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 البنود املتعلقة بعدم ا نتشار - 3٦
 عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل - ألف

 عرض عام 

ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ،  عتتتد جمدتتتس األمتتتل جدستتتة  
 “ دم انترتار أستدحة التدمار الرتامل”يفاحدة لدوظة يف العود امل وول 

 .(1092)يفاخت  نةارا يفاحدا
 

زايدة عزززدد أعضزززاء فريزززق اخلزززرباء الزززني يزززوفر املسزززاعدة  
 (2004  1٥40للجنة املنش ة عمال ابلقرار 

، اختتت  اجملدتتس ابإلمجتتاع العتتةار 2012حليةال/يونيتت   29يف  
، التتتت ي قدتتتتب فيتتتت  مىل األمتتتتني ال تتتتام أل يليتتتتد مىل (2012) 2055

تس ة خرباء  دى األكثة  دد أ ناء فةيق اخلرباء املورا  مال ابلعتةار 
__________ 

 لالقتتتتتالع  دتتتتتى مليتتتتتد متتتتتل امل دومتتتتتات، انظتتتتتة اجلتتتتتلء التاستتتتتع، العستتتتتم  (1092)
 .“الدجال املوراة مبوجب الفصل السا ع مل امليثاق”ابء،  - أيف 

 1540ملورتتتتتتاة  متتتتتتال ابلعتتتتتتةار ( ملستتتتتتا دة الدجوتتتتتتة ا2011) 1977
 يف اض ال ها  و يتها.  (2004)

أ تتةب اثتتل غواتيمتتا   تتل تعتتديةه ل متتل يف  تتد اختتتاذ العتتةار،  
. يفأضتتاف نتتائال منتت   تتديفل د تتم (1093)الدجوتتة يففةيتتق اخلتترباء التتتا ع هلتتا

فةيتتق اخلتترباء لدتتديفل األ نتتاء، سيصتت ب  دتتى الكثتت يل يفضتتع خ تتط 
 متتتتل، يفتعتتتتدمي تعتتتتارية يفقويتتتتة، يفمحتتتتةاز تعتتتتدم  رتتتتال التتتتتدا   الالزمتتتتة 

. غ  أنت  أشتار مىل ضتةيفرة (2004) 1540لالمتثال ألحكام العةار 
 ختيتتتتار  (2011) 1977احتتتترتام امل تتتتاي  املوضتتتتو ة مبوجتتتتب العتتتتةار 

فةيتتتق اخلتتترباء. يفأضتتتاف نتتتائال مل غواتيمتتتا  اننتتتمت مىل توافتتتق االراء 
ى املستتتتاس   متتتتل الدجوتتتتة، يفذلتتتتك ابلتتتتةغم متتتتل حتفظتتتتات لكتتتتي تتفتتتتاد

 .حكومة  دده  رال التركيدة الوهائية لفةيق اخلرباء
__________ 

(1093) S/PV.6795 غواتيما (.  2، الصفحة( 

  
 اجللسة: عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل

 يفاثئق أخةى العود الفة ي اجلدسة يفاترخيها
التتتد وات  متتتالً 

 37 ابملادة
التتتتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتتتالً 

 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة
العةار يفالتصويت )املؤيديفل 

 ( املمتو ول -امل ارضول  -

حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتت   29       
2012 

( معتتتتتدم S/2012/501مرتتتتتةيفع نتتتتتةار ) 
متتل أملانيتتا، يفجوتتوب أفةيعيتتا، يففةنستتا، 
 يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة

   (2012) 2055العةار  غواتيما   
15-0-0 

  
 عدم ا نتشار - ابء

 عرض عام 
جدستتتات  10ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ،  عتتتد اجملدتتتس  

، يفاخت  نةاريل مبوجب الفصل “ دم ا نترار”لدوظة يف العود امل وول 
الستتتا ع متتتل ميثتتتاق األمتتتم املتحتتتدة، يفاستتتتمع مىل  تتتام محاقتتتات متتتل 

. (1094)(2006) 1737رئتتتتتتتتتيس الدجوتتتتتتتتتة املورتتتتتتتتتاة  متتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتةار 
اجملدتتتتتتتس متتتتتتتةتني يف يتتتتتتتة فةيتتتتتتتق اخلتتتتتتترباء املورتتتتتتتا  متتتتتتتال ابلعتتتتتتتةار  يفمتتتتتتتدند
1929 (2010.) 

__________ 

ملورتتاة  متتال ابلعتتةار لالقتتالع  دتتى مليتتد متتل امل دومتتات  تتل الدجوتتة ا (1094)
 1929يف تتتتتل فةيتتتتتق اخلتتتتترباء املورتتتتتا  متتتتتال ابلعتتتتتتةار  (2006) 1737

الدجتال املورتتاة ”ابء،  - ، انظتة اجلتلء التاستع، العستم األيفل(2010)
 .“الفصل السا ع مل امليثاقمبوجب 

إحاطززززززات مززززززن رئززززززيس اللجنززززززة املنشزززززز ة عمززززززال ابلقززززززرار  
1٧3٧  200٦) 

 (2006) 1737لعتتةار نتتدم رئتتيس الدجوتتة املورتتاة  متتال اب 
، التتتتتيت  دتتتتتت مجتتتتتةاء (1095)محاقتتتتتة مىل اجملدتتتتتس  تتتتتل أنرتتتتت ة الدجوتتتتتة

مرتايفرات غتت  رمسيتة، يفاستتتالم تعتتارية التوفيت ، يفاإلخ تتارات يفالةستتائل 
األختتتةى التتتواردة متتتل التتتديفل األ نتتتاء  متتتال ابلعتتتةارات ذات الصتتتدة، 

د  دتتى ا ستفستتارات يفال دعتتات اخل يتتة ابحلصتتول  دتتى توجيتت  يفالتتةديف 
التتتواردة متتتل التتتديفل األ نتتتاء يفاملوظمتتتات األختتتةى فيمتتتا يت دتتتق  وظتتتام 
اجللاءات، يفمصتدار مت كةات املستا دة  دتى التوفيت ، يفصتياغة التعتارية 

__________ 

لالقتتالع  دتتى مليتتد متتل امل دومتتات  تتل تتتدا   اجلتتلاءات، انظتتة اجلتتلء  (1095)
معتتتتةرات جمدتتتتس األمتتتتل ذات الصتتتتدة ” ألتتتتف، - الستتتتا ع، العستتتتم اثلثتتتتا

 .“41ابملادة 
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