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      )هندوراس(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   سواثوالسيد  :الرئيس
ــرئيس         ــب ال ــة نائ ــوىل الرئاس ــرئيس، ت ــاب ال ــرا لغي نظ

  ).كرواتيا (يتشالسيد موتافد
  .١٠/١٥افُتتحت اجللسة الساعة   
  )تابع( من جدول األعمال ٩٦ إىل ٨١البنود 

املناقـــشة املواضـــيعية ملواضـــيع البنـــود وعـــرض مــــشاريع      
جــدول األعمــال املتعلقــة  القــرارات املقدمــة يف إطــار بنــود  

  بنـزع السالح واألمن الدويل والنظر فيها
تواصـل اللجنـة    ): تكلـم باإلنكليزيـة    (الرئيس بالنيابـة    
ــة   عــصر ــشأن األســلحة التقليدي ــشتها املواضــيعية ب ــوم مناق .  الي

وضيفنا للتكلم يف هذا املوضـوع هـو الـسيد مايكـل هاسـيناو،              
ظـر يف اختـاذ مزيـد مـن        رئيس فريق اخلرباء احلكوميني املنشأ للن     

اخلطـوات لتعزيـز التعـاون فيمـا يتعلـق مبـسألة فـائض خمزونـات         
وأرجو من ضيفنا املتكلم أن يتقيـد بالوقـت         . الذخائر التقليدية 

ــيت       ــدعوة ال ــسامي يف رســالة ال ــل ال ــذي اقترحــه املمث احملــدد ال
أرحب بالسيد هاسـيناو    .  دقيقة ١٥ إىل   ١٠وجهها، وهو من    
  .دالء ببيانهوأدعوه اآلن إىل اإل

رئيس فريق اخلرباء احلكوميني املنشأ      (السيد هاسيناو   
للنظر يف اختاذ مزيد مـن اخلطـوات لتعزيـز التعـاون فيمـا يتعلـق        

ــة    ــذخائر التقليديـــ ــات الـــ ــائض خمزونـــ ــسألة فـــ ــم ()مبـــ  تكلـــ
ــة ــائض    : )باإلنكليزيـ ــديس فـ ــن تكـ ــئة عـ ــشاكل الناشـ ــثري املـ تـ

رغــم عــدم تــوافر و. خمزونــات الــذخائر التقليديــة قلقــا متزايــدا 
بيانات دقيقة عن حجم املخزون العاملي الفـائض مـن الـذخرية            

. التقليدية بالـضبط، نعلـم أنـه يبلـغ ماليـني كـثرية مـن األطنـان            
وممـــا يـــصور ضـــخامة التحـــدي الـــذي يواجهنـــا زيـــادة تـــواتر 
حــوادث االنفجــار العرضــي داخــل منــاطق ختــزين الــذخائر يف  

  .ئات األرواح يف كل عامأحناء العامل مما يؤدي إىل إزهاق م
وقد أسنِدت إىل فريق اخلرباء احلكوميني مهمـة النظـر            

يف اختاذ خطوات إضافية لتحـسني التعـاون فيمـا يتعلـق مبـسألة              
ــة   ــات األســلحة التقليدي ــائض خمزون ــاء  . ف ــق يف أثن واتفــق الفري

ــة أن تقــوم      عملــه يف هــذا الــصدد علــى أن مــن حــق كــل دول
 التقليدية وفقا الحتياجاهتـا األمنيـة       بتقييم متطلباهتا من الذخرية   

  .املشروعة
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ــه مــن مــَسلّمة أن مــشكلة الفــائض       ــدأ الفريــق عمل وب
نامجــة إىل حــد كــبري عــن سياســات وممارســات غــري مالئمــة      

فالـــدول الـــيت ال تــدير خمزوناهتـــا الوطنيـــة  . إلدارة املخزونــات 
بــشكل فعــال تغــامر بعــدم القــدرة علــى رصــد نوعيــة وكميــة    

يديــة املوجــودة يف داخلــها وبــالعجز الفعلــي عــن  الــذخرية التقل
  .التعامل الفعال مع تراكم الفائض

وتشكل خمزونات الذخائر التقليدية الـيت تـدار بـشكل            
سيء خطرا مفرطا ألهنـا ميكـن أن تـصبح غـري مـستقرة وهتـدد                 

وســاور الفريــق القلــق  . الــسالمة العامــة باالنفجــار أو التلــوث 
الكــبري الـــذي تتعـــرض لـــه  بــصفة خاصـــة إزاء اخلطـــر املـــادي  

اجملتمعات مـن جـراء وجـود خمزونـات الـذخرية سـيئة التخـزين         
ــيئة اإلدارة ــسيئة     . وس ــة وال ــري املؤّمن ــات غ ــيح املخزون ــا تت كم

اإلدارة حتويــل الــذخائر إىل االســتعمال غــري املــشروع، ممــا قــد  
يزيــد الوفيــات النامجــة عــن احلــروب األهليــة وحــاالت التمــرد  

  .غري ذلك من أعمال العنف املسلحواإلرهاب واجلرمية و
وميكن النعـدام الفعاليـة يف إدارة املخزونـات وتأمينـها             

أن يضر إضرارا شديدا بعمليـات احلظـر علـى األسـلحة ونظـم              
وتنطوي اإلدارة غـري الفعالـة للمخزونـات وضـعف          . اجلزاءات

التأمني املادي هلا على خطر تيسري وقوع الذخرية التقليديـة يف           
هــات الفاعلــة املــسلحة مــن غــري الــدول وقــد   أيــدي بعــض اجل

. تشكل أحـد مـصادر اإلمـداد لـصنع أجهـزة متفجـرة مبتكـرة              
عالوة على ذلك، يـشكل وجـود خمزونـات الـذخائر التقليديـة             
الــسيئة اإلدارة هتديــدا لعمليــات حفــظ الــسالم وخطــرا كــبريا   

  .على أفراد حفظ السالم
ملة ويـــشدد الفريـــق يف تقريـــره علـــى أن اإلدارة الـــشا  

والفعالــة ملخزونــات الــذخائر التقليديــة هــي الوســيلة الوحيــدة   
طويلة األجل أمام الدول ملنـع منـو فـائض املخزونـات والتقليـل              
ــة يف     إىل أدىن حــد مــن املخــاطر علــى الــسالمة واألمــن الكامن

ــة   ــذخائر التقليديـ ــات الـ ــع خمزونـ ــة  . مجيـ ــذه اإلدارة الفعالـ وهلـ

 وهي تتراوح مـا بـني       .للمخزونات عدد من العناصر األساسية    
نظــم التــصنيف واحملاســبة الــيت ال غــىن عنــها لكفالــة ســالمة        
التناول والتخزين ولتحديد الفائض، ولنظم األمن املـادي منعـا          
للفقـــدان أو التحويـــل وإلجـــراءات املراقبـــة واالختبـــار لتقيـــيم 
اســتقرار الــذخرية وصــالحيتها ومالءمتــها الســتخدام القــوات  

  .الوطنيةالعسكرية وقوات األمن 
ونظرا لطبيعـة الـذخرية التقليديـة، يلـزم وجـود مـوارد               

وبرامج حمددة للتعاون لكي ميكن تدمري الذخرية الفائضة علـى     
وعناصـر  . حنو مأمون وسريع ومتـسم بالـشفافية ورفيـق بالبيئـة          

بنــاء القــدرات املؤســسية ضــرورية الســتحداث عمليــات إدارة 
ويوصـي  . ملدى الطويـل  املخزونات بفعالية وكفاءة بالنظر إىل ا     

الفريق بـإيالء اهتمـام خـاص لتطـوير املهـارات لـدى املـوظفني               
  .الوطنيني عن طريق التثقيف والتدريب

ويـــرى الفريـــق مـــن املهـــم أن يوصـــي مبجموعـــة مـــن   
ــوعي    ــادة ال ــآزرة يف جمــاالت إدارة املخزونــات وزي التــدابري املت

ــه اهتمــا     ــة كأســاس لتوجي ــساعدة الدولي ــاء القــدرات وامل م وبن
وميكن االضطالع هبذه التـدابري علـى       . متضافر ومنظم للمسألة  

كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي مـن أجـل التـصدي            
  .لتكدس فائض خمزونات الذخائر التقليدية وتعزيز التعاون

وينبثق أحد العناصـر الرئيـسية يف التـدابري الـيت يوصـي               
امليــة أو مبــادئ هبــا الفريــق مــن االفتقــار إىل أنظمــة منوذجيــة ع 

ذلــك أن . توجيهيــة تقنيــة إلدارة خمزنــات الــذخرية التقليديــة    
األطــر التــشريعية والتنظيميــة الوطنيــة، الــيت تــدعمها إجــراءات  

. تنفيذيــة فعالــة، ضــرورية لفعاليــة وكفــاءة إدارة املخزونــات     
وهــي األســاس الــذي ال غــىن عنــه ألي شــكل مــن أشــكال        

  .التعاون
ملبـادئ التوجيهيـة بـشأن إدراة     يعتقد الفريق أن ا    ،ولذا  

. املخزونــات ميكــن أن تيــسر التعــاون الــدويل إىل حــد كــبري      
وضــع جمموعــة   الفريــق دورا هامــا لألمــم املتحــدة يف    ويــرى
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ــة   ــة التوجيهيـ ــادئ الدوليـ ــذه املبـ ــذخائر  هـ ــات الـ إلدارة خمزونـ
وســتكون هــذه املبــادئ متــوفرة للــدول لتــستخدمها . التقليديــة

ــى أســـ  ــوعيعلـ ــع يف اس طـ ــم   وضـ ــذ نظـ ــة إلوتنفيـ دارة فعالـ
  .ةالدولي  ويف تعزيز التعاون واملساعدةهااملخزونات وأمن

ويف اخلتــام، يركــز الفريــق علــى عــدد مــن التوصــيات    
للعمل علـى املـستويات الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة والـيت أود              

علــى الــصعيد الــوطين، يهيــب الفريــق بالــدول أن .  أوجزهــانأ
تـضع أطـرا   زونـات بـصورة شـاملة وأن      مسائل إدارة املخ   تعاجل

التخــزين الــسليم واملــأمون ملخزونــات وتنظيميــة حتكــم قانونيــة 
ويناشد الفريـق أيـضا     . الذخرية التقليدية أو تعزز األطر القائمة     

الدول أن تعزز دعمها للمـشاريع والـربامج الراميـة إىل حتـسني             
ئض  تـدمري الفـا     إىل يف هـذا الـسياق    الرامية  وإدارة املخزونات،   

  . يف خمزونات الذخرية التقليدية ونزع صبغته العسكرية
وعلى الـصعيد اإلقليمـي، يـرى الفريـق أن هنـاك دورا               

هامــا للمنظمــات اإلقليميــة يف التعــاون بــصورة أكثــر مشــوال       
بــشأن مــسألة إدارة املخزونــات وتبــادل املعلومــات واخلــربات   

القــدرات ذات الــصلة، مــع التركيــز بــصورة خاصــة علــى بنــاء 
 عنـصرين   تعليم والتـدريب  بشكل مستدام، واليت يشكل فيها ال     

  .أساسيني
بوضــع وعلــى الــصعيد العــاملي، يوصــي الفريــق بقــوة     

مبادئ توجيهيـة تقنيـة إلدارة خمزونـات الـذخرية التقليديـة وأن        
ومـن شـأن هـذه      . ُتتاح للدول لتستخدمها على أساس طـوعي      

درهتا املبـــادئ التوجيهيـــة أن تـــساعد الـــدول علـــى حتـــسني قـــ  
حتــول دون منــو فــوائض  أن الوطنيــة علــى إدارة املخزونــات، و 

  .الذخرية التقليدية ومعاجلة ختفيف املخاطر على نطاق أوسع
شكر أعضاء الفريق علـى هنجهـم       أويف اخلتام، أود أن       

البناء للغاية وعلى إسهاماهتم الفردية يف سري العمل الذي أتـاح    
وأود أيـضا   . وضـوعية وتوصيات م نتائج  للفريق أن يتوصل إىل     

أن أعــرب عــن تقــديري للــدعم الــذي تلقينــاه مــن مــوظفي        
  .مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح

ــيلييف    ــاد الروســـــي(الـــــسيد فاســـ ــم ( )االحتـــ تكلـــ
 أن مشكلة األسلحة التقليدية تـسترعي       إننا نالحظ : )بالروسية

ذلـك  يعود  و. انتباه اجملتمع الدويل بصورة متزايدة    بطبيعة األمر   
املشاكل اإلنسانية اليت يسببها استعمال هذه األسلحة ضـد   إىل  

املتعلقـــة املـــسائل جمموعـــة كـــبرية مـــن إىل املـــدنيني األبريـــاء و
هبـا  املزعزع لالستقرار يف مناطق األزمـات واالجتـار   بتكديسها  
  .غري املشروع

ــصدد، اشــترك االحتــاد الروســي يف تقــدمي       ويف هــذا ال
،  مـشكلة األسـلحة التقليديـة      عدد من مشاريع القرارات بشأن    

 “الشفافية يف جمـال التـسلح  ”سيما مشروع القرار املعنون    وال
الـــذي عرضـــه الوفـــد اهلولنـــدي، ومـــشروع القـــرار املعنـــون  و
، “توطيــد الــسالم مــن خــالل تــدابري عمليــة لنـــزع الــسالح   ”

أملانيـــا، ومـــشروع القـــرار املعنـــون  ممثـــل  تقدميـــه الـــذي تـــوىل
ابري بنـــاء الثقـــة يف ميـــدان األســـلحة املعلومـــات املتـــصلة بتـــد”

ــة ــتني  “التقليدي ــد األرجن ــام بعرضــه وف ــذي ق ــى  . ، ال وحنــن عل
  .استعداد لتأييد عدد من املبادرات األخرى يف هذا اجملال

روســيا باســتمرار زيــادة اجلهــود لوقــف االجتــار  تؤيــد   
 علـــى غــري املـــشروع باألســـلحة الــصغرية واألســـلحة اخلفيفـــة  

 االجتمـاع الثالـث     وكما أوضـح  . ليميالصعيدين الوطين واإلق  
ــدول كــل ســنتني للنظــر يف      مــن االجتماعــات الــيت تعقــدها ال
ــشروع       ــري املـ ــار غـ ــع االجتـ ــق مبنـ ــل املتعلـ ــامج العمـ ــذ برنـ تنفيـ
ــه     ــع جوانبـ ــن مجيـ ــة مـ ــلحة اخلفيفـ ــصغرية واألسـ ــلحة الـ باألسـ

 يوليـه، /ومكافحته والقضاء عليه، املعقـود يف نيويـورك يف متـوز          
ــة املتع  ــإن احلالـ ــة فـ ــذا لقـ ــامل   اهبـ ــشروع يف العـ ــري املـ ــار غـ الجتـ

ونعتقـد أن عـدم التقـدم يف تنفيـذ          . تتحسن بـصورة أساسـية     مل
عدم تـوفر املـوارد   إىل  يف العديد من احلاالت     يعود  الربنامج قد   

ــضا    ــة وأيـ ــدان الناميـ ــة يف البلـ ــوظفني   إىل املاليـ ــوفر املـ ــدم تـ عـ
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دة ويف الوقــت نفــسه، ال يوجــد مــا يكفــي مــن اإلرا. املــؤهلني
وهنــاك . االنــضباط يف هــذا اجملــال  للتــشجيع علــى  الــسياسية 

الكـشف  الـدول مـن     لـتمكني   مشاكل يف تنفيذ الصك الـدويل       
ــة غـــري املـــشروعة   عـــن  ــلحة اخلفيفـ ــلحة الـــصغرية واألسـ األسـ

  .موثوق هباوتعقبها يف الوقت املناسب وبطريقة 
 نعتقــد أن ورغــم الــصعوبات املعروفــة جيــدا، مــا زلنــا   

ومـا زال علـى الـدول أن تقـوم          .  بعـد  مل يستنفد برنامج العمل   
لتنفيــذه علــى املــستوى الــوطين، وبــصورة   بــالكثري مــن اجلهــد  

ــية  ــاالت أساسـ ــلحة   يف جمـ ــاج األسـ ــى إنتـ ــة علـ ــشديد الرقابـ تـ
ــاون     ــز التعـ ــا وتعزيـ ــار هبـ ــة واالجتـ ــلحة اخلفيفـ الـــصغرية واألسـ

ونرحــب باعتمــاد الوثيقــة اخلتاميــة الــصادرة عــن      . اإلقليمــي
الـيت كانـت أوىل الوثـائق الـيت وافقـت عليهـا األمــم       االجتمـاع  

 وهــي بوجــه عــام. املتحــدة منــذ مت الــشروع يف برنــامج العمــل
هنجـــا عمليـــا لتنفيـــذ برنـــامج العمـــل ملكافحـــة   تؤكـــد جمـــددا

ــشروعة  ــري املـ ــسرة غـ ــورهالسمـ ــى   وتطـ ــة علـ ــشدد املراقبـ ، وتـ
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتـضع      خمزونات وفوائض   

  .وجيهية للمزيد من التعاون الدويلمبادئ ت
بعـــض يتنـــاول ولـــسوء احلـــظ نالحـــظ أن التقريـــر ال   

واألسـلحة اخلفيفـة   اجملاالت اهلامـة ملكافحـة األسـلحة الـصغرية        
مثـــل إصـــدار شـــهادات املـــستعمل النـــهائي؛  غـــري املـــشروعة، 

وإنتـــاج األســـلحة الـــصغرية واألســـلحة اخلفيفـــة بـــصورة غـــري 
حة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة مــشروعة، مبــا يف ذلــك األســل 

ادة التـصدير؛ والـصلة     ؛ وتـشديد الرقابـة علـى إعـ        املرخصةغري  
 واجلرمية املنظمة واالجتار غري املشروع باألسلحة       بني اإلرهاب 

  .الصغرية واألسلحة اخلفيفة
ومــن شــأن اعتمــاد اجملتمــع الــدويل لعــدد مــن التــدابري    

ملــشروعة إىل اإلضــافية ملنــع احنــراف األســلحة مــن التجــارة ا     
التجــارة غــري املــشروعة أن يكــافح بــشكل فعــال االجتــار غــري    

وقـد تــشمل  . املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألســلحة اخلفيفـة    

هذه التدابري، بـصورة خاصـة، وقـف إنتـاج األسـلحة الـصغرية              
عـــدم خيص أو اواألســـلحة اخلفيفـــة علـــى أســـاس انتـــهاء التـــر

ــا ــة وجودهـ ــراء ؛ وتـــشجيع ممارسـ ــصّدر إجـ ــيم لعماملـ ــة تقيـ ليـ
مــن املــستورد لــدى دف اهلــختــزين هــذه األســلحة و لظــروف 

ــتخدام أ ــلحة    اسـ ــصغرية واألسـ ــلحة الـ ــن األسـ ــة مـ ــواع معينـ نـ
 على سبيل املثال، نظـم الـدفاع اجلـوي الـيت حيملـها              - اخلفيفة

األفراد؛ وتـشديد الرقابـة علـى إعـادة التـصدير؛ وفـرض حظـر               
 املـستعملني   على نقل األسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة إىل        

وقــد ســلّمت بأمهيــة هــذه املــشاكل . النــهائيني مــن غــري الــدول
ــابع لألمــم      ــق اخلــرباء احلكــوميني الت ــصادرة عــن فري الوثيقــة ال

عـداد  إلبحث اجلدوى والنطاق والبـارامترات األوليـة        لاملتحدة  
صك شامل وملزم قانونا يضع معايري دوليـة موحـدة السـترياد            

  .  ونقلهااألسلحة التقليدية وتصديرها
البالغة األمهية يف هذا الـشأن      ونعتقد أن أحد اجلوانب       

هو تشديد الرقابة على نظم الدفاع اجلوي اليت حيملها األفـراد           
وقــد أحــرز العــامل بعــض . يف إطــار مكافحــة اإلرهــاب الــدويل

منظمـة األمـن والتعـاون يف       قامـت   فلقد  . التقدم يف هذا الصدد   
ومنتدى التعاون االقتـصادي    واسينار،  وأطراف اتفاق   با،  وأور

مراقبــة بــشأن وثــائق باعتمــاد يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ  
تــصدير نظــم الــدفاع اجلــوي الــيت حيملــها األفــراد، ونعتقــد أن  

ــة     ــة عاملي ــة دولي ــاد وثيق ــذا اجملــال  وشــاملة صــياغة واعتم يف ه
  . لصاحل مجيع الدولسيكونان 
عامليـة  املناقشات حول اقتراح صياغة معاهدة      وكانت    
ــشأن  ــارة بـ ــلحة، جتـ ــرباء   واألسـ ــق اخلـ ــل فريـ الـــيت دارت داخـ

مجيـع الـصعوبات    ، قد كشفت    احلكوميني التابع لألمم املتحدة   
عدم جـدوى حمـاوالت     وأبرزت  والطبيعة املعقدة هلذه املشكلة     
ونــرى أن الفريــق مل يــتمكن مــن . العثــور علــى حلــول ســريعة

جلـدوى العمليـة     وهو حتديـد ا    ، اجلانب الرئيسي من واليته    أداء
ــار   ــدة بـــشأن جتـ ــرام معاهـ ــرة إبـ ــلحة، يف ةمـــن فكـ ظـــل  األسـ

  .الظروف احلالية
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ــاروفـــضال عـــن ذلـــك،     ــة  أشـ  اخلـــرباء حبـــق يف الوثيقـ
 أن املـشاكل الرئيـسية يف جتـارة األسـلحة           التوافقيـة إىل  اخلتامية  

جـاالت  مبالدولية ترتبط باالجتار غري املشروع هبـذه األسـلحة و        
 لتحويـل   متزايدة بإطراد  فرص    فيها  توجد اليتاالجتار املشروع   

أنـين  . األسلحة إىل أيدي مستعملني هنائيني غري مرغـوب فـيهم         
أشـــري بـــصورة خاصـــة إىل إعـــادة التـــصدير غـــري املـــأذون بـــه، 
والسمــسرة غــري املــشروعة، واالجتــار باألســلحة غــري املرخــصة 

  .  غري حكوميةأطرافوإيصاهلا إىل 
ــه هــذا ال      ــا خلــص إلي ــق  ونتفــق مــع م ــق فيمــا يتعل فري

 األســلحة بــشكل التجــارة العامليــة يف مــشكلة حبــثبالرغبــة يف 
ــى       ــة عل ــى مراحــل كــي نتوصــل إىل نتيجــة قائم ــدرجيي وعل ت

وجتـدر اإلشـارة هنـا إىل أن        . توافق اآلراء ومقبولة مـن اجلميـع      
نتيجة ميكن أن تكون نوعـا مـا مـن          ال أن   تذكروثيقة الفريق ال    

ــة  ــصكوك القانوني ــه الأي؛ ال ــا يوجــد  أن  إىل ذكــر أساســا فيه
ونـرى أن هـذا     .  جتارة األسلحة يف هـذا الـصدد        بشأن عاهدةامل
نظـرا ألن األغلبيـة الـساحقة مـن أعـضاء الفريـق متثـل                هـام    أمر

  .بلدانا تؤيد بنشاط فكرة املعاهدة
شروع القرار بشأن معاهـدة جتـارة       مل ينبغيونعتقد أنه     

يـة العامـة أن يأخـذ       ّدم يف هـذه الـدورة للجمع      األسلحة الذي قُ  
ــة   ــة الفريـــق اخلتاميـ ــار، قـــدر املـــستطاع، وثيقـ ــا. يف االعتبـ  إهنـ

إىل عمــل جــدي ودقيــق الســتعادة النظــام    بوجــه عــامترشــدنا
التجــــارة الدوليــــة يف األســــلحة ومكافحــــة انتــــشار هــــذه  يف

األســــلحة دون وازع واالجتــــار غــــري املــــشروع باألســــلحة     
عية لفكـرة معاهـدة   وال ميكـن إجـراء مناقـشة موضـو       . التقليدية

جتارة األسـلحة إالّ بعـد إقـرار األفكـار األساسـية هلـذه الوثيقـة                
وتوضـــيح أســـباب عـــدم فعاليـــة اآلليـــات اإلقليميـــة املوجـــودة 

  . جمال نقل األسلحة يف
ــشة        ــدنا مناق ــا اعت ــه يف حــني أنن ــشري إىل أن ــود أن ن ون
 املعاهـدات اإلقليميـة الـيت اعتمـدت يف أفريقيـا وأمريكـا         تراجع

التينية، من الواضح اليـوم أن اآلليـات األوروبيـة ذات الـصلة             ال
وأشري هنا، يف مجلة أمـور، إىل مبـادئ         . تراوح مكاهنا  هي اليت 

ــنظم نقــل األســلحة     ــا الــيت ت منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب
 وهي ما تسمى مبادئ فيينا؛ ووثيقة منظمـة األمـن           - التقليدية

ــلحة الـــ     ــشأن األسـ ــا بـ ــاون يف أوروبـ ــلحة والتعـ صغرية واألسـ
ــا    ــا مجيعهـ ــة؛ وأمههـ ــاد    اخلفيفـ ــسلوك لالحتـ ــد الـ ــة قواعـ مدونـ

اليت يود العديد من البلدان     و،  األورويب بشأن تصدير األسلحة   
 األســاس ملعاهــدة تــشهد باســتخدامها باعتبارهــااألوروبيــة أن 

  .حمتملة لتجارة األسلحة يف املستقبل
عتقد أهنـا  لقد أيدنا دائما الشفافية يف جمال األسلحة ون       

 الفهـــم ســـوء التتـــساعد يف بنـــاء الثقـــة، وختفـــض احتمـــا    
ــدول     أو ــني الـ ــات بـ ــة يف العالقـ ــديرات اخلاطئـ  وتعـــوق ،التقـ

. ســـــــتقرارلال املزعزعـــــــةعمليـــــــات تكـــــــديس األســـــــلحة 
شـــاركنا،كما قلـــت ســـابقا، يف تقـــدمي مـــشروع القـــرار   لقـــد
  .الذي قدمته هولندا بصورة خاصةوالصلة  ذي

 بـالتطوير املـستمر    أن نقـوم ق ضـمن هـذا الفريـ     ونعتزم  
ــ والتــدرجيي وحنــن . سجل األمــم املتحــدة لألســلحة التقليديــة ل

. على استعداد للمشاركة يف العمل لزيادة حتسني هذا الـسجل         
ــري      ــاز، أث ــة األخــرية يف القوق ــسبب األزم يف الوقــت نفــسه، وب

وذلـك  لشفافية ونتائجها العملية،    ل  احلقيقية قيمةالسؤال حول   
 مخـسني ضـعفا    لدولـة بعينـها   امليزانية العسكرية  دةألن زيا نظرا  

 مل يتــسبب يف كميــات هائلــة مــن األســلحة الثقيلــة  وتــسليمها
والسؤال هـو مـا دور      .  البلدان  العديد من  قلق وال شكوك بني   

األسلحة بصفتها أداة حقيقية لكبح عمليـات       جمال  الشفافية يف   
لـشفافية   هل حنتاج إىل ا    لالستقرار؟ املزعزعةتكديس األسلحة   
 ورمبـا يتوجـب علينـا تـصحيح         يف حـد ذاهتـا     من أجل الـشفافية   

 يف ورمبــا حنتــاج إىل القيــام بتحليــل دقيــق جــدا . احلالــة الراهنــة
  .هذا الصدد
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ــسوفاس   ــسيد بوري ــا(ال ــة () ليتواني ــم باإلنكليزي أود أن : )تكل
ــاين        ــؤمتر الث ــني للم ــرئيس املع ــصفيت ال ــة ب ــذه اللجن أخاطــب ه

 الربوتوكـــول اخلـــامس املعـــين امية يفلألطـــراف املتعاقـــدة الـــس
 تفاقية حظر أو تقييـد  ال التابعمبخلفات احلرب من املتفجرات

استعمــال أسلحة تقليدية معينة ميكـن اعتبارهـا مفرطـة الـضرر            
  . أو عشوائية األثر

لقد اتفقت الدول األطـراف يف الربوتوكـول اخلـامس            
 جــل مــن أهــو اجتمــاع للخــرباءو -علــى إنــشاء منتــدى حمــدد 

تيــسري التنــسيق والتعــاون بــني الــدول األطــراف بــشأن املــسائل 
 وأود أن أطلــع . الربوتوكــول اخلــامس هــذاذات الــصلة بتنفيــذ

ــرباء ا   ــاع خـ ــى اجتمـ ــة علـ ــسامية   اللجنـ ــدة الـ ــراف املتعاقـ ألطـ
 يف جنيـــف مـــن  هـــذا والـــذي ُعقـــدالربوتوكـــول اخلـــامس يف
  . ٢٠٠٨يوليه / متوز٤ إىل ٢

 ولكـن فيذ إطار عمـل صـارم       لقد جنح االجتماع يف تن      
ومت حتقيــق ذلــك مــن خــالل املــشاركة  . مــرن للتعــاون الــدويل

 كرواتيـا والنمـسا واهلنـد وهنغاريـا         الفعالة خلمس منـسقني مـن     
 عـن قيـادة املناقـشات بـشأن         مـسؤولني الذين كانوا   وهولندا، و 

ــة    ــول، خاصـ ــة لتنفيـــذ الربوتوكـ ــوعية املختلفـ اجلوانـــب املوضـ
األلغـام؛ والتعـاون واملـساعدة وطلبـات     يتعلـق مبـسائل إزالـة      ما

كتــروين عــام وتقــدمي التقــارير  واســتعمال منــوذج إلاملــساعدة؛ 
. الوطنيــة؛ واختــاذ التــدابري الوقائيــة العامــة؛ ومــساعدة الــضحايا

ــشت طرائـــق تنفيـــذ هـــذه املـــسائل خـــالل االجتمـــاع        ونوقـ
الرمسي وسترفع توصـيات للموافقـة عليهـا مـن قبـل املـؤمتر               غري

 الربوتوكـــول اخلـــامس ألطـــراف املتعاقـــدة الـــسامية يفالثـــاين ل
 تـــــــــشرين  ١١  و١٠املزمـــــــــع عقـــــــــده يف جنيـــــــــف يف   

  . ٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين
 ١٣ وأود أن أهنـــئ الـــدول األطـــراف اجلديـــدة الــــ      

الربوتوكــول اخلــامس الــيت انــضمت منــذ االجتمــاع األول    يف
 يف جنيف   ، والذي ُعقد  لألطراف املتعاقدة السامية يف املعاهدة    

وآمــل أن ينــضم املزيــد مــن . ٢٠٠٧نــوفمرب /يف تــشرين الثــاين
 يتــسقالــدول إىل الربوتوكــول يف املــستقبل القريــب، وهــو مــا  

ــة     ــز عامليــ ــل لتعزيــ ــة العمــ ــذ خطــ ــع تنفيــ ــضا مــ ــةأيــ  االتفاقيــ
ــا، الــيت  اعتمــدها املــؤمتر االستعراضــي الثالــث       وبروتوكوالهت

  . ٢٠٠٦نوفمرب / يف تشرين الثاينالذي ُعقد
نة املاضـــية، خــالل الـــدورة الثانيــة والـــستني   ويف الــس   

للجمعيــة العامــة، شــرع مكتــب األمــم املتحــدة لــشؤون نــزع    
الــسالح واالحتــاد األورويب يف مبــادرة مــشتركة لتعزيــز عامليــة   

ــة ــة  االتفاقي ــة معين ومشــل هــذا العمــل  .  املتعلقــة بأســلحة تقليدي
ــة ود     ــسلة مــن حلقــات العمــل اإلقليمي ــشترك تنظــيم سل ون امل

 األوىل   احللقـة  عقـدت قـد   و. ٢٠٠٨يمية منـذ أوائـل عـام        اإلقل
ــة ســانتو   ــها يف مدين ــومن ــة،  دومينغ ــة الدومينيكي ، يف اجلمهوري

مـارس؛  /ملنطقة أمريكا الالتينية والبحـر الكـارييب يف شـهر آذار         
وعقــدت احللقتــان الثانيــة والثالثــة يف مدينــة لــومي، يف توغــو،  

عقـدت الرابعـة يف     أبريـل للمنـاطق األفريقيـة؛ و      /شهر نيسان  يف
ســبتمرب ملنطقــة /مدينــة أملــايت، يف كازاخــستان، يف شــهر أيلــول

 دورتــني تــدريبيتني أخــرينيومــن املزمــع عقــد . آســيا الوســطى
 الــشرق األوســط والبحــر األبــيض  ملنــاطقاألشــهر القادمــة  يف

  . املتوسط وآسيا
احللقـــات هـــو تعزيـــز هـــذه إن اهلـــدف الرئيـــسي مـــن   

ة مــن هــذه املنــاطق إىل معاهــدة  انــضمام الــدول يف كــل منطقــ 
ــسؤ    ــوفري منتــــدى ملــ ــة مــــن خــــالل تــ ــلحة التقليديــ يل واألســ

ــضمون     ــى مــ ــم علــ ــة إلطالعهــ ــات املعنيــ ــةاحلكومــ  االتفاقيــ
. هبـذه االتفاقيـة  آخر التطـورات املتعلقـة   على وبروتوكوالهتا، و 

وميكن تلمس نتيجة أنشطة التوعية هذه بالفعل يف زيـادة عـدد    
ــةاالتفاالــدول األطــراف يف   يف العــام املاضــي إىل ١٠٣ مــن قي

وانعكـس ذلـك أيـضا يف زيـادة        .  اعتبارا من هـذا الـشهر      ١٠٨
  . لالتفاقيةالعضوية يف الربوتوكوالت املختلفة 
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 األسـلحة التقليديـة يف      اتفاقيةلقد أنشئ برنامج رعاية       
بصفته عنصرا هاما لـدعم اجلهـود املبذولـة لتعزيـز            ٢٠٠٦عام  

تشرفت برئاسة جلنة الربنـامج التوجيهيـة       ولقد  . االتفاقيةعاملية  
ــشطته    ــسيق أن ــضطلع بتن ــيت ت ــة، يهــدف    . ال ــة عملي ــن ناحي وم

برنامج الرعاية إىل دعم مشاركة ممثلني عن الـدول األطـراف،           
سيما البلدان املتضررة من خملفات احلرب مـن املتفجـرات           وال

واأللغام ذات املوارد احملـدودة للمـشاركة يف األنـشطة املتعلقـة            
وقد أوليت األولوية يف هذه احلالـة       .  األسلحة التقليدية  تفاقيةبا

  .بأهنا أقل البلدان منوا، وفقا لألمم املتحدة، املصنفةللدول 
خــر للربنــامج هــو إتاحــة الفرصــة للــدول   اآلدف واهلــ  

 والــدول الــيت ليــست أطرافــا فيهــا بعــد   االتفاقيــةاملوقعــة علــى 
تعـرف علـى العمـل       ولت باالتفاقيـة للمشاركة يف أنـشطة متـصلة       

وفضال عن ذلـك، ال يقتـصر برنـامج الرعايـة علـى             . املتعلق هبا 
السفر ملمثلي احلكومة الرمسيني    و اإلقامة    تكاليف تنظيم وإدارة 

ــل   ــدعم كــذلك حــضور خــرباء ذوي مــؤهالت   وفحــسب ب ي
 وعــروض أو بــاحثني إلعـداد دراســات   وخــربة ميدانيـة مناسـبة 

ــة ذات الـــصلة   يف االجتماعـــات بـــشأن بعـــض املواضـــيع اهلامـ
  . األسلحة التقليديةبشأن اتفاقيةاحللقات الدراسية  أو

  الطوعيــةومبــا أن برنــامج الرعايــة ميــول مــن التربعــات  
 تقــديري وامتنــاين للــدول الــيت بــالغ عــن أعــربفقــط، أود أن 

 وهـــي أســـتراليا وتركيـــا ،قـــدمت مـــسامهات ماليـــة للربنـــامج 
 واهلنـد وهولنـدا،     والدامنرك وسويسرا والصني وكنـدا وليتوانيـا      

 . علــى تربعاهتــا الــسخية، األوروبيــةاملفوضــيةوبــصورة خاصــة 
وبفضل هذه املـساعدة املاليـة، بـات الربنـامج يعمـل بالكامـل،              

التعــاون وتبــادل املعلومــات  وأعــان بدرجــة كــبرية علــى تعزيــز
ــدول    ــني ال ــشاورات ب ــيت    وامل ــدول ال ــضالً عــن ال األطــراف، ف

 عدة مـسائل تتعلـق بـاالحترام        زالت خارج االتفاقية، بشأن    ما
ــة    ــايري واملبــــــادئ الــــــيت تتــــــضمنها االتفاقيــــ ــاملي للمعــــ العــــ

  . وبروتوكوالهتا

ويدرك األعـضاء أن اتفاقيـة األسـلحة التقليديـة زادت             
أنــشطتها وتزايــد تنفيــذها خــالل الــسنوات القليلــة املاضــية،       
خاصــة يف مــا يتعلــق بتنفيــذ االلتزامــات مبوجــب الربوتوكــول    

ــامس ــة    وب. اخلـ ــذ االتفاقيـ ــى تنفيـ ــمان أن يبقـ ــون وضـ ــة صـ غيـ
وطابعها العاملي حيظيان عموماً بالدعم الكايف واملشورة املهنيـة         
يف املـــستقبل، أعتقـــد أن الوقـــت مناســـب اآلن لـــدعوة مجيـــع  
ــز     ــة تعزيـ ــر يف إمكانيـ ــة إىل النظـ ــراف يف االتفاقيـ ــدول األطـ الـ

 أن  وإنشاء وحدة لدعم تنفيذ هذه االتفاقية من شـأنه        . تنفيذها
يكفل استمرار واسـتقرار الـدعم الـذي يقدمـه موظفـو مكتـب        

. شـــؤون نـــزع الـــسالح إىل الـــدول األطـــراف يف االتفاقيـــة     
وستساعد هذه الوحدة على إنـشاء أمانـة دائمـة مكّرسـة هلـذه              

ــة ــسية    . االتفاقيـ ــذاكرة املؤسـ ــى الـ ــاظ علـ ــساعد يف احلفـ وستـ
ألعـضاء  وأحث مجيع الـدول ا    . لالتفاقية وللعملية اليت تقوم هبا    

يف اتفاقية األسلحة التقليدية على النظـر جبديـة يف هـذه املـسألة             
 املقبـل لألطـراف الـسامية    جتمـاع اليت سيجري مناقشتها يف اال 

 ١٤ و ١٣املتعاقدة يف االتفاقية، الذي يعقـد يف جنيـف يـومي         
  .٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

ــا    ــة  (الــسيد غوي ــات املتحــدة األمريكي ــم () الوالي تكل
خالل هذا اجلزء من املناقشة املواضـيعية، أود أن         : )ليزيةباإلنك

ــد اســتعمال      ــة حظــر أو تقيي ــصورة خاصــة عــن اتفاقي ــم ب أتكل
أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عـشوائية          

 ).اتفاقية األسلحة التقليدية(األثر 

إن وفد الواليات املتحدة يشعر بسرور خـاص لطـرح            
لدينا بعـض األخبـار اهلامـة الطيبـة الـيت نقوهلـا             هذه املسألة ألن    

سـبتمرب، وحـىت    /خالل األسبوع األخري من أيلول    . هلذه اللجنة 
فيما كان كونغرس الواليات املتحدة ينظر يف كيفيـة التـصدي           
لألزمة املالية، أقدم جملس الشيوخ على إسداء املـشورة وأعلـن           
املوافقــــة علــــى تــــصديق الواليــــات املتحــــدة علــــى مجيــــع       

ــه بـــشأن   ا ــة عليـ ــة املعروضـ ــديالت املعلّقـ لربوتوكـــوالت والتعـ
ــة    ــة األســلحة التقليدي ــين   –اتفاقي ــث املع  أي الربوتوكــول الثال
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ــلحة       ــاء أس ــين ببن ــع املع ــة، والربوتوكــول الراب باألســلحة احملرق
الليــزر، والربوتوكــول اخلــامس املعــين بــاملتفجرات الــيت ختلفهــا 

التفاقيـة الـيت توسـع       مـن ا   ١احلروب، فضالً عـن تعـديل املـادة         
وحاملـا ينـهي    . تطبيقها ليشمل الصراعات املسلحة غري الدولية     

الفــرع التنفيــذي اإلجــراءات الــضرورية، ســوف تــدخل هــذه   
  . حّيز النفاذ بالنسبة إىل الواليات املتحدةحكاماأل

وتــدل هــذه األعمــال علــى اســتمرار التــزام الواليــات     
ــة وب   ــة األســلحة التقليدي ــها املتحــدة باتفاقي ــا . اســتمرار أمهيت أّم

الربوتوكــــول اخلــــامس علــــى وجــــه اخلــــصوص فباســــتطاعته 
ــصراعات       ــار النامجــة عــن ال ــن اآلث التخفيــف إىل حــد كــبري م
املسلحة على املدنيني، وحنـن ممتنـون هلولنـدا علـى اجلهـود الـيت        
بذلتــها لكفالــة أالّ يــصبح الربوتوكــول اخلــامس جمــرد ورقــة       

 وإمنــا يظــل وثيقــة حيــة ،ةحمفوظــة يف ملفــات وزارات اخلارجيــ
ختلّف مكاسب ملموسـة علـى حيـاة الـشعوب يف املنـاطق الـيت          

  .تتعرض للصراعات
إننـا هنيــب جبميـع الــدول الـيت ليــست طرفـاً يف اتفاقيــة       

وهنيـــب كـــذلك جبميـــع . األســـلحة التقليديـــة أن تنـــضم إليهـــا
ــالربوتوكول       ــد ب ــا أن تتقي ــالً أطــراف فيه ــيت هــي فع ــدول ال ال

  .طرفاً فيها وتوكوالت أخرى ليستاخلامس وأية بر
واملالحظ أن الدول يف العامل النـامي غائبـة عـن قائمـة               

الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األســلحة التقليديــة، ولعــل ســبب   
ذلك اخلشية مـن أن ترهقهـا التزامـات باهظـة لـدى انـضمامها        

وبوسـعي أن أعاهـدها بـأنّ هـذا لـيس صـحيحاً،             . إىل االتفاقية 
ح، فــضالً عــن ذلــك، أن الــدول األطــراف  وبإمكــاين أن أوضــ

علـــى اســـتعداد للعمـــل مـــع الـــدول الراغبـــة يف االنـــضمام إىل  
االتفاقية من أجل أن تظهر هلا كيفية الوفاء مبتطلبات العـضوية           

ــّين أيــضاً اســتمرار   . فيهــا ــة أن تب وبوســع األطــراف يف االتفاقي
أمهيتها وحيويتها عن طريق إجنـاز التفـاوض بـشأن بروتوكـول            

ونعتقد أن مثـة فرصـة حقيقيـة        . س يعىن بالذخائر العنقودية   ساد

للتوصل إىل اتفاق على إبرام هـذا الربوتوكـول الـذي سـتكون             
  .ية مجةإنسانله فوائد 
ــة الــــسفري بنــــت ويغوتــــسكي، ممثــــل      وحتــــت رئاســ

الدامنرك، أحرز فريق اخلرباء احلكوميني تقدماً كبرياً هذا العـام          
ــرام الربوتوكــول  ــداً حنــو   وقطــع ا. صــوب إب خلــرباء شــوطاً بعي

ــىن        ــا بروتوكــول يع ــيت يتناوهل ــسائل ال ــى معظــم امل ــاق عل االتف
ومــا زال يــتعني إجــراء مفاوضــات صــعبة . بالــذخائر العنقوديــة

. بشأن جماالت رئيسية تتعلق بالتحـسينات الفنيـة وقيـود النقـل           
ولكــن بوجــود إرادة للتوصــل إىل حلــول توفيقيــة ورغبــة يف      

لواليـات املتحـدة أن األطـراف يف اتفاقيـة          العمل اجلاد، تعتقد ا   
ــذخائر      ــول الـ ــربم بروتوكـ ــا أن تـ ــة بإمكاهنـ ــلحة التقليديـ األسـ

  .العنقودية فيما تبقى من هذا العام
إن الواليات املتحدة على اقتناع بأن إبـرام اتفـاق ذي             

ية كــبرية يــشمل املنــتجني الرئيــسيني للــذخائر   إنــسانمكاســب 
ولـيس  . ا جدير بـأن ُيـسعى إليـه       العنقودية ومستعمليها وخمّزنيه  

بوسعنا أن نتأكد مـن جنـاح ذلـك، ولكننـا علـى يقـني مـن أنـه                   
  .مل حناول فلن يكون مبقدورنا حقاً إحراز النجاح ما

تكلـــــم  () ترينيـــــداد وتوبـــــاغو  (الـــــسيد تـــــشارلز   
ــة ــذه    : )باإلنكليزيـ ــشارك يف هـ ــاغو أن تـ ــداد وتوبـ ــسر ترينيـ يـ

ــدو    ــن الـ ــسالح واألمـ ــزع الـ ــشأن نـ ــداوالت بـ ــصلني املـ يل املتـ
ندونيـسيا  إحنن نؤيد البيان الذي أدلت بـه        . باألسلحة التقليدية 

نيابة عن حركـة عـدم االحنيـاز، وبربـادوس نيابـة عـن اجلماعـة                
  .الكاريبية
إن مــا يتــصف بأمهيــة خاصــة لنــا مــسألة االجتــار غــري     

املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة وتــأثريه علــى 
فهذه املسألة بالتأكيـد ذات أمهيـة حامسـة         . أمن الدول وتنميتها  

وفيمــا تعمــل حكومــة ترينيــداد وتوبــاغو علــى . للــدول الناميــة
حتقيق خطتها اإلمنائيـة، بـات كـبح هـذا النـشاط غـري القـانوين                 

  .موضع تركيز متزايد لديها
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ويف ترينيـــداد وتوبـــاغو كمـــا يف العديـــد مـــن الـــدول    
ــصا     ــزى ت ــارييب، يع ــة البحــر الك ــال األخــرى يف منطق عد أعم

العنف يف السنوات األخرية بدرجـة كـبرية إىل تزايـد اسـتعمال           
ــة  ــتجني لألســلحة   . األســلحة غــري القانوني ــسنا من ــا ل ورغــم أنن

ــزءاً مـــن    ــا نتحمـــل جـ ــة، إال أننـ الـــصغرية أو األســـلحة اخلفيفـ
املــسؤولية عــن االجتــار هبــا ومــا يــنجم عــن ذلــك مــن عواقــب   

. ادية يف جمتمعاتنــااالقتــص - يــةجتماعوخيمــة علــى التنميــة اال 
ــشتركة        ــة م ــد دولي ــدم وجــود قواع ــاً إىل ع ــرده جزئي ــذا م وه

  .السترياد األسلحة التقليدية عموماً وتصديرها ونقلها
إن ترينيداد وتوباغو ملتزمـة بتحقيـق أهـدافها اإلمنائيـة             

وميكـن أن يعـزى بـطء       . اليت تشمل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       
ت املاضـية إىل ضـرورة إعـادة        التقدم الـذي أحرزنـاه يف الـسنوا       

ــسلبية هلــذه التجــارة      ــار ال ــة اآلث ــة مواجه ــا بغي ــه مواردن . توجي
لذلك، حنن نرحب جبميع املبادرات املتعـددة األطـراف الراميـة      

  .إىل التصدي للتحديات النامجة عن هذه املشكلة
 الـدول مـرة كـل سـنتني        اجتمـاع ومن هذه املبـادرات       

نـــع االجتـــار غـــري املـــشروع للنظـــر يف تنفيـــذ برنـــامج العمـــل مل
باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة جبميع جوانبه ومكافحتـه      

 املتحـدة يف    مـم والقضاء عليه، وكان قد انعقـد هنـا يف مقـر األ           
ونـود أن هننـئ ممثـل ليتوانيـا الـدائم           . يوليـه مـن هـذا العـام       /متوز

ــا أعمــال اال    ــيت أدار هب ــة ال ــى الطريق ــت  . جتمــاععل ــد عمل لق
، وكانـت  جتمـاع وباغو يف املكتب التـابع لـذلك اال   ترينيداد وت 

  .من بني الدول اليت قدمت تقارير وطنية وفقاً لربنامج العمل
وحنن ننظر إىل التعاون الدويل باعتباره تعاونـاً أساسـياً            

للقـــضاء علـــى االجتـــار غـــري املـــشروع باألســـلحة الـــصغرية       
ــرية   ــاجلرائم اخلطـ ــه بـ ــة وارتباطـ ــلحة اخلفيفـ ــد يف. واألسـ  ونريـ

الوقت نفسه أن نثين على عمل فريق اخلرباء احلكـوميني الـذي            
عّينــه األمــني العــام لدراســة جــدوى وضــع صــك شــامل ملــزم   
ــل     ــصدير ونقـ ــترياد وتـ ــشتركة السـ ــد مـ ــاً يتـــضمن قواعـ قانونـ

إن عمــل فريــق اخلــرباء هــذا مثلمــا ذكــره  . األســلحة التقليديــة
ــره    ــام يف تقري ــشكّل أساســاً ســل  ،)A/63/334(األمــني الع يماً  ي

للبنــاء عليــه فيمــا نعمــل معــاً علــى مــسألة التجــارة الدوليــة يف    
  .األسلحة التقليدية

ونعترب أيضاً أنه لصحيح جـداً الـرأي القائـل إن عامـل               
غياب قواعـد دوليـة مـشتركة لنقـل األسـلحة ثبـت إسـهامه يف           
ــة أمـــد الـــصراعات،    ــدوليني، وإطالـ هتديـــد الـــسلم واألمـــن الـ

  .تقويض التنمية املستدامةوتصاعد اجلرمية املنظمة، و
ــة وســوء اســتعماهلا       ــشار األســلحة التقليدي ــع انت إن من

ــددة األوجــه   ــسألة متع ــدابري    . م ــن الت ــة م فهــي تتطلــب جمموع
وقـد مت تنـاول     . ملعاجلة العرض والطلب املتعلقني هبذه األسلحة     

 الـذي عقـد يف أنتيغـوا وبربـودا يف           جتمـاع هذا األمر خالل اال   
ر حـــضرته حكومـــات إقليميـــة وقـــت ســـابق مـــن هـــذا الـــشه 

وتأثري العنف املسلح على التنميـة يف منطقـة         . وجمتمعات مدنية 
البحر الكارييب شكل جزءا ال يتجزأ من املناقشات، وترينيـداد         

 والـيت دعـت     جتمـاع وتوباغو تؤيد النتائج اليت خلص إليهـا اال       
إىل إجــراء مفاوضــات بــشأن إبــرام معاهــدة لتجــارة األســلحة   

 املتحـدة،   مـم نوناً وتتماشى مع مبادئ ميثاق األ     تكون ملزمة قا  
 القــانون الــدويل، ال ســيما القــانون الــدويل  أحكــامفــضالً عــن 
  . الدويلنساين والقانون اإلنسانحلقوق اإل
وترينيداد وتوبـاغو علـى اقتنـاع بـأن الوقـت قـد حـان                

 مـم وسـوف نظـل نعمـل مـع األ    . لعمل دويل يعاجل هذه املسألة 
ــر   ــاالت أخـ ــدة ووكـ ــات   املتحـ ــراف ومنظمـ ــددة األطـ ى متعـ

حكوميــة دوليــة واجملتمــع املــدين حلــل هــذه املــشكلة لــصاحل        
  .على الفقر مواطنينا، وتعزيز التنمية املستدامة والقضاء

أعطــي الكلمــة : )تكلــم باإلنكليزيــة(الــرئيس بالنيابــة   
ــرار     ــشروع القــــ ــرض مــــ ــي يعــــ ــسويد كــــ ــل الــــ اآلن ملمثــــ

)A/C.1/63/L.31.(  
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: )تكلــــم باإلنكليزيــــة() الــــسويد (الــــسيد هلغــــرين  
املعنــون ) A/C.1/63/L.31( يـشرفين أن أعــرض مــشروع القــرار 

اتفاقية حظر أو تقييد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة معينـة ميكـن              ”
، باختـصار اتفاقيـة     “اعتبارها مفرطة الـضرر أو عـشوائية األثـر        

إنين أشعر هـذا العـام بـاعتزاز خـاص ألنـين            . األسلحة التقليدية 
سم بلدي السويد فحسب، وإمنا بالنيابـة أيـضا         ال أفعل ذلك با   

ــها منــصب     ــدا واليونان،وقــد شــغل كــل من عــن األردن وهولن
ات الــيت عقــدهتا الــدول األعــضاء يف إطــار     جتماعــرئــيس اال

  .االتفاقية خالل العام املاضي
قيــــة األســــلحة التقليديــــة هــــو حظــــر إن هــــدف اتفا  

 الــيت تقييــد اســتعمال بعــض األنــواع احملــددة مــن األســلحة   أو
تسبب ضرراً مفرطاً أو معاناة ال لزوم هلـا للمحـاربني أو تـضر            

وتـشكل االتفاقيـة جـزءاً ضـروريا        . باملدنيني على حنو عشوائي   
. ال يتجــزأ مــن القــانون الــدويل املطبــق يف الــصراعات املــسلحة

وهـــي معـــدة لتـــوفري إطـــار جيـــري العمـــل ضـــمنه علـــى تلبيـــة  
وحنـن حباجــة  . التقليديــةية املتعلقــة باألسـلحة  نـسان الـشواغل اإل 

إىل أن تكون اتفاقية األسـلحة التقليديـة صـكاً حيويـاً يتـصدى              
وهـذا أمـر حيـوي      . ية العاجلـة املاثلـة أمامنـا      نـسان للتحديات اإل 

  .وهام على الدوام
تــضم اتفاقيــة األســلحة التقليديــة اليــوم مــا يزيــد علــى    
وباعتمــاد ومــن مث دخــول الربوتوكــول    .  دولــة طــرف ١٠٠

ز النفاذ، وهو الربوتوكـول املعـين بـاملتفجرات الـيت           اخلامس حي 
 ،٢٠٠٦نــوفمرب /ختلفهــا احلــروب، وذلــك يف تــشرين الثــاين    

 نــسايندللــت االتفاقيــة علــى أهنــا صــك حــي وهــام للقــانون اإل
إن عدد الدول األطـراف يف االتفاقيـة آخـذ يف التزايـد          . الدويل
ا يل بــأن وامسحــو. نــه ال يــزال يفتقــر إىل العــضوية العامليــةأبيــد 

أغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن األمل يف أن جتد البلـدان الـيت             
ن أمل تنضم بعد إىل االتفاقية أن من مصلحتها القيـام بـذلك، و   

تصبح طرفا يف االتفاقيـة وبروتوكوالهتـا، مبـا يف ذلـك التعـديل              
اهلام الذي وسع نطاق االتفاقية ليـشمل حـاالت الـصراع الـيت             

جيابيـة  لسياق، أرحب باألخبار اإل   هذا ا ويف  . ال صفة دولية هلا   
. املتعلقــة بالتــصديقات وهــو مــا ذكــره وفــد الواليــات املتحــدة

ســتمع إىل املزيــد مــن هــذه اإلعالنــات يف أوحيــدوين األمــل أن 
  .سياق املناقشات اجلارية

ــوم يهــدف إىل        ــذي أعرضــه الي ــرار ال ــشروع الق إن م
تقليديــة مــع مواصــلة اإلعــراب عــن التأييــد التفاقيــة األســلحة ال

 .تركيــز خــاص علــى الطــابع العــاملي لالتفاقيــة وبروتوكوالهتــا  
يــبني نــص مــشروع القــرار أيــضا العمــل اجلــاري يف إطــار        و

إنــه تعــبري عــن الــدعم . االتفاقيــة منــذ اختــاذ قــرار العــام املاضــي
.  الـدويل  نـساين لالتفاقية بوصفها صكاً من صكوك القانون اإل      

دول األعـضاء أنفـسها مبعاجلـة       ويتعني بطبيعة احلال أن تقوم الـ      
  .اهتا املقبلةاجتماعاملسائل املوضوعية يف 

يف اخلتــام، أود بالنيابــة عــن مجيــع مقــدمي مــشروع        
ــشروع       ــد م ــصادق يف أن يعتم ــا ال ــن أملن ــرب ع ــرار أن أع الق
القـــرار هـــذا، كأقرانـــه مـــن مـــشاريع القـــرارات يف الـــسنوات  

  .املاضية، بدون تصويت
لقـد  : )تكلمت باإلنكليزيـة  () أستراليا (السيدة ميالر   

أثبــــت العـــام املاضـــي أمهيتـــه بالنـــسبة إىل حتديـــد األســـلحة       
فبعــد ســنوات مــن تعثــر إحــراز تقــدم، شــهد العــام   . التقليديــة
ــة   .  خطــوة إىل األمــام ٢٠٠٨ ــاالعتزاز لتأدي وتــشعر أســتراليا ب

دور يف وضع اتفاقية جديدة تعىن بالذخائر العنقودية، وكفالـة          
ء داخل فريـق اخلـرباء احلكـوميني حـول معاهـدة            توافق يف اآلرا  

ــى      ــدويل علـ ــام الـ ــز االهتمـ ــادة تركيـ ــلحة، وإعـ ــارة األسـ لتجـ
هــذه اخلطــوات تــدلل  . األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة 

على أنه من املمكن بالتأكيد أن حيرز اجملتمع الـدويل تقـدماً يف             
مسائل أمنيـة صـعبة لـو التـزم عـدد كـاف مـن الـدول بتحقيـق                   

  .شترك مع االقتناع بأن الوقت قد حان للقيام بذلكهدف م
 دول يف   ١٠٧مايو مـن هـذه الـسنة، أظهـرت          /يف أيار   

دبلــن هــذا االلتــزام واعتمــدت اتفاقيــة جديــدة تعــىن بالــذخائر   
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فهـــي حتظـــر .  كـــبريإنـــساينهـــذه االتفاقيـــة إجنـــاز . العنقوديـــة
 تنـــشر عـــشوائيا عـــشرات أو مئـــات الـــذخائر العنقوديـــة الـــيت

 بالذخائر الصغرية الـيت لـيس لـديها قـدرة ذاتيـة علـى        يسمى ما
االنفجـــار والـــيت تـــشكل خطـــراً طويـــل األمـــد علـــى املـــدنيني 

هـا  أحكامو. األبرياء طوال سنوات بعد انتهاء األعمال العدائية 
املتطورة املتعلقة مبساعدة الضحايا ستعني الناجني من الـذخائر         

زالـة هـذه الـذخائر    هـا املتعلقـة بإ  أحكامالعنقودية وأسرهم، أما   
ــري     ــى تطهـ ــة علـ ــات احملليـ ــستعني اجملتمعـ ــساعدة فـ ــدمي املـ وبتقـ

وســتعمل االتفاقيــة كــذلك علــى محايــة . أراضــيها مــن التلــوث
ــاذ   . التعـــاون بـــني الـــدول يف عمليـــات حفـــظ الـــسالم واإلنفـ

وبوسع مجيع الدول املعنية هبذه العملية أن تكون فخـورة حقـاً            
ــا اآلن أن ت  ــا املـــشترك حنـــو  باجنازهـــا، وينبغـــي هلـ ــه عزمهـ وجـ

ــة       ــدر مــن التوقيعــات ودخــول االتفاقي ــى اكــرب ق ــشجيع عل الت
  .سريعاً حيز النفاذ والتطبيق الكامل

ويسرين أن أبلغ اللجنـة بـأن وزيـر خارجيـة أسـتراليا،               
ستيفان مسيث، أعلـن يف وقـت سـابق مـن اليـوم يف كـانبريا أن                 

فاقيـة عنـدما    أستراليا ستكون بني أوائل الدول املوقعة على االت       
/ يفـــتح بـــاب التوقيـــع عليهـــا يف أوســـلو أوائـــل كـــانون األول

وحنث مجيع الوفود على االنضمام إلينا وعلـى كفالـة          . ديسمرب
 نــساين اإلســراع يف تنفيــذ هــذه اإلضــافة القّيمــة لــصرحنا اإل      

  .وهليكل حتديد األسلحة
 املتحــدة ملكافحــة  مــمإن أســتراليا دعمــت مكتــب األ   

 الذخائر العنقودية يف لبنـان علـى مـدى العـام            األلغام بغية إزالة  
املاضي، وأعلن وزير اخلارجيـة مسيـث اليـوم أيـضاً أن أسـتراليا              

  .نساينستسهم إسهاما إضافيا يف هذا العمل احليوي اإل
ــى       ــرى علـ ــدة أخـ ــتراليا ودوالً عديـ ــني أن أسـ ويف حـ

استعداد لقبول احملظورات الـواردة يف االتفاقيـة اجلديـدة املعنيـة        
ذخائر العنقوديـــة، يبـــدو أن بعـــض املنـــتجني واملـــستعملني  بالـــ

لــذلك ســوف  . الرئيــسني ســيظلون خارجهــا علــى األرجــح    

نواصل بذل اجلهود يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسـلحة           
تقليدية معينة ميكن اعتبارهـا مفرطـة الـضرر أو عـشوائية األثـر              

رطني  مفيدة بشأن استعمال غـري املنخـ       أحكامبغية التوصل إىل    
  .يف عملية أوسلو للذخائر العنقودية

لقد شهدنا هذا العام، ويف هذه القاعة بالذات، حتوالً           
مــثرياً لإلعجــاب يف األحــداث املتــصلة بربنــامج العمــل املتعلــق  

 املـــشروع باألســـلحة الـــصغرية واألســـلحة  مبنـــع االجتـــار غـــري 
فبعــد خيبــة . اخلفيفــة جبميــع جوانبــه ومكافحتــه والقــضاء عليــه

 عملــت ،٢٠٠٦ل النامجــة عــن املــؤمتر االستعراضــي لعــام األمــ
وكانـت  . أستراليا وغريهـا جبـد إلعـادة تنـشيط برنـامج العمـل            

أستراليا أحد رؤساء عملية جنيـف املعنيـة باألسـلحة الـصغرية،      
 الذي تعقـده الـدول      جتماعفضالً عن فريقها العامل املعين باال     

 املتعلقـة   مرة كل سنتني، والـذي أسـفر عـن عـدد مـن األوراق             
  .بكيفية وضع برنامج العمل على املسار الصحيح

 جتمـاع وحنن رأينـا نتـائج حققتـها هـذه اجلهـود يف اال           
ات الــيت تعقــد مــرة كــل ســنتني، وهــو    جتماعــالثالــث مــن اال

وترحب أسـتراليا  . يوليه/ الذي عقدته الدول يف متوز  جتماعاال
ا ، مبـــا فيهـــجتمـــاعبالوثيقـــة اخلتاميـــة الـــصادرة عـــن ذلـــك اال

ــة واالقتراحــات      ــة الراهن ــدقيق للحال التوصــيف املوضــوعي وال
ــدماً   ــدة املتعلقــة بالــسري ق ــدة  . اجلدي ــة ذات فائ والوثيقــة اخلتامي

حقيقيـــة وملموســـة الســـتراليا يف التـــصدي النتـــشار هتديـــد      
ونود أن نـثين    . األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف منطقتنا     

ــواين لال  ــرئيس الليتـ ــى الـ ــاععلـ ــى جتمـ ــة  ، وعلـ ــته املثاليـ رئاسـ
ــه الشخــصي هلــذا       ــشاوراته املستفيــضة وتفاني ــتعداداته وم واس

ــى     . املوضــوع ــا عل ــوب أفريقي ــا وجن ــان وكولومبي ــئ الياب وهنن
قرارهـــا ذي األثـــر البعيـــد والنّيـــر املتعلـــق باألســـلحة الـــصغرية 

ــة   . واألســلحة اخلفيفــة فــالقرار يــبين حقــاً علــى الوثيقــة اخلتامي
ني، وميهـد الـسبيل أمـام النجـاح          الدول مرة كل سـنت     جتماعال

يف تنفيــذ برنــامج العمــل لــسنوات مقبلــة علــى الــصعد العامليــة   
  .واإلقليمية والوطنية
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إن ما شهدناه من تقدم ورؤيا إزاء الذخائر العنقوديـة            
واألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ضروري يف إطار أوسـع         

إىل حــد واملطلــوب . نطاقــا لربنــامج حتديــد األســلحة التقليديــة
كبري إبرام اتفاقية لتجارة األسـلحة بغيـة وقـف عمليـات النقـل              

 .غــري املــسؤول وغــري الــشرعي لألســلحة التقليديــة ومكوناهتــا  
 حتقـــق أن األطــراف  ومتعــددة  قانونــا  ملزمــة  ملعاهــدة  وميكــن 
 أفـضل  وتـدوين  إليهمـا،  احلاجـة  متـس  اللتني واملساءلة الشفافية

ــل يف املوجــودة املمارســات ــة ةاألســلح نق  حنــو علــى التقليدي
 اإلنــساين والقــانون اإلنــسان حلقــوق اإلســاءة ومنــع مــسؤول،
 وتكـــديس اإلرهـــابيني إىل األســـلحة نقـــل وعمليـــات الـــدويل
 القيــام ســياق ويف .االســتقرار زعزعــة إىل يــؤدي ممــا األســلحة
 أن الـصياغة  حمكمـة  األسـلحة  لتجارة معاهدة شأن من بذلك،
   .املشروعة للتجارة أكرب ضمانة أيضا توفر

 احلكــوميني اخلــرباء فريــق يف عــضوا كانــتأســتراليا و  
 نطـــاق لدراســـة ثـــالث دورات يف العـــام هـــذا اجتمـــع الـــذي

 ونرحـــب .األســـلحة لتجـــارة معاهـــدة وجـــدوى وبـــارامترات
 اآلراء، بتوافـق  احلكـوميني  اخلـرباء  فريـق  أصـدره  الذي بالتقرير

 للـدول  يـة الوطن األنظمـة  تكـون  أن بكفالة التوصية ذلك يف مبا
 والتوصـية  ممكنة، معايري أعلى ذات للمراقبة الداخلية وعملياهتا
  .املتحدة األمم إطار يف املسألة هذه يف النظر بزيادة

 اخلـــرباء فريـــق رئـــيس إىل هنـــا أيـــضا الفـــضل ويعـــود  
 أسـتراليا   ويـسر  .األرجنـتني  ممثـل  موريتان، السفري احلكوميني،

 جتـارة  مبعاهـدة  عـين امل القـرار  مـشروع  صـياغة  يف شـاركت  أهنا
 بـــاب تـــوحفم عامـــل فريـــق إنـــشاء يقتـــرح الـــذي األســـلحة،
 خطـوة  خيطـو  الدويل واجملتمع .وبعده ٢٠٠٩ عام يف العضوية

ــا إىل احليويــة اإلضــافة هــذه حتقيــق صــوب خطــوة بعــد  هيكلن
  .األمين صرحنا ىلإو األسلحة لتحديد

 شـامل  حل إجياد هدف بتحقيق ملتزمة أستراليا   وتظل  
 الــسابق الــرئيس وبــصفتنا .العامليــة األرضــية األلغــام ملــشكلة

 املـضادة  األلغام ونقل وإنتاج وتكديس استعمال حظر التفاقية
 الـرئيس  إىل سننـضم  األلغـام،  حظـر  اتفاقيـة  وتـدمريها، ألفراد  ل

 العــام هــذا عرضــنا يف سويــسرا املّعــني والــرئيس األردن احلــايل
 أن الوفـود  وتـذكر  .ماأللغـا  حظر باتفاقية املعين القرار ملشروع
 اللجنـة  يف مناقـشة  إلجـراء  فريقـا  املاضـية  الـسنة  قادتأستراليا  
 التوقيـع  بـاب  لفـتح  العاشـرة  الـسنوية  بالـذكرى  احتفاال األوىل
 أجنزتــه مبــا فخــورين نكــون أن مجيعــا وبوســعنا .االتفاقيــة علــى

 مـــساحات تطهـــري جـــرى فلقـــد .املاضـــي العقـــد يف االتفاقيـــة
 لغـم،  مليـون  ٤٠ على يزيد ما تدمري متو األراضي، من واسعة
 العمـل  إجنـاز  أن بيـد  .التراجـع  يف اجلدد الضحايا عدد واستمر
 كفالـة  االتفاقيـة  يف األعـضاء  الـدول  مجيـع  وعلى .بقريب ليس
 .لالتفاقيـة  وفقـا  بالتزاماهتا للوفاء وشفاف كامل بشكل العمل
 األطـراف  الـدول  اجتمـاع  يتناوهلـا  سـوف  رئيـسية  مـسألة  ومثة
ــلامل ــوفمرب/الثــاين تــشرين يف قب ــد طلبــات يف النظــر هــي ن  متدي

  .االتفاقية من ٥ باملادة عمال األلغام، إلزالة النهائي التاريخ
 بـذل  مواصـلة  علـى  املتـضررة  األطـراف  الـدول  وحنث  
 ٥ للمـــادة وفقـــا بالتزاماهتـــا والوفـــاء األلغـــام إلزالـــة جهودهـــا
ــا بأســرع ــسمح م ــه ت ــة بوصــفها ،أســترالياو .الظــروف ب  دول
ــسية ــة، رئي ــتعمل ماحن ــع س ــع م ــدول مجي ــة األطــراف ال  لكفال
 األمـر  ومتكامـل،  متفـانٍ  حنـو  علـى  األلغـام  إزالة عمل استمرار
 األرضــية األلغــام ضــحايا رزق مــورد حتــسني يواصــل الــذي

ــات ــا وحتقيــق املتفجــرات، مــن احلــروب وخملف  االتفاقيــة رؤي
  .فرادلأل املضادة األلغام من خالٍ عامل بإجياد

 والــذخائر األرضــية األلغــام الــدويل اجملتمــع حظــر قــدل  
 األســـلحة انتـــشار ملكافحـــة تنظيميــة  أطـــرا ووضـــع العنقوديــة 
 .التقليديــة األســلحة مــن وغريهــا اخلفيفــة واألســلحة الــصغرية

 يتــصل ومــا - الــسوداء الــسوق يف املوجــودة األســلحة أن بيــد
 وخـدمات  املـشروعة  غـري  السمـسرة  ذلك يف مبا أنشطة من هبا

ــاطة ــدد - الوسـ ــا هتـ ــشكل جهودنـ ــوم وتـ ــديا اليـ ــاهرة حتـ  لظـ
 قـانوين  غـري  حنـو  علـى  حتـاول  التجـارة  وهذه .املتنامية االنتشار
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ــادي ــة خــضوعها تف ــى للمراقب ــصعد عل ــة ال ــة الوطني  واإلقليمي
 وانتـشار  .الـدويل  للمجتمـع  متزايـدا  هتديـدا  وتشكل والدولية،
 خيلّـف  أن ميكنـه  املـشروعة  غـري  السمـسرة  طريـق  عن األسلحة
 وحيــازة الــصراعات، أمــد إطالــة ذلــك يف مبــا كــثرية، عواقــب
 وآثـارا  اإلرهـابيون،  فيهـا  مبـا  لألسلحة، الدول غري من أطراف
   .املستدامة التنمية على ضارة

 أقــــدمت االعتبــــار، يف األخطــــار هــــذه أخــــذ ومــــع  
 جديــد قــرار مــشروع عــرض علــىأســتراليا و كوريــا مجهوريــة
 الوقـت  حـان  ولقد .املشروعة غري السمسرة أنشطة منع بشأن
ــدرج كــي  جــدول يف شــامل حنــو علــى اهلامــة املــسألة هــذه ت

 مـــن كـــال يـــشمل القـــرار ومـــشروع .املتحـــدة األمـــم أعمـــال
 ويف الـــشامل الـــدمار أســـلحة يف املـــشروعة غـــري السمـــسرة
 .عمومـا  اخلطـري  النـشاط  هـذا  علـى  مركّـزا  التقليدية، األسلحة
ــةال عمليــات أن القــرار مــشروع ويؤكــد  السمــسرة علــى رقاب
ــا ونقــل املــشروعة التجــارة تعيــق أالّ ينبغــي  وهــو .التكنولوجي
 السمـسرة  ملنع وطنية تدابري واختاذ قوانني سن إىل الدول يدعو
ــشروعة غــري ــذ امل ــصلة ذات املعاهــدات وتنفي ــذا ال  كــامال تنفي

 أمـام  الـسبيل  وميهـد  واملبادرات، توالقرارا الصكوك وكذلك
 أجــرت لقــد .الــدويل الــصعيد علــى اعدةواملــس التعــاون تعزيــز

 يف قيمتــها أثبتــت مكثفــة مــشاورات القــرار مــشروع واضــعتا
 .اإلمكـان  قـدر  الـدول  مـن  واسـعة  طائفـة  ملـصاحل  تلبية صياغته
  .القرار مبشروع اللجنة هذه نوصي وحنن

 بفعـل  إنـسانية  كارثـة  منطقتـها  يف شهدت أستراليا   إن  
ــشار ــة األســلحة انت ــق أن األســلحة هــذه وبوســع .التقليدي  تعي
 وحنــن .خطــري حنــو علــى واالســتقرار األمــن هتــدد وأن التنميــة
ــة، األســلحة انتــشار لتهديــد بالتــصدي ملتــزمني نظــل  التقليدي
  .العام هذا الدويل اجملتمع خطاها اليت اهلامة اخلطوات فيها مبا

 يؤيـد  ):ةسـباني باإل تكلمت( )كوبا( جوردان السيدة  
 نيابـة  إندونيـسيا  ممثل به أدىل الذي يانالب التأييد متام كوبا وفد
  .االحنياز عدم حركة عن

 جيـري  وفتكـا  تطـورا  تـزداد  الـيت  التقليدية األسلحة إن  
ــا ــامل يف واســتعماهلا إنتاجه ــوم الع ــد .الي ــا وتزاي ــة قوهت  التدمريي
 احلربيــة واألعمــال .الــشامل الــدمار أســلحة إىل أقــرب جيعلــها
ــيت ــسنوات يف حــدثت ال ــ األخــرية ال ــذا اســتعمال أن تأثبت  ه

ــوع ــن الن ــؤدي األســلحة م ــد إىل ي ــة األضــرار مــن املزي  اجلانبي
   .األبرياء آلالف واملوت األذى ويسبب
 خلـل  هنـاك  االحنيـاز،  عـدم  حركة عنه أعربت ومثلما  

 بإنتـاج  يتعلـق  مـا  يف الناميـة  والبلـدان  املـصّنعة  البلدان بني كبري
 البلـدان  علـى  جيـب و .هبـا  واالجتـار  وحيازهتا التقليدية األسلحة
 واالجتـار  األسـلحة  هـذه  إنتاج كبري حد إىل ختفض أن املصّنعة

 ونـشعر  .واإلقليمـيني  الـدوليني  واألمـن  الـسلم  تعزيز بغرض هبا
ــالقلق  فئــات لــبعض املعطــاة األولويــة يف الواضــح اخللــل إزاء ب
 الـيت  املتطـورة  التقليديـة  األسـلحة  قبيـل  مـن  التقليدية، األسلحة
  .ضررا تتزايد

 عواقـب  ختلّف مشروع غري حنو على األسلحة وجتارة  
ــة وخيمــة  بلــدان مــن العديــد يف واقتــصادية وإنــسانية اجتماعي
 املـستدامة  والتنميـة  والـسالم  احليـاة  يف حقها يتعرض اليت العامل
ــديد خلطـــر ــة .شـ ــار علـــى القـــضاء وبغيـ  املـــشروع غـــري االجتـ

ــلحة ــلحة الـــصغرية باألسـ ــة واألسـ ــ املـــديني يف اخلفيفـ  بالقريـ
 أيــدت ولقــد .اجلذريــة ألســبابه نتــصدى أن علينــا واملتوســط،

 ومكافحـة  ملنـع  املتحدة األمم عمل برنامج تؤيد وستظل كوبا
 واألسـلحة  الـصغرية  باألسلحة املشروع غري االجتار واستئصال
ــة ــع اخلفيف ــذ .مظــاهره جبمي ــدنا ونفّ ــذا كــذلك بل  كــامال تنفي

 والتـدابري  ملبـادرات ا مـع  وتعاون تنفيذها، تعهد اليت االلتزامات
   .الربنامج يف الواردة العملية
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ــا وتــدافع    تــصنيع يف للــدول املــشروع احلــق عــن كوب
 تلبيــة اخلفيفــة واألســلحة الــصغرية األســلحة وحيــازة واســترياد
 ٥١ للمـادة  وفقا النفس عن املشروع ودفاعها األمنية ملتطلباهتا

 فعالـة  آليـة  وضـع  أيـضا  كوبـا  وتؤيـد  .املتحدة األمم ميثاق من
 ولقـد  .العمـل  لربنامج الكامل التنفيذ كفالة شأهنا من للمتابعة
 ومـع  .سـنوات  بـسبع  الربنـامج  اعتمـاد  بعـد  التقدم بعض أُحرز
 تنفيـذه  بغيـة  بـه  القيـام  يـتعني  الـذي  الكثري هناك يزال ال ذلك،
 الـــدويل الـــصعيد علـــى والتعـــاون واملـــساعدة .كـــامال تنفيـــذا
 التنفيـذ  صـوب  التحرك يف لدانالب جلميع حيوية بأمهية يتصفان
 .العمل لربنامج الكامل

 بقـرار  عمـال  املنشأ احلكوميني اخلرباء فريق عقد ولقد  
 فيهـا  شـارك  العـام  هـذا  عمل جلسات ٦١/٨٩ العامة اجلمعية
 اتفــاق إىل التوصــل مــن الفريــق هــذا يــتمكن ومل .كــويب خــبري
 دوليــة معــايري يــشمل قانونــا ملــزم صــك وضــع جــدوى علــى

 .ونقلـها  واسـتريادها  التقليدية األسلحة بتصدير تتعلق مشتركة
 اخلتــامي تقريــره يف شــدد اخلــرباء فريــق أن إبــراز األمهيــة ومــن
 ومنفتحــا متوازنـا  هنجـا  يتطلـب  املعقــد املوضـوع  هـذا  أن علـى 

 األمــم إطــار ضــمن خطــوة بعــد خطــوة تطبيقــه جيــري وشــفافا
 وبـا ك تؤكـد  الـسبب  هلـذا  .اآلراء توافـق  أسـاس  وعلى املتحدة
 إىل وتـدعو  املوضـوع،  هـذا  يف النظـر  مواصـلة  يف رغبتها جمددا
 نقـل  بعمليات املتعلقة املعقدة واملسألة .العملية هذه يف التشدد
 سـهلة،  حلـول  طريـق  عـن  معاجلتها ميكن ال التقليدية األسلحة

  .مبّسطة أو مسبقة صيغ باعتماد تسمح ال أهنا كما
 تقييـــد أو حظـــر اتفاقيـــة يف الطـــرف الدولـــة وكوبـــا،  
 الـضرر  مفرطـة  اعتبارهـا  ميكـن  معينـة  تقليديـة  أسلحة استعمال

 اإلنـــسانية الـــشواغل بالكامـــل تتـــشاطر األثـــر، عـــشوائية أو
ــتعمال املـــصاحبة املـــشروعة  املـــسؤول وغـــري العـــشوائي لالسـ
 جيـدا  املعـروف  مـن  وباملثـل،  .ألفـراد ل املضادة األرضية لأللغام
ــدنا أن كــذلك ــا بل ــئ م ــى يتعــرض فت ــود مخــسة مــدى عل  عق
ــسياسة ــة تتــصف ل ــد أقــوى مــن متواصــلني وعــدوان بعدائي  بل

 هـذا  عـن  االسـتغناء  كوبا على يتعذر لذلك، ونتيجة .عسكريا
 اإلقليميــة ســالمتها علــى احلفــاظ بــسبب األســلحة مــن النــوع
 بـه  املعتـرف  النفس عن الدفاع يف للحق وفقا أراضيها ووحدة

 طرفـا  دولـة  ليـست  كوبـا  فـإن  لذلك، .املتحدة األمم ميثاق يف
ــة يف ــر اتفاقيـ ــتعمال حظـ ــزين اسـ ــاج وختـ ــل وإنتـ ــام ونقـ  األلغـ

  .وتدمريها لألفراد املضادة األرضية
وســوف نواصــل تأييــدنا الكامــل جلميــع اجلهــود الــيت     

ية واملـسائل   نـسان حتافظ على التوازن الضروري بني املـسائل اإل       
ــة ــي  األمني ــيت ترم ــة، وال ــة علــ   إىل  الوطني ــار الفظيع ــة اآلث ى إزال

املـــدنيني وعلـــى االقتـــصاد يف العديـــد مـــن البلـــدان بـــسبب       
ية املـضادة   رضـ  األ لغـام االستعمال العشوائي وغـري املـسؤول لأل      

وحتث كوبا مجيع الدول اليت بوسـعها أن تفعـل ذلـك            . فرادلأل
ــة واإل    ــة والتقنيـ ــساعدة املاليـ ــوفري املـ ــى تـ ــسانعلـ ــة نـ ية املطلوبـ

يـل الـضحايا اجتماعيـا     ، وتوفري إعادة تأه   لغاملعمليات إزالة األ  
  .واقتصاديا
يؤيـد  ): تكلـم باإلنكليزيـة   ( )إندونيسيا (السيد أدجي   

وفــد بلــدي بيــان حركــة عــدم االحنيــاز الــذي أدىل بــه وفــدي   
أمــس، ويــود بــصفته الوطنيــة أن يغتــنم هــذه الفرصــة لــإلدالء    

 سـلحة  الـصغرية واأل   سـلحة ببيان يتناول أربـع مـسائل وهـي األ        
ــة معاهــد  ــة  ســلحةة جتــارة األاخلفيفــة، وعملي ــة املعني ، واالتفاقي
 فـراد  املـضادة لأل   لغـام  ونقـل األ   إنتـاج حبظر اسـتعمال وختـزين و     

ــدمريها  ــر األ -وتــ ــة حظــ ــام اتفاقيــ ــذخائر  - لغــ ــة الــ  واتفاقيــ
  . العنقودية
ــه األ     ــذي ختلف ــر ال ــصغرية واألســلحةإن األث ــلحة ال  س

 علـى   سيما الاخلفيفة مل يكن أبدا صغريا أو خفيفا بأي حال،          
وحنـن نـشهد   . اجملتمعات احمللية والبلدان اليت تتعرض ألضرارها   

ــدرة هــذه األ   ــرارا وتكــرارا ق ــاة   ســلحةم ــسبب باملعان ــى الت  عل
وسـوف  . االقتـصادية  - ية وبإعاقـة التنميـة االجتماعيـة      نساناإل

ــاة   ــاس العــيش يف خــوف ومعان ــع   إىل يــستمر الن أن يعمــل مجي
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لربنـامج العمـل ملنـع      أعضاء اجملتمع الدويل على التنفيـذ الفعـال         
 اخلفيفــة ســلحة الــصغرية واألســلحةاالجتــار غــري املــشروع باأل 

  .جبميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه
 ســـلحة الـــصغرية واألســـلحةوالواضـــح أن أخطـــار األ  

اخلفيفــة غــري املــشروعة ال ميكــن أن تواجههــا فــرادى الــدول،   
ؤيــد لــذلك، ت. ي والــدويل هلــذه املــسألةقليمــنظــرا للبعــدين اإل

 أمهيــةإندونيــسيا جمــددا صــالحية برنــامج العمــل وتــشدد علــى  
االستمرار يف تنفيذه الكامل، فـضال عـن تنفيـذ الـصك الـدويل              

ونرحب باالجتمـاع الثالـث الـذي عقـد يف نيويـورك            . للتعقب
ففـي  . هذا العام، وهو االجتماع الـذي يعقـد مـرة كـل سـنتني          

يــة قليمإل الــُنهج اأمهيــةذلــك االجتمــاع، شــددت الــدول علــى 
  . وأبرزت دعمها لالجتماعات املقبلة على ذلك املستوى

ويف ســـياق عمليـــة برنـــامج العمـــل، ســـوف تواصـــل    
ــع   ــسيا العمــل م ــن بلــدان يف     األمــم إندوني املتحــدة، فــضال ع

ــة جنــوب       ــات يف منطق ــذه االجتماع ــد ه ــسري عق ــة، لتي املنطق
ويف مـا يتعلـق بربنـامج العمـل، حنـن نؤيـد إنـشاء               . شرقي آسيا 

الـربط بـني االحتياجـات واملـوارد بغيـة           إىل   ر مشترك يرمي  إطا
ويف هــذا الــسياق، نرحــب   . تعزيــز القــدرة التنفيذيــة للــدول   

املتحدة لنظـام دعـم تنفيـذ برنـامج العمـل، فـضال        األمم  بإنشاء
املتحـدة ألحبـاث نـزع الـسالح هبـدف           األمم   عن مبادرة معهد  

  . واردوضع قاعدة بيانات للمواءمة بني االحتياجات وامل
ويف حني يؤيد وفد بلدي تلـك التـدابري العمليـة، فهـو               

 املـشروعة للـدول     األمنيـة يرى أيضا أن االحتياجات الدفاعية و     
ــدفاع عــن   . ينبغــي مراعاهتــا دومــا  واحلــق األصــيل للفــرد يف ال

ــا للمــادة      ــا وفق ــنفس مجاعي ــدفاع عــن ال ــنفس أو ال  مــن ٥١ال
يف احلفـاظ علـى     املتحدة، مبا يف ذلك حـق الـدول          األمم   ميثاق

 يــة، ينبغــي أالّ يــسقط ضــحية جهودنــا الراميــة قليمســالمتها اإل
واحلقـوق  .  الـصغرية يف األيـدي اآلمثـة       سـلحة منع وقوع األ  إىل  

 ســــلحةاملــــشروعة للــــدول الــــسيادية يف حيــــازة وامــــتالك األ

ــصغرية ــلحةواأل الــ ــة بــــني   ســ ــات التجاريــ ــة، والعالقــ  اخلفيفــ
ينبغـي بالتأكيـد احلفـاظ       سـلحة احلكومات يف ما يتعلق هبذه األ     

  . عليها
إنـشاء قواعـد دوليــة    إىل إننـا نرحـب بالعمليـة املفـضية      

  التقليديـة يف إطـار     سـلحة مشتركة السـترياد وتـصدير ونقـل األ       
ووفـد بلـدي مـرن ومنفـتح إزاء النظـر يف إبـرام              . املتحدةاألمم  

 سـلحة معاهدة تفرض الرقابـة علـى تـصدير واسـترياد ونقـل األ            
 مينـع كيانـات غـري مـسؤولة مـن حيازهتـا، شـرط               التقليدية، ممـا  

يعيق ذلك عمليات النقل املشروعة بني احلكومات للـدفاع          أالّ
ــة االحتياجــات     ــنفس ولتلبي ــن ال ــةع ــاوض  . األمني ــي التف وينبغ

بــشأن هــذه القواعــد الدوليــة املــشتركة علــى صــعيد متعــدد        
، وينبغي مراعاة اآلراء والـشواغل ألكـرب عـدد ممكـن            طرافاأل

دول، مبـا يف ذلـك البلـدان الناميـة الـيت غالبـا مـا تـستورد             من ال 
  .سلحةهذه األ

ــيت حبثــت        ــق اخلــرباء احلكــوميني ال ــة فري وعقــب عملي
ــرام معاهــدة لتجــارة األ    ــإن ســلحةجــدوى وآفــاق وأُطــر إب ، ف

ــرام معاهــدة       ــشأن إب ــام ب ــذي أُعــد هــذا الع ــرار ال مــشروع الق
ب  يطلـــب إنـــشاء فريـــق عامـــل مفتـــوح بـــاســـلحةلتجـــارة األ
ونعتقــد أن هــذا يتماشــى مــع هنجنــا القــائم علــى       . العــضوية

املــشاركة يف الفريــق   إىل وحنــن نتطلــع . الــشمولية والــشفافية 
العامــل املفتــوح بــاب العــضوية، وحنــث الــدول األعــضاء علــى  
اغتنام هذه الفرصة للقيام بالشيء نفسه واإلعراب عـن آرائهـا           

  .بفعالية
ــا يف اتفا    ــسيا طرفـ ــبحت إندونيـ ــد أصـ ــر ولقـ ــة حظـ قيـ

، أي العـــام املاضـــي ٢٠٠٧ يف عـــام فـــراد املـــضادة لأللغـــاماأل
وعقــب ذلــك، بــدأت إندونيــسيا فــورا تنفيــذ التزامهــا . حتديــدا

حــــسبما تقتــــضيه االتفاقيــــة، خاصــــة يف مــــا يتعلــــق بتــــدمري  
 مــن عمليــة التــدمري األوىلويــسرنا القــول إن املرحلــة .املخــزون

دونا أمـل وطيـد أن     وحيـ . فرباير من هذا العـام    /انتهت يف شباط  
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 يف  سـيما  التلحق بنا بلدان أخرى ما زالت خـارج االتفاقيـة،           
منطقــة جنــوب شــرقي آســيا، الــيت تعتــرب إحــدى أكثــر املنــاطق  

  .  يف العامللغاماملتضررة من األ
وبغيــة تيــسري تنفيــذ االتفاقيــة والتــشجيع علــى طابعهــا    

 يف  سـتراليا، كت إندونيسيا وكندا، مبساعدة مـن أ      العاملي، شار 
 ٢٠٠٨فربايـر  /يـة يف بـايل يف شـباط     إقليماستضافة حلقة عمـل     

ــة حظــر األ   ــذ اتفاقي ــشأن تنفي ــامب ــضادة لأللغ ــراد امل  وإضــفاء ف
 من غـري الـدول    طرافوحنن ندرك أن األ   . الطابع العاملي عليها  

الـبعض  . إجيـايب  هامة ويتعني مشاركتها علـى حنـو         أطرافهي  
ــضم     ــدى انـ ــربى لـ ــديات كـ ــد حتـ ــون بالتأكيـ  إىل امهميواجهـ

لـــذلك، فـــإن التعـــاون الـــدويل النـــشط أمـــر حـــسم . االتفاقيـــة
، لــيس لتنفيــذ االتفاقيــة فحــسب، وإمنــا أيــضا للجهــود  مهيــةاأل

  .إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية بشكل فعال إىل الرامية
إن استعمال الذخائر العنقودية أحلق باملـدنيني أضـرارا            

ــسنوات األربعــني    ــا يف ال ــذر قبوهل ــأدى يتع ــل  إىل املاضــية، ف قت
لقــد . وجــرح آالف النــاس وســّبب املعانــاة علــى نطــاق واســع

ية كارثيـــة وأن هـــذه الـــذخائر إنـــسانثبـــت أن هنـــاك عواقـــب 
. تــسبب دمــارا عــشوائيا خــالل الــصراع وبعــده ألمــد طويــل   

 دولــة بــإجراء ١٠٠ قيــام أكثــر مــن إجيــايبونــرى إذا أنــه ألمــر 
لـذخائر العنقوديـة، وذلـك يف       حاسم واعتماد االتفاقية املعنية با    

ــددبلــن ب ــارأيرلن  بغــرض إهنــاء عقــود مــن   ٢٠٠٨مــايو /ا يف أي
  .ية بسبب هذه الذخائرنسانالبؤس واملعاناة اإل

ومقارنة مبناطق أخرى، تعاين منطقتنا، منطقة جنـوب          
شــرقي آســيا، بــسبب أخطــر وأوســع تلــوث نتيجــة اســتعمال    

زم مجيــع بلــدان ومــن الــسخرية أنــه مل تلتــ . الــذخائر العنقوديــة
 القـصوى مبكـان أن   مهيـة لذلك، من األ. املنطقة بدعم االتفاقية 

ــضمام   ــدان لالن ــروج البل ــة   إىل ت ــى صــعيد املنطق ــة عل . االتفاقي
ي املعين بالذخائر العنقوديـة يف      قليموحنن نرحب باالجتماع اإل   

ــة الو ســبوعجنــوب شــرقي آســيا املنعقــد هــذا األ    يف مجهوري

أمــل أن يظهــر قــدر أكــرب مــن اإلرادة  ون. راطيــة الــشعبيةقالدمي
ــع   ــسياسية يف هــذا االجتمــاع اهلــام، ونتطل ــائج   إىل ال ــق نت حتقي

وحنن كذلك حنث الدول علـى توقيـع اتفاقيـة الـذخائر            . يةإجياب
العنقودية اليت سـيفتح بـاب التوقيـع عليهـا يف أوسـلو بـالنرويج               

ديــسمرب مــن هــذا العــام، ونأمــل أن تــصّدق   /األوليف كــانون 
  .أيضا فيما بعدعليها 

): تكلمـت باإلنكليزيـة   ( )موزامبيق (السيدة غوستافا   
ــم للمــرة    ــين أتكل ــا أن ــة   األوىلمب ــدورة احلالي ــاء ال ــة أثن  يف اللجن

املـتكلمني الـسابقني     إىل   للجمعية العامة، امسحوا يل بأن أنـضم      
وأعـرب عـن    . يف هتنئة الرئيس على انتخابه لرئاسة هذه اللجنة       

  .ملكتب اآلخرينهتانئي أيضا ألعضاء ا
يؤيد وفد بلدي البيـان الـذي أدىل بـه ممثـل إندونيـسيا                

  .يابة عن حركة عدم االحنيازن
ــ األلغــــامإن إزالــــة األ   ية والقــــضاء التــــام عليهــــا رضــ

والنجاح يف إخـالء كوكبنـا      . أولوية حلكومة موزامبيق   زاال ما
 اخلطرية والعشوائية يقتضي التزاما مـن مجيـع         سلحةمن هذه األ  
ــدويل   أصــحاب ــوطين وال ــصعيدين ال ــى ال ــا .  املــصلحة عل فوفق

ــا لغـــم يف موزامبيـــق علـــى مـــدى    ألرقـــام رمسيـــة، ُزرع مليونـ
ــا  . ١٩٩٢عامــا مــن احلــرب الــيت انتــهت عــام    ١٦ ورغــم أنن

، لغـام بذلنا قـصارى جهـدنا عـن طريـق خطـة عملنـا إلزالـة األ               
ية ال تـــزال متثّـــل حتـــديا خطـــريا جلهـــود رضـــ األلغـــامأن األ إال

  .التنمية
ية رضــ األلغــام األمــا زالــتوحــىت فيمــا أتكلــم اليــوم،   

 علـى حـد سـواء، وتبقـي الـصغار بعيـداً             طفالقتل الكبار واأل  ت
ــا     ــوم عليهـ ــايل األســـس الـــيت يقـ ــهم، وتعيـــق بالتـ عـــن مدارسـ

 ،وبغية مواجهة هـذه املـسألة ذات األمهيـة القـصوى          . االقتصاد
ىل  إتــشارك حكومــة بلــدي مــشاركة وثيقــة يف اجلهــود الراميــة

 فــضال عــن تــوفري اخلــربة لغــام، األزالــةحتقيــق أهــداف بلــدنا إل
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التقنية واملـوارد املاليـة الكافيـة امتثـاال التفاقيـة حظـر اسـتعمال               
   . املضادة لألفراد وتدمريهالغاموختزين وإنتاج ونقل األ

 ، منطقـة  ٥٤١ظهـر أن    ولقد أجنزت احلكومة مسحاً أ      
، لغـام اطق امللوثـة باأل   توازي أكثر من مليوين متر مربع مـن املنـ         

ــسرعة    إىل حباجــة ــه ال ــى وج ــري عل ــذلك، متــت    .تطه نتيجــة ل
 بني عـامي    لغام األ زالةاملوافقة مؤخرا على خطة عمل وطنية إل      

ــى األ  ٢٠١٢ و ٢٠٠٨ ــضاء عل ــة الق ــام هبــدف كفال ــع لغ  ومن
ــاطق      ــات يف املنـ ــع املعلومـ ــق مجـ ــن طريـ ــوادث عـ ــصول حـ حـ

ــضررة باأل ــاماملت ــن   فاخلطــة، وهــي  .يةرضــ األلغ ــضا جــزء م  أي
ديـــارهم  إىل جهـــود احلكومـــة لكفالـــة العـــودة اآلمنـــة للنـــاس 

ــصادية،       ــة واالقت ــشطة االجتماعي ــتئناف األن ــن اس ــهم م ومتكين
ضـمان إحـراز تقـدم ثابـت يف          إىل   يف ذلـك الزراعـة، ترمـي       مبا

ــةأنــشطة  ــة    لغــام ع األإزال ــة حري ــة كفال لــى وجــه العمــوم، بغي
  . حناء البلدحركة الناس والبضائع بأمان يف مجيع أ

ورغم التقدم احملـرز حـىت اآلن، مـن املتوقـع أن يواجـه                
البلد على األرجح قيودا تعيق عملية تنفيـذ اخلطـة، ومـرد هـذا              

ــة   إىل أساســا ــذلك، يظــل   .عــدم وجــود مــوارد مالي ــا ل وحتقيق
اســتمرار الــدعم مــن اجملتمــع الــدويل علــى أمهيتــه، ال ســيما يف  

  قـدمت موزامبيـق    ،عـضاء وكمـا يعلـم األ     .هذه الفتـرة احلرجـة    
 والتوعيـــة خبطرهـــا لغـــام األإزالـــةاللجنـــة الدائمـــة املعنيـــة بإىل 

للموافقــة علــى متديــد فتــرة     وتكنولوجيــات مكافحتــها طلبــاً  
ــام    ــىت عـ ــل حـ ــادة  ٢٠١٤العمـ ــا للمـ ــة ٥ وفقـ ــن االتفاقيـ  . مـ

ــا ــدعو ومم ــار     إىل ي ــب بانتظ ــي الترحي ــب لق ــشجيع أن الطل الت
املنـاطق املـشار     إىل   االنتبـاه  بشأن ضـرورة     سيما الالتوصيات،  

، فــضال عــن إعــادة جتديــد قــوة العمــل   لغــامإليهــا املوبــوءة باأل
  .لغام األإزالةاملعنية بعملية 

يوليه من هذا العام،    / متوز ٤يونيه و   / حزيران ٢٣ويف    
ــا يف      ــاونني معه ــشركاء املتع ــع ال ــا م ــة اجتماع عقــدت احلكوم

 .يـذ اخلطـة    هبـدف حبـث اسـتراتيجية تنف       لغـام خطة مكافحـة األ   

ــة حامســة        ــر مبرحل ــا من ــا أنن ــدنا االجتمــاع إدراكــا من ــد عق ولق
سياســياً واقتــصاديا علــى حــد ســواء، مــع مراعــاة احلــد الــزمين  

   . التنسيق بغية جناحهاأعمالتضافر  إىل واحلاجة
 إىل  وأود أن أناشد الدول األعضاء اليت مل تنـضم بعـد            

هـذا الـصك    اتفاقية أوتاوا أن تفعـل ذلـك بغيـة حتقيـق أهـداف              
فيذ خطـة   تن إىل   وندعو كذلك . اهلام من صكوك نزع السالح    

 حيــث التزمــت دول  ٢٠٠٩-٢٠٠٥عمــل نــريويب لألعــوام   
أعــضاء بعــدم ادخــار أي جهــد ملواجهــة التحــديات املمثلــة يف  

 املكدسـة  لغـام إضفاء الطابع العـاملي علـى االتفاقيـة، وتـدمري األ     
 ومــساعدة لغــامباأل وتطهــري املنــاطق املوبــوءة ،املــضادة لألفــراد

  .الضحايا
 تــود موزامبيــق أن تؤكــد جمــددا التزامهــا     ،يف اخلتــام  

القــضاء علــى اجلــوع  إىل بأهــداف اتفاقيــة أوتــاوا فيمــا نــسعى 
  . والفقر وكفالة حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة يف بلدنا

 :)ةنكليزيـ تكلـم باإل  ) (تايلند (كواتانا السيد سريسو   
ندونيسيا نيابـة عـن     إالذي أدىل به أمس ممثل      تؤيد تايلند البيان    
  .حركة عدم االحنياز

إن االنتـــــشار غـــــري املـــــشروع لألســـــلحة الـــــصغرية    
واألســلحة اخلفيفــة وســوء اســتعماهلا يــشكل هتديــدا خطــريا       

ــا ال ينفـــصم  ،للـــسلم واألمـــن والتنميـــة   إذ أنـــه يـــرتبط ارتباطـ
 ،بــــاجلرائم عــــرب احلــــدود الوطنيــــة، واالجتــــار باملخــــدرات     

ــسان،   واإل ــوق اإلن ــهاكات حق ــرضرهــاب، وانت ــسائل ويع  امل
والتهديـد   .اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية لعواقـب مـدمرة      

الناجم عن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة غـري املـشروعة          
هتديد حقيقي وثابت يف البلـدان واجملتمعـات احملليـة الـيت تعـاين              

 .حكـم القـانون   عن انعدام    فضال   من ظروف التخلف اإلمنائي   
 وحجبــها بــسهولة، واخنفــاض  ،فوجــود هــذه األســلحة بــوفرة 

ــصابات      ــدى العـ ــضلة لـ ــها مفـ ــور جتعلـ ــها أمـ ــعارها ومتانتـ أسـ
ومـــرتكيب اجلـــرائم املنظمـــة واجلماعـــات املـــسلحة الـــيت توقـــع 
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واملـــشاكل املـــصاحبة  .اجملتمعـــات احملليـــة الفقـــرية فريـــسة هلـــا 
سـلحة اخلفيفــة  لالنتـشار غـري املـشروع لألســلحة الـصغرية واأل    

ــدان الفقــرية      ــى البل ــرك أثرهــا عل ــة وتت تتخطــى احلــدود الوطني
وانتشار األسـلحة الـصغرية واألسـلحة        .والغنية على حد سواء   

ــذل جهــود       ــا ب ــضي من ــشروعة حتــٍد عــاملي يقت ــة غــري امل اخلفيف
   .مجاعية ملواجهته بطريقة شاملة

 املتحـدة ملنـع االجتـار       مـم وتؤيد تايلند برنامج عمل األ      
ــ ــع    غ ــة جبمي ــصغرية واألســلحة اخلفيف ري املــشروع باألســلحة ال

وحنــن نــرى هــذا الربنــامج  .جوانبــه ومكافحتــه والقــضاء عليــه
بوصــفه تتوجيــا للجهــود الدوليــة واإلرادة الــسياسية ملواجهــة      

 .حتــدي األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة غــري املــشروعة  
 مــن  املتحــدة مــن شــأنه أن خيفــفمــموتنفيــذ برنــامج عمــل األ

ــذه األســلحة        ــوء اســتعمال ه ــن س ــشرية النامجــة ع ــاة الب املعان
  . الفتاكة

ذلك، تلتزم تايلند بالصك الدويل للتعقـب،    إىل   إضافة  
والــصك الــدويل لــتمكني الــدول مــن الكــشف عــن األســلحة    
الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة غـري املـشروعة وتعقبـها يف الوقـت              

ولية الرئيسية لوسم   املناسب وبطريقة موثوق هبا، والقواعد الد     
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، فـضال عـن احلفـاظ علـى            
ــدويل      ــصك ال ــهجي لألســلحة املوســومة يف إطــار ال ســجل من
للتعقب، والتـدابري احلميـدة لتحديـد خطـوط اإلمـداد وحتـسني             
ــري       ــة غـ ــلحة اخلفيفـ ــصغرية واألسـ ــلحة الـ ــب األسـ ــل تعقـ عمـ

 على كـل الـصعد بغيـة        وتؤيد تايلند اجلهود املبذولة   . املشروعة
  . التنفيذ الفعال للصك الدويل للتعقب على حنو ملموس

لقد انعقـد هـذا العـام االجتمـاع الثالـث الـذي تعقـده                 
 مــمالــدول مــرة كــل ســنتني للنظــر يف تنفيــذ برنــامج عمــل األ  

وحنن نرحـب بـأن االجتمـاع الثالـث هـذا أسـفر عـن               . املتحدة
ــز املبــ    ادرات اهلامــة يف وثيقــة موضــوعية ترســي األســاس لتعزي

وتالحـظ تايلنـد مـع التقـدير        .  املتحدة ممإطار برنامج عمل األ   

 املتحـدة يف مـا يتعلـق        ممعملية املتابعة اجلارية لربنامج عمل األ     
مبنع ومكافحـة السمـسرة غـري املـشروعة يف األسـلحة الـصغرية            

عـــالوة علـــى ذلـــك، تقـــدر تايلنـــد دور  . واألســـلحة اخلفيفـــة
ــسالح ومعهــد األ  املتحــدة لــش مــممكتــب األ  مــمؤون نــزع ال

تنفيـذ خطـة    املتحدة ألحباث نزع السالح يف وضع نظام لدعم   
العمل، مبا يف ذلك قاعـدة بيانـات للمواءمـة بـني االحتياجـات              
ــني       ــال ب ــز التواصــل الفع ــسهم يف تعزي ــذي ي ــر ال ــوارد األم وامل
الدول اليت تطلب أو تقدم املساعدة دعماً لتنفيذ برنامج عمـل           

  . دة املتحمماأل
وعلى غرار االنتشار غري املـشروع لألسـلحة الـصغرية            

ية تــدمر احليــاة وتعيــق رضــ األلغــامواألســلحة اخلفيفــة، فــإن األ
ــة ــام    . التنمي ــدويل ع ــع ال ــذلك، اصــطف اجملتم  حتــت ١٩٩٧ل

 لغــاممظلــة اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتكــديس وإنتــاج ونقــل األ
ــاوا، هبــدف    ــةاملــضادة لألفــراد وتــدمريها، اتفاقيــة أوت  آفــة إزال

وتعلــق تايلنــد أمهيــة كــربى  . ىل األبــدإية مــرة ورضــ األلغــاماأل
ــة      ــسياسة اخلارجي ــدأ اإلنــساين الــذي يــشكل حمــور ال علــى املب

إن تعلقنا باملبدأ اإلنساين أوحى لتايلند بأن توقـع علـى     . لتايلند
  . اتفاقية أوتاوا يف اليوم األول من فتح باب التوقيع عليها

ــد التز    ــزم تايلن ــواردة يف    وتلت ــدات ال ــامالً بالتعه ــاً ك ام
االتفاقية، وهي تـضطلع بـدور نـشط منـذ البدايـة، علـى سـبيل                

 يف  طـراف املثال، يف استـضافتها االجتمـاع اخلـامس للـدول األ          
وترحـــب تايلنـــد . ٢٠٠٣ عـــام لغـــاماتفاقيـــة أوتـــاوا حلظـــر األ

 يف  طـراف بالنتيجة اليت خلص إليها االجتماع الثامن للدول األ       
ــة ــذياالتفاقيـ ــاين  ، الـ ــشرين الثـ ــد يف األردن يف تـ ــوفمرب /عقـ نـ
االتفاقيــة األمــر  إىل الواونرحــب كــذلك بانــضمام بــ . املاضــي

  . دولة١٥٦ إىل  فيهاطرافالذي زاد عدد الدول األ
والواقــع أن تايلنــد تعلــق أمهيــة كــربى علــى أن تــصبح   

االجتمـــاع التاســـع  إىل ونتطلـــع. االتفاقيـــة ذات طـــابع عـــاملي
ــدول   ــل لل ــسرا   طــرافاألاملقب ــذي ســينعقد يف جنيــف بسوي  ال
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الــشهر القــادم، حيــث حتــضره تايلنــد بــصفة مقــرر مــشارك يف  
وبـسبب التزامنـا باملبـدأ      . جلنة مساعدة الضحايا وفقاً لالتفاقيـة     

اإلنـــــساين، فـــــإن مـــــساعدة الـــــضحايا مـــــسألة ضـــــرورية      
 مــن االتفاقيــة، ٦ونــشدد تــشديداً كــبرياً علــى املــادة    .لتايلنــد

  .يتعلق بعملية إعادة التأهيلخاصة يف ما 
إن االلتزام بتدمري األلغام املضادة لألفـراد كمـا نـصت             

 من االتفاقية، ميثل أولوية بالنـسبة حلكومـة مملكـة           ٥عليه املادة   
 يف املائة من جممـوع      ٦٣وقد عملت تايلند على تطهري      . تايلند

ويف هـذا العـام خصـصت       . املناطق املشكوك بوجود ألغام فيها    
ــغ احلكومــ ــت، أي حنــو  ١,٤ة مبل ــون ب ــون دوالر ٤١ بلي  ملي

  .إلمتام مهمة إزالة األلغام يف أراضي تايلند
ــاوا       ــة أوتــ ــا يف اتفاقيــ ــد طرفــ ــبحت تايلنــ ــذ أصــ ومنــ

إن . تستخدم قط أي ألغام مضادة لألفراد ألي غرض كـان          مل
جهودنا من أجل مكافحة األلغـام مـا برحـت ناجحـة جـدا يف               

لـذلك  .  نامجـة عـن األلغـام      منع وقوع وفيات وجـراح جديـدة      
ننظــر بــصدمة ودهــشة ملــا حــدث منــذ أســبوعني فقــط، حيــث 
داس اثنان مـن أفـراد اجلـيش علـى ألغـام مـضادة لألفـراد بينمـا                  
كانــا يقومــان بأعمــال الدوريــة العاديــة علــى طريــق يف منطقــة  

ــو ــد      ف ــة مــن احلــدود مــع بل ــد القريب مــا كهــو يف أراضــي تايلن
ــرجالن ســاقي  . جمــاور وتعتــرب . هما جــراء احلــادث وقــد فقــد ال

تايلنــد هــذا احلــادث مــصدر قلــق خطــري ألن الــسكان املــدنيني  
ــشكل خــاص        ــق ب ــذا الطري ــى ه ــة عل ــصورة منتظم ــسريون ب ي

  .ويفهمون أنه خال من األلغام
وسرعان ما أثار احلادث شـكوكا حـو مزيلـي األلغـام              

وبناء على حتقيقات قام هبـا مركـز إزالـة          . التايلنديني يف املنطقة  
أللغام يف تايلند ومنظمة ميكونغ غـري احلكوميـة اإلنـسانية، مت            ا

ــق     ــى نفــس الطري ــام أخــرى عل ــة ألغ ــشاف أربع وخلــص . اكت
التحقيق إىل نتيجة مؤداها أن هذه األلغـام كانـت قـد ُوضـعت      

وإن األلغـــام مـــن . مـــؤخرا واســـتهدفت إحلـــاق األذى باملـــارة

مـــن وأن .  كانـــت يف حالـــة ممتـــازة تقريبـــا٢ -يب م م  طـــراز
ــة لأللغــام      ــه أكــرب مــن القــوة االعتيادي ــها كانــت قوت تفجــر من

لذلك بوسـعنا القـول بثقـة إن هـذه مل تكـن مـن بقايـا                 . القدمية
ــة   ــرب يف املنطقــ ــية للحــ ــة املاضــ ــود الثالثــ ــا  . العقــ ــن هنــ ومــ

شــكوك تايلنـــد هلــا مــا يربرهـــا يف أن األلغــام تــأيت مـــن       فــإن 
  .أجنيب مصدر

وقــت والعــصر ونــرى أن مــن املؤســف جــدا يف هــذا ال  
ــدمرة    ــشية واملـ ــلحة الوحـ ــذه األسـ ــزال ُتـــستخدم هـ ــه ال تـ . أنـ

وعالوة على ذلك نشعر باجلزع كون هذا احلادث قـد شـكل            
وتــرى تايلنــد أن هــذا   . انتــهاكا للمــادة األوىل مــن االتفاقيــة   

. احلادث ينطوي على آثار بعيدة املدى بالنسبة التفاقية أوتـاوا         
.  النظــر يف املــسألةلــذلك مــن مــصلحة مجيــع الــدول األطــراف

وتايلنــد تــسعى حاليــا إىل توضــيح املــسألة مــن خــالل القنــوات 
  .املناسبة كما نصت على ذلك اتفاقية أوتاوا

إن تايلنــد بوصــفها رئيــسا لالجتمــاع اخلــامس للــدول   
األطراف، تكرر أهنا تؤمن بقوة بـروح ومبـادئ اتفاقيـة أوتـاوا             

للــدفاع عــن وهكــذا ال بــد لنــا مــن اختــاذ خطــوات  . وتؤيــدها
  .سالمة وقدسية هذا الصك الدويل اهلام

إن ): تكلـــم باإلنكليزيـــة ) (تركيـــا(الـــسيد إتنـــسل    
وأن . انتـــشار األســـلحة التقليديـــة مبعـــث قلـــق لتركيـــا أيـــصا  

التكــــديس املفــــرط واالنتــــشار اجلــــامح لألســــلحة الــــصغرية  
فهـي  . واألسلحة اخلفيفة يشكالن هتديدا كبريا للـسلم واألمـن        

ى التنمية االجتماعية واالقتـصادية يف العديـد مـن          تؤثر أيضا عل  
وعالوة علـى ذلـك هنـاك أيـضا عالقـة وثيقـة ومقلقـة               . البلدان

وتركيـــا . بـــني االجتـــار غـــري املـــشروع باألســـلحة واإلرهـــاب 
بوصــفها بلــدا يكــافح اإلرهــاب ســوف تواصــل املــسامهة هبمــة 

ل يف مجيع اجلهود اليت تبـذهلا األمـم املتحـدة وغريهـا مـن احملافـ               
مبـا يف ذلـك   . لتعزيز التعاون الدويل يف الكفـاح ضـد اإلرهـاب     

ــصال االجتــار غــري       ــة ترمــي إىل استئ ــوانني وقواعــد فعال ســن ق
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املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة مــن مجيــع       
  .جوانبه

وكان لتركيـا نـصيبها مـن اآلثـار الـسلبية لالجتـار غـري             
ن لألســـلحة  املـــشروع واالنتـــشار واالســـتخدام غـــري املـــأذو    

لــذلك، ويف إطــار الكفــاح ضــد . الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة
اإلرهاب تعلق تركيا أمهية كبرية على منـع واستئـصال االجتـار            

. غـــري املـــشروع يف األســـلحة الـــصغرية واألســـلحة اخلفيفـــة     
  .والقضاء على آثارها السلبية على األمن والسالمة

مـة  ويف حني جيـري العمـل علـى تطـوير األدوات الالز             
وتنفيذ بعض املمارسات ملنع واستئصال االجتـار غـري املـشروع           
باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة، ينبغـي أن يكـون هنجنـا            
شامال، وينبغي أن تتناول التـدابري املتخـذة جمموعـة كاملـة مـن           
اخلطـــوات ابتـــداء مـــن تـــصنيع األســـلحة الـــصغرية واألســـلحة 

كيــــد أن الــــشفافية وبالتأ. اخلفيفــــة إىل مــــصادرهتا وتــــدمريها
ــذ      ــادة تنفي ــتمرار يف زي ــساعدان يف االس ــات ي وتقاســم املعلوم

  .املعايري املتعددة األطراف املتفق عليها بشأن تلك األسلحة
وعلى الرغم من وجود العديـد مـن الـصكوك الدوليـة              

الــيت تتنــاول احلــد مــن النقــل، هنــاك عــدد هائــل مــن األســلحة  
عة، ممـا يؤكـد احلاجـة       يزال جيري نقلها بـصورة غـري مـشرو         ال

وهذا يفضي بنا إىل اسـتنتاج      . إىل التنفيذ الفعال هلذه الصكوك    
مؤداه أن منع االجتار غري املشروع من مجيـع جوانبـه ال بـد لـه                
ــشروع        ــري امل ــل غ ــشأن النق ــة ب ــوانني فعال ــذ ق ــشمل تنفي وأن ي

فـأي نظـام رقابـة جيـد علـى النقـل ينبغـي              . لألسلحة والذخائر 
ى القـــانون وأن تدعمـــه آليـــات إنفـــاذ يكـــون مرتكـــزا علـــ أن

  .شاملة
إن تركيا ال تزال ملتزمة بالتنفيذ الفعال وزيادة تعزيـز            

ــامج عمــل األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع      برن
باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة والقـضاء عليـه مـن مجيـع           

ونــود أن نــشارك املــتكلمني الــسابقني اإلعــراب عــن   . جوانبــه

رتياح العتماد تقرير موضـوعي يف االجتمـاع الثالـث لفتـرة            اال
ــذي       ــامج العمــل ال ــدول األطــراف الســتعراض برن ــسنتني لل ال

وتعلـق تركيـا أمهيـة      . يوليه/متوزانعقد هنا يف نيويورك يف شهر       
كــبرية علــى تنفيــذ التوصــيات وإنــشاء آليــة متابعــة لربنــامج        

سـيان للتنفيـذ    ونعتقد أن التعاون الدويل واملساعدة أسا     . العمل
ــدابري       ــائق والتــ ــن الوثــ ــريه مــ ــل وغــ ــامج العمــ ــاجح لربنــ النــ

  .الصلة ذات
وستواصــل تركيــا املــسامهة يف اجلهــود املبذولــة داخــل   

ــدويل        ــاون ال ــز التع ــات لتعزي ــن اهليئ ــا م ــم املتحــدة وغريه األم
واإلقليمــي، واعتمــاد وتنفيــذ قواعــد وقــوانني إضــافية كلمــا       

ــر ذلــك  ــا انفكــ . اقتــضى األم ــذلك م ــرام  ول ــد إب ــا تؤي ت تركي
معاهــدة لتجــارة األســلحة تكــبح االجتــار غــري املــنظم وغــري        
املضبوط يف األسلحة التقليدية يف مجيـع أرجـاء العـامل، ووضـع             

ونؤيـد أيـضا اجلهـود التكميليـة        . معايري عامة لالجتار هبـا عامليـا      
اليت تقوم هبا بعض املنظمـات اإلقليميـة واملبـادرات املتخـذة يف             

  .هذا اجملال
ومثة مسألة أخرى تبعث على القلق يف جمال األسـلحة            

التقليدية، أي وباء األسلحة العـشوائية والوحـشية الـيت تـسمى            
وتركيا بوصفها دولة طرفا يف اتفاقيـة       . باأللغام املضادة لألفراد  

حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املـضادة لألفـراد          
ــذ عــام     ــا برحــت من ــدمريها، م ــد٢٠٠٤وت ــا اجلهــود   تؤي  متام

الرامية إىل إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية والتنفيـذ الفعـال            
  .هلا يف رؤية لعامل خال من األلغام املضادة لألفراد

ولقد تطرق عدد من املـتكلمني يف بيانـاهتم إىل مـسألة           
. وقـائميت رمبـا ال تكـون شـاملة        . تدمري املخزون مـن األسـلحة     

وأخـص بالـذكر الـسيد يونـغ        . لذا اعتذر ملـن أغفلـت ذكـرهم       
ــاء      ــوم الثالث ــم ي ــذي تكل ــة ال ــة الــصليب األمحــر الدولي مــن جلن
املاضي وممثلـي النـرويج والنمـسا وسـوازيلند ونيوزيلنـد الـذين             

ــصباح   ــذا ال ــوا ه ــا    . تكلم ــى هنجن ــة عل ــل الدالل ــن قبي وأود، م
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املخلص والشفاف، أن أقدم موجزا آلخر مـا قامـت بـه تركيـا           
  .ديها من خمزون األلغام املضادة لألفراديف عملية تدمري ما ل

ــا يف جنيــف      ــة الدائمــة لتركي  ويف أعقــاب تعمــيم البعث
، حـضر إىل    ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ٢٨شـفوية مؤرخـة     مذكرة  

مــايو املاضــي زمــالء مــن جلنــة الــصليب األمحــر  /تركيــا يف أيــار
الدولية، واحلملة الدولية حلظر األلغام األرضـية، ووحـدة دعـم           

روا املرفــق التركــي للــتخلص مــن الــذخائر، الــذي وزا. التنفيــذ
ــنُد ــاين  شِّـ ــشرين الثـ ــي يف تـ ــام املاضـ ــوفمرب / يف العـ ، ٢٠٠٧نـ
خالل تلـك الزيـارة إىل إحاطـة إعالميـة عـن التقـدم              استمعوا  و

ــرز يف العمــل حــىت اآلن   كمــا زار الوفــد مركــز التأهيــل    . احمل
  . والرعاية الصحية لضحايا األلغام

ئــيس االجتمــاع الثــامن   وعــالوة علــى ذلــك، قــام ر     
 بــن مرعــدللــدول األطــراف، صــاحب الــسمو امللكــي األمــري   
 جنيـف،  يفرعد، من األردن، يرافقه مدير وحدة دعم التنفيـذ      

الــسيد بــرينكريت، بزيــارة عمــل إىل أنقــرة قبــل أســبوعني، يف   
.  بالتحديـد  ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٨ و   ٦الفترة ما بني    

حاطـات إعالميـة قـدمها ممثلـون        وخالل زيارهتمـا اسـتمعا إىل إ      
ــسكرية     ــسلطات العـ ــن الـ ــة، وعـ ــن وزاريت، وزارة اخلارجيـ عـ

ــسلطات و ــة ال ــذهلا    املعني ــاجلهود الــيت تب األخــرى فيمــا يتعلــق ب
.  اتفاقيــة حظــر األلغــامبواجباهتــا مبوجــبتركيــا حاليــا للوفــاء 

وخالل الزيارة أتيحت الفرصة أيـضا لـصاحب الـسمو امللكـي            
ــرينكريت لزيـــ   ــسيد بـ ــتخلص مـــن    والـ ــي للـ ــق التركـ ارة املرفـ

 هــذا املرفــق حاليــا بأقــصى طاقتــه مــن أجــل   ويعمــل. الــذخائر
تدمري األجزاء املتبقية من املخزون التركي مـن األلغـام املـضادة         

وقد ظهر مرة أخرى أثناء تلك الزيارة تـصميم تركيـا          . لألفراد
  .  وتفانيها يف ذلك االمتثال ملتطلبات االتفاقيةعلى

.  املتاحـــــةالبيانــــات  كـــــذلك آخــــر  وتتــــوفر لــــديَّ    
، قبــل حــوايل ثالثــة أســابيع، ٢٠٠٨ســبتمرب /أيلــول ٣٠حبلــول

 الـيت    األجـزاء املتبقيـة مـن األلغـام املـضادة لألفـراد            كان جمموع 

ــدمريها   ــتعني تـ ــل وست. ١ ٩٨٠ ١٠٩يـ ــا واصـ ــام تركيـ بانتظـ
ويف هـذا  .  يف هـذا الـشأن  إبالغ الدول األطراف بالتقدم احملرز   

ــ اإلبــالغ اإلطــار ســيجري آخر املــستجدات أثنــاء االجتمــاع  ب
د يف الــشهر القــادم يف  عقاملقبــل للــدول األطــراف الــذي ســي    

ــا قــد   . جنيــف مــع ذلــك، امسحــوا يل أن أؤكــد علــى أن تركي
دمــرت بالفعــل صــمامات الــتفجري لكــل املخــزون مــن األلغــام  

مل تعـــد صـــاحلة أن تلـــك األلغـــام املـــضادة لألفـــراد، ممـــا يعـــين 
ذكر املشاركون يف اجتماعات اللجنة الدائمـة        ويت. لالستعمال

 يف تلـك املناسـبة يف   قـّدمناها املعقودة يف جنيف املعلومات اليت    
  .  املاضييونيه/حزيران

امسحوا يل أن أغتنم هذه الفرصـة لكـي أناشـد الـدول               
. بعــد إىل اتفاقيــة حظــر األلغــام، أن تفعــل ذلــكتنــضم الــيت مل 

 ملــا كانــتا علــى أنــه ويف هــذا اخلــصوص، أود أن أشــدد أيــض
 املكرسة يف اتفاقية حظـر األلغـام ال تنطبـق           الواجباتاحلقوق و 

ــدول       ــة ال ــإن موافق ــة، ف ــدول األطــراف يف االتفاقي ــى ال إال عل
مــن املزمــع ومــىت مــا كــان  إذا كــان ةاألطــراف املعنيــة ضــروري

مشاركة املنظمات غري احلكومية مع اجلهات الفاعلـة املـسلحة          
ينبغـــي هـــذه األنـــشطة  و.ق االتفاقيـــةغـــري احلكوميـــة يف ســـيا

ــ أال  يف حتقيـــق مـــآربخدم، بـــأي حـــال مـــن األحـــوال،  ستتـ
  . املنظمات اإلرهابية

ــود أن نعلّــ    ــذخائر   كمــا ن ــة املتعلقــة بال ق علــى االتفاقي
العنقودية اليت سيفتح باب التوقيع عليهـا يف أوسـلو يف كـانون             

ــة قــــد شــــاركتو. ٢٠٠٨ديــــسمرب /األول ــا يف عمليــ  تركيــ
 الذي يضطلع بـه حاليـا       وهي تشارك بنشاط يف العمل     ،أوسلو

قـــد و. فريـــق اخلـــرباء احلكـــوميني املعـــين بالـــذخائر العنقوديـــة  
املفاوضات الـيت أجراهـا فريـق اخلـرباء احلكـوميني يف            بتشجعنا  

جنيـــف يف ســـياق اتفاقيـــة حظـــر أو تقييـــد اســـتعمال أســـلحة  
. ألثـر تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الـضرر أو عـشوائية ا          

ونشاطر الشواغل اإلنسانية وراء اجلهود الدولية املبذولة للحد        
وتتوقع تركيا أن يعمـل فريـق       . من استخدام الذخائر العنقودية   
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اخلرباء احلكوميني على تكثيف جهوده مـن أجـل االنتـهاء مـن             
. إصـــدار وثيقـــة تأخـــذ يف االعتبـــار شـــواغل مجيـــع األطـــراف 

ليــات املتوازيــة مــع بعــضها  يف رأينــا، أال تتــداخل العم،يــتعنيو
  . على اإلطالق

لـئن  ): تكلم باإلنكليزية ) (اهلند(السيد شاران سيثي      
ألســلحة الــدمار الــشامل يف  تــوىل وعــن حــق ولويــةكانــت األ

جمال نزع الـسالح وحتديـد األسـلحة، فـإن األسـلحة التقليديـة              
واحـدا مـن    واألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة تشكل أيضا       

نؤيـد بيـان حركـة عـدم االحنيـاز حـول            إننـا   و. همةالشواغل امل 
  . هذا املوضوع

وتشعر اهلند بالقلق العميق ألن األسلحة التقليدية، مبـا     
ــزال تــشكل     ــصغرية واألســلحة اخلفيفــة، ال ت فيهــا األســلحة ال

ــدول    ــن الـ ــى أمـ ــسيما علـ ــرا جـ ــتخدامها  . خطـ ــسبب اسـ ويتـ
ري  جهات مـن غـ  على يدالعشوائي وغري املسؤول، مبا يف ذلك       

  هـذه األسـلحة    مـل وتع. هائلةالدول، يف إثارة شواغل إنسانية      
 االجتمــاعي، بالوئــام  وختــلاالســتقرار الــسياسيعلــى زعزعــة 

كمـا  . وتنسف التعدديـة والدميقراطيـة، وتعـوق النمـو والتنميـة          
  . أهنا تغذي اإلرهاب الدويل وتؤجج الصراعات الداخلية

 وقـــد حققـــت األمـــم املتحـــدة قـــدرا مـــن النجـــاح يف  
ــشروع       ــري املـ ــار غـ ــشكله االجتـ ــذي يـ ــر الـ ــع اخلطـ ــل مـ التعامـ

 وحيــدد برنــامج عمــل. باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة
األمــم املتحــدة ملنــع االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية   
 واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقـضاء عليـه،         

 للتحقيـــق  هنجـــا واقعيـــا قـــابال٢٠٠١يوليـــه /املعتمـــد يف متـــوز
ــصدي   ــامال للت ــصعد الــوطين      لوش ــن ال ــشكلة علــى كــل م لم
وجيب احلفـاظ علـى نزاهـة برنـامج العمـل        . واإلقليمي والعاملي 

وستـــساهم اهلنـــد . وطابعـــه املتـــسم بتوافـــق اآلراء، وتعزيزمهـــا
 بناءة يف اجتماعات املتابعة املتوخاه بـصفتها جـزءا مـن            طريقةب

 الــدول كــل ا تعقــدهمــن االجتماعــات الــيت االجتمــاع الرابــع 
  . سنتني

حتقيـق هـدف احلظـر        ىلإوستواصل اهلند أيضا السعي       
ــراد    ــام املـــضادة لألفـ ــاملي لأللغـ غـــري التمييـــزي والـــشامل والعـ

. بأســـلوب يتنـــاول االحتياجـــات الدفاعيـــة املـــشروعة للـــدول 
 يف دفاعات الـدول  ما زالت تؤدي دورا هامااأللغام األرضية   ف

ــة    ــة طويل ــا حــدود بري ــيت هل ــة صــعبة   ذات ال ــضاريس جغرافي  ت
وسيتم تيـسري عمليـة اإلزالـة الكاملـة لأللغـام املـضادة              . وقاسية

لألفراد بتوفري تكنولوجيات بديلة ناجعة عسكريا وغـري فتاكـة          
  . وفعالة من حيث التكلفة

  .عاد الرئيس إىل مقعد الرئاسة  
حنتفل هذا العام بالذكرى السنوية اخلامسة والعـشرين         

اقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة لبــدء ســريان اتف
معينــة ميكــن اعتبارهــا مفرطــة الــضرر أو عــشوائية األثــر، الــيت   

تزال املنتدى الوحيد ذا الطابع العاملي الذي جيمع بني مجيـع            ال
املستعملني واملنتجني الرئيـسيني لألسـلحة التقليديـة األساسـية،          

 إلحـداث    أرحـب  من أن يكون للصكوك اليت تنشأ أفق      مما يض 
وتتـشرف اهلنـد بـأن تكـون جـزءا        . أثر هـام علـى أرض الواقـع       

ــى كــل        ــيت صــدقت عل ــدان ال ــن البل ــصغرية م ــة ال ــن اجملموع م
 األسـلحة   الصكوك يف جمموعة الصكوك اخلاصة باتفاقية حظـر       

اقترحــت اهلنــد إجــراء حــوار عــريض القاعــدة  قــد و. التقليديــة
أهنا أن  مـن شـ  للنظر يف وضع صـيغة جديـدة ومعـززة لالتفاقيـة         

ــام تؤكــد،  ــدويل   ،باالتفــاق الع ــانون ال ــق الق فيمــا  وتعــزز تطبي
  .  ضحايا احلروبيتعلق حبماية

ه إزاء األثــر اإلنــساين شــواغلونــشاطر اجملتمــع الــدويل   
ــة    ــذخائر العنقودي . املترتــب علــى االســتخدام غــري املــسؤول لل

وتــساهم اهلنــد بنــشاط يف املناقــشات اجلاريــة حــول التفــاوض   
طــار اتفاقيــة األســلحة التقليديــة، وفقــا للواليــة  صــك يف إعلــى

املنوطــــة بفريــــق اخلــــرباء احلكــــوميني املعتمــــدة يف تــــشرين      
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، الـــيت حتـــدد توازنـــا بـــني الـــشواغل     ٢٠٠٧نـــوفمرب /الثـــاين
ونتطلـع إىل إجـراء مناقـشات       . العسكرية والـشواغل اإلنـسانية    

 يف  املقــرر عقــده مثمــرة يف اجتمــاع فريــق اخلــرباء احلكــوميني  
  . نوفمرب/يف أوائل تشرين الثاينجنيف 

ــون     ــيم بونغيـ ــا(الـــسيد كـ ــة كوريـ ــم ) (مجهوريـ تكلـ
ألسـلحة  نامجـة عـن   لاقد ال تفوق القوة التدمريية   ): باإلنكليزية

أسـلحة الـدمار الـشامل، ولكـن        الـيت تـنجم عـن       التقليدية تلك   
ــا تتطلــب نفــس       ــيت تترتــب عليه ــة ال ــسانية واإلمنائي ــار اإلن اآلث

. يه اجملتمـع الـدويل ألسـلحة الـدمار الـشامل          االهتمام الذي يول  
ــتعمال       ــد اس ــر أو تقيي ــة حظ ــضطلع اتفاقي ــصدد، ت ــذا ال ويف ه
أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عـشوائية          

 بدور متزايـد األمهيـة      )اتفاقية حظر أسلحة تقليدية معينة     (األثر
العملـي  يف اجلهود الدولية املبذولة لتعزيز هـدف نـزع الـسالح      

  . وإعمال مبادئ القانون اإلنساين الدويل
ــا      ــة طرفـ ــفها دولـ ــا، بوصـ ــة كوريـ ــويل مجهوريـ  يف وتـ
، أمهية كبرية لالتفاقية وتنفذها بكـل       ٢٠٠١ منذ عام    االتفاقية
ينتــهز وفــدي هــذه الفرصــة ليبلــغ مجيــع الوفــود بــأن  .إخــالص

ــاين      ــانون الث ــضمت يف شــهر ك ــد ان ــا ق ــة كوري ــاير /مجهوري ين
ــدة   إىل ا٢٠٠٨ ــامس ملعاهــ ــول اخلــ ــر لربوتوكــ ــلحة حظــ أســ

وبــأن بــاملتفجرات مــن خملفــات احلــرب  معينــة املتعلــق تقليديــة 
 ٢٣حيـــز النفـــاذ يف مجهوريـــة كوريـــا يف دخـــل الربوتوكـــول 

ونعتقــد أن الربوتوكــول اخلــامس خطــوة  . ٢٠٠٨يوليــه /متــوز
هامة وعملية يف معاجلة املشاكل اإلنسانية الناجتـة عـن خملفـات       

ملتفجرات، وحكـوميت ملتزمـة بقـوة باملـضي قـدما           احلرب من ا  
  .يف تنفيذ الربوتوكول

ــشاط يف        ــوميت بنـ ــشارك حكـ ــك، تـ ــن ذلـ ــضال عـ وفـ
املناقشات اليت جيريها فريـق اخلـرباء احلكـوميني بـشأن الـذخائر         

 مـن   أنونـرى   . العنقودية يف إطـار معاهـدة األسـلحة التقليديـة         
القائمـة علـى    اهلام التوصل إىل أرضية مـشتركة يف املفاوضـات          

النظــر علــى النحــو الواجــب يف كــل مــن  الــشواغل اإلنــسانية   
واألمنيـــــة، والنظـــــر بعـــــني االعتبـــــار إىل الظـــــروف األمنيـــــة 

ــدول األطــراف    ــا ال ــيت تواجهه ــة ال ــصادية والتكنولوجي . واالقت
، فــإن أنــه مل يبــق مبوجــب الواليــة ســوى اجتمــاع واحــد  مبــاو

. مرحلـة حرجـة   إىل  فريق اخلرباء احلكـوميني يكـون قـد وصـل           
ــشاركة يف املفاوضــات    ــا امل ــة كوري ــروح وستواصــل مجهوري ب

ــر        ــاد هنــج أكث ــدول األطــراف إىل اعتم ــع ال ــدعو مجي ــاءة وت بن
  .مرونة كي نتوصل هذا العام إىل حل واقعي قابل للتطبيق

إن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة هـي األسـلحة           
ــوم    ــضلة يف صــراعات الي ــا وتكوإن ســهولة املف ــسها توفره دي

أمـد العنـف املـسلح      تطيـل   بكميات كبرية على الصعيد العاملي      
وغالبــا مــا يــرتبط االجتــار . زيــد الــصراعات اإلقليميــة تفاقمــاتو

غري املشروع باألسلحة الصغرية ارتباطا وثيقا باجلرميـة املنظمـة          
ــار باملخــدرات   ــاب واالجت ــلحة   . واإلره ــشار األس ــا أن انت كم

ــةاملــشاكلالــصغرية يقتــرن مبختلــف   االقتــصادية  -  االجتماعي
 مثــل األطفــال اجلنــود والالجــئني  ،ومــشاكل حقــوق اإلنــسان 

لقــانوين للمــوارد  وانعــدام األمــن الغــذائي واالســتغالل غــري ا    
  .ها يف العديد من احلاالت، إىل تفاقمالطبيعية، ويؤدي

ويعتـــرب كـــبح تـــدفق املزيـــد مـــن األســـلحة الـــصغرية،   
مـرين هـامني يف منـع ظهـور       وحتسني إدارة املخزونات احلاليـة أ     

وينطبـق هـذا    . املشاكل املتـصلة باألسـلحة الـصغرية ومعاجلتـها        
ــصراع، ألن       ــد ال ــا بع ــصراع وم ــات ال ــى بيئ ــصفة خاصــة عل ب

د األسـلحة املتداولـة أمـر حمـوري يف منـع زعزعـة              اعـد أختفيض  
وعلينــا أن نتــذكر . االســتقرار الــيت تــسببها األســلحة الــصغرية 

ختـرق    لسماسرة األسلحة غالبا مـا  لغامضةأيضا أن الشبكات ا   
احلظــر املفــروض مــن األمــم املتحــدة علــى األســلحة والتــدابري   

. األخــرى ملراقبــة االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية      
وهنــاك حاجــة إىل حتــسني نظــام مراقبــة احلظــر املفــروض علــى  

  .هذه األسلحة
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ويف هذا الـسياق، يرحـب وفـدي بـالتقرير املوضـوعي          
لثالــث للــدول األطــراف الــذي يعقــد كــل ســنتني   لالجتمــاع ا

ملنع االجتار غـري املـشروع       للنظر يف برنامج عمل األمم املتحدة     
ــه     ــع جوانبـ ــن مجيـ ــة مـ ــلحة اخلفيفـ ــصغرية واألسـ ــلحة الـ باألسـ

وبتحديــد أربــع مــسائل رئيــسية    . ومكافحتــه والقــضاء عليــه  
ووضـــع توصـــيات عمليـــة ملعاجلـــة كـــل واحـــدة منـــها، جنـــح   

اء الزخم الختاذ إجراءات عامليـة ضـد االجتـار          االجتماع يف إحي  
وفـضال عـن ذلـك، سـيكون     . غري املشروع باألسلحة الـصغرية  

ربنـامج  التـام ل  تنفيذ  الاملضي قدما يف    يبني طريق   مبثابة دليل قّيم    
لـــصك الـــدويل لـــتمكني الـــدول مـــن لعمـــل األمـــم املتحـــدة و

ــن   ــشف عـ ــة   الكـ ــلحة اخلفيفـ ــصغرية واألسـ ــلحة الـ ــري األسـ غـ
  .موثوق هباوتعقبها يف الوقت املناسب وبطريقة  املشروعة
ــم      ــديرنا ملكتـــب األمـ ــن تقـ ــضا عـ وأود أن أعـــرب أيـ

 دعــم تنفيــذ املتحــدة لــشؤون نــزع الــسالح لــشروعه يف نظــام 
.  ولتحـسني التنـسيق يف جمـال األسـلحة الـصغرية           برنامج العمل 

التنسيق فيمـا بـني   كثريا ونعتقد أن هذه املبادرات سوف تيسر       
ــراف ا ــل    األطـ ــامج العمـ ــذ برنـ ــايل يف تنفيـ ــسهم بالتـ ــة وتـ ملعنيـ

  . تاما تنفيذا
يف اخلتــــام، يرحــــب وفــــدي بتقريــــر فريــــق اخلــــرباء    

واملنـشأ  إبرام معاهدة بشأن  جتارة األسـلحة        املعين ب احلكوميني  
متـضي   وحيـدوه األمـل أن       ٦١/٨٩قرار اجلمعيـة العامـة      عمال ب 
م اسـتنادا إىل    املناقشة بـشأن هـذا املوضـوع اهلـا        قدما يف   اللجنة  
  .  التقرير

الجتار غـري   ا: )تكلم بالفرنسية ( )كندا(السيد برونيو     
 علــى ا مــدمراأثــريتــرك املــشروع باألســلحة التقليديــة مــا زال  

كنـدا، ومعهـا     تحياة املدنيني يف مجيع أحناء العامل، ومـا انفكـ         
 ملعاجلـــة هـــذه ة الـــشديديـــةإلحلاحاجملتمـــع العـــاملي، منـــشغلة با

  . املشكلة

ــامج    ومــ   ا فتئــت كنــدا ملتزمــة التزامــا تامــا بتنفيــذ برن
نــع االجتــار غــري املــشروع باألســلحة     ملعمــل األمــم املتحــدة   

ومكافحتـــه  اخلفيفـــة مـــن مجيـــع جوانبـــه األســـلحة الـــصغرية و
ــضاء عليــ  ــعيدا   . هوالق ــدنا س ــذي حققــه   بوكــان بل النجــاح ال

 املعقـود   ،كـل سـنتني   مرة  اجتماع الدول األطراف الذي يعقد      
ــوز ــه /يف مت ــ٢٠٠٨يولي ــزز الزخم ، وب ــذي املع ــده ال ــذ ولّ لتنفي

وكان تعيني الـرئيس مبكـرا وإجـراء        . برنامج العمل تنفيذا تاما   
مــشاورات مقــدما مــع مجيــع البلــدان، ووضــع جــدول أعمــال  

وبنـاء  . بشأن املسائل ذات األولوية عوامـل سـامهت يف جناحـه          
ذلـك نـشجع علـى أن تتبـع االجتماعـات الـيت تعقـد كـل         على  
  . ني يف املستقبل هذا النموذجسنت

وتدرك كنـدا احلاجـة إىل االسـتمرار يف تعزيـز اإلطـار               
. التنظيمــي العــاملي الــذي يــنظم نقــل مجيــع األســلحة التقليديــة 

تواصــل كنــدا تأييــد اجلهــود املبذولــة حنــو الغايــة ولبلــوغ تلــك 
شـاملة وملزمـة    تكـون   اتفاقيـة لتجـارة األسـلحة       على  التفاوض  

األسـلحة  وتـصدير ونقـل     ا أن تـنظم اسـترياد       مـن شـأهن   وقانونيا  
وتـرى  . التقليدية، مبا فيها األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة     

ــدا أيــضا أن   ــرام هــذه املعاهــدة ممكــن وضــروري  كن  لوضــع إب
وترحــب . معــايري دوليــة مــشتركة لالجتــار باألســلحة التقليديــة 

 جـدوى ونطـاق     كندا بتقرير فريق اخلرباء احلكوميني للنظـر يف       
نرحـــــب مبـــــشروع  كمـــــا . املعاهـــــدةمعـــــايري مـــــشروع  و

، الــذي عممــه املــشاركون، والــذي   (A/C.1/63/L.39)القــرار
ــق ع   ــدعو إىل إنــشاء فري ــشأن هــذه     اي ــوح العــضوية ب مــل مفت

  . املسألة
  )تكلم باإلنكليزية(

ــرار     ــدا مبـــشروع القـ ، (A/C.1/63/L.43)وترحـــب كنـ
رة غـري   الذي عممته مجهوريـة كوريـا واسـتراليا بـشأن السمـس           

فالسمــسرة غــري املــشروعة مــشكلة معقــدة وملحــة  . املــشروعة
. وستتطلب معاجلتـها بـصورة فعالـة إجـراءات عامليـة متـضافرة            
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وتؤيد كندا تأييدا تاما هنج مشروع القرار يف تناول السمـسرة           
غري املشروعة يف كـل مـن األسـلحة التقليديـة وأسـلحة الـدمار               

ــداخالت واضــحة   ــاك ت ــد مــن  الــشامل، نظــرا ألن هن  يف العدي
شـكل الـضوابط    ولـئن كـان     . التدابري ملعاجلة كل واحـدة منـها      

ــة  ــا احمللي ــا مجيعــا بــني الــدول األعــضاء،  متباين ــا فإنن ــتعني علين ي
الـــضوابط احملليـــة لتلـــك العمـــل علـــى ضـــمان التنفيـــذ الفعـــال 

والتعـــاون بعـــضنا مـــع بعـــض ملنـــع الـــسماسرة مـــن اســـتغالل   
  .  الثغرات احملتملة

ــدا     ــب كنـ ــشأن   وترحـ ــدة بـ ــة اجلديـ ــاد االتفاقيـ باعتمـ
ــة أوســلو يف      ــشاركني يف عملي ــل امل ــة مــن قب ــذخائر العنقودي ال

 وتشيد بالبلـدان املـضيفة علـى قيادهتـا خـالل      ٢٠٠٨مايو  /أيار
وتعترب كندا االتفاقيـة اجلديـدة خطـوة رئيـسية إىل         . املفاوضات

ــوع مــن      ــة هلــذا الن ــسانية واإلمنائي ــار اإلن ــام يف معاجلــة اآلث األم
ن أاإلجـراءات بـش   إىل اختـاذ    وستواصل كندا السعي    . ألسلحةا

الــذخائر العنقوديــة واملــسائل ذات الــصلة ضــمن إطــار نــزع       
ــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة   الــسالح التقليــدي ال تفاقي

. عـشوائية األثـر   تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطـة الـضرر أو  
تفاقيـة  الاهذه   وتدعو كندا مجيع األطراف املتعاقدة السامية يف      

تامــة يف األســبوع األخــري مــن املفاوضــات وأن الإىل املــشاركة 
جديــدا بــشأن الــذخائر العنقوديــة إىل  قويــا ترســل بروتوكــوال 

اجتمــاع األطــراف املتعاقــدة الــسامية املزمــع عقــده يف تــشرين   
  . نوفمرب للنظر فيه واعتماده/الثاين

حظـر  ويسر كندا أن تالحظ مواصلة التأييـد التفاقيـة            
اســـتعمال وتكـــديس وإنتـــاج ونقـــل األلغـــام املـــضادة لألفـــراد 

وجـد اآلن  تو. ، اليت تعـرف باتفاقيـة أوتـاوا   األلغام وتدمري تلك
 دول  اقواعدها اعتمـدهت  ، كما أن     دولة طرفا يف االتفاقية    ١٥٦

لقــد مت تــدمري املاليــني مــن األلغــام املخزونــة؛  . أخــرى عديــدة
اليت أعيـدت   ن األراضي   األلغام من مساحات كبرية م    وأزيلت  

إىل االســـتخدام املنـــتج؛ وأعيـــد تأهيـــل عـــشرات اآلالف مـــن  
  . الناجني من األلغام الربية وأعيد دجمهم يف جمتمعاهتم

لكن ما زال هناك الكثري الذي ينبغـي عملـه لتخلـيص              
العامل من هذا القاتل العشوائي ولتحقيق هدف عامل خـال مـن            

لعهـد مبواصـلة العمـل مـع        وتقطـع كنـدا علـى نفـسها ا        . األلغام
ــات      ــدة، واملنظمـ ــم املتحـ ــاالت األمـ ــرى، ووكـ ــدان األخـ البلـ

قـدمت كنـدا   قـد   و. الدولية واجملتمع املدين لتحقيق هذا اهلدف     
 مليـون دوالر لألنـشطة املتعلقـة        ٥٠يف العام املاضي أكثـر مـن        

بإزالـــة األلغـــام وبالتـــايل تكـــون أحـــد الـــرواد يف تقـــدمي هـــذه  
ــع أحنــ  ــصدد، سنواصــل  . اء العــاملاملــساعدة يف مجي ويف هــذا ال

العمــل اجلــاد لــدمج األنــشطة املتعلقــة بإزالــة األلغــام يف براجمنــا  
  .العادية للسالم واألمن وبراجمنا اإلنسانية واإلمنائية

وســـواء كنـــا نـــتكلم عـــن األلغـــام األرضـــية املـــضادة     
لألفراد أو الذخائر العنقودية أو األسلحة الصغرية أو األسـلحة          

، أو غري ذلك من األسلحة التقليدية، جيب علينـا دائمـا         اخلفيفة
كمجتمـــع دويل أن نكـــرس اهتمامنـــا يف املقـــام األول لآلثـــار  
اإلنسانية واإلمنائية اليت ختلفهـا هـذه األسـلحة وأن نعمـل علـى           

  .معاجلة تلك اآلثار والوقاية منها
): تكلمـت بالفرنـسية   ) (كـوت ديفـوار   ( السيدة فـاين    

، مبا فيه الوزير الذي أتبعـه، وهـو الـسيد           إن وفد كوت ديفوار   
أمارا إيسي، الذي حظي بـشرف رئاسـة هـذه اللجنـة ذاهتـا يف               

 يف دورهتـا  ١٩٩٤ ورئاسة اجلمعية العامـة يف عـام   ١٩٨٤عام  
التاســــعة واألربعــــني، ليــــود أن ينــــضم إىل مجيــــع املــــتكلمني  
الــسابقني يف هتنئــتكم يــا ســيدي علــى انتخــابكم لرئاســة هــذه   

. مــا نتوجــه بالتهنئــة أيــضا جلميــع أعــضاء مكتــبكم  ك. اللجنــة
ولكــم أن تطمئنــوا إىل دعــم وفــدي لكــم واســتعداده للتعــاون  

وال بـد لنـا مـن التـسليم بـأنكم           . معكم يف أدائكـم لواجبـاتكم     
  .تؤدونه على أفضل وجه

ويعــرب وفــدي عــن تأييــده دون حتفــظ للبيــان الــذي     
ــدان عــدم ا     ــسيا باســم حركــة بل ــل إندوني ــه ممث ــاز، أدىل ب الحني

ــا باســم اجملموعــة      ــه ممثــل نيجريي ــذي أدىل ب ــان ال وكــذلك للبي
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األفريقيـــة، وعـــن تأييـــده، أخـــريا للبيـــان الـــذي ســـيلقيه ممثـــل  
  .بوركينا فاسو باسم اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

وتعلــق كــوت ديفــوار، بوصــفها بلــدا تــضرر بــشكل     
اخلفيفـة  خطري من جـراء انتـشار األسـلحة الـصغرية واألسـلحة             

واالجتار غري املشروع هبا، أمهيـة بالغـة علـى وضـع صـك دويل         
ويود وفدي أن يبدي بـضع      . ملزم قانونا بشأن جتارة األسلحة    

  .مالحظات يف هذا الصدد
ــا دون اإلقليميــة، الــيت      مــا زالــت منطقــة غــرب أفريقي

ينتمي هلا بلـدي، تعـاين مـن النتـائج املـدمرة النتـشار األسـلحة                
وتظهـر  .  واالجتار غري املـشروع هبـا      اخلفيفةحة  الصغرية واألسل 

اإلحصاءات أن ما يزيد على مليوين شـخص قـد لقـوا حـتفهم              
ــام  ــذ عـ ــا تلـــك   ١٩٩٠منـ ــؤجج نرياهنـ  يف الـــصراعات الـــيت تـ
عـــالوة علـــى ذلـــك، تـــدمر األســـلحة الـــصغرية       . األســـلحة

واألســلحة اخلفيفــة األرواح واملمتلكــات والبيئــة، كمــا تعمــل   
ــصراعا  ــاقم ال ــى تف ــشريد   عل ــؤدي إىل ت ــها، وت ــؤخر حل ت، وت

واسع النطاق للسكان، وال سيما النـساء واألطفـال، وتـضيف           
إىل تدفقات الالجئني، وتقوض سيادة القانون، وتشجع ثقافـة         

  .العنف وتدعمها
وهلــذا الــسبب، حــىت قبــل أن يــضع اجملتمــع الــدويل          

ــلحة     ــشار األسـ ــة انتـ ــسياسته يف مكافحـ ــضة لـ ــوط العريـ اخلطـ
سلحة اخلفيفة غري القانونية من خالل اعتمـاده يف         الصغرية واأل 

عمــل األمــم املتحــدة املتعلــق مبنــع االجتــار  برنــامج ٢٠٠١عــام 
واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع         غري املشروع باألسلحة الـصغرية    
 اختـذت دول غـرب أفريقيـا        ،جوانبه ومكافحته والقـضاء عليـه     

 ، ومنــها بلــدي، مبــادرة بتوحيــد مواقفهــا مــن  ١٩٩٨يف عــام 
خالل إصدار وثيقة إقليميـة، هـي فـرض احلظـر الطـوعي علـى               

وكنـا نبتغـي   . نقل وإنتاج األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة      
مــن ذلــك أن نبعــث برســالة سياســية قويــة وأن نــضرب املثــل    
للمجتمع الدويل، اعتقادا منا بأنه ال سـبيل إىل أن نـتمكن مـن              

 اإلقليمــي مواجهــة هــذا التحــدي إال بالتعــاون علــى الــصعيدين
  .ودون اإلقليمي وبالعمل املشترك على الصعيد الدويل

ــصادية        ــة االقت ــدول األعــضاء يف اجلماع ــام ال ــل قي وميث
 بتحويـل حظرهـا   ٢٠٠٦يونيه /لدول غرب أفريقيا يف حزيران  

ــصغرية واألســلحة   الطــوعي إىل اال ــة املتعلقــة باألســلحة ال تفاقي
 أحـدث تعـبري     ةالـصل  اخلفيفة وذخائرها وغريها من املواد ذات     

عــن هــذا العــزم وهــذا االلتــزام مــن جانــب منطقتنــا باملــضي يف 
ــلحة       ــصغرية واألس ــلحة ال ــشار األس ــدائب ضــد انت ــا ال كفاحن

وهـذا هـو اهلـدف الـذي        . اخلفيفة والتجارة غري القانونيـة فيهـا      
  .ترمي إليه هذه االتفاقية يف الواقع

 وحتظر اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا         
عمليــات نقــل األســلحة الــصغرية، وكــذلك املــواد الــيت قــد        

كمـا  . تساعد على إنتاجها، من أقاليم الـدول األعـضاء وإليهـا          
حتظر أي نقل لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة إىل جهات         

وتسمح معـايري االسـتثناء بإعفـاء الـدول         . فاعلة من غري الدول   
ملـشروعة للـدفاع   األعضاء من مبدأ احلظر لتلبيـة االحتياجـات ا       

واألمـــن الـــوطين، وألنـــشطة الـــشرطة وإدارة عمليـــات حفـــظ 
وتــنص اتفاقيــة اجلماعــة علــى املراقبــة الدقيقــة إلنتــاج  . الــسالم

األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة بتنظــيم أنــشطة املنــتجني 
كمــا حتــدد عــددا معينــا مــن الــسبل والوســائل لتعزيــز . احمللــيني

لدول األعـضاء، وخاصـة مـن خـالل         الشفافية والثقة فيما بني ا    
ــات    ــع العالمـ ــة، ووضـ ــة ودون إقليميـ ــداد ســـجالت وطنيـ إعـ
ــسرة، وإدارة      ــات السمــ ــى عمليــ ــسيطرة علــ ــب، والــ والتعقــ
ــدنيني      ــازة امل ــى حي ــسيطرة عل ــا وال ــأمني حفظه ــات وت املخزون

  .لألسلحة
وبناء عليـه، فـإن بلـدي، الـذي يعـاين العـبء الكامـل                 

ــات     ــى عملي ــسيطرة عل ــدم ال ــشروع   لعواقــب ع ــل غــري امل النق
لألسلحة، يرحب بتقرير فريق اخلرباء احلكـوميني عـن جـدوى           
إبــرام معاهــدة لتجــارة األســلحة ونطاقهــا وبارامتراهتــا األوليــة   
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بــل نــذهب إىل القــول  . ٦١/٨٩عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة  
ــل     ــن الثابـــت بـ ــالنظر إىل أن مـ ــارخيي بـ ــر مبنعطـــف تـ ــا منـ   بأننـ

ــه، رغــم الترتيبــ   ــة، أن علــى اجملتمــع  ممــا ال غــىن عن ات اإلقليمي
الــدويل االتفــاق علــى قواعــد قانونيــة واعتمــاد معاهــدة لتنظــيم 

ويشكل هـذا التقريـر يف نظـر      . عمليات نقل األسلحة التقليدية   
وفدي أساسا جيدا للتفكري يف املراحل املقبلـة، وخاصـة إنـشاء           
فريــق عامــل مفتــوح العــضوية للتفــاوض بــشأن إبــرام معاهــدة   

وطوال هـذه   . لحة من أجل منفعة الدول األعضاء     لتجارة األس 
ــيت      ــار الواجــب اآلراء ال ــة نرجــو أن تؤخــذ بعــني االعتب العملي

  .أعربت عنها دولنا ومناطق معينة وجتارهبا
املتعلقـــة باألســـلحة الـــصغرية واألســـلحة    واالتفاقيـــة   

 الـيت اعتمـدها     الـصلة  اخلفيفة وذخائرها وغريها من املواد ذات     
 يف رأينــا أن تكــون مبثابــة دليــل للمجتمــع غــرب أفريقيــا ميكــن

وأعتقـد أن مـن املهـم التـشديد هنـا علـى أنـه أعيـد يف                  . الدويل
هذه االتفاقية إدراج معظم املبادئ العامة لوضع معاهدة دوليـة        
ــسان      ــها حبقــوق اإلن ــق من ــا يتعل لتجــارة األســلحة، وخاصــة م

 والواقـــع أن. يـــة املـــستدامةوالقـــانون اإلنـــساين الـــدويل والتنم
فهـذه  .  تكرس قاعدة هامة فيما يتعلق حبقوق اإلنـسان     ٦ املادة

املادة حتظر نقل األسلحة إذا ثبت أهنا، أو على األقـل إذا كـان             
هنــاك خطــر جــدي مــن أهنــا ســوف تــستخدم إمــا الرتكــاب    
انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل أو حقـوق اإلنـسان          

حل أو لزعزعــــة اســــتقرار إحــــدى الــــدول أو خلدمــــة مــــصا      
  .اإلرهابيني
واآلمال اليت تعقدها شعوبنا، وهي الـضحايا الرئيـسية           

للعنف املسلح، كبرية عنـدما يتعلـق األمـر بـإدارة هـذه العمليـة              
ــانون      ــة يف كـ ــذه االتفاقيـ ــارخيي هلـ ــاد التـ ــدأت باالعتمـ ــيت بـ الـ

وحنن املسؤولون عن عدم االستـسالم      . ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
ترض طريقنا، بـل االسـتمرار      لإلحباط نتيجة للعقبات اليت ستع    

إىل النهايـــة، والتعجيـــل فـــوق كـــل شـــيء هبـــذه العمليـــة الـــيت  
ومـن الـسهل االتفـاق علـى        . ستؤدي بنا إىل إبرام صك قانوين     

أن أفريقيا جنوب الصحراء الكربى لن حتقق أيا من األهـداف           
، ناهيك عـن حتقيـق الـسالم        ٢٠١٥اإلمنائية لأللفية حبلول عام     

نمية، ما مل يتم عمل شـيء لوقـف هـذا النقـل             والدميقراطية والت 
  .غري املسؤول لألسلحة

): تكلــــم باإلســــبانية) (أوروغــــواي (الـــسيد بــــريازا   
امسحــوا يل أن أبــدأ بتقــدمي أحــر التهنئــة لكــم يــا ســيدي علــى   
انتخــابكم لرئاســة اللجنــة وأن أرجــو لكــم وألعــضاء املكتــب   

  .اآلخرين كل التوفيق يف عملكم
ده الكامـل للبيـان الـذي أدىل        ويعرب وفـدي عـن تأييـ        

بــه ممثــل الربازيــل باســم الــدول األعــضاء يف الــسوق املــشتركة  
لبلـــدان املخـــروط اجلنـــويب والـــدول املنتـــسبة للـــسوق، الـــذي  
ــة     ــسائل املرتبطـ ــن خمتلـــف املـ ــة مـ ــه موقـــف املنظمـ أوضـــح فيـ

ومن مث سوف أكتفي بالتركيز على بـضع        . باألسلحة التقليدية 
  .جوانب حمددة

ــة رغــوايأو وتعلــق    ومكافحــة منــع علــى خاصــة أمهي
 ونتــشاطر واخلفيفــة الــصغرية باألســلحة شروعاملــ غــري االجتــار
 شـدد  حيـث  ،العـام  األمني تقرير املعرب عنه يف   القلق بالكامل
ــى ــلحة أن عل ــصغرية األس ــزال ال ال ــستخدمة ت ــى م ــاق عل  نط
تلـك الـصراعات الـيت       سـيما  وال احلاليـة،  الـصراعات  يف واسع
ــزال ال ــضاًتتقاســم  وأورغــواي. األمــن جملــس فيهــا ينظــر ي  أي

ــه لــدى النظــر يف ظــاهرة األســلحة    ــرأي القائــل بأن  بالكامــل ال
حـصرا   ال ينبغي أن ينصب تركيزنا      اخلفيفة األسلحةو الصغرية
 أخـرى  مـسائل  إىل النظـر  أيـضاً  ينبغي  بل األمنية، املسائل على
  .والتنمية اإلنسان حقوق مثل أوسع

 فيــكيتل هامــة جبهــود قامــت أوروغــواي حكومــة إن  
املتعلقـة   واإلقليميـة  الدوليـة  الـصكوك  مـع  وتـشريعاهتا  سياستها
. اخلفيفـة  واألسـلحة  الـصغرية  باألسـلحة  شروعاملـ  غري باالجتار
 واألنظمـة  القـوانني  مـن  جمموعـة  وضع على حالياً بلدنا ويعمل

ــة واإلجــراءات ــصغرية باألســلحة املتعلقــة اإلداري  واألســلحة ال



A/C.1/63/PV.14
 

28 08-56250 
 

 واســتريادها األســلحة هــذه بإنتــاجاخلاصــة  جلوانــبوا اخلفيفــة
ــها وتــصديرها ــها ونقل  منظمــة بيانــات لقاعــدة ووفقــاً. وحتويل
 شروعاملـ  غـري  لالجتـار  وجـود  أي كتـشف ي مل الدوليـة  الشرطة

ــصغرية باألســلحة ــة واألســلحة ال ــيس. أورغــواي يف اخلفيف  ول
 ومـع . لألسـلحة  وطنيـون  مـصنعون  حاليـاً  أوروغـواي  يف لدينا
 األســلحة لتــدمري محــالت أوروغــواي حكومــة بــدأت ذلــك

ــصغرية  ،األصــول حــسب املــسجلة غــري اخلفيفــة واألســلحة ال
 .مــشروعة غــري أنــشطةنتيجــة القيــام ب مــصادرهتا متــت الــيت أو
وبــإتالف  ٢٠٠٨ و ١٩٩٨ عــامي بــنيقمنــا يف الفتــرة  ذلكلــ

  .شرعية غري سالح قطعة ٣٥ ٨٠٠أكثر من 
 ،الــوطين القــانوين مهــانظا تعزيــز بغيــة ،أوروغــواي إن  
حـضرها   حبـث  حلقـة  العـام  هـذا  مـن  سـبتمرب /أيلول يف نظمت

 نووبرملـاني  اجملـاورة  البلـدان عـن   و لوطنيـة ممثلون عن احلكومـة ا    
 جديـــد قـــانون مناقـــشة هبـــدف املـــدين اجملتمـــعممثلـــون عـــن و

 الرئيـسية  الدوليـة  املعـايري  دمج ويكيـف  ي أن شأنه من لألسلحة
 الـصغرية  باألسلحة شروعامل غري الجتارا ومكافحة مبنع املتعلقة

ــتم هــذاو اخلفيفــة واألســلحة ــه بتعهــد احلــدث أخت  مجيــع وقعت
ــسياسية األحــزاب ــع أوروغــواي يف ال ــل م ــاين متثي ــسىن برمل  ليت

 أقـرب  يف فيـه  نظـر للربملـان لي  قانون األسلحة اجلديد هذا      تقدمي
ــت ــذا وجيــسد. ممكــن وق ــصميم احلــدث ه  جــداً الواضــح الت

 القـــانوين نظامهـــا تعزيـــز مواصـــلة علـــى وايأوروغـــ حلكومـــة
  .املشكلة هذه ملعاجلة الوطين

 بـدور  تقـوم  التعدديـة  أنبـ  متامـاً  مقتنعـة  أوروغواي إن  
 عمــل نقــدر لــذلك. التقليديــة األســلحةجمــال  يف جــداً هــام

للنظـر يف جـدوى ونطـاق ومعـايري          نياحلكـومي  اخلـرباء  جمموعة
ــامل صـــك ــزم شـ ــ ملـ ــتريادبـــشأن ا اقانونـ ــصدي سـ ــلو روتـ  نقـ

 نعـــرف كمـــا ،هنوقـــشت اســـتنتاجات الـــيت التقليديـــة األســـلحة
 مـشروع  لـصاحل  وفـدي  وصـوت . األوىل اللجنة يف هنا ،مجيعاً
 الــذي ٦١/٨٩ العامــة اجلمعيــة قــرار تقــدمي يف واشــترك القــرار
 ســوف الثالثــة والــستني هــذه ، ويف الــدورةاخلــرباء فريــق أنــشأ

 وفـد  مـن  قـدم املA/C.1/63/L.39  القـرار  مـشرع  لصاحل تصوت
 مــشروع تقــدمي يف أوروغــواي بالفعــل شــاركتو. األرجنــتني

 زمخـاً  أضـفت  الـيت  ٨٨ الــ  الـدول  إحـدى  فهاوصـ ب هذا القرار
  .على ذلك النص اهلام وطنياً

يف أن  القــــرار هبــــذا تأمــــل أوروغــــواي حكومــــةإن   
قـد يتفـاوض بـشأنه       يذالـ  باألسـلحة  االجتـار  معاهـدة مشروع  

 الـدول  مجيـع تـشترك فيـه     و ضويةالعـ  بـاب  مفتـوح  عامـل  فريق
ــةســيدخل  املتحــدة األمــم يف األعــضاء ــدة عملي  وحامســة جدي
 املبـــادئ علـــى يرتكـــز قانونـــاً ملـــزم صـــك اعتمـــاد إىل تـــؤدي

وصك من هذا القبيـل مـن شـأنه أن       . الدويل للقانون األساسية
 ومنــع األســلحة النتــشار البــشرية التكلفــة ختفــيض مــن كننــامي

 يف احللقـات  أضـعف  اسـتغالل  مـن يدين  جتار األسلحة غري املتق   
 يف العمـل  األسـلحة  مصدري جلميع يكفل ، مما التوريد سلسلة
ميكـن   الـيت  الذخائر أو األسلحة نقل متنع اليت املعايري نفس ظل

 اإلنــسان وحقــوق الــدويل للقــانون انتــهاكات يفأن تــستخدم 
  .الدويل اإلنساين والقانون
ــبتمرب/أيلـــول يف   ــوا انـــضمت ٢٠٠٧ سـ  إىل يأوروغـ
 بــصك بالنــهوض الراســخ التزامهــا عــن وأعربــت أوتــوا عمليــة
ــزم ــاً مل ــى   قانون ــدولحيظــر عل ــت، ظــروف أي حتــت ،ال  كان

 حيازهتـا  وأ هاويرتط وأ إنتاجها أو العنقودية الذخائر استخدام
  الراسـخ   أوروغواي والتزام. الذخائر هذه نقل أو تكديسها أو

 علـــى قـــط دميقـــ ومل يـــصنع ال لبلـــد املـــسامل الـــسلوك جيـــسد
 القـانون  تعزيـز  يناصـر و العنقوديـة  الـذخائر  ختـزين  أو استخدام
ــساين ــدويل اإلن ــى ال ــال مناســب حنــو عل ــضايا ملعاجلــة وفع  الق
  .األسلحة هذه استخدام عن جنمت اليت اإلنسانية
 توقيــع يف قــدماً املــضي بقــوة غــوايوورأ تعتــزم لــذلك  
 كـانون  ٣ تـاريخ  ب أوسلو يف العنقودية بالذخائر املعنية االتفاقية
ــد. ديـــسمرب/األول ــذا أن ونعتقـ ــيكون احلـــدث هـ ــوة سـ  اخلطـ
سـريان   جـداً  قريبـاً  شهدست ومستدامة يف عملية راسخة  األوىل
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 إيــالءلــضمان  واملــساعدة للتعــاون إطــاراً ينــشئ صــكمفعــول 
 املنـاطق  وتطهـري  العنقوديـة  الـذخائر  لـضحايا  الواجب هتماماال

  . الترسانات وتدمري طراملخا ختفيضالتثقيف بشأن و امللوثة
 ملبــــادرة اشــــكره عــــن أيــــضاً أوروغــــواي وتعــــرب  
 شـــهر تـــشرين يف وتـــويك يف تـــارخيي حـــدث بعقـــد إكـــوادور

 االتفاقيـة  على   الالحقةللتوقيع واملصادقة    للترويج نوفمرب/الثاين
 مــن األعــضاء الــدول أوســاطيف  العنقوديــة بالــذخائر املعنيــة
ســيعزز  بالتأكيــدو .رييبالكــا البحــر ومنطقــة الالتينيــة أمريكــا

ــناحلــدث  ــوعي م ــسألة هبــذه ال ــة امل ــسكان أوســاط يف اهلام  ال
  .لدينا

 برح ما) باالنكليزية تكلم) (إسرائيل (تشاكي السيد  
ــدويل تمــعاجمل ــن الوقــت  ال ــرة م ــهمكاً  لفت ــ من  معاجلــةضرورة ب

 كافيـاً  اهتمامـاً  يـول  مل أنـه  غـري  الشامل، الدمار أسلحة انتشار
ــاطر ــيت للمخـ ــشك الـ ــشار لهايـ ــامح االنتـ ــري اجلـ ــسؤول وغـ  املـ
 العـــسكرية  املعـــدات مـــن ذلـــك وغـــري التقليديـــة لألســـلحة
  . الفنية واملعرفة

ــذا   ــصدق وهـ ــه يـ ــاص بوجـ ــر    خـ ــق األمـ ــدما يتعلـ عنـ
 لألسـلحة  مـسؤولة  غـري  نقـل  عمليات شهدنا قدف. باإلرهابيني
 اإلرهابيـة  اخلاليا وحيول املتطرفة اجملموعات يقوي مما التقليدية

 ذلـك  بوصف نيياملدن ضد األسلحة باستخدام مهيمنة وةق إىل
 إســـرائيل وموقـــف. سياســـي مكـــسب علـــى للحـــصول هنجـــاً
أن  جيـب  ةالتقليدي باألسلحة تتعلق مبادرة أي أن مؤداه الثابت
 للـدول  املـشروعة  األمنيـة  االحتياجـات  بـني  تـوازن ال علىتبقي  

  .هلا لزوم ال نسانيةإ معاناةأي  منعضرورة و
إزاء  خــاص بــشكلمنطقــة هــشة  األوســط الــشرق إن  

. اإلرهــابيني إىل غــري املــشروع لألســلحة نقــلالعمليــات  تــأثري
ــا ــدفق األســلحة برحــت وم ــة اجملموعــات إىل تت  علــى اإلرهابي

ــرغم ــصميم مــن ال ــدويل اجملتمــع ت ــى ال ــشروع عل ــة يف ال  عملي
 صــيف يف انــدلع الــذي الــصراع وأن. األســلحة جتــارة لتنظــيم

 ،بـــشرياً احملمولـــة اجلـــوي الـــدفاع منظـــ أن بـــني ٢٠٠٦ عـــام
 األنـواع  خمتلـف  مـن  قـذائف الو املأهولـة  غري اجلوية واملركبات
 أيـدي  عـن  بعيـدة  غـري كلـها    املـدى  القصرية والقذائف واملدى

 مــن وأخــرياً أوالً الــدعم يلقــى الــذي اهللا فحــزب. اإلرهــابيني
 محــاس ومنظمــة. ٢٠٠٦ منــذ نفــسه يــسلح بــرح مــا إيــران

 األخـرية  الـسنة  ففـي . اهللا حـزب  أثر قرب عن تقتفي اإلرهابية
 وقـد . اللبنـاين  الـسياسي  اجملال يفتغلغال   أكثر اهللا حزب أصبح
 األسـلحة  ونقـل . متقـدم  مـستوى إىل   ترسـانته  موجـود  من زاد
 هـوادة  دون ياماضـ  بـرح  مـا  اهللا حـزب  إىل وسـوريا  إيـران  من
ــاقض بطريقــةو ــرار مــع تتن ). ٢٠٠٦ (١٧٠١ األمــن جملــس ق
 فتيـل  إشـعال  يف يرغبـون  الـذين  األسـلحة  هتريـب مـن   يستفيد  و

 بـل  العمل هذا تتجاهل، وتيسر لذلك دول     املنطقة يف الصراع
  .األحيان عليه بعض تشجع

جيب أن يتناول اجملتمع الدويل، علـى سـبيل األولويـة،             
وجيــب أن نــضع . موضــوع منــع نقــل األســلحة إىل اإلرهــابيني
ل هـذه، وأن نتخـذ      قواعد واضحة وشاملة حتظر عمليـات النقـ       

وتواصـل بعـض    . اخلطوات العملية لوقف كـل هـذه العمليـات        
ــة، أو تتغاضــى      ــات اإلرهابي ــلحة إىل اجلماع ــل األس ــدول نق ال

وهـذا التـصّرف    . عنه، يف حني تدين يف الوقت ذاته اإلرهابيني       
ولــذلك، جيــب أن يبــدأ كــبح االنتــشار     . لــيس لــه أي مــربر  

ــري ــصميم    غــ ــالتزام وتــ ــلحة بــ ــشروع لألســ ــى  املــ ــويني علــ قــ
  . الوطين املستوى
 قــّدم وفــد إســرائيل لــدى    ٢٠٠٧يونيــه /يف حزيــران  

مؤمتر نـزع الـسالح يف جنيـف ورقـة عمـل لتعزيـز اختـاذ مزيـد              
وقد حددت ورقة العمـل     . من اإلجراءات حول هذا املوضوع    

وحللت الوثائق والصكوك والقرارات القائمة بشأن منـع نقـل          
ورقــة العمــل ضــرورة اختــاذ  وبّينــت . األســلحة إىل اإلرهــابيني

ــتظم   ــوري وشــامل ومن ــروح   . إجــراء ف ــوفر ال وهــذا يتطلــب ت
العملية؛ وجيب أن ُتنّحى جانبا اخلالفـات الـيت مـا زالـت باقيـة               

. منــذ وقــت طويــل حــول مــسائل مــن قبيــل وضــع التعــاريف    
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وجيب أن حندد اخلطـوات العمليـة الالزمـة للمـضي قـدما هبـذه               
لــى ســبيل املثــال، حتديــد  وميكــن أن يتــضمن هــذا، ع . املــسألة

الــربامج الوطنيــة لزيــادة الــوعي وبنــاء القــدرات، يعقبــه تعزيــز    
التعـــاون والتنـــسيق فيمـــا بـــني الـــدول علـــى الـــصعيد املتعـــدد   

ــائي  وتتطلــع إســرائيل إىل مواصــلة  . األطــراف واإلقليمــي والثن
ــع      ــاول هــذه املــسألة مــع مجي ــسبل لتن املناقــشة حــول أفــضل ال

 القاعة، وكذلك يف إطـار مـؤمتر نـزع          الوفود املوجودة يف هذه   
  . السالح يف جنيف

ــب أن يــــتم التــــصدي لالجتــــار غــــري املــــسؤول         جيــ
باألسلحة، أوال وقبل كل شيء، عن طريق اختاذ تدابري وطنيـة           

وينبغي أن حيظى تفعيـل عمليـات الرقابـة الوطنيـة مـن             . صارمة
 وإسـرائيل بـدورها   . هذا النوع باألسبقية على املشاريع العامليـة      

حتــتفظ، بــدورها، منــذ مــدة طويلــة بنظــام وطــين قــوي ملراقبــة   
وقامــت إســرائيل، مــؤخرا، بإصــالح نظــام مراقبــة . الـصادرات 

الــــصادرات اخلــــاص هبــــا، مبــــا يف ذلــــك اإلطــــار التــــشريعي  
والتنفيذي للوفاء بأعلى املعايري الدوليـة املعتـرف هبـا، ال سـيما              

 كـانون   ٣١ ويف. تلك اليت وضعتها أنظمـة املـوردين الـدوليني        
، دخل حيز النفاذ قـانون جديـد ملراقبـة          ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

وينظّم هذا القانون مراقبـة الـصادرات فيمـا يتعلـق           . الصادرات
بقائمة الذخائر الصادرة عن نظـام واسـينار للمـوردين، ونظـام            

وتـويل  . مراقبة تكنولوجيـا القـذائف، وغـري ذلـك مـن األنظمـة        
ويــة عاليــة لتنفيــذ القــرارات إســرائيل، لــدى قيامهــا بــذلك، أول

الصادرة عن جملس األمن الدويل بـشأن احلظـر املفـروض علـى             
ويكّمل القانون املرسوم الـذي أصـدرته إسـرائيل يف          . األسلحة

 بـشأن مراقبـة الـصادرات، والـذي         ٢٠٠٧ينـاير   /كانون الثـاين  
ــتخدام      ــات ذات االس ــود والتكنولوجي ــى البن ــة عل ــنظم الرقاب ُي

ائمـة االسـتخدام املـزدوج الـصادرة عـن          املزدوج على أسـاس ق    
  . واسينار نظام

لقــد أصــبحت األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة     
األسلحة األكثر توفرا اليت يفّضل اإلرهابيون ومرتكبـو اجلرميـة          

وتـشري اإلحـصاءات املـثرية للقلـق إىل        . املنظمة احلـصول عليهـا    
 غــري أن أعــدادا متزايــدة مــن النــاس ُيقتلــون بــشكل مباشــر أو  

ومـا يزيـد علـى ثلثـي مـا يقـرب            . مباشر بسبب العنف املـسلح    
 حالة وفاة حتـدث كـل عـام بـسبب اسـتخدام             ٧٥٠ ٠٠٠من  

األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة إمنا حتـدث خـارج منـاطق           
وُيعـد برنـامج عمـل األمـم املتحـدة ملنـع االجتـار غـري          . احلروب

 مجيــع  املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة مــن     
يوليـــه /جوانبـــه ومكافحتـــه والقـــضاء عليـــه، الـــصادر يف متـــوز 

وقـد كـان    . ، أحد أهم الصكوك اليت تتناول هذه اآلفة       ٢٠٠١
النجاح حليف االجتماع الثالث من االجتماعات اليت تعقـدها     

وترحـب  . يوليه هذا العـام /الدول كل سنتني، واملعقود يف متوز 
اليت تضع عمليـة تدرجييـة      إسرائيل بالوثيقة اخلتامية املوضوعية،     

  . تقوم على أساس التعاون واملساعدة الدوليني
وتأســف إســرائيل لتعــذر التوصــل إىل توافــق يف اآلراء   

ــران     ــة، بــسبب الــصعوبات الــيت أثارهتــا إي علــى الوثيقــة اخلتامي
وإيـران  . بشكل يدعو إىل السخرية يف آخر يوم من االجتمـاع         

ثـر الـدول اخنراطـا يف       معروفة بسمعتها الـسيئة بوصـفها مـن أك        
وأغتـنم هـذه الفرصـة      . نقل األسلحة إىل اإلرهابيني يف منطقتنا     

ــدول كــل      لكــي أثــين علــى رئــيس االجتمــاع الــذي تعقــده ال
سنتني، السفري داليوس شـيكوليس مـن ليتوانيـا، لتوجيهنـا حنـو             

وتواصــل إســرائيل  . اســتعادة الثقــة يف عمليــة برنــامج العمــل    
نامج العمـل والعمليـة الـيت توشـك         املسامهة يف جتديد شباب بر    

  . على الشروع فيها يف هذا الصدد
انــصب الكــثري مــن التركيــز يف هــذه الــدورة للجنــة         

األوىل علــى إنــشاء نظــام عــاملي للنقــل املــسؤول لألســلحة مــن 
وقــد اختــتم فريــق اخلــرباء  . خــالل معاهــدة لالجتــار باألســلحة 

حة أعمالــه احلكــوميني املعــين بــإبرام معاهــدة لالجتــار باألســل     
. بتوافق اآلراء، وتدرس حكوميت بعناية التقرير النهائي للفريـق        

غـري أنــين الحظـت أن التقريــر يـدعو إىل النظــر مـرة أخــرى يف     
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وهـذا دليـل    . هذه املسألة خطـوة خطـوة داخـل األمـم املتحـدة           
  . واضح على مدى تعقد هذه املسألة

ــة        ــرام معاهــدة دولي ــأن إب ــة ب ــزال إســرائيل مقتنع وال ت
جتار باألسـلحة قـد يـوفر بالفعـل معـايري متفقـا عليهـا بوجـه                 لال

وعلـى  . عام، تعزز املستوى الشامل للرقابة اليت متارسها الدول       
وجه اخلصوص، ال يزال يـساورنا القلـق مـن أن إبـرام معاهـدة       
لالجتـــار باألســـلحة قـــد ال يكـــون فعـــاال يف وقـــف التـــدفقات 

 غـري موثـوق هبـا،       اجلاحمة لألسلحة واملعدات العسكرية إىل أيد     
ويف املــداوالت املتعلقــة بــإبرام    . وال ســيما أيــدي اإلرهــابيني   

معاهدة لالجتار باألسلحة يف املستقبل ينبغـي للمجتمـع الـدويل       
ــشروع     ــار املـ ــؤثر علـــى االجتـ ــذا الـــصك ال يـ أن يكفـــل أن هـ

ــة     . باألســلحة ــك، جيــب أن حيــد مــن إمكاني ــى ذل وعــالوة عل
ياســية يف احلــد مــن  إســاءة اســتخدام هــذا الــصك ألســباب س  

النقــل املــشروع لألســلحة إىل الــدول الســتخدامها يف الــدفاع   
  . عن النفس
وقد شهد هذا العام تطورات هامة فيما يتعلـق بوضـع           

وال تــزال اتفاقيــة . قواعــد بــشأن اســتخدام الــذخائر العنقوديــة 
حظر أو تقييد استخدام أسـلحة تقليديـة معينـة ميكـن اعتبارهـا              

اتفاقية حظـر أسـلحة تقليديـة       (ائية األثر   مفرطة الضرر أو عشو   
. املنتـدى اهلـام واملناسـب لتنـاول مـسألة هـذه األسـلحة             ) معينة

ــا مــن صــكوك القــانون        وبوصــف هــذه االتفاقيــة صــكا مهم
اإلنــساين الــدويل، فإهنــا ال تــزال حتقــق توازنــا بــني االعتبــارات  

وهـي تـضم، منـذ إبرامهـا،        . العسكرية واالعتبـارات اإلنـسانية    
خدمني واملنتجني الرئيـسيني لألسـلحة التقليديـة، مبـا فيهـا            املست

  . الذخائر العنقودية
ويف العـــام املاضـــي، أجريـــت يف إطـــار اتفاقيـــة حظـــر   

ــة مفاوضــات جديــة ومتعمقــة مــن أجــل     ــة معين أســلحة تقليدي
ومـن املزمـع   . إبرام بروتوكول جديد بشأن الـذخائر العنقوديـة       

وبتـوفر  . نـوفمرب /لثـاين إجراء مزيد من املفاوضـات يف تـشرين ا        

اجلدية املستمرة من جانب مجيـع الـدول األعـضاء ميكـن إبـرام              
بروتوكول ذي مغزى بشأن الذخائر العنقودية قبـل هنايـة هـذا            

ــام ــدول األعــضاء يف    . الع ــق إســرائيل وتأمــل أن تواصــل ال وتث
اتفاقيــة حظــر أســلحة تقليديــة معينــة، الــيت شــاركت أيــضا يف   

سألة، بــذل أفــضل اجلهــود  مفاوضــات أخــرى حــول هــذه املــ  
أجــل التوصــل إىل اتفــاق يف ســياق اتفاقيــة حظــر أســلحة    مــن

  . تقليدية معينة
أخــريا، نعتقــد أن األوان قــد آن للنظــر مــن جديــد يف    

ــا       ــسبب فيه ــيت يت ــدات ال ــصدي للتهدي ــدي للت ــوذج التقلي النم
وجيــب أن يبحــث اجملتمــع الــدويل  . انتــشار األســلحة التقليديــة

كــرة للتــصدي لتلــك األخطــار الناشــئة،  عــن ســبل جديــدة مبت
  . سيما للحظر الذي يشكّله اإلرهابيون وال

): تكلم باإلنكليزيـة  ) (اململكة املتحدة  (السيد دنكان   
تؤيد اململكـة املتحـدة تأييـدا تامـا البيـان الـذي أدىل بـه الزميـل                 

  . الفرنسي باألمس، بالنيابة عن االحتاد األورويب
جههــا اليــوم يف جــدول يف خــضم التحــديات الــيت نوا  

أعمال حتديد األسلحة ونزع الـسالح، مـن اجلـدير بالـذكر أن      
نسّجل هنا التقدم احلقيقي احملرز يف ميدان األسلحة التقليديـة،          
بالرغم من أن النجـاح ذاك مل يتبـع كلـه املـسار الرمسـي لألمـم           

وقد مت للتو تعميم النص الكامل لبياين اليوم، ولـذلك          . املتحدة
  . خة خمتصرة منه توفريا للوقتسأديل بنس

فيمــا يتعلــق بالــذخائر العنقوديــة، نرحــب باملعاهــدة        
اجلديدة اليت حتظر فئة بأكملها من األسلحة واليت مت التفـاوض           

وســتقدم هــذه  . بــشأهنا يف أوائــل هــذا العــام يف مــؤمتر دبلــن     
االتفاقية مسامهة حقيقية يف تناول اخلطـر اإلنـساين الـذي متثلـه             

وقد اختـذت اململكـة املتحـدة بالفعـل خطـوات           . هذه األسلحة 
عملية عديدة حنو تنفيذ معايري االتفاقية يف املـستقبل بـالتوقف،           

، عـــن اســـتخدام الفئـــتني ٢٠٠٨مـــايو / أيـــار٣٠اعتبـــارا مـــن 
املتبقيــتني مــن الــذخائر العنقوديــة بالــشكل احملــدد، الــيت كانــت 
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خـائر  تستخدمها القوات املسلحة للمملكة املتحدة، وإضـافة ذ       
عنقودية أخرى كمـا مت حتديـده، إىل القائمـة اخلاصـة باململكـة              
ــل، يف آخــر حتــديث       ــن النق ــة م ــود املمنوع ــشأن البن املتحــدة ب

ــا   ــة بنـ ــة الـــصادرات اخلاصـ ــستوى . لـــضوابط مراقبـ وعلـــى املـ
السياسي، قطع رئيس الـوزراء، غـوردون بـراون، التزامـا علـى         

 التقيـد، علـى     نفسه بالعمل مع البلدان األخرى من أجل تعزيز       
  . أوسع نطاق ممكن، بقواعد االتفاقية اجلديدة

ويتــذكر الــزمالء الــذين كــانوا يف دبلــن أن إمكانيــة        
التبادل شكلت مسألة أساسـية بالنـسبة لـدول عديـدة، ولكننـا             
نعتقد أن املعاهدة اجلديدة تفـي بأهـدافنا وتـسمح لنـا مبواصـلة              

قــدر أن ون .االضــطالع بــدورنا كــامال يف عمليــات التحــالف  
بعـــض املـــستعملني واملنـــتجني الرئيـــسيني مل يتمكنـــوا يف هـــذه 
ــدعم      ــة أوســلو املــستقبلية، ون ــع علــى اتفاقي ــة مــن التوقي املرحل

اتفاقيـــة حظـــر أو تقييـــد اســـتعمال اجلهـــود املبذولـــة يف إطـــار 
أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عـشوائية          

  .اية هذا العام إلبرام صك تكميلي حبلول هناألثر
وإذ أنتقــل إىل األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة،   

نرحب باعتماد اجتماع الـدول الـذي يعقـد مـرة كـل سـنتني،               
وثيقــة هنائيــة ختاميــة متهــد الطريــق أمــام بــذل جهــود جديــدة    

ــامج عمــل األمــم املتحــدة     ــذ برن ــع االجتــار غــري   لتنفي املعــين مبن
اخلفيفــة مــن مجيــع   املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة    

ونتطلـع أيـضا إىل     .  تنفيذا تاما  جوانبه ومكافحته والقضاء عليه   
فريق اخلرباء احلكوميني املقترح إنـشاؤه يف العـام القـادم للنظـر             
ــة،       ــم املتحــدة لألســلحة التقليدي يف نطــاق وعمــل ســجل األم
ونأمل أن يوصي بإدراج األسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة          

  .يف نطاق السجل
 ميـــدان األلغـــام املـــضادة لألفـــراد اهلـــام املـــشمول ويف  
 حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املـضادة         باتفاقية

، ينـضم وفـد اململكـة املتحـدة إىل      لألفراد وتـدمري تلـك األلغـام      

اآلخرين يف هتنئة األردن على قيادتـه املـاهرة لالجتمـاع الثـامن             
سرا بــصفتها للــدول األطــراف، ونتطلــع إىل الترحيــب بسويــ    
  .الرئيس القادم لالجتماع التاسع للدول األطراف

هنــاك قــرارات صــعبة تنتظرنــا بــشأن املواعيــد النهائيــة    
وســتعمل اململكــة املتحــدة . لتــدمري املخزونــات وإزالــة األلغــام

بــصورة بنــاءة مــع الــدول األطــراف والــرئيس لتعزيــز أهــداف    
ململكة املتحـدة   وجدير بالتذكري يف هذا السياق بأن ا      . االتفاقية

هـــي ثالـــث أكـــرب املتـــربعني لـــربامج إزالـــة األلغـــام يف البلـــدان 
املتضررة حيث تشكل األلغام األرضية املـضادة لألفـراد هتديـدا      

وينبغي عـدم ادخـار أي جهـد مـن أجـل إزالـة              . إنسانيا خطريا 
  . األلغام األرضية املضادة لألفراد اليت ال تزال تقتل وتشوه

جنــة األوىل، يف قــرار اجلمعيــة قبــل عــامني شــرعت الل  
. ، يف عمليــة إلبــرام معاهــدة لتجــارة األســلحة ٦١/٨٩العامــة 

ــر مــن      ــا تقــدما منــذ ذلــك احلــني، إذ قــدمت أكث ولقــد أحرزن
 وهــذا - آراءهــا إىل األمــني العــام ٢٠٠٧ دولــة يف عــام ١٠٠

  . عدد مل يسبق له مثيل
ويف هذا العـام، أحـرز فريـق اخلـرباء احلكـوميني حتـت                

ادة القديرة للسفري غارسيا موريتا، ممثل األرجنـتني، تقـدما          القي
لقد حدد أنه، مـا دامـت هنـاك آراء خمتلفـة بـشأن         . كبريا أيضا 

ــارة      ــدة لتجـ ــشمله معاهـ ــي أن تـ ــذي ينبغـ ــسي الـ ــار الرئيـ املعيـ
األســلحة يف هنايــة املطــاف، كــان هنــاك أيــضا عــدد كــبري مــن  

  .  اتفاق مبكراجملاالت اليت نعتقد أنه ميكن التوصل فيها إىل
ومــن األمهيــة مبكــان أن فريــق اخلــرباء احلكــوميني قــد     

وافـــق علـــى أنـــه ينبغـــي ملعاهـــدة جتـــارة األســـلحة أال تـــشمل   
عمليــات النقــل احملليــة، أو أحكــام امللكيــة الوطنيــة، أو احلمايــة 

ــة     ــة اخلاصــة داخــل أراضــي الدول ــة للملكي . الدســتورية الوطني
تـل املبـادئ اجملـسدة يف       واتفق مجيع اخلرباء علـى وجـوب أن حت        

ميثاق األمم املتحدة مركزا حموريا يف االتفاقية النهائيـة لتجـارة           
ورأى اخلرباء أن معاهدة لتجارة األسـلحة ينبغـي أن    . األسلحة
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تشمل االعتراف مبسؤوليات كل مـن املـصدرين واملـستوردين          
  .على حد سواء

وهناك جمرد حفنة من الدول املنتجـة لألسـلحة، لكـن              
واقع مجيعنـا مـن مـوردي األسـلحة عنـدما تـتخلص قواتنـا             يف ال 

وشـدد  . املسلحة من األسلحة القدمية وتشتري أسـلحة حديثـة        
اخلــرباء علــى أمهيــة اهلــدف واملعــايري العامليــة املتفــق عليهــا الــيت   
تعكس مسؤوليات كل من املـصدرين واملـستوردين، وسـلموا          

يــة حباجــة مجيــع الــدول إىل ضــمان أن تكــون نظمهــا الداخل     
والــسؤال . وضــوابطها الوطنيــة علــى أعلــى املــستويات املمكنــة

علـى أّي أسـاس سـتقوم الـدول هبـذا إذا      : الذي يثار عندئذ هو  
  مل تكن هناك معاهدة لتجارة األسلحة؟

ــه       ــق مبــسألة النطــاق، يف حــني صــحيح أن ــا يتعل ويف م
كانت هناك آراء متباينة داخل فريق اخلـرباء احلكـوميني بـشأن       

ــواع األســ  ــد  أن ــيت ق ــدة جتــارة األســلحة،   لحة ال ــشملها معاه ت
 ال يوجــد صــك واحــد يتــضمن قائمــة     االتفــاق علــى أنــه   مت

تــشمل نطـاق اخليــارات املطروحـة يف الوثــائق الـيت قدمتــها     قـد 
  . الدول األعضاء

أمــا خبــصوص األنــشطة الــيت ينبغــي ضــبطها، تــشاطر      
 فريق اخلرباء احلكوميني القلق إزاء ضرورة أن توضع األسـلحة         

ــانوين، والسمــسرة غــري       ــصدير غــري الق ــادة الت ــن إع ــواردة م ال
 الــصادرات -املــشروعة، واإلنتــاج والنقــل غــري املــأذون هبمــا   

ــواردات ــة، ويف    - وال ــال إرهابي ــيت ميكــن اســتعماهلا يف أعم  ال
. اجلرميــة املنظمــة واألنــشطة اإلجراميــة، حتــت الــسيطرة الفعالــة

الـضرورية لنقـل   الظـروف  ”وأثريت مسائل مماثلة حتت عنـوان       
ــار اخلــرباء ضــرورة معاجلــة   “األســلحة ــا، ١٢، حيــث أث  جانب

حيث رمبا يكون االستعمال النهائي أكثر اخلطـوات أمهيـة مـن            
. الناحيــة العمليــة، بـــصفتها ظروفــا ضـــرورية لنقــل األســـلحة    

ــرام     وكمــا هــو معــروف متامــا، تــرى اململكــة املتحــدة أن احت
 االقتـصادية   -جتماعيـة   حقوق اإلنسان والتنمية اإلنـسانية واال     

جانبان رئيسيان ينبغي أخذمها يف االعتبـار كظـروف ضـرورية       
  .لنقل األسلحة

ومبوجب التدابري التشغيلية والتنفيذ الفعلي، قـام فريـق           
اخلــرباء احلكــوميني بدراســة عــدد مــن املــسائل مثــل تــشاطر        
املعلومــات، وآليــات اإلبــالغ، والتعــاون الــدويل، واحلاجــة إىل 

  . ل وطنيةجهات اتصا
إن مجيع هذه املسائل عناصر هامة ألي معاهدة هنائيـة            

لتجــارة األســلحة، ومت هــذا العــام القيــام بــبعض العمــل األويل   
 يف فريـــق اخلـــرباء ٢٨وقـــد اتفقـــت مجيـــع الـــدول الــــ . املفيـــد

ــم     ــوب يف األمـ ــل مطلـ ــن العمـ ــد مـ ــى أن املزيـ ــوميني علـ احلكـ
ا لعدد املبـادرات    وتعرب اململكة املتحدة عن ارتياحه    . املتحدة

ســيما  اإلقليميــة الداعمــة لعمليــة معاهــدة جتــارة األســلحة، وال
ومن دواعي  . االجتماعات األخرية املعقودة يف نريويب وأنتيغوا     

سرورنا أيضا مالحظة أنه جيري املزيد من العمل ملواصـلة هـذا        
  . اجلانب اهلام من جهدنا اجلماعي

اركون يف  ويف غضون األسابيع األخـرية، أجـرى املـش          
صياغة معاهدة جتارة األسلحة مشاورات واسعة، مع كـل مـن    
مؤيــدي مبــادرة معاهــدة جتــارة األســلحة، وأيــضا مــع البلــدان   

ــشككا  ــر ت ــرار    . األكث ــتج عــن هــذه املــشاورات مــشروع ق ون
ــد ــا    (A/C.1/63/L.39) جديـ ــتني رمسيـ ــوم األرجنـ ــته اليـ ، عرضـ

ا، أي بالنيابــة عــن مقدميــه، ويــشمل املــسار الرئيــسي لعملنــ       
  . املناقشة داخل األمم املتحدة

إن اململكـــة املتحـــدة ملتزمـــة بـــإبرام معاهـــدة لتجـــارة   
ولقــد الحظنــا التأييــد الــدويل  . األســلحة تكــون عامليــة وفعالــة 

ــرام معاهــدة لتجــارة األســلحة   لكــن مــن دواعــي  . الواســع إلب
األسف، أنه بعد سنتني من الشروع يف هـذه العمليـة، مـا زلنـا               

دقاء والزمالء تساؤالت عـن احلاجـة إىل إبـرام          نسمع من األص  
وقد قيـل لنـا إن املـوردين الرئيـسيني          . معاهدة لتجارة األسلحة  

لن يوافقوا على ذلك، أو إذا وافقوا، فينبغي أن تشكل عندئـذ            
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وقيل لنا إن معاهدة لتجارة األسلحة سـوف        . نوعا من التكتل  
ــرض حظــر ضــد بعــض        ــة ســوداء أو لف ــستعمل لوضــع قائم ت

دان بـسبب القلـق إزاء سـجلها يف حقـوق اإلنـسان، أو أن      البلـ 
معاهدة جتارة األسلحة سوف متنـع بلـدانا يف منـاطق التـوترات            
ــا         ــنفس ضــد جرياهن ــن ال ــدفاع ع ــة لل ــات فعال ــاذ ترتيب ــن اخت م

  .األقوياء
ال شـيء مــن هـذه األمــور صـحيح، لكــن هنـاك جمــال       

 وهـو أنـه لـيس اآلن وقـت          -واحد حيث الرافضون على حق      
ــ لقــد تــأخر وقــت إبــرام هــذه  . رام اتفاقيــة لتجــارة األســلحة إب

وإذا كانت األحداث يف األسـواق املاليـة يف غـضون           . االتفاقية
األسابيع األخرية قـد أظهـرت لنـا شـيئا مـا، فهـو مـدى الـصلة                  

  وهو األمر الذي أدركـه قبـل أكثـر         - الوثيقة اليت تربطنا مجيعا   
  : دما كتب عام الشاعر اإلنكليزي جون دون عن٥٠٠من 

. ... بـذاهتا حبـد  ال أحد منا جزيرة مـستقلة   ”    
ومــوت أي إنــسان ينتــزع بعــضاً مــين، ألين ذائــب يف  

من يـسأل ملـن     على اإلطالق   ال تبعث   لذلك  البشرية؛  
ــك     ــدق لـ ــا تـ ــراس؛ إهنـ ــدق األجـ ــون دون، . (“تـ جـ

  )تفانيات
وكـــان ينبغـــي لنـــا بـــصفتنا جمتمعـــا دوليـــا أالّ نـــسمح   

شـخص   ١ ٠٠٠قتل العنف املسلح للوضع بأن يتطور حيث ي   
كل يوم، وحيث يتمكن املتمردون واإلرهابيون مـن احلـصول          
على أسلحة أفضل وأكثـر فتكـا السـتعماهلا ضـد قواتنـا حلفـظ               
السالم وقوات إنفـاذ القـانون واألمـن، وحيـث جـرى بـصورة              
خطرية تقويض قـدرتنا علـى حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              

وإحجامنا يف املاضـي عـن      . س العاديني وحتقيق حياة أفضل للنا   
معاجلة هذه املـسألة علـى مـستوى دويل بطريقـة شـاملة، وعـن         
عــدم االتفــاق علــى معــايري دوليــة مــشتركة نــستطيع مجيعنــا        
ــة القائمــة مــن      ــاح للجــشعني أن يتخطــوا اجملموع اســتعماهلا أت

ــة املخصــصة لألســلحة    ــة اإلقليمي ــسه،  . األنظم ــت نف ويف الوق

ــصورة متزايــ   ــبط ب ــار     يث ــني جت ــا ب ــاون يف م ــوير التع ــن تط دة م
  .األسلحة املسؤولني

ــوت     ــد صـ ــام    ١٥٣لقـ ــة للقيـ ــذه القاعـ ــضوا يف هـ  عـ
 عـضوا   ٨٠ووافق أكثـر مـن      . بتصحيح هذا الوضع قبل سنتني    

ــا      ــرار املعــروض علين ــدمي مــشروع الق ــضمام إىل مق ــى االن عل
اليوم، وهو اقتراح ميضي إىل أبعد من اخلطابة ويـدعو إىل هنـج             

 واقعـــي يركـــز علـــى اجلـــوهر الـــذي حنـــن حباجـــة إىل تــدرجيي 
وما زال لدى بعض الدول شواغل جيب تلبيتـها         . االتفاق عليه 

هــذا هــو اهلــدف مــن االقتــراح الرئيــسي يف . بــصراحة وصــدق
ــا   إن جتــارة األســلحة املنظمــة  . مــشروع القــرار املعــروض علين

 جمتمــع األعمــال -بــصورة صــحيحة ســتكون لــصاحل اجلميــع  
ــوات   )املــستوردوناملــصدرون و( ــسالم، وق ــا حلفــظ ال ، وقواتن

إنفــاذ القــانون واألمــن، واألهــم مــن اجلميــع، النــاس العــاديون   
الذين غالبا ما تتحطم آماهلم للمستقبل بسبب فشلنا يف ضـبط         

  .اجلشعني وعدميي املسؤولية
ــا املتحــدة (الــسيد ســريوهري     ــة ترتاني ــم () مجهوري تكل

ــة ــرا لظـــروف ال ميكـــن  : )باإلنكليزيـ ــتمكن نظـ ــا، مل يـ تفاديهـ
السفري ماهيغا من حضور هذه اجللسة ولذا سألقي هذا البيـان           

  .بالنيابة عنه
يــــشرفين مــــرة أخــــرى أن آخــــذ الكلمــــة  ”    

ــة    ألشــاطر الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة واألمان
العامــة بعــض اآلراء واملقترحــات العامــة بــشأن كيفيــة  
ــصغرية     ــلحة الــ ــشار األســ ــر انتــ ــى خطــ ــضاء علــ القــ

سلحة اخلفيفة واالجتار غري املشروع هبا يف منطقـة   واأل
ونؤيد البيان الذي ألقته    . البحريات الكربى يف أفريقيا   

نيجرييا بالنيابـة عـن اجملموعـة األفريقيـة والبيـان الـذي             
  . بالنيابة عن حركة عدم االحنيازندونيسياإألقته 

باإلشارة إىل روح التعاون القائم بني األمم       ”    
ــ ــا،  املتحــــدة ومنطقــ ة الــــبحريات الكــــربى يف أفريقيــ
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ــرار جملـــس األمـــن   ) ٢٠٠٦ (١٦٥٣املتجـــسدة يف قـ
، يعـرب وفـدي     ٢٠٠٦ينـاير   /الصادر يف كانون الثاين   

ــدويل أن حيــشد      ــأن يف وســع اجملتمــع ال عــن اقتناعــه ب
املــوارد املطلوبــة ملــساعدة هــذه املنطقــة دون اإلقليميــة 

وع والقضاء يف هنايـة املطـاف علـى االجتـار غـري املـشر             
ويــــربهن . باألســــلحة الــــصغرية واألســــلحة اخلفيفــــة

ــسببه     ــائج اخلطــر الــذي ت ــاريخ القريــب علــى أن نت الت
األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة ال تقتـصر علـى       
هذه املنطقة دون اإلقليميـة وحـدها بـل ميكـن أن تعـّم              
ــها وأن جتــر معهــا أيــضا العــامل     ــة برمت املنطقــة األفريقي

ألمـن والتنميـة يف املنطقـة علـى         فآفـاق ا  . املتقدم النمـو  
حد سواء يف امليزان، وال سيما االسـتثمارات املباشـرة      
ــشر يف      ــدم االســتقرار وانت ــا اســتمر ع ــة، إذا م األجنبي

  .املنطقة دون اإلقليمية
ومثة صلة واضحة بني االجتار غري املـشروع        ”    

ــدم      ــني ع ــة، وب ــلحة اخلفيف ــصغرية واألس ــلحة ال باألس
ومبحــاذاة ذلــك، بلغــت  . بــشريةاالســتقرار والتنميــة ال

األزمـــات اإلنـــسانية وانتـــهاكات القـــوانني يف بعـــض  
وبالتـايل، انتـشر اإلفـالت      . املناطق أبعـادا مـثرية للقلـق      

ــصادي     ــود االقتـ ــوارد والركـ ــب املـ ــاب وهنـ ــن العقـ مـ
انتــــشارا واســــعا، وخاصــــة يف اجلــــزء الــــشرقي مــــن 
مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، وأخـــذت الفـــصائل  

ــة  ــة    املتحاربـ ــلطة الدولـ ــة سـ ــسيطرة متحديـ ــام الـ بزمـ
  .والوجود الدويل

 ١٦٥٣ويــــــدعو قــــــرار جملــــــس األمــــــن  ”    
، يف مجلـــة أمـــور أخـــرى، إىل نـــزع ســـالح )٢٠٠٦(

اجلماعــــات املتمــــردة والقــــوات الــــسلبية يف منطقــــة  
ــربى  ــبحريات الكـ ــيت    . الـ ــاجلهود الـ ــب بـ ــن نرحـ وحنـ

ــة منظمــة       ــا األمــم املتحــدة مــن خــالل بعث ــضطلع هب ت
ــم املتحــ  ــو الدميقراطيــة يف   األم دة يف مجهوريــة الكونغ

ــصدد  ــذا ال ــازا بعــد     . ه ــل إجن ــري أن املهمــة مل تكتم غ
بـل علـى العكـس      . انقضاء عـامني مـن اضـطالعها هبـا        

من ذلك تدهور احلال يف بعض األجـزاء الـشرقية مـن            
ومعظم األسلحة اليت تـصل إىل أيـدي الفـصائل          . البلد

ا جتار احلرب   املتحاربة غري قانونية ومهربة ويتاجر فيه     
ــون ــن   . اجملرمـ ــا حـــدث مـ ــارة إىل مـ ــي اإلشـ وال تكفـ

أخطاء؛ بـل يلـزم أن نرتقـي بعمـل األمـم املتحـدة مـن                
أجــل أن يــسود الــسالم واألمــن يف هــذه املنطقــة دون  
اإلقليميـــة حـــىت يتـــسىن للـــسكان أن يباشـــروا عمليـــة  

ومن شأن االستثمار الـدويل أن يفيـد يف هـذا           . التنمية
 القـــوات املتحاربـــة علـــى   وجيـــب أن جنـــرب . الـــصدد

االمتثال لقرارات جملس األمن من خالل تعزيز العمل         
  .الذي تقوم به البعثة

ــع    ”     ــدة واجملتمـ ــم املتحـ ــدي األمـ ــدعو وفـ ويـ
ــوارد واجلهـــود املبذولـــة لكـــبح    الـــدويل إىل زيـــادة املـ
ــة    ــلحة اخلفيفـــ ــلحة الـــــصغرية واألســـ ــداول األســـ تـــ

لكـربى  وانتشارها غري املشروع يف منطقـة الـبحريات ا        
ــة   ــة القـــــضايا األمنيـــ ــا، وذلـــــك أوال مبعاجلـــ بأفريقيـــ
والـــسياسية الـــيت يثريهـــا أصـــحاب املـــصلحة وبإنفـــاذ 

ويف أثنـاء ذلـك، ينبغـي أن تكــون    . االتفاقـات القائمـة  
. ملنطق املفاوضات السلمية السيادة علـى منطـق القـوة         

ومثة حاجـة ماسـة لـذلك إىل إعـداد واسـتخدام مـزيج              
ــاء الثقــة، ا   ــادرات   مــن آليــات بن ــام مبب لــيت تــشمل القي

دبلوماســـية علـــى الـــصعيد اإلقليمـــي وإعـــادة تنـــشيط 
ــدة     ــم املتحـــ ــا األمـــ ــيت تطبقهـــ ــق الـــ ــات التحقـــ آليـــ

  .األفريقي واالحتاد
ويف الوقــت ذاتــه، ينبغــي أن يعمــل أصــدقاء ”    

ــة الــبحريات الكــربى التقليــديون بالتعــاون مــع       منطق
 اجلهات الفاعلة اإلقليميـة علـى التمـاس طـرق جديـدة           
للتــصدي للمــشكالت املزمنــة الــيت نكبــت هبــا منطقــة  
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ــبحريات الكــربى  ــن   . ال ــاق األم وميكــن االســتعانة مبيث
ــبحريات الكـــربى   ــة الـ ــة يف منطقـ ــتقرار والتنميـ واالسـ
ــم املتحــدة      ــذهلا األم ــيت تب ــود ال ــسري اجله إلكمــال وتي
واجملتمع الـدويل، وخاصـة بـالنظر إىل أنـه مت التفـاوض             

ــم املتحـــ   ــساعدة األمـ ــه مبـ ــشاركتهاعليـ ــو . دة ومـ وهـ
يتضمن أحكاما كافية وبروتوكوالت قانونيـة ال يلـزم         
ــة يف هــذه     ــصدي للمــشاكل األمني ــذها للت ســوى تنفي
ــر     ــك درء خطــ ــا يف ذلــ ــة، مبــ ــة دون اإلقليميــ املنطقــ

ويـتعني تنـشيط    . األسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة     
  .الدور الذي تؤديه األمم املتحدة

مـن خاللكـم يـا      وأطلب إىل األمانـة العامـة       ”    
  “.سيدي أن تلقي نظرة جديدة على هذا التحدي

): تكلـم بالفرنـسية   ) (بوركينـا فاسـو    (السيد كافاندو   
يــــشرفين أن أتكلــــم باســــم الــــدول األعــــضاء يف اجلماعــــة      
االقتصادية لدول غرب أفريقيـا بـشأن هـذه املـسألة اهلامـة قيـد               

  .املناقشة اليوم
تــداوهلا بــشكل إن التجــارة غــري املقيــدة يف األســلحة و  

فوضوي مها من دواعي قلق اجملتمع الدويل بـالنظر إىل تأثريمهـا        
وقـد  . الكارثي على أمـن املـواطنني ورفـاه الـسكان بوجـه عـام             

كانت اجلمعية العامة تسعى إىل إبراز االرتباط الواضـح القـائم           
بني الصراعات والتجـارة غـري املـشروعة يف األسـلحة التقليديـة       

 ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٦اع يف عنــدما اختــذت باإلمجــ
، الــذي تطلـب فيــه إىل األمـني العــام أن ينــشئ   ٦١/٨٩القـرار  

فريقــا مــن اخلــرباء احلكــوميني يقــوم ببحــث اجلــدوى والنطــاق  
والبــارامترات األوليــة فيمــا يتعلــق بإعــداد صــك شــامل وملــزم  
قانونا يضع معايري دوليـة موحـدة السـترياد األسـلحة التقليديـة             

ونشكر األمني العام على اختـاذه إجـراءات        . ونقلهاوتصديرها  
  .سريعة لتنفيذ هذا القرار

ويف غــرب أفريقيــا ميكننــا أن نــشهد علــى مــا للتجــارة   
حة الــــصغرية واألســــلحة اخلفيفــــة غــــري املــــشروعة يف األســــل

النتشار تلك األسلحة مـن عواقـب إنـسانية وآثـار مـدمرة              وما
ئيــسية للتخلــف يف كمـا أن مــن األسـباب الر  . متعـددة األوجــه 

ــشار      ــة، انت ــصفة عام ــا ب ــل يف أفريقي ــة، ب ــا دون اإلقليمي منطقتن
ــصراعات      ــشباب، وال ــف، وخاصــة بــني صــفوف ال ــة العن ثقاف
الكـــثرية الـــيت يؤججهـــا انتـــشار األســـلحة التقليديـــة وحيـــازة  

  .اجلهات الفاعلة من غري الدول هلا
ومــن أجــل مراقبــة تــداول األســلحة التقليديــة بــشكل     

 أجل تعزيز نـزع الـسالح بـصفة عامـة، اعتمـدت             أفضل، ومن 
اتفاقيـة   ٢٠٠٦اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف عام        

ــا     م ــة وذخائرهـ ــلحة اخلفيفـ ــصغرية واألسـ ــلحة الـ ــة باألسـ تعلقـ
وقــد صــممت هــذه االتفاقيــة . الــصلة وغريهــا مــن املــواد ذات

 وسـوف   ١٩٩٨للحلول حمل احلظر الطـوعي الـصادر يف عـام           
 املنطقـة دون اإلقليميـة إطـارا ملزمـا قانونـا تـستند              توفر لبلـدان  

ــصدد    ــذا ال ــضاهلا يف ه ــه يف إدارة ن ــدول  . إلي ــو ال وأود أن أدع
األعــضاء يف اجلماعــة الــيت مل تــصدق بعــد علــى تلــك االتفاقيــة 
ــرع      ــذ بأسـ ــز التنفيـ ــدخل إىل حيـ ــىت تـ ــك حـ ــل ذلـ إىل أن تفعـ

  .ميكن ما
ماعــة غـري أن االتفاقــات اإلقليميـة مــن قبيـل اتفــاق اجل     

ــا      ــزال حمــدودة يف نطاقه ــها ال ت ــصادية مهمــا بلغــت أمهيت االقت
ومن مث يف قدرهتا علـى تعقـب شـبكات االجتـار غـري املـشروع                
يف األسلحة بالقـدر الـالزم مـن الفعاليـة يف هـذا العـامل املتزايـد                 
العوملة الذي يواجه طفرة يف اجلهات الفاعلة غري املنضبطة مـن           

ر ذات األمهية العاجلـة أن يعتمـد        وعليه، من األمو  . غري الدول 
اجملتمع الـدويل تـدابري مجاعيـة ملزمـة قانونـا لـيس فقـط لتنظـيم                 
جتارة السالح وإمنا أيـضا وبـصفة خاصـة ملنعـه مـن الوقـوع يف                
أيـــدي اجلماعـــات اإلجراميـــة املنظمـــة القـــادرة علـــى زعزعـــة  

  .استقرار الدول
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ويف هــــذا الـــــصدد، أهنـــــئ رئـــــيس فريـــــق اخلـــــرباء    
ــوميني، ــضاء   احلكـ ــان، واألعـ ــيا موريتـ ــو غارسـ ــسفري روبرتـ  الـ

اآلخرين على سرعة االنتهاء مـن عملـهم الـذي حنـن مقتنعـون              
بأنه سـيمكن اجملتمـع الـدويل مـن ضـبط هـذه املـسألة الـشائكة                 

  .املتعلقة بتجارة األسلحة التقليدية على حنو أفضل
ولدينا يف اجلماعة االقتصادية اقتناع بأن إعـداد صـك             

ونـــا سيـــساعد علـــى احلـــد مـــن عـــدد وشـــدة شـــامل ملـــزم قان
الصراعات وغريها من أشكال العنـف، األمـر الـذي مـن شـأنه       
أن يفيد كثريا يف تعزيز حقوق اإلنـسان والدميقراطيـة والتنميـة             

وبــالنظر إىل تعقيــد هــذا   . االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة  
املوضــوع، يلــزم أن نواصــل مناقــشاتنا علــى حنــو مكثــف لكــي 

 اتفاق بشأن إبرام معاهدة لتجـارة األسـلحة تؤخـذ           نتوصل إىل 
فيها بعني االعتبار طائفـة عريـضة للغايـة مـن األنـشطة، تـشمل         
االسترياد والتـصدير والعبـور والنقـل العـابر والنقـل وأي حتـرك         

  .آخر من إقليم دولة من الدول أو خالله
ــعة       ــة الواسـ ــسبان التغطيـ ــذ يف احلـ ــضا األخـ ــي أيـ ينبغـ

 واملسائل املتصلة حبقوق اإلنـسان، والقـانون   لألسلحة التقليدية 
وأطمـئن اللجنـة    . اإلنساين الدويل والتنمية اإلنـسانية املـستدامة      

اجلماعــة االقتــصادية لــدول  ٢٣١٧إىل أن الــدول األعــضاء يف 
إفريقيا ملتزمـة بـذلك اهلـدف وسـوف تبـذل كـل جهـد                غرب

  .ممكن إلحرازه
ــة طلــب ممثــل اجلمه): تكلــم باإلســبانية (الــرئيس   وري

أذكِّر األعضاء بأنـه،    . العربية السورية الكلمة ممارسة حلق الرد     
، تقتــصر البيانــات الــيت ٣٤/٤٠١عمــال مبقــرر اجلمعيــة العامــة 

 دقــائق للبيــان األول  ١٠ُيــدىل هبــا يف إطــار حــق الــرد علــى      
  .ومخس دقائق للبيان الثاين

ــسيد احلــالق    ــسورية   (ال ــة ال ــة العربي جلــأ ): اجلمهوري
ل إىل حماولــة يائــسة لتــضليل هــذه اللجنــة الكرميــة  ممثــل إســرائي

للتغطية على جرائم إسرائيل وانتهاكاهتا للقرارات الدوليـة مـن          

ــة حــول نقــل مزعــوم لألســلحة      ــه إدعــاءات زائف خــالل توجي
  .لبنان إىل

يود وفدنا أن يعيد التأكيد بـأن تقـارير األمـم املتحـدة               
نـة تقيـيم    املتصلة بـالقرارات حـول لبنـان، وكـذلك تقريـري جل           

احلدود، قد نفـت وجـود أي هتريـب لألسـلحة، الـشيء الـذي               
ونذكر يف هذا السياق بـأن األمـم        . أكده املسؤولون اللبنانيون  

املتحــدة قــد أشــارت يف تقاريرهــا إىل اســتمراره إســرائيل يف      
انتهاك السيادة اللبنانية بشكل شبه يومي، وهي بـذلك تنتـهك           

للجنـــة الكرميـــة بـــأن كمـــا نـــذكِّر ا). ٢٠٠٦ (١٧٠١القـــرار 
إسرائيل قد ألقت خالل عدواهنا على لبنان أكثـر مليـون قنبلـة             

بوقــف األعمــال ) ٢٠٠٦ (١٧٠١عنقوديــة بعــد اختــاذ القــرار 
احلربيـة، والـيت قتلـت الكـثري مـن اللبنـانيني مبـن فـيهم عــشرات         
األطفال والعديد مـن العـاملني الـدوليني املتطـوعني يف مـضمار             

وال تزال إسرائيل تـرفض تـسليم       . لبناننزع األلغام يف جنوب     
خرائط عنها، رغم مطالبـة األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك جملـس            

ــسليم تلــك اخلــرائط   ــأن   . األمــن هلــا بت ــة ب ــضا اللجن ــذكِّر أي ون
إسرائيل مـا زالـت تـرفض تـسليم خـرائط األلغـام الـيت زرعتـها            

وكذلك زرعـت اآلالف مـن األلغـام يف         . إثر اجتياحاهتا للبنان  
ن السوري احملتل حيث أدى انفجارهـا إىل قتـل املئـات،            اجلوال

  . طفال١٧مبا فيهم 
ونذكر أيضا بأن إسـرائيل هـي الـيت جلبـت اإلرهـاب               

وغــين عــن التـذكري بأهنــا قامــت باغتيــال  . إىل الـشرق األوســط 
إن . موظفي األمم املتحدة، وارتكاهبا مئـات اجلـرائم اإلرهابيـة         

اضـــي العربيـــة مـــن أعلـــى اســـتمرار إســـرائيل يف احتالهلـــا لألر
  .درجات اإلرهاب

لقـد اسـتمعنا إىل املـتكلم       ): تكلم باإلسـبانية   (الرئيس  
  .األخري لعصر هذا اليوم

  .٥٥/١٧ُرفعت اجللسة الساعة   
  


