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.دي ألبا السيد :الرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    )املكسيك(.
 .١٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  

 بيانات افتتاحية
تبدأ اللجنـة   ، هذا الصباح ): سبانيةتكلم باإل (الرئيس   
مناقشـتها العامـة    ، طبقا لربنامج عملها وجدوهلا الزمين    ، األوىل

. بشــأن مجيــع بنــود نــزع الســالح واألمــن الــدويل ذات الصــلة 
ــل أن أعطــي  ــة   وقب ــتكلم األول يف املناقشــة العام ــة للم ،  الكلم

 . ببيان خمتصر بصفيت رئيسا للجنةسأديل
، أود أن أبدأ بتوجيه الشكر لكم مجيعا علـى تأييـدكم      

وهـي جلنـة   . الذي مكنين مـن قبـول رئاسـة هـذه اللجنـة اهلامـة            
 عــن طريــق بعــض أبــرز دبلوماســييها -كرســت هلــا املكســيك 

ونتوقـع منـها أن حتقـق نتـائج         ،  جهـدا كـبريا    -وأكثرهم تفانيا   
حيـث تطـرح حتـديات      ، إن احلالة الدولية املعقدة جـدا     و. هامة

جتعلنــا نــدرك احلاجــة املاســة إىل    ، جديــدة وأخطــارا جديــدة  
إحراز تقدم بشأن عدد كبري من مسائل نزع السـالح واألمـن            

 .الدويل املعلقة
ــى أن حتــدد وســائل حمــددة      ــة األوىل عل وأحــث اللجن

، نبيلــة الــيت كرســنا أنفســنا هلــا    يــق األهــداف ال وعمليــة لتحق

يصــح أن نقصــر أنفســنا علــى جمــرد تكــرار األقــوال ذات  ال إذ
، إن إزالـــة أســـلحة الـــدمار الشـــامل. القيمـــة العمليـــة الضـــئيلة

ــع     ــارها ومنـ ــة ووقـــف انتشـ ــلحة النوويـ ــة األسـ ــفة خاصـ وبصـ
 االجتـار  د مـن حصول اإلرهابيني عليهـا أو اسـتعماهلم هلـا واحلـ          

بعــض ، شــروع باألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة  غــري امل
 .املهام امللحة اليت يتوجب على اللجنة القيام هبا

 عاما منذ اعتماد اجلمعيـة العامـة أول         ٥٨لقد انقضى    
قرار هلا يدعو إىل إزالة األسلحة النوويـة وسـائر األسـلحة الـيت              

زلنــا جنــد  مــا، ومــع ذلــك. ميكــن أن تســتخدم للــدمار الشــامل
ــ ــذه   أنفسـ ــر بعشـــرات األلـــوف مـــن هـ ــامل يزخـ ــوم يف عـ نا اليـ

زال البعض فيـه يعتـرب هـذه األسـلحة      األسلحة ـ بل يف عامل ما 
وممـا يزيـد الطـني بلـة أن خمـاطر االنتشـار زادت              . خيارا ناجعـا  

ــة املاضــية     ــى مــدى الســنوات القليل ــادة كــبرية عل واقصــد . زي
د أن بــ وال. االنتشــار األفقــي واالنتشــار الرأســي علــى الســواء 

نعترف اعترافا كامال بالعواقب الوخيمة جدا السـتخدام هـذه          
 سـواء يف احلـرب بـني        -األسلحة على السلم واألمن الدوليني      

دعونــا نقــوي توافــق  . الــدول أو علــى أيــدي جمموعــة إرهابيــة 
 .آرائنا الشامل تقريبا على اإلزالة الكاملة هلذه األسلحة
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ــرف أيضــا   ــا نعت ــول األمــني   ، دعون ــى حــد ق ــام عل الع
 بأنه ، سبتمرب/ أيلول٢١كويف عنان بتاريخ 

ــالح   ] و[�   ــزع الســ ــدات نــ ــة معاهــ بتقويــ
ــذها ــالتحقق   ، وتنفي ــة ب ــا املتعلق ــك أحكامه ــا يف ذل ، مب

ســـيمكننا أن نـــدافع حبـــق عـــن أنفســـنا ضـــد انتشـــار  
 �واحتمـــال اســـتخدامها ، دمار الشـــاملأســـلحة الـــ 
A/59/PV.3) ، ٤ص( 

وتلـك الـدعوة ذات     ، انونودعا إىل احتـرام وتعزيـز سـيادة القـ         
 .أمهية خاصة بالنسبة لعمل اللجنة األوىل

إن االعتــراف بااللتزامــات املتعهــد هبــا يف جمــايل نــزع    
ــد األســلحة   ــل كــل شــيء -الســالح وحتدي ــاء هبــا   وقب  - الوف

غىن عنه لتنفيذ املبادرات الـيت مـن شـأهنا متكيننـا مـن الوفـاء                 ال
ــدة   ــام الصــعبة اجلدي ــة وجــدواها  وشــرعية أنشــطة . بامله  اللجن

يرتبطان ارتباطا مباشرا بقـدرتنا علـى تعزيـز الشـفافية وضـمان             
ــدعم     ــز املســاءلة وتشــجيع التفــاهم وال ــذ االتفاقــات وتعزي تنفي

وعـالوة علـى ذلـك يـتعني علينـا أن نتـذكر دائمـا               . اجلماهريي
ــزع      ــدات نـ ــاق ومعاهـ ــة يف امليثـ ــايري املكرسـ ــادئ واملعـ أن املبـ

ينبغـي أن تطبـق تطبيقـا شـامال دون     السالح املتعددة األطراف    
 .ازدواجية يف املعايري ودون انتقائية

إن التحــديات الــيت ســنواجهها ســتخترب قــدرة شــبكة    
املؤسســات الــيت تتــألف منــها مجيعــا اآلليــة املتعــددة األطــراف   

متـر  ، مـن قبيـل املفارقـات     ، لرتع السالح وحتديد األسلحة الـيت     
ة األمـم املتحــدة لــرتع  فمــا فتئـت هيئــ . بأزمـة منــذ فتـرة طويلــة  

السالح عاجزة عن التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن املسـائل           
وهـذا العـام مل تسـتطع حـىت االتفـاق علـى جـدول               . املضمونية
ومـــؤمتر نـــزع الســـالح اختـــتم مـــؤخراً دورتـــه لعـــام  . أعمـــال
وهــــي حالــــة ،  دون االتفــــاق بشــــأن برنــــامج عملــــه٢٠٠٤

 .ع سنوات املاضيةتكررت العام تلو اآلخر على مدى السب

، يتوجــب علــى اللجنــة األوىل، ويف ضــوء هــذه احلالــة 
أن تؤكـد   ، مستغلة عضويتها العاملية الشاملة وواليتها العريضـة      

 املسـائل   من جديد على احلاجـة املاسـة إىل إحـراز تقـدم بشـأن             
ــة مــن   وقبــل كــل شــيء ، املضــمونية ــادرات معين  أن تطــرح مب

 .يع الدولشأهنا النهوض باملصاحل األمنية جلم
دعونا نبدأ مبواءمة أسـاليب عملنـا وهتيئـة بيئـة تسـاعد              

ــة وجــود النظــام     علــى احلــوار والتعــاون دون أن ننســى أن عل
املتعــدد األطــراف هــي بنــاء ومحايــة بيئــة عامليــة سياســية تضــع   
املعايري وتويل األمهية القصوى للمصاحل املشتركة القائمـة علـى          

ه لضـمان السـلم واألمـن       فكرة أن العمـل اجلمـاعي ال غـىن عنـ          
 .الدوليني، وخصوصا يف هذا العامل املعومل

مقتنــع بأننــا إذا اخنرطنــا يف التنفيــذ  ، مــن جــانيب، وأنــا 
ــة  ــاءة  ، التــدرجيي إلصــالحات معين ــة بن ــة بيئ ــا يف هتيئ وإذا جنحن

عندئذ سننجح يف معاجلة مجيع املسائل املعقـدة       ، على حنو أكرب  
هـــذه هـــي . از تقـــدموســـنتمكن مـــن إحـــر، املعروضـــة علينـــا

ــة      ــالنظر إىل اخلطــر الكــبري الكــامن يف البيئ ــة ب مســؤولية تارخيي
 . الدولية احلالية

أود أن أعرب عـن     ، وقبل أن نواصل عملنا هذا الصباح      
ارتيــاحي الكــبري إذ أنــين أمتتــع بــدعم امــرأة مــن الكــارييب هــي   

إن الســيدة شــرييل ســتويت ليســت أول امــرأة     . أمينــة اللجنــة 
 املنصب فحسب، بـل هـي أيضـا خـبرية معروفـة             جتلس يف هذا  

ومســـاعدهتا . وهلـــا مكانتـــها الرفيعـــة يف جمـــال نـــزع الســـالح 
 .ستكون بالغة األمهية لعملنا

واآلن يشرفين أن أعطي الكلمة للسيد نوبوياسـو آيب،      
لــإلدالء ببيــان   ، وكيــل األمــني العــام لشــؤون نــزع الســالح     

 . افتتاحي
) لشؤون نزع السالح  وكيل األمني العام    (السيد آيب    

أرحب هبذه الفرصة الـيت أتيحـت يل لكـي          ): سبانيةتكلم باإل (
ــة  ــهم أصــدقاء وزمــالء   ، أخاطــب أعضــاء اللجن والكــثريون من
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يف الوقــت الــذي تبــدأ اللجنــة عملــها بشــأن ، لســنوات عديــدة
وأود أن أهنـــئ الـــرئيس باختيـــاره . جـــدول أعماهلـــا الصـــعب

ضـاء املكتـب وأتعهـد      كما أهنـئ سـائر أع     . لقيادة عمل اللجنة  
ــزع الســالح    ــدعم الكامــل مــن إدارة شــؤون ن وحنــن . هلــم بال

نتطلــع إىل مســاعدهتم يف جهــودهم لضــمان أن تكــون هــذه      
 .الدورة دورة مثمرة

منــذ ســنوات عديــدة وصــف األمــني العــام األســبق        
مهرشولد قرارات اجلمعية العامـة خبصـوص نـزع السـالح            داغ

ــات   ــا نباتـ ــة التحمـــ �بأهنـ ــرة قويـ ــم  �لمعّمـ ــة األمـ  يف منظومـ
وهـي  ، فهي معّمرة ألهنـا تعـاود الظهـور يف كـل سـنة            . املتحدة

قوية التحمل بسـبب قـدرهتا الثابتـة علـى احليـاة يف ظـل بيئـات                 
تسـاهم  ، وإن كانـت غـري ملزمـة      ، وهذه القرارات . صعبة جداً 

يف عمليــة أوســع تتمثــل يف وضــع معــايري ترشــد ســلوك الــدول 
حتـدد أهـدافاً هامـة ينبغـي        ، انيف بعض األحيـ   ، وهي. األعضاء

ويف بعـــض احلـــاالت تطـــرح مبـــادرات  . الســـعي إىل حتقيقهـــا
مثـل  ، إلعالم الرأي العام ببعض أبعاد السـلم واألمـن الـدوليني          

اإلبــالغ باإلحصــائيات املتعلقــة باألســلحة التقليديــة واإلنفــاق   
 . العسكري

 )تكلم باالنكليزية(
الوحيـدة  ومن الواضـح أن هـذه اللجنـة ليسـت اجلهـة              

. املسؤولة عن تقدمي حلول جلميع التحـديات األمنيـة يف العـامل           
علـى أفضـل حنـو      ، بيد أهنا مسؤولة مسؤولية رمسيـة عـن القيـام         

ــن ــا إىل    ، ممكـ ــاء معـ ــعى األعضـ ــيت يسـ ــداف الـ ــيح األهـ بتوضـ
ــا ــا    ، حتقيقه ــة ملموســة لتحقيقه ــدابري عملي ــى ت ، واإلصــرار عل

 وحتديـــد احلاجـــة ،احلـــني واآلخـــروتقيـــيم التقـــدم احملـــرز بـــني 
ــودة     إىل ــري موجـ ــايري غـ ــذه املعـ ــدة إذا كانـــت هـ ــايري جديـ معـ

وضمان أن تكـون إجـراءات اللجنـة كافيـة للقيـام بتلـك               حاليا
 .املهام

ويشهد على أمهية عمل اللجنة األوىل احلضور الكـبري          
ــدائم مــن      ــة واالهتمــام ال ــا اليــوم مــن جانــب الوفــود الوطني هن

 ومــا كــان مــن املمكــن أن   .جانــب جمموعــات اجملتمــع املــدين  
يلمس األعضاء كل هذا االهتمـام لـو كـان عملـهم قـد سـقط                

وهو خطر يتوجـب علـى اللجنـة        ، ية فارغة سيف إجراءات طقو  
ــه  ــة . دومــا أن حتــرص علــى جتنب ــا واثــق بــأن اللجن ــادة ، وأن بقي

 .ستنجح مرة أخرى يف جتنب ذلك اخلطر، الرئيس
لجنـة هـو   ورمبا يكون أكرب حتـٍد يواجـه هـذه الـدورة ل           

ما إذا كانت ستستطيع التوفيق بني هـدفني متنافسـني يف كـثري             
ــان  ــة . مــن األحي ــة أن تكــون   ، فمــن ناحي ــى اللجن يتوجــب عل

واقعيــة ـ ســواء يف اختيارهــا لألهــداف أو اختيارهــا لوســائل       
كذلك يتوجب على اللجنـة أن تتكيـف   . حتقيق هذه األهداف 

ــة األ. مــع الواقــع العــاملي املــتغري  ينبغــي أن ، خــرىومــن الناحي
التزامـات عميقـة مببـادئ أساسـية     تـدرك أن أعماهلـا تسـتند إىل    

بصــفة ، مبــا يف ذلــك، ختضــع إلعــادة التفــاوض يف كــل عــام ال
وأعتقـد  . مقاصد ومبـادئ ميثـاق األمـم املتحـدة        ، أساسية متاما 

أنه من املمكن للجنة فعال أن جتري مداوالهتا وتعتمـد قراراهتـا            
وهـذا  . يما بني هذين املطلـبني امللحـني      على حنو حيقق التوفيق ف    

 ألن استكشـاف    -أمر ليس ممكنا فقط بل هو ضروري أيضـاً          
وتنفيذ التدابري العملية مها اجلسر الذي ينبغي أن نعربه لتحقيق          

 .أهدافنا املشتركة
ــاد ومناســب يف الوقــت ذاتــه    ســتنظر ، وكمــا هــو معت

لحة اللجنة مرة أخـرى يف عـدة مشـاريع قـرارات تتنـاول األسـ              
. ع أســـلحة الـــدمار الشـــامل فتكـــاالنوويـــة، وهـــي أكثـــر مجيـــ

ينبغي أن يشعر األعضاء بالراحة إزاء عـدم اسـتعمال هـذه             وال
، إذ أن اسـتعماهلا ولـو مـرة واحـدة           ١٩٤٥األسلحة منـذ عـام      

ــان الســلم واألمــن      ــوف، وهــدم بني ــاة األل ــل بتقــويض حي كفي
لراحــة  اىلإكــذلك ال ينبغــي للجنــة أن تــركن . الــدويل بأســره

وحتســـب أن معاهـــدة عـــدم انتشـــار األســـلحة النوويـــة، وقـــد  
، ستكفي وحـدها    ١٩٩٥عام  مسمى يف   غري  مددت إىل أجل    
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ــع   املشــاكل املتصــلة بتحقيــق أهــدافها يف جمــال عــدم    حلــل مجي
 اللجنــة مــداوالتكــون توآمــل أن . االنتشــار ونــزع الســالح 

إىل معــربة عــن احلقيقــة األساســية أال وهــي ضــرورة الســعي       
حبيــث معــا يف آن واحــد يــق عــدم االنتشــار ونــزع الســالح حتق

هـذه املسـألة    بشـأن   وكلما اتسع االتفـاق     . يعزز أحدمها اآلخر  
زادت فرصـــة التوصـــل إىل اتفـــاق واســـع النطـــاق األساســـية، 

علــى املعروضـة  مبـادرات األسـلحة النوويــة ذات الصـلة    بشـأن  
 . اللجنة

 الـرغم   واألسلحة البيولوجيـة والكيميائيـة أيضـاً، علـى         
مــن أهنــا حمرمــة قانونــاً مبقتضــى معاهــدات متعــددة األطــراف،   
ستظل موضوعاً هامـاً يف جـدول األعمـال، ويرجـع ذلـك، يف              
مجلة أمور، إىل أن آثارها واسعة النطاق وعشـوائية، خصوصـاً           

ــا هــي حتقيــق   . علــى املــدنيني العــزل  ــة حقــاً هن واملهمــة املطلوب
 . االمتثال هلاعاملية هذه املعاهدات تدرجيياً وضمان 

واألســلحة التقليديــة، مبــا يف ذلــك األســلحة الصــغرية    
واألسلحة اخلفيفة، وإن كانت ال تبـدو مرعبـة بـنفس الدرجـة             

 ال تـزال تقتـل يف كـل         -اليت تبدو هبـا أسـلحة الـدمار الشـامل           
عام األلوف املؤلفة مـن النـاس مـن العسـكريني واملـدنيني علـى              

ــلحة أو  . الســـواء ــة غـــري  إن بيـــع هـــذه األسـ ــتعماهلا بطريقـ اسـ
ــس        ــذي فرضــه جمل ــاذ احلظــر ال ــئ جيهــض إنف ــا فت مشــروعة م

ــة وزادهتــا ضــراوة    . األمــن وهــي قــد أطالــت الصــراعات املدني
ــة، علــى      ــة ومــن الدرجــة الثالث ــة، ثانوي ــار رهيب وكانــت هلــا آث

ويسـعدين أن   . التنمية االقتصادية واالجتماعية والتجارة والبيئة    
ــذه امل    ــاول ه ــدأت تتن ــة ب ــداوالت   اللجن ــع إىل امل ســائل، وأتطل

 . القادمة
إن إدارة شؤون نزع السالح ما فتئت تساعد العديـد           

. مــن الــدول األعضــاء، يف عملــها داخــل اللجنــة وخارجهــا      
كــذلك نســعى إىل مســـاعدة اجلهــود املبذولـــة علــى الصـــعيد     

يف أمريكـا   : اإلقليمي عن طريق عمل مراكزنا اإلقليمية الثالثـة       

الكـــارييب، ويف أفريقيـــا، ويف آســـيا واحملـــيط الالتينيـــة والبحـــر 
وسوف أتشاور مع وفود عديـدة يف األسـابيع القادمـة       . اهلادئ

ــيت تواجــه هــذه املراكــز     ــة الصــعبة ال  - حــول التحــديات املالي
وبصـــفة خاصـــة احلالـــة الصـــعبة جـــداً الـــيت يواجههـــا املركـــز   

 وآمــل أن تتــاح الفرصــة ملــديري -اإلقليمــي يف لــومي، توغــو 
 .  الثالثة للتكلم أمام اللجنة أثناء املناقشة املواضيعيةاملراكز

وإذا كان العمل الذي ينتظر اللجنة سيكون يف بعـض           
األحيان صعباً، فإنين آمل أن تكون روح التعاون املتبـادل هـي            

ــهمها الرئيســي  ــوا     . مل ــة، أرجــو أن تقبل ــادة أعضــاء اللجن الس
 . أطيب متنيايت بدورة مثمرة

أشكر وكيل األمني العـام     ): سبانيةتكلم باإل (الرئيس   
السيد آيب على بيانه اهلام، وعلى العبارات الرقيقة اليت وجههـا         

ســبانية إىل أعضــاء مكتــب اللجنــة ـ وعلــى اســتعماله اللغــة اإل    
ــرئيس مــن خــالل       ــه ســيدعم عمــل ال وأستشــف مــن ذلــك أن

وأعلــم أن بوســعي أن أعــول علــى دعمــه     . االتصــال املباشــر 
 . املستمر
  من جدول األعمال٧٢ إىل ٥٧البنود 

املناقشــة العامــة جلميــع بنــود جــدول أعمــال نــزع الســالح   
 واألمن الدويل 

قبـــل أن أبـــدأ املناقشـــة ): ســـبانيةتكلـــم باإل(الـــرئيس  
 مـن النظـام الـداخلي       ١١٠أود أن أذكر الوفود باملـادة       ، العامة
 ة العامة اليت تنص على أنيللجمع

 ألعضـاء مكتـب     يتوىل التعبري عن التهاين    ال�  
 -أي جلنة رئيسـية إال رئيسـها يف الـدورة السـابقة أو              

وذلــك بعــد  ،  أحــد أعضــاء وفــده  -يف حالــة غيابــه  
ــة       ــب اللجن ــع أعضــاء مكت ــن انتخــاب مجي ــهاء م االنت

 .�املعنية
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 أن أشـــكر الســـفري يـــارمو وأود، بالفعـــلذلـــك وقـــد حـــدث 
ىل إ وإيلّدا على العبارات الرقيقة الـيت وجههـا        نلنساريفا ممثل ف  

 .سائر أعضاء املكتب
ــة  أأود أن   ــذه الفرصـ ــنم هـ ــاغتـ ــكر أيضـ ــه الشـ  لتوجيـ
لســفري ســاريفا علــى جهــوده إىل ا، نيابــة عــن اللجنــة، اخلــالص

 يف الدورة الثامنة واخلمسـني للجمعيـة        اللجنةوتفانيه يف رئاسة    
 . عن نتائج مشجعة جداأسفرتاليت ، العامة

 خـالل   ،قترحـت  ا نينأر األعضـاء بـ    ذكِّـ أ أن أود أيضاً و 
الوفود بياناهتـا   أن تقصر   ، اجللسة التنظيمية يف األسبوع املاضي    

وعلـى عشـر   ، عندما تتكلم بصفتها الوطنيـة ، على مخس دقائق  
 .عندما تتكلم نيابة عن جمموعة من الدول، دقائق

ــا  وإذا  ــا التزمن  ةمهــا ملزمــ  وأوال-هبــاتني القاعــدتني   م
الحقـــا نســـتخدمه  أن ســـنوفر وقتـــا ميكـــن - ة طوعيـــةوالثانيــ 

 .بتكريسه للمناقشات التفاعلية واجللسات املواضيعية
ن إ): ســبانيةباإلتكلــم () املكســيك(الســيد بريوغــا   

الصـــلة بـــني نـــزع الســـالح واالســـتراتيجية الدوليـــة ملكافحـــة   
تعـددة  املعـاين منـه آليـة نـزع السـالح           ت والشلل الذي    اإلرهاب

 ملـا هلمـا مـن       ،األطراف أهم بعـدين يف السـياق الـدويل الـراهن          
. األوىلثر هام ومباشر على مـداوالتنا يف هـذه الـدورة للجنـة       أ

علـى مـدى السـنوات      ، اإلرهاب احلرب على    أنومن الواضح   
لــه مثيــل جبــدول   املاضــية ارتبطــت علــى حنــو مل يســبقالــثالث

ــدم اال   ــلحة وعـ ــد األسـ ــزع الســـالح وحتديـ ــال نـ ــارأعمـ ، نتشـ
وبشـكل أكثـر    ، لوبصفة خاصة يف جمال أسلحة الدمار الشـام       

وكيـل  مـن فـوره     واتساقا مع ما قالـه      . حتديدا يف اجملال النووي   
اختـاذ   إىل تـدفعنا هـذه الديناميـة        أنال ينبغي   ، يبآ ،األمني العام 

 .بني أهدافنا يف كل جمال من هذه اجملاالتزائف خيار 
رار ـــ ن قبـل اعتمـاد ق     ـــ ثناء اجللسة العلنية جمللس األم    أو 

ن الوقــت إقيــل ) S/PV.4950انظــر  ()٢٠٠٤ (١٥٤٠لــس اجمل
 وعـزم ملنـع     يـة تضـافر وفعال  باجملتمع الدويل   لكي يعمل   قد حان   

ســلحة أول مــن احلصــول علــى د الفاعلــة مــن غــري الــاألطــراف
كثـــر الســـبل فاعليـــة أن إوقالـــت املكســـيك . شـــاملالدمار الـــ

 إزالتــها إىل ملواجهــة خطــر هــذه األســلحة هــو املضــي   ودوامــاً
ــة ــق ا الكامل جيــري التفــاوض  تفاقــات لــرتع الســالح   عــن طري

 .عليها على حنو متعدد األطراف
ــك   ــع ذلـ ــة    ، ومـ ــة ملكافحـ ــتراتيجية الدوليـ ــل االسـ متيـ
 أهـداف ىل التركيز على عدم االنتشار على حساب        إ اإلرهاب

وبصــفة خاصــة التزامــات الــدول النوويــة يف     ، نــزع الســالح 
نالحــظ زيــادة يف ، ذلــكوعــالوة علــى . ميــدان نــزع الســالح

 كوك التوضـــيحية غـــري امللزمـــة قانونـــاً صـــدد املبـــادرات والعـــ
الــيت و ،واملتفــاوض عليهــا مــن جانــب عــدد حمــدود مــن الــدول
 -ليهـا  إتعرض بعد ذلك على بـاقي اجملتمـع الـدويل لالنضـمام        

إقامـة  ن  أاملكسـيك   ترى  ، وهنا. ثرائهايه فرصة إل  أولكن دون   
كثـر  أ اًغغري متييـزي لعـدم االنتشـار يتطلـب صـي          حقيقي و نظام  

عامليــــة مشــــوال تســــفر عــــن نتــــائج أفضــــل وذلــــك بضــــمان  
 .االقتراحات

ــة  أاملكســــيك تــــرى و  ــتراتيجية مكافحــ ــاح اســ ن جنــ
ــاب، ــث   اإلره ــن حي ــة أســلحة صــلتها م ــدمار الشــامل  جبه  ال
ــاء بأهــداف نــزع الســالح   ة،اخلطــري وهبــذا .  يعتمــد علــى الوف

 يف كــل مــن اجملــالني األهــداف تكــون أنالســبيل وحــده ميكــن 
 .  يف اجملال اآلخرلألهدافة حقا متمم

 هبـذين    وترتبط ارتباطـاً متزايـداً     ومثة نقطة اتصال هامة    
اجملالني تكمن يف تعزيز ثقافة السـالم وعـدم العنـف عـن طـرق               

مــن ذلــك و .نــزع الســالح وعــدم االنتشــار يف جمــال التثقيــف 
ــل أن جي هنأشــ ــال  ع ــوم وأجي ــواطين الي ــى وعــى   م  املســتقبل عل

األســلحة تشــكلها  واملخــاطر الــيت  العــاملالتســلح يفبتكــاليف 
 ة نـزع السـالح املتعـدد   ةتعـاين آليـ   ، غضـون ذلـك    يفو. النووية

 . يف أربع جبهاتاألقل على - من الشلل األطراف
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بعـد سـبع سـنوات      ، زال مؤمتر نـزع السـالح       ما ،أوالً 
قـــد و. عـــن البـــدء يف عملـــه املضـــموين عـــاجزاً، مـــن الركـــود

 لفكـرة   ،ها مـؤمتر نـزع السـالح       رئاست أثناء ،املكسيكروجت  
بيـد   ،ط اتفاقا نقإىل إجياد عقد جلسات عامة غري رمسية سعياً     

،  وباملثــل.عــدم االتفــاق هــذا  علــى مل نــتمكن مــن التغلــبأننــا
زالت هيئة نزع السالح عاجزة عن اعتمـاد برنـامج عملـها             ما

 .٢٠٠٤لعام 
 عجزت اللجنة التحضريية للمـؤمتر االستعراضـي      ،ثانياً 
ــة عــن تقــدمي  األســلحة معاهــدة عــدم انتشــار  افألطــر  النووي

وحـىت   .٢٠٠٥توصيات مضمونية للمؤمتر االستعراضـي لعـام        
تجـارب النوويـة    للر الشـامل    ظـ وقتنا هذا مل تدخل معاهـدة احل      

 تنـتج وتـدخل التحسـينات       األسلحةزالت   وما،  النفاذ يز ح إىل
ــا ــدة   ،عليهـ ــداءات العديـ ــن النـ ــرغم مـ ــى الـ وقـــف أي إىل  علـ
 . النوويةلألسلحةداث استح

 ف إلغـــاء معاهـــدة القـــذائف املضـــادة للقـــذائ    ،ثالثـــاً 
مضــادة للقــذائف يف   دفاعيــة وطنيــةبــرامجومتابعــة  ،التســيارية

وكـــذلك البحـــث علنـــا عـــن تكنولوجيـــا ، مســـرح العمليـــات
 جديـدة ميكـن وزعهـا واسـتعماهلا يف الفضـاء            وأسـلحة جديدة  
 بعيـد  هـذا اجملـال      كل هذا جيعل تنفيذ االتفاقـات يف      ، اخلارجي
 يف إضــافية ختفيضــات إجــراء ويقضــى علــى احتمــاالت  املنــال

 . النووية االستراتيجية والتكتيكيةاألسلحة
نتـــاج إزالـــت اتفاقيـــة حظـــر اســـتحداث و  مـــا،رابعـــاً 

ــديس  ــلحةوتكـ ــة لو البكتريواألسـ ــة(جيـ ــمية ) البيولوجيـ والسـ
 حتقــق تضــمن تنفيــذها  آليــة إىلوتــدمري تلــك األســلحة تفتقــر  

ــلا ــر، لكام ــد يف الســياق احلــايل   األم ــذي يع ــاالً ال   خطــرياًإغف
 .جداً

 يلـزم إعـادة التأكيـد       نـه أيرى وفدى   ، ويف هذا الصدد   
نــزع الســالح يف نظــام األمــن  يؤديــه  علــى الــدور اهلــام الــذي 

 املتخــذة علــى حنــو تااللتزامــاتنفيــذ يصــبح ، وهنــا. اجلمــاعي

ؤيــد فضــل ســبيل لتفــادي ظهــور مــذاهب ت أ األطــرافمتعــدد 
وهلــذا .  الوقائيــةباألعمــالالقــرارات االنفراديــة ومــا يســمى    

ــع   ، الســبب ــدعو املكســيك مجي ــرافت ــدم  األط ــدة ع  يف معاه
يف االشـتراك   اللتزاماهتـا و  إىل االمتثـال    انتشار األسلحة النوويـة     

مــايو القــادم /املــؤمتر االستعراضــي الــذي ســيعقد يف شــهر أيــار 
ــاءة  ــروح بن ــذلك تعيــ ، ب ــد علــى  دوب ــةن أ التأكي  األســلحة إزال

 .النووية هي أفضل ضمان ضد خماطر االنتشار
 -كـو   ل يف معاهدة تالتيلو   األطرافد من الدول    يتأيبو 

 النوويـة يف منطقـة   األسـلحة  أول منطقة خالية مـن       تنشأأاليت  
، ٢٠٠٥ يف مـؤمتر عـام       وكإسهام -عالية   ذات كثافة سكانية  

الــدول  املكســيك تعــرض استضــافة مــؤمتر أن أعلــن أن ينيســر
 منـــاطق خاليـــة مـــن املتعلقـــة بإنشـــاءاألطـــراف يف املعاهـــدات 

 لتشـــجيع حتســـني ، النوويـــة والـــدول املوقعـــة عليهـــااألســـلحة
  القانونيـة قيق لألنظمـة دالتنسيق فيما بينها وضمان االحتـرام الـ      

ــيت  ــأهتاال ــاطق وتأي أنش ــذه املن ــ ه ــاءد ي ــن   إنش ــة م ــاطق خالي  من
 .عامل من الأخرى النووية يف مناطق األسلحة
بيئــة دوليــة بتهيئــة تطالــب جمتمعاتنــا علــى حنــو متزايــد  
ــا  يف جمــال الدبلوماســية  فوريــاًوهــذا يتطلــب عمــالً ، أكثــر أمن

وكــذلك ينبغــي أن ، إن املشــاكل واضــحة. تعــددة األطــرافامل
أجنـع  بد أن نعترف بأن نزع السالح       وال. حبلهاااللتزام   يكون

املتعلقــة فكــار ألســتناقش االوضــوح وبــنفس . النتشــارتريــاق ل
 .هبااملتعهد ضمان تنفيذ االلتزامات ب

 وهــو أول بيـان يــديل بــه  ،وقبـل أن أختــتم هـذا البيــان   
 علـــى هتيئـــة منـــاخ ،كم ســـيديث أود أن أحـــ،وفـــد املكســـيك

ــاالت       ــاون يف اجملـ ــوار والتعـ ــى احلـ ــرب علـ ــكل أكـ ــاعد بشـ يسـ
وجهودنـا خـالل هـذه      . احلساسة لرتع السالح واألمن الدويل    

بغـــي أن توجـــه إىل تنشـــيط دور اجلمعيـــة العامـــة يف الــدورة ين 
 . صون السلم واألمن الدوليني
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ــيد  ــدا( ماكدونالـــــــد ةالســـــ ــ() نيوزيلنـــــ  تتكلمـــــ
تترأســون  ، ســيدي الــرئيس ، يســرنا أن نــراكم ): نكليزيــةباال

كـبريتني  نكم جتلبون خربة فنيـة وجتربـة        إ. أعمال اللجنة األوىل  
دون هذه اللجنـة    وحنن واثقون بأنكم سوف تقو    ، هلذا املنصب 

 . إىل نتيجة مثمرة
يف هذا الوقت الـذي جيـد األمـني العـام نفسـه أنـه مـن             

ــانون    ويف ، الضــروري أن يعــرب عــن شــواغله بشــأن ســيادة الق
شـامل  الدمار  الـ أسـلحة   وقوع  واجه فيه احتمال    نالوقت الذي   

أكثر مـن أي    املهم  من  ،  من غري الدول    فاعلة يف أيدي أطراف  
ة ى العمل صوب إبـرام اتفاقـات معـزز        علنتفق  وقت مضى أن    

للتحقق تتسـم   متعددة األطراف وملزمة قانونا تتضمن أحكاما       
بــالقوة الالزمــة لتــوفري الثقــة الــيت تســمح لنــا يف هنايــة املطــاف   

امـــل الك - ونـــزع الســـالح. بإزالـــة أســـلحة الـــدمار الشـــامل
.  يظل هدف نيوزيلنـدا    -  فيه ةوالقابل للتحقق والذي ال رجع    

لصدد تعتز نيوزيلندا بالعمل مـن أجـل نـزع السـالح      ويف هذا ا  
 . النووي مع سائر األعضاء يف ائتالف برنامج العمل اجلديد

جيــري تركيــز الكــثري مــن الطاقــة  ، ويف الوقــت احلــايل 
وهــذه املبــادرات . الدوليــة علــى شــىت مبــادرات عــدم االنتشــار

، تســهم بكــل تأكيــد يف كــبح انتشــار أســلحة الــدمار الشــامل 
العـام املاضـي دعمهـا باإلسـهام        خـالل   نيوزيلنـدا   هرت  وقد أظ 

لنـــدي للشـــراكة العامليــة ملكافحـــة انتشـــار  يمبليــون دوالر نيوز 
 يوهــ،  التابعــة جملموعــة الثمــاينأســلحة ومــواد الــدمار الشــامل

 علـى    حقيقيـاً  برنامج عملي يتناول املشاكل اليت تشكل خطـراً       
بـادرة  املردة يف    وبتأييـد بيـان مبـادئ احلظـر الـوا          ؛األمن العـاملي  

 وباملشـاركة يف مبـادرات هتـدف إىل         ؛االنتشارملكافحة   يةاألمن
الـيت ميكـن أن تسـهم       األصـناف    علي   االستريادتشديد ضوابط   

مبـا يف ذلـك عـن طريـق تأييـد قـرار       ، يف أسلحة الدمار الشـامل    
ق يــبيــد أنــه مــن املهــم أال تع ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠جملــس األمــن 

أو التكنولوجيــا للبلــدان الــيت هــذه الضــوابط تــدفق املعلومــات  
وعـالوة علـى   . ميكن أن تـدلل علـى امتثاهلـا الكامـل للمعاهـدة           

أكادمييـة  مـن  مبشـاركة   ، مارس املاضي /ذلك قمنا يف شهر آذار    
أسـلحة الـدمار الشـامل    �بعنـوان  برعاية مؤمتر  ، السالم الدولية 
 .�أخطار متنوعة واستجابات مجاعية: واألمم املتحدة

ــك    ــري أن تلـ ــغـ ــة التـ ــطة العمليـ ــن  و،دابري واألنشـ لكـ
بـأي حـال مـن األحـوال        نعتربهـا   ال  بصفة أساسـية،    املخصصة  

صـكوك متعـددة األطـراف قويـة وفعالـة لـرتع        وضع   عن   بديال
 عــدم االنتشــارأكثــر إجــراءات وتــرى نيوزيلنــدا أن . الســالح
ــا أن نقــوم هبــا بشــكل مجــاعي  و فاعليــة، تتمثــل يف  ،الــيت ميكنن

ملعاهـدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة          ضمان حتسني االمتثال    
ــها  ــووي  ، بكــل جوانب ــق ، مبــا يف ذلــك نــزع الســالح الن وحتقي

لتجــارب النوويــة إىل حيــز   لدخــول معاهــدة احلظــر الشــامل    
ــاذ ــاوض بشــأن  ، النف ــرام والتف ــواد  لمعاهــدة إب ــاج امل وقــف إنت

أي معاهــدة متعــددة   ه لكــي تكــون   ونعتقــد أنــ  . االنشــطارية
ينبغي أن يتمثل أساسها يف آليـة       ، فعالةاألطراف لرتع السالح    

 .وشاملةقوية حتقق 
 ،هــذا العــام تبــدأ نيوزيلنــدا الســنة األوىل مــن واليتــها   

ــدهتا ســنتان  ــة حظــر األســلحة    ،وم ــذي ملنظم  يف اجمللــس التنفي
إن مصداقية نظـام التحقـق أساسـية لفاعليـة اتفاقيـة            . الكيميائية

ــة  ــلحة الكيميائيـ ــتويل اال ، األسـ ــدا سـ ــائل  ونيوزيلنـ ــام ملسـ هتمـ
التفتـــيش واحتمـــاالت التفتـــيش مواقـــع ار يـــمنهجيـــة اخت مثـــل

ــة التفتــيش     ــة واســتخدام آلي املتزايــد ملنشــآت اإلنتــاج الكيميائي
 .الفجائي
إن وكالــة الطاقــة الذريــة منظمــة أساســية يف ســياق       

وهـي تعمـل مـع الـدول األعضـاء حلمايـة            ، التحقق وبنـاء الثقـة    
وقــد كانــت  .فقــط الســلمية ضاوتــأمني املــواد النوويــة لألغــر 

 يف اًها عضــوصــففيهمــا نيوزيلنــدا بو عملــت الســنتان اللتــان  
ــة ســنتني صــعبتني     ــةلجملــس حمــافظي الوكال ــني  . لوكال ــن ب وم

تشــعر نيوزيلنــدا ، املســائل الصــعبة الــيت تناوهلــا اجمللــس مــؤخراً 
بالقلق إزاء الربنامج النووي اإليراين واملسائل املتصلة بـالتحقق         
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الربنـامج النـووي    السـياق يشـكل     ويف هذا    .ل معلقة اليت ال تزا  
هـذان املثـاالن يوضـحان      . للقلقأيضا مصدرا   لكوريا الشمالية   

 الفعــال األداءاألمهيــة األساســية لعمــل الوكالــة يف اإلســهام يف  
ــدا هت. لنظــام عــدم االنتشــار  ــونيوزيلن ــةئ املــدير العــام ن   للوكال

 .همعمليؤدون به األسلوب املهين الذي بوموظفيه 
ــدا أن تســجل شــكرها وتقــديرها   ، أخــرياً  تــود نيوزيلن

 الـذي تقـوم   ،للمنظمات غـري احلكوميـة علـى عملـها الـدؤوب       
تــدفق احلفــاظ علــى  يف ،بــه يف كــثري مــن األحيــان دون مقابــل

 وممارسـة   ،هـذه املسـائل   بشـأن   املـداوالت   ومواصلة  املعلومات  
الضغط على احلكومات مـن أجـل اختـاذ تـدابري عمليـة صـوب               

ولقد خصصت نيوزيلنـدا مسـامهة ماليـة سـنوية          . زع السالح ن
تنفيـذ توصـيات دراسـة      علـى   ملساعدة املنظمات غري احلكومية     

عــن التثقيــف يف جمــال نــزع الســالح وعــدم        األمــم املتحــدة 
 اليت كانت قـد عرضـت علـى اللجنـة يف         )A/57/124(االنتشار  

 مبـا    ومن احليوي أن يهـتم اجملتمـع املـدين املسـتنري           .٢٠٠٢عام  
 حنـن   شـيء كـل   فـرغم   . نفعله يف هذه القاعات املغلقـة للجنتنـا       

 . نتكلم عن كيفية حتديد وإزالة أسلحة ميكن أن تدمر العامل
يشرفين ): نكليزيةتكلم باال () هولندا(السيد ساندرز    

هذا البيان البلـدان    تؤيد  و، أن أتكلم نيابة عن االحتاد األورويب     
ــا   ــاد بلغاريــ ــدخول االحتــ ــحة لــ ــا وت،املرشــ ــا، ركيــ ، ورومانيــ

العضـوان يف   ،  رابطة التجـارة األوروبيـة احلـرة       وبلدا، وكرواتيا
وبلـــدان ، والنـــرويج، أيســـلندا املنطقـــة االقتصـــادية األوروبيـــة

  والبوســـنة واهلرســـك،،ألبانيـــاواالنتســـاب عمليـــة االســـتقرار 
ــدونيا اليوغوســالفية الســابقة   ــة مق ــل  ، ومجهوري وصــربيا واجلب

 . األسود
ــروح إصـــ   ــة األوىل وبـ ــيط اللجنـ ــريكز ،الح وتنشـ  سـ

ان علــى البعــد األمــين األوســع    يــاالحتــاد األورويب يف هــذا الب 
االحتـاد  وسيشـرح    .وعلى مسائل عدم االنتشار ونزع السالح     

ــاألورويب مو ــالل   قفـ ــرب خـ ــيل أكـ ــألة بتفصـ ــل مسـ ــأن كـ ه بشـ
 .املناقشات املواضيعية

االحتــاد مت توســيع ، مــايو هــذا العــام /أيــارشــهر ومنــذ  
 واتســـاع االحتـــاد . دولـــة عضـــوا٢٥ألورويب وأصـــبح يضـــم ا

ــق  األورويب  ــهم يف حتقيــ ــايســ ــع  هرفــ ــن مجيــ ــتقرار وأمــ  واســ
 مليـون نسـمة منـافع       ٤٥٠زهـاء   يتشـاطر   اآلن  فـ  - بينيواألور

الســوق الــداخلي والتقــارب املتزايــد يف وجهــات النظــر بشــأن  
ــة       ــة واألمنيـ ــة اخلارجيـ ــة والسياسـ ــؤون الداخليـ ــة والشـ العدالـ

ويف العـــام املاضـــي اعتمـــدت اســـتراتيجية أمنيـــة     . كةاملشـــتر
انتشـار أسـلحة   ملكافحـة  أوروبية واستراتيجية االحتاد األورويب    

يــــرى االحتــــاد ، ويف إطــــار اللجنــــة األوىل. الــــدمار الشــــامل
تعزيــز  توســع االحتــاد حــدث هــام، ألننــا نــرى أن  األورويب أن

 إجابـة   أفضـل  احلدود وفيما يتعلق جبميـع املشـاكل      عرب  التعاون  
 .ى التحديات اليت يواجهها العاملعل

مل تســلم مــن الصــراع املســلح أي منطقــة مــن منــاطق   
ومعظـــم هـــذه . العـــامل علـــى مـــدى الســـنوات العشـــر املاضـــية

بلـغ عـدد    و. فيمـا بينـها   الصراعات وقعت داخل الدول وليس      
 يف املائة من هـذا      ٩٠و،  املوتى يف احلروب أربعة ماليني نسمة     

لغ عدد النـازحني مـن ديـارهم أكثـر مـن           بو. نيالعدد من املدني  
تسـبب الفقـر    ، ويف بقاع عديـدة مـن العـامل       .  مليون نسمة  ١٨

ــاة ال توصـــف  ــرض يف معانـ ــة ، واملـ ــة ملحـ ــواغل أمنيـ . ويف شـ
مــن نصــف ســكان العــامل علــى أقــل مــن   أكثــر يعــيش ، واآلن
 أحـد أكثـر األوبئـة       امرض اإليدز حاليـ   وأصبح   .يورو يوميا  ٢
مـن  و. اجملتمعـات تـدمري   يسـهم يف    هو  لبشرية و  يف تاريخ ا   افتك

ــرعة وتتحـــول إىل    ــدة بسـ ــر األمـــراض اجلديـ املمكـــن أن تنتشـ
 ويف حـاالت عديـدة يعـزي الفشـل االقتصـادي            .أخطار عامليـة  

 .إىل املشاكل السياسية والصراع العنيف
تنفتح فيـه احلـدود علـى       مترابط  إن العامل املعاصر عامل      

 واالستثمار وتطور التكنولوجيـا   وتدفقات التجارة.حنو متزايد 
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لكــن .  للكــثريينوالرخــاءوانتشــار الدميقراطيــة جلبــت احلريــة  
هـذه التطـورات    فقـد وسـعت     . نتج عن هذا جانب سليب هـام      

املعاديـة مـن غـري الـدول أن        للجماعات  النطاق الذي ميكن فيه     
ويف هـــذا العـــامل . يف الشـــؤون الدوليـــة مهـــدد دورتضـــطلع بـــ

 علـى بنيـة أساسـية مترابطـة         ا كـبري  ا اعتماد  الذي يعتمد  ،املعومل
يف جمـــاالت النقـــل والطاقـــة واإلعـــالم والصـــحة وغريهـــا مـــن 

ــاالت ــزداد ، اجملـ ــات تـ ــات  اإلمكانيـ ــذه اجملموعـ ــتية هلـ اللوجسـ
 علــى الــتفكري االعــامل املعاصــر جيربنــا مجيعــو. إلحلــاق األضــرار

لــذلك لــدى الــتفكري يف   .  عــرب احلــدود وعــرب املســائل   اعامليــ
ات الـــيت ميكـــن أن نضــعها يف جمـــاالت األمـــن ونـــزع  السياســ 

. ا أيضـ  ا عريضـ  ا، ينبغي أن نتوخى هنج    السالح وعدم االنتشار  
 نستشــعرها علــى الصــعيد  أود أن أتنــاول األخطــار الــيتلــذلك

 ميكننا أن نتشاطرها مجيعـا       العاملي واألهداف االستراتيجية اليت   
تصـــل  ومـــاذا يعنيـــه كـــل هـــذا فيمـــا ي،جملاهبـــة هـــذه األخطـــار
 . العامةبقرارات وضع السياسة

بيئتنــا األمنيــة الــيت تواجــه مــا هــي األخطــار األساســية  
إن االحتاد األورويب قد وضع يـده علـى         ؟ كان موقع بلداننا   أيا

كثـر مـن أي     أمع بعض   مخسة أخطار متيل إىل التداخل بعضها       
 .وقت مضى

 إن انتشــار أســلحة الــدمار الشــامل أكــرب خطــر   ،أوال 
 وترتيبــات .الدوليــةالتعاقديــة العــاملي واألنظمــة  ألمــن علــى ا

الرقابـة علــى الصـادرات ترمــي إىل درء انتشـار أســلحة الــدمار    
ــة إيصــاهلا   ــذا     ،الشــامل وأنظم ــة ه ــى جماهب ــا ســاعدت عل  ورمب

ــثري     . االنتشــار ــدة خطــرية ت ــة جدي ــا اآلن مرحل ــا دخلن ــد أنن بي
، للتســلح يف أســلحة الــدمار الشــامل حــدوث ســباق احتمــال 
 .ال حصـــول أطـــراف فاعلـــة مـــن غـــري الـــدول عليهـــ واحتمـــا

 لكنــه ،واالنتشـار تدفعــه جمموعــة صــغرية مـن البلــدان واألفــراد  
 بسبب انتشار التكنولوجيـا واملعلومـات،       ا حقيقي ايشكل خطر 

. وألن البلدان املتورطـة يف االنتشـار قـد تسـاعد بعضـها بعضـا              
ــثري االنزعــاج   ن هــذه األحــداث تقــع خــارج األنظمــة   أوممــا ي

إن حيـــازة دول مـــن خـــارج معاهـــدة عـــدم . قابيـــة احلاليـــةالر
ــال دول     ــة وعــدم امتث ــة ألســلحة نووي انتشــار األســلحة النووي
أطــراف يف املعاهــدة ألحكــام املعاهــدة يقوضــان جهــود عــدم    

يف ميكـن للتقـدم   ، وعالوة علـى ذلـك    . االنتشار ونزع السالح  
لوجيـة  زيد من فاعلية األسلحة البيو    يجمال العلوم البيولوجية أن     

واهلجمـــات باســـتخدام مـــواد كيميائيـــة ومـــواد . يف املســـتقبل
وانتشـــار تكنولوجيـــا . مشـــعة تشـــكل أيضـــا احتمـــاال خطـــريا

ــري   ــرا خطـ ــيف عنصـ ــذائف يضـ ــدم   االقـ ــر عـ ــن عناصـ ــر مـ  آخـ
 .االستقرار
إذ أن احلركــات . إلرهـاب واخلطـر الكــبري الثـاين هــو ا   
 بتمويــل جيــد وتــرتبط   ،حنــو متزايــد حتظــى، علــى   اإلرهابيــة

بشبكات إلكترونية وهي على اسـتعداد السـتخدام أيـة وسـيلة            
إبتـــداء مـــن األســـلحة الصـــغرية واألســـلحة  ، لتحقيـــق غاياهتـــا

 إىل أسلحة   ،مبا يف ذلك أنظمة الدفاع اجلوي احملمولة      ، اخلفيفة
. مـن اإلرهـاب عامليـة النطـاق       وأحدث موجـة    . الدمار الشامل 

جمموعـات  حصـول   إزاء تصـور    نشعر باالنزعاج الشديد    وحنن  
 سـيكون   ،فـي تلـك احلالـة     ف. إرهابية على أسلحة دمـار شـامل      

مبقــدور جمموعــة صــغرية أن تلحــق أضــرارا علــى نطــاق واســع  
 .جدا مل يكن ممكنا يف السابق إال للدول واجليوش وحدها

وقـد جلبـت    . والصراعات اإلقليمية هي اخلطر الثالث     
لغـام  األبلـوى   الصراعات اإلقليمية علـى مـدى العقـود املاضـية           

الربيــة املــدمرة، وأدت إىل انتشــار هائــل يف األســلحة الصــغرية  
كمـــا أن الصـــراعات   . وزادت مـــن فـــرص اجلرميـــة املنظمـــة    

اإلقليمية تزيد خطر التطرف واإلرهـاب وميكـن أن تـؤدي إىل            
وانعـدام األمـن علـى الصـعيد اإلقليمـي ميكـن أن             . اهنيار الدول 

 .يغذي الطلب على أسلحة الدمار الشامل
إذ أن الصـراع املـدين      . هنيار الدول هو اخلطر الرابـع     وا 

الفسـاد وإسـاءة اسـتخدام السـلطة        متمثال يف   ،  ءواحلكم الردي 
 إىل تآكـل الـدول      نوضعف املؤسسات وعدم املسـاءلة، يؤديـا      
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ويف بعــــض احلــــاالت أدى هــــذا إىل ســــقوط . مــــن الــــداخل
وسـقوط الدولـة ميكـن أن تصـاحبه أخطـار           . مؤسسات الدولة 

بــال ل اجلرميــة املنظمــة وتــدفق األســلحة الصــغرية     بديهيــة مثــ 
وهــذه كلــها تشــكل بيئــة تغــذي . رابــط واإلرهــابأو ضــابط 

تضــعف اهنيــار الــدول ظــاهرة مزعجــة  و. التطــرف واإلرهــاب
النظـــام العـــاملي وتزيـــد مـــن انعـــدام االســـتقرار علـــى الصـــعيد  

 .اإلقليمي
واجلرمية املنظمة هي اخلطـر اخلـامس، وهـي ذات بعـد             

ــارات   خــارجي هــ  ــابر للق ــل يف االجتــار الع املخــدرات بام يتمث
بـــل ومـــن .  واألســـلحةوالنســـاء واملهـــاجرين غـــري الشـــرعيني 

ــاب     ــع اإلرهـ ــط مـ ــيم روابـ ــن أن تقـ ــطة  . املمكـ ــذه األنشـ وهـ
ــا     ــدول أو اهنياره ــرتبط بضــعف ال ــا ت ــة كــثريا م ويف . اإلجرامي

أن يســـتحق احلـــاالت البالغـــة الســـوء ميكـــن للجرميـــة املنظمـــة 
يسـتحق  ومثـة بعـد آخـر للجرميـة املنظمـة          . لدولـة تسيطر علـى ا   

 .املزيد من االهتمام وهو تزايد أنشطة القرصنة البحرية
 وفـرة   -وإذا ما أخذنا كل هذه العوامل املختلفة معـا           

أسلحة الدمار الشامل واإلرهاب املرتكب إىل أقصى درجـات         
والصراعات اإلقليمية، وضـعف نظـام الدولـة واجلرميـة          ، العنف
 جنـد أن أي واحـد منـا معـرض خلطـر كـبري جـدا يف                  -ة  املنظم

ومــرة أخــرى ال يســعنا إال أن خنلــص إىل نتيجــة   . واقــع األمــر
يف وقتنــا هــذا، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، أنــه ينبغــي مؤداهــا 

ــدم االنتشــار    ننظــر  أال ــزع الســالح وع بوصــفها إىل مســألة ن
 ال كــاماإن هــذه املســألة تــرتبط ارتباطــ. مســألة مســتقلة بــذاهتا

. مبسائل األمن واالسـتقرار علـى الصـعيدين العـاملي واإلقليمـي            
 .عملنا يف اللجنة األوىللوهذا درس هام 

نتقل اآلن إىل األهداف االسـتراتيجية الـيت قـد          أدعوين   
إننا نعيش يف عامل ينطـوي علـى آفـاق أفضـل، بيـد              . نتشاطرها

ــا عرفنــاه       ــى أخطــار أكــرب مم ــه ينطــوي أيضــا عل واالحتــاد . أن
 قـــد صـــاغ لنفســـه ثالثـــة أهـــداف اســـتراتيجية هـــي  األورويب

وبنـاء نظـام دويل     ، وتعزيـز األمـن اإلقليمـي     ، مواجهة األخطـار  
هـذه  وامسحوا يل أن أشـرح بإجيـاز        . يقوم على التعددية الفعالة   

وإذا . ال تقتصـر علـى أوروبـا      ، يف رأيـي  ، األهداف الثالثة ألهنا  
ــا     ــة أساس ــامل املعاصــر عاملي ــار الع ــت أخط ــي، كان  إذن أن ينبغ

وهلـذا السـبب    . عاملية كذلك ، إىل حد كبري  ، تكون استجاباتنا 
ميكن أن يشاطرنا أهـدافنا االسـتراتيجية أي بلـد يتفـق معنـا يف               

 .حتليلنا للمخاطر والتحديات
ــتفكري   ، أوال  ــد الـ ــا أن نعيـ ــا مجيعـ ــي لنـ ــورة ، ينبغـ بصـ

ــة يف طريقــة مواجهــة األخطــار  ــدة . جوهري إن األخطــار اجلدي
ــة ــد مبــرور الوقــت  وخطــ. دينامي والشــبكات . ر االنتشــار يتزاي

واهنيـار  . اإلرهابية إذا ما تركت وشأهنا ستصبح أكثر خطـورة        
 .جرى جتاهلهماالدول واجلرمية املنظمة سينتشران إذا 

كيف نصـبح مسـتعدين؟ كمـا سـبق أن قلنـا، يف هـذا                
 اعســكريخطــرا األخطــار احلاليــة لــيس أي مــن العــامل املعــومل 

كــن التصــدي ألي منــها بوســائل عســكرية  كــذلك ال مي، احبتــ
ــة ــل     . حبتـ ــأن كـ ــخا بـ ــاد راسـ ــاد األورويب اعتقـ ــد االحتـ ويعتقـ

هناك جمموعـة   و. استجابة تتطلب جمموعة متنوعة من األدوات     
وال ميكـن البـدء يف منـع الصـراع          . واسعة من األدوات املتاحـة    

وتظــل املعاهــدات . ودرء اخلطــر يف مرحلــة مبكــرة مبــا يكفــي 
آليـــات حتقـــق فعالـــة تظـــل  راف الـــيت تتضـــمن املتعـــددة األطـــ

 الضوابط الوطنيـة    : ومن بني األدوات اهلامة األخرى     .ضرورية
 والربامج التعاونيـة لتقليـل األخطـار        ؛لصادراتل اواملنسقة دولي 

والرقابــة علــى املــواد احلساســة    ، دعــم نــزع الســالح  هبــدف 
اسـية  السيوحتقيق أمنها؛ وعوامـل التـأثري   واملرافق واخلربة الفنية  

 وحظــر ؛واالقتصــادية، مبــا يف ذلــك سياســات تطــوير التجــارة 
بـادرة  امل مبـا يف ذلـك عـن طريـق       ،غـري املشـروعة   الشراء  أنشطة  
ــةاألمن ــدابري القســرية  ، وكمــالذ أخــري ملكافحــة االنتشــار؛  ي  الت

 .وفقا مليثاق األمم املتحدة
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ــه سيواصــل االحتــاد األورويب      ــت ذات معاجلــة ويف الوق
 لعدم االستقرار، مبا يف ذلك عن طريـق بـذل           األسباب اجلذرية 

سـاعدة  امليف جمـاالت الصـراعات السياسـية و       وتعزيزها  جهوده  
 .الفقر وتعزيز حقوق اإلنساناإلمنائية واحلد من 

ــذه الصــكوك والسياســات       ويف حــني جنــد أن كــل ه
نعززهـا  بد أن     منها ليس كافيا حبد ذاته، وال      اضرورية، فإن أي  

 كل حالة ما يثبـت أنـه األكثـر فاعليـة         كلها ونستخدم منها يف   
ــة بعينــها  لــس األمــن أن يقــوم بــدور  ينبغــي جملو. يف تلــك احلال

رئيسي، وهلذا السبب يؤيد االحتاد األورويب بقـوة قـرار جملـس            
ــان) ٢٠٠٤ (١٥٤٠األمـــن  ــذ يف نيسـ ــي، أ/املتخـ ــل املاضـ بريـ

ــة الــذي يعــاجل الشــواغل   بصــدد خطــر حصــول أطــراف  اجلدي
يركــز و. شــاملالدمار الــول علــى أســلحة فاعلــة مــن غــري الــد 

 علــى األمــن اإلقليمــي، ونــرى اخاصــتركيــزا االحتــاد األورويب 
 .من الضروري إجياد حلول إقليمية للمشاكل اإلقليمية

وضــوع األســلحة الصــغرية واألســلحة  وفيمــا يتعلــق مب 
ويف إطــار . هنــج إقليمــياتبــاع  ااخلفيفــة، مــن الضــروري جــد 

ديس وإنتاج ونقـل األلغـام املضـادة        اتفاقية حظر استعمال وتك   
لألفراد وتدمري تلـك األلغـام ثبـت أن تضـافر اجلهـود اإلقليميـة               

ــد جــد  ــدمار  ءالشــيوينطبــق نفــس  . امفي  يف ســياق أســلحة ال
إن أفضل حل ملشكلة انتشار أسـلحة الـدمار الشـامل           . الشامل
وتعزيـز األمـن    . بأهنـا مل تعـد حباجـة إليهـا        الـدول   تشـعر   هو أن   

واالحتاد األورويب نفسـه يقـع      . داة هامة لتحقيق هذا   اإلقليمي أ 
بالقرب مـن منـاطق مضـطربة مثـل القوقـاز والبلقـان، وسـيويل               

ملسأليت نزع السـالح وعـدم االنتشـار يف منطقـة           ا   كبري ااهتمام
ــا مــرتبط     البحــر األبــيض املتوســط، حيــث أن األمــن يف أوروب

يرحــب و.  بــاألمن واالســتقرار يف تلــك املنطقــة ا وثيقــاارتباطــ
 يف  ااالحتاد األورويب بالتدابري اإلجيابية الـيت اختـذهتا ليبيـا مـؤخر           

 شـــريك نشـــط يف الكـــن االحتـــاد األورويب أيضـــ. هـــذا اجملـــال
ــد    ــر بع ــاطق أكث ــة   . االســالم يف من ــات األمني وسيشــجع الترتيب

اإلقليمية والعمليات اإلقليمية لتحديد األسلحة ونزع السـالح        
 . يف أي مكان يف العامل

ــ  دف االســتراتيجي الثالــث هــو إجيــاد نظــام دويل   واهل
بـه  حتدق  ويف عامل   . يستند إىل سيادة القانون والتعددية الفعالة     

أسواق عاملية ووسائط إعالم عامليـة، جنـد        لديه   و ،أخطار عاملية 
نظــام وجــود أن أمننــا ورخاءنــا يعتمــدان بشــكل متزايــد علــى  

د جمتمـع    وينبغـي أن يكـون هـدفنا املشـترك إجيـا           .تعددي فعـال  
دويل أقوى ومؤسسات دوليـة ناجحـة يف أداء دورهـا، ونظـام             

واالحتـــاد األورويب ملتـــزم   . دويل فعـــال يســـتند إىل القواعـــد  
ــوفر األســـاس    ــدد األطـــراف الـــذي يـ ــام التعاهـــدي املتعـ بالنظـ
القانوين القائم على قواعد متعـارف عليهـا فيمـا يتصـل جبميـع              

تقــوم علــى ويب وسياســة االحتــاد األور. جهــود عــدم االنتشــار
ــق       ــة وحتقي ــدم االنتشــار احلالي ــزع الســالح وع ــايري ن ــذ مع تنفي

 هلـذه الغايـة سـنعمل بنشـاط مـن أجـل حتقيـق               اوحتقيق. عامليتها
ــمانات     ــات الضـــ ــار واتفاقـــ ــدم االنتشـــ ــدة عـــ ــة معاهـــ عامليـــ

ــو ــافالتوالربوتوكـ ــة  ية اإلضـ ــة الذريـ ــة للطاقـ ــة الدوليـ  للوكالـ
حظـر اسـتحداث وإنتـاج     واتفاقية األسلحة الكيميائية واتفاقيـة      
والســـمية ) البيولوجيـــة(وتكـــديس األســـلحة البكترولوجيـــة   

لقواعد السلوك الدولية   وتدمري تلك األسلحة، ومدونة الهاي      
معاهــدة احلظــر ودخــول انتشــار القــذائف التســيارية، ملكافحــة 
وسياسـة  .  حيز النفاذ يف وقت مبكـر      لتجارب النووية لالشامل  

عمليـات حظـر    مل من أجل فرض     االحتاد األورويب تتوخى الع   
ــة   ع ــة والكيميائي ــى األســلحة البيولوجي ــن ل ــتعل  بوصــفها اعاملي

 .قواعد ملزمة للقانون الدويل
 اهــي األخطــار الــيت نواجههــا مجيعــتلــك وإذا كانــت  

واألهداف االستراتيجية اليت نتشاطرها ما هي إذن السياسـات         
يـق أهـدافنا    النشطة الالزمة جملاهبة هذه األخطـار الديناميـة وحتق        

املشتركة؟ يرى االحتاد األورويب أنه لـن يكـون مـن السـهل يف              
 القصري إجيـاد حلـول سياسـية جلميـع مشـاكل وخمـاوف              جلاأل

وطموحات البلدان الواقعة يف مناطق بالغة اخلطورة من حيـث          
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بـرامج  لذلك تقوم سياستنا على منـع وردع ووقـف          . االنتشار
ــها ح   ــق، وإزالت ــثرية للقل ــع معاجلــة   االنتشــار امل ــا أمكــن، م يثم

 .سباهبا األصليةأ
يــــتعني علينــــا ، ويف عملنــــا حلــــل املشــــاكل الدوليــــة  

مجيــــع األدوات تشــــمل  أدوات مرنــــة اتجمموعــــاســــتخدام 
ــة ــي أن . الالزمــ ــل يف   وينبغــ ــدة بالكامــ ــم املتحــ ــدعم األمــ نــ

استجابتها لألخطار اليت هتـدد السـلم واألمـن الـدوليني، مبـا يف              
ــذ الفعــال لقــرار جملــس األمــن   ذلــك عــن طريــق ضــمان التنف   ي

 أن نـدرك    اواألهم هو أنـه ينبغـي لنـا مجيعـ         ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠
أنه ال يوجد سوى القليل من املشـاكل الـيت نسـتطيع أن حنلـها               

إن األخطار اليت وصفتها أخطـار مشـتركة، والتعـاون          . وحدنا
ويـتعني علينـا أن نعمـل علـى حتقيـق أهـدافنا             . الدويل ضـروري  

ملتعدد األطراف يف املنظمات الدوليـة وعـن     عن طريق التعاون ا   
 .طريق الشراكات الثنائية

لكــن حــىت يظــل النظــام التعاهــدي املتعــدد األطــراف     
وينبغي احلـرص  . متمتعاً باملصداقية ينبغي أن يكون أكثر فعالية  

علـى تــوخي تنفيـذ وحتقيــق عامليـة معــايري نـزع الســالح وعــدم     
ار ونـزع السـالح يعـزز       إن عدم االنتش  . ااالنتشار القائمة حالي  

أحــدمها اآلخــر، وسيواصــل االحتــاد األورويب تشــجيع إحــراز    
التقـــدم يف اجلهـــود املنهجيـــة والتدرجييـــة صـــوب حتقيـــق نـــزع 

 . السالح
واالحتاد األورويب يؤيد بكل محاس األهـداف الـواردة          

يف معاهدة عـدم االنتشـار وهـو ملتـزم بالتنفيـذ الفعـال للوثيقـة                
ستعراضــي ملعاهــدة عــدم االنتشــار لعــام      اخلتاميــة للمــؤمتر اال  

 املتخـذة يف مـؤمتر      ات وملتزم بتنفيـذ املقـررات والقـرار       ٢٠٠٠
واالحتـاد األورويب   .  الستعراض املعاهدة ومتديـدها    ١٩٩٥عام  

ــدي        ــام التعاه ــال للنظ ــز االمتث ــى سياســة تعزي ــوة عل يشــدد بق
وهـذه السياسـة ينبغـي أن تسـتهدف حتسـني           . املتعدد األطراف 

ــز إنفــاذ    القــدرة ع ــهاكات اهلامــة وتعزي لــى الكشــف عــن االنت

احلظـــورات واملعـــايري الـــيت أنشـــأها النظـــام التعاهـــدي املتعـــدد 
األطراف، مبـا يف ذلـك عـن طريـق جتـرمي االنتـهاكات املرتكبـة                

 .يف دائرة والية أو سيطرة الدولة
. عمل آليـة نـزع السـالح    ُيعز كثريا   واالحتاد األورويب    

ــورة ويف  ــا بل ــتفكرين ــق بفيم ــزع   ا يتعل ــؤمتر ن ــة األوىل وم اللجن
 ،الســالح وهيئــة نــزع الســالح واهليئــات األخــرى ذات الصــلة

كــل منــها قيمتــها ول، مــن املهــم أن نراهــا تعــزز بعضــها بعضــا 
ــوجيه  ــدأ الت ــا هــو أن وجــود هــذه اهليئــات   املضــافة، واملب ي هن

 يف ذاتــه بــل وســيلة لتحقيــق تفــاهم   اينبغــي أن يكــون هــدف  ال
ــاون أف  ــائج أفضــل يف    أفضــل وتع ــة نت معاجلــة ضــل، ويف النهاي
 .حتديات عصرنا

وإذا كــان املطلــوب هــو إعــادة اهليكلــة، ال ينبغــي أن    
نتفاداهــا، وآليــة نــزع الســالح ينبغــي أن متهــد الســبيل الختــاذ   

 جلميـع مواطنينـا، والختـاذ       اقرارات جتعل العامل مكانا أكثر أمنـ      
مجيـع عواصـم    هذه القرارات حنتـاج إىل الشـجاعة والقيـادة يف           

 .العامل، وحنتاج إىل التزام قوي بالتعاون مع اآلخرين
: )تكلـــم باإلســـبانية() الربازيـــل (الســـيد ســـاردنربغ 

يشــرفين أن أتكلــم نيابــة عــن الــدول األعضــاء يف جمموعــة ريــو 
وهي األرجنتني، وإكوادور، وأورغواي، وبـاراغواي، وبنمـا،        

ــة، و   ــة الدومينيكيـ ــريو، واجلمهوريـ ــا، وبـ ــلفادور، وبوليفيـ السـ
ــتاريكا،    ــال، وكوســ ــا، وفرتويــ ــاال، وغيانــ ــيلي، وغواتيمــ وشــ
وكولومبيــا، واملكســيك، ونيكــاراغوا، وهنــدوراس، وبلــدي     

 .الربازيل
 يف جمموعتنـا    انود اإلعراب عن ارتياحنا إذ نرى عضو       

، أرجـو أن تقبلـوا    .  للجنة األوىل يف هذه الدورة     اينتخب رئيس 
علـى  اتنـا، وكـذلك تأكيـدنا       سيدي، هتانينا القلبيـة وأفضـل متني      

 . إمكانكم أن تعولوا على تعاونناأنه ب
منذ إنشاء اآللية الدائمة للتشاور والتنسـيق السياسـيني       

 سـنة، مـا فتئنـا حنـاول اختـاذ تـدابري             ١٧ قبـل    -جمموعة ريو    -
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حمددة للحفـاظ علـى السـالم ودعـم الدميقراطيـة والـدفاع عـن               
، ااطق العـــامل ســـالمكثـــر منـــأتنميـــة منطقتنـــا الـــيت تعتـــرب مـــن 
قـدوة لبـاقي   سـارية املفعـول،   ومعاهدة تالتيلولكو، وهـي اآلن     

أنشــأت أول منطقــة خاليــة مــن األســلحة عنــدما منــاطق العــامل 
وإن املوقف الثابـت جملموعـة ريـو يف الـدفاع           . النووية يف العامل  

عن السلم واألمن الدوليني ميكننـا مـن تشـجيع اجملتمـع الـدويل              
ــدابري  ــة أفضــل لــرتع الســالح    علــى اختــاذ ت ــة حال  حامســة لتهيئ
 .وعدم االنتشار

 ســيواجه املــؤمتر االستعراضــي للــدول  ٢٠٠٥يف عــام  
ــة موقفــ      ــلحة النووي ــدم انتشــار األس ــدة ع ــراف يف معاه  ااألط

إىل جانــب املســائل اإلقليميـة الصــعبة الــيت سيناقشــها  فــ. امعقـد 
دة يف  خارج إطار األمـم املتحـ     ااملؤمتر، مثة تدابري اختذت مؤخر    

 ال تسـاعد بـأي حـال مـن األحـوال            يجمال عـدم االنتشـار وهـ      
 .مناقشة بناءةإجراء على 

ــة التحضــريية      ولألســف، أظهــرت نتيجــة عمــل اللجن
ــاركة يف     ــات املشـ ــف اجملموعـ ــي أن مواقـ ــؤمتر االستعراضـ للمـ
ــق        ــق تواف ــد عــن حتقي ــدة كــل البع معاهــدة عــدم االنتشــار بعي

ولية ؤ يلــزم زيــادة مســويف ظــل هــذا الســيناريو الســليب . اآلراء
.  لالمتثـال للمعاهـدة  ةالتفاوض الالزمإجياد جماالت الدول عن   

وتــرى جمموعــة ريــو أن احلفــاظ علــى ســالمة املعاهــدة أمــر        
. ضـــروري ملصـــداقية جهـــود نـــزع الســـالح وعـــدم االنتشـــار

لـيس التعهـد بعـدم االنتشـار        ووينبغي احتـرام مجيـع التعهـدات        
لسـالح والتحقـق واحلـق       التعهـدات بـرتع ا     ابـل أيضـ   فحسب،  

غري القابل للتصرف يف تطـوير التكنولوجيـا النوويـة لألغـراض            
وجمموعــة ريــو تكــرر اإلعــراب عــن موقفهــا املؤيــد    . الســلمية

ــرورة     ــدد علـــى ضـ ــة وتشـ ــارب النوويـ ــامل للتجـ ــر الشـ للحظـ
النوويــة، لتجــارب لاالنضــمام العــاملي ملعاهــدة احلظــر الشــامل  

ونؤكـد أنـه   . ألسـلحة نوويـة  يف ذلـك مجيـع الـدول احلـائزة          مبا
من الضروري اإلبقاء على الوقـف الطـوعي للتجـارب النوويـة            
وسائر التفجريات األخـرى حـىت موعـد دخـول املعاهـدة حيـز              

ــذ ــب     . التنفي ــق يف املســتقبل القري ــو أن حنق ــة ري ــل جمموع وتأم
ــاج وتكــديس األســلحة       ــة حظــر اســتحداث وإنت ــة اتفاقي عاملي

ر اسـتحداث وإنتـاج وتكـديس       النووية وتدمريها واتفاقيـة حظـ     
والســمية وتــدمري تلــك  ) البيولوجيــة(األســلحة البكتريولوجيــة 

من الضروري إنشاء آليـة حتقـق       ، وعلى نفس املنوال  . األسلحة
وجمموعة ريو مقتنعة بأن تعدديـة      . التفاقية األسلحة البيولوجية  

األطــراف الفعالــة هــي الســبيل الوحيــد لصــون الســلم واألمــن   
جلهود املشتركة جلميـع الـدول للموافقـة بشـكل      ن ا أالدوليني و 

مجــاعي علــى الصــكوك واآلليــات ســتمكننا مــن كفالــة حتقيــق  
 .املشتركاألمن 

وهـو حمفـل اجملتمـع      ، وفيما يتصل مبؤمتر نـزع السـالح       
ــد لــرتع الســالح    ــدويل املتعــدد األطــراف التفاوضــي الوحي ، ال

تأمــل جمموعــة ريــو أن ينــهض بــدوره مــرة أخــرى ويســتجيب  
. عليــهاملعروضــة ديات حــىت يواجــه مجيــع املســائل اهلامــة للتحــ

ــدنا ونــود أيضــا اإلعــراب عــن   ــة األمــم املتحــدة لــرتع   تأيي هليئ
تشـــكل اهليئـــة اإلطـــار ، ونظـــرا لطبيعتـــها التداوليـــة. الســـالح

املناســب الســتطالع إمكانيــات إحــراز تقــدم يف جمــاالت نــزع  
م ونأمــل أن يــت . الســالح وعــدم االنتشــار وحتديــد األســلحة    

التوصل إىل توافق يف اآلراء يف أقرب وقـت ممكـن فيمـا يتصـل              
جــدول األعمـــال حــىت يتســـىن للهيئـــة   اجلوهريـــة يف باملســائل  

 .إجراء مناقشة مثمرة يف دورهتا القادمة
ــق اخلــرباء احلكــوميني      ــو حتيــي عمــل فري وجمموعــة ري

سـيعيد  بأنـه   وترحـب   ، املعين بالصلة بني نزع السالح والتنميـة      
وجتدد اجملموعـة   . وضوع يف السياق الدويل اجلديد    حبث هذا امل  

التزامها بربنامج عمل األمم املتحدة ملنع االجتـار غـري املشـروع            
، مجيـــع جوانبـــهمـــن األســـلحة الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفـــة ب

البلــــدان األمريكيــــة وباتفاقيــــة ومكافحتــــه والقضــــاء عليــــه، 
ى ذات  واملـواد األخـر   واملتفجـرات   رية  األسلحة الناريـة والـذخ    

منتــدح العمــل الــذي قــام بــه الفريــق ، ويف هــذا الصــدد. الصــلة
علـــى صـــك دويل العامـــل املفتـــوح بـــاب العضـــوية للتفـــاوض 
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األسلحة الصغرية واألسـلحة    وتعقب  لتمكني الدول من حتديد     
 . والتقدم الذي أحرزه يف ذلك الشأناخلفيفة غري املشروعة

فـراد  يف كل عام يتسبب اسـتعمال األلغـام املضـادة لأل           
يف فقـــدان األلـــوف مـــن األرواح البشـــرية واملصـــابون الـــذين  

إىل ، وهـذه األلغـام   . يفلتون من املوت يعيشون بعاهـات حمزنـة       
ــدنيني   ، إبطــال مفعوهلــا حــني  تشــكل خطــرا علــى الســكان امل

وحتول دون االستغالل الزراعي ألراض خصبة وتعوق التنميـة         
ليف الرعايـة    ناهيك عن تكا   -اإلقليمية وحتد من فرص العمل      

. الصــحية وإعــادة التأهيــل النامجــة عــن رعايــة ضــحايا األلغــام  
.  عــن هــدفها لتنميــة شــعوبنا الالزمــة وارد يصــرف املــ وهــذا 

وحيــدونا األمــل أن يصــبح مبقــدور األجيــال املقبلــة أن حتــرر       
. األلغـام املضـادة لألفـراد     بلـوى   أنفسها من املعاناة اليت تسببها      

ألطـــراف يف اتفاقيـــة حظـــر وحنـــن نـــدعو مجيـــع الـــدول غـــري ا
اســـتعمال وتكـــديس وإنتـــاج ونقـــل األلغـــام املضـــادة لألفـــراد 

حكامهـا  أل إىل االمتثال    -  اتفاقية أوتاوا  -وتدمري تلك األلغام    
 .واالنضمام إليها

وهننــئ مركــز األمــم املتحــدة اإلقليمــي للســلم ونــزع     
 نجزاتـه مب السالح والتنمية يف أمريكا الالتينية والبحـر الكـارييب        

وقـد  . حتقيق السلم واألمن يف املنطقة    املتمثل يف   دف  اهلصوب  
دعم املركز برنامج أنشطته بتنظيم حلقات عمـل واجتماعـات          

وكـل ذلـك    . تدمري األسلحة والذخائر ونشر املعلومـات     بشأن  
ــم املتحــدة      ــة ووكــاالت األم ــع دول املنطق ــق م ــاون الوثي بالتع

 .واملنظمات غري احلكومية
ة ريو بإعالن سان فرانسيسـكو      وترحب بلدان جمموع   

الســالم يف األنــديز، بشــأن إنشــاء وتطــوير منطقــة  كويتــو دي 
، إكـوادو ، تـو ييف كو األنـديز   دول  مجاعة  عتمده رؤساء   االذي  

يف إطـار االجتمـاع اخلـامس عشـر         ، ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١٢يف  
وإنشـــاء تلـــك .  مجاعـــة دول األنـــديزجمللـــس رؤســـاء األنـــدين

ن الــدول األعضــاء يف جمموعــة ريــو  املنطقــة دليــل آخــر علــى أ 

تشــجع التعــايش الســلمي يف املنطقــة وتنميــة العالقــات يف بيئــة 
 .من السلم واحلرية

أود يف اخلتــام أن أعــرب عــن رأى جمموعــة ريــو بشــأن    
ننــا نــرى أنــه مــن أجــل حتســني إ. مســألة تنشــيط اللجنــة األوىل
ة أن تسـود الثقـ    ، يف املقـام األول   ، أساليب عمـل اللجنـة ينبغـي      

املتبادلــة وروح التعــاون فيمــا بــني مجيــع الــدول األعضــاء حــىت 
تصــبح اللجنــة حمفــال ميكــن فيــه مناقشــة املســائل ذات األمهيــة   

واهلدف الرئيسي مـن    . الكبرية املتصلة بالسلم واألمن الدوليني    
سـتعادة دورهـا    اعملية تنشـيط اللجنـة األوىل ينبغـي أن يكـون            

ــواردة يف    مــن ١٣  و١١املــادتني السياســي وفقــا للواليــات ال
 .امليثاق

ــك   ــرويج (الســيد ترافي ــة () الن ــم باالنكليزي إن : )تكل
الغــرض مــن اللجنــة األوىل أن تكــون مكانــا أساســيا متعــدد       

لكــن مــن الواضــح أن  . التحــديات األمنيــةملواجهــة األطــراف 
واجلهــود الراميــة إىل جعلــها أكثــر . إمكانيتــهااللجنــة مل حتقــق 

ومـن  . اية السياسية جاءت متـأخرة جـد      فعالية وأمهية من الناح   
الواضــح أنــه بــات مــن الضــروري حتســني قــدرة اللجنــة علــى    
مواجهــة األخطــار الــيت يفرضــها اإلرهــاب الــدويل وانتشــار       

 .أسلحة الدمار الشامل والتصدي لألخطار األمنية األخرى
، كمـا يعلـم األعضـاء     ، وهلذا السـبب نظمـت النـرويج       

 اللجنــة األوىل مبشــاركة حلقــيت عمــل رمسيــتني بشــأن إصــالح 
ــاطق   ــع املن ــدان مــن مجي ــة   . بل ــة العمــل الثاني ــد عقــدت حلق وق

ومن املشـجع أن نالحـظ وجـود تقـارب متزايـد مـع              . باألمس
 جيري توزيع ورقـة تتضـمن       ، بينما أتكلم  ،واآلن. مرور الوقت 

 .تلخيصا آلرائنا يف مداوالت األمس
  األجــزاء احتتــاج إىل التنشــيط أيضــ   ، وبطبيعــة احلــال  

. عـــددة األطـــراف لتحديـــد األســـلحةاألخـــرى مـــن اآلليـــة املت
يف حالة مـوات يف     بصفة رئيسية   زال مؤمتر نزع السالح      ما إذ

ؤمتر نـزع   ميكن ملـ   هزلنا مقتنعني بأن   ماحنن  و. السنوات األخرية 
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أن الوقــت قــد ونعتقــد كــذلك ، الســالح أن يلعــب دورا هامــا
 .حان لفك العقدة اليت تشل حركته

ــرار جم  ــن  إن ق ــن  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠لــس األم يؤكــد م
ــدمار الشــامل خطــر يهــدد      ــى أن انتشــار أســلحة ال ــد عل جدي

والـدول األعضـاء ملزمـة بتنفيـذ هـذا          . السلم واألمـن الـدوليني    
وينبغــي تعزيــز التعــاون املتعــدد األطــراف حتقيقــا هلــذه  . القــرار
ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النوويـة إحـدى الـدعائم      . الغاية

 البنيـان املتعـدد األطـراف لتحديـد األسـلحة وعـدم             الرئيسية يف 
بيــد أن هــذه املعاهــدة تتعــرض ملتاعــب كــبرية كمــا  ، االنتشــار

إذ أن عــدم امتثــال كوريــا الشــمالية يعــد مســألة  . نعلــم مجيعــا
كذلك هناك مسائل مل حتل بعـد فيمـا يتصـل بربنـامج           . خطرية

ــووي ــران الن ــران أن تنفــذ بالكامــل القــر  . إي ــتعني علــى إي ار وي
ــة       ــة للطاق ــة الدولي ــؤخرا جملــس حمــافظي الوكال ــذي اختــذه م ال

بذلك من حدة القلق الذي له ما يربره إزاء         أن ختفف   الذرية و 
وافتقــار معاهــدة عــدم االنتشــار للعامليــة حتــد  . نواياهــا النوويــة

وحنــن نــدعو إىل بــذل جهــود جديــدة مــن جانــب . اآخــر أيضــ
 .هدةمجيع الدول لتحقيق االنضمام العاملي للمعا

أن حيقــــق املــــؤمتر إنــــه مــــن واجبنــــا مجيعــــا ضــــمان   
 نتيجــة ٢٠٠٥االستعراضــي ملعاهــدة عــدم االنتشــار يف عــام     

وال ميكـن أن يتحقـق هـذا اهلـدف إال بتجـاوز             . إجيابية متوازنة 
. اخلالفــات فيمــا بــني الــدول األطــراف بــروح توفيقيــة متبادلــة 

.  الغايـة  تلـك لإلسهام بفعالية يف حتقيق     والنرويج على استعداد    
إن معاهـدة عـدم االنتشـار متثـل اتفاقــا عظيمـا جيمـع بـني عــدم        

لذلك فإن تفادي حدوث مـأزق بـني      . االنتشار ونزع السالح  
االثــــنني هــــام جــــدا وال ميكــــن بدونــــه أن يــــنجح املــــؤمتر       

ويف الوقت ذاته يـتعني علينـا أن نعمـل جاهـدين            . االستعراضي
بـد   وال. خـر  مرهونـا بتحقيـق اآل     احىت ال يصبح حتقيق إحـدمه     

ومـن املؤسـف    . من إحراز تقدم يف جمال نزع السالح النـووي        
أن معاهــدة احلظــر الشــامل للتجــارب النوويــة مل تــدخل حيــز   

زلنا حنتـاج أيضـا إىل معاهـدة ميكـن           وما. النفاذ حىت وقتنا هذا   

، نشــطاريةالالتحقــق مــن االمتثــال هلــا لوقــف إنتــاج املــواد ا      
 .زونات احلالية منهامسألة املخنعاجل بد لنا أن  وال

ومعاهــدة موســكو بشــأن التخفيضــات يف األســلحة      
االستراتيجية اهلجومية ينبغي النظر إليها بداهـة بوصـفها جـزءا           
مـــن تنفيـــذ التزامـــات نـــزع الســـالح املتفـــق عليهـــا يف املـــؤمتر  

بيـد أننـا    . االستعراضي ملعاهدة عدم االنتشار قبل أربعـة أعـوام        
 رجعـــة فيهـــا يف الترســـانات حنتـــاج إىل ختفيضـــات إضـــافية ال

 .مبا يف ذلك ختفيضات يف األسلحة النووية التكتيكية، النووية
تكميلـــها ، بـــل ينبغـــي ، املعاهـــدات العامليـــة ميكـــن  و 

نبغـي  وي.  أقـل طابعـا رمسيـا      بادرات وشراكات لعدم االنتشار   مب
إذ ينبغـي أن نكفـل      ، بالطبع أال يوجـد أي تنـاقض بـني االثـنني          

لشـــراكة العامليـــة ومـــن الواضـــح أن ا. ماالتنســـيق اجليـــد بينـــه
التابعـة جملموعـة    انتشار أسلحة ومواد التـدمري الشـامل        ملكافحة  

والنــرويج . جعــل العــامل أكثــر أمنــا الثمــاين تشــكل إســهاما يف 
أول بلــد ينضــم إىل هــذه الشــراكة مــن خــارج بلــدان جمموعــة  

زالت ملتزمة بالشراكة وبالتعـاون ذي النفـع         وهي ما ، الثمانية
واحلـد مـن    . النووي مع جارتنـا روسـيا     األمان  تبادل يف جمال    امل

مـــن اجلهـــود األوســـع لـــدرء اإلرهـــاب أساســـي اخلطـــر جـــزء 
ألمن الدويل  احلامسة اليت تواجه ا   وهو أحد التحديات    ، النووي

 .يف القرن احلادي والعشرين
بوصـــفها إحـــدى دول الشـــحن البحـــري ، والنـــرويج 
النروجييـة  السـفن    اسـتخدام    عازمة على احليلولة دون   ، الرئيسية

ــاب   ــراض املتصــلة باإلره أمهيــة نــويل وهلــذا الســبب  . يف األغ
االنتشــار بوصــفها وســيلة عمليــة    ملكافحــة  يــةمبــادرة األمنلل

وبـــالطبع ينبغـــي . لاللتـــزام بتعهـــدات عـــدم االنتشـــار العامليـــة 
 .لنظم احلالية للرقابة على الصادرات وتدعيمهااالمتثال ل
ــد    ــد اعتم ــؤمتر الق ــتعمال    م ــد اس ــة حظــر أو تقيي تفاقي

أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشـوائية          
ــر ــام املاضــي املعقــود  ،األث ــق  اعتمــد الربوتوكــول  ،يف الع املتعل
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واخلطوة املنطقية التالية هي وضـع     . املخلفات احلربية املتفجرة  ب
ة املخـاطر اإلنسـاني   لزيادة احلـد مـن      صك يتضمن تدابري وقائية     

ــة    ــائر معين ــيت يســببها اســتخدام ذخ ــم   . ال ــامج عمــل األم وبرن
األســــلحة الصــــغرية باملتحــــدة ملنــــع االجتــــار غــــري املشــــروع 

ومكافحتـه والقضـاء عليـه      مجيع جوانبـه    من  واألسلحة اخلفيفة   
استجابة متعـددة األطـراف يف مواجهـة خطـر أمـين يهـدد              ميثل  

امـل وأن  ومن الضروري لربنامج العمل أن ينفـذ بالك    . البشرية
ــة   مشــكلة السمســرة غــري املشــروعة يف األســلحة    تواجــه جبدي

تشـجع املبـادرات    ، باالشتراك مـع هولنـدا    ، والنرويج. الصغرية
 .اإلقليمية الرامية إىل حل هذه املشكلة

ــ  ــبكماوفق ــرئيس ،  لطل ــل  ، ســيدي ال ــت أن أجع حاول
لكــن قبــل أن أختــتم كلمــيت امسحــوا يل أن أعــرب . بيــاين قصــريا
أوتـــاوا بشـــأن األلغـــام املضـــادة اتفاقيـــة  لنجـــاح عـــن ســـرورنا

االستعراضي األول ونتعهـد ببـذل   ها ونتطلع إىل مؤمتر  . لألفراد
 .كل ما يف وسعنا لضمان جناحه

: )تكلم باالنكليزيـة  ( )جنوب أفريقيا  (السيد كومالو  
هتــانئ وفـــدي مبناســبة انتخـــابكم   ، ســـيدي، أرجــو أن تقبلــوا  

كــم ولســائر أعضــاء املكتــب  وأؤكــد ل. لرئاســة اللجنــة األوىل
 .دعم وتعاون وفدي الكاملني

املتعلقـة  الشـواغل   بقيـة الـدول     تشاطر جنـوب أفريقيـا       
التهديــد الــذي تشــكله أســلحة الــدمار الشــامل لــيس لفــرادى ب

. ا للمجتمــع الـــدويل يف جمموعـــه بــل أيضـــ فحســـب، البلــدان  
أن اجملهـودات احلاليـة جملاهبـة هـذه الشـواغل ال تـزال ختـدم                 بيد
احل ضيقة تشل احملافـل املتعـددة األطـراف املنشـأة خصيصـا           مص

ولذلك ظل يصعب علينا تطبيـق احلقيقـة    . جملاهبة هذه الشواغل  
املبادرات الرامية إىل محاية السلم واألمـن تعتمـد         املتمثلة يف أن    

ــدويل     ــع ال ــة للمجتم ــاركة اجلماعي ــى املش ــوب  . عل ــرى جن وت
ــا أن التهديـــد الـــذي   ــامل تشـــكله أســـلحة الـــد أفريقيـ مار الشـ

يف املنشـأة   ميكن مواجهتـه بفاعليـة إال عـن طريـق الصـكوك              ال

إىل إن االنضـمام العـاملي      . جمايل عـدم االنتشـار ونـزع السـالح        
ــة  ا ــها   املتعلقــة بالتفاقــات الدولي ــدمار الشــامل وإزالت أســلحة ال

الكاملة املبكرة والتنفيذ واالمتثال الكاملني هلذه االتفاقات هـو     
 .لوحيد بعدم استخدامها إىل األبدالضمان احلقيقي ا

ــة األمــل  ومــن دواعــي   أن أنشــطة مــؤمتر شــعورنا خبيب
. نزع السالح مل تقربنا من االتفـاق علـى برنـامج عمـل املـؤمتر       

املأزق الذي جيد نفسه فيـه منـذ فتـرة طويلـة وموقـف العجـز                و
 مـــؤمتر نـــزع ةالـــذي يولـــده هـــذا املـــأزق يشـــككان يف مكانـــ

تفاوضـي املتعـدد األطـراف الوحيـد يف        السالح بوصفه احملفل ال   
وإذا واصـل املـؤمتر إبـداء عجـزه عـن بـدء        . جمال نـزع السـالح    

قــد يكــون مــن الضــروري ، مفاوضــات نــزع الســالح املطلوبــة
النظر فيما إذا كان من األفضل وقـف أنشـطة املـؤمتر إىل حـني               
اعتماد اجلمعيـة العامـة بتوافـق اآلراء قـرارا أو قـرارات تفـوض               

ميكـن فيهـا    هذا النهج من شأنه هتيئـة حالـة         و. وضاتببدء املفا 
الذي يواجـه   تفادي الرتاع الذي يبدو بال هناية وتفادي املأزق         

 .املؤمتر بشأن برنامج عمله
ــهي    إ  ــد النظــر ال تنت ــرة قي ن قائمــة االخفاقــات يف الفت

إذ أن الفشل يف التوصل إىل اتفـاق بشـأن          . مبؤمتر نزع السالح  
ية يف الدورة الثالثـة للجنـة التحضـريية         عدد من املسائل األساس   

ــار      ــدم انتشـ ــدة عـ ــراف يف معاهـ ــي لألطـ ــؤمتر االستعراضـ للمـ
وتـرى جنـوب أفريقيـا أنـه        . األسلحة النووية يدعو أيضا للقلق    

ــة أمــل كــبرية أخــرى يف عــام      ، ٢٠٠٥مــن أجــل تفــادي خيب
يتوجب على الدول األطراف يف معاهدة عـدم االنتشـار إبـداء            

ــة واحلــس  .  وآراء اآلخــرينلزاء شــواغاملرهــف إ بعــض املرون
ملشـروع  أحـد املقـدمني األصـليني    جنـوب أفريقيـا     لذلك فـإن    و

قرار ائتالف برنامج العمل اجلديد بشأن نزع السالح النـووي          
 . فيهالذي سيعرض على اللجنة األوىل للنظر

وحىت وقتنا هذا مل تـدخل حيـز النفـاذ معاهـدة احلظـر          
 عــدم تصــديق دول يلــزم   لتجــارب النوويــة بســبب  لالشــامل 
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ومـا فتئـت جنـوب أفريقيـا تـرى أن املعاهـدة             . تصديقها عليهـا  
تــدبري هــام مــن أجــل حتقيــق هــدفينا املشــتركني أال ومهــا نــزع   

وهلذا السـبب شـارك     . السالح النووي وعدم االنتشار النووي    
ــدي معاهــدة      ــا يف اجتمــاع مؤي ــوب أفريقي ــة جن ــر خارجي وزي

ورك يف الشهر املاضـي ووقـع       الذي عقد يف نيوي   الشامل  احلظر  
عاهــدة الــذي صــدر يف املعلــى البيــان الــوزاري املشــترك بشــأن 

 .ختام االجتماع
ــة       ــة هيئ ــل إزاء حال ــق مماث ــا بقل ــوب أفريقي وتشــعر جن

أال تعـاين اهليئـة      ينبغـي    هوتـرى أنـ   ، األمم املتحدة لرتع السالح   
وحتـث  . من شلل مماثل لذلك الذي يعانيه مؤمتر نـزع السـالح          

لعمـــل أفريقيـــا علـــى الســـماح هليئـــة نـــزع الســـالح باجنـــوب 
ونشـدد علـى أن أي اقتـراح يتصـل بعمـل آليـة              . لواليتـها  وفقا

األمم املتحدة لرتع السالح ينبغي أن يأخذ يف االعتبـار العمـل            
 .اجلاري بشأن تنشيط األمم املتحدة

وكــان مــن املخيــب لآلمــال أيضــاً أن فريــق اخلــرباء        
القذائف من مجيع جوانبـها مل يـتمكن        احلكوميني املعين مبسألة    

ــر حيظــى بتوافــق اآلراء   ــرغم . مــن االتفــاق علــى تقري وعلــى ال
ما زالت جنوب أفريقيا ترى أنه ينبغي معاجلـة         ، ذلك اإلخفاق 

. مسألة القذائف علـى حنـو مشـترك عـن طريـق األمـم املتحـدة                
، تود جنوب أفريقيا أن متتـدح رئـيس الفريـق      ، ويف هذا الصدد  

علـى جمهوداتـه    ، اغو إرازابال مـوراو ممثـل الربازيـل       السيد سانتي 
اليت ال تعـرف الكلـل مـن أجـل التوصـل إىل توافـق آراء حـول             

 .مشروع التقرير
إن جنــوب أفريقيــا تعتــرف اعترافــاً كــامالً بــاحلق غــري  

القابــل للتصــرف جلميــع الــدول يف اســتخدام الــذرة لألغــراض  
ــدها ــلمية وحـ ــو  ، السـ ــات الـ ــوق وااللتزامـ ــا للحقـ اردة يف وفقـ

املتفـق عليهـا يف الوثيقـة       ، معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية    
اخلتاميــة للمــؤمتر االستعراضــي ملعاهــدة عــدم االنتشــار لعــام        

٢٠٠٠ 

احترام حق كل بلد يف إبـداء اختياراتـه        ... �  
ــة يف     ــة النووي ــه يف جمــال اســتخدام الطاق واختــاذ قرارات
األغـــــــراض الســـــــلمية، دون املســـــــاس بسياســـــــاته 

ــال      وأ ــة يف جمـ ــة  الدوليـ ــه التعاونيـ ــه أو ترتيباتـ اتفاقاتـ
ــلمية     ــراض الســ ــة يف األغــ ــة النوويــ ــتخدام الطاقــ اســ

. �سياســـــــــاته املتعلقــــــــــة بـــــــــدورة الوقــــــــــود   أو
(NPT/CONF.2000/28) )اجلــــــزآن األول والثــــــاين( ،

املـــادة الرابعـــة والفقرتـــان السادســـة والســـابعة مـــن      
 )٢الفقرة ، الديباجة

نتيجـة للتجربـة الـيت      ، نا سنجد وترى جنوب أفريقيا أن    
ــؤخراً  ــا مـ ــا هبـ ــي   ، مررنـ ــا ال تفـ ــودة حاليـ ــكوك املوجـ أن الصـ

وهـذا أمـر   . بالغرض وأن نظـام عـدم االنتشـار حيتـاج إىل دعـم        
ــه بشــكل مشــترك يف إطــار املؤسســات املتعــددة     ينبغــي معاجلت

وتـدعم جنـوب أفريقيـا      . األطراف املعترف هبـا والقـادرة تقنيـا       
ليــة الراميــة إىل االســتفادة القصــوى مــن  بالكامــل اجلهــود الدو

وبصــفة  ، تطبيقــات التكنولوجيــا النوويــة لألغــراض الســلمية    
بيـد  ، خاصة يف سياق اإلسراع بالتنمية االجتماعية االقتصـادية       

أن استدامة التطبيق السـلمي للتكنولوجيـا النوويـة تظـل تعتمـد           
ــربامج    ــن هــذه ال ــى ضــمان ســالمة وأم ــة  . عل ــة الدولي والوكال

قـادرة علـى   ، عن طريق أنشطتها للتعاون الـتقين  ،  الذرية للطاقة
ــة     ــة إىل اإلســراع بالتنمي ــا الرامي تقــدمي إســهام كــبري يف جهودن

ومــن مث اإلســهام يف حتقيــق ، االجتماعيــة االقتصــادية املســتدامة
األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة واألهـــداف االســـتراتيجية لـــربامج 

 .الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا
ويالحــظ وفــدى مــع التقــدير أنشــطة األمــم املتحــدة     

 يف جمــال األســلحة الصــغرية واألســلحة    -اجلــديرة باإلشــادة  
مــا فتئــت ، مــن بــني أســباب أخــرى ، وهلــذا الســبب. اخلفيفــة

جنــوب أفريقيــا تــويل أمهيــة كــبرية لتنفيــذ برنــامج عمــل األمــم  
املتحــــدة ملنــــع االجتــــار غــــري املشــــروع باألســــلحة الصــــغرية  

. حة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضـاء عليـه         واألسل
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سـتقدم جنـوب أفريقيـا      ، كما حدث يف املاضـي    ، يف هذا العام  
مشروع قـرار يتنـاول االجتـار       ، واليابان، مع كولومبيا كمنسق   

ونأمـل أن   . غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة     
املوضــوع يشــارك مجيــع األعضــاء يف توافــق اآلراء بشــأن هــذا  

 .الوثيق الصلة والبالغ األمهية
وترى جنوب أفريقيا أن تقـدمي تعهـدات إقليميـة قويـة       

بشأن مسألة األلغام املضادة لألفـراد يـدعم اجلهـود الوطنيـة يف             
لـذلك يسـرنا أن املوقـف    . جمال العمـل مـن أجـل إزالـة األلغـام          

ــراد      ــام األرضــية املضــادة لألف ــي املشــترك بشــأن األلغ ، األفريق
عتمد الشهر املاضي هنـا يف نيويـورك يف االجتمـاع الـوزاري             امل

يبعــث رســالة قويــة بشــأن أولويــات التنفيــذ ، فريقــيأللالحتــاد ا
وتـرى جنـوب أفريقيـا أن       . فيما يتصـل بأفريقيـا يف هـذا اجملـال         

املوقـــف اإلفريقـــي املشـــترك جنـــح أوال يف تقيـــيم منجزاتنـــا يف  
ــا ــيت ، أفريقيــ ــديات الــ ــاً، يف إدراك التحــ ــتواجهنا يف وثانيــ  ســ

ــة   ــذه     . الســنوات اخلمــس القادم ــة ه ــم جــداً ملواجه ــن امله وم
التحــديات أن نكثــف جهودنــا لتعبئــة املــوارد وتطهــري املنــاطق  

ــة ومســاعدة ضــحايا هــذه األســلحة الفتاكــة    ــا . امللغوم ومازلن
نــرى أن هــذه هــي اجملــاالت األساســية احلقيقيــة الــيت ينبغــي أن 

ــؤمتر االستعراضــي ا   ــا امل ــدول األطــراف يف  يركــز عليه ألول لل
املقـرر عقـده يف كينيـا يف        ، اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد    

 .الشهر القادم
 دولـة   ٤٨إن املوقف األفريقـي املشـترك يقـدر وجـود            

وهــذا يؤكــد علــى . أفريقيــة أطرافــاً يف معاهــدة عــدم االنتشــار
كمــا يؤكــد ، درجــة إســهام أفريقيــا يف حتقيــق عامليــة االتفاقيــة 

أن معاهدة عدم االنتشار أصبحت معيار القارة اإلفريقيـة         على  
، وهـذا املوقـف   . يف استئصال األلغام األرضـية املضـادة لألفـراد        

ــاء   ، يف مجلــة أمــور ــة بالوف ــزام الــدول األفريقي يوضــح أيضــاً الت
ــام      ــة األلغ ــا وإزال ــدمري خمزوناهت ــة لت وضــرورة ، باحلــدود الزمني

لغـام وحتقيـق انـدماجهم      تعزيز املساعدة املقدمـة إىل ضـحايا األ       

االجتمـــاعي واالقتصـــادي، وتشـــجيع التعـــاون بـــني الـــدول      
 .اإلفريقية وزيادة تعبئة اجملتمع الدويل دعما جلهود القارة

ــرار تشــــرين        ــاً بقــ ــوب أفريقيــــا أيضــ ــب جنــ وترحــ
 الصــادر عــن اجتمــاع الــدول األطــراف ٢٠٠٣نــوفمرب /الثــاين

ديـة معينـة ميكـن      يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقلي       
الـــذي يقضـــي ، اعتبارهـــا مفرطـــة الضـــرر أو عشـــوائية األثـــر 

، باعتماد صك ملـزم قانونـا بشـأن املخلفـات احلربيـة املتفجـرة             
علــى الــرغم مــن أن جنــوب أفريقيــا كانــت تفضــل أال يقتصــر  
هــذا الصــك علــى التعامــل مــع التــدابري العالجيــة فيمــا بعــد        

ــراع ـــ  . الصـ ــوب أفريقي ــم جنـ ــد تفهـ ــود أن نؤكـ ــد ا أن ونـ أحـ
ــلة      ــراف املتصـ ــدول األطـ ــات الـ ــية يف التزامـ ــر األساسـ العناصـ
بالتعاون واملساعدة تقـدمي املسـاعدة لرعايـة ضـحايا املخلفـات            
ــا    ــادة تأهيلــــهم وإدمــــاجهم اجتماعيــ ــرة وإعــ احلربيــــة املتفجــ

 ٢٠٠٤نـوفمرب   /وإذ نقترب من دورة تشرين الثاين     . واقتصاديا
الــيت ، ين هبــذه املســألةالوشــيكة لفريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــ 

يعقبها االجتمـاع القـادم للـدول األطـراف يف اتفاقيـة حظـر أو            
تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة ميكــن اعتبارهــا مفرطــة  

نعتقد أن اجملـال الوحيـد الـذي ظللنـا          ، الضرر أو عشوائية األثر   
وتود جنوب أفريقيـا أن   . حنرز تقدما بشأنه هو مسألة االمتثال     

د الـيت أعربـت عـن تأييـدها القتراحنـا بشـأن هـذه               تشكر الوفو 
 .املسألة

وكما هو احلـال فيمـا يتصـل بأسـلحة الـدمار الشـامل          
يظل احتمـال اسـتعمال األسـلحة البيولوجيـة مصـدر         ، األخرى

لذلك كان من دواعي شرف جنوب أفريقيا أهنـا         . قلق لوفدي 
وهو االجتمـاع الـذي عقـد يف        ، ترأست آخر اجتماع للخرباء   

يوليـه مـن هـذا العـام لينـاقش ويعـزز، يف مجلـة               /يف متـوز  جنيف  
ــدرات       ــال لتحســني الق ــل الفع ــاهم املشــترك والعم ــور، التف أم
الدولية علـى االسـتجابة حلـاالت االسـتخدام املزعـوم ألسـلحة             

ــبوهة لتفشـــ  ــة أو احلـــاالت املشـ ــة أو مسيـ  األمـــراض يبيولوجيـ
ويــرى وفــدي أنــه قــد حتقــق . والتحقيــق فيهــا وختفيــف آثارهــا
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الكــثري يف جمــال إبــراز وتنظــيم املعلومــات القيمــة املكتســبة مــن 
 .العروض والبيانات اليت قدمها عدد كبري من املشاركني

إن اللجنـــة األوىل مـــن مســـؤوليتها أن تعـــاجل ، ختامـــاً 
بصورة مجاعية الشواغل املتصلة بـاخلطر الـذي تشـكله أسـلحة            

ــة    ــلحة التقليديــ ــامل واألســ ــدمار الشــ ــاء هبــــ . الــ ذه ويف الوفــ
يلزمنا أيضاً بصورة مجاعية االتفـاق علـى إجـراءات          ، املسؤولية

ــا      ــدوليني وتعززمه ــلم واألمــن ال ــق الس وهــذه . تســهم يف حتقي
املسؤولية ينبغي تكون مرشدا لنا يف جهودنا لتنشـيط وترشـيد            

وينبغي االضطالع هبذه اجلهـود بأسـلوب       . عمل اللجنة األوىل  
 هـــذا الصـــدد، ويف. متكامـــل وشـــامل يتســـق وواليـــة اللجنـــة

ترحــب جنــوب أفريقيــا مببــادرة رئــيس اجلمعيــة العامــة لتنظــيم  
وباجلهود اليت بذهلا السـفري سـاريفا ممثـل فنلنـدا           ، عمل اجلمعية 

كمـا ينـوه وفـدي بـاالقتراح الـذي قدمتـه            . لتعزيز عمل اللجنة  
 .يف هذا الصدد يف دورة العام املاضي

أتكلـم  ): تكلـم باالنكليزيـة   ) (السـويد  (السيد لينتون  
نيابـة عــن أيرلنــدا والربازيــل وجنــوب أفريقيــا والســويد ومصــر  

البلـــدان الســـبعة الـــيت تعمـــل معـــا يف ، واملكســـيك ونيوزيلنـــدا
 .ائتالف برنامج العمل اجلديد

ســـيدي، وأنـــتم عضـــو بـــارز يف ، ويســـرنا أن نـــراكم 
ــتالف ــة األوىل ، االئ ــع إىل العمــل   . تترأســون اللجن وحنــن نتطل

 . عمل اللجنة أكثر دينامية وفعاليةمعكم يف جهودكم جلعل
ــاء ، اليـــوم  ــا علـــى هنايـــة احلـــرب  ١٣بعـــد انقضـ  عامـ
ال يــزال عــدد األســلحة النوويــة يصــل علــى عشــرات  ، البــاردة

كمـا نواجـه خطـر    ، األلوف، سواء كانت موزوعـة أو خمزونـة       
وإذا اســتمرت الــدول احلــائزة لألســلحة النوويــة يف  . االنتشــار

ــع األســلحة النو   ــل م ــن  التعام ــزز لألم ــة كمع ــر  ، وي ــاك خط هن
ــلحة     ــتفكري يف األسـ ــرى يف الـ ــدأ دول أخـ ــن أن تبـ ــي مـ حقيقـ

ونواجه أيضا خطر حصول اإلرهـابيني     . النووية كمعزز ألمنها  
لـذلك حنـن مقتنعـون أكثـر مـن أي وقـت             . على هذه األسلحة  

مضى بأن نزع السالح النووي ضرورة حتمية لتحقيـق السـلم    
 .واألمن الدوليني

جلاريـــة تـــدعم معتقـــدنا األساســـي بـــأن  واألحـــداث ا 
الضــمان احلقيقــي الوحيــد ضــد اســتخدام األســلحة النوويــة أو 
التهديــد باســـتخدامها يتمثــل يف القضـــاء الكامــل علـــى هـــذه    

ــداً     ــرة أخــرى أب ــا م ــدم إنتاجه ــلحة وع ــزع الســالح  . األس ون
النـــووي وعـــدم االنتشـــار النـــووي عمليتـــان تـــدعم إحـــدامها   

 .األخرى على حنو متبادل
وهي اتفـاق   ، إن معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية      

ملــزم قانونــا ال يصــح أن يكـــون االمتثــال لــه حســب رغبـــة       
تعتمـد علـى إقامـة تـوازن دقيـق بـني دعائمهـا الـثالث                ، الزبون
نزع السالح النووي وعدم االنتشار النـووي واحلـق يف          : وهي

 وجـوهر املعاهـدة هـو     . االستخدامات السـلمية للطاقـة النوويـة      
ــتحداث        ــن اس ــة ع ــلحة نووي ــائزة ألس ــري احل ــدول غ ــاع ال امتن
أســـلحة نوويـــة مقابـــل قيـــام الـــدول احلـــائزة ألســـلحة نوويـــة  

واحلـــــــق يف . بتخفـــــــيض ترســـــــاناهتا النوويـــــــة أو إزالتـــــــها
. االستخدامات السلمية للطاقـة النوويـة حـق مكفـول للجميـع           

وحـــىت تصـــمد املعاهـــدة أمـــام اختبـــار الـــزمن ينبغـــي تنفيـــذها 
 .هاحبذافري

 زيــــد ذلــــك االتفــــاق    ٢٠٠٠ و ١٩٩٥يف عــــامي  
ــام . احملــوري تفصــيال  ــة   ٢٠٠٠ويف ع ــدول النووي ــدت ال  تعه

ــة    ــاناهتا النوويـ ــة ترسـ ــامال بإزالـ ــدا كـ ــع  ، تعهـ ــدت مجيـ واعتمـ
األطراف بتوافق اآلراء خطـة عمليـة للسـعي إىل نـزع السـالح              

وائـــتالف اخلطـــة اجلديـــدة كـــان يف طليعـــة اجلهـــود . النـــووي
ــة إىل  ــق هــذه النتيجــة الرامي ــالقلق   . حتقي ــا اآلن نشــعر ب ــد أنن بي

ــراهن   ــد إزاء الوضــع ال ــى    . املتزاي ــد عل ــن الضــروري التأكي وم
والتنصـل  . ٢٠٠٠ و   ١٩٩٥التعهدات الـيت اختـذت يف عـامي         

 .من بعض هذه التعهدات يعرض التعهدات األخرى للخطر
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إن معاهدة عدم االنتشـار مل تتحقـق هلـا عامليتـها حـىت              
 -دعو الـــدول الـــثالث الـــيت خـــارج املعاهـــدة وحنـــن نـــ. اآلن

 إىل االنضــــمام إىل املعاهــــدة -إســــرائيل وباكســــتان واهلنــــد 
والبــد هلــذه الــدول . بصــفتها دوالً غــري حــائزة ألســلحة نوويــة

الثالث من إخضاع منشآهتا النووية للنظام الشـامل لضـمانات          
ــولني     ــال الربوتوكــ ــة وإدخــ ــة الذريــ ــة للطاقــ ــة الدوليــ الوكالــ

إن استمرار وقوف تلك البلـدان الثالثـة        .  حيز النفاذ  اإلضافيني
خارج املعاهدة يقوض اجلهـود الدوليـة الراميـة إىل حتقيـق منـع              

 .االنتشار النووي ونزع السالح النووي
ومعاهـدة احلظــر الشـامل للتجــارب النوويـة مل تــدخل     

ومـن املهـم جـداً أن تنضـم إىل املعاهـدة            . حيز النفاذ حىت اآلن   
 التـــأخري الـــدول اإلحـــدى عشـــرة الـــيت يعتـــرب دون مزيـــد مـــن

وممـا يبعـث    . تصديقها على املعاهدة شرطا لدخوهلا حيز النفاذ      
علــى القلــق الشــديد أن الواليــات املتحــدة ســحبت تأييــدها       

ــا    ــؤخر تصــديقها عليه وحنــن نناشــد  . للمعاهــدة وأن الصــني ت
ــا ونناشــد الصــني       ــد النظــر يف هنجه ــات املتحــدة أن تعي الوالي

 .عملية تصديقها على املعاهدةالتعجيل ب
ال تزال هناك آالف من األسـلحة النوويـة الـيت مل تـتم               

ــها حــىت اآلن  ومعاهــدة ختفــيض األســلحة االســتراتيجية   . إزالت
اهلجوميــة املعقــودة بــني روســيا والواليــات املتحــدة خطــوة يف   
ــلحة    ــتلزم تـــدمري تلـــك األسـ ــها ال تسـ الطريـــق الصـــحيح لكنـ

وهذه العملية ال يتعـذر  . م للتحققوجاءت خالية من أية أحكا   
وليست بـأي حـال واسـعة       ، الرجوع عنها وال تتسم بالشفافية    

إذ مــا هــو املــربر لإلبقــاء علــى األلــوف مــن   . األثــر مبــا يكفــي 
والكــثري مــن هــذه األســلحة   ، األســلحة يف كــل مــن اجلــانبني  

ــي   ال ــوى؟ وينبغـ ــة تأهـــب قصـ ــزال يف حالـ ــوة أوىل ، تـ كخطـ
 .حالة التأهب فوراًإخراج مجيع األسلحة من 

وينبغـــي تقلـــيص دور األســـلحة النوويـــة يف املـــذاهب  
إذ أن بعض الدول النووية بدال مـن إزالـة          . والسياسات األمنية 

تعتـزم حتـديث أو اسـتحداث أنـواع جديـدة           ، أسلحتها النووية 
مــن األســلحة النوويــة أو اســتخدامات جديــدة هلــا أو مــربرات 

دهم فكـرة أن األسـلحة      بل أن الـبعض تـراو     . جديدة لوجودها 
النوويــة ميكــن أن تســتخدم ألغــراض وقائيــة ضــد الــدول غــري   
ــة يف      ــاع حمتمل ــا وســيلة دف ــة أو يعتربوهن احلــائزة ألســلحة نووي

وهذا يتناىف مع املادة السادسة من      . مواجهة األسلحة التقليدية  
معاهدة عدم االنتشار ويتناىف مع االتفاقات املعقـودة يف عـامي           

مــن األمهيــة القصــوى التخلــي عــن هــذه   و. ٢٠٠٠  و١٩٩٥
 .اخلطط فوراً

مل يتحقـــق بعـــد إنشـــاء منطقـــة خاليـــة مـــن األســـلحة  
ــدمار الشــامل يف الشــرق األوســط    ــة وســائر أســلحة ال . النووي

زلنـا يف انتظـار أن تقـدم الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة                 وما
ــدول غــري احلــائزة لألســلحة       ــا لل ــة قانون ــة ملزم ضــمانات أمني

وينبغـي أن تبـدأ     .  األعضـاء يف معاهـدة عـدم االنتشـار        النووية  
املفاوضات بشأن إبرام معاهدة ميكن التحقـق مـن االمتثـال هلـا        
بفاعلية حتظر إنتاج املواد االنشطارية ألغـراض صـنع األسـلحة           

 .النووية
ويف ضــوء مــؤمتر اســتعراض معاهــدة عــدم االنتشــار       
. مسـائل أخـرى  ينبغي املعاجلة اجلـادة هلـذه املسـائل و     ، الوشيك

ــال مجيـــع الـــدول األطـــراف يف    ــداً امتثـ إذ مـــن الضـــروري جـ
ــل       ــدة وجع ــا مبقتضــى املعاه ــدم االنتشــار اللتزاماهت ــدة ع معاه

ويتوجــب علــى مجيــع الــدول أن تعمــل عمــالً ، املعاهــدة عامليــة
مشتركاً وفعاالً ملنع زيادة انتشار األسلحة النووية ومن مث منع           

جــب علــى الــدول احلــائزة    ويتو. االنتشــار الرأســي واألفقــي  
ألسلحة نووية االمتثـال اللتزاماهتـا والسـري احلثيـث علـى درب        

ويتضمن هذا تنفيذ اخلطـوات  . نزع السالح النووي حبسن نية  
لقد أزف الوقت ومل يبق     . ٢٠٠٠العملية املتفق عليها يف عام      

ــؤمتر االستعراضــي        ــاد امل ــل انعق ــا ســوى بضــعة أشــهر قب أمامن
دعونــا نســتخدم .  احلاليــة غــري مشــجعةوالتوقعــات. للمعاهــدة
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إلحــراز ، مبــا يف ذلــك عملنــا يف اللجنــة األوىل، الوقــت املتبقــي
 .بعض التقدم

امسحـوا  ): تكلـم باالنكليزيـة   ) (استراليا (السيد دوث  
ــالتعبري عــن هتــاين الوفــد االســترايل احلــارة لكــم     ــدأ ب ، يل أن أب

ىل وحنــن نتطلــع إ . مبناســبة انتخــابكم رئيســا للجنــة   ، ســيدي
العمل معكم على حنو وثيق على مدى األسـابيع القادمـة كمـا             

 .فعلنا يف مناسبات عديدة أخرى يف املاضي
هناك اعتراف واسع بأن األمـم املتحـدة حتتـاج إىل أن             

وحنـن نتطلـع إىل الفريـق       ، تصبح أكثر استجابة للبيئـة املعاصـرة      
ت الرفيــع املســتوى الــذي عينــه األمــني العــام واملعــين بالتهديــدا

والتحــديات والتغــيري لكــي يقــدم اقتراحــات عمليــة تعــزز مــن   
. قــدرة األمــم املتحــدة علــى جماهبــة التحــديات األمنيــة اجلديــدة 

ــة األوىل    ــة تنشــيط اللجن ــز عملي ــرى اســتراليا أن تعزي ــيت ، وت ال
وبغيـة أن تظـل     . من األمور ذات األولوية   ، بدأت العام املاضي  

ــدعم الــ     ــة األوىل ذات جــدوى وحتظــى ب دول األعضــاء اللجن
ميكن أن تعمل يف فراغ مبعزل عـن التهديـدات واألولويـات             ال

 .الراهنة
واســـتراليا ملتزمـــة بالعمـــل لضـــمان أن حتقـــق اللجنـــة  

باالشـتراك مـع تركيـا      ، واسـتراليا . األوىل منافع أمنيـة ملموسـة     
ستقدم هذا العام مشـروع قـرار يف اللجنـة األوىل           ، واألرجنتني

شروع ألنظمـة الـدفاع اجلـوي احملمولـة         بشأن منع النقل غري امل    
ــا واســـتخدامها دون إذن  ــتخدام . واحلصـــول عليهـ إذ أن االسـ

غري املرخص هلذه األنظمة يشـكل هتديـدا أمنيـاً متزايـداً وعلـى              
وجه اخلصوص بالنظر إىل احتماالت أن يستخدمها إرهـابيون         

وحنـن نـثين علـى مشـروع القـرار وحيـدونا            . ضد الطريان املدين  
 .أن يعتمد بتوافق اآلراءاألمل يف 
إن النظـــام الـــذي يســـتند إىل املعاهـــدة لـــدرء انتشـــار   

األســلحة النوويــة والعمــل علــى إزالتــها ضــروري لألمــن علــى  
لكـن ال ينبغـي أن خياجلنـا      . الصعيد العاملي واإلقليمـي والـوطين     

إذ أن الكشـف عـن      . الشك يف أن النظام يتعرض لتحد شـديد       
نــووي أزاح الســتار عــن ســوق خــان لالنتشــار ال. ك. شــبكة أ

وحنــن نرحــب . ســوداء نوويــة واســعة االنتشــار ومتقدمــة جــداً
مبحادثــات األطــراف الســتة بصــدد مســألة مجهوريــة كوريــا       

لكــن مل حيــرز ســوى تقــدم ضــئيل حــىت   ، الدميقراطيــة الشــعبية
ــمالية   ــا الشـ ــة لكوريـ ــلحة النوويـ ــرامج األسـ . اآلن يف وقـــف بـ

وحيـدونا  . ج إيـران النوويـة    وهناك قلـق حقيقـي إزاء اجتـاه بـرام         
األمــل يف أن ختفــف إيــران مــن هــذا القلــق باالمتثــال لقــرار        

ــول ــة     /أيل ــة الدولي ســبتمرب الصــادر عــن جملــس حمــافظي الوكال
 .للطاقة الذرية

ويف وجه تلك التحديات ينبغي أال يكون هناك شـك           
يف الضــرورة امللحــة لتطبيــق نظــام ضــمانات الوكالــة املعــزز       

وحنــن وآخــرون  . ايف علــى نطــاق العــامل  والربوتوكــول اإلضــ 
عديــدون نعتقــد اعتقــادا راســخا بــأن الربوتوكــول اإلضــايف       

واتفاق الضـمانات الشـاملة ميـثالن معيـار الضـمانات           ، للوكالة
ــة     ــلحة نوويـ ــائزة ألسـ ــدول غـــري احلـ ــن الـ ــايل املطلـــوب مـ احلـ

ــار    ــدة عــدم االنتش ــراف يف معاه ودخــول الربوتوكــول  . األط
ــز النفــاذ ي  ــاملواد   اإلضــايف حي نبغــي أن يكــون شــرطا للتزويــد ب

 .٢٠٠٥النووية يف موعد أقصاه هناية عام 
ــذي       ــدم االنتشــار ال ــدة ع ــؤمتر االستعراضــي ملعاه وامل

سيعقد يف العـام القـادم سـيتوىل مهمـة وضـع جـدول األعمـال                
واألحـداث  . املستقبلي لعدم االنتشار ونـزع السـالح النـوويني        

املتمثلـة يف قيـام بعـض       اليت وقعت مـؤخرا أوضـحت املخـاطرة         
الدول بإساءة استخدام أحكام االستخدامات السـلمية للطاقـة         
النووية ملعاهدة عـدم االنتشـار للحصـول علـى األسـاس الـتقين              

ــة  ــامج لألســلحة النووي ــدويل   . لربن وحنــن نؤيــد بقــوة احلــوار ال
الــذي بــدأ ينشــأ هبــدف احلــد مــن انتشــار التكنولوجيــا النوويــة 

ــا لســنا بصــدد  . نكــون صــرحاءوينبغــي أن . احلساســة ــا هن إنن
إعــادة تفســري، ولكــن بصــدد ضــمان أن تكــون أعمــال الــدول 
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األطراف يف املعاهـدة مطابقـة ملقصـد املعاهـدة واملعيـار العـاملي              
 .لعدم االنتشار

نـــرى أن إحـــراز تقـــدم يف نـــزع ، خرينكـــاآل ،وحنـــن 
ملعاهـدة   السياسـية    السالح النووي أمر حيوي الستمرار القـوة      

بـأن  القائـل   الرأي  يف  وحنن ال نشاطر    .  وحيويتها نتشارعدم اال 
التحســينات يف نظــام عــدم االنتشــار ينبغــي أن تــرتبط ارتباطــا   

ن هـذا النـهج   إ. يف ميـدان نـزع السـالح النـووي      بالتقدم  وثيقا  
ة األمنيـة الضـرورية الـيت تسـتمدها الـدول           فعيعرض للخطر املن  

ــة    هــدة عــدم  أطــراف يف معاوهــي غــري احلــائزة ألســلحة نووي
انتشــار األســلحة النوويــة مــن معرفــة أن الــدول األخــرى غــري   

ــة ليســت    ــرامج لألســلحة  منهمكــة احلــائزة ألســلحة نووي يف ب
 .النووية

 دورة اللجنـــة األوىل تبـــدأأن خيبـــة األمـــل وممـــا يـــثري  
الــذي يراودنــا املطمــح وتنتــهي دون إحــراز تقــدم بشــأن ذلــك 

دة لوقــف إنتــاج التفــاوض إلبــرام معاهــإىل علــى نطــاق واســع 
لكـي   هوتعتقـد اسـتراليا اعتقـادا راسـخا بأنـ         . نشطاريةاملواد اال 
 ينبغـي أن حتتـوي علـى        ،الـة عهذه املعاهدة موثوقا هبا وف    تصبح  
وحنــن علــي أهبــة االســتعداد للعمــل مــع  . حتقــق مناســبة تــدابري

مجيع الدول األعضـاء بشـأن سـبل ضـمان التحقـق الفعـال مـن           
 يــتم التوصــل إىل معاهــدة لوقــف   وريثمــا.االمتثــال للمعاهــدة

 علـى تطبيـق  ث مجيع الـدول املعنيـة       حن ،إنتاج املواد االنشطارية  
ــاج املــواد االنشــطارية ألغــراض صــنع     وقــف طــوعي علــى إنت

 .األسلحة النووية
واســـتراليا ملتزمـــة بـــاجلهود الراميـــة إىل تعزيـــز تنفيـــذ  

اتفاقيـــــة حظـــــر اســـــتحداث وإنتـــــاج وتكـــــديس األســـــلحة 
. والسـمية وتـدمري تلـك األسـلحة       ) البيولوجيـة  (ولوجيةيالبكتر

استضـافة حلقـة العمـل اإلقليميـة        ونعتزم، مبشاركة إندونيسـيا،     
ــاج       ــتحداث وإنتـ ــر اسـ ــة حظـ ــوطين التفاقيـ ــذ الـ ــأن التنفيـ بشـ

ــة    ــلحة البكتريولوجيـ ــديس األسـ ــ(وتكـ ــمية ) ةالبيولوجيـ والسـ
 .وتدمري تلك األسلحة

ــذا     ــامل والقـ ــدمار الشـ ــلحة الـ ــلة بـــني أسـ ئف إن الصـ
إذ أن انتشـــار . التســـيارية صـــلة معروفـــة علـــى نطـــاق واســـع 

القــذائف التســيارية يزعــزع األمــن علــى الصــعيدين اإلقليمــي    
. وحيد من فرص التقدم صوب نزع السالح النـووي        ، والعاملي

وقـد أصـبحت    مدونة الهاي للسلوك    تتوق إىل رؤية    واستراليا  
 بنــاء مــن تــدابريشــامال وناجحــا بوصــفها تــدبريا راســخة متامــا 
 . منع انتشار القذائف التسياريةىالثقة يساعد عل

خـان لالنتشـار النـووي      . ك. أإن الكشف عن شبكة      
ــة      ــة للضــوابط الوطني ــة احليوي أظهــرت بوضــوح صــارخ األمهي
الفعالة على إنتاج وتصدير التكنولوجيـا واملـواد واخلـربة الفنيـة            

 وتـرى   .احلساسة والتنسيق الـدويل يف تطبيـق القـوانني الوطنيـة          
ــرار  ــتراليا أن قـ ــتجابة ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠جملـــس األمـــن اسـ اسـ

مناســبة للخطــر الكــبري الــذي تشــكله أســلحة الــدمار الشــامل   
مبــا يف ذلــك خطــر حصــول أطــراف فاعلــة ، وانتشــار القــذائف

وحنـن حنـث مجيـع    . من غري الدول على أسلحة الدمار الشـامل    
ــدول ــىالـ ــرار     علـ ــذلك القـ ــذا  لـ ــزم تنفيـ ــرعة وعـ ــل بسـ  العمـ

 . ارخييالت
تكـــديس ونشـــر األســـلحة الصـــغرية واألســــلحة     إن  
 وإســـاءة اســتخدامها أمـــور ظلــت تســـهم يف انتـــهاك  اخلفيفــة  

مـن أولويــات  و. القـانون والنظـام يف منـاطق عديـدة مـن العـامل      
ــى    أن تســاعد اســتراليا  ــها عل ــز رقابت ــى تعزي ــيم عل ــدان اإلقل بل

 نا أن ولقـد سـر   . األسلحة الصغرية وتعزيز قدراهتا على اإلنفـاذ      
ــان ومركــز األمــم املتحــدة اإلقليمــي للســالم    ، ترعــى مــع الياب

املعنيــة حلقــة العمــل ، ئونــزع الســالح يف آســيا واحملــيط اهلــاد
األســــــلحة الصــــــغرية واألســــــلحة اخلفيفــــــة يف فيجــــــي يف  ب

استكشــاف وحنــن نعمــل علــى . أغســطس مــن هــذا العــام/آب
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 فــرص جديــدة للعمــل مــع بلــدان اإلقلــيم لتعزيــز تنفيــذ برنــامج
 .عمل األمم املتحدة بشأن األسلحة الصغرية

ــعياً  ــام   وسـ ــن األلغـ ــال مـ ــامل خـ ــاد عـ ــية إلجيـ ،  األرضـ
زالت استراليا تعمل على تشجيع االنضمام العاملي التفاقيـة          ما

ــام   ــية حظـــر اســـتعمال وتكـــديس وإنتـــاج ونقـــل األلغـ األرضـ
واسـتراليا تـدعو الـدول      .  تلـك األلغـام    املضادة لألفـراد وتـدمري    

أن تفعــل ذلــك يف أقــرب  إىل التفاقيــة بعــد إىل انضــم الــيت مل ت
، التزامــا واضــحا وريثمــا يــتم ذلــك وأن تلتــزم، ، وقــت ممكــن

 .بعدم استخدام األلغام املضادة لألفراد
بيد أهنا  ، تحديات أمنية كبرية  املاضية ب السنة  لقد أتت    

وسـيكون مـن اخلطـأ      ، املشجعةالتطورات  شهدت أيضا بعض    
أن ن قـرار ليبيـا اجلـدير بالترحيـب احلـار       إ. عدم اإلشـارة إليهـا    

ميكـن التخلـي     هعن أسلحة الدمار الشامل دلل علـى أنـ        تتخلى  
العمــل أســلحة الــدمار الشــامل ســلميا عــن طريــق  عــن بــرامج 

. حتســني أمـن الدولــة يف املســتقبل الواضـح بوســائل تفضـي إىل   
يــق عاالنتشــار الــيت وضــعت لكــي ت ملكافحــة  يــةبــادرة األمناملو

ري املشروع بأسلحة الدمار الشامل والقذائف املتصلة       االجتار غ 
 ا ومتممــقيمــاًعامــل تعزيــز هبــا تطــورت بســرعة لكــي تصــبح  

وقــد عــربت حــىت .  مفيــدا ملعاهــدات أســلحة الــدمار الشــامل 
ــدة فــاق عــددها الســتني   اآلن  ــادرة  بلــدان عدي ــدها ملب عــن تأيي

 .األمن من االنتشار
ينبغـــي أن ، مـــةوإذ نـــزاول أعمالنـــا يف األســـابيع القاد 

نضــع نصــب أعيننــا أن القــرارات واملناقشــات ليســت هــدفا يف 
ويتعني علينا أن نبحث عن وسائل لتقليـل الوقـت الـذي         . ذاهتا
يف الشكليات غـري املثمـرة حـىت ميكـن توجيـه املزيـد مـن                نفقه  ن

ــا فيهــا أن حنقــق إجنــازا ذا قيمــة    لالوقــت  لمجــاالت الــيت ميكنن
سـيدي  ، معكـم البنـاء    إىل العمل    ويتطلع وفد استراليا  . حقيقية
لوصول إىل تـدابري عمليـة ملواجهـة        لومع سائر الوفود    ، الرئيس

 .احلالية على األمن الدويلالناشئة واألخطار 

ــيد دي   ــرالســ ــم ) (بــــريو (ريوبيــ ــبانيةتكلــ ): باألســ
 أميـا   ينويسـر . انتخابكم رئيسا للجنة األوىل   ب، سيدي، أهنئكم

هــــو الســــفري ، وصــــديقامتميــــزا ســــرور أن أرى دبلوماســــيا 
 . يترأس أعمال هـذه الـدورة      ،ألفونسو دي ألبا سفري املكسيك    

أنكـم سـتنجحون   يف   لصـفاتكم املهنيـة ال خيـاجلين شـك           ونظراً
 .كما أود أن أهنئ سائر أعضاء املكتب. يف مهمتكم

ــداً  إن   ــد تأيي ــريو تؤي ــذي أدلــ   كــامالًب ــان ال ــه ت البي  ب
وتوخيـــا ، الســـببوهلـــذا . الربازيـــل نيابـــة عـــن جمموعـــة ريـــو 

سـأديل  ، لالمتثال الدقيق لإلجـراء اجلديـد الـيت اقترحـه الـرئيس           
 .يان خمتصر جدابب

، ىالطويلــة مــن الشــكاو التقليديــة لــن أســرد القائمــة   
فاوضـات  من التأخري يف املبـادرات وامل   ، وإن كان هلا ما يربرها    

 نبـل علـى النقـيض مـ       . يف ميدان نزع السالح وعدم االنتشـار      
ــك ــزع    أود أن، ذل ــدان ن ــا يف مي ــاول بالشــرح إجنــازا إجيابي  أتن

املؤلـف مـن    مجاعة دول األنديز    ن  إ. زندياألالسالح يف منطقة    
كوادور وبوليفيا وبريو وفرتويـال وكولومبيـا توصـل إىل أكثـر            إ

ــة   االلتزامـــات  ــلحة التقليديـ ــدما خبصـــوص احلـــد مـــن األسـ تقـ
ــاء ب مبــا يف ذلــك تــدابري ، ديــدها وحتقيــق الشــفافية بشــأهنا وحت ن

أدرجــت يف صــك دويل  تلــك االلتزامــات  و. الثقــة والتحقــق 
مجاعـة دول   كمـا أود أن أعلـن أن        . ليماالتزام  أطلق عليه اسم    

ملنـع  األنـديز    الـذي أنشـأ خطـة        ،٥٥٢ قـراره    تاعتمداألنديز  
مـن  األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة     باالجتار غري املشروع    

ــه   ــع جوانب ــه مجي ــه والقضــاء علي ــ. ومكافحت ــرار ك وذل أول الق
 املتحـدة   مامتثـاال لربنـامج عمـل األمـ       يعتمد   إقليميصك دون   

  .٢٠٠١لعام 
 دون زمجيــع التعهــدات الــيت اعتمــدهتا منطقــة األنــدي و 

و يتـ اإلقليمية بلغت ذروهتا يف إعالن سان فرانسيسكو دي كو         
الـذي اعتمـده    ،  السـالم يف األنـديز     بشأن إنشاء وتطوير منطقة   

. ٢٠٠٤ هيوليــ / يف متــوززاألنــديل مجاعــة دورؤســاء منطقــة  
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وتضم هذه املنطقة األراضي واحليـز الفضـائي وامليـاه اإلقليميـة            
 .  وكولومبيا، وفرتويال، وبريو، وبوليفيا،كوادورإل

واستنادا إىل هذه التطورات دون اإلقليميـة للحـد مـن            
األسلحة وحتديدها وتـوفري الشـفافية بشـأهنا وتـدابري بنـاء الثقـة              

 ٢٠٠٥رب عن أملي يف مفاوضات مثمـرة يف عـام           أع، والتحقق
تنفيذ برنامج العمـل ملنـع االجتـار غـري املشـروع            بشأن  وخاصة  

ــة   ب ــلحة اخلفيفـ ــغرية واألسـ ــلحة الصـ ــن األسـ ــه مـ ــع جوانبـ  مجيـ
ــه   ــاء عليـ ــه والقضـ ــأن ، ومكافحتـ ــوبشـ ــي ؤمتر املـ  االستعراضـ

كمـا آمـل    . ألطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية      ل
ــام املقبـــل إىل اتفـــاق ب أن نتوصـــل    جـــدولأن بنـــودشـــيف العـ

 .٢٠٠٨األعمال اليت ستغطيها هيئة نزع السالح حىت سنة 
وفدي على اسـتعداد لتأييـد أي اقتـراح مـن         إن  ، أخريا 

علــى أســاس أهنــا ســتعزز تنفيــذ ، شــأنه حتســني أســاليب عملنــا
 .القرارات اليت نتخذها هنا

جنتمـع  ): يـة تكلم باالنكليز ) (إندونيسيا (السيد جيين  
ــد       ــراف لتحديـ ــددة األطـ ــة املتعـ ــه األنظمـ ــف فيـ ــت تقـ يف وقـ

وقـــد أظهـــرت . األســـلحة ونـــزع الســـالح يف مفتـــرق طـــرق 
أحداث العام املاضي أن النظام املتعدد األطراف يعاىن ضـغوطا     
متزايدة وجعلت من الواضح أنه يلزم على وجه السـرعة اختـاذ            

ــار عديـــد   ــه يف خضـــم أخطـ ــونه ودعمـ ــة لصـ ة تـــدابري ملموسـ
كمــا نواجــه أخطــارا أمنيــة ال عهــد لنــا هبــا مــن قبــل . مســتمرة

وما فتئنـا نشـعر بـالقلق       . أصبحت تشغل مجيع الدول األعضاء    
إزاء التحــديات الــيت يشــكلها انتشــار أســلحة الــدمار الشــامل   
والنقل السري للتكنولوجيات واملـواد املتصـلة بأسـلحة الـدمار           

 النوويــة الشــامل، واســتحداث أنــواع جديــدة مــن األســلحة     
ووسائل إيصاهلا، وعسكرة الفضـاء اخلـارجي والتهديـد الـذي           
. يشـــكله حصـــول اإلرهـــابيني علـــى أســـلحة الـــدمار الشـــامل

وعـــالوة علـــى ذلـــك، زادت حـــدة املخـــاوف املتصـــلة بـــرتع  
السالح النووي جراء تأكيد املذاهب االستراتيجية مـن جديـد          

ســات وباســتمرار الــدور املمنــوح لألســلحة النوويــة يف السيا    
األمنية والتركيز فقط على عدم االنتشار واستبعاد تـدابري نـزع           
الســالح األخــرى واالجتــاه إىل عــدم النظــر يف املســألة إال يف      

 .سياق اإلرهاب
وتلك الشواغل تتطلب بـذل جهـود متضـافرة يف ظـل             

رعايــة متعــددة األطــراف، وهــذه اجلهــود هــي مفتــاح احللــول   
النـهج لـيس خيـارا خنتـاره        وهـذا   . الدائمة واملشـروعة الوحيـدة    

بل ضرورة إلنعاش جهودنا لتحقيـق اإلزالـة الكاملـة لألسـلحة         
النووية ودرء املزيد من التآكـل يف األنظمـة املتعـددة األطـراف             

لكننـا نواجـه    . لتحديد األسلحة وعدم االنتشار ونزع السالح     
ــزع الســالح       ــاول مســائل ن ــاة لتن ــات منتق ســبالً حمــدودة وآلي

 .وعدم االنتشار
ــرغم مــن       فيمــا يتصــل بنظــام عــدم االنتشــار، علــى ال

اآلمــــال العريضــــة، عجــــزت اللجنــــة التحضــــريية للمــــؤمتر      
 لألطــراف يف معاهــدة عــدم انتشــار ٢٠٠٥االستعراضــي لعــام 

أبريــل /األســلحة النوويــة، يف دورهتــا الثالثــة يف شــهر نيســان     
املاضي، عن االتفاق علـى جـدول أعمـال مؤقـت وتوصـيات،             

ــها ــد   .طبقــاً لواليت  ويف هــذا الصــدد، مــا فتئــت إندونيســيا تؤي
تأييداً نشـطاً اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز مصـداقية معاهـدة عـدم         

 الفرصــة ٢٠٠٥ويتــيح املــؤمتر االستعراضــي لعــام    . االنتشــار
للتنـــاول الفعـــال للـــدعائم الـــثالث للمعاهـــدة أال وهـــي نـــزع  
الســـالح النـــووي وعـــدم االنتشـــار واالســـتخدامات الســـلمية 

 .النوويةللطاقة 
ــر الشــامل للتجــارب       ــدة احلظ ــا زال دخــول معاه وم

النووية يف وقت مبكر إىل حيـز النفـاذ، مبشـاركة مجيـع الـدول              
ويساورنا اخلـوف مـن   . احلائزة ألسلحة نووية، يستعصي علينا   

أن يؤدي استمرار التأخري يف حتقيق ذلك اهلـدف إىل اسـتئناف         
ؤمتر الثالـث املعـين     واإلعالن اخلتـامي، املعتمـد يف املـ       . التجارب

بتيسري دخول معاهدة احلظر الشـامل إىل حيـز النفـاذ، املعقـود              
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. يف العام املاضي، حدد التدابري الكفيلـة بتحقيـق ذلـك اهلـدف            
ــة     وحيــدونا األمــل يف أن تســتمر حــاالت الوقــف الطــوعى بغي
الســعي حثيثــاً إىل إجيــاد تعهــد ملــزم قانونــاً ودائــم لوضــع حــد  

 .ع جوانبهاللتجارب النووية جبمي
وعلى الـرغم مـن التـأخري والصـعاب يف تنفيـذ اتفاقيـة               

ــلحة      ــتخدام األسـ ــديس واسـ ــاج وتكـ ــتحداث وإنتـ ــر اسـ حظـ
الكيميائية وتدمري تلك األسلحة، جنـد أن الـدول ملتزمـة بقـوة             

. بتدمري ترساناهتا يف غضـون اإلطـار الـزمين احملـدد يف االتفاقيـة          
قق تطبـق بطريقـة     ومن دواعي سرورنا أن نالحظ أن آلية التح       

ــوجي    ــة االقتصــادية والتطــور التكنول منصــفة دون إعاقــة التنمي
 .للدول األطراف يف االتفاقية

وفيمــا يتصــل باألســلحة البيولوجيــة، نالحــظ بشــعور   
من خيبة األمل عدم جناح اجلهود الرامية إىل صوغ تدابري ملنـع            

ــا     ــدة والســيطرة عليه ــة أو الســمية املتعم . اهلجمــات البيولوجي
ننا نأمل أن تساعد االجتماعـات السـنوية للـدول األطـراف            لك

يف اتفاقيــــة حظــــر اســــتحداث وإنتــــاج وتكــــديس األســــلحة 
والســمية وتــدمري تلــك األســلحة  ) البيولوجيــة(البكتريولوجيــة 

على تعزيز التفـاهم املشـترك والعمـل الفعـال والتنفيـذ األفضـل              
لسـادس،  لالتفاقية، بينما نقترب من عقد املؤمتر االستعراضـي ا        

 .٢٠٠٦املقرر عقده يف عام 
وتتواصل التطورات اإلجيابية يف مساعي نزع السـالح     

ــامل  ــه جيـــرى حـــل  . اإلقليمـــي يف بعـــض بقـــاع العـ ــرنا انـ ويسـ
اخلالفات فيما بـني دول اإلقلـيم وبينـها وبـني الـدول األخـرى               
خارج اإلقليم فيمـا يتصـل بإنشـاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة               

وفيمـا  . طى، مبـا يرضـى األطـراف املعنيـة        النووية يف آسيا الوسـ    
ــة مــن األســلحة      ــانكوك إلنشــاء منطقــة خالي يتصــل مبعاهــدة ب
النووية يف جنوب شرقي آسيا، تكتسي املشاورات مـع الـدول       
احلائزة لألسلحة النووية أمهيـة كـبرية سـعيا إلجيـاد حـل مـرض               

. بشكل متبادل لتحقيق انضمامها إىل الربوتوكـول ذي الصـلة         

 وسائر املوقعني على املعاهدة حيدوهم األمـل يف أن          اوإندونيسي
تسفر اجلهود احلاليـة مـع الـدول النوويـة عـن نتيجـة مثمـرة يف                 
املســتقبل القريــب، يف ســياق تعزيــز فعاليــة املنطقــة اخلاليــة مــن  

 .األسلحة النووية يف جنوب شرقي آسيا
ــألة      ــة مسـ ــدة ملعاجلـ ــم املتحـ ــد لألمـ ــعى جديـ وىف مسـ

توقع مـن فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـىن           القذائف، كان من امل   
بالقـــذائف جبميـــع جوانبـــها أن يتصـــدى للشـــواغل املتصـــلة      
بالقذائف ويستكشف  طرائق ملكافحة خطـر االنتشـار وينظـر           
يف احلاجة إىل إجياد نظام يتم التفاوض بشأنه علـى حنـو متعـدد              
األطــراف ويكــون عامليــا وشــامال وشــفافا وغــري متييــزي حتــت  

ولكــن لألســف، بســبب تعقــد املســائل . م املتحــدةرعايــة األمــ
اليت ينطوي عليها األمـر، مل يـتمكن الفريـق مـن تقـدمي تقريـره                

 .النهائي
وقد شجع وفدى عمل فريق اخلرباء احلكوميني املعـىن          

بالصـــلة بـــني نـــزع الســـالح والتنميـــة هبـــدف تقليـــل اإلنفـــاق  
ــزع     ــدات نـ ــاء بتعهـ ــن للوفـ ــتوى ممكـ ــكري إىل أدين مسـ العسـ

ح والتنميــة املكرســة يف الوثيقــة اخلتاميــة للمــؤمتر الــدويل الســال
وحنــن .  بشــأن الصــلة بــني نــزع الســالح والتنميــة١٩٨٧لعــام 

نرحب بتوصيات الفريق، مبا يف ذلـك توصـياته املتصـلة بأمهيـة             
ممارسة ضبط النفس يف اإلنفاق العسكري لتوفري مـوارد ميكـن           

 .االقتصادية وةاالنتفاع هبا ىف أغراض التنمية االجتماعي
وفيمـــا يتصـــل مبســـألة األســـلحة الصـــغرية واألســـلحة  

اخلفيفــة وجــدنا أن االجتمــاع األول للــدول الــذي جيــرى كــل 
سنتني، للنظر يف تنفيذ برنامج عمل األمم املتحدة ملنـع االجتـار            
غري املشروع باألسلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع             

ــى ال     ــه علـ ــاء عليـ ــه والقضـ ــه ومكافحتـ ــوطين  جوانبـ ــعيد الـ صـ
ــر تشــاطر      ــام املاضــي، يسَّ ــود يف الع ــاملي، املعق واإلقليمــي والع
التقارير الوطنية وأعطى صورة واضحة اللتـزام اجملتمـع الـدويل           

ــة هــذا الشــر  ــدح إنشــاء وعمــل   . مبحارب ويف هــذا الصــدد، منت
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الفريــق العامــل املفتــوح بــاب العضــوية للتفــاوض بشــأن صــك  
 األســـلحة الصـــغرية دويل ميكـــن الـــدول مـــن حتديـــد وتعقـــب 

كمــا نتطلــع إىل االجتمــاع الثــاين، الــذي  . واألســلحة اخلفيفــة
 .٢٠٠٥يعقد كل سنتني، املقرر عقده يف سنة 

ويتواصـــل تنفيـــذ اتفاقيـــة حظـــر اســـتعمال وتكـــديس  
ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام حيـث ختلـت           

لغـام الـيت    ومت تـدمري الكـثري مـن األ       . بلدان عديدة عـن إنتاجهـا     
كانــت مكدســة يف الترســانات وقــد ســجلت مســاعي العمــل   
اإلنســاين ملكافحــة األلغــام زيــادة كــبرية يف منــاطق عديــدة مــن 

واملــؤمتر االستعراضــي األول الوشــيك املقــرر عقــده يف  . العــامل
 كـانون   ٣نـوفمرب إىل    / تشـرين الثـاين    ٢٩نريويب يف الفتـرة مـن       

قييم منجزاتنـا وتكثيـف     ديسمرب سيتيح الفرصة إلعادة ت    /األول
جهودنا من أجل تعبئة املوارد اليت تـؤدي يف هنايـة املطـاف إىل              

 .عامل خال من األلغام املضادة لألفراد
وقـــد شـــهدنا يف الســـنوات األخـــرية تنـــاقص االلتـــزام  

. باالتفاقــات املتعــددة األطـــراف والتعــاون املتعــدد األطـــراف    
ــدأ     ــفها املبـ ــة بوصـ ــة التعدديـ ــويض أمهيـ ــري تقـ ــي وجيـ األساسـ
ــدم االنتشــار     ــزع الســالح وع ــلحة ون ــد األس وجيــري . لتحدي

إضعاف آلية نزع السـالح، األمـر الـذي يعجـل حبـدوث أزمـة               
وهيئة نـزع السـالح جتـد نفسـها         . ذات أبعاد مل يسبق هلا مثيل     

يف مـأزق وقـد منعـت مـن تقــدمي مقترحـات هامـة بشـأن نــزع        
ناطـة هبـا    السالح النووي واألسلحة التقليدية حسب الواليـة امل       

ــة     ــة العامـ ــرر اجلمعيـ ــب مقـ ــف  . ٥٢/٤٩٢مبوجـ ــذا املوقـ وهـ
املؤسف قد تكرر مرة أخرى هذا العام، عندما مل يتسـن عقـد             
الدورة املضمونية للهيئة بسبب استمرار وجود خالفـات فيمـا          

 .بني الدول األعضاء بشأن حتديد بنود أعماهلا
ــى        ــة عل ــزع الســالح، للســنة الثامن ــؤمتر ن ــئ م ــا فت وم

وعلى الرغم من املشـاورات املكثفـة       . يل، يعاين من الشلل   التوا
واالقتراحــات واملبــادرات اإلجيابيــة، مــن قبيــل االقتــراح الــذي  

قدمه ممثلو اجلزائـر، وبلجيكـا، والسـويد، وشـيلي، وكولومبيـا            
 ال يــزال املــؤمتر - املعــروف باســم اقتــراح الســفراء اخلمســة -

وهـذا  . امج العمـل  عاجزاً عن كسر املـأزق واملوافقـة علـى برنـ          
اجلمــود املطــول عــرض ملــرض أكثــر عمقــاً فيمــا يتصــل بــدور   

 .التعددية يف تناول مسائل نزع السالح
ــل تلــك        ــة األم ــالفزع وخيب ــن الشــعور ب ــد م ــا يزي ومم

الشكوك املثارة حول دور وأداء اللجنـة األوىل بوصـفها جـزءاً            
وقـد بـات    . ال يتجزأ من آلية نزع السـالح املتعـددة األطـراف          

ن املعروف اآلن على نطاق واسع أنه ينبغي إجراء حتسـينات           م
علــى أســاليب عمــل اللجنــة األوىل مــن أجــل تســهيل مســاعي  

 .اجملتمع الدويل يف تناول هذه املسائل
من نافلـة القـول أنـه ال ميكـن حتقيـق األمـن الـدائم إال                  

ــزع الســالح   ــق ن ــرتع    . بتحقي ــم املتحــدة ل ــة األم وال يســع آلي
وينبغـي  . أن يظـل جـدول أعماهلـا معطـال      السالح أن تسـمح بـ     

تنشيط جدول أعمالنا لرتع السالح على وجه السرعة وإيـالء          
أعلى األولويـة إلزالـة األسـلحة النوويـة وسـائر أسـلحة الـدمار               

 .الشامل
ــزع       ــال نـ ــدول أعمـ ــيري يف جـ ــرى أن أي تغـ ــا نـ لكننـ

ــة األوىل     ــا يف ذلـــك اللجنـ ــالح، مبـ ــزع السـ ــة نـ الســـالح وآليـ
بعـة للجمعيـة العامـة، ينبغـي إجـراؤه يف سـياق         بوصفها هيئـة تا   

دورة استثنائية رابعـة للجمعيـة العامـة مكرسـة لـرتع السـالح،              
. يتسىن فيها جلميع الدول املشاركة الفعالة علـى قـدم املسـاواة           

ــة العامــة     ومــن مث حنــن نــرى أن الــدعوة إىل عقــد دورة اجلمعي
ا االســـتثنائية الرابعـــة املكرســـة لـــرتع الســـالح ســـيكون حـــدث  

ضروريا جييء يف أوانه ملناقشة األخطـار احلاليـة واجلديـدة الـيت             
تواجه األمن العاملي، وإلجراء اسـتعراض جلـدول أعمـال نـزع            
الســالح احلــايل وآليــة نــزع الســالح علــى النحــو الــوارد يف        
ــتثنائية األوىل      ــة االسـ ــة العامـ ــدورة اجلمعيـ ــة لـ ــة اخلتاميـ الوثيقـ

ق عقد دورة اجلمعيـة     وهكذا، عن طري  . املكرسة لرتع السالح  



 

04-53236 27 
 

A/C.1/59/PV.2  

العامــة االســتثنائية الرابعــة املكرســة لــرتع الســالح، كمــا هــو     
احلــال يف أي دورة اســـتثنائية للجمعيـــة العامـــة، يتســـىن إدراك  
جدوى دبلوماسية نزع السـالح وتعزيـز دور النظـام التعـددي            

 .القائم على احلل التوافقي
انتــهت قائمــة املــتكلمني ): تكلــم باإلســبانية (الــرئيس 

هلــذه اجللســة لكــن تبعــا للتوصــية باالحتفــاظ بقائمــة متجــددة   
حىت يتسىن لنا استخدام وقتنا على حنو فعـال سـأعطي الكلمـة             

وقــد تشــاورت معهمــا . اآلن للمــتكلمني التــاليني علــى قــائميت
مســبقا ووافقــا علــى الكــالم قبــل الوقــت املقــرر، وإنــين أشــكر 

 .دوفدي كندا واليابان على تعاوهنما يف هذا الصد
ــاير   ــدا (الســيد م ــة ) (كن ــم باالنكليزي ــدا ): تكل إن كن

ــزع      ــة هــذا االجتمــاع للمشــاركني يف دبلوماســية ن تقــدر أمهي
السالح واألمن اخلاصة بـدوهلم، باعتبـاره تعـبريا عـن االهتمـام             

. وااللتزام العامليني بضـمان حتقيـق عـامل يسـوده السـلم واألمـن             
اهلـدف وهلـا    وحنن ندرك أن هنـاك أخطـارا كـبرية تتهـدد هـذا              

القدرة يف بعض احلاالت على أن تدمر، بني عشـية وضـحاها،         
ــيت حتققــت علــى مــدى     ــة ال املنجــزات االقتصــادية واالجتماعي

. عقود، ناهيك عن القدرة علـى إفنـاء أعـداد هائلـة مـن البشـر            
لقـد خطونــا، حنــن اجملتمــع الــدويل، خطــوات واســعة يف وضــع  

ى فئـات كاملـة     معايري مشـتركة للسـلوك وللقضـاء الكامـل علـ          
ــا حظــرين شــاملني علــى      ــدمار الشــامل، وأبرمن مــن أســلحة ال
األسلحة البيولوجية والكيميائية، واعتمدنا بروتوكـوال جديـدا        
بشـــأن املخلفـــات احلربيـــة املتفجـــرة التفاقيـــة حظـــر أو تقييـــد 
استعمال أسلحة تقليديـة معينـة ميكـن اعتبارهـا مفرطـة الضـرر              

مـل تـدرجييا مـن أجـل ختفـيض        أو عشوائية األثـر، ومـا فتئنـا نع        
األسلحة النووية وإزالتها يف هناية املطاف، وهي أقوى أسـلحة          

 .الدمار الشامل العشوائي
إن كــال مــن عــدم االنتشــار وحتديــد األســلحة ونــزع    

معقـد يف موضـوعه وتشـعباته،       . السالح عمـل معقـد ومجـاعي      

ومجـــاعي مبعـــىن أن فعاليتـــه تعتمـــد علـــى قـــدرة مجيـــع الـــدول 
ومـا فتئنـا نـرى أن       . على احترام التزاماهتا والوفـاء هبـا      األعضاء  

أفضـــل الســـبل ملعاجلـــة األخطـــار األمنيـــة املعاصـــرة تتمثـــل يف  
. التعــــاون املتعــــدد األطــــراف القــــائم علــــى ســــيادة القــــانون

واالتفاقات امللزمة قانونا املقترنة بأحكام حتقـق فعالـة تـوفر لنـا             
سُيكشـف، تظـل   درجة عالية من الضمان بأن أي عدم امتثـال   

ــا يف جمــال عــدم      ــدعيم منجزاتن ــديرنا الوســيلة املفضــلة لت يف تق
 .االنتشار وحتديد األسلحة ونزع السالح

وتعبريا عن األمهية اليت نوليها للتحقق سنقترح خـالل          
هــذه الــدورة للجنــة األوىل إنشــاء فريــق خــرباء حكــوميني، يف  

ة ، للنظــر واإلفــادة يف العــام نفســه بشــأن مســأل     ٢٠٠٦عــام 
ــادئ التحقــق الســتة عشــر ودور     ــه، ومب ــع جوانب التحقــق جبمي

ونعتقـد أن اجملتمـع الـدويل ميكـن         . األمم املتحدة الواجب فيهـا    
أن يستفيد من النتائج اليت خيلص إليها اخلرباء، ونأمل أن تفيـد            
هــذه النتــائج يف حتديــد اخلطــوات العمليــة لتعزيــز دور التحقــق 

 .لدى اضطالعنا بعملنا
ــدول أع  ــادم    إن جـ ــام القـ ــالح يف العـ ــزع السـ ــال نـ مـ

جدول حافل، وحنـن نـدرك األمهيـة الواسـعة لألحـداث املقبلـة              
 مثـل مـؤمتر قمـة نـريويب      -بالنسبة ملوضوع عمـل هـذه اللجنـة         

بشــأن عــامل خــال مــن األلغــام الــذي ســُيعقد يف شــهر تشــرين   
نـــوفمرب القـــادم، وهـــو أول مـــؤمتر استعراضـــي للـــدول /الثـــاين

 حظــر اســتعمال وتكــديس وإنتــاج ونقــل  األطــراف يف اتفاقيــة
األلغــــام املضــــادة لألفــــراد وتــــدمري تلــــك األلغــــام، واملــــؤمتر  
االستعراضــــي للــــدول األطــــراف يف معاهــــدة عــــدم انتشــــار 

ــار   ــُيعقد يف أيــ ــذي ســ ــة الــ ــلحة النوويــ ــايو /األســ ؛ ٢٠٠٥مــ
واجتمــاع الــدول الــذي ُيعقــد كــل ســنتني بشــأن األســلحة        

ذا الصـدد، نرحـب ترحيبـا     ويف هـ  . الصغرية واألسلحة اخلفيفـة   
حارا جبهود اإلصالح اجلارية إلعطاء أمهية أكرب لعمـل اللجنـة           
األوىل جبعــل نتائجهــا أكثــر انســجاما مــع أهــداف املعاهــدات   
الرئيسية يف جمال نزع السالح واألنشطة اليت جتري عمـال هبـا،      
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وإن الطبيعـة الشـاملة     . وكذلك مع غريها من األعمال اجلاريـة      
.  األوىل تعطي مركزا فريدا ملناقشـاهتا وقراراهتـا        لعضوية اللجنة 

 .ويتعني علينا استخالص أكرب فائدة من دورهتا السنوية
ويف هذا السـياق، حنـن نؤيـد، فعـال وقـوال، الرغبـة يف             

ــدورة،      ــن الـ ــبوع األول مـ ــى األسـ ــة علـ ــة العامـ ــر املناقشـ قصـ
وتكريس الوقت الذي نوفره نتيجـة ذلـك ملناقشـة موضـوعات       

ملناقشة املواضـيعية، ونأمـل أن يتسـىن للوفـود إجـراء            حمددة يف ا  
مناقشة منظمة تتناول جـوهر املواضـيع الرئيسـية املتصـلة بـرتع             
الســـالح واملعروضـــة علـــى اللجنـــة، وبـــذلك تســـاعدنا علـــى   

ــردي   ــالم الفــ ــن الكــ ــال مــ ــوج�االنتقــ ــوار �املونولــ  إىل احلــ
ــديالوج� ــن     . �ال ــز بشــأن مســائل م ــادل اآلراء املرك إذ أن تب

 الفضــاء اخلــارجي، والتحقــق واالمتثــال، وإبــرام معاهــدة  قبيــل
ــزع       ــدم يف نـ ــة التقـ ــطارية، وحالـ ــواد االنشـ ــاج املـ ــف إنتـ لوقـ
السالح، واألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة، والتثقيـف يف          
جمـال نــزع السـالح، ميكــن أن جيعــل اإلجـراءات الــيت تتخــذها    
اللجنـــة بعـــد ذلـــك، يف صـــورة مشـــاريع قـــرارات ومشـــاريع   

 .رات، مستنريةمقر
وحنن نرحب أيضـا بزيـادة التفاعـل يف هـذه الـدورات              

وإدراج متكلمني لبدء اجللسات من بني املمـثلني البـارزين، أو           
ويف رأينـا أن النظـر املنطقـي        . اخلرباء التابعني للمنظمات املعنية   

املعتمد على فكر متميز ميكن أن يثمر نتائج هامـة فيمـا يتصـل              
د اللجنـــة علـــى النظـــر يف مبـــادرات بالسياســـة العامـــة ويســـاع

ال ميكـن احلصـول عليـه، بالضـرورة، مـن        استشرافية، وهو أمر  
ــادة    اإلعـــداد املتســـم باإلســـراف يف التمســـك بالشـــكليات عـ

 .ملشاريع قرارات اللجنة
ووفد كندا مسـتعد لإلسـهام إسـهاما فعـاال وجـادا يف              

هــذه املناقشـــة املنشــطة، وحنـــن حنــث الوفـــود األخــرى علـــى     
. اب عن وجهات نظرها بشأن املسائل الـيت توليهـا أمهيـة     اإلعر

وعلى هذا النحو يف اعتقادنا ميكـن ملـداوالت اللجنـة أن تولـد              

مرة أخرى ذلك النوع من القيمـة املضـافة الـيت تضـمن املكـان            
 .املتميز للجنة األوىل يف آلية األمم املتحدة لرتع السالح

 قــررت ):تكلــم باالنكليزيــة ) (اليابــان (الســيد مــني  
الكالم قبل الوقت الذي كـان مقـررا، بـروح مـن التعـاون مـع                

ولألسف إن النص املطبـوع لبيـاين غـري         . إصالح األمم املتحدة  
 .جاهز وسيوزع غدا وعندئذ ستتاح الفرصة للوفود لقراءته

ا، ألبـ  دي فريكم، سـعادة السـ  أهنـئ  أن البدايـة  يف أود 
 خـربتكم  أن بـ قـة ى ثلعلـ  نـين إو. األوىل للجنـة  رئيسا نتخابكمبا

ة، الـدور  هـذه  يف لنـا  هاديـا  سـتكونان  القـديرة  وقيادتكم الواسعة
 وأنـتم  وفـدي مـن   الكامـل  بالـدعم  سـتحظون  أنكم لكم أؤكدو
 .ةاهلام مبهمتكم ونضطلعت

 يواجـه  ذإ. ةصعب أوقات ظل يف العام هذا اللجنة جتتمع 

 السـالح  ونـزع  األمـن  جماالت يف خطرية حتديات الدويل اجملتمع

 انتشـار  عـدم  شـمل ت علينـا  ةضـ روعامل املسـائل و. راالنتشـا  موعد

 وخطـر  الـدويل  اإلرهـاب  خطـر  وزيـادة  الشـامل  الـدمار  أسـلحة 

 انتشـار ، واإلرهـابيني  أيـدي  يف الشـامل  الـدمار  أسـلحة  وقـوع 

 السرية النووي االنتشار شبكات طريق عن النووية التكنولوجيا

ن، البلـدا  ىفـراد  امتثـال  مشـاكل ن، وخـا  .ك .أ للسـيد  الشاسعة
 .الدميقراطية الشعبية كوريا جلمهورية النووي الربنامج قبيل نم

 هـذه  مـن  الـرغم  لـى ا، عأيضـ  الـدويل  اجملتمـع  ويشـهد  

 .االنتشار وعدم السالح نزع ميدان يف التقدم عضت، بالتحديا

 براجمهـا  مجيـع  عـن  بـالتخلي  ليبيـا  قـرار  ذلـك  علـى  األمثلـة  ومـن  

 علـى  املتحـدة  الواليـات  تأكيـد  إعادةل، والشام الدمار ألسلحة

 املـواد  إنتـاج  وقـف  معاهـدة  بشـأن  املفاوضـات  لبـدء  تأييـدها 

 علـى  صـادقت  الـيت  البلدان عدد يف املطرد التزايدة، واالنشطاري

 البلـدان  عـدد  زيـادة ة، والنوويـ  للتجارب الشامل احلظر معاهدة

 للطاقـة  الدولية للوكالة اإلضافيني الربوتوكولني على وقعت اليت

 هـذان  فيهـا  دخـل  الـيت  البلـدان  عـدد  زيـادة  كـذلك ة، وذريـ ال

 األمـــن جملــس قــرار اعتمــادذ، والنفــا حيــز الربوتوكــوالن
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 سـياق  يف احملـرز  التقـدم ر، واالنتشـا  عـدم  بشـأن   (2004) 1540

 يف املعـززة  االنتشـار  عـدم  وجهـود  االنتشـار  مـن  األمـن  مبـادرة 
 الصـغرية  ةاألسـلح  جمال يف تقدم أحرز ذلكك. ةاآلسيوي املنطقة

 .ةاخلفيف واألسلحة

 ةضـ روعامل للمشاكل حلول إلجياد معا نعمل أن وينبغي 
 السـالح  نـزع  جمـايل  يف التقـدم  من املزيد إلحراز كذلكا، وعلين

 طـراف لـدول األ ل القـادم  االستعراضـي  املؤمترو. راالنتشا وعدم

 بعـد  يبـدأ  أن املقـرر  مـن  النووية األسلحة انتشار عدم معاهدةيف 

 اللجنة لعمل كبرية أمهية يعطي ار، ممأشه ستة على قليال يزيد ما

 لصـون  هامة فرصة اللجنة ورةإذ تتيح د. ةالدور هذه يف األوىل

 فيـه  تتعـرض  الـذي  الوقت يف االنتشار عدم معاهدة نظام وتعزيز

 الختتـام وا. شـىت  حتـديات  مواجهـة  يف لالختبـار  اسـتمراريتها 

 االستعراضـي  املؤمتر احجن على اكثري سيساعد هنا لعملنا الناجح

 .مالقاد العام يف

بصـورة   وتسـتجيب  مبهمتـها  األوىل اللجنـة  تفـي  وحـىت  
 اللجنـة  أداء تعزيـز  صـبح ة، ياملـتغري  الدوليـة  األمنيـة  للبيئـة  كافيـة 

  قدمتـه الـذي  ،٥٨/٤١ العامة اجلمعية قرار نوكا. ةملح مهمة

 فعاليـة  سـني حت�ن بعنــوا  يف السـنة املاضــية املتحــدة الواليـات 

 هـذا  يف األمـام  إىل هامـة  خطـوة ، �ىلاألو اللجنـة  عمـل  أساليب

 خنطـو  أن علينـا  توجبىل، ياألو للجنة الدورة هذه يفو. دالصد

 اليابـان و. ذالتنفيـ  صـوب  ألمـام إىل ا خطوة املاضي العام مبناقشة

لـى حنـو   ع للعمـل  اسـتعداد  وعلـى  األوىل اللجنـة  بإصـالح  ملتزمة
 آراءهـا  العـام  لألمـني  يابـان ال قـدمت  مـؤخرا و. سالرئي مع وثيق

ــا اإلصــالح بشــأن ــرارل وفق ــا  ٥٨/٤١ لق ، وسنشــرح موقفن
 .يةاملواضيع املناقشة أثناء بتفصيل

 أجل من نشطة دبلوماسية جهودا تبذل اليابان فتئت ما 

 وقت أبكر يف النووية األسلحة من خال وآمن سلمي عامل حتقيق

 قـرار  عمشـرو  العـام  هـذا  أخـرى  مـرة  سـتقدم  اليابـان و. نممكـ 

 عـن  عربي� ةالنووي لألسلحة الكاملة اإلزالة إىل لطريقا�ن بعنوا

. ةالنوويـ  األسلحة إلزالة عملية تدابري ويطرح األخرية التطورات
 مجيـع  نـدعو  أن أخـرى  مـرة  ودر، نـ القـرا  مشـروع  طريـق  عـن و

 ذلـك  حتقيـق  صـوب  ألمـام إىل ا خطوة املضي إىل النووية البلدان

 للـدول  السـاحقة  األغلبية من بتأييد هاعتماد إىل نتطلعو. فاهلد

 .ءاألعضا

 املتنوعـة  املشـاكل  ةجلعامل وفاعلية واقعية  السبلأكثر إن 

 تعزيـز  يف يتمثـل  الـراهن  الوقـت  يف الـدويل  اجملتمـع  جياهبهـا  الـيت 

 تـرى و. كـامال  تنفيـذا  وتنفيـذها  عامليتـها  وحتقيق احلالية األنظمة

 األسـلحة  انتشـار  دمعـ  ةمعاهـد  ة، مثـل الدوليـ  األطـر  أن اليابـان 

 واتفاقـات  ،النوويـة  للتجـارب  الشـامل  احلظـر  ةومعاهد ،النووية

 والربوتوكـولني  ،الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  للوكالـة  الضـمانات 

 البيولوجيـة  األسـلحة  واتفاقيـة  ،الذريـة  الطاقـة  لوكالة اإلضافيني

 أساس بوصفها قصوى أمهية اتة، ذالكيميائي األسلحة واتفاقية

وسـنقدم املزيـد   . االنتشـار  وعـدم  السـالح  لـرتع  يـة الدول اجلهود
 تـدابري  مـن  يتبعهـا  ومـا  األساسـية  اليابـان  نظر وجهةل حمن الشر

 .ةاملواضيعي املناقشة أثناء الصدد هذا يف حمددة

ل، الشـام  الـدمار  أسلحة مسألة بشأن العمل عن وفضال 
 تـدابري  ختـاذ ة، ااألولويـ  سـبيل  علـى  الـدويل،  اجملتمـع  علـى  تعنييـ 

 واأللغـام  اخلفيفـة  واألسـلحة  الصـغرية  األسلحة مشاكل اجهةملو

، اجملـالني  هـذين  يف كـبريا  تقـدما  أحرزنـا  قـد و. دلألفـرا  املضـادة 
 االشـتراك ن، باليابـا و. هعملـ  ينبغـي  مما الكثري هناك زال ما كنل

 بشـأن  قرار مشروع لتقدمي عملا، توكولومبي أفريقيا جنوب مع

 نزع جمال يف والتثقيف .اآلراء قبتواف يعتمد أن تأملد، والبن هذا

 إلحـراز  أيضـا  ضـروري  النووي االنتشار وعدم النووي السالح

 بشـأن  نظرهـا  وجهـات  اليابان وستعرض .اجملالني هذين يف تقدم

 .ةاملواضيعي املناقشة أثناء املوضوعات هذه
 ســتفادةالا حتقــق أن األعضــاء الــدول مجيــع وأناشــد 
 علـى  تعمـل  وأن هـذا  حالسـال  ونـزع  األمـن  حمفـل  مـن  القصوى



 

30 04-53236 
 

A/C.1/59/PV.2

 تعـدد امل النظـام  أن الـدويل  للمجتمـع  تثبـت  أنه، وأدائـ  تعزيـز 

 .ةوكفاء بفعالية دوره يؤدي واألمن السالح لرتع األطراف

 ممثلـي  أشـكر  أخـرى  رةمـ ): سـبانية باإل تكلم (سالرئي 

 .امرونتهم على واليابان كندا

 العمل تنظيم

 ركمكّـ أذ أن يل مسحـوا ا): ةسـباني باإل متكلـ ( الـرئيس  

 مـن  أدىن حـد  وجـود  دون للجنـة ا جلسـات  عقـد  أعتـزم  ال بأنين

 بـه  أدىل بيان ذلك يف انا، مباي ب١٥ إىل اليوم ستمعناا. املتكلمني

 جـدول  بصـدد  أبـديت  الـيت  املرونـة ولكن بالرغم مـن  . الرئيس

 مـن  نـتمكن  لـن  قيقـة  د٣٠ا لـدين  زال اا، مـ أعمالنـ  تصـريف 

 جلسـة  ة إذا مـا عقـدنا   صـعوب كثـر أ احلالـة  ستصبحو. ااستعماهل

 مـتكلمني  سـتة  وىسـ  يوجـد  ال حيـث  ، على سبيل املثـال، الغد

 حيـث  غـد  بعـد  جلسـة  إذا عقـدنا  وة، أالقائمـ  يف مـدرجني 

 .متكلمني أربعة سوى يوجد ال

 املــتكلمني قائمــة تبــاعا أعتــزم بــأنين القــول كــررأو 
 واخلمـيس  األربعـاء  تـتكلم  أن املقـرر  مـن  اليت والوفود املتجددة،

 إذاو. ءلثالثـا ا، اغـد  عروضـها  لتقـدمي  ةمسـتعد  تكـون  أن يينبغـ 

 أن ينبغـي  الكـالم  اسـتطاعتها  عـدم  يـربر  وجيـه  سبب هايدل كان

 يتمشـى  مبـا  الالزمـة  التعـديالت  إجـراء  لنـا  يتسـىن  حـىت  نـا بلغت

 تفسـري  يف واملرونـة  الوفـود  بتعـاون و. دوفـ  كـل  واحتياجـات 

 عتقـد ا، أوقتنـ  من ثلىامل ستفادةالا حتقيق بشأن الرئيس توصيات

 .ءةكفا أكثر بطريقة املتاحة املوارد استعمال سنستطيع أننا
 ستقفل املتكلمني قائمة أنب أيضا األعضاء رأذكّ أن أود 

، وعندئـذ  ٠٠/١٨ لسـاعة ر، اكتـوب أ/لاألو شرين ت٦ء، األربعا
 عقــدها املطلــوب اجللســات عــددسـنحتاج أيضــا إىل معرفــة  

 الـيت  املـذكرة  يفو. مالقـاد  عاألسـبو  يف العامـة  املناقشـة  الختتـام 

 العامـة  املناقشـة  تقصـري  أعتـزم  نـين إ لتم، قأيا بضعة قبل وزعتها

 نبـدأ  أن لنـا  يتسـىن  ىت، حـ الثـاين  األسـبوع  يف حـد  أقصـى  إىل

 جلسـتني  خنصـص  أن مـل د، آالصـد  هذا يفو. ةالتفاعلي مناقشتنا

 .لاملقب األسبوع يف العامة للمناقشة أقصى كحد

ــر   ــد    وأود أيضــا أن أذكّ ــا جيــب أن نتقي  األعضــاء بأنن
ولــن تكــون هــذه مســألة كــبرية إذا ظللنــا يف إطــار   . باملواعيــد

وأعتقـد أن  .  دقيقة١٥اهلامش املتفق عليه وهو ما ال يزيد عن       
.  ينبغــي أن يكــون كافيــا  ١٠ دقــائق أو ٥الســماح بالتــأخري  

وكما فعلـت صـباح اليـوم، سـأفتتح جلسـاتنا يف إطـار هـامش                
 .ا يتوفر النصاب القانوين دقيقة حامل١٥ الـ

 .٣٥/١٢رفعت اجللسة الساعة  
 


