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 . ملؤمتر نزع السالح٩٨٦أعلن افتتاح اجللسة العامة ): لكلمة باإلنكليزيةا( الرئيس  

وقـبل الشروع يف املناقشة، أود توديع زميلنا املوقر السفري كريس ساندرز من هولندا الذي أوشك على     
ال، وأعتقد أنكم تتفقون معي على أن السفري ساندرز كان، وال يز. مغادرة جنيف لتويل مسؤوليات مهمة جديدة

أغسطس /فمنذ أن أصبح سفرياً هلولندا لدى مؤمتر نزع السالح يف آب          . شخصية يقتدى هبا يف جمال نزع السالح      
، مل يكتف بإثبات امتالكه مهارات دبلوماسية وخربة مهنية باهرة يف العديد من هيئات نزع السالح ، بل         ١٩٩٩

إننا نقدر بكل   . ىل طاقته الفذة وشخصيته القوية    إنه جنح يف جتسيد أفكاره يف عمل ملموس، ويعود ذلك جزئياً إ           
فأثناء توليه رئاسة املؤمتر يف بداية هذه الدورة،        . صدق التزامه وعزمه األكيد على ختطي مأزق مؤمتر نزع السالح         

كما قام بدور فعال على مدى      ". أفكار"استكشـف سبالً جديدة إلنعاش املؤمتر يف الورقة اليت أعدها واملعنونة            
وأخرياً قاد املفاوضات بشأن وضع صك ملزم قانوناً . بصفته منسقاً ملوضوع املتفجرات من خملفات احلربسنوات 

 حظر أو تقييد    عـلى الصـعيد الدويل يف هذا اجملال، وهو ما تكلل باعتماد الربوتوكول اخلامس امللحق باتفاقية               
كما عمل السفري ساندرز هبمة يف      . ية األثر استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائ         

  أوتاوااحلالة العامة التفاقيةب  ترأس اللجنة الدائمة املعنية٢٠٠٤ و٢٠٠٣ويف عامي . ميدان األلغام املضادة لألفراد
ل أن وآم. وقد أدى دوراً حامساً يف جناح االتفاقية بفضل حرفيته املهنية وتفانيه والتزامه بأهداف املعاهدة. وتنفيذها

، كما حيب أن يسمى نفسه يف أثناء العديد من "وسيطاً نزيهاً"يتردد على الدوام صدى اإلرث الذي خلفه بوصفه 
وباسم مؤمتر نزع السالح وباألصالة عن نفسي وبالنيابة عن         . املفاوضـات، وال سيما يف إطار هذه اهليئة املوقرة        

 كريس ساندرز كل التوفيق يف منصبه اجلديد والسعادة يف          أمانـة مؤمتر نزع السالح أرجو لزميلنا املوقر السفري        
 .حياته اخلاصة

 .وأعطي الكلمة اآلن للسفري كريس ساندرز 

 .سيدي الرئيس، شكراً جزيالً على هذه العبارات الرقيقة): الكلمة باإلنكليزية) (هولندا( السيد ساندرز  

لقد . ، وهو سبب كاف إللقاء بضع كلمات      إن اجتماع اليوم هو آخر اجتماع يل يف مؤمتر نزع السالح           
حاول سلفي وضع قاعدة حتدد مدة خطب الوداع بصفحة واحدة عن كل سنة تقضى يف مؤمتر نزع السالح، وقد 

 .ُنسيت هذه القاعدة تقريباً اآلن حلسن احلظ، إذ إنين بالتأكيد أعتزم إلقاء خطبة مكونة من ست صفحات

ضع سيئ، رمبا قلتم إنين أمتلك موهبة خارقة يف تقرير ما هو            لـو ذكـرت أن مؤمتر نزع السالح يف و          
لقد أنفقت ساعات وساعات طويلة داخل هذه القاعة وخارجها يف مناقشة السبب يف هذا الوضع وكيفية . بديهي

 .حل مشكلة مؤمتر نزع السالح

أن املشكلة تكمن كثرياً مايرتأى . آمل أن تصدقوين إذا قلت إنه ال يوجد جواب بسيط على هذا السؤال         
لكن هذه القاعدة كانت موجودة دائماً، ومل متنع مؤمتر نزع          . يف ضرورة االتفاق على برنامج عمل بتوافق اآلراء       

 ببعض الوقت،   ١٩٩٦وبعد إبرام معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية يف عام          . السالح من العمل يف املاضي    
ونص هذا الربنامج فيما مضى على إنشاء       .  خمتلفة لربنامج العمل   حدد خمتلف أعضاء مؤمتر نزع السالح أولويات      

ومل يعد هذا النهج ممكناً منذ      . هيئات فرعية عدة ميكنها أن تعمل بالتوازي دون أن يكون هناك أي ارتباط بينها             
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ألعضاء مسوه فبعض ا. هناية التسعينات، ألن إنشاء بعض اللجان املخصصة مل يعد أمراً مقبوالً جلميع أعضاء املؤمتر         
ارتباطاً وأطلق عليه البعض اآلخر توازناً، لكن املشاعر الرافضة يف عدد قليل من العواصم املهمة كانت قوية بقدر          

 .يكفي ملنع أي اتفاق على حل توفيقي

لكن اخلالفات السياسية واملصاحل األمنية     . إن إلقاء اللوم على قاعدة توافق اآلراء أمر يف منتهى السهولة           
بيد أين أشعر يف هذه املرحلة أن أحدث األفكار . اسـية كانت هي موضع التنازع، وهو أمر مشروع بالطبع        األس

ولن أكرر ما قلته يف بياين اخلتامي       . بشأن إمكانية وضع برنامج عمل جعل احلجج األمنية أقل قدرة على اإلقناع           
 ما زلت أجد صعوبة يف فهم كيف ميكن         لكنين. فرباير من هذا العام   /بصـفيت رئيس مؤمتر نزع السالح يف شباط       

قمت بإعدادها رمبا يف شكل معدل تعديالً طفيفاً، أن يضر باملصاحل األمنية            " أفكار"لربنامج عمل يستند إىل ورقة      
تتيح فرصة ذهبية للتوصل إىل حل      " أفكار"وال زلت أعتقد أن الورقة املعنونة       . للـدول يف أي وقت من األوقات      

ا مستعداً لتقدمي تنازالتوسط، إذا كان البع  .ض مّن

فأما أحدمها فهو   . وأود التطرق بإجياز إىل موضوعني آخرين     . هذا عن مؤمتر نزع السالح وبرنامج عمله       
وأما املوضوع الثاين   . تزايد سوء استخدام قاعدة توافق اآلراء يف منظومة األمم املتحدة يف قضايا غري مهمة نسبياً              

 .جهزة األمم املتحدة لرتع السالحفهو البعد األوسع نطاقاً أل

مث إن توافـق اآلراء، كما قلت، مبدأ مشروع وضروري عند اختاذ قرارات بشأن قضايا تؤثر يف املصاحل                   
غري أين . إننا لن نقبل أن يفوز علينا أحد بأكثرية األصوات إذا كانت تلك املصاحل يف خطر حقاً. األمنية األساسية

عدداً قليالً من البلدان تستخدم بصفة متزايدة قاعدة توافق اآلراء لالعتراض على            أشـعر بقلـق عميق وأنا أرى        
مث إن اختاذ قرار توافقي أمر مهم . إن توافق اآلراء سلعة هشة لكنها نفيسة. مقـترحات بشأن قضايا قليلة األمهية    

ة من املفاوضات عند التوصل إىل وال بد من إجياد توافق يف اآلراء يف املراحل النهائي    . ألنه حيظى بأقصى دعم ممكن    
بيد أين أرى أن البعض يتالعبون بضرورة التوصل إىل توافق يف        . حلـول وسـط بشأن اخلالفات الرئيسية املعلقة       

إهنم يأخذون بنهج متطرف لوأد كل القضايا حىت القضايا غري املهمة نسبياً يف مهدها، فيما ترى األغلبية                 . اآلراء
وادعاء أن تلك املسائل غري املهمة تعرض مصاحلها األمنية ملخاطر أمر غري            . لةالسـاحقة عـدم وجود أي مشك      

وإنين أتساءل يف احلقيقة عن املدة اليت ميكن فيها . إهنا مبالغة خطرية، بل إنه يف الواقع ادعاء مثري للسخرية. مقبول
وإذا كنا نؤمن   . ؤولةللمجـتمع الـدويل أن يسـتمر يف قبول هذا املسار الذي يتبعه مفاوضون وحكومات مس               

 .بالتعددية الفعالة بوصفها احلارس احلقيقي ملصاحلنا األمنية، فعلينا أن حنسم هذه املشكلة

وكما ذكرت فإن املسألة الثالثة اليت أود التطرق إليها اليوم هي حيوية أجهزة األمم املتحدة لرتع السالح،  
جمعية العامة بشأن نزع السالح يف أواخر السبعينات هي         وكما نعرف مجيعاً، أن الدورة اخلاصة األوىل لل       . ككل

. وأنا لست خبرياً بالطريقة اليت اختذت هبا القرارات يف ذلك احلني وال السبب يف اختاذها. اليت أنشأت اجلهاز احلايل
اً على  وأعلم أن الغرض من مؤمتر نزع السالح هو أن يكون اهليئة األساسية للتفاوض بشأن الصكوك امللزمة قانون                

ة من املفترض أن تقدم توصيات ملزمة سياسياً         التابعة لألمم املتحد    العاملية هيئة نزع السالح  الصعيد الدويل، وأن    
 .للمضي بقضية األمم املتحدة يف جمال نزع السالم قدماً
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وال شك أن أجهزة األمم املتحدة لرتع السالح القائمة قد أنشئت يف ظل ظروف شديدة االختالف عما                  
لكننا إذا نظرنا إىل الوضع الراهن، حيث يوشك . وقامت بأعماهلا بصورة معقولة لبضع عقود. و عليه احلال اليومه

كـل من مؤمتر نزع السالح وهيئة نزع السالح التابعة لألمم املتحدة على االحتضار، من املفيد حبث ما إذا كان        
طهري اهلياكل القدمية املختلة وظيفياً، على أمل إجـراء اسـتعراض لألجهـزة من شأنه أن يؤدي على األقل إىل ت          

 .استبداهلا هبياكل أجنع

وفيما يتعلق مبؤمتر نزع السالح، جيب أن ندرك أن هذه اهليئة ليست منطقة صيد حممية لوضع معاهدات                  
فقد وضعت هذه املعاهدات يف أماكن أخرى، وحيتمل أن يستمر          . مـتعددة األطراف بشأن قضايا نزع السالح      

وأحدث مثال هو املعاهدة اليت وضعتها اللجنة السادسة للجمعية العامة بشأن أسلحة            . ها يف أماكن أخرى   وضـع 
فلماذا نريد مؤمتر نزع السالح وهيئة نزع السالح التابعة لألمم املتحدة؟ وملاذا ال             . الدمـار الشـامل واإلرهاب    

ملهام الالزمة اليت حنتاجها يف جمال نزع السالح نستطيع قبول حل وسط يتمثل يف هيئة عاملية واحدة تضطلع جبميع ا
وهل بوسع اللجنة األوىل أن تقوم هبذا الدور، مثلها مثل بعض اللجان األخرى اليت يبدو أهنا                . يف الوقت احلاضر  

 قادرة على التفاوض بشأن املعاهدات؟

نه سينظم الوضع ويبّسطه    وأنا ال أقول إن ذلك سيكون عالجاً ناجعاً لكل املشاكل السياسية العالقة، لك             
عـلى األقل، وميكننا أيضاً أن نعمل على تعيني نوع القرارات اليت تستوجب توافق اآلراء والقرارات اليت يكون                  

كما أن ذلك التبسيط لألجهزة رمبا يسمح بتوفري بعض املال، وهو بالطبع من وجهة النظر   . التصويت فيها مناسباً  
 .هاهلولندية ليس شيئاً ال أمهية ل

والرأي احملافظ هو أنه ملا كانت الدورة االستثنائية األوىل املكرسة لرتع السالح هي اليت وضعت الوصايا                 
ومن اجللي أن هذا غري صحيح، . العشر وأنشأت األجهزة، فليس بإمكاننا تغيريها، ويتعني علينا التمسك هبا لألبد 

والواقع أن أي مجعية عامة بإمكاهنا أن جتعل أجهزتنا         . األن بوسع دورة استثنائية جديدة أن تبطل قرارات سابقاهت        
 .أحدث وأكثر استجابة للتطورات احلالية

 ومـع ذلك، فقد تبني يل أن هناك مقاومة شديدة إلصالح األجهزة القائمة، إما لوجود مصاحل مكتسبة                  
ري من العوامل اليت ال يبشر بيد أن اخلوف من التغي.  بسبب اخلوف من فقدان التحكم يف العملية- أو األسـوأ     -

 .خبري يف عامل ال يفتأ يتغري تغرياً هائالً

والنتـيجة املنطقية والبسيطة هي الدعوة إىل عقد دورة استثنائية رابعة مكرسة لرتع السالح ملناقشة هذه           
لى عقد  وأعلم أن هناك بعض املشكالت بشأن االتفاق ع       . القضايا والبت يف كيفية النهوض باملهام بشكل أفضل       

ورمبا استطاع مؤمتر قمة األمم املتحدة القادمة حشد الدعم السياسي . هذه الدورة، لكنها ال تبدو عصّية على احلل
 .الالزم لتخطي هذه العقبات

ويسعدين أنين . هذه هي مالحظات قليلة أردت أن أتبادهلا مع أعضاء مؤمتر نزع السالح قبل أن أغادركم 
. وكان األداء املهين للزمالء رائعاً    . ولقد كانت نوعية املناقشات دائماً ممتازة     . ة طويلة كنـت عضواً يف املؤمتر ملد     

كما أود أن أوجه إليكم سيدي الرئيس وإىل مجيع من          . وأود أن أشـكركم مجـيعاً عـلى تعاونكم وصداقتكم         
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أشكر السيد سريغاي كما . سبقوكم الشكر، على ما بذلتم من جهود كبرية إلعادة مؤمتر نزع السالح إىل العمل       
 موراي، نائب األمني العام، وسائر الزمالء من إدارة   -أوردزو نيكـيدزه، األمـني العام، والسيد أنريكه رومان          

وأود أخرياً وليس آخراً، أن أوجه الشكر إىل مترمجينا الفوريني، وأن أعتذر هلم عن          . شؤون نزع السالح واألمانة   
 .لفاًالتحدث يف مرات عديدة دون نص معد س

أشكر السفري ساندرز على بيانه وعلى العبارات الرقيقة اليت         ): الكـلمة باإلنكليزية  ( الرئـيس   
 .وجهها للرئاسة

. ومن احملتمل أن يعين ذلك أن علينا عقد جلسة أخرى بعد الظهر.  وفدا٣٠ًلدي قائمة مبتكلمني من حنو  
 .السفري مني.  قائميت هو ممثل وفد الياباناملتكلم األول على. وسأحتول مباشرة إىل قائمة املتكلمني

سيدي الرئيس، لقد استمعت إىل بيان السفري كريس        ): الكلمة باإلنكليزية ) (اليابان( السيد مني   
فلقد ساهم يف أعمالنا مسامهة ال تقدر بثمن، وأكرر التأكيد على أننا ندعم             . ساندرز وأحس أن اخلسارة كبرية    

 ".أفكار"ت وعرضت يف الورقة غري الرمسية اليت أعدها واملعنونة حمتويات العملية اليت استهل

وبصـدد نزع السالح النووي، مت التعبري عن اجلهود اليت يبذهلا اليابان يف هذا اجملال يف قرارنا املقدم إىل                    
 ".الطريق إىل اإلزالة التامة لألسلحة النووية"اللجنة األوىل للجمعية العامة واملعنون 

وتقدر اليابان حق التقدير معاهدة ختفيض األسلحة . بعض التقدم يف جمال نزع السالح النوويولقد أحرز  
، وتشجع كالً من روسيا والواليات املتحدة على العمل صوب تنفيذها           )معاهدة موسكو (اهلجومية االستراتيجية   

عن طريق االعتراف هبا باعتبارها أساساً      تنفيذاً تاماً والنظر يف االستناد إىل املعاهدة للقيام باملزيد من التخفيضات            
بيد أن مثة حاجة إىل املزيد من الشفافية والتقدم املطرد يف عملية نزع             . للمستقبل وليس بوصفها غاية يف حد ذاهتا      

 .السالح النووي

 ومن املؤسف للغاية أن املؤمتر االستعراضي ملعاهدة عدم االنتشار النووي مل يتفق على أي وثيقة أساسية،                
 .وقد كان املؤمتر مناسبة مهمة للمضي قدماً يف جمال نزع السالح النووي

وينـبغي ملؤمتر نزع السالح اآلن أن يواصل القيام بدور حموري يف ما خيص اختاذ تدابري ملموسة يف جمال            
ة  من الوثيق  ٢نـزع السـالح، وتدعـم الـيابان إنشـاء جلنة خمصصة ُتعىن برتع السالح النووي طبقاً للفقرة                   

CD/1693/Rev.1 اليت صاغتها الرئاسة اهلولندية" أفكار"، على النحو احملدد يف ورقة. 

واليابان إذ تأخذ يف احلسبان العوامل املتصلة باملوضوع، تنظر يف إمكانية إعادة صياغة قرارها الذي اختذته  
ين، بغض النظر عن سياقات     اللجـنة األوىل هـذا العام، ونود الدعوة إىل تقدمي الدعم والتعاون على أساس وط              

اجملموعـات القائمـة، من مجيع الدول اليت هلا نفس التفكري واليت ميكن أن تشاطر وجهات نظرنا اليت أبديت يف                    
 .مشروع القرار
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أشكر ممثل اليابان على بيانه وأعطي الكلمة ملمثلة مصر اليت          ): الكـلمة باإلنكليزية  ( الرئـيس   
 .ضاء أو اليت لديها صفة مراقب لدى مؤمتر نزع السالحستتحدث باسم الدول العربية األع

 باسم الدول العربية األعضاء     -السيد الرئيس، أود يف البداية أن أهنئكم        ): مصر( السـيدة جرب    
 على توليكم رئاسة املؤمتر ونؤكد لكم تعاوننا الكامل معكم وخالص متنياتنا لكم           -املراقبة يف مؤمتر نزع السالح      

كما أود أن أعرب عن خالص التقدير ألمني عام مؤمتر نزع السالح ونائب األمني              . متكم الصعبة بالنجاح يف مه  
هذا وأحرص باسم وفد بالدي على التعبري عن خالص التقدير للسفري كريس ساندرز خلربته              . العام وألمانة املؤمتر  

ره اهلام يف األنشطة املعنية هبذا وجلديـته يف تـناول أعمـال مؤمتر نزع السالح مع خالص متنيايت له مبواصلة دو    
 .املوضوع

السـيد الرئـيس، إن استمرار حالة اجلمود اليت مير هبا املؤمتر يشكل مصدر قلق كبري للمجموعة العربية       
خاصـة يف الوقـت الـذي يزداد فيه حجم وخطورة التحديات األمنية اليت تواجه اجملتمع الدويل على املستويني                   

أنه بالرغم من التغريات اجلوهرية يف البيئة األمنية، إقليمياً ودولياً، مل تتغري تطلعات العديد              إال  . اإلقليمي والدويل 
من الدول ومن ضمنها الدول العربية إزاء اإلطار املتعدد األطراف يف جمال نزع السالح وهو األمر الذي ينعكس                  

وتود . الوحيد املتعدد األطراف لرتع السالحيف استمرار اعتمادنا على مؤمتر نزع السالح بوصفه احملفل التفاوضي    
وإىل املواقف  ،  ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٥ أمام املؤمتر يف     ٢١اجملموعـة العربية اإلشارة هنا إىل مساندهتا لبيان جمموعة ال             

الواردة فيه وسيتحدث بعد حلظات السيد سفري إثيوبيا باسم اجملموعة وبطبيعة احلال ندعم هذا املوقف وما سيأيت                 
 . بيانهيف

ويظل نزع السالح النووي أولوية اجملموعة العربية يف جمال نزع السالح على املستوى اإلقليمي والدويل                
وينـبع ذلـك من قناعتنا بأنه طاملا وجدت أسلحة نووية فلن يكون هناك أمن واستقرار حقيقي على املستويني                   

إزاء عجز مؤمترنا عن تلبية النداءين املوجهني إليه من         اإلقلـيمي والدويل، ويف هذا اإلطار فإننا نشعر خبيبة األمل           
 ومها إنشاء جهاز فرعي مالئم لتناول ٢٠٠٠جانب املؤمتر االستعراضي ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام  

نـزع السالح النووي وبدء التفاوض حول معاهدة حلظر املواد االنشطارية مبا يشمل املخزون، أخذاً يف االعتبار                 
ونود يف هذا الصدد التأكيد على األمهية       . األهـداف ذات الصـلة لرتع السالح النووي ومنع االنتشار النووي          

 وعلى التزامنا   ٢٠٠٠القصـوى اليت نوليها لنتائج املؤمتر االستعراضي ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام              
على رأسها اخلطوات الثالثة عشر لرتع السالح النووي        بتحقيق األهداف اليت تضمنتها الوثيقة اخلتامية للمؤمتر، و       

 .واليت ال تزال تعهداهتا قائمة

بيـنما تشدد اجملموعة العربية على هدف نزع السالح النووي على املستوى الدويل فإن الوضع احلايل يف    
 .الشرق األوسط يقلقنا أيضاً بصفة خاصة

النووي بانضمامها إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة       لقـد أخذت الدول العربية على عاتقها نبذ اخليار           
 على التمديد الالهنائي للمعاهدة اقتناعاً ١٩٩٥الـنووية ووافقت الدول العربية األطراف يف هذه املعاهدة يف عام   

منها مبا ميكن أن يوفره هلا القرار اخلاص مبنطقة الشرق األوسط من حتقيق األمن اإلقليمي من خالل إنشاء منطقة                   
 .خالية من السالح النووي
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 :ويف هذا السياق أيضاً كانت الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي السادس واضحة يف إعادة التأكيد على 

أمهـية انضمام إسرائيل إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وإخضاع مجيع مرافقها النووية لنظام               "
لذرية حتقيقاً هلدف عاملية املعاهدة يف الشرق األوسط، املادة    الضـمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة ا      

 ".٣البند "، ١٦، الفقرة "السابعة

 جبعل الشرق األوسط منطقة خالية      ١٩٩٥إن الدول العربية تلح على ضرورة تفعيل القرار احملوري لعام            
 إىل جعل منطقة    ١٤بنده   الذي يهدف يف     ١٩٩١ لعام   ٦٨٧من األسلحة النووية وكذلك قرار جملس األمن رقم         

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

وتذكّر دولنا أيضاً   .  اخلاصني هبذه املسألة   ٥٩/١٠٦ و ٥٩/٦٣اخلمسني على القرارين    العامة يف دورهتا التاسعة و    
 والذي ال زال مطروحاً أمامه واهلادف ٢٠٠٣مبشروع القرار الذي تقدمت به الدول العربية إىل جملس األمن سنة 

 .ويإىل جعل منطقة الشرق األوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل ويف مقدمتها السالح النو

أمـا بالنسـبة للمؤمتر االستعراضي األخري يف نيويورك فلقد وقفت اجملموعة العربية يف إطار حركة عدم                  
االحنياز منذ بداية املؤمتر داعية إىل ضرورة إجراء مراجعة حقيقية ونزيهة ومتثل توجهنا يف ضرورة تناول األركان                 

اً منا بأن هذه األركان وهي نزع السالح النووي، وعدم     الرئيسـية الثالثة لالتفاقية بقدر متوازن وموضوعي إميان       
وحترص أطراف االتفاقية على تنفيذ األحكام اخلاصة هبذه . االنتشار، واالستخدامات السلمية، تشكل كالً متكامالً

 .األركان وعلى اعتبارها متساوية من حيث األمهية

لفشل املؤمتر االستعراضي يف التوصل إىل النتائج       ويف هذا الصدد فإن اجملموعة العربية تعرب عن خيبة أملها            
املـرجوة مـنه فيما يتعلق بتحقيق عاملية املعاهدة وااللتزام بتطبيق القرارات واحترام التعهدات الواردة يف قراري                 

إننا نطالب مؤمتر نزع السالح بالتوصل لربنامج عمل بتوافق اآلراء          . ٢٠٠٠ و ١٩٩٥مؤمتـري االستعراض لعام     
شاء جهاز فرعي للتفاوض بشأن الرتع الكامل والشامل للسالح النووي، وأود اإلشارة هنا إىل موقف               يتضمن إن 

حركة عدم االحنياز، كما قدمته ماليزيا، يف ورقة عمل احلركة للجنة الرئيسية األوىل للمؤمتر االستعراضي األخري،             
 .السالح النوويواليت نأمل أن تكون إحدى أسس عملنا يف املؤمتر فيما يتعلق برتع 

 .وشكراً سيادة الرئيس 

أشكر ممثلة مصر على بياهنا وعلى الكلمات الرقيقة اليت وجهتها          ): الكلمة باإلنكليزية  (الرئيس  
 .السفري هو. أعطي الكلمة اآلن إىل ممثل وفد الصني. للرئاسة

هنئكم على توليكم سيدي الرئيس، يود الوفد الصيين أن ي): الكلمة بالصينية) (الصني( السيد هو  
 .رئاسة املؤمتر ويعتقد أن جهودكم ميكن أن تساعد على تسهيل أعمال املؤمتر؛ وميكنكم الركون إىل دعمنا الكامل

الـيوم، سيستجيب الوفد الصيين لقراركم بتبادل بعض األفكار معكم ومع سائر الوفود عن قضية نزع                 
حلايل يف عملية نزع السالح املتعددة األطراف؟ إن نزع السالح أوالً، ما الذي أفضى إىل اجلمود ا. السالح النووي
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ويف السنوات األخرية، كان موضوَع نقاش ساخن يف احملافل املتعددة          . الـنووي يـتعلق بالسالم واألمن الدوليني      
وتنعكس هذه التناقضات واالختالفات يف     . األطراف يف حني أنه ينطوي على العديد من التناقضات واالختالفات         

واقـع أن مؤمتـر نزع السالح مل يقم بأي عمل جوهري يف جمال نزع السالح النووي؛ وأن املؤمتر االستعراضي                    
السـابع ملعاهدة حظر انتشار األسلحة النووية الذي اختتم أعماله مؤخراً مل يقدم أي مقترحات موضوعية بشأن                 

ملتعلق برتع السالح النووي؛ وأن مؤمتر نزع السالح األركان الثالثة ملعاهدة عدم االنتشار النووي، مبا فيها الركن ا
مل يتمكن من االتفاق على ضرورة مناقشة قضية نزع السالح النووي؛ وأنه ال ميكن حىت عقد دورة استثنائية رابعة 

 .مكرسة لرتع السالح، ذلك أن نزع السالح النووي هو أحد املواضيع الرتاعية

رزت الواليات املتحدة واالحتاد الروسي من جهة، بعض التقدم         فما الذي تسبب يف هذا الوضع؟ لقد أح        
ونشهد من جهة أخرى إلغاًء ملعاهدة احلد من منظومات         . يف جمـال خفض األسلحة النووية على الصعيد الثنائي        

القذائـف املضادة للقذائف التسيارية، مىت ُنظر إليها بوصفها حجر الزاوية يف التخطيط واالستقرار االستراتيجي               
الـدويل؛ وعدم دخول معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ؛ وصعوبات إجراء مفاوضات بشأن               

وإضافة إىل هذا، يتنامى اليوم اجتاه      . معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية؛ وتعاظم خطر تسليح الفضاء اخلارجي         
فالنظام التقليدي يف جمال . أمهية نزع السالح النوويحنو التشديد على عدم االنتشار، يف الوقت الذي يقلَّل فيه من 

عدم االنتشار، الذي متثل فيه الرقابة على الصادرات الدور احملوري، يترك مكانه شيئاً فشيئاً ملكافحة االنتشار اليت 
وُرفض طلب وضع صك دويل ملزم قانوناً بشأن        . تتسـم بوسـائل عسكرية من قبيل الغارات الوقائية واحلظر         

وقُلص حق الدول احلائزة لألسلحة النووية يف استخدام        . انات األمنية للدول غري احلائزة لألسلحة النووية      الضـم 
مث إن هناك منظومة دفاعية مضادة للقذائف التسيارية تقوض االستقرار          . الطاقـة الـنووية لألغـراض السلمية      

يف مبادئ وتدابري مهمة يف جمال نزع السالح        وقد ُشكك   . االستراتيجي الدويل بلغت املرحلة األولية من االنتشار      
 .اعتمدت يف املؤمترات االستعراضية السابقة ملعاهدة عدم االنتشار

بدالً من أن  ةاختالفات كثريعلى  اليوم تنطويواملتعددة األطراف    ج واألهداف الثنائية   فيه أن النهُ   ريبوممـا ال     
بني من يفضل نزع السالح  مؤشرات لرتاع ال ينفك يتعمقتعترب عاله أ  املذكورةوالواقع أن الظواهر .يكمل بعضها بعضاً

 .ومن يركز على عدم االنتشار

إن الدعامة األساسية لتحقيق    ؟ أوالً،    إىل األمام  عملية نزع السالح النووي على الصعيد الدويل      دفع  فكيف ميكن    
  جيب معاجلة   النووي نزع السالح جمال  يف   دموإلحراز تق  .ووجود استقرار استراتيجي    هو توفر بيئة دولية مأمونة     ذلـك 

سليمة إجياد بيئة أمنية دولية     و .فراغ السالح النووي ال يتأتى يف    فرتع  .  السواء األعراض واألسباب اجلذرية للمشكلة على    
 ينبغي بيد أنه .للتقدم يف نزع السالح النووي احلقيقي األساس واحلفـاظ على التوازن االستراتيجي الدويل متثل      وإجيابـية 

النووي يسريان جنباً إىل      نزع السالح  ولتحقيقسباق التسلح يف الفضاء اخلارجي       التشـديد على أن اجلهود املبذولة ملنع      
منظومة دفاعية مضادة للقذائف    ي  استحداث أ النووي عدم    رتع السالح ل، من املهم للغاية     املـنظور ويف هـذا     .جنـب 

استحداث  تصور أنه مبجرد     ويصعب. اخلارجي م نشر أي سالح يف الفضاء     قوض االستقرار االستراتيجي وعد   التسيارية ت 
 . نزع السالح النووي    جمال يف  ستظل األمور على ما هي عليه      أسلحة يف الفضاء اخلارجي،   نشر  أو  هذه املنظومة املكتملة    
 .النووي  إىل نزع السالح أبداًلن تفضي هذه التطورات ،ففي أفضل األحوال
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 .ما ال بد منهنيالنووي ومنع انتشار األسلحة النووية شرط نزع السالح ميدان د هنج متوازن يف وجو يعتربثانياً، 
فالتمديد الالمتناهي ملعاهدة .  وحظر انتشار األسلحة النووية يتكامالنإىل نزع السالح النووي  واجلهـود املبذولة للتوصل   

إن تنفيذ الدول احلائزة    . نها أن تتشبث بأسلحتها النووية لألبد     عدم االنتشار ال يعين أن الدول احلائزة لألسلحة النووية ميك         
لألسـلحة النووية التزاماهتا يف جمال نزع السالح حبسن نية ضمانة ال غىن عنها للحفاظ على النظام الدويل لعدم االنتشار                    

وال . لنووي على الصعيد العاملي   النووي؛ ويعترب منع انتشار األسلحة النووية جانباً رئيسياً من جوانب عملية نزع السالح ا             
ميكن حتقيق هدف إخالء العامل من األسلحة النووية إال إذا دمرت الدول احلائزة لألسلحة النووية متاماً أسلحتها النووية يف                   
وقت مبكر، ومتسكت الدول غري احلائزة ألسلحة نووية بتعهدها بعدم اقتناء تلك األسلحة يف الوقت الذي تبذل فيه كلتا                   

 .فئتني من البلدان جهوداً متواصلة لرتع السالح النووي ومنع انتشار األسلحة النوويةال

وينبغي أن يكون نزع السالح . وثالثاً، يعد االلتزام باملبادئ األساسية يف جمال نزع السالح النووي ضمانة 
تحمل البلدان اليت متلك أكرب وت. النووي عملية عادلة ومعقولة من التخفيض التدرجيي لتحقيق حد أدىن من التوازن

الترسـانات الـنووية مسؤولية خاصة يف جمال نزع السالح النووي وينبغي أن تكون سباقة يف تقليص ترساناهتا                  
 عدداً من املبادئ    ٢٠٠٠وتقدم الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي ملعاهدة عدم االنتشار لعام          . تقليصـاً كبرياً  

ووي، من بينها أن تقليص األسلحة النووية ينبغي أن يتم على حنو ميكن التحقق منه               والـتدابري لـرتع السالح الن     
بفعالية وال رجعة فيه وملزم قانوناً؛ كما ينبغي أن هتتدي مجيع تدابري نزع السالح النووي، مبا فيها خمتلف التدابري 

جلميع الدول، وينبغي أن تساهم يف السلم الوسيطة، مببدأ محاية االستقرار االستراتيجي العاملي واألمن غري املنقوص 
 .واألمن الدوليني

 ٢٠٠٠ و ١٩٩٥وال تـزال الوثيقـتان اخلتاميتان للمؤمترين االستعراضيني ملعاهدة عدم االنتشار لعامي              
فهذه املبادئ ينبغي أن توجه     . وال يستحب انتهاج هنج استنسايب إزاء حمتوى كل منهما        . تتسمان بالوجاهة اليوم  

 . جمال نزع السالحاجلهود يف

ويف ظل الظروف الراهنة، فإن     . رابعـاً، تعتـرب التدابري الوسيطة املناسبة يف جمال نزع السالح مكملة ومفيدة              
تنفـيذ خمـتلف الـتدابري الوسـيطة العملية يف جمال نزع السالح سيكون مكمالً ومفيداً لعملية نزع السالح املتعددة               

وينبغي للدول احلائزة لألسلحة النووية أن تقلص دور األسلحة         . الثقة بني األمم  األطـراف ومـن شأنه أيضاً أن يعزز         
الـنووية يف سياساهتا األمنية الوطنية، وأن تتخلى عن مذهب الردع النووي القائم على عدم املبادرة باستعمال األسلحة               

دولة حائزة لألسلحة النووية أن     وينبغي لكل   . الـنووية وأن تكف عن سياسة تقليص عتبات استخدام األسلحة النووية          
وينبغي هلا إعادة مجيع األسلحة     . تلتزم بعدم توجيه أسلحتها النووية إىل أي بلد وأال تعترب أي بلد هدفاً هلجمات نووية              

وينبغي عدم . كما ينبغي التخلي عن سياسة وممارسة املظلة النووية والتبادل النووي. الـنووية املنتشـرة خارج أقاليمها     
كذلك ينبغي للدول احلائزة لألسلحة النووية أن تتخذ مجيع         . سـلحة نوويـة سهلة االستخدام وقليلة املردود       صـنع أ  

وتتعهد مجيع هذه الدول بعدم املبادرة باستعمال       . اإلجـراءات الالزمة ملنع إطالق أسلحة نووية سهواً أو من غري إذن           
 أو التهديد باستعماهلا ضد الدول غري احلائزة لألسلحة         األسلحة النووية يف أي وقت وحتت أي ظرف؛ وعدم استعماهلا         

إن هذا التدبري الوسيط يف جمال      . الـنووية، أو املناطق اخلالية من األسلحة النووية؛ مث إبرام صكوك دولية لذلك الغرض             
 .نزع السالح النووي هو األقرب إىل الواقع وإىل املنطق
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 حتل حمل التخفيضات امللموسة يف األسلحة النووية، فإهنا قد          ومـع أن التدابري املذكورة آنفاً ال ميكن أن         
. تساعد على تعزيز الثقة بني الدول احلائزة لألسلحة النووية وبني هذه الدول والدول غري احلائزة ألسلحة نووية                

كمـا ميكـن أن تقلل من احتمال اندالع حرب نووية، وهو ما يهيئ الظروف الالزمة للحظر الشامل لألسلحة                   
 .نووية وتدمريها بالكاملال

خامساً، ال بد من إنشاء جلنة خمصصة ُتعىن برتع السالح النووي بوصفها إطاراً لتعزيز اجلهود الدولية يف                  
وتفضل . ومن الضروري وضع حد للخالف املستحكم يف مؤمتر جنيف لرتع السالح          . جمال نزع السالح النووي   

حىت تستهل أعمال   " `السفراء اخلمسة `مقترح  "ل يقوم على    الصـني التوصـل إىل اتفاق مبكر على برنامج عم         
موضـوعية بشـأن نزع السالح النووي، ومعاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية، ومنع حدوث سباق تسلح يف                 

أما يف ما خيص والية اللجنة املخصصة املعنية برتع السالح النووي،           . الفضاء اخلارجي، وضمانات األمن السلبية    
 .٢١تدعم املوقف املعقول جملموعة ال  فإن الصني 

ولقد مارسنا على مدى العقود التحفظ الشديد يف . إن أسلحة الصني النووية موجهة ألغراض دفاعية حبتة 
تطوير القوى النووية، ومل نشارك قط يف سباق التسلح النووي، ومل نطور أي أسلحة نووية يف اخلارج وأبقينا قوانا 

وتؤيد الصني احلظر الشامل والتدمري الكامل لألسلحة . دنيا الالزمة للدفاع عن النفس  الـنووية ضـمن احلدود ال     
النووية، متبعة سياسة عدم املبادرة باستعمال األسلحة النووية، وتتعهد بعدم استعمال األسلحة النووية أو التهديد              

. األسلحة النووية بأي حال من األحوال     باستعماهلا ضد الدول غري احلائزة لألسلحة النووية أو املناطق اخلالية من            
وتـتعهد بعدم استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا حتت أي ظرف ضد الدول غري احلائزة لألسلحة                 

وتدعم الصني دخول معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية حيز . النووية، أو املناطق اخلالية من األسلحة النووية
هي ملتزمة بالتصديق على املعاهدة مبكراً ومستعدة للتفاوض بشأن معاهدة وقف إنتاج املواد             التنفـيذ مبكراً، و   

وقد سامهت سياسات الصني النووية بصورة إجيابية . االنشطارية يف إطار برنامج العمل الشامل ملؤمتر نزع السالح
 .يف العملية الدولية لرتع السالح النووي

عاون مع اجملتمع الدويل، إلزالة هتديد األسلحة النووية مبكراً وحتقيق          وكـاملعهود لـن ندخر جهداً، بالت       
 .اهلدف النبيل املتمثل يف إخالء العامل من األسلحة النووية

أشكر ممثل الصني على بيانه وعلى العبارات الرقيقة اليت وّجهها          ): الكلمة باالنكليزية ( الرئـيس   
 . الروسي السفري سكوتنيكوفواآلن، أعطي الكلمة ملمثل االحتاد. للرئاسة

أود بداية، سيدي الرئيس، أن أهنئكم ): الكلمة بالروسية() االحتاد الروسي( السيد سكوتنيكوف  
كما أود أن أعرب عن     . ونتمىن لكم التوفيق ونؤكد لكم دعمنا وتعاوننا الكاملني       . عـلى توليكم رئاسة املؤمتر    

 .رزمشاطريت لكلمتكم عن زميلنا وصديقنا كريس ساند

إن روسـيا تؤيـد مبادرتكم بعقد جمموعة من أربعة اجتماعات عامة غري رمسية متتالية للمؤمتر للنظر يف     
قضـايا نزع السالح النووي، وحظر إنتاج املواد االنشطارية لصنع أسلحة نووية، ومنع سباق التسلح يف الفضاء                 

ونتفق مع من يشعرون بأن االتفاق على هذه        . ةاخلارجي، والضمانات األمنية للدول غري احلائزة لألسلحة النووي       
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ونأمل أن  . القضايا األربع قد ميثل أساساً للحل الوسط الذي طال انتظاره بشأن برنامج عمل مؤمتر نزع السالح               
 .تفضي االجتماعات العامة القادمة إىل إحراز تقدم لتحقيق هذا اهلدف

ترض على احللول التوفيقية احملتملة بشأن برنامج عمل        وإظهاراً حلسن النية، أشرنا من قبل إىل إننا لن نع          
اليت أعدها السفري ساندرز،    " أفكار"املعروفة ويف ورقة    " `السفراء اخلمسة `مبادرة  "مؤمتر نزع السالح املقترح يف      

وإن كان إنشاء جلنة خمصصة معنية مبنع سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي مل تفوض إليها سوى مهمة املناقشة قد                   
ولن نعترض بطبيعة احلال إذا أصبحت معاجلة قضايا نزع السالح النووي جزءاً من . ان بالطبع بعيداً عن توقعاتناك

كما نود اإلشارة إىل أن الطرف الروسي قد اخنرط فعالً يف عملية    . بـرنامج العمـل كما ورد يف تلك املبادرات        
. يف إطار عملية استعراض معاهدة عدم االنتشار      شـاملة وأساسـية لتدقيق النظر يف قضايا نزع السالح النووي            

وأدلـت روسيا بالعديد من البيانات بشأن تلك القضايا خالل املؤمتر االستعراضي السابع ملعاهدة عدم االنتشار                
 .ونود اغتنام هذه املناسبة لتجديد التأكيد على بعض العناصر الرئيسية يف النهج الذي نتبعه. الشهر املاضي

ويف . الروسي ملتزم هبدف نزع السالح النووي طبقاً للمادة السادسة من معاهدة عدم االنتشارإن االحتاد  
هذا الصدد، ننطلق من إدراك أنه ال ميكن إزالة األسلحة النووية متاماً إال على مراحل صوب هذا اهلدف النهائي                   

مث . استمرار االستقرار االستراتيجي  على أساس اتباع هنج شامل مبشاركة مجيع القوى النووية، وبالطبع يف سياق             
 وهي عملية تستعمل فيها اليد      -إن هذه العملية    . إن روسـيا تنفذ كل تعهداهتا يف جمال خفض األسلحة النووية          

ونتيجة للجهود  .  تتقدم خطاها بنجاح واتساق دون انقطاع      -العاملة بكثافة وصعبة من الناحية التقنية ومكلفة        
يبذهلا االحتاد الروسي والواليات املتحدة، ال يفتأ عدد األسلحة النووية على األرض املشـتركة واملوحـدة الـيت      

 .يتضاءل شيئاً فشيئاً

أما أسلحتها النووية . ١٩٩١فقـد قلصت روسيا ترسانتها النووية اإلمجالية مبقدار مخسة أمثال منذ عام    
ة موسكو، جيب على روسيا والواليات      ويف إطار معاهد  . غـري االسـتراتيجية فقد تقلصت مبقدار أربعة أضعاف        

 أن يزيدا من خفض مستويات الرؤوس احلربية بنحو ثالثة أضعاف، مقارنة بالعتبات اليت              ٢٠١٢املتحدة حبلول هناية عام     
 . ٢٠٠١حبلول هناية عام ) معاهدة ستارت(حددهتا معاهدة ختفيض األسلحة اهلجومية االستراتيجية واحلد منها 

وقد أشارت . اذ املزيد من التدابري البناءة يف هذا امليدان كما أشار الرئيس بوتني          وحنـن مسـتعدون الخت     
روسيا، على وجه اخلصوص، يف العديد من املناسبات إىل استعدادها ملواصلة ختفيض ترسانتها النووية االستراتيجية 

وحنن ملتزمون  . الستراتيجيةإىل مسـتوى أدىن من املستوى املنصوص عليه يف معاهدة ختفيض األسلحة اهلجومية ا             
وتويل روسيا أمهية خاصة ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب        . مبـبدأ عدم الرجوع عن ختفيضات األسلحة النووية       

، سياسة تتمسك باملبادئ وهتدف     ٢٠٠٠وينتهج االحتاد الروسي، الذي صدق على هذه املعاهدة يف عام           . النووية
 .فيذ يف أقرب وقت ممكنإىل ضمان دخول هذه املعاهدة حيز التن

 طن من اليورانيوم    ٥٠٠كما تشمل مسامهتنا يف نزع السالح النووي الذي ال رجعة فيه برناجماً لتحويل               
وسيعاجل نصف تلك   . العـايل التخصـيب املرتوع من أسلحة نووية روسية إىل وقود لتشغيل مصانع طاقة نووية              

 .اليات املتحدةالكمية حبلول فصل اخلريف القادم بالتعاون مع الو
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. ويصاحب خطواتنا على طريق نزع السالح النووي تغيريات هيكلية يف قطاع األسلحة النووية الروسي              
وبالتعاون مع الواليات املتحدة،    . فقد خفضنا مبقدار النصف قدرتنا اإلنتاجية الدفاعية بوصفها زائدة عن احلاجة          

 اجلرافيت الصناعي القادرة على صنع البلوتونيوم       -نيوم  نعمـل عـلى إغـالق املفاعالت الروسية املولدة لليورا         
. وجيدر بالذكر أن املواد املصنوعة يف هذه املرافق ال تستعمل ألغراض عسكرية           . املسـتخدم يف األغراض احلربية    

 .وعالوة على ذلك، أوقف بلدنا منذ فترة طويلة إنتاج اليورانيوم الالزم لصنع أسلحة نووية

سـي بدء مفاوضات يف مؤمتر نزع السالح بشأن وضع معاهدة حتظر إنتاج املواد              ويؤيـد االحتـاد الرو     
وتعمل روسيا على تأمني السالمة التقنية والتخزين اآلمن ألسلحتها النووية على           . االنشطارية لصنع أسلحة نووية   

 تقع يف أراضي روسيا  وأود اإلشارة إىل أن مجيع أسلحتنا النووية خمزنة مركزياً يف مرافق ختزين           . الـنحو املالئـم   
فهي تقوم دورياً بتفتيش شامل     . ووضعت روسيا واتبعت جمموعة من التدابري ملكافحة األعمال اإلرهابية        . حصراً

وبالتايل، . جلميع املرافق اليت قد تشكل خماطر إشعاعية للتأكد من سالمتها واستعدادها للتصدي لألعمال اإلرهابية
 ختفيض حقيقي ألسلحتها النووية ونزع السالح، واألهم أهنا تضع ذلك موضع فإن روسيا تثبت عزمها على إجراء

 .وإننا ندعو مجيع البلدان احلائزة لألسلحة النووية إىل االنضمام إىل هذه العملية. التنفيذ

وإننا نصغي بعناية إىل    . تلكم هي بعض من العناصر األساسية يف موقف روسيا إزاء نزع السالح النووي             
كما أننا مستعدون، عند االقتضاء، لتقدمي      . لواقعية واملتوازنة اليت تعرب عنها سائر الدول بشأن هذه القضية         اآلراء ا 

 .معلومات إضافية يف أي جلنة مقبلة خمصصة تابعة ملؤمتر لرتع السالح تعىن بقضايا نزع السالح النووي

السالح النووي وعدم االنتشار، إذا     ويف إطـار معاهدة عدم االنتشار، وهي لفترة غري حمددة، ميثل نزع              
وبالطبع حنن ال نغفل قضية التعاون يف جمال االستخدامات السلمية للطاقة     (جـاز القـول، وجهان لعملة واحدة        

ويف هذا اخلصوص امسحوا يل أن      ). النووية، لكن هذه املسألة تدخل ضمن عملية استعراض معاهدة عدم االنتشار          
وبالرغم من عدم اخلروج . ملؤمتر االستعراضي ملعاهدة عدم االنتشار الذي عقد مؤخراًأحتدث قليالً عما خلص إليه ا

. بتوصيات جوهرية للمستقبل بشأن تعزيز معاهدة عدم االنتشار، فليس هناك مربر لقول إن هذا املؤمتر قد فشل                
راء بشأن سبل تنفيذ    وال ريب أن املؤمتر قد كشف عن تنوع شديد يف اآل          . فـنحن نعـتقد أنه أجنز عمالً مفيداً       

التزاماتنا يف إطار معاهدة عدم االنتشار؛ وهذا أمر طبيعي، نظراً إىل التغريات األساسية اليت حدثت يف جمال األمن                  
ويف الوقت نفسه، أُكدت جمدداً املسائل املبدئية اليت تشترك فيها مجيع األطراف يف             . الـدويل يف السنوات األخرية    

ومل يقترح أحد بصياغة صك خمتلف ليحل حمل معاهدة عدم          .  املعاهدة عفا عنها الزمن    فلم يقل أحد إن   . املعاهدة
. وشدد مجيع األطراف على حيوية املعاهدة وأمهيتها بوصفها حجر األساس لنظام عدم االنتشار النووي             . االنتشار

األساس والركيزة ونعـتقد أن كـل شـيء يشري إىل أن معاهدة عدم االنتشار ميكن وينبغي أن تستمر يف كوهنا            
ونرى أن مؤمتر نزع السالح     . للتصدي جلميع التحديات اجلديدة اليت واجهها نظام عدم االنتشار النووي مؤخراً          

. جنـح خالل األسابيع األربعة من العمل يف إجراء حتليل موضوعي ومتوازن للمعاهدة من كافة جوانبها الرئيسية                
لى التزامها بالتقيد الشديد بواجباهتا يف جمال عدم االنتشار ونزع          وجـددت مجيع األطراف يف املعاهدة التأكيد ع       

وُشدد باإلمجاع على ضرورة تعزيز نظام      . السالح والتعاون يف جمال استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية         
لمية للطاقة  ضـمانات الوكالـة الدولية للطاقة الذرية بوصفها عنصراً مهماً يف تعزيز الثقة يف االستخدامات الس               

 .النووية طبقاً لنظام عدم االنتشار
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حنن مستعدون، إذا كان ذلك سيساعد على       . وأود أن أختتم كلميت بتعليق على عمل مؤمتر نزع السالح          
التوصل إىل حل وسط بشأن برنامج عمل مؤمتر نزع السالح، لدراسة جمموعة حمتملة من احللول تتوخى النظر يف                  

 غري احلائزة لألسلحة النووية يف إطار جلنة خمصصة تابعة ملؤمتر نزع السالح تعىن برتع               الضـمانات األمنية للدول   
 .وقد سبق أن قُدمت اقتراحات من هذا القبيل. السالح النووي

أشكر ممثل االحتاد الروسي على بيانه وعلى العبارات الرقيقة اليت          ): الكلمة باإلنكليزية  (الرئيس  
 .ن الكلمة إىل السفرية السيدة ويالن، ممثلة آيرلنداوأعطي اآل. خص هبا الرئاسة

أود أن أستهل كلميت بتوجيه الشكر إىل الرئيس        ): الكلمة باإلنكليزية ) (آيرلندا (السيدة ويالن   
النروجيي ملؤمتر نزع السالح على اقتراحه بتخصيص وقت حمدد للوفود إللقاء كلمات تتناول قضايا تتعلق باألمن                

ذا الوقت سيتيح جلميع الوفود فرصة لتبادل اآلراء حول قضايا تعكس السياسات اليت تتبعها              فه. ونـزع السالح  
. والقائمة الطويلة للمتحدثني هلذا اليوم توحي بأن هذا البند ال يزال وثيق الصلة جبدول أعمال املؤمتر               . بلداهنـم 

ضات املتعددة األطراف بشأن نزع     وكمـا نعلم، فإن مؤمتر نزع السالح قد أنشئ بوصفه اهليئة الوحيدة للمفاو            
. ذلك أنه يتعني قبل بدء املفاوضات التواصل إىل توافق يف اآلراء          . ولعملـية التفاوض جوانب عديدة    . السـالح 

ولكننا نشهد هنا داخل املؤمتر عزوفاً عن الدخول يف نوع املناقشات الذي من . واملناقشات الزمة لبناء توافق اآلراء
فإىل جانب االختالفات . إىل توافق يف اآلراء بشأن جوانب عديدة من جدول أعمال املؤمتر     شأنه أن ييسر التوصل     

مايو، يلقي  /يف اآلراء اليت اتسم هبا املؤمتراالستعراضي السابع ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية املعقود يف أيار              
لى االقتراحات املقدمة لالضطالع على     فشلنا اجلماعي يف اعتماد برنامج عمل ملؤمتر نزع السالح ظالل الشك ع           

 .حنو فعال بواليتنا

وآيرلـندا ال تـزال تـرى أن مؤمتر نزع السالح لديه إمكانات جتعله أداة هامة يف صون السلم واألمن                 
ولقد وضعنا ثقتنا يف النظام املتعدد      . وال زلـنا نؤمن بأن التعاون املتعدد األطراف يف مصلحة اجلميع          . الدولـيني 
وإننا ملتزمون بإنفاذ تلك الصكوك .  لرتع السالح ويف معاهدات واتفاقيات عدم انتشار األسلحة النوويةاألطراف

وحنن نعتقد أن هذا النهج اجلماعي القائم على القواعد ال يزال سارياً على . وتعزيزها وبالسعي إىل تعميم معايريها
وليس لدينا اعتراض على ذلك، ولكننا      ". احلرب الباردة "الرغم من التغريات األمنية اجلديدة اليت نشأت منذ هناية          

لسـنا مـع اإلطاحـة بالقواعد املستقرة وال نود مناهضة النهج اإلبداعية أو أن نتجاهل التحديات اجلديدة اليت                   
 .يواجهها جدول أعمالنا وأهداف هذا املؤمتر

ة هلما أمهية بالغة لالحتاد األورويب      كمـا أن النظام الدويل القائم على القواعد واملؤسسات الدولية القوي           
وااللتزام بالنظام التعددي القوي ال يزال أمراً حيوياً للسياسة اخلارجية واألمنية . الذي تفتخر آيرلندا بعضويتها فيه

وقد كرر السفري كريس سانديرز يف البيان الذي أدىل به باسم االحتاد األورويب أمام              . املشتركة اليت يتبعها االحتاد   
يونيه، هذه االعتقادات اليت تنطبق على املؤمتر االستعراضي التفاقية عدم انتشار األسلحة       / حزيران ٩هذا املؤمتر يف    

كما كرر التزام   . ، واملوقف املشترك فيما بني أعضاء االحتاد األورويب هبذا الشأن         ٢٠٠٥الـنووية املعقود يف عام      
وقد أعاد  . ن يف جمايل عدم انتشار األسلحة النووية ونزع السالح        االحتـاد األورويب مبواصـلة تنفيذ براجمه للتعاو       

مايو التأكيد على دعمه للقرارات اليت مت اعتمادها يف املؤمتر          /االحتاد األورويب يف املؤمتراالستعراضي املعقود يف أيار      
 .٢٠٠٠االستعراضي للمعاهدة ومتديدها والوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي، املعقود يف عام 
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إىل أن املركز الفريد للدول " يف جو من احلرية أفسح"وأشار األمني العام لألمم املتحدة يف تقريره املعنون     
وعليها أن تتخذ املزيد من اخلطوات اليت تشمل، فيما         ". "احلائـزة لألسلحة النووية يستتبع أيضاً مسؤولية فريدة       

لسعي إىل إبرام اتفاقات ملراقبة األسلحة ال تنطوي على جمرد          وا... تشمل، مواصلة إجراء ختفيضات يف ترساناهتا       
وهلذا املنظور وقع عميق على الدول غري احلائزة لألسلحة النووية، وال           ". التفكيك وإمنا عدم قابلية التراجع أيضاً     

نووي بصورة  وسيوفر األخذ هبذا املنظور بالكامل أساساً راسخاً لرتع السالح ال         . سيما هنا يف مؤمتر نزع السالح     
 ٥د، وزير اخلارجية اآليرلندي عند إدالئه ببيان يف نيويورك يف           .وقـد أكـد السيد ديرموت أيهرن ت       . دائمـة 

 األولوية القصوى يف جمال نزع السالح وعدم ١٩٦٨يوليه /، من جديد أن آيرلندا تويل منذ متوز٢٠٠٥مايو /أيار
. سلحة النووية وضمان االحترام الكامل جلميع أحكامها      انتشـار األسلحة النووية لدعم معاهدة عدم انتشار األ        

وانسـجاماً مع هذا النهج، تواصل آيرلندا دعم إنشاء هيئة فرعية للمؤمتر تعاجل بصفة خاصة مسألة نزع السالح                  
 وبالفعل، فإننا نعلق أمهية. كما أننا ندعم األعمال اليت بدأت بشأن معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية. النووي

 ٢٠٠٠خاصة على اخلطوات العملية اليت اعتمدها املؤمتر االستعراضي ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام               
 وال سيما   -املـتعلقة بـاجلهود املنتظمة واملتوالية لتنفيذ املادة السادسة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية                

 .سلحة النووية بإزالة ترساناهتا من األسلحة النووية بالكاملااللتزام الراسخ الذي تعهدت به الدول احلائزة لأل

. وال تـزال آيرلندا تعتقد أن نزع السالح وعدم انتشار األسلحة النووية عمليتان تدعم أحدمها األخرى                
فرتع السالح ينبغي أن يكون العنصر      . وإمهـال إحـدى العمليتني قد يؤدي إىل تقويض إحراز تقدم يف األخرى            

 .جلهودنا يف قهر التحدي الذي يطرحه االنتشارالرئيسي 

ولكن . وبالطبع فإن مجيع أعضاء مؤمتر نزع السالح مل يصادقوا على معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية 
مؤمتر نزع السالح ميكنه أن يتيح حمفالً تتمكن فيه هذه البلدان من املشاركة بصورة فعلية يف مناقشة قضايا نزع                   

 وعدم انتشار األسلحة النووية، وإننا حنث هذه البلدان على استطالع إمكانات املؤمتر يف هذا    السـالح الـنووي   
 .اجملال

إن معـاهدة احلظـر الشامل للتجارب النووية من خالل املساعدة يف وقف املزيد من التجارب لتطوير                  
ت املفاوضات بشأن احلظر الشامل وقد كان. األسلحة النووية قد تشكل حجر الزاوية لعدم انتشار األسلحة النووية

سبتمرب مبوجب املادة /وحنن نتطلع إىل املؤمتر املزمع عقده يف أيلول. للتجارب النووية من أعظم منجزات هذه اهليئة
ونأمل أن يوفر هذا املؤمتر الزخم الالزم لكي تدخل املعاهدة حيز . الرابعة عشرة من معاهدة حظر التجارب النووية

ال نزال نشعر باالرتياح إزاء الوقف االختياري للتجارب ونؤيده، لكننا ندرك أن ذلك ال ميكن أن                وحنن  . التنفيذ
 .يكون بديالً للتعهدات امللزمة قانونياً املنصوص عليها يف املعاهدة

اإلرادة "لقد كان للتعليقات اليت أبداها الرئيس النروجيي للمؤمتر يف آخر اجتماع لنا بشأن ضرورة حشد              
ويف حني أنه قد    . الالزمة كي يقوم هذا املؤمتر بأعماله على النحو الصحيح، صداها على وفود عديدة            " سيةالسيا

تعـذر على هذا املؤمتر حىت اآلن التوصل إىل توافق سياسي ملزم يف اآلراء بشأن املفاوضات املقبلة، فال بد له من   
ولذلك فإن آيرلندا ستواصل اتباع هنج مرن إزاء  . كالقيام بدور فاعل خللق التفاهم املشترك الضروري لتحقيق ذل        

فقد رأينا عدداً من مثل هذه املبادرات مبا يف ذلك مبادرة السفراء اخلمسة    . املبادرات الرامية إىل دفع املؤمتر للعمل     
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غم من  وأثناء هذه املبادرات، كانت التنازالت املقدمة هامة بالر       ". غذاء الفكر "وكذلـك الورقة األخرية املعنونة      
 .وينبغي العمل على توسيع نطاق هذه التنازالت وعدم تغافلها. قلتها

وقبل أن أختتم كلميت، امسحوا يل أن أعرب عن أطيب متنيايت للسيد كريس ساندريز الذي سنفتقده يف                  
 .مؤمتر نزع السالح

. هتها إىل الرئاسةأشكر ممثلة آيرلندا على العبارات الرقيقة اليت وج): الكلمة باإلنكليزية (الرئيس  
 .واآلن أعطي الكلمة إىل ممثل اجلمهورية العربية السورية، السيد السفري جعفري

بداية سيدي الرئيس ينضم وفد بالدي إىل البيان        ): اجلمهورية العربية السورية   (السـيد جعفري    
تفضل بإلقائه سفري أثيوبيا    الـذي قدمته سعادة سفرية مصر باسم اجملموعة العربية، كما ننضم إىل البيان الذي سي              

 . ٢١باسم جمموعة ال  

امسحوا يل سيدي الرئيس أن أسدي الشكر لسلفكم سعادة السفري كريس ساندرز لألعمال واجلهد الكبري  
وأتقدم إليكم باسم وفد اجلمهورية العربية السورية بالتهنئة على توليكم          . الـذي بذله خالل مدة رئاسته للمؤمتر      

وأؤكد لكم تعاوننا الكامل معكم هبدف إخراج املؤمتر الذي يعترب احملفل التفاوضي الوحيد             . رنامهام رئاسة مؤمت  
وإننا على ثقة من أن اخلربة . املتعدد األطراف لقضايا نزع السالح من حالة اجلمود اليت مير هبا منذ سنوات عديدة

 .يف ذلكاجليدة لبالدكم النرويج يف مضمار العمل الدويل اجلماعي ستساعدنا 

سـيدي الرئيس، يأيت عقد هذه اجللسة العامة الرمسية بعد فشل املؤمتر االستعراضي السابع ملعاهدة عدم                 
وال بد من التذكري ببعض احلقائق اخلاصة مبسألة . انتشار األسلحة النووية الذي ُعقد يف نيويورك يف الشهر املاضي

 .نزع السالح النووي

على متديد ١٩٩٥راف خالل مؤمتر استعراض املعاهدة ومتديدها يف عام     أوالً، لقـد وافقـت الدول األط       
كما أهنا اعتمدت قراراً خاصاً بالشرق األوسط هبدف جعله منطقة خالية من            . املعـاهدة إىل أجـل غري مسمى      

ادئ  على تقوية املعاهدة وحتقيق عامليتها وتبين املب  ١٩٩٥وقد عمل املؤمتر االستعراضي لعام      . األسـلحة الـنووية   
واألهـداف لتنفيذها وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق األوسط، وذلك أسوة باملناطق اليت                

 .أسستها معاهدات تالتيلولكو وراروتونغا وبانكوك وبليندابا وأنتاركتيكا

ة غري   انضمت باقي الدول العربي    ٢٠٠٠ و ١٩٩٥ثانـياً، خالل الفترة ما بني مؤمتري االستعراض لعامي           
األطـراف يف ذلـك الوقـت إىل معـاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وذلك بفضل النتائج اإلجيابية للمؤمتر                   

 واعتماد قرار الشرق األوسط وبسبب االلتزامات اليت مت اإلعالن عنها خالل املؤمتر             ١٩٩٥االستعراضـي لعـام     
 .١٩٩٥االستعراضي لعام 

الدولة الوحيدة يف منطقة الشرق األوسط اليت مل تنضم إىل معاهدة           ثالثاً، تظل إسرائيل، سيدي الرئيس،       
عدم انتشار األسلحة النووية واليت تستمر يف رفض إخضاع منشآهتا النووية كافة لنظام الضمانات الشامل التابع                
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من دول املنطقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك على الرغم من اخلطورة الكبرية اليت متثلها هذه املنشآت على أ
 .وأمن إسرائيل نفسها

، ضمن عدة أمور أخرى، بانضمام كافة الدول العربية إىل          ٢٠٠٠رابعاً، رحب املؤمتر االستعراضي لعام       
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وطالب هذا املؤمتر إسرائيل، الدولة الوحيدة يف منطقة الشرق األوسط اليت                

النضمام وإخضاع كافة منشآهتا النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة           مل تنضم بعد للمعاهدة، با    
إال أن إسرائيل كما تعرفون اليت حتظى بدعم واضح ومكشوف من جانب دولة نووية كربى وبتجاهل                . الذريـة 

مؤمتر نزع السالح، ما    ملفت لالنتباه من جانب دول نووية أخرى، سواء يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو يف                
زالت ترفض إرادة اجملتمع الدويل بل إهنا أفشلت زيارة السيد حممود الربادعي املدير العام للوكالة الدولية للطاقة                 

 .الذرية إليها على الرغم من األمل الكبري الذي كان اجملتمع الدويل يعلقه على هذه الزيارة

حدة يف دورهتا األخرية بتوافق اآلراء للعام اخلامس والعشرين خامسـاً، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املت     
وهو القرار السنوي   . على التوايل القرار الذي يطالب إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط             

رية املعـتاد الـذي ينسجم يف أهدافه وأغراضه مع تطلعات دول املنطقة ومع قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذ                 
 .وجملس األمن

خطر االنتشار النووي يف    "سادسـاً، لقد دأبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة على اعتماد القرار املعنون              
، وبتأييد ساحق عاماً تلو العام منذ مخسة وعشرين عاماً، وكان آخر قرار اعتمدته اجلمعية العامة "الشرق األوسط
ة العامة عن القلق إزاء التهديدات اليت يشكلها انتشار األسلحة           الذي أعربت فيه اجلمعي    ٥٩/١٠٦هـو القـرار     

والحظت اجلمعية العامة يف قرارها هذا أن إسرائيل تبقى         . الـنووية على أمن منطقة الشرق األوسط واستقرارها       
 وأكدت. الدولـة الوحـيدة يف الشرق األوسط اليت مل تصبح طرفاً بعد يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية                 

اجلمعية العامة على أمهية انضمام إسرائيل إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وأمهية إخضاع كافة منشآهتا                
 .ومعداهتا النووية لنظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 إطار األمم املتحدة ومن سابعاً، لقد سعت سوريا، يف إطار جامعة الدول العربية وحركة عدم االحنياز ويف 
خالل تبنيها للعديد من مشاريع القرارات واملبادرات، إىل العمل جبدية بالغة على إخالء الشرق األوسط من مجيع             

ويف هذا اإلطار ال بد من اإلشارة إىل املبادرات العربية          . أسـلحة الدمـار الشامل ويف مقدمتها السالح النووي        
ـ          ت هبا سوريا، باسم اجملموعة العربية، إىل جملس األمن يف شهر كانون            العديـدة وآخـرها تلـك الـيت تقدم

، واملتمثلة يف مشروع قرار يهدف إىل جعل الشرق األوسط منطقة خالية من أسلحة              ٢٠٠٣ديسـمرب عام    /األول
 .الدمار الشامل ويف مقدمتها األسلحة النووية وهو مشروع ما زال مطروحاً أمام جملس األمن

هود البناءة اليت تبذهلا الدول العربية وسوريا، ما زالت إسرائيل ترفض االنضمام إىل معاهدة مقابل هذه اجل 
عدم انتشار األسلحة النووية وال تسمح ملفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة منشآهتا النووية اليت أصبحت    

وباإلضافة إىل  . د بوقوع كارثة بيئية وإنسانية    وفق تقارير عديدة ومنها تقارير إسرائيلية، تشكل قنبلة موقوتة هتد         
 .ذلك تواصل إسرائيل دفن النفايات النووية يف اجلوالن السوري احملتل خارقة بذلك كل املواثيق واألعراف الدولية
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وقـد عربت سوريا عن استعدادها لالنضمام إىل توافق عام يف اآلراء حول برنامج عمل شامل ومتكامل          
. وما زلنا نعتقد أن هذه املبادرة تشكل القاعدة األنسب ألعمالنا املستقبلية. السفراء اخلمسةعـلى قاعدة مبادرة    

وحنـن نؤمن بأن نزع السالح النووي يبقى األولوية األوىل وأن تشكيل هيئة فرعية يف إطار مؤمتر نزع السالح                   
 . النووي لبحث موضوع نزع السالح النووي هو احلد األدىن ملا نتطلع إليه

أشكر ممثل سوريا على بيانه وعلى العبارات الرقيقة اليت خص هبا           ): الكلمة باإلنكليزية  (الرئيس  
 .٢١واآلن أعطي الكلمة للسفري ميري، ممثل وفد إثيوبيا الذي سيتحدث بالنيابة عن جمموعة ال  . الرئاسة

 أول مرة يأخذ فيها     سيدي الرئيس مبا أن هذه هي     ): الكلمة باإلنكليزية ) (إثيوبيا (السـيد ميري    
وأؤكد لكم دعم وفدي الكامل  . وفدي الكلمة يف ظل رئاستكم، امسحوا يل أن أهنئكم على توليكم هذا املنصب            

 . يف اضطالعكم مبهمتكم

 نظراً لألمهية اليت تعلقها الدول األعضاء فيها على         ٢١ويتشرف وفدي بالتحدث بالنيابة عن جمموعة ال           
 .نزع السالح النووي

ي الرئيس، حنن نرحب مببادرتكم املتمثلة يف عقد أربع جلسات عامة رمسية لكي يتمكن أعضاء مؤمتر سيد 
ونأمل أن تيسر هذه العملية     . نزع السالح من معاجلة القضايا األربع الرئيسية املدرجة يف مبادرة السفراء اخلمسة           

 . موضوعيمن عملية اعتماد املؤمتر لربنامج عمل متزن وشامل بغية البدء بعمل

 عن قلقها ألن مؤمتر نزع السالح تعذر عليه بسبب انعدام اإلرادة السياسية، القيام         ٢١وتعـرب جمموعـة ال         
 ٢١، على الرغم من املرونة اليت أبدهتا جمموعة ال  ١٩٩٩بعمـل موضوعي استناداً إىل برنامج عمل متفق عليه منذ عام    

 .  املقدمةإزاء عدد من املقترحات الرمسية وغري الرمسية

، إذ تؤكد التزامها الراسخ برتع السالح النووي، تعود إىل تأكيد مقترحاهتا املدرجة يف              ٢١وجمموعة ال      
 املتعلقتني بربنامج العمل ومشروع قرار بشأن إنشاء جلنة خمصصة لرتع السالح            CD/1571 و CD/1570الوثيقتني  

شأن برنامج متدرج إلزالة األسلحة النووية بالكامل يف        النووي وتعيني والياهتا، من أجل الشروع يف مفاوضات ب        
 .إطار زمين حمدد، مبا يف ذلك عقد اتفاقية بشأن األسلحة النووية

وتؤكد اجملموعة أن نزع السالح النووي ال يزال، كما هو احلال من قبل، حيتل األولوية القصوى ملؤمتر                  
 احلرب النووية، والتهديدات اليت تلحق بالبشرية من جراء وتؤكد أمهية القضاء على إمكانية اندالع  . نزع السالح 

وتؤكد احلاجة إىل إزالة األسلحة النووية بالكامل، ويف هذا الصدد، تؤكد           . اسـتمرار وجـود األسلحة النووية     
 .الضرورة امللحة لبدء مفاوضات دون تأخري

ان من املتوقع إحرازه بعد االلتزام       عن قلقها البالغ إزاء انعدام التقدم الذي ك        ٢١كما تعرب جمموعة ال        
القـاطع الذي تعهدت به الدول احلائزة لألسلحة النووية، خالل الؤمتر االستعراضي ملعاهدة عدم انتشار األسلحة    

 .، بإزالة ترساناهتا النووية بالكامل، األمر الذي يؤدي إىل نزع األسلحة النووية٢٠٠٠النووية لعام 
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 واألطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية عن بالغ          ٢١موعة ال     وتعـرب الدول األعضاء يف جم      
ويف .  نتائج جوهرية  ٢٠٠٥قلقها إزاء انعدام اإلرادة السياسية اليت حالت دون أن حيرز املؤمتر االستعراضي لعام              

، ٢٠٠٠االستعراضي لعام   هذا السياق، ال تزال اخلطوات العملية حنو نزع السالح النووي اليت اُتفق عليها يف املؤمتر                
 .سارية املفعول وتتطلب اإلسراع يف تنفيذها

 ٢١ويف اخلتام، أمتىن للسفري كريس سانديرز الذي يتركنا أخلص التمنيات يف مساعيه املقبلة، وتود جمموعة ال                    
ؤمتر نزع  أن تعرب عن خالص تقديرها جلهوده اليت مل تعرف الكلل واليت بذهلا خالل فترة تقلده منصب رئاسة م                 

 .السالح

أشكر ممثل إثيوبيا على بيانه وعلى العبارات الرقيقة اليت خص هبا           : )الكلمة باإلنكليزية ( الرئيس  
 .واآلن أعطي الكلمة للسفري خان، ممثل باكستان. الرئاسة

سيدي الرئيس، أهنئكم على تقلدكم منصب      ): الكلمة باإلنكليزية ) (باكستان (السـيد خـان     
لقد استفدنا من األفكار    . وأمتىن لكم النجاح وأؤكد لكم دعمنا الكامل ملساعيكم       . زع السالح رئاسـة مؤمتر ن   

 .املستنرية للسفري كريس سانديرز ومن مالحظاته اليت اتسمت بالفطنة

وإنـنا نعـرب عن ارتياحنا ألنكم قمتم، على الرغم من املأزق الذي يواجه مؤمتر نزع السالح، بدعوة                   
إن املواقف واالجتاهات   . حدث عن القضايا الرئيسية األربع املتعلقة باألمن ونزع السالح        الـدول األعضـاء للت    

بيد أن تكرار آرائنا وإعادة التأكيد عليها أو . السياسة بشأن هذه القضايا معروفة إىل حد ما هنا داخل هذا احملفل
. فالوضع ليس جامداً؛ بل إنه يف تطور. يريتعزيزها ميكن أن يساعدنا يف معرفة تطلعاتنا اليت قد تكون آخذة يف التغ

 .حسناً، إن طريقتكم يف دفع عملية تبادل اآلراء، باملعىن البدائي للغاية، هي طريقة مبتكرة وتستحق الثناء

أن منط نزع السالح النووي ) أ: (واليوم، هناك ثالث وجوه رئيسية للقلق بشأن نزع السالح النووي هي 
أنه ال يوجد أي حترك بشأن القضايا املترابطة حلظر التجارب، واملواد االنشطارية،            ) ب(ليس سريعاً بقدر كافٍٍ؛     

 .أن املناقشات واحلوار بشأن نزع السالح جامدة متاماً) ج(والفضاء اخلارجي وضمانات األمن السلبية؛ و

ؤسسي أو ما يتبادر إىل ذهين هو تفشي العجز املأول :  حتدياتمخسةويف هـذا السـياق، سأحتدث عن      
فمؤمتر نزع السالح نفسه مل يكن شديد النشاط فيما يتعلق          . األصـح اهلـزال التدرجيي يف احملافل الثنائية القائمة        

 .مبوضوع نزع السالح

جيب علينا القيام بتنشيط أطرنا " يف جو من احلرية أفسح"ويقول األمني العام كويف أنان يف تقريره املعنون  
 استمرار إحراز التقدم يف نزع السالح وملواجهة اخلطر املتزايد لالنتشار التدرجيي، وال             لكفالة"املتعددة األطراف   

فهل حنن بصدد القيام بذلك؟ وهل بإمكاننا القيام بذلك؟ وهل من سبيل لتجاوز طقوس ". سيما يف احلقل النووي
 التحذير واجللد الذايت؟
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. ألطراف تتمتع بالشرعية والقبول على الصعيد العاملي      حنن نعتقد أن املعايري والصكوك القانونية املتعددة ا        
. والقرارات اليت ُتتخذ يف احملافل املتعددة األطراف اخلاصة أو غري املؤسسية لن تكون هلا شرعية على األجل الطويل

 .ولذلك، يتعني علينا أن نكرر التزامنا الراسخ بالتعددية والنهج املتعددة األطراف إزاء نزع السالح

ي نبدي جديتنا إزاء نزع السالح، ينبغي بعث احلياة يف مؤمتر نزع السالح لكي يؤدي دوره كمحفل ولك 
كما ينبغي لنا أن ُنشرك اللجنة األوىل وهيئة نزع السالح التابعة . وحيد للمفاوضات الثنائية املتعلقة برتع السالح

وينبغي أن ال يتحول هذان احملفالن إىل       . لنوويةلألمم املتحدة ملعاجلة قضايا نزع السالح وعدم انتشار األسلحة ا         
 .ومعىن ذلك أنه جيب حتسني طرائق عمل آلية نزع السالح وجعلها أكثر فعالية. هياكل جتميلية فارغة من املضمون

وهلذا ثالثة أبعاد على    .  النووي والواقع فيتمثل يف إجياد حل للتوتر بني الشرعية النووية          الثاينأما التحدي    
 .األقل

. ، تعهدت مخس دول حائزة لألسلحة النووية بالتزامات قانونية لتحقيق نزع السالح النوويأوالً 
وهناك تصور بأن القوى النووية تنوي      . ولكن ينبغي القيام باملزيد   . وقد أُحرز بعض التقدم يف هذا اجملال      

لضروري وضع برنامج عمل    وحنن نعتقد أن من ا    . االحتفاظ بأسلحتها النووية بالنسبة للمستقبل املنظور     
على نزع السالح وعدم انتشار     " املساومة"موثوق به لرتع السالح يف إطار زمين معقول لتنشيط صفقة           

 .األسلحة النووية مقابل صون املصاحل األمنية احليوية لغالبية الدول

ن قدراهتا  ، هناك ثالث دول أخرى حائزة لألسلحة النووية، من املرجح أيضاً أال تتخلى ع             ثانياًو 
يف املستقبل املنظور خارج إطار برنامج عاملي لرتع السالح النووي أو خارج إطار احلد من األسلحة يف                 

وقد دعا حممد الربادعي، املدير العام لوكالة الطاقة الذرية، إىل إشراك الدول          . املـنطقة وحـل الرتاعات    
د من االنتشار، يف احملادثات املقبلة بشأن عدم الثالث احلائزة لألسلحة النووية غري األعضاء يف معاهدة احل

إن باكستان هي دولة حائزة . وينبغي االهتمام مبثل هذه الدعوات. انتشار األسلحة النووية ونزع السالح
وينبغي تغيري . ويف هذا السياق، ينبغي أن يتمشى وضعها القانوين مع الواقع. لألسلحة النووية حبكم الواقع

 . إىل وضع حبكم القانونالوضع حبكم الواقع

. ، ينبغي أن يظل التعاون يف االستخدامات السلمية للطاقة النووية حيظى باإلقرار الدويل            ثالـثاً و 
 .وينبغي معاجلة املسائل املتعلقة باألجزاء احلساسة لدورة الوقود النووي على حنو عادل وغري متييزي

 .  حلل هذه التوترات بني الشرعية والواقعيةوميكننا أن خنطو خطوة أخرى ونعقد اجتماعاً دولياً 

فرتع السالح وعدم انتشار األسلحة     . هو تقليل دور األسلحة النووية يف مذاهب األمن       الثالث  والتحدي   
. وينبغي االحتفاظ بالتوازن الدقيق بينهما واحملافظة عليه. النووية مها وجهان لعملة واحدة وال ميكن الفصل بينهما

 حتظى هبا األسلحة النووية يف السياسات األمنية الوطنية هلا أثر احملاكاة وهلا أيضاً تأثري غري مباشر على واألولوية اليت
 .نزع السالح

 . فهو مكافحة اإلرهاب ومنع وصول اإلرهابيني إىل أسلحة الدمار الشاملالرابعأما التحدي  
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قيقي بني األغنياء والفقراء، ألن ما يتم  هو التشجيع على إجراء حوار ح   اخلامسولعلين أقول إن التحدي      
 .يف إطار املؤمتر حالياً هو أن الطرفني يعطيان أحدمها اآلخر األذن الطرشاء

، عندما أصبحت باكستان قوة نووية معلنة، اقترحنا تدابري      ١٩٩٨ومـنذ منتصف السبعينات وحىت عام        
وبعد قيامنا بالتجارب، اخترنا أدىن     . ا الرئيسيني إقليمـية عديـدة لرتع السالح لكنها مل تتلق الدعم من حماورين           

 .درجات الردع املوثوق به من أجل دفاعنا وأمننا على الصعيد الوطين

واليوم، جند أن جنوب آسيا قد تكون من الناحية الواقعية بعيدة جداً عن نزع السالح، لكن باكستان ال          
ولن نستعمل أو هندد باستعمال     . ني يف منطقتنا  توافـق عـلى سـباق تسلح استراتيجي أو تقليدي مفتوح الطرف           

وإننا ندعم احلد من األسلحة واملبادرات واجلهود الدولية املتعلقة برتع . األسلحة النووية ضد الدول غري احلائزة هلا
 .السالح

 إن باكستان تنفذ وقفاً طوعياً وأحادي الطرف فيما يتعلق بإجراء مزيد من التجارب النووية، وإننا على                
 .استعداد للمشاركة يف مفاوضات بشأن معاهدة املواد األنشطارية وفقاً لوالية شانون

إن باكستان تنفذ مع اهلند نظام استراتيجي لضبط النفس مؤلف من ثالثة عناصر هي تقييد إنتاج األسلحة  
وقد . م يف هذا اجملال   وحنن بصدد إحراز بعض التقد    . النووية والقذائف، وحتقيق التوازن التقليدي، وفض الرتاعات      

أكـدت باكسـتان واهلند يف العام املاضي على أن القدرات النووية لكل منهما اليت تستند إىل ضرورات أمنها                   
وإىل جانب البيانات اإلعالنية، فإننا نعمل أيضاً على حتقيق االستقرار . القومي، تشكل عامالً من عوامل االستقرار

وإننا ندعو اهلند إىل احلوار لكي نتوصل إىل حل ملوضوع كشمري       .  من املخاطر  االسـتراتيجي، وبناء الثقة، واحلد    
 .يكون مرحباً للجميع وعادالً ودائماً

وقد واجه مؤمتر نزع السالح يف      . واليوم، يواجه مؤمتر نزع السالح أزمة تتعلق بأمهيته وقدرته التشغيلية          
وأسباب هذه الثغرة سياسية    . تطاع التغلب عليها  املاضـي أزمـات مماثلة من التقاعس والتشكك يف الذات واس          

وبغية تنشيط مؤمتر نزع السالح، علينا أن نفهم ضخامة التهديدات اليت تطرحها أسلحة الدمار              . وليست إجرائية 
ولتحقيق هذا اهلدف، ينبغي أوالً أن خنرج املؤمتر من اجلمود     . الشامل وأن نبدي استعداداً ملعاجلتها بصورة مجاعية      

ولكي ننتقل إىل اجلوهر، حنتاج إىل      . ومن مث تأخذ اإلجراءات مكاهنا تلقائياً     . سي من خالل املناقشة واحلوار    السيا
 .وضوح اهلدف وإىل اإلرادة السياسية واملرونة

أشكر ممثل باكستان على كلمته وعلى العبارات الرقيقة اليت خص : )الكلمة باإلنكليزية( الرئيس  
 . الكلمة للسفري شترويل، ممثل سويسراواآلن أعطي. هبا الرئاسة

سيدي الرئيس، إن الدعوة اليت وجهتها إىل الوفود ): الكلمة بالفرنسية) (سويسرا (السيد شترويل  
يف هـذا املؤمتر لتركيز بياناهتم، خالل األسابيع القليلة املقبلة، على هيكل موضوعي، ستلقى التعاون الكامل من                 

اجلهود املتعددة األطراف يف جمال نزع السالح واحلد من األسلحة الرامية إىل حتقيق إن سويسرا تدعم مجيع . وفدي
فسويسرا تعترب معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الصك الوحيد العاملي امللزم . نتائج ملموسة ميكن التحقق منها

 فهي أداة ضرورية للسلم واالستقرار      وبالتايل. قانوناً لتعزيز عدم انتشار األسلحة النووية ونزع السالح النوويني        
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وتؤكـد سويسـرا على أن التركيز الذي يتم حالياً على االنتشار النووي ينبغي أال يؤدي إىل إمهال                  . الدولـيني 
الركيزتني األخريني اللتني ترتكز عليها معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، مبا يف ذلك تلك املتعلقة برتع السالح 

يل فإن سويسرا تشدد على احلاجة إىل احترام احلل التوفيقي الذي مكن من إبرام االتفاقية بني الدول وبالتا. النووي
اليت ختلت عن حيازة األسلحة النووية مقابل التزام الدول احلائزة لألسلحة النووية مبواصلة جهودها لتحقيق نزع                

 .السالح النووي

ة لألسلحة النووية قد التزمت بتعهداهتا بعدم حيازة األسلحة         وحيث إن الغالبية العظمى من الدول غري احلائز        
وال . الـنووية، فنحن ندعو الدول احلائزة لألسلحة النووية إىل مواصلة الوفاء التدرجيي بالتزاماهتا املتعلقة برتع السالح               

اهدة ختفيض ومن مث فإن مع. ٢٠٠٠شـك أن تطـورات إجيابـية قد حدثت منذ املؤمتر االستعراضي الذي ُعقد عام        
 وهي خطوة على    -األسلحة اهلجومية االستراتيجية ال بد أن تؤدي إىل ختفيض كبري يف األسلحة النووية االستراتيجية               

ورغم ذلك، فإن سويسرا ترى أن أي ترتيب لرتع السالح، سواء كان ثنائياً أو متعدد               . الطريق الصحيح جديرة بالثناء   
 .لشفافية والالرجعة والتحقق إذا ما أريد لـه أن حيظى باملصداقيةاألطراف، ينبغي أن يقوم على مبادئ ا

وحنن نالحظ وجود فجوة كبرية بني      . وال يزال الوضع غامضاً يف جمال األسلحة النووية غري االستراتيجية          
 . الوعود األحادية واإلجنازات الفعلية

. ٢٠٠٠ و ١٩٩٥ ملؤمتري االستعراض لعامي     وسويسـرا ملتزمة جبميع التعهدات املدرجة يف الوثيقتني اخلتاميتني         
مبادئ وأهداف عدم   "، تؤكد سويسرا أمهية احترام      ١٩٩٥وفـيما يتعلق باملسائل اليت مت االتفاق عليها يف عام           

التصديق العاجل : ، وال سيما النقاط التالية اليت بدأت تتبلور وهي"انتشار األسلحة النووية ونزع السالح النوويني
 من املعاهدة على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية؛ وإنشاء          ٢ل املعنية املدرجة يف املرفق      مـن جانب الدو   

جلنه متخصصة داخل مؤمتر نزع السالح للبدء مبفاوضات تتعلق مبعاهدة وقف إنتاج املواد األنشطارية؛ والتفاوض             
ت األمن السلبية للدول األطراف     بشأن صك ملزم متعدد األطراف يف إطار مؤمتر نزع السالح ينص على ضمانا            

وباختصار، تؤيد سويسرا املضي قُدماً بشكل . يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية غري احلائزة لألسلحة النووية
وبعد القيام بذلك فإن بلدي سينظر يف خمتلف الُنهج         . منـتظم وتدرجيـي بغية حتقيق هدف نزع السالح النووي         

 .ذي ميكن القيام هبا يف املستقبلللعمل املتعدد األطراف ال

أشكر ممثل سويسرا على كلمته وعلى العبارات الرقيقة اليت خص          : )الكلمة باإلنكليزية ( الرئيس  
 . واآلن أعطي الكلمة للسفري ماسيدو، ممثل املكسيك. هبا الرئاسة

ئكم على  سيدي الرئيس، امسحوا يل أن أهن     ): الكلمة باإلسبانية ) (املكسيك (السـيد ماسـيدو     
. تقلدكـم منصب رئاسة مؤمتر نزع السالح، وأن أؤكد لكم تعاون وفدي الكامل معكم يف االضطالع مبهامكم            

كمـا أود أن أعـرب عن خالص متنيات وفدي ومتنيايت الشخصية للصديقني احلميمني السفري كريس ساندريز                 
 يقني من أهنما سينجحان يف وظيفتهما       وإنين على . وزوجـته السيدة ماريان، اللذين سنفتقدمها كثرياً يف جنيف        

 .إىل اللقاء يا كريس. اجلديدة
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وأود أن  . ٢١إن وفـدي يؤيد تأييداً تاماً البيان الذي أدىل به وفد إثيوبيا املوقر بالنيابة عن جمموعة ال                     
يك كما قلت من قبل، يرحب املكس. أضـيف بعـض التعلـيقات املوجزة اليت هلا أمهية خاصة بالنسبة حلكوميت            

ونأمل أن . باقتراحكم بأن يتناول املؤمتر بطريقة هيكلية القضايا األربع األساسية الواردة يف اقتراح السفراء اخلمسة
يسـمح هذا اإلجراء مبواصلة احلوار الذي بدأ أثناء تقلد املكسيك منصب رئاسة املؤمتر وأن يؤدي بنا إىل اعتماد                   

لب على حالة اجلمود غري احملتملة اليت يعاين منها املؤمتر منذ مثاين            بـرنامج عمل بسرعة، ونتمكن بالتايل من التغ       
 .سنوات

والتفاوض ال يعين بالضرورة . إن اجملـتمع الـدويل يأمل، ويطلب أن تفي هذه اهليئة بالتزامها بالتفاوض           
اتفاق هو حقنا   أي أن التوصل إىل     . ففي مقدورنا التوصل إىل اتفاق لكنه جيب علينا التفاوض        . التوصل إىل اتفاق  

ويود وفدي أن يؤكد من جديد استعداده لدعم أي مبادرة تؤدي إىل برنامج عمل متوازن، . والتفاوض هو واجبنا
وقد دعم يف هذا السياق اقتراح السفراء اخلمسة الذي وإن كان ال يليب طموحاتنا من كل جوانبه فإننا نعتقد أنه                    

 زلنا ننتظر أن تقدم الوفود اليت تواجه صعوبات يف قبوله، بدائل    وال. سـيكون مبثابة أساس جيد الستهالل عملنا      
 .مقبولة

فبلدي مقتنع بأنه ال ميكن إقامة      . إن موقـف املكسيك الذي يدعم إزالة األسلحة النووية معروف جيداً           
ملتوازن نظام مجاعي لألمن قادر على حتقيق وصون وترسيخ السلم واألمن الدوليني بصورة دائمة إىل نظام للردع ا                

 .أو مبادئ لألمن االستراتيجي تنطوي على تكديس أو تطوير األسلحة النووية

ونعود إىل تأكيد احلاجة املاسة إىل بدء حوار قد يقودنا إىل إجراء مفاوضات متعددة األطراف يف املستقبل  
 إطاراً مناسباً ومرناً،    ومرة أخرى، نرى أن اقتراح السفراء اخلمسة يوفر لنا        . بشأن اتفاقات نزع السالح النووي    

وهو إنشاء جلنة متخصصة يتم يف إطارها تبادل اآلراء بشأن مجيع جوانب نزع السالح النووي، : وإن كان حمدوداً
مبـا يف ذلـك تطوير وإنتاج وحتديث وخزن ونقل واستخدام األسلحة النووية يف مجيع الظروف، وكذلك تنفيذ                  

 . لتدابري اليت مت اعتمادهامبادئ الالرجعة والشفافية والتحقق يف ا

ونود أن نشري إىل أننا أخذنا علماً، أثناء اجللسات العامة غري الرمسية اليت ُعقدت يف العام املاضي أثناء فترة  
تويل املكسيك منصب الرئاسة، باقتراح قدمه وفد السويد فيما يتعلق بتقييم ما أجنز يف جمال نزع السالح النووي، 

خذت ملكافحة االنتشار األفقي والعمودي لألسلحة النووية، وباألعمال املتبقية اليت يتعني القيام      وباخلطوات اليت اتُ  
وحنن ال نزال نعتقد أن تبادل من هذا النوع رمبا يكون نقطة انطالق جيدة للنظر بصورة منتظمة وجادة يف           . هبـا 

حلائزة لألسلحة النووية بأهنا تفي بالتزاماهتا      لقد استمعنا، يف مناسبات متكررة، إىل ادعاءات الدول ا        . هذه املسألة 
ويرى وفدي أنه ميكن هلذه الدول أن تغتنم هذه         . مبوجب املادة السادسة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية        

 .الفرصة لكي تقدم إىل هذا احملفل موجزاً عن خططها لتدمري ترساناهتا النووية

ذي أُرسيت قواعده يف إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وتظل املكسيك ملتزمة بشدة بالنظام ال 
ومعاهدة . وهي يف هذا الصدد تعرب عن خيبة أملها ألن املؤمتر االستعراضي األخري مل يتوصل إىل نتائج موضوعية

اهدة ملتزمون  عدم انتشار األسلحة النووية هي حجر الزاوية للنظام األمين الدويل، وإننا بوصفنا املوقعني على املع              
 وهو املكون الرئيسي    -ويف جمال نزع السالح     . بضـمان االمتثال الدقيق لكل تعهد والتزام مستمد من املعاهدة         
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 يعترب التزام الدول احلائزة لألسلحة النووية الصريح بإزالة ترساناهتا النووية           -لعـدم انتشـار األسـلحة النووية        
، أمراً بالغ األمهية، وينبغي التعجيل بتنفيذها، ٢٠٠٠ؤمتر االستعراضي لعام  املعتمدة يف امل١٣وباخلطوات العملية ال  

 . ٥٩/٧٥ وعلى النحو املنصوص عليه يف قرار اجلمعية العامة ٢١حسبما أشار منسق جمموعة ال  

من الضروري هلذا املؤمتر أن يضطلع جبدية، مرة أخرى، بالدور الرئيسي الذي أسنده إليه اجملتمع الدويل                 
ـ  وحنن لدينا الصالحيات   . نذ ربـع قرن كما أشار السفري سانديرز لتوه اآلن، وأن يستأنف أعماله التفاوضية             م

فلم ال نظهر اإلرادة السياسية الالزمة لوضعها حمل التنفيذ وحتويلها إىل واقع وأال . واملعارف واملواهب للقيام بذلك
 .نستمر يف التخلي عن أولئك الذين وضعوا ثقتهم فينا

أشكر ممثل املكسيك على كلمته وعلى العبارات الرقيقة اليت خص : )الكلمة باإلنكليزية( الرئيس  
 .واملتحدث التايل هو ممثل إيطاليا، السفري تريزا. هبا الرئاسة

سيدي الرئيس، لقد أعربنا األسبوع املاضي بالفعل       ): الكلمة باإلنكليزية ) (إيطاليا(السيد تريزا     
كم املتمثل يف البدء مبناقشة موضوعية تتناول املواضيع الرئيسية اليت يتم مناقشتها داخل مؤمتر           عـن دعمنا القتراح   

كما أن هذه   . نزع السالح، وإننا نعرب عن ارتياحنا الكامل إزاء املناقشات اليت أجريناها حىت اآلن هذا الصباح              
 يف مؤمتر نزع السالح وكذلك يف حمافل        مناسـبة لإلشادة بالسفري كريس سانديرز وبالدور الرئيسي الذي قام به          

 .أخرى هنا يف جنيف

ويسعدنا أن نشارك اليوم يف مناقشة تتركز على نزع السالح النووي، وهي مسألة مينحها عدد كبري من                  
ونرى أن هذه املناقشة تأيت يف وقتها نظراً للنتائج أو باألحرى نظراً            . الـبلدان األولوية داخل مؤمتر نزع السالح      

ـ  إن نزع السالح   . دام النـتائج املوضوعية للمؤمتر االستعراضي السابع ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية           النع
وعلى الرغم من جهودنا، مل يتم التوصل إىل اتفاق باإلمجاع يف املؤمتر املعقود . النووي هو أحد دعائم هذه املعاهدة

ورقيت عمل أحدمها من إعداد رئيس اللجنة الرئيسية        إن إرفاق   . يف نـيويورك بشـأن كيفية تناول هذا املوضوع        
األوىل وأعـد األخـرى رئيس اللجنة الفرعية بتقرير اللجنة الرئيسية، ال يفيدنا يف شيء إذ إن الورقتني مل حتظيا                    

 .بالرضى وال تعكسان آراء الدول األطراف

صبحت الكرة اآلن فيما خيص نزع      بعد اختتام املؤمتر االستعراضي ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية أ          
 وأؤيد يف -وعلى الرغم من النتائج غري القاطعة . السالح، أكثر من أي وقت مضى، يف ملعب مؤمتر نزع السالح

 نعتقد أن تطوراً قد حدث يف       -هـذا املقـام اآلراء الـيت أعرب عنها السفري سكوتنيكوف من االحتاد الروسي               
 .لنا حنن األعضاء يف مؤمتر نزع السالح أن نستعرض هذا التطور ونقيمهنيويورك بشأن نزع السالح، وينبغي 

وتـود إيطاليا بوصفها عضواً يف االحتاد األورويب أن تركز أوالً وقبل كل شيء على القيمة املضافة اليت                   
ملشترك ولن نقوم بتعداد مجيع األحكام ذات الصلة برتع السالح النووي اليت يعكسها املوقف ا             . يقدمهـا االحتاد  

وقد قدم سفري هولندا املوقر عندما حتدث باسم رئيس         . لالحتـاد األورويب الذي أختذ يف ضوء املؤمتر االستعراضي        
االحتـاد األورويب إىل مؤمتر نزع السالح يف األسبوع املاضي االستنتاجات اليت توصل إليها االحتاد األورويب بعد                 

وتشمل املواقف املعرب عنها دعم     . شترك يف شكل وثيقة رمسية    انعقـاد املؤمتـر االستعراضي، وعرض موقفنا امل       
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املقررات والقرارات والوثيقتني اخلتاميتني ملؤمتري االستعراض السابقني، وتأييد املادة السادسة للمعاهدة، واألسلحة 
، كسمة جديدة إضافية ٨النووية غري االستراتيجية، ومفهوم الالرجعة وأمهية الشراكة العاملية اليت اختذهتا جمموعة ال  

 . لرتع السالح النووي

حيث أكدت كل من الدول احلائزة لألسلحة النووية        . بيد أن تطورات هامة أخرى حدثت يف نيويورك        
وقد بذلت الدول احلائزة لألسلحة . والدول غري احلائزة لألسلحة النووية من جديد تعهداهتا مبوجب املادة السادسة

وأفاد عدد متزايد . رقاماً أكثر شفافية عن ترساناهتا النووية وعن التخفيضات اليت أجرهتا   النووية جهداً كي تقدم أ    
وإن مل يكـن كافياً من البلدان عن تنفيذه للمادة السادسة وغريها من األحكام ذات الصلة مبعاهدة عدم انتشار                   

الواجب، باألولويات والشواغل اليت    كما أخذنا علماً على النحو      . األسلحة النووية املتعلقة برتع السالح النووي     
أعربـت عنها دول حركة عدم االحنياز، اليت كررت موقفها القائم على املبدأ الثابت منذ عهد بعيد بشأن نزع                   
السـالح الـذي اختذته يف مؤمترات القمة واملؤمترات الوزارية، وكان آخرها املؤمتر الوزاري لديربان املعقود يف                 

 .ضيأغسطس من العام املا/آب

وفضالً عن ذلك، كان هناك ارتياح واسع النطاق إزاء بعض االجتاهات والتطورات األخرية اليت حدثت                
االعتراف بالتخفيضات يف األسلحة النووية بعد احلرب الباردة، والترحيب مبعاهدة موسكو، : يف جمال نزع السالح

انسحاب : لى نطاق واسع تشاطر الشواغل الرئيسية     كما مت ع  . وختلي ليبيا عن براجمها النووية، والشراكة العاملية      
بلـد واحد من املعاهدة مقترناً باإلعالن املثري للجزع عن حيازهتا لألسلحة النووية، وهتديد اإلرهابيني باستخدام                
األسلحة النووية، واألنشطة النووية غري املعلن عنها منذ وقت طويل، والشبكات النووية السرية، وكذلك األنشطة 

 .ووية اليت تضطلع هبا بلدان مل تنضم بعد إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويةالن

وعلى الرغم من وجود بعض االختالفات يف املواقف، اليت تعكس أولويات خمتلفة فيما يتعلق برتع السالح  
م انتشار األسلحة   الـنووي، نعـتقد أن املناقشة العامة واملناقشات املوضوعية اليت دارت داخل مؤمتر معاهدة عد              

لكن املناقشات اخلالفية الطويلة إىل درجة غري معقولة        . النووية قد أسفرت عن أرضية مشتركة ذات شأن للتفاهم        
ويتعني علينا مجيعاً يف مؤمتر نزع السالح، مبا يف ذلك          . واملـتعلقة باإلجـراءات، قد ألقت لألسف بظالهلا عليها        

 عدم انتشار األسلحة النووية، أن نعمل اآلن على أساس هذه األرضية            الـدول األعضاء غري األطراف يف معاهدة      
 .املشتركة للتفاهم، مبا يف ذلك املوقف املشترك لالحتاد األورويب

حنن نشاطر طموحات الدول اليت تدعو إىل بذل مزيد من اجلهود إلزالة األسلحة النووية وسنواصل، جنباً  
ولكي نتوصل إىل   . حتاد األورويب، التشجيع على التقدم يف هذا اجملال       إىل جنـب مع شركائنا مع شركاءنا يف اال        

تفاهم بشأن طريقة واقعية للتقدم إىل األمام يف مؤمتر نزع السالح، ميكننا أن نتفق على إنشاء هيئات فرعية، تتناول 
طوات العملية لبذل   وميكن يف إطار مثل هذه اهليئة تبادل املعلومات واآلراء بشأن اخل          . أحدها مسألة نزع السالح   

جهود متوالية ومنتظمة لبلوغ هدف نزع السالح النووي، وميكننا أثناء قيامنا بذلك النظر يف ُنهج العمل احملتمل                 
 .اتباعها يف املستقبل ذات الطابع التعددي

سيدي الرئيس، يود وفد بلدي هتنئتكم      ): الكلمة باإلنكليزية ) (جنوب أفريقيا ( السـيدة متشايل    
وحنن واثقون من أن مداوالتنا ستكون مثمرة بفضل مهاراتكم الدبلوماسية          . رئاسـة مؤمتر نزع السالح    بـتويل   
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وأود أن أؤكد لكم دعم وفد بلدي       . وفهمكـم اجلـيد لقضايا نزع السالح ومنع االنتشار واحلد من األسلحة           
 .وتعاونه يف هذا املسعى

ديرنا الصادق لسلفكم، سفري نيجرييا، على كمـا أود ضم صويت إىل أصوات وفود أخرى للتعبري عن تق            
ونضم صوتنا أيضاً إىل أصوات الوفود األخرى لنتمىن . األسلوب البارع الذي أدار به مداوالتنا أثناء توليه الرئاسة

 .له التوفيق حيثما حل

 .٢١كما تضم جنوب أفريقيا صوهتا إىل البيان الذي أدلت به إثيوبيا نيابة عن جمموعة ال   

نوب أفريقيا تشعر خبيبة األمل، ونعتقد أن األمر يصدق على سائر الوفود يف هذه القاعة، إزاء فشل            إن ج  
املؤمتـر االستعراضـي ملعاهدة منع االنتشار، فذلك يتركنا يف وضع متزعزع آفاقه مظلمة يف جمال نزع السالح                  

 فإن من املهم التأكيد على أن هذا        وإذا كنا ال نسعى إىل استغالل هذا االجتماع لتأويل ذلك الفشل،          . الـنووي 
 .إىل مستوى التحدي الذي تطرحه األسلحة النوويةالفشل هو اهتام لنا بأننا مل نرتفع بعد 

وهو يتجسد يف أشكال خمتلفة مثل      . مث إن ضعف اإلرادة السياسية عائق كبري أمام نزع السالح النووي           
ائياً، ونزعة بعض الدول احلائزة ألسلحة نووية إىل االعتراض         تطبـيق بعض الوفود قاعدة توافق اآلراء تطبيقاً انتق        

ولألسف، ال يزال ضعف . وصارم على مجيع احملاوالت الرامية إىل تعهد قوي برتع السالح النوويبشكل منهجي 
اإلرادة السياسـية ميـنع بعـض األطر الرئيسية املتعددة األطراف اخلاصة برتع السالح ومنع االنتشار واحلد من                  

إن مأزق مؤمتر نزع السالح     . سلحة من التوصل إىل اتفاق على القضايا اإلجرائية مثل جداول وبرامج أعماهلا           األ
خبصوص برنامج عمله والوقت الذي أنفقه يف املؤمتر االستعراضي ملعاهدة منع االنتشار مثاالن منوذجيان جيسدان               

 السياسية الالزمة للمضي قدماً بتنفيذ االلتزامات  وحتث جنوب أفريقيا الوفود على توظيف اإلرادة      . هـذه املسألة  
 .والتعهدات السابقة املتفق عليها املتعلقة برتع السالح النووي

بأن تظل الدول احلائزة ألسلحة نووية متتلك هذه األسلحة إىل ما ال افتراض أي وتعتقد جنوب أفريقيا أن  
 إحراز   االستمرار يف  ونرى أن .  السلم واألمن الدوليني   يتعارض مع اهلدف األمسى املتمثل يف احلفاظ على       هنايـة،   

األسلحة النووية يظل عامالً أساسياً احلد من  نزع السالح النووي وغري ذلك من تدابري  جماليففيه رجعة ال تقدم 
 لوحيدة وضمان أال ُتنتج أبداً الضمانة ا       متاماً  األسلحة النووية  إزالةظل  تومن مث،   . يف تعزيز نزع السالح النووي    

 . استعماهلا، وينبغي أن يظل ذلك هدفنالعدم

أو جتنبها أو حىت التقليل من شأهنا عوامل تقوض أسس نزع السالح مث إن االنتقائية يف تناول بعض قضايا  
 وضع على   هايف العديد من احملافل املتعددة األطراف األخرى، حتث وفود        فعلت جنوب أفريقيا    وكما  . الـتعددية 

ومىت كانت تلك الشواغل ال تتوافق مع شواغل جهات فاعلة          .  يف االعتبار  األخرى وشواغلها مصـاحل الوفـود     
 عرض بدائل معقولة من شأهنا أن متضي قدماً هبدفنا املشترك، أي نزع السالح     ضررةالوفود املت فإن على   حمـددة،   
يف هذا الصدد، ألن احللول املتعددة      وينبغي ألساسيات التعددية املتمثلة يف تبادل املصاحل أن هتدي ُنهجنا           . النووي

 .بالسلم واألمن الدولينيقدماً  املضي بوسعهااألطراف مستدامة و
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 إجياد اليوم تستدعي منا مجيعاً      نيويعتقد وفد بلدي جازماً أن التحديات اليت تواجه السلم واألمن الدولي           
تود جنوب أفريقيا استرعاء االنتباه إىل      ولتحقيق هذا التطلع،    . سـبل مبتكرة لتعزيز إعمال نزع السالح النووي       

منع ترد يف البيان الذي أدلت به يف املناقشة العامة يف إطار املؤمتر االستعراضي ملعاهدة               تدبرياً مترابطاً    ١٢ اقتراح
 :فينبغي جلميع الدول أن تقوم مبا يلي. آنذاك بنفس الوجاهة اليت كانت هلا وتتسم تلك التدابري اليوم. االنتشار

االنتشار ودخول معاهدة احلظر الشامل للتجارب      منع  بـذل قصارى جهدها لينضم اجلميع إىل معاهدة          
 النووية حيز التنفيذ مبكراً؛

  اجلهات الفاعلة من غري الدول؛الذي تطرحهالتصدي لتهديد االنتشار  

 تعزيز معيار ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصفه وسيلة ملنع االنتشار؛ 

حتميل الدول القادرة على صنع أسلحة نووية املسؤولية اخلاصة اليت تقع على عاتقها لبناء الثقة مع اجملتمع  
  بشأن انتشار األسلحة النووية؛قلقأي مما سيبدد الدويل 

االنتشار النووي وأال تتصرف    منع   بااللتزامات اليت قطعتها بشأن نزع السالح النووي و         الـتام  التقـيد  
 االنتشار أو قد تفضي إىل سباق تسلح نووي جديد؛منع  تضر برتع السالح النووي وبطريقة قد

 حتقيق   الرامية إىل  تدرجييةالنهجية و املهود  باجل فيما يتعلق  ثالث عشرة التعجيل بتنفيذ اخلطوات العملية ال     
 ؛٢٠٠٠نزع السالح النووي املتفق عليها يف املؤمتر االستعراضي لعام 

 وميكن  مؤمتر نزع السالح بشأن وضع معاهدة غري متييزية ومتعددة األطراف         يف  ت  فاوضـا املاسـتئناف    
 املواد االنشطارية، مع مراعاة هدف نزع السالح النووي وهدف بشأن التحقق منها دولياً وعلى حنو فعال

 االنتشار النووي؛منع 

 نووي؛ة يف مؤمتر نزع السالح لبحث مسألة نزع السالح الالئمإنشاء هيئة فرعية م 

 مجيع تدابري نزع السالح النووي،       بالنسبة إىل  شفافيةالوالالرجعة   دأياالعـتراف بالصـبغة اإللزامية ملب      
  تطوير املزيد من قدرات التحقق الكافية واليت تتسم بالكفاءة؛وضرورة

 نووية إىل   الـتفاوض بشأن الضمانات األمنية امللزمة قانوناً اليت ينبغي أن تقدمها الدول احلائزة ألسلحة              
 .الدول األطراف غري احلائزة هلذه األسلحة

 :وينبغي للدول احلائزة ألسلحة نووية أن تقوم مبا يلي

اختاذ املزيد من اإلجراءات خلفض ترساناهتا النووية غري االستراتيجية، وعدم استحداث أنواع جديدة من               
  يف سياساهتا األمنية؛األسلحة النووية وفقاً اللتزامها بتقليل دور األسلحة النووية
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استكمال وتنفيذ ترتيبات إلخضاع املواد االنشطارية اليت مل تعد ضرورية لألغراض العسكرية إلجراءات              
 .التحقق الدويل

وتقوم هذه التدابري على إمياننا بأن علينا تركيز اهتمامنا على التوصل إىل اتفاقات بتوافق اآلراء بشأن ما                  
 .لتحقيق للمضي برتع السالح النووي قدماًنرى أنه قابل للتنفيذ وا

أشكر ممثلة جنوب أفريقيا على بياهنا وعلى العبارات اللطيفة اليت          ): الكلمة باإلنكليزية  (الرئيس  
 .واملتكلم التايل هو السفري كوغلي من نيوزيلندا. وجهتها للرئاسة

سر وفد نيوزيلندا أن يراك     سيدي الرئيس، ي  ): الكلمة باإلنكليزية ) (نيوزيلندا (السـيد كوغلي    
كما هننئ  . توليـت رئاسـة هذه اهليئة ونضم صوتنا إىل صوتكم لإلشادة جبارنا السفري كريس ساندرز وتوديعه               

 .جارتنا األخرى نيجرييا على مجيع اجلهود اليت بذلتها بصفتها رئيسة ملؤمتر نزع السالح

علقة بتنظيم عملنا بالطريقة اليت أملعتم إليها       ونرحب مببادرتكم، وأنتم متارسون اختصاصات الرئيس، املت       
وال نعترب برنامج االجتماعات واملواضيع الذي اقترحتم بديالً لربنامج العمل املتعذر وضعه وإمنا             . األسبوع املاضي 

 .ملساعدة املؤمتر على حل القضايا املتعلقة بذلك الربنامج

، ال نرى حرجاً يف التعبري عن آرائنا يف احملضر          فرباير من هذا العام   / شباط ١وكمـا أشار وفد بلدي يف        
ونعتقد أن من املناسب ملكانة هذا احملفل وجدية أغراضه أن جيرى أكرب عدد ممكن من               . الرمسي ملؤمتر نزع السالح   

 .مداوالتنا يف ظل رقابة اجلمهور

يف حد ذاهتا وليس    ويف هـذا الصدد، من املفيد معاجلة مسألة نزع السالح النووي رمسياً بوصفها قضية                
إهنا فرصة للغوص يف جذور هذا املوضوع بالغ        . جمرد عنصر من عناصر برنامج العمل احملتمل ملؤمتر نزع السالح         

 . ملاذا تستمر هذا املسألة أول بند يف جدول أعمال هذا املؤمتر وشاغالً مستمراً-األمهية 

فرمبا كان يتسم باجتاه    . ر نزع السالح  وإضـافة إىل ذلـك، امسحوا يل بالتعليق على جدول أعمال مؤمت            
احلرب الباردة، كما هي حال جوانب ممارساتنا األخرى، مبا فيها التكتالت اإلقليمية، لكن النقطة األكثر حسماً،  
إذا مـا خامرنا أي شك، هي أال يتأثر واجب التفاوض على تدابري فعالة بشأن تدابري نزع السالح النووي هبذا                    

 .تعبري املادة السادسة من معاهدة منع االنتشاراالجتاه، على حد 

وميكـن معاجلة السبب الذي من أجله كان نزع السالح النووي شغل مؤمتر نزع السالح الشاغل على                  
فرتع السالح النووي يظل بنداً على جدول األعمال ألن األسلحة النووية ال تزال موجودة              : مسـتويات عـدة   

 .ن احلاالت أي قيمة ردع حمتملة معقولة قد تنطوي عليهابكميات ضخمة، وتتجاوز يف كثري م

وال يـزال نـزع السالح النووي أحد الشواغل القائمة ألن التقدم يف معدل إزالة تلك األسلحة ما زال                 
ومما ال شك فيه أن اإلعمال الكامل إلمكانات معاهدة موسكو سيكون مهماً، لكن قلق اجملتمع               . موضـع جدل  



CD/PV.986 
Page 28 

 

الكبري من األسلحة النووية اليت ستظل موجودة عند بلوغ ذلك املستوى لن يتبدد مبا فيه               الـدويل بشـأن العدد      
 .وبالتايل، فإن نزع السالح النووي سيظل قضية أساسية لفترة طويلة. الكفاية

واملسـتوى اآلخر الذي يعاجل فيه سبب استمرار احتالل هذا املوضوع مكانة رئيسية يف جدول األعمال                 
فهناك بالطبع املادة . ويوجد يف هذا املستوى طبقات متعددة.  شـاغالً هو املستوى القانوين وسـبب اسـتمراره   

مواصلة املفاوضات حبسن نية بشأن التدابري الفعالة       "السادسـة من معاهدة منع االنتشار وااللتزام الطويل األمد ب             
وقد دخلت معاهدة منع    ". نووياملـتعلقة بالـتوقف عن سباق التسلح النووي يف وقت مبكر وبرتع السالح ال             

 . عاماً كما نعلم مجيعا٣٥ًاالنتشار حيز التنفيذ منذ 

وهـناك أيضـاً فـتوى حمكمة العدل الدولية اليت مضى عليها حنو تسع سنوات وتذهب إىل أن التهديد           
املسلحة وأن  باألسـلحة النووية أو استعماهلا يتعارض عموماً مع قواعد القانون الدويل املطبقة على النـزاعات               

 .الدول احلائزة ألسلحة نووية مل تثبت أي ظروف تربر استعماهلا قانوناً

وإضافة إىل ذلك، بالطبع، هناك النتائج املتفق عليها اليت خلص إليها املؤمتران االستعراضيان ملعاهدة منع                
د الدول احلائزة ألسلحة    ، وال سيما التدابري الفعالة، واخلطوات العملية، وتعه       ٢٠٠٠ و ١٩٩٥االنتشـار لعامي    

 .نووية صراحة بالتخلص التام من ترساناهتا النووية

وإذ تضـع حكومـة بلدي يف احلسبان خمتلف هذه العناصر، فإهنا تشعر بالقلق إزاء اجلهود، اليت بذلتها                   
ليها رمسياً العديد من تلك الدول يف أثناء أحدث عملية الستعراض معاهدة منع االنتشار لتقويض اخلطوات املتفق ع

لـرتع السـالح النووي، مبا يف ذلك التعهد الصريح الذي أشرت إليه قبيل قليل، وهي جهود باءت بالفشل يف                    
 .النهاية

ومن املؤسف أن األمر كذلك يف . كانت هذه مشكلة رئيسية يف املؤمتر االستعراضي ملعاهدة منع االنتشار 
د من أعضاء مؤمتر نزع السالح لتقبل نزع السالح النووي بأي فهناك عدم استعداد لدى العدي. مؤمتر نزع السالح

 .شكل يتناسب مع االلتزامات والقواعد القانونية اليت أشرنا إليها لتونا

وهذا وضع خطري يف كال احملفلني، لكن بقدر ما تنتهج نفس الدول احلائزة ألسلحة نووية، غري املستعدة                  
بري الفعالة لرتع السالح النووي يف معاهدة منع االنتشار، سياسة مشاهبة           ملواصلة املفاوضات حبسن نية بشأن التدا     

 .يف مؤمتر نزع السالح، فإن حسن نيتها يتعرض لشك مزدوج

لكننا ندرك مجيعاً ما يقتضيه القانون      . ليست عبارة يتداوهلا وفد بلدي باستخفاف     " حسن نية "وعـبارة    
 طبقاً للمعىن العادي ملصطلحاهتا يف سياقها ويف ضوء موضوعها          الدويل وهو أنه جيب تفسري أي معاهدة حبسن نية        

 .وغرضها

ويف هذا املضمار،   . ويشـمل السياق ألغراض تفسري معاهدة ما، إضافة إىل النص، الديباجة واملرفقات            
اهدة منع امسحوا يل باختتام هذا اجلزء من البيان عند التداعيات القانونية للوضع احلايل بإشارة إضافية وردت يف مع
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فديباجة معاهدة منع االنتشار حتث على تعاون مجيع الدول على      . االنتشار إىل عنصر جوهري يؤثر يف حسن النية       
 .حتقيق هدف نزع السالح النووي

وحيـث وفد بلدي على تعاون مجيع األعضاء يف هذا املؤمتر على االتفاق على برنامج عمل يتناول نزع                   
وسيتضح مما قيل للتو أن استعداد وفود، مثل وفد بلدي، للموافقة . ناته األساسيةالسالح النووي بوصفه أحد مكو

على برنامج عمل يعتزم تناول نزع السالح النووي بطريقة أدىن، يف البداية على األقل، من بدء مفاوضات فعلية،                
 . ميثل حالً وسطاً مهماً

ها للتصدي على وجه االستعجال ملخاطر االنتشار وليس هذا احلل الوسط ممكناً إال نتيجة األمهية اليت نولي 
وإذا كان وفد بلدي ال يقبل     . لكن لصربنا حدوداً  . مـن خالل التفاوض على معاهدة لتخفيض املواد االنشطارية        

على اإلطالق التربير القائل إن البيئة األمنية الدولية احلالية غري مؤاتية لزيادة معدل التخلص من األسلحة النوورية، 
 سالح نووي قد جعل، أو جيعل، هذا العامل       ٣٠ ٠٠٠ أو   ٢٠ أو   ١٠ أو   ١نه ال يرى أي دالئل على أن وجود         فإ

 .أفضل أو أكثر أمناً، بل العكس هو الصحيح

ولعل ما قد حيدث فارقاً يف األمن الدويل هو تعاون مجيع الدول، كما تنص ديباجة معاهدة منع االنتشار،  
 يف جمال نزع السالح النووي واالتفاق عليها يف هذا املؤمتر أو على نطاق أمشل وأقل            على وضع تدابري أكثر فعالية    
وأطرح هذه املسألة مدركاً أن الوفود قد تتطلع، فضالً عن ذلك، إىل أن تتناول هنا               . تقييداً من الناحية اإلجرائية   

 منع االنتشار وغريه من     -قدر   ويف وقت تتقارب إىل حد ما، وإن مل يكن بالضرورة بنفس ال            -أو يف مكان آخر     
 .القضايا اجلوهرية اليت طاملا اعتربت مصادر قلق دولية أساسية يشملها جدول أعمال مؤمتر نزع السالح

ويف اخلتام، يأمل وفد بلدي أن تعمل مبادرتكم املتعلقة بوضع برنامج هلذه االجتماعات الرمسية على حتقيق  
وفود اليت مل تستطع حىت اآلن قبول أي مقترحات لربنامج العمل جمرد تكرار ملا األول، أال تنتزع من ال. أمرين اثنني

واألمر الثاين، أن هتيئ مؤمتر نزع السالح . توفر إمكانية حقيقية حلل وسط) بوصفة(ليس مقبوالً وإمنا بياناً صرحياً 
سبتمرب / املتحدة يف نيويورك يف أيلوللواقع مؤداه أنه إذا مل يكن هذا وشيكاً فإن علينا التطلع إىل مؤمتر قمة األمم              

للبـت يف ما إذا كان ال بد من إعادة دبلوماسية نزع السالح واحلد من التسلح املتعدد األطراف إىل نقطة البدء                     
وأياً كانت النتيجة، فإنه ال بد من الوفاء بالتزامات التفاوض على تدابري فعالة             . ووضع جمموعة جديدة من املعايري    

 . النوويلرتع السالح

أشكر ممثل نيوزيلندا على بيانه وعلى العبارات اللطيفة اليت وجهها ): الكلمة باإلنكليزية (الرئيس  
 .املتكلمة األخرية يف اجتماع الصباح هذا هي ممثلة بريو، السفرية رودريغيس. إىل الرئاسة

بادئ ذي بدء بأن    سيدي الرئيس، امسحوا يل     ): الكلمة باإلسبانية ) (بريو (السـيدة رودريغيس    
أهنئكم على ترؤس هذا املؤمتر وبأن أتعهد بدعم وفد بلدي للجهود اليت تبذلوهنا لكي يعتمد املؤمتر برنامج عمل                  

كما أود ضم صويت إىل أصوات من عربوا عن تقديرهم للسفري ساندرز على مسامهاته العظيمة . يرضى عنه اجلميع
 .ئاسته، وأمتىن له كل خري يف االضطالع مبهامه اجلديدةيف عمل هذا املؤمتر، وباخلصوص يف أثناء ر
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 وأود أن أسجل مرة أخرى ما       ٢١ويؤيـد وفد بلدي البيان الذي أدىل به سفري إثيوبيا باسم جمموعة ال                 
تشعر به حكومة بريو من قلق إزاء عجزنا عن التوصل إىل اتفاق بغية ختطي الصعوبات اليت اعترضت سبيل املؤمتر                   

 .سنوات الثماين املاضية لالتفاق على برنامج عمليف خالل ال

وندعـم مـبادرتكم املتعلقة بعقد أربع جلسات رمسية للمؤمتر لتناول العناصر األربعة اليت اعتربت مجيع                 
ووفقاً ملا اتُّفق   . الـدول األعضاء أهنا ذات أولوية، ونأمل أن تعزز هذه املبادرة استئناف العمل اجلوهري للمؤمتر              

اجللسة السابقة اليت عقدت األسبوع املاضي، سأقتصر على تناول العناصر اليت نعتقد أنه ينبغي إدراجها           علـيه يف    
 .عند تطرقنا إىل مسألة نزع السالح النووي

. وتظل بريو تعترب معاهدة منع االنتشار حجر الزاوية لتفادي االنتشار وحتقيق هدف نزع السالح النووي           
مايو املاضي وألن العديد من الدول األطراف مل تبد         /ملؤمتر االستعراضي يف أيار   ونعرب عن عميق األسف لفشل ا     

اإلرادة السياسية اليت رمبا مسحت باعتماد الوثائق املوضوعية لتعزيز األركان األساسية الثالثة للمعاهدة، أي نزع               
د، مثل األمني العام لألمم املتحدة، بيد أننا نعتق. السالح النووي ومنع االنتشار واالستعمال السلمي للطاقة النووية

 . أن هذه النتيجة ال تشكك ال يف أمهية املعاهدة وال يف بقائها

 نووية جديدة أْوجدا وضعاً خطرياً من حيث العدُد إن عـدم ختفـيض الترسانات النووية الضخمة وظهور دول   
ويف ضوء فشل املؤمتر االستعراضي، نرى  السياق،ويف هذا . ةتستعملها مجاعات إرهابي الكبري هلذه األسلحة اليت ميكن أن

وال  .٢٠٠٠ املؤمتر االستعراضي السادس يف عام املعتمدة يف أثناء لثالث عشرةا مـن اجلوهري تنفيذ اخلطوات األساسية 
رمسياً إىل أي اتفاقات إذ مل يتم التوصل صحيحة،  ٢٠٠٠م وخاصة يف عا ١٩٩٥م تـزال القـرارات اليت اختذت يف عا  

التفاوض على معاهدة من شأهنا أن توقف إنتاج املواد االنشطارية  وتعتقد حكومة بريو أن من امللح ٢٠٠٥ ة يف عامجديد
 .نووية لصنع أسلحة

القضية النووية جيعل من كتنف الذي ي املتزايد األخرية والغموض إن عدداً من االجتاهات اليت برزت يف السنوات 
النووية ضمانات قانونية بأهنا لن تتعرض الستعمال أو   قانوناً يوفر للبلدان غريالضـروري أكثر فأكثر وجود صك ملزم 

ضع أنه يف احلالة اخلاصة ألمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب، َو ولُْنشر هنا إىل .هاضد الـتهديد باسـتعمال أسلحة نووية  
للتطبيق اإلقليمي  سلحة نووية، نظاماًألان احلائزة لذي قبلته البلدو، اكوليلتاألول امللحق مبعاهدة تال الـربوتوكول اإلضايف 
 من أجل حظر كووليلتتال وتعتقد بريو، بوصفها حمرك املفاوضات وما تالها من اعتماد ملعاهدة .يةللضمانات األمنية السلب

األسلحة   منخاليةجديدة أن من األمهية مبكان إنشاء مناطق ، األسـلحة الـنووية يف أمـريكا الالتينية ومنطقة الكارييب   
 .استعمال تلك األسلحة احتمالمن تدرجيياً  التقليل ا جيعل من املمكنالنووية، وكذا توطيد املوجود منها، مم

 حيز التنفيذ   النووية خول معاهدة احلظر الشامل للتجارب    دب ويف اخلـتام، أود جتديد التأكيد على اهتمام بلدي         
إن ضعف اإلرادة . يف النهايةي جلميع األسلحة النووية واحتمال إزالتها يف اخلفض التدرجي وآمل أن يساهم ذلك .سـريعاً 

مؤمتر نزع السالح على  مايو املاضي ال يعدو كونه انعكاساً ملا كان جيري يف/السياسـية الـذي ظهر يف نيويورك يف أيار  
 أخرى متتالية تاسعة  سنة  ابدة   مك مارس، ال ميكننا  /ذار آ ١٥ وكما قال وزير خارجية بريو يف بيانه يف       . تمدى مثاين سنوا  

املؤمتر حبثاً عن بدائل وحلول  مع مجيع أعضاء للعمل يداً يف يد وحنن مستعدون .للمؤمتر العمل اجلوهرياجلمود يف مـن  
 .أقرب وقت ممكن جتعل من املمكن اعتماد برنامج عمل يرضى عنه اجلميع يف
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وجهتها إىل  ياهنا وعلى العبارات اللطيفة اليت      أشكر ممثلة بريو على ب    ): الكـلمة باإلنكلـيزية   ( الرئـيس   
 .الرئاسة

الثالثة بعد  اآلن حىت الساعة اجللسةوسأوقف  .احوفداً كلمته هذا الصب ٢٠ تكلماً، وألقى م٢٠لقـد حتـدث    
 .فرنسا واألرجنتني ممثل كل من لربازيل يليهبعد الظهر هو ممثل ا املتكلم األولسيكون و. الظهر

 ١٥/١٥ واستؤنفت الساعة ٠٠/١٣عة أوقفت اجللسة السا

 الوفد األول الذي  . حؤمتر نزع السال   مل ٩٨٦أستأنف اآلن اجللسة العامة     ): الكلمة باإلنكليزية  (الرئيس  
 .باراهنوسأعطي الكلمة إذن إىل السفري دا روشا  .سيلقي الكلمة هو وفد الربازيل

أمتىن لصديقنا العزيز كريس ساندرز حظاًً  اية أنأود بد) ةباإلنكليزي الكلمة) (ربازيلال( باراهنوس السيد دا روشا 
ممثل  اجلديدة، وأن أقول إن الوفد الربازيلي يقر متاماً البيان الذي أدىل به هذا الصباحه سعيداً والتوفيق والسعادة يف وظيفت

 .٢١ل  إثيوبيا املوقر باسم جمموعة ا

لإلدالء ببيانات بشأن نزع السالح النووي الذي   بدعوتنا املتعلقةسـيدي الرئيس، أود هتنئتكم على مبادرتكم  
 .لاحملف يف هذا  القصوىتوليه الربازيل األولوية

مقترح " مسؤولة عن تقدمي ،أمورمي ممثلة بوزير اخلارجية احلايل، السفري سيلسو، ٢٠٠٠م وكانت الربزايل يف عا 
 وحماولة من هذا،رغم وبال. لى نزع السالح النوويوالذي يركز كثرياً ع CD/1624 الـذي يـرد يف الوثـيقة    "أمـورمي 

ط فإن الربازيل مرنة فيما يتعلق أي حل وس التوصل إىل توافق يف اآلراء، مبا يف ذلك من الدول اليت تعارض لمساعدة علىل
لنووي نزع السالح اوهو أقل تركيزاً على " مقترح السفراء اخلمسة "٢٠٠٤ذ عام من كحل وسط، أيدناو. بربنامج العمل

اليت أعدها السفري ساندرز، بوصفها  "األفكار"قة  إىل أن وريف اآلونة األخريةالربازيل، وأشرنا  مقارنة باملقترح الذي قدمته
إىل اعتماد  نا  ب  تفضي حبيثمن مقترح السفراء اخلمسة، ميكن أن تكون أساساً جيداً للمناقشة             بصفة غري رمسية   مسـتمدة 
 .لبرنامج عم

لتخلص متاماً من ترساناهتا النووية، وهو تعهد       با صرحياًسلحة نووية تعهداً    ألل احلائزة   قـد قطعت الدو   ل 
 .هب جيب الوفاء

وجيب أن  ار  لتبديد قلق اجملتمع الدويل بشأن االنتش     ة أساسية    مواصلة نزع السالح النووي أدا      يف وتـرى الربازيل   
املنصوص عليه يف املادة السادسة من معاهدة  ذ االلتزامينصـب تركيزنا على بذل جهود منهجية ومستمرة وتدرجيية لتنفي 

وينبغي أن تتوافق مساعينا  .على وضع تدابري فعالة يف جمال نزع السالح النووي  االنتشار والقاضية مبواصلة املفاوضاتمنع
السابقة اليت   ؤمتراتاملمبا فيها مقررات وقرارات ونتائج      ح،  معاهدة نزع السال  مع نص وروح    يف مؤمتـر نـزع السالح       

 .تناولت املعاهدة

إىل أجل املعاهدة  على متديد ، كما نعلم مجيعاً،١٩٩٥ االنتشار لعاممنع  وافق املؤمتر االستعراضي ملعاهدةوقـد   
االنتشار مباشرة منع يرتبط استمرار معاهدة  وبتعبري آخر، .التشديد على ذلك ، وأودة أبدي بصفةليسلكن ود، دوحم غري

اليت من شأهنا تيسري  للعديد من القضايا الواجب لت الربازيل يف املؤمتر االستعراضي األخري إيالء االعتباروفض. بتفسـريها 
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اجلوهرية  مل يكن باإلمكان مناقشة القضايا ولألسف،. يةالنوو بلـوغ اهلدف األساسي املتمثل يف عامل خال من األسلحة 
إلرادة االفتقار إىل ابسبب ، جوهرية ختامية ك عن االتفاق على وثيقةمناقشـة مناسبة يف املؤمتر االستعراضي السابع، ناهي 

نرى جازمني أن املؤمتر االستعراضي املقبل والعملية  ورغم ذلك، ال نزال .ختلفةيف بعض الدوائر املالسياسـية الضرورية  
االنتشار منع وثيقة معاهدة  )تنفيذ أو عدم (باستعراض شامل لتنفيذ ينبغي أن يقوما ٢٠٠٧اليت ستبدأ يف عام  يةحضـري الت

ة  فيما يتعلق باجلهود املنهجية والتدرجيية الرامية إىل تنفيذ املاد املتفق عليهااخلطوات العملية مبـا يف ذلك ، ٢٠٠٠ لعـام 
ي االنتشار النوونع املبادئ واألهداف املتعلقة مب "بشأن ١٩٩٥ من مقرر عام )ج (٤ و٣ لسادسـة من املعاهدة والفقرتني ا

تنضم  االنتشار إىل أنمنع القليل من البلدان اليت ال تزال خارج نطاق معاهدة  كما ندعو العدد ". السالح النوويونـزع 
 .إىل هذه املعاهدة دون شرط

لتخفيض األسلحة موسكو، مثل حتويل هذا االتفاق من معاهدة  ونعتقد أنه ينبغي تعزيز التزامات موقعي معاهدة 
أسلحة نووية جديدة وإزالة  استحداث بعدم ع تفكيك األسلحة يف إطار من الشفافية، والتعهدإىل معاهدة لرتع السالح، م

أن من الضروري أن يعجل مؤمتر نزع السالح بالتفاوض على  كما نعتقد جازمني .من خمزوهنا "التكتيكـية  "األسـلحة 
مجيع  كما تدعو الربازيل .تبدء املفاوضاحقق تاملواقف املختلفة بشأن ال وينبغي أال تعيق .االنشطارية معاهدة بشأن املواد

عن أي أنشطة    وأن متتنع    معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية أن توقع دون إبطاء        وتصدق على   الـدول اليت مل توقع      
 .ةتضر باملعاهد

 املتمثللة وع موقفها الذي ما فتئت تقفه منذ فترة طويمت، تتسق إن الربازيل، بإلقائها الضوء على هذه االقتراحا 

 .األمنية االتفاقات املتعددة األطراف وغري التمييزية بشأن القضايا يف تعزيز

ملبادرة بإنشاء أول منطقة دولية خالية من األسلحة        ل ا وشـاركت الربازيل هبمة وقامت بدور رئيسي يف استهال         
األسلحة النووية يف  معاهدة حظر(و كوليلتالت يف إطار معاهدةواليت توطدت فيما بعد من العامل، مقطونة النووية يف منطقة 

بعد ،  ١٩٦٨ تقيدت الربازيل منذ عام   . ١٩٦٧ دة للتوقيع يف عام   ـوعرضت املعاه ). أمـريكا الالتينية ومنطقة الكارييب    
 مجيع بعد، ١٩٩٤  إال يف عام بالكاململ تدخل حيز التنفيذ التصـديق علـيها، جبميع قواعدها، رغم أن الوثيقة القانونية         

 .ةتصديق الضروريال ملياتع

على  يف عالقاهتما بتوقيع االتفاق األول بشأن التعاون اختذت الربازيل واألرجنتني قراراً تارخيياً، ١٩٨٠م ويف عا 
 التفاهم منة وثيق روابط تنشأيف السنوات الالحقة، و وتعزز التبادل الثنائي بينهما .االستعماالت السلمية للطاقة النووية

 .ةتبادلامل والثقة

فقط وعدد قليل   . ألغراض سلمية إال  الطاقة النووية يف البلد     ل  ميكن استعما ال  وينص الدستور الربازيلي على أنه       
 .يمستوى قانوين حمل عهداً مشاهباً على أعلىهو الذي قطع من البلدان، إن وجد، 

وحدها لنووية لألغراض السلمية الطاقة ا وقعت الربازيل واألرجنتني اتفاقاً الستخدام ،١٩٩١ أغسطس/ويف آب 
كانا رائدين هلذه الوكالة الثنائية، وبإنشاء البلدين . املراقبة بشأن املواد النوويةللمحاسبة و أنشأ الوكالة الربازيلية األرجنتينية     

 .منوذجاً للعديد من املناطق األخرى من العامل للتفتيش النووي الثنائي يعترب ويعترف به بوصفه يف وضع برنامج
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، وقعت الربازيل واألرجنتني ووكالة احملاسبة الثنائية والوكالة الدولية للطاقة          ١٩٩١  ديسمرب/ويف كـانون األول    
وبناء عليه، أُخضعت مجيع املواد النووية يف       . ١٩٩٤الذي دخل حيز التنفيذ يف عام       " اتفاق الضمانات الرباعي  "الذريـة   

وأخضع برنامج الربازيل النووي بالتايل لضمانات الوكالة       . ات دولية صارمة  مجيع املنشآت النووية يف كال البلدين لضمان      
 .، ومل خيامر أحد شك قط إزاء التنفيذ التام جلميع التزاماتنا الدولية١٩٩٤الدولية للطاقة الذرية الشاملة منذ عام 

وقد كانت  . ا األمين العاملي  وترى الربازيل أن معاهدة منع االنتشار تظل، وينبغي أن تظل، حجر الزاوية يف نظامن              
رئاسة السفري سريجيو دواريت للمؤمتر االستعراضي السابع ملعاهدة منع االنتشار، وهو دبلوماسي برازيلي مرموق وحمنك،               

 .دليالً إضافياً على التزامنا الشديد باملعاهدة

ظر الشامل للتجارب  أحد أول البلدان اليت وقعت وصدقت على معاهدة احل     ١٩٩٨وكانـت الـربازيل يف عام        
والربازيل حالة خاصة   ". نظام رقابة تكنولوجيا القذائف   "و" جمموعة موردي املواد النووية   "ونعمل هبمة يف إطار     . الـنووية 

ويف الوقت نفسه، ندافع بشدة عن احلق األساسي لكل دولة          . لبلد ملتزم متاماً برتع السالح النووي ومنع االنتشار النووي        
حوث وإنتاج الطاقة النووية واستعماهلا لألغراض السلمية، وهو ما كرسته املادة الرابعة من معاهدة منع               طرف يف إجراء الب   

 .االنتشار، وطبقاً للمواد األوىل والثانية والثالثة

وإذ أوشكت على االنتهاء من البيان، أرغب بشدة يف القول إهنا كانت فرصة سعيدة هذا الصباح أن نستمع إىل                    
. لوفود اليت تؤيد استئناف عملنا، واعتماد برنامج عمل يضم فريقاً عامالً خمصصاً معنياً برتع السالح النووي   العديـد من ا   

وأود تشـجيعكم، سـيدي الرئيس، على مواصلة املشاورات وبذل قصارى جهدكم لكي ال نقتصر على االتفاق على                  
 .حيتل أولوية عليا لدى معظم األعضاء هنابرنامج عمل بل أن نشرع يف إنشاء هذا الفريق العامل، وهو موضوع 

أشكر ممثل الربازيل على بيانه وعلى العبارات اللطيفة اليت وجهها إىل           ): الكـلمة باإلنكليزية  ( الرئـيس   
 .املتكلم التايل على الالئحة اليت بني يدي ممثل وفد فرنسا، السفري ريفاسو. الرئاسة

 املوجهة إيطاليا على بيانه وعلى الكلمات الطيبة        أشكر ممثل ):  باإلنكليزية الكـلمة  (الرئـيس   
 .السفري مايرسعادة  ، كندا ممثل وفداملتكلم التايل هو. للرئاسة

 بتهنئيتسيادة الرئيس، أود يف البداية أن أتقدم لكم         : )باإلنكليزية الكلمة) (كندا ( ماير السـيد   
 مؤمتر نزع توجيهمنني لكم كل النجاح يف إعادة        وفد بلدي مبناسبة توليكم رئاسة املؤمتر، مت       الشخصـية وهتنـئة   

 .  مثمرةمساراتالسالح حنو 

 يف منظم لوجهات النظر ملشاركة يف تبادل    إىل ا دعوتكـم أعضاء مؤمتر نزع السالح       ب كـندا  وترحـب  
شات  عمل، حىت يتسىن للمناقبرنامج قُدماً حنو توافق يف اآلراء بشأن      ميكننا من السري  نأمل أن     العامة، اجللسـات 

 .جدياًواملفاوضات أن تنطلق 

 بالنسبة إلينا مجيعاً وهي مسألة نزع       هامةلتركيز على مسألة    لناسبة  غضـون ذلـك، نغتنم هذه امل       ويف 
وغداة املؤمتر  . ذلكبل وأكثر من     � تستحق بالقطع مناقشة متعددة األطراف     قضيةوهـي   . السـالح الـنووي   



CD/PV.986 
Page 34 

 

 األطرافألسلحة النووية، تعتقد كندا أن إحياء النشاط املتعدد          عدم انتشار ا   معاهدةيف  ألطراف  لاالستعراضـي   
 .  إحلاحاً األولوياتأشد يف هذا اجملال من وتفعيله

 هذا  الفرصة اليت يتيحها  وعلينا أن نغتنم    . هذا اجملال يف  دور هام   القيام ب  السالح   نزع مؤمتريف إمكـان    و 
وتدعو .  النووي السالح نزع   ميدانيف القضايا امللحة يف      واألمثل أن يكون ذلك يف جلنة خمصصة، للنظر          املنتدى،

 إىل تبادل ،" للتداولأفكار " املعنونة غري الرمسيةالورقةيف و ٥-الوالية املقترحة هلذه اللجنة، الواردة يف املقترح ألف
السالح  هدف نزع    لتحقيق العملية لبذل جهود تدرجيية ومنتظمة       اخلطواتبشأن  يف إطارها   املعلومـات واآلراء    

 هنجفيد من ست الواسعة أن تالواليةونعتقد أنه بإمكان هذه املفاوضات يف إطار هذه . التسلحالنووي ووقف سباق 
 . النوويالسالحأكثر تركيزاً يتناول مواضيع وتدابري حمددة تتصل باجلهود املبذولة يف جمال نزع 

الدول من جانب    مبا يف ذلك     � تنيوويالنظرية والسياسة الن  توضيحات عن    سبيل املثال، ب   على نرحبسو 
 الفهم االلتباس وسوء إزالةوستساعد تلك التوضيحات على .  عدم انتشار األسلحة النوويةمعاهدةغري األعضاء يف 
كما يهمنا على نطاق    . ام إليه واألمان اللذين تشتد احلاجة   سهم يف بناء الثقة     سن يف هذا اجملال، و    الواضحني جبالء 
، والتدابري اليت جيري املواجهة والتحديات والعوائق النووي،لومات بشأن خطط تنفيذ نزع السالح واسع تبادل املع

 .فيهااالضطالع هبا أو النظر 

 لتنفيذ  والكيفية املثلى  االمتثال،   ، حبث مسألة  ومـن القضايا األخرى اليت ميكن أن نركز عليها اهتمامنا          
نواصل النظر يف األعمال املفيدة اليت اضطلعت هبا يق، حيث ميكننا أن والشفافية وتناول ُبعد التحقالالرجعة مبادئ 

األسلحة و .إلغاء التزاوجاإلنذار وإهناء حالة  النظر يف تدابري بناء الثقة مثل ميكنكما . اململكة املتحدة يف هذا اجملال
 عن األمن فضالًسالح النووي رتع الب تتعلق  النطاققضية أخرى حتظى باهتمام واسعهي  االستراتيجيةالنووية غري 

 . ز يف هذا اجملالتبادل آراء مركّتستفيد من ن ال بد أاإلقليمي والدويل، 

 لذلك أن نستفيد من جلنة خمصصة، ومن أي مناقشات يف اجللسات العامة قبل وضع               تـبعاً  وبإمكانـنا،  
  األعمال وأن توضح ملشاورات،  وبإمكان مجيع الدول أن تشارك يف هذه ا       .  األخرية على برنامج العمل    اللمسات

اليت اختذهتا، وأن تقدم آراء للمناقشة، مبا يف ذلك بعض من اآلراء املقترحة خالل املؤمتر  والتدابري اليت اضطلعت هبا
 .االستعراضي لألطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

رتع السالح، فإنه على أقل تقدير سيدعم ويف حني أن مثل هذا احلوار لن يكون بديالً لإلجراءات الفعلية ل 
 بشأن  موضوعيةوميكِّن من إجراء مناقشات     االهـتمام املتواصل برتع السالح النووي، وسيشجع على الشفافية،          

لعدم خروج املؤمتر    احلكومات وخارجها،    داخل،  ين خيبة أمل الكثري   وينبغي أن ندرك مجيعاً   . مسائل وُنهج حمددة  
 مؤمتر نزع السالح هيئة فرعية ملعاهدة عدم انتشار األسلحة          يشكلوفيما ال   . موضوعيةاالستعراضـي بأي نتائج     

وتقع علينا أمام   .  ذلك هيئة أولية متعددة األطراف تتناول قضايا نزع السالح النووي          رغمالـنووية، فإنـه ميثل      
 املرتبطة احلقيقيةل واإلمكانات  يف معاجلة املشاكفلالستفادة القصوى من هذا احملمسؤولية ا مجاهرينا أنفسنا وأمام

 . نزع السالح النوويمببادرة
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 املوجهة  الرقيقة ممثل كندا على بيانه وعلى الكلمات        أشكر):  باإلنكلـيزية  الكـلمة  (الرئـيس   
 .السفرية بورسني بونيي، سعادة  السويدوفدممثلة املتكلم التايل هو . للرئاسة

رحب بكم يف    أ نأ سيدي الرئيس، أود  ): اإلنكليزيةب الكلمة( )السويد(  بورسني بونيي  السـيدة   
ومثة العديد من الطرق ملعاجلة مشاكل .  صديقاً محيماً وجاراً يف منصب الرئاسةرىأ أن ويسعدين. منصب الرئاسة

 معاً   باالحتفال  األيام هذهسعداء  وقد ال تعلمون، أننا     . وأعتقد أن النرويج والسويد قد أفلحتا يف ذلك       . اجلـوار 
 .املائة النفصالنا السلمي واهلادئرى بالذك

حياتك فأنت  من  ة  املرحلة القادم  ب سوى آمل أن تستمتع    أقول    لن ز الذي سيغادرنا،  ر ساند كريس وإىل 
 . اهب جدير

 حىت نتذكر اجلهود اجلدية املبذولة إلصالح األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية         أنلـنا    وينـبغي  
 القليلة القادمة سريكز رؤساء دولنا      األشهروخالل  . تزايد العوملة ستجابة لتحديات   تكـون أكـثر فعالية يف اال      

 .عند اجتماعهم يف نيويورك على هذه القضايا اليت ستشمل أمور ذات صلة بالسلم واألمن الدولينيوحكوماتنا 

 االستثنائية  دورةال استعراض آلية نزع السالح اليت أنشأهتا        حيني موعد  قبل أن    واألمر يتعلق ببعض الوقت    
 إىل مهامها على حنو جيد، وحنن يف حاجة    تؤديواآللية احلالية ال    . ١٩٧٨األوىل املكرسـة لرتع السالح يف عام        

 القدمية  - لتهديدات والتحديات العاملية اخلطرية   ل لتصدي ل العامليمـتعددة األطراف على الصعيد      فعالـة   أدوات  
 فإن قليلة، وكما ذكر وزير خارجية بلدي يف هذه القاعة قبل شهور          .ترك اليت يواجهها أمننا املش    -منهاواجلديدة  

كسر القدرة على   ذلك أن عدم    . بالغ قلق   يشكل مصدر  مؤمتر نزع السالح     مير به  الذي    الطويـل األمد   املـأزق 
 .  سياسيةقضية دبلوماسية، بل قضية إىل العمل، ليست مرة أخرىاجلمود وإعادة مؤمتر نزع السالح 

 أخرياً أعماله   اختتممعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الذي       يف  ألطراف  ل االستعراضي   املؤمتر كما أن  
  أخرى، مل يكن الفشل دبلوماسياً، بل      ومرة.  بفعالية لصكوك املتعددة األطراف املتاحة لنا    ا استخدام فرصة   أضاع
ؤمترات االستعراضية السابقة، ال تزال وجيهة  يف ذلك نتائج امل  مباغري أن املعاهدة ذاهتا وقواعدها،      .  سياسياً كـان 

 . وهناك حاجة إىل القيام مبزيد من األعمال. ألعمالنا املقبلةوتشكل معامل 

بادرتكم بدعوة الدول األعضاء إىل تناول القضايا املواضيعية الواردة يف          مل كما أود أن أعرب عن تقديري      
حسب  املتكلمني اليوم رائعة     قائمةوأعتقد أن   .  حنو منظم ومركز   لىع"  للتداول أفكار " املعنونة  غري الرمسية  الورقة

 إىل النظر يف اإلسهام الذي ميكن للمؤمتر أن يقدمه يف معاجلة الشواغل             حاجةوحنن يف   .  السالح عمعايري مؤمتر نز  
 لىع قليلةعواصم   جتتمع كلمة يف انتظار أن    وحنن   وحنتاج إىل مناقشة املضمون،      ،ألمن العاملي با  املتعلقة املوضوعية

بالطبع أن يكون نزع السالح النووي هو املوضوع ومن املناسب . املوافقة على برنامج عمل يستند إىل تلك الورقة
 .األول هلذه اجللسات العامة

ات نواملخز ختفيضاً حمموداً جداً يف ترسانات الدول احلائزة لألسلحة النووية، أساساً يف             شـهدنا  وقـد  
تنطوي  وال يزال التهديد الذي هائلة،ال تزال الباقية غري أن الترسانات النووية . ملتحدة وروسيااالضخمة للواليات 

ال بد أن يشعر اجملتمع الدويل بالثقة يف أن الدول احلائزة لألسلحة            و. ألمن العاملي جتاه ا القلق  بالغ   يبعث على    عليه
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غري أن الشكوك ال تزال حتوم حول هذا .  إزالتها التامةالنووية قطعت شوطاً على طريق إزالة ترساناهتا النووية حنو
 .األمر

 نووية أحدث   أسلحة بتطويرثمة اهتمام   ف. عدد من التطورات اجلديدة املزعجة    ب ، نواجه  نفسه الوقت ويف 
 حتديات خطرية من    النووية ويواجه نظام معاهدة عدم انتشار األسلحة        .قابلية لالستعمال  وأكثر    حجماً وأصـغر 
وأصبح خطر .  الدولة احلائزة للسالح النوويمركزللحصول على  مبا يف ذلك االنسحاب منه سعياً ة،ديدعجهات 
 .وارداً احتماالًألسلحة النووية ل  عناصر فاعلة غري تابعة للدولةحيازة

 نوويال السالح نزعمسألة " ملعاجلة"  يف إطار مؤمتر نزع السالح     اآلن القيام به   لنا   ميكن  الذي  ما وبالتايل 
 يف هناية املطاف كل شيء، أن نصل وقبلعلى حنو يراعي التهديدات القدمية واجلديدة على السواء؟ ينبغي لنا أوالً 

 االنشطارية، واالستجابة لشواغل نزع السالح وانتشار األسلحة على املوادوقف إنتاج لإىل التفاوض بشأن معاهدة 
 .اآلن أخوض فيه لنف، الحقة ة عامجلسةور الرئيسي خالل ن هذا املوضوع سيشكل احمله، حيث إلكن. السواء

املعروضة علينا إنشاء جلنة خمصصة لتناول مسألة نزع السالح         " أفكار للتداول "وتقـترح الورقة املعنونة      
فضالً عن " بتبادل املعلومات واآلراء"وينـبغي للجنة، حسب واليتها املقترحة، أن تقوم يف مجلة أمور    . الـنووي 

 ما الذي ينطوي عليه هذا القول؟". يف ُنهج تكفل أن يتسم العمل املستقبلي احملتمل بطابع متعدد األطرافالنظر "

 لتناول، بعض الطرائق املمكنة     ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٣ اجللسـة غري الرمسية اليت عقدناها يف         يف ،مـتُ قّد 
  تلك الطرائق وبديهي أن   . عة دقائق  بض قبلزميلنا املكسيكي التذكري بذلك     لالقضـايا املعروضـة علينا، وأشكر       

البدء يف  بعض النهج عن كيفية إمكانية      تعترب باألحرى    جدول أعمال سويدي كامل لرتع السالح، بل         تشكل ال
 .العمل

من املفيد أن يلم مؤمتر نزع السالح باجلهود اليت بذلت بالفعل أو اليت تبذل حالياً يف سياقات              أن أعتقدو 
فحسبما تتبدى األمور اليوم، ليست لدينا، بالرغم من تلقي مزيد من املعلومات            . الحأخـرى يف جمال نزع الس     

مؤخـراً، صورة واضحة وشاملة عن التخفيضات اليت جرت فعالً، وما هي التخفيضات املعتزم القيام هبا وما هو                  
ا ُتحترم احلاجة إىل محاية     ويذهب هذا النهج إىل أنه فيم     . وقد يبدو ذلك أمراً بديهياً، وأعتقد أنه كذلك       . املتبقي

املصاحل األمنية احليوية، فإن مجيع الدول احلائزة لألسلحة النووية مستعدة للقيام بعملية من هذا القبيل لبناء الثقة                 
 .واألمان بدرجة كافية من الشفافية

: املسألة هذه  إىلقد استرعى أيضاً انتباهنا  زميلنا الكندي   ويسعدين أن   مايو،  / يف شهر أيار   ذكرت ثانياً،و 
النظريات العسكرية يف  النووية األسلحةقد يكون من املفيد أيضاً ملؤمتر نزع السالح مناقشة الدور الذي تؤديه أنه 

 التهديدات اليت ميكن أن تؤدي إىل رد نووي؟ وما هي   أنواعما هي   و. واألمنـية الـيوم، ويف املسـتقبل املنظور       
للحصول عليها أو إفساح اجملال     لى إمكانات اخليار النووي أو السعي        ع احلفاظ علىالشـواغل اليت حتفز الدول      

 من الدول اًعددأعضاء املؤمتر كربى إذ يضم  داخل مؤمتر نزع السالح أمهية     ناقشةيكون هلذه امل  ؟ وقد   لتحقـيقها 
 .النوويةذات القدرات النووية، األطراف وغري األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة 
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من لرتع السالح النووي ما إذا كانت هناك أي تدابري مناسبة أخرى      ن املفيد أيضاً النظر يف       م يكون وقد 
 يف أيدي عناصر فاعلة غري تابعة       احلاليةاألسلحة النووية   على األقل لتقليل احتمال وقوع      النتشار،  مـنظور عدم ا   

احملمولة سلحة غري االستراتيجية فئات حمددة من األسلحة النووية، مثل األ  ل األولوية منحوهـل ميكـن     . للدولـة 
 ؟ نسبياًالصغريةو

، لكن هذه هي بعض الكثري من األفكار األخرىوبإمكان املرء أن يضيف   .  بعـض األفكار   هـذه هـي    
 يف إطار هو أمر يندرجو.  هذه القضايامعاجلةأمام جدياً ح اجملال سيفس تهاعتقد أن التعمق يف مناقشأاخلواطر اليت 

 .املقترحةالوالية 

 جاريت، ممثلة السويد، على بياهنا وعلى الكلمات الطيبة         أشكر):  باإلنكليزية الكلمة (الرئـيس   
 .رتبيتم السفري ، سعادة وفد شيلي ممثلاملتكلم التايل هو. ولبلدياملوجهة للرئاسة 

 السيد الرئيس، باسم وفد شيلي، أود أن أتقدم لكم     ): باإلسبانية الكلمة) (شيلي(  مرتبيت السيد  
ونود أن ننضم .  معكمالكاملؤكد تعاوننا ن أ لكم عن سعادتنا بأن نراكم تترأسون أعمالنا، وأب وأن أُعربتهانينا

 ما يتمتع به من قدرة اإلبداع       ريقدالت نقدر حق    الذي،  ز السفري كريس ساندر   إىلإىل التحـيات القلبية املوجهة      
 .ساعيه اجلديدةواملثابرة، ونتمىن لـه كل التوفيق واحلظ السعيد يف م

 وأن، ٢١ال   سفري إثيوبيا باسم جمموعة أدىل به كل شيء، أود أن أعرب عن دعمي للبيان الذي وقبل أوالً 
 دعوة الوفود إىل إلقاء     بغيةأؤكـد أيضاً أن وفد شيلي يدعم اقتراحه بالدعوة إىل عقد أربع جلسات رمسية عامة                

 ". للتداولأفكار " املعنونةورقةال يف حددت اليت بيانات بشأن املسائل الواردة يف جدول األعمال

ذلك و.  املوضوعي العملبرنامج عمله ومعاجلة    جتسيد  لمؤمتر هي   ل بلدي، يعتقد أن املهمة األوىل       أن غري 
وتدرك شيلي هذا النوع من     . حمفل تداويل  للتفاوض، وليس جمرد     محفل إىل أن املؤمتـر يتصف بدوره ك       نظـراً 

فه عمالً يكمِّل اجلهود اليت نبذهلا لكسر اجلمود يف هذا احملفل التفاوضي املتعدد األطراف              املـبادرات وتؤيده بوص   
حمفل للحوار وإمعان النظر بني     ونعتقد أن هذه اجلهود مفيدة للحفاظ على        .  نزع السالح  صكوكالرئيسي بشأن   

 اعتماد للمسعى األساسي، وهو      أن ُينظر إليه بصفته بديالً     الدول األعضاء، لكنه ال ميكن بأي حال من األحوال        
 مراراً وتكراراً، لكن علينا أن      ذلككدنا  لقد أ و.  مفاوضات موضوعية  إىل إجراء املبادرة  التعجيل ب برنامج عمل و  

 ُبذلت حوهلا جهود    تكونت جمموعة من املقترحات،    اخلمولاين من   م السنوات الث   هذه خاللو. نواصـل تكراره  
ويف هذا الصدد، فإن مبادرة السفراء اخلمسة تعترب أحد         .  اآلراء وتعزيزه  لتقصـي إمكانـية التوصل إىل توافق يف       

املقترحات اليت حظيت بتأييد كبري داخل املؤمتر، كما شهدنا اليوم تعزيزه أيضاً، وبالتايل ال زلنا نؤكد أن املقترح                
مؤمتر نزع ا راسخ بأمهية واعتقادن. ميكـن أن يشـكل أساساً لتوليد اإلرادة السياسية الالزمة كي يتقدم يف سريه    

 . واألمن العاملينيالسلم ر واحلاجة إىل العمل وفقاً لذلك من أجل استعادة دوره الريادي يف بناء أواصالسالح

ح اجملال للتفكري   افسإليكن الوقت قد حان     مل  عما إذا   تساءل  ن أن   ميكننا،   ذكره  مبا سبق  املسـاس  ودون 
 أن هذه العملية اليت     يقني العناصر احلامسة يف السياق الدويل، وإنين على          املستقبلي للمؤمتر على ضوء    الدوربشأن  
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 الوقت   اليوم ليس هو   وحنن ندرك أن  .  يف هذا اإلطار   إنارة ادعومتونـا إىل املشاركة فيها ميكن أن تنري سبيلنا أمي         
 . الحقة بذلك يف مناسبة سنقوم لكننا لتناول هذه املسألة، املناسب

 اجملاالت يفملسألة، كما هو الشأن     اويف تناول هذه    . عاجلة مسألة نزع السالح النووي     اليوم مل  هنا وحنـن  
وبالنسبة .  يف سياسات واقعية وعملية    جسدتتاألخرى اليت سنعاجلها الحقاً، تستند شيلي إىل مبادئ وقيم إنسانية           

اتباع ب االلتزام"وء على    حمكمة العدل الدولية، الذي سلط الض      عنإىل بلدنـا، فـإن الرأي االستشاري الصادر         
... ة طيبة واختتام تلك املفاوضات يف ظل مراقبة دولية نّي النووي جبميع جوانبه وِبالسالحنزع ] بشأن[مفاوضات 

ذلك أن التقدم حنو نزع السالح      . اوزه جت ينبغي يشكل أساساً نظرياً متيناً يف هذا اجملال، ال ميكن وال            ،"صـارمة 
 الذي نشترك فيه مع جهات أخرى أن        الفائقوال ينبغي هلذا اهلدف     . شيلي اتولويأأحد  النووي الكامل يشكل    

ال تنفصم  صلةوحنن نعترف بوجود . ستكمال أعمال ملموسة حمددةال نغض الطرف عن الفرصة الساحنة لناجيعلنا 
 يف هذا الُبعد    أي تقدم ملموس  نؤمن أنه إذا مل حيرز      و. بـني نزع السالح النووي وعدم انتشار األسلحة النووية        

 . إزالة األسلحة النووية أبعد مناالًيفاهلدف النهائي املتمثل بلوغ الثاين، سيصبح 

 يف الوثيقة الواردة حنو نزع السالح النووي ١٣هنجاً واقعياً يف تناول اخلطوات العملية ال  أيضاً  نتبع وحنن 
 حيز   احلظر الشامل للتجارب النووية    معاهدة تأييد دخول وسنواصل  . ٢٠٠٠اخلتامـية للمؤمتر االستعراضي لعام      

كما نؤيد .  دخوهلا حيز التنفيذتعزيز مبادرة عقد مؤمتر للدول األطراف هبدف        كما نؤيد . الـنفاذ يف وقت مبكر    
يف ونأمل أن تبدأ سريعاً     .  الصك السابق الذكر حيز التنفيذ     دخولالوقف االختياري للتجارب النووية يف انتظار       

.  املفاوضات على أساس والية شانوناستهاللوسنواصل دعم .  املواد االنشطارية وختزينهاحظر املفاوضات بشأن
 . السالحنزع جمدداً احلاجة إىل إنشاء هيئة فرعية ُتعىن برتع السالح النووي يف إطار مؤمتر ونؤكد

نشدد على تطبيق حنن و.  شرطاً مسبقاً العتماد برنامج عمل املؤمترهذا يعترب فإن، تقدم ذكره مما وبالرغم 
القاطع من   االلتزامونشدد على   .  من آليات  ا يف عملية نزع السالح النووي، ويف مجيع ما يتصل هب          الالرجعةمبدأ  

جانـب الدول احلائزة لألسلحة النووية باإلزالة التامة ملخزونات األسلحة النووية، على النحو املنصوص عليه يف                
ويف هذا اجملال، نعترف بالتقدم احملرز، الذي أشري إليه هذا . تشار األسلحة النوويةاملادة السادسة من معاهدة عدم ان

 النهائي للجهود اليت    اهلدفونؤكد جمدداً أن    . الرؤوس النووية وختفيض عتبات اإلنذار    الصباح، فيما خيص خفض     
ن نؤيد تأييداً كامالً قرار     وحن. لةا مراقبة دولية فع   ظلتـبذهلا الدول األطراف هو نزع السالح الشامل والتام يف           

 وال سيما فيما يتعلق خبطر اإلرهاب       ، عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل     نظم، الذي يعزز    ١٥٤٠جملـس األمن    
 ضد املتحدة اتفاقية عاملية لألمم ١٢ اجملـال، يسعدين أن أبلغكم أن شيلي قد صدقت على        هـذا ويف  . الـنووي 

 اليت سيفتح باب التوقيع عليها يف النووي،اقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب اإلرهاب، وتأمل يف االنضمام إىل االتف
على اتفاقية احلماية املادية    إدخاهلا   سندعم التعديالت املقترح     نفسه،ويف الوقت   . سبتمرب من هذا العام   / أيلول ١٤

 بأثرونرحب  . يوليه/ متوز ٨ إىل   ٤ الذي سيعقد لذلك الغرض يف فيينا خالل الفترة من           املؤمترلـلمواد النووية يف     
 املضادة النتشار   النظمأمهية  ونؤكد جمدداً   . مدونـة سلوك الهاي واإلجراء املتخذ ضد انتشار القذائف التسيارية         

كما نشدد . سناراوو القذائف وجمموعيت أستراليا تكنولوجيا معاهدات، مثل نظام مراقبة غري القائمة علىاألسلحة 
 . اإلقليمية يف حتقيق نزع السالح النوويودونية على أمهية اآلليات اإلقليم



CD/PV.986 
Page 39 

املناطق اخلالية من األسلحة النووية      اليت تقدمها    يويةاحلسامهة  امل، أود أن أشري إىل       كلميت  أختتم أن وقبل 
 عن  فضالًلندابا،  ي وبانكوك وب  وراروتونغالكو،  و، وتالتيل أنتاركتيك أنشئت مبوجب معاهدات     اليتمـثل املناطق    

شمل مناطق جديدة يهذه املبادرات ل نطاق  تسع  ي أنويأمل بلدي   .  واحد عن منغوليا   طرفالصادر من   اإلعـالن   
 األخري للدول األطراف والدول املوقعة على املعاهدات املنشئة املؤمتر كما أن.  الوسطىمثل الشرق األوسط وآسيا

 املبذولة أمهية اجلهود اح الفرصة لتأكيد قد أت املؤمتر األول من نوعه، املعقود يف مكسيكو، وهولـتلك املـناطق،     
 . تحقيق التقدم حنو نزع السالح النووي للةابصفتها آلية فع

 أو  ، النووية ألسلحةل للدول غري احلائزة     يؤكد نؤيد التفاوض بشأن صك عاملي ملزم قانوناً         فإننا وأخرياً، 
 .  ضدها أن تلك األسلحة لن تستخدمالدول اليت ختلت عن امتالك تلك األسلحة

 ممثل شيلي على بيانه وعلى الكلمات الطيبة املوجهة         أشكر):  باإلنكلـيزية  الكـلمة  (الرئـيس   
 .رغا السفري هايرتب، سعادة أملانياوفدممثل املتكلم الثاين هو . للرئاسة

 منصب  لتوليكم السيد الرئيس، أود أن أهنئكم       :)باإلنكليزية الكلمة) (أملانيا (رغا هايرتب السيد  
 تتناول، خالل جلسات عامة رمسية،      متعمقة أعـرب لكم عن تقديري ملبادرتكم بإجراء نقاشات          وأناسـة   الرئ

 . اجلديدةالقضايا الرئيسية املعروضة على مؤمتر نزع السالح، مبا فيها القضايا 

 تقديري واحترامي املهين والشخصي لزميلنا املوقر كريس         كي أعرب عن    أغتنم هذه الفرصة   أن أودكما   
 .  التمنياتبأمجل وألسرته لـه أتقدم الذي سيغادر مؤمتر نزع السالح اليوم، وأن اندرز،س

 ي اليت ألقاها أمام املؤمتر االستعراض     ةكلمال بوضوح يف    شددقد  وزيـر اخلارجية أوسكار فيشر      وكـان    
 ملعاهو هتيئة   يظل   أملانيا للدول األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية على أن هدف سياسة              السـابع 

 لعملية نزع السالح النووي، وهو اإلزالة      النهائي عام بشأن اهلدف     اتفاقومثة  . خـاٍل من هتديد األسلحة النووية     
 يف اهلدف يف الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية األوىل املكرسة لرتع السالح            وحدد ذلك .  لألسلحة النووية  التامة

 ونزع وأهداف عدم انتشار األسلحة النووية       مبادئ"رى يف الوثيقة املعنونة     وعّين بوضوح مرة أخ    ١٩٧٨عـام   
 الستعراض املعاهدة   النووية الـيت اعتمدها مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة            "السـالح الـنووي   

م انتشار  معاهدة عد يف  ألطراف  ل االستعراضي ويف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر      ،١٩٩٥ عام    املعقـود يف   ومتديدهـا 
 الذي  التعهد" عن   ة النووي لألسلحة الدول احلائزة    اً فيها الحق  أعلنت، اليت   ٢٠٠٠عام  يف  األسلحة النووية املعقود    

 املادة السادسة من    لتنفيذ خطوة عملية    ١٣ من   كجزء" لتخلص الكامل من ترسانتها النووية    با...  فيه   لـبس ال  
 . معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

 والغرب، احلرب الباردة، وهناية املواجهة بني الشرق        قد جاءت هناية   ف .فراغ هذه القرارات من     تأت ومل 
 نزع السالح النووي اليت تتجلى يف جمالا هذه الفرص اجلديدة الختاذ تدابري عملية ملموسة يف ميف طياهتوهي حتمل 

. بطرق عديدة تشعباً  أكثر  ألمن الدويل    حالة ا  أصبحت نفسه،   الوقتويف  . االلـتزامات الواردة يف تلك الوثائق     
 يولدها وأصبحت التهديدات اليت     اخلصوصعلى وجه     على الصعيد اإلقليمي   ،ل نشوب صراعات  ا احـتم  وازداد

 اليت شهدهتا السنوات التطوراتوولدت .  هبا أكثر وضوحاًاإلمداداستمرار انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل 
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 وعدم االمتثال اللتزامات عدم االنتشار املنصوص عليها يف         األسلحةاستمرار انتشار   املاضية شواغل متزايدة بشأن     
 حتت غطاء تطبقبرامج األسلحة النووية اليت  من  كما أن اخلطر احملتمل     .  النووية األسلحةمعـاهدة عـدم انتشار      

 . مسائل تبعث على بالغ القلقهي  نووية مدنية برامج

 النووية األسلحةة النووية حجر الزاوية للنظام العاملي لعدم انتشار       عدم انتشار األسلح   معـاهدة  وتظـل  
 وال ينبغي تناول شديد األمهية ومها جوانب ذات أولوية،كالمها ف. والدعامة األساسية ملواصلة نزع السالح النووي

 مشوالً من ألطراف انتشار األسلحة النووية هي أكثر املعاهدات املتعددة اعدمفمعاهدة . أحدمها على حساب اآلخر
وإضافة إىل . حيـث طابعهـا العاملي كما أن من املهم للغاية احلفاظ على صالحيتها وتكاملها من مجيع جوانبها              

ذلك، فإن مواصلة االنضمام العاملي للمعاهدة يؤدي إىل تعزيز نظام عدم انتشار األسلحة النووية ويسهم بالتايل يف 
 . لصعيدين اإلقليمي والدويلتقوية أواصر األمن واالستقرار على ا

 ألن أملانياوتأسف . ء الذي نشهده يف جمال نزع النووي ي التقدم البط  بسبب متزايداً   إحـباطاً  ونالحـظ  
  بدالًاإلحباط ذلكيف قد أسهم  ٢٠٠٥ لعام معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويةيف ألطراف لاملؤمتر االستعراضي 

 . ح النووي زخم جديد لعملية نزع السالإعطاء من

نب ا، إىل جتتزايد مبوجبه كميات األسلحة املزالةة إال باتباع هنج تام إزالة األسلحة النووية إزالة ميكن وال 
يف ألطراف  ل االستعراضي عملـية للتنفيذ املنتظم والتدرجيي للمادة السادسة اليت اعتمدها املؤمتر            خطـوة  ١٣ال    

مواصلة التقدم   و . عملية نزع السالح   ها مؤشراً ألداء   باعتبار ٢٠٠٠ معـاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام      
 .بال رجعة وعلى حنو ميكن التحقق منه أمر ال غىن عنه النوويامللموس حنو نزع السالح 

مفاوضات داخل مؤمتر نزع السالح تتناول معاهدة       إجراء   يف   نشرع وقبل كل شيء، أن      أوالً وعليـنا،  
 األورويب بشأن   لالحتاد من املوقف املشترك     ٣٦ر بالفقرة   ويف هذا السياق، أذكّ   . يةاالنشطار املواد   إنتاجوقـف   

جمدداً مؤمتر نزع ] تدعو"[، اليت ٢٠٠٥ لعام النوويةمعاهدة عدم انتشار األسلحة يف ألطراف لاملؤمتر االستعراضي 
 لألسلحة النووية أو االنشطاريةاج املواد معاهدة غري متييزية تطبق عاملياً حتظر إنتإىل وضع  فوراًاملبادرة إىل السالح 

 تقرير املنسق اخلاص    مراعاة دون شروط مسبقة، مع       والتعجيل بإبرامها  ،ة املتفجرة جهزة النووي األغريهـا مـن     
 جديداً هاماً لرتع السالح النووي وعدم انتشار األسلحة         تدبرياًوستشكل تلك املعاهدة    ". تضمنهاتوالوالية اليت   

 .  الدويلاألمن النهج املتعدد األطراف ودعامة أساسية لنظام  ساطعاً علىدليالًالنووية، 

األسلحة حجم   عملية نزع السالح النووي الشامل، جيب على مجيع األطراف أن ختفض             مـن  وكجـزء  
سألة  جدياً بشأن هذه املعاماًالً اوتشهد أملانيا جد. ال رجعة فيهاو غري االستراتيجية بصفة قابلة للتحقق      الـنووية 

 األورويب املشترك بشأن املؤمتر االستعراضي للمعاهدة االحتاد موقف أنكما . اختاذ خطوات عملية بشأهناإىل دعو ي
 إليه يف   ادعمتدرجاً  هنجاً  يف هذا اخلصوص     االحتاد األورويب    ويتخذ.  الغرض هذاالضوء على    يسلط   ٢٠٠٥لعام  

 . وىل للمؤمتر االستعراضي السابع أملانيا إىل اللجنة التحضريية األقدمتهاورقة عمل 

 املبادرات إعادة تأكيد  ما، مثل    إىل حد  تدابري بناء ثقة متواضعة      بدءاً باعتماد  ،تدرجي هنج   اتباع ويلـزم  
 واالحتاد الروسي، فضالً    األمريكية الواليات املتحدة    عن رئيسي  ١٩٩٢-١٩٩١ الصادرة يف فترة السنتني   النووية  
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ة من األسلحة النووية    فعلي النووية بشأن خمروناهتا ال    لألسلحةة  زالدول احلائ مجيع   بني   عن تبادل طوعي للمعلومات   
 .  محاية املعلومات السريةمراعاةغري االستراتيجية، مع 

قرب تاريخ ممكن أمهية     ذلك، يشكل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية يف أ           إىل وإضـافة  
 على املعاهدة ومل تصدق     بعدلذلك تدعو أملانيا مجيع الدول اليت مل توقع         . ال لتحقيق أي تقدم يف هذا اجمل      كـربى 

القيام بذلك دون إبطاء    إىل   بدء نفاذها مبكراً،     أجلعلـيها، وخباصة الدول املطلوب تصديقها على املعاهدة من          
 .قيد أو شرطودون 

 السالح نزعمسألة ر نزع السالح لتناول  دعماً كامالً إنشاء هيئة فرعية مالئمة يف إطار مؤمتأملانيا وتدعم 
 عدم انتشار األسلحة النووية     معاهدة دعت إليه الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي ألطراف         على حنو ما  النووي  

 ". للتداولأفكار " املعنونةوثيقةال عن فضالً ٥-رد يف املقترح ألفو، وكما ٢٠٠٠لعام 

 لعام  النووية ألطراف معاهدة عدم انتشار األسلحة       ي االستعراض  الوثيقة اخلتامية للمؤمتر   اتفقـت  كمـا  
 لألسلحة النووية للدول    احلائزة التأكـيدات األمنـية امللزمة قانوناً من جانب الدول اخلمس            أن" عـلى    ٢٠٠٠

 احلائزة لألسلحة النووية تعزز نظام عدم انتشار تلك         غري] معـاهدة عدم انتشار األسلحة النووية     [األطـراف يف    
 اللجنة  ١٩٩٨مارس  / مؤمتر نزع السالح يف آذار     إنشاء" إىل   ، إضافة إىل ذلك   ،الوثـيقة  وأشـارت    ."ألسـلحة ا

 األسلحة النووية أو    استعمال لوضع ترتيبات دولية فعالة لتأمني الدول غري احلائزة لألسلحة النووية من             املخصصة
ملوقف املشترك لالحتاد األورويب،    ة اليت تتضمن ا   الوثيق من ٣٨وعليه، ووفقاً للفقرة    ". هاالـتهديد باستعماهلا ضد   

، ٥- من املقترح املنقح ألف١ذلك الفقرة ب تقضي السالح كما نزعتدعـم أملانـيا أيضاً إنشاء جلنة خمصصة تابعة ملؤمتر           
 .CD/1693/Rev.1الوارد يف الوثيقة 

من شأنه أن مؤمتر نزع السالح  فيها ىالطريق املسدود اليت ترّداخلروج من أن على  أشدد أن أودختاماً و 
 . عملية نزع السالح النوويل قويازمخاً يعطي 

 الرقيقة املوجهة   الكلمات ممثل أملانيا على بيانه وعلى       أشكر):  باإلنكلـيزية  الكـلمة  (الرئـيس   
 . وفد اهلند، سعادة السفري برازاد ممثل هوالتايلاملتكلم . للرئاسة

السيد الرئيس أود أن أتقدم لكم بتهاين وفد بلدي         ): إلنكليزيةبا الكلمة) (اهلند ( برازاد السـيد   
 لكم دعمنا ونؤكدننا ُسعداء بأن نراكم تترأسون أعمالنا       إو.  توليكم رئاسة مؤمتر نزع السالح     مبناسـبة  ةاحلـار 
. يةهالل يف مالحظاتكم االست   ز كريس ساندر  للسفريكما نود أن نضم أصواتنا إىل التحية اليت وجهتموها          . الكامل

 .فنحن بالتأكيد سوف نفتقده يف جنيف مبا يتصف به من التزام وطاقة على العمل

الوحيد  التفاوضي   احملفل وأنتم تترأسون  والتحدي الذي يواجهكم     تتحملونه الذي   العبء ندركوحنـن    
سبب  ب ليس. ١٩٩٩ بأي عمل موضوعي منذ عام       يف الواقع  ينص يف جمال نزع السالح الذي مل        األطرافاملتعدد  

ـ  ضـعف  مؤمتر نزع  يف  أعضاء   ك  السابقون بل ألننا   السالح رؤساء مؤمتر نزع     ا بذهل يت أو ال  ا تبذلوهن يتد ال و اجله
ونود أن نؤكد لكم تعاون وفدنا البناء يف     .  اآلراء بشأن برنامج العمل    يف توافق   التوصل إىل السالح مل نتمكن من     

 .ر نزع السالحزق احلايل الذي يتردى فيه مؤمتأ من املللخروجالسعي 
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تشري إىل  العتالل الذي يشهده مؤمتر نزع السالح       اليت تشخص ا   التحليالت الراهنة  بعضن  فإولألسف،   
ويقول البعض إن األزمة املتعلقة بوثاقة صلة مؤمتر نزع         . أن املشـكلة تكمن يف سري العملية وليس يف السياسات         

ويعترب آخرون أن فائدة هذه     .  اليت قيل إهنا تعرقل املؤمتر ذاته      السالح تنبع جزئياً من اختالل إجراءات اختاذ القرار       
اهليـئة قد زالت وينبغي بالتايل حلها فوراً، وأنه بدالً من أن تكون هناك هيئة تفاوضية وحيدة متعددة األطراف،           

ة نتائج  وقد يكون هلذا التشخيص وهلذه املشور     . ينـبغي جمللس األمن أن ينشئ هيئات خمصصة لتناول مهام حمددة          
. ، انسحبت بعض البلدان من مؤمتر عصبة األمم املعين بتخفيض األسلحة واحلد منها            ١٩٣٣ففي عام   . مضـادة 

وكان ذلك إيذاناً بانسحاهبا من عصبة األمم ذاهتا، وبنهاية مؤمتر نزع السالح العاملي، بل كذلك اندالع احلرب                 
 .وم، فإن حل هيئتنا لن يبشر باخلري للسالم واألمن العاملينيورغم أن السياق التارخيي خمتلف الي. العاملية الثانية

 اهنيار األخالقيات املتعددة    اً على مؤشريعترب   اتفاق بشأن برنامج عمل مؤمتر نزع السالح         حتقيق عـدم و 
 يعترب انعكاساً جملرد     فإن األمر ال   ،وفضالً عن ذلك  .  نقص اإلرادة السياسية   أخصيعكس بصفة   كما  . األطـراف 

 أن الوقت   إنه يعد نتيجة لتقديرها     بل ،من جانب بعض األطراف األساسية يف مؤمتر نزع السالح        م اإلرادة   انعـدا 
مفاوضات أو مداوالت بشأن املسائل اليت يتضمنها جدول أعمال         يكن مناسباً أو أن املبادرة إىل إجراء        رمبـا مل    

املواقف الوطنية احملددة  ميكن محاية   والواقع أنه   .  األمنية الوطنية  ا مصاحله  قد ال يصب يف خدمة     السالحمؤمتر نزع   
هو  على ذلك والدليل.  الصاحل املشترك األعم من خالل املفاوضات اجلارية على أساس توافق اآلراء  ومواءمتها مع 

 املفتوح العضوية التابع للجمعية العامة يف    العاملإطار الفريق   يف  نيويورك  بالنجاح الذي حتقق قبل أقل من أسبوع        
 الدول من حتديد االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة          لتمكنيختـتام املفاوضات بشأن صك دويل       ا

 اخلفيفة ومن واألسلحة اليوم صك يتضمن معايري عاملية لوضع عالمات على مجيع األسلحة الصغرية ولدينا. اخلفيفة
 مبدأ التوافق يف اآلراء ومل يعق عملية ساعدلقد و. عةالتعاون الدويل يف جمال تعقب األسلحة غري املشروحتقيق أجل 

 حيول دون حتقيق ذلك يف املفاوضات اجلارية داخل مؤمتر نزع           ماوليس مثة   . الوصـول إىل اتفـاق بشأن الصك      
 . السالح

 إىل حسن   الدعوة مهمتنا، إىل جانب     فإنعمل مثمر،   ل هذه اهليئة    إجناز عدم   من التذمر املتزايد    إىل ونظراً 
 عمل ملؤمتر نزع السالح برنامجتوليد أفكار ميكن أن تقنع الدول األعضاء بوضع تظل تكمن يف دارة واحلكمة، اإل

ويف هذا السياق احملدد .  لتوقعات اجملتمع الدويلويستجيبتتجـلى فـيه شواغل وأولويات مجيع الدول األعضاء    
 بشأن برنامج اآلراءأداة لبلوغ توافق يف  يشكل   وال زلنا نؤمن أن املقترح ميكن أن      . ٥-تدعـم اهلند املقترح ألف    
 .عمل مؤمتر نزع السالح

اليت  األساسية املسائل  عنحدثتالوفود بالالدعوة اليت وجهتموها إىل  وفد بلدي الكلمة رداً على تناولوي 
وضات داخل هذه مفاستهالل اب قُدماً السري جدول أعمالنا، أمالً يف أن تولد التدخالت أفكاراً عن كيفية يتضمنها

 متاماًمواقفنا الوطنية معروفة    إذ إن   ،  ستظل مناقشاتنا عدمية اجلدوى   ،  وخبالف ذلك . اهليئة بشأن املسائل األساسية   
ليس بأي حال بديالً عن     ث عن ذات املسائل وإلقاء بيانات عامة بشأهنا         التحدو. فياًا تعبرياً و  عنهاوجرى التعبري   

 .نا األساسي الذي يظل هدفاعتماد برنامج عمل

رؤيته وقد قال جواهر الل هنرو أول رئيس للوزراء يف اهلند أمام اجلمعية التأسيسية يف يوم ما وهو يعرض  
 ألحد، الكثري غري أن ذلك ال يعين واحلرية، إننا ندافع عن السلم يسعدنا أن نقول: " للهند احلرةاخلارجيةللسياسة 
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لقول نفس ن كل بلد مستعد ألذاته معىن ليس لـه يف حد  التأكيد هذا مثل وأوضح، أن". باستثناء أمل واهنرمبا 
 األمم مجيع أعضاء مؤمتر نزع السالح، بل مجيع أعضاء منظمة           ويوافق.  يعنيه  ال و كان يعنيه أ   سـواء ،  الشـيء 

اخلتامية  الواردة يف الوثيقة     السالح جمموعة من األهداف لتأمني السلم واألمن ونزع         علىاملتحدة، بتوافق اآلراء،    
وتشكل تلك األهداف   . ١٩٧٨ نزع السالح املعقودة يف عام       بشأنللـدورة االسـتثنائية األوىل للجمعية العامة        

ويتوقف اختبار التزامنا بالسلم واألمن ونزع السالح على        .  ملؤمتر نزع السالح   الرئيسيأساسـاً جدول األعمال     
تعبري ال ستكون مجيع أشكال االجتاه، يف ذلك كون حترود. الضطالع مبفاوضات لتحقيق تلك األهدافل استعدادنا

 . جمرد حديث فارغاآلمال الواهية عن 

لدورة االستثنائية األوىل املكرسة لرتع السالح بأن األسلحة        الصادرة عن ا   اخلتامية الوثـيقة    واعترفـت  
ة  األولوينووية وملنع حرب  لتدابري الفعلية لرتع السالح النووي    ل أكرب خطر على اإلنسانية وأن       تشـكِّل الـنووية   
ويكفينا ذكرها . الفرضيةغالطة هذه م لن نستفيد من فإننا عاماً، عندما انتهت احلرب الباردة، ٢٧وبعد . القصوى

 يعترب قدمي    أن مفهوم التدمري املضمون لدى األطراف اليوم       حملفل العديد من الزمالء يف هذا ا      أقروقد  . وبياهنا جمدداً 
أنه لن  ، ب ١٩٨٣ لألمم املتحدة يف عام      العامةن أمام اجلمعية    ا الرئيس رجي  قولن كحكمة تقليدية    وُيقبل اآل . العهد

 . خوضهاجيب نووية وبالتايل ال حربفائز يف مطلقاً أي يكون هناك 

 السفري  بيان غري الرمسية بشأن نزع السالح النووي اليت دارت خالل العام املاضي، ويف              املناقشـات  ويف 
ار هتديد سباق التسلح النووي س احنبشأن وقت سابق من هذا اليوم، استمعنا إىل تقييمات متفائلة سكوتنيكوف يف

  بقدر كبري ما لديهما من ترسانات استراتيجية       دانفقد خفَّض البلَ  . الروسيالثنائي بني الواليات املتحدة واالحتاد      
 على وجيب. إجراء ختفيضات إضافية جذرية احتمالونرحب ب.  وترشيد أسلحتهما النوويةاملخزونبتحسني إدارة 

 وذلك بتخليص العامل متاماً من      املنطقية،هـذه العملية الثنائية، وقد شهدت انطالقاً جيداً، أن تستمر حىت هنايتها             
 . السالح النووينزع  لتنفيذاألسلحة النووية، من خالل برنامج زمين

 اليت البياناتأن برنامج العمل، والذي ورد بوضوح يف  بش٢١ تأييداً كامالً موقف جمموعة ال  اهلند وتؤيد 
 ٢٠٠٥مارس / آذار ١٥ املعقودة يف    السالحنائلة جرب يف اجللسة العامة ملؤمتر نزع        السيدة  أدلـت هبا سفرية مصر      

 مقترحها بشأن نزع  جمددا٢١ً أيضاً عن تأكيد جمموعة ال  السفرية  السيدةوأعربت. وعلى لسان السفري ييمر اليوم
 .CD/1570 الواردة يف الوثيقة بصيغتهلسالح النووي ا

 الفكرة  زمين للتنفيذ  لألسلحة النووية يف إطار      تامة برنامج مرحلي من أجل اإلزالة ال      تنفيذ فكرةكانت  و 
 خالل الدورة االستثنائية الثالثة ١٩٨٨ عام يفالرئيسية خلطة العمل اليت أعلن عنها رئيس الوزراء راجيف غاندي           

يكية تلعمل إزالة األسلحة النووية من مجيع الفئات التك       ا خطة   وتضمنت.  العامة املخصصة لرتع السالح    للجمعية
 فضالً  النوويةومشلت يف إطار نزع السالح النووي مجيع الدول احلائزة لألسلحة           . واالستراتيجيةواملتوسطة املدى   

 النظريات اليت قام    إلغاء مبا يف ذلك     مناسبة ةتبعيكما نصت اخلطة على تدابري      . عن الدول ذات القدرات النووية    
كما تضمنت اخلطة .  بنظريات جديدة أساسها نبذ العنف والتعاونعنهاعليها سباق السالح النووي واالستعاضة   

ثيق الصلة لخطة واألساسي لملبدأ ال يزال او.  نظاماً عاملياً خالياً من األسلحة النووية    تنظم أن ميكن   ومبادئمعايري  
 .اليومعنا بواق
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. النوويائزة لألسلحة النووية، مسؤوليتها احملددة جتاه نزع السالح         احلدول  من ال  بصفتها   اهلند، وتدرك 
 من الردع   ينبين على أدىن قدر   التنبؤ، و القدرة على   ويقـوم موقفنا األمين الدفاعي على املسؤولية وضبط النفس و         

أو االستخدام االستباقي هلا األسلحة النووية أو استخدام ىل  نظريات املبادرة إ  ويستبعدالـذي حيظـى باملصداقية      
وقد واصلنا الدعوة إىل اعتماد صكوك دولية       .  لتلك األسلحة  ة غري احلائز  الدول األسلحة النووية ضد     اسـتخدام 

ل  املقدمة للدو  التأكيدات تلك االلتزامات، وكذلك للتفاوض بشأن صك ملزم قانوناً يتناول           شمل لت قانوناًملزمة  
من أجل   وحمدد زمنياً للتنفيذ      برنامج مرحلي  بشأنتفاق  الوحىت نتوصل إىل ذلك ا    . غري احلائزة لألسلحة النووية   

  واالنتشار النووي  ووية طريقة إلزالة خماطر كل من احلرب الن       أفضل يشكل قطعاً     وهو ما  إزالـة األسلحة النووية   
ب األسلحة  ر بوقف جتا  على التزامنا وسنظل  . ة النووية معاهدة حلظر استخدام األسلح   نؤيد   مؤقت، كتدبري   فإننا،
 غري متييزية وفعالة    االنشطارية واحد واملشاركة يف املفاوضات املتعلقة مبعاهدة وقف إنتاج املواد           طرف من   النووية

 . نزع السالح النووي كامالًهبدفوبإجياز، يظل التزام اهلند . وقابلة للتحقق دولياً

. الشامل إمكانية وجود صلة بني اإلرهاب وأسلحة الدمار         إزاءغل اجملتمع الدويل     شوا وحنن نشاطر أيضاً   
 غري التابعة   الكيانات "امللطفة العبارة   هم تغطي الذين أن تقع تلك األسلحة يف أيدي اإلرهابيني،         يفومثـة خطـر     

هاب، والقضاء على   كافحة اإلر مب ما يتعلق  ومساءلتها في  الدولةونشـدد يف هذا الصدد على مسؤولية        ". للدولـة 
 .سجلنا يف منع انتشار السلع والتكنولوجيات احلساسة رائعاًال يزال و. انتشارههياكله األساسية الداعمة ومنع 

 اجلهود  يف للنهج املتعدد األطراف     بقوة هيئة تفاوضية متعددة الثقافات، نظل من املؤيدين         يف وكأعضـاء  
 بشأهنا يف إطار متعدد واملتفاوض الصكوك القائمة على القانون وتشكل. املـبذولة مـن أجل نزع السالح عاملياً      

 وحتديدرتع السالح   املسائل املتعلقة ب   أفضل أداة لتناول     التمييزيةاألطـراف وامللزمة قانوناً والقابلة للتحقق وغري        
 .  األطرافإطار متعدديلزم معاجلتها ضمن  عاملية قضية  فهيالنوويةاإلزالة التامة لألسلحة أما . األسلحة

للجنة املمنوحة  التفاوض  والية   لربنامج عمل مؤمتر نزع السالح بوالية تقل عن          ٥- ألف املقترحيقضي  و 
 باملبادرة فوراً إىل التزامنابأي حال من األحوال لن يقلص  ٥-وقبولنا ملقترح ألف.  لرتع السالح النوويخصصةامل

حىت املرونة  بناءة تنطوي على    روح  ب ٥- ألف املقترحلنا   قب ولقد. مفاوضات تتناول نزع السالح النووي    إجـراء   
 العامة اجللساتوسيقيَّم جناح هذه .  برنامج عمل ميكِّنه من الشروع يف املفاوضاتاعتمادؤمتر نزع السالح مل يتسىن
 . احلد دون ذلكيكونولن خيدم أغراضنا أي مقترح .  على أساس بدء تلك املفاوضات من عدمههاأو فشل

الرقيقة املوجهة إىل   كلمات  وعلى ال على بيانه   أشكر ممثل اهلند    ):  باإلنكليزية الكلمة (الرئـيس   
 .املتحدث التايل هو ممثل جنوب أفريقيا، سعادة السفري متشايل. الرئاسة

سيدي الرئيس، دعومتونا يف األسبوع املاضي لنعرض ): الكلمة بالفرنسية) (فرنسا (السيد ريفاسو  
وحتدثنا عن قضايا جديدة يوم اخلميس، أما اليوم فإنين أغتنم الدعوة           . امة يف جدول أعمالنا   آراءنـا بشأن بنود ه    

وجيب أن أشري، يف البداية، إىل أن النهج الفرنسي ينسجم مع املوقف األورويب           . ألحتدث عن نزع السالح النووي    
ضي ألطراف معاهدة عدم انتشار     املؤمتر االستعرا   املشـترك الذي وافقت عليه الدول اخلمس والعشرون ألغراض          

وقدمت الرئاسة اهلولندية، بصفتها رئيسة االحتاد األورويب، هذه الوثيقة اليت تلزم دولنا اخلمس             .   األسلحة النووية 
وإنين سأمتنع عن تكرار مجيع     . والعشـرين أمام هذا احملفل قبل أسبوعني وهي اآلن وثيقة رمسية من وثائق املؤمتر             
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وسأكتفي بالتأكيد على أن فرنسا، شأهنا شأن شركائنا، ترى أن استئناف املؤمتر            . ة بالتفصيل اجلوانب ذات الصل  
للعمـل املوضـوعي يكتسي أمهية خاصة يف ضوء املفاوضات بشأن معاهدة حتظر إنتاج املواد االنشطارية بغرض                 

 .وع املقبلوسنعود إىل هذا األمر مبزيد من التفصيل يف األسب. استخدامها يف األسلحة النووية

معاهدة عدم انتشار   أكد االحتاد األورويب يف املؤمتر االستعراضي السابع على ضرورة احملافظة على كلية              
 وتعزيز تنفيذها والسعي إىل حتقيق مشاركة عاملية فيها، وبصورة أخص، على وضع عدد من               األسـلحة الـنووية   

ومتاشياً مع هذا النهج، أكدت . ضوع نزع السالح النووياالعتبارات اهلامة بالنسبة لعملنا هنا، ال سيما بشأن مو
وقد برهنت بالدي . فرنسا من جديد مبناسبة املؤمتر االستعراضي على التزاماهتا يف إطار نزع السالح العام والكامل

وتسترشد فرنسا على اخلصوص، عند الوفاء هبذه       . عـلى أهنـا حتترم التزاماهتا مبوجب املادة السادسة حبسن نية          
االلتزامات عمليا، بربنامج العمل الذي اعتمدناه عندما مددنا العمل مبعاهدة عدم االنتشار إىل أجل غري مسمى يف 

إبرام معاهدة احلظر الشامل    : وامسحـوا يل أن أذكـركم باحملاور الثالثة الواردة يف هذا الربنامج           . ١٩٩٥عـام   
اهدة حتظر إنتاج املواد االنشطارية بغرض صنع أسلحة        للتجارب النووية ودخوهلا حيز النفاذ؛ والتفاوض بشأن مع       

نوويـة؛ والتصميم على املضي قدما بشكل منهجي وتدرجيي بغية احلد من األسلحة النووية عموما والعمل على                 
 .حتقيق نزع السالح العام والكامل

. جارب النووية وقـد قرر بلدي االمتناع عن القيام بتجارب نووية وانضم إىل معاهدة احلظر الشامل للت               
وحىت قبل أن تدخل هذه املعاهدة حيز النفاذ، كانت فرنسا قد قررت بالفعل التصرف وفقا ألحكامها وفككت                 

فلم . وبلدي هو الوحيد الذي أقدم على ذلك من بني القوى النووية   . مركـز التجارب التابع هلا يف احمليط اهلادي       
كما إهنا تؤيد بشدة العمل التحضريي لدخول       .  نووية فيها  تعـد لدى فرنسا أية مرافق ميكنها إجراء انفجارات        

. ويشارك بلدي مباشرة يف إنشاء نظام حتقق خاص باملعاهدة        . معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ      
 .غري أننا نالحظ أن معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية مل تدخل بعد حيز النفاذ ونأسف جدا لذلك

فهي، من جهة، متلك . ت فرنسا بأقصى ما تستطيع يف احلد من األسلحة النووية على العموم    وقـد سامه   
تلـك األسلحة وكانت دائما يف حوزهتا من أجل تأمني قوهتا الردعية اليت تعد ركنا أساسيا من أركان أمننا على               

قدار الثلثني منذ عام    ومن جهة أخرى، قلصت فرنسا عدد أنظمة النقل لديها مب         . أسـاس منطـق االكتفاء فقط    
مسامهة فرنسا يف مكافحة االنتشار وحتديد "ويتناول هذه املسائل كتيُب معلومات باللغة الفرنسية بعنوان . ١٩٨٥

 .وهو متاح للوفود واألفراد من عامة اجلمهور الذين يرغبون يف معرفة املزيد عن هذا األمر" األسلحة ونزع السالح

تنفيذ عمليات تقليص عاملية للترسانات النووية، وخنص بالذكر منها اليوم          ويدعم بلدي مواصلة اجلهود ل     
العملية اليت شرعت فيها الواليات املتحدة وروسيا اللتان متلكان أسلحة نووية ال تعادل بأية حال ما متلكه الدول                  

ن نعتزم،  وحن. كما تشارك فرنسا يف أنشطة بعينها خارج حدودها       .األخـرى احلائـزة عـلى األسـلحة النووية        
باخلصوص، تقدمي مسامهة فنية ومالية لربنامج القضاء على البلوتونيوم العسكري الروسي املصرَّح بكونه فائضا عن 
احلاجة الدفاعية يف روسيا كجزء من اتفاق جيري التفاوض بشأنه حاليا من قبل اجملموعة املتعددة األطراف املعنية                 

 .بتدمري البلوتونيوم
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 املاضيني، كانت دول أطراف عديدة قد تعهدت مبوجب مقتضيات معاهدة عدم            وعـلى مدى العقدين    
االنتشـار بالتخلي عن األسلحة النووية وانضمت إىل املعاهدة بصفتها دوال غري حائزة لألسلحة النووية، لكنها                

ال عمليات  ولو. انتهكـت التزاماهتا وطورت برامج نووية سرية وقدمت بيانات زائفة يف املؤمترات االستعراضية            
الكشف األخرية ولوال إصرارنا مجيعا على توطيد نظام عدم االنتشار النووي لتمادت تلك الدول، والشبكات اليت 

 .ساعدهتا، يف أفعاهلا

فاألزمات املتعلقة  . وال تـزداد فرنسا إال إصرارا على مواصلة تنفيذ مجيع أحكام معاهدة عدم االنتشار              
ريا لألمن الدويل وهلذا السبب فإننا حنث مؤمتر نزع السالح على أن يلعب دوره      باالنتشـار الـيوم متثل حتديا كب      

وإن بلدي ليدرك متام اإلدراك مسؤوليته      . كامال يف حتقيق نزع السالح العام والكامل مبا يف ذلك السالح النووي           
عاتقها التزامات يف هذا وقد أخذت فرنسا على    . كدولة حائزة لألسلحة النووية والتزاماته مبوجب املادة السادسة       

الصدد ووفت هبا وهي تعيد التأكيد بالنسبة للمستقبل على تصميمها على مواصلة املسامهة يف نزع السالح النووي 
 . ويف نزع السالح العام والكامل

قررنا يف املؤمتر االستعراضي السابع ملعاهدة عدم انتشار        . وامسحوا لنا بأن نلتفت اآلن إىل برنامج عملنا        
األسـلحة الـنووية أنه ينبغي أن تستمر عملية استعراض املعاهدة، اليت جيب أن يساهم فيها مؤمتر نزع السالح                   

ومن وجهة النظر هذه، علينا أن نشري       . مسامهة كاملة، يف ضوء مقررات وقرارات املؤمترات االستعراضية السابقة        
ع السالح النووي من أجل حتديد املواضيع اليت حان         إىل أن مؤمترنا مكلف، اليوم كما البارحة، بوالية مناقشة نز         

وقف إنتاج  "ومتت هذه العملية يف أغلبها ألن أحد املواضيع، ذاك املتعلق ب              . وقـت التفاوض بشأهنا نتيجة لذلك     
، والذي سنعود إليه يف األسبوع املقبل، كان قد ُعدَّ من باب األولوية قبل عشر سنوات خاصة                 "املواد االنشطارية 

بيد أن معاهدة وقف إنتاج املواد      . ١٩٩٥وحنن ملتزمون مبقررات عام     . ١٩٩٥ عام   ٢ صدور املقرر رقم     مـنذ 
االنشطارية ألغراض صناعة املتفجرات النووية ال متثل والية املناقشة والتفكري العامة املسندة إىل املؤمتر كاملةً كما            

ا، مثل الربازيل، سعيد لكون هذا النقاش غنياً ومثرياً         يتضـح، على سبيل املثال، من النقاش الذي جنريه اليوم وأن          
 .لالهتمام

وقد الحظنا، وفقا هلذا النهج، األفكار اليت طرحتها هولندا، بصفتها رئيسة االحتاد األورويب، بشأن مسألة  
ثناء مدة كما الحظنا القراءة اليت قامت هبا نيوزيلندا أ  ". وقف إنتاج املواد االنشطارية   "نـزع السـالح النووي و     

وإننا نعتقد أنه من مصلحتنا مجيعا أن نواصل هذه املناقشات بغية إيضاح وتنقيح هذه القضايا األساسية                . واليتها
وفرنسا على استعداد اآلن ألن تساهم بشكل       . بنية حسنة قصد تسهيل التوصل إىل اتفاق عام على برنامج عمل          

 .ملوحد الذي أقررناه يف املؤمتر السابعبناء يف هذا العمل مبا يتفق مع املوقف األورويب ا

وقبل أن أختم، أود أن أعرب عن مدى حزين ملغادرة السفري ساندرز، سفري هولندا، الذي كانت لنا معه                   
. أود أن أمتىن لـه حظا سعيدا     . مناقشات عديدة والذي خاض معارك كثرية لتحقيق قدر أكرب من األمن الدويل           

ا األمر أكثر أمهية، أن أعرب عن احلزن الذي اعتراين عندما علمت أننا سنفقد يف               لكـنين أود أيضا، ورمبا كان هذ      
ولسوء احلظ، لن أكون هنا األسبوع املقبل كي أودعه . األسبوع املقبل أيضا السفري فولكر هاينسبريغ، سفري أملانيا

ان يل خري معني وكثريا ما      لقد كان دائما جاري يف هذا احملفل وك       . ولكنين أود أن أقول لـه وداعا وأن أشكره       
 .وقد قوى يف هذا احملفل أيضا الوشائج اليت تربط بني فرنسا وأملانيا. وافاين مبالحظاته النرية واملخلصة
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أشكر ممثل فرنسا على بيانه وعلى الكلمات اللطيفة اليت وجهها          : ) باإلنكليزية الكلمة( الرئيس  
 .سيلو فايل فونروج، ممثل األرجنتنيوسيتناول الكلمة اآلن السيد مار. إىل الرئاسة

سيدي الرئيس، امسحوا يل يف هذا ): الكلمة باإلسبانية) (األرجنتني (السيد مارسيلو فايل فونروج  
البـيان األول، يف تصريح وفدنا هذا، أن أهنئكم على تويل الرئاسة وأن أؤكد لكم أننا سنساعدكم على التقدم                   

 .شأن هذه الصكوك املتعلقة باحلد من األسلحة وبرتع السالحباجتاه العمل املثمر يف التفاوض ب

وهي مل تتخل أبدا عن األسلحة      . مـنذ مخسني عاما ونيف، ومجهورية األرجنتني تستخدم الطاقة النووية          
وهي هبذا ال تساهم يف استقرار املنطقة والنصف . النووية ألنه مل يكن بنيتها قط أن متتلك هذه األسلحة أو تطورها

وانسجاما مع هذه التجربة، تؤيد األرجنتني . نويب من الكرة األرضية فحسب بل تساهم يف االستقرار العام أيضاًاجل
نزع السالح النووي نزعا عاما وكامال وتتمسك بالرأي القائل إن جعل الصكوك القانونية املتعلقة بعدم االنتشار                

 حتقيقه يف العقد األول من القرن احلادي والعشرين         ونزع السالح صكوكا عاملية ينبغي أن يكون اهلدف الواجب        
 .فهذا وحده هو السبيل إىل وضع أسس األمن بضمانات متبادلة بوصفه غاية أساسية

ومن بني هذه   . هـناك سلسـلة من اخلطوات العملية لبذل جهود منهجية وتدرجيية لتحقيق هذا اهلدف              
دخول معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ        اخلطوات إطالق نداءات للتوقيع والتصديق الضرورين ل      

ويف هذا السياق،   . عـلى وجه السرعة والبدء الفوري يف املفاوضات بشأن معاهدة حتظر إنتاج املواد االنشطارية             
تشـعر األرجنتني بالقلق لكون معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية مل تلق التصديق، بعد مرور تسع سنوات                 

تمادها، إال من حنو اثين عشر بلدا من جمموع األربعة وأربعني بلدا الذين يكون تصديقهم ضروريا لدخول         على اع 
وهلذا السبب، حنض مجيع تلك الدول اليت مل تصدق عليها بعد على اختاذ اخلطوات الضرورية . املعاهدة حيز التنفيذ

من املهم على وجه اخلصوص بالنسبة للبلدان       كما أنه   . يف أقرب وقت ممكن لضمان اتصاف هذا الصك بالعاملية        
وإننا، . احلائزة لألسلحة النووية أن تتعهد بعدم املضي يف تطوير تلك األسلحة عرب مواصلة جتارب األسلحة النووية

ونأسف أسفا . واحلالـة هذه، نعيد التأكيد على ضرورة اإلبقاء على الوقف االختياري لتجارب األسلحة النووية           
ومن شأن هذه السياسات أن تلحق      . ة مذاهب أمنية جديدة ال تستبعد استخدام األسلحة النووية        شـديدا لصياغ  

 .الضرر بفعالية عدم االنتشار األفقي

ومـن املـربك أن مؤمتر نزع السالح، رغم كونه احملفل املتعدد األطراف الوحيد للتفاوض بشأن نزع                  
إنتاج املواد االنشطارية ومل ينشئ هيئة فرعية مناسبة تسَند         السالح، مل يشرع بعد يف التفاوض بشأن معاهدة ملنع          

وسيكون إنشاء هذه اهليئة . إليها والية معاجلة مشكلة نزع السالح النووي بسبب تعذر االتفاق على برنامج عمل
 .نتشارالفرعية املكلفة برتع السالح النووي تقدما يف اجلهود املبذولة إلنفاذ املادة السادسة من معاهدة عدم اال

ومـع أننا حنبذ حدوث تقدم يف نزع السالح النووي ضمن إطار حمافل نزع السالح ذات الصلة، فإننا                   
ونأمل أن تبذل . نرحب بأي تقدم حيصل يف تقليص الترسانات مبا يف ذلك التقدم الذي حيدث على الصعيد الثنائي

ى التدابري املؤقتة اليت اعُتمدت يف انتظار القضاء جهود أكرب وأن ُيطلَع اجملتمع الدويل على أية خطوات جديدة وعل
وترفض األرجنتني التحجج بأن إحراز التقدم يف جمال نزع السالح النووي           . عـلى الترسانات النووية قضاء تاما     

وبالتايل، فإن األرجنتني تأمل، مثلما سبق أن صرحت طيلة األعوام          . رهن بإحراز تقدم يف جمال األسلحة التقليدية      
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ضية ويف مجيع احملافل املختصة، أن تعقد البلدان احلائزة لألسلحة النووية مفاوضات حبسن نية تعكس التزاما ال                 املا
مـراء فيه بأهداف نزع السالح النووي وهي أهداف ال سبيل إىل حتقيقها كلها إال بالقضاء التام على األسلحة                   

 .النووية

يضا إىل قافلة مودعي السفري ساندرز مع التعبري عن    ويف اخلـتام، نـود أنـا وهذا الوفد أن ننضم حنن أ             
 .احترامنا وتقديرنا الكبري له ونتمىن له النجاح يف عمله املقبل

أشكر ممثل األرجنتني على بيانه وعلى الكلمات الطيبة اليت وجهها : ) باإلنكليزيةالكلمة( الرئيس  
 .رية كورياويتناول الكلمة اآلن السفري بارك، ممثل مجهو. إىل الرئاسة

سيدي الرئيس، أود يف البداية أن أهنئكم على        : ) باإلنكليزية الكلمة() ممثل كوريا  (السيد بارك   
وآمل أن جند،   . تولـيكم مهمـة رئاسـة مؤمتر نزع السالح وهي مهمة جليلة وعسرية يف هذه املرحلة احلرجة                

 .بقيادتكم، سبال للخروج من املأزق احلايل

ضايا األربع الرئيسية أتت يف أواهنا وهي مفيدة ألن تلك القضايا ينبغي أن تعاجل    إن دعوتكـم ملناقشة الق     
بطـريقة أو بأخرى من قبل اجملتمع الدويل، مبا فيه مؤمتر نزع السالح، من أجل جماهبة التحديات اجلديدة املتعلقة                   

تعراضي السابع ملعاهدة عدم    ويصح هذا باخلصوص يف أعقاب املؤمتر االس      . باالنتشـار الـيت تواجهنا جماهبة فعالة      
وبالنظر إىل الطبيعة املعقدة ملسألة نزع      . االنتشـار الـذي أخفق يف اعتماد اتفاق هنائي بشأن املسائل املوضوعية           

السالح النووي وبعد التأمل يف واقع السياسة الدولية، يبدو أن أكثر النهج عملية لتحقيق التقدم يتمثل يف السعي                  
غري أنين أتفق متاما مع السفري اإليطايل . فرة من التدابري األحادية والثنائية واإلقليمية والدوليةإىل اختاذ جمموعة متضا

الـذي مل جيانـب الصواب حني قال إن الكرة اآلن يف ملعب مؤمتر نزع السالح عقب انتهاء مؤمتر معاهدة عدم    
مبكرة للتوصل إىل أية صيغة بناءة تعيد ويف هذا الصدد، فإن وفدنا على استعداد للشروع يف مفاوضات . االنتشار

وباخلصوص، نظرا الختالف آراء الدول األعضاء فيه بشأن برنامج العمل، فإننا           . مؤمتـر نزع السالح إىل العمل     
 .نرى أن مبادرة السفري ساندرز أساس واقعي جدا الستئناف العمل املوضوعي يف هذه املرحلة

املعنية برتع السالح النووي اليت اقترحت مبادرتان أساسيتان        وجتـدر اإلشـارة إىل أن اللجنة املختصة          
وبالتايل، فإن أهم وظيفة تقوم هبا اللجنة املختصة املعنية برتع السالح النووي            . إنشـاَءها ستقتصر على املناقشة    

 يتضمنه ستتلخص يف تبادل املعلومات واآلراء بشأن اخلطوات العملية لبذل جهود تدرجيية بغية حتقيق اهلدف الذي
ونود، يف هذا الشأن وكتدبري مؤقت قبل أن يتم االتفاق على برنامج .  يف جدول أعمال مؤمتر نزع السالح١البند 

عمـل، أن ننتـبه إىل أفكـار عملـية من قبيل عقد جلسات يف مؤمتر نزع السالح تتناول سواء مذاهب األمن                  
زة لألسلحة النووية أو دعوة األطراف املعنية باملبادرات        االسـتراتيجي أو السياسة النووية اليت تتبعها الدول احلائ        

 .الثالثية إلطالع بعضها البعض على وضعها احلايل وعلى خططها املستقبلية

ونالحظ أنه قد مت التقيد بالتزامات هامة تتعلق برتع السالح النووي يف خمتلف احملافل املتعددة األطراف                 
ويعتقد وفدي أنه . دة واملؤمتر االستعراضي ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النوويةمن بينها اجلمعية العامة لألمم املتح

جيـب حتقيق املزيد من التقدم يف هذا اجملال مع بذل كل جهد ممكن لتنفيذ االلتزامات السابقة اليت أخذهتا الدول                    
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وسنتتبع باستمرار أيضاً   . هااحلائزة لألسلحة النووية على عاتقها بصورة شفافة وقابلة للتحقق منها وال رجعة في            
الترتيـبات الثنائية والثالثية واملتعددة األطراف للتصرف يف الفائض من املواد، كاالتفاق بشأن احلد التعاوين من                

 .التهديد واملبادرات الثالثية وبرامج الشراكة العاملية يف إطار مؤمتر قمة الثماين

ارب النووية، فإن وفدي يكرر أنه جيب أن تدخل         أمـا فـيما خيص مسألة معاهدة احلظر الشامل للتج          
معاهدة احلظر الشامل حيز النفاذ دون تأخري وأنه ينبغي متديد الوقف املؤقت لتجارب التفجريات النووية يف انتظار 

وإننا نرحب مببادرة اململكة املتحدة ضمن عملية استعراض معاهدة عدم االنتشار . دخول تلك املعاهدة حيز النفاذ
وحنث الدول  . مي البحث الذي أجنزته يف جوانب خمتلفة تتعلق بالتحقق من الرؤوس احلربية النووية املفككة             لـتقد 

األعضـاء أيضاً على التعمق أكثر فيها حىت يتسىن للبلدان األعضاء يف مؤمتر نزع السالح أن تسرع يف االستعداد                   
 .ملناقشة املسائل املطروحة

حسني لغة برنامج العمل وإمنا تنقصنا اإلرادة السياسية لتحقيق تقدم يف           وليس اإلبداع ما ينقصنا اآلن لت      
آمل أن نتمكن من تركيز حصافتنا اجلماعية حىت ينضم مجيع الفاعلني إلينا فنعيد بذلك              . الوضـع األمـين املتغري    

 .النشاط إىل مؤمتر نزع السالح

بيانه وعلى الكلمات الطيبة اليت     أشكر ممثل مجهورية كوريا على      : ) باإلنكليزية الكلمة( الرئيس  
 .ويتناول الكلمة اآلن السيد خليف، ممثل اجلزائر. وجهها إىل الرئاسة

سيدي الرئيس، مبا أن هذه هي املرة األوىل اليت أتناول فيها الكلمة            ): ممثل اجلزائر  (السيد خليف   
 وفدي يعتزم التعاون مع الدول      حتـت رئاسـتكم، أود أن أهنئكم على توليكم رئاسة املؤمتر وأن أؤكد لكم أن              

كما أغتنم هذه الفرصة للتعبري عن شكري وتقديري        . األعضـاء األخرى يف اجلهود املبذولة لتجديد نشاط عملنا        
اخلالصـني لسـلفكم، معايل سفري نيجرييا، على جهوده كرئيس ملؤمتر نزع السالح وأود أن أنضم إىل املتكلمني          

 . ملعاليه ولسفري هولنداالسابقني يف تقدمي أطيب التمنيات

يف البداية، أود أن أنضم إىل البيان الذي قدمته سعادة سفرية مصر باسم اجملموعة العربية والدول العربية،          
 .٢١األعضاء واملراقبني، وإىل بيان سفري إثيوبيا باسم جمموعة ال  

 فحسب بل يهدد بقاء البشرية      إن استمرار وجود األسلحة النووية ال ميثل هتديدا للسلم واألمن الدوليني           
لذا فإن القضاء على األسلحة النووية ينبغي أن يأيت على رأس أولوياتنا وينبغي أن جند لـه حال هنائيا . كلها أيضاً

 .من خالل احملافل املتعددة األطراف يف األمم املتحدة، وال سيما مؤمتر نزع السالح

وهي تدرك اخلطر الشديد الذي متثله هذه       . ا الستني تتأهـب األمـم املتحدة لالحتفال بذكرى تأسيسه        
وهلذا السبب، ظلت األمم املتحدة دائما مصرَّة . األسلحة وكون وجودها يتعارض متاما مع أهداف وغايات امليثاق

وليس من قبيل الصدفة أن أفردت املنظمة أول قراراهتا يف أول جلسة . أميا إصرار على القضاء على األسلحة النووية
دهتا هلذه املشكلة، فأنشأت مبوجبه جلنة لدراسة املشاكل النامجة عن اكتشاف الطاقة الذرية وتقدمي توصيات إىل عق

 .جملس األمن بشأن القضاء على األسلحة النووية ومجيع أسلحة الدمار الشامل
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ك األسلحة ، فما بالك هبا اليوم وقد صارت تل١٩٤٦وإذا كانت أخطار األسلحة النووية مدَركة يف عام  
أكـثر هتديدا؟ إننا نعيش يف بيئة شديدة التوتر ما انفكت تساق فيها احلجج اليت ال حتصى لتربير امتالك األسلحة             
النووية وحيث جيري الترويج للردع النووي وقد حصلت تغيريات جذرية يف استخدام األسلحة النووية أو التهديد 

فامليزانيات العسكرية آخذة يف    . وكمي يف األسلحة النووية   ويف الوقت ذاته، حدث تطور نوعي       . باسـتخدامها 
 .االزدياد ومعها يزداد خطر اإلرهاب الدويل وخطر وقوع تلك األسلحة يف أيدي مجاعات إرهابية

فاآلليات املعنية برتع   . لقـد فشل اجملتمع الدويل يف االستجابة على حنو فعال هلذه التحديات واألخطار             
واملؤمتـر يف مأزق يبعث على األسف والنتائج املخيبة لآلمال اليت خرج هبا املؤمتر              السـالح الـنووي تـتعطل       

 . االستعراضي السابع تقدم الدليل الساطع على حدوث عدول عن التزامات برتع السالح النووي

م واجلزائر تدرك متام اإلدراك أن نزع السالح النووي وعدم االنتشار أمران مترابطان وأن عدم إحراز تقد 
واحلل اجلذري هلذه املشاكل هو القضاء التام على األسلحة النووية،          . يف أحدمهـا سيؤدي إىل اإلخفاق يف اآلخر       

وتلك مهمةٌ تتحمل الدول احلائزة لألسلحة النووية مسؤولية خاصة عنها مبا أهنا قد التزمت بالقضاء على ترساناهتا 
فلم . بني الدول احلائزة لألسلحة النووية والدول غري احلائزة هلا        ومل يعد هناك أي مربر الستمرار التمييز        . النووية

 ١٩٩٥يكـن املقصود من متديد العمل مبعاهدة عدم االنتشار إىل أجل غري مسمى خالل املؤمتر االستعراضي لعام   
مارسة املتواصلة وباملثل، فإن امل. إعطاء الدول احلائزة لألسلحة النووية احلق يف االحتفاظ بأسلحتها إىل ما ال هناية           

املتلخصة يف تربير امتالك األسلحة النووية ألسباب تتعلق باألمن االستراتيجي مع االستخفاف بأمن دول أخرى ال 
وإن كانت معاهدة عدم االنتشار قد أقرت، لدى اعتمادها، وضع الدول           . ينسـجم مع مبدأ األمن جلميع الدول      

. ذلك ألن الدول اخلمس التزمت بالتقيد باملادة السادسة من املعاهدةاخلمس احلائزة لألسلحة النووية، فإهنا فعلت 
وكـان هـذا ترتيـبا استثنائيا كان القصد منه أن يكون ردا مؤقتا وموضوعيا على االنقسامات اإليديولوجية                  

 احلائزة أما وقد انتهت تلك احلقبة، فإنه جيب على الدول اخلمس. والسياسية اليت كانت سائدة أثناء احلرب الباردة
لألسلحة النووية أن تصحح الوضع ألن الفرق بني الدول احلائزة لألسلحة النووية والدول غري احلائزة هلا مل يعد                  

 .مربراً

 االستثنائية بشأن نزع    ١٩٧٨فالوثيقة اخلتامية لدورة    . لقـد ُحـدد هنج نزع السالح النووي بوضوح         
وضع حد للتطوير النوعي    : وهي بإجياز . يت جيب اختاذها  السـالح وبـرنامج العمـل يبيِّنان بوضوح اخلطوات ال         

األنظمـة الـنووية واستخدامها؛ وضع حد إلنتاج مجيع األسلحة النووية وأنظمة نقلها وإنتاج املواد               /لألسـلحة 
االنشطارية؛ ووضع برنامج شامل ذي أجل زمين حمدد ينفَّذ على مراحل لتخفيض املخزونات من األسلحة النووية 

 .لها بقصد القضاء عليها متاما يف أقرب فرصةوأنظمة نق

وإذا كانت املسؤولية عن نزع السالح النووي تقع على عاتق الدول، فإن الدول احلائزة لألسلحة النووية  
إذ تنص املادة السادسة من معاهدة عدم االنتشار على أنه جيب على مجيع . تتحمل مسؤولية خاصة يف هذا املضمار

وضات حبسن نية بشأن التدابري الفعالة املتعلقة بوقف سباق األسلحة النووية يف تاريخ قريب              الدول أن جتري مفا   
وتشكل هذه املادة إطار العمل . وبشأن معاهدة تتعلق برتع السالح العام والكامل حتت مراقبة دولية صارمة وفعلية

كما أثبت الرأي االستشاري الصادر . نوويالقانوين لتقيُّد الدول احلائزة لألسلحة النووية بأهداف نزع السالح ال
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 أنه جيب على الدول أن جتري مفاوضات حبسن نية لتحقيق نزع السالح         ١٩٩٦عن حمكمة العدل الدولية يف عام       
 .النووي حتت مراقبة دولية صارمة وفعلية

ة ونزع  مبادئ وأهداف عدم انتشار األسلحة النووي     "من القرار الذي حيمل عنوان      ) ج(٤وتشـري الفقرة     
كما تطالب  . إىل برنامج العمل الذي تلتزم به فرنسا التزاما تاما، مثلما ذكر سعادة سفري فرنسا             " السالح النووي 

الدول احلائزة لألسلحة النووية مبواصلة جهودها املنهجية والتدرجيية لتقليص األسلحة النووية هبدف            ) ج(٤الفقرة  
، تعهدت تلك الدول تعهدا ال ريب فيه ٢٠٠٠ضي السادس املعقود يف عام ويف املؤمتر االستعرا. القضاء التام عليها

وفقا للمادة السادسة من معاهدة عدم االنتشار والقرار املعتمد أثناء املؤمتر " اخلطوات العملية الثالث عشرة"بتنفيذ 
 .١٩٩٥االستعراضي لعام 

 على  ٢١ملقترحات اليت قدمتها جمموعة ال        وملعاجلة مشكلة نزع السالح النووي يف املؤمتر، تدعم اجلزائر ا          
بشأن وضع برنامج عمل وإنشاء     ) CD/1571 و CD/1570(النحو الذي جاءت عليه يف وثيقيت مؤمتر نزع السالح          

جلنة خمتصة معنية برتع السالح النووي لعقد مفاوضات حول برنامج لرتع السالح النووي على مراحل وكذلك                
 .ح النوويإبرام اتفاقية بشأن نزع السال

وإن اجلزائـر ملتزمة باملفاوضات بشأن نزع السالح النووي وقد بذلت جهودا ال تعرف الكلل لتمكني                 
، الذي بين على عدد من احللول الوسط تأخذ يف        "مقترح السفراء اخلمسة  "فسامهت يف   . املؤمتـر من القيام مبهامه    

ة معنية برتع السالح النووي ال حيقق أملنا، فإننا         ورغم أن إنشاء جلنة متخصص    . االعتـبار أولويات مجيع البلدان    
 .نقبل دعمها حىت خيرج املؤمتر من هذه األزمة

ويف اخلتام، آمل أن يعطي عملنا خالل هذه االجتماعات دفعا للمؤمتر وأن يساعدنا يف الوصول إىل اتفاق  
قترحات أخرى تضع يف    إىل جانب م  " مقترح السفراء اخلمسة  "بشـأن بـرنامج عمل كامل وشامل على أساس          
 .االعتبار مطالب وأولويات مجيع الدول األعضاء

أشكر ممثل اجلزائر على بيانه وعلى الكلمات الطيبة اليت وجهها إىل : ) باإلنكليزيةالكلمة( الرئيس  
 .ويتناول الكلمة اآلن السيد ليون غونساليس، ممثل كوبا. الرئاسة

قبل أن ألقي عليكم اخلطاب الذي أعددته، علي        ): انيةالكلمة باإلسب ) (كوبا (السيد غونساليس   
أن أقـول إنـه لو كان باستطاعتنا أن نشكر الطبيعة، حلق لنا أن نفعل ذلك، فبصرف النظر عن أمهية املوضوع                     

 .املطروح أمامنا، يبدو أن القيظ يف هذا اليوم هو من تسبب يف هذه القائمة الطويلة من املتكلمني

ن هذه هي املرة األوىل اليت يتناول وفدي الكلمة فيها أثناء فترة رئاستكم، امسحوا يل سيدي الرئيس، مبا أ 
وإين أقدم هذه التهاين إىل سلفكم، سفري . أن أقدم هتانينا إليكم على تويل هذه املسؤولية وأن أمتىن لكم كل النجاح

 هذه الفرصة كي أنضم إىل أولئك الذين        كما أنين أهتبل  . نيجرييا، على األسلوب املمتاز الذي أدار به مناقشاتنا       
. عربوا عن تقديرهم للسفري ساندرز، سفري هولندا، على ما أجنزه من عمل يف جمال نزع السالح أثناء تأديته مهامه

 .وأمتىن له التوفيق يف مهامه اجلديدة. وإننا نعترف قبل كل شيء مبوضوعيته وذكائه ومشولية رؤيته
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وترى كوبا أن . ٢١البيان الذي قدمه سفري إثيوبيا هذا الصباح باسم جمموعة ال  إن كوبا تؤيد كل التأييد  
وإن الرأي . اسـتخدام األسـلحة الـنووية أو التهديد باستخدامها أمٌر غري قانوين أيا كانت الظروف واألحوال    

لحة النووية أو    بشأن شرعية استخدام األس    ١٩٩٦يوليه  / متوز ٨االستشاري الصادر عن حمكمة العدل الدولية يف        
وإن . الـتهديد بذلـك وثيقة تارخيية يف جمال نزع السالح النووي ومتثل سابقة قانونية هامة تتطلب متابعةً الئقة         

وجود األسلحة النووية يف حد ذاته وما يعرف مبذاهب الردع النووي خيلق جوا من عدم االستقرار وانعدام األمن                  
حدوث كوارث نووية جديدة يتمثل يف القضاء على األسلحة النووية          واحلل الوحيد ملنع    . عـلى الصعيد الدويل   

 .قضاء كليا وتاما وحظرها إىل األبد

وكما اتفقت على ذلك مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية األوىل  
نوع السالح النووي حيتل أعلى رتبة ممكنة       ، ترى كوبا أن     ١٩٧٨للجمعية العامة املكرسة لرتع السالح، يف عام        

 من الوثيقة اخلتامية املذكورة سارية املفعول متاما ٥٠وما تزال الفقرة . على قائمة األولويات يف جمال نزع السالح
وهي تتعلق بضرورة التفاوض العاجل على اتفاقات لوقف حتسني نوعية أنظمة األسلحة النووية وتطويرها ووقف               

نواع األسلحة النووية ووسائل نقلها ووقف إنتاج املواد االنشطارية ألغراض إنتاج األسلحة ووضع             إنتاج مجيع أ  
برنامج شامل على مراحل يتضمن آجاال حمددة، كلما أمكن، من أجل التخفيض التدرجيي واملتوازن من خمزونات                

وتضمَّن إعالن  .  أقرب وقت ممكن   األسـلحة النووية ووسائل نقلها وصوال إىل القضاء النهائي والكامل عليها يف           
 ]على القضاء[" االلتزام الصريح ب       ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٨األلفـية الذي اعتمده رؤساء الدول واحلكومات يف         

متاحة لتحقيق هذا اهلدف، مبا يف  اخليارات  الشامل، وال سيما األسلحة النووية، وإىل إبقاء مجيعدمارأسـلحة ال 
وتدعم كوبا عقد ذلك املؤمتر يف أقرب ". على األخطار النووية القضاء  لتحديد سبلذلك إمكانية عقد مؤمتر دويل

 .وقت ممكن

ورغم أننا يف غمرة وضع دويل خطري يتسم بالعداء الذي ما فتئت متارسه ضد بالدنا القوة النووية الرئيسة  
ة حظر انتشار األسلحة النووية  دولة عضوا يف معاهد٢٠٠٢والوحيدة يف القارة األمريكية، أصبحت كوبا يف عام 

. يف أمـريكا الالتينـية والكارييب، املعروفة أكثر باسم معاهدة تالتيلولكو ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية               
 على اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية         ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٧عالوة على ذلك، صدقت كوبا يف       

وهذه إشارة أخرى تدل على اإلرادة السياسية لدى كوبا وعلى التزام . ي الصلة أيضاوعلى الربوتوكول اإلضايف ذ
 .بالدنا الثابت بالقضاء التام على األسلحة النووية وإهناء وجودها على ظهر البسيطة

فمؤمتر نزع السالح . وما انفك الوضع فيما يتعلق بآلية نزع السالح وحتديد األسلحة يثري املزيد من القلق 
. وعجزت جلنة نزع السالح حىت عن البدء يف النظر يف املسائل املواضيعية هذا العام             .  يـزال مصابا بالشلل    مـا 

. وتواصـل اللجنة األوىل اعتماد قرارات كثريا جدا ما ال يتم التقيد هبا خاصة تلك املتعلقة برتع السالح النووي                  
كما جتري حماوالت لفرض النهج     . نتشار األفقي وجتـري حماوالت الستبدال نزع السالح مبسائل تتعلق بعدم اال         

الذي يقول إن عدم االنتشار غاية يف حد ذاهتا بينما ينبغي اعتباره يف واقع األمر مسامهة يف اجلهود املبذولة لتحقيق 
ويف هذه األثناء، ُتطرح، خارج إطار آلية نزع السالح التقليدية، مبادرات هلا            . اهلدف النهائي وهو نزع السالح    

 .بعات خطرية دون أن تتاح لألغلبية الساحقة من الدول أدىن فرصة كي تؤدي دورا ما يف صياغتهات
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إذ حياج من يشجعون هذه املبادرة بالقول إن        . وهذه هي احلال، مثال، بالنسبة ملبادرة األمن من االنتشار         
وإن كوبا تشاطر القلق ذاته . الةالقصد منها هو مكافحة هتديد اإلرهاب بواسطة أسلحة الدمار الشامل مكافحة فع

من احتمال وجود روابط بني اإلرهاب وأسلحة الدمار الشامل، مبا يف ذلك وسائل نقلها، وتؤيد تأييدا تاما اجلهود 
وإن بناء حتالف بني مجيع الدول وتعزيزه من أجل منع اإلرهابيني من . الدولية املشروعة ملنع اإلرهابيني من حيازهتا

ولكن مبادرة األمن من االنتشار، بدل     .  الدمار الشامل يصب يف مصلحة اجملتمع الدويل املشتركة        استخدام أسلحة 
أن تسـاهم يف توطـيد الوفـاق الدويل يف هذا الصدد وتعزز دور األمم املتحدة واملعاهدات الدولية ذات الصلة       

 .كمعاهدة عدم االنتشار، فإهنا تصيبهما بالوهن

ية انتقائية يف تكوينها تعوزها الشفافية وتعمل خارج نطاق األمم املتحدة           فـلماذا حياول البعض فرض آل      
واملعاهدات الدولية عوض حبث بواعث القلق املتعلقة باالنتشار ضمن إطار العمل القانوين املتعدد األطراف الذي               

مم املتحدة وجلنة نزع    تتـيحه املعاهدات ووالية املنظمات الدولية ذات الصلة؟ ملاذا يتم جتاهل اجلمعية العامة لأل             
السـالح ومؤمتر نزع السالح والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة عدم االنتشار واتفاقية األسلحة الكيميائية            
واتفاقية األسلحة البيولوجية؟ فبموجب مبادرة األمن من االنتشار، سيكون من السائغ القيام حىت بأفعال تتعارض      

 كاألحكام املتصلة حبق املراكب يف املرور       ١٩٨٢ األمم املتحدة لقانون البحار لعام       مع أحكام أساسية يف اتفاقية    
الربيء يف املياه اإلقليمية للدول والنظام الذي حيدد نطاق الوالية يف أعايل البحار الذي تنص عليه االتفاقية السالفة 

بادرة األمن من االنتشار بالصالحيات     ولن تكون مثة أية ضمانات البتة باستحالة تالعب املشاركني يف م          . الذكر
اليت خولوها ألنفسهم، ال سيما الدول اليت متلك أكرب قوة عسكرية، للتدخل غري املشروع ضد مراكب وطائرات                 

وال ميكن القضاء على احتمال وقوع هجمات إرهابية بأسلحة دمار شامل باتباع هنج . بلدان أخرى لشىت األسباب
ـه مبادرة األمن من االنتشار اليت تقتصر على مكافحة االنتشار األفقي وتتجاهل            انـتقائي كذلك الذي تروج ل     

والنهج املتعدد األطراف وغري التمييزي هو السبيل الفعال الوحيد ملكافحة          . االنتشـار العمـودي ونزع السالح     
يها، مبا فيها   وإن منع تلك األسلحة والقضاء التام عل      . احـتمال اسـتخدام إرهابيني ودول ألسلحة دمار شامل        

 .األسلحة النووية، سيكونان الضمانة الوحيدة لعدم سقوط تلك األسلحة يف أيدي إرهابيني

أما فيما خيص كوبا، فيمثل إنشاء جلنة خمتصة ضمن مؤمتر نزع السالح معنية بإجراء مفاوضات على نزع  
ع االلتزامات اليت تعهد هبا بلدي      وينسجم هذا الرأي م   . السالح النووي خطوة أساسية تأيت على رأس األولويات       

غري أننا على استعداد، يف الوقت      . عـندما أصبحت دولة عضوا يف معاهدة عدم االنتشار ويف معاهدة تالتيلولكو           
ذاتـه، للتفاوض بشأن فرض حظر على إنتاج املواد االنشطارية يكون قابال للتحقق ويضع يف احلسبان بشكل ما                  

كما ندعم املفاوضات بشأن وقف سباق التسلح يف الفضاء اخلارجي والتوصل   . واداملخزونات املتوفرة من تلك امل    
 .إىل اتفاق بشأن ضمانات األمن السلبية

وخالصة القول إن كوبا تؤيد اعتماد برنامج عمل متوازن ملؤمتر نزع السالح يعكس اهتمامات وأولويات  
باجتاه حتقيق اتفاق على هذا النوع من الربامج بفضل وحنن على أمل، سيدي الرئيس، أن نتقدم . مجيع األعضاء فيه

 .مبادرتكم لعقد مناقشات غري رمسية بشأن البنود األربعة األساسية يف جدول أعمال املؤمتر

أشكر ممثل كوبا على بيانه وعلى الكلمات الطيبة اليت وجهها إىل           : ) باإلنكليزية الكلمة( الرئيس  
 .ة باترسون، ممثلة وفد اململكة املتحدةواآلن أعطي الكلمة للسيد. الرئاسة
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: ) باإلنكليزية الكلمة() اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية      (السـيدة باترسون    
سيدي الرئيس، مبا أن هذه هي املرة األوىل اليت أتناول فيها الكلمة، أود أن أهنئكم على تعيينكم رئيسا ملؤمتر نزع 

 .تعاون وفد اململكة املتحدة التام معكموأؤكد لكم . السالح

كما أود أن أعرب عن شكر هذا الوفد لكريس ساندرز على مسامهته الرائعة يف مؤمتر نزع السالح وأمتىن                   
 .له وألسرته دوام السعادة والتوفيق يف وظيفته املقبلة

 قلتم إنكم تعتزمون الدعوة يونيه،/ حزيران١٦سيدي، يف البيان الذي ألقيتموه أمام مؤمتر نزع السالح يف  
لعقد سلسلة من االجتماعات العامة الرمسية تدعى إليها الوفود لتديل ببيانات حول املسائل املتعلقة باألمن ونزع                

وبناء على  . واقترحـتم أنـه بإمكاننا أن نتناول قضايا تتصل برتع السالح النووي يف الوقت احلاضر              . السـالح 
 .مستعدة للمسامهة يف مجيع النقاشاتدعوتكم، فإن اململكة املتحدة 

لقد حققت اململكة املتحدة تقدما كبريا فيما يتعلق بالتزاماتنا يف جمال نزع السالح النووي مبوجب املادة                 
. ولست ألتمس األعذار لتكرار ما قد يبدو مألوفا لدى عدد كبري من احلضور. السادسة من معاهدة عدم االنتشار

ارير كاملة عن عملنا يف جمال نزع السالح النووي يف اجللسات السابقة غري الرمسية ويف               لكـن، مبا أننا قدمنا تق     
لقد قلصت . املؤمتر االستعراضي ملعاهدة عدم االنتشار يف الشهر املاضي، فإنين سأكتفي بالتطرق إىل النقاط التالية             

وهي الدولة الوحيدة احلائزة . م ترايدنتاململكة املتحدة من اعتمادها على األسلحة النووية إىل نظام واحد هو نظا
فال تقوم أكثر من غواصة ترايدنت واحدة بدورية ردعية يف وقت واحد            . لألسـلحة الـنووية اليت قامت بذلك      
وحتتفظ اململكة املتحدة بأقل من مائيت رأس حريب قابل للتشغيل كأدىن درجة . وتكون عادة يف حالة تأهب خمفَّضة
وقد قلصنا القوة   . ٢٠٠٢وفرغنا من تفكيك الرؤوس احلربية شوفالني يف عام         . مـن درجـات الـردع النووي      
كما أننا نواصل تنفيذ برنامج     .  يف املائة يف اجملموع منذ هناية احلرب الباردة        ٧٠االنفجارية لقواتنا النووية بنسبة     

ها دوليا والغاية العامة من ذلك      لزيادة خربة اململكة املتحدة يف التحقق من احلد من األسلحة النووية والقضاء علي            
 .الربنامج وضع منهجيات ميكن استخدامها يف نظام للتحقق من نزع السالح النووي يف املستقبل

 أننا أوقفنا إنتاج املواد االنشطارية ألغراض ١٩٩٥وكما تعلم الوفود، فإن اململكة املتحدة أعلنت يف عام  
وحنن نرحب بكون عدد من الدول األخرى احلائزة        . فجرة النووية األسـلحة الـنووية أو غريها من األجهزة املت        

لألسـلحة الـنووية قد حذت حذونا ونطلب إىل دول أخرى، مبا يف ذلك الدول غري األعضاء يف معاهدة عدم                    
 .االنتشار، أن تقتدي بنا

مث قررنا، . ، كنا أول دولة حائزة للسالح النووي تعلن عن حجم هذه املخزونات اإلمجايل١٩٩٨يف عام  
مبلء إرادتنا، أن املواد االنشطارية مل تعد ضرورية لألغراض الدفاعية مبوجب الضمانات الدولية اليت جتعلها خاضعة 

وسنظل ملتزمني بالشفافية فيما يتعلق مبخزوناتنا من املواد        . للتفتـيش مـن قـبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية         
 .االنشطارية

له بشأن معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية يف االجتماع الذي كرستموه هلذا وسيكون لدينا املزيد لنقو 
 .يونيه/ حزيران٢٨الغرض يف 
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ومن املعلوم أن اململكة املتحدة قد وقعت وصدقت على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية وستظل                
 .١٩٩١ية منذ عام فلم نقم بأية جتربة انفجارية نوو. ثابتة على التزامها بتلك املعاهدة

، وقعت اململكة املتحدة على البيان الوزاري املشترك بشأن معاهدة احلظر           ٢٠٠٤سـبتمرب   /ويف أيلـول   
فأَلَزمنا ذلك باختاذ تدابري لتيسري عملية التوقيع والتصديق على هذه املعاهدة . الشامل للتجارب النووية يف نيويورك

وحنن حنث مجيع الدول اليت مل      .  هدف دخول املعاهدة حيز النفاذ     وجعل اململكة املتحدة تكرس جهودها لتحقيق     
وإننا نتطلع إىل مؤمتر مثمر وناجح يتناول       . توقـع وتصدق بعد على املعاهدة أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن            

كة سبتمرب يف نيويورك ونشجع املشار    /يف أيلول ) ١٤مؤمتر املادة   (تيسري دخول معاهدة احلظر الشامل حيز النفاذ        
 .يف املؤمتر على أوسع نطاق ممكن وعلى مستوى رفيع

ونأمل أن  . وستواصل اململكة املتحدة العمل على حتقيق عامل أكثر أمنا خال من أخطار األسلحة النووية              
يكـون مـا قمـنا به من عمل مؤخرا يف جمال التحقق من نزع السالح النووي دليال على التزامنا بالقضاء على        

 . دوليااألسلحة النووية

أشكر ممثلة اململكة املتحدة على بياهنا وعلى الكلمات الطيبة اليت          : ) باإلنكليزية الكلمة( الرئيس  
 .وآخر وفد على قائمة املتكلمني هو وفد ماليزيا ميثله السيد وان يسري. وجهتها إىل الرئاسة

ئيس، مبا أن هذه هي املرة      سيدي الر : ) باإلنكليزية الكلمة() ماليزيا (السيد وان أزناينيزام يسري     
األوىل اليت تتناول فيها ماليزيا الكلمة خالل فترة رئاستكم، امسحوا يف البداية أن أهنئكم، باسم وفد ماليزيا، على 
تولـيكم مهـام الرئاسة وأن أؤكد لكم دعمنا وتعاوننا الكاملني مع اجلهود اليت تبذهلا النرويج جلعل مؤمتر نزع                   

كما تود ماليزيا أن تنضم إىل البيان الذي عرضته إثيوبيا يف وقت سابق             . مله املوضوعي السـالح يتقدم ويبدأ ع    
 .٢١باسم جمموعة ال  

تشعر ماليزيا بقلق شديد إزاء عدم حتقيق مؤمتر نزع السالح أي تقدم يف جمال نزع السالح النووي على                   
. ع السالح النووي ما يزال أتفه من أن يذكروالتقدم احملرز يف املفاوضات بشأن نز. مدى السنوات السبع األخرية

ورغـم كـون التغريات اليت طرأت على البيئة األمنية الدولية واستمرار تآكل تعددية األطراف قد زاد من حدة                   
التهديدات اليت حتيق بعملية نزع السالح النووي، فإن آالف األسلحة النووية ما تزال ُتخزَّن يف ترسانات الدول                 

 .حة النووية وقد ُشرع يف حبث واختبار التحسن والتطور النوعيني ألنواع جديدة من األسلحة النوويةاحلائزة لألسل

وإن لـدى مالـيزيا قـناعة راسخة بأنه جيب القضاء على مجيع األسلحة النووية، من أجل بقاء اجلنس                    
.  جديدة من األسلحة النووية    البشري، وبأنه يلزم النظر على وجه االستعجال يف مسألة التطوير املتواصل ألنواع           

. وإن انتهاء املواجهة بني القطبني مل ُتزل خطر حدوث كارثة نووية حمتملة       . فال ينبغي أن ميلك أحد أسلحة نووية      
بل إن خماطر حدوث نزاع ُتستخدم فيه األسلحة النووية رمبا تكون قد زادت يف واقع األمر، ضمن سياق مذهب                   

صرحية يف استخدام األسلحة النووية ردا على استعمال آخرين ألسلحة الدمار الشامل، وإن الرغبة ال. الفعل الوقائي
سـواء كانـت نووية أو كيميائية أو بيولوجية، بل حىت األسلحة التقليدية، ينبغي أن يكون مصدر قلق كبري لنا               
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غري مذهب الردع   وجيـب على الدول احلائزة على األسلحة النووية أن جتد سبال أخرى لتحقيق األمن               . مجـيعا 
 .النووي من أجل احلفاظ على أمن البشرية

ولدى ماليزيا إميان راسخ بأنه ال ميكن حتقيق السلم واألمن الدوليني عن طريق مذهب الردع أو التفوق                  
واإلخفاق يف القضاء   . االستراتيجي مبا أن استمرار وجود األسلحة النووية يفاقم اإلحساس بعدم األمن بني الدول            

. ألسلحة النووية لن يقتصر على زيادة حدة التوتر الدويل وإمنا سيفاقم كذلك خطر انتشار األسلحة النووية       على ا 
وإننا نعتقد أن السبيل الوحيد املستدام ملنع انتشار األسلحة النووية هو القضاء التام على األسلحة النووية من قبل                  

 .الدول احلائزة هلا

ملؤمتر االستعراضي الثاين للدول األعضاء يف معاهدة حظر انتشار األسلحة ، مت االتفاق يف ا١٩٩٥ويف عام  
النووية على أن متديد العمل باملعاهدة إىل أجل غري مسمى ال مينح الدول احلائزة لألسلحة النووية احلق دون غريها 

ول حبسن نية يف مفاوضات     إن الدول احلائزة لألسلحة النووية ملزمة بالدخ      . يف امتالك األسلحة النووية إىل األبد     
بشأن تدابري فعالة تتعلق بوقف سباق التزود باألسلحة النووية ضمن أجل قريب ونزع السالح العام والكامل حتت 

وللدول احلائزة لألسلحة النووية دور تؤديه يف هذا الشأن وينبغي أن تربهن على             . رقابـة دولـية صارمة وفعلية     
سالح النووي عرب اعتماد برنامج خلفض ترساناهتا النووية على مراحل ضمن فترة ريادهتا من خالل التزامها برتع ال

 .زمنية حمددة يتوَّج بالقضاء على تلك األسلحة متاما

 بشأن قانونية التهديد    ١٩٩٦يوليه  / متوز ٨والـرأي االستشـاري الصادر عن حمكمة العدل الدولية يف            
وميثل قرار احملكمة . ارا تارخييا وثابتا يف جمال نزع السالح النوويباستخدام األسلحة النووية أو استخدامها يظل قر

فمحكمة العدل الدولية خلصت باإلمجاع إىل أن هناك        . هـذا نداء قانونيا موثوقا للقضاء على األسلحة النووية        
به حتت  الـتزاما بإجراء مفاوضات حبسن نية وبالوصول هبا إىل نتيجة تؤدي إىل نزع السالح النووي جبميع جوان                

وينسجم هذا القرار الصادر باإلمجاع مع التزام الدول األعضاء الرصني مبوجب املادة            . مراقـبة صـارمة وفعلية    
 .السادسة من معاهدة عدم االنتشار

وتتـبىن ماليزيا بقوة الرأي املتمثل يف أن التخفيض املنهجي والتدرجيي لألسلحة النووية، بغرض القضاء                
. هاية، ينبغي أن يظل على رأس أولويات جدول أعمال نزع السالح على صعيد العامل             عليها بشكل كامل يف الن    

 بشأن  ٥٩/٨٣ بشأن نزع السالح النووي والقرار       ٥٩/٧٧وقد واصلت ماليزيا، يف هذا الصدد، مساندهتا للقرار         
سلحة النووية أو   مـتابعة الرأي االستشاري الصادر عن حمكمة العدل الدولية بشأن قانونية التهديد باستخدام األ             

 صوتا يف الدورة التاسعة واخلمسني للجمعية العامة        ١٣٢ و ١١٧اسـتخدامها، اللذان اعُتمدا على التوايل بأغلبية        
 .٢٠٠٤لألمم املتحدة يف عام 

وبصفة ماليزيا أحد مساندي هذين القرارين، فإهنا تشاطر القلق الشديد الذي عرب عنه املساندون اآلخرون  
وإن تطوير أنواع جديدة من األسلحة النووية إىل جانب         . تنامي الذي ميثله انتشار األسلحة النووية     بشأن اخلطر امل  

وجود خطط الستعماهلا احملتمل يف نزاعات عسكرية تنشب يف املستقبل أمران يبعثان على القلق مبا أهنما قد يؤديان 
سالح على معاجلة هذا الوضع اخلطري بأسلوب       ويف هذا الشأن، حتث ماليزيا مؤمتر نزع ال       . إىل سباق تسلح جديد   

قوامه التشاور وعدم التمييز يتوافق مع االلتزام بتحقيق هدف القضاء التام على األسلحة النووية وخلق عامل خال                 
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الدورة   (لرتع السالح االستثنائية املكرسة  عاما خالل الدورة ٢٦من األسلحة النووية وهو هدف أكدنا عليه قبل   
 ).١-  املكرسة لرتع السالحوىلئية األاالستثنا

وتأسف ماليزيا  . إن املأزق احلايل الذي تردى فيه مؤمتر نزع السالح ما فتئ ُيضعف مصداقية هذه اهليئة               
لكون بقاء بعض الدول احلائزة لألسلحة النووية على مواقف متعنتة ما يزال حيول دون إنشاء مؤمتر نزع السالح                  

ونود أن نؤكد على ضرورة البدء يف التفاوض على برنامج للقضاء على . السالح النوويللجنة خمتصة معنية برتع 
ويف . األسلحة النووية قضاء تاما على مراحل ضمن إطار زمين حمدد مبا يف ذلك إبرام اتفاقية بشأن األسلحة النووية

م االحنياز أثناء قمة حركة هذا الصدد، تود ماليزيا أن تكرر النداء الذي وجهه رؤساء دول وحكومات حركة عد   
عدم االحنياز الثالثة عشرة يف كواال المبور إىل مؤمتر نزع السالح بإنشاء جلنة خمتصة معنية برتع السالح النووي يف 

 .أقرب وقت ممكن وبوصف إنشائها أمرا يكتسي أولوية قصوى

ات الطيبة اليت وجهها إىل أشكر ممثل ماليزيا على بيانه وعلى الكلم: ) باإلنكليزيةالكلمة( الرئيس  
هل يرغب أي من الوفود يف تناول الكلمة يف هذه املرحلة؟ يبدو أن . وهبذا أصل إىل هناية قائمة املتكلمني. الرئاسة

يونيه / حزيران ٢٨ستعقد اجللسة العامة املقبلة يوم اخلميس       . وهبذا خنتم أعمالنا هلذا اليوم    . األمـر لـيس كذلك    
 .ة صباحا يف قاعة االجتماعات هذه على الساعة العاشر٢٠٠٥

 ٢٠/١٦ُرفعت اجللسة الساعة 

- - - - - 


