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عــدة مــتكلمني علــى ضــرورة تنفيــذ هــذه التــدابري واستعراضــها   
  .)٨٤٣(بعناية

يا كـرر فيـه   ويف ختام اجللسة، اعتمد الس بيانا رئاسـ   
دعوته الـدول األعضـاء إىل تسـوية نزاعاـا بالوسـائل السـلمية،       

__________ 

)٨٤٣(  S/PV.6347 ٢٠(البوسنة واهلرسـك)؛ والصـفحة    ١٣، الصفحة 
 ٣٤(االحتــاد الروســي) ؛ والصــفحة  ٢٩ (الربازيــل)؛ والصــفحة

 ٤حة ، الصــــــــــــفS/PV.6347 (Resumption 1) (تركيــــــــــــا)؛ و
(أســتراليا)؛  ١٠(فنلنــدا)؛ والصــفحة  ٦(سويســرا)؛ والصــفحة 

االحتــــاد ( ٢٣(جنــــوب أفريقيــــا)؛ والصــــفحة  ٢٠والصــــفحة 
 (جزر سليمان). ٢٥األورويب)؛ والصفحة 

على النحو املبني يف الفصـل السـادس مـن امليثـاق، وشـدد علـى       
ــة يف        ــدل الدولي ــة الع ــه حمكم ــذي تضــطلع ب ــدور الرئيســي ال ال

يف مجلـة أمـور. وسـلم الـس      ،الفصل يف املنازعات بني الدول
ام يتطلب اتبـاع ـج متكامـل يعـزز     أيضا بأن بناء السالم املستد

االتساق فيما بني األنشطة السياسية واألمنية واإلمنائية واملتعلقـة  
ــد يف هــذا      ــن جدي ــانون، وأكــد م حبقــوق اإلنســان وســيادة الق

يف ذلــك  الصــدد احلاجــة امللحــة إىل جهــود بنــاء الســالم، مبــا     
  .)٨٤٤(مساعدة السلطات الوطنية على التقيد بسيادة القانون

__________ 

)٨٤٤(  S/PRST/2010/11.  
    

  صون السالم واألمن الدوليني   وتعزيزها أثناء اجللسة: إعالء شأن سيادة القانون

  البند الفرعي  تاريخالاجللسة و
ــدعوات  عمــال ال

  ٣٧املادة ب
ــدعوات  ــالال  ٣٩املــادة ب عم

  املتكلمون  وغريها

  القرار والتصويت
 -املعارضون  -(املؤيدون 

  املمتنعون عن التصويت)

            ٦٣٤٧  
  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٢٩

 ١٨رســـــــالة مؤرخـــــــة  
ــه   ٢٠١٠حزيران/يونيــــــ

ــام   موجهــة إىل األمــني الع
مـــــــن املمثـــــــل الـــــــدائم 
للمكســـيك لـــدى األمـــم 

  )S/2010/322املتحدة (

وكيلة األمـني العـام للشـؤون      (أ)بلدا ١٨
القانونية واملستشارة القانونية 
لألمم املتحدة، ورئيسـة وفـد   

لدى  بالنيابة االحتاد األورويب
  األمم املتحدة

ــام،   ــني العـــ ــة األمـــ نائبـــ
ــاء   ــع أعضـــــــــ ومجيـــــــــ

ــس ــع )ب(الـــــ ، ومجيـــــ
  املدعوين

S/PRST/2010/11 

  
 أفريقيـا،  وجنـوب  كوريـا،  ومجهوريـة  سـليمان،  وجـزر  وبـريو،  وبوتسـوانا،  وإيطاليـا،  وأملانيـا،  وأستراليا، وأرمينيا، واألرجنتني، ،أذربيجان  )أ(  

  النرويج.و وليختنشتاين، وكندا، وفنلندا، وغواتيماال، وسويسرا، والدامنرك،
  مثَّل املكسيك نائب الوزير للشؤون املتعددة األطراف وحقوق اإلنسان.  )ب(  

      
  البنود املتعلقة بعدم االنتشار - ٣٨

    
  عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل -ألف 

  عرض عام  

ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
عــدم انتشــار أســلحة  ”جلســة واحــدة يف إطــار البنــد املعنــون   

، واختــذ قــرارا بتمديــد واليــة اللجنــة املنشــأة  “الــدمار الشــامل
  سنوات.   ١٠ملدة  )٢٠٠٤( ١٥٤٠عمال بالقرار 

: متديــد واليــة جلنــة جملــس  ٢٠١١ نيســان/أبريل ٢٠  
   )٢٠٠٤( ١٥٤٠األمن املنشأة عمال بالقرار 

، اختــذ الــس باإلمجــاع ٢٠١١نيســان/أبريل  ٢٠يف   
ــالغ   )٢٠١١( ١٩٧٧القــرار  ــذي أكــد فيــه جمــددا قلقــه الب ، ال

إزاء التهديد الذي يشكله اإلرهاب وخماطر حيازة جهات مـن  
ــة وبيولوجيــة ووســائل     ــة وكيميائي غــري الــدول، ألســلحة نووي
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إيصاهلا، أو اسـتحداثها هلـا أو االجتـار ـا أو اسـتعماهلا. وقـرر       
الس، متصرفا مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق، أن ميـدد       

ــة ــرار   واليـ ــة القـ ــىت    ١٥٤٠جلنـ ــنوات حـ ــر سـ ــدة عشـ  ٢٥ملـ
. وباإلضـافة إىل ذلـك، طلـب الـس إىل     ٢٠٢١نيسان/أبريل 

لجنـة، فريقـا مـن مثانيـة     الاألمني العام أن ينشئ، بالتشـاور مـع   
، يتصـرف بتوجيـه مـن    ‘‘)فريـق اخلـرباء  (’’خرباء علـى األكثـر   

اللجنـــة ويف إطارهـــا، مـــن أجـــل مســـاعدا يف االضـــطالع      
  .)٨٤٥(هابواليت

وعقب اختاذ القرار، أكدت ممثلة الربازيل أن حكومـة    
اليـة  بلدها، رغم تأييدها القوي إلنشاء فريق خرباء يتسـم بالفع 

__________ 

التـدابري اجلزائيـة، انظـر     لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن  )٨٤٥(
تتطلـب اسـتخدام    ال التدابري اليت”الثالث،  القسماجلزء السابع، 

ولالطـالع علـى    “من امليثاق ٤١القوات املسلحة، وفقا للمادة 
ــالقرار    ــأة عمـــال بـ ــة املنشـ ــة اللجنـ  ١٥٤٠معلومـــات عـــن واليـ

ــالقرار    )٢٠٠٤( ــا يتعلـــق بـ ــة فريـــق اخلـــرباء فيمـ  ١٥٤٠وواليـ
جلــان  ”بــاء،   - األول القســم انظــر اجلــزء التاســع،     )٢٠٠٤(

  .“ من امليثاق جملس األمن املنشأة مبوجب الفصل السابع 

تؤيــد الفكـرة القائلــة بأنــه ينبغــي أن   ال وحسـن التنســيق، فإــا 
ــة   ا حيظــى لفريــق مبوقــف ريــادي يعــادل أو يتجــاوز ســلطة جلن
وشدد ممثـل اهلنـد علـى ضـرورة أن يضـافر       )٨٤٦(١٥٤٠القرار 

اتمع الدويل جهوده إلزالة األخطار املتصلة باحتمـال وقـوع   
ــد  ــة يف أيـــ ــات احلساســـ ــواد والتكنولوجيـــ ــابيني املـــ ي اإلرهـــ

واألطراف الفاعلة مـن غـري الـدول. وقـال إنـه ينبغـي أال يقلـل        
ــا مــن     ا ــدول مطلق ــة مــن غــري ال ــى األطــراف الفاعل ــز عل لتركي

ــل       ــك اهلياك ــاب وتفكي ــن مكافحــة اإلره ــدول ع مســؤولية ال
األساسية اليت توفر له الدعم وصالته بأسلحة الـدمار الشـامل.   

ــاب    ــذت يف أعقـــ ــد اختـــ ــار إىل أن اهلنـــ ــرار  وأشـــ ــاذ القـــ اختـــ
ــها    ٢٠٠٤(١٥٤٠ ــز آليتـ ــلة تعزيـ ــافية ملواصـ ــوات إضـ )، خطـ

القانونيـــة والتنظيميـــة القائمـــة ملمارســـة املراقبـــة علـــى أســـلحة 
  .)٨٤٧(الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا

__________ 

)٨٤٦(  S/PV.6518،  ٣الصفحة.  
  .٤  و ٣ تاناملرجع نفسه، الصفح  )٨٤٧(

    
  اجللسة: عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل  

  املتكلمون  وثائق أخرى  تاريخالاجللسة و

  القرار والتصويت  
املمتنعــون  -املعارضــون  -(املؤيــدون 

  عن التصويت)

        ٦٥١٨  
  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٠

مشروع قرار مقدم من االحتاد الروسي، أملانيـا، الربتغـال،   
البوســـنة واهلرســـك، جنـــوب أفريقيـــا، الصـــني، غـــابون،  
ــا،    ــة املتحـــدة، نيجرييـ ــا، لبنـــان، اململكـ فرنســـا، كولومبيـ

  )S/2011/257الواليات املتحدة (

  ٠-٠-١٥ )٢٠١١( ١٩٧٧القرار   الربازيل، اهلند

    
  عدم االنتشار  -باء 

  عام   عرض  

ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
 “عـدم االنتشـار  ”إحدى عشرة جلسة يف إطـار البنـد املعنـون    

مـن   ٤١يف ذلك جلسة مغلقة، واختذ قرارين مبوجب املادة  مبا

مثــاين إحاطــات مــن   اســتمع إىلالفصــل الســابع مــن امليثــاق، و 
. وفـرض  )٢٠٠٦( ١٧٣٧رئيس اللجنة املنشأة عمال بـالقرار  

الس تدابري جزائية جديـدة علـى مجهوريـة إيـران اإلسـالمية،      
، وشــكَّل فريــق اخلــرباء املعــين )٢٠١٠( ١٩٢٩عمــال بــالقرار 
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ومـــدد أيضـــا واليـــة فريـــق  .)٨٤٨(جبمهوريـــة إيـــران اإلســـالمية
  .)٨٤٩(اخلرباء ملدة عام واحد

  
: فــرض تــدابري جزائيــة    ٢٠١٠ حزيران/يونيــه  ٩  

  جديدة على مجهورية إيران اإلسالمية

، اجتمع الـس للنظـر يف   ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٩يف   
مشــروع قــرار مــن شــأنه أن يعــزز التــدابري اجلزائيــة املفروضــة    

. وقبل اختـاذ القـرار، قالـت    )٨٥٠(على مجهورية إيران اإلسالمية
مشــروع القــرار ممثلــة الربازيــل أن وفــد بلــدها سيصــوت ضــد  

الــذي أكــدت أنــه يشــكل  ،)٨٥١(بغيــة االلتــزام بــإعالن طهــران
ــوار بـــدال مـــن     فرصـــة فريـــدة حلـــل املشـــكلة عـــن طريـــق احلـ
 اجلزاءات. وذكـرت أن اجلـزاءات سـتؤدي إىل معانـاة الشـعب     

يريــدون التوصــل إىل تســوية ســلمية  ال وخدمــة مصــاحل الــذين
ثلـة عـن   صفوف مجيع األطـراف. كمـا أعربـت املم    للقضية يف

ــاالعتراف السياســي   مل األســف ألن اإلعــالن املشــترك  حيــظ ب
يســتحقه ومل يعــط الوقــت الــذي حيتاجــه لكــي يــؤيت        الــذي
. وباملثل، ذكر ممثـل تركيـا أن اعتمـاد اجلـزاءات مـن      )٨٥٢(مثاره

شــأنه أن يــؤثر ســلبا علــى الــزخم الناشــئ عــن إعــالن طهــران   
__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن التـدابري اجلزائيـة، انظـر      )٨٤٨(
تتطلـب اسـتخدام    ال التدابري اليت”اجلزء السابع، الفرع الثالث، 
. لالطـالع علـى   “من امليثـاق  ٤١القوات املسلحة، وفقا للمادة 

ــة ال  ــالقرار  معلومـــات عـــن واليـ ــأة عمـــال بـ ــة املنشـ  ١٥٤٠لجنـ
 القســماخلــرباء، انظــر اجلــزء التاســع،     وواليــة فريــق  )٢٠٠٤(

جلـــان جملـــس األمـــن املنشـــأة مبوجـــب الفصـــل ”بــاء،   - األول
  .“ من امليثاق السابع 

  .)٢٠١١( ١٩٨٤القرار   )٨٤٩(
)٨٥٠(  S/2010/283.  
اإلعالن املشترك الصادر عن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية وتركيـا       )٨٥١(

والربازيــــل بشـــــأن الوقــــود النـــــووي، املوقــــع يف طهـــــران يف    
  .٢٠١٠أيار/مايو   ١٧

)٨٥٢(  S/PV.6335 ٣  و ٢، الصفحتان.  

د مشــروع  والعمليــة الدبلوماســية مبجملــها. وأكــد أن اعتمــا    
القــرار ينبغـــي أال يعتـــرب ايــة للجهـــود الدبلوماســـية، وحـــث   
مجهورية إيـران اإلسـالمية علـى العمـل صـوب تنفيـذ اإلعـالن        
ــدا       ــدا واحـ ــة زائـ ــة اخلمسـ ــع جمموعـ ــات مـ ــتئناف احملادثـ واسـ
ــس باإلضــافة إىل أملانيــا)      ــدائمني يف ال (األعضــاء اخلمســة ال

ليــــق ختصــــيب يف ذلــــك تع مبــــا ملناقشــــة برناجمهــــا النــــووي،
  .)٨٥٣(اليورانيوم
ــد      ــال تأيي  ١٢وطــرح مشــروع القــرار للتصــويت، ون

صوتا، مقابل صوتني (الربازيل وتركيـا)، وامتنـع عضـو واحـد     
 ١٩٢٩القــــرار  ، واعتمــــد بوصــــفهعــــن التصــــويت (لبنــــان)

إزاء أخطـــار  عـــن قلقـــه الـــس أعـــرب فيـــه الـــذي )٢٠١٠(
االنتشــــار الــــيت ميثلــــها الربنــــامج النــــووي جلمهوريــــة إيــــران 

 ٤١متصــرفا مبوجــب املــادة فقــرر يف مجلــة أمــور،  اإلســالمية،
من الفصل السابع من امليثـاق، أن متتنـع مجيـع الـدول عـن بيـع       
ــع     ــة إيــران اإلســالمية؛ ودعــا مجي األســلحة الثقيلــة إىل مجهوري

املتجهـة إىل مجهوريـة إيـران    الدول إىل تفتيش مجيع الشـحنات  
ــة بوجــود     ــة املعني اإلســالمية والقادمــة منــها إذا اشــتبهت الدول
شـــحنة حمظـــورة علـــى متنـــها؛ وأذن جلميـــع الـــدول مبصـــادرة 
األصــناف احملظــورة والــتخلص منــها؛ وطلــب إل مجيــع الــدول 

فيهـا خـدمات التـأمني أو     مبـا  أن متنع التزويد باخلدمات املالية،
لديها معلومات تـوفر أساسـا معقـوال     تذا كانإعادة التأمني، إ

لالعتقــاد بــأن تلــك اخلــدمات ميكــن أن تســهم يف األنشــطة       
احملظورة جلمهورية إيران اإلسالمية ؛ وطلـب إىل األمـني العـام    

فريـــق (”أن ينشـــئ فريقـــا يضـــم مثانيـــة خـــرباء علـــى األكثـــر  
  لفترة أولية مدا سنة واحدة.“) اخلرباء

وعقب اختاذ القرار، شـدد عـدة متحـدثني علـى أمهيـة        
مواصلة احلوار من أجل حتقيـق احللـول الدبلوماسـية، وشـددوا     

__________ 

  .٤  و ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٥٣(




