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أول -مقدمة
يق اادم م اؤمتر ن اازع الس ااالح تقري اار الس اانوي ع ا أعم ااال دورت ااه لع ااام  2020إىل ال اادورة اخلامس ااة
-1
والسبع للجمعية العامة ل مم املتحدة ،مشفوعا ابلواثئق واحملاضر ذات الصلة.

اثنيا -تنظيم أعمال املؤمتر
ألف -دورة املؤمتر لعام

2020

انعقا ااد املا اؤمتر اا ااالل الفا ا ات املمتا اادة ما ا  20كا ااانون الثاين/ينا اااير إىل  27آذار/ما ااارس ،وما ا
-2
أاير/مااايو إىل  10متوز/يوليااه ،وما  3آب/أغسااط إىل  18أيلول/ساابتم  .2020وعقااد املاؤمتر اااالل ها
الفا ات  25جلسااة عامااة رمسيااة ،عرضا فيهااا الاادول األعضاااء والاادول غااري األعضاااء املاادعوة إىل املشاااركة يف
املناقشات آراءها وتوصياهتا بشغن شت املسائل املطروحة على املؤمتر.
25

-3

وعقد املؤمتر أيضا  4جلسات عامة غري رمسية.

وقااد توليا الرائسااة وفقااا للمااادة  9ما النظااام الااداالي ،علااى النحااو احملاادد يف التا ييل األول
-4
هل ا التقرير .وأشار املاؤمتر إىل أن رؤسااء دورة املاؤمتر لعاام  ،2020دون أن ُيادثوا ساابقة لدوراتاه املقبلاة،
دع اوا ال ارئي األاااري لاادورة عااام  2019وال ارئي األول لاادورة عااام  2021حلضااور جلساااهتم غااري الرمسيااة
العادية حرصا على استمرارية عمل املؤمتر.
وكان يائحة كوفيد 19-أتثري شديد يف عمل املؤمتر يف عام  ،2020وهاو ماا أدت إىل ختفاي
-5
عدد ايلسات العامة وتغيري شكلها .ويف ح استطاع الرئيسان األولن للماؤمتر ،السايد رشايد بلبااقي،
ساافري ايزائاار ،والساايد كااارلوس ماااريو فااورادوري ،ساافري األرجنت ا  ،عقااد جلسااات عامااة منتظمااة ،ف ا ن
رئيسا ااي املا اؤمتر يف الفا ا ة ما ا  10آذار/ما ااارس إىل  29حزيران/يونيا ااه ،السا اايدة سا اااي مانسا اافيلد ،سا اافرية
أس ا اليا ،والس اايد روب اارت م ااولر ،س اافري النمس ااا ،مل يتمكن ااا م ا عق ااد أي جلس ااات عام ااة بس ااب القي ااود
املفروضة تصداي للجائحة .ويف وق لحق ،متكن األمانة العامة ل مم املتحدة م توفري نظم التداول
ع بعد للسماح بعقد ايلسات العامة يف شكل "هج " حبيث يشارك املندوبون شخصايا وعا بعاد.
وقا ااد عقا ااد ه ا ا ا النا ااوع م ا ا الجتماعا ااات رئا ااي امل ا اؤمتر السا اايد روبا اارت ما ااولر ،سا اافري النمسا ااا ،يف 30
حزيران/يونيه ،ورئي املؤمتر السيد مشيم أحس  ،سفري بنغالديش ،يف  13آب/أغسط  ،ورئاي املاؤمتر
السيد يوري أم ازيفيتش ،سفري بيالروس ،يف  27آب/أغسط و 8أيلول/سابتم و 16أيلول/سابتم .
ولحا املاؤمتر أن اسااتخدام الشااكل اهلجا واإللكا وين ل يشااكل سااابقة لجتماعااات املاؤمتر املقبلااة،
ومع ذلك تب أنه وسيلة مسح للمؤمتر مبواصلة عمله يف ظارو ايائحاة .ولحا املاؤمتر ماع التقادير
ايهود ال تب هلا األمانة العامة ل مم املتحدة يف إحداث نظم التداول ع بعد ،وشجعها على مواصلة
عملها ،ابلتنسيق مع أمانة املؤمتر ،يف وضع اطط للطوارئ تسامح للماؤمتر مبواصالة أعمالاه يف الظارو
الستثنائية ،مع توفري قدر أك م الشفافية املالية للدول األعضاء.
ويف ايلسا ااة العاما ااة  1525املعقا ااودة يف  28كا ااانون الثاين/ينا اااير  ،2020ألقا ا السا اايدة اتتيا اااان
-6
فالوفااي ،األميناة العاماة ملاؤمتر نازع الساالح واملمثلاة الشخصاية ل ما العاام ل مام املتحادة ،رساالة ابسام
األم العام أنطونيو غوترييش (.)CD/PV.1525
ويف رسااالة مؤرا ااة  20ك ااانون الثاين/ين اااير  ،2020وج ااه ال ارئي األول للم اؤمتر ،رش اايد بلب اااقي،
-7
سا اافري ايزائا اار ،واألمينا ااة العاما ااة ملا اؤمتر نا اازع السا ااالح واملمثلا ااة الشخصا ااية ل ما ا العا ااام ل ما اام املتحا اادة،
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الساايدة اتتياااان فالوفااااي ،دعااوة مش ا كة إىل الاادول األعضاااء ملخاطبااة م اؤمتر ناازع السااالح علااى املسااتوت
ال ااوزاري ا ااالل دورة  .2020وااط ا ما اؤمتر ن اازع الس ااالح الشخص اايات الب ااارزة التالي ااة :الس اايد صا ا ي
بوقااادوم ،وزياار اارجيااة ايزائاار ( ،)CD/PV.1523والساايد فيلي ا غوفااان ،وزياار اارجيااة بلجيكااا ووزياار
دفاعها ()CD/PV.1532؛ والسيد إدغارز رينكيفيتش ،وزير اارجية لتفياا ()CD/PV.1532؛ والسايدة
كانغ كيونغ  -وها ،وزيرة اارجية مجهورية كوراي ()CD/PV.1532؛ والسيد جان  -إيف لودراين ،وزير
الشااؤون األوروبيااة واخلارجيااة يف فرنسااا ()CD/PV.1532؛ والساايد ايشاايك تشااابوتوفيتش ،وزياار اارجيااة
مجهورية بولندا ()CD/PV.1532؛ والسيدة آن ليندي ،وزيرة اارجية السويد ()CD/PV.1532؛ والسيد
سااتيف بلااوك ،وزياار اارجيااة مملكااة هولناادا ()CD/PV.1532؛ والساايد فيصاال آل سااعود ،وزياار اارجيااة
اململك ااة العربي ااة الس ااعودية ()CD/PV.1532؛ والس اايدة أرانتش ااا غونثالي ااث لاي ،وزي اارة اخلارجي ااة وش ااؤون
الحتاد األورويب والتعاون يف إسابانيا ()CD/PV.1532؛ والسايد خمتاار تيلاوبريدي ،وزيار اارجياة مجهورياة
كازااسا ا ا ااتان ()CD/PV.1532؛ والسا ا ا اايد حمما ا ا ااد علا ا ا ااي احلكا ا ا اايم ،وزيا ا ا اار اارجيا ا ا ااة مجهوريا ا ا ااة الع ا ا ا اراق
()CD/PV.1532؛ والسيد بيكا هافيستو ،وزير اارجية فنلندا ()CD/PV.1533؛ والسيد إيهاب فوزي،
مس ا ا اااعد وزي ا ا اار اخلارجي ا ا ااة للش ا ا ااؤون املتع ا ا ااددة األط ا ا ارا واألم ا ا ا ال ا ا اادوي يف مجهوري ا ا ااة مص ا ا اار العربي ا ا ااة
()CD/PV.1533؛ والساايد برونااو رودريغيااث ابراي ،وزياار اارجيااة كااواب ()CD/PV.1533؛ والساايد فااابيو
مارزانو ،انئ وزير شؤون السيادة واملواطنة يف ال ازيل ()CD/PV.1533؛ والسيد ساميون كوفين ،انئ
رئا ااي الا ااوزراء ووزيا اار اخلارجيا ااة والتجا ااارة يف أيرلنا اادا ()CD/PV.1533؛ والسا اايدة لولا ااو راشا ااد اخلا اااطر،
مساعدة وزير اخلارجية واملتحدثة ابسم وزارة اارجية قطر ()CD/PV.1533؛ والسفري (الدكتور) ابنكاج
شارما ،ممثل اهلند الدائم لدت مؤمتر نزع الساالح ()CD/PV.1533؛ والسايد ياوري أم ازازيفياتش ،سافري
باايالروس وممثلهااا الاادائم لاادت األماام املتحاادة واملنظمااات الدوليااة األااارت يف جنيااف ()CD/PV.1533؛
والسيد غوردان غرليتش رادمان ،وزير اخلارجية والشؤون األوروبية يف مجهورية كرواتياا ()CD/PV.1534؛
والسيد سريغي لفرو  ،وزير اارجية الحتاد الروسي ()CD/PV.1534؛ واللورد أمحد ويبمبلدون ،وزير
الدولة للشؤون اخلارجية وشؤون الكومنولاث ابململكاة املتحادة ()CD/PV.1534؛ والسايد نيكاولوس -
جورجيوس دينادايس ،وزيار اارجياة ايمهورياة اهليلينياة ()CD/PV.1534؛ والسايدة أسااكو أوماي ،انئباة
الوزير ال ملاين للشؤون اخلارجية يف الياابن ()CD/PV.1534؛ والسيد كورنل فاريوات ،انئا وزيار اارجياة
رومانيا ()CD/PV.1534؛ والسيد إركي كاودار ،انئا وزيار اارجياة إساتونيا ()CD/PV.1534؛ والسايد
حمسا ا ا هبارونا ا ااد ،انئ ا ا ا وزيا ا اار اخلارجيا ا ااة للشا ا ااؤون الدوليا ا ااة والقانونيا ا ااة يف مجهوريا ا ااة إي ا ا اران اإلسا ا ااالمية
()CD/PV.1534؛ والسيد أمحد فيصل ب حممد ،سفري ماليزاي وممثلها الدائم لدت مكت األمم املتحدة
واملنظما ااات الدولي ا ااة األا ا اارت يف جنيا ااف ()CD/PV.1534؛ والس ا اايد أن ا اادراينو إروي ا ا  ،س ا اافري مجهوري ا ااة
إندونيسيا وانئ ممثلها الدائم لدت األمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية واملنظمات الدولية األارت يف
جنيف ()CD/PV.1534؛ والسيد مايت مارن ،انئ وزير اارجياة مجهورياة سالوفينيا ()CD/PV.1535؛
والسيد ألف بوتي  ،انئ وزير العالقات الدولياة والتعااون يف مجهورياة جناوب أفريقياا ()CD/PV.1535؛
والساايد ألكسااندر اينااز ديلااوزي ،انئ ا وزياار الشااؤون املتعااددة األط ارا يف وزارة الساالطة الشااعبية للشااؤون
اخلارجيااة يف مجهوريااة فناازويال البوليفاريااة ()CD/PV.1535؛ الساايد فااام كوانااغ هيااو ،مساااعد وزياار اارجيااة
فيي انم (.)CD/PV.1538
وأعرب ه الشخصيات البارزة يف كلماهتا ،أبشكال خمتلفة ،ع أتييدها للماؤمتر وملباادئ تعددياة
-8
األطرا وملا تتسم به الدبلوماسية املتعددة األطرا واملؤسسات املتعددة األطرا م أمهية حامسة يف ساياق
األمم املتحدة ،وأبدت قلقها إزاء حالة املاؤمتر الراهناة ،ودعتاه إىل القياام بادور يف دفاع جادول األعماال الادوي
إىل األمام ع طريق التغل على مجود املستمر ،وحددت أولوايهتا الوطنية فيما يتعلق أبعمال املؤمتر.
4
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وكانا األمانااة الفنيااة مل اؤمتر ناازع السااالح مؤلفااة ما األعضاااء التاليااة أمساااؤهم :الساايدة اتتياااان
-9
فالوفااي ،األمينة العامة ملؤمتر نازع الساالح واملمثلاة الشخصاية ل ما العاام ل مام املتحادة؛ والسايدة أنياا
كاس س  ،انئبة األمينة العامة ملؤمتر نزع السالح ومديرة فرع جنياف ملكتا األمام املتحادة لشاؤون نازع
السالح؛ والسيدة رادا دي ،كبرية موظفي الشؤون السياسية وأمينة ماؤمتر نازع الساالح؛ والسايدة سايلفيا
مريكوغليااانو ،موظفااة الش ااؤون السياسااية؛ والساايدة إيريك ااا كاواهااارا ،موظفااة معاون ااة للشااؤون السياس ااية؛
والسيد ايو يووي ،موظف معاون للشؤون السياسية.

ابء -املشاركون يف أعمال املؤمتر
 -10شارك يف أعمال املؤمتر ممثلو الدول األعضاء الا  65التالية :الحتاد الروسي ،وإثيوبيا ،واألرجنت ،
وإساابانيا ،وأسا اليا ،وإسارائيل ،وإكاوادور ،وأملانيااا ،وإندونيساايا ،وأوكرانيااا ،وإياران (مجهوريااة  -اإلسااالمية)،
وأيرلن اادا ،وإيطالي ااا ،وابكس ااتان ،وال ازي اال ،وبلجيك ااا ،وبلغ اااراي ،وب اانغالديش ،وبولن اادا ،وب ااريو ،وب اايالروس،
وتركيا ،وتون  ،وايزائر ،وايمهورية العربياة الساورية ،ومجهورياة كاوراي ،ومجهورياة كاوراي الشاعبية الدميقراطياة،
ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،وجنوب أفريقيا ،ورومانيا ،وزمباابوي ،وساري لنكاا ،وسالوفاكيا ،والسانغال،
والسا ااويد ،وسويسا ارا ،وشا اايلي ،والصا ا  ،والعا اراق ،وفرنسا ااا ،وفنا اازويال (مجهوريا ااة  -البوليفاريا ااة) ،وفنلنا اادا،
وفييا ا انم ،وكازااسا ااتان ،والكا ااامريون ،وكنا اادا ،وكا ااواب ،وكولومبيا ااا ،وكينيا ااا ،وما اااليزاي ،ومصا اار ،واملغا اارب،
واملكسايك ،واململكااة املتحادة ل يطانيااا العظمااى وأيرلنادا الشاامالية ،ومنغوليااا ،وميامناار ،والناارويج ،والنمسااا،
ونيجرياي ،ونيوزيلندا ،واهلند ،وهنغاراي ،وهولندا ،والولايت املتحدة األمريكية ،والياابن.

جيم -حضور ومشاركة الدول غري األعضاء يف املؤمتر
 -11وفقا للنظام الداالي للمؤمتر وللمقرر ال ي اعتماد يف دورتاه لعاام  1990بشاغن أداء املاؤمتر ألعمالاه
بطريقاة حمسانة وفعالاة ( ،)CD/1036تلقااى املاؤمتر وحباث  42طلباا للمشاااركة يف أعمالاه .وتارد مناقشاة املوضااوع
يف الوثيقة  ،CD/PV.1523ويتضم الت ييل الثاين ايزء ذا الصلة منها.
 -12ودعااا امل اؤمتر الاادول غااري األعضاااء التاليااة إىل املشاااركة يف أعمالااه :أذربيجااان ،واألردن ،وأرمينيااا،
وإستونيا ،وأفغانستان ،وألبانيا ،وأنغاول ،وال تغاال ،وبنماا ،والبوسانة واهلرساك ،واتيلناد ،وترينياداد وتوابغاو،
وتش اااد ،وايبا ل األس ااود ،وايمهوري ااة التش اايكية ،وايمهوري ااة الدومينيكي ااة ،ومجهوري ااة مول اادوفا ،وجورجي ااا،
وسا االوفينيا ،وسا اانغافورة ،والسا ااودان ،وصا اربيا ،وغا اااان ،وغواتيما ااال ،والفلبا ا  ،وقطا اار ،والكرسا ااي الرسا ااوي،
وكرواتيااا ،وكمبااوداي ،وكااوت ديفاوار ،وكوسااتاريكا ،والكويا  ،ولتفيااا ،ولبنااان ،وليتوانيااا ،ومالطااة ،ومقاادونيا
الشمالية ،واململكة العربية السعودية ،وهندوراس ،واليوانن.

دال -جدول األعمال وبرانمج العمل لدورة عام

2020

 -13يف جلسااة امل اؤمتر العام ااة  1523املعقااودة يف  21ك ااانون الثاين/ين اااير  ،2020قاادم رئ ااي امل اؤمتر،
السا اايد رشا اايد بلبا اااقي ،سا اافري ايزائا اار ،مشا ااروع جا اادول أعما ااال اسا ااتعرض وفقا ااا للما ااادة  29ما ا النظا ااام
الا ا ا ااداالي .وأقا ا ا اار ما ا ا اؤمتر نا ا ا اازع السا ا ا ااالح جا ا ا اادول األعما ا ا ااال التا ا ا اااي ( )CD/2183لا ا ا اادورة عا ا ا ااام 2020
(:)CD/PV.1523
"إن مؤمتر نزع السالح ،إذ يضع يف اعتباار أماورا منهاا األحكاام ذات الصالة الاواردة
يف الوثيقااة اخلتاميااة لاادورة ايمعيااة العامااة السااتثنائية األوىل املكرسااة لناازع السااالح ،وإذ يقاارر
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استئنا مشاوراته بشغن استعراض جدول أعماله ،ودون املساس بنتائج ه املشاورات ،يقر
جدول األعمال التاي لدورته لعام :2020
-1

وقف سباق التسلح النووي ونزع السالح النووي.

-2

منع نشوب حرب نووية ،مبا يف ذلك مجيع املسائل ذات الصلة.

-3

منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي.

-4

اختاااذ ترتيبااات دوليااة فعالااة لتااغم الاادول غااري احلااائزة ل ساالحة النوويااة ما
استعمال األسلحة النووية أو التهديد ابستعماهلا ضدها.

-5

األنواع ايديدة م أسلحة التادمري الشاامل واملنظوماات ايديادة ما ها
األسلحة؛ األسلحة اإلشعاعية.

-6

برانمج شامل لنزع السالح.

-7

الشفافية يف جمال التسلح.

-8

حب ااث واعتم اااد التقري اار الس اانوي وأي تقري اار آا اار يل اازم تقدمي ااه إىل ايمعي ااة
العامة ل مم املتحدة".

 -14ويف وق ا لح ااق ،أدىل ال ارئي ابلبي ااان الت اااي" :فيم ااا يتعل ااق إبق ارار ج اادول األعم ااال ،أود أن
أص اارح ،بص ااف رئيس ااا للم اؤمتر ،أبن م ا املفه ااوم ل اادي أن ااه ميك ا معاي ااة أي مس ااغلة يف إط ااار ج اادول
األعمال ه ا إذا ما توافق اآلراء يف املؤمتر على معايتها .وسيغا املؤمتر أيضا يف اعتباار املاادت 27
و 30م نظامه الداالي".
 -15وعم ااال ابلفق اارة  45م ا تقري اار امل اؤمتر لع ااام  ،)CD/2179( 2019أج اارت ال ارئي األا ااري ل اادورة
عام ( 2019زمبابوي) والرئي األول لدورة عام ( 2020ايزائر) مشاورات غري رمسية أثناء الف ة الفاصلة
ب الدورت بغية بدء العمل املوضوعي يف وق مبكر م دورة املؤمتر لعام .2020
 -16وط اوال دورة ع ااام  ،2020أج اارت رؤس اااء امل اؤمتر مش اااورات مكثف ااة بغي ااة التوص اال إىل تواف ااق يف
اآلراء بشااغن بارانمج عماال يسااتند إىل املق حااات ذات الصاالة ،املقدمااة حتدياادا ما رئااي املاؤمتر ،الساايد
رش اايد بلب اااقي ،س اافري ايزائ اار ،وم ا رئ ااي امل اؤمتر ،الس اايد ك ااارلوس م اااريو ف ااورادوري ،س اافري األرجنت ا .
وأعرب الوفود ع آرائها يف مسغلة برانمج العمل ،آا ة يف احلسابان املق حاات ذات الصالة ،الا تارد
على النحو الواج يف حماضر ايلساات العاماة .بياد أناه رغام ها ايهاود ،مل يانجح املاؤمتر يف التوصال
إىل توافق يف اآلراء بشغن برانمج عمل يف عام .2020
-17
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وقدم إىل املؤمتر الواثئق التالية:
(أ )

CD/2187؛

(ب )

CD/2187/Add.1؛

(ج )

CD/2187/Add.2؛

(د )

CD/2187/Add.3؛

(ها)

.CD/2189
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هاء -توسيع عضوية املؤمتر
 -18تناول ا الوف ااود يف جلس ااات عام ااة مس ااغلة توس اايع عض ااوية املا اؤمتر .وس اجل آراؤه ااا يف ها ا
املسغلة على النحو الواج يف حماضر ايلسات العامة.
 -19ومنا عااام  ،1982وردت طلبااات للعضااوية ما الاادول غااري األعضاااء الساابع والعشاري التاليااة،
وفق ااا لل تي ا ال اازمين ل ااورود الطلب ااات :الي ااوانن ،وكرواتي ااا ،والكوي ا  ،وال تغ ااال ،وس االوفينيا ،وايمهوري ااة
التشا ا اايكية ،وكوسا ا ااتاريكا ،والا ا اادامنرك ،ومقا ا اادونيا الشا ا اامالية ،وقا ا ا ص ،وليتوانيا ا ااا ،وغا ا اااان ،ولكسا ا اام ،
وأوروغا اواي ،والفلبا ا  ،وأذربيجا ااان ،وليبيا ااا ،وأرمينيا ااا ،واتيلنا ااد ،وجورجيا ااا ،واألردن ،وإسا ااتونيا ،ولتفيا ااا،
ومالطة ،وصربيا ،ومجهورية مولدوفا ،وقطر.

واو -استعراض جدول أعمال املؤمتر
 -20استعرضا الوفااود يف جلسااات عامااة جاادول أعمااال املاؤمتر .وساجل آراؤهااا يف ها املسااغلة
على النحو الواج يف حماضر ايلسات العامة.

زاي -أداء املؤمتر ألعماله بطريقة حمسنة وفعالة
 -21تناول الوفاود يف جلساات عاماة مساغلة أداء املاؤمتر ألعمالاه بطريقاة حمسانة وفعالاة .وساجل
آراؤها يف ه املسغلة على النحو الواج يف حماضر ايلسات العامة.

حاء -املؤمتر واملنظمات غري احلكومية
 -22أثناء املناقشة العامة ،أكدت الوفود م جديد أو عرض مبزيد ما التفصايل مواقفهاا بشاغن مساغلة
تفاعل املؤمتر مع االتمع املدين .وسجل آراؤها على النحو الواج يف حماضر ايلسات العامة للمؤمتر.
 -23واش ك رئاي املاؤمتر ،السايد روبارت ماولر ،سافري النمساا ،واألميناة العاماة ملاؤمتر نازع الساالح،
السيدة اتتياان فالوفااي ،يف تنظيم احلدث غري الرمسي الف اضي "مؤمتر نزع السالح يلتقي االتمع املدين.
الدروس املستفادة م الوابء :إعادة النظر يف العالقة ب نزع السالح واألم " ،يف  3متوز/يوليه .2020

اثلثا -األعمال املوضوعية للمؤمتر أثناء دورته لعام

2020

 -24أثناااء املناقشااة العامااة للماؤمتر ،أكاادت الوفااود أو عرضا مبزيااد م ا التفصاايل مواقفهااا بشااغن البنااود
املدرجة يف جدول األعمال .وسجل ه املواقف على النحو الواج يف حماضر ايلسات العامة للدورة.
 -25وتارد يف التا ييل الثالااث هلا ا التقرياار قائماة ابلواثئااق الصاادرة عا املاؤمتر .أماا احملاضاار احلرفياة للجلسااات
العامة الرمسية للمؤمتر واملعلومات ذات الصلة ابلبلد واملوضوع فمتاحة يف شكل رقمي على اإلن ن .
 -26وكاان معروضااا علاى املاؤمتر رساالة مؤراااة  2كاانون الثاين/يناااير  2020موجهاة ما األما العااام
ل ماام املتحاادة ُيياال هبااا الق ارارات واملقااررات ال ا اخت ا هتا ايمعيااة العامااة يف دورهتااا الرابعااة والساابع يف
عااام  ،2019بشااغن مسااائل ناازع السااالح واألم ا الاادوي ،مبااا يف ذلااك الق ارارات واملقااررات ال ا تتضاام
إشارة حمددة إىل مؤمتر نزع السالح ( .)CD/2184وفيما يلي قائمة هب القرارات واملقررات:
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عق ااد ترتيب ااات دولي ااة فعال ااة إلعط اااء ال اادول غ ااري احل ااائزة ل س االحة النووي ااة ض ااماانت بع اادم اس ااتعمال
األسلحة النووية أو التهديد ابستعماهلا (الفقرات العاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة
م الديباجة؛ والفقرات  2و 4و 5م املنطوق)
منااع حاادوث سااباق تس االح يف الفضاااء اخل ااارجي (الفقارات السادس ااة واحلاديااة عش ارة والسااابعة عش ارة والثامن ااة
عشرة والتاسعة عشرة واحلادية والعشرون م الديباجة؛ والفقرات  5و 6و 8م املنطوق)

31/74

32/74

عدم البدء بوضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي (الفقرة التاسعة م الديباجة؛ والفقراتن  2و 3م املنطوق)
تاادابري عمليااة أااارت ملنااع حاادوث سااباق تساالح يف الفضاااء اخلااارجي (الفق اراتن الثامنااة والعاشاارة م ا
الديباجة؛ والفقراتن  4و 5م املنطوق)
دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األم الدوي ونزع السالح (الفقرة السابعة م الديباجة)
نزع السالح اإلقليمي (الفقرة  1م املنطوق)
حتديد األسلحة التقليدية على الصعيدي اإلقليمي ودون اإلقليمي (الفقرة  2م املنطوق)
ن اازع الس ااالح الن ااووي (الفق ارات السادس ااة عش اارة والثامن ااة عش اارة والتاس ااعة عش اارة والعش اارون واحلادي ااة
والعشرون م الديباجة؛ والفقرات  16و 17و 20م املنطوق)
حنو عاامل ااال ما األسالحة النووياة :التعجيال بتنفيا اللتزاماات بناازع الساالح الناووي (الفقارة الثالثاة
والعشرون م الديباجة؛ والفقرة  17م املنطوق)
الضرورات األاالقية إلجياد عامل اال م األسلحة النووية (الفقرة التاسعة م الديباجة)
التحقق م نزع السالح النووي (الفقرة األوىل م الديباجة؛ والفقراتن  3و 9م املنطوق)
الشفافية يف جمال التسلح (الفقراتن  6و 9م املنطوق)
متابع ااة الجتم اااع الرفي ااع املس ااتوت للجمعي ااة العام ااة املع ااين بن اازع الس ااالح الن ااووي لع ااام ( 2013الفق اارة
اخلامسة عشرة م الديباجة؛ والفقرات  4و 6و 13م املنطوق)
حظر إلقاء النفاايت املشعة (الفقرة التاسعة م الديباجة؛ والفقرات  1و 2و 5و 6م املنطوق)
متابعة فتوت حمكمة العدل الدولية بشغن مشروعية التهديد ابألسلحة النووية أو استخدامها (الفقراتن
الثالثة عشرة والرابعة عشرة م الديباجة)
مسااارات العماال املشا كة واحلاوار الستشارايف ما أجاال إجياااد عااامل اااال ما األساالحة النوويااة (الفقاارة
الثامنة م الديباجة؛ والفقرات (3ج) و(3ها) و(4أ) م املنطوق)
ت اادابري كفالا ااة الشا اافافية وبنا اااء الثقا ااة يف أنشا ااطة الفض اااء اخلا ااارجي (الفقا اراتن السادسا ااة والسا ااابعة ما ا
الديباجة؛ والفقرة  3م املنطوق)
اتفاقية حظر استعمال األسلحة النووية (الفقرة التاسعة م الديباجة؛ والفقراتن  1و 2م املنطوق)
مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف آسيا واحمليط اهلادئ (الفقرة الثالثة م الديباجة)
تقرير مؤمتر نزع الساالح (الفقارات األوىل والثانياة والرابعاة واخلامساة والسادساة والساابعة والعاشارة ما
الديباجة؛ والفقرات  1و 2و 3و 4و 5و 6و 7و 8و 9م املنطوق)

33/74
34/74

35/74
37/74
38/74
45/74

46/74

47/74
50/74
53/74
54/74

58/74
59/74

63/74

67/74

68/74
69/74
74/74
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وقدم إىل املؤمتر الواثئق التالية:
(أ )

CD/2191؛

(ب )

CD/2197؛

(ج )

.CD/2198
GE.20-12373

CD/2207

ألف -وقف سباق التسلح النووي ونزع السالح النووي
 -28أثناااء املناقشااة العامااة للماؤمتر ،أكاادت الوفااود ما جديااد أو عرضا مبزيااد ما التفصاايل مواقفهااا بشااغن
ه ا البند م جدول األعمال .وسجل ه املواقف على النحو الواج يف حماضر ايلسات العامة للدورة.
-29

وقدم إىل املؤمتر ،يف إطار ه ا البند م جدول األعمال ،الواثئق التالية:
(أ )

CD/2180؛

(ب )

CD/2182؛

(ج )

CD/2185؛

(د )

CD/2186؛

(ها)

CD/2188؛

(و)

CD/2192؛

(ز )

.CD/2195

ابء -منع نشوب حرب نووية ،مبا يف ذلك مجيع املسائل ذات الصلة
 -30أثناء املناقشة العامة للمؤمتر ،أكدت الوفود م جديد أو عرضا مبزياد ما التفصايل مواقفهاا
بشغن ه ا البند م جدول األعمال .وسجل ه املواقاف علاى النحاو الواجا يف حماضار ايلساات
العامة للدورة.
-31

وقدم إىل املؤمتر ،يف إطار ه ا البند م جدول األعمال ،الواثئق التالية:
(أ )

CD/2180؛

(ب )

CD/2182؛

(ج )

CD/2185؛

(د )

CD/2186؛

(ها)

CD/2188؛

(و)

CD/2192؛

(ز )

.CD/2195

جيم -منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي
 -32أثناااء املناقشااة العامااة للماؤمتر ،أكاادت الوفااود ما جديااد أو عرضا مبزيااد ما التفصاايل مواقفهااا بشااغن
ه ا البند م جدول األعمال .وسجل ه املواقف على النحو الواج يف حماضر ايلسات العامة للدورة.
-33
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وقدم إىل املؤمتر ،يف إطار ه ا البند م جدول األعمال ،الوثيقتان التاليتان:
(أ )

CD/2181؛

(ب )

.CD/2193
9
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دال -اختاذ ترتيبات دولية فعالة لتأمني الدول غري احلائزة لألسلحة النووية من استعمال
األسلحة النووية أو التهديد ابستعماهلا ضدها
 -34أثناء املناقشة العامة للمؤمتر ،أكدت الوفود م جديد أو عرضا مبزياد ما التفصايل مواقفهاا
بشغن ه ا البند م جدول األعمال .وسجل ه املواقاف علاى النحاو الواجا يف حماضار ايلساات
العامة للدورة.
-35

وقدم إىل املؤمتر ،يف إطار ه ا البند م جدول األعمال ،الوثيقة التالية:
.CD/2194

هاء -األن ووواع اجلديو وودة مو وون أس وولحة التو وودمري الشو ووامل واملنظوم ووات اجلديو وودة مو وون هو و
األسلحة؛ األسلحة اإلشعاعية
 -36أثناء املناقشة العامة للمؤمتر ،أكدت الوفود م جديد أو عرضا مبزياد ما التفصايل مواقفهاا
بشغن ه ا البند م جدول األعمال .وسجل ه املواقاف علاى النحاو الواجا يف حماضار ايلساات
العامة للدورة.
 -37وعقااد رئااي املاؤمتر ،الساايد يااوري أم ازيفيااتش ،ساافري باايالروس ،مناقشااة مواضاايعية يف جلسااة
عامة بشغن البنود  5و 6و 7م جدول األعمال.
-38

وقدم إىل املؤمتر ،يف إطار ه ا البند م جدول األعمال ،الوثيقة التالية:
.CD/2199

واو -برانمج شامل لنزع السالح
 -39أثناء املناقشة العامة للمؤمتر ،أكدت الوفود م جديد أو عرضا مبزياد ما التفصايل مواقفهاا
بشغن ه ا البند م جدول األعمال .وسجل ه املواقاف علاى النحاو الواجا يف حماضار ايلساات
العامة للدورة.
 -40وعقااد رئااي املاؤمتر ،الساايد يااوري أم ازيفيااتش ،ساافري باايالروس ،مناقشااة مواضاايعية يف جلسااة
عامة بشغن البنود  5و 6و 7م جدول األعمال.

زاي -الشفافية يف جمال التسلح
 -41أثناء املناقشة العامة للمؤمتر ،أكدت الوفود م جديد أو عرضا مبزياد ما التفصايل مواقفهاا
بشغن ه ا البند م جدول األعمال .وسجل ه املواقاف علاى النحاو الواجا يف حماضار ايلساات
العامة للدورة.
 -42وعقااد رئااي املاؤمتر ،الساايد يااوري أم ازيفيااتش ،ساافري باايالروس ،مناقشااة مواضاايعية يف جلسااة
عامة بشغن البنود  5و 6و 7م جدول األعمال.
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GE.20-12373

CD/2207

حاء -النظو وور يف اجملو ووالت األخو وور الو ووي تتنو وواول وقو ووف سو ووباق التسو وولح ونو ووزع السو ووالح
والتدابري األخر ذات الصلة
-43

قدم إىل املؤمتر الوثيقتان التاليتان:
(أ )

CD/2190؛

(ب )

.CD/2196

طاء -حبو واعتموواد التقريوور السوونوي للمووؤمتر وأي تقريوور آخوور يلووزم تقدميووه إىل اجلمعيووة
العامة لألمم املتحدة
 -44تسليما بضرورة إحراز تقادم يف الوفااء بولياة ماؤمتر نازع الساالح ،واساتنادا إىل ايهاود املركازة املب ولاة يف
املاؤمتر م ا أج اال وضااع ب ارانمج عم اال لاادورة ع ااام  ،2020وبغي ااة باادء العم اال املوضااوعي يف وق ا مبك اار م ا دورة
عام  ،2021طل املؤمتر إىل الرئيس احلااي واملقبال أن يعقادا مشااورات يف فا ة ماا با الادورت وأن يقادما ،إن
أمكا ا  ،توصا اايات تؤاا ا يف احلسا اابان فيها ااا مجيا ااع املق حا ااات ذات الصا االة ،السا ااابقة واحلاليا ااة واملقبلا ااة ،مبا ااا فيها ااا
املق حاات املقدماة كواثئاق ملاؤمتر نازع الساالح واآلراء املعارب عنهاا واملناقشاات الا أجريا  ،وأن يساعيا إىل إبقاااء
أعضاء املؤمتر على علم مبشاوراهتما ،على النحو املناس .
-45

وقرر املؤمتر أن تكون مواعيد عقد دورته لعام  2021كما يلي:
ايزء األول:

 18كانون الثاين/يناير  26 -آذار/مارس

ايزء الثاين:

 10أاير/مايو  25 -حزيران/يونيه

ايزء الثالث:

 26متوز/يوليه  10 -أيلول/سبتم .

 -46وُييل الرئي  ،ابسم ماؤمتر نازع الساالح ،التقريار السانوي ابلصايغة الا اعتمادها املاؤمتر يف
أيلول/سبتم  ،2020إىل ايمعية العامة ل مم املتحدة يف دورهتا اخلامسة والسبع .
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(توقيع) السفري يوري أم ازيفيتش
بيالروس
رئي املؤمتر

GE.20-12373

11

CD/2207

الت ييل األول
أمساء أعضاء مؤمتر نزع السالح ال ين تولوا رائسته يف دورة عام

2020

ايزائر
األرجنت
أس اليا
النمسا
بنغالديش
بيالروس

12
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CD/2207

الت ييل الثاين
اقتباس من الوثيقة

CD/PV.1523

الوورئي (تكلووم ابلفرنسووية) :ساانب اآلن يف الطلا املقاادم ما قا ص .هاال ي أن أعت ا أن
املؤمتر يقرر املوافقة على طل ها الدولاة املشااركة يف ماداولتنا وفقاا لنظامناا الاداالي أعطاي الكلماة
ملمثل تركيا.
السيد أغاتشيكوغلو (تركيا) (تكلم ابإلنكليزية) :شكرا سيدي الارئي  .يف البداياة ،أود أن
أهنئك على توليك مهام الرئي األول ملؤمتر نزع السالح يف عام  .2020وأؤكاد لاك دعام تركياا الكامال
لك وتعاوهنا معك يف مساعيك للنهوض أبعمال املؤمتر.
س اايدي ال ارئي  ،أود أن أش ااري إىل أن ااه رغ اام أن ااه كان ا ل اادت تركي ااا ش اواغل إزاء ه ا ا الطلا ا
ابلا ات ،ف ننااا مل نعا ض قااط علااى قائمااة شاااملة ومل خنا منااع بلااد ماادرج يف القائمااة ما املشاااركة بصاافة
مراق يف أنشطة املؤمتر .وإمنا سجلنا موقفنا برسالة بعد ذلك .ويعزت ه ا اإلجراء إىل األمهية القصوت
ال توليها تركيا لعدم إفساد أو تسايي املناا اإلجياايب للماؤمتر .وماع ذلاك ،شاهدان مجيعاا معاا يف العاام
املاضااي ،يف ذلااك الصاادد ،اختاااذ اطااوة ل رجعااة فيهااا .ولا لك ،قااررت تركيااا أيضااا التوقااف عا ممارسااة
ضبط النف بشغن ه املسغلة بعينها .وم مث أود أن أعل أن تركيا لا تؤياد ها ا الطلا ابلا ات يف
ه ا العام.
ال وورئي (تكلو وم ابلفرنس ووية) :يف ض ااوء الع ا اض ال ا ي أب اادي ،ل ااي ل اادينا تواف ااق يف اآلراء
يسمح لق ص ابملشاركة بصفة مراق يف دورة املؤمتر لعام  .2020وهل ا يرف الطل .

GE.20-12373

13

CD/2207

الت ييل الثال
قائمة ونصوص الواثئق الصادرة عن مؤمتر نزع السالح
رقم الوثيقة
CD/2180

CD/2181

CD/2182

CD/2183

CD/2184

CD/2185

CD/2186

14

العنوان
ما كرة شافوية مؤراااة  13أيلاول/ساابتم  2019موجهاة ما البعثاة الدائمااة
يمهوريااة كازااسااتان إىل أمانااة ماؤمتر ناازع السااالح حتياال هبااا البعثااة مااوجز
الرئي للحلقة الدراسية املعنية بتعزيز التعاون وتدعيم آلياات التشااور با
املناطق اخلالية م األسلحة النووية املنشغة ابلفعل ،ال عقدت يومي 28
و 29آب/أغسط  2019يف نور سلطان ،كازااستان
رسااالة مؤراااة  23تش اري األول/أكتااوبر  2019موجهااة م ا املمث ال الاادائم
لالحتا اااد الروسا ااي إىل األمينا ااة العاما ااة ملا اؤمتر نا اازع السا ااالح ،السا اايدة اتتيا اااان
فالوفااايُ ،ييال فيهاا نا البياان املشا ك للاادول األطارا يف رابطاة الاادول
املسااتقلة بشااغن دعاام اختاااذ اطاوات عمليااة ملنااع حاادوث سااباق تساالح يف
الفض اااء اخل ااارجي ،وه ااو بي ااان اعتم ااد وزراء اارجي ااة ال اادول األط ارا يف
الرابطة يف  10تشري األول/أكتوبر 2019
م ا كرة شاافوية مؤراااة  13ك ااانون األول/ديساام  2019موجهااة إىل أمان ااة
ماؤمتر نازع الساالح ما املمثلياة اخلاصااة لل ازيال لادت ماؤمتر نازع السااالح،
بص اافتها رئ ااي جمل ا وكال ااة حظ اار األس االحة النووي ااة يف أمريك ااا الالتيني ااة
ومنطقة البحر الكااري ،،حتيال هباا إعاالن ها الوكالاة بشاغن الياوم الادوي
لإلزال ااة الكامل ااة ل س االحة النووي ااة ،وتطل ا إص اادار ه ا الوثيق ااة كوثيق ااة
رمسية م واثئق مؤمتر نزع السالح
جدول أعمال دورة عام ( .2020أقر يف ايلسة العامة  1523املعقاودة يف
 21كانون الثاين/يناير )2020
رسالة مؤرااة  2كاانون الثااين/ينااير  2020موجهاة ما األما العاام ل مام
املتحاادة إىل رئااي ماؤمتر ناازع السااالح ُيياال إليااه فيهااا القارارات واملقااررات
الا اختا هتا ايمعيااة العامااة يف دورهتااا الرابعاة والساابع بشااغن مسااائل ناازع
السالح واألم الدوي
ما كرة شاافوية مؤراااة  14شاابا /ف اياار  2020ما البعثااة الدائمااة للمكساايك،
حتيل هبا نسخة م "بيان الدول األعضاء يف وكالة حظار األسالحة النووياة يف
أمريك ااا الالتيني ااة ومنطق ااة البح اار الك اااري( ،الوكال ااة) مبناس اابة ال ا كرت الس اانوية
الثالثا ااة واخلمس ا ا ملعاه ا اادة تالتيلولكا ااو" ( ،)Inf. 02/2020Rev.7امل ا ااؤر 12
شبا /ف اير 2020
م كرة شفوية مؤراة  10آذار/مارس  2020م البعثاة الدائماة لبايالروس،
حتيا اال هبا ااا البيا ااان الصا ااادر عا ا وزارة اارجيا ااة مجهوريا ااة با اايالروس مبناسا اابة
ال كرت السنوية اخلمس لبدء نفاذ معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

GE.20-12373

CD/2207

رقم الوثيقة
CD/2187

CD/2187/Add.1

CD/2187/Add.2

CD/2187/Add.3

CD/2188

CD/2189

CD/2190

م ا كرة ش اافوية مؤرا ااة  25آذار/م ااارس  2020موجه ااة م ا البعث ااة الدائم ااة
ألس ا اليا إىل أمان ااة م اؤمتر ن اازع الس ااالح تطل ا فيه ااا تس ااجيل االموع ااات
الاثالث الا اق حهاا الرؤساااء السااتة لادورة ماؤمتر نازع السااالح لعااام 2020
وعمما ا ا ا يف  13و 24شا ا ا اابا /ف ايا ا ا اار  2020ويف  2آذار/ما ا ا ااارس 2020
بوصفها واثئق رمسية ملؤمتر نزع السالح
املل ااف املعم ام يف  13ش اابا /ف اي اار  2020ال ا ي يتض اام مش ااروع بي ااان رائس ااي
بشغن زايدة حتسا أداء املاؤمتر وفعاليتاه؛ والوثيقاة  CD/WP.626/Rev.1املنقحاة
بش ااغن مش ااروع املق ا ح ل ا انمج عم اال م اؤمتر ن اازع الس ااالح لع ااام 2020؛ والوثيق ااة
 CD/WP.627بشغن مشروع قرار لتنفي برانمج العمل
جمموع ا ااة ت ا اادابري منقح ا ااة عمم ا ا يف  24ش ا اابا /ف اي ا اار  2020وتتض ا اام
مشااروع بيااان رائسااي بشااغن حتس ا أداء امل اؤمتر وضاامان فعاليتااه؛ والوثيقااة
 CD/WP.626/Rev.2املنقحا ااة املتعلقا ااة مبشا ااروع املقا ا ح اخلا اااص با ا انمج
عم ا اال مل ا اؤمتر ن ا اازع الس ا ااالح لع ا ااام 2020؛ والوثيق ا ااة CD/WP.627/Rev.1
املتعلقة مبشروع قرار ااص بتنفي برانمج العمل
جمموع ااة الت اادابري املنقح ااة ال ا عمم ا يف  2آذار/م ااارس  2020وتتض اام
مش ا ا ااروع بي ا ا ااان رائس ا ا ااي بش ا ا ااغن حتس ا ا ا أداء امل ا ا اؤمتر وفعاليت ا ا ااه؛ والوثيق ا ا ااة
 CD/WP.626/Rev.3املنقحة بشغن مشروع املق ح اخلاص أبعمال مؤمتر
ن اازع الس ااالح لع ااام 2020؛ والوثيق ااة  CD/WP.627/Rev.2بش ااغن مش ااروع
قرار لتنفي أعمال مؤمتر نزع السالح لعام 2020
م ا كرة شاافوية مؤراااة  30نيسااان/أبرياال  2020موجهااة م ا البعثااة الدائمااة
لالحتا اااد الروسا ااي ،حتيا اال هبا ااا بيا ااان وزارة اارجيا ااة الحتا اااد الروسا ااي بشا ااغن
الا كرت الساانوية العاشاارة لتوقيااع معاهاادة التاادابري الراميااة إىل زايدة ختفااي
األسلحة اهلجومية الس اتيجية واحلد منها (معاهدة ستارت ايديدة)
م ا كرة شاافوية مؤراااة  27نيسااان/أبرياال  2020موجهااة م ا البعثااة الدائمااة
يمهورية إيران اإلسالمية حتيل هبا التعديالت ال اق ح مجهورية إياران
اإلساالمية إدااهلااا علاى مشااروع بارانمج العماال املقا ح ملاؤمتر نازع السااالح
لعا ااام  2020اا ااالل ايلسا ااات العاما ااة للجا اازء األول ما ا دورة عا ااام 2020
ملؤمتر نزع السالح
م ا كرة شاافوية مؤراااة  13آب/أغسااط  2020حتياال فيهااا البعثااة الدائمااة
ألوكرانيا ااا تعلي ا ااق وزارة اارجي ا ااة أوكراني ا ااا امل ا ااؤر  12آب/أغس ا ااط 2020
بشغن املناورات العسكرية غري القانونية ال قام هبا أسطول البحر األسود
الروس ا ا ااي يف أراض ا ا ااي مجهوري ا ا ااة الق ا ا اارم املتمتع ا ا ااة ابحلك ا ا اام ال ا ا ا ايت ومدين ا ا ااة
سيفاستوبول احملتلت مؤقتا

CD/2191

بيان عام .مقدم م جمموعة الا

CD/2192

بيان بشغن نزع السالح النووي .مقدم م جمموعة الا

CD/2193
وCorr.1
GE.20-12373

العنوان

21
21

بيااان بش ااغن من ااع حاادوث س ااباق تس االح يف الفضاااء اخل ااارجي .مق اادم م ا
جمموعة الا 21
15

CD/2207

رقم الوثيقة

العنوان

CD/2194

بيان بشغن ضماانت األم السلبية .مقدم م جمموعة الا

CD/2195

CD/2196

CD/2197

CD/2198
CD/2199

CD/2200

CD/2201

CD/2202

CD/2203

16

21

بيااان بشااغن متابعااة الجتماااع الرفيااع املسااتوت للجمعيااة العامااة املعااين بناازع
السالح النووي لعام  .2013مقدم م جمموعة الا 21
رسااالة مؤراااة  18آب/أغسااط  2020موجهااة ما املمثاال الاادائم لالحتاااد
الروسي إىل األمينة العامة ملؤمتر نزع السالحُ ،ييل فيها ن بيان فخاماة
رئ ااي الحت اااد الروس ااي ،فالدمي ااري  .ب ااوت  ،بش ااغن اق ا اح روس اايا عق ااد
اجتماعات لرؤساء الادول األعضااء الدائماة يف جملا األما التاابع ل مام
املتحدة مبشاركة رئيسي دول أملانيا وإيران ،املقدم م معاي وزير اارجية
الحتاد الروسي ،سريغي لفرو يف  14آب/أغسط 2020
موجز املشاورات ال جرت أثناء رائسة أس اليا .مقدم م البعثاة الدائماة
ألس اليا
مق ح أس اي يعل النظام الداالي ملؤمتر نزع السالح حمايدا جنسانيا
م كرة شفوية مؤراة  8أيلول/سبتم موجهة م البعثة الدائماة يمهورياة
باايالروس إىل أمان ااة م اؤمتر ن اازع السااالح حتي اال طيهااا مش ااروع ق ارار ايمعي ااة
العاماة ل ماام املتحاادة املعناون "حظاار اسااتحداث وصانع أناواع جدياادة ما
أس االحة ال اادمار الش ااامل ومنظوم ااات جدي اادة م ا ه ا األس االحة :تقري اار
مؤمتر نزع السالح"
م كرة شفوية مؤراة  16أيلول/سبتم موجهة ما البعثاة الدائماة لالحتااد
الروسي إىل أمانة مؤمتر نزع السالح ،حتيل طيها ن البيان ال ي أدىل به
الحتا اااد الروسا ااي بشا ااغن تعليا ااق صا ااادر عا ا وزارة اارجيا ااة أوكرانيا ااا يف 12
آب/أغسط 2020
م كرة شفوية مؤرااة  16أيلاول/سابتم موجهاة ما البعثاة الدائماة ألملانياا
إىل أمانة مؤمتر نزع السالح ،حتيل طيها ن البياان الا ي أدىل باه املمثال
الاادائم ألملانيااا ،الساافري بي ا بريفااريت ،يف ايلسااة العامااة  1546مل اؤمتر ناازع
السالح املعقودة يف  16أيلول/سبتم 2020
م كرة شفوية مؤراة  17أيلول/سبتم موجهة م البعثاة الدائماة للساويد
إىل أمان ااة م اؤمتر ن اازع الس ااالح ،حتي اال طيه ااا ن ا البي ااان ال ا ي أدل ا ب ااه
السا ا ااويد يف ايلسا ا ااة العاما ا ااة  1546ملا ا اؤمتر نا ا اازع السا ا ااالح املعقا ا ااودة يف 16
أيلول/سبتم 2020
ما كرة شاافوية مؤراااة  17أيلااول/ساابتم موجهااة ما البعثااة الدائمااة للااولايت
املتحاادة إىل أمانااة ماؤمتر ناازع السااالح ،حتياال طيهااا نا البيااان الا ي أدىل بااه
املمث اال ال اادائم للا ااولايت املتح اادة ،الس اافري روبا اارت أ .وود ،يف ايلس ااة العاما ااة
 1546ملؤمتر نزع السالح املعقودة يف  16أيلول/سبتم 2020
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العنوان
م كرة شفوية مؤراة  18أيلول/سبتم موجهة ما البعثاة الدائماة لالحتااد
الروسا ااي إىل األما ا العا ااام ملا اؤمتر نا اازع السا ااالح ،حتيا اال طيها ااا تعليا ااق إدارة
الشؤون غري الرمسية والصحافة التابعة لوزارة اارجية الحتاد الروسي بشغن
حالة السيد أليكسي انفالين.
م ا ا كرة ش ا اافوية مؤرا ا ااة  16أيل ا ااول/س ا اابتم موجه ا ااة م ا ا البعث ا ااة الدائم ا ااة
يمهورية إيران اإلسالمية إىل أمانة مؤمتر نزع السالح ،حتيل طيها البيان
اللا ا ي أدىل هبما ااا وفا ااد مجهوريا ااة إيا اران اإلسا ااالمية يف ايلسا اات العا ااامت
 1543و 1546مل اؤمتر ن اازع الس ااالح املعق ااودت يف  13آب/أغس ااط و16
أيلول/سبتم 2020
م ا ا كرة ش ا اافوية مؤرا ا ااة  18أيل ا ااول/س ا اابتم موجه ا ااة م ا ا البعث ا ااة الدائم ا ااة
إلسرائيل إىل أمانة مؤمتر نزع السالح ،حتيال طيهاا نا البياان الا ي أدىل
به وفد إسرائيل يف ايلسة العامة  1543ملؤمتر نزع السالح املعقودة يف 13
أيلول/سبتم 2020
تقرير مؤمتر نزع السالح إىل ايمعية العامة ل مم املتحدة
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