CD/2090

مؤت

زع سالح

17 February 2017
Arabic
Original: English

ررل ر مقا م ر
مق ر ب أنررنش ء نررق ا لررع يقمررج م "ررل أللضررقد اًررمج
واللة تفقوضية
أجج تح ل أبضية منت كة م قمج ي ج لت
( يتُ

ال ضلسة قمة  1406ال  17شمقط/ام ل  2017)
إن مؤمتر نزع السالح،
إذ يتصرف مبوجب جدول أعماله الوارد يف الوثيقة  CD/2085،
وإذ يدرك دوره بوصفه املنتدى املتعدد األطراف الوحيد للتفاوض بشأن نزع السالح،

وإذ يؤكددد أمهيددة اعتمدداد وذنفيددم برنددامو عمددش مت دوامن والددامش يتيددم و يددة ذفاو ددية يف
أقرب وقت ممك خالل دورذه لعام ،2017
وإذ يكددرر التأكيددد علددا املسددؤوليال امللقدداع علددا عدداذو الدرظيم مبوجددب الن ددام الددداخل
ملؤمتر نزع السالح ،وخباصة املادع  29املتعلقة بو ع برنامو عمش املؤمتر،
وإذ ي دددرك احلاج ددة إج إجد دراض مفاو ددال متع ددددع األطد دراف ت دددف التوص ددش إج اذف ددا
بشأن القيايا املشرتكة لتعزيز األم الدويل بيئةً وهيكالً،
وإذ يش د  ،يف ه ددما الص دددد ،إج أن ج دددول أعم ددال امل دؤمتر يتي ددم ع دددداً م د القي ددايا

سالح،
املهمة اليت ينبغ التفاوض بشأهنا لتحقيو أهداف نزع ال
وإذ يش د إج ا سددتنتاجال الدديت يتيددمنها التقريددر النهدداظ املعتمددد ع د أعمددال الفريددو
العامش غ الرمس املعداد إنشدا ه عمدالً باملدادع  23مد ن امده الدداخل  ،املسدندع إليده و يدة و دع
برنامو عمش قوي يف ميمونه ومتدرج يف ذنفيمه حسبما ورد يف الوثيقة .CD/2033

 
يقرر،
 -1إنشدداض قريددو عامددش مع د بضيدداد "سددبش املي د قدددماً" ،عم دالً باملددادع  23م د
ن امه الداخل  ،لدعم رظيم مؤمتر نزع السالح ،ذناط به و ية القيام مبا يل :
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ذقيدديم التقدددم اأددرم بشددأن ليددع بنددود جدددول أعمددال امل دؤمتر ال دواردع يف الوثيقددة
CD/2085؛



حتديددد قيددايا للعمددش املو ددوع يف إطددار جدددول األعمددال ،مددع مراعدداع جهددود
اجملتمع الدويل وأولوياذه؛



حتديد أر ية مشرتكة لربنامو عمش يتيم و ية ذفاو ية؛



الن ر يف اخلطوال اليت يب اختاذها للمي قدماً.

 -2أن بضمك ددان الفري ددو العام ددش أن ينش ددح يف أي وق ددت ،حس ددب ا قتي دداض ،أقرق ددة
قرعية لتنفيم و يته؛
 -3أن يرتأس الفريو العامش السف هتني لني م ميامنار .وإذا أ ِ
ُنشئت أقرقة قرعية،
يعني الفريو العامش ميسريها؛
 -4أن ي ش باب الفريو العامش واألقرقة الفرعية مفتوحداً مميدع الددول األعيداض يف
مؤمتر نزع السالح .وذُدعا الدول املهتمة غ األعياض الديت دعاهدا املدؤمتر إج املشداركة يف أعمالده
خالل دورع سنة  2017حليور اجتماعال الفريو العامش واجملموعال الفرعية؛
 -5أن الن ددام ال ددداخل للم د دؤمتر ،ال د دوارد يف الوثيقد ددة  ،CD/8/Rev.9ينطب ددو علد ددا
أعمال الفريو العامش واألقرقة الفرعية ،مع مراعاع ما يقتييه اختالف احلال؛
 -6أن يعقددد الفريددو العامددش واألقرقددة الفرعيددة اجتماعددال خددالل دورع سددنة 2017
وققداً للودددول الددزم الددمي ييددعه رظدديم الفريددو العامددش بالتشدداور مددع رظدديم مدؤمتر نددزع السددالح .
وذقدم األقرقة الفرعية إج الفريو العامش ذقارير ع التقدم اأرم يف عملها؛
 -7أن يقدددم رظدديم الفريددو العامددش إج م دؤمتر نددزع السددالح ،ع د طريددو رظدديم هددما
األخ  ،ذقارير منت مدة عد التقددم اأدرم يف أعمدال الفريدو العامدش .وحسدبما اذفقدت عليده الددول
األعيدداض يف املدؤمتر ،ذقدددم األقرقددة الفرعيددة ذقاريرهددا إج رظدديم الفريددو العامددش .ويقدددم رظدديم الفريددو
العامدش ،يف أقددرب وقددت ممكد  ،التقريددر النهدداظ لفريقده إج رظدديم املدؤمتر لين در قيدده املدؤمتر ويعتمددده
وققاً لن امه الداخل ؛
 -8يف حدال اذفدا مدؤمتر نددزع السدالح علدا برندامو عمددش يتيدم و يدة ذفاو ددية،
أن ُختتتم ليع األنشطة اليت صدر تا ذكليف مبوجب هدما املقدرر وأن يقددم رظديم الفريدو العامدش
ذقريدراً ع د أعمددال قريقدده إج رظدديم م دؤمتر نددزع السددالح وأن يقدمدده ،بندداضً علددا طلددب ال درظيم ،إج
املسة العامة وققاً للن ام الداخل .
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