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  البنود املتعلقة بعدم االنتشار - ٤٦

  
  عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل - ألف

  اإلجراءات األولية  

ه جملــــس ) الــــذي اختــــذ٢٠٠٤( ١٥٤٠القــــرار   

املعقــــــــــــودة  ٤٩٥٦يف اجللســــــــــــة  األمــــــــــــن

  ٢٠٠٤نيسان/أبريل   ٢٨  يف
  

ــان/أبريل  ٢٢، املعقــــودة يف ٤٩٥٦يف اجللســــة    نيســ
ــس األمــن وممثلــو      ، أدىل ب)١(٢٠٠٤ ــات مجيــع أعضــاء جمل بيان

ــتني ــتراليا، واألردن، ،األرجنــــ ــرائيل، وأســــ ــا، وإســــ  وألبانيــــ

 باسـم ( وأيرلنـدا  ،)اإلسـالمية  - مجهورية( وإيران وإندونيسيا،

مهوريـة  واجل وتايلند، وبيالروس، وبريو، ،)٢()األورويب االحتاد
 أفريقيــــا، وجنــــوب كوريــــا، ومجهوريــــة ،العربيــــة الســــورية

ــنغا ــويد، فورة،وســـــ ــرا، والســـــ ــتان، وسويســـــ  وطاجيكســـــ

ــتان، ــدا، وكازاخســـ ــا، وكنـــ ــت، وكوبـــ ــان، والكويـــ  ولبنـــ

 ومصـر،  ،)االحنيـاز  عـدم  حركـة  باسم( وماليزيا وليختنشتاين،

 ونيجرييـا،  ونيبـال،  والنمسـا،  والنـرويج،  وناميبيا، واملكسيك،

  .واليابان واهلند، ونيوزيلندا، ونيكاراغوا،
__________ 

 للحصول على مزيـد مـن املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت جـرت         )١(  
يف هــذه اجللســة، انظــر الفصــل احلــادي عشــر، اجلــزء األول،       

من امليثاق؛ والفصـل احلـادي    ٣٩الفرع باء، يف ما يتعلق باملادة 
؛ ٤٢عشـــر، اجلـــزء الرابـــع، الفـــرع بـــاء، يف مـــا يتعلـــق باملـــادة  
، ١٣والفصــل الثــاين عشــر، اجلــزء الثــاين، الفــرع ألــف، احلالــة   

ين عشــر، اجلــزء الثــاين،  ؛ والفصــل الثــا٤٢مــا يتعلــق باملــادة   يف
 .٢٥، يف ما يتعلق باملادة ١٨الفرع باء، احلالة 

إســتونيا، وألبانيــا، وأيســلندا، وبلغاريــا، والبوســنة واهلرســك،        )٢(  
ــة مقــدونيا    ــة التشــيكية، ومجهوري ــا، واجلمهوري وبولنــدا، وتركي
اليوغوســـالفيا الســـابقة، ورومانيـــا، وســـلوفاكيا، وســـلوفينيا،     

ســــود، وقــــربص، وكرواتيــــا، والتفيــــا،  وصــــربيا، واجلبــــل األ
 وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا.

أن احتيــاز أطــراف فاعلــة غــري املــتكلمني بــ غالبيــة وأقــر  
دول أسلحة دمار شامل يشـكل ديـدا خطـريا للسـالم واألمـن      
الدوليني، وأشـاروا إىل أن نظـم عـدم االنتشـار ال تعـاجل املسـألة       
املتعلقة بالسبل الكفيلة مبنـع حصـول هـذه األطـراف علـى تلـك       
ــى      ــروض عل ــرار املع ــاقش متكلمــون مشــروع الق األســلحة. ون

الدول إىل مجلة أمور منها اختاذ تـدابري فعالـة   الس الذي يدعو 
ووضع ضوابط داخلية ملنـع انتشـار األسـلحة ووسـائل إيصـاهلا،      

مســاعدة أطـــراف غـــري دول علـــى   وكــذلك منـــع الـــدول مـــن 
إذا  احتياز أسلحة دمار شامل. وتساءل عـدد مـن املمـثلني عمـا    

الضــروري اعتمــاد مشــروع القــرار مبوجــب الفصــل    كــان مــن
ثاق األمم املتحدة، وأثاروا مسـائل تتعلـق بالطـابع    السابع من مي

. وقـال ممثـل الربازيـل،    )٣(امللزم لإلجراءات الـيت يتخـذها الـس   
عـل مجيـع قـرارات جملـس األمـن      جت ٢٥يف مجلة أمور، إن املـادة  

. وأشـار  )٤(الضروري استخدام الفصل السـابع  غري ملزمة، ومن
 امليثـــاق الســـابع مـــن الفصـــل خطـــر اســـتخدام ممثـــل مصـــر إىل

ــن  خبصــوص مشــاكل   ــة ع ــيطرةخارج ــدول األعضــاء  س . )٥(ال
الفصــل الســابع   اللجــوء إىل وشــددت وفــود أخــرى علــى أن   

ــزم  ســي ــه املل ــرار وطابع ــورة الق )٦(ؤكد خط
ــن   .  ــدد م ــاقش ع ون

__________ 

  )٣(  S/PV.4950 (اجلزائـــر)؛  ٥(الربازيـــل)؛ والصـــفحة  ٤، الصـــفحة
ــتان)؛ و  ١٧والصــــفحة  ــتئناف  S/PV.4950(باكســ )، ١(االســ

(ماليزيــا، باســم حركــة عــدم االحنيــاز)؛ والصــفحة    ٣الصــفحة 
  (نيبال). ١٧

  )٤(  S/PV.4950 (اجلزائـــر)؛  ٥(الربازيـــل)؛ والصـــفحة  ٤، الصـــفحة
(ماليزيـــــــا)؛  ٤والصـــــــفحة )، ١(االســـــــتئناف  S/PV.4950 و

  (األردن). ١٣الصفحة 

  )٥(  S/PV.4950  االستئناف)٢)، الصفحة ١. 

  )٦(  S/PV.4950 ــفحة ــفحتان   ٨، الصـــ ــبانيا)؛ والصـــ  ١٠و  ٩(إســـ
ــا)؛ والصـــفحة  ــيلي)؛ والصـــفحة  ١٢(فرنسـ ــة  ١٣(شـ (اململكـ
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ــود أيضــا مــا   ــود إىل جملــس األمــن أن يصــف      إذا الوف كــان يع
اإلجـــراءات التشـــريعية الواجـــب اختاذهـــا، ومســـألة الســـلطة      

جملــس األمــن  يعية لــس األمــن، حيــث قــال بعضــهم إن التشــر
، وشـــدد آخـــرون علـــى أن )٧(واليتـــه ةيتجـــاوز يف هـــذه احلالـــ

انتشــار أســلحة الــدمار الشــامل يقــع متامــا ضــمن واليــة جملــس   
ــالم     ــحا للســـ ــدا واضـــ ــكل ديـــ ــارها يشـــ ــن ألن انتشـــ األمـــ

  .)٨(الدوليني  واألمن

وع وقال عدد من املمثلني إنـه ينبغـي أال يقـوض مشـر      
القرار، يف حالة اعتماده، املعاهدات املتعـددة األطـراف احلاليـة    

ــامل   ــدمار الشـ ــلحة الـ ــة بأسـ ــا رأ)٩(املتعلقـ ــون  ى، بينمـ متكلمـ
. واقتـرح عـدد مـن    )١٠(آخرون أن مثل هـذا التنـازع غـري وارد   

اإلشارات إىل نزع السـالح، مبـا     منرباملتكلمني إيراد عدد أك
__________ 

 ٢٥(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة   ٢٠صــفحة املتحــدة)؛ وال
 (نيوزيلندا).

ــر)؛ والصــفحة  ٥املرجــع نفســه، الصــفحة    )٧(   (اهلنــد)؛  ٢٨(اجلزائ
 S/PV.4950 )؛ وإيــــران اإلســــالمية (مجهوريــــة ٣٩والصــــفحة 

ــتئناف  ــفحة ١(االســـ ــفحة   ١٧)، الصـــ ــال)؛ والصـــ  ١٨(نيبـــ
 (نيجرييا).

  )٨(  S/PV.4950 (أنغـوال)؛ و   ١١، الصفحةS/PV.4950   االسـتئناف)
 (أستراليا). ٨)، الصفحة ١

  )٩(  S/PV.4950 ــا)؛ و  ٢٢، الصــفحة (االســتئناف  S/PV.4950(أملاني
 ١٤(بــــــيالروس والنــــــرويج)؛ والصــــــفحة  ٧)، الصـــــفحة  ١

 (طاجيكستان). ١٩(ليختنشتاين)؛ والصفحة 

  )١٠(  S/PV.4950 ــيلي)؛  ١٢(الفلـــبني)؛ والصـــفحة  ٢، الصـــفحة (شـ
ــا)؛  ١٦ملكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  (امل ١٣والصــفحة  (روماني
(الواليــات  ٢٠(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة    ١٩والصــفحة 

(االســتئناف  S/PV.4950 (أيرلنــدا)؛ و ٣٢املتحــدة)؛ والصــفحة 
 (ألبانيا). ٢٠(أستراليا)؛ والصفحة  ٨)، الصفحة ١

شـارت وفــود أخــرى  . وأ)١١(يف ذلـك يف نــص مشـروع القــرار  
  .)١٢(إىل أن هذه اإلشارات رمبا تفرغ النص من مضمونه

وأيـــده فيمـــا ذهـــب إليـــه ممـــثال  ،وقـــال ممثـــل الفلـــبني  
التفاصـيل بشـأن واليـة     إنـه يطلـب املزيـد مـن     ،الربازيل ومصر

 قـال . و)١٣(اللجنة املقرر إنشاؤها لرصد تنفيـذ مشـروع القـرار   
لـس لـيس ضـروريا،    ن إنشـاء جلنـة تابعـة للمج   إممثل باكسـتان  

املستقبل لتحـل حمـل دور نظـم     وشدد على أا قد تستخدم يف
. وعلـى النقـيض   )١٤(“للتحرش بالبلـدان ” املعاهدات القائمة و

متكلمون آخرون أنه ينبغي منح اللجنـة واليـة    ىمن ذلك، رأ
  .)١٦(أو وقتا كافيا لتحقيق أهدافها )١٥(مدا سنتان

يتضــمن عــددا عــدة ممــثلني أن مشــروع القــرار   ىورأ  
مــن املفــاهيم غــري الدقيقــة علــى النحــو الكــايف، وطلبــوا مــدهم  
بتوضيحات بشأن تعريف ما هو املقصود من مصطلحات من 

__________ 

  )١١(  S/PV.4950 ــفحة ــفحة   ٢٢، الصـ ــا)؛ والصـ ــوب  ٢٧(أملانيـ (جنـ
 (مجهوريـة  ٣٩(إندونيسيا)؛ والصـفحة   ٣٨صفحة أفريقيا)؛ وال

ــران اإلســالمية  ٣)، الصــفحة ١(االســتئناف  S/PV.4950)؛ و إي
ــفحتان  ــا)؛ والصـــ ــفحة  ٨و  ٧(ماليزيـــ ــرويج)؛ والصـــ  ٩(النـــ

 ١٣(النمســــا)؛ والصــــفحة   ١٢(كازاخســــتان)؛ والصــــفحة  
 ١٨(لبنان وليختنشـتاين)؛ والصـفحة    ١٤(األردن)؛ والصفحة 

 (تايلند). ٢٢فحة (نيجرييا)؛ والص

  )١٢(  S/PV.4950 ــفحة ــفحة   ٨، الصـ ــبانيا)؛ والصـ ــة  ١٣(إسـ (اململكـ
 املتحدة).

(الربازيـل)؛   ٤(الفلـبني)؛ والصـفحة    ٢املرجع نفسـه، الصـفحة     )١٣(  
 (مصر). ٢)، الصفحة ١(االستئناف  S/PV.4950 و

  )١٤(  S/PV.4950 ١٩، الصفحة. 

 ٢٢)؛ والصــفحة (اململكــة املتحــدة ٣ املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٥(  
 (أيرلندا). ٣٢(أملانيا)؛ والصفحة 

ــفحة   )١٦(   ــه، الصـــــ ــع نفســـــ ــدا)؛  ٢٤ املرجـــــ  S/PV.4950 و(كنـــــ
ــتئناف ــفحة١ (االســـــ ــفحة   ٧ )، الصـــــ ــرويج)؛ والصـــــ (النـــــ

 (تايلند).  ٢٢
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. وقـال ممثـل   )١٧(“مواد ذات صـلة ” و “وسائل إيصال”قبيل 
مجهوريــة إيــران اإلســالمية إن مشــروع القــرار يتضــمن بعــض   

كافيــة  رجـة واضــحة بد املفـاهيم والتعـاريف الــيت هـي إمــا غـري    
ــا ــع  ال وإمـ ــى مـ ــواردة يف   تتماشـ ــاريف الـ ــطلحات والتعـ املصـ

الصكوك الدولية احلالية املتعلقة باألسلحة النووية والبيولوجيـة  
ــاال   ــة. وضــرب مث ــوالكيميائي ــف بكــون ذلك ل وســائل ”تعري

يغفــل اإلشــارة إىل املقــاتلني الــذين ميكنــهم إيصــال   “اإليصــال
  .)١٨(هذه األسلحة

ــة    ــودة يف ، ٤٩٥٦ويف اجللسـ ــان/أبريل  ٢٨املعقـ نيسـ
ووجـه   .)١٩(ات، أدىل معظم أعضاء جملـس األمـن ببيانـ   ٢٠٠٤

 ٢٧الــــرئيس (أملانيــــا) انتبــــاه الــــس إىل رســــالة مؤرخــــة      
يعلـن فيهـا أن    ،)٢٠(موجهة من ممثل اهلند ٢٠٠٤نيسان/أبريل 

قيـد النظـر وتلتـزم    الذي هو حكومة بلده تؤيد مشروع القرار 
مار الشــامل، إضــافة إىل أــا مصــممة مبنــع انتشــار أســلحة الــد

من اخلارج معايري تناقض املصـاحل   على أال تقبل أن توصف هلا
أو الســــيادة الوطنيــــة بشــــأن مســــائل تــــدخل يف اختصــــاص  

  .اهلندي  الربملان

ويف حني رحـب عـدد مـن املمـثلني بالتحسـينات الـيت         
ــروع  ــى املشـ ــلي أدخلـــت علـ ــرارل األصـ ــار بعـــض  )٢١(لقـ ، أشـ

__________ 

  )١٧(  S/PV.4950٣٩(سويســــــــرا)؛ والصــــــــفحة  ٣٥ ، الصــــــــفحة 
العربيـة   (اجلمهوريـة  ٤٢)؛ والصفحة إيران اإلسالمية (مجهورية

ــوريةا ــتئناف  S/PV.4950 و)؛ لســـــ ــفحة١(االســـــ  ٤ )، الصـــــ
 (نيبال). ١٧(لبنان)؛ والصفحة  ١٤(ماليزيا)؛ والصفحة 

  )١٨(  S/PV.4950٤١ ، الصفحة. 

 مل يدل ممثال أنغوال وبنن ببيان.  )١٩(  

  )٢٠(  S/2004/329.  

  )٢١(  S/PV.4956 ،ــفحة ــا)؛  ٢ الصـ ــفحة(فرنسـ ــتان)؛  ٣ الصـ (باكسـ
(اململكـة املتحـدة)؛    ٩ الصـفحة  ؛(االحتـاد الروسـي)   ٧ الصفحة

 (أملانيا). ١٢ الصفحةو

الصــيغة املنقحــة مــن   تتضــمنــم يفضــلون أن املــتكلمني إىل أ
. )٢٢(نص مشروع القرار إشارة أقوى إىل مفهوم نزع السـالح 

ــا عــن أســفه ألنــه مل   يتســن إدخــال إشــارة   وأعــرب ممثــل أملاني
صرحية إىل أمهية التحقق وضـمانات األمـن والترتيبـات األمنيـة     
ــة، وإىل الــدور الريــادي الــذي يــتعني أن يضــطلع بــه        اإلقليمي

  .)٢٣(القرار  األمن بصفة عامة يف سياق هذاجملس 

ــل      ــل الربازي ــاد ممث ــن وأع ــراب ع ــأن ال   اإلع ــاده ب اعتق
الفصــل الســابع مــن  حاجــة إىل وضــع القــرار بأســره يف إطــار   

ــاق ــل باكســتان أن   )٢٤(امليث ــده . وأوضــح ممث ــد بل ــذا   وف ــد ه أي
القرار ألن القرارات امللزمة قانونـا الـيت تتخـذ مبوجـب الفصـل      

أحكامهــا  لعــدم اســتخداميثــاق تقــدم ضــمانات املالســابع مــن 
لفرض التزامـات عـدم االنتشـار النـووي علـى الـدول أو لنقـل        
املسؤولية العامة عن عدم االنتشار ونزع السـالح العـامليني إىل   

  .)٢٥(جملس األمن

وطــرح مشــروع القــرار للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع    
 لــس،ا قــرر بــهلــذي ا، )٢٦()٢٠٠٤( ١٥٤٠بوصــفه القــرار 

متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلـة  
  :منها ما يليأمور، 

أن متتنع مجيع الدول عن تقدمي أي شكل من أشـكال الـدعم   قرر   
ــة أو     للجهــات غــري التابعــة للــدول الــيت حتــاول اســتحداث أســلحة نووي

ــاهلا، أو   ــائل إيصـ ــة ووسـ ــة أو بيولوجيـ ــلحة   كيميائيـ ــذه األسـ ــاز هـ احتيـ
  امتالكها أو نقلها أو حتويلها أو استعماهلا؛  ل أو صنعها أووالوسائ

أن تقــوم مجيــع الــدول، وفقــا إلجراءاــا الوطنيــة، باعتمــاد  وقــرر   
  مناسبة؛  وإنفاذ قوانني فعالة

__________ 

 (شيلي واجلزائر). ٨ الصفحةاملرجع نفسه،   )٢٢(  

 .١١ الصفحةاملرجع نفسه،   )٢٣(  

 .١١ الصفحةاملرجع نفسه،   )٢٤(  

 .٦-٣ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٢٥(  

  )٢٦(  S/2004/326. 
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ــة لوضــع    وقــرر    ــدابري فعال ــدول باختــاذ وإنفــاذ ت ــع ال أن تقــوم مجي
ميائيــة أو الكي ضــوابط حمليــة ترمــي إىل منــع انتشــار األســلحة النوويــة أو 

ــق وضــع ضــوابط        ــن طري ــك ع ــا يف ذل ــة ووســائل إيصــاهلا، مب البيولوجي
مالئمة على ما يتصل بذلك من مـواد، وأن تقـوم مـن أجـل حتقيـق هـذه       

  الغاية مبا يلي:  

أن ينشئ، لفترة ال تتجاوز سنتني، جلنة تابعـة لـس األمـن    وقرر   
  تقدم إىل جملس األمن تقارير لكي ينظر فيها؛

فســـر أي مـــن االلتزامـــات املنصـــوص عليهـــا يف هـــذا أال يوقـــرر   
القـرار مبــا يتعـارض مــع حقـوق والتزامــات الـدول األطــراف يف معاهــدة     
عدم االنتشار النووي، واتفاقيـة األسـلحة الكيميائيـة، واتفاقيـة األسـلحة      

  البيولوجية والتكسينية.  
  

اختــــذه جملــــس ) الــــذي ٢٠٠٦( ١٦٧٣القــــرار   

ــن  ــة األمــــــــ ــودة يف املع ٥٤٢٩يف اجللســــــــ قــــــــ

    ٢٠٠٤نيسان/أبريل   ٢٧
  

كــــــــــانون  ٩املعقــــــــــودة يف  ٥٠٩٧يف اجللســــــــــة   
لس يف جدول أعماله رسـالة  ا، أدرج ٢٠٠٤األول/ديسمرب 

موجهـة إىل رئـيس    ٢٠٠٤كـانون األول/ ديسـمرب    ٨مؤرخة 
ــالقرار     ا ــال بـ ــأة عمـ ــة املنشـ ــيس اللجنـ ــن رئـ ــس مـ  ١٥٤٠لـ

ــن ا   )٢٧()٢٠٠٤( ــة األول عـ ــر اللجنـ ــا تقريـ ــل ـ ــطة حييـ ألنشـ
مـــا يتعلـــق بعـــدم انتشـــار األســـلحة النوويـــة   املضـــطلع ـــا يف

واألسلحة الكيميائية والبيولوجية، وقائمـة الـدول الـيت قـدمت     
. ٢٠٠٤كـــــانون األول/ديســـــمرب  ٧تقاريرهـــــا الوطنيـــــة يف 

  .)٢٨(اتوخالل اجللسة أدىل معظم أعضاء جملس األمن ببيان

تعــاون وأعلــن رئــيس اللجنــة يف أن مــن املتوقــع إقامــة    
ــة ألن      ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــة كالوكال ــع املنظمــات الدولي م
اللجنة قد حتتاج إىل مساعدة تقنيـة يف املسـتقبل. وأعلـن أيضـا     
أن اللجنة تعتزم تعيني خرباء من اموعتني اإلقليمية اآلسـيوية  

__________ 

  )٢٧(  S/2004/958. 

 ممثل رومانيا بيانا. يدلمل   )٢٨(  

ــن     ــة مــ ــارير املقدمــ ــا للتقــ ــاعدة يف تقييمهــ ــة للمســ واألفريقيــ
  .)٢٩(الدول

تكلمني إىل الــدول الــيت مل تقــدم  وطلــب عــدد مــن املــ   
. )٣٠(بعـد تقــارير وطنيــة أن تفعــل ذلـك يف أقــرب وقــت ممكــن  

واتفق عدد من املمثلني على ضرورة أن تعمل اللجنة بالتعـاون  
ــار       ــدم انتشـ ــال عـ ــربة يف جمـ ــات ذات اخلـ ــع املنظمـ ــق مـ الوثيـ

  .)٣١(األسلحة النووية

وأشــار عــدة مـــتكلمني إىل أمهيــة الشــفافية يف عمـــل       
 صـعب ممثـل باكسـتان أن عمـل اللجنـة     فقـد ذكـر    .)٣٢(اللجنة

بسبب مجلة أمور أخرى منها االفتقـار إىل معـايري دوليـة متفـق     
ــيت       ــدابري ال ــا يف الت ــة فيه ــيت ســتنظر اللجن ــا يف اــاالت ال عليه

. وشـدد كـذلك علـى أنــه    اللجنـة  تتخـذها الـدول، وقلـة خـربة    
نظـم   عمـل  ال تتعـدى علـى  يتعني على اللجنة التأكـد مـن أـا    

 توسـيع نطـاق  تسعى إىل وأا ال وال تكرره املعاهدات القائمة 
  .)٣٣(مبا يتجاوز الوالية املنوطة ا عملها

ــة    ــودة يف ٥٤٢٩ويف اجللسـ ــان/أبريل  ٢٧، املعقـ نيسـ
لــــس يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ا، أدرج ٢٠٠٦

لس من رئـيس  اموجهة إىل رئيس  ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٥
__________ 

  )٢٩(  S/PV.5097 ٤-١الصفحات ؛. 

 والصـفحة (فرنسا، االحتاد الروسـي)؛   ٤الصفحة املرجع نفسه،   )٣٠(  

 ٩ والصــفحة(الربازيــل)؛  ٨والصــفحة (الواليــات املتحــدة)؛  ٦
 (اململكة املتحدة). ١٣ والصفحة ؛(إسبانيا)

ــه   )٣١(   ــاد الروســـي) ٤الصـــفحة املرجـــع نفسـ ــفحة ؛(االحتـ  ٩ والصـ
ــة  ١٣ والصـــفحةأملانيـــا)؛ ( ١٢ والصـــفحة(إســـبانيا)؛  (اململكـ

 املتحدة).

ــبني)؛  ٥ والصــفحة(فرنســا)؛  ٤ الصــفحةاملرجــع نفســه،    )٣٢(   (الفل
 والصـــفحة(الصـــني)؛  ١١ والصـــفحة(إســـبانيا)؛  ٩ والصــفحة 

 (أملانيا). ١٢

 .٧-٦الصفحتان املرجع نفسه،   )٣٣(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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، حييــل ــا )٣٤()٢٠٠٤( ١٥٤٠ة عمــال بــالقرار اللجنــة املنشــأ
تقرير اللجنة مع التوصيات الرامية إىل متكني جملس األمـن مـن   

)، ومتكـــني الــدول مـــن  ٢٠٠٤( ١٥٤٠رصــد تنفيـــذ القــرار   
  مواصلة استيفاء الشروط اليت حددها القرار.

ــس إىل مشــروع        ــاه ال ــرئيس (الصــني) انتب ووجــه ال
دون بـ اعتمـد باإلمجـاع   وت للتصـوي بعد ذلـك  طرح  ،)٣٥(قرار

لـس  ا الذي قرر بـه  )،٢٠٠٦( ١٦٧٣مناقشة بوصفه القرار 
  :منها ما يليمجلة أمور، 

، لفتــرة مــدا عامــان تنتــهي يف ١٥٤٠قــرر متديــد واليــة اللجنــة   
  ، مع توفري مساعدة دائمة من اخلرباء هلا؛ ٢٠٠٨  نيسان/أبريل ٢٧

ــة   و   ــف اللجن ــرر أن تكث ــة   ١٥٤٠ق ــا لكفال ــع  جهوده ــذ مجي تنفي
) بالكامـــل مـــن خـــالل برنـــامج عمـــل  ٢٠٠٤( ١٥٤٠الـــدول للقـــرار 

) ٢٠٠٤( ١٥٤٠يشمل مجع معلومات عـن حالـة تنفيـذ الـدول للقـرار      
  بكل جوانبه؛

إىل جملـس األمـن يف موعـد أقصـاه      ١٥٤٠قرر أن تقـدم اللجنـة   و  
 ١٥٤٠تقريـــرا عـــن مـــدى االمتثـــال للقـــرار   ٢٠٠٨نيســـان/أبريل  ٢٧

  تنفيذ ما يقضي به. ) من خالل ٢٠٠٤(
  

لـــس يف اجللســـة االبيـــان الـــذي أدىل بـــه رئـــيس   

    ٢٠٠٧  فرباير شباط/  ٢٣املعقودة يف  ٥٦٣٥
  

ــة    ــودة يف ٥٦٣٥يف اجللســ ــباط/فرباير  ٢٣، املعقــ شــ
لس يف جدول أعماله مسألة تنفيذ القـرارين  ا، أدرج ٢٠٠٧
)، ورســـــــالة مؤرخـــــــة ٢٠٠٦( ١٦٧٣) و ٢٠٠٤( ١٥٤٠

ــل    ٢٠٠٧شــباط/فرباير  ١٢ موجهــة إىل األمــني العــام مــن ممث
، حييـــل ـــا ورقـــة مفاهيميـــة أعـــدت يف ســـياق  )٣٦(ســـلوفاكيا

ــا بشــأن       ــرر إجراؤه ــال التحضــريية ملناقشــة مفتوحــة تق األعم
واملنظمات الدولية يف تنفيذ القـرارين  التعاون بني جملس األمن 

__________ 

  )٣٤(  S/2006/257  وCorr.1. 

  )٣٥(  S/2006/263. 

  )٣٦(  S/2007/84. 

، أدىل ببيانات مجيع أعضاء الـس  اجللسةاملذكورين. وخالل 
ــ ــتنيوممثلـ ــتراليا، ،و األرجنـ ــرائيل، وأسـ ــا، وإسـ ــم( وأملانيـ  باسـ

 - مجهوريــــة( وإيــــران وأوروغــــواي، ،)٣٧()األورويب االحتــــاد

 وبـيالروس،  وبـنغالديش،  والربازيـل،  وباكسـتان،  ،)اإلسالمية

ــم(  ومجهوريـــة ،)٣٨()اجلمـــاعي األمـــن معاهـــدة منظمـــة باسـ

 وكوبــا، نــام، - وفييــت ،يمــاالوغوات والســلفادور، كوريــا،

 ،)٣٩()اهلـادئ  احمليط جزر منتدى باسم( ونيوزيلندا، نرويج،وال
ــان  الســالح، نــزع لشــؤون العــام األمــني وكيــل وقــدم. والياب

 املـدير  وممثـل  الكيميائيـة،  األسـلحة  حظـر  ملنظمـة  العـام  واملدير

 املتحــدة، األمــم لــدى الذريــة للطاقــة الدوليــة للوكالــة العــام
 طـات رك العامليـة إحا  يف منظمـة اجلمـا  ومدير االمتثال والتيسري

ــوا  ــع     اطلعـ ــال منـ ــام يف جمـ ــل منظمـ ــى عمـ ــس علـ ــا الـ فيهـ
  النووي.  االنتشار

ضـرورة التعـاون الـدويل يف    على وأكد أغلب املمثلني   
تنفيذ القـرارات، وأيـدوا تعزيـز التنسـيق داخـل الـنظم املتعـددة        
األطراف. وأشار عدد من املـتكلمني إىل أن الـدول حباجـة إىل    

ة الالزمــة للقيــام بواجباــا املنوطــة ــا مبوجــب   تلقــي املســاعد
، يف حني رأي بعض املتكلمني اآلخـرين ضـرورة   )٤٠(قراراتال

__________ 

أيــد البيــان كــل مــن االحتــاد الروســي، وأرمينيــا، وأوزبكســتان،    )٣٧(  
 وطاجيكستان، وقريغيزستان.

أيــد البيــان ألبانيــا، وأوكرانيــا، وأيســلندا، والبوســنة واهلرســك،     )٣٨(  
وتركيا، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية السـابقة، ومجهوريـة      

 مولدوفا، وصربيا، وأوكرانيا.

ــد  )٣٩(   ــان كــل   أي ــدة  ،ياأســترالمــن البي ــا اجلدي ــابوا غيني ــاالو ،وب  ،وب
 ،وســاموا ،وجــزر مارشــال ،وجــزر ســليمان ،وتونغــا ،وتوفــالو

ــانواتو ــي ،وفــ ــات   ،وفيجــ ــا (واليــ ــدة) -وميكرونيزيــ  ،املوحــ
 وناورو.

  )٤٠(  S/PV.5635 ، (بــــريو)؛  ٢٠والصــــفحة (قطــــر)،  ١٣الصــــفحة
 S/PV.5635و (بنمـــا)؛  ٣٠والصــفحة  (غانـــا)؛  ٢٤والصــفحة  

 (النرويج). ٢الصفحة ، )١(االستئناف 
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أن تنظر اللجنة يف األولويات الوطنية عنـد تقيـيم قـدرة الـدول     
  .)٤١(على استيفاء الشروط احملددة يف القرارات

وقــال ممثــل جنــوب أفريقيــا إنــه، منــذ اختــاذ القـــرار          
مل تبــذل أي جهــود ذات مصــداقية لســد    )، ٢٠٠٤( ١٥٤٠

ن إممثـل فرنسـا    وقـال . )٤٢(الفجوة القائمـة يف األنظمـة الدوليـة   
ــرار  ــد يف ٢٠٠٤( ١٥٤٠القـ ــع أي قواعـ ــق   ) مل يضـ ــا يتعلـ مـ

بضوابط التصدير، وإمنا هو جمرد قرار يطلب إىل الـدول تنفيـذ   
الطـابع العاجـل هلـذه    وأعرب عن اعتقاده بـأن  تلك الضوابط. 

  .)٤٣(ضي التصدي للثغرات املوجودة يف التشريعاتاملسألة يقت

ووجه ممثال بنما والكونغـو االنتبـاه إىل التهديـد الـذي       
. وقـال  )٤٤(يشكله انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة 

) قـد ينطبـق   ٢٠٠٤( ١٥٤٠ممثل إسرائيل إنه يـرى أن القـرار   
 أيضــا علــى األســلحة التقليديــة، كمــا هــو احلــال بالنســبة لنقــل

  .)٤٥(صواريخ إىل أطراف غري دول

باســـم الـــس، يف وأدىل الـــرئيس (ســـلوفاكيا) ببيـــان   
  :)٤٦(أنهالس فيه  مجلة ما أورده

تعزيـز التعـاون املتعـدد األطـراف باعتبـاره وسـيلة       على أكد عزمه   
  )؛  ٢٠٠٤( ١٥٤٠هامة لزيادة تنفيذ الدول للقرار 

وليـة ذات اخلـربة   أحاط علما مـع التقـدير بأنشـطة املنظمـات الد    و  
يف جمال عدم انتشار األسلحة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة ووسـائل     

__________ 

  )٤١(  S/PV.5635 ،ــا)؛  ١٨ الصـــفحة ــوب أفريقيـ ــفحة (جنـ  ٢٨والصـ

ــيا( ــتئناف  S/PV.5635و )؛ إندونيســـ ــفحة١(االســـ  ١٩ ) الصـــ

 (نيوزيلندا).

  )٤٢(  S/PV.5635 ، ١٨الصفحة. 

 .١٨ الصفحة املرجع نفسه،  )٤٣(  

 (بنما). ٣٠الصفحة (الكونغو)؛ و ١٧الصفحة املرجع نفسه،   )٤٤(  

  )٤٥(  S/PV.5635  االستئناف)٣الصفحة ، )١. 

  )٤٦(  S/PRST/2007/4. 

ــرار    ــا القـ ــيت يغطيهـ ــاهلا الـ ــوفري  ٢٠٠٤( ١٥٤٠إيصـ ــيما يف تـ )، وال سـ
  واملسؤوليات؛  دون تغيري الوالياتباملساعدة على تنفيذ ذلك القرار، 

ــة تعزيــز التعــاون مــع املنظمــات الدو علــى أعــاد تأكيــد عزمــه  و   لي
واستحداث آليات مفضلة للتعاون مع تلك املنظمـات علـى أسـاس كـل     

  حالة على حدة.  
  

  دم االنتشار  ع  - باء

  اإلجراءات األولية  

لـــس يف اجللســـة االبيـــان الـــذي أدىل بـــه رئـــيس   

    ٢٠٠٦  آذار/مارس ٢٩املعقودة يف  ٥٤٠٣
  

آذار/مـــــارس  ٢٩، املعقـــــودة يف ٥٤٠٣يف اجللســـــة   
مــن يف جــدول أعمالــه البنــد املعنــون  ، أدرج جملــس األ٢٠٠٦

ــدم االنتشــار ” ــتني) ببيــان  “. ع  باســم وأدىل الــرئيس (األرجن

لس فيه أنه،يف مجلة )٤٧(لساما أورده ا  :  

أعاد تأكيد التزامه مبعاهدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة وأشـار        
دة، إىل حق الدول األطراف، مبا يتفق واملادتني األوىل والثانية مـن املعاهـ  

ــتخدامها    ــا واسـ ــة وإنتاجهـ ــة النوويـ ــال الطاقـ ــوث يف جمـ يف تطـــوير البحـ
  ؛لألغراض السلمية دون متييز

العديــد مــن تقـــارير وقــرارات الوكالـــة    إىل ببــالغ القلـــق   وأشــار   
املـدير  ـا  الدولية للطاقة الذرية املتصلة بربنامج إيران النووي، اليت أبلغـه  

، الــذي اختــذه جملــس GOV/2006/14العــام للوكالــة، مبــا يف ذلــك القــرار  
  ؛  ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٤حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف 

أهــاب جبمهوريــة إيــران اإلســالمية القيــام بــاخلطوات الــيت دعــا    و  
  إليها جملس حمافظي الوكالة؛

تعزيز سلطة الوكالة، وأيـد بقـوة دور   على كرر تأكيد تصميمه و  
املـدير العـام وبأمانـة الوكالـة وشـجعهما      جملس حمافظي الوكالة، وأشاد ب

علــى مــا يبذالنــه مــن جهــود مهنيــة وحياديــة مســتمرة يف ســبيل تســوية    
مجيع القضايا العالقة يف مجهورية إيران اإلسـالمية، وشـدد علـى ضـرورة     
مواصــلة الوكالــة عملـــها الرامــي إىل توضــيح القضـــايا العالقــة املتصـــلة      

  سالمية.بالربنامج النووي جلمهورية إيران اإل
  

__________ 

  )٤٧(  S/PRST/2006/15. 




