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[2017ديلول/سبتمرب  22]  

 ة لألمم املتحدةتقرير مؤمتر نزع السالح إىل اجلمعية العام  
 احملتوايت

 الصفحة  

 4   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ مقدمة - دولا  
 4   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ تنظيم دعمال املؤمتر - اثنياا  

 4   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 2017ةورة املؤمتر لعاه  - دلر   
 5   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ املشاركون يف دعمال املؤمتر - ابء   
 5   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ حضور ومشاركة الدول غري األعضاء يف املؤمتر - جيم   
 6   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 2017عاه جدول دعمال وبرانمج عمل ةورة  - ةال   
 9   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ توسيع عضوية املؤمتر -  اء   
 10   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ استعراض جدول دعمال املؤمتر - واو   
 10   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ دةاء املؤمتر ألعماله بطريقة حمسنة وفعالة - ئاي   
 10   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ الرسائل الوارةة م. املنظمات غري احلكومية - حاء   

 10   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 2017األعمال املوضوعية للمؤمتر دثناء ةورته لعاه  - اثلثاا  
 15   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ وقر سباق التسلح النووي ونزع السالح النووي - دلر   
 16   ذذذذذ منع نشوب حرب نووية، وم. ضم. ذلك مجيع املسائل ذات الصلة - ابء   
 18   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي - جيم   
مأأأأ. اختأأأأاذ ترتيبأأأأات ةوليأأأأة فعالأأأأة لتأأأأفمس الأأأأدول غأأأأري احلأأأأائزة ل سأأأألحة النوويأأأأة  - ةال   

 19   ذذذذذذذذذذذذذذذذذ استعمال األسلحة النووية دو التهديد ابستعماهلا ضد ا
األنأأأواع ادديأأأدة مأأأ. دسأأألحة التأأأدمري الشأأأامل واملنظومأأأات ادديأأأدة مأأأ.  أأأ    -  اء   

 19   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ األسلحة؛ األسلحة ا شعاعية
 20   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ برانمج شامل لنزع السالح - واو   
 20   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ الشفافية يف جمال التسلح - ئاي   
يف اجملأأأالت األ أأأرى الأأأو تتنأأأاول وقأأأر سأأأباق التسأأألح ونأأأزع السأأأأالح  النظأأأر - حاء   

 21   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ والتدابري األ رى ذات الصلة
حبأأو واعتمأأاة التقريأأر السأأنوي ودي تقريأأر ق أأر يلأأزه تقدلأأه    ادمعيأأة العامأأة  - طاء   

 21   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ل مم املتحدة
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 مقدمة - أولا  
لسبعس للجمعية العامة ل مم املتحدة تقرير  السنوي يقده مؤمتر نزع السالح    الدورة الثانية وا - 1

 ابلواثئق واحملاضر ذات الصلةذ ، مشفوعاا 2017ع. دعمال ةورته لعاه 

 تنظيم أعمال املؤمتر - اثنياا  
 2017دورة املؤمتر لعام  - ألف 

 15ومأأ. قذار/مأأار ،  31كأأانون الثاي/ينأأاير      23انعقأأد املأأؤمتر  أأالل الفأأدات املمتأأدة مأأ.  - 2
ذ وعقأد املأؤمتر  أالل 2017ديلول/سأبتمرب  15متوئ/يوليه     31حزيران/يونيه، وم.  30داير/مايو    

جلسة عامة رمسية، عرضت فيها الدول األعضاء وك لك الأدول غأري األعضأاء املأدعوة     32 فدة    ال
 على املؤمترذاملشاركة يف املناقشات قراء ا وتوصياهتا بشفن شىت املسائل املعروضة 

 جلسات عامة غري رمسيةذست وعقد املؤمتر ديضاا  - 3
مأأأ. النظأأأاه الأأأدا لي، تأأأو  ألثلأأأو الأأأدول األعضأأأاء التاليأأأة ر سأأأة املأأأؤمتر تباعأأأاا   9للمأأأاةة  ووفقأأأاا  - 4

 ذ وجنوب دفريقيا، و سبانيا ،وسلوفاكيا ،السنغالو  الحتاة الروسي،رومانيا، و 
السأأيد  ، تأأال2017كأأانون الثاي/ينأأاير   24يف  2017ةورة عأأاه مأأ.  ويف ادلسأأة العامأأة األو  - 5

مايكأأأل مأأأولر، األمأأأس العأأأاه ملأأأؤمتر نأأأزع السأأأالح واملمثأأأل الشدصأأأي ل مأأأس العأأأاه ل مأأأم املتحأأأدة، رسأأأالة 
ابلنيابة ع. األمأس العأاه دنطونيأو غأوترييد دكأد فيهأا األمأس العأاه فيمأا دكأد علأى دن العأان يتطلأع    دن 

عقالنيأأة وةبلوماسأأية لتعزيأأز األمأأ. مأأ.  أأالل العمأأل السأألمي، ومأأ. دجأأل  ؤمتر نأأزع السأأالح حلأأولا يقأأده مأأ
 جياة األةوات الالئمة لبناء الثقة والطمفنينة والستقرار الدويلذ وشجع مؤمتر نزع السالح على العمل جبد 

سأأاا األكاةليأأة، وتعهأأد مأ. دجأأل  جيأأاة تسأأوايت والسأتفاةة القصأأوى مأأ. شأأركائه يف اجملتمأع املأأدي واألو 
، عزمأأه الراسأأى علأأى عامأأاا  ، بصأأفته دمينأأاا كأأدأبن تكأأون األمأأم املتحأأدة حليفتأأه وتسأأاعد  حيثمأأا دمكأأ.ذ ود

السأأعي    القضأأاء علأأى مجيأأع دسأألحة الأأدمار الشأأامل والتقنأأس الصأأاره ل سأألحة التقليديأأةذ ودعأأرب عأأ. 
  (ذCD/PV.1402بتحقيق عان  ال م. األسلحة النووية ) التزامه ديضاا 

وبنأاء علأأى ةعأوة مشأأدكة مأ. الأأرئيل الثأاي للمأأؤمتر، السأيد دليكسأأي بأوروةافكس، سأأفري الحتأأاة  - 6
الروسأي، واألمأأس العأأاه ملأأؤمتر نأأزع السأأالح واملمثأأل الشدصأأي ل مأأس العأأاه ل مأأم املتحأأدة، السأأيد مايكأأل 

السيد دل. الصفدي، وئير اخلارجية وشؤون مولر،  اطبت الشدصيات البارئة التالية مؤمتر نزع السالح  
(؛ CD/PV.1408(؛ والسأأأأيد بأأأأريت كونأأأأدرئ، وئيأأأأر  ارجيأأأأة  ولنأأأأدا )CD/PV.1408املغدبأأأأس يف األرةن )

(؛ والسيد  ةغارئ رينكفيأتل، وئيأر CD/PV.1409والسيد  ريت عبدرمحنوي، وئير  ارجية كائا ستان )
يالغأأأأأأأرا ةلغأأأأأأأاةو، انئأأأأأأأ  وئيأأأأأأأر  ارجيأأأأأأأة األرجنتأأأأأأأس (؛ وبيأأأأأأأدرو راوول بCD/PV.1409 ارجيأأأأأأأة لتفيأأأأأأأا )

(CD/PV.1409 ؛ و) السيد( وانيل دماانتيديل، انئ  وئير  ارجية اليأواننCD/PV.1409 ؛ والسأيد يأون)
(؛ والسأأيد دلفونسأأو ةاسأأتيل، وئيأأر الشأأؤون CD/PV.1409سأأي، وئيأأر  ارجيأأة مجهوريأأة كأأوراي ) - بيونأأ 

(؛ والسأأيد موتأأومي اكيسأأاوا، انئأأ  الأأوئير الربملأأاي للشأأؤون CD/PV.1409اخلارجيأأة والتعأأاون يف  سأأبانيا )
(؛ والسأأيد غينأأأاةي هذ غأأاتيلوي، انئأأأ  وئيأأر  ارجيأأأة الحتأأاة الروسأأأي CD/PV.1409اخلارجيأأة ابليأأأاابن )

(CD/PV.1409(  ؛ والسأأأأيد فأأأأالنتس ريبأأأأاكوي، انئأأأأ  وئيأأأأر  ارجيأأأأة بأأأأيالرو)CD/PV.1409 ؛ والسأأأأيد)
(؛ والسيد بينيديتو ةيال فيدوفا، انئ  وئيأر الشأؤون CD/PV.1409ية نيجرياي )جيفري دونياما، وئير  ارج



A/72/27 

 

5/22 17-16811 

 

(؛ والسأيد جأورك كيامبأا، انئأ  وئيأر  ارجيأة رومانيأا CD/PV.1409اخلارجية والتعأاون الأدويل يف  يطاليأا )
(CD/PV.1410( ؛ والسيد كارلو  راؤول موراليل موسكوسو، وئير  ارجية غواتيمأال)CD/PV.1410 ؛)
(؛ والسأأأيد لوبأأأومري  يفأأأانوي، CD/PV.1410سأأأيد فرياسأأأاكدي فداكأأأول، انئأأأ  وئيأأأر  ارجيأأأة ايلنأأأد )وال

(؛ والسأأأيد  بأأأرا يم ادعفأأأري، وئيأأأر  ارجيأأأة العأأأراق CD/PV.1411انئأأأ  وئيأأأر  ارجيأأأة مجهوريأأأة بلغأأأاراي )
(CD/PV.1411( ؛ والسأأأيدة مأأأارغوت فالسأأأدوه، وئيأأأرة  ارجيأأأة السأأأويد)CD/PV.1411 ؛ والسأأأيد ر) وبأأأس

والسأيد تيمأو سأويو، وئيأأر  (CD/PV.1411ةاريأو مولينأا، انئأ  وئيأر  ارجيأة مجهوريأأة فنأزويال البوليفاريأة )
  ريّايأأوذ وبنأأاءا علأأى ةعأأوة مأأ. الأأرئيل السأأاة  للمأأؤمتر، السأأيد  وليأأو (CD/PV.1432) ارجيأأة فنلنأأدا 

كلمة دماه املؤمتر كل م. السأيد دمحأد  سبانيا، سفري  سبانيا وألثلها الدائم لدى مؤمتر نزع السالح، دلقى ب
والسأأيدة  يزومأأي انكاميتسأأو،  (CD/PV.1430)دوئومكأأو، املأأدير العأأاه ملنظمأأة حظأأر األسأألحة الكيميائيأأة 

 (ذCD/PV.1432)املمثلة السامية لشؤون نزع السالح 
بأدت عأ. يييأد ا للمأؤمتر، ود -أبشأكال تتلفأة  -ودعربت     الشدصيات البارئة يف كلماهتا  - 7

قلقهأأا  ئاء حالتأأه الرا نأأة، وةعأأت املأأؤمتر    القيأأاه بأأدور  يف ةفأأع جأأدول األعمأأال الأأدويل    األمأأاه عأأ. 
  طريق التغل  على مجوة  املستمر، وحدةت دولوايهتا الوطنية فيما يتعلق أبعمال املؤمترذ

وكانأأأت األمانأأأة الفنيأأأة ملأأأؤمتر نأأأزع السأأأالح تتأأأفلر مأأأ. األعضأأأاء التاليأأأة دمسأأأاؤ م  السأأأيد مايكأأأل  - 8
مأأأولر، األمأأأس العأأأاه ملأأأؤمتر نأأأزع السأأأالح واملمثأأأل الشدصأأأي ل مأأأس العأأأاه ل مأأأم املتحأأأدة؛ والسأأأيدة مأأأاري 

ألمأم املتحأدة لشأؤون ومأديرة فأرع جنيأر ملكتأ  ا ابلنيابأة سوليمان، انئبأة األمأس العأاه ملأؤمتر نأزع السأالح
(؛ والسيدة قنيا كاسربس.، انئبة األمس العأاه ملأؤمتر نأزع السأالح 2017داير/مايو  31نزع السالح )حىت 

(؛ 2017متوئ/يوليأأأه  24اعتبأأأاراا مأأأ. ومأأأديرة فأأأرع جنيأأأر ملكتأأأ  األمأأأم املتحأأأدة لشأأأؤون نأأأزع السأأأالح )
 ؤمتر نزع السالحذوالسيد ماركو كالبوش، كبري موظفي الشؤون السياسية ودمس م

 

 املشاركون يف أعمال املؤمتر - ابء 
التاليأأأأأة  الحتأأأأأاة الروسأأأأأي، و ثيوبيأأأأأا،  65أأأأأأ لشأأأأأارك يف دعمأأأأأال املأأأأأؤمتر ألثلأأأأأو الأأأأأدول األعضأأأأأاء ا - 9

 -واألرجنتأس، و سأبانيا، ودسأأداليا، و سأرائيل، و كأأواةور، ودملانيأا، و ندونيسأيا، ودوكرانيأأا، و يأران )مجهوريأأة 
وقيرلنأأدا، و يطاليأأا، وابكسأأتان، والربائيأأل، وبلجيكأأا، وبلغأأاراي، وبأأنغالةيد، وبولنأأدا، وبأأريو، ا سأأالمية(، 

وبيالرو ، وتركيا، وتونل، وادزائر، وادمهورية العربية السأورية، ومجهوريأة كأوراي، ومجهوريأة كأوراي الشأعبية 
وئمبأأأأأأابوي، وسأأأأأأري لنكأأأأأأا،  الدلقراطيأأأأأأة، ومجهوريأأأأأأة الكونغأأأأأأو الدلقراطيأأأأأأة، وجنأأأأأأوب دفريقيأأأأأأا، ورومانيأأأأأأا،

 -وسأأألوفاكيا، والسأأأنغال، والسأأأويد، وسويسأأأرا، وشأأأيلي، والصأأأس، والعأأأراق، وفرنسأأأا، وفنأأأزويال )مجهوريأأأة 
البوليفاريأأة(، وفنلنأأدا، وفييأأت انه، وكائا سأأتان، والكأأامريون، وكنأأدا، وكأأواب، وكولومبيأأا، وكينيأأا، ومأأاليزاي، 

لربيطانيأأا العظمأأى وقيرلنأأدا الشأأمالية، ومنغوليأأا، وميا أأار،  ومصأأر، واملغأأرب، واملكسأأيك، واململكأأة املتحأأدة
والنأأأأأرويج، والنمسأأأأأا، ونيجأأأأأرياي، ونيوئيلنأأأأأدا، واهلنأأأأأد، و نغأأأأأاراي، و ولنأأأأأدا، والأأأأأولايت املتحأأأأأدة األمريكيأأأأأة، 

 والياابنذ
 

 حضور ومشاركة الدول غري األعضاء يف املؤمتر - جيم 
دةائأأه  حتسأأسبشأأفن  1990الأأ ي اعتمأأد  يف ةورتأأه لعأأاه وفقأأاا للنظأأاه الأأدا لي للمأأؤمتر وللمقأأرر  - 10

ةولأة غأري عضأو يف  40(، تلقى املأؤمتر وحبأو طلبأات للمشأاركة يف دعمالأه مأ. CD/1036وئايةة فعاليته )
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 شأأاركة يف دعمالأأه    الأأدول غأأري األعضأأاء التاليأأة  دذربيجأأان،للم ةعأأوة املأأؤمتر وجأأه لأأ لك، وتبعأأاا املأأؤمترذ 
و سأأتونيا، ودلبانيأأا، وا مأأارات العربيأأة املتحأأدة، ودنغأأول، والربتغأأال، وبأأروي ةار السأأاله،  ودرمينيأأا، واألرةن،

وبنمأأأأأأأا، والبوسأأأأأأأنة واهلرسأأأأأأأك، وايلنأأأأأأأد، وتوغأأأأأأأو، وادبأأأأأأأل األسأأأأأأأوة، وادمهوريأأأأأأأة التشأأأأأأأيكية، وادمهوريأأأأأأأة 
، ومجهوريأأأأأأة اا الدومينيكيأأأأأة، ومجهوريأأأأأة لو الدلقراطيأأأأأة الشأأأأأعبية، ومجهوريأأأأأأة مقأأأأأدونيا اليوغوسأأأأأالفية سأأأأأابق

مولأأأأأدوفا، وجورجيأأأأأا، وسأأأأألوفينيا، وسأأأأأنغافورة، وصأأأأأربيا، وطاجيكسأأأأأتان، وعمأأأأأان، وغواتيمأأأأأال، والفلبأأأأأس، 
وقربص، وقطر، وقريغيزستان، والكرسأي الرسأويل، وكوسأتاريكا، والكويأت، ولتفيأا، ولكسأمربت، وليتوانيأا، 

 واليواننذ ونيكاراغوا، ومالطة، واململكة العربية السعوةية،
مبسأأأفلة حضأأأور ومشأأأاركة الأأأدول غأأأري األعضأأأاء  تأأأاناملتعلق تأأأانالتالي يقتأأأانوقُأأأدمت    املأأأؤمتر الوث - 11
 املؤمتر  يف

كأأانون   24رسأأالة مؤر أأة ”، املعنونأأة 2017كأأانون الثاي/ينأأاير   25، املؤر أأة CD/2086 ( )د 
موجهأأأة مأأأ. املمثأأأل الأأأدائم لدكيأأأا    األمأأأس العأأأاه ملأأأؤمتر نأأأزع السأأأالح بشأأأفن طلبأأأات  2017الثاي/ينأأأاير 

 ؛“2017الدول غري األعضاء املشاركَة يف دعمال املؤمتر  الل عاه 
فربايأأر  شأباا/ 2رسأالة مؤر أة ”، املعنونأة 2017شأباا/فرباير  6، املؤر أة CD/2088 )ب( 
 ذ“الدائم لقربص    األمس العاه ملؤمتر نزع السالحم. املمثل  2017

 

 2017جدول أعمال وبرانمج عمل دورة عام  - دال 
، 2017 ينأاير كأانون الثأاي/  24املعقأوةة يف  1402دقر مؤمتر نزع السأالح، يف جلسأته العامأة  - 12

مشأأأأروع (، عقأأأأ  مناقشأأأأة اسأأأأتعرض  الهلأأأأا حمتأأأأوى CD/PV.1402) 2017جأأأأدول دعمالأأأأه لأأأأدورة عأأأأاه 
مأأأ.  29جأأأدول األعمأأأال الأأأ ي قّدمأأأه رئأأأيل املأأأؤمتر، سأأأفري رومانيأأأا، السأأأيد دةراين فيرييتأأأا، وفقأأأاا للمأأأاةة 

 (  CD/2085النظاه الدا لي ملؤمتر نزع السالحذ وفيما يلي نص جدول األعمال )
 ن مؤمتر نزع السالح،  ذ يضع يف اعتبار  دموراا منها األحكاه ذات الصلة الوارةة يف ” 

الوثيقة اخلتامية لدورة ادمعية العامة الستثنائية األو  املكرسة لنزع السالح، و ذ يقرر استئناي 
مشأأاوراته بشأأفن اسأأتعراض جأأدول دعمالأأه، وةون املسأأا  بنتأأائج  أأ   املشأأاورات، يقأأّر جأأدول 

   2017عمال التايل لدورته لعاه األ
 وقر سباق التسلح النووي ونزع السالح النوويذ - 1 
 منع نشوب حرب نووية، وم. ضم. ذلك مجيع املسائل ذات الصلةذ - 2 
 منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجيذ - 3 
مأأأ. اختأأأاذ ترتيبأأأات ةوليأأأة فعالأأأة لتأأأفمس الأأأدول غأأأري احلأأأائزة ل سأأألحة النوويأأأة  - 4 

 استعمال األسلحة النووية دو التهديد ابستعماهلا ضد اذ
األنأأواع ادديأأدة مأأ. دسأألحة التأأدمري الشأأامل واملنظومأأات ادديأأدة مأأ.  أأ    - 5 

 األسلحة؛ األسلحة ا شعاعيةذ 
 برانمج شامل لنزع السالحذ - 6 
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 الشفافية يف جمال التسلحذ - 7 
ق أر يلأزه تقدلأه    ادمعيأة العامأة  حبو واعتماة التقرير السنوي ودي تقرير - 8 

 ذ“ل مم املتحدة
فيمأأأا يتصأأأل جقأأأأرار جأأأدول األعمأأأأال، دوة دن ”ويف وقأأأت لحأأأق، دة  الأأأأرئيل ابلبيأأأان التأأأأايل   - 13

دصأأرح، بصأأفو رئيسأأاا للمأأؤمتر، أبنأأه لكأأ.، علأأى حأأد علمأأي، معادأأة دي قضأأية يف  طأأار جأأدول األعمأأال 
مأ.  30 و 27املؤمتر على معادتهاذ وسيضع املؤمتر يف اعتبار  ديضاا املأاةتس   ا  ذا ما توافقت اآلراء يف 

 ذ“نظامه الدا لي
(، دجرى الرئيل األ ري لدورة عأاه CD/2080) 2016م. تقرير املؤمتر لعاه  54وعمالا ابلفقرة  - 14

يف الفأأأأدة  )رومانيأأأأا( مشأأأأاورات غأأأأري رمسيأأأأة 2017)مجهوريأأأأة كأأأأوراي( والأأأأرئيل األول لأأأأدورة عأأأأاه  2016
 ذ2017الفاصلة بس الدورتس بغية بدء األعمال الفنية يف وقت مبكر م. ةورة املؤمتر لعاه 

، اعتمأأأأأأأأد املأأأأأأأأؤمتر املقأأأأأأأأرر 2017شأأأأأأأأباا/فرباير  17، املعقأأأأأأأأوةة يف 1406ويف ادلسأأأأأأأة العامأأأأأأأأة  - 15
CD/2090فريأأق عامأأل معأأو  ، املقأأده مأأ. رئأأيل املأأؤمتر سأأفري رومانيأأا، السأأيد دةراين فيرييتأأا، بشأأفن  نشأأاء

يف حتديأد درضأية مشأدكة لوضأع بأرانمج عمأل يتضأم. وليأة تفاوضأية، ونصأه   “سبل املضي قأدماا ”ججياة 
 كما يلي 

  ن مؤمتر نزع السالح،” 
 ،CD/2085جدول دعماله الوارة يف الوثيقة   ذ يتصري مبوج  
 ةور  بوصفه املنتدى املتعدة األطراي الوحيد للتفاوض بشفن نزع السالح،  و ذ يدرك 
دمهيأأة اعتمأأاة وتنفيأأ  بأأرانمج عمأأل متأأوائن وشأأامل يتضأأم. وليأأة تفاوضأأية يف  و ذ يؤكأأد 

 ،2017دقرب وقت ألك.  الل ةورته لعاه 
 لي علأى املسأأؤوليات امللقأاة علأى عأاتق الأأرئيل مبوجأ  النظأاه الأأدا و ذ يكأرر التفكيأد 

 املتعلقة بوضع برانمج عمل املؤمتر، 29ملؤمتر نزع السالح، وخباصة املاةة 
احلاجأأأة     جأأأراء مفاوضأأأات متعأأأدةة األطأأأراي تأأأدي التوصأأأل    اتفأأأاق  و ذ يأأأدرك 

 بشفن القضااي املشدكة لتعزيز األم. الدويل بيئةا و يكالا،
ضأأأم. عأأأدةاا مأأأ. القضأأأااي يف  أأأ ا الصأأأدة،    دن جأأأدول دعمأأأال املأأأؤمتر يت و ذ يشأأأري، 

 املهمة الو ينبغي التفاوض بشفهنا لتحقيق د داي نزع السالح،
   السأأتنتاجات الأأو يتضأأمنها التقريأأر النهأأائي املعتمأأد عأأ. دعمأأال الفريأأق و ذ يشأأري  

 ليأه وليأة وضأع  مأ. نظامأه الأدا لي، املسأندة 23العامل غري الرمسي املعاة  نشاؤ  عمأالا ابملأاةة 
 ذCD/2033مل قوي يف مضمونه ومتدرك يف تنفي   حسبما ورة يف الوثيقة برانمج ع
 يقرر، 

مأأأأ. نظامأأأأه  23، عمأأأأالا ابملأأأأاةة “سأأأأبل املضأأأأي قأأأأدماا ” نشأأأأاء فريأأأأق عامأأأأل معأأأأو ججيأأأأاة  - 1
 الدا لي، لدعم رئيل مؤمتر نزع السالح، تناا به ولية القياه مبا يلي 
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  تقيأأأيم التقأأأده احملأأأرئ بشأأأفن مجيأأأع بنأأأوة جأأأدول دعمأأأال املأأأؤمتر الأأأوارةة يف الوثيقأأأة
CD/2085؛ 

  حتديأأد قضأأااي للعمأأل املوضأأوعي يف  طأأار جأأدول األعمأأال، مأأع مراعأأاة جهأأوة
 اجملتمع الدويل ودولوايته؛

  حتديد درضية مشدكة لربانمج عمل يتضم. ولية تفاوضية؛ 
 ا للمضي قدماا؛النظر يف اخلطوات الو جي  اختاذ  

 لتنفيأ دن جمكان الفريق العامل دن ينشئ يف دي وقت، حس  القتضاء، دفرقة فرعيأة  - 2
 وليته؛

أئت دفرقأة فرعيأة، يعأس  - 3 دن يدد  الفريأق العامأل السأفري  تأس لأس مأ. ميا أارذ و ذا دُنشق
 الفريق العامل ميسريها؛

ابب الفريأأق العامأأل واألفرقأأة الفرعيأأة مفتوحأأاا دميأأع الأأدول األعضأأاء يف مأأؤمتر  يظأألدن  - 4
نأأأزع السأأأالحذ وتُأأأدعى الأأأدول غأأأري األعضأأأاء املهتمأأأة الأأأو ةعا أأأا املأأأؤمتر    املشأأأاركة يف دعمالأأأه 

 حلضور اجتماعات الفريق العامل واألفرقة الفرعية؛ 2017 الل ةورة عاه 
، ينطبأأأق علأأأى دعمأأأال الفريأأأق CD/8/Rev.9الأأأوارة يف الوثيقأأأة  دن النظأأأاه الأأأدا لي للمأأأؤمتر، - 5

 العامل واألفرقة الفرعية، مع مراعاة ما يقتضيه ا تالي احلال؛
وفقأأأأاا  2017 دن يعقأأأأد الفريأأأأق العامأأأأل واألفرقأأأأة الفرعيأأأأة اجتماعأأأأات  أأأأالل ةورة عأأأأاه - 6

السأالحذ وتقأده  نأزعللجدول الزمو ال ي يضعه رئيل الفريق العامل، ابلتشاور مع رئيل مؤمتر 
 األفرقة الفرعية    الفريق العامل تقارير ع. التقده احملرئ يف عملها؛ 

دن يقأأأده رئأأأيل الفريأأأق العامأأأل    مأأأؤمتر نأأأزع السأأأالح، عأأأ. طريأأأق رئأأأيل  أأأ ا األ أأأري،  - 7
ع. التقده احملرئ يف دعمال الفريق العاملذ وحسبما اتفقت عليه الأدول األعضأاء يف  منتظمةتقارير 

املأأأؤمتر، تقأأأده األفرقأأأة الفرعيأأأة تقارير أأأا    رئأأأيل الفريأأأق العامأأألذ ويقأأأده رئأأأيل الفريأأأق العامأأأل، يف 
لنظامأأه دقأأرب وقأأت ألكأأ.، التقريأأر النهأأائي لفريقأأه    رئأأيل املأأؤمتر لينظأأر فيأأه املأأؤمتر ويعتمأأد  وفقأأاا 

 الدا لي؛
يف حال اتفاق مؤمتر نزع السالح على برانمج عمل يتضم. ولية تفاوضية، دن خُتتأتم مجيأع  - 8

األنشأطة الأأو صأأدر تأأا تكليأأر مبوجأأ   أأ ا املقأرر ودن يقأأده رئأأيل الفريأأق العامأأل تقريأأراا عأأ. دعمأأال 
  ادلسة العامة وفقاا للنظأاه فريقه    رئيل مؤمتر نزع السالح ودن يقدمه، بناءا على طل  الرئيل،  

 ذ“الدا لي
لت يف  ادلسأأأة العامأأأة تتلأأأر اآلراء الأأأو دعربأأأت عنهأأأا الوفأأأوة  أأأالل املناقشأأأات الأأأو ةارت  حماضأأأروُسأأأجّق

 حول  نشاء الفريق العاملذ
سأبل املضأي ”وعقد املؤمتر جلستس عامتس غري رمسيتس بشفن  نشاء الفريق العامل املعأو ججيأاة  - 16
 ، حتت ر سة السيد دةراين فيرييتا، سفري رومانياذ2017شباا/فرباير  10و 3يف  “قدماا 
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علمأاا رئيل املؤمتر، السيد فيدور روسوشا سفري سألوفاكيا،  ، دحااويف دعقاب مشاورات مكثفة - 17
ل، الأأأ ي اقدحأأأه رئأأأيل الفريأأأق العامأأأ علأأأى ادأأأدول الأأأزموابلتوصأأأل    اتفأأأاق  1421 يف ادلسأأأة العامأأأة

 (ذCD/PV.1421ملواقيت اجتماعات الفريق العامل ) السيد  تس لس، سفري ميا ار،
، قأأأأأأده رئأأأأأأيل املأأأأأأؤمتر، السأأأأأأيد دلكسأأأأأأي 2017قذار/مأأأأأأار   7يف  1412ويف ادلسأأأأأأة العامأأأأأأة  - 18

 (ذ CD/PV.1412بوروةافكس، سفري الحتاة الروسي، مشروع مقدح لربانمج عمل )
 10 شأأأأباا/فرباير و 24متس غأأأأري رمسيتأأأس بشأأأأفن بأأأأرانمج العمأأأأل يف وعقأأأد املأأأأؤمتر جلسأأأأتس عأأأأا - 19

 حتت ر سة السيد دلكسي بوروةافكس، سفري الحتاة الروسيذ  2017قذار/مار  
بأأرانمج  التفأأاق علأأىؤمتر مشأأاورات مكثفأأة تأأدي املأأ، دجأأرى رؤسأأاء 2017وطأأوال ةورة عأأاه  - 20

يف  طأأأار الفريأأأق  جأأأرت مشأأأاورات غأأأري رمسيأأأة موضأأأوعيةو  لكأأأ. تعأأأّ ر التوصأأأل    توافأأأق يف اآلراءذ عمأأأل،
نأأأأزع مأأأؤمتر  البنأأأوة املدرجأأأة يف جأأأدول دعمأأأالبشأأأفن تتلأأأر  “سأأأبل املضأأأي قأأأدماا ”العامأأأل املعأأأو ججيأأأاة 
  ملؤمتر نزع السالحذ جلسات عامة الرئيل اخلامل، جنوب دفريقيا،السالحذ ون يعقد 

 وُقدمت    املؤمتر الواثئق التالية   - 21
كأأانون   16رسأأالة مؤر أأة ”، املعنونأأة 2017كأأانون الثاي/ينأأاير   17، املؤر أأة CD/2084 ( )د 

م. رئيل مؤمتر نزع السالح واملمثل الدائم لرومانيا    املمثلس الدائمس ورؤسأاء وفأوة  2017الثاي/يناير 
 ؛“الدول األعضاء يف مؤمتر نزع السالح

 14رسأأأأأأأأأأأالة مؤر أأأأأأأأأأأة ”، املعنونأأأأأأأأأأأة 2017حزيران/يونيأأأأأأأأأأأه  19، املؤر أأأأأأأأأأأة CD/2095 )ب( 
   األمأس العأاه ” سأبل املضأي قأدماا “موجهة م. رئيل الفريق العامأل املعأو ججيأاة  2017حزيران/يونيه 

 ؛“ملؤمتر نزع السالح
 15رسأأأأأأأأأالة مؤر أأأأأأأأأة ”، املعنونأأأأأأأأأة 2017 سأأأأأأأأأبتمرب/ديلأأأأأأأأأول 18، املؤر أأأأأأأأأة CD/2108 (ك) 

، تتضأم. األمس العاه ملأؤمتر نأزع السأالح جنوب دفريقيا   معايل سفري موجهة م.  2017 سبتمرب/ديلول
)مأأأ كرات شأأأفوية مأأأ. البعثأأأة الدائمأأأة دنأأأوب دفريقيأأأا    البعثأأأة الدائمأأأة لرومانيأأأا، والبعثأأأة  سأأأبعة مرفقأأأات

الدائمأأة لالحتأأاة الروسأأي، والبعثأأة الدائمأأة للسأأنغال، والبعثأأة الدائمأأة لسأألوفاكيا، والبعثأأة الدائمأأة  سأأبانيا، 
،     ريّايأأونأة مأؤمتر نأزع السأالح، ورسأأالة مأ. معأايل سأفري  سأبانيا لأأدى مأؤمتر نأزع السأالح،  وليأو ودما

 ذ“ةيسيكو، ابلنيابة ع. جمموعة م. الدول( -معايل سفري جنوب دفريقيا، نذ كذ مكساكاتو 
 

 توسيع عضوية املؤمتر - هاء 
، CD/PV.1402) التاليأأة حماضأأأر احبثأأت الوفأأوة مسأأفلة توسأأأيع عضأأوية املأأؤمتر يف ادلسأأأات العامأأة  - 22

CD/PV.1403 ،CD/PV.1405 ،CD/PV.1406 ،CD/PV.1409 ،CD/PV.1410 ،CD/PV.1411 ،
CD/PV.1414 ،CD/PV.1419 ،CD/PV.1420 ،CD/PV.1423، CD/PV.1427 ،CD/PV.1432 ذ وقأأأأد

لت قراؤ ا خبصوص        املسفلة حس  األصول يف حماضر ادلسات العامةذُسجّق
ومببأأأاةرة مأأأ. رئأأأيل املأأأؤمتر، السأأأيد فيأأأدور روسوشأأأا، سأأأفري سأأألوفاكيا، عقأأأد اجتمأأأاع غأأأري رمسأأأي  - 23

  ذ2017حزيران/يونيه  13يف  “، استعراض العضوية2القاعدة ”بشفن 
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بع والعشري. التاليأة، وفقأاا ، ورةت طلبات عضوية م. الدول غري األعضاء الس1982ومن  عاه  - 24
للدتيأ  الأزمو لأوروة الطلبأأات  اليأوانن، وكرواتيأا، والكويأت، والربتغأأال، وسألوفينيا، وادمهوريأة التشأأيكية، 

، وقأأأربص، وليتوانيأأأا، وغأأأاان، ولكسأأأمربت، وكوسأأأتاريكا، والأأأدا رك، ومجهوريأأأة مقأأأدونيا اليوغوسأأأالفية سأأأابقاا 
وليبيأأأأأا، ودرمينيأأأأأا، وايلنأأأأأد، وجورجيأأأأأا، واألرةن، و سأأأأأتونيا، ولتفيأأأأأا، ودوروغأأأأأواي، والفلبأأأأأس، ودذربيجأأأأأان، 

 ومالطة، وصربيا، ومجهورية مولدوفا، وقطرذ
 

 استعراض جدول أعمال املؤمتر - واو 
لت قراؤ أأا خبصأأوص  أأ    استعرضأأت - 25 الوفأأوة جأأدول دعمأأال املأأؤمتر يف جلسأأات عامأأةذ وقأأد ُسأأجّق

 ت العامةذاملسفلة حس  األصول يف حماضر ادلسا
 

 ملؤمتر ألعماله بطريقة حمسنة وفعالةاأداء  - زاي 
لت  - 26 تناولت الوفوة مسفلة دةاء املؤمتر ألعماله بطريقأة حمسأنة وفعالأة يف جلسأات عامأةذ وقأد ُسأجّق

 قراؤ ا خبصوص     املسفلة حس  األصول يف حماضر ادلسات العامةذ
 

 كوميةالرسائل الواردة من املنظمات غري احل - حاء 
دثناء املناقشة العامة، دكدت الوفوة م. جديد دو عرضت مبزيد م. التفصيل مواقفها مأ. مسأفلة  - 27

 تفاعل املؤمتر مع اجملتمع املديذ وقد ُسجلت قراؤ ا حس  األصول يف حماضر ادلسات العامة للمؤمترذ
  

 2017األعمال املوضوعية للمؤمتر أثناء دورته لعام  - اثلثاا  
دثناء املناقشة العامة للمأؤمتر، دكأدت الوفأوة دو عرضأت مبزيأد مأ. التفصأيل مواقفهأا بشأفن البنأوة  - 28

املدرجأأأة يف جأأأدول األعمأأأالذ وقأأأد ُسأأأجلت  أأأ   املواقأأأر حسأأأ  األصأأأول يف حماضأأأر ادلسأأأات العامأأأة 
 للدورةذ

ة السأأأيد (، بر سأأأCD/2090) “سأأأبل املضأأأي قأأأدماا ”وعقأأأ   نشأأأاء الفريأأأق العامأأأل املعأأأو ججيأأأاة  - 29
 30 شأأأباا/فرباير و 24يف  اجتماعأأأاا  24 تأأأس لأأأس، سأأأفري ميا أأأار وألثلهأأأا الأأأدائم، عقأأأد الفريأأأق العامأأأل 

حزيران/يونيأأأأأأأأأأه  30 و 29 و 28 و 23 و 22 و 20 و 16 و 15 و 14 و 8 و 6 و 1 داير/مأأأأأأأأأأايو و
حسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   ،2017قب/دغسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأطل  25 و 22 و 17 و 16 و 15 و 14 و 11 و 10 و 9 و 8ودايه 

 اددول الزمو ال ي وضعه رئيل الفريق، ابلتشاور مع رئيل املؤمترذ
    الفريأق تقرير  النهائي ال ي قدمه رئيل 2017قب/دغسطل  25واعتمد الفريق العامل يف  - 30

مؤمتر نأزع السأالح عأ. طريأق رئيسأه السأاة ، السأيد  وليأو  ريّايأو، سأفري  سأبانيا وألثلهأا الأدائم، للنظأر 
  ، ونصه كما يلي (CD/2097) 2017قب/دغسطل  29 يف اعتمد املؤمتر تقرير الفريق العاملفيهذ و 

 “‘سبل املضي قدماا ‘فريق العامل املعو ججياة لل التقرير النهائي”
، دنشأأأأف مأأأأؤمتر نأأأأزع 2017شأأأأباا/فرباير  17، املعقأأأأوةة يف 1406يف ادلسأأأأة العامأأأأة  - 1

م. نظامه الدا لي، فريقاا عامالا لدعم رئيل مؤمتر نزع السالح يُعىن  23السالح، عمالا ابملاةة 
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يف حتديأأأد درضأأأية مشأأأدكة لأأأربانمج عمأأأل يتضأأأم. وليأأأة تفاوضأأأية  “سأأأبل املضأأأي قأأأدماا ”ججيأأأاة 
(CD/2090 ذ) 
سفري ميا ار،  تس لس، عمالا  “سبل املضي ُقدماا ”وترد  الفريق العامل املعو ججياة  - 2

 ذCD/2090م. منطوق الوثيقة  3ابلفقرة 
 بولية القياه مبا يلي   “سبل املضي ُقدماا ”هد    الفريق العامل املعو ججياة عُ و  - 3

 ر الأأأوارةة يف الوثيقأأأة تقيأأأيم التقأأأده احملأأأرئ بشأأأفن مجيأأأع بنأأأوة جأأأدول دعمأأأال املأأأؤمت
CD/2085؛ 

  حتديأأد قضأأااي للعمأأل املوضأأوعي يف  طأأار جأأدول األعمأأال، مأأع مراعأأاة جهأأوة
 اجملتمع الدويل ودولوايته؛ 

 حتديد درضية مشدكة لربانمج عمل يتضم. ولية تفاوضية؛ 

 النظر يف اخلطوات الو جي  اختاذ ا للمضي ُقدماا؛ 

يظأأل ابب الفريأأق العامأأل مفتوحأأاا دميأأع الأأدول األعضأأاء يف مأأؤمتر السأأالح  دنوتقأأرر  - 4
 ذ 2017والدول غري األعضاء املهتمة الو ةعا ا املؤمتر    املشاركة يف دعماله  الل ةورة عاه 

، علأى دعمأال CD/8/Rev.9وتقرر دن ينطبق النظاه الدا لي للمؤمتر، الوارة يف الوثيقة  - 5
 الفرعية، مع مراعاة ما يقتضيه ا تالي احلالذ  ألفرقةواالفريق العامل 

 30شأأأأأأأباا/فرباير واجتماعأأأأأأأاا تنظيميأأأأأأأاا يف  24وعقأأأأأأأد الفريأأأأأأأق العامأأأأأأأل جلسأأأأأأأات يف  - 6
 داير/مايوذ

ويف دعقأأأاب مشأأأاورات مكثفأأأة دجرا أأأا رئأأأيل الفريأأأق العامأأأل السأأأيد  تأأأس لأأأس، سأأأفري  - 7
ادأأدول الأأزمو ملواقيأأت اجتماعأأات الفريأأق  علأأى 1421ميا أأار، اتفأأق املأأؤمتر يف ادلسأأة العامأأة 

ذ ووفقأأاا للجأأدول الأأزمو احملأأدة، ُعقأأدت الجتماعأأات “سأأبل املضأأي قُأأدماا ”العامأأل املعأأو ججيأأاة 
 التالية  

حزيران/يونيأأأأأأأأأأأأأأأأأه  8 و 6 و 1
 صباحاا 

تقيأيم التقأأده احملأرئ بشأأفن مجيأع بنأأوة جأدول دعمأأال املأأؤمتر  
ضأأأأأأأأااي للعمأأأأأأأأل وحتديأأأأأأأأد ق CD/2085الأأأأأأأأوارةة يف الوثيقأأأأأأأأة 

املوضأأأوعي يف  طأأأار جأأأدول األعمأأأال، مأأأع مراعأأأاة جهأأأوة 
 اجملتمع الدويل ودولوايته

 حزيران/يونيأأأأأأأأه ظهأأأأأأأأراا؛ و 14
حزيران/يونيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه  16 و 15

 صباحاا 

منع حأدوث سأباق تسألح  -م. جدول األعمال  3البند  
 يف الفضاء اخلارجيذ

حزيران/يونيأأأأأأأأأأأأأأه ظهأأأأأأأأأأأأأأراا؛  20
حزيران/يونيأأأأأأأأأأأأأأأه  23 و 22 و

 صباحاا 

وقأأأأأأر سأأأأأأباق  -مأأأأأأ. جأأأأأأدول األعمأأأأأأال  2 و 1البنأأأأأأدان  
التسلح النووي ونزع السالح النووي؛ ومنأع نشأوب حأرب 
نوويأأأة، مأأأ. ضأأأم. ذلأأأك مجيأأأع املسأأأائل ذات الصأأألة، مأأأع 
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الدكيأأأز بصأأأفة عامأأأة علأأأى حظأأأر  نتأأأاك املأأأواة النشأأأطارية 
ألغأأأأأأأأراض صأأأأأأأأنع األسأأأأأأأألحة النوويأأأأأأأأة واألجهأأأأأأأأزة املتفجأأأأأأأأرة 

 األ رىذ 
حزيران/يونيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه  29 و 28

حزيران/يونيأأأأأأأأأأأأأه   30ظهأأأأأأأأأأأأأراا؛ 
 صباحاا 

اختأاذ ترتيبأات ةوليأة فعالأة  -م. جأدول األعمأال  4البند  
لتأأفمس الأأدول غأأري احلأأائزة ل سأألحة النوويأأة مأأ. اسأأتعمال 

 األسلحة النووية دو التهديد ابستعماهلا ضد اذ 
 9قب/دغسأأأأأأأأطل ظهأأأأأأأأراا؛  8
 قب/دغسطل صباحاا  10 و

وقأأأأأأر سأأأأأأباق  -ول األعمأأأأأأال مأأأأأأ. جأأأأأأد 2 و 1البنأأأأأأدان  
التسلح النووي ونزع السالح النووي؛ ومنأع نشأوب حأرب 
نوويأأة، ومأأ. ضأأم. ذلأأك مجيأأع املسأأائل ذات الصأألة، مأأع 

 الدكيز بصفة عامة على نزع السالح النوويذ
قب/دغسأأأأأأأأأطل صأأأأأأأأأباحاا؛  11
 قب/دغسطل ظهراا  15 و 14

األنأواع ادديأدة مأ.  - 7 و 6 و 5بنوة جأدول األعمأال  
دسأأأألحة الأأأأدمار الشأأأأامل واملنظومأأأأات ادديأأأأدة مأأأأ.  أأأأ   
األسأأأأألحة؛ األسأأأأألحة ا شأأأأأأعاعية، وبأأأأأرانمج شأأأأأامل لنأأأأأأزع 

 السالح، والشفافية يف جمال التسلحذ 
قب/دغسأأأأأأأأأأطل ظهأأأأأأأأأأراا؛  16
قب/دغسأأأأأأطل صأأأأأأباحاا؛  17
قب/دغسأأأأأأأأأأأطل ظهأأأأأأأأأأأراا؛  22
 قب/دغسطل صباحاا  25

 اجتماعات الفريق العاملذ  

وتأأرد  سأأفري ميا أأار، السأأيد  تأأس لأأس، مجيأأع اجتماعأأات الفريأأق العامأأل املعأأو ججيأأاة  -8
ذ و ضأأافة    ذلأأك، تشأأارك سأأفري دملانيأأا، السأأيد مايكأأل بيونتينأأو، بصأأفته “سأأبل املضأأي قأأدماا ”

مأ.  2 و 1صديقاا لرئيل الفريق العامل، يف تيسري الجتماعأات الأو ُ صصأت لتنأاول البنأدي. 
مأأأال مأأأع الدكيأأأأز بصأأأفة عامأأأة علأأأأى حظأأأر  نتأأأاك املأأأأواة النشأأأطارية ألغأأأراض صأأأأنع جأأأدول األع

م.  4األسلحة النووية واألجهزة املتفجرة األ رى وك ا الجتماعات الو  صصت لتناول البند 
مأأأ. جأأأدول  3جأأأدول األعمأأأال؛ وتشأأأارك يف تيسأأأري الجتماعأأأات الأأأو  صصأأأت لتنأأأاول البنأأأد 

شأأأيلي، بصأأأفته صأأأديقاا لأأأرئيل الفريأأأق العامأأأل؛ يف حأأأس  األعمأأأال السأأأيد  يلمأأأوت لغأأأو  مأأأ.
مأأ. جأأدول األعمأأال  7 و 6 و 5تشأأارك يف تيسأأري الجتماعأأات الأأو  صصأأت ملناقشأأة البنأأوة 

 سفري بيالرو ، السيد يوري دمربائيفتد، بصفته صديقاا لرئيل الفريق العاملذ 
 ا الأأرئيل ودصأأدقاء الأأرئيل املتعلقأأة ابجتماعأأات الفريأأق العامأأل الأأو دعأأد التقأأاريروتأأرة  - 9

 بصفتهم الشدصية وةون املسا  مبوقر الوفوة بوصفها الواثئق التالية  
 CD/2106  سأبتمرب  ديلأول/ 14رسالة مؤر أة ”، املعنونة 2017ديلول/سبتمرب  15املؤر ة
موجهة م. املمثل الدائم دمهورية احتاة ميا ار    األمس العاه ملؤمتر نزع السأالح ييأل  2017

مأ. جأدول  2 و 1فيها التقرير املتعلق ابلجتماعأات غأري الرمسيأة الأو  صصأت لتنأاول البنأدي. 
 األعمال مع الدكيز بصفة عامة على نزع السالح النووي؛
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 CD/2105 14 مؤر أأأةمأأأ كرة شأأأفوية “، املعنونأأأة 2017ديلول/سأأأبتمرب  15، املؤر أأأة 
موجهة م. املمثل الدائم دمهورية دملانيا الحتاةية    األمأس العأاه ملأؤمتر نأزع  2017ديلول/سبتمرب 

مأأأع  2 و 1ييأأأل فيهأأأا تقريأأأراا عأأأ. املناقشأأأات الأأأو ةارت حأأأول بنأأأدي جأأأدول األعمأأأال  ”السأأأالح
ك املأأواة النشأأطارية ألغأأراض صأأنع األسأألحة النوويأأة واألجهأأزة الدكيأأز بصأأفة عامأأة علأأى حظأأر  نتأأا 

م. جدول األعمال بشفن  4املتفجرة النووية األ رى، وتقريراا ع. املناقشات الو ةارت حول البند 
اختاذ ترتيبات ةولية فعالة لتفمس الدول غأري احلأائزة ل سألحة النوويأة مأ. اسأتعمال األسألحة النوويأة 

 ماهلا ضد ا؛ دو التهديد ابستع
 CD/2100 ،7 مأأأأ كرة شأأأأفوية مؤر أأأأة”، املعنونأأأأة 2017ديلول/سأأأأبتمرب  13 املؤر أأأأة 

موجهة م. البعثة الدائمة لشيلي    األمس العاه ملؤمتر نأزع السأالح حتيأل  2017ديلول/سبتمرب 
 ؛ “تا تقريراا ع. املناقشات غري الرمسية بشفن منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي

 CD/2102 8رسأأأأأأأأأأأأالة مؤر أأأأأأأأأأأأة ”، املعنونأأأأأأأأأأأأة 2017ديلول/سأأأأأأأأأأأأبتمرب  13، املؤر أأأأأأأأأأأأة 
موجهة م. املمثل الدائم دمهورية بأيالرو  السأيد يأوري دمربائيفأتد،     2017 ديلول/سبتمرب

 6 و 5ييأل تأا تقريأراا عأ. املناقشأات الأو ةارت حأول البنأأوة  “األمأس العأاه ملأؤمتر نأزع السأالح
 ذ م. جدول األعمال 7 و

سأأبل املضأأي ”الفريأأق العامأأل التقريأأر النهأأائي للفريأأق العامأأل املعأأو ججيأأاة  رئأأيلويقأأده  - 10
 ذ CD/2090م. منطوق املقرر  7 و 6   رئيل مؤمتر نزع السالح وفقاا للفقرتس  “قدماا 

 السفري  تس لس
 ميا ار

 “سبل املضي قدماا ”رئيل الفريق العامل املعو ججياة 

ومببأأأاةرة مأأأ. رئأأأيل املأأأؤمتر، السأأأيد دلكسأأأي بأأأوروةافكس، سأأأفري الحتأأأاة الروسأأأي وألثلأأأه الأأأدائم،  - 31
رسأأأت كُ جلسأأأة عامأأأة مواضأأأيعية غأأأري رمسيأأأة للمأأأؤمتر   2017شأأأباا/فرباير  22ومبوافقأأأة املأأأؤمتر، عقأأأدت يف 

 ملؤمتر ل اي الثاي للسالهذ 110لل كرى السنوية 
قريأر قائمأأة ابلواثئأأق الصأاةرة عأأ. املأأؤمتر، فضأالا عأأ. نصأأوص تلأأك وتأرة يف التأأ ييل األول هلأأ ا الت - 32

الواثئأأأقذ ويأأأرة يف التأأأ ييل الثأأأاي هلأأأ ا التقريأأأر فهأأأر  للمحاضأأأر احلرفيأأأة، حبسأأأ  البلأأأد واملوضأأأوع، يتضأأأم. 
  واحملاضر احلرفية للجلسات العامة الرمسية للمؤمترذ 2017قائمة ابلبياانت الو قدمتها الوفوة  الل عاه 

موجهأة مأ. األمأس العأاه  2017كانون الثاي/ينأاير   4وكانت معروضةا على املؤمتر رسالة مؤر ة  - 33
ل مأأم املتحأأدة ييأأل تأأا القأأرارات واملقأأررات الأأو اعتمأأدهتا ادمعيأأة العامأأة، يف ةورهتأأا احلاةيأأة والسأأبعس يف 

املقأأأررات الأأأو تتضأأأم. ، بشأأأفن نأأأزع السأأأالح ومسأأأائل األمأأأ. الأأأدويل، مبأأأا يف ذلأأأك القأأأرارات و 2016عأأأاه 
 (ذ وفيما يلي قائمة ت   القرارات واملقررات  CD/2083 شارة حمدةة    مؤمتر نزع السالح )

عقأد ترتيبأأات ةوليأة فعالأأة  عطأاء الأأدول غأري احلأأائزة ل سألحة النوويأأة ضأماانت بعأأده  71/30
واحلاةيأأة عشأأرة، اسأأتعمال األسأألحة النوويأأة دو التهديأأد ابسأأتعماهلا )الفقأأرات العاشأأرة، 

 5 و 4 و 2والثانيأأة عشأأرة، والثالثأأة عشأأرة، والساةسأأة عشأأرة مأأ. الديباجأأة؛ والفقأأرات 
 م. املنطوق(
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منأأع حأأدوث سأأباق تسأألح يف الفضأأاء اخلأأارجي )الفقأأرات الساةسأأة، واحلاةيأأة عشأأرة،  71/31
 6 و 5والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرون م. الديباجأة؛ والفقأرات 

 م. املنطوق( 8 و
عده البدء بوضع دسلحة يف الفضاء اخلارجي )الفقأرة السأابعة مأ. الديباجأة، والفقأران  71/32

 م. املنطوق( 3 و 2
 م. املنطوق( 1نزع السالح ا قليمي )الفقرة  71/40
 نطوق(م. امل 2حتديد األسلحة التقليدية على الصعيدي. ا قليمي وةون ا قليمي )الفقرة  71/41
تأأأأدابري كفالأأأأة الشأأأأفافية وبنأأأأاء الثقأأأأة يف دنشأأأأطة الفضأأأأاء اخلأأأأارجي )الفقأأأأران الساةسأأأأة  71/42

 م. املنطوق( 3والسابعة م. الديباجة، والفقرة 
العمأأل املوحأأد بعأأزه متجأأدة مأأ. دجأأل ا ئالأأة الكاملأأة ل سأألحة النوويأأة )الفقأأرة الثانيأأة  71/49

 عشرة م. الديباجة(
 أأالم مأأ. األسأألحة النوويأأة  التعجيأأل بتنفيأأ  اللتزامأأات بنأأأزع السأأالح النأأووي حنأو عأأان  71/54

 م. املنطوق( 16)الفقرة العشرون م. الديباجة، والفقرة 
 الديباجة( الضرورات األ القية  جياة عان  الم م. األسلحة النووية )الفقرة التاسعة م. 71/55
ن مشأأأأأروعية التهديأأأأأد ابألسأأأأألحة النوويأأأأأة متابعأأأأأة فتأأأأأوى حمكمأأأأأة العأأأأأدل الدوليأأأأأة بشأأأأأف 71/58

 استددامها )الفقران الثانية عشرة والثالثة عشرة م. الديباجة( دو
نأأأأأزع السأأأأأالح النأأأأأووي )الفقأأأأأرات الساةسأأأأأة عشأأأأأرة، والثامنأأأأأة عشأأأأأرة، والتاسأأأأأعة عشأأأأأرة،  71/63

 م. املنطوق( 20 و 17 و 16والعشرون، واحلاةية والعشرون م. الديباجة؛ والفقرات 
 م. املنطوق( 5التحقق م. نزع السالح النووي )الفقرة  71/67
 2013 متابعأأة الجتمأأاع الرفيأأع املسأأتوى للجمعيأأة العامأأة املعأأو بنأأزع السأأالح النأأووي لعأأاه 71/71

 م. املنطوق( 14 و 7 و 4)الفقرة الثالثة عشرة م. الديباجة، والفقرات 
 م. املنطوق( 5ح )الفقرة برانمج األمم املتحدة ملعلومات نزع السال 71/74
 1 اتفاقيأأأة حظأأأر اسأأأتعمال األسأأألحة النوويأأأة )الفقأأأرة التاسأأأعة مأأأ. الديباجأأأة، والفقأأأران 71/75

 م. املنطوق( 2 و
تقريأأأر مأأأؤمتر نأأأزع السأأأالح )الفقأأأرات األو ، والثانيأأأة، والثالثأأأة، واخلامسأأأة، والساةسأأأة،  71/81

والثانيأأة عشأأرة مأأ. الديباجأأة، والفقأأرات  والسأأابعة، والثامنأأة، والتاسأأعة، واحلاةيأأة عشأأرة،
 م. املنطوق( 10    1م. 

 م. املنطوق( 11 و 2تقرير  يئة نزع السالح )الفقران  71/82
املضأأي قأأدماا مبفاوضأأات نأأأزع السأأالح النأأووي املتعأأدةة األطأأأراي )الفقأأرة اخلامسأأة مأأأ.  71/258

 م. املنطوق( 14الديباجة، والفقرة 
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تأأأأاك املأأأأواة النشأأأأطارية ألغأأأأراض صأأأأنع األسأأأألحة النوويأأأأة دو األجهأأأأزة معا أأأأدة حظأأأأر  ن 71/259
املتفجرة النووية األ رى )الفقرات الثانية، والرابعة، واخلامسة، والساةسة م. الديباجأة، 

 م. املنطوق( 6 و 5 و 4 و 1والفقرات 
 

 وقف سباق التسلح النووي ونزع السالح النووي - ألف 

للمأؤمتر، دكأدت الوفأوة مأ. جديأد دو عرضأت مبزيأد مأ. التفصأيل مواقفهأا  الل املناقشة العامأة  - 34
بشأأفن  أأ ا البنأأد مأأ. جأأدول األعمأأالذ وقأأد ُسأأجلت  أأ   املواقأأر حسأأ  األصأأول يف حماضأأر ادلسأأات 

 العامة للدورةذ
 وُقدمت    املؤمتر، يف  طار   ا البند م. جدول األعمال، الواثئق التالية  - 35

مأ كرة شأفوية مؤر أة ”، املعنونأة 2016تشري. الثأاي/نوفمرب  14 ة ، املؤر CD/2081 ( )د 
موجهأأة مأأ. البعثأأة الدائمأأة دمهوريأأة كأأواب    األمأأس العأأاه ملأأؤمتر نأأزع السأأالح  2016ديلول/سأأبتمرب  26

ديلول/سأأأبتمرب  اليأأأوه الأأأدويل لائالأأأة الكاملأأأة ل سأأألحة  26كأأأواب حتتفأأأل بيأأأوه “حتيأأأل تأأأا الوثيقأأأة املعنونأأأة 
 ؛“يةالنوو 

مأ كرة شأفوية مؤر أة ”، املعنونأة 2016تشري. الثأاي/نوفمرب  16، املؤر ة CD/2082 )ب( 
موجهة م. البعثأة الدائمأة دمهوريأة بأيالرو     دمانأة مأؤمتر نأزع السأالح  2016تشري. الثاي/نوفمرب  3

العشأري. لسأح  األسألحة حتيأل تأا نأص بيأان وئارة الشأؤون اخلارجيأة دمهوريأة بأيالرو  مبناسأبة الأ كرى 
 ؛“النووية م. بيالرو 

 20 مأأأأ كرة شأأأأفوية مؤر أأأأة”، املعنونأأأأة 2017شأأأأباا/فرباير  23، املؤر أأأأة CD/2091 )ك( 
موجهأأة مأأ. البعثأأة الدائمأأة للمكسأأيك    األمأأس العأأاه ملأأؤمتر نأأزع السأأالح حتيأأل تأأا  2017شأأباا/فرباير 

ة يف دمريكأا الالتينيأة ومنطقأة البحأر الكأاريس مبناسأبة  عالن الدول األعضاء يف وكالة حظر األسلحة النوويأ
 ؛“ال كرى السنوية اخلمسس  براه معا دة حظر األسلحة النووية يف دمريكا الالتينية ومنطقة حبر الكاريس

حزيران/يونيأأأه  19رسأأأالة مؤر أأأة ”، املعنونأأأة 2017حزيران/يونيأأأه  23، املؤر أأأة CD/2096 )ة( 
 ؛“دائم ململكة  ولندا    األمس العاه ملؤمتر نزع السالحموجهة م. املمثل ال 2017

سأأأري لنكأأأا ابسأأأم الأأأدول ”، املعنونأأأة 2017 سأأأبتمرب/ديلأأأول 11، املؤر أأأة CD/2099 (ه) 
 ؛“ورقة عملذ نزع السالح النووي ذ21األعضاء يف جمموعة الأأ 

 11رسأأأأأأأأأالة مؤر أأأأأأأأأة ”، املعنونأأأأأأأأأة 2017 سأأأأأأأأأبتمرب/ديلأأأأأأأأأول 12، املؤر أأأأأأأأأة CD/2101 (و) 
مجيأأأع  ،    وليأأأو  ريّايأأأو  سأأأبانياالسأأأيد  ،ؤمتر نأأأزع السأأأالحمأأأ رئأأأيل موجهأأأة مأأأ. 2017 سأأأبتمرب/ديلأأأول
 ؛“للدول األعضاء والدول غري األعضاء يف مؤمتر نزع السالح سالدائم ساملمثل

 12 مؤر أأة مأأ كرة شأأفوية”، املعنونأأة 2017 سأأبتمرب/ديلأأول 15، املؤر أأة CD/2103 (ئ) 
 ؛“السالح    األمس العاه ملؤمتر نزع وفد الولايت املتحدةموجهة م.  2017 سبتمرب/ديلول

 12 مؤر أأة مأأ كرة شأأفوية”، املعنونأأة 2017 سأأبتمرب/ديلأأول 15، املؤر أأة CD/2104 (ح) 
 ؛“   األمس العاه ملؤمتر نزع السالح وفد الولايت املتحدةموجهة م.  2017 سبتمرب/ديلول
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 14 مؤر أأة مأأ كرة شأأفوية”، املعنونأأة 2017 سأأبتمرب/ديلأأول 15، املؤر أأة CD/2105 (ا) 
   األمأأأس العأأأاه ملأأأؤمتر نأأأزع  املمثأأأل الأأأدائم دمهوريأأأة دملانيأأأا الحتاةيأأأةموجهأأأة مأأأ.  2017 سأأأبتمرب/ديلأأأول

 ؛“السالح
 14مؤر أأأأأأأأأة  رسأأأأأأأأأالة”، املعنونأأأأأأأأأة 2017 سأأأأأأأأأبتمرب/ديلأأأأأأأأأول 15، املؤر أأأأأأأأأة CD/2106 (ي) 

    األمأس العأاه ملأؤمتر نأزع السأالح احتأاة ميا أاراملمثل الدائم دمهورية موجهة م.  2017 سبتمرب/ديلول
مأأأ. جأأأدول  2 و 1ييأأأل تأأأا التقريأأأر املتعلأأأق ابلجتماعأأأات غأأأري الرمسيأأأة الأأأو  صصأأأت لتنأأأاول البنأأأدي. 

 ؛“األعمال مع الدكيز بصفة عامة على نزع السالح النووي
 15 مؤر أأة مأأ كرة شأأفوية”املعنونأأة  ،2017 سأأبتمرب/ديلأأول 15، املؤر أأة CD/2107 (ك) 

 ؛“نزع السالح مؤمتر    وفد الياابنموجهة م.  2017 سبتمرب/ديلول
 15 مؤر أأة مأأ كرة شأأفوية”، املعنونأأة 2017 سأأبتمرب/ديلأأول 20، املؤر أأة CD/2109 (ل) 

حتيأل     األمأس العأاه ملأؤمتر نأزع السأالح البعثأة الدائمأة دمهوريأة كأورايموجهة مأ.  2017 سبتمرب/ديلول
بيأأأان حكومأأأة مجهوريأأأة كأأأوراي بشأأأفن التجربأأأة النوويأأأة الساةسأأأة الأأأو دجرهتأأأا مجهوريأأأة كأأأوراي الشأأأعبية “تأأأا 

 ؛“سبتمرب/ديلول 3الدلقراطية يف 
 15 مؤر أأة مأأ كرة شأأفوية”، املعنونأأة 2017 سأأبتمرب/ديلأأول 20، املؤر أأة CD/2110 (ه) 

 ؛“   األمس العاه ملؤمتر نزع السالح البعثة الدائمة دمهورية كورايموجهة م.  2017 سبتمرب/ديلول
 11 مؤر أأة مأأ كرة شأأفوية”، املعنونأأة 2017 سأأبتمرب/ديلأأول 20، املؤر أأة CD/2111 (ن) 

 ذ “ؤمتر نزع السالحم دمانة    البعثة الدائمة دمهورية  يرانموجهة م.  2017 سبتمرب/ديلول
الفريق العامل  دجرىللجدول الزمو ال ي وضعه رئيل الفريق، ابلتشاور مع رئيل املؤمتر،  ووفقاا  - 36

 - جأأدول األعمأأال مأأ. 2و 1البنأأدي. مناقشأأة غأأري رمسيأأة تنأأاول فيهأأا  “سأأبل املضأأي قأأدماا ”املعأأو ججيأأاة 
وقأأأر سأأأباق التسأأألح النأأأووي ونأأأزع السأأأالح النأأأووي ومنأأأع نشأأأوب حأأأرب نوويأأأة، ومأأأ. ضأأأم. ذلأأأك مجيأأأع 

ة عامأأة علأأى حظأأر  نتأأاك املأأواة النشأأطارية ألغأأراض صأأنع األسأألحة فسأأائل ذات الصأألة، مأأع الدكيأأز بصأأامل
مأ.  2و 1 ، والبنأدي.2017حزيران/يونيأه  23و 22و 20النووية واألجهزة املتفجرة النوويأة األ أرى، يف 

ة، ومأأ. وقأأر سأأباق التسأألح النأأووي ونأأزع السأأالح النأأووي ومنأأع نشأأوب حأأرب نوويأأ - جأأدول األعمأأال
 10و 9و 8عامأة علأى نأزع السأالح النأووي يف  فةضم. ذلك مجيع املسأائل ذات الصألة، مأع الدكيأز بصأ

ذ وتأأرد  الجتماعأأات السأأيد  تأأس لأأس، سأأفري ميا أأار وألثلهأأا الأأدائمذ وتشأأارك يف 2017قب/دغسأأطل 
مة علأى حظأر  نتأاك م. جدول األعمال، مع الدكيز بصفة عا 2و 1املتعلقة ابلبندي.  الجتماعاتتيسري 

املواة النشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية واألجهزة املتفجرة النووية األ رى السأيد مايكأل بيونتينأو، 
ودعربأأأأأت الوفأأأأأوة عأأأأأ. قراء متنوعأأأأأة  أأأأأالل  أأأأأ    للأأأأأرئيلذ سأأأأأفري دملانيأأأأأا وألثلهأأأأأا الأأأأأدائم بصأأأأأفته صأأأأأديقاا 

 الجتماعاتذ
 

 مجيع املسائل ذات الصلةمنع نشوب حرب نووية، ومن ضمن ذلك  - ابء 
 الل املناقشة العامأة للمأؤمتر، دكأدت الوفأوة مأ. جديأد دو عرضأت مبزيأد مأ. التفصأيل مواقفهأا  - 37

بشأأفن  أأ ا البنأأد مأأ. جأأدول األعمأأالذ وقأأد ُسأأجلت  أأ   املواقأأر حسأأ  األصأأول يف حماضأأر ادلسأأات 
 العامة للدورةذ
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 جدول األعمال، الواثئق التالية وُقدمت    املؤمتر، يف  طار   ا البند م.  - 38
مأ كرة شأفوية مؤر أة ”، املعنونأة 2016تشري. الثأاي/نوفمرب  14، املؤر ة CD/2081 ( )د 

موجهأأة مأأ. البعثأأة الدائمأأة دمهوريأأة كأأواب    األمأأس العأأاه ملأأؤمتر نأأزع السأأالح  2016ديلول/سأأبتمرب  26
/سأأأبتمرب  اليأأأوه الأأأدويل لائالأأأة الكاملأأأة ل سأأألحة ديلول 26كأأأواب حتتفأأأل بيأأأوه ”حتيأأأل تأأأا الوثيقأأأة املعنونأأأة 

 ؛““النووية
مأ كرة شأفوية مؤر أة ”، املعنونأة 2016تشري. الثأاي/نوفمرب  16، املؤر ة CD/2082 )ب( 

موجهة م. البعثأة الدائمأة دمهوريأة بأيالرو     دمانأة مأؤمتر نأزع السأالح  2016تشري. الثاي/نوفمرب  3
شأؤون اخلارجيأة دمهوريأة بأيالرو  مبناسأبة الأ كرى العشأري. لسأح  األسألحة حتيأل تأا نأص بيأان وئارة ال

 ؛“النووية م. بيالرو 
 20مأأأأأأأ كرة شأأأأأأأفوية مؤر أأأأأأأة ”، املعنونأأأأأأأة 2017شأأأأأأأباا/فرباير  23، املؤر أأأأأأأة CD/2091 )ك( 

 موجهة م. البعثة الدائمة للمكسيك    األمس العاه ملؤمتر نأزع السأالح حتيأل تأا يف 2017شباا/فرباير 
املرفأق  عأأالن الأأدول األعضأأاء يف وكالأأة حظأأر األسأألحة النوويأأة يف دمريكأأا الالتينيأأة ومنطقأأة البحأأر الكأأاريس 
مبناسأأبة الأأ كرى السأأنوية اخلمسأأس  بأأراه معا أأدة حظأأر األسأألحة النوويأأة يف دمريكأأا الالتينيأأة ومنطقأأة حبأأر 

 ؛“الكاريس
 19رسأأأأأأأأأأأالة مؤر أأأأأأأأأأأة ”ونأأأأأأأأأأأة ، املعن2017حزيران/يونيأأأأأأأأأأأه  23، املؤر أأأأأأأأأأأة CD/2096 )ة( 

 ؛“موجهة م. املمثل الدائم ململكة  ولندا    األمس العاه ملؤمتر نزع السالح 2017حزيران/يونيه 
سأأأري لنكأأأا ابسأأأم الأأأدول ”، املعنونأأأة 2017 سأأأبتمرب/ديلأأأول 11، املؤر أأأة CD/2099 (ه) 

 ؛“ورقة عملذ نزع السالح النووي ذ21األعضاء يف جمموعة الأأ 
 11رسأأأأأأأأأالة مؤر أأأأأأأأأة ”، املعنونأأأأأأأأأة 2017 سأأأأأأأأأبتمرب/ديلأأأأأأأأأول 12، املؤر أأأأأأأأأة CD/2101 (و) 

 ،    مجيأأأع وليأأأو  ريّايأأأو  سأأأبانياالسأأأيد  ،ؤمتر نأأأزع السأأأالحمأأأ رئأأأيل موجهأأأة مأأأ. 2017 سأأأبتمرب/ديلأأأول
 ؛“للدول األعضاء والدول غري األعضاء يف مؤمتر نزع السالح سالدائم ساملمثل

 12 مؤر أأة مأأ كرة شأأفوية”، املعنونأأة 2017 سأأبتمرب/ديلأأول 15، املؤر أأة CD/2103 (ئ) 
 ؛“   األمس العاه ملؤمتر نزع السالح وفد الولايت املتحدةموجهة م.  2017 سبتمرب/ديلول

 14 مؤر أأة مأأ كرة شأأفوية”، املعنونأأة 2017 سأأبتمرب/ديلأأول 15، املؤر أأة CD/2105 (ح) 
   األمأأأس العأأأاه ملأأأؤمتر نأأأزع  الحتاةيأأأةاملمثأأأل الأأأدائم دمهوريأأأة دملانيأأأا موجهأأأة مأأأ.  2017 سأأأبتمرب/ديلأأأول

 ؛“السالح
 14مؤر أأأأأأأأأة  رسأأأأأأأأأالة”، املعنونأأأأأأأأأة 2017 سأأأأأأأأأبتمرب/ديلأأأأأأأأأول 15، املؤر أأأأأأأأأة CD/2106 (ا) 

    األمأس العأاه ملأؤمتر نأزع السأالح احتأاة ميا أاراملمثل الدائم دمهورية موجهة م.  2017 سبتمرب/ديلول
مأأأ. جأأأدول  2 و 1الرمسيأأأة الأأأو  صصأأأت لتنأأأاول البنأأأدي. ييأأأل تأأأا التقريأأأر املتعلأأأق ابلجتماعأأأات غأأأري 

 ؛“األعمال مع الدكيز بصفة عامة على نزع السالح النووي
 15 مؤر أأة مأأ كرة شأأفوية”، املعنونأأة 2017 سأأبتمرب/ديلأأول 15، املؤر أأة CD/2107 (ي) 

 ؛“نزع السالح مؤمتر    وفد الياابنموجهة م.  2017 سبتمرب/ديلول
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 15 مؤر أأة مأأ كرة شأأفوية”، املعنونأأة 2017 سأأبتمرب/ديلأأول 20، املؤر أأة CD/2109 (ك) 
حتيأل     األمأس العأاه ملأؤمتر نأزع السأالح البعثأة الدائمأة دمهوريأة كأورايموجهة مأ.  2017 سبتمرب/ديلول
بيأأأان حكومأأأة مجهوريأأأة كأأأوراي بشأأأفن التجربأأأة النوويأأأة الساةسأأأة الأأأو دجرهتأأأا مجهوريأأأة كأأأوراي الشأأأعبية ”تأأأا 
 ؛““سبتمرب/ديلول 3لقراطية يف الد

 15 مؤر أأة مأأ كرة شأأفوية”، املعنونأأة 2017 سأأبتمرب/ديلأأول 20، املؤر أأة CD/2110 (ل) 
 ؛“   األمس العاه ملؤمتر نزع السالح البعثة الدائمة دمهورية كورايموجهة م.  2017 سبتمرب/ديلول

 11 مؤر أأة مأأ كرة شأأفوية”، املعنونأأة 2017 سأأبتمرب/ديلأأول 20، املؤر أأة CD/2111 (ه) 
 ذ“ؤمتر نزع السالحم دمانة    البعثة الدائمة دمهورية  يرانموجهة م.  2017 سبتمرب/ديلول
الفريق العامل  دجرىللجدول الزمو ال ي وضعه رئيل الفريق، ابلتشاور مع رئيل املؤمتر،  ووفقاا  - 39

 - مأأ. جأأدول األعمأأال 2و 1البنأأدي. فيهأأا مناقشأأة غأأري رمسيأأة تنأأاول  “سأأبل املضأأي قأأدماا ”املعأأو ججيأأاة 
وقأأأر سأأأباق التسأأألح النأأأووي ونأأأزع السأأأالح النأأأووي ومنأأأع نشأأأوب حأأأرب نوويأأأة، ومأأأ. ضأأأم. ذلأأأك مجيأأأع 

عامأأة علأأى حظأأر  نتأأاك املأأواة النشأأطارية ألغأأراض صأأنع األسأألحة  فةاملسأأائل ذات الصأألة، مأأع الدكيأأز بصأأ
مأ.  2و 1 ، والبنأدي.2017حزيران/يونيأه  23و 22و 20النووية واألجهزة املتفجرة النوويأة األ أرى، يف 

وقأأر سأأباق التسأألح النأأووي ونأأزع السأأالح النأأووي ومنأأع نشأأوب حأأرب نوويأأة، ومأأ.  - جأأدول األعمأأال
 10 و 9 و 8عامة على نزع السالح النووي يف  فةالصلة، مع الدكيز بصضم. ذلك مجيع املسائل ذات 

ذ وتأأرد  الجتماعأأات السأأيد  تأأس لأأس، سأأفري ميا أأار وألثلهأأا الأأدائمذ وتشأأارك يف 2017قب/دغسأأطل 
مأأأ. جأأأدول األعمأأال، مأأأع الدكيأأأز بصأأفة عامأأأة علأأأى حظأأأر  2 و 1املتعلقأأأة ابلبنأأدي.  الجتماعأأأاتتيسأأري 

ية ألغأأراض صأأنع األسأألحة النوويأأة واألجهأأزة املتفجأأرة النوويأأة األ أأرى السأأيد مايكأأل  نتأأاك املأأواة النشأأطار 
ودعربأأت الوفأأوة عأأ. قراء متنوعأأة  أأالل  أأ   للأأرئيلذ  بيونتينأأو، سأأفري دملانيأأا وألثلهأأا الأأدائم بصأأفته صأأديقاا 

 الجتماعاتذ
 

 منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي - جيم 
لمأؤمتر، دكأدت الوفأوة مأ. جديأد دو عرضأت مبزيأد مأ. التفصأيل مواقفهأا  الل املناقشة العامأة ل - 40

بشأأفن  أأ ا البنأأد مأأ. جأأدول األعمأأالذ وقأأد ُسأأجلت  أأ   املواقأأر حسأأ  األصأأول يف حماضأأر ادلسأأات 
 العامة للدورةذ

  تانالتالي يقتانوُقدمت    املؤمتر، يف  طار   ا البند م. جدول األعمال، الوث - 41
 9 مؤر أأأأأأأأأأأأة رسأأأأأأأأأأأأالة” ، املعنونأأأأأأأأأأأأة2017 سأأأأأأأأأأأأبتمرب/ديلأأأأأأأأأأأأول 6ؤر أأأأأأأأأأأأة ، املCD/2098 )د( 

 ييأل السأالح، نأزع ملأؤمتر العاه األمس    الروسي لالحتاة الدائم املمثل م. موجهة 2017 دغسطل/قب
 الشأداكية انه فييأت مجهوريأة ورئأيل بأوتس فالةلأري الروسأي الحتأاة رئأيل عأ. الصأاةر املشأدك البيأان تأا

 يف نأأأوع دي مأأأ. دسأأألحة بوضأأأع البأأأدء عأأأده خيأأأص فيمأأأا ،2017 يونيأأأه/حزيأأأران 29 يف كوانأأأ  ةاي تأأأران
 ؛“اخلارجي الفضاء

 7 مؤر أأأأة مأأأأ كرة شأأأأفوية”، املعنونأأأأة 2017 سأأأأبتمرب/ديلأأأأول 13، املؤر أأأأة CD/2100 (ب) 
ييل تا التقرير     األمس العاه ملؤمتر نزع السالح البعثة الدائمة لشيليموجهة م.  2017 سبتمرب/ديلول

 ذ “منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي املتعلق ابملناقشات غري الرمسية حول
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الفريق العامل  دجرىللجدول الزمو ال ي وضعه رئيل الفريق، ابلتشاور مع رئيل املؤمتر،  ووفقاا  - 42
منأأأع  - مأأأ. جأأأدول األعمأأأال 3البنأأأد  مناقشأأأة غأأأري رمسيأأأة تنأأأاول فيهأأأا “سأأأبل املضأأأي قأأأدماا ”املعأأأو ججيأأأاة 

ذ وكانأأأأأأت 2017 يونيأأأأأأه حزيأأأأأأران/ 16 و 15 و 14حأأأأأأدوث سأأأأأأباق تسأأأأأألح يف الفضأأأأأأاء اخلأأأأأأارجي، يف 
الجتماعأأات بر سأأة السأأيد  تأأس لأأس، سأأفري ميا أأار وألثلهأأا الأأدائم وتشأأارك يف تيسأأري ا السأأيد  يلمأأوت 

 متنوعة  الل     الجتماعاتذ ودعربت الوفوة ع. قراء للرئيلذ لغو  م. شيلي بصفته صديقاا 
 

اختااااذ ترتيباااات دولياااة فعالاااة لتاااامز الااادول غاااري احلاااائزة لألسااالحة النووياااة مااان اساااتعمال  - دال 
 األسلحة النووية أو التهديد ابستعماهلا ضدها

 الل املناقشة العامأة للمأؤمتر، دكأدت الوفأوة مأ. جديأد دو عرضأت مبزيأد مأ. التفصأيل مواقفهأا  - 43
لبنأأد مأأ. جأأدول األعمأأالذ وقأأد ُسأأجلت  أأ   املواقأأر حسأأ  األصأأول يف حماضأأر ادلسأأات بشأأفن  أأ ا ا
 العامة للدورةذ

 وُقدمت    املؤمتر، يف  طار   ا البند م. جدول األعمال، الوثيقة التالية  - 44
 CD/2105 14مؤر أأأأأأأأأة  مأأأأأأأأأ كرة شأأأأأأأأأفوية”، املعنونأأأأأأأأأة 2017 سأأأأأأأأأبتمرب/ديلأأأأأأأأأول 15، املؤر أأأأأأأأأة 

   األمأأأس العأأأاه ملأأأؤمتر نأأأزع  املمثأأأل الأأأدائم دمهوريأأأة دملانيأأأا الحتاةيأأأةموجهأأأة مأأأ.  2017 سأأأبتمرب/ديلأأأول
 ذ“السالح

الفريق العامل  دجرىللجدول الزمو ال ي وضعه رئيل الفريق، ابلتشاور مع رئيل املؤمتر،  ووفقاا  - 45
اختأأاذ  - . جأأدول األعمأأالمأأ 4البنأأد  مناقشأأة غأأري رمسيأأة تنأأاول فيهأأا “سأأبل املضأأي قأأدماا ”املعأأو ججيأأاة 

ترتيبات ةولية فعالأة لتأفمس الأدول غأري احلأائزة ل سألحة النوويأة مأ. اسأتعمال األسألحة النوويأة دو التهديأد 
ذ وكانأت الجتماعأات بر سأة السأيد  تأس 2017حزيران/يونيه  30 و 29 و 28ابستعماهلا ضد ا، يف 

 ري ا السأيد مايكأل بيوتينأو، سأفري دملانيأا، بصأفته صأديقاا لس، سفري ميا ار وألثلها الأدائم، وتشأارك يف تيسأ
 ودعربت الوفوة ع. قراء متنوعة  الل     الجتماعاتذ للرئيلذ

 

األنااواع اجلدياادة ماان أساالحة التاادمري الشااامل واملنظومااات اجلدياادة ماان هاا   األساالحة   - هاء 
 األسلحة اإلشعاعية 

فأوة مأ. جديأد دو عرضأت مبزيأد مأ. التفصأيل مواقفهأا  الل املناقشة العامأة للمأؤمتر، دكأدت الو  - 46
بشأأفن  أأ ا البنأأد مأأ. جأأدول األعمأأالذ وقأأد ُسأأجلت  أأ   املواقأأر حسأأ  األصأأول يف حماضأأر ادلسأأات 

 العامة للدورةذ
 وُقدمت    املؤمتر، يف  طار   ا البند م. جدول األعمال، الوثيقة التالية  - 47

 CD/2102 ديلأأأأأأأأأأأول 8مؤر أأأأأأأأأأأة  رسأأأأأأأأأأأالة”، املعنونأأأأأأأأأأأة 2017سأأأأأأأأأأأبتمرب /ديلأأأأأأأأأأأول 11، املؤر أأأأأأأأأأة/ 
العأأأاه  سمأأأاأل   السأأأيد يأأأوري دمربائيفأأأتد،  الأأأدائم دمهوريأأأة بأأأيالرو املمثأأأل موجهأأأة مأأأ.  2017 سأأأبتمرب

 ذ“ؤمتر نزع السالحمل
الفريق العامل  دجرىللجدول الزمو ال ي وضعه رئيل الفريق، ابلتشاور مع رئيل املؤمتر،  ووفقاا  - 48

األنأأواع  - مأأ. جأأدول األعمأأال 5البنأأد  مناقشأأة غأأري رمسيأأة تنأأاول فيهأأا “سأأبل املضأأي قأأدماا ”املعأأو ججيأأاة 
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 11ادديدة م. دسلحة التدمري الشامل واملنظومات ادديدة م.     األسألحة؛ األسألحة ا شأعاعية، يف 
لأس، سأفري ميا أار وألثلهأا الأدائم، قب/دغسطلذ وكانت الجتماعأات بر سأة السأيد  تأس  15 و 14 و
 للأأأرئيلذ شأأأارك يف تيسأأأري ا السأأأيد يأأأوري دمربائيفأأأتد، سأأأفري بأأأيالرو  وألثلهأأأا الأأأدائم، بصأأأفته صأأأديقاا تو 

 ودعربت الوفوة ع. قراء متنوعة  الل     الجتماعاتذ
 

 برانمج شامل لنزع السالح - واو 
جديأد دو عرضأت مبزيأد مأ. التفصأيل مواقفهأا   الل املناقشة العامأة للمأؤمتر، دكأدت الوفأوة مأ. - 49

بشأأفن  أأ ا البنأأد مأأ. جأأدول األعمأأالذ وقأأد ُسأأجلت  أأ   املواقأأر حسأأ  األصأأول يف حماضأأر ادلسأأات 
 العامة للدورةذ

 التالية ثيقة وُقدمت    املؤمتر، يف  طار   ا البند م. جدول األعمال، الو  - 50
 CD/2102 ديلأأأأأأأأأأأول 8مؤر أأأأأأأأأأأة  رسأأأأأأأأأأأالة”عنونأأأأأأأأأأأة ، امل2017سأأأأأأأأأأأبتمرب /ديلأأأأأأأأأأأول 11، املؤر أأأأأأأأأأة/ 
العأأأاه  سمأأأاأل   السأأأيد يأأأوري دمربائيفأأأتد،  الأأأدائم دمهوريأأأة بأأأيالرو املمثأأأل موجهأأأة مأأأ.  2017 سأأأبتمرب

  ذ“ؤمتر نزع السالحمل
الفريق العامل دجرى للجدول الزمو ال ي وضعه رئيل الفريق، ابلتشاور مع رئيل املؤمتر،  ووفقاا  - 51

بأأرانمج  - مأأ. جأأدول األعمأأال 6البنأأد  مناقشأأة غأأري رمسيأأة تنأأاول فيهأأا “املضأأي قأأدماا سأأبل ”املعأأو ججيأأاة 
قب/دغسطلذ وكانت الجتماعات بر سأة السأيد  تأس لأس،  15 و 14 و 11شامل لنزع السالح، يف 

 شأارك يف تيسأري ا السأيد يأوري دمربائيفأتد، سأفري بأيالرو  وألثلهأا الأدائم،تسفري ميا أار وألثلهأا الأدائم، و 
 ودعربت الوفوة ع. قراء متنوعة  الل     الجتماعاتذ للرئيلذ بصفته صديقاا 

 

 الشفافية يف جمال التسلح - زاي 
 الل املناقشة العامأة للمأؤمتر، دكأدت الوفأوة مأ. جديأد دو عرضأت مبزيأد مأ. التفصأيل مواقفهأا  - 52

يف حماضأأر ادلسأأات  بشأأفن  أأ ا البنأأد مأأ. جأأدول األعمأأالذ وقأأد ُسأأجلت  أأ   املواقأأر حسأأ  األصأأول
 العامة للدورةذ

 وُقدمت    املؤمتر، يف  طار   ا البند م. جدول األعمال، الوثيقة التالية  - 53
 CD/2102 ديلأأأأأأأأأأأول 8مؤر أأأأأأأأأأأة  رسأأأأأأأأأأأالة”، املعنونأأأأأأأأأأأة 2017سأأأأأأأأأأأبتمرب /ديلأأأأأأأأأأأول 11، املؤر أأأأأأأأأأة/ 
العأأأاه  سمأأأاأل   السأأأيد يأأأوري دمربائيفأأأتد،  الأأأدائم دمهوريأأأة بأأأيالرو املمثأأأل موجهأأأة مأأأ.  2017 سأأأبتمرب

 ذ“ؤمتر نزع السالحمل
الفريق العامل  دجرىللجدول الزمو ال ي وضعه رئيل الفريق، ابلتشاور مع رئيل املؤمتر،  ووفقاا  - 54

الشأفافية  - مأ. جأدول األعمأال 7البنأد  مناقشأة غأري رمسيأة تنأاول فيهأا “سبل املضي قدماا ”املعو ججياة 
قب/دغسأأأطلذ وكانأأأت الجتماعأأأات بر سأأأة السأأأيد  تأأأس لأأأس،  15 و 14 و 11يف جمأأأال التسأأألح، يف 

شأارك يف تيسأري ا السأيد يأوري دمربائيفأتد، سأفري بأيالرو  وألثلهأا الأدائم، تسفري ميا أار وألثلهأا الأدائم، و 
 ودعربت الوفوة ع. قراء متنوعة  الل     الجتماعاتذ للرئيلذ بصفته صديقاا 
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لااات تتنااااول وقاااف ساااباق التسااالح ونااازع الساااالح والتااادابري النظااار يف اتاااالت األ ااار  ا - حاء 
 األ ر  ذات الصلة

 قدمت    املؤمتر الواثئق التالية   - 55
 مأأأأأأأأأ كرة شأأأأأأأأأفوية مؤر أأأأأأأأأة”، املعنونأأأأأأأأأة 2017شأأأأأأأأأباا/فرباير  1، املؤر أأأأأأأأأة CD/2087 ( )د 

 ن الثأأأأأأاي/كأأأأأأانو   30، ييأأأأأأل تأأأأأأا بيأأأأأأان وئارة  ارجيأأأأأأة دوكرانيأأأأأأا، املأأأأأأؤر  2017كأأأأأأانون الثاي/ينأأأأأأاير  31
 ؛“2017 يناير

شأأباا/فرباير  8رسأأالة مؤر أأة ”، املعنونأأة 2017شأأباا/فرباير 13، املؤر أأة CD/2089 )ب( 
 ؛“م. املمثل الدائم لالحتاة الروسي    األمس العاه ملؤمتر نزع السالح 2017

 قذار/ 3رسأأأأأأأأأأالة مؤر أأأأأأأأأأة ”، املعنونأأأأأأأأأأة 2017قذار/مأأأأأأأأأأار   7، املؤر أأأأأأأأأأة CD/2092 )ك( 
 ؛“موجهة م. البعثة الدائمة دمهورية الصس الشعبية    األمس العاه ملؤمتر نزع السالح 2017 مار 

مأأأأأأأأأأأأ كرة شأأأأأأأأأأأأفوية مؤر أأأأأأأأأأأأة ”، املعنونأأأأأأأأأأأأة 2017حزيران/يونيأأأأأأأأأأأأه  6، املؤر أأأأأأأأأأأأة CD/2093 )ة( 
موجهة م. املمثل الدائم لفرنسا لأدى مأؤمتر نأزع السأالح    مكتأ  شأؤون نأزع  2017نيسان/دبريل  26

 ؛“يف  ان شيدون 2017نيسان/دبريل  4اهلجوه ال ي وقع يف السالح بشفن 
رسأأأأأأأأأأأأأأأأالة مؤر أأأأأأأأأأأأأأأأة ”، املعنونأأأأأأأأأأأأأأأأة 2017حزيران/يونيأأأأأأأأأأأأأأأأه  19، املؤر أأأأأأأأأأأأأأأأة CD/2094 )ه( 

موجهأأة مأأ. املمثأأل الأأدائم لالحتأأأاة الروسأأي    األمأأس العأأاه ملأأؤمتر نأأزع السأأأالح،  2017حزيران/يونيأأه  5
على التقيأيم  السوري املقدمة رةاا  ”امللر الكيميائي“ييل تا تعليقات وئارة  ارجية الحتاة الروسي على 

 ذ“  ان شيدونيف 2017 دبريل نيسان/ 4الوطو الفرنسي للهجوه الكيميائي ال ي وقع يف 
 

حباااا واعتمااااد التقريااار السااانوي وأي تقريااار إ ااار يلااازم تقدألاااه إىل اجلمعياااة العاماااة لألمااام  - طاء 
 املتحدة

، واسأأتناةاا    ادهأأوة املركأأزة جمأأال نأأزع السأأالح املتعأأدة األطأأرايتسأأليماا بضأأرورة  حأأرائ تقأأده يف  - 56
، وبغية بدء العمل املوضوعي 2017لدورة عاه املب ولة يف مؤمتر نزع السالح م. دجل وضع برانمج عمل 

، طلأ  املأؤمتر مأ. الأرئيل احلأايل والأرئيل القأاةه دن يعقأدا مشأاورات 2018يف وقت مبكر م. ةورة عاه 
يف فأأدة مأأا بأأس الأأدورتس ودن يقأأدما،  ن دمكأأ.، توصأأيات ُتؤ أأ  يف احلسأأبان فيهأأا مجيأأع املقدحأأات ذات 

قبلة، مبا فيها املقدحأات املقدمأة كواثئأق ملأؤمتر نأزع السأالح واآلراء املعأرب الصلة، السابقة منها واحلالية وامل
عنهأأأا واملناقشأأأات الأأأو دجريأأأت، ودن يسأأأعيا     بقأأأاء دعضأأأاء املأأأؤمتر علأأأى علأأأم مبشأأأاوراهتما، علأأأى النحأأأو 

 املناس ذ
 كما يلي   2018وقرر املؤمتر دن تكون مواعيد عقد ةورته لعاه  - 57

 قذار/مار  30 -انون الثاي/يناير ك  22ادزء األول   
 حزيران/يونيه 29 -داير/مايو  14ادزء الثاي   
 ذديلول/سبتمرب 14 -متوئ/يوليه  30ادزء الثالو   



A/72/27 
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 14 وييأأل الأأرئيل، ابسأأم مأأؤمتر نأأزع السأأالح، التقريأأر السأأنوي ابلصأأيغة الأأو اعتمأأد ا املأأؤمتر يف - 58
  والسبعسذ الثانية،    ادمعية العامة ل مم املتحدة يف ةورهتا 2017ديلول/سبتمرب 

 ( السفري  وليو  ريّايو  سبانياتوقيع)
  سبانيا
 رئيل املؤمتر
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