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 . ملؤمتر نزع السالح٩٧٨أعلن افتتاح اجللسة العامة ): الكلمة باإلنكليزية (ئيسالر  

نبدأ اليوم سلسلة جلساٍت عامة خياطب فيها املؤمتر وزراء الشؤون اخلارجية، فضالً عن مسؤولني آخرين                
باألصالة عن نفسي، ويف هذا الصدد، أود، بالنيابة عن مؤمتر نزع السالح و. رفيعي املستوى ميثلون الدول األعضاء

تيغرو، وزير خارجية كندا، وهو املتحدث األول يف هذه                   أن أرحـب ترحيباً حاراً بصاحب السعادة السيد بيري ِب
ونعرب عن بالغ تقديرنا هلذا الربهان الساطع على األمهية البالغة اليت توليها حكومة . السلسلة من اجللسات العامة

 . السالح، وخصوصاً ألعمال حمفلناكندا ملسأليت احلد من التسلح ونزع

 .ويشرفين ويسعدين أن أدعو صاحب السعادة السيد بيري بتيغرو، وزير خارجية كندا ملخاطبة املؤمتر 

تيغرو   إن أعضاء وفود مؤمتر نزع السالح هم أكثر من جمرد         ): الكلمة بالفرنسية ) (كندا (السيد ِب
نون جمتمعاً من الدبلوماسيني الذين يكرسون أنفسهم ملعاجلة مجيع فهم يكوِّ: ممثلني يف هيئة حمددة متعددة األطراف  

. القضـايا املتعلقة بعدم االنتشار واحلد من األسلحة ونزع السالح داخل منظومة األمم املتحدة برمتها وخارجها              
 للغاية يف وأُدرك رغم الشلل الذي أصاب مؤمتر نزع السالح لثماين سنوات أن الكثري منكم يشارك مشاركةً بناءة

أنشـطة نزع السالح اليت ُتنظم يف جمموعٍة كاملة من اجملاالت بدءاً باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وانتهاًء                 
وقد أمثر يف واقع األمر عدد ال بأس به من هذه األنشطة، وبعثت فينا األمل النتائج اليت    . بأسـلحة الدمار الشامل   

عدد األطراف واألمن البشري، مثل الربوتوكول املتعلق باملتفجرات من خملفات          حتققت مؤخراً يف جمايل التعاون املت     
احلـرب امللحق باتفاقية األسلحة التقليدية وخطة العمل املعتمدة يف مؤمتر قمة نريويب اليت تقدم إرشاداً أفضل يف                  

علومات العملية أثناء انعقاد    تنفـيذ اتفاقية أوتاوا بشأن حظر األلغام املضادة لألفراد، فضالً عن عمليات تبادل امل             
 .اجتماعات اخلرباء واالجتماعات السنوية للدول األطراف يف اتفاقية األسلحة البيولوجية والتكسينية

 )تابع كلمته باإلنكليزية(

غري أن هذه اإلجنازات وغريها اليت حققها دبلوماسيون معتمدون هنا ال ميكنها أن ختفف من خيبة أملنا                  
وأتفق مع رئيس مؤمتركم . هذه اهليئة الرئيسية، أي مؤمتر نزع السالح، من الشروع يف أعمال فنيةإزاء عدم متكن 

وأميـنه العام على تعزيز عملية إحياء هذا املؤمتر وجتديد قدرته على التغلب على املأزق املتواصل بتقدمي مزيٍد من             
 التعاون املتعدد األطراف بشأن قضايا حامسة تتعلق        وإذا ما أُريد حتقيق تقدم يف     ". لقضاياه النبيلة "الدعم السياسي   

برتع السالح النووي ومنع انتشاره واحليلولة دون تسليح الفضاء اخلارجي، فال بد من وجوٍد قيمة سياسية للقيام                 
وإيالء اهتمام سياسي مركز حلالة الركود      . بذلك ومن دفع تكلفة سياسية لقاء عدم السماح للمشروع بأن يتقدم          

ل إليها مؤمتر نزع السالح وآثارها السلبية على مصاحلنا األمنية الفردية واجلماعية هو أحد السبل للخروج                اليت آ 
 .من هذا اخلندق الذي وقعنا فيه

بـيد أن مؤمتر نزع السالح حيتاج، إلحداث تغيري حقيقي، إىل أكثر من حفنة من وزراء اخلارجية الذين                   
بل إنه يتطلب أن تدرك بعض العواصم أن االعتراض املستمر لسبيل           . عحيضـرون مؤمتر نزع السالح هذا األسبو      

التوصـل إىل االتفـاق بشأن برنامج عمل مؤمتر نزع السالح يعود بالضرر ال بالفائدة على املصاحل األمنية هلذه                   
آلراء، عرقلة  عضواً وتتخذ قراراهتا بتوافق ا٦٥ومما يدعو لألسف أنه من السهل جداً، يف هيئة تتكون من . البلدان
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وقد سعت كندا دائماً، كبلٍد . اعتماد برنامٍج للعمل ومن الصعب جداً احلصول على الدعم العاملي الالزم العتماده
ملتزٍم بتعددية األطراف، إىل أن تكون قوة بناءة يف هذا احملفل، وقد أبدينا مرونة يف تعديل خياراتنا الستيعاب آراء 

 .ونرجو من أعضاء مؤمتر نزع السالح إبداء مرونٍة مشاهبة. مةاآلخرين مراعاةً للمصلحة العا

 )تابع كلمته بالفرنسية(

وقـد سـبق يل وأن ذكـرت بعض املسائل اهلامة اليت ُعرضت على مؤمتر نزع السالح لكنه مل يستطع                     
 االنشطارية  فالتفاوض بشأن معاهدة حلظر إنتاج املواد     . معاجلـتها على حنو يليق هبيئة تفاوضية متعددة األطراف        

إال أن مجيع . واستعراض املرحلة احلالية لرتع السالح النووي ومنع تسلح الفضاء هي كلها مسائل تؤثر على أمننا              
هـذه املسـائل كانت تلقى اإلمهال على الصعيد الدبلوماسي يف ذات الوقت الذي حدثت فيه تطورات سياسية                  

 يف حقيقة األمر احملفل املثايل إلحراز تقدٍم بشأن كل هذه           ومؤمتر نزع السالح هو   . وعسكرية مثرية للقلق بشأهنا   
وإذا . غري أنه جيب علينا أن خنفف من صالبة ُمثلنا جبرعة من الواقعية وأن مننع أن حيل اجلمود حمل العمل       . املسائل

يكون من  تعـذر التغلـب على العقبات اليت متنع مؤمتر نزع السالح من معاجلة هذه املسائل، عندئذ نعتقٍد أنه س                  
 .الضروري استطالع إمكانية اللجوء إىل حمافل متعددة األطراف أخرى ملعاجلتها

مارس، احتفلنا بالذكرى اخلامسة والثالثني لدخول معاهدة       / آذار ٥ومـنذ بضعة أيام قليلة، وحتديداً يف         
 دولة، هي اتفاق ١٨٨فيها وهذه املعاهدة، اليت بلغ عدد الدول األطراف . عدم انتشار األسلحة النووية حيز النفاذ

أمين دويل جيمع معاً أكرب عدٍد من الدول، وهو يشكل األساس لنظاٍم متعدد األطراف لرتع السالح النووي ومنع                  
مايو القادم، يف نيويورك، املؤمتر االستعراضي السابع ملعاهدة عدم انتشار األسلحة           /وسـيعقد يف أيار   . انتشـاره 
فترق طرٍق للمعاهدة اليت ُوضعت سلطتها وصحتها جدياً حتت االختبار عدة مراٍت وسيشكل هذا املؤمتر م. النووية

وبانسحاب مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية من معاهدة منع انتشار األسلحة          . خالل السنوات القليلة املاضية   
وبإعالهنا مؤخراً أهنا حتوز    . الـنووية تكون قد جتاهلت كلياً اجلهود املبذولة ملنع انتشار األسلحة النووية ونزعها            

أسلحة نووية وترُددها يف استئناف مفاوضات األطراف الستة، قد سلطت الضوء على كوريا الشمالية من املخاطر 
وكذلك فإن األنشطة . اجلديـة اليت يشكلها برناجمها النووي على السلم واألمن على الصعيدين اإلقليمي والدويل     

اليت قامت هبا إيران يف املاضي، فضالً عن مساعيها للحصول على دورة وقود نووي              النووية العديدة وغري املعلنة     
كاملة قد أثارت قلقاً بالغاً إزاء التزام إيران مبنع االنتشار والتسلح النووي، فضالً عن شكوٍك جدية بشأن تطلعاهتا 

مج إيران النووي هو الوقف الدائم والضمان الوحيد واملقبول للطابع السلمي لربنا. فـيما يتعلق باألسلحة النووية  
 .ألنشطتها املتعلقة بانتشار األسلحة النووية

ورغم أن كندا تدعم اجلهود الدبلوماسية الراهنة الرامية إىل إجياد حٍل هلذه املشكلة، فإن علينا أن نكون                  
اذ تدابري أكثر صرامة إذا مستعدين كما ذكر رئيس الوزراء السيد مارتان مؤخراً، لالنتقال من القول إىل الفعل واخت

ولكي . وتود كندا أن خترج معاهدة عدم االنتشار من املؤمتر االستعراضي معززة السلطات والفعالية            . لـزم األمر  
حيـدث هذا، نعتقد أنه من الضروري التوصل إىل نتيجة متوازنة ُتعرب عن التقدم العملي احملرز بشأن ثالثة عناصر               

ونرجو أيضاً من . نتشار ونزع السالح واستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلميةرئيسية للمعاهدة هي منع اال
الدول األطراف أن تتحمل مسؤولية مجاعية عن املعاهدة وتطبيق أحكامها على نطاق أوسع من خالل استعراض                

 .األحكام املتصلة باالجتماعات
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 )تابع كلمته باإلنكليزية(

وعجز . الح ينصب بطبيعة احلال على ُبعد املعاهدة املتعلق برتع السالح         والتركيز هنا يف مؤمتر نزع الس      
ويف . مؤمتر نزع السالح عن الشروع يف العمل لـه أثر مباشر وهام على املؤمتر االستعراضي ملعاهدة عدم االنتشار

بدء فوراً يف عملية    ، كُلف مؤمتر نزع السالح حتديداً مبهمة ال       ٢٠٠٠املؤمتر االستعراضي األخري الذي عقد يف عام        
مفاوضـات بشـأن معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية من أجل حظر إنتاج املواد االنشطارية املستخدمة يف                 

وقد انقضت مخس سنوات ومل     . األسـلحة النووية وإنشاء هيئة فرعية مالئمة ملعاجلة مسألة نزع السالح النووي           
ومىت اقُترن إخفاق مؤمتر نزع     .  بنود خطة العمل املذكورة    يـتمكن مؤمتـر نزع السالح من إجناز بند واحد من          

السـالح يف إحراز تقدم بشأن هذين البندين الرئيسيني من جدول أعماله بإخفاقات أخرى يف البناء على تدابري                  
. متفٌق عليها لرتع السالح، فإن ذلك سيحدث خلالً يف جانب معادلة نزع السالح املتعلق مبعاهدة عدم االنتشار                

ـ  ن شـأن هذا اإلخفاق أن يزيد من صعوبة احلصول على التزاماٍت جديدة هامة خبصوص اجلانب املتعلق مبنع           وم
ولذا فإن ما حيدث هنا أو ملا ال حيدث هنا لـه عواقب حقيقية على اللعبة الكربى املتعلقة مبعاهدة منع                   . االنتشار

 .راء بشأن هذه املعاهدة وغاياهتااالنتشار وعلى احلفاظ على ما يشكل توافقاً شبه عاملي يف اآل

وقد حتدثُت من قبل عن احلاجة إىل املرونة واحللول الوسط إذا ما أُريد التوصل إىل اتفاٍق يف هذا احملفل                    
ويف الصيف املاضي أحملنا إىل أن برنامج       . وقد أبدت كندا هذه املرونة يف النُهج اليت اتبعتها        . بشأن برنامٍج للعمل  

 مفاوضات بشأن معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية، تقترن مبناقشات عن نزع السالح             يشمل" رشيد"عمـٍل   
ومنع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، من شأنه أن          ) مبا يف ذلك مسالة ضمانات األمن السلبية      (النووي  

خصصة األربعة اليت وردت يف ورقة وأوضحنا مؤخراً أنه ميكننا املوافقة على اللجان امل. ميثل اتفاقاً معقوالً ومتوازناً
ونتوقع من مؤمتر نزع السالح     . ، شريطة أن حيظى هذا النهج بدعم عاملي       "غذاء للفكر "رئيس مؤمتر نزع السالح     

عـودة سـريعة جداً لألعمال الفنية باعتباره اهلدف الرئيسي، وقد أدينا واجبنا يف تقدمي احللول الوسط الالزمة                  
 .قل من هذا من كل عضٍو من أعضاء هذا املؤمترولن نقبل بأ. لتحقيق ذلك

وفيما يتعلق مبعاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية، مثالً، كنا نعتقد لفترة طويلة أن هذا االتفاق سيخطو            
وقد ثابر أحد   . خطـوة حامسة على الطريق إلزالة األسلحة النووية من خالل وقف إنتاج املواد الالزمة لتصنيعها              

ديني السابقني وهو املرحوم جريي شانون، يف العمل جبدية يف منتصف التسعينات على وضع والية               السـفراء الكن  
وحنن . تفاوضية ملعاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية، كانت حتظى حىت األشهر األخرية بدعٍم عاملي يف هذا احملفل

لكن مبا أن أولويتنا هي على وجه       . عـلى قـناعة بأن هذه الوالية ال تزال تشكل أفضل أساٍس لبدء املفاوضات             
الـتحديد الشـروع يف املفاوضـات، وليس مناقشة مزايا أي واليٍة بعينها، فنحن على استعداد بأن نشارك يف                   

وحيدونا األمل يف أن تتضح لنا مجيعاً أثناء سري املفاوضات . مفاوضات بشان هذه املعاهدة دون أي شروٍط مسبقة     
، وفقاً ملا تتوخاه والية     " ومتعددة األطراف ميكن التحقق منها دولياً وبصورٍة فعالة        معـاهدٍة غري متييزية   "مـزايا   
وحنـن على استعداد للتنحي عن خياراتنا من أجل استهالل مفاوضات حقيقية، ونسأل اآلخرين إبداء               . شـانون 

 . مرونٍة مشاهبة لنتمكن من مباشرة العمل

ة والية أكثر طموحاً للنظر يف وضع تدابري حمددة         وخبصـوص نزع السالح النووي، فقد كنا نفضل رؤي         
ولسنا وحدنا يف تفضيل هذا اخليار، لكننا اقترحنا من أجل حتقيق توافٍق يف اآلراء بشأن برنامج             . وصكوك جديدة 
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العمل، إجراء مناقشة بسيطة بشأن الوالية، وكندا مستعدة للتعاون بشأن هذه الوالية حبيث تعاجل املواضيع اهلامة                
 .رتبطة هبذا املوضوعامل

 )تابع كلمته بالفرنسية(

وفيما يتعلق مبنع سباق التسلح يف الفضاء، كانت كندا منذ زمن طويل من بني تلك الدول اليت تعتقد أنه      
بات من الضروري أكثر فأكثر التوصل إىل اتفاٍق دويل حيظر تسليح الفضاء، وأن ذلك قد يشكل تدريباً عملياً يف 

وهنا أيضاً، قدمت تنازالت من أجل التشجيع على التوصل إىل توافق يف اآلراء، واختصرت              . قائيةالدبلوماسية الو 
وهذه مسألة هامة بقدر يكفي للموافقة على فكرة أن يقتصر . والية التفاوض األصلية إىل والية تنحصر يف املناقشة

أن املرونة اليت أبداها املناصرون األوائل ومما يدعو لألسف . مؤمتـر نـزع السالح يف املرحلة األوىل على املناقشة   
للمفاوضات من خالل موافقتهم على توسيع نطاق الوالية لتشمل هذا املوضوع مل تلق اهتماماً، وقد أثبت مؤمتر                 

 .نزع السالح أنه عاجز عن إنشاء جلنٍة للبدء بدراسة هذا املوضوع

احلقيقي، وهي لن ختتفي يقيناً جملرد أن مؤمتر        ومنع تسليح الفضاء يشكل قضية تؤثر على األمن يف العامل            
وقد سبق حلكومة كندا ونظمت يف جنيف ندوتني  . نزع السالح مل يستطع إجياد طريقٍة لدراستها دراسةً صحيحة        

 ٢٢ و٢١عن األمن يف الفضاء، كما أهنا تعتزم إرسال ممثلني رمسيني إىل ندوة للمتابعة من املقرر عقدها هنا يومي       
 وستتناول هذه املرة مبادرة كل من الصني وروسيا ومعهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح وهيئة                مارس،/آذار

ومتول وزارة اخلارجية الكندية فريق خرباء دويل وتقدم لـه املساعدة من أجل            ". مؤسسة سيمونز "كندية تدعى   
نا من إعداد تقرير سنوي عن األمن يف الذي نأمل يف أن ميكن" مؤشر ألمن الفضاء"التركيز على عمله املتعلق بوضع 

أما على الصعيد الدبلوماسي، فقد آن األوان . الفضاء، مع توجيه االنتباه إىل األحداث اليت تؤثر على هذا املوضوع
السـتعراض خمتلف اخليارات لضمان أال يصبح منع سباق التسلح يف الفضاء مشروعاً أجوف يفرغ من مضمونه                 

 .  تأكيدات جمددة تفرضها طقوس اجتماعات األمم املتحدةومقصده ألجل احلصول على

سبتمرب املاضي، أثناء خطاب ألقي أمام اجلمعية العامة، مل يشدد بول مارتن، رئيس وزراء كندا /ويف أيلول 
فحسب على املأساة اليت قد حتدث إذا حتول الفضاء إىل ترسانة ضخمة من األسلحة وغدا مسرحاً لسباق تسلٍح                  

إنه اقترح أيضاً حالً بديالً وأوصى بتمديد فترة احلظر على نشر أسلحة الدمار الشامل يف الفضاء، على جديد، بل 
وحنن ما زلنا نفضل أن يكون مؤمتر نزع السالح         . ١٩٦٧النحو املنصوص عليه يف معاهدة الفضاء اخلارجي لعام         

ا املوضوع يف برنامج عمله وعن بدء العمل هو اهليئة املسؤولة عن هذا العمل، ولكن إذا أثبت عجزه عن إدراج هذ
وإذا كان الفضاء اخلارجي بال حدود،      . فـيه سريعاً، سنجد أنفسنا حنن وغرينا مضطرين للبحث عن حمفل آخر           

وأعلم أن الغالبية الساحقة للبلدان املمثلة يف هذه القاعة التارخيية مثلها مثل الوفد الكندي تترقب              . فلصربنا حدود 
 وكل املطلوب -ونعتقد أننا على استعداد لتحقيق برنامج عمٍل عملي ومتوازن . ستئناف العمل اهلامبفارغ الصرب ا

 .هو حد أدىن من املرونة من بعض العواصم لصياغة هذا الربنامج

وقـد حـان وقـت العمـل، وكندا تدعم الرئيس احلايل ملؤمتر نزع السالح يف مساعيه للحصول على              
ء عما مينعها حتديداً من تأييد توافٍق يف اآلراء بشأن برنامج العمل وما هي احللول               توضـيحاٍت من الدول األعضا    
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املتمثلة يف التعاون   " القضية النبيلة "وما تتطلبه   . الواقعية األخرى اليت قد تقترحها يف املستقبل لتحقيق هذا التوافق         
 .املتعدد األطراف يف جمال نزع السالح ال يقل عن ذلك

وزير خارجية كندا على بيانه اهلام، وأعلن اآلن تعليق اجللسة العامة لبضع دقائق          أشكر  : الرئيس  
وسنستأنف جلستنا من جديد بعد ثالث دقائق . حىت يتسىن يل مرافقة وزير اخلارجية أثناء خروجه من قاعة اجمللس

 .تقريباً

 ٢٢/١١ واسُتؤنفت الساعة ٢٠/١١ُعلقت اجللسة الساعة 

 .٩٧٨ستئناف اجللسة العامة أعلن اآلن ا: الرئيس  

فهل يود أي وفد تناول الكلمة يف هذه املرحلة قبل          . مل يعد لدي متحدثون آخرون على قائمة هذا اليوم         
 .وبذلك نأيت إىل ختام أعمالنا هلذا اليوم. أن أرفع اجللسة؟ ال يبدو أن األمر كذلك

. مارس، يف الساعة العاشرة صباحاً    / آذار ١٥اء  ستعقد اجللسة العامة القادمة للمؤمتر غداًٍ، أي يوم الثالث         
وهذا يعين يف العاشرة والنصف متاماً، يف قاعة املؤمتر هذه، وأود أن أشكر الوفود املشاركة على حضورهم إىل هنا 

إذن، نلتقي غداً يف العاشرة والنصف متاماً، وسنجتمع        . يف املوعد احملدد أي يف الساعة احلادية عشرة هذا الصباح         
جديد، وكما تعلمون مسبقاً أن وزراء خارجية بريو وفنلندا وهولندا والسويد وأوكرانيا سيخاطبون املؤمتر يف       من  

 .٢١وباإلضافة إىل ذلك، فإن سفرية مصر ستديل ببياٍن بالنيابة عن جمموعة ال  . جلسته يوم الغد

 ٢٥/١١ُرفعت اجللسة الساعة 

- - - - - 


