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(A)     GE.06-62500    170706    170706 

 
                   موجهة من الوزير،     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٢٦            رسالة مؤرخة  

                                                         املمثل الدائم باإلنابة جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل 
                                                            األمني العام ملؤمتر نزع السالح حييل هبا رسالة السفري املمثل          

                                                مهوريـة كوريا الشعبية الدميقراطية لدى مكتب                  الدائـم جل  
                                                          األمـم املتحدة جبنيف املوجهة إىل السيد كويف عنان األمني          

     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٢٣                                   العام لألمم املتحدة بتاريخ 

                                                                                                         يشرفين أن أحيل إليكم طيه رسالة السفري املمثل الدائم جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لدى مكتب                
  .    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٢٣                                                                  ملتحدة جبنيف املوجهة إىل السيد كويف عنان األمني العام لألمم املتحدة بتاريخ       األمم ا

          ً                                                                                                   وأكـون ممتناً لو  أمكن إصدار هذه الرسالة وتعميمها مع الرسالة املرفقة كوثيقة رمسية من وثائق مؤمتر                   
   .          نزع السالح

                  كي جون يونغ   :)     توقيع ( 
               الوزير 

                           ئم باإلنابة لبعثة مجهورية              املمثل الدا  
                                     كوريا الشعبية الدميقراطية 
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 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٣جنيف، 

               السيد كويف عنان
           األمني العام
            األمم املتحدة

        نيويورك

                  سيادة األمني العام،

                                                                                                         أهـدي إليكم حتيايت وأرفق إليكم طيه هذه الرسالة خبصوص البيان الذي كنتم قد توجهتم به إىل مؤمتر                   
  .    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٢١                   لسالح بكامل هيئته يف      نزع ا

   .                                                     ولقد قرأنا بيانكم عدة مرات وأعرنا حمتوياته كل االهتمام 

                    يستمع قادة مجهورية    "                                                                                 لقد طلبتم يف بيانكم، بصدد اإلشارة إىل املأزق خبصوص شبه اجلزيرة الكورية أن               
   ".                                                    كوريا الشعبية الدميقراطية إىل ما يريد العامل أن يقول هلم

                                                                                                            إن األمـم املتحدة واجملتمع الدويل يعلمان كل العلم أن املسألة الكورية تتميز بتاريخ طويل من االنقسام                  
                                                                            ً                       الوطين الذي فرضته القوى األجنبية وبشكل خاص أصل القضية النووية اليت تستخدم حالياً كأداة لتدمري مجهورية   

                      واألمم املتحدة واجملتمع     .                          اردة يف العالقات الدولية                                                                  كوريـا الشعبية الدميقراطية يف خضم تغريات ما بعد احلرب الب          
                                                                                                                 الدويل يعرفان حق املعرفة اجلهود املخلصة واجلادة اليت تبذهلا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية من أجل معاجلة                

  .          هذه املسألة

           ذي يقف حجر                                                                                      وحنـن ال نشك أنكم واعون، سيادة األمني العام، كل الوعي جبوهر القضية النووية والعائق ال      
  .                                               ً                                                 عثرة أمامها ومبا جيب فعله وكيفية حل املسألة جوهرياً بطريقة تكفل سلم وأمن شبه اجلزيرة الكورية واملنطقة

                                                                                          غري أنكم سرعان ما خلصتم إىل استنتاج كما لو أن املأزق وتعقد الوضع يف شبه اجلزيرة الكورية ناشئان  
  .                                  عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

                                  وال تفسري آخر لذلك غري أن جتاهل         .      ّ                    ً                                نا إالّ أن نقول إن هذا ضغطاً أحادي اجلانب على بلدنا                   وال يسـع   
  .                                                                           متعمد جلوهر املسألة اليت هلا صلة مباشرة بوجود بلد مبا يؤازر ساسة االستقواء والظلم

ّ                    ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية اليت هي بلد خيضع لتهديدات مستمرة من اخلارج يقّدر كل                                  التقدير السيادة                                                                             
  .                                                                        ً     وحنن ندافع عن سيادتنا وكرامتنا ونصون سلمنا وأمننا حىت لو دفعنا أرواحنا مثناً لذلك  .                       والكرامة فوق أي اعتبار

                                                                                             ووفد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لدى مؤمتر نزع السالح يرفض البيان الذي أدليتم به أمام مؤمتر  
   .                       ً    ً       ً               مفتوح فإننا نقدم أيضاً رداً مفتوحاً على البيان                     ومبا أنكم أدليتم ببيان  .          نزع السالح
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                                               وأمم متحدة تفتقر إىل اإلنصاف لن يكون من املمكن أن   .                                      الرتاهة هي سبب وجود األمم املتحدة وروحها 
  .                                       تكون األمم املتحدة اليت ينشدها اجملتمع الدويل

                            مم املتحدة تأمل أن تكون األمم                                                                  ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية اليت هي عضو كامل العضوية يف األ     
   .          ميثاقها                                                                       ً                         املتحدة بوصفها أكثر املنظمات السياسية الدولية عاملية منظمة أكثر نزاهة ووفاًء لألغراض واملبادئ املكرسة يف

  .   ّ                         وتقّبلوا فائق عبارات التقدير 

        ري تشول    )     توقيع (
                                السفري، املمثل الدائم   
    سالح                         رئيس الوفد إىل مؤمتر نزع ال   
 

                                                      السيد نوبواكي تاناكا، وكيل األمني العام لشؤون نزع السالح  :       نسخة إىل

                                                    السيد سريجي أودزهونيكيدزي، األمني العام ملؤمتر نزع السالح  

                                        السيد عصمان كامارا، رئيس مؤمتر نزع السالح  

_ _ _ _ _  

 


