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 . ملؤمتر نزع السالح١٠٣٣أعلن افتتاح اجللسة العامة : )تكلم بالفرنسية (الرئيس  

وفقاً للجدول الزمين لألنشطة املقتَرحة لفترة رئاسة السنغال، سيعقد املؤمتر اليوم مناقشة عامة ميكن أن                
وكان علينا مرة أخرى أن نغيِّر      . رتعـاِلج الوفود يف أثنائها أي مسألة من املسائل املدرجة يف جدول أعمال املؤمت             

مكان انعقاد جلستنا العامة نظراً ألن مشاكل مكبِّرات الصوت يف قاعة اجمللس مل ُتَحل بعد، كما أعلمتنا خدمات 
 .ويؤسفين أن أبلغكم بأن مجيع جلسات مؤمتر نزع السالح سُتعقَد يف هذه القاعة، حىت إشعار آخر. املؤمترات

ني يف جلسة اليوم السفرية كليمينسيا فوريرو أوكروس، سفرية كولومبيا والسفرية           وتشمل قائمة املتحدث   
 .ساراال فرناندو، سفرية سري النكا

 .وأعطي الكلمة اآلن ملمثلة كولومبيا 

سيدي الرئيس، امسحوا يل أن أهنئكم ): تكلمت باإلسبانية) (كولومبيا (السيدة فوريرو أوكروس  
 . أعمالناعلى كفاءة أسلوبكم يف قيادة

فمن ناحية، هناك شعور    . اآلن وقد اقتربنا من هناية دورة جديدة للمؤمتر، تنتاب وفدي مشاعر متضاربة            
. باإلحباط النتهاء العام الثامن على التوايل دون حتقيق برنامج العمل الذي يسمح لنا ببدء املفاوضات املوضوعية               

دنا أن هذه املناقشات املواضيعية قد أيقظت وعي أعضاء مؤمتر          لكننا نشعر بقدر من التفاؤل يف الوقت ذاته العتقا        
 .نزع السالح بأن التحلّي باإلرادة السياسية وحده هو الذي سيسمح بإهناء حالة الشلل غري املقبولة هذه

وأود اليوم أن أتناول بإجياز القضية املعروضة علينا باجلدول الزمين للمناقشات وأن أطرح يف الوقت ذاته                 
 .٢٠٠٧حاً عملياً بشأن قضية برنامج عمل مؤمتر نزع السالح لعام مقتَر

فأوالً، فيما يتعلق مبسألة الربنامج الشامل لرتع السالح والشفافية يف جمال التسلح، ينظر بلدي بقلق إىل                 
 بشكل  االجتاه الدويل احلايل حنو زيادة اإلنفاق العسكري وحيازة خمزونات ضخمة من األسلحة كثرياً ما تتجاوز              

وخيلق هذا املوقف أو يعيد إحياء سباق التسلح الذي يهدِّد حبدوث توترات . كبري متطلبات األمن القومي املشروعة
ويف ضوء . وبانعدام الثقة ويسترتف بال مربر يف هناية األمر، موارد هائلة ينبغي استخدامها يف حتقيق التنمية لشعوبنا

ومبيا أنه ينبغي تشجيع مجيع املبادرات الرامية إىل استحداث وتطبيق تدابري           اعتبارات كاليت ذكرهتا تّواً، ترى كول     
ملراقبة التجارة يف األسلحة، وال سيما التجارة يف األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، وحتديداً تلك األسلحة اليت                

ألكرب من حوادث   يسـتطيع الشخص محلها، مبا أن هذه األسلحة، كما هو معروف، هي املسؤولة عن اجلانب ا               
 .القتل واإلصابة يف مجيع أرجاء العامل

وهـناك حاجـة، بطبـيعة احلال، لتحقيق التنفيذ الفعال لصكوك مثل برنامج عمل مؤمتر األمم املتحدة             
ملكافحة االتِّجار باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة جبميع جوانبه، ولكن للتحوُّل من املراقبة احملضة فحسب إىل   

سالح احلقيقي، هناك حاجة ملّحة إىل التوصل إىل اتفاقات دولية ملِزمة وعلى سبيل املثال معاهدة بشأن                نـزع ال  
 .التجارة يف األسلحة أو صك بشأن تطبيق وقف اختياري إلنتاج أسلحة مثل األسلحة الشخصية
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تاجها يف الوقت ومـن الواضـح أن هناك فائضاً يف أنواع األسلحة هذه وأنه ال يوجد مربِّر الستمرار إن               
احلاضـر، مبـا أن زيادة كمياهتا ستتسبب يف اخنفاض أسعارها، وستتزايد سهولة حصول اجلميع عليها وسيتزايد              

وال فائدة من االستمرار يف التشديد على أن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة أصبحت أسلحة للدمار . انتشارها
ليس دقيقاً متاماً، ألن هذه األسلحة مسؤولة، حىت يف البلدان املتقدمة، الشامل، وخباصة يف العامل النامي، لكن ذلك 

 .عن أكرب عدد من القتلى ضحايا العنف

ويرى وفدي أن معاجلة مسألة الربنامج الشامل لرتع السالح والشفافية يف جمال التسلح على أهنا مسألة                 
السالح، ويدعو إىل منح هذه املسألة احلساسة ما       ثانويـة أو قليلة األمهية جيب أن تتوقف، وخباصة يف مؤمتر نزع             

تسـتحقه مـن مسـاحة ووقت يف أعمالنا املقبلة، مع تسليمه بوضعها كأحد البنود املدرجة يف جدول األعمال        
 .التقليدي ملؤمتر نزع السالح

سة وعن وثانياً، امسحوا يل، اتساقاً مع ما أكده وفدي عدة مرات كمشاِرك يف تقدمي مقترح السفراء اخلم 
. ٢٠٠٧، أن أقترح ما يعتقد وفدنا أنه يشكِّل برنامج عمل لعام "اتفاق الشرف"طريق مبادرتنا التكميلية املتعلقة ب  

فأوالً، ينبغي أن ُينشئ مؤمتر نزع السالح جلنة خمصصة للتفاوض بشأن إبرام معاهدة خاصة باملواد االنشطارية، مع 
 القضايا ذات الصلة يف املواضيع اليت جيري التفاوض بشأهنا، مبا يف ذلك             منحها والية واسعة وكافية إلدراج مجيع     

وثانياً، يف ضوء جتربة املناقشات املواضيعية . اإلنتاج احلايل، وآليات التحقق، والتعميم على نطاق العامل، وغري ذلك
والت متدرِّجة بشأن البنود املركّـزة اليت أجريناها هذا العام، ينبغي يف الوقت ذاته وضع جدول زمين إلجراء مدا          

األخـرى الـواردة يف مقـترح السفراء اخلمسة بغية حتقيق فهم أوسع وأدق لكل بند منها وضمان توفري الدعم                   
وميكن أن تستمر   . السياسـي هلا يف عواصمنا من أجل تطورها بشكل إجيايب وتدرجيي حنو املفاوضات املوضوعية             

ونرى أننا هبذه الطريقة    . ٢٠٠٧يس، لتقدمي الدعم إىل الرؤساء يف عام        آليات مثل الرؤساء الستة أو أصدقاء الرئ      
سـنتمكن مـن اجلمـع بني بدء املفاوضات بشأن إحدى القضايا دون إمهال القضايا األخرى، والتقدم تدرجيياً                  

 .واملساعدة يف بناء أوجه التآزر

ري، رغم عدم اختالفه عن األعوام  عاماً بدون تغي٢٠٠٦وكما ذكرت يف بداية بياين، ال ميكن اعتبار عام  
ويف الوقت ذاته، يبدو . وحنن على ثقة من أن تقريرنا إىل اجلمعية العامة سيعكس هذا األمر. الثمانية املاضية للمؤمتر

 هو عام يستطيع فيه مؤمتر نزع السالح تعويض الوقت الضائع واستعادة مكانته             ٢٠٠٧بوضـوح متزايد أن عام      
 .وأمهيته

أشكر السفرية كليمينسيا فوريرو أوكروس على بياهنا وعلى الكلمات ): كلم بالفرنسيةت (الرئيس  
 .وأعطي الكلمة اآلن للسفرية ساراال فرناندو، سفرية سري النكا. الرقيقة اليت وجهتها إىل الرئاسة

سيدي الرئيس، امسحوا يل، مبناسبة حديث      : )تكلمت باإلنكليزية () سري النكا  (السيدة فرناندو   
وفدي للمرة األوىل حتت رئاستكم، أن أقدم إليكم أصدق هتانينا وأن أشيد باجلّدية اليت متيز هبا اإلعداد لرئاستكم، 
بإجراء مشاورات واسعة النطاق، وأن أشيد كذلك مببادرتكم املتعلقة بتنظيم احللقة الدراسية ملعهد األمم املتحدة               

وقد كنتم حمقّون .  وهو موضوع هام يشغل اهتمامنا باستمرارلبحوث نزع السالح بشأن ضمانات األمن السلبية،
حينما ذكّرمتونا يف بيانكم االفتتاحي بأن قضية ضمانات األمن السلبية مدَرجة منذ البداية يف جدول أعمال جلنة                 
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ملستمرة  وبعد ذلك فيما يسمى حالياً مبؤمتر نزع السالح، نظراً ألمهيتها ا١٩٧٩نزع السالح، منذ إنشائها يف عام 
ونقدِّر كذلك اجملموعة الرائعة للوثائق املتعلقة بضمانات األمن السلبية، اليت قامت           . كـتدبري من تدابري بناء الثقة     

وأؤكد لك يا سيادة الرئيس دعم وفدي الكامل ودعمي الشخصي كصديق . األمانة بتجميعها وتوزيعها يف املؤمتر 
 .للرئيس، إسهاماً يف جناح مشروعكم

.  رئاستكم تأيت أيضاً يف وقت زاد فيه االعتراف على مستوى عاٍل بأمهية ودور مؤمتر نزع السالحإن فترة 
يونيه، إىل قدرة املؤمتر اجلماعية على تنبيه       /وقـد أشار األمني العام لألمم املتحدة، يف بيانه أمام املؤمتر يف حزيران            

ان أيضاً إىل القدر التارخيي للمؤمتر وإىل حتّدي تصّديه     وأشار السيد عن  . العـامل إىل خماطر انتشار األسلحة النووية      
وأكدت جمموعة الثمانية، يف بياهنا الصادر يف       . للجانـب األمين لرسالة األمم املتحدة يف القرن احلادي والعشرين         

ءاً مبؤمتر جتديد نشاط احملافل املختصة املتعددة األطراف، بد"يوليه من جديد التزاماها ب  / متوز١٦سان بطرسربغ يف 
 ". نزع السالح

وأوضـح األمني العام يف بيانه أن املؤمتر شهد زمخاً جديداً هذا العام نتيجة التغيريات اليت أدخلناها على                   
وهذا يرجع بالتأكيد إىل مبادرة الرؤساء الستة اليت أود أن أضيف أن ما عزَّزها هو مثابرة كل                 . أسـاليب عملنا  

وقد اعترفت الوفود مجيعها هذا العام      . ه الفردية برباعة يف هذا املشروع اجلماعي      رئيس يف إعداد وإجناز مسؤوليت    
 .بإجناز الرؤساء الستة وأشادت به، ويرى وفدي أن تقرير املؤمتر هلذا العام ينبغي أن يعكس هذا األمر بشكل مفيد

تنا االستناد إىل مبادرة    ويف الوقـت ذاته، جيب أن يتصدى املؤمتر أيضاً ملسألة حتديد ما إذا كان باستطاع               
. وقُدِّمت توصيات تدعو إىل التغيري اجلوهري.  وكيفية القيام بذلك٢٠٠٧الرؤساء الستة يف أعمال املؤمتر يف عام        

يونيه إىل أن قاعدة توافق اآلراء هي من بقايا عهد احلرب           /فعلى سبيل املثال، أشار تقرير جلنة بليكس يف حزيران        
 واقترح االستعاضة عنها بالتصويت باألغلبية املشروطة بنسبة الثلثني فيما يتعلق بإقرار            الـباردة وينبغي إلغاؤها،   

، كدعوة  "خبطوات تدرجيية صغرية  "وحثت وفود أخرى يف أثناء العام على حتقيق اإلصالح          . بـرنامج عمل املؤمتر   
س أيضاً بعض التوصيات    وقدم أصدقاء الرئي  . سـفري شيلي، وهو من أصدقاء الرئيس، وآخرين، على سبيل املثال          

 .األخرى املتعلقة بالتغيريات اليت ميكن أن تفيد فيما يتعلق بأساليب عمل املؤمتر

وكـل هـذا ينبغي أن يثري التأمل والتفكري يف كيفية اعتمادنا مجيعاً على اخلطوات اجلديدة اليت أجنزها                   
.  أن تكون فترة إجناز جديدة ملؤمتر نزع السالح        الرؤساء الستة هذا العام للدخول يف فترة نعتقد مجيعاً أهنا ينبغي          

وبفضل مبادرة الرؤساء الستة هذا العام، وسعياً إىل وضع ترتيب متفق عليه مسبقاً ويعتمد سريعاً للسنة بكاملها،          
ه استناداً إىل أساس قوي جلدول أعمالنا التقليدي، وضعنا يف حقيقة األمر جدوالً زمنياً لألنشطة ميكن أن تستند إلي

ويتمثل التحدي يف إدخال التعديالت على اجلدول الزمين كلما         . أعمـال املؤمتر إىل حد بعيد يف السنوات املقبلة        
احتجنا إىل مزيد من الوقت، ومراعاة املقترحات واألفكار املطروحة للمناقشات، باإلضافة إىل عمل اخلرباء، مبا يف 

ولن . ملعاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية" صك مبتكر"نه ذلك بدء املفاوضات بشأن صك ذكّرنا السيد عنان بأ
يتسىن حتقيق ذلك، بالتأكيد، إال إذا استطعنا معاجلة الشواغل األمنية ذات األولوية جلميع الدول األعضاء على قدم 

 .املساواة واستطعنا احلفاظ على املناخ البّناء الذي ساد يف مؤمتر هذا العام
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أشكر السفرية ساراال فرناندو على بياهنا وعلى عبارات التهنئة اليت          ): سيةتكلم بالفرن  (الرئيس  
 .ال يبدو ذلك. هل يرغب أي وفد يف احلديث. وبذلك تنتهي قائمة املتحدثني. وّجهتها

 )واصل باإلنكليزية( 

 .وهبذا خنتتم أعمالنا هلذا اليوم 

 عقد مشاورات مفتوحة العضوية بشأن شكل وأود أن أذكِّر بأنه بعد رفع هذه اجللسة العامة، سأدعو إىل 
وكاملعتاد، ستكون هذه املشاورات مفتوحة للدول      . تقريـر مؤمتر نزع السالح إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة         

 . األعضاء يف املؤمتر والدول احلاضرة بصفة مراقب فقط

 بقاعة  ٠٠/١٠اعة  ، يف الس  ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٧وسـُتعقد اجللسـة العامـة القادمة يوم اخلميس           
 .ووفقاً للجدول الزمين لألنشطة، ستخصَّص اجللسة ملناقشة عامة والختتام رئاسة السنغال. االجتماعات هذه

 ٤٥/١٠رفعت اجللسة الساعة 

- - - - - 


