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رسااة م رخر اام  ١١أيلول/ساامرب  ٢٠١٧روجهاام رااي رماار رااخ ا
هريايا ا ل إىل مجر اامل ال لا ا ا ااوام ل ااو ل
ا سا ا ال ا س اارو و ر ااو ّ
اس ا
األعضةء ا و ل غري األعضةء يف رخ
أتشرف أبن أحيل طيه إىل مؤمتر نزع السالح ،رسالة موجهةة إ صفة ر رسيسةا للمةؤمتر،
مةةا السةةييز إيزانمةةي سواميملسةةو ،اسمملةةة السةةامية لش ةؤانن نةةزع السةةالح ،ل ياصةةة ةةا األمةةا المةةا
لألمم اسملحيز ،حتيل هبا الملقرير الملا وي ي ظر فيه اسؤمتر ،انفقا لقرار اجلممية المامة :33/70
تقريةةر ال ريةةع المامةةل اس ملةةوح ة المينةةوية اسمة سينةةي ةةيما مب اانضةةان نةةزع السةةالح
ال ةوانا اسملمةةيألز األط ةراف ،الةةعا أ ةةي مةةال صق ةرار اجلمميةةة المامةةة  33/70انأصةةير حتةةر الرمةةز
 A/71/371يف  ١أيلول/سبملمرب .٢0١٦
ان ي طلبر إىل األمانة أن تممم هعه اسعورز مع الرسالة ووثيقة رمسية ما اناثسع اسؤمتر.
هريايث
(تو يع) خوليو ّ
رسيس مؤمتر نزع السالح
س ري إسبانيا ليى مؤمتر نزع السالح
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 ٨أيلول/سبملمرب ٢0١7
صاحب السماألز،
لملك ةةم ت ةةعورانن أن اجلممي ةةة المام ةةة ةةي ا ملم ةةين يف  7و ةةانون األانل/أليس ةةمرب ٢0١5
القرار  33/70اسم ون "اسيني يما مب اانضان نةزع السةالح ال ةوانا اسملمةيألز األطةراف" .ان ةررن
اجلمميةةة المامةةة تشةةكيل فريةةع امةةل م ملةةوح ة المينةةوية وةةي يمل ةةاانل صشةةكل موضةةو ي الملةةياصري
القانونية اناألحكا انالقوا ي القانونية الممليةة انال مالةة الةر يملمةا اات ةاي ليهةا عاةاأل ةا خةال
مةةا األسةةلحة ال وانيةةة انال ةةا ليةةه انوةةي يمل ةةاانل أيينةةا صشةةكل موضةةو ي انضةةع توصةةيان صشة ن
ت ةةياصري أخ ةةرى م ةةا ة ة يا أن تس ةةهم يف اسين ةةي ةةيما مب اانض ةةان ن ةةزع الس ةةالح ال ة ةوانا اسملم ةةيألز
األط ةراف ،انم هةةا لةةي سةةبيل اسمةةال ا الفةةر (أ) تةةياصري الش ة افية فيمةةا يململةةع سطةةاطر اسرتب ةةة
ألسلحة ال وانية اسوجوألز ان(ة) تياصري للحي ما األخ ةار ال اةةة ةا ان ةوع ت ةريان رضةية
أان خاطئةةة أان ةةري م ة انن هبةةا أان مقف ةوألز لألسةةلحة ال وانيةةة ان(ج) تةةياصري إضةةافية لةةزوألز الةةو ي
انال هةةم صشة ن تشة ّةمب انتةراصب الموا ةةب اعنسةةانية الواسةةمة ال ةةاي الةةر ةةي تأتةةب لةةي أا ت ةةري
لألسلحة ال وانية.
ان ةةالانز ل ةةي ل ةةا ،انمبوج ةةب ال ق ةةرز  ٨م ةةا م ةةوي الق ةرار  ،33/70طلب ةةر اجلممي ةةة
المامةةة إىل "األمةةا المةةا أن يقةةي  ،يف حةةيانأل اسةوارأل اسملاحةةة ،مةةا يلةةز مةةا أل ةةم لمقةةي اجملما ةةان
ال ريةةع المامةةل اس ملةةوح ة المينةةوية انأن يةل تقريةةر ال ريةةع المامةةل إىل مةؤمتر نةةزع السةةالح انهيئةةة
نزع السالح انإىل اسؤمتر اليان اسملوخي قيه اناسشار إليه يف ال قرز  ٦ما القرار .3٢/٦٨
انلملك ةةم ت ةةعورانن أيين ةةا أن ةةه م ةةال ل ق ةةرز  ٨م ةةا الق ةرار  ،33/70ةةي ال ري ةةع المام ةةل
اس ملوح ة المينوية اسم سيني يما مب اانضان نزع السالح ال وانا اسملميألز األطةراف تقريةره
إىل اجلممية المامة ،العا صير صوص ه الوثيقة .A/71/371
انما هعا اس لع ،يشرف أن أحيةل الملقريةر السةال الةعور ل ياصةة ةا األمةا المةا إىل
مؤمتر نزع السالح.
انت ينلوا ،صاحب السماألز ،صقبول فاسع الملقيير.
(تو يع) إيزانمي سواميملسو
اسمملة السامية لشؤانن نزع السالح
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