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البنود 86 إىل 102 من جدول األعمال )تابع(

املناقشة العامة بشأن مجيع بنود نزع السالح واألمن الدويل

السيد ساركي )نيجرييا( )تكلم باإلنكليزية(: نديل هبذا 
البيان بصفتنا الوطنية وليس بصفتنا منسق املجموعة األفريقية. 
ويود وفد بلدي أن ينضم إىل اآلخرين الذين تكلموا قبلنا يف 
انتخابكم رئيسا للجنة األوىل. وليس  هتنئتكم، سيدي، على 
لدينا أي شك يف أن عملنا سيستفيد أميا استفادة من جتربتكم 
بصورة  وتعاوننا  دعمنا  لكم  ونؤكد  والتزامكم.  وخربتكم 
كاملة. وأود أيضا أن أثين على سلفكم، السيد يارمو فينانني، 
ممثل فنلندا، لقيادته وجهوده اجلديرة بالثناء بشأن قضية نزع 
السالح. ونيجرييا تعرب عن تأييدها لبيان حركة عدم االحنياز 
الذي أدىل به املمثل الدائم جلمهورية إيران اإلسالمية وللبيان 

الذي ُأديل به باسم املجموعة األفريقية.

يف الدورة السادسة والستني للجمعية العامة، سلط وفد 
بلدي الضوء على عدد من القضايا الصعبة اليت واجهت عاملنا 

اليت  اإلجراءات  من  األدىن  واحلد  املاضية  السنوات  خالل 
 .)A/C.1/66/PV.3 )انظر  هلا  للتصدي  اختاذها  علينا  يتوجب 
ولكننا كنا متفائلني بأن احلكمة ستسود وأن املجتمع الدويل 
سيدرك ضرورة تضافر اجلهود من أجل معاجلة تلك القضايا 

ذات األمهية البالغة.

لتيسري  املتخذة  التدابري  سلسلة  على  التفاؤل  ذلك  وبنينا 
جدول األعمال العاملي لزنع السالح واألمن الدويل وعلى األثر 
اإلجيايب الذي ميكن أن حتدثه هذه التدابري يف املستقبل. وكان من 
بني هذه اجلهود اجلديرة بالثناء انعقاد مؤمتر قمة األمن النووي 
يف سول واجتماع اللجنة التحضريية ملؤمتر األطراف يف معاهدة 
عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة يف عام 2015، 
الثاين  االستعراضي  املتحدة  األمم  ومؤمتر  فيينا  يف  عقد  والذي 
بشأن تنفيذ برنامج العمل املتعلق باألسلحة الصغرية يف نيويورك. 
للدول  الثالث  االجتماع  املماثلة  األخرى  االجتماعات  ومشلت 
األطراف يف اتفاقية الذخائر العنقودية يف أوسلو واالجتماع الرفيع 
مؤخرا  عقد  والذي  النووي  اإلرهاب  مبناهضة  املتعلق  املستوى 

واالجتماع الرفيع املستوى ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية.

1254128 (A)
*1254128*

يتضمن هذا املحضر نص اخلطب امللقاة بالعربية والترمجة الشفوية للخطب امللقاة باللغات األخرى. وينبغي 
بتوقيع  باللغات األصلية. وينبغي إدخاهلا على نسخة من املحضر وإرساهلا  للنص  التصويبات إال  تقدم  أال 
أحد أعضاء الوفد املعين إىل: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room U-506. وستصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة يف وثيقة تصويب واحدة.

A/C.1/67/PV.4األمـم املتحـدة

asdfاجلمعية العامة
الدورة السابعة والستون

اللجنة األوىل
 اجللسة 4

األربعاء 10 تشرين األول/اكتوبر 2012، الساعة 10/00
نيويورك

املحاضر الرمسية

)إندونيسيا(السيد بريكايا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرئيس:



A/C.1/67/PV.4

1254128 2

وعلى الرغم من هذه اإلجنازات، فإن وفد بلدي ال يزال 
يشعر بقلق عميق إزاء عدم إحراز تقدم يف جمال نزع السالح 
هي  النووية  األسلحة  بأن  إمياننا  جديد  من  ونؤكد  النووي. 
األسلحة القصوى للدمار الشامل وأن اإلزالة التامة هلا ينبغي 
أن تكون اهلدف النهائي جلميع عمليات نزع السالح يف األمم 
األسلحة  لتحديث  معارضتنا  نؤكد من جديد  املتحدة. كما 
استمرار  أنواع جديدة. ونعترب  املوجودة واستحداث  النووية 
وجود وحيازة األسلحة النووية متنافيا مع تعزيز السالم واألمن 

الدوليني.

وإذا كانت حسن النية واحلس السليم ال ميكنهما ختليص 
العامل من هذه األسلحة الكارثية، فإننا نعتقد أن املصلحة الذاتية 
على  النووية  األسلحة  ميتلكون  من  حتمل  أن  ينبغي  املستنرية 
التخلص منها. فهي ال توفر أي دفاع ذي مصداقية يف مواجهة 
مماثلة وتشكل هتديدا  أسلحة  الذين ميتلكون  اخلصوم اآلخرين 
وجوديا ملن ال ميلكوهنا على اإلطالق. وإذا كان اهلدف الرئيسي 
يتمثل يف إجياد عامل خال من  ينبغي أن  النووي  لزنع السالح 
األسلحة النووية، عندها ينبغي للعامل أن ُيظهر، على األقل، أن 
حيازة أكثر من 000 20 رأس حربية واالحتفاظ هبا يف ترسانات 
الدول احلائزة لألسلحة النووية ليس أمرا غري مقبول فحسب، 
بل جتب إدانته أيضا. ونرى أن االمتثال ملعاهدة عدم االنتشار 
النووي ينبغي أن يواكبه استعداد الدول احلائزة لألسلحة النووية 

لزنع سالحها ونبذ استمرار حيازة هذه األسلحة.

ويرحب وفد بلدي بنتائج االجتماع األول للجنة التحضريية 
ملؤمتر األطراف يف معاهدة عدم االنتشار الستعراض املعاهدة يف 
عام 2015، والذي أتاح فرصة لتقييم تنفيذ املعاهدة. ونعتقد 
املقرر  املتبقيني  االجتماعني  عن  فضال  االجتماع،  ذلك  أن 
عقدمها قبل عام 2015، سيسهم يف وضع استراتيجية شاملة 
للتنفيذ الكامل خلطة العمل املعتمدة يف مؤمتر استعراض املعاهدة 
لعام 2010 )انظر )NPT/CONF.2010/50 (Vol.I(، ألهنا تتناول 

واالستخدامات  النووي  االنتشار  وعدم  النووي  السالح  نزع 
السلمية للطاقة النووية وتنفيذ قرار عام 1995 املتعلق بالشرق 
األوسط )انظر NPT/CONF.1995/32 )اجلزء األول(، املرفق(. 
املقرر عقده يف هلسنكي،  املؤمتر  إىل  نتطلع  الصدد،  ويف هذا 
فنلندا، بشأن موضوع إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية 

ومجيع أسلحة الدمار الشامل األخرى يف الشرق األوسط.

ووفد بلدي سيظل يدعم الدعوة إىل منح ضمانات فعالة 
استعمال  بعدم  النووية  لألسلحة  احلائزة  غري  الدول  جلميع 
األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا من قبل الدول احلائزة 
لألسلحة النووية. ويف هذا الصدد، نؤكد على ضرورة إبرام 
منح ضمانات  بشأن  قانونا  وملزم  مشروط  غري  عاملي  صك 

أمنية سلبية جلميع الدول غري احلائزة لألسلحة النووية.

إىل  العاملي  االنضمام  حتقيق  بضرورة  تؤمن  ونيجرييا 
هذه  أن  وندرك  النووية.  للتجارب  الشامل  احلظر  معاهدة 
املعاهدة ضرورية لتعزيز عملية نزع السالح النووي. ونغتنم 
هذه الفرصة لدعوة مجيع الدول اليت مل توقع أو تصدق على 

املعاهدة إىل أن تفعل ذلك.

خبصوص مؤمتر نزع السالح، فإن عجزه الذي طال أمده 
إجراءات مبوجب  اختاذ  برنامج عمل وعن  االتفاق على  عن 
الوالية اليت أناطتها به دورة اجلمعية العامة االستثنائية األوىل 
املكرسة لزنع السالح يؤثر سلبا على مسعته ومصداقيته. ونأمل 
الرفيع  االجتماع  ولده  الذي  الزخم  من  املؤمتر  يستفيد  أن 
املستوى بشأن األمان واألمن النوويني الذي عقده األمني العام 
يف أيلول سبتمرب 2010 واملتابعة اليت جرت لذلك االجتماع 
يف متوز/يوليه 2011. وكانت الرسالة الواضحة اليت بعث هبا 
هذان االجتماعان إىل املؤمتر هي أن العامل يشعر خبيبة أمل إزاء 
اجلمود يف املؤمتر وعدم قدرته املزمنة على األداء. فعلى مدار 
ومل  عقيمة  للمؤمتر  السنوية  الدورات  جاءت  تقريبا،  عقدين 
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خترج بأي نتائج مرضية. ومن الواضح أن ذلك وضع ينبغي 
أال نسمح باستمراره إىل ما ال هناية.

ووفد بلدي يؤمن بالضرورة امللحة لتنشيط املؤمتر الذي 
ينبغي استعراض عضويته وتوسيع نطاقها. وينبغي للمؤمتر أن 
الدول  وعلى  املدين،  املجتمع  مشاركة  بزيادة  أيضا  يرحب 
الضروريني  وااللتزام  السياسية  اإلرادة  تظهر  أن  األعضاء 

للخروج من املأزق احلايل ودفع العملية إىل األمام.

يشعر وفد بلدي، شأنه يف ذلك شأن وفود أخرى كثرية، 
خبيبة أمل كبرية ويأسف ألن مؤمتر األمم املتحدة املعين بوضع 
معاهدة جتارة األسلحة الذي عقد يف متوز/يوليه املاضي مل حيقق، 
برغم اجلهود اهلائلة اليت بذلتها الدول األعضاء، النتائج اإلجيابية 
اليت توقعتها الغالبية العظمى من الدول األعضاء وعملت من 
أجلها. ووفد بلدي يغتنم هذه الفرصة ليثين على جهود السفري 
روبريتو غارسيا موريتان، ممثل األرجنتني، وعلى اإلسهامات 

الفاعلة لرئيسي الفريقني العاملني، ومها مغريب وهولندي.

لتوافق  الواضح  الغياب  أن  على  التأكيد  نعيد  أن  ونود 
اآلراء حول مشروع النص الذي قدمه الرئيس يف متوز/يوليه 
املضي  عن  بالضرورة  األعضاء  الدول  يثين  أال  ينبغي  املاضي 
على  املدرجة  القضايا  ملعاجلة  متضافرة  جهود  بذل  يف  قدما 

جدول أعمال املؤمتر.

حيترم وفد بلدي قاعدة توافق اآلراء بوصفها مبدأ ملزما 
على  نؤكد  أننا  إال  لعملنا،  الدعم  من  واسعة  حلشد جمموعة 
أمهية التعريف بأن قاعدة توافق اآلراء ينبغي أال متارس كنوع 
من حق النقض. ويف ذلك الصدد، ستدعم نيجرييا مشروع 
بشأن  املفاوضات  من  املزيد  إلجراء  كأساس  احلايل  النص 

معاهدة جتارة األسلحة.

يعترف وفد بلدي ويقدر الدعم الكبري الذي تلقته السفرية 
جوي أوغوو، املمثلة الدائمة لنيجرييا، من الدول األعضاء أثناء 

التقدم املحرز يف  الثاين املعين باستعراض  مؤمتر األمم املتحدة 
تنفيذ برنامج العمل املتعلق مبنع، ومكافحة االجتار غري املشروع 
باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه. كما 
ممثلو كل  قدمها  اليت  القيمة  باإلسهامات  بلدي  وفد  يعترف 
أثناء  ميسرين  بصفتهم  واليابان  ومصر  وغيانا  أستراليا  من 
تقوم  الذي  الكبري  الدور  وندرك  أيضا  ونرحب  املفاوضات. 
به منظمات املجتمع املدين إلجناح املؤمتر. إننا نعتقد أن هذا 
يؤكد ضرورة مواصلة األمم املتحدة إشراك املجتمع املدين يف 

مجيع املداوالت.

الذي  الدور  أمهية  على  التأكيد  نيجرييا  تود  وأخريا، 
ميثاق  أهداف  بتحقيق  يتعلق  فيما  األوىل  اللجنة  به  تضطلع 
تعددية  روح  بأن  التأكيد  نكرر  أن  ونود  املتحدة.  األمم 
األطراف تظل أسلم ضمان للسالم واألمن الدوليني. ولذلك 
سيواصل وفد بلدي العمل بصورة بناءة يف هذه اللجنة ومجيع 

املحافل األخرى، من أجل حتقيق هدف نزع السالح.

أوال،  باإلنكليزية(:  )تكلم  )النمسا(  ستروهال  السيد 
مهمة  لتويل  انتخابكم  على  سيدي،  أهنئكم،  أن  يل  امسحوا 
رئاسة اللجنة األوىل اهلامة. لقد سررت لرؤية ممثل ذلك البلد 
أنين  كما  الرئاسة.  مقعد  يتبوأ  السالح  نزع  ميدان  يف  اهلام 
مقعد  يتبوأ  صديق شخصي  لرؤية  السرور  غاية  يف  شخصيا 
الرئاسة. وأؤكد لكم تعاون وفد بلدي الكامل. وهننئ أيضا 

أعضاء املكتب اآلخرين.

االحتاد  باسم  به  أديل  الذي  العام  البيان  النمسا  تؤيد 
 )A/C.1/67/PV.2 األورويب يف 8 تشرين األول/أكتوبر )انظر
وأود أن أغتنم الفرصة املتاحة يل اليوم، ألسلط الضوء بإجياز 
على املسائل املحددة اليت توليها النمسا اهتماما خاصا خالل 

دورة اجلمعية العامة هلذا العام.

تتمثل املسألة األوىل يف احلاجة إىل إحراز تقدم ملموس 
يف جمال نزع السالح النووي متعدد األطراف من أجل حتقيق 
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عامل خال من األسلحة النووية وإدامته. وهذا تطلع تشترك فيه 
البشرية مجعاء، والتزام تعهد به املجتمع الدويل بأسره. يتعني 

البت فيه بشكل عاجل.

األطراف  املتعددة  األمن  مؤسسات  بأن  النمسا  ترى 
ذلك  يف  ونشيد  جمتمعنا.  يف  حيويا  عنصرا  تشكل  العاملة، 
لألمم  التابع  السالح  نزع  إطار  يؤديه  الذي  بالدور  الصدد، 
املتحدة. ويف الوقت نفسه، نشعر بقلق بالغ، ألننا على مدى 
بفعالية  اإلطار  هذا  استخدام  من  نتمكن  مل  عديدة  سنوات 
شهدنا  ذلك،  من  بدال  النووي.  السالح  بزنع  للنهوض 
عمليات متعددة األطراف معيبة هتيمن عليها أساليب احلفاظ 
زيادة  هي  والنتيجة  ممكنة.  مدة  ألطول  الراهن  الوضع  على 

تآكل شرعية املؤسسات واألطر القانونية القائمة.

نطاق  على  والشواغل  اإلحباطات  بتلك  إحساس  ومثة 
واسع. لقد بذلت العديد من الوفود جهودا كبرية سعيا إلجياد 
متعددة  السالح  نزع  حمافل  يف  اجلمود  على  للتغلب  سبل 
األطراف. ومع ذلك، فإن هذه اجلهود مل تكلل بالنجاح حىت 
اآلن بسبب احلضور القوي للمصاحل اخلاصة وسوء استخدام 
القواعد اإلجرائية اليت كان من املستحيل التغلب عليها. ومع 
ذلك، حنن مقتنعون بأن الطابع امللح للمسألة يضع على كاهلنا 
مجيعا املسؤولية عن حماولة وضع هنج مبتكرة وجديدة. وهلذا 
السبب، قررت النمسا العمل مرة أخرى مع البلدان املتماثلة 
يف الرأي بشأن مشروع القرار )A/C.1/67/L.13( الذي يسعى 
إىل إعادة الدينامية إىل نزع السالح النووي املتعدد األطراف.

املبادرة تيسري إحراز تقدم حقيقي يف جمال  الغرض من  إن 
باب  فريق عامل مفتوح  إنشاء  النووي من خالل  السالح  نزع 
أسابيع خالل  ثالثة  إىل  ملدة تصل  ليجتمع يف جنيف  العضوية، 
للتقدم  حمددة  مقترحات  بوضع  مكلفا  وسيكون  املقبل.  العام 
باملفاوضات متعددة األطراف إىل األمام من أجل حتقيق وإدامة 

عامل خال من األسلحة النووية. وبعبارة أخرى، هتدف املبادرة إىل 
توفري منتدى للعمل البناء واملوضوعي، دون املساس بأي نتائج.

ونأمل أن ُيعترب هذا االقتراح فرصة هليئات األمم املتحدة 
املعنية بزنع السالح، للتغلب على اجلمود السائد والتحرك حنو 
مفاوضات موضوعية لزنع سالح. يتطلع وفد بلدي إىل إجراء 

مشاورات مع مجيع الدول املعنية يف األيام املقبلة.

مدونة  هو  اليوم  أتناوله  أن  أود  الذي  الثاين  اجلانب  إن 
قواعد السلوك الدولية ملنع انتشار القذائف التسيارية. يصادف 
عام  يف  اعتمادها  منذ  العاشرة  السنوية  الذكرى  العام  هذا 
2002 يف الهاي. لقد كانت النمسا جهة االتصال املركزية 
هذا  ويف  اعتمادها.  منذ  للمدونة  التنفيذية  واألمانة  املباشرة 
الصدد، تود النمسا أن تعرب عن ارتياحها لكون املدونة أداة 
نظم  جمال  والشفافية يف  الثقة  لبناء  األطراف  ومتعددة  فريدة 

القذائف التسيارية.

تنفيذ  خيص  فيما  اآلن  حىت  املحرز  بالتقدم  نرحب  إننا 
املدونة وإضفاء الطابع العاملي عليها. إن اللجنة األوىل مطالبة 
الذي مت االتفاق  السنتني  لفترة  املدونة  باعتماد مشروع قرار 
عليه يف االجتماع العادي يف فيينا. إن النمسا من بني مقدمي 
مشروع القرار، وتشجع مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة 
على دعمه. ونود أيضا أن نشجع على املزيد من املشاركة من 
مسألة  مع  التعامل  خيص  فيما  األعضاء  الدول  مجيع  جانب 

انتشار القذائف يف املستقبل.

السيدة غوتيمولر )الواليات املتحدة األمريكية( )تكلمت 
أهنئكم،  أن  أود  املتحدة،  الواليات  عن  بالنيابة  باإلنكليزية(: 
السابعة  الدورة  يف  األوىل  اللجنة  رئاسة  توليكم  على  سيدي، 
العمل معكم خالل  إىل  نتطلع  العامة. وحنن  للجمعية  والستني 
أعمال اللجنة. أتوجه إليكم بالشكر مقدما على قيادتكم املقتدرة 
الكامل جلهودكم لإلشراف  املتحدة بدعمها  الواليات  وتتعهد 
على أعمال جلنة أوىل مثمرة، خالل دورة اجلمعية العامة هذه.
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ويسرين أن أخاطب اللجنة األوىل للمرة الثالثة يف سنوات 
اهلامة  املسائل  بشأن  حكوميت  نظر  وجهات  لتقدمي  عديدة، 
املعروضة على اللجنة. وعلى الرغم من أن الطريق حنو حتقيق عامل 
آمن ومستقر وبدون أسلحة نووية سيكون طويال وصعبا، فقد 
أحرزت الواليات املتحدة تقدما كبريا فيما خيص حتقيق الرؤية اليت 
حددها الرئيس أوباما يف براغ، قبل ثالث سنوات. وحنن نعرف 
أنه من مصلحة اجلميع أن نوسع نطاق سجل أكثر من 65 عاما 

من عدم استخدام األسلحة النووية، إىل أجل غري مسمى.

املسعى يف  األساسية يف ذلك  األدوات  تتمثل إحدى  و 
انتشار  عدم  ومعاهدة  النووي،  االنتشار  لعدم  العاملي  النظام 
األسلحة النووية اليت يقوم عليها. جيب التمسك مبعاهدة عدم 
نزع  اجتاه  يف  تقدم  إحراز  أردنا  إذا  النووية  األسلحة  انتشار 
بالتزاماهتا  الدول  وفاء مجيع  ذلك  ويتطلب  النووي.  السالح 
العمل  خطة  على  خاصة  بصفة  التركيز  مع  للمعاهدة،  وفقا 
االستعراضي  املؤمتر  يف  اآلراء  بتوافق  اعتمدت  اليت  الشاملة 
لعام 2010 للدول األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة 

النووية )انظر NPT/CONF.2010/50 )املجلد األول((.

رائدين يف جمال  نكون  أن  نظرا إلدراكنا ملسؤوليتنا عن 
الروسي  واالحتاد  املتحدة  الواليات  أبرمت  السالح،  نزع 
اهلجومية  األسلحة  ختفيض  لزيادة  تدابري  اختاذ  بشأن  معاهدة 
االستراتيجية واحلد منها )معاهدة ستارت اجلديدة(، وهي أكثر 
عاما.  من 20  يقرب  ما  منذ  األسلحة مشوال  اتفاقات حتديد 
وجيري تنفيذ معاهدة ستارت اجلديدة بشكل جيد جدا. وتبادل 
الطرفان أكثر من 000 3 إخطار بشأن القوات االستراتيجية 
للمواقع، ستمكن  لكل منهما، وجتري حاليا عمليات تفتيش 

كل جانب من التأكد من صحة تلك البيانات.

ملعاهدة  التحقق  نظام  أن  على  اآلن  حىت  جتربتنا  وتدل 
ستارت اجلديدة يضع سابقة هامة للمفاوضات املقبلة. عندما 
أكد   ،2010 عام  يف  براغ  يف  املعاهدة  أوباما  الرئيس  وقع 

النووية  لألسلحة  التخفيضات  من  باملزيد  القيام  عزمه  على 
االستراتيجية وغري االستراتيجية وغري املنتشرة. إننا جنري اآلن 
حوارا مع االحتاد الروسي بشأن االستقرار االستراتيجي، الذي 

ميهد الطريق إلجراء مفاوضات يف املستقبل.

كما أن الواليات املتحدة فخورة بكوهنا جزءا من جهد 
جديد يبذل أال وهو عملية األعضاء اخلمسة الدائمني.

وتتمثل تلك األولوية يف أن تنظيم احلوار بني الدول اخلمس 
انتشار  عدم  معاهدة  يف  األطراف  النووية  لألسلحة  احلائزة 
األسلحة النووية يشكل جزءا ال يتجزأ من إحراز تقدم بشأن 
خطة عمل معاهدة عدم االنتشار لعام 2010. وقد استضافت 
الواليات املتحدة مؤمتر الدول اخلمس الدائمة العضوية يف جملس 
األمن يف واشنطن العاصمة يف حزيران/يونيه املاضي، وهو املؤمتر 
الثالث يف سلسلة من املؤمترات. وتشكل تلك املؤمترات إسهاما 
يف احلوار السياسي وشكال جديدا من أشكال التعاون يف مسائل 
األسلحة النووية إىل حد مل نشهده يف السنوات السابقة. وأشدد 

على أن ذلك العمل يتم فيما بني مجيع الدول اخلمس.

وفيما يتعلق باجلهود املتعددة األطراف األخرى، فال تزال 
الواليات املتحدة تعمل باستمرار وبصورة نشطة على دعم إنشاء 
الدول  نبلغ أن  النووية. ويسرنا أن  املناطق اخلالية من األسلحة 
اخلمس ومنغوليا قد توصلت إىل االتفاق على إعالنات متوازية 
فيما يتعلق مبركز منغوليا بصفتها دولة خالية من األسلحة النووية. 
ونتطلع أيضا إىل أن توقع الدول اخلمس على بروتوكول بشأن 
إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف جنوب شرق آسيا، 
فضال عن النهوض باحلوار مع األطراف يف املعاهدة املعنية بإنشاء 

منطقة خالية من األسلحة النووية يف آسيا الوسطى.

املتحدة  الواليات  تشيد  االنتشار،  عدم  صعيد  وعلى 
بالدول الـ 17 اليت متكنت من إنفاذ الربوتوكول اإلضايف التفاق 
الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ انعقاد مؤمتر 
النووية الستعراض  انتشار األسلحة  األطراف يف معاهدة عدم 
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دولة.   118 إىل  الدول  جمموع  ليصل   ،2010 عام  املعاهدة 
مجيع  ونشجع  للضمانات،  دوليا  معيارا  الربوتوكول  وأصبح 
البلدان على اعتماده. ونواصل العمل أيضا مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية والدول األعضاء فيها من أجل تعزيز الضمانات 
بطرق أخرى، مبا يف ذلك عن طريق كفالة حصول الوكالة على 

الدعم السياسي واملوارد الالزمة للوفاء مبهمتها األساسية.

وال يزال التعاون الدويل يف جمال االستخدام السلمي للطاقة 
النووية، بوصفه الركيزة الثالثة يف معاهدة عدم االنتشار، قويا كما 
يف السابق. ويسرين أن أبلغ عن إسهام 13 دولة اآلن يف مبادرة 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لالستخدامات السلمية، وأن جملس 
من  تدابري  على  وافق  قد  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  حمافظي 
شأهنا أن تكفل حصول الدول األعضاء يف الوكالة على الوقود 
الالزم ملحطات الطاقة النووية لألغراض السلمية بطريقة موثوقة.

ويف حني أن الواليات املتحدة واألطراف األخرى حترز 
تقدما يف مجيع ركائز معاهدة عدم االنتشار، فإننا نشعر بقلق 
بالغ إزاء التصرفات اليت تقوم هبا قلة من البلدان: إيران وسوريا 
عدم  معاهدة  مبوجب  اللتزاماهتا  انتهاك  يف  الشمالية  وكوريا 
االنتشار، عالوة على أهنا مل تتخذ اخلطوات الالزمة لتصحيح 
تلك االنتهاكات اليت هتدد األمن الدويل وتقوض الثقة يف نظام 
عدم االنتشار. وقبل كل شيء، تعوق تلك االنتهاكات حتقيق 
أهدافنا املشتركة يف جمال نزع السالح. وعليه، جيب أن يصر 
املجتمع الدويل على العودة إىل االمتثال ملعاهدة عدم االنتشار، 

متاشيا مع خطة عمل معاهدة عدم االنتشار.

وباإلضافة إىل املسائل النووية، ترحب الواليات املتحدة 
بنجاح املؤمتر االستعراضي السابع للدول األطراف يف اتفاقية 
األسلحة البيولوجية، وخبطة العمل الطموحة اليت اعتمدهتا. وال 
نزال منضي قدما أيضا مببادرتنا بشأن الشفافية البيولوجية اليت 

هتدف إىل بناء الثقة يف نظام اتفاقية األسلحة البيولوجية.

ونعمل أيضا على إحياء الذكرى السنوية اخلامسة عشرة 
لبدء نفاذ اتفاقية األسلحة الكيميائية. وال تزال الواليات املتحدة 
ملتزمة التزاما كامال باتفاقية األسلحة الكيميائية. وإذ تواصل 
مجيع الدول األطراف يف منظمة حظر األسلحة الكيميائية العمل 
من أجل حتقيق عامل خال من ويالت األسلحة الكيميائية، فإننا 
ويف  أمامنا.  ماثلة  حقيقية  حتديات  هناك  تزال  ال  أنه  ندرك 
يف  آخرين  شركاء  جانب  إىل   - ندعو  فإننا  الصدد،  ذلك 
املجتمع الدويل - احلكومة السورية إىل تدمري ترسانة أسلحتها 
تلك  باستخدام  التهديدات  مجيع  عن  والكف  الكيميائية، 
األسلحة، فضال عن االنضمام إىل اتفاقية األسلحة الكيميائية.

وتواصل الواليات املتحدة أيضا العمل الشاق من أجل إنشاء 
فيما  الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات  من  العديد  وتنفيذ  وإبرام 
يتعلق بتحديد األسلحة وعدم االنتشار. وقد أحرز مؤمتر األمم 
املتحدة املعين بإبرام معاهدة جتارة األسلحة يف متوز/يوليه تقدما 
كبريا حنو حتقيق معاهدة قوية وفعالة بشأن تنظيم االجتار باألسلحة 
التقليدية على النطاق الدويل. والواليات املتحدة ملتزمة بتحسني 
مشروع النص احلايل، وتؤيد عقد مؤمتر يقوم على توافق اآلراء 
ويرّكز على حتقيق األهداف يف وقت مبكر يف عام 2013 هبدف 
مواصلة عملنا. ونتطلع إىل التعاون مع شركائنا بغية التوصل إىل 

نص للمعاهدة ميكن اعتماده بتوافق اآلراء.

وال يزال التصديق على معاهدة احلظر الشامل للتجارب 
النووية وبدء إنفاذها يشّكالن أولوية قصوى بالنسبة للواليات 
املتحدة. وعلى الرغم من صعوبات امليزانية يف واشنطن، فقد 
دوالر يف  مليون  على 40  يربو  ما  املتحدة  الواليات  وفرت 
احلظر  معاهدة  ملنظمة  امليزانية  عن  خارجة  تربعات  شكل 
الشامل للتجارب النووية، باإلضافة إىل تقييمنا السنوي، األمر 
الذي يدل على ثقتنا والتزامنا بتلك املعاهدة اهلامة. وإذ متضي 
فإننا  املعاهدة،  على  التصديق  بعملية  قدما  املتحدة  الواليات 

نشجع مجيع دول املرفق الثاين على التصديق عليها.
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وتواصل الواليات املتحدة مواصلة الكفاح من أجل وقف 
إنتاج املواد االنشطارية هبدف استخدامها يف إنتاج األسلحة 
النووية بطريقة ميكن التحقق منها. وتشكل معاهدة وقف إنتاج 
املواد االنشطارية اخلطوة املنطقية القادمة والضرورية للغاية يف 
وال  العاملي.  الصعيد  على  النووي  السالح  نزع  حنو  الطريق 
يزال مؤمتر نزع السالح املنتدى األفضل بالنسبة لنا فيما يتعلق 
بالتفاوض بشأن معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية، ما دام 
ويعمل  النووية،  القدرات  ذات  الرئيسية  الدول  مجيع  يشمل 
على أساس من توافق اآلراء، مبا يكفل محاية الشواغل األمنية 
الوطنية جلميع الدول. لقد شرعت الواليات املتحدة يف العام 
املاضي يف عقد مشاورات بني الدول اخلمس الدائمة العضوية 
املفاوضات  تعوق  اليت  العوائق  بتخطي  يتعلق  فيما  وغريها 
مؤمتر  إطار  يف  االنشطارية  املواد  إنتاج  وقف  معاهدة  بشأن 
نزع السالح. وسعينا أيضا إىل إعداد بلداننا إلجراء مفاوضات 
نتوقع أن تكون مليئة بالتحديات. ومن شأن احلوار بني الدول 
اخلمس زائدا الدول اآلخرى املضي قدما مبعاهدة وقف إنتاج 
املواد اإلنشطارية. وعلى الرغم من ذلك، فإن صربنا على هذه 
ما حيقق مصلحة  إىل  السعي  وسنواصل  مطلقا،  ليس  املسألة 
األمن العاملي. وسنعمل جاهدين من أجل إقناع اآلخرين بأن 

بدء املفاوضات ليس أمرا مثريا للخوف.

إن الواليات املتحدة كانت دوما وستظل ملتزمة باالبتكار، 
وحتديد األسلحة وعدم االنتشار على حنو دائم ليسا استثناًء. ويف 
إطار استجابتنا للمشهد األمين املتغري على الدوام، فإننا نبحث 
طال  اليت  والرصد  التحقق  ملشاكل  للتصدي  مبتكرة  سبل  عن 
أمدها يف عامل يزداد ترابط وتشابكا. ويكتسي ذلك النوع من 
التفكري أمهية بالغة وحنن نواجه حتديات القرن احلادي والعشرين.

وستواصل الواليات املتحدة العمل من أجل املضي قدما 
حنو عامل خال من األسلحة النووية. وال شك أن ذلك عمال 
شاقا، غري أنه ال توجد طرق خمتصرة، وليس مثة بدائل عملية 

التباع عملية تدرجيية يف هذا الصدد. فذلك هو الطريق الوحيد 
املمكن واملؤدي إىل حتقيق نزع السالح. وندعو مجيع الدول 
إىل أن تأخذ على حممل اجلد التزاماهتا الدولية إزاء نظم حتديد 
األسلحة وعدم االنتشار، فضال عن العمل معا من أجل املضي 
قدما على ذلك الطريق أيضا. وأتطلع إىل املزيد من مداوالتنا.

السيد كيم سوك )مجهورية كوريا( )تكلم باإلنكليزية(: 
سيدي الرئيس، أود أن أشارك املتكلمني السابقني يف هتنئتكم 
على توليكم رئاسة اللجنة األوىل. وأود أن أؤكد لكم دعم 

وفد بلدي الكامل لقيادتكم القديرة وتعاوننا إذ منضي قدما.

لقد شهدنا على مدى السنوات األخرية تطورات مشجعة 
املعاهدة  على  التارخيي  التوقيع  بينها  من  النووي،  املجال  يف 
اجلديدة لتخفيض األسلحة اهلجومية واحلد منها من قبل الدولتني 
النوويتني الرئيسيتني، وعقد مؤمتري قمة رائدين بشأن األمن 
النووي يف واشنطن وسيول، واعتماد الوثيقة اخلتامية للمؤمتر 
الثامن لألطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية عام 
2010 بتوافق اآلراء. وقّدم األمني العام بان كي - مون أيضا 
اقتراحه املؤلف من مخس نقاط بشأن نزع السالح النووي يف 
النووي وعدم االنتشار  يزال نزع السالح  عام 2008. وال 

يشكالن مسألة حمورية يف جدول األعمال العاملي.

ومع ذلك، يبدو أن تلك االجتاهات اإلجيابية قد تعثرت 
إميانا راسخا  بلدي  املاضيني. ويؤمن وفد  العامني  على مدى 
بأن من األمهية مبكان - من أجل إحياء اجلهود العاملية املتعلقة 
بزنع السالح النووي وعدم االنتشار - استعادة الثقة وتعزيز 
روح التعاون بني الدول احلائزة لألسلحة النووية والدول غري 
احلائزة لتلك األسلحة. وجيب على الدول غري احلائزة لألسلحة 
النووية أن حتترم التزامها بعدم االنتشار بصورة أمينة، يف حني 
جيب أن تضطلع الدول احلائزة لألسلحة النووية بدورها عن 

طريق إحراز تقدم حقيقي يف جمال نزع السالح النووي.
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وفيما يتعلق مبعاهدة عدم االنتشار، فإن مجهورية كوريا 
تسّلم بأن جلميع الدول األطراف احلق يف االستخدام السلمي 
النووية ما دامت تلك الدول يف امتثال تام اللتزاماهتا  للطاقة 
املتعلقة بعدم االنتشار. ومع ذلك، فإن هناك أيضا احتماالت 
كامنة النتشار تكنولوجيات دورة الوقود النووي. وجيب على 
الدول املستفيدة من تلك التكنولوجيات - اليت ميكن حتويلها 
مستوى  تبدي  أن   - غريسلمية  أغراض  إىل  مباشرة  بصورة 
الكامل  التنفيذ  عن  فضال  االنتشار،  بعدم  االلتزام  من  أعلى 

اللتزاماهتا املتعلقة بالضمانات بغية كفالة الثقة الدولية.

ونرى أنه ينبغي حل مجيع املسائل والشواغل العالقة بشأن 
برنامج إيران النووي على وجه السرعة وبالوسائل الدبلوماسية، 
كي تتمكن إيران من استعادة ثقة املجتمع الدويل. ويتسم حل 
املسألة النووية اإليرانية يف وقت مبكر وبطريقة سلمية بأمهية 
بالغة، ليس بالنسبة لنظام عدم االنتشار النووي فحسب، بل 
أيضا بالنسبة لالستقرار يف الشرق األوسط بوجه عام، وهي 

منطقة تشهد اضطرابات على حنو متزايد.

ويأمل وفد بلدي أن حيقق مؤمتر إنشاء منطقة خالية من 
األسلحة النووية يف الشرق األوسط يف كانون األول/ديسمرب 

املقبل جناحًا أكيدًا.

لقد برز اإلرهاب النووي بوصفه أحد أخطر التهديدات 
اليت يتعرض هلا األمن العاملي. من األمهية مبكان منع االنتشار 
خيص  فيما  أيضا  بل  الدول،  خيص  فيما  فقط  ليس  النووي 
يبذهلا  اليت  املتضافرة  اجلهود  الدول.  الفاعلة من غري  اجلهات 
لألمم  وينبغي  النووي،  اإلرهاب  ملنع  مهمة  الدويل  املجتمع 
املتحدة أن تكون امليدان الرئيسي الذي جتري فيه تلك اجلهود. 
ينبغي أن تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتعاون مع 
األمم املتحدة، االضطالع بدور رائد يف تيسري التعاون الدويل 

وتقدمي املساعدة وتعزيز الضمانات.

أتاح االجتماع الرفيع املستوى بشأن مكافحة اإلرهاب 
اجلمعية  انعقاد  أثناء  أيلول/سبتمرب   28 يف  املعقود  النووي، 
النووي  األمن  قمة  مؤمتر  جهود  لدفع  جديدًا  زمخًا  العامة، 
مؤمتر  يف  العامل  قادة  من   58 وأعلن  عام 2012.  سول  يف 
قمة سول التزامًا مجاعيًا دوليًا بإجياد عامل خال من اإلرهاب 
فرصة  القمة  مؤمتر  وشكل  سول.  بالغ  واعتمدوا  النووي، 
ممتازة لتذكرينا باحلاجة إىل بذل جهود متواصلة ملعاجلة مسألة 
ويتوقع وفد  متسقة.  بطريقة  النووي  النووية واألمن  السالمة 
بلدي أن نتمكن من استكشاف طرق جديدة وأكثر ابتكارا 
األمن  قمة  مؤمتر  يف  النوويني  واألمن  السالمة  تعزيز  لزيادة 

النووي املقبل، املزمع عقده يف هولندا عام 2014.

النووية  الواضح أن معاهدة احلظر الشامل للتجارب  من 
تتسم بأمهية سياسية وعملية على حد سواء بالنسبة للمجتمع 
تشمل  اليت  اإلجنازات،  بآخر  بلدي  وفد  ويرحب  الدويل. 
تصديق إندونيسيا وغواتيماال على املعاهدة، فضال عن توقيع 
نيوي عليها. بيد أن وعد املعاهدة لن يتحقق بالكامل إال حني 
تدخل حيز النفاذ وتصبح عاملية الشمول. حيث وفد بلدي مجيع 
اليت مل توقع أو  املرفق 2  الدول املدرجة يف  الدول، ال سيما 
تصدق بعد على املعاهدة، على أن تفعل ذلك بدون مزيد من 
التأخري. وإىل حني بدء نفاذ املعاهدة، جيب على الدول أن متتنع 

عن التصرف على النحو الذي يقوض الغرض من املعاهدة.

اشتد القلق على مدى العقد املاضي إزاء عجز مؤمتر نزع 
السالح. ال تزال حكوميت متشبثة باألمل يف أن يتمكن املؤمتر 
من أداء دوره املركزي بوصفه املنتدى الرئيسي لزنع السالح، 
وستقوم مبا ميليه عليها الواجب من أجل حتريك عملية املؤمتر. 
التعاون أواًل على  وندعو مرة أخرى مجيع أعضاء املؤمتر إىل 
املواد  إنتاج  وقف  معاهدة  بشأن  اجلوهري  العمل  إطالق 
االنشطارية، ومن مث معاجلة مسائل مؤمتر نزع السالح املعلقة 

منذ أمد طويل.
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عقب االجتماع الرفيع املستوى الذي نظمته منظمة حظر 
األسلحة الكيميائية األسبوع املاضي، تعترف مجهورية كوريا 
أن  وفدي  يود  الكيميائية.  األسلحة  التفاقية  احلاسم  بالدور 
حيث مجيع الدول غري األطراف يف االتفاقية - ال سيما الدول 
يف  مبا  الكيميائية،  األسلحة  يف  قدرات  متلك  أهنا  ُيعتقد  اليت 
ذلك مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية - على االنضمام إىل 
االتفاقية بدون مزيد من التأخري. وبالتأكيد جيب أال تستخدم 
األسلحة الكيميائية، حتت أي ظرف من الظروف، وأال ُيهدد 
الدويل  القانون  مبوجب  مقبول  غري  أمر  فذلك  باستخدامها. 

ويتناقض مع املبادئ اإلنسانية العاملية.

البلدان  استقرار  زعزعة  على  قادرة  التقليدية  األسلحة 
مرات  ذكر  وكما  كبرية.  البشرية  وخسائرها  واملناطق، 
عديدة، فإن تلك األسلحة هي يف الواقع أسلحة الدمار الشامل 
احلقيقية. تؤيد مجهورية كوريا متاما أهداف ومبادئ معاهدة 
جتارة األسلحة. وهذه املعاهدة ينبغي أن تأيت نتيجة مداوالت 
جيدة التوازن من حيث اجلدوى والقدرة على التنفيذ، والفعالية 
الكاملة.  الدول األعضاء على املشاركة  هبدف تشجيع مجيع 
من املخيب لآلمال أال يثمر مؤمتر األمم املتحدة املعين بإبرام 
معاهدة جتارة األسلحة، املعقود يف نيويورك يف متوز/يوليه من 
هذا العام. ومع ذلك، فإن إبرام معاهدة لتجارة األسلحة أهم 
من أن نتخلى عنه بكل بساطة. وإننا لنتطلع إىل مداوالت بناءة 

يف اللجنة األوىل من أجل التوصل إىل بدائل.

ال تزال الربامج النووية جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 
اإلقليميني، وكذلك حتديا غري  للسالم واألمن  تشكل هتديدا 
للنظام الدويل لعدم االنتشار. فباإلضافة إىل جتربتيها  مسبوق 
عام  يف  والكشف   ،2009 و   2006 عامي  يف  النوويتني، 
2010 عن مرفقها لتخصيب اليورانيوم يف يونغبيون، قامت 
طويلة  قذائف  بإطالق  الدميقراطية  الشعبية  كوريا  مجهورية 
انتهاكا  ذلك  العام. ويشكل  نيسان/أبريل من هذا  املدى يف 

واضحا لقرار جملس األمن 1874 )2009(، الذي حيظر أي 
عملية إطالق باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية.

جمـلـس  أكــد  االســتفزازي،  العمـل  لـذلك  واســتجابة 
بالتصميم  يتــسم  رئاســي  بيان  خالل  من  جمـددًا،  األمن 
واحلسم )S/PRST/2012 /13(، أن املجتمع الدويل لن يتسامح 
مع مواصلة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية براجمها النووية 
ويف جمال القذائف. ومع ذلك، فإن مجهورية كوريا الشعبية 
الدميقراطية ما برحت تستهني بالتزاماهتا من خالل مواصلتها 
اليورانيوم  لتخصيب  برناجمها  ذلك  يف  مبا  النووية،  براجمها 
يسبب  أن  ينبغي  اخلفيف.  باملاء  يعمل  مفاعل  ببناء  وقيامها 
وجود برنامج لتخصيب اليورانيوم بالغ القلق لنا مجيعا، ألنه 
جمال  يف  قدراته  تطوير  يف  ليمعن  البلد  لذلك  الطريق  يفتح 

األسلحة النووية.

يف اآلونة األخرية، أعلنت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 
واصفة  النووية،  قدراهتا  نطاق  توسيع  على  عزمها  عن  مرارا 
نفسها مبا تسميه دولة حائزة لألسلحة النووية. واستجابة لذلك، 
العام  املؤمتر  يف  وحازمة  موحدة  برسالة  الدويل  املجتمع  بعث 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف دورته السنوية العادية السادسة 
يف  أيلول/سبتمرب.   21 يف  باإلمجاع  قرارا  باعتماده  واخلمسني 
ذلك القرار، أعاد املجتمع الدويل التأكيد على أن كوريا الشمالية 
ال ميكن أن يكون هلا مركز الدولة احلائزة لألسلحة النووية وفقا 
ملعاهدة عدم االنتشار النووي، كما هو منصوص عليه بوضوح 
االنتشار  عدم  ملعاهدة  االستعراضي  للمؤمتر  اخلتامية  الوثيقة  يف 
جملس  وقراري   )NPT/CONF.2010/50 (Vol I))  2010 لعام 
األمن 1718 )2006( و 1874 )2009(. ينبغي جلمهورية 
كوريا الشعبية الدميقراطية أن تتقيد بالتزاماهتا الدولية وواجباهتا 
 19 يف  الصادر  املشترك  والبيان  األمن  جملس  قرارات  مبوجب 

أيلول/سبتمرب 2005 عن حمادثات األطراف الستة.
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ومتاشيًا مع اجلهود اليت يبذهلا املجتمع الدويل، ستواصل 
حكومة بلدي العمل بنهج يقوم على املبادئ حلل املسألة النووية 
الكورية الشمالية، وتنفيذ اجلزاءات تنفيذا خملصًا مبا يتماشى 
نفسه  الوقت  يف  الباب  ترك  مع  األمن،  جملس  قرارات  مع 
مفتوحا أمام احلوار. وحنث مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 
تدابري  تتخذ  النووية وأن  على أن توقف فورا مجيع األنشطة 
قيامها  شأن  ومن  النووي.  السالح  نزع  إىل  ترمي  ملموسة 
بذلك أيضا أن يفتح الطريق لتحسني معيشة شعبها. ولن نربح 
نعمل عن كثب مع البلدان املعنية على حتقيق هدف أن تكون 
كوريا الشمالية خالية من األسلحة النووية بشكل كامل وقابل 

للتحقق وال رجعة فيها.

كوريا  مجهورية  حكومة  ستقوم  الدورة،  هذه  خالل 
أنشطة  منع  بشأن  قرار  مشروع  بتقدمي  أستراليا  وحكومة 
مجهورية  ستقوم  كما  ومكافحتها.  املشروعة  غري  السمسرة 
ملنع  السلوك  لقواعد  الهاي  مدونة  رئيسة  بوصفها  كوريا، 
بتقدمي   ،2013 و   2012 لعامي  التسيارية  القذائف  انتشار 
مشروع قرار بشأن مدونة الهاي لقواعد السلوك. يلتمس وفد 
بلدي من مجيع الوفود أن تشارك يف تقدمي مشروعي القرارين 

وأن تؤيدمها تأييدا كاماًل.

واصل جمتمع نزع السالح، بقيادة األمم املتحدة، إحراز 
االنتشار  عدم  طريق  على  فقط  ليس  مشجعة،  مكاسب 
عامل  املتمثل يف  النهائي  اهلدف  أيضا حنو حتقيق  بل  النووي، 
خال من األسلحة النووية. حيتاج بلوغ ذلك اهلدف إىل املزيد 
من الوقت والعمل الشاق، ولكن جيب علينا أن نواصل السري 
يف طريقنا وأن نركز جهودنا هبدف إحراز تقدم دائم. يؤكد 
كلل  بدون  للعمل  واستعدادنا  نيتنا  أخرى  مرة  بلدي  وفد 
حىت حتقق اللجنة األوىل النجاح يف هذه الدورة وما بعدها، 
مضطلعًا بدور يتناسب مع موقعنا وتركيزنا الوطين على نزع 

السالح وعدم االنتشار.

السيد شلقم )ليبيا(: يسعدين أن أراكم تترأسون أعمال 
هذه اللجنة، وأنا واثق من أن خربتكم وحكمتكم ستقودان 
أعمال اللجنة إىل أفضل النتائج. كما أود أن أؤكد تأييد وفد 
بلدي للبيانات اليت ألقيت باسم جمموعة حركة عدم االحنياز 

واملجموعة العربية واملجموعة األفريقية.

ليبيا أكثر من مرة احترامها جلميع تعهداهتا  لقد أكدت 
مبقتضى الصكوك الدولية اخلاصة بزنع أسلحة الدمار الشامل 
مع  وشفافية  مصداقية  بكل  تتعاون  وهي  إيصاهلا.  ووسائل 
الصعيدين  على  املبذولة  اجلهود  كل  لدعم  الدويل  املجتمع 
االتفاقيات  وأحكام  نصوص  لتنفيذ  والدويل  اإلقليمي 
التقدم  مناسب إلحراز  مناخ  وإجياد  الدولية  والربوتوكوالت 
ليبيا  أن  كما  الشامل.  الدمار  أسلحة  من  للتخلص  املطلوب 
عاقدة العزم على إعادة النظر يف موقفها من بعض الصكوك 
الدولية اخلاصة بزنع السالح اليت مل تنضم إليها واختاذ القرار 
وتشكيل  لليبيا  الدائم  الدستور  اعتماد  بعد  بشأهنا  املناسب 

حكومة منتخبة تتمتع بالشرعية الكاملة.

إدراكا من احلكومة الليبية خلطورة انتشار السالح وسهولة 
تداعيات  كإحدى  ليبيا،  من  كثرية  مناطق  يف  عليه  احلصول 
احلرب ضد النظام الدكتاتوري السابق، فإن احلكومة تعمل على 
تشجيع املواطنني على تسليم السالح بصورة طوعية ووضعت 
املسلحة  املجموعات  وتسريح  السالح  لزنع  متكامال  برناجما 
وإدماج أفرادها يف أجهزة الدولة املختلفة. ويف نفس الوقت، 
جترمي محل السالح بدون ترخيص وبسط حكم القانون وسلطة 
الدولة على كامل التراب اللييب، وهو برنامج بدأت احلكومة يف 

تنفيذه ومن املقرر أن ينتهي تنفيذه يف أقرب وقت ممكن.

ويف ما يتعلق مبخزونات ومعدات األسلحة غري التقليدية، 
يف  ووضعها  بتحريزها  اجلديدة  الليبية  السلطات  قامت  فقد 
مواقع آمنة مبعرفة أجهزة الدولة اجلديدة، ومت إخطار املنظمات 
الدولية املعنية بذلك بكل شفافية. لقد باتت احلاجة ملحة ألن 
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تقوم الدول النووية بتنفيذ التزاماهتا املنصوص عليها يف املادة 
ونتائج  النووية،  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  من  السادسة 
انتشار  معاهدة عدم  األطراف يف  للدول  االستعراضي  املؤمتر 
اليت  الثالثة عشرة  لعام 1995، واخلطوات  النووية  األسلحة 
العمل  وبرنامج   ،2000 لعام  االستعراضي  املؤمتر  اعتمدها 
 2010 لعام  االستعراضي  للمؤمتر  اخلتامية  الوثيقة  يف  الوارد 

.)NPT/CONF.2010/50 (Vol.I)(

السلمية  التطبيقات  من  االستفادة  تقييد  على  العمل  إن 
نزع  يف  اجلدية  وعدم  املسألة  هذه  وتسييس  النووية  للطاقة 
السالح النووي وأسلحة الدمار الشامل األخرى وعدم وضع 
آليات وبرامج زمنية حمددة قابلة للتحقيق وبكل شفافية لتدمري 
كل  هنائي،  بشكل  منها  والتخلص  األسلحة  تلك  خمزونات 
هذه العوامل من شأهنا تعميق حالة القلق لدى الشعوب على 
غري  دويل  صك  إبرام  تؤيد  ليبيا  فإن  لذا،  البشرية.  مستقبل 
ضد  النووية  غري  الدول  أمن  لضمان  قانونا  وملزم  مشروط 
استخدام األسلحة النووية ضدها أو التهديد باستخدامها. ومن 
شأن هذه الضمانات دون شك دعم تنفيذ معاهدة عدم انتشار 
األسلحة النووية وجعل الدول غري النووية يف مأمن من خماطر 

استخدام األسلحة النووية ضدها.

من  املزيد  إنشاء  إىل  الرامية  الدولية  اجلهود  ليبيا  وتدعم 
الشامل  الدمار  وأسلحة  النووية  األسلحة  من  اخلالية  املناطق 
لتخليص  الصحيح  الطريق  على  خطوة  ذلك  باعتبار  األخرى 
العامل من شرور وخماطر تلك األسلحة. ويف هذا اإلطار، تناشد 
ليبيا السيد األمني العام لألمم املتحدة، والدول الوديعة ملعاهدة 
عدم االنتشار والتجمعات اإلقليمية والدول املؤثرة األخرى بذل 
مساعيها حلث وتشجيع مجيع الدول املعنية مبؤمتر عام 2012 
اخلاص جبعل الشرق األوسط منطقة خالية من األسلحة النووية 
يف  املؤمتر  انعقاد  ضرورة  على  وأؤكد  بفعالية.  املشاركة  على 
موعده خالل شهر كانون األول/ديسمرب القادم، واملسامهة يف 

األمن  دعائم  إرساء  يف  أمهية  من  املؤمتر  هلذا  ملا  أعماله  جناح 
واالستقرار وبناء الثقة بني شعوب املنطقة وترسيخ السالم واألمن 
الدوليني. وتشدد ليبيا على أمهية العمل على تعزيز األمن والتعاون 
يف منطقة البحر األبيض املتوسط، وتدعيم اجلهود املبذولة جلعله 

حبرية سالم وجسرا للتعاون الدويل يف شىت املجاالت.

إىل  تتطلع  ليبيا  فإن  التقليدية،  باألسلحة  يتعلق  ما  ويف 
معاجلة هذه املسألة يف مراعاة تامة خلصوصية كل منطقة وكل 
دولة ومتطلباهتا يف األمن والدفاع. كما تتطلع إىل أن تؤخذ 
يف االعتبار املبادئ املتعارف عليها كحق الدول يف الدفاع عن 
النفس واحلفاظ على سالمة الدول ووحدة أراضيها واحلق يف 
مقاومة االحتالل وتقرير املصري. كما جيب االبتعاد عن املعايري 
للتأويل وفقا لألمزجة  القابلة  املسبقة  املزدوجة واالشتراطات 
استخدامها كوسائل  واليت ميكن  املتغرية،  السياسية  واملواقف 

للضغط واالبتزاز السياسي.

وتود ليبيا التأكيد على أمهية االلتزام بتنفيذ برنامج عمل 
األمم املتحدة املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية 
واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، 
وضرورة مواصلة البناء على ما مت حتقيقه من نتائج يف سبيل 

تنفيذ هذا الربنامج.

وتوفر  األطراف  املتعدد  التعاون  أن  ليبيا  تؤكد  وختاما، 
قدما  للمضي  أساسيان  عنصران  اجلادة  السياسية  اإلرادة 
وبفعالية لتحقيق أهداف نزع السالح املتمثلة يف إرساء دعائم 
التنمية  مبا حيقق  العامل  والطمأنينة يف خمتلف ربوع  االستقرار 

واالزدهار والرفاهية جلميع الشعوب.

السيدة ريبريو فيويت )الربازيل( )تكلمت باإلنكليزية(: 
سأتلو نسخة خمتصرة من بيان الربازيل الذي ستوزع نسخته 

الكاملة يف قاعة االجتماع.
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اللجنة  لرئاسة  انتخابكم  على  أهنئكم، سيدي،  أن  أود 
األوىل وأن أتعهد بتقدمي دعمنا الكامل لكم. وحنن على ثقة 
بأن خربتكم وحنكتكم الدبلوماسية ستمكنكم من إدارة عملنا 
أيضا  ميثل  وتعيينكم  بنجاح.  املقبلة  األربعة  األسابيع  خالل 
تعزيز جهود نزع  الطويل وقيادهتا يف  إندونيسيا  بباع  اعترافا 
لنشكر  الفرصة  هذه  نغتنم  كما  األطراف.  املتعددة  السالح 
عملها  وعلى  االفتتاحية  مالحظاهتا  على  كني  أجنيال  السيدة 

بصفتها املمثلة السامية لشؤون نزع السالح.

تعرب الربازيل عن تأييدها الكامل للبيانني اللذين أدىل هبما 
البحر  الالتينية ومنطقة  أمريكا  باسم جمموعة دول  ممثل شيلي 
اجلديد.  الربنامج  ائتالف  عن  بالنيابة  السويد  وممثل  الكارييب، 
سيقدم  االئتالف  فإن  السابقة،  السنوات  يف  حدث  وكما 
النووية:  األسلحة  من  خال  عامل  “حنو  بعنوان  قرار  مشروع 
كما  النووي”.  السالح  بزنع  االلتزامات  بتنفيذ  التعجيل 
املنطقة  بشأن  قرار  ونيوزيلندا مشروع  الربازيل  وفدا  سيعرض 
واملناطق  اجلنويب  الكرة  النووية يف نصف  األسلحة  من  اخلالية 
به  الذي حظي  الكبري  الدعم  نفس  على  نعول  املتامخة. وحنن 

هذان القراران من الوفود يف الدورات السابقة هلذه اللجنة.

ال يزال نزع السالح النووي يشكل أولوية عالية بالنسبة 
رئيس  أشار  العام،  هذا  يف  العامة  املناقشة  وخالل  للربازيل. 

الربازيل ديلما روسيف إىل

التوترات  من حدة  تزيد  هائلة  ترسانات  “وجود 
هتديدا  عن كوهنا  فضال  السالم،  حتقيق  وتعوق جهود 

للبشرية مجعاء” )A/67/PV.6، صفحة 13(.

العام  األمني  نشرها  اليت  باملقالة  الصدد،  هذا  يف  ونشيد، 
مؤخرا بعنوان “العامل متخم باألسلحة والسالم يعاين من نقص 
التمويل”، واليت يشري فيها إىل أن النفقات العسكرية الضخمة 
واالستثمارات اجلديدة يف حتديث األسلحة النووية، واليت تقدر 
تكلفتها مبا ال يقل عن 4.6 بليون دوالر يوميا، ما زالت تعرب 

عن مناذج يصعب شرحها يف عامل ما بعد احلرب الباردة. ويف 
سياق اإلشارة إىل أن األسلحة النووية عدمية الفائدة يف مواجهة 
التهديدات احلالية للسالم واألمن الدوليني، إضافة إىل كوهنا حافزا 
لالنتشار، يقترح األمني العام إجراء خفض كبري يف اإلنفاق على 
صيانة وحتديث هذه األسلحة من أجل حترير موارد لالستثمار يف 

التنمية االجتماعية واالقتصادية. والربازيل تتفق معه متاما.

فبعد أكثر من 40 عاما من بدء نفاذ معاهدة عدم انتشار 
األسلحة النووية وأكثر من 20 عاما من انتهاء احلرب الباردة، 
من غري املقبول أن تظل اآلالف من األسلحة النووية موجودة 
بل وجيري حتديثها باستمرار، يف إطار العقيدة العسكرية، ويتم 
االحتفاظ هبا عند مستويات غري خمفضة من التأهب التشغيلي. 
والربازيل تعرب عن قلقها إزاء استمرار حماوالت تربير حيازة 
األدىن  احلد  للحفاظ على مستويات  النووية، سواء  األسلحة 
لتوفري  أو  املزعوم  املنقوص  غري  األمن  لضمان  أو  األمن  من 
عليها  عفا  مفاهيم  فهذه  االفتراضي.  االستراتيجي  االستقرار 

الزمن مثل األسلحة النووية ذاهتا.

وبينما ميثل جمال االنتشار األفقي لألسلحة النووية جانبا 
فإن  االنتشار،  عدم  معاهدة  نظام  جوانب  من  نسبيا  ناجحا 
جانب نزع السالح النووي من الصفقة ال يزال يشهد عدم 
لألسلحة  احلائزة  الدول  تلتزم  ألن  الوقت  حان  وقد  امتثال. 
النووية بالتدابري ذات الصلة بزنع السالح النووي اليت وافقت 
على تنفيذها مبوجب املعاهدة، متاشيا مع خطط العمل املتفق 
عليها يف مؤمتري استعراض املعاهدة لعامي 2000 و 2010. 
الدول  مجيع  تقيد  على  تتوقفان  النظام  وفعالية  ومصداقية 

بالتزاماهتا مبوجب معاهدة عدم االنتشار.

وإىل جانب نزع السالح النووي، فإنه مما حيقق املصاحل 
على  النووية حصوهلا  لألسلحة  احلائزة  غري  للدول  املشروعة 
ضمانات ملزمة قانونا من الدول احلائزة لألسلحة النووية بأن 
هذه األسلحة لن ُتستخدم ولن يتم التهديد باستخدامها ضدها 
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من  اخلالية  املناطق  إلنشاء  كربى  أمهية  تويل  والربازيل  أبدا. 
األسلحة النووية. وقد كانت معاهدة تالتيلولكو التعبري األول 
عن نبذ الدول الواضح لألسلحة النووية كأسلحة مفضلة يف 
األرجنتينية  الربازيلية  الوكالة  فإن  وباملثل،  الدولية.  عالقاهتا 
حلصر ومراقبة املواد النووية جتسد مبادرة إقليمية أخرى ناجحة 

يف املجال النووي.

مبعاهدة  يتزعزع  ال  الذي  التزامها  مع  متاشيا  والربازيل، 
املعاهدة، تويل  اليت تتضمنها تلك  عدم االنتشار وااللتزامات 
أمهية كبرية للقرارات الصادرة عن مؤمترات استعراض املعاهدة، 
مبا يف ذلك قرار عام 2010 بعقد مؤمتر يف عام 2012 بشأن 
أسلحة  من  النووية وغريها  األسلحة  من  خالية  منطقة  إنشاء 
الدمار الشامل يف الشرق األوسط. والربازيل مقتنعة بأن عقد 
هذا املؤمتر بنجاح سيشكل جزءا أساسيا من نظام معاهدة عدم 
االنتشار ودورة االستعراض احلالية. وحنث مجيع بلدان املنطقة 
على حضور املؤمتر والذي ميكن أن ميثل بداية لعملية واعدة 
الثقة بني دول اجلوار. وبينما ال  بناء  هتدف إىل تعزيز تدابري 
تتجاهل الربازيل خصوصيات الشرق األوسط اليت قد تتطلب 
اليت  اخلربات  لتشاطر  مستعدة  فإهنا  مناسبة،  تعديالت  إجراء 
الربازيلية  اكتسبتها من كل من معاهدة تالتيلولكو والوكالة 

األرجنتينية حلصر ومراقبة املواد النووية.

والربازيل ملتزمة التزاما كامال هبدف ضمان عدم انتشار 
األسلحة النووية وباجلهود الدولية الرامية إىل منع اجلهات من 
غري الدول من الوصول إىل هذه األسلحة أو املواد والتكنولوجيا 
املتصلة هبا. ومع إدراكنا الراسخ لضرورة تعزيز مجيع الدول 
لضوابطها الوطنية على املواد النووية واملواد ذات الصلة، تعتقد 
السبيل  هو  النووية  األسلحة  من  التام  التخلص  أن  الربازيل 
الوحيد لضمان عدم وقوعها يف أيدي جهات من غري الدول.

ونأسف ألن معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية مل 
تدخل حيز النفاذ بعد 16 عاما من فتح باب التوقيع عليها. 

املعاهدة  بتصديق غواتيماال وإندونيسيا مؤخرا على  ونرحب 
على  تصدق  أو  توقع  مل  اليت  الدول  جلميع  دعوتنا  ونكرر 
املعاهدة بعد، وخاصة دول املرفق 2، إىل أن تفعل ذلك يف 

أقرب وقت ممكن.

والربازيل تنضم إىل املجتمع الدويل يف دعوته إىل إطالق 
أن  غري  االنشطارية.  املواد  بشأن  معاهدة  إلبرام  مفاوضات 
املناقشات بشأن هذه املسألة تشري إىل أن الصعوبات احلقيقية ال 
تتعلق مبسائل إجرائية وإمنا مبسائل موضوعية. ونظرا للكميات 
الضخمة من البلوتونيوم واليورانيوم عايل التخصيب املوجودة 
يف بعض البلدان - واليت تكفي إلنتاج أسلحة لقرون قادمة - 
ميكن للمرء أن يشك يف القيمة املضافة ملعاهدة تتجاهل مسألة 
املخزونات أو املواد املوجودة من قبل. ولتلبية هذه التوقعات 
للمواد  معاهدة  على  التفاوض  أن  الربازيل  تعتقد  بالكامل، 
االنشطارية ينبغي أن يكون جزءا من إطار قانوين أكرب، أي 
إطار اتفاقية لألسلحة النووية، تقف جنبا إىل جنب مع غريها 
من الصكوك اليت هتدف إىل اإلزالة التامة لألسلحة النووية وفقا 

إلطار زمين واضح ولكن واقعي.

وهذه االعتبارات تقودنا إىل استنتاج مفاده أن مؤمتر نزع 
السالح ينبغي أن يكون على استعداد للدفع قدما مبفاوضات 
املؤمتر  يف  اجلمود  وأسباب  األطراف.  املتعددة  السالح  نزع 
هلا مبسائل مؤسسية  بوضوح وال عالقة  أسباب سياسية  هي 
أو إجرائية. وأي جهد إلصالحه ينبغي أن يتناول آلية األمم 
هو  وهذا  وحده.  املؤمتر  وليس  ككل  السالح  لزنع  املتحدة 
دورة  لعقد  وتأييدنا  للمؤمتر  هنائية  مهلة  حتديد  رفضنا  سبب 

استثنائية رابعة للجمعية العامة بشأن نزع السالح.

بالذكرى  حنتفل  اليت  الكيميائية،  األسلحة  اتفاقية  متثل 
السنوية اخلامسة عشرة هلا يف هذا العام، مثاال شديد الوضوح 
وعدم  السالح  نزع  تعزيز  يف  األطراف  تعددية  جناح  على 
يف  اتفاق  إىل  التوصل  سرورنا  دواعي  من  وكان  االنتشار. 
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سليم  إطار  وضع  على  نص   2011 األول/ديسمرب  كانون 
لالنتهاء من تدمري الترسانات الكيميائية املتبقية، مع احلفاظ على 
الكيميائية.  األسلحة  منظمة حظر  ومصداقية  االتفاقية  سالمة 
وقد أصبحت االتفاقية اآلن صكا حيظى بانضمام عاملي تقريبا. 
االتفاقية  على  تصدق  مل  اليت  الدول  مجيع  تشجع  والربازيل 
من  مزيد  دون  بذلك  القيام  على  اآلن  حىت  إليها  تنضم  أو 
التأخري. وخبصوص اتفاقية األسلحة البيولوجية، ترحب الربازيل 
بنتائج آخر مؤمتر استعراضي الذي وضع األساس لفترة ما بني 
الدورات املقبلة، مع التركيز على التعاون الدويل والتطورات يف 

جمال العلم والتكنولوجيا والتنفيذ على الصعيد الوطين.

على عكس أسلحة الدمار الشامل، ال تشكل األسلحة 
التقليدية خطرا وشيكا على بقاء اجلنس البشري. ومع ذلك، 
فإن االنتشار املنفلت واالستخدام غري املسؤول لتلك األسلحة، 
ال يزاالن يؤديان إىل حدوث خسائر بشرية غري مقبولة، يف 
السياق، شعرنا خبيبة أمل  العامل. ويف ذلك  أجزاء خمتلفة من 
معاهدة جتارة  بوضع  املعين  املتحدة  األمم  مؤمتر  اختتام  جراء 
معاهدة  مشروع  اعتماد  دون  من  متوز/يوليه،  يف  األسلحة 
هنائي. ومع ذلك، يسرنا اإلشارة إىل احلشد املناسب التوقيت، 
إن  املؤمتر.  عقد  إعادة  بشأن  قرارا  األوىل  اللجنة  اختاذ  بغية 

الربازيل تؤيد تأييدا تاما تلك املبادرة.

ويعود السبب الثاين يف خيبة األمل إىل هناية عام 2011، 
عندما منع النهج غري املرن لبعض الوفود، جهودا جادة بذلت 
يف إطار اتفاقية األسلحة التقليدية؛ من التحرك يف اجتاه اعتماد 
اتفاق متعدد األطراف بشأن الذخائر العنقودية. ونتيجة لذلك، 
سيتواصل يف املستقبل املنظور، االحتفاظ بكميات كبرية من 
واستخدامها  القدمية،  الترسانات  وخصوصا  األسلحة،  تلك 

ونقلها بدون أي نوع من أنواع التنظيم.

غري أننا جيب أن نالحظ أيضا التطورات اإلجيابية احلاصلة 
يف جمال األسلحة التقليدية، مثل النتائج الناجحة اليت حققها مؤمتر 

تنفيذ  فيما خيص  املحرز  التقدم  الثاين الستعراض  املتحدة  األمم 
برنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية 
عليه،  والقضاء  ومكافحته  جوانبه  مجيع  من  اخلفيفة  واألسلحة 
املتمثل يف حظر  اهلدف  حتقيق  املحرز صوب  التقدم  عن  فضال 
استعمال  اتفاقية حظر  لألفراد، مبوجب  املضادة  األلغام األرضية 
وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام.

على  احلفاظ  عالية هلدف  أولوية  إعطاء  الربازيل  تواصل 
الفضاء اخلارجي، واستخدامه لألغراض السلمية حصرا. ومما 
يبعث على القلق أنه على الرغم من إقرار املجتمع الدويل بصورة 
متزايدة احلاجة إىل ضرورة تعزيز الثقة بني الدول بشأن أنشطة 
الفضاء اخلارجي، فال تزال مثة مقاومة شديدة أو عدم اكتراث 
فيما يتعلق بالطابع امللح العتماد أطر ملزمة قانونا بشأن تلك 
املسألة. وبعض الدول تعترب بأن أفضل هنج يتمثل يف التصديق 
على عدد من االلتزامات، السياسية الطوعية. وتعتقد الربازيل 

أنه بوسعنا، بل يتعني علينا أن هندف إىل حتقيق املزيد.

كما أن احلاجة إىل التزامات قانونية حاضرة أيضا، عندما 
واملعلومات  االتصاالت  نظم  أمن  على  باحلفاظ  األمر  يتعلق 
اتفاقات  على  ككل  الدويل  املجتمع  مصاحل  وتعتمد  العاملية. 

فعالة ومتوازنة وتعاونية.

يف اخلتام، أود أن أؤكد من جديد التزام الربازيل الكامل 
من  خال  عامل  حتقيق  إىل  نسعى  وحنن  األوىل،  اللجنة  بعمل 
ويف  أكرب.  تعاوين  هنج  أساس  على  الشامل،  الدمار  أسلحة 
خضم السعي إىل حتقيق ذلك اهلدف، فإن على األمم املتحدة 

وهيئاهتا، مثل هذه اللجنة، القيام بدور أساسي.

السيد عثمان )السودان(: يطيب يل يف البداية أن أهنئكم 
بانتخابكم رئيسا هلذه اللجنة املهمة، ونثق يف أن خربتكم الثرية 
أن  يفوتين  ال  كما  النجاح.  إىل  اللجنة  هذه  فعاليات  ستقود 
أتقدم بالتهنئة للسيدة أجنيال كني، وكيلة األمني العام واملمثلة 
السامية املعنية بشؤون نزع السالح، على بياهنا الوايف اليت قدمته 
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يف مستهل مداوالت هذه اللجنة )انظر A/C.1/67/PV.3( كما 
أود أن أعرب عن تأييدي للبيان الذي ألقته إيران باسم حركة 
دول عدم االحنياز، والبيان الذي قدمته نيجرييا باسم جمموعة 
الدول األفريقية، وكذلك البيان الذي قدمته مصر باسم الدول 
األعضاء يف جامعة الدول العربية. كما أرجو أن أؤكد لكم 
يف  وفاعلة  إجيابية  بصورة  ينخرط  سوف  السودان  وفد  بأن 

مداوالت هذه اللجنة.

يأيت اجتماع اللجنة األوىل خالل هذا العام والعامل بأسره 
يترقب انعقاد املؤمتر اخلاص بإنشاء منطقة خالية من األسلحة 
النووية وأسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط، تنفيذا لقرار 
 NPT/CONF.2010/50 ،مؤمتر االستعراض لعام 2010 )انظر
)املجلد األول((، ونرحب باختاذ خطوات حتضريية هلذا املؤمتر، 

مبا يف ذلك اختيار فنلندا كبلد مضيف للمؤمتر.

الشرق  الدول يف  أمهية مشاركة مجيع  نؤكد على  كما 
األوسط يف ذلك املؤمتر وفق ما نصت عليه خطة عمل الوثيقة 
الدويل  املجتمع  وندعو  لعام 2010،  املراجعة  ملؤمتر  اخلتامية 
واخلروج  املؤمتر،  ذلك  إجناح  أجل  من  اجلهود  كافة  لدعم 
جدول  وفق  واملتابعة،  للتنفيذ  واضحة  وآليات  عملية  بنتائج 
منطقة خالية من  األوسط  الشرق  ملزم من أجل جعل  زمين 

األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

ويف هذا السياق، فإننا نؤكد أمهية إخضاع مجيع املرافق 
الشاملة  الضمانات  لنظام  األوسط  الشرق  منطقة  يف  النووية 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، األمر الذي يؤكد حتمية انضمام 
دولة إسرائيل إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية. كما 
نذكر بأن املتغريات اإلقليمية والدولية اليت يشهدها العامل اليوم، 
السبيل  أن  تؤكد  األوسط  الشرق  منطقة  يف  خاصة  وبصفة 
العمل  يتمثل يف تفعيل قنوات  الدويل،  لتوطيد األمن  الوحيد 
املتعدد األطراف، ويف مقدمة ذلك يأيت انعقاد املؤمتر اخلاص 

بالشرق األوسط.

الرامية إىل  الدولية  السودان شريك فاعل يف اجلهود  إن 
انضمت  اليت  الدول  أوائل  بني  من  كان  فقد  السالح،  نزع 
إىل العديد من االتفاقات والصكوك الدولية ذات الصلة، مثل 
اتفاقية  جهود  وقيادة  النووية،  األسلحة  انتشار  عدم  اتفاقية 
إعالن أفريقيا منطقة خالية من األسلحة النووية، واتفاقية احلظر 
الشامل للتجارب النووية، اليت انضممنا إليها عام 2004، بعد 
مشاركتنا يف حلقة العمل اليت عقدت يف فيينا حول أهداف 

املنظمة، وأساليب عمل مراكزها املنتشرة يف العامل.

اخلرطوم  بلدي  عاصمة  بأن  أعلمكم  أن  يشرفين  كما 
قد استضافت خالل عام 2004، االجتماع األول للهيئات 
الوطنية األفريقية املعنية بإنفاذ اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، 
يف إطار اهتمام السودان بتنشيط وتفعيل مفهوم عاملية االتفاقية.

كالتوصية  للغاية،  مهمة  بتوصيات  املؤمتر  ذلك  وخرج 
الكيميائية،  األسلحة  من  خالية  منطقة  أفريقيا  جبعل  اخلاصة 
والتشديد على أن تقتصر مناشط الدول يف هذا املجال على 
دون  وذلك  الكيمياء،  جمال  يف  فقط  السلمية  االستخدامات 
املساس حبقوق الدول يف التصرف فيما يتعلق باالستفادة من 
التقنيات الكيميائية والنووية يف االستخدامات العلمية والتقنية 

والتنموية السلمية.

مثل  اهتمامات بالدي  األولوية يف  الذي حيتل  األمر  إن 
إقليمنا يف  الدويل، ولكن بصفة خاصة يف منطقتنا ويف  مجيع 
اخلفيفة.  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  موضوع  هو  أفريقيا، 
الظاهرة،  هذه  من  تعاين  العامل  بلدان  من  كالعديد  وبالدي، 
حيث ارتبط ذلك يف كثري من األحيان بأبعاد اقتصادية زادت 
من تعقيداهتا ظواهر الطبيعة، كتغري املناخ واجلفاف والتصحر، 
ومن مث احتدام التنافس على موارد املاء والكأل، مما جعل اقتناء 
واملجموعات  القبائل  بعض  سلوك  من  أصيال  جزءا  السالح 
السكانية إلظهار قوهتا. وهو ما جيعل مهمة نزع هذه األسلحة 
الصغرية واخلفيفة والسيطرة عليها أمر صعب. والسودان مدرك 
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أكثر من غريه ملدى خماطر هذه الظاهرة وضرورة استئصاهلا. 
واإلقليمية  الدولية  املنابر  وفاعال يف مجيع  حاضرا  ظل  لذلك 
ذات الصلة. عالوة على اجلهد القطري الذي نضطلع به عرب 
واخلفيفة،  الصغرية  األسلحة  انتشار  ملكافحة  الوطين  املكتب 
إميانا منا بالعالقة املتبادلة بني انتشار هذه األمناط من األسلحة 

واجلرمية املنظمة عرب احلدود واإلرهاب وجتارة املخدرات.

والسودان يقود يف هذا الصدد جهودا متعددة األوجه يف 
العربية، وعرب اهليئة احلكومية  إطار االحتاد األفريقي واجلامعة 
الدولية املعنية بالتنمية. وكان آخر هذه اجلهود استضافة السودان 
حماربة  حول  اإلقليمية  العمل  ورشة  املاضي  نيسان/أبريل  يف 
جهوده  على  وعالوة  اخلفيفة،  واألسلحة  الصغرية  األسلحة 
الثنائية مع دول اجلوار الرامية إىل إعادة ترسيم احلدود وإحكام 
نقاط الرقابة والسيطرة واجلمارك فيها، إننا إذ نستعرض هذه 
انتشار هذه األنواع  أيضا على أن حماربة  إمنا نؤكد  اجلهود، 
من األسلحة جيب أن تكون من جانب الدول املصنعة يف املقام 
واألفراد  اجلماعات  إىل  السالح  تصدير  بعدم  وذلك  األول. 
من غري الدول، حىت ال ينساب السالح يف أيدي اجلماعات 
واألفراد دون أي ضوابط. وال بد هنا من التأكيد على أمهية 
تقدمي كافة أنواع الدعم الفين إىل الدول املتأثرة بالظاهرة، وفقا 
ملا هو مضمن يف الفصل الثاين من برنامج العمل املتعلق مبنع 
االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من 
مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، ملساعدهتا على مكافحة 

انتشار األسلحة الصغرية واخلفيفة.

إن السودان على املستوى القطري قطع شوطا كبريا يف 
تطبيق برامج عمل األمم املتحدة يف جمال االجتار غري املشروع 
اإلدارية  اهلياكل  إنشاء  وأكمل  واخلفيفة.  الصغرية  باألسلحة 
الالزمة لتطبيق ذلك الربنامج، حيث مت إنشاء مكتب اتصال 
املعنية  املركزية  النقطة  باعتباره  الداخلية،  لوزارة  تابع  وطين 
بتنفيذ الربنامج والسياسات واخلطط واالستراتيجيات اخلاصة 

بذلك على املستوى املركزي. كما مت تكوين فرق عمل يضم 
خمتلف الوزارات واملؤسسات ذات الصلة ملتابعة التنفيذ.

السودان  واليات  خمتلف  يف  مكاتب  إنشاء  مت  كما 
الصغرية  لألسلحة  املشروع  غري  االنتشار  لظاهرة  للتصدي 
اخلمسة  تطبيقها خالل  سيتم  مدروسة  وفقا خلطة  واخلفيفة، 
القادمة. وأهم مالمح هذه اخلطة ستركز على مواءمة  أعوام 
التشريعات والقوانني الوطنية مع برنامج عمل األمم املتحدة. 
األسلحة  سجالت  حوسبة  على  اخلطة  هذه  ستركز  كما 
وإحكام ضبط أسلحة القوات النظامية. وستركز على املراجعة 
لبعض  هبا  واملرخص  اخلفيفة  األسلحة  لسجالت  الدورية 

املواطنني، وفقا للقوانني ذات الصلة.

كما تويل هذه اخلطة اهتماما كبريا جبانب التوعية والتنوير 
اهليئات  قدرات  والصغرية ورفع  اخلفيفة  األسلحة  العام خبطر 

املشاركة يف عمليات الضبط والسيطرة.

جنيف  إعالن  أن  على  متفقون  مجيعا  لعلنا  اخلتام،  يف 
بصورة  أبرز  قد  والتنمية  املسلح  العنف  بشأن   2006 لعام 
التنمية والزناع املسلح، األمر  الترابط بني عملييت  جلية مدى 
الذي جيب مراعاته عند حبث جملس األمن للزناعات يف الدول 
النامية، أو عندما يقرر أو ينظر يف إرسال بعثات حلفظ السالم 
يف تلك البلدان، أو عمليات لبناء السالم أيضا يف تلك البلدان.

حيث جيب مراعاة تنفيذ برامج نزع السالح والتسريح 
هذا  ويف  الزناعات.  من  اخلارجة  البلدان  يف  اإلدماج  وإعادة 
للزناعات  اجلذرية  األسباب  معاجلة  استصحاب  السياق جيب 
وأمهها هو البعد التنموي إذ يشكل ذلك القاسم املشترك يف 
معظم الزناعات املعاصرة. وما نزاع دارفور الذي جتاوزناه يف 
إىل حيز  للسالم ودخوهلا  الدوحة  وثيقة  توقيع  بعد  السودان 
النفاذ، إال منوذج يؤكد تداخل هذه العوامل مع بعضها بعض، 
وأمهها قضية التنمية وعوامل اجلفاف والتصحر اليت أدت إىل 
موارد  على  والرعاة  املزارعني  جمتمعي  بني  واملنافسة  التدافع 
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املجتمعات يسعون  أفراد تلك  الذي جعل  املاء والكال األمر 
للحصول على األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.

على  اخلرباء  أفرقة  عمل  منهجية  تركز  أن  نأمل  ختاما، 
معاجلة األسباب اجلذرية وليس األعراض فقط ملعرف أسباب 

تفشي انتشار األسلحة لدى املجموعات واألفراد.

يف  باإلسبانية(:  )تكلم  )األرجنتني(  إسترميي  السيد 
البداية، أود أن أهنئكم على وجه اخلصوص، سيدي الرئيس، 
بانتخابكم لرئاسة اللجنة األوىل، وأن أؤكد لكم كامل تعاون 

وفد األرجنتني يف عمل اللجنة خالل الشهرين القادمني.

يؤيد وفد بلدي متاما البيان الذي أدىل به ممثل شيلي، يف 
جلستنا الثانية، بالنيابة عن مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكارييب. وبناء على ذلك، لن أضيف سوى بضع نقاط. 

النسخة الكامل لبياين سوف توزع كتابيا.

تؤيد مجهورية األرجنتني تقليديا معاجلة مسألة نزع السالح 
بذلت جهودا كبرية يف هذا  وقد  األولوية،  النووي على سبيل 
السالح  بزنع  واملتواصل  الواضح  التزامها  جيسد  مما  املجال، 
النووي وعدم انتشاره. ويف الوقت نفسه، لدى األرجنتني برنامج 
نووي نشط خمصص حصرا لألغراض السلمية، حيث تنتج الطاقة 
النووية وتستخدمها وتصدرها يف إطار االحترام الصارم للقواعد 

املنصوص عليها يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.

وما برحت األرجنتني تضطلع باألنشطة النووية السلمية 
منذ أكثر من 60 عاما وفقا ألعلى معايري السالمة. وبوصف 
بلدي أول بلد يف أمريكا الالتينية يشغل حمطة للطاقة النووية، 

فإنه قد افتتح بالفعل حمطته الثالثة للطاقة النووية.

تكرر األرجنتني تأكيد دعمها ألي تدبري يرمي إىل اإلزالة 
الشفافية  مبادئ  أساس  ويقوم على  النووية  لألسلحة  الكاملة 
والالرجعة والتحقق من تدابري نزع السالح النووي. بوصف 
األرجنتني دولة طرفا يف أول منطقة خالية من األسلحة النووية 

أنشئت يف منطقة جغرافية مكتظة بالسكان، فإهنا تكرر طلبها 
للربوتوكوالت  تفسريية  إعالنات  قدمت  اليت  الدول  إىل 
اإلضافية امللحقة مبعاهدة تالتيلولكو بسجب تلك اإلعالنات 

مبا يتفق مع هدف املعاهدة.

يف عملية النظر يف أسباب اجلمود يف كل من مؤمتر نزع 
املتحدة،  لألمم  التابعة  األخرى  السالح  نزع  وآلية  السالح 
من الواضح أن املشاكل يف قدرة املؤمتر على استئناف عمله 
املوضوعي تأيت أساسا من خارج املحفل، وأنه يف حني أن من 
تقوم احلاجة إىل جتديد  املؤمتر،  أساليب عمل  املمكن حتسني 

اإلرادة السياسية إلحراز تقدم ملموس.

ترحب األرجنتني باعتماد برنامج عمل دورة هيئة نزع 
مسألتني  وإدراج  سنوات،  ثالث  فترهتا  متتد  اليت  السالح 
موضوعيتني. يف هذه املرحلة، أود أن أشيد باجلهود اليت بذهلا 
رئيس اهليئة، السفري إنريكه رومان - موري، من أجل حتقيق 
بكفاءة  اهليئة  تعمل  لكي  أنه  األرجنتني  تدرك  النتيجة.  هذه 
وتعتمد توصيات بشأن بندي جدول األعمال، جيب أن تبدي 

الدول اإلرادة السياسية الالزمة.

بالنتائج  األرجنتني  ترحب  التقليدية،  األسلحة  ميدان  يف 
لربنامج  الثاين  االستعراضي  املؤمتر  يف  حتققت  اليت  اإلجيابية 
عمل األمم املتحدة املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة 
الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء 
عليه. أود أن أشدد على أمهية إدراج املنظور اجلنساين والعمري 
لدى تنفيذ برنامج العمل. إن اعتماد جدول زمين الجتماعات 
الدورة للفترة 2012-2018 سيمكن من التمييز بوضوح بني 
الواليات ملختلف أنواع االجتماعات واختيار املواضيع املحددة 

من أجل املزيد من الفعالية.

إن احلاجة إىل صك دويل موثوق أمر معترف به دوليا، 
صك يرسي معايري مشتركة متكن من حتديد العوامل والظروف 
اليت ينبغي للدول أخذها يف احلسبان عند تقييم تراخيص نقل 
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أو  استخدامات  إىل  منع حتويلها  أجل  التقليدية من  األسلحة 
مستخدمني غري خمولني مبوجب القانون الدويل

يف هذا الصدد، يرى بلدي أنه من األمهية مبكان اختتام 
أعمال مؤمتر األمم املتحدة املعين بإبرام معاهدة جتارة األسلحة، 
واعتماد املعاهدة يف إطار األمم املتحدة. بالتعاون مع املقدمني 
اآلخرين ملشروع القرار، ستقدم األرجنتني مشروع قرار متعلق 
عملية  إقامة  على  وستعمل  األسلحة،  جتارة  معاهدة  بإبرام 
متعددة األطراف ومفتوحة وشفافة لتحقيق نتيجتها املرجوة. 
يعتقد وفد بلدي أن إبرام معاهدة قوية وفعالة لتجارة األسلحة 
سوف يكّمل أحكام برنامج العمل املتعلق مبراقبة عمليات نقل 

األسلحة على الصعيد الدويل.

وكما دأبت األرجنتني على القيام به تقليديا، فإهنا ستقدم 
املتصلة  املعلومات  بشأن  القرار  مشروع  الدورة  هذه  خالل 
يتمثل  الذي  التقليدية،  األسلحة  ميدان  يف  الثقة  بناء  بتدابري 
الثقة يف  الكفيلة بزيادة  التدابري  الرئيسي يف تعزيز اختاذ  هدفه 
ميدان األسلحة التقليدية، وتشجيع احلوار بشأن هذه املسألة، 
املحافل عن طريق  القائمة يف خمتلف  بالتدابري  املعرفة  وتعزيز 
العام  األمني  قدم   ،2011 عام  يف  طوعا.  املعلومات  توفري 
تضّمن   )A/66/176( املوضوع  هذا  عن  األوىل  للمرة  تقريرا 
منذ  األعضاء  الدول  من  الواردة  للمعلومات  إحصائيا  حتليال 
عام 2005. وقد أبرز التقرير ضمن االستنتاجات والتوصيات 
الواردة فيه، أن املعلومات املقدمة من الدول تشري إىل أن بوسع 
تدابري بناء الثقة أن تسهم إسهاما كبريا يف تعزيز السالم واألمن 
بأن  أيضا  التقرير  ويعترف  الدويل.  الصعيد  على  واالستقرار 
معظم تدابري بناء الثقة املشار إليها يف تقارير الدول األعضاء 
قد جنمت عن اتفاقات مت التوصل إليها على الصعد اإلقليمية 
التنوع  أن  أيضا  التقرير  يؤكد  معا.  والثنائية  اإلقليمية  ودون 
الشواغل  التكيف مع  التدابري يدل على أمهية  الكبري يف تلك 

األمنية املحددة لدول املنطقة أو املنطقة دون اإلقليمية.

بشأن هذه  القرار  يعتمد مشروع  أن  بلدي  وفد  ويأمل 
املسألة دون التصويت عليه، كما كان عليه احلال يف الدورات 

السابقة.

ويف اخلتام، أود أن أؤكد مرة أخرى التعاون التام من قبل 
أعضاء الوفد األرجنتيين يف تعزيز احلوار املفتوح الذي ميّكننا 
من بناء التفاهم الالزم لكي تتمكن هذه الدورة للجنة األوىل 

من أن تؤيت مثارها.

السيد موتانياين )ليسوتو( )تكلم باإلنكليزية(: لقد قيل 
أن  سوى  يل  يبق  ومل  الرئيس،  السيد  قدراتكم،  عن  الكثري 
أهنئكم على رئاستكم املستحقة للجنة األوىل، وأن أؤكد لكم 
على  املكتب  أعضاء  أيضا  وأهنئ  الكامل.  بلدي  وفد  دعم 

انتخاهبم.

أؤيد البيانني اللذين أدىل هبما يف اجللسة الثانية ممثال إيران 
ونيجرييا باسم حركة عدم االحنياز وجمموعة الدول األفريقية 
على التوايل. وعليه، أود أن أسّلط االهتمام على بضع مسائل 

تتسم بأمهية كبرية بالنسبة لوفد بلدي.

لقد أنشئت األمم املتحدة يف املقام األول من أجل صون 
على  مبثابرة  تعمل  انفكت  ما  وهي  الدوليني.  واألمن  السلم 
حتقيق ذلك اهلدف منذ إنشائها. وال يزال نزع السالح يشكل 
حمورا ألنشطتها على مدى الـ 67 عاما املاضية. ومع ذلك، 
املتمثل يف حتقيق عامل يسوده السالم وتعيش فيه  فإن اهلدف 
جراء  هبا  الدمار  إحلاق  من  اخلوف  من  متحررة  اإلنسانية 

استخدام أسلحة الدمار الشامل، ال يزال هدفا بعيد املنال.

فال تزال العديد من البلدان تواصل حيازة األسلحة النووية 
وغريها من أسلحة الدمار الشامل بكميات كبرية. وتعمل بعض 
الدول على حتديث ترساناهتا بشكل منتظم، يف حني تشارك 
التقليدية  تزال األسلحة  االنتشار. وال  أنشطة  دول أخرى يف 
واألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة تسبب األضرار يف العديد 
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من املجتمعات اليوم. ويشري كل ذلك إىل أن التحدي الذي 
نواجهه يف جمال نزع السالح واألمن الدويل كبري ومعقد.

لقد شهدت الدورة املاضية للجمعية العامة نشاطا مكثفا 
املؤمترات  من  العديد  عقدت  فقد  السالح.  نزع  جمال  يف 
واالجتماعات بغرض املضي قدما جبدول أعمال نزع السالح. 
ويف حني جنحت بعض االجتماعات، فقد أخفق بعضها اآلخر 
السابعة  الدورة  تكون  أن  وينبغي  املرجوة.  النتائج  حتقيق  يف 
والستون الوقت املناسب للتقييم. وحنن حباجة إىل استكشاف 
وأن  اآلن،  اليت حتققت حىت  املكاسب  بتعزيز  الكفيلة  السبل 
نتفق بصورة مجاعية على خريطة طريق لتحقيق السالم واألمن 
أسلحة  وسائر  النووية  األسلحة  من  خال  عامل  يف  الشاملني 

الدمار الشامل.

األمم  ميثاق  روح  النووية  األسلحة  حيازة  تنتهك  وال 
املنازعات  تفاقم  إىل  أيضا  تؤدي  بل  فحسب،  املتحدة 
تلك  من  متاما  التخلص  يتم  مل  وما  الدولية.  والصراعات 

األسلحة، فلن يعيش العامل يف سالم مطلقا.

على  النووي  السالح  نزع  إىل  الطريق  فإن  رأينا،  ويف 
بالتنفيذ  قبل اجلميع  الكامل من  بااللتزام  يبدأ  العاملي  الصعيد 
الفعال والكامل ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية. فاملعاهدة 
تقيد انتشار األسلحة النووية ومتنع إمكانية حتول تلك األسلحة 
إىل أيدي جهات فاعلة من غري الدول. وقد تعهدت الدول 
مبوجب  وملزمة  حمددة  بالتزامات  النووية  لألسلحة  احلائزة 
معاهدة عدم االنتشار، وجيب الوفاء بتلك االلتزامات. وندعو 
تلك الدول إىل أن تواصل الوفاء بتلك االلتزامات وأن تعمل 
ميكن  بطريقة  النووية  ترساناهتا  على  التام  القضاء  أجل  من 
التحقق منها. وقد أصبحت تلك الدعوة اآلن أكثر إحلاحا من 
أي وقت مضى إن أردنا احلفاظ على سالمة نظام معاهدة عدم 
االنتشار. ويف الواقع، بات واضحا متاما أن الفلسفة اليت تربر 
حيازة األسلحة النووية بذريعة الردع مل تعد فعالة. فهي تعمل 

فقط على تشجيع الدول األخرى على مواصلة برامج األسلحة 
النووية اليت تسبب التوتر وهتدد السلم واألمن الدوليني.

معاهدة عدم  األطراف يف  نتائج مؤمتر  تنفيذ  املهم  ومن 
انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام 2010 )انظر 
NPT/CONF.2010/50 (Vol I)( بصورة تامة. وأود أن أشدد يف 

ذلك الصدد، على أن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية 
أن  جيب  األوسط  الشرق  يف  الشامل  الدمار  أسلحة  وسائر 
تكون أولويتنا. وتواصل ليسوتو دعم مجيع اجلهود الرامية إىل 
إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار 

الشامل يف الشرق األوسط.

ومتثل معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية صكا تارخييا 
آخر بشأن نزع السالح النووي وعدم االنتشار. ويكتسي بدء 
نفاذ ذلك الصك يف وقت مبكر أمهية بالغة. ومن املناسب أن 
نشري أيضا إىل أنه ما مل تكن هناك جتارب لألسلحة النووية فلن 
تكون هناك حاجة إىل صنع أو حتديث تلك األسلحة أساسا. 
وهننئ الدول األعضاء اليت صّدقت مؤخرا على املعاهدة، مبا يف 
ذلك بلدكم، سيدي الرئيس، وندعو اآلخرين، وخاصة الدول 
على  التصديق  يف  النظر  إىل  الثاين  املرفق  يف  أمساؤها  الواردة 

املعاهدة دون مزيد من التأخري.

من  مستمرة  نداءات  هناك  كانت   2010 عام  ومنذ 
جهات عديدة لتنشيط آلية نزع السالح، وخاصة مؤمتر نزع 
السالح. وال جدال يف أمهية ذلك املؤمتر، بوصفه حمفال أساسيا 
نزع  بشأن  األطراف  املتعدد  للتفاوض   - حصريا  وليس   -
السالح. بيد أن احلالة الراهنة يف تلك اهليئة ال ميكن الدفاع 
عنها. فال يزال الشلل الذي اتسم به املؤمتر على مدى أكثر من 
عقد ونصف العقد من الزمان مصدر قلق كبري لوفد بلدي. 
وندعو املؤمتر إىل االتفاق على برنامج متوازن للعمل وجيسد 
بدء  مث  ومن  السالح،  نزع  ميدان  يف  املعاصر  الواقع  حقائق 

املفاوضات على ذلك األساس.
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عالوة على ذلك، فإننا نؤيد الدعوة إىل النظر يف السبل 
نزع  مؤمتر  يف  العمل  لسري  شامل  استعراض  بإجراء  الكفيلة 
من  فريق  إنشاء  إمكانية  استكشاف  ذلك  يف  مبا  السالح، 
الشخصيات البارزة لبحث سبل إصالح تلك اهليئة. ومن شأن 
مؤمتر لزنع السالح، يتسم بالشفافية وميكن للجميع الوصول 
السالح  نزع  يف  املتمثل  اهلدف  أن  يف  ثقتنا  يستعيد  أن  إليه 

الكامل لن يبقى بعيد املنال إىل األبد.

ال تزال األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة متثل مشكلة 
الصراعات  تؤجج  فهي  ينبغي.  مما  أكثر  طالت  لفترة  مزمنة 
مسؤوليتها  على  عالوة  باملخدرات،  االجتار  على  وتشجع 
واألطفال  النساء  فيهم  مبن  األبرياء،  من  العشرات  مقتل  عن 
األمم  ملؤمتر  الناجح  االختتام  أسفر  وقد  يومي.  أساس  على 
املتحدة الثاين الستعراض التقدم املحرز يف تنفيذ برنامج العمل 
املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة 
أمل  عن  عليه  والقضاء  ومكافحته  جوانبه  مجيع  من  اخلفيفة 
تزايد  مبكافحة  االلتزام  عن  فضال  جديدين  سياسية  وإرادة 

االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.  
وعلينا أن نواصل اإلصرار على تنفيذ الوثيقة اخلتامية للمؤمتر 
االستعراضي. وينبغي أن تكون الروح اليت سادت خالل املؤمتر 
لنا وحنن نشارك يف املفاوضات  بالنسبة  مصدرا دائما لإلهلام 

اجلارية يف حمافل أخرى بشأن نزع السالح.

بعيدي  هدفني  الدائمني  واألمن  السالم  حتقيق  وسيظل 
بتنظيم  يتعلق  فيما  قانونا  نفتقر إىل صك ملزم  ما دمنا  املنال 

االجتار العاملي باألسلحة التقليدية ونقلها.

ثالثة  من  أقل  قبل  الدويل،  املجتمع  إخفاق  شكل  لقد 
أشهر، يف إبرام معاهدة قوية وملزمة قانونًا يف جتارة األسلحة 
كل  خنسر  مل  أننا  بيد  األسلحة.  نزع  جمال  يف  كبرية  نكسة 
شيء، إذ إن املفاوضات كشفت عن أن الدول األطراف تؤيد 

تأييدًا ساحقًا إبرام معاهدة لتجارة األسلحة تأخذ يف االعتبار 
االحتياجات األمنية املشروعة للدول األعضاء.

بل رمبا يكون اإلخفاق يف إبرام املعاهدة يف شهر حزيران/
لنا  متاحة  الفرصة  أصبحت  فقد  نقمة.  ثوب  يف  نعمة  يوليه 
لنتفاوض على معاهدة أفضل وأقوى. جيب أن نضاعف جهودنا 
خالل الدورة السابعة والستني يف سعينا لتحقيق ذلك اهلدف. 
التفاوض  عملية  إحياء  إىل  الرامية  اجلهود  كل  لسوتو  ستؤيد 

على معاهدة جتارة األسلحة من خالل هنج متعدد األطراف.

امسحوا يل أن أختتم كلميت باإلشارة إىل أن شعوب العامل 
األمنية  مبصاحلها  تنهض  لكي  املتحدة  األمم  يف  آماهلا  تضع 
ومتضي قدمًا جبدول أعمال نزع السالح. وال ميكن أن تتحقق 
إال  املقبلة  لألجيال  وآمن  ومزدهر  مسامل  عامل  إىل  التطلعات 
من خالل العمل يف إطار تعددية األطراف احلقيقية. فهال نلزم 

أنفسنا بالعمل من أجل بلوغ ذلك اهلدف؟

السيد فام كوانغ فني )فيت نام( )تكلم باإلنكليزية(: يف 
البداية، بالنيابة عن وفد فيت نام، أود أن أتقدم بأحر هتانينا لكم، 
سيدي الرئيس، على توليكم رئاسة اللجنة األوىل. ويف الواقع إن 
من دواعي سرور وفدي أن يرى سعادتكم تتولون رئاسة هذه 
رابطة  الشقيق يف  البلد  إندونيسيا،  متثلون  وأنتم  املهمة،  اللجنة 
دول جنوب شرق آسيا،. أنا مقتنع أشد االقتناع بأن دورة هذا 
العام ستصل إىل خامتة ناجحة بفضل قيادتكم املاهرة وخربتكم 
نزع  املتعددة األطراف، ال سيما يف جمال  الشؤون  الواسعة يف 

السالح. كما أزجي التهاين إىل أعضاء املكتب اآلخرين.

يؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل به ممثل إيران يف اجللسة 
الثانية بالنيابة عن حركة عدم االحنياز والبيان الذي أدىل به ممثل 

ميامنار يف اجللسة الثالثة بالنيابة عن اآلسيان.

متنامية من عدم  وأمامنا حاالت  العام  مناقشة هذا  نبدأ 
إىل  اإلقليمية،  والصراعات  فالتوترات  االستراتيجي.  اليقني 
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جانب اآلثار اخلطرية لألزمة االقتصادية العاملية احلالية، وانعدام 
األمن الغذائي وتغري املناخ، وارتفاع املخاوف األمنية اجلديدة 
املجتمع  على  يتعني  أمنية جديدة  بروز شواغل  إىل  أدت  قد 
الدويل أن يتصدى هلا يف مقبل األيام. مل تؤدِّ التوقعات العاملية 
إلحراز تقدم يف جمال نزع السالح، واآلمال املتجددة يف عامل 
الرغم  على  ملموسة،  نتائج  إىل  النووية،  األسلحة  من  خال 
مما بذلته الدول األعضاء يف األمم املتحدة واملنظمات الدولية 

واإلقليمية من جهد على مدى سنوات طويلة.

ولــئن كــنا نرحــب باعتــماد تقــرير اللجــنة التحــضريية 
األســـلحة  انتشـــار  عــدم  معـــاهدة  يف  األطـــراف  ملؤمتـــر 
األوىل  دورهتا  يف   2015 لعام  املعاهدة  الستعراض  النــووية 
األمم  مؤمتر  اختتام  وجناح   )NPT/CONF.2015/PC.I/14(
املتحدة الستعراض التقدم املحرز يف تنفيذ برنامج العمل ملنع 
اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املشروع  غري  االجتار 
ومكافحته والقضاء عليه من مجيع جوانبه، فإننا ال نزال تواقني 
إىل التوصل إىل نتائج ملموسة بشأن املسائل األساسية املدرجة 
األمهية  من  فإن  ولذلك  السالح.  نزع  أعمال  جدول  على 
مبكان أن جندد التزامنا بزنع السالح، وأن نكثف مفاوضاتنا 
إىل  التوصل  من  أكثر  نقترب  بشأنه، حىت  األطراف  املتعددة 

عامل خال من ويالت احلروب والصراعات.

بوصف فييت نام بلداّ خرب الصراع واالستخدام الالإنساين 
لألسلحة وعاىن منهما معاناة شديدة، فإهنا تتفهم تفهمًا تامًا 
فإن  ولذلك  والكامل.  العام  السالح  نزع  إىل  املاسة  احلاجة 
تلك  لتحقيق  الدولية  اجلهود  دعم  يف  تتمثل  املبدئية  سياستنا 
الغاية، مع إعطاء األولوية لزنع السالح النووي وعدم االنتشار. 
الرئيسية  املتعددة األطراف  املعاهدات  وقد انضممنا إىل مجيع 
يف  نشطا  عضوا  وأصبحنا  الشامل،  الدمار  أسلحة  حتظر  اليت 

العديد من هيئات نزع السالح التابعة لألمم املتحدة.

جيب أن يظل نزع السالح النووي وعدم االنتشار على 
رأس األولويات. ال تزال معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية 
تعزيز  وينبغي  املجال.  ذلك  يف  العاملي  للنظام  الزاوية  حجر 
النووي، وعدم  السالح  الثالث - وهي نزع  املعاهدة  ركائز 
السلمية  لألغراض  النووية  الطاقة  واستخدام  االنتشارالنووي، 
- بطريقة متوازنة ومعقولة، مبا يف ذلك من خالل تنفيذ خطة 
العمل املكونة من 64 نقطة اليت اعتمدت يف املؤمتر االستعراضي 

.)NPT/CONF.2010/50 (VOL.1)( 2010 للمعاهدة لعام

اليت حتققت مؤخرًا  بالنجاحات  يف ذلك الصدد، نشيد 
مجهورية  يف  املعقودة  الثانية،  النووي  األمن  قمة  نتائج  مثل 
األطراف يف  ملؤمتر  التحضريية  للجنة  األوىل  والدورة  كوريا، 
معاهدة عدم االنتشار الستعراض املعاهدة لعام 2015. كما 
نثين على الدور الذي ما فتئت تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة 
ذلك  يف  مبا  االنتشار،  عدم  معاهدة  تنفيذ  تسهيل  يف  الذرية 
تنفيذ املساعدة التقنية للدول بشأن الضمانات واالستخدامات 

السلمية للطاقة النووية.

مع تكرارنا أكيد التزامنا بالصكوك القائمة يف جمال نزع 
العالقة اخلطرية،  السالح، جيب أن نتصدى مباشرة للمسائل 
مبا يف ذلك الشروع يف مفاوضات على ترتيبات ملزمة قانونا 
يف  والنظر  النووية  لألسلحة  احلائزة  غري  الدول  أمن  لضمان 

معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية.

الوقف  فإن  النووية،  لألسلحة  الكامل  الزنع  انتظار  يف 
الطوعي للتجارب النووية، وبالتايل منع حتديث هذه األسلحة، 
يشكالن خطوتني حامستني تتضمنان الغرض من معاهدة احلظر 
الشامل للتجارب النووية. ولذلك فإن مثة ضرورة ملحة لدخول 
جانب  من  األخرية  بالتصديقات  نرحب  النفاذ.  حيز  املعاهدة 
إندونيسيا وغواتيماال وغينيا، وحنث الدول اليت مل توقع وتصدق 

على معاهدة احلظر الشامل أن تسارع إىل القيام بذلك.
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اخلالية  املناطق  إنشاء  بأن  القائل  الرأي  مع  نتفق  وحنن 
من األسلحة النووية ومركز منغوليا بوصفها دولة خالية من 
النووي  االنتشار  لعدم  أمهيته احلامسة  له  أمر  النووية  األسلحة 
ونزع السالح على الصعيد العاملي، ولألمن الدويل. ونتطلع إىل 
أن تسفر عن نتائج ملموسة املفاوضاُت بني اآلسيان والدول 
اخلمس احلائزة لألسلحة النووية على بروتوكول معاهدة جعل 
النووية هبدف  منطقة جنوب شرق آسيا خالية من األسلحة 
حتقيق التوقيع املبكر لذلك الصك األمين املهم يف جنوب شرق 
األوسط  الشرق  بشأن جعل  القادم  املؤمتر  إىل  ونتطلع  آسيا. 
الدمار  النووية وغريها من أسلحة  منطقة خالية من األسلحة 

الشامل، املقرر عقده يف فنلندا يف وقت الحق هذا العام.

مع إيالء األولوية لزنع السالح النووي، ينبغي أن خنصص 
الدولية  للتجارة  السلبية  اآلثار  ملكافحة  املوارد  من  يكفي  ما 
املؤمتر  بنجاح  ونرحب  التقليدية.  األسلحة  يف  املشروعة  غري 
الصغرية  باألسلحة  املتعلق  العمل  لربنامج  الثاين  االستعراضي 
اجلماعي  التزامنا  جديد  من  أكد  الذي  اخلفيفة،  واألسلحة 
بشأن سبل  مناقشتنا  إىل  أيضا  ونتطلع  العمل.  برنامج  بتنفيذ 

املضي قدما حنو إبرام معاهدة لتجارة األسلحة.

البيئة األمنية غري املستقرة ال تفضي إىل بلوغ هدفنا النهائي 
املتمثل يف نزع السالح العام والكامل. جيب أن نعمل معا لنصنع 
والثقة  واالستقرار  السالم  من  قاعدة  لبناء  األساسية  اللبنات 
املتبادلة جتعل التسوية والتعاون أمرين ممكنني. لن يؤيت تنشيط آلية 
نزع السالح أكله إال يف تلك البيئة. وللتغلب على املأزق احلايل، 
املتعدد  التفاوضي  املحفل  وهو  السالح،  نزع  مؤمتر  حيتاج  ال 
األطراف الوحيد لزنع السالح، إال إىل إرادة سياسية أكرب، فهي 
اليت ساعدته على النجاح يف أوائل التسعينات من القرن املاضي.

من  املتحدة  األمم  أن متكنا يف  منذ  لقد مضت سنوات 
حتقيق إجنازات كبرية يف جمال نزع السالح. وكما قال األمني 
العام، فإن “الوقت ليس يف صاحلنا”. لذلك تؤيد فييت نام 

احليوي  املجال  نتائج يف هذا  لتحقيق  بقوة جهودنا اجلماعية 
من أجل السالم واألمن الدوليني يف هذه املرحلة احلرجة. وحنن 
على استعداد للعمل مع مجيع الشركاء، وملتزمون بالعمل عن 

كثب مع اللجنة لضمان جناح دورة هذا العام.

السيدة داغر )لبنان(: يف البداية، أود أن أهنئكم، سيدي، 
على انتخابكم رئيسا للجنة األوىل.

وأن أؤكد دعم وفد بلدي الكامل لكم ولسائر أعضاء 
يف  والتوفيق  مهامكم  يف  النجاح  لكم  متمنني  املكتب،  هيئة 
يل  وامسحوا  النتائج.  أفضل  حنو  اللجنة  هذه  مداوالت  قيادة 
أن أعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا لسلفكم وألعضاء هيئة 

املكتب خالل الدورة املنصرمة.

ينضم وفد بلدي إىل البيان الذي ألقاه ممثل إيران باسم 
جمموعة حركة عدم االحنياز وإىل البيان الذي ألقاه ممثل مصر 

باسم املجموعة العربية.

يذكر لبنان باملادة 26 من ميثاق األمم املتحدة، وبرغبة 
الدول يف إقامة السلم واألمن الدوليني وتوطيدمها بأقل حتويل 
ملوارد العامل اإلنسانية واالقتصادية إىل ناحية التسلح. ويؤكد 
أن السلم واألمن الدوليني ال ميكن أن يتحققا يف غياب اإلرادة 
التام من  والتخلص  التسلح  لتخفيض  الدويل  والعزم  السياسية 
نزع  آليات  وتبقى  الشامل.  الدمار  وأسلحة  النووية  األسلحة 
السالح التابعة لألمم املتحدة هي املكان األفضل واألوسع متثيال 
لتقريب وجهات النظر وبناء الثقة للعمل معا من أجل عامل خال 

من السالح ومن خطر استعماله لغايات ترهيبية أو ختريبية.

إمنا  فحسب،  آنيا  خطرا  يشكل  ال  النووي  السالح  إن 
يؤكد  وإذ  برمتها.  اإلنسانية  واحلضارات  البشرية  يهدد  هو 
لبنان على حق الدول يف تطوير حبوث الطاقة النووية وإنتاجها 
الذي  القرار  بتنفيذ  يطالب  السلمية،  لألغراض  واستعماهلا 
األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  يف  األطراف  مؤمتر  اعتمده 
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املتعلق   1995 لعام  ومتديدها  املعاهدة  الستعراض  النووية 
بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وغريها من أسلحة 
 NPT/CONF.1995/32 الدمار الشامل يف الشرق األوسط )انظر
،(Part I) املرفق(، يف إطار رؤية إقليمية متكاملة وشاملة ومن 

دون أي ازدواجية. ويؤكد على أمهية انعقاد مؤمتر هلسنكي 
يف موعده املرتقب ومبشاركة مجيع األطراف املعنية.

ويذكر لبنان بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة يف املنطقة 
النووية.  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  إىل  تنضم  مل  اليت 
بالتايل املجتمع الدويل ضرورة الضغط على إسرائيل  ويناشد 
الشاملة  للضمانات  النووية  منشآهتا  مجيع  إخضاع  أجل  من 
للوكالة الدولية الذرية. وتبقى اإلزالة التامة لألسلحة النووية 
األسلحة،  هذه  استخدام  ضد  الوحيدة  املطلقة  الضمانة  هي 
واالستقرار  واألمن  السالم  وحتقيق  باستخدامها  والتهديد 

العادل والشامل والدائم يف املنطقة والعامل.

ويرحب لبنان بالبيان املشترك بشأن البعد اإلنساين لزنع 
السالح النووي الصادر عن 16 دولة من الدول األطراف يف 
معاهدة االنتشار خالل اجتماع اللجنة التحضريية ملؤمتر الدول 
األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض 
املاضي.  أيار/مايو  فيينا يف  املعقود يف  لعام 2015،  املعاهدة 
الشامل  احلظر  معاهدة  على  إندونيسيا  مبصادقة  يرحب  كما 
للتجارب النووية ويدعو مجيع الدول األطراف يف املعاهدة إىل 

تنفيذ التزاماهتا.

نفسها  الدفاع عن  الدول يف  لبنان على حق  يؤكد  وإذ 
من  يرى  أنه  إال  وتصديرها.  وتصنيعها  األسلحة  حيازة  ويف 
الضروري تضافر اجلهود من أجل إبرام معاهدة دولية لضبط 
االجتار باألسلحة. ويأسف لعدم التوصل إىل توافق يف اآلراء يف 
متوز/يوليه املاضي، ويدعو األطراف املعنية كافة إىل املضي قدما 
يف جهودها من أجل التوصل إىل نتائج اجيابية يف هذا املوضوع.

إليه  التوصل  مت  الذي  بالتوافق  املقابل  يف  لبنان  ويرحب 
يف  املحرز  التقدم  الستعراض  الثاين  املتحدة  األمم  مؤمتر  يف 
تنفيذ برنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة 
الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء 
عليه. ويثين على ما أضفته، شخصيا، رئيسة املؤمتر ممثلة نيجرييا 
الدائمة، جوي أوغو، من مسامهة يف إجناح املناقشات والتقدم 
خطوة ملموسة على طريق تنظيم التسلح والرقابة على األسلحة.

وال يسعين إال أن أذكر بأن لبنان الذي يدعو اليوم إىل 
يقظة الضمري وإىل تكثيف اجلهود والعمل معا من أجل احلد من 
التسلح وبناء عامل خال من األسلحة النووية وغريها من أسلحة 
عاىن  اليت  املرة  جتاربه  باب  من  يتحدث  إمنا  الشامل،  الدمار 
منها وال يزال حتت وطأة التهديد اإلسرائيلي املستمر ألرضه 
وجوه وحبره، وبفعل ما خلفه العدوان اإلسرائيلي املتكرر من 
قنابل عنقودية وألغام أرضية، يسعى بفضل مساعدة مشكورة 
معاجلة  إىل  املتحدة  األمم  ووكاالت  الصديقة  الدول  من 
آثارها وضررها اآلمث. ويؤكد لبنان بأنه لن يتواىن عن املطالبة 
أحلقتها  اليت  واألضرار  اخلسائر  عن  التعويض  إسرائيل  بإلزام 
املجتمع  من  والتقين  املايل  الدعم  من  املزيد  إىل  ويتطلع  به، 
الدويل للتغلب على هذه املأساة. كما يناشد املجتمع الدويل 
الضغط على إسرائيل الستكمال تسليم اخلرائط باأللغام اليت 
زرعتها واليت ال يزال يسقط ضحاياها اللبنانيون األبرياء الذين 
يتفقدون أمالكهم وأرزاقهم لتأمني سبل عيشهم احلر والكرمي.

يف  التوفيق  كامل  الرئيس،  سيدي  ختاما،  لكم،  أمتىن 
مهامكم. وعل جهودنا يف هذه اللجنة تتحول يوما من احلد 
وحتقيق  السالم  صنع  أجل  من  سباق  إىل  التسلح  سباق  من 

السلم واألمن واالزدهار جلميع الشعوب.

السيدة غونثاليث رومان )إسبانيا( )تكلمت باإلسبانية(: 
اللجنة  لرئاسة  انتخابكم  على  أهنئكم، سيدي،  أن  أوال  أود 
لكم  وأؤكد  وفدي.  متنيات  أطيب  عن  أعرب  وأن  األوىل، 
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على دعمنا من أجل الوصول إىل نتيجة ناجحة جلميع األعمال 
خالل الدورة السابعة والستني للجمعية العامة.

االحتاد  مراقب  به  أدىل  الذي  البيان  متاما  إسبانيا  تؤيد 
تديل  أن  وتود  املناقشة،  هذه  من  الثانية  اجللسة  األورويب يف 

بالبيان التايل بصفتها الوطنية.

أود أوال أن أؤكد أن إسبانيا تؤيد توطيد السالم واالستقرار 
الدوليني بوصفهما إحدى السمات املميزة إلجراءاهتا اخلارجية، 
اليت يضطلع فيها نزع السالح وعدم االنتشار بدور رئيسي. 
من  النووي،  املجال  يف  حتققت  اليت  بالنجاحات  ونرحب 
قبيل مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية 
اتفاقية ستارت  نفاذ  لعام 2010، وبدء  املعاهدة  الستعراض 
اجلديدة بشأن ختفيض األسلحة اهلجومية االستراتيجية واحلد 
منها، يف العام املاضي، واليت تساهم يف بلوغ اهلدف املتمثل يف 

إجياد عامل أكثر أمنا.

يود وفدي أن يذكر بأن تعددية األطراف الفعالة وتدابري 
تشكل  والشفافية،  الثقة  جانب  إىل  الدويل،  والتعاون  املنع 
ملكافحة  األورويب  االحتاد  استراتيجية  يف  الرئيسية  العناصر 

انتشار أسلحة الدمار الشامل، اليت تؤيدها إسبانيا متاما.

العنصر  النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  تزال  وال 
األساسي يف نظام عدم االنتشار النووي على الصعيد العاملي. 
ومن الضروري مواصلة العمل لتعزيز عامليتها والتنفيذ احلاسم 
خلطة العمل اليت اعتمدها مؤمتر استعراض املعاهدة لعام 2010 
ببدء  إسبانيا  وترحب   )NPT/CONF.2010/50 (Vol.I) )انظر 
األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  األطراف يف  مؤمتر  العمل حنو 
أعمال  بدء  مع   ،2015 لعام  املعاهدة  الستعراض  النووية 

اللجنة التحضريية يف فيينا يف أيار/مايو املاضي.

املتخذ  القرار  تنفيذ  إىل  إسبانيا  تدعو  اإلطار،  هذا  ويف 
االنتشار  عدم  معاهدة  الستعراض   1995 عام  ملؤمتر  نتيجة 

النووية  األسلحة  من  خالية  منطقة  إنشاء  ومتديدها خبصوص 
السفري  املؤمتر،  ميسر  عمل  ندعم  وحنن  األوسط.  الشرق  يف 
املؤمتر سُيعقد يف عام 2012،  فنلندا. ونثق بأن  اليافا، ممثل 
حسبما هو مقرر. ويف هذا الصدد، نرحب باحللقة الدراسية 
عام  الثاين/نوفمرب  تشرين  يف  املسألة  هذه  حول  ستعقد  اليت 
2012 حتت رعاية االحتاد األورويب، وذلك على سبيل املتابعة 

للحلقة الدراسية اليت عقدت يف عام 2011.

ال يزال املجتمع الدويل يواجه حتديات كبرية هتدد السلم 
واألمن الدوليني واإلطار الدويل لعدم االنتشار. وأود أن أعرب 
النووية والصاروخية إليران ومجهورية  الربامج  إزاء  قلقنا  عن 
اجلمهورية  امتثال  عدم  وكذلك  الدميقراطية،  الشعبية  كوريا 
العربية السورية التفاق الضمانات اخلاص هبا واستمرار عدم 

تعاوهنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وإسبانيا تدعو إىل تعزيز وتنشيط النظام املتعدد األطراف 
لزنع السالح وعدم االنتشار. فاجلمود املستمر يف مؤمتر نزع 
السالح وعدم قدرته على بدء مفاوضات حول معاهدة لوقف 
إنتاج املواد االنشطارية ما زاال يصيبان آلية األمم املتحدة لزنع 

السالح بالشلل.

وإدارة مؤسسات نزع السالح املتعددة األطراف بكفاءة 
يضمن أمننا اجلماعي، وال ميكن أن يكون تصور أي طرف 
ُوضعت  وقد  مؤسسة.  أي  عمل  لعرقلة  ذريعة  اخلاص  ألمنه 
قاعدة توافق اآلراء، وهي القاعدة التوجيهية يف جماالت حساسة 
بعني  املصاحل  االنتشار، ألخذ مجيع  السالح وعدم  نزع  مثل 
باعتبارها  استخدامها  ولكن  القرار،  صنع  عملية  يف  االعتبار 

حق نقض فعليا هو متييع لطابعها.

عنصرا  النووية  للتجارب  الشامل  احلظر  معاهدة  متثل 
ومرة  االنتشار.  وعدم  السالح  نزع  بنية  يف  آخر  أساسيا 
املعاهدة،  يف  أطرافا  بعد  تصبح  مل  اليت  الدول  ندعو  أخرى، 
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التصديق  إىل  للمعاهدة،   2 املرفق  يف  املدرجة  تلك  وخاصة 
عليها يف أقرب وقت ممكن.

أسلحة  وقوع  ملنع  القصوى  االحتياطات  اختاذ  وجيب 
الدمار الشامل يف أيدي اجلماعات اإلرهابية. ويف هذا الصدد، 
والتعهدات  لاللتزامات  االمتثال  أمهية  على  الضوء  تسليط  نود 
و   )2004(  1540 األمن  جملس  قراراي  يف  عليها  املنصوص 
1887 )2009(. وإسبانيا ملتزمة التزاما كامال مببادرات مثل 
املبادرة العاملية ملكافحة اإلرهاب النووي ومؤمتر قمة األمن النووي 
الذي عقد يف واشنطن العاصمة والشراكة العاملية ملكافحة انتشار 

أسلحة ومواد الدمار الشامل التابعة ملجموعة البلدان الثمانية.

اليت ترغب يف  للبلدان  أيضا أن نعرب عن دعمنا  ونود 
تطوير قدراهتا النووية السلمية على حنو مسؤول وشفاف مع 
االمتثال الصارم اللتزاماهتا الدولية. ونود أن ننوه بالعمل اهلام 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف هذا املجال.

إسبانيا  تقر  األخرى،  الشامل  الدمار  أسلحة  خبصوص 
حبماس  تؤيد  وإسبانيا  البيولوجية.  األسلحة  اتفاقية  بأمهية 
األنشطة اليت ستجري خالل فترة ما بني الدورتني، واليت مت 
اتفاقية  السابع ألطراف  االتفاق عليها يف املؤمتر االستعراضي 
األسلحة البيولوجية يف عام 2011، من أجل تعزيز تدابري بناء 

الثقة وحتقيق عاملية االتفاقية وتنفيذها.

ووفد بلدي يشجع أيضا إضفاء الطابع العاملي على اتفاقية 
األسلحة الكيميائية، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية حتظى 
املقرر  االستعراضي  املؤمتر  يسفر  أن  ونأمل  الكامل.  بدعمنا 
يعطي  وأن  إجيابية  نتائج  عن   2013 نيسان/أبريل  يف  عقده 

دفعة قوية لالتفاقية.

على  بالتفاوض  متاما  إسبانيا  تلتزم  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
اجلمعية  جتديد  نؤيد  وحنن  األسلحة،  لتجارة  معاهدة  إبرام 
العامة للوالية اخلاصة مبواصلة هذه املفاوضات يف أوائل عام 

2013. وعلى الرغم من أن املؤمتر الذي عقد يف متوز/يوليه 
2012 مل يتمكن من حتقيق توافق يف اآلراء حول نص هنائي، 
نالحظ التقدم الكبري الذي حتقق خالل املفاوضات واليت نأمل 

أن ُتختتم بنجاح بعقد مؤمتر يف عام 2013.

رحب وفد بلدي باعتماد مؤمتر األمم املتحدة الستعراض 
التقدم املحرز يف تنفيذ برنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري 
املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه 
ومكافحته والقضاء عليه لوثيقته اخلتامية بتوافق اآلراء )انظر 
A/CONF.192/2012/RC/4، املرفق( مؤخرا. ويف هذا السياق، 

تواصل إسبانيا تعزيز التعاون الدويل وتنفيذ أفضل املمارسات 
للقضاء على االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة 

اخلفيفة، وصوال إىل عامل أكثر أمنا.

ما  يف  العام،  هذا  يف  أخرى  مرة  إجيابية،  نتائج  حتققت 
الذخائر  واتفاقية  لألفراد  املضادة  األلغام  حظر  باتفاقية  يتعلق 
العنقودية. وإسبانيا طرف يف هاتني االتفاقيتني وتسهم فيهما 
العنقودية  الذخائر  التفاقية  املمتازة  احلالة  وكانت  بنشاط. 
واضحة يف آخر اجتماع عقدته الدول األطراف يف أوسلو يف 
أيلول/سبتمرب. واالتفاقية متثل حاليا النقطة املرجعية الرئيسية يف 
مكافحة هذه األسلحة. وانضمام 12 بلدا جديدا منذ االجتماع 

الثاين للدول األطراف مؤشر على التقدم الذي حنققه.

وأخريا، هناك العديد من القضايا اليت ستجري مناقشتها 
يف اللجنة األوىل. والوفد اإلسباين على ثقة بأن اللجنة ميكن، 
إىل جانب إعادة تأكيد التزاماتنا بتأييدنا للقرارات املقدمة على 
أساس سنوي، أن تكون مسرحا ملناقشات طموحة وأن تظهر، 
لتعزيز  عملها  أساليب  حتسني  على  قدرهتا  الوقت،  ذات  يف 

فعاليتها تدرجييا يف السنوات املقبلة.

السيد بن مهيدي )اجلزائر( )تكلم باإلنكليزية(: بداية، 
أود أن أهنئكم، سيدي، على انتخابكم لرئاسة اللجنة األوىل 
وأهنئ بلدكم، إندونيسيا، على شهادة الثقة هذه اليت حصلت 
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وفد  وتعاون  دعم  لكم  أؤكد  أن  وأود  األعضاء.  من  عليها 
بفضل  ستضمنون،  بأنكم  ثقة  على  وحنن  الكاملني.  اجلزائر 
قدراتكم وخربتكم الطويلة، جناح عمل اللجنة. وأود أيضا أن 

أهنئ أعضاء املكتب اآلخرين على انتخاهبم.

للبيانات اليت أدىل هبا ممثل  يعرب وفد بلدي عن تأييده 
بالنيابة  بالنيابة عن حركة عدم االحنياز، وممثل نيجرييا  إيران 
عن جمموعة الدول األفريقية، وممثل مصر بالنيابة عن جمموعة 

الدول العربية يف اجللسة الثانية.

التزامها  على  املناسبة،  هذه  يف  التأكيد،  تعيد  واجلزائر 
وعدم  السالح  نزع  جمال  األطراف يف  املتعددة  بالدبلوماسية 
شهدنا   ،2012 عام  مدار  وعلى  الدويل.  واألمن  االنتشار 
هذا  يف  القضايا  من  واسعة  طائفة  ملعاجلة  متجددة  جهودا 
األمن  قمة  مؤمتر  عقد  إىل  أمور،  مجلة  يف  ونشري،  املجال. 
النووي يف سول واجتماع اللجنة التحضريية ملؤمتر األطراف 
يف معاهدة عدم االنتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة 
األسلحة  لتجارة  معاهدة  بإبرام  املعين  املتحدة  األمم  ومؤمتر 
ومؤمتر األمم املتحدة الستعراض التقدم املحرز يف تنفيذ برنامج 
الصغرية  باألسلحة  املشروع  غري  االجتار  مبنع  املتعلق  العمل 
واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه. 
وقد أتاحت هذه االجتماعات فرصا للمجتمع الدويل ملعاجلة 
عدد من التحديات العاملية وإحراز بعض التقدم يف هذا املجال. 
وينبغي جلميع الدول أن تواصل املفاوضات املتعددة األطراف 
يف  اآلراء  بتوافق  عليه  املتفق  النحو  على  نية،  حبسن  املكثفة 
الوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االستثنائية األوىل املكرسة 
لزنع السالح )القرار دإ-2/10( من أجل حتقيق نزع السالح 

العام والكامل يف ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.

واجلزائر تؤكد جمددا، بصفتها دولة طرفا يف املعاهدات 
نزع  أن  على  الشامل،  الدمار  بأسلحة  الصلة  ذات  الرئيسية 
السالح النووي ال يزال على رأس أولوياهتا وتعرب عن قلقها 

الشديد إزاء اخلطر الذي يتهدد البشرية بسبب وجود األسلحة 
النووية وإمكانية استخدامها أو التهديد باستخدامها.

ويود وفد بلدي أن يغتنم هذه الفرصة للتأكيد على ضرورة 
إضفاء الطابع العاملي على معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية 
وعدم  النووي  السالح  نزع  ألنظمة  الزاوية  حجر  متثل  اليت 
االنتشار، وضمان االمتثال لكل ركيزة من ركائزها الثالث: 
نزع السالح وعدم االنتشار وتعزيز استخدام الطاقة النووية يف 

األغراض السلمية.

وبينما ترحب اجلزائر بانعقاد الدورة األوىل للجنة التحضريية 
واليت  عام 2015،  يف  االنتشار  عدم  معاهدة  استعراض  ملؤمتر 
عقدت يف فيينا يف وقت سابق من هذا العام، فإهنا تدعو مجيع 
الدول األطراف يف املعاهدة إىل تنفيذ خطة العمل املعتمدة بتوافق 
اآلراء يف املؤمتر الثامن الستعراض املعاهدة الذي عقد يف أيار/

.)NPT.CONF.2010/50 (Vol. I( مايو 2010 )انظر

النووية، يتعني  انتشار األسلحة  وفقا ألحكام معاهدة عدم 
االمتثال  خاص  بشكل  النووية  لألسلحة  احلائزة  الدول  على 
اللتزاماهتا اخلاصة بشكل كامل. وينبغي اإلشارة أيضا إىل فتوى 
التهديد  مشروعية  بشأن   ،1996 لعام  الدولية  العدل  حمكمة 
التزام  جديد  من  أكدت  اليت  استخدامها،  أو  النووية  باألسلحة 
الدول املستمر بالعمل يف اجتاه التخلص من ترساناهتا النووية وضد 
االستخدام غري املشروع لألسلحة النووية أو التهديد باستخدامها.

ويف ذلك السياق، تود اجلزائر أن تؤكد على أمهية حتقيق 
عاملية االنضمام إىل معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية. 
السالح  نزع  عملية  يف  اهلدف  ذلك  حتقيق  يسهم  وسوف 
دويل  مؤمتر  عقد  إىل  الدعوة  بقوة  تؤيد  اجلزائر  إن  النووي. 
يف أقرب وقت ممكن هبدف التوصل إىل اتفاق بشأن برنامج 
مرحلي للتخلص التام من األسلحة النووية يف إطار زمين حمدد. 
وعلى نفس املنوال، تود اجلزائر أن تؤكد من جديد احلاجة إىل 
فيما  السلبية  الضمانات األمنية  قانونا بشأن  إبرام صك ملزم 
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عن  فضال  النووية،  لألسلحة  احلائزة  غري  الدول  مجيع  خيص 
إبرام اتفاقية لألسلحة النووية.

الذرية  الطاقة  تستخدم  أن  الدول  غالبية  اختارت  لقد 
من  الرابعة  للمادة  طبقا  حصرا،  املدنية  التطبيقات  ألغراض 
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية. يف الواقع، متثل الطاقة 
استراتيجيا  خيارا  النامية  البلدان  من  للعديد  بالنسبة  النووية 
لتنميتها االقتصادية واحتياجاهتا فيما يتعلق بأمن الطاقة. وبناء 
يف  املشروع  احلق  جديد  من  تؤكد  اجلزائر  فإن  ذلك،  على 
النووية واستخدامها لألغراض  الطاقة  البحوث وإنتاج  إجراء 

السلمية، مبوجب معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.

ويشكل دخول معاهدة بليندابا حيز النفاذ يف 15 متوز/
يف  النووية  السلحة  من  خالية  ملنطقة  املنشئة   ،2009 يوليه 
إن  الدوليني.  واألمن  السلم  تعزيز  يف  هاما  إسهاما  أفريقيا، 
اجلزائر، اليت كانت من بني أوائل البلدان اليت وقعت وصدقت 
بعد،  بذلك  تقم  مل  اليت  الدول  تدعو  بليندابا،  معاهدة  على 
إىل التوقيع والتصديق على مرفقات املعاهدة ذات الصلة، وال 

سيما الدول احلائزة لألسلحة النووية.

بليندابا  أمثلة معاهدة  الشرق األوسط،  تتبع يف  أن  ينبغي 
وغريها من املناطق اخلالية من األسلحة النووية املنشأة مبوجب 
إنشاء  ومعاهدة  وبانكوك  وراروتونغا  تالتيلولكو  معاهدات 
النووية يف آسيا الوسطى، وكذلك  منطقة خالية من األسلحة 
وسيشكل  النووية.  األسلحة  من  خالية  كدولة  منغوليا  مركز 
عام 2012،  مؤمتر خالل  عقد  االجتاه  هذا  إجيابية يف  خطوة 
أسلحة  النووية ومجيع  األسلحة  منطقة خالية من  إنشاء  بشأن 
الدمار الشامل األخرى يف الشرق األوسط، على النحو املوصى 
به يف خطة العمل الواردة يف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي 
األول((.  )املجلد   NPT/CONF.2010/50 )انظر   2010 لعام 
ترحباجلزائر باخلطوات األولية اليت اختذت، مثل ترشيح السفري 
املضيفة  احلكومة  بوصفها  فنلندا  واختيار  ميسرا،  جاكو اليافا 

الثالثة  واملقدمني  العام،  األمني  اجلزائر  تدعو  لذلك،  للمؤمتر. 
لقرار عام 1995 بشأن الشرق األوسط، إىل بذل أقصى اجلهود 
من أجل عقد مؤمتر عام 2012 دون مزيد من التأخري، وتؤكد 
أمهية مشاركة مجيع البلدان املعنية يف الشرق األوسط يف املؤمتر.

وبينما نتشاطر خيبة أمل الدول األعضاء جراء استمرار 
املأزق الذي يعاين منه مؤمتر نزع السالح، وكذلك يف هيئة 
نزع السالح، يعترب وفد بلدي أن سبب هذه احلالة يرجع إىل 
أمهية  اجلزائر من جديد  السياسية. كما تؤكد  اإلرادة  غياب 
األطراف  املتعددة  التفاوض  هيئة  بوصفه  السالح  نزع  مؤمتر 
الوحيدة اخلاصة بزنع السالح. ويف الوقت نفسه، وبينما نشري 
إىل القرار CD/1864، الذي اعتمد بتوافق اآلراء يف 29 أيار/

مايو 2009 حتت الرئاسة اجلزائرية، تدعو اجلزائر املؤمتر، إىل 
االتفاق على برنامج عمل متوازن وشامل للعمل.

وفيما يتعلق باملضمون، ترى اجلزائر أنه ال يوجد حمفل 
آخر يف األمم املتحدة، ميكنه أن حيل حمل مؤمتر نزع السالح، 
وجيرده من اختصاصاته أو يضفي الشرعية على فصل إحدى 
املسائل األساسية الواردة يف واليته. وعالوة على ذلك، نعتقد 
وواضحة  قوية  إشارة  إرسال  األوىل  اللجنة  على  يتعني  أنه 
املستمر  اجلمود  حلاالت  ونظرا  أعم،  وبصورة  املؤمتر.  لدعم 
السالح،  لزنع  املتحدة  األمم  آلية  أجزاء  الذي تشهده بعض 
للجمعية  الرابعة  االستثنائية  الدورة  عقد  املهم،  من  سيكون 

العامة املكرسة ملسائل نزع السالح.

إن اجلزائر تدعو إىل التنفيذ املتوازن والفعال وغري التمييزي 
التفاقييت األسلحة البيولوجية واألسلحة الكيميائية.

بوضع  املعين  املتحدة  األمم  مؤمتر  لكون  اجلزائر  وتأسف 
معاهدة جتارة األسلحة، الذي عقد يف نيويورك خالل شهر متوز/

ملزم  صك  بإعداد  عمله  اختتام  من  يتمكن  مل  املاضي،  يوليه 
إىل  نتطلع  وحنن  التقليدية،  لألسلحة  الدويل  النقل  بشأن  قانونا 
استئناف املؤمتر يف عام 2013، من أجل وضع اللمسات األخرية 
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على إبرام معاهدة لتجارة األسلحة. وسيعزز اعتماد هذا الصك 
الدويل اجلديد بالتأكيد، اهليكل املؤسسي يف جمال نزع السالح.

ال يزال االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة 
البلدان  من  العديد  يف  واالستقرار  السالم  يهدد  اخلفيفة 
مصدر  يشكل  ألنه  الساحل،  منطقة  يف  سيما  وال  واملناطق، 
بالتايل  املنظمة، ويشكل  اإلرهابية واجلرمية  للجماعات  إمداد 
باالختتام  بلدي  وفد  ويرحب  للجزائر.  متواصل  قلق  مصدر 
الناجح ملؤمتر األمم املتحدة الثاين الستعراض التقدم املحرز يف 
تنفيذ برنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة 
الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء 
عليه. ونستمر يف التشديد على أمهية التنفيذ الكامل واملتوازن 
نود أن نؤكد كذلك على أن  العمل. كما  لربنامج  والفعال 

املساعدة والتعاون الدوليني ضروريان لتنفيذه.

ويتمثل أحد املبادئ التوجيهية األساسية للسياسة اخلارجية 
سيقدم  لذلك،  اإلقليميني.  واألمن  بالسالم  التزامنا  يف  اجلزائرية 
الوفد اجلزائري إىل اللجنة األوىل، كما فعل خالل األعوام املاضية، 
مشروع قرار بشأن تعزيز األمن والتعاون يف منطقة البحر األبيض 
املتوسط، الذي سيكون تقدمي ودعم الوفود له، حمل تقدير كبري.

وترى اجلزائر بأن اللجنة األوىل هي عنصر أساسي يف آلية 
األمم املتحدة لزنع السالح، وال تزال ملتزمة بالعمل بنشاط 
وبشكل بناء مع مجيع الدول األعضاء من أجل تعزيزها خالل 

هذه الدورة احلالية.

أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  )أوكرانيا(  سينشنكو  السيد 
يف البداية أن أهنئكم، سيدي الرئيس، على انتخابكم إلدارة 
عملنا. وأثين أيضا على اجلهود اليت يبذهلا أعضاء املكتب فيما 

خيص عقد هذه املناقشة املفيدة.

العام  السالح  نزع  بأن  راسخا  إميانا  بلدي  وفد  يؤمن 
والكامل، يشكل حجر الزاوية لألمن الدويل والتنمية السلمية 

العاملية. ويتعني أن يظل العمل املتعدد األطراف الفعال، واتباع 
هنج متوازن يشكالن أساسا للمفاوضات بشأن املشاكل احلالية 
العاملي.  واألمن  واالنتشار  السالح  نزع  جمال  يف  واملحتملة 
اآلليات  بتعزيز  الكامل  التزامها  جديد  من  أوكرانيا  وتؤكد 
العاملية القائمة يف تلك املجاالت. ويف ذلك الصدد، فإننا نعتقد 
أن مؤمتري قميت واشنطن وسول بشأن األمن النووي، شكال 
خطوة هامة على طريق حتقيق عامل خال من األسلحة النووية.

وكجزء من إسهام أوكرانيا يف حتقيق ذلك اهلدف، فإهنا 
قد استضافت مؤمتر قمة عام 2011، بشأن االستخدام اآلمن 
واملبتكر للطاقة النووية، كما قمنا أيضا بتنفيذ التعهد الذي أعلن 
عنه الرئيس فيكتور يانوكوفيتش يف أوكرانيا يف عام 2010 
فيما خيص التخلي عن مجيع املخزونات الوطنية من اليورانيوم 
املشترك  اإلعالن  إىل  أشري  أن  أيضا  وأود  التخصيب.  عايل 
الصادر عن أوكرانيا واملكسيك وشيلي، اليت هي البلدان اليت 
عايل  اليورانيوم  استخدام  خماطر  إلزالة  خاصة  جهودا  بذلت 
التخصيب. وال يزال اإلعالن مفتوحا للتوقيع، ومشاركة باقي 
الدول األعضاء يف االلتزام بالعمل معا ملنع انتشار التكنولوجيا 

واملواد النووية ألغراض عسكرية وإرهابية.

فيما خيص ذلك املوضوع، فإننا نؤكد أيضا ضرورة تقيد 
األطراف  املتعددة  القانونية  بالصكوك  األطراف  الدول  مجيع 
اإلرهاب  أعمال  لقمع  الدولية  االتفاقية  وحتديدا  القائمة، 

النووي واتفاقية احلماية املادية للمواد النووية املعدلة.

 وعالوة على ذلك، أود أن أشدد على أن قرار أوكرانيا 
بشأن التخلي عن ترسانتها النووية - وهي الثالثة بني كربى 
الترسانات النووية عامليا - واالنضمام إىل معاهدة عدم انتشار 
األسلحة النووية، قد تشجع بضمانات األمن السياسي الواردة 

مبوجب مذكرة بودابست لعام 1994.

ولألسف، فإن اهلدف النهائي املتمثل يف ختليص العامل من 
األسلحة النووية ال يزال حلما. وعليه، ينبغي حتويل الضمانات 
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األمنية السلبية للدول اليت ختلت عن خمزوناهتا النووية، عالوة 
على تقدمي تنازالت استراتيجية أخرى ذات صلة، إىل صك 
قانوين ملزم دوليا. وميكن حتقيق ذلك عرب مؤمتر دويل يعقد 

حتت رعاية األمم املتحدة.

وال يسع أوكرانيا - بوصفها دولة ال تنتمي إىل أي كتلة - 
إال أن تشعر بالقلق إزاء تآكل معاهدة القوات املسلحة التقليدية 
لتلك  قصوى  أولوية  إلعطاء  خنطط  فإننا  وعليه،  أوروبا.  يف 
املسألة يف جدول األعمال أثناء رئاستنا ملنظمة األمن والتعاون يف 
أوروبا يف عام 2013. ونعترب املعاهدة حجر الزاوية لالستقرار 
تنفيذها على  الدول األطراف على ضمان  القارة، ونشجع  يف 
حنو ثابت وفعال. وتويل أوكرانيا أيضا اهتماما خاصا الستكمال 
مبادئ منظمة األمن والتعاون يف أوروبا لعام 1994 اليت تنظم 

عدم االنتشار، ما دامت البيئة األمنية تشهد تغريا كبريا.

وعلى الرغم من اجلمود الذي طال أمده يف مؤمتر نزع 
السالح، فإن وفد أوكرانيا يرى أن املؤمتر، الذي يشمل مجيع 
بالغ  يزال حمفال  الرئيسية صاحبة املصلحة، ال  النووية  القوى 
األمهية من أجل إحراز مزيد من التقدم يف ختفيض الترسانات 
ليس  املحفل  ذلك  املثمر يف  العمل  فإن  ذلك،  ومع  النووية. 
ممكنا دون التقيد الصارم بقاعدة توافق اآلراء اليت ميكن عربها 

استيعاب الشواغل األمنية املشروعة جلميع الدول.

وال تزال معاهدة عدم االنتشار تشكل عنصرا رئيسيا من 
عناصر النظام العاملي لعدم االنتشار النووي. وأوكرانيا ملتزمة 
التزاما كامال بتنفيذ معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية يف 
مجيع ركائزها الثالث اليت تعزز بعضها بعضا. وتشكل قرارات 
املؤمتر االستعراضي لعام 2010 نقطة مرجعية موثوقة جلهودنا 
أدوات عملية ومتوازنة  توفر جمموعة  دامت  ما  املستقبل،  يف 

لتعزيز املعاهدة وإضفاء الطابع العاملي عليها.

من  مزيد  بذل  أوكرانيا  تشجع  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
احلظر  معاهدة  على  العاملي  الطابع  إضفاء  إىل  الرامية  اجلهود 

ذلك  تفعل  مل  اليت  الدول  وحنث  النووية.  للتجارب  الشامل 
بعد، على أن تصدق على الوثيقة متهيدا لدخول املعاهدة حيز 
النفاذ. ويف غضون ذلك، فإن من األمهية مبكان أن متتنع مجيع 
النووية،  التجارب  من  املزيد  إجراء  عن  ثابت  بشكل  الدول 
عالوة على االمتناع عن أي أعمال تتناىف مع أغراض املعاهدة. 
لعدم  الوحيد  الضمان  النووية  األسلحة  مجيع  تدمري  ويشكل 
كافية  ليست  وحدها  اإلعالنات  أن  غري  البتة.  استخدامها 
عملية  اختاذ خطوات  الضروري  ومن  اهلدف.  ذلك  لتحقيق 
إطار  يف  االنشطارية  املواد  إنتاج  يف  النظر  قبيل  من  رئيسية 

معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية.

الدولية  للوكالة  الكامل  دعمها  تأكيد  أوكرانيا  وتكرر 
للطاقة الذرية، وتثين على العمل اهلام الذي تضطلع به يف تنفيذ 
الضمانات، هبدف التحقق من االمتثال اللتزامات عدم االنتشار. 
وميثل الربوتوكول اإلضايف النموذجي أداة أساسية ال غىن عنها 
لضمان فعالية عمل نظام ضمانات الوكالة. وجيب زيادة تطوير 
التكنولوجيا النووية مبا يتماشى مع الضمانات املتفق عليها مع 
الطاقة، يف تواز مع ضرورة زيادة  املتزايد على  الطلب  مراعاة 
التشديد على معايري أمان تشغيل حمطات الطاقة النووية. وتدعو 
أوكرانيا مجيع األطراف يف املعاهدة اليت مل تفعل ذلك بعد، إىل 
وتنفيذها  الوكالة  مع  الشاملة  الضمانات  اتفاق  إىل  االنضمام 

بصورة كاملة، فضال عن إنفاذ بروتوكوالهتا اإلضافية.

وندرك مجيعا التحديات املشتركة. وبفضل توفر األدوات 
استكشاف  املشتركة على  اإلرادة  توفر  إىل جانب  لنا،  املتاحة 
السبل لزيادة تعزيز تلك الضمانات، فقد أتيحت لنا فرصة طيبة 
ألن نفتح صفحة جديدة من النجاح يف تاريخ التعاون املتعدد 
وبالتايل،  الدوليني.  واألمن  السلم  تعزيز  ألغراض  األطراف 
بأن  الوفود  جلميع  متنيايت  أطيب  عن  باإلعراب  بياين  سأختتم 
تضطلع بعمل مفيد خالل األيام املقبلة. ويتطلع وفد بلدي إىل 
العمل بشكل بناء لكفالة حتقيق جناح باهر يف دورة عام 2012.
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الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن للممثلني 
الراغبني يف التكلم ممارسة حلق الرد.

الشعبية  كوريا  )مجهورية  شول  ميونغ  كانغ  السيد 
الدميقراطية( )تكلم باإلنكليزية(: يرفض وفد مجهورية كوريا 
الشعبية الدميقراطية، يف إطار ممارسة حقه يف الرد، رفضا باتا 
به يف وقت سابق وفد كوريا  أدىل  الذي  االستفزازي  البيان 
اجلنوبية، فيما يتعلق باملسألة النووية واخلاصة بالقذائف يف شبه 
اجلزيرة الكورية. ويود وفد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 

شرح موقفه بوضوح بشأن املسائل التالية.

أوال، لقد نشأت املسألة النووية يف شبه اجلزيرة الكورية 
جراء نشر األسلحة النووية من قبل الواليات املتحدة يف كوريا 
النووية واخلاصة  املسألة  اجلنوبية. وكما ذكرت باألمس، فإن 
العدائية  السياسة  نتاج  الكورية هي  اجلزيرة  بالقذائف يف شبه 
للواليات املتحدة إزاء بلدنا. وقد أثارت تلك السياسة العدائية 
املسألة  نشوء  فقبل  الكورية.  اجلزيرة  شبه  يف  النووية  املسألة 
النووية بفترة طويلة، حددت الواليات املتحدة مجهورية كوريا 
أنشئت  فقد  وعليه،  هلا.  عدوا  باعتبارها  الدميقراطية  الشعبية 
االلتزام  عن  أعلن  بل  بلدنا.  والقانونية ضد  املؤسسية  اآلليات 
القضاء  تستهدف  اليت  والتهديدات  العسكرية  اهلجمات  بشن 
نفسه،  السياق  الدميقراطية. ويف  الشعبية  على مجهورية كوريا 
إىل عزل  الرامية  والضغوط  االقتصادية  اجلزاءات  فرض  استمر 
بلدنا وخنقه. وإذ حتوز مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على 
قدرات الردع النووي، فإهنا ال تسعى بذلك إىل حتقيق أي مما 
يسمى بالطموح النووي، بل ألنه يتعني عليها مواجهة األعمال 

العدوانية من قبل الواليات املتحدة الساعية إىل القضاء عليها.

ختصيب  من  القصد  فإن  باألمس،  أوضحت  وكما 
السلمي  االستخدام  هو  اخلفيف  املاء  مفاعل  وبناء  اليورانيوم 
وفد  إليه  خلص  الذي  اخلاطئ  واالستنتاج  النووية.  للطاقة 

كوريا اجلنوبية فيما يتعلق مبثل هذه األنشطة السلمية، وخاصة 
بناء مفاعل املاء اخلفيف، إمنا هو أمر سخيف ومناف للعقل.

لقد ادعى وفد كوريا اجلنوبية أن مجهورية كوريا الشعبية 
نيسان/أبريل. ويف  املدى يف  بعيدة  قذيفة  الدميقراطية أطلقت 
الواقع، فقد أطلقت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ساتال 
لألغراض السلمية، وأظهرت شفافية يف ذلك من خالل دعوة 
له  من  بوسع كل  املوقع. وكان  إىل  الدولية  اإلعالم  وسائط 
وجهة نظر عادلة وموضوعية أن يرى إطالق ذلك الصاروخ 
مدفوعون  هم  من  ولكن  السلمية،  لألغراض  ساتال  بوصفه 
يرون ذلك سوى  بلدي ال  النية جتاه  املجاهبة وسوء  بسياسة 

قذيفة بعيدة املدى.

املتحدة  الواليات  أن  األمس  صحف  يف  قرأت  لقد 
مسحت لكوريا اجلنوبية بأن متدد مدى قذائفها التسيارية إىل 
الشعبية  كوريا  مجهورية  يشمل  مدى  وهو  كيلومتر،   800
الدميقراطية. وبذلك الفعل، فإن الواليات املتحدة تقوض نظام 
مراقبة تكنولوجيا القذائف الذي مينع انتشار القذائف التسيارية 
على الصعيد العاملي. ودون احلصول على إذن من سيدهتا، فلن 
أرادت  وإن   - قذائفها  مدى  متديد  اجلنوبية  كوريا  تستطيع 

ذلك - ألهنا ال متلك زمام شؤوهنا العسكرية.

إن متديد مدى القذائف تعبري آخر عن سياسة الواليات 
الدميقراطية.  الشعبية  كوريا  مجهورية  جتاه  العدائية  املتحدة 
والواليات املتحدة ليست مؤهلة أخالقيا للحديث عن تطوير 
قدرات بلدنا يف جمال القذائف، ألنه ليس أحد سوى الواليات 
املتحدة نفسها، يشكل طرفا يف سباق تسلح جديد يف جمال 
املتحدة  الواليات  القذائف يف مشال شرق آسيا. لقد عززت 
الدميقراطية  الشعبية  املفروضة على مجهورية كوريا  اجلزاءات 
القذائف  تكنولوجيا  يستخدم  ساتل  إطالق  بزعم  مؤخرا 
التسيارية أيضا. غري أن الواليات املتحدة باتت اآلن يف وضع 
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ال يسمح هلا بالتذرع بأية ذرائع اآلن، حىت وإن أطلق بلدي 
القذائف البعيدة املدى ألغراض عسكرية.

وأشار وفد الواليات املتحدة يف البيان الذي أدىل به يف 
الشعبية  انتهاكات مجهورية كوريا  اليوم إىل  وقت سابق من 
أن  بيد  النووية.  األسلحة  انتشار  عدم  ملعاهدة  الدميقراطية 
معاهدة  تعد طرفا يف  الدميقراطية مل  الشعبية  مجهورية كوريا 

عدم االنتشار.

النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  من  وانسحبت 
من  سيادهتا  أجل محاية  من  النووية  األسلحة  بتطوير  وقامت 
مجهورية  كانت  لقد  املتحدة.  للواليات  النووية  التهديدات 
كوريا الشعبية الدميقراطية منفتحة وصرحية يف كل تدبري من 
الواليات  النووية مع  املواجهة  اليت اختذهتا طوال فترة  التدابري 
املتحدة. فهي مل تتهرب عن أنظار اجلمهور. وتصرفت علنا 

ألهنا واثقة من عدالة قضيتها.

الواليات  جانب  من  نووية  هتديدات  هناك  دامت  ما 
ستعزز  الدميقراطية  الشعبية  كوريا  مجهورية  فإن  املتحدة، 
وتزيد أسلحتها النووية بغرض الردع. مجهورية كوريا الشعبية 
الواليات  وتقدم  بذلك،  القيام  على  متاما  قادرة  الدميقراطية 
املتحدة األسباب واملربرات. ال تشعر مجهورية كوريا الشعبية 
دولة  بوصفها  علنا  هبا  االعتراف  إىل  حاجة  بأي  الدميقراطية 
على  قادرة  كوهنا  عن  راضية  فهي  النووية.  لألسلحة  حائزة 
حنو موثوق به على الدفاع عن سيادة دولتها وأمنها مبا لديها 
تعود  أن  تصوره  ومما ال ميكن  هبا.  نووية خاصة  أسلحة  من 
انتشار  معاهدة عدم  إىل  الدميقراطية  الشعبية  مجهورية كوريا 
النووية.  بوصفها دولة غري حائزة لألسلحة  النووية  األسلحة 
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مستعدة للوفاء مبسؤوليتها 

بوصفها دولة حائزة لألسلحة النووية.

ممارسة  السورية(: يف  العربية  )اجلمهورية  السيد حالق 
حق الرد، نود أن نشري إىل التايل.

أشارت الزميلة ممثلة الواليات املتحدة األمريكية يف بياهنا 
يزال خيرق معاهدة عدم  بلدي “ال  أن  اليوم إىل  ألقته  الذي 
إىل  “االنضمام  إىل  بلدي  دعت  كما  النووي”.  االنتشار 

معاهدة حظر األسلحة الكيمائية” وأريد هنا أوضح اآليت.

األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  إىل  بلدي  انضم  أواًل، 
النووية يف عام 1968، بعد شهر واحد فقط من فتح باب 
الوديعة،  الثالث  الدول  قبل  من  املعاهدة  هذه  على  التوقيع 
ومن بينها، طبعًا، الواليات املتحدة األمريكية. وعليه فإن ممثلة 
أن  تتجاهل  عندما  بنفسها  نفسها  تناقض  املتحدة  الواليات 
عدم  بنظام  بلدي  التزام  مدى  على  مبكر  عيان  بلدها شاهد 

االنتشار النووي.

لكل  متاحة  األمن  جملس  وأرشيف  سجالت  إن  ثانيا، 
باحث لكي يطلع على حقيقة مهمة تتصل بالتزام بلدي بعدم 
االنتشار النووي وبإجناح عاملية معاهدة عدم انتشار األسلحة 
قد قدم، عندما  بلدي  أن وفد  يعرف  إن اجلميع  إذ  النووية. 
كانت سوريا عضوا غري دائم يف جملس األمن عام 2003، 
مشروع قرار يرمي حصرًا إىل إنشاء منطقة يف الشرق األوسط 
األسلحة  ذلك  مبا يف  الشامل  الدمار  أسلحة  خالية من مجيع 
ذلك،  القرار  مشروع  لكن  والبيولوجية.  والكيمائية  النووية 
األمن،  أدراج سجل جملس  األزرق يف  باللون  زال  ما  الذي 
قد اصطدم بتهديد وفد الواليات املتحدة األمريكية باستخدام 

امتياز النقض “الفيتو” إلسقاطه.

استعراض  مؤمتري  اعتماد  يف  فاعاًل  بلدي  كان  ثالثا، 
معاهدة عدم االنتشار يف عامي 1995 و 2010. فقد شارك 
بلدي يف املؤمترين يف إقرار قرار الشرق األوسط لعام 1995 
وما صدر من تأكيد له يف املؤمتر االستعراضي لعام 2010. 
يف  املشاركني  املتحدة  الواليات  وفدي  أن  من  الرغم  وعلى 
القرار  وكذلك   1995 لعام  األوسط  الشرق  قرار  اعتماد 
القاضي بعقد مؤمتر 2012 إلنشاء منطقة خالية من األسلحة 
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النووية ومجيع أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط، فإن 
اإلدارات األمريكية املتعاقبة منذ اعتماد معاهدة عدم االنتشار، 
املعاهدة  إىل  تنضم  لكي  إسرائيل  على  ضغط  أي  متارس  مل 
يف  مؤمتر 2012  يف  مشاركتها  وتعلن  نووي.  غري  كطرف 
هلسنكي - فنلندا، علمًا بأن هذا املؤمتر سيعقد بعد شهرين 

فقط من اآلن.

الذي  الرئيسي  الطرف  املتحدة هي  الواليات  إن  رابعا، 
خيرق معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية يف بنودها كافة، 
ويهدد مصداقيتها. فاالسلحة النووية األمريكية منتشرة خارج 
حدودها يف أكثر من مثاين دول، وهذا خرق واضح للمواد 1 
و 2 و 3 من املعاهدة. ويضاف إىل ذلك أن الواليات املتحدة 
األمريكية، من خالل تعاوهنا العسكري والعلمي النووي مع 

إسرائيل، خترق بنود معاهدة عدم االنتشار.

مضمار  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  سياسات  إن 
عدم االنتشار النووي تغيب عنها املوضوعية باملطلق. وتتسم 
بالنفاق واملعايري املزدوجة. ويكفي أن نذكر يف هذا الصدد بأن 
الواليات املتحدة كانت قد شنت محلة ضد العراق، واهتمته 
واحتلته  العراق  غزت  مث  ومن  شامل.  دمار  أسلحة  حبيازة 
املتحدة  الواليات  خارجية  وزير  قال  ذلك  وبعد  ودمرته. 
األمريكية األسبق كولن باول إن املعلومات اليت قدمها بلده 
بشأن أسلحة دمار شامل يف العراق كانت كاذبة. وها هي 
أمريكا مرة ثانية تقود محلة إعالمية مستخدمة قضية األسلحة 

الكيمائية لشن محلة على بلدي تشبه ما فعلته يف العراق.

)تكلم  كوريا(  )مجهورية  مني  شول  بارك  السيد 
اليت  املالحظات  على  الرد  أمارس حق  أن  أود  باإلنكليزية(: 
فإن  دائما،  احلال  هو  كما  الشمالية.  كوريا  ممثل  هبا  أدىل 
فقط  ليست  الشمايل  الكوري  الوفد  أبداها  اليت  املالحظات 
غري صحيحة، وال أساس هلا، وغري مقبولة، بل هي أيضا مثرية 

للسخرية. أود أن أشري إىل بعض النقاط بإجياز.

زعمت كوريا الشمالية النووية بأن ما تقوم به من عمليات 
تطوير نووي ناجم عن سياسة الواليات املتحدة املعادية هلا. 
ببساطة، ذلك زعم باطل وغري مقبول. وهو أمر، مرة أخرى، 
مثري للسخرية. وإذا اتبعنا ذلك املنطق العبثي والعدواين يف إلقاء 
اللوم على اآلخرين، فإن ذلك سيعين بالتأكيد أن تكون هناك 
العديد من الدول األخرى اليت تقوم بتطوير األسلحة النووية 
ملواجهة أعدائها. إال أنه يف حقيقة األمر، عندما يتعلق األمر 
استثناءات.  وال  تسامح  هناك  فليس  النووية،  األسلحة  حبظر 
حيث وفد بلدي كوريا الشمالية مرة أخرى على التوقف عن 
سوق هذه الذرائع الواهية، وأن تصغي بدال عن ذلك إىل مجيع 
بشأن  األخرية  األمن  جملس  قرارات  تضمنتها  اليت  األحكام 

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.

اليورانيوم  لتخصيب  الشمالية  كوريا  برنامج  يشكل 
 )2009(  1874 األمن  جملس  لقرار  واضحا  انتهاكا 
اجلولة  عن  الصادر  املشترك  البيان  يف  املذكورة  ولاللتزامات 
الرابعة للمحادثات السداسية األطراف يف 19 أيلول/سبتمرب 
لألغراض  النووية  الطاقة  استخدام  يف  احلق  ُيعطى   .2005
نظام  التزاماهتا مبوجب  بصدق  تنفذ  اليت  البلدان  إىل  السلمية 
ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف إطار نظام معاهدة 

عدم انتشار األسلحة النووية.

معاهدة  من  انسحاهبا  أعلنت  اليت  الشمالية،  كوريا  إن 
عدم انتشار األسلحة النووية وأجرت جتارب نووية على الرغم 
الدويل،  املجتمع  جانب  من  املتكررة  القوية  التحذيرات  من 
النووية لألغراض السلمية.  ليس هلا احلق يف استخدام الطاقة 
ومبقتضى البيان املشترك املؤرخ يف 19 أيلول/سبتمرب 2005 
وقرارات جملس األمن ذات الصلة، فإن كوريا الشمالية ملزمة 
بالتخلي عن مجيع األسلحة النووية والربامج النووية القائمة. 
لذا، ينبغي إلغاء الربنامج النووي لكوريا الشمالية، مبا يف ذلك 

برناجمها لتخصيب اليورانيوم.
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خاصة  للمنطق،  ومنافية  وصارخة  شنيعة  أكذوبة  إهنا 
األسلحة  حيث  من  مبركزها  جاهرت  الشمالية  كوريا  وأن 
النووية.  قدراهتا  تعزيز  العامل  أعني  أمام  نيتها  وأبدت  النووية 
وقد حاولت بطريقة سخيفة اإلشارة إىل االستخدام السلمي 
للطاقة النووية على الرغم من موقفها املعلن بأن لديها برناجما 
لألسلحة النووية. هذه التناقضات املضللة واألكاذيب البشعة 

على مرأى من املجتمع الدويل بأسره.

ما فتئت كوريا الشمالية تتحدى قرارات جملس األمن، 
وال سيما باإلشارة إىل الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة. 
وتواصل حتدي التزاماهتا الرمسية يف إطار األمم املتحدة، وهو 
تنهي  الشمالية  كوريا  أن  بوضوح  نفهم  أن  من  ميكننا  ما 
الشمالية إىل وقف  املتحدة. ندعو كوريا  عضويتها يف األمم 
هذا التحدي، والتوقف عن التعليقات اليت ال طائل منها وإىل 
أن تترك ببساطة األمم املتحدة، كما حاولت أن تفعل يف ما 

يتصل مبعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.

يطالب قرار جملس األمن 1874 )2009( كوريا الشمالية 
القذائف  تكنولوجيا  باستخدام  إطالق  عملية  أي  إجراء  بعدم 
التسيارية. وُيعترب إطالق كوريا الشمالية لقذيفة يف نيسان/أبريل 
انتهاكًا واضحًا للقرار. لقد اختذ املجلس القرار 1874 )2009( 
على وجه اخلصوص يف ضوء سجل كوريا الشمالية للتجارب 
النووية وإطالق القذائف. لذلك، ال حيّق لكوريا الشمالية على 

اإلطالق املطالبة باالستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي.

بلدي  بني  مؤخرا  املربم  القذائف  باتفاق  يتعلق  ما  ويف 
والواليات املتحدة األمريكية، فال بد من اإلشارة إىل أنه ليس، 
تسلح  سباق  لبدء  أو  للغزو  ذريعة  األحوال،  من  حال  بأي 
يف املنطقة كما اّدعت حكومة كوريا الشمالية هذا األسبوع 
وكما ذكر ممثل كوريا الشمالية اليوم. إن االتفاق يتماشى متاما 
مع السياسة العسكرية املشروعة. ختضع تكنولوجيا القذائف 
الوطنية. إن سياستنا اخلاصة  بالكامل لوالية سيادتنا  اجلديدة 

والقصد  حمضة  دفاعية  طبيعة  ذات  الصدد  هذا  يف  بالقذائف 
عسكرية  استفزازات  أي  ومواجهة  الردع  هو  منها  الوحيد 

أخرى قد تصدر عن كوريا الشمالية بطريقة حازمة.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة للوفود الراغبة 
يف اإلدالء ببيانات إضافية ممارسة حلق الرد.

الشعبية  كوريا  )مجهورية  شول  ميونغ  كانغ  السيد 
فإن  قبل،  من  ذكرت  كما  باإلنكليزية(:  )تكلم  الدميقراطية( 
كوريا اجلنوبية ليست يف مركز يتيح هلا تناول املسألة النووية يف 
شبه اجلزيرة الكورية ألنه ليس هلا أي سلطة. ينبغي تناول املسألة 
الشعبية  كوريا  مجهورية  بني  املباشر  احلوار  خالل  من  النووية 

الدميقراطية والواليات املتحدة األمريكية. سأذكر مثاال واحدا.

ال ميكن لكوريا اجلنوبية قيادة جيشها أو السيطرة عليه 
دون موافقة مسبقة من الواليات املتحدة األمريكية، سّيدها. 
إن السيطرة التشغيلية يف وقت احلرب يف أيدي جيش الواليات 
املتحدة املنشور يف كوريا اجلنوبية. ما فائدة اجليش يف وقت 
السالم ؟ اجليش مطلوب يف وقت احلرب. كوريا اجلنوبية ال 
متلك هذا. تقف الواليات املتحدة وراء املسألة النووية يف شبه 

اجلزيرة الكورية، وتتالعب بكوريا اجلنوبية.

قال ممثل كوريا اجلنوبية للتو أنه ينبغي جلمهورية كوريا 
مثري  ألمر  إنه  املتحدة.  األمم  تترك  أن  الدميقراطية  الشعبية 
للسخرية. إهنا كوريا اجلنوبية اليت ينبغي أن تترك األمم املتحدة.

السيد بارك شول )مجهورية كوريا( )تكلم باإلنكليزية(: 
ممثل  الثانية حلق  املمارسة  على  الرد  يف  موجزا جدا  سأكون 

كوريا الشمالية يف الرد.

إن مجهورية كوريا بلد ذو سيادة. ويعلم اجلميع ذلك. 
ليس لدى النية لقول ذلك لدحض هذه املالحظات السخيفة 
كوريا  أن  فحسب  جديد  من  أؤّكد  أنا  زمالئنا.  أحد  من 
أعمال  من  حيصى  ال  عدد  يف  بوقاحة  اخنرطت  الشمالية 
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كوريا خالل  واإلرهاب ضد مجهورية  العسكري  االستفزاز 
السنوات الـ 60 املاضية، منذ انتهاء احلرب الكورية. لن أكّرر 
كالمي هنا. بل أود فحسب أن أقول بوضوح أنه على كوريا 
الشمالية أن تكف عن أي استفزازات أخرى وعن الكلمات 
األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  إىل  العودة  هلا  ينبغي  اجلوفاء. 

النووية واالمتثال بشكل كامل اللتزاماهتا وتعهداهتا.

على  الوحيد  البلد  هي  الشمالية  كوريا  أخرى،  مرة 
أسلحة  من  املختلفة  األنواع  مجيع  ميلك  الذي  األرض  وجه 
الدمار الشامل، البلد الوحيد. وأحث مجهورية كوريا الشعبية 
الدميقراطية بقوة على أن تكف عن استخدام العبارات اجلوفاء 
يطلب  كما  السالح  لزنع  الدولية  القواعد  إىل  العودة  وعلى 

املجتمع الدويل وحيذرها لكي تفعل.
رفعت اجللسة الساعة 13/10.


