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 التاسعةالدورة 
 ٢٠٠٤ ديسمبر/آانون األول ٢ - نوفمبر/تشرين الثاني ٢٩

  من جدول األعمال١٥البند 

 الالتينية والكاريبي بيان قدمته نيكارغوا باسم مجموعة دول أمريكا 
  من جدول أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول األطراف١٥في إطار البند 

نتناول الكلمة باسم الدول األعضاء في المنظمة التي تتألف منها مجموعة دول أمريكا الالتينية                                         

ر الدول األطراف    والكاريبي، بصفة منسِّق هذه المجموعة حاليا، وذلك لإلدالء بالبيان التالي أمام مؤتم                  

 : في دورته هذه

إننا نؤآد مرة أخرى تمسك دول منطقتنا الراسخ بمبادئ وأهداف اتفاقية حظر استحداث وإنتاج                    -١

وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة، وحرصها القوي على الجهود التي                  

 .لتبذلها األمم المتحدة إلزالة آافة أنواع أسلحة الدمار الشام

فمنطقتنا ما فتئت عبر تاريخها تنادي بالسالم وتواظب على خدمة قضية عدم انتشار هذه                                   -٢

ولم تقم دولها قط بإنتاج األسلحة المعنية ال ألغراض هجومية وال ألغراض دفاعية،                    . األسلحة

وإننا عازمون ثابت العزم على مواصلة إسهامنا في العمل للقضاء على أسلحة الدمار الشامل،                     

 . وجدتحيثما

لكن الصعوبة الكبيرة التي يواجهها معظم دول منطقتنا في تسديد المستحقات عليها للمنظمات                       -٣

الدولية، بما فيها منظمة حظر األسلحة الكيميائية، هي حقيقة ال يسعنا تجاهلها، وتمثـِّل مبعث قلق               

 .آبير للمنطقة

 في عداد البلدان النامية، ومن       إن آافة الدول األعضاء المتأخرة في تسديد المستحقات عليها هي            -٤

وإن ذلك ُيضِعف المنظمة ألن      . بينها دول منطقتنا التي يقع على آاهلها معظم عبء المتأخرات            

فقدان دول منطقتنا الجغرافية حقها في التصويت ضمن إطارها يستبعدها من سيرورة اتخاذ                          

 .القرارات
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ولذا يتعيَّن  . قارها إلى المشيئة السياسية    وال يعزى تأخر هذه الدول في تسديد اشتراآاتها إلى افت              -٥

علينا العمل على نحو خالق إليجاد وسائل يتسنى بها االستمرار على تأدية اشتراآاتنا، لكن في                    

ونود هنا أن نشير إلى ارتياحنا لما أعلنه المدير العام بهذا الشأن في                       . حدود إمكانياتنا المالية   

 تشرين    ٢٩ بتاريخ        C-9/DG.8(دورته الحالية        البيان الذي أدلى به أمام المؤتمر في                            

 ).٢٠٠٤نوفمبر /الثاني

وبالنيابة عن مجموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبي، أستجيز طلب إدراج بيان المبادئ هذا في               -٦

 .محاضر المؤتمر، وتوزيعه باعتباره وثيقة من وثائقه
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