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.ة هيا راشد آل خليفةالسيد :ةالرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    )البحرين(.
 .١٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  

 عمال من جدول األ١٨البند 

ضرورة إـاء احلـصار االقتـصادي والتجـاري واملـايل الـذي             
 . تفرضه الواليات املتحدة األمريكية على كوبا

 (A/61/132) تقرير األمني العام 

 (A/61/L.10) مشروع القرار 

 (A/61/L.19)تعديل ال 

ــاكونغو  ــا( الــــــسيد مــــ تكلــــــم  ()جنــــــوب أفريقيــــ
ــة ــة  ): باالنكليزيـ ــبة اهلامـ ــذه املناسـ ــسفري   ،يف هـ ــود الـ ــان بـ  كـ

 البيـان  اوالـصني، أن يلقـي هـذ       ٧٧ ـلاكومالو، رئيس جمموعة    
ــسه ــسفره إىل اخلــارج   ,لكــنو. بنف ــصفيت  نظــرا ل ــشرفين، ب ، ي

 . والصني٧٧ ـلاعمال، أن أتكلم نيابة عن جمموعة قائما باأل

 والـصني  ٧٧ الــ  رؤساء دول وحكومـات جمموعـة        إن 
، املعقـــــود يف قطـــــر يف للجنـــــوب الثـــــاين  القمـــــةيف مـــــؤمتر
 قـــد أدانـــوا اســـتخدام اإلجـــراءات   ، ٢٠٠٥ هيونيـــ/حزيـــران

 منــع البلــدان مــن ممارســة  القــسرية الــيت تــستهدف قتــصادية اال

يــة، حقهـا يف اختيــار نظمهـا الــسياسية واالقتـصادية واالجتماع   
ىل عــدم االعتــراف بــالقوانني االنفراديــة إوا مجيــع البلــدان دعــو

 واليت تفرض جـزاءات علـى     الوالية الوطنية للدول  اليت تتجاوز   
ــركات  أدول  ــرى وشــ ــةأخــ ــلمو .جنبيــ ــدول  ســ ــاء الــ  رؤســ

 احلــصار قــد ســبب درجــة كــبرية مــن  بــأنواحلكومــات أيــضا 
شعب الـ ه  سلبا علـى رفـا   تأثّراليت  ضرار االقتصادية واملالية    األ
 . وسالمتهكويبال

موعـــة  الـــسنوي الـــثالثني  الـــوزاريويف االجتمـــاع 
مـن جديـد فـرض قـوانني        بقـوة    الوزراء   رفض والصني،   ٧٧ ـلا

ــة  ــروأنظم ــة ل تجــاوز ي، ذات أث ــة الوطني ــع  الوالي ــدول، ومجي ل
 مبــا يف ذلــك اجلــزاءات  ،يةقــسرأشــكال التــدابري االقتــصادية ال 

ناميـة، وأكـدوا جمـددا احلاجـة        اليت تتخـذ ضـد بلـدان        األحادية  
ــضاءامللحــة لل ــورا علي ق ــا ف ــى أن   .ه  هــذه وأكــدوا كــذلك عل

مـم   املبادئ املنصوص عليهـا يف ميثـاق األ        قوضجراءات ال ت  اإل
ــدويل فحــسب، بــل    ــانون ال ــشدةــدد واملتحــدة والق ــة ب  حري

عـدم  ب اتمـع الـدويل      وهلـذا، فقـد طـالبوا      .االستثماروالتجارة  
 .راءات أو تطبيقهاجاالعتراف ذه اإل
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ــة   ـــ إنّ جمموعــ ــد  والــــصني ٧٧الــ ــسترشد بالقواعــ  تــ
 دعمهـا   وقواعـد الـسلوك الـدويل يف      ساسية للقـانون الـدويل      األ

ــة  ــراءات االقتـــصادية ال اإلإـــاءىل إاملبـــدئي للحاجـ ية قـــسرجـ
موعـة  اوتـرى    .يقتصاداال و للقسر السياسي صفها وسيلة   وب
ويهيـئ   والتفاهم املتبادلني،     احلوار البناء ميكن أن يعزز الثقة      أن

 .التعايش السلمي بني الدولوللوئام 

 ما فتئـت تعـارض   والصني ٧٧ الـ جمموعة   فإنولذلك   
مجيــع جوانــب احلــصار الــذي تفرضــه الواليــات املتحــدة علــى  

 فـــرض اســـتمرار  والـــصني أن٧٧ـ لـــاوتـــرى جمموعـــة  .كوبـــا
 املــساواةانتــهاك ملبــادئ هــو حــصار اقتــصادي وجتــاري ومــايل 

ــسيادية ل ــدخل والـ ــدم التـ ــدول وعـ ــن   ،لـ ــدخل أي مـ ــدم تـ وعـ
 .لألخرى يف الشؤون الداخلية الدولتني

ـــ جمموعــة و   عــامل حنــو والــصني ملتزمــة بالعمــل  ٧٧ال
الكـبري منـها     ، سـلميا  مجيـع الـدول    أفضل للجميـع تتعـايش فيـه      

 التزام مجيع   األممويتطلب هذا التعايش السلمي بني      . والصغري
 .، مبا يف ذلك القانون الدويلونالقانالدول بسيادة 

 األمريكيــة الواليــات املتحــدة واإلجــراء الــذي اختذتــه  
 يف املائـة مـن      ٧٠، وولـد     عامـا  ٤٩ قد دام    كوبامجهورية  ضد  

قـد رفـض عـدد متزايـد       ف،  ومع ذلك  . يف ظل احلصار   الكوبيني
ــدول األ  ــن الـ ــضاء مـ ــتمرارعـ ــصادي  باسـ ــصار االقتـ ــذا احلـ  هـ

ــلالطويـــل اوالتجـــاري واملـــايل  ــة أنإ ألجـ ــته ىل درجـ  معارضـ
 .إمجاعية تقريباصبحت أ

، كمـا هـو     أعـضاء هـذا احملفـل     عترف معظم   اوهكذا،   
 اليـوم،   نعتمـده واضح من تزايـد الـدعم ملـشروع القـرار الـذي             

والـدول   .بوجوب احترام القانون الدويل يف العالقات الدوليـة       
ــم املتحــدة  عــضاء يف األاأل ــا برحــت تنظــر  م ــد،  م ــذا البن  يف ه

ــا ويــزد ــه ب عــضاء الــيت  لريتفــع عــدد الــدول األ طراداد الــدعم ل
 ٥٩كانت تعارض حـصار الواليـات املتحـدة علـى كوبـا مـن               

 . يف العام املاضي١٨٢ إىل ١٩٩٢دولة يف عام 

ــدول       ــن الـ ــبري مـ ــدد الكـ ــذا العـ ــضور هـ وأرى أنّ حـ
عـضاء يف هـذه القاعـة واشــتراكها يف املـداوالت دليـل علــى      األ

 الواليــة الوطنيــة الــيت تتجــاوز حاديــةاألجــراءات معارضــتها لإل
ــةل ــتها الـــشديدة لإل  . لدولـ ــا تعـــرب عـــن معارضـ ــراءات إـ جـ

 كوســيلة للــضغط علــى البلــدان الناميــة، عــالوة علــى األحاديــة
 ومليثـاق   نساين الـدويل  كوا خمالفة للقانون الدويل والقانون اإل     

األمم املتحدة والقواعد واملبادئ اليت حتكم العالقـات الـسلمية          
 .ني الدولب

ــة إن  ـــ  جمموعــ ــصني٧٧الــ ــالقوانني   والــ ــال بــ ، وعمــ
خـرى لـصاحل القـرار      أعراف الدولية، سـوف تـصوت مـرة         واأل

ذلك بـسبب املعانـاة الكـبرية       وحنن نفعل    .املعروض علينا اليوم  
. اديحـ جـراء القاسـي واأل    اليت سببها للشعب الكويب ذلـك اإل      

يــة للــشعب ونظــرا ملــا هلــذا احلــصار مــن أثــر علــى احليــاة اليوم  
غلبيــة الــساحقة مــن الــدول  أن نــرى األفــال غرابــة يفالكــويب، 

 . هنا اليوم لتعلن عن تأييدها للشعب الكويبحاضرةعضاء األ

 :)تكلـم باالنكليزيـة   ) (سانت لوسـيا   (نيالسيد سيفر  
 باســم الــدول األعــضاء يف يــشرفين أن أخاطــب هــذه اجلمعيــة  

 .اجلماعة الكاريبية

ــة الكاريبيــ    ــد اجلماع ــذي ة تؤي ــان ال ــه البي ــل أدىل ب  ممث
 . والصني٧٧ ـلاجنوب أفريقيا نيابة عن جمموعة 

البحــر الكــارييب علــى اتــساعها    بلــدان منطقــة   تــويل 
 وتـرى أـا مـصدر للقلـق         ،للحالة اليت متس كوبا أمهيـة كـربى       

ــاجنواال ــستمرينزع ــاق األ . امل ــم املتحــدة واضــح جــدا   وميث م
الـــسيادة بـــني ساواة يف املـــبالنـــسبة للقـــضايا املتعلقـــة بـــاحترام 

ــة للــ    ــدخل يف الــشؤون الداخلي ــدول، وعــدم الت دول، وحــق ال
الرتاعـــات بالوســـائل  تـــسوية ، والـــشعوب يف تقريـــر املـــصري  

ــدول     ــني الـ ــصداقة بـ ــات الـ ــى عالقـ ــة علـ ــسلمية، واحملافظـ  .الـ
عـضاء يف اجلماعـة الكاريبيـة، تـشكل هـذه          وبالنسبة للـدول األ   

ة عالقاتنـا الدوليـة، ونلتـزم       املبادئ العناصـر الرئيـسية يف ممارسـ       
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مـني العـام الـوارد يف       وحنـيط علمـا بتقريـر األ      . ا التزامـا كـبريا    
ــامالـــذي يتـــضمن قائمـــة مـــثرية لال و، A/61/132الوثيقـــة   هتمـ

مـسألة  مم املتحدة خبصوص    عضاء وهيئات األ  لردود الدول األ  
 .كوبا احلصار على

عضاء يف اجلماعـة الكاريبيـة علـى         الدول األ  لقد ظلت  
ثابتـة يف موقفهـا مـن احلـصار الـذي سـبب لـشعب                 الـسنني  رم

داريـــة إ ترتيبــات  ســـن قــوانني و نإ .كوبــا معانــاة ال توصــف   
 احلــصار تــشديدخــرية ــدف  األ القليلــةجديــدة يف الــسنوات

 فـرض   وما برحنـا نعـارض     . املعاناة  تلك زيادةيؤدي إال إىل     ال
لوطنيــة التــشريعات اتــدابري عقابيــة انفراديــة، وخاصــة، تطبيــق  

 .الدولةتجاوز حدود الذي ي

وتؤكـــد دول اجلماعـــة الكاريبيــــة مـــوقفي جمموعــــة     
 والصني وحركة بلدان عـدم االحنيـاز يف معارضـة تلـك             ٧٧ ـال

ن املـشاركة البنـاءة     هو أ وال يزال موقفنا    . اإلجراءات األحادية 
تزاالن الوسيلتني الوحيدتني املقبـولتني      واملفاوضات السلمية ال  

 . سلم واالستقرار على املدى البعيدلنهوض بالل

 بالـــسكان يف منطقـــة ازدحامـــاوكوبـــا أكثـــر الـــدول  
ــة    البحــر  ــن عملي ــشكل جــزءا ال يتجــزأ م ــدان الكــارييب وت  بل

وتكتسي العالقات الكاريبية مـع كوبـا       . منطقة البحر الكارييب  
 التعــاون النــشط  ســنوات مــنداللــة تارخييــة، ترســخت بفــضل

الــدول األعــضاء يف اجلماعــة ئــت ومــا فت.عدعلــى خمتلــف الــص 
 مـن   واسـعة مع كوبا عـرب طائفـة        عالقات وثيقة تقيم  الكاريبية  

بــرامج التعــاون يف جمــاالت تــشمل التجــارة والرعايــة الــصحية  
اإليـدز وتنميـة    /فريوس نقص املناعة البشرية   ل العاملية   واملكافحة

 .املوارد البشرية

 وكوبـا،   لجماعة الكاريبيـة  وال تزال اللجنة املشتركة ل     
ــك       ــة بتوســيع تل ــادل، ملتزم ــاون املتب ــز التع ــشئت لتعزي ــيت أن ال

 إشـراك   اجلماعة الكاريبيـة  وتواصل  . اجلهود التعاونية وتعميقها  

 علــى الطــرفني بفوائــد ملموســةكوبــا يف شــراكة بنــاءة وتعــود 
 . الكارييب البحر منطقةلصاحل شعوب

جلماعـة  دول ا ال تزال املساعدات اليت تقدمها كوبا ل      و 
ــة ا ــا لكاريبي ــوفري    وغريه ــيني وت ــوظفني طب ــيني م ــق تع عــن طري

الرعايـــة الطبيـــة، متثـــل عالمـــة هامـــة علـــى التزامهـــا بالتعـــاون  
ــي ــة صــغرية    . اإلقليم ــا بوصــفها دول ــصادها  يوكوب ــرض اقت تع

ــة العقــود األربعــة املاضــية،  عــوقصار محلــ  تــثري مــا زالــت طيل
دات يف   على تقـدمي املـساع     غري احملدودة إعجاب العامل بقدرا    

 .رومةاحملخرى األبلدان الجمايل الرعاية الصحية والتعليم إىل 

 تـستفيد مـن تلـك       اجلماعة الكاريبيـة  وما برحت دول     
وخــالل الــسنة املاضــية، اســتفاد آالف مــن مــواطين . املــساعدة

 مــن الربنــامج الكــويب لرعايــة العيــون الــذي اجلماعــة الكاريبيــة
 آالف مــا زال و. جــدارة الربنــامج املعجــزة  عــن يطلــق عليــه  

ــر ــستفيدونن وآخـ ــايل   يـ ــيم العـ ــية يف التعلـ ــنح الدراسـ ــن املـ  مـ
 . والتعليم املهين

وتـــشكل كوبـــا جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن منطقـــة البحـــر   
ــالكــارييب وال مت ــدا ألحــدث ــة  . ل دي وينبغــي أال تتعــرض للعزل

اإلقصاء مـن املـشاركة يف العمليـات اإلقليميـة أو تلـك الـيت                أو
والتـزام ذلـك البلـد      . لكـرة األرضـية   جتري على صعيد نـصف ا     

يـزداد  الكـارييب   البحـر   بالتنمية االجتماعية واالقتـصادية ملنطقـة       
 .وضوحا

اجلماعة الكاريبية تؤكـد مـن جديـد تأييـدها الثابـت            و 
حلق الـشعب الكـويب يف تقريـر مـصريه بطريقـة مفيـدة لتطـوره                

ــصادي  ــاعي واالقت ــروض علــى    . االجتم ويــشكل احلــصار املف
ــا نـــشازا ــا وال خيـــدم أي هـــدف مفيـــد يف القـــرن  كوبـ  تارخييـ

 حالـة التـوتر     اسـتمرار ومل ينجم عنه سوى     . احلادي والعشرين 
يف القلـق واالنزعـاج وعـدم االرتيـاح         وإثارة  بني بلدين جارين    

 . حوض البحر الكارييبمجيع أحناء
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وتتمتع اجلماعة الكاريبية بعالقات ودية مع الواليـات         
 إـــاء تـــهاالـــروح، نناشـــد حكوموـــذه .  األمريكيـــةاملتحـــدة

ــاء    ــة احلــصار واالخنــراط يف حــوار بن ــع  بني ــات م ــع العالق تطبي
ــا ــادرة . كوب  مــصدرا أن تزيــل  مــن هــذا القبيــل ومــن شــأن مب

لتوتر والصراع وأن تعزز بقدر كبري آفاق السالم وتـؤدي إىل          ل
ختفيف حدة الفقـر وحتقيـق التنميـة والتعـاون يف نـصف الكـرة               

 .مريكتانالذي تنتمي إليه األ

ــكويف  ــسياق ذلـ ــد  الـ ــة  دول، تؤيـ ــة الكاريبيـ  اجلماعـ
مضمون مشروع القـرار املعـروض علـى اجلمعيـة العامـة حاليـا              

وسنقاوم بـشدة أي وكـل حماولـة        . وستصوت مؤيدة العتماده  
 .تستهدف تعديله

تأخـذ  : )تكلـم باإلسـبانية  () املكـسيك  (السيد بريوغا  
 رفـضها لتطبيـق     رى مرة أخـ   احلكومة املكسيكية الكلمة لتؤكد   
وتنطلق تلك املعارضة مـن     . تدابري أحادية للحصار االقتصادي   

ــه يف هــذا احملفــل واحملافــل املتعــددة      ــدأ القــانوين، املعتــرف ب املب
ــدابري      األطــراف ــى اســتخدام ت ــشجع عل ــذي ال ي األخــرى، ال

ها يف هـذا    أقسرية بدون رخصة سابقة وفقا لألحكام اليت أنـش        
 .دةالصدد ميثاق األمم املتح

 ات أن فــــرض أي جــــزاء جمــــدداوتؤكــــد املكــــسيك 
 ينبثـق  علـى دول ال ميكـن أن         ةعسكريأو   ةاقتصاديأو   ةسياسي

. اجلمعيـة العامـة   أو  ن قرارات أو توصـيات جملـس األمـن          عإال  
النامجـة عـن    وباملثل، يأسف بلدنا للعواقب اإلنـسانية الوخيمـة         

ــدويل وجيــب  الــيت - تلــك اجلــزاءات    تتعــارض مــع القــانون ال
ــية واحلــــوار اللــــذين ميــــثالن    أال تقــــف يف طريــــق الدبلوماســ

 .الوسيلتني املثاليتني لتسوية الرتاعات بني الدول

ــزال  ــة املكــسيك  وال ت ــزم  حكوم ــا تلت ــذا مبوقفه يف ه
ن احلـصار  أخمتلف وكاالت منظومة األمم املتحدة على أساس    

ت املتحدة على كوبا ميثل سياسـة أحاديـة         ياالذي تفرضه الوال  
رد يـ و. ل التعاون االقتصادي واالجتماعي مع تلك الدولـة  تعرق

 يف التقريـــر الـــذي قدمـــه األمـــني العـــام إىل اجلمعيـــة العامـــة      
(A/61/132) ــرار ــذ القـــ ــشان تنفيـــ ــن   ٦٠/١٢  بـــ ــد مـــ العديـــ

ت يـــااحلـــصار الـــذي تفرضـــه الوالاالعتبـــارات الـــيت تنـــاهض 
 ضـرورة إـاء     بـشأن  سـاحق  وتؤكد وجود توافق آراء      املتحدة
 .العدائيةمارسة هذه امل

ن الضرر الذي سببه احلصار معروف وموثـق جيـدا،          إ 
شــارة إىل النتــائج الـيت توصــلت إليهــا خمتلــف  وال حنتـاج إال لإل 

ــدة   ــم املتحـ ــات األمـ ــاهيئـ ــة   .  وأجهزـ ــت اللجنـ ــد الحظـ وقـ
ــة و  ــا الالتينيـ ــصادية ألمريكـ ــة االقتـ ــارييب  منطقـ ــر الكـ ن أالبحـ

 مـن أربعـة عقـود       أكثراحلصار املفروض على كوبا على مدى       
 احليـــاة االقتـــصادية والـــسياسية كانـــت لـــه آثـــار ســـلبية علـــى 
وتـــذكر منظمـــة األمـــم املتحـــدة  . واالجتماعيـــة لـــذلك البلـــد

حـصار الـذي   للخصوصا اآلثـار الـضارة      ) فاليونيسي(للطفولة  
 احلـصول علـى     علـى  على قدرة كوبا     ت املتحدة ياتفرضه الوال 

حاجـة األطفـال الـذين      العالج املثبط لنمـو اخلاليـا الـذي متـس           
 . إليهيعانون من السرطان

ويــشدد مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة علــى    
احلـدود الوطنيـة    الـيت تتجـاوز     النتائج الكبرية النامجة عن اآلثار      

 على كوبا بسبب تأثري مـصاحل       واشنطنللحصار الذي تفرضه    
ج ووفقــا لربنــام. الواليــات املتحــدة علــى التعــاون عــرب الــوطين 
املفــروض احلــصار األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية، فــان 

 يائيـة كوبا حيد من إمكانية حصول البلد على املواد الكيم        على  
 با سـل  يـؤثر  لتحليه املياه بتكلفة منخفضة، مما        الالزمة واملعدات

 . على البيئة ويضر بالصحة العامة

 مــن جهتــه، يــشدد ،وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  
  املتحـدة  واجههـا منظومـة األمـم     تلصعوبات والقيود اليت    على ا 

ين يف كوبــا، نظــرا الســتحالة   تقيف تنفيــذ براجمهــا للتعــاون الــ   
صنع يف احلــصول علــى املعــدات واملنتجــات األخــرى الــيت تــ      
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 أو اليت ختضع لنظام محاية بـراءات االختـراع          الواليات املتحدة 
 .يف ذلك البلد

ــ  ــا بينوت ــة املكــسيك عالقا ــ حكوم ــددة ة الثنائي  واملتع
ــيت تــنظم        ــانون الــدويل، ال ــادئ العامــة للق ــراف علــى املب األط

 ،ولـذلك . التعايش السلمي واملتحضر بني الدول ذات السيادة      
ــارية   ــا يتعلـــق بالبنـــد  بالكامـــلال تـــزال تلـــك املبـــادئ سـ  فيمـ

كــرر منــذ عــام ومــا فتئــت ت. علينــا مــع مــرور الــزمناملعــروض 
 مـشروع قـرار     كوبـا هوريـة   ، عندما قدمت حكومة مج    ١٩٩٢

 إــاء احلــصار االقتــصادي  بغيــةإىل اجلمعيــة العامــة لتنظــر فيــه  
ــا  ــروض عليهـ ــايل املفـ ــاري واملـ ــذ. والتجـ ــا ،ومنذئـ ــ مـ ت برحـ

املكسيك تصوت لصاحل القرارات اليت اختذا اجلمعية يف هـذا           
 .ن ينتهيأهذا احلصار جيب ف. الصدد

حادية اليت   القوانني األ  بقوة املكسيك   تعارضوباملثل،   
 نــدماج واال، التقــدم احملــرز صــوب املزيــد مــن التعــاون تقــوض

 اتمـع الـدويل      أبلغت عرب آليات شىت،    ولذا، .والتجارة احلرة 
ــوانني  مب ــاهض للق ــا املن ــةوقفه ــيت تتجــاوز  الوطني ــار ال  ذات اآلث

 . على بلدان ثالثة، يف انتهاك للقانون الدويلالوطنيةاحلدود 

قاطعا التعديل الـذي اقترحتـه   وترفض املكسيك رفضا    
 مــن ١٨ه ال يتجاهــل زخــم البنــد أنــســتراليا مــساء أمــس، إذ أ

يبدو كذلك أنه حماولة خطـرية      و بل   ،جدول األعمال فحسب  
تربيــر حــصار اقتــصادي يتعــارض بــشكل صــريح وســافر مــع   ل

 . املتحدةاألممالقانون الدويل واملبادئ الواردة يف ميثاق 

ــة اويف دورة   ــة العامـ ــذه جلمعيـ ــسة  ،هـ ــرة اخلامـ  وللمـ
 رفــع بــشأن تكــرر املكــسيك تأييــدها ملــشروع القــرار  عــشرة،

احلــصار االقتـــصادي الــذي تفرضـــه الواليــات املتحـــدة علـــى    
وقــد حــان الوقــت لترمجــة ذلــك القــرار، الــذي حــصل  . كوبــا

علــى تأييــد يقــارب اإلمجــاع مــن اجلمعيــة العامــة، إىل حقيقــة    
 .واقعة

ــسة   ــة (الرئي ــا مل  ):تكلمــت باالنكليزي ــاك م  يكــن هن
ــراض ــرح،اعتــ ــة    أود أن أقتــ ــاب اإلدراج بقائمــ ــل بــ أن يقفــ

 .ا البنداملتكلمني يف املناقشة املتعلقة ذ

 .مسع اعتراضاأال  

 .تقرر ذلك 

): تكلــم باالنكليزيــة) (ت نــامفييــ (الــسيد لونــغ مينــه 
ن أزجــي الــشكر إىل األمــني العــام علــى أبــادئ ذي بــدء، أود 

ضــرورة إــاء ”املعنــون  ،٦٠/١٢قــرار ن تنفيــذ الأتقريــره بــش
 الواليـات   الـذي تفرضـه   احلصار االقتصادي والتجاري واملـايل      

ويرحـب وفـدي    . )A/61/132 (“املتحدة األمريكية على كوبـا    
 برييـز روك، وزيـر خارجيـة        يببترحيبا حارا بوجـود الـسيد فليـ       

مجهوريــة كوبــا، يف هــذه اجللــسة العامــة الــيت تعقــدها اجلمعيــة  
ــة ــصدد و. العام ــك ال ــد ،يف ذل ــل    نؤي ــه ممث ــذي أدىل ب ــان ال البي

 . والصني٧٧جنوب أفريقيا بالنيابة عن جمموعة ال

أكثــر مــن أربعــة عقــود، مــا بــرح احلــصار  علــى مــدى 
الواليـات املتحـدة    االقتصادي والتجاري واملايل الـذي تفرضـه        

  يعيــق تنميتــها االقتــصادية واالجتماعيــة علــى كوبــا األمريكيــة
ــشدة ــسببا ب ــش، م ــشعب الكــويب   اقم ــدة لل .  وصــعوبات عدي

ـــ  ــا للمعلومـــات ال ــا، جتـــاوزت  ووفقـ ــة كوبـ يت قدمتـــها حكومـ
ضرار االقتصادية املباشرة النامجـة عـن احلـصار الـيت تكبـدها             األ

 العــــام املنــــصرم ويف. بليــــون دوالر ٨٦,١الــــشعب الكــــويب 
 أرقـام   وتلـك . بليون دوالر  ٤,١٠٨ضرار  وحده، جتاوزت األ  

 .تثري اجلزع حقا

 ســلبية آثــاربب مــا يــنجم عــن هــذا احلــصار مــن وبــس 
على مصادر رزق الشعب الكويب وطبيعته املتجـاوزة للحـدود          

ــإ  ــة، ف الواليــات املتحــدة  احلــصار الــذي تفرضــه  ن هــذا الوطني
رفض بـ  ١٩٩٢منـذ عـام      يواجـه  على كوبا ما بـرح       األمريكية

 قــرارا متمــاثال، اختذتــه ١٤ مــرارا ومــن خــاللاتمــع الــدويل 
 .العامة كل عام بأغلبية مطلقةاجلمعية 
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ــت  ــة  وحثـ ــة العامـ ــدة   اجلمعيـ ــات املتحـ ــوالالواليـ  طـ
األعوام األربعة عشر املاضية على إـاء هـذا احلـصار، مؤكـدة             

عـدم التـدخل يف الـشؤون       تساوي الدول يف السيادة، ومبادئ      
البحريــة الداخليــة للبلــدان األخــرى وحريــة التجــارة واملالحــة   

 ســن وتطبيــق دول  اســتمرارلقهــا إزاءالــدوليتني، معربــة عــن ق
 متــس آثارهــا ســيادة دول أخــرى   لقــوانني وتنظيمــات أعــضاء 

 . واليتها القضائيةضمنواملصاحل املشروعة ألشخاص 
 والعديــد مــن اجلمعيــة العامــةعلــى الــرغم مــن حــث و 

ــة، مل   ــة الدولي  احلــصار علــى يــستمراحملافــل واهليئــات احلكومي
فـاذ قـوانني وأحكـام ذات       حاله فحسب بل مت تـشديده عـرب إن        
واحلــصار، .  بــشكل حمــددطبيعــة متجــاوزة للحــدود اإلقليميــة 

ــاىف مــع   ــذي يتن ــدويل   ال ــانون ال ــادئ األساســية للق ــاق املب وميث
 ومنظمة التجارة العاملية، بـات أطـول حـصار يف            املتحدة األمم

ولـن يـسفر متديـده إال عـن املزيـد مـن              .التاريخ علـى اإلطـالق    
ــياق العال ــوتر يف سـ ــدة   التـ ــات املتحـ ــة بـــني الواليـ قـــات الثنائيـ

 والـصعوبات للـشعب الكـويب،       املـشقة وكوبا، وعن املزيد من     
.  النـساء واألطفـال    مثـل وخاصة لتلـك الفئـات األشـد ضـعفا،          

 .وتتطلب هذه احلالة حال عاجال

ن أ  هـو  م نـا  تيـ حلكومة في  املوقف األساسي    لوال يزا  
ديـد نظامهـا     احلـق غـري القابـل للتـصرف يف حت          متتلككل دولة   

. الـــسياسي وطريـــق التنميـــة الـــذي يناســـب ظروفهـــا اخلاصـــة 
ــؤمن  ــامفيبــتوت ــسوية   ن ــة وضــرورة ت  بــني اخلالفــات بإمكاني

وكوبا عن طريق احلوار واملفاوضـات، علـى         الواليات املتحدة 
أســـاس االحتـــرام املتبـــادل، واحتـــرام كـــل منـــهما الســـتقالل   

ن ونعتقـد أ  . تدخل يف شؤونه الداخلية   وسيادة اآلخر، وعدم ال   
بني تطبيــع وتنميــة العالقــات الوديــة بــني هــذين اجلــارين املتقــار

ن خيدم مصاحل شـعبيهما ومـصاحل الـسلم         جغرافيا ال ميكن إال أ    
 .واألمن اإلقليميني والدوليني

ونشجع على اختاذ خطوات يف ذلك االجتاه، والعمـل          
ــشر    ــة ع ــرارات األربع ــروح الق ــذا   ب ــيت اخت ــة  ال ــة العام اجلمعي

 خــذ يف، الــذي ات٦٠/١٢وآخرهــا القــرار  - ذكورة آنفــااملــو
الواليـات املتحـدة     وننضم إىل آخرين يف دعوة       -العام املاضي   
ــة ــايل    إىل  األمريكي ــصادي والتجــاري وامل ــاء حــصارها االقت إ
  .على كوبا

ختــــتم كلمــــيت بالتأكيــــد علــــى أن أوامسحــــوا يل أن  
نـــام  تيـــفي شـــعب مـــشاعر الـــصداقة والتـــضامن الـــيت يكنـــها 

 حكومــة  نــامتوستواصــل فييــ. قــوةللــشعب الكــويب ســتزداد 
 بــذل قــصارى جهــدها  ،وشــعبا، مــع شــعوب وبلــدان أخــرى  

 علـــى التغلـــب علـــى آثـــار  وشـــعبهاملـــساعدة حكومـــة كوبـــا
 .احلصار

يؤيــد  ):تكلــم بالــصينية) (الــصني (الــسيد ليــو زمنــني  
 البيان الذي أدىل بـه ممثـل جنـوب أفريقيـا بالنيابـة            الوفد الصيين 
 . والصني٧٧ـ عن جمموعة ال

 عامـا علـى التـوايل، اختـذت         ١٥على مدى   وكل عام    
 األمــميثــاق  قــرارا حيــث كــل البلــدان، امتثــاال ملاجلمعيــة العامــة

ــادئ ااملتحــدة ــدويل،  ومب ــانون ال ــاء أي   لق ــى إبطــال أو إلغ  عل
الوطنيـــة قـــوانني وتـــدابري ذات آثـــار قانونيـــة تتجـــاوز احلـــدود 

وتنال من املـصاحل املـشروعة       خرى،أ ومتس سيادة دول     للدول
رى ضائية لــدول أخــقــلواليــة الل  اخلاضــعنيللكيانــات واألفــراد

 ولألســف، . البحريــةاملالحــةوتعيــق ممارســة حريــة التجــارة أو 
علـى  املفـروض   االقتـصادي والتجـاري واملـايل       يزال احلصار    ال

 . قائما حىت يومنا هذاكوبا

ــة    ــادل  مي، ويف هــذا العــصر الــذي يتــسم بالعومل ثــل التب
االجتــاه الــسائد يف والتعــاون بــني البلــدان علــى قــدم املــساواة،   

ة  واملاليــة والتجاريــةاالقتــصادييت إقامــة الــروابط  و تــأ.عــصرنا
تــشكل بــأي حــال مــن     صاحل البلــدان كافــة و ال  لــ الطبيعيــة
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و ميثـل احلـوار     . األحوال فـضال يـسبغه بلـد مـا علـى بلـد آخـر              
 .ل وسيلة لتسوية اخلالفات أفضعلى قدم املساواةالقائم 

رض حـصار وجـزاءات      عاما، فُ  ٤٠ زهاءوعلى مدى    
وحقـوق اإلنـسان     على كوبا بذريعة تعزيز الدميقراطية واحلرية     

كـراه بلـد    إن حماولـة    إولكـن مـا هـي احلقيقـة؟ أوال،           .يف كوبا 
 الــذي اختــاره علــى حنــو هآخــر علــى التخلــي عــن مــسار تنميتــ
 احلـصار    فـرض  كومته، عرب مستقل، بل وحىت على اإلطاحة حب     

 األمـــمميثـــاق واجلـــزاءات يـــشكل انتـــهاكا ملقاصـــد ومبـــادئ  
ــدة ــة    املتحـ ــات الدوليـ ــم العالقـ ــية الـــيت حتكـ ــايري األساسـ  واملعـ
وتلك املمارسات ال متت لتعزيز الدميقراطية واحلريـة      .املعاصرة
 .بأي صلة

ــا، إن احلــ   ــا    صاثاني ــى كوب ر واجلــزاءات املفروضــة عل
قليميـــة يف طابعهـــا وهـــي بالتـــايل تنتـــهك  تتجـــاوز احلـــدود اإل

. التجارة الدوليـة وقواعـدها    هداف  القانون واملبادئ الدولية وأ   
 .ا ختالف مبدأ حترير التجارةكما إ

ــد أدى احلــ    ــا، لق ــى   صاثالث ر واجلــزاءات املفروضــة عل
عاقـة وتقييـد جهـود الـشعب الكـويب          إ إىل   خطـري كوبا بـشكل    

 املعيـشة وحتقيـق التنميـة    للقضاء على الفقر وحتـسني مـستويات     
وميثـــل احلظـــر واجلـــزاءات ديـــدا  . االقتـــصادية واالجتماعيـــة

 .خطريا لتمتع الشعب الكويب حبقه يف احلياة ويف التنمية

ــ عامـــا مـــن ا٤٠ايل وتظهـــر احلقـــائق أن حـــو  ر صاحلـ
واجلــزاءات املفروضــة علــى كوبــا مل تــضر مبــصاحل ذلــك البلــد  

د التنميـة علـى    جهـو طـري خ بشكل أعاقوالبلدان األخرى، مما  
ــس   ــدويل فحـ ــصعيد الـ ــادئ    ،بالـ ــالف مبـ ــضا ختـ ــا أيـ ــل إـ  بـ

الدميقراطية واحلرية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان، وبالتـايل    
.  اليت يدعيها البلد املعـين     أهداف السياسات زم بشكل كامل    

ومع أن هـذه الـسياسات تـضر بـاآلخرين، فإـا أيـضا ال تفيـد                 
 .فسههو نالبلد الذي يفرضها 

ــاق       ــا مبقاصــد ميث ــصينية تتمــسك دائم ــة ال إن احلكوم
ــني      ــسيادة ب ــساواة يف ال ــدعو إىل امل ــه وت ــم املتحــدة ومبادئ األم
الدول وعدم تدخل كل بلد يف الشؤون الداخلية للبلـد اآلخـر            

ــة وســيادة القــانون يف العالقــات    إىلوتــسعى ــز الدميقراطي  تعزي
ختتــار، يف ضــوء نــؤمن بأنــه ينبغــي للبلــدان أن  حنــن و. الدوليــة

ظروفهـــا الوطنيـــة املعينـــة، أنظمتـــها الـــسياسية واالقتـــصادية      
ونرى أن اخلالفات والرتاعات    . تنميتهاواالجتماعية وأسلوب   

بــني الــدول ينبغــي أن حتــل مــن خــالل احلــوار والتعــاون علــى   
 .أساس املساواة واالحترام املتبادل

ونظرا لكل ذلك، فان احلكومة الصينية تعـارض بقـوة      
املفروضــة واجلــزاءات  االقتــصادي والتجــاري واملــايل  صاراحلــ

خــذ البلــد املعــين خطــوات ملموســة، ونأمــل أن يت. علــى كوبــا
ن يقــوم بــإجراء   وأن ينخــرط يف حــوار بــدال مــن ااــة،    وأ

ن  بــدال مــن فــرض احلظــر واجلــزاءات، وأاتــصاالت وتبــادالت
.  ذات الـــصلة لألمـــم املتحـــدة بـــدون تـــأخري تينفـــذ القـــرارا

ن الصني تؤيد مشروع القرار الـذي قدمتـه كوبـا يف       إالتايل ف وب
 .إطار البند احلايل يف جدول األعمال

تكلـم  ) (الواليات املتحدة األمريكيـة    (السيد غودارد  
ــة ــات    ): باالنكليزي ــذي تفرضــه الوالي ميثــل احلظــر التجــاري ال

ال يـتم عرضـه   أاملتحدة على كوبا مـسألة ثنائيـة ولـذلك ينبغـي      
 لنظهـــر دعوتنـــا وحنـــن نبقـــي احلـــصار. ة العامـــةعلـــى اجلمعيـــ

ــع      ــسياسية جلميـ ــصادية والـ ــة االقتـ ــة احلريـ ــستمرة إىل كفالـ املـ
 بغيـــة أن تـــذهب فوائـــد مبيعـــات ونبقـــي احلـــصار. الكـــوبيني

الواليات املتحـدة مـن األغذيـة واألدويـة إىل الـشعب الكـويب،              
 .وليس إىل القادة احملظوظني

ر صا أن احلـ   ةزاعمـ مشروع القـرار    لقد عرضت كوبا     
 باســتهزاء مــن  وطالبــتيــؤثر ســلبيا علــى الــشعب الكــويب،     

يـة املتمثلـة يف     اجلميع جتاهـل حقيقـة أن سياسـة احلكومـة الكوب          
حلقـوق اإلنـسانية واالقتـصادية وحقـوق        احلرمان املـستمر مـن ا     
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 عامــا متثــل ٤٧العمــل واحلقــوق الــسياسية لــشعبها ألكثــر مــن 
غـري أن   . الـشعب الكـويب   املصدر احلقيقي لآلثار الـسلبية علـى        

احلكومة الكوبية تطلب من األعضاء التصويت للوم الواليـات         
 .نفسهااملتحدة على إخفاقات كوبا 

ر صا احلـ  صـحيح إن مشروع القرار يلـوم بـشكل غـري           
التجاري الذي تفرضه الواليات املتحدة علـى الـصعوبات الـيت         

 حكومـة كوبـا مـن مـسؤولية         يواجهها شعب كوبا، مع إعفـاء     
، الـيت متنـع حـق الـشعب الكـويب يف األجـر املنـصف،                سااسيا

ويف متلك وإدارة العمل التجاري، ويف شراء وبيع املمتلكـات،          
ــه    ــة التعــبري عــن آرائ ــات، ويف حري ــة تكــوين اجلمعي . ويف حري

وخلصت اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر           
وبــا أن تــشجع الكــارييب التابعــة لألمــم املتحــدة إىل أن علــى ك 

فرص األعمال التجارية الصغرية بغية إنعاش االقتصاد الكـويب،    
ــول    ــة رفـــضت قبـ ــة الكوبيـ ــن احلكومـ ــة إىلولكـ ــوع احلاجـ  نـ

 احلر اليت من شأا أن توفر الفـرص         قتصاد السوق إصالحات ا 
 .للشعب الكويب

كما أن مشروع القرار املقدم اليوم يدعي بشكل غري          
 الواليــات املتحــدة يــشكل   ر الــيت تفرضــه صا أن احلــصــحيح

ي تفرضـه   ذر الـ  صان احلـ  ويف الواقـع، إ   . اكا حلريـة املالحـة    انته
الواليــات املتحــدة ال مينــع بقيــة العــامل مــن التجــارة مــع كوبــا    

. تزويــد كوبــا بإمكانيــة احلــصول علــى األغذيــة أو األدويــة  أو
، منحــت  ١٩٩٢ن الواليــات املتحــدة، منــذ عــام    أالواقــع، و

 باليـــني دوالر يف شـــكل مبيعـــات ٥,١تـــراخيص ألكثـــر مـــن 
ومــنح لألدويــة واملعــدات الطبيــة للــشعب الكــويب، ومــا قيمتــه  

 باليـــني دوالر مـــن الـــسلع الزراعيـــة يف األعـــوام ٨أكثـــر مـــن 
ــية ــاين . املاضـ ــشرين الثـ ــوفمرب /ويف تـ ــيس  ٢٠٠٥نـ ــد رئـ ، أكـ

األغذيــة أن الواليــات املتحــدة هــي  الوكالــة الكوبيــة الســترياد 
 .لكوباكرب مورد لألغذية أ

ي ذر الـــصاوإذا أرادت احلكومـــة الكوبيـــة إـــاء احلـــ  
ــها وهــو    : تفرضــه الواليــات املتحــدة، فهــي تعلــم املطلــوب من

إجــراء اإلصــالحات الــيت تفيــد الــشعب الكــويب، مثــل إجــراء    
انتخابـــات حـــرة وعادلـــة واقتـــصاد مفتـــوح ونقابـــات مهنيـــة   

ويف . مــستقلة وحريــة الــصحافة، علــى ســبيل املثــال ال احلــصر 
ــا ــى تلــــك   ٢٠٠٢م عــ ــوش أن رده علــ ــرئيس بــ ، أوضــــح الــ

كـونغرس  الاإلصالحات امللموسة سيتمثل يف بـذل مـسعى مـع       
 بغية ختفيف القيود املفروضـة علـى التجـارة والـسفر            األمريكي

ــابــني الواليــات املتحــدة   ولكــن، مــضت أربعــة أعــوام  . وكوب
تستجب احلكومة الكوبية لتحدي احلرية إال بـسجن قـادة           ومل

 .سان وأعضاء النقاباتحقوق اإلن

ر الذي تفرضـه الواليـات      صاويلوم مشروع القرار احل    
ب الكــويب، ولكنــه  املتحــدة علــى التــأثري الــسليب علــى الــشع     

ر الذي تفرضه احلكومة الكوبيـة ذاـا علـى          يشري إىل احلصا   ال
ــعبها ــو حـــ  - شـ ــدة   صاوهـ ــم املتحـ ــي األمـ ــع حـــىت حمققـ ر مينـ

ــا واحملققـــني الـــدوليني حلقـــوق اإلنـــسان مـــن   الـــسفر إىل كوبـ
ومـــشروع القـــرار . واالجتمـــاع حبريـــة مـــع الـــشعب الكـــويب 

 .ريدين ذلك احلصا ال

ــد حــق الــشعب الكــويب يف      إن الواليــات املتحــدة تؤي
تقريــر مـــصريه حبريـــة مـــن خـــالل انتقـــال حقيقـــي إىل احلريـــة  

ــصادية  ــسياسية واالقت ــارات خوســي  . ال ــشري إىل عب ــاريت، ون ه م
إن االضـطهاد  ” الـذي قـال   “El Apostol”املعروف بـاحلواري 

 .“وحده هو الذي خيشى املمارسة الكاملة للحرية

وسنــصوت معارضــني ملــشروع القــرار ونناشــد مجيــع    
الوفود الـيت تؤيـد حـق الـشعب الكـويب وانتقالـه إىل احلريـة أن                 

وينبغــي أن نوجــه رســالة واضــحة إىل احلكومــة . حتــذو حــذونا
ــة مفادهــا أن الــ  ــاة شــعب الكوبي ــسبب معان ــيس  ذي ي ــا ل  كوب

ــاحرمــان ر بــل هــو  احلظــ حلقــوق األساســية   شــعبها مــن ا كوب
 .إلنسانل
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مـرة  ): تكلـم باالنكليزيـة   ) (إندونيـسيا  (السيد أتيانتو  
أخرى، كان علينا أن تنـاول مـسألة إـاء احلـصار االقتـصادي              

ــا    ــى كوب ــروض عل ــايل املف ــذه  . والتجــاري وامل وإذ ننظــر يف ه
عرب عنها ممثـل جنـوب أفريقيـا    املسألة، فإننا نؤيد اآلراء اليت أ   

 . والصني٧٧بالنيابة عن جمموعة الـ 

ــره      ــى تقريـ ــام علـ ــكر األمـــني العـ ــوا يل أن أشـ وامسحـ
وهو يعـرض آراء الـدول      . A/61/132الشامل الوارد يف الوثيقة     

األعضاء، اليت تعرب باإلمجاع عن رفضها ومعارضتها لتطبيـق         
اليـــة حـــصار اقتـــصادي وجتـــاري ومـــايل أحـــادي يتجـــاوز الو

 .الوطنية للدول على كوبا

ــسألة        ــذه امل ــن ه ــد م ــدمي العه ــسيا الق ــف إندوني وموق
معروف جيدا، وهو يقـوم علـى املبـدأ القائـل إن تطبيـق تـدابري        
اقتـــصادية وجتاريـــة أحاديـــة تتجـــاوز الواليـــة الوطنيـــة للـــدول  

فمـن  . يتناقض مع ميثاق األمم املتحدة وينتهك القانون الدويل    
ــرا  ــضا احتـ ــشؤون   الواجـــب أيـ ــدخل يف الـ ــدم التـ ــادئ عـ م مبـ

الداخليــة للبلــدان واحتــرام حريــة التجــارة واملالحــة الــدوليتني   
 .وااللتزام ما

إن تطبيق احلصار االقتصادي والتجاري يـسبب آثـارا          
وخيمــة يف احليــاة االقتــصادية واالجتماعيــة لألبريــاء، وخاصــة  

ا فهــذه التــدابري تــشكل أيــضا عائقــا رئيــسي . النــساء واألطفــال
حيول دون التمتع الكامل لدولة ذات سيادة وشـعبها بـاحلق يف     

ومتثــل هــذه التــدابري كــذلك انتــهاكا حلقــوق اإلنــسان . التنميــة
باعتبــار أن احلــق يف التنميــة مــن احلقــوق األساســية لإلنــسان،   
فضال عن أـا تقـوض احلقـوق املدنيـة والـسياسية، فـضال عـن                

 .يةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف

وهــذه احلالــة ال تتفــق مــع روح الــشراكة العامليــة مــن   
أجل التنمية اليت أرسـاها إعـالن األلفيـة وتوافـق آراء مـونتريي              

ــذ   ــسربغ للتنفي ــة جوهان ــا يف    . وخط ــة، أكــد قادتن ــي احلقيق فف
 عزمهم علـى ضـمان التحقيـق        ٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعام     

قاصـــدها الكامـــل ويف الوقـــت املناســـب ألهـــداف التنميـــة وم 
وموقـف  . فيها األهداف اإلمنائية لأللفية للقضاء على الفقـر        مبا

 .إندونيسيا ينسجم مع مظاهر التضامن العاملي تلك

واستنادا إىل تلك املبادئ، ستصوت إندونيسيا مؤيـدة         
ــرار   ــشروع القـ ــصار    A/61/L.10ملـ ــاء احلـ ــرورة إـ ــشأن ضـ  بـ

املتحـدة  االقتصادي والتجاري واملايل الـذي تفرضـه الواليـات          
ويف هــذا الــشأن، نريــد أن نؤكــد مــرة . األمريكيــة علــى كوبــا

أخرى أن استمرار احلصار االقتصادي والتجاري واملـايل علـى          
كوبا لن يـسهم إال يف إبقـاء حالـة التـوتر الـشديد بـني البلـدين             

وهـــذا بالتأكيـــد لـــن يـــساعدنا كـــثريا يف الوفـــاء  . املتجـــاورين
 ميثـــاق األمـــم املتحـــدة بالتزاماتنـــا بـــاحترام مقاصـــد ومبـــادئ 

ــر     ــهما لعــامل أكث والقــانون الــدويل، ومهــا ركيزتــان ال غــىن عن
وإزاء حـــاالت كهـــذه، ال يكـــون . ســـالما وازدهـــارا وعـــدال

 .للدميقراطية سوى حيز حمدود للتطور

أعطــي الكلمــة اآلن ): تكلمــت باالنكليزيــة (الرئيــسة 
دمي ملعايل السيد فيليب برييث روكيه، وزير خارجية كوبـا لتقـ          

 .A/61/L.10مشروع القرار 

ــسيد برييــث   ــهال ــا ( روكي ــم باإلســبانية ) (كوب ): تكل
هذه هي املناسبة اخلامـسة عـشرة علـى التـوايل الـيت تقـدم فيهـا              

ضرورة إـاء   ”كوبا إىل اجلمعية العامة مشروع القرار املعنون        
احلصار االقتصادي والتجاري واملـايل الـذي تفرضـه الواليـات           

وإننـا نفعـل ذلـك دفاعـا عـن          . “ية علـى كوبـا    املتحدة األمريك 
حقــوق الــشعب الكــويب، بــل ودفاعــا عــن حقــوق الــشعب        

 .األمريكي وحقوق الشعوب املمثلة يف اجلمعية هذه

إن احلــرب االقتــصادية الــيت تــشنها الواليــات املتحــدة   
على كوبا، وهي أطول وأشرس حرب عرفت على اإلطـالق،          

وتــشكل خرقــا . ادةتــصلح ألن تكــون عمــال مــن أعمــال اإلبــ 
فعلـى امتـداد    . صارخا للقـانون الـدويل وميثـاق األمـم املتحـدة          

ـــ ــات    ٤٨ ال ــذي تفرضــه الوالي ــا املاضــية، أدى احلــصار ال  عام
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املتحــــدة إىل أضــــرار اقتــــصادية لكوبــــا تزيــــد قيمتــــها علــــى  
فسبعة من كل عشرة كـوبيني، عاشـوا منـذ        . بليون دوالر  ٨٦

 احلصار الذي حيـاول أن      والدم، وهم يعانون ويكابدون آثار    
 . يهزمنا باجلوع واملرض

واحلصار مينع كوبا من التجارة مع الواليـات املتحـدة           
إنه مينعها من تداول دوالر الواليـات       . واستقبال السياحة منها  

املتحدة يف معامالا اخلارجيـة ومـن احلـصول علـى اعتمـادات             
ــدة      ــات املتحـ ــصارف الواليـ ــع مـ ــات مـ ــدخول يف عمليـ أو الـ

إنــه ال يــسمح للبنــك الــدويل أو . فروعهــا يف بلــدان أخــرى أو
مــصرف التنميــة للبلــدان األمريكيــة إعطــاء كوبــا أي قــرض       

 . كان متواضعا ولو

وما هو أفدح من ذلـك أن حـصار الواليـات املتحـدة              
ــدان      ــا مــع البل ــة علــى عالقــات كوب يفــرض أحكامــه اإلجرامي

 .األخرى اليت تتكون منها هذه اجلمعية العامة

قد رأينـا كيـف أن ممثلـي حكومـة الواليـات املتحـدة              ل 
 نفــس األكاذيــب -كــرروا مــرة أخــرى نفــس الــذرائع الزائفــة 

إــا كذبــة حــني يقولــون إن هــذه  . كمــا يف الــسنوات املاضــية
مـــسألة ثنائيـــة، وحـــني يقولـــون إن كوبـــا تـــستطيع أن تتـــاجر 
وتشتري يف بلـدان أخـرى مـا ال تـستطيع شـراءه يف الواليـات                

، وحني يقولـون إن الواليـات املتحـدة ال تطـارد سـفن              املتحدة
بلدان أخرى حتاول ايء إىل كوبـا، وحـني يقولـون إن كوبـا             

وإنــين أكــرر علــى مــسامع منــدوب  . تــستخدم احلــصار ذريعــة
ــسنوات املاضــية     ــل يف ال ــا قي ــات املتحــدة م ــت : الوالي إذا كان

ــة،       ــستخدم احلــصار ذريع ــا ت ــرى أن كوب ــات املتحــدة ت الوالي
ــا ــها برفــع احلــصار؟ ملــاذا       فلم ــذه الذريعــة من ذا ال تــسحب ه
ترفــع الواليــات املتحــدة احلــصار إذا كانــت تــرى أن كوبــا   ال

 تستخدمه ذريعة لتربير فشلها؟

إن احلصار مينع كوبا من التجارة مـع شـركات قائمـة             
يف دول أعــضاء، ولــيس مــع مؤســسات يف الواليــات املتحــدة   

 هـــي فـــروع فحـــسب، بـــل مـــع مؤســـسات يف دول أعـــضاء،
كمــا أن الــسفن الــيت ترفــع . ملؤســسات مــن الواليــات املتحــدة

ــات      ــوانئ الوالي ــها التوجــه إىل م ــدان أعــضاء ال ميكن أعــالم بل
ــا       ــن كوب ــضائع م ــسابق ب ــت يف ال ــد محل ــت ق املتحــدة إذا كان

كان ذلك هو قـانون توريـشيلي الـذي وقعـه الـرئيس             . إليها أو
 .١٩٩٢بوش األب عام 

حــدة مينــع أيــضا الــشركات يف  وحــصار الواليــات املت 
بقية أحناء العامل، تلك اليت يف بلدانكم، أيها األعضاء الـزمالء،           
مــن أن تــصدر إىل الواليــات أي منتجــات حتتــوي علــى مــواد   
خام كوبية، كمـا مينعهـا مـن أن تـصدر إىل كوبـا منتجـات أو          

ــر مــن     ــى أكث ــوي عل ــات  ١٠معــدات حتت ــة مــن املكون  يف املائ
فاحلصار يالحـق األعمـال     . قيقة املسألة تلك هي ح  . األمريكية

التجارية يف البلـدان األخـرى ولـيس أعمـال الواليـات املتحـدة            
واآلخــرون مــن مــواطنيكم، أيهــا األعــضاء الــزمالء،  . وحــدها

الــذين يريــدون االســتثمار يف كوبــا، يتعرضــون هــم وعــائالم 
ــاهلم إىل الواليـــات املتحـــدة، بـــل وقـــد    للتهديـــد بـــرفض إدخـ

ذلـك  . احملاكمة أمام احملـاكم يف الواليـات املتحـدة        يساقون إىل   
 .١٩٩٦ بريتون لعام -هو قانون هيلمز 

. ولن أضرب أمثلة ال حصر هلا إلثبات صدق ما قلتـه           
، مـع تعليقـات     )A/61/132(فاألمني العام أصدر تقريـرا شـامال        

 وكالــة ومنظمــة دوليــة، يكــشف بــصورة ٢٠ بلــدا و ٩٦مــن 
يت يفرضـها احلـصار علـى حيـاة         واضحة املصاعب والعقبات الـ    

 .الشعب الكويب وتنميته

ونرى أنه من املهم إبالغ اجلمعيـة العامـة خبطـة إعـادة              
، مث  ٢٠٠٤مـايو   /غزو كوبـا الـيت أقرهـا الـرئيس بـوش يف أيـار             

ــوز   ــه /جــرى حتــديثها يف مت ــا بوضــوح   . ٢٠٠٦يولي وجنــد فيه
قد تفعله حكومة الواليات املتحـدة يف بلـدنا إذا اسـتطاعت       ما

ــرئيس الواليــات  . وضــعها حتــت ســيطرا يومــا مــا   ــسبة ل فبالن
املتحدة، فإن األمر األهم هو إعـادة مجيـع املمتلكـات يف كوبـا      
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وهـــذا قـــد يـــشمل، مـــثال، مـــصادرة . إىل أصـــحاا الـــسابقني
ــك       ــذين ميلكــون تل ــزارعني ال ــات اآلالف امل ــن مئ األراضــي م

ــادة      ــرادا أو تعاونيــات، إلع نظــام األراضــي يف كوبــا اآلن، أف
امللكيات الكبرية إىل سابق عهده وهذا بدوره قـد يعـين إجـالء       
املاليــني مــن املُــالك الكــوبيني مــن بيــوم إلعــادة ممتلكــام أو  

 .أراضيهم إىل مدعي ملكيتها السابقني

ويــصف الــرئيس بــوش هــذه اإلجــراءات بأــا عمليــة    
ــة      ــة حلكوم ــسيطرة الكامل مــستعجلة ينبغــي أن تكــون حتــت ال

 اليت قد تـشكل هلـذه األغـراض مـا يـسمى          - املتحدة   الواليات
 .“صحاا السابقنيأجلنة إعادة حقوق امللكية إىل ”

 جلنــة دائمــة تابعــة  -وقــد يــتم إنــشاء هيكليــة أخــرى   
حلكومــة الواليــات املتحــدة مــن أجــل إعــادة البنــاء االقتــصادي 
يف كوبا، تدير هناك عملية تنفيذ برنامج مواءمة ليربايل شـديد           

ــصرا ــيم    الـ ــدمات التعلـ ــة خلـ ــصة جاحمـ ــشمل خصخـ ــد يـ مة، قـ
كمـا قـد    . والصحة، وإلغاء نظام الضمان والرعاية االجتماعيـة      

ــى      ــرض علــ ــويض، وتعــ ــد والتعــ ــتحقاقات التقاعــ ــى اســ تلغــ
املتقاعــدين فرصــة العمــل يف أعمــال البنــاء كجــزء يف إطــار مــا  

 .يسمى هيئة املتقاعدين الكوبيني

 لــن يكــون مــن ويعتـرف الــرئيس بــوش يف اخلطــة بأنـه   
لــذا، فقــد أعطــى تعليمــات لــوزارة . الــسهل تطبيقهــا يف كوبــا

اخلارجيــة بإنــشاء جهــاز قمعــي كأولويــة مباشــرة، نتــصور أنــه  
سيتم تدريبه على تقنيات اخلنق الوحشية اليت ال يعتربها نائـب           
الــرئيس تــشيين تعــذيبا، للقــضاء علــى مقاومــة الــشعب الكــويب 

ستكون هناك قائمة طويلـة مـن       وبات معروفا أنه    . اليت ال تلني  
 .الكوبيني الذين سيحاكمون ويعذبون ويذحبون

وتنظــر اخلطــة حــىت يف إنــشاء مركــز رئيــسي لتبنــي        
األطفال، لتسليم عائالت يف الواليات املتحدة وبلـدان أخـرى          
ــال أو    ــاؤهم أرواحهــــم يف القتــ ــيفقد آبــ األطفــــال الــــذين ســ

 والوحــشي وهــذا الربنــامج املــشبوه. يــصبحون ضــحايا للقمــع

ــدمريه وغــزوه، ســتديره       ــد بعــد ت ــادة اســتعمار بل ــه إلع بأكمل
شخصية مت تعيينها وحتـددت وظيفتـها الغريبـة، وهـي تعيـد إىل           

إنـه  . “ق انتقـال كوبـا    منـس ”ذاكرتنا اسم بول برمير، وعنواا      
رجل يدعى كالـب مـاك كـاري، سـجله الالفـت الوحيـد هـو                

أصــل كــويب، صــداقته الوثيقــة مــع جمموعــات اإلرهــابيني مــن   
الذين ال يزالون يدبرون وينفذون من ميامي مـؤامرات اغتيـال           
وأعمال ختريب جديدة ضد كوبا، يف ظـل إفـالت كامـل مـن              

 .العقاب

وتلك هي اموعات نفسها الـيت تطلـب مـن الـرئيس          
بــوش اإلفــراج عــن اإلرهــايب لــويس بوســادا كــاريليس العقــل   

اك مخـسة كـوبيني     املدبر لتفجري طائرة ركاب كوبية، بينما هنـ       
شــجعان مكــافحني ضــد اإلرهــاب مــا زالــوا خيــضعون لــسجن 

 .١٩٩٨طويل وقاس يف الواليات املتحدة منذ عام 

وبعد مـضي سـنتني علـى بـدء نفـاذ تلـك اخلطـة، نفـذ               
وعليـــه، فرضـــت قيـــود جديـــدة وأكـــرب مـــن  . معظمهـــا فعـــال

ــا     ــوم ـ ــا الـــيت يقـ ــة إىل كوبـ ــارات العائليـ ــابقاا علـــى الزيـ سـ
واألمريكيـون الـذين    .  املقيمون يف الواليـات املتحـدة      الكوبيون

ــسوة    ــضايقات بقـ ــوا للمـ ــا تعرضـ ــافروا إىل كوبـ ــالل . سـ وخـ
 شـخص بتهمـة   ٨٠٠السنتني املاضيتني، جرى تغرمي أكثر مـن        

ومت فــــرض قيـــود إضــــافية علـــى إرســــال   . الـــسفر إىل بلـــدنا  
وأوقفــــت فعليــــا التبــــادالت . التحــــويالت املاليــــة إىل كوبــــا

، ٢٠٠٤ومنــذ عــام . الثقافيــة والعلميــة والرياضــيةاألكادمييــة و
 . شركة على خرقها املزعوم للحصار على كوبا٨٥عوقبت 

وجرى تكثيف القيود املـشددة علـى املعـامالت املاليـة        
وكانــت هنــاك أيــضا نتــائج ملموســة لعمــل . والتجاريــة لبلــدنا

فريــق التثبــت مــن األرصــدة الكوبيــة يف التعقــب احملمــوم لكــل  
 .أنه دفعات مالية من كوبا أو إليها يف العامل كلهشيء يبدو 

وبالترادف مع تـشديد احلـصار، أقـر الـرئيس بـوش يف             
 مليـــون دوالر أخـــرى تـــدفع  ٥٩ اعتمـــاد ٢٠٠٤مـــايو /ايـــار
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لـــذلك العـــدد القليـــل مـــن مرتزقتـــه واحملـــبطني يف كوبـــا بغيـــة  
اختالق معارضة داخلية غري موجودة وتغطيـة نفقـات محـالت         

ولكـن  . ذاعـي وتلفـازي غـري قـانوين ضـد كوبـا           دعائية وبـث إ   
ـــر       ــوش أن الوقــت مي ــرئيس ب ــل، وأدرك ال ــال طائ ــه ب ذلــك كل
ســريعا وأنــه ال يــستطيع الوفــاء بوعــده للمجموعــات الكوبيــة   

فمتاعبه احمللية واخلارجية كانت وال تـزال      . املتطرفة يف فلوريدا  
تتزايــد، وكوبــا االشــتراكية كانــت وال تــزال صــامدة ال تلــني، 

، أضـــاف الـــرئيس بـــوش تـــدابري ٢٠٠٦يوليـــه / متـــوز١٠ ويف
 .جديدة إىل خطته

ومن اجلوانب البـارزة هلـذا التلفيـق اجلديـد الـذي يقـع         
ــه يــشتمل علــى مرفــق ســري، يــنص علــى    ٩٣يف   صــفحة، أن

ــا مل يعلــن عنــها، وكمــا يوضــحون، فلــن     إجــراءات ضــد كوب
ــق      ــباب تتعلــ ــة وألســ ــق بفعاليــ ــىت تتحقــ ــها حــ ــشف عنــ يكــ

 .ينالوط باألمن

ــؤامرات جديـــدة     ــراءات مـ هـــل ستـــشمل تلـــك اإلجـ
الغتيال زعماء كـوبيني، أو املزيـد مـن األعمـال اإلرهابيـة، أو              
اعتداء عسكري؟ ومن على هذه املنصة، وأمام اجلمعية العامـة          
اليــوم، نتحــدى الــرئيس جــورج دبليــو بــوش أن يكــشف علنــا 
مضمون تلك الوثيقة، وهو ما مل يفعله حىت اليـوم، إن كانـت             

 .لديه الشجاعة للكشف عنها

وتشمل هـذه اخلطـة، بطبيعـة احلـال، ختـصيص أمـوال              
ويف غــضون هــذه الفتــرة، ســتبلغ األمــوال املخصــصة  . إضــافية
 مليـون  ٢٠ مليون دوالر خـالل سـنتني، ومـا ال يقـل عـن              ٨٠

.  وإىل األبــد-دوالر ســنويا إىل حــني تهــزم الثــورة الكوبيــة     
ذاعيـة والتلفزيونيـة الـيت تبـث     وهناك أيضا زيـادة يف الـربامج اإل      

ضــد كوبــا، ممــا يعــد انتــهاكا ســافرا ملعــايري االحتــاد الــدويل         
 .لالتصاالت السلكية والالسلكية

وباإلضافة إىل ذلك، تبـذل جهـود مـن جديـد إلنـشاء         
ما يسمى بالتحالف بـني البلـدان لـدعم التغـيري املزعـوم للنظـام               

يــق وخطــة بــوش تركــز بــصورة خاصــة علــى تطب     . يف كوبــا
وهكــذا . احلــرب االقتــصادية علــى كوبــا مــن خــارج أراضــيها 

جيــري إنــشاء آليــات جديــدة لتحــسني اآلليــة الــيت تنفــذ قواعــد 
 .احلصار وجيري اعتماد جزاءات جديدة

ــها، هــي احملاكمــة       ــسبب حداثت ــربز ب ــة ت ــاك عقوب وهن
 بورتـون،   -فالبند الثالث من قانون هلمـز       . اجلنائية للمخالفني 
 قضائية أمام حمـاكم الواليـات املتحـدة ضـد           يأذن برفع دعاوى  

املــستثمرين األجانــب يف كوبــا، وخاصــة ضــد املــستثمرين مــن 
 .مواطين البلدان اليت تؤيد استمرار الثورة الكوبية

ــصرامة       ــضا ب ــة أي ــادة الرابع ــاذ امل وجيــري النظــر يف إنف
ــع ومــن شــأن هــذا  . أشــد ــا   دخــولأن مين ــستثمرين يف كوب امل

  وتستهدف املالحقة القـضائية   .  املتحدة وأسرهم إىل الواليات  
بــــصورة خاصــــة مــــن يــــستثمرون يف التنقيــــب عــــن الــــنفط  

. واســتخراجه، ويف الــسياحة ومعــدن النيكــل والــروم والتبــغ     
ــا ســـمي بفريـــق العمـــل املـــشترك بـــني الوكـــاالت     وأنـــشئ مـ

ــأداة لتعقــــب مبيعــــات النيكــــل    املعــــين بالنيكــــل الكــــويب كــ
ــويب ــرى   الكـ ــواق األخـ ــوق-لألسـ ــدة   ال سـ ــات املتحـ  الواليـ

فحسب، بل ودوائـر األعمـال يف البلـدان األخـرى املمثلـة هنـا           
 .كذلك

وجيري إحكام احلصار على املراسـالت بـني الكنـائس           
األمريكية والكوبية وهناك حظر علـى تقـدمي اهلبـات اإلنـسانية            

 .للمنظمات الدينية الكوبية

لكن هناك حصار من نوع جديد، وافق عليه الـرئيس           
وهو جدير بتعليـق خـاص إذ تـبني الوثيقـة أن الواليـات              بوش،  

املتحــدة ســترفض تــصدير مجيــع التجهيــزات الطبيــة الــيت ميكــن 
أي . استخدامها يف برامج الرعاية الصحية للمرضـى األجانـب        

أن حكومة الواليـات املتحـدة، الـيت مل تـدخر وسـعا مـن أجـل          
 إفــشال بــرامج كوبــا للتعــاون الطــيب الــدويل، تقــر اآلن بــأن       
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مالحقاا قد تبلغ درجة حماولة منع كوبـا مـن شـراء األجهـزة              
 .الالزمة من أي مكان آخر يف العامل

وال بــد يل أن أؤكــد مــرة أخــرى أن احلــصار قــد بلــغ   
حــد حظــر املراســالت واالتــصاالت بــني كنــائس الواليــات       
املتحـــدة وكنـــائس كوبـــا؛ إذ يمنـــع علـــى كنـــائس الواليـــات  

يـــة أو غريهـــا مـــن اإلمـــدادات املتحـــدة إرســـال هبـــات أو أدو
بـل إن احلـصار الـذي       . الالزمة إنسانيا لنظرياا، كنائس كوبـا     

يفرضه الرئيس بوش ضد كوبا قد أعلـن احلـرب علـى كنـائس       
الواليــات املتحــدة والكنــائس الكوبيــة، حمــاوال مقاومــة مــشيئة  

ــرب ــن شــراء      . ال ــا م ــع كوب ــذا احلــصار إىل من ــي ه ــا، يرم ثاني
 .التعاون الطيب الدويلجتهيزات طبية لربامج 

ــا     ــد مــن تقــدمي بعــض املعلومــات األساســية هن . وال ب
، وهــو العــام الــذي قــدم فيــه بعــض األطبــاء ١٩٦٢فمنــذ عــام 

 أي يف اجلزائــر، -الكــوبيني مــساعدات يف اخلــارج ألول مــرة 
 مــن األطبـاء واملمرضـني واملمرضــات   ١٣٢ ٠٠٠قـدم حـوايل   

ــدا١٠٢واملرشـــدين الـــصحيني خـــدمات يف   ويف الوقـــت .  بلـ
 مرشــد صــحي كــويب خــدمام يف   ٣١ ٠٠٠احلاضــر، يقــدم 

ــدا ٦٩ ــهم - بلـ ــاء  ٢٠ ٠٠٠ منـ ــن األطبـ ــاك  - مـ ــى، هنـ  بلـ
 بلـدا، كـثري     ٦٩ مرشد صـحي يقـدمون الرعايـة يف          ٣١ ٠٠٠

 .منها بلدان ممثلة هنا

، أنــشأنا فرقــة طبيــة   ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول١٩ويف  
نــة الــيت متخصــصة يف حــاالت الكــوارث والطــوارئ، إبــان احمل 

حلت مبليونني من السكان الفقراء السود يف جنوب الواليـات          
ــا      ــصار كاترين ــراء إع ــن ج ــة إىل  -املتحــدة م ــار احلكوم  وافتق

وتتــألف هــذه الفرقــة . الــشعور باملــسؤولية وانعــدام حــساسيتها
ــدريب املناســب وجمهــزين   ١٠ ٠٠٠مــن  ــصر، مــدربني الت  عن

هـو هنـري     وهي حتمل اسم شاب أمريكـي،        -بصورة مالئمة   
 يف ريـف كوبـا، بينمـا     ١٨٧٣ريف، الذي ضحى حبياتـه عـام        

ولـــدى إنـــشاء هـــذه . كـــان برتبـــة اللـــواء يف جيـــشنا للتحريـــر

 طبيب كويب مستعدين ملغـادرة      ١ ٥٠٠الفرقة، كان أكثر من     
كوبا قاصدين أشد املناطق دمارا إلنقاذ ماال يعرف عـدده مـن      

ــرئيس بــوش     اســتقبال األرواح الــيت أزهقــت بعــد أن رفــض ال
 .أطبائنا

ــا جمموعــه     ــد عمــل م ــة  ٢ ٥٦٤وق  مــن عناصــر الفرق
ــزال       ــر الزل ــى أث ــة أشــهر يف باكــستان، عل ــدة مثاني ــذكورة مل امل

ــرا الــــذي ــشأوا . ضــ ــدانيا، قــــدمت  ٣٢وأنــ  مستــــشفى ميــ
 مليـون   ١,٨وقـد عـاجلوا     . هبة لتلك الدولـة الـشقيقة      بعد فيما

ويف فتـــرة الحقـــة، قـــدم .  شخـــصا٢ ٠٨٦مـــريض وأنقـــذوا 
ــشأوا   ١٣٥ ــسيا وأنـــ ــساعدات يف إندونيـــ ــا مـــ ــا كوبيـــ  طبيبـــ

. مستشفيني ميدانيني، قدما أيضا إلندونيـسيا علـى سـبيل اهلبـة           
 مـريض وأجـروا     ٩١ ٠٠٠وقد وفر هؤالء األطبـاء العـالج لــ          

وعمــل بعــض األطبــاء الكــوبيني يف  .  عمليــة جراحيــة١ ٩٠٠
ــام       ــريو يف عـ ــل بـ ــوارث، مثـ ــة بكـ ــاطق منكوبـ ــسابق يف منـ الـ

 وســري النكــا وإندونيــسيا ١٩٩٩رتويــال يف عــام ، وف١٩٧٠
ــام  ــام  ٢٠٠٤ع ــال   ٢٠٠٥ وغواتيمــاال يف ع ــى ســبيل املث ، عل
 .احلصر ال

ــن كــل         ــة م ــه اخلالي ــوش يف خطت ــرئيس ب ــو جنــح ال ول
ــع       ــدها املتواضـ ــا جهـ ــدمي كوبـ ــك دون تقـ ــال ذلـ ــسانية حلـ إنـ

 كــثري منــها ممثــل هنــا، يف جمــال والــسخي إىل شــعوب أخــرى،
 .نا وتطورنا فيهيشكك أحد خبربت ال

العمليـــة ” بتنفيـــذ ٢٠٠٤وتقـــوم كوبـــا منـــذ عـــام     
اليت مت يف إطارها إجراء عمليـات جراحيـة ملـا ينـاهز             “ املعجزة
ــن  ٤٠٠ ٠٠٠ ــريض مـ ــو   ٢٨ مـ ــشمل ذلـــك حنـ ــدا؛ وال يـ  بلـ
ومل يكـــن .  كـــويب، جمانـــا، واســـتعادوا إبـــصارهم١٠٠ ٠٠٠

لـى  باستطاعة بلـدنا مبفـرده أن يتحمـل كـل النفقـات املترتبـة ع              
ويف هـــذا الـــصدد، إال أن األطبـــاء والفنـــيني الكـــوبيني . ذلـــك

ــسبيل إلجــراء     ــة ميهــدون ال ــزات الكوبي ــا والتجهي والتكنولوجي
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جراحــات ملليــون مــن ســكان أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر  
 .الكارييب سنويا

ولو جنحـت اخلطـة األمريكيـة يف إعاقـة هـذا املـسعى،               
 مرضــــا ٢٠ مــــن لكــــان عــــدد مماثــــل مــــن املــــصابني بــــأكثر

ــن ــصار      مـ ــى اإلبـ ــدرة علـ ــدوا القـ ــد فقـ ــون، قـ ــراض العيـ . أمـ
الواليات املتحدة تعرف هـذا، لكنـها ال تتخلـى عـن             وحكومة

ــا   ــق كوبــ ــة إىل خنــ ــشنيعة الراميــ ــها الــ ــإنين  . خطتــ ــا، فــ وهنــ
باإلشـــارة إىل الـــذين تجـــرى هلـــم عمليـــات تتعلـــق       أكتفـــي

 باإلبــصار، ناهيــك عــن مئــات املاليــني الــذين يــستفيدون مــن   
بـــرامج الرعايـــة الـــصحية الـــشاملة الـــيت يـــديرها أطبـــاء كوبـــا  

 .األمميون

. وال تقتصر أنشطة كوبا على تقدمي اخلـدمات الطبيـة          
 طالـب طـب     ٤٦ ٠٠٠فهي تقدم حاليـا التـدريب ألكثـر مـن           

 بلــدا مــن بلــدان العــامل الثالــث، إمــا يف  ٨٢مــن الــشباب، مــن 
 .كوبا أو يف بلدام

ن تتـردد يف تعزيـز هـذه        وهـي لـ   . إن كوبا لن تستسلم    
اجلهود اإلنسانية، اليت تنم عن أنه ميكن أن يوجد عامل يـسوده            

والتزام كوبا حبقوق مجيع احملـرومني      . السالم والعدالة والتعاون  
 .يف العامل أقوى من كراهية اجلالدين

إن ماليــــني الكــــوبيني ينتظــــرون اآلن القــــرار الــــذي  
ا وفـود الـدول     وحنـن نطلـب مـنكم، يـ       . ستتخذه هـذه اجلمعيـة    

األعضاء، أن تؤيدوا اليـوم احتـرام حقـوق كوبـا، فهـو احتـرام               
 .حلقوق الشعوب اليت متثلوا أيضا

ــرار     ــدين مـــشروع القـ ــنكم التـــصويت مؤيـ نطلـــب مـ
ضـرورة إـاء احلظـر االقتـصادي والتجـاري واملـايل،            ”املعنون  

وحنـن  . “الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية علـى كوبـا        
 ورؤوســنا عاليـة، بتفــاؤل وثقـة وعلــى أمـل ترديــد    نفعـل ذلـك  

ــا، هــو ســلفيو       ــشدها شــاعر مــن شــعراء جيلن ــيت أن ــات ال األبي
 رودريغز، ألن يف كوبا

 لن ميوت أحد”  

 حياتنا كلها تعويذة جتلب احلظ السعيد”  

  عباءةاإا لن”  

 لن ميوت أحد”  

 نــشيد الــوطن  اآلن، ال شــك، حــني صــار  ”  
 “لناأغنية 

 ]“ دي خريونبريلوديو”من قصيدة اقتباس [ 

وإذا فرضـــوا علينـــا حربـــا، فلـــن يكـــون يف الواليـــات  
املتحــدة مــا يكفــي مــن جنــود للتعــويض عمــا ســيتكبدون مــن  
إصــابات يف بلــد طاملــا قــاوم ومــا فتــئ يعــد دفاعــه ألكثــر مــن   

 .عاما ٤٥

ــشروع        ــدمي م ــد تق ــه عن ــذي أعددت ــان ال هــذا هــو البي
ه مثيل يف هذه اجلمعيـة يـدفعين        غري أن حدثا مل يسبق ل     . قرارنا

، ١٩٩٢فــألول مــرة منــذ عــام  . إىل إضــافة بــضع مالحظــات 
ــا،     عنــدما بــدأت اجلمعيــة النظــر يف مــسألة احلــصار علــى كوب
حتاول الواليـات املتحـدة نـسف التـصويت عـن طريـق إدخـال               

وبعــد عــدة أســابيع مارســت فيهــا الواليــات املتحــدة   . تعــديل
طيع عكــس اجتــاه التأييــد  ضــغطا غامشــا، أدركــت أــا ال تــست  

فحاولــت . الــساحق الــذي متخــض عنــه مــشروع القــرار هــذا   
عندئذ حمادثة عدد كبري من الوفود حلـضها علـى االمتنـاع عـن              

مث هـددت وفـودا أخـرى وابتـزت غريهـا           . التصويت، وفشلت 
وقررت أخريا أن تقـاطع عمليـة       . لترفضه، وفشلت مرة أخرى   

ألة األساســية، وهــي التـصويت هــذه لتحويــل االنتبــاه عـن املــس  
احلظـــر املفـــروض علـــى كوبـــا، ممـــا يـــشكل انتـــهاكا صـــارخا 
للقـــانون الـــدويل، وقـــررت أن يقـــدم وفـــد اســـتراليا مـــشروع 

 .التعديل املعد يف واشنطن

ــات        ــها الوالي ــيت وزعت ــاط األساســية ال ــا النق ــدي هن ل
نــوفمرب، طالبــة / تــشرين الثــاين٦املتحــدة يــوم االثــنني، املوافــق 



A/61/PV.50  
 

06-60786 15 
 

مل تقدمـه اسـتراليا كتعـديل مقـدم منـها إال مـساء              تأييد تعـديل    
ــاء،   ــس، الثالث ــاين ٧أم ــشرين الث ــوفمرب/ ت ــب أن  . ن ــن الغري وم

يطلـــب وفـــد الواليـــات املتحـــدة يف الوثيقـــة املـــذكورة تأييـــدا 
ــه     ــد تقدمي ــررت بع ــديل مل تكــن اســتراليا ق ــت  . لتع ــد حاول لق

الواليــات املتحــدة محــل أحــد بلــدان االحتــاد األورويب علــى       
فالتمست املـساندة يف بلـدان أخـرى،        . ه، لكنها مل تنجح   تقدمي

وأخـريا، ومـن    . لكنها مل تتمكن من احلصول عليها منها أيـضا        
خالل اتـصال علـى مـستوى رفيـع للغايـة مـن واشـنطن بـوزير                 
خارجيــة اســتراليا، تقــرر أن تقــوم اســتراليا بــدور التــابع الــذي  

 . سيقدم تعديل الواليات املتحدة

تعــديل عــن شــاغل حقيقــي لــدى     فهــل يعــرب هــذا ال   
إنـــه جمـــرد داللـــة علـــى خـــضوعها اخلـــسيس . اســـتراليا؟ كـــال

وعــالوة علــى ذلــك، ال تتمتــع    . حلكومــة الواليــات املتحــدة  
استراليا بالسلطة املعنوية اليت ختوهلـا اإلشـارة إىل حالـة حقـوق             

ــا  ــسان يف كوب ــة    . اإلن ــة مــع إمربيالي ــة اســتراليا متواطئ وحكوم
ــة إــ. الواليــات املتحــدة ــة اجليــب”ا مبثاب ، املــستعدة “إمربيالي

ــاع معلمهــا يف واشــنطن    . دائمــا يف منطقــة احملــيط اهلــادئ التب
وهكــذا نــرى أــا مل تكتــف بالتعــاون مــع الواليــات املتحــدة    
وإرسال قـوات إىل جانـب جيـشها يف حـرب فييـت نـام، الـيت                 
أزهقت فيها أرواح أربعة ماليني فييتنامي، بـل شـاركت مـة            

 جنــدي يف اجتيــاح العــراق، وهــي حــرب ٢ ٠٠٠بــأكثر مــن 
وحـىت اليـوم، ال يـزال يتواجـد         . استباقية، ال شرعية هلـا مطلقـا      

 جنــدي اســترايل يف العــراق ميــدانيا، بــالرغم مــن أنــه   ١ ٣٠٠
ــل، إال    ال ــذا العم ــد ه ــن ســكان    ٢٢يؤي ــة فحــسب م  يف املائ

 .استراليا

ليس للحكومة االسترالية، اليت ختضع سـكان اسـتراليا          
صـــليني لنظـــام فـــصل عنـــصري حقيقـــي، الـــسلطة املعنويـــة  األ

فحكومـة اسـتراليا، الـيت تـدعم مركـز التعـذيب            . النتقاد كوبـا  
التابع للواليات املتحدة يف غوانتانامو، واليت أيدت احملاكمـات         
املــوجزة أمــام حمــاكم عــسكرية ألســرى أخــضعوا للمــضايقات 

 متلـك   والتعذيب هنـاك، مبـا يف ذلـك األسـرى االسـتراليون، ال            
والواليـات املتحـدة أقـل      . سلطة معنوية لتوجيه النقد إىل كوبـا      

لقـد رأينـا مجيعـا الـصور املرعبـة مـن            . منها أهلية للقيـام بـذلك     
ــامو    ــشنيعة مــن غوانتان ــو غريــب، والــصور ال وحنــن . ســجن أب

نعـــرف أـــم مـــا زالـــوا حيتفظـــون بـــسجون ســـرية ويقومـــون  
 وموثــوقي بــرحالت جويــة ســرا، ينقلــون فيهــا أســرى خمــدرين

ورأينا صور إعصار كاترينا املريعة، حـني كـان هنـاك           . األيدي
وبعد كـل   . بشر مصريهم اهلالك ألم من السود، ألم فقراء       

ما نعرفه اآلن، ال جيوز هلذه اجلمعية أن تكـون ضـحية اخلـداع         
 .أو التالعب

ولــــذلك، وباســــم كوبــــا، نطلــــب مــــنكم، ســــيدايت  
قتــراح عــدم اختــاذ إجــراء، وســاديت، أن تــصوتوا أوال مؤيــدين ا

الذي سـنقدمه معارضـة للتعـديل الـذي اقترحتـه اسـتراليا، وأن            
 الــذي A/61/L.10تــصوتوا بعــد ذلــك مؤيــدين ملــشروع القــرار 

 .قدمته كوبا

ذكــر ممثــل الواليــات املتحــدة يف خطابــه أمــام هــذه        
اجلمعية اسم خوسـيه مـاريت املقـدس، رسـول اسـتقالل كوبـا،              

ه ايـد، اسـم رجـل قـال إن احلـرب            وهو بفعله هذا دنـس امسـ      
احملتدمة يف كوبا يف سـبيل االسـتقالل إمنـا انـدلعت ملنـع فـرض                 

ويـشعر  . الواليات املتحدة سيطرا على جزر البحـر الكـارييب        
. وفدي باإلهانـة السـتعمال اسـم خوسـيه مـاريت لتربيـر احلظـر              

وإين أذّكــر اجلمعيــة العامــة، وخاصــة وفــد الواليــات املتحــدة،  
سيه ماريت قال أيضا إن حصون الفكر أكـرب قيمـة مـن             بأن خو 

ــة  ــادق احلجري ــن     . اخلن ــت م ــيت جعل فحــصون األفكــار هــي ال
الشعب النبيل، الكـرمي، الـشعب البطـل الـذي أمثلـه هنـا شـعبا                

 .يقهر ال

أود ): اجلمهوريــة العربيــة الــسورية (الــسيد اجلعفــري 
ــا     ــالدي، ســورية، للبي ــد ب ــالتعبري عــن تأيي ــاين ب ن أن أســتهل بي
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الــذي ألقــاه ممثــل جنــوب أفريقيــا املــوقر بالنيابــة عــن جمموعــة    
 . والصني٧٧ الـ

ــاق األمــم املتحــدة      ــادئ ومقاصــد ميث لقــد أكــدت مب
على حق الـدول يف ممارسـة سـيادا علـى أراضـيها، ويف عـدم                

ــة  ــؤوا الداخليـ ــدخل يف شـ ــم  . التـ ــضاء األمـ ــرض يف أعـ ويفتـ
 ســامهت بــشكل املتحــدة كافــة، ال ســيما الــدول الكــربى الــيت

أساسي يف صياغة امليثاق بعـد أن كانـت قـد امتحنـت بنفـسها       
مـــرارة تـــدخل النازيـــة والفاشـــية يف أمورهـــا وتعـــديهما علـــى 
ســيادا خــالل احلــرب العامليــة الثانيــة، أن حتتــرم ميثــاق األمــم  
املتحــدة أكثــر مــن غريهــا، ألنــه يــشكل دســتور هــذه املنظمــة   

احلظـر األحـادي الطـرف      وملـا كـان     . ومرجعها األول واألخري  
الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية على كوبا، والتـدابري         
اجلديدة الرامية إىل إحكام هـذا احلـصار يتعارضـان مـع امليثـاق              
ومع مبادئ القانون الدويل، خصوصا مبادئ تـساوي الـسيادة          
بـــني الـــدول، وعـــدم التـــدخل يف شـــؤوا الداخليـــة، وحريـــة  

وليتني، فـإن هـذا احلظـر يـصبح، حكمـا،           التجارة واملالحة الـد   
غري قـانوين وال ينـسجم مـع املعـايري الـيت قبلـها اتمـع الـدويل                  

 .للتعامل بني الدول

إن هذا احلصار املفروض على كوبا منذ حـوايل مثانيـة            
وأربعــني عامــا خلــق ســابقة يف التعامــل األحــادي الطــرف بــني 

ا لــشىت الــدول خــارج إطــار القــانون الــدويل كمــا عــرض كوبــ
ــق       ــسياسي، وعم ــاعي وال ــصادي واالجتم ــضرر االقت ــواع ال أن

. معاناة الشعب الكويب، ال سيما األطفال منـهم وكبـار الـسن           
وقد أثر احلصار على اجلهود احلثيثة اليت يبذهلا الشعب الكـويب        

وال يـزال احلـصار يتـسبب يف إحلـاق       . لتحقيق رفاهه وازدهاره  
 مليـار   ٨٦زت خـسائره    الضرر باالقتصاد الكـويب، الـذي جتـاو       

دوالر أمريكـــي، باســـتثناء اخلـــسائر غـــري املباشـــرة الـــيت تقـــدر 
كما أن هذا احلـصار     . بعشرات املليارات من الدوالرات أيضا    

يلحــق الــضرر بالتنميــة االجتماعيــة والثقافيــة للــشعب الكــويب، 
ــهك      ــدة مــن التجــارة؛ وينت ــافع العائ ــه مــن الفــرص واملن وحيرم

 األساسـية وحقـوق اإلنـسان للـشعب         انتهاكا مباشرا احلريـات   
 .الكويب، مبا يف ذلك احلق يف العيش بكرامة واحلق يف التنمية

ويعرب وفد بالدي عن تقديره حلرص كوبـا املـستمر           
على إجراء حوار بناء مع الواليات املتحـدة األمريكيـة لتـسوية           
مجيــع املــسائل اخلالفيــة بــني الطــرفني علــى أســاس املــساواة يف   

حتــــرام املتبــــادل، وعــــدم التــــدخل يف الــــشؤون الــــسيادة واال
الداخليـــة للـــدول، واحتـــرام مبـــادئ ومقاصـــد ميثـــاق األمـــم   

ويـرى وفـد بـالدي أن تطبيـع         . املتحدة، ومبادئ حسن اجلوار   
العالقــات بــني كوبــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة يــصب يف  

وتؤكد سورية علـى حـق الـشعوب يف         . مصلحة شعيب البلدين  
 الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة اختيــار أنظمتــها

 .مبحض إرادا، وفقا ملا تقتضيه الشرائع الدولية

 دولـــة للقـــرار يف دورة العـــام املاضـــي ١٨٢إن تأييـــد  
يؤكد أن اتمع الدويل يف أغلبيته الساحقة يرى ضرورة إـاء           

ويؤكـد أيـضا علـى    . هذا احلـصار اجلـائر املفـروض علـى كوبـا        
ــرورة احتــــ  ــصادية    ضــ ــسياسية واالقتــ ــة الــ ــنظم الوطنيــ رام الــ

واالجتماعية للدول، واليت ختتارها كل دولة مبلء إرادا، ويف          
ونــشري يف هــذا . ضــوء املــصاحل الوطنيــة الــيت تراهــا مالئمــة هلــا 

الصدد إىل إعالن رؤساء دول وحكومات بلدان حركـة عـدم           
 االحنياز، الـصادر عـن قمـة هافانـا األخـرية، الـذي طالـب مـرة                
ــة بإــاء احلــصار      ــات املتحــدة األمريكي ــة الوالي أخــرى حكوم
االقتصادي والتجاري واملايل املفـروض علـى كوبـا مـن طـرف        

كمــا عبــر اإلعــالن عــن قلــق دول عــدم االحنيــاز مــن    . واحــد
ــدابري    ــتمرار التـ ــا، واسـ ــيع احلـــصار املفـــروض علـــى كوبـ توسـ

 .التشريعية اجلديدة اليت تؤدي إىل تشديد هذا احلصار

ــ  ــة     كم ــؤمتر قم ــة يف م ــدان النامي ــاق البل ــشري إىل اتف ا ن
ـــ    والــصني، الــذي عقــد يف قطــر عــام   ٧٧اجلنــوب موعــة ال

، حيث رفـضت هـذه القمـة رفـضا قاطعـا أيـضا فـرض         ٢٠٠٥
كمــا . أي قــوانني وأنظمــة ذات آثــار تتجــاوز احلــدود الوطنيــة
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رفــضت قمــة الدوحــة رفــضا قاطعــا فــرض أي قــوانني تعتمــد    
وأعربت القمة عـن قلقهـا العميـق إزاء         .  قسرية تدابري اقتصادية 

ــار ســلبية علــى      مــا يترتــب علــى اجلــزاءات االقتــصادية مــن آث
ــة يف البلــدان املــستهدفة  ووجهــت القمــة نــداء  . القــدرة اإلمنائي

خاصا باسم مجيع قادة البلـدان الناميـة لرفـع احلـصار املفـروض       
 .على كوبا فورا

ضه الســتمرار لقــد عبــر اتمــع الــدويل مــرارا عــن رفــ 
كمـا عبـر عـن رفـضه     . العقوبات من جانب واحد علـى كوبـا   

ــنته     ــذي سـ ــانون الـ ــالل القـ ــن خـ ــات مـ ــذه العقوبـ ــيع هـ لتوسـ
 بريتـون، الـذي     -الواليات املتحـدة، واملـسمى بقـانون هيلمـز          

يتجــاوز بواليتــه التــشريعات الوطنيــة األمريكيــة لــيمس ســيادة  
بـدأ املـساواة   دولة أخرى تتعامل مـع كوبـا، ممـا يتعـارض مـع م      
كمـا تـدين    . يف السيادة بني الدول ومع مبادئ القانون الدويل       

ــة جتــاه      ــة األمريكي ــسياسات العدائي ســورية التوســيع األخــري لل
ــل      ــن قبـ ــسكرية مـ ــوة العـ ــتخدام القـ ــد باسـ ــرب التهديـ ــا عـ كوبـ

 .الواليات املتحدة األمريكية، مما خيالف ميثاق األمم املتحدة

ملتكـررة يف املاضـي مـن       وعلى الـرغم مـن املناشـدات ا        
 عامــا متتاليــة، مل تتخــذ ١٥قبــل اجلمعيــة العامــة وعلــى مــدى  

حكومة الواليـات املتحـدة األمريكيـة حـىت اآلن أي إجـراءات             
وما زالت تعمـل متعمـدة وبعنـاد        . لتلبية رغبات اتمع الدويل   

على االستمرار يف املوقف اخلاطئ، وتتجاهـل املطالـب العادلـة        
وإضـــافة إىل ذلـــك، أدخلـــت ســـلطات     . للمجتمـــع الـــدويل  

الواليــات املتحــدة تــدابري جديــدة لتــشديد احلــصار علــى تلــك  
كمـا أن تـصرفات وإجـراءات       . الدولة املستقلة وذات الـسيادة    

الواليــات املتحــدة تنــال مــن اســتقالل وســيادة كوبــا ووحــدة   
ــتقرار     ــر السـ ــد مباشـ ــة، يف ديـ ــالمتها اإلقليميـ ــيها وسـ أراضـ

. ارخ لألمـن والـسلم الـدوليني يف العـامل         املنطقة، ويف ديد صـ    
إن جملس األمن واجلمعية العامة مدعوان، بناء على واليامـا،          
إىل اختاذ اإلجراءات الضرورية لوضع حـد لـسياسات احلـصار           
ــة جتــاه     ــة األمريكي ــسياسات العدائي ــصادية وال ــات االقت والعقوب

جوارهــا اجلغــرايف املباشــر، وجتــاه دول أخــرى بعيــدة جغرافيــا   
 .عن الواليات املتحدة األمريكية

ــع      ــزال مجي ويف هــذا الــصدد، يأمــل وفــد بــالدي أن ت
أشكال احلصار املفروضة من قبل الواليات املتحـدة األمريكيـة        
على كوبا، وأن يلقى صوت اتمـع الـدويل، الـذي تعـرب عنـه               
اجلمعية العامـة وغريهـا، احتـرام الواليـات املتحـدة األمريكيـة،             

وانطالقـا مـن ذلـك، فـإن بـالدي سـورية          . مل به والتزامها الكا 
 .ستصوت مؤيدة ملشروع القرار

ــ  ــانال ــد (سيد راغاف ــة ) (اهلن ــم باالنكليزي ــد ): تكل نؤي
 ٧٧ ـــ البيان الذي أدىل به ممثل جنوب أفريقيا باسم جمموعـة ال          

لقد مضى على احلصار واجلزاءات اللـذين تفرضـهما         . والصني
ا ـئـ ـفت من أربعـة عقـود، ومـا      الواليات املتحدة على كوبا أكثر      

ــة يف  اموضـــــــوع ــة العامـــــ  دورة ١٥ للمناقـــــــشة يف اجلمعيـــــ
 .التوايل على

وكــان للحــصار تــأثري علــى اجلهــود الــيت تبــذهلا كوبــا   
وتعزيـز التنميـة    األحـوال املعيـشيـة     للقضاء على الفقـر وحتـسني       

كمـا أعـاق التمتـع الكامـل حبقـوق          . االقتـصادية  -االجتماعية  
ــل ا  ــسان، مث ــذاء، واحلــق يف    اإلن ــة واحلــق يف الغ حلــق يف التنمي

مـستوى  كلها تـُـقـدم بـالرعاية الطبية واخلدمات االجتماعية، و  
 .جيد على الرغم من هذه القيود

وبالنسبة لتأثري احلصار على النظام الـصحي يف كوبـا،           
خلـــصت الرابطـــة األمريكيـــة للـــصحة العامليـــة إىل أن احلـــصار 

ــاة    ــادة املعان ــسبب يف زي ــبرية،  ت ـــة ك ــان   بدرج ــل حرم ــن قبي م
ــاء جراحــات      ــضرورية أو إجــراء األطب ــة ال املرضــى مــن األدوي

احلصار يؤثر علـى   يزال   وال. الالزمـةطبية بدون توفر املعدات     
ــة   ــة الغذائي ــصال املعون ــى    . إي ــضار عل ــأثري احلــصار ال ــصل ت ويت

ــيت حتــول دون شــراء        ــى التجــارة ال ــالقيود عل ــيم ب قطــاع التعل
 .ة الضرورية بأسعار تنافسية أفضلالسلع املستورد
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د احلــصار واجلــزاءات مــن وصــول كوبــا إىل     ـِـــحيـو 
ــا واالســتثمار، كمــا أمــا    األســواق ورأس املــال والتكنولوجي

ميكــن  يتماشــيان مــع نظــم التجــارة املتعــددة األطــراف، وال  ال
املــصاحل ” إىل شــرط االســتثناء بــشأن   اتربيرمهــا حــىت اســتناد  

ــة األساســية  ــام   ا“األمني ــوارد يف االتفــاق الع ملنظمــة التجــارة  ل
 .العاملية بشأن التجارة يف اخلدمات

كوبـــــا ميكـــــن أن تكـــــون ويف الظـــــروف العاديـــــة،  
ــصادينيوالواليــات املتحــدة شــريك  ـــن طبيعيـيـ اقت ــستفيد ـي ن، ي

 مــن األعمــال ارـكبيــقطـــاعا ونفهــم أن . كالمهــا مــن التجــارة
تفادة مـــن الـــسوق ود االســـيـــالتجاريـــة يف الواليـــات املتحـــدة 

 مــن الواليــات  غذيــة ومنتجــات زراعيــة  فاســترياد أ. الكوبيــة
تـستورده    يف املائـة مـن إمجـايل مـا         ١٣مبا يعادل نـسبـة     املتحدة  

الزراعيــة جيــسد تــأثري التــشريع  نتجـــات كوبــا مــن األغذيــة وامل
، والـذي خفـف     ٢٠٠٠ه الواليات املتحدة يف عـام       ـتـالذي سن 

ا فيمــا يتعلــق بتــصدير األغذيــة  اجلــزاءات املفروضــة علــى كوبــ 
 لـبعض التقـديرات، تتـراوح اخلـسارة احملتملـة          ـاووفق. واألدوية

التجاريــة يف الواليــات املتحــدة بــني  ؤســسات الــيت تتكبــدها امل
 . بليون دوالر١٥ بليون و

 القوانني والتـشريعات الـيت       العامة لقد رفضت اجلمعية   
ضت مجيـع أشـكال     كمـا رفـ   يتجـاوز الوالية الوطنيـة،    هلا تأثري   

اجلمعيــة قــرارات حتــث اختــذت و. القــسر االقتــصادي األخــرى
مجيـــع البلـــدان علـــى االمتثـــال للميثـــاق واملبـــادئ الـــواردة يف   
الـــصكوك القانونيـــة، وإىل إلغـــاء أو إبطـــال مجيـــع القـــوانني      

وتـؤثر علـى    آثــار تتجــاوز الواليـة الوطنيــة،         والتدابري الـيت هلـا      
ــيادة دول أخــــرى وعلــــى احلقــــو  ق واملــــصاحل املــــشروعة ســ

للشعوب أو الكيانـات التابعـة لواليتـها، وعلـى حريـة التجـارة              
 ملبدأ عدم التـدخل  ويتعني أن متتثل اجلزاءات  . بحريةواملالحة ال 

بغــــض النظــــر عــــن بــــدأ التناســــب القــــانونيني الــــدوليني، وم
 .منها غرضال

سمة الـيت كـررت معارضـتها لـ       رأي البلـدان    ونتشاطر   
 ،خـارج اإلقلـيم   املتعلقة بامتـداد أثــره إلــى      احلصار االقتصادي 
مبقتـــضى قـــانون الدميقراطيـــة يف كوبـــا لعـــام والتــــي نـُـفـِّــــذت 

 - وقـانون هيلمـز  ) “بقانون تورسيلي ”أو ما يسمى     (١٩٩٢
، اللذين اتسع من خالهلمـا نطـاق احلـصار          ١٩٩٦بريتون لعام   

ال املفــروض خــارج اإلقلــيم ليــشمل الــشركات األجنبيــة، فــض 
 األفرع األجنبية للـشركات التابعـة للواليـات املتحـدة الـيت             عن

 .تتعامل مع كوبا

ــسيد فينافيــــس    ــرئيس، الــ ــة نائــــب الــ ــوىل الرئاســ ر ـتــ
 .)ليختنشتاين(

اهلند، وهي إحدى أكـرب الـدميقراطيات يف        ما فتـئـت   و 
أيـة تـدابري تتخــذها البلـدان مـن جانـب واحــد      تعـارض  العـامل،  

نطـاق  المتــداد   حماولـة   ذلـك أي س سيادة بلد آخر، مبـا يف   ومت
تطبيــق قــوانني بلــد مــا خــارج إقليمــه علــى دول أخــرى ذات    

لتعزيــز املــساعي بــضرورة بـــذل اجلهـــود وتعتقــد اهلنــد . ســيادة
ــة إىل  ـــة الراميـ ــوفري فـــرص   يئـ ــادرة علـــى تـ ــصادية قـ ــة اقتـ بيئـ

وأن علـى اتمـع الـدويل أن        وتقويتها،  متساوية جلميع البلدان    
بذهلا لتـوفري بيئــة خاليـة مــن اجلــزاءات   ـ الـيت يــ يـضاعف اجلهــود 

 .واحلصار

ــة إيــران اإلســالمية   (الــسيد غــرييب   تكلــم ) (مجهوري
بدايــة، يــود وفــدي أن يعــرب عــن تأييــده التــام   ): باالنكليزيــة

 ٧٧ ـللبيان الذي أدىل به وفد جنوب أفريقيا باسـم جمموعـة الـ           
 .والصني

ق عليهـا   فما من شك أن احلصار ينتـهك املبـادئ املتفـ           
اليت حتكم العالقات بني الدول، مثل تساوي الـدول يف     و ادولي

السيادة، وعدم التـدخل يف شـؤوا الداخليـة، وحريـة التجـارة       
وكمـــا كـــرر وفـــدي يف بيانـــات . الدوليـــة واملالحـــة البحريـــة

ســـابقة، ينبغـــي أن تعتـــرب الـــسياسات والتـــدابري االقتـــصادية      
ــق كــربى    ــة اجلانــب عوائ حتــول بــني اتمــع  القــسرية األحادي
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وتتعـارض  . الدويل وسعيه يف سبيل قضاياه ومصاحله املـشتركة   
هذه التدابري مع تعزيز التعاون والشراكات الالزمة لتهيئـة بيئـة           

 .دويلالصعيد المالئمة يستفيد منها اجلميع على 

كمــا أن تقــارير احلكومــة الكوبيــة عــن تــأثري احلــصار    
ــدابري األحاد   ــذه الت ــبني بوضــوح أن ه ــؤدي إىل   ت ــب ت ــة اجلان ي

زيادة التباين يف ميادين الصحة واالقتـصاد والتعلـيم والتـدريب           
. والتجارة والسياحة والطريان املـدين، وحـىت األنـشطة الثقافيـة          

 قراراً متتالياً حىت عام     ١٤اجلمعية العامة لألمم املتحدة     ـاذ  واخت
 .هذه التدابريإزاء رد فعل اتمع الدويل بـر عـن  يع٢٠٠٥

القرارات مجيـع الـدول إىل االمتنـاع عـن          تلـك  وتدعو   
تطبيق قوانني وتدابري من هذا النوع واختاذ اإلجراءات الالزمـة        

بب جلــي والــس. إللغائهــا أو إبطاهلــا يف أســرع وقــت ممكــن    
 غـراض سياسـية    كـأداة لتحقيـق أ     فـاللجوء إىل احلـصار    . واضح

قيق منو  يقوض اجلهود اجلماعية اليت تبذهلا الدول األعضاء لتح       
ــة      ــة واإلقليمي ــصعد الوطني ــى ال ــستدامة عل ــة م ــصادي وتنمي اقت

 .والدولية

للتنفيـذ   أن أذكـر بـأن خطـة جوهانـسربغ     ـاوأود أيـض  
 تــدابري مــن المتنــاع عــن اختــاذ أيدعــت الــدول األعــضاء إىل ا

جانــب واحــد تتعــارض مــع القــانون الــدويل وميثــاق األمــم        
ــة اال   ــق الكامـــــل للتنميـــ ــدة وتعيـــــق التحقيـــ ــصادية املتحـــ قتـــ

ــضررة    ــدان املتـ ــسكان البلـ ــة لـ ــساء    ال،واالجتماعيـ ــيما النـ سـ
 .واألطفال

 إىل أن هــذه ـاأيــضللتنفيــذ وتــشري خطــة جوهانــسربغ  
املتـضررين وتوجـد عوائـق      رفـاه  التدابري األحادية اجلانب تعيق     

ــا      ــسان، مب ــوق اإلن ــل حبق ــتعهم الكام ــا حــق   حتــول دون مت فيه
ئـم لـصحتهم ورفـاههم،      اجلميع يف التمتع مبـستوى معيـشة مال       

واخلــدمات طبيــة وحقهــم يف احلــصول علــى الغــذاء والرعايــة ال
 .االجتماعية الضرورية

ــسربغ     ــنص خطــة جوهان ـــذ وت ــضللتنفي ــى أنــ ـاأي ه  عل
لدول أن تتعاون للنهوض بنظـام اقتـصادي دويل داعـم           ينبغـي ل 

ــستدامة يف     ــة امل ــصادي والتنمي ــؤدي إىل النمــو االقت ــوح ي ومفت
تــشكل التــدابري  ضيف اخلطــة أنــه ينبغــي أالتــو .مجيــع البلــدان

ــا يف الـــسياسات التجاريـــة لألغـــراض البيئيـــة    املنـــصوص عليهـ
ــشكل تعــسفي غــري مبــ    ــز ب رر يف جمــال التجــارة  ـوســيلة للتميي

 .الدولية

ــام   و  ــاملي لعـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــائج مـ ــرار  (٢٠٠٥نتـ القـ
أكدت مـن جديـد علـى التـزام مجيـع البلـدان بـضمان               ) ٦٠/١

 البلدان الناميـة مـشاركة كاملـة يف النظـام التجـاري       أن تشارك 
ومؤمتر قمـة   . العاملي بغية الوفاء باحتياجات تنميتها االقتصادية     

 يف  ٢٠٠٦سـبتمرب   /حركة عدم االحنياز، الذي عقـد يف أيلـول        
. هافانــا، كوبــا، أكــد جمــددا علــى موقفــه بــشأن هــذه املــسألة   

مريكيـة إـاء    وناشد مؤمتر القمة حكومة الواليـات املتحـدة األ        
فرضــه علــى   تاحلــصار االقتــصادي والتجــاري واملــايل الــذي     

أحــادي اجلانـب خيـالف    و، إضـافة إىل كونـه حظـرا      ـهـ فكوبا،  
ومبادئ ميثاق األمم املتحـدة والقـانون الـدويل ومبـدأ           مقاصـد  

فإنــه يـسبـب خـسائر ماديـة وأضـرارا اقتـصادية            حسن اجلوار،   
 .فادحـة للشعب الكوبــي

ــؤمن وفــــ   ــويــ ــدابري   أدي بــ ــاذ التــ ــوء إىل اختــ ن اللجــ
ررة ضد دول أخرى على أسـاس    ـوغري املب قسريـة  االقتصادية ال 

وتطبيــق . ر سياســية أمــر غــري مقبــول للمجتمــع الــدويل  ـمعاييــ
ـــة    لقــوانني الا ــة الوطني ــة فيمــا يتجــاوز الوالي ــة  داخلي ــشئ بيئ ين

ا علـى الـسالم واألمـن       ـعدائية يف العالقات الدولية ويـؤثر سلبـ       
اآلثــــار زالـــت تلـــك األعمـــال الـــسياسية ذات  ومـــا. عـــاملينيال

االقتــــصادية تقيــــد االســــتثمار والتجــــارة والتوظيــــف ونقــــل  
التكنولوجيا وآفاق النمـو االقتـصادي لـيس للبلـدان املـستهدفة            

 .فحسب بل أيضا للبلدان األخرى
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وحيـــدونا األمـــل يف أن تتخـــذ الـــدول األعـــضاء الـــيت   
أحاديــــة قـــسريـة  اقتـــصادية زالـــت تطبـــق قـــوانني وتـــدابري مـــا

 .قرب فرصة ممكنةأاخلطوات الالزمة إللغائها أو إبطاهلا يف 

بـادئ  ): نكليزيـة التكلـم با  ) (ماليزيـا  (السيد محيدون  
ذي بدء، يود وفـدي أن يعلـن تأييـده للبيـان الـذي أدىل بـه يف                  

 ٧٧ وقت سـابق ممثـل جنـوب إفريقيـا بالنيابـة عـن جمموعـة الــ              
ن نعـرب عـن تقـديرنا لألمـني العـام علـى             كمـا نـود أ    . والصني
 .عن هذا املوضوع) A/61/132(تقريره 

بـشأن هـذا البنـد هـذا        ملبادرة بإصــدار قـرارات      ومنذ ا  
ــل  ــا، ١٥قب ــدويل باســتمرار    أ عام ــع ال ــر اتم ــرفض  أظه ــه ي ن

استخدام دولة عضو يف هذه املنظمة لتدابري انفراديـة إلحـداث           
 ٦٠/١٢القــرار  أن كـــونو. تغــيري سياســي يف دولــة أخــرى   

ـــده  ــدا ١٨٢أي ـــد  ١٧٩مقابــل  بل ـــدا أيـ  يف ٥٩/١١القــرار  بل
 واملعــزز ـر مؤشــرا علــى املوقــف الثابــتعتبــي، قــد ٢٠٠٤عــام 

 .للمجتمع الدويل يف هذا الصدد

واليـة  إن القوانني، وخاصة التشريعات الـيت تتجـاوز ال         
بريتـون، صـاغتها     - يلي وهيلمـز  سـمثـل قـانوين توريـ     الوطنيـة،  

الواليــات املتحــدة للهــدف الوحيــد املتمثــل يف إحلــاق الــضرر    
. ضــعفابكوبــا وبــشعبها، مبــا يف ذلــك أكثــر شــرائح الــسكان   

ومــن الواضــح أن هــذه القــوانني، بتقييــدها إمكانيــة وصــول       
كوبـــا إىل األســـواق ورأس املـــال والتكنولوجيـــا واالســـتثمار، 

ـــا   ـــرض ضغوط ــسياسي     تف ــا ال ــيري توجهه ــة تغ ــا بغي ــى كوب عل
القتصادي الذي تأمل الواليات املتحـدة أن يـؤدي، بـدوره،           وا
 .لنظام يف كوبااىل تغيري إ

أن هـذه القـوانني، بـسبب طابعهـا      أيضـا  من الواضح   و 
ختــالف بوضــوح األحـــادي والــذي يتجـــاوز الواليــة الوطنيـــة، 

يف ذلـك ميثـاق األمـم         مبا ،املقبولة عامليا القانون الدويل   مبادئ  
يتـسـق مـع اإلعـالن       الن احلظـر    ـإ ذلك، ف  وفضال عن . املتحدة
بالعالقــات الوديــة ذات الــصلـة مبــادئ القــانون الــدويل بــشـأن 

ونظـرا للطـابع   . والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمـم املتحـدة     
ن ماليزيــا تعارضــها ـإغــري القــانوين هلــذه القــوانني وللحظــر، فــ  

 .بشكل أساسي

ت لـه آثــار  األحـادي كان ومن الواضح أن هذا احلظر       
ــصاده     ــشعب الكــويب واقت ــى ال ــرية عل ــدر. خط أن حجــم  ويق

للعــام  األحــادي الــضرر االقتــصادي املباشــر مــن جــراء احلظــر  
وقـدرت  .  باليـني دوالر ٢,٤املاضي وحده، وصل إىل حـوايل    

بليـون   ١,٨٦األضرار التراكمية على االقتصاد الكـويب حبـوايل         
عقبة جديـة   ادي  األحـوإضافة إىل ذلك، يشكل احلظر      . دوالر

أمــام متتــع الــشعب الكــويب حبقوقــه الكاملــة يف احليــاة والــصحة 
 .والغذاء والتعليم، على سبيل املثال ال احلصر

فـاحلظر  . ولكن الضرر ال يقتـصر علـى كوبـا وحـدها           
يسبب الضرر ملصاحل بلدان أخرى، مثل ماليزيا، الـيت تتمـسك          

ــة بــني الــدول مببــدأ العالقــ ومــن املؤكــد أن اجلهــود  . ات الودي
ن إقامـة   عالرامية إىل االستغالل الكامل للفوائد احملتملة الناشئة        

بـني ماليزيـا وكوبـا قـد أحبطـت          أقـوى وأعمـق   عالقات ثنائية   
 .اإلجـراءجراء فرض هذا 

ــ   أن فــرض هــذه القــوانني يــضر أيــضا   اتومــن املفارق
إىل الواليــات عمومـــا  الــدويل بالطريقــة الــيت ينظــر ــا اتمــع 

ن الواليات املتحـدة مـستعدة      ـأيعطي االنطباع ب  هـو  و. املتحدة
ــام   باملللتــصرف باســتمرار   ــرأي الع ــدويل وال ــانون ال ــة للق خالف

وفـرض احلظـر    . العاملي ضـد بلـد ال ميثـل أي ديـد مباشـر هلـا              
للواليـات املتحـدة بـشأن مـسائل        ينـتـقص مـن املكانـة املعنويــة        

. ا وللعديـد مـن البلـدان األخـرى، مبـا يف ذلـك ماليزيـا               هامة هلـ  
وتشمل هذه املسائل التجارة احلرة والعادلة، فضال عـن تعزيـز           

 .حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها

 مـن   بوصفنا بلدا يتمتع بعالقات ثنائية ممتازة مع كل       و 
الواليــات املتحــدة وكوبــا، نــود أن نناشــد األوىل أن تنظــر إىل  

ن تعيـد الـتفكري يف جهـا        أعد من حدود املـصاحل اخلاصـة، و       بأ
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لعــزل الــسعـي ن تطــور سياســتها مــن   أالــشامل حنــو كوبــا و  
 .قـفاجارا الصغرية إىل سياسة للحوار والتو

ــا  تؤكــــد وماليزيـــا   مـــرة أخـــرى علـــى أقـــوى التزامهـ
وهلـــذا الـــسبب، . بــاالحترام الكامـــل ملبــادئ القـــانون الــدويل   

ــة  ــد   ولألســباب العملي ــا تأكي ــابقا، ستواصــل ماليزي   احملــددة س
تضامنها مع الشعب الكـويب بالتـصويت، مـرة أخـرى، مؤيـدة             

 .بشأن هذا املوضوع) A/61/L.10(ملشروع القرار

يؤيـد  ): تكلـم باالنكليزيـة   ) (ناميبيـا  (السيد مبويندي  
وفــدي البيــان الــذي أدىل بــه ممثــل جنــوب إفريقيــا بالنيابــة عــن 

 . والصني٧٧ ـجمموعة الـ

أصبح عمليـا،   لقد حضر وفدي إىل هنا مرة أخرى ملا      
 املاضية، حجا قـضائيا سـنويا للتـصويت         ١٥ ـخالل األعوام الـ  

ضــرورة إــاء  ”، املعنــون A/61/L.10مؤيــدا ملــشروع القــرار   
احلصار االقتصادي والتجـاري واملـايل الـذي فرضـته الواليـات            

ر حكـم  بـاألحرى إلصـدا    أو -“ املتحدة األمريكية على كوبا   
وهــذان القانونــان . رتونـبيــ - يلي وهيلمــزسحبــق قــانوين توريــ

. سابقا احلكم باملوت القضائي عـدة مـرات يف الـ    مـصدر حبقه 
ا مـن كتـب القـانون؟       مـيتم إعدام القانونني أو شطبه     فلماذا مل 

خيالفــان القــانون  ن الـهــذين القانونيــعلــى أن وجيمــع اخلــرباء 
ــضا ال   ــدويل فحــسب بــل أي ــهما ال ــار الــصمود أمــام   ميكن اختب

لواليـات املتحـدة   املتبــع يف ا الوقت من حيـث التقليـد القـانوين     
 .نفسهـااألمريكية 

يف اآلراء بـني البلـدان املتقدمـة        لفـــت   ويوجد توافـق م    
جاهــدة  العديـد مـن البلـدان       سعـى  وقد  . الناميةالبلدان  النمو و 

   ا أن ختفف من       إلـى سـنيلمـز قـانون ه  أثـــر   قوانني من شأ -
ــون  ــة،  . بريتــ ــات الدميقراطيــ ـــه إذا ملويف اتمعــ ـــن  فـإنــ يكــ

ـــا،   ــا إىل تقــدمي   للقــانون صــدى طيب مثــل القــانونني اللــذين أدي
ــوم،     ــشه الي ــذي نناق ــرار ال ـــاد  مــشروع الق ـــن املعت ــاء  م ــا إلغ إم

عـودان   أن هذين القانونني ي    ـاتومن املفارق . القانون أو تعديله  

. أحكامهمـا إىل جمـاالت جديـدة      ـد  إىل الظهـور بـإصـرار، ومتتـ    
 .يضفـي عليهمـا صفـة القبــول ولكن ذلك ال

 - ستـصوت اليـوم مؤيـدة ملـشروع القـرار هـذا            اوناميبي 
قبـل كـل    ليس تعبريا عن التضامن مع شعب كوبا فحسب بل          

 دفاعا عـن سـيادة العديـد مـن الـدول الـيت تتعـدى عليهـا                  شيء
 .احلظرأحكام 

 التجــارة احلــرة ونقــل عوامــل  إن ناميبيــا ملتزمــة مببــدأ  
والنظام العاملي الذي نعمـل حنـو حتقيقـه مـدعوم           . اإلنتاج دوليا 

ــة، يف       ــدان النامي ــدان، وخاصــة البل ــع البل ــشاركة أكــرب جلمي مب
االقتصاد العاملي، بزيادة حصتها من التجـارة العامليـة وإمكانيـة           

أن نؤيـد قانونـا     كـن   وال مي . احلصول علـى تـدفقات رأس املـال       
 .ادرة ختالف ذلك االجتاهأو مب

وتؤمن ناميبيـا باسـتقالل قـوى الـسوق للقيـام بالعمـل              
اجلــدوى مــن الناحيــة   التجــاري يف أي مكــان، علــى أســاس    

. يف الـسوق وال نؤمن بالتدخل الـسياسي دون مـربر     . التجارية
ن احلــــصار االقتــــصادي والتجــــاري واملــــايل إويف الواقــــع، فــــ

ر لـه، إذ أدى احلـصار       املفروض على كوبا ميثـل تـدخال ال مـرب         
ليس يف كوبا فحـسب، بـل       زيادة تكلفة األعمال التجارية     إىل  

وهــذا يــشكل ديــدا للبيئــة الــصحية . ويف بلــدان ثالثــة كــذلك
حتمـل  تـضطر إىل    فكم عدد البلدان الـيت مل       . لألعمال التجارية 

 - ســـن تـــشريعات حمليـــة ملنـــع تطبيـــق قـــانون هيلمـــز  ة تكلفـــ
 بريتون؟

احلظـر املفـروض علـى      أيضا ألثر   قلق  الوتشعر ناميبيا ب   
ــا  ــادة شــقاء  كوب ــراءيف زي ــى أي  مــشقة وأي . الفق تفــرض عل

ــراء   ــواء مــــن جــ ــعب، ســ ــوارث شــ ــة أو الكــ ــل الطبيعيــ بفعــ
. يف أي جمتمـع  الضعيفة  ، تؤثر على الفقراء والفئات      اتالسياس

ولكـن احلظـر    . ومن املؤكـد أن ذلـك ينطبـق أيـضا علـى كوبـا             
فريقيـــا أيف وكوبـــا فحـــسب، بـــل ميثـــل ضـــربة للفقـــراء يف  ال

 .أيضا وأمريكا الالتينية
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الفقــراء يف العديــد مــن القــرى  مكــان ولنــضع أنفــسنا  
إىل هنــاك األفريقيــة حيــث ينتمــي الطبيــب الوحيــد املوجــود      

البلـدة   عامـا إىل     ٣٠رجع حـوايل    أوال يسعين سوى أن     . كوبا
حباجــة إىل أســناين نــت االــصغرية أروشــا، يف ترتانيــا، حيــث ك 

هــل . نايــة الطبيــة وكــان طبيــب األســنان الوحيــد مــن كوبــاالع
نفـسها الـسؤال عـن ماهيـة        إىل  وجه أي شـخص إىل نفـسه أو         

مـن البلـدان األفريقيـة؟      كثري  تأثري سحب األطباء الكوبيني من      
كوبــا ومــا زالــت، متثــل شــريكا هامــا للعديــد مــن لقــد كانــت 

الـيت  ات  تحديالبالرغم من   ،  البلدان األفريقية يف مكافحة الفقر    
مــدى ممــا يتخيــل أبعــد آثــارا واحلــصار قــد أحــدث . تواجههــا

 .املرء

ومـــن األمهيـــة مبكـــان إـــاء احلظـــر، ألنـــه غـــري مـــربر   
وإزاء تلـك اخللفيـة     . للتنميـة كس  سياسيا ومكلف جتاريا ومعـا    

ــات املتحــدة   ث حيــ ــة الوالي ــدي حكوم ــى وف ــستجيب عل أن ت
 ومن مـصلحتنا  . اجلمعية العامة اتن تنفذ قرار  أللنداء الدويل و  

ــا، أن       ــات املتحــدة وكوب ــا الوالي ــك حكومت ــا يف ذل ــا، مب مجيع
 .تتخذ تدابري لتطبيع العالقات بني البلدين

ــو  ــدة  (الـــسيد مومبـ ــا املتحـ ــة ترتانيـ ــم ) (مجهوريـ تكلـ
يؤيد وفدي تأييدا تاما البيان الذي أدىل بـه ممثـل           ): نكليزيةالبا

 . والصني٧٧ جنوب أفريقيا بالنيابة عن جمموعة الـ

هذا أُدرج  ويصادف اليوم العام اخلامس عشر منذ أن         
وبلـغ  . يف جـدول أعمـال اجلمعيـة العامـة        بـشأنه   البند للتـداول    

املفروض على حكومة كوبا وشعبها عامه      االقتصادي  احلصار  
وهي من أطول عمليات احلظـر يف الوقـت          - الثامن واألربعني 

 .املعاصر

مجهوريــة ن حكومــة إوكمــا هــو احلــال يف املاضــي، فــ 
ترتانيا املتحدة تأخذ الكلمة لتشارك الـدول األعـضاء األخـرى           
املطالبة برفـع احلـصار االقتـصادي والتجـاري واملـايل املفـروض        

وقــد حتمـل البلــد احلـصار ببــسالة   . علــى كوبـا أًُحـادي  بـشكل  
 .باهظةتكاليف ولكن ب

بــشكل خــاص ضــار وكمــا نعلــم مجيعــا، فــان احلظــر   
النـساء واألطفـال   : ضـعفا الفئـات  لسكان كوبا، وخاصة أكثر  

إـاء  ال بـد مـن      و. أال يكـون احلـال كـذلك      ال بد   و. واملسنون
 .احلظر

نـشعر  فإننـا  شأننا شأن العديد من البلـدان األخـرى،       و 
ــالقلق  ــزاءات ن ألبـ ــاجلـ ــز ةاملفروضـ ــانون هيلمـ ــار قـ  -  يف إطـ
تعــدى توالوطنيــة تجــاوز واليــة التــشريعات القانونيــة  تبريتــون 

 ،وبالتـايل . لـدول األخـرى الـيت تتعامـل مـع كوبـا       على سـيادة ا   
القـانون ال يتوافـق مـع مبـدأ املـساواة يف الـسيادة              هـذا   نرى أن   

ــدول  ــني ال ــل . ب ــة  احلــصار وميث ــة مجاعي ــة عقوب ــهك منهجي تنت
خيالف مجيـع القـيم     احلصار  و. حقوق اإلنسان والقانون الدويل   
ــة واألخالقيــة الــسائدة،    . ونأبريــاء يعــان  ان أشخاصــألاملعنوي

يـسبب  الوالية الوطنيـة للحـصار    زال الطابع الذي يتجاوز      وما
مـــن حلرماـــا ضــررا كـــبريا لكوبـــا فـــضال عـــن بلـــدان ثالثـــة،  

 .االستفادة الكاملة من الفرص اليت يوفرها االقتصاد الكويب

وتؤكد ترتانيا من جديد دعمها املستمر لشعب كوبـا          
هـذه  قـدم إىل    املوتعاوا وتضامنها معه وتؤيد مـشروع القـرار         

 . العتمادهاجلمعية

ــرا   ــشعب   ســبلكــون احلــصار  ونظ ــاة كــبرية ل ب معان
احلــصار كوبــا، فإننــا نناشــد حكومــة الواليــات املتحــدة إــاء   

وتطبيـــع العالقـــات مـــع كوبـــا ملـــصلحة مجيـــع ســـكان كوبـــا   
أن هـذه هـي      توقـد يثبـ   . وسكان الواليات املتحدة األمريكية   

اخلالفـات الـيت اسـتمرت عقـودا        لتسوية  األكثر إجيابية   طريقة  ال
 .لعاملاجيايب يف املنطقة وإحتول على لتشجيع لو

عطــي الكلمــة أُ): نكليزيــةالتكلــم با(الــرئيس بالنيابــة  
ــدائم  ســتراليا ليتــوىل عــرض مــشروع القــرار   ألاآلن للممثــل ال

A/61/L.10 الوارد يف الوثيقة ،A/61/L.19. 
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مـا فتئـت     ):نكليزيـة التكلم با ) (أستراليا (السيد هيل  
قرارات بـشأن   تتخذ   ١٩٨٢اجلمعية يف مجيع دوراا منذ عام       

ــذي       ــايل ال ــصادي والتجــاري وامل ــاء احلــصار االقت ضــرورة إ
ــا  ت وأســتراليا، . فرضــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة علــى كوب

لـدول األعـضاء، أيـدت      مـن ا  باملشاركة مع األغلبية الكاسـحة      
ن أمن أســتراليا بــ وتــؤ. تلــك القــرارات للعديــد مــن األعــوام    

احلصار التجـاري املفـروض علـى كوبـا إجـراء خـاطئ وينبغـي               
رفعه فورا لفائدة شعب كوبا ولفائدة النظام التجـاري الـدويل           

 .القائم على القواعد، الذي نؤيده بقوة

ــا ،وبعــد  ــدرك  فإنن األســباب الــيت دفعــت إىل فــرض   ن
ــر ــت   - احلظـ ــواغل كانـ ــي شـ ــت    وهـ ــك الوقـ ــة يف ذلـ وجيهـ
امتنـاع  حيال انعدام احلرية الـسياسية و      - اليوم  حىتزالت   وما

لتزامـات الداخليـة املتعلقـة حبقـوق       الالوفاء با عن  حكومة كوبا   
تعليالت للتـصويت  حنن وغرينا،   ويف املاضي، قدمنا،    . اإلنسان

تفــصل شــواغلنا حيــال تلــك احلــاالت حلقــوق اإلنــسان ولكــن 
نـات  ببياأدلـوا  مـن  وعامـا بعـد عـام، كـان هنـاك      . بدون طائـل  

 .، ولكنها مل تؤد إىل تغيريمماثلة

ــة       ــرار نفــس املمارس ــن وراء تك ــل م ــساطة ال طائ وبب
وهـو   - وبالتايل، نقترح هذا العـام جـا خمتلفـا      . عاما بعد عام  

يـدعو إىل إـاء احلظـر،       أن تعتمد اجلمعيـة العامـة قـرارا معـدال           
من ناحية ولكنه يطالب كوبا بتحسني أدائها يف جمـال حقـوق            

مـن خـالل    أن يـتم ذلـك      وميكـن   . ن، مـن ناحيـة أخـرى      اإلنسا
اعتمـــاد تعـــديل عممنـــاه أمـــس وجيـــري توزيعـــه اآلن بوصـــفه 

إىل فقــرة جديــدة ضيف وهــو يــ. A/61/L.19مــشروع التعــديل 
 .نطوقامل من ٣منطوق مشروع القرار بعد الفقرة 

 :ونص مشروع التعديل كما يلي 

ــوانني   ”   ــذه القــ ــدافع وراء هــ ــظ أن الــ تالحــ
ري هــو القلــق املــشروع مــن اســتمرار انعــدام      والتــداب

الدميقراطيــــة واحلريــــة الــــسياسية يف كوبــــا، ويــــب  

باحلكومة الكوبية أن تفـرج بـدون شـروط عـن مجيـع             
ــا كــامال مــع    الــسجناء الــسياسيني، وأن تتعــاون تعاون
اهليئــات واآلليــات الدوليــة حلقــوق اإلنــسان وحتتــرم      

لكامـــل اإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق اإلنـــسان ومتتثـــل با 
اللتزاماــا مبوجــب مجيــع معاهــدات حقــوق اإلنــسان  

 .“اليت هي دولة طرف فيها

ــة       ــة العامـ ــة للجمعيـ ــة الفرصـ ــزة يف إتاحـ ــل امليـ وتتمثـ
إلحــراز نتــائج لــصاحل اجلميــع، بــالقول إننــا نريــد أن ينتــهي        
احلصار ولكننا نقول أيضا إن شعب كوبا، الذي مل تـسنح لـه             

 .ستحق وضعا أفضلالفرصة للتعبري السياسي احلر، ي

إن مثــن الكــالم حبريــة واملطالبــة بــأمر ال يزيــد علــى        
املعقــول يــسيء إليــه الــوزير الكــويب بااماتــه الزائفــة ولغتــه        

وال عجــب أن اآلخــرين غــري مــستعدين الختــاذ    . االســتفزازية
تلــك اإلجــراءات، ولكــن ذلــك يؤكــد علــى ضــرورة إدخــال    

 .تعديل من هذا القبيل

ــة   أعطــي الكلمــة ): كلــم باإلســبانيةت(الــرئيس بالنياب
 .ملمثل كوبا، الذي يود أن يتكلم بشأن نقطة نظامية

كمـا  ): تكلم باإلسبانية ) (كوبا (السيد ماملريكا دياز   
ذكر وزير خارجية كوبا بالفعـل، نـود أن نقـدم اقتراحـا بعـدم               

 A/61/L.19اختاذ إجراء فيما يتعلق بالتعـديل الـوارد يف الوثيقـة            
 . من النظام الداخلي للجمعية العامة٧٤مبوجب املادة 

، الـذي صـاغته     A/61/L.10إن التعديل ملشروع القرار      
ــنص وروح      ــالف لـ ــتراليا، خمـ ــه أسـ ــدة وقدمتـ ــات املتحـ الواليـ
القــرارات املتعاقبــة الــيت اختــذا اجلمعيــة العامــة وطالبــت فيهــا   
برفــع احلــصار احــف وغــري القــانوين املفــروض علــى شــعب    

ــا ــدال مــن  . كوب ــال للطلــب العــادل للمجتمــع   وب تيــسري االمتث
الـــدويل بإـــاء تلـــك الـــسياسة الـــيت تتجـــاوز الواليـــة الوطنيـــة 
وختالف قواعـد ومبـادئ القـانون الـدويل بـشكل واضـح، فـإن               
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مشروع التعديل ال ميثل سوى ذريعـة ملواصـلة احلـصار الثنـائي             
 .الذي فرضته الواليات املتحدة على شعب كوبا وتكثيفه

ــعة  وإذا كانـــــت   ــات اخلاضـــ ــوش واحلكومـــ إدارة بـــ
ــديها أي شــعور       ــا ل ــة كوب ــة لدول ــة املعادي ــسياستها االمربيالي ل
ــدنا، كــان      ــسان يف بل ــالقلق فيمــا يتعلــق حبقــوق اإلن حقيقــي ب
ينبغــي أن تعــاجل هــذه املــسألة يف اللجنــة الثالثــة أو يف جملــس       

ولكنـها ال جتـرؤ علـى عقـد مناقـشة مباشـرة             . حقوق اإلنـسان  
ومــا حتاولــه اليــوم هــو إضــفاء الــشرعية  . وعبــشأن هــذا املوضــ

ــا   ــيت   ءعلــى حــق مفتــرض لألقوي ــدابري القــسرية ال  يف فــرض الت
 .ختالف القانون الدويل، باستخدام أي ذريعة متاحة

وما على احملك اليوم هو الـدفاع عـن قواعـد ومبـادئ              
ــوة       ــة الق ــن هيمن ــة األطــراف م ــة تعددي ــدويل ومحاي ــانون ال الق

 .والظلم

اقتناعنــا الثابــت بــأن النظــر يف التعــديل  وإذ نــسترشد ب 
الذي قدمته أستراليا بإيعاز من الواليات املتحـدة مـن شـأنه أن       
خيــالف أســاس العالقــات الدوليــة، كمــا جيــسده ميثــاق األمــم   
املتحدة، تؤكد كوبـا مـن جديـد أـا قـررت أن تقـدم اقتراحـا           
ــوارد يف الوثيقــة      ــشأن التعــديل املقتــرح ال بعــدم اختــاذ إجــراء ب

A/61/L.19     مـن النظـام الـداخلي للجمعيـة         ٧٤، مبوجب املـادة 
 .العامة

وتلتمس كوبا أن تنظر اجلمعية يف هذا االقتراح بعـدم           
ــدول      ــع ال ــن مجي ــب م ــدهأن اختــاذ إجــراء وتطل ــب . تؤي وتطل

 .كوبا أيضا إجراء تصويت مسجل يف هذا الصدد

يف إطــار بنــود ): نكليزيــةالتكلــم با(الــرئيس بالنيابــة  
 من النظام األساسي، اقترح ممثـل كوبـا، عـدم اختـاذ             ٧٤املادة  

 .A/61/L.19إجراء بشأن التعديل الوارد يف الوثيقة 

 : على ما يلي٧٤وتنص املادة  

ألي ممثـــل، أثنـــاء مناقـــشة أيـــة مـــسألة، أن  ”  
وجيـــوز . يقتـــرح تأجيـــل مناقـــشة البنـــد قيـــد البحـــث 

لمـا  ملمثلني اثنني، باإلضافة إىل مقدم االقتراح، أن يتك 
ــا يف    ــنني أن يتكلمــ ــثلني اثــ ــراح وملمــ ــد االقتــ يف تأييــ
ــصويت،    ــورا للتــ ــراح فــ ــرح االقتــ ــته، مث يطــ معارضــ
وللرئيس أن حيدد الوقت الذي يـسمح بـه للمـتكلمني       

 .“مبقتضى هذه املادة

تكلـم  ) (الواليات املتحدة األمريكيـة    (السيد غودارد  
دين إن القـرار الـسنوي للجمعيـة العامـة الـذي يـ      ): نكليزيـة البا

ــا     ــائي الــذي تفرضــه الواليــات املتحــدة علــى كوب احلــصار الثن
. يعــزو بــشكل غــري دقيــق معانــاة الــشعب الكــويب إىل احلــصار 

يتكلم القـرار إطالقـا عـن األثـر الـسليب علـى شـعب كوبـا                  وال
لـسياسات احلكومــة الكوبيـة ذاــا، الـيت متنــع حقـوق اإلنــسان     

 .قتصاديةاألساسية وحقوق العمل واحلقوق السياسية واال

نعتقــد أن مــن األمهيــة مبكــان للمجتمــع   وهــذا العــام، 
الدويل خاصة أن يتكلم حبرية بالنيابة عن الشعب الكـويب وأن           
يعترف بأن أفضل أمـل لتحـسني حيـاة الـشعب الكـويب يتمثـل               
ــة وأن يـــسمح      ــام لالنتقـــال إىل الدميقراطيـ ــسعى النظـ يف أن يـ

ية واالقتـصادية   للشعب الكويب بالتمتع الكامل حبقوقـه اإلنـسان       
 .وحقوق العمل واحلقوق السياسية

وحنــن نعــارض هــذا االقتــراح بعــدم اختــاذ إجــراء بغيــة   
املــساعدة علــى احملافظــة علــى اجلمعيــة العامــة بوصــفها منتــدى  

واالقتراحـات بعـدم    . مفيدا تعاجل فيـه مـسائل حقـوق اإلنـسان         
اختــاذ إجــراء، الــيت تــشجع األمــم املتحــدة علــى التغاضــي عــن   

ــر  ــؤدي إىل    أكثـ ــسان، تـ ــوق اإلنـ ــحة حلقـ ــهاكات الفاضـ االنتـ
ولــيس مــن مــصلحتنا اجلماعيــة أن . تقــويض فعاليــة هــذه اهليئــة

ينظر إىل اجلمعية العامة بوصـفها احلـامي واملـربر لألنظمـة الـيت              
 .تسيء معاملة حقوق اإلنسان
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ــود       ــراح وحنــث الوف ــذا االقت ــصوت معارضــني هل وسن
 .األخرى على أن حتذو حذونا

ــاكونغو الــــــسيد   ــا(مــــ تكلــــــم ) (جنــــــوب أفريقيــــ
. لقد قدم وفـد كوبـا اقتراحـا بعـدم اختـاذ إجـراء              ): باإلنكليزية

وأود أن أؤكــد مــن جديــد أنــه حــني تكلمــت جنــوب أفريقيــا  
، فقــد أكــدنا أن الــوزراء يف االجتمــاع  ٧٧باســم جمموعــة الـــ 

 والـــصني، ٧٧الـــوزاري الـــسنوي الثالـــث عـــشر موعـــة الــــ 
القوانني والنظم ذات الطابع الـذي      رفضوا بشكل صارم فرض     

ــصادية       ــدابري االقت ــع أشــكال الت ــة ومجي ــة الوطني يتجــاوز الوالي
ــة الــيت تفــرض علــى      القــسرية، مبــا يف ذلــك اجلــزاءات األحادي
البلدان النامية، وأكـدوا جمـددا علـى احلاجـة العاجلـة إىل إزالـة               

وأكــدوا أن تلــك اإلجــراءات ال تــؤدي .  فــوراتتلــك اجلــزاءا
يض املبادئ الـواردة يف ميثـاق األمـم املتحـدة والقـانون            إىل تقو 
، بــل إــا ــدد بــشدة حريــة التجــارة وحريــة  فحــسبالــدويل 

وعليه، فقـد دعـوا اتمـع الـدويل إىل عـدم            . االستثمار كذلك 
 .االعتراف بتلك التدابري وعدم تطبيقها

والتعديل الذي اقترحه وفد أستراليا ليس مقبوال لوفد         
، ألنه يطلب منا أن نتخلـى عـن مـسؤوليتنا عـن             جنوب أفريقيا 

 ويـشري التعـديل    .حتديد دميقراطيتنا وما يشكل احلرية السياسية     
 أن هذه القوانني والتدابري كانت بدوافع شـواغل مـشروعة           إىل

. إزاء اســتمرار غيــاب الدميقراطيــة واحلريــة الــسياسية يف كوبــا 
د مـا يـشكل     ومن املؤكد أننا لو ختلينا عـن مـسؤوليتنا يف حتديـ           

دميقراطية وما يشكل حرية سياسية ملا هو معمول بـه يف دولـة             
سن قـوانني تتجـاوز   يف  دولة احلق   أيضا أية   واحدة، ولو منحنا    

 راحبـة  إىل حالـة   بالتأكيـد لـن يـؤدي   فإن ذلـك    الوطنية،  الوالية  
. لجميع يف اجلمعيـة العامـة، بـل إىل حالـة خيـسر فيهـا اجلميـع                ل

 لالقتــراح بعــدم اختــاذ مؤيــدةيــا  ستــصوت جنــوب أفريق،ولــذا
 .إجراء

إن ): تكلـــم بالـــصينية) (الـــصني (الـــسيد ليـــو زمنـــني 
فهـذا  . أسـتراليا لـيس جديـدا علينـا       املقـدم مـن     تعـديل   الفحوى  

ومنـذ  . A/61/L.10التعديل يشوه املقـصد مـن مـشروع القـرار           
،  متتاليـة  قـرارات على اختاذ   ت اجلمعية العامة    دأب،  ١٩٩٢عام  

دان املعنيـــة علـــى إـــاء احلـــصار االقتـــصادي  حتـــث فيهـــا البلـــ
الـرأي  عبر بشكل تام عـن      وهذا ي . والتجاري واملايل ضد كوبا   

 .الغالب للمجتمع الدويل بشأن هذه املسألة

ــذا      ــرفض هـ ــي أن تـ ــة ينبغـ ــة العامـ ــد أن اجلمعيـ ونعتقـ
ولــذلك، فــإن وفــد الــصني يؤيــد اقتــراح كوبــا بعــدم . التعــديل

 .راليااختاذ إجراء بشأن تعديل است

يس لــ): نكليزيــةتكلــم باال) (ســترالياأ (الــسيد هيــل  
ــا  ــاذ إجــراء، و    غريب مــع أشــري أن أعــارض االقتــراح بعــدم اخت

التعــديل الــذي قدمتــه خلطــا بــني مزايــا هنــاك إىل أن احترامــي 
 .واحلق يف مناقشته

لقد دافع ممثل جنوب أفريقيا للتو عن حق كل منا يف            
 صحيحا، ولكن من واجـب      ورمبا كان هذا  . حتديد دميقراطيته 

كل منا أيضا أن حيترم أحكام امليثاق واإلعالن العاملي حلقـوق           
والتعـديل  . اإلنسان واالتفاقيات الرئيسية اليت حنن أطراف فيها      

 .أسعى إىل مناقشته يدعو كوبا إىل أن تفعل ذلكالذي 

ــول    ــد أن أقـ ــدير الـــ  إوأريـ ــشل يف تقـ ــني صلةن الفـ  بـ
 الوفـاء بالتزاماـا     عـن  كوبـا    متناعاالقائم وبني   بشكله  احلصار  

الدولية مبوجب اتفاقيـة حقـوق اإلنـسان هـو فـشل يف التـسليم               
وحنـن علـى   . ة واضـحة صـل ويف حقيقـة األمـر، توجـد       . الواقعب

قـدما بقـضية تعـديلنا إذا أتيحـت لنـا الفرصـة            للمـضي   استعداد  
يف هـذه   السماح لنا بفرصـة املناقـشة       ولكن عدم   . للقيام بذلك 

مــع احترامــي، عــدم إتاحــة الفرصــة للنظــر يف      ين يعــالقاعــة، 
ــها جــدوى واملــسألة يف جمموعهــا بوضــوح هــي   . املــسألة برمت

وهذا يقود إىل التداول حول سجل حقـوق اإلنـسان          . احلصار



A/61/PV.50

 

26 06-60786 
 

ــذي حيــدد كيــف ميكــن       ــا ال ــشة م ــايل إىل مناق ــا، وبالت يف كوب
 .للدول القومية أن تصوت على مسألة احلصار

ــرى و  ــة، وأ ن ــاك عالق ــوق   أن هن ــسألة ســجل حق ن م
اإلنسان يف كوبا مهمة، وأنه ميكن مناقشتها يف اللجنة الثالثـة،           

 . يف االعتبــارهــذا االقتــراحسنــضع و. كمــا اقتــرح ممثــل كوبــا
ذات قتراحـات   التعديل ا إىل  ولكن من املمكن أيضا أن نسعى       

 تنـاقش   لكـي خرى من أجل إتاحـة الفرصـة للجمعيـة          الصلة األ 
 .وحنن نغتنم هذه الفرصة اليوم. مهيةذا القدر من األمسألة 

أن كـل مـا نطلبـه منـها هـو أن       بوأذكر اجلمعية العامة     
ــا إىل    ــة كوب ــدعو حكوم ــراج ت ــشروط  اإلف ــري امل ــن غ ــع ع مجي

ــا كــامال مــع اهليئــات    الــسجناء الــسياسيني، وأن تتعــاون تعاون
واآلليات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان وأن حتتـرم اإلعـالن العـاملي              

لتزاماــا مبوجــب مجيــع البالكامــل أن متتثــل ن وحلقــوق اإلنــسا
 .معاهدات حقوق اإلنسان اليت هي دولة طرف فيها

إننا ال نـدعو كوبـا إىل أن تفـي، بـأي طريقـة أخـرى،                 
حنـن ببـساطة نـدعوها      . بالتزام قد يكون هلا حرية التصرف فيه      

إىل الوفــاء بالتزمــات نقبلــها مجيعــا، ولكــي نــربر علــى هــذا         
ار، ولكــي نــشعر مجيعــا بارتيــاح أكــرب يف  احلــصرفــع األســاس 
ــد إ ــاءتأيي ــى النحــو   لغ ــوارد يف  احلــصار عل ــرار  ال ــشروع الق م

 .املعروض علينا اليوم

تكــون بــذلك ): نكليزيــةتكلــم باال (الــرئيس بالنيابــة 
القتـراح املقـدم    ل ا إىل وفدين تكلمـا تأييـد      اجلمعية قد استمعت  

 .من كوبا ووفدين تكلما ضد االقتراح

 اآلن ســوف أطــرح ،لنظــام الــداخليحكــام األووفقــا  
كوبــا بعــدم اختــاذ إجــراء ممثــل لتــصويت االقتــراح املقــدم مــن ل

 تقدميـه   لـدى و. A/61/L.19بشأن التعـديل املتـضمن يف الوثيقـة         
 . إجراء تصويت مسجل أيضا كوباممثل طلب ،االقتراح

ستـــصوت اجلمعيـــة اآلن علـــى االقتـــراح املقـــدم مـــن   
ــا بعــدم اختــاذ إجــراء     التعــديل املتــضمن يف الوثيقــة  بــشأنكوب

A/61/L.19. 

 .أجري تصويت مسجل 

 :املؤيدون

اجلزائر، أنغوال، أنتيغوا وبربـودا، األرجنـتني، أرمينيـا،          
أذربيجــــان، جــــزر البــــهاما، البحــــرين، بــــنغالديش، 
بربادوس، بيالروس، بليز، بوتان، بوليفيـا، بوتـسوانا،        

ســـــو، الربازيـــــل، بـــــروين دار الـــــسالم، بوركينـــــا فا
ــرأس األخــضر،    ــا، الكــامريون، ال ــدي، كمبودي بورون
ــصني،      ــيلي، ال ــشاد، ش ــا الوســطى، ت ــة أفريقي مجهوري
كولومبيا، جزر القمر، الكونغو، كوستاريكا، كوبـا،       
مجهوريــــة كوريــــا الــــشعبية الدميقراطيــــة، مجهوريــــة  
الكونغو الدميقراطيـة، جيبـويت، دومينيكـا، اجلمهوريـة         

ــصر،    ــوادور، مـ ــة، إكـ ــتوائية،  الدومينيكيـ ــا االسـ غينيـ
إريتريـــا، إثيوبيـــا، فيجـــي، غـــابون، غامبيـــا، غانـــا،      

يت، بيــــساو، غيانــــا، هــــاي - غرينــــادا، غينيــــا، غينيــــا
ــسيا،   ــد، إندونيـ ــدوراس، اهلنـ ــران هنـ ــة (إيـ  -مجهوريـ

، جامايكــا، األردن، كازاخــستان، كينيــا، )اإلســالمية
الكويــــت، قريغيزســــتان، مجهوريــــة الو الدميقراطيــــة 

ن، ليــسوتو، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة،  الــشعبية، لبنــا
مدغشقر، مالوي، ماليزيا، ملديف، مايل، موريتانيـا،       
موريشيوس، املكـسيك، منغوليـا، موزامبيـق، ميامنـار،         
ــان،     ــا، عمـ ــر، نيجرييـ ــال، النيجـ ــاورو، نيبـ ــا، نـ ناميبيـ
باكستان، بنما، بابوا غينيا اجلديدة، باراغواي، بـريو،       

روسي، رواندا، سانت كيـتس     حتاد ال الالفلبني، قطر، ا  
ونـــيفس، ســـانت لوســـيا، ســـانت فنـــسنت وجـــزر      
ــة      ــسييب، اململكــة العربي ــومي وبرين ــادين، ســان ت غرين

ورة، السعودية، الـسنغال، سيـشيل، سـرياليون، سـنغاف        
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فريقيـــا، ســـري أجـــزر ســـليمان، الـــصومال، جنـــوب 
النكــا، الــسودان، ســورينام، ســوازيلند، اجلمهوريــة     

ــة الــــسورية، طاجي ــو،  العربيــ ــد، توغــ ــستان، تايلنــ كــ
ــستان،     ــا، تركمانـ ــونس، تركيـ ــاغو، تـ ــداد وتوبـ ترينيـ
توفالو، أوغندا، أوكرانيا، اإلمـارات العربيـة املتحـدة،         
ــا املتحــدة، أوروغــواي، أوزبكــستان،    ــة ترتاني مجهوري

، فييـت نـام، الـيمن،       ) البوليفاريـة  -مجهورية  (فرتويال  
 .زامبيا، زمبابوي

 :املعارضون

، أســـتراليا، النمـــسا، بلجيكـــا، بـــنن،  ألبانيـــا، أنـــدورا 
البوسنة واهلرسـك، بلغاريـا، كنـدا، كرواتيـا، قـربص،           
ــدا،     ــتونيا، فنلنـ ــدامنرك، إسـ ــشيكية، الـ ــة التـ اجلمهوريـ

، أيـسلندا فرنسا، جورجيـا، أملانيـا، اليونـان، هنغاريـا،          
ــا،     ــا، ليتواني ــان، التفي ــا، الياب ــدا، إســرائيل، إيطالي أيرلن

ال، ميكرونيزيــــا لكــــسمربغ، مالطــــة، جــــزر مارشــــ
ــدة-واليـــات ( ــل  ) املوحـ ــاكو، اجلبـ ــدوفا، مونـ ، مولـ

األسود، هولنـدا، نيوزيلنـدا، النـرويج، بـاالو، بولنـدا،        
ــارينو،     ــا، ســان م ــا، روماني ــة كوري ــال، مجهوري الربتغ
ــسويد،      ــبانيا، الـ ــلوفينيا، إسـ ــلوفاكيا، سـ ــربيا ، سـ صـ
مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة، اململكـــة  

يطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الواليـات  املتحدة لرب 
 .املتحدة األمريكية

 :املمتنعون

 .كرييباس، ليختنشتاين، ساموا، سويسرا، تونغا 

 مقابـل   ١٢٦ختاذ إجراء بأغلبية    اعتمد االقتراح بعدم ا    
 . أعضاء عن التصويت٥صوتا، مع امتناع  ٥١

 كــانأنــه العامــة بلــغ وفــد بــنن األمانــة  أبعــد ذلــك، [ 
 ].وي التصويت مؤيداين

 أن االقتـراح    مبـا ): نكليزيـة التكلـم با   (الرئيس بالنيابة  
لـن يتخـذ إجـراء بـشأن التعـديل          فاعتمد،  قد  بعدم اختاذ إجراء    

النظـر يف   عليـه، سنـشرع يف      و. A/61/L.19املتضمن يف الوثيقة    
 .A/61/L.10مشروع القرار 

لتـصويت  ل الوقبل أن أعطـي الكلمـة للمـتكلمني تعلـي          
ــل  ــصويت، أود قبـ ــرالتـ ــل   أن أذكّـ ــات تعليـ ــأن بيانـ ــود بـ  الوفـ

 أن تديل ا الوفـود      على دقائق   ١٠  مدا التصويت ال تتجاوز  
 .من مقاعدها

): ليزيـــةباالنك تتكلمـــ) (فنلنـــدا ( لينتـــوننيةالـــسيد 
ــم   ــشرفين أن أتكلـ ــم يـ ــاد األورويبباسـ ــد  .االحتـ ــل وتؤيـ تعليـ

يـــا وأيـــسلندا ألبانيـــا وأوكران:  البلـــدان التاليـــة هـــذالتـــصويتا
واجلبل األسود وبلغاريا والبوسنة واهلرسك وتركيـا وجهوريـة         
مقـــدونيا اليوغـــسالفية الـــسابقة ومولـــدوفا ورومانيـــا وصـــربيا 

 .وكرواتيا والنرويج

ويف مـــا يتعلـــق بـــاقتراح عـــدم اختـــاذ إجـــراء، صـــوت  
االحتاد األورويب معارضا، علـى أسـاس املوقـف القـدمي لالحتـاد             

سـتخدام االقتراحـات بعـدم اختـاذ إجـراء،          املعارض ال األورويب  
 .اليت يعتربها االحتاد خمالفة لروح احلوار

ــاد       ــان االحتـ ــسألة، فـ ــذه املـ ــضمون هـ ــسبة ملـ ــا بالنـ أمـ
 جتـاه األورويب يؤمن بان الـسياسة التجاريـة للواليـات املتحـدة            

وبالرغم مـن ذلـك، أعـرب       . كوبا مسألة ثنائية بشكل أساسي    
 ألعـضاء فيـه بوضـوح عـن معارضـته     ول ااالحتاد األورويب والد 

 حبيــث فرضــه الواليــات املتحــدة تحلظــر الــذي توســيع نطــاق ا
ــة  ــه يف   يتجــاوز حــدودها اإلقليمي ــصوص علي ــل احلظــر املن ، مث

 -  وقــانون هيلمــز ١٩٩٢قــانون الدميقراطيــة يف كوبــا لعــام    
 .١٩٩٦بريتون لعام 

وال ميكن لالحتاد األورويب أن يقبل حقيقة أن التـدابري        
راديــة الــيت فرضــتها الواليــات املتحــدة علــى بلــدان بعينــها  االنف

- تقيد العالقات االقتصادية والتجارية لالحتاد مع بلـدان ثالثـة         
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ــا  و ــة، كوب ــذه احلال ــايل، . يف ه ــاين وبالت ــشرين الث ــوفمرب /يف ت ن
ــا وإجــراء   ١٩٩٦  اعتمــد جملــس وزراء االحتــاد األورويب قانون

 أو االعتبــاريني مــشتركا حلمايــة مــصاحل األشــخاص الطبيعــيني 
اليت تترتب علـى قـانون      املقيمني يف االحتاد األورويب من اآلثار       

االمتثـال  ، وحيظـران    حلـدود اإلقليميـة    بريتون خـارج ا    -هيلمز  
 .لذلك القانون

، مت يف   ١٩٩٨مـايو   / أيـار  ١٨وعالوة على ذلـك، يف       
مؤمتر القمة املشترك بـني االحتـاد األورويب والواليـات املتحـدة             

د يف لنـدن، االتفـاق علـى جمموعـة إجـراءات تـشمل              الذي عقـ  
 -  الثالث والرابع من قانون هيلمز     الفرعنياإلعفاء من أحكام    

بريتون، والتزام إدارة الواليات املتحـدة مبقاومـة أي تـشريعات           
ــة، و     ــوع تتجــاوز احلــدود اإلقليمي ــك الن ــن ذل ــة م ــشمل مقبل ت

ومــا زال . تفامهــا يتعلــق بالــضوابط الالزمــة حلمايــة االســتثمار 
 ، مــنتنفــذأن االحتــاد األورويب حيــث الواليــات املتحــدة علــى  

 .١٩٩٨مايو / أيار١٨جانبها تفاهم 

 كوبا سياسة واضـحة     جتاهإن سياسة االحتاد األورويب      
واهلـدف الـذي   . ١٩٩٦ومت حتديدها يف موقف موحد يف عام   

ــو       ــا ه ــع كوب ــه م ــه يف عالقات ــاد األورويب لتحقيق ــسعى االحت ي
ــة  ــ تــشجيع عملي ــادة الــشعب الكــويب، إىل   ســلميةةانتقالي ، بقي

ــسان واحلريــــات    ــوق اإلنــ ــرام حقــ ــة واحتــ ــة تعدديــ دميقراطيــ
األساســـية، فـــضال عـــن انتعـــاش اقتـــصادي مـــستدام وحتـــسني  

ويؤكـد االحتـاد األورويب     . املستويات املعيشية للشعب الكـويب    
 كوبا يف تلك امليادين علـى أسـاس         مععلى انه مستعد للتعاون     

ر مع احلكومة الكوبية واتمع املدين الكـويب حاملـا          إجراء حوا 
تظهــر احلكومــة الكوبيــة اإلرادة الــسياسية لالخنــراط يف حــوار  
يرمـــي إىل حتقيـــق نتـــائج ملموســـة، خاصـــة يف جمـــال حقـــوق  

أكـدت الـدول األعـضاء جمـددا        األخـرية،    يف اآلونـة  و. اإلنسان
ــذلك املوقــف املوحــد يف     ــا ب ــى التزامه ــران١٢عل ــه/ حزي  يوني

٢٠٠٦. 

 االحتـــاد األورويب أن املـــشاركة احليويـــة مـــع  عتقـــدوي 
احلكومة الكوبية، إىل جانب احلوار مع اتمـع املـدين الكـويب             
الواسع، هي أكثر السبل فعاليـة يف تـشجيع التغـيري الـسلمي يف      

ومـع ذلـك، يـرى االحتـاد األورويب أن التعـاون الكامـل              . كوبا
ــى إجــراء حتــسينات     ــا ســيتوقف عل يف جمــايل حقــوق  مــع كوب
ومـا زال االحتـاد     . اإلنسان واحلريـات الـسياسية يف ذلـك البلـد         

األورويب يــشعر بــالقلق العميــق إزاء حالــة حقــوق اإلنــسان يف  
 .كوبا

حيـال  أيـضا    االحتاد األورويب يشعر بقلق عميق       ويظل 
مـع  احلاالت اليت تعرض فيها ممثلو املعارضة السلمية وممثلو ات        

. جل قمع األصوات االنتقاديـة    ملضايقة من أ  املدين للتخويف وا  
ــك، أصــبح أعــضاء    ــسياسيني   أوإضــافة إىل ذل ــسجناء ال ســر ال

ــا يــسمى بقــوانني   ــاك ســجناء  .  التنــصلضــحايا مل ــا زال هن وم
حملاكمـة، ومت احتجـاز     إىل ا توجه إليهم اامات ومل يقـدموا        مل

ــسياسية احملظــورة      ــاطفهم مــع املعارضــة ال ــشتبه بتع أشــخاص ي
هم أحكام مبوجب أحكام القانون اجلنائي بـشأن       وصدرت حبق 

ــنح ” ــسابقة للجــ ــورة الــ ــد  . “اخلطــ ــاد األورويب يناشــ واالحتــ
احلكومــة الكوبيــة اإلفــراج بــدون شــروط عــن مجيــع الــسجناء  

. السياسيني واالمتناع من القيـام بأعمـال ضـد أعـضاء أسـرهم            
ونناشد السلطات الكوبية التعاون التـام مـع اهليئـات واآلليـات            

وخاصـة املمثـل الشخـصي للممثـل         - ية حلقوق اإلنـسان   الدول
 .السامي حلقوق اإلنسان املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كوبا

اجنـازات احلكومـة الكوبيـة يف جمـايل الرعايـة           وتتعرض   
القيـــود الـــيت تفرضـــها إىل التقـــويض بفعـــل الـــصحية والتعلـــيم 

. احلكومــــة علــــى احلقــــوق املدنيــــة والــــسياسية واالقتــــصادية
سياسية االقتـــصادية احملليـــة يف كوبـــا واحلظـــر االقتـــصادي والـــ

ــذي   ــان   توالتجــاري واملــايل ال ــات املتحــدة، يعوق فرضــه الوالي
بشكل جدي التنمية االقتصادية يف كوبا، ويـؤثران سـلبا علـى            

 .مستويات املعيشة للشعب الكويب
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ويف مــا يتعلــق بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، نعــرب    
بري االنفراديـة املتخـذة ضـد كوبـا الـيت           عن رفـضنا جلميـع التـدا      

ختالف القواعد املقبولـة بـشكل عـام للتجـارة الدوليـة، ونؤكـد          
من جديد على رأينـا بـان رفـع احلظـر التجـاري الـذي تفرضـه                 
ــا، لفائــدة     الواليــات املتحــدة مــن شــأنه أن يفــتح اقتــصاد كوب

ويف مــا يتعلــق بكوبــا، فــان االحتــاد األورويب . الــشعب الكــويب
ــة يف مجيــع   يناشــد  ــة إجــراء حتــسينات حقيقي الــسلطات الكوبي

 .ااالت اليت ذكرا

وجلميع تلك األسباب، وبـالرغم مـن االنتقـاد اجلـدي            
لسجل كوبا حلقوق اإلنسان، فان االحتـاد األورويب سيـصوت          

 .A/61/L.10باإلمجاع مؤيدا مشروع القرار 

ــاد الروســـي(الـــسيد ماكسيميـــشيف   ــم () االحتـ تكلـ
لقد أيد االحتاد الروسـي باسـتمرار املوقـف املتمثـل            ):بالروسية

 من غري املقبول اختاذ تدابري انفرادية ذات طـابع يتجـاوز            هيف أن 
ونرى أن أي حماولـة يف      . احلدود اإلقليمية يف العالقات الدولية    

. العــامل اليــوم لعــزل فــرادى البلــدان تــؤدي إىل نتــائج عكــسية   
للدول األعـضاء يف األمـم   وروسيا، شأا شأن األغلبية املطلقة     

املتحدة، تـدين بـشكل حاسـم احلظـر الـذي تفرضـه الواليـات               
 .املتحدة على كوبا وتفضل رفعا عاجال لذلك احلظر

، ١٩٩٤ويف مجيــع دورات اجلمعيــة العامــة منــذ عــام   
ــة   ــرارات املعنونـ ــيا القـ ــصار  ”أيـــدت روسـ ــاء احلـ ــرورة إـ ضـ

يـات املتحـدة    االقتصادي والتجاري واملـايل الـذي فرضـته الوال        
وحنـــن مقتنعـــون بـــان إـــاء احلظـــر . “األمريكيـــة علـــى كوبـــا

وتطبيع العالقات بني الواليات املتحدة وكوبـا مـن شـأما أن            
يساعدا بوجه عام على حتسني احلالة يف كوبا وعلى املزيد مـن   

 .اندماج البلد يف العمليات االقتصادية العاملية

، وإذ تعـرب    إن روسيا، إذ تسترشد بتلك االعتبـارات       
ــرارا وتكــرارا       ــها م ــيت أعربــت عن ــع اإلرادة ال ــضامنها م عــن ت

 أن األمـر األساسـي      تعتقـد األغلبية الساحقة للـدول األعـضاء،       

هــو تأييــد مــشروع القــرار الــذي يطلــب رفــع احلظــر وتطبيــع    
سـيخدم مـصاحل   ات بني الواليات املتحدة وكوبا، وهـذا     العالق

ــات املتحــدة وحيــدث تــ    ــا والوالي ــى  شــعيب كوب ــا عل أثريا اجيابي
ــشاملة يف منطقــة أمريكــا الوســطى والبحــر الكــارييب     ــة ال احلال

وبالتــايل، فإننــا مــرة أخــرى سنــصوت مؤيــدين . والعــامل برمتــه
 .ملشروع القرار يف الدورة احلالية للجمعية العامة

إىل اســـتمعنا ): تكلـــم باالنكليزيـــة(الـــرئيس بالنيابـــة  
 .ملتكلم األخري يف تعليل التصويتا

 القـــرار مـــشروع يف البـــت يف اآلن اجلمعيـــة تـــشرعو 
A/61/L.10. بومسجل تصويت إجراء طُل. 

 .أجري تصويت مسجل 

 :املؤيدون

 أنتيغــوا أنغــوال، أنــدورا، اجلزائــر، ألبانيــا، أفغانــستان، 
 النمـــسا،  أســـتراليا،  أرمينيـــا،  األرجنـــتني،  وبربـــودا، 

 بــــنغالديش، البحــــرين، البــــهاما، جــــزر أذربيجــــان،
ــادو ــز، بلجيكــا، بــيالروس، س،برب  بوتــان، بــنن، بلي
 بروين الربازيل، بوتسوانا، واهلرسك، البوسنة بوليفيا،

ــسالم، دار ــا، الـ ــا بلغاريـ ــو، بوركينـ ــدي، فاسـ  بورونـ
ــا، ــامريون، كمبوديــ ــدا، الكــ ــرأس كنــ ــضر، الــ  األخــ
ــة ــا مجهوري ــشاد، الوســطى، أفريقي ــيلي، ت ــصني، ش  ال

 ،كوســــتاريكا الكونغــــو، القمــــر، جــــزر كولومبيــــا،
ــا، ــا، كرواتيــ ــربص، كوبــ ــة قــ ــشيكية، اجلمهوريــ  التــ
 مجهوريــــة الدميقراطيــــة، الــــشعبية كوريــــا مجهوريــــة
 اجلمهوريــة جيبــويت، الــدامنرك، الدميقراطيــة، الكونغــو

ــة، ــوادور، الدومينيكيـ ــصر، إكـ ــا مـ ــتوائية، غينيـ  االسـ
 فرنـــسا، فنلنـــدا، فيجـــي، إثيوبيـــا، إســـتونيا، إريتريـــا،
ــا، غامبيـــا، غـــابون، ــا،أملان جورجيـ ــان، غانـــا، يـ  اليونـ
ــادا، ــاال، غرين ــا، غواتيم ــا غيني ــساو، - غيني ــا، بي  غيان
ــاييت، ــا، هنـــــدوراس، هـــ ــد، آيـــــسلندا، هنغاريـــ  اهلنـــ
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 أيرلنــدا، ،)اإلســالمية - مجهوريــة( إيــران إندونيــسيا،
ــا، ــا، إيطاليـ ــان، جامايكـ ــستان، األردن، اليابـ  كازاخـ
ــا، ــاس، كيني ــت، كرييب ــة قريغيزســتان، الكوي  مجهوري
ــةالدمي الو ــشعبية، قراطيـ ــا، الـ ــان، التفيـ ــسوتو، لبنـ  ليـ

 ليتوانيا، ليختنشتاين، الليبية، العربية اجلماهريية ليربيا،
 ملـــديف، ماليزيـــا، مـــالوي، مدغـــشقر، لكـــسمربغ،

ــا، مالطـــة، مـــايل،  املكـــسيك، موريـــشيوس، موريتانيـ
 املغـرب،  األسـود،  اجلبـل  منغوليـا،  مونـاكو،  مولدوفا،
ــق، ــار، موزامبي ــا، ميامن ــاورو، ناميبي ــال، ن ــدا، نيب  هولن
 عمــــان، النــــرويج، نيجرييــــا، النيجــــر، نيوزيلنــــدا،
 بـريو،  باراغواي، اجلديدة، غينيا بابوا بنما، باكستان،
ــبني، ــدا، الفل ــال، بولن ــر، الربتغ ــة قط ــا، مجهوري  كوري
 كيــتس  ســانت  روانــدا،  الروســي،  اإلحتــاد  رومانيــا،
 وجـــزر فنـــسنت ســـانت لوســـيا، ســـانت ونـــيفس،

ــادين، ــام غرينــ ــان وا،ســ ــارينو، ســ ــان مــ ــومي ســ  تــ
ــسييب، ــة وبرينـ ــة اململكـ ــسعودية، العربيـ ــسنغال، الـ  الـ

 ســلوفاكيا، ســنغافورة، ســرياليون، سيــشيل، ، صــربيا
 افريقيـا،  جنـوب  الـصومال،  سـليمان،  جـزر  سلوفينيا،
 سـوازيلند،  سورينام، السودان، النكا، سري إسبانيا،

 الـــسورية، العربيـــة اجلمهوريـــة سويـــسرا، الـــسويد،
 اليوغوسـالفية  مقـدونيا  مجهورية تايلند، كستان،طاجي

 ترينيــداد تونغــا، توغــو، ليــشيت، - تيمــور الــسابقة،
 توفـــالو، تركمانـــستان، تركيـــا، تـــونس، وتوبـــاغو،
 اململكـة  املتحـدة،  العربيـة  اإلمارات أوكرانيا، أوغندا،
 مجهوريـة  الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة
ــا ــواي،أور املتحــدة، ترتاني ــستان، وغ ــانواتو، أوزبك  ف
 الـيمن،  نـام،  فييـت  ،)البوليفاريـة  - مجهورية( فرتويال
 .زمبابوي زامبيا،

 

 :املعارضون

ــاالو، مارشــال، جــزر إســرائيل،  ــات ب  املتحــدة الوالي
 .األمريكية

 
 :املمتنعون

 )املوحدة - واليات( ميكرونيزيا 

 صـوتا   ١٨٣ بأغلبية   A/61/L.10 اعتمد مشروع القرار   
بــل أربعــة أصــوات، مــع امتنــاع عــضو واحــد عــن  مقا

 ).٦١/١١القرار (التصويت 
 

 الكلمــة أعطــي ):تكلــم باالنكليزيــة( بالنيابــة الــرئيس 
 القـرار  علـى  التصويت تعليال التكلم يف الراغبني للممثلني اآلن
  .للتو اختذ الذي

ــود أُذكــر أن وأود  ــأن الوف ــ ب ــصويتل تعلي ــصر الت  تقت
 ببياناـا  تـديل  أن الوفـود  علـى  عنيويـت  دقـائق  عـشر  علـى مدته  
  .مقاعدها من

 يـشرفين  ):تكلـم باإلسـبانية   ( )الربازيـل ( تراغو السيد 
 املــشتركة الــسوق يف األعــضاء البلــدان عــن بالنيابــة أتكلــم أن

 وبـاراغواي  وأوروغـواي  األرجنتني - اجلنويب املخروط لبلدان
 فيـــا،وبولي إكـــوادور، املنتـــسبة والـــدول وفرتويـــال، والربازيـــل
 .وشيلي وبريو،

ــا  ــدنا وكمـ ــسنوات يف اعتـ ــسابقة، الـ ــإن الـ ــدان فـ  البلـ
 والـدول  اجلنويب املخروط لبلدان املشتركة السوق يف األعضاء
 اجلمعيــة إن .للتــو اختــذ الــذي القــرار مؤيــدة صــوتت املنتــسبة
 االقتـصادي  احلصار إاء ضرورة على تؤكد مرة أخرى   العامة

 الـدويل  اتمـع  ويعيـد  .كوبـا  علـى  املفروض واملايل والتجاري
 القــسرية للتــدابري ورفــضه، األطــراف لتعدديــة دعمــه تأكيــد
 .األحادية
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 كوبـــا علــى  املفـــروض فاحلــصار  .واضـــحة والرســالة  
 ومقاصـده،  امليثـاق مبـادئ   و الـدويل  القـانون  مبـادئ  مـع  يتناىف
 املتعـددة  القواعـد  مـع  يتماشـى  ال كما أنه    .مجيعا ا نلتزم اليت

 منظمــة ألعــضاء القانونيــة االلتزامــات أو تجــارةلل األطــراف
 .العاملية التجارة

إلقلــيم الــوطين ا حــدود خــارج حمليــة قــوانني وتطبيــق 
 ذات الـدول  بني احلوار أو الدميقراطية القيم تعزيز يف يسهم ال

 زيـــــادة إىل يـــــؤدي أن ميكـــــن النقـــــيض، وعلـــــى .الـــــسيادة
ــةاجل بــرفض احلــصار قوبــل وقــد .واملواجهــة االســتقطاب  معي

 منظمـة  فيها مبا أخرى، دولية وهيئات حمافل عن فضال العامة،
ــدول ــة، ال ــة األمريكي ــصادية واملنظوم ــا االقت ــة، ألمريك  الالتيني
 .ريو وجمموعة األمريكي، - األيبريي القمة ومؤمتر

ــد  ــدان ضــمت وق ــضاء البل ــسوق يف األع ــشتركة ال  امل
 أصـوات  ىلإ أصـواا  املنتـسبة  والـدول  اجلنويب املخروط لبلدان
 التـــدابري هـــذه مثـــل وتنفيـــذ الختـــاذ الرافـــضة الـــدويل اتمـــع
 . الوطنيــةاحلــدود خــارج آثارهــا متتــد الــيت االنفراديــة القــسرية
 األطــراف تعدديــة تــدعم أــا أخــرى مــرة بلــداننا أثبتــت وقــد

 الـصراعات  لتـسوية  الوحيـد  والفعـال  العـادل  الـسبيل  باعتبارها
 .والتعاون اإلنسان وحقوق منواأل التفاهم وتعزيز الدول بني

ــيم عبــد الــسيد  ــسودان( احلل ــد وفــد بــالدي  ):ال  يؤي
البيان الذي أدىل بـه ممثـل جنـوب أفريقيـا بالنيابـة عـن جمموعـة                

 . والصني٧٧ الـ

أكثر مـن أربعـة عقـود مـرت والـشعب الكـويب يعـاين                
اآلثار املدمرة للحصار األحادي الـذي تفرضـه عليـه الواليـات            

كية، مما يعكس خلال يف تطبيق املبادئ اليت دعـا          املتحدة األمري 
إليهــا ميثــاق األمــم املتحــدة، والــيت حتــض علــى إرســاء قــيم        
التعاون والعدل واملساواة وإشاعة روح اإلخاء والتـضامن بـني          

إن ترسـيخ احتـرام مبـادئ    . الدول واحترام خيـارات الـشعوب     
ــوق       ــرام حقـ ــة واحتـ ــم واهليمنـ ــض الظلـ ــانون ورفـ ــيادة القـ سـ

ن، خاصــة احلــق يف التنميــة، هــو واجــب هــذه املنظمــة   اإلنــسا
 .وجها الذي جيب أن تؤكد عليه الدول األعضاء كافة

ظلـــت اجلمعيـــة العامـــة تنظـــر يف هـــذا البنـــد املعنـــون   
ضــرورة إــاء احلــصار االقتــصادي والتجــاري واملــايل الــذي  ”

ملدة بلغـت مخـسة عـشر       “ تفرضه الواليات املتحدة على كوبا    
 بلدا مؤيـدا مـشروع   ١٨٣وقد صوت اآلن   . وايلعاما على الت  

القرار الداعي إىل إاء هذا احلصار، يف خطـوة تؤكـد بـصورة             
ــدول      ــة مــن بعــض ال ــات األحادي ــة خطــورة فــرض العقوب جلي

واحلصار املفروض على كوبـا حـصار ظـامل،         . بدون وجه حق  
وميثل انتهاكا للمبادئ األساسية مليثاق األمـم املتحـدة وقواعـد           

 الــــدويل واملبــــادئ الــــيت حتكــــم وتــــنظم العالقــــات  القــــانون
واستمرار تطبيق هـذا    . االقتصادية والتجارية واملالية بني الدول    

احلصار يتناىف مع مـا تـشهده املنظمـة مـن إصـالحات وإمجـاع               
من قبل الدول األعـضاء لتعزيـز احتـرام هـذه املبـادئ، والعمـل            

الـشعوب  ا وإحالل التعاون حمل املواجهـة واحتـرام خيـارات           
 .ونظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية

وبـــالرغم مـــن االعتـــراض الثابـــت واملتكـــرر لألســـرة    
ــزال الــشعب الكــويب      ــة علــى تطبيــق هــذا احلــصار، ال ي الدولي
يعاين، بل شهد العام املاضي تشددا يف تطبيـق احلـصار خـارج             

 البلــد الــذي يفرضــه، ومتــت مالحقــة أمــوال املــواطنني  أراضــي
ويتعـرض الكـثري    . ، ومالحقة العمليات املالية الكوبيـة     الكوبيني

من املستثمرين األجانب للمـضايقات، ويـتم ديـد الـشركات           
واملصارف اليت هلا عالقات مالية وجتارية مـع كوبـا، يف ازدراء      
صــريح واســتخفاف بــإرادة اتمــع الــدويل وقــرارات اجلمعيــة  

 .العامة

 عقوبـات    مـن  ١٩٩٧وتعاين بالدي أيـضا ومنـذ عـام          
اقتـــصادية أحاديـــة، كمـــا تعـــاين دول أخـــرى مـــن مثـــل هـــذه 

لذلك، فإننا يف السودان نشعر خبطـورة  . السياسات غري املربرة  
هذه اإلجراءات، ونعـي آثارهـا القاسـية، ونقـدر اخلـسائر الـيت              



A/61/PV.50

 

32 06-60786 
 

تتعــرض هلــا مجهوريــة كوبــا، ونعــرف جــسامة املعانــاة الــيت        
فــد بــالدي وو. يعيــشها الــشعب الكــويب بــسبب هــذا احلــصار 

ينتهز هذه الفرصة ليجدد تضامنه مع الشعب الكـويب الـصديق     
وحكومته، ونؤكد على رفضنا هلذا اإلجـراء، ونـدعو الـشعب           
ــلة    ــضا إىل مواصـ ــدعوه أيـ ــصمود، ونـ ــلة الـ ــويب إىل مواصـ الكـ

 مـن   - كما عودنا دائمـا      -إسهاماته املشهودة يف مجيع احملافل      
يناه مجيعــا إطــارا خــالل النظــام املتعــدد األطــراف الــذي ارتــض 

 .لعملنا املشترك

ــدئي      ــسياسات مبـ ــذه الـ ــن هـ ــسودان مـ إن موقـــف الـ
وراسخ، فنحن ضـد سياسـات احلـصار، وممارسـات اإلقـصاء،            
ــدنا  صــوت      ــإن وف ــذلك، ف ــة علــى الــشعوب، ل وفــرض اهليمن

 مـن   ١٨لصاحل مشروع القرار املقدم مـن كوبـا مبوجـب البنـد             
صار االقتـصادي   احلـ اء  ـ ضـرورة إ  ”جدول األعمال واملعنـون     

والتجــاري واملــايل الــذي تفرضــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
ونشيد بقوة بالدول األعضاء اليت صـوتت مؤيـدة         “ على كوبا 

 االنفراديــةمــشروع القــرار، وعــربت عــن رفــضها لإلجــراءات  
 .اليت تنتهك مبادئ القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة

نـا  دأبكمـا   : )سـبانية إلتكلـم با  () بوليفيـا  (السيد باريا  
 اجلمعيــة العامــة أعــوام، ال نــزال يف ١٠علــى مــدى أكثــر مــن 

نناقش ضـرورة إـاء احلـصار املـايل والتجـاري املفـروض علـى               
ــا  ــشقيقة حكومــة وشــعبا  كوب ونتيجــة . ال جــدوىولكــن بــ ال
ــذلك  ــل املتواصــل ل ــددة    العم ــية املتع ــستوى الدبلوماس ــى م  عل

ت الــيت حتــث الــدول  خــذت سلــسلة مــن القــرارا ات، األطــراف
كافــة علــى االلتــزام باملبــادئ املتجــسدة يف الــصكوك القانونيــة  
ــدابري األخــرى الــيت     ــة، وعلــى إبطــال كــل القــوانني والت الدولي
تتجـــاوز احلـــدود اإلقليميـــة وتـــؤثر علـــى ســـيادة دول أخـــرى 

 .ومصاحلها املشروعة فضال عن حرية التجارة واملالحة

ذه اتمـع الـدويل     ولألسف، نرى أن القرار الذي اختـ       
املبــــادئ يتنــــاىف وقــــرار أحــــادي لــــصاحل احلــــصار، يواجهــــه 

ــة وال  ــوفر الدميقراطي ــة   ي ــة املمثل ــة إلرادة األغلبي اســتجابة اجيابي
 .هنا

ويــؤثر فــرض الواليــات املتحــدة للحــصار واجلــزاءات   
علــى   عامــا، مــن جهــة،٤٠علــى كوبــا، منــذ مــا ينــوف علــى 

مــساره إىل حتديــد راميــة لــشعب الكــويب الاملــشروعة لساعي املــ
جـل حتقيـق التنميـة، ولكنـه يـسعى مـن            أوآلياته اخلاصة به مـن      

أخرى، عرب تلك التـدابري القـسرية ذات        جهة  باب املفارقة من    
، إىل تعزيـــز الدميقراطيـــة واحلريـــة وحقـــوق  الطـــابع األحـــادي
 .اإلنسان يف كوبا

 أن هـــذا املوقـــف ال يفـــيويـــساورنا شـــعور قـــوي بـــ  
منظومـة  يف إطـار    رب عن مـشاعر أغلبيـة البلـدان         باملبادئ وال يع  
ــدة ــاىف  . األمـــم املتحـ ــراءات تتنـ ــذه اإلجـ ــة ووهـ ــدأي احلريـ مبـ
 وهــي تــؤثر باإلضــافة إىل ذلــك علــى حقــوق      ،والدميقراطيــة

وتــبني طريقــة اســتخدام تلــك املبــادئ . اإلنــسان لــشعب كوبــا
 . ألهدافها ومقاصدهاعن تشويه

 موقـف يتـسم     مـن انطالقـا   وتسعى بوليفيـا باسـتمرار،       
بالـــسيادة والكرامـــة، إىل احملافظـــة علـــى عالقـــات الـــصداقة      

ــات املتحــدة   ــع الوالي ــاون م ــة . والتع ــات  وحنــث حكوم الوالي
وهــي سياســة  علــى مراجعــة هــذه الــسياسة وإائهــا،  املتحــدة

تـثري قلقـا مـستمرا      إذ  قابلها اتمع الـدويل باإلدانـة واملعارضـة         
 وعلـى   ،ا الـسلبية علـى كوبـا      يف أمريكا الالتينيـة نتيجـة آلثارهـ       

 .شعبها وعلى املنطقة

 قــد أوضــح اتمــع الــدويلن أونــؤمن إميانــا راســخا بــ 
مبــادئ ميثـــاق األمـــم  واحلـــصار مــن حيـــث تنافيـــه  إزاء قلقــه  

 أنـه حيرمـه    تأثريه السليب على الـشعب الكـويب إذ      إزاءاملتحدة و 
 يف احلصول على بضائع ومن حرية احلركة وإمكانيـة          من حقه 
 بــني مجلــة ، صــناعة األدويــةمكونــاتول علــى األدويــة واحلــص
 يف هـذا املطلـب الرامـي        اتمع الدويل وننضم إىل إرادة     .أمور

آليـات  ونـرى أن     .إىل إاء احلصار املفروض علـى كوبـا فـورا         
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 يقوم على القانون الدويل وعلى املعاهـدات   نظام دويل منصف  
ات ولكنـه   ختالفـ االلتناقـضات و  لسمح بتعايش يفـسح اـال       ت

 .يرفض املواجهات العدائية

ــنظم واآلراء بـــني     ــات يف الـ ــسوية االختالفـ وينبغـــي تـ
ــساواة       ــتنادا إىل املـ ــوار اسـ ــاون واحلـ ــق التعـ ــن طريـ ــدول عـ الـ

وعالوة علـى ذلـك، كانـت لبوليفيـا جتربـة           . واالحترام املتبادل 
اليت تواجه البلدان الناميـة يوميـا       اجلمة  شخصية مع الصعوبات    

ــذ سي ــعوبنا    يف تنفي ــاه ش ــز رف ــق وتعزي ــستهدف حتقي . اســات ت
ــها    ــا وحكومت ــذا، نفهــم شــعب كوب ــضامننا  ول ونعــرب عــن ت

ــا   ــايعانمعهمــا إزاء م ــة الــيت    ي ــق التنمي ن مــن جــراء سياســة تعي
 .تستحقها البلدان كافة

 حكومة الواليات املتحدة على االستعاضة عـن        وحنث 
ــذ ال   ــاحلوار وعــن اجلــزاءات باالتــصال والتنفي فعــال املواجهــة ب

وتعارض بوليفيـا   . لقرارات األمم املتحدة اهلامة يف هذا الصدد      
ــايل    ــصادي وامل ــساند . حبــزم تلــك اجلــزاءات واحلــصار االقت ون

ــيادم      ــوطين وس ــتقالهلم ال ــة اس ــعيهم إىل محاي الكــوبيني يف س
وبـالنظر إىل   . ونكرر ما أدلت بـه الربازيـل باسـم جمموعـة ريـو            

 .لقرارتلك األسباب، صوتنا لصاحل مشروع ا

مـا بـرح    : )تكلـم باالنكليزيـة   () ميامنـار (السيد شوي    
اتمع الدويل يعرب باسـتمرار عـن دعمـه الثابـت للـدعوة إىل             
إـــاء احلـــصار االقتـــصادي والتجـــاري واملـــايل الـــذي تفرضـــه 
الواليات املتحدة على كوبا، منذ اختـاذ اجلمعيـة العامـة القـرار             

ــة واضــحة قبــل  ٤٧/١٩ ر مــؤمتر قمــة  وكــر.  عامــا١٥ بأغلبي
رؤساء دول وحكومات حركة عدم االحنياز املنعقد يف هافانـا          

ســبتمرب املاضــي أيــضا دعوتــه إىل حكومــة الواليــات /يف أيلــول
املتحدة األمريكية إلاء احلصار االقتصادي والتجـاري واملـايل         

 .على كوبا

وتعتقــد ميامنــار بــشدة أن ســن دول أعــضاء قــوانني       
اليت تتجاوز احلدود اإلقليميـة وتنـال       وأنظمة وتطبيقها وآثارها    

من سيادة دول أخرى واملصاحل املشروعة لكيانات وأشـخاص         
خاضعني لوالياا القضائية، فضال عن حرية التجارة واملالحـة         
الــدوليتني، ينتــهك روح ونــص ميثــاق األمــم املتحــدة ومبــادئ 

وبالتـايل، تعـارض    . القانون الدويل املقبولـة عامليـا علـى الـسواء         
امنــار كــل أشــكال التــدابري القــسرية األحاديــة االقتــصادية       مي

واملالية، عالوة على اجلزاءات واحلصار اللذين ينافيـان القـانون    
ــدويل ــسة     . ال ــادئ اخلم ــستهلي املب ــار، بوصــفها أحــد م وميامن

للتعــايش الــسلمي، حتتــرم احترامــا دقيقــا مبــدأ تــساوي الــدول  
ــدخل يف     ــدم الت ــسيادة، وكــل أشــكال ع ــة يف ال ــشؤون كاف  ال

 .الداخلية للبلدان

إن احلــــصار االقتــــصادي والتجــــاري واملــــايل الــــذي  
تفرضه الواليات املتحدة على كوبا مل يؤثر سلبا علـى اقتـصاد            

ويرمـي احلـصار    . البلد فحسب، بل أضـر برفـاه الـشعب أيـضا          
ــاعي    ــسياسي واالقتــــصادي واالجتمــ ــام الــ إىل تقــــويض النظــ

ا علــى املركــز واحلــصار املفــروض خــصوص . للــشعب الكــويب
الصحي يسبب للشعب الكويب معاناة ومـشقة ال داعـي هلمـا،            

.  النــساء واألطفــال-وخاصــة ألشــد شــرائح الــسكان ضــعفا   
 .ونعترب هذا ال إنسانيا ونعارض بقوة تلك التدابري

ــن      ــال مـ ــأي حـ ــدابري بـ ــذه التـ ــزز هـ ــن أن تعـ وال ميكـ
بري وتتنــاىف هــذه التــدا. األحــوال الــسلم واالســتقرار يف املنطقــة

وتؤيـد ميامنـار مبنتـهى الـصدق دعـوة اتمـع          . والقانون الدويل 
الـــدويل إىل الواليـــات املتحـــدة إلـــاء احلـــصار واجلـــزاءات      

وصوت وفـدي، لـذلك لـصاحل مـشروع         . املفروضة على كوبا  
القــرار بغيــة تأكيــد معارضــتنا للقــوانني واألنظمــة ذات اآلثــار   

وإلبــداء صــداقتنا مــع القانونيــة الــيت تتجــاوز احلــدود اإلقليميــة 
 .حكومة وشعب كوبا

: )تكلم باالنكليزية () زمبابوي (السيد شيدياوسيكو  
ــة العامــة يف مناقــشة نفــس القــضية واختــاذ     إن اســتمرار اجلمعي
قرارات بشأا عاما تلـو اآلخـر مطالبـة باختـاذ إجـراءات مماثلـة          
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بدون أن تلقـى هـذه الـدعوة آذانـا صـاغية، هلـو شـهادة كـبرية                  
صور الـذي يعتــري آليـة تـسوية الرتاعـات يف منظومــة     علـى القـ  

فالقرار بشأن ضـرورة إـاء احلظـر االقتـصادي          . األمم املتحدة 
والتجاري واملايل املفروض على كوبـا قـد حظـي بتأييـد غـامر              

ــسنني   ــر ال ــى م ــة     . عل ــا تتخــذ حكوم ــت كيم ــد حــان الوق وق
ــة لالنفتــاح علــى     الواليــات املتحــدة خطــوات شــجاعة وإجيابي

بــا، وإعــادة الثقــة إىل ماليــني النــاس حــول العــامل يف شــعب كو
ــضه      ــق ومي ــذي انبث ــاء األمــل ال ــة األمــم املتحــدة، وإحي منظوم

 .باعتماد ميثاق األمم املتحدة قبل عقود عديدة

وبلــدي زمبــابوي يــدرك إدراكــا كــامال األثــر الــسليب   
الناجم عـن تلـك التـدابري اخلاطئـة الالأخالقيـة وغـري املـشروعة               

ــاة   ــى حي ــك     عل ــضا ضــحية لتل ــدي أي ــاديني، ألن بل ــاس الع الن
 .التدابري غري القانونية

لقد رفضت معظم الدول األعضاء يف األمم املتحـدة،          
، اعتمـاد قـوانني وتـشريعات وطنيـة          باستمرار مبا فيها زمبابوي  

ــة،     ــا حــدود الدول ــدابري    يتجــاوز أثره ــع الت ــضت مجي ــا رف كم
، أحاديـة جـزاءات  االقتصادية القسرية األخرى، مبا فيها فـرض       

ــة  ــا إىل موجهـ ــة الـــيت تـــسعى  أساسـ ــدان الناميـ ــد إىل البلـ تأكيـ
 .سيادا

مصري كوبا يقرره الشعب الكويب، الذي من حقـه        إن   
ــه    ــصادي واالجتمــاعي األنــسب لظروف ــه االقت ــار نظام . أن خيت

احلـرة  لدفاع عن التجارة يتصدون لأليس من املفارقة أن الذين  
عون عـــن احلـــصار يف لعبـــة أصـــبحوا، يف نفـــس الوقـــت، يـــداف

معايري مزدوجـة خسيـسة؟ ومتـادي حكومـة الواليـات املتحـدة             
يقـوض  أنـاس أبريـاء،     يف هذه املمارسة، اليت تضر بسبل عـيش         

إىل حتقيــق األهــداف  ترمــي أيــضاً مجيــع جهــود التنميــة الــيت     
اإلمنائية لأللفية، ومجيع األهداف اإلمنائية األخرى املتفق عليها        

 .دولياً

ــات املتحــدة    احلــصاو  ــة الوالي ــذي تفرضــه حكوم ر ال
ــادئ ميثــاق األمــم     ــا ال ينتــهك القــانون الــدويل ومب علــى كوب
املتحدة فحسب؛ بل إنه يتعارض أيضاً مع نص وروح مبـادئ           
منظمة التجـارة العامليـة، الـيت ـدف إىل حتقيـق قـدر أكـرب مـن                  

والواليات املتحـدة وكوبـا، كلتامهـا، عـضو يف          . حرية التجارة 
 .التجارة العامليةمنظمة 

ويوضــح تقريــر األمــني العــام جبــالء أن احلــصار الــذي   
ــا    ــى كوب ــات املتحــدة عل ــكرم حيــتفرضــه الوالي ــد مــن  ذل  البل

 الـــيت متنحهـــا  اإلمنائيـــةئتمانـــات الالوصـــول إىل األســـواق وا 
مؤسسات التمويل الدولية، والتكنولوجيا، كما زاد من تقييـد         

ك البلد والتحويالت املاليـة     حرية املالحة والتجارة بالنسبة لذل    
 .إىل املستفيدين فيه

ــدي    ــذلك، صــوت وف ــرار تــضامنا مــع    ول  لــصاحل الق
 .حكومة وشعب كوبا

ــاس   ــسيد دابكيون ــيالروس (ال ــم بالروســية ) (ب ): تكل
ــة       ــة العام ــوايل، دعــت اجلمعي ــى الت ــشرة عل ــسة ع ــسنة اخلام لل

. كوبـا   تقريباً إىل إاء فوري للحصار املفروض على       باإلمجاع
 ذلــكعــدد البلــدان الــيت تؤيــد  يف كــل عــام زيــادة ونــشهد يف 

وقد فهـم اتمـع الـدويل منـذ مـدة طويلـة أن احلـرب                . اهلدف
ــراء آخــر يتخــذ اســتناداً إىل        ــأا شــأن أي إج ــصادية، ش االقت

إـا ال تـؤدي إال إىل   . ذريعة زائفة، ال تؤدي إىل نتـائج إجيابيـة        
 .الدمار

ـــ   ة وراء ومــــــن الــــــصعب فهــــــم األســــــباب الكامنـــ
. احلـصار علـى كوبـا     االستخفاف مبناشدة اتمع الدويل إـاء       

ــزاءات      ــشديد اجلـ ــادة تـ ــاوالت زيـ ــر حمـ ــستحيل تربيـ ــن املـ ومـ
 .االقتصادية، كما حدث هذا العام

ويف مؤمتر قمة بلدان حركة عدم االحنيـاز، املعقـود يف            
علــى أن تلــك البلــدان هافانــا، اتفــق رؤســاء دول وحكومــات 

ة والواقعيـــة للعـــامل املعاصـــر هـــي وحـــدها الـــيت  النظـــرة املتزنـــ
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ونــدعو مجيــع الــذين . ســتمكن مــن حتقيــق اهلــدوء واالســتقرار 
يؤيــدون فــرض اجلــزاءات والعزلــة علــى كوبــا إىل      زالــوا  مــا

أن وينبغــي الــسماح للكــوبيني أن يعيــشوا و. التحلــي بالواقعيــة
اإلســـراع يف إدراك ضـــرورة التركيـــز علـــى و. يعملـــوا بـــسالم

ــشاكل  ــة ال  ااملـ ــة احلقيقيـ ــؤدي إىل  لدوليـ ــة، يـ ــشاكل الزائفـ املـ
ــا    ــام يف العــ ــالل النظــ ــراع يف إحــ ــان ملاإلســ ــشعوب  وإميــ الــ

 .باملستقبل

اغتنـام هـذه الفرصـة لتـضيف صـوا          تعتز ب وبيالروس   
إىل األصــوات املطالبــة بإــاء احلــصار املفــروض علــى الــشعب  

ويــــسعدنا أن نقــــف إىل جانــــب كوبــــا، صــــديقتنا . الكــــويب
 .ا اربة واحلقيقيةوشريكتن

يؤيــد  ): تكلــم باالنكليزيــة ) (ليــسوتو (الــسيد ماميــا  
وفدي البيان الذي أدىل به ممثل جنـوب أفريقيـا باسـم جمموعـة          

 . تأييدا كامال والصني٧٧الـ 

ــسوتو   ــرفض ولي ــصادي   ت ــع أشــكال احلــصار االقت مجي
 تـرفض تطبيـق دولـة واحـدة         األحـادي كمـا   والتجاري واملـايل    

ويف . علـى دولـة أخـرى     بـشكل انفـرادي      أخـرى    تدابري قسرية 
كانـت  أ سـواًء    -احلقيقة، يعترب وفـدي مجيـع التـدابري القـسرية           

 اليت تتخـذها دولـة ضـد دولـة     -اقتصادية أو سياسية أو غريها  
ونـرى أن هـذه     . بالتـايل فإنـه غـري جـائز       اً و ريأخرى إجراًء خطـ   

، بـل   أبدا التدابري ال ميكن أن تعزز السالم واالستقرار الدوليني       
 .إا تقوضهماال بد 

ــسيادة       ــع ل ــرام اجلمي ــى احت ــدي عل ــصر وف ــذلك، ي ول
املبــدأين القــانون واالمتثــال الــصارم للقــانون الــدويل، ال ســيما 

تساوي الدول يف السيادة وعدم التـدخل يف شـؤوا    الساميني ل 
 .يف ميثاق األمم املتحدةكما ينص على ذلك 

صار علــى كوبــا احلــيزعجــه أن وفــدي فــإن ولــذلك،  
علــى الــشعب آثــاره الــضارة يرفــع حــىت هــذا التــاريخ رغــم   مل

ورغـم أن الغالبيـة الـساحقة يف هـذه           الـسنني،    مـر الكويب علـى    

 اتومـن املفارقـ   . ١٩٩١منـذ عـام     اجلمعية دأبـت علـى إدانتـه        
علــى مــر الــسنني، بغيــة أن اعتمــاد مزيــد مــن التــدابري القــسرية 

ــة وإحلــ   عــزل  ــا عــن التجــارة الدولي ــضرر  كوب ــد مــن ال اق مزي
بالــشعب الكــويب، اقترنــت باســتمرار بادعــاءات أن احلــصار      
كان وال يزال يهدف إىل تعزيـز الدميقراطيـة واحلريـة وحقـوق             

ويف احلقيقــة، اســتمعنا اليــوم إىل ادعــاءات  . اإلنــسان يف كوبــا
 . مماثلة

ويود وفدي أن يكـرر اإلعـراب عـن موقفـه املعـروف              
سيادي لشعب أي بلد، مبـا يف ذلـك      جيداً واملتمثل يف أنه حق      

كوبا، أن حيدد نظام احلكومـة ومنـوذج التنميـة األكثـر مالءمـة              
ينبغـي  ونكـرر اإلعـراب أيـضاً عـن اقتناعنـا القـوي بأنـه               . لبلده
ــوق        أال ــذه احلق ــة ه ــن أجــل ممارس ــا م ــني يف كوب ــاين املالي يع
عانوا وما زالوا منذ أكثر من أربعـة عقـود مـا ال يوصـف                كما

 . ان واملعاناة والبؤس بسبب احلصارمن احلرم

إن الدعم الذي عـربت عنـه الـدول األعـضاء يف إطـار               
هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال، وتــصويت الغالبيــة العظمــى   

احلــصار مؤيــدة هلــذا القــرار اليــوم جيــسدان فعــالً حقيقــة أن       
اللذين يهدفان إىل تشديد احلـصار      األحادي والتدابري األحادية    

ضــان مــع مبــادئ القــانون الــدويل، ال ســيما  علــى كوبــا، يتعار
 .تلك املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة

ولذلك، تعارض حكومة مملكة ليسوتو بقـوة احلـصار          
االقتصادي والتجاري واملايل املفروض علـى كوبـا مـن جانـب          

وهلذا السبب، صوت وفـدي مؤيـداً       . واحد، وحتث على رفعه   
 .٦١/١١للقرار 

ــة ( الــسيد أبــو راوي  ــة الليبي ــة العربي  لقــد ):اجلماهريي
صــوت وفــد بــالدي لــصاحل مــشروع القــرار الــوارد يف الوثيقــة 

A/61/L.10    ــدابري احلــصار ــه يــرى أن فــرض العقوبــات وت ، ألن
وقـد  . يكن ولن يكـون الوسـيلة حلـل اخلالفـات بـني الـدول              مل

نـــص ميثـــاق األمـــم املتحـــدة علـــى الـــسبل املالئمـــة حلـــل أي   
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املفاوضـة والتحقيـق والوسـاطة والتوفيـق     خالفات ثنائية، وهي    
والتحكـــيم والتـــسوية القـــضائية، أو اللجـــوء إىل الوكـــاالت     
واملنظمات اإلقليمية، وكل ذلك على أساس املـساواة الكاملـة          

وهـذا  . واالحترام املتبادل، وعدم التدخل يف الشؤون الداخليـة       
التوجه أكدت عليه الدول األعضاء مرارا وتكـرارا مـن خـالل            

ات اجلمعيـة العامـة، الـيت جيـب االمتثـال هلـا بـدون إبطـاء،          قرار
. ألا جتـسد العـدل واملنطـق، وتكـرس قواعـد القـانون الـدويل              

وعالوة على ذلك، فإن هذه القرارات تقـدم رسـالة واضـحة،            
ميكن التقدم حنو إحـالل الـسالم الـشامل، وإمنـاء            مفادها أنه ال  

ت أعلـى يف جمـال      العالقات الودية بني الدول، وحتقيق مـستويا      
التنمية، إال بتحقيـق تعـاون دويل يقـوم علـى االحتـرام املتبـادل               
ــدد ســكاا،        ــا وع ــر عــن حجمه ــدول، بغــض النظ ــسيادة ال ل

 . وطبيعة نظامها السياسي واالقتصادي

ــشديدة    وتؤكــد   ــد معارضــتها ال ــن جدي ــة م اجلماهريي
لإلجراءات األحادية اجلانب اليت تفرض على الـدول ألغـراض          

، وتعرب عن قلقها البالغ من استمرار بعض الـدول يف       سياسية
تطبيــق العقوبــات االقتــصادية القــسرية االنفراديــة الــيت تتجــاوز 
احلدود اإلقليميـة، ملخالفتـها الـصرحية مبـادئ القـانون الـدويل،          
وخاصة مبـدأي تـساوي الـدول يف الـسيادة وعـدم التـدخل يف               

ــؤدي      ــيت ال ي ــدول األخــرى، ال ــة لل ــشؤون الداخلي ــا ال تطبيقه
إىل زيــــادة املعانــــاة اإلنــــسانية وتعميــــق جــــذور اخلــــالف  إال

والكراهيــة بــني الــشعوب ذات املــصاحل املترابطــة، األمــر الــذي 
يتطلب التقيد باملبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة، وإجيـاد          
حلـــول مالئمـــة وحـــضارية للمـــشاكل تـــضمن عـــدم املـــساس 

ــل احلــق يف ا    ــية مث ــسان األساس ــوق اإلن ــة، واحلــق يف  حبق لتنمي
 .الغذاء والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية الضرورية

ــزال يعــاين حــصارا    لقــد عــاىن    ــشعب الكــويب وال ي ال
جــائرا ألكثــر مــن أربعــة عقــود أدى إىل أضــرار بالغــة يــصعب  
ــك        ــا يف ذل ــشعب الكــويب، مب ــات ال ــت كــل فئ حــصرها، طال

ــال والنــساء واملــسنون، وحــد أيــضا مــن قــدرة اإل       دارة األطف

ــستلزمات       ــة وامل ــواد الغذائي ــترياد امل ــى اس ــد عل ــة يف البل الكوبي
الزراعية واملعـدات الطبيـة واألدويـة الـضرورية الالزمـة لعـالج             

وحنن نأمل أن يـساهم هـذا القـرار الـذي اختـذناه مـن               . املرضى
ــاة الــيت يتعــرض هلــا الــشعب الكــويب مــن      ــا يف رفــع املعان فورن

ــة أل  ــة املعني حكامــه، ونــدعوها إىل حــل  خــالل اســتجابة الدول
ــدا عــن اإلجــراءات       ــسلمية بعي ــالطرق ال ــا ب ــع كوب ــا م خالفا
ــشكل خرقــا مليثــاق األمــم        ــسرية األحاديــة اجلانــب الــيت ت الق
املتحدة، وانتهاكا حلقوق اإلنسان، وعرقلة جلهود التنميـة الـيت         

 .تشكل هدفا ساميا من أهداف األمم املتحدة

تكــرر ): نكليزيــةتكلــم باال) (زامبيــا (الــسيد كابومــا 
ــع احلــصار      ــة إىل رف ــدعوة الرامي ــا لل ــا دعمه ــصادي زامبي االقت

.  علـى كوبـا    الواليـات املتحـدة    الذي تفرضه    والتجاري واملايل 
ويــشعر وفــدي خبيبــة أمــل إذ يالحــظ اســتمرار احلــصار ألكثــر 

 ولدينا رغبة صادقة يف رفعه بـدون مزيـد مـن            ،من أربعة عقود  
 .التأخري

املنـسق املقـيم    بوضـوح    توصل إليهـا     وتبني النتائج اليت   
احلــصار قــد أســفر عــن آثــار ســلبية علــى امليــزان التجــاري   أن 

. وحجـم اإلنتـاج  حتويـل العمـالت األجنبيـة     وعائـدات  ،لكوبـا 
ن احلــصار قــد اثــر تــأثريا ســلبيا علــى  إوباإلضــافة إىل ذلــك، فــ

 ، والـصحة  ، والزراعـة  ،أنشطة كوبا التجارية يف جماالت الغذاء     
ولقـد اتـضحت هـذه احلالـة يف         . والعلم والتكنولوجيـا  والتعليم  

 .يف تقرير األمني العامعروض خمتلفة تضمنها 

 ).الكويت(توىل الرئاسة نائب الرئيس، السيد املراد  

وتواصـــل حكومـــة زامبيـــا اإلعـــراب عـــن قلقهـــا إزاء  
.  القيـود باسـتمرار علـى شـعب كوبـا          الواليـات املتحـدة   فرض  

ــثين عــن  وجيــب  ــهاك مــ أن ن أقــصى قــدر  إىل ن هــذا القبيــل  انت
ولـذلك، يناشـد وفـدي كـل الـدول األعـضاء يف األمـم         . ممكن

 علـى  االقتـصادي والتجـاري واملـايل   املتحدة دعم رفع احلـصار      
 . كوبا فورا



A/61/PV.50  
 

06-60786 37 
 

 عاما متتالية، اختـذت اجلمعيـة العامـة         ١٥وعلى مدى    
ضـــرورة إـــاء احلـــصار   ”قـــرارات يف إطـــار البنـــد املعنـــون    

ي واملايل الـذي تفرضـه الواليـات املتحـدة          االقتصادي والتجار 
ويف العام املاضـي، جـرى اختـاذ القـرار     . “األمريكية على كوبا 

ويـبني التأييـد    .  أصـوات لـيس إال     ٤ صـوتا مقابـل      ١٨٢بتأييد  
للحـصار،  الـساحق   تمع الدويل   االذي حيظى به القرار رفض      

 .الذي ينبغي بالتايل رفعه

وجــه الــصعاب ونعتــرف بــصمود الــشعب الكــويب يف  
 اتالواليـ ويشكل احلصار الذي تفرضه     . النامجة عن اجلزاءات  

 على كوبا سياسة فاشلة بكل املقـاييس وينبغـي بالتـايل            املتحدة
 .التخلي عنها

ن التــدابري الــيت أختــتم كلمــيت بــذكر أن أوامسحــوا يل  
بريتون ال تـزال تـشكل انتـهاكا         - تتخذ يف إطار قانون هيلمز    
واســــتنادا إىل . ة التجــــارة واملالحــــةحلقــــوق كوبــــا يف حريــــ

ن التــأثري أاملعلومــات الــيت تقــدمها منظومــة األمــم املتحــدة بــش  
السليب للحصار علـى بـرامج األمـم املتحـدة اإلمنائيـة يف كوبـا،           

وسنـستمر  . صوت وفدي كمـا فعـل يف املاضـي لـصاحل القـرار            
 .يف ذلك طاملا استمر احلصار

) راطيـة الـشعبية   مجهوريـة الو الدميق    (السيد كيتيخون  
 ل أكثــر مــن أربعـة عقــود انقــضت وال يــزا ):تكلـم بالفرنــسية (

احلصار االقتصادي والتجاري واملـايل الـذي تفرضـه الواليـات           
ولقـد كانـت تلـك حقبـة     . املتحدة األمريكيـة علـى كوبـا معنـا       

ومل يـستفد أي    . طويلة ومؤملة وقاسية للشعب الكـويب الـربيء       
العكــس، جنــم عنــه تــوتر مــن الطــرفني مــن احلــصار؛ بــل علــى  

 .إضايف بني بلدين جارين

متعـدد الوجـوه    مبـا يتـسم مـن تعـاون         ويف عامل اليـوم،      
اســتمرار دواعــي خيبــة األمــل  ملــننــه فإبــني الــدول األعــضاء، 

ن إويف رأينـا،    . وجود املمارسات التجارية األحادية والتمييزية    
د مـا   لـ  لب تجاوز احلدود اإلقليمية للقوانني احملليـة     يالتطبيق الذي   

واتـساقا  . ينتهك بوضوح مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة    
جيوز ألي عـضو أن  مع قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، ال      

 تــدابري تنــال تأثرياــا الــيت يــسن أو يطبــق قــوانني أو أنظمــة أو  
اإلقليميـــة مـــن ســـيادة دول أعـــضاء أخـــرى  تجـــاوز احلـــدود ت

بلـد احلـق الـسيادي الـذي        ولكـل   . باإلضافة إىل حرية التجـارة    
. ن يــشارك حبريــة يف النظــام التجــاري واملــايل الــدويلأجييــز لــه 

ن يتـدخل يف    أويف ضوء مبدأ السيادة العاملي، ال حيق ألي بلد          
ــرغم مــن وجــود نظــم       ــد آخــر، علــى ال ــة لبل ــشؤون الداخلي ال

 .اجتماعية وسياسية خمتلفة

 ومجهورية كوبا، بوصفها بلدا سياديا ومـستقال، حيـق         
ــائي       ــا اإلمن ــى منوذجه ــسياسي عــالوة عل ــا ال ــار نظامه ــا اختي هل

وبغيـة احلـد مـن الفقـر وحتقيـق التنميـة املــستدامة،       . اخلـاص ـا  
ــي  ــات      أينبغـ ــى العالقـ ــة علـ ــرة يف احملافظـ ــا حـ ــون كوبـ ن تكـ
 .ية والتجارية مع كل بلدان كوكبنا وتعزيزهااالقتصاد

ــشعبية، إىل      ــة الـ ــة الو الدميقراطيـ ــل مجهوريـ وستواصـ
انب أغلبية الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة، العمـل علـى               ج

وهـذه  . لـى كوبـا   االقتصادي والتجاري واملـايل ع    احلصار  إاء  
 ولقـد سـببت   ،السياسة البالية حقا تتناقض مع القـانون الـدويل        

 ،ن مجهوريـة كوبـا    إ. الكثري من املعاناة للشعب الكويب    بالفعل  
 ،نفسنا بوصفنا أعـضاء   بوصفها عضوا يف األمم املتحدة وحنن أ      

ن نفعــل كــل مــا يف وســعنا ملــساعدة ذلــك البلــد علــى   أجيــب 
استعادة كامل حقه املشروع يف االندماج يف االقتـصاد العـاملي           

 .املعومل

ــشروع       ــدة ملـــ ــوميت مؤيـــ ــوتت حكـــ ــايل، صـــ وبالتـــ
 . A/61/L.10 القرار

): تكلـــم باالنكليزيـــة) (مـــصر (الـــسيد عبـــد العزيـــز 
ــدا   ن أبعــدم اختــاذ إجــراء بــش راح القتــصــوت وفــد مــصر مؤي

 ألن A/61/L.19 سـتراليا علـى الوثيقـة     ألالتعديل الذي اقترحتـه     
مصر تؤمن إميانا راسخا بضرورة تناول حالة حقـوق اإلنـسان           
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يف الدول األعضاء يف األمم املتحـدة بـدون انتقائيـة، أو الكيـل              
لـس  للواليـة القـضائية     مبكيالني أو تسييس، وبـاحترام كامـل        

ــوق ا ــة،   حق ــة الثالث ــسان واللجن ــك إلن باســتخدام وســائل  وذل
 بوضــوح الوثيقــة عليــهتعاونيــة وتفــادي املواجهــة كمــا نــصت 

ــام    ــؤمتر ع ــة مل ــة  ٢٠٠٥اخلتامي ــة العام ــرار اجلمعي  ٦٠/٢٥١ وق
 .جملس حقوق اإلنسانالذي أنشأ 

ن التعــــديل املقتــــرح يقــــع خــــارج اإلطــــار  أونــــرى  
ولعله كـان   . ا اليوم املؤسسي لدراستنا للبند املعروض علينا هذ     

مــشاريع قــرارات األجــدر مبقــدم التعــديل ومؤيديــه تقــدمي  مــن 
ن أمـــــن بـــــشألىل جملـــــس اإمنفـــــصلة إىل اجلمعيـــــة العامـــــة و

االنتهاكات املستمرة واملنتظمة اليت ترتكب يوميا ضد حقـوق         
فــي هـــذه اللحظـــة بالـــذات،  ف. اإلنــسان للـــشعب الفلـــسطيين 

لـــى أيـــدي عيتعـــرض الـــشعب الفلـــسطيين هلجمـــات شرســـة  
القوات العـسكرية اإلسـرائيلية، األمـر الـذي أسـفر عـن جمـزرة               

 شخــــصا وجــــرح ١٨صــــباح هــــذا اليــــوم، أدت إىل مقتــــل 
يرفع عدد القتلـى    مما  آخرين اليوم وحده يف بيت حانون،        ٥٠

ــر مـــن    ــرائيل إىل أكثـ ــذا إسـ ــة نفـ ــر عمليـ  قتيـــل ١٠٠يف آخـ
ذه هـ . يف غضون فترة مخـسة أيـام      آخرين جبراح   مئات  إصابة  و

مسألة تتطلب األولوية يف تدارسنا يف كيفية معاجلة انتـهاكات          
حقوق اإلنـسان والتـصدي بفعاليـة ملنتـهكي تلـك احلقـوق لـو               
كنا جادين حقـا يف التزامنـا بـتاليف االنتقائيـة والكيـل مبكيـالني              

 .والتسييس

وأخريا، فـإن تـصويتنا بتأييـد القـرار الـوارد يف الوثيقـة               
A/61/L.10   ل ألحكام الوثيقة اخلتامية ملؤمتر قمة       هو تنفيذ كام

رؤساء دول أو حكومات بلدان عدم االحنياز، الـذي عقـد يف            
 علـى  ٦-٢٣٤، الـيت تـنص يف الفقـرة       سـبتمرب /أيلـول هافانا يف   
 :ما يلي

ــدوا  ”   ــاء الـــدول أو احلكومـــات أكـ إن رؤسـ
 اإلنـــسان تكـــرارا أنـــه ينبغـــي منـــع اســـتغالل حقـــوق 

السـتهداف االنتقـائي    ألغراض سياسية، مبـا يف ذلـك ا       
للبلــدان، فــرادى، العتبــارات خارجيــة، مبــا ينــاقض      

 األمـم املبادئ األساسية حلركـة عـدم االحنيـاز وميثـاق           
ويف مناقـشتهم حلقـوق اإلنـسان، حثـوا علـى        . املتحدة
 اهتمام كاف ملسائل الفقر والتخلـف والتـهميش    إيالء

وعـــدم االســـتقرار، واالحـــتالل األجـــنيب، الـــيت تولـــد 
ء االجتمـــاعي واالقتـــصادي وانتـــهاك كرامـــة  اإلقـــصا

اإلنــسان وحقــوق اإلنــسان، وهــو مــا ال ميكــن فــصله  
عــــن أيـــــة مناقـــــشة ذات جــــدوى تتعلـــــق حبقـــــوق   

 .“اإلنسان

اســتمعنا إىل املــتكلم األخــري تعلــيال  : الــرئيس بالنيابــة 
 .للتصويت

أعطي الكلمة اآلن ملمثل كوبا، الـذي يـود أن يـتكلم              
أن أُذكِّــر الوفــود بــأن البيانــات الــيت   وأود . ممارســة حلــق الــرد 

يدىل ا ممارسة حلق الرد تقتصر مدا على عشر دقائق للبيـان            
األول ومخس دقائق للبيان الثاين، على أن تديل ا الوفـود مـن           

 .٣٤/٤٠١ العامة اجلمعيةمقاعدها، وذلك وفقا ملقرر 

ــاردوتش   ــسيدة نونييــــث مــ ــا (الــ تكلمــــت ( )كوبــ
تصعيد األخرق لسياسة اإلبادة اجلماعيـة مـن        إن ال : )باإلسبانية

العداء والعدوان واحلصار الـيت تنفـذها الواليـات املتحـدة ضـد             
الــشعب الكــويب يعــرب عــن إحبــاط حكومتــها احلاليــة وعجزهــا 
عـــن عكـــس مـــسار القـــرار الثابـــت للكـــوبيني بالـــدفاع عـــن   

 .استقالهلم وسيادم حىت الرمق اخلري

وب الغـزو العـسكري     إن من يدعون احلق يف شن حر       
ويقصفون السكان املدنيني العـزل باسـم احلريـة وعـدم انتـشار             
األسلحة، ويشرعون التعذيب باسم الدميقراطية، ليس هلـم أيـة          
ســلطة معنويــة للحكــم علــى الثــورة الكوبيــة، الــيت متثــل رمــزا    

ومـا مـن شـيء يف سياسـات         . ملقاومة شعوب العـامل وكرامتـها     
يــات املتحــدة وأفعاهلــا يوضــح الطــابع     احلكومــة احلاليــة للوال 
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املعادي لكوبا مثلمـا توضـحه النـسخ املتتاليـة مـن خطـة الـضم                
الــيت أعــدا مــا تــسمى جلنــة تقــدمي املــساعدة مــن أجــل كوبــا   

 .احلرة، اليت أنشأها الرئيس بوش

ووضــع حــد للحريــة واالســتقالل اللــذين يتمتــع مــا   
     تمع الذي اختاروه   الرجال والنساء الكوبيون اليوم، وتدمري ا

ــة، أصــبح هــاجس مراكــز النفــوذ يف الواليــات     ألنفــسهم حبري
وحماولة تربيـر احلـصار االقتـصادي والتجـاري واملـايل           . املتحدة

ــهاكات غــري     ــا باالســتناد إىل شــواغل زائفــة إزاء انت علــى كوب
قائمـــة حلقـــوق اإلنـــسان، هـــي حماولـــة ال أســـاس هلـــا وحمـــض 

ارسات التعذيب والتحـرش    فأولئك املسؤولون عن مم   . اختالق
الوحشي باملعتقلني يف غوانتنامو وأبو غريب ال ميكنـهم إعطـاء     

والواليــات املتحــدة غــري مؤهلــة . دروس عــن حقــوق اإلنــسان
 .ألن تكون حكما، وال متلك السلطة املعنوية لتقييم أي بلد

فوزير خارجيـة كوبـا     . ولن نتطرق إىل مسألة أستراليا     
ــه كــان واضــحا، وســأكتفي مبجــر   ــا قال إن تقــدمي . د تكــرار م

أستراليا لتعديل ما بتحريض من الواليـات املتحـدة دليـل علـى             
وإن . خضوعها املطلق حلكومة الواليات املتحدة وانقيادها هلـا       

حكومة كحكومة أستراليا، اليت أبادت مواطنيهـا األصـليني أو          
كادت، وختـضعهم اليـوم للفـصل العنـصري، ال متلـك الـسلطة         

 .نة كوبااملعنوية إلدا

ــالكالم إىل االحتــاد األورويب     وامسحــوا يل أن أتوجــه ب
فمـا بـرز مـن تعليـل االحتـاد لتـصويته علـى مـشروع               . وأعضائه

ــة      ــسياسة املعادي ــا وخــضوعا لل القــرار ضــد احلــصار كــان نفاق
 .لكوبا اليت ينتهجها حليفه األكرب

ولــيس لالحتــاد األورويب الــسلطة املعنويــة لإلشــارة إىل  
فهنــاك يف بلدانــه عنــصرية   . اإلنــسان يف كوبــا حالــة حقــوق  

متنامية وكره لألجانـب وتـصعيد لألعمـال االنتقاميـة والتمييـز            
ضد من يهاجرون إىل أوروبا هربا من الفقر الناجم عن قـرون            
من االستغالل االستعماري والنظام العاملي الظامل الـذي ميكِّـن          

ـب  االحتاد من جين األربـاح مـن عـرق جبـاه أهـل اجلنـوب و           
فأية مصداقية ميكننا أن نعطيها للـشواغل إزاء حقـوق          . موارده

ــة      ــشجاعة إلدانـ ــديها الـ ــن لـ ــات مل تكـ ــن حكومـ ــسان مـ اإلنـ
االنتهاكات لتلك احلقوق الـيت ارتكبتـها الواليـات املتحـدة يف            
مركزهــا التعــسفي لالعتقــال والتعــذيب يف غوانتنــامو، أو مــن  

ة لوكالــة حكومــات فتحــت أراضــيها للــرحالت اجلويــة الــسري
 االستخبارات األمريكية لغرض تعذيب السجناء؟

والثورة الكوبية، بعد نصف قرن من مقاومة العـدوان          
الوحـشي، واحلــصار والعــداء مــن أقــوى القــوى العظمــى علــى  

إـا ثـورة شـعبية ووطنيـة        . اإلطالق، ماضية يف مسريا بثبـات     
نـسانية  أصيلة مكنتنا من بناء دميقراطية تشاركية وجمتمع أكثر إ      

هلذا، سنواصل كفاحنـا  . وعدال يضع اإلنسان يف حمور أنشطته 
 .وحنن مستعدون للتضحية بأرواحنا عند االقتضاء

 العامــة اجلمعيــةهــل يل أن أعتـرب أن  : الـرئيس بالنيابــة  
  من جدول األعمال؟١٨ترغب يف اختتام نظرها يف البند 

 .تقرر ذلك 

 برنامج العمل

 اجلمعيــةبلــغ األعــضاء بــأن أود أن أ: الــرئيس بالنيابــة 
يف نـوفمرب   / الثـاين  تـشرين  ١٠ستنظر يوم اجلمعة املوافق     العامة  
ــد  ــال،   ٦٨البنـ ــدول األعمـ ــن جـ ــوق   ” مـ ــس حقـ ــر جملـ تقريـ
 .“اإلنسان

 .٣٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 
 


