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ــة     ــة الوكال ــز، ورحــب بالتفــاهم املــربم بــني أمان ــة أو متيي انتقائي
الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة ومجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية يف      

املتعلقـة بتنفيـذ نظـام    خطة العمل  بشأن ٢٠٠٧آب/أغسطس 
أطـراف النقـاش علـى ضـبط     ، وشـجع مجيـع   الوكالـة  ضمانات

ــ ــة      نفسال ــة الدولي ــى اســتقالل الوكال ــأثري عل ــة الت وعــدم حماول
  .)١٠٣(للطاقة الذرية

  
عــــــدم االنتشــــــار/مجهورية كوريــــــا الشــــــعبية      - جيم

  الدميقراطية  
  

  اإلجراءات التمهيدية  
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٧١٨القــــرار   

تشـرين   ١٤املعقـودة يف   ٥٥٥١األمن يف جلسته 

  ٢٠٠٦األول/أكتوبر 
  

تشــــــــرين  ١٤، املعقــــــــودة يف ٥٥٥١يف اجللســــــــة   
ــوبر  ــو األرجنـــتني   )١٠٤(٢٠٠٦األول/أكتـ ، أدىل ببيانـــات ممثلـ

والصــني وفرنســا واليابــان واالحتــاد الروســي واململكــة املتحــدة 
والواليات املتحدة وممثال مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة    
ومجهوريــة كوريــا. ووجــه الــرئيس (اليابــان) انتبــاه الــس إىل 

ــة     رســالة حت ــاطق باســم وزارة خارجي ــا صــادرا عــن الن ــل بيان ي
. ويف تلـك الرسـالة،   )١٠٥(مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة   

ذكــر النــاطق باســم الــوزارة أن التجربــة النوويــة الــيت أُجريــت   
تشرين األول/أكتوبر كانـت مبثابـة إجـراء     ٩حتت األرض يوم 
__________ 

 .٣ الصفحةاملرجع نفسه،   )١٠٣(

ملزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف هــذه اجللســة،   )١٠٤(
انظر الفصل احلادي عشر، اجلزء األول، الفرع باء، فيمـا يتعلـق   

الثالـث،   مـن امليثـاق؛ والفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء       ٣٩باملادة 
ــادة    ــق بامل ــاء، فيمــا يتعل ؛ والفصــل احلــادي عشــر،  ٤١الفــرع ب

 .٥١اجلزء التاسع، الفرع باء، فيما يتعلق باملادة 

)١٠٥(  S/2006/801. 

اطيــة يهــدف إىل تعزيــز قــدرة مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقر 
علـى الــدفاع عــن الــنفس وأن الســبب الوحيــد يف إجــراء تلــك  

ــة هــو   ــات والضــغوط الــيت     ”التجرب ــد النــووي والعقوب التهدي
. واشـتكى مـن أنـه مـا إن أعلنـت      “متارسها الواليـات املتحـدة  

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، اليت كانت قـد انسـحبت   
جتربـة نوويـة    من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، إجـراءَ 

استغلت الواليـات املتحـدة جملـس األمـن إلصـدار قـرار       ”حىت 
بالضــغط علــى بيونغيــانغ، ممــا يشــكل دلــيال علــى التحركــات   

. “املـــثرية للقلـــق اهلادفـــة إىل فـــرض عقوبـــات مجاعيـــة عليهـــا 
الــرغم مــن أن مجهوريـــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيـــة      وعلــى 

ه ال يــزال ثابتــا يف أجـرت التجربــة النوويــة، فقــد أعلــن أن بلــد 
مـن األسـلحة النوويـة عـن      ةعزمه على جعل شبه اجلزيرة خالي

ــات      ــه إذا زادت الواليـ ــري أنـ ــات. غـ ــوار واملفاوضـ ــق احلـ طريـ
ــة،     ــا الشــعبية الدميقراطي املتحــدة الضــغط علــى مجهوريــة كوري

هذه األخرية سوف تستمر يف اختاذ تـدابري ماديـة مضـادة،     فإن
ه الـرئيس االنتبـاه أيضـا إىل    وستعترب ذلك إعالن حـرب. ووجـ  

 ٢٠٠٦تشـرين األول/أكتـوبر    ١٣مؤرخـة   )١٠٦(ثالث رسائل
ــواد     ــناف واملـ ــوائم باألصـ ــل قـ ــا حتيـ ــل فرنسـ ــن ممثـ ــة مـ موجهـ
واملعــدات والســلع والتكنولوجيــات املتصــلة بالقــذائف النوويــة 

  والتسيارية وغريها من أسلحة الدمار الشامل.

؛ )١٠٧(ع قــرارووجــه الــرئيس انتبــاه الــس إىل مشــرو   
طُـــرح للتصـــويت واعتمـــد باإلمجـــاع ودون مناقشـــة بوصـــفه  

)، الـــذي قـــام فيـــه الـــس، متصـــرفاً  ٢٠٠٦( ١٧١٨القـــرار 
مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق ومتخــذاً تــدابري مبوجــب    

  منه، مبا يلي:   ٤١املادة 
__________ 

)١٠٦(  S/2006/814  وS/2006/815  وS/2006/816. 

)١٠٧(  S/2006/805. 



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

1195/1582 11-02856 
 

ــأال جتــري أي        ــة ب ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري ــب مجهوري طال
  تطلق قذيفة تسيارية؛  اختبار نووي آخر أو 

وطالب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بـأن تتراجـع فـورا      
  عن إعالن انسحاا من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية؛  

ــة كـــل      ــعبية الدميقراطيـ ــا الشـ وقـــرر أن تعلّـــق مجهوريـــة كوريـ
  أنشطتها املتصلة بربنامج قذائفها التسيارية؛  

ا الشـعبية الدميقراطيـة أن تتخلـى    وقرر أن على مجهوريـة كوريـ    
عن مجيع األسـلحة النوويـة ومـا يوجـد لـديها مـن بـرامج نوويـة بشـكل          

  كامل وقابل للتحقق وال رجعة فيه؛  

وقــرر أيضــا أن علــى مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة أن    
تتخلـى عــن سـائر مــا يوجـد لــديها مـن أســلحة الـدمار الشــامل وبــرامج      

  كل كامل وقابل للتحقق وال رجعة فيه؛  القذائف التسيارية بش

وقـــرر فـــرض تـــدابري تتصـــل بتصـــدير ســـلع ومـــواد معينـــة إىل   
    مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أو استريادها منها.

ورحب معظـم أعضـاء الـس بـالقرار وشـددوا علـى         
ضرورة الرد احلازم والسريع على األعمال املستهترة اليت تقـوم  

يا الشعبية الدميقراطية. وشددوا على ضرورة ا مجهورية كور
أن تقوم مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية جبملـة أمـور منـها    
ــرار        ــا الق ــا فيه ــن، مب ــس األم ــرارات جمل ــع ق ــذ أحكــام مجي تنفي

) الـذي طالـب الــس مبوجبـه تعليـق برنــامج     ٢٠٠٦( ١٦٩٥
القذائف التسـيارية وتفكيـك برنـامج تطـوير األسـلحة النوويـة       

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة بطريقـة ميكـن التحقـق      يف
وأكـد معظـم    منها والعودة إىل احملادثات السداسـية األطـراف.  

ــذت      ــة إذا نفّ ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري ــثلني أن مجهوري املم
ــتعلّق     ــة سـ ــدابري اجلزائيـ ــإن التـ ــلة، فـ ــرار ذات الصـ ــام القـ أحكـ

 )١٠٨(روســي واليابــان ممــثال االحتــاد ال  ىترفــع عنــها. وأبــد   أو
األســف ألن مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة جتاهلــت      

__________ 

)١٠٨(  S/PV.5551 ــفحة ــفحة    ٦، الصــ ــي)؛ والصــ ــاد الروســ  ٨(االحتــ
 (اليابان).

الرسالة الواردة يف البيان الصادر عن رئيس جملس األمن الـذي  
. وعلّــق عــدد )١٠٩(٢٠٠٦تشــرين األول/أكتــوبر  ٦اعتمــد يف 

من األعضاء أيضا على شواغل إنسانية، ذاكرين أن اجلـزاءات  
كوريا الشعبية الدميقراطيـة  ليست موجهة حنو شعب مجهورية 

  .)١١٠(املعذّب

ــة      ــة إن التجرب ــات املتحــدة األمريكي ــل الوالي وقــال ممث
النوويــة املعلنــة جلمهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة تشــكل   
ديــدا للســالم واألمــن الــدوليني مــن أخطــر التهديــدات الــيت    
واجهها جملـس األمـن علـى اإلطـالق. وأكـد علـى أن الرسـالة        

الواضــحة الــيت وجهــت جلمهوريــة كوريــا الشــعبية       القويــة و
، “لكل مـن يفكّـر يف االنتشـار   ”الدميقراطية هي أيضا موجهة 

وأعرب عن خيبة أمله لنقض حكومة مجهورية كوريا الشعبية 
الدميقراطيــة كلمتــها مـــرة أخــرى. وشـــدد علــى وجـــوب أن     
يكون الس جاهزا للتصـرف إذا مـا قـررت مجهوريـة كوريـا      

ــعبية  ــرارات،  الشـ ــرة أخـــرى، أن تتجاهـــل القـ ــة، مـ الدميقراطيـ
وذكر أن الواليات املتحدة واألعضاء اآلخرين ميكنهم تشـديد  
التدابري ضد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف أي مرحلة 
ويف أي وقــــت، والعــــودة إىل الــــس الختــــاذ املزيــــد مــــن      

يف  اإلجراءات. وأى كلمته بطمأنة حلفـاء الواليـات املتحـدة   
املنطقة بأن حكومته ستظل ملتزمة بأمنـهم، وأـا ستسـعى إىل    
زيــادة تعاوــا الــدفاعي مــع حلفائهــا، مبــا يف ذلــك التعــاون يف  

  .)١١١(ميدان الدفاع ضد القذائف التسيارية
__________ 

)١٠٩(  S/PRST/2006/41  ــرع ــر الفــــ ــة   ٢٧. انظــــ ــالة املؤرخــــ (الرســــ
ــه  ٤ ــن    ٢٠٠٦متوز/يوليـ ــن مـ ــيس جملـــس األمـ ــة إىل رئـ املوجهـ

 املمثل الدائم لليابان لدى األمم املتحدة).

)١١٠(  S/PV.5551 ٦(الواليـــات املتحـــدة)؛ والصـــفحة    ٤، الصـــفحة 
 حتاد الروسي).(اململكة املتحدة، اال

 .٤ و ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١١١(
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ــس        ــاتق ال ــى ع ــل اململكــة املتحــدة أن عل وذكــر ممث
واجــب إدانــة هــذا الســلوك االســتفزازي الــذي يشــكل ديــدا 

  .)١١٢(األمن الدولينيللسلم و

ــدان        ــدرة يف مي ــن الق ــزيج م ــان أن امل ــل الياب وأكــد ممث
القــذائف التســيارية والقــدرة النوويــة جلهوريــة كوريــا الشــعبية 
ــلوك    ــالرباهني بالسـ الدميقراطيـــة، الـــيت لـــديها ســـجل مثبـــت بـ
ــدا خطــريا للســلم       ــل دي ــا ميثّ الطــائش كمصــدر لالنتشــار إمن

ــن األســف ألن الت   ــن. وأعــرب ع ــهك   واألم ــة تنت ــة النووي جرب
ــعبية       ــا الشـ ــة كوريـ ــان ومجهوريـ ــني اليابـ ــانغ بـ ــالن بيونغيـ إعـ

ــادر يف    ــترك الصـــ ــان املشـــ ــة، والبيـــ ــول/ ١٩الدميقراطيـــ  أيلـــ

، واتفاقات أخـرى. وذكـر أن حكومـة اليابـان     ٢٠٠٥ سبتمرب
أعلنت عن اختاذها تـدابري صـارمة تعـبريا عـن االحتجـاج علـى       

ــان     ــك حرم ــا يف ذل ــة، مب ــة النووي ــة   التجرب ــع الســفن التابع مجي
جلمهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة مـــن دخـــول املـــوانئ  
اليابانيـــة، وحـــث األعضـــاء اآلخـــرين علـــى اإلســـراع بتنفيـــذ  

  .)١١٣(أحكام القرار

ــة      وأعـــرب ممثـــل الصـــني عـــن معارضـــة بلـــده احلازمـ
ــرد احلــازم واملالئــم       ــده للمجلــس يف ال ــة النوويــة وتأيي للتجرب

ى عــدم موافقــة بلــده علــى ممارســة  الــذي اختــذه. غــري أنــه أبــد 
ــعبية     ــا الشـ ــة كوريـ ــن مجهوريـ ــة مـ ــوالت القادمـ ــيش احلمـ تفتـ
ــن    ــات عـ ــدى بـــذلك حتفظـ ــا، وأبـ ــة إليهـ ــة واملتجهـ الدميقراطيـ
األحكام ذات الصلة من القرار. وحث بقـوة الـدول األعضـاء    
ــوات     ــع أي خطـ ــؤول ملنـ ــيف ومسـ ــاذ موقـــف حصـ ــى اختـ علـ

أن حكومـة الصـني    استفزازية قد تزيد من حدة التـوتر. وأكـد  
ال تــزال ملتزمــة حبــل ســلمي للمســألة النوويــة يف شــبه اجلزيــرة 
ــل      ــات السداســية متث ــأن احملادث ــه ب ــة، وأعــرب عــن إميان الكوري

__________ 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١١٢(

 .٩ و ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٣(

مقياســا واقعيــا. وأبــدى معارضــة بلــده الشــديدة الســتخدام       
القوة، وأعرب عن االرتياح ألن األطـراف املعنيـة بينـت أمهيـة     

  .)١١٤(اجلهود الدبلوماسية

دعا ممثل االحتاد الروسي إىل رد قوي لكن مـدروس  و  
بعناية ملنع تصعيد التوتر. وأكد أن أي تدابري للجزاءات ينبغـي  

تبقــى إىل مـــا ال ايـــة، وأن األهـــداف مـــن قبيـــل محـــل   ال أن
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة علـى االنضـمام جمـددا إىل     

ــن حت    ــة ال ميكـ ــلحة النوويـ ــار األسـ ــدم انتشـ ــدة عـ ــا معاهـ قيقهـ
  .)١١٥(بالوسائل السياسية والدبلوماسية  إال

وأعرب ممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة عـن     
ــل      ــرف مثـ ــس تصـ ــدا أن الـ ــرار، مؤكـ ــه للقـ ــاع ”رفضـ قُطّـ

ــريا يف حـــني جتاهـــل التهديـــد    “الطـــرق ــاده تـــدبريا قسـ باعتمـ
النــــووي وحتركــــات الواليــــات املتحــــدة لفــــرض اجلــــزاءات  

ــده.    ــى بل ــا الشــعبية   والضــغوط عل ــة كوري وادعــى أن مجهوري
الدميقراطية تبذل كل جهد ممكـن لتسـوية املسـألة النوويـة عـرب      
احلــوار واملفاوضــات، غــري أن إدارة الواليــات املتحــدة ردت     
على جهودها الصبورة واملخلصة بسياسة اجلزاءات واحلصـار.  
وذكر أيضا أن نزع السالح النووي من شبه اجلزيـرة الكوريـة   

ــو اهلــدف   ــة.    ه ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري ــهائي جلمهوري الن
واختتم املمثل كلمته قائال إن التجربـة النوويـة ال تتنـاقض مـع     

والــذي  ٢٠٠٥أيلول/ســبتمرب  ١٩البيــان املشــترك الصــادر يف 
ــة      ــلحتها النوويـ ــك أسـ ــها بتفكيـ ــالده نفسـ ــت بـ ــه ألزمـ مبوجبـ
والتخلي عن برناجمها النووي الراهن، ألن حكومته كانت قـد  
ــة عنــدما     أوضــحت بأــا لــن تشــعر باحلاجــة إىل أســلحة نووي
تتخلى الواليـات املتحـدة عـن سياسـتها العدائيـة وبعـد أن يـتم        

  .)١١٦(بناء الثقة بني البلدين
__________ 

 .٦ و ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٤(

 .٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٥(

 .١٠ و ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٦(
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وذكر ممثل مجهورية كوريا أن التجربة النووية انتهاك   
 ٢٠٠٥أيلول/سـبتمرب   ١٩مرفوض للبيان املشترك الصـادر يف  

نـــزع الســـالح النـــووي مـــن شـــبه  واإلعـــالن املشـــترك بشـــأن
. ١٩٩١اجلزيــرة الكوريــة الــذي جــرى التوقيــع عليــه يف عــام   

ــة     ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري وخلــص إىل أن أعمــال مجهوري
ميكن السكوت عنها إطالقا وأن وطأا على العالقات بـني   ال

  .  )١١٧(الكوريتني لن تكون إال سلبية

ؤرخــــة وأشــــار ممثــــل األرجنــــتني إىل أن الرســــائل امل  
ــوبر   ١٣ ــرين األول/أكتـــ ــل   ٢٠٠٦تشـــ ــن ممثـــ ــة مـــ املوجهـــ

ــا ــف     )١٠٦(فرنســ ــو تعريــ ــدد أال وهــ ــدف حمــ ــم إال هلــ مل تعمــ
باألصــناف املشــار إليهــا يف القــرار ولــيس لوضــع تشــريعات       
ــة     ــات املزدوجــ ــواد والتكنولوجيــ ــى املــ ــيطرة علــ ــأن الســ بشــ

  .)١١٨(االستخدام يف ااالت اليت تغطيها املعاهدات احملددة
  

ة املعقـود  ٥٦١٨اوالت الـيت دارت يف اجللسـة   املـد   

  ٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ١١يف 

كــــــــانون  ١١، املعقــــــــودة يف ٥٦١٨يف اجللســــــــة   
، اســتمع الــس إىل إحاطــة قــدمها رئــيس  ٢٠٠٧الثاين/ينــاير 

) ٢٠٠٦( ١٧١٨جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــالً بــالقرار      
ــا بـــني   عـــن ــرة مـ ــة يف الفتـ ــرين األ ١٤أنشـــطة اللجنـ  ول/تشـ

. وأدىل كـل  ٢٠٠٧كانون الثاين/ينـاير   ١١ و ٢٠٠٦ أكتوبر
  من ممثلَي فرنسا واململكة املتحدة ببيان.  

ــة         ــد نقّحــت قائم ــة ق ــس أن اللجن ــرئيس ال ــغ ال وأبل
الربامج الكيميائية والبيولوجية. وقال إن اللجنـة تلقـت تقـارير    

ــن  ــيت اختــذا      ٤٦م ــاد األورويب عــن اخلطــوات ال ــدا واالحت بل
) بشـكل  ٢٠٠٦( ١٧١٨مـن القـرار    ٨لتنفيذ أحكـام الفقـرة   
__________ 

 .١١ و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٧(

 .٨رجع نفسه، الصفحة امل  )١١٨(

فعــال. وأشــار أيضــا إىل أن اللجنــة تلقــت رســالتني مــن احتــاد   
ــدى األمــم      ــا ل ــة الدائمــة ألوكراني ــدويل والبعث النقــل اجلــوي ال
املتحــدة تلتمســان فيهمــا إرشــادا أو تقــدمان إخطــارا بشــأن       

ــا الشــعبية الدميقراط     ــة كوري ــة مجهوري ــع حكوم ــاون م ــة. التع ي
والحظ أن اللجنة خلصت إىل أن أي تعريف للسـلع الكماليـة   
سيشــكل املســـؤولية الوطنيـــة لفــرادى الـــدول األعضـــاء، وأن   
القــرار مل يكــن املقصــود بــه إحــداث تــأثري إنســاين ســليب علــى  

  .)١١٩(مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

ودعت ممثلـة الواليـات املتحـدة إىل اإلسـراع باعتمـاد        
ــواد واملعــدات    التعــديالت  ــوائم األصــناف وامل ــى ق ــة عل املدخل

والسلع والتكنولوجيات احملظور تصديرها إىل مجهورية كوريـا  
ــه      ــةً إن ــها. وأضــافت قائل ــة أو اســتريادها من الشــعبية الدميقراطي
ينبغــي اعتمــاد املبــادئ التوجيهيــة للجنــة يف موعــد ال يتجــاوز   

ا مســبقا ايــة كــانون الثاين/ينــاير، لكــن اعتمادهــا لــيس شــرط 
  .)١٢٠(إلجراءات اللجنة أو الس

وطلــب ممثــل فرنســا إىل اللجنــة أن تبــدأ العمــل علــى     
ــد األرصــدة     ــدابري جتمي ــات املشــمولة بت ــراد والكيان ــد األف حتدي
وحظر السفر؛ والنظـر يف إضـافة مـواد إىل القـوائم؛ وتبيـان أن      
أحكــام القــرار ال تفــرض حظــرا علــى اللقاحــات أو املنتجــات  

  .)١٢١(األساسية

 ١٤٦ ودعــا ممثـــل اململكـــة املتحــدة بقيـــة الـــدول الــــ    
األعضاء يف األمم املتحدة إىل تقدمي تقارير عـن اخلطـوات الـيت    

  .)١٢٢(اختذا بغرض تنفيذ أحكام القرار
__________ 

)١١٩(  S/PV.5618 ٣ و ٢، الصفحتان. 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٠(

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢١(

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٢(

    




