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  الدورة اخلامسة والستون
  * من جدول األعمال املؤقت٩٩  و٩٨البندان 

  نزع السالح العام الكامل
اســتعراض وتنفيـــذ وثيقـــة اختتـــام دورة اجلمعيـــة العامـــة  

        االستثنائية الثانية عشرة
ــائم   ٢٠١١أغــسطس / آب١رســالة مؤرخــة       ــام مــن الق  موجهــة إىل األمــني الع

  للبعثة الدائمة لكوبا لدى األمم املتحدة يابةباألعمال بالن
  

أتشرف بأن أخاطبكم ألبلغكم أن جلنة العالقات الدوليـة يف اجلمعيـة الوطنيـة للـسلطة               
يوليه املاضي بيانا هاما بشأن الـسالم ونـزع         / متوز ٢٨الشعبية جلمهورية كوبا اعتمدت يف يوم       
  ).انظر املرفق(السالح النووي، جتدون طيه نسخة منه 

وأرجو ممتنا العمل على تعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق اجلمعيـة العامـة                 
  . من جدول األعمال٩٩  و٩٨يف إطار البندين 

  بنيتس فرسورردولفو  )توقيع(
  السفري
  القائم باألعمال النيابة
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ــالة املؤرخـــة       ــام  ٢٠١١أغـــسطس / آب١مرفـــق الرسـ  املوجهـــة إىل األمـــني العـ
  للبعثة الدائمة لكوبا لدى األمم املتحدة باألعمال بالنيابةالقائم  من
  

 بيان جلنة العالقات الدولية يف اجلمعية الوطنية للسلطة الـشعبية جلمهوريـة كوبـا                 
  بشأن السالم ونزع السالح النووي

إن جلنــة العالقــات الدوليــة للجمعيــة الوطنيــة للــسلطة الــشعبية، إذ تــدرك أن األســلحة     
 باالقتران مع تغري املناخ أكرب التحديات اليت تواجه اإلنسانية، تعـرب عـن قلقهـا                النووية تشكل 

  . رأس نووي نصفها جاهز لإلطالق الفوري٢٢ ٦٠٠العميق لوجود أكثر من 
تدين انعدام اإلرادة السياسية لدى الدول احلائزة لألسلحة النووية الـيت مل تـف بـالتزام                    

ــة ا    ــدة إلزالـ ــرام معاهـ ــل إىل إبـ ــا      التوصـ ــا حبوزهتـ ــسني مـ ــل حتـ ــيت تواصـ ــة والـ ــلحة النوويـ ألسـ
  .األسلحة تلك من

ترفض الزيادة املثرية لالنزعاج املسجلة يف النفقات العسكرية اليت وصل رقمهـا احلـايل                 
 بليــون دوالر، وهــو مــا يزيــد عــدة مــرات عــن ضــعف املــوارد املخصــصة للمــساعدة    ١,٥إىل 

صــصة اليــوم للتـسلح، ميكــن إطعـام أعــداد اجلــائعني يف   ذلـك أنــه بـاملوارد املخ  . اإلمنائيـة الدوليــة 
 مليـون طفـل     ١١ مليون شـخص، وتفـادي هـالك         ١,٠٢٠ كوكب األرض الذين يزيدون عن    

كل عام بسبب اجلـوع وأمـراض ميكـن الوقايـة منـها، ومكافحـة الفقـر املـدقع الـذي يعـاين منـه             
 مليـون   ٧٥٩مليـون شـخص يف العـامل، وتعلـيم مبـادئ القـراءة والكتابـة إىل                  ١ ٤٠٠أكثر من   

  .من الكبار الذين ما زالوا غري ملمني هبا
تعيد تأكيد املوقف الذي أعلنته كوبا مرارا وتكرارا على أعلـى املـستويات بأنـه ال بـد                     

ن هـذا املوضـوع     من اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية، والذي أيدت فيه البيان الذي صدر بـشأ            
مـايو  /عن املؤمتر الوزاري السادس عشر حلركة بلدان عدم االحنياز يف بايل، إندونيـسيا، يف أيـار           

، الذي دعا إىل عقد مؤمتر دويل رفيع املستوى للتوصل إىل اتفاق بشأن برنامج لإلزالـة                ٢٠١١
  .الكاملة لألسلحة النووية

 ســوز، أن اإلنــسانية متــر بفتــرة  تــرى، علــى حنــو مــا حــذر منــه القائــد فيــدال كاســترو     
شديدة األمهية من تارخيها، حيث إن األخطار احملدقة هبا ال تنفك تتفـاقم وتـصبح أكثـر مـدعاة                   
للقلق، وأن الضمان الوحيد لعدم قيام دولة أو أيا كان باستخدام األسلحة النووية، إمنـا يكمـن                

  .يف إزالتها وحظرها الكاملني
ات العـامل تـدعوها فيـه إىل اختـاذ خطـوات ملموسـة لتحقيـق        توجه نداء إىل مجيع برملانـ      

اإلزالة الكاملة للترسانة النووية، وهو ما يسمح بضمان أن تعيش األجيال املقبلة يف عـامل خـال         
  .من األسلحة النووية يسوده السالم
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