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 اجللسات: األخطار اليت سدد السالم واألمن الدوليني

 العود الفة ي اجلدسة يفاترخيها
يفاثئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 

 أخةى
التتد وات  متتالً 

 37ابملادة 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 

 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة
العةار يفالتصويت )املؤيديفل 

 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       S/PV.6760 
 S/PV.6760 يف

(Resumption 1)  
نيستتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  25

2012 

لمتتتتتني احلتتتتتديفد يف يفجتتتتت  أنرتتتتت ة ا جتتتتتتار 
 يفاحلةكة غ  املرةيف ة  رب احلديفد

 2012نيستتتتتتال/أ ةيل  5رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة 
موجهتتتتتة متتتتتتل املمثدتتتتتة الدائمتتتتتتة لدتتتتتتو ايت 
املتحتتتدة األمةيكيتتتتة لتتتتدى األمتتتتم املتحتتتتدة 

 (S/2012/195)مىل األمني ال ام 

ديفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  19 
 )أ( نوا

رئتتتتتتتتيس يففتتتتتتتتد ا حتتتتتتتتتاد 
األيفريف  لتتتتتتدى األمتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتدة، يفاملةانتتتتتتتتتتتتب 

م لالحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدائ
األفةيعتتتتي لتتتتدى األمتتتتم 

 املتحدة

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتع 

 املد ويل

S/PRST/2012/16 

 
يفجامايكتتتتا )ابستتتتم اجلما تتتتة  ،يف تتتتيالريفس ،يف وتستتتتوا  ،يفالربازيتتتتل ،اإلستتتتالمية( -يفميتتتتةال )مجهوريتتتتة  ،يفمنديفنيستتتتيا ،يفمستتتتةائيل ،يفأستتتترتاليا ،يفأرميويتتتتا ،األرجوتتتتتني )أ( 

 يفالياابل. ،يفنيوزيدودا ،يفالوةيفي  ،يفليعيا ،يفكوستاريكا ،يفكواب ،العوليفارية( -يففوليفيال )مجهورية  ،يفمجهورية كوراي ،يفاجلمهورية ال ة ية السورية ،الكاريعية(
  

 صون السالم واألمن الدوليني - 3٩
 عرض عام 

ختتتتالل الفتتتتترتة املرتتتتتمولة اب ستتتتتت ةا ،  عتتتتتد جمدتتتتتس األمتتتتتل  
صول ”ثال  جدسات، يفأصدر  يانني رائسيني يف مقار العود امل وول 

يف دتتت العوتتود الفة يتتة متتا يدتتي: )أ(  تتدم “. الستتالم يفاألمتتل التتديفليني
ا نترتتتتار يفنتتتتلع الستتتتالح يفاألمتتتتل يف اجملتتتتال الوتتتتويفي؛ )ب( يفالعةصتتتتوة؛ 

 لولا ات يفاملوارد ال عي ية.) ( يفموع نروب ا
 

 عدم ا نتشار ونزل السالح واألمن يف اجملال النووي 
،  عتتد اجملدتتس موانرتتة، مبعتتادرة 2012نيستتال/أ ةيل  19يف  

مل التو ايت املتحتدة،  رتال  تدم ا نترتار يفنتلع الستالح يفاألمتل يف 
 (1142)وتتتتويفي. يفكتتتتال م ةيفضتتتتا أمتتتتام اجملدتتتتس متتتت كةة مفاذيميتتتتةاجملتتتتال ال

 رتتال الغتتة  متتل ا جتمتتاع، التت ي استتتهدف، يف مجدتتة أمتتور، تعيتتيم 
اجلهتتود الديفليتتة املت دعتتة مبستتائل  تتدم ا نترتتار يفنتتلع الستتالح يفاألمتتل، 
يفجتديتتتد اذتمتتتام اجملدتتتس يف لمتتت   دتتتى التصتتتدي هلتتتا. يفأشتتتارت املتتت كةة 
املفاذيمية أينتا مىل الفةصتة الستالة لدمجدتس كتي يؤكتد جمتددا د مت  

ديفليتتتة لد انتتتة ال ريتتتة، يفالتلامتتت  ابلدجوتتتة املورتتتاة  متتتال ل متتتل الوكالتتتة ال
(1143)(2004) 1540ابلعةار 

  
ام ابلكثتت  متتل يفأشتتار األمتتني ال تتام مىل أنتت    يتتلال يت تتني العيتت 

ال مل، ابلةغم مل التعدم احملةز، ابلوظتة مىل يفجتود  رتةات اال ف متل 
__________ 

(1142) S/2012/194 .املةفق ، 

  العستتتتتملالقتتتتتالع  دتتتتتى مليتتتتتد متتتتتل امل دومتتتتتات، انظتتتتتة اجلتتتتتلء التاستتتتتع،  (1143)
 .“الدجال املوراة مبوجب الفصل السا ع مل امليثاق”ابء،  - أيف 

األستتتتتدحة الوويفيتتتتتة التتتتتيت هتتتتتتدد العرتتتتتةية. يفأشتتتتتار مىل أل م اذتتتتتدة احلظتتتتتة 
ستوة  16الرتامل لدتجتارب الوويفيتة مل تتدخل   تد حيتل الوفتاذ   تد متةيفر 
الستتتالح متتتل اتريتتتر ا تمادذتتتا متتتل نعتتتل اجلم يتتتة ال امتتتة، يفأل متتتؤمتة نتتتلع 

يلال يف حالة مجود. يفأكد  دى أل حالة اجلمتود الةاذوتة غت  مععولتة.   
يفحتتث أينتتتا مجهوريتتتة كتتتوراي الدميعةاقيتتتة  دتتى ا متثتتتال فتتتورا يف صتتتورة اتمتتتة 
 لتلاماهتا مبوجتب العتةارات ذات الصتدة، يفشتدد  دتى أل الوتيجتة الوحيتدة 

توصتتل مىل تستتتوية املععولتتة، فيمتتا يت دتتتق جبمهوريتتة ميتتةال اإلستتتالمية، ذتتي ال
ستتتتدمية متتتتل شتتتتاهنا أل ت يتتتتد الثعتتتتة الديفليتتتتة يف ال عي تتتتة الستتتتدمية اخلالصتتتتة 

 .(1144)لرب جمها الوويفي، يففعا مل اذدة  دم انترار األسدحة الوويفية
يفخالل املوانرة، أ ةز م ظم املتكدمني التهديد ال ي يركد   

تتتتوافة األستتتتدحة الوويفيتتتة لدجما تتتتات اإلرذا يتتتة يفاجلهتتتتات الفا دتتتة متتتتل 
الديفل، يفأكديفا جمددا أ ية الوه  املت دد األقةاف ابلوسعة لامل  غ 

ديفار الوتتتتويفي. يفيف ذتتتت ا الصتتتتدد، شتتتتدد  تتتتدد متتتتل املتكدمتتتتني  دتتتتى األ
الةئيستية التيت تنت دع هبتا الوكالتة الديفليتة لد انتة ال ريتة يفم اذتدة  تدم 
انترتتار األستتدحة الوويفيتتة ستت يا مىل حتعيتتق نتتلع الستتالح ال تتاملي يف تتدم 
ا نترتتتار يفا ستتتتددام الستتتدمي لد انتتتة الوويفيتتتة. يفأ تتتةب ال ديتتتد متتتل 
املتكدمتتتني  تتتل العدتتتق مزاء  تتتدم محتتتةاز تعتتتدم يف متتتؤمتة نتتتلع الستتتالح، 

ا مىل التفتتتتتتتتتتتتتايف   دتتتتتتتتتتتتتى م اذتتتتتتتتتتتتتدة لونتتتتتتتتتتتتتف منتتتتتتتتتتتتتتا  املتتتتتتتتتتتتتواد يفد تتتتتتتتتتتتتو 
. يفشتتتتدد  تتتتدة متكدمتتتتني  دتتتتى ضتتتتةيفرة نيتتتتام التتتتديفل (1145)ا نرتتتت ارية

__________ 

(1144) S/PV.6753 4-2، الصفحات. 

 10 )اهلوتتد(؛ يفالصتتفحة ٨)كولومعيتتا(؛ يفالصتتفحة  5املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  (1145)
)أملانيتتتتتتتتتتتتتتتا(؛  15)الربتغتتتتتتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحة  12)املغتتتتتتتتتتتتتتتةب(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحة 

)فةنستتتتتتتتتتتتا(؛  21يف  20)توغتتتتتتتتتتتتو(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتفحتال  1٨يف  17 يفالصتتتتتتتتتتتتفحتال
 .)الو ايت املتحدة( 30)املمدكة املتحدة(؛ يفالصفحة  2٨يفالصفحة 

https://undocs.org/ar/S/PV.6760
https://undocs.org/ar/S/PV.6760
https://undocs.org/ar/S/PV.6760%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6760%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6760%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/2012/195
https://undocs.org/ar/2012/16
https://undocs.org/ar/2012/16
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/2012/194
https://undocs.org/ar/S/PV.6753
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األ نتتتاء ابلتصتتتديق  دتتتى م اذتتتدة حظتتتة التجتتتارب الوويفيتتتة متتتل أجتتتل 
. يفد ا كث  مل املتكدمني مىل نلع السالح (1146)حتعيق نفاذذا الفوري

ليتتتتتتل املوتتتتتتاقق اخلاليتتتتتتة متتتتتتل الوتتتتتتويفي  دتتتتتتى الصتتتتتت يد ال تتتتتتاملي، يف ديفا  ت 
. يفشدد م ظم املتكدمني  دى احلاجة مىل اتعتاع (1147)األسدحة الوويفية

هن  موسق، يفسد وا النوء  دى التديفر احملتدد لامتم املتحتدة يف جمتال 
  دم ا نترار يفنلع السالح يفاألمل يف اجملال الوويفي.

يفيف هناية اجلدسة، ا تمد اجملدتس  يتا  رائستيا أ تةب فيت   تل  
ابلتت  ندعتت  مزاء هتديتتد اإلرذتتاب يفخ تتة ماتحتتة أستتدحة التتدمار الرتتامل. 

، فيما يت دتق (2004) 1540يفأشار اجملدس  صفة خاصة مىل العةار 
ابلتلام الديفل األ ناء ابختاذ التدا   الالزمة ملوع اجلهات الفا دتة متل 

حيتتتازة أستتتدحة التتتدمار الرتتتامل. يفأكتتتد اجملدتتتس التتتديفر غتتت  التتتديفل متتتل 
األساستتتي التتت ي تؤديتتت  الوكالتتتة الديفليتتتتة لد انتتتة ال ريتتتة، يفد تتتا التتتتديفل 
األقتتةاف يف اتفانيتتة احلمايتتة املاديتتة لدمتتواد الوويفيتتة مىل التصتتديق  دتتى 
ت تتتديل اتفانيتتتة احلمايتتتة املاديتتتة لدمتتتواد الوويفيتتتة يف أنتتتةب يفنتتتت اكتتتل، 

مل تعتتتتم   تتتتد اب لتتتتتلام اب تفانيتتتتة يفا تمتتتتاد يفشتتتتجع مجيتتتتع التتتتديفل التتتتيت 
ت تديدها  دتتى أل تف تتل ذلتتك يف أنتتةب يفنتت اكتتل. كمتتا د تتا اجملدتتس 
الديفل األ ناء مىل أل تصتعح قةفتا يف ا تفانيتة الديفليتة لعمتع أ متال 
اإلرذتتتتتتاب الوتتتتتتويفي يفحتستتتتتتني نتتتتتتدراهتا الوقويتتتتتتة  دتتتتتتى كرتتتتتتف ا جتتتتتتتار 

 .(114٨)املرةيفع ابملواد الوويفية يفرد   يفيفنف  غ 
 

 القرصنة 
، أجةى اجملدتس موانرتة 2012نوفمرب /ترةيل الثام 19يف  

مفتوحتتة،  وتتتاء  دتتى معتتتادرة متتتل اهلوتتد،  رتتتال العةصتتوة يف مقتتتار العوتتتد 
، يفكتال م ةيفضتا  ديت  مت كةة “يفاألمل الديفلينيصول السالم ”امل وول 
تربز الغة  مل املوانرة، يفذو اإلحاقة  دما ابجلهود  (1149)مفاذيمية

حتتىت االل يف مكافحتتة العةصتتوة   ةيعتتة شتتامدة، متتع التتيت  تت هلا اجملدتتس 
__________ 

)الربتغتتتتتال(؛  11)كولومعيتتتتتا(؛ يفالصتتتتفحة  5املةجتتتتع نفستتتتت ، الصتتتتفحة  (1146)
 30)غواتيمتتتتا (؛ يفالصتتتتفحة  22)أملانيتتتتا(؛ يفالصتتتتفحة  14يفالصتتتتفحة 

 )الو ايت املتحدة(.

 7يف  6)كولومعيتتتتتا(؛ يفالصتتتتتفحتال  6-4املةجتتتتتع نفستتتتت ، الصتتتتتفحات  (1147)
 10يف  9)اهلوتتتتتتتد(؛ يفالصتتتتتتتتفحتال  ٨يف  7)أذر يجتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتفحتال 
 12)الربتغتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتفحتال  12يف  11)املغتتتتتتتتتةب(؛ يفالصتتتتتتتتتفحتال 

)فةنستتتتتا(؛  20)أملانيتتتتتا(؛ يفالصتتتتفحة  15)الصتتتتني(؛ يفالصتتتتفحة  13 يف
 )غواتيما (. 23يفالصفحة 

(114٨) S/PRST/2012/14. 

(1149) S/2012/814.املةفق ، 

الرتكيل  وجت  ختاص  دتى مستالة العحتارة احملتجتليل رذتائل متل جانتب 
العةاصوة، مبا يف ذلك تعدمي الة اية هلم، أثواء يفجودذم يف األسة يف  د 

 مقالق سةاحهم.
يفأكتتتتتد  ئتتتتتب األمتتتتتني ال تتتتتام  دتتتتتى ال عي تتتتتة ال امليتتتتتة ملرتتتتتكدة  

ال امليتتة. يفنتتال مل األمتتني ال تتام نتتد أشتتار، يف  العةصتتوة يفكتت لك آاثرذتتا
، مىل الفا  حاد يف ذجمتات العةاصتوة يف امليتاه الوان تة (1150)تعةيةه

، يفمتتتتع 2011معا تتتتل  تتتتام  2012نعالتتتتة ستتتتواحل الصتتتتومال يف  تتتتام 
ذلك حت ر متل أنت  ميكتل  كتس تدتك املكاستب  ستهولة مذا مل ت تاك 

استتترتاتيجية شتتتامدة أستتتعاب العةصتتتوة. يفشتتتدد  دتتتى احلاجتتتة مىل يفضتتتع 
لامتتل العحتتةي يفا نتصتتادي لدصتتومال متتع مقتتار نتتانوم ستتديم، مبتتا يف 
ذلتتتك م تتتالل مو عتتتة انتصتتتادية خالصتتتة يففعتتتا  تفانيتتتة األمتتتم املتحتتتدة 
لعتتانول العحتتار. يفذكتتة أينتتا احلاجتتة مىل ت ليتتل نتتدرات حماكمتتة األفتتةاد 

حةي املرتع  يف ضدو هم يف العةصوة يفضةيفرة ترجيع صوا ة الوعل الع
 دتتى محايتتة نفستتها. يفذكتتة أل ذوتتاك ثالثتتة حتتتدايت تت دتتب ا ذتمتتام 
الفتتتوري، يفذتتتي: احلاجتتتتة مىل حتستتتني التوستتتيق يفتعتتتتادل امل دومتتتات  تتتتني 
العدتتتتدال يفالوكتتتتا ت املرتتتتاركة يف  مديتتتتات مكافحتتتتة العةصتتتتوة؛ يفت ليتتتتل 
ندرات احملاكمة؛ يفمنراء مقار لتوظيم استددام أفةاد األمتل املستدحني 

 .(1151)هم  صفة خاصة  دى منت السفلاملت اند م 
يفختتتالل املوانرتتتة، رحتتتب م ظتتتم املتكدمتتتني اب جتتتتاه اإلجيتتتا   

أل ال ديتتتتتد متتتتتل األختتتتت  لتتتتتو ا لفتتتتتا  يف حتتتتتواد  العةصتتتتتوة.  يتتتتتد 
املتكدمتتتني حتتت ريفا متتتل أل ا جتتتتاه نتتتد ي كتتتس مذا مت حتويتتتل ا ذتمتتتام 
  يتتتتدا  تتتتل املرتتتتكدة. يفأيتتتتد املتكدمتتتتول احلاجتتتتة مىل هنتتتت  كدتتتتي شتتتتامل 
لدستالمة العحةيتتة ي تتاك أينتتا األستعاب اجل ريتتة لدعةصتتوة،  دتتى الوحتتو 
املعتتتتني يف املتتتت كةة املفاذيميتتتتة. يفشتتتتدد  تتتتدة متكدمتتتتني  دتتتتى املستتتتؤيفلية 

ئيستتتتية لدتتتتديفل الستتتتاحدية يف مكافحتتتتة العةصتتتتوة  تتتتد م متتتتل اجملتمتتتتع الة 
. يف حتتظ اثتتل توغتتو أنتت   دتتى التتةغم متتل اجلهتتود الفةديتتة (1152)التتديفيل

الثوائيتتتة التتتيت تعتتت هلا العدتتتدال املتنتتتةرة متتتل أجتتتل مكافحتتتة العةصتتتوة،  أيف
فإهنتتا   متدتتك العتتدرة  دتتى موتتع أيف تعدتتي  التهديتتد مبفةدذتتا  دتتى لتتو 

أ تتتةب   تتتض املتكدمتتتني  تتتل ندعهتتتم مزاء تتتتدخل جمدتتتس . يف (1153)ف تتتال
__________ 

(1150) S/2012/783. 

(1151) S/PV.6865 4-2، الصفحات . 

)الربتغتتتتتتتال(؛  14)أملانيتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتفحة  9املةجتتتتتتتع نفستتتتتتت ، الصتتتتتتتفحة  (1152)
)أذر يجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال(؛  22)كولومعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة  21يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 

 )املغةب(.  24 يفالصفحة

 . 13املةجع نفس ، الصفحة  (1153)

https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/14
https://undocs.org/ar/S/2012/814
https://undocs.org/ar/S/2012/783
https://undocs.org/ar/S/PV.6865
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األمتتتتتل يف جمتتتتتال العةصتتتتتوة يفشتتتتتدديفا  دتتتتتى ديفره احملتتتتتديفد،  دتتتتتى الوحتتتتتو 
. يفأشتتتتار متكدمتتتتول (1154)متتتتل امليثتتتتاق 39املوصتتتتوص  ديتتتت  يف املتتتتادة 

آختتتةيفل مىل أ يتتتة استتتتهداف نتتتادة اجلةميتتتة يفاحلاجتتتة مىل ت ليتتتل الت تتتايفل 
ا، أ تتتتةب املتكدمتتتتول  تتتتل اإلنديمتتتتي يفالتتتتديفيل يف ذتتتت ا الصتتتتدد. يفأختتتت  

احلاجة مىل ت ليل األقة العانونية املدتدفة، يفذتي اتفانيتة األمتم املتحتدة 
لعانول العحار، يفالدوائح املت دعة ابستددام أفةاد األمل املسدحني  دى 
 منت السفل، يفالترةيع الوق  لدديفل الساحدية فيما يت دق ابلعةصوة. 

يفختتتالل ا جتمتتتاع، ا تمتتتد اجملدتتتس  يتتتا  رائستتتيا، شتتتدد فيتتت   
 دتتتى احلاجتتتة مىل استتتتجا ة شتتتامدة متتتل اجملتمتتتع التتتديفيل لعمتتتع العةصتتتوة 
يفم اجلة أسعاهبا اجل رية. يفكتةر اجملدتس م العتت  التديفل  تجتةمي العةصتوة 

متات الديفليتة  دتى يف مقار نوانيوها احملدية. يفحث اجملدس التديفل يفاملوظ
تعتتادل األدلتتة يفامل دومتتات يفا ستتتدعارات، حستتب ا نتنتتاء. يفشتتجع 
اجملدتتتس التتتتديفل األ نتتتتاء أينتتتتا  دتتتتى مواصتتتتدة الت تتتتايفل فيمتتتتا  يوهتتتتا يف 
مكافحتتة العةصتتوة يفالستت و املستتدح يف العحتتة نعالتتة ستتواحل الصتتومال، 
يفأكتد املستتؤيفلية األساستتية التتيت تعتتع  دتتى  تتاتق الستتد ات الصتتومالية، 

مىل الستتتد ات الصتتتومالية مصتتتدار جممو تتتة كامدتتتة متتتل نتتتوانني  يفقدتتتب
مكافحة العةصوة. يفابإلضافة مىل ذلك، رحب اجملدس ابملعتادرات التيت 
اختتت هتا التتديفل يفاملوظمتتات اإلنديميتتة متتل أجتتل ت ليتتل الستتالمة يفاألمتتل 

 .(1155)العحةيني يف خدي  غيويا
 

 منع نشوب النزاعات واملوارد الطبيعية 
، أجتتتتتتتتةى اجملدتتتتتتتتس موانرتتتتتتتتة 2013يونيتتتتتتتت  /حليتتتتتتتتةال 19يف  

مفتوحتتة،  وتتاء  دتتى معتتادرة متتل املمدكتتة املتحتتدة،  رتتال موتتع نرتتوب 
مفاذيمية الولا ات يفاملوارد ال عي ية. يفكال م ةيفضا  دى اجملدس م كةة 

ذكتتةت أنتت  يف ضتتوء مرتتاركة جمدتتس األمتتل يف العدتتدال التتيت أدت فيهتتا 
الصتتوا ات ا ستتتدةاجية ديفرا رئيستتيا يف ا نتصتتاد، متتل النتتةيفري أل 
يوظة اجملدس يف الصدة  ني الولاع يفاملوارد ال عي ية، يفيعحث يف الكيفية 
ة التتيت متكنتتل احلكومتتات الوقويتتة متتل احلصتتول  دتتى التتد م التتالزم إلدار 

الصتوا ات ا ستتدةاجية  ف اليتتة يفشتفافية، يفالتدفيتتف متل أي خمتتاقة 
حمتمدة لدولاع. يفأشارت امل كةة املفاذيمية ابلتحديتد مىل حاجتة اجملدتس 
مىل الوظتتتتتة يف األديفات املتاحتتتتتتة لتتتتتت  لدت امتتتتتل متتتتتتع العنتتتتتتااي، يفملاايذتتتتتتا 
الوستتعية، يفحاجتتة األمتتم املتحتتدة مىل كفالتتة اتعتتاع هنتت  موستتق جيتتدا يف 

__________ 

(1154) S/PV.6865 جووب أفةيعيا(؛ يف  17-15، الصفحات(S/PV.6865 

(Resumption 1) األرجوتني(. ٨ يف 7، الصفحتال(   

(1155) S/PRST/2012/24. 

ل  تتتتني الع ثتتتتتات التتتتيت أيذل هبتتتتا اجملدتتتتتس، يففةيتتتتق األمتتتتم املتحتتتتتدة امليتتتتدا
 .(1156)الع ةي، يفاجلهات الفا دة األخةى

يفحتتت ر متتتل أل املتتتوارد يفافتتتتتح  ئتتتب األمتتتني ال تتتام املوانرتتتة.  
املوز تتة توزي تتا غتت  متكتتافب مشتتاراٌت توتت ر  ونتتوع الولا تتات،  تتل نتتتال 
أينتتا منتت  ميكتتل يفيوعغتتي أل تكتتول املتتوارد ا ستتتدةاجية، مذا متتا أديتتةت 
حبكمتتتتة، األستتتتاس لدتوميتتتتة املستتتتتدامة يفالستتتتالم التتتتدائم. يفأشتتتتار مىل أل 

جية  دى لو الع اع اخلاص حمةك رئيسي يف استغالل املوارد ا ستدةا
يتصتتتتتتف ابإلنصتتتتتتاف يفالرتتتتتتفافية يفا ستتتتتتتدامة، م  أل اجملتمتتتتتتع املتتتتتتدم 
يفاحلكومات الوقوية يفاملوظمات الديفلية يوعغي هلا أل تؤدي أينا أديفارا 
ذامة. يفذكة أن  حيثما تودلع الولا ات أيف يكول خ ة يفنو ها حمدنا، 
جيتتتتب أل يتحمتتتتل اجملدتتتتس التلاماتتتتت ، يفلكوتتتت  شتتتتدد  دتتتتى أل املستتتتؤيفلية 
الةئيستتتية  تتتل موتتتع نرتتتوب الولا تتتات يفمدارة املتتتوارد  رتتتفافية يفمنصتتتاف 
تعع  دى  اتق احلكومات. يفكةر  ئب األمني ال ام ما جتاء يف تعةيتة 
فةيتتتق الردصتتتيات العتتتارزة الةفيتتتع املستتتتوى التتتتا ع لامتتتني ال تتتام امل تتت  

، التت ي ذكتتة الفةيتتتق فيتت  أل ذوتتتاك 2015د تتة التوميتتة ملتتتا   تتد  تتتام 
، (1157)رة تتستتتم ابلرتتتفافية يف الصتتتوا ات ا ستتتتدةاجيةحاجتتتة مىل ثتتتو 

يفد تتا مىل د تتم  مديتتة الرتتفافية يفاملرتتاركة حتتىت يتستتإ لرتت وب التتديفل 
 .(115٨)الوامية أل تستفيد مل مواردذا ال عي ية

يفحتتد  رئتيس الفةيتق امل ت   تعتدم أفةيعيتا   تد  ئتب األمتني  
ال تتتام فاشتتتار مىل أل املتتتوارد ال عي يتتتة ليستتتت نعمتتتة يف  ن متتتة  تتتل جمتتتةد 
فةصتتتتة. يفأضتتتتاف أل املتتتتوارد ال عي يتتتتة نتتتتد أصتتتتعحت أداة نويتتتتة جاذ تتتتة 
لالستتتتتتتتثمارات األجوعيتتتتتتتة يف أفةيعيتتتتتتتا؛ يفأل التحتتتتتتتدي التتتتتتت ي تواجهتتتتتتت  
حكومتتات املو عتتة يتمثتتتل يف حتويتتل تدتتك ال ائتتتدات الونتيتتة مىل قفتتتةة 
دائمتتتتة يف التوميتتتتة العرتتتتةية. يفذكتتتتة أل املتتتتوارد ال عي يتتتتة   تتستتتتعب يف 
نروب احلةب، يفلكو  أشار مىل أل التوافس  دى املوارد ال عي ية ميكل 
أل يتتؤدي مىل تفتتانم الوتتلاع يفاإلستتةاع متتل يفت تتت  يف كثتت  متتل األحيتتال، 

لق الوستتتي  النتتت يف لدتتتديفل اهلرتتتة. يفانتتترتح لتتت لك أل املوانرتتتة ميتتت اتتتا
يوعغتتتتي أل تةكتتتتل  دتتتتى كيفيتتتتة مستتتتا ة املتتتتوارد ال عي يتتتتة يف زايدة نتتتتتائ  
التوميتتة العرتتةية يفاحلتتد متتل  تتدم املستتايفاة. يفأكتتد أل املستتؤيفلية تعتتع يف 
املعام األيفل  دى  اتق احلكومات األفةيعية، يفلكو  أنة ان    ميكوها 

حتتتدايت احلوكمتتة انفستتها يفأنتت  يت تتني  دتتى اجملتمتتع التتديفيل  حتتل مجيتتع
__________ 

 ، املةفق.S/2013/334انظة:  (1156)

 ، املةفق.A/67/890انظة  (1157)

(115٨) S/PV.6982 4-2، الصفحات. 

https://undocs.org/ar/S/PV.6865
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/24
https://undocs.org/ar/S/2013/334
https://undocs.org/ar/A/67/890
https://undocs.org/ar/S/PV.6982
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أينتتتا أل يتحمتتتتل مستتتتؤيفليت . يفيف ذتتتت ا الصتتتدد، أشتتتتار مىل أنتتتت  ميكتتتتل 
لدمجدتتس أل ينتت دع  تتديفر ذتتام يف يفضتتع حتتد لوهتتب امل تتادل يفاملتتوارد 
ال عي ية األخةى اليت ت يل أمد الولاع ال ويف. يفأكد  دى احلاجة مىل 

لدرتتتتتفافية يفاملمارستتتتتات ال ادلتتتتتة  رتتتتتال مقتتتتتار أكثتتتتتة قموحتتتتتا يف تتتتتو  
النتتةائب يفتستت   األصتتول  غيتتة العنتتاء  دتتى الظتتةيفف التتيت تستتهم يف 

 .(1159)الولاع  دى املوارد ال عي ية
يفأشتتارت املتتديةة اإلداريتتة لدعوتتك التتديفيل مىل تعةيتتة التوميتتة يف  
: الولاع يفاألمل يفالتومية، ال ي ذكة أل ا نتصادات 2011ال امل ل ام 

املودفنتة التدخل الع يئتة الت تور التيت ت تول مىل حتد كعت   دتى املتوارد 
ل غ ذتا. متةات  ت 10ال عي ية تليد ممكانية ت ةضها لدحتةب األذديتة 

يفمتتتع ذلتتتك، أضتتتافت أنتتت  مذا متتتا أديتتتةت املتتتوارد ال عي يتتتة مدارة جيتتتدة، 
ميكتتل أل يتتؤدي ذلتتك مىل حتويتتل العدتتدال يفمخةاجهتتا متتل دائتتةة ال وتتف 
يفالنتت ف يفا  تمتتاد  دتتى امل ونتتة. يفأكتتدت  دتتى أ يتتة تكتتافؤ الفتتةص 
يف التفايف   دتى ال عتود يفتوظتيم الصتوا ات كتي   تكتول العدتدال يف 

ؤات يف التفتتتتايف  متتتتع الرتتتتةكات الديفليتتتتة. يفذكتتتتةت أل يفضتتتتع غتتتت  متتتت
الرتتتتفافية تتتتتتيح تكتتتتافؤ الفتتتتةص، يفذتتتتو أمتتتتة جيتتتتد لدومتتتتو التتتت ي يعتتتتوده 

 .(1160)الع اع اخلاص يفمتوح املواقوني أديفات ملساءلة احلكومات
يفأشتار يفكيتتل األمتتني ال تام يفاملتتدية امل تتايفل لترب م  األمتتم املتحتتدة  

اإلاتائي مىل أل أكثتة متتل نصتف مجيتتع العدتدال التيت توجتتد هبتا   ثتتات أذل 
هبا جمدس األمل ت تمد  دى املوارد، اا   يرتك أي شك يف أ يتة الع تاع 

 ستتعةار التتديفليني التتيت  وصتتف  مستالة متتل مستائل الستتالم يفا يا ستتدةاج
 .(1161)تت دب استجا ة ماائية  دى الص يديل الوق  يفالديفيل

املتكدمتتول  دتى احلاجتة مىل الرتتفافية يفختالل املوانرتة، اتفتق  
يفاملستتاءلة يف استتتددام املتتوارد ال عي يتتة. يفأشتتاريفا أينتتا مىل التتديفر اهلتتام 
لدحكتتتتم الةشتتتتيد يف وتتتتاء املؤسستتتتات، يفشتتتتدديفا  دتتتتى احلاجتتتتة مىل ت ليتتتتل 

__________ 

 .7-5املةجع نفس ، الصفحات  (1159)

 .10-7املةجع نفس ، الصفحات  (1160)

 .12-10املةجع نفس ، الصفحات  (1161)

الت ايفل مع املوظمات األخةى، اإلنديمية يفاملتدصصة  دى حد سواء،  
املتكدمتتني مىل استتتددام كوستتيدة لعدتتوغ تدتتك األذتتداف. يفد تتا م ظتتم 

نظم اجللاءات العائمة كوسيدة ملوتع مستاءة استتغالل املتوارد ال عي يتة يف 
 متويل الولاع، أيف  دى األنل احلد مو .

يفانعستتتم املتكدمتتتول  تتتني أيفلئتتتك التتت يل ي تعتتتديفل أل التوتتتافس  
 دى املوارد ال عي ية ميكل أل يكول سععا لدولاع املسدح يفيد مول نيام 

نرتتتتتتتتتط يف الت امتتتتتتتتتل متتتتتتتتتع مستتتتتتتتتائل الوتتتتتتتتتلاع يفاملتتتتتتتتتوارد  اجملدتتتتتتتتتس  تتتتتتتتتديفر
، يفأيفلئك ال يل يتةيفل أنت    توجتد أي صتدة ستععية  تني (1162)ال عي ية

. يفكتتال اثتتل األرجوتتتني متتل  تتني الفئتتة (1163)املتتوارد ال عي يتتة يفالولا تتات
األختتت ة، حيتتتث أشتتتار مىل أ يتتتة تفتتتادي مضتتتفاء ال تتتا ع األمتتت   دتتتى 

حتتتت ر م ظتتتتم املتكدمتتتتني متتتتل مشتتتتةاك يف  ،(1164)جتتتتديفل أ متتتتال التوميتتتتة
اجملدتتتس يف املستتتائل التتتيت تتجتتتايفز ستتتد ات  فيمتتتا يت دتتتق  صتتتول الستتتالم 

  .(1165)يفاألمل الديفليني
__________ 

 15)لكستتتمربغ(؛ يفالصتتتفحتال  15 يف 14املةجتتتع نفستتت ، الصتتتفحتال  (1162)
 24)فةنستا(؛ يفالصتفحتال  1٨-16صفحات )ابكستال(؛ يفال 16 يف
)أذر يجتتتتال(؛ يفالصتتتتفحتال  30 يف 29)املغتتتتةب(؛ يفالصتتتتفحتال  25 يف

)التتتدااةك(؛ يفالصتتتفحتال  35-33)ريفانتتتدا(؛ يفالصتتتفحات  31 يف 30
)أملانيتتتا(؛ يفالصتتتفحتال  3٨ يف 37)الربازيتتتل(؛ يفالصتتتفحتال  37 يف 36
)سويستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةا(؛  43-41)أيفغوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحات  39 يف 3٨
)نيوزيدوتتتتتتتتتدا(؛  3 يف 2، الصتتتتتتتتتفحتال S/PV.6982 (Resumption 1) يف

) وتستتتتتتتتتتتتتوا (؛  ٨-6)تةكيتتتتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتفحات  5 يف 4يفالصتتتتتتتتتتتتتفحتال 
 )ماليلاي(.  15 يف 14)نيج اي(؛ يفالصفحتال  12 يف 11يفالصفحتال 

(1163) S/PV.6982 2٨-26)الصتتتني(؛ يفالصتتتفحات  21 يف 20، الصتتتفحتال 
 13 يف 12، الصتتفحتال S/PV.6982 (Resumption 1))األرجوتتتني(؛ يف 

 21 يف 20لصتتتتتتتتتفحتال )غتتتتتتتتتا ول(؛ يفا 19-17)ن تتتتتتتتتة(؛ يفالصتتتتتتتتتفحات 
 )مكواديفر(. 23 يف 22)السودال(؛ يفالصفحتال 

(1164) S/PV.6982 27، الصفحة. 

)األرجوتتني(؛  27)غواتيمتا (؛ يفالصتفحة  25املةجع نفس ، الصفحة  (1165)
)ديفلتتتتة  وليفيتتتتا  9 يف ٨، الصتتتتفحتال S/PV.6982 (Resumption 1) يف

 19)ن تتة(؛ يفالصتتفحتال  13 يف 12املت تددة العوميتتات(؛ الصتتفحتال 
 )مكواديفر(. 23 يف 22)اهلود(؛ يفالصفحتال  20 يف
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النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية -اجلزء األول   
  جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

271 16-06865 

 

 اجللسات: صون السالم واألمن الدوليني

 يفاثئق أخةى العود الفة ي اجلدسة يفاترخيها
التتد وات  متتالً 

 37ابملادة 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 

 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة
العةار يفالتصويت )املؤيديفل 

 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.6753 

نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  19
2012 

 تتتدم ا نترتتتار يفنتتتلع الستتتالح 
 يفاألمل يف اجملال الوويفي

نيستتال/أ ةيل  5رستتالة مؤرختتة 
موجهتتتتتتتتتة مىل األمتتتتتتتتتني  2012

ال تتتتتتتتام متتتتتتتتل املمثدتتتتتتتتة الدائمتتتتتتتتة 
لدتتتتتو ايت املتحتتتتتدة األمةيكيتتتتتة 
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2012/194) 

رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  9

موجَّهتتتتتتة مىل  2012
األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام متتتتتتتتل 
املمثدتتتتتتتتتتتتتتتتة الدائمتتتتتتتتتتتتتتتتة 
لدتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتدة 
األمةيكيتتتتتتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتتتتتدى 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2012/207) 

األمتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام،   
يفمجيتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتاء 

 اجملدس

S/PRST/2012/14 

S/PV.6865 
 S/PV.6865 يف

(Resumption 1)  
 ترتتتتتتةيل الثتتتتتتام/ 19

 2012نوفمرب 

 العةصوة
ترتتتتتتتتتتتتةيل  6رستتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتة 

موجهتتتة  2012الثتتتام/نوفمرب 
مىل األمتتتتني ال تتتتام متتتتل املمثتتتتتل 

لدهوتتتتتتتتد لتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتم التتتتتتتتدائم 
 (S/2012/814املتحدة )

تعةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام 
املعتتتتتدم  متتتتتال  عتتتتتةار 
جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

2020 (2011) 
(S/2012/783) 

ديفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  29
 )أ( نوا

 ئتتتتتتتتتتب رئتتتتتتتتتتيس يففتتتتتتتتتتد 
ا حتتتتاد األيفريف  لتتتدى 

 األمم املتحدة

 ئب األمني ال تام، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وا  2٨ يف
مبوجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 

، )ب(37 املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادة
يف ئتتتب رئتتتيس يففتتتتد 
ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد األيفريف  
 لدى األمم املتحدة

S/PRST/2012/24 

 S/PV.6982 

 S/PV.6982 يف

(Resumption 1)  
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتت   19

2013                        

موتتتع نرتتتوب الولا تتتات يفاملتتتوارد 
 ال عي ية

حليةال/يونيتتت   6رستتتالة مؤرختتتة 
موجهتتتتتتتتتتتة مىل األمتتتتتتتتتتتني  2013

ال ام لامم املتحتدة متل املمثتل 
التتتتتتتتتتتتدائم لدممدكتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتدة 

ال ظمتتتتتتتتتتى يفأيةلوتتتتتتتتتتدا لربي انيتتتتتتتتتتا 
 (S/2013/334الرمالية )

ديفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  30 
 ) ( نوا

رئتتتتتتتيس الفةيتتتتتتتق امل تتتتتتت  
 تعتتدم أفةيعيتتا، يفاملتتتديةة 
اإلدارية لدعوتك التديفيل، 
يفيفكيتتتتتتتل األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام 
يفاملتتدية امل تتايفل لتترب م  
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
اإلاائي، يف ئب رئتيس 

 اد األيفريف يففد ا حت

 ئتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتام، يفمجيتتتتتتتتتتتتتع 
أ ناء اجملدس، يف 

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وا  27
مبوجتتتتتتتتتتتتب املتتتتتتتتتتتتادة 

، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتع )د(37
املتتتد ويل مبوجتتتب 

 39املادة 

 

 
 ،يفالربازيتتتتل ،يفمي اليتتتتا ،اإلستتتتالمية( -يفميتتتتةال )مجهوريتتتتة  ،يفأيفكةانيتتتتا ،يفمنديفنيستتتتيا ،يفاإلمتتتتارات ال ة يتتتتة املتحتتتتدة ،يفمستتتتةائيل ،يفمستتتتتونيا ،يفأستتتترتاليا ،األرجوتتتتتني )أ( 

 ،يفليتوانيتتا ،يفلكستتمربغ ،يففييتتت  م ،يفالصتتومال ،يفسيرتتيل ،يفستتوغافورة ،يفالتتدااةك ،يفمجهوريتتة كتتوراي ،يفمجهوريتتة تولانيتتا املتحتتدة ،يفاتيدوتتد ،يف ومتتا ،يف تتوغالديش
 يفالياابل. ،يفنيوزيدودا ،يفنيج اي ،يفالوةيفي  ،يفاملمدكة ال ة ية الس ودية ،يفمصة ،يفماليلاي

  عيال.مل تدل سيريل  )ب( 
يف وليفيتتا  ،يف وتستتوا  ،يف دجيكتتا ،يفالربازيتتل ،يفاب تتوا غيويتتا اجلديتتدة ،يفأيفغوتتدا ،يفأملانيتتا ،يفمكتتواديفر ،يفمريتترتاي ،يفأرميويتتا ،التتدااةك )يفزيتتة الت تتايفل اإلاتتائي(، يفمثيو يتتا ) ( 

 ،العوليفاريتتتة( -يففوتتتليفيال )مجهوريتتتة  ،يفغتتتا ول ،يفشتتتيدي ،يفسويستتتةا ،يفالستتتودال ،يفجوتتتوب أفةيعيتتتا ،ليرتتتيت -يفتيمتتتور  ،يفتةكيتتتا ،املت تتتددة العوميتتتات( -)ديفلتتتة 
 يفالياابل. ،يفذولودا ،يفاهلود ،يفنيوزيدودا ،يفنيج اي ،يفمصة ،يفماليلاي ،يفكودا ،يفن ة ،يفنربص

 مل يدل اثدو مجهورية فوليفيال العوليفارية يفشيدي يفنربص  عيال. )د( 
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