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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 

https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2055(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1977(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.6795
https://undocs.org/ar/S/2012/501
https://undocs.org/ar/S/RES/2055(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737(2006)
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 تتتتتدد متتتتل الواثئتتتتتق التتتتتيت أ تتتتدذا فةيتتتتتق اخلتتتترباء املورتتتتتا  متتتتتال  يفاستتتتتالم
 .(1096)يفالوظة فيها (2010) 1929 ابلعةار

، أ تتةب املتكدمتتول  تتل ندعهتتم 2012آذار/متتارس  21يفيف  
مزاء استتتتتتمةار نرتتتتتتا  مجهوريتتتتتة ميتتتتتتةال اإلستتتتتالمية يف انتهتتتتتتاك لاقتتتتتتار 
العانوم املو عق. يفأ ةزيفا رفنها الستماح لدوكالتة الديفليتة لد انتة ال ريتة 
ابلوصول مىل   ض املوانع، يفمواصدة أنر ة ختصيب اليورانيوم يفت وية 

لعتتدرات التستتيارية جلمهوريتتة ميتتةال اإلستتالمية. يفأاثر   تتض املتكدمتتني ا
شتتتتتتواغل خاصتتتتتتة تت دتتتتتتق ادلتتتتتتة تتتتتتتوف  األستتتتتتدحة لدجمهوريتتتتتتة ال ة يتتتتتتة 

. يفد تتتا م ظتتتم املتكدمتتتني مجهوريتتتة ميتتتةال اإلستتتالمية مىل (1097)الستتتورية
تغي  مونفها يفا متثال جلميع التلاماهتا الديفلية. يفد ا م ظم املتكدمني 

مجهوريتتتتتتة ميتتتتتتةال اإلستتتتتتالمية مىل تكثيتتتتتتف الت تتتتتتايفل متتتتتتع الوكالتتتتتتة أينتتتتتتا 
يفالدخول يف حوار هبدف التوصل مىل حل د دوماسي مل شان  م ادة 
الثعة يف ال ا ع السدمي لرب جمها الوويفي. يفشدد   ض املتكدمني  دى 
ضتتتتتةيفرة أل ينتتتتت دع فةيتتتتتق اخلتتتتترباء   مدتتتتت  يف امتثتتتتتال صتتتتتارم لدعتتتتتةارات 

. يفأ تتتتتتتةب (109٨)يفمتوازنتتتتتتتة يفموضتتتتتتتو ية الصتتتتتتتدة   ةيعتتتتتتتة حمايتتتتتتتدة ذات
متكدمول آخةيفل  ل ش ورذم ابإلحعا  يفالعدق مزاء  ةندة نرة تعةيتة 

. يفرحتتتب  تتدة متكدمتتني جبدستتتة اإلحاقتتة املفتوحتتتة (1099)فةيتتق اخلتترباء
التتيت أ دوهتتا التتةئيس إل تتالغ  متتوم أ نتتاء األمتتم املتحتتدة  رتتال توفيتت  

 .(1100)ةالعةارات املت دعة جبمهورية ميةال اإلسالمي
أكتتتتتتتتد املتكدمتتتتتتتتول جمتتتتتتتتتددا  ،2012حليةال/يونيتتتتتتتت   12يفيف  

شتتتواغدهم مزاء مواصتتتدة مجهوريتتتة ميتتتةال اإلستتتالمية انتهاكهتتتا  لتلاماهتتتتا 
الديفليتة، يف تتدم ت ايفهنتتا متع الوكالتتة يفتورقهتتا املل توم يف توريتتد األستتدحة 
مىل اجلمهورية ال ة ية السورية يفالعددال األخةى اجملتايفرة. يفأ تةب م ظتم 

__________ 

؛ 3 يف 2 ، الصتفحتالS/PV.6786؛ يف 3 يف 2، الصفحتال S/PV.6737 انظة (1096)
؛ 3 يف 2، الصتتتتتتتتفحتال S/PV.6888 ؛ يف3يف  2، الصتتتتتتتتفحتال S/PV.6839يف 
؛ 3 يف 2، الصتتتتتتتتفحتال S/PV.6999؛ يف 3 يف 2، الصتتتتتتتتفحتال S/PV.6930 يف
 . 3 يف 2، الصفحتال S/PV.7082؛ يف 3 يف 2 ، الصفحتالS/PV.7028 يف

(1097) S/PV.6737  فةنستتا(؛  6)التتو ايت املتحتتدة(؛ يفالصتتفحة  5الصتتفحة(
 )املمدكة املتحدة(.  17)أملانيا(؛ يفالصفحة  9يفالصفحة 

)ابكستتتتتتتتال(؛  10)اهلوتتتتتتتد(؛ يفالصتتتتتتتفحة  7املةجتتتتتتتع نفستتتتتتت ، الصتتتتتتتفحة  (109٨)
 )ا حتاد الةيفسي(.  12يفالصفحة 

)أملانيتا(؛  9)التو ايت املتحتدة(؛ يفالصتفحة  5املةجع نفس ، الصتفحة  (1099)
 17)توغتتتتتو(؛ يفالصتتتتتفحة  16)الربتغتتتتتال(؛ يفالصتتتتتفحة  13يفالصتتتتتفحة 

 )املمدكة املتحدة(. 

)أملانيتتتتتتتتتتتا(؛  9)اهلوتتتتتتتتتتتد(؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحة  7املةجتتتتتتتتتتتع نفستتتتتتتتتتت ، الصتتتتتتتتتتتفحة  (1100)
 )املمدكة املتحدة(. 17)املغةب(؛ يفالصفحة  14 يفالصفحة

تكدمني  ل د مهتم لدحتوار يفمجيتاد حتل د دوماستي لدمستالة الوويفيتة امل
أل   نهم قالب مجهورية ميةال اإلسالمية ابملراركة يف  اإليةانية. غ 

. يفيف ذتتت ا الصتتتدد، أشتتتار (1101)ذتت ه املوانرتتتات هبتتتدف حتعيتتتق نتتتتائ 
أل  فتتتت ة ال متتتتل الد دوماستتتتي لتتتتل تظتتتتل  اثتتتتل التتتتو ايت املتحتتتتدة مىل

. يفكتتةر  تتدة متكدمتتني لكيتتد د مهتتم لدتتوه  (1102) تتدمفتوحتتة مىل األ
ذي املستتتتتتتتتتتتتتار املتتتتتتتتتتتتتتلديف ، التتتتتتتتتتتتتت ي يرتتتتتتتتتتتتتتمل اجلهتتتتتتتتتتتتتتود الد دوماستتتتتتتتتتتتتتية 

يت دتتق   متتل الدجوتتة، رحتتب م ظتتم املتكدمتتني  . يففيمتتا(1103)يفاجلتتلاءات
مبعادرة الةئيس الةامية مىل  عد جدستة محاقتة مفتوحتة متع  متوم أ نتاء 

 .األمم املتحدة
، كةر املتكدمول العدتق الت ي 2012أيدول/سعتمرب  20يفيف 

التترب م  الوتتويفي جلمهوريتتة ميتتةال اإلستتالمية، أ ة تتوا  وتت  ستتا عا  رتتال 
يفداصة ختصيب اليورانيتوم، يفجتتارب العت ائف التستيارية يف تدم يفصتول 
مفتري الوكالتة مىل موانتع م يوتة. يفأكتد م ظتم املتكدمتني أينتا ضتةيفرة 
أل متتثتتتتتتل مجهوريتتتتتتة ميتتتتتتةال اإلستتتتتتالمية لاقتتتتتتار العتتتتتتانوم يفأل تواصتتتتتتل 

ا ع الستتتتتدمي اخلتتتتتال  لرب جمهتتتتتا احملتتتتتاداثت  غيتتتتتة استتتتتت ادة الثعتتتتتة ابل تتتتت
الوتتويفي. يفأاثر   تتض املتكدمتتني متتةة أختتةى مستتالة توريتتد األستتدحة مىل 
اجلمهورية ال ة ية السورية يفالعددال األخةى اجملايفرة اب تعاره مصدر ندق 

. يفد ا   ض املتكدمني مىل اتعاع هنت  موحتد فيمتا يت دتق (1104)رئيسي
ل اجلتتتتتلاءات ضتتتتتد مجهوريتتتتتة ميتتتتتةال ابملستتتتتالة الوويفيتتتتتة اإليةانيتتتتتة يفمىل ت ليتتتتت

. يففيمتتتتتا يت دتتتتتق (1105)اإلستتتتتالمية مذا مل تودتتتتتة  يف مفايفضتتتتتات جتتتتتادة
انر ة فةيق اخلرباء، أكد   ض املتكدمني أن  يت ني  دى فةيق اخلرباء 

 .(1106)العيام   مد   دى لو صارم يففعا لو يت 
، أ تتتتتتةز املتكدمتتتتتتول 2012كتتتتتتانول األيفل/ديستتتتتتمرب   13يفيف  
يف  تتدم ا متثتال  لتلاماهتتتا الديفليتتة  هوريتتة ميتةال اإلستتالميةاستتمةار مج

يف دم ت ايفهنا مع الوكالتة. يفأ تةب  تدة متكدمتني  تل ندتق ختاص مزاء 
__________ 

(1101) S/PV.6786  أملانيتتا(؛  6)التتو ايت املتحتتدة(؛ يفالصتتفحة  4الصتتفحة(
 )جووب أفةيعيا(. 7يفالصفحة 

 .5املةجع نفس ، الصفحة  (1102)

 ٨)التتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  5املةجتتتتتتتتتع نفستتتتتتتتت ، الصتتتتتتتتتفحة  (1103)
 16)الربتغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة  11)غواتيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا (؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 

 املتحدة(. )املمدكة

(1104) S/PV.6839 6)املمدكتتتتتتة املتحتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتفحة  6 يف 5، الصتتتتتفحتال 
 )أملانيا(.  15)فةنسا(؛ يفالصفحة  11يفالصفحة )الو ايت املتحدة(؛ 

 )أملانيا(.  15)فةنسا(؛ يفالصفحة  12املةجع نفس ، الصفحة  (1105)

 )اهلود(.  7)ابكستال(؛ يفالصفحة  4املةجع نفس ، الصفحة  (1106)

https://undocs.org/ar/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/ar/S/PV.6737
https://undocs.org/ar/S/PV.6786
https://undocs.org/ar/S/PV.6839
https://undocs.org/ar/S/PV.6888
https://undocs.org/ar/S/PV.6930
https://undocs.org/ar/S/PV.6999
https://undocs.org/ar/S/PV.7028
https://undocs.org/ar/S/PV.7082
https://undocs.org/ar/S/PV.6737
https://undocs.org/ar/S/PV.6786
https://undocs.org/ar/S/PV.6839
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د تتتتم مجهوريتتتتة ميتتتتةال اإلستتتتالمية لدجمهوريتتتتة ال ة يتتتتة الستتتتورية يفنعدهتتتتا 
. (1107)األستتتتدحة مىل اجلما تتتتات املعاتدتتتتة يف العدتتتتدال اجملتتتتايفرة األختتتتةى

، (110٨)كدمني مىل أل اجللاءات ليست اهلدف الوهائييفأشار   ض املت
يفشدد كث  مل املتكدمني  دتى أ يتة ت تايفل التديفل األ نتاء يف توفيت  
اجلتتتتلاءات. يفد تتتتا   تتتتض املتكدمتتتتني مىل استتتتتددام متتتت كةات املستتتتا دة 

. يفانتعتد اثتل (1109) دى التوفي  لت ليل ا متثتال لعتةارات جمدتس األمتل
الديفل األ ناء  فة  نيتود أحاديتة موازيتة  ا حتاد الةيفسي نيام   ض

 . يفكتةر   تض املتكدمتني(1110)يعو  نظام جتلاءات األمتم املتحتدة اا
. (1111)الوداءات السا عة املوجهة لفةيق اخلترباء ابلتعيتد الصتارم  و يتت 

يفد تتتتتا م ظتتتتتم املتكدمتتتتتني مىل مواصتتتتتدة املرتتتتتاركة يف احملتتتتتاداثت هبتتتتتدف 
 التوصل مىل حل تفايفضي.

، أ تتتتتةب   تتتتتض املتكدمتتتتتني  تتتتتل 2013آذار/متتتتتارس  6يفيف 
جلمهوريتتة ميتتةال اإلستتالمية، يف  ستتيما مزاء العدتتق مزاء التترب م  الوتتويفي 

 مديتتات مقتتالق العتت ائف التتيت أ دتت   وهتتا فةيتتق اخلتترباء. يفكتتةر   تتض 
املتكدمتتتتتني العدتتتتتق التتتتت ي أ ة تتتتتوا  وهتتتتتا يف اجلدستتتتتات الستتتتتا عة  رتتتتتال 
استتتمةار مجهوريتتة ميتتةال اإلستتالمية يف املرتتاركة يف توريتتد األستتدحة مىل 

لك مىل   تتض اجلما تتات املعاتدتتة يفكت  (1112)اجلمهوريتة ال ة يتتة الستتورية
. يفشتتتتدد  تتتتدة متكدمتتتتني  دتتتتى أل اجلتتتتلاءات ليستتتتت (1113)يف املو عتتتتة

يفلكتتتل يوعغتتتي توفيتتت  نتتتةارات جمدتتتس األمتتتل (1114)غايتتتة يف حتتتد ذاهتتتتا، 
 رال املسالة الوويفية جلمهورية ميةال اإلسالمية  صورة شامدة. يفأ تةب 

__________ 

(1107) S/PV.6888 فةنستتا(؛  6)املمدكتتة املتحتتدة(؛ يفالصتتفحة  5، الصتتفحة(
 )أملانيا(.  11يفالصفحة 

 )الصني(. 15)ابكستال(؛ يفالصفحة  9املةجع نفس ، الصفحة  (110٨)

)املمدكة املتحدة(؛  5)الربتغال(؛ يفالصفحة  3املةجع نفس ، الصفحة  (1109)
 )أملانيا(.  12)جووب أفةيعيا(؛ يفالصفحة  9يفالصفحة 

 )ا حتاد الةيفسي(.   5املةجع نفس ، الصفحة  (1110)

 ٨)ا حتتتتتتتتتتتتاد الةيفستتتتتتتتتتتي(؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحة   5املةجتتتتتتتتتتتع نفستتتتتتتتتتت ، الصتتتتتتتتتتتفحة  (1111)
)الصتتتتني(؛   14)غواتيمتتتتا (؛ يفالصتتتتفحة  10)ابكستتتتتال(؛ يفالصتتتتفحة 

 )اهلود(. 15يفالصفحة 

(1112) S/PV.6930فةنسا(. 17حة ، الصف( 

 7)املمدكتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  6املةجتتتتتتتتتتع نفستتتتتتتتتت ، الصتتتتتتتتتتفحة  (1113)
 )فةنسا(.  17املتحدة(؛ يفالصفحة  )الو ايت

 )ابكستال(.  ٨)الصني(؛ يفالصفحة  4املةجع نفس ، الصفحة  (1114)

دتتى مجهوريتتة اثتتل الصتتني  تتل م ارضتتة  دتتده اارستتة النتتغط الرتتديد  
. يفانتعتتد أينتتا اتتثال (1115)ميتتةال اإلستتالمية أيف فتتة  جتتلاءات جديتتدة

ا حتاد الةيفسي يفالصني اجللاءات ا نفةاديتة التيت فةضتتها   تض التديفل 
. يفأشتتتتار  تتتتدة (1116)األ نتتتتاء ابلتتتتتوازي متتتتع جتتتتلاءات األمتتتتم املتحتتتتدة

متكدمتتتتتني أينتتتتتا مىل ضتتتتتةيفرة نيتتتتتتام الدجوتتتتتة يففةيتتتتتق اخلتتتتترباء ا ماهلمتتتتتتا 
رتتتتتتت تهما  دتتتتتتتى لتتتتتتتو صتتتتتتتارم يففعتتتتتتتا لو يتهمتتتتتتتا،  رتتتتتتتفافية يفحيتتتتتتتاد يفأن

 .(1117)يفموضو ية
، أكتتتد املتكدمتتتول جمتتتددا ندعهتتتم 2013متوز/يوليتتت   15يفيف  

مزاء التتتترب م  الوتتتتويفي جلمهوريتتتتة ميتتتتةال اإلستتتتالمية يف تتتتدم ت ايفهنتتتتا متتتتع 
الوكالتتة. يفكمتتا يف جدستتات ستتا عة، أشتتار  تتدة متكدمتتني مىل مرتتاركة 

مية يف تعتدمي األستدحة مىل مجا تات معاتدتة يفمىل مجهورية ميةال اإلستال
. يفكتتتتةر متكدمتتتتول آختتتتةيفل (111٨)احلكومتتتتة اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة الستتتتورية

د تتتتتواهتم الستتتتتتا عة مىل الدجوتتتتتتة ألداء  مدهتتتتتتا  دتتتتتتى لتتتتتتو صتتتتتتارم يففعتتتتتتا 
. (1119)لو يتهتتتتا، اب  تمتتتتاد  دتتتتى م دومتتتتات موثونتتتتة يفنا دتتتتة لدتحعتتتتق

ية التتتتتوه  املتعتتتتتع يف خمتدتتتتتف يفأشتتتتتار   تتتتتض املتكدمتتتتتني مىل زايدة شتتتتتفاف
. يفأ ةب  تدد (1120)جوانب  مل الدجوة يفد وا مىل ت ليل ذ ا ا جتاه

متتل املتكدمتتني  تتل خيعتتة األمتتل ل تتدم محتتةاز تعتتدم يف املفايفضتتات متتع 
مجهوريتتة ميتتةال اإلستتالمية، كمتتا أ تتةب الكثتت  متتوهم  تتل األمتتل يف أل 

انتدتتتاب حستتتل تتدتتت  ميتتتةال مستتتارا خمتدفتتتا يف املستتتتععل، يف أ عتتتاب 
 ريفحام رئيسا.

__________ 

   .5املةجع نفس ، الصفحة  (1115)

 )ا حتاد الةيفسي(.  1٨)الصني(؛ يفالصفحة  5املةجع نفس ، الصفحة  (1116)

)ابكستتتتتتتتال(؛  ٨)الصتتتتتتتني(؛ يفالصتتتتتتتفحة  5املةجتتتتتتتع نفستتتتتتت ، الصتتتتتتتفحة  (1117)
)األرجوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني(؛  12)غواتيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتا (؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة  10يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 

 )ا حتاد الةيفسي(. 1٨ يفالصفحة

(111٨) S/PV.6999 14مدكتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتفحة )امل 6، الصتتتتتتتتتتتتفحة 
 )الو ايت املتحدة(.

 10)ا حتتتتتتتتتتاد الةيفستتتتتتتتتي(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة   ٨املةجتتتتتتتتتع نفستتتتتتتتت ، الصتتتتتتتتتفحة  (1119)
)أذر يجتال(؛  15)ابكستتال(؛ يفالصتفحة  10)غواتيما (؛ يفالصتفحة 

 )ريفاندا(. 16يفالصفحة 

)غواتيمتتتا (؛  10)األرجوتتتتني(؛ يفالصتتتفحة  4املةجتتتع نفستتت ، الصتتتفحة  (1120)
)أذر يجتتتتتتتتتتتتتتتتتتال(؛  15)ابكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة  10صتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة يفال

 )ريفاندا(.  16 يفالصفحة
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 اجللسات: عدم ا نتشار

 يفاثئق أخةى العود الفة ي اجلدسة يفاترخيها
الد وات  مالً 

 37ابملادة 
التتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتالً 

 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة
العةار يفالتصويت )املؤيديفل 

 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.6737  

آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  21
2012 

محاقتتتتتة معدمتتتتتة متتتتتل رئتتتتتيس 
جلوتتتتة جمدتتتتس األمتتتتل املورتتتتاة 

 1737 متتتتتتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(2006) 

رئتتتتتتتيس جلوتتتتتتتة جمدتتتتتتتس األمتتتتتتتل    
 1737املورتاة  متتال ابلعتتةار 

)كولومعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا(،  (2006)
 يفمجيع أ ناء اجملدس

 

S/PV.6781  
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   7

2012 

مرتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتةار  
(S/2012/407 )

ندمتتتت  التتتو ايت 
 املتحدة

 (2012) 2049العتتتتةار    
15-0-0 

S/PV.6786  
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتت   12

2012 

محاقتتتتتة معدمتتتتتة متتتتتل رئتتتتتيس 
جلوتتتتة جمدتتتتس األمتتتتل املورتتتتاة 

 1737 متتتتتتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(2006) 

رئتتتتتيس الدجوتتتتتة املورتتتتتاة  متتتتتال    
 (2006) 1737ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

)كولومعيتتتتتتا(، يفمجيتتتتتتع أ نتتتتتتاء 
 اجملدس

 

S/PV.6839  
/ أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول 20

 2012 سعتمرب

محاقتتتتتة معدمتتتتتة متتتتتل رئتتتتتيس 
جلوتتتتة جمدتتتتس األمتتتتل املورتتتتاة 

 1737 متتتتتتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(2006) 

رئتتتتتيس الدجوتتتتتة املورتتتتتاة  متتتتتال    
 (2006) 1737ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

)كولومعيتتتتتتا(، يفمجيتتتتتتع أ نتتتتتتاء 
 اجملدس

 

S/PV.6888 

/ األيفل كتتتتتتانول 13
 2012 ديسمرب

محاقتتتتتة معدمتتتتتة متتتتتل رئتتتتتيس 
جلوتتتتة جمدتتتتس األمتتتتل املورتتتتاة 

 1737 متتتتتتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(2006) 

رئتتتتتيس الدجوتتتتتة املورتتتتتاة  متتتتتال    
 (2006) 1737ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

)كولومعيتتتتتتا(، يفمجيتتتتتتع أ نتتتتتتاء 
 اجملدس

 

S/PV.6930  
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 6

2013 

محاقتتتتتة معدمتتتتتة متتتتتل رئتتتتتيس 
جلوتتتتة جمدتتتتس األمتتتتل املورتتتتاة 

 1737 متتتتتتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(2006) 

رئتتتتيس الدجوتتتتة املورتتتتاة  متتتتال    
 (2006) 1737ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

)أستتتتتتترتاليا(، يفمجيتتتتتتتع أ نتتتتتتتاء 
 اجملدس

 

S/PV.6973 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   5

2013 

مرتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتةار  
(S/2013/333 )

ندمتتتت  التتتو ايت 
 املتحدة

   (2013) 2105العةار    
15-0-0 

S/PV.6999 
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   15

2013 

محاقتتتتتة معدمتتتتتة متتتتتل رئتتتتتيس 
جلوتتتتة جمدتتتتس األمتتتتل املورتتتتاة 

 1737 متتتتتتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(2006) 

رئتتتتتتتيس جلوتتتتتتتة جمدتتتتتتتس األمتتتتتتتل    
 1737املورتاة  متتال ابلعتتةار 

)أستتترتاليا(، يفمجيتتتع  (2006)
 ناء اجملدسأ 

 

S/PV.7028  
 ستتتتتتتتتعتمرب/أيدتتتتتتتتتول 5

2013 

محاقتتتتتة معدمتتتتتة متتتتتل رئتتتتتيس 
جلوتتتتة جمدتتتتس األمتتتتل املورتتتتاة 

 1737 متتتتتتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(2006) 

رئتتتتتتتيس جلوتتتتتتتة جمدتتتتتتتس األمتتتتتتتل    
 1737املورتاة  متتال ابلعتتةار 

)أستتترتاليا(، يفمجيتتتع  (2006)
 أ ناء اجملدس

 

S/PV.7082  
/ األيفل كتتتتتتتانول 12

 2013 ديسمرب

محاقتتتتتة معدمتتتتتة متتتتتل رئتتتتتيس 
جلوتتتتة جمدتتتتس األمتتتتل املورتتتتاة 

 1737 متتتتتتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(2006) 

رئتتتتتتتيس جلوتتتتتتتة جمدتتتتتتتس األمتتتتتتتل    
 1737املورتاة  متتال ابلعتتةار 

)أستتترتاليا(، يفمجيتتتع  (2006)
 أ ناء اجملدس
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