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      )هنغاريا(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   زميوينالسيد : بالنيابةالرئيس
ــرئيس         ــب ال ــة نائ ــوىل الرئاس ــرئيس، ت ــاب ال ــرا لغي نظ

  ).هنغاريا(السيد زميوين 
  .١٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة   

  تنظيم األعمال
يف البدايـة، أود    ): تكلـم باإلنكليزيـة    (الرئيس بالنيابـة    

غري الرمسية املقدمـة    أن أبلغ الوفود بتعميم التنقيح الثاين للورقة        
ويرجـى االنتبـاه إىل أن الورقـة        . من رئيس الفريق العامل الثاين    

ورقـة غـري الرمسيـة الـيت وزعـت      صـيغة ال غري الرمسية هي بـنفس    
  .يف العام املاضي

وأود اآلن أن أبلــغ اهليئــة بــأن جمموعــة دول أمريكــا       
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب انتهت بنجـاح مـن مـشاوراهتا           

ويف . مرشــحني للمنــصبني الــشاغرين املخصــصني هلــا  أيــدت و
  .هذا الصدد، أعطي الكلمة ملمثل بنما

باســـم ): تكلـــم باإلســـبانية) (بنمـــا (خـــيريايالـــسيد ت  
جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، يـشرفين         

ممثــل ا ثــالــسيد فيــدريكو برياأيــدت إبــالغ اهليئــة بــأن اجملموعــة 

ــواي والــ  ــورويل  أوروغ ــا ب ــة اسيدة بي ــتني مرشــحني  ممثل ألرجن
ملنــــصيب نــــائيب الرئيــــسني املخصــــصني جملموعتنــــا يف الــــدورة 

  .٢٠١٠املوضوعية هليئة نزع السالح لعام 
أشكر ممثـل بنمـا     ): تكلم باإلنكليزية  (الرئيس بالنيابة   

أوروغـواي والـسيدة   ممثـل  ا ثـ على ترشـيح الـسيد فيـدريكو بريا       
تني نــائبني لــرئيس اهليئــة مــن جمموعــة ألرجنــممثلــة ابيــا بــورويل 

  .دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
ــة ترغــب يف       ــا مل أمســع اعتراضــا، فــسأعترب أن اهليئ وم

ممثـــل أوروغـــواي والـــسيدة ا ثـــانتخـــاب الـــسيد فيـــدريكو بريا
  .األرجنتني نائبني لرئيس هيئة نزع السالحممثلة بورويل  بيا

  .تقرر ذلك  
  )تابع(راء تبادل عام لآل

تكلمـت  ) (الـسلفادور  (السيدة غايـاردو هرينانـديث      
يـــود وفـــد بلـــدي أن يكـــرر التـــهاين للـــرئيس      ): باإلســـبانية

كمــا نعــرب عــن تأييــدنا للبيــان  . وألعــضاء املكتــب اآلخــرين 
  . الذي أُديل به نيابة عن جمموعة ريو
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تعتقد الـسلفادور أن مثـة مؤشـرات مـشجعة علـى أننـا          
ــن اختــاذ ا ســنتمكن  ــق    م ــن اخلطــوات امللموســة لتحقي ــد م ملزي

غرضــنا املــشترك املتمثــل يف تقويــة نظــام نــزع الــسالح وعــدم   
. االنتشار وتعزيز تدابري بنـاء الثقـة يف جمـال األسـلحة التقليديـة             

 قمـة جملـس األمـن بـشأن عـدم انتـشار       مـؤمتر وكما نعلم، فـإن    
األســـــلحة النوويـــــة ونـــــزع الـــــسالح النـــــووي املعقـــــود يف  

 املاضــي بــالتزامن مــع املناقــشة العامــة للجمعيــة   ســبتمرب/أيلــول
ــة  ــة يف أوســاط   )S/PV.6191انظــر (العام ــار توقعــات مؤاتي ، أث

اجلمــاهري خبــصوص إمكانيــة املــضي قــدما يف عمليــة ختفيــضات 
 ا جديـد  ه أضـفى زمخـا    ويف الوقـت ذاتـه، فإنـ      . األسلحة النووية 

  .باجتاه تنشيط جدول أعمال هيئة نزع السالح
ــتقبل اجمل   ــبري خمتلــــف   واســ ــاس كــ ــدويل حبمــ ــع الــ تمــ

ــات      ــا رؤســاء دول أو حكوم ــيت قطعه ــشفوية ال االلتزامــات ال
القوى النوويـة الرئيـسية يف ذلـك االجتمـاع خبـصوص احلاجـة              
إىل تقليــل املخــاطر الــيت يــشكلها التهديــد باســتخدام األســلحة 

ومــن مث، نعتقــد أن الوقــت قــد حــان   . النوويــة أو اســتخدامها
 مداوالتنا، مبا يـسمح لنـا بـالتحرك حنـو           لبدء مرحلة جديدة يف   
  .الوفاء هبذه االلتزامات

وحكومة السلفادور ملتزمـة التزامـا ثابتـا باإلسـهام يف             
جهــود اجملتمــع الــدويل للقــضاء علــى هتديــد األســلحة النوويــة، 

 وبـسبب   ،وذلك ألسباب تتعلق باملبادئ الـسياسية واألخالقيـة       
يس علـى الــسالم  اخلطـر الـداهم الـذي سيــشكله اسـتخدامها لـ     

واألمــن الــدوليني فحــسب، ولكــن علــى مجيــع أشــكال احليــاة  
ويف هذا السياق، وعلى الـرغم مـن أنـه ينبغـي لنـا إبـراز                . أيضا

أمهية املناقشة املتعـددة األطـراف لتعزيـز أهـداف نـزع الـسالح           
ــه ينبغــي دعــم      ــضا أن ــا نعتقــد أي ــووي، فإنن ــشار الن وعــدم االنت

اجلهود الثنائية الـيت تـؤدي إىل       حملادثات واملفاوضات و  اتشجيع  
  . بلوغ هذه األهداف

ويف هــذا الــصدد، رحبنــا مبوافقــة حكــوميت الواليــات    
ــى معاهــدة جديــدة       ــاد الروســي عل  املتحــدة األمريكيــة واالحت

ونأمــل أن جيــري التــصديق علــى  .  األســلحة النوويــةلتخفــيض
 ،ألمـام إىل اوسـيكون ذلـك خطـوة هامـة      . هذه املعاهـدة قريبـا    

. بلـدانا أخـرى علـى االنتـهاء مـن مفاوضـات مماثلـة             وسيشجع  
وجتدر اإلشارة أيضا إىل أننـا علـى ثقـة تامـة بأنـه سـيتم إحـراز              
تقدم جوهري، واألفضل من ذلك، قطع التزامـات جديـدة يف           
جمال نزع الـسالح وعـدم االنتـشار النـووي خـالل مـؤمتر قمـة           
األمــــن النــــووي املقــــرر عقــــده يف واشــــنطن، العاصــــمة، يف  

  .أبريل/نيسان
ويعتقد وفد بلدي أن القـوى النوويـة الرئيـسية أمامهـا        

رتع بــ  فيمــا يتعلــق  فرصــة تارخييــة إلظهــار إرادهتــا الــسياسية     
 يف مـؤمتر قمـة واشـنطن      السالح وعدم االنتشار النووي، لـيس     

فحـــسب ولكـــن يف مجيـــع االجتماعـــات واملـــؤمترات الدوليـــة  
  . املقرر عقدها يف هذا العام

ــدول ونعتقــد أن مــؤمتر    معاهــدة عــدم  يفألطــرافا ال
 املقـرر عقـده يف       السـتعراض املعاهـدة    انتشار األسـلحة النوويـة    

، نـدعو مجيـع     مـن مث  و. مايو ضروري لتدعيم ذلك الصك    /أيار
نووية أو اليت لديها برامج نوويـة إىل        الألسلحة  لالبلدان احلائزة   

ــدة       ــام املعاه ــل ألحك ــال الكام ــت باالمتث ــا الثاب ــالن التزامه إع
 املتفـــق عليهـــا خـــالل املـــؤمتر    ١٣ـ خطـــوات العمليـــة الـــ  ولل

، مبـــا يف ذلـــك اخلـــضوع ألنظمـــة  ٢٠٠٠االستعراضـــي لعـــام 
ــا يف اتفاقـــات الـــضمانات    الرصـــد والتحقـــق املنـــصوص عليهـ

كمـا نـدعو الـدول      . الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذريـة      
يت احلائزة لألسلحة النووية غري األطراف يف املعاهدة بعـد أو الـ   

انسحبت منها إىل التقيـد هبـا، تعـبريا عـن صـدق نواياهـا وعـن          
  . الثقة املتبادلة واجلماعية

 عاما على فتح باب التوقيع علـى معاهـدة          ١٣لقد مر     
ومنـذ ذلــك احلـني، وقعــت   . احلظـر الـشامل للتجــارب النوويـة   
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معظــم الــدول األعــضاء علــى املعاهــدة وصــدقت عليهــا، علــى  
 يتعني أن تصدق عليهـا      ٢ن املرفق   الرغم من أن تسعة من بلدا     

ويف ضـوء هـذه احلالـة، مـن      . لكي تدخل املعاهـدة حيـز النفـاذ       
الـضروري مواصـلة بـذل جهـود أكـرب علـى الـصعيدين الثنـائي         
واملتعــدد األطــراف لــدعوة الــدول الــيت مل توقــع علــى املعاهــدة 

ــق      أو ــا حــىت اآلن، وخباصــة دول املرف ــصدق عليه ، إىل ٢مل ت
ويف . هـا أو التـصديق عليهـا، حـسب االقتـضاء          املسارعة بتوقيع 

الوقــت ذاتــه، ينبغــي لتلــك البلــدان إظهــار مؤشــرات ملموســة  
 للتجــارب اختيــاريعلــى اإلرادة الــسياسية بــااللتزام بوقــف    

 وفاء حكومة الواليات املتحدة سـريعا       بشغفوننتظر  . النووية
ــشامل للتجــارب      ــى معاهــدة احلظــر ال ــصديق عل ــا بالت بالتزامه

    .النووية
واألســلحة التقليديـــة مــسألة أخـــرى هامــة للغايـــة يف      

ويف هــذا الــصدد، أود أن . جــدول أعمــال هيئــة نــزع الــسالح
أشري بصفة خاصـة إىل موضـوع األسـلحة الـصغرية واألسـلحة             

وبالنسبة لبلـدي، شـأنه يف ذلـك شـأن معظـم البلـدان              . اخلفيفة
. ا لسالمة مواطنينـ   قصوىالنامية، فإن هذه مسألة ذات أولوية       

وليس ذلك فحسب ألننا نـستنكر اآلثـار الـضارة لالجتـار غـري              
ــه وصــالته باالجتــار      ــصغرية يف حــد ذات ــشروع باألســلحة ال امل
ــة      ــدود الوطنيــ ــابرة للحــ ــة العــ ــة املنظمــ ــدرات واجلرميــ باملخــ
والعــصابات، ولكــن، وهــذا هــو األهــم، نظــرا آلثــاره اخلطــرية  

امــة،  علــى التنميــة االقتــصادية والــسلم االجتمــاعي بــصفة ع     
  .مسألة ذات أمهية كبريةيشكل  مما

أالحظ أن معظم الوفود اليت تكلمـت قبلـي أشـارت           و  
ــد     ــة إىل توحيـ ــة املاسـ ــل للحاجـ ــا الكامـ ــوح إىل إدراكهـ بوضـ
جهودنا وإرادتنا ملنع االجتار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية            

وقـد أوىل جملـس     . واألسلحة اخلفيفة ومكافحته والقضاء عليـه     
تمامــا خاصــا هلــذا املوضــوع وأقــر أعــضاؤه      األمــن نفــسه اه 

صراحة بأن مشكلة االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية             
ــاقم       ــا يف تف ــصرا حامس ــوم عن ــة أصــبحت الي ــلحة اخلفيف واألس

الــصراعات العــسكرية والعنــف املــسلح واالنتــهاكات اخلطــرية 
وتتـشاطر هيئـات    . حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين الـدويل       

قــد  و،نظومــة األمــم املتحــدة أيــضا هــذه اآلراءمتخصــصة يف م
وتـشمل هـذه اهليئـات مكتـب األمـم       . تكلمت عنها بالتفـصيل   

ــار     ــذي أشــار إىل أن آث املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة ال
ــانون والدميقراطيــــة والتنميــــة    هــــذه اآلفــــة علــــى ســــيادة القــ

  .االقتصادية واالجتماعية تدعو إىل القلق بصورة متكررة
بد من النظر يف مـسألة       ا السياق، نعتقد أنه ال    ويف هذ   

االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة   
ــة     ــال اهليئـ ــدول أعمـ ــة يف جـ ــا أولويـ ــا يف ،باعتبارهـ  وإدراجهـ

مفاوضــات الفريــق العامــل املفتــوح بــاب العــضوية حنــو عقــد     
ــود   ،معاهــدة لتجــارة األســلحة  ــات معظــم الوف  اســتجابة لرغب

  . هنااحلاضرة
وختاما، امسحوا يل أن أعيد التأكيد على التزام ودعم           

حكومة السلفادور الثابتني للمبادرات الرامية إىل تعزيز جهـود         
غالبيــة بلــدان اجملتمــع الــدويل جلعــل العــامل أكثــر أمنــا وســالما   

  .ملصلحة شعوبنا
مجهوريــة كوريــا الــشعبية  (الــسيد هونــغ جــي ريونــغ  

أود أن أديل ببيـان نيابـة عـن         ): ليزيـة تكلم باإلنك ) (الدميقراطية
املمثــل الــدائم جلمهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة الــذي       

  .يتمكن من حضور هذه اجللسة مل
وباسم وفد مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة، أود           

أن أهنئ السفري زينسو على انتخابه رئيسا هليئـة نـزع الـسالح             
ويعرب وفـد   . كل النجاح وأمتىن له بإخالص    . يف هذه الدورة  

بلدي عن تأييده للبيان الذي أدىل به ممثل إندونيسيا نيابـة عـن             
  .حركة عدم االحنياز

وكاملعتــاد، إن نــزع الــسالح النــووي يتــصف مبنتــهى     
وطاملـا توجـد أسـلحة نوويـة     . األولوية يف ميدان نـزع الـسالح   

يف العامل، لـن تكـون البـشرية علـى اإلطـالق مبنـأى عـن خطـر                  
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ــةاحلــرب  ــة، ملــا كــان   مل تتواجــد األولــو. النووي ســلحة النووي
  .هناك قلق إزاء انتشارها

ومثلمــا نــدرك مجيعــاً، كانــت الواليــات املتحــدة أول    
وتـسعى بلـدان   . بلد يف العامل يطور ويستعمل األسلحة النووية 

ــذ أن طــورت      ــة من ــصبح دوالً حــائزة لألســلحة النووي عــدة لت
مــرة األســلحة النوويــة يف الواليــات املتحــدة واســتعملت ألول 

ولقــد زاد عــدد البلــدان احلــائزة هلــذه     . احلــرب بــدون تــردد  
 يتعـذر إنكارهـا تثبـت       ىل تسعة، وهـذه احلقيقـة الـيت       إاألسلحة  

  .نتشار النووي ليست سوى الواليات املتحدةأن رائدة اال
وحىت اليوم، تعزز الواليات املتحدة حتديثها لألسـلحة          
 إىل ســباق للتــسلح النــووي بــني وهــذا يفــضي بــدوره. النوويـة 

وعلـى الـرغم مـن أن الواليـات املتحـدة تـدعو            . الدول النوويـة  
ــا إىل    ــة، لكـــن طموحهـ إىل عـــامل خـــالٍ مـــن األســـلحة النوويـ

 يـدل علـى تغـيري، حـسبما يظهـره           احتكار األسلحة النوويـة ال    
  . مادها ملا يسمى بسياسة الردعاعت

تــؤِد دورا ومعاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة مل   
. يف نزع السالح النووي أو يف القضاء علـى األخطـار النوويـة            

ولقد علّقت الدول غري احلائزة لألسـلحة النوويـة آمـاالً كـبرية             
وإن عملـت املعاهـدة شـيئاً، فإمنـا         . على املعاهدة وقت إبرامهـا    

وال شــك يف . بــررت املركــز احلــصري الــراهن للــدول النوويــة
 عاماً علـى عمليـة تنفيـذ املعاهـدة          ٤٠أنه بعد انقضاء أكثر من      

ىل أبعد حد، وهـي    إلداللة على أن املعاهدة متييزية وغري نزيهة        
بالتــايل تتــصف باخلــداع لــيس مــن حيــث مــضموهنا فحــسب،  

  .ا أيضا من حيث تطبيقها حىت اآلنمنإو
واجلهــود الدؤوبــة الــيت تبــذهلا البلــدان الناميــة لتحقيــق    

ســلحة الــشامل والكامــل لألتمثــل يف الــرتع اهلــدف النــهائي امل
ن هذا هو السبيل الوحيـد      أالنووية تقوم على اعتقادها الراسخ      

نقـاذ البـشرية مـن      إحلل مسألة االنتشار النووي حالً جـذرياً، و       
ــة  ــات    . خطــر احلــرب النووي ــا الوالي ــا فيه ــة، مب ــدول النووي وال

بـدال  . سـلحة النوويـة   إىل احتكـار األ   املتحدة، ينبغي أالّ تسعى     
بطـاء   تبدأ بتفكيكها دومنا مزيـد مـن اإل        نأينبغي هلا   من ذلك،   

مجاع، مبا يف ذلـك بلـدان       بما يطالب به اجملتمع الدويل باإل     حس
ــدم االحنيــاز  ــر أوينبغــي . ع ح رادة لــرتع الــسال إيــضا أن تظه

خطــار النوويــة وتــوفري   النــووي عــن طريــق القــضاء علــى األ    
ويـة يف   سـلحة النو  منية سلبية للـدول غـري احلـائزة لأل        ضمانات أ 

  .أبكر تاريخ ممكن
يــــة كوريــــا الــــشعبية الدميقراطيــــة إن امــــتالك مجهور  

سلحة النووية نتيجة حتمية للـسياسة العدائيـة الـيت تنتـهجها            لأل
ــرن      ــصف ق ــن ن ــر م ــذ أكث ــات املتحــدة من ــدأت  . الوالي ــد ب لق

ة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة       الواليات املتحدة بابتزاز مجهوريـ    
 ١٩٥٠رب الكوريــة، بــني عــامي ســلحة النوويــة زمــن احلــباأل
ــام . ١٩٥٣ و ــدة  أ، ١٩٥٧ويف عــ ــات املتحــ دخلــــت الواليــ

ــة   ــايل ســيادة   إأســلحة نووي ــة، وعّرضــت بالت ــا اجلنوبي ىل كوري
 ٢٠٠٠وابتـداء مـن عـام    . بلدي وحقه يف الوجود خلطـر جـاد       

ــشعبية       ــا ال ــة كوري ــى مجهوري ــده، حاولــت القــضاء عل ــا بع وم
ور الــشر وهــدفاً لــضربات الدميقراطيــة بتــسميتها جــزءاً مــن حمــ

  .نووية وقائية
بشن محلـة   املتحدة  ويف العام املاضي، بدأت الواليات        

الــــشعبية دوليــــة لفــــرض جــــزاءات علــــى مجهوريــــة كوريــــا  
ــت إن إ   ــأن قال ــة ب ــسلم    الدميقراطي ــد لل ــو هتدي ــا ســاتالً ه طالقن

طالقنا للساتل جاء مطابقـاً متامـاً جلميـع اإلجـراءات           إو. الدويل
ويف هــذا الــشهر، . يت يقتــضيها القــانون الــدويل واملتطلبــات الــ

ىل أقصى حد من هتديـداهتا النوويـة        إصّعدت الواليات املتحدة    
جرائهـا منــاورات  ريـة كوريــا الـشعبية الدميقراطيــة بإ  ضـد مجهو 

 و  “كـي ريزولـف   ”جتريبية حلرب نووية، مـن قبيـل منـاورات          
  . العسكرية املشتركة مع قوات كوريا اجلنوبية“فول إيغل”

خــضاع  تعــدم الواليــات املتحــدة وســيلة إلوباملثــل، ال  
مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة، مبـا يف ذلـك التهديـدات         
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يديولوجيـة  زاءات االقتـصادية وبـث الـسموم اإل       العسكرية واجل 
ــة ــه رغــم وجــود تغــيري     . والثقافي ــدلل هــذه احلقيقــة علــى أن وت

دارهتـا  إاسـة   للنظام يف الواليات املتحدة، مل حيدث تغـيري يف سي         
ــة     ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــة ضــد مجهوري  هبــدف العدواني

يديولوجيـــة والنظـــام اللـــذين العمـــل بـــالقوة علـــى إســـقاط اإل 
وأي بلد قد يفعل الـشيء نفـسه مثلمـا فعلـت      . اختارمها شعبنا 

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لو تعّرضت مصاحله العليـا         
  . خلطر متواصل

جلزيـرة الكوريـة مـن الـسالح النـووي          خالء شبه ا  إإن    
هو هدف السياسة اليت تنتهجها على الـدوام مجهوريـة كوريـا            

وكجــزء مــن جهودنــا الــصادقة للمــضي  . الــشعبية الدميقراطيــة
قـــدماً يف عمليـــة نـــزع الـــسالح مـــن شـــبه اجلزيـــرة الكوريـــة، 

وريــا الــشعبية الدميقراطيــة علــى  اقترحــت حكومــة مجهوريــة ك
ــة البــ  األ ــات الســتبدال   طــراف املعني دء مبكــرا يف إجــراء حمادث

 عامـا   ٦٠اتفاق اهلدنة مبعاهدة سالم هذه السنة، اليت تصادف         
  . على اندالع احلرب الكورية

ــرتع         ــستة ل ــراف ال ــات األط ــسار حمادث ــد شــهد م ولق
حباطـات وجوانـب فــشل   إسـلحة النوويـة مـن شــبه اجلزيـرة     األ

وال ميكــن . طــراف املعنيــةمتكــررة بــسبب انعــدام الثقــة بــني األ
 البلــدان وحــىت. طــالق بــدون ثقــة تــسوية أيــة مــسألة علــى اإل 

ــعوبة يف حـــل مـــشكلة  الـــصديقة جتـــد يف بعـــض األ  ــان صـ حيـ
ماذا يسعنا القول أكثـر مـن ذلـك         . بسبب انعدام الثقة بينها    ما

ــة      ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــني مجهوريـ ــات بـ ــن العالقـ عـ
 حــرب رفــع والواليــات املتحــدة علمــاً بأننــا اآلن نعــيش حالــة 

   عاماً؟٦٠فيها بلدانا السالح بوجه بعضهما ألكثر من 
لــيس مــن املقبــول أن جتلــس مجهوريــة كوريــا الــشعبية   

الدميقراطيــة إىل طاولــة املفاوضــات مــع البلــدان الــيت تنتــهك       
سيادهتا وتسمح بانتهاكها مراراً وتكـراراً، وتنـاقش معهـا قـوة            

ت هنـاك سـابقة،   وليـس . الردع اليت بنتـها للـدفاع عـن سـيادهتا        

يف غيــاب الثقــة بــني طــرفني، أن ألقــى طــرف حمــارب الــسالح 
واحلــد األدىن مــن الثقــة  . قبــل أن يفعــل الطــرف اآلخــر ذلــك  

املطلوبــة لــرتع الــسالح النــووي مــن شــبه اجلزيــرة الكوريــة        
  .إبرام معاهدة للسالم هو

واحلقيقة أن أحد األطراف أثـار مـسألة إطـالق سـاتل              
.  توجد ثقة يف ما بني األطـراف املعنيـة         ألغراض سلمية ألنه ال   

والتعدي الصارخ على سيادة بلد عن طريق التقـدم باحتجـاج           
متييــزي ضــده علــى إطــالق ســاتل قــد حــدا جبمهوريــة كوريــا   
الشعبية الدميقراطية إىل اختاذ تدبري مضاد يف سبيل الـدفاع عـن            

وأدت اجلزاءات النامجـة عـن   . النفس قضى بإجراء جتربة نووية    
إىل وجــود حلقــة مفرغــة مــن انعــدام الثقــة، األمــر الــذي ذلــك 

وهـدف مجهوريـة    . سبب اهنيار احملادثات بني األطـراف الـستة       
كوريا الشعبية الدميقراطية من اقتراحها بإبرام معاهـدة للـسالم          
هو وضع حد للحلقة املفرغة من انعدام الثقة، بل العمـل علـى             

 الكوريـة منطقـة     بناء الثقة للمضي قدماً يف جعـل شـبه اجلزيـرة          
  .نووية ال

ــد         ــواقعي الوحي ــسبيل ال ــو ال ــدة ســالم ه ــرام معاه وإب
ــة ال     ــة منطق ــرة الكوري ــبه اجلزي ــل ش ــة جلع وإذا أبرمــت . نووي

ــة وهتديــدات احلــرب     معاهــدة ســالم، تــزال التهديــدات النووي
وتتحقق رؤيا رئيس الواليات املتحدة بعامل خالٍ من األسـلحة       

وإذا واصـلت   . الح نـووي واحـد    النووية، ال حيتاج ولو إىل س     
الواليات املتحدة احلوار بالتوازي مع اجلزاءات، فإننا سـنواجه         

ــدينا    ــردع ل ــوة ال ــز ق ــاحلوار مــع تعزي ــل  . ذلــك ب ونأمــل أن تقب
الواليات املتحـدة اقتراحنـا الـواقعي، ممـا يـؤدي إىل جعـل شـبه              

  .نووية يف أقرب تاريخ ممكن اجلزيرة الكورية منطقة ال
ــصر    ــسيد الن ــسعدين أن  ): قطــر (ال ــرئيس، ي ــسيد ال ال

أتقدم إليكم باسم اجملموعة العربية بالتهنئة الصادقة علـى الثقـة           
الــيت حظيــتم هبــا بانتخــابكم رئيــسا لــدورة هيئــة نــزع الــسالح 

، وكلنــا ثقـة بــأن ترؤسـكم هلــذه الـدورة ســيكلل    ٢٠١٠لعـام  
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كما أود أن أهنئ بقية أعضاء املكتـب ومقـرر اهليئـة            . بالنجاح
وتؤيــد اجملموعــة العربيــة بالكامــل العناصــر  . ورهتــا احلاليــةيف د

اليت وردت يف بيان مندوب إندونيسيا الذي أدىل به نيابـة عـن             
  .دول حركة عدم االحنياز

لقد تعاظم القلق الدويل من جـراء اخلطـر املتزايـد عـرب           
العقــود املاضــية النتــشار األســلحة النوويــة، الــيت أدى التعامــل   

تقائيــة غــري عادلــة، إىل تكــديس كميــات     معهــا بــسياسات ان 
مرعبة منها، باإلضافة إىل تطوير أسـلحة فتاكـة جديـدة جيـري             
استحداثها يف أكثر من دولة دون مراعاة ملعاهـدة منـع انتـشار             

فعلــى الــرغم مــن متديــد املعاهــدة إىل أجــل   . األســلحة النوويــة
، يتـــبني علـــى أرض الواقـــع أن ١٩٩٥مـــسمى يف العـــام  غـــري
ده إىل اآلن هو أوجه قصور املعاهدة املتمثلة يف عـدم     متدي مت ما

ــة       ــاع ازدواجي ــووي، واتب ــسالح الن ــزع ال ــال ن ــها يف جم فاعليت
املعايري فيمـا يتعلـق مبنـع االنتـشار النـووي، وجهـود تبـذل مـن                 
قبـــل الـــبعض لتقييـــد احلـــق األصـــيل للـــدول غـــري النوويـــة يف   

 أغـراض   االستخدام السلمي للطاقة والتطبيقات النووية خلدمـة      
ــة والتطــور العلمــي   ــب التنويــه بالتنفيــذ املنــتقص    . التنمي وجبان

الغائــب ألركــان وبنــود املعاهــدة إىل اآلن، فــإن اجملموعــة       أو
العربيــة تــويل أولويــة خاصــة ملــا شــهده القــرار اخلــاص مبنطقــة   
الــشرق األوســط مــن جتاهــل وعــدم تنفيــذ، ســواء مــن جانــب  

اء يف املعاهــدة إســرائيل أو مــن جانــب الــدول الــثالث األعــض  
  .املودع لديها املعاهدة والراعية لقرار الشرق األوسط

وترحــــب اجملموعــــة العربيــــة بالتــــصرحيات اإلجيابيــــة   
األخـرية لعـدد مـن قـادة الـدول النوويـة الـيت يـشريون فيهــا إىل         
اعتـزامهم العمــل علــى حتقيــق هـدف عــامل خــال مــن األســلحة   

 االنتقــال مــن منــع النوويــة وتفعيــل اجلهــود الدوليــة الراميــة إىل
وتتطلـع اجملموعـة    . االنتشار النووي إىل نـزع الـسالح النـووي        

إىل أن تتــرجم هــذه التــصرحيات علــى أرض الواقــع يف صــورة   
ــزع الــسالح      ــرارات وأفعــال تقــود مــسرية التغــيري يف جمــال ن ق
ــة     النــووي وحتقيــق مــصداقية نظــام منــع االنتــشار وتنفيــذ عاملي

 حتقيق األمن اإلقليمي والدويل     معاهدة منع االنتشار لتسهم يف    
 الروســي الــذي -ولعــل االتفــاق األمريكــي . علــى حــد ســواء

ــه مــؤخرا خلفــض ترســانتيهما النــوويتني يعــد خطــوة     أعلــن عن
تـــشكل بدايـــة مـــسار دويل جـــاد علـــى طريـــق نـــزع الـــسالح 

  .النووي الشامل
ورغم ذلك فيبـدو أن بعـض الـدول احلـائزة لألسـلحة               

 إىل التزامهـا بـرتع الـسالح النـووي بـل            النووية ال تنظـر جبديـة     
تتعمــد اإلخــالل بالتزاماهتــا الدوليــة يف مــضمار عــدم االنتــشار  
النــووي وتتجاهــل وعودهــا الــيت أعطيــت للــدول غــري احلــائزة  

ــة وإن أكــرب دليــل علــى اخللــل املــذكور هــو   . لألســلحة النووي
اســتمرار تعــاون بعــض الــدول النوويــة مــع إســرائيل يف اجملــال    

بل وأخطر من ذلك، قيام عـدد مـن الـدول األعـضاء             النووي،  
يف املعاهدة مينح االستثناءات للـدول غـري األعـضاء يف معاهـدة             
منع االنتـشار النـووي، دون أن تتـوفر لـديها الـسلطة القانونيـة               
الختاذ القرار منفردة تعارضا مع التزامـات املعاهـدة ومقـررات           

ــا مـــؤمترات مراجعتـــها وعناصـــر صـــفقة مـــد أجـــل العمـــل    هبـ
  .هنائيا ال

إن تقاعس بعض األطـراف الدوليـة عـن متابعـة تنفيـذ               
ــدة    ــسابقة ملعاهـــ ــتعراض الـــ ــائج دورات االســـ ــرارات ونتـــ قـــ

االنتـــشار النـــووي وحماولـــة التفرقـــة يف مـــدى إلزاميتـــها  عـــدم
يــشكل مــساسا جــديا مبــصداقيتها، وخنــص بالــذكر هنــا قــرار   

د  مــع التــذكري بــأن صــفقة جتديــ١٩٩٥الــشرق األوســط لعــام 
العمل مبعاهدة عدم االنتشار ألجـل غـري مـسمى مل تكـن لتـتم               
بالتوافق بدون هذا القرار الذي يقضي بإقامة منطقة خالية مـن   

ــشرق األوســط    ــشامل يف ال ــدمار ال ــة  . أســلحة ال ولكــن منطق
الــشرق األوســط ال تــزال املثــال الــصارخ علــى قــصور فاعليــة   

طقـة الوحيـدة الـيت      املعاهدة يف حتقيق األمن ألطرافها إذ أهنا املن       
مل تشهد جهودا دولية فعليـة إلخالئهـا مـن األسـلحة النوويـة،              
ــة     ــدرات نوويـ ــازة قـ ــرائيل علـــى حيـ ــشجع إسـ ــر يـ وذلـــك أمـ

ــة   ــة دولي ــة رقاب ــا جيــدر التحــذير مــن  . عــسكرية خــارج أي وهن



A/CN.10/PV.306  
 

10-29723 7 
 

ــدويل جتــاه مواقــف إســرائيل الــيت      خمــاطر اســتمرار الــصمت ال
ــصر    ــووي إىل التـ ــة الغمـــوض النـ ــن سياسـ ــا انتقلـــت مـ يح علنـ

بــامتالك أســلحة نوويــة وســط صــمت مــستغرب للمجتمــع       
الدويل هذا ورعايته هلذا الوضع الشاذ الذي دام طـويال وأفقـد          
شعوب املنطقة إمياهنـا بفكـرة عـدم االنتـشار النـووي، وشـجع              
على إحياء سـباق التـسلح بـالرغم مـن انعكاسـات ذلـك علـى                

  .األمن والسلم الدوليني
ة الـيت تتخـذها اجلمعيـة العامـة         ورغم القـرارات املتتاليـ      

بتوافق اآلراء حول إنشاء املنطقة اخلاليـة مـن األسـلحة النوويـة             
يف الشرق األوسط، والقرارات األخرى اليت تعتمدها اجلمعيـة         
العامـــة والوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة والـــيت تؤكـــد علـــى 
ــووي اإلســرائيلي، ورغــم تقــدم اجملموعــة     ــسلح الن خطــورة الت

ــة ب ــاريخ العربي ــانون األول٢٩ت ــسمرب / ك ــشروع ٢٠٠٣دي  مب
قرار أمام جملس األمن إلخالء املنطقة من مجيع أسـلحة الـدمار          
الشامل ويف مقدمتها األسلحة النوويـة، فإنـه مل يـتم حـىت اآلن              

  .ولألسف اختاذ أي موقف تنفيذ من تلك القرارات
ــذ      ــال لتنفيــ ــرك الفّعــ ــة التحــ ــة العربيــ ــدعم اجملموعــ تــ

ية الثالث عشرة اليت أقرها املـؤمتر االستعراضـي    اخلطوات العمل 
 وااللتــزام بــإجراءات خفــض األســلحة النوويــة     ٢٠٠٠لعــام 

بشكل خاضع للتحقـق وغـري قابـل للتراجـع يف اإلطـار الـدويل             
متعدد األطراف مـع التأكيـد علـى ضـرورة التوصـل إىل صـيغة               
قانونيـــة ملزمـــة لـــضمانات األمـــن للـــدول غـــري النوويـــة جتـــاه  

  .أو التهديد باستخدام األسلحة النووية ضدهااستخدام 
كما تؤكد اجملموعة على أن حـق الـدول يف احلـصول              

علــى التكنولوجيــا النوويــة وتوظيفهــا لألغــراض الــسلمية حــق  
غــري قابــل للتــصرف وفقــا ألحكــام املــادة الرابعــة مــن معاهــدة  
عــدم االنتــشار، وإن الطريــق الوحيــد لتحقيــق عامليــة املعاهــدة، 

 انتشار األسلحة النووية، هو بانضمام مجيع الـدول  ودرء خطر 
إليها وتنفيذ أحكام مادهتا الثالثة اليت تطالـب الـدول األطـراف            

بضرورة إبـرام اتفـاق للـضمانات الـشاملة مـع الوكالـة الدوليـة         
  .للطاقة الذرية

ــا يف       ــشرق األوســط أصــبحت أطراف ــع دول ال إن مجي
ملنطقـــة الـــيت متتلـــك املعاهـــدة باســـتثناء إســـرائيل الوحيـــدة يف ا

ومن الضروري إدراك اجملتمع الـدويل      . قدرات نووية عسكرية  
لقلــق شــعوب املنطقــة مــن خمــاطر القــدرات النوويــة العــسكرية 
ــن        ــد م ــا العدي ــيت أشــارت إليه ــدرات ال ــك الق اإلســرائيلية، تل
تقـارير احملافـل الدوليـة املعنيـة، وكـذلك قـرارات جملـس األمـن         

ــرار    ــا الق ــيت كــان أوهل ــا إســرائيل  ) ١٩٨١ (٤٨٧ال ــذي دع ال
ــمانات    ــة إىل ضـ ــشآهتا النوويـ ــع منـ ــراحة إىل إخـــضاع مجيـ صـ
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعـا الوكالـة الدوليـة إليقـاف            
ــة     ــة العام ــرار اجلمعي ــة إلســرائيل، وآخرهــا ق مــساعداهتا العلمي

ــم املتحــدة   ــا A/RES/64/26لألم ــذي A/RES/64/66 وقراره  ال
ــة انــض  مام إســرائيل إىل معاهــدة عــدم انتــشار  عــاد وأكــد أمهي

األسلحة النوويـة وإخـضاع مجيـع منـشآهتا النوويـة للـضمانات             
. الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذريـة حتقيقـا لعامليـة املعاهـدة           

وأود هبذه املناسبة أن أشري إىل إعالن قمة الدوحة الصادر عـن      
ــاريخ     وإعــالن قمــة ٢٠٠٩مــارس / آذار٣٠القــادة العــرب بت

 اجلـــاري اللـــذين ٢٨ســـرت الـــصادر عـــن القـــادة العـــرب يف 
حيـث نـص    ) ١٩٨١ (٤٨٧ينسجمان مع قـرار جملـس األمـن         

ــى       ــدويل العمــل عل ــع ال ــة اجملتم ــى مطالب اإلعــالن بوضــوح عل
إخالء منطقة الشرق األوسط من مجيع أسلحة الدمار الـشامل          
وخاصة األسلحة النووية وإلزام إسرائيل بالتوقيع على معاهـدة         

ــدم ــشآهتا     عـ ــع منـ ــضاع مجيـ ــة وإخـ ــلحة النوويـ ــشار األسـ  انتـ
  .وأنشطتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

يــسعى اجملتمــع الــدويل يف الوقــت احلــايل إلعــالن بــدء   
العقد الرابع لنـزع الـسالح الـذي نـسعى مـن خاللـه إىل البنـاء                
علـــى اإلجنـــازات الـــيت حتققـــت يف العقـــود الـــسابقة، والـــدفع   

ونعتقد بأن العناصر اليت سـيتم االتفـاق        . املبادرات اليت بدأت  ب
عليها يف مشروع إعالن العقد الرابع لرتع الـسالح، ينبغـي أن            
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تعكس األولوية البارزة لرتع السالح النووي يف إطـار اجلهـود           
ــع     ــزع الـــسالح ومنـ ــسلح ونـ ــن التـ ــد مـ ــق احلـ ــة لتحقيـ الدوليـ

  .يزيةاالنتشار، بصورة عاملية متوازنة وغري متي
وتؤكد اجملموعة العربية أن مناطق خالية من األسـلحة           
ــة  ــانكوك،  (النوويــ ــا، وبــ ــو، وراروتونغــ معاهــــدات تالتيلوكــ

وبليندابا، وآسيا الوسطى، باإلضافة إىل مركز منغوليـا كدولـة          
متثل خطوات إجيابية وتدابري هامـة      ) خالية من األسلحة النووية   

 علـــى الـــصعيد لتعزيــز نـــزع الـــسالح النـــووي وعــدم انتـــشار  
وترحب اجملموعة العربيـة يف هـذا اإلطـار بعقـد املـؤمتر             . العاملي

الثاين للدول املوقّعة واملـصّدقة علـى معاهـدات إلنـشاء منـاطق             
خالية من األسلحة النووية، واملقرر عقـده يف نيويـورك بتـاريخ           

  .٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠
ال بد لنا من التذكري بأن قـرار الـشرق األوسـط كـان                

ن صفقة شـاملة متفـق عليهـا يف مـؤمتر اسـتعراض املعاهـدة             ضم
، ترســخ االرتبــاط الوثيــق بــني حتقــق     ١٩٩٥ومتديــدها لعــام  

التمديد الالهنائي للمعاهدة، من جانب، وإنشاء منطقـة خاليـة          
  .من األسلحة النووية، من جانب آخر

ويف هـــذا الـــصدد، ترحـــب اجملموعـــة العربيـــة بتأييـــد    
اعتمــاد مــؤمتر اســتعراض معاهــدة عــدم  اجملتمــع الــدويل ألمهيــة 

، لتــدابري عمليــة لتنفيــذ  ٢٠١٠انتــشار األســلحة النوويــة لعــام  
وبـرغم ترحيـب    . ١٩٩٥القرار املتعلق بالشرق األوسـط لعـام        

اجملموعة بتقدم عدد من الـدول مبقترحـات للتـدابري الـيت ميكـن              
اختاذها يف هذا الصدد، إال أن تلـك التـدابري ال بـد وأن تـرتبط                

باطـــا وثيقـــا بنطـــاق املعاهـــدة وحـــده، وتتجنـــب الـــربط       ارت
مبوضوعات وأُطر أخرى ُتخـرج املوضـوع عـن إطـار املعاهـدة             
أو تزيــــد مــــن اخللــــل القــــائم يف االلتزامــــات النوويــــة بــــدال  

  .معاجلته من
تدابري بنـاء   ”وفيما يتعلق ببند جدول األعمال املعنون         

ــة   ــة  ، تؤكــد اجملمو“الثقــة يف جمــال األســلحة التقليدي عــة العربي

على أمهيـة اختـاذ تـدابري فعالـة تـسهم يف تعزيـز الـسالم واألمـن          
 يف االعتبار املبادئ املتعلقة حبـق الـدول يف           مع األخذ  ،الدوليني

اقتنـــاء وســـائل الـــدفاع عـــن الـــنفس، وســـيادة الـــدول وعـــدم  
التدخل يف شؤوهنا الداخلية، والنظر إىل خصوصية كل منطقة         

  . والدفاعومعطياهتا املتعلقة باألمن
وترى اجملموعة العربية أن تدابري بناء الثقة ال ميكـن أن         

تكون بديال أو شـرطا مـسبقا لـرتع الـسالح، رغـم أمهيتـها يف                
خلــق املنــاخ املالئــم لــرتع الــسالح والرقابــة علــى التــسلح، إذا  

مت التوصل إليها بشكل متوازن وشـامل يف املنـاطق املختلفـة      ما
  .من العامل
موعة العربية عـن دعمهـا التـام للتـدابري        كما تعرب اجمل    

األحادية والثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف اليت مت اختاذهـا         
هبــدف ختفــيض اإلنفــاق العــسكري، األمــر الــذي يــسهم يف       

  .تعزيز األمن والسالم على الصعيدين اإلقليمي والدويل
إن أهم معيار إلضفاء املـصداقية علـى التـدابري العمليـة              

 الثقة يف ميدان األسلحة التقليدية يكمن يف حل الرتاعات           لبناء
املــسلحة حــال عــادال بعيــدا عــن أيــة خطــط خفيــة لــدى بعــض 

  .الدول املؤثرة املصدرة لألسلحة التقليدية
وتكاد احلالة يف الشرق األوسط أن تكـون أهـم مثـال              

ُيـــضرب يف هـــذا الـــصدد، فـــاالحتالل اإلســـرائيلي لألراضـــي   
 حيظى بدعم مباشر مـن بعـض الـدول الكـربى            العربية احملتلة ال  

املصدرة لألسلحة التقليدية فحسب، بل أن هـذه الـدول تقـوم            
مبشاريع مشتركة مع الصناعات العسكرية اإلسـرائيلية لتطـوير          
تكنولوجيا هذه الصناعات وفتح أسواق تصديرية هلـا إىل دول       

وهذا األمر حبد ذاته يشجع إسرائيل على عـدم تلقـف           . أخرى
ــد ا ــا     ي ــى اســتمرار احتالهل ــا وعل ــة املمــدودة إليه ــسالم العربي ل

لألراضي العربية وانتـهاكاهتا اليوميـة للقـانون اإلنـساين الـدويل            
  .وتصعيدها ألجواء التوتر يف املنطقة
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أخــريا، تــدعو اجملموعــة العربيــة إىل االلتــزام الكامــل        
ار والتنفيذ األمثل لربنامج عمل األمم املتحدة املتعلق مبنع االجتـ         

غري املشروع باألسلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع             
جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، وترى العمـل علـى التمـسك           

سـيما   هبذا الصك اهلام وتـوفري الـدعم الـدويل الكامـل لـه، وال             
بعــد جنــاح أعمــال الــدورة الثالثــة الجتمــاع الــدول األطــراف   

ــا      ــذ الربن ــة تنفي ــنتني ملتابع ــد كــل س ــذي يعق ــود يف ال مج، املعق
يوليه املاضي والذي نـرى البنـاء عليـه للتوسـع يف التطبيـق              /متوز

  .األمثل للربنامج على الصعيدين الدويل واإلقليمي
ــرابط    ــسيدة مل ــسية ) (املغــرب (ال يف ): تكلمــت بالفرن

ــة، أود أن أنقــل إىل الــسفري زينــسو أخلــص التــهاين مــن     البداي
يئـة التداوليـة اهلامـة،      وفد بالدي على تويل بـنن رئاسـة هـذه اهل          

 وهــي بلــد -ويــتعني علــى بــنن . أال وهــي هيئــة نــزع الــسالح
 كما يتعني علـى أعـضاء املكتـب أن يكونـوا            -صديق وشقيق   

  .على يقني من الدعم الكامل لوفد بالدي
كمــــا أود أن أغتــــنم هــــذه الفرصــــة لكــــي أرحــــب    

مبــشاركة املمثــل الــسامي، الــسيد ســريجيو دواريت، يف أعمــال  
زع السالح، وأن أشـكر مـن خاللـه مجيـع أعـضاء فريـق        هيئة ن 

مكتب شؤون نزع السالح على عملهم اجلـدير بالثنـاء طـوال            
  .العام يف متابعة مسائل نزع السالح وإدارهتا

وقبل أن أحدد اجملاالت اليت سيتناوهلا وفـد بـالدي يف             
هذا البيان، أود أن أؤيد البيانات اليت أدىل هبـا ممثـل إندونيـسيا              

يابــة عــن حركــة عــدم االحنيــاز؛ وممثــل نيجرييــا بالنيابــة عــن بالن
  .اجملموعة األفريقية؛ وممثل قطر بالنيابة عن اجملموعة العربية

جتتمع هيئة نزع السالح مرة أخـرى يف ظـل إحـساس          
بانعدام اليقني، بـالرغم مـن بارقـة األمـل الـيت انبثقـت يف العـام                 

ــد       ــا بعــض ال ــت هب ــيت أدل ــات ال ــن البيان ول احلــائزة املاضــي ع
لألسلحة النووية تأييدا للتقدم احملـرز يف جمـاالت نـزع الـسالح         

ــة   وبــال شــك، هنــاك  . النــووي وعــدم انتــشار األســلحة النووي

حاجــة شــديدة إىل جتــاوز إرث حالــة دوليــة صــعبة الــذي أثــر   
تأثريا سلبيا على آلية األمم املتحدة لنـزع السالح، الـيت عانـت        

  .حالة من اجلمود لعدة سنوات
ــيت وقّعــت        ــة ال ــإن اململكــة املغربي ــصدد، ف ويف هــذا ال

وصّدقت على مجيع الصكوك الدولية املتـصلة بأسـلحة الـدمار           
الــشامل، مبــا فيهــا معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة،        

تزال ملتزمـة بتعزيـز ذلـك الـصك األساسـي، الـذي يهـدف                ال
إىل نـــزع الـــسالح النـــووي وعـــدم انتـــشار األســـلحة النوويـــة 

ــض ــة     وي ــة النووي ــدول األطــراف يف اســتخدام الطاق من حــق ال
  .لألغراض السلمية

كمــا ترحــب املغــرب بــالقرار الــذي اختذتــه الواليــات    
املتحــدة األمريكيــة وروســيا للتوقيــع قريبــا علــى اتفــاق جديــد   
ــة     ــة االســتراتيجية واحلــد منــها بغي لتخفــيض األســلحة اهلجومي

وسيـشكّل  . هتمـا خفض عدد الرؤوس احلربية النووية اليت حبوز      
هذا االتفاق خطوة تارخيية لتحقيق نزع السالح النووي العـام          

  . والكامل
وباإلضافة إىل ذلك، فإننا يف حني نعرب عـن تقـديرنا         

ألمهية االتفاقات الثنائيـة واإلقليميـة واملتعـددة األطـراف بـشأن          
نزع السالح، يدعو املغرب هذه اهليئـة إىل الـشروع يف إجـراء             

تعــددة األطــراف، كمــا هــو متــوخى يف الوثيقــة  املفاوضــات امل
اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االستثنائية األوىل املكرسـة لـرتع          

  ).١٠/٢١-القرار د إ(السالح 
وبوصف اململكـة املغربيـة رئيـسا مـشاركا مـع فرنـسا               

ــدء نفــاذ معاهــدة      ــسهيل ب ــسادس املعــين بت ــسنوي ال للمــؤمتر ال
املعقـــــــــود يف احلظـــــــــر الـــــــــشامل للتجـــــــــارب النوويـــــــــة 

سبتمرب سبتمرب من العام املاضـي، فإهنـا تعيـد          /أيلول ٢٥ و ٢٤
ــشكل صــكا        ــيت ت ــدة، ال ــك املعاه ــا الراســخ بتل ــد التزامه تأكي

  .أساسيا للهيكل الدويل لعدم االنتشار ونزع السالح
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ومع تفـشي حالـة عـدم الـيقني يف عاملنـا اليـوم، الـذي                  
 الـدمار الـشامل     هتيمن عليه األخطار املتزايـدة النتـشار أسـلحة        

ــاب        ــن اإلره ــار النامجــة ع ــا األخط ــا فيه ــصاهلا، مب ــائل إي ووس
النــووي، فــإن بــدء نفــاذ معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب        
النوويــة قــد أصــبح مــسألة عاجلــة أكثــر مــن أي وقــت مــضى، 

ــدويل    ــع ال ــة للمجتم ــشكّل أولوي ــة   . وي ــنم اململك ــذا، تغت وهك
 الـيت مل تنـضم      املغربية هـذه الفرصـة لكـي تـدعو مجيـع البلـدان            

. بعد إىل املعاهدة إىل أن تفعل ذلك، من أجل ضـمان عامليتـها            
ــق    ــدان املرف ــا يف أســرع   ٢كمــا حنــث بل ــصديق عليه ــى الت  عل

وقت ممكن للتمكني من بدء نفاذ املعاهدة وحتقيـق أهـدافها يف        
  .هناية املطاف

ويف حني يـشجع املغـرب املبـادرات األحاديـة اجلانـب         
إىل ختفـــيض الترســـانات النوويـــة، فإنـــه والثنائيـــة الـــيت هتـــدف 

ـــزع      ال ــهج املتعــدد األطــراف لن ــز الن ــة تعزي ــا بأمهي ــزال مقتنع ي
السالح النووي العام والكامل، بوصفه السبيل الوحيد حلمايـة         
أنفسنا من اخلطر الذي متثله هذه األسـلحة، سـواء كـان ذلـك              
عن طريق استخدامها، أو عدم تأمينـها، أو حـصول األطـراف            

  .ة من غري الدول واإلرهابيني عليهاالفاعل
ويدعو املغرب إىل احترام املادة السادسة مـن معاهـدة            

عدم انتشار األسلحة النووية وحيث الدول على أن تفكـر مليـا        
يف فوائــد إبــرام اتفاقيــة دوليــة إلزالــة األســلحة النوويــة بــصورة 
كاملــة، وأن تنــشئ فــورا، لتحقيــق هــذا اهلــدف، هيئــة فرعيــة   

  .الح النووي يف إطار مؤمتر نزع السالحلرتع الس
ن يتناول البند اهلـام اآلخـر املـدرج    أيضا أويود وفدي     

يف جــدول أعمالنــا، وهــو بالتحديــد البنــد اخلــاص مبــشروع       
ــرة مــن عــام    ــا  ٢٠١٩ إىل عــام ٢٠١٠إعــالن الفت ــدا رابع  عق

وإذ نــدخل العقــد الرابــع لــرتع الــسالح هــذا   . لــرتع الــسالح
طيع ذلـك دون إلقـاء نظـرة علـى مـا حققـه       العام، فإننـا ال نـست   

  .أسالفنا خالل العقود املاضية

ــة       ــتثنائية األوىل للجمعيـ ــدورة االسـ ــري إىل الـ ــا أشـ وأنـ
، الــيت ١٩٧٨العامــة املكرســة لــرتع الــسالح املعقــودة يف عــام  

توصــيات هامـــة   )S-10/2القــرار  (تــضمنت وثيقتــها اخلتاميــة    
ــام والكامــل    ــسالح الع ــزع ال ــشأن ن ــد  وأشــري أ. ب ــضا إىل عق ي

الثمانينـــات، الـــذي ركّـــز علـــى وضـــع حـــد لـــسباق التـــسلح  
وجتـــسيد مفهـــوم عـــدم جتزئـــة الـــسالم والتنميـــة؛ وإىل العقـــد   

عتراف بتدابري بنـاء الثقـة      الالثالث، عقد التسعينات، عندما متّ ا     
واحلــوار واملفاوضــات بــصفتها الوســيلة لتحقيــق أهــداف نــزع  

رام معاهـدة احلظـر   ويسجل لذلك العقد أنـه شـهد إبـ      . السالح
الــشامل للتجــارب النوويــة بــصفتها صــكا هامــا لتنفيــذ عمليــة  
منهجية تـؤدي إىل نـزع الـسالح النـووي وتؤكـد جمـددا احلـق                
غري القابل للتصرف للـدول األطـراف يف معاهـدة منـع انتـشار              
األسلحة النووية يف استعمال الطاقة النووية لألغراض الـسلمية         

ــش   ــضمانات الـــ ــام الـــ ــار نظـــ ــة  يف إطـــ ــة الدوليـــ امل للوكالـــ
  .الذرية للطاقة

ولـــذلك تـــود اململكــــة املغربيـــة أن تـــشمل عناصــــر       
مـــشروع القـــرار املتعلـــق بـــإعالن عقـــد رابـــع لـــرتع الـــسالح  
توصيات موضوعية يف جمال نـزع الـسالح النـووي واألسـلحة            

  .التقليدية، وخاصة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة
سألة تـدابري بنـاء الثقـة       ويويل املغرب اهتماما خاصـا ملـ        

 ويعترب املسألة املتمثلـة يف األسـلحة        .يف جمال األسلحة التقليدية   
ــلحة      ــصغرية واألسـ ــلحة الـ ــشار األسـ ــيما انتـ ــة، ال سـ التقليديـ

ــة،  حتــديا رئيــسيا وهتديــدا، ويف الواقــع عائقــا، جلهــود      اخلفيف
  .اإلصالح والتنمية، وحتديدا يف القارة األفريقية

ــود وضــو      ــرض قي ــدم ف ــل   وع ــى اســتخدام ونق ابط عل
وتكديس هـذه األسـلحة يـسهم يف انتـشارها دون ضـوابط يف              
بـــؤر التـــوتر الـــساخنة، ممـــا يـــؤدي إىل نتـــائج ال تطـــاق علـــى  
استقرار الدول وأمنها، وعلى التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية      

  . والبشرية فيها
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وبغــض النظــر عمــا بذلتــه اململكــة املغربيــة مــن جهــود   
توى الـوطين، مكنتـها اآلن مـن ممارسـة درجـة            كبرية على املـس   

عاليــة مــن مراقبــة إدارة هــذه األســلحة، فإهنــا تــشارك إىل حــد  
ويــويل بلــدي . كــبري يف جهــود اجملتمــع الــدويل يف ذلــك اجملــال

ــزع       ــة ن ــدورة هليئ ــذه ال ــتمخض ه ــة أن ت ــا كــبريا لكفال اهتمام
الــسالح عــن أوســع توافــق ممكــن يف اآلراء بــشأن تــدابري بنــاء   

  . يف جمال األسلحة التقليديةالثقة
، يود وفـدي أن يعـرب        على االنتهاء  بياين أوشك   وإذ  

عـــن أملـــه يف أن نـــتمكن مجيعـــا يف غـــضون األســـابيع الثالثـــة 
ــى     ــق علـ ــدي، ونتفـ ــستوى التحـ ــاء إىل مـ ــن االرتقـ ــة مـ القادمـ
ــسالح       ــزع ال ــز ن ــضرورية لتعزي ــالقرارات ال ــق ب توصــيات تتعل

  .املتعدد األطراف
ــسيدي     ــسيدة أنـ ــة (الـ ــال البوليفاريـ ــة فرتويـ ) مجهوريـ

امسحـوا يل أن أبـدأ بيـاين بتهنئـة الـسفري      : )تكلمت باإلسـبانية  (
للهئيــة يف دورهتــا املوضــوعية لعــام  زنــسو علــى انتخابــه رئيــسا

  .ونعرب أيضا عن هتانينا ألعضاء املكتب اآلخرين. ٢٠١٠
ندونيـسيا  إذين أدىل هبما ممثـل      لويؤيد وفدي البيانني ال     
ــة  ــة عــن      بالنياب ــل شــيلي بالنياب ــاز وممث عــن حركــة عــدم االحني

  .جمموعة ريو
يندرج افتتاح أعمـال هيئـة نـزع الـسالح مـرة أخـرى                

ضمن إطار عملية تنطوي علـى توقعـات كـبرية لـرتع الـسالح            
فما زلنا ننتظر حتقيق اإلعالنات اليت      . النووي لكنها ال تتحقق   

  .٢٠٠٩صدرت يف عام 
درجـــة يف جـــدول وتؤكــد جمـــددا آخـــر األحــداث امل    

أعمال نزع السالح أن معاجلة هذه املسألة تتوقف علـى إبـداء            
وهلـذا الـسبب، فـإن هيئـة نـزع          . سياسية بكـل تأكيـد    الرادة  اإل

السالح، اهليئة التداولية الرئيسية آللية نزع السالح، هي اليـوم         
أكثر من أي وقت مضى، احليز األساسي الذي يتم فيـه تبـادل    

ــة وضـــع   اآلراء واملواقـــف بـــشأن  نـــزع الـــسالح النـــووي بغيـ

ورغـم ذلـك، نالحـظ مـع القلـق أن       . توصيات للجمعية العامة  
  .اهليئة مل تتمكن لعدد من السنوات من حتقيق نتائج ملموسة

وتــود مجهوريــة فرتويــال البوليفاريــة أن تكــرر التأكيــد   
مــرة أخــرى علــى التزامهــا بتحقيــق عــامل خــال مــن األســلحة    

ر بأن ذلك هو السبيل املباشر حنو كفالـة         هلذا، فإننا نق  . النووية
أال تعيش البشرية حتت التهديد وختيم عليها إمكانيـة اسـتعمال           

إن نزع السالح النووي العام والكامـل هـدف         . هذه األسلحة 
  .يتصل بصورة وثيقة ببناء عامل يسوده السالم

وفرتويال على قناعـة بأنـه ينبغـي بـذل اجلهـود الدوليـة                
ح العــام والكامــل يف الوقــت نفــسه الــذي يف جمــال نــزع الــسال

يتم فيه حتقيق أهداف عـدم االنتـشار النـووي، أفقيـا وعموديـا              
وهذه عمليـة مترابطـة ولـن حتـرز تقـدما حّتـى            . على حد سواء  

تتخذ القوى النووية، أوال وقبل كل شيء، إجراءات ملموسة         
  . ومتتثل لاللتزامات اليت قطعتها على نفسها

 االستعراضي اخلامس ملعاهـدة عـدم   ويف أعقاب املؤمتر   
ــد      ــى متدي ــه عل ــذي مت االتفــاق في ــة، ال ــشار األســلحة النووي انت
املعاهدة إىل أجل غري مسمى، كان حيدونا األمـل يف أن تعمـل    
ــشار      ــا إلحــراز تقــدم يف جمــال عــدم االنت ــدول األطــراف مع ال

  .ونزع السالح النوويني
س، وقد أصبح هـذا الـشعور أقـوى بعـد املـؤمتر الـساد               

الذي مت االتفاق فيه على تنفيذ خطـوات عمليـة يف جمـال نـزع               
ولـسوء احلـظ، لقـد أحبطـت هـذه األهـداف بـسبب              . السالح

انعدام اإلرادة السياسية لدى بعض القوى النووية اليت حتاشت         
وقد أثرت هذه احلالـة بـصورة سـلبية         . الوفاء بالتزاماهتا الدولية  

ي ينبغــي أن يــسود يف علــى منــاخ احلــوار والتفــاهم والثقــة الــذ
احملافل املتعـددة األطـراف املـسؤولة عـن التفـاوض بـشأن إبـرام             

  .اتفاقات واختاذ تدابري متعددة األطراف لرتع السالح
ويــدعو وفــدي مــرة أخــرى الــدول احلــائزة لألســلحة     

النوويــة إىل أن متتثــل ألحكــام معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة   
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ــدا، أحكــام    ــر حتدي ــصورة أكث ــة، وب ــة النووي ــادة الرابع ويف .  امل
إنـه  . الوقت نفسه، نرفض تطبيـق هـذا الـصك بـصورة انتقائيـة            

ــزام هبــا      ــة للمعاهــدة وااللت ــرام األركــان الثالث ال غــىن عــن احت
لتحقيق التوازن الضروري لتعزيز نزع السالح النـووي ونظـام          

  . عدم االنتشار
ــدفاع      ــادئ الـ ــا إزاء مبـ ــددا قلقهـ ــد فرتويـــال جمـ وتؤكـ

اآلن  لــيت تــرى القــوى النوويــة أنــه ال غــىن عنــهااالســتراتيجي ا
لتشجيع واستحداث التحالفـات العـسكرية وسياسـات الـردع          

ونظــرا هلــذه األحكــام، فإننــا نتــساءل كيــف ميكــن . العــسكرية
للمجتمــع الــدويل أن يتخــذ تــدابري لبنــاء الثقــة مــن أجــل نــزع   
السالح وعدم االنتشار إذا كنا نتعثر يف عمليـات تتـسم بقـدر             

  . من انعدام الثقة أدت هذه املبادئ إىل تفاقمهكبري
وميثل املـؤمتر القـادم السـتعراض معاهـدة عـدم انتـشار               

األســلحة النوويــة فرصــة للتوصــل إىل نتــائج ملموســة تــستفيد   
وحنـن  . منها البشرية بصورة عامة ولـيس جمـرد جمموعـة منتقـاة           

يف حاجة ماّسة إىل االتفاق على صـك دويل ذي صـبغة عامليـة              
ــ ــدول غــري احلــائزة     ومل ــة لل ــضمانات األمني ــشأن ال ــا ب زم قانون

ويتعني علينا أيضا أن نعـاجل علـى        . لألسلحة النووية مثل بلدي   
وجه االستعجال جمموعة من التدابري الختاذ إجراءات ملموسـة         
متفق عليها للقـضاء بـشكل تـام علـى األسـلحة النوويـة ضـمن                

  .إطار زمين حمدد
على مشروع إعالن لعـشر    تفاق  وتعتقد فرتويال أن اال     

 باعتبــار هــذه الــسنوات العقــد  ٢٠١٠ســنوات بــدءاً مــن عــام  
الرابع لرتع السالح سيكون له تأثري إجيـايب جـداً علـى اجلهـود              
الدوليــة اجلاريــة ملواجهــة التحــديات يف جمــال نــزع الــسالح       

ويف الوقت ذاته، نعلم أنـه سيـصبح أداة فعالـة       . نتشارالوعدم ا 
  .ناً للشعوب اليت منثلها هنالكفالة حياة أكثر أم

ووفــدي يف تــصرف الــرئيس إلحــراز النجــاح الكامــل   
  .يف عمله وعمل اللجنة

ــاباين    ــسيد ماشــــ ــا  (الــــ ــم ( )جنــــــوب أفريقيــــ تكلــــ
يــود وفــدي أن يهــىنء الــسيد زنــسو علــى تبوئــه  ): باإلنكليزيــة

منــصب رئــيس هيئــة نــزع الــسالح، وأن يؤكــد دعــم جنــوب  
البيانني اللـذين أدىل هبمـا زميلـّي     وحنن نؤيد   . أفريقيا الكامل له  

ممثــل إندونيــسيا، بالنيابــة عــن حركــة عــدم اإلحنيــاز، وممثــل        
  .نيجرييا بالنيابة عن اجملموعة األفريقية

إن تعدديــة األطــراف، ويف جوهرهــا األمــم املتحــدة        
ــستدامة       ــول مـ ــاد حلـ ــد إلجيـ ــور أي جهـ ــل حمـ ــا، تظـ وميثاقهـ

لـــذلك . ليان الـــسلم واألمـــن الـــدوللتحـــديات الـــيت يواجههـــا
فتئــت جنــوب أفريقيــا تــويل قيمــة كــبرية لعمــل هيئــة نــزع    مــا

ــة     ــدة آللي ــة الوحي ــة التداولي ــها، باعتبارهــا اهليئ الــسالح ولواليت
  .نزع السالح املتعددة األطراف

يف ما يتعلق بالبند املوضوعي األول جلدول األعمـال،           
جيري عمل اهليئة يف بيئة دولية تتصف بتطورات جديدة هامـة            

ديات مـــستمرة يف جمـــايل نـــزع الـــسالح النـــووي وعـــدم  وحتـــ
وال تزال جنوب أفريقيا تسترشد برؤيا عـامل     . نتشار النووي الا

ــضمانة      ــل إن الـ ــدأ القائـ ــة، وباملبـ ــلحة النوويـ ــن األسـ ــالٍ مـ خـ
الوحيــدة ذات املــصداقية ضــد اســتعمال أو التهديــد باســتعمال 

  .هذه األسلحة هي يف القضاء عليها بالكامل
وب أفريقيا أمهية كربى علـى معاهـدة عـدم          وتعلق جن   

انتشار األسلحة النووية بوصـفها حجـر الزاويـة لـرتع الـسالح             
وتـشدد جنـوب أفريقيـا      . نتشار النـووي  االالنووي ونظام عدم    
ألطــراف يف املعاهــدة، لستعراضــي املقبــل العلــى أمهيــة املــؤمتر ا

ــدة       ــع ركــائز املعاه ــهض جبمي ــة تن وتأمــل إحــراز نتيجــة تطلعي
ث بطريقة متوازنة بدون فقدان املكاسب الـيت حتققـت يف           الثال

 عاماً علـى  ٤٠ستعراض الذي سيجري عقب   الومع ا . املاضي
 عامــاً علــى انتــهاء احلــرب ٢٠ دخــول املعاهــدة حيــز النفــاذ و

ستعراضـي املقبــل  الالبـاردة، مــن األمهيـة مبكــان اختتـام املــؤمتر ا   
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ــهوض هبــدف القــضاء الكامــل     علــى باتفــاق مــشترك علــى الن
  .األسلحة النووية

وترى جنوب أفريقيـا أن الـصكوك القائمـة يف ميـداين              
نتـــشار النـــووي ونـــزع الـــسالح النـــووي ميكنـــها أن  العـــدم ا

. اجم عــن أســلحة الــدمار الــشاملتتــصدى بفعاليــة للخطــر النــ
نـــضمام العـــاملي إىل هـــذه الـــصكوك الدوليـــة وتنفيـــذها      واال
 التـام واملبكـر علـى       متثال هلا بالكامـل، إىل جانـب القـضاء        الوا

  .هذه األسلحة، أمور تضمن عدم استعماهلا على اإلطالق
ودخول معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية حيز         

النفاذ هدف ملّح والتزام غـري قابـل للتفـاوض، وسـوف تعمـل              
جنــوب أفريقيــا مــع مجيــع املعنــيني لــدخول هــذا العنــصر اهلــام   

ــووي ونظــام عــدم ا   ــز النفــاذ يف  نتــشاللــرتع الــسالح الن ار حي
  .أقرب وقت ممكن

وترحب جنوب أفريقيا بالتطورات اإلجيابيـة يف مـؤمتر           
نـزع الـسالح، وهــي التطـورات الــيت أدت إىل اعتمـاد برنــامج     
العمل بتوافـق اآلراء، بيـد أهنـا تـشعر خبيبـة أمـل إزاء أن املـؤمتر            

ــتمكن مــن ا  مل ــذ القــرار  الي ونناشــد . تفــاق علــى أشــكال تنفي
املـؤمتر كفالـة البـدء املبكـر بالعمـل املوضـوعي يف             مجيع أعضاء   

ونأمل أن جتري قريباً مفاوضات بشأن معاهدة الوقـف    . املؤمتر
. نشطارية الـذي ميكـن التحقـق منـه      الختياري إلنتاج املواد ا   الا

وحنن على ثقة بأن املداوالت يف الفريق العامل األول ستـسهم           
ال اهلـام حتـت قيـادة       يف التوصل إىل توافق يف اآلراء يف هذا اجملـ         

  .رئيسه القدير جداً
ويظـــل األمــــن أحــــد أكـــرب الطموحــــات األساســــية     
وميثــاق األمــم املتحــدة يقــوم يف الواقــع علــى فكــرة   . للبــشرية

ــنفس       ــن ال ــدفاع ع ــع احلــق الواضــح يف ال ــاعي م ــن اجلم . األم
وأظهر التاريخ أن النهج التقليدي املتمثل يف السعي إىل حتقيـق           

الك أكثـر األسـلحة تطـوراً وبنـاء جيـوش      األمن عـن طريـق امـت      

ضخمة أفضى إىل حروب عديدة مدمرة، مبـا يف ذلـك حربـان             
  .عامليتان مدمرتان

ــة، وال    ــلحة التقليديـ ــديس املفـــرط لألسـ ــيما  والتكـ سـ
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، حبيث يتجـاوز األغـراض         
ــق      ــى خلـ ــدرة علـ ــه القـ ــنفس، لديـ ــن الـ ــدفاع عـ ــشروعة للـ املـ

ســـتقرار والـــصراع مـــن الة احللقـــة املفرغـــة لعـــدم ااســـتدام أو
وبوســع . جانـب، والفقـر والتخلـف اإلمنــائي مـن جانـب آخـر      

ــاء الثقــة أن تــؤدي دوراً هامــاً يف منــع هــذا ا    ــدابري بن حنــدار الت
  .التصدي له أو

ــا إىل ا     ــوب أفريقي ــع جن ــذي   الوتتطل ــع ال جتمــاع الراب
 عمــل تعقــده الــدول مــرة كــل ســنتني للنظــر يف تنفيــذ برنــامج 

ــع ا   ــق مبن جتــار غــري املــشروع باألســلحة   الاألمــم املتحــدة املتعل
الـــصغرية واألســـلحة اخلفيفـــة مـــن مجيـــع جوانبـــه ومكافحتـــه  

ــه  ــشرف، إىل جانــب    . والقــضاء علي ــا ال ــوب أفريقي وكــان جلن
كولومبيا واليابان، أن تقدم قرار األسلحة الـصغرية الـشامل يف     

 يرســي برنــامج ، الــذي تعتقــد أنــه٢٠٠٩اجلمعيــة العامــة عــام 
فريقيــا أنــه أوتعتقــد جنــوب . ٢٠١٢عمــل تطلعيــاً لغايــة عــام  

يــزال هنــاك جمــال لتحــسني التعــاون املتعلــق بالــصك الــدويل  ال
لتمكني الدول من التعرف علـى األسـلحة الـصغرية واألسـلحة        
اخلفيفــة غــري املــشروعة وتعقبــها يف الوقــت املناســب وبطريقــة   

  . املشروعة، فضالً عن السمسرة غرييعول عليها
ــدول         ــع ال ــا العمــل م ــوب أفريقي وســوف تواصــل جن

ــدة ا      ــين مبعاه ــم املتحــدة املع ــؤمتر األم ــد م جتــار الاألعــضاء لعق
، بغيــة النظــر يف املــسائل واألشــكال ٢٠١٢باألســلحة يف عــام 

اهلامة اليت ال تزال تتطلب احلل، مبا يف ذلك التفاصـيل املتعلقـة              
أي تــأخري إضــايف يف و. بأنــسب إطــار تنظيمــي يــتعني اعتمــاده

تنظــيم عمليــات نقــل األســلحة التقليديــة سيواصــل تقــويض       
جهود التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان، وتـشريد األبريـاء         

  .واملضطهدين، وسيقوض أهداف التنمية
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وتواصــل جنــوب أفريقيــا تعليــق اهتمــام كــبري علــى         
اتفاقية حظر األلغام واتفاقيـة الـذخائر العنقوديـة اللـتني ترميـان             
ــلحة      ــذه األسـ ــسببها هـ ــيت تـ ــسانية الـ ــاة اإلنـ ــة املعانـ إىل معاجلـ

  .العشوائية للسكان املدنيني
عناصـر  ”وأخرياً، ترحب جنوب أفريقيا بإدراج البنـد     

ــام     ــيت تعقـــب عـ ــشر الـ ــسنوات العـ ــان للـ ــشروع بيـ  ٢٠١٠مـ
 يف جـدول أعمـال اهليئـة        “باعتبارها العقد الرابع لرتع السالح    

لبند بأن نعمل مجاعياً على وضـع       وسيتيح لنا هذا ا   . املوضوعي
ــدناه يف      ــذي افتق ــر ال ــشترك، األم ــا واســعة ذات غــرض م رؤي
املاضي القريب والـذي يـسمح لنـا بتعزيـز التطـورات اإلجيابيـة              
فيمــا نواجــه التحــديات الكــبرية يف جمــال نــزع الــسالح وعــدم  

  .نتشار وحتديد األسلحةالا
يـسعدين  ): اجلماهريية العربية الليبيـة    (السيد الدباشي   

أن أهنئكم وأعضاء املكتب على انتخابكم إلدارة أعمال هيئـة          
ــدورة، وأمتــىن لكــم النجــاح يف       ــذه ال ــسالح خــالل ه ــزع ال ن

  .مهمتكم، وأؤكد دعمنا لكم
ــد البيانــات الــيت أدىل هبــا ممثــل      ــة، أود أن أؤي يف البداي

قطر بالنيابة عـن اجملموعـة العربيـة؛ وممثـل نيجرييـا بالنيابـة عـن                 
ة األفريقيـة؛ وممثـل إندونيـسيا بالنيابـة عـن دول حركـة              اجملموع

  .عدم االحنياز
تؤكـــد اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة التزامهـــا بأهـــداف   

ومبادئ ميثاق األمم املتحدة واستعدادها لبذل اجلهود املمكنة        
كمــا تؤكــد التزامهــا الراســخ . لتحقيــق نــزع الــسالح الــشامل

بـدور اهليئـة احملـوري يف       بأهداف هيئة نزع السالح، واقتناعها      
ــرارات      ــؤدي إىل قـ ــأهنا أن تـ ــن شـ ــاءة مـ ــداوالت بنـ ــراء مـ إجـ
ــات      ــود آليـــ ــز جهـــ ــه وتعزيـــ ــسهم يف توجيـــ ــيات تـــ وتوصـــ

  .السالح نزع
ــدم        ــووي وعـ ــسالح النـ ــزع الـ ــد نـ ــق ببنـ ــا يتعلـ وفيمـ

االنتشار، الذي ميثل أولوية بالغة األمهية ألمن وسـالم البـشرية           

ورة حتقيــق التــوازن يف ومــستقبلها، فــإن ليبيــا تؤكــد علــى ضــر
ــشار األســلحة       ــة ملعاهــدة عــدم انت ــذ بــني األعمــدة الثالث التنفي

نــــزع الــــسالح النــــووي وعــــدم االنتــــشار : النوويــــة، وهــــي
واالســـتخدام الـــسلمي للتكنولوجيـــا النوويـــة والتعامـــل معهـــا  
ــصداقية       ــة وم ــى فعالي ــك حفاظــا عل ــزي، وذل ــشكل غــري متيي ب

ــز اجلهــ   ــا نعتقــد أن تركي ــشار  املعاهــدة ألنن ود علــى عــدم االنت
النووية، وال سيما عدم االنتشار األفقي، والتقليـل مـن األمهيـة            
املوازية لرتع السالح النووي، أو العمل على تقييـد االسـتفادة           
مـن التطبيقــات الــسلمية للطاقـة النوويــة، يــثري قلقـا بالغــا ويــثري    
الشكوك يف مصداقية املعاهـدة وتطبيقهـا بـصورة شـاملة وغـري             

ــة ، وخباصــة يف ظــل اســتمرار اخلطــر الكــامن يف وجــود     متييزي
الترسانات النووية الذي يهـدد لألسـف وجـود احليـاة البـشرية             

  .على وجه األرض
 بـالتخلص   ٢٠٠٣إن ليبيا اليت قامت طواعيـة يف عـام            

من الربامج واملعدات اخلاصـة بأسـلحة الـدمار الـشامل، تؤكـد         
ــة ت   ظــل حجــر علــى أن معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النووي

. الزاوية لتحقيق هدف نـزع الـسالح النـووي وعـدم االنتـشار            
وتؤكد على أن احلاجة باتت ملحة أكثر من أي وقـت مـضى              
إىل أن تقــوم الــدول النوويــة بتنفيــذ التزاماهتــا واختــاذ اخلطــوات 
العمليــة الالزمــة لــرتع أســلحتها النوويــة وفقــا ملــا نــصت عليــه  

شار وكــذلك االلتــزام املــادة الــسادسة مــن معاهــدة عــدم االنتــ 
 واخلطـــوات ١٩٩٥بتنفيـــذ نتـــائج املـــؤمتر االستعراضـــي لعـــام 

العمليـــة الثالثـــة عـــشر الـــيت أقرهـــا املـــؤمتر االستعراضـــي لعـــام 
، هــذا فــضال عــن االلتــزام مبــا تــضمنته الوثيقــة اخلتاميــة ٢٠٠٠

  .للدورة االستثنائية األوىل املكرسة لرتع السالح
ــة  إن مــصداقية معاهــدة عــدم انتــشار      األســلحة النووي

تترســـخ إال بـــالتزام مجيـــع الـــدول األطـــراف بتنفيـــذ مجيـــع   ال
إننـا نتـابع    . بنودها، وخباصة الدول احلائزة على تلك األسـلحة       

الزخم الذي تولد عن تصرحيات عدد من قـادة الـدول النوويـة      
ــى      ــزامهم بالعمــل عل ــا اعت ــوا فيه ــيت أعلن ــام املاضــي، وال يف الع
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إليـه مجيعـا واملتمثـل يف إقامـة عـامل           حتقيق اهلدف الـذي نـسعى       
خال من األسلحة النووية، وخباصة مع إعالن رئيس الواليـات     
املتحــدة األمريكيــة الــرئيس أوبامــا، ورئــيس االحتــاد الروســي،  
الرئيس ميدفيديف، اعتزامهما السعي إىل عقـد معاهـدة ملزمـة           
ــا وقابلــة للتحقــق لتحــل حمــل معاهــدة ختفــيض األســلحة     قانون

ولكننــا مــا زلنــا ننتظــر ترمجــة هــذه اإلعالنــات   . يجيةاالســترات
على نتائج وتـدابري عمليـة ملموسـة مـن شـأهنا أن حتـدث فرقـا                 
كبريا فيما يتعلق باحلـد مـن احلجـم املـدمر للترسـانات النوويـة               
ــة      ــفافة وقابلــ ــة شــ ــك بطريقــ ــري ذلــ ــى أن جيــ ــة، علــ القائمــ

  .دوليا للتحقق
 يف اإلزالـة    وال بد مـن تـوفر اإلرادة الـسياسية والرغبـة            

الكاملة لألسـلحة النوويـة باعتبارهـا الـضمان املطلـق والوحيـد             
وينبغـي  . لعدم استخدام هذه األسلحة أو التهديد باسـتخدامها  

ــشار       ــة معاهــدة عــدم انت ــق عاملي ــز اجلهــود مــن أجــل حتقي تعزي
األسلحة النووية من خالل انضمام مجيع الدول إليها وااللتزام         

ن أجــل تطبيــق نظــام الــضمانات  الكامــل ببنودهــا، والعمــل مــ 
الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصورة غري متييزيـة علـى           

ونأمــل أن جتــري هيئــة نــزع . مجيــع املرافــق واألنــشطة النوويــة
ــرارات صــائبة يف      ــشات موضــوعية وأن تتخــذ ق ــسالح مناق ال

  .اإلطار هذا
مع اقتراب موعد انعقـاد املـؤمتر االستعراضـي ملعاهـدة             
ــدم اال ــاءة    عـ ــشات بنـ ــراء مناقـ ــل يف إجـ ــدونا األمـ ــشار، حيـ نتـ

ــة حامســة   ــائج عملي ــل فرصــة   . واعتمــاد نت ــؤمتر ميث ــرى أن امل ون
ــة علــى      ــة وغــري النووي ــدول النووي ــة لوضــع التزامــات ال حقيقي
احملك العملي، وإبراز مدى مصداقية وجدية النوايا واملبادرات        

رى وتــ. املعلنــة للوصــول إىل عــامل خــال مــن األســلحة النوويــة 
ليبيا أن الوقت قد حان للعمـل علـى تقويـة االلتزامـات املترتبـة          
ــص       ــم نــ ــالل دعــ ــن خــ ــشار مــ ــدم االنتــ ــدة عــ ــى معاهــ علــ

  .ذاهتا املعاهدة

ويف هذا اإلطار، أعدت ليبيـا ورقـة عمـل أحيلـت إىل               
أمانــة املــؤمتر االستعراضــي ملعاهــدة عــدم االنتــشار، تتــضمن       

 تعهد الـدول  اقتراح تعديالت على نص املعاهدة هبدف ضمان  
احلائزة لألسلحة النوويـة بالعمـل علـى الـرتع الكامـل للـسالح              

كمـا  . النووي حتت رقابة دولية حمكمة وفعالـة وقابلـة للتحقـق          
وجهنا رسائل إىل الدول الوديعة ملعاهدة عـدم االنتـشار طلبنـا             
ــر يف تعـــديالت     ــاد للنظـ ــراف لالنعقـ ــؤمتر األطـ ــوة مـ ــا دعـ فيهـ

مــن املعاهــدة، وننتظــر أن تقــوم قــدمناها علــى املــادة الــسادسة 
ونأمـل أن   . الدول الوديعة بتوزيع الطلب على مجيع األطـراف       

يتم التعامل بإجيابية مع املقترحات الليبية يف إطار احلـوار البنـاء            
ــدم       ــدة عـ ــوازن ملعاهـ ــل واملتـ ــق األمثـ ــمان التطبيـ ــدف ضـ وهبـ

  .االنتشار
وباإلضـــافة إىل ذلـــك، تـــرى ليبيـــا أنـــه ينبغـــي العمـــل   
ــشكل ع ــزم     ب ــرام صــك دويل غــري مــشروط ومل ــى إب اجــل عل

قانونـــا لـــضمان أمـــن الـــدول غـــري النوويـــة ضـــد اســـتخدام أو 
التهديد باسـتخدام األسـلحة النوويـة ضـدها، ومـن شـأن هـذه               

  .الضمانات، دون شك، دعم تنفيذ معاهدة عدم االنتشار
إننــا نــدعم ونــشجع كــل اجلهــود واملعاهــدات املتعلقــة   

 مــن األســلحة النوويــة يف مجيــع منــاطق  بإنــشاء املنــاطق اخلاليــة
العـــامل، ونرحـــب بـــالتطورات األخـــرية املتمثلـــة يف بـــدء نفـــاذ 
معاهدات إنشاء منطقتني خاليتني من األسلحة النووية يف كـل          
من أفريقيا وآسيا الوسطى، وال نشك مطلقا يف أن هنج إنـشاء        
املناطق اخلالية من األسلحة النووية سيعزز عاملية معاهـدة عـدم           

  .االنتشار ويسهم يف حتقيق األمن واالستقرار يف العامل
ولألســـف، تظـــل مـــسألة إنـــشاء منطقـــة خاليـــة مـــن     

ــا دون    ــراوح مكاهنـ ــة يف الـــشرق األوســـط تـ ــلحة النوويـ األسـ
إجــــراءات ملموســــة لتنفيــــذها بــــسبب التعنــــت يف املوقــــف  
ــذا     ــة يف هـ ــة الالزمـ ــراءات الدوليـ ــاب اإلجـ ــرائيلي، وغيـ اإلسـ

ــثري ق  ــشأن، وهــذا ي ــة   ال ــدى دول وشــعوب املنطق ــا ل ــا بالغ . لق
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ــد الالهنــائي      ــا أن صــفقة التمدي ــذكر هن ــد أن ن ــه مــن املفي ولعل
ــدون       ــق اآلراء ب ــتم بتواف ــا كانــت لت ــشار م ملعاهــدة عــدم االنت

، الـذي   ١٩٩٥صدور القرار املتعلق بالشرق األوسـط يف عـام          
يقــضي بإنــشاء منطقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة يف الــشرق 

ــع . األوســط ــة      وم ــت املنطق ــا زال ــة م ــذه املنطق ــإن ه ــك، ف ذل
ــودا دوليــة فعليــة إلخالئهــا مــن         الوحيــدة الــيت مل تــشهد جه
األسلحة النوويـة، األمـر الـذي قـد يـشجع الكيـان اإلسـرائيلي               
على مواصلة حيازة قـدرات نوويـة عـسكرية خـارج إطـار أيـة        

ــة ــة دولي ومــن دواعــي القلــق أيــضا اســتمرار التعــاون يف   . رقاب
وي بـني بعـض الـدول النوويـة األطـراف يف معاهـدة              اجملال النو 

عدم االنتشار والكيان اإلسـرائيلي، األمـر الـذي يعكـس خلـال          
جــسيما يف تنفيــذ التزامــات تلــك الــدول باملعاهــدة ومقــررات  
ــفقة التمديـــد الالهنـــائي       ــؤمترات االســـتعراض وعناصـــر صـ مـ

  .للمعاهدة
لــذلك، بــات مــن امللــح والــضروري أن يقــوم اجملتمــع    

 “الكيــان اإلســرائيلي”يل مبمارســة الــضغط الــالزم علــى  الــدو
ــشار األســلحة      ودون إبطــاء حــىت تنــضم إىل معاهــدة عــدم انت
النووية كطرف غـري حـائز للـسالح النـووي، وإخـضاع كافـة              
منشآهتا النووية للتحقق حتت إشراف نظام الضمانات الـشامل         
للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، وهـــي خطـــوات ضـــرورية   

يف إنـــشاء منطقـــة خاليـــة مـــن األســـلحة النوويـــة يف للـــشروع 
  .الشرق األوسط

وفيمــا يتعلـــق ببنـــد جـــدول األعمـــال بـــشأن عناصـــر    
 عقـدا   ٢٠١٩ إىل عـام     ٢٠١٠مشروع إعالن الفترة مـن عـام        

رابعا لرتع السالح، نؤكـد علـى أن عناصـر اإلعـالن جيـب أن               
تــبىن علــى أســاس مــا مت حتقيقــه مــن تقــدم يف العقــود الــسابقة،  

ن تأخـذ يف االعتبـار مـا جيـب اختـاذه مـن خطـوات هامـة يف         وأ
جمــال نــزع الــسالح وعــدم االنتــشار جبميــع جوانبــه، وكــذلك  

  .احلال فيما يتعلق مبجال األسلحة التقليدية

وفيما يتعلق ببند جدول األعمـال املتعلـق بتـدابري بنـاء              
الثقة يف جمال األسلحة التقليدية، تؤكد ليبيا على أمهيـة وجـود            

ــدا ــالتوازن، وتراعــي خــصوصية كــل      ت ــسم ب ــة تت ــاء الثق بري لبن
وال بـد أن تأخـذ يف       . منطقة ومعطياهتا املتعلقـة بـاألمن الـدفاع       

ــدول يف       ــة يف حــق ال ــا املتمثل ــارف عليه ــادئ املتع ــار املب االعتب
اقتناء وسـائل الـدفاع عـن الـنفس واحلـق يف مقاومـة االحـتالل            

ــدخل يف    ــدم التـ ــدول وعـ ــيادة الـ ــدأ سـ ــنيب ومبـ ــؤوهنا األجـ  شـ
الداخلية، وهي مسائل هامة وجوهريـة، خاصـة عنـد النظـر يف             
احلالــة يف الــشرق األوســط الــيت تعــاين مــن اســتمرار االحــتالل  
اإلسرائيلي لألراضي العربية منـذ عـدة عقـود، علـى الـرغم ممـا               

  .قدم من تنازالت ومبادرات سالم من اجلانب العريب
 يف  إن الوضع يف الـشرق األوسـط يؤكـد أن الـشروع             

تدابري لبناء الثقة يف األسلحة التقليدية أمر غري ممكن يف غيـاب             
حصول الشعب الفلسطيين على حقوقـه غـري القابلـة للتـصرف            
والتوصل إىل حل عادل وشامل، خاصـة يف ظـل الـدعم الـذي              

 مـــــن بعـــــض الـــــدول “الكيـــــان اإلســـــرائيلي”حيظـــــى بـــــه 
  .لألسلحة املنتجة

نفيـذ برنـامج عمـل      وتؤكد ليبيـا علـى أمهيـة االلتـزام بت           
األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية        
واخلفيفة، ونأمل مواصلة البناء على ما مت حتقيقه مـن نتـائج يف             

  .جمال تنفيذ الربنامج
ويف اخلتام، نؤكد على أن التعـاون املتعـدد األطـراف،          

مـضي  وتوفر اإلرادة السياسية اجلـادة عنـصران ال بـد منـهما لل            
ــة لتحقيــق أهــداف نــزع الــسالح   ــا . قــدما وبفعالي وجيــب علين

مجيعا العمل معا وأخـذ العـربة مـن دروس املاضـي واالسـتفادة              
من التطورات املتسارعة على الساحة الدولية مـن أجـل حتقيـق            

  .عامل آمن ومزدهر لألجيال القادمة
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تؤيـد  ): تكلـم باإلنكليزيـة   ) (بنغالديش (السيد مؤمن   
ــنغالديش البيــ  ــة عــن    ب ــسيا بالنياب ــه ممثــل إندوني ان الــذي أدىل ب

  .حركة عدم االحنياز
ــزع       ــدان ن ــشجعة يف مي ونظــرا للتطــورات األخــرية امل

السالح النووي وعدم االنتشار، سـيكون عمـل هـذه الـدورة،            
بعــد العديــد مــن الــسنوات احلافلــة باإلحبــاط، عــامال أساســيا   

ع ذلـك إىل    ويرجـ . إلجناز جدول أعمالنا املتعلق برتع الـسالح      
تزايد اإلرادة السياسية الالزمـة إلحـداث تغـيري إىل األفـضل يف             

  .عواصم رئيسية
إن استئناف العمل املوضوعي ملـؤمتر نـزع الـسالح يف             

جنيـــف، بعـــد أعـــوام مـــن اجلمـــود، يـــشكل تطـــورا مـــشجعا  
كمـا أننـا نـشعر باالرتيـاح إزاء اإلعالنـات الـصادرة             . بالتأكيد

ا بـدفع عجلـة جـدول أعمـال         من عواصم خمتلفة حول وعودهـ     
رئيــسة بــنغالديش وبوصــف . نــزع الــسالح بطريقــة جوهريــة 

ــام  ــدورة األوىل لعـ ــا،٢٠٢٠الـ ــصارى   فإهنـ ــذل قـ  حاولـــت بـ
الـدورة األوىل  نتيجة وقد نالت . جهدها للتوفيق بني األطراف  
  .تقدير مجيع البلدان األعضاء

ش مل يكـــن لــديها شـــك يف أي وقــت مـــن   يوبــنغالد   
انتـشار األسـلحة النوويـة مـا زالـت        عـدم   هدة  األوقات بأن معا  

 واألسـاس   ،تشكل حجر الزاوية لنظـام عـدم االنتـشار النـووي          
الضروري للسعي إىل نزع األسلحة النووية واسـتعمال الطاقـة           

وقــد أكــد جملــس األمــن علــى  . النوويــة يف األغــراض الــسلمية 
على النحو الـوارد أيـضا       ،وتكرر بنغالديش دعوهتا  . ذلك للتو 
إىل الـــدول الـــيت  ، )٢٠٠٩ (١٨٨٧ار جملـــس األمـــن  يف قـــر

ــا     ــضم إليهـ ــشار أن تنـ ــدم االنتـ ــدة عـ ــا يف معاهـ ليـــست أطرافـ
 غـري حـائزة لألسـلحة النوويـة مـن أجـل حتقيــق       الدوباعتبارهـا  
ــها  ــل ألحكــام املعاهــدة ريثمــا    عامليت يف وقــت مبكــر، وأن متتث

  .تنضم إليها

جلـة  معالدى وتدعو بنغالديش إىل اعتماد هنج متوازن    
نـزع الـسالح النـووي      : الدعائم الثالث ملعاهدة عدم االنتـشار     

عدم انتشار األسـلحة    وللبلدان احلائزة حاليا لألسلحة النووية،      
النوويــة يف البلــدان الــيت ال متلكهــا بعــد، واالســتخدام الــسلمي 

كمـا تكـرر بـنغالديش دعوهتـا جلميـع          . للطاقة النووية للجميـع   
ـــ  الـــدول، ال ــيما تلـــك الـــدول ال ــة يف  سـ ــا زالـــت مدرجـ يت مـ

 ،، أن متتنــع عــن القيــام بــتفجريات التجــارب النوويــة ٢ املرفــق
ــشامل للتجــارب     وأن توقــع وتــصادق علــى معاهــدة احلظــر ال

وقـــد كانـــت بـــنغالديش الدولـــة األوىل املدرجـــة يف  . النوويـــة
مــن جنــوب آســيا الــيت انــضمت إىل معاهــدة احلظــر       املرفــق 

ــة   ــشامل للتجــارب النووي ــى  . ال ــأن إضــفاء   وحنــن عل ــاع ب اقتن
ــا يف موعــد مبكــر       ــدء نفاذه ــدة وب ــى املعاه ــاملي عل الطــابع الع
يــشكالن لبنــات أساســية يف بنـــاء عــامل خــال مــن األســـلحة       

  .النووية
كما هتيب بنغالديش بأطراف معاهـدة عـدم االنتـشار            

أن تسعى، عمـال باملـادة الـسادسة مـن املعاهـدة، إىل التفـاوض              
ــدابري ف    ــشأن اختــاذ ت ــة ب ــق باحلــد مــن    حبــسن ني ــا يتعل ــة فيم عال

، وبشأن إبـرام معاهـدة     السالح النووي األسلحة النووية ونزع    
 .نزع السالح العام والكامل حتت رقابة دوليـة صـارمة وفعالـة           

. ذا اجلهـد  إىل االنـضمام هلـ    وتدعو أيضا مجيع الـدول األخـرى        
للمعاهـدة   ٢٠١٠املعاهدة يف عام    نتطلع إىل مؤمتر استعراض     و

توازنـــة فيمـــا يتعلـــق جبميـــع الـــدعائم الـــثالث      وإىل نتـــائج م
ــتخدام       ــسالح واس ــزع ال ــشار ون ــدم االنت ــي ع ــدة، وه للمعاه

  .الطاقة النووية يف األغراض السلمية
ــن         ــف م ــام املؤل ــني الع ــراح األم ــنغالديش اقت ــد ب وتؤي

واسـتنادا إىل قــرار  . مخـس نقـاط بــشأن نـزع األسـلحة النوويــة    
، يعتزم برملان بـنغالديش     ٢٠٠٩االحتاد الربملاين الدويل يف عام      

  .اختاذ قرار يدعم نزع السالح العام والكامل



A/CN.10/PV.306
 

18 10-29723 
 

إن بنغالديش، بوصفها بلدا ملتزمـا دسـتوريا بالـسالم            
وبرتع السالح العـام والكامـل، لـديها سـجل ال تـشوبه شـائبة               

سـلحة  أليف نزع الـسالح وعـدم االنتـشار سـواء فيمـا يتعلـق با              
ن طـرف يف كـل صـكوك        وحنـ  .النووية أو باألسـلحة التقليديـة     

ويف حدود  . األمم املتحدة تقريبا لرتع السالح وعدم االنتشار      
مواردنــا احملــدودة، نــسعى لكفالــة تنفيــذ هــذه الــصكوك علــى   

  .املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية
ونــود أن نؤكــد هنــا أننــا يف حــني نؤيــد مجيــع اجلهــود   

ــووي     ــو نـــزع الـــسالح النـ ــة حنـ ــة املبذولـ ــدم غـــري التمييزيـ وعـ
االنتـــشار، تقـــر بـــنغالديش بـــاحلق غـــري القابـــل للتـــصرف،       

تنص عليه املادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار األسـلحة           كما
نتــــاج إ و،حبــــاثاألالنوويــــة، ألطــــراف املعاهــــدة يف تطــــوير 

يف األغراض السلمية دون متييـز وفقـا         واستعمال الطاقة النووية  
فعلــى ســبيل املثـــال،   . للمــادتني األوىل والثانيــة مــن املعاهــدة    

ــن وعـــ   ــنغالديش عـ ــارت بـ ــ وياختـ ــى  بـ ــروط أن تبقـ دون شـ
 ومــع ذلــك، فإننــا بتوجيــه مــن . حــائزة لألســلحة النوويــة غــري

ــا علــى االســتفادة      ــة نعمــل حالي ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال
معاهدة عدم انتشار األسـلحة النوويـة       حكم  من  بصورة جيدة   

اض الــسلمية لتحــسني ألغــرلاســتخدام الطاقــة النوويــة املتعلــق ب
ــاة شــعبنا  ــا بعــدم االنتــشار،   . مــستوى حي وكجــزء مــن التزامن

ع الوكالـة الدوليــة  أبرمـت بـنغالديش أيــضا اتفـاق ضـمانات مــ    
  .، مبا يف ذلك الربوتوكول االختياريللطاقة الذرية

ســلحة الــدمار أوفيمــا جيــب أن نواصــل العمــل إلزالــة   
يـب عـن    الشامل من علـى وجـه كوكـب األرض، جيـب أالّ يغ            

ــلحة       ــشار األسـ ــشكلها انتـ ــيت يـ ــة الـ ــدات الدائمـ ــا التهديـ بالنـ
. التقليديـــة، مبـــا فيهـــا األســـلحة الـــصغرية واألســـلحة اخلفيفـــة 

وتـــدعم بـــنغالديش اجلهـــود العامليـــة املبذولـــة إلبـــرام معاهـــدة  
لتجــــــارة األســــــلحة لكفالــــــة نقــــــل األســــــلحة التقليديــــــة   

  .شفافة بصورة

ســتعمال  يــضا إىل وضــع حــد ال  أوتــدعو بــنغالديش    
 نفلقـد سـقط الكـثري مـن املـدنيني، مبـ           . األلغام املضادة لألفـراد   

نــساء، ضــحايا األلغــام األرضــية يف حــاالت  الطفــال واألفــيهم 
لقـد أوفـت بـنغالديش بتعهـداهتا مبوجـب          . الصراع وما بعـدها   

ونـدعو  . االتفاقية املتعلقة باأللغام األرضية بتدمري خمزوهنا منـها       
ــضم   ــيت مل تن ــدول ال ــع ال ــوم   مجي ــاوا أن تق ــة أوت ــد إىل اتفاقي  بع

وينبغـي أيـضا تقـدمي املـساعدة لعمليـات إزالـة األلغـام،              . بذلك
  .وكذلك إلعادة تأهيل الضحايا يف البلدان املتضررة

ولدينا أسباب وجيهـة لنكـون أكثـر تفـاؤال ممـا مـضى                
ــراز تقـــدم يف جـــدول أعمـــال نـــزع الـــسالح وعـــدم    إزاء إحـ

سـتعراض معاهـدة عـدم انتـشار        االنتشار، وكذلك إزاء مؤمتر ا    
قــد و. مــايو هــذا العــام/املزمــع عقــده يف أيــار األســلحة النوويــة

بعد مـا كـان متوقعـا       خارج نطاق أ  للنظر  الوقت مناسبا   يكون  
ــه يف  ــسنوات  خــالل حتقيق ــة هــذه ال ــى  كاف وضــع والعمــل عل

طمــوح لــرتع الــسالح جلعــل الكوكــب مكانــا  جــدول أعمــال
  .مةآمنا لنا مجيعا ولألجيال القاد

لقــد اســتكملنا : )تكلــم باإلنكليزيــة(الــرئيس بالنيابــة   
أعطـي الكلمـة اآلن للممـثلني الـراغبني         و. اآلن قائمة املتكلمني  
ر الوفـود   ذكّـ ذلـك الـصدد، أود أن أ      ويف   .يف ممارسة حق الـرد    

الــيت تلقــى ممارســة حلــق الــرد ألي وفــد  املــداخالت بــأن عــدد 
. د بــاثننييف أي جلــسة مــن اجللــسات حيــد   بــشأن أي بنــد و 

واملداخلـة الثانيـة يف      دقـائق    ١٠املداخلـة األوىل يف     وحتدد مدة   
  . دقائق ٥

تكلـم  () مجهوريـة كوريـا  (مـني   - السيد بارك شول    
ــة ــدمي بعـــض   : )باإلنكليزيـ ــرد بتقـ ــي يف الـ ــارس حقـ أود أن أمـ

ــة الــيت أدىل هبــا ممثــل     ــاملزاعم الباطل التوضــيحات فيمــا يتعلــق ب
  .قراطية يف بيانه العاممجهورية كوريا الشعبية الدمي

  .توىل الرئيس الرئاسة



A/CN.10/PV.306  
 

10-29723 19 
 

فيمــا يتعلــق باملنــاورات العــسكرية الــيت ذكرهــا ذلــك     
املمثل، أود أن أوضح أن تلك املناورات كانت هـي مناوراتنـا            

ــة     ــة حبت ــسنوية، وهــي دفاعي ــشتركة ال ــسكرية امل ــهاالع .  بطبيعت
ــيت   ــات الـ ــشعبية    أواملالحظـ ــا الـ ــة كوريـ ــل مجهوريـ ــداها ممثـ بـ

ويرى وفدي أنه ال مـربر      . راطية ال أساس هلا من الصحة     الدميق
  . تةبلتكرار احلقائق الثا

أمــا خبــصوص معاهــدة الــسالم، فإنــه ينبغــي لألطــراف   
الرئيسية، مبا فيها مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مناقـشة         
. مجيــع املــسائل املتعلقــة بــشبه اجلزيــرة الكوريــة مناقــشة شــاملة

البيان املـشترك للجولـة الرابعـة للمحادثـات         وأود أن أذكّر بأن     
، يــنص بوضــوح ٢٠٠٥ســبتمرب /الــسداسية الــصادر يف أيلــول

ويـــود وفـــدي أن يـــذكّر مجهوريـــة كوريـــا . علـــى هـــذا املبـــدأ
ــإخالء  الــشعبية الدميقراطيــة بــأن    مجهوريــة كوريــا  التعجيــل ب

هـو العامـل األساسـي      من األسلحة النووية    الشعبية الدميقراطية   
  .  إلحالل السالمئة نناقش فيها نظاماًإلجياد بي
مجهوريــة كوريــا الــشعبية ( الــسيد هونــغ جــي ريونــغ  

ــة ــة ( )الدميقراطي ــم باإلنكليزي ــذي   : )تكل ــان ال ــق بالبي فيمــا يتعل
أدىل بــه مــن تــوه ممثــل كوريــا اجلنوبيــة، نــرى أنــه ال قيمــة لــه    

لقد تعودت حكومة كوريا اجلنوبية علـى       . جيدر النظر فيه   وال
هتـا العـسكرية املـشتركة ضـد مواطنيهـا هـي            ابأن مناور دعاء  الا

فإذا كانت حقـا دفاعيـة يف طبيعتـها، فمـا الـذي             . دائما دفاعية 
وال يوجد بلـد    . يدافعون ضده؟ إن بلدي صغري وحمب للسالم      

يعتقد أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية سـتهاجم كوريـا          
 هــي اجلنوبيــة، الــيت تــدعمها بــشكل فريــد قــوة عظمــى، الــيت   

واملنــاورات العــسكرية هــي عمليــا موجهــة . الواليــات املتحــدة
وهــذا جــزء مــن اســتراتيجية الواليــات     . ضــد بلــدان أخــرى  
  .شرق آسيا - املتحدة يف جنوب

 لقـد اقترحنـا علـى    ،أما خبصوص معاهدة السالم، نعم      
ونوافـق علـى أنـه ينبغـي        . األطراف املعنيـة إبـرام هـذه املعاهـدة        

ــذه املعاهــدة   ــشة ه ــة  مناق ــني األطــراف املعني ــا ب واهلــدف .  فيم
 مـن هـذا االقتـراح هـو بنـاء الثقـة فيمـا بـني األطـراف                   يالرئيس

املعنيـــة، وحتديـــدا بـــني مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة 
ومـن شـأن معاهـدة الـسالم هـذه أن حتـل             . والواليات املتحـدة  

ــا الـــشعبية   اتفـــاق اهلدنـــة الـــذي وقّ لحمـــ عتـــه مجهوريـــة كوريـ
 بالنيابــــة عــــن -يــــة والــــصني والواليــــات املتحــــدة  الدميقراط
ــم ــك الوقــت   األم ــة،   . املتحــدة يف ذل ــاق اهلدن ــرام اتف ــد إب وعن

أشـياء  لدي  و. عارضت كوريا اجلنوبية بقوة إبرام هذا االتفاق      
ــن     ــنين لـ ــدة، لكـ ــذه املعاهـ ــصوص هـ ــا خبـ ــثرية أود أن أقوهلـ كـ

  . الوقتضيق كثريا بسبب أستفيض يف األمر 
د أن أعـود إىل البيـان الــذي أدىل   وبـدال عـن ذلـك، أو     

ــة هــذا الــصباح   ــا اجلنوبي ــا مــن  . بــه ممثــل كوري لقــد قــال زميلن
كوريا اجلنوبية يف بيانه إنه أراد أن يربز أمهية التوصل إىل حـل             

. مبكر للمسألة النوويـة جلمهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة           
.  املـشكلة  فمن منظورنا، ليست حيازتنا لألسلحة النوويـة هـي        

، فمــاذا عــن مــشكلةفــإذا أصــبحت حيازتنــا لألســلحة النوويــة 
 تــصبح ،األســلحة النوويــة احلــائزة هلــا بلــدان أخــرى؟ ومــن مثّ  

. مـن األسـلحة النوويـة     شبه اجلزيرة الكورية    إخالء  املسألة هي   
ال يعــين مــن األســلحة النوويــة شــبه اجلزيــرة الكوريــة إخــالء و

لدميقراطيـة عـن    على اإلطالق ختلـي مجهوريـة كوريـا الـشعبية ا          
  .األسلحة النووية من طرف واحد

مـن األسـلحة النوويـة    شبه اجلزيـرة الكوريـة   إخالء إن    
ــة        ــل كــل شــيء ســحب األســلحة النووي ــشمل قب ــي أن ي ينبغ

ثانيـا، ينبغـي أن يـشمل       . للواليات املتحدة من كوريا اجلنوبيـة     
مــسألة ســحب املظلــة النوويــة الــيت تقيمهــا الواليــات املتحــدة   

ــ إخــالء املنطقــة مــن  ويــتعني أن يــشمل . ا اجلنوبيــةفــوق كوري
أيـضا القـضاء التـام علـى التهديـدات النوويـة            األسلحة النوويـة    

وباإلضـافة إىل هـذه     . ضد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة     
ــي      ــيت ينبغـ ــرى الـ ــسائل األخـ ــن املـ ــثري مـ ــاك الكـ ــسائل، هنـ املـ
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ــا ــة  :تناوهلـ ــة طويلـ ــا قائمـ ــث  . إهنـ ــدا حبيـ ــة جـ ــة طويلـ  والقائمـ
  .تذكرها ميكن ال

ويف البيـــــان، متّ حـــــثّ مجهوريـــــة كوريـــــا الـــــشعبية   
. الدميقراطيــة أيــضا علــى العــودة فــورا إىل احملادثــات الــسداسية 

طريـق  الصـلت إىل    وواحلقيقة هـي أن احملادثـات الـسداسية قـد           
لقــد اهنــارت احملادثــات الــسداسية . اهنــارتبــل إهنــا  ،سدوداملــ

ا إىل اســتئنافها يف وقــت تلــك البلــدان الــيت تــدعو حاليــ  بفعــل 
ــدان     ــذه البل ــة أحــد ه ــا اجلنوبي ــد أجــربت  . مبكــر؛ وكوري فلق

الواليات املتحدة واليابان وكوريا اجلنوبيـة جملـس األمـن علـى            
ال لـسبب سـوى ألن      بلـدي،   علـى   اختاذ قرار يفرض جـزاءات      

  .بإطالق ساتلقامت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 
ل كـــان إطالقـــا لقذيفـــة ويقولـــون إن إطالقنـــا للـــسات  

واآلن يطـرح الـسؤال     . ويشكل هتديدا للسلم واألمن الـدوليني     
إذا كــان إطالقنــا للــساتل هتديــدا للــسلم واألمــن : التــايل نفــسه

ــشكل      ــسواتل األخــرى، أال ت ــاذا عــن إطــالق ال ــدوليني، فم ال
هتديـدا للــسلم واألمــن الــدوليني؟ أريــد مــن زميلــي مــن كوريــا  

  .ؤالاجلنوبية أن جييب عن الس
ــرارات         ــذ ق ــا أن ننف ــتعني علين ــا ي ــضا إىل أنن وأشــار أي

ــان     ــذ بي ــصلة وأن ننف ــسان١٩جملــس األمــن ذات ال ــل أ/ ني بري
أوال وقبــــل كــــل شــــيء، أكــــرر موقــــف  .  املــــشترك٢٠٠٥

فقـرارات  . حكوميت بالرفض التام لقرارات جملـس األمـن تلـك         
جملــس األمــن هــذه ضــد مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة  

لقد أطلقنـا   . مع ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل     تتعارض  
إن قـرارات   . ساتال يف توافق تام مع متطلبـات القـانون الـدويل          

جملــس األمــن ال جيــوز إحالهلــا حمــل القــانون الــدويل أو ميثــاق  
إهنــا ليــست إلزاميــة أبــدا، علــى األقــل ليــست   . األمــم املتحــدة

ــا الــشعبية الدميقراطيــة  بالنــسبة إىل بيــان أمــا . جلمهوريــة كوري
ــسان١٩ ــل أ/ ني ــا    ٢٠٠٥بري ــذا تام ــذنا تنفي ــا نف ــشترك، فإنن  امل

غري أن البلدان األخـرى مل تنفـذ        . مجيع واجباتنا مبوجب البيان   
  .مجيعها واجباهتا مبوجبه

وأشار ممثل كوريا اجلنوبية أيضا إىل ما يسمى مببـادرة         
أوال وقبـــل كـــل شـــيء، ال علـــم يل بتلـــك . الـــصفقة الكـــربى

ــ ــا  . ادرةاملب ــه حق ــا تعني ــم م ــست رجــل أعمــال   . ال أفه ــين ل إن
ــا ــتراكي   . ناجحـ ــام اشـ ــن نظـ ــين ابـ ــدان   . إنـ ــاء البلـ ــن أبنـ وحنـ

االشتراكية لسنا ماهرين يف عقـد الـصفقات مثـل أبنـاء كوريـا              
ــدينون بالرأمساليــة    ــذين ي ــة، ال ــووي لــيس   . اجلنوبي ســالحنا الن

تحـدة  وسيلة للمساومة؛ إنه نتيجة حتمية لعدوانية الواليـات امل        
ــة    ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــد مجهوريـ ــإن  . ضـ ــذلك، فـ لـ

الواليات املتحدة إذا نبذت وأهنت سياستها املعادية جلمهوريـة         
كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، فــإن املــسألة النوويــة ستحـــسم       

ــة هــذه    . بــسالسة ــا أن نبقــي علــى األســلحة النووي ــتعني علين ي
ــا ــات املتحــدة تواصــل سياســتها     م ــة ضــد  دامــت الوالي النووي

  .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
ال توجـد طلبـات أخـرى       ): تكلم بالفرنـسية   (الرئيس  

وهبــذا نكــون قــد اســتنفدنا قائمــة املــتكلمني  . لــإلدالء ببيانــات
وأود أن أعرب عـن شـكري جلميـع الوفـود الـيت             . هلذه اجللسة 

ــادل العــام لــآلراء، الــذي كــان مثمــرا جــدا    . شــاركت يف التب
أود أن أديل ببضع مالحظات ختاميـة أصـف هبـا بإجيـاز             واآلن  

  .العمل الذي أجنزناه خالل اليومني املاضيني
ــذي       ــآلراء الـ ــام لـ ــادل العـ ــة التبـ ــلنا اآلن إىل هنايـ وصـ

أعربــت الوفـــود أثنــاءه بـــصورة ال لــبس فيهـــا عــن شـــواغلها     
وتوقعاهتــا وأولوياهتــا هلــذه الــدورة هليئــة نــزع الــسالح ولــدورة 

ــنوات   ــثالث سـ ــةالـ ــد   . احلاليـ ــه التحديـ ــى وجـ ــُت علـ والحظـ
االرتياح الكـبري لـدى الوفـود فيمـا يتـصل باالنتـهاء مـن وضـع                 
االتفـــــاق اخلـــــاص بتخفـــــيض خمزونـــــات األســـــلحة الـــــذي  

إن . التفاوض عليه بني الواليـات املتحـدة واالحتـاد الروسـي           مت
ذلـــك االتفـــاق، الـــذي ســـيجري احتفـــال التوقيـــع عليـــه يـــوم 
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طـة حتـول حامسـة وختلـصا واضـحا          بريـل، يـشكل نق    أ/نيسان ٨
من الشلل الذي كان السمة السائدة على مسار نزع الـسالح           

فهو يبث روحا دينامية يف االنفراج الـذي        . طيلة العقد املاضي  
  .بدأ يظهر فيما يتصل مبسائل السلم واألمن منذ عدة أشهر

وســلط األعــضاء الــضوء أيــضا علــى أمهيــة اآلجــال         
ــزمين  ــة يف اجلــدول ال ــى احلاجــة إىل   النهائي ــسالح وعل ــرتع ال  ل

إكمال عمل هـذه الـدورة لوضـع املفاوضـات املقـرر إجراؤهـا              
وعلـى وجـه التحديـد أكـد األعـضاء أملـهم          . على طريق واعد  

بــأن يــؤدي املــؤمتر االستعراضــي املقبــل لألطــراف يف معاهــدة    
ــة إىل تعزيـــز أركـــان املعاهـــدة    عـــدم انتـــشار األســـلحة النوويـ

نوال استرعى مـؤمتر قمـة األمـن النـووي          وعلى نفس امل  . الثالثة
انتبــاه األعــضاء، شــأنه يف ذلــك شــأن االجتمــاع الرابــع املعــين   

  .باألسلحة الصغرية الذي يعقد كل سنتني
والحظُت أيضا الرغبة يف رؤية التغيريات اليت ظهـرت           

يف التعــبري ويف املناقــشة وقــد حتولــت إىل إجــراءات ملموســة      
وقـد دعـا األعـضاء      . وي للجميـع  تؤدي إىل كفالة األمن املتسا    

ــات    ــال ختفـــيض املخزونـ ــة يف جمـ ــود املبذولـ ــلة اجلهـ إىل مواصـ
ــشار تلــك األســلحة      ــة، كمــا دعــوا إىل وضــع حــد النت النووي

  .أشكاله بكل
وطالبــت وفــود كــثرية أيــضا بإعطــاء ضــمانات األمــن    

. الــــسلبية للــــدول غــــري احلــــائزة علــــى األســــلحة النوويــــة      
ة إىل حتقيـق عامليـة معاهـدة        كـررت تأكيـدها علـى احلاجـ        كما

ــرام     ــة وإىل إب ــشامل للتجــارب النووي ــدة وقــف  احلظــر ال معاه
اإلنتــاج لوضــع حــد إلنتــاج املــواد االنــشطارية املــستخدمة يف   
صــنع األســلحة النوويــة وإبــرام اتفاقيــة للقــضاء علــى األســلحة  
ــا بعــامل خــال مــن األســلحة      ــاء بالتزامن ــة، يف ســبيل الوف النووي

عــضاء أيــضا تأييــدهم للمنــاطق اخلاليــة مــن  وكــرر األ. النوويــة
  .األسلحة النووية والتزامهم هبا

ــدم يف       ــق التق ــى احلاجــة إىل حتقي ــود عل وشــددت الوف
امليـــدان فيمـــا يتـــصل بتـــدابري بنـــاء الثقـــة يف ميـــدان األســـلحة  
ــتقرار       ــسالم واالسـ ــمان الـ ــدوهنا ضـ ــذر بـ ــيت يتعـ ــة الـ التقليديـ

  . مسائل نزع السالحاإلقليميني الضروريني لتحقيق التقدم يف
وشددت وفـود كـثرية علـى احلاجـة إىل إجيـاد الطـرق                

الالزمــة لتخفــيض اإلنفــاق العــسكري يف ســبيل اإلفــراج عــن    
  .مزيد من املوارد وختصيصها للتنمية

لن أعيد هنا سرد كـل النقـاط األساسـية الـيت أعربـت                
 بيانـا أدلـت هبـا       ٤٠عنها الدول األعـضاء أثنـاء مـا يقـرب مـن             

لقــد تقــدمُت مبــوجز قــصري للتبــادل العــام لــآلراء، . يئــةأمــام اهل
الذي أسفر عن ثروة من األفكار سـتكون مفيـدة للوثـائق الـيت        

وقد أعربـت وفـود     . جتري صياغتها حاليا يف الفريقني العاملني     
ــسالح الوقــت      ــزع ال ــة ن ــستغل هيئ ــة يف أن ت كــثرية عــن الرغب

ــود احملا    ــاول البنـ ــدم يف تنـ ــق التقـ ــا لتحقيـ ــة إىل املخـــصص هلـ لـ
  .الفريقني العاملني التابعني هلا

ــى أن       ــسا، علـ ــصفيت رئيـ ــضاء، بـ ــجعين األعـ ــد شـ وقـ
أدخــر جهــدا لكفالــة أن نزيــد إىل احلــد األقــصى مــن فــرص  ال

والتمـسوا أيـضا مـن مجيـع        . جناح دورة الثالث سنوات احلالية    
ــة أن تبــدي اإلرادة الــسياسية الالزمــة لتحقيــق    األطــراف املعني

 أحــث كــل الوفــود بــال اســتثناء علــى      وإنــين. ذلــك اهلــدف 
اءة، ليتـسىن لنـا أن نرتقـي إىل    املشاركة يف املداوالت بـروح بنَّـ      
وتلك التوقعات أُعـرِب عنـها      . مستوى توقعات اجملتمع الدويل   

  .أمامنا هنا يف هذه القاعة
  .بذلك أعلن اختتام التبادل العام لآلراء  
 وقبـــل رفـــع اجللـــسة أود أن أدعـــو مجيـــع الوفـــود إىل   

  .املشاركة يف عمل الفريقني العاملني الذي سيبدأ صباح غد
  .٠٥/١٧رفعت اجللسة الساعة   

  


