعة األفريقية

عديــدة  قــضايا فيــهيــأيت عمــل جلنتنــا يف وقــت توجــد   
تتعلــق بتعزيــز صــكوك نــزع الــسالح وبعــدم   معروضــة علينــا، 

وهـذا يف سـياق دويل      . االنتشار النووي وبإاء سـباق التـسلح      
هداف نزع الـسالح بـصفة عامـة، بينمـا يتزايـد            مل تتحقق فيه أ   

ــق        ــا يتعل ــها، خاصــة فيم ــتعني مواجهت ــيت ي ــدد التحــديات ال ع
 . بتزايد اإلرهاب الدويل

وهكذا، فإننا جنتمع يف مناخ مـن القلـق املتزايـد بينمـا              
ــوم عــن االلتزامــات الــيت       ــزداد ابتعــاداً يومــاً بعــد ي ــا ن يبــدو أنن
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وقـد شـاهدنا ذلـك      . األلفيةقطعناها على أنفسنا يف مؤمتر قمة       
ــث أخفقــت       ــستوى، حي ــع امل ــام رفي ــاع الع ــؤخراً يف االجتم م
الــدول يف التوصــل إىل اتفــاق بــشأن كيفيــة املــضي قــدماً يف       
املناقـــشة حـــول نـــزع الـــسالح وعـــدم االنتـــشار واالســـتخدام 

 . السلمي للطاقة النووية
كيف وصلنا إىل هذا احلال؟ إن وفدي يـشعر أن هـذا       

ن يكـون يف صــميم مناقـشاتنا احلاليـة إن أردنــا    الـشاغل جيـب أ  
 . إاء املأزق القائم حقاً

ــسالح      ــزع الـ ــق اآلراء إزاء نـ ــدم توافـ ــان عـ ــئن كـ ولـ
ملحوظاً يف القمة األخرية، فإنه مل يكن مفاجئاً بأي حـال مـن             

بــل إنــه ينــدرج ضــمن سلــسلة مــن االنتكاســات       . األحــوال
 أخـرى بـشأن مـسائل نـزع الـسالح           السابقة؛ فثمة اجتماعات  

ــق       ــاب تواف ــها توجــه خطــري حنــو غي ــسابق وختلل عقــدت يف ال
اآلراء، األمــر الــذي حــرم القمــة مــن التــزام جــاد حيــال هــذه    

 . املسألة احليوية
ــراف      ــددة األطـ ــة متعـ ــسالح، اهليئـ ــزع الـ ــؤمتر نـ إن مـ

الوحيدة لدى اتمع الدويل ملفاوضـات نـزع الـسالح، يـذكر            
، أنـه   )A/60/27(نوي املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة         يف تقريره الـس   

 مرة أخرى دون اتفاق على برنـامج        ٢٠٠٥اختتم دورته لعام    
كما أنه مل ينـشئ أو يعيـد إنـشاء آليـات بـشأن أي بنـد                 . عمل

 . بعينه من بنود جدول األعمال
وطوال السنوات التسع املاضية، مل يتمكن مؤمتر نـزع          

ــاق بـــ    ــل إىل اتفـ ــن التوصـ ــسالح مـ ــل أو  الـ ــامج عمـ شأن برنـ
ــسي    ــل رئي ــأي عم ــإن    . االضــطالع ب ــاً، ف ــرف مجيع ــا نع وكم

ــلحة       ــشار األس ــدم انت ــدة ع ــراف يف معاه ــسابع لألط ــؤمتر ال امل
ــرة     ــورك يف الفت ــود يف نيوي ــة الســتعراض املعاهــدة، املعق النووي

ــن ــار٢٧ إىل ٢ م ــهى دون اتفــاق جــوهري،   / أي ــد انت ــايو، ق م
وفـشل  . رائيـة فحـسب  حيث اعتمد وثيقة تتعلق باملـسائل اإلج    

ذلك املؤمتر من شأنه أن يضعف مصداقية نظام عـدم االنتـشار            
 . يف عامل ما زال اخلطر النووي يبدو كبرياً

وكأن مشاعر األسف وخيبة األمل اليت أعربـت عنـها           
أطراف عديدة إزاء تلك االنتكاسة مل تكن كافية حلملنا علـى            

ات بـــشأن االلتـــزام بعمليـــة مفاوضـــات جمديـــة خـــالل املناقـــش
ــة   ــة للقم ــة اخلتامي ــك، كــان   . مــضمون الوثيق وعوضــاً عــن ذل

ملصاحلنا الوطنية الغلبة على ضـرورة التحلـي بـالروح اجلماعيـة            
 . حنو عامل خالٍ من أسلحة الدمار الشامل

ويتضح من نتائج املؤمتر أنه مل يـتم التوصـل إىل اتفـاق       
 بــشأن نــزع الــسالح النــووي أو الــضمانات األمنيــة أو آليــات 

كمــا مل يتــسن . الــضمانات أو بــشأن قــضية الــشرق األوســط  
االتفـــاق علـــى تنفيـــذ أحكـــام املعاهـــدة املتعلقـــة باالســـتخدام  

 . السلمي للطاقة النووية
ويتمثل األثر املترتب على فشلنا هـذا يف أنـه ال ميكننـا              

فـإن كنـا نريـد      . أن نوجه رسالة واضحة وقوية إىل اإلرهـابيني       
لقبيــل، ال بــد لنــا أن نبــدأ بإظهــار  أن نوجــه رســالة مــن هــذا ا 

وهنـا، ال يـسعنا إال أن جنـدد النـداء املوجـه             . عزمنا األكيد هلم  
للدول يف املرفـق الثـاين مـن معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب                

 . النووية للتصديق على املعاهدة
ونرحــب بالبيــان الــذي أدلــت بــه مجهوريــة الــصني        

رفق الثـاين، ومفـاده   الشعبية، إحدى الدول الوارد ذكرها يف امل    
ــا ستــــصدق علــــى معاهــــدة احلظــــر الــــشامل للتجــــارب    أــ

وحنن على يقني من أن هذه املعاهدة إجراء فعال لـرتع           .النووية
الـــسالح وعـــدم االنتـــشار النـــووي، وأن ســـرعة بـــدء نفاذهـــا 

وباملثــل، . ستــسهم إســهاماً كــبرياً يف الــسلم واألمــن الــدوليني  
 على الثقة املتبادلة والتعـاون      نؤيد مفهوم األمن اجلماعي القائم    

 . واملنافع املشتركة واملساواة وتسوية املنازعات سلمياً
إن اجتماع الدول الذي يعقد مـرة كـل سـنتني للنظـر              

يف تنفيذ برنامج العمل املتعلق مبنـع االجتـار باألسـلحة الـصغرية             
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واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبـه ومكافحتـه والقـضاء عليـه            
يوليـه، قـد    / متـوز  ١٥ إىل   ١١يويورك يف الفترة من     املعقود يف ن  

أتاح الفرصة للـدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة واملنظمـات            
غري احلكومية الستعراض التقدم احملرز على املستويات الوطنية        

 . ٢٠٠١واإلقليمية والدولية منذ اعتماد برنامج العمل عام 
 ولألســف، مل يتــسن إمتــام احملادثــات الــيت بـــدأت يف      
 باعتماد صك قانوين ملزم ميكـن الـدول         ٢٠٠٤يونيه  /حزيران

مــن حتديــد ورصــد االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية   
ومـن املؤسـف أن يكـون مـشروع الـصك           . واألسلحة اخلفيفـة  

 . املقترح سياسي الطابع وأال يشري إىل الذخائر
وكمـــا يقـــول األمـــني العـــام يف تقريـــره عـــن أعمـــال    
، ميثل هذا االتفاق خطوة جديـدة ومـشجعة         )A/60/1(املنظمة  

حنـــو تنفيـــذ االلتزامـــات الـــسياسية املتخـــذة يف إطـــار برنـــامج   
ومـع ذلـك، فقـد دعـا إىل مزيـد مـن العـزم يف التطبيـق                  . العمل

وتضافر اجلهـود فيمـا يتـصل باالجتـار غـري املـشروع باألسـلحة           
 . الصغرية واألسلحة اخلفيفة

ومــسؤوليتنا . هــدافناإننــا مــا زلنــا بعيــدين عــن حتقيــق أ 
مجيعـــاً أمـــام التـــاريخ واألجيـــال القادمـــة هـــي تعزيـــز وتقويـــة  
الصكوك املتعددة األطراف املختلفة بـشأن نـزع الـسالح بغيـة            
احلــد مــن التهديــدات الــيت متثلــها األســلحة التقليديــة وأســلحة   

 . الدمار الشامل للبشرية
ــواغل    ــارة إىل شـ ــة لإلشـ ــذه الفرصـ وأود أن أغتـــنم هـ
ــو ــصادية    الكونغ ــة االقت ــدول األعــضاء األخــرى يف اجلماع  وال

ــا بــشأن االجتــار غــري املــشروع باألســلحة     لــدول وســط أفريقي
الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة، والـيت أُعـرِب عنـها يف االجتمـاع              
ــة االستــشارية الدائمــة لألمــم     ــوزاري الثــاين والعــشرين للجن ال

ــا، وامل   ــة مبــسائل األمــن يف وســط أفريقي عقــود يف املتحــدة املعني
 . ٢٠٠٥مارس / آذار١٨ إىل ١٤برازافيل يف الفترة من 

ــك       ــالل ذلـ ــل خـ ــامج العمـ ــذ برنـ ــتعراض تنفيـ إن اسـ
االجتمــاع يــبني أن اجلهــود الــيت تبــذهلا دول ملنطقــة مــا زالــت   
هزيلة وقد تقوضها مـشاكل مرتبطـة بـسهولة اختـراق احلـدود             

ــا     ــار إىل البيانـ ــدات واالفتقـ ــة املعـ ــراف، وقلـ ــة األطـ ت املتراميـ
 . واملعلومات الدقيقة بشأن طبيعة األسلحة املتداولة وكميتها

وأود أن أكرر النداء املوجه إىل اتمع الـدويل خـالل            
ــة       ــالزم ملكافحــة ناجع ــدعم ال ــدم ال ــاع لكــي يق ــك االجتم ذل

. لالجتار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة            
لــى منطقــة وتنــسحب هــذه املالحظــات وهــذا النــداء أيــضاً ع  

البحريات الكـربى برمتـها، والـيت ينبغـي النظـر إليهـا باعتبارهـا              
منطقة خاصة للتنمية وإعادة البناء حتتاج إىل أموال تكـرس هلـا            

وسيــسهم اتمــع الــدويل بــذلك إســهاماً كــبرياً يف   . خصيــصاً
يئة الظروف املؤدية إىل توطيد السالم واألمن واالسـتقرار يف          

 . ع املسلح طويالًمنطقة عانت من الصرا
مل يـتمكن   ): تكلـم بالفرنـسية   ( )تونس (السيد الغريب  

املمثل الدائم لتونس من احلـضور يف آخـر حلظـة، وطلـب مـين               
 . أن أديل ذا البيان نيابة عنه

ــى        ــارة عل ــة ح ــيدي، نئ ــئكم، س ــدي أهن وباســم وف
ــة األوىل  ــساً للجن ــاون   . انتخــابكم رئي وأؤكــد لكــم دعــم وتع

كم مبهمــتكم، وصــوالً إىل خامتــة ناجحــة   وفــدي يف اضــطالع 
 . لعملنا

ما فتئت تونس تؤمن بـأن سـباق التـسلح ال ميكـن إال               
أن يكــون علــى حــساب تلبيــة أهــم االحتياجــات األساســية       

وتـرى تـونس أنـه ال بـد مـن إيـالء األولويـة               . للسكان املـدنيني  
ــراض       ــوارد املكرســة ألغ ــن امل ــه اجلــزء األكــرب م ــادة توجي إلع

 . األنشطة التنموية وإىل حتقيق النمو االقتصاديعسكرية إىل 
ــول    ــة أيل ــدويل    /وخــالل قم ــع ال ــدر اتم ــبتمرب، أه س

فرصة أخرى لوضع أهداف حمددة بغـرض إنعـاش عمليـة نـزع             
الــسالح وعــدم االنتــشار، الــيت شــهدت تبــاطؤاً شــديداً خــالل 
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فباإلضـافة إىل فـشل مـؤمتر األطـراف         . السنوات القليلة املاضية  
ة عدم انتشار األسـلحة النوويـة السـتعراض املعاهـدة           يف معاهد 

مــايو مــن العــام احلــايل، مل يبــدأ /، املعقــود يف أيــار٢٠٠٥عــام 
بعد نفاذ معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة بعـد تـسع                

ــا  ؤمتر نـــزع مـــن إوبـــشكل مماثـــل، فـــ . ســـنوات مـــن اعتمادهـ
 وهــو اهليئــة الوحيــدة املتعــددة األطــراف للتفــاوض  - الــسالح

ربنـامج  املتعلقـة ب  واجـه املـشاكل     يزال    مـا  -لى نزع السالح    ع
زالـت هيئـة نـزع الـسالح تعـاين        عالوة على ذلك، ما    و .عمله

ــع   ــامجمـــن املـــشاكل يف وضـ ــا يف  برنـ ــدد وثابـــت ألعماهلـ  حمـ
ــةلاملــشاكل  ومــن مث تــستمر .املــستقبل زال  ومــا. تعيــق العملي

توصـل إىل   ن احللول املتعددة األطـراف الـيت مت ال        أوفدي يعتقد   
اتفاقــات بــشأا، وفقــا للميثــاق، تقــدم الــسبيل األفــضل حلــل    
املسائل العديدة املتعلقة بـرتع الـسالح واألمـن الـدويل بـشكل              

 . دائم
وأي تقيـــيم للحالـــة املتعلقـــة بـــرتع الـــسالح النـــووي   

ــثالثني املاضــية ســيخلص إىل     ــسنوات ال عــدم إحــراز  خــالل ال
ما عـن حتقيـق األهـداف       زلنا بعيدين متا   فنحن ما . معقولتقدم  

انتــشار األســلحة عــدم معاهــدة مــن احملــددة يف املــادة الــسادسة 
النووية فيما يتعلق برتع السالح النـووي ونـزع الـسالح العـام             

 ويف هـذا الـصدد، نكـرر        .طار مراقبة دولية فعالـة    إوالكامل يف   
جل التنفيذ الكامـل لاللتزامـات      أ اليت مت توجيهها من      تالنداءا

ا الدول احلائزة لألسـلحة النوويـة خـالل املـؤمتر           اليت تعهدت   
ــام  النـــووياالستعراضـــي ملعاهـــدة عـــدم االنتـــشار   ٢٠٠٠ عـ
 .بتحقيق اإلزالة الكاملة ملخزوناا النووية

كــل األســلحة النوويــة وغريهــا مــن إزالــة تم وإىل أن تـ  
ــشامل،    ــدمار ال ــإن أســلحة ال ــري احلــائزة    ف ــدول غ ــن حــق ال م
صل علــى ضــمانات أمنيــة فعالــة ضــد  لألســلحة النوويــة أن حتــ

ونعتقـد  . التهديد باستخدام مثل هذه األسـلحة أو اسـتخدامها        
ــة        ــتثنائية الرابع ــدورة االس ــد ال ــان لعق ــد ح ــت ق ــضا أن الوق أي

جـل حتديـد سـبل      أللجمعية العامة املكرسـة لـرتع الـسالح مـن           

ــائل إعــادة   ــزع الــسالح علــى الــصعيد      إووس طــالق عمليــة ن
لفريــق العامــل اهــذا الــصدد، نأمــل أن ويف . ألطــرافااملتعــدد 

 مـن سـيتمكن   لة  أتلـك املـس   الذي يتنـاول مـع      املفتوح العضوية   
 .جيابية هلذا الغرضإتقدمي مقترحات 

ــى       ــة عل ــة مــن األســلحة النووي ــاطق خالي ــشاء من إن إن
ــا ــة تأســـاس ترتيبـ ــة املعنيـ ــا دول املنطقـ ــل إليهـ ــة تتوصـ ،  حبريـ

لـدمار الـشامل،   ا سلحةأوكذلك إنشاء مناطق خالية من مجيع       
 وســيلة هامــة لتعزيــز عــدم االنتــشار ونــزع الــسالح علــى   امهــ

ــصعيدين  ــى حــد ســواء   ال ــدويل عل ــذا جــزء  . اإلقليمــي وال وه
 . من تعزيز نظام معاهدة عدم االنتشارأيتجز ال

ــذا الــصدد، مــا    حــدى إزال الــشرق األوســط   ويف ه
 إثارة للقلق بسبب رفض إسـرائيل االنـضمام إىل    شداملناطق األ 

ا النوويـة   النووي وإخـضاع كـل مرافقهـ      اهدة عدم االنتشار    مع
 رغـم   ،نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقـة الذريـة        ل

 املوجهـــة مـــن دول أخـــرى يف املنطقـــة تالعديـــد مـــن النـــداءا
ويف . والعديد من قرارات اجلمعية العامـة املتـصلة ـذه املـسألة           

 الـيت متلـك   لـدول   هذا الصدد، نطالب اتمع الـدويل، خاصـة ا        
 .عملية إلنشاء هذه املنطقةعاجلة وذ تدابري ا باختاً،نفوذ

 ندرك األمهية البالغة لالتفاقية الـيت حتظـر األلغـام           وحنن 
ــدة     ــا املفي ــراد وآثاره ــضادة لألف ــة امل ــى االربي ــن  عل ــسلم واألم ل

 علـى االتفاقيـة واسـتكمل       فـورا ق بلدي   دلذلك ص و .الدوليني
ونأمـل  .  من األلغام الربية املضادة لألفراد     وناتهزعملية تدمري خم  

أجــل أن تــشارك مجيــع الــدول األطــراف يف هــذه العمليــة مــن  
 .تنفيذ أحكام االتفاقية

 نرحب بالعمل الذي أجنـزه هـذا العـام          ،وبشكل مماثل  
الفريـــق العامـــل املفتـــوح العـــضوية املكلـــف بالتفـــاوض علـــى   

سـلحة  مشروع صك دويل بشأن تعقب األسلحة الصغرية واأل       
 . اخلفيفة
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وتؤدي تونس دورا نشطا يف الـساحات العديـدة الـيت            
احتـاد املغـرب العـريب، الـذي هـو       أمهها  ا و أوهلوجزء منها،   هي  

ــاز  ــا إجنـ ــتراتيجي بالنـــسبة إلينـ ــار اسـ ــارخيي أساســـي واختيـ .  تـ
يف إعــادة القــرن املاضــي  بلــدي يــسهم منــذ ســتينات فتــئ اومــ

يقيـــا، مـــن خـــالل الـــسلم وتوطيـــده يف العـــامل، خاصـــة يف أفر
وتعمل تـونس أيـضا     . مشاركته يف عدة عمليات حلفظ السالم     

ــيت تــ      ــة برشــلونة، ال ــضمان جنــاح عملي ــشكل حثيــث ل  شكلب
 البلدان الواقعة علـى جـانيب     أساسا هاما للتعاون والتضامن بني      

ــر األبـــيض املتوســـط  ــز  . البحـ ــة يف تعزيـ ــسهم تلـــك العمليـ وتـ
ــشراكة يف  ــة الـ ــط   منطقـ ــيض املتوسـ ــر األبـ ــق  البحـ ــا يتعلـ فيمـ

 .بالتحديات االقتصادية واألمنية اليت تواجهها املنطقة
ــز الــسال   م ونــزع وسيواصــل بلــدي أداء دوره يف تعزي
 .مىن للجنة كل النجاح يف أعماهلاتن و.السالح

أود يف : )نكليزيــةالتكلــم با( )تركيــا (الــسيد إرشــني 
البدايــة أن أهنــئكم، ســيدي، واألعــضاء اآلخــرين يف املكتــب،  

ولـن يـدخر وفـدي وسـعا يف دعـم مـساعيكم             . انتخابكمعلى  
 . اللجنةخالل أعمال

 بــه اململكــة املتحــدة أدلــتوتؤيــد تركيــا البيــان الــذي  
الـيت   بإجيـاز بعـض املـسائل        عرض وسـأ  .باسم االحتـاد األورويب   

 .يوليها بلدي أمهية خاصة
ي، الـيت تغـريت بـشكل       بدأ ببيئة األمن العـامل    أود أن   وأ 

 األطراف مـن غـري      واليوم، نرى أن  .  األخرية كبري يف السنوات  
ــابي  ــدول واإلرهـ ــدول نيالـ ــة  والـ ــري املمتثلـ ــدم  غـ ــات عـ  ملتطلبـ

 تنفيــــذ يف كــــذلك التــــأخرياتشار ونــــزع الــــسالح، ونتــــاال
متثـــل حتـــديات التزامـــات وواجبـــات نـــزع الـــسالح النـــووي، 

ــذي أ ل ــوازن احلــساس ال ــشألت ــى مــدى ه نظــام املعاهــدات  ن  عل
ينبغـي احلفـاظ علـى هـذا        لذلك، فإنه   و. ةالعقود األربعة املاضي  

 أن تـتمكن األمـم املتحـدة مـن التـصدي لتلـك              جيب و ،التوازن
 .التحديات

ن أسـرة  إمع ذلك، وكما أكد متكلمون عديدون، ف   و 
األمم املتحدة قـد أخفقـت يف اختـاذ خطـوات ملموسـة خـالل               
العــام املنــصرم بــشأن املــسائل امللحــة يف جمــايل عــدم االنتــشار    

ــس  ــزع ال ــ. الحون ــتمكن مــن التقريــب بــني خمت  نحن ف لــف مل ن
بـرتع الـسالح يف الوثيقـة      املواقف بشأن مشروع اجلزء اخلاص      

 .اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي
بــل علــى . نــاتميتلــك االنتكاســات عزأال تــثين وينبغــي  

حياء وتنشيط  نا على العمل معا إل    معززيد  العكس، ينبغي أن ت   
.  مــن جديــد النتــشارجــدول أعمــال نــزع الــسالح وعــدم ا    
. ذلــك الغــرضلتحقيــق وســتؤيد تركيــا مجيــع اجلهــود املبذولــة 

خـاص علـى ضـرورة      شكل   السياق، نـود أن نـشدد بـ        هذاويف  
فهذه اهليئـة  . داخل مؤمتر نزع السالح  تنشيط العمل الذي يتم     

 اتمع الدويل يف هذا اـال،       نتائج جهود  عبء وطأة تتحمل  
 .استمرار مسرياعلى بقاء وينبغي أن جنتهد لإل

ن حتديد األسلحة وعدم االنتشار ونزع السالح هـي         إ 
وتركيا طـرف يف    . ألمن الوطين تركيا ل عناصر هامة يف سياسة     

ضبط األنظمة الدولية لـ   مجيع الصكوك الدولية لعدم االنتشار و     
وقــد حققــت تــود أن تــرى تلــك الــصكوك وهــي الــصادرات، 

 .التنفيذ الفعال هلاطابعها العاملي مع 
عالوة على ذلك، تؤيد تركيا أيضا قرار جملس األمـن           
 االنتــشار، الــيت  كافحــةواملبــادرة األمنيــة مل ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠
يـــة ملكافحـــة انتـــشار أســـلحة  اجلهـــود العامل، يف رأينـــاتكمـــل،

 . الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا
خفـــاق املـــؤمتر االستعراضـــي لألطـــراف يف    إورغـــم  

ــلحة ال   ــشار األسـ ــدم انتـ ــدة عـ ــد يف   معاهـ ــذي انعقـ ــة، الـ نوويـ
ــار ــايو/أي ــدة   م ــا أن املعاه ــد تركي ــزال، تعتق ــدد  ال ت  صــكا متع

 حجر الزاويـة يف نظـام عـدم    أنهاألطراف فريدا وال بديل له، و  
 ملـــسعى نـــزع الـــسالح الرئيـــسياالنتـــشار العـــاملي واألســـاس 

 ، يف ذلـك النظـام هـو       ا ال غىن عنه   يتالأحد العناصر   و. النووي
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 .لدى الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة       سلطة التحقق    ،بال شك 
ينبغـــي تعزيـــز تلـــك الـــسلطة واعتمـــاد الربوتوكـــول ولـــذلك، 

اإلضايف النموذجي بوصفه قاعدة عامليـة للتحقـق مـن االمتثـال            
ألزمـة  ل خاصة نظـرا وهذا أمر ذو أمهية    . ملعاهدة عدم االنتشار  
 .الوكالة الدولية للطاقة الذريةيف اليت واجهناها مؤخرا 

ــة خاصــة   أوحيــث   ــا تقــع يف منطقــة ذات أمهي ن تركي
تــويل فهــي  ،عــدم االنتــشار النــووي العــاملي بالنــسبة إىل نظــام 

بــدء نفــاذ معاهــدة احلظــر الــشامل  سرعة أيــضا أمهيــة كــبرية لــ 
ــة، وحتــ  ــتوقعلــى   مــرة أخــرىثللتجــارب النووي ع املعاهــدة ي

الـيت مل تفعـل      دول املرفـق الثـاين    بقيـة    خاصةق عليها،   يتصدالو
 .ىت اآلنذلك ح

عـــن جمـــددا عـــرب ويف هـــذا الـــسياق، أود أيـــضا أن أ 
إنـشاء منطقـة   مطروحة منـذ أجـل طويـل، وهـي           لفكرة   تأييدنا

وتـشجع  . خالية من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط       
تركيـا مجيـع اجلهــود الراميـة إىل حتقيـق تفــاهم إقليمـي مــشترك      

 ويـستلزم   .ن هذا املشروع مبشاركة مجيع األطـراف املعنيـة        أبش
أوســـع يف علـــى نطـــاق  دذلـــك، ضـــمن أمـــور أخـــرى، التقيـــ 

منطقتنــــا باتفاقيــــة األســــلحة الكيميائيــــة واتفاقيــــة األســــلحة  
وحنـــث مجيـــع البلـــدان يف . البيولوجيـــة والتنفيـــذ الفعـــال هلمـــا

على أن تصبح أطرافـا   يف هذين الصكني غري األطراف منطقتنا  
 .على وجه السرعةفيهما 

ة يف مدى ودقة القـذائف التـسيارية   إن الزيادة التدرجيي   
ــشار    ــر االنت ــل خط ــارة ل جتع ــقأشــد إث ــا أن  . لقل ــد تركي وتعتق

انتـشار القـذائف التـسيارية      ملنـع   لسلوك  قواعد ا مدونة الهاي ل  
طــار قــانوين مقبــول دوليــا يف هــذا إتــشكل خطــوة عمليــة حنــو 

 .اال
ا قلقـ أيـضا لبلـدي     انتـشار األسـلحة التقليديـة       يسبب  و 
ــة    ومي .خطــريا ــصغرية واألســلحة اخلفيف ــراكم األســلحة ال ــل ت ث

وانتشارها بشكل مفرط ديـدا كـبريا للـسالم واألمـن، فـضال          

. عن ديدمها التنمية االجتماعية االقتصادية لكثري مـن البلـدان         
وتوجد أيضا عالقة وثيقة بني االجتار غـري املـشروع باألسـلحة            

ل تركيـا   وستواصـ . الصغرية واألسلحة اخلفيفة وبـني اإلرهـاب      
إسهامها الفعلي يف مجيـع اجلهـود املبذولـة ضـمن نطـاق األمـم               
ــة       ــدويل وإقام ــاون ال ــز التع ــديات األخــرى لتعزي املتحــدة واملنت
ــة ــدف مكافحــة االجتــار غــري املــشروع     معــايري وقواعــد فعال
ــه     ــع جوانبـ ــن مجيـ ــة مـ ــلحة اخلفيفـ ــصغرية واألسـ ــلحة الـ باألسـ

 .والقضاء عليه
ــضا يف جمــال األســلحة  ومــن دواعــي القلــق اخلطــري     أي

الصغرية واألسلحة اخلفيفة انتشار نظم الدفاع اجلوي احملمولـة         
ــه    ــأذون ب ــري امل ــاد راســخ    . واســتخدامها غ ــا اعتق ــدى تركي ول

بــضرورة أن يتــصرف اتمــع الــدويل بــشكل حاســم لتحــسني 
أمــان املخزونــات وتعزيــز ضــوابط التــصدير يف البلــدان الــيت       

ويف هـذا   . مولـة والـيت تنتجهـا     تستورد نظم الـدفاع اجلـوي احمل      
الصدد، سوف تقدم تركيا مرة ثانية مشروع قرار متعلق ـذه           

 .النظم هذا العام، وترجو أن تعتمده اللجنة بتوافق اآلراء
ومن املسائل األخرى املـثرية للقلـق يف جمـال األسـلحة             

التقليدية استخدام األلغام األرضية املضادة لألفراد بـشكل غـري          
وتؤيـــد تركيـــا بـــشدة اجلهـــود املبذولـــة  . ائيمـــسؤول وعـــشو

لتحقيــق عامليــة اتفاقيــة أوتــاوا وتنفيــذها بــشكل فعــال والرؤيــة  
 .املتمثلة يف إجياد عامل خال من األلغام املضادة لألفراد

ــا أصـــــبحت يف    وأود أن أشـــــري أيـــــضا إىل أن تركيـــ
اسـتعمال   اتفاقيـة حظـر أو تقييـد    طرفـا يف  ٢٠٠٥مـارس  /أذار

وبروتوكوالــا اإلضــافية األول والثــاين  معينــةأســلحة تقليديــة 
ــع ومتــشيا مــع التزاماتنــا مبوجــب الربوتوكــول الثــاين،      . والراب

 .قدمت تركيا تقريرا عن أنشطتها
ولن تكتمل مداخليت بدون ذكر دعمنا لسجل األمـم           

ونـرى أن تلـك األداة آليـة مفيـدة      . املتحدة لألسـلحة التقليديـة    
 . نزع السالح وعدم االنتشارللغاية وتكمل عملنا يف جمال
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ــرى       ــرة أخـ ــد مـ ــايت، أود أن أؤكـ ــام مالحظـ ويف ختـ
األمهيــة الــيت تعلقهــا تركيــا علــى نــزع الــسالح العــام والكامــل 
واستمرار الدعم الذي يقدمه بلدي جلميـع اجلهـود املبذولـة يف       
جمال دعم األمن الـدويل مـن خـالل احلـد مـن األسـلحة ونـزع                

 تنتظرنـا شـاقة، فإننـا نقـف علـى           ومع أن املهمـة الـيت     . السالح
أهبــة االســتعداد للقيــام بــدور فعلــي يف مجيــع اجلهــود املبذولــة   

 .حتقيقا لتلك الغاية
): تكلــم باإلســبانية) (كوبــا (الــسيد ريكيخــو غــوال 

يؤيد وفد كوبا البيان الذي أدىل به ممثل إندونيسيا الـدائم يـوم             
 .االثنني املاضي باسم حركة بلدان عدم االحنياز

ــة األوىل،      ــة اللجنـ ــد أمهيـ ــادة تأكيـ ــدأ بإعـ وأود أن أبـ
سيما اليـوم وحنـن غـارقون يف مناقـشة طويلـة عمـا حـدث                 وال

يف منتـديات نــزع الــسالح وعــدم االنتــشار املتعــددة األطــراف  
 .خالل الفترة اليت حنن بصددها

سبتمرب اختـتم االجتمـاع العـام الرفيـع         / أيلول ١٦ويف   
 حـذفت   ٦٠/١القـرار   (ة ختاميـة    املستوى أعماله باعتماد وثيق   

وقـد أعـرب يف الواقـع    . منها مسائل ذات أمهية حيوية لشعوبنا 
ــم      ــدول األعــضاء يف األم ــة ال عــن االســتهجان الســتبعاد غالبي

وطبق هـذا اإلجـراء التمييـزي       . املتحدة من املفاوضات النهائية   
الــذي ال يعــد متــسما بالــشفافية حبــال أيــضا علــى النظــر يف        

يجري إدراجهـا يف فـرع متعلـق بـرتع الـسالح            املسائل الـيت سـ    
وكانــت النتيجــة النهائيــة هلــذا التفــاوض غــري . وعــدم االنتــشار

إذ تقرر حـذف    : الشامل للجميع خميبة لآلمال وتدعو لألسف     
الفرع املذكور من الوثيقة اخلتامية، نظرا لرفض وفد الواليات         

ف وهـذا احلـذ   . املتحدة الصيغة املتعلقة بـرتع الـسالح النـووي        
مــــثري لالنزعــــاج بــــصفة خاصــــة إذا وضــــعنا يف االعتبــــار أن 
النفقات العسكرية يف عاملنا األحادي القطب احلـايل مـا زالـت          
ــة     ــة يف امليزانيـ ــادة املذهلـ ــسية بـــسبب الزيـ ــو، وبـــصفة رئيـ تنمـ

ــوة العظمــى   ــسكرية للق ــن وضــوح    . الع ــد م ــدوره يزي ــذا ب وه

، اهليمنـة واالنفراديـة والتــدخل، علـى حنــو مكـشوف أو ســري    
وعدم األمن الذي تشعر بـه أكثـر البلـدان ضـعفا، ونيـة إثبـات                

ولتلــك األســباب . صــالحية نظريــة االســتخدام الوقــائي للقــوة 
ــة      ــى تعدديـ ــاظ علـ ــضى احلفـ ــن أي وقـــت مـ ــر مـ ــتم أكثـ يتحـ
األطـــراف يف العالقـــات الدوليـــة، اســـتنادا إىل التقيـــد الـــدقيق  

 .مببادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل
ري املقبول ببساطة أن يوجد بليـون مـن األمـيني    ومن غ  

 مليون شخص يعانون من اجلوع يف العامل بينما يقـدر     ٩٠٠و  
االرتفـــاع يف النفقـــات العـــسكرية الـــسنوية بالفعـــل بتريليـــون  

وما حجم التقدم اإلضايف الذي ميكـن إحـرازه صـوب           . دوالر
حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة الــيت كثــر التــشدق ــا علــى  
تواضعها لو أن جمرد جزء ضئيل مـن تلـك النفقـات العـسكرية           
اهلائلة وجه إىل حل مشاكل نقـص التنميـة واحلـد مـن الفجـوة               

 بني أكثر البلدان ثراء وأكثرها فقرا؟
مــا زالــت كوبــا تــدعو بــشدة إىل نــزع الــسالح العــام   

ونــدعو بــصفة خاصــة . والكامــل يف ظــل مراقبــة دوليــة حمكمــة
وقــد . ى مجيــع أســلحة الــدمار الــشاملإىل القــضاء الكامــل علــ

أولت كوبا على غريها من بلدان حركة عدم االحنياز، أولويـة           
عليا لرتع السالح النووي، إدراكـا منـا للخطـر الـذي ينطـوي              

 .عليه جمرد وجود تلك األسلحة بالنسبة للبشرية مجعاء
ومــن املتناقــضات أن بعــض الــدول مــا زالــت تــضغط    

 يركـز اتمـع الـدويل علـى عـدم         على غريها، بل وترغمه حىت    
االنتشار األفقي بدال من التركيز علـى نـزع الـسالح النـووي؛             
رغم أنه ما زالت توجد عشرات اآلالف من األسلحة النوويـة        

فـال بـد مـن أن       . اليت تعرض للخطر بقاء اجلـنس البـشري ذاتـه         
حتــل مــسألة االنتــشار مــن مجيــع جوانبــها بالوســائل الــسياسية   

ــه ميثــاق    والدبلوماســية،  ضــمن ســياق القــانون الــدويل، مبــا في
والطريقة الوحيدة املأمونة والفعالـة ملنـع انتـشار        . األمم املتحدة 
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أســـلحة الـــدمار الـــشامل هـــي بالقـــضاء الكامـــل علـــى تلـــك   
 .األسلحة
 للـدول األطـراف املوقعـة علـى         ألولاؤمتر  وقد كان امل   

حة مــن األســل املعاهــدات الــيت أُنــشئت مبوجبــها منــاطق خاليــة 
أبريل، حـدثا   / الذي عقد يف مكسيكو سييت يف نيسان       النووية،

 الــرئيس أحــد نــوابوشــغلت كوبــا منــصب . ذا أمهيــة كــربى
ــال      ــن األعمـ ــل مـ ــاء يف كـ ــي وبنـ ــو فعلـ ــى حنـ ــتركت علـ واشـ
التحـــضريية لـــذلك املـــؤمتر الكـــبري ويف املـــداوالت الـــيت دارت 
 أثناءه، مبـا يف ذلـك املفاوضـات بـشأن اإلعـالن النـهائي الـذي               

ويف تلــك املــشاركة دليــل آخــر علــى التــزام احلكومــة  . اعتمــد
الكوبيــة الراســخ بتعدديــة األطــراف وإصــرارها الــسياسي علــى 
االمتثــال لكافــة التزاماــا كدولــة طــرف يف كــل مــن معاهــدة   
عدم انتشار األسلحة النووية ومعاهدة حظـر األسـلحة النوويـة       

ظهــر أن ت يهــ، و ومنطقــة البحــر الكــارييبيف أمريكــا الالتينيــة
 .ال تزال تتخذ خطوات عملية حتقيقا لتلك الغايةكوبا 

مـــايو اختـــتم املـــؤمتر االستعراضـــي الـــسابع  /ويف أيـــار 
ملعاهــدة عــدم االنتــشار أعمالــه دون التوصــل إىل اتفــاق بــشأن 

ــود املوضــوعية يف   ــه البن ــه   . جــدول أعمال وهــذا أمــر يؤســف ل
يت دارت يف واتــضح يف أثنــاء املناقـشات واملفاوضــات الــ . حقـا 

ــا زالــت      ــة م ــدول احلــائزة لألســلحة النووي ــؤمتر أن بعــض ال امل
تفتقــر إىل اإلرادة الـــسياسية الالزمـــة للقـــضاء علـــى األســـلحة  

أمــا بالنــسبة لكوبــا فمعاهــدة  . النوويــة وحظرهــا بــصفة دائمــة 
عدم االنتشار ليست غاية يف حد ذاـا، بـل هـي جمـرد خطـوة                

  كوبـا  برعـ وت. لنـووي على الطريـق إىل حتقيـق نـزع الـسالح ا          
يف تطبيــق معاهــدة عــدم عــن رفــضها  بــصفة قاطعــة مــرة ثانيــة

االنتشار اللجوء مرة أخرى لالنتقائية وازدواجية املعايري اللـتني         
ويف هــذا الــسياق  . األخــريةشــهدنامها ثانيــة يف أثنــاء األســابيع 

نؤكــد علــى موقفنــا املعــروف فيمــا يتعلــق حبقــوق الــدول غــري  
ــة للتــصرف يف  ــة القابل ــة النووي . االســتخدامات الــسلمية للطاق

ومـــن نفـــس املنطلـــق نـــشدد علـــى أن املـــسائل املتـــصلة بـــرتع 

السالح النووي واالستخدام الـسلمي للطاقـة النوويـة ال ميكـن           
أن تطرح جانبا ومل بينما يعطـى مركـز الـصدارة واألولويـة             

الــشروع يف ومل يعــد بإمكاننــا تــأخري . لعــدم االنتــشار األفقــي
ــإجــراء  ــددة األطــراف  م ــرام  شاورات متع صــك ــدف إىل إب

عاملي غري مشروط وملزم قانونا، تلتـزم مبوجبـه الـدول احلـائزة             
ــة بعــدم اســتخدام  ل أو التهديــد تلــك األســلحة ألســلحة النووي

 .ألسلحة النوويةل ضد الدول غري احلائزة هاباستخدام
ألســـلحة التقليديـــة، ال نـــزال نـــشاطر وفيمـــا يتعلـــق با 

واغل اإلنــــسانية املرتبطــــة باالنتــــشار اجلــــامح الــــشاآلخــــرين 
لألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة فــضال عــن االســتخدام   

وعالوة علـى  . غري املسؤول لأللغام املضادة لألفراد العشوائي و 
واختـاذ تـدابري    نظـر بعمـق     اللجنـة ال  ذلك، نعتقد أنه ينبغي هلـذه       

ــتمرار يف    حامســة ملنــع    صــنع أســلحة بعــض البلــدان مــن االس
مــا يــسمى باألضــرار متطــورة وفتاكــة بــشكل متزايــد، تــسبب 

الــضحايا األبريــاء إلخفــاء أمــر اجلانبيــة، وهــو تعــبري يــستخدم  
 .لتلك األسلحة

ــد أضــيفت    ــم املتحــدة   اآلن وق ــامج عمــل األم إىل برن
 وثيقــة سياســية مت االتفــاق عليهــا يف ٢٠٠١عــام وضــع الــذي 

 يف إطــار يونيــه املاضــي بعــد مفاوضــات مكثفــة/شــهر حزيــران
صـــك دويل الفريـــق العامـــل املفتـــوح العـــضوية املعـــين بوضـــع 

لتمكني الدول من حتديد وتعقب األسلحة الصغرية واألسـلحة         
. ري املــشروعة يف الوقــت املناســب وبطريقــة موثوقــة غــ اخلفيفــة

توافـــق يف اآلراء ومـــن املؤســـف أنـــه اســـتحال التوصـــل إىل     
بـسبب معارضـة    يتعلق باعتماد نص ملـزم قانونـا، أساسـا           فيما

مـع ذلـك فإننـا نـسلم بـأن ذلـك            و. حكومة الواليـات املتحـدة    
 .الصك الدويل ميثل حقا خطوة إىل األمام

الـصلة  تـشكله   القلق من اخلطر الذي     يف  كوبا  تشارك   
 ال ميكننـا درء     هغـري أنـ   . ار الـشامل  مبني اإلرهاب وأسلحة الـد    

ــة ملكافحــة      ــادرة األمني هــذا اخلطــر عــن طريــق مــا يــسمى باملب
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هي آلية غري شفافة وانتقائيـة تقتـصر علـى مكافحـة           فاالنتشار،  
ــا تتجاهـــل االنتـــشار   ونـــزع الرأســـي االنتـــشار األفقـــي، بينمـ

املبــادرة تلــك فــبعض العناصــر أو املبــادئ الــواردة يف . الــسالح
ــية       ال ــادئ األساس ــهك املب ــة وينت ــع املمارســة الفعلي يتمــشى م

مع مبـادئ   يتوافق   املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة وال      
ــدويل املعتــرف ــا   ــادرة وميكــن مبوجــب  . القــانون ال اختــاذ املب

إجــراءات تتعــارض مــع أحكــام اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون  
تعدديــة إضــعاف ومــن شــأن مبــادرة مــن هــذا النــوع  . البحــار

ــن أن تــساهم        ــا تــضعف الوحــدة الدوليــة م ــراف أل يف األط
 تقويـة أدوار األمـم املتحـدة        لتعامل مع املسألة ومع   حتقيقها يف ا  

. األسـلحة وحتديـد   واملعاهدات الدولية يف ميداين نزع السالح       
ونكــرر أن الطريقــة الوحيــدة لــضمان أال تقــع أســلحة الــدمار   
الشامل يف أيـدي اإلرهـابيني هـي حظـر وإزالـة تلـك األسـلحة            

 .بصورة تامة، وخباصة األسلحة النووية
 .)املغرب(و شعرة توىل الرئاسة نائب الرئيس السيد ب 
إن ظاهرة اإلرهاب بأي مظهر من مظاهرها جيـب أن         

وال ميكــن لدولــة أن جتــوب . تكــافح مــن دون الكيــل مبكيــالني
العامل لتعزيز ما يـسمى باحلملـة ضـد اإلرهـاب الـدويل، مبـا يف                
ذلــك اإلرهــاب الــذي ينطــوي علــى اســتخدام أســلحة الــدمار  

ــاإل      ــع ب ــالذ والتمت ــوفر امل ــا ت ــشامل، بينم ــاب  ال ــن العق فالت م
إلرهـــابيني شـــنيعني يفخـــرون بلجـــوئهم إىل اإلرهـــاب، مثـــل  
لويس بوسادا كاريلس، على أرض البلد الذي يدعي أنه قائـد           

 .تلك احلملة
يف هذا اليوم حييـي الـشعب الكـويب الـذكرى الـسنوية              

ــادا       ــه بوسـ ــذي ارتكبـ ــشنيع الـ ــل الـ ــشرين للعمـ ــعة والعـ التاسـ
بية يف منتـصف رحلتـها      كاريلس نفسه عندما هاجم طائرة كو     

ــسبب يف مــوت   ــا  ٧٣وت ــن ركا ــد  .  شخــصا م ــا تؤي إن كوب
إنشاء وتعزيز حتالف دويل جلميع الدول ملنع حيازة اإلرهـابيني          

سـلحة الـدمار الـشامل ووسـائل إيـصاهلا، لكـن هـذا املــسعى        أل

جيب أن ينفذ يف سـياق التعـاون الـدويل برعايـة األمـم املتحـدة                
 .ية ذات الصلةومتشيا مع املعاهدات الدول

إننــا، يف ظــل تلــك اخللفيــة، ننظــر بقلــق عميــق إىل أن   
ليـست  جملس األمن ما زال ينتحل لنفـسه امتيـازات ووظـائف            

). ٢٠٠٤( ١٥٤٠لــه، مثلمــا حــدث يف حالــة اختــاذ القــرار      
درس درس وتظـل تـ  فهذا القرار يتعامل مـع مـسألة ينبغـي أن تـ        

األطـراف، حيـث    يف سياق آلية نزع السالح التقليدي املتعـدد         
تتــوفر الفــرص جلميــع الــدول لكــي تتفــاوض علــى صــك ملــزم 

 .قانونا
وإذ تشارف السنة احلالية على االنتهاء، عجزنـا أيـضا           

عن إعادة تنشيط آلية نزع السالح املتعدد األطـراف؛ والواقـع           
أن مؤمتر نـزع الـسالح وهيئـة نـزع الـسالح كليهمـا يف حالـة                 

ات اليت اختذا اللجنـة األوىل      وال يزال العديد من القرار    . شلل
مـن دون تنفيــذ، وخباصــة تلــك الــيت تتعامــل مــع نــزع الــسالح  

علـى ضـرورة جتـاوز هـذه احلالـة          التأكيـد   وإننا نكـرر    . النووي
م الــسياسي مــن اتمــع الــدويل، ونطلــب بإحلــاح جتديــد الــدع

ســيما مــن جانــب البلــدان الــيت تــشكك يف األولويــات الــيت   ال
ــدورة اال  ــة املكرســة   وضــعتها ال ــة العام ســتثنائية األوىل للجمعي

 .لرتع السالح
ــها األوىل،     ــة العامــة، مبــا يف ذلــك جلنت ــزال اجلمعي ال ت

تفتقـــر إىل اآلليـــة املطلوبـــة ملتابعـــة تنفيـــذ قـــرارات ومقـــررات  
ــة ــة ال تتعلــق  والــصعوبة الرئيــسية ا. اجلمعي لــيت تواجههــا اللجن

ا بالعوامـــل إذا كانـــت أســـاليب عملـــها فعالـــة أم ال، وإمنـــ مبـــا
الــسياسية، وخباصــة االفتقــار إىل اإلرادة الــسياسية مــن جانــب  
بعــض الــدول القويــة، وعلــى وجــه التحديــد الدولــة العــسكرية 

خبــصوص املــضي قــدما مبــسائل تتــسم بأمهيــة رئيــسية الكــربى، 
 .للسالم واألمن الدوليني، مبا فيها نزع السالح النووي

نقـل إلـيكم،    يطيـب يل أن أ    ): البحـرين  (السيد هاشم  
الــسيد الــرئيس، ــانئ وفــد بــالدي بانتخــابكم رئيــسا للجنتنــا  
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هــذه، وكــذلك إىل بقيــة أعــضاء املكتــب بانتخــام ملناصــبهم، 
متمنيا لكـم مجيعـا التوفيـق والنجـاح يف تـسيري أعمـال اللجنـة،         

 .وذلك ملا عرف عنكم من دراية وحكمة
ــدة والعــامل يتطلــع إ     ــة اجلدي ــاق فجــر األلفي ىل منــذ انبث

جتسيد ما اتفق عليه األقطاب يف إعالن األلفية إىل واقـع حـي،             
يعيش سكان العامل يف ظله بأمان بعيدين عن خمـاوف احلرمـان            

 .واألخطار، يرفلون يف أثواب األمن والسالم
ورغم مرور مخسة أعوام علـى اإلعـالن وتـزامن تلـك             

 املناسبة مع اكتمال العقـد الـسادس لقيـام األمـم املتحـدة، فـإن              
األمر كما يبدو تشوبه اهلواجس املخيفـة، جـراء الفـشل الـذي             
ــشار األســلحة       ــدم انت ــؤمتر االستعراضــي ملعاهــدة ع ــه امل مــين ب

ــار   ــذي انعقــد يف أي ــة، ال ــايو املاضــي، يف التوصــل إىل  /النووي م
اتفاق بشأن جتديـد االلتـزام الـدويل، الـذي مت التوصـل إليـه يف                 

 .٢٠٠٠ و ١٩٩٥عامي 
 إميانا منها بضرورة التعاون الـدويل   إن مملكة البحرين،   

يف تطهــري عاملنــا مــن كافــة أســلحة الــدمار الــشامل، صــادقت   
ــشامل        ــر ال ــدة احلظ ــها معاه ــات، من ــن االتفاقي ــى الكــثري م عل

، وكـــذلك معاهـــدة عـــدم   ١٩٩٦للتجـــارب النوويـــة لعـــام   
/  تـــشرين األول١١االنتـــشار الـــيت انـــضمت إليهـــا بتـــاريخ     

 .١٩٨٨ أكتوبر
ــادرات  ــن   إن املبـ ــة مـ ــاطق خاليـ ــة منـ ــة إىل إقامـ  الراميـ

األسلحة النووية القت جناحا يف بعض مناطق العامل، إميانا مـن           
الدول بأمهية حتقيق السالم واالستقرار يف تلك املنـاطق، وهـي           

. خطوة إجيابية حنو إقامة عامل خال من أسلحة الـدمار الـشامل           
 وممــا لــه أمهيــة ملحــة جعــل منطقــة الــشرق األوســط، مبــا فيهــا  
اخلليج العريب، منطقة خالية من أسلحة الـدمار الـشامل، األمـر        

غــري أن رفــض إســرائيل   . الــذي تــصبو إليــه شــعوب املنطقــة    
االنـضمام إىل معاهــدة حظــر انتــشار األســلحة النوويــة، وعــدم  
إخـــضاع منـــشآا النوويـــة لنظـــام الـــضمانات الدوليـــة التـــابع  

. ق هذا اهلـدف   للوكالة الدولية للطاقة الذرية حيوالن دون حتقي      
ومــن هنــا يــأيت الــدور اهلــام الــذي ميكــن للمجتمــع الــدويل أن  
يقوم به مبـا يتحملـه مـن مـسؤولية، وذلـك مـن خـالل ممارسـة                  
الضغط على إسرائيل حلملها على االنصياع للقرارات الدوليـة         

 .ذات الصلة
إنه ملن املؤسف حقا، أن بعض الـدول النوويـة تعرقـل             

 نـــرى ضـــرورة إزالـــة كافـــة لـــذا. عقـــد مـــؤمتر نـــزع الـــسالح
ــزع      ــؤمتر نـ ــد مـ ــول دون عقـ ــيت حتـ ــات الـ ــصعوبات واملعوقـ الـ
السالح، وذلك بالبدء يف إجراء مفاوضات عملية وموضـوعية         
لتحقيق أهداف مـؤمتر نـزع الـسالح وإنـشاء جلنـة خمصـصة يف               

ويف ذلـك الـصدد،     . إطار املـؤمتر معنيـة بـرتع الـسالح النـووي          
العدل الدولية الـصادرة عـام      تؤيد مملكة البحرين فتوى حمكمة      

ــا      ١٩٩٦ ــدول التزام ــع ال ــى مجي ــضرورة أن عل ــت ب ــيت أعلن  ال
ــزع      ــة صــادقة إىل إجــراء مفاوضــات تفــضي إىل ن ــسعي بني بال
السالح النووي من مجيع جوانبـه يف ظـل رقابـة دوليـة صـارمة              

 .وبالوصول إىل هذه املفاوضات إىل نتيجة. وفعالة
ــضنية الراميــ    ــق عــدم  إن اســتمرار اجلهــود امل ة إىل حتقي

االنتشار النـووي مـن شـأنه أن تـساعد علـى احلـد مـن انتـشار                  
األسلحة النووية، وكان آخر تلـك اجلهـود قـرار جملـس األمـن              

ــضاه   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ ــة بـــالدي مبقتـ الـــذي التزمـــت حكومـ
ــا الـــوطين إىل جملـــس األمـــن بـــشأن موضـــوع    بتقـــدمي تقريرهـ

ألسلحة النوويـة   إال أن معاهدة عدم انتشار ا     . األسلحة النووية 
ستظل حجر الزاوية والركيـزة األساسـية لنظـام عـدم االنتـشار             
بالرغم من املعوقات اليت تواجهها سواء بعـدم االنـضمام إليهـا            
مــن جانــب بعــض الــدول، أو التلــويح باالنــسحاب منــها، أو   
االنسحاب منها فعليا مما يثري قلق اتمع الـدويل إزاء التوصـل            

ــلحة    ــامل خــال مــن أس ــدمار الــشامل إىل ع ــري أن األمــل  .  ال غ
ســـيظل يـــراود البـــشرية يف أن تعـــيش يف منـــاخ مـــن التفـــاؤل   
العريض ببناء جمتمع دويل يسوده األمـن واالسـتقرار والتعـايش           

 .السلمي بني مجيع دول العامل



A/C.1/60/PV.6
 

30 05-53917 
 

تكلم ) (صربيا واجلبل األسود   (السيد كلوديريوفتش  
ئيس باســم امسحــوا يل يف البدايــة بــأن أهنــئ الــر ): باالنكليزيــة

ــة األوىل   ــسا للجنـ ــه رئيـ ــدي بانتخابـ ــه  . وفـ ــه ومهارتـ إن خربتـ
ستقوداننا بال شك إىل النجاح يف مداوالت اللجنة يف الـدورة           

 .كما نقدم انينا أيضا إىل سائر أعضاء املكتب. احلالية
ولقد أيدت صربيا واجلبل األسود البيـان الـذي أدلـت         

ويف هـذه املرحلـة،     . يببه اململكة املتحدة باسـم االحتـاد األورو       
ــدي      ــا بل ــيت يوليه ــدم بعــض املالحظــات اإلضــافية ال أود أن أق

 .أمهية خاصة
وعلـــى الـــرغم مـــن اإلدراك لـــضرورة أن يـــشمل أي    

إصـــالح ملنظومـــة األمـــم املتحـــدة اإلصـــالح يف ميـــدان نـــزع   
السالح، ال بد مـن اإلشـارة إىل أن هنـاك انقـسامات مـستمرة           

يات والتحديات الرئيـسية للـسلم      بني الدول فيما يتعلق باألولو    
ــدوليني  ــى   . واألمــن ال ــدورها، عل ــؤثر هــذه االنقــسامات، ب وت

االتفــاق علــى املكانــة الواجبــة لألمــم املتحــدة يف مــسائل نــزع  
ــدور الــذي تــضطلع بــه يف هــذه املــسائل يف عــامل     الــسالح وال

ومما ال شـك فيـه أن االجتمـاع األخـري الرفيـع املـستوى               . اليوم
. طفـرات اإلجيابيـة يف ميـداين الـسلم واألمـن          قد أحرز بعـض ال    

إال أننا نتفق مع األمني العام يف تقييمه القائـل بـأن عـدم ورود               
ذكر ملوضوع نزع السالح وعدم االنتشار يف الوثيقـة اخلتاميـة           

ونتوقـــع أن تتخـــذ . يـــدعو إىل اإلحـــساس باإلحبـــاط الـــشديد
ة يف الــدورة احلاليــة تــدابري ملموســة لتجــاوز اخلالفــات القائمــ  

 . هذا اال، فتربر بذلك متاما مفهوم التعددية
ــة إطــار األمــم املتحــدة لــرتع       ــادرا مــا ظهــرت أمهي ون

الــسالح للــسلم واألمــن يف العــامل كمــا ظهــرت اآلن كمركــز  
لالهتمــام، وخاصــة نتيجــة لتنــامي التهديــدات بانتــشار أســلحة 

وتـشكل  . الدمار الشامل وإمكان وقوعها يف حوزة اإلرهابيني      
صلة بــني االنتــشار النــووي، واألشــكال اجلديــدة لإلرهــاب، الــ

والشبكات اإلجرامية العـابرة للحـدود، ديـدا حقيقيـا للـسلم            

واألمــن الــدوليني، ممــا يتطلــب ردا مجاعيــا مــن جانــب اتمــع  
 .الدويل

ــا       ــا حقيقيــ ــود التزامــ ــل األســ ــربيا واجلبــ ــزم صــ وتلتــ
والعامليـة املتـصلة   باملشاركة التامة يف مجيـع املبـادرات اإلقليميـة        

ويف الــشهر املاضــي، وقــع وزيــر خارجيــة . مبكافحــة اإلرهــاب
ــة لقمــع أعمــال      ــة الدولي ــى االتفاقي ــل األســود عل صــربيا واجلب

ــا إىل    ــضيفا إياهـ ــووي، مـ ــاب النـ ــة  ١٢اإلرهـ ــة ملكافحـ  اتفاقيـ
اإلرهاب صدقت عليها صربيا واجلبل األسود بالفعل، وممـا لـه    

كومــات أعلنــوا يف الوثيقــة أمهيــة قــصوى أن قــادة الــدول واحل 
نون بـــشدة يـــدي” أـــم ٢٠٠٥اخلتاميـــة للقمـــة العامليـــة لعـــام  

اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره، أيا كان مرتكبـوه، وحيثمـا       
ارتكبــت، وأيــا كانــت أغراضــه، إذ أنــه يــشكل ديــدا أخطــر  

؛ )٨١، الفقـــرة ٦٠/١القـــرار  (.“للـــسالم واألمـــن الـــدوليني
لعــام لعناصــر اســتراتيجية ملكافحــة وحنــن نؤيــد حتديــد األمــني ا

 .اإلرهاب
ونشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء مـشكلة أخـرى متـس            

استقرار منطقتنا أال وهي انتشار األسـلحة الـصغرية واألسـلحة      
اخلفيفـــة وصـــلة ذلـــك االنتـــشار املباشـــرة باجلرميـــة املنظمـــة       

وهذه املشكلة تتخذ طابعا حادا علـى األخـص يف          . واإلرهاب
 وميتوهيا املتمتـع بـاحلكم الـذايت ضـمن أراضـي        إقليم كوسوفو 

ــديره األمــم املتحــدة بــصفة     صــربيا واجلبــل األســود، والــذي ت
ونرى أنـه يـتعني علينـا ضـمان التنفيـذ الكامـل لربنـامج               . مؤقتة

عمــل األمــم املتحــدة املتعلــق باألســلحة الــصغرية واألســلحة       
اخلفيفـــة، وال ســـيما تعزيـــز الرقابـــة علـــى الـــصادرات وتقويـــة 

 .تعاون اإلقليمي والدويل من أجل تسوية هذه املشكلةال
وهلــذا فإننــا نــويل أمهيــة كــبرية لربنــامج العمــل املتعلــق   

باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة، وحنــن نقــدم ســنويا       
وجتــرى االســتعدادات، . معلومــات وطنيــة عــن تنفيــذ الربنــامج

ــشاء هي      ــائي إلن ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــع برن ــاون م ــة وبالتع ئ
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تنسيقية لتيسري تنفيذ مشروع مـساعدة صـربيا واجلبـل األسـود       
وقـد  . لتعزيز الرقابة على األسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة        

ــة     ــات اخلارجيـ ــين باملبيعـ ــة املعـ ــة االحتاديـ ــانون الدولـ ــد قـ اعتمـ
لألســـلحة، واملعـــدات العـــسكرية والـــسلع ذات االســـتعمال     

نفـــاذ يف  ودخـــل حيـــز ال ٢٠٠٥فربايـــر /املـــزدوج يف شـــباط 
وبـــدأ فعـــال ســريان القـــانون املتعلـــق باألســـلحة  . مــارس /آذار

وجيـري اإلعـداد    . النارية احملمولة، واختبار األجهـزة والـذخرية      
لقــانون يتعلــق بإنتــاج األســلحة واملعــدات العــسكرية، ومــن       
املنتظر أن يعرض مشروع القانون على برملـان االحتـاد إلقـراره            

 .٢٠٠٥يف اية عام 
ــع    ــشيا م ــة    ومت ــوا املتعلق ــة أوت ــة التفاقي األحكــام امللزم

باأللغـــام األرضـــية، بـــدأت صـــربيا واجلبـــل األســـود يف تنفيـــذ 
مشروع لتوفري خمزوناا مـن األلغـام األرضـية املـضادة لألفـراد             

، مت االنتــــهاء مــــن ٢٠٠٥أغــــسطس /ويف آب. تــــدمريا تامــــا
اجلوانــب التقنيــة لتــدمري األلغــام املــضادة لألفــراد بالتعــاون مــع  
وكالة الـصيانة واإلمـداد التـابع ملنظمـة حلـف مشـال األطلـسي               

ــدا  ــع كن ــق هــدف     . وم ــصل إىل حتقي ــا سن ــون بأنن وحنــن مقتنع
إعالن جنوب شرق أوروبا منطقـة خاليـة مـن األلغـام املـضادة              

 .٢٠١٠لألفراد حبلول عام 
ويف نفــس الوقــت، تتوقــع صــربيا واجلبــل األســود أن    

 للـدول   ٢٠٠٤ر نريويب لعـام     الوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمت    
األطراف يف اتفاقية أوتـوا سـتربهن علـى ضـرورا يف اإلسـهام       
يف األنشطة اليت يبذهلا اتمع الدويل خـالل الـسنوات اخلمـس     
ــة       ــل إزال ــة مث ــا االتفاقي ــة أخــرى تغطيه ــة يف جمــاالت هام املقبل
األلغـــام لألغـــراض اإلنـــسانية وإعـــادة تأهيـــل ضـــحايا األلغـــام 

ويف . فراد وإعادة إدماجهم سـيكولوجيا واجتماعيـا      املضادة لأل 
هـذا الـسياق، ســيجتمع الـشركاء مـن الــدول وأعـضاء اتمــع      
املدين يف زغرب بكرواتيا يف الـشهر املقبـل السـتعراض التقـدم             
احملرز يف تنفيـذ خطـة العمـل الطويلـة األجـل الـيت اعتمـدت يف               

مــن العــام املاضــي يف مــؤمتر قمــة نــريويب مــن أجــل عــامل خــال  
 .األلغام

وصــربيا واجلبــل األســود، بوصــفها طرفــا يف معاهــدة    
عدم انتشار األسلحة النوويـة، تؤيـد اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق         

ومما يؤسف لـه أن املـؤمتر االستعراضـي         . التنفيذ التام للمعاهدة  
مـايو مل   /ملعاهدة عدم انتشار األسـلحة النوويـة املعقـود يف أيـار           

ــة، وإمنــ  ــائج جوهري ا كــشف عــن ضــعف نظــام عــدم   حيقــق نت
ــا لتعزيـــز نـــزع   . االنتـــشار ــا أن نـــضاعف جهودنـ ــذا فعلينـ وهلـ

السالح النووي وعـدم االنتـشار النـووي كبنـد هـام مـن بنـود                
 .جدول األعمال الدويل

وباإلضافة إىل ذلك، نؤيد العمل علـى احلظـر الـشامل       
لألسلحة النووية والسعي إىل نزع السالح النووي، والـسماح         

ذاته باالستخدامات السلمية للطاقـة النوويـة يف ظـل          يف الوقت   
 .نظام الوكالة الدولية للطاقة النووية الصارم للتحقق

وقد أودعت صربيا واجلبل األسود صكوك تـصديقها         
مــايو /علــى معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب النوويــة يف أيــار 

، وهي كدولة غري حائزة لألسلحة النووية، تؤيـد كـل           ٢٠٠٤
ــة واملتعــددة األطــراف الــيت تؤكــد علــى   االجتماعــات  اإلقليمي

ــصديق      ــة الت ــى اإلســراع بعملي ــيت تعمــل عل ــة املعاهــدة وال أمهي
وقــد بــدأ العمــل علــى مــستوى دولــة االحتــاد يف اختــاذ   . عليهــا

إجــراء باســتحداث منــوذج لتنــسيق األنــشطة املتعلقــة بتنفيــذ       
ين وحنــن نؤيــد اإلعــالن اخلتــامي للمــؤمتر الرابــع املعــ  . املعاهــدة

بتيسري دخول معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة حيـز              
وعلـى الـرغم    . سـبتمرب /النفاذ الذي عقد يف نيويورك يف أيلـول       

مـــن الـــصعوبات الـــيت تواجههـــا عمليـــة التـــصديق، فعلينـــا أن  
وممــا لــه أمهيــة بالغــة، بغيــة حتقيــق  . نواصــل النــهوض باملعاهــدة

سريكز االهتمام  ذلك الغرض، اعتماد اإلعالن اخلتامي، الذي       
علــى معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب النوويــة واحلاجــة إىل   
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ــاذ   ــز النف ــا حي ــؤمتر     . دخوهل ــن امل ــصادر ع ــالن ال ــشكل اإلع وي
 .خطوة نوعية تقدمية ويوفر أساسا صلبا ملساعينا يف املستقبل

وحتترم صربيا واجلبل األسود أحكام اتفاقيـة األسـلحة          
ه مـن الـضروري وضـع نظـام         البيولوجية احتراما تاما وتـرى أنـ      

للتحقق من االتفاقيـة بعـد مـرور ثالثـني عامـا علـى اعتمادهـا،                
ميكن مـن مث، مـن وضـع ـج موحـد ملنـع انتـشار األسـلحة                   مما

وإننا نبذل جهودا بالتعاون مـع فـرادى        . البيولوجية والتكسينية 
الــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب لالســتجابة بفعاليــة أكــرب 

 . قد تنشأ يف أعقاب استخدام هذه األسلحةللتحديات اليت
ــذي ملنظمــة      و  ــس التنفي ــضوا حاليــا يف ال ــصفتها ع ب

حظر األسلحة الكيميائيـة، تؤيـد صـربيا واجلبـل األسـود مجيـع              
 كعالمــةو. اجلهــود الراميــة إىل إزالــة خمزونــات تلــك األســلحة 

إزالـة  بعلى التزامها باالتفاقية، قامـت صـربيا واجلبـل األسـود،            
خمزونـات األسـلحة واملنـشآت      ما كان لديها مـن      ري مجيع   وتدم

 .٢٠٠٤حبلول عام املرتبطة ا 
 .عاد الرئيس إىل مقعد الرئاسة 
، أيدت صـربيا واجلبـل     ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٤ويف   

 االحتـاد   رئيـسة األسود البيان الذي أدلت بـه اململكـة املتحـدة،           
ــد، حيــث اضــطلعت إســبان    يا األورويب، خــالل اجتمــاع مدري

ومع أننا لسنا عـضوا     . برئاسة نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف    
 .ا طواعية باالمتثال لبعض وثائقهالتزمنفقد يف هذا النظام، 

وبــصفتها طرفــا مــن مخــسة أطــراف يف اتفــاق حتديــد    
 املــــادة الرابعــــة، -األســــلحة علــــى الــــصعيد دون اإلقليمــــي 

بـل األسـود     تنفـذ صـربيا واجل     -من اتفاق دايتـون     باء   ١ املرفق
أحكامـــه علـــى حنـــو متـــسق، وتـــدمر الفـــائض مـــن خمزونـــات  
األســـلحة وتوجـــه جهودهـــا حنـــو الوفـــاء مبتطلبـــات العـــضوية  

 . األطلنطي- الكاملة يف التكامل األورويب
ــالتعبري عــن      ــرئيس، أخــتم كالمــي ب ــسيد ال دعــوين، ال

. دعمنا ملبادرتكم الرامية إىل حتسني فعالية عمـل اللجنـة األوىل   

ن نــتمكن خــالل الــدورة احلاليــة للجنــة مــن التوصــل   ونأمــل أ
سويا إىل إجياد طريق لتحسني عملها حىت تـستطيع االسـتجابة           
بفعالية أكرب للتحديات اجلديـدة الـيت يواجههـا اتمـع الـدويل             

 . جمال نزع السالح واألمن الدويليف
مجهوريـــة فنــــزويال (الـــسيدة نـــونييز دي أودرميـــان  
وفـد مجهوريـة فنــزويال      يود  ): اإلسبانيةتكلمت ب ) (البوليفارية

ــة  ــضاء    البوليفاريـ ــئ األعـ ــرئيس، ويهنـ ــسيد الـ ــئكم، الـ أن يهنـ
النجـاح  ونتمىن لكم كـل     . اآلخرين يف املكتب على انتخابكم    

 .يف العمل الذي تقومون به
ممثـل  كـل مـن     ويؤيد وفد بلدي البيـان الـذي أدىل بـه            

باسـم حركـة     وممثـل إندونيـسيا      ،األرجنتني باسم جمموعـة ريـو     
لكننــا نــود إلقــاء الــضوء علــى موقــف حكومــة  . عــدم االحنيــاز

مجهورية فرتويال البوليفاريـة بـشأن بعـض أوجـه نـزع الـسالح             
 .واألمن الدويل

فعملنا الـدويل يف ذلـك اـال يتبـع املبـادئ التوجيهيـة               
ــة   ــسياسة اخلارجيــ ــسدةللــ ــام  الـمجــ ــتور عــ ، ١٩٩٩ يف دســ

دفاع الـوطنيني، واخلطـة الوطنيـة       والقانون األساسي لألمن والـ    
ومـن  . ٢٠٠٧-٢٠٠١ للفتـرة   للتنمية االقتصادية واالجتماعية  

تـشجيع العمـل علـى       املبادئ، نود إلقـاء الـضوء علـى          تلكبني  
ــة  ــة،     إقام ــدان النامي ــع البل ــاون م ــدد األقطــاب، والتع عــامل متع

 وتنفيـذ نظـام أمـين       تنـا اإلقليميـة،   وتعزيز الثقـة واألمـن يف منطق      
ألمريكــا مــع النظــام اإلقليمــي  ومتكامــل شــامل ديــد وطــين ج

الالتينية، يتميز بنهج متعدد األبعاد ومبفهوم أمين تعـاوين وغـري           
كز على تنمية الشعوب مـن النـواحي االقتـصادية          تهجومي، ير 

 .واالجتماعية والثقافية والعسكرية
وما فتئت مجهورية فرتويال البوليفاريـة، امللتزمـة بـرتع           

 - ها وهــو هــدف وارد يف دســتور-والكامــل الــسالح العــام 
تدعم التدابري اليت اختذها اتمع الدويل يف إطار األمم املتحـدة      

 الـــسبيل ألن هـــذا هـــوللتوصـــل إىل إزالـــة األســـلحة النوويـــة، 
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وهلـذا  . الوحيد لتجنب وقوع حـرب نوويـة أو حـادث نـووي           
ــشار     ــسبب نطمــح إىل الوصــول مبعاهــدة عــدم انت األســلحة ال

ــ ــة ةالنووي ــدد    . إىل العاملي ــشأن صــك متع ــد املفاوضــات ب ونؤي
ــه التزامــا     ــة مبوجب ــا تلتــزم القــوى النووي األطــراف وملــزم قانون
ــة أو التهديـــــد    كـــــامال بعـــــدم اســـــتخدام األســـــلحة النوويـــ
ــادة       ــق امل ــصرف وف ــة، وبالت باســتخدامها ضــد دول غــري نووي
السادسة من معاهدة عدم االنتشار النووي من خـالل تقلـيص           

وذلـك أمـر    .  السلم واألمـن الـدوليني     حرصا على ووية  قوا الن 
حاسم يف عامل منقسم بني الدول الـيت متلـك األسـلحة النوويـة              

 ،ذلـك ، إضافة إىل    لكنهاو هذه األسلحة    متتلكوالدول اليت ال    
 .ختلت عن تصنيعها وامتالكها واستخدامها

ــدول    ــد أن ال ــة جيــب أن  احلــائزة ألســلحة  ونعتق نووي
عملية الثالثة عشر الرامية إىل نزع السالح العـام      تنفذ التدابري ال  

ــذكورة يف   ــل وامل ــة  والكام ــة اخلتامي ــالوثيق ــراف يف مل ؤمتر األط
 الســـتعراض املعاهـــدة، عـــام  النـــوويمعاهـــدة عـــدم االنتـــشار

وأن توقـــف بـــرامج تطـــوير وأن متتثـــل لتلـــك التـــدابري  ٢٠٠٠
ندافع عـن حـق     فإننا  ويف الوقت نفسه،    . أسلحة نووية جديدة  

الطاقـــة النوويـــة البلـــدان غـــري القابـــل للتـــصرف يف اســـتخدام  
 .لألغراض السلمية

وفيما يتعلق مبعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية،        
فــإن فرتويــال تــسهم فيهــا مــن خــالل إقامــة حمطــتني لرصــد         

ــى أراضــيها  ــزازات عل ــكاالهت نظــام الرصــد   كجــزء مــن   وذل
ــق املنــ      ــام العــاملي للتحق ــدويل التــابع للنظ أ مبوجــب ذلــك  شال

 .الصك
، نود أن نعرب عن قلقنا البالغ إزاء املبـادرات          غري أننا  

اخلاصــة بــرتع الــسالح وعــدم االنتــشار والــيت بــرزت مــؤخرا    
املبـادرة  خارج سياق األمم املتحدة، كمبـادرة أمـن االنتـشار و          

 أطلقتهما الواليـات املتحـدة   تنيل الالعاملية للحد من التهديدات 
وباملثـــل، .  علـــى التـــوايل٢٠٠٤  و٢٠٠٣األمريكيـــة عـــامي 

نالحظ مع التحفظ إمكانية نقـل مـسائل نـزع الـسالح وعـدم              
فيـه   الـدول    شاركاالنتشار إىل جملس األمن، كونه منتدى ال تـ        

، يف ويــــشكل اعتمــــاد جملــــس األمــــن. علــــى قــــدم املــــساواة
ــشأن عــدم  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠لقــرار ا ،٢٠٠٤أبريــل /نيــسان ب

 .ثاالً على ذلك االجتاه مانتشار أسلحة الدمار الشامل
حة كيميائيــة، لكــن لــدينا جممعــا وال ميلــك بلــدنا أســل 
ولــذلك، يــتعني . ميائيــةيالكيميائيــة والبتروك للــصناعات كــبريا

منظمــــة حظــــر األســــلحة علينــــا تقــــدمي بيانــــات ســــنوية إىل 
عن استرياد بعض املنتجات الكيميائيـة واستكـشافها    الكيميائية
 مبوجـب   ددة اسـتخدامات حمـ    هلـا  منتجـات     حبكم كوا  وبيعها

، ٢٠٠٥  و٢٠٠٤ويف عـــامي . اتفاقيـــة األســـلحة الكيميائيـــة
قـــدمنا إىل املـــدير العـــام لتلـــك املنظمـــة بيانـــات أعـــدا وزارة 

ونــود التأكيــد علــى أن منظمــة . الــصناعات اخلفيفــة والتجــارة
حظــر األســلحة الكيميائيــة قامــت مبهمتــها التفتيــشية األوىل يف 

ـــ  ــال يف الفت ــة بـــني  فرتويـ ــاين ٣٠رة الواقعـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ نـ
وجــرت أنــشطة التحقــق . ٢٠٠٤ديــسمرب /كــانون األول ٣ و

، وكــان تقريــر املفتـــشني   يف جممــع إل تــابالثو البتروكيميــائي   
 .إجيابيا

 ألحكــام هوريــة فرتويــال البوليفاريــة أيــضاوامتثلــت مج 
اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتكــديس وإنتــاج ونقــل   مــن ٤املــادة 

 / أيلـول ٢٤ويف . ماملضادة لألفـراد وتـدمري تلـك األلغـا        األلغام  
 مـن ترسـانات      لغمـا  ٤٧ ١٨٩، أكملنا تـدمري     ٢٠٠٣سبتمرب  

القــــوات املــــسلحة الوطنيــــة، تــــاركني فقــــط كميــــة صــــغرية 
، قـدمنا تقريرنـا     ٢٠٠٥يوليـه   / متوز ٤ويف  . للعمليات التدريبية 

ىل  إ ٢٠٠٣مـايو   /السنوي بشأن تنفيذ االتفاقية للفترة من أيـار       
ــر ــه /انحزي ــضا . ٢٠٠٥يوني ــدنا أي ــة  ويــسهم بل ــة إزال  يف عملي

األلغـام يف أمريكـا الوسـطى عــرب إرسـال خـرباء عــسكريني إىل      
إضــافة إىل . بعثــة املــساعدة إلزالــة األلغــام يف أمريكــا الوســطى

ــا يف     ــا قمنـ ــبلغكم أننـ ــسرنا أن نـ ــك، يـ ــسان١٩ذلـ ــل / نيـ أبريـ
ــداع ٢٠٠٥ ــضمامنا إىل اصــك، بإي ــة حظــر أو  ان ــد تفاقي  تقيي
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استعمال أسلحة تقليديـة معينـة ميكـن اعتبارهـا مفرطـة الـضرر              
 .وكوالا األول والثاين والثالث، وإىل بروتعشوائية األثر أو

ــذائف      ــة قــ ــال البوليفاريــ ــة فرتويــ وال متلــــك مجهوريــ
 جلهود اتمع الـدويل الراميـة إىل مـلء          لكننا، ودعما . تسيارية

ــى  الفــراغ القــانوين يف ذلــك اــال، وقَّ   ــا عل ــة الهــاي  عن مدون
 وذلــك يف لقواعــد الــسلوك ملنــع انتــشار القــذائف التــسيارية     

 .٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٥يف الهاي 
ويعتقد بلـدنا أنـه جيـب إعـالن الفـضاء اخلـارجي إرثـا                

ــه جيـــب علـــى الـــدول أن تـــستخدمه    مـــشتركا لإلنـــسانية وأنـ
ليت ميكـن   تتقاسم مع اإلنسانية الفوائد ا    أن  لألغراض السلمية و  

احلصول عليها منـه يف جمـاالت كالرصـد البيئـي وحتـسني نظـم               
ونـــرى يف املـــدار الثابـــت . االتـــصاالت الـــسلكية والالســـلكية

بالنــسبة لــألرض مــصدرا طبيعيــا حمــدودا معرضــا لإلشــباع،       
ــايل جيــب اســتخدامه علــى أســاس    ــدأ تيــسري الوصــول  وبالت مب

دد، أنـشأنا  ويف هـذا الـص  . الرشيد والعـادل أمـام مجيـع البلـدان     
ــسمرب/يف كــانون األول ــة  ٢٠٠٤ دي ــت، اللجن ــشكل مؤق ، وب

الرئاســـية الفرتويليـــة مـــن أجـــل االســـتخدام الـــسلمي للفـــضاء 
دف دراسة وتقييم وصياغة املقترحات اليت متكننا مـن تقـدمي           
املشورة إىل املسؤولني الوطنيني يف عملية صـنع القـرار يف هـذا             

توجيـه الدولـة وخدمتـها يف       اال ويف إنشاء جهاز دائم يقوم ب      
 .جمال الفضاء

ــلحة    و  ــشروع باألسـ ــري املـ ــار غـ ــدنا أن االجتـ ــرى بلـ يـ
ويف بلـدان    ،الصغرية واألسلحة اخلفيفـة يكثـف أعمـال العنـف         

يعـوق اجلهـود الراميــة إىل حـل الـصراعات واملــشاكل،     عديـدة  
مثــــل اجلنايــــات بــــصورة عامــــة واجلرميــــة املنظمــــة واالجتــــار 

ولـــذلك، انـــضم بلـــدنا إىل اجلهـــود  . باملخـــدرات واإلرهـــاب
 .املتعددة األطراف ملكافحة هذه املشكلة

أن مجعيتنا الوطنيـة سـنت يف       هنا حقيقة   ونود أن نربز     
 ملكافحــة الربوتوكــولمــايو مــن هــذا العــام قانونــا يعتمــد  /أيــار

 واالجتـار   ذخائرهـا تصنيع األسلحة النارية وقطعها ومكوناا و     
كماال التفاقيـة األمـم املتحـدة       ا على حنـو غـري مـشروع، اسـت         

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية، الـيت اعتمـدت يف           
وواصـــلنا اختـــاذ ). ٥٥/٢٥٥القــرار   (٢٠٠١مـــايو / أيــار ٣١

تــدابري يف إطــار برنــامج عمــل األمــم املتحــدة ملنــع االجتــار غــري 
املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة مــن مجيــع       

حته والقضاء عليه، ونؤكـد جمـددا تقـديرنا هلـذه           جوانبه ومكاف 
 .األداة املمتازة ملعاجلة هذه املشكلة

احملـددة  لقواعـد   لمنتثل  فإننا  على الصعيد اإلقليمي،    أما   
اتفاقية البلـدان األمريكيـة ملكافحـة تـصنيع األسـلحة الناريـة             يف  

ذات الــصلة واالجتــار األخــرى والــذخرية واملتفجــرات واملــواد 
أبريـل  / الـيت صـدقنا عليهـا يف نيـسان         ة،مـشروع ة غري   ا بطريق 
 الفريـــقوعلـــى الـــصعيد دون اإلقليمـــي، نـــشارك يف . ٢٠٠٥

املعـين  ولسوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب      العامل التابع ل  
ونؤيــد قــرار ومــع الــدول املنتــسبة للــسوق، باألســلحة الناريــة، 

ملنــع ، الــذي حيــدد خطــة األنــديز  ٥٥٢ مجاعــة بلــدان األنــديز 
االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة مـن         

 .مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه
 قانونـا   ٢٠٠٢وعلى الصعيد احمللـي، اعتمـدنا يف عـام           

تـشريع حلمايـة ورصـد الترسـانات        إعداد  لرتع السالح وقمنا ب   
كمـــا أن قـــانون فرتويـــال . ومــستودعات األســـلحة والـــذخرية 

 سنوات للـذين    ٨ إىل   ٥نص على عقوبة السجن ملدة      اجلنائي ي 
ــة غــري      ــل األســلحة الناري ــسويق واســترياد ونق ــشاركون يف ت ي

وعلـى أسـاس هـذا التـشريع، صـادرنا وسـحبنا مـن              . املشروعة
التداول أسلحة غري مشروعة وأتلفنا عالنية من هـذه األسـلحة           

عائـدات بيـع املـادة      وقدمت  .  طن تقريبا  ٤٣ ٠٠٠ما جمموعه   
ملـــساعدة الـــذين هورة مـــن تلـــك األســـلحة إىل مؤســـسة املـــص

 .أصيبوا بأسلحة نارية
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فـــضال عـــن ذلـــك، يـــود بلـــدنا أن يـــشدد علـــى أن  و 
الذخرية جزء ال يتجزأ من مشكلة تكديس األسـلحة الـصغرية           
واألسلحة اخلفيفة ونقلها واستخدامها على حنو غري مـشروع،      

ذا النوع مـن    ولذلك، فإن التدابري املتخذة ملكافحة استخدام ه      
 .األسلحة لن تكون كافية إال إذا مشلت الذخرية

وبالنسبة إللقـاء النفايـات النوويـة أو النفايـات املـشعة             
 اإلنـسان، تـرى     سـالمة وما هلا من عواقب وخيمة على البيئة و       

فرتويــال أن مــن األساســي تطبيــق مــا أحــرز مــن تقــدم علمــي    
ون إضـرار   وتكنولوجي يف إطار نزع السالح واألمن الدويل د       

ــة      ــة يف التنمي ــدم لإلســهام بفعالي ــذا التق ــسخر ه ــة، وأن ي بالبيئ
ونؤيـد نقـل وتبـادل آخـر مـا حتقـق مـن معرفـة فنيـة                  . املستدامة

وعلميـة، ال بالنــسبة للمعرفــة املتعلقــة بــرتع الــسالح فحــسب،  
بــل أيــضا بالنــسبة للمعرفــة الــيت ميكــن أن تــسهم يف التــصدي    

 .لألخطار األمنية
ــود مج   ــة أن تؤكــد    أخــريا، ت ــال البوليفاري ــة فرتوي هوري

عالنية مرة أخرى خطر إرهاب الدولة الواضح واليومي الذي         
مـن حيـث    وهـذا اخلطـر معتـرف بـه         . يهدد اآلن األمن الـدويل    

 يف األمــم املتحــدة مــن خــالل قــرار اجلمعيــة العامــة        املفهــوم
، ١٩٨٤ديـــسمرب / كـــانون األول١٧، املتخـــذ يف ٣٩/١٥٩

ــنص علــى أن اجل   ــذي ي ــة  وال ــة العام ــة قاطعــة   ”معي تــدين إدان
ــدول      ــني الـ ــات بـ ــاب يف العالقـ ــات اإلرهـ ــات وممارسـ سياسـ
 “كأســــلوب يف التعامــــل مــــع الــــدول والــــشعوب األخــــرى

 ).١ الفقرة(
تطالب مجيع الدول أال تقوم بأية أعمـال        ”و    

ــتالل العـــسكريني، أو إىل   ـــدف إىل التـــدخل واالحـ
اسية الــــسي - تغـــيري أو تقــــويض الـــنظم االجتماعيــــة  

ــا    ــتقرار حكوماـ ــة اسـ ــالقوة، أو إىل زعزعـ ــدول بـ للـ
ــصورة خاصــة،   واإلطاحــة ــا،  ــها، ب  كمــا تطلــب من

تشرع يف أية أعمال عسكرية لتحقيق تلـك الغايـة           أال

حتت أية ذريعـة علـى اإلطـالق، وأن توقـف فـورا أيـة               
 .“أعمــال مــن هــذا النــوع جيــري القيــام ــا حاليــا       

 )٢الفقرة (
ــسأ  و  ــذه امل ــاول ه ــا    يف تن ــل كوب ــه ممث ــا قال ــد م لة، نؤي

مـــذكرا إيانـــا بالـــذكرى الـــسنوية التاســـعة والعـــشرين للعمـــل 
ــرأي العــام العــاملي      وهــو علــى وجــه  -اإلرهــايب الــذي هــز ال

ــة اجلويــة التحديــد تفجــري طــائرة اخلطــوط   الــيت كانــت الكوبي
وأحـد الـذين    . مليئة برياضيني شباب بعـد أن غـادرت فرتويـال         

، س بوســادا كــاريلز، وهــو فرتويلــيارتكبــوا هــذا العمــل، لــوي
ــات املتحــدة   ــيم اآلن يف الوالي ــة   .يق ــسلمه حكوم ــل أن ت  ونأم

، ليتـسىن تقدميـه للعدالـة    كما طلبنـا الواليات املتحدة لفرتويال،    
 . عاما٢٩اليت ارتكبها قبل ويحاسب على اجلرمية 

 اتمـع الـدويل لظهـور       ننبـه فضال عن ذلك، نود أن      و 
ــات ــدة نظري ــو جدي ــى  ضــمنا يتنط ــد  عل ــتخدام أو التهدي اس

باســتخدام أســلحة الــدمار الــشامل، مبــا فيهــا األســلحة النوويــة 
والكيميائية والبيولوجية، وكـذلك االسـتخدام التكتيكـي هلـذه          

 لقمـع االنتفاضـات    ، يف ظروف صـراع غـري متـوازن        ،األسلحة
ومــن بــني أنــواع هــذه األســلحة اجلــديرة  . الــشعبية اجلماهرييــة

ــا ال ــونزا    باهتمامنـ ــريوس األنفلـ ــة بفـ ــرية املتعلقـ ــورات األخـ تطـ
، والذي يـشبه إىل     ١٩١٨اإلسباين، الذي هاجم العامل يف عام       
 الـضارة الـيت ميكـن       هتأثرياتـ بحد غري عادي أنفلـونزا الطيـور، و       
 .أن حتول الستخدامات عسكرية

وستواصل مجهورية فرتويال البوليفارية إعالن التزامهـا    
ها النشطة يف إطـار منظومـة األمـم        بالسلم، وستواصل مشاركت  

املتحدة ويف ميدان نزع السالح واألمن الدويل إىل أن يتحقـق            
قيام عامل متعدد األقطاب يأيت بعامل أكثر أمانـا وسـلما ورخـاء       

 .لشعوبنا
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ــا ســيدي النجــاح يف أداء        ــىن لكــم ي ــرة أخــرى، أمت م
عملكم على رأس اللجنـة األوىل، ونقـدم لكـم تعاوننـا يف أداء              

 . العملهذا
ــريوز    ــاو دي كــ ــا غالبــ ــسيدة بونيــ ــاال (الــ ) غواتيمــ

ــا ســيدي   ): تكلمــت باإلســبانية ( امسحــوا يل أن أتقــدم لكــم ي
ة يـ بالتهنئة على انتخابكم لرئاسـة اللجنـة األوىل يف دورة اجلمع    

. ونتقدم بالتهنئـة أيـضا ألعـضاء املكتـب اآلخـرين          . العامة هذه 
ذي أدىل به باسـم  ونشكر وفد األرجنتني على بيانه املفصل، ال      

إال أن وفـــدي يـــرى أن .  ونؤيـــده تأييـــدا تامـــا،جمموعـــة ريـــو
 بــشأن بعــض إضــافيةالوقــت مناســب اآلن إلبــداء مالحظــات  

 .النقاط اليت نعتقد أا مهمة
تعقد اجتماعاتنـا هنـا يف اللجنـة األوىل يف وقـت يـوفر            

ــضل فرصــة  ــى      . أف ــام عل ــه ع ــت أوشــك في ــد يف وق ــي تعق فه
يه على األفـق إىل حـد كـبري مـشاكل نـزع      خيمت فواالنتهاء،  

تتحقـق فيـه توقعـات      لكـن دون أن     السالح وعدم االنتـشار، و    
ونـشهد شـلال جتـسد يف عملنـا         . اتمع الدويل يف هذا الـصدد     

توافــق يف مواقــف قائمــة علــى أســاس   ويف تعــذر التوصــل إىل  
واخلالفــات الواضــحة يف املفــاهيم واألولويــات والنــهج . اآلراء

ن ألقت بظالهلـا علـى طموحنـا األساسـي، املتمثـل يف            جتاه األم 
ــاال ســلطاا       ــة اســتخداما كــامال وفع ــة العام اســتخدام اجلمعي

 مـــن ١١ مـــن املـــادة ١املخولـــة هلـــا مبوجـــب أحكـــام الفقـــرة 
 املتعلقة على وجه التحديد باملبـادئ الـيت حتكـم نـزع             – امليثاق

 .السالح وتنظيم التسلح
ــر مــن فرصــة     ــيعت يف هــذا  وشــهد هــذا العــام أكث ض 
فقــد فــشل مــؤمتر اســتعراض معاهــدة عــدم انتــشار       . امليــدان

ــة مــضمونية جتــسد      ــة ختامي ــاد وثيق ــة يف اعتم األســلحة النووي
تصميمنا علـى مكافحـة اسـتخدام وانتـشار األسـلحة النوويـة،             

ومـرة أخـرى، مل تـتمكن       . وتتضمن التزاما ال لبس فيه بإزالتها     
 عمـل، ممـا جعـل مـن         هيئة نزع السالح حىت من وضع برنامج      

املتعذر عليها النهوض بواليتها املتمثلـة يف مناقـشة قـضايا نـزع             
 موضــوع نــزع الــسالح أن األمــور ســوءا، ممــا زادو. الــسالح

 مـن نتـائج     ا كل الوضوح   واضح قد غاب غيابا  واألمن الدويل   
 ).٦٠/١القرار  (٢٠٠٥قمة عام 
ــ  مــدى خطــورة اجلمــود  علــى  هــذه التطــورات  دلوت

ختـاذ إجـراء يف      إىل ضـرورة ا    إليه، وينبغي أن تنبـهنا    الذي عدنا   
وجيــب أن نقتــرح ســبال لــنفهم علــى حنــو أفــضل . هــذا الــصدد

ونتعــاون علــى حنــو أفــضل ليتــسىن لنــا حتقيــق نتــائج أفــضل يف   
ــا    ــة لنـ ــة املتاحـ ــتخدام اآلليـ ــة   . اسـ ــة التقليديـ ــشاكل األمنيـ فاملـ

واجلديدة يف جمـاالت احلـد مـن التـسلح ونـزع الـسالح وعـدم                
وليتـسىن لنـا التغلـب علـى        . النتشار تستحق اهتمامـا متـساويا     ا

علـى أنفـسنا    هذه املشاكل، يتعني علينا قطع التزامات جديـدة         
 مـن أجـل     زيد من الوقت وبـذل مزيـد مـن اجلهـود          والسماح مب 

مــن واجبنــا أن نكــرس أنفــسنا لعمــل كــل مــا هــو        و. ذلــك
 ضروري لتحقيق هذه الغاية، ومن واجب األمم املتحدة توفري        

 .القيادة الالزمة
ــة       ــذه الرؤيـ ــق هـ ــو حتقيـ ــوة األوىل حنـ ــسد اخلطـ وتتجـ

اجلديدة يف جمال نزع السالح وعـدم االنتـشار يف الوثيقـة الـيت              
وهي متثل التزامـا شـامال      . قدمتها النرويج باسم البلدان السبعة    

جاء يف الوقت املناسب قـد يـؤدي إىل االنطـالق           وحتقق توازنا   
 .قيق توافق آراء يف هذا الصدد يشجع على حتيف حوار جديد

ميــدان األســلحة التقليديــة يــستحق اهتمامنــا  كمــا أن  
ــا  ــضافر جهودن ــع إىل   . الكامــل وت وعلــى املــدى القــصري، نتطل

املؤمتر األول لألمم املتحدة السـتعراض التقـدم احملـرز يف تنفيـذ             
برنــامج العمــل ملنــع االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية  

يفة من مجيع جوانبـه ومكافحتـه والقـضاء عليـه           واألسلحة اخلف 
فهذا املؤمتر سـيتيح فرصـة      . ٢٠٠٦يوليه  /الذي سيعقد يف متوز   

ــة بــني      ــى أســاس متعــدد األطــراف للمواءم ــدة للعمــل عل جدي
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مـــصاحلنا املتباينـــة ويركـــز االهتمـــام علـــى مـــشكلة األســـلحة  
 . الصغرية واألسلحة اخلفيفة، اليت تؤثر علينا مجيعاً

 تتـــشاطر الـــرأي القائـــل بـــضرورة تعزيـــز  وغواتيمـــاال 
 مــن خــالل وضــع قواعــد دوليــة فعالــة  ٢٠٠١برنــامج العمــل 

بشأن األسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة، ـدف يف النهايـة            
ويف هــذا الــصدد، نتــشاطر األســف  . إىل تعزيــز األمــن العــاملي 

ــذي مت       ــدويل ال ــصك ال ــة نطــاق ال ــاعي إزاء حمدودي شــبه اجلم
شأن وســــم وتعقــــب األســــلحة الــــصغرية إبرامــــه مــــؤخراً بــــ

واألســــلحة اخلفيفــــة، والــــذي ال يلــــيب طابعــــه وال مقاصــــده 
وكنـا نأمـل أن يكـون ذلـك         . احتياجات البلدان األشد تضرراً   

الصك مكمالً لاللتزامات اليت أخذناها على عاتقنـا بالفعـل يف           
إطار اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة تصنيع األسلحة الناريـة         

ة واملتفجــرات واملــواد األخــرى ذات الــصلة واالجتــار  والــذخري
ــشروعة    ــري م ــة غ ــا بطريق  .    ــع إىل أن ــا نتطل ــك، فإنن ــع ذل وم

وعلينـا  . يكون مبقدورنا تصحيح هـذا الوضـع يف وقـت الحـق           
أن نعمــل جاهــدين مــن أجــل التوصــل إىل نتــائج أفــضل علــى   
أساس األحكام األخرى يف برنامج العمل، اليت مل يـضطلع ـا            

 .  رغم أا عاملية النطاقبعد
وغواتيماال تكرر التأكيد على دعمها الكامل التفاقية        

-٢٠٠٤أوتاوا والتنفيـذ الفعـال لربنـامج عمـل نـريويب للفتـرة              
واالجتمــاع املقبــل الــذي ســيعقد يف زغــرب، ســيوفر . ٢٠٠٩

لنا فرصـة للتأكيـد جمـدداً علـى التزامنـا باحلفـاظ علـى املقاصـد                 
 . اإلنسانية لالتفاقية

وتؤيد غواتيماال رأي مـن يعتقـدون أن مثـة حاجـة إىل           
وهـذا النـهج   . ج جديد لألمن اجلمـاعي علـى مـستوى العـامل      

من شأنه أن يسمح لنا بالتغلب على الصعوبات الـيت نواجههـا            
لـــدى حماولتنـــا االســـتجابة بطريقـــة فعالـــة للتحـــديات القدميـــة 

عراض وسوف تـسنح لنـا فرصـة السـت    . واجلديدة لألمن الدويل  
هذا النـهج اجلديـد خـالل االجتماعـات املقـرر عقـدها يف عـام         

ــة العامــة   ٢٠٠٦  اســتعداداً للــدورة االســتثنائية الرابعــة للجمعي
ونثق بأننا سـنحقق أقـصى الفائـدة مـن          . املكرسة لرتع السالح  

 .  ذلك
وختامـــاً، نـــود أن نتقـــدم بالـــشكر إىل مركـــز األمـــم    

ــة يف أمريكــا  املتحــدة اإلقليمــي للــسلم ونــزع الــسالح    والتنمي
الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب علــى مــا أبــداه مــن اســتعداد 
ــلحة     ــن األسـ ــبرية مـ ــداد كـ ــدمري أعـ ــاال يف تـ ــساعدة غواتيمـ ملـ

 . ٢٠٠١الصغرية واألسلحة اخلفيفة، مبوجب برنامج عمل 
ــيني  ــار (الـــسيد شـ ــة( )ميامنـ ــم باالنكليزيـ مـــن ): تكلـ

نيابــة عــن بلــدان دواعــي الــشرف واالعتــزاز أن آخــذ الكلمــة  
ا، بـروين دار    يإندونيس): آسيان(رابطة أمم جنوب شرق آسيا      

السالم، تايلند، مجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية، سـنغافورة،          
 . الفلبني، فييت نام، كمبوديا، ماليزيا، وبلدي، ميامنار

ــم،     ــارة لكــ ــة احلــ ــدم بالتهنئــ ــة، أود أن أتقــ يف البدايــ
.  رئيـــساً للجنـــة األوىل ســـيدي، علـــى انتخـــابكم باإلمجـــاع   

ويسعدنا أن نرى دبلوماسـياً مرموقـاً مـن منطقتنـا يتـرأس هـذه               
وأؤكـد  . وحنيي كذلك أعضاء املكتب اآلخـرين     . اللجنة اهلامة 

 . لكم كامل تعاون ودعم وفود الرابطة
وبينما نرحب باالجتمـاع العـام رفيـع املـستوى الـذي             

ــل      ــة األم ــشعر خبيب ــا ن ــؤخراً، فإنن ــه م ــتم أعمال ــه اخت  ألن وثيقت
اخلتاميــــة مل تتــــضمن أي إشــــارة إىل نــــزع الــــسالح وعــــدم  

ونأمل أن عمليـة املتابعـة للوثيقـة اخلتاميـة سـتعقد يف             . االنتشار
 . إطار من الشفافية والشمول والعضوية املفتوحة للجميع

وبلــدان الرابطــة تؤكــد مــرة أخــرى دعمهــا لفتــوى        
راء بتــاريخ  أصــدرا بإمجــاع اآل حمكمــة العــدل الدوليــة الــيت   

، بشأن وجـود التـزام بالـسعي حبـسن نيـة            ١٩٩٦يوليه  /متوز ٨
إىل إبرام مفاوضات تفضي إىل نزع السالح النووي من مجيـع           

ويف هــذا الــصدد، . صــارمة وفعالــةجوانبــه حتــت رقابــة دوليــة 
ــا ــه      م ــذي تقدم ــرار ال ــد مــشروع الق زالــت دول اآلســيان تؤي
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ى اهلامة، وتنـوي   ماليزيا كل عام والذي يؤكد على هذه الفتو       
 . املشاركة يف تقدميه

وعلى مـدى سـنني عديـدة، شـاركت بلـدان اآلسـيان              
يف تقــدمي مــشروع  القــرار الــسنوي، الــذي تقدمــه بــالدي،       
ويطالب الدول احلائزة لألسلحة النووية بأن تتوقف فـوراً عـن           
التحسني النوعي للرؤوس النووية ووسائل إيصاهلا أو تطويرهـا   

ويشكل هذان املـشروعان جـزءاً مـن        . ديسهاأو إنتاجها أو تك   
وهذا العـام،   . إسهامات أعضاء اآلسيان يف قضية نزع السالح      

ستعاود ماليزيا وميامنار تقـدمي مـشروعي القـرارين، بـدعم مـن             
وحيــدونا وطيــد األمــل أن حيظــى  . اآلســيان ومقــدمني آخــرين 

 . القراران بدعم أوسع وبعدد متزايد من املقدمني
ــدا   ن اآلســيان تؤكــد علــى أمهيــة حتقيــق   ومــا فتئــت بل

هدف االلتزام عاملياً مبعاهدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة            
ــووي   ــشار الن ــدم االنت ــدول   . ومعاهــدة ع ونؤكــد مناشــدتنا لل

احلائزة لألسلحة النووية ببذل جهود إضافية حنو القـضاء علـى           
 . مجيع األسلحة النووية

 لتسهيل بـدء    ونرحب باإلعالن اخلتامي للمؤمتر الرابع     
ــود يف       ــة، املعق ــشامل للتجــارب النووي ــدة احلظــر ال ــاذ معاه نف
نيويورك خالل األسبوعني املاضيني، كما نرحب بـاإلجراءات        

ونـــشدد أيـــضاً علـــى أمهيـــة . الراميـــة إىل التـــبكري ببـــدء نفـــاذه
اإلجراءات امللموسة االثين عـشر الـيت اعتمـدها املـؤمتر الـسابق             

وكبلد تـضرر بـشدة     . ٢٠٠٣سبتمرب  /املنعقد يف فيينا يف أيلول    
مــن جــراء أمــواج ســونامي يف ايــة العــام املاضــي، يــسرنا أن    
نــرى مبــادرة اســتخدام نظــام التحقــق اخلــاص مبعاهــدة احلظــر   
ــة     ــد علميـ ــق فوائـ ــتخداماً حيقـ ــة اسـ ــارب النوويـ الـــشامل للتجـ

 . ومدنية، مبا يف ذلك التحذير املبكر من أمواج سونامي
 السـتعراض معاهـدة عـدم       ٢٠٠٥ونأسف ألن مـؤمتر      

مــايو، مل /االنتــشار النــووي، الــذي عقــد يف نيويــورك يف أيــار  
وحنــث كــل األطــراف املعنيــة علــى  . حيقــق أي نتــائج ملموســة

إظهار عزمهـا الـسياسي للتغلـب علـى االخـتالف يف وجهـات              
نظرهـــا، والعمـــل املتـــضافر مـــن أجـــل نـــزع الـــسالح وعـــدم   

 . االنتشار النوويني
ــة    ــى أمهي ــشدد عل ــائي   ون ــل وغــري االنتق ــذ الكام  التنفي

ــسالح      ــزع الـ ــادين نـ ــووي يف ميـ ــشار النـ ــدم االنتـ ــدة عـ ملعاهـ
النـــووي، وعــــدم االنتــــشار، واالســـتخدام الــــسلمي للطاقــــة   
النوويـــة، ونرحـــب بالنتـــائج اإلجيابيـــة ملـــؤمتر اســـتعراض عـــام   

وترحب بلـدان اآلسـيان أيـضاً بـااللتزام الواضـح مـن             . ٢٠٠٠
لحة النوويـة بتحقيـق القـضاء التـام       جانب الـدول احلـائزة لألسـ      

على ترسـاناا النوويـة، مبـا يـؤدي إىل نـزع الـسالح النـووي،                
الذي تلتـزم بـه كـل الـدول األطـراف مبوجـب املـادة الـسادسة               

ونؤكـد جمـدداً أن القـضاء       . من معاهدة عدم االنتـشار النـووي      
التام علـى األسـلحة النوويـة هـو الـضمان الوحيـد املطلـق ضـد                 

ولـذلك،  . سـلحة النوويـة أو التهديـد باسـتخدامها       استخدام األ 
فإننا نطالـب مـرة أخـرى بالتنفيـذ الكامـل والفعـال للخطـوات         

ويف هـــذا . ٢٠٠٠العمليـــة احملـــددة يف الوثيقـــة اخلتاميـــة لعـــام 
ــا بوجــود ضــرورة ملحــة الختــاذ      ــسياق، نؤكــد علــى اقتناعن ال
ــاء       ــة للوف ــراءات ملموس ــة إج ــلحة النووي ــائزة لألس ــدول احل ال

 . لتزاماا مبوجب معاهدة عدم االنتشاربا
ومـــا زلنـــا نـــرى أن أفـــضل وســـيلة ملعاجلـــة الـــشواغل  

املتعلقة بانتشار القذائف هي مـن خـالل التوصـل إىل اتفاقـات             
وسـنعمل يـداً    . تفاوضية متعددة األطراف وشاملة وغري متييزية     

بيـد مــع الــدول األعــضاء األخــرى لإلســهام يف مــساعي األمــم  
جلة مسألة القـذائف مـن مجيـع جوانبـها مـن خـالل              املتحدة ملعا 

حتديــد اــاالت الــيت ميكــن حتقيــق توافــق يف اآلراء بــشأا، مبــا 
يف ذلك إنشاء فريق خـرباء حكـوميني بـشأن القـذائف يف عـام             

٢٠٠٧ . 
ــامس      ــي اخلـ ــؤمتر االستعراضـ ــرار املـ ــاً بقـ ــيط علمـ وحنـ

التفاقيـــة األســـلحة البيولوجيـــة بـــضرورة أن جتتمـــع الـــدول      
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ألطــراف ســنوياً اســتعداداً للمــؤمتر االستعراضــي الــسادس يف    ا
، على أن يعقد اجتماع للخرباء قبل كـل اجتمـاع    ٢٠٠٦عام  

 .سنوي
ونرحــب بانعقــاد االجتمــاع الــسنوي الثــاين للــدول       

، وحنثهـا   ٢٠٠٤ديسمرب  /األطراف يف جنيف يف كانون األول     
يـف  على مواصلة تطـوير قـدراا الوطنيـة للـرد والتحقيـق وختف            

كمــا نرحــب . اآلثــار فيمــا يتعلــق بــاألمراض املعديــة واملتعمــدة
ــدول األطــراف يف       ــن ال ــث للخــرباء م ــاد االجتمــاع الثال بانعق

، ونثين على جهـودهم لوضـع       ٢٠٠٥يونيه  /جنيف يف حزيران  
وتنفيذ مدونة قواعد للسلوك بغية منع اسـتخدام العلـم بـشكل            

ـــ   ــة األسـ ــة التفاقيــ لحة متعمــــد أو عــــارض يف أغــــراض منافيــ
 . البيولوجية
كما حنيط علماً بانعقاد الـدورة التاسـعة ملـؤمتر الـدول             

األطراف يف اتفاقية األسـلحة الكيميائيـة يف الهـاي يف تـشرين             
ــا بأحكــام   ٢٠٠٤نــوفمرب /الثــاين ، ونؤكــد مــرة أخــرى التزامن

ونـشدد أيـضاً علـى أمهيـة        . نظام التحقق اخلاص ـذه االتفاقيـة      
ل للمـسائل العالقـة بغيـة التمهيـد      التوصل بصورة عاجلة إىل ح    

 . لتنفيذ ناجع وكامل وغري متييزي لالتفاقية
وحتيط بلدان الرابطة علماً مع التقدير بالنتيجـة الطيبـة           

لالجتماع الثاين للدول الذي يعقـد مـرة كـل سـنتني للنظـر يف               
ــشروع       ــري املـ ــار غـ ــع االجتـ ــق مبنـ ــل املتعلـ ــامج العمـ ــذ برنـ تنفيـ

ــل  ــصغرية واألسـ ــلحة الـ ــه   باألسـ ــع جوانبـ ــن مجيـ ــة مـ حة اخلفيفـ
ــورك يف    ــد يف نيويــ ــه، الــــذي عقــ ــه والقــــضاء عليــ ومكافحتــ

 . ٢٠٠٥يوليه /متوز
ــاد صــك دويل خــالل       ــة إىل اعتم ونرحــب باجتــاه الني

ــد        ــن حتدي ــدول م ــتمكني ال ــة ل ــة العام ــستني للجمعي ــدورة ال ال
ــت      ــة يف الوقـ ــلحة اخلفيفـ ــصغرية واألسـ ــلحة الـ ــب األسـ وتعقـ

ونعتقــد أن اعتمــاد هــذا الــصك   .املناســب وبــصورة يوثــق ــا 
يتــصل علــى حنــو وثيــق جبهــود أخــرى يف جمــال نــزع الــسالح، 

السيما اإلزالة الكاملة لكل أسلحة الدمار الشامل، اليت نعتقـد       
 .أن اتمع الدويل جيب أن يوليها اهتماما كافياب

ونعرب عن خـالص تقـديرنا حلكومـة املكـسيك علـى             
نــاطق امل معاهــدات إنــشاء لــدول األطــراف يفامــؤمتر استــضافة 

، الـذي عقـد   الية من األسلحة النووية والدول املوقعة عليهـا     اخل
ــن   ــو مـــ ــسان٢٨ إىل ٢٦يف تالتيلولكـــ ــل / نيـــ . ٢٠٠٥أبريـــ

ونرحب باإلعالن املعتمد يف ذلك املؤمتر، وحنـن مقتنعـون بـأن      
التــدابري الــيت يتــضمنها ميكــن أن تؤســس لتعزيــز نظــام املنــاطق   

ــلحة  ــة مـــن األسـ ــة وأن تـــسهم يف عملـــييت نـــزع  اخلاليـ  النوويـ
ســيما يف تقيــيم أســاليب التعــاون  الــسالح وعــدم االنتــشار، ال

لتحقيــق اهلــدف العــام املتمثــل يف التوصــل إىل عــامل خــال مــن   
 .األسلحة النووية

 آسـيا يف    يلقد جنحت بلدان رابطة أمـم جنـوب شـرق          
 يإنــشاء منطقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة يف جنــوب شــرق  

وبدأ نفاذ معاهـدة املنطقـة اخلاليـة مـن األسـلحة النوويـة              . آسيا
ومرفــق . ١٩٩٧مــارس / آذار٢٧ آســيا يف ييف جنــوب شــرق

باملعاهـــدة بروتوكـــول النـــضمام الـــدول احلـــائزة لألســـلحة      
 فعالـة،   مرحلة التشغيل وتكـون    املعاهدة   دخلولكي ت . النووية

ألسـلحة النوويـة    علـى ا  من الضروري أن توقـع الـدول احلـائزة          
ويف هــذا الــصدد،  . هــذا الربوتوكــول يف موعــد مبكــر   لــى ع

والــدول .  الربوتوكــول علــىلتوقيــعلنرحــب باســتعداد الــصني 
األطــراف يف معاهــدة املنطقــة اخلاليــة مــن األســلحة النوويــة يف 

ــادرة آســيا ترحــب با يجنــوب شــرق  ــد  لب ــد تأكي ــصينية وتعي  ال
ألسـلحة  علـى ا  رغبتها يف أن ترى كل الـدول اخلمـس احلـائزة            

 . هذا الربوتوكول علىلنووية توقعا
بالنظر إىل األحداث السريعة واملتالحقـة الـيت تـؤثر يف            

ــدنا لعقـــد دورة    ــدوليني، نعيـــد تأكيـــد تأييـ الـــسلم واألمـــن الـ
ــة    ــة العامـ ــة للجمعيـ ــتثنائية رابعـ ــةاسـ ــسالح،  مكرسـ ــرتع الـ  لـ

أيـضا  نعيـد   مبشاركة كل الدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة، و          
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قد هذه الـدورة مـن أجـل اسـتعراض وتقيـيم       لضرورة ع تأييدنا  
تنفيذ الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية األوىل للجمعية العامـة         

 .املكرسة لرتع السالح وإعادة تأكيد مبادئها وأولوياا
ــدان رابطــة جنــوب شــرق   ومــا   آســيا تــويل  يزالــت بل

ولقــد قــام . أمهيــة خاصــة جلهــود بنــاء الثقــة بــني بلــدان املنطقــة
دى اإلقليمي للرابطة باختاذ تدابري ملموسة وخملـصة لتعزيـز          املنت

وقد رحب منتـدى  . األمن اإلقليمي عن طريق مبادرات خمتلفة   
الرابطة اإلقليمي أيضا بتعزيز عمليات احلوار بـني األديـان الـيت            

التفــاهم والثقــة املتبــادلني بــني شــعوب     ب النــهوضــدف إىل 
 .املنطقة

ي قــد أعــرب أيــضا عــن  ويــسعدنا أن املنتــدى اإلقليمــ  
تقديره ملقاصـد ومبـادئ معاهـدة التفـاهم والتعـاون يف جنـوب        

 آســيا، الــيت ميكــن أن تكــون مدونــة ســلوك هامــة جــدا  يشــرق
ــاون      ــز التعـ ــة وتعزيـ ــدول يف املنطقـ ــني الـ ــات بـ ــيم العالقـ لتنظـ
والتفــــاهم والــــصداقة داخــــل الرابطــــة وفيمــــا بــــني الرابطــــة   

كمـا نرحـب    . قليمـي ومشاركني آخرين يف منتدى الرابطـة اإل      
ــدا  بانــضمام ــا ونيوزيلن ــ ، مــؤخراإىل املعاهــدة، منغولي إعالن وب
 .نيتها االنضمام إىل املعاهدة؛ ٢٠٠٥يوليه /يف متوزأستراليا 
ونعيد تأكيد أمهية مؤمتر نـزع الـسالح بوصـفه احملفـل             

ولكـن  . للتفاوض علـى نـزع الـسالح      الوحيد  املتعدد األطراف   
زع السالح خييب أملنا ويسبب لنـا       استمرار اجلمود يف مؤمتر ن    

ــازال       ــسالح م ــزع ال ــؤمتر ن ــق ونالحــظ مــع األســف أن م القل
عاجزا عـن التوصـل إىل اتفـاق بـشأن برنـامج عملـه يف دورتـه                 

ــام  ــا    . ٢٠٠٥لع ــة علــى التزامه ــدول املعني ــربهن ال ونأمــل أن ت
بعملية نزع السالح وأن تظهر اإلرادة الـسياسية للتغلـب علـى            

 .ل إىل حل ودي يف املستقبل القريبذلك اجلمود والتوص
وجندد مرة أخرى التزامنا بتعدديـة األطـراف بوصـفها           

وســيلة هامــة ملتابعــة وحتقيــق أهــدافنا املــشتركة يف جمــال نــزع    

السالح وإصرارنا على مزيد من التعزيـز لتعدديـة األطـراف يف           
 .ذلك الصدد

لقد بات األمر اآلن أكثر إحلاحا من أي وقـت مـضى             
حتقيـق الـسلم    إىل  إلينا، حنن اتمع الدويل، ألن نسعى       بالنسبة  

واألمن الدوليني وأن نضاعف جهودنـا للوفـاء بالتزامنـا ـدف         
ومرة أخرى نعيـد  . التوصل إىل عامل خال من األسلحة النووية    

 آسـيا، علـى التزامنـا     يالتأكيد، حنن بلدان رابطـة جنـوب شـرق        
ا أمــرا علــى بالعمــل التعــاوين لتحقيــق تلــك األهــداف بوصــفه 

 .أقصى درجة من األولوية
 .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 


