
السيد  الرئيس،  نائب  الرئاسة  الرئيس، توىل  لغياب  نظرا 
غاسـبـر مارتـيـنـس )أنغوال(.

افتتحت اجللسة الساعة 15/15.

البند 94 من جدول األعمال )تابع(

نزع السالح العام والكامل

يف  باإلسبانية(:  )تكلم  )أوروغواي(  كانسيال  السيد 
البداية، أود أن أرحب بالزمالء والوفود املوجودين يف القاعة 
بعد ظهر هذا اليوم. وأتوجه ببياين هذا هلم، وللسجل الرمسي 

للجمعية العامة. وأتكلم باسم وفد أوروغواي.

يؤيد وفد بلدي البيان السياسي الذي أدىل به ممثل املكسيك 
)انظر A/67/PV.71( بالنيابة عن 89 من الدول األعضاء باألمم 
 )A/67/PV.71 املتحدة، والبيان الذي أدلت به كولومبيا )انظر
بالنيابة عن جمموعة أصدقاء معاهدة جتارة األسلحة املنتمني إىل 

منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب.

القرار  تقدمي  يف  املشاركني  من  أوروغواي  بوصف 
باعتماد معاهدة  فإهنا ترحب ترحيب خاص  باء،   234/67
جتارة األسلحة. وتتقدم أوروغواي خبالص الشكر إىل رئيس 
مؤمتر األمم املتحدة اخلتامي املعين بإبرام معاهدة جتارة األسلحة، 
مهارته  وعلى  بذهلا  اليت  اجلهود  على  ولكوت،  بيتر  السفري 
الدبلوماسية، مما جعل من املمكن أن نعتمد هذا الصباح صك 
سوف يسهم، إْن طبق حبسن نية، يف تعزيز نظام دويل ملزم 
قانونا لتنظيم عمليات نقل األسلحة التقليدية، مبا فيها األسلحة 
الصغرية واألسلحة اخلفيفة. ونود أيضا أن نشيد بالعمل املمتاز 
روبرتو  السفري  للمؤمتر،  السابق  الرئيس  هبا  اضطلع  الذي 

غارسيا موريتان.

شارك بلدنا مشاركة نشطة وبناءة طوال عملية التفاوض 
بإبرام  املعنيني  املتحدة  األمم  مؤمتري  إطار  يف  االتفاق  على 
اللذين   ،2013 و   2012 لعامي  األسلحة  جتارة  معاهدة 
ُعقدا هلذا الغرض. يف ختام املؤمتر التفاوضي األخري، أعربت 
طموح  أكثر  نص  إىل  التوصل  يف  رغبتها  عن  أوروغواي 
من  جيعل  حبيث  االتساع  من  نطاقه  يكون  أن  على  وأمشل، 
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املمكن تنظيم مجيع األسلحة التقليدية وأنواع ذخائرها كافة، 
وأجزائها ومكوناهتا وما يرتبط هبا من تكنولوجيا. ومع ذلك، 
فقد أدركت أيضاأن مشروع النص، يف ذلك الوقت وذلك 
الصباح،  هذا  يف  سياسي.  ممكن  هو  ما  كل  ميثل  السياق، 
اليت  األسلحة  جتارة  معاهدة  أن  التأكيد  أوروغواي  جددت 
اعتمدت للتو تشكل خطوة مهمة حنو جتارة دولية تتحلى بقدر 
أكرب من املسؤولية يف األسلحة التقليدية، مبا يف ذلك األسلحة 

الصغرية واألسلحة اخلفيفة وأجزاؤها ومكوناهتا وذخائرها.

أوروغواي أحد أكرب املؤيدين وأشدهم محاس للعديد من 
أحكام االتفاق. لقد كان من املهم أمهية خاصة إدراج الذخائر 
بأنواعها وأجزائها ومكوناهتا يف نظام املعاهدة، واحترام القانون 
اإلنساين الدويل يف إطار معايري اإلذن بعمليات النقل، ومراعاة 
البعد املتعلق بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان، يف مجلة أمور، 

يف تقييم عملية نقل األسلحة.

بنظامها يف  االلتزام  واجب  الدول  على  املعاهدة  تفرض 
اليت  وجتارهتا  األسلحة  بتحديد  املتعلقة  اجلوانب  من  العديد 
الفعال  التنفيذ  أجل  من  بأنه  بلدي  ويقر  املعاهدة.  تنظمها 
ملعاهدة جتارة األسلحة على الصعيد املحلي، ال بد من تعديل 
التشريعات الوطنية واستكماهلا وفقا للمعايري والقواعد اجلديدة 
املنصوص عليها يف املعاهدة. وتقدر أوروغواي ذلك باعتباره 
وسيلة لتعزيز أنظمتها الرقابية املحلية وجعلها أكثر فعالية يف 
املسؤولة  التجارة  تشكلها  اليت  اجلديدة  التحديات  مواجهة 

باألسلحة واجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية.

ويرى وفد أوروغواي يف هذه املعاهدة نظام قيد التطوير 
فيه.  والضعف  القوة  مواطن  حتديد  من  تنفيذه  ميكننا  سوف 
يف  النظر  ذلك،  الظروف  تقتضي  حني  نؤيد،  فإننا  ولذلك 
التطورات اليت تستجد يف ميدان األسلحة التقليدية، وإدراجها، 

على النحو املبني يف املادة 17-4 )أ(. 

األصلي  موقفها  جمددا  تؤكد  أن  أوروغواي  تود  كما 
الداعي إىل عدم السماح بأي نوع من التحفظات على املعاهدة.

سوف  بلدي  فإن  بالفعل،  تشملها  املعاهدة  أن  ورغم 
بقاء  املعاهدة وكفالة  يتوخى احلرص يف احلفاظ على سالمة 
املواد اليت تتعلق بنطاق املعاهدة واألعمال املحظورة وعمليات 
أجزاء  من  جزء  أهم  أهنا  حيث  تغيري،  دون  الوطنية  التقييم 

االتفاق وأكثرها حساسية. 

أخريا، ترى أوروغواي أن التطوير املستصوب للنظام املتفق 
عليه يف املستقبل ينبغي أن جيعل مجيع االلتزامات املتعلقة بنظام 
املراقبة تنطبق على املواد اليت تنظمها املادتان 3 و 4 من املعاهدة. 

وترحب أوروغواي ترحيبا حارا باخليار املنصوص عليه 
يف املادة 23 بأن تطبق الدولة بشكل مؤقت املعاهدة قبل بدء 
نفاذها. ويف الوقت نفسه، ندعو مجيع الدول إىل الشروع يف 

عملية التصديق على املعاهدة، وبالتايل التعجيل ببدء نفاذها.

السيدة ديكارلو )الواليات املتحدة األمريكية( )تكلمت 
باإلنكليزية(: تفخر الواليات املتحدة بأهنا متكنت من املشاركة 
واعتماد  لصاحله،  والتصويت  باء  القرار 234/67  تقدمي  يف 
وفعالة  ومتوازنة  قوية  املعاهدة  إن  األسلحة.  جتارة  معاهدة 
وقابلة للتنفيذ، ونعتقد أهنا ميكن أن حتظى بدعم واسع. وننضم 
إىل اآلخرين يف هتنئة السفري بيتر ولكوت على جهوده الدؤوبة 

يف توجيه املفاوضات.

هذه املعاهدة هي نتاج مفاوضات طويلة ومكثفة، وأعرف 
أنه ما من دولة، مبا فيها بلدي، حصلت على كل ما سعت إليه 
يف النص النهائي. غري أن النتيجة صك ينجح يف رفع مستوى 
املعايري املشتركة لتنظيم التجارة الدولية يف األسلحة التقليدية 
مع املساعدة على كفالة عدم عرقلة التجارة املشروعة يف هذه 

األسلحة بدون مربر.
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هبا  املتعلقة  األصلية  الوالية  مع  متفقة  املفاوضات  ظلت 
املنصوص عليها يف القرار 48/64، الذي دعا إىل التفاوض على 
معاهدة مع أعلى املعايري الدولية املشتركة املمكنة لعمليات نقل 
األسلحة التقليدية، وإجراء املفاوضات بطريقة تتسم باالنفتاح 
والشفافية على أساس توافق اآلراء. وتظل قاعدة توافق اآلراء 
هامة للواليات املتحدة؛ تكون األمم املتحدة أكثر فعالية عندما 

تتمكن من اختاذ القرارات بتوافق اآلراء.

وكما دعت الواليات املتحدة منذ البداية، فإن املعاهدة 
واملمارسات  للسياسات  أعلى -  أدىن - ال حدا  تضع حدا 
األسلحة  الدولية يف  التجارة  بتنظيم  اخلاصة  املسؤولة  الوطنية 
نظم  البلدان  مجيع  لدى  يصبح  أن  إىل  ونتطلع  التقليدية. 
األسلحة  نقل  عمليات  فعالة إلدارة  وطنية  مراقبة  وإجراءات 

التقليدية، على غرار ما تقوم به الواليات املتحدة بالفعل.

ونعتقد أن مفاوضاتنا أسفرت عن معاهدة تنص، يف املادة 
6، على معيار واضح حيدد مىت يكون نقل األسلحة التقليدية 
حمظورا حظرا مطلقا. تعكس املادة القانون الدويل القائم وتوسع 
األسلحة  نقل  على  حمدد  حظر  بفرض   ،3 الفقرة  يف  نطاقه، 
التقليدية عندما تكون الدولة الطرف على علم بأهنا ستستخدم 
أو  اإلنسانية  ضد  جرائم  أو  مجاعية  إبادة  جرمية  ارتكاب  يف 
حروب حمددة وغريها من اجلرائم. تطالب املادة 7 الدولة الطرف 
األصناف  استخدام  خلطر  الوطين  الصعيد  على  تقييم  بإجراء 
املقترح تصديرها يف ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدويل 
اإلنساين أو القانون الدويل حلقوق اإلنسان أو تيسري ارتكاهبا، 
الوطنية.  للحدود  العابرة  املنظمة  اجلرمية  أو  اإلرهاب  وأعمال 
توفر هاتان املادتان معا، إطارا قويا وتكميليا من شأنه أن يعزز 

قرارات النقل املسؤول من قبل الدول األطراف.

ترحب  بالفرنسية(:  )تكلم  )سويسرا(  سيغري  السيد 
سويسرا بإبرام معاهدة جتارة األسلحة باعتباره خطوة هامة إىل 
معيارا جديدا جلميع عمليات  الدويل حتدد  القانون  األمام يف 

النقل املسؤول لألسلحة التقليدية. حنن مقتنعون بأن التصديق 
الدول  جانب  من  هلا  السريع  والتنفيذ  املعاهدة  على  الواسع 
من شأنه أن يساعد كثريا يف تقليل اآلثار اإلنسانية واإلمنائية 
التقليدية. ونعتقد، على  األسلحة  استخدام  إساءة  النامجة عن 
وجه اخلصوص، أن الفقرة 3 من املادة 6 تشكل إسهاما هاما 
يف هذا اجلهد. ويف حني أن احلكم ليس شامال أو مفصال كما 
كنا نود، فإنه يشمل تلك اجلرائم، وال سيما جرائم احلرب، 
اليت ترتكب عادة باستخدام األسلحة التقليدية. وهو يؤكد من 
جديد أن جرائم احلرب ال ترتكب يف الزناعات املسلحة الدولية 
فحسب، بل ويف الزناعات املسلحة ذات الطابع غري الدويل. 

ونفهم أن عبارة “جرائم حرب على النحو الوارد تعريفه 
فيه” تشمل، يف مجلة  اليت تكون طرفا  الدولية  يف االتفاقات 
أمور، االنتهاكات اجلسيمة للمادة 3 املشتركة بني اتفاقيات 
كما  بالعاملية.  حتظى  صكوك  وهي   ،1949 لعام  جنيف 
الوارد  احلرب  جرائم  خمتلف   6 املادة  من   3 الفقرة  تتضمن 
تعريفها يف الربوتوكولني اإلضافيني لعام 1977 ونظام روما 
األطراف  للدول  بالنسبة  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األساسي 
يف تلك االتفاقات. وبطبيعة احلال، فإن تدابري احلظر املنصوص 
عليها يف املادة 6 تكملها التدابري املنصوص عليها يف املادة 7.

وأخريا، فإننا نفهم أيضا أنه ال يوجد يف املعاهدة ما ميكن 
تفسريه بأنه حيد، بأي طريقة، أو ميس بقواعد القانون الدويل 
القائمة أو الناشئة ألغراض غري أغراض املعاهدة، وأن قواعد 
العريف ال تزال تنطبق بصورة تامة على مجيع  القانون الدويل 

الدول بصرف النظر عن املعاهدة.

يسر  باإلنكليزية(:  )تكلم  )نيوزيلندا(  مكالي  السيد 
ممثل  الصباح  هذا  به  أدىل  الذي  البيان  تؤيد  أن  نيوزيلندا 
املكسيك باسم 98 دولة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة.

أوكلت اجلمعية العامة مهمة صعبة للغاية إىل ما وصفته 
مبؤمتر األمم املتحدة اخلتامي املعين بوضع معاهدة جتارة األسلحة. 
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متثلت املهمة يف وضع صيغة معاهدة تسد الفجوات بني املواقف 
شديدة التباين، واملصاحل شديدة االختالف ومستويات الطموح 
املتفاوتة. لذلك تالحظ نيوزيلندا، مع الثناء على مجيع األطراف 
الذي  املعاهدة  بشأن  استثنائي  بشكل  الواسع  االتفاق  املعنية، 
حتقق يف مؤمتر األسبوع املاضي. مل يصل االتفاق إىل حد توافق 
اآلراء، ومن مث، بطبيعة احلال، تطلب عقد هذه اجللسة للجمعية 
العامة - وهو وضع، كما أوضح رئيس املؤمتر يف تقريره لنا، 

ينبغي أال ينتقص مما حققه املؤمتر.

وهتنئ نيوزيلندا ذلك املؤمتر، وال سيما السفري وولكوت 
والذين عملوا عن كثب معه. لقد قاموا بعمل رائع، وفعلوا 

ذلك بطريقة مفتوحة وشفافة جدا. 

ورغم أن االعتماد الرمسي مل يتسن يف األسبوع املاضي، 
يسرنا أن التأخري يف اعتماد املعاهدة كان مسألة أيام فحسب. 
إن نص املعاهدة ليس ما كانت تتمناه نيوزيلندا، شأهنا شأن 
آخرين كثريين. لكن، الوقت اإلضايف املتاح للتوصل إىل اتفاق 
منذ متوز/يوليه املاضي مل يذهب سدى بالتأكيد. ما لدينا اآلن 
هو بالفعل اتفاق جيد واالتفاق اجليد أفضل بكثري من النص 

الذي مت تعميمه يف 26 متوز/يوليه العام املاضي. 

وأغتنم هذه الفرصة ألسجل بعض نقاط التفاهم. جيب 
مع  تتفق  بطريقة  املعاهدة  أحكام  تفسري  الدول  مجيع  على 
غرض املعاهدة ومقصدها. وبناء على ذلك، نتوقع أن ختضع 
التقليدية، مبا يف ذلك  بنقل األسلحة  املتعلقة  املعامالت  مجيع 
اهلدايا وعمليات اإلعارة واالستئجار، ملقتضيات املعاهدة. إن 
أي شيء أقل من ذلك سيكون معيارا جزئيا ويقوض القيمة 

احلقيقية ملا حققناه باختاذ القرار 234/67 باء اليوم. 

وباملثل، فإن عمليات نقل مجيع األسلحة التقليدية ينبغي 
أي  هناك  يكون  أن  ميكن  ال  املعاهدة.  لنظام  وفقا  تقييمها 
بصفة  ضروري  هذا  املعاهدة.  تغطية  من  استثناء  ألي  مربر 
اليت  اخلفيفة،  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  سياق  يف  خاصة 

توليها نيوزيلندا اهتماما خاصا حىت خارج سياق مفاوضات 
الدمار الشامل احلقيقية،  معاهدة جتارة األسلحة. إهنا أسلحة 
البشري  واألمن  باالستقرار  الضرر  أشد  تلحق  اليت  األسلحة 

على الصعيد العاملي. 

حنن نفسر “الذخائر” يف املادة 3 على أهنا تعين الذخائر 
بأنواعها. 

من   1 الفقرة  يف  “املبادئ”  إىل  اإلشارة  نفهم  وحنن 
بيان ألمر  أهنا جمرد  العام”، على  املعنونة “التطبيق  املادة 5، 
املرجعي  اإلطار  دائما  املتحدة  األمم  ميثاق  وسيظل  واضح. 
الواسع للعالقات بني الدول األعضاء، ولكن أحكام املعاهدة 

ستنظم نقل األسلحة التقليدية بني تلك الدول ذاهتا.

الكبري  اخلطر  مفهوم  فعلية  بصورة  ستفسر  ونيوزيلندا 
املشار إليه يف املادة 7 بوصفه معيار اإلذن أو عدم اإلذن بنقل 
شحنة أسلحة معينة باعتباره اخلطر اجلسيم، وهو املعيار الذي 
حنن على دراية تامة به. وسيظل اإلطار املرجعي لنيوزيلندا يف ما 
يتعلق بعمليات النقل املحظورة مبوجب الفقرة 3 من املادة 6 
القانون  إطار  يف  التزاماتنا  من  الكاملة  باملجموعة  حمكوما 
الربوتوكوالن  احلال،  بطبيعة  ذلك،  يف  مبا  الدويل،  اإلنساين 

اإلضافيان لعام 1977. 

الفعال  التنفيذ  يف  حموريا  عامال  الشفافية  وستكون 
للمعاهدة. وحنن ال نرى مربرا ألن حتجب أي دولة معلومات 
ذات صلة بعمليات نقلها لألسلحة التقليدية، سواء استنادا إىل 

احلساسية التجارية أو األمن القومي. 

امتالك  قانونية  الديباجة بشأن  الواردة يف  بالنقطة  وننوه 
واستخدام األسلحة التقليدية، يف مجلة أمور، ألغراض األنشطة 
الترفيهية والرياضية. ويسرنا أن املعاهدة ال تفرض قيودا إضافية 
ورياضية،  ترفيهية  يرغبون، ألغراض  الذين  الناس  عامة  على 
يف السفر إىل اخلارج مث العودة إىل ديارهم ومعهم أسلحتهم.
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وستعمل نيوزيلندا اآلن من أجل التصديق على معاهدة 
عتبة  إىل  الوصول  على  حريصني  وسنكون  األسلحة.  جتارة 
النفاذ يف أقرب  املعاهدة حيز  اخلمسني دولة الالزمة لدخول 
وقت ممكن. وحنن على أهبة االستعداد ملساعدة بلدان منطقتنا 

أو غريها من البلدان اليت ترغب يف بلوغ ذلك اهلدف عينه.

السيدة آدمسون )اململكة املتحدة( )تكلمت باإلنكليزية(: 
لقد شعرنا خبيبة أمل يوم اخلميس املاضي ألن النجاح قد ُأرجئ. 
واختذنا اليوم قرارا سينقذ األرواح. ولقد كان القرار الصائب، 

وحنن فخورون به.

ووزير  بلدي  وزراء  لرئيس  بيانات  على  اليوم  وأطلعت 
اخلارجية ونائب رئيس الوزراء وكنت على اتصال مع وزير 
الدولة يف اخلارجية الربيطانية، السيد أليستر بريت، الذي تابع 
املفاوضات بقلق شديد على مدى األسبوعني املاضيني. وهذا 
املتحدة  اململكة  يف  وحنن  اليوم،  املتحدة  لألمم  عظيم  جناح 

فخورون للغاية بذلك.

محالت  من  سنوات  عشر  نتاج  هو  اليوم  حققناه  وما 
التوعية وسبع سنوات من املفاوضات. ولكن جيب علينا اآلن 
أفضل ألن  فرصة  اليت ستجد  القادمة  األجيال  إىل  نتطلع  أن 
جتارة  معاهدة  حققت  إذا  السالم  يسودها  آمنة  حياة  تعيش 
األسلحة ما بشرت به. وعلينا حتقيق ذلك. وقد أظهرنا اليوم 

ما الذي ميكن لألمم املتحدة أن حتققه.

النص  تنفيذ هذا  فلدينا نص قوي. وضعناه معا. ولكن 
احلقيقي.  التغيري  سيحدث  الذي  هو  العاملي  الصعيد  على 
مع  وسنعمل  بدورها.  للقيام  استعداد  على  املتحدة  واململكة 
اآلخرين لضمان أن تثبت املعاهدة أمهيتها. وعليه، فإن الذي 
أفضل،  عامل  طريقنا حنو  على  هاما  معلما  ميثل  اليوم  حققناه 
الراحة  العملية. وال ميكننا أن خنلد إىل  ولكنه جمرد جزء من 
من  الفعلي  العمل  نبدأ  وغدا،  البداية.  هناية  هو  فاليوم  اآلن. 

أجل تغيري حياة الناس وحتسني املستقبل.

وبينما منضي قدما، سنبقي على ذلك الفريق الذي يضم 
يف صفوفه دبلوماسيني وعاملني يف املجتمع املدين وأشخاصا 
من القطاع الصناعي وسياسيني والرأي العام. وأود أن أشيد 
جبميع من شاركوا يف الرحلة الطويلة، ورساليت إىل املؤمتر اليوم 
غضب.  يف  الوراء  إىل  تنظروا  ال  معا.  قدما  “فلنمض  هي: 

فلنتخذ اخلطوة التالية”. 

تعرب  باإلنكليزية(:  )تكلم  )أستراليا(  كوينالن  السيد 
األخرى  البلدان  مع  باشتراكها  حقيقية  سعادة  عن  أستراليا 
اليت وضعت نص املعاهدة - األرجنتني وفنلندا وكوستاريكا 
وكينيا واململكة املتحدة واليابان - يف تقدمي القرار 89/61، 
األسلحة يف عام  قرار بشأن معاهدة جتارة  أول  والذي كان 
2006، واآلن يف التوصل إىل قرار اليوم التارخيي 234/67 
باء. وهو ليس انتصارا لألمم املتحدة فحسب؛ ولكن األهم 
انتصار  كذلك،  يكون  أن  وجيب  أنه،  هو  بكثري  ذلك  من 
يتضررون يف  الذين  العامل  أحناء  البشر يف مجيع  من  للماليني 
املشروع  غري  لالجتار  نتيجة  املسلح  العنف  جراء  دقيقة  كل 
باألسلحة. وهو سيسهم يف حتقيق السالم واألمن واالستقرار 

على الصعيدين الدويل واإلقليمي. وسينقذ أرواحا. 

واملعاهدة قوية ومتوازنة. وكما قال رئيس اجلمعية العامة 
يف هذا الصباح، فإهنا معاهدة قوية وقابلة للتنفيذ. وهي تضع، 
الدولية  التجارة  لنظام عاملي ينظم  للمرة األوىل، أساسا متينا 
يف األسلحة التقليدية على أساس معايري مشتركة متفق عليها. 
اإلنسان  وحقوق  والشفافية  التنظيم  معايري  أعلى  وسترسي 
واملعايري اإلنسانية الدولية املمكنة للتجارة الدولية يف األسلحة 
التقليدية. وستساعد يف منع نقل األسلحة بصورة غري مسؤولة. 
أمر  وهو  واملكونات،  واألجزاء  الذخائر  أيضا  تتضمن  وهي 
الذخرية،  على  فعالة  ضوابط  بفرض  أنه  حيث  األمهية؛  بالغ 
سيصبح العدد الكبري من األسلحة غري املشروعة املتداولة أقل 
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بالتعديالت  تتعلق  أحكام  على  املعاهدة  تشتمل  خطرا. كما 
لكي يتسىن تطويرها وحتسينها. 

التزامها  البداية، يف  من  الرئيسي ألستراليا  الدافع  وكان 
بوضع معاهدة لتجارة األسلحة، هو شواغلها اإلنسانية. وحنن 
الفئات  أشد  من  الغالب  هم يف  الذين  للماليني،  هبا  مدينون 
املسؤول  غري  الدويل  االجتار  خييم  والذين  املجتمع  يف  ضعفا 

وغري املشروع باألسلحة على حياهتم. 

وأود أن أشيد مبا أظهره زميلي السفري وولكوت وفريقه 
الشهور  جأش خالل  ورباطة  دبلوماسية  حنكة  من  بالكامل 
اليت سبقت مؤمتر األمم املتحدة اخلتامي املعين بوضع معاهدة 
جتارة األسلحة ويف أثنائه. وأود أيضا أن أشيد بالعمل الدؤوب 
لسلف السفري وولكوت، السفري روبرتو غارسيا موريتان ممثل 
الكثريين  الذي مكننا إسهامه وكذلك إسهامات  األرجنتني، 

غريه من الوصول إىل النتيجة اليت وصلنا إليها اليوم. 

واعتماد املعاهدة اليوم معلم تارخيي حقا، ولكنه، وكما 
قال آخرون، جمرد بداية. ولكي تكون املعاهدة فعالة وحتدث 
االجتار  من  املتضررين  البشر  ماليني  حياة  يف  حقيقيا  تغيريا 
قال  تنفيذها. وكما  بد من  فإنه ال  باألسلحة،  املشروع  غري 
نص  وضعوا  الذين  بصفتنا  اخلاصة  مسؤوليتنا  فإن  آخرون، 
املعاهدة ال تنتهي هنا. وأستراليا ستدعو، باالشتراك مع غريها 
من واضعي النص وشركائهم، إىل دخول املعاهدة حيز النفاذ 

يف أقرب وقت ممكن. 

وقد تعهد وزير خارجية أستراليا، سناتور كار، يف متوز/
إنشاء  أجل  من  أسترايل  دوالر  مليون  بتقدمي  املاضي  يوليه 
صندوق مساعدة متعددة األطراف ملساعدة البلدان األقل منوا 
الدعم  نطاق  توسيع  تشجيع  املعاهدة. وسنواصل  تنفيذ  على 
بعد  للمعاهدة  الفعال  التنفيذ  املساعدة يف  إىل  الرامية  للتدابري 
أعضاء  مجيع  مع  البناء  بالتعاون  ونتعهد  النفاذ.  حيز  دخوهلا 

املجتمع الدويل لتنفيذ املعاهدة اليت ستحدث تغيريا حقيقيا. 

السيد هوغ )النرويج( )تكلم باإلنكليزية(: إن اليوم يوم 
تارخيي حقا. فبعد سنوات طويلة من العمل الشاق وحماولتني 
فاشلتني، حققنا أخريا هدفنا وأبرمنا معاهدة لتجارة األسلحة. 
وأود أن أعرب عن تقديرنا العميق للعمل املمتاز الذي أجنزه 
السفري بيتر وولكوت، ممثل أستراليا، الذي ترأس مؤمتر األمم 
املتحدة اخلتامي املعين بوضع معاهدة جتارة األسلحة، وكذلك 
العملية  لقد كانت  فريقه.  اليت أظهرها  التفاين واملهنية  لروح 
صعبة ومعقدة ولكن الغالبية العظمى من الدول، اليت عملت 
جبد من أجل التوصل إىل معاهدة قوية وفعالة، قادهتا بعزمية ال 
هوادة فيها وبروح مفعمة باألمل. وها حنن جنين الثمار اليوم. 

عنا  بالنيابة  بالفعل  قيل  ما  إىل  الكثري  نضيف  لن  وحنن 
املشترك  البيان  يف  األخرى  البلدان  من  العديد  عن  وبالنيابة 
الذي أدىل به ممثل املكسيك. ونريد التأكيد على أن املعاهدة 
تشكل إطارا جيدا لتنظيم جتارة األسلحة العاملية بطريقة حتد 
من املعاناة اإلنسانية. وحنن مقتنعون بأن مثة مكانة بارزة وقوية 
املعاهدة.  نص  اإلنساين يف  والقانون  اإلنسان  لقانون حقوق 
التصدير جتسد  املحظورة وتقييم  باألعمال  املتعلقة  واألحكام 

جمموعة القوانني هذه بصورة شاملة. 

ضد  والعنف  اجلنساين  العنف  خطر  ألن  أيضا  وسررنا 
تقييمها قبل  يتعني  اليت  املعايري  النساء واألطفال، مها من بني 

ترخيص التصدير.

ترتبط األحكام املتعلقة حبظر نقل األسلحة باالنتهاكات 
االتفاقات  املترتبة مبوجب  الدولية  االلتزامات  اجلسيمة جلميع 
حبقوق  متعلقة  التزامات  بوضوح  تتضمن  اليت  الدولية، 
اإلنسان. كما حتظر أيضا عمليات نقل األسلحة اليت تستخدم 
اإلنسانية  ضد  واجلرائم  اجلماعية  اإلبادة  أعمال  ارتكاب  يف 
على  املعاهدة  تنص  ذلك،  إىل  وباإلضافة  احلرب.  جرائم  أو 
حال  يف  بالنقل،  اإلذن  بعدم  االلتزام  على  فيه  لبس  ال  حنو 
وجود احتمال كبري، أن تترتب عواقب وخيمة، مثل حدوث 
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والقانون  اإلنسان  حلقوق  الدويل  للقانون  انتهاكات جسيمة 
املتعلقة  التعاهدية  االلتزامات  إىل  باإلضافة  الدويل،  اإلنساين 

باإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

جمموعة  على  املعاهدة  أحكام  بتطبيق  نقوم  سوف  إننا 
على  املعاهدة  تشجعنا  كما  التقليدية،  األسلحة  من  واسعة 
الدول األخرى بشأن  التعاون مع  النرويج إىل  ذلك. وتتطلع 
تنفيذ معاهدة جتارة األسلحة. وحنن على استعداد للشروع يف 

العمل الذي ينتظرنا. 

األمم  أقرت  باإلنكليزية(:  )تكلم  )أملانيا(  بريغر  السيد 
املتحدة اليوم مبسؤوليتها، واختذت إجراءات هادفة إىل تنظيم 
التجارة الدولية tيف األسلحة. وسيدخل هذا اليوم كتب تاريخ 
اجلمعية  واختذت  هامة.  بارزة  عالمة  بوصفه  املتحدة  األمم 
العامة، وهي تواجه االختيار بني إنقاذ األرواح والتغاضي عن 
مسؤوليتنا املشتركة، بأغلبية كبرية، القرار الصائب املتمثل يف 
اعتماد نص معاهدة جتارة األسلحة. كنا نود االحتفال هبذه 
اللحظة، بعد الدورة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة اخلتامي املعين 
بإبرام معاهدة جتارة األسلحة. لكن كما أشار إىل ذلك زميلي 

الربيطاين يف ذلك الوقت، فقد كان ذلك جناحا مؤجال.

تؤيد أملانيا البيان الذي أديل به بالنيابة عن االحتاد األورويب 
)انظر A/67/PV.71( واإلعالن الذي أدىل به ممثل املكسيك )انظر 
أن  أيضا  ونود  البلدان.  من  باسم جمموعة كبرية   )A/67/PV.71

اخلتامي  املتحدة  األمم  لرئيس مؤمتر  اخلالص  نعرب عن شكرنا 
املعين بإبرام معاهدة جتارة األسلحة، السفري ولكوت، وفريقه على 
ملداوالتنا.  والصادقة  والقوية  الشاملة  وقيادهتما  اهلائلة  جهودمها 
كما أود أن أعرب عن خالص امتناين جلميع الذين قاموا بدورهم 
العملية،  لتحقيق جناح معاهدة جتارة األسلحة يسروا  األساسي 
وال سيما الزمالء، موظفو األمم املتحدة وممثلو املجتمع املدين،.

لدينا معاهدة جيدة معروضة علينا تشمل جمموعة معايري 
القانون  خيص  فيما  ذلك  يف  مبا  والتقييم،  للحظر  صارمة 

اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، واألحكام اليت متنع 
خطر حتويل الوجهة. وتبعث برسالة قوية إىل املجتمع الدويل، 
لن  املتزايد،  العاملي  للطابع  ونظرا  قويا.  دوليا  معيارا  وترسي 

تتيح القيام بأعمال غري قانونية.

ونرحب أيضا حبقيقة أن النص الذي اعتمدناه اليوم يترك 
بتكنولوجيا  يتعلق  فيما  سواء  املستقبل،  يف  للتحسني  جماال 
بأن  التقييم  نتشاطر  وحنن  نظمها.  بتنفيذ  وكذلك  األسلحة، 
هذه املعاهدة هي مبثابة حل وسط أعد بدقة بني مجيع أطياف 
األطراف املتفاوضة. وبينما عادة مما تترك احللول الوسط كل 
رضا  بوجود  نشعر  فإننا  متساو،  بشكل  مسرور  غري  طرف 
واسع النطاق. وينبغي لنا أن نكون ممتنني للفرصة اليت يتيحها 
اآلن هذا القرار. وستفيد املعاهدة ليس فقط أجيالنا، بل األجيال 

املقبلة أيضا. اليت ستسائلنا عن تنفيذها السليم واملخلص.

لقد قطعنا شوطا طويال منذ أن بدأنا رحلتنا، قادمني من 
نواحي عدة. وحققنا اليوم معا عالمة بارزة هامة. لكن يتعني 
مجيع  تثمر  أن  أردنا  ما  إذا  املشتركة  الرحلة  هذه  تستمر  أن 
هذه  يف  بنشاط  تشارك  أملانيا  فتئت  وما  املشتركة.  جهودنا 
العملية منذ البداية، وسوف نواصل مبزيد من القوة عندما يتعلق 
األمر بتفعيل املعاهدة، أوال، من خالل الدفع يف اجتاه دخوهلا 
حيز النفاذ بشكل مبكر، وإضفاء الطابع العاملي على عضويتها، 
واألهم من ذلك من خالل تسريع تنفيذ أهم أحكامها بأسرع 
طريقة ممكنة، حىت قبل دخوهلا حيز النفاذ. وتقف أملانيا على 
فيما  الدعم  تطلب  اليت  البلدان  تلك  ملساعدة  االستعداد  أهبة 
أولوية.  ذلك  ويشكل  مراقبتها.  نظم  حتسني  أو  إنشاء  خيص 

وجيب علينا أن نتعاون مجيعا يف هذا اخلصوص.

املتحدة  األمم  يف  املفاوضات  من  سنوات  مرور  بعد 
انتصرت  األولية،  التحضريية  األعمال  من  عدة  وسنوات 
يوم سعيد لسلم  اليوم  إن  الشجعان حلسن احلظ.  دبلوماسية 

وأمن مجيع الشعوب يف العامل.
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هذه  إن  بالفرنسية(:  )تكلم  )فرنسا(  بريانس  السيد 
تارخييا.  نصا  للتو  اعتمدنا  لقد  تارخيية.  حلظة  هي  اللحظة 
وقدمت األمم املتحدة استجابة مناسبة للتحدي األمين العاملي 
يف جمال حساس بشكل خاص، يكمن يف صميم سيادة الدول.

ويعود ذلك النجاح قبل كل شيء إىل مؤمتر األمم املتحدة 
اخلتامي املعين بإبرام معاهدة جتارة األسلحة، الذي عقد خالل 
األسبوعني املاضيني. ويف الواقع، أسفر املؤمتر عن التوصل إىل 
توافق آراء بني مجيع الدول، باستثناء تلك الدول اليت انتهكت 
بالفعل التزاماهتا الدولية. ورمبا ال يشكل ذلك توافق آراء كامل 
باملعىن القانوين للكلمة، لكنه يشكل مظهرا من مظاهر الوحدة 
القيام  على  قادرة  بأهنا  املتحدة  األمم  أبانت  لقد  السياسية. 
بالعمل املتعدد األطراف على حنو فعال، الذي نتشبث به بقوة.

لقد قدمنا للتو معاهدة طموحة للمجتمع الدويل، لتنظيم 
السالم  تعزيز  املمكن  من  املعاهدة  وستجعل  األسلحة.  جتارة 
والقانون  الدويل  اإلنساين  القانون  وتضع  الدوليني.  واألمن 
الدويل حلقوق اإلنسان يف صلب املعايري اليت ينبغي أن حتترمها 
الدول األطراف. وسوف جتعل من املمكن القيام على حنو فعال 
مبكافحة االنتشار غري املشروع لألسلحة التقليدية يف مجيع أحناء 

العامل، وبالتايل مكافحة اجلرمية املنظمة واجلماعات اإلرهابية.

التحديات.  من  العديد  التفاوض  عملية  وطرحت 
يف  أبدا،  إليها  التوصل  جرى  اليت  الوسط  احللول  ومل تفرط 
على  وأشري  متماسك.  نص  إىل  للتوصل  ضروري  هو  ما 
املشمولة، وطبيعة  املواد واألنشطة  وجه اخلصوص إىل نطاق 
املعايري واألحكام املرتبطة بالشفافية، واألحكام املتعلقة بشكل 
خاص بالتصدي لتحويل الوجهة والفساد، والشواغل املرتبطة 
أيضا  املهم  من  وكان  والسمسرة.  الشحن  وإعادة  بالعبور 
حتقيق التوازن بني املصدرين واملستوردين. واستندت الشواغل 
املتعلقة بالقدرة على توقع إبرام العقود، واتفاقات التعاون يف 

جمال الدفاع، إىل أسس متينة.

إن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة تودي بأكرب عدد 
من الضحايا يف العامل. ولذلك، كان من الضروري أن تشملها 
وتقوم  األسلحة.  لتلك  الذخائر  تصدير  جانب  إىل  املعاهدة، 
املسألة  هذه  حشدت  احلال،  وبطبيعة  بذلك.  حقا  املعاهدة 
لألسلحة  املنفلت  االنتشار  من  املتضررة  البلدان  أكثر  اهتمام 
الصغرية واألسلحة اخلفيفة. ويف ذلك الصدد، أرحب بالتزام 

الزمالء األفارقة واملجتمع املدين.

أخريا، تود فرنسا اإلشادة بالرئيس بيتر ولكوت وسلفه 
السفري روبرتو غارسيا موريتان، اللذين أدارا أعمال املؤمترين 
جيدة،  معاهدة  على  حصلنا  التزامهما،  وبفضل  املتعاقبني. 

وحققنا جناحا كبريا.

يف  باإلسبانية(:  )تكلم  )بريو(  موري   - رومان  السيد 
تاريخ البشرية، مثة أحداث مهمة ومتميزة، ومثة مجيع األزمنة 
األخرى. ويشكل اليوم 2 نيسان/أبريل 2013، عالمة بارزة 
مهمة ومتميزة يف تاريخ املنظمة. لقد اعتمدت اجلمعية العامة 

اليوم معاهدة جتارة األسلحة بأغلبية ساحقة. 

أود من خالل اجلمعية العامة، اإلعراب عن هتنئيت ألولئك 
الطويلة  العملية  من  األخرية  املراحل  خالل  وجهونا  الذين 
على  ولكوت  بيتر  بالسفري  اإلشادة  أود  كما  للمفاوضات. 
املعين  اخلتامي  املتحدة  األمم  مؤمتر  رأس  على  املمتاز  عمله 
بإبرام معاهدة جتارة األسلحة، الذي مهد الطريق العتماد ذلك 

الصك الدويل اهلام. 

وأتقدم بالتهاين احلارة إىل فريقه، وإىل امليسرين وموظفي 
األمانة العامة الذين عملوا معه خالل األسبوعني اللذين شهدا 

مفاوضات مكثفة.

وال يسع وفد بلدي إال أن يذكر اجلهود اليت بذهلا زميلي 
هذه  طليعة  يف  كان  الذي  الالتينية،  أمريكا  ممثل  وصديقي 
العملية ملا يقارب الست سنوات. وأشري هنا إىل السفري روبرتو 
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غارسيا موريتان، الذي عمل معنا من خالل وفد األرجنتني. 
ونود أن نعرب له عن تقديرنا وامتناننا.

تؤيد بريو البيان الذي أدىل به ممثل املكسيك باسم 98 
بلدا، والبيان الذي أدىل به ممثل كولومبيا باسم جمموعة دول 
أن  نود  الكارييب. ومع ذلك،  البحر  الالتينية ومنطقة  أمريكا 

نديل ببعض النقاط املحددة بصفتنا الوطنية.

اهلامة  اجلوانب  أحد  نربز  أن  ينبغي  أنه  بلدي  يرى وفد 
من  أخرى  مرة  متكنا  قد  أننا  إىل  وأشري  األطراف.  لتعددية 
تتناول  معاهدة  نص  على  املتحدة  األمم  إطار  يف  التفاوض 
االجتار  عن  والناشئة  الدول،  بأمن  املتصلة  احلساسة  املسائل 
تعتمد  مل  املعاهدة  أن  من  الرغم  وعلى  التقليدية.  باألسلحة 
بتوافق اآلراء يف إطار مؤمتر األمم املتحدة اخلتامي املعين بإبرام 
معاهدة جتارة األسلحة، فإننا نرى أن املفاوضات كانت مثمرة 

حبد ذاهتا، على النحو الذي بّينه التصويت اليوم.

وندرك أن مراعاة مصاحل وأولويات 195 من الدول اليت 
شاركت يف املؤمتر اخلتامي ليست مهمة سهلة. وعليه، فليس 
بالضرورة أن يليب النص الذي اعتمدناه اليوم عرب اختاذ القرار 
234/67 توقعات اجلميع. ومع ذلك، فإن النص يشكل قامسا 
مشتركا يليب توقعات األغلبية العظمى من املشاركني يف املؤمتر. 

على  قوة،  أكثر  املعاهدة  نص  يكون  أن  ممكنا  وكان 
النحو الذي كان يأمل فيه معظمنا. ذلك أن تنازالت كبرية 
قد قدمت أثناء عملية التفاوض، هبدف كفالة إشراك اجلميع 
أن  من  الرغم  وعلى  لآلراء.  مرغوب  توافق  إىل  والتوصل 
هناك قلة من املمتنعني عن التصويت من حيث الكم، غري أن 
اليت مارست ذلك احلق هذا  الرئيسية  الفاعلة  نوعية اجلهات 
التزامها باملعاهدة  لنا جماال للتأكد من مدى  الصباح ال تترك 
يف املستقبل. وحيدونا األمل يف أن يطرأ تغيري على هذه احلالة، 
وأن يتم التوصل إىل صيغة شاملة للجميع يف املستقبل القريب. 

وبريو - شأهنا شأن الدول األعضاء األخرى - على استعداد 
للتعاون مع اآلخرين لتحقيق ذلك اهلدف الرئيسي.

وينبغي أن تشرع حكومات بلداننا يف حتليل اآلثار اجلديدة 
يتعني  اليت  املحلية  بتشريعاتنا  يتعلق  فيما  النص  على  املترتبة 
تعديلها كي يتسىن لنا التوقيع والتصديق على املعاهدة. وتلك 
مهمة يتعني القيام هبا على الصعيد املحلي يف بلداننا اآلن. ووفد 
بلدي على ثقة من أن اآللية اليت اعتمدناها اليوم ستدخل حيز 
النفاذ بأسرع ما ميكن. غري أنه لن يكون مثة أثر للمعاهدة على 
الراهنة ما مل يشارك املنتجون واملستوردون الرئيسيون  احلالة 
إىل  وندعوهم  اجلماعي.  اجلهد  ذلك  يف  التقليدية  لألسلحة 

مساعدتنا على تشغيل تلك اآللية.

وال شك أن املسألة اليت ينبغي أن نأخذ هبا يف االعتبار 
التطورات  مع  وتكييفها  املعاهدة  حتسني  يف  تتمثل  دائما، 
التكنولوجية املتوقع حدوثها يف جمال األسلحة التقليدية. حتقيقا 
لتلك الغاية، فإن املعاهدة تتمتع بآلية من شأهنا أن جتعل ذلك 
التكنولوجية  التطورات  التغيري يف  لوترية  وتبعا  ممكنا.  التطور 
الفعلي كي  الوقت  املعاهدة يف  فإنه يتعني استكمال  اجلارية، 

ال تصبح قدمية يف وقت قريب. 

اليوم  املتاحة  األدوات  العامة  اجلمعية  استخدمت  لقد 
للنظام الدميقراطي الدويل الذي يضع اجلميع على قدم املساواة. 
عرب  النقض  حق  ممارسة  إىل  الدعوة  استبعدت  فقد  وبذلك 
أصوات األغلبية الساحقة من املجتمع الدويل، وهي اليت تسعى 
األمام  اختذنا خطوة كبرية إىل  أننا  العيش يف سالم. غري  إىل 
لصاحل األغلبية العظمى. وبوسعنا أن نطمئن اليوم إىل أن العمل 

الذي كان ينبغي القيام به قد مت على النحو املطلوب. 

أود  باإلسبانية(:  )تكلم  )غواتيماال(  روسينتال  السيد 
بداية أن أهنئ السفري بيتر وولكوت، ممثل أستراليا على عمله، 
وعلى سائر اجلهود اليت بذهلا طوال أسبوعي املفاوضات اليت 
معاهدة  بإبرام  املعين  اخلتامي  املتحدة  األمم  مؤمتر  يف  جرت 
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امليسرين  أيضا، فضال عن هتنئة  فريقه  جتارة األسلحة. وهننئ 
اليت  البارعة والشفافة  الطريقة  العامة. ونشكره على  واألمانة 
أدار هبا املفاوضات، وحنن ممتنون أيضا للعمل الذي اضطلع به 

سلفه، السفري روبرتو غارسيا موريتان، ممثل األرجنتني.

املكسيك  ممثال  هبما  أدىل  اللذين  البيانني  غواتيماال  تؤيد 
وكولومبيا باسم البلدان اليت تشاطرمها اآلراء. ونود أن نضيف 

بعض النقاط املحددة. 

إبرام معاهدة لتجارة  قبل كل شيء، فقد حققنا هدف 
من  لسنوات  تتوجيا  التارخيية  اللحظة  هذه  وتأيت  األسلحة. 
العمل، وانعقاد مؤمترين لألمم املتحدة هبذا اخلصوص، فضال 
نيويورك ويف  هنا يف  العمل  عن عدد ال حيصى من ساعات 
العواصم على حد سواء. وعلى الرغم من أن اعتماد املعاهدة 
مل يكن ممكنا بتوافق اآلراء، فإنه ال يزال يشكل إجنازا كبريا، 
عالوة على كونه تعبريا عن إرادة األغلبية الساحقة اليت أبدت 

استعدادا العتماد النص يوم اخلميس املاضي. 

فيما  األهم،  تكون  قد  بل  جديدة،  مرحلة  تبدأ  واليوم 
يتعلق بدخول هذا الصك اهلام حيز النفاذ على الفور، وكفالة 
تنفيذه على حنو فعال، باإلضافة إىل بلوغه إىل العاملية. وتشكل 
هذه املعاهدة أولوية بالنسبة لغواتيماال، نظرا ألن بلدنا واملنطقة 
النامجة عن عدم تنظيم  العواقب الكارثية  بأسرها يعانيان من 
جتارة األسلحة الدولية. ولذلك السبب، فقد كان من األمهية 
متوازنة  وثيقة  إىل  التوصل  قوامها  إجيابية  نتيجة  مبكان حتقيق 
متتثل للوالية املسندة إلينا من قبل اجلمعية العامة، وتفي بتوقعات 
املجتمع الدويل. ومن شأن ذلك أن حيدث تغيريا حقيقيا يف 
حياة املاليني من األشخاص الذين يتضررون يوميا من العنف 

وانعدام األمن النامجني عن االجتار غري املشروع باألسلحة. 

على  قادر  هنائي  نص  إىل  الوصول  هدف  حققنا  ولقد 
تنظيم عمليات نقل مجيع األسلحة التقليدية واألسلحة الصغرية 
واألسلحة اخلفيفة فضال عن تغطيتها. وبطبيعة احلال، فإن النص 

غري كامل. وكان بودنا أن نرى مشول العديد من العناصر اليت 
مل يؤخذ هبا يف االعتبار أو كان ممكنا تعزيزها. ولن نعيد ذكر 
تلك العناصر، غري أننا كنا نأمل على وجه اخلصوص يف توفري 
تعريفات أكثر مشوال للذخرية والذخائر، والقطع واملكونات، 
عالوة على انطباق مجيع أحكام املعاهدة عليها، وخاصة تلك 

اليت تتعلق بتحويل األسلحة. 

ختاما، نرى أننا حققنا ما اقترحنا القيام به عند الشروع 
تأكيد  أن يكرر  التوصل إىل نص من شأنه  العملية:  يف هذه 
التزام الدول مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة جبميع أشكاله 
ميكن  تارخيي  صك  إىل  الوصول  عن  فضال  عليه،  والقضاء 
تعزيزه عرب التنفيذ الفعال، على أن جيري توسيع نطاقه ليشمل 

التطورات املستقبلية أيضا.

نأخذ  مل  حنن  باإلنكليزية(:  )تكلم  إيلري)تركيا(  السيد 
الكلمة يف هناية مؤمتر األمم املتحدة اخلتامي املعين بإبرام معاهدة 
نغتنم  أن  نود  وعليه،  الوقت.  لضيق  مراعاة  األسلحة،  جتارة 
هذه الفرصة لنشكر رئيس املؤمتر اخلتامي، السفري وولكوت، 
على جهوده الدؤوبة، وعلى العملية الفعالة والشفافة والشاملة 

اليت توىل قيادهتا طوال املؤمتر.

ونود أن نتقدم إليه بالتهنئة، ولفريقه، وللميسرين وللوفود 
تقديرنا  عن  نعرب  أن  نود  كما  ليوم.  املعاهدة  اعتماد  على 
للمجتمع املدين، الذي قدم إسهامات مهمة يف هذه العملية. 
وأخريا وليس آخرا، نود أيضا أن نشيد بالسفري موريتان، الذي 

أسهمت جهوده يف جعل إبرام هذه املعاهدة ممكنا.

القرار  أيدت تركيا اعتماد املعاهدة وشاركت يف تقدمي 
234/67 باء الذي اعتمد هذا الصباح. ومبا أننا أعربنا عن 
آرائنا يف املعاهدة يف مجيع مراحل العملية، فلن أكررها. نعتقد 
أن معاهدة جتارة األسلحة، بالرغم من أهنا ال تصل إىل حد 
النقل  فراغ كبري يف عمليات  الكمال، سوف تسهم يف سد 
النقل  عمليات  لتنظيم  وسائل  من  متلكه  مبا  لألسلحة  الدويل 
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هذه من خالل املعايري الدولية وتعزيز الشفافية واملساءلة، مما 
تتأتى  سوف  احلقيقية  قوهتا  أن  بيد  الثقة.  بناء  على  يساعد 
الوفود  إليها وتنفيذها. وندعو مجيع  بتحقيق عاملية االنضمام 

إىل التصديق عليها وتنفيذها حبسن نية.

وفد  يود  باإلسبانية(:  )تكلم  )شيلي  إراسوريس  السيد 
بلدي أن يعرب عن تأييده للبيان الذي أدىل به ممثل كولومبيا 
بالنيابة عن جمموعة أصدقاء معاهدة جتارة األسلحة، والبيان الذي 

أدىل به ممثل املكسيك بالنيابة عن جمموعة كبرية من البلدان. 

هبذا القرار، تصل اجلمعية العامة إىل هناية مرحلة حامسة من 
عملية تارخيية لتنظيم التجارة الدولية باألسلحة التقليدية، وذلك 
هدف لطاملا تاق إليه املجتمع الدويل بشدة بغية زيادة الشفافية 
ومنع ومكافحة اآلثار السلبية للمعاناة اإلنسانية اليت يتسبب فيها 
حتويل األسلحة إىل االجتار غري املشروع يف العديد من أحناء العامل. 

وجهتها  اليت  الدعوات  من  الرغم  على  أنه  ويؤسفنا 
اعتماد  تعذر  فقد  األسلحة،  لتجارة  معاهدة  إلبرام  األغلبية 
النص بتوافق يف سياق مؤمتر األمم املتحدة املعين بإبرام معاهدة 
جتارة األسلحة، الذي اختتم األسبوع املاضي. ومع ذلك، فإن 

تصويت اليوم تعبري عن موافقة األغلبية الساحقة. 

ال يفي النص الذي اعتمدناه اليوم متاما مبا كانت تعلقه 
شيلي من توقعات وطموحات على العملية. لدينا من قبل إطار 
تنظيمي مؤسسي لتجارة األسلحة التقليدية يتمتع مبعايري عالية. 
ومع ذلك، نعتقد أن الصك املعتمد ميثل خطوة مهمة يف االجتاه 
الصحيح، ويعرب عن االلتزام القائم يف ذلك املجال، وهو نتاج 

ما أبدته أغلبية الوفود خالل املؤمتر من روح بناءة. 

هذه  نعترب  أن  وجيب  بالطموح؛  نتحلى  أن  علينا  جيب 
قامسا   - عتبة  ألنفسنا  وضعناها  اليت  املعايري  من  املجموعة 
مشتركا أدىن - جيب علينا أن نواصل تعزيزها وتطبيقها على 
املعاهدة،  جماالت  من  العديد  يف  مشوال  يزداد  ينفك  ال  حنو 

واألنشطة،  املشمولة  األسلحة  من حيث  نطاقها  ذلك  مبا يف 
والشفافية، وال سيما فعالية املعايري والسمات القياسية املربوطة 
بالبعد اإلنساين. إننا ندخل اآلن مرحلة التنفيذ، ونوجه الدعوة 

إىل التنفيذ السريع ملعاهدة جتارة األسلحة بعدما اعتمدت. 

يف اخلتام، نود أن نضيف إىل ما تفضلت به الوفود األخرى 
والشفافية  باملهنية  املتسم  للعمل  التقدير  عن  اإلعراب  من 
بيتر ولكوت بصفته رئيسا  السفري  به  الذي اضطلع  والشمول 
ملؤمتر األمم املتحدة اخلتامي املعين بإبرام معاهدة جتارة األسلحة، 
ويشمل تقديرنا، بطبيعة احلال، فريقه، وامليسرين واألمانة العامة. 
غارسيا  روبرتو  السفري  بذهلا  اليت  باجلهود  أنوه  إال  يسعين  ال 
موريتان يف املرحلة السابقة، اليت ُأرسي خالهلا األساس الذي 
نقوم فيه بعملنا. وأخريا، أود أن أشكر منظمات املجتمع املدين 
واملنظمات غري احلكومية، إلسهامها املهم يف العملية، سواء من 

حيث التوعية أو من حيث املضمون، مما عزز مداوالتنا. 

يف  باإلنكليزية(:  )تكلم  )إيطاليا(  برنارديين  السيد 
البداية، تود إيطاليا أن تشكر رئيس مؤمتر األمم املتحدة املعين 
بإبرام معاهدة جتارة األسلحة، السفري ولكوت، وسلفه السفري 
موريتان، فضال عن فريقيهما، على دورمها القيادي وعملهما 

الشاق خالل تلك املفاوضات املعقدة.

االحتاد  وفدا  عنها  أعرب  اليت  املواقف  مع  متاما  ونتفق 
األورويب واملكسيك. لكن أود أن أضيف بعض املالحظات 

املوجزة على الصعيد الوطين.

بإبرام  الدويل  املجتمع  التزم  بأكملها،  العملية  طوال 
التقليدية؛  األسلحة  يف  الدولية  التجارة  تنظم  قوية  معاهدة 
السالم  األسلحة  نقل  عمليات  تقوض  أال  تضمن  معاهدة 
واألمن وال تنتهكك حقوق اإلنسان األساسية. سوف تسهم 
معاهدة جتارة األسلحة اليت اعتمدناها اليوم يف مكافحة االجتار 
السوق غري  التقليدية وحتويلها إىل  املشروع يف األسلحة  غري 
املشروعة. وسوف حتدث أيضا فرقا يف حياة مئات املاليني من 
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البشر يف مجيع أحناء العامل، ال سيما أشد البلدان ضعفا، وتلك 
املتضررة من أسوأ أنواع العنف.

تأيت معاهدة جتارة األسلحة تعبريا عن التقاء اجلهود الدولية 
اإلنسان  وحقوق  القانون  وسيادة  واألمن  السالم  أجل  من 
والتنمية. ينبغي أن ننطلق من ذلك التقارب ونلزم أنفسنا بتعميم 

معاهدة جتارة األسلحة يف جدول أعمال األمم املتحدة.

وحنن على استعداد لبداية طيبة مع الشركاء املتقاريب التفكري. 
لقد بات اآلن من مسؤوليتنا أن نعمل جبد لضمان التعجيل ببدء 
املزمع  احلدث  إىل  ونتطلع  تاما.  تنفيذا  وتنفيذها  املعاهدة  نفاذ 

تنظيمه يف 3 حزيران/يونيه وحنن ملتزمون بإجناحه.

السيدة غونارسدوتري )أيسلندا( )تكلمت باإلنكليزية(: 
الذي  السياسي  لإلعالن  تأييدها  عن  بالفعل  أيسلندا  أعربت 
ألقاه يف وقت سابق ممثل املكسيك، لكن باإلضافة إىل ذلك 
تود أيسلندا أن تشكر الوفود املائة اليت أيدت املبادرة املنادية 
لتصدير  ملزما  معيارا  اجلنس  نوع  على  القائم  العنف  جبعل 

األسلحة يف معاهدة جتارة األسلحة.

جيب أن يؤخذ يف االعتبار العنف القائم على نوع اجلنس 
والعنف ضد األطفال يف مجيع تقييمات التصدير. تلزم الفقرة 
4 من املادة 7 الدولة الطرف، كجزء من عملية تقييم التصدير، 
التقليدية  األسلحة  استخدام  خطر  االعتبار  بعني  تأخذ  بأن 
والذخائر بأنواعها أو األجزاء أو املكونات يف ارتكاب أعمال 
عنف خطرية قائمة على نوع اجلنس أو أعمال عنف خطرية 

ضد النساء واألطفال.

هناك  يكون  عندما  نقل  بعملية  تأذن  أن  لدولة  ال جيوز 
احتمال أن تترتب عن العنف القائم على نوع اجلنس واحد 
من اآلثار السلبية املذكورة يف الفقرة 1 من املادة 7 )1(، على 
سبيل املثال عندما تشكل انتهاكا للقانون اإلنساين الدويل أو 
أو  واألمن  السالم  تقوض  عندما  أو  اإلنسان،  حقوق  قانون 

املتصلة  اجلرائم  استخدامها الرتكاب جرمية من  عندما ميكن 
باجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وجيب أخذ العنف القائم على نوع اجلنس يف االعتبار حىت 
يف احلاالت اليت ال يغطيه فيها قانون حقوق اإلنسان أو القانون 
العنف  منع  بشأن  وملزم  معيار صريح  الدويل. وجود  اإلنساين 
القائم على نوع اجلنس يف الفقرة 4 من املادة 7 يقتضي من الدول 
أن تتصرف مبا يلزم من العناية لكفالة أال توّجه أو حتّول عمليات 
نقل األسلحة إىل جهة فاعلة من غري الدول مثل امليليشيات اليت 

ترتكب أفعال عنف قائمة على أساس نوع اجلنس.

واملجتمع  الوفود  مجيع  هننئ  )املغرب(:  األومين  السيد 
املدين على اعتماد معاهدة جتارة األسلحة. 

إعداد  مسار  يف  واملشاركني  الداعمني  كأحد  املغرب، 
املعاهدة، يأسف لعدم اعتماد القرار 234/67 باء واملعاهدة 

دون تصويت. 

ونشكر باملناسبة السفري وولكوت، رئيس املؤمتر اخلتامي 
احلثيثة من  األسلحة، على جهوده  املعين بوضع معاهدة جتارة 
أجل التوصل إىل توافق يف جو من الشفافية واالنفتاح. مشروع 
املعاهدة الذي قدم إلينا ليس مثاليا، ولدينا عليه بعض املؤاخذات، 
خصوصا يف ما يتعلق بالتوازن وعدم النص صراحة على بعض 
املبادئ اهلامة. لكن املعاهدة اليت بني أيدينا، هي أحسن ما ميكن 
اجنازه على أساس توافق اآلراء. إن إمياننا هبذا التوافق وبالعمل 
لألهداف  ودعمنا  املتحدة  األمم  إطار  يف  األطراف  املتعدد 
اإلنسانية للمعاهدة هو ما دفعنا إىل التوقيع على مشروع القرار 

الذي قدم إىل اجلمعية العامة اليوم والتصويت لصاحله. 

ويود املغرب، الذي حتمل مسؤولياته خالل املؤمتر األول 
واملؤمتر اخلتامي، أن يؤكد على ما يلي. أوال، تتحمل الدول 
شفافة  بطريقة  املعاهدة  تنفيذ  عن  خاصة  مسؤولية  املصدرة 
إىل  تنضم  أن  مبكان  األمهية  من  ثانيا،  وعادلة.  متييزية  وغري 
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هذه املعاهدة كل الدول املصدرة لألسلحة التقليدية. ثالثا، إن 
فاعلية هذه املعاهدة وجناحها يف حتقيق مقاصدها يتطلب التزاما 
دقيقا مبقتضياهتا ونسبة عالية من حسن النية يف التنفيذ لتفادي 
تطبيق  عنها ويف  املترتبة  االلتزامات  تفعيل  عند  أي جتاوزات 
املعايري اليت أتت هبا. رابعا، جيب إيالء التعاون واملساعدة أمهية 
بالغة من خالل توفري التمويل املالئم للصندوق الذي سينشأ 

مبقتضى هذه املعاهدة. 

يود الوفد املغريب يف اخلتام أن ينوه بالدور الفاعل والنشط 
بداية مسار  منذ  املدين  املجتمع  منظمات  به  الذي اضطلعت 
أعضاء  وتعاون  التنويه حبرفية  يفوتنا  املعاهدة. كما ال  إعداد 
ضمن  البيان  هذا  يسجل  أن  ختاما  ونطلب  العامة.  األمانة 

حماضر هذه اجللسة. 

السيد آيسي )بابوا غينيا اجلديدة( )تكلم باإلنكليزية(: 
يؤيد وفد بابوا غينيا اجلديدة البيان الذي أدىل به وفد املكسيك 

بالنيابة عن 98 دولة من الدول األعضاء.

خالل  من  األسلحة  جتارة  معاهدة  نص  اعتماد  يشكل 
القرار 234/67 باء اليوم بأغلبية ساحقة من الدول األعضاء يف 
األمم املتحدة حدثا فاصال بالنسبة للمجتمع الدويل والبشرية. 

وحنن فخورون بأن نكون جزءا من هذا اإلجناز التارخيي.

بسفري  األخرى،  الوفود  شأن  شأنه  بلدي،  وفد  ويشيد 
املتحدة  األمم  مؤمتر  رئيس  بصفته  ولكوت،  بيتر  أستراليا 
اخلتامي املعين بوضع معاهدة جتارة األسلحة، على قيادته القوية 
يف املفاوضات اخلتامية الناجحة بشأن معاهدة جتارة األسلحة، 
وال سيما خالل املؤمتر على مدى األسبوعني املاضيني. كما 
نشيد بسلفه، السفري غارسيا موريتان ممثل األرجنتني، إلرساء 
األساس للنجاح الذي حتقق اليوم. وأود أيضا أن أشيد بالعمل 
الصدد. ونعرب عن  به املجتمع املدين يف هذا  الذي اضطلع 
امتناننا للجهود الدؤوبة اليت يبذهلا فريق الدعم التابع للسفري 

وولكوت، مبا يف ذلك خمتلف امليسرين املعينني ملساعدته.

النية  وحسن  البناء  واحلوار  وااللتزام  التعاون  روح  إن 
اليت شهدناها خالل هذه املفاوضات التارخيية بل وعلى مدى 
السنوات السبع املاضية تبني بوضوح رغبة املجتمع الدويل القوية 
يف وضع معاهدة عاملية وملزمة قانونا وقوية لتجارة األسلحة 
بفعالية  التصدي  لكفالة  لنا مجيعا  دولية مشتركة  معايري  حتدد 

لعمليات النقل والتحويل غري املشروعني لألسلحة التقليدية.

األرواح  ماليني  إنقاذ  يف  اليوم  التارخيي  القرار  سيساعد 
 - املستقبل  يف  املزيد  حدوث  ومنع  اإلنسانية  املعاناة  وتقليل 
مستقبل كان لوال ذلك سيكون حمفوفا خبطر التجارة والنقل غري 
املنظمني لألسلحة التقليدية. إن معاهدة جتارة األسلحة ستزيد 

من تعزيز السالم واالستقرار واألمن يف عامل دينامي التطور. 

األطراف  املتعددة  املفاوضات  أن جناح  ندرك  ويف حني 
ليس إجنازا سهال على اإلطالق، بالنظر إىل تنوع املصاحل، فإننا 
وواسع  قوي  على حنو  متثل  األسلحة  جتارة  معاهدة  أن  نرى 
حية  وثيقة  إهنا  الدويل.  للمجتمع  املشتركة  املصاحل  وعادل 

سوف تتطور وتتعزز يف السنوات القادمة. 

كانت بابوا غينيا اجلديدة من بني املشاركني األصليني يف 
األول/ كانون  األسلحة يف  جتارة  معاهدة  قرار  تقدمي مشروع 

ديسمرب 2006، عندما أنشأ القرار 89/61 املبادئ املتفق عليها 
ظللنا  لقد  األسلحة.  جتارة  تنظم  وعاملية  قانونا  ملزمة  ملعاهدة 
دائما ملتزمني ومتفائلني بشأن حلول يوم مثل هذا اليوم. ومن 

دواعي السرور أن رغبتنا وجهودنا املشتركة مل تذهب سدى.

يشعر وفدي باالرتياح إزاء املعاهدة اليت اعتمدت للتو. 
لقد عربت عن قدر كبري من شواغلنا الوطنية، وال سيما بشأن 
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة والذخائر بأنواعها والقطع 
لنا.  بالنسبة  أمنية  حتديات  تشكل  تزال  ال  اليت  واملكونات، 
حنن نتطلع إىل املعاهدة ملواصلة تعزيز جهودنا الوطنية الرامية 
إىل منع انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واألسلحة 

التقليدية واستخدامها غري املشروع يف املستقبل.
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ونرحب أيضا بإدراج املساءلة والشفافية وأحكام القانون 
الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان يف املعاهدة، 
األمر الذي سيعزز اجلهود الدولية الرامية إىل احلد من املعاناة 
لألسلحة  املشروع  غري  االستخدام  عن  النامجة  اإلنسانية 
التقليدية. ويسرنا االعتراف مبقتضي املعاهدة باحلق السيادي 
أساسية  أمور  التقليدية. هذه  األسلحة  مع  التعامل  للدول يف 

لنجاح تنفيذ املعاهدة.

ونرحب باألحكام املتعلقة بالتعاون الدويل واإلقليمي يف 
جماالت من قبيل املساعدة القانونية والتشريعية وبناء القدرات 
وأفضل  اآلراء  وتبادل  التقارير  وتقدمي  والبشرية  املؤسسية 
املمارسات لتعزيز التنفيذ الفعال للمعاهدة على الصعيد املحلي 

وكذلك يف مؤمتر الدول األطراف يف السنوات القادمة.

يف اخلتام، وجلميع األسباب السالفة الذكر، أيدت بابوا 
غينيا اجلديدة اعتماد القرار 234/67 باء بشأن معاهدة جتارة 

األسلحة. وسوف نعمل اآلن من أجل التصديق عليها.

تؤيد  باإلنكليزية(:  )تكلم  )السويد(  فيكس  السيد 
السويد متاما البيانني اللذين أدىل هبما مراقب االحتاد األورويب 

وممثل املكسيك بالنيابة عن 98 بلدا. 

األمر  لكن  هذا  قول  بالفعل يف  آخرون  سبقين كثريون 
يستحق التكرار. إن ما حققناه اليوم باعتماد القرار 234/67 
باء أمر خاص جدا - معاهدة هتدف إىل االستجابة إلحدى 
تبشر  التقليدية  الرئيسية يف عصرنا يف جمال األسلحة  القضايا 
بتحقيق أثر حقيقي على حياة ورفاه الناس العاديني يف مجيع 
أحناء العامل. هذا إجناز أسهمت فيه مجيع الدول يف هذه القاعة 

وهلا أن تفخر مبلكيته. 

ال  أهنم  ذكروا  اليوم  املشاركني  بعض  ألن  ونأسف 
يشعرون أن بوسعهم قبول نتائج مفاوضاتنا، حبجة أن النتيجة 
غري متوازنة. لكن علينا أن نتذكر أن واليتنا كانت التوصل 

إىل معاهدة قوية ومتوازنة وفعالة لتجارة األسلحة. ولقد فعلنا 
ذلك، وما يعد مقياسا للتوازن الذي حتقق أنه ما من أحد منا 

يشعر بالرضا التام عن النص بصيغته الراهنة. 

ويرجع معظم الفضل يف النتيجة النهائية لعملنا إىل رئيس 
املؤمتر، السفري بيتر ولكوت، وفريقه. لقد وجهوا أعمالنا خالل 
عملية اتسمت باالنفتاح والشفافية، واضطلعوا بدور كبري يف 
إعداد وثيقة ختامية ليست متوازنة فحسب، بل وقوية وفعالة. 

العميق،  وتقديرنا  بشكرنا  جديرون  هم  فإهنم  وعليه، 
األرجنتني،  ممثل  موريتان،  غارسيا  روبرتو  السفري  وكذلك 
الذي وجه جهودنا يف الفترة السابقة على مؤمتر األمم املتحدة 

األول املعين بوضع معاهدة جتارة األسلحة ويف أثناء انعقاده.

ومع ذلك، ينبغي أن نكون معتدلني يف تقييماتنا اليوم. فنحن 
لن حنقق اآلثار اإلجيابية اليت ننشدها من معاهدة جتارة األسلحة 
جدي.  وبشكل  واسع  نطاق  على  وتنفيذها  إقرارها  يتم  مل  ما 
قد  العامل،  أحناء  البلدان، كبريها وصغريها من مجيع  أن  ونعتقد 
أثبتت جدية نواياها بتقييم مصاحلها الوطنية يف ضوء الصاحل العام 
وحتقيق توازن مناسب واعتماد املعاهدة هبذه األغلبية املقنعة اليوم.

اآلن  تبدأ  اليت  اجلهود  إىل  لالنضمام  مستعدة  والسويد 
للتصديق على االتفاق ولتوفري الدعم، عند االقتضاء، لتنفيذه 
على الصعيد الوطين وللتعاون يف املهمة اليومية املتمثلة يف مراقبة 
احلقيقي  التأثري  املعاهدة  حتدث  لكي  األسلحة  نقل  عمليات 
التعاوين ونتعهد بالعمل  املنشود. وحنن نتطلع إىل هذا اجلهد 

بشكل وثيق مع مجيع الشركاء يف هذه القاعة.

يهنئ  باإلنكليزية(:  )تكلم  )ليختنشتاين(  باريغا  السيد 
املفاوضات ويعرب  وفد بلدي، أيضا، مجيع من شاركوا يف 
عن خالص شكره وتقديره للسفري بيتر وولكوت الذي حتمل 
أننا  ترى  وليختنشتاين  التارخيية.  العملية  هلذه  الثقيل  العبء 
اعتمدنا نصا توافقيا ولكنه ميثل معاهدة قوية. ومن املؤكد أهنا 
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معاهدة أقوى بكثري من تلك اليت كنا سنعتمدها يف متوز/يوليه 
من العام املاضي.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتسجيل نقطة تفسري. وهي 
التصدير.  تقييمات  خبصوص   7 املادة  من   3 بالفقرة  تتعلق 
فبموجب ذلك احلكم، يتعني على الدولة املصدرة إجراء تقييم 
للمخاطر. واملادة تستخدم تعبري “... خطرا كبريا حبدوث أي 
من النتائج السلبية” املذكورة يف الفقرات السابقة. وقد أعربنا 
عن قلقنا إزاء استخدام تعبري “خطر كبري” أثناء املفاوضات ألننا 
نرى أهنا كلمة غامضة حلد ما وتشري إىل أن الدول املصدرة، 
يف سياق إجراء هذا التقييم، قد ال يتعني عليها تقييم احتمال 
حدوث اخلطر فحسب ولكن رمبا يتوجب عليها أيضا أن تضع 
يف االعتبار عوامل أخرى سيتم عندئذ تغليب هذا اخلطر عليها.

غري أننا نرى، اآلن وبعد أن شهدنا اعتماد معاهدة جتارة 
لقواعد  الشواغل ألنه، وفقا  أنه جرت معاجلة تلك  األسلحة، 
املعاهدة، فإن النسخ جبميع اللغات متساوية يف احلجية. وبالنظر 
وجود  لعدم  باالرتياح  نشعر  األخرى،  باللغات  النسخ  يف 
غموض من هذا القبيل. وبالنظر يف النسخة الفرنسية، على سبيل 
املثال، واليت تشري، عند ترمجتها حرفيا، إىل “خطر راجح”، 
ويف النسخة اإلسبانية، اليت تشري إىل “خطر جلي”، أو حىت 
ترمجتها  علمنا،  حد  على  ينبغي،  واليت  الروسية،  النسخة  يف 
وفقا ألحكام  أنه،  فعال  يتضح  أنه  نرى  شديد”،  إىل “خطر 
املعاهدة، ينبغي عند إجراء تقييم للمخاطر أخذ النتائج السلبية 
املذكورة يف الفقرة 1 من املادة 7 وحدها، وليس أي عوامل 

أخرى، يف االعتبار. وحنن نعترب ذلك نقطة تفسري مهمة جدا.

وبعد إثارة هذه النقطة التقنية إىل حد ما، نود مرة أخرى 
أن نشكر مجيع الوفود. وحنن نتطلع إىل عملية تصديق سريعة 

ودخول املعاهدة حيز النفاذ.

يرى  باإلسبانية(:  )تكلم  )باراغواي(  ريكياردي  السيد 
وفد باراغواي أننا قد جند أنفسنا اليوم يف وضع رمبا مل نكن 

لنريده، أي أنه من املهم حقا اعتماد معاهدة دولية بعد سبع 
سنوات من املفاوضات بتصويت مسجل. وهذا الوضع ميثل 
أن  وأفترض  املنظمة.  تاريخ  يف  مسبوق  غري  حدثا  بوضوح 
اجلميع كانوا يرغبون يف اعتمادها بتوافق اآلراء يف سياق مؤمتر 
األسلحة  جتارة  معاهدة  بوضع  املعين  اخلتامي  املتحدة  األمم 
ذاته. غري أنه وحلسن احلظ، وألننا مل نتمكن من القيام بذلك، 
يوجد لدى املنظمة هيئات أخرى حلل املسائل من هذا القبيل. 
وعلى عكس ما كان ميكن توقعه وكما أشارت بعض الوفود، 
فإن وفد باراغواي يعتقد أن التصويت يزيد من تعزيز كل من 
معاهدة جتارة األسلحة ومنظومة األمم املتحدة يف آن واحد. 
وهو يظهر للدول والشعوب أن صالحية املنظمة ال تزال قائمة 

وميكنها اختاذ قرارات على أساس مشاعر الشعوب.

البلدان  تلك  إيضاحات  إىل  فائقة  بعناية  استمعنا  وقد 
ألسباب عدم جاهزية مشروع النص. واستمعنا أيضا باهتمام 
وجود  عدم  آثار  من  شعوهبا  تعاين  اليت  البلدان  بيانات  إىل 

معاهدة دولية. وهذه اآلراء ما فتئت تدعم اعتماد املعاهدة.

جمموعة  مع  جنب  إىل  جنبا  باراغواي،  ظلت  ولذلك، 
كبرية من البلدان، مؤيدة طوال املؤمتر اخلتامي العتماد مشروع 
اليت شرحها وفد  الرئيس لألسباب  الذي قدمه  الثالث  النص 
بيانه.  نؤيد  اليوم، وحنن  املكسيك إمجاال يف وقت سابق من 
فالنظام الدويل يتطلب اختاذ تدابري جريئة. وهذا هو أحد هذه 
التدابري ألن املعاهدة اليت مت اعتمادها متهد الطريق إىل األمام يف 
جمال كان يعاين من اجلمود. ومن مث، فإن وفد باراغواي ملتزم 

حبزم بتنفيذها يف الوقت املناسب وتعزيزها.

باإلنكليزية(:  )تكلم  أفريقيا(  )جنوب  وينسلي  السيد 
بداية، أود أن أهنئ السفري بيتر وولكوت، ممثل أستراليا، على 
العمل املثايل الذي قام به يف سبيل حتقيق ما توصلنا إليه من 
بلدي  وفد  ويود  اليوم.  هنا  األسلحة  جتارة  معاهدة  اعتماد 
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أيضا أن يشيد بسلفه، السفري روبرتو غارسيا موريتان، ممثل 
األرجنتني، لعمله الرائد بشأن مشروع نص املعاهدة.

ووفد بلدي يرغب يف أن يعرب عن تأييده للبيان الذي 
أدىل به ممثل املكسيك بالنيابة عن عدد كبري من الدول يف وقت 

سابق اليوم.

ال يزال هنج جنوب أفريقيا هنجا يقوم على التوصل إىل 
املعاهدة  أن  يف  يتمثل  هدفنا  يزال  وال  وفعالة.  قوية  معاهدة 
يف  القانونية  التجارة  يف  مغزى  ذا  تغيريا  حتدث  أن  ينبغي 
املعايري  أعلى  بوضع  الدويل  الصعيد  على  التقليدية  األسلحة 

الدولية املشتركة املمكنة لتنظيم هذه التجارة.

ومعاهدة جتارة األسلحة هي صك دويل يسد فجوة واضحة 
التقليدية.  األسلحة  لتحديد  العاملي  النظام  يف  موجودة  كانت 
النظر  عند  الدول  هبا  ستلتزم  عالية  ومعايري  قواعد  تضع  فهي 
يف عمليات نقل األسلحة. وبالتايل، فإهنا هتدف أيضا إىل منع 
االجتار غري املشروع باألسلحة التقليدية. واهلدف من املعاهدة 
اليت اعتمدناها هو اإلسهام يف حتقيق السالم واألمن واالستقرار 

على الصعيدين الدويل واإلقليمي واحلد من املعاناة اإلنسانية.

وستقوم الركيزة األساسية للمعاهدة على شرط أن الدول 
األطراف املحتملة ينبغي أن تضع تشريعات وطنية فعالة ملراقبة 
نقل األسلحة التقليدية ونظم لتحديد األسلحة وكذلك مبادئ 
وتدابري  وطنية  تفتيش  وهيئات  رمسية  وطنية  إدارية  توجيهية 
إنفاذ عملية، مبا يف ذلك تدابري عقابية للتصدي لالنتهاكات يف 

املجاالت اليت ال توجد فيها تدابري كهذه بالفعل.

وسيتوقف جناح املعاهدة إىل حد كبري على أحكامها ذات 
الصلة بتنفيذها، مبا يف ذلك من خالل عقد اجتماعات متابعة 
وحالتها،  املعاهدة  تطبيق  يف  للنظر  األطراف  للدول  منتظمة 
واعتماد  باستعراضها.  للسماح  دورية  مؤمترات  وكذلك 
األسلحة  يف  العاملية  التجارة  يف  جديدا  فصال  يفتح  املعاهدة 

يف  النفاذ  حيز  دخوهلا  إىل  تتطلع  أفريقيا  وجنوب  التقليدية. 
الوقت املناسب وإىل تطبيقها على حنو فعال.

)تكلم  كوريا(  )مجهورية  ايك  دونغ  شني  السيد 
الوفود  إىل  أنضم  أن  أود  شيء،  كل  وقبل  أوال  باإلنكليزية(: 
األخرى يف الترحيب باعتماد معاهدة جتارة األسلحة. ونثين على 
اجلهود الكبرية اليت بذهلا السفري وولكوت، رئيس مؤمتر األمم 
وفريقه،  األسلحة،  معاهدة جتارة  بوضع  املعين  اخلتامي  املتحدة 

وكذلك األمانة العامة وامليسرون خالل األسبوعني املاضيني.

املؤمتر.  يف  املشاركون  أبداها  اليت  املرونة  أيضا  ونقدر 
حدود  يف  اإلمكان  قدر  تنازالت  قدم  وفد  كل  أن  وأعتقد 
واليته بطريقة بناءة من أجل حتقيق اهلدف املشترك املتمثل يف 
وضع صك ملزم قانونا يشتمل على معايري دولية عالية لتنظيم 

نقل األسلحة التقليدية.

نقترب  فإننا  اليوم،  اجلديدة  املعاهدة  هذه  وباعتماد 
غري  للنقل  الفعالة  املراقبة  يف  املتمثل  هدفنا  من  كبرية  خبطوة 
ويف  العاملي.  الصعيد  على  لألسلحة  املسؤول  وغري  املشروع 
هناية املطاف، فإهنا سوف تعزز السالم واألمن واالستقرار على 

الصعيد الدويل، فضال عن حقوق اإلنسان.

وتسمح املعاهدة أيضا لكل واحد منا أن يفهم بوضوح ما 
جيب القيام به على أرض الواقع. وقد حان الوقت اآلن جلعل 
املعاهدة واقعا حقيقيا، جلعل كل جهودنا املبذولة هنا وعلى 
مدى العقد املاضي أكثر جدوى. إننا نأمل أن تدخل املعاهدة 
حيز النفاذ يف أقرب وقت ممكن، وأن تسهم يف إحداث تغيري 

حقيقي يف حياة الناس.

السيدة أندرسون )أيرلندا( )تكلمت باإلنكليزية( : تؤيد 
أيرلندا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب )انظر 
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األسلحة  جتارة  ملعاهدة  اليوم  العامة  اجلمعية  اعتماد  إن 
مؤمتر  نتائج  ذلك  يف  مبا  الشاق،  العمل  من  لسنوات  تتويج 
األمم املتحدة اخلتامي املعين بإبرام معاهدة جتارة األسلحة الذي 
عقد يف األسبوع املاضي. للمرة األوىل، لدينا صك دويل ينظم 
اعتمدناها  اليت  املعاهدة  التقليدية. ولدى  األسلحة  االجتار يف 
القدرة على اإلسهام بشكل كبري يف إحالل السالم واالستقرار 
إذا ما نفذت بشكل فعال،  الدوليني. وتضم أحكاما مهمة، 

فستقلل املعاناة اإلنسانية وتنقذ األرواح.

تتضمن املعاهدة اجلديدة أحكاما مهمة خبصوص حقوق 
بأن  أيرلندا،  ترى  واملساءلة.  والشفافية  والتحويل  اإلنسان 
وحنن  خاصة  أمهية  تكتسي   ،6 املادة  من   3 الفقرة  أحكام 

نتشاطر فهم سويسرا فيما يتعلق بنطاقها وتطبيقها.

كما جعلنا أيضا من هذه املعاهدة معاهدة قابلة للتعديل، مما 
ميكننا من تعزيزها، ومن خالل تنفيذها، تكييفها مع التطورات 
املستقبلية. ويف حني كنا نفضل أن يذهب النص إىل أبعد من 
ذلك يف بعض املجاالت، فإننا ندرك بأن املعاهدة هي نتاج حل 
وسط. ونأمل أن ميّكن هذا احلل الوسط أكرب عدد ممكن من 
الدول من التوقيع والتصديق على معاهدة جتارة األسلحة حىت 

نتمكن من الشروع يف العمل األساسي املتمثل يف تنفيذها.

أود أن أشكر رئيس مؤمتر األمم املتحدة اخلتامي املعين بوضع 
معاهدة جتارة األسلحة، السفري وولكوت، على الطريقة املفتوحة 
التقدير  عن  وأعرب  املفاوضات،  هبا  أجريت  اليت  والشاملة 
للمشاركة البناءة من جانب مجيع الذين شاركوا يف هذه العملية. 
كما نود أن نثين أيضا على الدور الذي يضطلع به ممثلو املجتمع 
املدين فيما خيص إبرام هذه املعاهدة من خالل دعوهتم على مدى 

سنوات عديدة، ومن خالل اخنراطهم مع احلكومات والوفود.

إىل  اآلن  تركيزنا  ويتحول  اليوم.  ببداية جيدة  قمنا  لقد 
ضمان النفاذ املبكر للمعاهدة، حىت نتمكن من تنفيذ أحكامها 
لتحقيق األهداف اليت اتفقنا عليها اليوم. إن أيرلندا تتطلع إىل 

العمل مع مجيع الدول األطراف لتنفيذ تلك املعاهدة اهلامة حىت 
نتمكن من إحداث تغيري يف حياة الناس كما التزمنا بذلك، يف 

بداية تلك العملية.

السيد دا كروز )أنغوال( )تكلم باإلنكليزية( : ترحب 
أنغوال باعتماد معاهدة جتارة األسلحة هذا الصباح، وترى أهنا 
تشكل معلما هاما بالنسبة لنا مجيعا. وتوضح حقيقة تصويت 
قسم كبري من الدول األعضاء مؤيدة للمعاهدة بوضوح، رغبة 
املجتمع الدويل منذ أمد بعيد يف إبرام صك ملزم قانونا لتنظيم 
كانت  أوال،  العامل.  أحناء  مجيع  يف  التقليدية  األسلحة  جتارة 
لدى أنغوال بعض التحفظات، نظرا لعدم اعتماد الوثيقة بتوافق 
اعتماد صكوك هبذا احلجم  ينبغي  بأنه ال  نرى  اآلراء، وحنن 
وذلك النطاق عن طريق التصويت، ولكن بتوافق اآلراء. حيث 
خنشى أن تواجهنا بعض التحديات غري املتوقعة أثناء تنفيذها، 

وحنن حباجة للمضي قدما.

إن أنغوال قد كافحت بال كلل من أجل تعزيز السالم واألمن 
يف أفريقيا ومنطقتها دون اإلقليمية. ويف ذلك الصدد، فإننا نعتقد 
بأن املعاهدة سوف تشكل أداة هامة ملنع انتشار الصراعات يف 
تتعلق  ألحكام  واضحة  بنودا  نرى  أن  نود  ذلك،  ومع  أفريقيا. 
مبعاجلة مسألة احلصول على األسلحة من جانب اجلهات الفاعلة 

من غري الدول، وكذلك احلق يف الدفاع عن السالمة اإلقليمية.

ونود أن نكرر بأن ألنغوال تشريعات واضحة فيما يتعلق 
على  وحنن  أراضيها.  داخل  باألسلحة  املشروع  غري  باالجتار 
استعداد للعمل بشكل وثيق وتعاوين مع املجتمع الدويل، فيما 

خيص السعي للتنفيذ الكامل للمعاهدة.

من مث، فإننا نغري تصويتنا من أجل االنضمام إىل األغلبية 
الساحقة من الدول األعضاء من خالل التصويت مؤيدين.

)تكلم  الرسويل(  )الكرسي  شوليكات  األساقفة  رئيس 
باإلنكليزية(: مبناسبة اعتماد معاهدة جتارة األسلحة، يود وفد 
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الكرسي الرسويل أن يؤكد من جديد التزامه باملبادئ الشاملة 
اليت وجهت مواقفه يف مؤمتر األمم املتحدة اخلتامي املعين بوضع 
معاهدة جتارة األسلحة. وال ميكن اعتبار جتارة األسلحة مسعى 
اقتصاديا مشروعا مثل أي مسعى آخر. وال ميكن أبدا اعتبار 
نقل األسلحة أمرا ال جيب االكتراث له من الناحية األخالقية. 
صارما،  تقييما  األسلحة  لنقل  العمليات  هذه  تتطلب  حيث 
على أساس معايري أخالقية تقوم على الكرامة اإلنسانية، وتعزيز 

الفائدة العامة.

إن األهم فيما خيص مجيع حاالت نقل األسلحة، واجب 
التقليل منها  أو  املعاناة اإلنسانية واخلسائر يف األرواح  جتنب 
إىل أدىن حد ممكن. والعالقة بني العنف واألسلحة أكثر من 
جمرد حادث عرضي. حيث تتطلب معاناة الضحايا تقدمي كل 

أشكال املساعدة هلم.

للسلم  خطريا  هتديدا  لألسلحة  التعسفي  النقل  ويظل 
وميثل  العامل.  يف  فقرا  األكثر  املناطق  يف  سيما  وال  والتنمية، 
التنمية  لتحقيق  األساسيني  املسبقني  الشرطني  والسالم  العدل 
البشرية احلقيقية، ويشكالن أكثر الوسائل فعالية لتعزيز السالم 
واألمن الدوليني. وفقا لذلك، تستدعي الصلة بني نزع السالح 
والتنمية، توجيه أكرب قدر من املوارد البشرية واملادية للتنمية.

إىل احلد الذي تنعكس فيه بعض تلك املبادئ يف املعاهدة، 
ثقافة  إرساء  اجتاه  يشكل خطوة يف  اعتمادها  بأن  نرى  فإننا 

املسؤولية واملساءلة يف العامل.

توجيه  إعادة  إىل  املعاهدة  تنفيذ  يؤدي  أن  يؤمل  وبينما 
مثة  تزال  للتو، ال  اليت ذكرت  للمبادئ  وفقا  الدويل  املجتمع 
يف نص املعاهدة فجوات كبرية، ال سيما فيما يتعلق بالتركيز 
على  التركيز  من  أكثر  الدول،  امتيازات  على  أكرب  بشكل 
كرامة وحقوق اإلنسان بالنسبة لألشخاص، وغلبة االعتبارات 
االكتفاء،  مبدأ  وضع  كفاية  وعدم  االقتصادية  أو  التجارية 
ومساعدة الضحايا واحلاجة للحد من الطلب على األسلحة. 

وما مل هتيئ الدول الظروف السياسية واالجتماعية واألخالقية 
اليت تقلل من الطلب على األسلحة، سيكون لتحديد األسلحة 
أثر حمدود، وسيظل هدف نزع سالح التجارة غري املشروعة 

باألسلحة أمرا بعيد املنال. 

بشأن  مواقفه  املحضر  يسجل يف  أن  بلدي  وفد  يود  كما 
بعض األحكام الواردة يف املعاهدة. إن وفد بلدي يفهم أن املقصد 
من عبارة “احلد من املعاناة اإلنسانية”، امُلشار إليها يف املادة 1، 
يشمل أساسا محاية األرواح البشرية. وإدراج نوع واحد فقط 
من أنواع العنف يف نص املعاهدة، أي “العنف القائم على أساس 
ومتييزي  على حنو حمدد  تقدرينا،  يف  الضرر،  يلحق  جنساين”، 
بالعديد من ضحايا الفظائع املستهدفني حبكم انتمائهم العرقي أو 
عنصرهم، أو معتقداهتم السياسية أوالدينية أو آرائهم األخرى. 
سيتطلب   ،7 املادة  من   4 الفقرة  من حيث  واقعي  تقييم  وأي 
لدى تنفيذه، ضرورة مراعاة مجيع أنواع العنف بغض النظر عن 
اجلنس”  “نوع  مصطلح  يفهم  الرسويل  الكرسي  إن  أسسها. 
وفقا لبيانه التفسريي إلعالن ومنهاج عمل بيجني، الذي ُأديل به 
يف بيجني أثناء املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة. الرئيس بالنايبة 
)تكلم باإلنكليزية(: بذلك تكون اجلمعية العامة قد اختتمت هذه 

املرحلة من نظرها يف البند 94 من جدول األعمال.

رفعت اجللسة الساعة 16/40.


