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ارة مـن املقـرر اخلـاص املعـين     حكومة ميامنار علـى اسـتقبال زيـ   
حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار ووافقت مبـدئيا علـى السـماح    

  .  )٤٤(للجنة الصليب األمحر الدولية مبقابلة احملتجزين املتبقني

لعمـل املستشـار    تأييـدهم وأعرب مجيع املتكلمني عـن    
اخلــاص. وأعــرب عــدد مــن املمــثلني عــن القلــق إزاء عمليــات   

ليت تستخدمها القيادة العسـكرية. وأعـرب   االحتجاز والعنف ا
بعض املتكلمني عن أسفهم لطرد املنسق املقـيم. ودعـا العديـد    
من املتكلمني إىل احلوار السياسـي واملصـاحلة الوطنيـة واحتـرام     
حقــوق اإلنســان وإىل االنتقــال حنــو الدميقراطيــة، وشــدد عــدد  
ــع      ــر الواق ــة األم ــودة إىل حال ــى أن الع ــتكلمني عل ــن امل ــل م  قلي
ليست خيارا. ورحب العديد من املمثلني بالبيـان الصـادر عـن    

  داو أونغ سان سوو كيي واستعدادها للحوار.

عـدة مـتكلمني أن النـهج الـذي تتبعـه سـلطات        وذكر  
ــن     ــام مل يكـ ــني العـ ــاص لألمـ ــار اخلـ ــة املستشـ ــار إزاء بعثـ ميامنـ

__________ 

  )٤٤(  S/PV.5777٥-٢ ت، الصفحا. 

. وأشـار العديـد مـن املـتكلمني     )٤٥(متماشيا مع توقعات الس
أمهية الدور الذي تقوم بـه رابطـة أمـم جنـوب شـرق      أيضا إىل 

ــيا ــار موقفيهمــا    )٤٦(آس ــثال الصــني وميامن أن  ، ومهــا. وأكــد مم
  .)٤٧(احلالة ال تشكل ديدا للسلم واألمن الدوليني

__________ 

 ٩الصــفحة  و(اململكــة املتحــدة)؛    ٦املرجــع نفســه، الصــفحة     )٤٥(  
 ١٥الصـفحة  و(بلجيكـا)؛   ١٢الصـفحة  و(الواليات املتحـدة)؛  
 (إيطاليا). ١٦(فرنسا)؛ والصفحة 

ــه، الصــــفحة    )٤٦(   ــا، والواليــــات   ٩املرجــــع نفســ (جنــــوب أفريقيــ
 ١٤و  ١٣الصــفحتان و(بلجيكــا)؛  ١٢الصــفحة ودة)؛ املتحــ

ــفحتان و(الصــــــني)؛  ــي)؛  ١٨و  ١٧الصــــ ــاد الروســــ (االحتــــ
ــفحتان و ــريو)؛  ١٩و  ١٨الصـ ــفحة و(بـ ــو)؛  ١٩الصـ (الكونغـ
الصـــفحتان و(قطـــر)؛  ٢١الصـــفحة و(غانـــا)؛  ٢٠الصـــفحة و

(ســنغافورة)؛  ٢٥و  ٢٤ ناتالصــفحو(إندونيسـيا)؛   ٢٢و  ٢١
 (اليابان). ٢٦الصفحة و

 (ميامنار). ٢٣(الصني) والصفحة  ١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٧(  

    

  موجهة إىل رئيس جملس األمن ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٤رسالة مؤرخة  - ٢٧

  من املمثل الدائم لليابان لدى األمم املتحدة 
  

  التمهيديةإلجراءات ا
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٦٩٥القرار   

 همتوز/يوليــــ  ١٥املعقــــودة يف   ٥٤٩٠يف جلســــته  

٢٠٠٦    

ــالة مؤرخـــة  ب   ــه  ٤رسـ موجهـــة إىل  ٢٠٠٦متوز/يوليـ
، طلب ممثل اليابان عقـد جلسـة   )١(رئيس جملس األمن (فرنسا)

__________ 

  )١(  S/2006/481.  

 مــا قامــت بــه مجهوريــة كوريــا  فوريــة لــس األمــن للنظــر يف 
الشعبية الدميقراطية مـن إطـالق لقـذائف تسـيارية أو مركبـات      

  طائرة غري حمددة اهلوية.

، املعقــودة اســتجابة هلــذا الطلــب  ٥٤٩٠ويف اجللســة   
، أدرج الـــس يف جـــدول أعمالـــه ٢٠٠٦متوز/يوليـــه  ١٥يف 

موجهــة  ٢٠٠٦متوز/يوليــه  ٤رســالة مؤرخــة ”البنــد املعنــون 
الـدائم لليابـان لـدى األمـم     إىل رئيس جملـس األمـن مـن املمثـل     

الــرئيس انتبــاه أعضــاء الــس إىل رســالة      ووجــه . “املتحــدة
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تتفـق مـع طلـب اليابـان عقـد       ،)٢(واردة مـن الواليـات املتحـدة   
جلســة فوريــة لــس األمــن للنظــر يف املســألة املشــار إليهــا يف   

الــرئيس انتبــاه  ووجــه. ٢٠٠٦متوز/يوليــه  ٤الرســالة املؤرخــة 
ــال  ــس إىل رســ ــعبية   الــ ــا الشــ ــة كوريــ ــل مجهوريــ ــن ممثــ ة مــ

ــة ــل )٣(الدميقراطيـ ــا، حييـ ــة   ـ ــم وزارة خارجيـ ــاطق باسـ رد النـ
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على سؤال طرحته وكالـة  

ما يتعلق بعمليات إطالق القـذائف   األنباء املركزية الكورية يف
مــؤخرا. ويف الرســالة، ذكــر النــاطق باســم وزارة    جــرتالــيت 

ية أن عمليـات إطـالق القـذائف األخـرية كانـت جـزءا       اخلارج
عسكرية روتينية نظمها اجليش الشـعيب الكـوري    تدريباتمن 

لتعزيـز قــدرة البلــد العسـكرية علــى الــدفاع عـن نفســه. وأكــد    
علــى أن ممارســة مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة حلقهــا   
املشـــروع كدولـــة ذات ســـيادة ال خيضـــع ألي قـــانون دويل     

  اقات ثنائية أو متعددة األطراف.اتف  أو

ــثال      ــس وممـ ــاء الـ ــن أعضـ ــد مـ ــات العديـ وأدىل ببيانـ
. )٤(مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة ومجهوريــة كوريــا     

 ،)٥(الرئيس بعد ذلـك انتبـاه األعضـاء إىل مشـروع قـرار      ووجه
للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار  بعــد ذلــك طــرح

 الـــس مجلــة أمــور منـــها   بــه )، الــذي قــرر   ٢٠٠٦( ١٦٩٥
  :يلي  ما

أدان عمليـات اإلطــالق املتعـددة الــيت أجرـا مجهوريــة كوريــا      
  ؛٢٠٠٦متوز/يوليه  ٥الشعبية الدميقراطية لقذائف تسيارية يف 

__________ 

  )٢(  S/2006/482. 

  )٣(  S/2006/493. 

 ،وســلوفاكيا ،والــدامنرك كــل مــن بــريو، ومل يــدل ببيانــات ممثلــ  )٤(  
 .واليونان ،والكونغو ،وقطر ،وغانا

  )٥(  S/2006/488.  

طالب بـأن تعلـق مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة مجيـع        و  
  األنشطة املتصلة بربناجمها للقذائف التسيارية؛

ــع  و   ــزم مجيـ ــلطاا     ألـ ــا لسـ ــوم وفقـ ــأن تقـ ــاء بـ ــدول األعضـ الـ
ــدويل،       ــانون ال ــع الق ــة، وبشــكل يتمشــى م ــة الوطني وتشــريعاا القانوني
ــلع      ــواد والسـ ــناف واملـ ــذائف واألصـ ــل القـ ــع نقـ ــذر، ومنـ ــة احلـ مبمارسـ
والتكنولوجيا املتعلقة ا إىل برامج مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة     

ار الشــامل؛ وألــزم مجيــع الــدول  ذات الصــلة بالقــذائف أو أســلحة الــدم 
األعضــاء مبنــع شــرائها مــن مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، ونقــل 
أي موارد مالية ذات صـلة بـربامج مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة       

  املتعلقة بالقذائف أو أسلحة الدمار الشامل؛

حث بقوة مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة علـى العـودة      و  
  رية إىل احملادثات السداسية األطراف دون شرط مسبق؛الفو

ــات السداســية األطــراف، ودعــا إىل اســتئنافها يف    و   ــد احملادث أي
وقت مبكر، وحث مجيع املشاركني علـى تكثيـف جهـودهم الراميـة إىل     

 ـدف  ٢٠٠٥أيلول/سـبتمرب   ١٩التنفيذ الكامل للبيان املشترك املـؤرخ  
مــن األســلحة النوويــة بشــكل ميكــن  حتقيــق خلــو شــبه اجلزيــرة الكوريــة  

التحقــق منــه، وبطريقــة ســلمية، وصــون الســالم واالســتقرار يف شــبه        
  اجلزيرة الكورية ويف مشال شرق آسيا.

وذكـــر عـــدة مـــتكلمني أن إطـــالق مجهوريـــة كوريـــا   
الشعبية الدميقراطية للقـذائف هـو أمـر يـثري قلقـا بشـأن السـالم        

ــدوليني  ــن ال ــتكلمني  )٦(واألم ــض امل ــة  . وحــذر بع ــن أن احلال  م
مجهوريـة كوريـا الشـعبية     بـالنظر إىل أن وخيمة بشكل خـاص  

ــة     ــلحة النوويـ ــدرات األسـ ــوير قـ ــى تطـ ــل علـ ــة تعمـ الدميقراطيـ
__________ 

  )٦(  S/PV.5490 ــفحات ــان)؛  ٤-٢، الصـ ــفحات و(اليابـ  ٦-٤الصـ
ــدة)؛   ــات املتحـ ــفحة و(الواليـ ــني)؛  ٦الصـ ــفو(الصـ  ٧حة الصـ

(االحتـــاد الروســـي)؛  ٨و  ٧الصـــفحتان و(اململكـــة املتحـــدة)؛ 
 (فرنسا). ٩و  ٨الصفحتان و(األرجنتني)؛  ٨الصفحة و
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ــديها ــعبية   )٧(لـ ــا الشـ ــة كوريـ ــتكلمني مجهوريـ ــدة مـ ــا عـ . ودعـ
  .)٨(الدميقراطية إىل العودة إىل احملادثات السداسية

ذي )، الـ ٢٠٠٦( ١٦٩٥ورحب ممثل اليابان بالقرار   
قوية ال لبس فيها إىل مجهورية كوريـا   وصفه بأنه بعث برسالة

الشــعبية الدميقراطيــة. وأوضــح أن إطــالق القــذائف هــو ديــد 
مباشــر ألمــن اليابــان، ولكــن طــابع التهديــد أخطــر مــن ذلــك   
بكـــثري، خاصـــة بـــالنظر إىل ادعـــاء مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية 

ا متصـدرا نشـر   الدميقراطية أا صنعت أسلحة نووية وأـا بلـد  
القذائف التسيارية والتكنولوجيا ذات الصلة. وحث مجهوريـة  
كوريا الدميقراطية الشعبية أيضا على التخلي عـن كـل أعماهلـا    
املتعلقة باألنشطة النووية وشجع الدول األخـرى علـى ممارسـة    
ــذائف      ــلة بالقـــ ــناف ذات الصـــ ــل األصـــ ــع نقـــ ــذر ومنـــ احلـــ

  .  )٩(ة ومنهامجهورية كوريا الشعبية الدميقراطي  إىل

وذكــر ممثــل الواليــات املتحــدة أن مجهوريــة كوريــا        
الشعبية الدميقراطية قد انتهكت التزامات دوليـة عديـدة بـذلك    
ــن      ــلم واألمـ ــدد السـ ــرا يتهـ ــرا مباشـ ــكل خطـ ــا يشـ ــنيع مبـ الصـ
الــدوليني. ورحــب بــأن الــس اختــذ إجــراء واضــحا وحازمــا   

ــة باإلمجــاع، وقــارن ذلــك باســتجابة الــس الضــعيفة و   الواهن
) ٢٠٠٦( ١٦٩٥. وأوضــــــح أن القــــــرار   ١٩٩٨عــــــام   يف
قاطعــة ال لــبس فيهــا إىل بيونغيــانغ  برســالةباإلمجــاع  بعــث قــد

برناجمها للقذائف التسـيارية، وإيقـاف    مفادها بأن عليها تعليق
شـــراء املـــواد ذات الصـــلة بأســـلحة الـــدمار الشـــامل، وتنفيـــذ  

__________ 

 ٦-٤الصــفحات و(اليابــان)؛  ٤-٢املرجــع نفســه، الصــفحات   )٧(  
 (فرنسا). ٩و  ٨الصفحتان و(الواليات املتحدة)؛ 

ــفحات    )٨(   ــه، الصــ ــع نفســ ــان)؛  ٤-٢املرجــ ــفحة و(اليابــ  ٦الصــ
الصـفحتان  و(االحتـاد الروسـي)؛    ٨و  ٧الصـفحتان  و(الصني)؛ 

 (مجهورية كوريا). ١١الصفحة و(فرنسا)؛  ٩و  ٨

 .٤-٢ تاملرجع نفسه، الصفحا  )٩(  

بتفكيــك  ٢٠٠٥االلتــزام الــذي تعهــدت بــه يف أيلول/ســبتمرب 
أســـلحتها النوويـــة وبرناجمهـــا النـــووي القـــائم تفكيكـــا ميكـــن  

ــى     ــرى علــ ــدول األخــ ــث الــ ــه. وحــ ــق منــ ــل  أن التحقــ تفعــ
ــا ــذائف يف    مـ ــامج القـ ــوارد إىل برنـ ــل املـ ــع نقـ ــتطاعتها ملنـ باسـ

مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة. وأســـدى النصـــح إىل 
أالعيــب ”مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة بــالكف عــن  

اليت تقوم ا اليت جعلت البلد أقـل أمنـا، ولـيس     “شفري اهلاوية
بالتأكيـــد علــى أن مجهوريـــة كوريـــا   بيانــه العكــس. واختـــتم  

ــرار    ــل للقـ ــة إذا مل متتثـ ــعبية الدميقراطيـ ــتعودالشـ ــات  سـ الواليـ
املتحدة والدول األعضاء األخـرى إىل جملـس األمـن مـن أجـل      

  .)١٠(اختاذ تدابري أخرى

أن قيـام مجهوريـة    وذكـر القرار ورحب ممثل الصـني بـ    
دون ”كوريا الشعبية الدميقراطيـة بـإطالق عـدد مـن القـذائف      

قد أثار قلق اتمع الدويل على نطـاق واسـع.    “إخطار مسبق
وقال إن الصني ظلت دائما ملتزمـة بصـون السـلم واالسـتقرار     

أحلــت بشــأن ن الصــني إالــدوليني يف شــبه اجلزيــرة الكوريــة، و
سائل ذات الصلة من خالل احلوار السـلمي،  تسوية امل ضرورة

ــارض  ــا تع ــرة      وإ ــبه اجلزي ــوتر يف ش ــؤدي إىل الت ــال ت أي أعم
الكورية. وقال إن الصـني لـديها هـدفان أساسـيان، مهـا صـون       
ــى      ــاء عل ــة، واإلبق ــرة الكوري الســلم واالســتقرار يف شــبه اجلزي
جملــس األمــن موحــدا. ويف هــذا الصــدد، أوضــح أن الصــني       

سي قدمتا عناصر لصياغة مشـروع بيـان رئاسـي،    واالحتاد الرو
ومشروع قرار، وقد بـذلتا جهـودا بنـاءة ودؤوبـة للتوصـل إىل      
توافق يف اآلراء بشأن هـذه املسـألة بـني أعضـاء جملـس األمـن.       
وقـــال إن بلـــده يعـــارض فـــرض اللجـــوء إىل التصـــويت علـــى  
مشــروع قــرار ال يــؤدي إىل الوحــدة، وقــد يزيــد احلالــة ســوءا  

خـذ مجيـع   وأعرب عن أمله أن يساعد القرار الذي اتوتعقيدا. 
__________ 

 .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠(  
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األطــراف املعنيــة علــى التصــرف برصــانة، ومواصــلة املســاعي   
الدبلوماسية إلزالة األسلحة النووية من شبه اجلزيـرة الكوريـة،   

  .  )١١(وتطبيع العالقات بني البلدان املعنية

وأعــرب ممثــل االحتــاد الروســي عــن بــالغ قلقــه إزاء         
ــات إطــالق ا  ــا     عملي ــة كوري ــا مجهوري  ــت ــيت قام ــذائف ال لق

الشعبية الدميقراطية. وقال إن رد جملس األمن جيـب أن يكـون   
حازمـــا، لكـــن، يف الوقـــت ذاتـــه، مضـــبوطا بشـــكل دقيـــق       

ــا. وحــذر  أن اهلــدف األساســي جيــب أال يكــون    مــن ومتوازن
ــا الشــعبية     تــأجيج املشــاعر، أو التهديــد بعــزل مجهوريــة كوري

مـن  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة  الدميقراطية. وقال إن 
االختيــاري لتجــارب إطــالق القــذائف  الــالزم أن تعيــد وقفهــا

املفاوضـات بشـأن برناجمهـا لألسـلحة      وأن تستأنفالتسيارية، 
ــة. وأشــار أيضــا إىل أن نــص القــرار     اًوســط الًحــ كــانالنووي

الصــني، مــع اليابــان والواليــات  إىل جانــبتوصــل إليــه بلــده، 
أن القـــرار يبعـــث  يعتقـــدن، ولكنـــه يومقـــدمني آخـــراملتحـــدة 

إشارة مناسبة إىل مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة بشـأن     ب
ــنفس، واالمتثــال اللتزاماــا املتعلقــة     ضــرورة ممارســة ضــبط ال

  .)١٢(بالقذائف

أن  يف وأعرب ممثل مجهورية ترتانيـا املتحـدة عـن أملـه      
احلـوار والتعـاون    الرسالة اليت يوجههـا هـذا القـرار روح   تبعث 

من أجل يئة منـاخ السـالم واألمـن يف شـبه اجلزيـرة الكوريـة       
  .)١٣(ويف مشال شرق آسيا

وأوضح ممثل فرنسا أن قيام مجهوريـة كوريـا الشـعبية      
الدميقراطية بإطالق قـذائف تسـيارية قـادرة علـى محـل أسـلحة       

__________ 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  

ّهــا ئض أمــن جنــوب شــرق آســيا ومــا وراالــدمار الشــامل يعــر
ــدة. و خلطــر شــديد أل هــذه األســباب أن   مــن بــنيســباب عدي

أـــا طـــورت  أعلنـــتمجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة 
ــة حظــر اســتحداث      ــة، وهــي مل تنضــم إىل اتفاقي أســلحة نووي
وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائيـة وتـدمري تلـك    

علـى محـل    القـادرة األسلحة، وأا حتاول زيادة مدى قـذائفها  
ــذه األســلحة،   وأــا اليــوم املســؤول الرئيســي عــن انتشــار      ه

األسلحة التسيارية يف العامل، ال سيما يف مناطق التـوتر. وهـذه   
العوامل جمتمعة جتعـل جتـارب إطـالق القـذائف التسـيارية الـيت       
أجرــا مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة مــؤخرا حــدثا       

ّتمــع الــدويل برمتــه للخطــر. وأوضــح أن معــىن يعــرض أمــن ا 
) هو أن واجب جملس األمـن أن يـدين   ٢٠٠٦( ١٦٩٥القرار 

تلك التجارب وأن يضمن تعبئة اتمـع الـدويل ملنـع مجهوريـة     
كوريا الشعبية الدميقراطية من تطوير براجمهـا إلنتـاج القـذائف    
ــذا       ــل أيضــا باختــاذ ه ــدمار الشــامل. ورحــب املمث وأســلحة ال

جهـود جملـس    القرار باإلمجاع باعتباره يشكل تطـورا هامـا يف  
  .)١٤(األمن ملكافحة عدم االنتشار

ممثــل مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة إنــه   وقــال  
 “أمر ليس له ما يربره، وسلوك أقرب إىل سـلوك العصـابات  ”

أن يناقش جملس األمن تدريبات إطـالق القـذائف الـيت أجرـا     
سـواء مـن ناحيـة    وذلـك  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة،  

القــانون الــدويل. وأدان  مــن زاويــةص جملــس األمــن أو اختصــا
لغـرض  ”حماوالت بعض البلدان إساءة استخدام جملـس األمـن   

سياسي حقـري هـو عـزل مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة        
، قــال إن مجهوريــة كوريــا الشــعبية إجيــازاً. و“والضــغط عليهــا

) رفضــا كــامال.   ٢٠٠٦( ١٦٩٥الدميقراطيــة تــرفض القــرار   
ح أن جتارب إطـالق القـذائف الناجحـة األخـرية كانـت      وأوض

__________ 

 .٧نفسه، الصفحة  املرجع  )١٤(  
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عســكرية روتينيــة وممارســة حلــق بلــده      تــدريبات جــزءاً مــن  
تعزيز قدرته علـى الـدفاع عـن     يف املشروع كدولة ذات سيادة

ــنفس  ــات     -ال ــانون دويل أو اتفاق ــو حــق ال خيضــع ألي ق وه
ثنائيـــة أو متعـــددة األطـــراف. وأوضـــح أنـــه بالنســـبة للوقـــف  

كـان  فإنـه  لتجارب إطالق القـذائف بعيـدة املـدى،     االختياري
سـارياً حــني كــان احلــوار قائمــاً بــني مجهوريــة كوريــا الشــعبية  
الدميقراطيــة والواليــات املتحــدة فحســب، إال أنــه نظــرا ألن      
إدارة بـــوش قـــد أوقفـــت احلـــوار الثنـــائي كليـــاً، فـــإن الوقـــف  
االختياري لتجـارب إطـالق القـذائف مل يعـد قائمـاً. وأوضـح       

ن األمر نفسه ينطبق على الوقف االختياري لتجارب إطـالق  أ
ــا       ــة كوري ــه مجهوري ــذي اتفقــت علي ــدى ال ــدة امل ــذائف بعي الق

ــان:   ــة واليابـ ــعبية الدميقراطيـ ــاً ألن  فالشـ ــد قائمـ ــاق مل يعـ االتفـ
جعلــت ”مبوجــب االتفــاق، بــل  “مل حتتــرم التزاماــا”اليابــان 

التفــاق ، مل يعــد اكــذلك. “مســألة االختطــاف مســألة دوليــة 
 ٢٠٠٥الصادر عن احملادثات السداسية يف أيلول/سـبتمرب عـام   

إزالــة األســلحة النوويــة مــن شــبه اجلزيــرة الكوريــة قائمــا علــى 
ألن الواليات املتحدة قامت بفرض جـزاءات ماليـة علـى بلـده     

عسكرية على نطاق واسع. وأوضـح   وهددته بإجراء تدريبات
لشـعبية الدميقراطيـة هـو    أن الدافع ملا تقوم به مجهورية كوريـا ا 

ردع الواليات املتحدة وضمان تـوازن القـوى، وصـون السـلم     
ــيما يف ضـــوء أن       ــرقي آســـيا، ال سـ ــتقرار يف مشـــال شـ واالسـ
الواليــات املتحــدة قــد وضــعت بلــده علــى قائمــة حمــور الشــر،  

سـيكون مـن   ”وجعلته هدفا هلجوم نووي استباقي. وأكد أنـه  
مســبقا بـــإطالق   “احلماقــة متامــا إخطــار واشـــنطن وطوكيــو    

القــذائف، بــالنظر إىل أن الواليــات املتحــدة، الــيت مــن الناحيــة  
ــدد طــوال شــهر         ــت ــده كان ــع بل ــة حــرب م ــة، يف حال الفني

قـائال إن   بيانـه بالتصدي للقذائف بالتواطؤ مع اليابان. واختتم 
ــة متمســكة بعزمهــا علــى     ــا الشــعبية الدميقراطي مجهوريــة كوري

طقة خالية مـن األسـلحة النوويـة    جعل شبة اجلزيرة الكورية من
عـــن طريـــق التفـــاوض الســـلمي، وسيمضـــى اجلـــيش الشـــعيب  

الكـوري قـدما يف عمليـات إطــالق القـذائف يف إطـار جهــوده      
ــنفس        ــن ال ــدفاع ع ــراض ال ــردع ألغ ــوة ال ــز ق ــة إىل تعزي الرامي

  .  )١٥(املستقبل  يف

ــرار       ــفه لقـ ــن أسـ ــا عـ ــة كوريـ ــل مجهوريـ ــرب ممثـ وأعـ
ميقراطيــة إطــالق القــذائف. وقــال مجهوريـة كوريــا الشــعبية الد 

إن هــذا التصــرف يــؤثر ســلبا علــى العالقــات بــني الكــوريتني،  
وحــث كوريــا الشــمالية علــى العــودة إىل احملادثــات السداســية  

  .)١٦(واالمتثال جلهود عدم االنتشار الدولية
  

ــان ال   ــذي أصــدره بي ــرئيس يف  ال  ٥٥٤٦لســة اجلال

  ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٦املعقودة يف 

ــة    ــرين  ٦، املعقـــــــــودة يف ٥٥٤٦يف اجللســـــــ تشـــــــ
ــان باســـم  ٢٠٠٦األول/أكتـــوبر  ــان) ببيـ ــرئيس (اليابـ ، أدىل الـ

  :أنه  يف البيان الس ويف مجلة ما أورده .)١٧(الس

أعـــرب عـــن بـــالغ قلقـــه إزاء بيـــان وزارة الشـــؤون اخلارجيـــة    
 تشــــرين األول/ ٣يــــة، املــــؤرخ جلمهوريــــة كوريــــا الشــــعبية الدميقراط

، الــــذي أعلنــــت فيــــه أن مجهوريــــة كوريــــا الشــــعبية  ٢٠٠٦ أكتــــوبر
  الدميقراطية ستجري جتربة نووية يف املستقبل.

أكد أن تلك التجربة ستترتب عليها إدانة شـاملة مـن اتمـع    و  
الدويل؛ وحث مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة علـى أال تقـدم علـى     

أن يفاقم مـن حـدة    تلك التجربة وأن متتنع عن اختاذ أي إجراء من شأنه
التــوتر، وأن تعمــل علــى تســوية الشــواغل املتعلقــة بعــدم االنتشــار، وأن   
ــية     ــود السياســ ــق اجلهــ ــن طريــ ــامل عــ ــلمي شــ ــل ســ ــاد حــ ــر إجيــ تيســ
والدبلوماســية؛ وأكــد مــن جديــد ضــرورة أن متتثــل مجهوريــة كوريــا        

ــا  ــة امتثــــاال كــ ــعبية الدميقراطيــ ــرار جملــــس األمــــن  الشــ ــام قــ مال ألحكــ
  )؛٢٠٠٦(  ١٦٩٥

__________ 

 .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥(  

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(  
  )١٧(  S/PRST/2006/41. 
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حـــث مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة علـــى العـــودة  و  
الفوريــة إىل احملادثــات السداســية األطــراف دون شــرط مســبق، والعمــل  

 أيلـــــول/ ١٩يف  علـــــى التنفيـــــذ الســـــريع للبيـــــان املشـــــترك الصـــــادر 
، وال سيما التخلي عن مجيع األسـلحة النوويـة والـربامج    ٢٠٠٥ سبتمرب

  النووية القائمة.

التجربــة النوويــة، إن أجرــا مجهوريــة كوريــا شــدد علــى أن و  
الشـــعبية الدميقراطيـــة، ســـوف تشـــكل ديـــدا صـــرحيا للســـالم واألمـــن 
الـدوليني، وأن جملــس األمــن، يف حالــة مـا إذا جتاهلــت مجهوريــة كوريــا   
الشعبية الدميقراطية نداءات اتمع الـدويل، سـوف يتصـرف مبـا تقتضـيه      

  دة.مسؤوليته مبوجب ميثاق األمم املتح
    

   ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢رسالة مؤرخة  - ٢٨

  موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن
  

  اإلجراءات التمهيدية
  

ــان ال   ــه بي  ٥٥٧٦لســة اجلالــرئيس يف  الــذي أدىل ب

  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب   ١املعقودة يف 

ــة    ــودة يف  ،٥٥٧٦يف اجللســـــــ ــانون  ١املعقـــــــ كـــــــ
لمشـاركة فيهـا،   لاليت دعي ممثل نيبال  ،٢٠٠٦األول/ديسمرب 

البنــد  ،دون اعتــراضبــ ،أدرج جملـس األمــن يف جــدول أعمالـه  
 ٢٠٠٦تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٢رســـالة مؤرخـــة ”املعنـــون 

  .)١(“موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن

ما يتعلـق بعمليـة    يف الرسالة، يفوقد أفاد األمني العام   
املسـاعدة مـن األمـم املتحـدة يف تلـك       السالم يف نيبال وطلـب 

العمليــة، بــأن حمادثــات الســالم بــني حتــالف األحــزاب الســبعة   
ــايل      ــيوعي النيبـ ــزب الشـ ــال واحلـ ــة نيبـ ــكل حكومـ ــذي يشـ الـ

تشــرين  ٨(املــاوي) أســفرت عــن جنــاح إبــرام اتفــاق مهــم يف   
، مــدعم باتفــاق ســالم شــامل، وقــع يف ٢٠٠٦نــوفمرب  الثــاين/

ــاين/نوفمرب ٢١ . ويف ذلــك االتفــاق، اتفــق  ٢٠٠٦ تشــرين الث
الطرفـــان علـــى الترتيبـــات األساســـية لتجميـــع مقـــاتلي جـــيش 
التحريــر الشــعيب املــاوي وختــزين أســلحة وذخــائر اجلــانبني.       

__________ 

  )١(  S/2006/920. 

ــل      ــزام الطــرفني بتحوي ــى الت ــنص اتفــاق الســالم الشــامل عل وي
  وقف إطالق النار الراهن إىل سالم دائم.

ؤرخـــة املالة رســ وذكــر األمـــني العــام باإلشـــارة إىل ال    
، والرسـالة  )٢(من رئـيس وزراء نيبـال   ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٩

الــــواردة يف نفــــس التــــاريخ مــــن رئــــيس احلــــزب الشــــيوعي 
 تشـــــرين الثـــــاين/  ١٦، والرســـــالة املؤرخـــــة يف  )٣(النيبـــــايل

ــوفمرب ــر اخلارجيــة      ٢٠٠٦ ن ــوزراء ووزي ــيس ال ــب رئ ــن نائ م
ترتيبـات  أنه قـد طُلـب إىل األمـم املتحـدة مراقبـة ال      ،)٤(نيبال يف

ــراد املســلحني مــن خــالل      ــإدارة األســلحة واألف ذات الصــلة ب
توفري مراقبني مؤهلني مدعومني بقـدرة تقنيـة مالئمـة. ونطـاق     
وطــابع هــذه املســاعدة مهــا يف مرحلــة االستشــارة بــني املمثــل   

ــة،     ــام واألطــراف املعني ــاخ   ــدفاخلــاص لألمــني الع ــة من يئ
تشـــكيل مجعيـــة يفضـــي إىل إجـــراء انتخابـــات حـــرة ونزيهـــة ل

تأسيســية. وقــال األمــني العــام إنــه قبــل إجــراء تقيــيم مــن هــذا   
القبيل، البد أن يكـون مبقـدور األمـم املتحـدة مسـاعدة عمليـة       
السالم خالل املرحلة االنتقالية احلالية من خالل النشر املسـبق  

__________ 

  )٢(  S/2006/920.املرفق األول ، 

 املرجع نفسه، املرفق الثاين.  )٣(  

 املرجع نفسه، املرفق الثالث.  )٤(  




