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.بول باجي السيد :الرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    )السنغال(.
 .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  

 )تابع (١٠٥ إىل ٨٨بنود جدول األعمال من 
ــع    ــود جــدول األعمــال املتعلقــة   مناقــشة عامــة بــشأن مجي بن

 السالح واألمن الدويل بنـزع
قبــل أن أعطــي الكلمــة ): تكلــم باالنكليزيــة (الــرئيس 

عي انتبــاه األعــضاء مــرة أخــرى  ســترأللمــتكلم األول، أود أن 
إىل ضرورة احملافظة علـى منـاخ جيـد للعمـل وضـرورة احتـرام               

 .املتكلمني بالكالم بلطف يف القاعة
بـادئ  ): تكلـم باالنكليزيـة   ) (غانـا  (السيد كريستيان  

ــدء،  ــتكلمني    امسحــوا يل ذي ب ــرئيس، أن أشــارك امل ســيدي ال
ــوليكم  يف الــسابقني  ــود إزاء ت  رئاســة اإلعــراب عــن مــشاعر ال
ونظرا لتارخيكم الدبلوماسي املمتاز، فـإنين مقتنـع        . هذه اللجنة 

بأننا سنرقى، يف ظل قيادتكم املقتدرة، إىل االضطالع باملهمـة          
. على دعمنـا وتعاوننـا الكـاملني      نطمئنكم  و. الدقيقة قيد نظرنا  

جول، الـيت وجهـت   مىن  حصلت سلفكم، سعادة السيدة     قد  و
ــة حبنكــة خــالل مــداوالهتا  ــة والــستني،  اللجن  يف الــدورة احلادي

االمتيــاز وامليــزة اللــتني أضــفتهما  إن و. علــى امتناننــا وإعجابنــا
 .على املكتب أكدتا آمالنا وأوفتا بتوقعاتنا

كمـــا أود أن أهنـــئ ســـعادة الـــسفري ســـريجيو دواريت  
. كتـب شـؤون نـزع الـسالح    مل اورئيـس ممثال سـاميا    على تعيينه   

ميـز يف الـسلك الدبلوماسـي    ووفدي على اقتناع بـأن عملـه املت    
ومعرفته العميقة باملسائل سييسران اجلهود حنو النـهوض بـرتع          

 .السالح وعملية منع االنتشار
إن غانـــا، بوصـــفها عـــضوا يف حركـــة عـــدم االحنيـــاز  

اللــذين أدىل البلــيغني واالحتــاد األفريقــي، تؤيــد بــالطبع البيــانني 
حنيــاز وممثــل هبمــا ممثــل إندونيــسيا بالنيابــة عــن حركــة عــدم اال 

 .نيجرييا بالنيابة عن االحتاد األفريقي
ومما يثري القلق أن معامل األمـن اجلمـاعي الـذي نـسعى             

غــري حمــددة  ال تــزال إىل بنائــه علــى أنقــاض احلــرب البــاردة     
بالرغم من أن البيئـة األمنيـة الدوليـة مـا زالـت تواجـه حتـديات                 

نــزع ومــا زال إحــراز تقــدم حقيقــي وكــبري يف ميــدان  . رهيبــة
ا، الدول األعضاء، مـسؤولون     نوحنن مجيع . السالح بعيد املنال  

ويف حـني يوجـه املزيـد       . بصورة مجاعية عن حالـة الـشلل هـذه        



A/C.1/62/PV.5
 

2 07-54014 
 

من اللوم للدول القليلة املتمردة، ال ميكن إعفـاء أغلبيـة الـدول              
 . من التزاماهتا إعفاء تاما

ونقــر بأنــه قــد مت حتقيــق بعــض التطــورات اإلجيابيــة        
ــسنة   ــالل الـ ــؤمتر    خـ ــة املـ ــك يف نتيجـ ــل ذلـ ــا متثـ ــية، كمـ املاضـ

االستعراضــي التفاقيــة األســلحة البيولوجيــة والتقــدم احملــرز يف   
مــؤمتر نــزع الــسالح، الــذي يقتــرب مــن التفــاوض علــى إبــرام  

لكـن لألسـف، مل ينجحـا يف        . اتفاقية بشأن املـواد االنـشطارية     
. علـــى جمـــال نـــزع الـــسالح القـــامت    التـــأثري بـــصورة كـــبرية   

الـذعر  طيع إهدار املزيـد مـن الفـرص إذا أردنـا احتـواء              نست وال
 . تآكل بنيان األمن الدويلالناتج عن 

ــدول األعــضاء علــى    ــأن   ورغــم إمجــاع ال ــراف ب االعت
األسلحة النووية تشكل أكرب خطـر علـى األمـن العـاملي وبقـاء              

أن ،  خييـب اآلمـال أيـضا     و ،بين البشر، إن ما يبعث على القلـق       
 كبـادرة  ،الترحيب بنهاية احلرب الباردة   عاما من    ١٦بعد  جند  

لتخليص العامل من أسلحة الـدمار الـشامل، ال سـيما األسـلحة             
من تلك األسـلحة الرهيبـة مل يـنقص         املشترك  قلقنا  أن  النووية،  

 .زاد حدةبل 
ــة   إن   ــلحة النوويـ ــتمرار إزاء األسـ ــامي باسـ القلـــق املتنـ

 امللحـة   احلاجـة ينبغـي أن يعـزز      العـامل   يشدد قبـضته علـى      الذي  
 علــى اختــاذ تــدابري عمليــة، يكــون املؤســسيةإىل إضــفاء الــصفة 

إن اتفاقـات  و. نزع السالح الشامل والكامـل هـدفها الرئيـسي     
حظر التجارب النووية، وتـدابري منـع االنتـشار، ونظـام مراقبـة             
ــدابري     ــدة، وتـ ــر العديـ ــات احلظـ ــذائف، واتفاقـ ــا القـ تكنولوجيـ

غــي كــذلك اعتبارهــا   التحقــق، ومجيــع التــدابري األخــرى، ينب   
إهنا حقيقة بديهية أن هذه     . ترتيبات انتقالية لرتع السالح التام    

.  العــامل مــن احملرقــة النوويــة إنقــاذالتــدابري ال تــستطيع بنفــسها  
ويـــرى وفـــد بلـــدي أنـــه إذا قامـــت الـــدول األعـــضاء بتنفيـــذ   
التزاماهتا بأمانة، كما نص عليها العديـد مـن االتفاقـات املربمـة       

ــشاء م  ــذ إنـــ ــية   منـــ ــداف األساســـ ــا، لتحققـــــت األهـــ نظمتنـــ
 . الوثائق لتلك

ومن الطبيعي، يتوجب علـى الـدول احلـائزة لألسـلحة       
. النووية أن تظهر القيادة وذلك بترمجة إعالناهتا إىل عمل بنـاء          

ــى أن التحــس    ــشدد عل ــود أن ن ــصدد، ن ــوعي نيويف هــذا ال  الن
ــب     ــة، إىل جان ــلحة النووي ــتبدال األس ــر وجــود  واس ــك تربي تل

ــ علــى أمهيــة ختفــيض    يلحة يف النظريــات األمنيــة، يقــض  األس
 .الترسانات النووية

ومع أنه ما زال يساورنا القلق إزاء بطء التقدم، حنث           
الواليــات املتحــدة وروســيا علــى أن تنظــرا بــصورة إجيابيــة يف   

ــه    ــذي وجهت ــداء ال ــا الن ــا   إليهم ــز اتفاقاهتم ــدول لتعزي ــة ال أغلبي
ــا   ــزام مببــ ــة مــــن خــــالل االلتــ ــشفافية الثنائيــ ــق والــ دئ التحقــ

 .والالّرجعة
ــذه الويف   ــرة هــ ــري   ذات فتــ ــصعبة وغــ ــديات الــ التحــ

ــد      ــساور وف ــشار، ي ــسالح وعــدم االنت املــسبوقة لنظــام نــزع ال
ــق   ــدي القل ــشار     مــن بل ــز معاهــدة عــدم انت ــدال مــن تعزي ــه ب أن

 عامــا، ٣٩منــذ إبرامهــا قبــل  ظلــت  الــيت -األســلحة النوويــة 
تحديد األسلحة ونزع الـسالح     أكرب معاهدة يف التاريخ تلتزم ب     

ــدم       ــام ع ــدويل ونظ ــسالح ال ــزع ال ــة يف ن ــرب حجــر الزاوي وتعت
ــشار ــدة   - االنتــ ــبحت املعاهــ ــأزقأصــ ــبح  ،اآلن يف مــ وأصــ
 . مكتنفا بالشكوك هامستقبل

وال ميكن أن نسمح هلـذه األزمـة أن تستـشري مبـا هلـا         
املـشتركة لعـامل آمـن وخـال        رؤيتنـا   من انعكاسات سلبية على     

يزيـد تفـاقم حالـة    لحة النووية، ألن ذلك من شأنه أن        من األس 
ويف هـذا الـصدد،   . البيئة األمنيـة الدوليـة الـيت هـي أصـال هـشة         

يف يــدعو وفــد بلــدي الــدول األعــضاء إىل إبــداء اإلخــالص       
ــا مت    التزاماهتــا  ــة، إذا م ــدابري موضــوعية وواقعي وذلــك باختــاذ ت

 لتحقيــق  تنفيــذها بأمانــة، تــضمن املــصداقية لواليــة املعاهــدة      
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ــة علــى مــستوى العــامل ومــن مثّ     القــضاء علــى األســلحة النووي
 . تعزز القيود املفروضة على عدم االنتشار

وممــا ال شــّك فيــه، أن التحــدي الرئيــسي، إن مل يكــن  
الوحيــد، ملعاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة مــا زال هــو    
 االعتــراف بــأن فعاليــة املعاهــدة تعتمــد علــى عــدم االنتقائيــة يف
تنفيذ عناصرها الرئيسية الثالثة املرتبطة بصورة متكافئة ويعـزز         

نــزع الــسالح وعــدم االنتــشار واالســتخدام يف : بعــضها بعــضا
وال ينبغي لنظرنا يف هذه املبادئ األساسـية        . األغراض السلمية 

أن حيــّول انتباهنــا عــن املــسائل الرئيــسية األخــرى، ال ســيما       
ضمانات األمنيـة الـسلبية،     ال و حتقيق عاملية املعاهدة،  إىل  السعي  

ــا    واالنـــسحاب مـــن املعاهـــدة والتعـــاون يف جمـــال التكنولوجيـ
 . النووية بني الدول األطراف والدول غري املوقعة عليها

وما فتئت الدول غـري احلـائزة لألسـلحة النوويـة تقـدم              
بغية حتقيـق هـدف معاهـدة عـدم         تدابري عملية   تنازالت وتتخذ   

 املناطق اخلاليـة مـن األسـلحة النوويـة          ويتصدر إنشاء . االنتشار
لكّن األهـداف النبيلـة الـيت كانـت وراء إنـشائها            . هذه التدابري 

ال ميكــن حتقيقهــا دون دعــم اجلميــع وتعــاوهنم، خاصــة الــدول 
ــة   ــلحة النوويـ ــائزة لألسـ ــائزة    . احلـ ــدول احلـ ــث الـ ــذلك حنـ ولـ

التزام واضـح بـاحترام بنـود تلـك         على إظهار   لألسلحة النووية   
ــزام هبــا،  االتفا عنــصر حيــوي يف نظــام عــدم   فهــذا قــات وااللت

الظــروف يف ُتحــدث مــن أجــل أن ونبتــهل ونأمــل . االنتــشار
الــشرق األوســط ، يف املــستقبل القريــب، مــا يكفــي مــن الثقــة 
فيما بـني دول املنطقـة كـي تـتمكن مـن إبـرام معاهـدة إلنـشاء                  

 .منطقة خالية من األسلحة النووية
مار الـشامل عـن جـدارة       ويف حني تستحق أسلحة الـد      

حمـــور اهتمامنـــا، ينبغـــي أالّ نغفـــل عـــن الـــدمار الـــذي يلحـــق  
بالعديــد مــن منــاطق الــصراع يف مجيــع أحنــاء العــامل مــن خــالل 

وبالرغم من التقدم احملمـود احملـرز   . استعمال األسلحة التقليدية 
يف معاجلة االستعمال العشوائي لأللغـام األرضـية واالجتـار غـري          

حة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة، مـن املبكـر أن          املشروع باألسل 
والبهجة، ألننا مل نصل إىل بر األمـان        عن النفس   نشعر بالرضا   

ز التعـاون   يـ عزنقـوم بت  أننـا   ومما لـه صـلة وثيقـة باملوضـوع          . بعد
الدويل يف تنفيذ برنـامج عمـل األمـم املتحـدة ملنـع االجتـار غـري                

ــة     ــصغرية واألســلحة اخلفيف ــشروع باألســلحة ال ــه امل ومكافحت
والقضاء عليه مـن مجيـع جوانبـه، وكـذلك اتفاقيـة أتـاوا، بغيـة                

 . حتقيق اهلدف النهائي
ــري       ــار غـ ــة االجتـ ــة يف مكافحـ ــر اهلامـ ــد العناصـ إن أحـ

املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة هــو تــشديد    
والسمـسرة  الضوابط القانونية علـى صـناعة األسـلحة الـصغرية           

بـرام معاهـدة    إوهلذا السبب تؤيـد غانـا        . واالجتار هبا وحيازهتا  
قويــة وفعالــة بــشأن جتــارة األســلحة كتــدبري أساســي ملنــع نقــل 

اســتعماهلا لتــأجيج فيهــا يــساء ميكــن أن األســلحة إىل جهــات 
 . أعمال العنف

يف تزايـد الـشكوك     القلـق إزاء    اآلخـرين   وتشاطر غانـا     
وينبغـــي للجمعيـــة العامـــة أن . جـــدول أعمـــال نـــزع الـــسالح

ــضط ــسلم      ت ــدورها يف جمــال ال ــة، ب ــذه اللجن ــن خــالل ه لع، م
وهلــذا الــسبب نعتــرب دعــوة حركــة عــدم االحنيــاز إىل  . واألمــن

عقــد الــدورة االســتثنائية الرابعــة املعنيــة بــرتع الــسالح مبــادرة   
جديرة بالثناء تستحق الدعم من مجيع البلدان، يف ضوء عزمنـا         

الـسالح  اجلماعي على عكس التطورات الـسيئة يف جمـال نـزع       
وسوف يتـيح املـؤمتر املقتـرح فرصـة للمجتمـع الـدويل             . الدويل

ضــمن جمــال نــزع الواقعــة لتقيــيم واســتعراض جمموعــة املــسائل 
 العــاملي وتقــدمي توصــيات مناســبة الحتــواء التحــديات الــسالح

 . األمنية للقرن احلادي والعشرين
ويرتبط نزع السالح وحتديـد األسـلحة ارتباطـا وثيقـا            

ــادئ ا ــا،  باملبـ ــاق منظمتنـ ــرى مليثـ ــة وألخـ ــة التنميـ ــد . خاصـ لقـ
ــة اآلن     ــشابكة بــني نــزع الــسالح والتنمي ــة املت أصــبحت العالق

تنفــق إن املبــالغ اهلائلــة الــيت . أكثــر أمهيــة مــن أي وقــت مــضى
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على تطوير وصناعة األسلحة الفتاكة ميكن حتويلها إىل هـدف          
يـشون  نبيل للتخفيف من معاناة املاليني من احملرومني الـذين يع         

وبينما يعـيش حـوايل نـصف سـكان العـامل           . على هامش احلياة  
 تريليون دوالر تقريبـا     ١,٢ُينفق  على أقل من دوالر يف اليوم،       

ــام      ــامل يف ع ــع أحنــاء الع ــى شــراء األســلحة يف مجي . ٢٠٠٦عل
 يف احلقيقــة إدانــة للــضمري األخالقــي للمجتمــع الــدويل   هوهــذ

ه ال ميكن تربيـر هـذا       ومن السخرية، أن  . وخيانة للثقة السياسية  
آمنـا وسـلميا   بعيـد مـن أن يـصبح        العـامل   ألن  االستثمار اهلائل،   

 . مأموناأو 
إن مستقبل البشرية معرض للخطر، ومستقبلنا هـو يف          

القوة على اعتماد تدابري حازمة وواقعية ملعاجلة التحديات الـيت     
ــصورة شــاملة    ــا اجلمــاعي ب ــا أن نقــف صــفا  . تواجــه أمنن علين

ــض  ــدا للمـ ــدما أو واحـ ــة  ي قـ ــشلنا املقلقـ ــة فـ ــنواجه حقيقـ . سـ
ــار   أي يــستطيع  وال ــا كــان أم ضــعيفا، أن يعــاجل اآلث بلــد، قوي

إن مــستقبلنا يف هــذا الــصدد مــستقبل  . املأســاوية هلــذا الفــشل 
 . متشابك حقا

يـود وفـد    ): نكليزيةالكلم با ت) (الفلبني (السيد ديفيد  
ســـيدي الفلـــبني أن ينـــضم إىل الوفـــود األخـــرى يف هتنئـــتكم،  

ونـــود أن هننـــئ كـــذلك . انتخـــابكم رئيـــسا للجنـــةبالـــرئيس، 
 .انتخاهبم الذي يستحقونهبأعضاء مكتبكم اآلخرين 

تعيينــه مــؤخرا بوهتنــئ الفلــبني الــسيد ســريجيو دواريت  
املمثــل الــسامي لــشؤون نــزع الــسالح وتعــرب عــن تقــديرها    

 ، الذي أمجل البيئـة احلاليـة لألمـن   )A/C.1/62/PV.2نظر ا( لبيانه
 .الدويل

وتؤيد الفلبني البيـانني اللـذين أدىل هبمـا املمثـل الـدائم              
إلندونيـــسيا، بالنيابـــة عـــن البلـــدان األعـــضاء يف حركـــة عـــدم 
االحنياز، واملمثل الدائم مليامنار بالنيابة عـن رابطـة أمـم جنـوب             

 .شرق آسيا

إن انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة بـدون          
ــة  ــد ال مراقب ــضا   يــشكل هتدي ا للــسلم واألمــن فحــسب، بــل أي

والبلـــدان . للتنميـــة االقتـــصادية والنمـــو االقتـــصادي املـــستدام 
النامية أشد تعرضا لالجتار غري املـشروع بتلـك األسـلحة، الـيت             

 أمــدها يف خمتلــف أجــزاء العــامل،    وتطيــل  الــصراعات تــذكي
وبالتايل، فـإن الفلـبني تؤكـد علـى         . مسببة تشويه وقتل املاليني   

تنفيذ املبكر والكامل لربنامج عمل األمم املتحدة بـشأن  أمهية ال 
 .٢٠٠١األسلحة الصغرية لعام 

وتقر الفلـبني بـدور اجملتمـع املـدين يف التـصدي ملـسألة               
صممة لبنـاء  شـىت اآلليـات املـ   االجتار بتلك األسلحة من خـالل    

الدينيـة والتعـاون بـني      اجلماعات  وتؤدي  . وتعزيز ثقافة السالم  
ومـا زالـت الفلـبني      . اما يف تنفيذ برنامج العمـل     األديان دورا ه  

الدينيـــة علـــى دعـــوة أتباعهـــا إىل اجلماعـــات تـــشجع بنـــشاط 
التعاون من أجل كبح التدفق غري املشروع لألسـلحة الـصغرية           

 .واألسلحة اخلفيفة
 مــع تطــوير وحتــسني  متزايــداإن العــامل يواجــه هتديــدا   

قـضاء علـى    وال بـد مـن ال     . أنواع أسلحة الدمار الـشامل    بعض  
وأفـــضل طريقـــة . األســـلحة النوويـــة مـــن أجـــل بقـــاء البـــشرية

قائمـة علـى اتفاقـات متعـددة      اللـول   احلتمثـل يف    تلتحقيق ذلك   
إزالـة األسـلحة النوويـة      و. األطراف وفقا مليثاق األمـم املتحـدة      

 رادعـا   ستـشكل من ترسانات الدول احلائزة لألسـلحة النوويـة         
زيل فــرص وقوعهــا يف تلبلــدان الــيت ترغــب يف امتالكهــا وســ ل

اسـتخدامها ضــد الــسكان  تنــوي أيـدي أطــراف غـري حكوميــة   
 .املدنيني

ــشلل       ــة ال ــصدي اجلــدي حلال ــن الت ــد م ــسائدةوال ب  ال
وعلـى الـدول    . حاليا يف ميـدان نـزع الـسالح وعـدم االنتـشار           

. األعضاء أن تبذل كل جهد ممكن لـدفع هـذه العمليـة لألمـام             
لفشل املـؤمتر االستعراضـي     وقد أعربت الفلبني عن خيبة أملها       

 لألطـــــراف يف معاهـــــدة عـــــدم انتـــــشار األســـــلحة النوويـــــة 
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ولذلك، بات من الضروري للعمليـة التحـضريية        . ٢٠٠٥ لعام
لعـام   للمؤمتر االستعراضي لألطراف يف معاهدة عـدم االنتـشار        

ــائج    ٢٠١٠ ــضي إىل نت ــؤخرا، أن تف ــدأت م ــيت ب ــة، ال  جوهري
 .مثمرة

تـامي للمـؤمتر املعـين بتيـسري     وترحب الفلبني بالبيان اخل   
نـا يف  يبدء نفاذ معاهدة حظـر التجـارب النوويـة، املعقـود يف في            

، وهتيب بالـدول القليلـة الـيت مل تـصادق           ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
 .بعد على املعاهدة أن تقوم بذلك يف أقرب وقت ممكن

إن األسلحة البيولوجية والكيميائية تـضاهي يف فتكهـا          
ــشك  ــة وتـ ــلحة النوويـ ــى   األسـ ــه علـ ــاثال يف فداحتـ ــرا ممـ ل خطـ

ولذا ترحب الفلـبني بالنجـاح الـذي تكلـل بـه املـؤمتر              . البشرية
ــر      ــة حظـ ــراف يف اتفاقيـ ــدول األطـ ــسادس للـ ــي الـ االستعراضـ

 .األسلحة البيولوجية
ــة اجتمـــاع رفيـــع     ــذه القاعـ وقـــد عقـــد مـــؤخرا يف هـ

املـــستوى لالحتفـــال بالـــذكرى الـــسنوية العاشـــرة لبـــدء نفـــاذ 
وجرى التـشديد علـى التـزام     . ألسلحة الكيميائية اتفاقية حظر ا  

ــراف يف اال  ــدول األطـ ــع الـ ــن   مجيـ ــا مـ ــدمري خمزوناهتـ ــة بتـ تفاقيـ
وتضم الفلبني صوهتا إىل دعوة الدول إىل       . األسلحة الكيميائية 

. الوفــاء باملوعــد النــهائي الــذي مــدده مــؤمتر الــدول األطــراف  
طـراف يف   كما تدعو الفلبني الدول القليلة اليت ما زالـت غـري أ           

 .االتفاقية إىل التوقيع واملصادقة عليها دومنا إبطاء
ــة      ــلحة النوويــ ــن األســ ــة مــ ــاطق خاليــ ــشاء منــ إن إنــ

واحترامها من جانب الدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة يـساعد          
ويكــرر . علــى تعزيــز الــسلم واألمــن الــدوليني والنــهوض هبمــا 

لحة وفد بلـدي التأكيـد علـى الـدعوة إىل الـدول احلـائزة لألسـ               
 لتلــك املنــاطق، مبــا فيهــا املنطقــة اخلاليــة مــن  باالمتثــالالنوويــة 

األســلحة النوويــة يف جنــوب شــرق آســيا، مــن خــالل التوقيــع  
 على بروتوكول معاهـدة املنطقـة اخلاليـة مـن األسـلحة النوويـة             

ويرحــب وفــد بلــدي بــصفة خاصــة   . يف جنــوب شــرق آســيا 
 .لربوتوكولباستعداد مجهورية الصني الشعبية للتوقيع على ا

وتــشعر الفلــبني باالرتيــاح إزاء التطــورات اإلجيابيــة يف  
 تــشرين ٣شــبه اجلزيــرة الكوريــة، وال ســيما االتفــاق املــؤرخ   

 بــشأن إجــراءات املرحلــة الثانيــة لتنفيــذ  ٢٠٠٧أكتــوبر /األول
ويأمل بلـدي   . ٢٠٠٥سبتمرب  /البيان املشترك الصادر يف أيلول    

الدميقراطيــة واملــشاركني مجهوريــة كوريــا الــشعبية تواصــل أن 
ــزخم اإلجيــايب      ــى ال ــاء عل ــسياسية البن ــات ال اآلخــرين يف احملادث

ونتطلع إىل اليوم الذي سنرى فيه شـبه اجلزيـرة          . أحدثوهالذي  
 .الكورية خالية من األسلحة النووية

وتؤيد الفلبني عقد دورة استثنائية رابعة مكرسة لـرتع          
 العامل املفتوح بـاب   الفريقإعادة عقدالسالح، ونود أن نرى     

العــضوية للنظــر يف أهــداف وجــدول أعمــال تلــك الــدورة،       
 .يف ذلك إمكانية إنشاء جلنة حتضريية هلذا الغرض مبا

وختامــا، أود التــشديد علــى أمهيــة حتقيــق النجــاح يف    
ولن حنقـق ذلـك إال مـن خـالل العمـل معـا عـرب إحيـاء                  . عملنا

د بلــدي التأكيــد وأخــريا، يــود وفــ. العمليــة املتعــددة األطــراف
ــاء       ــا الكــاملني أثن ــا وتعاونن ــى دعمن ــرئيس، عل ــسيد ال لكــم، ال

 .اضطالعكم مبسؤولياتكم اهلامة
تكلــــم ) (الــــسلفادور (الــــسيد ســــفيندبالد أومانيــــا 
بــــادئ ذي بــــدء، أود أن أهنــــئكم، ســــيدي،  ): نكليزيــــةباال
انتخـــابكم لقيـــادة أعمالنـــا خـــالل الـــدورة احلاليـــة للجمعيـــة  ب

أكيد شكرنا للرئيسة املنتهية واليتها، الـسفرية       ونكرر ت . العامة
 النرويج، على الطريقة املاهرة الـيت وجهـت هبـا           ثلة مم مىن يوول 

 .أعمالنا خالل الدورة السابقة
كمـــا نـــود أن نعـــرب عـــن امتناننـــا للـــسفري ســـريجيو  

دواريت، املمثــل الــسامي لــشؤون نــزع الــسالح، علــى جهــوده 
 الـدوليني يف املـسائل املتـصلة    اليت ال تكل لتعزيز السلم واألمـن  

 .برتع السالح، وال سيما عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل
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 بـأن التزامنـا املـشترك        رأيهـا  إننا نشاطر أغلبيـة الوفـود      
والراسخ بقضية عدم انتـشار أسـلحة الـدمار الـشامل جيـب أن              

ويف حقيقــة األمــر، تعتقــد الــسلفادور . يتغلـب علــى اختالفاتنــا 
ة أعــضاء اجملتمــع الــدويل لتعزيــز عــدم انتــشار   أن جهــود أغلبيــ

ــدول األعــضاء يف األمــم      ــشامل قــد جعــل ال ــدمار ال أســلحة ال
ــصورة       ــى وعــي خبطــر اســتخدام تلــك األســلحة ب املتحــدة عل
متعمـــدة أو عرضـــية، وتعـــرب عـــن ذلـــك يف االمتثـــال الواســـع  

 .النطاق خمتلف الصكوك املربمة يف هذا اجملال
ــدول غــري  ولكــن، مــن قبيــل املفارقــات ا    لكــبرية أن ال

احلائزة ألسلحة الدمار الشامل هي األطراف األكثر إقـداما يف          
التــزام مقّيــد املــساعدة علــى إقامــة أنظمــة التحقــق علــى أســاس 

ــابع  ــددة األطــراف ذات     ن ــصكوك املتع ــن ال ــسي م ــشكل رئي ب
ــدمار    . الــصلة ويقــضي املنطــق بــأن الــدول احلــائزة ألســلحة ال

ون أشــد التزامــا بقــضية عــدم  الــشامل هــي الــيت ينبغــي أن تكــ 
االنتــشار، ألن الــدفاع األفــضل هــو الثقــة املتبادلــة واجلماعيــة،  
ــاق األمــم املتحــدة والقــانون      ــادئ ميث ــرام مب القائمــة علــى احت

 .الدويل
ــسلفادور    ــؤمن ال ــوت ــز األمــن   ب أن أفــضل طريقــة لتعزي

الــدويل ال تتمثــل يف اعتمــاد سياســات الــردع القائمــة علــى       
ســتراتيجي أو التكتيكــي بــل علــى النــهوض   ســباق التــسلح اال

بتــدابري بنــاء الثقــة املفــضية إىل إقامــة عالقــات ثنائيــة ومتعــددة   
إننـا نـسلم    . األطراف تكون مستدامة وشفافة وميكن التنبؤ هبـا       

بأن هدفنا من تأييد الصكوك الدوليـة ذات الـصلة هـو بـشكل              
أساســي ضــمان عــدم اســتخدام تلــك األســلحة ضــدنا، ولكــن 

لوقـــت، مـــن أجـــل النـــهوض بـــرتع الـــسالح غـــري   يف نفـــس ا
 .التقليدي بصفة خاصة

ولكــن يف ضــوء خطــر اســتخدام تلــك األســلحة مــن     
بـصرف النظـر    -جانب دول حـائزة ألسـلحة الـدمار الـشامل        

 فإن نظـام القواعـد الـذي        -عن تربيرات األمن الوطين املقدمة      

حنـــاول إرســـاءه قـــد ال يكـــون حـــاجز احتـــواء فعـــال لآلثـــار   
ــشوائ ــة    العــ ــشامل، النوويــ ــدمار الــ ــلحة الــ ــتخدام أســ ية الســ

 الــدول احلــائزة لتلــك  مــا دامــتالكيميائيــة أو البيولوجيــة،  أو
 .األسلحة ليست أطرافا يف الصكوك الدولية يف هذا اجملال

ومع ذلك ال بد لنـا مـن مواصـلة الكفـاح دومنـا كلـل                 
من أجل ضمان أن تكون تلك الصكوك عامليـة بـشكل كامـل           

ولتحقيـق ذلـك، مـن       .ية واالمتثـال والتحقـق    من حيث العـضو   
 - الضروري أن حنصل على دعـم مـن اجملتمـع املـدين جلهودنـا              

 لتعزيز نزع السالح والقـضاء علـى خطـر          - جهودنا املشتركة 
 .أسلحة الدمار الشامل

ــذه      ــة أن ه ــسلفادور ال ميكــن أن تتجاهــل حقيق إن ال
ني العـام   ألمـ للجمعيـة العامـة الـيت حيـضرها ا        األوىل  الدورة  هي  

ونـذكّر بأنـه   . مـون  -احلـايل لألمـم املتحـدة، الـسيد بـان كـي       
 بإعطـاء   التزامـه الراسـخ   أعرب يف العديـد مـن املناسـبات عـن             

نبض جديد ملسائل نزع السالح، وندرك أن مـساعيه لتحقيـق           
ونــؤمن . ذلــك ســوف حتظــى بالــدعم احلاســم مــن الــسلفادور 
كـــذلك إميانـــا راســـخا بـــأن مجيـــع جوانـــب نـــزع الـــسالح، و

ــدويل    ــوطين واإلقليمــي وال ــة علــى األمــن ال  - األخطــار احملتمل
خاصــة مــا يتعلــق بأســلحة الــدمار الــشامل، ال بــد وأن تكــون  

ويف . مسائل هامة بالنـسبة جملتمـع األمـم املمثـل يف هـذا احملفـل              
ظل عاملنا الذي يتسم بالعوملة والتكنولوجيا املتقدمـة، ال ميكـن    

علـى  الفرديـة   صاحل  املـ على تفـوق    أن يقوم األمن مبعناه الواسع      
 .املصاحل اجلماعية

وتتمسك السلفادور بتقليد عريق من االلتـزام مبـسائل          
نزع السالح، وبصورة رئيـسية تلـك الـيت تتعلـق بعـدم انتـشار               

ــشامل  ــدمار ال ــسائل مــن بــني أهــم    . أســلحة ال ــرب هــذه امل ونعت
املسائل املدرجة يف جدول أعمال هذه املنظمة، لكوهنـا عـامال           

وحنـن مقتنعـون متامـا      . حامسا يف تعزيز السلم واألمـن الـدوليني       
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بأن التعددية تشكل وسوف تظل تشكل أفضل الـسبل للعثـور           
 . على حلول دائمة ومشتركة هلذه املشاكل

أما خبـصوص مـسألة نـزع الـسالح بـشكل عـام، يـود                
ــة     ــبطء يف عمليــ ــه إزاء الــ ــن قلقــ ــرب عــ ــدي أن يعــ ــد بلــ وفــ

مـــم املتحـــدة املعـــين باســـتعراض املفاوضـــات بـــشأن مـــؤمتر األ
وهذه مشكلة تتطلب اهتمامـا خاصـا نظـرا         . األسلحة الصغرية 

لعدد الضحايا الذي يسببه هذا االجتار غري املـشروع يف أجـزاء        
أنه سـوف يـتم التغلـب علـى        بوحنن على ثقة    . خمتلفة من العامل  

ــه      ــة وأن ــر مرون ــصبح أكث ــات القائمــة، وأن املواقــف ست اخلالف
بــدء املفاوضــات متكننــا مــن حــات جديــدة ســوف تقــدم مقتر

واختتامها، وبالطبع دون نـسيان مـسائل الـذخائر، الـيت تتـصل             
مباشــرة باالجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة 

 . اخلفيفة
ويف أمريكا الوسطى، اشتركت مجيع الدول املتضررة        

غـري أن هنـاك     . يف مهمة القـضاء علـى األلغـام املـضادة لألفـراد           
ــدانب ــشكلة   ال ــاين مــن هــذه امل ــذلك، مــن أجــل  .  أخــرى تع ول

القضاء التام على املـشكلة، مـن املهـم االلتـزام بتعزيـز الربنـامج             
وهنـاك  . الشامل املضاد لأللغام التابع ملنظمة الـدول األمريكيـة        

مسألة مماثلة ومكملـة حتظـى باهتمـام خـاص مـن بلـدي تتعلـق                
دف إعـادة تأهيـل     باحلاجة إىل دعم وتعزيـز التعـاون الـدويل هبـ          

 . يف احلياة املنتجةودجمهم ضحايا األلغام املضادة لألفراد 
ويف اخلتام، تأمل الـسلفادور أن تكـون الـدورة الثالثـة             

والنهائية للجنة نـزع الـسالح املزمـع عقـدها يف الـسنة القادمـة               
وبطريقـة مماثلـة، نأمـل أن       . دورة ناجحة وحتقق نتائج ملموسة    

 اإلعـــداد للمـــؤمتر االستعراضـــي   يـــستمر إحـــراز النجـــاح يف  
لألطـــراف يف معاهـــدة عـــدم انتـــشار األســـلحة النوويـــة لعـــام  

وننــضم إىل النــداء الــذي وجهــه العديــد مــن البلــدان   . ٢٠١٠
إلبداء درجـة أعلـى مـن اإلرادة الـسياسية والرغبـة الـصادقة يف               

ــدم يف هــذا املوضــوع    ــسالم إلحــراز تق ــسياق،  . ال ويف هــذا ال

ــا  ــادرات واجلهــود الــيت   نؤكــد جمــددا التزامن ــع املب  احلــازم جبمي
تبــذهلا األمــم املتحــدة الراميــة إىل تعزيــز تــدابري نــزع الــسالح،   
خاصة الـيت تـشمل منـع انتـشار أسـلحة الـدمار الـشامل، علـى                 
ــة     ــار الـــصكوك الدوليـ ــرار، وأيـــضا يف إطـ ــنع القـ مـــستوى صـ

ونـــود أن نقـــول كـــذلك إن . العديـــدة بـــشأن هـــذا املوضـــوع
ــاء الث  ــدابري بنـ ــاء   لتـ ــا يف بنـ ــيا وهامـ ــا، دورا أساسـ ــة، يف رأينـ قـ

 . وضمان السالم واالستقرار واألمن الدويل
ــز    ــز دي أورتي ــسيدة رودريغي ــة فنــ ( ال زويال ـمجهوري
امسحوا يل، سيدي الرئيس،    ): تكلمت باإلسبانية ) (البوليفارية

تعيينكم، وأهنئ كـذلك أعـضاء املكتـب اآلخـرين          بأن أهنئكم   
 . تعيينهمب

ندونيــسيا إؤيــد البيــان الــذي أدىل بــه ممثــل  إن وفــدنا ي 
بالنيابة عن بلدان حركة عـدم االحنيـاز، والبيـان الـذي أدىل بـه            

 .ممثل اجلمهورية الدومينيكية بالنيابة عن جمموعة ريو
ومــع ذلــك، نــود أن نــشدد علــى اهتمــام مجهوريــة        

ــ ــسالح     ـفن ــرتع ال ــة ب ــب املتعلق ــبعض اجلوان ــة ب زويال البوليفاري
بــصفته بلــدا حمبــا للــسالم، وال ميلــك بلــدي و. واألمــن الــدويل

أســلحة الــدمار الــشامل، يؤكــد جمــددا أن القــضاء علــى هــذه    
األسلحة، خاصة األسـلحة النوويـة، هـو أولويـة وغايـة ال مفـر          

إن وجود األسلحة النووية يشكل هتديدا لبقاء البـشرية،         . منها
والقضاء عليها مهـا الـضمان الوحيـد لعـدم وقـوع      حظرها وإن  
وال ينبغـي للـدول احلـائزة       . ذه األسلحة يف أيـدي اإلرهـابيني      ه

فحــسب، بــل عليهــا كــذلك أن ها لألسـلحة النوويــة أن ختفــض 
 لألسـلحة النوويـة     الرأسـي إن االنتـشار    . تقضي على ترسـاناهتا   

ولذلك، إن حليـازة األسـلحة      . يشجع على االنتشار األفقي هلا    
ئزة هلـا أثـرا مباشـرا       النووية وتزايد حتديثها من قبل البلدان احلـا       

علــى الــدول الــيت ليــست حــائزة هلــا حيــث أن تلــك األســلحة  
 . تشكل هتديدا ألمنها
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إن خطر استعمال األسلحة النووية ما زال قائما علـى     
بعـض البلـدان النوويـة، الـيت     دى  الردع لـ ملذاهبالدوام، نظرا   

وهلـذا الـسبب تـويل      . ال تلغي احتمال استعمال هـذه األسـلحة       
أمهية خاصة ملنح الضمانات األمنية السلبية للدول غـري         فرتويال  

احلائزة لألسلحة النووية، وتؤيد إبرام صـك دويل ملـزم قانونـا            
تتعهـــد مـــن خاللـــه الـــدول النوويـــة نفـــسها بعـــدم اســـتعمال   

 تاألسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا ضد الدول اليت ليـس         
 . لديها هذه األسلحة

 البلــدان غــري القابــل كــذلك عــن حــق ويــدافع بلــدي 
ــة واســتعماهلا يف األغــراض     ــة النووي ــصرف يف تطــوير الطاق للت

وال بــد مــن احملافظــة علــى هــذا احلــق بطريقــة شــفافة . الــسلمية
 .وغري متييزية

ــى        ــضاء عل ــسهم يف الق ــل حاســم آخــر ي ــاك عام وهن
أخطار األسلحة النووية هو التفاوض على إبرام اتفاقية لتحرمي          

. شطارية السـتعماهلا يف صـناعة هـذه األسـلحة         إنتاج املواد االن  
وينبغــي أن تتــضمن تلــك االتفاقيــة أحكامــا حمــددة للتحقــق        

 . تشمل مجيع املواد االنشطارية، مبا يف ذلك املخزون منها
ــدة        ــة معاه ــع منظم ــصورة خاصــة م ــدنا ب ــاون بل ويتع

ــة    ــشامل للتجــارب النووي ــر ال ــتني يف   . احلظ ــشأنا حمط ــد أن ولق
ــة   أراضــينا لرصــد االه ــزازات، ومهــا جــزء مــن الــشبكة العاملي ت

ويعمــالن . للكــشف والرصــد الــيت أنــشئت مبوجــب املعاهــدة   
 . ٢٠٠٣بكامل طاقتهما منذ عام 

ــة،      ولــدى فرتويــال منطقــة هامــة للــصناعات الكيميائي
وليس فيهـا أسـلحة كيميائيـة، وتنفـذ أحكـام اتفاقيـة األسـلحة            

 أنـشأنا سـلطة     ،٢٠٠٥ويف أواخـر عـام      . الكيميائية تنفيذا تاما  
حتـرز تقـدما خبـصوص      هـي   وطنية للتعامل مع هـذا املوضـوع و       

. وضع التدابري اإلدارية هبدف سّن قانون خاص هبذا املوضـوع         
وقد قامت منظمة حظر األسلحة الكيميائية بتفتـيش اجملمعـات         
البيتروكيميائيــة يف إلتبالســو ومورونــغ وهوســي خــالل أعــوام  

 ويف تلــــــــك . علــــــــى التــــــــوايل٢٠٠٧  و٢٠٠٦  و٢٠٠٤
ــابعني ملنظمــة     ــة املفتــشني الت ــثالث، خلــصت أفرق املناســبات ال
حظر األسـلحة الكيميائيـة إىل أن فرتويـال متتثـل بـصورة دقيقـة               

 . اللتزاماهتا مبوجب املعاهدة
ــضاء       ــون الفـ ــأن يكـ ــخا بـ ــا راسـ ــدي إميانـ ــؤمن بلـ ويـ

اخلارجي مرياثا مشتركا للبشرية، ويالحظ ببالغ القلـق موقـف          
ــدان،  ــة يف     بعــض البل ــيت تفــضل وضــع نظــم عــسكرية خمتلف  ال

فمن شـأن   . الفضاء اخلارجي، سواء كانت دفاعية أو هجومية      
وينبغي للـدول   . هذا أن يعرض للخطر األمن اجلماعي للبشرية      

اليت متلك قدرات تكنولوجية هامـة يف الفـضاء أن تتخلـى عـن              
ــي أن      ــضاء اخلــارجي، وينبغ ــام عــسكري يف الف وضــع أي نظ

نأمـل أن   و .علومات عن أنشطتها يف هذا اجملال     تضمن تقدمي امل  
يكون من املمكن إحراز تقدم سريع يف املفاوضـات مـن أجـل             

ــرام  ــك دويل إبـ ــدوث  صـ ــع حـ ــضاء   ملنـ ــسلح يف الفـ ــباق تـ سـ
وااللتزام احلقيقـي يف هـذا اجملـال يتطلـب بالـضرورة             .اخلارجي

ــرام    ــة نظـــام دويل يكفـــل االحتـ تعزيـــز التعـــاون الـــدويل إلقامـ
 مجيــع البلــدان للمكاســب العلميــة والتكنولوجيــة املتكــافئ مــن

النامجــــة عــــن االســــتخدامات الــــسلمية للفــــضاء اخلــــارجي،  
 .واحلصول عليها بشكل متوازن

زويال يف اجلهــود املتعــددة األطــراف ـلقــد شــاركت فنــ 
ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة 

مـم املتحـدة املتعلـق      برنـامج عمـل األ    لذا، فإننـا نـدعم      . اخلفيفة
واألســـلحة  مبنـــع االجتـــار غـــري املـــشروع باألســـلحة الـــصغرية  

وبلــدنا . اخلفيفــة مــن مجيــع جوانبــه ومكافحتــه والقــضاء عليــه 
مـصدر هـذه املـشكلة إىل       حيـاول أن ينقـل      يرفض النـهج الـذي      

البلــدان الــيت حتــصل علــى تلــك األســلحة عــن طريــق التجــارة   
ــة ــا  . القانوني ــي لق ــه ينبغ ــد أن ــا   ونعتق ــيت تعمــل فيه ــدول ال دة ال

ــسية   ــصانع الرئي ــك األســلحة أن يــ   امل ــصنع تل ــيت ت  يف درجواال
بوسم  تلـك األسـلحة قبـل تـصديرها،          تتعلق  قوانينهم أحكاماً   
 .شروعةاملسوق غري الإىل حتويلها عها ومنع بغية تسهيل تتبُّ
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زويال أيـضا أن الـذخائر جـزء ال يتجـزأ مـن           ـتعتقد فن و 
ــدابري  ــشكلة، وأن الت ــشروع باألســلحة    امل ــع االجتــار غــري امل  ملن

تبقـــى ناقـــصة الـــصغرية واخلفيفـــة ومكافحتـــه والقـــضاء عليـــه  
ووسـم الـذخائر عنـصر أساسـي        . تشمل مسألة الـذخائر    مل إذا

 .يف مكافحة االجتار غري املشروع بتلك األسلحة
تكثيـــف الراميـــة إىل زويال باملبـــادرات ـترحـــب فنـــ و 

نــا بــشأن الــذخائر   صــك ملــزم قانو  بــشأن جهــود التفــاوض  
ــة ــشكل  . العنقوديـ ــع املـ ــاوالت وضـ ــساورنا القلـــق إزاء حمـ  ةويـ

ــن تلــ    ــسانية النامجــة ع ــتخدامها   اإلن ــياق اس ــلحة يف س ك األس
ــشوائي  غـــري ــم أو العـ ــيِّ . املالئـ ــا أال نقـ ــي لنـ ــتخدام وينبغـ م اسـ

استخداما مـسؤوال أو غـري مـسؤول        الذخائر العنقودية بوصفه    
فـذلك النـهج يعطـي األفـضلية        .  بأنه دقيق أو عـشوائي     وأ،  هبا

ــداف     ــساب األهـ ــى حـ ــدها، علـ ــسكرية وحـ ــارات العـ لالعتبـ
اتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة اإلنــسانية الــواردة يف 

.  ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثـر        ،تقليدية معينة 
 ُيعتـرب اسـتخداما صـحيحاً       يءزويال أنه ليس هنـاك شـ      ـوترى فن 

نـــا مقتنعـــون بالـــصفة العـــشوائية هلـــذه  وإن. لـــسالحلأو خطـــأ 
ــار    ــلحة ذات آثـ ــفها أسـ ــها بوصـ ــالنظر إىل طبيعتـ ــلحة، بـ األسـ

 .لذا، فإن استخدامها عشوائي دائما. عشوائية
للتوصل إىل اتفـاق بـشأن      الرامية  وفيما يتعلق باجلهود     

ضــوابط ســعي إىل تــشريع االجتــار باألســلحة التقليديــة، هنــاك 
معـايري سياسـية    اسـتنادا إىل     لترخيص بعمليـات نقـل األسـلحة      ل

ــة ــ. ذاتي ــرفض الفـوفن ــيت كــزويال ت ــها رصــد  جيــري رة ال مبوجب
فمـن  . امتالك دولة مـا واسـتخدامها املـشروع لتلـك األسـلحة           

ــهج أن    ــذا الن ــن شــأن ه ــة  خيّم ــذا اجملــال  دور تلــك الدول يف ه
احتــرام مــع مراعــاة مقابــل دورهــا يف ضــمان النظــام الــداخلي  

ــسان  ــوق اإلن ــد يكــون . حق ــه وق ــر  ل ــا يف   أث ــى حقه ــضا عل أي
ــى   ــصول علـ ــلحة األاحلـ ــةالسـ ــصديرها  ،تقليديـ ــصنيعها وتـ  وتـ

واســتريادها وصــيانتها مــن أجــل احتياجاهتــا الدفاعيــة واألمنيــة  
زويال أيــضا التــدابري القــسرية األحاديــة ـوتــرفض فنــ. املــشروعة

لجهود الدوليـة الراميـة إىل مراقبـة األسـلحة          ينبغي ل  هوتؤكد أن 
 الـــشواغل  ، بـــأي حـــال مـــن األحـــوال، تتجاهـــلالتقليديـــة أالّ

 .األمنية والدفاعية للدول
إن أي جهد دويل يهدف إىل توثيـق التعـاون يف جمـال              

ــذ يف     ــلحة جيـــب أن يأخـ ــشار األسـ ــدم انتـ ــزع الـــسالح وعـ نـ
ومــن بــني تلــك  . زع الــسالحـاحلــسبان األهــداف احلقيقيــة لنــ 

 ،لنوويـة األسلحة، ال تزال أسلحة الدمار الـشامل، واألسـلحة ا   
 . ل أكرب هتديد للبشريةتشكِّبصورة خاصة، 

زويال البوليفارية ملتزمـة التزامـاً كـامال        ـإن مجهورية فن   
وحنـن نؤكـد حبـزم أن احتـرام         . بإجياد عـامل أكثـر أمنـاً وسـالما        

مبادئ القانون الـدويل وميثـاق األمـم املتحـدة بتعزيـز التعدديـة              
 ، بـشكل كامـل    ، باالستناد إىل التعاون الـذي يـضمن       ،ودعمها

ــدمار الـــشا  أالّ جلميـــع الـــدول  ــلحة الـ ــددة بأسـ مل تكـــون مهـ
موضـوعاً هلـا، مـن شـأنه أن يوطـد الـسلم واألمـن الــدوليني         أو

 .إىل حد كبري
ــسيد اجلعفـــري   ــسورية   (الـ ــة الـ ــة العربيـ ): اجلمهوريـ

ــيكم   ــدم إل ــة أن أتق ــسعدين بداي ــالدي  ،ي ــد ب ــأحر ، باســم وف  ب
ــة   ــهنئات بالثق ــا  الت ــتم هب ــيت حظي ــة    ب،ال ــساً للّجن انتخــابكم رئي

 ،وكلنا ثقة بأن ترؤسكم هلذه اللجنة سيكلل بالنجـاح        . األوىل
 ومـن أمانـة   ،ملا تتميـزون بـه مـن بـاعٍ طويـل يف عمـل منظمتنـا        

كما أود أن أهنـئ أعـضاء       . ودبلوماسية مدافعة عن احلق دوماً    
 لـسامي  وأن أشـكر الـسيد سـريجيو دواريت، املمثـل ا           ،مكتبكم

علــى كلمتــه الــشاملة   , ون نــزع الــسالح لألمــني العــام لــشؤ  
ــا ) A/C.1/62/PV.2 انظــر( ــاء يف دعــم عملن ويؤيــد . ودوره البّن

إندونيــسيا، الــذي أدىل بــه ممثــل وفــد بــالدي مــا جــاء يف بيــان 
 .)املرجع نفسه (نيابة عن دول حركة عدم االحنياز

ختـــّيم حالـــة تـــشاؤم ضـــبابية علـــى املـــشهد الـــسياسي  
ــاو  ــل حمـ ــدويل، بفعـ ــبالـ ــة  الت الـ عض فـــرض سياســـات خاطئـ

ناضــجة علــى اجملتمــع الــدويل، وذلــك يف خمالفــة صــرحية   وغــري
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وهـي املبـادئ الـيت كـان        . ملبادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة    
اآلباء املؤسسون قد أرسوها متوقعني من األجيـال الالحقـة أن          

 .تصوهنا وحتفظها كي ال تتكرر املآسي واحلروب
 خطـر انتـشار أسـلحة    لقد تعـاظم القلـق الـدويل جـّراء        

الدمار الشامل، بـشكل انتقـائي، وال سـيما األسـلحة النوويـة،             
 باإلضــافة إىل تطــوير أســلحة ،وتكــديس كميــات مرعبــة منــها

ويبـدو أن   . فّتاكة جديدة جيري استحداثها يف أكثـر مـن دولـة          
ألسـلحة النوويـة ال تنظـر جبديـة إىل          على ا بعض الدول احلائزة    

لنووي، بل تتعمـد اإلخـالل بالتزاماهتـا        زع السالح ا  ـالتزامها بن 
إن أكـرب دليـل علـى        .الدولية يف مضمار عدم االنتشار النووي     

لـسالح النـووي،    لاخللل املذكور هو قيام تلـك الـدول احلـائزة           
أو بعــضها علــى األقــل، بتزويــد إســرائيل باملفــاعالت النوويــة،  
ــا املتطـــورة، الـــيت تتـــيح   ــاء والتكنولوجيـ ــاء الثقيـــل والعلمـ  واملـ
إلسرائيل تصنيع وإنتاج أسـلحة نوويـة هتـدد هبـا أمـن وسـالمة               

وكـذلك تقـدمي هـذه الـدول        . منطقة الشرق األوسط بكاملـها    
اسـتثناؤها والتعامـل معهـا        كـي يـتم    ،نفسها احلمايـة إلسـرائيل    

ــا، وواقــع        ــى جرياهن ــدواهنا عل ــم ع ــضيلياً رغ ــاً تف ــامالً متييزي تع
ــة  ــاهتا االحتاللي ــإن سيا . ممارس ــايل، ف ــدول   وبالت ــك ال ســات تل

تقّوض مصداقية ادعاءاهتا بأهنـا تعمـل علـى حتقيـق عامليـة عـدم                
تؤكـد أن دوافـع هـذه الـدول، لـدى           إهنا  بل  . االنتشار النووي 

 هـي دوافـع استنـسابية انتقائيـة         حديثها عن حتقيق هـذه العامليـة      
عالقــة هلــا باحلفــاظ علــى األمــن والــسلم العــامليني، بــل هلــا     ال

 ثنائية خاطئة مع هذه الدولة أو تلـك،         عالقة بتصفية حسابات  
 .تنفّذةال تتفق مواقفها مع سياسات تلك الدول املاليت 

إن تقاعس بعض األطـراف الدوليـة عـن متابعـة تنفيـذ              
قــرارات ونتــائج دورات االســتعراض الــسابقة ملعاهــدة عــدم      

ل لزاميتـها، يـشكِّ   إاالنتشار النووي، وحماولـة التفرقـة يف مـدى          
ــديا مبــــ   ــساساً جــ ــرار    .صداقيتهامــ ــا قــ ــذكر هنــ وخنــــص بالــ

 بـشأن الـشرق األوسـط، مـع التـذكري بـأن صـفقة               ١٩٩٥ عام
جتديد العمل باملعاهدة ألجل غري مسمى مل تكن لتتم بـالتوافق           

بدون اختاذ هذا القرار، الذي يقـضي بإقامـة منطقـة خاليـة مـن       
ــشرق األوســط، حيــث     ــشامل يف ال ــدمار ال ــ الأســلحة ال زال ت

ال الـصارخ لقـصور فعاليـة املعاهـدة يف حتقيـق            هذه املنطقـة املثـ    
األمن ألطرافها؛ إذ أهنا املنطقة الوحيـدة الـيت مل تـشهد جهـودا       

وذلك أمـر يـشجع     . دولية فعلية إلخالئها من األسلحة النووية     
بـة  اإسرائيل على حيازة قدرات نووية عـسكرية خـارج أي رق          

 .دولية
ــصمت       ــا، جيــدر التحــذير مــن خمــاطر اســتمرار ال وهن

الدويل جتاه مواقـف إسـرائيل، الـيت انتقلـت يف هـذا اجملـال مـن                 
سياســة الغمــوض النــووي إىل التــصريح علنــا بــامتالك أســلحة   
نووية، وسط صمت مستغرب للمجتمع الدويل يؤكـد تواطـؤ          
البعض يف محاية إسـرائيل مـن تنـصلها عـن االلتزامـات الدوليـة               

ــذي     ــشاذ، ال ــبعض هلــذا الوضــع ال ــة ال ــصلة، ورعاي  دام ذات ال
طــويال وأفقــد شــعوب املنطقــة إمياهنــا بفكــرة منــع االنتــشار        

بــل وشــجع علــى إحيــاء ســباق التــسلح بــالرغم مــن   . النــووي
 .انعكاسات ذلك على األمن والسلم الدوليني

لقــد قــدمت ســورية، باســم اجملموعــة العربيــة، بتــاريخ  
ــانون األول٢٩ ــسمرب / كـ ــرار جمللـــس  ٢٠٠٣ديـ ــشروع قـ ، مـ

الشرق األوسط من مجيـع أسـلحة الـدمار         األمن بإخالء منطقة    
ولألســف، مل يــتم  . الــشامل، ويف مقــدمها األســلحة النوويــة   

حىت اآلن اعتماد تلك املبادرة الـيت مـا زالـت مطروحـة بـاللون       
 ةاألزرق، وذلك بسبب معارضـة وفـد دولـة كـربى وازدواجيـ         

اللغــة الــسائدة يف تعامــل هــذا الوفــد مــع مــسائل نــزع أســلحة  
 ونظرا لعجـز كـل مـن جملـس األمـن والوكالـة              .الدمار الشامل 

ــشأن        ــام ب ــرار اهل ــذا الق ــاد ه ــة عــن اعتم ــة الذري ــة للطاق الدولي
إسرائيل، فإن إسرائيل تستمر يف حتديها للمجتمـع الـدويل مـن            

دما يف براجمهـا النوويـة العـسكرية، ويف رفـضها           خالل املضي قُ  
ــة منــع االنتــشار النــووي وإخــضاع مجيــع     االنــضمام إىل اتفاقي

إن إسـرائيل   . بة الوكالـة الدوليـة    امنشآهتا وأنشطتها النووية لرق   
هــي مــصدر اإلرهــاب التقليــدي والنــووي يف منطقتنــا، وهــي   
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ل العقبة الكأداء أمام إخـالء منطقـة الـشرق األوسـط مـن        تشكِّ
مجيــع أســلحة الــدمار الــشامل، أســوة مبعاهــدات راروتونغــا       

 .سكوبليندابا وبانكوك وتالتيلولكو وسيميباالتين
ويف هـــذا اإلطـــار، فـــإن وفـــد بـــالدي يـــدعو اجملتمـــع   

ــي    ــا يل ــة مب ــدويل إىل املطالب ــي   : ال ــرائيل، وه ــضمام إس أوال، ان
الدولة الوحيدة يف املنطقة الـيت متلـك منـشآت وخمزونـا نوويـا،              
إىل معاهــدة حظــر انتــشار األســلحة النوويــة، ووضــع منــشآهتا  

دوليـة، وإزالـة   النووية حتت نظام الضمانات الشاملة للوكالـة ال  
كامل خمزوهنا من تلك األسلحة، وذلك بناء على قـرار جملـس            

، وعلـى القـرارات ذات الـصلة للوكالـة          )١٩٨١ (٤٨٧األمن  
الدولية؛ ثانيا، اعتماد األمـم املتحـدة والوكالـة الدوليـة لتكونـا             
اإلطار األنسب حملادثات جدية من أجل جعـل منطقـة الـشرق            

 .حة النوويةاألوسط منطقة خالية من األسل
ــوات      ــذ اخلطـ ــال لتنفيـ ــرك الفعـ ــالدي التحـ ــدعم بـ وتـ
، ٢٠٠٠هــا املــؤمتر االستعراضــي لعــام  الــيت أقّر١٣ـ العمليــة الــ

وااللتزام بـإجراءات ختفـيض األسـلحة النوويـة بـشكل خاضـع             
للتحقق وال رجعة فيه، مع التأكيـد علـى ضـرورة التوصـل إىل              

 احلـــائز صـــيغة قانونيـــة ملزمـــة لـــضمانات األمـــن للـــدول غـــري
لألســلحة النوويــة جتــاه اســتخدام األســلحة النوويــة أو التهديــد 

 .باستخدامها
كمــا تعتــرب بــالدي أن حــق الــدول يف احلــصول علــى    

وتوظفيهــــا لألغــــراض الــــسلمية حــــق التكنولوجيــــا النوويــــة 
قابـل للتـصرف، وفقـا ألحكـام املـادة الرابعـة مـن معاهـدة                 غري

حماولة إلعـادة تفـسري     وتتحفظ بالدي على أي     . عدم االنتشار 
. النــصوص بــشكل ينــتقص مــن هــذا احلــق أو يقيــد اســتخدامه

ختامــا، تــدعم بــالدي اجلهــود املبذولــة حاليــا لعقــد الــدورة        
االستثنائية الرابعة للجمعية العامة املكرسة لرتع الـسالح، الـيت           

 .ستشكل إسهاما فعاال على طريق نزع السالح النووي

 خــاء، ٥٥/٣٣العامــة إن بــالدي تؤيــد قــرار اجلمعيــة  
متابعة فتوى حمكمـة العـدل الدوليـة بـشأن مـشروعية            ”املعنون  

وتدعو بـالدي إىل    . “التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها    
اختــاذ خطــوات عمليــة حنــو وضــع برنــامج زمــين حمــدد إلزالــة    

 .بة دولية فعالةااألسلحة النووية إزالة تامة ويف ظل رق
ســيدي ): ربيــة الــسعوديةاململكــة الع (الــسيد لــسلوم 

الرئيس، يف البداية يعرب وفد بالدي عـن تأييـده للبيـان الـذي              
أدىل به ممثل إندونيسيا يف مستهل املناقـشة العامـة ممـثال حلركـة       

كما يسر وفد بـالدي أن      . )A/C.1/62/V.2انظر   (عدم االحنياز 
يـــشارك املـــتكلمني الـــذين ســـبقوين تقـــدمي خـــالص التهنئـــة       

 اللجنـة األوىل هلـذه الـدورة، والـيت نثـق ثقـة              انتخابكم لرئاسة ب
ــة        ــادة حكيمـ ــربة، وقيـ ــن خـ ــديكم مـ ــا لـ ــأنكم، مبـ ــة، بـ كاملـ
ستــسيِّرون أعماهلــا بالــشكل الــذي نــصبو إليــه مجيعــا، وحيقــق   

 كما أمتىن لكـم ولكافـة أعـضاء مكتـبكم كـل             .النتائج املرجوة 
التوفيق والسداد، والشكر موصول إىل املمثل األعلـى لـشؤون          

الح على التقرير الذي قدمـه يف بدايـة املناقـشة العامـة             نزع الس 
 .للجنة

، ١٩٧٨تعلمــون أن اجملتمــع الــدويل حــّدد، يف عــام      
ــن      ــسالح، وذلـــك مـ ــزع الـ ــضايا نـ ــاجل قـ ــيت تعـ ــات الـ األولويـ

ــالل ــتثنائية      خـ ــدورة االسـ ــن الـ ــصادرة عـ ــة الـ ــة اخلتاميـ الوثيقـ
للجمعيــــــة العامـــــة الــــيت كّرســـــت لنـــــزع الـــــسالح     األوىل

حيث تقرر أن تبدأ اجلهـود الدوليـة بنــزع          ) ١٠/٢-دإ رالقرا(
السالح النـووي مث أسـلحة الـدمار الـشامل األخـرى، مبـا فيهـا                
األسلحة الكيميائيـة؛ واألسـلحة التقليديـة الـيت ميكـن اعتبارهـا             
مفرطة الضرر أو عـشوائية األثـر؛ وختفـيض القـوات املـسلحة،             

ى يف ميثاق األمـم  مبا يؤدي، يف النهاية، إىل حتقيق اهلدف األمس   
 .املتحدة، وهو إحالل السلم واألمن الدوليني

لكننا إذا ما نظرنا إىل ما حتقـق مـن جهـود منـذ ذلـك                 
احلني إىل اآلن، فإننا بالتأكيد سنلحظ أن التقاعس هـو الـسمة            
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ــيت       ــات ال ــق األولوي ــددة األطــراف لتحقي ــود املتع ــة للجه الغالب
ــا    ــشار إليه ــة امل ــة اخلتامي ــضمنتها الوثيق ــالرغم مــن  .  أعــالهت وب

ــة      ــضوابط الدولي ــدات وال ــرام املعاه النجاحــات احملــدودة يف إب
لنـــزع أســلحة الــدمار الــشامل، فإننــا جنــد أن هــذه املعاهــدات  
تفقد قيمتها اليت وضـعت مـن أجلـها، وتـضيع هيبتـها، وذلـك               
بعــدم االمتثــال هلــا، وبقــاء دول معــدودة خــارج إطارهــا، ويف  

ــام مــن    ــا  ظــل صــمت مطبــق وجتاهــل ت ــدويل، ووفق  اجملتمــع ال
لسياسات بنيت على معايري مزدوجة، أّدت بالتـايل إىل تعطيـل           
معظــم آليــات نــزع الــسالح، مبــا فيهــا مــؤمتر نــزع الــسالح،     
وهيئة نـزع الـسالح، اللـذان ميـّران حبالـة مـن الـشلل ال تبعـث                  

 .على التفاؤل
ــهدنا مـــؤخرا العديـــد مـــن اإلخفاقـــات الـــيت     لقـــد شـ

لـــى جهـــود اجملتمـــع الـــدويل يف نـــزع  شـــك أهنـــا ســـتؤثر ع ال
ــام    ــهد عـ ــث شـ ــسالح، حيـ ــؤمتر   ٢٠٠٥الـ ــشل املـ ــثال، فـ ، مـ

ونأمـل أن   . االستعراضي ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النوويـة      
، حبيـث   ٢٠١٠يتم جتاوز هذا يف املؤمتر املزمع عقـده يف العـام            

ــه يف مــؤمتري     ــزام ب ال بــد مــن التأكيــد جمــددا علــى مــا مت االلت
ــد  ٢٠٠٠ وعــام ١٩٩٥ عــام ، اللــذين مت علــى أساســهما متدي

 شهد أيـضا    ٢٠٠٥كما أن عام    . املعاهدة إىل أجل غري حمدود    
ــة يف الوصــول إىل صــيغة متفــق عليهــا     فــشل مــؤمتر قمــة األلفي

 أيـــضا فـــشل املـــؤمتر ٢٠٠٦مث أنـــه يف عـــام  .لنــــزع الـــسالح
ــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار      ــامج عمــل األم االستعراضــي لربن

ألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف التوصـل       املشروع با  غري
 إضــافة إىل أنــه حــىت اآلن مل يــتم    ؛إىل صــيغة اتفــاق مــشترك  

االتفاق علـى عقـد الـدورة االسـتثنائية الرابعـة للجمعيـة العامـة               
 .املكرسة لنـزع السالح

وبالرغم من تلك اإلخفاقات املذكورة آنفا، فإن وفد         
ن مــدعاة لإلحبــاط، بــالدي، يــرى أن ذلــك ال ينبغــي أن يكــو 

ينبغــي البنــاء علــى مــا حتقــق مــن جناحــات ســابقة، وذلــك    بــل
باملزيــد مــن العمــل اجلــاد، واملــشاركة البّنــاءة لتجــاوز العقبــات 

وأجدد هنا التأكيد على عـزم حكومـة        . وختطي أوجه القصور  
ــل يف       ــت املتمثـ ــا الثابـ ــلة هنجهـ ــدما ومواصـ ــضي قُـ ــالدي املـ بـ

اإلقليميـة والدوليـة الراميـة إىل       املشاركة اإلجيابية ضمن اجلهود     
 .ترســيخ مبــادئ نــزع أســلحة الــدمار الــشامل بكافــة أنواعهــا  

حكومــة بــالدي قــد أبــدت التزامهــا الكامــل نــصا    إن 
وروحا مببادئ نزع السالح اليت حددها اجملتمع الدويل وذلـك          
بانضمامها لعـدد مـن االتفاقـات واملعاهـدات الرئيـسية يف هـذا              

ئــل الــدول املوقّعــة علــى اتفاقيــة حظــر  اجملــال، فكانــت مــن أوا
اســتحداث وإنتــاج وختـــزين واســتعمال األســلحة الكيميائيـــة     
واتفاقية حظر استخدام األسـلحة البيولوجيـة، ومعاهـدة حظـر           
انتـــشار األســـلحة النوويـــة، واتفـــاق الـــضمانات الـــشامل مـــع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبروتوكول الكميـات الـصغرية         

ضافة إىل تواصلها املستمر مع اللجنة املنـشأة وفقـا          امللحق به، إ  
، وذلــــك بتزويــــدها )٢٠٠٤ (١٥٤٠لقــــرار جملــــس األمــــن 

ــة عــن      ــة؛ وكــذلك املعلومــات الوافي ــة املطلوب ــارير املتتابع بالتق
األنظمــة والتــشريعات القائمــة واملــستحدثة، الــيت كــان آخرهــا 

ر عـن  النظام الـوطين لتنفيـذ اتفاقيـة األسـلحة الكيميائيـة الـصاد           
نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين٢٨جملــــس الــــوزراء الــــسعودي يف 

٢٠٠٥. 
ــشروع      ــري املـ ــار غـ ــاهرة االجتـ ــة ظـ ــال مكافحـ ويف جمـ

ــالدي     ــة بــ ــذت حكومــ ــة، اختــ ــصغرية واخلفيفــ ــلحة الــ باألســ
اإلجراءات املمكنـة، وذلـك بإنـشائها للـهياكل واألجهـزة            كل

ــوائح    ــة واللـ ــّنها العديـــد مـــن األنظمـ ــبة، وسـ ــة املناسـ احلكوميـ
عليمــات الــيت جتــسدت يف إقــرار نظــام األســلحة والــذخائر  والت

، واملوّضــح بالتفـــصيل  ٢٠٠٥أغـــسطس / آب٣٠الــصادر يف  
تقريــر قّدمتــه اململكــة إلدارة نــزع الــسالح بــاألمم املتحــدة   يف
ســــياق تنفيــــذ برنــــامج عمــــل األمــــم املتحــــدة ملكافحــــة    يف

املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة   غــري االجتــار
 .٢٠٠١م لعا
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عنــدما يــدور احلــديث حــول اجلهــود املتعلقــة بــإخالء   
منطقة الشرق األوسط من األسلحة النووية، فإننـا علـى الفـور            
ال بــد أن نتــذكر أن هنــاك عائقــا واحــدا لعــدم حتقــق تقــدم        

ذلـك هـو إسـرائيل الـيت تـصرُّ علـى            . ملموس على هذا الصعيد   
نوويــة، رفــض االنــضمام إىل معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة ال 

وإخضاع مجيع منشآهتا النوويـة الـيت هتـدد سـلم وأمـن املنطقـة               
إن . لنظــام الــضمانات الــشامل للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة

إســرائيل هـــي الوحيـــدة يف املنطقــة الـــيت مل تقـــم بـــذلك، وإن   
االستمرار يف استثنائها من الضغوط الدوليـة اهلادفـة إىل إخـالء        

ا اخللـيج العـريب، مـن أسـلحة         منطقة الـشرق األوسـط، مبـا فيهـ        
الــدمار الــشامل، وعلــى رأســها الــسالح النــووي، واالســتمرار 
يف تطبيق معايري مزدوجة فيما يتعلق بـسياسات عـدم االنتـشار            

. تــشكِّل عالمــة اســتفهام كــربى لــدى دول وشــعوب املنطقــة  
ــساهم يف إرســال إشــارات     ــضا ت ــة أي كمــا أن هــذه االزدواجي

 تـستمر يف الـتملص مـن االنـضمام          خاطئة إلسرائيل ممـا جيعلـها     
ــشرق      ــة الـ ــالء منطقـ ــح إىل إخـ ــيت تطمـ ــصة الـ ــود املخلـ للجهـ

 .األوسط من أسلحة الدمار الشامل
إن اململكة العربية السعودية، مع أهنا تؤيـد حـق مجيـع             

الدول يف االستخدام السلمي للطاقة النووية، مبا يف ذلـك حـق            
ة، تــدعو مجيــع احلــصول علــى املعرفــة والتقنيــة النوويــة الــسلمي 

ــسلمية      ــول ال ــق املفاوضــات واحلل ــزام بطري ــراف إىل االلت األط
ــة اإليرانيــة، خاصــة وأن إيــران تعلــن دائمــا أن     للمــسألة النووي
برناجمها النووي يقتصر على االسـتعماالت الـسلمية، ممـا يـوفر            

 .أرضية خصبة مل تستنفد بعد
أخريا، يف الوقت الذي يواجه فيه العامل اليوم حتـديات      

ومــسؤوليات جــساما تزيــد مــن حجــم املــسؤولية امللقــاة علــى  
عاتق منظمتنا املـّوقرة، فإننـا ال بـد مـن أن جنعـل األمـل نرباسـا                  

ــاءة     ــة وروح بّنـ ــوعية وجديـ ــل مبوضـ ــا إىل العمـ ــو . يقودنـ وهـ
 .نطمح إليه خالل أعمال هذه اللجنة برئاستكم ما

أود يف البدايـة هتنئـتكم بتبـؤكم        ): قطر (السيد النصر  
ســة اللجنــة األوىل للجمعيــة العامــة، املعنيــة بنـــزع الــسالح   رئا

واألمــن الــدويل، وكــذلك حنيِّــي نــوابكم الثالثــة وبــاقي فريــق    
املكتــب ونــتمىن ألعمــال اللجنــة التوفيــق والنجــاح يف الــدورة   

 .الثانية والستني للجمعية العامة لألمـم املتحـدة إبـان رئاسـتكم           
ــة قطــر وأؤكــد لكــم كــل الــدعم غــري احملــدود مــن و   . فــد دول

يفوتين، سيدي الرئيس، توجيه التحيـة إىل الـسيد سـريجيو       وال
دواريت، املمثل السامي لـشؤون نـزع الـسالح، وأشـكره علـى             

ونقـدِّر دوره  . بيانه الذي أدىل به يف اجللسة األوىل للمناقشات    
عند توليه منصبة اجلديد يف سياق اجلهود املشكورة الـيت يقـوم            

تطـــوير منظومـــة نـــزع الـــسالح بـــاألمم  هبـــا األمـــني العـــام يف 
كما أضم صويت للبيان الذي أدىل به ممثـل إندونيـسيا           . املتحدة

 .بالنيابة عن بلدان حركة عدم االحنياز
إن كل جزء من آليات األمـم املتحـدة لنــزع الـسالح         

فمؤمتر نزع السالح هو املنتدى الـذي يـتم         . له دور هام يؤديه   
. الــسالح وعــدم االنتــشارفيــه التفــاوض علــى معاهــدات نــزع 

واللجنـــة األوىل للجمعيـــة العامـــة هـــي املنتـــدى الـــذي ُيـــصدر 
القـــرارات بـــشأن املواضـــيع املتعلقـــة بعـــدم االنتـــشار وحتديـــد  

وأصدرت هيئة نزع السالح املبـادئ      . األسلحة ونزع السالح  
ــة مــن     ــاطق خالي ــشاء من ــة للتحقــق مــن إن األساســية والتوجيهي

الء اهتمـام خـاص لتحقيـق دخـول         األسلحة النووية، وينبغي إي   
معاهدة احلظر الشامل للتجـارب النوويـة حيـز النفـاذ والقبـول             
ــشاملة    ــات الــــضمانات الــ ــل التفاقــ ــذ الكامــ ــاملي والتنفيــ العــ
والربوتوكول اإلضايف، والتفاوض الناجح على معاهدة لوقـف        

ــار   . إنتــاج املــواد االنــشطارية  ولكــن مــع األســف نالحــظ اهني
زع الــسالح النــووي ومنــع االنتــشار،    توافــق اآلراء بــشأن نــ  

ومتثلــت أبــرز الظــواهر املرئيــة واحلديثــة هلــذا االهنيــار يف عــدم    
ــة      ــؤمتر القم ــسالح يف م ــزع ال ــشأن ن ــاق ب التوصــل إىل أي اتف

، وعـدم إجـراء مفاوضـات يف مـؤمتر نـزع            ٢٠٠٥العاملي لعـام    
الــسالح، وعــدم إحــراز نتــائج يف املــؤمتر االستعراضــي للــدول   
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معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، الذي ُعقـد      األطراف يف   
ــام  ــة    ٢٠٠٥يف ع ، وكــذلك تواضــع إجنــازات اجتمــاع اللجن

ــسنة       ــه ل ــشار املخطــط ل ــدم االنت ــة ع ــؤمتر مراجع التحــضريية مل
وبالتايل مل ترق آليات األمـم املتحـدة لنــزع الـسالح            . ٢٠١٠

ــزع     ــة نـ ــا آلليـ ــل إخفاقـ ــذا ال ميثِّـ ــا؛ وهـ ــستوى إمكانياهتـ إىل مـ
الح، بل هو إخفاق لإلرادة الـسياسية يف النـهوض جبـدول            الس

 .أعمال نزع السالح ومنع االنتشار
ال تــــزال األســــلحة النوويــــة هــــي الــــشغل الــــشاغل   

للمنظومة املتعددة األطراف، وهي أسلحة متتلكهـا دولـة قليلـة           
نسبيا ولكن ميكنـها أن تقتـل مئـات اآلالف مـن البـشر وتـدّمر         

ويف رأينـا، أن هـذا الوضـع لـه          . حدمدنا بأكملها يف هجوم وا    
ــة،      ــدول النووي ــة، فال ــدام الثق ــها انع ــدة، يف مقدمت عوامــل معقّ
األطراف يف معاهدة عدم االنتشار واحلـائزة لألسـلحة النوويـة           
ليست على استعداد للتخلـي عـن األسـلحة النوويـة، بـل تقـوم        
بتحديث براجمها النووية التسليحية خماِلفـة للمعاهـدة، كمـا أن           

دة احلظر الشامل للتجارب النووية مل تدخل حيز النفـاذ،          معاه
. فأصبحنا ال نستبعد اسـتئناف التجـارب النوويـة يف أي وقـت         

وال ميكــن كــذلك اســتبعاد األثــر الــسليب الــذي فرضــه النظــام    
العــاملي اجلديــد، مبــا يف ذلــك التــدخل العــسكري والفــشل يف    

من املتكـافئ   مراعاة الشواغل األمنية األساسية للدول ومبدأ األ      
الذي نـّصت عليـه روح الـدورات االسـتثنائية للجمعيـة العامـة              

ويف هذا الـسياق، نؤكـد أمهيـة انعقـاد       . املكرسة لنـزع السالح  
ـــزع     ــة العامــة املخصــصة لن ــدورة االســتثنائية الرابعــة للجمعي ال

 .السالح وانعقاد اللجنة التحضريية هلا يف أقرب وقت
 منــع االنتــشار يــدفع إن االســتخدام التمييــزي لقواعــد 

. أيــضا إىل االنتــشار والتــسابق لتحقيــق القــدرة علــى الــردع      
ــا ــة الــسلمية    وهن . نــود التأكيــد علــى احلــق يف األنــشطة النووي

ــى احلــق      ــشار أكــدت عل ــرغم أن معاهــدة عــدم االنت وعلــى ال
القابــل للتــصرف جلميــع األطــراف يف املعاهــدة يف تطــوير   غــري

نـشطة النوويـة يف األغـراض    األحباث واإلنتـاج واالسـتخدام لأل     

الــسلمية، نالحــظ بقلــق فــرض قيــود ال مــربر هلــا مــن جانــب    
بعض الدول احلائزة لألسلحة النووية حلرمان دول غـري حـائزة           
لألســـــلحة النوويـــــة مـــــن حقهـــــا يف االســـــتخدام الـــــسلمي  
ــرى يف نفــس الوقــت       ــع األســف، ن ــة، وم ــا النووي للتكنولوجي

ع الـسالح النـووي     تقاعسا عن اختـاذ خطـوات عمليـة حنـو نـز           
ولـذلك، نؤيـد يف هـذا الـصدد         . املتوافر بالفعل للـدول احلـائزة     

الوثيقـة الـيت قدمتــها كوبـا باســم بلـدان حركــة عـدم االحنيــاز،      
، واملتـضمنة توصـيات     ٢٠٠٧خالل مؤمتر نـزع الـسالح لعـام         

لتحقيق اهلدف املتمثل يف نزع السالح النـووي وعـدم انتـشار             
 .األسلحة النووية

حــظ أن اخلطــر النــاجم مــن األســلحة النوويــة   إننــا نال 
أصــبح مرتفعــا اآلن مثــل ارتفاعــه يف أي وقــت خــالل احلــرب  
الباردة، وذلك مع األسف على الرغم من اختـاذ قـرار اجلمعيـة             

، يف العام املاضي بـشأن التـصميم علـى اإلزالـة            ٦١/٧٤العامة  
كمــا نالحــظ بــشكل عــام اســتفحال   . التامــة لتلــك األســلحة 

العامليــة بــشأن املــسائل النوويــة جبميــع جوانبــها، مــع اخلالفــات 
احلاجـــة إىل بـــذل جهـــود وقائيـــة ومـــساع محيـــدة حلـــل تلـــك 

لذلك، سنتشاور مـع زمالئنـا وشـركائنا يف         . اخلالفات باحلوار 
طرح مشروع قرار مقدم من قطر بشأن حل اخلالفـات حـول            
املــسائل النوويــة بــالطرق الــسلمية، ونأمــل أن حيظــى بتــشجيع  

 .ء كافة ودعم شركائناالزمال
تضطلع املناطق اخلالية من األسلحة النووية بدور هـام          

يف صون الـسلم واألمـن اإلقليمـيني، مبـا يكمـل منظـور الـسلم                
ويف هـــذا الـــصدد، نرحـــب بإنـــشاء هـــذه  . واألمـــن الـــدوليني

املناطق يف آسيا، وحنـث الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة الـيت               
يع والتصديق علـى الربوتوكـوالت      تقم بعد بذلك على التوق     مل

ذات الـــصلة ملعاهـــدات إنـــشاء منـــاطق خاليـــة مـــن األســـلحة   
النوويـــة، وبالتـــايل، كفالـــة تقـــدمي ضـــمانات أمنيـــة إىل بلـــدان 

ونؤيد بقـوة إنـشاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة             . املناطق املعنية 
النوويـــة يف الـــشرق األوســـط، درءا خلطـــر االنتـــشار يف هـــذه  
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ويف هـذا الـسياق، نـدعو إسـرائيل         . ن العـامل  املنطقة احلساسة م  
إىل اختاذ خطوات عملية لتعزيـز الثقـة لتنفيـذ اقتراحـات إنـشاء              
منطقة من هذا القبيل، واملوافقة على إخضاع مرافقهـا النوويـة           
ملراقبــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، واالنــضمام ملعاهــدة       

 .االنتشار عدم
 التدابري املتفـق عليهـا   وعلى مجيع الدول االلتزام بتنفيذ    

ملنع األطراف من غري الدول من احلصول على أسـلحة الـدمار            
إالّ أنــه ال بـــد أن يكــون اهلـــدف   . الــشامل ووســائل إيـــصاهلا  

ــة التامــة لألســلحة النوويــة، واالمتنــاع عــن     النــهائي هــو اإلزال
 .إنتاجها وتطويرها، ملنع حصول اإلرهابيني عليها

ل نــزع الــسالح الــيت  مــن التحــديات األخــرى يف جمــا  
ــا،      ــي إغفاهلـ ــدوليني وال ينبغـ ــن الـ ــسلم واألمـ ــدا للـ ــل هتديـ متثِّـ

 :املشكالت التالية على سبيل املثال ال احلصر
مشكلة انتشار األسلحة الصغرية واخلفيفة اليت كانـت         

 . املعين هبا خميبة لآلمال٢٠٠٦نتائج املؤمتر االستعراضي لعام 
ار األلغام األرضـية،    كما نشعر بالقلق العميق من انتش      

على سبيل املثـال تلـك الـيت زرعتـها إسـرائيل يف جنـوب لبنـان          
تـــسلم بعـــد  وإننـــا مـــستاؤون إذ أن إســـرائيل مل. عنـــد غـــزوه

خرائط تلك األلغام كما طالبتها بـذلك قـرارات جملـس األمـن             
 .ذات الصلة

مــن جهــة أخــرى، نــشارك اجملتمــع الــدويل قلقــه مــن و 
وينبغـي للتـدابري العمليـة      . وتطويرهـا أخطار األسلحة التقليديـة     

ــد     ــرم مقاصـ ــة أن حتتـ ــلحة التقليديـ ــال األسـ ــة يف جمـ ــاء الثقـ لبنـ
ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، كما يتعني تطبيقها علـى أسـاس           
 .طوعي ومتبادل، وفق مبدأ توفري األمن غري املنقوص للجميع

كمــا نالحــظ بقلــق بــالغ التوجــه احلــديث املتمثــل يف    
 اليت تفـوق تريليـون دوالر       -ت العسكرية العاملية    ازدياد النفقا 

 وآثــار ذلــك علــى اســتنفاد املــوارد العامليــة الــيت مــن    -ســنويا 
 .املمكن تسخريها للتنمية

إننا ندرك أن بنود جدول أعمال هـذه اللجنـة تـشكِّل             
ــاعي    ــور مجـ ــدوليني مبنظـ ــه الـــسلم واألمـــن الـ . حتـــديات تواجـ

 يف مواجهـــة تلـــك   ولتفعيـــل دور النظـــام املتعـــدد األطـــراف    
ــا ضــمائرنا        ــه علين ــا متلي ــة مب ــل مبهني ــد أن نعم التحــديات، ال ب
خلدمة اإلنسانية، وفق روح ومقاصـد القـانون الـدويل وميثـاق            
األمم املتحدة، باتزان وعدالـة ودون متييـز، للتوصـل إىل توافـق             

 .يف اآلراء، وإجناز مهامنا وفق اجلدول الزمين احملدد
مهية عـدم خلـط أعمـال هـذه         ويف اخلتام، نشدد على أ     

اللجنــة أو تأثرهــا مبواضــيع جيــري تناوهلــا يف مواقــع أخــرى،       
 .وعدم تسييس أعماهلا بأي شكل من األشكال

: )تكلمـــت باالنكليزيـــة( )منغوليـــا (الـــسيدة أوشـــري 
بادئ ذي بدء، سـيدي الـرئيس، امسحـوا يل أن أتقـدم بالتهنئـة              

  بــأن عملنــاوأنــا علــى ثقــة. تــوليكم رئاســة هــذه اللجنــةبلكــم 
وأغتـنم  . ج بالنجـاح  قيـادتكم املـاهرة، سـيتوّ     حتت  ،  هذه السنة 

ــد   ــة ألؤكـ ــذه الفرصـ ــم هـ ــه يف  لكـ ــد بلـــدي وتعاونـ ــم وفـ دعـ
 .االضطالع بواجباتكم اهلامة

وتؤيـــد منغوليـــا متامـــا البيـــان الـــذي أدىل بـــه ممثـــل        
وجز ولـذلك سـأ   . إندونيسيا بالنيابـة عـن حركـة عـدم االحنيـاز          

بــداء بعــض املالحظــات مــن منظورنــا  إ وأقتــصر علــىيف بيــاين 
 .الوطين

يف العام املاضي، بدا وكأن إحـساسا خبيبـة أمـل عامـة              
م علــى الــدول األعــضاء بــشأن احلالــة املتعلقــة مبجــايل   قــد خــّي
ومما يثلج صـدر    . السالح املتعدد األطراف واألمن الدويل     نزع

. أكثـر تفـاؤال   وفد بلـدي أن مـداوالتنا هـذا العـام تتـسم بنـربة               
ــد مــن املــتكلمني الــسابقني إىل       و ــع األمــر، أشــار العدي يف واق

ــسالح     ــتعلقني بــرتع ال املــستجدات الــيت طــرأت يف احملفلــني امل
املتعدد األطراف وحتديد األسـلحة، وأثنـوا عليهـا، وإن كانـت           

 بعــض احلــاالت، منــذ آخــر اجتمــاع عقدتــه هــذه يفمتواضــعة 
ــة ــؤمتر     . اللجنـ ــا املـ ــارة إليهـ ــيت متـــت اإلشـ ــة الـ ومشلـــت األمثلـ
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 والــدورة ،االستعراضــي النــاجح التفاقيــة األســلحة البيولوجيــة 
األوىل للجنـــة التحـــضريية ملـــؤمتر األطـــراف يف معاهـــدة عــــدم 

، ٢٠١٠انتشـار األسلحـة النوويـــة الستعـــراض املعاهـدة عـام        
 ت أوجــديتوالــديناميات الواعــدة يف مــؤمتر نــزع الــسالح، الــ  

ــل يف أن  ــك  األم ــتمكن تل ــدة  ت ــة التفاوضــية الوحي  املعنيــة اهليئ
السالح املتعدد األطراف من اخلروج من مأزقها والبـدء          بنـزع

ويتــشاطر وفــد بلــدي اإلحــساس بالتفــاؤل  . بعمــل موضــوعي
 .احلذر

ــدم ا   ــدة عـ ــا زالـــت معاهـ ــشكِّالومـ ــشار تـ ــة ل نتـ اللبنـ
ــووي    ــشار الن ــزز  . األساســية يف نظــام عــدم االنت وجيــب أن نع

ــع الـــ   ــاح املتواضـ ــة   ذيالنجـ ــدورة األوىل للجنـ ــاه يف الـ  حققنـ
التحضريية، الذي عقد يف فيينا يف وقت سابق مـن هـذا العـام،             

 . القادم بنتيجة ناجحةيتكليل املؤمتر االستعراضنكفل و
ــزة معا     ــووي ركي ــسالح الن ــزع ال ــويظــل ن ــدمه  دة ع

االنتــشار الــيت توليهــا غالبيــة الــدول األعــضاء أولويــة قــصوى،  
وعلـى الـرغم مـن ذلـك، ويف البيئـة            .ووفد بلدي ليس اسـتثناء    

األمنية الدولية اليوم، سأكون مقصرة إذا أمهلت األخطار الـيت          
 واجلهــود الراميــة إىل ،يــشكلها انتــشار أســلحة الــدمار الــشامل

 . مكافحتها
خطـوة  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ن  ل قـرار جملـس األمـ      ويشكِّ 

وتعتـرب  . انتـشار أسـلحة الـدمار الـشامل       احلد مـن    هامة صوب   
منغوليــا القــرار حامســا لتحقيــق هــدف إزالــة اخلطــر املتمثــل يف  

سـلحة الـدمار    أإمكانية حصول األطراف من غري الدول علـى         
كما يـوفر القـرار     . مل وتطويرها واالجتار هبا واستخدامها    االش

رافق الوطنية املعنيـة باملراقبـة مـن خـالل        أساسا متينا لتحسني امل   
 .وجبهاملساعدة املقدمة مب

 ١٥٤٠وبعــد أن نظــر بلــدي يف حالــة تنفيــذه للقــرار   
لتعزيز القـدرات التقنيـة املعنيـة       ا أّوليا   ، وضع مشروع  )٢٠٠٤(

ــة     ــصدير واالســترياد علــى األســلحة النووي بفــرض ضــوابط للت

ف مـشروع الـثالث     ويهد .وغريها من املواد املشعة يف منغوليا     
 ضــوابط فعالــة بــشأن تــصدير واســترياد قــرارإىل إذاك ســنوات 

ــة واملــواد املــشعة األخــرى يف نقــاط الــدخول إىل     املــواد النووي
منغوليا وذلـك بتعزيـز القـدرة التقنيـة لوكـاالت ضـبط احلـدود         

. من خالل توفري أحـدث أجهـزة الكـشف وأكثرهـا حـساسية            
البنــود ذات الــصلة مــن تنفيــذ عــن املــشروع سفر ومــن مثّ، سيــ

وأود أن أنتهز هذه الفرصة ألعـرب       ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠القرار  
ــدة     ــات املتحـ ــة الواليـ ــوميت حلكومـ ــان حكـ ــالص امتنـ ــن خـ عـ

 . األمريكية إلعالهنا عن املساعدة يف تنفيذ هذا املشروع
ــبكري      ــة للت ــة ذات أولوي ــالء أمهي ــا تواصــل إي إن منغولي

نوويـة حيـز النفـاذ      بدخول معاهدة احلظـر الـشامل للتجـارب ال        
وحتقيق عامليتها، وللبدء يف مفاوضات بشأن إبـرام صـك ملـزم            
قانونيا خبـصوص ضـمانات األمـن الـسلبية للـدول غـري احلـائزة               
لألسلحة النوويـة األطـراف يف معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة              

 . معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطاريةإبرام النووية و
ارجي، لكونــه مرياثــا  وتــرى منغوليــا أن الفــضاء اخلــ    

مــشتركا للبــشرية، ينبغــي استكــشافه واســتعماله يف األغــراض  
ونؤيـد املبـادرات    . السلمية دون غريهـا، ولـصاحل مجيـع الـدول         

تبديـد  اليت هتدف إىل منع سباق التسلح يف الفـضاء اخلـارجي و    
ــوة أو   ــد خطــر اســتعمال الق اســتعماهلا ضــد األجــسام  بالتهدي

 . لة وملزم قانونيا باعتماد صك ذي ص،الفضائية
وتــؤمن منغوليــا إميانــا قاطعــا بــأن الدبلوماســية هـــي        

برنـامج إيـران    نطـاق   السبيل الوحيد حلل األزمة الراهنـة بـشأن         
وهتيب منغوليا بإيران أن تتعـاون تعاونـا تامـا          . النووي وطبيعته 

قـرارات  أن تنفِّـذ    ما أمكن مع الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة و         
 .لصلةجملس األمن ذات ا

ــا و  ــة يف مشــال شــرق منغولي فإهنــا  آســيا، يبــصفتها دول
تويل أمهية خاصـة لتعزيـز الـسلم واألمـن يف تلـك املنطقـة دون                

وتــــدعم حكــــوميت باســــتمرار اجلهــــود املتعــــددة  . اإلقليميــــة
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شـبه  نزع الطـابع النـووي عـن    األطراف الرامية إىل حل مسألة      
سداسية، تتــابع عــن كثــب احملادثــات الــ، وهــي القــارة الكوريــة

ــها يف بــيجني يف الــشهر املاضــي    ــة من . الــيت عقــدت آخــر جول
ويتحـتم اآلن احلفـاظ علـى       . ونرحب بالتقدم احملـرز حـىت اآلن      

 . ذلك الزخم اإلجيايب
إلسـهام يف النـهوض     إىل ا من جانبها، تـسعى     منغوليا  و 

ــضافت يف      ــة، است ــك الغاي ــق تل ــسداسية، ولتحقي ــات ال باحملادث
العامـل الثنـائي بـشأن تطبيـع العالقـات      أوالنباتار دورة للفريـق    

ــل      ــة يف أوائ ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــان ومجهوري بــني الياب
وحنـــن علـــى أهبـــة االســـتعداد . ٢٠٠٧ســـبتمرب /شـــهر أيلـــول

ملواصلة جهودنا واستضافة اجتماعات ذلك الفريق وغريه مـن         
 . األفرقة العاملة يف املستقبل

جـاح مـؤمتر    وترحب حكومة منغوليـا ترحيبـا حـارا بن         
القمة الثاين بني مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ومجهورية         

ونأمـل  . انغيـ كوريا الـذي عقـد يف أوائـل هـذا الـشهر يف بيونغ             
بإخالص أن تسهم التدابري الواردة يف اإلعالن بـشأن النـهوض           

 ،الـسالم والرخـاء   ببالعالقات بني كوريـا الـشمالية واجلنوبيـة و        
ــهو  ــا يف النـ ــهاما هامـ ــصادي  إسـ ــسياسي واالقتـ ــاحلوار الـ ض بـ
بــني الكــوريتني، ويف تعزيــز الــسالم   وأوجــه التعــاون األخــرى 

 .  بأسره آسيايواألمن يف شبه اجلزيرة الكورية ويف مشال شرق
وعلى خلفية الديناميات الـسياسية الواعـدة يف املنطقـة           

أن دعوهتــا املبكــرة إىل إجيــاد بــدون اإلقليميــة، منغوليــا متفائلــة 
 آســيا يتعــددة األطــراف للتعــاون األمــين يف مشــال شــرق آليــة م

 . سوف تنال الدعم يف املنطقة دون اإلقليمية وما حوهلا
وتتــــسم الفتــــرة منــــذ آخــــر اجتمــــاع هلــــذه اللجنــــة  

الــذكرى الــسنوية للعديــد مــن صــكوك نــزع      بحتفــاالت البا
ــسنوية       ــذكرى ال ــل ال ــارزة، مث ــددة األطــراف الب ــسالح املتع ال

أوتـــاوا اخلاصـــة باأللغـــام املـــضادة لألفـــراد، العاشـــرة التفاقيـــة 

ــسنوي  ــذكرى ال ـــ ة اـــــوال ــدء نفــاذ اتفاقي ١٠ل ـــ لب ة األســلحة ـــــ
 . الكيميائية
غري أننا  . وتدعم منغوليا أهداف ومقاصد اتفاقية أتاوا      

تبـاع  ان ذلـك    مـ اخترنـا بـدال     قـد   ، و  بعـد  مل ننضم إىل االتفاقية   
 يف اآلونـة األخـرية      نـا قمونتيجة لتلـك الـسياسة،      . هنج تدرجيي 

املعلومــات املتعلقــة باأللغــام  تعــديل التــشريعات الوطنيــة لنــشرب
ويف وقــت الحــق، قــدمت حكومــة منغوليــا  . املــضادة لألفــراد

 . من االتفاقية٧تقريرها التطوعي األول مبوجب املادة 
صادف هــذا العــام الــذكرى ُتــوبالنــسبة لوفــد بلــدي،  

ـــ   ــسنوية ال ــا كد ١٥ال ــة مــن األســلحة    ملركــز منغولي ــة خالي ول
 ١٩٩٢أكتـوبر   /لقد كان ذلك يف شهر تشرين األول      . النووية

أن عندما أعلن أول رئيس ملنغوليـا، فخامـة الـسيد أوشـربات،             
منغوليا منطقة خالية من األسلحة النووية يف هذا املـبىن          أراضي  
 :ففي خطابه قال. بالذات

إن منغوليــا، إســهاما منــها يف نــزع الــسالح ”  
ــاء  ــن أن   وبنـ ــع، تعلـ ــامل أمجـ ــة ويف العـ ــة يف املنطقـ الثقـ

وسـنعمل  . أراضيها منطقة خالية من األسلحة النوويـة      
. “علـــــى إعطـــــاء هـــــذا املركـــــز ضـــــمانات دوليـــــة

)A/47/PV.13 ١١، ص( 
ــا        ــا مبوقفه ــادرة، استرشــدت منغولي ــذه املب وبطــرح ه

ــام املبـــدئي الثابـــت لـــصاحل حتقيـــق هـــدف نـــزع الـــسالح    العـ
 عزيـز زع الـسالح النـووي، وت     ـ أولويـة لنـ    الكامل، وإيالء أعلـى   

ــن األســلح    ــة م ــاطق خالي ــشاء من ــاطق   إن ــع من ــة يف مجي ة النووي
 .العامل

ــة       ــة مــن األســلحة النووي ــة اخلالي ــشاء املنطق غــري أن إن
ا املقترحــة مل يكــن بــسبب موقــع منغوليــا اجلغــرايف، حيــث أهنــ  

ــا   ال ــري حــائزة لألســلحة     حــدود مــشتركة هل  مــع أي دولــة غ
ع ذلـك، أتـاح لنـا هـذا الوضـع اجلغـرايف الـسياسي        ومـ  .النووية

الفريد التوصل، بالتعاون مـع شـركائنا، إىل مفهـوم رائـد حقـا              
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ملركز منغوليا كدولة خالية من األسلحة النوويـة، وهـو مركـز            
معترف به دوليا وترّسـخت جـذوره يف النـسيج العـاملي لنظـام              

 .  االنتشارمنع
لـــصبغة وتـــسعى منغوليـــا جاهـــدة مـــن أجـــل إضـــفاء ا 

املؤسسية علـى مركزهـا كدولـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة،               
ليس هبدف حتقيـق اعتـراف دويل فحـسب بـل أيـضا احلـصول               

. على مركز ملزم قانونيـا كدولـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة               
 - وتستأنف حكوميت اآلن مشاوراهتا مـع جارتيهـا املباشـرتني         

ن إبـــرام  بـــشأ- مجهوريــة الـــصني الـــشعبية واالحتــاد الروســـي  
 . معاهدة ثالثية هامة

ــسفري      ــيس آخــرا، أود أن أرحــب حبــرارة بال أخــريا ول
نــزع شؤون  املمثــل الــسامي لــ ،ســريجيو دي كــويروز دواريت

ــسالح ــه ال . ال ــسفري دواريت وخربت ــة ال ــة الإن جترب ــة يف عملي ثري
شاركة الشخـــصية لألمـــني العـــام مـــسائل نـــزع الـــسالح واملـــ 

جدول أعمال نـزع الـسالح      مون والتزامه بتنشيط     -كي   بان
 .جهود اليت سنبذهلا يف املستقبلتبشر باخلري لل

ــيك  ــسيد سـ ــ (الـ ــسية) (سنغالالـ ــم بالفرنـ أود ): تكلـ
 نئنقـل إلـيكم، سـيدي الـرئيس، أحـر التـها           أبادئ ذي بدء أن     
 .تعاوننا الكاملطمئنكم على  وأ،من وفد السنغال

جرييـا  ذين أدىل هبمـا ممـثال ني    لؤيد السنغال البيانني ال   تو 
ندونيــسيا، بالنيابــة عــن اجملموعـــة األفريقيــة وحركــة عـــدم      إو

 ولذا سأتطرق إىل بعض النقاط اإلضـافية      . على التوايل  االحنياز
 . فقط

ــذل      ــدعو إىل ب ــسالح ي ــزع ال ــات ن إن اجلمــود يف هيئ
اجلهـــود الدبلوماســـية واملتعـــددة األطـــراف اجلـــادة  إذا أردنـــا  

ديات الـيت تواجههـا   العثور علـى رد مجـاعي وفعـال علـى التحـ      
إن الرد على مشاكل نزع الـسالح واألمـن   فولذلك،  . البشرية

 من خـالل  إالّميكن حتقيقه  ال  الدويل الذي ينبغي أن نعثر عليه       
ــا       ــصدي هل ــشاكل والت ــد امل ــشتركة لتحدي ــسياسية امل ــا ال إرادتن

حــدود دولــة تتجــاوز املــشاكل األمنيــة لــئن كانــت و. مجيعهــا
إىل خدمـــة ادي اجلانـــب والـــسعي العمـــل األحـــإن بعينـــها، فـــ

ــة ا  ــثريا ا لــضيقة املــصاحل الوطني ــة ال ميكــن إالّ أن ي والــشك لريب
 .وسوء الفهم والتحدي واملواجهة

إن اخلطر النـووي واحتمـال وقـوع تلـك األسـلحة يف              
.  لنـا يف الـسنغال     شـديد الن مصدر قلـق     أيدي اإلرهابيني يشكِّ  

ــد مــن مواصــلة ال    عمــل علــى  وللتقليــل مــن ذلــك اخلطــر، ال ب
لقـد اختـذت    . املستويات األحادية والثنائية واملتعددة األطـراف     

 مـا زال    نـا الدول احلائزة لألسلحة النووية تـدابري مـشجعة، لكن        
التوجه السائد هو حنو امتالك أسلحة أقـل        ألن  يساورنا،  القلق  

 . لكنها أكثر فتكا ودمارا
ويف هذا الصدد، جيـب علينـا أن نعـزز سـلطة معاهـدة             
نتــشار األســلحة النوويــة، الــصك الــدويل الــذي نعتــربه    عــدم ا

 عدم انتشار األسـلحة النوويـة     ونزع السالح   نظام  حجر زاوية   
ويف هذا الشأن، وكخطوة أوىل، جيـب       . على صعيد الكوكب  

أن تدخل معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية حيـز النفـاذ           
ــواد       ــاج املـ ــر إنتـ ــدة حتظـ ــرام معاهـ ــات إلبـ ــدأ املفاوضـ وأن تبـ

 . االنشطارية ألغراض عسكرية
التدبريان فعالني، من املفيـد، كـي   انك  وريثما يصبح ذ   

نقــوم ببنــاء الثقــة وتبديــد املخــاوف، أن تقــدم الــدول احلــائزة    
ــدول غــري احلــائزة      ــة لل ــة فعال ــة ضــمانات أمني لألســلحة النووي

تثـــق بـــأن الـــدول احلـــائزة  تلـــك الـــدول ف. لألســـلحة النوويـــة
ــة ســتطبِّ  ــسادسة مــن معاهــدة عــدم   ق الألســلحة النووي ملــادة ال

ولذا، ينبغي تقـدمي    . االنتشار بشأن القضاء التام على ترساناهتا     
 .الثقةتلك الضمانات الالزمة كي تتجنب فقدان 

يف العام املاضـي، أدت اللجنـة األوىل دورا أساسـيا يف          
ــرار   ــون ٦١/٨٩اعتمــاد الق ــشأن   ”، املعن حنــو عقــد معاهــدة ب

ــار باألســـلحة ــ: االجتـ ــترياد  وضـ ــة موحـــدة السـ ــايري دوليـ ع معـ
ويف بدايــة عملنــا يف . “األســلحة التقليديــة وتــصديرها ونقلــها 
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للجنـة  ااملمثـل الـسامي لـشؤون نـزع الـسالح        أبلـغ   هذا العـام،    
بأن القرار كان موضع محاس منقطع النظري من جانـب الـدول       

العــدد الكــبري مــن الــردود الــيت تلقاهــا يعــين بــذلك األعــضاء، و
ام حىت اآلن فيما يتعلق بنطاق وإمكانيـة عقـد صـك            األمني الع 

وهــذا يــدلل . ملــزم قانونــا لتنظــيم االجتــار باألســلحة التقليديــة 
علــى اهتمــام اجملتمــع الــدويل الكــبري بتنظــيم االجتــار باألســلحة  
ــالنظر إىل آثارهــا املــدمرة، أصــبحت أســلحة     ــة، الــيت ب التقليدي

 .دمار شامل حقيقية
شيد باألعمـال الـيت اضـطلع    ويف هذا الصدد، أود أن أ   

أنـــشأمها األمـــني العـــام يف العـــامني اللـــذين رباء اخلـــهبـــا فريقـــا 
، وقــد عمــال بــشأن حتــسني ســجل األمــم      ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦

املتحــدة لألســلحة التقليديــة واالجتــار غــري املــشروع باألســلحة 
 .الصغرية واألسلحة اخلفيفة

ومــا زال االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية       
ــشكِّ  واأل ــة ي ــلحة اخلفيف ــالغ، وال ســيما يف    س ــق ب ــصدر قل ل م

 بـشأن األسـلحة     ٢٠٠٦أعقاب املأزق احلاصـل يف مـؤمتر عـام          
وينبغي للدول األعضاء أن حتقـق االتـساق يف آرائهـا           . الصغرية

يف أسرع وقت ممكن لكي يـوفر املوعـد النـهائي القـادم فرصـة               
 .إلعطاء زخم جديد جلهود السيطرة على هذه اآلفة

حب السنغال كـذلك بـاخلطوات احلامسـة املتخـذة          وتر 
يف عمليــة جنيــف، الــيت تــساعد علــى تعزيــز التنفيــذ الفعــال        

ــامج العمــل،   ــة بفــضل لربن ــيت قامــت هبــا  التعبئ جمموعــة مــن  ال
الدول واجلهود اليت ال تكل مـن جانـب بعـض عناصـر اجملتمـع              

 .املدين
وجيب أن يبقـى التنفيـذ الفعـال التفاقيـة أوتـاوا بـشأن               

لغــام املــضادة لألفــراد أولويــة لألمــم املتحــدة ومجيــع الــدول   األ
وقد حتقق تقدم ال بـأس بـه فيمـا يتعلـق            . األطراف يف االتفاقية  

ولكن، كما ورد يف خطـة عمـل       . باإلجراءات اخلاصة باأللغام  
نــريويب الــيت اعتمــدت يف املــؤمتر االستعراضــي األول للــدول      

ــاوا، فــإن الــضمان    الوحيــد الســتدامة األطــراف يف اتفاقيــة أوت
التقدم احملرز يف جمـال نـزع الـسالح والعمـل اإلنـساين، ولكـي               
يتحقق أخريا عامل خال مـن األلغـام املـضادة لألفـراد سـيتوقف              
على االمتثال الـشامل لالتفاقيـة وعلـى التنفيـذ الكامـل للحظـر              

ولـذلك، فـإن الـسنغال تناشـد مجيـع          . الكامل الذي تنص عليه   
بعد إىل االتفاقية أن تقـوم بـذلك        تنضم  الدول األعضاء اليت مل     

 .بدون إبطاء لكي تصبح جزءا من اجلهود الدولية اجلارية
ويف اخلتـــام، أود التأكيـــد جمــــددا علـــى إمياننـــا بــــأن      

الدبلوماســية املتعــددة األطــراف القائمــة علــى احلــوار اجلــاري    
اجلامع هي الوحيدة اليت ستساعدنا على إحراز تقدم حنو عـامل           

 وخال من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الـشامل         أكثر أمانا 
 .األخرى
): نكليزيــةالتكلــم با) (ســورينام (الــسيد ماكدونالــد 

يشرفين أن أتكلم بالنيابة عن أعـضاء اجلماعـة الكاريبيـة الـذين             
هم أعضاء يف األمم املتحدة، أي أنتيغوا وبربـودا، وبربـادوس،          

 البــــهاما، وبليــــز، وترينيــــداد وتوبــــاغو، وجامايكــــا، وجــــزر
ودومنيكا، وسانت فنسنت وجزر غرينـادين، وسـانت كيـتس          

ــ ــا،   يونيفـ ــادا، وغيانـ ــورينام، وغرينـ ــيا، وسـ ــانت لوسـ س، وسـ
 .وهاييت

تـوليكم رئاسـة اللجنـة      ب الـرئيس،    يإننا هننـئكم، سـيد     
ويف اعتقادنــا أن نتــائج . األوىل خــالل الــدورة الثانيــة والــستني

ونــود . تكم املقتــدرةمناقــشاتنا ســتتكلل بالنجــاح يف ظــل قيــاد 
انتخـــاهبم، بكـــذلك أن هننـــئ األعـــضاء اآلخـــرين يف املكتـــب  

ونؤكد لكم على التعـاون النـشط والبنـاء مـن جانـب اجلماعـة               
الكاريبية أثناء مداوالت اللجنة األوىل، حيث سـنعمل بـشكل          

 .مجاعي للتصدي ملسائل نزع السالح واألمن الدويل
ــضاء اجلماعـــ   ــود أعـ ــة التوجـــ ويـ ــشكر ة الكاريبيـ ه بالـ
ــسيد ــسامي      لل ــل ال ــؤخرا املمث ــذي عــني م ســريجيو دواريت، ال

لشؤون نزع الـسالح، علـى بيانـه الثـري باملعلومـات يف بدايـة               
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ــا حملــة عامــة عــن وضــع مجلــة مــن      املــداوالت، والــذي قــدم لن
وهننــــئ .  وعــــدم االنتــــشارمــــسائل نــــزع الــــسالح النــــووي

لكـاملني يف   تعيينه ونتعهد لـه بـدعمنا وتعاوننـا ا        بدواريت   السيد
ونتوقـع أن   . إطار أعمال مكتب شـؤون نـزع الـسالح اجلديـد          

مكتــب شــؤون نــزع الــسالح املعــاد تــشكيله يف تعزيــز  يــسهم 
 .قدرة املنظمة على النهوض جبدول أعمال نزع السالح

وبوصفنا أعضاء يف حركة عدم االحنياز، نعلن تأييـدنا          
 .حلركةللبيان الذي أدىل به ممثل إندونيسيا بالنيابة عن ا

وتتفــق اجلماعــة الكاريبيــة مــع تأكيــد املمثــل الــسامي    
انعــدام مــن علــى أن البــشرية ككــل مــا زالــت تعــيش يف حالــة  

عــن   جبــالء  ّبــر إن ديباجــة ميثــاق األمــم املتحــدة تع    و. األمــن
بوصفنا جمتمعـا دوليـا أن نوحـد        يتعني علينا   أنه  القائلة ب فكرة  ال

ومـا فتئنـا نـؤمن    . قوانا من أجل صون السلم واألمـن الـدوليني        
بأن االلتزام القوي بتعددية األطراف هـو الوحيـد القـادر علـى             
فتح الطريق إلزالة انعـدام األمـن يف العـامل بأسـره والعمـل حنـو                
حتقيـــق التنميـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة املـــستدامة جلميـــع      

 .البلدان، وال سيما للعديد من البلدان النامية الصغرية
ماعـة الكاريبيـة، مـا زالـت تعدديـة      وبالنسبة لبلدان اجل  

األطــراف هــي اخليــار املمكــن الوحيــد لــصون الــسلم واألمــن    
والتحـــدي األساســـي والعاجـــل هـــو كفالـــة تعزيـــز . الـــدوليني

كفاءة اآللية املتعددة األطـراف يف التـصدي للمـسائل اخلالفيـة            
ويـستلزم نـزع الـسالح    . يف جمال نزع السالح وعدم االنتـشار      

لتــصدي هلمــا جنبــا إىل جنــب لكفالــة التقــدم وعــدم االنتــشار ا
 .املتوازن وبناء الثقة املتبادلة

إننا نعيش يف عامل حافل مبا يذكرنا باستمرار بأخطـار           
والتهديـد الـذي متثلـه األسـلحة النوويـة          . كارثة نوويـة  حدوث  

ــسياسي    درجــة خطــري إىل  ــايف وال ــا اجلمــاعي الثق ــد مرياثن هتدي
 ومــن منطلــق النــهج الكلــي،    .واالجتمــاعي وبيئتنــا الطبيعيــة  

احلـــل ملثـــل تلـــك الكارثـــة هـــو حظـــر انتـــشار تلـــك ســـيكون 

 نـا دوولذلك، فإن وف  . األسلحة والقضاء على ترساناهتا القائمة    
تـــشجيع زيـــادة دعو الـــدول احلـــائزة لألســـلحة النوويـــة إىل تـــ

لاللتزامات القانونية النابعة من االمتثال ملعاهـدة عـدم         االحترام  
ــةانتــشار األســلحة ا ــادة علــى ذلــك، تــود اجلماعــة   . لنووي وزي

ــد      ــضمانات بعــدم التهدي ــى ضــرورة ال ــة أن تؤكــد عل الكاريبي
باألســـلحة النوويـــة أو اســـتخدامها ضـــد الـــدول غـــري احلـــائزة 

 .لألسلحة النووية
ــووي       ــسالح الن ــرتع ال ــة ب ــة الكاريبي ــزام اجلماع إن الت

ــشار تعكــسه مــشاركة كــل أعــضائها يف معاهــدة     وعــدم االنت
ولكــو، الــيت أنــشأت املنطقــة األوىل يف العــامل اخلاليــة مــن  تالتيل

وقــد جنــح ذلــك . األســلحة النوويــة يف منطقــة كثيفــة الــسكان 
ــة يف إنــشاء إطــار لتحريــر     اجلهــد ملنــع انتــشار األســلحة النووي
ــاز بوصــفنا أول      ــا االمتي ــووي ومنحن ــشار الن ــن االنت ــة م املنطق

يف مناســـبة و. منطقـــة خاليـــة مـــن األســـلحة النوويـــة يف العـــامل
الذكرى الـسنوية األربعـني ملعاهـدة تالتيلولكـو، تـود اجلماعـة             
الكاريبية أن جتدد تأكيـد التزامهـا باإلسـهام يف الـسلم واألمـن              

 .اإلقليمي
وهذا يقودنا إىل مـسألة بالغـة األمهيـة ملنطقتنـا، وأعـين              

إن خطـر وقـوع     . النقل العابر للنفايات النووية يف مياه منطقتنا      
 أو أسوأ من ذلك، وقوع هجوم إرهايب علـى          حادث عرضي، 

واحدة من شـحنات النفايـات النوويـة، يـشكل هتديـدا خطـريا              
ــاء الب  ــى البقـ ــة فحـــسب،  لـــيس علـ ــصادي للمنطقـ يئـــي واالقتـ

ــل ــه يف منطقــة البحــر الكــارييب    ب ــا ذات ــضا علــى وجودن إن . أي
ــر    ــة دول البحـ ــة ورابطـ ــة الكاريبيـ ــاء حكومـــات اجلماعـ رؤسـ

تمرار إىل الوقـــف الكامـــل لتلـــك   الكـــارييب قـــد دعـــوا باســـ   
إننا نكرر تأكيد رفضنا القاطع والقـوي       . الشحنات عرب مياهنا  

ــابر       ــل الع ــشحن والنق الســتمرار اســتخدام البحــر الكــارييب لل
 .للمواد النووية والنفايات السامة يف البحر الكارييب
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وهنيب بالبلـدان الـيت تنـتج النفايـات النوويـة والـسمية              
االســتعجال التــدابري الالزمــة لبنــاء مرافــق  ذ علــى وجــه أن تنفِّــ

ــك        ــابر لتل ــشحن الع ــهي احلاجــة إىل ال ــا ين ــز، مب ــادة التجهي إع
ــسمية  ــة وال ــات النووي ــضا   . النفاي ــة حتــث أي ــة الكاريبي واجلماع

البلــدان املنخرطــة حاليــا يف إنتــاج أو شــحن النفايــات النوويــة   
 سـبيل   تعزيز التعاون الـدويل يف    لمة  الزعلى أن تعتمد التدابري ال    
نقل املـواد اإلشـعاعية، ال سـيما        اخلاصة ب التقيد بالتدابري األمنية    

ــة       ــسابع واألربعــني للوكال ــام ال ــؤمتر الع ــدة يف امل ــدابري املعتم الت
 .الدولية للطاقة الذرية

ــد        ــق حــول التهدي ــراوده القل ــدويل ي ويظــل اجملتمــع ال
الناجم عن حيازة عناصر من غـري الـدول علـى أسـلحة الـدمار           

ــشامل ــرار جملــس     . ال ــصادرة بق ــة ال ــد العمــل بالوالي ــع متدي وم
ملدة سنتني أخـريني ستـسعى اجلماعـة      ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠األمن  

الكاريبيــة، بالتكــاتف مــع دول أعــضاء أخــرى، إىل تكثيــف      
). ٢٠٠٤( ١٥٤٠جهودها للنـهوض بالتنفيـذ الكامـل للقـرار          

ووفاء بالتزاماتنا مبوجب القرار، تالحظ اجلماعـة الكاريبيـة أن          
ريا من أعضائها قـد رفعـوا تقـاريرهم إىل جلنـة جملـس األمـن        كث

وحيـدونا األمـل أن يـوفر متديـد         . املنشأة خصيصا لرصد التنفيذ   
الوالية للدول األعضاء فرصة ساحنة لتبادل اخلربات والـدروس   

، )٢٠٠٤( ١٥٤٠املــستفادة يف اجملــاالت الــيت يغطيهــا القــرار  
 .سر تنفيذ القرارفضال عن توفري الربامج اليت ميكن أن تي

ويف ذلك الـصدد، نفتخـر بالتنويـه بـأن حلقـة دراسـية               
دون إقليمية ناجحة قد عقدت يف وقت سـابق مـن هـذا العـام               
يف جامايكــا تبــادل فيهــا اخلــرباء االقليميــون وجهــات نظــرهم   

ونعـرب  ). ٢٠٠٤( ١٥٤٠وتشاطروا جتارهبم يف تنفيذ القرار      
ــا ملنظومــة األمــم املتحــدة وشــ   ركائنا الثنــائيني علــى عــن امتنانن

 .تيسري املناقشة اإلقليمية تلك
ــد      ــة مــا زال مــصدر هتدي إن انتــشار األســلحة التقليدي

للـــسلم واألمـــن الـــدوليني، ومـــا زال ســـببا للـــصراع واجلرميـــة 

وإن األســلحة الــصغرية . املنظمــة، خاصــة لالجتــار باملخــدرات 
ــشام واألســلحة اخلفيفــة، الــيت تعتــرب اآلن    ــدمري ال ، لأدوات الت
وإن الزيـادة يف انتـشار      . تظل مسألة ذات أولويـة عليـا ملنطقتنـا        

تلك األسلحة تسببت بالفعـل يف معانـاة شـديدة، حيـث ُيقتـل               
ــاس كــل ســنة بتلــك األ   ــدنيون،  آالف الن ســلحة، معظمهــم م

ولقـد سـجلنا    . يصبحون ضحايا للجرمية أو الـصراع      وغالبا ما 
 بزيـادة اجلهـود    يف املاضي موقف اجلماعة الكاريبية فيما يتعلـق       

جتار باألسـلحة ودراسـة     الالستكشاف إمكانية وضع معاهدة ل    
ــك      ــشترون تلـ ــذين يـ ــة أن الـ ــة كفالـ ــا بغيـ ــدواها ومعايريهـ جـ

نساين الدويل وقـانون    إلاألسلحة ميتثلون يف استعماهلا للقانون ا     
حقــوق اإلنــسان الــدويل، ممــا يــساهم يف االســتقرار الــسياسي   

ــدان يف    ــن يف البل ــسالم واألم ــامل  وال ــة . كــل أحنــاء الع واجلماع
الكاريبية، بدورها، ستواصل جهودها اإلقليمية ملكافحـة هـذه         

ونرحـــب بكـــل أشـــكال التعـــاون واملـــساعدة علـــى . الظـــاهرة
 .الصعيدين اإلقليمي والدويل

لقد آن أوان قيـام اجملتمـع الـدويل بالتـدليل علـى تـوفر                
ــلحة   ــشار األسـ ــه لوقـــف انتـ ــسياسية الـــضرورية لديـ  اإلرادة الـ
ــصغرية      ــلحة الـ ــور باألسـ ــار احملظـ ــد لالجتـ ــع حـ ــة ووضـ النوويـ
واألسلحة اخلفيفة، ومن باب أعم، بتشديد التقيـد بالواجبـات          

ـــ   ــة بن ــة املتعلقـ ــشار  ـالدوليـ ــع االنتـ ــووي ومنـ ــسالح النـ . زع الـ
دما يف الــدول األعــضاء يف اجلماعــة الكاريبيــة ستمــضي قُــ وإن

جلمـــاعي اوالت يف غمـــار ســـعينا امـــشاركتها البنـــاءة يف املـــد
 .إجناز جدول أعمال نزع السالح حنو

بادئ ذي  ): اجلماهريية العربية الليبية   (السيد القناص  
بدء أود أن أهنـئكم، سـيدي الـرئيس، بانتخـابكم رئيـسا هلـذه               

وإننا على ثقة بأنكم ستتمكنون، مبا لديكم مـن خـربة           . اللجنة
واسعة ومؤهالت ممتازة من توجيه أعماهلا خالل هذه الـدورة          

كما أتقـدم خبـالص التهنئـة       . اقتدار للوصول إىل نتائج ناجحة    ب
 .إىل أعضاء هيئة املكتب اآلخرين



A/C.1/62/PV.5
 

22 07-54014 
 

يؤيــد وفــد بــالدي البيــانني اللــذين أدىل هبمــا كــل مــن  
ممثل إندونيسيا باسم حركة عدم االحنياز وممثـل نيجرييـا باسـم           

 .اجملموعة األفريقية
 إن وجــود األســلحة النوويــة وأســلحة الــدمار الــشامل 

وفـضال  . األخرى ما زال خطـرا مـستمرا علـى البـشرية مجعـاء            
عن ذلك، فإن سلـسلة اإلخفاقـات الـيت واجهـت آليـات نـزع               
السالح متعـددة األطـراف، مـن مـؤمتر نـزع الـسالح إىل هيئـة                
نــزع الــسالح، وفــشل املــؤمتر االستعراضــي ألطــراف معاهــدة   

، وكــذلك املــؤمتر ٢٠٠٥عــدم انتــشار األســلحة النوويــة لعــام 
الستعراضــي اخلــاص مبنــع االجتــار غــري املــشروع باألســلحة       ا

، كلــها تــربز جبــالء األزمــة  ٢٠٠٦الــصغرية واخلفيفــة يف عــام  
 .اليت تواجه جهودنا لتحقيق السلم واألمن الدوليني

ــشار      ــدم انتـ ــدة عـ ــا يف معاهـ ــفها طرفـ ــا، بوصـ إن ليبيـ
األسلحة النووية، مقتنعة متاما بأن هذه املعاهـدة تـشكِّل حجـر        

وهـي  . اوية يف جهـود نـزع الـسالح النـووي ومنـع انتـشاره       الز
تؤكد على ضـرورة أن تتخـذ الـدول النوويـة خطـوات إجيابيـة               
ملموســة يف جمــال نــزع الــسالح النــووي، ولــيس فقــط إعطــاء  
األولويــة جلهــود منــع االنتــشار، والعمــل علــى إجيــاد ضــمانات 
ا ُملزمـة ضـد اسـتعمال األسـلحة النوويـة أو التهديـد باســتعماهل      

باعتبـــار ذلـــك وســـيلة ناجعـــة للقـــضاء التـــام علـــى األســـلحة   
وحىت يتم حتقيـق ذلـك، فـإن هنـاك حاجـة إىل العمـل               . النووية

بصورة مبكـرة إلبـرام صـك دويل غـري مـشروط وملـزم قانونـا                
 .بشأن الضمانات األمنية للدول غري احلائزة لألسلحة النووية

ــايب       ــدم إجيـ ــق تقـ ــأن حتقيـ ــاع بـ ــى اقتنـ ــالدي علـ إن بـ
يتعلــق بنـــزع الــسالح النــووي مــن شــأنه حتــسني األمــن     مــافي

ــشار    ــاملي مــن حيــث عــدم االنت ــضروري  . الع ــذلك فمــن ال ول
مبكـــان التنفيـــذ التـــام غـــري االنتقـــائي ألحكـــام معاهـــدة عـــدم  
االنتشار، وعدم اخللـط بـني بـرامج التـسلح النـووي واحلـق يف               
 استخدام الطاقة لنووية يف األغراض السلمية املكفـول مبوجـب         

القــانون الـــدويل، وخـــصوصا مـــا جـــاء يف املـــادة الرابعـــة مـــن  
ــشار  ــدم االنتـ ــدة عـ ــوء إىل   . معاهـ ــا اللجـ ــالدي دومـ ــد بـ وتؤيـ

املفاوضــات وإعطــاء الوقــت الكــايف للحــوار ملعاجلــة اخلالفــات 
 .ذات الصلة

تواصل بالدي تنفيذ التزاماهتا باملعاهدات ذات الـصلة         
الطوعيـــة الـــيت بأســلحة الـــدمار الـــشامل، وتــرى أن مبادرهتـــا   

 بـالتخلص الكامـل مـن الـربامج واملعـدات           ٢٠٠٣أعلنتها عـام    
اليت قد تؤدي إىل إنتاج هذا النوع من األسلحة، تـضع الـدول             
ــة أمــام مــسؤولياهتا لتــوفري الــضمانات     املالكــة لألســلحة النووي
الالزمـة ألمننـا الـوطين، والعمـل علـى إخـضاع منطقـة الـشرق         

شأن حظـر الـسالح النـووي       األوسط لضمانات دوليـة فعالـة بـ       
واملـــواد املـــشعة األخـــرى، وجعلـــها منطقـــة خاليـــة مـــن تلـــك 
األســــلحة، ومحــــل اإلســــرائيليني علــــى االنــــضمام إىل مجيــــع 
ــشآهتا      ــشامل، وإخــضاع من ــدمار ال ــزع أســلحة ال معاهــدات ن
النووية للرقابة الدوليـة، وجعـل منطقـة البحـر املتوسـط منطقـة              

 .سالم وتواصل بني شعوهبا
 إهنــاء سياســة املعــايري املزدوجــة واالنتقائيــة ومــن شــأن 

وتوفري الضمانات األمنيـة للـدول غـري احلـائزة ألسـلحة الـدمار            
الشامل، بث الطمأنينة وتبديـد القلـق لـدى كـل دول املنطقـة،       

 .وثنيها عن التفكري يف تصنيع أو حيازة تلك األسلحة
يؤكد وفد بالدي على أمهية تعزيز أعمال مـؤمتر نـزع            
 ليــشرع يف ممارســة دوره التفاوضــي حــول املــسائل     الــسالح

اهلامــة يف جمــال نــزع الــسالح، ويــدعوه إىل البــدء يف التفــاوض 
حول اتفاقية لوقف إنتـاج املـواد االنـشطارية، وذلـك يف إطـار              
ــا خـــالل املـــؤمتر االستعراضـــي    الواليـــة الـــيت مت االتفـــاق عليهـ

أنه ، األمـر الـذي مـن شـ        ٢٠٠٠ملعاهدة عدم االنتشار يف عـام       
 .حتقيق تقدم ملموس يف جمال نزع السالح النووي

إن خطر االنتـشار الواسـع لألسـلحة التقليديـة يـشكِّل             
مصدر قلق بالغ، خاصة يف حاالت الصراع، حيـث تنـتج عـن             
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ويـرى  . انتشارها الواسـع أعـداد مذهلـة مـن الـضحايا املـدنيني            
ة وفد بالدي أن من املمكن لتدابري بناء الثقـة يف جمـال األسـلح             

التقليدية اليت تنفـذ طواعيـة أن تـسهم يف تعزيـز الـسلم واألمـن                
علــى املــستويني الــدويل واإلقليمــي، ويف هــذا اخلــصوص فــإن    
مراكـــز األمـــم املتحـــدة اإلقليميـــة للـــسالم ونـــزع الـــسالح يف 
أفريقيا وآسيا ومنطقة احمليط اهلادئ وأمريكـا الالتينيـة تـستحق           

ــه يف     ــذي تؤدي ــام ال ــل اهل ــى العم ــاء عل ــذا اجملــال الثن ــود .  ه ون
التأكيد على احلاجة إىل دعم هذه املراكـز، وخـصوصا املركـز             
اإلقليمي يف أفريقيا الذي حيتاج إىل الدعم الالزم للقيام باملهـام       
الــيت نتطلــع إىل أن يقــوم هبــا يف جمــاالت حتقيــق الــسالم ونــزع  

ويف هذا الصدد، يؤيد وفد بالدي التوصيات       . السالح عموما 
ــة الــص  ــشارية إلعــادة تنظــيم هــذا    النهائي ــة االست ادرة عــن اآللي

املركز حسب ما جاء يف الرسالة املوجهة إىل األمني العـام مـن             
ــة     ــسنغال واملؤرخـ ــدائم للـ ــل الـ ــوز٥املمثـ ــه / متـ ، ٢٠٠٧يوليـ

 .A/62/167والواردة يف الوثيقة 
ــشريعات      ــود بـــسن التـ ــذ عقـ ــد قامـــت بـــالدي منـ لقـ

رياد وتــصنيع ونقــل واللــوائح الــيت مــن شــأهنا منــع حيــازة واســت
األسلحة الصغرية واخلفيفة بصورة غري مشروعة، مبا يـسهم يف          

وهـــي حتـــرص علـــى . تعزيـــز اجلهـــود الدوليـــة يف هـــذا الـــشأن
التنسيق مع دول اجلوار يف كل ما مـن شـأنه احلـد مـن اجلرميـة                 

وتؤكــد حرصــها علــى  . املنظمــة عــرب احلــدود والقــضاء عليهــا 
ـــ  م املتحــــدة ملكافحــــة التنفيــــذ الكامــــل لربنــــامج عمــــل األمـ

ــة    ومنـــع ــلحة الـــصغرية واخلفيفـ ــار غـــري املـــشروع باألسـ االجتـ
 .٢٠٠١ لعام

إن بـــالدي، وهـــي تؤيـــد التوجـــه اهلـــادف إىل وضـــع   
ــع االجتــار غــري املــشروع      ــة يف جمــال من ــة ودولي ضــوابط إقليمي
ــار     ــضع يف االعتبـ ــرورة أن نـ ــد ضـ ــة، تؤكـ ــلحة التقليديـ باألسـ

 املتحـدة الـيت جيـب أن تكـون          املبادئ املتضمنة يف ميثاق األمـم     
مرشدا جلهودنا يف هذا اجملال، أال وهـي احتـرام سـيادة الـدول              
ــدفاع عــن      ــة، واحلــق يف ال ــدخل يف شــؤوهنا الداخلي وعــدم الت

النفس، وتسوية املنازعات بالطرق السلمية، وجتنـب االنتقائيـة         
ــر إىل       ــة النظـ ــسالح، وأمهيـ ــزع الـ ــسائل نـ ــع مـ ــل مـ يف التعامـ

 .معطياهتا املتعلقة باألمن والدفاعخصوصية كل منطقة و
يؤكــد وفــد بــالدي أمهيــة تــدابري بنــاء الثقــة والتعامــل    

ــة،     ــن االنتقائيـ ــاد عـ ــزع الـــسالح واالبتعـ ــال نـ ــشفافية يف جمـ بـ
ويف هــذا الــصدد، . أردنــا فعــال حتقيــق التقــدم املطلــوب  مــا إذا

نــرى أن النــهج املتعلــق بالــشفافية بالنــسبة إىل ســجل األمــم        
ــدم مشــول    املتحــدة لألســل  ــوازن، لع ــر إىل الت ــة يفتق حة التقليدي

الــسجل خمتلــف أنــواع األســلحة، مبــا يف ذلــك أســلحة الــدمار  
الشامل، وكذلك خمتلف اجلوانـب املرتبطـة بالقـدرات الوطنيـة           

 .إلنتاج األسلحة واقتنائها وتكديسها
أما خبصوص األلغام وخملفات احلروب، فنود اإلشـارة         

 مــن وجــود العــدد اهلائــل منــها  إىل أن بــالدي مــا زالــت تعــاين
القــرن املاضــي، ممــا تــسبب بقتــل وجــرح آالف الــضحايا   منــذ

املدنيني، وعرقلة مـسرية التنميـة وحركـة االسـتثمار يف املنـاطق          
لــذلك، تؤكــد بــالدي  . املزروعــة باأللغــام وخملفــات احلــروب 

جمددا مطالبتها الدول اليت زرعـت األلغـام بتحمـل مـسؤوليتها            
مي املساعدة املاديـة والفنيـة الالزمـة إلزالتـها،          عن األضرار وتقد  

وتقدمي التعـويض املناسـب لـضحاياها، وتأمـل أن يـتم تـضمني              
وقــد انتــسبت . هــذه الــشواغل يف الوثــائق الدوليــة ذات الــصلة

بــالدي مــؤخرا إىل منتــدى الــدول املتــضررة مــن األلغــام بغيــة   
 .حشد الدعم إلجياد حل هلذه املشكلة

تأكيــد علــى أن بــالدي تظــل ملتزمــة يف اخلتــام، نــود ال 
بأهداف هذه اللجنة، وحيدونا األمل أن حتظـى أعمـال دورهتـا            
احلاليـــة مبـــشاركة بّنـــاءة، وصـــوال إىل توافـــق يف اآلراء بـــشأن  
ــود املدرجــة يف      صــياغة توصــيات جــادة وملموســة حــول البن
جدول أعماهلا، ونعـرب لكـم عـن تعاوننـا التـام لتحقيـق هـذه                

 .الغاية
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السيد الرئيس، امسحوا يل يف     ): اليمن (عربيالسيد امل  
البدايـــة أن أتقـــدم إلـــيكم خبـــالص التهنئـــة النتخـــابكم رئيـــسا  

وأعتقــد يقينــا . ألعمــال اللجنــة األوىل لــدورة انعقادهــا احلاليــة
بــأن حكمــتكم وحنكــتكم وخــرباتكم املتراكمــة يف إدارة فــن   
 التفاوض ستفضي إىل النتائج والغايات املرجوة، وأعرب لكـم        

ــة         ــع هيئ ــاون معكــم وم ــام للتع ــالدي الت ــد ب ــتعداد وف ــن اس ع
ــول إىل      ــبيل الوصـ ــشاركة، يف سـ ــود املـ ــة الوفـ ــب وكافـ املكتـ

 .األهداف املنشودة
إن وفــد بــالدي ينــضم إىل البيــان الــذي ألقــاه ممثــل        

إندونيسيا، نيابة عن جمموعة عدم االحنياز، ويود التأكيـد علـى       
ــا عم   ــؤمن إميان ــة ت ــة اليمني ــا بأهــداف ومقاصــد  أن اجلمهوري يق

ولـذا فقـد    . نزع أسلحة الدمار الشامل ومنع االنتشار النـووي       
قامــت بــالتوقيع واملــصادقة علــى كامــل جمموعــة املعاهــدات       

حظــر اســتحداث وإنتــاج وختــزين  ”: متعــددة األطــراف، مثــل
األســلحة البيولوجيــة وتــدمريها، واحلظــر الــشامل للتجــارب      

ن األسلحة الكيميائيـة    النووية، وحظر استحداث وإنتاج وختزي    
وتـــدمريها، وبروتوكـــول جنيـــف، ومعاهـــدة عـــدم االنتـــشار، 
وحظر جتارب األسلحة النووية يف اجلو ويف الفـضاء اخلـارجي           

 وحظـر  وحتت سطح املاء، واحلظر اجلزئـي للتجـارب النوويـة،         
وضع األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل على         

طن األرض، وحظــر اســتخدام قــاع البحــار واحمليطــات ويف بــا 
ــة أغــراض      ــة ألغــراض عــسكرية أو ألي ــات التغــيري يف البيئ تقني
عدائية أخرى، واتفاقية حظـر اسـتعمال وختـزين وإنتـاج ونقـل             

 .األلغام املضادة لألفراد وتدمريها
وتعمــل حكومــة بــالدي جبديــة يف ســبيل منــع االجتــار   

يـــا غـــري املـــشروع باألســـلحة الـــصغرية واخلفيفـــة، وتبـــذل حال
جمهودات كبرية يف سبيل إعـادة تنظـيم اقتنـاء الـسالح ومحلـه،              

ــاليم، ويف املــدن الرئيــسية    ــه يف عواصــم األق . ومنــع التجــوال ب
كما أهنـا قامـت ومـا زالـت تقـوم مبـصادرة األسـلحة الـيت يـتم                   
ضبطها، وقد ألغت كافة التصاريح السابقة الـيت كانـت ختـوِّل            

القـضاء علـى هـذه      للبعض حق محـل الـسالح، سـعيا منـها إىل            
 .الظاهرة بشكل هنائي يف أوساط اجملتمع اليمين

إن حكومــة بــالدي، إذ ترحــب بالنتــائج الــيت توصــل    
إليها فريق اخلرباء احلكوميني املعـين بـالنظر يف آليـات مكافحـة             
السمـــسرة غـــري املـــشروعة باألســـلحة الـــصغرية واخلفيفـــة، يف  

اجلهود، هبـدف  يونيه املاضي، لتطالب ببذل املزيد من     /حزيران
التعاطي البّناء مع هذه اآلفـة اخلطـرية، الـيت تـؤثر تـأثريا مباشـرا                
يف األمن والسلم االجتماعيني للعديد مـن اجملتمعـات، وتـسهل        
عملية انسياب األسـلحة إىل األطـراف غـري الـدول، ومنـها إىل            
اجلماعات اإلرهابية، أو تلك املرتبطة بـاجلرائم املنظمـة العـابرة           

الفئات اخلارجة على القانون، األمر الـذي يـؤدي         للحدود، أو   
يف احملصلة النهائية إىل تعطيل دواليب التنمية، وتكـريس الفاقـة           
ــة     ــشار األوبئ ــة، وانت ــساع نطــاق البطال والفقــر والتخلــف، وات
الفتاكة، وغريها من األسباب اليت تـدفع باجتـاه هتيئـة املناخـات           

ــة، وتوســ    ــريخ املنظمــات اإلرهابي ــة لتف ــرة  املالئم يع نطــاق دائ
العنــف وزعزعــة االســتقرار لتتجــاوز بتأثرياهتــا الــسلبية األبعــاد  

 وتأسيـسا علـى مـا تقـدم، فـإن علـى مجيـع               .الوطنية واإلقليميـة  
ــا،      ــا وأحجامهـ ــف أنواعهـ ــلحة، مبختلـ ــصّنعة لألسـ ــدول املـ الـ
مسؤولية أخالقية بدرجة أساسية جتاه الدول الـيت يـتم إغراقهـا            

ركهــا ملــصريها، تعــيش أوضــاعا  مبختلــف أنــواع األســلحة، وت 
 .اقتصادية متردية، وأحواال اجتماعية غري مستتبة

ــد بـــالدي يأمـــل التـــزام اجلميـــع باملعاهـــدات        إن وفـ
ــات عمــل      ــال إىل وضــع آلي ــة، واالنتق ــددة األطــراف كاف املتع
جادة، تقوم بعمليات نزع أسلحة الدمار الشامل، مبا يف ذلـك           

ا يف آن واحد، وتكفـل      األسلحة النووية، وحتول دون انتشاره    
حــق الــدول غــري القابــل للتــصرف يف احلــصول علــى تقنيــات    

ويكـــرر وفـــد بلـــدي . نوويـــة الســـتخدامها ألغـــراض ســـلمية
دعوتــه إىل جعــل منطقــة الــشرق األوســط خاليــة مــن أســلحة    
الـــدمار الـــشامل، ويؤكـــد علـــى أمهيـــة انـــضمام إســـرائيل إىل   
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لنظـــام معاهـــدة عـــدم االنتـــشار، وإخـــضاع منـــشآهتا النوويـــة  
 .ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وختامـــــا، أود التأكيـــــد جمـــــددا علـــــى أن حكومـــــة  
اجلمهورية اليمنية تدعم كل اجلهود الدوليـة الراميـة إىل وضـع            
املزيد من التدابري االحترازية اليت مـن شـأهنا أن حتـد مـن تـدفق                

وهـي يف سـبيل ذلـك،    . األسلحة إىل األطراف من غـري الـدول    
بالتنـسيق والتعــاون املـستمرين مــع دول اجلـوار، وغريهــا    تقـوم  

من الدول الشقيقة والصديقة، هبدف مكافحتـها بـشىت الـسبل           
 .والوسائل، ووفقا إلمكاناهتا وقدراهتا املتاحة

يــسر وفــد بــالدي أن  ): العــراق (دييــالــسيد احلميم 
 بالتهنئــة لترؤســكم اللجنــة األوىل خــالل هــذه     ،يتقــدم لكــم 

ألتقــدم بالتهنئــة إىل الــسيد لفرصــة تــنم هــذه ا كمــا أغ.الــدورة
ــه  مبناســبة يتواردســريجيو  ــل الــ تعيين ــام  سامي املمث لألمــني الع

وســتجدون كــل التعــاون مــن وفــد     . لــشؤون نــزع الــسالح  
 .تحقيق األهداف املنشودةلبالدي 

لبيــان الــذي ييــده لأ عــن تبأن يعــربلــدي ويــود وفــد  
 .  عدم االحنيازبالنيابة عن حركةأدىل به ممثل إندونيسيا 

ــراره      ــم األعــضاء أن جملــس األمــن اختــذ ق  ١٧٦٢يعل
 الــذي أهنــى  ،٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٩، املــؤرخ )٢٠٠٧(

 .التفتـيش األمم املتحدة للرصـد والتحقـق و       جلنة   ةنشطأمبوجبه  
 شهادة من اجملتمع الدويل على خلو بـالدي مـن أسـلحة             تلكو

راق علـى   كمـا نؤكـد علـى عـزم حكومـة العـ           . الدمار الـشامل  
م عمليــة  املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة الــيت تــنظِّميــعااللتــزام جب

ضم العــراق نــوقــد ا. ها وختزينــهااســتخداماالجتــار باألســلحة و
ــتعمال و   ــر اس ــة حظ ــام   تكــديس إىل اتفاقي ــل األلغ ــاج ونق وإنت

تدمري تلك األلغام، على النحو املشار إليـه يف         املضادة لألفراد و  
عتبـارا مـن    ، ا C.N.819.2007.TREATIES-3 اإلخطار باإليداع 

يف وستدخل االتفاقية حيـز النفـاذ       . ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٥
 . ٢٠٠٨فرباير / شباط١ لعراق اعتبارا منا

كما ينوي العراق االنضمام إىل اتفاقية احلظر الـشامل          
ســتحداث وإنتــاج وختــزين  للتجــارب النوويــة واتفاقيــة حظــر ا 

.  تلــــك األســــلحةواســــتخدام األســــلحة الكيميائيــــة وتــــدمري
اآلن أمـــام الربملـــان العراقـــي مـــن أجـــل املـــصادقة علـــى    ومهـــا

 .االنضمام إليهما
 ،استخالصا للدروس املريرة ومغامرات النظام السابق      

وإدراكــا ملــضامني ومكونــات األمــن الــوطين، أعلــن العــراق       
 بأسـلحة   املتعلقـة اجلديد متسكه واحترامـه للمعاهـدات الدوليـة         

كيــدا لــذلك، فقــد نــص الدســتور الــدائم   وتأ. الــدمار الــشامل
 : من املادة التاسعة على اآليت) ـه(جلمهورية العراق يف الفقرة 

ذ التزامـــات حتتــرم احلكومــة العراقيـــة وتنفِّــ   ”  
العــراق الدوليــة اخلاصــة مبنــع انتــشار وتطــوير وإنتــاج   

يـة والبيولوجيـة،    ئاستخدام األسلحة النووية والكيميا   و
نيعها وإنتاجها واسـتخدامها    وما يتصل بتطويرها وتص   

 .“من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة لالتصال
يما ســ ال ،عنــدما نــتكلم عــن أســلحة الــدمار الــشامل  

 اليت ما زالت متثل أعظم خطر يهدد شـعوب  ،األسلحة النووية 
العامل بأسره، فإننا نستحـضر الـدمار واخلـراب الـذي جنـم عـن              

 ،دن وبــين البــشراســتخدام هــذا النــوع مــن األســلحة ضــد املــ  
سببها إنتــاج وتطــوير هــذه األســلحة  يــوالكــوارث البيئيــة الــيت 

 .الفتاكة
سياسات لـ ض بلدي ملثل هـذا الـدمار نتيجـة          ولقد تعرّ  

 ،عـدم االلتـزام بـالقرارات الدوليـة       يف  لت  النظام السابق اليت متثّ   
 .زع أسلحة الدمار الشاملـ تلك املتعلقة بن،وبشكل خاص

ع الــسالح العــام الكامــل، ويف ميثــل هــدف حتقيــق نــز 
املقدمــة أســلحة الــدمار الــشامل، يف ظــل رقابــة دوليــة صــارمة  
وفعالة وغري متييزية، اهلدف النهائي للجهود اليت يبـذهلا اجملتمـع       

بيــد أن مراجعــة ســريعة ملــا مت . الــدويل يف جمــال نــزع الــسالح
إجنـازه تقودنـا إىل اسـتنتاج مفـاده أن مــا حتقـق هـو أقـل بكــثري        
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تطمح إليه البشرية، سيما وأهنا اليـوم مهـددة أكثـر مـن أي               مما
وقت مضى، مبخاطر استخدام األسلحة النووية وبقيـة أسـلحة          
الدمار الشامل األخرى، وأن املخـاطر الـيت يتعـرض هلـا الـسلم              

 .واألمن الدوليان منذ هناية احلرب الباردة قد ازدادت
ــا      ــصاعدة دوليـ ــائر متـ ــل بوتـ ــسلح متواصـ ــسباق التـ فـ

وقـد جتـسد   . ليميـا، فـضال عـن انعـدام رقابـة دوليـة صـارمة       وإق
ذلك عند اكتشاف برامج التسليح السرية اليت تقوم هبـا بعـض            

. الدول، خمترقة بذلك املواثيق واملعاهدات الدولية ذات الـصلة         
ــة مــن أجــل خدمــة مــصاحل      ــذا جيــب مواصــلة اجلهــود الدولي ل

باإلزالـة  البشرية، دون كلـل، لتحقيـق اهلـدف الـسامي املتمثـل             
التامة ألسلحة الدمار الشامل، ويف مقدمتـها األسـلحة النوويـة           

 .والكيميائية والبيولوجية
ــذي حــصل       ــاق ال ــذكر اإلخف ــن املؤســف أن نت ــه مل إن

خالل استعراض برنامج عمل األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار            
غـــري املـــشروع باألســـلحة الـــصغرية واخلفيفـــة يف التوصـــل إىل 

ــة    ، ا٢٠٠٦اتفــاق عــام   ــنعكس ســلبا علــى احلال ــذي ي ــر ال ألم
األمنيــة يف بــالدي، حيــث تلعــب األســلحة الــصغرية واخلفيفــة   
دورا تــدمرييا مــن خــالل العمليــات اإلرهابيــة الــيت تــستهدف    

 .أبناء الشعب العراقي وبنيته التحتية
ــد      ــى عق ــاق عل ــاق يف التوصــل إىل اتف كمــا أن اإلخف

ة املكرســـة لـــرتع الـــدورة االســـتثنائية الرابعـــة للجمعيـــة العامـــ 
السالح يكرس حجم املعوقـات الـيت اعتـرت مفاوضـات نـزع             

وإن بلـدي،   . السالح وعدم االنتشار خالل السنوات الـسابقة      
العراق، يـؤمن بـضرورة وأمهيـة جعـل منطقـة الـشرق األوسـط         
منطقــة خاليــة مــن أســلحة الــدمار الــشامل، ويف املقدمــة منــها   

ــسالح النــووي  يتحــرك علــى  وعلــى هــذا األســاس، فإنــه    . ال
مستوى األمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وجامعـة         
ــدات    ــضمام إىل املعاهـــ ــسعى إىل االنـــ ــة، ويـــ ــدول العربيـــ الـــ
واالتفاقــات الدوليــة الــيت تكفــل هــذه الــسياسات، ويــدعو،       

بقــوة، إىل انــضمام الــدول كافــة إىل معاهــدات حظــر انتــشار    
دم االنتـشار   أسلحة الدمار الشامل، وبشكل خاص معاهدة عـ       

كمـا يطالـب بتطبيـق نظـام الـضمانات          . النووي، وبدون متييـز   
الـــشامل للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة يف منطقـــة الـــشرق  

وهنا ال بد من التأكيد علـى ضـرورة جتديـد املطالبـة             . األوسط
والدعوة بانضمام إسـرائيل إىل معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة             

ا النوويــة للنظــام الــدويل النوويــة، وإخــضاع منــشآهتا ومرافقهــ 
 . للمراقبة

إن موقــف بلــدي املــذكور آنفــا يرتكــز علــى املــادة        
 من قرار جملـس  ١٤السابعة من معاهدة عدم االنتشار والفقرة      

، وقــرار املــؤمتر االستعراضــي للمعاهــدة )١٩٩١ (٦٨٧األمــن 
، وقرارات اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة هبـذا            ١٩٩٥يف عام   

ى بدعم دويل وإقليمي، ولذا ينبغي إجيـاد        وهو حيظ . اخلصوص
 .اآلليات املناسبة لتطبيق ذلك

يـسعدين  ): اإلمـارات العربيـة املتحـدة      (السيد اجلرمن  
ــة املتحــدة، أن       ــارات العربي ــة اإلم ــد دول ــة، باســم وف يف البداي
أتقــدم إلــيكم بــأخلص التــهانئ مبناســبة انتخــابكم رئيــسا هلــذه  

ن خربتكم الدبلوماسية الواسـعة     وإننا على ثقة بأ   . اللجنة اهلامة 
ستــساهم يف إجنــاح مــداوالت هــذه اللجنــة الراميــة إىل تقريــب 
ــز األمــن      ــسالح وتعزي ــا يتــصل مبــسائل نــزع ال تــصوراتنا يف م

ــا لكــــم وألعــــضاء املكتــــب كــــل التوفيــــق   . الــــدويل، متمنيــ
نــشكر وكيــل األمــني العــام لــشؤون نــزع الــسالح علــى   كمــا

ونتطلـع  .  بداية عمل هذه اللجنـة     البيان القّيم الذي أدىل به مع     
إىل العمل مع الوفود األخرى يف هذه القاعة بغية الوصـول إىل           
املقاصد العاملية املنشودة يف جمـال نـزع الـسالح وتعزيـز األمـن               

وال تفـوتين الفرصـة هنـا لكـي أعـرب عـن          . واالستقرار الدويل 
ــا باســم جمموعــة     تأييــد بلــدي للبيــان الــذي أدىل بــه ممثــل كوب

عدم االحنياز بشأن البنود املطروحة يف إطار عمل هـذه          حركة  
 .اللجنة
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ويتــشاطر وفــد بــالدي خيبــة األمــل والقلــق اللــذان        
أعربــت عنــهما األمانــة العامــة وبعــض الوفــود يف هــذه القاعــة   
مـــؤخرا إزاء اإلخفاقـــات املتعاقبـــة الـــيت ُمنيـــت هبـــا مـــداوالت 

لك الـيت   اجملتمع الدويل حول مسائل نزع السالح، وال سيما ت        
جتسدت يف املـؤمتر االستعراضـي األخـري لألطـراف يف معاهـدة             
عدم انتـشار األسـلحة النوويـة، واالجتمـاع التحـضريي األول            
للمؤمتر االستعراضي القادم، وأيـضا عـدم توافقنـا حـول اجلـزء             
اخلــاص بنـــزع الــسالح يف جلــستنا العامــة الرفيعــة املــستوى       

 .٢٠٠٥للجمعية العامة واملنعقدة عام 
ــد      ــسبب يف تعقيـ ــد تـ ــاق قـ ــذا اإلخفـ ــرب أن هـ وإذ نعتـ

ــه، بـــل ويف    ــدان نـــزع الـــسالح بأنواعـ ــراهن يف ميـ الوضـــع الـ
إضــعاف اجلهــود والترتيبــات العامليــة ذات الــصلة الــيت أنــشأهتا  
ــست املاضــية مــن أجــل       ــود ال ــدار العق ــى م األمــم املتحــدة عل
ــصراعات املــسلحة     ــشوء ال ــة وراء ن التــصدي لألســباب الكامن

وتر يف العديد من املناطق العاملية، نشدد علـى ضـرورة           وبؤر الت 
التزام مجيع الـدول بـال اسـتثناء بإبـداء حـسن النيـة واملرونـة يف                 
ــة       ــة األلفي ــررات وتوصــيات قم ــع مق ــاغم م ــا يتن ــا، ومب مواقفه

، وذلـك   ٢٠٠٠ومؤمتر استعراض معاهدة عدم االنتـشار لعـام         
هلامـــة لـــضمان التوصـــل إىل توافـــق يف اآلراء حـــول البنـــود ا    

واحليويــة املدرجــة علــى جــدول أعمالنــا، وأيــضا اخلــروج مــن   
املأزق احلايل واملعرقل لتسوية العديد من قضايا عـدم االنتـشار           
ــا يف ذلــك مــسألة اســتمرار بعــض      ــه، مب ــع جوانب ــووي جبمي الن
ــة     ــانات نوويـ ــه مـــن ترسـ ــا متلكـ ــوير مـ ــة يف تطـ الـــدول النوويـ

ــدول األخــرى، ســو     خطــرية، ــضا حمــاوالت بعــض ال اء يف وأي
العلــن، القتنــاء أســلحة مماثلــة مهــددة ملــسأليت األمــن   اخلفــاء أو

ــع     ــيس يف مناطقهــا فحــسب وإمنــا يف مجي ــدوليني، ل ــسلم ال وال
 .أحناء العامل
إن دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة الـــيت شـــاركت   

حبيويــة يف مجيــع مــؤمترات واجتماعــات نــزع الــسالح، ســواء   
جت سياســة دعــم ومــساندة الدوليــة منــها أو اإلقليميــة، وانتــه

اهلادفـة إىل بنـاء     وكافة اجلهود الدبلوماسـية املتعـددة األطـراف         
الثقة يف ميادين نزع الـسالح وعـدم االنتـشار، مبـا فيهـا تعزيـز                
ــووي، واحلظــر      ــشار الن ــة معاهــدات عــدم االنت وتكــريس عاملي
الــشامل للتجــارب النوويــة، وحظــر األســلحة الكيميائيــة الــيت   

ــة   ــا كاف ــضمت إليه ــزع     ان ــات ن ــن ترتيب ــا م ــضال عــن غريه ، ف
السالح الدويل، ُتعرب عن قلقها إزاء متسك البعض باملفـاهيم           
ــن        ــا م ــووي وغريه ــردع الن ــهاج سياســات ال ــربرة النت ــري امل غ
أسلحة الدمار الشامل وتطويرها، كمـا تعـرب عـن قلقهـا إزاء            
ــواء االنعكاســات      ــة يف معاجلــة واحت ــد لالنفرادي اللجــوء املتزاي

 . هذه السياساتالناشئة عن
وعليـــه، فإننـــا نطالـــب بـــضرورة تقيـــد والتـــزام مجيـــع  

أطراف اجملتمع الدويل بال استثناء بتعددية األطـراف وباملبـادئ          
املتفـــــق عليهـــــا يف إطـــــار املعاهـــــدات والترتيبـــــات الدوليـــــة 

الصلة، مبا يكفل حتقيق تطلعات عدم االنتـشار العمـودي          ذات
ع تطلعـات نـزع الـسالح       واألفقي، وذلك بالتوازي والتزامن م    

ويف هذا الـسياق،    . االستراتيجي، ويف مقدمته السالح النووي    
وإذ نعرب عن ارتياحنا وترحيبنا بالطريقة اإلجيابيـة الـيت مت هبـا             
معاجلـة ملـف كوريـا الـشمالية النـووي، فإننـا نتطلـع إىل إجيــاد        
تسوية سلمية ودائمـة مللـف برنـامج إيـران النـووي حيـول دون               

خللـــيج إىل املزيـــد مـــن التـــوترات واملواجهـــات،  جـــّر منطقـــة ا
وتكفل يف نفس الوقت طمأنة دول املنطقـة إىل عـدم تعرضـها              

ويف املقابـل،  . ألي هتديد أمين أو بيئي ناجم عن هـذا الربنـامج         
نتطلــع أيــضا إىل مــضاعفة اجلهــود الدوليــة الراميــة إىل الــضغط  

وويـة،  على إسرائيل حلملها على التفكيـك الفـوري ملنـشآهتا الن          
وإخضاعها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيـضا التـزام          
مجيــــع األطــــراف املعنيــــة بوقــــف كــــل املــــساعدات العلميــــة 
والتكنولوجية واملالية املخصصة ألغراض تطوير هذه املنـشآت        
النووية اإلسرائيلية، وذلك تنفيذا جلملـة قـرارات جملـس األمـن            

شاء منطقة خاليـة مـن األسـلحة        واجلمعية العامة، الداعية إىل إن    
النووية يف الشرق األوسط، مبا فيها القرار الصادر هبـذا الـشأن            
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ــشار       ــدم االنتــ ــدة عــ ــة معاهــ ــسادس ملراجعــ ــؤمتر الــ ــن املــ عــ
 .٢٠٠٠ عام

إن دولـــــة اإلمـــــارات إذ جتـــــدد موقفهـــــا الـــــداعم      
للدبلوماســية الوقائيــة اهلادفــة إىل احتــواء ومعاجلــة كافــة قــضايا 

ــوتر األمــين و  ــاء     الت ــاحلوار البن ــدول ب ــني ال ــات الناشــبة ب اخلالف
والطــرق الــسلمية املــستندة إىل مبــادئ حــسن اجلــوار واحتــرام  
سيادة القانون الدويل والسيادة اإلقليمية واالستقالل الـسياسي    
للــدول، وعــدم التــدخل يف شــؤوهنا الداخليــة، واالمتنــاع عــن   

ــم املتحــدة وأح     ــاق األم ــوة، اســتنادا إىل ميث كــام اســتخدام الق
القــانون الــدويل، تؤكــد علــى أن األمــن اجلمــاعي اإلقليمــي       
والدويل بات اليوم وأكثـر مـن أي وقـت مـضى يـستدعي مـن                
اجملتمع الدويل انتهاج سياسـة شـاملة ومتوازنـة مـن تـدابري بنـاء             

 :الثقة، اليت تتطلب كأولوية ما يلي
ــادة     ــات جـ ــة يف مفاوضـ ــدول النوويـ ــول الـ أوال، دخـ

بالتزاماهتــا القاضــية بــالوقف الفــوري    وفاعلــة تكفــل تقيــدها   
لعمليــــات حتــــسني وتطــــوير ترســــاناهتا النوويــــة ومنظومــــات 
إيـــصاهلا، والعمـــل التـــدرجيي علـــى ختفيـــضها وإزالتـــها التامـــة  

حتويلها لالستخدامات الـسلمية، وذلـك وفقـا إلطـار زمـين              أو
ــشار،       ــدم االنت ــدة ع ــن معاه ــسادسة م ــادة ال حمــدد مبوجــب امل

دوليــــة صــــارمة وفعالــــة اســــتنادا إىل وأيــــضا يف ظــــل رقابــــة 
 .خلصت إليه حمكمة العدل الدولية هبذا اخلصوص ما

ثانيا، استجابة اجملتمع الدويل للمقترحـات الداعيـة إىل          
ضرورة إنشاء صك عاملي غري مـشروط وملـزم قانونـا، يكفـل             
ــتخدام      ــدم اسـ ــة بعـ ــة والكفيلـ ــضمانات الالزمـ ــل الـ ــوفري كـ تـ

ى بعـض الـدول أو التهديـد هبـا          الترسانات النوويـة القائمـة لـد      
ضــد أي مــن الــدول غــري احلــائزة علــى الــسالح النــووي، إىل    

 .حني إزالتها متاما
ثالثا، مطالبة الدول غـري األطـراف يف معاهـدات نـزع            

الــسالح بــأن تنــضم يف القريــب العاجــل إىل تلــك املعاهــدات،  

 ويف مقدمتـها    ،وذلك تعزيزا لعلمانية ومشوليـة هـذه املعاهـدات        
ديت عــدم االنتــشار النــووي، واحلظــر الــشامل للتجــارب  معاهــ
 .النووية

رابعــا، تعزيــز اجلهــود الدوليــة الراميــة إىل منــع االجتــار  
غري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة، معـربني             
هبذا الشأن عن ترحيبنا بـالتوافق الـدويل الـذي مت التوصـل إليـه               

 .سياسيامؤخرا، وساهم يف صياغة صك دويل ملزم 
إن دولة اإلمارات العربية املتحـدة تـدعو مجيـع الـدول           

إىل إبــداء املرونــة واإلرادة الــسياسية مبــا يكفــل إعــادة تقريــب   
مواقفهــا والتوصــل قريبــا إىل اتفــاق قابــل للتطبيــق بــشأن بنــود  

وتؤكـد جمـددا    . جدول أعمال مـؤمتر نـزع الـسالح يف جنيـف          
لـدول الناميـة يف   على احلـق املكتـسب وغـري القابـل للتـصرف ل           

املــشاركة وبـــدون متييـــز يف حبــوث الطاقـــة النوويـــة وإنتاجهـــا   
واستخدامها لألغراض السلمية ويف إطار الـسقف احملـدد وفـق           

كمــا حتــث الــدول . ضــمانات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
ــة علــى الــدعم غــري املــشروط حلاجــة الــدول مــن املــواد     النووي

ة املخصــصة ملواصــلة منوهــا والتجهيــزات العلميــة والتكنولوجيــ
ــدا عــــن املــــساس بترتيبــــات التعــــاون الــــدويل    التنمــــوي بعيــ
ــسياسات اخلاصــة     ــة وال ــة النووي ــسلمية للطاق لالســتخدامات ال

 .بدورة الوقود النظيف
وختامـا، نأمـل بـأن تـساهم مـداوالتنا يف هـذه اللجنــة        

يف توافـــق آراء يـــسهم يف تعزيـــز وتطـــوير أعماهلـــا اهلادفـــة إىل 
لعات شعوبنا حنو ألمن والـسلم والتنميـة واالسـتقرار          حتقيق تط 

 .اإلقليمي والدويل
بذلك نكون قـد اسـتمعنا      ): تكلم بالفرنسية  (الرئيس 

. إىل املتكلم األخـري املـدرج علـى قـائميت يف صـباح هـذا اليـوم                
 .أعطي الكلمة اآلن ألمني اللجنة ليقدم بعض اإلعالنات

ــة (الــسيد ســاريفا  ــةالتكلــم با) (أمــني اللجن ): نكليزي
 أن أعلن بأن وفـد الواليـات املتحـدة سـيقدم إحاطـة              لب إيلّ طُ
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الواليـــات املتحـــدة واملـــادة الـــسادسة مـــن  ”إعالميـــة بعنـــوان 
ــة   ــشار األســلحة النووي  “ســجل اإلجنــازات : معاهــدة عــدم انت

ــوم ا  ــادم،  الوذلــك ي ــنني الق ــشرين األول١٥ث ــوبر، مــن  / ت أكت
ــساعة  ــساعة ١٥/١٣ال ــ٤٥/١٤ إىل ال ــات  يف قاع ة االجتماع

وسيقدم اإلحاطة اإلعالمية توماس داغوسـتينو، مـدير        . ٦رقم  
إدارة األمــن النــووي الــوطين للواليــات املتحــدة، وهــي اإلدارة 
املــسؤولة عــن صــيانة خمــزون الواليــات املتحــدة مــن األســلحة   

ــويب     ــام ت ــووي، ولي ــشار الن ــدم االنت ــه لع ــة، ونائب ــع . النووي مجي
ــري    ــي املنظمــات غ ــود وممثل ــذه   الوف ــدعوون إىل ه ــة م  احلكومي

 .اإلحاطة اإلعالمية
قبل رفـع اجللـسة، أود أن       ): تكلم بالفرنسية  (الرئيس 

أذكـــر مجيـــع األعـــضاء بـــأن املوعـــد النـــهائي لتقـــدمي مـــشاريع 
ــع بنــود جــدول األعمــال        ــرارات واملقــررات يف إطــار مجي الق

 مـن   ٠٠/١٨بشأن نـزع الـسالح واألمـن الـدويل هـو الـساعة              
وأحـث الوفـود بقـوة      . أكتوبر/ تشرين األول  ١٧ يوم األربعاء، 

على أن تقدم مشاريع قراراهتا حبلول املوعد النـهائي مـن أجـل             
 كوثــائق إصــدارهامتكــني األمانــة مــن إتاحتــها بعــد ترمجتــها و  

 .رمسية للجنة يف أسرع وقت ممكن
ــيم     ــؤون تنظــ ــذلك إىل بعــــض شــ ــري كــ وأود أن أشــ

بدأ املرحلة الثانية مـن  يف األسبوع القادم سن. األعمال الداخلية 
ــة    ــشة العامـ ــيعية الـــيت تلـــي املناقـ ــشة املواضـ ــا، أي املناقـ . عملنـ

اختتمنـــا املناقـــشة العامـــة يف صـــباح يـــوم الثالثـــاء، أو يف  إذاو
أن منـضي فـورا     أقتـرح   وقت مبكر من بعـد ظهـر ذلـك اليـوم،            

ــة        ــدء املرحل ــاء لب ــوم الثالث ــن ي ــي م ــت املتبق ــتغالل الوق إىل اس
ــة، وهــي تبــ  ــام   التالي ــسامي لألمــني الع ــل ال ادل اآلراء مــع املمث

ــسنوات      ــة يف الـ ــذهتا اللجنـ ــيت اختـ ــرارات الـ ــة القـ ــشأن متابعـ بـ
 .املاضية

ولذلك، بعد انتهاء املناقشة العامة بعـد ظهـر الثالثـاء،            
يتـيح  ال  وأعتقد أن هذا    . سنبدأ تبادل اآلراء مع املمثل السامي     

، بـل أيـضا   لنا استخدام الوقت املتبقي بـصورة ناجعـة فحـسب     
ختــصيص أكــرب وقــت ممكــن لتبــادل اآلراء مــع املمثــل الــسامي  

وقد جرى التأكيـد    . بشأن ذلك اجلزء اهلام من جدول أعمالنا      
 . على ذلك فيما يتعلق بتنشيط أعمالنا

 .هـــذا هـــو اقتراحـــي يف إطـــار إعـــادة تنظـــيم أعمالنـــا 
، ولـذا أدعـو مجيـع الوفـود         آثـار وبطبيعة احلال، ستكون لذلك     

 . ن على استعداد لإلدالء ببياناهتا يف أسرع وقت ممكنأن تكو
): تكلـم بالروسـية   ) (االحتـاد الروسـي    (السيد سـيمني   

ــق     ــا يتعلـ ــرئيس، فيمـ ــسيد الـ ــؤاال، الـ ــيكم سـ ــه إلـ أود أن أوجـ
. بـــإعالنكم عـــن املوعـــد النـــهائي لتقـــدمي مـــشاريع القـــرارات 

ــا ــا، طلــب      كم ــة األوىل للجنتن ــذكرون، يف اجللــسة التنظيمي ت
ن الوفود، من بينها وفد االحتاد الروسي، تأجيل املوعـد          عدد م 

أكتــوبر، / تــشرين األول١٩ إىل ١٧النــهائي ملــدة يــومني، مــن 
مــن أجــل التأكــد مــن أن مــشاريع القــرارات املقدمــة ســتكون  

 .ذات نوعية أفضل
أنه ك الرئيس، أن توضحوا ما يبدو       يفهل لكم، سيد   

أن ُنبلّـغ  األمـر و املكتـب يف هـذا   يبـت  أن بتناقض؟ فقد وعدمت   
 .بالقرار فيما بعد

لقــد جــرى فعــال حبــث  ): تكلــم بالفرنــسية (الــرئيس 
هذه املسألة مطوال يف املكتـب، وأدعـو مجيـع الوفـود إىل عـدم               

وأعتقـد أننـا   . التركيز أكثر مما ينبغي على تلك املواعيد النهائية 
إننــا . تكلمنـا يف املـرة املاضـية عــن احلاجـة إىل التحلـي باملرونـة      

تــاج إىل املرونــة، ولكــن يف الوقــت نفــسه حنتــاج إىل التحلــي حن
باالنــضباط يف تنظــيم أعمالنــا، ألننــا إذا طلبنــا تــأجيال ليــومني، 

وال أشـك يف    . ستكون لذلك انعكاسات على إصـدار الوثـائق       
أن االحتاد الروسـي لـن يكـون الوفـد األول يف املطالبـة بترمجـة                

 .على اللجنةمشاريع القرارات املختلفة اليت ستعرض 
فلنبــق لــيس مــرنني فحــسب، وإمنــا نظــاميني أيــضا يف    

ــا  ــى    . التخطــيط لعملن ــى عــدم اإلصــرار عل ــود عل وأحــث الوف
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ــه    ــد موعــد هنــائي ال موجــب ل ــى  . حتدي إن ذلــك سيوضــع عل
الـــورق لكننـــا، بطبيعـــة احلـــال، ســـنراعي احلاجـــة إىل املرونـــة  

رين  تـش ١٩وتغـيري املوعـد إىل   . رغبت الوفود يف هذا األمر  لو
أكتوبر ينبغـي أالّ تـستخدمه الوفـود مـرارا ألن يف ذلـك              /األول

 .تأخريا لعملنا
ومبا أن يوم غد هو يوم عطلة، أمتىن عيـد فطـر سـعيدا               

جـــدا جلميـــع زمالئنـــا وأشـــقائنا املـــسلمني، وآمـــل أن يـــضفي 
صيامهم طوال شـهر رمـضان املبـارك الربكـات علينـا يف مجيـع              

ــع بالــ    ــة أن نتمت ــامل بغي ــزز  أحنــاء الع ــدوليني ونع سلم واألمــن ال
 .قضيتهما
 .٤٥/١٢رفعت اجللسة الساعة  

 


