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 . ملؤمتر نزع السالح٩٧٧أُعلن افتتاح اجللسة العامة ): الكلمة باإلنكليزية (الرئيس  

امسحـوا يل، يف الـبداية، بـأن أرحب ترحيباً حاراً بالنساء اللوايت ميثلن الفريق العامل للمنظمات غري                   
رأة اليت قامت، كما يف السنوات      احلكومـية املعـين بالسلم التابع للجنة املنظمات غري احلكومية املعنية مبركز امل            

وتوجد بيننا اليوم عضوات من منظمات نسائية غري . السابقة، بتنظيم حلقة دراسية لالحتفال باليوم الدويل للمرأة     
وكما جرت ". املرأة تقول ال للسالح النووي"حكومية شاركن يف احللقة الدراسية اليت ُنظِّمت هذه السنة بعنوان        

 . بعيد، فقد وجَّهت هذه املنظمات رسالةً إىل مؤمتر نزع السالحعليه العادة منذ أمد

 : وأتلو عليكم فيما يلي نص تلك الرسالة 

، تقـوم جمموعة من املنظمات غري احلكومية اليت يوجد مقرها يف جنيف،             ١٩٨٤مـنذ عـام     " 
قة دراسية لالحتفال باالشتراك مع أعضاء الفريق العامل للمنظمات غري احلكومية املعين بالسلم، بتنظيم حل

 ولإلشادة مبا تضطلع به النساء يف شىت أحناء العامل -مارس من كل عام / آذار٨ يف -باليوم الدويل للمرأة 
وحنن نغتنم هذه الفرصة مرة ثانية لنشرك . من عمٍل ال يعرف الكلل من أجل حتقيق العدالة والسلم واألمن

لة على قضايا السلم واألمن، واالعتراف مبا دأبت النساء         اجلمهـور عموماً واحلكومات يف إلقاء نظرة شام       
 .على املطالبة به على مدى قرون من الزمن بأن تعمد األمم إىل نزع السالح بصورة تامة وعلى نطاق عاملي

فقد شهد القرن األخري وحده . إن النسـاء يعملن على حشد الدعم لرتع السالح وإحالل السلم       " 
 ماليني توقيع   ٩عرائض، مثل تلك احلملة اليت مت يف إطارها مجع ما يزيد عن             محـالت للتثقـيف وتقدمي ال     

، أو تلك احلملة اليت قامت هبا يف عام         ١٩٢٦أُرسلت إىل مؤمتر نزع السالح الذي ُعقد يف جنيف يف عام            
 احلـركة النسـائية األوروبية ملناهضة التسلح النووي، وقد مت يف إطار هذه احلمالت حشد دعم                 ١٩٥٩
وقد رفضت الرابطة النسائية    . هريي واسع لرتع السالح بصورة عامة والسالح النووي بصورة خاصة         مجـا 

الدولـية مـن أجل السلم واحلرية، ومعها العديد من املنظمات األخرى، قبول احلواجز الناشئة عن احلرب      
ك من األنشطة   الباردة وعملت على حتطيم تلك احلواجز من خالل احلوارات بني الشرق والغرب وغري ذل             

وقد نظمت النساء مظاهرات ضد     . العديدة املشتركة الرامية إىل إهناء سباق التسلح وتعزيز التعاون السلمي         
حشد القوات النووية املتعددة األطراف يف أوروبا، وهو ما فعلنه مثالً خالل انعقاد مؤمتر منظمة حلف مشال 

 امرأة  ١٠٠ ٠٠٠ة الستينات من القرن املاضي، قامت       ويف فتر . ١٩٦٤يف هولندا يف عام     ) الناتو(األطلسي  
 وطين من   `إضراب` من اجملتمعات احمللية األمريكية باخلروج من منازهلن ومكاتبهن للمشاركة يف            ١١٠يف  

، وهي مادة ٩٠ -أجـل حظر التجارب النووية بعد أن بيَّنت وثائق أطباء بوسطن وجود مادة السترونيوم    
وقد جتمَّع ماليني . ، يف أسنان األطفال يف خمتلف أحناء الواليات املتحدة وخارجهاتنتج عن التجارب النووية

النساء والرجال يف مدن أوروبا ونظموا مسريات عربت احلدود معلنني عن معارضتهم لنشر القذائف النووية 
ن أجل  وحنن مجيعاً نتذكر كيف تركت نساء غرينهام منازهلن ليكرسن أنفسهن م          . واألسـلحة اإلشعاعية  

 .نصرة قضية السلم، مثلما ترك الرجال منازهلم يف أحيان كثرية من أجل خوض احلروب

.  مساملات أكثر من الرجال    `حبكم طبيعتهن `إننا ال نزعم أن النساء هن       : ولـنكن واضـحني   " 
 فالنساء حبكم تنشئتهن االجتماعية يضطلعن بدور رعاية وإطعام أسرهن وجمتمعاهتن، ومع ذلك فإن الكثري
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 وهم يف   `املدافعني` و `احلماة` يؤدون دور    - املتقدمة منها والنامية     -مـن الرجال يف شىت بلدان العامل        
ذلك كثرياً ما يسعون إىل احملافظة على هذا الدور من خالل حيازة األسلحة، يف حني أن النساء كثرياً ما                   

وحنن نسلِّم بأن . `الرجولة`ه إثبات يقمن وهن يؤدين دور الرعاية هذا بتشجيع اختاذ هذه اخلطوة يف اجتا      
 فهن حيملن السالح، وخيضن الصراعات بل وحىت يعملن على          -النسـاء يشاركن أيضاً يف النـزاعات       

فمثلما . وال يكفي أن نقوم بإشراك بضع نساء أخريات يف املناقشات واملفاوضات حول األمن            . إدامتها
 القضايا ذات األمهية، فإن وجود مشاركة واحدة يف       توجـد اختالفات واسعة بني الرجال يف نظرهتم إىل        
 .املفاوضات ال ميكن أن متثل مجيع النساء على تنوعهن

مث إن من شأن تزايد احلوار مع املنظمات غري احلكومية وإشراكها يف مجيع جهود نزع السالح أن     " 
اساً لعقد الكثري من االتفاقات     ييسر التوصل إىل فهٍم أوسع بكثري وأكثر مشوالً لقضايا األمن، مما يشكل أس            

 . وال بد اآلن من اخلروج من املأزق الذي يعرقل املضي قُدماً برتع السالح. واملعاهدات األمنية اجلديدة

ولقد تراكمت لدى النساء على مر السنني خربات واسعة فيما يتصل هبذه القضايا وهن تواقاٍت،               " 
آلخرين واملنظمات غري احلكومية، إىل العمل معكم ومع        إىل جانـب الكـثري مـن أعضاء اجملتمع املدين ا          

، ُعرضت على اجلمعية العامة اتفاقية منوذجية       ١٩٩٧ويف عام   . وزاراتكم يف العواصم من أجل املضي قُدماً      
القضايا القانونية  `بشـأن األسلحة النووية أعدهتا كوستاريكا اليت قالت إن هذه االتفاقية النموذجية حتدد              

 .`لسياسية اليت ينبغي النظر فيها من أجل التوصل إىل اتفاقية فعلية بشأن األسلحة النوويةوالتقنية وا

، قدمت جنوب أفريقيا إىل هذه اهليئة ورقة عمل تعرض فيها بعض املقترحات             ٢٠٠٢ويف عام   " 
 اآلن وقد حان الوقت للتفاوض حول هذه املعاهدة    . واألفكار بشأن إبرام معاهدة حلظر املواد اإلنشطارية      

وهناك قطاعات واسعة من اجملتمع املدين العاملي تقف على أهبة . من أجل معاجلة مشكلة االنتشار النووي
ولديكم أنتم يف مؤمتر نزع السالح      . االسـتعداد لفعل كل ما ميكنها فعله للمساعدة يف هذه املفاوضات          

قر بأنه جيوز للمؤمتر أن يقرر دعوة        من النظام الداخلي للمؤمتر تُ     ٤١فالفقرة  . سلطة فتح أبوابكم أمامنا   
الوكاالت املتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغري ذلك من أجهزة منظومة األمم املتحدة، من              

 .وحنن مستعدون لقبول دعوتكم ونتطلع إىل تلقيها. أجل تقدمي املعلومات

وهي لن  . املضي قُدماً لقـد عملت هذه اهليئة جاهدة على مدى مثاين سنوات طويلة من أجل              " 
وحنن مل نشهد تزايداً . تتمكن من إحراز إجنازات جوهرية ما دامت احلكومات تساوي بني األمن والتسلح

يف األمن العاملي جياري الزيادات العاملية يف اإلنفاق العسكري، بل إننا شهدنا انتشاراً متزايداً لألسلحة،               
 . دول، كما شهدنا تناقصاً يف أمن اإلنسانوهتديدات متزايدة من جهات فاعلة من غري ال

وقد ركزنا خالل احللقة الدراسية اليت عقدناها هذه السنة على األسلحة النووية، وعلى الدور              " 
الذي تؤديه هذه األسلحة اليت تفتك بالبيئة واألفراد وتبيد األجناس يف عاٍمل يكافح من أجل إقرار تصور                 

صور يشمل محاية البيئة، ومحاية مجيع اجلهات املتأثرة جبميع مراحل           ت -شـامل لألمن واملضي يف اجتاهه       
 .النـزاعات؛ تصور يشمل ويتفهم األسباب اليت تدفع الناس إىل محل السالح من أجل نزع السالح
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وإن املـنظمات غري احلكومية اليت تراقب مداوالتكم هنا، واملنظمات غري احلكومية اليت سوف            " 
قبة مداوالت مؤمتر استعراض معاهدة عدم االنتشار وتوجيه اهتمام اجلمهور إليه،           حتتشد يف نيويورك ملرا   

واملـنظمات غري احلكومية اليت قامت بتنظيم مظاهرات عارمة ملناهضة األسلحة النووية، واملنظمات غري              
احلكومـية الـيت مارست ضغوطاً منظمة على احلكومات من أجل التفاوض على معاهدة احلظر الشامل         

ارب النووية، هي مجيعها منظمات يضم الكثري منها وإىل حد كبري نساًء يقوم تفانيهن يف العمل من                 للتج
 .أجل إزالة األسلحة النووية على أساس فهمهن الفذ لشرور هذه األسلحة

وبيـنما نشـيد بالقرار الذي اختذه مؤمتر نزع السالح يف السنة األخرية والذي يقنن القواعد                " 
مع املنظمات غري احلكومية املعنية برتع السالح، فإننا حنثكم على استعراض مسألة            األساسـية للعمـل     

مشاركة املنظمات غري احلكومية وإتاحة وصوهلا إىل مجيع احملافل الدولية املعنية برتع السالح، وعلى أن               
تمع املدين يف ميدان    الدور املتزايد واملفيد الذي يلعبه اجمل     `تتفهموا، كما قالت كرواتيا يف اجلمعية العامة،        

والـذي ميكن أن يعطي دفعة إضافية للمبادرات الرامية إىل اخلروج من الطريق املسدود       ... نـزع السـالح     
وحنن حنثكم . `والـتمكن يف النهاية من املضي قُدماً يف جدول األعمال املتعدد األطراف يف جمال نزع السالح  

حوار أكثر تنظيماً ` السيد كويف عنان الذي دعا إىل إجراء    عـلى العمـل بنصيحة األمني العام لألمم املتحدة        
، مع اإلقرار بأن العمل مع املنظمات غري احلكومية على حنٍو أكثر       `ودوامـاً مع جمتمع املنظمات غري احلكومية      

 .فعالية يزيد من احتماالت تفهم قرارات األمم املتحدة على حنٍو أفضل ودعمها من ِقَبل مجهور واسع ومتنوع

إن ثقافة الرتعة العسكرية اليت ازدادت رسوخاً يف شىت أحناء العامل قد أخذت تدفع حجر الزاوية " 
وحنن مجيعاً ندرك   . يف نظـام نـزع السالح، أي معاهدة عدم االنتشار النووي، يف اجتاه هاوية خطرية              

، ٢٠٠٠قد عام   الـتراجعات الكـبرية عن اإلجنازات الرئيسية اليت حتققت يف مؤمتر االستعراض الذي عُ             
 .ونعرف أن األمر يتطلب اختاذ تدابري جذرية من أجل وقف حدوث ذلك

إن لـدى مؤمتر نزع السالح فرصة فريدة متاحة لـه لكي يفعل ذلك يف املؤمتر االستعراضي                " 
السـابع ملعـاهدة عدم االنتشار الذي سُيعقد قريباً، لكي يعاجل شواغل وأولويات مجيع الدول األطراف     

وإذا متكن  . لى تعزيز عدم االنتشار وكذلك ما تشتمل عليه املعاهدة من التزام برتع السالح            ويعمـل ع  
مؤمتـر نزع السالح من اعتماد برنامج عمل والشروع يف إجراء مناقشات موضوعية بشأن نزع السالح         

أو غري /والنووي، وإبرام معاهدة بشأن املواد االنشطارية، ومنع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، 
ذلك من البنود املدرجة على جدول األعمال املقترح، فسوف تكونون بذلك قد مكَّنتم مؤمتر االستعراض 

وإن مثة فرصة متاحة لكم، وهي غري متاحة       . مـن االنطالق ألداء عمله، وهو ما حيتاج إليه أمس احلاجة          
طالقة إجيابية لعملية االستعراض، أليـة هيئة أخرى وال ألي دبلوماسيني آخرين، لكي تؤثروا يف حتقيق ان         

 .وإهناء حالة الشلل الذي عطَّل عمل اللجنة التحضريية

ويف األشهر القليلة املقبلة، جيب على مجيع اجلهات الفاعلة ضمن اجملتمع . لقد أخذ الوقت يضيق" 
نساين جلميع الدويل لرتع السالح أن تفعل كل ما يف وسعها الستخدام هذا املؤمتر كأداة لضمان األمن اإل

 ".الشعوب يف كل مكان
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وأود بالنيابة عن مؤمتر نزع السالح وباألصالة عن نفسي أن أتوجه بالشكر إىل             . وهبـذا ُيختـتم البيان     
املشاركات يف احللقة الدراسية اليت ُنظِّمت مبناسبة اليوم الدويل للمرأة على الرسالة اليت وجّهنها وعلى ما يبذلنه                 

وامسحوا يل أن أقول، بصفيت الوطنية، إنين . لل هبدف حتقيق العدالة والسلم واألمن للجميعمن جهود ال تعرف الك
أتطلـع إىل الـيوم الذي يتمكن فيه هذا املؤمتر من أن يعمل بالكامل بنصيحة األمني العام لألمم املتحدة اليت مت                     

 .تذكرينا هبا للتو، وأن يتم تسليم هذا البيان العام شخصياً

مجهورية كوريا الشعبية   : ائمة املتحدثني يف اجللسة العامة هلذا اليوم ممثلو البلدان التالية         ولـدي عـلى ق     
 .أُعطي الكلمة اآلن ملمثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية املوقر. الدميقراطية، مث اجلزائر، مث النرويج

سيدي الرئيس، إن هذا هو ): ةالكلمة باإلنكليزي) (مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية (السيد آن  
وأود باسم وفد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن أهنئكم على          . أول بـيان يديل به وفدي يف ظل رئاستكم        

كما . توليكم الرئاسة، وآمل أن نشهد إحراز تقدم ملموس يف عمل مؤمتر نزع السالح يف ظل توجيهاتكم املقتدرة
لغ للرئيس السابق، سفري هولندا، ملا بذله من جهود فاعلة وللنهج الذي اعتمده أود أن أعرب عن تقدير وفدي البا

 .من أجل العودة مبؤمتر نزع السالح إىل مساره الصحيح

 .وأود أن أعرض بعض اآلراء واألفكار بشأن مؤمتر نزع السالح 

القول إن مصري مؤمتر    فال مبالغة يف    . إن مؤمتـر نزع السالح، كما نعلم مجعياً، كاد اآلن يصبح مشلوالً            
وبطبيعة . فاملؤمتر مل حيقق أية نتائج للبشرية على مدى حنو عشر سنوات          . نـزع السالح قد بات ُمعرَّضاً للخطر      

احلال، فإن األغلبية املطلقة من الدول األعضاء قد بذلت جهوداً متواصلة من أجل اعتماد برنامج عمل والشروع                 
مبادرة السفراء  "ايا الرئيسية، حيث مت تقدمي مقترحات متوازنة، مثل         يف إجـراء مناقشات موضوعية بشأن القض      

وقد أصبح مؤمتر نزع السالح اآلن عالقاً يف وضع ال          . إال أن مجـيع هذه اجلهود كانت دون طائل        ". اخلمسـة 
 .يستطيع فيه أن خيطو إىل األمام

فكم من الوقت والعمل واملال . دويلإن وفدي يعتقد أنه جيب علينا مجيعاً أن نشعر بالذنب جتاه اجملتمع ال 
أضعنا على مدى قرابة عشر سنوات؟ ومن املؤسف أن مؤمتر نزع السالح قد أضاع قرابة عشر سنوات وهو يناقش 

ومع ذلك فإنه من املؤسف أكثر من ذلك أنه ليست هناك أية            . برنامج عمٍل دون أن يتوصل إىل أية نتيجة حامسة        
 أفال ينبغي لنا إذن أن نشعر بالذنب؟ . ر هذه لن تتكررضمانة بأن جتربة السنوات العش

مث مـا هي املشكلة الرئيسية اليت تتعني معاجلتها للعودة مبؤمتر نزع السالح إىل مساره الصحيح؟ وما هي            
 العقدة اليت ينبغي حلها أوالً لكي يتسىن حلّ العقد األخرى ذات الصلة؟

بل إن هناك عقبة سياسية . جراءات أو يف أية طريقة عمل أخرىإن وفدي ال يعتقد أن املشكلة تكمن يف اإل 
وهذه العقبة السياسية تتمثل يف وجود إرادة سياسية إلعاقة إحراز تقدم يف عمل             . كـبرية أمـام مؤمتر نزع السالح      

راف قائماً  وينبغي أن يكون التفاوض املتعدد األط     . ومؤمتر نزع السالح هو احملفل التفاوضي املتعدد األطراف       . املؤمتر
واملفاوضات املتعددة األطراف ال ميكن أن تسري يف االجتاه الصحيح إال عندما يستطيع             . على روح تعددية األطراف   

كـل طرف أن يعرض آراءه ويصغي إىل آراء اآلخرين وحياول فهمها بصدق وإجيابية على أساس رغبة مشتركة يف                   
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كٍل من أشكال احملادثات أو املفاوضات املتعددة األطراف        ومن املؤكد أن أي ش    . التوصـل إىل سلم وأمن حقيقيني     
ومؤمتر نزع السالح سُيمىن    . سـيبوء بالفشـل إذا ما مت اعتماد سياسات أو مواقف أحادية اجلانب أو أُصرَّ عليها               

وقد ملست  . باستمرار" ال"بالفشل إذا ما أعرض كل طرف عن االستماع إىل األطراف األخرى واكتفى بأن يقول               
 .رية كوريا الشعبية الدميقراطية، من خالل جتربتها، مثل هذه النتائج غري السعيدة للمحادثاتمجهو

وإذا ما أُريد   . إن مؤمتـر نـزع السالح ليس حمِفالً يتعني فيه انتهاج سياسة أي طرف من جانب واحد                 
وإذا كنا  . غيَّر بصورة حامسة  تنشـيط مؤمتر نزع السالح املُصاب بالشلل، فإن الُنهج السياسية السلبية ينبغي أن تُ             

نرغب يف إتاحة الفرصة ملؤمتر نزع السالح لكي يعود إىل العمل، وإذا كنا نريد أن منضي باملؤمتر قُدماً وأن ننقذه، 
 .فإن الطريق الوحيد لذلك يتمثل يف التغيري اجلريء للمواقف السياسية السلبية

 سياسياً حقيقياً للمضي قدماً يف اجتاه االتفاق على         ويعـتقد وفـدي أن بإمكاننا القول بأن لدينا أساساً          
بـرنامج عمـل، ولكن ذلك لن يتسىن إال عندما ُيثبت كل عضو من أعضاء مؤمتر نزع السالح أن لديه اإلرادة                     

وما دام مؤمتر نزع    . السياسـية للعمـل اجلماعي من أجل دفع عمل املؤمتر قُدماً مبا خيدم مصلحة البشرية قاطبةً               
تقر إىل هذا األساس السياسي، فسوف ميىن بنكسات مهما كثرت االجتماعات واملناقشات اليت يعقدها، السالح يف

وهذا هو الدرس   . وسـوف يكون من الصعب إن مل يكن من املستحيل االتفاق على أية مقترحات تعرض عليه               
 . املستفاد من واقع مؤمتر نزع السالح الذي أضاع عشر سنوات ُسدى

وإن وفدي يأمل بصدق أن يتم      . حتل ذكرى مرور ستني عاماً على إنشاء األمم املتحدة        ويف هـذه السنة      
ويف هذا الصدد، امسحوا لنا سيدي الرئيس بأن        . إحراز تقدم رئيسي يف عمل مؤمتر نزع السالح خالل هذه السنة          
 . نناشد مجيع الوفود بذل قصارى جهدها من أجل التوصل إىل حل

أشكر ممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية املوقر السيد آن         ): يزيةالكلمة باإلنكل  (الرئـيس   
 . ميونغ هون على بيانه وأعطي الكلمة اآلن ملمثل اجلزائر املوقر

السيد الرئيس، أتوجه اليوم ملخاطبتكم باسم الدول العربية األعضاء         ): اجلزائر (السيد اجلزائري   
طالقاً من اهتمام منطقتنا العربية البالغ واحلرص الذي توليه ملسألة نزع           واملراقـبة يف مؤمتر نزع السالح وذلك ان       

 . السالح النووي

السـيد الرئيس، لقد سبق يل وأن هنأتكم باسم اجلزائر على ترؤسكم ملؤمترنا هذا، ويطيب يل اليوم أن                   
جل اخلروج من املتاهات أهنئكم مرة أخرى ولكن باسم كافة الدول العربية، وستجدوننا كلنا ملتفني حولكم من أ

كما نتوجه بالشكر كذلك إىل السيد سريغي أُردجينكيدزه، األمني العام للمؤمتر ونائبه . اليت طاملا ختبط فيها املؤمتر
ويسرنا أن نعرب من خالل هذه املداخلة عن رغبتنا األكيدة          . السيد إنريكي رومان موريه ومجيع فريق السكرتارية      

يئة جو من األمن واالستقرار على املستويني اإلقليمي والدويل ملا فيه سعادة ورفاهية             وعملـنا اجلـاد من أجل هت      
وتؤكد اجملموعة العربية متسكها بقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة         . الشـعوب قاطبة مبا يف ذلك أمتنا العربية       

ى أن االعتماد على اإلطار     ، الذي أكد عل   ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠ املؤرخ   ٦٩/٥٩وآخرها القرار رقم    
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وهذا ُيعترب تأكيداً لعاملية هذه . املتعدد األطراف هو املبدأ األساسي للتفاوض يف ميدان نزع السالح وعدم االنتشار
 . املسائل اليت تتطلب التدخل مبشاركة مجيع الدول على أساس املساواة

ني اإلقليمي والدويل جتعلنا متمسكني اآلن إن ازدياد حجم وحدة املخاطر والتحديات األمنية على املستوي         
وهذا ما يزيد من اهتمامنا واعتمادنا . أكثر من أي وقت مضى هبذا األسلوب إلجياد حلول ناجعة ملختلف املسائل   

 . على مؤمتر نزع السالح

رمت واليت وإن الدول العربية على يقني تام بأن معاهدة عدم االنتشار النووي ُتعترب أهم املعاهدات اليت أُب  
وما انضمام أغلب الدول إليها إال خري       .  سنة ٣٥أثبتت فعاليتها يف احلد من االنتشار النووي على مدار أكثر من            

ومن هذا املنطلق، فقد أخذت الدول العربية على        . دليل على االقتناع بأمهيتها من أجل إبعاد شبح احلرب النووية         
لذا، وزيادة على حرصها على عدم      . عاهدة عدم االنتشار النووي   عاتقهـا نـبذ اخليار النووي بانضمامها إىل م        

وعلى هذا األساس فهي تطالب الدول النووية       . االنتشـار، فهـي تـويل أمهية قصوى لرتع هذا السالح الفتاك           
األطـراف يف املعاهدة، بتحمل مسؤولياهتا وإعطاء الضمانات األمنية املنشودة خللق الثقة وتفعيل قرارات اجلمعية               

 . لعامة لألمم املتحدة ومؤمترات استعراض املعاهدة يف جمال نزع السالح النوويا

ومن هنا تأمل اجملموعة العربية أن تعمل الدول النووية على احترام التزاماهتا اليت تعهدت هبا، ال سيما تلك  
ى وجه اخلصوص   ، وعل ٢٠٠٠املعـتمدة خـالل مؤمتر االستعراض السادس ملعاهدة عدم االنتشار النووي لسنة             

مايو املقبل فرصة   /وأملنا أن يكون مؤمتر االستعراض السابع املزمع عقده يف أيار         . اخلطوات الثالث عشرة العملية   
 . للتأكيد على هذه االلتزامات من ِقَبل الدول النووية وفرصة لتعزيزها

ة من هذه األسلحة،    وُيعتـرب نـزع السالح النووي على املستوى اإلقليمي من خالل إنشاء مناطق خالي              
إن . مرحلة هامة جداً خللق مناخ من الثقة لوضع حد للتنافس النووي ومن مث لتحقيق نزع السالح النووي الكامل

انتشار هذه األسلحة مبنطقة الشرق األوسط باألخص يشكل خطراً على األمن والسلم وعنصراً لزعزعة االستقرار               
د عملت الدول العربية على مستوى كل احملافل املتعددة األطراف من أجل لذا فق. على املستويني اإلقليمي والدويل

هلذا تعترب الدول العربية . التحسـيس مبخاطـر االنتشار النووي باملنطقة وضرورة جعل الشرق األوسط خالياً منها          
 . هدة اخلاص بالشرق األوسط جزءاً ال يتجزأ من املعا١٩٩٥القرار املتخذ خالل مؤمتر االستعراض لسنة 

كمـا نذكِّر بأن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر االستعراض السادس للمعاهدة كانت واضحة يف التأكيد من جديد على                  
 . أمهية انضمام إسرائيل إىل املعاهدة وإخضاع مجيع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 خالل مؤمتر االستعراض السابع لوضعه موضع       ١٩٩٥القرار احملوري لسنة    إن دولنا تلح على ضرورة تفعيل هذا         
 الذي يرمي يف بنده الرابع عشر إىل جعل منطقة          ١٩٩١ لسنة   ٦٨٧وهـذا طبقاً لروح قرار جملس األمن رقم         . التنفـيذ 

لعامة سنوياً مببادرة   الشرق األوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك القرارات اليت تصادق عليها اجلمعية ا              
من اجملموعة العربية يف هذا الشأن، وكما تعلمون فإن هذه املبادرات العربية قد أدت إىل مصادقة اجلمعية العامة يف دورهتا                    

وتذكِّر دولنا أيضاً مبشروع القرار الذي      .  اخلاصني هبذه املسألة   ١٠٦/٥٩ و ٦٣/٥٩التاسـعة واخلمسـني على القرارين       
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واهلادف إىل جعل   . ، والذي ال زال مطروحاً أمامه إىل يومنا هذا        ٢٠٠٣العربية إىل جملس األمن سنة      تقدمـت به الدول     
 . منطقة الشرق األوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل ويف مقدمتها السالح النووي

ل العربية ويف هذا السياق، فإن جامعة الدو. إن األمن والسلم الدوليني رهينان بانتشار ثقافة نزع السالح 
من خالل عقد مؤمترات    ) UNIDIR(قـد أقامـت عالقات وثيقة مع معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح              
 . مشتركة ودورات تدريبية وندوات وإجراء حبوث تنشر هذه الثقافة الغالية

ستوى مؤمتر ويف اخلالصة، فإن التحديات املصريية املطروحة أمامنا، تستدعي منا مجيعاً عمالً جاداً على م    
نزع السالح، غري أننا نالحظ لألسف، مع بقية زمالئنا، أن أعمال املؤمتر متوقفة منذ عدة سنوات بسبب التصلب 

 إلعطاء ديناميكية   ٢١يف املواقف ولفك هذه العقدة فإن الدول العربية مل ولن تدخر أي جهد يف إطار جمموعة ال                    
خرها كما تعلمون قبول التعامل اإلجيايب مع مقترحات سلفكم         جديـدة للمفاوضات وأشغال املؤمتر، وقد كان آ       

وعليه فنحن نرجو أن تبدي الدول      . سعادة سفري هولندا السيد كريس ساندرز الرامية إىل تعيني منسقني خاصني          
ة األعضـاء األخرى من جهتها قدراً من اإلرادة السياسية الالزمة واملرونة والواقعية حىت ميكن إجياد حلول توافقي                

 . وصوالً إىل برنامج عمل للمؤمتر يأخذ بعني االعتبار مقتضيات أمن كل جمموعات الدول باختالفها

كمـا نؤكـد متسـك اجملموعة العربية بااللتزام بالعمل طبقاً للوثيقة اخلتامية للجمعية العامة يف دورهتا                  
سنوياً يف مؤمتر نزع السالح وكذلك       وجدول األعمال املتفق عليه      ١٩٧٨االستثنائية اخلاصة برتع السالح لسنة      
 . النظام الداخلي الذي حيكم أعمال املؤمتر

ونكـرر من جديد استعداد اجملموعة العربية للتعاون والعمل بشكل بناء للتوصل إىل برنامج عمل حيقق                 
 . مصاحل واحتياجات اجلميع بصفة متوازنة

عديد من احملافل املتعددة األطراف املعنية مبناقشة ويف خـتام كلمتـنا، نود التنبيه إىل أنه إن كان هناك ال         
مسـائل نـزع السالح، فإن مؤمترنا هذا يبقى احملفل الدويل املتعدد األطراف الوحيد إلعداد مشاريع االتفاقيات                 

إن هذا األمر حيتم علينا مجيعاً العمل حلماية هذا املكسب واحلفاظ عليه ألجل       . واملعـاهدات اخلاصة هبذه املسائل    
 . إلسهام يف بناء نظام قانوين دويل جديد يضمن األمن والسلم الدائمني يف العاملا

أشكر ممثل اجلزائر املوقر السفري إدريس اجلزائري على البيان الذي   ): الكلمة باإلنكليزية  (الرئيس  
 .رأدىل به باسم الدول العربية األعضاء وغري األعضاء، وأعطي الكلمة اآلن ملمثل النرويج املوق

لقد أصغيت باهتمام كبري لبيان املنظمات غري       ): الكلمة باإلنكليزية ) (النرويج (السـيد باولسن    
وإننا نأمل أن يتمكن مؤمتر نزع السالح يف . احلكومـية الـذي نقلـتموه، سيدي الرئيس، يف بداية هذه اجللسة        

املمارسة املتبعة اليوم هي ممارسة ميكن      إن  . املستقبل من االستماع إىل أصوات اجملتمع املدين من مصدرها مباشرة         
فمؤمتر نزع السالح هو، حالياً، هيئة وصلت       .  إهنا غريبة ومن الصعب جداً فهمها      - بعبارات ملطفة    -أن يقال   

إىل طريق مسدود ولكنه ينبغي لنا مع ذلك أن تكون لدينا اجلرأة على دعوة ممثلي اجملتمع املدين، من حني آلخر،                    
 .متر ولكي نصغي إىل شواغلهملكي خياطبوا املؤ
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وإنين أشاطره  . كما استمعت باهتمام للبيان الذي أدىل به ممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية املوقر             
وكخطوة . بالكامل رأيه بأن الُنهج الالمسؤولة األحادية اجلانب تشكل هتديداً آللية نزع السالح املتعددة األطراف

ـ        ع احلال السليب الراهن، من املقيد أن تعود مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل           أوىل يف اجتـاه تصـحيح واق
االنضـمام إىل معاهدة عدم االنتشار وتبدي تعاوهنا الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصفها دولة ميكن                

 . التحقق من أهنا غري حائزة لألسلحة النووية

 أشكر ممثل النرويج املوقر السيد باولسن على بيانه وأعطي الكلمة          ):الكلمة باإلنكليزية  (الرئيس  
 . اآلن ملمثل آيرلندا املوقر

أود فقط أن أشاطر زميلي النروجيي ما أبداه من         ): الكلمة باإلنكليزية ) (آيرلندا(السـيد فالون      
حظ، يف هذا اليوم الذي يراد فيه وال يسعنا إال أن نال   . تعلـيقات فيما يتصل مبشاركة اجملتمع املدين يف هذا احملفل         

على "أيضاً، يف هذا احملفل على األقل، االحتفال باليوم الدويل للمرأة، بأننا جنتمع يف حمفل يقل فيه وجود النساء                   
، وقد يكون من املصادفات أن تكون املنظمات غري احلكومية قد "على السقف"ويكثر فيه وجود الرجال " األرض

رتلتني ولكنه ال يبدو أن العامل قد تغري كثرياً منذ رسم هذه اللوحة اجلدارية املعلقة يف هذه                 نزلـت يف مرتلة بني امل     
وإنين أؤيد اآلراء اليت أعرب عنها كل من ممثل النرويج والرئيس بأن نصل إىل اليوم الذي تسود فيه الروح . القاعة

العالقات مع األمم املتحدة بل وحىت روح ميثاق األمم اليت حتلى هبا فريق الشخصيات البارزة املعين باجملتمع املدين و
املتحدة نفسه وذلك من خالل السماح للمنظمات غري احلكومية، بصرف النظر عن هويتها، بأن تسهم يف عمل                 

 . هذا احملفل إسهاماً مباشراً

 الكلمة  اشكر ممثل آيرلندا املوقر السيد فالون على بيانه وأعطي        ): الكلمة باإلنكليزية  (الرئـيس   
 . اآلن ملمثل هولندا املوقر

لقد طلبت الكلمة لكي أعرب عن تأييدي ملا قاله ): الكلمة باإلنكليزية) (هولندا(السيد ساندرز   
وهولندا مقتنعة أيضاً بأنه ميكن بل جيب االستماع إىل اجملتمع املدين           . للتو الزميالن املوقران ممثال النرويج وآيرلندا     

كما أود أن أُذكِّر يف هذا الصدد بنصيحة األمني العام لألمم املتحدة السيد كويف              . ة مباشرة يف هـذه اهليئة بصور    
عنان الذي دعا إىل حوار أكثر تنظيماً ودواماً مع جمتمع املنظمات غري احلكومية، وأعتقد أنه ينبغي لنا أن نويل هذه 

 . الكلمات كل اهتمام

 هولندا املوقر السفري كريس ساندرز على بيانه، وأود أن          أشكر ممثل ): الكلمة باإلنكليزية  (الرئـيس   
 . أعطي الكلمة اآلن ملمثل أملانيا املوقر. أستفسر من املندوبني عما إذا كان أي عضو آخر يود أن يتكلم يف هذه املرحلة

 الذي سيدي الرئيس، أود أن أعرب عن تأييدي للبيان): الكلمة باإلنكليزية) (أملانيا (السيد هايرتبريغ  
 .أدليتم به بصفتكم الوطنية حول هذه القضية وكذلك للبيانات اليت أدىل هبا للتو ممثلو النرويج وآيرلندا وهولندا

أشكر ممثل أملانيا املوقر السفري هايرتبريغ على بيانه وأعطي الكلمة ): الكلمة باإلنكليزية (الرئيس  
 . وقراآلن ملمثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية امل
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سيدي الرئيس، أود الرد    ): الكلمة باإلنكليزية ) (مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    (السيد آن   
وآمل أن يفهم وفد النرويج . وأعتقد أن مثة احنرافاً قليالً عن النقطة الرئيسية. على البيان الذي أدىل به ممثل النرويج

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية دائماً على أن تفعل ما ال           أن هناك حتدياً يتمثل يف وجود مشكلة سياسية جترب        
 . وآمل أن تتفهموا هذه النقطة الرئيسية. تريد فعله حقاً

أشكر ممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية املوقر السيد آن         ): الكلمة باإلنكليزية  (الرئـيس   
 .ميونغ هون على بيانه

ولذلك ميكننا أن ننتقل إىل تناول املسائل . يود التحدث يف هذه املرحلة أالحـظ أنه ال يوجد أي وفد آخر          
وأود أوالً أن أعرض على األعضاء جدول اجللسات اليت سنعقدها يف األسبوع       . املتبقـية وهي كما أعتقد من شقني      

ملعلومات عن  املقـبل والذي سيكون جدول أعماله مثقالً بصفة خاصة، مث أود بعد ذلك أن أطلع املؤمتر على آخر ا                  
وإذا بدأنا إذن بعرض جدول اجللسات اليت ستعقد يف األسبوع املقبل، فإنكم            . املشـاورات اليت أجريتها حىت اآلن     

 قام رئيس املؤمتر آنذاك، السفري كريس ساندرز، واألمني العام للمؤمتر واملمثل ٢٠٠٥تذكرون أنه يف بداية دورة عام 
 السيد سريجي أودجينكيدزه، بتوجيه رسائل إىل وزراء خارجية الدول          الشخصـي لألمـني العـام لألمم املتحدة،       

األعضـاء يف مؤمتر نزع السالح لدعوهتم إىل النظر يف إمكانية إلقاء كلمات أمام مؤمتر نزع السالح خالل زياراهتم                   
 .بدأ يف األسبوع املقبلاملرتقبة إىل جنيف، وخباصة خالل الفترة اليت تتزامن مع انعقاد دورة جلنة حقوق اإلنسان اليت ت

ولقـد تلقـت األمانة حىت اليوم رسائل من عدد من الدول األعضاء تبلغها فيها بأن وزراء خارجيتها                   
وأكتفي باملرور سريعاً على هذه القائمة اليت تشمل ثالثة أيام من األسبوع            . يعـتزمون إلقاء كلمات أمام املؤمتر     

مارس، سيقوم وزير خارجية    / آذار ١٤ صباح يوم االثنني املوافق       من ٠٠/١١ففي الساعة   . املقبل وعشرة وزراء  
مارس، سيقوم مبخاطبة   / آذار ١٥ من صباح يوم الثالثاء املوافق       ٣٠/١٠ويف الساعة   . كـندا مبخاطبة هذا املؤمتر    

زير املؤمتـر وزيـر خارجية بريو مث وزير خارجية فنلندا مث وزير خارجية هولندا، مث وزير خارجية السويد يليه و           
مارس، سيخاطبنا وزير خارجية    / آذار ١٧ من صباح يوم اخلميس املوافق       ٠٠/١٠خارجـية أوكرانـيا ويف السـاعة        

 . كازاخستان يليه وزير خارجية سلوفاكيا مث السكرتري الربملاين للشؤون اخلارجية يف اليابان يليه وزير خارجية بولندا

مثل هذه احلاالت، أود أن أقترح أن يعقد املؤمتر ثالث          ووفقـاً للممارسة السابقة ملؤمتر نزع السالح يف          
وبالنظر . جلسات عامة يف األسبوع املقبل أيام االثنني والثالثاء واخلميس من أجل االستجابة هلذه الطلبات احملددة            
واعيدها إىل أن جدول مواعيد املتحدثني املوقرين سيكون مثقالً يف هذه األيام، فإنين أعتزم عقد تلك اجللسات يف م
 . احملددة قدر اإلمكان كما أود حقاً أن أناشد مجيع الوفود بأن تكون حاضرة يف قاعة اجمللس يف الوقت احملدد

وأخرياً، وإذا مل تكن هناك أية تعليقات فيما يتصل هبذا اجلزء من أعمال املؤمتر خالل الفترات الصباحية،                 
املعلومات عن املشاورات اليت أجريتها حىت اآلن، وسوف        أود كمـا سبق يل أن قلت أن أطلع املؤمتر على آخر             

 . أطلب من األمانة أن توزع عليكم تعليقايت أثناء إلقاء كلميت

وعلى الرغم من أن مشاورايت الثنائية وغريها من املشاورات اليت أجريها ما زالت مستمرة، فإنين أود أن                  
وإنين إذ  . ن التقرير الذي استعطت تقدميه يوم اخلميس املاضي       أعرض على املؤمتر تقريراً مرحلياً أوىف إىل حد ما م         
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أقـدم مـا ميكن اعتباره استنتاجات مؤقتة أدرك أن جدول أعمال مؤمتر نزع السالح سيكون مثقالً يف األسبوع     
ياً مع املقبل كما أدرك أن املؤمتر سوف يشهد تركيزاً سياسياً عايل املستوى وأنه ال يزال يتعني علّي أن أحتدث ثنائ

 . عدد قليل من الوفود

 أقصد مؤمتر -وإنين إذ أضع يف اعتباري أننا سوف نشهد قريباً حدثاً وشيكاً يتسم مبغزى وأمهية كبريين               
 قد حّددُت لنفسي منذ بداية اضطالعي بوالية الرئاسة مهمة تتمثل يف حماولة             -استعراض معاهدة عدم االنتشار     
 . لبية، يف الوضع احلرج الذي مير به مؤمتر نزع السالح حالياًحتديد العناصر اإلجيابية، ال الس

اليت قدمها سلفي السفري كريس ساندرز كانت مفيدة يف هذا " مادة للتفكري"إن الورقة غري الرمسية املعنونة  
حبث ورقة ووفقاً لتقليد االستمرارية الذي أرساه الرؤساء املتعاقبون على مدى السنة املاضية، فقد تابعُت              . الصدد

وال بد يل من القول إنين واجهت عدة مواقف مترددة يف حماولة            . يف املشاورات اليت أجريتها   " مـادة للـتفكري   "
ولكنه يسرين القول إن أغلبية ساحقة من الوفود قد         . احلصـول على تعليمات أكيدة على أساس ورقة غري رمسية         

وهذا هو أول   . ف على ما تبديه الوفود من مرونة      استجابت جلهودي وقدمت يل معلومات قيمة أتاحت يل التعر        
 . أمر إجيايب أبلغكم به وسوف أعود إىل تناول عنصر املرونة هذا عدة مرات يف ما يلي

 لالنكباب على عمل جدي على أساس واحدة أو أكثر الوفوديف استعداد متثل  اجلانب اإلجيايب الثاين فقد أما 
جديداً وهذا أمر ليس    . وهذه الرغبة تكاد تكون متوفرة لدى اجلميع      . األولوية ذات   أومن القضايا األربع األساسية     

 مادة" غري الرمسية املعنونة     الورقةالكثري من العزاء يف أن      ولكننا وجدنا    ذكـر العديد من الرؤساء السابقني        مثـلما 
 .ا األربع ذات األولوية رمسية سابقة، قد اشتملت على مفهوم القضايمقترحات شأهنا يف ذلك شأن عدة ،"كريفللت

فعلى .  النظرلوجهاتنظر إليه باالستناد إىل الطيف الكامل  رد الفعل الواسع النطاق هذا ينبغي أن ُيأن إال 
 عمل يشمل أكثر من واحدة من القضايا        برنامجأحد طريف هذا الطيف، يتوقف االستعداد للنظر يف االتفاق على           

.  يف التفاوض حول إبرام معاهدة لوقف إنتاج املواد اإلنشطارية         اإلسراع اتفاق على وجود  الرئيسـية األربع على     
 إىل الواقع بالنظر التفاوض، بالنسبة لواحدة من هذه الدول القليلة على األقل، ينبغي أن جيري، هذاويبدو أن مثل 

 .احلايل لألمور، على أساس والية غري مشروطة

 اإلنشطارية املوادإبرام معاهدة لوقف إنتاج حول اد للتفاوض  اآلخر من الطيف، يتوقف االستعد     الطرف وعلى 
 من برنامج عمل يتوخى إجراء مناقشة،       كجزءعلى وجود والية تتضمن شروطاً دنيا معينة، وخباصة اشتراط التحقق،           

  املفكرة لوقد قيل يل بكل وضوح إن إمكانيات عقد اجتماع للعقو         . األخرىبشـكل مـا، للقضايا الرئيسية الثالث        
 يتصل مثالً بطبيعة فيما إىل أن يتم، على أساس متبادل، إبداء املرونة اليت أُبديت على مر السنني،    مستبعدةسوف تكون   

 . واإلضافية، وتعيني أربعة منسقني خاصنياجلديدةاملتعلقة بضمانات األمن السلبية، ومشول القضايا الوالية 

إال .  الراهناملأزقياً ولكنه ميثل ببساطة احلالة الراهنة، أي  ظاهر األمور أن هذا ليس تطوراً إجيابمن ويبدو 
فعدد الدول اليت أخذت تبدي مرونة . إجيابيةنظرة أكثر هذا  أميل، هلذه األسباب، إىل النظر إىل واقع احلال    أنـين 

ما ال يريد   ويضاف إىل ذلك أنه بين    .  كما تزايد مستوى املرونة    تزايد،بني املواقف السائدة على طريف الطيف قد        
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 من شكلبأي ( الشروع يف التفاوض على إبرام معاهدة لوقف إنتاج املواد اإلنشطارية املؤمتركل عضو من أعضاء 
 .  كأداءعقبةمثل هذه النتائج سوف تكون إن قال يل قد ، فما من أحد )األشكال

 قضاياى برنامج عمل يشمل     أعضاء املؤمتر حالياً القدرة على االتفاق عل      ال تتوفر لدى مجيع      أنـه    حـني  ويف 
 ملناقشة هذه القضايا األخرى   استعدادرئيسية أخرى غري قضية معاهدة وقف إنتاج املواد اإلنشطارية، فقد ملست وجود             

 بالنسبة لزيادة اختبار مدى     ،وعالوة على ذلك، قد يكون من املهم      . إليها باعتبارها تندرج ضمن الشروط اليت أشرتُ     
 يكن بشروط وإنظر إىل التفاوض حول إبرام معاهدة بشأن وقف إنتاج املواد اإلنشطارية،   أن تن  الدولمـرونة تلـك     

 اآلخرين، فإن هذا االستعداد ملناقشة      قبول ومن جهة ثانية، ومن أجل تأمني        .معيـنة، كمسألة تتسم بقدر من اإلحلاح      
 .قة مبعاهدة وقف إنتاج املواد اإلنشطارية مع حتديد الوالية املتعلبالتزامنثبت القضايا الرئيسية األخرى ينبغي أن ُي

. املؤمتر اآلن بأن أحاول ربط املالحظات اليت أبديتها للتو مبقترحات حمددة معروضة على هذا   يل وامسحوا 
 حتيط بتطوره قد سادت يف هذه       اليتفاقتراح السفراء اخلمسة حيظى بتأييد قوي جداً ولكن درجة من الرباغماتية            

يف  إذا ما قُدمت بصورة رمسية، سوف حتظى ،"للتفكري مادة "املعنونةأما ما إذا كانت الورقة    . اهليئة لبعض الوقت  
 اليت أجريتها حىت املشاوراتباالستناد إىل أقرره من التأييد فهو أمر من السابق ألوانه كثرياً أن القدر  بنفسالنهاية 
ـ وإذا مل أ  . اآلن  السالح خالل األسبوع املقبل، فإنين ال أعتزم  نزعد مـا يشجعين من مجيع األوساط يف مؤمتر          ج

وكما أوضح العديد من الزمالء، فإن مشكلة املؤمتر ال تتمثل يف         .  الطريقة هبذهشخصياً أن أخوض يف هذه املسألة       
 .السياسيةاحلنكة الدبلوماسية بل إهنا تتمثل يف نقص اإلرادة وال يف االفتقار إىل  املقترحاتنقص 

 قلق واسع النطاق    فهناك. ابية األخرية اليت أود أن أشري إليها فتتعلق مبستقبل هذه اهليئة           اإلجي العالمة أمـا  
 فإن األعضاء تواقون جداً لرؤية هذه اهليئة تعود إىل ملندوبني،وكما قال يل أحد . إزاء أمهية هذه اهليئة ومصداقيتها

أو /ته ترتبطان مبدى قدرته على التفاوض و       يل أن أمهية مؤمتر نزع السالح ومصداقي       اتضحكما  . العمـل بفعالية  
 اجلديدة أو اإلضافية اليت     القضايا القضايا الرئيسية على حنو أوثق بكثري من ارتباطهما بالشروع يف مناقشة             معاجلة

 بأي  ، يتم طرح أية قضايا جديدة أو إضافية ميكن أن حتظى          ملإذ  . بالقدر نفسه آنّية  تتسم باألهلية ولكنها ليست     
 . على إدراجها ضمن برنامج عملاآلراء بتوافق يف ،األحوالحال من 

 أطرح للتفكري   أن العالمات أو النبضات اإلجيابية الثالث أو األربع اليت أشرت إليها تدفعين إىل              هـذه  إن 
عن موقف كل   تعرب   املعادالت ال    هذه وامسحوا يل بأن أشدد على أن        .عدة معادالت صرحية دون أي ترتيب حمدد      

ما أقوله بديهياً ولكنين أود مع ذلك وقد يكون .  العالقةالرئيسيةفهمي للنقاط تعرب عن األعضاء بل إهنا عضو من 
 وأشدد على - ما قالته يل الوفود يف مشاورايت الثنائية، أن أبني اخلطوط التفاوضية الرئيسية أساسأن أحاول، على 

 ".الرئيسية"كلمة 

معاهدة حلظر إنتاج املواد اإلنشطارية دون      بإبرام   تتعلقية   تأمني التوصل إىل اتفاق بشأن وال      إن �
ومثة . القضايا الرئيسية الثالث األخرى   حول   مناقشاتتطلب قبول واليات إلجراء     يشروط قد   

مناقشات إلجراء   أي تأمني التوصل إىل اتفاق بشأن واليات         -تترتب على هذه املعادلة     نتـيجة   
معاهدة حلظر إبرام  يبدو أهنا تستتبع قبول والية بشأن - الثالثحـول هـذه القضايا الرئيسية       

 ؛إنتاج املواد اإلنشطارية
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معاهدة لوقف إنتاج املواد    إبرام   حول   التفاوضمدى االستعداد لقبول    هي أن    األخرى   واملعادلة �
 التفاوض، كحد أدىن، على إنشاء آلية       هذااإلنشـطارية يسـتتبع احلاجة إىل ضمان أن يشتمل          

 شواغل بعض الدول اليت تعترب أن برنامج العمل الذي          إىل" أدىن كحد" أشري بعبارة    وإنين. حتقق
 . أن يشمل أيضاً واليات ملناقشة املسائل الرئيسية األخرىينبغييليب هذه احلاجة 

وكما . حل هلا  اقتراحولكنه من األصعب بكثري     .  نسبياً بيان الطبيعة اليت تتسم هبا مشكلة ما        السـهل  ومـن  
موجودين هنا خالل تويل فنلندا للرئاسة، فإن نظامنا الداخلي يتوخى          عضاء املؤمتر، وخباصة أولئك الذين كانوا       يعرف أ 

وأعتقد أنه إذا أمكننا االتفاق على والية خاصة بإبرام معاهدة          . ال اعتماد برنامج عمل فحسب بل جدول أنشطة أيضاً        
 فسوف يكون بإمكاننا أن نضع جدول أنشطة       -لنقطة بعد قليل     وسوف أتناول هذه ا    -لوقف إنتاج املواد اإلنشطارية     

ميتد على مدى الفترة املتبقية من السنة، مما يطمئن األعضاء إىل أنه إىل جانب التفاوض حول إبرام معاهدة لوقف إنتاج                    
و بكلتا الطريقتني،   املـواد اإلنشطارية، سوف يتم تناول القضايا الرئيسية الثالث األخرى بطريقة تعاقبية أو مداورةً، أ              
 .على حنو يليب احتياجات تلك الدول اليت يعترب االلتزام مبعاجلة تلك القضايا أمراً أساسياً بالنسبة هلا

ومبوازاة التفاوض حول جدول األنشطة هذا، أعتقد أنه ميكننا أيضاً أن جند طريقة إجرائية للمضي قُدماً                 
وهذا يتطلب  . وض حول إبرام معاهدة لوقف إنتاج املواد اإلنشطارية       يف العمل بشأن حمتوى الوالية اخلاصة بالتفا      

إجيـاد وسيلة ُيفهم من خالهلا أن اهليئة الفرعية املعنية بإبرام معاهدة بشأن وقف إنتاج املواد اإلنشطارية هلا والية      
اء يسدي هلا   فهذه اهليئة الفرعية سوف تكون ملزمة بإنشاء فريق خرب        . غـري حمدودة إال من جانب حيوي واحد       

 . املشورة بشأن املسائل ذات الصلة بفعالية املعاهدة املقترحة اليت ينبغي أن يكون معناها الدقيق مفهوماً بوضوح

وقد متثل شاغلي يف    . وسوف تكون لدى أعضاء املؤمتر أفكار أخرى حول أفضل طرق السري إىل األمام             
 من منظور ما يشكل، بالنسبة يل، العناصر اإلجيابية اليت ظهرت زيادة التركيز على املأزق الذي مير به املؤمتر وذلك

وإذا كنت قد تسرعت يف استخالص االستنتاجات، فما من شك يف أن            . خالل فترة رئاسة نيوزيلندا وحىت اآلن     
وال يسعين إال أن آمل يف أهنم، عندما يفعلون ذلك، سوف يطرحون . األعضاء سوف ُيصّححون تصورايت اخلاطئة

 .ات بناءة حول الكيفية اليت ميكن هبا التوصل إىل توافق يف اآلراءمقترح

يف التقرير املرحلي الذي قدمته يف األسبوع املاضي، فإن " مادة للتفكري"ويف اخلتام، وبالعودة إىل القياس على  
 سوف يعيد   وقد ال تكون احللوى طيبة املذاق بصفة خاصة ولكن ذلك         . هو يف تذوقها  " احللوى"الدليل على جودة    

إىل مؤمتر نزع السالح مصداقيته كهيئة تفاوضية، بل واألهم من ذلك أنه سوف يسهم يف أمن مجيع األمم من خالل     
 .معاجلة مسألة عدم انتشار األسلحة النووية عن طريق التفاوض حول إبرام معاهدة لوقف إنتاج املواد اإلنشطارية

 الكلمة قبل أن أرفع اجللسة، فإنين أختتم بذلك أعمالنا         وإذا مل يكن هناك أي أعضاء آخرين يودون أخذ         
وإذا مل يكن هناك أي متحدثني آخرين، فسوف نعتقد اجللسة العامة التالية الساعة احلادية عشرة متاماً                . هلذا اليوم 

 .مارس/ آذار١٤من صباح يوم االثنني املوافق 

 ١٠/١١ُرفعت اجللسة الساعة 
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