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  بيان من رئيس جملس األمن    
  

ــسة    ــن يف   ٦٠١٧يف اجلل ــدها جملــس األم ــيت عق ــشرين ١٩ ال ــاينت ــوفمرب / الث  ٢٠٠٨ن
ــون     فيمــا ــد املعن ــصل بنظــر اجمللــس يف البن ــدوليني  ”يت ــسالم واألمــن ال ــز األمــن  : صــون ال تعزي

، أدىل رئــيس جملــس األمــن “اجلمــاعي عــن طريــق تنظــيم األســلحة واحلــد منــها بــصورة عامــة  
  :يان التايل باسم اجمللسبالب

يشري جملس األمن إىل مسؤوليته الرئيسية مبوجب ميثـاق األمـم املتحـدة عـن               ”    
  .صون السالم واألمن الدوليني

 جملس األمن علـى اقتنـاع بـضرورة تعزيـز الـسالم واألمـن الـدوليني               ما زال و”    
يعتـرب أن  و.  وحتديـد األسـلحة   مجلة أمور منها نزع الـسالح وعـدم االنتـشار        طريقن  ع

مــن تــدبري الأهــم مــن تنظـيم وخفــض األســلحة والقــوات املــسلحة، حـسب االقتــضاء،   
  .أجل تعزيز السالم واألمن الدوليني بأقل حتويل ملوارد العامل البشرية واالقتصادية

األمن اجلماعي وإىل تـأثريه علـى نـزع الـسالح     ويشري جملس األمن إىل أمهية   ”    
  .يد اإلنفاق العسكري العامليويؤكد قلقه إزاء تزاوالتنمية، 

ويؤكد جملس األمن أمهية وجود مستويات مناسبة من اإلنفـاق العـسكري،            ”    
بـأدىن مـستوى مـن التـسلح، وحيـث مجيـع            للجميع  األمن غري املنقوص    من أجل حتقيق    

الــدول علــى ختــصيص أكــرب قــدر ممكــن مــن املــوارد للتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة،  
  .قر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةوخباصة ملكافحة الف

 جملـــس األمـــن مـــا جـــاء يف الوثيقـــة اخلتاميـــة ملـــؤمتر القمـــة العـــاملي يؤكـــدو”    
أن التنميــة والــسالم واألمــن فيهــا رؤســاء الــدول واحلكومــات  الــيت أكــد ٢٠٠٥ لعــام

  .وحقوق اإلنسان عناصر مترابطة يدعم بعضها بعضا
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 فعـال متعـدد األطـراف، وفقـا ألحكـام           ويؤكد جملس األمن ما لوجود نظام     ”     
ــار         ــضل للتحــديات واألخط ــة أف ــصدي بطريق ــة حامســة للت ــن أمهي ــدويل، م ــانون ال الق

 عاملنــا وحتقيــق التقــدم يف جمــاالت الــسالم  هــاواجهياملترابطــة واملتعــددة اجلوانــب الــيت  
واألمــن والتنميــة وحقــوق اإلنــسان، الــيت هــي ركــائز منظومــة األمــم املتحــدة وأســس  

من أهـم    ا األطراف باعتباره  يةويعرب أيضا عن تأييده لتعدد    .  والرفاه اجلماعيني  األمن
  .الدويل حلل املشاكل األمنية وفقا للقانونالوسائل 

والثنائيـــة واإلقليميـــة الوطنيـــة ويعـــرب جملـــس األمـــن عـــن تأييـــده للتـــدابري  ”     
 حـسب   ،واملتعددة األطراف اليت تتخذها احلكومات هبدف خفض النفقات العسكرية        

  .وبالتايل اإلسهام يف تعزيز السالم واألمن على الصعيدين اإلقليمي والدويلاالقتضاء، 
،  وفقــا للقــانون الــدويل ملعــايرياويؤكــد جملــس األمــن أمهيــة تــشجيع وضــع   ”     

ــدابري عــدم االنتــشار ونــزع الــسالح وحتديــد       ــز ت ــة إىل تعزي كجــزء مــن اجلهــود الرامي
التفاقــات واالتفاقيــات واملعاهــدات القائمــة الــيت  االمتثــال لاألســلحة، وكــذلك أمهيــة 

  .، وتعزيزهاتتصل هبذه املسائل وبالسالم واألمن الدوليني
ويكرر جملس األمن التأكيد على أن التعـاون مـع املنظمـات اإلقليميـة ودون               ”     

امن اإلقليمية يف املسائل املتصلة بصون الـسالم واألمـن الـدوليني متاشـيا مـع الفـصل الثـ                  
ــزه          ــايل تعزي ــي بالت ــاعي وينبغ ــن اجلم ــم املتحــدة ميكــن أن حيــسن األم ــاق األم ــن ميث م

 املنظمـات يف جمـاالت منـع        ات هذه ويف هذا الصدد، يؤكد أمهية تعزيز قدر      . باستمرار
نشوب الرتاعات، وإدارة األزمـات، وحتديـد األسـلحة، ودعـم الـدول الـيت تتعـاىف مـن                 

  .م والتنمية املستدامنيآثار الرتاعات وإرساء دعائم السال
ويذكر جملس األمن بالتزام مجيع الدول بقبول قراراته وتنفيذها وفقا للمـادة          ”     

ويؤكـد التزامـه مبواصـلة رصـد وتـشجيع التنفيـذ الفعـال               من ميثاق األمم املتحدة،      ٢٥
وصـون الـسالم واألمـن الـدوليني،        تعزيـز   جتنب نشوب الرتاعات، و   من أجل   لقراراته،  

  .قة يف األمن اجلماعيالثتعزيز و
ويدعو جملس األمن الدول األعضاء، واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة،      ”     

واألمانة العامة وصناديق األمم املتحدة وبراجمها املختـصة، حـسب االقتـضاء، إىل بـذل              
املزيد من اجلهود من أجل صون التعاون الدويل واإلقليمي وتيسريه وتطـويره وتعزيـزه              

عدم االنتشار ونزع السالح، من خالل مجلـة أمـور منـها            حتديد األسلحة و  ت  يف جماال 
  .ذات الصلةتنفيذ وتعزيز االتفاقات والصكوك مواصلة 

  “.املسألةمواصلة متابعة هذه جملس األمن ويعتزم ”     
  


