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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٢٢٤    
 تشــرين الثــاين/ ٢٥

   ٢٠٠٩نوفمرب 

تقريــر جلنــة بنــاء الســالم 
ا الثالثــــــة عــــــن دورــــــ

)S/2009/444(  

   ٣٧املادة   
  (ح)دول أعضاء ١٠

   ٣٩املادة 
  رئيس اللجنة

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

  (ط)املدعوين

  

  
ــتني  (أ)   ــاون)   وإســبانيا ،األرجن ــة والتع ــر الشــؤون اخلارجي ــا ،وأفغانســتان ،وأســتراليا ،(وزي ــابوا ،وأملاني ــا وب ــدة غيني ــل ،وباكســتان ،اجلدي  ،والربازي

 ،وجورجيــا  ،كوريــا  ومجهوريــة ،وجامايكــا  ،وتركيــا ،وتايلنــد  ،وبــريو ،(رئــيس جملــس الــوزراء)   واهلرســك  والبوســنة ،وبــنن  ،وبــنغالديش
 ،وغواتيمـاال  ،وغانـا  ،وصـربيا  ،وشـيلي  ،(وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الـدويل)  وسرياليون ،وسويسرا ،وسلوفينيا ،وسلوفاكيا ،والسلفادور

    (وزير الشؤون اخلارجية). وهولندا ،وهندوراس ،واهلند ،ونيوزيلندا ،ونيجرييا ،والنرويج ،املكسيكو ،ومصر ،وليختنشتاين ،وقطر
  أدىل ممثل جامايكا ببيان باسم حركة عدم االحنياز، وأدىل ممثل سلوفينيا ببيان باسم االحتاد األورويب.    (ب)  
  . وهولندا ،والنرويج ،بيساو - وغينيا ،)الدويل والتعاون يةاخلارج الشؤون وزير نائب( وسرياليون ،والسلفادور ،بنغالديش  (ج)  
  أدىل ممثل فرنسا ببيان باسم االحتاد األورويب.    (د)  
 الوسـطى  أفريقيـا  ومجهوريـة  ،وتايلنـد  ،وبـريو  ،وبورونـدي  ،وبـنغالديش  ،والربازيل ،وباكستان ،وإيطاليا ،وأوروغواي ،وأملانيا ،أستراليا  (هـ)  

رئاسة مجهورية أفريقيا الوسطى املكلف بالدفاع الوطين، وقدامى احملاربني، وضحايا احلرب، ونـزع السـالح وإعـادة     الوزير املنتدب لدى(
 ،وسويســـرا ،والســـويد ،(نائـــب وزيـــر العالقـــات الدوليـــة والتعـــاون الـــدويل) أفريقيـــا وجنـــوب ،كوريـــا ومجهوريـــة ،)هيكلـــة اجلـــيش

  .  واهلند ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،واملغرب ،ومصر ،وكندا ،وغواتيماال ،(وزير الشؤون اخلارجية) والصومال ،وسرياليون
  مثل أوغندا وزير الشؤون اخلارجية، واململكة املتحدة وزير شؤون أفريقيا وآسيا واألمم املتحدة.    (و)  
  يد ببيان باسم االحتاد األورويب.أدىل ممثل السو  (ز)  
  .  واهلند ،وكندا ،وفنلندا ،وسويسرا ،والسويد ،والسلفادور ،كوريا ومجهورية ،وبنغالديش ،وبلجيكا ،الربازيل  (ح)  
  أدىل ممثل السويد ببيان باسم االحتاد األورويب.  (ط)  

    
    بنود متصلة بصون السالم واألمن الدوليني - ٣٩

ــس      -ألف  ــدوليني: دور جملـ ــن الـ ــالم واألمـ ــون السـ صـ
  األمن يف دعم إصالح قطاع األمن

  عرض عام  

ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
جلســـتني متتـــاليتني خبصـــوص دوره يف دعـــم إصـــالح قطـــاع  
األمـــن، اســـتمع يف إحـــدامها إىل إحاطـــات بشـــأن دور األمـــم 
ــا     املتحــدة يف إصــالح قطــاع األمــن، واعتمــد يف األخــرى بيان

اسـتمرار مشـاركة األمـم املتحـدة      رئاسيا بشأن أمهية وضرورة
  يف دعم إصالح قطاع األمن.  

: بيان رئاسي بشأن إصـالح   ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٢  
  قطاع األمن  

ــايو  ١٢يف    ــتمع الـــــــس إىل  ٢٠٠٨أيار/مـــــ ، اســـــ
إحاطات من األمني العام الذي عـرض تقريـره عـن دور األمـم     

ــن    ــاع األمـ ــالح قطـ ــم إصـ ــدة يف دعـ ــة   ،)٧٢٠(املتحـ ــن ثالثـ ومـ
مــتكلمني آخــرين. وشــدد مجيــع املــتكلمني علــى حــق البلــدان  
السيادي ومسـؤوليتها يف تنفيـذ إصـالح قطـاع األمـن، وأقـروا       

تحدة يف دعـم عمليـة إصـالح    بأمهية الدعم املنسق من األمم امل
__________ 

)٧٢٠(  S/2008/39 .   
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وأشـار ممثـل سـلوفاكيا إىل احلاجـة إىل اسـتمرار      قطاع األمـن.  
بنــــاء قــــدرات األمــــم املتحــــدة يف جمــــال إصــــالح قطــــاع       

وأكــدت ممثلــة جنــوب أفريقيــا علــى أن املفهــوم      .)٧٢١(األمــن
يشمل اجلوانب العسكرية فحسب، بل أيضـا   اجلديد لألمن ال

ــة واالج   ــاد السياســية والثقافي ــى   األبع ــة واالقتصــادية، عل تماعي
النحو املتفق عليه يف حلقـة العمـل الـيت نظمـت باالشـتراك مـع       

تشـرين   ٨و  ٧سلوفاكيا يف كيب تـاون، جنـوب أفريقيـا، يف    
وذكـرت أن إصـالح قطـاع األمـن      .)٧٢٢(٢٠٠٧الثاين/نوفمرب 

ينطـوي علــى عمليــة شــاملة جلميـع األطــراف تلــيب احتياجــات   
والحــظ .)٧٢٣(همشــة يف اتمــعالنــاس، مبــا يف ذلــك الفئــات امل

__________ 

)٧٢١(  S/PV.5889  ٩-٥، الصفحات.   
انظر بيان رئيسي حلقة العمل الدولية عـن حتسـني الـدعم الـذي       )٧٢٢(

حنــو : األمــين يف أفريقيــا املتحــدة إلصــالح القطــاع تقدمــه األمــم 
   .املرفق) ، S/2007/687 منظور أفريقي (

)٧٢٣(  S/PV.5889  ٩و  ٨، الصفحتان.   

رئيس جلنة بناء السالم أن اللجنة ميكن أن تكون منتـدى قيمـا   
لة للجهود املنسقة اليت تبـذهلا مجيـع اجلهـات الفاعلـة ذات الصـ     

    .)٧٢٤(على أساس استراتيجيات متكاملة
ــاريخ نفســه، اعتمــد الــس      ــد يف الت قويف اجتمــاع ع

شدد فيه علـى احلاجـة إىل اسـتمرار مشـاركة      )٧٢٥(بيانا رئاسيا
إصالح قطاع األمن، وأكد فيه على ضـرورة   األمم املتحدة يف

اتباع األمم املتحدة لنهج كلي ومتسق. وأكد الس علـى أن  
دعم األمم املتحدة إلصالح قطاع األمـن جيـب أن يـتم ضـمن     
اإلطــار العــام لســيادة القـــانون. وأقــر أيضــا بأمهيــة اســـتمرار       
التعاون الوثيق والشـراكات الوطيـدة مـع اجلهـات الفاعلـة مـن       

ــة ودون    خــارج األمــم املتحــدة، وال ســيما املنظمــات اإلقليمي
  اإلقليمية وغريها من املنظمات احلكومية الدولية.

__________ 

  . ١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٢٤(
)٧٢٥(  S/PRST/2008/14 .   

    
    اجللسات: دور جملس األمن يف دعم إصالح قطاع األمن 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى د الفرعيالبن اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٨٩    
أيار/مـــــــــــــايو  ١٢

٢٠٠٨    

ني العــام عــن تقريــر األمــ
ضمان السالم والتنميـة:  
دور األمــــم املتحــــدة يف 
ــم إصــــالح قطــــاع    دعــ

  (S/2008/39)األمن 

   ٣٧ املادة  
سلوفاكيا (وزير الشـؤون  

  اخلارجية)
   ٣٩املادة 

  رئيس جلنة بناء السالم

األمــني العــام، وعضــو  
ــوب   ــالس (جنـــــ بـــــ

، وسلوفاكيا (أ)أفريقيا)
(وزيـــــــــر الشـــــــــؤون 
ــيس   ــة)، ورئــ اخلارجيــ

  السالمجلنة بناء 

  

٥٨٩٠    
 أيار/مـــــــــــــايو ١٢

٢٠٠٨    

تقريــر األمــني العــام عــن  
ضمان السالم والتنميـة:  
دور األمــــم املتحــــدة يف 
ــم إصــــالح قطــــاع    دعــ

  )S/2008/39األمن (

      S/PRST/2008/14     

  
  كانت جنوب أفريقيا ممثلة من قبل وكيل وزارة الشؤون اخلارجية.  (أ)  
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  صون السالم واألمن الدوليني    - باء
  عرض عام  
، عقـــــد الـــــس مخـــــس ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨يف عـــــامي   

ن الســــالم واألمــــن صــــو”جلســــات يف إطــــار البنــــد املعنــــون 
، مبــــا يف ذلــــك جلســــة رفيعــــة املســــتوى وجلســــة  “الــــدوليني

واعتمد ثالثة بيانـات رئاسـية، واختـذ قـرارا واحـدا.       ،)٧٢٦(خاصة
ــي: (أ)      ــا يل ــة، كم ــود فرعي ــة بن ــس يف أربع ــر ال ــاطة  ونظ الوس

وتسوية املنازعات؛ (ب) تعزيز األمن اجلماعي من خـالل تنظـيم   
؛ (ج) احتـرام القـانون اإلنسـاين    التسلح واحلد منـه بصـورة عامـة   

  الدويل؛ (د) عدم االنتشار النووي ونزع السالح النووي.
نيســـــان/أبريل   ٢١و ٢٠٠٨أيلول/ســـــبتمرب  ٢٣  

  : الوساطة وتسوية املنازعات  ٢٠٠٩
، اعتــرب األمــني العــام يف ٢٠٠٨أيلول/ســبتمرب  ٢٣يف   

ــة املســـتوى أن الـــس يضـــطلع بـــدور    جلســـة الـــس الرفيعـ
مركزي يف جهود الوساطة وتسوية املنازعات، مـع االعتـراف   
ــدعي احتكارهــا لتســوية املنازعــات.      ــم املتحــدة ال ت ــأن األم ب

تـأيت عنـدما يكـون موحـدا     والحظ أن أهم مسـامهات الـس   
ومســتعدا الســتخدام نفــوذه، مــن قبيــل اجلــزاءات املوجهــة،       
وعنــدما يؤيــد وســيطا رئيســيا واضــحا ويفســح اــال أمــام        

وسـلط السـيد األخضـر اإلبراهيمـي      .)٧٢٧(االضطالع بالعمليـة 
الضوء على عدة مبـادئ متثـل لـب مسـاعي الوسـاطة يف األمـم       

اتـه قبـل إصـدار أحكـام     املتحدة، وهي فهـم الـرتاع بكـل تعقيد   
واختـــاذ قـــرارات؛ وإشـــراك مجيـــع أطـــراف الـــرتاع يف العمليـــة 
ــام األول؛     ــع الشــعوب يف املق السياســية؛ ووضــع مصــلحة مجي
ودعم جهود الوساطة اليت يبذهلا مجيع أعضاء الـس وأعضـاء   

ــع أعضــاء الــس بــدور األمــم    .)٧٢٨(املنظمــة ككــل وأقــر مجي
__________ 

   . ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٢٩املعقودة يف  ٦٠٧٨اجللسة   )٧٢٦(
)٧٢٧(  S/PV.5979  ٦-٤، الصفحات.   
   .٨-٦ع نفسه، الصفحات املرج  )٧٢٨(

، يف الوســـاطة وتســـوية املتحـــدة، مبـــا يف ذلـــك جملـــس األمـــن 
ــية،    ــة املاضـ ــارم وجتـــارب املنظمـ ــتنادا إىل جتـ املنازعـــات، اسـ
ــة ودون       ــات اإلقليمي ــراك املنظم ــن إش ــود م ــيت تع ــدة ال وبالفائ
اإلقليمية حبكم قرا اجلغرايف من الرتاعات ومعرفتها بسـياقها.  
ووافــق متكلمــون كــثريون علــى التقيــيم الــوارد يف اإلحاطــات  

صــفات ومتطلبــات جنــاح الوســطاء، وشــدد  املتعلقــة مبختلــف 
على أمهية املسـاعي احلميـدة الـيت يبـذهلا األمـني العـام وممثلـوه.        
وسلط أيضا عدد من املتكلمني الضوء على الدور اهلام للمـرأة  
يف تســـوية املنازعـــات، وأحـــاطوا علمـــا بإنشـــاء وحـــدة دعـــم 
 الوساطة يف إدارة الشؤون السياسية، اليت تـوفر اخلـربة الالزمـة   
لدعم جهود الوساطة اليت تبذهلا املنظمـة واملنظمـات اإلقليميـة    

  ودون اإلقليمية.
ــان     ــيس الــس بعــد ذلــك ببي ــه   )٧٢٩(وأدىل رئ أكــد في

الـذي يضـطلع باملسـؤولية    الس أنه مسؤول، بوصـفه اجلهـاز   
ــدوليني، عــن تشــجيع      الرئيســية عــن صــون الســالم واألمــن ال
ــلمية      ــوية السـ ــة للتسـ ــيلة هامـ ــفها وسـ ــاطة بوصـ ــم الوسـ ودعـ
للمنازعـــات، وطلـــب إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل كفالـــة       
استرشــاد عمليــات الوســاطة الــيت تقــوم ــا األمــم املتحــدة أو    

     ترعاها مبقاصد املنظمة ومبادئها.
ــني  ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٢١ويف    ــل األم ، عــرض وكي

العام للشؤون السياسية تقرير األمـني العـام عـن تعزيـز الوسـاطة      
كلمـون علـى االعتـراف بأمهيـة     وأمجـع املت  .)٧٣٠(وأنشطة دعمهـا 

ــواد ذات      الوســاطة، واستشــهد كــثريون بالفصــل الســادس وامل
الصلة من ميثاق األمـم املتحـدة بوصـفها األسـاس للـدور الـذي       
تضطلع به األمم املتحدة والس. ورأى عدد من املـتكلمني أن  
الوســاطة أداة تتســم بالكفــاءة والفعاليــة مــن حيــث التكلفــة يف   

ت، وشددوا يف هذا السياق على ضـرورة إدمـاج   معاجلة الرتاعا
__________ 

)٧٢٩(  S/PRST/2008/36.  
)٧٣٠(  S/2009/189 .   
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قدرات الوساطة يف واليات حفظ السالم وبناء السـالم. وأكـد   
ــدرات         ــاء ق ــل بن ــن أج ــدعم م ــى ضــرورة ال ــتكلمني عل ــدة م ع
ــات     ــيما املنظمـ ــدة، وال سـ ــم املتحـ ــري األمـ ــة غـ ــات الفاعلـ اجلهـ
اإلقليمية ودون اإلقليمية، لدى مناقشة مزاياها النسـبية يف جمـال   

ساطة. كما شددوا على الدور الذي يؤديه الـس يف تعزيـز   الو
جهـود الوســاطة ودعمهـا واســتمرارها. وتنـاول بعــض الوفــود،    
أثناء املناقشة، مسألة التوازن يف اإلجراءات اليت يتخذها الـس  
مبوجب الفصلني السادس والسابع من امليثاق ومسائل من قبيـل  

ض لتمثيـل املـرأة يف عمليـات    العدالة االنتقالية، واملستوى املنخف
الوسـاطة، والتعامـل مــع عراقيـل عمليـات الســالم بعـدة وســائل      

  .)٧٣١(منها اجلزاءات
أقــر  ،)٧٣٢(ويف البيـان الرئاسـي الصـادر يف نفـس التـاريخ       

لس بأمهية الوساطة، على أن تبدأ يف أبكر املراحل املمكنة من ا
الرتاعــات، وكــذلك يف مراحــل تنفيــذ اتفاقــات الســالم املوقعــة.   
وحث األمانة العامة على العمل مع مجيـع الشـركاء لكفالـة تـوفر     
خرباء يف جمال الوساطة مدربني تـدريبا جيـدا وهلـم خـربة واسـعة      

مـن  نوعـة علـى مجيـع املسـتويات     وينتمون إىل منـاطق جغرافيـة مت  
. أجل دعم جهود الوساطة على أكمل وجه ويف الوقت املناسب

وباإلضافة إىل ذلك، طلب الـس إىل األمـني العـام أن يعمـل يف     
شراكة مع الدول األعضاء واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة    
والشـركاء املعنــيني اآلخــرين بأسـلوب منســق ذي طــابع تكــاملي   

     عند التعاون يف إطار عملية للوساطة.متبادل 
: تعزيـــز األمـــن ٢٠٠٨تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١٩  

اجلمـــاعي مـــن خـــالل تنظـــيم التســـلح واحلـــد منـــه  
  بصورة عامة

 نـوفمرب /الثـاين  تشـرين  ١٩ يف املعقـودة  املناقشة خالل  
يتعلـق بتعزيــز األمـن اجلمـاعي مــن خـالل تنظــيم      فيمـا  ٢٠٠٨

__________ 

)٧٣١(  S/PV.5007  و S/PV.5007 (Resumption 1).  
)٧٣٢(  S/PRST/2009/8.  

 مـــة، أمجـــع املتكلمـــون علـــى التســـلح واحلـــد منـــه بصـــورة عا 
السـالح   ونـزع  االنتشـار  وعدم التسلح تنظيم بأمهية االعتراف

 أجـل  مـن  أيضـا  اجلماعي، بل األمن حتقيق أجل من فقط ليس
ــة االقتصــادية التنميــة  إىل الكــثريون منــهم وأشــار .واالجتماعي

العسـكرية   وإىل النفقـات  األسلحة املوارد اهلائلة اليت تنفق على
 وتنـاول . التنمية بدال من ذلـك  على إنفاقها ميكن ليتا املتزايدة

 األمـن  تعزيـز  يف الذي يضـطلع بـه الـس    الدور عدة متكلمني
 مسـؤوليته  إطـار  ويف ٢٦ للمادة وفقا التسلح وتنظيم اجلماعي

 االعتـراف  ومـع . الـدوليني  واألمـن  السالم صون عن ألساسيةا
ــدور ــم  بال ــع التعامــل يف املتحــدة احملــوري لألم ــزع  م  مســألة ن
ــة علــى املــتكلمني بعــض شــدد االنتشــار، وعــدم الســالح  أمهي
ــاظ  الســالح نــزع وأجهــزة العامــة اجلمعيــة واليــة علــى احلف
 الوقـــت ويف. املتحـــدة األمـــم يف األخـــرى األطـــراف املتعـــددة

 تقـدم  حتقيق لعدم أسفهم عن املتكلمني من عدد أعرب نفسه،
 التعــاون علــى أيضــا وجــرى التشــديد. الســالح نــزع مــؤمتر يف
 األمـن  تعزيـز  سـياق  يف اإلقليميـة  ودون اإلقليمية املنظمات مع

 دور أن مفــاده  رأي عــن مــتكلمني  عــدة وأعــرب . اجلمــاعي
 زعونــ  االنتشــار  وعــدم  األســلحة  حتديــد  جمــاالت  يف الــس
عملية احلد من األسلحة علـى الصـعيد    دعم يكمن يف السالح

ــدويل.  ــاقشال ــني مــن أيضــا، املتكلمــون ون  أخــرى، مســائل ب
 فيهــا مبــا التقليديــة، واألســلحة الشــامل الــدمار أســلحة انتشــار
 اخلفيفــة، واألســلحة الصــغرية باألســلحة املشــروع غــري االجتــار

 لتجــــارة  معاهــــدة بوضــــع واملبــــادرة ذات الصــــلة املتعلقــــة  
  .)٧٣٣(األسلحة
أشـار   ،)٧٣٤(التـاريخ  نفـس  يف صـادر  رئاسـي  ويف بيان  

يعترب أن تنظيم األسلحة والقـوات  الس يف مجلة أمور إىل أنه 
ــها  املســلحة ــز الســالم واألمــن   بريادمــن أهــم تــ  واحلــد من تعزي

__________ 

)٧٣٣(  S/PV.6017   و S/PV.6017 (Resumption 1) .   
)٧٣٤(  S/PRST/2008/43.  
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ــدوليني  ــة إىل الـ ــها حاجـ ــل وأقلـ ــرية    حتويـ ــامل البشـ ــوارد العـ مـ
الــــدول األعضــــاء  أيضــــا بلــــس ا أهــــابو واالقتصــــادية.

واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية واألمانة العامـة وصـناديق   
األمـم املتحــدة وبراجمهـا املختصــة بـذل املزيــد مـن اجلهــود مــن     

دويل واإلقليمـــي وتيســـريه وتطـــويره أجـــل صـــون التعـــاون الـــ
ــزع      ــد األســلحة وعــدم االنتشــار ون ــزه يف جمــاالت حتدي وتعزي

وتعزيـز االتفاقـات   وتطوير منها مواصلة تنفيذ  بطرقالسالح، 
     والصكوك ذات الصلة.

ــاير/الثــاين كــانون ٢٩    القــانون احتــرام :٢٠٠٩ ين
  الدويل اإلنساين

 يف خاصــــة  كجلســــة املعقــــودة  ٦٠٧٨ اجللســــة يف  
 لـآلراء  تبـادال  الـس  أجـرى  ،٢٠٠٩ ينـاير /الثـاين  كانون ٢٩

  .الدويل اإلنساين القانون باحترام فيما يتعلق
 االنتشـــــار : عـــــدم ٢٠٠٩ ســـــبتمرب/أيلـــــول ٢٤  

  النووي   السالح ونزع النووي

 يف وداملســـــتوى املعقـــــ الرفيـــــع القمـــــة اجتمـــــاع يف  
 ١٨٨٧ القــــرار الــــس اختــــذ ،٢٠٠٩ ســــبتمرب/أيلــــول ٢٤

أنــه علــى أمــور، بالتشــديد  مجلــة يف قــام فيــه، الــذي) ٢٠٠٩(
ــال العــدم ات حــاال ســيجري عــرض  ــات لالمتث ــة امللتزام تعلق

 تلـك  بـت فيمـا إذا كانـت   للبعدم االنتشار علـى جملـس األمـن    
وإذ  .م واألمــن الــدولينيلســالا خطــرا يهــددتشــكل  تاحلــاال

فيما يتعلق مبواجهـة  لس األمن لى املسؤولية الرئيسية شدد ع
الـــدول األطـــراف يف معاهـــدة عـــدم األخطـــار، أهـــاب ب هـــذه

ــة إىل   أن متتثــل امتثــاال تامــا اللتزاماــا  انتشــار األســلحة النووي
ــي بتعهــداا مبوجــب   . وأعلــن الــس أيضــا   املعاهــدة وأن تف
ي علـى انتشـار   ي حاالت تنطوأل تصميمه على الرصد الدقيق

إىل ، ــا صــلةتاألســلحة النوويــة ووســائل إيصــاهلا أو املــواد امل  
 الـدول علـى النحـو احملـدد    غـري  منها جهات فاعلة مـن  جهات 

اختـاذ  و هذه اجلهـات،  )، أو من قبل٢٠٠٤( ١٥٤٠يف القرار 

ــن     ــزم م ــد يل ــا ق ــدابريم حســب االقتضــاء، لضــمان صــون    ، ت
  .م واألمن الدولينيالسال

الــرئيس أنــه قــد جــرت  أوضــح القــرار، اختــاذ وعقــب  
علــى أعلــى أن يعــاجل الجتمــاع حــىت يتســىن الــدعوة إىل هــذا ا

دول الـ مجيـع  ديد أساسي ألمـن مجيـع الشـعوب و    املستويات
ــو  ــة انتشــار أال وه ــلحة النووي ــتخدامها األس ــىن  .)٧٣٥(واس وأث

 قمـة  اجتمـاع  أول باعتبـاره  تنظيم االجتمـاع  العام على األمني
وأشـار   السـالح النـووي،   ونـزع  النـووي  االنتشـار  عـدم  بشأن

 إىل الوحيـد  املعقـول  الطريـق  هو النووي السالح نزع”إىل أن 
 علـى  حيـافظ الـس   أن يف أمله عن ، وأعرب“أمانا أكثر عامل
 مشـاورات  يف الشـروع  أيضـا علـى   الـس  وحث. الزخم اهذ

ــدة ســبل إجيــاد بشــأن ــادة جدي ــرامج   الشــفافية لزي خبصــوص ب
 وتعزيـــز أســـلحة الـــدول املعترفـــة حبيازـــا لألســـلحة النوويـــة،

 حتســني علــى والعمــل الرئيســية املعاهــدات يف العامليــة العضــوية
ــال ــدات هلــذه االمتث ــة وتقيــيم املعاه  قــاتاتفا عقــد إىل احلاج
ــدة،  .)٧٣٦(النوويــة األســلحة بشــأن اتفاقيــة ذلــك يف مبــا جدي

باعتبارهـا   للمعاهـدة  احملوريـة  األمهيـة  على الس وأكد أعضاء
ودعـا عـدة أعضـاء     السـالح،  ونزع االنتشار لعدم نظاما عامليا

يف مهامهـا   سـيما  وال الذريـة،  للطاقـة  الدوليـة  الوكالة إىل دعم
ــ يتعلــق وفيمــاجمــال الضــمانات.   للمعاهــدة، دعائم الــثالثبال

ــد ــد أكـ ــن العديـ ــتكلمني مـ ــى املـ ــق علـ ــع حـ ــدان مجيـ  يف البلـ
 أكـد الـبعض   أن حـني  يف النوويـة،  للطاقـة  السـلمي  االستخدام

. االنتشـار  عـدم  باتفاقـات  جيب أن تتقيـد  الربامج هذه أن على
 يسـهم اجتمـاع   أن يف أملهم عن املتكلمني من وأعرب العديد

ــرب العــامل يف جعــل الــس ــهائي اهلــدف إىل أق ــل الن  يف املتمث
 إليـه  دعـا  الـذي  النحـو  علـى  النوويـة،  األسـلحة  مـن  خـال  عامل

     .املتحدة الواليات رئيس
__________ 

)٧٣٥(  S/PV.6191 ٢، الصفحة.  
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣٦(
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ــواردة التــدابري إىل أن الروســي االحتــاد ار ممثــلوأشــ    ال
تشـــكل برنـــامج عمـــل واقعيـــا     ) ٢٠٠٩( ١٨٨٧ القـــرار يف

للمجتمع الدويل بغية االستجابة بفعاليـة للتهديـدات املشـتركة    
ــووي  ــال النـ ــدد .)٧٣٧(يف اـ ــدد وشـ ــن عـ ــتكلمني مـ ــى املـ  علـ

 النـووي  االنتشـار  عـدم  مسـألة  مـع  التعامل يف الس مسؤولية
 ،تشكل ديدا للسـالم واألمـن الـدوليني   حينما  السالح ونزع

 ومجهوريـة  اإلسالمية إيران مجهورية حالة إىل االنتباه ووجهوا
 األسـلحة  وقـوع  مسـألة  عـن  فضال الدميقراطية، الشعبية كوريا
أيضـا   ودعـوا . الـدول  غـري  مـن  فاعلـة  جهـات  أيدي يف النووية

__________ 

  .٨رجع نفسه، الصفحة امل  )٧٣٧(

، للتجـارب النوويـة  بدء النفاذ املبكر ملعاهدة احلظر الشامل  إىل
وقـف إنتـاج املـواد    لاملفاوضـات بشـأن معاهـدة    واملضي قـدما ب 

 الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  للوكالـة  العام املدير . وذكراالنشطارية
ــة أن ــد الوكالـ ــة علـــى تعتمـ ــية عمليـ ــة سياسـ ــن داعمـ  يف يكمـ

ــه   جملــس صــميمها ــتعني األمــن، وأكــد علــى أن  الــس علــى ي
ــع ــة وضـ ــال آليـ ــاملة امتثـ ــاجل  شـ ــاالتلتعـ ــدم حـ ــال عـ  االمتثـ

 مــن البلــدان انســحاب أو الضــمانات علــى املترتبــة لاللتزامـات 
  .)٧٣٨(النووية األسلحة انتشار عدم معاهدة

__________ 

  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣٨(

    
    الدوليني واألمن السالم اجللسات: صون

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٩٧٩  
ــول ٢٣  ســبتمرب/أيل

٢٠٠٨  

ــاطة ــوية الوســـــ  وتســـــ
  املنازعات

 أيلول/ ٣رسالة مؤرخة 
موجهــة  ٢٠٠٨ســبتمرب 

ــن   ــام مــ إىل األمــــني العــ
ــا    ــدائم لبوركين ــل ال املمث

لـــــدى األمــــــم   فاســـــو 
  (S/2008/590) املتحدة

  ٣٩ املادة 
 األخضــــــــر الســــــــيد

  اإلبراهيمي

 ومجيـع  العـام،  األمني
، (أ)الـــــس أعضـــــاء

  يوالسيد اإلبراهيم
 

S/PRST/2008/36    

٦٠١٧  
 /الثــاين تشــرين ١٩

  ٢٠٠٨ نوفمرب

 اجلمــاعي األمــن تعزيــز
ــن ــالل مـــ ــيم خـــ  تنظـــ

 بوجـه  ضهوخف التسلح
  عام

ــالة ــة رســــــــ  مؤرخــــــــ
ــرين  ١٠ / الثـــــاين تشـــ

 موجهة ٢٠٠٨ نوفمرب
 األمـن  جملس رئيس إىل

ــن ــل مـــ ــدائم املمثـــ  الـــ
ــتاريكا  لــــــدى لكوســــ

 املتحـــــــــــدة األمـــــــــــم
(S/2008/697) 

  ٣٧ املادة 
 الــــــــدول مــــــــن ٢٣

  (ب)األعضاء
  ٣٩ املادة

 الســــــــامي املمثــــــــل
ــؤون ــزع لشــــــــ  نــــــــ

ــب  ــالح، واملراقــ  الســ
ــدائما ــي لـــــ  للكرســـــ

  الرسويل

 أعضـــــــــاء  مجيـــــــــع 
ــس ــع، (ج)الــ  ومجيــ
  املدعوين

S/PRST/2008/43    



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 284/1419 

 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٠٨  
ــان ٢١ ــل/نيسـ  أبريـ

٢٠٠٩  

ــاطة ــوية الوســـــ  وتســـــ
  املنازعات

تقريــر األمــني العــام عــن  
تعزيز الوسـاطة وأنشـطة   

 (S/2009/189) دعمها

  ٣٧ املادة 
 دولــة مــن الــدول ٢٦

  (د)األعضاء
  ٣٩ املادة

ــام األمـــني وكيـــل  العـ
  السياسية للشؤون

 الس، أعضاء مجيع
 املدعوين ومجيع

S/PRST/2009/8    

٦١٩١  
ــول ٢٤  ســبتمرب/أيل

٢٠٠٩  

 النــووي نتشــاراال عــدم
 النووي السالح ونزع

 القـــــــرار مشـــــــروع
S/2009/473 

ــدة    ــة مع ــة مفاهيمي ورق
الجتمــاع قمــة جملــس    
األمــــن بشـــــأن عـــــدم  
االنتشار النووي ونـزع  
ــووي  الســــــــالح النــــــ

)S/2009/463، (املرفق 

  ٣٩ املادة
ــدير ــام امل ــة الع  للوكال
  الذرية للطاقة الدولية

 ومجيـع  العـام،  األمني
ــاء ــس أعضـ ـــ)الـ ، (هـ
 للوكالة العام واملدير

 للطاقــــــــة الدوليـــــــة 
 الذرية

ــرار    )٢٠٠٩( ١٨٨٧القـــ
 ال أحد - ال أحد  -  ١٥

  
 رئـيس ( وكرواتيـا ) الـرئيس ( وبنمـا ) الرئيس( فاسو بوركينا: احلكومات أو الدول رؤساء مستوى ممثلني على الس أعضاء من كان ثالثة  (أ)  

 وإيطاليـا،  وإندونيسـيا،  ،)اخلارجيـة  وزيـر  نائـب ( الروسـي  االحتـاد : الـوزراء  مسـتوى  علـى  ممـثلني  الـس  من أعضـاء  سبعة وكان ،)الوزراء
 ).املتحدة واألمم وآسيا أفريقيا لشؤون الدولة وزير( املتحدة واململكة وفرنسا، ،)اخلارجية وزير( أفريقيا وجنوب وبلجيكا،

 ،واجلزائــر ،)القوميــات املتعــددة - دولــة( وبوليفيــا ،وبــنن ،والربازيــل ،وباكســتان ،وإكــوادور ،وأســتراليا ،وإســبانيا ،أرمينيــاو ،األرجنــتني  (ب)  
 ،وغواتيمـاال  ،)النـواب  لـس  التابعـة  اخلارجية الشؤون جلنة ورئيس للرئيس اخلاص املبعوث( وشيلي ،وسويسرا ،املتحدة ترتانيا ومجهورية

 .واليابان ،ونيجرييا ،والنمسا ،والنرويج ،املكسيكو ،واملغرب ،ومبياوكول ،وكندا ،وقطر

  .األورويب باسم االحتاد ببيان وأدلت فرنسا. هلا خارجيتها ممثال ووزير هلا، وكان نائب رئيس بنما ممثال كان رئيس كوستاريكا  (ج)  

 باسـم ( التشـيكية  واجلمهوريـة  ،واجلزائـر  ،اهلرسـك و والبوسنة ،بننو ،والربازيل ،وباكستان ،وأوروغواي ،وإندونيسيا ،وأرمينيا ،أذربيجان  (د)  
 ،وقطــر ،وفنلنــدا ،وسويســرا ،والســودان ،والســنغال ،أفريقيــا وجنــوب ،كوريــا ومجهوريــة ،املتحــدة ترتانيــا ومجهوريــة ،)األورويب االحتــاد
 .اونيجريي ،لنرويجوا ،واملغرب ،ومصر ،وليختنشتاين ،وكينيا ،)االحنياز عدم حركة باسم( وكوبا ،وكندا

 ،نـام  وفييـت  ،وفرنسـا  ،والصـني  ،فاسـو  وبوركينـا  ،وأوغنـدا  ،الروسـي  كان أحد عشر عضوا من أعضاء الس ميثلهم رؤسـاؤهم: االحتـاد    (هـ)  
وأيرلنـدا   العظمـى  لربيطانيـا  املتحدة واململكة ،تركيااألمريكية؛ وكانت  املتحدة والواليات ،والنمسا ،واملكسيك ،وكوستاريكا ،وكرواتيا

     ميثلها رؤساء وزراء كل منها. واليابان ،ليةالشما
    بعثة جملس األمن - ٤٠

  عام عرض  
 األمــن أجــرى جملــس االســتعراض، قيــد الفتــرة خــالل  

. امليــــدان بزيــــارة الــــس قــــام فيهــــا أعضــــاء بعثــــات أربــــع
 وأفغانسـتان  )٧٣٩(يقيـة أفر عدة بلـدان  وجهات البعثات ومشلت

__________ 

 وتشــــاد،  ،إثيوبيــــا (مقــــر االحتــــاد األفريقــــي يف أديــــس أبابــــا)  )٧٣٩(
(فيمــا يتعلــق باحلالــة   جيبــويت و الدميقراطيــة، الكونغــو ومجهوريــة

   يا.وليرب ديفوار، وكوت ، والسودان،  ورواندا، ،يف الصومال)

ــع   وهــاييت، ــا مجي ــس أعضــاء وشــارك فيه ــد. ال ــس وعق  ال
 ،“األمــن جملــس بعثــة” املعنــون البنــد إطــار جلســات يف أربــع

ــد ــات وعقــ ــدمها إحاطــ ــاء قــ ــات رؤســ ــن البعثــ ــائج عــ  النتــ
ــيت ــلوا الــ ــا توصــ ــك يف إليهــ ــدان تلــ ــدم. البلــ ــدول ويقــ  اجلــ
 مــن ــا يــرتبط ومــا البعثــات مجيــع عــن عامــا استعراضــا أدنــاه

  جلسات.




