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   موجهة من املمثل٢٠٠٩أغسطس / آب٢١رسالة مؤرخة 
  الدائم لباكستان إىل رئيس مؤمتر نزع السالح حييل مبوجبها

  (CD/1864)موقـف باكستان مـن تنفيذ برنامج العمل 
  ٢٠٠٩مؤمتر نزع السالح لعام لدورة 

  

 لدورة  (CD/1864)موقف باكستان من تنفيذ برنامج العمل       "أتشرف بأن أوجه إليكم طيه ورقة عنواهنا          
  وأرجو أن تتفضلوا بتعميم هذه الورقة بوصفها وثيقة رمسية من وثـائق مـؤمتر             . ٢٠٠٩مؤمتر نزع السالح لعام     

  .نزع السالح

  

  

  زمري أكرم  ):التوقيع(  
  لسفريا    
املمثل الدائم لباكـستان لـدى          
  مؤمتر نزع السالح    
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24 August 2009 
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  موقف باكستان من مشروع مقرر يتعلق بتنفيذ برنامج العمل
(CD/1864) ٢٠٠٩ لدورة مؤمتر نزع السالح لعام  

  إن مؤمتر نزع السالح،

  ؛٢٠٠٩و ماي/ أيار٢٩، يف )١(٢٠٠٩عام  دورةل إذ يشري إىل اعتماد املقرر املتعلق بوضع برنامج عمل  

  كل سـنة وفقـاً للنظـام الـداخلي         ودون املساس مبقررات املؤمتر بشأن برامج العمل املزمع اعتمادها            
  ؛)املادة الثامنة(

  :٢٠٠٩تنفيذ برنامج عمل عام ب فيما يتعلقيوافق على اإلجراءات التالية   

اذ القرارات، مبا فيهـا     تقوم األفرقة العاملة واملنسقون اخلاصون للمؤمتر بتصريف األعمال واخت          )أ(  
   مـن   ١٨الفقـرة   وخباصة  ، وفقاً للنظام الداخلي للمؤمتر،      ٢٠٠٩القرارات املتعلقة باعتماد التقارير، لدورة عام       

  هذا النظام؛ 
  أعاله؛) أ( التناوب والتمثيل اجلغرايف املنصف على املسؤولني املشار إليهم يف الفقرة  مبدأينطبق  )ب(
  وازن يف ختصيص الوقت للقضايا األساسية األربع؛مبدأ املساواة والت  )ج(
تني جلميع البنود املدرجة يف جدول أعمال ييكفل املؤمتر، دون أي متييز، املعاملة واألولوية املتساو  )د(

املؤمتر، وال سيما القضايا األساسية األربع لتحقيق التقدم املتوازن من حيث النتائج املوضوعية مبا يتمشى مع مبدأ                 
   املتساوي وغري املنقوص جلميع الدول؛األمن

  :ويقرر ما يلي  

  ألف

 من جـدول    ١يعني السفري ديان تريانسياه دجاين، سفري إندونيسيا، رئيساً للفريق العامل يف إطار البند                - ١
  ؛ CD/1864 من املقرر ١، وفقاً للفقرة "وقف سباق التسلح النووي ونزع السالح النووي"األعمال املعنون 

 من جدول األعمـال     ١ السفري يورغ سترويل، سفري سويسرا، رئيساً للفريق العامل يف إطار البند             يعني  - ٢
  ؛CD/1864 من املقرر ٢، وفقاً للفقرة "وقف سباق التسلح النووي ونزع السالح النووي"املعنون 

 من  ٣إطار البند   يعني السفري لويس فيليب دي ماسيدو سوارس، سفري الربازيل، رئيساً للفريق العامل يف                - ٣
  ؛CD/1864 من املقرر ٣، وفقاً للفقرة "منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي"جدول األعمال املعنون 

                                                      

)١( CD/1864.  
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 من جدول األعمال    ٤يعني السفري ميكو ميمسكول، سفري أوكرانيا، رئيساً للفريق العامل يف إطار البند               - ٤
غري احلائزة ألسلحة نووية من استعمال األسلحة النووية أو التهديد اختاذ ترتيبات دولية فعالة لتأمني الدول "املعنون 

  ؛CD/1864 من املقرر ٤، وفقاً للفقرة "باستعماهلا ضدها

 من جدول األعمال املعنون ٥، منسقاً خاصاً يف إطار البند ييبازيوا، سفري زمبابويعني السفري شتساكا ش  - ٥
، "ملنظومات اجلديدة من هذه األسـلحة؛ األسـلحة اإلشـعاعية         األنواع اجلديدة من أسلحة الدمار الشامل وا      "

  ؛CD/1864 من املقرر ٥للفقرة   وفقاً

 من جدول األعمـال     ٦يعني السفري مابل غوميس أوليفييه، سفري املكسيك، منسقاً خاصاً يف إطار البند               - ٦
  ؛CD/1864 من املقرر ٦، وفقاً للفقرة "الربنامج الشامل لرتع السالح"املعنون 

 من جدول األعمـال، املعنـون       ٧يعني السفري هانو هيمانن، سفري فنلندا، منسقاً خاصاً يف إطار البند              - ٧
  .CD/1864 من املقرر ٧، وفقاً للفقرة "الشفافية يف مسألة التسلح"

  ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٨ إىل ١٠مشروع اجلدول الزمين لألنشطة يف الفترة من  - باء 

  أستراليا: الرئيس
  ١٩األسبوع 

 ١٠االثنني   
  أغسطس/آب

 ١١الثالثاء 
  أغسطس/آب

 ١٢األربعاء 
  أغسطس/آب

 ١٣اخلميس 
  أغسطس/آب

 ١٤اجلمعة 
  أغسطس/آب

اجتماعات اجملموعات   *جلسة عامة   ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  اإلقليمية

املنسق اخلاص يف   جلسة عامة
  ٦إطار البند 

  الفريق العامل  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
  ١يف إطار البند 

  الفريق العامل 
  ٢طار البند يف إ

املنسق اخلاص يف إطار 
  ٥البند 

 الفريق العامل 
 ٣يف إطار البند 

  الفريق العامل 
  ٤يف إطار البند 

  ٢٠األسبوع 

 ١٧االثنني   
  أغسطس/آب

 ١٨الثالثاء 
  أغسطس/آب

 ١٩األربعاء 
  أغسطس/آب

 ٢٠اخلميس 
  أغسطس/آب

 ٢١اجلمعة 
  أغسطس/آب

عات اجتماعات اجملمو  *جلسة عامة   ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  اإلقليمية

    جلسة عامة

  الفريق العامل  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  ١يف إطار البند 

  الفريق العامل 
  ٢يف إطار البند 

املنسق اخلاص يف إطار 
  ٧البند 

  الفريق العامل 
  ٣يف إطار البند 

  الفريق العامل 
  ٤يف إطار البند 
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  النمسا: الرئيس
  ٢١األسبوع 

 ٢٤االثنني   
  أغسطس/آب

 ٢٥الثالثاء 
  غسطسأ/آب

 ٢٦األربعاء 
  أغسطس/آب

 ٢٧اخلميس 
  أغسطس/آب

 ٢٨اجلمعة 
  أغسطس/آب

اجتماعات اجملموعات   ∗جلسة عامة   ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  اإلقليمية

    جلسة عامة

  الفريق العامل  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
  ١يف إطار البند 

  الفريق العامل 
  ٢يف إطار البند 

املنسقون اخلاصون يف إطار 
  ∗∗٧ و٦ و٥البنود 

  امل الفريق الع
  ٣يف إطار البند 

  الفريق العامل 
 ٤يف إطار البند 

                                                      

 .عند االقتضاء  ∗

 الواحد تلو اآلخر وسُيخصص ٧ و٦ و٥سُتعقد اجتماعات املنسقني اخلاصني يف إطار بنود جدول األعمال     ∗∗
 .وقت متساوٍ لكل اجتماع
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  بيان رئاسي تكميلي يعرب عن تفاهم مؤمتر نزع
  (CD/1864)السالح بشأن تنفيذ برنامج العمل 

  ٢٠٠٩لدورة املؤمتر لعام 

املتبقي  خالل اجلزء CD/1864، املعنون، مشروع مقرر بشأن تنفيذ (CD/18XX)يسعدين أن أقدم الوثيقة   
  .٢٠٠٩ دورة مؤمتر نزع السالح لعام من

وتعيني رؤساء األفرقة العاملة واملنسقني اخلاصني ومشروع اجلدول الزمين لالجتماعات خيّص دورة املؤمتر          
  ويعكس اجلدول الزمين لألنشطة األمهية اليت يوليها أعضاء املؤمتر لبنود جـدول أعمـال املـؤمتر،                . ٢٠٠٩لعام  

وقد أظهرت املشاورات اليت أُجريت مع طائفة عريضة من الوفود الدعم القوي .  األربعةوال سيما القضايا األساسي
  .للشروع يف العمل املوضوعي

ويسلم املؤمتر مببدأ األمن املتساوي وغري املنقوص لكافة الدول وباألمهية القصوى للمصاحل األمنية الوطنية      
شارك الدول األعضاء يف أعمال املؤمتر يف كنف املساواة وسوف ت. وضرورات األمن القاهرة جلميع الدول األعضاء

. الكاملة باعتبارها دوالً مستقلة وفقاً ملبدأ املساواة يف السيادة املتضمن يف ميثاق األمم املتحدة والنظام الـداخلي              
تعلقـة  وستتم محاية مصاحلها بتوخي أمور منها كفالة تصريف األعمال واختاذ القرارات، مبا فيها القـرارات امل               

 وفقاً للنظام الداخلي ٢٠٠٩باعتماد التقارير، يف إطار األفرقة العاملة التابعة للمؤمتر واملقررين اخلاصني لدورة عام 
  ، اليت تنّص على أن يقوم املؤمتر بتـصريف أعمالـه واعتمـاد مقرراتـه      ١٨ملؤمتر نزع السالح، وخاصة الفقرة      

  .راءاآلبتوافق 

 -  -  -  -  -  


