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    البنود املتعلقة بعدم االنتشار - ٣٦
  عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل  - ألف

  عرض عام  

الستعراض، نظر جملس األمـن يف  خالل الفترة قيد ا  
ــون   ــد املعن ــدمار الشــامل   ”البن يف “ عــدم انتشــار أســلحة ال

ــن يف إحــدامها    ٢٠٠٨جلســتني يف عــام   ــذ جملــس األم : اخت
قرارا بتمديد والية جلنة جملس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار     

، واســتمع يف )٦٧٤() لفتــرة ثــالث ســنوات  ٢٠٠٤( ١٥٤٠
  ة اللجنة. اجللسة الثانية إىل إحاطة عن أنشط

ــان/أبريل و  ٢٥   : ٢٠٠٨آب/أغســـطس  ١٨نيسـ
  متديد والية اللجنة وإحاطة مقدمة من الرئيس  

ــرار   ٢٠٠٨نيســان/أبريل  ٢٥يف    ــس الق ، اختــذ ال
)، متصـــرفا مبوجـــب الفصـــل الســـابع مـــن  ٢٠٠٨( ١٨١٠

امليثــاق، ومــدد مبوجبــه واليــة اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار  
) لفترة ثالث سنوات، مع اسـتمرار تقـدمي   ٢٠٠٤( ١٥٤٠

. ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٥نب اخلرباء، إىل املساعدة من جا
وباإلضــافة إىل ذلــك، عــدل الــس واليــة اللجنــة، وطلــب   
إليها أن تنظر يف إجراء استعراض شامل حلالة تنفيـذ القـرار   

٢٠٠٤( ١٥٤٠  .(  
ــطس  ١٨   ــن  ٢٠٠٨آب/أغسـ ــة مـ ــة مقدمـ : إحاطـ

  الرئيس  

ــة  ٢٠٠٨آب/أغســـطس  ١٨يف    ــيس اللجنـ ــدم رئـ ، قـ
ــالقرار    ــال   ٢٠٠٤( ١٥٤٠املنشــأة عمــال ب ) إحاطــة عــن أعم

ــرار     ــذ القــ ــن تنفيــ ــا عــ ــع تقريرهــ ــيا مــ ــة، متشــ  ١٥٤٠اللجنــ
__________ 

ــد مــن املعلومــات، انظــر اجلــزء التاســع، ا     )٦٧٤( ــى مزي  لقســملالطــالع عل
  ).٢٠٠٤( ١٥٤٠األول، فيما يتعلق باللجنة املنشأة عمال بالقرار 

ــاذ ال  )٦٧٥()٢٠٠٤( ــذ اختـــ ــه منـــ ــاد بأنـــ ــرار . وأفـــ  ١٥٤٠قـــ
)، حققــت اللجنــة تقــدما كــبريا مــن خــالل بــرامج       ٢٠٠٤(

عملها املكثفة، وال سيما عن طريق مسـاعدة جملـس األمـن يف    
ــذلك القــرار، وتنظــيم أنشــطة     ــذ الــدول األعضــاء ل رصــد تنفي
توعيــة، وإقامــة تعــاون أكثــر عمقــا وإفــادة لكــل األطــراف مــع 

ــة مب     ــن واملعنيـ ــة لـــس األمـ ــرى التابعـ ــات األخـ كافحـــة اهليئـ
ــة ودون    ــة واإلقليميــ ــات العامليــ ــذلك املنظمــ ــاب، وكــ اإلرهــ
اإلقليمية، وإنشاء أدوات جديدة لتيسـري املسـاعدة والشـفافية،    
ــن هــذا         ــرغم م ــى ال ــدول. وعل ــرادى ال ــع ف ــز حــواره م وتعزي

 ١٥٤٠التقــدم، خلصــت اللجنــة إىل أن بلــوغ أهــداف القــرار 
ا مـن  ) يستلزم مزيدا مـن اهتمـام جملـس األمـن ومزيـد     ٢٠٠٨(

العمل املكثف ال سيما بشـأن بنـاء القـدرات وتبـادل الـدروس      
املستفادة. ومن التوصـيات األخـرى، رأت اللجنـة، أنـه ينبغـي      
ــق       ــا يتعل ــات فيم ــادل املعلوم ــا كمركــز لتب ــزز دوره ــا أن تع هل
بتوجيــه املســاعدة إىل الـــدول الــيت حتتاجهـــا، وتعزيــز احلـــوار     

حتياجـات يف جمـال   املناسب مع الدول وفيما بينـها لتحديـد اال  
املساعدة، والنظـر يف اخليـارات املتعلقـة بتطـوير اآلليـات املاليـة       

 ١٥٤٠القائمة من أجـل بنـاء القـدرات الالزمـة لتنفيـذ القـرار       
بـأن تنفيـذ مجيـع الـدول      ). ومع تسليم رئـيس اللجنـة  ٢٠٠٤(

ــا، أكــد   ٢٠٠٤( ١٥٤٠للقــرار  ــذا كــامال يســتغرق وقت ) تنفي
ة، نظــرا جلســامة اخلطــر احملــدق علــى ضــرورة استشــعار العجلــ

  .)٦٧٦(باتمع الدويل

__________ 

 ١٨١٠لقرار من ا ٧، املرفق) عمال بالفقرة S/2008/493قدم التقرير (  )٦٧٥(
)٢٠٠٨.(  

)٦٧٦(  S/PV.5955 وقــدم الــرئيس أيضــا إحاطــة إىل  ٣و٢، الصــفحتان .
ــون    الــس عــن   ــد املعن ــة يف إطــار البن إحاطــات ”أنشــطة اللجن

“. الفرعيـة التابعـة لـس األمـن     إعالمية يقدمها رؤساء اهليئـات  
   يف هذا اجلزء. ٤١انظر القسم 



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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    اجللسات: عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى عيالبند الفر اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٧٧    
نيســـــــــان/أبريل  ٢٥

٢٠٠٨  

مشــروع قــرار مقــدم     
 (أ)دول ٧مـــــــــــــــــــن 

)S/2008/273(  

) ٢٠٠٨( ١٨١٠القــــــرار     
  ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٥٩٥٥    
ــطس  ١٨ آب/أغســـــ

٢٠٠٨  

 متـوز/  ٨رسالة مؤرخة 
ــه  ــة  ٢٠٠٨يوليـ موجهـ

إىل رئيس جملـس األمـن   
مــن رئــيس جلنــة جملــس  
األمــــن املنشــــأة عمــــال 

ــالقرار   ١٥٤٠بــــــــــــــــ
)٢٠٠٤) (S/2008/493(  

ــة       ــيس جلنـــــ رئـــــ
جملــــــس األمــــــن 
ــال   ــأة عمـــ املنشـــ

 ١٥٤٠بـــــالقرار 
)٢٠٠٤(  

  

  

  االحتاد الروسي، وإيطاليا، والصني، وفرنسا، وكرواتيا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة.  (أ)  
    

  عدم االنتشار  -باء 
  عرض عام  

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، نظــر الــس يف البنــد   
ــون  ــدم”املعنـ ــار عـ ــووي   “ االنتشـ ــامج النـ ــق بالربنـ ــا يتعلـ فيمـ

ــران اإلســالمية، يف تســع جلســات، واســتمع يف     ــة إي جلمهوري
سبع من تلك اجللسات إىل إحاطات إعالمية فصلية عـن جلنـة   

. )٦٧٧()٢٠٠٦( ١٧٣٧جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار     
 ٣) املـؤرخ  ٢٠٠٨( ١٨٠٣عزز جملس األمن مبوجب قراره و

م اجلــزاءات املفروضــة علــى مجهوريــة نظــا ٢٠٠٨آذار/مــارس 
ــس، ويف       ــرارات ال ــا لق ــدم امتثاهل ــران اإلســالمية نتيجــة ع إي

، ٢٠٠٨أيلول/ســبتمرب  ٢٧) املــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٣٥قــراره 
أهــاب الــس جبمهوريــة إيــران اإلســالمية أن متتثــل اللتزاماــا 
مبوجــب قــرارات الــس، وأن تفــي مبتطلبــات جملــس حمــافظي  

  .)٦٧٨( ة للطاقة الذريةالوكالة الدولي
__________ 

ــد مــن املعلومــات، ا    )٦٧٧( ــى مزي  لقســمنظــر اجلــزء التاســع، ا لالطــالع عل
  ).٢٠٠٦( ١٧٣٧األول، فيما يتعلق باللجنة املنشأة عمال بالقرار 

لالطالع على مزيد من املعلومات، انظـر اجلـزء السـابع، القسـم       )٦٧٨(
   من امليثاق. ٤١يتعلق باملادة  الثالث، فيما 

  : تعزيز نظام اجلزاءات  ٢٠٠٨ارس آذار/م ٣  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٠٣يف القـ ــارس  ٣) املـ آذار/مـ
ــديد أن      ٢٠٠٨ ــق الشـ ــع القلـ ــس مـ ــه الـ ــظ فيـ ــذي يالحـ الـ

مجهورية إيـران اإلسـالمية، علـى حنـو مـا أكدتـه تقـارير املـدير         
، مل تعلـق بشـكل تـام    )٦٧٩(العام للوكالة الدولية للطاقـة الذريـة  

ودائم مجيع األنشـطة ذات الصـلة بالتخصـيب وإعـادة املعاجلـة      
ــوارد يف    واملشــاريع ذات الصــل  ــى النحــو ال ــل، عل ــاء الثقي ة بامل

ــرارات   ١٧٤٧) و ٢٠٠٦( ١٧٣٧) و ٢٠٠٦( ١٦٩٦القــــ
ــة مبوجـــــب   ٢٠٠٧( ــع الوكالـــ ــا مـــ ــتأنف تعاوـــ )، ومل تســـ

الربوتوكول اإلضايف ومل تتخذ اخلطوات األخرى الـيت يطلبـها   
جملس حمافظي الوكالة ومل متتثل ألحكام قرارات جملـس األمـن   

رب جوهريــة لبنــاء الثقــة، ويشــجب  الــيت ســبق ذكرهــا الــيت تعتــ 
رفــض مجهوريــة إيــران اإلســالمية اختــاذ هــذه اخلطــوات، قــرر   

مــن الفصــل الســابع مــن   ٤١املــادة الــس، متصــرفا مبوجــب  
__________ 

؛ GOV/2007/22 ( ٢٠٠٧أيار/مـــــايو   ٢٣التقـــــارير املؤرخـــــة     )٦٧٩(
آب/أغســـــطس  ٣٠، املرفـــــق)، و S/2007/303 وانظـــــر أيضـــــا 

٢٠٠٧ ) GOV/2007/48  ٢٠٠٧تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ١٥)، و 
) GOV/2007/58  (   ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٢٢)، و GOV/2008/4 .(   




