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املائة واثنتني ومثانني بعد األلف أعلن افتتاح اجللسة العامة    : )كلم بالفرنسية ت( الرئيس  
  .ملؤمتر نزع السالح

أود يف بداية هذه اجللسة العامة أن أرحب ترحيباً حاراً بزمالئنا اجلدد، وهم السفري                
روخاس سامانيز مندوب بريو، والسفري أويارسي مندوب شيلي، والسفري احلكيم منـدوب            

وأود كذلك أن أؤكد هلـم  . ندوب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةالعراق والسفري سو م  
  .تعاوننا معهم ودعمنا الكامل هلم يف أداء مهامهم

  )يواصل باإلنكليزيةالرئيس (
قلب يتفطّر أسى أن أعلمكم بوفـاة زميلنـا         ت الزمالء األعزاء، من واجيب وال     حضرا  

وم الثالثاء املاضي وقد بلـغ مـن العمـر          السابق كريس سانديرز الذي وافاه األجل احملتوم ي       
، حيث كان ٢٠٠٥-١٩٩٩رز هولندا يف هذه اهليئة يف الفترة يكريس ساندلقد مثل . عاماً ٦٣

الربوتوكول اخلامس التفاقية حظر أو تقييد اسـتعمال        اليت دفعت إىل إبرام     الفترة القوة   يف تلك   
  .د هولندا أن يبلغ أسرته تعازينامن وفوأرجو . أسلحة تقليدية معينة، ورئيس مؤمتر نزع السالح

جمموعة من الوفود، لتمكني الـبعض   نزوالً على طلب    نعقد هذه اجللسة العامة     وإننا    
، تالحظون أننا   بيد أنكم و. يتسّن له التوجه إىل املؤمتر بكلمة، من القيام بذلك          مل منها الذي 

تها يف تناول مجيع بنود جـدول        استجابة لبعض الوفود اليت أعربت عن رغب       ، يف األثناء،  قمنا
تناول النقاط الـسبع     أيضاًواصلت  اجللسات غري الرمسية املفتوحة العضوية، و     خالل  األعمال  

رئـيس املـؤمتر   ، بالتشاور مع  تبعاً ملبدأ التناوبيونيه/حزيران ٤اليت تضمنها خطايب املؤرخ  
هـذا األسـبوع    ، بوضع جدول زمين لألنشطة اليت سنضطلع هبـا أثنـاء            الذي سيخلفين 

  .وأملي أن ينال هذا الترتيب اجلديد رضاء الوفود كافة. واألسبوعني التاليني
وأبدأ بإعطاء  . املتحدثنيإىل الوفود املدرجة أمساء ممثليها يف قائمة        اآلن  أعطي الكلمة     

  .الكلمة إىل ممثل مصر املوقّر، السفري بدر
يس، أُديل هبذا البيان باسم جمموعة      السيد الرئ  ):تكلم باإلنكليزية ) (مصر(السيد بدر     

يف املقترح  اً  فقد اجتمعت اجملموعة هذا الصباح ملناقشة عدد من املسائل ونظرت أيض          . ٢١ لا
 خطاباً إليكم، سيادة الرئيس،     ٢١ لأوالً، سترسل جمموعة ا   . ويف اخلطاب اللذين عممتمومها   

 ٢١ لثانياً، نظرت جمموعة ا   . ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٣تؤكد فيه موقفها الذي أعربت عنه يف        
روح إجيابية من أجل اإلسراع بعمل املؤمتر والـيت اسـتندت إىل            بيف الرسالة اليت عممتموها     

  .ذلك اخلطابالنقاط الثماين التالية اليت متثل رد اجملموعة على 
 وبأخـذها يف   ٢١ لأوالً، نرحب باستجابة الرئيس لشواغل أعضاء املؤمتر وجمموعة ا          

أن يطرح  ثانياً، نعترب هذا اخلطاب مقترحاً ونرى بالتايل أنه ينبغي          .  خطابه األخري  االعتبار يف 
ثالثاً، إن مؤمتر نزع السالح هو اهليئة اليت        . اجللسة العامة يف شكل مشروع مقترح     على  اآلن  

. املـضي قـدماً  اليت ميكننا هبا كيفية الينبغي هلا أن تتخذ قراراً بشأن هذا املشروع وأن حتدد         



CD/PV.1182* 

3 GE.12-62547 

حنـن  خامساً،  . عليهللموافقة  عاً، نود أن ُتدَرج أمساء خمتلف املنسقني يف املقترح املطروح           راب
كـل  الزمنية ذاهتا لتنـاول     الفترة  نشدد على أمهية إجراء مناقشة متوازنة وشاملة وختصيص         

أُثري العديد من املسائل يف اخلطاب، وخباصة فيما يتعلق مبقترح مباشـرة            لقد  سادساً،  . مسألة
بعد توضيح هذه املـسائل     الظهرية  لذلك، نأمل أن ُتعقد جلسة      . الظهريةنشطة يف جلسة    األ

نـشدد  حنن  سابعاً،  . رؤساء املؤمتر الذين سيخلفونين مستقبالً    على حنو شفاف وبالتنسيق مع      
ينبغي أن يظـل  ، ثامناً وأخرياً . احترامهنؤكد على   على النظام الداخلي للمؤمتر ونتمسك به و      

  . أولويتنامج عمل مؤمتر نزع السالحاعتماد برنا
  .أعطي الكلمة اآلن إىل ممثل الصني املوقر.  لكمشكراً: )تكلم باإلنكليزية( الرئيس  
البيان الذي ألقاه للتّو    تدعم  الصني  إن  ): تكلم بالصينية () الصني(كون  السيد وانغ     

الثماين اليت أثارها   ، وتدعم بصفة خاصة النقاط      ٢١ لسعادة سفري مصر املوقر باسم جمموعة ا      
العمل الذي اضطلع به الرئيس يف األيام القليلة املاضية، وكذلك          أحطنا علماً ب  وقد  . يف البيان 

. يونيـه /حزيـران  ٤األفكار اليت طرحها يف اخلطاب الذي وزعه على الدول األعضاء يف            ب
، وكـذلك   ٢١ل مع التقدير الدور الريادي الذي حتتله مصر داخل جمموعة ا         أيضاً  والحظنا  

  . األفكار العملية واملوضوعية اليت طرحها سفري اجلزائر املوقر للمضي قدماً بعمل املؤمتر
توافق يف اآلراء بشأن    التوصل إىل   عملياً من   الوفود تقترب   ويعتقد وفد بلدي أن كل        

املـؤايت  املناخ  وينبغي لنا أن نستفيد من      . رسم خطة ملموسة إلجراء املناقشات غري الرمسية      
  . اليوم حاملا يسّوي املؤمتر املسألة الراهنةهذا املناقشات الرمسية ظهر نبدأ وأن لسائد ا

آراء جتميع  أمانة املؤمتر   اليت تقضي بأن تتوىل      ٢١ل توصية جمموعة ا  تدعم  الصني  إن    
مـن  بـصفتها   تلك اآلراء يف جمملها     املؤمتر  يعتمد  أن  بالدول األعضاء املعنية وآراء الرئيس و     

  . اعتدنا عليه  ماوجرياً علىوفقاً للنظام الداخلي وثائقه 
سفري مصر املوقر يف التعليقات اليت أبداها للتّو على أمهيـة احتـرام النظـام    لقد ركز    

يعود يف الواقع إىل إنـشاء املـؤمتر يف         فهو  وهذا النظام ليس حديث العهد،      . الداخلي للمؤمتر 
ضراء، ومكننا من التفاوض بشأن معاهـدات هامـة        وقد رافق املؤمتر يف السراء وال     . الثمانينات

. للتحكم يف األسلحة مثل معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية واتفاقية األسلحة الكيميائية           
يشكل عائقاً حيول دون إجراء مفاوضات بشأن هذه املعاهدات           مل وتثبت الوقائع أن هذا النظام    

  .أحكم تنظيماًه املفاوضات بطريقة يف إطار املؤمتر، بل كفل يف الواقع إجراء هذ
، وهو أمر   "دون قواعد أو معايري     ما ميكن إجناز شيء   ال"واملثل الصيين السائد يقول       

وكما جيب أن تكون للبلدان معايريها التشريعية الوطنيـة، جيـب أن يكـون              . صحيح حبق 
ان البعض يعترب   كوإذا  . للمنظمات الدولية أو للمفاوضات املتعددة األطراف نظامها الداخلي       

بعـض  يسّبب للمؤمتر   فإن ذلك قد    بل يعترض عليه،    حتصيل حاصل   النظام الداخلي للمؤمتر    
  . وثابتةالصعوبات اليت حتول دون إجناز عملنا بطريقة منظمة وفعالة االرتباك مما يضاعف 
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وحنن نعـي  . ينبغي احترامه احتراماً صارماًوعليه  من معىن،   يوال خيلو النظام الداخل     
غري أنه يفعـل ذلـك،      ،  الصدديف هذا   ثري بعض التساؤالت    ُيالبلدان  أن بعض   بطبيعة احلال   

 املؤمتر  يفجيب علينا وحنن نستحثّ     لكننا نرى أنه    . حتقيق تقدم حنو  دفع املؤمتر   بغرض   ،أساساً
، ناهيك عن السعي الختاذ     ارجتالية وحنن يف عجلة من أمرنا     ، أال نتخذ إجراءات     ليحرز تقدماً 

  . اءات للتخفيف من عبء عملنا بصورة مؤقتة دون املباالة بالعواقبإجر
الشروع يف  ،  املؤمتر، وتتمىن أن يتوىل   يقوم به   تدعم العمل الذي    فتئت   ماالصني  إن    

بشأن إبرام معاهدة حظر إنتاج املواد االنـشطارية يف         التفاوض   مبا يف ذلك     ،عمله املوضوعي 
املؤمتر من جتارب الـسنوات الـسابقة قبـل         فادة  است تدعم أيضاً هي  و. أسرع وقت ممكن  

ونأمل . البنود ذات الصلة باملوضوعاستكمال برنامج عمله، وعقد مناقشات غري رمسية بشأن 
األمنية، وأن نواصل تعزيز الثقة املتبادلة عن طريق         أن حيترم كل طرف شواغل الطرف اآلخر      

حقيق توافق يف اآلراء يف وقت مبكر       على قدم املساواة، لت    مشاورات نزيهة ومنفتحة وشفافة   
  .بشأن املسائل السالفة الذكر واملضي قدماً بعمل املؤمتر املوضوعي

 أن يأخذ الكلمة يف     وفد آخر يودّ  هل هناك أي    .  شكراً :)تكلم باإلنكليزية ( الرئيس  
  .ذلكأرى   الهذه املرحلة؟

املـسألة يف   هـذه    ستقدم آراءها املفصلة بشأن      ٢١ لأفهمه هو أن جمموعة ا      ما إن  
شواغل ووغين عن البيان أن الرئيس سيستجيب لشواغل اجلميع،         . إىل الرئيس ه  يوّجخطاب  
  . بطبيعة احلال٢١ لجمموعة ا
يف شكل وثيقـة    حمتوياته  دراج  على أمت استعداد إل   اخلطاب، فإنين   ويف انتظار ذلك      

 زمنيـاً كـامالً     وميكن هلذه الوثيقة أن تتضمن جدوالً     . عمل ستصدر يف أقرب وقت ممكن     
أمسـاء الرؤسـاء، الـذين    وأن تتضمن أيـضاً   باالجتماعات غري الرمسية املفتوحة العضوية،      

زلت أنـوي    ماويف غضون ذلك، فإنين     . بغية ضمان متثيل جغرايف واسع النطاق     سيختارون  
  .املضي قدماً باجللسات غري الرمسية املفتوحة العضوية هلذا األسبوع

  .املتحدثنيد أهنيت قائمة وبذلك أكون ق. شكراً  
  .)يواصل الكالم بالفرنسية الرئيس(

 بعد ظهر   إذاًيونيه، ستعقد اجللسة األوىل     / حزيران ٤كما ذكرت يف خطايب املؤرخ        
 الـذي أشـكر لـه       نالسيد ماغنوس هالغري  اليوم يف الساعة الثالثة يف قاعة اجمللس برئاسة         

يونيه، حيث سيلقي وزيـر     / حزيران ١١معة  وستعقد اجللسة العامة القادمة يوم اجل     . حضوره
  .خارجية أوكرانيا كلمة أمام املؤمتر، كما تعلمون

  . إىل ممثل اجلزائر املوقر، اآلن،أعطي الكلمةو  
وشكراً علـى   . شكراً سيدي الرئيس  : )تكلم بالفرنسية () اجلزائر (السيد اجلزائري   

لقـد اقترحـت    . تنا غـري الرمسيـة    اجلهود اليت بذلتموها لتمكيننا من البدء يف مشاورا        لّكُ
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وذكـرمت أن  . عليهـا للموافقة  إدراج اقتراحاتكم يف وثيقة تعرض على املؤمتر      ٢١ لا جمموعة
تذكروا املوعد الذي ميكن فيه ملؤمتر نـزع       االجتماعات ستنطلق بعد ظهر اليوم، بيد أنكم مل       

. يف مشاوراتنا غري الرمسية   السالح أن يعتمد، يف جلسة عامة، املقترحات اليت متكننا من البدء            
املشاورات اليت  : جتربيت املتواضعة، أعتقد أن هناك فئتني من املشاورات غري الرمسية         قع  اومن و 

جيريها الرئيس، على الصعيد الثنائي أو مع اجملموعات اإلقليمية، للتوصل إىل اتفـاق بـشأن               
إىل هذه املـشاورات غـري      ، جلأت عندما كنت رئيساً      هبذا األمر إذ  وأنا ملّم   . برنامج عمل 

وبالتايل فإن من صالحيات  . الرمسية بطريقة مكثفة جداً مكنتنا من االتفاق على برنامج العمل         
بيد أنه عندما   . الرئيس إجراء هذه املشاورات لتحديد برنامج العمل وتسوية املسائل اإلجرائية         

خرى من اجللسات اليت ميكن أن      يتعلق األمر بالنظر يف املسائل اجلوهرية، فإننا ننتقل إىل فئة أ          
األمور نتصور أن جتري    ميكن أن    وال. تكون غري رمسية أيضاً، وحتظى مع ذلك مبوافقة املؤمتر        

؛ ووافق عليها مؤمتر نـزع الـسالح،         فعالً  أجرينا هذه املشاورات   نناإحيث  بطريقة خمتلفة،   
عادة حتت إشـراف    إن هذه املشاورات أو اجللسات غري الرمسية تعقد         : وذلك لسبب وجيه  

ميكن ألي رئيس، مبحض سلطته، أن يتخذ إجراءات يتحمـل            وال رئاسات عديدة متتالية،  
لكن، عندما يطرح أحد الرؤساء مقترحاً علـى مـؤمتر نـزع         . مسؤوليتها خلفه أو خلفاؤه   

املؤمتر يلزم خلفـاء  يتخذه السالح، ويعتمد املؤمتر بكامل هيئته هذا املقترح، فإن القرار الذي  
وتبعاً لذلك، وفيما يتعلق بتعيني املمثلني على أساس التوازن اجلغـرايف الـذي             . لرئيس كافة ا

أمسـاء  تطـرح علـيكم   أشرمت إليه، أعتقد أنه يتعني على اجملموعات اإلقليمية املختلفـة أن           
، ينبغي يف البداية أن يقرر املـؤمتر        وحىت يتم ذلك  . األشخاص الذين ميثلون هذه اجملموعات    

أو القيام بذلك بصورة     غري الرمسية املوضوعية  املشاورات أو االجتماعات    إطالق هذه    املبادرة
وبالتوازي مع ذلك،   . غري رمسية موضوعية  أن هذه هي اجتماعات     على  ، مع التأكيد    متوازية

وسُتجرى مثلما ذكـرمت، دون     . تنظيم مشاورات رئاسية تتناول برنامج العمل     اً  ُيَتوخَّى أيض 
وقـد  . الوالية اليت ترتبط بوظيفة الرئاسة ذاهتـا      أخرى غري   رئيس أي والية    منح ال إىل  حاجة  

. أيضاً من سبقين ومن خلفين يف مقعد الرئاسـة        جلأت بنفسي إىل هذه املشاورات وأجراها       
السبع، مـن   املوضوعية  ورأيت أن أمّيز بني اجللسات غري الرمسية اليت تنظَّم للنظر يف املسائل             

وبالتـايل  . شاورات غري الرمسية اليت ُتعقد العتماد برنامج عمـل        جهة، ومن جهة أخرى امل    
وأعتقد أن األمر اآلن يتعلق بتناول املسائل الـسبع وبـشكل           . فهاتان احلالتان خمتلفتان متاماً   

وكما ذكر العديد من زمالئي، يبدو      . قمنا به يف املاضي     ما اجللسات واملشاورات على غرار   
ويكفي أن يصبح هذا النهج . ق يتعلق بالنهج الذي اقترحتموه أننا على وشك التوصل إىل اتفا     

رمسياً بقرار يتخذه املؤمتر وبأن متكِّنوا خمتلف اجملموعات من تقدمي اقتراحاهتا يف إطار احتـرام              
  .الجتماعات غري الرمسيةفيما خيص اجرى يف املاضي   ماالتوازن اجلغرايف التقليدي، على غرار

، وآمل أن تتقبلوا إسهامي     نثقل عليكم وأعلم أننا   . رئيسأجدد لكم الشكر سيدي ال      
ثقة وفد بلدي فيكم    عن  روح بناءة جداً و   عن  يف مجيع األحوال    يصدر  بصدر رحب، إذ إنه     

  .وتعاطفه معكم
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جبلتم عليه من     ما إن. أشكر لكم مرة أخرى إسهامكم    : )تكلم بالفرنسية ( الرئيس  
  .كم باملتواضعةنعت جتربتيدفعكم إىل هو وحده الذي تواضع 

  )واصل الكالم باإلنكليزيةي الرئيس(
  .واآلن أعطي الكلمة إىل السيد بدر، سفري مصر املوقر  
السيد الرئيس، أشار سفري اجلزائر املوقر إىل       : )تكلم باإلنكليزية () مصر (السيد بدر   

وكما قال، فإننا على وشك بلوغ اتفاق بـشأن هـذه           . عدد من النقاط كنت أزمع إثارهتا     
 ٣ خطاباً بشأن موقفهـا الـذي أعربـت عنـه يف             ٢١ لاملسألة، حيث سترسل جمموعة ا    

بيد أن موقفنا بشأن بيانكم قد ُوضِّح اليوم يف إطار البنود الثمانية اليت ُتليـت               . يونيه/حزيران
فقد ذكرمت يف رّدكم، أنكم ستطرحون وثيقـة        . وأود أن أستوضح نقطة حمددة    . آنفاًعليكم  

وإذا قبلنا بأن هذا املفهوم سيكون يف شكل مقترح مقّدم من الرئيس            . نسقنيتتضمن أمساء امل  
سيوَضع يف شكل وثيقة قد ُيعترب أن املؤمتر سيقبلها أو سيوافق عليها، بيد أنين أود أن تكون                 

مىت سيتم ذلك؟ ألنه إذا كنتم تزمعون تقدمي هذه الوثيقة، فإننا نأمل أن             . هذه النقطة واضحة  
  . حىت منضي قدماً قبل أن نعقد جلسة بعد ظهر اليوم فعالًيقبلها املؤمتر

  .إىل السفري أكرم ممثل باكستان املوقراآلن أعطي الكلمة . شكراً: الرئيس  
السيد الرئيس، نرحب بعقـد هـذه       : )تكلم باإلنكليزية () باكستان (السيد أكرم   

تقديرنا للدور الذي اضطلع    وأود أن أعرب عن     . الدورة املستأنفة للجلسة العامة الرمسية اليوم     
فقد قـام   . به السفري إدريس اجلزائري مندوب اجلزائر يف مساعدتنا على املضي قدماً بعملنا           

. نضج يف سلوكهم من أجل إنقـاذ املـؤمتر        على  مجيع أعضاء املؤمتر بدور بناء جداً وبرهنوا        
 وخباصة ٢١ل ة اوأود كذلك أن أضم صويت إىل البيان الذي ألقته مصر بصفتها منسقة جمموع         

  .يف التشديد على احترام النظام الداخلي بشأن املوافقة على املقترحات اليت يقدمها الرئيس
فيما يتعلق باجللسات غري الرمسية، فقد أعرب وفد بلـدي عـن آرائـه منـذ                أما    

ويف . نظامه الداخليمارس من هذا العام، وهي آراء تركز على ضمان عمل املؤمتر وفقاً ل  /آذار
 ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ٤حطنا علماً بعزمكم، كما ورد يف خطابكم املؤرخ         ا الصدد، أ  هذ

ويف بيانكم الذي ألقيتموه اليوم، بعقد سلسلة من اجللسات غري الرمسية تتناول البنود السبعة              
  .املدرجة يف جدول أعمال املؤمتر

: الثالثة التالية األمانة إعداد وتعميم ورقة تتضمن األجزاء       نطلب إىل   لمضي قدماً،   لو  
جدول زمين لالجتماعات غري الرمسية اليت تقضي بتخصيص وقت متساوٍ ومتوازن لكل            ‘ ١‘

من بنود جـدول األعمـال؛      بعينه  بند من بنود جدول األعمال دون منح األولوية ألي بند           
أمساء املنسقني الذين سيترأسـون     ‘ ٣‘هذه اجللسات؛ و  اليت ستجري يف ظلها     الظروف   ‘٢‘

  .هذه اجللسات غري الرمسية
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، يف فترة الظهرية هذا اليومعقد أول جلسة مقترحة غري رمسية اجتهت النية إىل عزم وإذا   
 ٢ و١وفضالً عن ذلك، فإننا نعلم أن البندين . نتلق بعد أمساء املنسقني  مليجب أن نشري إىل أنناف

لتعيني منسق واحد يف هذه احلالة،   ،فهل توجد نية  . األعمال سيجمعان يف بند واحد    من جدول   
املنسقني سيعني ن رئيس املؤمتر هو الذي ومبا أملعاجلة كال بندي جدول األعمال السالفْي الذكر؟ 

  :يلي  ماالذين سيترأسون اجللسات غري الرمسية بصفتهم الشخصية، أود ذكر
 .للمنسقني خلي للمؤمتر بأي دور أو مركزال يعترف النظام الدا  -١  

  .صفةليس لتقارير املنسقني أي   -٢  
نظراً إىل أن اجللسات غري الرمسية تنظم لبحث مجيع بنود جدول األعمال من               -٣  

ميكن للمنـسقني أن ميارسـوا    أجل تبادل اآلراء وتعزيز تفّهم كل طرف ملوقف اآلخر، فإنه ال 
وللوفود اليت تشارك يف مناقشات . توافق اآلراء أو يركّزوا عليهاحتظ ب الضغط يف مسألة حمددة مل

  .اجللسات غري الرمسية حرية اإلدالء ببيانات واإلعراب عن آرائها بالطريقة اليت تراها مناسبة
يفترض أن يصدر املنسقون أي حكم على مناقـشات عنـد اختتـام              ال  -٤  

إىل درى من غريه فيما يتعلق بـاخللوص  أفكل عضو من أعضاء املؤمتر  . اجللسات غري الرمسية  
  .استنتاجات أو تقييمات وفده

نـضوج  تقدير مدى   ليس اهلدف من تبادل اآلراء يف اجللسات غري الرمسية            -٥  
  .مسألة حمددة أو غري ذلك

إىل ممثلة الواليات املتحـدة     اآلن  أعطي الكلمة   .  شكراً :)نكليزيةإلاتكلم ب (الرئيس    
  .األمريكية املوقّرة

السيد الـرئيس،   : )تكلمت باإلنكليزية () الواليات املتحدة األمريكية   (سيدة كنيدي ال  
أعتقد أننا وصلنا   . تبذلونه من جهود دؤوبة     ما أود أن أشكركم على عقد اجللسة العامة وعلى       

وكما أشـار األعـضاء     . النهج الذي نتبعه يف عمل املؤمتر     من مراحل   بالفعل إىل مرحلة هامة     
ويف وقت سابق، توصـلنا إىل توافـق يف اآلراء          . الت جوالت من املناقشات   اآلخرون، فقد تت  

بشأن جدول األعمال الذي يتضمن بالفعل جمموعة واسعة من املسائل املهمة للدول األعضاء،             
اجلهود بذل   نقّر األمهية القصوى اليت ينبغي أن نوليها رغم ذلك إىل مواصلة             ناوبطبيعة احلال فإن  

بطبيعة يتيّسر   ذلك مل ومن دواعي األسف أن     .  اآلراء بشأن برنامج عمل    للتوصل إىل توافق يف   
  .احلال إىل حد اآلن، بيد أننا ندعم كافة اجلهود املبذولة حنو حتقيق هذا اهلدف

إجراء مناقشات غري رمسية    من  الرئيس  أن من األمهية مبكان أن يتمكن       غري أننا نعتقد      
وحيث إننا اتفقنا علـى     .  الرئيسية وعدم االنتشار   سائل نزع السالح  فهمنا مل ميكن أن تعزز    

ن بدون ريب نرى كما يرى غرينـا أ       ، فإننا   وعلى جممل البنود اليت يتضمنها    عمال  األجدول  
وأعتقد أن الـرئيس قـد سـعى        . دور الرئيس هو تيسري العملية اليت متكننا من حتقيق ذلك         

قتاً متساوياً لبنـود جـدول      باستمرار لطرح جدول زمين متوازن على هذه اهليئة خيصص و         
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وبالتأكيد فإنين أقّر العديد من النقاط اليت أثارهـا    . يستبق التوصل إىل أي نتيجة     األعمال وال 
تتضمن املناقشات اليت قد يدعو إليهـا الـرئيس أي           أالومنها  زميلي املوقّر ممثل باكستان،     

 مناقشات غـري    - بصددها   فاملناقشات اليت حنن  . إسقاطات على النتائج أو األحكام حتديداً     
  .رمسية وليست جلسات رمسية للمؤمتر

ختتلف بشأن النظام الداخلي واملمارسة السابقة اللذين يـشكالن         قد  بيد أن اآلراء      
جمموعة إجراءات هذه اهليئة، وأعتقد أنين أشري هنا إىل نقطة أثارها الزميل الفرنسي املـوقّر،               

هذا األمر توضيح إىل األمانة  تدعىأن بقترح انفسي أن هلذا أمسح لو. اللبسالذي ملّح إىل هذا    
وعلى أي حال، فإننا ندعم دور الرئيس دعماً كامالً         . اختالفات يف املستقبل  لتجنب حدوث   

  .يف إجراء هذه املناقشات غري الرمسية
  .إىل ممثل الربازيل املوقّراآلن أعطي الكلمة . شكراً :)نكليزيةإلاتكلم ب(الرئيس   
السيد الرئيس، أود بإجياز أن     : )تكلم باإلنكليزية () الربازيل (سيدو سوارس السيد ما   

باجللـسات  خمتلف املصطلحات املستخدمة فيما يتعلق      وفد بلدي من    أعرض عليكم موقف    
ينطبق على الفرع السابع     ، بيد أن ذلك ال    اللبسفقد يكون هناك بعض     . الفرعية غري الرمسية  

مؤمتر نزع السالح أن يقوم بعمله يف       بوضوح إىل أن بإمكان     يشري  من النظام الداخلي، الذي     
 علـى إمكانيـة     ٢٣ وتنص املادة . إطار جلسات عامة رمسية ويف إطار جلسات غري رمسية        

تشكيل هيئات فرعية، بيد أهنا تنص أيضاً على أن هذه اهليئات الفرعية مفتوحة جلميع الدول               
ذلك، إىل حد اآلن غري     يقرر املؤمتر    ملو. ف ذلك يقرر املؤمتر خال   األعضاء يف املؤمتر طاملا مل    

  .بكامل هيئتهيعمل وعليه فإنه 
جلسات غري رمسية مفتوحة    عقد  شري إىل   أن اجلدول الزمين ي   عندما أرى   ويبدو يل،     

يف حد ذاهتـا جلـسة      هي  عامة  اللسة  اجل، ألن   نوعاً من اللغو يف الكالم    العضوية، أن هناك    
مفتوحـة   على ذلك، ضرها كل الدول األعضاء فإهنا تكون، بناءً   حت فإذا مل . مفتوحة العضوية 

  .تفعل ذلك ترغب يف ذلك أن وللدول اليت يتعذّر على وفودها احلضور أو اليت ال. العضوية
وما أود أن أتفاداه هو طرح أفكار غري واضحة؛ فعندما نتحدث عن جلـسات يف                 

أو اجللسات املفتوحة العضوية، أو حـىت       إطار املؤمتر، أو جلسات الدول األعضاء يف املؤمتر،         
عما أشارت إليه للتّو زميليت املوقّرة من الواليات املتحدة األمريكية املناقشات غري الرمسيـة،              

 -توفقنا إىل القيام به يف املاضي  وأعتقد أن ما. فكأننا نلّمح إىل فئة أخرى من اهليئات الفرعية
 هو عقد جلسات غري رمسية ملؤمتر نزع        - على األقل    يف السنة املاضية ويف السنة قبل املاضية      

وُعيِّّن هؤالء املنسقون يف أعقاب مشاورات      . السالح ترأَّسها أو نسَّقها ممثلو الدول األعضاء      
  .أجراها خمتلف اجملموعات اإلقليمية بغية حتقيق التوازن اجلغرايف املنشود أو الالزم

جلسات غري رمسية   أن نعقد   يف رأيي   اطة و بكل بس ، أود أن أوضح أنه ينبغي لنا        وعليه  
  .تفيد املؤمتر إطالقاً والمن االجتماعات تؤدي إىل اللبس فئة أخرى إىل إنشاء بدل السعي 
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هل هناك أي وفد آخر يرغب يف أخذ الكلمة؟         .  شكراً :)تكلم باالنكليزية ( الرئيس  
  .العام املوقّر للمؤمترأعطي الكلمة اآلن إىل األمني .  يود أن يأخذ الكلمةاًأرى أحد ال

األمني العام ملؤمتر نزع السالح واملمثل الشخـصي لألمـم           (ونيكدزهزهالسيد أورد   
، ٢١  بادئ ذي بدء، أود أن أرحب بالبيان الذي ألقته جمموعة ال          : )تكلم باإلنكليزية () املتحدة

س، حـسب   يقترحه الـرئي   تتعارض اآلراء الواردة فيه بأي حال من األحوال مع ما          الذي ال 
فنحن، على أي حـال، نعيـد       . والنقطة الرئيسية تتمثل يف التوازن يف ختصيص الوقت       . فهمي
 إال أن إبداعـه   يبـدع،   أن  لرئيس  جدال يف أن ل     وال .قمنا به يف السنوات العديدة السابقة      ما
  .عديدةعناه لسنوات بعن النهج الذي ات متاماً خيتلف ح هنج جديدااقتردرجه يصل به إىل  ال

 ٢١    أرى تناقضاً بني مقترحات جمموعـة ال       وال. إين أرحب مبقترح سفري اجلزائر    و  
أود القيام به من أجل      وما. بالصيغة اليت قدمها سفري اجلزائر السيد اجلزائري، ومقترح الرئيس        

مساعدة املؤمتر على املضي قدماً هو أن اقترح على الرئيس بأن نواصل إجراء مشاورات بشأن  
  .بالتوازي مع اجللسات غري الرمسية اليت يقترحهابرنامج العمل 

ننسى إذا صـّح التعـبري     هندر وقتاً كثرياً ولن    وإذا نسجنا على هذا املنوال، فإننا لن        
. فخطاب الرئيس يعكس بوضوح االجتماعات واملناقشات غري الرمسية       . جيمعنا هنا  جوهر ما 

وعلى أساس هـذا املقتـرح،      . داًوستكون هذه االجتماعات املقترحة، يف رأيي، متوازنة ج       
ميكننا أن نواصل عملنا إذا كان الرئيس يرغب منا ذلـك، ونبحـث يف الوقـت نفـسه                  

ومن باب اجملاملة للعديد من اخلرباء الذين قـدموا حلـضور           . نتوصل إىل اتفاق بشأنه    مل ما
ت اإلجرائية؛  نقتصر على املشاورا   اجتماعات املؤمتر، ومن باب اجملاملة للمؤمتر ذاته، جيب أال        

وكما قلت، فإن مقترحات الرئيس هلـذا العـام         . مناقشات موضوعية خنوض يف   وجيب أن   
  .ختتلف عن مقترحات السنوات السابقة ال

وأود كذلك أن أركّز على أن اجللسات غري الرمسية لدول أعضاء يف املؤمتر ميكن أن                 
 مشاورات أعضاء املـؤمتر      بيد أن  -خيالف ذلك    يوجد يف النظام الداخلي ما      وال -تستمر  

وبناء على ذلـك، سنـسعى      . سواء أكانت رمسية أم غري رمسية، ستتواصل يف الوقت نفسه         
  .لنكون عمليني يف تنفيذ والية اجلمعية العامة املنوطة بنا

إىل ممثل مجهوريـة إيـران      اآلن  أعطي الكلمة   . شكراً: )تكلم باإلنكليزية ( الرئيس  
 .اإلسالمية املوقر

السيد الـرئيس،  : )تكلم باإلنكليزية() مجهورية إيران اإلسالمية   (يدي جناد السيد بع   
إن وفد بلدي ُيقّدر حق التقدير اجلهود اليت تبذلوهنا ملواصلة العمل بـشأن برنـامج زمـين                 

إسهامكم مثرة  أساساً  إال  خطابكم    وما لالجتماعات غري الرمسية خالل عطلة هناية األسبوع؛      
وُيقّدر وفد بلدي حق التقدير اجلهود اليت بـذهلا         . تكم البناءة بشأهنا  ومشاورا يف هذه املسألة  

  .سفري اجلزائر املوقر فيما يتعلق هبذه املسألة حتديداً
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أنكم أعربتم عن رغبتكم يف تقدمي حمتويات هذا اخلطاب يف مـشروع            إننا نالحظ     
ـ   بأناً  وأبلغتمونا للتّو أيض  . سُيعرض على املؤمتر العتماده كقرار رمسي      اً كم ستعينون أشخاص

  . لترؤس اجللسات غري الرمسية ملؤمتر نزع السالح
وإنين أقّدر حق التقدير التقييم الذي تفّضل بتقدميه األمني العام املوقر للمؤمتر، السيد               

 ٢١    ل، الذي استخلص منه عدم وجود تناقض يف الواقع بني موقف جمموعة ا            ونيكدزهزهأورد
  . لإلسراع بعمل املؤمترالرئيسواجلهود اليت يبذهلا 

حنترم األوىل، أنه ينبغي لنا أن      : تطرحان على املؤمتر   نقطتان أساسيتان هناك  ويف رأيي،     
عمـل املـؤمتر وأن نبـدأ       بالنظام الداخلي ملؤمتر نزع السالح؛ واألخرى وجوب أن ُنـسرع           

ـ        . ظهر اليوم منذ  باالجتماعات غري الرمسية     ني هـاتني   وأعتقد أنه من غري الصعب التوفيـق ب
النقطتني، حيث أعربتم عن رغبتكم يف تقدمي مشروع رمسي للجدول الزمين للجلـسات غـري          

يكون ذلك بعد     ال  وقد -نتمكن من القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن           مل وإذا. الرمسية للمؤمتر 
غـري  من ظهر اليوم، أرى أنه باإلمكان أن ُيعتَمد هذا املقترح أثناء جلسة عامـة            الثانية  الساعة  

مث، . من وجود تقارب يف الرأي بني الوفود بشأن حمتوى مقترحكم         اً  رمسية قصرية جداً، انطالق   
  .اجللسة العامة الرمسية ملؤمتر نزع السالحُبَعْيد انتهاء عقد جلسة غري رمسية ، بعد ذلك، ميكنو

فالنقطة بعدم وجود تناقض؛    يف تقييمه   املوقر  للمؤمتر  األمني العام   مع  وأنا اتفق متاماً      
واإلسراع يف الوقـت    على النحو الكامل    النظام الداخلي   مراعاة  األساسية هنا هي رغبتنا يف      

  .نفسه بعمل املؤمتر
  .إىل ممثل إيطاليااآلن أعطي الكلمة . شكراً: )تكلم باإلنكليزية(الرئيس   
 السيد الرئيس، إن وفد بلدي، على     : )تكلم باإلنكليزية () إيطاليا(السيد مانفريدي     

التفاوض بشأن برنامج عمـل هـذه الـسنة         حيّبذ  غرار الوفود األخرى احلاضرة يف املؤمتر،       
اً بيد أننا، ويف انتظار إصدار وثيقة األمانة الرمسية فور        . واعتماده أثناء اجللسات العامة للمؤمتر    

يونيه، اليت ستتضمن التفاصيل التنظيمية ذات الصلة، نرى أنه         / حزيران ٤على أساس خطاب    
.  املمكن البدء يف املناقشات غري الرمسية ظهر اليوم بشأن مجيع بنود جدول أعمال املـؤمتر   من

فاملناقشات غري الرمسية بشأن    . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧األعوام  وقد فعلنا ذلك من قبل يف       
  .بنود جدول األعمال هي يف الواقع ممارسة معتمدة من ممارسات املؤمتر

 ١٨هبا عدة وفود من أجل تفسري رمسي للمـادتني          كما نؤيد املطالب اليت تقدمت        
أنه حاملا تصل وثائق األمانة، اً وأعتقد أيض. اتفاقأوشكنا على التوصل إىل وأعتقد أننا . ١٩و

  . سيكون بوسعنا قبوهلا بتوافق اآلراء وإضفاء الصبغة الرمسية على العمل الذي سيليها
يكن   مل الكلمة؟ وإذا يود أخذ   ر  آخوفد  هل هناك أي    : )تكلم باإلنكليزية ( الرئيس  

وكما قلت، فإين مستعد    . األمر كذلك، أود بادئ ذي بدء أن أشكر لكم مجيعاً إسهاماتكم          
إلدراج حمتويات خطايب يف وثيقة عمل وإصدارها يف أسرع وقت ممكن، وإين أعتزم القيـام               
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مسية املفتوحة  ، رغم ذلك، أن نبدأ باالجتماعات غري الر       فإنين أنوي ويف غضون ذلك،    . بذلك
للوصول بد منه    يثق بعضنا بالبعض اآلخر، وذلك شرط ال      العضوية هلذا األسبوع، وآمل أن      
  .إىل اتفاق ميكّننا من املضي قدماً

  .واآلن أعطي الكلمة إىل ممثل الصني املوقر  
قيـل؛ وأرى     مـا  أنا اتفق مع كـل    : )تكلم بالصينية () الصني(كون  السيد وانغ     

فقد اقترح الرئيس إعـداد     . شأن كيفية املضي قُدماً هي مواقف متشاهبة      مواقف اجلميع ب   أن
وثيقة من وثائق املؤمتر؛ ونظراً إىل أن الفوارق يف الرأي بشأن كيفية حترير هذه الوثيقة فعـالً                 

من فعالية  اً  وأنا واثق جد  . لن تستغرق وقتاً طويالً   الصياغة  فإن استكمال   هي فوارق بسيطة،    
ىل ذلك، فإن الوفد الصيين مستعد علـى األقـل للمـشاركة بنـشاط يف       وإضافة إ . األمانة

  .، حىت وإن تطلّب األمر حضور اجتماعات مسائيةذات الصلةاملناقشات غري الرمسية 
  .إىل ممثل باكستان املوقراآلن أعطي الكلمة . شكراً: )تكلم باإلنكليزية(الرئيس   
آخذ الكلمة من قبل      مل يد الرئيس، الس: )تكلم باإلنكليزية () باكستان(السيد أكرم     

ويف هذه املرحلـة،    . كنت أرغب يف اإلدالء به سبقين إليه زميلي املوقر مندوب إيران            ما ألنّ
فـنحن  . قيل يف ضوء البيان الذي ألقيتموه قبل االختتام  ماأوّد فقط أن أركز من جديد على     

اقشات غري الرمسية، وستكون    عقد جلسة عامة قصرية ظهر اليوم، قبل أن نشرع يف املن          حنّبذ  
ومبجـرد أن   . العتمادهاعندئذ الوثيقة اليت وعدمت بتوزيعها علينا جاهزة لعرضها على املؤمتر           

فهمته مما قاله زميلنا مندوب إيران،   ماهذا. ذلك، ميكننا أن نبدأ يف اجللسة غري الرمسيةحيدث 
  .عامة يف حتقيقه بصفة ٢١  لترغب جمموعة ا  ماوأعتقد أن ذلك هو

  .أعطي الكلمة إىل ممثل مصر املوقر. شكراً: )تكلم باإلنكليزية(الرئيس   
ذكره   ماالسيد الرئيس، أود أن أكّرر حتديداً   : )تكلم باإلنكليزية () مصر(لسيد بدر   ا  

. أعتقد أن كل واحد منا يرغب يف مساعدة الرئيس        . ممثلو إيران والصني وباكستان املوقرون    
حنتاج   ماوكل.  فقط من حل؛ بل إننا يف الواقع على وشك التوصل إليهنقترب  ملوأعتقد أننا

إليه اآلن هو تقدمي الورقة، وعقد جلسة عامة قصرية، وكفالة اعتماد املؤمتر للورقة؛ مث ميكننا               
لشعور وانطالقاً من ا  . وعندئذ سنشعر مجيعاً بأن روح التعاون سادت إجنازنا       . أن منضي قُدماً  

يف التقدم بأعمالنا واحترام النظـام      نرغب    مجيعاً نا من الواضح أن   اعة، فإن السائد يف هذه الق   
نـدفع  وعليه، فإننا نرغب يف أن يساعد كل واحد منا اآلخر وأن            . الداخلي يف الوقت نفسه   

  .إىل األمام اليومأعمالنا 
مثلما ذكرت، سنسعى للتقدم بأعمالنا بأسرع      . شكراً: )تكلم باإلنكليزية (الرئيس    

  .واآلن أُعلن رفع هذه اجللسة.  ممكنةوترية
  .٤٠/١٢ُرفعت اجللسة الساعة 


