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 ملـؤمتر نـزع     ١٢٣٥اجللسة العامة   أعلن اآلن افتتاح    : )تكلم باإلسبانية ( الرئيس  
وقبل أن نشرع يف أعمالنا، امسحوا يل بأن أغتنم هذه الفرصة ألرحب باألمني العام              . السالح

للمؤمتر وبأعضاء األمانة اآلخرين، وأن أشكرهم باخلصوص على اجلهود العظيمة اليت بذلوها            
 بسبب التزام كوبا يف هذا      وقلت هلم إنين،  . كي تكون أعمال املؤمتر متعددة اللغات بالكامل      

 أود االضطالع مبهام الرئاسة باللغة اإلسبانية، اليت هي إحدى لغات األمـم             اً،الصدد حتديد 
  .تفضلوا بإعداد الوثائق الالزمة إلدارة االجتماع باإلسبانيةقد املتحدة الرمسية، و

وثيقـة،  وقبل أن أعطي الكلمة للمتحدثني، أود أن أتناول مباشرة التفاوض بشأن ال             
  .لكن امسحوا يل بأن نرحب بالوفود اليت ترد على قائمة املتحدثني يف اجلزء األول من النقاش

بداية، أود، أصالة عن نفسي ونيابة عن املؤمتر بكامله، أن أنتهز هذه املناسبة اخلاصة                
وأود أن أعرب لسعادته عـن بـالغ تقـديرنا       . لتوديع سعادة سفري اهلند، السيد راو، وشكره      

سامهاته القيمة العديدة يف أعمالنا أثناء وجوده بيننا هنا، وعن خالص متنياتنا لـه بـالتوفيق                مل
  .واالرتياح يف منصبه اجلديد

وأود يف الوقت نفسه أن أرحب، أصالة عن نفسي ونيابة عن املؤمتر، بسعادة السفري                
جبنيف، ومن بني ذلـك  مينيت، املمثل الدائم اجلديد جلنوب أفريقيا لدى مكتب األمم املتحدة   

  .مؤمتر نزع السالح
  .وقبل أن نشرع يف النظر يف التقرير، ننتقل إىل قائمة املتحدثني يف هذا االجتماع  
 امسحوا يل بأن :) باإلنكليزية تتكلم() الواليات املتحدة األمريكية   (السيدة كينيدي   

له كل  اً  متمنيسفري اهلند،    أودع بأحر العبارات املمكنة وأشيد بزميلنا من اهلند، السفري راو،         
كما أود أن أرحب باختصار شديد بزميلنا اجلديد، سعادة السفري مينيت الذي أظـن        . التوفيق
  .إىل العمل معهاً وأتطلع كثري. منا يعرفونهاً أن كثري

نيابة عن زمالئي من الصني واالحتاد الروسي واململكة        اً  وامسحوا يل بأن أشارككم بيان      
وأود أن أذكّر باختصار بأن زميلنا سعادة السفري دانون أطلع هذه اجملموعـة             . املتحدة وفرنسا 

 الدول دائمـة العـضوية      أيوقت سابق على مؤمتر عقدته يف باريس هذه الدول اخلمس،            يف
  .جملس األمن، وهو هدف ورد يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض اتفاقية عدم االنتشار يف

م هذه الدول اخلمس مبضاعفة جهودها للتوصل إىل معاهدة         ومن بني التطورات التزا     
ففي إطار متابعة هذا االلتزام، يسرين أن أبلغكم بأننا اجتمعنا          . لوقف إنتاج املواد االنشطارية   

  .أغسطس/ آب٣٠كلنا هنا يف جنيف يوم 
ـ   . بأفضل العناصر من العواصم   مجيعها  وُعززت وفودنا اخلمسة       اً وقد كان اجتماع

اتفق عليـه   اً  خمتصراً  تأخري، امسحوا يل بأن أشارككم موجز     من ال  ودون مزيد    .اًمرومثاً  جيد
ترغبون   ال فال حاجة إذن إىل تدوين مالحظات إن كنتم       . وقد استنسخته . ذلك االجتماع  يف

  :وسأقرأ عليكم البيان. يف ذلك
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ذي متابعةً لاللتزام الذي قطعه األعضاء اخلمسة الدائمون أثناء مؤمتر باريس ال            
أغـسطس لتقيـيم    / آب ٣٠يوليه، اجتمع أولئك األعضاء يف جنيف يف        /عقد يف متوز  

نزع مؤمتر  وا سبل حتقيق هدفهم املشترك يف       وحبث. ؤمتر نزع السالح  املتعلقة مب تطورات  ال
يف إبرام معاهدة حتظر إنتاج مـواد       ، وهو اهلدف املتمثل     يف أقرب وقت ممكن   السالح  

. أعربوا عن تصميمهم على بلـوغ هـذا اهلـدف         و. انشطارية لصنع أسلحة نووية   
، أثنـاء   ذات صلة مبعية أطراف أخرىاً،ويتطلعون يف هذا السياق إىل أن جيتمعوا جمدد       

  .انعقاد اللجنة األوىل للجمعية العامة لألمم املتحدة
 الرئيس، امسحوا يل بأن أهنئكم علـى        السيد :)تكلم باإلنكليزية () اهلند (السيد راو   

  .لكوبا يدير مداوالتنا إنه ملن دواعي السرور أن نرى ممثالً. ة مؤمتر نزع السالحتوليكم رئاس
. بأن أرحب بوجود سعادة سفري جنوب أفريقيا، السيد مينيت، بيننا         اً  وامسحوا يل أيض    

وأنا واثق من أن خربته الواسـعة وحـصافته         . فقد كان يل شرف معرفته منذ سنوات عدة       
  .ريون ستفيد عملناالسياسية اليت يعترف هبا كث

ديد، أرجو أن تأذنوا    اجل  الرئيس، ملا كنت أستعد ملغادرة جنيف لتويل منصيب        السيد  
لكنين أود أن أبدأ بشكر مجيع الزمالء احلاضرين        . يل يف مشاركتكم بعض األفكار الشخصية     

وقد شُرفت بالعمـل بـني دبلوماسـيني     . هنا على صداقتهم وترحاهبم ونصائحهم احلكيمة     
  .اًني، وسأظل أعتز باأليام اليت قضيناها معمرموق

مـن شـواغل      شاغالًاً  لقد كان العمل املتعدد األطراف يف جمال نزع السالح دائم           
 بـأن  اًية نزع السالح، لكنين أعتقد جازم     فكرة أرستقراط اً  ومل حيدث أن حبذت يوم    . النخبة

 قادرة على الـدفاع     على الدول أن تكتسب اخلربة يف ميدان نزع السالح، ليس لكي تكون           
 وهـي قـضية     اً،عن مصاحلها فحسب، بل للمسامهة يف قضية السالم واألمن الدوليني أيض          

وإضافة إىل اخلربة، حنتاج إىل حمافل متكننا من مواصلة العمل اجلماعي عـن طريـق               . أعظم
فهي حتتـضن فكـرة     . وقد ُبنيت هذه اهليئة بصرب وبصرية على مر السنني        . احلوار والتعاون 

. ادها أن العمل من أجل نزع السالح من األمهية حبيث يستحق وجود حمفل دائم للتفاوض             مف
فهي ترمز إىل التطلع إىل أن يكون ملعاهدات نزع السالح املشروعية والقوة اللتني يوفرمهـا               

 بواسـطة احلـوار     ء على أولويات وبرامج متفق عليها      هنا، بنا  نصنعهإن ما   . العمل اجلماعي 
املعاهدات القادرة على الصمود     -أساس االحترام املتبادل، إمنا هو املعاهدات       والتفاوض على   

  .اًأمام اختبار الزمن، واليت ميكن قبوهلا عاملي
اإلحباط من استغراق وضع     -واجلانب السليب يف هذا الطموح السامي هو اإلحباط           

يشاركه فيها غـريه،      ال رءمدة طويلة، واإلحباط من أن أولويات امل      اً  املعاهدات املقبولة عاملي  
  .واإلحباط من أن اإلرادة السياسية للتفاوض تبدو مترّنحة لفترات طويلة
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 أوالً ألننا بعيدون كل البعد عن       اً؛وال أخفي عنكم أين أشعر بنوع من اإلحباط أيض          
 ضمن إطار زمـين      على الصعيد العاملي   بدء مفاوضات يف املؤمتر بشأن نزع السالح النووي       

يف البيئة األمنية الدولية وبعض التغيريات احملمودة يف أساسية م ما حدث من تغيريات ملزم، رغ 
  .املواقف السياسية للدول احلائزة أسلحة نووية

املنبثقـة   يةميكن للمؤمتر أن يتهرب مدة طويلة من واليته األساس          ال والذي أراه هو أنه     
معاجلـة  واملتمثلـة يف    فردت لرتع السالح    األوىل للجمعية العامة اليت أ    االستثنائية  الدورة  عن  
وال ميكن االسـتمرار فتـرة      . نزع السالح النووي بطريقة تتسم بالشمول وعدم التمييز        قضية

  .هناية أو السعي إىل تقطيع أوصاله يف حمافل شىت  الطويلة يف إرجاء نزع السالح النووي إىل ما
اإلحباط، ألننا ضـيعنا فرصـة      ب ، بل رمبا  خبيبة أمل أين أشعر   اً  وال أخفي عنكم ثاني     

. لبدء العمل املتعلق باملضمون، مبا فيه املفاوضـات        ٢٠٠٩مايو  /اعتماد برنامج عمل يف أيار    
من ذلك، كنا أسخياء يف إنفاق وقت طويل وطاقة هائلة يف حبث مـسألة اإلصـالح             وبدالً

 هوجم وُوبخ على     بريء متفرجوقد ُسمي املؤمتر بأمساء شىت، منها أنه        . اإلجرائي واملؤسسي 
  .جرمية ومهية

، بـأن   ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨وكنت ذكّرت يف أول خطاب يل هبذه الصفة، يف            
من أن تعكس، واقع املصاحل اليت        ما حترف، بدالً  اً  مرايا كثري  -هذا اجمللس قورن بقاعة املرايا      

  .جيب التوفيق بينها لدى اضطالعنا بواليتنا
اً قادرين على أن جنعل جدران هذه القاعة تعكس حق        ومع ذلك، ما زلت آمل أن نكون          

هيئـة  فهو بوصـفه    . وال يوجد خلل جوهري يف هذا احملفل أو قواعده        . واقع مصلحتنا املشتركة  
يـزال   الجتمع كل الدول ذات القوة العسكرية الكبرية كي تتفاوض بصفتها أعضاء متـساوية،              

. إننا مسؤولون عن جعل هذا ا حملفـل يعمـل         . ا، خاطرنا بأنفسن  قاطعناه فإن   .اً اليوم وغد  اًمناسب
  .مسؤولون عن مساعدة صناع القرار يف أرض الوطن على إدراك أمهية مصلحتنا املشتركة إننا

. ويف غابر العصور، تردد مقاتل هندي كان على وشك أن خيوض معركة ملحميـة             
 .اًمود ليس خيار وكان جوهر تلك النصيحة أن اجل     . إذ مسع نصيحة خالدة   اً  لكنه كان حمظوظ  

  .على الرهبة أو الرغبة  الفال بديل للفعل، لكن هذا الفعل جيب أن يقوم على الفهم
هناك، وكنت  اً  فقد كنت جالس  . ١٩٩٠وتعود عالقيت مبؤمتر نزع السالح إىل عام          

 علىوكان املؤمتر يتفاوض وقتئذ     . ملوضوع نزع السالح يف إطار برنامج زمالة      اً  متحمساً  شاب
 األسلحة الكيميائية، وهي معاهدة يعترف القاصي والداين بأمهيتها ومسامهتها يف ميدان اتفاقية

  .نزع السالح
وأنا أعاجل قضايا مؤمتر نزع السالح هنـا يف جنيـف ويف          اً   عام ١٢ويف خالل حنو      

ففي . املقر، انتهيت إىل أمهية التوفيق بني وجهات النظر املختلفة والتوصل إىل تفامهات مجاعية   
ميكن التوصـل فيـه إىل تلـك        اً  فريد  ال نزع السالح واألمن الدويل، يوفر املؤمتر حمفالً       جم

  .التفامهات واختاذ تدابري فعالة بشأن املسائل اليت تؤثر يف السلم واألمن الدوليني
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  .أغادر جنيف وكلّي أمل أن تكون انطالقة مؤمتر السنة القادمة جيدة  
 الرئيس، ملا كانت هذه أول السيد :)م باإلنكليزيةتكل() جنوب أفريقيا (السيد مينيت  

مرة أشارك فيها يف أعمال مؤمتر نزع السالح يف قاعة اجمللس التارخيية هذه، امسحوا يل بـأن                 
أعرب عن خالص تقديري لعبارات احلفاوة، منها ما قاله سعادة السفري راو، الذي يوشك أن               

  .يغادر املكان يف الوقت الذي ألتحق فيه بكم
فبني كوبا وجنوب أفريقيا عالقات وثيقة وروابط       . ويسرين أن أراكم ترأسون املؤمتر      

تارخيية قدمية من التضامن احلقيقي، ليس أقلها شأنا تضحيات شعب كوبا لدعم نضالنا مـن               
  .أجل احلرية والدميقراطية يف جنوب أفريقيا واجلنوب األفريقي

العام ملؤمتر نزع السالح، السيد توكاييف،      إىل األمني   كلمة تقدير   اً  أيضأود أن أوجه    و  
  .وإىل أعضاء األمانة على دعمهم املستمر ألعمال املؤمتر

يف استكمال تقريره إىل اجلمعية العامة أثناء هذا اجلزء األخري اً وملا كان املؤمتر منخرط     
ا العام  هذ، فإننا نود أن نؤدي التحية للجهود اليت بذهلا الرؤساء الستة            ٢٠١١من دورة عام    

واليت كان هدفها اخلروج من حالة اجلمود اليت حالت منذ زمن دون إجناز هذه اهليئة واليتها                
وبالنظر إىل هـذه    . باعتبارها احملفل الوحيد للتفاوض املتعدد األطراف يف جمال نزع السالح         

  .الهاجلهود اجلبارة، من املؤسف أن املؤمتر مل يبدأ املفاوضات بشأن أي من بنود جدول أعم
وامسحوا يل بداية بأن أقول صراحة إن جنوب أفريقيا تؤيد بشدة نـزع األسـلحة                 

ويرى وفد بلدي أن نزع األسـلحة       .  العامل من األسلحة النووية    ختليصالنووية، وتدعم بقوة    
انفكاك معه، األمر الذي يـستلزم حتقيـق        اً ال النووية وعدم االنتشار النووي مترابطان ترابط     

وإذا كان أحرِز تقدم يف توطيد تدابري عـدم  . ال رجعة فيه على كلتا اجلبهتنيتقدم متواصل و 
االنتشار، فإنه مل يتحقق تقدم مشابه يف ميدان نزع السالح النووي، رغم بعـض الـزخم                

  .اإلجيايب يف تدابري خفض األسلحة النووية املتخذة على الصعيد الثنائي
نزع السالح تشكل حجر الزاوية يف وية وملا كانت معاهدة عدم انتشار األسلحة النو  

النووي ونظام عدم االنتشار النووي، فإهنا تظل الصك الدويل األوحد الذي ينص على التزام              
عترف فيه حبـق    ية ملنع انتشارها، يف الوقت الذي       قانوين بإزالة األسلحة النووية وتدابري شامل     

  .الدول الثابت يف التطبيق السلمي للطاقة النووية
، فإن معاهدة عدم االنتشار اتفاق تارخيي بني الدول احلـائزة أسـلحة نوويـة               لذا  
غري احلائزة أسلحة نووية، أخذت األوىل على عاتقها مبوجبه إزالة أسلحتها النووية،             والدول

ونود يف هذا الصدد التشديد على أمهيـة        . امتالك هذه األسلحة  على أال تأخذ األخرية خبيار      
اً ، اليت أكـدت جمـدد     ٢٠١٠ استعراض معاهدة عدم االنتشار لعام       تنفيذ خطة عمل مؤمتر   

 من التدابري اليت ترمي إىل تنفيـذ        جمموعة واسعة النتائج السابقة وبنت عليها، وتشتمل على       
  .االتفاق الرئيس الوارد يف املعاهدة
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وإذا كان اعُترف منذ أمد بعيد مبا متثله األسلحة الكيميائية والبيولوجية مـن هتديـد                 
لإلنسانية، وأدى ذلك إىل حظر أسلحة الدمار الشامل تلك بواسطة املفاوضات يف هذه اهليئـة               

  .صعب املنالاً مل يتحقق وهدفاً يزال وعد  البالذات، فإن إجياد عامل خال من األسلحة النووية
فيها أسـلحة   اليت تتسبب   الكبرية  وإذا كان التدمري العشوائي والتداعيات اإلنسانية         
ميكن تربيـره    ال، فإن االستمرار يف االحتفاظ خبيار األسلحة النوويةنيالشامل مرفوضالدمار  

أن الضمانة الوحيدة اليت حتول دون استخدام تلك األسلحة         اً  وواضٌح أيض . األخذ به ألبتة   أو
  .اًأبداً والتعهد بعدم إنتاجها جمدداً هي إزالتها كلي

كها يعزز الـسلم    وية وال السعي إىل امتال    حيازة أسلحة نو    ال وإّنا على يقني من أنه      
وتقع املسؤولية العظمى عن اختاذ التدابري الالزمة إلزالة األسلحة النوويـة           . نيواألمن الدولي 

فعلى هذه الدول أن    . تزال تنظر إىل هذه األسلحة على أهنا أساسية ألمنها          ال على الدول اليت  
تفضي إىل نزع الـسالح النـووي       تسارعة  متأخري، بعملية تفاوضية    من ال تعّجل، دون مزيد    

  .جبميع أشكاله حتت رقابة دولية صارمة وفعالة
على حتقيق هذا اهلدف احملوري لدى أدائنـا مهامنـا          أن نعمل معاً    وكلنا حنتاج إىل      

فببذل هذا اجلهد وحده ميكننا بناء إطار شامل إلجياد عامل خال من            . بصفتنا أعضاء يف املؤمتر   
  .واحلفاظ عليهاألسلحة النووية 

الفـصل  دور جنوب أفريقيا أيـام  اً  جذرياً  يف بلدي تغيري  عملية التحول   وقد غريت     
 إىل دولة دميقراطية مصممة على أن تـسلك         نين دولة هتدد السلم واألمن الدولي     العنصري، م 

يف وقـت   ومشل ذلك إزالة مجيع أسلحتها النووية       . سلوك مواطن مسؤول من مواطين العامل     
  . هدف كافحه بعضنا على مدى عقود عديدة، وهومبكر

، ١٩٩٤مايو  /يف أيار على نفسها، بعد تنصيبها     حكومة جنوب أفريقيا    لذلك أخذت   و  
مجيـع  تـشمل   األسلحة، وهي سياسـة  وضبطانتهاج سياسة عدم االنتشار، ونزع السالح،   

وهذه السياسة  . ليديةالشواغل املتعلقة بانتشار األسلحة التق    اً  أسلحة الدمار الشامل، وتتناول أيض    
يتجزأ من التزام جنوب أفريقيا بالدميقراطية، وحقوق اإلنسان، والتنميـة املـستدامة،              ال جزء

  .والعدالة االجتماعية، ومحاية البيئة
. يف حد ذاتـه   اً  فلم يكن التزام جنوب أفريقيا الدميقراطية بنـزع السالح قط هدف           

ميكن فصل السلم واألمن الدوليني عن التنمية،         ال ه، يف مجلة أمور، على اعتقادنا بأن      مبين فهو
ميكن حتقيق األمن العاملي واملوارُد املالية الضخمة وغريها حيرف مـسارها يف اجتـاه                ال وأنه
 مجيع أحنـاء العـامل      املزيد واملزيد من القدرات التدمريية، وأكثر من مليار شخص يف          اقتناء

  .احلرمانيعانون اجلوع و
أيـضاً  العالقة بني األمن والتنمية، أن مقاربتنا لألمن الدويل تقوم          ويضاف إىل هذه      

على حقيقة مؤداها أن هتديدات عامل ما بعد احلرب الباردة احلديث تتجاوز يف كـثري مـن                 
  .ينفك يتزايد ترابطه  الاألحيان احلدود التقليدية يف عامل
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من الدوليني تتخطى   ة للسلم واأل  ويستوجب هذا الواقع بوضوح األخذ مبقاربة خمتلف        
معركة ميـزان القـوى     مبا يف ذلك    ألمن القومي الضيق الذي ساد القرن العشرين،        امنوذج  
تصدياً فعاالً  ميكن التصدي للتهديدات املشتركة       ال ونعتقد أنه . نزاعات احلرب الباردة   وقت
ألمنيـة  قادرة على تبديد شـواغلنا ا     قوية  دولية  ؤسسات  م ووجودبتعزيز التعاون الدويل     إال

وعلى هذا، ينبغي أن تكون مقاربتنا يف هذا احملفل مقاربة تعاجل شـواغلنا األمنيـة         . اجلماعية
  .من شواغل بعض التكتالت أو املناطق أو التحالفات األمنية املشتركة بدالً

السؤال املطروح على املؤمتر هو ما إذا كانت هذه املؤسسة، بعد سـنوات عديـدة               
استعادة مكانتها املتمثلة يف أهنا مؤسسة متعددة األطراف متجاوبـة          اجلمود، قادرة على     من

. ميكنها أن تسهم يف حتقيق توافق جديد يف اآلراء بشأن املسائل اليت تؤثر يف أمننا املـشترك                
ووفد بلدي مستعد أمت االستعداد للمسامهة يف استكشاف خيارات تفجري الطاقات الكامنـة             

  .هذه املؤسسة يف
خنراطنا هبّمة وبطريقة بناءة يف املؤمتر ويف غريه من حمافل نزع السالح            وسنستمر يف ا    

لتوطيد تسويات  جَرم ستتطلب     ال املتعددة األطراف قصد إجياد احللول املناسبة، وهي حلول       
ويضاف إىل قضية األسلحة . أسلحة نووية فيه  الإلجياد عاملاً النظام املتعدد األطراف، وجهود

أخرى يف جمال نزع السالح على جدول أعمال املؤمتر تستلزم انتباهنـا            النووية قضايا مهمة    
  .إليها، ليس أقلها أمهية ما يتصل مبنع سباق التسلح يف الفضاء اخلارجي

ستتعاظم آثاره على وجاهـة      املأزق الذي وصل إليه املؤمتر ال جيوز أن يستمر و          إن  
 وعلى الثقـة    ،ض يف قضايا نزع السالح    متعدد األطراف للتفاو    ومكانة املؤمتر باعتباره حمفالً   

وللحد من ضعف الثقة الكبري يف املؤمتر، كلنا أمل يف التوصل إىل حلول وسـط               . الدولية فيه 
ومن الواضح لدى وفـد بلـدي أن ذلـك          . تسمح للمؤمتر بأن يستأنف عمله املوضوعي     

ن املرونة، وإرادة   يستوجب بذل جهود كبرية لبناء الثقة، وحتلي مجيع أعضاء املؤمتر باملزيد م           
فإن فشلنا يف هـذا     . جتاوز املواقف املستبدة، واملقاربات السابقة اليت حالت دون حتقيق تقدم         

أهنا تعيش مرحلة      نستطع بعث احلياة يف هذه املؤسسة اليت يرى البعض أصالً          ناملسعى، رمبا ل  
  .املوت السريري

يف املؤمتر، الذي مسـح      بشأن توسيع باب العضوية      ١٩٩٦وأود التذكري بقرار عام       
ومع .  يف إطار صفقة شاملة    ١٩٩٦يونيه  / حزيران ١٧آخر يف   اً   بلد ٢٢بانضمام بلدي مبعية    

 ت وكسب التأييد، إضافة إىل تدخل     أن هذا القرار مل ُيتخذ إال بعد سنوات عدة من املفاوضا          
ألعضائه ماعية  حيتاج إىل االستفادة من احلكمة اجل      من كبار مسؤولينا السياسيني، فإن املؤمتر     

  .بعد أن أصبحت العضوية أكثر متثيالً
 إىل  ورغم قلة ما حتقق من تقدم، أعرب املزيد من البلدان عن اهتمامه باالنـضمام               
 تنص على إجراء استعراض منتظم للعـضوية،         من النظام الداخلي   ٢الفقرة  رغم أن   و. املؤمتر

 ونأمل إجياد حل للخروج من      . األخرية فإن هذه املسألة مل تول االهتمام املناسب يف السنوات        
  .هذا املأزق
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ولن يفوتين أن أعرب عن تقديري لدور اجملتمع املدين، الذي ساهم مسامهة كـبرية                
ـ اً ومن بني املنظمات غري احلكومية الكثرية اليت تعاونا معها تعاون     . يف حتولنا الدميقراطي   اً وثيق

اً بارزاً   الدولية للسلم واحلرية، اليت تؤدي دور      العنصري الرابطة النسائية  الفصل  أثناء مكافحة   
  .على هامش املؤمتر

ونعتقد أنه آن األوان كي ينظر املؤمتر جبدية يف خيارات تعزيز تفاعله مع منظمـات                 
  .وأفكارها لتدعيم عمل املؤمترنظرهتا الثاقبة من ذلك القبيل بغية االستفادة من 

أتوىل منصيب بصفيت ممثل جنـوب أفريقيـا        ويف اخلتام، سيدي الرئيس، أتطلع، وأنا         
الدائم لدى املؤمتر، إىل التعاون معكم ومع سائر األعضاء على بذل اجلهود اجلماعية الالزمة              

 وأود أن أؤكد لكم تعاون وفـد بلـدي          .اًوازدهاراً  وأمناً  لبعث األمل يف عامل أكثر سالم     
  . من أجل تنفيذ والية املؤمترهاملتواصل ودعم

اليت أشكركم سعادة السفري مينيت على عباراتكم الرقيقة        : )كلم باإلسبانية ت( الرئيس  
، ونرحب بكم، وحنن نـدرك باخلـصوص أن خـربتكم           وإيل شعب بلدي    وجهتموها إىل 

وحكمتكم وقيادتكم اليت أثبّتموها يف مناسبات عدة، منها رئاستكم حركة عدم االحنيـاز،             
وآمل أن نتمكن، بفضل آرائكم، من اخلروج . رنايف أعمال مؤمتاً كبرياً  ميكن أن تسهم إسهام   

بشأن اجملتمـع املـدين،     ما قلتموه   مع  اً  وأتفق متام . من املأزق احلايل الذي تتخبط فيه أعمالنا      
  .اًوأرى أن مشاركتكم كانت مفيدة جد. زيادة عدد األعضاء، وسوى ذلكوبشأن 

 بشأن الوثيقة، أعتـزم     وأود استشارة أعضاء املؤمتر ألننا عندما نشرع يف التفاوض          
وبعـضها  . فقد طلب العديد من الوفود احلديث أثناء النقاش       . التركيز على مقترحات بعينها   

أقترح أن يشمل هذا النقاش اجلاري الوفود املهتمـة بـاإلدالء           . سيحيل مباشرة على التقرير   
ـ      . ببيانات عامة بشأن التقرير    ات املتعلقـة  وأكرر، عندما نبدأ املفاوضات، سنقبل فقط البيان

وعليه، أدعو الوفود اليت تعتـزم      . مبضمون التقرير وشكله، وسنتفادى البيانات العامة     اً  حتديد
أن يـدلَى بتلـك   ريـد   أ  ال اإلدالء ببيانات عامة بشأن التقرير أن تفعل ذلك اآلن؛ وأكرر،         

  .البيانات بعد أن نكون قد شرعنا يف النظر يف التقرير
ل الدائم ألستراليا، السيد وولكوت، امسحوا يل بـأن         لممثلطي الكلمة   وقبل أن أع    

أقول، وقد قرأت بيانه، إنين أقدر كل التقدير أنه لن يتحدث عن مسؤولية احلماية وإمنا عـن     
  .التطورات املتعلقة مببادرة بلده بشأن قضايا أخرى ذات صلة باملؤمتر

ول مرة ختاطب فيها  ملا كانت هذه أ:)تكلم باإلنكليزية() أستراليا (السيد وولكوت  
أستراليا احلضور أثناء رئاستكم، أود أن أهنئكم بترؤس مؤمتر نزع السالح، وأؤكد لكم دعم            

  .أستراليا الكامل لدى اضطالعكم مبهمة استكمال تقرير املؤمتر
  .اليابان، سفري تايل نيابة عن سعادة السفري سوداوأديل بالبيان ال  
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 ٢٠١١اء اجلزأين األول والثاين مـن دورة عـام          استضافت أستراليا واليابان، يف أث      
يف قصر األمم تناولت جوانـب املعاهـدة        " اجتماعات جانبية للخرباء  "ملؤمتر نزع السالح،    

املقترحة حلظر إنتاج املواد االنشطارية لصنع أسلحة نووية متفجرة أو غريها مـن األجهـزة               
وعلى مدى تـسع جلـسات      . طاريةالنووية، املعروفة باسم معاهدة وقف إنتاج املواد االنش       

دامت كل واحدة منها نصف يوم، أتاحت االجتماعات اجلانبية الفرصة أمـام الوفـود إىل               
املؤمتر واخلرباء من العواصم كي يتبادلوا اآلراء يف عدد من املوضوعات املتـصلة باملعاهـدة،             

  . سيما التعريفات ومفاهيم التحقق ال
ضل املشاركة الفاعلة من الدكتور برونو بيلو من         تتسم باحليوية بف   النقاشاتوكانت    

وحـضر  . سويسرا، وممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية         
االجتماعات اجلانبية أيضاً ممثل كل من مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، ومعهـد              

 عن هذه االجتماعـات يف وثـائق        سةالرئاوترد تقارير   . األمم املتحدة لبحوث نزع السالح    
رئيسني، نأمل أن تكون تلك التقارير منهالً ال ينقطع         الوبصفيت وسعادة السفري سودا     . املؤمتر

  . يف املؤمتروالدول اليت لديها صفة مراقبنفعه عن الدول األعضاء 
ويقدم هذا البيان بعض وجهات النظر اخلتامية مين ومن سعادة السفري سودا بـشأن            

وكان الذي حفز أستراليا واليابان إىل استضافة االجتماعات الثالثـة          . جتماعات اجلانبية اال
 إىل  ٢٠١١ينـاير   / كانون الثاين  ٢٦دعوة األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون املؤمتر يف           

مسار أويل لتوعية الواحد منكم اآلخر ولبناء الثقة فيما بينكم، وهو ما من شأنه أن يهيـئ                 "
ونـرى أن االجتماعـات   ". مسار التفاوض الرمسي مبجرد اعتماد املؤمتر برنامج عمله      وييسر  

  .اجلانبية لّبت هذه الدعوة وحققت ثالث نتائج متواضعة لكنها نافعة
 ساعدت على رفع مستوى النقاش يف املؤمتر بشأن املسائل املتـصلة مبعاهـدة              ،أوالً  

الذي يتخبط فيه املؤمتر والذي طال أمده إىل        وقد أدى املأزق    . وقف إنتاج املواد االنشطارية   
وكان الغرض من االجتماعات إصـالح هـذا        . تآكل املعارف والقدرات بني وفود املؤمتر     

 جبمع وفود املؤمتر واخلرباء، وإتاحـة الفرصـة         التعلمالوضع، ودعم املؤمتر، واملساعدة على      
شـددت أكثـر علـى      ونتج عن ذلك تدخالت     . للتركيز املتواصل على موضوعات حمددة    

معاهدة وقف إنتاج املواد    فيها   ُبحثت   اليتاملضمون أثناء اجللسات العامة الرمسية وغري الرمسية        
  .٢٠١١االنشطارية يف دورة املؤمتر لعام 

عندما تتبادهلا  الثقة وتبين أثبتت االجتماعات اجلانبية أن بإمكان وفود املؤمتر أن        اً،ثاني  
من الوفـود  اً  مبا أبداه عدد كبري جد    اً  سعادة السفري سودا علم   وأحطُت و . بذلك اخليار تأخذ  

من رغبة يف املشاركة يف تلك االجتماعات لالستماع إىل املعلومات واالطالع عليها وتبادهلا             
  .بروح من االنفتاح والزمالة؛ ونعرب عن تقديرنا لذلك كله

امن االختالفـات    ساعدت االجتماعات اجلانبية على جتديد التركيز على مك        اً،ثالث  
، وآليـات التحقـق،     اريفاجلوهرية بشأن معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية، مثل التع        
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وعلى هذا، مسحت االجتماعات بتحسني إدراك التحديات اليت        . والنطاق، والقضايا املؤسسية  
ستطرح عند التفاوض بشأن املعاهدة املقترحة، وبإحداث زخم يف حتديد املواقـف الوطنيـة            

  .حكومات وتوضيحها، أكثر من ذي قبللل
ويف الوقت نفسه، قدمت تدخالت بعض الوفود أثناء االجتماعات حملات خاطفة عن   

الطريقة اليت ميكن أن تبدأ تضيق بواسطتها شقة بعض االختالفات يف املواقف الوطنية عنـد               
كد أنه جيـب    ومن املؤ . الشروع يف املفاوضات بشأن معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية        

  .النظر إىل االجتماعات اجلانبية وهذه النتائج املتواضعة يف سياقها
ومل خيطُ املؤمتر حىت اآلن خطوة ذات بال صوب عامل خيلو من األسلحة النوويـة،                 

استهالل املفاوضات بشأن معاهدة حتظر إنتاج مواد انشطارية لصنع أسـلحة نوويـة أو               أي
وأرى وسعادة السفري سودا أن هذا      . لوالية شانون اً  ووية وفق غريها من األجهزة املتفجرة الن    

أن قيمة املعاهـدة  اً ونرى أيض. الفشل مؤسف للغاية، وال بد من تداركه على جناح السرعة       
املقترحة تزيد عندما تركز النقاشات بشأن املواد االنشطارية على قضايا املضمون، وتـصبح             

  .ديدة، أوضحالثقة، اليت تنجم عن تدابري التحقق اجل
شكر مجيع مـن شـاركوا وسـامهوا        وأغتنم وسعادة السفري سودا هذه املناسبة أل        

ونشكر الدكتور بيلو   . االجتماعات اجلانبية، خاصة من سافروا إىل جنيف يف سبيل ذلك          يف
  .جزيل الشكر على مسامهته الكبرية والقيمة

فقد حظيـت  . اووأضم صويت إىل صوتكم، سيدي الرئيس، ألودع سعادة السفري ر       
 وأتطلـع   .اًبشرف العمل معه، وأحيي إسهامه الكبري يف معاجلة املشكالت اليت تواجهنا مجيع           

وأرحب من جهة أخرى بسعادة السفري مينيت يف هـذه اهليئـة،            . إىل رؤيته يف حمافل أخرى    
  .إىل االستفادة من خربته وحكمته يف حواراتنااً وأتطلع أيض

 نشكركم سعادة السفري وولكوت على إطالع املـؤمتر         :)تكلم باإلسبانية ( الرئيس  
وأعتقد أن  . على هذه اجلهود املشتركة بني أستراليا واليابان بشأن أحد بنود جدول األعمال           

  .بالشفافيةمجيع أعضاء املؤمتر يقّدرون اّتسام هذه اجلهود 
ص جهود  مثلة كندا، أود اغتنام هذه املناسبة ألحيي باخلصو       ملوقبل أن أعطي الكلمة       

فقد كان رئيسنا األول يف هذه الدورة،       . سعادة السفري ماريوس غرينيوس أثناء رئاسته املؤمتر      
  .اًوكان لتصميمه أثر محيد على أعمالنا مجيع

سيدي الرئيس على ما تكرمتم     اً   شكر :) باإلنكليزية تتكلم() كندا (السيدة أندرسون   
ل أن تكون السفرية اجلديدة، بعد وصوهلا، آم. به من كالم طيب يف حق سعادة السفري غرينيوس

  .قادرة على مواصلة ما قام به من أعمال جليلة
أغسطس، مشاركتها يف مؤمتر    / آب ٢٢سيدي الرئيس، تعلمون أن كندا استأنفت، يف          

  .نزع السالح ونظرها يف جدول أعمال املؤمتر املهم يف جمال عدم االنتشار ونزع السالح
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نت كندا أعلنت أهنا ستقاطع املؤمتر طيلة رئاسة مجهوريـة          يوليه، كا / متوز ١١ففي    
. كوريا الشعبية الدميقراطية، وهو سلوك مل تسلكه كندا قط منذ انضمامها إىل املؤمتر وأسالفه       

 فقد انتاب حكومة بلدي شعور قوي بأن ذلك البلد، املعروف بأنه ينشر أسـلحة الـدمار               
رئاسة احملفـل األوحـد     يتمتع باملصداقية ل    ال تشار،بذلك التزاماته بعدم االن   اً  ، منتهك الشامل

  .للتفاوض يف قضايا نزع السالح
ويظل يساور كندا قلق بالغ من نقل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية املـسجَّل               

ملواد وتقانات ميكن أن ُتصنع بواسطتها أسلحة نووية وصواريخ، وعدم تقيدها باالتفاقـات             
 احملادثات السداسية، وعدم امتثاهلا لقرارات جملس األمن التابع لألمم           إليها يف  مت التوصل اليت  

 ٢٠٠٦أكتـوبر   /املتحدة اليت صدرت يف أعقاب جتارهبا ألسلحة نوويـة يف تـشرين األول            
  .٢٠٠٩مايو /وأيار

واآلن وقد انقضت مدة رئاسة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة، فـإن كنـدا                
 بعزم ثابت على مواصلة العمل املتعلـق باملـضمون واخلـاص        تستأنف مشاركتها يف املؤمتر   

  . األسلحة، ونزع السالحوضبطبالصكوك املتعددة األطراف املعنية بعدم االنتشار، 
ونؤكد أن اخلطوة القادمة األقرب إىل املنطق صوب عامل خال من األسلحة النووية               

متييز فيها وميكن التحقق منـها        ال هي التفاوض بشأن معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية       
  .وبفاعليةاً دولي

من أمهية للـسلم    املتمثل يف عدم االنتشار ونزع السالح       ما يتسم به اهلدف     ورغم    
 االتفاق على برنـامج عمـل يـشمل         ١٩٩٨ منذ عام     تعطل بالفعل  واألمن الدوليني، فقد  

مج عمـل مل يعّمـر    توافق يف اآلراء بشأن برنـا     حصول  التفاوض بشأن تلك املعاهدة، عدا      
  .CD/1864 وتوقف تنفيذه؛ وهو يرد يف الوثيقة ،طويالً

وترى كندا أن ضرورة إصالح املؤمتر تتجلى يف أمور منها قدرة الدول اليت مل ترَق                 
إسـاءة  و دور ريادي يف هذا احملفـل،        على أداء إىل الوفاء بالتزاماهتا يف جمال عدم االنتشار        

  .عرقلة األعمال املتصلة باملضموناستعمال قاعدة توافق اآلراء ل
وكانت حكومة بلدي لفتت االنتباه إىل أن كندا ستستمر يف الضغط مـن أجـل                 

ـ            اً،إصالح املؤمتر، ومن ذلك الرئاسة بالتناوب، وآلية نزع السالح يف األمم املتحـدة عموم
ـ    و،  ففي غياب اإلصالح  . ملعاجلة هذه املسائل ضمن العمليات املكرسة      تمرار بـالنظر إىل اس

رغبتـه يف  بالفعل اجملتمع الدويل أبدى اجلمود أمام أولويات طال أمدها وحتظى بدعم واسع،     
  .إرادةٌ لذلكهناك التوسل بوسائل بديلة للتقدم بأهدافه مىت كانت 

وتعرب كندا عن أملها الصادق يف أن يتمكن املؤمتر يف دورته املقبلة من اسـتئناف                 
بربنامج عمل يشمل واليـة تقـضي       اً  نزع السالح، بدء  عمل حقيقي لدعم عدم االنتشار و     

فإن استمر هذا اجلمود، فستنظر كندا . بالتفاوض بشأن معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية
  .أكثر فأكثر إىل التقدم باملفاوضات املتعلقة باملعاهدة املذكورة بوسائل أخرى
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أبرزت أكثر مـن ذي قبـل    اآلن، أعطي الكلمة لسيدة  :)تكلم باإلسبانية ( الرئيس  
  .كولومبيا، سفرية لسالح، وهي سعادة السفرية أرانغوقضية املنظور اجلنساين يف جمال نزع ا

سيدي الرئيس، أود بداية    : )تكلمت باإلسبانية () كولومبيا (السيدة أرانغو أوملوس    
 تقريـر   أن أهنئكم على توليكم الرئاسة يف هذا الظرف، ألين أعلم أنه ليس من السهل كتابة              

أشكركم جزيل الشكر حقيقةً على ما تفضلتم به من عبارات؛ وأود           . عما حصل هذه السنة   
 هنا  اًنكاد جند هلا ذكر    نسني، اليت ال  ذكرمتوه، وهو قضية املساواة بني اجل     اً  أن أؤكد شيئ  اً  أيض

  .اجلنسنيفرمبا اختلف الوضع يف املؤمتر لو ساده املزيد من املساواة بني . يف مؤمتر نزع السالح
وملا كانت هذه أول مرة خياطب فيها وفد بلدي املشاركني يف ظـل رئاسـتكم،                 

امسحوا يل بأن أشكركم على توليكم هذه املسؤولية الكبرية وأقول لكم إن وفد كولومبيـا               
أن أشكركم واألمانة على كتابة مؤمتر      اً  وأود أيض . لدى اضطالعكم مبهامكم  اً  يدعمكم كلي 

 بـصورة   وعلى اجلملة، نرى أنه يعرض    . ٢٠١١عن أعمال دورته لعام      اًنزع السالح تقرير  
  . منطلق جيد للنقاشوأنه أنشطة هذه السنة، شاملة

واستجابةً لدعوتكم الكرمية األسبوع املاضي، سأديل ببيان قصري ومقتضب وعملي            
املهم  نعتقد من    ،أوالً. بعد بعض امللحوظات األولية من وفد كولومبيا بشأن مشروع التقرير         

بشأن تدعيم مؤمتر نـزع الـسالح       من أفكار    يف هذه الدورة     ما أبدي أن يشري التقرير إىل     
 .للمؤمتر وألعمال حيتمل أن ُيضطلع هبا مستقبالً      هام  ونرى أن هذا النشاط مرجع      . ومستقبله

  . من مشروع التقرير حبيث تشري إىل ذلك٨ونقترح يف هذا الصدد تعديل الفقرة 
  ألنه ، الفقرة األخرية  سيما  ال ،١١ و ١٠بعض الشيء صيغة الفقرتني      نستغرب   اً،ثاني  

ونعتقد أن التقرير ينبغي أن يلقـي       .  أخرى اتعن أنشطة هيئ  اً   يقدم تقرير  يبدو وكأن املؤمتر  
الضوء على أنشطة املؤمتر، وأن يشري إىل العالقة بني تلك األنشطة والعمليات أو اإلجراءات              

 باإلشارة إىل اجتماع مؤمتر نـزع       ١٠يه، ينبغي أن تبدأ الفقرة      وعل. املتخذة يف منابر أخرى   
 .يونيـه / حزيـران  ٣٠السالح باجمللس االستشاري لألمني العام لشؤون نزع الـسالح يف           

 ٤مؤمتر نزع الـسالح املعقـود يف         من اإلشارة إىل اجتماع      تبدأ، فينبغي أن    ١١الفقرة   أما
 ٢٧اجلمعية العامة الذي عقد مـن       ع  والذي جرت فيه مناقشات بشأن اجتما     أغسطس  /آب
 ٢٤ يف عقـد  يف إطار متابعة االجتماع الرفيع املـستوى الـذي     ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٩إىل  
  .٢٠١٠سبتمرب /أيلول

 مع أننا ندرك أن العادة جرت على أن يعّدد تقرير مؤمتر نزع السالح أنشطة    اً،وأخري  
املؤمتر، فإننا نرى أال يقتـصر تقريـر        إىل الوضع السياسي احلرج الذي يواجهه       اً  السنة، نظر 

ونعتقد أنه لن ُيفهم أال يتضمن الفرع زاي        . من مجود اً   على سرد ما كان متوقع     ٢٠١١ عام
ورسائلنا مناقشاتنا وذلك يعين أن كل . من اجلزء الثاين من التقرير أي عناصر تتعلق باملضمون

مل تكن سوى خطابات اً يؤدي دوره فعليياً  يكون املؤمتر مؤمتراً دينام   والتماساتنا اهلادفة إىل أن     
ومن املعيب عدم اغتنام هذه الفرصة لتنفيذ االقتراحات اليت ُبحثـت خـالل الـسنة               . رنانة
قد تسهم يف بعث احلياة يف املؤمتر وحسن سريه، خاصة العمل املتـصل باملـضمون يف          واليت

  .٢٠١٢دورة عام 
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دة ميكن إدراجها يف التقريـر، مثـل        يونيه، قُدمت أفكار ع   /وأثناء نقاشات حزيران    
اً جازماً  وُيعتقد اعتقاد . إنشاء فريق عامل أو تبسيط اجتماعات السنة املقبلة، على سبيل املثال          

عندئـذ  . أن عملية بعث احلياة يف املؤمتر ينبغي أن تكون مسؤولية الدول األعضاء يف املؤمتر             
قية اهلادفة إىل إنقاذ هذه اهليئة من الشلل،        نكون قد انتهزنا فرصة إثبات إرادتنا السياسية احلقي       

يفتأ يشعر باإلحباط، وبدأ صربه ينفد مـن          ال وإرسال رسالة إجيابية إىل اجملتمع الدويل الذي      
 أن تفحصوا بعناية هذا املسار      - بكل احترام يليق مبقامكم    -سيدي الرئيس، نقترح    . مجودنا

  .٢٠١١لإلجناز يف تقرير عام وتنظروا يف إمكانية إدراج أفكار عملية وقابلة 
وأود طـرح   .  كان بيانكم جد حمفز وعملي، كالعـادة       :)تكلم باإلسبانية ( الرئيس  

األوىل، أرجو من وفد كولومبيا أن يذكّرنا جبميع اقتراحاته احملددة املتـصلة            . مسألتني اثنتني 
كوبا مـا برحـت      واملسألة الثانية هي أن      .اًبالصياغة عندما نتناول الفقرات املقصودة الحق     

فال مانع لدينا مـن إدراج هـذا        . تدعم مقترح القيادة الكولومبية املتعلق بإنشاء فريق عامل       
االتفاق على  اً  يكون ممكن   ال بأنه قد اً  املقترح يف التقرير إن كان ذلك ما يرتضيه املؤمتر، علم         

 أن تدب احلياة    وحنن على استعداد للنظر يف أي مقترح قد يساعد املؤمتر على          . مجيع تفاصيله 
  .يف أعماله
سعادة لولكي نستمر يف االستفادة من املنظور اجلنساين النسائي، أعطي الكلمة اآلن              

السفرية كوناناياكام، املمثلة الدائمة لسري النكا، اليت شُرفت بالوقوف على عملها الرائـع             
  .كوبا يف

أشكركم  الرئيس،   السيد :) باإلنكليزية تتكلم() سري النكا  (السيدة كوناناياكام   
  .على عبارات الترحيب الرقيقة يف حقي وأنا أشارك ألول مرة يف هذه اهليئة املوقرة

بداية، يهنئ وفد بلدي شخصكم الكرمي ووفد كوبا على توليكم رئاسة مؤمتر نزع               
ونؤكد لكم  . السالح، ونود أن حنيي جهودكم الرامية إىل توجيه أعمال مؤمتر نزع السالح           

نعرب عن تقـديرنا أيـضاً     و .اً للمضي باألعمال اليت بني أيدينا قدم      نيننا الكامل دعمنا وتعاو 
  .دعمه مؤمتر نزع السالحلألمني العام، السيد توكاييف، ل

 أن سري النكا تظل ملتزمـة       كدؤأ اً،وملا كانت والييت يف جنيف قد بدأت حديث         
اف املخصص ملفاوضات نزع    بعمل مؤمتر نزع السالح، الذي هو احملفل الوحيد املتعدد األطر         

 وأتطلع إىل التعاون معكم على إجناز هـدفنا         .وصاحلاًاً  السالح، وترى أن دوره يبقى وجيه     
إىل املساواة يف السيادة، واالستقاللية، وعدم      اً  املشترك لتحقيق السلم واألمن يف العامل، استناد      

  .االعتداء، وعدم التدخل يف شؤون الدول ذات السيادة
 إلثبات  نتوصل إىل فهم مشترك   ا، حنن أعضاء مؤمتر نزع السالح، من أن         وال بد لن    

  .إرادتنا السياسية اليت متس إليها احلاجة لدعم عمل املؤمتر
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ونرى من الضروري رسم خطة لرتع السالح يف إطار متعدد األطراف تكون شفافة               
نـزع الـسالح     امسارحبيث يتداعم   اً   هبا تعاجل مسألة عدم االنتشار أيض      اًوموثوقومستدامة  

  .ومكافحة االنتشار
 للجمعية العامة ُتفرد لـرتع الـسالح   استثنائيةوتدعم سري النكا عقد دورة رابعة        

قصد حبث قضايا نزع السالح والنظر فيها؛ وينتاهبا شعور باإلحباط من استمرار عدم التوافق              
  .على عقد الدورة

دي بإزالة األسلحة النوويـة     وتضم سري النكا صوهتا إىل صوت اجلماعة الذي ينا          
 يف وقـت    وإىل أن يتحقق هذا اهلدف، نرى ضرورة ملحة للتوصل        . الترسانات الوطنية  من

حلماية الدول غـري احلـائزة      اً   إىل اتفاق بشأن صك عاملي وغري مشروط وملزم قانون         مبكر
  .أسلحة نووية من استعمال هذه األسلحة أو التهديد باستعماهلا

قام ضرورة بدء املفاوضات بشأن برنامج تدرجيي إلزالة األسـلحة      ونؤكد يف هذا امل     
  .ضمن إطار زمين حمدد، رمبا يف شكل اتفاقية لألسلحة النوويةاً النووية كلي
إلجناز هدف تسخري التقانات الفضائية يف خدمـة        اً  بالغاً  وأْولت سري النكا اهتمام     

اق التسلح مقارنة بـالتحكم فيـه       فمعلوٌم أن من األسهل بكثري منع سب      . األغراض السلمية 
ويف هذا اإلطار، تعاقبت مصر وسري النكا على تقدمي قـرار إىل            . التراجع عنه بعد بدئه    أو

ونرى أن مـن شـأن مـشروع        . اجلمعية العامة عن منع سباق التسلح يف الفضاء اخلارجي        
يف ي قدمه االحتاد الروسي والصني بشأن منـع تـسليح الفـضاء اخلـارجي               ذاملعاهدة ال 

، إن ُوضع موضع التنفيذ، أن يسهم ليس يف منع ظهور أسلحة يف الفضاء ٢٠٠٨فرباير /شباط
  .اً التنبؤ بالوضع االستراتيجي أيضأن يضمنفحسب، وإمنا 

سيدي الرئيس، يتطلع وفد بلدي إىل التعاون الوثيق معكم على اعتماد تقرير املؤمتر               
  .املشتركةبأهدافنا اً  واملضي قدم٢٠١١عن أعماله لعام 

ويف اخلتام، ملا كنا نودع سعادة سفري اهلند، السيد راو، أود أن أعرب عن متنيايت له                  
بالتوفيق يف مهامه ومسؤولياته اجلديدة، وأرحب أطيب ترحيب وأمجله بسعادة سفري جنوب            

  .أفريقيا، السيد مينيت
ننا على وشـك     أ ٢١    ال تدرك جمموعة    :)تكلم باإلنكليزية () نيجرييا (السيد إندوين   

 لإلدالء ببيان كامـل     ٣٠لكننا نود االستفادة من أحكام املادة       . ٢٠١١استكمال تقرير عام    
  .عن ضمانات األمن السلبية ومنع سباق التسلح يف الفضاء اخلارجي

. ، على توليها الرئاسـة    ٢١    الوتود اجملموعة أن هتنئ كوبا، وهي عضو يف جمموعة            
أن هتنئ بواسطتكم سلف كوبا،     اً  وتود أيض .  ُينجح عملكم  ونتمىن لكم كل ما من شأنه أن      

 أحتـدث   .اًيف اجملموعة، على ما بذلته من جهود للسري بأعمال املؤمتر قدم          اً  وهي عضو أيض  
  .بالطبع عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
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وتغتنم اجملموعة هذه املناسبة لترحب بسعادة سفري جنوب أفريقيا لدى دوائر نـزع               
إن خربة سعادة السفري مينيت مشهورة، ونتطلع       . ، السيد مينيت  ٢١    السالح وأسرة جمموعة    ال

وتود اجملموعة أن تودع سعادة سفري اهلند، السيد راو، وتتمىن له           . ة الطويل خبربتهإىل االنتفاع   
  .التوفيق يف مساعيه القادمة

  .٢١  الموعة واآلن، سأديل بالبيان األول عن ضمانات األمن السلبية باسم جم  
أن الضمانة املطلقة الوحيدة لعدم استعمال األسلحة النوويـة         اً  تؤكد اجملموعة جمدد    

 وتظل اجملموعة مقتنعة بأنه مىت استمر وجود األسلحة         .اًالتهديد باستعماهلا هي إزالتها كلي     أو
  .النووية، استمر معه احتمال انتشارها ورمبا استعماهلا

لحة النووية، تؤكد اجملموعة من جديـد الـضرورة امللحـة           وريثما ُتزال مجيع األس     
حلماية الدول غـري احلـائزة      اً  للتعجيل باالتفاق على صك عاملي وغري مشروط وملزم قانون        

وينبغي أن يكون الـصك     . أسلحة نووية من استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا        
  .غي أن يبدد هواجس مجيع األطرافيشوبه أي التباس، وينب  الوذا مصداقية،اً واضح

من الالزم االعتراف حبق الدول غري احلائزة أسـلحة نوويـة يف            أن  وترى اجملموعة     
هتامجها الدول احلائزة هلا أو هتدد مبهامجتها، وتلح يف دعوة الدول احلائزة أسلحة نوويـة                الأ

  . وهذا موقف ثابت.اًاالمتناع عن عمل من ذلك القبيل أو التهديد به، صراحة أو ضمن إىل
وتشدد اجملموعة على ما أمجعت عليه حمكمة العدل الدولية يف استنتاجها، ومـؤداه               

وجوب مواصلة املفاوضات املفضية إىل نزع السالح النووي جبميع جوانبه، حبـسن نيـة،              
  .، وذلك يف إطار رقابة دولية صارمة وفعالةوإيصاهلا إىل خامتة ناجحة

 ٦٥/٥٤على األهداف املنصوص عليها يف قرار اجلمعية العامة         وتسلط اجملموعة الضوء      
 يف  اً،، اليت تؤكد التعددية جمـدد     "تعزيز التعددية يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار       "املعنون  

  .مجلة أمور، بوصفها املبدأ األساس يف تبديد الشواغل املتعلقة برتع السالح وعدم االنتشار
تقتصر علـى     ال لغ من عقائد الدفاع االستراتيجي اليت     ويظل يساور اجملموعة قلق با      

علـى  أيضاً  الستخدام األسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، بل تصر         أسس منطقية وضع  
األخذ مبفاهيم لألمن الدويل غري مربرة تستند إىل رسم سياسات الردع النـووي ألحـالف               

  .عسكرية وتطويرها
لية من األسلحة النووية، على أسـاس ترتيبـات   وترى اجملموعة أن إنشاء مناطق خا       

تتوصل إليها حبرية دول منطقة من املناطق، مع مراعاة أحكام الدورة األوىل للجمعية العامـة               
لألمم املتحدة اليت خصصت لرتع السالح، خطوة إجيابية وإجراء مهم لتدعيم نزع الـسالح              

  .وعدم االنتشار على الصعيد العاملي
 هذا السياق باملناطق اخلالية من األسلحة النووية اليت أنـشأهتا           وترحب اجملموعة يف    

معاهدات تالتيلولكو، وراروتونغا، وبانكوك، وبيليندابا، وسوميباالتنسك، ووضع منغوليـا         
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 أن من الضروري، يف إطـار        جمدداً وتؤكد اجملموعة . من األسلحة النووية  اً  خالياً  بصفتها بلد 
لنووية، أن تقدم الدول احلائزة أسلحة نووية جلميع دول تلـك           املناطق اخلالية من األسلحة ا    

  .املناطق ضمانات غري مشروطة بعدم استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا
 يف الـشرق    وتكرر اجملموعة دعمها إنشاء منطقة خالية من مجيع األسلحة النوويـة            
 بإنشاء منطقة خالية من األسـلحة  ضرورة اإلسراع، هلذه الغاية، وتؤكد من جديد  . األوسط

 مـن قـرار   ١٤، والفقرة )١٩٨١(٤٨٧لقرار جملس األمن   اً   وفق الشرق األوسط  النووية يف 
  .، وقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة املعتمدة بتوافق اآلراء)١٩٩١(٦٨٧ جملس األمن

ر  األطراف يف معاهدة عدم االنتـشار بتأييـد املـؤمت          ٢١    الوترحب دول جمموعة      
 حتضره مجيع دول الـشرق      ٢٠١٢ عقد مؤمتر يف عام      ٢٠١٠االستعراضي للمعاهدة يف عام     

 يف  األوسط بشأن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وسواها من أسلحة الدمار الشامل            
  .الشرق األوسط

وإذا كانت اجملموعة ترى أن املناطق اخلالية من األسلحة النووية خطوة إجيابيـة يف                
تؤيـد    الاملزيد من تقليص األسلحة النووية واحلد من انتشارها على نطاق العامل، فإهنا        طريق  

ينبغـي مـنح      ال احلجج القائلة إن إعالنات الدول غري احلائزة أسلحة نووية كافية أو إنـه            
وال ميكن للضمانات األمنية    . الضمانات األمنية إال يف إطار املناطق اخلالية من تلك األسلحة         

 لدول املناطق اخلالية من األسلحة النووية أن حتل حمل ضمانات أمنية عامليـة ملزمـة                املقدمة
  . ألن الضمانات األوىل حمدودة من الناحية اجلغرافيةاً،قانون

وتذكّر اجملموعة بأن طلب الضمانات األمنية قدمته الدول غري احلائزة أسلحة نووية              
حلة اخلتامية من املفاوضات بشأن معاهدة عـدم        أثناء املر  ١٩٦٨يف الستينات وَتبلور يف عام      

واعتربت الدول غري احلائزة أسلحة نووية جواب الدول احلائزة تلـك األسـلحة،             . االنتشار
 .اًومـشروط اً  وجزئياً  ، ناقص )١٩٩٥(٩٨٤و) ١٩٦٨(٢٥٥الوارد يف قراري جملس األمن      

  .اًيزال طلب الضمانات مستمر الو
ن تستمر هبّمة اجلهود الرامية إىل إبرام صك عاملي ملزم          وتسلّم اجملموعة بأنه ينبغي أ      

ـ  اً  قانون بوجـود مقاربـات   اً بشأن الضمانات األمنية للدول غري احلائزة أسلحة نووية، علم
وترى اجملموعة أن إبرام صك من ذلك القبيل سيكون خطوة كبرية صوب حتقيـق               . أخرى

  .نتشار بشىت أشكاله األسلحة، ونزع األسلحة النووية، وعدم االضبطأهداف 
سيدي الرئيس، سأقرأ اآلن البيان الثاين نيابة عن اجملموعة، وهو عن منـع سـباق                 

 ألرحـب وأود قبلذاك أن أغتنم هذه املناسبة باسم اجملموعـة          . التسلح يف الفضاء اخلارجي   
  .٢١  البسعادة سفرية سري النكا يف جمتمع نزع السالح هذا ويف أسرة جمموعة 

فلم حيدث قطّ   . من حياتنا اليومية  اً  ة أن دور تقانات الفضاء أصبح جزء      ترى اجملموع   
أن كانت املعلومات، واالتصاالت، والصريفة، والصفقات االقتصادية، واملالحة، بل حـىت           
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عمليات صنع القرار السياسي واالستراتيجي، تعتمد إىل هذه الدرجة على تقانات الفـضاء،             
  .اليت تنمو هي نفسها بسرعة

أن الفضاء اخلارجي واألجرام السماوية األخرى تراث مشترك جمدداً د اجملموعة وتؤك  
للبشرية جيب االستفادة منه واستكشافه واستخدامه بروح من التعاون ملنفعة البشرية مجعـاء             

  .ومصلحتها
وتكرر اجملموعة أن استكشاف الفضاء اخلارجي وغريه مـن األجـرام الـسماوية               

ا ألغراض سلمية ولفائدة مجيع البلدان ولصاحلها، بغض النظـر          واستخدامهما جيب أن يكون   
  .عن درجة تنميتها االقتصادية أو تطورها العلمي

وتشدد اجملموعة على أن تزايد استخدام الفضاء اخلارجي يعين تعـاظم احلاجـة إىل           
  .الشفافية وإىل تدابري بناء الثقة وتوفري اجملتمع الدويل معلومات أفضل

ة أنه يقع على عاتق مجيع الدول اليت متتلك قدرات كبرية يف ميـدان              وترى اجملموع   
الفضاء مسؤولية خاصة لإلسهام بفاعلية يف حتقيق هدف اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف            
األغراض السلمية ومنع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي واالمتناع عـن اختـاذ أي               

لقائمة ذات الصلة، حرصاً على صـون       إجراءات تتعارض مع ذلك اهلدف ومع املعاهدات ا       
  .السلم واألمن الدوليني وتعزيزاً للتعاون الدويل

وتسلم اجملموعة بأن منع حدوث سباق التسلح يف الفضاء اخلارجي هو أمر من شأنه                
وتؤكد ضرورة اختاذ مزيد مـن      . أن حيول دون تعرض السلم واألمن الدوليني خلطر جسيم        

ام حتقُّق مناسبة وفعالة منعاً حلدوث سباق تـسلح يف الفـضاء          التدابري اليت تنطوي على أحك    
  .اخلارجي جبميع جوانبه

وتؤكد اجملموعة األمهية والضرورة امللحة ملنع حدوث سـباق تـسلح يف الفـضاء                
وتشعر يف هذا الصدد بقلق بالغ إزاء اآلثار السلبية إلنـشاء منظومـات الـدفاع       . اخلارجي

 عسكرية متقدمة ميكن    تقاناتشرها، والسعي إىل احلصول على      املضادة للقذائف التسيارية ون   
أن ُتنشر يف الفضاء اخلارجي، األمر الذي أسهم، يف مجلة ما أسهم، يف زيادة تدهور املنـاخ                 

  .الدويل الذي يفضي إىل التشجيع على نزع السالح وتوطيد األمن الدويل
عن القيام بأنشطة ميكن أن أن على مجيع البلدان أن متتنع      على   ٢١ ل جمموعة ا  وتشدد  

ُتعرض للخطر اهلدف اجلماعي املتمثل يف احملافظة على فضاء خارجي خالٍ من أسلحة الدمار              
  .الشامل ومن مجيع أشكال التسليح األخرى، وذلك كي يتسىن استفادة اجلميع من منافعه

ف آلية   اجملموعة أن اتفاقات نزع السالح املتعددة األطراف تتيح للدول األطرا          وترى  
أحكـام  أهـداف   تشاور فيما بينها والتعاون على إجياد حلول ألي مشكلة قد تثار بشأن             لل

االتفاقات أو تطبيقها، وأن باإلمكان حدوث هذه املشاورات وقيام هذا التعاون من خـالل              
  . توضع يف إطار األمم املتحدة ووفقاً للميثاقسبةإجراءات دولية منا
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ح يف الفضاء اخلارجي أكثر إحلاحاً بسبب ما يثار          أصبح منع حدوث سباق تسل     وقد  
من شواغل مشروعة إزاء عدم كفاية الصكوك القانونية القائمة لردع زيادة تسليح الفـضاء              

  .اخلارجي أو منع نشر األسلحة فيه
 اجملموعة كذلك تأكيد اعترافها بأن النظام القانوين الساري علـى الفـضاء             وتعيد  
وهلذا . ته ومبفرده منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي        يكفل يف حد ذا     ال اخلارجي

  .الغرض، تشدد اجملموعة على احلاجة إىل توطيد ذلك النظام وتعزيزه وزيادة فعاليته
 اجملموعة من جديد يف هذا الصدد أن مؤمتر نزع السالح هو املنتدى املتعدد              وتؤكد  

ـ  يـضطلع ب   وأنهتفاوض يف ميدان نزع السالح،      األطراف الوحيد يف اجملتمع الدويل لل      دور ال
وترى . رئيس يف املفاوضات املوضوعية املتعلقة باملسائل ذات األولوية يف جمال نزع السالح           ال

اجملموعة أن الوقت قد حان لبدء مفاوضات يف مؤمتر نزع السالح بشأن قضايا منع سـباق                
  .التسلح يف الفضاء اخلارجي

منـع  " بـشأن  ٦٥/٤٤ قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة    إىل ذلك، تضمن   وإضافة  
  :املالحظات التالية بشأن مؤمتر نزع السالح" حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي

يف التفاوض بشأن عقد اتفاق متعدد      اً  رئيساً  يؤدي مؤمتر نزع السالح دور      )أ(  
 يف الفضاء اخلارجي    األطراف أو اتفاقات متعددة األطراف ختص منع حدوث سباق التسلح         

  جبميع جوانبه؛
يف إطار بند جدول أعماله       عامالًاً  ينبغي ملؤمتر نزع السالح أن ينشئ فريق        )ب(  
يف أقرب وقت ممكن خالل دورتـه       " منع حدوث سباق تسلح يف القضاء اخلارجي      "املعنون  

  .٢٠١٢لعام 
تدابري كفالة  " بشأن ٦٥/٦٨ اجملموعة علماً بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة         وحتيط  

، الذي يطلب إىل األمني العام أن ينشئ فريقاً         "الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي      
 بشأن تدابري الشفافية وبناء الثقـة يف        ٢٠١٢من اخلرباء احلكوميني ليعد دراسة تبدأ يف عام         

  .  الفضاء اخلارجيالجم
وض بشأن صكوك ملزمة قانوناً لترسيخ       أولوية التفا  تشدد على  كانت اجملموعة    وإذا  

النظام القانوين الدويل خبصوص الفضاء اخلارجي، فإهنا تسلم بأن التدابري العامليـة والـشاملة         
املتعلقة بالشفافية وبناء الثقة، اليت ُيتوصل إليها من خالل مشاورات دولية واسعة النطـاق،              

صدد باملبادرة املشتركة بني روسـيا      وترحب يف هذا ال   .  تكميلية هامة  تدابريميكن أن تكون    
  .والصني املتعلقة بتقدمي مشروع معاهدة بشأن منع نشر األسلحة يف الفضاء اخلارجي

وعة إن الوفود ستخاطب احلضور يف الـشواغل        م اخلتام، أود أن أقول باسم اجمل      ويف  
  .اليت أثريت بشأن مشروع التقرير
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، اجلزائري، السيد   لجزائرالدائم ل مثل  امل   الكلمة إىل  عطي أ :)انيةبتكلّم باإلس ( لرئيسا  
والقـدرات  هارات ا يلزم من امل أنه آخر رئيس يتمتع مب    وجه اخلصوص أود أن أقر على     لكنين  

  .ي بشأن برنامج العملعملعتماد مقترح القيادية ال
 الرئيس، أود اغتنـام فرصـة       السيد: )تكلّم بالفرنسية () اجلزائر (اجلزائريالسيد    

ة لكي أعمل بنصيحتكم لنا يف بداية هذا االجتماع، أي أن نديل اآلن ببيانات              إعطائي الكلم 
  .إىل وقت الحقبالتقرير عامة ونرجئ البيانات احملّددة ذات الصلة 

وجيهية املتعلقة بـصياغة    ختام بياين العام إىل بعض املبادئ الت      وسأكتفي باإلشارة يف      
  .التقرير

لتقدير إىل سلفكم، سفري مجهوريـة كوريـا        وأود اآلن أن أتوجه بأمسى عبارات ا        
كما أود أن أشكر السفري راو      . عند االضطالع مبهامه   اجتهاد، ملا أبداه من     الدميقراطية الشعبية

  .على تعليقاته األخرية وأعرب له عن تأييد وفد بلدي الكامل هلا
نـوب   إىل السيد مينيت املمثل الدائم اجلديـد جل         حاراً كما يسرين أن أوجه ترحيباً      
مـايت،   - فلقد حظيت بشرف التعاون مع السيد مينيت، والسيدة بوليت بريسـون          . أفريقيا

 العنصري، خالل الثمانينيات ملّا كنـت       الفصلرئيسة اللجنة البلجيكية ملناهضة االستعمار و     
  .  لدى بلجيكا وكان السيد مينيت يقاوم النظام االستبدادي القائم يف بلده آنذاكسفرياً

يف جمال نزع السالح، وحنـن سـعداء        اً  مألوفاً  منا يعترب السفري مينيت وجه    والكثري    
فالتزامه مبسائل نزع السالح وخربته الواسعة يف هذا اجملال، اللذان ظهرا من            . بانضمامه إلينا 

بيانه املُلَهم صباح اليوم، عنصران سيثريان ويلهمان نقاشاتنا الرامية إىل حتقيق هدفنا اجلماعي،             
وأنا أؤكد تأييدنا   .  من زخم جديد   حتتاج إليه  أهنما سيضفيان على أعمال املؤمتر ما        عن  فضالً

 عنه  الذي ال غىن  دور املنظمات غري احلكومية     مينيت بشأن توسيع املؤمتر و    الكامل لرأي السيد    
  .قاله يف وقت سابق يف هذا الصددأفصح من الرئيس فيما يف هذا السياق، ولن أكون 

الئنا تساءل قبل قليل فيما أعتقد عّما يدفع بعـض الـدول إىل             وأتذكر أن أحد زم     
تشجيع مشاركة املنظمات غري احلكومية يف جمال حقوق اإلنسان والتخوف يف اآلن ذاته من              

  .مشاركتها يف عمل مؤمتر نزع السالح
 أن أتوجه بترحيب حار إىل املمثلة الدائمة لـسري النكـا، الـسفرية              وأود أيضاً   

ل اآلراء اليت بدأناها أن نعرب هلا عن مدى سعادتنا مبواصلة عملية احلوار وتباد       كوناناياكام، و 
  .مع سلفها
 الرئيس، يتزامن تعيينكم يف هذا املنصب مع بلوغ الدورة مرحلة دقيقة تقتضي             السيد  

منا بلوغ اتفاق بشأن التقرير الذي سنقدمه إىل اجملتمع الدويل حول العمل املنجز خالل دورة               
ها العديد من امة ومطالبها الكثرية اليت تضّمنتطلعات اجلمعية الع، وذلك استجابة ل٢٠١١ عام

  .قرارات األمني العام املقدمة يف بداية هذه الدورة
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ويف الواقع، يتزامن قرب اختتام أعمال هذه الدورة مع بزوغ تساؤالت وخمـاوف               
لف بنود جدول األعمـال     ورغم تكثيف نقاشاتنا بشأن خمت    . شواغل بشأن مستقبل املؤمتر    أو

وبرنامج العمل وأساليب عمل املؤمتر، مل نستطع حتقيق توافق اآلراء الذي حققناه قبل سنتني              
وهكذا، بلـغ   .  اليت أشرمت إليها   CD/1864بشأن برنامج العمل كما نّصت على ذلك الوثيقة         

  .لألسفاً مستبعد اًيبدو اخلروج منه يف املستقبل القريب أمراً مسدوداً املؤمتر كالعادة طريق
. وباتت بلدان عديدة ال تطيق هذا الوضع الذي من شأنه أن يهدد وجود املـؤمتر ذاتـه                  

ولقد ترتبت على هذا الوضع حالة قلق ونفاذ صرب تشهد عليها اآلراء املقدمـة خـالل متابعـة                  
  .معية العامةللجاالجتماع رفيع املستوى والنقاشات املتوقعة بشأن هذه املسألة يف الدورة القادمة 

ملـؤمتر يعـزى، كمـا ذكـر      ا املأزق الذي وصل إليه   بيد أنه جيب أن نعترف بأن         
  .الكثريون، إىل غياب اإلرادة السياسية وتباين التصورات املتعلقة مبسأليت األمن والدفاع

نحن ال نعتقد   ف. لتقييم بلدي هلذا الوضع   اً   موجز وقّدمُت يف اجللسات العامة السابقة      
فإن حل املشكلة الرئيسية    وبالتايل،  .  إىل مسائل إجرائية صرفة    ريق املسدود ُيعزى  أن هذا الط  

  .يتوقف على تغيري أساليب عمل املؤمتر أو اعتماد أطر عمل أخرى ال
وعالوة على ذلك، وبالنظر إىل متازج املسائل اإلجرائية واجلوهرية، يستحيل التمييز             

بأغلبية األصوات واملسائل اجلوهرية اليت ترتبط بـأمن        بني املسائل اإلجرائية اليت ميكن حلُّها       
  . لقاعدة توافق اآلراءاً الدول وجيب معاجلتها طبق

 األربع خارج إطـار مـؤمتر نـزع         الرئيسيةوإذا سعينا إىل التفاوض بشأن املسائل         
السالح فلن حتقق الصكوك املربمة اهلدف املنشود، ألن احتمال غيـاب بعـض الـشركاء               

ن هذه املفاوضات سيفقد هذه الصكوك الشرعية السياسية والسلطة القانونيـة           األساسيني ع 
  . الالزمتني ألي صك دويل يتعلق باملسائل األمنية

ومـن  ". جمموعات متناغمة " بني   اليت جترى املفاوضات  نفسها  وستعتري أوجه القصور      
  .تدامةأية حلول مس دون أن يقدم تعدد األطراف تدرجيياًاملشأن هذا املنهج أن يقوض اإلطار 

أعمق بكثري وال ميكن، بالتايل، جتاوزه من خـالل تقـدمي            أسباب هذا املأزق     وإن  
وميكننا النظر يف تقدمي بعض التنازالت لكن هذا        . تنازالت بسيطة تتعلق بأساليب عمل املؤمتر     
  .األمر لن يساعدنا على جتاوز هذا املأزق

، يف غياب اإلرادة السياسية الالزمـة       فاً، تتمثل املشكلة، كما ذكرت آن     احلقيقةويف    
، سيما إبرام صكوك متعددة األطراف      "الوصايا العشر "لتنفيذ والية املؤمتر األولية كما تعّرفها       

  . بإزالة األسلحة النوويةبدءاً" حنزع السال"وأشّدد على كلمة . بشأن نزع السالح
لألمم املتحدة بشأن نزع     سنة على اعتماد أول قرار للجمعية العامة         ٧٥وبعد مرور     

السالح النووي، مازال ُيحتفظ بعشرات آالف األسلحة النووية بسبب مذاهب نووية نشأت            
إّبان احلرب الباردة وتستمد وجودها احلايل من حجة الردع، لكن األمر ال يتعلق بـضعيف               

  . على عقبلقد انقلب العامل رأساً. وإمنا بقوي يردع هتديد ضعيفاً يردع قوي
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 البلدان بدليل مـشاركة رئـيس       أغلبية يستقطب اهتمام    ح أن املؤمتر ال يزال    صحي  
وأود يف البداية أن    . اجلمعية العامة واألمني العام لألمم املتحدة وعدد من األشخاص املرموقني         

أشري إىل تعيني ممثل رفيع املستوى، هو األمني العام ملؤمتر نزع السالح، وأن أعرب له عـن                 
  . ملا ينجزه من عمل ملساعدتنا على جتاوز هذا املأزقاحترامي وتقديري

بأن استمرار هذا املأزق ينال من مصداقية املؤمتر، وبأنه         اً   االعتراف أيض  ولكن ينبغي   
يتعني علينا، إذا أردنا احلفاظ على دور املؤمتر باعتباره املنتدى الوحيد للتفاوض يف جمال نزع               

 يف سبيل إنشاء    نسعى معاً جاهدين  اح اليوم، أن     ذلك زمالء كثريون صب    ذكرالسالح، كما   
  .سمح لنا باستئناف العمل اجلوهري ي، ولو كان بسيطاً،إطار عمل
إلعطـاء مـضمون حقيقـي    وهذا كله كالم مجيل، إال أنه يتعني علينا إجياد سبيل      

 ويف هذا السياق، جيب أن تتصدى الـدول       . "الُرقية  "  بأصبح منذ بعض الوقت شيئاً أشبه        ملا
تعـددة  املالتفاوض حول الصكوك    بدء  األطراف جمتمعة للتحديات اليت تواجهنا وتوافق على        

.  ال إىل منع انتشاره فقطاًحق وترمي إىل نزع السالح  ومجاعياًحقيقياًاً  األطراف اليت توفر أمن   
  . كثرياً تأخروهو تفاوض

احل األمنيـة   التهديدات واملـص  يتناول  ومن املهم وضع برنامج عمل شامل ومتوازن          
  .رفط لكل

وهو . وتتصدر مسألة إزالة األسلحة النووية األولويات اليت جيب أن نتفق عليها مجيعاً  
. ١٩٩٦يوليه  /، حمكمة العدل الدولية يف فتواها املؤرخة متوز       اً، كما ذُكر آنف   أكدته حبق التزام  

.  كلياً  النووية هتااترسان بإزالةالواضح   تأكيد التزامها    النوويةوأعادت الدول احلائزة لألسلحة     
اسـتعمال هـذه    جتعل  ح عن طريق سن أحكام قانونية       وجيب تدوين اهلدف من نزع السال     

  . أمراً غري مشروعاألسلحة
ويف ضوء ما سلف، سيسعى برنامج عمل املؤمتر إىل حتديد العناصر والسبل الالزمة               

 إنتـاج   برام معاهدة حلظر   السياق، سيشكل إ   ويف هذا . لتحقيق هذا اهلدف يف املدى الطويل     
املواد االنشطارية املستخدمة يف صنع األسلحة النووية وغريها من املتفجرات النووية ولتدمري            

  .اً يف عملية نزع األسلحة النووية أساسي عنصراً تدرجيياًاتاملخزون
. ىل نزع األسلحة النووية   هنج شامل يفضي إ   جزءاً من    هذه املعاهدة    تكونوينبغي أن     

اليت تقـوم عليهـا     بادئ  امل على سبيل األولوية بتدابري أخرى إلعادة حبث         ي استكماهلا وينبغ
  . املذاهب النووية هبدف حصر دور األسلحة النووية يف سياسات الدفاع

، الصددويف هذا   .  األمن التام للجميع   من ذلك هو إعطاء معىن عملي ملبدأ      اهلدف  و  
ق هبا أولوية بالنسبة إىل البلدان اليت التزمت بعدم         ميثل منح ضمانات أمنية سلبية ملزمة وموثو      

  .ة نووية، كبلدي على سبيل املثالحيازة أسلح
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ونقر على غرار سائر الدول بأن املسؤولية األساسية ألية حكومة تتمثل يف محايـة                
ة ، لكننا نعتقد أن املصاحل الوطني     لدولناوهذه مهمتنا هنا باعتبارنا ممثلني      . مواطنيها ومصاحلها 

أال ينظر يف االعتبارات األمنية مبعزل      للبشرية مجعاء، وينبغي    ينبغي أن تراعي املصاحل املشتركة      
  .تبارات املتعلقة باإلنسانية ككلعن مجلة االع

وعالوة على ذلك، من غري املفهوم أن ينظر إىل ما أعربت عنه الدول غري احلـائزة                  
على أمن الدول احلـائزة     اً   أنه ميثل خطر   لألسلحة النووية من حاجة مشروعة إىل األمن على       

  .أو هتديداً له هلذه األسلحة
 منذ قليل نيابـة     نيجريياالبيان الذي أدىل به ممثل      اً  ، أود أن أؤيد كلي    الصددويف هذا     

  . منع سباق التسلح يف الفضاء اخلارجي وما ذكره بشأن٢١  لعن جمموعة ا
  يشكّل منطلقاً  CD/1864عليه يف الوثيقة    ومازالت اجلزائر تعتقد أن املقّرر املنصوص         

 تقارب خمتلف املواقـف     اليت يتوقف جناحها يف النهاية على     للعمل عن طريق خمتلف اآلليات      
فأنا ال أقول إنـه     ": منطلقاً"وأوّجه انتباهكم إىل أنين قلت      . واملصاحل لبلوغ توافق يف اآلراء    

ري النص، لكنين أقول إنه يتيح لنـا علـى          جيب االحتفاظ بصيغة املقرر احلالية، ألنه ميكن تغي       
 ييدنا لوثيقة ما أو نعارضـها، لكـن       ويف النهاية، ميكننا أن نعرب عن تأ      . منطقياًاً  األقل إطار 

  .أن نكون منطقيني يف كل ما نفعلهميكننا أن نؤيد املنطق أو نعارضه؛ بل علينا  ال
ستثنائية رابعة للجمعية ، فقد يكون عقد دورة اإجيابياً األمور منحى مل تأخذوإذا   

العامة، كما اقترحت ذلك ممثلة سري النكا يف وقت سابق، أفضل سـبيل يف نظرنـا                 
ليـات نـزع الـسالح      مجيع آ اً  للتعامل بصورة شاملة مع املأزق الذي توجد فيه حالي        

  .األطراف  تعددةامل
ما قد نسميه  ما يسميه اإلنكليز اللجنة امللكية أو -وميكننا بالطبع إنشاء جلنة جديدة    

لنيلـها، غـري أن التجربـة       اً   إىل املكافأة الكربى اليت مل ندخر جهد        سعياً -" جلنة احلكماء "
  .األخرية علمتنا عدم اإلفراط يف التفاؤل هبذا الشأن

وعلى العموم، يهدف مشروع التقرير الذي استلمناه إىل جتسيد عمـل املـؤمتر               
غري أنه ميكن حتسينه بقدر أكـرب       . الداخليالنظام  نص على ذلك    ياً كما ي  عجتسيداً وقائ 

كما جيب أن جند طريقة إلدراج العناصـر        . لتفادي تكرار اإلشارات إىل الوثيقة السابقة     
 وتعترب مفيدة ملناقشاتنا، لكن جيب أن منيز بينها وبني عملنا ذات الصلة اليت برزت مؤخراً

  .خالل هذه الدورة
 الرئيس، أوّد أن أديل ببيـان عـام         السيد: )ةتكلّم بالفرنسي () تونس (البعيتالسيد    

ومبا أهنا أول مرة آخذ فيها الكلمة، امسحـوا يل          . يتعلق بتقريركم املمتاز املقدم إىل املؤمتر      ال
فتونس . للمؤمتراً بداية بأن أقدم إليكم نيابة عن بلدي تونس أحر التهاين مبناسبة تعيينكم رئيس   

  .تازةطتهما على الدوام عالقات مموكوبا رب
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وميكنين أن أؤكد لكم تعاون وفد بلدي الكامل معكم ملساعدتكم على االضطالع              
 ، بتـهاينّ  أن أتوجه، ولو متأخراً   ب وامسحوا يل أيضاً  . سيما اعتماد التقرير   مبهامكم الصعبة، ال  

وحنن واثقون من أن    .  ملؤمتر نزع السالح    عاماً احلارة إىل السيد توكاييف مبناسبة تعيينه أميناً      
خربته الدبلوماسية ومعرفته العميقة مبجال نزع السالح سيقدمان إضافة ملموسة وقّيمـة إىل             

صوب حتقيـق  اً كما يسعى وفد بلدي إىل التعاون مع األمني العام للمضي قدم  . عمل مؤمترنا 
  .أهداف مؤمترنا النبيلة

ذ سـنوات   نزع السالح ميّر من    الرئيس، زمالئي األعزاء، من املعلوم أن مؤمتر         السيد  
وبينما يشهد  .  الذي تكّرس عقب بداية واعدة     السباتوعلينا أال نتجاهل هذا     .  عصيبة بفترة

إزاء هـذه   اً   حتديات جديدة، ويبدي اجملتمع الدويل تـضامن       تفرزالعامل اضطرابات استثنائية    
ف تعدد األطـرا  امل اإلشارة إىل أنه املنتدى الوحيد       ابات، يبدو أن مؤمترنا، الذي جتب     االضطر

  .للتفاوض يف جمال نزع السالح، يتخلى عن مهمته األساسية
باقتناع وواقعيـة إلعـادة األمـور إىل    اً لكي نبدأ العمل معمتاماً ولقد حان الوقت      

  .نصاهبا، ونكثف جهودنا لتحقيق املزيد من النجاح
واستمعت بارتيـاح كـبري إىل      . ولقد قّدم ممثلو دول أعضاء كثرية تقييمهم للوضع         

  .إن املؤمتر يعاين من مشكلة مزدوجة. ىل به سفري اجلزائر منذ قليلأد ما
 على املـصاحل    إىل التركيز  الدول األعضاء    متيلفأما املشكلة األوىل فهي سياسية إذ         

اً  من التركيز على اإلجراءات اجلماعية اليت ميكنها أن تفضي إىل نتائج أكثر حسم        الفردية بدالً 
 يف  اًستوجب توافق النظام الداخلي للمؤمتر ي   انية فهي هيكلية، ألن     وأما املشكلة الث  . واستدامة

  .فقطممكن ن كان ذلك على أدىن مستوى  حىت وإ-لول توفيقية واتفاق مرادفاً حل -اآلراء 
ولقد ظهر يف وقت ما بصيص من األمل؛ فسطع يف األفق وهّب علينا كنسمة تعـد         

 شلل حالة    سرعان ما تالشى هذا التفاؤل خملفاً      لكن. بإعادة إرساء بيئة تعّمها الثقة من جديد      
  .زق الذي يوجد فيه املؤمتر اليومأفضت إىل املأ

اهلـدف  على الرغم من أن و.  مهمة ومبادرات قيمة   حتليالتوقد أشري منذ قليل إىل        
  . ما زلنا بعيدين عن سبيل اخلالصننافإإنعاش هذه اهليئة هو من ذكرها 

 مناقشة صرحية بشأن مستقبله وإجراء      بدءناشد املؤمتر   وحنن نرّحب باألصوات اليت ت      
  .يق أمام األعضاء حنو بلوغ اتفاقمشاورات معّمقة متّهد الطر

وتعترب تقنيـات   . على اإلطالق   مستحيالً ومل يكن تفادي هذا اجلمود واملأزق أمراً        
ن نسعى جاهدين وال بد أ.  جّداًابتكاريةتعدد األطراف امليف هذا املنتدى   املستخدمة  التفاوض  

إىل استخدام مجيع السبل املمكنة إلخراج املؤمتر من هذا املأزق وإعادته إىل مسار املفاوضات              
  .فيه مصلحة مجيع البلدان مبا
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وتونس اليت أكّدت، عقب ما شهدته من تغريات جذرية، التزامها بالقانون الـدويل               
يضاعف جهوده يف سبيل بناء عـامل       والسلم واألمن، تعتقد أنه يتعني على اجملتمع الدويل أن          

  . وخالياً من أسلحة الدمار الشامل أكثر استقراراًَ، عاملأفضل للجميع
  .واملطلوب من هذا املؤمتر أن يؤدي الدور الذي أنيط به من قبل مؤسسيه  
 الرئيس، إهنا أول مرة آخذ فيها الكلمة منذ تولّيكم          السيد: )منغوليا( السيد أورغيل   

ملؤمتر نـزع   اً   امسحوا يل بداية أن أوجه إليكم هتاين احلارة مبناسبة تعيينكم رئيس           الرئاسة، ولذا 
ويعرب وفد بلدي بدوره عن تقديره      . السالح وأؤكد لكم دعم وفد بلدي وتعاونه الكاملني       
 بـالزمالء    حاراً كما نرحب ترحيباً  . اخلالص لزميلنا سفري اهلند الذي يتأهب ملغادرة جنيف       

  .ديثاًاملنضمني إلينا ح
املتنامي إزاء وجود إحباطها  وفد بلدي مجيع الوفود   يشاطروفيما يتعلق بعمل املؤمتر،       

ونرحب جبهود األمني العام    .  املفاوضات التقدم حنو املؤمتر يف مأزق منذ أمد بعيد وعجزه عن         
 يفر   املستم املأزقوإذ نعرب عن قلقنا إزاء      . لألمم املتحدة يف هذا الصدد ونثمنها كل التثمني       

املؤمتر، نتطلع إىل أن نبحث يف مقترحات أخرى ترمي إىل إنعاش أعماله، كمـا نتطلـع إىل                
  .إسهامناتقدمي 

وإذ نستعد للنظر يف مشروع التقرير، تشعر حكومة بلدي بضرورة التعـبري عـن                
 موقفها إزاء إحدى املسائل األساسية املتعلقة باملؤمتر، وهي الترتيبات الدولية لطمأنة الـدول            

  .باستخدامها ضدهاغري احلائزة ألسلحة نووية من استخدام األسلحة النووية أو التهديد 
ولطاملا أّيدت منغوليا الرأي القائل إن طمأنة الدول غري احلائزة لألسلحة النووية من               

ال لبس فيها   استعمال تلك األسلحة أو التهديد باستعماهلا من خالل تزويدها بضمانات أمنية            
  .ظام عدم انتشار األسلحة النووية تعّزز ننوناًوملزمة قا
 موافقته على ذلك عندما نّص      ٢٠١٠وأبدى مؤمتر استعراض معاهدة عدم االنتشار لعام          

 الدول مناقشات جوهرية فورية، هنا داخل املـؤمتر، هبـدف           تبدأيف خطة عمله على ضرورة أن       
 مسألة وضع   القائل إن  بلدي الرأي    ويؤيد وفد . صياغة توصيات تتعلق جبميع جوانب هذه املسألة      

  .املناقشات بشأن الضمانات األمنية ينبغي أن تكون جزءاً من هذهاً م قانونصك دويل ملز
 ما نبذله من جهود لبلوغ عامل خال من األسلحة النووية، ميكـن اعتبـار           إطارويف    

شجيع عـدم االنتـشار     ، لت ، وإن كان يف النهاية مؤقتاً      مهماً تدبرياًالضمانات األمنية السلبية    
  .واحلّد من دور األسلحة النووية يف عاملنا اليوم

مبا للدول غري احلائزة    ) ١٩٩٥(٩٨٤ألمم املتحدة   التابع ل من  األواعترف قرار جملس      
ألسلحة نووية األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية من مصلحة مـشروعة يف               

ألحاديـة  الضمانات األمنية املذكورة يف البيانات ا      إذ أشار إىل   ،احلصول على ضمانات أمنية   
  . هذه الضمانات غري ملزمة قانوناًن كانتللدول النووية اخلمس، وإ
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املناطق اخلالية من األسلحة النووية ضمانات      األعضاء يف معاهدات    دول  الوتقدم إىل     
دات املنشئة هلذه    من خالل تصديق الدول النووية على بروتوكوالت املعاه        أمنية ملزمة قانوناً  

وتعد هذه الضمانات أحد اإلجراءات املهمة يف جمال عدم االنتشار ونزع الـسالح،           . املناطق
  .وهي إجراءات ينبغي توسيعها لتشمل بروتوكوالت مجيع هذه املعاهدات

على معاهدة بليندابا ومبا اختذته     اً  ويرحب وفد بلدي بتصديق االحتاد الروسي مؤخر        
ت  يف سبيل التـصديق علـى بروتوكـوال        األمريكية من إجراءات مؤخراً   الواليات املتحدة   

  .تونغامعاهديت بليندابا ورارو
 بأن املناطق اخلالية من األسلحة النووية تساعد علـى           راسخاً وتعتقد منغوليا اعتقاداً    

توطيد السلم واألمن على الصعيدين العاملي واإلقليمي وتعزيز عدم انتشار األسلحة النوويـة             
ونناشد الدول النووية العمـل بـشكل بّنـاء         . يف حتقيق أهداف نزع السالح    اً  ضي قدم وامل
  .ديق على الربوتوكوالت ذات الصلةللتص

ويؤكّد وفد بلدي أمهية تقدمي ضمانات أمنية سلبية ملنع استعمال األسلحة النوويـة               
قد أن إزالـة مجيـع     التهديد باستعماهلا ضد الدول غري احلائزة ألسلحة نووية، غري أنه يعت           أو

 األسـلحة   هـذه لعـدم اسـتعمال   األسلحة النووية إزالة تامة هو الضمانة املطلقة الوحيدة         
  .التهديد باستعماهلا أو

ذا حيث وفد بلدي الدول النووية على مواصلة اختاذ ما يلزم من اإلجراءات للوفاء              لو  
  . بالتزامها الصريح املتعلق بإزالة أسلحتها النووية

 سـنة   ٢٠غوليا كدولة خالية من األسلحة النووية، الذي أُعلن عنه منـذ            ومركز من   
وحيظى اليوم بترحيب واعتراف دوليني، ال يساهم يف تعزيز األمـن الـدويل لبلـدي               اً  تقريب

 يف حتقيق أهداف عدم انتشار األسلحة النووية ونـزع الـسالح            فحسب وإمنا يساهم أيضاً   
  .وحتقيق األمن اإلقليمي والدويل

 من موقعها اجلغرايف الفريد، ملا تسعى املناطق اخلاليـة          ذا ترّوج منغوليا، انطالقاً   وهك  
فنحن نعمل على حنو وثيق مع املنـاطق اخلاليـة مـن            . إىل الترويج له   من األسلحة النووية  

األسلحة النووية ونشارك بانتظام يف اجتماعات الدول األطراف يف معاهدات املناطق اخلالية            
غري أننا نعتقد أن من املهم بالنسبة إلينا مواصلة تدعيم هـذا املركـز              . نوويةمن األسلحة ال  

 مع الدول املعنية ونقدم من      وهلذا الغرض، نتشاور حالياً   . وتعزيزه من خالل التعريف به دولياً     
  .ملية نزع السالح وعدم االنتشار يف عالعمليةمسامهتنا  مث

 ٦٥/٧٠ر اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم       ، أود أن أشري إىل أمهية قرا      الشأنويف هذا     
 عن  املتعلق باألمن الدويل ملنغوليا ومركزها كدولة خالية من األسلحة النووية، وأن أعرب أيضاً            

فرباير مـن هـذا     / شباط ١٠امتناننا لوفدي روسيا االحتادية والواليات املتحدة اللذين عّبرا يف          
  .ا فيما يتعلق بتعزيز هذا املركزغوليعن استعدادمها ملواصلة العمل مع من العام
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 بأن أعرب لكم عن رغبة وفد بلدي يف أن تكثف هذه اهليئة عملها              اخلتاموامسحوا يل يف      
. CD/1864ملا أشار إليه القرار املنصوص عليـه يف الوثيقـة           اً  بشأن الضمانات األمنية السلبية طبق    

  . مستعدون للمشاركة يف هذا العملوحنن
 الرئيس، يسعدنا أن تتولوا رئاسة هذه       السيد: )مجهورية إيران اإلسالمية  ( درايعيالسيد    

 نيابة عـن جمموعـة   نيجريياوامسحوا يل بأن أؤيد البيان الذي أدىل به منذ قليل ممثل         . اهليئة املوقّرة 
  .والنجاحالتوفيق كل كما أوّد أن أوّدع بدوري سفري اهلند راو وأن أمتىن له . ٢١  لا

ن أرحب بالسيد مينيت، سفري جنوب أفريقيا، الذي تشّرفت بالعمل معه وامسحوا يل أ  
م دعـم وفـد     ريي سري النكا وتونس، وأن أؤكد هل      عن كثب طيلة سنوات عديدة، وبسف     

  .بلدي وتعاونه الكاملني
ومبا أن املوضوع الرئيسي هلذا االجتماع مرتبط بطريقة أو بـأخرى بـالتقرير، أوّد                

 فلدينا موقف مبـدئي يقـضي     . امة لوفد بلدي إزاء هذا التقرير     أعرض بعض املواقف الع    أن
بضرورة أن يستويف تقرير املؤمتر ثالثة معايري يتمثل أوهلا يف ضرورة أن يتضمن وقائع؛ وثانيها               

وسـنثري هـذه    . ؛ وثالثها يف أن يقتصر على إبراز أنشطة املؤمتر وعمله         يف أن يكون إجرائياً   
  .ة فقرةاملسائل عند قراءة التقرير فقر

 الرئيس، أوّد أن أستغل فرصة أخـذ   السيد: )مجهورية كوريا ( السيد كون هرييونغ    
ـ     ألهنئكم على    توليتم الرئاسة الكلمة ألول مرة منذ أن       سيمة اضطالعكم هبذه املسؤولية اجل

  . ويسعى إىل التعاون معكموأوّد أن أؤكد لكم أن وفد بلدي يدعمكم كلياً. ولكن احليوية
كل  عن تقديري ملا أجنزه السفري راو الذي يغادرنا وأن أمتىن له             رب أيضاً وأوّد أن أع    
  .والنجاحالتوفيق 

إال . إننا نناقش اليوم التقرير السنوي املقدم من املؤمتر إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة              
ل وأتـساء .  للعمل من املؤسف أن متر سنة أخرى على وجود املؤمتر دون أن يعتمد برناجماً            أن  
 إجياد حل من داخل املؤمتر نفسه للخروج من اجلمود الذي يعيشه            ن غري املمكن  إذا كان م   عما

  .اجلمود  على هذا إضافياًليالًوأخشى أن يكون هذا التقرير السنوي د.  سنة١٥املؤمتر منذ 
 وصحيح، كما جاء يف هذا التقرير، أن جهوداً       . واليوم، يعرض علينا التقرير السنوي      

هذه السنة داخل املؤمتر وخارجه يف سبيل إنعاشه من خالل احلوارات والنقاشات            قد ُبذلت   
اليت دارت داخل جلسات املؤمتر العامة وغري الرمسية، وعملية التشاور مع اجمللس االستشاري             

. ملسائل نزع السالح التابع لألمني العام لألمم املتحدة، وحوار اجلمعية العامة بشأن املـؤمتر             
ألن البلدان مل يبد أي منها مرونـة بـل          اً   املضي باملؤمتر قدم   مل تستطع اجلهود  أن هذه    غري

  .تفصيلهركّزت كلها على تكرار موقفها الرمسي أو 
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وخري دليل على هذا الوضع الصياغة املتعلقة بالعمل اجلوهري يف اجلزء الثالث مـن                
هولة أن صيغته تكاد تشبه     فإذا نظرمت إىل هذا اجلزء، سيتبني لكم بس       . مشروع التقرير السنوي  

  .علقة جبميع بنود جدول األعمالالصيغة املستخدمة يف تلخيص نتائج املناقشات املت
فإىل مىت سنواصل تقدمي هذا التقرير السنوي النمطي إىل اجلمعيـة العامـة لألمـم                 

 املتحدة؟ قد يكون من املعقول اإلصرار على ربط مجود املؤمتر بعوامل خارجية باألساس مثل             
 من خالل إعادة    حيقق تقدماً االعتبارات األمنية اإلقليمية، إال أنين أعتقد أن بإمكان املؤمتر أن           

  . أو إصالحها آليات عمله الداخلية، من قبيل اإلجراءات، تفسري
، قد يكون من املفيد، كما أكّد ذلك        هذه اجلهود املبذولة داخل املؤمتر    وإىل جانب     

صيات بارزة يتوىل إجياد حلول تساعد على جتاوز مشاكل         وفد بلدي، إنشاء فريق يضم شخ     
غري أين أعتقد أنه    . وال داعي للتذكري بأن املؤمتر ينبغي أن يعتمد على أعضائه         . املؤمتر الراهنة 
طلب مساعدة جهات خارجية حلل مشاكل املؤمتر عندما يستعصي علينا حلها اً باإلمكان أيض

  . مبدأ النهج القائم على األعضاءعارض معوال أعتقد أن هذا األمر يت. من داخله
واليوم، أود أن أطلب إىل اجلميع التحلي مبا يلزم من املرونة وبذل ما يلزم من اجلهود         

 اجلهود الرامية إىل نـزع      من جديد شعلة   املؤمتر   لمحيوأود أن   . إلثبات وجود إرادة سياسية   
  . ماعيةالسالح ومنع االنتشار من خالل إبراز قدراته وحكمته اجل

وأنا متيقّن  . ، أوّد أن أرّحب بسفراء سري النكا وجنوب أفريقيا وتونس         اخلتامويف    
  .جتارهبم ستثري مناقشات املؤمترمن أن 

إذ أعطي الكلمة إىل املمثل الدائم لشيلي، السيد أويارسي،         : )تكلّم باإلسبانية ( الرئيس  
 على فهـم     هذا الصدد وساعدين فعالً     جبارة يف   للمؤمتر وبذل جهوداً    سابقاً الذي كان رئيساً  
  . أجنزه من عمل داخل هذا املؤمتر املؤمتر، أوّد أن أقر مباعلى أن آلف عملبعض املسائل و

بداية، أود أن أُقر للـسفري راو، مـن         : )تكلّم باإلسبانية () شيلي (السيد أويارسي   
علـى  اً   شخـصي  خالل وفد اهلند وممثلها، مبا أجنزه من عمل وبكل ما قام بـه ملـساعديت              

بالـسفري  اً  وأوّد أن أرّحب أيض   . االضطالع مبهامي إبان رئاسة شيلي للمؤمتر كلما استشرته       
 مينيت وأطلب من ممثل جنوب أفريقيا أن يبلّغه بأن وجوده داخل املؤمتر يعّد يف نظرنـا أمـراً        

 أعرفها شخصياًوأنا . باملمثلة الدائمة لسري النكااً خاصاً كما أوّد أن أرحب ترحيب. ضرورياً
  .يقن من أن مسامهتها ستثري عملناومت

 إعـداد   الطريقة الناجحة اليت توليتم هبا مسؤولية      الرئيس على    السيدوحنن نشكركم     
  .كم، سأتناول هذا املوضوع بإجيازعند طلب ونزوالً. التقرير املتعلق بعمل مؤمتر نزع السالح

. من أجل إعداد مشروع هذا التقرير     وحنن نثّمن ما قدمته األمانة من مساعدة مهنية           
ومقارنة مبشروع السنة املاضية، مل يتضمن هذا املشروع أية قيمة مضافة أو جوهرية، ما يعين               

 وقت حتليل األسباب    وليس هذا . يف االضطالع بواليته كهيئة تفاوضية    اً  أن املؤمتر فشل جمدد   
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 لكنـها ليـست كلـها        حتقيق الزخم السياسي، وهي أسباب عديدة      جتعل من الصعب  اليت  
ولقد قّدم املمثل الدائم للجزائر مالحظة مهمة وأعتقد أين أتفق معه هبذا اخلـصوص          . إجرائية

وينبغـي عـدم    . ورمبا سيؤول بنا هذا الوضع إىل تقدمي تقرير وقائعي صرف         . إىل حد كبري  
ي والدقيق  فطابع التقرير الوقائع  . تفسري هذا الطابع الوقائعي بأنه سبيل لتفادي نقل ما حدث         

، نؤيد ما أعرب عنه صباح اليوم أحد رؤسـاء          لشأنويف هذا ا  . جيب أن جيسد كل احلقيقة    
املؤمتر السابقني، املمثل الدائم لكولومبيا، من قلق بشأن اإلشارة إىل املالحظات والرسـائل             

رضه يفوحنن ندرك ما    . واالقتراحات والشواغل املتعلقة بإنعاش أعمال املؤمتر ومبا جيري داخله        
 قد يكون باستطاعتنا إعداد مشروع شامل يناسب اجلميـع ويرسـل            الواقع من قيود ولكن   

  . إشارة سياسية، وإن كانت خفيفة، بشأن ما حيدث هنا
ومن الواضح أن هذه السنة شهدت إجراء مناقشات خمتلفة بشأن الوضع احلايل ملؤمتر          

ني العام لألمم املتحـدة وممـثلني       ولقد استلمنا يف هذه القاعة رسائل من األم       . نزع السالح 
األمور حدثت، وهـي    وهذه  . رفيعي املستوى لبلدان خمتلفة ومن األمني العام للمؤمتر نفسه        

 همأفكـار كون قادرين على أن ننظر يف بعض        ومن حيث املنطق، ينبغي أن ن     . وقائع حقيقية 
. يف التقرير مىت أمكـن     وأن ندرجها    - لقي العديد منها التأييد    اليت   -املتعلقة هبذه الشواغل    

 ألن الواقعية والسذاجة    يكون ممكناً لكن من حيث الواقع، ينبغي أن نقر بأن هذا األمر قد ال             
 وأود أن أشدد علـى هـذه        -ويسهل يف ظل هذا الوضع      . مفهومان متالزمان إىل حد ما    

ريـر   أن نتخّيل كيف سيفّسر هذا األمر داخل اجلمعية العامة، وكيف سيسمح التق            - النقطة
 ما إذا كانت هذه اخلطوات إجيابيـة        وال يعود يل أن أحدد    . الوقائعي باختاذ بعض اخلطوات   

وميكننا أن نتخيـل كيـف      .  األمر لن تبدي ال مباالة إزاء هذا     سلبية لكن اجلمعية العامة      أم
سيؤثر هذا األمر يف القرارات السياسية اليت ستتخذ يف نيويورك بشأن املسائل اليت اتـسمت               

وعلى وجه التحديد، نبدي،    . وكلّنا نعرف هذه املسائل   . ية خاصة يف مؤمتر هذا العام     حبساس
 ألهنما ال تعاجلـان     ٩ و ٨يف إطار هنج براغمايت وواقعي، مرونة فيما يتعلق حبذف الفقرتني           

املسائل املنصوص عليها صراحة يف جدول األعمال، لكن ينبغي أن تتضمنا يف نظرنا حصيلة              
  .سياسي هلذه اإلشارات الجتاهل املغزىومن الصعب .  اليت ُحلّلت يف املؤمتراملسائل والشواغل

 وأي بند من بنود جـدول       ١٠ بعدم وجود صلة بني الفقرة       وميكن االحتجاج أيضاً    
من ، لكن ما    هيئات أخرى وميكن القول إن التقرير سيتضمن معلومات عن أنشطة         . األعمال
املؤمتر نفسه، وأن من  واملؤمتر كانت مببادرة ستشارياجمللس اال أن فكرة التواصل بني شك يف 

رئيس املؤمتر، إّبان رئاسة شيلي له، شّدد على ضرورة أن تستمع هذه اهليئـات إىل خمتلـف                
فهذا . يف هذا الصددهلا  الفرصة املتاحةوعلى  اآلراء املتعلقة بالوضع الذي يواجهه هذا املنتدى   

نبدي مرونة إزاء طريقة عرض هذا احلدث يف الوثيقـة،          كما إننا   . تنبغي اإلشارة إليه  احلدث  
 ينقلهمن الزخم السياسي الذي يتعني أن       اً  تشكل جزء ينبغي أن   لكننا نرى أن هذه األحداث      

تح بإشارة إىل اجتماع مؤمتر نـزع       ت ينبغي أن تف   ١١كما نعتقد أن الفقرة     . املؤمتر لنيويورك 
  .أغسطس/ آب٤الح املعقود يف الس
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عن استعدادنا للتعاون معكم يف إعداد تقريـر ذي         اً  س، أعرب لكم أخري    الرئي السيد  
  .ل بساطة إعداد تقرير وقائعي صرف أو بك- وأكرر كلمة دنيا -قيمة مضافة دنيا 

وأنا على يقـني    . ويف اخلتام، أوّد توديع الزمالء املغادرين على أمل اللقاء هبم جمّدداً            
ة مبسائل نزع السالح ومنع االنتشار يف املناقـشات         أهنم سيساعدون يف املستقبل على التوعي     

  .هنم وداخل النظام املتعدد األطرافوعمليات صنع القرار اليت ستجري داخل بلدا
سوف أعّول على جتربتكم وحكمـتكم ملـساعدتنا يف         : )تكلّم باإلسبانية ( الرئيس  

  .و بلوغ هذا اهلدفعلى إرادة سائر األعضاء للعمل حناً حتسني التقرير، لكنين سأعتمد أيض
 الرئيس، كنـا نفـضل      السيد: )تكلّمت باإلسبانية () األرجنتني (انيتالسيدة فوخ   

معاجلة هذه املسائل أثناء مناقشة فصول هذا التقرير ذات الـصلة، مبـا أن بعـض الوفـود                 
طلبكم وقّدمت بالفعل مبادئ توجيهية عامة بشأن التقرير، لكن امسحوا يل بـأن             لاستجابت  
  . وفد بلدي يف توضيح بعض األمورأنوب عن 
، أشكركم بطبيعة احلال على سرعة توزيع الوثيقة، وأملي أن يساعدنا ذلك يف             أوالً  
وأّتبع يف تعليقايت املنطق نفسه الذي اتبعه من ذي         .  قبل اختتام الدورة   بتوافق اآلراء اعتمادها  

دراج بعض العناصر املشار إليها     قبل املمثالن الدائمان لكولومبيا وشيلي، إذ نعتقد أنه ينبغي إ         
  . من الفصل األول١١ و١٠ و٩ و٨يف الفقرات 

 مـن   ٨وعلى وجه العموم، يعتقد وفد بلدي أنه ينبغي احلفاظ على منطق الفقـرة                
رفيـع  ال اليت أجريت داخل مؤمتر نزع السالح بشأن االجتماع          املناقشاتخالل اإلشارة إىل    
وباتباع املنطق ذاته، ينبغي االحتفاظ باإلشارة      . ٢٠١٠ سبتمرب/ أيلول ٢٤املستوى املعقود يف    

 وإىل آخر جلسة خاصة عقدهتا اجلمعية العامة يف         - اجمللس االستشاري  أي   -إىل آلية املتابعة    
غري أنه . ويعتقد وفد بلدي أن الوثيقة ينبغي أن حتتفظ هبذه اإلشارات. ٢٠١١يوليه / متوز٢٧

 يف بالـضبط ها دائمان لكولومبيا وشيلي، أن نـضع الن ال ينبغي لنا، كما أشار إىل ذلك املمث      
  .ياق عمل مؤمتر نزع السالحس

مسألة نود معاجلتها وهي تتعلق باإلجراءات الـيت يتخـذها             مثالً ١٠وتتضمن الفقرة     
 على أن يقتـصر   ،اإلشارة إىل رأي األمني العام    اً  ونعتقد أنه سيكون من املناسب جد     . العام األمني

 للبيان الذي أدىل بـه   تفسريا٥ًوهلذا الغرض، تتضمن الفقرة . ه لنا يف هذا املنتدى    ذلك على ما قال   
يناير من هذه السنة، ورمبـا كـان     / كانون الثاين  ٢٦األمني العام خالل اجتماع رمسي معقود يف        

واألهم من ذلك، أنه ينبغي     . رفيع املستوى البإمكاننا أن نعززه بإشارة إىل تعليقاته على االجتماع         
 اعتقادنا اإلشارة إىل االجتماع غري الرمسي بني أعضاء مؤمتر نزع السالح واألمني العام يف اليوم                يف
ونالحظ أن التقرير ال يتضمن إشارة إىل هذا األمر، وقد تكون هذه فرصة ساحنة للتركيـز                . ذاته

. ملـستوى رفيع ا العلى رأي األمني العام وحواره مع أعضاء املؤمتر بشأن أهم جوانب االجتماع             
وباتباع املنطق ذاته، نتفق مع ما اقترحه املمثل الدائم لشيلي منذ قليل بشأن االحتفاظ باإلشارة إىل                

  .٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ يف اجمللس االستشارياالجتماع غري الرمسي املعقود مع 
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 االجتماع الرمسي الذي ُعقـد إّبـان        وهي،  مسألة أخرى، أشرت إليها سابقاً    ومثة    
 ٢٧هورية كوريا الشعبية الدميقراطية ملتابعة اجتماع اجلمعية العامـة املعقـود يف             رئاسة مج 

. اإلشارة إىل هـذا االجتمـاع يف التقريـر        اً  ونعتقد أنه قد يكون مناسب    . ٢٠١١يوليه  /متوز
، اإلشـارة إىل    ٢٠١١أغسطس  / آب ٤وميكننا، يف سياق هذا االجتماع الرمسي املعقود يف         

  . قّدمتها جمموعة من البلداناليت، CD/1911الوثيقة 
ويف النهاية، وكما أشار إىل ذلك بالفعل املمثل الدائم لكولومبيا، عقد املؤمتر اجتماعني               

يونيه حاول خالهلما تقييم حالة املؤمتر الراهنة وحتديـد سـبل           / حزيران ١٤ و ٩غري رمسيني يف    
ين اّتخذمها املؤمتر بشأن حالته     ونرى أن هذين االجتماعني ميثالن إجراءين حمدد      . تعزيزه وإنعاشه 

ويتجاوزان عملية املتابعة البحتة للدعوات واملبادرات املنبثقة عن باقي املنتديات مثـل اجلمعيـة      
وهلذا الغرض، ينبغي أن يتضمن التقرير يف اعتقادنـا إشـارة علـى حـدة إىل هـذه            . العامة

 النظر يف إدراج هذه اإلشارة يف       ولذا، حنثكم على  . االجتماعات املعقودة إّبان رئاسة كولومبيا    
  .لوثيقة املقدمة من وفد كولومبيا عن ا الثاين من التقرير، فضالًاجلزءمن ) زاي(الفرع 

، سيؤكد وفد بلدي كذلك بعـض مقترحاتـه         فقرةوخالل نظرنا يف التقرير فقرة        
لعامـة  هذه هي أهم النقاط ا    لكن  املتعلقة بالصياغة وسيقّدم أخرى بشأن خمتلف الفقرات، و       

  .وددنا إثارهتااليت 
االتفـاق علـى   اً حال اإلدالء بآخر بيان سنحاول مجيع     : )تكلّم باإلسبانية ( الرئيس  

ليقاتكم العامـة   كيفية التفاوض على الوثيقة، لكنين اآلن أود أن أشكركم على بياناتكم وتع           
  .على هذه الوثيقة

ّد أن أستهل كلمـيت     أو: )تكلّمت باإلسبانية () املكسيك (واكوخاالسيدة خاكيز     
. بتأكيد دعم وفد بلدي لكم ولوفد كوبا اليت تعّد حليفة للمكسيك داخل مؤمتر نزع السالح 

كما أوّد أن أعرب عن أسفي إزاء مغادرة سفري اهلند راو وعن متنيايت له بالتوفيق والـسداد                 
. اقتها على دعـم املكـسيك وصـد       مهامه اجلديدة وأن أعلمه بأنه ميكنه االعتماد دوماً        يف
السياق ذاته، أوّد أن أرّحب باملمثلني الدائمني اجلديدين لسري النكا وجنوب أفريقيـا،              ويف
وأمتىن أن نكسب معاركنـا القادمـة       . بلدان خاضا إىل جانب املكسيك معارك عديدة       ومها

  .نتدى ويف غريه من املنتدياتبشأن نزع السالح يف هذا امل
م على سرعة توزيع مشروع التقريـر وعلـى          الرئيس، أود بداية أن أشكرك     السيد  

ويود وفد بلدي أن يـشارك      . بذلتموه مبعية األمانة من جهد لتزويدنا بأساس لبدء عملنا         ما
ممثلي كولومبيا وشيلي واألرجنتني اقتراحهم وطلبهم أن يتضمن التقرير إشـارة إىل اجتـاه              

 أُغفلتسألة إنعاشه، وهي إشارة     وصبغة املناقشات اليت عقدها املؤمتر هذه السنة فيما يتعلق مب         
  .عن غري قصد
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بعـدم  اً   وإمنا اقتناع  إحباطاً تسميته   عّما بات مستحيالً  اً  ولقد أعرب وفد بلدي مرار      
بيانات خمتلفة أشارت فيها الوفـود إىل أن  مقبولية الوضع احلايل للمؤمتر، واستمعنا بانتباه إىل        

السالح يف منتديات أخرى ال عالقـة هلـا       مناقشات بشأن مؤمتر نزع     اختاذ قرارات أو عقد     
  من غري املقبول   ونرى أن .  إىل حد ما    أو مستحيالً   مل يسبق له مثيل    سيشكل إجراءً باملوضوع  

بشأن أنفسهم،  أعضاء املؤمتر   ، أجراها  أال يشري التقرير على النحو الواجب إىل مناقشات        أكثر
أنه ينبغي تعزيـز    بالتايل،  عتقد وفد بلدي    وي. يف هذا املنتدى  اً  النقد الذايت الالزم للمضي قدم    

 الثاين، وقد يكون ذلك بوضع قائمة باألنشطة املنجزة هـذه الـسنة             اجلزءمن  ) زاي(الفرع  
كما أوّد تذكريكم بكل ما قالتـه وفـود         . ، مبا يف ذلك اجللسات العامة     بشأن هذه املسألة  

إّبـان  ألة إنعاش املـؤمتر     بشأن مس ا ُعقد من جلسات عامة      مبكولومبيا وشيلي واألرجنتني و   
ويتضّمن وصف أنشطة الرئاسة إشارة عابرة إىل هذه املسألة لكننا نعتقد أهنا            . رئاسة شيلي له  

الذي يتناول املقترحات املتعلقة مبناقشة مسألة إنعاش املؤمتر ال تلك          ) زاي(ذات صلة بالفرع    
عند اً  شديداً  ء الصياغة اهتمام  وعالوة على ذلك، نعتقد أنه يتعني علينا إيال       . املتعلقة بتحسينه 

  .١٩وضوع يف الفقرة الوصول إىل مناقشة هذا امل
،مل يوّزع على اإلطالق أي مشروع قرار ينص على وضع          ٢٠١١وخالل دورة عام      

وهذا ما حصل بالفعل، ويعتقد وفد بلدي أنه ينبغي من مث بذل جهود يف سبيل         . برنامج عمل 
وهكذا نقتـرح إدراج عبـارة توّضـح        .  اجلمعية العامة  تقدمي معلومات وقائعية إضافية إىل    

 باعتماد برنامج عمـل     ٢٠١١للجمعية العامة أن عدم قيام مؤمتر نزع السالح يف دورة عام            
  .تنفيذه يعزى إىل غياب مشروع قرار ينص على وضع برنامج عمل أو

يوّد وفد  الرئيس، السيد): مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    (يانغ غون  السيد ري   
. للنظام الداخلي للمؤمتر   بلدي يف البداية هتنئة كوبا من جديد على توليها رئاسة املؤمتر وفقاً           

ويغتنم وفد بلدي هذه الفرصة ليعرب عن امتنانه للدول األعضاء اليت ساعدته يف االضطالع              
  .إبان رئاسته للمؤمترمبهامه 

ومن جهـة أخـرى،     .  قبل قليل  انيجرييويؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل به ممثل           
يضطر وفد بلدي إىل توجيه انتباه الدول األعضاء إىل ما صدر عن ممثل كندا من مالحظات                

  .استفزازية وهتّجمية
فقد كشفت كندا من خالل ما مسعناه منها اليوم، عن الوجه احلقيقي إلجراءاهتا جتاه                

اً واحـد اً  على أهنا تستهدف بلـد   وال ميكن النظر إليها   . وهي إجراءات مغرضة  . عمل املؤمتر 
  .ؤمتر برمتهكل الدول األعضاء يف املؤمتر وامل وإمنا

 لقـد  .وال أحد أّيد بيان كنـدا     .  املغرضة بإجراءات كندا وهلذا السبب مل يرحَّب       
وإّبان رئاسة بلدي للمؤمتر، كان أعضاء املؤمتر يشعرون        . عضويتها داخل املؤمتر  كندا  قّوضت  

ألمور جتري على أحسن ما يرام داخل املؤمتر بفضل عدم وجود كندا اليت             باالرتياح وكانت ا  
  . تدمري عمل املؤمترتسعى إىل
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من أن املؤمتر لديه فكرة عن      اً  وأنا لست متأكد  . واليوم استمعنا إىل مالحظات كندا      
  لسلوك خمالفاًاً  فكندا تتبع سلوك  . إىل تدمري عمله  حقاً  كيفية العمل حبضور كندا اليت تسعى       
  . وبعامل خال من األسلحة النوويةالدول املتحضرة امللتزمة برتع السالح

تها تتهرب كندا من مسؤولي   وال ميكن أن    . وغياب كندا عن املؤمتر سيشعره براحة كبرية        
وفيما يتعلق بتوسـيع عـضوية      . ووفد بلدي يرفض هذه اإلجراءات بقوة     .  إجراءاهتا املغرضة  عن

  .بكنداوميكننا أن نستبدل أحد هذه البلدان . االنضمام إىل املؤمتراملؤمتر، تنتظر بلدان عديدة 
إين أسعى إىل تيسري عمل املؤمتر وهلذا أحتـاج إلـيكم           : )تكلّم باإلسبانية ( الرئيس  

 وميكننا اغتنام هذه الفرصـة      - اليت لديها صفة املراقب   ، مبا فيها الدول     دولةإىل كل   ،  مجيعاً
وأنا أعـّول   . أعضاء   أعربت عن رغبتها يف أن تصبح دوالً       سيما بتلك اليت   للترحيب هبا، ال  

وأنا متيقن من أن ميدان املعركة يقع خارج هذه الغرفة، وأُعـّول            . على كل دولة من الدول    
  .على تعاونكم وجهودكم اجلبارة من أجل إعداد تقرير املؤمتر الذي ينتظره منا اجملتمع الدويل

إين أريد أن نتوصل إىل اتفاق، ألنـه        . التاليةوإىل جانب ذلك، سأطلب منكم األمور         
مع اجلميع مبن يف ذلك الـسفراء إذا        اً  وسأكون صارم .  سأنفذه حبذافريه  نتوصل إىل اتفاق  حاملا  

فما عليهم إال أن يتركوا مندوبيهم يف غرفة االجتماع         وإال،  . ظلوا موجودين يف غرفة االجتماع    
علـى  اً  ألين أعتقد أنه ينبغي التركيز من اآلن فصاعد       ويعودوا إىل بعثاهتم إلجناز بعض أعماهلم،       

أخذ الكلمة  أن ي  ألحد   ال ينبغي  فقرةوهو ما يعين أنه حاملا نبدأ النظر يف الوثيقة فقرة           . التفاوض
ما مـن دولـة سـتقتنع بالتعميـة         أن  حقاً  وأنا أعتقد   . من أجل االحتجاج أو إطالة احلديث     

  . عنه يف الوثيقة اليت نعتمدهام إلينا من تعليمات وما نبحثما قُّداً  ألننا نعلم مجيعالتجميل أو
 يعين أنين سأطلب من الوفود اليت تأخذ الكلمة أن تقدم مقترحـات صـياغة               وهذا  

حمّددة تتمثل يف إضافة نص أو تعديله أو بكل بساطة حذفه، وأال تتجاوز كلمتـها مخـس                 
أعتقد يف الواقع أين سأشري عنـد  وال يوجد لدينا هنا ضوء أمحر وأصفر وأخضر لكن       . دقائق

 وهذا ما طلبه ويتوقعه مين اجلميع       -اللزوم إىل الضوء األمحر، ألنه إذا أردنا أن نكون فاعلني           
 فال بد أن نبدأ العمـل، ونبـدأ         -للمؤمتر  اً  هلذه العملية أكثر من كوين رئيس     اً  بصفيت ميّسر 

الـيت  طابات مسهبة وتكرار املواقف      أن املفاوضات ال تتمثل يف إلقاء خ        اآلن، علماً  التفاوض
  .وعلى كل حال، أشكر الوفود اليت أكّدت مواقفها يف بياناهتا االفتتاحية. نعرفها مجيعنا

لقد انتهى اآلن وقت اإلدالء هبذه البيانات، وستكون مالحظايت االفتتاحية خمتـصرة             
  .تاجوا إىل أخذ الكلمةوأال حتاً آمل أن تتفقوا معي مجيع. اقترحته إلدارة العمل  مباعمالً

وستقتـصر  اً  ستكون كلميت سريعة جد   ): الواليات املتحدة األمريكية   (السيد ريد   
ويف الواقع، أعربت وزيرة خارجية بلدي، السيدة هيالري رودام كلينتـون،           . ٧على الفقرة   

ـ . عن سعادهتا ملخاطبة املؤمتر خالل هذه الدورة        اولواوأعترف أن صائغي هذا املشروع مل حي
  ... سوى جتميع بعض البياناتلدى إعداده 
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، فقـرة سيدي، هل تسمحوا يل مبقاطعتكم؟ سنتناول نص املشروع فقرة          : الرئيس  
فأنا ال أرفض مالحظتكم لكين أحّبذ أن       . ٧عند بلوغ الفقرة     وميكنكم أن تثريوا هذه املسألة    

  هل أنتم موافقون؟. ٧نبدأ بالفقرة األوىل، وسنراعي مقترحكم بالكامل عند بلوغنا الفقرة 
  . جزيالًشكراً. أوافق): الواليات املتحدة األمريكية (السيد ريد  
كنت أتوقع أن أكون قد بلغت اآلن منتصف القـراءة          : )تكلّم باإلسبانية ( الرئيس  

لكن احلياة علّمتنا التحلي باملرونة والتكيف مع وضع        . األوىل للوثيقة، غري أن توقعايت خابت     
  .املتغري األمم املتحدة

، إذا جاز القول، والتكيف مع أسلوب العمـل         االنطالق من الصفر   وأطلب إليكم جمدداً    
. نتابع العمل وس.  املعىن اجلديد، وأطلب إىل مجيع الوفود اليت تأخذ الكلمة أن تديل ببيانات حمّددة           

 يبق عن هنايته    وأعتقد أن الوقت لن يسعفنا لالنتهاء من قراءة الوثيقة يف اجتماع هذا الصباح إذ مل              
 ٣وأعتزم استئناف عملنا هنا على الـساعة  .  وأنا متأكد أنه لن يسعفنا- دقيقة ٤٥ أو ٤٠سوى  
  .يف سنواصل عملنا األسبوع القادموسنقرر يف وقت الحق ك. ظهراً

ال أدري إن كنتم ترغبون الشروع يف قراءة النص اآلن،          ): اجلزائر (اجلزائريالسيد    
ليكم عقد اجتماع غري رمسي ملناقشة هذه املسألة عـوض مناقـشتها            لكين أود أن أقترح ع    

لكـن  . أفـضل هذا االجتماع الرمسي، وقد يكون استئناف العمل يف وقت الحق فكرة             يف
 وأقترح أن نرفع اجللـسة اآلن ونعقـد اجتماعـاً         . القرار األخري يعود إليكم سيدي الرئيس     

  .رد اقتراحإنه جم. يف الوقت الذي ترونه مناسباًرمسي  غري
. ال أعترض على أن نتحول إىل اجتماع غري رمسي اآلن         : )تكلّم باإلسبانية ( الرئيس  

وأوّد أن أقول إنين ال أعترض على إجراء املفاوضات سواء يف إطار اجتماع رمسي أو غـري                 
بأكرب قـدر   أياً كان،   رمسي، لكن ما أرغب فيه حقيقة هو أن يسمح شكل هذه املفاوضات             

لكنين ال  .  املشاركة بنشاط يف العملية    اليت لديها صفة مراقب   افية ومينح الدول    ممكن من الشف  
يف االضـطالع   أعترض على عقد اجتماع غري رمسي إذا كان هذا األمر سيـساعدنا فعـالً        

  .فلننتقل إىل اجتماع غري رمسي. بعملنا
ـ  . يقتصر مقترحي على مسألة تنظيم النقاش     ): اجلزائر (اجلزائريالسيد     ست فأنا ل
  .بعُد لتقدمي مسامهيتاً جاهز

هل من اعتراض على النهج املقترح؟ ولعله من األفضل،         : )تكلّم باإلسبانية ( الرئيس  
، فأنـا أملـح      ظهراً ٣إن كنتم تشعرون بالتعب، أن نبدأ هذا االجتماع مباشرة على الساعة            

سيما  ، ال التعب على وجوه بعضكم بسبب طول مدة هذا النقاش اهلام الذي أشكركم عليه            
من األفـضل،   وعلى كل حال، أعتقد أن. فيدة جداًأن العديد من الوفود قّدمت معلومات م 

من الراحة ونتناول وجبة الغذاء ونعود      اً  بناء على مقترح املمثل الدائم للجزائر، أن نأخذ قسط        
  .ء املفاوضات مباشرة بعد الظهربكل قوة وحزم لبد
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ي على االنتقال من جلسة عامة إىل جلسة غـري          ال تعليق لد  ): اهلند (السيد فيبول   
وأخذت الكلمة لكي أتوجه بالشكر إىل مجيع الوفود        . رمسية وعلى مواصلة العمل بعد الظهر     

متنياهتا له بـالتوفيق يف مهامـه       للعمل الذي أجنزه سفري بلدي وعن       اليت أعربت عن تقديرها     
  .وإنين ألتزم بأن أبلّغه بذلك. املقبلة

ما خّصه به املتحدثون      أعتقد أن السفري راو يستحق فعالً     : )م باإلسبانية تكلّ( الرئيس  
من مشاعر التقدير واالمتنان؛ وهذا شعورنا يف الواقع داخل املؤمتر إزاء العمل الـذي أجنـزه        

ولقد . مبا أنه ال يوجد أي اعتراض على ذلك        وسنرفع اآلن هذه اجللسة   . املمثل الدائم لبلدكم  
خنتتم هذه اجللسة    باب تلبية احتياجات عملنا واحلرص على الدقة، أن          فهمت أنه ينبغي، من   

  . ظهرا٣ً للمؤمتر على الساعة جلسة جديدةنبدأ و
  .٢٥/١٢رفعت اجللسة الساعة 

        


