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عــــــدم االنتشــــــار/مجهورية كوريــــــا الشــــــعبية      -جيم 
  الدميقراطية

  عام عرض  

ــامي    ــن  ٢٠١١ و ٢٠١٠يف عــ ــس األمــ ــد جملــ ، عقــ
ــون    ــد املعنــ ــار البنــ ــرارين يف إطــ ــذ قــ ــتني واختــ ــدم ”جلســ عــ

ــة   ــا الشــعبية الدميقراطي ويف هــذين  .“االنتشــار/مجهورية كوري
مـن الفصـل    ٤١القرارين قـام الـس، متصـرفا مبوجـب املـادة      
مهوريـة  جب املعـين السابع من امليثاق، بتمديد والية فريق اخلرباء 

الـــذي عينـــه األمـــني العـــام  ،)٨٩٤(كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة
، لفتـرة  )٢٠٠٦( ١٧١٨ملساعدة اللجنة املنشأة عمال بالقرار 

  .)٨٩٥(سنة واحدة يف كل مرة
__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن التـدابري اجلزائيـة، انظـر      )٨٩٤(
تتطلـب اسـتخدام    ال التدابري اليت”الثالث،  القسماجلزء السابع، 

ــاق  ٤١القــوات املســلحة، وفقــا للمــادة    . ولالطــالع “مــن امليث
 ١٧١٨ة عمـال بـالقرار   على معلومات عـن واليـة اللجنـة املنشـأ    

ووالية فريق اخلـرباء املعـين جبمهوريـة كوريـا الشـعبية       )٢٠٠٦(
تقريـر مــا إذا  ”األول،  القســمالدميقراطيـة، انظـر اجلــزء التاسـع،    

كان قد وقع ديد للسلم أو إخالل به أو كــان مـا وقـع عمـالً    
 .“امليثاق من  ٣٩العدوان وفقا للمادة من أعمال 

      .)٢٠١١( ١٩٨٥  و )٢٠١٠( ١٩٢٨القراران   )٨٩٥(
  اجللسة: عدم االنتشار/مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  

  وثائق أخرى  تاريخالاجللسة و
املمتنعــون  ‑ املعارضــون ‑القــرار والتصــويت (املؤيــدون

  )عن التصويت
      ٦٣٣٣  
  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٧

  )٢٠١٠( ١٩٢٨القرار   )S/2010/285مشروع قرار مقدم من الواليات املتحدة واليابان (
٠-٠-١٥  

٦٥٥٣  
  ٢٠١١حزيران/يونيه  ١٠

  )٢٠١١( ١٩٩٥القرار   )S/2011/354مشروع قرار مقدم من الواليات املتحدة (
٠-٠-١٥  

    
  بناء السالم بعد انتهاء حاالت الرتاع - ٣٩

  
  عام  عرض  

ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
السـالم بعـد انتـهاء     بنـاء ”سبع جلسات تتصـل بالبنـد املعنـون    

وأصـــدر ثالثـــة  )٨٩٦(قـــرارا واحـــدا فاختـــذ، “حـــاالت الـــرتاع
__________ 

ــه، يف مجلــة   )٢٠١٠( ١٩٤٧القــرار   )٨٩٦( ، الــذي قــام الــس مبوجب
ــالتقرير   ــاء  ” املعنـــونأمـــور، بالترحيـــب بـ ــتعراض هيكـــل بنـ اسـ

ــاألمم  ــالم بـ ــدةالسـ ــب إىل  S/2010/393( “املتحـ ــق) وطلـ ، املرفـ
ا مجيع اجلهات املعنيـة يف األمـم املتحـدة القيـام، يف إطـار والياـ      

وعلـــى النحـــو الـــالزم، بتنفيـــذ التوصـــيات املقدمـــة يف التقريـــر، 
  بغرض حتسني فعالية جلنة بناء السالم.

ــات رئاســية. وميكــن تصــن    ف تلــك اجللســات يف ثــالث   يبيان
فئــات رئيســية: (أ) مناقشــات بشــأن بنــاء الســالم بعــد انتــهاء    
ــام بشــأن املســائل املواضــيعية     ــرتاع؛ (ب) تقــارير األمــني الع ال

ء الـرتاع؛ (ج) التقريـر السـنوي    املتعلقة ببناء السـالم بعـد انتـها   
  للجنة بناء السالم.

  
 /لثــاين كــانون ا  ٢١  و ٢٠١٠نيســان/أبريل  ١٦  

الســالم بعــد : مناقشــات بشــأن بنــاء ٢٠١١ينــاير 
  انتهاء الرتاع

، عقـــد الـــس مناقشـــة ٢٠١٠نيســـان/أبريل  ١٦يف   
بنـــاء الســـالم بعـــد انتـــهاء ”مفتوحـــة يف إطـــار البنـــد املعنـــون 




