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 عدم ا نتشار/مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية - جيم
 عرض عام 
 عتتتتد  ،2013 يف 2012ختتتالل الفتتترتة املمتتتتدة  تتتني  تتتامي  

اجملدتتس أر تتع جدستتات يفأصتتدر  يتتا  رائستتيا يفاحتتدا يفاختتت  ثالثتتة نتتةارات 
يف ستتتياق مجهوريتتتة كتتتوراي الرتتت عية الدميعةاقيتتتة.  رتتتال  تتتدم ا نترتتتار 

يفختتتتالل الفتتتترتة نفستتتتها، أجتتتتتةت مجهوريتتتتة كتتتتوراي الرتتتت عية الدميعةاقيتتتتتة 
 مديتتتتتتتتيت  مقتتتتتتتتالق ابستتتتتتتتتددام تكوولوجيتتتتتتتتا العتتتتتتتت ائف التستتتتتتتتيارية، يف 

، يف 2012كتتتتانول األيفل/ديستتتتمرب   12يف  2012نيستتتتال/أ ةيل  13
ريتة كتوراي الرت عية انتهاك لعةارات جمدس األمل املو ععة. يفأجتةت مجهو 

، يف انتهتتتتتتتاك 2013شتتتتتتتعا /فرباية  12الدميعةاقيتتتتتتتة جتة تتتتتتتة نويفيتتتتتتتة يف 
 مديتتيت اإلقتتالق  لدعتتةارات املو ععتتة أينتتا. يفأدال اجملدتتس، يف معةراتتت ،

يفالتجة تتة الوويفيتتة. يفنتتام أينتتا  ت تتديل يفتوستتيع ن تتاق تتتدا   اجلتتلاءات 
ابلعتتتتةاريل املفةيفضتتتتة  دتتتتى مجهوريتتتتة كتتتتوراي الرتتتت عية الدميعةاقيتتتتة  متتتتال 

كمتتتتتتتتتتا نتتتتتتتتتتام  ت تتتتتتتتتتديل  ،(1121)(2009)1٨74 يف (2006) 171٨
يفمتديتتد  (2006) 171٨يفمتديتتد يف يتتة الدجوتتة املورتتاة  متتال ابلعتتةار 

 .(1122)2013متوز/يولي   12يف ية فةيق اخلرباء حىت 
 

قرارات اجمللس ذات الصلة بعدم ا نتشار/مجهورية كزوراي  
 الشعبية الدميقراطية

وريتتتتة كتتتتوراي ، يف عتتتتب نيتتتتام مجه2012نيستتتال/أ ةيل  16يف  
 ،متل 2012نيستال/أ ةيل  13الر عية الدميعةاقيتة رقتالق ستاتل يف 

أصتتتتتدر اجملدتتتتتس  يتتتتتا  رائستتتتتيا أدال فيتتتتت   رتتتتتدة  مديتتتتتة اإلقتتتتتالق التتتتتيت 
. (1123)(2009) 1٨74 يف (2006) 171٨انتهكتتتتتتتتتتتت العتتتتتتتتتتتةاريل 

يفقالب اجملدتس يف العيتال ال متتوتع مجهوريتة كتوراي الرت عية الدميعةاقيتة 
 ل توفي  أي  مديات مقتالق أختةى ابستتددام تكوولوجيتا العت ائف 

 1٨74يف  (2006) 171٨التستتتيارية، يفأل متتثتتتل ألحكتتتام العتتتةاريل 
 ت ديتتتتتتق مجيتتتتتتع األنرتتتتتت ة ذات الصتتتتتتدة  رب جمهتتتتتتا لدعتتتتتت ائف  (2009)

التسيارية، يفأل ت يد يف ذ ا السياق منةار ا لتلامتات التيت ت هتدت هبتا 
__________ 

لالقتالع  دتى مليتتد متل امل دومتتات  تل تتتدا   اجلتلاءات، انظتتة اجلتلء الستتا ع،  (1121)
 .  “41معةرات جمدس األمل ذات الصدة ابملادة ”ألف  - العسم الثالث

لالقتتالع  دتتى مليتتد متتل امل دومتتات  تتل الدجوتتة املورتتاة  متتال ابلعتتةار  (1122)
 1٨74يففةيتتتتتتتتتتتق اخلتتتتتتتتتتترباء املورتتتتتتتتتتتا  متتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتةار  (2006) 171٨

جلتتال اإلشتتةاف ”ابء  - (، انظتتة اجلتتلء التاستتع، العستتم األيفل2009)
 . “ دى تدا   اجللاءات احملددة

(1123) S/PRST/2012/13 . 

ائف. يفيفافتتق اجملدتتس أينتتا  دتتى متتل نعتتل  ونتتف  مديتتات مقتتالق العتت 
 171٨متل العتةار  ٨ت ديل تتدا   اجلتلاءات املفةيفضتة مبوجتب الفعتةة 

 تحديتتتتتتتد   ،(2009) 1٨74،  صتتتتتتتيغتها امل دلتتتتتتتة ابلعتتتتتتتةار (2006)
يفأصتتواف مضتتافية، يف مجدتتة أمتتور. يفمضتتافة مىل ذلتتك، قالتتب  كيتتا ت

اجملدس ال متتثل مجهورية كوراي الر عية الدميعةاقية امتثتا  اتمتا يففتوراي 
، (2009) 1٨74يف  (2006) 171٨ لتلاماهتتتتا مبوجتتتب العتتتةاريل 

مبتتتا يف ذلتتتك أل تتددتتتى  تتتل مجيتتتع األستتتدحة الوويفيتتتة يفالتتتربام  الوويفيتتتة 
العائمتة ختديتاً اتمتتاً   رج تة فيتت  يفميكتل التحعتق موتت ؛ يفأل تونتف مجيتتع 
األنرتتت ة ذات الصتتتتدة فتتتتورا؛ يفمتتوتتتتع  تتتتل مجتتتتةاء أي  مديتتتتات مقتتتتالق 

أي جتتتارب نويفيتتة  أختتةى ابستتتددام تكوولوجيتتا العتت ائف التستتيارية أيف
 استفلازات أخةى. أيف

، اختتتت  اجملدتتتس ابإلمجتتتاع 2013كتتانول الثام/يوتتتاية   22يفيف  
، يفال ي أدال في  نيام مجهورية كوراي الر عية (2013) 20٨7العةار 

 2012كتتتتتتانول األيفل/ديستتتتتتمرب   12الدميعةاقيتتتتتتة   مديتتتتتتة مقتتتتتتالق يف 
 171٨يارية يف انتهتتاك لدعتتةاريل ابستتتددام تكوولوجيتتا العتت ائف التستت

. يفقالتتتتتتتتب اجملدتتتتتتتتتس مجهوريتتتتتتتتتة كتتتتتتتتتوراي (2009) 1٨74 يف (2006)
 تتل توفيتت  أي  مديتتات مقتتالق أختتةى  ال متتوتتع الرتت عية الدميعةاقيتتة

م تكوولوجيتتتا العتتت ائف التستتتيارية، يفأل متتثتتتل أينتتتا ألحكتتتام ابستتتتددا
، مبا يف ذلك التددي (2009) 1٨74يف  (2006) 171٨العةاريل 

ة العائمتة ختديتاً اتمتاً   رج تة  ل مجيع األسدحة الوويفية يفالربام  الوويفيت
في  يفميكل التحعق مو . يفيفسع اجملدس ن اق التدا   املفةيفضة مبوجب 

، يفأشتتتتتار مىل   تتتتتض (2009) 1٨74 يف (2006) 171٨العتتتتتةاريل 
 انب تدك التدا   يفنام  توضيحها.جو 

 يفشتتجب اجملدتتس انتهتتتاك مجهوريتتة كتتتوراي الرتت عية الدميعةاقيتتتة 
 1٨74يف  (2006) 171٨التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا   املفةيفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاريل 

مبتتا يف ذلتتك استتتددام معتتال  نعديتتة ضتتدمة لدتتتمد  متتل  ،(2009)
اجللاءات، يفأكد ندعت  مزاء توريتد أي صتوف ميكتل أل يستهم يف العيتام 

مبوجب العةاريل امل كوريل أ اله، أيف  ي   أيف نعد  متل انر ة حمظورة 
 مجهورية كوراي الر عية الدميعةاقية أيف مليها أيف  ل قةيق أناليم الديفل.

، اختتتتت  اجملدتتتتتس ابإلمجتتتتاع العتتتتتةار 2013آذار/متتتتارس  7يفيف  
ى ال عتتتارات التجة تتتة الوويفيتتتة ، التتت ي أدال فيتتت  انتتتو (2013) 2094

شتتتعا /فرباية  12التتتيت أجةهتتتتا مجهوريتتتة كتتتوراي الرتتت عية الدميعةاقيتتتة يف 
، يف انتهاك يفجتاذل سافة لعتةارات جمدتس األمتل ذات الصتدة. 2013

يفقالتتب مجهوريتتة كتتوراي الرتت عية الدميعةاقيتتة ابلرتاجتتع فتتورا  تتل م تتالل 
ة، يفشتتتدد  دتتتى انستتتحاهبا متتتل م اذتتتدة  تتتدم انترتتتار األستتتدحة الوويفيتتت
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ضتتتتةيفرة استتتتتمةار تعيتتتتد كافتتتتة التتتتديفل األقتتتتةاف يف امل اذتتتتدة ابلتلاماهتتتتتا 
الت اذديتتة؛ يفأكتتد اجملدتتس متتل جديتتد نتتةاره ال تتددتتى مجهوريتتة كتتوراي 
الر عية الدميعةاقية  ل مجيع األسدحة الوويفية يفالربام  الوويفية احلالية، 

لعتت ائف يفأل تتددتتى  تتل ستتائة مجيتتع  تتةام  أستتدحة التتدمار الرتتامل يفا
التسيارية احلالية  ركل كامل يفنا ل لدتحعق يف  رج ة في . يفيف العةار 
ذات ، نام اجملدس  ت ليل يفمتديد اجللاءات املفةيفضة  دتى مجهوريتة كتوراي 

 الر عية الدميعةاقية.
 

 و ية فريق اخلرباء متديد  
، اختتت  اجملدتتس ابإلمجتتاع العتتةار 2012حليةال/يونيتت   12يف  
 متتتتتتتتتتتوز/ 12، التتتتتتتتتت ي نتتتتتتتتتتةر فيتتتتتتتتتت  أل ميتتتتتتتتتتدد حتتتتتتتتتتىت (2012) 2050
متل  26يف ية فةيق اخلرباء،  دى الوحو احملدد يف الفعتةة  2013 يولي 

 .(2009) 1٨74العةار 

  
 اجللسات: منع ا نتشار/مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية

 يفاثئق أخةى العود الفة ي اجلدسة يفاترخيها
التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً 

 37ابملادة 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 

 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة
العةار يفالتصويت )املؤيديفل 

 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.6752 

نيستتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  16
2012 

     S/PRST/2012/13 

S/PV.6783 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتت   12

2012 

مرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار  
(S/2012/423 )

ندمتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتو ايت 
 املتحدة

   (2012) 2050العةار    
15-0-0 

S/PV.6904  
 كتتتتانول الثتتتتام/ 22

 2013يواية 

مرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار  
(S/2013/41 )

التتتتتتتتتتتتو ايت ندمتتتتتتتتتتتتت  
 املتحدة

   (2013) 20٨7العةار    
15-0-0 

S/PV.6932  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  7

2013 

مرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار  
(S/2013/136 )

ديفلتتتتتتتتتتتة  14ندمتتتتتتتتتتتت  
 )أ( نو

 ، دجيكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
 ،يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدااةك

 ،يفكوتتتتتتتتدا ،يفالفدعتتتتتتتني
 يفالياابل ،يفذولودا

 (2013) 2094العتتتتةار   
15-0-0 

 
 لو ايت املتحدة، يفالياابل.أسرتاليا، يف دجيكا، يفتوغو، يفمجهورية كوراي، يفالدااةك، يفريفاندا، يففةنسا، يفالفدعني، يفكودا، يفاملغةب، يفاملمدكة املتحدة، يفذولودا، يفا (أ) 

   
 بناء السالم بعد انتهاء النزال - 3٧

 عرض عام 
،  عد جمدس األمتل ثتال  2013مىل  2012 يف الفرتة مل 

جدسات يف سياق  واء السالم   د انتهاء الولاع، يفا تمد  يتا  رائستيا 
يفاحدا. يفنظة اجملدس يف التعتارية الستووية لدجوتة  وتاء الستالم يف اثوتتني 
مل اجلدسات، يفأ عب ذلتك حتوارات تفا ديتة غت  رمسيتة، يفيف جدستة 

متتتني ال تتتام  تتتل  وتتتاء الستتتالم   تتتد موفصتتتدة، نظتتتة اجملدتتتس يف تعةيتتتة األ
 انتهاء الولاع، يفا تمد العيال الةائسي.

 

 التقارير السنوية للجنة بناء السالم 
، أ تتتةز األمتتتني ال تتام التعتتتدم احملتتتةز 2012متوز/يوليتت   12يف  

 وتاء الستالم، الت ي يرتمل جلوتة  وتاء   د سوتني مل است ةا  ذيكل 
الستتالم يفصتتوديفق  وتتاء الستتالم يفمكتتتب د تتم  وتتاء الستتالم، يف  ستتيما 
يف ليرباي يفست اليول يفغيويتا. يفذكتة ثالثتة جمتا ت ميكتل لدجوتة فيهتا أل 
تف تتل املليتتد متتل أجتتل ت ليتتل لثتت  أديفات  وتتاء الستتالم: حتستتني نتتدرهتا 

ت عئتتتتة املتتتتوارد؛ يفالرتكيتتتتل  دتتتتى ا ستتتتتفادة متتتتل  نتتتتويتها يفنتتتتدرهتا  دتتتتى 
ابقتتتةاد  دتتتى  وتتتاء الستتتالم يف األمتتتد ال ويتتتل؛ يفمضتتتافة نيمتتتة كعتتت ة يف 
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