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الرئيس :أُعلن افتتاح اجللسة العامة  1496ملؤمتر نزع السالح .مساء اخلري أيها الزمالء.
أيها الزمالء املوقرون ،أعتزم أن أبدأ من حيث انتهينا هذا الصبااح .وأرجبو أن وكونبوا ايعبان ا ن
قد حصبلتم علبى وعليمباوكم النهائيبة الصبادرة لبيكم مبن عواصبمكم .وأعتقبد أننبا أمابينا وقتبان طبويالن وحنبن
نتحببدع عببن هببذا املقببرر .فقببد أجرينببا عببدة مناقشبباأ مك أببة بشببلنا ،وأرجببو أن وكببون السبباعاأ القليلببة
اإلضافية اليت ُمنحتموها هذا الصااح قد أاتحت لكم الأرصة للحصول على التعليماأ الصادرة ليكم من
عواصمكم .وقال أن مناي يف عملنا يف هذا الصدد ،أرى أن مم ل االحتاد الروسي يود أخذ الكلمة.
السيد دينيكو (االحتاد الروسي) (وكلم ابلروسية) :أيها الزمالء األعزاء ،قال أن أطلب نقطبة
نظببام ،أود أن أقببول باببت علمبباأ عببن سبباب وجهببة نظببر  .لقببد طلاببت ،قاببل جلسببة اليببوم ،مببن ئببب
املم ل الدائم للمملكة املتحدة أن يعطيين الكلمة .ومت ذلك ،مل وُعط يل الكلمة .مث أشبر عبذلك برفبت
علمنا ىل رغاتنا يف اإلدالء بايبان بشبلن نأبس النقطبة .ومل وُعبط لنبا الكلمبة آنبذا أيابان ،عمبا وعلمبون،
حبجة أننا مل نرفت علمنا يف الوقت املناسب.
ملاذا أقول هذا الكالم؟ لساب بسيط هبو أننبا أضبعنا عبدة سباعاأ أع بر مبن البالبم ببدالن مبن
وقببدا التوضببيحاأ الاببرورية الببيت وتببي لنببا حلبباد ملببرة مببن اعالببة املعقببدة الببيت وضببعنا فيهببا فيمببا يتعل ب
مبشروع مقرر مؤمتر نزع السالح.
وأبببدأ ابلتسلسببل الببزمين لاح ببداع .عمببا وببذعرون ،قُببدمت ش ببأو ن بع ب املق حبباأ اإلض ببافية يف
اجللس ببة العام ببة للمب بؤمتر ي ببوم الب ب ال ء .و ذا مل ر ببين ال ببذاعرة ،ف ببعن املب بؤمتر وافب ب عل ببى وع ببديل واح ببد فق ببط م ببن
التعديالأ املق حة ،وهو حتديدان الأقرة  9من الديااجة ،حيث استعي عن علمة "وعددية ال قافباأ" بكلمبة
"وعدديبة األطبرا .".وحنبن نتأب يف هبذا الصبدد ،ولببو جزئيبان فقبط ،مبت البرئيس يف أن التعبديالأ عانببت ذاأ
طابت وقبين أو حتريبر  .ومل نعلبم ،م لنبا م بل الوفبود األخبرى ،ابلتليبرياأ البيت أدخلبت حب مسباء أمبس  -أ
يف  13آذار/مارس .وال ميكن لنا أن نتأ مت الرئيس يف أن ايت التنقيحاأ اليت أجراها ذاأ طابت وقين.
أوالن ،أود لأببت انتا بباهكم ىل الأق ببرة  2م ببن املنطببو  ،ال ببيت ط برأ فيه ببا وليببري عا ببري عل ببى وروي ببب
األولببو أ اخلاصببة مبهببام ا ي باأ الأرعيبة .ويف حببك عببان ال عيببز يف الادايببة علببى النظببر يف اربباذ وببدابري
فعالببة ،فعنببا ينصببب ا ن علببى صببكو ملزمببة قببانو ن .وذلببك أمببر تبباة ىل وأبباول .وعببان لببدينا اقب اح
فور يف هذا الصدد ،ح بدون اعصول على موافقة عاصمتنا .وذلك إبضافة عاارة "يف طار بر مج
العمببل الشببامل واملتبوابن املتأ ب عليببا" بعببد عاببارة "صببكو ملزمببة قببانو ن للمأاوضبباأ" ،حيببث ال ميكببن
للمأاوضاأ أن متاي قدمان دون اإلشارة ىل بر مج عمل املؤمتر.

ووتعل النقطة ال انية ابلأقرة  7من املنطو  .حيث ليس مبقدور أن نواف على والية غري حمددة
املعببامل ال ملنس ب خببا واحببد وال ألع ببر .وهنببا ،وببرد اإلشببارة حتديببدان ىل املشبباوراأ مببت الوفببود  -أ أن
املنس ب اخلببا هببو الببذ سببيحدد ،حسببب وقببديرس ،الوفببود الببيت سيتشبباور معهببا ،ومببا ذا عان بت ولببك
الوفود أعااء يف املؤمتر أم ال .وقد وردأ شاراأ ىل أعااء يف املؤمتر فقط يف اجلزء من مشروع املقرر
الذ وُذعر فيا اجللساأ الرمسية واجللساأ غري الرمسية.
ويف هذا الصدد ،وحسبب وجهبة نظبر  ،مبن األنسبب للبرئيس ،عنبد عبادة صبدار هبذس الو يقبة،
أن يلببري الرمببز ىل  Rev.3والتبباريإ ىل  13آذار/مببارس .ومببن شببلن هببذا التليببري أن يعكببس علببى حنببو دقيب
التسلسببل الببزمين واعقببائ  .وابلطاببت ،سببنقدم يف هببذس اعالببة وعليقبباأ ضببافية ،عمببا سببا وقببدمناها شببأو ن
ابلأعل ،و ن عان ذلك بعد عدة ساعاأ قليلة مما عنا نقصد .وعالوة على ذلك ،أيها الزمالء ،يف اجللسة
العامببة الببيت انعقببدأ يببوم الب ال ء وعانببت مسببجلة ،أعببرن الوفببد الروسببي عببن رأ مأببادس أن أ وعببديالأ
علببى و يقببة هامببة م ببل مشببروع املقببرر اخلببا مب بؤمتر نببزع السببالح ينالببي ،وفق بان لنظامنببا ،أن وواف ب عليهببا
عاصمتنا .وليس من املمكن دائمان االوأا على املسائل املوضوعية يف غاون ساعاأ قليلة.
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وحنببن نشببجت ال برئيس بشببدة علببى دراة التعببديالأ الببيت اق حناهببا أوالن مث مواصببلة املناقشبباأ
بشلن الو يقة بعد ذلك .و ذا عان الرئيس يعتزم أن يأعبل مبا نق حبا ،فسبلووقف عنبد هبذا اعبد ،حيبث
ن لدينا بيا ن آخر حلب أن نديل با قال اراذ أ خطواأ ،وقال وقدا مشروع املقرر رمسيبان العتمبادس.
و ال فعننا مستعدون لقراءة بياننا الرئيسي ،الذ سناك فيا دوافعنا وموقأنا من مشروع املقرر هذا.
الرئيس :أشكر مم ل االحتاد الروسي على بيانا ،وأعطي الكلمة ا ن ىل مم ل عواب.
السيييد ديلدييادن يان يييز (عببواب) (وكلببم ابإلسبباانية) :أشببكرعم ،السببيد ال برئيس .وامسح بوا يل
ابدئ ذ بببدء أن أرحببب ابملببدير العببام ،الببذ يناببم لينببا يف هببذس اجللسببة .لقببد طلانببا الكلمببة بسبباب
مببا حببدع هببذا الصببااح .ونببود أن نوض ب موق بف عببواب ،لببذلك رمبببا يتعببك علببي وقسببيم مالحظببا ىل
جزأين .وأود أوالن أن أوناول املسائل اإلجرائيبة ،مث بعبد ذلبك ،ورهنبان ابلكيأيبة البيت نقبرر با املابي قبدمان
يف هذس اجللسة ،سنناقش مواقف رمبا وكون أع ر موضوعية.
أوالن ،السببيد البرئيس ،رغببم أن وفببد بلببد يرغببب يف التلعيببد علبى أن جلسببة هببذا الصببااح بببدأأ
مبالحظبباأ أبببداها أحببد السببأراء فعببرل عببدة أسبباان جرائيببة وموضببوعية علنببا غببري بربين علببى اربباذ
أ ج براء بشببلن مشببروع مقببرر ال يوجببد اوأببا بشببلنا علببى حنببو بببك .فببعن وفببدان آخببر أخببذ الكلمببة ،مث
قطعت ،سيد الرئيس ،اجللسة باساطة دون استماع ىل ايبت الوفبود البيت رمببا عانبت ورغبب يف الكبالم.
بوأ النعقبباد هببذس اجللسببة يف وقببت غببري اعتيبباد يف السبباعة  50/14بعببد الظهببر .وعنببا حاض برين هنببا
ودعب ال
آنببذا  ،ولكببن االجتمبباع مل ياببدأ ،أو علببى األقببل هببذا مببا فهمنبباس مببن ال اببة الأوريببة .بد علببى ذلببك أنببا
مل ُ صل على موافقة اعاضرين الذين من املرج أن ياطلعوا مبسؤولياأ أخبرى بعبد رهبر اليبوم .وطلابت
منا أياان ،سيد الرئيس ،أن نات يف مقرٍر ِصيغ ابلللة اإلنكليزية فقط ،بدالن من صياغتا ابلللاأ الست
املعمول ا يف مؤمتر نزع السالح ،واستندأ ىل قاعدة الب  24ساعة يف عقد هذس اجللسة.
وقد عان هذا الوقت ذا قيمة عالية جدان لوفد بلد  .وقد استعرضنا النظبام البداخلي ،ومل جنبد يف
أ مكان فيا ورود قاعدة ولزمنا ابراذ جراء بشلن أ موضوع يف غاون  24ساعة من وعميما مبن قابل
األمانة .وقد عنا أع ر اجتهادان ذ حاولنا أن جند أ ممارسة أو قاعدة مما لة يف قواعد اجلمعية العامة لامم
املتحببدة .ويف رببل العببدد الكاببري مببن املالحظبباأ واالع اضبباأ علببى مشببروع املقببرر ،لببيس واضببحان ابلنسبباة
لن ببا مب ببا هب ببو أسب بباس عقب ببد ه ببذس اجللسب ببة ،وملب بباذا التسب ببرع يف ارب بباذ ق ب برار .وحنب ببن نرغب ببب يف اعصب ببول علب ببى
ووضي بشلن هذس النقطة ،حيث من الواض أننا ذا عنا نطا قواعد اجلمعية العامة على أسباس أننبا فبرع
منهبا  -واجلمعيببة العامبة هببي البيت ارببذأ القبرار املنشب بذا املبؤمتر  -فعندئبذ أود اإلشببارة أيابان ىل وجببود
قواعببد أخببرى مببن شببلسا ،علببى سببايل امل ببال ،أن وتببي لنببا جبراء وعببديالأ فوريببة علببى مقببرر  .وأول جبراء
يتعك اراذس ،ذن ،يتعل مبقرر يف صيلتا اليت يعد ا أ وفد من الوفود اعاضبرة ،حب نبتمكن يف وقبت
الح من الات يف املقرر األول.
وأعتق ببد أن ال ببدفت اب بباس متري ببر أ مق ببرر رغ ببم وج ببود اع اض بباأ علي ببا أم ببر غ ببري حك ببيم .و ببذس
النقطة ،أختتم مالحظا بشلن املسائل اإلجرائية وأنتقل ىل مسبللتك أساسبيتك .ذا نظبرأ ىل املبادة 18
من النظام الداخلي للمؤمتر ،سب ون أسبا وبنل علبى أن "املبؤمتر يبدير أعمالبا ويعتمبد قراراوبا بتوافب ا راء".
وبعاببارة أخببرى ،حلببب أن يوجببد وواف ب يف ا راء ح ب يتسببي ببذا امل بؤمتر أن يتيببذ ق براران مببا أو أن ياببطلت
بعملا ،وال يوجد يف النظام الداخلي ما مين الرئيس سلطة من جانب واحد للدفت د .مترير أ قراراأ
ال سيما عندما يكون من الواض عدم وجود وواف يف ا راء بشلن دارة العمل أو بشلن اعتماد مقرر ما.
ويُشار ىل نأس النقطة يف الأقرة  120من القرار الذ ارذوا اجلمعية العامة يف دورهتبا االسبت نائية العاشبرة
وأدى ىل نشاء هذا املؤمتر.
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ومبزيد من الاحث اعتُشأت أياان الو يقة  ،CD/PV.1338اليت وتامن حمار اجتماع للمؤمتر
يف  13شااط/فرباير  . 2015وأ هنا أقتاس من أحد حماضر هذا املؤمتر ،يقول فيا أحد الوفبود ن القبرار
ال يؤد ىل حتسك أ شيء وال ينالي االستيأا .با ،ومن غري املقاول اواباع سبج "خبذس أو اورعبا".
وعببان سببأري اململكببة املتحببدة ،الببذ أقتبباس مببن عالمببا هنببا ،قببد قببال الكلمبباأ التاليببة" :لببذلك ،نطلببب
منكم ،يف هذس اللحظة ،أن وؤجلوا اراذ قرار بشلن نشاء الأريب العامبل املعبين لسباليب العمبل ىل أن
نببدرس بوضببوح مببا وق حونببا ا ن شببأو ن" (  .)14وأ هنببا أقتبباس حرفي بان مببن الكلمبباأ الببيت قا ببا
سلأكم السأري بوالرد قال أربت سنواأ .وقد أاتح الوقت الذ ُمسب لنبا ببا أن جنبر فحصبان قيمبان بذس
الو ئ  ،وحنن نتساءل حقيقة عما ذا عان املسار الذ حنن بصدد اراذ قرار بشبلنا يف هبذا املبؤمتر هبو
املسار األنسب لكي نسلكا ،عما سا لنا أن قلنا مبن الادايبة ،ذا عبان لبدينا رغابة يف نبب التسبييس
وال عيز على والية املؤمتر ،اليت هي التأاول بشلن صكو ملزمبة قبانو ن مبن شبلسا أن وعبزب مسبللة نبزع
السالح ،وحتديدان يف سيا دويل ينالي أن وكون مسللة نزع السالح فيا هي الشاغل األول.
ويف اخلتببام ،أود القببول ننببا أيا بان يف موقببف يسببم لنببا بتشببكيل عناصببر موضببوعية أخببرى يف
مشروع مقرر  ،ولكنبين أعتقبد أن هبذس الكلمباأ ستسباعد علبى التلمبل قلبيالن بشبلن مبا نأعلبا حقيقبة
اليوم .شكران السيد الرئيس.
الرئيس  :أشكر مم ل عواب على بيانا وأعطي الكلمة ا ن ىل مم ل اهورية فنزويال الاوليأارية.
السيييد لييال ن (اهوريببة فنببزويال الاوليأاريببة) (وكلببم ابإلسبباانية) :شببكران لببك سببيد ال برئيس.
ونود التلعيد مبرة أخبرى علبى أن فنبزويال شبارعت يف ايبت املناقشباأ بعقليبة بنباءة ،وقبد طالانبا يف هبذا
السيا باما أ سريعة فيما خيل بع املق حاأ اليت وامنها مشروع املقرر ،وحتديدان ولك املتعلقة
اب ي بباأ الأرعي ببة املق ح ببة واملنس ببقك اخلاص ببك .غ ببري أن اق احاون ببا مل وُقا ببل لاس ببف .وي ببود وف ببد بل ببد
التلعيببد ببددان علببى أننببا نببدر اعاجببة ىل اسببتعرال عاببوية م بؤمتر نببزع السببالح ،مببا دام االسببتعرال
موجهان حنو التوست ،األمر الذ ميكن أن يساعد املؤمتر على ووليد بخم جديد وي ريا لفكار جديدة.
ونكببرر التلعيببد بشببدة  -وهببذس ليسببت رسببالة ىل غارسببيا  -علببى أن وفببد بلببد يعببارل ايببت
احملاوالأ ،مبا فيهبا ولبك البيت جبرأ يف املاضبي وولبك امليطبط با يف املسبتقال ،السبتاعاد دول أعاباء يف
املبؤمتر أو االسببتيأا .ببا .ويشببعر بلببد ابألسببف ألنببا حلببد نأسببا ماببطران ىل التشببديد علببى أنببا بسبباب
اعرن السافرة واملعروفة اليت وشنها حكوماأ بعب السبأراء باس اهوريبة فنبزويال الاوليأاريبة ،فبعن الباع
مببنهم الببذين يُقب ح ورشببيحهم ليكونبوا منسببقك ،لببن يكببون إبمكبباسم عأالببة الشببأافية واالوبزان والتبوابن .ويف
ذلببك السببيا  ،نببود أن نعببر .مسببار العمببل الببذ سببيق حا ال برئيس ،ح ب نببتمكن مببن املاببي قببدمان وفق بان
لذلك .وابلتايل ،سو .منتنت عن اإلدالء مبزيد من التعليقاأ ىل أن يصدر اق اح للعمل من رئيس املؤمتر،
الذ حلب أن نع  .لنا بذل جهودان است نائية ملراعاة شواغل ايت الوفود .شكران السيد الرئيس.
الرئيس :أشكر سأري اهورية فنزويال الاوليأارية على بيانا وأعطي الكلمة ا ن ىل سأري هولندا.
السيد غابريلسي (هولندا) :شكران لك ،السيد الرئيس ،وأُرحب ابملدير العام .وأعتقد أن وجودس
يدل على ما ينتابنا ايعان من الشعور لن انعقاد هذس اجللسة اليبوم أمبر هبام جبدان ملبؤمتر نبزع السبالح .وقبد
عرب املتكلمون السابقون عن امتناسم للرئيس ولطريقتا احملايدة يف التعامل مت هذس املسللة ح ا ن ،وأريد
أن أردد ال ناء على الطريقة اليت أدار ا أعمال املؤمتر وقاد ىل هذا املقرر.
وابلنسبباة لوفببد بلببد  ،مل يكببن لببدينا أ شببك علببى اإلطببال بشببلن العمليببة واإلجبراء الببذ عنببا
نتاعا ،والذ عان موجهان حنو اعتمباد املقبرر اليبوم ،ولبذلك فبعنين منبدهش بعب الشبيء مبن املنحبى البذ
سببارأ يف هببذس املناقشببة بعببد رهببر اليببوم :فقببد عانببت الببروح السببائدة يف هببذس القاعببة علببى مببدار األسببابيت
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األخببرية بنبباءة جببدان ،ولببنكن صببر ك بشببلن مببا نقببررس اليببوم .نببا أمببر بسببيط جببدان :س بواء واصببلنا ،بوصببأنا
املبؤمتر ،العمببل املوضببوعي ،أو ملنببا ،بوصببأنا فريقبان أو موعببة ،يف اإلجبراءاأ وأسبباليب العمببل والتوسببت،
فهببو موضببوع نببوقش لسببنواأ يف هببذس القاعببة .سببا ببرد مناقشببة بسببيطة جببدان .والسبؤال الوحيببد هببو :ه بل
ووجد رادة سياسية لذلك أم ال.
وهذا األساوع ،أعتقد أن السأري األمريكي قد عبرب ،باالغبة ،عبن رأيبا يف اعالبة املزاجيبة السبائدة
يف هذس القاعة ،وأود أن أ ين عليا لايانا هذا .وأ أؤيد متامانعلماوا ولك ،فقد حدد النلمة اليت نشبعر با
ايع بان يف هببذس القاعببة .واألمببر م ب و لنببا متام بان ،ذن ،س بواء اعتمببد هببذا املقببرر أم مل نعتمببدس ،وميكننببا أن
نواصل املناقشة يف مداولة جرائية مطولة جدان .فأي العام املاضي ،اعتمد املقرر ابلللة اإلجنليزية ،ومل وكن
ولك مشكلة آنذا  .لبدينا قاعبدة ال ب  24سباعة  -سبا ليسبت قاعبدة؛ ببل هبي برد ممارسبة ،ولبذلك ميكبن
أن نتجادل ألسابيت .ولكن السؤال املطروح هنا ابلنساة لنا ايعان هو ما ذا عنا سنتحمل مسبؤولية املابي
قدمان يف املؤمتر أم ال.
وعلينا ايعان أن نتلمل املوقف :سواء ارذ قراران سلايان اليوم أو مل نتوصل أصالن ىل قبرار ،فبعن
العواقب ستكون وخيمة ،وسيتعك علينا ايعان أن نتحملها .شكران لكم.
الرئيس :أشكر مم ل هولندا على بيانا ،وأعطي الكلمة ا ن ىل مم ل ورعيا.
السيييد اغاي يييكوغلو (ورعيببا) :شببكران السببيد ال برئيس .وابدئ ذ بببدء ،أود أن أووجببا ليببك و ىل
فريقببك ابلشببكر علببى مببا بببذلتموس مببن جهببود متواصببلة طبوال فب ة رقسببتك للمبؤمتر .والقاعببة يسببودها جببو مببن
التعاون والتأاهم املتاادلك وذلك بأال مهاروك يف قيادة مؤمتر نزع السالح بوصأك رئيسان لا .وأود أياان أن
أعرر اإلعران عن وقدير وفد بلد للعمل الشا الذ اضطلعت با لتقدا مشروع املقرر هذا ىل املؤمتر.
الس ببيد الب برئيس ،من ببذ وعم ببيم النس ببية األوىل م ببن مش ببروع املق ببرر ،ح ببدد موقأن ببا يف ا نت ببك م ببن
اجللساأ العامبة الرمسيبة ،وأ نباء مشباوراونا ال نائيبة .وأعبد علبى األجبزاء القويبة مبن مشبروع املقبرر واألجبزاء
الببيت حتتبباة ىل مزيببد مببن الدراسببة .وأعربببت بع ب الوفببود األخببرى عببذلك عببن ش بواغل وصببو مشببروع
املقرر .وحنن نعتقد أن اراذ جراء بشلن مشروع املقرر أمر ساب ألوانا؛ فمامون مشروع املقرر وصياغتا
الللوية ميكن حتسينهما د .التوصبل ىل نبل وبوافقي .ولبذلك ،نقب ح عبدم التسبرع يف ارباذ أ جبراء،
ومواصلة املناقشاأ بشلن مشروع املقرر .وشكران لكم.
الرئيس :أشكر مم ل ورعيا على بيانا وأعطي الكلمة ا ن ىل مم ل اهورية عور الشعاية الدميقراطية.
السيد جو يونغ  -وشول (اهورية عور الشعاية الدميقراطية) :أود أن أشبكر  ،السبيد البرئيس،
على عل اجلهود اليت بذلتها يف الصياغة الللوية ذا املقرر .ن وفبد بلبد ال يعتبزم الوقبو .حجبر ع برة يف
طري ب اعتمبباد أ مقببرر يتأ ب عليببا عببل املوجببودين يف هببذس القاعببة .ومببت ذلببك ،ال ميكببن لوفببد بلببد أن
يتجاهببل حقيقببة أن بعب الوفببود قببد أعربببت عببن شبواغلها وعببدم موافقتهببا بشببلن بعب العناصببر الرئيسبية
الواردة يف مشروع املقرر بصيلتا اعالية ،وأن هنا وسرعان يف اعتماد املقرر دون معاجلة ولك العناصر.
و ذا عنا حقان نريد لدورة انعقاد املؤمتر هذا العبام أن وتوصبل ىل أفابل نتيجبة ممكنبة ،فبعن املقبرر،
الببذ يعتمببد عليببا عملنببا املوضببوعي ،ينالببي أن يكببون خاليبان مببن أ غمببول أو مكببو أ م ببرية للجببدل،
و ال فسبتكون العواقببب سبلاية ،وسببيتعقد عملنبا .ومببا بال أمامنبا ببال إلجبراء مزيببد مبن املشبباوراأ للتللببب
علببى اخلالفبباأ والتوصببل ىل حببل ظببى بتلييببد ايببت أعابباء مبؤمتر نببزع السببالح .ولببذلك ،أوصببي إباتحببة
مزيد من الوقت للنظر يف دخال حتسيناأ ضافية على مشروع املقرر هذا وووضيحا.
شكران سيادة الرئيس.
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الييرئيس  :أشببكر مم ببل اهوريببة عببور الشببعاية الدميقراطيببة علببى بيانببا وأعطببي ا ن الكلمببة ىل
سأري الوال أ املتحدة األمريكية.
السيد نند (الوال أ املتحدة األمريكية) :شكران ،السيد الرئيس ،وأووجا ابلشبكر مبرة أخبرى ليبك
و ىل فريقك على عل اجلهود اليت بذلتموها يف حماولة الوصول بنا ىل وواف يف ا راء بشلن هذس املسللة.
ا ن ،وبعد أن عكأنا على هذا األمر لعدة أسابيت خلت ،فعن هذا النل ،أ مشروع املقرر
بصبيلتا اعاليببة ،هببو الببنل الببذ يعتببربس وفببد بلببد حبالن وسببطان معقببوالن .ولببو عببان لنببا جببدالن أن نواصببل
هبذس املناقشباأ ملبدة  16أسباوعان ضبافيان ،لوجبد الباع ممبن يف هبذس القاعبة سبااان مبا لعبدم املوافقبة علببى
النل .وأعتقد أنك ،السيد الرئيس ،عنت أع ر عبدالن ومراعباة و ببداعان فيمبا يتعلب مبحاولبة التوصبل ىل
حل وسط ،ولكن ووجد موعة جوهرية يف هبذس القاعبة ال مصبلحة با يف دفبت مبؤمتر نبزع السبالح ىل
األمام ،ولذلك ،السيد الرئيس ،أود أن أقول بكل بساطة ن وفود الالدان عان لديها وقت عا .لكبي
حتصببل علببى وعليماهتببا مببن عواصببمها .وقببد أجرينببا الك ببري مببن املناقشبباأ ،وحببان الوقببت ا ن للاببت يف
مشروع املقرر الذ ووصلت ليا السيد الرئيس.
شكران السيد الرئيس.

الرئيس  :أشكر سأري البوال أ املتحبدة األمريكيبة علبى بيانبا وأعطبي الكلمبة ا ن مبرة أخبرى
ىل مم ل االحتاد الروسي.
السيد دينيكو (االحتاد الروسي) (وكلم ابلروسية) :السيد الرئيس ،ذا عنت قد فهمبت األمبر علبى
حنببو صببحي  ،فعنببك لببن وُببدخل أ ولي برياأ أخببرى علببى مشببروع املقببرر .وابلتببايل ،نببود أن نرعببز علببى بع ب
املسائل املوضوعية ،وسيكون بياننا ،يف الة أمور ،ردان على أول ك الذين يدعوننا ىل رهار رادة سياسية.

أيها الزمالء ،ن ف ة الرقسة ال انية للدورة السنوية ملؤمتر نزع السالح ،وهي الرقسة الربيطانية،
ونتهببي هببذا األسبباوع .وقببد آن األوان لتقيببيم مببا أجنببز س .أوالن ،حلببب أن نالحب أن اجلهببود املشب عة الببيت
بببذلناها مل وببؤد ىل حبراب أ وقببدم اب بباس حتقيب ا ببد .األساسببي ،وهببو االوأببا بشببلن بببر مج العمببل
الذ ظى بق اول ايت األطبرا ..ومبن املؤسبف أن بمبالء الربيطبانيك مل يسبتجياوا للقبدر الكابري مبن
املشورة اليت قُدمت ومل يستأيدوا من مشروع بر مج العمل ابلصيلة اليت ووصلت ليها الرقسة السابقة.
وأوببذعر أن الوف ببد الروسببي م ببن ييببدان ف ببور ن ألول ببك الببذين حا ببذوا اوابباع س ببج ذ مس ببارين،
أ العمل ابلتواب يف مسارين م ابطبك ومتكباملك: ،با :ببر مج العمبل ومشبروع املقبرر بشبلن ا ي باأ
الأرعي ببة .وحن ببن عل ببى ق ببة لن الرؤس بباء الالحق ببك مل بؤمتر ن ببزع الس ببالح ،مب ببن ف ببيهم بم ببالؤ األمريكي ببون،
سيولون االعتاار الواجب لرب مج العمل وسياذلون جهودان جديدة يف هذا الصدد.

أيها الزمالء ،أود التشديد على أننا دأبنا منذ الادايبة علبى ووضبي هبذس النقطبة ولبيس ا ن فقبط
مت اق ان الرقسة الربيطانية من سايتها .وحلب أال يكون هنا ادعاء لن أحدان مل يكن يعلبم مبوقأنبا .وقبد
أوض السأري غاويلو .نأس النقاط الرئيسية أ ناء اجلزء الرفيت املستوى من مؤمتر نزع السالح.
وقد علّ الوفد الروسي مراران ووكراران وابستأاضة علبى الصبياغة الربيطانيبة ملشبروع املقبرر يف املبؤمتر
ويف االجتماعباأ ال نائيبة .وقبد اق حنبا أيابان وعبديالأ خطيبة مبن شبلسا أن وكأبل النظبر علبى حنبو شببامل
ومتوابن يف ايت بنود جدول األعمال .ولن أعرر ما قلتا .بل نين سلرعز باساطة على النقاط الرئيسية.

أوالن ،بلية عأالة وجود صلة مااشرة بك جدول أعمال مؤمتر نزع السالح ،الذ اعتمد بتواف
ا راء ،وب ببك عم ببل ا ي بباأ الأرعي ببة ،اق حن ببا أن يتمح ببور عم ببل ا ي بباأ الأرعي ببة ح ببول بن ب بود ج ببدول
األعمال ،على غرار ما حدع يف دورة عام  .2018وقد وقدمت عبدة وفبود أخبرى ،صبدفةن ،ابق احباأ
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مما لة .وبلية مواصلة العمل على حنبو متبوابن ،وابملناسباة هبذا ا بد .مبذعور يف ديااجبة مشبروع املقبرر،
طالانا إبنشاء هي ة فرعية مستقلة يف طار الانود من  5ىل  7من جدول األعمال ،وهبذا أمبر ال خيتلبف
عما حدع يف العام املاضي .بيد أن آراء مل وؤخذ يف االعتاار وال ح آراء الوفود األخرى.
و ني بان ،لقببد أخببذ يف االعتاببار الش بواغل املتعلقببة ابلعبببء املتزايببد علببى الوفببود وخببربة السببنواأ
السابقة .وقد قُدمت مق حاأ ،استنادان ىل سواب قائمة ،بدمج الانود األساسية ال ال ة يف جدول أعمال
مؤمتر نبزع السبالح يف طبار هي بة فرعيبة واحبدة .ومبن شبلن متابعبة هبذا االقب اح أن وتبي ونباول مسبللة نبزع
السالح النوو على حنو شامل ،ومن ايت جواناا ،ومت مراعاة موعبة العوامبل البيت وبؤ ر علبى االسبتقرار
االس اويجي واألمن العاملي .ونظران البد د آتعل ا يكبل البدويل لتحديبد األسبلحة ،فبعن ببدء حبوار متعبدد
األط برا .بشببلن نببزع السببالح النببوو  ،علببى النحببو الببذ دعببا ليببا األمببك العببام لامببم املتحببدة يف هببذس
القاعببة ،سببيكون ذا أ:يببة خاصببة .ونظبران خلصوصببية مبؤمتر نببزع السببالح وعاببويتا الببيت واببم ايببت اجلهبباأ
الأاعلة الرئيسبية ،فبعن هبذا املبؤمتر هبو املنتبدى األم بل ،ن مل يكبن يف الواقبت املنتبدى الوحيبد واألوحبد ،عبل
هببذس املسببللة امللحببة .ولكببن امل بؤمتر ولقببىٍ ،
لذن صببماء ،دعوونببا إلج براء مناقشببة موضببوعية ومهنيببة بشببلن
مسللة األمن الدويل األع ر عاحان .وعوضان عن ذلك ،فعن خرباء نزع السالح يف هذس القاعة قد اختباروا،
م لمببا فعلبوا قاببل عشبرين عامبان ،أال يناقشبوا سببوى باببعة جوانببب معزولببة لنببزع السببالح النببوو  ،بعيببدان عببن
السيا االس اويجي العام والتلرياأ التكتونية اليت حتدع يف ايت أحناء العامل.
و ل ان ،يف رل غيان أ قيود قانونية دولية ،دعو ىل وقف اهل التهديبد املتنبامي لتحويبل
الأااء اخلارجي ىل ساحة جديدة للمواجهة املسلحة .ومن اخلياراأ املتاحة من أجبل وأباد سبيناريو
سليب هو الادء فوران يف التأاول على مشروع املعاهدة الصينية  -الروسبية بشبلن منبت نشبر األسبلحة يف
الأااء اخلارجي ومنت التهديد ابستعمال القوة أو استعما ا ضد أجسام موجبودة يف الأاباء اخلبارجي.
وميكن ملؤمتر نزع السبالح ،ابلبدخول يف مأاوضباأ مبن هبذا القايبل ،ال عيبز علبى اجلوانبب الرئيسبية ملنبت
حدوع ساا وسل يف الأااء اخلارجي ،وهذا أمر لا صلة مااشرة لعمال املؤمتر عونا ا ي ة التأاوضية
الوحيدة يف ال نزع السالح ،ويف الوقت نأسا ،نب حدوع وداخل بينا وببك منتبد أ متيصصبة
أخببرى .بيببد أن ذلببك أيا بان مل ببدع .وقببد أعببد اسببتعداد للنظببر يف أ مق حبباأ بنبباءة بديلببة ملنببت
حدوع ساا وسل يف الأااء اخلارجي .ويسعين أن أخلل ىل القول نا ال يوجد ا ن ومل يوجد من
قاببل أ مق حبباأ مببن هببذا القايببل .ولكننببا ،مببت ذلببك ،نسببمت ع بريان عببن أ:يببة مببا ببدع يف الأابباء
اخلببارجي مببن حطببام فاببائي ،وطقببس فاببائي ،وونظببيم حرعببة املببرور يف الأابباء ،وغببري ذلببك مببن هببذس
املواضيت ،دون أن يكون ا أدىن صلة مبنت حدوع ساا وسل يف الأااء اخلارجي.
ورابعب بان ،أود اإلش ببارة ىل بيانن ببا يف اجل ببزء الرفي ببت املس ببتوى ،حي ببث رع ببز عل ببى مهم ببة مكافح ببة
األعمال اإلرهابية البيت وروكبب ابسبتيدام أسبلحة البدمار الشبامل ،وأشبر ىل أن وبيبر خارجيبة روسبيا،
سريغي الفرو ،.اق ح يف عام  2017وضت اوأاقيبة ملكافحبة اإلرهبان الكيميبائي والايولبوجي يف املبؤمتر.
وحنن نرى أن اوأاقية من هذا القايل ،ذا ما قُدم موجز خلطوطها العرياة ىل املؤمتر ،من شلسا أن وعزب
ىل حد عاري فعالية اجلهود الشاملة املاذولة بلية مكافحة ا فة اخلطرية املتم لبة يف أعمبال اإلرهبان البيت
وُروكببب لسببلحة الببدمار الشببامل .ومببت ذلببك ،فقببد وصببر .معظببم أعابباء امل بؤمتر وعببلن هببذس ا فببة غببري
موجببودة .ونتيجببة لببذلك ،مل يُشببر مشببروع املقببرر سببوى ىل باببت نتببائج جديببدة وهتديببداأ ،دون حتديببد
نوع العمل الذ يُنجز ابلتواب يف أماعن متيصصة وأع ر مالءمة.

وخامسان ،مسعنا الك ري مبن البدعواأ ألن يسبتلنف املبؤمتر أعمالبا املوضبوعية دون بطباء .ومبن
جانانببا ،فقببد أعببد أننببا نأاببل معاجلببة املسببائل املوضببوعية ،واعببر علببى عببدم غأببال املسببائل ا امببة
حقان ،وور أ مسائل جرائية لتجر معاجلتها على حدة ،ال سيما وأنا رغم الطلااأ اليت وقدمت ا
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وفود عديدة من أجل حتديد والية املنس اخلا بشلن أساليب عمل املؤمتر وعابويتا حتديبدان واضبحان،
فعن ذلك مل دع بعد  -أ أن مشروع املقرر مل يتامن أ ن من وعليقاونا.
وابلتايل ،ويف ضوء اع ال عدد من أعااء املبؤمتر ا خبرين يديبة علبى مشبروع املقبرر ،يقب ح
الوفببد الروسببي عببدم طببرح املقببرر العتمببادس .وحلببب عمببل املزيببد بشببلن مشببروع املقببرر لكببي ظببى بقاببول
اجلميت ،ومن مث يُعتمد بتواف ا راء .ومن الواض ا ن عدم وجود أ وواف يف ا راء.

ويف اخلتببام ،نؤعببد مببرة أخببرى علببى روح اع بوار اجلبباد بشببلن ايببت الانببود املدرجببة يف جببدول أعمببال
مؤمتر نزع السبالح ابلشبكل البذ وافقبت عليبا الوفبود .وحنبن نؤعبد بددان التزامنبا ابملشبارعة الانباءة مبت الرقسبة
الربيطانية والرؤساء الستة لدورة عام  2019وايت الوفود يف حماولة الست نا .املؤمتر أعمالا املوضوعية.
الرئيس :أشكر مم ل االحتاد الروسي على بيانا ،وأعطي الكلمة ا ن ىل مم ل فرنسا.

السيييد اواني (فرنسببا) (وكلببم ابلأرنسببية) :السببيد البرئيس ،أود ابدئ ذ بببدء أن أقببول نببك
اضببطلعت إبدارة أعمالنببا هببذا الشببهر بطريقببة م اليببة .وأود أيابان القببول نببك أجنببزأ ذلببك بشببأافية اتمببة
وعلببى حنببو جلببل اجلميببت ومبببا يتأب متامبان مببت النظببام الببداخلي ملبؤمتر نببزع السببالح .وعببذلك ،أردأ ال نبباء
عليك ،السيد الرئيس ،ملا أجنزأ من عمل وشعر عاصمة بلد باءس أياان ابالمتنان العمي .
وحن ببن ال نتأ ب ب متام ب بان م ببت ا راء ال ببيت أع ببرن عنه ببا بع ب ب الوف ببود بش ببلن دارو ببك ل ج ب براءاأ
القانونية .ونعتقد أياان أن املق ح املطروح ،بصيلتا املعدلة شأو ن ،ال يلري مامون مشروع املقبرر البوارد
يف الو يقة CD/WP.619/Rev.2؛ بل على العكس من ذلك ،فهذا املق ح ُ ِّس ُن مامون املقرر وأيخذ
يف االعتاببار عببل التعليقبباأ الببيت أدىل ببا ايببت الوفببود اعاضببرة هنببا يببوم الب ال ء .واعببل الببذ اق حتالببا،
السيد الرئيس ،ال يتسم اب لتقصري ،عما يقول الاع ؛ بل هو سايل عبادة املبؤمتر ىل العمبل املوضبوعي،
وهو ،يف رأينا ،أنسب السال للتوفي بك ا راء السياسية املتعارضة وللتللب على العقااأ اإلجرائية.
وحنن على اقتناع اتم بارورة املاي قدمان يف هذا املسار حتديدان ،ذ نا السايل الوحيد للعبودة
ىل الوفاء بوالية املؤمتر ،أال وهي التأاول .ويف اعقيقة ،فعن هذا االق اح يرسي األساس الوأاقاأ نزع
السالح يف املستقال .وعالوة على ذلك ،فعنين أالح  -وقد قلت هذا من قال  -أن املؤمتر قبد دأن
علببى العمببل ببذس الطريقببة عنببدما عببان يعمببل بشببكل طايعببي .واسببتنادان ببذا ،فببنحن ن اجببت .نعببم حنببن
ن اجت ،ذا مل نتوصل ىل اوأا بشبلن هبذا املقبرر اليبوم .و ذا مل نبنج يف اعتمباد هبذا املقبرر ،فسبيكون
ذلك بساب وجود مشكلة وتعل ابإلرادة السياسية ،وهذا أمر م ري للقل الاالغ يف وقبت حتتباة اجلهبود
املاذولببة لتنظببيم األسببلحة  -أع ببر مببن أ وقببت ماببى  -ىل بببث حيبباة جديببدة فيهببا ،يف رببل خلأيببة
اس اويجية متوورة لللايبة نبدرعها ايعبان .ولبذلك أود باسباطة أن أؤعبد بددان القلب العميب البذ يسباور
بلد ووفد بلد باء هذس اعالة.
السببيد البرئيس ،ن وفببد بلببد علببى اسببتعداد لالناببمام ىل ووافب ا راء بشببلن مشببروع املقببرر
الذ وطرحا .وشكران لك.
الرئيس :أشكر سأري فرنسا على بيانا .وأعطي الكلمة ا ن ىل سأري اهورية يران اإلسالمية.
السيييد بدهييان اني (اهوريببة يبران اإلسببالمية) :شببكران ،السببيد البرئيس .أود أن أعببرن عببن
وقببدير لكببل مببا اضببطلعت بببا مببن عمببل شببا أ نبباء األسببابيت األربعببة املاضببية ببد .عببداد مشببروع
بر مج العمل اخلا بدورة مؤمتر نزع السالح لعام  .2019وحنن نتأهم مدى صعوبة ذلك ،ال سيما يف
رل السيا السياسي الدويل اعايل.
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ويف هذا الصااح ،رفعبت ،السبيد البرئيس ،اجللسبة بسبرعة لدرجبة أنبين مل أجبد الأرصبة لتقبدا أطيبب
التمنياأ مت الاطاقاأ اليت وبعناها يف وقت ساب  ،مبناساة اقب ان فصبل الربيبت .ولتسبم يل ا ن ،ذن ،أن
أغتنم هذس الأرصة لكبي أمتبي لكبم ايعبان ربيعبان ملهمبان ،بل علينبا قريابان .فأبي غابون أسباوع واحبد مبن ا ن،
سيحتأل اإليرانيون ،ومعهم ماليك آخرين يف ايت أحناء العامل ،بعيد النبريوب ،البذ يوافب بدايبة فصبل الربيبت،
حامالن األمل يف مستقال أفال إلخواننا يف الاشرية ولكوعانا .وأوقدم ليكم ايعان ابلتهن ة مقدمان.
وحنن ،السيد الرئيس ،نقول ابلأارسية "سالی کبا نووسبت ،آب بارپ ديداسبت" ،وهبذا يعبين
أن الربيببت اجليببد ياشببر بعببام جيببد .وأعتقببد أنكببم وقولببون ابلللببة اإلنكليزيببة "الادايببة اجليببدة عببل النهايببة
جيدة" .ورمبا يكبون هبذا وراء قبول النباس ن شبهر نيسبان/أبريل وأ ر/مبايو :با الشبهران الرئيسبيان يف
العام .والاداية على حنو جيد وعين نصف النجاح ،ومن الابرور أن نكبون حبذرين لللايبة حبول عيأيبة
الادء .ولكي وكون لدينا بداية جيدة ،البد أن نعمل مت بذل العناية الواجاة والصرب واعذر .فالقراراأ
البيت وُتحبذ علببى عجبل حتبت ضببلط ُمهبل بمنيبة سائيببة ال مبربر با رمبببا وكبون با واعبباأ .وحنبن ،بطايعببة
اعال ،نراعي هذس ا ي ة بوصأها املنرب املتعدد األطبرا .الوحيبد إلجبراء مأاوضباأ بشبلن نبزع السبالح،
ومن األفال لنا ايعان أن حناف عليها هكذا.
وال يسببعنا حتمببل وبر وقلببيل دور هببذس ا ي ببة لتصببا ببرد دائببرة رل ب خالفبباأ وانقسبباماأ
سياسية ،ووشرع يف مناقشاأ ال متت بصلة لوالية املؤمتر ،ومتهد الطري لتحويبل املبؤمتر ىل مرعبز لتابادل
العداواأ واالختالفاأ السياسية .فذلك لن يؤد سوى ىل حدوع استقطان يف مناقشاونا ووقوي
وعددية األطرا .يف وقت حنتاة ليها أع ر من أ وقت ماى.
ومن هذا املنطل  ،سيد الرئيس ،فعننا نشدد على ضرورة ال عيز على املامون والعمل على
الوالية املرعزية للمؤمتر ،أال وهي نزع السالح النوو  ،وذلك عبن طريب معاجلبة بنبودس األساسبية األربعبة.
وحنببن نتأ ب مببت الزميببل مببن هولنببدا ومببت الببزمالء ا خ برين علببى أن جلسببة امل بؤمتر هببذس ابللببة األ:يببة يف
وشببكيل مسببتقال امل بؤمتر وورائأببا .ونببردد الش بواغل الببيت أ رهتببا الوفببود األخببرى ونطلببب ليببك ،السببيد
البرئيس ،مواصببلة وأاعلببك ومشببارعتك مببت الببدول األعابباء لصببياغة مشببروع بببر مج عمببل ظببى بقاببول
اجلميت .وحتقيقان ذس اللاية ،حنن حباجة ىل رادة سياسية من ايت األطرا..
أشكر  ،السيد الرئيس.
الرئيس :أشكر سأري اهورية يران اإلسالمية على بيانا وأعطي الكلمة ا ن ىل سأري الربابيل.
السيييد دن اغييوتر ويريييوا (الربابيببل) :شببكران ج بزيالن لببك ،السببيد ال برئيس .ولقببد طلاببت الكلمببة،
سيد الرئيس ،أوالن وقال عل شيء ،لنعرن عبن رأينبا لن أداء  ،بوصبأك رئيسبان بذس ا ي بة ،عبان اسبت نائيان.
وقد أحتت لنا ،السيد الرئيس ،متابعة منطقية للماادرة اليت طرحها سأري أوعرانيا أ ناء الأ ة الرقسية األوىل.
ومن وجهة نظر  ،عانت ولك حماولة جادة وفرأ لنا مشروع بر مج العمل ،وأاتحت الأرصة
أمام اجلميت إلبداء املرونة وإلرهار اإلرادة السياسية من أجل اعتماد هذا الرب مج؛ ومت ذلك ،ات أن
هببذا األمببر مسببتحيل .ومل يتشببكل وواف ب يف ا راء بشببلن ذلببك الببنل ضببمن اإلطببار الببزمين امليصببل
لببذلك .و أ أفاببل ماببادرة ميكببن األخببذ ببا هببي املاببي قببدمان مبشببروع املقببرر املق ب ح مببن أجببل نشبباء
ا ي اأ الأرعية ،للتلعد من أن اإلجناباأ اليت حتققت يف عام  - 2018أ الزخم الذ جنحنا يف بنائا
بأاببل مببا أجنببز س مببن وقببارير وم بداوالأ ومناقشبباأ  -واجلهببود الببيت بببذلناها علببى مببدار ولببك السببنة
لببن وببذهب سببدى .وعببان ع ببريون ،داخببل هببذس القاعببة وخارجهببا ،مبببن فببيهم األمببك العببام لامببم املتحببدة
ووبراء ،ممن حتد وا لينا أ ناء االجتماع الرفيت املستوى ،قبد أدرعبوا هبذس النتبائج ،واع فبوا يبودة األعمبال
اليت أجنز ها يف العام املاضي وطايعتها وأ:يتها ووجاهتها.
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وممببا يؤس ببف ل ببا أن ع ببدم وج ببود مرون ببة أو رادة سياس ببية أو فه ببم مش ب أل:ي ببة م بؤمتر ن ببزع الس ببالح،
رمبببا يببؤد ىل حرماننببا هببذا العببام مببن أ فرصبة ملواصببلة العمببل اجليببد الببذ بببدأ س .وأعتقببد أنببا ابلنسبباة ألول ببك
الذين يرغاون يف رؤية حراب وقدم بشلن الانود األساسية املدرجة على جدول األعمال ،م ل منبت حبدوع سباا
وسببل يف الأابباء اخلببارجي و ببرام معاهببدة لوقببف نتبباة املبواد االنشببطارية ،فببعن عببدم اربباذ قبرار لببن يببوفر ابلتلعيببد
ذلك املسار إلحراب التقدم املنشود ،وسي فراغان ضاران جدان  -فجوة  -يؤ ر على استمرارية مناقشاونا.
وحنن حباجة ىل هذا ألننا نشاهد ،يف الة أمور ،عمليباأ خبارة املبؤمتر بشبلن هبذس املسبائل.
فالقراراأ اليت اعتمدهتا اجلمعيبة العامبة ،بشبلن منبت حبدوع سباا وسبل يف الأاباء اخلبارجي ،وبشبلن
برام معاهدة لوقف نتباة املبواد االنشبطارية وبدعو ىل عبادة نتبائج هبذس العمليباأ لينبا مبن أجبل النظبر
فيها .ومعظمنا  -ن مل نكن ايعنا على ما أعتقد  -ندر أن هذس هي ا ي ة الوحيدة املنوط ا جراء
مأاوضبباأ ببذا الشببلن .و ذا عانببت عببذلك ،فأببي هببذس اعالببة أعتقببد أننببا حنتبباة ىل أن واقببى الأرصببة
متاحة أمامنا من أجل جراء مناقشة جادة ،عما حنتاة ىل جدول أعمال ذس املناقشة.
وابلنس بباة ألول ببك ال ببذين خيش ببون التس ببييس ،أعتق ببد أن ع ببدم وج ببود مق ببرر يت ببي العم ببل عل ببى
املسائل املوضوعية املدرجة علبى جبدول األعمبال مبن شبلنا يف الواقبت أن يزيبد التسبييس ،وال يقلبل منبا.
ومن وجهة نظر  ،فعن العالة الناجت للتسييس هو العمل على املامون وعلى مناقشاأ نزع السالح
واالست مار يف مناقشاأ نزع السالح على الصعيدين التقين والسياسي عليهما.
ويسبباور قلب ابلببغ باء ببر أ األحببداع .وحنببن ال نعتقببد أن لببدينا دورة عاملببة ل بقبباء علببى
استمرارية هذس املناقشة .ومثة فكرة مأادها أننا ذا مل نكبن يف وضبت يسبم لنبا ابعتمباد هبذا املقبرر أ نباء
ف ة رقستك ،فعننا رمبا ال نتمكن من فعل ذلك يف وقت الحب مبن هبذا العبام ،حيبث لبن يكبون لبدينا
وقت عا ..وابلتايل ما أن نعتمد املقرر ا ن و ال فلن نعتمدس أبدان.
وقببد حبباول وفببد بلببد بببداء أعببرب قببدر ممكببن مببن املرونببة مببن أجببل املاببي قببدمان يف اعتمبباد
املقببرر .وحن ببن ال نؤي ببد وق ببدم بع ب األعا بباء ابق اح بباأ معين ببة بش ببلن م ببا ذا ع ببان املنس ببقون احملتمل ببون
حمايدين أم ال .وأعتقد أن إبمكاننا الو و يف أن ايت أعااء هذس ا ي ة حمايدون وقبادرون علبى الوفباء
ل والية قد مينحها م هذا اجمللس ،ودائمبان علبى أسباس فبائ مبن الشبأافية واالنأتباح والتوافقيبة ،وهبو
األساس الذ نستند ليا يف أعمالنا  .ونعتقد أنك اواعت النظام الداخلي ،ووفيت ابملتطلااأ الارورية
عاف ببة .وبطايع ببة اع ببال ،ف ببعن وف ببد بل ببد عل ببى اس ببتعداد ،ح ب اللحظ ببة األخ ببرية ،ألن يا ببذل أ جه ببد
ضرور من أجل عطاء الدفعة األخرية ،ذا عانت هذس الدفعة األخرية دية.
وبطايعة اعال ،فعنين لست متلعدان يف هذس املرحلة مبا ذا عبان ابإلمكبان التللبب علبى بعب
املقاومة املستمرة الظاهرة عن طري عملياأ الصياغة أو عن طري ب دة ووضي جوانب معينة من هذا
املقبرر .و ذا عببان األمببر عبذلك ،فببعنين علببى اسبتعداد لاببذل جهببد ضبايف ،ولكنببين أعتقببد أنبا يتعببك علببى
األعابباء الببذين مببا بال بوا مل سببموا أمببرهم بشببلن هببذس املسببائل بعببد ،أن ياين بوا لنببا جببدوى هببذا اجلهببد
اإلضايف من عدم جدواس .وشكران لك.
الرئيس :أشكر سأري الربابيل على بيانا .وأعطي الكلمة ا ن ىل مم لة أس اليا.
السيدة نند (أس اليا) :شكران السيد الرئيس .ومرة أخرى ،أجد أنين أوأ مبت سبأري الربابيبل.
فعن عدم اعتماد املقبرر اليبوم مبن شبلنا أن يأسب اجملبال للمزيبد مبن الابرر والتسبييس .ونبود حقبان جنباب
العم ببل املوض ببوعي ه ببذا الع ببام .فق ببد اس ببتمتعنا ع ب بريان ابملناقش ببة ال ببيت أجري ببت الع ببام املاض ببي يف ا ي ت ببك
الأرعيتك ،وأنمل أن نعيد الكرة هذا العام .وعذلك ،فعننا نرى قيمة يف وسليط الاوء على ممارساونا يف
العمل .وننظر ليها على أسا فرصة جلميت أعااء مؤمتر نزع السالح.
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وعلينا أن نتذعر عيف يُنظر ىل هذس ا ي ة يف ا يكل العام لنزع السالح .و ذا مل نعتمد املقبرر
اليببوم ،بعببد أن أماببينا عببامك يف مناقشبباأ جيببدة ،فببعن ذلببك سببينعكس سببلاان علببى هببذس ا ي ببة .وحنببن
نعتقد ،أن ا ي ة وعمل بتواف ا راء ،ولكن ووجد طر ملتلأة للتوصل ىل وواف يف ا راء؛ ف مة جانب
يتعلب ابقتنببا الأرصببة وامببتال قبدر مببن الشببجاعة ،مث اختاببار أنأسببنا بطبرح سبؤال عمببا ذا عببان هببذا
املقرر مليف حقان لدرجة علنا نريد استاعاد احتمال االضطالع ابلعمل املوضوعي هذا العام .وابلنساة
ألس اليا ،فعن األمر ابلتلعيد ليس عذلك.
وق ببد اض ببطلعت لداء دور بطريق ببة ش ببأافة ومنأتح ببة لللاي ببة وبني ببة حس ببنة .وحن ببن نعتق ببد أنن ببا
مستعدون لالنامام ىل وواف يف ا راء ،ونود فعالن أن نرى املؤمتر اول اراذ جراء بشلن هذا املقبرر.
وشكران لك.
الرئيس :أشكر مم لة أس اليا على بياسا .وأعطي الكلمة ا ن ىل مم ل السويد.
السيد ماكارنلسكي (السويد) :أشكر جزيبل الشبكر ،السبيد البرئيس .وامسب يل عبذلك أن
أشبكر علبى مبا اضبطلعت ببا مبن عمبل ومببا بذلتبا مبن جهبود .وقبد اسبتُيدمت علمبة "م بايل" يف هببذا
الصدد .وأ أؤيد هذا الرأ ييدان اتمان .وقد طُرحت آراء أخرى ال أوأ معها .وعان القصد من بع
ا راء ،اليت أُعرن عنها ما وصر ان أو ولميحان ،هو لقاء رالل من الشك على جهود ونوا  .ووفد
بلد ال يتأ مت هذس ا راء .وقد أعربت بع الوفود عن خياة أملها لعدم دراة مق حاهتبا ابلكامبل
يف مشروع امل قرر الذ قدمتا .ومعظمنا ،رمبا علنا ،نتشاطر هذا الشعور .وولك هي طايعة ال اضي.
ومشببروع املقببرر الببذ اق حتببا ،بصببيلتا املعدلببة شببأو ن هببذا الصببااح ،لببيس سببوى حببل وسببط،
ينالببي ،ذا وببوفرأ رادة سياسببية ،أن يكببون مقاببوالن لببدى اجلميببت .ومببن املؤعببد أن وفببد بلببد مسببتعد
لالنامام ىل وواف ا راء بشلن اق احك .شكران السيد الرئيس.
الرئيس :أشكر مم ل السويد على بيانا وأعطي الكلمة ا ن ىل سأري اجلمهورية العربية السورية.
السيييد ييال (اجلمهوريببة العربيببة السببورية) (وكلببم ابلللببة العربيببة) :شببكران السببيد ال برئيس .يف
الواقت ،نين بعد أن استمعت ىل الايا أ اليت أُديل ا هذا اليوم ،ابدادأ لد الشكو بشلن وأسري
علمة التواف يف هذس القاعبة .طاعبان هبذا املصبطل لطاملبا عبان خالفيبان داخبل األمبم املتحبدة ،لكبن اليبوم
ياببدو وعببلن هنببا عبباملك ملت لأببك يف فهببم مصببطل التواف ب  .لكببن امس ب يل أن أبببدأ لن أعببرر وقببدير
الشيصي للجهود اليت بذلتها.
ن عودة مؤمتر نزع السالح لل عيبز علبى عملبا املابموأ مبن خبالل وابين ببر مج عمبل شبامل
ومتبوابن بباف علببى الواليبة التأاوضببية للمبؤمتر ،لطاملببا عبان موقأبان عببربأ عنبا اجلمهوريببة العربيببة السببورية
مراران ووكراران داخل هذس القاعة .وعلى الرغم من حتأظنا على ملسسة النهج الذ جلل املؤمتر ليا خالل
السنتك املاضيتك والقائم على التيلي عن السعي للتواف بشلن بر مج عمل للمؤمتر وورعيز قراراونا على
نشاء هي اأ فرعية وداولية الطابت وكرر العمل البذ يبتم االضبطالع ببا يف أمباعن أخبرى ،فقبد عانبت
سور جزءان من التواف الذ متّ اعتمادس ذا الشلن العام املاضي وما قالا ،لكن عما أوضحت يف بياأ
صااح اليوم حنن ندعم اجلانب املتعل إبنشاء ا ي اأ الأرعيبة ونؤيبد متكبك املبؤمتر مبن الابدء بذا العمبل
املاموأ يف أسرع ا جال.
لكننبا نعتقببد يف الوقببت نأسببا أن مسبللة وسببمية منسببقي ا ي بباأ الأرعيبة حتتبباة ىل مشبباوراأ ضببافية،
وعمبا هببو معببرو .فبعن املبؤمتر وعامببل أ نبباء دوروبا العببام املاضببي مببت هبذين املوضببوعك مبقببررين منأصببلك،
وينطا ب األمببر نأسببا علببى املقاربببة الببيت مت اوااعهببا يف الببنل املق ب ح بشببلن املسببائل اإلجرائيببة ،ال سببيما
ابلنساة للمق ح املتعل ابملقبرر اخلبا املعبين بتأعيبل أعمبال املبؤمتر وووسبيت العابوية ،وهبي واليبة حتتباة
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ىل املزيبد مبن التوضبيحاأ ،لكبن هبذس التوضبيحاأ وليبب عبن مشبروع املقبرر املقب ح مبن الرقسبة ،رغببم
مطالاببة العديببد مببن الببدول بببذلك .وحنببن نريببد أن نع بر .مببا الببذ سببتتعامل بببا هببذس الواليببة بوضببوح
وبشببكل مسببا  .لقببد عب ّبرب وفببد عببن هببذس الش بواغل أ نبباء املشبباوراأ وأ نبباء عافببة االجتماعبباأ الببيت
ُعقبدأ خبالل رقسبتكم ،ووعامبل بشبكل بنّباء مبت البنل املقب ح ،مبت اسبتمرار يف التلعيبد علبى مسبللة
وضببت مع ببايري لوالي ببة وصببالحياأ ونط ببا عم ببل املنس ب اخل ببا املع ببين ابملسببائل اإلجرائي ببة ،لك ببن ه ببذس
املق حبباأ مل يببتم األخببذ ببا ابلشببكل املطلببون يف الببنل املقب ح ملشببروع املقببرر .وعمببا سببا لنببا التلعيببد
ذا الشلن ،حنن ال نستطيت املوافقة ،السيد الرئيس ،على التسرع يف نشباء واليبة مأتوحبة بشبلن طرائب
عمل املؤمتر وعاويتا بليان الوضوح الكامل للجوانب اليت ستلطيها الوالية واملق حاأ البيت سبيقدمها
ِ
املنس  ،وال نتأ مت املواعيد الزمنية املصطنعة اليت ُوضعت ا.
ّ
ويؤسأنا أن النل املق ح بشكلا الراهن ال يساعد يف التللب على اخلالفاأ السياسية داخل
هببذس القاعببة عمببا قيببل مبقببدار مببا ي ببري مزيببدان مببن اخلالفبباأ عمببا اسببتمعنا بعببد رهببر اليببوم .وابعتقبباد ن
املقاربببة القائمببة علببى التقببدم مبشببروع مقببرر واحببد يشببمل املسببائل املتصببلة ابلعمببل املاببموأ علببى قببدم
املساواة مت مسائل جرائية خالفية هبي مقارببة غبري م مبرة وال حتظبى ابلتوافب داخبل هبذس القاعبة .وغبين
عبن القببول ن التقببدم مبشببروع مقببرر العتمببادس والتصببويت عليبا حلببب أن يناببين علببى ضببمان موافقببة عافببة
أعابباء املبؤمتر .ومببن الواضب أن الببنل املقب ح لببيس ضببجان مبببا يكأببي لطرحببا لالعتمبباد ،ألنببا ال يعببا
الشواغل اليت مسعنا صداها بعد رهر هذا اليوم.
شكران السيد الرئيس.
الرئيس :أشكر سأري اجلمهورية العربية السورية على بيانا ،وأعطي الكلمة ا ن ىل سأري بماابو .
السيد موشاتلاهنو (بماابو ) :أشكر  ،السيد الرئيس .ويسر أياان أن نرحب حباور املدير
العببام .ونببود أ ووفببد بلببد أن نناببم ىل ا خ برين الببذين وكلم بوا قالببي يف اإلع بران عببن الشببكر لببك،
السيد الرئيس ،على العمل الذ اضطلعت با يف صبياغة مشبروع املقبرر املعبرول علينبا .ونبود أيابان أن
سن ببك علببى األسببلون املهببين الببذ اواعت با أنببت ووفببد بلببد يف وس بيري أعمببال م بؤمتر نببزع السببالح منببذ
ووليك الرقسة .و نين أ ين عليك ،السيد الرئيس ،ملا بذلتبا مبن جهبود ورمبي ىل ميبت ا راء املتااينبة يف
اجمللس من أجل التوصل ىل مشروع مقرر ميكن أن يواف عليا املؤمتر.
السيد الرئيس ،يف حك عانت بماابو مل يف اعتماد بر مج عمبل للمبؤمتر ،نبرى أنبا قبد خبر
ع بريان ،فببعن املاببادرة اعاليببة ،الببيت حتبباول االسببتناد ىل العمببل الببذ أُجنببز داخببل ا ي بباأ الأرعيببة يف العببام
املاضي ،وظل أمران أساسيان يف سعينا الدؤون حنو اعد من اخلالفاأ اليت وقف عائقان يف طري التوصبل ىل
وواف ب يف ا راء .وحن ببن ن ببدر أن مش ببروع املقببرر اع ببايل ي ببري م ببن األم ببور مببا حلع ببل بع ب الوف ببود ال وش ببعر
ابالروياح .ورغم عل ذلك ،فبنحن مبا بلنبا أنمبل يف مكانيبة رطبي هبذس اخلالفباأ مببا يكأبل وكبريس الأب ة
املتاقية من العام للمناقشاأ املوضوعية .وسنظل مرنك بشلن املقرر النهائي يف ساية املطا..
وشكران لك
الرئيس  :أشكر مم ل بماابو على بيانا وأعطي الكلمة مرة أخرى ىل مم ل عواب.
السيد ديلدادن يان يز (عواب) (وكلبم ابإلسباانية) :أشبكر  ،السبيد البرئيس .وا ن ،أود أن
أعود ىل الايان الذ عنا قد أعدد س من أجل اجللسة الصااحية .وعان الايان يادأ ابلتعاري عن االمتنان
لك على جهود الرامية ىل اعتماد مقرر بتواف ا راء واإلشارة ىل وجهة نظر اليت مأادها أننا نق ن
من شيء ما ميكننا االستناد ليبا للتوصبل ىل اوأبا ذ ملبزى ،ولكبن ال ميكننبا أن نقابل موعبدان سائيبان
مصببطنعان يف رببل وجببود اختالفبباأ موضببوعية قائمببة .فاملسببائل الببيت ي ريهببا مشببروع املقببرر الببذ وطرحببا
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لالعتمبباد صببعاة جببدان لدرجببة ال ميكببن معهببا حلهببا عببن طريب جهببود الببيت واببذ ا حبسببن نيببة مببن أجببل
التوصل ىل وواف يف ا راء .ولقد دأن وفد عواب على أن يكون بناء ومر منذ الادايبة .وهباهي أسباايب
أطرحهببا حب وكببون مسببجلة .منببذ اليببوم األول ،اوسببمت ايببت مق حاونببا الببيت قببدمناها ليببك ابلوضببوح
والشأافية وقد وأالت ابستالمها.
وحنن من بك الوفود اليت وؤمن ميبا ن راسبيان مببؤمتر نبزع السبالح ووبدافت عنبا بقبوة ،وهبو املبؤمتر
الذ لا والية واضحة لللاية .فهو املنتدى الوحيد للتأاول بشبلن صبكو ملزمبة قبانو ن لنبزع السبالح.
ورغم ذلبك ،فقبد مابى عشبرون عامبان ،أو أع بر ،دون الوفباء ابلواليبة البيت أسبندهتا ليبا اجلمعيبة العامبة.
ولقببد دأبنببا علببى التلعيببد أن ا ي بباأ الأرعيببة ،الببيت أيببد ها يف العببام املاضببي ،ومببا بلنببا علببى اسببتعداد
لدعمها هذا العام ،ليست هي اعل األنسب ،يف رل اجلمود الواض يف املؤمتر ،ولكن مت ذلك ،ميكن
ا أن وسم لنا ابملاي قدمان .و ذا عنا بصدد وكرار ممارسة العبام املاضبي ،وهبذا مبا نق حبا ا ن ،فبعن
صببممت للتببداول ،ولببيس للتأبباول .وهببي ال وشببكل بببر مج عمببل معروضبان علببى
هببذس ا ي بباأ الأرعيببة ُ
مبؤمتر نببزع السببالح لكببي يعتمببدس .ولببدينا قبرار بشببلن اعتمبباد بببر مج العمببل مل يُتيببذ ورببل معلقبان ،ورمبببا
نأعببل الشببيء نأسببا وصببو مشببروع املقببرر هببذا ،األمببر الببذ ياعببد أع ببر عببن واليببة التأبباول بشببلن
صكو ملزمة قانو ن.
فلقد أبدينا  -وما بلنا ناد  -مرونة يف قاول نشاء هذس ا ي اأ الأرعية ،رغم الشكو اليت
حس ببنت الن ب بوا  ،ميك ببن أن وقربن ببا م ببن الوف بباء
أعربن ببا عنه ببا ،وذل ببك إلدراعن ببا أن ه ببذس املناقش بباأ ،ذا ُ
ابلتزاماونا .ولقد اناممنا ىل مبؤمتر نبزع السبالح ،وحنبن موجبودون فيبا ا ن ،بذس النبوا اعسبنة .وعبان
من املمكن ابوااع اعكمة الشديدة أن نكون قد قالنا الك بري مبن املق حباأ ،علبى سبايل امل بال ،وكبرار
نأبس الشبيء الببذ أجنببز س يف العبام املاضببي عنببدما أُنشب ت ا ي بباأ الأرعيبة ،حيببث سببا أُنشب ت بتوافب
ا راء آنببذا  .ال أننببا حرصببنا هببذا العببام ،وإبص برار علببى وعقيببد ذلببك املق ب ح وذلببك التواف ب يف ا راء.
ومل وكببن لببدى وفببد بلببد  ،وال ح ب لببدى الوفببود األخببرى الببيت أعربببت عببن شببكوعها ،رغاببة يف وعقيببد
مشروع املقرر هذا.
و ن عواب وؤيد ووسيت عاوية مؤمتر نزع السالح ييدان اتمان ،وسبتدعم بكبل عيبد العمبل مبن
أجل أن يكون املؤمتر أع ر فعالية .وحنن منأتحون باء جراء مناقشة نزيهبة وبنباءة بشبلن هبذس املسبائل؛
غري أننا لن نواف  ،عما ذعر منذ اليوم األول ،على استيدام هبذس املسبائل لالسبتمرار يف ضبأاء طبابت
سياسببي علببى امل بؤمتر .وقببد مت النظببر يف عببال االق احببك ال بواردين ا ن يف مشببروع املقببرر ولكببن مل يُعتمببد
أ منهما يف املاضي القريب ،والساب يف ذلك ال يعود ىل وفد بلد الذ مل يؤيبد:ا ،بقبدر مبا يعبود
ىل بع الوفود األخرى اليت شككت فيهما حين ذ ،واليوم وؤيد:ا بنوع من الر ء.
وحنن ال خنر أ اوأاقاأ مت التوصل ليها بتواف ا راء بلية منت دول أخرى من املشبارعة يف
مؤمتر نزع السالح .وحنن ال خنر النظبام البداخلي للمبؤمتر  -وأ أوأب متامبان مبت بمالئبي يف أن األفعبال
ي وب عليها عواقب .و ذا الساب يتعك علينا ايعان أن نأكر بصبورة ااعيبة يف ايبت اإلجبراءاأ البيت
دأبت موعة من الوفود على اراذها يف املؤمتر منبذ العبام املاضبي ،وعيبف أ برأ ولبك اإلجبراءاأ سبلاان
علببى ال قببة املتاادلببة املأ ب ل أن ووجببد بيننببا ابعتاببار مأاوضببك .ويف ضببوء هببذس اخللأيببة ،عنببا ومببا بلنببا
ماطرين ىل النظر يف أمر من الواض عدم وجود أ وواف يف ا راء بشلنا.
ويف حك عان مق حك قيد النظر ،فعن عدة وفود ،بعاها عان مؤيدان لا ييدان عامالن ،طلات
ليك ،على سايل امل ال ،أن وكأل حتديبد العمبل البذ سبيتعك علبى املنسبقك اخلاصبك االضبطالع ببا
بوضوح جلي مساقان  -أ وضت جدول بمين الجتماعباهتم الرمسيبة وغبري الرمسيبة .وبطايعبة اعبال ،اوسبم
موقأنا ابملرونة :فلم نطلب أبدان عقد جلسة واحدة وال جلسبتك وال بالع وال أرببت جلسباأ .ببل ورعنبا
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األمر لك .ولكن هذس املرونة قوبلت ابلصمت .وال نتذعر أن أحدان يف هذس القاعة اع ل علبى العمبل
مبا يكأل اضطالع هذس املؤسسة ،اليت يعنينا أمرها ،ابملهام املوعلة ليها ،على حنو ميكن ووقعا .غبري أن
هذا الشاغل باساطة أمر غري وارد.
وقد طُرحت أس لة عن ساب ضرورة وقدا املنسقة اخلاصة املعنية بتحسك أداء املؤمتر وووسيت
عاويتا وقريران أ ناء اجلزء ال اأ من الدورة السنوية  -أ  ،يف غابون بابعة أسبابيت  -ببدالن مبن وقدميبا
يف ساية الدورة ،األمر الذ سيكون منطقيان والذ يأعلا املنسقون ا خرون .ومل نسمت جواابن على هذا
السؤال أيابان .وعبذلك ،طلانبا حتديبد واليبة هبذس املنسبقة أو وعريأهبا علبى حنبو أع بر وضبوحان ،وعنبا علبى
اسببتعداد لسببماع أ مقب ح بليببة حتقيب ولببك اللايببة .ومل يعب ل أحببد علببى ذلببك؛ ومببت ذلببك ،مل ُحتببدد
أ والية .بل ن املنسقة اخلاصة لديها شيك على بيال وستيدما حي ما وعندما ورى ذلك مناساان.
وأقببول لكببم بكببل وضببوح ننببا ن مل نتيببذ قبراران بشببلن ا ي بباأ الأرعيببة هببذا العببام ،فلببن يكببون
ذلك بساانا وال بساب الوفود اليت أشارأ ،على حنبو معقبول ،ىل خطبورة األفكبار اجلديبدة البيت حباول
الاع دراجها يف مشبروع املقبرر هبذا .ببل العكبس هبو الصبحي  ،حيبث ننبا علبى اسبتعداد ألن نُكبرر
ممارسة العام املاضي  -أ نشاء ا ي اأ الأرعية األربت املعنيبة ابلقابا اجلوهريبة  -ومبقبدور أن نتسبم
ابملرونة وأن نواف على العمل مت املنسقك اخلاصك بشلن املسائل اجلديدة ،رغم أن ذلك يظبل احنرافبان،
مل نسمت أ ووضي مقاول وصوصا ،عن املمارسة اليت اوأقنا عليها يف العام املاضي.
ودعبو نتوجبا ايعبان ،حنبن البراغاك حقبان يف العمببل علبى املسبائل املوضبوعية البيت يتناو با مبؤمتر
نزع السبالح ،حنبو اعتمباد مقبرر مما بل ملقبرر العبام املاضبي ،ولكبن دون أن يتوقبف ذلبك علبى مق حباأ
جديدة وغاماة وماهمة ا نطا وآ ر فورية غري واضحة .ودعبو ننتظبر ون يبث حيبال مبا وق حونبا.
ولنسببلل أنأسببنا ،ذا عنببا نريببد حق بان العمببل بشببلن املسببائل املوضببوعية ،ن مل يكببن منطقي بان أن نأكببر يف
الطريقة اليت اواعناها إلجناب العمل املوضوعي يف العام املاضي  -وهبي طريقبة حظيبت بتوافب يف ا راء
 مث ننتقل ىل النظر يف مسبللة املنسبقك وجبدول األعمبال ،مث بعبد ذلبك ننظبر لنبرى مبا ذا عبان هنبامربر إلجراء مناقشة موضوعية بشلن أ جراءاأ أم ال.
وحقيقة األمر ،أننا ذعر يف اجللسباأ السبابقة أننبا ال وعب ل علبى املشبارعة يف االجتماعباأ
املتعلقببة ابملسببائل اإلجرائيببة ،حيببث ن عببواب وؤيببد ووسببيت عاببوية املبؤمتر وميكنهببا أيابان أن وببدعم دخببال
حتسيناأ على أساليب عملا ،شريطة اح ام النظام الداخلي للمؤمتر ،وعدم استيداما ،عما شهد يف
اجتمباع ولببو آخببر ،للتعبد علببى مقاصببد مي با األمببم املتحببدة وماادئبا ،أو اسببتعمال املبؤمتر أداة الربباذ
قراراأ هدفها الوحيد هو التدخل يف الشؤون الداخلية للدول واالنتقا من مادأ املسباواة يف السبيادة.
وحنن لسنا ممن ينهاون واقأك مث يلادرون مؤمتر نزع السالح عندما يتكلم أحد الذين خيتلأون معنا يف
الرأ ؛ بل على العكس من ذلك ،حنن نستمت بعناية شديدة.
وأعتق ببد ذن أن بن بباء ال ق ببة يس ببتوجب أن نتس ببم ابلش ببأافية التام ببة وأال نتيط ببى ،وأقو ببا م ببرة
أخببرى ،أال نتيطببى اخلطببوط اعمبراء الببيت عببان واضببحان منببذ الادايببة أن علينببا وضببعها .ولببدينا رغاببة اتمببة
للعم ببل م لم ببا فعلن ببا يف الع ببام املاض ببي ،ولكنن ببا ل ببن نقا ببل ال ب ويج ،عل ببى األق ببل يف م بؤمتر ن ببزع الس ببالح،
ملاادراأ من شلسا أن وكون مب ابة انتها ملي ا األمم املتحدة .وأشكر شكران جزيالن.
الرئيس :أشكر مم ل عواب على بيانا وأعطي الكلمة ىل سأرية املكسيك.

السيدة للوريس ليي ا (املكسبيك) (وكلمبت ابإلسباانية) :شبكران جبزيالن ،السبيد البرئيس .وابدئ
ذ بدء ،أود أن أعرن عن وقدير وفد بلد ملا دأبت على االضطالع با من عمل علبى رأس مبؤمتر نبزع
السببالح ،وملببا أبديتببا مببن اهتمببام ابلسببعي ىل حتقيب ووافب يف ا راء ،وللطريقببة الشببأافة الببيت أدرأ ببا عببل
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هببذس املناقشبباأ .ويعببرن وفببد عببن خببالل امتنانببا ،لببيس ملببا أبديتببا مببن انأتبباح علببى اجلميببت و شبرا
فحسب ،بل أياان الع ا ك يميت الشواغل أ ناء سعيك حنو التوصل ىل اوأا بك ايت األعااء.

ببم

وابلتلعيد ،وأعتقد أن اجلميت يعلمون ذلك ،فبعن وفبد بلبد لديبا شبواغل ألسباان غبري ولبك
األساان اليت دأبنا على مساعها طوال املناقشة اليت جبرأ عصبر اليبوم؛ فلقبد عبان اعتقباد دومبان  -ويف
هذا نتأ مت الوفد الكويب  -أن والية هذا املؤمتر منبا هبي التأباول بشبلن صبكو ملزمبة قبانو ن .وهبذا
هببو ا ببد .الرئيسببي الببذ حلببب أن نسببعى لتحقيقببا .ولقببد دأبنببا ايع بان علببى السببعي حنببو طببرح أفكببار
ماتكرة بليبة الوصبول ىل ولبك اللايبة ،ولكننبا مل نبنج  .ومبت ذلبك ،فاملكسبيك وبدر أيابان ،أننبا ببدون
سلو سايل اعوار ،وبدون بناء وواف يف ا راء ،لبن نبتمكن مبن الوصبول ىل اللايبة البيت نريبد ايعبان أن
نصببل ليهببا ،يف رببل هببذس اعالببة الدوليببة املعقببدة يف املقببام األول .وأود باسبباطة أن أسببجل هنببا أن وفببد
بلد  ،ورغم ما لديا من حتأظاأ ،مستعد لالنامام ىل وواف يف ا راء بلية اعتماد هبذا املقبرر ،ألننبا
قد أبدينا دائمان املرونة الالبمة للتوصل ىل وواف يف ا راء.
ونببرى أيا بان أن وعيببك املنس ببقك  -ال سببيما أول ببك املعني ببك بتحديببد الكيأي ببة الببيت ميك ببن ببا
حتسك أساليب العمل ومبسللة ووسيت العاوية  -جزء هام من هذا املقرر .وملاذا عنا نقول دائمان ن مثة
مشببكلة أساسببية يف م بؤمتر نببزع السببالح ،أال وهببي املشببكلة الببيت وعطلنببا عببن املاببي قببدمان حنببو التأبباول
بشببلن صببكو ملزمببة قببانو ؟ ويُعببزى جببزء مببن السبباب يف ذلببك ،ىل الديناميببة الببيت يتسببم ببا عملنببا،
واإلجراءاأ اليت نعمل يف رلها .فهنا فراط يف اوااع أسلون اإلدارة اجلزئية ابلتدخل يف وأاصيل عمل
اجلميببت ،وال ميكننببا املاببي قببدمان يف رببل هببذس الديناميببة ،ويف اعقيقببة فببعن ببرد ونبباول هببذا املقببرر ببذس
املسائل ،يعترب ابلنساة لنا ،خطوة ىل األمام.
ونود أن نؤعد أن جراء مشاوراأ مت الدول األعااء جزءٌ مما ذُعبر .وحنبن نبدر أنبا لبن ُ برب
أ وقدم دون التوصل ىل وواف يف ا راء ،ولكننا نعتقبد أن هبذس بدايبة جيبدة .ويف هبذا الصبدد ،ورغبم
أن املكسببيك وعتببرب أن مببن األ:يببة مبكببان الشببروع يف العمببل اعقيقببي مل بؤمتر نببزع السببالح والتوقببف عببن
التظاهر ابلعمل الذ يلح بنا ايعبان الك بري مبن الابرر ،أود باسباطة التلعيبد بددان علبى أننبا نبرى أن
مشروع املقرر البذ ُوضبت اليبوم بصبياغتك البيت قبدمتها يف غايبة األ:يبة ،حيبث نبا بدد أساسبان مبا ذا
عنا سنواصل االخنراط يف اعوار أم ال ،وما ذا عنا سنواصل العمل بلية التوصل ىل االوأاقاأ املنشودة
اليت متكننا من التأاول بشلن صكو ملزمة قانو ن أم ننا باساطة سنستمر يف مناقشاأ م ل ولك اليت
جرأ يف األسابيت املاضية ،ما مل وكن ُمسيسة بدرجة أعرب .وما يريدس وفد بلد هو جراء حوار بشلن
املسائل املوضوعية .ونعتقد أن املسبائل اإلجرائيبة ينالبي با أن ا ن يف املروابة ال انيبة ،و بذا السباب
عنا على استعداد لتلييد مشروع املقرر الذ قدمتا .وشكران جزيالن لك ،السيد الرئيس.
الرئيس :أشكر سأرية املكسيك على بياسا .وأعطي الكلمة ا ن ىل سأري اهورية عور .
السيييد ج جييان  -كييو (اهوريببة عببور ) :أشببكر  ،السببيد ال برئيس .وابدئ ذ بببدء ،فببل
عبذلك أود أن أضببم صببو ىل ا خبرين يف ووجيبا الشببكر ليببك و ىل فريقببك علبى مببا اضببطلعتم بببا مببن
عمببل شببا بليببة حبراب وقببدم يف مسببعا اجلمبباعي  -إلحيبباء هببذس ا ي ببة واحملافظببة علببى الببزخم الاطببيء
الذ بنيناس بش األنأس على مدى العامك املاضيك أو أع ر .وأود أن أ ين عليك إلداروك املمتابة يف
رقسة هذس اجملموعة بطريقة وتسم ابلتوابن والشأافية واملرونة واملهنية العالية.

وعلى حنو ما أوض وفد بلد يف جلسة يوم الب ال ء ،فعننبا نؤيبد مشبروع املقبرر البذ قدمتبا
بصيلتا املعدلة شأو ن ،وحنن علبى اسبتعداد لالنابمام ىل ووافب ا راء بليبة املسباعدة يف عأالبة أن حتبرب
هببذس ا ي ببة وقببدمان .ومببت ذلببك ،فعنببد مسبباع الايببا أ الصببادرة عببن ملتلببف الوفببود  -رغببم وأهمببي التببام
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ألحوا م ومواقأهم وفهمهم ملشروع املقرر  -ال يسعين ال أن أقول نا ألمبر حمباط وم بري للقلب ىل حبد
مببا أن نببرى جهببود اجلماعيببة الببيت بببذلناها علببى مببدى األسببابيت األربعببة أو ال مانيببة املاضببية ،يف رببل
بدى .وأود أن أ ن ببب اس ببتيدام علم ببة
رقس ببتك والرقس ببة األوعراني ببة ،وه ببي عل ببى م ببا يا ببدو و ببذهب ُس ب ن
"الأشببل" ،ولكببن رغببم عببل هببذس اجلهببود ا ائلببة الببيت بببذلتها ،السببيد ال برئيس ،وبببذ ا الك ببريون منببا ،حنببن
الوفود ،بلية التوصل ىل اوأا  -فعننا الدول األعااء وحنن نقب ن مبن حتقيب ووافب يف ا راء  -علبى
ما يادو أننا عنا مرة أخرى على وشك الأشل ،األمر املييب لآلمال ليس ألنأسنا فحسب ،ببل أيابان
للمجتمت الدويل علا ،الذ يتوقت منا أن ننجز شي ان يسريان على األقل.
و نين أشعر وياة أمل ىل حد ما ،ليس بساب خأاقنا يف التوصل ىل ووافب يف ا راء ووضبت
خطببة عملنببا هببذا العببام؛ بببل نببين ىل حببد مببا أشببعر إبحابباط أعببرب بسبباب عببدم اسببتطاعيت وصببور ماهيببة
اخلطوة التالية يف حال فشلنا يف اعتماد مشروع املقرر هذا يف حدس األدىن بلية املاي قدمان يف أعمالنبا.
و ذا مل نأعببل ذلببك ،أشببعر أننببا سببندور يف حلقببة مأرغببة ال سايببة ببا وال ميكننببا  -رمبببا ايع بان  -اخلببروة
منهببا .ورمبببا ال وتعل ب املسببللة ابلوقببت الببذ أهببدر س فحسببب ،ب بل أيا بان ابألم بوال الببيت سببددها دافعببو
الارائب لدينا .ولكن ،مرة أخرى ،رمبا ال يكون التشاؤم جواابن حكيمان  -وحنن ما بلنا حناول أن ناذل
قصببارى جهببد للتمسببك ابلتأبباؤل مببن أجببل مسببتقالنا اجلمبباعي .ووفببد بلببد مسببتعد ولديببا الرغاببة يف
العمبل معببك ومببت الببزمالء والوفببود واألصببدقاء ا خبرين بليبة بنبباء مسببتقالنا اجلمبباعي وونشببيط ا ي ببة الببيت
ننتمي ليها ايعان .شكران السيد الرئيس.
الرئيس  :أشكر سأري اهورية عور على بيانا وأعطي الكلمة ا ن ىل سأري الياابن.
السيد اكاميزانا (الياابن) :أووجا ابلشبكر ليبك ،السبيد البرئيس ،علبى مبا اضبطلعت ببا مبن
عمل شا و ىل فري عملك ملا بذلوس من جهد؛ وأعتقد أنك قد ابشرأ العمل بشأافية واواعت سجبان
شامالن لللاية.

بتمعت ىل املناقش بباأ ال ببيت دارأ يف ه ببذس القاع ببة ،ابداد دراع ببي ل:ي ببة حتس ببك
وبع ببد أن اس ب ُ
األد اء وب دة الأعالية يف مؤمتر نزع السالح .وعذلك ،فعنين أوساءل عن عيأية حتقي ذلبك ا بد .دون
أن يكون لبدينا هي باأ فرعيبة .وهبذا مبا يتعبك علبى رؤسباء املبؤمتر أن يأكبروا فيبا ،وينالبي جلميبت البدول
األطرا .التأكري يف الكيأية اليت وكأل أداء العمل على حنو فعال يف املؤمتر .ودون اإلشارة ىل ا ي اأ
الأرعيببة أو الأري ب العامببل املعببين إبحلبباد سببال للماببي قببدمان ،فقببد شببهدأ جلسبباونا العامببة الك ببري مببن
املناقشباأ البيت اوسببمت ابلتأاعليبة العاليبة يف املاضببي ،بشبلن اهوريبة عببور الشبعاية الدميقراطيبة وبشببلن
القذائف وبشلن العديد من املسائل األخرى ،مبا يف ذلك بر مج العمل .و دوأ األمل حقان ،ذن ،يف
أن واببت عببل رقسببة مببن الرقسبباأ املقالببة خطببة واضببحة لعملهببا أ نبباء ف ب ة رقسببتها الببيت متتببد ألربعببة
أسابيت ،حبيث وتمكن الدول األعااء من التحاري للمسائل املوضوعية ومناقشتها .وأعتقد أن هذا هو
السببايل الوحيببد الببذ ميكببن أن خيلصببنا مببن هببذا املببلب  .ولكببن مببرة أخببرى ،أود أن أشببري ىل أننببا ن
مل نتمكن من االوأا على استكمال ما أجنز س من عمل يف العام املاضي ابلانباء عليبا مث وعميقبا ،فعننبا
بذلك ال نكون قد أحرب أ وقدم .وميكننا العمل على أساس القيمة املاافة ،ولكن ذا واصبلنا اواباع
ذلك املسار ،فلن نتمكن ،عندئذ ،من حتقي وواف يف ا راء ولن نتمكن من املاي قدمان.
ويف اخلتام ،أدعو الرقساأ املقالة للمؤمتر ىل أن يكون عملها متسمان ابلشأافية وميكن ووقعبا
ابلقدر الكايف إلجناب العمل ابجتهاد يف املؤمتر .وأشكر  ،السيد الرئيس.
الرئيس :أشكر سأري الياابن على بيانا .وأعطي الكلمة مرة أخرى ىل سأري اهورية فنزويال الاوليأارية.
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الس يييد ل ييال ن (اهوري ببة فنببزويال الاوليأاريببة) (وكلببم ابإلس بباانية) :أشببكر  ،السببيد ال برئيس .ن
بع الايا أ اليت أُديل با هنبا قبد دفعتنبا ىل مزيبد مبن التأكبري وجعلتنبا خنلبل ىل اسبتنتاة قباطت مأبادس
أن مشببروع املقببرر الببذ ُعببرل علينببا مل يتالببور بعببد .ولقببد اسببتمعنا بعنايببة شببديدة ،علببى سببايل امل ببال ،ىل
الايببان املطببول الببذ أدىل بببا وفببد االحت باد الروسببي بشببلن موعببة مببن املسببائل املوضببوعية املتعلقببة ابلببدور
السياسي والألسأي والدبلوماسي ملؤمتر نزع السالح واملسائل اليت يعمل املبؤمتر علبى معاجلتهبا .وألن الايبان
عان شامالن لللاية ،مل يكن بوسعنا على ما يادو ال أن نقر لنا يطرح نقاطان هامة وستح النظر فيها.
مث اسبتمعنا ابهتمببام ابلببغ ىل الايبان الببذ أدىل بببا وفبد عببواب ،الببذ أشبار فيببا ىل بعب املسببائل
اإلجرائية  -وأهن الوفد الكويب ألنا استعرل القواعد واألنظمة فيما خيل عددان من املسائل اليت نُظر فيها
هنا ،وألنا راعى مسائل موضوعية وتعل مبشروع املقرر .واتبعنا أياان ابهتمام عاري الايانك اللذين أدىل ما
وفبدان سببورية و يبران ،و ببذا السبباب ،وبعببد هببذس الايببا أ األربعببة ،لببيس لببدينا سببوى باببت وعليقبباأ مببوجزة.
ونادأ ابلقول ،على حنبو واضب وحاسبم ،ننبا ال نبرى هنبا أ بلبد لديبا شبكو بشبلن نبوا السبيد البرئيس.
وعلببى األقببل ،فببعن الوفببد الأنزويلببي لببيس لديببا أ شببكو  .بببل علببى العكببس ،فلقببد أدرعنببا مببرة ولببو أخببرى
املوضوعية والشأافية اللتك اوسمت ما وصرفاوا أ ناء حماوالوا الستيعان ا راء اليت أعربت عنها الوفود.
ويف اعالة اخلاصة بأنزويال ،عقد اجتماعك مت الرئيس ،واستمت لينا ابح ام شديد .وقبد أ بر
معا ،على حنو حمدد جدان ،بعب الشبواغل البيت أخبرب أنبا سيابعها يف االعتابار وسيناقشبها مبت ا خبرين.
وال يسبباور أدىن شببك يف أن ال برئيس أجببرى ولببك املناقشبباأ وخلببل ىل االسببتنتاة الببذ عببان عليببا أن
يتوصل ليا ،ألنا يف حك من الواض أن الرئيس يعمل يف طار من االستقاللية ،فعنا حلب عليا أو عليها
يف املقام األول استطالع آراء ايت حماوريا وأخذها يف اعساان .وبعد عبل مبا قلتبا ،أود التلعيبد بددان أن
وفببد بلببد يببرى أن الو يقببة ،الببيت وتاببمن مشببروع املقببرر ،هببي نقطببة بدايببة جيببدة بليببة الوصببول ىل اوأببا ،
والتوصبل ىل ووافب يف ا راء .وقببد قلنببا م ببل ذلببك يف االجتماعباأ السببابقة .وعنببا نأاببل النظببر يف بببر مج
العمل والادء يف املأاوضاأ دومنا بطاء ،رغم أنا عان مبقدور أن نؤيد نشاء ا ي اأ الأرعيبة علبى أسباس
أسا أداة أو ميكن أن وكون أداة لتحقي ا د .النهائي ،وهو أن يسبتلنف املبؤمتر أعمالبا املوضبوعية ولبيس
أ شبيء آخببر .وقببدمنا أيابان  -مق حبان مل يُقاببل لاسببف  -لن وُنشببل هي ببة فرعيببة لكببي ونظببر يف املسببائل
الناش ة والتكنولوجياأ اجلديدة :أو بعاارة أخرى ،أن يوجد لدينا مخس هي اأ فرعية ،وليس أربت هي اأ.
وذعب ببر أن وعيب ببك منس ب ب خب ببا مل يكب ببن أنسب ببب وسب ببيلة بليب ببة حتسب ببك أداء امل ب بؤمتر وفعاليتب ببا
وال لكسببر اجلمببود ،حيببث ن هببذا التعيببك مببن شببلنا أن ي ببري شببكوعان ،وفببو عببل ذلببك علببا ألن بع ب
الوفببود قالببت هنببا وبصبراحة ن املراجعببة املق حببة لأعاليببة املبؤمتر وعاببويتا ببا أهببدا .سياسببية .وحببذر
ولك الوفود من أن فشل ماادراأ مما لة قبد ببك ،يف الواقبت ،أن أ مراجعبة ألسباليب العمبل ال ميكنهبا
أن وابمن وضببت سايبة للجمببود القبائم يف غيببان اإلرادة السياسبية الالبمببة .فمبا هببي الأائبدة مببن اعتمبباد
اس اويجية ،ات عدم فعاليتها من قال ،مرة أخرى؟
والوالي ببة املس ببندة ىل م ببا يس ببمى املنس ب اخل ببا املع ببين بتحس ببك أداء امل بؤمتر وفعاليت ببا ودراس ببة
مسللة عاويتا ،عما ذعرأ وفود أخرى ،ما بالت غاماة وعرضة لسوء التأسري .وحرصبان منبا ،يف هبذا
الصببدد ،علببى وقببدا مقب ح مببن شببلنا أن يسبباعد علببى التوصببل ىل اوأببا  ،فقببد عببرر الوفببد الأنزويلببي
مق حاأ وقدمت ا وفود أخرى بشلن عدة مساراأ عمبل ممكنبة .وال أريبد أن أعبرر هنبا مبا قلنباس يف
عبدة مناسببااأ ،مبببا يف ذلببك مببا ذعببر س للبرئيس :وحتديببدان عببن ضببرورة وقسببيم مشببروع املقببرر ىل جبزأين،
أحد:ا يتعل اب ي اأ الأرعية اخلمس ،ومنها هي ة وُعي ابملسائل الناش ة والتكنولوجياأ اجلديدة وهي ة
أخ ببرى وُع ببي بتعي ببك املنسب ب اخل ببا املع ببين بدراس ببة س ببال حتس ببك أداء املب بؤمتر وفعاليت ببا ومس ببللة ووس ببيت
عاويتا .وميكن أياان وقسيما ىل مقرر يُنش ا ي اأ الأرعية اخلمس ،مبا يف ذلك واحدة وُعي مبسائل
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التكنولوجيا املستجدة ،وأخرى وُعي بتعيك منس خا لتحسك األداء والأعالية والعاوية ،و ل ة وُعي
بتحديد هوية األشيا الذين سيعملون بوصأهم منسقك للهي اأ الأرعية أو املنس اخلا .
ومل وُقدم هذس املق حاأ سوى للرل وحيد هو املساعدة يف حلاد مسار يتي لنا الوصول ىل
وواف يف ا راء ،وعان مبقدور الالدان اليت لبديها شبكو بشبلن أ جانبب مبن جوانبب هبذس املق حباأ
أن وعببرب عببن ولببك الشببكو  .وعمببا ياببك مشببروع املقببرر املطببروح أمامنببا ا ن ،مل ُ ببدد مسببار مببن هببذا
القايل ،ومببا أن مشبروع املقبرر ال يشبتمل علبى املق حباأ البيت قبدمها وفبد بلبد وقبدمتها وفبود أخبرى،
فعننا ،م لنا م ل بع الوفود األخرى ،ال ميكننا االنامام ىل وواف يف ا راء.
و ببدو األم ببل يف أن ي ببتمكن م ببن يتول ببون الرقس بباأ املقال ببة م ببن ممارس ببة س ببلطاهتم مبش ببروعية
وبشكل عامل ووفقان للماادئ األساسية للقانون الدويل ،وأال ووجد حمباوالأ لتيريبب الرقسبة وعملهبا،
على غرار ما حدع يف املاضي .ولنلمل يف أن يتمكن من سيتولون الرقساأ القادمبة مبن ويسبري جبراء
مزيد من املناقشباأ بشبلن املسبائل املطروحبة .وأقبول ،مبرة أخبرى ،ن فنبزويال لبديها الرغابة السياسبية يف
مسباعدة مبؤمتر نبزع السبالح علبى االضبطالع ابلبدور املنباط ببا بوصبأا املنتبدى الوحيبد للتأباول بشببلن
مسائل نزع السالح .وشكران جزيالن لك ،السيد الرئيس.
الرئيس  :أشكر سأري فنزويال على بيانا وأعطي الكلمة ا ن ىل مم ل جنون أفريقيا.
السيد حممد (جنون أفريقيا) :شكران لك ،السيد الرئيس .ونود أن نعرن عن وقبدير للمبدير
العب ببام .وأود أيا ب بان أن أعب ببرب عب ببن خب ببالل وقب ببدير للطريقب ببة الب ببيت دأبب ببت علب ببى اوااعهب ببا يف االضب ببطالع
بمت ابملهنيببة والشببأافية واجلديببة يف عملببك ،ومببن أجببل ذلببك ،نببود أن ن ببين عليببك
مبسببؤلياوك .فقببد اوسب ال
ونشيد بطريقتك.
وامس يل أن أبدأ ابلقبول ن اعتمباد مقبرر ال ميكبن معادلتبا ابعتمباد ببر مج عمبل .وقبد سبا
أن ّبك وفد بلد أننا نؤيد عل اجلهود املاذولة بلية عبادة مبؤمتر نبزع السبالح ىل العمبل ومتهيبد الطريب
حنو جراء املأوضاأ .وأود أن أؤعد ددان وبكل قوة أن املسؤولية الرئيسية لكل دورة مبن دوراأ املبؤمتر
هببي اعتمبباد بببر مج للعمببل بليببة الشببروع يف العمببل املوضببوعي .ولكببن علينببا ايع بان أن ناببد قببدران مببن
التحلي ابملرونة .وحنن نرى أن الطلااأ ،اليت وقدمت ا وفود ع رية أُعطيت با الكلمبة سبابقان ،ملنحهبا
مزيدان من الوقت بلية دراسة مشبروع املقبرر با مبا يربرهبا .ومثبة أسب لة ع برية جبدان مبا بالبت ببال جباابأ،
ال سبيما فيمبا خيبل نطبا ببال عمبل وواليبة املنسب اخلببا املعبين بتحسبك أداء املبؤمتر وب دة فعاليتببا.
وعذلك فعن العديد من الوفود قد أ رأ ،وما بالت ح يومنا هذا و ري ،مسائل أخرى وتعل ابملامون
يرون أن من شلسا أن حتسن املقرر.
وسا لوفد بلد أن أ ر هذس املسللة من حيث فعالية أداء املؤمتر ،وحنن حباجبة ىل جباابأ
من أجل اراذ قرار مبدروس .وحنبن أيابان ،عمبا قبال بميلنبا مم بل عبواب ،مب ددون جبدان يف أن نوقبت شبيكان
على بيال .ولذلك ،نؤيد بقوة طلب اتحة مزيبد مبن الوقبت بليبة السبماح ابإلجاببة علبى األسب لة البيت
مل نطرحها حنن فقط بل طرحتها وفود ع رية أخرى.
ووجهة نظر جنون أفريقيا بشلن ا ي اأ الأرعية معروفة جيدان ،ولكن عما ذعرأ آنأان ،علينبا
ايع بان أن ناببد قببدران معين بان مببن املرونببة .وانطالق بان مببن روح التواف ب والرغاببة يف الوصببول ىل حببل وسببط،
السبيد البرئيس ،ذا عبان علينبا أن نبدافت عبن طلبب اتحبة مزيبد مبن الوقبت بليبة مناقشبة مشبروع املقببرر،
فلرمبا يكون هذا أمران يتعك علينا النظر فيا يدية .وشكران لك.
الرئيس :أشكر مم ل جنون أفريقيا على بيانا وأعطي الكلمة ا ن ىل سأري ساانيا.
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السيييد ا ايييب ني ي انيا ( سبباانيا) (وكلببم ابإلسبباانية) :شببكران لببك ،السببيد ال برئيس .وبطايعببة
اعببال ،فببعن وفببد بلببد يناببم ىل الوفببود الببيت ووجهببت ليببك ابلشببكر والتهن ببة علببى اجلهببود الببيت بببذلتها
على مدار األسابيت القليلة املاضية بلية الوصول برب مج العمل ىل خامتة جحة .ونرحب أياان حباور
مدير العام بيننا عصر هذا اليوم .واعقيقة ،السيد الرئيس ،هي أن عمل مؤمتر نزع السالح ،ولسبنواأ
خلت ،عان البد لا أن يُدار علبى البدوام مبرونبة وبصبورة بنباءة مبت رادة سياسبية ،وأعتقبد أن هبذا األمبر
الببذ بببك أيببدينا عاجببل وملب ّ بصببأة خاصببة ،ألننببا ايعبان نببدر اعالببة األمنيببة امل ببرية للقلب  ،والتببووراأ
املعروفببة جيببدان الببيت وببؤ ر علببى االسببتقرار االس ب اويجي ،وامل بؤمتر االستعراضببي لاط برا .يف معاهببدة عببدم
انتشار األسلحة النووية الذ سينعقد يف الأ ة املقالة ،والنداءاأ العاجلة الصادرة عن مؤمتر من أجل
اربباذ ج براءاأ .والقائمببة طويلببة جببدان ،ومببن فلببة القببول ن املناقشبباأ التقنيببة هببي مببن صببميم نطببا
واليتنا ،اليت هي بطايعة اعال ،التأاول بشلن معاهداأ ملزمة قانو ن.
واملعرول علينا اليوم هو و يقبة يُقب ح فيهبا باسباطة أن جنبر مناقشباأ وقنيبة بشبلن عبدد مبن
املس ببائل املدرج ببة يف ج ببدول األعم ببال التقلي ببد ملب بؤمتر ن ببزع الس ببالح .وم ببن ب ببك ه ببذس املس ببائل ،مس ببللة
التكنولوجياأ الناش ة والتهديداأ اجلديدة ،اليت مبح الصدفة ،حتتاة ىل أن ينظر فيها منس خا
ولببيس هي ببة فرعيببة .وعلببى عببل حببال ،س بواء وببوىل النظببر يف هببذس املسببللة هي ببة فرعيببة أو منس ب خببا ،
ال ينال ببي ل ح ببال م ببن األحب بوال أن ي ببدفعنا ذل ببك ىل االعب ب ال عل ببى أ:ي ببة خط ببة العم ببل املق ح ببة.
ورمبا عان آخرون يرغاون يف أن ونظر هي ة فرعية يف هذس املسللة .وأعتقبد أن علينبا ايعبان أن نبدر أننبا
لببن يعجانببا دائمبان عببل اجلوانببب يف ايببت األمببور ،وا ن نصببل ىل املسببللة اعساسببة الببيت وعببد مب ابببة حمببور
االهتمام اليوم :أال وهي حتديدان ،وعيك منس يتوىل دراسبة أسباليب العمبل .فواليبة هبذا املنسب وتابمن
أياان النظر يف ووسيت املؤمتر ودراسة سال وعزيز فعالية املؤمتر.
وأ هنببا أوسبباءل عببن الوفببد الببذ ميكنببا أن يع ب ل علببى حتليب ٍبل أُجببر بنيب ٍبة حسببنة وشببأافية
وموض ببوعية بش ببلن أفا ببل الس ببال ملناقش ببة وعزي ببز عأ بباءة مب بؤمتر ن ببزع الس ببالح .وأعتق ببد أن املناقش ببة ال ببيت
سببيجريها املنسب اخلببا سببتتي للوفببود عافببة ،علهببم ايعبان ،الأرصببة عببي يعرببوا عببن وجهبباأ النظببر الببيت
يرون أسا األنسب.
ولذلك ،أرى من وجهة نظر أننا ال حلب أن ننحاب أو نتحيز ضد هذا النوع من املناقشباأ
وأن هببذس املناقشبباأ حلببب أن ُ ببرى ابلشببأافية واملوضببوعية الالبمتببك .وابلتببايل ،سببيكون مبقببدور مببن
املؤمتر وريأة ينجزها يف هذس الدورة .و ال ،فعنين أوساءل عما سيكون مبقدور حتقيقا ،وما هي الابدائل
ذا مل وشببهد عمليببة اعتمبباد بببر مج العمببل وقببدمان .ورمبببا يببتمكن أصببحان الرقسبباأ املقالببة مببن حتقي ب
ذلببك .ولكنببين أعتقببد أن الطايعببة امللحببة لتعهببد بتحم ببل مسببؤولية جنبباب مهمتنببا يف امل بؤمتر ينالببي ببا
ابلتلعيببد أن وسببم للمق ب ح الببذ وقببدمت بببا ،السببيد ال برئيس ،ابملاببي قببدمان .وهببذا هببو األمببر الببذ
يراتح وفد بلد لرؤيتا يتحق  .وشكران جزيالن لك ،السيد الرئيس.
الرئيس  :أشكر سأري ساانيا على بيانا .وأرى سأري عوادور يريد أخذ الكلمة ،فليتأال.
السيد نيزكويردن مينيو ( عوادور) (وكلم ابإلساانية) :شكران لك ،السيد الرئيس .وابدئ ذ
بببدء ،أرحببب حباببور املببدير العببام .ويف هببذس املرحلببة مببن املناقشببة ،ويف رببل الظببرو .الراهنببة ،لببد بيببان
مقتاب جدان وحمدد لللاية .ويعتقد وفد بلد أن هذس الو يقبة املعروضبة أمامنبا وعكبس قبدران هبائالن مبن
اجلهببود الببيت ببُبذلت مببن أجببل التوفيب بببك ملتلببف ا راء املعببرن عنهببا يف اجللسبباأ الببيت ورأسببتها ،السببيد
البرئيس .ولببذلك ،يببرى وفببد بلببد  ،أن مشببروع املقببرر أداة هامببة مببن أجببل عببودة مبؤمتر نببزع السببالح ىل
العم ببل .وم ببت ذل ببك ،م ببن الواض ب أن اإلرادة السياس ببية العتم ببادس غائا ببة .وق ببد وردأ اإلش ببارة يف ع ببدة
مناسااأ ىل اعاجة املاسة وامللحة ألن ينج هذا املؤمتر ،الذ هو املنتدى الوحيد إلجراء مأاوضباأ
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بشببلن نببزع السببالح ،يف حبراب وقببدم ملمببوس يف عملببا املوضببوعي .ولببذلك ،وقببت علببى عاوقنببا مسببؤولية
اراذ ودابري من شلسا أن عل من املمكن املاي قدمان يف العمل و حلاد سايل لليروة من حالة الشلل
اليت أصابت املؤمتر لأ ة طويلة جدا.
السببيد ال برئيس ،حنببن نعتقببد أن املناقشبباأ الببيت أُجريببت يف أ نبباء ف ب ة رقسببتك قببد وجهببت يف
اال اس الصحي  ،ولذا سن ك مرة أخرى على الطريقبة الرائعبة البيت اواعتهبا يف دارة هبذس املناقشباأ والبيت
اوسمت ابملهنية الأائقة والشأافية .وأشكر شكران جزيالن.
الرئيس :أشكر سأري عوادور على بيانا.
أيه ببا الس ببيداأ والس ببادة ،ال أر أ طلا بباأ أخ ببرى ألخ ببذ الكلم ببة ،ل ببذا امسحب بوا يل أن أذع ببر
ما سيحدع بعد ذلك .على مبدار األسبابيت األربعبة املاضبية ،عملبت علبى حنبو مك بف يف حماولبة لتحقيب
أفاببل وبوابن ممكببن فيمببا بببك ملتلببف املصبباا املم لببة يف هببذس القاعببة .وقببد عنببت واضببحان  -وعببذلك عانببت
وفببود ع ببرية واضببحة  -بشببلن عببون فب ة الرقسببة ال انيببة هببي الوقببت املناسببب القتنببا الأرصببة وحتقيب هببذا
األمر ،وبشلن رغاتنا يف حماولة حلاد سايل يكلة عملنا هذا العام حبلول ساية ف ة رقسة اململكة املتحدة.
وقد قلت يف األساوع املاضي نين أعتزم اراذ جراء هذا األساوع على أساس املشروع املتوابن
الببذ أعببدد س ،والببذ  ،عمببا أقببول ،أعتقببد أيابان أنببا مي ببل أحببد السببال املمكنببة  -ورمبببا السببايل الوحيببد
املمكن  -يكلة عملنا هذا العام .ويف يوم ال ال ء ،طلات من الوفود أن حتصل على وعليماهتا النهائية
للات يف املسللة اليوم .وبناء على بع التعديالأ اليت اق حها بع املتكلمك يف القاعة يوم ال ال ء،
عممت أمس ولك التعديالأ الشأهية ،على سايل اجملاملة للوفود بليبة وسبهيل حبوار اليبوم ،ويؤسبأين
أن بع الوفود قابلت هذس اجملاملة بلري الروح اليت قُصدأ ا.
ويف ه ببذا الص ببااح ،ق ببدمت مش ببروع املق ببرر ُمتالا ب البمنان يف الو يق ببة  ،CD/WP.619/rev.2بص ببيلتا
املعدلببة شببأهيان ،وقلببت ن مقببرر يتعلب مبببا ذا عنببا نرغببب بشببكل ابباعي يف االسببتأادة مببن عببام 2019
ُ
بت بعنايبة ىل املناقشبة البيت
بلية الاناء على العمبل البذ أُجنبز يف العبام املابي ووعميقبا أم ال .ولقبد أنص ُ
دارأ عصر اليوم ،وحبسايب أ يوجد على األقل ساعة وفود ال ميكنهم االنامام ىل وواف ا راء بشلن
علي أن أقال حقيقة أن اإلجابة هي ال.
مشروع املقرر هذا ،ولذا يتعك ّ
أيه ببا ال ببزمالء امل ببوقرون ،ن ببين أش ببعر إبحا بباط وخيا ببة أم ببل م ببن أج ببل م بؤمتر ن ببزع الس ببالح ألنن ببا
مل نتمكن من االوأا بصورة ااعية علبى مواصبلة املناقشباأ املوضبوعية يف ا ي باأ الأرعيبة هبذا العبام.
فقببد أضببعنا الببزخم الببذ بنينبباس يف العببام املاضببي .و ىل الوفببود الببذين عببانوا علببى اسببتعداد لالناببمام ىل
وواف ب ا راء ،أووجببا لببيكم ابالعتببذار ألن جهببودعم ذهاببت سببدى .ولكببين أووجببا لببيكم ابلشببكر علببى
مببا أبببديتموس مببن مرونببة واسببتعداد لقاببول حلببول وسببط بليببة حتقيب اخلببري األعببرب مببن أجببل الصبباا العببام
إبرساء األساس السليم إلجراء مأاوضاأ مقالة يف هذس ا ي ة.
وأود ا ن أن أعطي الكلمة ىل أميننا العام ،السيد مولر.
السيد مولر (األمك العام ملؤمتر نزع السالح) :شكران لك ،السيد الرئيس.

يؤسأين شديد األسف أن مشروع املقرر مل يكن ابإلمكان اعتمادس اليوم .و نا ،بطايعة اعال،
حقكببم السببياد وقبرارعم السببياد  ،ولكنببين أخشببى أنببا سببيؤد ىل مزيببد مببن وقببوي ال قببة الببيت لببدى
العامل يف قدرة مؤمتر نزع السالح على االضطالع ابملهمة اليت أُنش خصيصان من أجلها.
ويف العام املاضي ،عان عمل ا ي اأ الأرعية يف الوقت املناسب وعان موضوعيان .وقد أدى عم
املناقشاأ اليت أُجريت يف ا ي اأ الأرعية ىل التلعيد على أ:ية شحذ املعار .االست نائية يف هذا املنتدى
20

GE.19-22365

CD/PV.1496

املتعدد األطرا .والاناء عليها بلية جراء مزيد من املناقشاأ بشلن املسائل ذاأ األ:يبة الوجوديبة ابلنسباة
للببدول األعابباء يف هببذا امل بؤمتر .وعببان نشبباء ا ي بباأ الأرعيببة بشببلن الانببود األساسببية األربعببة املدرجببة يف
جدول األعمال املبؤمتر ،فابالن عبن وعيبك املنسبقك اخلاصبك ،عمبالن مبن شبلنا أن يتبي للمبؤمتر فرصبان قيمبة
مببن أجببل مواصببلة العمببل املوضببوعي الببذ بببدأ يف العببام املاضببي والنظببر يف بباالأ مواضببيعية أخببرى ،م ببل
املسائل الناش ة والتكنولوجياأ اجلديدة ،وحتسك األداء ووعزيز الأعالية يف املؤمتر ،وووسيت العاوية.
واملسببائل الناشب ة والتكنولوجيبباأ اجلديببدة حتببدع ببورة يف حياونببا؛ وعببدم مناقشببة ريهببا علبى
جدول أعمال املؤمتر هو بصراحة مأارقة اترخيية وال خيدم الاشرية على حنو جيد .وقد أُجريت ،على مر
السنك ،مناقشاأ بشلن حتسك أداء املؤمتر ووعزيز فعاليتا .وعذلك ،فعن وعيك منس خا لو عان قد
مت لشب ّكل شببارة حلابيببة لببدعم املناقشببة وواببادل ا راء بشببلن املسببائل الببيت وببؤ ر علببى سببري العمببل اليببومي
ملؤمتر هذا .ومن فلة القول ن مسللة ووسيت عاوية املؤمتر ينالي ،عحد أدىن ،مناقشبتها .واسبتعرال
عاوية املؤمتر على ف اأ منتظمة بت من النظام الداخلي للمؤمتر.
ومت ذلك ،وبعد عل ما قيل ،يظل املؤمتر أداة حتت وصبر .البدول األعاباء فيبا ،وسبتيدمها
ل طريقببة وراهببا مناسبباة .ويف حببك وؤسببأين ،عمببا قلببت ،النتيجببة الببيت ووصببلتم ليهببا اليببوم ،فببعنين أؤعببد
لكم ،بصأيت األمك العام للمؤمتر ،على استمرار دعمي الشيصي ودعم األمانة العامة لعملكم ا ام.
ونقطببة أخببرية ،أود أن أغتببنم هببذس الأرصببة عببي أبللكببم أنببين ،بنبباء علببى طلابباأ ولقيتهببا مببن اجملتمببت
املدأ ومنكم عذلك ،أعتزم ونظيم الدورة الرابعة للمنتبدى املشب غبري الرمسبي ببك مبؤمتر نبزع السبالح واجملتمبت
املببدأ يف وقببت الحب مببن هببذا العببام .وسببو .أوواصببل معكببم يف األسببابيت القليلببة القادمببة عببن طريب األمانببة
العامببة وستصببل لببيكم مببين بعب االق احباأ وصببو الشببكل واحملتببوى واخلبرباء امليتصببك بليببة جعببل هببذا
اعدع فرصة للحوار والتأاعل مبا مبكن أن ي ر عملنا وعملكم على حنو مأيبد .وأوطلبت ىل ولقبي وعليقباوكم
واق احاوكم ،ح نتمكن من اإلعداد والتحاري للحدع الذ أنمل أن يكون مأيدان واستشرافيان.
وأشكرعم شكران جزيالن.
الرئيس :أشكر األمك العام على بيانا وابلتلعيد على دعما املستمر لعمل مؤمتر نزع السالح.

الزمالء األعزاء ،ستعقد اجللسة العامة املقالة يوم ال ال ء املواف  19آذار/مارس  ،2019برقسة
الببوال أ املتحببدة األمريكيببة ،وأعطببي الكلمببة ا ن ىل سببأري الببوال أ املتحببدة األمريكيببة .وأدعببوعم ىل
أخذ الكلمة ،السيد السأري.
السيد نند (الوال أ املتحدة األمريكية) :أشكر  ،السيد الرئيس .أوالن ،أود أن أ ين عليبك،
السيد الرئيس ،وأشيد بوفد بلد على اجلهود الدؤوبة اليت بذلتموها بلية التوصل ىل اوأا بشلن مقرر
يدفت مؤمتر نزع السالح ىل املاي قدمان .ومن املؤسف أن ذلك مل يكن مقب ّدران .ولكبن ب لكبم ،أنبت
وفريقك ،أن وأيروا بكل األعمال اليت أجنزمتوها.
وفيما يتعل برقسة الوال أ املتحدة للمؤمتر ،فبعنين أعتبزم ،أ وفريقبي ،أن نتشباور مبت البدول
األعابباء الرئيسببية ببد .معرفببة مببا ذا عانببت هنببا مكانيببة لتحديببد عناصببر ميكببن أن وشببكل أساس بان
لرب مج العمل أم ال .وأ أعلم أن هذا ا د .لن يكون سهل املنال ،ولكن التزامي هو أن أحاول.
وس ببيكون اع ببدع األول يف ف ب ة رقس ببة ال بوال أ املتح ببدة للم بؤمتر ،ه ببو خط ببان يلقي ببا أم ببام املب بؤمتر،
مساعد وبير خارجية الوال أ املتحدة لشؤون حتديد األسلحة والتحقب واالمت بال ،البدعتور يلبم د .س .ببوبلييت،
وذلك يوم ال ال ء املواف  19آذار/مارس ،يف متام الساعة العاشرة صبااحان .وقابل ذلبك اخلطبان مااشبرة ،سبلوجز
للمؤمتر بر مج اجللساأ واألنشطة األخرى واجلدول الزمين للأ ة املتاقية من رقسة الوال أ املتحدة للمؤمتر.
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ومرة أخرى أشكر  ،السيد الرئيس ،على جهود وجهود أعااء وفبد بلبد مبن أجبل حماولبة
عادة املؤمتر ىل العمل.
الرئيس  :أشكر سأري الوال أ املتحدة األمريكية على بيانا وعلماوا الرقيقة والوفبد املرافب لبا،
وأؤعد لا ولوفد بلدس دعمنا الكامل وهو يتوىل مهام رئيس مؤمتر نزع السالح.
أيها املندوبون املوقرون ،و ذا خنتتم أعمالنا ذا اليوم ،بل وأعمال ف ة رقسة اململكبة املتحبدة
للمؤمتر .وقد عان من دواعي الشر .ابلنساة للمملكة املتحدة أن وتويل رقسة هبذس ا ي بة ،ويف اللالبب
من دواعي السرور أياان .وامسحوا يل أن أشكرعم ايعان على ما قدمتموس من دعم أ ناء األسابيت األربعة
األخبرية .وأود أيابان أن أسببجل خببالل شببكر ىل بمالئبي يف األمانببة العامببة ،و ىل مببورأي املبؤمتر و ىل
م اينا الشأويك املمتابين على دعمهم ال ابت لعملنا.
وقال أن أختتم بياأ ،أعطي الكلمة ملم لة أس اليا.
السيدة نند (أس اليا)  :السيد الرئيس ،رغم النتيجة امليياة بشدة لآلمال ،فعنكم وستحقون،
أنت وفريقك ،جولة من التصأي .
الرئيس :أشكر مم لة أس اليا على ابدرهتا الكرمية.
حاراأ السيداأ والسادة ،أعلن ا ن رفت اجللسة.

ورُفعت اجللسة الساعة .17/05
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