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أُعلن افتتاح اجللسة العامة اخلامسة والتسعني بعد املائة التاسعة ملؤمتر نزع      ): الكلمة باإلسبانية  (الرئـيس   
 .قبل أن أعطي الكلمة ملعايل ممثل االحتاد الروسي، السيد فاسيلييف، أود أن أُديل بالبيان التايل. السالح

ساء الذي تولوا الرئاسة قبل بريو خالل دورة أود أن أعرب عن تقديري اخلاص للدعم الذي لقيُته من الرؤ 
فقد جرب أول رئيس .  ملؤمتر نزع السالح والذين حاولوا بتفان ومهارة دبلوماسية جتاوز املأزق الراهن٢٠٠٥عام 

خـالل هـذا العام، وهو من هولندا، هبمة وبطريقة جديرة بالثناء خيارات خمتلفة يف سبيل إحراز تقدم يأيت يف                    
وبعد ذلك، واصل السفري كوفلي     . رح املتصل خبيار يعترب األولويات األربع وسيلة حلل األزمة احلالية         صدارهتا املقت 

من نيوزيلندا العملية اليت بدأها السفري ساندرز وذلك بإجراء مشاورات مع مجيع وفود الدول األعضاء يف مؤمتر                 
غري أنه مل يتسن وضع . يف الوثيقة غري الرمسيةنزع السالح خبصوص املدى احلقيقي لتحقيق تقدم يف املسار املقترح 

 .نص مرٍض للجميع رغم اإلرادة الصادقة واملواقف املرنة اليت أبداها األعضاء يف مؤمتر نزع السالح

وكـرس السفري أيالوغو من نيجرييا فترة واليته إلجراء مشاورات على أساس آخر مقترح رمسي يتعلق                 
سفراء اخلمسة، واقترح السفري سترمين من النرويج بعد ذلك عقد أربع جلسات            بربنامج عمل يستند إىل مبادرة ال     

وقد أتاحت هذه اجللسات    . رمسـية بشـأن القضايا ذات األولوية املدرجة يف جدول األعمال واستطاع تنظيمها            
 هذا  ويف ختام . جــس نـبض األعضاء ومعرفة أولوياهتم فيما يتعلق ببنود جدول األعمال الذي اعتمده املؤمتر              

العـرض، أود أن أعرب عن تقديري اخلاص لسلفي املباشر، السفري خان من باكستان، الذي استخدم بفعالية ما                  
أفـرزته اجللسات الرمسية اليت نظمها سلفه حيث عقد مشاورات مطولة مع أعضاء املؤمتر بقصد استجالء مواطن                 

بل يف املقترح الذي قدمه السفري مايري من كندا         االتفـاق واالختالف بني مواقف الدول وإمكانية النظر يف املستق         
ومؤداه عقد جولة جديدة من املباحثات مع احلفاظ، كما تشري بعض الوفود، على طابع مؤمتر نزع السالح بوصفه 

من أمتىن بطبيعة احلال أن أحظى بدعم كل من السفري خان من باكستان وخلَفي السفري راباكي                . هيـئة تفاوضية  
ة التقرير السنوي ملؤمتر نزع السالح وكذلك يف اجلهود الدؤوبة من أجل حتديد ما إذا كان من املمكن                  بولـندا يف صياغ   

 .التوصل إىل توافق يف اآلراء يف هذا احملفل التفاوضي جيعل اعتماد برنامج عمل للمؤمتر أمراً ممكناً يف هناية املطاف

 .أنتون فاسيلييفأعطي الكلمة اآلن ملعايل ممثل االحتاد الروسي، السيد  

سيدي الرئيس، أود يف البداية أن أهنئكم ): الكلمة بالروسية) (االحتاد الروسي (السيد فاسيلييف  
وال . أمتىن لكم كل التوفيق وأؤكد لكم دعم وفد االحتاد الروسي وتعاونه معكم . مبناسـبة توليكم هذه املسؤولية    

 مطلوب يف هذه املرحلة اهلامة اخلتامية من دورة عام          ريـب أن مـا تتحلون به من حكمة فائقة وِحرفية مدهشة           
، ويف هذه الغرفة، نظم وفد االحتاد الروسي اجتماعاً       ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٦ ملؤمتـر نـزع السالح يف        ٢٠٠٥

مفتوح العضوية بشأن موضوع منع سباق التسلح يف الفضاء اخلارجي الذي يعد بنداً من بنود جدول أعمال مؤمتر 
 .وكان ذلك هو االجتماع الثاين من هذا القبيل الذي قمنا بتنظيمه. ى أولويات االحتاد الروسينزع السالح وإحد

 فعدا املقترح الذي قدمه االحتاد الروسي والصني      . لقـد اتسم االجتماع هذه املرة بقدر أكرب من التركيز          
(CD.1679)                الفضاء اخلارجي وهتديد    بشـأن وضـع اتفاق قانوين دويل جديد فيما يتعلق مبنع نشر األسلحة يف

األجسام املوجودة هناك أو استخدام القوة ضدها، نظر املشاركون أيضاً يف ثالث ورقات مواضيعية أعدها اجلانبان 
ولعلكم تتذكرون أهنا كانت متس الثغرات اليت تشوب القانون احلايل اخلاص           . CD/1679أثـناء صـياغة الوثيقة      
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واملسائل ذات الصلة باملصطلحات والتعريفات يف املعاهدة اجلديدة املقترحة         بالفضاء من زاوية منع تسليح الفضاء       
 .وكذلك القضايا املتصلة بالتحقق

فلقد نوقشت باستفاضة مجيع القضايا الرئيسية،    . إنـنا مـرتاحون للنـتائج اليت متخضت عن االجتماع          
 CD/1679م املشاركون يف إعداد الوثيقة وطرحت جمموعة كبرية من األفكار واملقترحات اهلامة واملفيدة اليت سيقو

ونأمل كذلك أن تكون نتائج املناقشة قد أوحت بكثري من          . باسـتخدامها يف إدخال مزيد من التحسينات عليها       
وهذا أمر مهم إذ إنه ليس يف املبادرة الروسية الصينية كما قلنا مراراً وتكراراً أي شيء . األفكار يف عواصم الدول

. إننا نؤمن بأن الوثيقة اجلديدة ينبغي هلا أن تراعي مصاحل مجيع الدول بال استثناء             .  للتعديل مـتحجر وغري قابل   
 .لذلك، نعتقد أنه من املهم إشراك مجيع الدول املهتمة يف مناقشة مبادرتنا منذ البداية

 من النشاط  وفداً شهد قدراً هائالً ٥٠نود اإلشارة إىل أن هذا االجتماع الذي حضره ممثلو ما يربو على              
ونعتقد أن هذا األمر يوضح األمهية . كما استطعنا توسيع نطاق اجلزء التفاعلي من االجتماع. من جانب املشتركني

البالغة ملسألة منع سباق التسلح يف الفضاء اخلارجي يف سلم أولويات وفود الدول إىل مؤمتر نزع السالح، ولعل                  
تعداد الستئناف العمل املتعلق باألمور اجلوهرية يف مؤمتر نزع السالح يف النقطة األساسية هي الرغبة الصادقة واالس

ونأمل أيضاً يف هذا    . ولقد ثبت للجميع ما ينطوي عليه املؤمتر من إمكانيات فكرية ومهنية          . أقـرب وقت ممكن   
نامج عمل  السـياق أن يكـون االجتماع قد ساعد يف السعي إىل إجياد التوافق الذي طال انتظاره فيما يتعلق برب                  

وهدفنا النهائي هو أن    . ونعتزم املضي يف العمل هبذه الطريقة يف املستقبل نظراً ملا لقيت من جتاوب إجيايب             . للمؤمتر
يعاد يف أقر وقت ممكن إنشاء جلنة خمصصة تابعة ملؤمتر نزع السالح معنية مبنع سباق التسلح يف الفضاء اخلارجي                   

 .ددة يف ما خيص ذلك املوضوعميكننا يف إطارها االضطالع بأعمال حم

نود مرة أخرى أن نوجه الشكر إىل الوفود اليت شاركت يف االجتماع وإىل معهد األمم املتحدة لبحوث                  
ونتمىن أن  . ونعرب عن خالص امتناننا على وجه اخلصوص للدول اليت أوفدت خرباء من عواصمها            . نزع السالح 

 . يف املستقبليشكل هذا األمر بدوره سابقة جيدة حيتذى هبا

لقـد قمـنا بـإعداد موجـز لنتائج االجتماع سنوزعه اليوم حاولنا فيه التطرق إىل النقاط والتعليقات              
وهو يعكس من حيث املبدأ اآلراء املتطابقة أو املتقاربة إىل حد كبري            . واملقترحات الرئيسية اليت أثريت يف املناقشة     

والقصد منه أن . جز منظمو االجتماع حتت إشراف أصحاب الفكرةوقد مجَّع املو. وكذلك وجهات النظر املختلفة
يكـون مبثابة مادة مرجعية يستند إليها مؤمتر نزع السالح يف مواصلة عمله املتعلق مبنع سباق التسلح يف الفضاء                   
اخلـارجي، وال يدعـي أنـه يعكس الرأي الوحيد أو املتفق عليه من مجيع األطراف، كما ال يدعي أنه يعكس                     

 .رورة مجيع األفكار اليت طُِرحت يف االجتماعبالض

كمـا نعتزم يف املستقبل، انطالقاً من نتائج هذا االجتماع املفتوح العضوية وكذلك التدابري األخرى اليت          
جتميع التعليقات " املعنونة ٢٠٠٣نتخذها واملشاورات اليت نعقدها، أن نعد نسخة حتتوي ما استجد من وثيقة عام 

 ".CD/1679ملتعلقة بورقة العمل واالقتراحات ا



CD/PV.995 
Page 4 

 

وقـد طلبنا من أمانة املؤمتر توزيع موجز االجتماع املفتوح العضوية املتعلق مبنع سباق التسلح يف الفضاء         
 .اخلارجي بوصفه وثيقة رمسية من وثائق املؤمتر

 يتأشـكر معـايل ممـثل االحتاد الروسي على كلمته والعبارات ال           ): الكـلمة باإلسـبانية    (الرئـيس   
 .وجهها للرئاسة

 .تفضلي سيديت. أرى على قائمة املتكلمني اآلن اسم السيدة الفاضلة ممثلة العراق 

. امسحوا يل، سيادة السفري، أن أهنئكم على انتخابكم رئيساً هلذه الدورة): العراق (السيدة فضلي  
د بالدي، أمتىن لكم كامل التوفيق وباسم وف. نود أن نؤكد لكم دعمنا الكامل واستعدادنا للتعاون مع وفد بلدكم

 .يف مهمتكم العسرية

أود أن أوجه الشكر جلميع     . لقـد مـنع أمر طارئ وفد بالد من حضور الدورة الرمسية السالفة للمؤمتر              
كما . الوفود اليت قدمت تعازيها إىل بالدي عقب األحداث املأساوية اليت وقعت على اجلسر الذي اهنار يف بغداد                

 . إىل مواطين الواليات املتحدة األمريكية الذين تضرروا جراء الدمار الذي خلفه إعصار كاترينانقدم تعازينا

 .أشكر السيدة الفاضلة ممثلة العراق): الكلمة باإلسبانية (الرئيس  

أي وهبذا تنتهي قائمة املتكلمني هلذا اليوم، إال إذا كان          . يـبدو يل أنه ليس هناك أي وفد آخر يود تناول الكلمة            
 .وفد يود تناول الكلمة يف هذه املرحلة، وإن مل يكن، أود االنتقال إىل اجلدول الزمين جللسات األسبوع املقبل

سبتمرب، تليها مباشرةً جلسة عامة غري رمسية سنقوم        / أيلول ١٥لديـنا جلسـة عامة يوم الثالثاء املوافق          
وكما أعلنا يف اجللسة    . ىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة    أثناءها بالقراءة األوىل ملشروع تقرير مؤمتر نزع السالح إ        

. العامة يوم الثالثاء املاضي، سيكون مشروع التقرير غداً صباحاً متاحاً يف أماكن املراسالت اخلاصة جبميع الوفود               
 .يبدو يل أنه ليس هناك َمن يود ذلك. وهبذا تنتهي أعمالنا هلذا اليوم ما مل يود أي وفد تناول الكلمة

 ٠٠/١٠ الساعة   ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٥سـُتعقَد اجللسـة العامة املقبلة للمؤمتر يوم اخلميس املوافق            
 .وستليها مباشرة جلسة عامة غري رمسية خمصصة للقراءة األوىل ملشروع تقرير املؤمتر

 ٣٠/١٠ُرفعت اجللسة الساعة 
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