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  . ملؤمتر نزع السالح١٠٩٣أُعلن افتتاح اجللسة العامة : )تكلم باإلنكليزية (الرئيس    

وأعطي الكلمة اآلن . ندونيسياإلدي على قائمة املتكلمني هلذا اليوم ممثل اجلمهورية العربية السورية وممثل   
  .لسعادة ممثل سوريا الدائم

السيد الرئيس، امسحـوا يل، يف      ): تكلم باإلنكليزية ) ( السورية اجلمهورية العربية  (السيد محوي     
علـى  واجملموعـة   . مستهل كلميت، بأن أهنئكم، بالنيابة عن اجملموعة، لتسلمكم مهام رئاسة مؤمتر نزع السالح            

  .للتعاون معكم تعاوناً كامالًاستعداد 

س تونس للمؤمتر، كمـا     ؤفترة تر ما أجنزه من عمل قيِّم يف        على   ونعرب عن شكرنا لسفري تونس املوقر       
يف العمل الذي أجنزته جمموعتناؤنعرب عن شكرنا لسفري سري النكا املوقر وزمال   .ه ملا أبدوه من تفانٍ 

  .٢١ل اويشرفين أن أديل بالبيان التايل بالنيابة عن جمموعة 

 د األسـلحة استمرار وجو على البشرية  يشكلهاخلطر الذي  عن قلقها إزاء     ٢١ لاتعرب جمموعة     - ١"
 ماثالً ما وجدت ليظفخطر انتشار األسلحة النووية أما . ااستعماهلا أو التهديد باستعماهلالنووية واحتمال 

  .تلك األسلحة

دعا ، اجلمعية العامة لألمم املتحدةباإلمجاع اعتمدته قرار أول ونود التذكري، يف هذا الصدد، بأن   - ٢"
  .ت الوطنيةناازالة األسلحة النووية من الترسإإىل 

ا اجلمعية هتاليت عقداملكرسة لرتع السالح ة للدورة االستثنائية تامينود التذكري بأن الوثيقة اخلكما   - ٣"
  .هدف نزع السالح النوويتحقيق ، أولت أولوية قصوى ل١٩٧٨العامة لألمم املتحدة يف عام 

، ١٩٩٦ي الصادر يف عام     حمكمة العدل الدولية، يف رأيها االستشار     انتهت  وعالوة على ذلك،      - ٤"
 بالسعي حبسن نية ملواصلة واختتام مفاوضات هتدف إىل حتقيق نزع السالح النووي             اًالتزامإىل أن هناك    
  .م وفعالصارحتت إشراف دويل  بشىت جوانبه

 تأكيد التزام الدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة    ٢٠٠٠وكذلك، أعاد إعالن األلفية يف عام       - ٥"
  .ر الشامل، وخباصة األسلحة النوويةازالة أسلحة الدمإلسعي اجلاّد بال

 كـانون  ٢٩يف  وبناء عليه، تكرر اجملموعة ما أوضحته يف بياهنا املقدم إىل مؤمتر نزع الـسالح                 - ٦"
  ".حتقيق نزع السالح النووي الشامل مازال يشكل أولوية قصوى"، مبا مفاده أن ٢٠٠٨يناير /الثاين

سترعي االنتباه إىل مسامهاهتا التالية يف املداوالت اليت جرت يف إطار هذا  أن ت٢١ لاوتود جمموعة   - ٧"
  :بشأن نزع السالح النووي املؤمتر

بشأن وقف سباق التسلح النـووي       ١٩٧٩يوليه  / متوز ١٢ورقة العمل املقدمة بتاريخ       •
  ؛)CD/36/Rev.1(ونزع السالح النووي 
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  )اجلمهورية العربية السورية (السيد محوي

بشأن وقف سباق التسلح النووي ونزع  ١٩٨٠يوليه / متوز٩ة العمل املقدمة بتاريخ ورق  •
  ؛)CD/116(السالح النووي 

  ؛)CD/341(١٩٨٣فرباير / شباط٤ورقة العمل املقدمة بتاريخ   •

 مـن  ٢بشأن جلنة خمصصة للبند  ١٩٨٨مارس / آذار١٨مشروع الوالية املقدم بتاريخ       •
  ؛)CD/819(جدول األعمال 

بشأن إنشاء جلنة خمصصة لـرتع الـسالح    ١٩٩٦مارس  / آذار ١٤تراح مقدم بتاريخ    اق  •
  ؛)CD/1388(النووي 

  ؛)CD/1462 (١٩٩٧يونيه / حزيران٥اقتراح يتعلق بربنامج العمل، مقدم بتاريخ   •

  ؛)CD/1570( بشأن برنامج العمل ١٩٩٩فرباير / شباط٤اقتراح مقدم بتاريخ   •

 بشأن إنشاء جلنة خمصصة     ١٩٩٩فرباير  / شباط ١٨ريخ  مقدم بتا  مشروع مقرر ووالية    •
  ) CD/1571(معنية برتع السالح النووي 

على التزامها القوي بتحقيق نزع السالح النووي فهي تؤكد مـن جديـد             شدد  واجملموعة إذ ت    - ٨"
زمين  تامة يف إطار     زالة األسلحة النووية إزالةً   إلاستعدادها ملباشرة مفاوضات بشأن وضع برنامج مرحلي        

  .يشمل وضع اتفاقية لألسلحة النوويةوحمدد، 

ونرى، بناء عليه، أن وضع اتفاقية دولية بشأن حظر استعمال األسلحة النووية سيشكل خطوة                - ٩"
  . تامة يف إطار زمين حمددزالة األسلحة النووية إزالةًإلهامة يف إطار برنامج مرحلي 

 تطبيق املبادئ األساسـية للـشفافية والتحقـق         وتشدد اجملموعة، يف هذا الصدد، على ضرورة        - ١٠"
  .على كافة التدابري املتخذة يف جمال نزع السالح النوويالالرجعة و

 بالتدابري اليت اختذهتا الدول احلائزة لألسلحة النووية بشأن احلـد مـن      واجملموعة، إذ حتيط علماًً     - ١١"
هذا القبيل، فهي تعرب مرة أخرى عن قلقها        األسلحة النووية، وإذ تشجعها على اختاذ تدابري إضافية من          

البالغ إزاء بطء التقدم احملرز يف جمال نزع السالح النووي وإزاء عدم إحراز الدول احلـائزة لألسـلحة                  
  .النووية أي تقدم فيما يتعلق بإزالة ترساناهتا النووية إزالة كاملة

االنتشار النووي مترابطـان إىل   من جديد أن نزع السالح النووي وعدم       ٢١ لاوتؤكد جمموعة     - ١٢"
  .حد كبري ويعزز أحدمها اآلخر
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  )اجلمهورية العربية السورية (السيد محوي

 األطراف يف معاهدة عدم االنتشار عن قلقها املستمر إزاء عدم إحراز ٢١ لاوتعرب دول جمموعة   - ١٣"
  يف مـؤمتر   اليت اختـذت     أي تقدم يف جمال تنفيذ املقررات والقرارات ذات الصلة بشأن الشرق األوسط           

 لألطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة ومتديدها، ونتائج املؤمتر ١٩٩٥عام 
 األطراف ٢١ لاوكذلك تعرب دول جمموعة . االستعراضي ألطراف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

دم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بالتزام الدول احلائزة          لع اراستمربقلقها  بالغ  يف معاهدة عدم االنتشار عن      
 تامة حتقيقاً هلدف نزع السالح النووي، وحتـث         لألسلحة النووية الصريح بإزالة ترساناهتا النووية إزالةً      

اجملموعة الدول احلائزة لألسلحة النووية على الوفاء بااللتزامات اليت تعهدت هبا قانوناً مبوجـب املـادة                
  .معاهدة عدم االنتشارالسادسة من 

 على أن إحراز تقدم يف جمايل نزع السالح النووي وعدم االنتشار النووي        ٢١ لاجمموعة  شدد  وت  - ١٤"
وتؤكد اجملموعة من جديد على أن اجلهـود        . بشىت جوانبهما أمر ضروري لتعزيز السلم واألمن الدوليني       

ى الصعيدين العاملي واإلقليمي، فضالً عن تدابري       املبذولة لتحقيق نزع السالح النووي، والُنُهج املتبعة عل       
بناء الثقة، ترتيبات تكمِّل بعضها البعض اآلخر وجيب، حيثما أمكن، أن تكون متزامنة لتعزيـز الـسلم                 

  .واألمن اإلقليميني والدوليني

ئ لغاء الدور الذي تلعبه األسلحة النوويـة يف املبـاد         إ، أيضاً، حاجة حقيقية وملحة إىل       هناكو  - ١٥"
اإلستراتيجية والسياسات األمنية بغية احلد قدر اإلمكان من خطر استعمال تلك األسلحة يف يوم من األيام 

  .وتيسري عملية إزالتها

حقق هدف إزالة األسلحة النووية إزالة تامة، تؤكد اجملموعة من جديد احلاجة امللحة             توريثما ي   - ١٦"
ل، غري مشروط، وملزم قانوناً إلعطاء الدول غري احلائزة إىل التوصل إىل اتفاق مبكر بشأن إبرام صك شام

وتذكِّر اجملموعة، . لألسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا ضدها
 من الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية العاشرة للجمعيـة         ٥٩ و ٣٢يف هذا الصدد، مبا ورد يف الفقرتني        

هي الدورة األوىل املكرسة لرتع السالح، حيث مت التشديد على ضرورة وضع ترتيبات فعالـة،     العامة، و 
استعمال األسلحة النووية أو  ، إلعطاء الدول غري احلائزة لألسلحة النووية ضمانات بعدمالقتضاءحسب ا

  .التهديد باستعماهلا ضدها

 معاهدة احلظـر الـشامل للتجـارب         على أمهية انضمام مجيع الدول إىل      ٢١ لاوتركز جمموعة     - ١٧"
النووية، مبا فيها مجيع الدول احلائزة لألسلحة النووية اليت جيب أن تسهم يف عملية نزع السالح النووي،                 

سيما الدول احلـائزة     وتبني اجملموعة مرة أخرى أن التزام كافة الدول املوقعة، وال         . يف مجلة أمور أخرى   
 بتحقيق نزع السالح النووي أمر ضروري إن أريد حتقيق أهداف املعاهدة لألسلحة النووية، التزاماً راسخاًً

  .على أمت وجه
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  )اجلمهورية العربية السورية (السيد محوي

 تأكيد الشرعية املطلقة للمساعي الدبلوماسية املتعددة األطراف يف جمـايل           ٢١ لاوتعيد جمموعة     - ١٨"
 تعزيز تعددية األطراف كمبدأ أساسي يتبـع يف    نزع السالح وعدم االنتشار، وتعرب عن تصميمها على       

  .املفاوضات اليت جترى يف هذين اجملالني

بذل جهود جمددة للخروج من املأزق احلايل الذي يعـوق          إىل   ٢١ لاجمموعة  دعو  وبناء عليه، ت    - ١٩"
  .سيما اعتماد برنامج عمل متوازن وشامل ملؤمتر نزع السالح نزع السالح النووي، وال

، على ضوء التزامها القوي بتحقيق نزع السالح النووي، اختاذ التـدابري            ٢١ل اح جمموعة   وتقتر  - ٢٠"
  :امللموسة التالية تعزيزاً هلدف نزع السالح النووي

زالـة األسـلحة    إعادة تأكيد التزام الدول احلائزة لألسلحة النووية الصريح ببلوغ هدف إ            •
  النووية إزالة تامة؛

  منية؛دور األسلحة النووية يف املبادئ األلغاء إ  •

اعتماد الدول احلائزة لألسلحة النووية تدابري للحد من اخلطـر النووي،كإلغـاء حالـة                •
  نظم األسلحة النووية؛االستنفار النووي وخفض مستوى التأهب يف 

حة عطاء الدول غري احلائزة لألسلبإالتفاوض على صك شامل، غري مشروط، وملزم قانوناً   •
  ؛النووية ضمانات بعدم استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا ضدها

  التفاوض على اتفاقية بشأن حظر استعمال األسلحة النوويـة أو التهديـد باسـتعماهلا                •
  ؛حظراً كامالً

التفاوض على اتفاقية حلظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة النووية وتدمري             •
  لحة، هبدف إزالتها بصورة شاملة، غري متييزية وميكن التحقق منـها يف إطـار              تلك األس 
  ".زمين حمدد

على بيانـه   أشكر السيد محوي، سفري اجلمهورية العربية السورية        ): تكلم باإلنكليزية  (الرئيس    
  .ندونيسيا املوقر، السفري بوجاإوأعطي الكلمة اآلن ملمثل . ٢١ل ابالنيابة عن جمموعة 

ل االسيد الرئيس، أود، على غرار ما فعلته جمموعة         : )تكلم باإلنكليزية () ندونيسياإ (د بوجا السي    
وامسحوا يل بأن أؤكد لكـم      . الفرصة ألهنئكم على تسلمكم مهام رئاسة مؤمتر نزع السالح        هذه  ، أن أنتهز    ٢١

ندونيسيا تنضم  إ، أيضاً، بأن    وأود إبالغكم . ندونيسيا التام معكم ودعمها الكامل لكم يف تأدية مهامكم        إتعاون  
  .٢١ل اإىل البيان الذي قدمته سورية بالنيابة عن جمموعة 
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  )إندونيسيا (السيد بوجا

وحنن نشدد على ضرورة مواصلة احلوار .  كاملةًندونيسيا أمهية كبرية إلزالة األسلحة النووية إزالةًإوتويل   
 ر الشامل إزالةًاة األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدم واملفاوضات على مجيع املستويات بغية حتقيق هدف إزال       

ونود التذكري، باإلضافة إىل ذلك، بأن مسألة نزع السالح النووي نوقشت مناقشة مستفيضة استغرقت وقتاً . تامة
  .طويالً من الزمن وبأن اجلهود مازالت تبذل يف هذا الصدد

املكرسة لرتع السالح اليت عقدهتا اجلمعية       ستثنائية العاشرة الوثيقة اخلتامية الصادرة عن الدورة اال     مث إن،     
ويف حمافل أخرى، وافقت . األولوية القصوى هلدف نزع السالح النوويتويل ، ١٩٧٨العامة لألمم املتحدة يف عام 

 الدول األطراف يف معاهدة عدم االنتشار النووي على خطة العمل املتصلة ببذل جهود منهجية وتدرجيية لتحقيق               
  .١٣ل انزع السالح النووي، وهي اخلطة املعروفة، أيضاً، خبطة اخلطوات العملية 

عدد ال حيصى من وثائق العمل الصادرة هناك ، ٢١ل بيان جمموعة اما أبرزه باإلضافة إىل ذلك، وعلى حنو   
.  وتدابري عملية  شمل جدوالً زمنياً  تعن املؤمتر واليت حتتوي اقتراحات تتصل بشىت جوانب نزع السالح النووي،            

ونعتقد بأن هذه . وبإمكاننا أن نستعرض تلك الوثائق من جديد، نظراً إىل أن أغلبيتها ال يزال يصلح ألعمالنا اليوم
االقتراحات واالتفاقات املوجودة ستساعد على إحراز تقدم إضايف يف مفاوضات نزع السالح النووي اجلارية يف               

  .إطار هذه اهليئة املوقرة

  تعهد عززته الوثيقة اخلتامية الصادرة عـن مـؤمتر         ذا ال ه. السالح النووي خياراً بل هو تعهد     ليس نزع     
الدول احلائزة لألسلحة النووية الوفـاء      يتعني مبقتضاها على     الستعراض معاهدة عدم االنتشار، اليت       ٢٠٠٠عام  

  .بالتزامها الصريح بتحقيق هدف إزالة ترساناهتا النووية إزالة كاملة

ونرى أيضاً ضرورة تداعم البيئة األمنية .  إىل خلق بيئة مؤاتية لرتع السالح النوويةاجحبأننا  على قوافون  
والواقع أن نزع السالح النووي سيسهم إىل حد كبري يف حتقيـق األمـن              . الدولية وجهود نزع السالح النووي    

فسيظلّ قائماً ما بقيـت األسـلحة   بيني  أيدي اإلرها يف  انتشار األسلحة النووية ووقوعها     اخلوف من   أما  . الدويل
  .النووية موجودة

ونعتقد، أيضاً، بأن عدم االنتشار بشىت جوانبه أمر هام للغاية ولكنه لن حيل املشكلة بالضرورة ما مل تتخذ   
 هو التخلص مـن تلـك       الكارثيوالضمان الوحيد لتفادي هذا السيناريو      . إىل جانبه تدابري كافية لرتع السالح     

  .املريعة األسلحة

ولقد لعبت الدول غري احلائزة لألسلحة النووية دوراً هاماً، من جهتها، يدعم هدف التخلص من خماطر                  
معاهـدة عـدم    بالتزاماهتا مبوجب   ندونيسيا ودول أخرى غري حائزة لألسلحة النووية        إووفت  . األسلحة النووية 
حكام الربوتوكول اإلضايف للوكالة الدولية للطاقـة       واختذنا تدابري أخرى، أيضاً، كاالمتثال أل     . االنتشار النووي 

  .الذرية بشأن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية
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  )إندونيسيا (السيد بوجا

وبناء عليه، حنث الدول احلائزة لألسلحة النووية على أن تتخذ اإلجراءات الالزمة إلحراز تقدم إضايف يف       
  .ميكن التحقق منه وال رجعة فيه ي وبلوغ هذا اهلدف بأسلوباجلهود اليت تبذهلا لرتع السالح النوو

يف  ومن هذا املنطلق، ُوجِّه نداء قوي     .  بل هو يهم مجيع البلدان     هعينباألمن الدويل موضوع يهم بلداً      إن    
من هيئات اجملتمع املدين، ومنظمـات غـري        نداءات  ولقد استمعنا إىل    . مجيع أرجاء العامل لرتع السالح النووي     

مية، وأكادمييني، وحمافظي مدن، وحمامني، وعلماء، وحتالفات رجالية ونسائية، وجمموعات خمتلفة مؤلفة من             حكو
  .كافة عناصر اجملتمع

وهبذه الروح، يتطلع وفدي إىل العمل مع وفود أخرى حملاولة إجياد هنج مشترك ومستدمي إلزالة األسلحة                  
  . تامةالنووية إزالةً

لبيـان الـذي أدىل بـه       على ا ندونيسيا  إأشكر السيد بوجا سفري     : )زيةتكلم باإلنكلي ( الرئيس    
  .السفري محوي من قبله ووهلكلمات الطيبة اليت وجهها إىل الرئيس، او

  هل يود أي وفد أخذ الكلمة يف هذه املرحلة؟ ال يوجـد أحـد              . ال يوجد أي متكلم آخر على قائميت        
  .على ما يبدو

  .دميها بشأن جدولنا الزمينلدي بعض اإلعالنات اليت أود تق  

الذين سيحضرون جلساتنا يف األسبوع القادم، يشرف األمني العـام كمـا            عايل  فيما يتعلق بأصحاب امل     
أمام كلمة  إلقاء  حىت اآلن، رغبتها يف      يشرفين اإلحاطة علماً بالعدد الكبري من الشخصيات املرموقة اليت أكدت،         

سبوع القادم أمساء نائب رئيس، وسبعة وزراء شؤون خارجية، وأربعة نواب فلدي على قائمة املتكلمني لأل: املؤمتر
لذا نستصوب التمهـل حـىت      . ولكن القائمة ليست هنائية بعد    . لوزراء خارجية، ووزير دولة للشؤون اخلارجية     
  .جلستنا العامة القادمة لتوزيع القائمة النهائية

مـارس، إحـدامها صـباحاً      / آذار ٤ يوم الثالثاء    منذ اآلن، أننا سنعقد جلستني     ولكن ميكنين أن أعلن،     
  .مارس/ آذار٥واألخرى بعد الظهر، وحيتمل أن نعقد جلسة قصرية أخرى يوم األربعاء 

وقد سـبق أن    . الزمين جللساتنا دول  اجلوأود أن أبلغ الوفود، أيضاً، ببعض التعديالت اليت طرأت على             
وأول هذه التعـديالت    . أمسملشاورات الرئاسية اليت أجريت يوم      منسقي اجملموعات اإلقليمية خالل ا     إىل   بلغتهاأ

لقد اضطر السفري بيتكو دراغانوف إىل .  من جدول األعمال٥خيص املناقشة غري الرمسية اليت ستجرى بشأن البند        
 من ٠٠/١٠ لُتجرى يف متام الساعة ةرذكواملغادرة إىل عاصمة بلده؛ وبسبب هذا الغياب أعيدت جدولة املناقشة امل

  .فرباير عوضاً عن بعد ظهر هذا اليوم/ شباط٢٩يوم اجلمعة 
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  الرئيس

هـذه اجللـسات    . مارس/ آذار ١٢ و ١١والتعديل الثاين خيص اجللسات غري الرمسية املزمع عقدها يومي            
ليت لتمكني منسقي بنود جدول األعمال من أن يعرضوا علينا شفوياً العناصر الرئيسية املضمنة يف تقاريرهم اهتدف 

. وستتاح للزمالء فرصة أخرى لإلعراب عن آرائهم ومواقفهم بعد االسـتماع إىل املنـسقني    . ستقدَّم إىل الرئيس  
. وسيترأسها منسقون . تستغرق كل واحدة منها قرابة نصف الساعة      حبتة  وهذه اجللسات هي جلسات غري رمسية       

عيد احملددة هلا يف البداية قريبة جداً من موعد التقييم ولقد كانت املوا. واهلدف املنشود هو يف الواقع تعزيز الشفافية
لذا استصوبنا، كرؤساء املؤمتر الستة، تنظيم تلك اجللسات يف موعد أسـبق            . مارس/ آذار ١٣الذي سيجرى يوم    

 خالل اجللسة الصباحية بينما     ٤ إىل   ١من  وستعاجل بنود جدول األعمال     . مارس/ آذار ٦يوم اخلميس   وهو  بقليل  
تناول   النـسخة النهائيـة    بعد ذلـك    سيضع منسقو بنود جدول األعمال      .  بعد ظهر نفس اليوم    ٧ إىل   ٥البنود  ُت

 دولاجلولقد أعدت األمانة نسخة منقحة من       . مارس/ آذار ١٠لتقاريرهم اليت سيقدموهنا إىل الرئيس يوم االثنني،        
  .وستوزع عليكم اآلن. ٨ و٧ و٦ألسابيع ا جللسات الزمين

يف هذه القاعـة يف متـام     ستعقد اجللسة الرمسية القادمة للمؤمتر    . ينا بذلك عملنا هلذا اليوم    أعتقد بأننا أهن    
  .٢٠٠٨فرباير / شباط٢٨ من يوم اخلميس ٠٠/١٠الساعة 

  ٤٥/١٠رفعت اجللسة الساعة 

 -  -  -  -  - 


