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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(
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يهـدف   ال لى أن فرض جزاءات على أفراد وكيانـات حمـددة  ع
ــاس  ــة النـ ــا )٨٥٤(إىل إيـــذاء عامـ ــو النمسـ ــا ممثلـ ــرب أيضـ  ،. وأعـ

. )٨٥٥(املـزدوج  املسـار  لعمليـة  تأييـدهم  عـن  واليابـان  ونيجرييا،
ــد هــو      ــل الصــني علــى أن اهلــدف مــن القــرار اجلدي وشــدد ممث

ــة املفاو   ــالمية إىل طاولـ ــران اإلسـ ــة إيـ ــودة جبمهوريـ ــات العـ ضـ
  .  )٨٥٦(وتفعيل جولة جديدة من اجلهود الدبلوماسية

ونوه ممثل اململكة املتحدة بـاجلهود الـيت بذلتـها تركيـا       
والربازيل حبسن نية إلقناع مجهورية إيران اإلسـالمية بالتعامـل   
مـــع الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة بشـــأن مفاعـــل طهـــران  

ــده   ــة بلـ ــال إن حكومـ ــه قـ ــاث، لكنـ ــن أن  ال لألحبـ ــل تميكـ قبـ
ــران اإلســالمية   ــة إي ــود    حمــاوالت مجهوري ــك اجله اســتغالل تل

ــيت       ــة ال ــن املتعاقب ــس األم ــرارات جمل ــر مواصــلة حتــديها لق لتربي
  .  )٨٥٧(تطالب بتعليق عمليات التخصيب

ن مجهوريــة إيــران  إوقالــت ممثلــة الواليــات املتحــدة      
 التزاماـا  أن تنتـهك  إرادـا اإلسالمية اختارت بوضوح ومبلء 

. وشـددت  الـس جتاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات 
علـى أن القــرار يهــدف إىل تعزيــز حاجــة ذلــك البلــد لالمتثــال  
ــل طهــران       ــارت إىل أن مقتــرح مفاع ــه الدوليــة، وأش اللتزامات

يلــيب الشــواغل األساســية بشــأن الربنــامج النــووي   ال لألحبــاث
جلمهورية إيران اإلسالمية. وذكـرت أن معاهـدة عـدم انتشـار     

__________ 

(الواليــــات املتحـــــدة)؛   ٦ و ٥املرجــــع نفســــه، الصـــــفحتان     )٨٥٤(
(االحتـاد   ١٢ و ١١(فرنسا)؛ والصـفحتان   ١٠-٨ات والصفح

  ني).  (الص ١٥ و ١٤الروسي)؛ والصفحتان 
(النمســا)؛ والصــفحتان   ١٤ و ١٣املرجــع نفســه، الصــفحتان     )٨٥٥(

  (نيجرييا). ١٧ و ١٦(اليابان)؛ والصفحتان  ١٣  و ١٢
  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٨٥٦(
  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٨٥٧(

ميم اجلهـود العامليـة   جيب أن تظـل يف صـ   )٨٥٨(األسلحة النووية
  .)٨٥٩(الرامية إىل وقف االنتشار النووي

إىل أن  اوفيمــا امتنــع ممثــل لبنــان عــن التصــويت مشــري   
تتوصل إىل موقف ائي بشـأن هـذه املسـألة، قـال      مل حكومته

إن حكومته تعتقد أن التفـاهم الـوارد يف إعـالن طهـران بشـأن      
اليورانيوم املخصب يشكل خطوة هامة حنـو التوصـل إىل حـل    

 ن اإلعــالندبلوماســي للمســألة النوويــة اإليرانيــة. وأشــار إىل أ 
الدعم الالزم ومل مينح الوقت الكايف لكي حيقق النتـائج   يلق مل

املنشودة. وقـال إن قـرار اجلـزاءات اجلديـدة ميثـل نكسـة أليمـة        
  .)٨٦٠(للجهود الدبلوماسية

وذكر ممثل مجهورية إيران اإلسالمية إن حكومة بلـده    
ــدمار الشــامل ألســباب      ــارض تطــوير واســتعمال أســلحة ال تع
ــى ممارســة حقهــا غــري       ــا، وأــا مصــممة عل ــة أيض ــة وأمني ديني

نولوجيــا النوويــة لألغــراض القابــل للتصــرف يف اســتخدام التك
السلمية واالعتماد على أحباثها العلمية املتقدمة لتطـوير خمتلـف   
ــه     ــر أن حكومتـ ــا. وذكـ ــذه التكنولوجيـ ــلمية هلـ ــب السـ اجلوانـ
حافظت على تعاون غري مسبوق ومتني واستباقي مـع الوكالـة   

مقـدار   ميكـن ألي  ال الدولية للطاقة الذرية، وشددت على أنـه 
 ائـد أن يكسـر تصـميم حكومـة بلـده علـى      من الضـغط أو املك 

ــدفاع      ــروعة والـ ــة واملشـ ــه الثابتـ ــو حقوقـ ــعي حنـ ــلة السـ مواصـ
ــها ــل اململكــة املتحــدة أن     )٨٦١(عن ــان، الحــظ ممث ــان ث . ويف بي

ا نهالبيانــات الــيت أدلــت ــا مجهوريــة إيــران اإلســالمية يبــدو أ  
__________ 

)٨٥٨(  United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.  
)٨٥٩(  S/PV.6335 ٦  و ٥، الصفحتان.  
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٨٦٠(
  .٢٣-١٩ اتاملرجع نفسه، الصفح  )٨٦١(
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إىل إجياد عذر إليـران لعـدم الـرد علـى الشـواغل الدوليـة        ترمي
  .)٨٦٢(ناجمها النوويبر إزاء

ــه  ٩   ــق  ٢٠١١حزيران/يونيــ ــة فريــ ــد واليــ : متديــ
  اخلرباء املعين جبمهورية إيران اإلسالمية

قـــرر الـــس، يف مجلـــة  ،٢٠١١حزيران/يونيــه   ٩يف   
 هــــو يتصــــرفواملتخــــذ  )٢٠١١( ١٩٨٤ هقــــرار يفأمـــور،  

أن ميــدد  ،مــن الفصــل الســابع مــن امليثــاق  ٤١مبوجــب املــادة 
ــران اإلســالمية حــىت       ــة إي ــين جبمهوري ــق اخلــرباء املع ــة فري والي

  .  ٢٠١٢حزيران/يونيه   ٩
 علـى  وعقب اعتماد القرار، شدد كثري مـن املـتكلمني    

أن فريــق اخلــرباء يــؤدي دورا حامســا يف كفالــة التنفيــذ الكامــل 
للجزاءات اليت فرضها الس على مجهوريـة إيـران اإلسـالمية.    
ووجهــوا االنتبــاه أيضــا إىل أمهيــة أن يواصــل الفريــق العمــل       

. وشدد ممـثال كـل مـن االحتـاد الروسـي      )٨٦٣(برتاهة واستقاللية
ــى ضــرورة أن يعمــل ال   ــقوالصــني عل ــا فري ــع    مب ــة م ــق بدق يتف

. وأشـــار )٨٦٤()٢٠١٠( ١٩٢٩الواليـــة الـــيت حـــددها القـــرار 
ممثل لبنـان إىل أن القـرار ذو طـابع تقـين حمـض، وألن حكومـة       

، )٢٠١٠( ١٩٢٩بلــده امتنعــت عــن التصــويت علــى القــرار  
ــرار      ــى القـ ــويت علـ ــن التصـ ــع عـ ــا متتنـ  )٢٠١١( ١٩٨٤فإـ

  .)٨٦٥(انسجاما مع موقفها الثابت
  

__________ 

  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٨٦٢(
)٨٦٣(  S/PV.6552 ــفحة ــفحة   ٣، الصـ ــني)؛ والصـ (الواليـــات  ٣(الصـ

(أملانيـا)؛   ٥ و ٤(فرنسـا)؛ والصـفحتان    ٤املتحدة)؛ والصفحة 
  (اململكة املتحدة). ٥والصفحة 

 ٣(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة     ٢املرجــع نفســه، الصــفحة      )٨٦٤(
  (الصني).

  .٢املرجع نفسه، الصفحة   )٨٦٥(

 كـــــــــانون األول/ ٢١إىل  ٢٠١٠آذار/مـــــــــارس  ٤  
: اإلحاطات املقدمة من رئـيس اللجنـة   ٢٠١١ديسمرب 

  )٢٠٠٦( ١٧٣٧املنشأة عمال بالقرار 

كــانون  ٢١إىل  ٢٠١٠آذار/مــارس  ٤يف الفتــرة مــن   
ــمرب  ــال   ٢٠١١األول/ديسـ ــأة عمـ ــة املنشـ ــيس اللجنـ ــدم رئـ ، قـ

ــالقرار  ــتكملة إىل   )٢٠٠٦( ١٧٣٧بـ ــات مسـ ــام معلومـ بانتظـ
. ومشلت األنشـطة تلقـي تقـارير    )٨٦٦(الس عن أنشطة اللجنة

ــالقرارات ذات الصــلة،       ــال ب ــدول األعضــاء عم ــن ال ــذ م التنفي
ــالقرار   ــال بـ ــارات عمـ ــي إخطـ ــي )٢٠٠٦( ١٧٣٧وتلقـ  وتلقـ

استفسارات وطلبات خطية والرد عليها تتعلق حبصول الـدول  
  على التوجيه بشأن نظام اجلزاءات. األعضاء
ــارس  ٤يف و   ــتكلمني   ٢٠١٠آذار/مـ ــدة مـ ــلط عـ ، سـ

الضـوء علـى عناصـر مـن أحــدث تقريـر للمـدير العـام للوكالــة        
ــيال إضــافيا علــى اســتمرار      ــة بوصــفها دل ــة الذري ــة للطاق الدولي
مجهورية إيران اإلسالمية يف عدم التعـاون مـع الوكالـة الدوليـة     

 ،لتزاماـا حيـال جملـس األمـن    عـدم االمتثـال ال  يـة و للطاقة الذر
البعد العسكري احملتمل لربناجمها النووي. واتفقـوا علـى    وعلى

يوجد أي خيـار سـوى السـعي إىل اختـاذ تـدابري جديـدة        ال أنه
ــاب مفتوحــا        ــرك الب ــذي يت ــزدوج ال ــج املســار امل  ــع متشــيا م

االحتـاد  . وعلى النقيض من ذلك، شدد ممـثال  )٨٦٧(للدبلوماسية
الروســــي والصــــني علــــى أمهيــــة مواصــــلة احلــــوار واجلهــــود  
ــوية    ــل إىل تسـ ــل الوضـــع والتوصـ ــة إىل حـ ــية الراميـ الدبلوماسـ

يــزال هنــاك  ال . وأكــد ممثــل االحتــاد الروســي أنــه  )٨٦٨(ســلمية
__________ 

 ٦٥٠٢ و ٦٤٤٢ و ٦٣٨٤ و ٦٣٤٤ و ٦٢٨٠اجللســــــــات   )٨٦٦(
  .٦٦٩٧ و ٦٦٠٧ و ٦٥٦٣ و

)٨٦٧(  S/PV.6280 ٦(الواليـــات املتحـــدة)؛ والصـــفحة    ٤، الصـــفحة 
  ).نسا(فر ٨(اململكة املتحدة)؛ والصفحة 

 ١٠ ة(االحتــاد الروســي)؛ والصــفح  ٩املرجــع نفســه، الصــفحة    )٨٦٨(
  (الصني).
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ــال للمفاوضـــات، ــا جمـ ــع   مبـ يف ذلـــك الســـعي إىل منـــوذج مقنـ
. )٨٦٩(لألحبـاث ومقبول للطرفني لتبادل الوقـود ملفاعـل طهـران    

ويف حني أعرب ممثل الصني عن األمـل يف أن تأخـذ األطـراف    
، دعا ممثـل  )٨٧٠(املعنية يف االعتبار احلالة العامة والطويلة األجل

االحتاد الروسي طهران إىل اختـاذ الترتيبـات الضـرورية لضـمان     
االســـتئناف الفـــوري للحـــوار املوســـع مـــع جمموعـــة األعضـــاء 

ــدائمني يف جملــس األمــ  ــة  اخلمســة ال ــا، بغي ن باإلضــافة إىل أملاني
ــة      ــة املتعلقـ ــاوض للحالـ ــق التفـ ــن طريـ ــوية عـ ــل إىل تسـ التوصـ

  .)٨٧١(بالربنامج النووي اإليراين
ــه  ٢٨ويف    ــدة  ٢٠١٠حزيران/يونيـــــ ــرب عـــــ ، أعـــــ

قلقهم إزاء اسـتمرار األنشـطة النوويـة جلمهوريـة      متكلمني عن
إيران اإلسالمية وعدم مساحهـا للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة      
بالوصـــول إىل مرافقهـــا. وأعـــرب ممثلـــو الواليـــات املتحـــدة      
واململكـــة املتحـــدة وفرنســـا واالحتـــاد الروســـي والصـــني عـــن  
تأييـــدهم الســـتئناف احلـــوار حلـــل الوضـــع املتعلـــق بالربنـــامج   

لنووي اإليـراين واسـتراتيجية املسـار املـزدوج بشـأن مجهوريـة       ا
. وانضــم ممثــل اململكــة املتحــدة إىل ممثلــة )٨٧٢(إيــران اإلســالمية

الواليات املتحدة يف احلـث علـى إعـداد برنـامج عمـل طمـوح       
وشــجعت ممثلــة . )٨٧٣()٢٠١٠( ١٩٢٩للجنــة عمــال بــالقرار 

الواليات املتحدة حتديدا رئيس اللجنة على املشاركة شخصـيا  
__________ 

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٨٦٩(
  .١٠فسه، الصفحة املرجع ن  )٨٧٠(
  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٨٧١(
)٨٧٢(  S/PV.6344 ــفحتان ــدة)؛   ٤ و ٣، الصــــــ ــات املتحــــــ (الواليــــــ

(فرنسـا)؛   ٥(اململكة املتحـدة)؛ والصـفحة    ٥ و ٤والصفحتان 
 ٧ و ٦(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحتان  ٦ و ٥والصـــفحتان 

  (الصني).
ــات املتحــدة)؛ والصــفحة   ٣املرجــع نفســه، الصــفحة     )٨٧٣(  ٤(الوالي

  (اململكة املتحدة).

مــع اللجنــة يف وضــع ذلــك الربنــامج، وشــجعت أيضــا اللجنــة   
الــذي فريـق اخلـرباء    لتشــكيلواألمانـة العامـة علــى العمـل معـا     

الــذي ســيكون مبثابــة عيــون الــس وآذانــه يف  وحــديثا  أنشــئ
مجيــع األطــراف تواصــل   . وذكــر ممثــل الصــني أن )٨٧٤(امليــدان

 لألحبـاث العمل بنشاط على تعزيز تنفيذ اتفاق مفاعـل طهـران   
ــة     ــا، ومجهوري ــل، وتركي ــه الربازي ــذي وقعت (إعــالن طهــران) ال
إيران اإلسالمية. وأكـد أن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية أعربـت      
ــع        ــاون م ــدويل والتع ــع ال ــع اتم ــاوض م ــن اســتعدادها للتف ع

 الفرصـة   أن تغتنم مجيع األطرافالوكالة. وأعرب عن أمله يف
ــود الدبلوماســية،    ــذل اجله ــات وب ســيما  وال الســتئناف احملادث

ــلمي     . وأكــد ممثــل  )٨٧٥(خــارج الــس، للتوصــل إىل حــل س
االحتاد الروسي أن االمتثال الصارم لتدابري الـس يتطلـب مـن    
 الـدول األعضـاء االمتنـاع عـن اختـاذ خطـوات تقييديـة إضـافية        

سـيما اخلطـوات تتجـاوز     ال رارات ذات الصـلة، تغطيهـا القـ   ال
. وأعرب عـن القلـق حيـال    من حيث طبيعتها احلدود اإلقليمية

إيصال إمـدادات إىل  من منع دول األطراف الثالثة غري املقبول 
تفــق مــع ت ال اإلمـدادات بذريعــة أن  اإلسـالمية  إيــرانمجهوريـة  

  .)٨٧٦(القوانني الداخلية لتلك الدول
، ذكــــــرت ممثلــــــة   ٢٠١٠أيلول/ســــــبتمرب  ١٥يف و  

الة الدولية للطاقة الذريـة  الواليات املتحدة أن املدير العام للوك
أبلــغ الــس أن مجهوريــة إيــران اإلســالمية تواصــل وتوســع       
أنشطتها النووية املنطويـة علـى خطـر االنتشـار منتهكـة بـذلك       
ــا الدوليــة. وأشــارت إىل أن اإلجــراءات الــيت اختــذا       التزاما

الس باحلاجة امللحة إىل مضاعفة جهـوده   تذكرإيران مؤخرا 
سـيما التـدابري    ال ءات اليت فرضـتها األمـم املتحـدة،   لتنفيذ اجلزا

__________ 

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٨٧٤(
  .٧-٦املرجع نفسه، الصفحة   )٨٧٥(
  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٨٧٦(
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ــرار   . )٨٧٧()٢٠١٠( ١٩٢٩اجلديــــدة الــــيت اعتمــــدت يف القــ
وأعرب ممثل اململكة املتحدة عن قلق حكومته حيـال الربنـامج   
النووي اإليراين وكـذلك حيـال مسلسـل انتـهاكات مجهوريـة      

دفع بلـده لتأييـد   يـ يران اإلسـالمية لقـرارات الـس، وهـو مـا      إ
فـرض مزيـدا مـن اجلـزاءات.     ي، الذي )٢٠١٠( ١٩٢٩القرار 

وأبرز على وجه التحديد قلق حكومته من مشـاركة مجهوريـة   
لتسـيارية  إيران اإلسـالمية يف األنشـطة ذات الصـلة بالقـذائف ا    

القـــادرة علـــى إيصـــال األســـلحة النوويـــة، وذكـــر أن الـــس  
ــك       ــى تل ــاج إىل النظــر يف رد مناســب عل ــة ســوف حتت واللجن

  .)٨٧٨(األنشطة
، اســـــتمع ٢٠١٠كـــــانون األول/ديســـــمرب  ١٠ويف   

الس إىل إحاطة قدمها رئيس اللجنـة، الـذي أبلـغ عـن تعـيني      
ــق اخلــرباء املنشــأ   ــرة  فري ــرار   ٢٩مبوجــب الفق ــن الق  ١٩٢٩م

هـذا   بتشـكيل . وعقب اإلحاطـة، رحـب املتكلمـون    )٢٠١٠(
ــه  )٨٧٩(الفريــق ــتغري  مل . والحظــت ممثلــة الواليــات املتحــدة أن ي

ــرار   ــة  )٢٠١٠( ١٩٢٩الكـــثري منـــذ اختـــاذ القـ إذ إن مجهوريـ
إيــران اإلســالمية مســتمرة يف عــدم االمتثــال لقــرارات الوكالــة  
الدوليــة للطاقــة الذريــة والــس، فضــال عــن حتــديها للمجتمــع 

ا شـحنات غـري   مصـادر ملبنيجرييـا وإيطاليـا    تالدويل. وأشاد
ــدها باســتراتيجية     ــزام بل مشــروعة مــن األســلحة، وكــررت الت

املزدوج، دف مواصلة عملية بنـاء الثقـة علـى مراحـل     املسار 
. وأعـرب  )٨٨٠(بني مجهوريـة إيـران اإلسـالمية واتمـع الـدويل     

__________ 

)٨٧٧(  S/PV.6384 ٤  و ٣، الصفحتان.  
  .٧  و ٦جع نفسه، الصفحتان املر  )٨٧٨(
)٨٧٩(  S/PV.6442 ــفحتان (اململكـــــــــة املتحـــــــــدة)؛   ٥ و ٤، الصـــــــ

ــا)؛  ٨-٦ ات(الصـــني)؛ والصـــفح ٧ و ٦والصـــفحتان  (فرنسـ
 ١٠ و ٩(االحتـــــاد الروســـــي)؛ والصـــــفحتان    ٨والصـــــفحة 

  (الواليات املتحدة).
  .١٠  و ٩صفحتان املرجع نفسه، ال  )٨٨٠(

ممثــل الصــني عــن أملــه يف أن تضــطلع الوكالــة الدوليــة للطاقــة   
الذريــة بــدور بنـــاء يف إجيــاد حــل مناســـب للمســألة النوويـــة      

ذاـا،   اإليرانية، وشدد على أن اجلزاءات ليسـت غايـة يف حـد   
وأنــه لــيس باســتطاعتها أن حتــل املســألة أساســاً. وأشــار إىل       
وجود فرصة جديـدة السـتئناف احلـوار بشـأن املسـألة النوويـة       
اإليرانيــة، وأبــرز احلــوار اإلجيــايب واملفيــد الــذي أجــراه االحتــاد   

  .)٨٨١(األورويب وستة بلدان مؤخرا يف جنيف
، أعــرب ممــثال الواليــات ٢٠١١آذار/مــارس  ٢٢ويف   

ــق إزاء األنشــطة النوويــة       املتحــدة واململكــة املتحــدة عــن القل
يف ذلـك مواصـلتها التخصـيب     مبـا  جلمهورية إيران اإلسـالمية، 

وعدم تعاوا مع الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، حسـبما ورد    
ــة   ــر أصــدرته الوكال ــن . وأعــرب كــ )٨٨٢(يف أحــدث تقري ثري م

ــدم يف      ــهم إزاء عــدم إحــراز تق ــة أمل ــتكلمني أيضــا عــن خيب امل
املناقشات اليت عقدت يف اسطنبول بني جمموعة اخلمسـة زائـدا   

. وفيمــا شــدد العديــد )٨٨٣(واحــدا ومجهوريــة إيــران اإلســالمية
من املـتكلمني علـى حـق مجهوريـة إيـران اإلسـالمية يف تطـوير        

دعاهــا الــبعض إىل   الطاقــة النوويــة لألغــراض الســلمية، فقــد    
  التقيد بالتزاماا الدولية.

ــه  ٢٣ويف    ــدة  ٢٠١١حزيران/يونيـــــ ــرب عـــــ ، أعـــــ
عـن قلقهـم إزاء إعالنـات مجهوريـة إيـران اإلسـالمية        متكلمني

ختصـيب اليورانيـوم بدرجـة كـبرية     ة عن اعتزامهـا تعزيـز أنشـط   
وجناحها يف وضع ساتل يف املدار. وذكر ممثل اململكة املتحـدة  
أن فريق اخلرباء أوضح يف أحدث تقرير لـه أن مجهوريـة إيـران    

__________ 

  .٧  و ٦ تاناملرجع نفسه، الصفح  )٨٨١(
)٨٨٢(  S/PV.6502 ٥(الواليــــات املتحــــدة)؛ والصــــفحة  ٤، الصــــفحة 

  (اململكة املتحدة).
 ٦(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحتان     ٤املرجع نفسه، الصـفحة    )٨٨٣(

 ١٠(الربتغــــــال)؛ والصــــــفحة  ٩(أملانيــــــا)؛ والصــــــفحة  ٧ و
  (فرنسا).   ١٣  و ١٢(الربازيل)؛ والصفحتان 
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لـــس. اإلســـالمية تواصـــل انتـــهاك اجلـــزاءات الـــيت فرضـــها ا 
وباإلضـــافة إىل ذلـــك، أشـــار إىل أن الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة  

تـتمكن مـن التأكـد مـن أن مجيـع املـواد        مل الذرية أفـادت بأـا  
ــت إىل أن     ــلمية، وخلصــ ــراض الســ ــتخدم لألغــ ــة تســ النوويــ
ــال      ــران اإلســالمية أخفقــت مــرة أخــرى يف االمتث ــة إي مجهوري

بالنظر إىل عدم اسـتعداد  . ورأى ممثل أملانيا أنه، )٨٨٤(اللتزاماا
 مجهورية إيران اإلسالمية للحديث عن برناجمهـا النـووي، فإنـه   

يوجد خيار آخر سوى مواصلة السري يف مسار الضغط مـن   ال
اســـــتراتيجية املســـــار املـــــزدوج إلعـــــادة إيـــــران إىل طاولـــــة  

. وأشـــار ممثـــل فرنســـا إىل أن ضـــرورة اختـــاذ )٨٨٥(املفاوضـــات
ى أسـاس سـلوك مجهوريـة إيـران     تدابري إضافية سوف حتدد عل

. وشدد ممثلـو الصـني والربتغـال والربازيـل علـى      )٨٨٦(اإلسالمية
أن االستئناف الفوري للحوار هو السبيل الوحيد للتوصـل إىل  
ــع     ــتركة جلميــ ــاحل املشــ ــيب املصــ ــة تلــ ــة ودائمــ ــوية مالئمــ تســ

  .)٨٨٧(األطراف
ــبتمرب  ٧ويف    ــم  ٢٠١١أيلول/ســـــ ــرب معظـــــ ، أعـــــ

املتكلمني عن القلق إزاء عدم إحراز تقدم صـوب التوصـل إىل   
تســوية عــن طريــق التفــاوض بشــأن شــفافية األنشــطة النوويــة   
جلمهورية إيران اإلسالمية، على النحو املبني يف أحدث تقريـر  

الـة الدوليـة للطاقـة الذريـة. وعـالوة علـى ذلـك،        أصدرته الوك
أعــرب كــثري مــن املــتكلمني عــن القلــق مــن عــدم نشــر التقريــر 

ــة     ــبكي للجنـ ــع الشـ ــى املوقـ ــرباء علـ ــق اخلـ ــهائي لفريـ . )٨٨٨(النـ
__________ 

)٨٨٤(  S/PV.6563 ٥، الصفحة.  
  (أملانيا). ١٠  و ٩ تاناملرجع نفسه، الصفح  )٨٨٥(
  (فرنسا). ٥الصفحة   )٨٨٦(
(الربتغـال)؛   ١٠(الصني)؛ والصـفحة   ٤املرجع نفسه، الصفحة   )٨٨٧(

  (الربازيل). ١٣والصفحة 
)٨٨٨(  S/PV.6607ــفح ــدة)؛   ٤ و ٣تان ، الصــــــ ــات املتحــــــ (الواليــــــ

(أملانيـــا)؛  ٧ و ٦(فرنســـا)؛ والصـــفحتان   ٦-٤ات والصـــفح
 

وذكرت ممثلة الواليات املتحدة أن حكومة بلـدها تـؤمن بقـوة    
بأن هذا التقرير ينبغي أن يكون متاحا جلميع الـدول يف أقـرب   
وقــت ممكــن، إذ أنــه يــربز املعلومــات وأفضــل املمارســات الــيت 
ــدول علــى االضــطالع بالتزاماــا. وعــدم     ميكــن أن تســاعد ال
تعمـــيم هـــذه الوثـــائق يتعـــارض مـــع التـــزام اللجنـــة بالشـــفافية 

  .)٨٨٩(ويقوض كامل املقصد من وجود فريق للخرباء
ــمرب  ٢١يف و   ــانون األول/ديســـ ، واصـــــل ٢٠١١كـــ

املتكلمون اإلعراب عن قلقهم إزاء عـدم نشـر التقريـر النـهائي     
عين جبمهورية إيران اإلسـالمية. وذكـرت ممثلـة    لفريق اخلرباء امل

الواليات املتحدة أن حكومة بلدها ما زالت تشـعر بقلـق بـالغ    
جـــراء عـــدم تعمـــيم التقريـــر النـــهائي حـــىت اآلن علـــى جممـــل   
ــتمرة    ــات املسـ ــدة بســـبب االعتراضـ ــم املتحـ ــاء يف األمـ األعضـ
لــبعض أعضــاء الــس. كمــا لفتــت انتبــاه الــس إىل التقريــر   

أصــدره مــؤخرا املــدير العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة       الــذي 
تـزال   ال ، الذي خلص إىل أن مجهورية إيران اإلسـالمية الذرية

يف حالة عدم امتثال اللتزاماا النووية الدولية، وزاد من الكـم  
ــة    ــن األدل ــراكم م ــا املت ــى أ ــدويل بشــأن     عل ــع ال تضــلل اتم

ــة إيــ     ــزم مجهوري ــرزت ع ــة. وأب ران اإلســالمية أنشــطتها النووي
ــم       ــأة قـ ــيب يف منشـ ــروع التخصـ ــها الشـ ــه بنفسـ ــذي أعلنتـ الـ

أن سـلوك مجهوريـة إيـران     أكدتاملوجودة حتت األرض. وإذ 
اإلسـالمية يكـذب بصـراحة الطـابع السـلمي املزعـوم لربناجمهــا       
النــووي، فقــد دعــت الــس إىل مضــاعفة جهــوده الراميــة إىل  

  .  )٨٩٠(تنفيذ اجلزاءات اليت فُرضت بالفعل
__________ 

ــفح ــفح ١٤ و ١٣ تانوالصـــ ــابون)؛ والصـــ  ١٥ و ١٤ تان(غـــ
  (اململكة املتحدة).

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٨٨٩(
)٨٩٠(  S/PV.6697 ٥إىل  ٣، الصفحات.  
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وذكــر ممثــل جنــوب أفريقيــا أن االلتــزام املتجــدد مــن     
مجهورية إيران اإلسالمية بتكثيف تعاوا مـع الوكالـة،   جانب 

. وأعـرب كـثري   )٨٩١(ودون شروط مسبقة، أمر يف غاية األمهية
، وعلـى وجـه   )٨٩٢(من املتكلمني عـن دعمهـم لنظـام اجلـزاءات    

__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٨٩١(
(الواليــــات املتحـــــدة)؛   ٤ و ٣املرجــــع نفســــه، الصـــــفحتان     )٨٩٢(

 ١٣ و ١٢(فرنســـــــا)؛ والصـــــــفحتان ١٠ و ٩والصـــــــفحتان 
  اد الروسي).(االحت١٦(أملانيا)؛ والصفحة 

ــل أداة     ــال ممثــل اململكــة املتحــدة إن اجلــزاءات متث اخلصــوص ق
ــاالخنر     ــران اإلســالمية ب ــة إي ــاع مجهوري ــة أساســية إلقن اط جبدي

    .)٨٩٣(استجابة للعروض املطروحة على الطاولة
__________ 

  .  ١١ ةاملرجع نفسه، الصفح  )٨٩٣(

    
  اجللسات: عدم االنتشار  

  خرىاأل وثائقال  البند الفرعي  تاريخالاجللسة و

الــــــــــدعوات 
املــادة  عمــال ب 

  املتكلمون  ٣٧

  القرار والتصويت  
املعارضــون  -(املؤيــدون 

املمتنعـــــــــون عـــــــــن   -
  التصويت)

            ٦٢٨٠  
    ٢٠١٠آذار/مارس  ٤

إحاطــة مقدمــة مــن رئــيس  
جلنــة جملــس األمــن املنشــأة  

ــالقرار   ــال بــــ  ١٧٣٧عمــــ
)٢٠٠٦(  

يس اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار     رئ    
ــان)، )٢٠٠٦( ١٧٣٧  ٥ و (اليابـــ

ــاد     ــس (االحتـــ ــاء الـــ ــن أعضـــ مـــ
ــا، ،الصــــــنيو ،الروســــــي  وفرنســــ
ــة ــدة، واململكـــ ــات املتحـــ  والواليـــ

  األمريكية) املتحدة

   

  (املغلقة) ٦٣٣٤
  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٨

دولــــــــــة  ٤٤    
  اعضو

ــع    ــس ومجيـــ ــاء الـــ ــع أعضـــ مجيـــ
  املدعوين  

  

٦٣٣٥    
  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٩

مشروع قرار مقـدم مـن     
أملانيــا وفرنســا واململكــة  
املتحــــــدة والواليـــــــات  
ــدة األمريكيـــــــة   املتحـــــ

)S/2010/283  (  

ــا  أملانيــــــــــــــــ
ــة  ومجهوريــــــ
ــران  إيــــــــــــــــ

  اإلسالمية

ــن   ١٤ ، )أ(أعضــاء الــس عضــوا م
  ومجهورية إيران اإلسالمية

  )٢٠١٠( ١٩٢٩القرار 
  )ب(١-٢-١٢ 

٦٣٤٤  
ــه  ٢٨ حزيران/يونيـــــــــــــ

٢٠١٠  

إحاطــة مقدمــة مــن رئــيس  
جلنــة جملــس األمــن املنشــأة  

ــالقرار   ــال بــــ  ١٧٣٧عمــــ
)٢٠٠٦(  

رئيس اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار         
ــان)، )٢٠٠٦( ١٧٣٧  ٥ و (اليابـــ

ــاد     ــس (االحتـــ ــاء الـــ ــن أعضـــ مـــ
ــا، ،الصــــــنيو ،الروســــــي  وفرنســــ
ــة ــدة، واململكـــ ــات املتحـــ  والواليـــ

  األمريكية) املتحدة

  

٦٣٨٤  
أيلول/ســـــــــــــبتمرب   ١٥ 

٢٠١٠  

إحاطــة مقدمــة مــن رئــيس  
جلنــة جملــس األمــن املنشــأة  

ــالقرار   ــال بــــ  ١٧٣٧عمــــ
)٢٠٠٦(  

رئيس اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار         
ــان)، )٢٠٠٦( ١٧٣٧  ٥ و (اليابـــ

ــاد     ــس (االحتـــ ــاء الـــ ــن أعضـــ مـــ
ــا، ،الصــــــنيو ،الروســــــي  وفرنســــ
ــة ــدة، واململكـــ ــات املتحـــ  والواليـــ

  )املتحدة األمريكية
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  خرىاأل وثائقال  البند الفرعي  تاريخالاجللسة و

الــــــــــدعوات 
املــادة  عمــال ب 

  املتكلمون  ٣٧

  القرار والتصويت  
املعارضــون  -(املؤيــدون 

املمتنعـــــــــون عـــــــــن   -
  التصويت)

            ٦٤٤٢  
كـــــــــــــــــــــــــــــانون  ١٠

  ٢٠١٠األول/ديسمرب 

إحاطــة مقدمــة مــن رئــيس  
جلنــة جملــس األمــن املنشــأة  

ــالقرار   ــال بــــ  ١٧٣٧عمــــ
)٢٠٠٦(  

رئيس اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار         
ــان)، )٢٠٠٦( ١٧٣٧  ٥ و (اليابـــ

ــاد     ــس (االحتـــ ــاء الـــ ــن أعضـــ مـــ
ــا، ،والصــــــني ،الروســــــي  وفرنســــ
ــة ــدة، واململكـــ ــات املتحـــ  والواليـــ

  )األمريكية املتحدة

  

٦٥٠٢  
  ٢٠١١آذار/مارس  ٢٢

إحاطــة مقدمــة مــن رئــيس  
جلنــة جملــس األمــن املنشــأة  

ــالقرار   ــال بــــ  ١٧٣٧عمــــ
)٢٠٠٦(    

ئيس اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار     ر    
ــا)، )٢٠٠٦( ١٧٣٧  (كولومبيــــــــ

  (ج)عضوا من أعضاء الس ١٤ و

  

٦٥٥٢  
  ٢٠١١حزيران/يونيه  ٩

مشروع قرار مقـدم مـن     
أملانيــا وفرنســا واململكــة  
املتحــــــدة والواليـــــــات  
ــدة األمريكيـــــــة   املتحـــــ

)S/2011/348(  

أعضــــاء مــــن أعضــــاء الــــس     ٧  
 ،الصـني و وأملانيا، ،(االحتاد الروسي

 املتحـدة،  واململكة ولبنان، وفرنسا،
  )األمريكية املتحدة والواليات

  )٢٠١١( ١٩٨٤القرار 
  )د(١-٠-١٤

٦٥٦٣  
ــه  ٢٣ حزيران/يونيـــــــــــــ

٢٠١١  

إحاطــة مقدمــة مــن رئــيس  
جلنــة جملــس األمــن املنشــأة  

ــالقرار   ــال بــــ  ١٧٣٧عمــــ
)٢٠٠٦(    

رئيس اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار          
ــا)،  )٢٠٠٦( ١٧٣٧ (كولومبيــــــــ

  ومجيع أعضاء الس  

   

٦٦٠٧  
  ٢٠١١أيلول/سبتمرب  ٧

إحاطــة مقدمــة مــن رئــيس  
جلنــة جملــس األمــن املنشــأة  

ــالقرار   ــال بــــ  ١٧٣٧عمــــ
)٢٠٠٦(    

رئيس اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار         
ــا)،  )٢٠٠٦( ١٧٣٧ (كولومبيــــــــ

  مجيع أعضاء الس  

  

٦٦٩٧    
 كــــــــــــــانون األول/ ٢١

  ٢٠١١ديسمرب 

إحاطــة مقدمــة مــن رئــيس  
جلنــة جملــس األمــن املنشــأة  

ــالقرار   ــال بــــ  ١٧٣٧عمــــ
)٢٠٠٦(    

رئيس اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار         
ــا)،  )٢٠٠٦( ١٧٣٧ (كولومبيــــــــ

  مجيع أعضاء السو

  

  
 والنمسـا،  املتحـدة،  واململكـة  واملكسـيك،  ولبنـان،  وفرنسـا،  ،الصـني و وتركيـا،  واهلرسـك،  والبوسـنة  ،الربازيلو وأوغندا، ،االحتاد الروسي  )أ(  

  .واليابان ،والواليات املتحدة األمريكية ونيجرييا،
 ونيجرييـا،  ،والنمسـا ، املتحـدة  واململكـة  واملكسـيك،  وفرنسا، وغابون، ،الصنيو واهلرسك، والبوسنة وأوغندا، ،املؤيدون: االحتاد الروسي  )ب(  

  : الربازيل، وتركيا؛ املمتنعون: لبنان.  املعارضون واليابان؛ األمريكية، املتحدة والواليات
 املتحــدة، ملكــةوامل ولبنــان، وكولومبيــا، وفرنســا، وغــابون، ،الصــنيو أفريقيــا، وجنــوب والربتغــال، ،الربازيــلو وأملانيــا، ،االحتــاد الروســي  )ج(  

  .األمريكية املتحدة والواليات واهلند، ونيجرييا،
 وكولومبيـا،  وفرنسـا،  وغـابون،  ،الصـني و ،أفريقيـا  وجنـوب  واهلرسـك،  والبوسنة والربتغال، ،الربازيلو وأملانيا، ،املؤيدون: االحتاد الروسي  (د)  

  : لبنان.املمتنعون األمريكية؛ املتحدة والواليات واهلند، ونيجرييا، ،املتحدة واململكة
    




