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  . ملؤمتر نزع السالح١١٨١أعلن افتتاح اجللسة العامة : )تكلم بالفرنسية( الرئيس  
 أن أودع الزمالء الذين تركوا املؤمتر خـالل         أود، لو مسحتم،  يف بداية هذه اجللسة،       
السفري بورتاليس من شيلي والسفري جارثون مـن كولومبيـا،          : بني الدورتني وهم   فترة ما 

خالل اجلزء األول من هذه اجللـسة       و. والسفري غي من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية      
العامة الرمسية، أتشرف بأن أقدم لكم، باسم مؤمتر نزع السالح وبامسي اخلـاص، ضـيفينا               
املوقرين هذا الصباح، ومها السيدة غومتولر، مساعدة وزيرة خارجيـة الواليـات املتحـدة              

  .األمريكية، والسفري أنتونوف من االحتاد الروسي
يفينا كانا املفاوضني الرئيسيني بـشأن املعاهـدة اجلديـدة          ومثلما تعلمون، فإن ض     

أبريل من هـذه    /اليت وقع عليها بلديهما يف نيسان     ) ستارت(لتخفيض األسلحة االستراتيجية    
وأود يف البداية هتنئتهما على هذا اإلجناز املهم يف جمال نزع الـسالح مث إعطائهمـا                . السنة

واسعة بشأن املعاهدة، وباإلجابة بعدها على أي أسئلة        الكلمة، مبا أهنما تكرما مبنحنا إحاطة       
  .إليكما الكلمة. تطرحها الوفود

  )تكلم باإلنكليزية(
ـ        سأعطي الكلمة يف البداية للسفري          اًأنتونوف من االحتاد الروسي، مبا أن هناك اتفاق
  .اًأيضعلى هذا 
ـ    ): تكلم بالروسية ) (االحتاد الروسي  (أنتونوفالسيد     ضرات حضرة الـرئيس، ح

الزمالء، إنه ملن دواعي سروري العظيم أن أكون معكم اليوم يف هذه القاعة اخلاصة مبـؤمتر                
لمؤمتر املكرس ل سيما وأنين قضيت أكثر من أربع سنوات ونصف يف العمل             ال نزع السالح، 

هنا يف املنـصة، ملخـاطبتكم زمالئـي        اً  أنين سأكون يف يوم من األيام جالس      اً  أختيل أبد  ومل
  .ين، من هذا اجلانباملوقر

فقد كان واضع . ألن السفري نازاركني استطاع أن يكون معنا اليوم       اً  وإنين سعيد جد    
أسس املعاهدة السابقة واملفاوض الرئيسي بشأهنا، وهي املعاهدة الـيت اسـتخدمناها حنـن              

إذ أخذنا عـدة عناصـر مـن املعاهـدة          : وزمالؤنا األمريكيون كأساس للمعاهدة اجلديدة    
نازاركني وأن  وهلذا أود أن أرحب بالسفري      .  اليت كانت معاهدة فريدة من نوعها      - ةالسابق

  . وأظن أن روز سوف تفعل الشيء نفسه- أمتىن له كل التوفيق
دون أن أعرب باألخص عن عرفاين جلميع الزمالء        اً  وال ميكنين أن أبدأ حديثي طبع       

وإننا . النتائج اليت كنا يف حاجة إليهاالذين عملنا معهم يف نيويورك ملدة شهر كامل للخروج ب
 سنوات، اعتمد مؤمتر األطراف يف معاهدة عـدم انتـشار           ١٠سعداء ألنه بعد انقطاع دام      

مؤمتر استعراض معاهـدة عـدم انتـشار     (٢٠١٠األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام  
جملتمع الدويل يف جمـال    وثيقة ختامية حتدد اخلطوات اليت ينبغي أن يتخذها ا        ) األسلحة النووية 

.  واالستخدامات الـسلمية للطاقـة النوويـة       النووينتشار  النزع األسلحة النووية وعدم ا    
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 ألن  -هـي األخـرى      وعلى اقتناع بأن زميليت روز غومتولر جد سعيدة          - جد سعيد  وإنين
به اً املؤمتر االستعراضي وافق على االتفاق الروسي األمريكي بشأن نزع السالح النووي مرّحب          

  .يف وثيقته اخلتامية
القـصرية الـيت    اإلعالمية  مسحتم يل، الرجوع إىل موضوع اإلحاطة       لو  وأود اآلن،     

  .سنقدمها لكم اليوم أنا وزميليت السيدة غومتولر
ع رئيس االحتاد الروسي، دميتري آناتوليفيتش ميدفيديف، ورئيس الواليـات      لقد وقّ   

، يف براغ، على معاهـدة بـني        ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٨املتحدة األمريكية، باراك أوباما، يف      
. واصلة خفض األسلحة اهلجومية االستراتيجية واحلد منـها       ملبلديهما بشأن التدابري الالزمة     

لسنة من املفاوضات املكثفة اليت تشرفت خالهلـا بقيـادة        اً  وكان هذا احلدث التارخيي تتوجي    
الفريق املفـاوض   ،  غومتولر اخلارجية، روز الوفد الروسي، بينما قادت زميليت مساعدة وزيرة        

وأود أن انتهز هذه الفرصة ألعرب لك، روز، مرة أخرى عن شكري على صربك           . األمريكي
وهنجك البناء وعلى مستوى املهنية العايل للغاية الذي أبديتيه أنت وفريقك طوال هذا املسار              

  .بهرة يف فترة قصريةهذه النتيجة املاً ولوال هذه اخلصال، ملا حققنا أبد. الطويل
 كامالًاً  بل إن إعدادها استند استناد    . ومل ُتكتب املعاهدة اجلديدة على صفحة بيضاء        

 ١٩٩١وقد كان ملعاهدة سـنة      . ستارت  سنة من اخلربة املكتسبة من تنفيذ معاهدة       ١٥إىل  
وكانـت  . يف ضمان السلم واالستقرار االستراتيجي واألمن على الصعيد العاملي        اً  تارخيياً  دور

من الثقة واالنفتاح والقدرة على التنبؤ يف سياق خفـض          اً  مبثابة أساس خللق جو جديد نوعي     
  .األسلحة اهلجومية االستراتيجية، وهو جو يتجلى اليوم يف املعاهدة اجلديدة

وإىل جانب االحتاد الروسي والواليات املتحدة األمريكية، كانت أوكرانيا وبيالروس          
، اليت مل يكن ليكتمل دورها التـارخيي        األصلية  ستارت معاهدة يف   أيضاً اً أطراف كازاخستانو

وأدى االختيار املـسؤول    . لوال اجلهود اجلبارة اليت بذلتها مينسك وأستانا وكييف لتنفيذها        
بشكل متفق عليه األسلحة    هذه الدول   بأن تزيل   القاضي   كازاخستانألوكرانيا وبيالروس و  

معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية كـدول غـري حـائزة      ىل  النووية من أراضيها وتنضم إ    
  .اًاالستقرار االستراتيجي عموملألسلحة النووية، إىل تعزيز أمنها وإىل أثر إجيايب على 

، كانت مرتبطة بتلـك      ستارت القدمية  معاهدة عديدة من    جوانبوبالطبع تطلبت     
اً أساسـي اً  الواليات املتحدة، استعراض  احلقبة والعالقة املختلفة اليت كانت قائمة بني روسيا و        

، وبـأي   بكل ما له قيمة   وقد حاولنا االحتفاظ    . بد من تكييفها مع الواقع املعاصر       ال وكان
علـى  اً  أشرف الرئيس ميدفيديف شخصي   قد  و. بالفعل يف املعاهدة السابقة   اً  شيء كان ناجع  

 املتعلقة بـأكثر القـضايا      يف القرارات اً  وتكراراً  تقدم املفاوضات وشارك بشكل مباشر مرار     
وقد كانا على   . سيما خالل اجتماعاته املنتظمة وحمادثاته اهلاتفية مع الرئيس أوباما          ال اً،تعقيد

  . مرة إمجاال١٥ًاتصال حوايل 
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ملعاهدة اجلديدة هو أمن األطراف املتكافئ وغري القابـل         يف ا وأحد املبادئ األساسية      
وتنص املعاهدة على أن خيفض كل      . سس دقيقة للمساواة  وتقوم بنية املعاهدة على أ    . للتجزئة

تتجاوز األعداد اإلمجالية لألسلحة      ال حبيثطرف أسلحته اهلجومية االستراتيجية وحيد منها       
 قذيفة تسيارية عابرة    ٧٠٠ بعد مرور سبع سنوات على دخول املعاهدة حيز النفاذ وفيما بعد          

اً  رأس ١ ٥٥٠ وقاذفة للقنابل الثقيلة، و    اصات من الغو  تطلقمنتشرة وقذيفة تسيارية     للقارات
 تطلـق  منصة إلطالق قذائف تسيارية عابرة للقارات وقذائف تسيارية ٨٠٠ واً،منتشراً  حربي

 وحيدد هذا املستوى عدد منصات    .من الغواصات، وقاذفة للقنابل الثقيلة منتشرة وغري منتشرة       
لقنابل الثقيلة ضمن اإلطار القـانوين      اإلطالق املنتشرة وغري املنتشرة وكذلك عدد قاذفات ا       

وبفضل هذا سيصبح من املمكن احلد من احتمال حدوث ما يـسمى االنتـشار              . للمعاهدة
 أي إمكانية ارتفاع سريع يف عدد الرؤوس احلربية النووية املنتشرة           - املباغت لدى األطراف  

حة النوويـة   من أجل القضاء علـى األسـل      اً  إضافياً   وسيخلق حافز  - يف حاالت األزمات  
  .االستراتيجية اليت يراد خفضها، أو من أجل حتويل هذه األسلحة

واتفق الطرفان على خفض العدد اإلمجايل للرؤوس احلربية بثلث واحد ومـستوى              
، وأود أن أذكركم بأنه مبوجب معاهدة سـتارت       . الناقالت االستراتيجية بأكثر من النصف    

ومنذ البداية، . أية قيود على ناقالت األسلحةرأس حريب، ومل تكن هناك       ١ ٦٠٠كان هناك   
أوضح رئيس االحتاد الروسي ورئيس الواليات املتحدة أن موضوع املعاهدة اجلديدة سيكون            

  .هو األسلحة اهلجومية االستراتيجية
يف اً  وأود أن أشري إىل أن أنظمة الدفاع املضاد للقذائف موضوع يناقشه بلدانا حالي              

، فإن املعاهدة تتطرق إىل الصلة بني القوى النوويـة االسـتراتيجية            ورغم هذا  .إطار خمتلف 
 واألمهية املتنامية هلذه العالقة يف عملية خفض األسلحة         لقذائف املضادة للقذائف التسيارية   وا

ويقوم موقفنا على أساس واحد فقط وهو أن األسـلحة اهلجوميـة            . اهلجومية االستراتيجية 
  .وى ميكن معه لكل طرف ضمان أمنه اخلاصاالستراتيجية ستخفَّض إىل مست

ُسحبت  املستخدمة واليت - ويغطي نطاق املعاهدة مجيع األنظمة االستراتيجية القائمة        
ومن . قوى نووية استراتيجية يف نسق غري نووي ُيحتمل إنتاجها         إىل جانب أي     - من اخلدمة 

ة لنقل األسلحة التقليديـة مـن   احملتمل رصد الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة النووية احملول 
وستدخل القذائف التسيارية العابرة    . أجل ضمان أهنا مل تعد قادرة على نقل األسلحة النووية         

 اجملهزة برؤوس حربية تقليدية، أي غري       من الغواصات اليت تطلق   للقارات والقذائف التسيارية    
  . ية وناقالهتانووية، يف إطار احلد الذي تقترحه املعاهدة بشأن الرؤوس احلرب

ولـضمان  . للتحقق مكيفة مع احلقائق احلديثة    فعالة  وتنص املعاهدة على اعتماد آلية        
 يـشبه   - لكل سالح نووي استراتيجي معرِّف فريد خاص به       يسند  التحقق على حنو فعال،     

تعقب القذائف أو قاذفـات     تتيح  املعرِّفات  هذه  و. لوحة السيارة املكونة من حروف وأرقام     
  .أو حتويلهاالتخلص منها  الثقيلة طوال دورة عمرها الكاملة، منذ إنتاجها حىت القنابل
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يقضي أي قيد من القيود الواردة يف املعاهدة          ال وعلى عكس معاهدة ستارت السابقة،      
مع هذا، مـن املخطـط تبـادل        و. اجلديدة باستخدام بيانات القياس عن بعد ألغراض الرصد       

د معني من منصات إطالق قذائف تسيارية عـابرة للقـارات           لقياس عن بعد بشأن عد    ا بيانات
  .من الغواصات، وذلك من أجل تعزيز بناء الثقة وزيادة الشفافيةتطلق وقذائف تسيارية 

  .الوطنية لألطرافاألقاليم وحتظر املعاهدة وضع أسلحة هجومية استراتيجية خارج   
نائية، لكي تنـاقش وتعـاجل      هيئة خاصة، وهي اللجنة االستشارية الث     اً  وتشكَّل حالي   

  .القضايا اليت قد تنشأ أثناء تنفيذ املعاهدة
ويتكون االتفاق يف جممله من املعاهدة نفسها، والربوتوكول مع البيانات املتفق عليها              

واملعاهـدة وثيقـة    .  صـفحة  ٣٠٠حوايل  قع يف   وي. واألحادية الطرف، واملرفقات التقنية   
بالنـسبة  اً  وميثل إبرامهـا فـوز    . ل لدى مجيع األطراف   تتسم بتوازن للمصاحل مقبو    متكافئة

 اعتقاداً جازماً ونعتقد  . للعالقات االستراتيجية الثنائية ولالستقرار واألمن الدوليني بصفة عامة       
 وتوسـيع   نظام عدم انتشار األسلحة النوويـة     بأن التوقيع على املعاهدة سيساعد على تعزيز        
  .ل جعلها باألخص عملية متعددة األطرافنطاق عملية نزع السالح النووي، من خال

وأود اآلن أن أطلب من زميليت املوقرة، الـسيدة روز غومتـولر، اإلدالء بـبعض                 
اإلضافات بشأن جوهر املعاهدة ورمبا تقدمي مزيد من التفاصيل بشأن أي مواضـيع تـرى               

  .ضرورة تسليط الضوء عليها
 لك،  شكراً: )تكلمت باإلنكليزية ( )ةالواليات املتحدة األمريكي   (السيدة روز غومتولر    

اً  مـسبق   أنتونـوف  وقد حتدث السفري  . وإذا مسحتم يل، أود االنتقال إىل عرض الشرحية التالية        
عنها، لكن ميكنكم التأمل فيها يف الوقت الذي أبدأ فيه تقدمي تعليقايت، وأشكركم جزيل الشكر              

ود أن أعرب عن شكري للـرئيس       وأ. على هذه الفرصة اليت أتيحت يل اليوم للتحدث إليكم        
 على منحي فرصة إلقاء الكلمة أمامكم والتحدث عن مفاوضـاتنا           أيضاًولألمني العام للمؤمتر    

  ).معاهدة ستارت(الناجحة بشأن املعاهدة اجلديدة لتخفيض األسلحة االستراتيجية 
يف أمام هذه اهليئـة     ألقى كلمة   وأتذكر أنه منذ سنة بالتحديد كنت يف هذه القاعة            

 سنوات قد مرت يف     ١٠وإنين أشعر، وأنا أجلس يف هذه القاعة اجلميلة، وكأن          . جلسة عامة 
 ومليئـة   كثيفة النشاط الواقع منذ آخر مرة كنت فيها هنا، ومع هذا فقد كانت السنة سنة              

  .ومثمرة للغاية
رستها وإن الركيزة اليت أ   .  أن أعرب عن شكري وامتناين للسفري نازاكني       أيضاًوأود    

ركيزة جد مهمة، من الناحية املفاهيمية، ومن الناحية املعنوية إىل حد مـا،             عاهدة ستارت   م
وقـد عملـت   . بالنسبة للعمل الذي كنا ننجزه أثناء التفاوض على معاهدة ستارت اجلديدة          

مع نظريه السفري لينتون بروكس، خالل التحـضري للمفاوضـات يف   اً  بشكل وثيق جد   أيضاً
  .ك عن شكري وتقديري ملا قدمته من مسامهةوإين أعرب ل. واشنطن
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 وجيب أن أقول إين، بعد ساعات عديدة قضيتها هنا على مائدة التفاوض مع السفري               
. أنتونوف وزمالئه الروس، أشعر أن فرصة كبرية قد حانت للحديث لكم عن نتائج عملنـا              

ى صربه وما أبداه مـن       إننا ممتنون بالقدر نفسه لوفد االحتاد الروسي عل        أيضاًوميكنين القول   
شـرعنا  يذكر أننا . قضيناها الستكمال املفاوضاتاً  شهر١٢خالل اً إرادة تامة للعمل جاهد 

النقاط على احلـروف    آخر   يف روما، وُوضعت     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤يف املفاوضات يف    
. ، على مقربة من هنا يف بعثة الواليـات املتحـدة يف جنيـف             ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٤ يف

  .بالتماماً  شهر١٢ التفاوض بشأن املعاهدةاستغرق  ايلوبالت
مارس، قدمت الواليات املتحدة األمريكية ملف التصديق علـى         /ويف منتصف آذار    

عليه، وأعلم أن   على سبيل املشورة واملوافقة     املعاهدة إىل جملس الشيوخ يف الواليات املتحدة        
اص بالتصديق على املعاهدة إىل جملـس       االحتاد الروسي قد قدم يف األسبوع املاضي ملفه اخل        

  .لجمعية االحتاديةالتابع لالدوما يف جملس االحتاد 
بل إهنا تتعلق بـاجملتمع     . دون سوامها ختص واشنطن وموسكو      ال لكن هذه املعاهدة    

ومثلما تعلمون، فإن الواليات املتحدة وروسيا      . العاملي بكامله، وهذا هو ما جيمعنا هنا اليوم       
 يف املائة من الترسانات النووية يف العامل، ونتفهم أن العامل ينظـر             ٩٠أكثر من   تتحكمان يف   

  .تأمني املواد النووية يف العامل ومنع انتشار األسلحة النووية رّوادلنكون إلينا 
وتوضح البيانات املتعلقة مبخزونات األسلحة النووية اليت أصدرهتا الواليات املتحدة            
، إىل أي حد خفّض البلد عدد       عاهدة ستارت اجلديدة  صلة مباشرة مب   وإن مل تكن هلا      اً،مؤخر

 يف  ٣١ ٢٥٥الرؤوس احلربية النووية يف خمزونه، حيث اخنفض من عدد أقـصى يتمثـل يف               
  .٢٠٠٩سبتمرب /يف أيلول ٥ ١١٣ إىل ١٩٦٧ سنة

وإن زيادة الشفافية بشأن املخزونات النووية العاملية أمر مهم بالنسبة جلهود عـدم               
عمليات اخلفض بعد التصديق على معاهدة ستارت اجلديدة ودخوهلا حيز          نتشار وملواصلة   اال

 وتفسح املعاهدة اجلديدة اجملال إلشراك قوى نووية أخرى يف حتقيق أهداف معاهـدة            . النفاذ
  .عدم انتشار األسلحة النووية وزيادة فرص تعزيز االستقرار االستراتيجي

للعملية التدرجيية  اً  جديداً  زمختعطي  ة، فإننا نرى أهنا     ومثلما نقول يف ديباجة املعاهد      
لتصبح  املتعلقة خبفض األسلحة النووية واحلد منها من أجل توسيع نطاق هذه العملية مستقبالً       

 إىل إدراج األسلحة غري االستراتيجية وغري املنتشرة يف         أيضاًوسنسعى  . متعدد األطراف اً  هنج
أن هذه اخلطوات أن تفتح بالفعل حقبة جديـدة ملراقبـة     ومن ش . عمليات اخلفض املستقبلية  

  .األسلحة النووية
وأود أن أتابع عرض السفري أنتونوف من خالل تناول الطريقة اليت تأخذنا هبا هـذه            

ومعاهدة ختفـيض األسـلحة اهلجوميـة       معاهدة ستارت   املعاهدة إىل أبعد مما كنا عليه مع        
ـ   ن عملنا   غي أن أشري يف البداية إىل أ      لكن ينب ). معاهدة موسكو (االستراتيجية   ذه املّتـصل هب
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 وموسكو فقـط،   ستارتمعاهدتااملعاهدة قد بدأ باالستناد إىل الركيزة القوية اليت مل تضعها          
معاهدة عـدم انتـشار األسـلحة       و  معاهدة القوى النووية املتوسطة املدى     أيضاًبل وضعتها   
ت السنوات العديدة من جتربتنا املـشتركة يف        وقد كان .  والنظام املصاحب هلا   اً،النووية، طبع 

تنفيذ هذه املعاهدات مبثابة مبدأ توجيهي خالل مفاوضاتنا بشأن هذه املعاهـدة اجلديـدة،              
سـيما    الوتشارك يف الواقع بلدان عديدة ممثلة يف هذه القاعة يف تنفيذ مجيع هذه املعاهدات،        

  .معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
 التشديد على الدور اخلـاص الـذي اضـطلعت بـه أوكرانيـا              ضاًأيلكنين أود     

ـ     . معاهدة ستارت  وبيالروس يف تنفيذ     كازاخستانو وقـد مت    اً،فقد كان هذا الدور حيوي
 ليس فقط بالنسبة لتقـدم      اًحيويدوراً  باعتباره   معاهدة ستارت اجلديدة  به يف ديباجة     قراراإل

   .اًسلحة النووية عموم بالنسبة خلفض األأيضاًاالنتشار بل  نظام عدم
معاهدة ستارت اجلديدة ومعاهـدة موسـكو       وأود اآلن إجراء بعض املقارنات بني         

  .ومعاهدة ستارت نفسها
للقوى النووية اخلاصة بالواليات املتحـدة وروسـيا        اً  إن املعاهدة اجلديدة تضع حدود      

إلشـارة إىل أن كـل      وجتدر ا . بكثري من املستويات احملددة يف معاهديت ستارت وموسكو        أدىن
وبينما تقوم معاهدة ستارت باألساس علـى قواعـد اإلسـناد           . معاهدة تتطرق إىل أمر خمتلف    

يف معاهدة ستارت اجلديدة إىل حساب      سعينا  حبساب الرؤوس احلربية وناقالت األسلحة،       املتعلقة
  .قالت بالفعلاألسلحة اهلجومية االستراتيجية بناء على عدد الرؤوس احلربية اليت حتملها النا

. نوويـة القدرة  الويتعلق االستثناء الوحيد هلذه القاعدة بقاذفات القنابل الثقيلة ذات            
 من حساب قاذفات القنابل الثقيلة هذه على أهنا خالية من الرؤوس احلربية إلظهار أهنا               فبدالً
لكـل  حتمل عادة أية أسلحة نووية، اتفق الطرفان على قاعدة إلسناد رأس حريب واحـد                ال

  .قاذفة قنابل ثقيلة ذات قدرة نووية
 رأس لكـل    ١ ٥٥٠وستحد املعاهدة اجلديدة نشر الرؤوس احلربية االستراتيجية يف           

 رأس حريب، ٢ ٢٠٠ يف املائة من احلد األقصى البالغ ٣٠أقل بنسبة اً طرف، وهو ما ميثل حد 
قذيفة  ٧٠٠يتمثل يف   اً   حد أيضاًوتتضمن املعاهدة اجلديدة    . الذي تسمح به معاهدة موسكو    

منتشرة وقاذفات قنابـل    بحر  من ال تطلق  وقذيفة تسيارية    منتشرة تسيارية عابرة للقارات غري   
 يف املائة عن احلد الوارد يف معاهـدة         ٥٠ويقل هذا احلد بأكثر من      . ثقيلة ذات قدرة نووية   

ـ    .  ناقلة استراتيجية منتشرة   ١ ٦٠٠ والبالغ   ١٩٩١ستارت لسنة    يكون وإىل جانب هذا، س
منصات املنتشرة وغري املنتشرة إلطالق القذائف التسيارية       هناك حد منفصل للعدد اإلمجايل لل     

من الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة، يتمثل      اليت تطلق   العابرة للقارات والقذائف التسيارية     
  . منصة٨٠٠يف 
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يدة وأود  نظام التحقق يف إطار معاهدة ستارت اجلد      بالسفري أنتونوف   أخربكم  وقد    
للتحقق من التقيد مبا تنص عليه      اً  فمعاهدة ستارت تتضمن نظام   . يف املقارنة اً  اآلن املضي قدم  

ـ اً   نوع ١٢وتشمل تدابري هذا النظام     . من التزامات وحمظورات عديدة ومتنوعة     مـن  اً  خمتلف
ة وتبـادل   ، وتبادل البيانات، واإلشعارات املنتظمة، والتدابري التعاوني      يعمليات التفتيش املوقع  

معلومات القياس عن بعد الذي اشترطته معاهدة ستارت للتحقق من مواصـفات القـذائف          
  .بااللتزامات والشروط اليت تنص عليها املعاهدةاً التقنية املتصلة حتديد

 يف املقابـل    تعتمـد وال تتضمن معاهدة موسكو أي نظام للتحقق خاص هبا، لكنها             
ة ستارت لتقدمي فكرة معمقة عن القوى االسـتراتيجية         نظام التحقق الذي تتضمنه معاهد     على

اآلن يف  اً   يف رأينـا، املـضي قـدم       اً،وهذا أحد األسباب اليت جتعل من املهم جد       . لكل طرف 
معاهدة موسـكو سـارية،     تظلّ  و. التصديق على معاهدة ستارت اجلديدة ودخوهلا حيز النفاذ       

يعد هناك   ، مل ٢٠٠٩ديسمرب  /ن األول  كانو ٤ يف    قد انتهى  سريان معاهدة ستارت  مبا أن   لكن  
ويوجد بالطبع نظام   . أي نظام للتحقق سارٍ ومتفق عليه بني الواليات املتحدة واالحتاد الروسي          

للتحقق اُتفق عليه يف سياق املعاهدة اجلديدة، ويشمل عمليات التفتيش املـوقعي،            حقيقي فعالً   
، واإلشـعارات املنتظمـة وحتـديث       ومواصلة تبادل البيانات بشأن أنظمة األسلحة ومرافقها      

التـسيارية  يتعلق بتخصيص معرِّف حريف رقمي فريد لكل قذيفة من القذائف  اً  البيانات، وشرط 
  . ولكل قاذفة للقنابل الثقيلة من الغواصاتاليت تطلقالعابرة للقارات والقذائف التسيارية 

املنصوص عليه يف   وأود أن أوضح أن هناك بعض االبتكارات املهمة يف نظام التحقق              
القذائف فمعاهدة ستارت تنص على تطبيق املعرِّفات الفريدة على         . معاهدة ستارت اجلديدة  

التسيارية العابرة للقارات املتنقلة، لكن يف إطار املعاهدة اجلديدة سُتطبق املعرفات الفريدة على   
 مـن   لـيت تطلـق   االتسيارية العابرة للقارات والقذائف التـسيارية       قذيفة من القذائف    كل  

 أيـضاً ولزيادة االنفتاح والشفافية، ستقوم األطـراف       .  وكل قاذفة للقنابل الثقيلة    الغواصات
بتبادل معلومات القياس عن بعد كل سنة بشأن ما يصل إىل مخس منصات إلطالق القذائف               

، حـسب اختيـار      من الغواصات  اليت تطلق التسيارية العابرة للقارات أو القذائف التسيارية       
  .طرف الذي جيري عمليات اإلطالقال

 احلديث باختصار عن الروح اليت سادت هذه املفاوضات، والـيت ميكـن             أيضاًوأود    
وبفـضل هـذه الـروح كانـت        . وصفها على أفضل حنو بأهنا كانت روح احترام متبادل        

  .ملجمال يف العمل إال للع  المهنية ومثمرة؛ ومثلما حيب السفري أنتونوف أن يقول، اجتماعاتنا
وإن . ويف رأيي، ليس من قبيل الصدفة أننا استطعنا استكمال هذه املعاهدة بـسرعة              

 عهد  - معاهدة ستارت اجلديدة تربز عزم حكومتينا على بدء عهد جديد يف عالقاتنا األمنية            
األمن الدويل على حتسني   معاهدة ستارت اجلديدة     وستساعد. من االنفتاح والتعاون العظيمني   

القوى النووية االستراتيجية األمريكية والروسية واحلد منها، وتعزيز األمـن      عن طريق خفض    
االستراتيجي من خالل ضمان الشفافية والقدرة على التنبؤ بالقوى النوويـة االسـتراتيجية             
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وطاملا أن هناك   . األمريكية والروسية والتقدم يف إحراز أهدافنا املشتركة املتعلقة بعدم االنتشار         
بترسانة حصينة وآمنة فعالة من أجل ردع       حتتفظ لنفسها   الواليات املتحدة   فإن   أسلحة نووية، 

لكننا مع هذه املعاهدة اجلديدة، نفسح اجملال أكثـر         . أي خصم وضمان الدفاع عن حلفائنا     
  . فأكثر لتخفيض األسلحة

وإن معاهدة ستارت اجلديدة استمرار لقصة بدأت عندما أوشكت احلرب البـاردة              
املتمثل يف حـرب    الذي يشل القدرة و   بضرورة القضاء على التهديد     وهي تسلم    على هنايتها 

  .من خالل ختفيض األسلحة النووية والقضاء عليها يف هناية املطافوذلك نووية 
وأود أن أختتم بكلمات الرئيس باراك أوباما، الذي وصف املعاهدة، بعد توقيعه عليها،               

" ي وعدم االنتشار وبالنسبة للعالقات األمريكية الروسـية       منعطف مهم بالنسبة لألمن النوو    "بأهنا  
  ".وضع جمز للجميع"ل بساطة بأهنا  الذي وصفها بكدميتري ميدفيديفوبكلمات الرئيس 

وأرى أن هذه املعاهدة اجلديدة وضع جمز ليس فقط للواليات املتحـدة واالحتـاد                
 للمجتمـع  أيضاًوهي وضع جمز . ة لكل بلد من البلدان املمثلة يف هذه القاع        أيضاًالروسي بل   
  .العاملي قاطبة

على العرض الذي قدمتماه وكـذلك        لكما أوالً اً  شكر: )تكلم بالفرنسية ( الرئيس  
  .على اقتراح االجتماع مع الوفود

  ) احلديث باإلنكليزيةالرئيسواصل (
وأعطـي الكلمـة ملمثـل    . وسأفسح اجملال اآلن لطرح األسئلة واإلدالء بالتعليقات   

  .املوقر انياأمل
تقدم بالـشكر   سيدي الرئيس، أود أن أ    : )تكلم باإلنكليزية ( )أملانيا (السيد هوفمان   
  .هذين العرضني الغنيني باملعلوماتليقدما إىل جنيف حتملهما مشقة اجمليء نا على إىل ضيفي
وقبل كـل     بإبرام معاهدة ستارت اجلديدة، وذلك أوالً     ترحيباً حاراً   وترحب أملانيا     

. كانت فيه تراوح مكاهنامن جديد، بعد عقد يف مسارها مراقبة األسلحة النووية وضع لشيء 
 فقد متكنتم من االنتهاء من .اًمتاماً أن التوقيت كان مناسب   : حبقيقة وهي شادة  وال بّد يل من اإل    

انعقاد مؤمتر استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية يف نيويورك،          عملكم مباشرة قبل    
 واعتقد أن للمناخ اإلجيايب الذي ساد املؤمتر االستعراضي         .كان له تأثريه قطعاً    أن هذا    وأرى
 باألجواء اليت كانت إجيابية، ولقد سامهتم دون شك مسامهة كبرية يف هذا، مثلما              أيضاًصلة  

وال بـد يل أن  . سامهتم يف الوثيقة اخلتامية اليت تكتسي بالطبع أمهية أكرب من أمهية األجـواء     
ول إين أرى أن جناحكم يف إبرام هذه املعاهدة يف غضون سنة واحدة أمر يستحق التنويـه،        أق

ويعطينا هـذا   . ففي املاضي كان إبرام معاهدة من هذا النوع يستغرق مثاين أو تسع سنوات            
ومبا أنكم استطعتم إجناز هذا يف سنة واحدة، فيمكننا بالطبع أن نأمل أنكم             . يف املستقبل   أمالً

ون إجناز املزيد يف املستقبل عندما حيني الوقت املناسب، لكي نقترب أكثر من ذي              ستستطيع
  . للتو يف نيويوركاحتفينا به وهو هدف - قبل من عامل خال من األسلحة النووية
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غايتها تناول  مؤمتر استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية         وثيقة   واآلن، فإن   
بشأن احلد من األسـلحة        إطار اجلهود اليت سُتبذل مستقبالً     مجيع أنواع األسلحة النووية يف    

هبذا اهلدف، ألسباب منها أن احلكومة األملانية، كما تعلمـون،          اً  ونزعها، وحنن نرحب كثري   
 مبعاجلة موضوع األسلحة النووية التكتيكية، وسنساهم بالتأكيد يف حتقيق          اً خاص هتتم اهتماماً 
ن مساعدة الوزيرة، السيدة غومتـولر، تطرقـت هلـذا           أ ،تقديرال ، مع ومسعت. هذا اهلدف 

  . املوضوع يف عرضها
بشأن معاهدة  بسؤال  ،  غومتولر مساعدة الوزيرة  ، أن أتوجه إليك سّيديت    أيضاًوأود    

. فيما خيص عمليات التخفيض املقبلـة       ستارت اجلديدة، لكي نعرف ما ميكن فعله مستقبالً       
لرؤوس احلربية وأنظمة النقل اليت ستدمروهنا بالفعـل  بشأن عدد ااً وهل ميكنك أن تعطينا بيان   

أطرح هذا السؤال ألن النقطة املرجعية يف مجيع هذه العروض هي           دود اجلديدة؟   كنتيجة للح 
كانـت  مما إذا   اً  متاماً   أو معاهدة موسكو، لكنين لست متأكد      اً،معاهدة ستارت األوىل دائم   

 وأفترض أن   اً،جداً  الفعلية، وسأكون مهتم  احلدود اليت وضعت حينها تتماشى مع املخزونات        
اآلخرين سيشاطرونين االهتمام، مبعرفة نوع األثر املادي الذي سيكون للقيود اجلديدة علـى             

  .التدمري الفعلي مقارنة مع املخزونات احلالية
وأعطي الكلمة ملمثـل إندونيـسيا      . لك  جزيالًاً  شكر: )تكلم باإلنكليزية ( الرئيس  

  .املوقر
 مسيدي الرئيس، أود أن أشـكرك     : )تكلم باإلنكليزية ( )إندونيسيا(ريكايا  السيد ب   

 إىل عقد هذا االجتماع ليقدم خالله املفاوضان املرموقان         موقبل كل شيء، على دعوتك      أوالً
  .باملعلوماتاً من الواليات املتحدة وروسيا اإلحاطة الغنية جد

 ستارت اجلديدة، على الـرغم       بالتوقيع على معاهدة   أيضاًوباسم إندونيسيا، نرحب      
. من التخفيض الـذي حـدث   للرؤوس احلربية النووية أكرب    حيدث ختفيض من أننا ننتظر أن     

  .ونعتقد أن هذه خطوة من أهم اخلطوات اليت يتعني اختاذها
هل توقعتم املرحلة األصعب، عندما حيني : وأوهلما هو. ولدي سؤاالن يف هذا الصدد  

؟ والسؤال  أو عن هذا الضرب من املتابعة      عن الرصد أو الشفافية      وقت التنفيذ، بصرف النظر   
سياق اجلهود الرامية إىل إقامة عامل خال       يف  معاهدة ستارت اجلديدة    تندرج  كيف  : الثاين هو 

  من األسلحة النووية؟
 جزيالًاً  شكر: )تكلمت باإلنكليزية ( )الواليات املتحدة األمريكية   (السيدة غومتولر   

لـشيء مـن    وسأحاول تقدمي جواب أويل وأن أمهد الطريق رمبا         . سؤالنيلك على هذين ال   
  .زميلي السفري أنتونوفالتوسع من طرف 

وأود يف الواقع أن أبدأ بالسؤال املمتاز الذي طرحه ممثل إندونيسيا بـشأن موقـع                 
مسار عامل خال من األسلحة النووية وحنو نزع تام لألسلحة النووية ألن ت على معاهدة ستار
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ـ              ه اً ذا سيسمح يل بتناول سؤال السفري األملاين بشأن القضاء على األسلحة وتـدمريها فعلي
  .يف آن واحداً وهكذا سأعاجل السؤالني مع. مبوجب هذه املعاهدة

 معاهدة ستارت اجلديدة منذ بدايتها كمعاهدة انتقالية أو كجسر بـني            ربتلقد اعتُ   
، ٢٠٠٩ سرياهنا ستنتهي مـع هنايـة سـنة          أن فترة اً  معاهدة ستارت، اليت كنا نعرف مجيع     

 أشاروهلذا،  . لالجتاه حنو عامل خال من األسلحة النووية      اً  ومفاوضات التخفيض األكثر عمق   
جد واضحة إىل معاهدة    إشارة  ،  ٢٠٠٩أبريل  /الرئيس أوباما، عند حديثه يف براغ يف نيسان       

 كجسر  -  التفاوض نفسها  ، مثلما كنا نسميها خالل عملية     "املتابعة" أو   - ستارت اجلديدة 
 أرى أهنا ستضع خط أساس جد ثابـت         اً،، ويف هذا السياق حتديد    عليهو. أو معاهدة انتقالية  

 أيضاًلكنها ستتيح   . وسأعود إىل هذه النقطة بعد قليل     . من أجل مزيد من عمليات التخفيض     
 التنبؤ مالزمة   القدرة على التنبؤ مبا حنتاج إليه من أجل بلوغ مستوى أدىن، وهذه القدرة على             

وبالتـايل، فـإن    . لنظام التحقق الذي سينشأ مبوجب هذه املعاهدة مبجرد دخوهلا حيز النفاذ          
القدرة على التنبؤ والثقة املتبادلة عامالن ضروريان بالطبع الستمرار عمليـات التخفـيض              

  .واالنتقال إىل مستوى أدىن
أكرب بكثري من املهام املليئة     اً  قدروبينما نتحرك يف هذا االجتاه، فإننا نأخذ على عاتقنا            

وقد سأل سفري أملانيا عن عدد الرؤوس احلربية        . بالتحديات يف جمال خفض األسلحة النووية     
وإن هذه املعاهدة، شأهنا شأن معاهدات     . وناقالت األسلحة اليت ستدمر مبوجب هذه املعاهدة      

تدعو   ال،١٩٧٢تراتيجية لعام خفض األسلحة يف املاضي، بدأً مبعاهدة احلد من األسلحة االس
واألنظمة اليت يتعني القضاء عليهـا هـي نـاقالت          . على الرؤوس احلربية  اً  إىل القضاء فعلي  

من الغواصـات،   اليت تطلق   قذائف التسيارية العابرة للقارات والقذائف التسيارية       ال: األسلحة
قابلة للرؤية بالوسائل اً موذلك ألن هذه األنظمة هي األنظمة اليت كانت دائ. وقاذفات القنابل

وسـتنطوي  . التحقق من القضاء عليهـا    اً  كما يسهل رصدها ويسهل نسبي    . التقنية الوطنية 
املراحل املقبلة من ختفيض األسلحة النووية على مهمة للتحقق مليئة بتحـديات وتعقيـدات              

يف اجتـاه    وهذا هو ما يعطي أمهية كبرية لدعوات الرئيس أوباما إىل التحرك             - أعظم بكثري 
. الـيت مل تنـشر    القضاء على األسلحة يف املعاهدات املقبلة وختفيض الرؤوس احلربية النووية           

الرؤوس احلربية اليت ُتزال من ناقالت األسلحة النووية مبوجب هذه املعاهـدة            ستحتل  وهلذا،  
كن هذا  ل. وسُيخزن الكثري منها يف العديد من احلاالت      . للتدمري مهيأمكاهنا يف طابور ما هو      

  .من نظام املعاهدة العام املتفق عليه، ولن يشمل الرصد والتحقق هذه العمليةاً ليس جزء
ه املعاهدة، هناك فئتـان   وفيما خيص ناقالت األسلحة اليت يتعني تدمريها مبوجب هذ          
خالل التفـاوض بـشأن     " األنظمة الشبحية "الفئة العامة األوىل هي ما أطلقنا عليه        . عامتان
اً  وقد توقف نشر هذه األنظمة مبوجب معاهدة ستارت ومعاهدة موسكو، ونظـر            .املعاهدة

.  هذه األنظمـة يف الواقـع      ن الواجب تدمري  ن مل يكن م   لألسلوب الذي صيغت به املعاهدتا    
وبالتايل، هناك مئات عديدة من األنظمة الشبحية اليت سُتدمر مبوجب هذه املعاهدة، ومنـها              
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 وإىل جانب هذا، ستدمر مئات، أو رمبا أكثر، من ناقالت           .باألخص منصات قاذفات القنابل   
األسلحة مبوجب هذه املعاهدة نفسها لكي نبقى يف مستوى أدىن من احلدود املعينة ملنـصات        

هذه األعداد، وأريد تأكيد أنه ما زال يـتعني  اً وُتحدَّد حالي. املنشورةوغري املنشورة اإلطالق  
 ألن لدى البلدين سبع سنوات لتنفيذ التخفيضات اليت       إجراء بعض التحليالت يف هذا الصدد،     

يف غضون   سنوات، و  ١٠وستكون املدة اإلمجالية لسريان هذه املعاهدة       . تدعو إليها املعاهدة  
 سنوات لنقرر بدقة الطريقة اليت سـُتدمَّر هبـا خمتلـف نـاقالت     ٧هذه املدة ستكون لدينا   

لتايل قليل من الوقت للتفكري بدقة يف الطريقة        ولدينا با .  القذائف وقاذفات القنابل   - األسلحة
  .ن مئات عديدة من ناقالت األسلحةالسيزي وميكنين القول إن الطرفني معاً. اليت سنعمل هبا

علـى أسـئلة سـفريي      اً  رد): تكلم بالروسية ) (االحتاد الروسي  (أنتونوفالسيد    
 روز غومتولر مبزيد من التفصيل  الشرح الذي قدمتهإندونيسيا وأملانيا املوقرين، سأحاول تناول 

سيما تلك اليت طرحها سفري أملانيا، وبعد ذلـك،           ال وأن أجيب على األسئلة بشكل أوسع،     
الذي طرحه خـارج هـذه      اً  جيب علي بالطبع أن أحاول اإلجابة على السؤال األكثر إحلاح         

  .األسلحة النووية التكتيكيةالقاعة وداخلها اليوم بشأن 
كان بإمكاننا اإلفادة باالجتاه الذي سيأخذه    ما إذا فري أملانيا بشأن    على سؤال س  اً  ورد  

عملنا اآلن، ميكنين القول إننا نعمل أنا وروز مع برملانينا من أجل التصديق بـسرعة علـى                 
إذ ترقب الواليات املتحـدة    : وال أخفي أننا نرقب بعناية شديدة طريقة سري العملية        . املعاهدة

وتعلمون أننا مررنا   . نرقب حنن طريقة سري األمور يف الواليات املتحدة       االحتاد الروسي، بينما    
فقد صادق عليها االحتاد الروسـي      . بتجربة مؤسفة، بعد التوقيع على معاهدة ستارت الثانية       

. حيز النفاذ اً   سنوات، لكن الواليات املتحدة مل تصادق عليها، ولذلك مل تدخل أبد           ١٠منذ  
ن خططنا للمستقبل، فإن املهمة األهـم، يف رأيـي، بالنـسبة            عاليوم  ولذا، عندما نتحدث    

  .للواليات املتحدة واالحتاد الروسي هي ضمان تصديق برملانينا بنجاح على املعاهدة
ـ تبّين لكم وهذه مهمة جد صعبة، واعتقد أن بإمكان روز أن         سري هبـا  الطريقة اليت ت

بأننا قدمنا رزمة من الوثائق إىل   ول لكم   أقوميكنين أن   . آفاق التصديق األمور يف جملس الشيوخ و    
وهي  - جملس الدوما منذ أسبوع، وقد بدأت اجللسات املغلقة وجيري طرح الكثري من األسئلة            

 حيـث   - وصعب يف جملس الـدوما    يتطلب جهداً كبرياً    وينتظرنا نقاش   . أسئلة صعبة ومعقدة  
. ليت ناقشنا خالل املفاوضات   ُدعي الفريق املفاوض الروسي بكامله لتوضيح القضايا األصعب ا        

وإحدى النقاط املهمة للغاية هي أننا قارنا أنا وروز القضايا اليت ينصب عليها اهتمام أعـضاء                
. ويبدو أهنا هي نفسها   . جملس الشيوخ وتلك اليت ينصب عليها اهتمام النواب يف جملس الدوما          
  . رورة ذلكوهلذا سأعيد ذكرها، وستضيف روز قضايا إىل القائمة، إذا رأت ض

  وبطبيعة احلال، فإن نوابنا يف جملس الدوما يف روسيا غري سعداء ألن املعاهـدة   ،أوالً  
ويرى بعضهم  . ضادة للقذائف التسيارية  املقذائف  األمريكية لل نظومة  نشر امل لاً  تضع حدود  ال

ـ   اً  لكنين أود أن أقول دفاع    . أن هذا فشل بالنسبة للفريق املفاوض الروسي        ،اًعن نفسي، طبع
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عن زمالئي كذلك، أن التركيز األساسي للمحادثات انصب على ختفيض األسـلحة            اً  ودفاع
وقـد  . ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ١وهذا هو ما اتفق عليه رئيسانا يف        . اهلجومية االستراتيجية 

 .أجرينا املفاوضات بناء على التعليمات الرئاسية

س الـدوما وكـذلك،     وهناك مشكل آخر، يثري بشكل كبري اهتمام النواب يف جمل           
تـشكيلة  قوى النووية االستراتيجية يف     ، اهتمام أعضاء جملس الشيوخ، وهو ال      صّح فهمي  إن

  .ةغري نووي
اجلـادة  ممثلينا فيما طرحوه من األسئلة العديدة    تشغل بال   وتتجلى املسألة الثالثة اليت       

  . دواملعقدة بشأن التعاون املخطط له يف جمال تبادل معلومات القياس عن بع
، سأشري فقط إىل مسألة التحقق، اليت ُدرست بعناية         وبدون أن أطيل عليكم    اً،وأخري  

  .الواليات املتحدة ويف االحتاد الروسي على حد سواءبشيوخ الكبرية يف جملس 
أود وإمنا قائمة باملشاكل اليت علينا معاجلتها، جمرد لست بصدد تقدمي وأن هذا، أقول   

جيـدة يف  حظوظنا سيما الفريق املفاوض الروسي، نرى رغم ذلك أن           ال ننا،إ أن أقول    أيضاً
احلصول على ما يكفي من األصوات يف جملس الدوما وجملس االحتاد للتصديق على املعاهدة،              

.  عملية التصديق بشكل مواز، ويف آن واحد، مثلما ناقش ذلك رئيساناجترىأن  اً  ونأمل كثري 
الشيوخ األمريكي والنواب الروس على اتصال وثيق       أن يكون أعضاء جملس     اً  ومن املهم جد  

ببعضهم البعض وأن جيروا املشاورات الالزمة ويعملوا من أجل فهم جوهر االتفاقات الروسية      
  .األمريكية فهما أفضل

ميع هذه القضايا، أريد أن أخربكم بأنـه كنتيجـة للمفاوضـات            التعرض جل وبعد    
من القضايا يف جمال األمن االستراتيجي ونزع       اً  ددفجأة أن هناك ع   اتضح  الروسية األمريكية،   

وهـذه  . السالح النووي يستدعي احلوار بني الواليات املتحدة واالحتاد الروسي يف املستقبل          
وبالتايل، وللرجوع إىل السؤال الذي طرحه سفري أملانيا املوقر         . هي القضايا اليت أشرت إليها    

 بد لنا من مناقـشتها مناقـشة        ال قضايا هي اليت   فإن هذه ال   -فيه  بشأن االجتاه الذي نسري     
 إىل مشكلة أخرى تواجهنا اليوم، وتشد اهتمامنا، حنن الـروس،           أيضاًوأود أن أشري    . إضافية

أن نـرى مناقـشات     اً  وآمل كثري . أال وهي عدم التوازن يف األسلحة التقليدية      : بشكل كبري 
يف   ، وأتوقع أن تبدأ املفاوضات فعالً     جدية بشأن هذا املوضوع يف أوروبا يف املستقبل القريب        

وهذا بالتايل جواب آخر علـى      . األيام القليلة املقبلة؛ فالشروط األولية متوفرة من أجل ذلك        
يعين بأي شكل من األشكال أننا لن نواصل التفاوض           ال لكنه. السؤال املتعلق مبا سنفعله اآلن    

  . قضايا نزع السالح النوويمع الواليات املتحدة وغريها من القوى النووية، بشأن
واآلن أود أن أجيب سفري أملانيا املوقر إجابة أوسع بشأن موضوع األسلحة النووية               
 تكلل  عملية استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية مل       فمفاوضاتنا خالل   . التكتيكية

. ابة عليه وجيب أن أحاول اإلج   . أنك طرحت السؤال هنا اليوم    بنجاح كبري، وأنا جد سعيد      



CD/PV.1181 

GE.10-61780 14 

 آخرين  اًأشخاصهتم  ولن يستغرق هذا أكثر من ثالث أو أربع دقائق، لكنين أظن أن املسألة              
 اليت أثارت مسألة إجراء ختفيـضات       أيضاً أخرى، بل والبلدان النامية       وليس فقط دوالً   أيضاً

  .إضافية يف مجيع أنواع األسلحة النووية يف املؤمتر االستعراضي
 املشكلة حبذر كبري خالل عملية استعراض معاهدة عدم انتشار          ملاذا تطرقت إىل هذه     

وقد أجريت مناقشة مماثلـة يف الواقـع يف         . األسلحة النووية؟ ألنه ما من تعريف واضح بعد       
يوم أمس، حيث قُدم مقترح يف النـاتو        ) الناتو (معاهدة حلف مشال األطلسي   سياق منظمة   

ما هي هـذه    اً  وليس من الواضح متام   .  املدى لبدء املفاوضات بشأن األسلحة النووية قصرية     
وهلذا حبثنـا بعنايـة الـسياسات       . ، لكن اجلميع افترض أهنا أسلحة غري استراتيجية       ةاألسلح

 - الدفاعية لدول خمتلفة، وخلصنا إىل أن السياسات واملذاهب املختلفة تستخدم أمساء خمتلفة           
وهكذا وجـدنا  . الستراتيجية أو غريها مثل األسلحة التكتيكية أو دون االستراتيجية أو شبه ا        

  ما الذي نتحدث عنه؟: أنفسنا أمام السؤال التايل
فمعاهـدة سـتارت    . آخر ملساعدتكم على فهم املوضـوع       وميكنين أن أعطيكم مثاالً     

أرض والقنابل النوويـة     - اجلديدة املربمة بني الواليات املتحدة وروسيا تعترب القذائف النووية جو         
  .لكن يف العديد من احلاالت، ميكن استخدام هذه األنظمة كأسلحة تكتيكية. جيةأسلحة استراتي

الذي أنا بصدد احلديث عنه؟ ورمبا حان الوقت        هذا  ما موضوع اقتراحي إذن؟ وما        
نووي؟ وما املقصود   السالح  الببساطة ما املقصود ب   : وتناقش" القوى النووية اخلمس  "لتجلس  

 التعريفات اليت لدينا اليوم هي تعريفات اتفق عليها يف سياق بنظام دون استراتيجي؟ ألن مجيع 
   .احلوار الروسي األمريكي وليست صاحلة إال يف سياق اتفاق حمدد

 وأريـد أن    - ملناقشة هذه املسألة مناقشة جديـة     الالزم  لكن الشرط األويل الرئيسي       
ألوروبية األعضاء يف    هو قرار من الدول ا     - أوضح مرة أخرى أنه جيب أن تكون مناقشة جدية        

الدول غري احلائزة   إىل  هنا  إشاريت  و. الناتو للقضاء على األسلحة النووية املوجودة على أراضيها       
املرافق العسكرية يف الدول غري     أن   أن أضيف أن االحتاد الروسي يرى        وميكنين. لألسلحة النووية 

 هـي مرافـق جيـب        النووية األسلحةلغرض  اليت ميكن استخدامها    و،  احلائزة لألسلحة النووية  
ويرى االحتاد الروسي أن علينا رفض مفهوم اإلدارة املشتركة لألسلحة النووية، الذي            . تدمريها
 مناقشة مستفيضة يف سـياق عمليـة        أيضاًوقد ُنوقش هذا املفهوم     ". التشارك النووي "يسمى  

  . القضايان نواصل مناقشة مجيع هذهليت أجريناها، وحنن على استعداد ألاالستعراض ا
وأقول بكل أمانة إنين فوجئت خالل عملية االستعراض عندما أحلت بعض البلـدان             

جية، يف حني قالت هذه البلدان نفـسها        يعلى إجراء مفاوضات بشأن األنظمة غري االسترات      
إهنا تؤيد االحتفاظ باألسلحة النووية علـى أراضـيها         )  لألسلحة النووية  بلدان غري حائزة  (

ويف هذا الصدد، أود أن أقول إننا نرقـب         . إزالتهااملرافق النووية العسكرية و   وتعارض تدمري   
وإننا نرقب عن قـرب     . بعناية كبرية طريقة سري املناقشات بشأن هذا املوضوع داخل الناتو         

  .حل إجيايب هلذه املشكلة داخل الناتوونتطلع إىل جيري  ما
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 إنه جيب علينا، عند مناقـشتنا       اًأيضوأود أن أقول    . ما يف األمر  كل  هو  لكن ليس هذا      
  .اًهلذه املسائل، أال ننسى بالطبع عدم التوازن القائم يف األسلحة التقليدية، الذي أشرت إليه سلف

وأريد يف الوقت نفسه أن أؤكد لكم استعدادنا إلجراء حمادثات بشأن املوضوع، مبا               
مكنة، ووضع مقترحات حمـددة     يف ذلك يف إطار مناقشة حول تدابري الشفافية وبناء الثقة امل          

  .بعد ذلك، بشأن ختفيض األسلحة النووية واحلد منها
هناك جمموعة كاملة من القضايا : على النحو التايلميكن تلخيصه أود قوله إن كل ما   

السياق العـام   من   مسألة صغرية معينة     خنرج وليس من املمكن اليوم أن       .اًاليت علينا حلها مع   
اً  وأنتم مدركون له جيد- زمالئي املوقرين بـأمرأن أذكركم وأود . لنقول دعنا نسوي هذه   

 وهو أننا عندما اتفقنا يف املؤمتر االستعراضي على برنامج نزع السالح      -ويف غىن عن كالمي     
 وكان الوفد الربازيلي هو من      - النووي، شددنا على ضرورة تنفيذه يف ظروف األمن املعزز        

. املتمثل يف األمن غري املنقـوص للجميـع  اً لى املبدأ املهم جد   كما شددنا ع   - تقدم باملقترح 
وينبغي أن يؤدي إىل أمن أفضل لصاحل كل دولة، وحنـن           . يف فراغ حيدث    ال رتع السالح ف

  .هبذااً شديداً مقتنعون اقتناع
معاهدة جديدة مع الواليات املتحدة األمريكيـة       بإبرام   اًوقد اختذ االحتاد الروسي قرار      
الواليـات املتحـدة،    عالقاته ب وقبل كل شيء من حيث        تغريت، أوالً األوضاع   أن   ألنه أدرك 

أنا و. على الطريق الذي يقود إىل التخفيض اجلذري لألسلحة النووية        اً  يسمح لنا باملضي قدم    مما
ففي املاضي كان املسموح لنا، مبوجب املعاهـدة القدميـة، أن           . فحسباً  واحداً  رقمأعطيكم  

أما اليوم، فقد اتفقنا على ختفيضات، ويف غضون سـبع          . ناقلة لألسلحة  ١ ٦٠٠يكون لدينا   
هو أنه  الرقم األهم، مثلما ذكرت روز غومتولر،       و.  ناقلة لألسلحة  ٧٠٠سنوات ستكون لدينا    

وللتعبري عن األمور   .  ناقلة منتشرة وغري منتشرة    ٨٠٠من غري املسموح لنا أن منتلك ما يزيد عن          
، ميكنين القول إن هذا يعين أنـه         بوجه خاص  يعملون يف هذا اجملال     ال نإفادة مل  بشكل بسيط، 

 اً،تستخدم حالي   ال جيب تدمري وإزالة مجيع الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة واملستودعات اليت         
 لعـدد جـد طمـوح،       ٨٠٠وإن عدد   . وأن علينا بلوغ هذه األرقام يف غضون سبع سنوات        

متأكد أنكم علـى    مع أين    اً،لكم أمر أبني  وأود أن   . قيقهوسنحتاج إىل عدة باليني من أجل حت      
 وهو أن نزع السالح سيكلفنا يف كل األحوال وأنا متأكـد أنـه سـيكلف                -اً  علم به مسبق  

لكننـا اختـذنا    . ، تكلفة أكرب من تكلفة التسلح     أيضاًزمالءنا من الواليات املتحدة األمريكية      
  .لسياسي، وسنفي بالتزاماتنا مبوجب املعاهدةالقرار، وقد وافق رئيسانا على هذا القرار ا

لقد ذكـرين   : )تكلمت باإلنكليزية ( )الواليات املتحدة األمريكية   (السيدة غومتولر   
التعليق األخري لزميلي، السفري أنتونوف، بأننا مل جنب يف الواقع على سؤال طرحـه سـفري                

  .صعب يف تنفيذ املعاهدة اجلديدةستكون األمبعرفة املهمة اليت ويتعلق هذا السؤال . إندونيسيا
األسلحة قد تكون مكلفة بشكل استثنائي، وهذا من        إزالة  وأنا أتفق على أن عملية        

وعلى سبيل املثال، ذكر الـسفري      (األسباب الكامنة وراء وجود ما يسمى األنظمة الشبحية         
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وكانت . ة ستارتاملتبقية من تنفيذ معاهد  ) أنتونوف املستودعات اليت مل تعد داخلها القذائف      
 واآلن جيـب  .كلف أمواالًإزالتها ت ألن باقية، لكنها ما زالت بإزالتهامعاهدة ستارت تقضي  

إلجابة على سؤالك إجابة مباشرة، ميكـنين  بكل أمانة، ول  لكن،  . املنظماتالقضاء على هذه    
م طريقـة   وبفضل تنفيذ معاهدة ستارت، فإننا نفه     . ألفناه القول إن تنفيذ هذه املعاهدة مسار     

ـ  الثقة فيها ، وطريقة التحقق بشكل متبادل من العملية، و   املنظوماتهذه  إزالة   . ةثقـة متبادل
وبالتايل، أنا جد متأكدة أنه مبجرد أن تدخل هذه املعاهدة حيز النفاذ، سننفذها بطريقة سلسة 

إقناع فيما خيّصنا   وسيكون علينا   . طول الطريق املطبات على   وقد تكون هناك بعض     . مااً  نوع
ومع هذا، سيكون الطريـق حنـو       . األسلحة وغري ذلك  إلزالة    الكونغرس بأن خيصص أمواالً   

هي تلك اليت حتدثت عنها فيما      اً   واملهام األكثر تعقيد   .اًمرحياً  تنفيذ املعاهدة بشكل تام طريق    
لة وعلينا التفكري يف املرح   . خيص املستقبل، ويف هذا السياق أتفق مع زميلي، السفري أنتونوف         

غـري  املنظومـات   فكيف سنتحقق من القضاء على      : اإلضافيةاملقبلة من عمليات التخفيض     
يف لزم  هذه مهام تقنية جد معقدة وسـي      وس احلربية املودعة يف املخازن؟ ف     املنتشرة، مثل الرؤ  

من أجل وضع الوسائل واألساليب واإلجراءات، والتكنولوجيات، عمل الكثري بعض احلاالت  
  .ومع هذا، فإننا عازمون بالتأكيد على الشروع يف االضطالع هبا. زهاالضرورية إلجنا

يتعلـق  األمر الثاين الذي أود احلديث عنه فيما خيص تنفيذ املعاهـدات املقبلـة              و  
على العمليات اجلارية داخل جمرد إبداء مالحظة وأود هنا . باألسلحة النووية غري االستراتيجية 

 يف  جملس الشراكة األوروبية األطلسية   مس لتقدمي إحاطة إىل     األبفقد كنا يف بروكسل     . الناتو
تـشمل  هبذه املنظمة   وأرى أن من املهم مراعاة أن لدى الناتو عمليات جارية خاصة            . الناتو

ونفهم أنه عند االنتقـال  . عملية استعراض املفاهيم االستراتيجية املستخدمة حتت رعاية الناتو  
سلحة النووية غري االستراتيجية يف أوروبا نفسها، سيكون مـن          إىل املراحل املقبلة املتعلقة باأل    

االسـتراتيجية  ملفاهيم  مواصلة العمل مبا يواكب عمل الناتو الرامي إىل استعراض          املهم للغاية   
  .ومواصلة تطويرهاهلذه املنظمة 

بأنين أعتقد، فيما خيص املعاهدات املقبلة، بأن احلالة هو القول واملقصود من كل هذا   
تكون حالة جديدة مثلما أوضح الرئيس أوباما نفسه عندما قال إننا سننتقل إىل عهد جديد               س
  .يف عملية خفض األسلحة االستراتيجية والنوويةاً متام

 التصديقاً  حاليجيري  وأود أن أختتم حديثي بتلك الفكرة املتعلقة بتنفيذ املعاهدة اليت             
  . دون كثري من الصعوباتوأنا جد واثقة بأننا نستطيع حتقيقها. عليها

  .وأعطي الكلمة اآلن ملمثل السويد املوقر. ملكاً  شكر:)تكلم باإلنكليزية( الرئيس  
للضيفني اً   سيدي الرئيس، وشكر   اً،شكر: )تكلم باإلنكليزية ( )السويد(السيد إلغرن     

 علـى   أيضاًوعلى املعاهدة بالطبع،      احملترمني، اللذين نقدم هلما خالص هتانينا وتقديرنا، أوالً       
  .هبذا املوضوع املهماً من أجل إحاطتنا علمالوقت الذي خصصاه 
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عندما طلبت الكلمة، كنت أود طرح بعض األسئلة، بيد أنكما غطيتما العديد منها               
على توضيحات السفري أنتونوف املفصلة واملتعلقـة مبـسألة         اً  ورد. تكما األخرية ايف مالحظ 

، أود فقط أن أضيف، من وجهة نظر دولة غـري حـائزة             األسلحة النووية غري االستراتيجية   
مقتنعني يف الواقع بضرورة تقسيم األسـلحة النوويـة إىل          اً  لألسلحة النووية، أننا مل نكن أبد     

وما زلنا مقتنعني بأن أي استخدام لسالح .  التفجرييةلفة باالستناد إىل املدى أو القوةفئات خمت
يف وحنن نتطلع جبّد إىل أن تتوارى       اسات استراتيجية،   انعكستكون له   اليوم،   نووي، يف عامل  

   .تعود إىل عهد احلرب الباردةخمتلفة املراحل املقبلة تصنيفات األسلحة النووية إىل فئات 
على أن اخلطـوة األكثـر أمهيـة        اً  وفيما خيص معاهدة ستارت اجلديدة، نتفق متام        
دخوهلا حيز  يها أو يف    التصديق عل يف   لسنا   ، مبا أننا  منلكهي دعم العملية بأية وسيلة      اً  وإحلاح
وعلى األمد  . يتحققبتحقيقه عندما   اً  وهذا هو اهلدف املباشر، وينبغي أن نرحب مجيع       . النفاذ

ن املراحل املقبلة ستنطوي على حتديات أكثر مقارنة مع عملية سـنة           كالكما قال إ  املتوسط،  
 سنوات  ١٠عاهدة انتقالية، وإن مدهتا      وأالحظ أنكما قلتما إهنا م     .اًواحدة أكملتموها مؤخر  

ر ثيشهد تعدداً أك  وإن املراحل املقبلة من هذه العملية سُتجرى يف وقت من األوقات يف إطار              
كان ذلـك   اً   وأعتقد بأنه كلما بدأت هذه العملية مبكر       اً،وإننا نرحب هبذا كثري   . ألطرافل

  .اًتعقيدأفضل، مبا أنكما أوضحتما أن املراحل املقبلة ستكون أكثر 
مل أسألكما عن أي دور حمتمل تعتقـدان أن مـؤمتر نـزع             لو    مهمالًلعلي أكون   و  

السالح سيضطلع به يف املراحل املقبلة وفيما خيص تطبيق أعمالنا على األمد املتوسط من أجل           
  .القضاء على األسلحة النووية

  .ية السورية املوقراجلمهورية العربأعطي الكلمة اآلن ملمثل : )تكلم بالفرنسية( الرئيس  
شكراً سيادة الـرئيس، أود أن      ): اجلمهورية العربية السورية   (السيد خباز احلموي    

وسورية شأهنا يف   . ونوف، وأشكرمها على بياهنما املمتاز    توبالسفري أن  غومتولرأرحب بالسفرية   
 يهـا ذلك شأن مجيع دول العامل ترحب هبذه املعاهدة، مع أن املعاهدة الـيت مت التوصـل إل                

تستجيب كليةً إىل آمالنا وأحالمنا وهي التخلص النهائي والتام من األسلحة النووية، لكنها  ال
  .تبقى خطوة جيدة إىل األمام ُتعطي آماالً كبرية يف املستقبل

املناقـشات   ايل إىل الضيفني سؤال قد يبدو بسيطاً جداً وهو هل فكرمت أثناء هذه  سؤ  
هلائل من الرؤوس النوويـة أو القاذفـات أو الغواصـات؟    يف كيفية التخلص من هذا الكم ا     

ونوف بالكلفة، لكنين أعين بالسالمة البيئيـة والـسالمة         تأعين بذلك كما قال السفري أن      وال
  هل كل طرف سيعمل لوحده أم أنكما ستعمالن معاً من أجل ذلك؟. الصحية واألمنية

  .يرلندا املوقرآ اآلن ملمثل ، وأعطي الكلمةملكاً شكر: )تكلم باإلنكليزية (الرئيس  
سيدي الرئيس، أود أن أشكر ضـيفينا       : )تكلم باإلنكليزية  ()آيرلندا (السيد أوشى   

هنا معنا يف جنيف بعد عملنا      برؤيتهما  اً  جدحنن سعداء   . املوقرين على جميئهما للتحدث إلينا    
  .يف نيويورك
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ألعّبر عـن تأييـدي     ويف البداية، أود أن انتهز فرصة حتدثي بعد زميلي السويدي             
مجيـع  إزالـة  تعليقاته فيما خيص رؤية األسلحة النووية كأسلحة تشكل فئة واحدة، ولدعم      ل

  .أنواع األسلحة النووية يف هناية املطاف
على مساعدة الوزيرة، السيدة غومتولر، بشأن نقطة أشـارت           وأود أن أطرح سؤاالً     

 إىل أحكام التحقق املنصوص عليهـا       إليها يف عرضها عندما قالت إن معاهدة ستارت تستند        
أي نظام للتحقق سـار     اً  يوجد حالي   ال يف معاهدة ستارت السابقة، اليت مل تعد سارية، وهلذا        

إن كانـت هنـاك أي      تبّيين لنا   غومتولر، أن   سيديت  ،  مفهل ميكنك . ومتفق عليه بني الطرفني   
عاهدة ستارت اجلديدة، أو    إجراءات طوعية أو مؤقتة قائمة للتحقق يف انتظار التصديق على م          

  ؟جيري تطبيقها أياً كانتفيها أي تدابري للتحقق تتوفر   الأننا يف حالة
   هل هناك أي طلبات أخرى ألخذ الكلمة؟:)تكلم باإلنكليزية( الرئيس  
ـ   جـزيالً اً  شكر: )تكلم بالروسية () االحتاد الروسي  (السيد أنتونوف     علـى   ملك
 شواغل العديد من الدول اليت حتدث ممثلوها اليوم، وحـىت            وإين أتفهم  .اً املهمة جد  مأسئلتك

ضرورة تسريع وتـرية عمليـة نـزع        فيما يتعلق ب  : شواغل تلك الدول اليت مل تأخذ الكلمة      
يتمثل هدفها النهائي يف خلق الظروف الالزمة لعـامل خـال مـن               ال األسلحة النووية، اليت  

 من هذا النوع مـن أسـلحة الـدمار          ةكلي ختليص كوكبنا    أيضاًاألسلحة النووية فقط، بل     
رئيس االحتاد الروسـي،  أهدى مارس من السنة املاضية /وأود تذكريكم بأنه يف آذار    . الشامل

ليس فقط   بل   -  حتياته إىل املشاركني يف املؤمتر وأعرب عن استعداد بلدنا         دميتري ميدفيديف، 
ي إىل القضاء بشكل شامل على       التباع سياسة ترم   -أيضاً   نيتهولكن  استعداد بلدنا يف الواقع     

 ولذا، أود أن أطمئن زميلي من السويد وآيرلندا بأنه ما مـن اسـتثناءات             . األسلحة النووية 
يسعى إىل القضاء على جزء فقط مـن الترسـانة النوويـة              ال ، وبأن الطرف الروسي   هناك

وأود أن أؤكـد لكـم      . واالحتفاظ يف الوقت نفسه جبزء آخر من أجل اسـتخدام معـني           
 يف الوقت الراهن مع الواليات املتحدة األمريكية، وخالل املناقشات          مباحثاتناأطمئنكم بأن   و

 تعدد األطراف لعمليـة اسـتعراض     املالسياق  يف  ، و "القوى النووية اخلمس  "اليت دارت بني    
مجيـع أنـواع    إزالـة    وهنا يف هذا املؤمتر، يدور حول        معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية    

  .من هذا النوع من أسلحة الدمار الشاملاً لحة النووية لكي يصبح عاملنا خاليوأشكال األس
وأود اآلن إذا مسحتم يل الرجوع إىل سؤال ممثل اجلمهورية العربية السورية املـوقر،                

 للنتائج اليت استطعنا حتقيقها مع زمالئنا       م مع ذلك على تقييمك    م وأشكرك موأنا أفهم تعليقك  
إن االحتاد الروسي يعارض املشاريع الومهيـة       :  لكنين أود تأكيد موقفنا    األمريكيني املوقرين، 

وحنن ملتزمون بالقـضاء التـدرجيي      . للمستقبل ويؤيد األنشطة احملددة والواضحة واملفهومة     
إىل اتفاق مع الواليات املتحدة     اً  وقد توصلنا حالي  . واملستمر على مجيع أنواع األسلحة النووية     

ملهمة، وستواجهنا صعوبات يف امليزانية للوفاء بالتزاماتنا مبوجـب         بشأن بعض التخفيضات ا   
األموال اإلضافية وبأننـا    ُتؤمن  ورغم هذا، أطمئنكم بأن كل شيء قد ُحسب وس        . املعاهدة
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وميكـنين أن  . أمهية البيئة واألمـن   أشرمت إىل   عندما  اً   متام ون حمق موأنت. سنفي جبميع التزاماتنا  
يا ستناقش مناقشة جدية للغاية وسنجد احللول عنـدما تـدمَّر           أخربكم بأن مجيع هذه القضا    

، سواء كانت قاذفـات للقنابـل الثقيلـة أو          "هناك أشباح "ومثلما قال زميلي،    . األسلحة
حمور االهتمام، ليس فقط بالنسبة لسلطاتنا املركزية، بل        هي  وهذه القضايا   . غواصات نووية 

ويف الواقع، كـان    .  التدمري  عملية جترىليم حيث   قا يف املناطق واملدن واملقاطعات واأل     أيضاً
لدينا وقت تنفيذ املعاهدة السابقة برنامج جد مرض وفعال للتعاون، وحنن ممتنون للواليـات              

ويف هـذه   . املتحدة ملساعدهتا، وكذلك للدول األخرى اليت ساعدتنا على الوفاء بالتزاماتنـا          
وإننا منتلك القدرة، وميكننـا     . يء بأنفسنا املرحلة، ميكننا القول دون حتفظ إننا سننجز كل ش        

الوفاء بالتزاماتنا الدولية للحد من األسلحة اهلجومية االستراتيجية بشكل مستقل، وكما قلت            
  .من قبل اليوم، سوف نفعل ذلك

وكما قلت، ما حنتاجه اآلن هو الوقت . األخرية من نوعهاهي ليست  هذه املعاهدة   و  
بد لنا    ال وقد قلت إنه  .  وقعنا عليها، ونوع االتفاقات اليت أبرمناها      ملعرفة ما نوع املعاهدة اليت    

من التصديق على املعاهدة، وال بد لنا من البدء يف تنفيذها، وأن نقرر يف النهاية إن كانـت                  
وسُتناقش . تنطوي على عيوب، وإن كانت هناك أي مشاكل يف النص أو يف جوهر املعاهدة             

 ومن املؤكد أن    .اًجداً  الستشارية الثنائية اليت ستبدأ عملها قريب     مجيع هذه القضايا يف اللجنة ا     
الوقت قد حان لنجلس مع الواليات املتحدة األمريكية من أجل حتديد موضـوع املعاهـدة               

  .املقبلة والشروع يف حمادثات جديدة
ويـنص هـذا    . وأود أن ألفت انتباهكم إىل حكم واحد من أحكام املعاهدة اجلديدة            

 سنوات لكن إذا اتفقنا مع زمالئنا       ١٠تحديد، على أن املعاهدة ستكون سارية ملدة        احلكم، بال 
األمريكيني على معاهدة جديدة بشأن ختفيضات جديدة، فإن املعاهدة اجلديدة سـتحل حمـل              

وقد توقف يف الواقع سريان معاهدة موسكو بعد التوقيع على هذه         . املعاهدة احلالية بطبيعة احلال   
 يغطي مجيـع القـضايا   -  االتفاقات الروسية اجلديدة -  هذا أن جوهر االتفاق    املعاهدة، ويعين 

  .الواردة يف معاهدة موسكو اليت كان من املمكن متديد مدة سرياهنا لو مل نربم املعاهدة اجلديدة
وأود أن أكون   . لالهتمام بشأن دور مؤمتر نزع السالح     اً  وكان هناك سؤال مثري جد      

وأنا أحترم .  وقد حتدثت عن هذا صراحة وعلنا أثناء عملية االستعراض   .فيما أقول اً  جداً  حذر
وأعرف معظم السفراء؛ وهـم     . زمالئي الذين يعملون يف مؤمتر نزع السالح      اً  كبرياً  احترام

أشخاص مثقفون ثقافة عالية ومهنيون للغاية وموقرون، وهم من لديهم أمور ميكنين تعلمهـا              
لكـن  .  النصح هلم فيما خيص الطريق الذي ينبغي اتباعه        منهم، ولست أنا من يستطيع إسداء     

اجة إىل لست حب   مؤمتر استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية،       يبدو يل أنه منذ انعقاد    
فقد كان هناك تأييد باإلمجاع للقرار املتعلق بضرورة بدء أعمال مؤمتر نزع            . ابتكار أي شيء  

وأنـا  .  املواد االنشطارية املخصصة لصنع األسلحة     السالح، وبدء حمادثات بشأن حظر إنتاج     
مؤمتر نزع الـسالح،    سود  أن األجواء االجيابية اليت سادت املؤمتر االستعراضي ست       من  متأكد  
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ميع جوانـب   املتصل جب بدء العمل   الصائب ب واحلكيم   قرارالاً  ومقتنع بشدة بأننا سنتخذ قريب    
 ستبدأ بشأن املوضوع الذي يتحـدث عنـه         برنامج عمل املؤمتر، ومن املفهوم أن احملادثات      

  . وقف إنتاج املواد االنشطاريةلمعاهدة اجلميع يف هذه اللحظة، أال وهو 
سـأجيب   :) باإلنكليزيـة  تكلمت( )الواليات املتحدة األمريكية   (السيدة غومتولر   

ر  بل وواقعيني يف رأيي، مث أعود إىل السؤال املتعلق بـدو           اً،بسرعة على سؤالني عمليني جد    
  .هذه اهليئة املرموقة

ويف البداية، أود معاجلة سؤال ممثل آيرلندا بشأن نوع التدابري اجلاريـة يف الوقـت                 
أي نظام للتحقق سار ومتفق     اً  يوجد حالي   ال وقد كنت على صواب عندما قلت إنه      . احلاضر

 سـتارت  عليه بني االحتاد الروسي والواليات املتحدة األمريكية، بعد انتهاء سريان معاهـدة    
من املعاهدة اجلديدة هو أنه بعد      اً  ومع ذلك، مثة جانب مهم جد     . ديسمرب/ األول نون كا ٤ يف

لذلك، بدأنا يف تطبيـق بعـض       تبعاً  . التوقيع عليها جيب تطبيق بعض التدابري بصورة مؤقتة       
ملساعدتنا على فهم ما جيري داخل القوى االستراتيجية، وينطبق         اً  أحكام املعاهدة املهمة جد   

ونبلغ بعضهما البعض عن بعض األنشطة النووية مـن   . هذا باألخص فيما يتعلق باإلشعارات    
ن زمالئي يف واشنطن أننـا      مأفهم  و. خالل مراكز احلد من اخلطر النووي اخلاصة بكل منا        

 للتو أول إشعار من اجلانب الروسي مبوجب هذا االتفاق املتعلق بالتطبيق املؤقت لبعض              تلقينا
  .نصوص عليها يف املعاهدةالتدابري امل
ميكـن    ال بعض اخلطوات اهلامة، لكن هناك خطوات أخـرى       جيري اختاذ   وبالتايل،    

وعلى سبيل املثال، يتطلـب التفتـيش       . اختاذها إال بعد دخول املعاهدة اجلديدة حيز النفاذ       
ن يف  فال ميكننا أن نرسل مفتـشينا إىل امليـدا        . املوقعي بعض الضمانات القانونية من البلدين     

االحتاد الروسي دون أن تكون لديهم امتيازات وحصانات معينة، ومن املؤكد أن لدى الروس    
وتنبثق هذه األنـواع مـن   . شعور مماثل بشأن إرسال مفتشيهم إىل أراضي الواليات املتحدة  

وهذا أحد  . االمتيازات واحلصانات عن النظام القانوين للمعاهدة مبجرد أن تدخل حيز النفاذ          
: األولويـة على سـبيل  ب اليت تدفعنا للعمل جاهدين من أجل التصديق على املعاهدة         األسبا

  .حبيث ميكن أن تدخل حيز النفاذ يف أقرب وقت ممكن
 .اًجداً  جيد  ويف الواقع، كان السؤال الذي طرحه ممثل سوريا، حسب رأيي، سؤاالً            

بالتعاون اً  اطة علم وقد أجاب عليه السفري أنتونوف بالفعل بشكل مستفيض من خالل اإلح          
اليت توقف تشغيلها   إزالة املنظومات   الوثيق بني جمموعة الثماين خالل السنوات األخرية بشأن         

اليت تطلق  القذائف التسيارية العابرة للقارات والقذائف التسيارية        - مبوجب معاهدة ستارت  
للحد مج التعاوين    يف إطار الربنا   -  والغواصات نفسها وقاذفات القنابل وغريها     من الغواصات 
لنا وفر  وقد تكلل هذا الربنامج بنجاح كبري على مر السنوات، وأعتقد بأنه            . من التهديدات 

بعض الدروس املهمة املستقاة فيما خيص بالتحديد القضايا اليت أثرمتوها بشأن دراسة الشواغل             
اً التعاون الوثيق جـد    وأمهية   ،األسلحةإزالة  يف إجراءات   اً  البيئية دراسة متأنية عند املضي قدم     
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 املراقبـة األسلحة، مثل بيع املـواد      إزالة  لتفادي أي خماوف أمنية ميكن أن تنجم عن عملية          
 األسلحة على مدى السنوات القليلة املاضية أذكـى         إلزالة وأعتقد بأن عملنا التعاوين      .اًالحق

  .رمتوهالمسائل البيئية واألمنية اليت أثلالدقيقة راعاة املوعي اجلميع بضرورة 
إىل املسألة الشاملة املتعلقة بدور هذه اهليئة يف مواصلة اجلهـود يف هـذا              بالعودة  و  

ويشمل جدول أعمال اً الصدد، أود أن أقول إن نطاق عمل هذه املنظمة، يف رأيي، واسع جد
عند سرينا على   اً  نزع السالح، وحنن نرحب مبشاركة هذه اهليئة يف األنشطة املقبلة املهمة جد           

وإنين أؤيد التعليقات اليت أدىل هبا السفري أنتونوف خالل حديثه عن أمهية النظـر،              . ربالد
لكن . على األمد القريب، يف موضوع خفض املواد االنشطارية وبدء املفاوضات هبذا الشأن           

 اً،وأعتقد بأن بنود جـدول األعمـال مفهومـة جيـد      . هناك جماالت أخرى مهمة كذلك    
كية مستعدة بالتأكيد للمشاركة يف مناقشات بشأن خمتلـف بنـود           والواليات املتحدة األمري  
  .جدول أعمال هذه املنظمة

وقد ذكرت يف وقت سابق أنين كنت يف هذه القاعة اجلميلة منذ عام وحتدثت عن                  
 معاهدة عدم انتـشار األسـلحة        مع اقترابنا من مؤمتر استعراض     سنشهدهنوع الزخم الذي    

مـن  اً  مزيـد اكتـسبنا    ناللتو من هذا املؤمتر، أرى مرة أخرى أن       انتهينا  وقد  واآلن،  . النووية
 اً،وأعتقد بأن وجود هذا النوع من التوافق يف اآلراء يف اجملتمع الدويل أمر حممود جد              . الزخم

  .منهاً وآمل أن نستفيد مجيع
 نيابة عن املؤمتر، وأصالة عن نفسي، أود أن أشكركما،          :)تكلم بالفرنسية ( الرئيس  
كمـا أود أن  . ومتولر والسيد أنتونوف، على حضوركما هنا معنا هـذه الظهـرية    السيدة غ 

كون مـصدر إهلـام   اإلجيابية اليت جئتما هبا إىل هذه القاعة، واليت ينبغي أن ت        أشكركما على   
  .اًمجيع لنا

   .نا إىل باب قاعة اجمللسلسة ملدة مخس دقائق ملرافقة ضيفيسوف أعلق اآلن اجل  
  .٤٠/١٦واستؤنفت الساعة  ٣٥/١٦ عة اجللسة الساُعِلقت

أعطي الكلمة اآلن ملمثِّل الربازيل     .  ُتستأنف اجللسة العامة   ):تكلم بالفرنسية (الرئيس    
  .، سيديالكلمة لكم. املوقَّر

سيدي الرئيس، أوّد باسم بلجيكا أن أُهنـئكم        ): الربازيل (السيد ماثيدو سواريس    
ويقدم وفد بالدي كامل دعمه لنجاح فترة       .  باسم بلجيكا  بتوليكم رئاسة مؤمتر نزع السالح    

  .رئاستكم يف مجيع ما ُيباشر من أنشطة تنفيذاً للنظام الداخلي
 ٢٠١٠مايو، املؤمتر االستعراضي لعام     /كما نعلم مجيعاً، ُعقد، خالل عطلة شهر أيار         

وعلـى  .  نيويورك يف مقر األمم املتحدة يف     ة النووية طراف يف معاهدة عدم انتشار األسلح     لأل
معاهـدة عـدم    الرغم من أن الدول األعضاء يف مؤمتر نزع السالح ليست كلها أطرافاً يف              

. ة النووية، إال أن نتائج املؤمتر االستعراضي عظيمة األمهية ملؤمتر نزع السالح           انتشار األسلح 
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                  إذ تشري االستنتاجات والتوصـيات املتعلقـة بـإجراءات املتابعـة املنـصوص عليهـا يف               
مايو، إىل مؤمتر نزع الـسالح يف ثالثـة         / أيار ٢٨الوثيقة اخلتامية، املعتمدة بتوافق اآلراء يف       

  . إجراءات خمتلفة
تتفق الدول كافة على ضرورة أن يقوم مؤمتر نـزع          ": ما نّصه ،  ٦اإلجراء  ورد يف     

 يف سياق برنامج عمـل      السالح فوراً بإنشاء هيئة فرعية لتناول مسألة نزع السالح النووي         
  ".شامل ومتوازن يتم االتفاق عليه

تتفق الدول كافة على ضرورة أن يشرع مؤمتر نـزع          : "ما نّصه ،  ٧اإلجراء  ورد يف     
السالح على الفور، ويف سياق برنامج عمل شامل ومتوازن يتم االتفاق عليـه، يف مناقـشة       

ئزة ألسلحة نووية بعدم اسـتعمال      ري احلا غوضع ترتيبات دولية فعالة لتقدمي ضمانات للدول        
األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا حبيث ُتناقش هذه الترتيبات بصورة موضـوعية ودون             
قيود هبدف وضع توصيات تتناول هذه املسألة جبميع جوانبها مع عدم استبعاد إمكانية إبرام              

مني العام لألمم املتحدة إىل ويدعو مؤمتر االستعراض األ. صك ملزِم قانوناً على الصعيد الدويل
  ." دعماً ألعمال مؤمتر نزع السالح٢٠١٠سبتمرب /عقد اجتماع رفيع املستوى يف أيلول

تتفق مجيع الدول على أن يبدأ مؤمتر نزع الـسالح          : "ما نّصه ،  ١٥اإلجراء  ورد يف     
ظـر  فوراً، يف إطار برنامج عمل متفق عليه وشامل ومتوازن، يف التفاوض بشأن معاهدة حل             

إنتاج املواد االنشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية أو وسائل التفجري النووية األخـرى             
ويف هذا الـصدد    .  والتكليف الوارد فيه   (CD/1299) ١٩٩٥وفقاً لتقرير املنسِّق اخلاص لعام      

أيضاً، يدعو مؤمتر االستعراض األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد اجتماع رفيع املستوى يف               
  ". دعماً ألعمال مؤمتر نزع السالح٢٠١٠سبتمرب /أيلول

وقد انضمت مجيع الدول األعضاء يف مؤمتر نزع السالح اليت هي أيضاً أطـراف يف                 
وعليه، . معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية إىل توافق اآلراء حول النصوص اليت قرأُتها للتوّ            

أعضاء مؤمتر نـزع  مع خري وجنباً إىل جنب   فكل هذه الدول ملتزمةٌ سياسياً بالسعي، دون تأ       
 وفد الربازيـل    ولن يألوُ . يح تنفيذ تلك اإلجراءات   السالح كافة، إىل اعتماد برنامج عمل يت      

        مـن الوفـود اعتمـاد برنـامج       وفد  جهداً يف سبيل إدراك هذه الغاية ويتوقع أن يؤيد كلٌّ           
  .العمل هذا
الدعوة املزدوجة املوّجهة إىل األمـني العـام        أن  عالوةً على ذلك، أود اإلشارة إىل         

.  دعماً ملؤمتر نزع السالح ٢٠١٠سبتمرب  /لألمم املتحدة لعقد اجتماع رفيع املستوى يف أيلول       
على األطراف يف االتفاقية وال على        ال ومن الواضح أن املشاركة يف هذا االجتماع لن تقتصر        

يف األمم املتحدة املشاركة يف االجتماع      فلجميع الدول األعضاء    . أعضاء مؤمتر نزع السالح   
  .الرفيع املستوى
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 وقبل انعقاد االجتمـاع  هذهولدينا، يف الشهور املتبقية من دورة مؤمتر نزع السالح       
سبتمرب، ما يكفي من الوقت ملناقشة برنـامج عمـلٍ واعتمـاده            /الرفيع املستوى يف أيلول   
  .  جيب أن نركّز جهودنا عليهافهذه هي األولوية اليت. والشروع فوراً يف تنفيذه

 نـستعني وعلينا يف هذه القضية، كغريها من القضايا يف جمال العالقات الدولية، أن               
.  النتيجـة  اإلرادة واملهارة السياسيتني، ونضطلع كذلك بالعمل الالزم، من أجل حتقيق هذه          ب

نتائج يسفر عن ن ومن البديهي أن تدعم كل دولة عضو ممثلة هنا مؤمتر نزع السالح وتريده أ  
  . ومن مثَّ، فالتغلب على املصاعب احلالية أمٌر ممكٌن متاماً. إجيابية

 أشكر سفري الربازيل على البيان الذي أدىل به وأعطـي           ):تكلم بالفرنسية ( الرئيس  
  .٢١  لالكلمة اآلن ملمثّل مصر املوقَّر، متحدثاً باسم جمموعة ا

سيادة الرئيس، امسحوا يل أن أهنئكم بتوليكم       : )تكلم باإلنكليزية () مصر (السيد بدر   
رئاسة مؤمتر نزع السالح، و أمتىن لكم كل النجاح خالل فترة رئاستكم، وأؤكد لكم، باسـم      

، رغبتنا يف بذل قصارى جهدنا واستعدادنا لذلك لُنعينكم علـى           ٢١    لبالدي وباسم جمموعة ا   
  . إجناز مهمتكم

ي أن حيدد للمؤمتر موقف اجملموعة من حالة         إىل وفد بالد   ٢١    للقد طلبت جمموعة ا     
بروح الـشفافية، رأينـا أن      مّنا  وقد أُبلغتم هبذا املوقف من قبل، لكن، التزاماً         . عملنا الراهنة 

  .ُنطلع مجيع أعضاء املؤمتر على النقاط نفسها
 حريصةٌ على أن يواصل املؤمتر أعماله وهي، يف هذا السياق، تّواقةٌ           ٢١    لإن جمموعة ا    

ـ حيظى بتوافق اآلراء ويكون      أن تشهد يف أقرب وقت ممكن اعتماد برنامج عملٍ           إىل اً متوازن
 على أمهية حتلي أعضاء املؤمتر كافة باملرونة، فيما يلتزمـون           ٢١    لوتشدد جمموعة ا  . الًوشام

 وحتقيقاً لتوافق اآلراء، جيب على الرئيس أن يقدم إىل املـؤمتر          . التزاماً صارماً بنظامه الداخلي   
 ٢١  لاوتقتـرح جمموعـة   . رمسياً أي مقترحٍ يقدَّم بشأن كيفية املضي قدماً من أجل اعتماده    

ضرورة أن يقدم الرئيس إىل املؤمتر مقترحاً بإجراء مناقشات غري رمسية بشأن بنود جـدول                
األعمال، على غرار املهام السابقة، فيما يتواصل بذل اجلهود ضماناً العتماد برنامج عمـل              

  . وشامل بتوافق اآلراءمتوازن 
  .كما تشدد اجملوعة على ضرورة احلفاظ على مناخٍ بّناء يف مؤمتر نزع السالح  
  .شكراً جزيالً لكم، سيادة الرئيس  
أعطي الكلمـة   . شكراً لكم على البيان الذي أدلْيتم به      : )تكلم باإلنكليزية ( الرئيس  

  .قَّراآلن ملمثِّل مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية املو
: )تكلم باإلنكليزيـة  ( )مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية   (جانغ غون    السيد ري   

سيدي الرئيس، لقد كان سفرينا اجلديد، املمثِّل الدائم، هو من سيقدم هذا العرض بدايـةً،               
  .لكن استحال حضوره هنا اليوم اللتزامٍ مل يستطع جتنبه
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ميقراطية الشعبية هبذه املناسبة أن يوجـه       سيادة الرئيس، يود وفد مجهورية كوريا الد        
انتباه الدول األعضاء إىل خطورة الوضع السائد يف شبه اجلزيرة الكورية اآلن، الذي تـسبَّب               
فيه النظام الكوري اجلنويب بالتعاون مع حليفه، الواليات املتحدة األمريكية، يف ما يتعلق بغرق 

  .جلنوبية التابعة لكوريا ا"تشيونان"السفينة احلربية 
ـ من اخلطورة   على درجة   الوضع احلايل يف شبه اجلزيرة الكورية       إن     دد بانـدالع   هت

  .حرب يف أي وقت
لقد نسبت السلطات الكورية اجلنوبية، بكامل دعم الواليات املتحدة، دون االستناد             

رياً إىل أي أساسٍ من الصحة غرق السفينة احلربية إىل كوريا الشمالية منذ البداية وأعلنت أخ              
التعسفية، مؤكدةً غرق السفينة إثر هجوم طوربيدي شّنته عليهـا غواصـة            " نتائج التحقيق "

  . كورية مشالية
ويف الوقت ذاته، هم ضالعون حبماقة يف مناورات لتعريض مجهورية كوريا الدميقراطية              
ق جملس  عليها عن طري  " العقوبات"، بل يسعون إىل فرض مزيٍد من        "ثأر"أو  " عقابٍ  "  لالشعبية  

إال أن أبناءنا وبناتنا اجملّندين والسكان كافـة هـم اآلن يف حالـة              . األمن التابع لألمم املتحدة   
استنفارٍ تام وعلى أُهبَّة االستعداد للرد فوراً على أي عقاب أو ثأر َيطـال دولَتنـا وعلـى أي            

  . حلرب الشاملةعقوبات ُتفرض على مصاحلها، بشىت أشكال التدابري الصارمة، مبا فيها إعالن ا
عالقة لألمر بالسبب     ال فكما أوضَحت مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية من قبل،         

  .وراء غرق السفينة احلربية لكوريا اجلنوبية
ولعلّكم مجيعاً على بيِّنة من أن شعبنا بأسره يبذل قصارى جهـده يف سـبيل إدراك      

فبالنسبة إلينا، حنن حباجة إىل بيئـٍة       . ٢٠١٢الغاية املنشودة وهي بلد قوي مزدهر حبلول عام         
بأن التنمية تقتـضي بيئـةً      من وجهة النظر العامة القائلة      و. سلمية أكثر من أي وقٍت مضى     

زعـم  يشكك بقـوة يف     سلمية، فليس بوسع أي أحد قادر على االحتكام إىل املنطق إال أن             
  . لدميقراطية الشعبية غرق السفينة احلربية إىل مجهورية كوريا اةكوريا اجلنوبية نسب

حباجة إىل اختالق واقعـٍة صـادمة       وليس أحد سواها    السلطات الكورية اجلنوبية    ف  
محلة ضد مجهورية كوريا الدميقراطية الـشعبية       فتيل  كغرق السفينة احلربية من أجل إشعال       

النظام الكوري اجلنويب هي رفض املصاحلة والوحـدة، والتعـاون          " سياسة"ف قف تقدمه   وو
  .ادل بني مشال كوريا وجنوهباوالتب

ومتاشياً مع هذه السياسة املناهضة جلمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية، واصـلت             
يونيه التارخيي املشترك وبرناجمه العملـي      / حزيران ١٥كوريا اجلنوبية جهودها لتدمري إعالن      

ل واخلـارج   أكتوبر، الذْين كانا موضع ترحاب واعتراف يف الداخ       / تشرين األول  ٤وإعالن  
  .بوصفهما َمعلمْين على طريق الوحدة بني الشمال واجلنوب ومجع مشلهما
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على أساس  قائمة   ملفقةٌ    نتائج الذي أجراه النظام الكوري اجلنويب    " نتائج التحقيق "ف   
  . افتراضات وختمينات وفرضيات

لكوريا اجلنوبية  للحظة ونقارن بني احلالة امللفَّقة املتعلقة بالسفينة احلربية         فلنتدبر ولو     
إىل نتائج التصويت أمـس يف جملـس        انظروا  . الذي ُشنَّ يف البحر املتوسط    السافر  واهلجوم  

اجلنوبية جتاهر بتأييدها الغارة الفتاكة اليت شـنتها       لكوريا  فالواليات املتحدة   . حقوق اإلنسان 
 هذا ليس إال مثـاالً    و. القوات اإلسرائيلية على قافلة سفن املساعدة اإلنسانية املتجهة إىل غزة         

  .لسالم لاخلارِقهذا  من األمثلة الكثرية جداً على أعمال اًواحد
ما من منطقٍة يف العامل ظلّت يف حالة حرب لنصف قرن من الزمن سوى شبه               اليوم  و  

فما زال نظام اهلدنة القدمي، الذي أنتجته احلرب الباردة، قائمـاً يف شـبه              . اجلزيرة الكورية 
  .  تتأرجح ما بني الالحرب والالسلمالستقرارعدم امن  مؤدياً إىل حالة اجلزيرة الكورية،

هو أن يكون اهلدف    الثابت يكمن يف    إن موقف مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية         
ومتاشياً مع هذا املوقف، فقـد      . نووية  ال بناء سالم دائم وجعل شبه اجلزيرة الكورية منطقةً       

لى الواليـات املتحـدة،     عة الشعبية مرةً أخرى مقترحاً      مجهورية كوريا الدميقراطي  عرضت  
الطرف يف اتفاق اهلدنة، ببدء حمادثات مبكرة هتدف إىل االستعاضة عن اتفاق اهلدنة مبعاهدة              

فإبرام معاهدة سالم خطوةٌ    . سالم هذا العام، وهو العام الستون على اندالع احلرب الكورية         
  . رض شبه اجلزيرة الكوريةإىل األمام حنو هتيئة بيئة سلمية على أ

بل هي، باألحرى، متصلةٌ جبعل شبه اجلزيرة الكوريـة         . وهذه ليست قضيةً منفصلة     
نوويـة، املوضَّـحة يف البيـان         ال فعملية جعل شبه اجلزيرة الكورية منطقةً     . نووية  ال منطقةً

عو إىل   يف احملادثات السداسية األطـراف، تـد       ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٩املشترك املعتمد يف    
التهديدات النووية اجلوهرية اليت تفرض علـى     القضاء التام، على حنو ميكن التحقق منه، على         

ية برمتها إىل منطقة خاليـة مـن        ، ومن ثَمَّ حتويل شبه اجلزيرة الكور      شبه اجلزيرة من اخلارج   
  .األسلحة النووية على هذا األساس

ام معاهدة سالم يف شبه اجلزيـرة       وإبر. نووية يقتضي بناء الثقة     ال وجعل منطقٍة ما    
طالق النار، من شأنه أن يساعد على بناء الثقة الالزمة        إلتزال يف حالة وقف       ال الكورية، اليت 
فإبرام معاهدة سالم هـو الـسبيل املعقـول         . نووية يف أقرب وقت ممكن      ال جلعلها منطقة 

   .نووية  الجعل شبه اجلزيرة الكورية منطقةوالواقعي الوحيد لنجاح عملية 
ويعتقد وفد مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية أن بيانه اليـوم سيـساعد الـدول            

األعضاء على اكتساب فهمٍ صحيحٍ حلقيقة قضية مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية فـضالً             
  .عن موقفها املؤيد للسالم واالستقرار يف شبه اجلزيرة الكورية واملنطقة احمليطة هبا

 حناول حثَّ األعضاء على تناول القضايا الثنائية خارج         :)م باإلنكليزية تكل( الرئيس  
  .أعطي الكلمة ملمثِّل مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية املوقَّر. مؤمتر نزع السالح
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   :)تكلم باإلنكليزيـة  ( )مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية    (جانغ غون  السيد ري   
فالوضع بالغ اخلطـورة    . ؤمتر أن يّدعي أن هذه قضية ثنائية      ميكنين أن أفهم كيف لرئيس امل      ال

 الوقت مناسب ألوّجه انتباه     ها، وبسب هذه املناورة، ظننُت أن     لدرجٍة تؤثر على املنطقة بأسر    
مـن البلـدان   بلـد  وحيق لنا قْول أي شيء متصل بأمن واستقرار كلِّ       . الدول األعضاء إليه  
  .وشكراً. واملنطقة احمليطة به

 أحيط علماً بالبيان الذي أدليتم به وأعطي الكلمة اآلن          :)تكلم باإلنكليزية ( سالرئي  
  .ملمثِّل باكستان املوقَّر

سيدي الرئيس، أوالً، أود أن أرحـب       : )تكلم باإلنكليزية ( )باكستان (السيد أكرم   
 بوفد روسيا ووفد الواليات املتحدة لإلحاطة اليت قدماها بشأن اتفاقهمـا الثنـائي املتعلـق              

فهذه خطوة هامة يف االجتاه الصحيح، لكن جيب عمل أكثر مـن ذلـك              . بتحديد األسلحة 
رتع السالح النووي يف حمفلٍ متعدد األطراف كمؤمتر نزع السالح مـن            فيما يتعلق ب  بكثري  

وُتدلّل هذه اإلحاطة أيضاً    . وهو عامل خالٍ من األسلحة النووية     أال  أجل حتقيق اهلدف املنشود     
  . أثراً على عمل املؤمترلنقل عدم االتفاق ق أو على أن لالتفا

كما أود أن أغتنم هذه الفرصة ألرحب بالسفري اجلديد جلمهورية كوريا الدميقراطية              
  .الشعبية، وهو ليس معنا بكل أسف، لكنين طلبت إىل الوفد أن يبِلغوه حتيايت

          ر نـزع الـسالح     ُتعقد اليوم اجللسة العامة األوىل من اجلزء الثاين من دورة مـؤمت             
هي التمـاس   املطروحة علينا   فاملهمة األوىل   . وهذا طْوٌر مهم من أطوار عملنا     . ٢٠١٠لعام  

وقد أشرمت يف ختـام     . ٢٠١٠توافقٍ يف اآلراء على برنامج عمل متوازن وشامل لدورة عام           
ممتـنني  وسنكون . اجلزء األول من الدورة إىل أنكم ستواصلون بذل جهودكم يف هذا الصدد 

  .لو تفّضلتم بإطالعنا على حالة جهودكم واجتاهها
دعوين اآلن أتناول مقترح عقد اجتماعات غري رمسية واملسائل ذات الصلة املتعلقـة               

  . بالنظام الداخلي يف هذا الصدد
، تنظيم اجتماعات ٢٠١٠ مارس/آذار ٢٦اقترحتم، يف رسالتكم املؤرخة    يف األثناء،     

وقـد  . ملواد االنشطارية خالل األسبوع األخري من فترة رئاسـتكم        غري رمسية بشأن قضية ا    
، توخَّـت عقـد أربعـة       ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٩ُعممت صيغة منقَّحة من مقترحكم يف       

ألغراض صـنع األسـلحة     اجتماعات غري رمسية بشأن قضية حظر إنتاج املواد االنشطارية          
 يف هذه الرسالة إىل أن الرئيس املقبل        كما أشرمت . األجهزة املتفجرة النووية األخرى   والنووية  

  .  من جدول األعمال٤ و٣ و٢ و١سيعقد مزيداً من االجتماعات غري الرمسية مبوجب البنود 
وقد كان املقترح املنقَّح، شأنه شأن املقترح األصلي، معيباً، إذ تضّمن كالمها لغـةً                

كما .  اعتراضنا املربَّر عليه خطياً    ولذلك، فقد أبدْينا  . غري متفقٍ عليها يف جدول أعمال املؤمتر      
. التمسنا توضيحاٍت بشأن عناصر معيَّنة من املقترح وطرحنا أسئلةً عن قضايا أخرى مهمـة             
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 على األسئلة األساسية املطروحـة بـشأن        ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١ومل ِجتب رسالتكم املؤرخة     
تتوافـق    الواضـيع تطبيق النظام الداخلي على مقترحكم عقد اجتماعات غري رمسية بشأن م     

فرصةً مفيدة لألعضاء كافة لُيعربـوا عـن        اليوم  لسة العامة   اجلوتتيح  . عليها اآلراء يف املؤمتر   
  . آرائهم بشأن كيفية املضّي قُدماً بأعمال املؤمتر بشموليٍة وشفافية

وتشكّل االجتماعات غري الرمسية جزءاً مهماً من أعمال املؤمتر، ومن ثَّم، فتطبيـق               
 من النظام الداخلي،    ١٩يكتنف املادة     ال ، عليكم خيفى  ال وكما. لداخلي أمٌر أساسي  النظام ا 

       اليت تنص على ما يلي، أيَّ غموض يف ما يتعلق بكيفية تنفيذ أي مقترح بعقـد اجتماعـات            
  .غري رمسية
جتري أعمال املؤمتر يف جلسات عامة، وكذا باتبـاع   : "١٩سأقرأ عليكم اآلن املادة       
  ."يبات إضافية يتفق عليها املؤمتر مثل عقد جلسات غري رمسية حبضور خرباء أو بدوهنمأي ترت

ُيـصرِّف املـؤمتر    : "، اليت تنص على ما يلي     ١٨ومن املهم أيضاً اإلشارة إىل املادة         
  ."أعماله ويتخذ قراراته بتوافق اآلراء

فـإن مـن    ،  اتفاق يف املؤمتر على مقتـرحكم       ال أنهحقيقة  ُنصب أعيننا   وإذ نضع     
  .ُتجيز ذلك  الإذ إن مواد النظام الداخلي. املستحيل تنفيذه

أطلب إليكم أن تشريوا إىل مادة النظام الداخلي أو مواده اليت متنح الرئيس             أوّد أن   و  
           سلطة أو امتياز تنفيذ مقترحٍ ما يف حالة عدم موافقـة املـؤمتر عليـه نظـراً العتراضـات               

  .ُيبديها أعضاؤه
لكنها ُعقدت عقـب   . عقد مؤمتر نزع السالح يف السابق اجتماعاٍت غري رمسية        لقد  

املؤمتر آنذاك مع أعضاء املؤمتر ومبوافقة املـؤمتر        شاغل منصب رئاسة    مشاوراٍت وافية عقدها    
تثـر  فقد قدم رؤساء املؤمتر مقترحاهتم بعقد اجتماعات غري رمسية ونفذوها حينما مل             . التامة

كانت االجتماعات ُتعقد، بناًء على موافقة املؤمتر، يف إطار معايري حمددة           و. اعتراضات عليها 
 آنذاك يقدم، بالتنسيق مع الرؤسـاء       شاغل منصب الرئاسة  وكان  . بوضوح وعلى حنوٍ موحَّد   

وكانت تلك االجتماعـات    .  كامالً باالجتماعات غري الرمسية املقترحة      زمنياً املقبلني، جدوالً 
  .  بصفاهتم الفردية، ومل تكن إلفاداهتم الشفوية أي صفة رمسيةُتدار من جانب منسقني،

 يف مـا يتعلـق      -  وميكنين أن أُطلعكم عليه    - وحبوزيت الربنامج الذي اعُتمد آنذاك      
، الذي ُيورد بوضـوح اجلـدول       ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨باملناقشات الرمسية اليت أُجريت يف عامي       

  . ذه القضايا بصورٍة غري رمسيةالزمين والتسلسل الذْين قد ُنظر يف إطارمها يف ه
 ١٩ويف ما يتعلق بالتنسيق مع الرئيس املقبـل، أشـرمت يف رسـالتكم املؤرخـة                  
 إىل أن الرؤساء التاليني قد أعربوا عن استعدادهم مواصلة ممارسة عقـد             ٢٠١٠أبريل  /نيسان

قني  يف مـشاوراتكم مـع املنـسِّ       إىل ما دار  لكن، وفقاً إلشاراتكم    . اجتماعات غري رمسية  
، ذكرمت أن مسألة مواصلة الرئيس املقبل عقد        ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٩اإلقليميني املعقودة يف    
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وال ُيمكن تصريف أعمال املؤمتر على      .  أنتم افتراضكماالجتماعات غري الرمسية املقترحة هو      
  .فتراضاتالأساس جمرد ا

  .دعوين أحتدث قليالً عن قاعدة توافق اآلراء  
لذلك، تضمن قاعـدة    .  تبعات مباشرة وخطرية على أمن أعضائه      ألعمال املؤمتر إنه    

توافق اآلراء مشاركة األعضاء كافة على قدم املساواة يف أعمال املؤمتر ودون أي خوٍف من               
. أن تتجاهل بعض البلدان، نظراً لنفوذها السياسي ووزهنا االقتصادي، مصاحل غريها األمنيـة            

  .  يف املاضي وجيب أن ُتحترم اآلناحتراماً تاماًاحُترمت هذه القاعدة و
وفٍد أو لتعذر انضمام أعمال املؤمتر يف املضّي  يف اإلمكان   ويف املاضي، حينما مل يكن        

اثنني إىل توافق اآلراء بشأن مقترحات معينة، كان عدم االنضمام هذا يتفـق مـع النظـام                 
كان ذلك ُمحبطاً، لكـنَّ     وقد  . الداخلي للمؤمتر، وبالتايل، كان حقاً من حقوق وفود املؤمتر        

  .الوفود األخرى احترمت هذه املواقف وأبدت حتليها بالصرب ألهنا حتترم النظام الداخلي
واليوم، كما كان احلال يف املاضي، حيق للوفود كافة استخدام قاعدة توافـق اآلراء                

 ذاته  وحنن نتوقع املستوى  . لضمان عدم التفريط يف مصاحلها األمنية بأي شكل من األشكال         
فالبلدان اليت عوَّلت على اسـتخدام   .  يعيل صربكم  من احترام القواعد ومواقف الغري دون أن      

قاعدة توافق اآلراء يف املاضي تستخدمها اليوم أيضاً يف حمافل أخرى متعـددة األطـراف يف                
  .  اإلجرائيةاملسائلجنيف، حيث يرْون استخدامها مناسباً حىت يف 

أحـاط  باألسطورة أو الوهم املفَتعل الذي      وصفه  أرغب يف   وأود اآلن أن أتناول ما        
  .قضية إبرام معاهدة بشأن وقف إنتاج املواد االنشطاريةب

لعلّ الزمالء يذكرون أنين قد حددت موقف باكستان من هذه القضية بالتفصيل يف               
 على هذا   واليوم أود التعليق  . هذا العام من  فرباير  / شباط ١٨البيان الذي أدليُت به من قبل يف        

فهـذا  . الوهم املفتَعل، الذي ما زال ُيعرض وُيدفع به كاختبارٍ ملدى أمهية املؤمتر ومصداقيته            
النهج يف واقع األمر خاطئٌ ومبالغ فيه كما أنه ُينتهج لتحقيق مكاسب سياسية قصرية األجل               

  .وال ميكن إتيان ذلك على حساب أمننا. حلكومات بعض الدول
ىل قضية معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية، لوجـدمت أن          ولو نظرمت مبوضوعية إ     

مجيع الدول غري احلائزة ألسلحة نووية اخلاضعة ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ملَزمـة              
فبالنسبة إليهـا، ُتعـّد     . قانوناً بعدم إنتاج املواد االنشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية        

وقد أعلنت مخس دول . طارية نافذةً أصالً من الناحية القانونيةمعاهدة وقف إنتاج املواد االنش
حائزة لألسلحة النووية خاضعة ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية رمسياً وقفـاً اختياريـاً              

. إلنتاج املواد انشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية أو سعت إىل تنفيذه مسعًى غري رمسي             
ّد معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية نافذةً لكـل األغـراض           فبالنسبة إىل هذه الدول، ُتع    

فقد أعلنت هذه الدول الوقف االختياري بعد أن قررت أن خمزوناهتا مـن املـواد               . العملية
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إذ مل تفعل ذلك استجابةً ملا ُيوّجه من        . االنشطارية تكفي لضمان أمنها وكذلك أمن حلفائها      
ء مفاوضات على إبرام معاهدة بشأن وقـف إنتـاج          دعوات يف مؤمتر نزع السالح إىل إجرا      

فعلى النقيض من ذلك، لقد عرقلت هذه الدول املفاوضات املتعلقة بإبرام           . املواد االنشطارية 
معاهدة بشأن وقف إنتاج املواد االنشطارية إىل أن أصبحت يف وضعٍ يسمح هلا بإعالن وقف               

  .  اختياري وطين أو بالسعي إىل تنفيذه
أن إبرام معاهدة بشأن وقف إنتاج املواد االنشطارية ليس مهماً إال للبلدان وهذا يعين   

ولدى اثنني من هذه البلـدان إعفـاءات        . غري اخلاضعة ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية      
وترتيبات خاصة يف هذا الصدد، ومن ثَّم، لن يؤثر إبرام هذه املعاهدة على برامج األسـلحة                

 فإبرام معاهدة بشأن وقف إنتاج املواد االنشطارية ُيراد به استهداف بلد            وعليه،. النووية فيها 
نقبله، ذلك أنه حيق لنا على قـدم املـساواة،     الوهذا أمر. واحد فحسب أال وهو باكستان   

  .كغرينا من األعضاء، أن حندد مصاحل أمننا القومي ونقررها وحنميها
إبرام معاهدة بشأن وقـف     لذلك، فإجراء مناقشات أو مفاوضات خبصوص قضية          

            ،ويف نظرنـا  . إنتاج املواد االنشطارية هي قضية شديدة احلساسية بالنـسبة إىل باكـستان           
 أن مقترحكم إجراء مناقشات غري رمسية تركز حصرياً على إبرام هذه املعاهدة هـو حماولـةٌ            

        ن ُيضلَّل املـؤمتر علـى     ميكن أن نوافق على أ      ال وحنن. لبدء العمل بشأهنا من الباب اخللفي     
   . هذا النحو
فمثلما ُتعد معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية مهمةً لبعض الدول األعضاء، مثـة               

تقل عنها أمهيةً لدولٍ أخرى، مـن قبيـل نـزع             ال قضايا أخرى ُمدرجة يف جدول أعمالنا     
ة، وإبرام صكوك ملزِمـة     السالح النووي يف إطار زمين معني، وحظر استخدام املظلة النووي         
  . قانوناً بشأن الفضاء اخلارجي، واالتفاق على ضمانات األمن السلبية

وإذا كنتم، بوصفكم رئيس املؤمتر، حساسني ملواقف بعض األعضاء، فتحترموهنـا             
فتقدمي مقتـرح   . وتؤيدوهنا، فمن حقنا أن نتوقع منكم استجابةً مماثلة لشواغلنا األمنية مجيعاً          

 يف ما يتعلق بعمل املؤمتر سيتيح الفرصة دوماً للتوصـل إىل توافـقٍ يف اآلراء                عادل ومنصف 
ويف هذا الصدد، نؤكد لكم وللرؤساء املقبلني أننا        . بإجراء مناقشات صرحية وشفافة ومشولية    

  .مستعدون للنظر يف مجيع املقترحات من أجل إحراز تقدم
أبريل املوّجهـة   / نيسان ٢٠ؤرخة  سيادة الرئيس، لعلّكم تتذكرون أنين يف رساليت امل         

إليكم، اليت أطلعُت مجيع أعضاء املؤمتر عليها، قد اقترحُت التماس موافقة األعضاء على عقد              
 وجود أي نصوص غـري      يف ظل عدم  اجتماعات غري رمسية بشأن كل بنود جدول األعمال،         

ويف . املقترحـة كامل باالجتماعات غري الرمسية    زمين  متوافق عليها، إىل جانب إعداد جدول       
          من سريأس االجتماعـات غـري الرمسيـة؟       ) ١: (الرسالة نفسها، طرحُت السؤالني التاليني    

  نتائج، وماذا عن صفة هذه التقارير؟/هل سيصدر عن هذه االجتماعات تقارير) ٢(و
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كما أنكم مل توضحوا النقطة اليت أثرُتها يف رساليت         . ومل أتلَق جواباً عليها حىت اآلن       
ومفادها أنه إن مل تتفق اآلراء على القضية يف حد ذاهتا وهي            . ٢٠١٠مايو  / أيار ١٤املؤرخة  

، فكيف ميكن النظر حىت يف عقد مناقشات بشأن         وقف إنتاج املواد االنشطارية   لإبرام معاهدة   
  مواضيع فرعية، من قبيل التعريفات ونطاق املعاهدة وُسبل التحقّق واملؤسسات؟

           بـاألمس، أبلَغـت مـصر، بـصفتها البلـد           ٢١    لا جمموعة   ويف مشاوراتكم مع    
 تـشدد  ..: ".املنسِّق، املؤمتر رسالة اجملموعة، اليت تنص، من بني أمور أخرى، على ما يلـي           

 على أمهية حتلي مجيع األطراف يف املؤمتر باملرونة، فيما تلتزم التزامـاً صـارماً    ٢١    لاجمموعة  
 على الرئيس أن يقدم إىل املؤمتر مقترحـاً بـإجراء           ٢١    لاموعة  وتقترح جم . بنظامه الداخلي 

مناقشات غري رمسية بشأن مجيع بنود جدول األعمال على غرار املهام السابقة، فيما تتواصل              
          اجلهود من أجل استمرار العمل على التوصل إىل اتفاق بـشأن برنـامج عمـل متـوازن                

  ". ...وشامل
وأنا مـستعد  .  وفد مصر للتّو تأييداً كامالًتاله الذي ٢١    لة ا وحنن نؤيد بيان جمموع     

لعرض هذا املقترح على حكوميت كي ميكننا البدء بإجراء مناقشات غري رمسية بشأن بنـود               
لذلك، نطلب إليكم أن تقدموا مقترحاً شامالً باملضّي قُدما مبـسألة           . جدول األعمال كافة  

متر بشأن مجيع بنود جدول األعمال، مـع ختـصيص          عقد اجتماعات غري رمسية يف إطار املؤ      
  . القدر نفسه من الوقت هلا، كما جرت العادة يف املاضي

  .  أشكركم، وأعطي الكلمة اآلن ملمثِّل الفلبني املوقَّر:)تكلم باإلنكليزية( الرئيس  
سيدي الرئيس، مبا أن هذه هـي املـرة   : )تكلم باإلنكليزية ( )الفلبني (السيد غارثيا   

ىل اليت ُتعطى فيها الكلمة لوفد الفلبني خالل رئاسة بلجيكا، امسحوا يل أن أُعرب لكـم                األو
. تقدمي دعمنا الكامل لكم خالل فترة رئاستكم هلذا املؤمتر        لكم  وتأكيداتنا  عن أطيب أمنياتنا    

الوفود األخرى يف اإلعراب عن تقـديرنا       أصوات  عالوةً على ذلك، نّود أن نضم صوتنا إىل         
 الواليات املتحدة وروسيا لإلحاطة اليت قدماها بشأن اتفاق حتديد األسـلحة الثنـائي          ملمثِّلّي

  .  املربم بني البلدين مؤخراً
ويل عظيم الشرف واالمتياز أن أعرب عن خالص امتنان الفلبني للدول األطراف يف               

 مقراً هلا   معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، والسيما ألعضاء الوفود اليت تتخذ من جنيف           
من تفاٍن ومرونة، أسـهما يف  الذي قامت به وملا أبدته اد اجلعمل  بالنظر إىل ال  ولألمانة العامة   

 النوويـة  طراف يف معاهدة عدم انتشار األسـلحة لأل ٢٠١٠إجناح املؤمتر االستعراضي لعام 
جتمـع  وقد أكد إجنازنا يف املؤمتر االستعراضـي للم       . الذي ُعقد الشهر املاضي يف نيويورك     

العاملي أن مثة ما يّربر حقاً عدم فقداننا األمل يف أن تتحقق رؤيتنا يف هناية املطاف وهي الرتع                  
  .  الكامل للسالح النووي

أشّدد على أن رئاسة الفلبني مل حتقق ذلك النجاح الباهر إال ألهنا            من ناحية أخرى،      
 فضالً عن ذلك، . وتضحيتهاكانت برئاسة فريق، إذ عوَّلت على كدح مجيع الدول املشاركة           
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فالوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي، اليت انتهينا إليها باتفاقٍ يف  . جيب أن نكتفي بإجنازاتنا    ال
سيدي مسحتم  وسأشري، لو   . اآلراء توصلنا إليه بشق األنفس، تدعو إىل اختاذ إجراءات حمددة         

  .   يف جنيفالرئيس، إىل بعض اإلجراءات اليت ستهّم جمتمع نزع السالح
كما أشار زميلنا املوقَّر من الربازيل آنفاً، لقد حثَّ املؤمتر االستعراضي مؤمتر نـزع                

وناقش . السالح، من بني أمور أخرى، على مواصلة أعماله املوضوعية دون مزيد من التأخري            
 هيئات فرعيـة    زميلنا الربازيلي أيضاً النقاط اليت أُثريت يف الوثيقة اخلتامية يف ما يتعلق بإنشاء            

معنية بكل من نزع السالح، والـضمانات، ومعاهـدة املـواد االنـشطارية، واجتمـاع               
ونود أن نضيف إىل ذلك كله، وحنن نؤيده بـالطبع،          .  الرفيع املستوى  ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

. رأياً مفاده أن جناح املؤمتر االستعراضي يرجع إىل كونه عملية اتسمت بالشفافية والشمولية            
السماح جملتمع مؤمتر نزع السالح برمته، أعـضاًء        ى أن من املهم، هبذا اخلصوص،       لذلك نر 

وبالتايل، ميكننا أيضاً، يف    . ومراقبني على حد سواء، باإلسهام يف أعمال املؤمتر يف هذا الصدد          
  . الوقت املناسب، إعادة النظر يف احلالة من أجل توسيع عضوية املؤمتر يف النهاية

 املتعلـق   ١٩٩٥رق األوسط، أكد املؤمتر االستعراضي قرار عـام         وفيما يتعلق بالش    
ومـن بـني هـذه      . بالشرق األوسط وحدد ما ينبغي اختاذه من خطوات عملية حنو تنفيذه          

 حتضره مجيع دول املنطقة بغرض إنشاء منطقـة         ٢٠١٢عقد مؤمتر يف عام     الدعوة ل اخلطوات  
وقـد  . مل األخرى يف الشرق األوسط    خالية من األسلحة النووية ومجيع أسلحة الدمار الشا       

 املنظمات الدولية ذات الصلة إعداد الوثائق األساسـية ملـؤمتر   "طلب املؤمتر االستعراضي إىل     
 بشأن طرائق إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار             ٢٠١٢عام  

". ة يف ما سـبق يف االعتبـار  الشامل ووسائل إيصاهلا، مع أخذ العمل املنَجز واخلربة املكتسب     
شرط احلفاظ على التقدم بالتوازي، من حيث املـضمون         "فضالً عن ذلك، شدَّد املؤمتر على       

والتوقيت، يف العملية املؤدية إىل حتقيق القضاء الكلي والكامل على مجيع أسـلحة الـدمار               
 جماالت هتم، بالطبع،    وهذه". الشامل يف املنطقة، أي األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية       

  . جمتمعنا ملؤمتر نزع السالح هنا يف جنيف
وخبصوص مسألة تعزيز عملية استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، فقـد              

. اعتمد املؤمتر االستعراضي عناصر رئيسية ملقترحاٍت قدمتها الدول األطراف هبـذا اخلـصوص     
بني رؤساء املؤمتر االستعراضي ورؤسـاء اهليئـات        ومنها إنشاء آلية تنسيق واستمرارية يف ما        

ويفيد مقترح آخر بإضافة موظف خمصَّص لدعم دورة استعراض املعاهـدة           . السابقني واحلاليني 
كما أكد املؤمتر االستعراضي أن حتسني فعاليـة    . إىل مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح      

وبناًء على ذلك، لنا دور يف      . دول األطراف عملية االستعراض املعزَّزة هي مسؤولية مستمرة لل      
ودعوين أضيف أيضاً يف هذا الصدد أن    . جنيف يف حتسني هذه العملية يتعّين علينا االضطالع به        

  .وفوداً كثرية من جنيف قد ساعدت على ضمان التوصل إىل هذه النتيجة املتوافق عليها حتديداً
رئاسة الفلبني قد أفادت إفادةً كربى من       ، أقول إن    األخريةمن واقع جتاربنا    وانطالقاً    

التأم مجيعهم حكمة الرؤساء ورؤساء اهليئات السابقني وتوجيههم، وكذلك من خرباء آخرين  
جهود مركز جيمس مارتن لدراسات عدم االنتشار النووي ودول أطـراف داعمـة             بفضل  
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شرية اخلارقة الـيت    وقد عوَّلنا على اجلهود الب    . هذا العام من  أنسي ونيون يف وقت سابق       يف
بذلتها أمانة مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح يف دعم املؤمتر االستعراضي وُيذهلنا أن  

يوجد يف هذه اهليئة حىت اآلن موظف أو موظفون عاملون على أسـاس التفـرغ      ال نرى أنه 
  .    خمصَّصون ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

 يف جمال أمهية التثقيف   "السالح، أكد املؤمتر االستعراضي     نزع  يف جمال   وعن التثقيف     
نزع السالح وعدم االنتشار النوويني بوصفه وسيلةً مفيدة وفعالة لتعزيز أهـداف املعاهـدة              

وشجع الدول كافة على تأييد تقرير األمني العام         "دعماً إلقامة عامل خالٍ من األسلحة النووية      
وهبذا اخلصوص، جيب علينا مواصلة دعـم عمـل      . (A/57/124)لألمم املتحدة املتصل بذلك     

معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح، الذي كان أيضاً عْوناً كبرياً لنا يف التحضري للمؤمتر       
مركز جيمس مارتن لدراسات االستعراضي، فضالً عن معاهد أكادميية وحبثية أخرى من قبيل    

ماسية نزع السالح، ومركز أحباث وتدريبات ، ومعهد املختصرات لدبلوعدم االنتشار النووي
  .احلصر  الومعلومات التحقّق، على سبيل املثال

وعن اجملتمع املدين، أخرياً، فال يسعين أن أشدِّد مبا فيه الكفاية على الدور القيِّم الذي                 
اضطلع به اجملتمع املدين بأسره يف اإلسهام يف قضية نزع السالح عامـةً ويف جنـاح املـؤمتر              

وقد ُمثِّل جمتمع جنيف املـدين      . مايو املاضي يف نيويورك خاصةً    /ستعراضي املعقود يف أيار   اال
  .متثيالً جيداً يف نيويورك، ونشيد به للدور الذي اضطلع به وإلسهاماته

والفلبني على استعداد للمشاركة مشاركةً كاملة يف أعمال كل من مـؤمتر نـزع                
 أجل تنفيذ اإلجراءات احملددة يف الوثيقة اخلتامية        السالح وجمتمع نزع السالح يف جنيف من      

فلنتَّحـد مجيعـاً     .للمؤمتر االستعراضي لألطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويـة         
  .عامل خالٍ من األسلحة النووية: ولنمضي حنو حتقيق احللم

 . وقَّر أشكركم، وأعطي الكلمة اآلن ملمثِّل بيالروس امل:)تكلم باإلنكليزية( الرئيس  

أود اإلدالء ببيان مـوجز، سـيدي       : )تكلم بالروسية () بيالروس (السيد خفوستوف   
الرئيس، أوالً لدعم جهودكم بوصفكم الرئيس، وثانياً للتطرق إىل عدد من القـضايا املتـصلة               

 . وثائق املؤمترموقف بالدي يفوأفعل ذلك ضماناً لتبيان . أساساً باإلحاطة اليت استمعنا إليها للتّو

أود، سيادة الرئيس، أن أُعرب عن دعمي جلهودكم يف سبيل التوصل إىل توافـقٍ يف      
وأنـا  . اآلراء بشأن برنامج عمل متوازن وشامل للمؤمتر على أساس املقترح املعروض علينا           

يزال يشكّل أساساً قّيماً      ال CD/WP.559واثٌق من أن مشروع برنامج العمل الوارد يف الوثيقة          
  . التفاق الذي حنتاجه من أجل بدء أعمال املؤمتر املوضوعيةللتوصل إىل ا

الفتـرة الفاصـلة بـني     وأرحب مبا عقدمتوه من مشاورات مع الوفود املعنية خالل  
الدورتني، مبا يف ذلك املشاورات املتعلقة مبسألة إجراء مناقشات غري رمسية بـشأن البنـود               

 مل نتوصل إىل برنامج عمل متفق عليه، يتعني         وأقترِح أنه إن  . املدرجة يف جدول أعمال املؤمتر    
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علينا، كما يف السنوات السابقة، إجراء مناقشات غري رمسية يف سياق املؤمتر حصرياً، احتراماً              
واهلـدف  . ملبدأ حتقيق التوازن بني البنود الرئيسية األربعة املدرجة يف جدول أعمال املـؤمتر            

   . جبدية مبشاركة مجيع الوفود املعنية مشاركةً بنَّاءةالرئيسي من هذه املناقشات هو تبادل اآلراء
          ومبناسبة اإلحاطة اليت قدمها ممثِّال االحتاد الروسي والواليات املتحـدة األمريكيـة              

يف ما يتعلق مبعاهدة تدابري زيادة ختفيض األسلحة اهلجومية االستراتيجية واحلد منها، أود أن              
. ٢٠١٠أبريـل  / نيسان٨البلدين على هذه املعاهدة يف    ذينك   أذكر إن بالدي ترحب بتوقيع    

  .إذ نرى هذه املبادرة بوصفها إسهاماً جاداً يف تعزيز األمن واالستقرار االستراتيجيني يف العامل
إننا ندعم اعتزام كال الطرفني استحداث تدابري فعالة من أجل زيادة خفض األسلحة               

. رجعـة فيهـا     ال عملية نزع سالحٍ متعددة األطراف    لالظروف  اهلجومية، وهو ما قد ُيهيئ      
فاحلقيقة أن حتقيق مزيد من النجاحات يف اجتاه نزع السالح سيعتمد إىل حدٍّ كـبري علـى                 

  .اجلهود اجلماعية ألعضاء اجملتمع الدويل كافة
 الذي  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٤ويسرنا أن نشري إىل أن البيان املشترك املؤرخ           

الحتاد الروسي والواليات املتحدة األمريكية يف ما يتعلق بانتهاء سـريان مفعـول             ع عليه ا  وقّ
 تطبيـق   قد سلَّم بإسهام بيالروس األساسي يف جناح تنفيذ املعاهدة وأكـد          ستارت   معاهدة

الضمانات الواردة يف مذكرة التفاهم على الضمانات األمنية، اعتباراً من ذلـك التـاريخ،               
ىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وقد ُوقِّع علـى هـذه            خبصوص انضمام بيالروس إ   

  .  يف بودابست١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٥املذكرة يف 
 من مذكرة بودابست املذكورة     ٣ونفترض أن كالًّ من الطرفني سيكفل احترام الفقرة           

  . ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤أعاله؛ وإال فال مغزى سياسي للبيان املشترك املؤرخ 
ويسّرنا أن خطة العمل الواردة يف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي لألطراف يف              

 معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الذي انتهى األسبوع املاضي، املعتمدة بتوافـق اآلراء،            
دول  ضمانات أمنية لل   بإعطاءُتلزم الدول احلائزة ألسلحة نووية بتمام احترام التزاماهتا القائمة          

  .غري احلائزة ألسلحة نووية
 معاهـدة ويف ضوء اخلربة اليت اكتسبتها بيالروس بوصفها دولةً طرفاً خالل تنفيـذ         

 وغريها من االتفاقات الدولية لرتع السالح وعدم االنتشار النـوويني،           ١٩٩١ستارت لعام   
  .نتطلّع إىل مواصلة احلوار السياسي والتعاون مع اخلرباء يف هذا اجملال

       أشكركم، وأعطي الكلمـة اآلن ملمثِّـل مجهوريـة         : )تكلم باإلنكليزية ( رئيسال  
  . كوريا املوقَّر

سـيادة الـرئيس،    : )تكلم باإلنكليزية ( )مجهورية كوريا  ( تايك -هان   السيد إم   
خـرين، إىل   اآلاملنـدوبني   وشـكر   أُعرب عن شكري،    أن  أوالً وقبل كل شيء     امسحوا يل   

 الواليات املتحدة السيدة روز غوتيمولر وسعادة الـسفري أنـاتويل           ساعدة وزيرة خارجية  مل
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كما أود أن أُعرب عن هتنئيت هلما بإجنازمها املشترك يف هذا           . أنتونوف، سفري االحتاد الروسي   
فهنأوا املندوبني الذين تكلموا قبلي     أصوات  أضم صويت إىل    أن   أيضاً   امسحوا يل و. اجملال املهم 

يؤثر بـشكل   وحنن نعتقد أن بوسعه أن      . الدميقراطية الشعبية ة كوريا   السفري اجلديد جلمهوري  
   .إجيايب جداً على تقدم أعمال املؤمتر يف املرحلة املقبلة

أعـرف    ال ، فأنـا   تعليمات واضحة بشأن هذه املسألة     هناكوبالنظر إىل أنه ليست       
أشـعر  وقَّر، لكـنين    الدميقراطية الشعبية امل   مندوب مجهورية كوريا     كيفية الرد على ادعاءات   

مندوب مجهورية كوريـا    احلزن، كما أعتقد أنه من املؤسف واملزعج أن نستمع إىل           مبنتهى  
الدميقراطية الشعبية املوقَّر وهو ُيندد بدولة عضو أخـرى دون أن يقـدم أي أدلـة داعمـة       

ـ      . ألغراض دعائية إمنا هو   ونعتقد أن اإلتيان بذلك     . الدعاءاته ذي فنحن نعتقد أن الفعـل ال
الدميقراطية الشعبية هو خرق واضح مليثاق األمم املتحدة، فضالً عن           مجهورية كوريا    ارتكبته

  . بني األطراف املعنية١٩٥٣أنه انتهاك خطري التفاق اهلدنة املربم يف عام 
 ودامغة بعد حتقيـقٍ اسـتغرق       مناص منها   ال أما عن اهلجوم، فقد قدمنا بشأنه أدلةً        

جمال للشك إطالقاً يف نزاهة نتـائج واسـتنتاجات           ال ونعتقد أنه . ليةأسبوعاً أجرته أفرقة دو   
  .التحقيق تلك

منعطفاً حرجاً ألننا قد تعطلنا لسنوات كـثرية، وقـد      يشهد  مؤمتر نزع السالح    إن    
أهلمتنا، اآلن، النتيجة اإلجيابية اليت انتهى إليها املؤمتر االستعراضي لألطراف يف معاهدة عـدم              

النووية الذي ُعقد مؤخراً، ونعتقد أن الوقت قد حان جلميع أعضاء املـؤمتر             انتشار األسلحة   
نريد   ال إننا. صلة هلا بأعمال املؤمتر     ال مسائل إضافية جديدة  التعريج على   ليمضوا قُدماً دون    

الدميقراطية الشعبية هنا، ألننا نعتقد أن املؤمتر هـو         مجهورية كوريا   تصعيد املسألة اليت أثارهتا     
سيما، كما قلت، ألنه يتعني على األعـضاء          الوحيد للتفاوض على نزع السالح، وال      احملفل

وال نريد أن يتحول مؤمتر نزع السالح إىل معترٍك . كافة التحّرك يف جهد شامل لكسر مجوده
  . سياسي، مما سيضع عقبةً أخرى أمام سالسة سري أعمال املؤمتر

ت لدينا تعليمات واضحة من حكومتنـا       بْيد أنه، كما قلت من قبل، نظراً ألنه ليس          
هبذا الشأن، أود أن أوضِّح متام الوضوح أننا حنتفظ حبق العودة إىل تنـاول هـذه املـسألة                  

  .بالتفصيل يف الوقت املناسب وعند االقتضاء
مجهوريـة كوريـا    ارتكبه وفد   وقائي   خطأ   تصحيحوأخرياً، أود أن أطلب إليكم        

ذي اقتـراع بـالدي     بسجل   حقوق اإلنسان يف ما يتعلق       الدميقراطية الشعبية أمس يف جملس    
  . قافلة سفن املساعدةالصلة ب

مرةً أخرى، أود أن أحثَّ األعضاء على تناول القضايا         : )تكلم باإلنكليزية ( الرئيس  
  .أعطي الكلمة اآلن ملمثِّل الواليات املتحدة األمريكية املوقَّر. الثنائية خارج مؤمتر نزع السالح
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سيدي الـرئيس،   : )تكلم باإلنكليزية ( )الواليات املتحدة األمريكية   (نيديالسيد كي   
 كلمات زميلّي املوقَّرْين من باكستان ومجهورية كوريا ترحاباً باملمثِّـل           أرّدد صدى أود أن   

       وأتفق معكم على أن مؤمتر نزع السالح رمبـا         . الدميقراطية الشعبية مهورية كوريا   اجلديد جل 
بْيد أنه، نظراً ألن بالدي أنا قد ذُكـرت، أود أن           . ل املناسب للقضايا اإلقليمية   يكون احملف  ال

أقول، بإجياز، إنين أتفق مع البيان الذي أُديل به اليوم بأن الوضع يف شبه اجلزيـرة الكوريـة                  
مجيع اجلوانب األخـرى وأرفـض تلـك        ما خيّص    يف الرأي يف  خطري جداً، لكنين أختلف     

وأتفق مع زميلي املوقَّر من مجهورية كوريا على أن التحقيق          .  بالدي االدعاءات املوجهة ضد  
الذي أُجري كان شديد الدقة وكان مضنياً، وحنن بالتأكيد نقبل بال ريب النتائج اليت أشارت     

  . بوضوح إىل موضع اإللقاء بالالئمة
ي أنتقل اآلن إىل أعمال مؤمتر نزع السالح، وأشكركم، جمدداً، سيد         امسحوا يل أن      

الرئيس، على قيادتكم وكذلك على القيادة اليت أبداها زميلنا من بيالروس والـيت سـُيبديها          
ونشكركم علـى قيـادتكم     . ويسعدنا بالطبع العمل معكم مجيعاً    . رئيسنا املقبل من الربازيل   

وجهودكم املطَّردة من أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء على برنامج عمل، أعتقد أننا مجيعاً               
  . على أنه أهم أمر ميكننا االضطالع بهنتفق

أتفق معه يف خمتلف البيانات اليت أُديل       الكثري مما   أن أقول إنين وجدت     أحببت كذلك     
ونعتقد أنه يـتعني    . وحنن حريصون على أن يباشر املؤمتر أعماله      . هبا اليوم عن أعمال املؤمتر    

م الداخلي التزاماً صارماً، وعلينـا أن       على األطراف كافة إبداء املرونة، ويتعني االلتزام بالنظا       
صديقي العزيز، السفري أكرم وأرجو     و وأتفق متاماً مع زميلي   . اخ بناّء نسعى جاهدين لتهيئة من   

  . حكومةً متساوية متاما٦٥ًأن يتفق معي على أن املؤمتر هو هيئة مؤلّفة من 
من حيـث   ي  أَما وقد قلت ذلك، نعتقد أن الرئيس يتصرف يف إطار النظام الداخل             

اقتراحه بنوداً من جدول األعمال مأخوذة من جدول أعمالنا املتفق عليه منذ بداية العام؛ فقد               
ومن ثَّم، فإن اقترح الرئيس فعالً إجراء مناقـشات         . اتفقت اآلراء على جدول األعمال ذاك     

  على مواصلة  الذين جاءوا من بعده    من جدول األعمال ووافق الرؤساء       ٢ و ١بشأن البندين   
املناقشات غري الرمسية بشأن بندي جدول األعمال هاذين، ميكنين، باسم بالدي، أن أقول إنه              

 من جدول ٢ و١يسعدنا باِملثل املشاركة يف تلك املناقشات غري الرمسية، املتعلقة منها بالبندين 
و أ ، أو مبعاهدة وقف إنتاج املـواد االنـشطارية        ٧ أو   ٦ أو   ٥ أو   ٤ أو   ٣األعمال أو بالبند    

فأيـاً كـان احلـال،      . الفضاء أو ضمانات األمن السلبية أو اتفاقية األسلحة النووية أياً كانت          
وحنن ندرك، بالطبع، أن اآلراء قد ختتلف على        . املشاركة يف هذه املناقشات غري الرمسية      يسعدنا

ما يتعلـق   يلفعل يف إطار النظام الداخلي ف     النظام الداخلي، لكنَّ إمياننا هو أن الرئيس يتصرف با        
بنقاٍط شىت، منها على سبيل املثال إحاطات اليوم، اليت أفترض أن الرئيس قد قدمها يف إطـار                 

  . ٧ إىل ١االمتياز املمنوح إياه يف ما يتعلق باملواضيع املشمولة ببنود جدول األعمال من 
 أيٍّ  يف هذه املناقشات غري الرمسية، بشأن     لآلراء  وعليه، فنحن نتطلّع إىل تبادل كامل         

  .٧ أو٦ أو ٥ أو ٤ أو ٣ أو ٢ أو ١من بنود جدول األعمال 
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  .أشكركم، وأعطي الكلمة اآلن ملمثِّل كوبا املوقَّر: )تكلم باإلنكليزية( الرئيس  
لقد طلب وفدي الكلمة لُيديلَ ببيان      : )تكلم باإلسبانية () كوبا (السيد كينتانّيا رومان    
  .الوقت الواجب منحه لوفود أخرى تنتظر أخذ الكلمةنريد أن نستأثر بكثري من   الموجز؛ إذ
أوالً وقبل كل شيء، امسحوا يل أن أُعرب عن مدى سعادة بالدي باجتماع املؤمتر                

  . عملنابشأنمرةً أخرى وبتكريسه جهداً أكرب من أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء 
 تعلِّقها بالدي على    ، امسحوا يل، سيادة الرئيس، أن أكرر تأكيد األمهية اليت         وكذلك  

كما نود أن نقـول     .  برنامج عمل  بشأنمضاعفة اجلهود الرامية إىل التوصل إىل توافق اآلراء         
إنه يتعّين بذل هذه اجلهود وإجراء هذه املناقشات بشفافية ومع االلتزام الصارم بنظام هـذه               

  . اهليئة الداخلي
 يكون شامالً ومتوازناً مبا فيه      وجيب يف أي برنامج عمل يعتمده املؤمتر يف النهاية أن           

وبعبـارٍة  . مجيع املصاحل واألولويات املمثَّلة يف هذه القاعـة       يف احلسبان   الكفاية حبيث يأخذ    
  . ينبغي أن يكون ألي بنٍد األسبقية على غريه  الأخرى، سيادة الرئيس،

ـ               ق يف  وأخرياً، تعيد كوبا تأكيد استعدادها ملواصلة العمل من أجل التوصل إىل تواف
  .برنامج العمل واملضّي حنو حتقيق أهداف هذا احملفلبشأن اآلراء 

. أعطي الكلمة اآلن ملمثِّل اجلمهورية العربية الـسورية       : )تكلم بالفرنسية ( الرئيس  
  . ، سيديواتفضَّل

شكراً سيادة الرئيس، أود يف البدايـة       ): اجلمهورية العربية السورية  (السيد خّباز محوي      
ام سعادة سفري مجهورية كوريا الدميقراطية إىل مؤمترنا هذا متمـنني لـه كـل               أرحب بانضم  أن

وأود أن أشكرك يا سيادة الرئيس على جهـودك احلثيثـة والـصعبة هبـدف               . النجاح يف عمله  
تنـضج   نشكك يف نواياك وصدقك، لكن املُالَحظ أن الثمار مل          ال تقدم يف أعمالنا، وحنن    حتقيق

  . احملاوالت الصادقة منك ومن الرئاسات الست ومن اجلميعبعد لقطافها، على الرغم من
سيدي الرئيس، هدفنا مجيعاً هو التوصل إىل برنامج عمل مرضٍ للجميع يأخـذ يف                

االعتبار رغبات ومشاغل ومصاحل الدول األمنية مجيعاً ويرتكز أيضاً علـى مـواد النظـام               
  .موعات لتحقيق ذلكالداخلي، وحنن ندعم جهودك وجهود الرئاسات الست وكل اجمل

، ٢١    لاا لبيان اجملموعة، وأقصد جمموعـة       السيد الرئيس، أود التأكيد على انضمامن       
أوالً، : الذي ألقاه السيد مندوب مجهورية مصر العربية وأود أيضاً التطرق إىل النقاط التاليـة             

الداخلي هو اآللية   علينا عدم اخللط بني العمل املضموين للمؤمتر وبني النظام الداخلي؛ فالنظام            
الصحيحة والضامنة لكل قرار ميكن أن يصدر عن هذا املؤمتر، كما كانت وستظل الـضمان        

إجراءات مؤمتر نزع   : الفعال لكل الصكوك اليت اعتمدها مؤمتر نزع السالح يف املاضي؛ ثانياً          
السالح هي ملك للمؤمتر وهو صاحب الصالحيات يف قراءة وتفسري إجراءات عمله، هـو              

سيد املطلق وهو ليس خاضعاً آلليات وتفسريات خمتلفة من جهات خمتلفة، وحـىت جملـس         ال
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ميلك إال صالحية تقدمي توصيات حول مسائل نزع السالح وهو ما ورد يف               ال األمن الدويل 
 من امليثاق؛ ثالثاً، لقد اعتمد مؤمتر نزع السالح منذ أربع سنوات آليـة مناسـبة                ٢٦املادة  

لعمل املؤمتر فقـد     تشكل حىت اآلن آلية رمسية      ال رئاسات الست، ومع أهنا   للتشاور متثلت بال  
أثبتت جدواها حيث اعتمد املؤمتر برنامج عمل ومسى منسقني للبنود السبعة وعملت هـذه              

  .الوفود السبعة بشكل خيتلف فيما بينها لكنها أثبتت بعض اجلدوى
 مانعـاً مـن اعتمـاد هـذا     نرى  الأما بالنسبة إىل االجتماعات غري الرمسية فنحن       

األسلوب، ولكن بشرط أن تتناول هذه االجتماعات بنود مؤمتر نزع السالح األربعة وليس             
 ٢١    لنزال خمتلفني عليه وجمموعة ا      ال فتقدمي أمهية كل موضوع على اآلخر أمر      . واحداً منها 

  .  ريتقدم عليها أي بند آخ  الترى أن بند نزع السالح هو األولوية األوىل اليت
وختاماً، سيادة الرئيس، إن وفد بالدي لن يدخر ُوسعاً من أجـل التعـاون مـع                  

  .وشكراً. الرئاسات والوفود لتحقيق تقدم مجاعي وبنَّاء ومتوافق عليه
  .أشكركم، وأعطي الكلمة اآلن ملمثِّل اجلزائر املوقَّر: )تكلم باإلنكليزية( الرئيس  
س، سوف أنتظر إىل حني حـضور سـفري         سيادة الرئي ): اجلزائر (السيد جزائري   

الدميقراطية الشعبية ألهنئه، لكنين أود، يف غضون ذلك، اإلعراب عن امتناين           مجهورية كوريا   
لوفدّي الواليات املتحدة األمريكية وروسيا ملنحهما إيانا الفرصـةَ لالسـتماع إىل الـسفري              

 االتفاق اجلديد علـى معاهـدة   أنتونوف والسفرية غوتيمولر يف بياهنما عن اإلجناز املتمثل يف 
وأود أن أوجه، عن طريقهما، هتانينا احلارة إىل البلدين املعنيني وأُعرب عن أملنا يف              . ستارت

أن ُتستتبع هذه اخلطوة حقاً خبطوات أخرى، كي يتسىن لنا حتقيق عامل خالٍ من األسـلحة                
  . وحنن ما زلنا أحياءالنووية

املـؤمتر  أعمـال   الفلبني، الذي وّجـه     من  اكتوالن،  ثانياً، أود اإلشادة بالسفري كاب      
. فيـه حظيـت بامتيـاز املـشاركة    االستعراضي املعقود يف نيويورك مبهارٍة فائقـة وقـد      

لتواضعه البالغ، كتواضع سفري الفلبني املوجود معنا هنا اليوم، فقد نسب فضائل عديدة        ونظراً
، لكن احلقيقة أن السفري قـد لعـب دوراً          إىل الكثريين منا ممن كانوا يثريون املشاكل أحياناً       

  . رائعاً، وينبغي لنا مجيعاً هتنئة الفلبني
ثالثاً، أود اإلشارة اآلن إىل عملنا هنا يف املؤمتر ألبّين إنين أنضّم إىل البيان الـذي                  

ويتفّهم وفدي أيضاً شواغل باكستان، وال بد لنا من         . ٢١    لأدلت به مصر باسم جمموعة ا     
أضيف . اء اجلميع صفاً واحداً ألن هذه منظمة تعمل على أساس توافق اآلراء           التأكد من بق  

 احلفاظ على الـزخم اإلجيـايب       -  بل التزام    - إىل هذا، أنين أعتقد أن على املنظمة واجَب         
أننا قد أحدثناه يف العام املاضي، والذي ما لبث أن خبا، ذلك أن آخرين قـد                  الذي ظننا 
لكن مثة زخم إجيايب اآلن، بفضل املبادرات اليت جاءت من          . ميدان نزع السالح    سبقونا يف 

 كاحلكومات الوطنية واالتفاقات الثنائية واملؤمتر االستعراضي لألطـراف         - جهات عديدة   
 وأعتقد أن علينا أيضاً مـسؤولية اإلسـهام يف          - يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية       

  . الزخم  هذا
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 الواليات املتحدة وروسيا املوقَّران بـشأن االتفـاق         وأود العودة إىل ما قاله سفريا       
فقد قاال إنه بينما يشكّل ذلك االتفاق تقدماً علـى املـستوى          . اجلديد على معاهدة ستارت   

الثنائي بني دولتني نوويتني رئيسيتني، إال أن أثره سيطالنا مجيعاً ألنه حيد من هتديد الصراع يف                
، أقول إن هذا ينطبق أيضاً، إىل حدٍَ        ا يقتضيه اختالف احلال   مع مراعاة م  و .هذا العامل املُعْومل  

. فهي ليست قضيةً ثنائية يف جمملها     . ما، على حالة التوتر اليت ختيِّم على شبه اجلزيرة الكورية         
فحينما ُيقوَّض السالم، أو يلوح هتديد باندالع صراع حملي يشمل دولةً نوويـة، فالقـضية               

 إن  االحتراميقات سفرية الواليات املتحدة املوقَّرة، أود أن أذكر مع          تشغلنا مجيعاً، وإحلاقاً بتعل   
بعض القضايا اإلقليمية تشغل مؤمتر نزع السالح، فعلى سبيل املثال جعل الشرق األوسـط              

ومن ثَم، فأنا لن أسـتبعد  . منطقةً خاليةً من األسلحة النووية هي قضية كثرياً ما ناقشناها هنا  
  .  من مناقشاتنامجيع القضايا اإلقليمية

أعتقد أنه تقع على عاتقنـا      . امسحوا يل بالعودة إىل برنامج عمل مؤمتر نزع السالح          
. فعلينا التزامنا الرئيسي باعتماد برنامج عمل وإحراز بعض التقـدم          .سلسلتان من االلتزامات  

متر وقد قرأ سفري الربازيل علينا بضعاً من النقاط اإلجرائيـة مـن الوثيقـة اخلتاميـة للمـؤ                 
االستعراضي للدول األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية اليت حتثّنا وتشجعنا على     

وأنا أُدرك أننا يف املؤمتر لسنا مجيعاً أطرافاً يف املعاهدة، لكنها تظلّ رسالةً موجهةً . القيام بذلك
إذ . اق على برنامج عمل إلينا، فهي تذكرةٌ حباجتنا إىل مواصلة جهودنا الرامية إىل حماولة االتف          

وإذا حتدثنا عن إمكانية . جيب علينا مواصلة هذه اجلهود يوماً بعد يوم. جيب علينا أال نستسلم
حتمية مواصلة  تغرب عن البال    عقد اجتماعات غري رمسية، فال ضْير يف ذلك، لكن جيب أال            
. اصلة هذا املـسعى جيب مو. مهمتنا الرئيسية، أال وهي التوصل إىل اتفاق على برنامج العمل  

  .وجيب عدم إرجائه
 أما عن االجتماعات غري الرمسية اليت ميكننا تنظيمها بالتوازي، كما كانت ُتـنظم،              

       هبذا اهلدف الرئيسي، فأعتقد أننا مجيعاً، من الناحية املوضوعية، نتفق على أن علينا احتـرام               
إذ مل أمسع أحداً يقول إنه يريد تغيري        . لما ينص عليه النظام الداخلي يف ما يتعلق بربنامج العم         

فـإذا اتفقنـا اآلن علـى النظـام     . فهذا هو الرباط الذي يوّحد بيننا مجيعاً    . النظام الداخلي 
الداخلي، فلدينا إذن، كما ذكّرنا سفري الواليات املتحدة، سبعة بنود ما زلنا نناقشها حـىت               

وميكننا انتهاج أي هنجٍ للنظر يف هذه       . هذااآلن بوصفها عناصر مكوِّنة حمتملة لربنامج العمل        
  .البنود، مبا يف ذلك إجراء مناقشات غري رمسية

يوافـق علـى     الأعتقد أن أحداً يف املؤمتر  المناقشة هذه القضايا، وأنايف وال ضْير     
فقد انـصبَّ التركيـز أوالً علـى        . فاملشكلة تكمن يف الكيفية اليت أُثريت هبا املسألة       . ذلك

وقد اقترحُت على الرئيس بصورة غري      . احد، مث انصبَّ بعدها على أربعة مواضيع      موضوع و 
رمسية، ومل أشعر أنه كان حساساً ملقترحي، وضع القضايا السبع ببساطة على الطاولـة، ألن         
اجلميع قلٌق جداً، ومعهم كل احلق، ألسباب تتعلق باألمن القومي، بشأن مسأليت انتهاج هنجٍ              
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يوافق علـى     ال وال أعتقد أن أحداً   . رح موضوع ما على حساب آخر     موازٍ وضمان عدم ط   
، إذا اقتضى األمـر، شـريطة       ولو بالترتيب مناقشة هذه املواضيع السبعة بصورة غري رمسية،        

 حتديد جدول زمين واضح ملناقشتها وعدم وجود خالف بني الرؤساء احلـاليني والرؤسـاء             
فكما قال سفري  . ر، إال أن يعكسوا موقف املؤمتر ذاته      فال ميلك الرؤساء، يف هناية األم     . املقبلني

لذلك، فإذا قررنا أن يكون لدينا برنامج عمل        . سوريا، مؤمتر نزع السالح هو السيد املطلق      
جبدول زمين من أجل النظر يف مجيع هذه القضايا، فليس ألحٍد أن يعترب ذلك مقترحاً أوليـاً؛        

  . وافقة عليه املمقبلإذ سيكون ذلك أمراً على أي رئيس 
ويبدو يل أنه رمبا إذا وضعنا هذه القضايا السبع كلها على الطاولـة وناقـشناها،                 

ن القـضايا   عفسيكون من األفضل لنا أن منتنع عن الدخول يف قضايا فرعية وقضايا متفرعة              
وأقترح هنـا أن ُنحيـل إىل       .  مفرطة العدد  الفرعية ألنه سيصبح لدينا عندئٍذ وحدات نقاش      

ة السابقة وننظر يف مسألة االستعانة مبنسقني؛ إذ ميكن هلؤالء املنسقني أن يقدموا بعد              املمارس
. ذلك، على مسؤوليتهم الشخصية، االستنتاجات اليت خلص إليها املؤمتر يف هنايـة النقـاش             

أن مناقشاٍت غري رمسية قد أُجريـت،       إىل  ببساطة  يشيد  وميكن للتقرير الصادر عن املؤمتر أن       
وأقصد باقتراحي هذا الرد على السؤال الذي طرحه سـفري باكـستان            . اضياملحدث  كما  

  . أرى سبباً لوجود أي مشكلة إذا اتفقنا مجيعاً على هذا النهج  الاملوقَّر، وأنا
. وأود أن أختتم بياين قائالً إنه البد لنا أن نتذكّر أن هذه ممارسة لبناء اجلسور بيننـا        

ئيس، العثور على قاسم مشترك، لكننا نقّدر جهودكم بالغ         ، سيادة الر  وما هو بالسهل عليكم   
. وما يلزمنا اآلن هو جمرد اتفاقنا مجيعاً على هذا النـهج          . فنحن ندعمكم ونثق بكم   . التقدير
 بإمكانكم إعداد ورقة، على أساس ما قلته للتّو وما أعرب عنه غريي مـن آراء، مـن                 ولعلّ

    .ي انتاب البعض مّناشأهنا أن تبّدد الشعور بعدم االرتياح الذ
  .تفضَّل، سيدي. أُعطي الكلمة اآلن ملمثِّل فرنسا املوقَّر: )تكلم بالفرنسية( الرئيس  
سأستهلّ بياين  . شكراً لكم، سيادة الرئيس   : )تكلم بالفرنسية () فرنسا (السيد دانون   

لى العرض  السفري أناتويل أنتونوف واآلنسة غوتيمولر ع  بشكركما فعل الكثريون ممن سبقوين      
الذي قدماه؛ كما أود أن أشكر وفد الفلبني وأطلب إلـيهم أن يـشكروا الـسيد ليـربان                  
كاباكتوالن، رئيس املؤمتر االستعراضي لألطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويـة،            

الذي سبق مباشرة   طيلة شهرٍ واحد فحسب، بل طيلة العام          ال مرةً أخرى على عمله املمتاز،    
  .ملؤمتر االستعراضياانعقاد 

وسأحتدث اآلن عن مؤمتر نزع السالح؛ عـن املـضمون أوالً، ألؤكـد لزميلـي                 
وصديقي، سفري باكستان، أن فكرة التفاوض على إبرام معاهدة بشأن املـواد االنـشطارية              

فالتفاوض على إبرام هذه املعاهدة يعين إقراَر صٍك        . ليست موجهةً ضد باكستان دون غريها     
فبالنسبة إىل البلدان اليت أعلنت وقفاً اختياراً إلنتاج املواد         .  حيظى باهتمام عاملي   قانوين إضايف 

إجـراء  أكرب بكثري من    االنشطارية، سُيسفر إبرام هذه املعاهدة عن وجود صك قانوين قيمته           
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؛ وبالنسبة إىل البلدان األطراف يف معاهدة عدم انتـشار األسـلحة            االختياري وحده الوقف  
ذلك البلدان اليت ليست أطرافاً فيها، ستشكّل هذه املعاهدة صكاً قانونياً إضـافياً   النووية، وك 

، فُيزيل، من ثَّم، غموضـاً      "التخصيب"يستحيل مبوجبه احلصول على مواد انشطارية عالية        
 من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية؛ وأخرياً،        ٣ من املادة    ١ والفقرة   ٢ن املادة   عطفيفاً  

بشكل  البلدان اليت ليست أطرافاً يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، سيكبح             بالنسبة إىل 
، الكم الذي ينتج من هـذه املـواد       إبرام معاهدة بشأن وقف إنتاج املواد االنشطارية        فعلي  
  . ثَم، أي توّسع للترسانات النووية ومن

أن يصبح طرفاً   يف  بلد  كما هو احلال يف أي مفاوضاٍت دولية، إن مل يرغب           وذلك،    
يزال، بعد أن أصبحت املعاهدة جاهزة أخرياً، غَري راغـبٍ يف أن              ال يف املعاهدة أو إن كان    

وما زلت مندهشاً من عدم إمكانية البدء مبفاوضات بشأن         . يكون طرفاً فيها، فال مانع لذلك     
هذا النوع  هذا املوضوع يف الظروف الراهنة ألن الظروف اليت قد متكِّن من إبرام معاهدة من               

  .قد تغيَّرت، على عكس األعوام املاضية، تغرياً جذرياً
 أننا اآلن حنـرز     واعتقادي. سأنتقل اآلن إىل املواد الواردة يف النظام الداخلي للمؤمتر          

وعلى أي حال،   .  وما قاله سفري اجلزائر للتوّ     ٢١    لتقدماً بفضل املقتَرح الذي قدمته جمموعة ا      
وأعتقد أنه جيب علينا أن ننأى عن الغموض يف تفسري          .  غري رمسية  مثة توقعات بالعمل بصورة   

. فاملشكلة يف فرادى املواد غموضها على الرغم من معرفتنا اجليدة هبـا           . مواد النظام الداخلي  
 خاصةً، يكون قوياً على أي حال،       ١٩ و ١٨وأقترح أن تزودنا أمانة املؤمتر بتفسريٍ للمادتني        

  .فُيساعدنا، بالتايل، على اخلروج من هذا املوقف ،رمبا" هنائياً"وإن مل يكن 
أعلم أنه ميكن تفسري هاتني املادتني بطرق عّدة، لكـن          وأعلم أن هذه مسألة صعبة،        

نريد أن ُنمضي سنوات والبعض منا يعتقد أن بوسع           ال نظراً إلمكانية تفسريمها بطرق عدة،    
. ميلك فعل أي شيء     ال  اآلخر أن الرئيس   ، بينما يعتقد البعض   ه ما يريد  أن يفعل تقريباً  الرئيس  

يتوىل أحد دور القاضي وعليه، قد يكون من املفيد أن . فال بد لنا من اخلروج من هذا املوقف  
  .وُيصدر لنا ُحكماً هبذا الشأنجاز التعبري  إن

أن هذه املسألة قد تكون معقدة جداً، ذلك أن مواد النظـام            بأعترف، مرةً أخرى،      
لكـنَّ الكـثريين    . وال أحد هنا يطعن فيها، فهذه ليست املسألة       .  الغموض الداخلي يكتنفها 

وهذه هي املشكلة، وأعتقد أن علينا التخلص من هذا الغمـوض           . يفسروهنا تفسريات متباينة  
فإن اتفق اجلميع على ضرورة عقد اجتماعات غـري         . أردنا اخلروج من هذا املأزق احلايل     إن  

لكن إن مل يكـن األمـر كـذلك         . ن ذلك رائعاً بالطبع   رمسية بشأن كل املواضيع، فسيكو    
 ماهية اجلدول الزمين    يفهوية رئيس الفريق العامل و    يف  خنوض فيه   وأمضينا عاماً إضافياًً آخر     

  .لّع إليهاللفريق، أعتقد أننا سنفقد مرةً أخرى الزخم يف املفاوضات أو املناقشات اليت نتط
، وأن نبذل أيـضاً     اليت وضعت سابقاً   رضياتترح أن نعمل استناداً إىل الف     لذلك، أق   

  . جهداً حقيقياً من أجل تفسري مواد النظام الداخلي ليمكننا العودة أخرياً إىل العمل
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علينا أن خنتتم اجتماعنـا     . شكراً لكم، زمالئي األعزاء   : )تكلم بالفرنسية ( الرئيس  
ن يف أخذ الكلمـة، وسـيكون   وقد أحطنا علماً بقائمة املتكلمني الذين ما زالوا يرغبو    . اآلن

  . بوسعهم فعل ذلك بالتأكيد يف األسبوع املقبل
ومن جانيب، أود أن أشدد على أن املشاورات املتعلقة بربنامج العمل قد تواصـلت                

غري أنه عليَّ أن أقول إنه لـيس لـدي أي جديـد    . وسوف تتواصل حىت هناية فترة رئاسيت     
  .أُخربكم به يف الوقت احلايل

 جلساتأبريل، أعتزم الشروع يف عقد      / نيسان ١٩ت يف رساليت املؤرخة     وكما ذكر   
وسُيفتح بـاب   . ٢ و ١غري رمسية بشأن بنود جدول األعمال األسبوع املقبل، بدءاً بالبندين           

جلميع الدول األعضاء يف املؤمتر والدول املراقبة اليت تود املشاركة،    اجللسات  املشاركة يف هذه    
  . عضاء يعملون بصفتهم الشخصيةاأللدول ل ممثلون هاوسريأس

         يونيـه وسـُينظر فيهـا يف      / حزيران ١٠ و ٩ و ٨ و ٧األوىل يف   اجللسات  وسُتعقد    
وسأواصل مشاورايت مع الوفود اليت سترأس املـؤمتر يف         .  من جدول األعمال   ٢ و ١البندين  

البنود الثالثـة   املستقبل ضماناً إلجراء مناقشات بشأن مجيع بنود جدول األعمال، وال سيما            
  . وكما طلب عدد من الوفود، سأُعِلم الوفود خطياً بنتائج املشاورات. األخرية

وختاماً، أود اإلشارة إىل أنين أعتقد أن تنظيم مناقشات غري رمسية يف ما بني أعضاء                 
ممارسـة متَّبعـة يف أي منظمـة    ميثل  هيتجزأ من واجبات الرئيس، باعتبار  الاملؤمتر هو جزء  

  .ة األطرافمتعدد
، أنـين أعتـرب     إذ كان هناك لزوم للتأكيد     أن أؤكد لكم،     بكل بساطة أود  وختاماً،    

نفسي رئيسكم مجيعاً وأنين أعتزم أن أظلَّ كذلك حىت هناية فترة رئاسيت، فيمـا أسـعى إىل                 
  . ضمان صاحل اجلميع
  ١٠/١٨عة ُرفعت اجللسة السا

        


