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 العود الفة ي اجلدسة يفاترخيها
يفاثئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 

 أخةى
التتتتتتد وات  متتتتتتالً 

 37ابملادة 
 39 التتتتتتتتد وات  متتتتتتتتالً ابملتتتتتتتتادة

 املتكدمول يفغ ذا
العةار يفالتصويت )املؤيديفل 

 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       S/PV.6897 
 S/PV.6897 يف

(Resumption 1) 
 كتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/ 20

   2012ديسمرب 

تعةيتتتة األمتتتني ال تتتام  تتتل  وتتتاء 
الستتتتتتتتالم يف أ عتتتتتتتتاب انتهتتتتتتتتاء 

 (S/2012/746)الولاع 
ديفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  25 

 ) ( نوا
جلوتتتتتتتتتتة  وتتتتتتتتتتاء الستتتتتتتتتتالم رئتتتتتتتتتتيس 

يف ئتتتتتتب رئتتتتتتيس  ) تتتتتتوغالديش(،
يففد ا حتتاد األيفريف ، يفاملةانتب 
التتتدائم لالحتتتتاد األفةيعتتتي لتتتدى 

 األمم املتحدة

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتع 

 املد ويل

S/PRST/2012/29 

S/PV.6954 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  25

2013 

تعةيتتتة جلوتتتة  وتتتاء الستتتالم  تتتل 
ديفرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا السادستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2013/63) 
التتتتتتةئيس الستتتتتتا ق لدجوتتتتتتة  وتتتتتتاء   

الستتتالم ) تتتتوغالديش(، يفرئتتتتيس 
 جلوة  واء السالم )كةيفاتيا(

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتس، يفالتتتتةئيس 
الستتتتتتتتتتا ق لدجوتتتتتتتتتتة 
 وتتتتتتتتتتتتتتتاء الستتتتتتتتتتتتتتتالم 
) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوغالديش(، 
يفرئتتتيس جلوتتتة  وتتتاء 
 السالم )كةيفاتيا(

 

 
ب يفأرميويتتتا، يفأستتترتاليا، يفمنديفنيستتتيا، يفأيةلوتتتدا، يفالربازيتتتل، يف دجيكتتتا، يف وريفنتتتدي، يفتتتتونس )ابستتتم حةكتتتة  تتتدم ا ليتتتاز(، يفمجهوريتتتة كتتتوراي، يفجوتتتو األرجوتتتتني،  )أ( 

يعتتتال، ، يفنالستتتودال، يفالستتتودال، يفالستتتويد، يفسويستتتةا، يفستتت اليول، يفشتتتيدي، يفكةيفاتيتتتا، يفكوتتتدا، يفلكستتتمربغ، يفليتتترباي، يفمتتتاليلاي، يفمصتتتة، يفاملكستتتيك، يفالوتتتةيفي 
 يفنيج اي، يفنيوزيدودا، يفالياابل.

  مثَّل كولومعيا يفزيُة خارجيتها. )ب( 
اإلستتتتالمية( )ابستتتتم حةكتتتتة  تتتتدم ا ليتتتتاز(، يفالربازيتتتتل، يف وتستتتتوا ، يفالعوستتتتوة يفاهلةستتتتك،  -األرجوتتتتتني، يفأرميويتتتتا، يفأستتتترتاليا، يفمنديفنيستتتتيا، يفميتتتتةال )مجهوريتتتتة  ) ( 

كتتتوراي، يفالتتتدااةك، يفالستتتوغال، يفالستتتويد، يفسويستتتةا، يفكةيفاتيتتتا، يفلكستتتمربغ، يفليتتترباي، يفمتتتاليلاي، يفالوتتتةيفي ، يفنيجتتت اي، يف تتتيالريفس، يفاتيدوتتتد، يفتةكيتتتا، يفمجهوريتتتة  
 يفنيوزيدودا، يفذولودا، يفالياابل.

 األخطار اليت سدد السالم واألمن الدوليني - 3٨
 عرض عام 
األمتتتل جدستتتة  ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ،  عتتتد جمدتتتس 

ابألخ تتار التتيت هتتتدد الستتالم يفاألمتتل التتديفليني، يفا تمتتد  يفاحتتدة تتصتتل
 يتتتا  رائستتتيا. يفيف تدتتتك اجلدستتتة، استكرتتتف اجملدتتتس ممكانيتتتة ا تمتتتاد 
مونتتتتف شتتتتامل موستتتتق يفف تتتتتال ملواجهتتتتة التهديتتتتدات احملدنتتتتة ابلستتتتتالم 
يفاألمتتتتتتل التتتتتتديفليني التتتتتتيت ترتتتتتتكدها التتتتتتتدفعات غتتتتتت  املرتتتتتتةيف ة لدمتتتتتتواد 

 ال  ل الواس  رب احلديفد. يفالعنائع، فن
 

 أتمني احلدود ضد التدفقات غري املشروعة 
، كتتتتال م ةيفضتتتتا  دتتتتى اجملدتتتتس 2012نيستتتتال/أ ةيل  25يف  

يفرنتتتتتتتتتتة مفاذيميتتتتتتتتتتة أ تتتتتتتتتتدذا التتتتتتتتتتةئيس )التتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتدة( لتوجيتتتتتتتتتت  
. يفأكتتتد األمتتتني ال تتتام أل احلتتتديفد غتتت  احملميتتتة  رتتتتكل  (1137)مدايف تتتت 

كاف تتيح ا جتار ابملدتدرات يفاألستدحة يفالتهةيتب يفمتويتل اإلرذتاب، 
يفمتتتتتةيفر املتتتتتواد املت دعتتتتتة استتتتتدحة التتتتتدمار الرتتتتتامل، يفامل تتتتتادل املؤججتتتتتة 
لدولا تتتتتتتتتات، يفاألحيتتتتتتتتتاء الربيتتتتتتتتتة يفالعرتتتتتتتتتة. يفمبتتتتتتتتتا أل ذتتتتتتتتت ه التتتتتتتتتتدفعات 

__________ 

(1137) S/2012/195ةفق.، امل 

الوقويتة، يفتتدمة اجملتم تات احملديتة يفحيتاة املرةيف ة تعو  الستيادة  غ 
األشتتداص يفتغتت ي اإلرذتتاب يفهتتتدد الستتالم يفاألمتتل، فتتاجملدس حمتتق يف 

الوثيتتتتتق  ديهتتتتتا. يفأضتتتتتاف نتتتتتائال مل مكافحتتتتتة تدتتتتتك التتتتتتدفعات  تةكيتتتتتله
 املرتتةيف ة تت دتتب ت ليتتل أمتتل احلتتديفد يفالت تتايفل اإلنديمتتي يفتصتتديق غتت 

األمتم املتحتدة ملكافحتة  الصكوك العانونية يفتوفي ذا، متل نعيتل اتفانيتة
اجلةمية املوظمة  رب الوقوية، يفتوف  الد م لعواء ندرات الديفل األ ناء 
لكي تتغدب  دتى الظتةيفف التيت تتتيح ازدذتار ذت ا الورتا  اإلجةامتي. 
يفالتتتتلم األمتتتني ال تتتام  تعتتتدمي تعةيتتتة مىل اجملدتتتس يف غنتتتول ستتتتة أشتتتهة، 

ف مستتا دة التتديفل يعتتدم فيتت  تعييمتتا شتتامال ل متتل األمتتم املتحتتدة هبتتد
 .(113٨)األ ناء يف التصدي لدتدفعات غ  املرةيف ة

__________ 

(113٨) S/PV.6760 ترتتتتةيل الثتتتتام/ ٨. يفنظتتتتة اجملدتتتتس يف 4-2، الصتتتتفحات 
ختتالل مرتتايفرات غتت  رمسيتتة لدمجدتتس  كامتتل ذيئتتت  يف  2012نتتوفمرب 

 2012ترتتتتتتتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتو ة  19تعةيتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام املتتتتتتتتتتتؤر  
(S/2012/777 التتتتتتت ي أ تتتتتتتد  دتتتتتتتى أستتتتتتتاس املستتتتتتتا ات التتتتتتتواردة متتتتتتتل ،)

تت تايفل  تل كثتب  كيتا  ات  تا لامتم املتحتدة يفثتال  يفكتا ت ديفليتة 20
 مع األمم املتحدة.

https://undocs.org/ar/S/PV.6897
https://undocs.org/ar/S/PV.6897
https://undocs.org/ar/S/PV.6897%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6897%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6897%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/2012/746
https://undocs.org/ar/2012/29
https://undocs.org/ar/2012/29
https://undocs.org/ar/S/PV.6954
https://undocs.org/ar/S/PV.6954
https://undocs.org/ar/S/2013/63
https://undocs.org/ar/S/2012/195
https://undocs.org/ar/S/PV.6760
https://undocs.org/ar/S/2012/777
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يفيف املوانرتة التتيت تدتت ذلتتك، أ تةب أ نتتاء اجملدتس  تتل ابلتت   
متتل أي العدتتق مزاء التهديتتدات امل عتتدة يفاملرتا  تتة يفاملت تتورة احملدنتتة أكثتتة 

يفنتتتت منتتتى ابلستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني متتتل جتتتةاء ا جتتتتار يفنعتتتل املتتتواد 
يفاألمتتوال يفالعنتتائع يفاألشتتداص  تترب احلتتديفد، يف  ستتيما ابلوستتعة لدتتديفل 
اهلرتتة. يف حظتتوا أل شتتتعكات اجلةميتتة املوظمتتة تستتتتفيد متتل الفتتةص التتتيت 
تتيحهتتا ال وملتتة يفالت تتورات التكوولوجيتتة، يفأكتتديفا ضتتةيفرة اختتتاذ مجتتةاءات 

نتتافةة  دتتى الصتت يد التتوق  يفاإلنديمتتي يفال تتاملي.  يتتد أل  تتدة أ نتتاء مت
أكديفا أ ية حتعيق التتوازل  تني ال متل ال تاملي يفاحلتق الستيادي لدتديفل يف 
مدارة احلتتتتديفد، يف تتتتني املةانعتتتتة الف التتتتة لدحتتتتديفد يفتيستتتت  احلةكتتتتة املرتتتتةيف ة 
لاشتتداص يفاألمتتوال يفالعنتتائع. يفأ تتةب األ نتتاء  تتل تتتةحيعهم ابلتعةيتتة 

ملةتعب لامتني ال تام، اب تعتاره يفتتح ال ةيتق أمتام استرتاتيجيات يفخ تط ا
 متتل يف جمتتال تعتتدمي املستتا دة تكتتول شتتامدة يفأفنتتل توستتيعا يفمعستت ة 
يفأكثتتتتة ف اليتتتتة، متتتتع منتتتتةارذم مبتتتتا يفضتتتت ت  خمتدتتتتف أجهتتتتلة يفذيئتتتتات األمتتتتم 
املتحتتدة، مبتتا فيهتتا جمدتتس األمتتل يفاجملدتتس ا نتصتتادي يفا جتمتتا ي، متتل 

يفقائفتة األنرت ة الواستت ة التيت تنت دع هبتا لتد م التتديفل  صتكوك نانونيتة
التتتيت ت دتتتب املستتتا دة. يفشتتتدد   تتتض األ نتتتاء  دتتتى ضتتتةيفرة أل اتتترتم 
اجملدتتتتتتتتس يف ايت األجهتتتتتتتتلة األختتتتتتتتةى يفاهليئتتتتتتتتات املتدصصتتتتتتتتة يفتفتتتتتتتتادي 
ا زديفاجية يف ال مل. يفنالوا منت  يوعغتي أ  يتتدخل م  يف حتا ت الوتلاع 

دد الستالم يفاألمتل التديفليني يفمبوجتب تتدا   يفما   د انتهاء الولاع اليت هتت
احلتديفد،  تعييدية يفةضتها اجملدتس يفحتتد متل التتدفعات غت  املرتةيف ة  ترب

، (1999) 1267مبتا يف ذلتتك نظتم اجلتتلاءات املورتاة  متتال ابلعتتةارات 
 .(1139)(2004) 1540 ، يف(2001) 1373 يف

يفأشارت اثدة الو ايت املتحدة مىل أل اجملدس توايفل يف كث   
متتتل األحيتتتال  مديتتتات الوعتتتل غتتت  املرتتتةيف ة  دتتتى حتتتدة، يف ستتتيانات 

__________ 

(1139) S/PV.6760 ا حتتتتتتاد الةيفستتتتتي(؛  11)اهلوتتتتتد(؛ يفالصتتتتتفحة  10، الصتتتتتفحة(
 35)ابكستتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتفحة   22)الصتتتتتتتني(؛ يفالصتتتتتتفحة   14يفالصتتتتتتفحة 

، S/PV.6760 (Resumption 1) )كتتتتواب(؛ يف 3٨)األرجوتتتتتني(؛ يفالصتتتتفحة 
)مجهوريتتتتتتتتتة  10(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة اإلستتتتتتتتتالمية ميتتتتتتتتتةالمجهوريتتتتتتتتتة ) 2الصتتتتتتتتتفحة 

 العوليفارية(. فوليفيال

مييتتتل مىل الوظتتتة يف كتتتل صتتتوف  منديميتتتة حمتتتددة، فالحظتتتت أل اجملدتتتس
مهتتتةب مب تتتلل  تتتل الستتتمة املرتتترتكة  يوهتتتا، أي ضتتت ف لمتتتني احلتتتديفد 

الرتتعكات اإلجةاميتة. يفابملثتل، يةكتتل  الت ي يستهل جتتدا استتغالل   دتى
 تدد متتل ذيئتات األمتتم املتحتدة املرتتاركة يف مستا دة التتديفل يف محايتتة 

ة  دى هتديدات احلديفد يفيف توفي  ا لتلامات الديفلية تةكيلا ضيعا لدغاي
حمتتددة حبيتتث نتتد   تكتتول  دتتى  دتتم ابجلهتتود املتداخدتتة أيف نتتد تفوهتتتا 
الفةص املتاحة لتجميع امل ةفتة يفاخلتربة. يفأضتافت أل  تة جمتال لتعستيط 
يفت ليتتل نتتدرة األمتتم املتحتتدة يف ذتت ا الصتتدد، يفميكتتل جملدتتس األمتتل أل 

جملدتس يعدم مسهاما ذاما، يفلكتل متل احليتوي مشتةاك اجلم يتة ال امتة يفا
 .(1140)ا نتصادي يفا جتما ي ك لك

ا تمتتتتتتد اجملدتتتتتتس  يتتتتتتا  رائستتتتتتيا، أنتتتتتتة فيتتتتتت   يفختتتتتتالل اجلدستتتتتتة، 
ابلتحتتتتدايت يفالتهديتتتتدات املتواميتتتتة التتتتيت يت تتتتة  هلتتتتا الستتتتالم يفاألمتتتتل 
التتتتتتتتديفليال، يفأ تتتتتتتتةب  تتتتتتتتل ندعتتتتتتتت  متتتتتتتتل أل أنرتتتتتتتت ة ا جتتتتتتتتتار يفاحلةكتتتتتتتتة 

املرةيف ة  رب احلديفد تسهم يف تدك التحدايت، يفأنة اهنا تو وي  غ 
مة يفذيئات األمم  دى مسائل شامدة ل دة ن ا ات توظة اجلم ية ال ا

املتحتدة يفأجهلهتتتا األختتةى يف الكثتت  موهتتا. يفد تتا اجملدتتس مجيتتع التتديفل 
األ نتتاء مىل حتستتني مدارة احلتتديفد متتل أجتتتل احلتتد  ف اليتتة متتل شتتتيوع 
التهديتتتتتدات  تتتتترب الوقويتتتتتة. يفشتتتتتجع اجملدتتتتتس أينتتتتتا التتتتتديفل األ نتتتتتاء 
 يفاملوظمتتات الديفليتتتة يفاملوظمتتتات اإلنديميتتتة يفديفل اإلنديميتتتة امل ويتتتة  دتتتى
ت ليتتتل اجلهتتتود ملستتتا دة التتتديفل األ نتتتاء يف  وتتتاء العتتتدرة  دتتتى لمتتتني 
حتتديفدذا يف يفجتت  أنرتت ة ا جتتتار يفاحلةكتتة غتت  املرتتةيف ة  تترب احلتتديفد، 
 واء  دى قدب موهتا يفابتفتاق متعتادل. يفا ترتف اجملدتس ا يتة اتستاق 
 متتل األمتتم املتحتتدة  دتتى ن تتاق املوظومتتة، يفد تتا األمتتني ال تتام مىل أل 

ل ستتتة أشتتهة تعةيتتةا يتنتتمل تعييمتتا ملتتا تعتتوم  تت  األمتتم يعتتدم يف غنتتو 
املتحتتدة متتل أ متتال تةمتتي مىل مستتا دة التتديفل األ نتتاء يف مكافحتتة 

(1141)أنر ة ا جتار يفاحلةكة غ  املرةيف ة  رب احلديفد
  

__________ 

(1140) S/PV.6960 25-23، الصفحات. 

(1141) S/PRST/2012/16.   
  

https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/PV.6760
https://undocs.org/ar/S/PV.6760%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6960
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/16


النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية -اجلزء األول   
  جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

267 16-06865 

 

 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 
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