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  . ملؤمتر نزع السالح١٢٣٣علن افتتاح اجللسة العامة أُ: )تكلّم باإلنكليزية( الرئيس  
قبل أن أباشر أعمالنا هلذا اليوم، أود أن أغتنم هذه الفرصة للترحيب بوفـد رسـل                  

ويزور رسل ناغازاكي للسالم مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع  . ناغازاكي للسالم هلذا العام   
 ٦٦أي املأساة اليت واجهوها منذ       - السالح يف جنيف كل عام ليحكوا قصة أهل ناغازاكي        

والغرض من زيارهتم كذلك هو التشديد      . سنة وما أعقبها من صنوف املعاناة البدنية والنفسية       
  .على الدواعي املوجبة ألن تكون ناغازاكي آخر مدينة تتعرض للهجوم النووي

اسـيدو  وأود اآلن أن أوجه حتية وداع متأخرة لزميلنا املوقر من الربازيل، السفري م              
وأطلب من الوفد   . سواريس، الذي غادر جنيف بالفعل، وأمتىن له النجاح يف مهمته اجلديدة          

الربازيلي أن ينقل إليه تقديرنا العميق ملسامهاته القيمة الكثرية يف أعمال املؤمتر خـالل فتـرة                
  .واليته وكذلك متنياتنا الصادقة له بالنجاح والرضا يف مهمته اجلديدة

قيها زميل آخر سيغادرنا، وهو زميلنـا املـوقر مـن           ل كلمة وداع سي   ولدينا اليوم   
 /لدى املؤمتر يف كـانون الثـاين      اً  دائم  ُعيِّن السفري الوبر ممثالً   . سويسرا، السفري يورغ الوبر   

والسفري الوبر، وهو زميل حمّنك لديه بعد نظر سياسي واسع، سيتركنا لألسف . ٢٠١٠ يناير
وباسم املؤمتر وباألصالة عن نفسي، أشـكره       . رنديدة يف ب   ج قبل األوان ليتوىل مسؤوليات   

  .على مسامهاته الكثرية يف أعمالنا وأمتىن له كل التوفيق يف مساعيه يف املستقبل
 -سويسرا وباكستان والربتغـال     : لقد طلبت الوفود التالية تناول الكلمة هذا اليوم         

وأعطـي  . ة غري الرمسية للدول املراقبة     والربتغال باسم اجملموع   ٢١     ال باكستان باسم جمموعة  
  .الكلمة اآلن للسفري الوبر

م، سـيدي الـرئيس، علـى       لكاً   شكر :)تكلم بالفرنسية () سويسرا (السيد الوبر   
  .قيقةعباراتكم الر

أن أضم صويت إليكم يف الترحيب بأعضاء وفد ناغازاكي يف جنيـف ويف             اً  أود أيض   
أمـراً  وأعترب وجودهم هنا يف هذه القاعة       . راهم هنا أن أ اً  ويسرين كثري . مؤمتر نزع السالح  

  .ومهماً للغاية، وينبغي أن يشكل مصدر إهلام لنا مجيعاًاً مالئم
سيدي الرئيس، زمالئي وأصدقائي األعزاء، إين، ألصُدقكم القول، أهـاُب إلقـاء              

 الوقـت   وخباصة اليوم ألنين ال أزال أشعر أين مل أقض هنا ما يكفي من            اً  خطب الوداع دائم  
للخوض يف موضوع تاريخ مؤمتر نزع السالح وحتدياته ومستقبله أمام هـؤالء املـشاركني              
  .املرموقني يف أعمال املؤمتر، وكثري منهم خرباء متمرسون ومعترف هبم يف جمال نزع السالح

  .غري أنين أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشاطركم بعض األفكار الشخصية وأنا أودعكم  
وخباصة عندما   - يع أنواع األسلحة وإنتاجها واالجتار هبا واستخدامها      إن تطوير مج    

مسائل هلا أثر عميق على مجيع جوانب احليـاة          - جيري ذلك خارج نطاق احلدود املشروعة     
البشرية؛ وهلا أثر سليب على ميزانيات الدول والتنمية االقتصادية وحقوق اإلنـسان واألمـن              

  .البشري والبيئة وجماالت أخرى
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مضلل يف كثري من األحيان عنـدما        -  وطنياً وكان أ اً  شخصي - إن الشعور باألمن    
  .يرتبط حبيازة األسلحة

. إننا، معشر خرباء نزع السالح، نعترف حبق الدول يف ضمان أمنها ونـدافع عنـه              
  .جدال يف هذا احلق، ولكننا ال ميكن أن نتجاهل اآلثار البشرية اليت سردُتها للتو فال

لقـد آن  .  حيتاج إىل التقدم يف جمايل نزع السالح ومراقبة التسلح ويطلبـه          إن العامل   
يف مسألة الردع النووي ولتكييـف املفـاهيم        اً  األوان على وجه اخلصوص إلعادة النظر متام      

  .والوسائل األمنية وفق االعتبارات العاملية
 احملَرز يف كثري من     وأشاطر خيبة األمل اليت يشعر هبا العديد منكم إزاء التقدم احملدود            

  .العمليات املتعددة األطراف لرتع السالح، وخباصة يف مؤمتر نزع السالح
. تتراخوا يف جهـودكم   أالّ  اً  وأدعوكم مجيع . ولكين أحذركم من التشاؤم املفرط واملعيق       

  .وينبغي أن تكون جهودكم بناءة وأن تفضي إىل انطالقة جديدة من أجل تعزيز األمن العاملي
عمليات املتعددة األطراف بطبيعتها صعبة وتتوقف على ظروف سياسـية تـتغري،            إن ال   

ولكي تنجح هذه العمليات، حتتاج     . يف اجتاهات غري متوقعة وهلا تداعيات مهمة      اً،  نعلم مجيع  كما
  .اإلرادة السياسية املشتركةلتشجيع إىل آليات حتشد مجيع اجلهات املعنية وتعزز الظروف املواتية 

  .بأننا لدينا قاعدة ممتازة لتحقيق جناحات هائلة وحامسة يف املستقبلاً  مقتنعوال أزال  
يف جنيف، حشد ال مثيل له من خرباء نزع السالح من الدول واملنظمـات             هناك،  و  

ويوفر لنا هذا جمموعة مـن      . الدولية ومعاهد البحوث واجلامعات واملنظمات غري احلكومية      
  . أن حنافظ عليها وأن نستفيد منها أيضاًاخلربات املتخصصة ينبغي لنا حتماً

أثبت يف املاضي قدرته على     اً،  إن مؤمتر نزع السالح، الذي تتركز عليه األنظار حالي          
  .العمل وساهم يف عناصر رئيسية آللية نزع السالح ومراقبة التسلح

وحىت يتمكن املؤمتر من االضطالع بذلك الدور مرة أخرى، ينبغي أن خيضع لعملية               
وينبغي بطبيعة احلـال أن يواصـل       . ديث حتافظ على مواطن قوته وتصلح مكامن ضعفه       حت

مسامهته يف ضمان أمن اجملتمع الدويل ومجيع أعضائه، ولكنه جيب أن يفعل ذلـك مبراعـاة                
  .مفاهيم األمن يف عامل اليوم

لـسالح  إن املؤمتر ينبغي بالفعل أن يأخذ يف احلسبان اآلثار اإلقليمية والعاملية لرتع ا              
ـ             ز علـى محايـة     ومراقبة التسلح، كما ينبغي أن يراعي مفهوم األمن البشري، الـذي يركّ

  .لتحقيق األمن الوطين واإلقليمي والعاملياً ضرورياً األشخاص واجملتمعات باعتبار ذلك شرط
لتطوير التعاون املتعدد األطراف يف هـذا اجملـال يف   اً قد يكون حامساً إننا جنتاز ظرف    
تقتضي مّنـا   اً  من هذا القبيل فرص   هي  وأعتقد أنه من األفضل اعتبار الظروف اليت        . املستقبل

  .التفكري العميق وإعادة توجيه حمور تركيزنا حنو املستقبل
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وينبغي أن يصبح جتاوز حالة اجلمود املستمرة يف املؤمتر هـدفنا األول، وال ميكننـا                 
  .هود مشتركة جبنتقال إىل مرحلة العمل البناء إالّجتاوزها واال

وتشكل هذه املسألة، أيها األصدقاء األعزاء، مسؤوليتنا املشتركة، وينبغي أن تشكل             
  .هدفنا املشترك

إنه ال ميكن بالفعـل     . أشعر بالتفاؤل وأنا أنظر إىل هذا املَجَمع      اً،  وليس آخر اً  وأخري  
ت الدبلوماسـية  ألي عملية متعددة األطراف أن حتقق النجاح دون املهارات التقنية واخلـربا     

والصفات الشخصية لألشخاص املعنيني مباشرةً، ومجيع هذه الصفات متوافرة بكثرة يف هذه            
  .أن أنتمي إىل هذه اجملموعةاً وأسعدين كثرياً لقد شرفين حق. القاعة

الص شكري على تعاونكم الرائع وعلى ما قدمتموه يل خباً  إليكم مجيع  أتقدمأن  وأود    
  .عمولوفد بلدي من عون ود

كما أعرب عن امتناين لكل الدعم الذي يتلقاه هذا احملفل، وخباصة من األمني العام                
ملؤمتر نزع السالح واملدير العام ملكتب األمم املتحدة يف جنيف، السيد توكاييف، ومن فريقه              

  .ومن املترمجني الفوريني
يتابعون أعمـال   كما أود أن أعرب عن امتناين وإعجايب ملمثلي اجملتمع املدين الذين              

لقد استفدُت  . هذا املؤمتر بعزم الفت، وخباصة زمالؤنا من هيئة مشروع بلوغ اإلرادة احلامسة           
من خرباهتم ومعارفهم وأقدر بشكل خاص اقتراحاهتم بشأن سبل التغلـب علـى             اً  شخصي

  .التحديات اليت نواجهها
 يف  ية العمل سوّ  سيدي الرئيس، زمالئي األعزاء، آُمل أن تتاح لنا مرة أخرى فرصة            

من احلظ والنجاح، هنا يف جنيف ويف املناصب الـيت          اً  كثرياً  سياقات أخرى وأمتىن لكم مجيع    
  .ستتولوهنا يف املستقبل

أعطي الكلمة اآلن للسفري أكرم من باكستان باسـم         : )تكلم باإلنكليزية ( الرئيس  
  .٢١  لجمموعة ا
ين أن ألقي البيان التـايل باسـم        يشرف: )تكلم باإلنكليزية () باكستان (السيد أكرم   
ا أعمالنا بصفتكم   إن اجملموعة تشيد بالطريقة املاهرة واحلامسة اليت تديرون هب        . ٢١    لاجمموعة  

  .متأكدون من أن قدراتكم سوف تقود عملنا حنو النجاحوحنن . رئيس املؤمتر
ددة األطراف  أن مؤمتر نزع السالح ال يزال اهليئة الوحيدة املتع٢١  لاوتؤكد جمموعة   

للتفاوض بشأن نزع السالح، وتشدد اجملموعة يف هذا السياق على أن أولويتـها القـصوى               
  .نزع السالح النوويزالت تتمثل يف  ما
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وتكرر اجملموعة اإلعراب عن قلقها البالغ إزاء اخلطر الكبري الـذي يـشكله علـى             
احتمال استخدامها أو التهديد    استمراُر وجود األسلحة النووية و    اً  البشرية وبقاء احلضارة مع   

  . سيبقى خطر استخدامها وانتشارها قائماًلنووية موجودةفما دامت األسلحة ا. باستخدامها
 التذكري، يف هذا الصدد، بأن أول قرار للجمعية العامة لألمم املتحدة، وهـو              ونوّد  

ة النوويـة مـن     ، الذي اعُتِمد باإلمجاع، دعا إىل إزالة األسلح       ١٩٤٦لعام  ) ١-د (١القرار  
  .الترسانات الوطنية

 يف فتواهـا الـصادرة يف   ،وعالوة على ذلك، خلصت حمكمـة العـدل الدوليـة         
 إىل أنه يوجد التزام بالسعي حبسن نية إىل إجراء وإهناء مفاوضات تفـضي إىل               ،١٩٩٦ عام

  .نزع السالح النووي يف مجيع جوانبه ضمن إطار مراقبة دولية صارمة وفعالة
 تأكيد التزام الدول األعضاء يف األمم املتحدة        ٢٠٠٠عالن األلفية يف عام     كما يعيد إ    

  .ببذل جهود إلزالة أسلحة الدمار الشامل، وال سيما األسلحة النووية
وإذ تالحظ اجملموعة اخلطوات اليت اختذهتا الدول احلائزة لألسلحة النووية من أجـل               

 إزاء بطء وترية التقدم يف جمال نزع السالح         تقليص ترساناهتا، تكرر اإلعراب عن قلقها البالغ      
النووي وإزاء عدم إحراز الدول احلائزة لألسلحة النووية للتقدم فيما يتعلق بإجناز مهمة اإلزالة 

وتشدد اجملموعة على أمهية التنفيذ الفعال لتدابري ملموسة تفـضي          . الشاملة لترساناهتا النووية  
  .إىل عامل خال من األسلحة النووية

ن اجملموعة، إذ تؤكد التزامها القوي برتع السالح النووي، تشدد على الطابع املِلحِّ             إ  
ويف هذا السياق، تعيد اجملموعـة      . لضرورة بدء مفاوضات بشأن نزعه يف املؤمتر دون تأخري        

تأكيد استعدادها الكامل لبدء املفاوضات بشأن برنامج مؤلَّف من مراحل لإلزالـة الكاملـة     
اتفاقية بـشأهنا حتظـر تطويرهـا وإنتاجهـا وختزينـها      إبرام ية، مبا يف ذلك   لألسلحة النوو 

واستخدامها وتنص على تدمريها وتفضي، ضمن إطار زمين حمدد، إىل إزالتها بطريقة شاملة             
  .ختلو من التمييز وميكن التحقق منها

ويف هذا الصدد، تشدد اجملموعة على أنه ينبغي أن تنطبق على مجيع تـدابري نـزع                  
  . لعودة عنهالسالح النووي املبادئ األساسية املتمثلة يف الشفافية والتحقق وعدم اا

وتؤكد اجملموعة مرة أخرى أن نزع السالح النووي وعدم انتشار األسلحة النوويـة        
  .وتعزز إحدامها األخرىاً مسألتان ترتبطان جوهري

ح النووي وعـدم   على أن إحراز التقدم يف جمال نزع السال ٢١    لاوتشدد جمموعة     
وتؤكد اجملموعـة مـرة     . االنتشار، جبميع جوانبه، ضروري لتعزيز السلم واألمن الدوليني       

أخرى أن اجلهود الرامية إىل نزع السالح النووي والنُهج العاملية واإلقليمية وتدابري بناء الثقة 
م واألمـن   وينبغي، حيثما أمكن، مواصلتها بشكل متوازٍ لتعزيز السل       اً  يكمِّل بعضها بعض  
  .اإلقليميَّني والدوليَّني
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الدفاعية االسـتراتيجية للـدول احلـائزة       بشأن العقائد   وتعرب اجملموعة عن قلقها       
لألسلحة النووية وجمموعة من الدول اليت تسوق مربرات السـتخدام األسـلحة النوويـة              

ـ           . التهديد باستخدامها  أو اء دور  ويف هذا الصدد، مثة بالتايل حاجة حقيقيـة وملحـة إللغ
الدفاعية االستراتيجية والسياسات األمنية للحد من خطر استخدام        العقائد  األسلحة النووية يف    

ويف هذا الصدد، تذكِّر اجملموعة بتأييدها القوي ألهداف . هذه األسلحة ولتيسري عملية إزالتها    
 ختفيض درجـة   بشأن   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٦٥/٧١قرار اجلمعية العامة    

 كـانون   ٨ املـؤرخ    ٦٥/٦٠ وكذلك قرارها    االستعداد التعبوي ملنظومات األسلحة النووية    
  . بشأن ختفيض اخلطر النووي٢٠١٠ديسمرب /األول

ة املطلقـة   وتؤكد اجملموعة مرة أخرى أن اإلزالة الشاملة لألسلحة النووية هي الـضمان             
 اإلزالة الكاملة هلذه األسلحة، تعيـد  ويف انتظار . لعدم استخدامها أو التهديد باستخدامها    الوحيدة  

إىل اتفاق بشأن صك عاملي غري مـشروط وملـزم          اً  اجملموعة تأكيد احلاجة امللحة للتوصل مبكر     
  .يوفر ضمانات للدول غري احلائزة هلا بعدم استخدامها أو التهديد باستخدامها ضدهااً قانون

مبعاهدة احلظر الـشامل    اً  ي على أمهية حتقيق هدف التقيد عامل      ٢١    لاوتشدد جمموعة     
للتجارب النووية، ويشمل ذلك الدول احلائزة لألسلحة النووية اليت ينبغي هلا، ضمن مجلـة              

وتكرر اجملموعة أن استمرار التـزام مجيـع     . أمور، أن تساهم يف عملية نزع السالح النووي       
 برتع السالح النـووي     الدول املوقِّعة على املعاهدة، وال سيما احلائزة منها لألسلحة النووية،         

  .مسألة ضرورية إن أريد حتقيق أهداف املعاهدة بكاملها
الصالحية املطلقة للدبلوماسية املتعددة األطراف يف جمال نزع        اً  وتؤكد اجملموعة جمدد    

السالح وعدم االنتشار، وتعرب عن تصميمها على تعزيز تعددية األطراف باعتبارها املبـدأ             
ويف هذا الصدد، تدعم اجملموعة بقوة أهداف قـرار         . ه اجملاالت األساسي للمفاوضات يف هذ   

 بشأن تعزيز تعددية األطراف     ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٦٥/٥٤اجلمعية العامة   
  .يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار

وهي  - وتذكِّر اجملموعة بالوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية العاشرة للجمعية العامة          
 ٢٠٠٩وكذلك بإعالن مؤمتر قمة شرم الشيخ لعام  - ول دورة استثنائية بشأن نزع السالح     أ

وبالوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة اخلامس عشر حلركة عدم االحنياز وبالوثيقة اخلتاميـة للمـؤمتر       
، وتكرر  ٢٠١١مايو  /الوزاري السادس عشر حلركة عدم االحنياز، الذي ُعِقد يف بايل يف أيار           

  .ا كما يرِد يف بياناهتا السابقة املوجهة إىل املؤمترموقفه
 األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة ٢١   الوتالحظ الدول األعضاء يف جمموعة  

 الستعراض املعاهدة وتدعو إىل تنفيذ خطـة        ٢٠١٠النووية بارتياح النتائج املوفقة ملؤمتر عام       
لثالثة، مبا يف ذلك املتصلة منها بعمـل املـؤمتر          عمله املتعلقة جبميع عناصر أركان املعاهدة ا      

وتـشدد  .  بشأن الشرق األوسط   ١٩٩٥ومبنطقة الشرق األوسط، وال سيما تنفيذ قرار عام         
على أمهية التـزام    اً  ر جمدد نتشااال األطراف يف معاهدة عدم      ٢١    لاالدول األعضاء يف جمموعة     
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 وتعزيزه فيما يتعلق باخلطوات املفضية إىل       الدول احلائزة لألسلحة النووية بتسريع وترية التقدم      
، وتعلـم أن  ٢٠٠٠نزع السالح النووي الواردة يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر االستعراض لعـام          

الدول احلائزة لألسلحة النووية وافقت على تقدمي تقارير بشأن إجنازاهتا يف جمال نزع السالح              
 سـيقيِّم ويـدرس     ٢٠١٥ستعراض لعام    وأن مؤمتر اال   ٢٠١٤إىل اللجنة التحضريية يف عام      

  .اخلطوات املقبلة للتنفيذ الكامل للمادة السادسة من املعاهدة
الدول األعـضاء   بشأن الشرق األوسط، تعرب   ١٩٩٥وفيما يتعلق بتنفيذ قرار عام        

 عن قلقها البالغ إزاء عدم وجود الزخم        نتشاراال األطراف يف معاهدة عدم      ٢١    ال يف جمموعة 
 حتضره مجيع دول الشرق األوسط بشأن مـسألة جعـل           ٢٠١٢قد مؤمتر يف عام     الالزم لع 

الشرق األوسط منطقة خالية من األسلحة النووية ومجيع أسلحة الدمار الـشامل األخـرى،          
 على اختاذ مجيع اخلطوات     ١٩٩٥قرار عام   الدول الراعية ل  وحتث األمني العام لألمم املتحدة و     

 األطـراف يف    ٢١     ال الدول األعضاء يف جمموعة    كما تذكِّر    .الالزمة هلذا الغرض على الفور    
 الستعراضـها ألمهيـة   ٢٠١٠ يف هذا السياق بإعادة تأكيد مؤمتر عام         نتشاراالمعاهدة عدم   

وإخضاع مجيع منشآهتا النووية للضمانات الـشاملة للوكالـة         انضمام إسرائيل إىل املعاهدة     
  .الدولية للطاقة الذرية

داد اجملموعة للمسامهة بشكل بّناء يف أعمال املؤمتر وأذكِّر يف هذا  وأود أن أكرر استع     
 CD/1462و CD/1388و CD/819و CD/341و CD/116و  CD/36/Rev.lالصدد مبضامني الوثائق 

  . هلذا الغرض٢١   الاليت قدمتها جمموعة CD/1571و CD/1570و
هنا تؤكد من جديد أنه      القوي برتع السالح النووي، فإ     ٢١    لاللتزام جمموعة ا  اً  ونظر  

  :ينبغي اختاذ اخلطوات التالية لتعزيز هدف نزع السالح النووي
إعادة تأكيد االلتزام القاطع للدول احلائزة لألسلحة النووية هبدف اإلزالـة             

  الكاملة لتلك األسلحة؛
   األمنية؛ء دور األسلحة النووية يف العقائداإلغ  
ة لتدابري للحد من اخلطر النووي، من قبيل        اعتماد الدول احلائزة لألسلحة النووي      

  ؛ختفيض درجة االستعداد التعبوي ملنظومات األسلحة النوويةإهناء حالة التأهب النووي و
يوفر ضمانات للدول   اً  التفاوض بشأن صك عاملي غري مشروط وملزم قانون         

  غري احلائزة لألسلحة النووية بعدم استخدامها أو التهديد باستخدامها ضدها؛
اتفاقية للحظر الشامل الستخدام األسلحة النووية أو التهديد بشأن التفاوض    

  باستخدامها؛
حتظر تطويرهـا وإنتاجهـا     اتفاقية بشأن األسلحة النووية     حول  التفاوض    

وختزينها واستخدامها وتنص على تدمريها وتفضي، ضمن إطار زمـين حمـدد، إىل             
  .كن التحقق منهاإزالتها بطريقة شاملة ختلو من التمييز ومي
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 حتيـة   ، بصفيت ممثل بلدي   ،وقبل أن أختتم كلميت، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألقدم           
اً لقد كان وجودمها يف هذه اهليئة مفيد. وداع حارة إىل زميلينا، سفري سويسرا وسفري الربازيل

  .مشورهتما السديدة واحلكيمة يف املستقبلاً وبّناًء للغاية، وسنفتقد كثري
 مـن    غيمارايش أندرسونأعطي الكلمة اآلن للسفرية     : )تكلم باإلنكليزية ( الرئيس  
  .ستتكلم باسم اجملموعة غري الرمسية للدول املراقبةاليت الربتغال، 
وقبـل كـل       أوالً :)تكلمت باإلنكليزية ( )الربتغال(  غيمارايش أندرسونالسيدة    

يت لسفري سويسرا وكـذلك      عن أفضل متنيا   ،بصفيت ممثلة بلدي  شيء، امسحوا يل أن أعرب،      
  .لسفري الربازيل

وباسم اجملموعة غري الرمسية للدول املراقبة، أود أن أنضم إىل زمالئـي املـوقرين يف                 
شكركم على عملكم كرئيس للمؤمتر وعلى الطريقة الشاملة اليت تؤدون هبا واجباتكم واليت             

وأذكر اجللسة  . حداث مهمة خالل فترة واليتكم، أ   لقد وقعت،   و. تراعي آراء الدول املراقبة   
اليت ُعقدت مع اجمللس االستشاري ملسائل نزع السالح واجتماع اجلمعية العامة الذي جرى             

  .يوليه بشأن تنشيط أعمال املؤمتر/ متوز٢٧يف نيويورك يف 
 اًويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن حركة عدم االحنياز واالحتاد األورويب وعدد              

عربت خالل اجتماع اجلمعية العامة عن تأييدها لفكرة النظر يف مـسألة   من الدول األعضاء أ   
أعربت، بطريقة أو بأخرى، عن     اً   بلد ١٥٠ويعين هذا، يف واقع األمر، أن أكثر من         . العضوية

وإن كانت مثة   . إجراءات تنشيطه مجلة  استعدادها ملعاجلة مسألة توسيع عضوية املؤمتر يف إطار         
العظمى من الدول األعـضاء يف األمـم        لغالبية  الجتماع أن ا  شكوك، فقد وضح بعد هذا ا     

 يتجاهل  الّوينبغي أ . املتحدة ترى أن الوقت املناسب قد حان لفتح نقاش بشأن هذا املوضوع           
  .املؤمتر هذه الدعوة

نوافـق  حنن  و. والحظنا كذلك بارتياح خاص بيان األمني العام للمؤمتر يف نيويورك           
ية من بني املسائل اليت ينبغي أن نعاجلها للنظر جبديـة يف شـأن              على أن مسألة العضو   اً  متام

  .تنشيط هذه اهليئة
وكما تعلمون بالتأكيد، فقد اقترحت اجملموعة غري الرمسية للدول املراقبة تعيني مقرر              

ونغتنم هذه الفرصة لنكـرر     . خاص للنظر يف هذه املسألة يف الوقت املناسب وبشكل منظَّم         
. ال يشكل حكماً مسبقاً على أي نتـائج حمـددة          - قوهلا مرة أخرى  ون - مقترحنا، الذي 

ونعتقد . فلننتقل من حالة اجلمود الراهنة إىل هنج قائم على روح املبادرة واستشراف املستقبل            
  .األعضاء على حد سواء تتقاسم هذا املطمحالدول أن الدول املراقبة و

 باسم الوفـد الربازيلـي، أود أن        :)تكلم باإلنكليزية () الربازيل (السيد بينيفيديس   
أعرب عن مشاعر الشكر إزاء العبارات اللطيفة اليت وجهها الرئيس وأعضاء املؤمتر إىل السفري              

  .سسواريو لويس فيلييب دي ماسيد
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وهو . يس أن أنقل رسالة وداع إىل أعضاء املؤمتر  السفري ماسيدو سوار  لقد طلب مين      
و، ويعرب من الربازيل عن امتنانه للعون       جانري دي ورياآلن متقاعد ويعيش يف مسقط رأسه       

  .الذي قُدِّم للوفد الربازيلي خالل فترة واليته ملنصب املمثل الدائم
الربازيـل   جمّدداً على دعم     دألؤكباسم الوفد الربازيلي، أن أغتنم هذه الفرصة        وأوّد    

نتطلع حتن و. نزع السالح إىل إنشاء فريق عامل لتنشيط أعمال مؤمتر        الّداعي  ملقترح كولومبيا   
  .إىل مناقشة بناءة بشأن هذا املوضوع

مالحظة ألّبدي  لقد طلبت الكلمة فقط     : )تكلم باإلنكليزية () اليابان (السيد سودا   
  .٢١  لابشأن البيان الذي ألقاه السفري أكرم من باكستان باسم جمموعة 

 شامالًاً  بيان٢١  لاموعة وأود أن أقول كم حريتين هذه الكلمة اليت قدم فيها منسق جم  
فقد أشار إىل أمهية نزع السالح      . بشأن ما يكتسي األمهية يف جمال نزع السالح النووي        اً  جد

وأشار إىل أمهية الضمانات األمنية     . النووي، مبا يف ذلك اتفاقية حمتملة حتظر األسلحة النووية        
  .للتجارب النوويةوأشار إىل أمهية التصديق على معاهدة احلظر الشامل . السلبية

ينبغـي أن نناقـشها،     اً  على أن هذه ثالث مـسائل مهمـة جـد         اً  إننا نتفق مجيع    
عدم إشارته إىل خطوة    اً  استبعاد احتمال إجراء مفاوضات يف املستقبل، وقد حريين حق         دون

يف جمال نزع السالح النووي تتمثل يف وضع معاهـدة لوقـف إنتـاج              اً  ملحة ومهمة جد  
  .االنشطارية املواد

إن قرارات كثرية لألمم املتحدة والوثيقة اخلتامية ملؤمتر اسـتعراض معاهـدة عـدم          
االنتشار تشري إىل الطابع املِلح لضرورة بدء مفاوضات بشأن معاهدة لوقف إنتـاج املـواد               

وأنا متأكد من  - وهذه مسألة مهمة فعالً بالنسبة ملستقبل نزع السالح النووي - االنشطارية
 وحركة عدم االحنياز أو معظمها علـى األقـل          ٢١    لامجيع الدول األعضاء يف جمموعة      أن  

 اليت تشدد على أمهية بدء العمل من أجل         قرارات املهمة والوثيقة اخلتامية   وافقت على تلك ال   
يف هـذا   اً  وضع معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية، وال أحتاج بالتايل إىل أن أتلقى ردود            

 هذا البيان دون اإلشارة على اإلطالق       ٢١    لاين أتساءل فقط ملاذا تقدم جمموعة       ولك. الصدد
  .إىل إحدى أهم املسائل املتعلقة برتع السالح النووي

وأود فقط أن أمسع، رمبا يف مناسبة أخرى، آراء كل دولة على حدة مـن الـدول                   
  .ىن أن تبدد حرييت بشأن هذه املسألة على وجه التحديد، وأمت٢١   الاألعضاء يف جمموعة

سأحاول أن أعاجل هذه املسألة وأمتـىن       : )تكلم باإلنكليزية () باكستان (السيد أكرم   
، على غرار املؤمتر، تعمل على      ٢١    لاوحقيقة األمر أن جمموعة     . أن أبدد حرية زميلي الياباين    

ئم علـى    هو بيان قـا    ٢١    ل ا أساس توافق اآلراء؛ وما مسعتموين أتلوه بصفيت منسق جمموعة        
  .ولزميلي أن يستنبط منه أي استنتاجات يشاء. أساس توافق آراء اجملموعة
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رداً على استفسار سفري اليابان،     : )تكلم باإلنكليزية () جنوب أفريقيا  (السيد ماتييال   
 من البيان، اليت تعاجل نتائج مؤمتر       ١٧ إىل الفقرة    ، على وجه اخلصوص   ،أود أن ألفت انتباهه   

إىل تنفيذ خطة العمل املتعلقة جبميع      ليت دعت   ض معاهدة عدم االنتشار، ا     الستعرا ٢٠١٠عام  
  ".مبا يف ذلك تلك املتعلقة بأعمال املؤمتر"وتلي هذا املقطَع عباراُت . أركان املعاهدة الثالثة

ما من النتائج املدرجة يف إطار ركن نزع السالح         اً  إنين مقتنع بأن السفري يدرك جيد       
ـ اً  االنتشار له صلة مباشرة مبؤمتر نزع السالح، ويشمل هذا طبع         يف سياق معاهدة عدم      اً ثالث

وأعتقد أن هذا التوضيح قد يساعد يف       . من املسائل األساسية اليت أدرجناها يف جدول أعمالنا       
  .الرد على التعليقات اليت قدمها سعادة السفري

ال أدعـي   . لكم، سيدي الرئيس  اً  شكر: )تكلم باإلنكليزية () مصر (السيد العطوي   
إن منسِّقنا احلايل، باكستان، هو الطرف الوحيد املخول له التكلم . ٢١  لاالتكلم باسم جمموعة 

غري أنين أود فقط أن أضيف إىل ما قاله ممثل جنوب أفريقيا بإشارته إىل أجزاء خطة                 . بامسها
مفاوضـات   تعرض فكرة ضرورة الشروع يف       ٢١    لاالعمل املتصلة بأعمال املؤمتر أن جمموعة       
وأود أن أُطمئن سفري اليابان بأن هذه االتفاقية ستعاجل . خبصوص اتفاقية بشأن األسلحة النووية

نشجع معاجلة قضية األسلحة النووية برمتها يف إطار اتفاقيـة          حنن  و. مسألة املواد االنشطارية  
  .طاريةاألسلحة النووية اليت ستعاجل، ضمن مجلة أمور أخرى، مسألة إنتاج املواد االنش

ال بد يل من أن أقول إنـين أعتقـد أن    : )تكلم باإلنكليزية () أملانيا (السيد هوفمان   
وأريد أن أقول بصراحة إنين اً، أيضأصابتين احلرية لقد . اًسفري اليابان قدم مالحظة وجيهة جد     

ة وحىت لو ورد مشروع معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية يف اتفاقية األسلح           . أشاطر رأيه 
أنه قد يكـون مـن   اً النووية، كما مسعنا للتو من وفد مصر، فإننا، على ما أظن، ندرك مجيع    

  .يف هذا البيان" معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية"اجليد لو مسعنا على األقل عبارات 
لقد أحطُت علماً بتوضيح سفري باكستان أن هذه وثيقة قائمة على أسـاس توافـق         

ال يرد يف الوثائق القائمة على هذا األساس سوى النقاط الـيت            اً،  نعلم مجيع اآلراء وأنه، كما    
أي شيء يرد اً ولكن هل ميكنين أن أعترب أن كل األطراف ستنفِّذ فعلي. ميكن أن يقبلها اجلميع  

يف وثيقة قائمة على أساس توافق اآلراء؟ وهبذا اخلصوص، أالحظ باهتمام أن سفري باكستان              
وتعرب اجملموعة عن قلقها بـشأن      : " من بيانه ما سأتلو نصه     ١٢ الفقرة   يف - ياً حرف - قال

الدفاعية االستراتيجية للدول احلائزة لألسلحة النووية وجمموعة من الدول اليت تسوق           العقائد  
ويف هذا الصدد، مثـة بالتـايل       . مربرات الستخدام األسلحة النووية أو التهديد باستخدامها      

 الدفاعيـة االسـتراتيجية     ائـد عقالء دور األسلحة النوويـة يف       حاجة حقيقية وملحة إللغا   
  .وما إىل ذلك..."  والسياسات األمنية

وأرى بالفعل أن اإلشارة إىل أن الدول احلائزة لألسلحة النووية قد تديل ببيانات من                
  .هذا القبيل مسألة جديرة باملالحظة، وقد يكون من املثري لالهتمام أن تطبِّقها على نفسها
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يف البداية يود الوفد اجلزائري أن يتمىن كل        : )تكلم بالعربية () اجلزائر (السيد خليف   
إىل جهات أخـرى،    اللذين سيغادراننا   سويسرا والربازيل   سفريي  السعادة والنجاح لسعادة    

 إننا اسـتفدنا    ا بيننا، ونقول هلم   اها خالل تواجدمه   على كل اجملهودات اليت بذال     اونشكرمه
  .  القّيمةا وآرائهمامهاهتمكثرياً من مسا

سيدي الرئيس، مل يكن بود الوفد اجلزائري أخذ الكلمة اليوم، ولكـن بـالنظر إىل                
املالحظة القّيمة اليت قدمها سعادة سفري اليابان عن غياب اإلشارة إىل مسألة حظـر املـواد                

 مـا جـاء يف      ، يود الوفد اجلزائري القول بأنه ينضم إىل       ٢١    لااالنشطارية يف كلمة جمموعة     
بالنسبة للوفـد   . املالحظات اليت تقدم هبا سعادة سفري باكستان ووفدا مصر وجنوب أفريقيا          

اجلزائري مسألة حظر املواد االنشطارية مسألة مهمة جيب أن ينظر إليها مـن زاويـة نـزع        
لكن كما  . السالح النووي، وقد سبق لنا أن قدمنا مواقفنا بصفة شاملة حول هذا املوضوع            

 هي مداخلة تتخذ بتوافـق اآلراء       ٢١    لار إليه سعادة سفري باكستان فإن مداخلة جمموعة         أشا
. وبالتايل هناك بعض املسائل اليت هتم بعض الوفود، ميكن أن ال تربز يف مداخلـة اجملموعـة                

إىل إبرام اتفاقية شاملة حلظر األسلحة النووية، مبا يف ذلك           ٢١    لاوكذلك فإن دعوة جمموعة     
ير وإنتاج مواد األسلحة النووية ميكنها أن تأخذ هذا اجلانب إذا ما مت االتفاق حول               حظر تطو 

اجملموعات األخرى، وأن يبادر سعادة سفري اليابـان  أن نسمع مواقف هذا املوضوع، ونتمىن   
  . أيضاًإىل ذلك توضيح موقفه من هذا املوضوعيف إطار جمموعته 

  )تابع بالفرنسية(
 مساع مواقف اجملموعات اإلقليمية األخـرى بـشأن اقتـراح          مهماً وقد يكون أمراً    
 وضع اتفاقية شاملة إلزالة األسلحة النووية، وذلك يف حالة ما إذا قُبِل املقترح              ٢١     ال جمموعة

وستعالَج مسألة املواد االنـشطارية     . أو اتفق املؤمتر على بدء مفاوضات بشأن هذا املوضوع        
  .يةبالتأكيد باعتبارها قضية ذات أولو

  .وبالتايل، من املهم مساع موقف اجملموعات األخرى بشأن هذا املوضوع  
لن أدعي أنين أتكلم باسم جمموعـة       : )تكلم باإلنكليزية () نيجرييا (ندوينيالسيد إ   

أمر عزيٌز أود فقط التشديد على أن مسألة إبرام معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية . ٢١  لا
  . على اجملموعة

 من بياننا إىل معاهدة لوقف إنتاج املواد االنـشطارية،          ٨نا نشري يف الفقرة     لقد كد   
ويف هذا السياق، تعيد اجملموعة تأكيد استعدادها الكامل        : "وسوف أقرأ ذلك اجلزء من البيان     

لبدء املفاوضات بشأن برنامج مؤلَّف من مراحل لإلزالة الكاملة لألسلحة النووية، مبا يف ذلك              
  ...". ارها وإنتاجها وختزينها واستخدامها حتظر تطوياتفاقية بشأهن

وأظن أننا كدنا نشري إىل معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية، وأود بالتـايل أن                 
أضم صويت إىل غريي ممن تناولوا الكلمة قبلي من زمالئي يف اجملموعـة بقـويل إن مـسألة                 

  .٢١   الجمموعةاملعاهدة ال تزال إىل حد كبري تشكل جزءاً من شواغل 
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 أن أعرب عن تقدير نيجرييا لـسفريي سويـسرا          أود أيضاً يل  وما دامت الكلمة،      
  .، لقد كانت مسامهاهتما يف أعمال املؤمتر مشجعة للغايةوالربازيل وأن أقول هلما وداعاً

أود أن أنقل إليكم هذه الرسـالة       : )تكلم باإلنكليزية () بولندا (السيد لوسييسكي   
إننا نـستعمل اجتماعـات     . احلايل جملموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى      بوصفي املنسق   

التنسيق إلجراء تبادل صريح ومفتوح وشامل لآلراء دون أي نيـة إلعـداد بيـان منـسَّق          
نستعمل هذا املنتدى، أي اجللسات العامة، لإلعراب عن آراء مجيع الدول           حنن  و. مشترك أو

ويسرين أن أمسـع  . قد نعرب عنه من آراء باسم دولنااألعضاء، بكل ما يعكسه من تنوع ما      
  .أننا سنخوض مناقشة جوهرية

مل أكن أنوي تناول الكلمة هذا اليـوم،        : )تكلم بالفرنسية () فرنسا (السيد دانون   
وتستأثر . ولكن هذا النقاش، الذي أثاره إىل حد ما صديقي سفري اليابان، استرعى اهتمامي            

  .باهتمامي مسألتان
على أساس توافق اآلراء، تـضطر النتقـاء أدىن         اً  ا بيانا قائم  تقدم جمموعة مّ  فعندما    

املالحظات اليت قدمها ممثلو البلدان األعضاء يف جمموعـة         اً  أقدر كثري أنا  و. القواسم املشتركة 
 الذين حاولوا أن يوضحوا لنا أن مفهوم معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية مدرج              ٢١  لا

أشري، مع ذلك، إىل أنه حىت لو كان اجملتمـع          غري أنين   . ، يف البيان املقدم   نياً، ولو ضم  بالفعل
الدويل كله يعترب مسألة إجراء مفاوضات بشأن هذه املعاهدة إحدى األولويـات واخلطـوة              

لن ُتدَرج يف وثيقة قائمة على أساس توافق اآلراء إن مل يوافق            فإهنا  التالية اليت ينبغي اختاذها،     
  . بلد أو َبلدان فقطعلى إدراجها

وجيعلين هذا بالطبع أنتقل إىل كلمة صديقي وزميلي من اجلزائر الذي طلب منـا أن               
. ، وخباصة النقاط الست الواردة يف ختامه      ٢١    لانرد على املقترحات املقدمة يف بيان جمموعة        

  .وقد جرى هذا النقاش بالفعل يف مؤمتر استعراض معاهدة عدم االنتشار
سألة وضع اتفاقية شاملة نوقشت مرة أخرى بإسهاب وأهنا مل ُتدَرج يف            وأذكر أن م    

  .خطة العمل
أن معاهدة عدم االنتشار ال متثل اجملتمع الدويل برمته، ولكن خطـة            اً  إنين أعي جيد    

  .من خريطة الطريق لعملنا خالل األعوام اخلمسة املقبلةاً العمل اليت اعُتِمدت توفر لنا نوع
 بإعادة طرح موضوع وضع اتفاقية شاملة أو اتفاقية عامليـة بـشأن             ،إن ما تقومون به     

ـ           ،الضمانات األمنية السلبية للتفاوض    اً،  مسألة مثرية ميكنين أن أقول إهنا تسترعي االهتمـام فكري
 أن جيري التفاوض بشأهنا خـالل     اً  ولكن ال ميكنكم أن تعيدوا إثارة هذه املسألة وتتوقعوا منطقي         

مبوجـب معاهـدة    اً   تـدبري  ٦٤بلة، ال سيما وأننا يتعني علينا تنفيـذ         السنوات اخلمس املق  
ـ يس فيها   ل)) اجمللد األول ( NPT/CONF.2010/50انظروا الوثيقة   (االنتشار   عدم  دابري الـيت  ـالت

  .عنها تتحدثون
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ولذلك، وحيث يتفق اجلميع على أن نزع السالح النووي عملية متدرجة ويريـد               
أن يبدأ العمل من أجل إبرام معاهدة        - ورمبا بلدين واحد  ناء بلد   باستث - اجملتمع الدويل كله  

لوقف إنتاج املواد االنشطارية، يبدو يل أن هذا هو ما ينبغي أن نعمل من أجله وليس مـن                  
  .أجل مقترحات احتماالت جناحها أقل بكثري

يغفلوا عن اهلدف الرئيسي الذي حـددناه       أالّ  ، أحث مجيع زمالئي على      وعليه فإنين   
ألنفسنا، أي بدء املفاوضات يف أقرب وقت ممكن بشأن معاهـدة لوقـف إنتـاج املـواد                 

مـسألة   - إن َشعرنا باحلاجـة إليهـا      - ، أقل رمسية  آخرياالنشطارية؛ ولندع ملناقشات    
  .املفاوضات األخرى اليت تقل، يف رأيي، حظوظ بدئها خالل السنوات القليلة املقبلة

 إين أؤيد بالتأكيد ما قاله زمالئي اآلخرون ،م كلميت قبل أن أخت ،وأود فقط أن أقول     
إننا سنفتقد مسامهاهتما الوجيهة والبناءة     . والرئيس بشأن مغادرة زميلينا من سويسرا والربازيل      

لتوفيق يف املرحلـة    كُلّ ا اً  معا  وأمتىن هلم . ه من احملافل  يف مؤمتر نزع السالح وغري    اً  للغاية دائم 
  .يف حياهتمااً يحاليبدآهنا اجلديدة اليت 

مل أكن أنوي تناول الكلمة، ولكين فكـرُت      : )تكلم باإلنكليزية () اهلند (السيد راو   
يف أن أطلب تناوهلا ألقدم بعض املالحظات مبا أن زمالئي قدموا مالحظات بشأن املسألة قيد               

د هو احملفـل التفاوضـي املتعـد      اً،  وتكراراً  إن مؤمتر نزع السالح، كما قيل مرار      . النقاش
يتيح الفرصة لتحديد املـسائل     اً  دائم  وأعتربه حمفالً . األطراف الوحيد املتاح للمجتمع الدويل    

  .وبناء توافق اآلراء على الصعيد الدويل بشأهنا
أعتقد أننا  اً  مهمة جد اً   الذي تاله سفري باكستان أفكار     ٢١     ال ويتضمن بيان جمموعة    

  .كننا أن حنرز التقدمأن نفكر فيها ونستكشف كيف مياً ينبغي لنا مجيع
وفيما يتعلق مبسألة وضع معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية، وكما يعلم اجلميع              

وكما قال ممثـل    . هنا، عرضنا مواقفنا يف جلسات املؤمتر العامة عدة مرات خالل هذا العام           
عَمل بولندا، ال جيري تنسيق املواقف يف جمموعة دول أوروبا الغربيـة ودول أخـرى وُتـست            

  .اجللسات العامة لتمكني الوفود من إبداء آرائها
ز هنا علـى    وعلى نفس املنوال، أجرينا مناقشات كثرية، وأعتقد أننا ينبغي أن نركّ            

املسائل اليت توحدنا عوض تلك اليت خنتلف بشأهنا، وهو ما سيساعدنا يف الدفع إىل األمـام                
. لك املسائل سيساعدنا يف إحراز التقـدم      إن التركيز على ت   . بالربنامج الدويل لرتع السالح   

ومن شأن ذلك أن يساعدنا يف إجياد التوافق الدويل لكي يتسىن للمؤمتر استئناف العمل الذي               
  .يفترض فيه أن يقوم به، أي التفاوض بشأن معاهدات لرتع السالح

اسيدو أن أنضم إىل زمالئي اآلخرين يف توديع سفري سويسرا والسفري م          باً  وامسحوا يل أيض    
  .بالتأكيداً يف أعمال املؤمتر واللذين سنفتقدمها مجيعجليلة سواريس اللذين سامها مسامهات 
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مبا أن هذه آخر جلسة عامة برئاسة مجهورية كوريـا          : )تكلم باإلنكليزية ( الرئيس  
  . بعض املالحظات اخلتاميةبديأن أبالشعبية الدميقراطية، امسحوا يل 

 عندما توليت منصب    ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٨فتتاحية يف    يف مالحظايت اال   ،لقد قلتُ   
. الرئاسة، إنين سأفعل كل ما يف وسعي للدفع قُدماً بأعمال املؤمتر بالتعاون الوثيق مع الوفـود               

بـني   حىت خالل فتـرة مـا     اً،  وكما وعدُت، أجريُت مشاورات ثنائية مع مجيع الوفود تقريب        
وانصب تركيز مشاورايت ومناقشايت مع . ة والشفافيةالدورتني، بطريقة تتسم بالصراحة والشمولي

الوفود على سبل تنشيط أعمال املؤمتر ونوع العمل املفيد الذي ينبغي أن نقوم به يف ظل عـدم                  
كما عقدُت اجتماعات غري رمسية مع املنظمات . وجود توافق لآلراء بشأن مسألة برنامج العمل    

  .ي القلق املشتركة فيما يتعلق بتوسيع عضوية املؤمتراحلكومية الدولية لتبادل اآلراء بشأن دواع
بني الوفود إىل حد يستحيل     البون شائع   وخالل املشاورات واملناقشات، أدركُت أن        

كما . يف هذه املرحلة، وذلك بسبب اختالف يف اآلراء بشأن املسائل اجلوهرية          احلّد منه   معه  
ود وبني اجملموعات اليت حتتضن مواقـف       أدركُت أن مثة الكثري من أوجه سوء الفهم بني الوف         

ولدى الوفود املختلفة واجملموعات املختلفة     . كل واحد منها فيما يتعلق بربنامج العمل احملتمل       
أولويات خمتلفة خبصوص شىت املسائل، ويشدد معظمها على مسألة نزع الـسالح النـووي              

وث سـباق تـسلح يف      وأخرى على مسائل معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية ومنع حد         
  .الفضاء اخلارجي والضمانات األمنية السلبية وما إىل ذلك

ويعود هذا، يف رأينـا، إىل    . مل حنقق أي نتائج ملموسة رغم كل ما بذلناه من جهود          إنّنا    
  .عدم وجود اإلرادة السياسية لدى الدول األعضاء وليس إىل مشكل عدم الكفاءة املالزم للمؤمتر

ؤمتر، باعتباره اهليئة الوحيدة املتعددة األطراف للتفاوض بشأن نزع         إنين أعتقد أن امل     
السالح، قادر على إعداد اتفاقات متعددة األطراف إذا أبدت الـدول األعـضاء إرادهتـا               

  .السياسية بشكل كامل وكانت لديها والية القيام بذلك
ايل، كولومبيا على   بقضية مؤمتر نزع السالح وأشكر، بصفيت الرئيس احل       اً  إنين ملتزم كثري    

والدافع الرئيسي هلذا املقتـرح هـو النظـر يف          . مقترحها املتعلق بإنشاء فريق عامل داخل املؤمتر      
. من املرونة بشأن هذا املقترح    اً  وتبدي الدول األعضاء كثري   . اإلجراءات احملتملة لتعزيز عمل املؤمتر    

 من  ،وكما أبلغت الوفود بالفعل   . تنفيذوصحيح أنه ليس ُمرضياً بالكامل، ولكين أعتقد أنه قابل لل         
  .يف الوقت املناسب للبّت فيها خالل املنسقني اإلقليميني، سأترك هذه املسألة للدول األعضاء

وفيما يتعلق بتطوير املؤمتر من خارج هذه اهليئة وخارج هذه اآللية، ينبغي أن ننظـر          
ف تنشيط أعمال املؤمتر؟ وكيـف      فهل يساعد يف حتقيق هد    . يف آثاره ونتائجه احلقيقية     أوالً

ميكن أن يكون أكثر فعالية؟ إين أعتقد أننا ينبغي أن نعتمد على هنج يستمد مقوماتـه مـن                  
الدول األعضاء، وذلك باإلنصات آلراء مجيع الوفود بشأن تعزيز مصداقية املؤمتر واحتـرام             

  .عة جلميع البلدانالنظام الداخلي وتعزيزه وإعطاء قيمة متساوية للشواغل األمنية املشرو
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بـأن  اً  وأؤمـن صـدق   . وأعتقد أنه ال يوجد أي بديل للمؤمتر يف هذه املرحلـة            
الدبلوماسية املتعددة األطراف هي أفضل وسيلة للدفع قدماً بعمل املؤمتر وميكن أن تضطلع             

 يف جو إجيـايب مـن   ةيولذلك، ينبغي أن نعمل سّو. بدور أساسي يف جمال األمن اجلماعي     
عمل املؤمتر ودوره باعتباره اهليئة الوحيدة املتعددة األطراف للتفاوض يف جمـال      أجل تعزيز   
  .نزع السالح

شكري جلميع الوفود على دعمهـا وتعاوهنـا        بالغ   وأود أن أعرب مرة أخرى عن         
جومـارت   - كما أود أن أعرب عن تقديري العميق للسيد قاسم        . وعلى مسامهاهتا املهمة  

للدعم القيِّم الذي قدمه ليس فقط بتـوفري        اً  ؤمتر نزع السالح، نظر   توكاييف، األمني العام مل   
كما أوجه أخلص مـشاعر     . مرافق املؤمترات وخدماهتا بل كذلك مبساعديت يف أداء مهامي        

فـالريي  ، وكذلك إىل الـسيد      ، نائب األمني العام للمؤمتر    السيد يارمو ساريفا  شكري إىل   
فلوال دعمهم ومساعدهتم، لكان من املستحيل      . ألمانة وغريه من أعضاء ا    ،رمانتيل، أمني املؤمت  

كما أشكر املترمجني الفوريني الذين عملوا ساعات طويلـة لتـوفري          . أن أجنز مهمايت الصعبة   
  .خدمات الترمجة الفورية خالل اجللسات الرمسية وغري الرمسية

 من  يغيزرودولفو رييس رودر  بأطيب متنيايت للرئيس املقبل، السفري      اً،  وأحتفظ، طبع   
على دعم وتعاون وفـد     اً  له أنه ميكنه أن يعول دائم     ألن أؤكّد   وال داعي   . كوبا، ولوفد بلده  

  .جزيالًاً شكراً وأشكركم مجيع. مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
وقبل كل شيء، يود الوفد الصيين        أوالً: )تكلم بالصينية () الصني (السيد وانغ كون    

سـو سـي     وخباصة السفري    ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   أن يعرب عن تقديره لوفد      
سـو سـي    إن السفري   . ، جلهوده الدؤوبة وعمله الفعال خالل فترة تويل بلده للرئاسة         بيونغ
غ، باستعمال مهاراته القيادية املمتازة وخربته الواسعة يف جمـال الدبلوماسـية املتعـددة              بيون

للنظام الداخلي، قد فعل كـل      اً  قعي والعمل وفق  األطراف وباعتماد هنج شامل وشفاف ووا     
يف وسعه لدفع األطراف يف اجتاه السعي إىل حتقيق توافق اآلراء بشأن املـسألة األساسـية             ما

املتمثلة يف وضع برنامج للعمل وإجراء مناقشات مفيدة تركز على سبل إجناز عمـل املـؤمتر       
أن يشكر وفد مجهورية كوريا الـشعبية       ويود الوفد الصيين    . وغري ذلك من املسائل الرئيسية    

  .الدميقراطية على هذه اجلهود البناءة
إن الصني تدعم باستمرار مسألة اعتماد برنامج عمل شامل ومتوازن مقبول لـدى               

للنظـام  اً  مجيع األطراف من خالل مشاورات واسعة وصرحية وشفافة بني احلكومات، وفق          
مفاوضات إجراء  اجلوهري يف املؤمتر، مبا يف ذلك       يف العمل   اً  الداخلي، ومسألة الشروع مبكر   

ونتمىن أن تواصل األطراف العمل جبدية مـن        . بشأن معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية     
وهبذه املناسبة، تود الصني أن ترحب بسفري كوبا بوصفه الرئيس          . أجل حتقيق هذه األهداف   

  .املقبل وأن تقدم له دعمها الكامل خالل فترة رئاسته
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يود الوفد الصيين، على غرار الوفود األخرى الكثرية اليت سبقته، أن يعرب            اً،  وأخري  
ـ . عن أسفه ملغادرة السفري الوبر من سويسرا والسفري ماسيدو سواريس من الربازيـل      ن وحن

 يف املـؤمتر،    امسامهاهتما البناءة خالل فترة وجودمه    ما قاما به من عمل وعلى       شكرمها على   ن
  .امل التوفيق يف منصبيهما اجلديدين وهلما وألسرتيهما وافر النعمونتمىن هلما ك

وقبـل    سيدي الرئيس، امسحوا يل، أوالً    : )تكلم باإلسبانية () كوبا (وينتيسالسيد ب   
، الذي صـدرت    رودولفو رييس رودريغيز  كل شيء، أن أقدم لكم االعتذار اخلالص للسفري         

 عاجلة بشأن بعض املسائل فتعذر عليه بالتايل        إليه تعليمات من عاصمة بلدنا باختاذ إجراءات      
أن أهنئكم على طريقتكم    اً  وقد طلب مين سعادة السفري شخصي     . حضور هذه اجللسة العامة   

اجتماعات الرؤساء الستة، هبا إدارة توليتم احلكيمة إلدارة شؤون الرئاسة، وخباصة املرونة اليت 
وألن .  متكِّن املؤمتر من إحراز التقدم     وكذلك على استعدادكم لقبول مقترحات من شأهنا أن       

هذه آخر جلسة عامة ترأسوهنا، هننئكم مرة أخرى ونؤكد لكم أن كوبا ستواصل عملكـم               
عندما تتسلم الرئاسة من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ونشكركم يف هذا الصدد على             

  .تعاونكم وعلى اخلربات الشخصية اليت تقامستموها معنا
  .أعمالنا هلذا اليومتنتهي هبذا : )تكلم باإلنكليزية( الرئيس  
أغـسطس،  / آب ٢٣وسُتعقد اجللسة العامة املقبلة برئاسة كوبـا يـوم الثالثـاء،              
وخالهلا، سيخاطب املؤمتَر نائُب وزير الـشؤون اخلارجيـة   .  يف هذه القاعة ٠٠/١٠ الساعة

  .الكويب، السيد مورينو فرينانديس
  .٢٥/١١ُرفعت اجللسة الساعة 


