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      )بنن(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أينسوالسيد  :الرئيس
  .٣٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة   

ال اهلجمــــات اإلرهابيــــة يف اإلعــــراب عــــن املؤاســــاة حيــــ
  الروسي االحتاد

أود يف البدايــة أن أتقــدم ): تكلــم بالفرنــسية (الــرئيس  
بأخلص التعـازي إىل االحتـاد الروسـي حكومـة وشـعبا مبناسـبة              

ــيت وقعــت يف    ــة ال موســكو أمــس، وأودت  اهلجمــات اإلرهابي
  . شخصاً، وأصابت عشرات آخرين جبروح٤٠حبياة حوايل 

  تنظيم األعمال
أود أن أذكِّـــر الوفـــود ): تكلـــم بالفرنـــسية (الـــرئيس  
ــأن ــا يف      بــ ــة إدراجهــ ــاء بغيــ ــدمي األمســ ــهائي لتقــ ــد النــ املوعــ
ــة ــق    قائمـ ــاء، املوافـ ــو األربعـ ــشاركني هـ ــارس، / آذار٣١املـ مـ

  .٠٠/١٨الساعة 
  )تابع (ءتبادل عام لآلرا

تكلــم  () مجهوريــة كوريــا (الــسيد كــيم بونغهيــون     
امسحــوا يل بــادئ ذي بــدء أن أهنــئكم، ســيدي  :) باإلنكليزيــة

 ٢٠١٠الرئيس، على تـوليكم رئاسـة الـدورة املوضـوعية لعـام             

ر وفـدي جهـودكم     ويقـدّ . زع الـسالح  ـهليئة األمـم املتحـدة لنـ      
مل الـذي   املخلصة والدؤوبة لعقد هذه الدورة، مبا يف ذلك الع        

وبــصفيت عــضوا .  الــثالث املاضــيةقمــتم بــه يف دورة الــسنوات
املكتب هـذه الـسنة، أود أن أؤكـد لكـم دعـم وفـدي التـام                  يف

ــسا        ــه رئي ــوم ب ــا يق ــع م ــه معكــم، وكــذلك م لعملكــم وتعاون
  . الفريقني العاملني

ــل       ــثالث، قبي ــسنوات ال ــد وصــلنا منتــصف دورة ال لق
راف يف معاهــدة عــدم قمــة األمــن النــووي ومــؤمتر األطــمــؤمتر 

. ٢٠١٠انتشار األسلحة النووية السـتعراض املعاهـدة يف عـام           
ويأمل وفدي ويتوقع أن تتمكن مداوالت اهليئة هذا العـام مـن        

 وأن  ،تيسري اجلهود الدولية بشأن نزع السالح وعدم االنتشار       
  .٢٠١١للدورة املوضوعية يف عام  تضع أساسا راسخا

 علـى أمهيـة حتقيـق أن        ويف هذا الـصدد، أود أن أشـدد         
ــوازن    ــة والت ــزع الــسالح باألمهي ــة ن فــضمان  .يتــسم عمــل هيئ

التوازن فيما بني البنود املدرجة يف جدول األعمال املوضـوعي          
تقـدمي  مـن   قد يساعد يف اسـتعادة أمهيـة اهليئـة، الـيت مل تـتمكن               

ويؤمن وفدي إميانا صادقا بـأن      . ١٩٩٩ية توصيات منذ عام     أ
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ليــة لبنــاء الثقــة يف جمــال األســلحة التقليديــة   اختــاذ التــدابري العم
تطلب املزيد من االهتمام يف مداوالت هذا العام، مـع األخـذ            ي

يف االعتبار كال من اجتماع الـدول الرابـع القـادم الـذي يعقـد               
الـذي  وكل سنتني بشأن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة،        

مبنع االجتـار  املتعلق برنامج عمل األمم املتحدة  تنفيذ  سينظر يف   
غري املشروع باألسلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع             
ــة     ــه، واالجتمــاع األول للجن ــه والقــضاء علي ــه ومكافحت جوانب
ــشأن      التحــضريية ملــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بعقــد معاهــدة ب

  .جتارة األسلحة
ــام     ــذ ع ــدويل تطــورات   ٢٠٠٩ومن ، شــهد اجملتمــع ال

ح النـووي وعـدم االنتـشار، مبـا يف          إجيابية يف جمـال نـزع الـسال       
بــني الواليــات املتحــدة واالحتــاد   املــربم مــؤخراً  ذلــك االتفــاق  

الروسي بشأن معاهدة خفض األسلحة اهلجومية االسـتراتيجية     
 هـــذا االتفـــاق خطـــوة مفيـــدة حنـــو  ونعتقـــد أن. واحلـــد منـــها

اً إجيابيــ مؤشــراً الــسالح النــووي، ونرحــب بــه بــصفته      نــزع
ــى ــشار األســلحة   مــؤمتر اســ جنــاح  عل تعراض معاهــدة عــدم انت

وحنيط علمـا أيـضا باملبـادرات األخـرى،         . ٢٠١٠ النووية لعام 
الــذي تقــدم بــه األمــني العــام مبــا فيهــا اقتــراح النقــاط اخلمــس، 

اللجنـة الدوليـة    مون، والتقرير الشامل الذي قدمته       -كي   بان
  . املعنية بعدم انتشار األسلحة النووية ونزع السالح النووي

ويؤمن وفدي إميانا راسخا بأنه يلزم إحراز املزيـد مـن             
التقــدم يف نــزع الــسالح النــووي مــن أجــل ســالمة نظــام عــدم 

وســـتكون نتيجـــة مـــؤمتر . االنتـــشار والثقـــة فيـــه ومـــشروعيته 
 ٢٠١٠سـلحة النوويـة لعـام       ألاستعراض معاهدة عدم انتـشار ا     

مــسألة هامــة بالنــسبة ملــستقبل نظــام عــدم انتــشار األســلحة        
. زع الـسالح النـووي    ـووية، ونود أن نرى التزاما صـارما بنـ        الن

بـدء   ويف هذا الصدد، يود وفـدي أن يؤكـد جمـددا علـى أمهيـة              
ــشروع      ــة وال ــشامل للتجــارب النووي ــر ال ــدة احلظ ــاذ معاه ، نف

ــ يف  يف مفاوضــات شــاملة بــشأن معاهــدة وقــف   ،روقــت مبكِّ
  .دون مزيد من التأخريبنتاج املواد االنشطارية إ

ــؤمن    ــادة    وت ــة زي ــا راســخا بأمهي ــا إميان ــة كوري مجهوري
. االنتـــشار النـــووي علــى الـــصعيد العـــاملي عــدم  تعزيــز نظـــام  

، ونؤيـد   )٢٠٠٩ (١٨٨٧ونرحب باختاذ جملس األمـن القـرار        
بقوة إضـفاء الطـابع العـاملي علـى الربتوكـول اإلضـايف للوكالـة         
الدولية للطاقة الذرية بصفته أفضل وسيلة لتعزيـز آليـة الوكالـة            

ر أيــضا مــؤمتر قمــة األمــن النــووي     ونقــدِّ. للرصــد والتحقــق 
ــادرة  ــرورية كمبــ ــة   ضــ ــب ملعاجلــ ــت املناســ ــاءت يف الوقــ جــ

 ونتوقــــع أن ،لها اإلرهــــاب النــــوويالتحــــديات الــــيت يــــشكِّ
  . تتمخض عنه نتائج مثمرة

ويود وفدي أيـضا أن يـربز أمهيـة حـل املـسألة النوويـة              
يت هـي مـسألة حيويـة    جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة، الـ      

ــة      ــرة الكوري ــار يف شــبه اجلزي ــدائم واالزده ــسالم ال ــضمان ال ل
ــى ســالمة      ــة مشــال شــرق آســيا، وكــذلك للحفــاظ عل ومنطق

ويف هـذا الـصدد،    . النظام العاملي لعدم انتشار األسلحة النووية     
حنث مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على العودة فـورا إىل     

متثاال تاما اللتزاماهتـا    ا وأن متتثل    ،رافاحملادثات السداسية األط  
مبوجــب قــرارات جملــس األمــن ذات الــصلة، وأن تقــوم بتنفيــذ 

 والوثـائق   ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلول ١٩البيان املشترك الصادر يف     
وقـد  . عتمدت يف احملادثـات الـسداسية األطـراف   الالحقة اليت أُ 
بـــاك، مبـــادرة  - يل ميونـــغ مجهوريـــة كوريـــا، اقتـــرح رئـــيس

مجهوريـة  بـإخالء    كربى هتدف إىل إبـرام اتفـاق شـامل           لصفقة
 وبالتـدابري   ،كوريا من األسلحة النووية بـصورة ال رجعـة فيهـا          

ونأمــل أن نــشارك يف . الــيت اتفقــت عليهــا األطــراف اخلمــسة  
مفاوضات تستند إىل مبادرة الـصفقة الكـربى عنـدما تـستأنف            

  .احملادثات السداسية األطراف
للنظــام م حاسـم بالنــسبة  هــو حقـا عــا  ٢٠١٠إن عـام    
. زع السالح الدويل وعـدم انتـشار األسـلحة النوويـة          ـلنالدويل  

وإذ ال يغيــب عــن بالنــا اإلحبــاط الــذي ســاد خــالل العقــد        
ت هـذه الفرصـة لزيـادة تعزيـز         املاضي، فإنه يتعني علينا أالّ نفوّ     

. زع الـسالح وعـدم انتـشار األسـلحة النوويـة          ـنالنظام الدويل ل  
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كـان أن نظهـر مرونـة وروحـا مـن التعـاون بغيـة        ومن األمهية مب 
. حتقيــق املزيــد مــن التقــدم يف مــداوالتنا يف هيئــة نــزع الــسالح

ن تـسهم النتـائج املثمـرة لـدورة اهليئـة           أوحيدو وفدي األمل يف     
ــادم     ــؤمتر القــ ــاح املــ ــم إىل جنــ ــافة زخــ ــام يف إضــ ــذا العــ يف هــ

  .الستعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
يـود  : )تكلـم باإلنكليزيـة   () نيجرييـا (ونيموال  السيد أ   

الوفــد النــيجريي أن يهنــئكم، ســيدي، علــى انتخــابكم رئيــسا  
ه إن ثـراء خـربتكم يف هــذا اجملـال ســيوجّ    .هلـذه اهليئـة التداوليــة  

دعـــم نـــود أن نؤكـــد لكـــم و. مـــداوالتنا حنـــو نتيجـــة مثمـــرة 
  .النيجريي الوفد

ــسامر األفكــار الــيت قــدّ ونقــّد   ي لــشؤون مها املمثــل ال
  . نزع السالح، السفري سريجيو دواريت، يف البيان االفتتاحي

ندونيــسيا إوتؤيــد نيجرييــا البيــان الــذي أدىل بــه ســفري   
بالنيابة عن حركة عدم االحنياز، والبيان الـذي أدىل بـه وفـدي             

وفــضال عــن . يف وقــت ســابق بالنيابــة عــن اجملموعــة األفريقيــة 
  .ليةذلك، نود أن نشدد على النقاط التا

مــن املؤســف أن هيئــة نـــزع الــسالح التابعــة لألمـــم        
املتحــدة، الــيت هــي اهليئــة التداوليــة الرئيــسية لألمــم املتحــدة        

زع ـسؤولية النظــر يف املــسائل املختلفــة املتعلقــة بنــ    املكلّفــة مبــ 
الــسالح وتقــدمي توصــيات بــشأهنا، وكــذلك متابعــة القــرارات  

زع ـة املكرســـة لنـــاملختلفـــة الـــيت اعتمـــدهتا الـــدورة االســـتثنائي 
ــق يف اآلراء     ــا النجــاح يف التوصــل إىل تواف ــسالح، مل حيالفه ال

الرئيـــسية املعروضـــة عليهـــا، حـــىت بـــشأن املـــسائل املوضـــوعية 
  .الدورة احلالية يف

وال يــزال القلــق يــساور نيجرييــا إزاء التهديــد اخلطــري    
ــشكِّ  ــذي ي ــسلم واألمــن    ال ــة علــى ال له وجــود األســلحة النووي
 هــذا الــصدد، نعتقــد أن نــزع الــسالح النــووي  ويف. الــدوليني

وأن أفـضل    ،للدول األعـضاء  قصوى  ينبغي أن يبقى األولوية ال    
انتــشار عــدم ســبيل لتنــاول املفاوضــات بــشأن نــزع الــسالح و 

، وهـذا مبـدأ      األطـراف  األسلحة النووية هو من خالل تعدديـة      
ــا   أ ــة يف قراره ــة العام ــه اجلمعي  ،ومــن مثّ. ٦٣/٥٠ ساســي أقرت

لدول احلائزة لألسلحة النووية والـدول غـري احلـائزة هلـا            ندعو ا 
ــزع     ــق هـــدف نـ ــا لتحقيـ ــضاعفة جهودهـ ــسواء إىل مـ علـــى الـ

نتــشار جبميــع جوانبــه مبوجــب روح ونــص  الالــسالح وعــدم ا
  .معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

ويـــساورنا القلـــق باملثـــل إزاء تزايـــد اإلنفـــاق علـــى        
بـصورة   سـلحة التدمرييـة  املعدات العسكرية وتكـديس هـذه األ     

ــسانية األساســية    ــى حــساب االحتياجــات اإلن ــة عل ــد . هائل لق
  . يف تشويه البيئة األمنية العامليةسهمت هذه األسلحة كثرياًأ

ــضمانات      ــون الـ ــي أن تكـ ــه ينبغـ ــا بأنـ ــؤمن نيجرييـ وتـ
ــة ل    ــسلبية مــن الــدول احلــائزة لألســلحة النووي ــة ال لــدول األمني

 مـــشروطة وملزمـــة قانونيـــا احلـــائزة هلـــذه األســـلحة غـــري غـــري
ومع ذلك، فإن منط التصويت احلـايل ال يعكـس هـذا            . وقاطعة

ــاع عــن        ــسم مبــستوى عــال مــن االمتن ــد ات ــه ق ــل إن االجتــاه؛ ب
التـــصويت مـــن جانـــب الـــدول احلـــائزة لألســـلحة النوويـــة       

. ومل تكن الـدورة األخـرية للجمعيـة العامـة اسـتثناءً        . وحلفائها
ــة إىل ونــدعو مجيــع الــدول األعــضاء امل  عكــس مــسار هــذا  عني

ســباق تنــشيط  ، وبالتــايل،تعزيــز انعــدام الثقــة التوجــه لتفــادي 
التسلح النووي، وهـذا تطـور ميكـن أن يلغـي مجيـع اإلجنـازات              

  . اليت حتققت يف غضون العقود املاضية
وإىل أن يتم حتقيـق عـامل خـال مـن األسـلحة النوويـة،                 

هنـا  ألنوويـة،   يؤيد وفـدي إنـشاء منـاطق خاليـة مـن األسـلحة ال             
متثــل خطــوات إجيابيــة وتــدابري هامــة حنــو تعزيــز نــزع الــسالح  

 .النووي وعدم انتـشار األسـلحة النوويـة علـى الـصعيد العـاملي             
وحنث الدول األعضاء يف املناطق اخلالية مـن األسـلحة النوويـة            

 الـيت مل تنـشئ      ،املوجودة حاليا علـى تـشجيع املنـاطق األخـرى         
  .لى القيام بذلك ع،حىت اآلن مناطق مشاهبة
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ــدابا        ــدة بلين ــدخول معاه ــصدد، نرحــب ب ــذا ال ويف ه
 وندعو الدول األفريقيـة     ،٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٥حيز النفاذ يف    
ق علـى املعاهـدة حـىت اآلن إىل         ع أو تـصدّ   توقّـ مل  األعضاء الـيت    

ــز إســهامها الفعــال يف توطيــد الــسالم     ــة تعزي ــام بــذلك بغي القي
ألسـلحة  لو الـدولتني احلـائزتني      وباملثـل، نـدع   . واألمن العـامليني  

قا بعــد علــى معاهــدة بلينــدابا إىل القيــام نوويــة اللــتني مل تــصدِّال
  .بذلك دون مزيد من التأخري

ــات     و   ــة يف احملادث ــالتطورات اإلجيابي ــا ب ترحــب نيجريي
ض األســـلحة بـــني الواليـــات املتحـــدة    يفـــختاجلاريـــة بـــشأن  

درة وتتماشــــى هــــذه املبــــا  . األمريكيــــة واالحتــــاد الروســــي  
ــدولتني احلــائزتني    ألســلحة لالدبلوماســية مــن جانــب هــاتني ال

نوويــة مــع مبــادئ وأهــداف وعناصــر مــشروع إعــالن الفتــرة ال
. زع الـسالح ـ رابعـا لنـ   عقـداً ٢٠١٩ إىل عـام     ٢٠١٠من عـام    

ونأمــل أن تفيــد كــذلك يف حتفيــز الطــرفني وحلفائهمــا لبلــوغ  
 - يـــةاهلـــدف النـــهائي ملعاهـــدة عـــدم انتـــشار األســـلحة النوو 

ــة مــن علــى وجــه     وهــو ــة التامــة جلميــع األســلحة النووي اإلزال
ــة  - األرض بــصورة ال رجعــة فيهــا   ممــا ســيعزز بالتــايل إمكاني

  .حتقيق احللم الذي كثريا ما راودنا يف إجياد جنة على األرض
ال تزال نيجرييـا تـشعر بـالقلق إزاء انتـشار األسـلحة             و  

وعة وتشيد بالعـدد  بصورة غري مشرونقلها  التقليدية وتصنيعها   
اهلائل من الدول األعضاء اليت أسهمت يف اختـاذ قـرار اجلمعيـة             

ونتطلـع  .  بشأن عقد معاهدة لتجـارة األسـلحة       ٦١/٨٩العامة  
إىل بدء العملية الرامية إىل صياغة معاهدة لتجـارة األسـلحة يف          

 ونأمــل صــادقني أن تــؤدي يف النهايــة إىل  ،٢٠١٠يوليــه /متــوز
ــاد صـــك ملـــزم قان  ــة  اعتمـ ــار املزعزعـ ــا، يقـــضي علـــى اآلثـ ونـ

 علــى لالســتقرار لالجتــار باألســلحة التقليديــة وتــداوهلا ونقلــها 
  .غري مشروعحنو 

نقـــل هـــذه األســـلحة وشـــدة فتكهـــا تونتيجـــة لكثـــرة   
وآثارها املدمرة يف معظم البلدان النامية، فإنه يـشار إليهـا اآلن            

لــضرر وتتمثــل اآلثــار البالغــة ا. باعتبارهــا أســلحة دمــار شــامل
هلذه األسلحة يف أهنا تشوه حياة البشر وتبتـر أطـرافهم وتعـوق       

كمـا أهنـا   .  لتعزيـز التنميـة وتقـدم البـشرية    اتحماوالت احلكوم 
ــى نقــل      ــشجع عل ــضاعف املخــاطر وت ــة الفــساد وت ــشيع ثقاف ت

  .األسلحة إىل أيدي أطراف فاعلة من غري الدول
وهلــذه األســباب، يواصــل وفــد بلــدي دعمــه النــشط      
ج عمل األمم املتحدة املتعلـق مبنـع االجتـار غـري املـشروع              لربنام

ــه     ــع جوانبـ ــن مجيـ ــة مـ ــلحة اخلفيفـ ــصغرية واألسـ ــلحة الـ باألسـ
ــه  ــه والقــضاء علي ــدعو   . ومكافحت ــود أن ن ــصدد، ن ويف هــذا ال

مجيـع الوفــود إىل إيــالء اهتمــام خــاص جلوانــب برنــامج العمــل  
لرابـع  ذات الصلة بالتعاون واملساعدة الفنية خـالل االجتمـاع ا         

املقبل من اجتماعات الدول اليت تعقـد مـرة كـل سـنتني للنظـر               
  .يف تنفيذ برنامج العمل

ــصوص    ــن     خبــ ــرة مــ ــالن الفتــ ــشروع إعــ ــر مــ عناصــ
زع الـــسالح، ـ عقـــدا رابعـــا لنـــ ٢٠١٩ إىل عـــام ٢٠١٠ عـــام

مثـة حاجـة    . يرغب وفد نيجرييا يف التأكيد على النقـاط التاليـة         
 هـدف نـزع الـسالح التـام         إىل تعزيز اجلهود الراميـة إىل حتقيـق       

والعام استنادا إىل مبادئ القابلية للتحقق والـشفافية واسـتحالة          
. العودة إىل الوراء، وكذلك مبدأ األمن غري املنقـوص للجميـع          

ــة     ــلحة البيولوجيـ ــاقييت األسـ ــات اتفـ ــة غايـ ــى أمهيـ ــشدد علـ ونـ
وينبغـــي بـــدء مفاوضـــات . واألســـلحة الكيميائيـــة وأهـــدافهما

ييزيــة وميكــن التحقــق منــها دوليــا حلظــر  بــشأن معاهــدة غــري مت
ــة      ــلحة النوويـ ــستخدمة يف األسـ ــشطارية املـ ــواد االنـ ــاج املـ إنتـ

ــة   ــرة النوويـ ــزة املتفجـ ــا مـــن األجهـ وينبغـــي التعجيـــل . وغريهـ
. بدخول معاهدة احلظر الشامل للتجـارب النوويـة حيـز النفـاذ           

ــدول     ــاء القــدرات يف ال ــز التعــاون واملــساعدة وبن وينبغــي تعزي
ــضاء و ــاطق دون اإلاألعـ ــهام    املنـ ــة اإلسـ ــاطق بغيـ ــة واملنـ قليميـ

  .بلوغ األهداف السالفة الذكر يف
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وينبغــي تــشجيع األدوار اهلامــة الــيت يؤديهــا اجملتمــع        
املدين والدوائر األكادمييـة واملنظمـات غـري احلكوميـة يف زيـادة            
الــوعي وإعطــاء زخــم للتقــدم يف ميــداين نــزع الــسالح وعــدم  

د علــى أمهيــة العالقــة املتعاضــدة بــني وينبغــي التــشدي. االنتــشار
كفالـة أقـل قـدر    إىل   وينبغـي أن نـسعى       ،نزع السالح والتنميـة   

ممكن من التحويل ملوارد العامل البشرية واالقتصادية الـشحيحة         
بالفعل إىل التسلح، وفقا ملا هو منصوص عليه يف ميثاق األمـم            

علـى  ز اجملتمـع الـدويل    تحفِّسـ ونعتقد أن هذه اجلهـود      . املتحدة
بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية واإلقرار باإلسـهام الـذي ميكـن           

  .حتقيق هذه األهدافيف أن يقدمه نزع التسلح 
ولــذلك، نناشــد مجيــع الــدول األعــضاء تــسريع وتــرية    

 إىل ٢٠١٠عـــالن الفتـــرة مـــن عـــام العمـــل بـــشأن مـــشروع إ
ــام ــا لنــ  ٢٠١٩ ع ــدا رابع ــسالحـ عق ــن   ،زع ال ــهاء م ــة االنت  بغي

ة اهليئــــــة لتحــــــضريية ذات الــــــصلة خــــــالل دوراألعمــــــال ا
كما نناشد مجيـع الـدول األعـضاء إبـداء املرونـة            . ٢٠١٠ لعام
ــ ــر بعــ  توال ــات نظ ــق    فهم لوجه ــا أن حنق ــسىن لن ــضا ليت ضها بع
  .توافق اآلراء املطلوب يف مداوالتنا خالل هذه الدورة معا

ــاميلو    ــو كـ ــسيد كويلـ ــة  (الـ ــة الدومينيكيـ ) اجلمهوريـ
 يف البدايـة، أود أن أهنـئكم، سـيدي، علـى            ):تكلم باإلسبانية (

ونقر مبهاراتكم الدبلوماسية   . انتخابكم رئيسا هلذه اهليئة اهلامة    
ويبــشر . املمتــازة وخــربتكم الواســعة يف شــؤون نــزع الــسالح 

عملكم السابق يف رئاسة فريـق عامـل هـام تـابع للهيئـة بـدورة                
ينيكيـة  وميكنكم أن تعولوا على تعاون اجلمهورية الدوم      . ممتازة

كمــا هننــئ . عملكــم بنتيجــة ناجحــةتكليــل الكامــل يف كفالــة 
  . أعضاء املكتب اآلخرين ورئيسي الفريقني العاملني

ــاء الـــيت يبـــذهلا      وأود أن أنـــوه بـــاجلهود اجلـــديرة بالثنـ
ــزع الــسالح هبــدف      ــشؤون ن ــسامي ل ــل ال ــام واملمث األمــني الع

  .زع السالحـإعطاء زخم جديد لربنامج األمم املتحدة لن

وكما قال املمثـل الـسامي أمـس يف البيـان الـذي أدىل                
ــإن اهل   ــدورة، ف ــاح ال ــه يف افتت ــام    ب ــذا الع ــها يف ه ــدأ عمل ــة تب يئ

أجـــواء ختتلـــف عـــن األجـــواء الـــيت كانـــت ســـائدة خـــالل  يف
تيـسر  إجيابية لتعددية األطـراف     األعوام السابقة، تتصف بروح     

ــشار     ــدم االنتـ ــسالح وعـ ــزع الـ ــشأن نـ ــداوالت بـ ــد . املـ وتؤيـ
ــن      ا ــة ع ــا نياب ــذين أُديل هبم ــانني الل ــة البي ــة الدومينيكي جلمهوري

  .حركة عدم االحنياز وجمموعة ريو
وهبذه املناسبة، سأتناول عدة بنـود ذات أمهيـة خاصـة             

فاجلمهوريـة الدومينيكيـة بلـد مـسامل        . للجمهورية الدومينيكية 
مل يقم مطلقا بغزو بلد آخر على الـرغم مـن األعمـال العدائيـة              

رض هلــا يف الــسابق، وذلــك أثنــاء ومنــذ حــصولنا علــى الــيت تعــ
واجلمهوريــة الدومينيكيــة ال تنــتج . ١٨٤٤االســتقالل يف عــام 

وعليــه، فــإن اجلمهوريــة الدومينيكيــة  . األســلحة وال تــصدرها
  .دون حتفظاتبتؤيد نزع السالح 

ــال        ــا ق ــة، كم ــة الدومينيكي ــد اجلمهوري ــذلك، تعتق ول
نـه جيـب   إكـة عـدم االحنيـاز،    ممثل إندونيسيا أمس نيابة عن حر    

علــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد الروســي النظــر يف 
زع ـمجيع اإلمكانات اليت تتيحها التزاماتنا املتعددة األطراف بنـ        

الـــسالح يف ســـياق جهودمهـــا للتوصـــل إىل اتفـــاق حيـــل حمـــل  
. ض األسلحة اهلجوميـة االسـتراتيجية واحلـد منـها         يفختمعاهدة  

ة بــأن اإلرادة الــسياسية الــيت أظهرهتــا األطــراف وحنــن علــى ثقــ
  .ستقودنا يف ذلك االجتاه

وهلذا، تعتقد اجلمهورية الدومينيكية أن النظام املتعـدد          
األطراف لرتع السالح وعـدم االنتـشار يتطلـب احملافظـة علـى             

. معاهدة عدم انتـشار األسـلحة النوويـة وحتـسينها واسـتكماهلا           
حلقيقي واألداة األساسية جلهودنـا     فاملعاهدة هي حجر الزاوية ا    

وكما قـال ممثـل إسـبانيا       . لتحقيق نزع السالح وعدم االنتشار    
ــثالث     ــائز الـ ــل الركـ ــاد األورويب، جتعـ ــن االحتـ ــة عـ أمـــس نيابـ

 عدم االنتشار ونزع الـسالح واسـتخدام        - املتكاملة للمعاهدة 
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 مـن املعاهـدة إطـارا فريـدا         - لألغراض الـسلمية     لطاقة النووية ا
 عنـه لـصون وتعزيـز الـسالم واألمـن واالسـتقرار علـى        وال غىن 

والـزخم  اإلرادة الـسياسية    إجيـاد   وجيـب علينـا      .الصعيد الـدويل  
ــضروري ــة أن يعــزز  نيال ــل ملــؤمتر ا لكفال ألطــراف معاهــدة  املقب

آليـات نـزع    الستعراض املعاهـدة    عدم انتشار األسلحة النووية     
  .السالح بصفة عامة

الواليات املتحـدة لعقـد   تها أطلقونرحب باملبادرة اليت      
ــة قـــضييت       ــمة، ملعاجلـ ــنطن، العاصـ ــم يف واشـ ــة مهـ ــؤمتر قمـ مـ

ومن الضروري منع اإلرهـابيني مـن       . اإلرهاب واألمن النووي  
  .نوويةالسلحة األاحلصول على 

ويقودنــــا ذلــــك إىل مــــسألة ضــــعف منطقــــة البحــــر   
وقــد . الكــارييب الناشــئ عــن نقــل نفايــات مــشعة عــرب منطقتنــا 

 التصدي لتحدي تغري املناخ جمددا توليد الطاقة        أنعشت جهود 
ــة    ــة النووي ــدة للطاق ــاء  بواســطة احملطــات اجلدي ــد البن ــاقي . حالي

وهلذا، من احملتمـل أن نـشهد زيـادة يف كميـة وتـواتر شـحنات                
ــا غــري احلــصينة      ــر عــرب منطقتن ــيت مت ــشعة ال ــات امل ــن . النفاي وم

 الواضـــح أن نقـــل هـــذه النفايـــات يعرضـــنا هلجمـــات إرهابيـــة
حمتملة، قد تكون هلا عواقب وخيمة على نظمنـا اإليكولوجيـة          

  .البحرية والساحلية اهلشة
ــل       ــة أن نقــ ــة الدومينيكيــ ــد اجلمهوريــ ــذلك، تؤكــ لــ

النفايات املشعة جيب أن يتم مع االحترام الكامل لـسيادة دول           
بــد أن  وجيــب التخطــيط للطــرق وال. حــوض البحــر الكــارييب

قـة تقلـل إىل أدىن حـد خطـر          جيري نقـل النفايـات املـشعة بطري       
وقـــوع هجمـــات إرهابيـــة أو حـــوادث ميكـــن أن تـــؤثر علـــى  

كما ينبغـي  . منطقتنا، ومع االمتثال التام ملبادئ القانون الدويل   
إعطاؤنا ضمانات مبنحنـا تعويـضات كافيـة، يف حالـة حـدوث             

  .ما ال حتمد عقباه ووقوع حادث
ــة       ــة اخلاصــة للجمهوري ــسألة األخــرى ذات األمهي وامل

لدومينيكيــة هــي االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية       ا

فهـذه اآلفـة، الـيت يزيـد مـن حـدهتا سـهولة              . واألسلحة اخلفيفة 
 ومركزنــا بوصــفنا بلــدا مــن  ،التــسلل عــرب حــدودنا مــع هــاييت 

بلدانا العبور لالجتار غري املشروع باملواد احملظورة، تغلغلـت يف      
د الـــضحايا جمتمعنـــا وتزيـــد مـــن وقـــوع أعمـــال العنـــف وعـــد

ويسهل تفشي اجلرمية وأعمال النـهب احلـصول علـى          . األبرياء
هذه األسلحة، ممـا يـشكل هتديـدا للـسالم واالسـتقرار واألمـن              

وتنفــذ اجلمهوريــة الدومينيكيــة برناجمــا نــشطا . ويعــوق التنميــة
لرتع السالح، يركز على الـسكان املـدنيني، أدى إىل اخنفـاض            

  .ن هذه األسلحةكبري يف عدد الوفيات النامجة ع
ومثة حاجـة إىل    . غري أن جهودنا الكبرية ليست كافية       

أن يدعمها اجملتمع الـدويل لتـسليط الـضوء علـى هـذه التجـارة               
وينبغي أن حيدد اجملتمـع الـدويل هـذا         . املعقدة واملرحبة والضارة  
ــة  ــاره أولوي ــسالح اهلــدف باعتب ــزع ال ومــن شــأن  .  يف جمــال ن

ــسيطرة علـــى  أي ــسهم يف الـ ــدبري يـ ــشروع  تـ ــار غـــري املـ  االجتـ
باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة املـساعدة يف إجيـاد منـاخ           

ومــن . يــسوده الــسالم واملزيــد مــن االنــسجام واألمــن العــاملي  
ــع    ــاالت منـ ــادة احتمـ ــذلك زيـ ــأنه كـ ــشوب شـ ــصراعات نـ الـ

ــسكان املــدنيني،   املــدمِّآثارهــا وختفيــف  رة علــى الكــثري مــن ال
  .وخباصة يف البلدان النامية

وختامــا، هننــئ اهليئــة علــى إســهامها يف وضــع معــايري     
ولـذلك، نأمـل    . دون شـك  بـ عاملية، ذات فائدة لألمـن الـدويل        

أن جيري اختاذ خطوات أخرى يف هـذه الـدورة بـشأن جـدول             
زع السالح الذي أعددناه ألنفسنا هبـدف       ـاألعمال الطموح لن  
  .حتقيق نتائج ناجحة

أود ): يةتكلمــت بالفرنــس) (سويــسرا (الــسيدة غــرو  
أن أبدأ اليوم بتهنئتكم، سيدي، على توليكم رئاسة هيئة نـزع           

ــوا علـــى مـــشاركة وفـــد بلـــدي  وميكـــنكم أ. الـــسالح ن تعولـ
ــة  نيملا العــفــريقنيالأعمــال  يف ــدورة الثاني ــاين يف ال  األول والث

  .هذه من دورة الثالث سنوات احلالية
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ــ   ز بيــاين يف هــذه املناقــشة العامــة علــى نقطــتني،   ويركِّ
بــشكل أكثــر حتديــدا   تتعلــق وىل ذات طــابع عــام والثانيــة   األ

  .٢٠١٠بدورة عام 
وخبصوص النقطة األوىل، وهـي نقطـة أكثـر عموميـة،             

النظـــر يف ســـيكون مـــن املفيـــد أن تعيـــد هيئـــة نـــزع الـــسالح  
أساليب عملها وتنفتح على األفكـار مـن خارجهـا بغيـة تعزيـز            

 التوصــل إىل والــصعوبات الــيت تواجههــا اهليئــة يف . مــصداقيتها
تثري أسـئلة حـول فائـدهتا    هي   و ،توافق يف اآلراء قد طال أمدها     

  .وشكوكا يف قدرهتا على اإلسهام يف نزع السالح
 من تنفيذ   ١٩٩٩صحيح أن اهليئة مل تتمكن منذ عام          

واليتها املتمثلة يف التداول بـشأن قـضايا نـزع الـسالح وتقـدمي              
، وحـىت   ١٩٩٩ام  غـري أنـه يف عـ      . توصيات إىل اجلمعية العامـة    

قبل ذلـك، كانـت اهليئـة قـد نفـذت واليتـها باعتمـاد نـصوص                 
تقـدمي  توجيهيـة و  البادئ  املبادئ و وضع امل بتوافق اآلراء، مشلت    

ويظهر ذلك أن اهليئة قـادرة حقـا علـى اإلسـهام يف              . توصيات
زالـت هنـاك حاجـة إىل        ومـا . إحراز تقدم بشأن نزع الـسالح     
وميكــن هليئــة نــزع الــسالح  . التقــدم مثلمــا كــان احلــال دائمــا 

إضــافة قيمــة حقيقيــة إىل آليــة نــزع الــسالح يف األمــم املتحــدة  
ــا هلـــذه الغايـــة، قـــد يكـــون مـــن املفيـــد جـــدا   . ككـــل وحتقيقـ

  .استعراض أساليب عملها
وتتمثل النقطـة الثانيـة الـيت أريـد التطـرق إليهـا، وهـي                 

نقطة أكثر حتديدا تتعلق هبذه الدورة، يف أنه عقب الـصعوبات           
، مــن ٢٠٠٩أعمــال عــام   لــيت جاهبناهــا يف اعتمــاد جــدول   ا

توصــيات، الالــضروري إحــراز تقــدم يف عملنــا املتعلــق بإعــداد  
ــشار      ــدم انتـ ــووي وعـ ــسالح النـ ــزع الـ ــق نـ ــشأن حتقيـ أوال، بـ
األسلحة النووية؛ وثانيا، بشأن عناصـر مـشروع إعـالن الفتـرة      

.  عقــدا رابعــا لــرتع الــسالح٢٠١٩ إىل عــام ٢٠١٠مــن عــام 
عملنـــا، وذلـــك بفـــضل تنـــشيط ئـــة احلاليـــة مؤاتيـــة حقـــا لوالبي

ــريقني       ــسا الفـ ــا رئيـ ــيت أجنزهـ ــسابقة الـ ــة الـ ــال امللموسـ األعمـ
  .العاملني
ــة        ــدورة كفالـ ــذه الـ ــدم يف هـ ــراز تقـ ــأن إحـ ــن شـ ومـ

وال شــك يف أن . املــصداقية الــيت أشــرت إليهــا يف وقــت ســابق
املؤمتر املقبـل ألطـراف معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة               

ــأثري مباشــر علــى األجــواء    الســتعراض املعاهــدة   ــه ت ســيكون ل
 يثين الوفـود عـن سـعيها        لكن ذلك ينبغي أالّ   . السائدة يف اهليئة  

إىل بلــوغ هــدفنا املــشترك املتمثــل يف حتقيــق نــزع الــسالح مــن 
  .أجل تعزيز السالم واألمن العامليني

ــودا    ــسيد أوكــ ــان (الــ ــة ) (اليابــ ــم باإلنكليزيــ ): تكلــ
ود أن أهنــئكم، ســيدي الــرئيس، علــى انتخــابكم  البدايــة، أ يف

كمــا أود أن أعــرب عــن التــهاين  . لرئاســة هيئــة نــزع الــسالح 
وسـيقدم وفـد اليابـان أقـصى      . ألعضاء املكتب املنتخبني حديثا   

  .دعمه لكم وللدول األعضاء يف املكتب خالل هذه الدورة
منذ أن أعلن رئيس الواليات املتحدة باراك أوبامـا يف            
ــسان ــل أب/ني ــن    ٢٠٠٩ري ــامل م ــسعي إىل إخــالء الع ــه بال  التزام

األسلحة النووية، حدثت عدة تطـورات يف أحنـاء العـامل تتعلـق             
وعلـى سـبيل املثــال،   . بـرتع الـسالح وعـدم االنتـشار النـوويني     

 قمـة بـشأن     مـؤمتر  ٢٠٠٩سـبتمرب   /عقد جملس األمن يف أيلـول     
 عدم االنتشار النـووي ونـزع الـسالح النـووي وسـُيعقد مـؤمتر             

. ٢٠١٠أبريــل /القمــة العــاملي بــشأن األمــن النــووي يف نيــسان
وفضال عن ذلك، انتهت الواليـات املتحـدة واالحتـاد الروسـي            
مؤخرا من مفاوضاهتما بشأن عقد معاهدة لتحل حمل معاهـدة          

   .األسلحة اهلجومية االستراتيجية واحلد منهاختفيض 
ــد يف إحــراز        ــد بالتأكي ــئن كانــت هــذه اجلهــود تفي ول

زالـت   م بشأن نزع الـسالح وعـدم االنتـشار النـوويني، مـا       تقد
القـــضايا النوويـــة اجلاريـــة، مبـــا يف ذلـــك الربنـــامج النـــووي       
جلمهوريــــة كوريــــا الــــشعبية الدميقراطيــــة وخطــــر اإلرهــــاب 

وتعتقد اليابان أن اخلطوة األوىل للقـضاء علـى         . قائمةالنووي،  
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ؤيـة إخـالء    هذه التهديدات النووية هي أن يتبىن العامل بأسره ر        
وحتقيقا هلذه الغاية، جيب أن نلتـزم     . العامل من األسلحة النووية   

بالسعي إىل إجياد عامل ينعم بالسالم واألمان بال أسلحة نوويـة           
  .ز وعملي وتدرجييمن خالل هنج مركّ

ــصفة خاصــة يف        ــة احلامســة ب ــور ذات األمهي ــن األم وم
 ،رجهــود اجملتمــع الــدويل بــشأن نــزع الــسالح وعــدم االنتــشا  

إحراز تقـدم كـبري يف تنفيـذ املـادة الـسادسة مـن معاهـدة عـدم                  
بـــشأن هـــام  والتوصـــل إىل اتفـــاق ،انتـــشار األســـلحة النوويـــة

الركائز الثالث مجيعا للمعاهـدة يف املـؤمتر االستعراضـي املقـرر            
دخول معاهـدة احلظـر الـشامل       التعجيل ب  و ،مايو/عقده يف أيار  

 بـشأن  بـسرعة فاوضـات  املللتجارب النووية حيـز النفـاذ وبـدء       
ظــــر إنتــــاج املــــواد االنــــشطارية الســــتخدامها يف حلمعاهــــدة 

  .األسلحة النووية وعقد هذه املعاهدة
وفضال عن ذلك، وكخطوة عملية أوىل باجتاه إخـالء           

العــامل مــن األســلحة النوويــة، تــرى اليابــان أنــه جيــدر االهتمــام 
دام بأفكــار مثــل تعزيــز فعاليــة الــضمانات األمنيــة بعــدم اســتخ  

ــة ضــد الــدول غــري احلــائزة    ــة ألســلحة لاألســلحة النووي النووي
االحتفـــاظ باألســـلحة النوويـــة لغـــرض وحيـــد هـــو ردع       أو

  .اآلخرين عن استخدام هذه األسلحة
ومــن هــذا املنطلــق، تتقــدم اليابــان إىل اجلمعيــة العامــة    

ــة  يــجتد”ســنويا مبــشروع قــرار معنــون   د التــصميم علــى اإلزال
وإضــافة إىل ذلــك، وباالســتفادة . “وويــةالكاملــة لألســلحة الن

مـة الـواردة يف تقريـر اللجنـة الدوليـة املعنيـة             من التوصـيات القيِّ   
بعــدم انتــشار األســلحة النوويــة ونــزع الــسالح النــووي، الــيت   

ــشتركة    ــادرة مـ ــت مبـ ــني اكانـ ــدمت   بـ ــتراليا، تقـ ــان وأسـ ليابـ
حكومتا البلـدين بـاقتراح صـفقة تتـضمن تـدابري عمليـة لتعزيـز               

لسالح النووي وعدم انتشار األسلحة النوويـة باعتبارهـا         نزع ا 
ورقــة عمــل للمــؤمتر االستعراضــي املقبــل ملعاهــدة عــدم انتــشار 

ــة  ــلحة النوويـ ــدع. األسـ ــشاركة   ونـ ــضاء إىل املـ ــدول األعـ و الـ

ــا يف أن ي ،جهودنــا يف تجــسد هــذا االقتــراح   ونعــرب عــن أملن
  .الوثيقة اخلتامية للمؤمتر يف

 إذا أحـرزت اجلهـود املـشار إليهـا          واليابان مقتنعة بأنـه     
ــرتع الــسالح        ــيجري النــهوض ب ــه س ــدما مطــردا، فإن ــا تق آنف
النـــووي وعـــدم انتـــشار األســـلحة النوويـــة علـــى حنـــو شـــامل  

رائعـا   عقـدا    ٢٠١٩  عـام   إىل ٢٠١٠وستكون الفترة من عـام      
ومن حسن الطالع، هبـذا اخلـصوص، أن الـدورة          . هلذه القضايا 

تناقش مـشروع إعـالن عقـد رابـع     احلالية هليئة نزع الـسالح سـ   
وترى اليابان أن اإلعالن ينبغي أن يعـرض أهـم          . لرتع السالح 

املبادئ املتعلقة برتع السالح وعدم االنتشار يف إطـار اجملـاالت     
ــوازن      ــوجز ومت ــى حنــو م ــسالح عل ــرتع ال  ،الواســعة النطــاق ل

ــة        ــوفر نظــرة متعمق ــوجيهي ي ــدأ ت ــة مب ــي أن يكــون مبثاب وينبغ
  .٢٠١٩ إىل عام ٢٠١٠للفترة من عام 

ــلحة        ــسألة األسـ ــبرية ملـ ــة كـ ــان أمهيـ ــويل اليابـ ــا تـ كمـ
ر يف األرواح علـى نطـاق       ئسااخلزالت تسبب    التقليدية اليت ما  

وتقـدر اليابـان أن املناقـشة بـشأن         . واسع يف مجيـع أحنـاء العـامل       
ــد       ــة يف إطــار البن ــدورة احلالي ــسألة ســتجري خــالل ال ــذه امل ه

ء الثقــــة يف ميــــدان األســــلحة تــــدابري عمليــــة لبنــــا”املعنــــون 
غري أنه قد يكون من احملبذ تقدمي وتبادل تعليقـات          . “التقليدية

مكتوبة بني الدول األعضاء بشأن الوثيقة اخلتاميـة خـالل فتـرة            
مــا بــني الــدورات، حيــث أن فتــرة التــداول يف الــدورة احلاليــة  

  .ستكون قصرية
وقد أُرسي أساس جيـد للنقـاش بـشأن هـذا املوضـوع               

ومبــا أن اليابــان تــويل . لــدورة الــسابقة هليئــة نــزع الــسالح يف ا
أمهية لبناء الثقة من خالل تدابري مثل سجل األسلحة التقليديـة           

، فإننــــا األداة املوحـــدة لإلبــــالغ عــــن النفقــــات العــــسكرية و
  .سنشارك بنشاط يف املناقشات

لقــد متيــزت هيئــة نــزع الــسالح يف وقــت مــا بإصــدار    
غـري أن الـسنوات     . مفيـدة متنوعـة   مبادئ توجيهيـة وتوصـيات      
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وينبغـــي للهيئـــة . األخـــرية مل تـــشهد حتقيـــق نتـــائج موضـــوعية
 دور اهلـام الـ صـياغة توصـيات مـن منظـور الـسعي إىل اسـتعادة       

ق آمـاال   وكانت اليابان تعلِّ  . الذي كانت تضطلع به يف السابق     
كبرية علـى اعتمـاد مـشروع إعـالن عقـد رابـع لـرتع الـسالح                 

ويف الـدورة   . ملاضي، لكـن ذلـك مل يتحقـق       خالل دورة العام ا   
ــشروع       ــاد م ــدين إىل اعتم ــسعى جاه ــا أن ن ــي لن ــة، ينبغ احلالي

 يف تنـشيط اهليئـة      ، بالتـايل  ،اإلعالن يف مرحلة مبكرة واإلسهام    
ــسالح وعــدم       ــزع ال ــوغ أهــداف ن وإعطــاء زخــم متجــدد لبل

  .االنتشار
ــة إيــران اإلســالمية  (الــسيد احلبيــب   تكلــم ) (مجهوري
أود أن أبـدأ بتـهنئتكم، سـيدي، علـى انتخـابكم            ): ةباإلنكليزي

وأنــا علــى ثقــة بــأن اهليئــة ســتعقد  . رئيــسا هليئــة نــزع الــسالح
دورة مثمرة يف هـذا العـام حتـت قيـادتكم القـديرة وباملـساعدة               

  .الفنية من األمانة العامة
يــود وفــد بلــدي اإلعــراب عــن تأييــده للبيــان الــذي   و  

  . حركة عدم االحنيازأدىل به ممثل إندونيسيا نيابة عن
إن البند املوضوعي األول يف جـدول األعمـال، الـذي             

يتنــاول مــسألة نــزع الــسالح النــووي وعــدم انتــشار األســلحة  
فاســـتمرار وجـــود . النوويــة، ذو أمهيـــة كــبرية لألمـــن الــدويل   

األسلحة النووية هو مصدر أكرب هتديد لألمن علـى الـصعيدين           
ــسا   ــدويل واإلقليمــي وللحــضارة اإلن ــا. نيةال ــدول   وم زالــت ال

احلــائزة لألســلحة النوويــة يف القــرن احلــادي والعــشرين تــؤمن   
مبذاهب تربر حتقيق األمـن باالعتمـاد علـى الترسـانات النوويـة              

  .وهتديد حياة املاليني من الرجال والنساء واألطفال
وتعتقد مجهوريـة إيـران اإلسـالمية اعتقـادا راسـخا أن              

هديـد النـووي هـو اإلزالـة الكاملـة       أكثر السبل فعالية إلزالـة الت     
 معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة         توقـد كانـ   . لألسلحة النووية 

 بتخلـيص العـامل مـن        حقيقيـاً  عقدها، وعـداً  تعترب إبان   النووية،  
 عامـا مـن دخـول املعاهـدة         ٤٠غري أنه بعـد     . الكابوس النووي 

 ومل ُيحــرز تقــدم ،زال التهديــد النــووي قائمــا حيــز النفــاذ، مــا
زال  ومـا . حىت اآلن على طريق نـزع الـسالح النـووي      حقيقي  

ويـشعر الـرأي العـام      . سـالح نـووي   ٢٥ ٠٠٠هناك أكثـر مـن      
العاملي بقلق بالغ إزاء استمرار هذه احلالة ويتوقع عـن حـق أن             
ــة     ــراءات عاجلـ ــة إجـ ــلحة النوويـ ــائزة لألسـ ــدول احلـ ــذ الـ تتخـ

اهتـــــا التعاقديـــــة خبـــــصوص نـــــزع وملموســـــة للوفـــــاء بالتزام
  .نوويال السالح

وعلــى ضــوء هــذه اخللفيــة، تتمــسك مجهوريــة إيــران     
اإلســـالمية، هـــي واألغلبيـــة الـــساحقة مـــن الـــدول األعـــضاء، 

ــة مــا   ــة األســلحة النووي هــي زالــت  مبوقفهــا املتمثــل يف أن إزال
  .األولوية القصوى للمجتمع الدويل

خــالل العقــد املاضــي، أثــارت تطــورات معينــة قلقــا  و  
لـــدول احلــائزة لألســـلحة  علــى نطــاق واســـع مــن أن بعــض ا    

ــاء بالتزاماهتــا بــرتع     ــة يف الوف ــة حقيقي ــديها ني ــة ليــست ل النووي
ومـن  . السالح مبوجب معاهدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة         

الــضروري لبقــاء املعاهــدة أن تــربهن الــدول احلــائزة لألســلحة  
  .النووية على جديتها بشأن التزاماهتا

ــائزة ل     ــدول احلـ ــاء بعـــض الـ ــع إىل وفـ ــلحة ونتطلـ ألسـ
النوويـــة بنيتـــها املعلنـــة يف االمتثـــال الكامـــل اللتزاماهتـــا بـــرتع  
ــلحة     ــشار األسـ ــدم انتـ ــدة عـ ــووي مبوجـــب معاهـ الـــسالح النـ

وبينما ميثل التحرك األخري خطوة ضـرورية يف االجتـاه          . النووية
الصحيح، فإن سرعة هذا التحـرك ونطاقـه غـري كـافيني لتنفيـذ              

والتخفيــضات . النــوويجــزء املعاهــدة املتعلــق بــرتع الــسالح  
زالـت أقـل بكـثري مـن         والثنائية احملدودة لألسلحة مـا    االنفرادية  

ــة       ــة وفعال ــوات حقيقي ــاذ خط ــة باخت ــات الدولي ــستوى التوقع م
، وال ميكـــن أبـــدا الكاملـــة لألســـلحة النوويـــةصـــوب اإلزالـــة 

ــ أن ــة   وتكـ ــلحة النوويـ ــائزة لألسـ ــدول احلـ ــزام الـ ــديال اللتـ ن بـ
وينبغـي أن تتجـاوز هـذه    . ة متامـا بالتخلص من أسلحتها النووي  

ــةوقــف تــشغيل  التخفيــضات  ولكــي تكــون  . األســلحة النووي
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ــة،    ــة فعالـ ــلحة النوويـ ــضات يف األسـ ــون  التخفيـ ــب أن تكـ جيـ
  .تتسم بالشفافيةرجعة وميكن التحقق منها دوليا و بال

ــز        ــة تعزي ــذه اهليئ ــا يف ه ــستهدف جهودن ــي أن ت وينبغ
 األسـلحة النوويـة، وهـي       الركائز املترابطة ملعاهدة عدم انتـشار     

معاهدة تشكل األسـاس لـرتع الـسالح النـووي وعـدم انتـشار              
.  لألغـراض الـسلمية    النوويةالطاقة  األسلحة النووية واستخدام    

ــران ا   ــة إي ــد مجهوري ــضمان   وتعتق ــضل ســبيل ل إلســالمية أن أف
يـــة هـــو كفالـــة التنفيـــذ الكامـــل انتـــشار األســـلحة النوو عـــدم
ويف هـذا الـسياق،     . عامليتـها قيـق   حتاالنتقـائي للمعاهـدة و     وغري

يزيد عدم تنفيذ تدابري فعالـة لـرتع الـسالح النـووي مـن خطـر                
  .انتشار األسلحة النووية

وعـدم تنفيــذ االلتزامــات بــرتع الــسالح النــووي لــيس    
التحدي الوحيـد الـذي يواجـه معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة               

ألسـلحة  فبعض الدول احلائزة لألسلحة النووية تنشر ا      . النووية
النووية أفقيا ورأسيا بنقل تكنولوجيـا ومـواد األسـلحة النوويـة            

أنـواع جديـدة   باسـتحداث  إىل دول ليست أطرافا يف املعاهـدة        
 ومواصــلة ترتيبــات تقاســم  ،مــن األســلحة النوويــة أو حتــديثها 

األســـلحة النوويـــة مـــع دول غـــري حـــائزة لألســـلحة النوويـــة،  
لبلــدان األوروبيــة وخباصــة مــن خــالل نــشر أســلحة نوويــة يف ا

وينبغـي أن تفكـر      .األعضاء يف منظمـة حلـف مشـال األطلـسي         
اهليئــة يف تلــك التحــديات وتوصــي بالــسبل والوســائل الالزمــة  

  .ملواجهتها
إن الــدول احلــائزة لألســلحة النوويــة ترســل مؤشــرات   

تقــول، علــى مــن جهــة  ،فهــي. متناقــضة بــشأن عــدم االنتــشار
نتـشار مـن خـالل تعزيـز معاهـدة          سبيل املثال، إهنا تريد منع اال     

عدم انتشار األسـلحة النوويـة، وبتخصيـصها وإنفاقهـا لـباليني            
ــدوالرات علــى حتــسني ترســاناهتا، مــن جهــة أخــرى، فإهنــا      ال
ترسل مؤشرات قوية للغاية بأهنـا تريـد احلفـاظ علـى األسـلحة              

وإذا أردنـــا منـــع . النوويـــة ومواصـــلة اعتبارهـــا حيويـــة ألمنـــها

 ينبغـي للـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة أن            مواصلة االنتـشار،  
ــن دو     ــل م ــة للتقلي ــة ومنهجي  األســلحة رتتخــذ خطــوات جدي

  .النووية وأمهيتها
وينبغــي تعزيــز عامليــة معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة     
ويف ذلــك . ســيما يف منــاطق التــوتر  بــصورة فعالــة، الالنوويــة 

طقـة   املتعلـق بإنـشاء من  ١٩٩٥السياق، يشكل تنفيذ قرار عـام      
. النووية يف الشرق األوسط تـدبريا أساسـيا        خالية من األسلحة  

والنظام اإلسرائيلي هو الدولة الوحيدة غري الطرف يف معاهدة          
ــشرق األوســط      ــة ال ــة يف منطق ــلحة النووي ــشار األس ــدم انت . ع

وبرنامج األسلحة النووية غـري القـانوين لـديها، الـذي سـاعدته             
ــسلم وا   ــريا للـ ــدا خطـ ــشكل هتديـ ــسا، يـ ــيني  فرنـ ــن اإلقليمـ ألمـ

والــدوليني، وقــد أعــاق حتقيــق عامليــة معاهــدة عــدم انتــشار        
  . األسلحة النووية يف منطقة الشرق األوسط

إن حق مجيع الدول األطراف يف معاهدة عدم انتـشار            
األســلحة النوويــة يف اســتخدام التكنولوجيــا النوويــة لألغــراض 

. اهـدة السلمية بـدون متييـز ركـن مـن األركـان األساسـية للمع             
ــوازن بـــني احلقـــ  وق والواجبـــات، الـــذي يـــشكل أســـاس  والتـ

صك قانوين سليم، يضمن دوام املعاهدة مـن خـالل تـوفري            أي
 تـؤثر التـدابري   وجيـب أالّ . واالمتثـال هلـا  النضمام إليها احلوافز ل 

املتعلقة بعدم االنتشار أو مواصـلة التقـدم يف تعزيـز الـضمانات             
وطنيـا لألغـراض الـسلمية      على استحداث التكنولوجيا النووية     

أو التعاون فيما بني الدول األطـراف يف املعاهـدة بـشأن أوجـه              
  .استخدامها السلمية

ــة        ــري القابلـ ــراف غـ ــدول األطـ ــوق الـ ــسحب حقـ وتنـ
ــشار األســلحة      ــا معاهــدة عــدم انت ــنص عليه ــيت ت للتــصرف، ال

 على مجيع أشكال التكنولوجيات السلمية وال تقتـصر       ،النووية
ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية عازمـة         .بعينـها جمـاالت   جمرد  على  

على مواصلة السعي إىل اكتـساب التكنولوجيـا النوويـة جبميـع            
أشكاهلا القانونية، مبـا يف ذلـك دورة الوقـود، وذلـك ألغـراض           
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 يتــوهم أحــد أن أي اقتــراح أو تــدبري وينبغــي أالّ .ســلمية حبتــة
يتطلب وقف أو حـىت جتميـد أي نـشاط قـانوين حتـت إشـراف               

  .الة الدولية للطاقة الذرية سيكون مقبوالالوك
ويف ذلــك الــسياق، أود أن أتنــاول يف معــرض كلمــيت   

ــة عــن االحتــاد      ــه أمــس ممثــل إســبانيا بالنياب ــان الــذي أدىل ب البي
ــران النـــووي الـــسلمي     ــامج إيـ ــشأن برنـ وأود أن . األورويب بـ

أســجل أن إيــران تلتــزم علــى حنــو ثابــت مبعاهــدة عــدم انتــشار  
ولن أكلف نفسي عناء الرد علـى التعليقـات       . ويةاألسلحة النو 

ــك،      ــستحق ذل ــا ال ت ــل االحتــاد األورويب ألهن ــا ممث ــيت أدىل هب ال
وحنـث أعـضاء االحتـاد األورويب    . عدا اإلعراب عن رفـضها    ما

علــى التخلــي عــن ادعــاءاهتم الزائفــة وخطبــهم البالغيــة بــشأن  
احلـصول  الدولة اإليرانية يف    واحترام حق   برنامج إيران النووي    

ــشار      ــدم انتـ ــدة عـ ــة مبوجـــب معاهـ ــا النوويـ ــى التكنولوجيـ علـ
ز أعــضاء االحتــاد األورويب وينبغــي أن يركِّــ. األســلحة النوويــة

علــى مئــات األســلحة النوويــة املنــشورة يف قــارهتم، بــدال مــن    
التركيــز علــى أوهــام خمــاطر االنتــشار وطمــس تقــارير الوكالــة  

  .الدولية للطاقة الذرية
د أن أعــــود إىل البنــــد املوضــــوعي يف ويف اخلتــــام، أو  

 ٢٠١٠جدول األعمال املتعلق مبشروع إعالن الفترة من عـام          
ويف دورة العــام .  عقــدا رابعــا لــرتع الــسالح  ٢٠١٩إىل عــام 

املاضــي، انطلــق الفريــق العامــل علــى حنــو جيــد واخنــرط يف        
وبغـض النظـر عـن املواقـف غـري اجملديـة الـيت          . مداوالت جديـة  
ان هنـاك اتفـاق عـام علـى ضـرورة أن جيـسد              اختذهتا فرنسا، ك  

وأهدافـه املتفـق عليهـا       اإلعالن مبادئ اجملتمع الدويل وأولوياته    
ــسالح   ــزع ال ــدان ن ــد   . يف مي ــع وف ــام، يتطل ــذا الع ويف دورة ه

إيــران إىل العمــل مــع الوفــود األخــرى ورئــيس الفريــق العامــل  
ــوازن     ــالن مت ــاد إع ــداوالت واعتم ــام امل ــذه  . الختت ــضل ه وبف

تمكن اهليئــــة مــــن ختــــصيص وقــــت كــــاف     ة، ســــتالنتيجــــ
ــدان       دورة يف ــة يف ميـ ــاء الثقـ ــدابري بنـ ــسألة تـ ــادم ملـ ــام القـ العـ

  .األسلحة التقليدية

يـسرين  ): اململكـة العربيـة الـسعودية    (السيد النفيـسي    
أن أتقدم لكم خبالص التهنئة على انتخابكم رئيسا هليئـة األمـم           

وإننا علـى  . ٢٠١٠ املتحدة لنـزع السالح يف دورهتا هلذا العام    
ــادة حكيمــة إلجنــاح       ــديكم مــن خــربات وقي ــا ل ــة مب ــة كامل ثق

كمـا يؤكـد وفـد اململكـة        . مداوالت اهليئة خالل هذه الـدورة     
ــة حتــت     العربيــة الــسعودية دعمــه الكامــل ملــداوالت هــذه اهليئ

  .قيادتكم مبا يفضي إىل النتائج اليت نتطلع إليها مجيعا
لـدور احملـوري    اإن حكومة بـالدي تؤكـد علـى أمهيـة             

الـــذي تقـــوم بـــه هيئـــة نـــزع الـــسالح باعتبارهـــا جهـــازاً فنيـــا  
متخصصا يسهم يف حتريك آليات نزع السالح، اليت تكـاد أن           
تكـــون متوقفـــة، والتخفيـــف مـــن املخـــاطر الـــيت هتـــدد األمـــن 

كمــا تؤكــد حكومـة بــالدي التزامهــا  . والـسلم يف أحنــاء العـامل  
جملتمـع الـدويل، مـن      الكامل مببادئ نزع السالح الـيت حـددها ا        

خــالل انــضمامها لعــدد مــن االتفاقيــات واملعاهــدات الرئيــسية  
فقد كانت من أوائل الدول املوقِّعة على اتفاقيـة  . يف هذا اجملال 

ــلحة     ــتعمال األســ ــزين واســ ــاج وختــ ــتحداث وإنتــ ــر اســ حظــ
الكيميائيــة وتــدمري تلــك األســلحة، واتفاقيــة حظــر اســتحداث 

) البيولوجيـــــة(ولوجيـــــة  البكتريوإنتـــــاج وختـــــزين األســـــلحة
ــشار     ــدمري تلــك األســلحة، ومعاهــدة عــدم انت والتكــسينية، وت
ــة       ــع الوكال ــشاملة م ــضمانات ال ــاق ال ــة، واتف ــلحة النووي األس
الدولية للطاقة الذرية وبروتوكاالت الكميات الـصغرية املرفقـة      
به، إضـافة إىل تعاوهنـا املـستمر مـع اللجنـة املنـشأة وفقـا لقـرار                  

، وذلــك بتزويــدها بالتقــارير   )٢٠٠٤( ١٥٤٠جملــس األمــن  
ــنظم     ــن الـ ــة عـ ــات الوافيـ ــذلك املعلومـ ــة، وكـ ــة املطلوبـ املتتابعـ
والتــشريعات القائمــة واملــستحدثة، والــيت كــان آخرهــا ولــيس  
أخريهـــا النظـــام الـــوطين لتنفيـــذ اتفاقيـــة األســـلحة الكيميائيـــة   

/  تــشرين الثــاين٢٨الــصادر عــن جملــس الــوزراء الــسعودي يف 
  .٢٠٠٥نوفمرب 

إن اجملتمع الدويل يعي متامـا أن لـيس هنـاك حـل آخـر                 
ــال القادمــة إالّ مــن خــالل      ــة وكرميــة لألجي ــاة آمن لتحقيــق حي
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 الـدول للمعاهـدات    تعزيز السلم واألمـن الـدوليني عـرب احتـرام         
واالتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بنـــزع الــسالح وعــدم االنتــشار، 

طـر النـووي    يف ذلـك مـن أثـر يف املـساعدة علـى تقلـيص اخل               ملا
وعلـى الـرغم مـن اجلهـود الكـبرية املبذولـة يف             . وعدم االنتشار 

جمال نزع السالح، ومن ضمنها جهود هذه اهليئة وغريها مـن           
قنوات نـزع الـسالح، فـإن قـصور التنفيـذ والتطبيـق اجلـاد مـن                
ــدول احلــائزة لألســلحة       ــدى بعــض ال ــسياسية ل ــل اإلرادة ال ِقب

ــة  ــتخلص    -النووي ــستعدة لل ــري م ــي غ ــها أو إخــضاعها   وه من
 -لنظام الرقابة الدولية الشاملة للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة            

ــافس ســواء علــى إجــراء التجــارب     أدى إىل االســتمرار يف التن
  .النووية أو على تطوير أسلحة الدمار الشامل

ــة وأحكــام       ــشرعية الدولي إن االحنــراف عــن مبــادئ ال
كــان ومــا زال   الدوليــةالقــانون الــدويل ومقتــضيات العدالــة    

ا تـــشهده منطقـــة الـــشرق األوســـط،  الـــسبب الرئيـــسي يف مـــ 
ــا ــدمار      مب ــة بأســلحة ال ــيج، مــن خمــاطر متعلق ــة اخلل ــا منطق فيه

الــشامل، ذلــك أن غــض النظــر طــوال عقــود عــن الربنــامج        
النووي اإلسرائيلي، الذي ال يتذرع حىت بإنتـاج الكهربـاء بـل            

يئـة أصـلية    ال ينتج سـوى أسـلحة الـدمار الـشامل، يـشكِّل خط            
ــدما يف تطــوير      ــدول علــى املــضي قُ ــز بعــض ال مــن شــأهنا حتفي
قدراهتا النووية والتذرع بازدواجية املعايري لتربيـر عـدم االلتـزام           

ــذا اجملــال     ــة يف ه ــشرعية الدولي ــرارات ال ــدداً، جنــد أن  . بق وجم
أســـهل احللـــول وأســـرعها وأكثرهـــا فعاليـــة يتمثـــل يف إعـــالن 

 منطقـة اخللـيج، منطقـة خاليـة     منطقة الشرق األوسط، مبا فيهـا     
مـن أســلحة الـدمار الــشامل كافـة، مبــا فيهـا الــسالح النــووي،     

  .دون أية استثناءات
إن اململكــة العربيــة الــسعودية، يف الوقــت الــذي تؤيــد   

فيه حـق مجيـع الـدول يف االسـتخدام الـسلمي للطاقـة النوويـة،         
يف ذلـك حـق احلـصول علـى املعرفـة والتكنولوجيـا النوويــة        مبـا 

السلمية، تدعو مجيع األطراف إىل االلتـزام بطريـق املفاوضـات         
ومـن هـذا املنـرب، فـإن وفـد حكومـة بـالدي              . واحللول السلمية 

ــسألة        يــدعو مجيــع األطــراف إىل االلتــزام باحلــل الــسلمي للم
النوويــة اإليرانيــة، وأمهيــة التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة  

يـران تعلـن دومـا بـأن        الذرية يف هذا اخلصوص، ال سيما وأن إ       
برناجمها النووي خمصص لألغـراض الـسلمية، ممـا يـوفر أرضـية              

  .خصبة مل تستنفذ بعد
ويواجه العامل اليوم حتديات ومسؤوليات جسام تزيـد          

وال بــد أن . مــن حجــم املــسؤولية امللقــاة علــى عــاتق منظمتنــا  
جنعل األمل نرباسا يقودنا إىل العمل مبوضـوعية وجديـة وروح           

ــاءة، و ــة حتــت     بن ــه خــالل أعمــال هــذه اهليئ هــو مــا نطمــح إلي
  .رئاستكم املوقّرة

ــغ    ــه كوانــ ــام فينــ ــام (الــــسيد فــ ــم () فييــــت نــ تكلــ
  أود أن أهنـــئكم،يف البدايـــة، ســـيدي الـــرئيس،: )باإلنكليزيـــة
، على تـوليكم رئاسـة هيئـة األمـم املتحـدة         فييت نام باسم وفد   

اثـق مـن     أنا و  .٢٠١٠هتا املوضوعية لعام    لرتع السالح يف دور   
 . نتائج ناجحـة يئةعمل اهلسيحقق أنه يف ظل قيادتكم املاهرة،     

 للبيـان الـذي أدىل بـه    اتأييده أن تعرب عن   فييت نام كما تود   
 .ندونيسيا بالنيابة عن حركة عدم االحنيازإممثل 

توقعــات  حيــث هنــاك تبــدأ دورتنــا يف منعطــف هــام،   
مـن  ختلـف التحـديات الـيت تواجـه األ        بشأن التـصدي مل    ةديجد

 . وعــدم االنتــشار النــوويالــسالح  نــزع، وال ســيما الــدويل
تعـــددة املثنائيـــة والطـــط اخللعديـــد مـــن ا ٢٠٠٩عـــام وشـــهد 

تــدعو إىل اختــاذ إجــراءات للحــد مــن األخطــار  الــيت األطــراف 
عــامل خــال مــن األســلحة  يف أمــال جديــدا  يبعــثالنوويــة، ممــا 

ــة ــن .النوويـ ــرر  ومـ ــن   املقـ ــد مـ ــد مزيـ ــة عقـ ــؤمترات الدوليـ  املـ
د من التسلح ونـزع الـسالح وعـدم         املتعلقة باحل واالجتماعات  

 .٢٠١٠انتشار األسلحة النووية يف عام 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد  وقــد توصــلت   
 بــشأن معاهــدة ثنائيــة جديــدة  يف اآلونــة األخــرية إىل الروســي

 ومــع ذلــك، فــإن التحــديات هائلــة     .األســلحة االســتراتيجية 
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مـا زال هنـاك خمـزون نـووي قـادر         ف .يـد املنـال   التصدي هلا بع  و
ــرات     ــدة م ــه ع ــامل كل ــدمري الع ــى ت ــشهد  .عل ــشار  وت ــة انت حال

 وعلـى الـرغم مـن     .طورات جديـدة ومعقـدة    تاألسلحة النووية   
ىل إيف التوصـل   خطـرية   واجه مشاكل   ما زلنا ن  اجلهود الكثرية،   

دول أعمــــال الرئيــــسية جلــــسائل املــــتوافــــق يف اآلراء بــــشأن 
 . وعدم االنتشارالسالح نزع

فييت نـام أن    ، ترى   هذا املأزق ومن أجل اخلروج من       
ما زالـت   تعددية األطراف، مع الدور املركزي لألمم املتحدة،        

 الـيت   يف أي جهد إلجياد حلول مستدامة للتحـديات       هامة جدا   
 ولـذلك، نؤكـد مـن جديـد دعمنـا           .سالم واألمـن  يواجههما ال 

ــع وال    ــسالح م ــزع ال ــة ن ــام هليئ ــدور اهل ــة  لل ــها بوصــفها اهليئ يت
التداوليـــة املتخصـــصة الوحيـــدة يف إطـــار آليـــة نـــزع الـــسالح  

ألمـم املتحـدة، ونـدعو مجيـع الـدول          التابعة ل  األطراف   ةاملتعدد
العمـــل بـــروح تعاونيـــة حلـــل إىل األعـــضاء يف األمـــم املتحـــدة 

املــشاكل مــن أجــل حتقيــق انفــراج والتوصــل إىل اتفــاق بــشأن  
ر نقــّدكمــا  .عمــال دورتنــاالتوصــيات، علــى أســاس جــدول أ 

ونعتـرب أن   الفريقني العاملني   ئيسا  رالذي يقوم به    العمل الشاق   
 .األسس الصلبة ملداوالتناقد أرست  أوراقهما غري الرمسية

مـــن جـــدول املوضـــوعي األول البنـــد بوفيمـــا يتعلـــق   
الـدعم  الثابت املتمثـل يف     وفدي موقفه املبدئي     يكرر   األعمال،

عـام والكامـل، مـع إعطـاء أولويـة قـصوى             السالح ال  تام لرتع ال
 كـل   فييـت نـام   وتؤيـد    .لرتع السالح النووي وعـدم االنتـشار      

ــك       ــا يف ذلـ ــي، مبـ ــالح حقيقـ ــزع سـ ــة إىل نـ ــادرات الراميـ املبـ
ــادرات ا ــملــيت قّداملب ــاز،  ت ــام  وها حركــة عــدم االحني األمــني الع

سـبتمرب  /قمة أيلـول  مؤمتر  ، و نقاط مخساقتراحه املؤلف من     يف
جملس األمـن بـشأن نـزع الـسالح النـووي           ي عقده   الذ املاضي

، فـضال عـن     )S/PV.6191 انظر(وعدم انتشار األسلحة النووية     
القــادم بــشأن األمــن   القمــة مــؤمتر قدمها يســالــيت املبــادرات 

 .بريلأ/النووي يف مطلع نيسان

ــام     ــت ن ــويل فيي ــة وت ــؤمتر كــبرية ل أمهي ــادم للم ــام الق ع
ــشار    ٢٠١٠ ــة،  الســتعراض معاهــدة عــدم انت األســلحة النووي

وتــرى أن أفــضل وســيلة لتعزيــز نــزع الــسالح النــووي وعــدم   
ــدة    ــة معاهـ ــز فعاليـ ــو تعزيـ ــة هـ ــلحة النوويـ ــدم انتـــشار األسـ عـ

الــيت هــي حجــر الزاويــة يف نــزع     األســلحة النوويــة،   انتــشار
ــشار واســتخدام     ــووي وعــدم االنت ــسالح الن ــة  ال ــة النووي الطاق

 .لألغراض السلمية

يـــق إزاء اســـتمرار وجـــود   ونعـــرب عـــن قلقنـــا العم    
ــة الـــيت تـــشكِّ  ــدااألســـلحة النوويـ إن  .للبـــشرية مـــدمرا ل هتديـ

كارثـة نوويـة هـو اإلزالـة        لعـدم وقـوع     الضمان املطلق الوحيـد     
امتثـال   ونؤكـد مـن جديـد ضـرورة          .الكاملة لألسلحة النوويـة   

الــدول احلــائزة لألســلحة النوويــة امتثــاال تامــا جلميــع التزاماهتــا 
املــادة الــسادسة مــن املعاهــدة، مبــا يف ذلــك وتعهــداهتا مبوجــب 
يف مـــؤمتر اســـتعراض أقـــرت  الـــيت ١٣ لــــاخلطـــوات العمليـــة ا

 .٢٠٠٠عام لاملعاهدة 

تعزيـــز اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة  يـــشكل ينبغـــي أنو  
 .قويـة لنظـام عـدم االنتـشار النـووي         ركيزة  لألغراض السلمية   

لــس مــة جم قمــؤمتريف  اقتراحــا فييــت نــامرئــيس قــدم لــذلك، و
األمن بشأن عدم االنتشار النـووي ونـزع الـسالح النـووي يف             

ــبتمرب/أيلـــول ــتخدام بـــشأن عقـــد مـــؤمتر دويل  ب املاضـــيسـ اسـ
 ونعتقـد أن مـؤمتر اسـتعراض        .النووية لألغراض السلمية   الطاقة

فرصــــة للــــدول األعــــضاء    ســــيوفر ٢٠١٠ لعــــام املعاهــــدة
ــذ أحكــام املعاهــدة وجتد   الســتعراض  ــد التقــدم احملــرز يف تنفي ي

ــشار، وكــذلك      ــدة عــدم االنت ــادئ ومقاصــد معاه ــا مبب التزامه
 .لمعاهدةلثالث ال  مجيع الركائزإجياد تدابري عملية لتعزيز

ــود و    تأكيــد أمهيــة مــؤمتر نــزع الــسالح     فييــت نــام ت
بوصــفه اهليئــة التفاوضــية املتعــددة األطــراف الوحيــدة يف جمــال  

ــسالح  ــزع ال ــام املاضــي و .ن ــام أو ف وبوصــ،يف الع  ل فييــت ن
مـــع الرؤســـاء اآلخـــرين  أســـهمت بالتعـــاون رئـــيس للمـــؤمتر،
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ــل    يف ــامج عم ــاد برن ــؤمترااعتم ــام ل مل ــق اآلراء ٢٠٠٩ع  .بتواف
 تفاق على برنامج  إىل اال هذا العام، ندعو مؤمتر نزع السالح       و

ــوازن وشــامل يف أقــرب وقــت ممكــن  عمــل  ــة مــن و .مت األمهي
 ةالتامـ ة  زالـ  لإل رحليمفاوضات بشأن برنامج    املأن تبدأ   مبكان  

أن حيظــر ألســلحة النوويــة، مــع إطــار زمــين حمــدد، وكــذلك   ل
ــا  ــها    تطويرهـ ــها ونقلـ ــا وختزينـ ــا واختبارهـ ــا وحيازهتـ وإنتاجهـ

ــتخدامها، و   ــد باســ ــتخدامها أو التهديــ ــأن واســ ــى يــ نص علــ
 أمهيــة كــربى علــى البــدء الفــوري  فييــت نــامق  وتعلِّــ.تــدمريها

نتـاج املـواد    واالختتام املبكر للمفاوضات بشأن معاهدة حتظر إ      
 .االنشطارية

معارضــة احلــرب  هــي فييــت نــاملثابتــة  السياسةالــإن   
ومـا زال بلـدي    .وتعزيز نزع السالح مـن أجـل محايـة الـسالم          

ــة علــى   املتزمــ  بالوفــاء جبميــع االلتزامــات واملــسؤوليات املترتب
ــيت هــ     ــسالح ال ــزع ال ــدات ن ــا ومعاه ــة و . طــرف فيه يف اآلون

ــام   ــرية، يف عـ ــ ،٢٠٠٦األخـ ــع وقّـ ــام يس رئـ ــت نـ ــك  فييـ صـ
، معاهـــدة احلظـــر الـــشامل للتجـــارب النوويـــة تـــصديق علـــىال

ع الوكالـة الدوليـة للطاقـة    عت فييت نام م وقّ ،٢٠٠٧عام   ويف
ــوال  ــة بروتوكــ ــافيالذريــ ــشامل ا إضــ ــضمانات الــ ــاق الــ   التفــ

 .معها املوقّع

النوويـة  ونؤيد بقوة إنشاء مناطق خاليـة مـن األسـلحة          
ــاطق خمتلفــة مــن العــامل،   ــونرحــب يف من لــدول لاملؤمتر الثــاين ب

عــة علــى معاهــدات إنــشاء املنــاطق اخلاليــة مــن  األطــراف واملوقّ
 .٢٠١٠أبريـــل / الـــذي ســيعقد يف نيـــسان النوويــة  األســلحة 

 نــشاءاملعاهــدة املتعلقــة بإ عــضوا فــاعال يف وبوصــف فييــت نــام
فهـي  ، امنطقة خالية من األسلحة النووية يف جنوب شرق آسي       

دان األخرى يف رابطة أمم جنـوب شـرق         تعمل جاهدة مع البل   
اليــة مــن خمنطقــة جنــوب شــرق آســيا بقــاء آســيا للتأكــد مــن 

 كما نغتنم هذه الفرصة حلث الـدول احلـائزة   .األسلحة النووية 
إنـشاء  معاهـدة   لألسلحة النووية على االنضمام إىل بروتوكول       

ــة يف جنــوب شــرق آســيا    ــة مــن األســلحة النووي ، منطقــة خالي

وة فعالة يف زيادة تعزيز تدابري بنـاء الثقـة بـني            باعتبار ذلك خط  
  .الدول احلائزة لألسلحة النووية وبلدان جنوب شرق آسيا

ويدعم وفد بلدي دعما كـامال بنـد جـدول األعمـال               
 إىل ٢٠١٠عناصــر مــشروع إعــالن الفتــرة مــن عــام ”املعنــون 

، ويعتقـد أن اإلعـالن      “زع الـسالح  ـ رابعا لن   عقداً ٢٠١٩عام  
مــسائل نــزع الــسالح املكــان الــذي تــستحقه علــى ســيعيد إىل 

ب أن يـــضع اإلعـــالن جـــدول أعمـــال وجيـــ. رأس األولويـــات
ــام ــه خــالل       ع ــسالح كــي تتابع ــرتع ال ــم املتحــدة ل ــة األم آللي

السنوات العشر القادمة فيما يتعلق باحلـد مـن األسـلحة ونـزع             
وينبغــي أن يتوافــق . الــسالح وعــدم االنتــشار واألمــن الــدويل  

مقاصــد ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة واملبــادئ  اإلعــالن مــع 
التوجيهيــة الــواردة يف الوثيقــة اخلتاميــة لــدورة اجلمعيــة العامــة   

). ٢٠/٢-القـرار دإ (االستثنائية األوىل املكرسة لـرتع الـسالح      
 وصــحة أهــداف وجاهــةكمــا ينبغــي لإلعــالن أن يؤكــد علــى 

زع ـنـ  العقـد األول والثـاين والثالـث ل        حـددها نزع السالح اليت    
ــا يف    ــد املتفــــق عليهــ ــادئ والقواعــ الــــسالح وأن يرســــخ املبــ
املفاوضات املتعددة األطـراف يف مجيـع جمـاالت نـزع الـسالح              

  .وعدم االنتشار
م وفد بلدي تسليما كامال بالتحديات والفـرص    ويسلِّ  

ننـا هنيــب جبميـع الـدول األعــضاء    إ. الـيت تواجههـا اهليئــة حاليـا   
ة الـسياسية واملرونـة املتـسقة مـع         األمم املتحدة إظهار اإلراد    يف

الــيت اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة، والالزمــة     لتوجيهيــة املبــادئ ا
ــة   ــّدخر و. لتحقيــق االتفــاق يف أقــرب فرصــة ممكن جهــدا لــن ن

ــة     ــرئيس، ومــع مكتــب اهليئ للتعــاون الوثيــق معكــم، ســيدي ال
 بنتيجـة   هـذه الـدورة   تكليـل   ومجيع الوفـود األخـرى مـن أجـل          

  .ناجحة
 يف البدايـــة أن أتقـــدم ودأ): الـــسودان (دالـــسيد حممـــ  

بالتعــازي إىل وفـــد االحتـــاد الروســي الـــشقيق جـــراء احلـــادث   
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اإلجرامي الذي أودى حبياة مواطنني أبرياء يف إحـدى حمطـات           
  . امليترو يف موسكو

 الــــرئيس، أتقــــدم إلــــيكم بــــأخلص التــــهانئ ســــيدي  
النتخابكم رئيسا هلـذه اللجنـة اهلامـة، خاصـة وأنكـم مـن بلـد                

فريقي صديق له إسهاماته يف جماالت نـزع الـسالح وجمـاالت            أ
العمل املتعدد األطراف، متمنيا لكم وألعضاء املكتـب وأفرقـة          
العمل التابعة هلذه اهليئة كل التوفيق والنجاح، كمـا ال يفـوتين            
أن أعرب عن تقديرنا ملا تبذله إدارة شؤون نـزع الـسالح مـن              

 األطــراف وقنواتــه  جهــد بغيــة تفعيــل آليــات العمــل املتعــدد     
وتطلعاً للفاعلية املبتغاة يف تنفيـذ كافـة اتفاقيـات نـزع الـسالح          

وأؤكـد لكـم أن وفـد       . وال لصون األمن والـسلم الـدوليني      صو
السودان سوف ينخرط يف مداوالت هـذه اهليئـة للـدفع باجتـاه             
ــالن       ــشروع اإلع ــداد م ــات واإلســهام يف إع ــذه الغاي ــق ه حتقي

ــادم    ــد القــــ ــل العقــــ ــاص جبعــــ ــداً ٢٠٢٠-٢٠١٠اخلــــ  عقــــ
  .السالح لنـزع

 أن أضـــم صـــويت للبيـــان الـــذي تقـــدمت بـــه  وأرجـــو  
ــدم االحنيــاز، والبيــان الــذي        ــسيا باســم حركــة دول ع إندوني

 نيجرييــا باســم جمموعــة الــدول األفريقيــة، والبيــان  تقــدمت بــه
  .الذي سوف تتقدم به قطر باسم جمموعة الدول العربية

هـذه املـرة مـع      تتزامن اجتماعـات هيئـة نـزع الـسالح            
مجلــة مــن املــتغريات اإلقليميــة والدوليــة ذات الــصلة بقــضايا       

وهذا يؤكد بدوره أن الـسبيل الوحيـد لتوطيـد األمـن            . التسلح
الــدويل هــو تفعيــل قنــوات العمــل املتعــدد األطــراف للتــصدي   
ــدمار     ــلحة الـ ــة، وأسـ ــلحة النوويـ ــشار األسـ ــاطر انتـ ــزم ملخـ حبـ

كثـر ممـا هـي عليـه مـن      الشامل، حىت ال ختتـل مـوازين القـوى أ    
ــى       ــائزة علـ ــدرة حـ ــني دول مقتـ ــتعالئي بـ ــز اسـ ــتالل ومتييـ اخـ

  .ترسانات نووية ودول أخرى غري حائزة
ولعــل مــا يبعــث علــى األســف هــو االنتكاســات الــيت    

ظلـت تتعـرض هلــا آليـات نـزع الــسالح خـالل العقـد املنــصرم       

واســـتمرار العديـــد مـــن الـــدول الكـــربى يف تطـــوير التقنيـــات  
كيميائية والبيولوجية، والتنافس يف إجـراء التجـارب    النووية وال 

وتطــوير تقنيــات متقدمــة بــدعاوى الــردع االســتباقي وحتــصني  
ــصكوك       ــات والـ ــل االتفاقيـ ــن كـ ــالرغم مـ ــومي، بـ ــن القـ األمـ
والربوتوكــــوالت العديــــدة الــــيت تنــــادي حبظــــر مثــــل هــــذه   
املمارسات، األمر الذي جيعل صوت األغلبية يف هـذه املنظمـة            

اك انتقائية وعدم عدالة يف التعامل مع قـضايا نـزع           يقول إن هن  
السالح، مما يعزز الشكوك يف مدى قدرة هذه الصكوك علـى           
النفــاذ والفعاليــة، خاصــة وأن مــدى فعاليــة هــذه املعاهــدات       

يتحقق باتساع مظلة الدول األطراف فيها فقط بـل تتحقـق            ال
ون مبدى االلتزام الكامل بتطبيقها بصورة عادلة وشـفافة، وبـد         

  .ازدواجية املعايري
للوكالــة الدوليــة    ر العــام إننــا نرحــب باعتمــاد املــؤمت      
واخلمــسني لقــراري   الذريــة يف دورتــه العاديــة الثالثــة   للطاقــة 

القدرات النووية اإلسرائيلية، وتطبيـق نظـام ضـمانات الوكالـة           
 كمـا نؤكـد سـيدي       .الدولية للطاقة الذرية يف الشرق األوسط     

ر نزع السالح، حيث أنـه ميثِّـل املنتـدى          الرئيس على أمهية مؤمت   
التــشاوري املعــين مبعاجلــة شــؤون نــزع الــسالح، ونعــرب عــن  
التقدير للجهود اليت أفضت إىل اعتماد برنامج عمل املـؤمتر يف           

مـــايو املاضـــي وخنـــص بالـــشكر دولـــة اجلزائـــر الـــشقيقة  /أيـــار
وجهودهــا التوفيقيــة الدؤوبــة الــيت قــادت إىل اإلمجــاع علــى       

  .ؤمتر واعتمادهبرنامج امل
ونتطلع، سيدي الرئيس، ألن يـتم التعـاطي مـع قـضايا           

نزع السالح وفق منظور جديد يف ضوء األزمـة املاليـة العامليـة             
ــوال إىل خفـــض     ــة وصـ ــدول الناميـ ــى الـ ــا علـ ــة، وتبعاهتـ الراهنـ
امليزانيات اليت ختصـصها الـدول للتـسلح وإعطـاء األولويـة مـن              

 بـشأن قـضايا البـشرية األشـد       امليزانيات لتنفيـذ أهـداف األلفيـة      
إحلاحـــا مثـــل الفقـــر والكـــوارث الطبيعيـــة والبيئـــة والتنميـــة       

وكما أشـرمت يف بيـانكم االفتتـاحي هلـذه املـداوالت            . املستدامة
سيدي الرئيس، فإن ظاهرة تغري املناخ قد ألقـت بظالهلـا أيـضا     
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ــة     ــر مـــن متالزمـ علـــى جمـــاالت نـــزع الـــسالح وعـــززت أكثـ
ري املــشروع لألســلحة يف املنــاطق الــيت النـــزاعات واالنتــشار غــ

  .حيتدم فيه التنافس على املوارد
هنــاك إقــرار عــاملي، بــل حاجــة ملّحــة إلنــشاء منــاطق    

إننـا إذ نؤكـد     . خالية من األسلحة النووية يف سائر أحناء العـامل        
على ذلـك نـرى أن أقـصر الطـرق لتعزيـز نظـام عـدم االنتـشار                  

دعـائم األمـن والـسلم      النووي ونزع الـسالح، ومـن مث توطيـد          
  .على الصعيدين اإلقليمي والعاملي

وصـحيح أن   . إن األمن، كما تعلمون، كـل ال يتجـزأ          
العديد مـن الـدول قـد وقّعـت علـى معاهـدات إلنـشاء منـاطق                 
ــا،       ــا فيهـ ــبحت أطرافـ ــة، أو أصـ ــلحة النوويـ ــن األسـ ــة مـ خاليـ

الــدول املوقِّعــة علــى مثــل هــذه االتفاقيــات تغطــي اآلن        وأن
ــة مــن مــساحة  يف امل ٥٠ ــاك  . يكوكــب األرضــ الائ ولكــن هن

العديــد مــن املنــاطق امللتهبــة يف العــامل الــيت ال بــد مــن أن تنــشأ  
فيهــا منــاطق خاليــة مــن األســلحة النوويــة، وخباصــة يف منطقــة  
الــشرق األوســط الــيت كــان باإلمكــان أن يــتم فيهــا مثــل ذلــك 
لــوال رفــض إســرائيل إخــضاع برناجمهــا النــووي لنظــام الرقابــة  

وذلـك بـالطبع    . شاملة من ِقبل الوكالة الدولية للطاقة الذريـة       ال
ل عمهدد حقيقي لألمـن واالسـتقرار لـيس يف هـذا اجلـزء املـشت              

  .من العامل فحسب، بل يف العامل بأسره
وال بــد مــن التــذكري هنــا بــأن القــرار اخلــاص بالــشرق   

ــام     ــدة ع ــؤمتر االستعراضــي للمعاه ــا  ١٩٩٥األوســط يف امل إمن
 صفقة ربطت بني متديد املعاهدة وإنـشاء املنطقـة          كان يف إطار  

مــن جهــة . اخلاليــة مــن األســلحة النوويــة يف الــشرق األوســط  
أخرى، فإننا نناشـد مجيـع الـدول األعـضاء الـيت مل تنـضم بعـد                 
 التفاقيــة إنــشاء منطقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة يف أفريقيــا

ألمهيـة هـذه    بليندابا أن تقوم بذلك دون إبطاء نظـراً         اتفاقية   وأ
املعاهدة باعتبارها ركيزة هامة من ركـائز نظـام منـع االنتـشار             

  .النووي يف القارة األفريقية

إن الــسودان شــريك فاعــل يف اجلهــود الدوليــة الراميــة   
إىل نــزع الــسالح، وقــد كــان ســباقاً يف انــضمامه للعديــد مــن   
االتفاقــات والــصكوك الدوليــة ذات الــصلة مثــل معاهــدة عــدم 

سـلحة النوويــة وقيـادة جهـود اتفاقيــة إعـالن أفريقيــا     انتـشار األ 
 ومعاهــدة احلظــر الــشامل منطقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة 

للتجارب النووية، اليت جاء انـضمامنا إليهـا بعـد مـشاركتنا يف             
ورشــة العمــل الــيت عقــدت يف فيينــا حــول أهــداف املنظمــة        

 كمــا استــضافت. وأسـاليب عمــل مراكزهـا املنتــشرة يف العـامل   
عاصــمتنا اخلرطــوم املــؤمتر األول للــهيئات الوطنيــة األفريقيــة      
املعنيــة بإنفــاذ اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيمائيــة، حيــث خــرج  
ذلــك املــؤمتر بتوصــيات هامــة للغايــة يف صــدرها جعــل أفريقيــا 
منطقة خالية من األسلحة الكيمائيـة، والتـشديد علـى ضـرورة            

االســتخدامات أن تقتــصر أنــشطة الــدول يف هــذا اجملــال علــى   
هــذا عــالوة علــى إســهامات الــسودان ودوره  . الــسلمية فقــط

الفاعــل علــى صــعيد تطبيــق برنــامج عمــل األمــم املتحــدة ملنــع   
االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة مـن         
مجيــع جوانبــه ومكافحتــه والقــضاء عليــه، ومــشاركته يف كــل   

ــدت يف األ   ــيت عقـ ــة الـ ــل اإلقليميـ ــاهرة، ورش العمـ ردن، والقـ
ونريويب، وأديس أبابا، واجلزائر واملؤمترات اليت عقدت هنـا يف          

  .نيويورك يف هذا اخلصوص
عـــالوة علـــى أمـــر نـــزع الـــسالح النـــووي كأولويـــة     

للمجتمع الدويل، فإننا نويل اهتماما خاصا مبوضـوع األسـلحة          
فبالدي كالعديد من بلـدان العـامل       . الصغرية واألسلحة اخلفيفة  

كما أن ذلـك كمـا تعلمـون قـد ارتـبط يف             . هبذه الظاهرة تتأثر  
كثري من األحيان بأبعاد اقتـصادية زادت مـن تعقيـداهتا ظـواهر             
ــدام       ــن مث احت ــصحر، وم ــاف والت ــاخ واجلف ــة كــتغري املن الطبيع
التنــافس علــى مــوارد املــاء والكــأل وغريهــا مــن املعطيــات الــيت  

عــات جعلــت اقتنــاء الــسالح جــزءاً أصــيال مــن طقــوس اجملمو  
السكانية ومظـاهر قوهتـا، األمـر الـذي جيعـل مهمـة نـزع هـذه                 

ويـدرك بلـدنا    . األسلحة والسيطرة عليهـا يف طليعـة اهتماماتنـا        
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ولـذلك ظـل حاضـراً      . خماطر هذه الظاهرة وضرورة استئصاهلا    
فـضال  . وفاعال يف كافـة املنـابر الدوليـة واإلقليميـة ذات الـصلة            

ــه عــرب      ــضطلع ب ــذي ن ــوطين  عــن اجلهــد القطــري ال املكتــب ال
ملكافحة انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، إميانا منـا         
بالعالقـــة املتبادلـــة بـــني انتـــشار هـــذه األمنـــاط مـــن األســـلحة،  

  .واجلرمية املنظمة عرب احلدود، واإلرهاب، وجتارة املخدرات
ــددة       ــسودان يف هــذا اخلــصوص جهــوداً متع ــود ال ويق

ــاد األفري   ــار االحت ــه يف إط ــة،    األوج ــدول العربي ــة ال ــي وجامع ق
 دول الـساحل    واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميـة، وجتمـع       

والصحراء، عالوة على جهوده الثنائية مع دول اجلوار الراميـة          
ــسيطرة       ــة وال ــاط الرقاب ــام نق ــادة ترســيم احلــدود وإحك إىل إع

ــا إذ نــستعرض هــذه اجلهــود، إمنــا نؤكــد    . واجلمــارك فيهــا إنن
ن حماربة انتـشار هـذه األنـواع مـن األسـلحة جيـب              أيضا على أ  

أن تكون من جانب الـدول املـصّنعة يف املقـام األول ولـيس يف        
كما ال بـد مـن التأكيـد        . الدول املتضررة من الظاهرة فحسب    

ــصدير الــسالح        ــدم ت ــصنعة بع ــدول امل ــزام ال ــى ضــرورة الت عل
. للجماعـــات واألفـــراد حـــىت ال ينـــساب الـــسالح يف أياديهـــا 

 هنا مـن التأكيـد علـى أمهيـة تقـدمي كافـة أنـواع الـدعم                  بد وال
وخاصــة الفــين للــدول املتــأثرة بالظــاهرة وفقــا ملــا هــو وارد يف  
ــع االجتــار      ــامج عمــل األمــم املتحــدة ملن ــاين مــن برن الفــصل الث
ــه     ــع جوانبـ ــن مجيـ ــة مـ ــلحة اخلفيفـ ــصغرية واألسـ ــلحة الـ باألسـ

  .ومكافحته والقضاء عليه
السودان يؤكد على حـق     ختاما، سيدي الرئيس، فإن       

مجيع الدول الكامل وغري املنقوص يف االسـتفادة مـن التقنيـات            
كمــا ال بــد . النوويــة يف اجملــاالت الــسلمية دون قيــد أو حجــر 

مــن التأكيــد أنــه فيمــا يتــصل مبــشروع االتفاقيــة الدوليــة بــشأن 
ــتحفظ علــى القــرار      ــسودان ظــل ي ــإن ال ــة، ف األســلحة التقليدي

إىل حقيقة أن مشروع االتفاقية فيه ربـط   اخلاص بذلك استناداً    
خمــلُّ حبــق تــصدير واســترياد األســلحة مبعــايري خالفيــة يف إطــار  
األمــم املتحــدة مبــا يف ذلــك معيــاري حقــوق اإلنــسان والتنميــة 

كمــا أننــا كــذلك نــرى أن التــسرع يف اخلطــوات      . املتوازنــة
ــه ســوى        ــب علي ــن يترت ــة ل ــة املقترح ــذه االتفاقي التحــضريية هل

ضموهنا املوضـوعي، ومـن مث عـدم تـوازن نـصوصها            إضعاف م 
بــل رمبــا يقــود ذلــك إىل تــسييس  . وااللتزامــات املترتبــة عليهــا 

وإننـا علـى ثقـة،    . االتفاقية بصورة تـضر مبـصاحل الـدول الناميـة      
احلكيمـة هلـذه املـداوالت سـوف        سيدي الرئيس، بأن قيادتكم     

ــة هــذه      ــستوعب كاف ــامي ي ــق علــى نــص خت تفــضي إىل التواف
غل يف جمــاالت نــزع األســلحة النوويــة وأســلحة الــدمار  الــشوا

الشامل واجلوانـب ذات الـصلة باألسـلحة التقليديـة واألسـلحة            
  .الصغرية واألسلحة اخلفيفة

ــال(الــسيد أشــاريا    ــة ()نيب أود أن : )تكلــم باإلنكليزي
أســـتهل بيـــاين بتـــهنئتكم، صـــديقنا العزيـــز ســـفري بـــنن، علـــى  

وأنـا  . آلخرين على انتخاهبم  انتخابكم رئيسا وأعضاء املكتب ا    
، حتـت قيـادتكم القـديرة، سـوف         يئـة على ثقة أن مـداوالت اهل     

  . قةموفّنتيجة تقودنا إىل 
وأود أن أشـــــكر الـــــسيد ســـــريجيو دواريت، املمثـــــل   

السامي لشؤون نزع السالح، على مداخلتـه الـيت قـدمها أمـام             
هذه اهليئة وإسهام مكتبه يف املـضي قـدما جبـدول أعمـال نـزع               

ــس ــل    . الحال ــه ممث ــذي أدىل ب ــان ال ــاين البي ــد بي ــسيا إويؤي ندوني
  .بالنيابة عن حركة عدم االحنياز

زع الـــسالح حمفـــال ـهيئـــة األمـــم املتحـــدة لنـــتـــشكِّل   
.  للمداوالت بشأن جدول أعمال نزع الـسالح    وقيِّماابتكاريا  

لكــن مــا زالــت اإلجــراءات واإلجنــازات امللموســة بعيــدة عــن   
زع الـسالح   ـورغم التزامنا املتواصـل بنـ     . متناول اجملتمع الدويل  

العام والكامل حتت رقابة دولية فعالة، فإن خمزونات األسـلحة          
بـشكل  نادراً ما تـضاءلت     التقليدية وغري التقليدية على السواء      

 تومـا فتئـ   .  وما زال حجم النفقات العسكرية يف تزايد       ،كبري
ــشكِّل    ــضة ت ــة املتناق ــواء ســباق ال  هــذه احلال ــسلح حتــديا الحت ت

  .سلحة الدمار الشاملأوانتشار 
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ونعرف مجيعا أن نـزع الـسالح لـيس خيـارا؛ بـل هـو                 
خنــصص املــوارد الثمينــة واحملــدودة  إننــا. ضــرورة أمنيــة حتميــة

ــة      إل ــاقض مــع ضــمرينا ويقــوض أهــدافنا األمني ــاج شــيء يتن نت
ــسلم واألمــن العــامليني  . واســتقرارنا علــى املــدى الطويــل  إن ال

.  اجلمـــاعي، ولـــيس يف ســـباق التـــسلحيكمنـــان يف االزدهـــار
ــدم       ــذه الفرضــية األساســية إىل إحــراز تق ــا ه وجيــب أن تقودن

  .مستمر ومستدام حنو نزع السالح واألمن الدويل
وعلينا أن نضاعف جهودنـا السـتعمال اهليئـة بـصفتها             

. حمفـــال للـــسعي بـــإخالص لتحقيـــق هـــدفنا يف نـــزع الـــسالح 
ملاضي، اتفقنا علـى املبـادئ      ونتيجة ملداوالتنا يف هذه اهليئة يف ا      

مناطق خالية مـن األسـلحة النوويـة واملبـادئ          إلنشاء  التوجيهية  
وباملثـل، وافقـت اهليئـة      . التوجيهية لتحديـد األسـلحة التقليديـة      

ــات     ــيات خبـــصوص املعلومـ ــة والتوصـ ــادئ التوجيهيـ ــى املبـ علـ
ــة لنــ    ــهج اإلقليمي زع ـاملوضــوعية عــن القــضايا العــسكرية، والن

ر األمن العاملي، وعلى املبـادئ التوجيهيـة لنقـل          السالح يف إطا  
وجيـب اآلن أن يكـون واجبنـا      . األسلحة علـى الـصعيد الـدويل      

 أن نفي هبـذه الـصكوك ونقـوم بتنفيـذها وتـوفري املزيـد               ساملقد
ويف هـذا  . من الزخم ملعاجلة التحديات احلاليـة لعـصرنا الـراهن     

الـــسياق يـــرى وفـــدي بكـــل وضـــوح ضـــرورة عقـــد الـــدورة  
ــت ــة املكراالسـ ــة   ثنائية الرابعـ ــاء عمليـ ــة لـــرتع الـــسالح إلحيـ سـ
  .السالح نزع

لقد شهدنا كـوارث مرّوعـة سـببتها األسـلحة النوويـة              
القمــة مــؤمتر ويــثين وفــدي يف هــذا الــسياق علــى   . يف املاضــي
ــ ــبتمرب / أيلـــول٢٤ عقـــده جملـــس األمـــن يف  ذيالنـــووي الـ سـ

ــّد. ٢٠٠٩ ــه   ونق ــضا التقــدم الــذي أحرزت ــانمــؤخراً ر أي  دولت
رائــــدتان حائزتــــان لألســــلحة النوويــــة، روســــيا والواليــــات 
املتحدة، إلبرام اتفاق خلفا ملعاهدة ختفيض األسلحة اهلجوميـة         

بـــد أن تتـــصدر الـــدول احلـــائزة لألســـلحة  وال. االســـتراتيجية
  . قيادة جهود نزع السالحعن سؤولية املحتّمل  النووية

س ن مـن مخـ  ويؤيد وفـدي اقتـراح األمـني العـام املكـوّ            
وحنتــاج أيــضا إىل تعزيــز نظــام  . نقــاط لــرتع الــسالح النــووي 

دما خبطى ثابتـة    معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية واملضي قُ      
ــة املطــاف      ــا يف هناي ــن كوكبن ــة م ــة األســلحة النووي ــة إزال . بغي

بــد أن يــوفر لنــا املــؤمتر القــادم لألطــراف يف معاهــدة عــدم  وال
عاهـــدة خطـــة عمـــل انتـــشار األســـلحة النوويـــة الســـتعراض امل

لتحقيق عامل خال من األسلحة النووية، وإحراز تقـدم متـزامن           
. ١٣يف مجيع الركائز الثالث، مع تنفيذ اخلطـوات العمليـة الــ             

بـد مـن الـسعي        بعـضها بعـضا وال     ززفهذه الركائز الـثالث يعـ     
 يف إجيـاد بيئـة أمنيـة    إلسـهام  وذلـك ل   ،لتحقيقها بـصورة شـاملة    
  .لعاملمستقرة يف مجيع أحناء ا

ونؤمن بأن إنشاء مناطق خاليـة مـن األسـلحة النوويـة              
مبوجب املعاهـدات املختلفـة يـساعد يف عـدم انتـشار األسـلحة              

ونرحــب بــدخول كــل مــن معاهــدة  . النوويــة يف هــذه املنــاطق
إنشاء منطقة خالية مـن األسـلحة النوويـة يف وسـط آسـيا حيـز          

ــاذ يف  ــارس /  آذار٢١النف ــشاء من ،٢٠٠٩م ــة  ومعاهــدة إن طق
يوليـــه / متـــوز١٥خاليـــة مـــن األســـلحة النوويـــة يف أفريقيـــا يف 

٢٠٠٩.  
ويــدعو وفــدي إىل القــضاء علــى األســلحة الكيميائيــة    

والبيولوجيـــة والبكتريولوجيـــة وذلـــك لتحقيـــق أهـــداف نـــزع 
  .سلحة الدمار الشاملأالسالح العام والكامل جلميع 

لقد كـان لألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة آثـار               
رة على الكثري من البلدان النامية، وخباصة البلدان املنكوبة         مدّم

وآفة األسلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة خطـر         . بالصراعات
ونعتقــد أن التنفيــذ . داهــم يتطلــب منــا اختــاذ إجــراءات عاجلــة

ــلحة       ــصغرية واألس ــشأن األســلحة ال ــل ب ــامج العم ــال لربن الفع
  .يف احلد من هذه املشكلةسيساعد اخلفيفة 
ويــرى وفــد بلــدي أن مــؤمتر نــزع الــسالح جيــب أن      

 متعــدد األطــراف للتفــاوض بــشأن  ي دوره باعتبــاره حمفــاليــحي
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ونعترب أن بدء مفاوضـات جبديـة بـشأن معاهـدة           . السالح نزع
ــشطارية يف مــؤمتر نــزع الــسالح أمــر      ــاج املــواد االن لوقــف إنت

  .غاية األمهية يف
متعـددة  وتويل نيبـال أمهيـة كـبرية إلجـراء مفاوضـات              

األطــراف بــشأن نــزع الــسالح وعــدم االنتــشار، تعــزز امللكيــة 
. اجلماعية واملداوالت واملسؤولية عـن العمـل العـاملي اجلمـاعي          

ونيبال، بصفتها مضيفة ملركز األمم املتحـدة اإلقليمـي للـسالم           
ــود       ــد أن اجله ــادئ، تعتق ــيا واحملــيط اهل ــسالح يف آس ــزع ال ون

متكِّننــا مــن واإلقليميــة خطــوات وااللتزامــات املنفــردة والثنائيــة 
تعزيـز نـزع الـسالح واألمـن الـدويل علـى            املضي قُدما صـوب     

  .املستوى العاملي
ــزع         ــي يف ن ــدم حقيق ــا إحــراز تق ــا، جيــب علين وختام

الــسالح إذا كــان الــسالم واالســتقرار والرخــاء علــى الــصعيد   
ــا   ــة لن ــا أن   . العــاملي أهــدافا مجاعي ــتعني علين ــك، ي ــق ذل ولتحقي

ــضي قُــ  ــال     دممن ــل والفع ــذ الكام ــل التنفي ــائج تكف ــق نت ا لتحقي
 وأن نتخــذ خطـوات تتــسم ببعــد النظــر يف  ،جلميـع االلتزامــات 

ــة  ــام املقبل ــسالح     وال. األي ــزع ال ــة ن ــع هيئ ــدعم اجلمي ــد أن ي  ب
  .القيام بدور ريادي يف ذلك االجتاه يف

يـسعدين حقـا    ): تكلم باإلنكليزية ) (اهلند (السيد راو   
ن هتانينا علـى انتخـابكم لرئاسـة هيئـة          أن أعرب لكم، سيدي، ع    

ونـود  . نزع السالح ونؤكد لكـم التعـاون الكامـل لوفـد اهلنـد            
أن نعرب عن تقديرنا لرئيسي الفريقني العاملني، الـسيد بـاولو           
كوكويل، ممثل إيطاليا، والسيد يوهان باشاليس، ممثـل جنـوب          

  . أفريقيا، ملا يبذالنه من جهود دؤوبة
لـذي أدىل بـه ممثـل إندونيـسيا نيابـة           تؤيد اهلنـد البيـان ا       

  .عن حركة عدم االحنياز
هليئة نزع السالح دور فريد باعتبارها احملفـل التـداويل            

. العاملي للنظـر املتعمـق يف مـسائل حمـددة تتعلـق بـرتع الـسالح              
وعنــدما أظهــرت الــدول األعــضاء اإلرادة الــسياسية املطلوبــة،  

شأن قضايا تتـراوح    متكنت اهليئة من إصدار توصيات توافقية ب      
مــا بــني تــدابري بنــاء الثقــة وإنــشاء منــاطق خاليــة مــن األســلحة  

ــة ــل     . النوويـ ــة اآلن، بـ ــا فرصـ ــة أمامهـ ــد أن اهليئـ ــد تعتقـ واهلنـ
ــة     ومــسؤولية، لكــي تقــوم مــرة أخــرى بوضــع مبــادئ توجيهي
وإصــدار توصــيات ذات طــابع عــاملي، تعــرب عــن رؤيــة تطلعيــة  

ــا   املؤســسي العــاملي الــذي  واهليئــة هــي احملفــل . لعــامل أكثــر أمن
  .يتعني أن نبلغ فيه أهدافنا على أساس احلوار وتوافق اآلراء

احلمــاس القــوي والتوقعــات جنتمــع اليــوم علــى خلفيــة   
خبــصوص إعطــاء زخــم جديــد لــرتع الــسالح النــووي الكــبرية 

ومــن منظــور التطلعــات واالقتراحــات  . علــى الــصعيد العــاملي 
ــد    ــل، فق ــى األق ــى عل ــسالح  ارتق ــزع ال ــووي ن إىل صــدارة الن

ــدويل   ــال ال ــادةوأدىل ال. جــدول األعم ــات  ق ــن البيان ــدد م  ، بع
ــ،م العديــد مــن اللجــان واملبــادرات تقــارير وقــّد ر العلمــاء  وعّب

ــرتع      ــة عــن دعمهــم ل واألكــادمييون واملنظمــات غــري احلكومي
وينبغـــي هليئـــة نـــزع الـــسالح االضـــطالع  . الـــسالح النـــووي

 تقـــدم باجتـــاه هـــدفنا  واملـــساعدة يف إحـــرازناســـببـــدورها امل
وميكـن  . املشترك املتمثل يف إخالء العامل مـن األسـلحة النوويـة          

 ملداوالت تـؤدي إىل توافـق    منرباًللهيئة القيام بذلك بأن تكون      
يف اآلراء بــشأن خطــوات حمــددة ميكــن اختاذهــا لتحقيــق رؤيــة  

  .إخالء العامل من األسلحة النووية
ى هلـدف نـزع    زالـت تـويل األولويـة القـصو        واهلند مـا    

وتؤكـــد اهلنـــد دائمـــا علـــى إمكانيـــة إزالـــة . الـــسالح النـــووي
األسلحة النووية مـن خـالل معاهـدة عامليـة وغـري متييزيـة علـى                

ــة   ــلحة البيولوجيـ ــاقييت األســـلحة الكيميائيـــة واألسـ . نـــسق اتفـ
أكد رئيس وزراء اهلند جمددا، يف الـدورة الثالثـة والـستني             قدو

، دعمنـــا لعقـــد اتفاقيـــة )A/63/PV.12انظـــر (للجمعيـــة العامـــة 
ــة تــ   ــشأن األســلحة النووي ــة   ب ــة األســلحة النووي ــى إزال نص عل

مـع اهلـدف الـوارد      األمـر   ويتماشـى هـذا     . إطار زمـين حمـدد     يف
  .١٩٨٨خطة عمل راجيف غاندي لعام  يف



A/CN.10/PV.305
 

20 10-29717 
 

ونرحــب بالتقــدم احملــرز يف املفاوضــات الثنائيــة بــني        
تخفيـضات  الواليات املتحدة وروسيا بشأن إجراء مزيـد مـن ال         

وينبغــي للــدول الــيت متتلــك ترســانات  . ترســانتيهما النــوويتنيل
  .كبرية اختاذ خطوات مهمة باجتاه نزع السالح النووي

إن نـــزع الـــسالح النـــووي وعـــدم انتـــشار األســـلحة    
وحلني إزالـة األسـلحة     . النووية عمليتان تعزز إحدامها األخرى    

ة، مـن األمهيـة     النووية على الصعيد العاملي وبطريقـة غـري متييزيـ         
بـد أن تـسري      وال. مبكان اختاذ تدابري للحد من املخاطر النووية      

الطاقـــة النوويـــة واحلـــد مـــن  جمـــال اســـتخدام ع يجهـــود توســـ
  .االنتشار جنبا إىل جنب

وخطر إمكانية حصول اجلماعات اإلرهابية واملتطرفـة        
وحنـن  . على مواد نووية حقيقي وقد تكون له عواقب وخيمـة         

 القرارات اليت تقدمها اهلند بشأن هذه املـسألة         سعداء حقا بأن  
ونــسعى يف . زالــت حتظــى بــدعم واســع يف اجلمعيــة العامــة مــا

هــــذه القــــرارات إىل تــــسليط الــــضوء علــــى هــــذه األخطــــار 
والتشديد على احلاجة إىل اختاذ تدابري تعاونية علـى الـصعيدين           

ــدويل   ــوطين والـ ــة دون الـ ــى   للحيلولـ ــابيني علـ ــصول اإلرهـ حـ
  .نووية وغريها من أسلحة الدمار الشامللاسلحة األ

ــرئيس أوبامــا اخلاصــة       ــادرة ال ــد أيــضا مبب وترحــب اهلن
باستضافة مؤمتر قمة األمن النـووي يف الـشهر املقبـل للتـصدي             

  .هلذا التحدي العاملي
مــن  واهلنــد ملتزمــة بوقــف طــوعي للتجــارب النوويــة    

أة ونؤكـد علــى سياسـتنا املتمثلـة يف عـدم املبــاد    . جانـب واحـد  
ــدول    باســتخدام األســلحة النو  ــة وعــدم اســتخدامها ضــد ال وي

  .ألسلحة نوويةلاحلائزة  غري
 واهلند، بصفتها دولة حائزة لألسلحة النوويـة وعـضواً          

مسؤوال يف اجملتمـع الـدويل، مـستعدة للتفـاوض يف مـؤمتر نـزع            
السالح بشأن معاهدة متعددة األطـراف وميكـن التحقـق منـها            

والعقبات املوضوعة أمام   . اد االنشطارية دوليا لوقف إنتاج املو   

 أن هذه املفاوضات يف مؤمتر نزع الـسالح ال ميكـن إالّ  إطالق  
  . تكون مدعاة خليبة األمل

املهمـة  معاجلـة  وجيب علـى مـؤمتر نـزع الـسالح أيـضا              
وقـد اقترحـت    . ذات األولوية املتمثلة يف نزع السالح النـووي       

دما باجتاه  تفيد يف املضي قُ   اهلند عددا من التدابري اليت ميكن أن        
: وهــذه التــدابري كالتــايل . إخــالء العــامل مــن األســلحة النوويــة 

إعادة التأكيد على التزام مجيع الدول احلائزة لألسلحة النوويـة          
علــى حنــو قــاطع هبــدف اإلزالــة الكاملــة لألســلحة النوويــة؛        
ــل مــن األمهيــة البــارزة لألســلحة النوويــة يف املــذاهب        والتقلي

؛ وأخذ االنتشار العـاملي لألسـلحة النوويـة وخطرهـا يف            األمنية
االعتبار واعتماد الدول احلائزة لألسلحة النووية لتـدابري للحـد          
من اخلطـر النـووي، مبـا يف ذلـك خمـاطر انـدالع حـرب نوويـة                  
بطريــق اخلطــأ وإلغــاء حالــة التأهــب لألســلحة النوويــة ملنــع        

ــلحة النوو   ــارض لألســ ــتخدام غــــري املقــــصود والعــ ــة؛ االســ يــ
اتفاق عـاملي وملـزم قانونـا بـشأن عـدم املبـادأة       على  والتفاوض  

ألسـلحة  لباستخدام األسلحة النووية ضـد الـدول غـري احلـائزة            
اتفاقيـة بـشأن احلظـر التـام السـتخدام          على  نووية؛ والتفاوض   ال

ــاوض     ــد باســتخدامها؛ والتف ــة أو التهدي ــى األســلحة النووي عل
ــوير    ــر تطـ ــة حتظـ ــلحة النوويـ ــة لألسـ ــة  اتفاقيـ ــلحة النوويـ  األسـ

وإنتاجها وختزينها واسـتخدامها وتقـضي بتـدمريها، مبـا يـؤدي            
إىل إزالــة األســلحة النوويــة عامليــا وبطريقــة غــري متييزيــة وقابلــة  

  .للتحقق يف إطار زمين حمدد
ولئن كان من املهم أن حنافظ علـى الـزخم يف الفريـق               

العامـــل األول املعـــين بـــرتع الـــسالح النـــووي وعـــدم انتـــشار  
ــا للتوصــل إىل      ــضاعفة جهودن ــا م ــي لن ــة، ينبغ األســلحة النووي
توافق يف اآلراء هذا العام خبصوص الفريق العامـل الثـاين املعـين             

 إىل ٢٠١٠عـــــالن الفتـــــرة مـــــن عـــــام  بعناصـــــر مـــــشروع إ
  .زع السالحـ عقدا رابعا لن٢٠١٩ عام
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وينبغي أن يكـون هـدفنا إجيـاد توافـق يف اآلراء بـشأن                
ية دائمـــة؛ وتـــدعم أولويـــة نـــزع عناصـــر تكـــون ذات صـــالح

ــدمار     ــلحة الـ ــع أسـ ــة جلميـ ــة الكاملـ ــووي واإلزالـ الـــسالح النـ
الشامل؛ وتعاجل األبعاد األخرى لألمن العاملي مبا يف ذلك أمـن           
الفضاء؛ وتعزز اإلطار الـدويل للتعامـل مـع األسـلحة التقليديـة             
ــع      ــة ومنـ ــلحة اخلفيفـ ــصغرية واألسـ ــلحة الـ ــك األسـ ــا يف ذلـ مبـ

كمـا  وينبغـي هليئـة نـزع الـسالح،         . اسـتخدامها اإلرهابيني من   
، أن تركــز علــى هــذه املــسائل املتعلقــة     اعتــادت علــى ذلــك  

باألمن، مع أخذ االعتماد املتبادل بني الـشعوب والـدول علـى            
  .الصعيد العاملي يف االعتبار

اخلطاب الـدويل،   يف  وحنن حباجة أيضا إىل لغة جديدة         
ولكـن جيـب أن يراعـي     ،علـى الـدول   قاصراًالذي مل يعد اآلن    
يف امليـدان  أصـوات النـاس مـن امليـدان     :  نطاقاً اجلمهور األوسع 

 من خالل املنظمات غـري احلكوميـة     - ر عنها بوسائل شىت   املعّب
وجممـــل القـــول إن  .ونـــشطاء الـــسالم والعلمـــاء واألكـــادمييني

العناصــر الــيت نــضعها جيــب أن تــساعد علــى بنــاء أســاس دائــم  
  .احلادي والعشرينلتعزيز األمن يف القرن 

ــشيط      ــدوره يف تنـ ــل أن يـــضطلع بـ ــذا احملفـ ــن هلـ وميكـ
املؤسسات املتعددة األطراف واحلوار لبناء الثقة وتعزيـز األمـن          

بـشأهنا   من خالل صكوك ملزمة قانونـا يـتم التفـاوض             ،الدويل
ضمانات الــالــصعيد املتعــدد األطــراف، وميكنــها أن تــوفر علــى 

 ، واالمتثــال هلــا،اجــع عنــها وعــدم التر،هامكانيــة التحقــق منــإل
  .وكفالة عامليتها

وال نـــزال ملتـــزمني بكفالـــة جنـــاح دور هيئـــة نـــزع        
 ونتطلـع إىل العمـل علـى        ،السالح على مدى األسابيع القادمـة     

  .حتقيق ذلك اهلدف
  .٠٥/١٢ رفعت اجللسة الساعة  

  


