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أن تنظر اللجنة يف األولويات الوطنية عنـد تقيـيم قـدرة الـدول     
  .)٤١(على استيفاء الشروط احملددة يف القرارات

وقــال ممثــل جنــوب أفريقيــا إنــه، منــذ اختــاذ القـــرار          
مل تبــذل أي جهــود ذات مصــداقية لســد    )، ٢٠٠٤( ١٥٤٠

ن إممثـل فرنسـا    وقـال . )٤٢(الفجوة القائمـة يف األنظمـة الدوليـة   
ــرار  ــد يف ٢٠٠٤( ١٥٤٠القـ ــع أي قواعـ ــق   ) مل يضـ ــا يتعلـ مـ

بضوابط التصدير، وإمنا هو جمرد قرار يطلب إىل الـدول تنفيـذ   
الطـابع العاجـل هلـذه    وأعرب عن اعتقاده بـأن  تلك الضوابط. 

  .)٤٣(ضي التصدي للثغرات املوجودة يف التشريعاتاملسألة يقت

ووجه ممثال بنما والكونغـو االنتبـاه إىل التهديـد الـذي       
. وقـال  )٤٤(يشكله انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة 

) قـد ينطبـق   ٢٠٠٤( ١٥٤٠ممثل إسرائيل إنه يـرى أن القـرار   
 أيضــا علــى األســلحة التقليديــة، كمــا هــو احلــال بالنســبة لنقــل

  .)٤٥(صواريخ إىل أطراف غري دول

باســـم الـــس، يف وأدىل الـــرئيس (ســـلوفاكيا) ببيـــان   
  :)٤٦(أنهالس فيه  مجلة ما أورده

تعزيـز التعـاون املتعـدد األطـراف باعتبـاره وسـيلة       على أكد عزمه   
  )؛  ٢٠٠٤( ١٥٤٠هامة لزيادة تنفيذ الدول للقرار 

وليـة ذات اخلـربة   أحاط علما مـع التقـدير بأنشـطة املنظمـات الد    و  
يف جمال عدم انتشار األسلحة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة ووسـائل     

__________ 

  )٤١(  S/PV.5635 ،ــا)؛  ١٨ الصـــفحة ــوب أفريقيـ ــفحة (جنـ  ٢٨والصـ

ــيا( ــتئناف  S/PV.5635و )؛ إندونيســـ ــفحة١(االســـ  ١٩ ) الصـــ

 (نيوزيلندا).

  )٤٢(  S/PV.5635 ، ١٨الصفحة. 

 .١٨ الصفحة املرجع نفسه،  )٤٣(  

 (بنما). ٣٠الصفحة (الكونغو)؛ و ١٧الصفحة املرجع نفسه،   )٤٤(  

  )٤٥(  S/PV.5635  االستئناف)٣الصفحة ، )١. 

  )٤٦(  S/PRST/2007/4. 

ــرار    ــا القـ ــيت يغطيهـ ــاهلا الـ ــوفري  ٢٠٠٤( ١٥٤٠إيصـ ــيما يف تـ )، وال سـ
  واملسؤوليات؛  دون تغيري الوالياتباملساعدة على تنفيذ ذلك القرار، 

ــة تعزيــز التعــاون مــع املنظمــات الدو علــى أعــاد تأكيــد عزمــه  و   لي
واستحداث آليات مفضلة للتعاون مع تلك املنظمـات علـى أسـاس كـل     

  حالة على حدة.  
  

  دم االنتشار  ع  - باء

  اإلجراءات األولية  

لـــس يف اجللســـة االبيـــان الـــذي أدىل بـــه رئـــيس   

    ٢٠٠٦  آذار/مارس ٢٩املعقودة يف  ٥٤٠٣
  

آذار/مـــــارس  ٢٩، املعقـــــودة يف ٥٤٠٣يف اجللســـــة   
مــن يف جــدول أعمالــه البنــد املعنــون  ، أدرج جملــس األ٢٠٠٦

ــدم االنتشــار ” ــتني) ببيــان  “. ع  باســم وأدىل الــرئيس (األرجن

لس فيه أنه،يف مجلة )٤٧(لساما أورده ا  :  

أعاد تأكيد التزامه مبعاهدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة وأشـار        
دة، إىل حق الدول األطراف، مبا يتفق واملادتني األوىل والثانية مـن املعاهـ  

ــتخدامها    ــا واسـ ــة وإنتاجهـ ــة النوويـ ــال الطاقـ ــوث يف جمـ يف تطـــوير البحـ
  ؛لألغراض السلمية دون متييز

العديــد مــن تقـــارير وقــرارات الوكالـــة    إىل ببــالغ القلـــق   وأشــار   
املـدير  ـا  الدولية للطاقة الذرية املتصلة بربنامج إيران النووي، اليت أبلغـه  

، الــذي اختــذه جملــس GOV/2006/14العــام للوكالــة، مبــا يف ذلــك القــرار  
  ؛  ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٤حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف 

أهــاب جبمهوريــة إيــران اإلســالمية القيــام بــاخلطوات الــيت دعــا    و  
  إليها جملس حمافظي الوكالة؛

تعزيز سلطة الوكالة، وأيـد بقـوة دور   على كرر تأكيد تصميمه و  
املـدير العـام وبأمانـة الوكالـة وشـجعهما      جملس حمافظي الوكالة، وأشاد ب

علــى مــا يبذالنــه مــن جهــود مهنيــة وحياديــة مســتمرة يف ســبيل تســوية    
مجيع القضايا العالقة يف مجهورية إيران اإلسـالمية، وشـدد علـى ضـرورة     
مواصــلة الوكالــة عملـــها الرامــي إىل توضــيح القضـــايا العالقــة املتصـــلة      

  سالمية.بالربنامج النووي جلمهورية إيران اإل
  

__________ 

  )٤٧(  S/PRST/2006/15. 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ه جملــــس ) الــــذي اختــــذ٢٠٠٦( ١٦٩٦القــــرار   

ــن ــة  األمــــــــ ــودة يف  ٥٥٠٠يف اجللســــــــ املعقــــــــ

    ٢٠٠٦  متوز/يوليه  ٣١
  

متوز/يوليــــــه  ٣١، املعقــــــودة يف ٥٥٠٠يف اجللســــــة   
 واألرجنـتني،  ،الروسـي االحتـاد  ، أدىل ببيانات ممثلو )٤٨(٢٠٠٦

 املتحــدة، ترتانيــا ومجهوريــة ،اإلســالمية) -هوريــة مج( وإيــران

 العظمـى  لربيطانيـا  املتحـدة  واململكـة  وقطر، وفرنسا، لصني،وا

ــدا ــة، املتحــدة والواليــات الشــمالية، وأيرلن ــان األمريكي . والياب

 قــرار مشــروع نــص إىل الــس انتبــاه) فرنســا( الــرئيس ووجــه

وجـه االنتبـاه   و .)٤٩(املتحـدة  واململكـة  وفرنسـا  أملانيـا  مقدم من
ــل     ــن ممثـ ــوجهتني مـ ــالتني مـ ــا إىل رسـ ــؤرختني  أيضـ ــا مـ فرنسـ

ــه و  ١٣ ــه  ٢٥متوز/يوليـ ــوايل  ٢٠٠٦متوز/يوليـ ــى التـ . )٥٠(علـ
ــل الرســالة املؤرخــة    ــه  ١٣وحتي ، املقترحــات ٢٠٠٦متوز/يولي

املقدمة من االحتاد الروسـي وأملانيـا وفرنسـا والصـني واململكـة      
املتحـــدة والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، بـــدعم مـــن املمثـــل   

التوصــل إىل ترتيــب شــامل   الســامي لالحتــاد األورويب، بشــأن 
طويــل األجــل مــن شــأنه أن يتــيح إقامــة تعــاون مــع مجهوريــة    
إيران اإلسالمية قوامه بناء ثقة دولية يف الطابع السلمي احملـض  

يف  بدايـة جديـدة  لالنووي. ولتهيئـة الظـروف املالئمـة     الربناجمه
، ضــمن مجلـة أمـور، علـى تعليــق    لـس ا، سـيوافق  املفاوضـات 

ج النووي جلمهوريـة إيـران اإلسـالمية يف جملـس     مناقشة الربنام
__________ 

ــى   )٤٨(   ــات بشــأن املناقشــة     للحصــول عل ــن املعلوم ــد م ــذه مزي يف ه
؛ ، انظر الفصل احلادي العاشر، اجلـزء األول، الفـرع بـاء   اجللسة

اجلـــزء الثـــاين، الفـــرع بـــاء؛ واجلـــزء الثالـــث، الفـــرع بـــاء،        و
ــا يف ــا  م ــق ب ــن  ٤١ و ٤٠، و ٣٩ملواد يتعل ــاقاملم ؛ والفصــل يث

ــاء، يف   ــاين عشــر، اجلــزء األول، ب ــادة    الث ــق بامل ــا يتعل )؛ ٤( ٢م
 ، يف١٩احلالـة  والفصل الثـاين عشـر، اجلـزء الثـاين، الفـرع بـاء،       

 .٢٥ما يتعلق باملادة 

  )٤٩(  S/2006/589. 

  )٥٠(  S/2006/521  وS/2006/573. 

األمن، وسيؤيد بناء مفاعالت جديدة تعمل بامليـاه اخلفيفـة يف   
مجهورية إيران اإلسالمية من خالل مشـاريع دوليـة مشـتركة،    
إذا مـــا التزمـــت مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية جبملـــة أمـــور،       
كـــااللتزام بالتصـــدي جلميـــع الشـــواغل الـــيت ال تـــزال تســـاور 

كالة الدولية للطاقة الذرية، وبوقف مجيـع األنشـطة املتعلقـة    الو
ــه  ٢٦بالتخصــيب. وحتيــل الرســالة املؤرخــة    ٢٠٠٦متوز/يولي

 ،وفرنسـا  ،وأملانيـا  ،بيانا باسم وزراء خارجية االحتـاد الروسـي  
ــة املتحـــدة ،والصـــني ــل   ،واململكـ والواليـــات املتحـــدة، واملمثـ

ــاد األورويب،  ــامي لالحتــ ــاالســ ــران أن مج ورد فيهــ ــة إيــ هوريــ
مســتعدة للــدخول يف ’’أــا  مل تقــدم أي إشــارة إىلاإلســالمية 

ــا مل تتخــذ التــدابري       مناقشــة جديــة لفحــوى املقترحــات، وأ
الالزمة اليت تساعد علـى بـدء التفـاوض، حيـث إـا مل توقـف       
مجيع األنشطة املرتبطـة بتخصـيب اليورانيـوم وإعـادة معاجلتـه.      

لـس  ال الستصـدار قـرار مـن    واتفق مقدمو البيـان علـى العمـ   
يضفي طابعـا إلزاميـا علـى طلـب الوقـف الصـادر عـن الوكالـة         
الدوليــة للطاقــة الذريــة، وعلــى العمــل مــن أجــل اختــاذ تــدابري    

، مـن امليثـاق يف حالـة عـدم     ٤١مبوجب الفصل السابع، املـادة  
  امتثال مجهورية إيران اإلسالمية.  

 ٨ؤرخــة ووجــه الــرئيس االنتبــاه أيضــا إىل رســالة م      
نيســـان/أبريل  ٢٨وإىل مـــذكرة مؤرخـــة  ٢٠٠٦آذار/مـــارس 

ــن  ٢٠٠٦ ــيس جملــس األم ــل مــا   ،)٥١(، مــوجهتني مــن رئ حيي
تقريري املدير العام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة عـن تنفيـذ       
اتفـــاق الضـــمانات يف مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية، اللـــذين      
ــيقني بشــأن مصــدر املعــدات     نوقشــت فيهمــا حــاالت عــدم ال

النوويــة جلمهوريــة  الطاقــةذات الصــلة بالتخصــيب يف برنــامج 
إيــران اإلســالمية، وبشــأن مــا ينــتج عــن ذلــك مــن عــدم قــدرة  

__________ 

  )٥١(  S/2006/150  وS/2006/270. 
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الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة علــى اســتخالص نتيجــة بشــأن 
  نطاق وحمتوى هذا الربنامج والغاية منه.  

وبعـد ذلــك أعلـن الــرئيس عــن طـرح مشــروع القــرار      
صوتا مؤيدا مقابل صوت واحـد   ١٤على  فحصلللتصويت، 

) ٢٠٠٦( ١٦٩٦معـــارض (قطـــر)، واعتمـــد بوصـــفه القـــرار 
ــهالــذي  الــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن    قــرر ب

  ما يلي: منها يثاق مجلة أمورامل

دون تـأخري اخلطـوات    ذأهاب جبمهورية إيران اإلسالمية أن تتخـ   
الذريــة يف قـــراره   الــيت طلبــها جملــس حمــافظي الوكالــة الدوليــة للطاقــة       

GOV/2006/14  ؛  

طالب يف هذا السياق بأن تعلق مجهورية إيران اإلسـالمية مجيـع   و  
ــك البحــوث       ــا يف ذل ــز، مب ــادة التجهي أنشــطتها املتصــلة بالتخصــيب وإع

للتحقق مـن قبـل الوكالـة الدوليـة للطاقـة       ذلكوالتطوير، على أن خيضع 
  الدولية؛

طاا وتشـريعاا القانونيـة   أهاب جبميع الدول القيام، وفقـا لسـل  و  
الوطنيــة واتســاقا مــع القــانون الــدويل، بــالتزام اليقظــة ومنــع نقــل أي         
أصناف أو مواد أو سـلع أو تكنولوجيـا قـد تسـاهم يف أنشـطة مجهوريـة       

ــلة   ــالمية ذات الصـ ــران اإلسـ ــرامج   بإيـ ــز وبـ ــادة التجهيـ ــيب وإعـ التخصـ
  التسيارية؛  القذائف

عمليـة الوكالـة الدوليـة     أعرب عـن تصـميمه علـى تعزيـز سـلطة     و  
  للطاقة الذرية، وأيد بقوة دور جملس حمافظي الوكالة؛

ــدم، حبلـــول  و   ــام أن يقـ ــدير العـ آب/أغســـطس  ٣١طلـــب إىل املـ
، تقريرا يتنـاول أساسـا مـا إذا كانـت مجهوريـة إيـران اإلسـالمية        ٢٠٠٦

قد علقت مجيع األنشطة املذكورة يف هذا القـرار تعليقـا تامـا ومسـتمرا،     
عن عملية امتثال مجهورية إيران اإلسـالمية للتـدابري الـيت طلبـها     وكذلك 

جملــس حمــافظي الوكالــة وألحكــام هــذا القــرار الــواردة أعــاله، علــى أن   
يقدم إىل جملس حمافظي الوكالـة وبصـورة موازيـة إىل جملـس األمـن كـي       

  ينظر فيه؛  

أعـــرب عـــن اعتزامـــه، يف حالـــة عـــدم امتثـــال مجهوريـــة إيـــران  و  
هلذا القرار، حبلول موعد تقدمي التقرير، اختـاذ التـدابري املالئمـة    اإلسالمية 

مـن الفصـل السـابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة إلقنـاع          ٤١مبوجب املادة 
ــة،       ــات الوكال ــرار وملتطلب ــذا الق ــال هل ــران اإلســالمية باالمتث ــة إي مجهوري
وشدد على ضرورة اختاذ املزيد من القرارات يف حالة نشـوء احلاجـة إىل   

  اذ مثل هذه التدابري اإلضافية؛  اخت

ــة      و   ــن تكــون ضــرورية يف حال ــدابري اإلضــافية ل أكــد أن هــذه الت
  امتثال مجهورية إيران اإلسالمية هلذا القرار؛

  قرر أن يبقي املسألة قيد نظره.  و  

ــه       وبعــد التصــويت، أدىل ممثــل قطــر ببيــان قــال فيــه إن
ري يف نــه ال ضــألـس،  البــات اطممشــروعية  يـرى مــع تأكيـده  

التريــث أليــام معــدودة الســتنفاد كافــة الســبل والتعــرف علــى  
دها احقيقــة نوايــا مجهوريــة إيــران اإلســالمية ومــدى اســتعد      

ــا.        ــدمي رده ــددة لتق ــة حم ــت مهل ــا طلب ــيما وأ ــاون، ال س للتع
وذكر أيضـا أن القـرار لـن يـؤدي إال إىل زيـادة تـوتر احلالـة يف        

  .)٥٢(الشرق األوسط

ملتحــدة أنــه قــد انقضــت قرابــة وذكــر ممثــل الواليــات ا  
شــهرين علــى العــرض الــذي قدمتــه جمموعــة االحتــاد األورويب   

ودعـا مجهوريـة إيـران اإلسـالمية إىل      .)٥٣(زائدا الدول الـثالث 
بــها اختــاذ الــدخول يف مفاوضــات جتنلــس إجــراءات أخــرى ا

ــران اإلســالمية مل تســتوف يف     ــة إي ضــدها. وذكــر أن مجهوري
ة شروط االمتثال ملعاهدة عدم انتشـار  السنوات الثالث األخري

ــة بالضــمانات املنصــوص     ــة، والشــروط املتعلق األســلحة النووي
ــة       ــة للطاق ــة الدولي ــع الوكال ــه م ــذي عقدت ــاق ال ــا يف االتف عليه
الذرية. وقال إن مواصلة مجهورية إيران اإلسـالمية العمـل مـن    
أجل احتياز أسلحة نوويـة أمـر يشـكل ديـدا مباشـرا للسـالم       

ن الدوليني. وطالب بإصدار قرار ملزم من الس. وقـال  واألم
إن القرار الذي اختذ للتو يـدعو الـدول األعضـاء إىل منـع نقـل      
موارد للربنامج النـووي جلمهوريـة إيـران اإلسـالمية، وبراجمهـا      
للقــذائف، وأن بلــده ودول أعضــاء أخــرى ستضــمن خضــوع  

 ،حـيص. وشـدد  املعامالت املالية املرتبطة بأنشطة االنتشار للتم
ــران       ــة إي ــى مجهوري ــل يف أن تتخل ــن األم ــه ع ــرض إعراب يف مع

__________ 

  )٥٢(  S/PV.5500 ، ٢الصفحة. 

االحتـــاد األورويب، والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، واالحتـــاد        )٥٣(  
 والصني. ،الروسي



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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مـا  اإلسالمية عن مواصلة برنامج أسلحة الدمار الشامل، على 
مــن نيــة املتحــدة ودول أعضــاء أخــرى  أعلنــت عنــه الواليــات

ــادة    ــب املـ ــدابري مبوجـ ــاذ تـ ــل    ٤١اختـ ــا إذا مل متتثـ ــة مـ يف حالـ
  .)٥٤()٢٠٠٦( ١٦٩٦مجهورية إيران اإلسالمية للقرار 

ســــجل ’’إن  قــــائالممثــــل اململكــــة املتحــــدة  علّــــقو  
يــثري ‘‘ مجهوريــة إيــران اإلســالمية يف إخفــاء أنشــطتها النوويــة  

تساؤالت بشأن ما إذا كانـت أنشـطة ألغـراض مدنيـة حمضـة.      
وقــال إنــه يــرى، بــالنظر إىل القلــق الــذي تــثريه طموحاــا، أن  

ة بتخصــيب ذلــك قــد ال يســمح هلــا مبواصــلة أنشــطتها املتعلقــ  
اليورانيوم وإعادة معاجلتـه، مبـا يف ذلـك إجـراء البحـوث، الـيت       
مــن شــأا أن تســمح هلــا بتنميــة قــدراا علــى إنتــاج املــواد         
االنشطارية الصاحلة لالستخدام يف األسـلحة النوويـة، غـري أنـه     
ــام صــناعة      ــن يعرقــل قي ــق هــذه األنشــطة ل ــى أن تعلي شــدد عل

  .)٥٥(يف األغراض املدنيةحديثة لتوليد طاقة نووية تستخدم 

غــري أن ممثــل االحتــاد الروســي رأى أن تعليــق أنشــطة     
أثنـاء الفتـرة الالزمـة     يالتخصيب هو جمرد إجراء مؤقـت يسـر  

حلــل املشــكلة واســتعادة الثقــة يف الربنــامج النــووي جلمهوريــة   
طلـــب جيعـــل أن القـــرار  مـــع إشـــارته إىلإيـــران اإلســـالمية. و

يــة تعليــق أنشـطة التخصــيب طلبــا  الوكالـة الدوليــة للطاقـة الذر  
 فقـد شـدد  من ميثاق األمم املتحـدة،   ٤٠إلزاميا مبوجب املادة 

على ضرورة أن يستبعد استخدام القوة مـن أي تـدابري أخـرى    
  .)٥٦(تتخذ لتنفيذ القرار

وذكر ممثل الصني أن الغرض من إعـادة الـس النظـر      
ة الدوليـة  يف املسألة يراد به ضمن مجلة أمور احلفاظ على اآلليـ 

__________ 

  )٥٤(  S/PV.5500 ، ٣الصفحة. 

 .٤الصفحة املرجع نفسه،   )٥٥(  

 .٥الصفحة املرجع نفسه،   )٥٦(  

لعــدم االنتشــار النــووي، وتعزيــز دور الوكالــة الدوليــة للطاقــة  
الذريــة. وأعــرب عــن أســفه ألن مجهوريــة إيــران اإلســالمية       

تستجب لطلبات ودعـوات جملـس حمـافظي الوكالـة الدوليـة       مل
أن التــأخري يف التوصــل إىل حــل  ىللطاقــة الذريــة، غــري أنــه رأ 

الثقـــة بـــني األطـــراف  مالئـــم هلـــذه املســـألة يعـــزى إىل انعـــدام
لــس ال يســتطيع معاجلــة هـــذه    االرئيســية املعنيــة. وقــال إن    

ــرده’’املســألة  ــع األحــوال إىل أن   ‘‘ مبف ــة حاجــة يف مجي وأن مث
تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي اآللية الرئيسية ملعاجلـة  

 ٢٥هذه املسألة. وذكّـر مجهوريـة إيـران اإلسـالمية بـأن املـادة       
ــع  ــزم مجي ــرارات الــس،     تل ــذ ق ــول وتنفي ــدول األعضــاء بقب ال

وحثها على ممارسة ضبط النفس وتقدير أمهية دعـوات اتمـع   
الدويل. ودعا إىل إبداء أي أفكار وبـذل أي جهـود تـؤدي إىل    
كســر اجلمــود القــائم بشــأن هــذه املســائل وتيســر هلــا حلــوال    
توفيقية. وأكـد أن هـذه الفتـرة حساسـة وأنـه ينبغـي أال تتخـذ        
مجهورية إيران اإلسالمية وال أي من سائر األطراف خطـوات  
ــؤدي إىل    ــية أو تــ ــاجلهود الدبلوماســ ــر بــ ــأا أن تضــ ــن شــ مــ

  .)٥٧(‘‘أو فقدان السيطرة’’ مضاعفات 

وشدد ممثل مجهورية ترتانيا املتحـدة علـى حـق شـعب       
مجهورية إيـران اإلسـالمية يف الطاقـة النوويـة املدنيـة، وقـال إن       

ذا احلق بأي شكل من األشكال، وإمنا يسـعى  القرار ال يقيد ه
إىل إدخـال أي برنــامج مـن هــذا القبيــل يف إطـار نظــام تفتــيش    
ميكن فيه التحقق منه. غـري أنـه، وإن كـان يأسـف لعـدم قبـول       
ــأن تســتجيب     ــران اإلســالمية ب ــة إي العــرض املقــدم إىل مجهوري

موعـــة املقترحــات الـــيت   ٢٠٠٦آب/أغســطس   ٢٢حبلــول  
ث مجيــع األطــراف، مبــا يف ذلــك الوكالــة     قــدمت إليهــا، حيــ  

ــة      ــى مواصــلة التعامــل مــع مجهوري ــة، عل ــة الذري ــة للطاق الدولي
ــران اإلســالمية. وأشــار أيضــا إىل أن وفــد   قــد صــوت  بلــده إي

__________ 

 .٦و  ٥ الصفحتاناملرجع نفسه،   )٥٧(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام
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لصـــاحل القـــرار ألنـــه حيـــول دون اســـتعمال القـــوة كخيـــار يف  
  .)٥٨(“التعامل مع مجهورية إيران اإلسالمية

أصـــبح ضـــروريا ألن  وذكـــر ممثـــل فرنســـا أن القـــرار  
ــبري    ــاد األورويب وكــ ــات بــــني مفــــوض االحتــ ــة اجتماعــ ثالثــ
ــران اإلســالمية مل تســفر عــن أي      ــة إي املفاوضــني عــن مجهوري
ــدمها يف    ــيت قـــ ــأن املقترحـــــات الـــ ــوعية بشـــ ــة موضـــ مناقشـــ

لــــس، وأملانيــــا، احزيران/يونيــــه األعضــــاء الــــدائمون يف  ٦
اذ إجـراءات  تترك من خيار آخر غري استئناف النظر يف اخت ومل

داخل جملس األمـن. وأكـد مـن جديـد إمكانيـة اعتمـاد تـدابري        
من الفصل السـابع يف حالـة مـا إذا رفضـت      ٤١مبوجب املادة 

  .)٥٩(مجهورية إيران اإلسالمية االمتثال للقرار

وشدد ممثال اليابان واألرجنتني على أمهية التوصـل إىل    
الوسـائل   حل ملسألة منـع انتشـار األسـلحة النوويـة مـن خـالل      

  .)٦٠(الدبلوماسية والسلمية

وأعرب ممثل مجهورية إيران اإلسالمية عن خيبـة أملـه     
ــرئيس     ــذين قــدمهما ل ــبني الل لــس اإزاء رفــض كــل مــن الطل

ــاريخ  ــارس  ٢٩بتـ ــه  ٢٨و  ٢٠٠٦آذار/مـ ، ٢٠٠٦متوز/يوليـ
ــة  ــس، وألن املخاطبـ ــرارات   الـ ــدة قـ ــذ عـ ــس اختـ ــلـ دون بـ

ــر الطــر   ــات نظ ــاريخ   االســتماع إىل وجه ــر بت ــين. وذكّ ف املع
لس ضد مجهورية إيـران اإلسـالمية   االقرارات اليت اختذا يف 

لـس منـع مـن    ابعض الدول املمثلة فيه متثيال دائما. وقـال إن  
الشعبني الفلسـطيين واللبنـاين،   ”اختاذ إجراء ضد العدوان على 

التهديــد باســتخدام ومــن بينــها باســتخدام القــوة  اتوالتهديــد
حة النوويـــة الـــيت تصـــدر يوميـــا ضـــد مجهوريـــة إيـــران   األســـل

__________ 

 .٧ الصفحةاملرجع نفسه،   )٥٨(  

 .٨ الصفحةفسه، املرجع ن  )٥٩(  

 .٨ الصفحةاملرجع نفسه،   )٦٠(  

ــات املتحــدة،     ــي الوالي ــن ممثل اململكــة املتحــدة،  واإلســالمية م
مـن   ٢، وهـو مـا يشـكل انتـهاكا للمـادة      “والنظام اإلسـرائيلي 

ال تـدخر جهـدا    “القـوى العظمـى  ’’امليثاق. وقال إنه يرى أن 
مية مــن يف حتويــل الــس إىل أداة ملنــع مجهوريــة إيــران اإلســال 

ــا       ــازة التكنولوجي ــل للتصــرف يف حي ــري القاب ــا غ ممارســة حقه
النوويــة لألغــراض الســلمية. وقــال إن شــعب مجهوريــة إيــران   
اإلسالمية إذ خرب يف اآلونة األخرية أثر أسلحة الدمار الشـامل  

 إىل ١٩٨٠عـام   خالل احلـرب مـع العـراق الـيت اسـتمرت مـن      
وأخــرى ، فإنــه يــرفض مــن منطلقــات عقائديــة     ١٩٨٨ عــام

استراتيجية تصنيع أي من هـذه األسـلحة، وأن قائـد مجهوريـة     
     م تصــــنيع إيـــران اإلســـالمية قــــد أصـــدر فتـــوى رمسيــــة حتـــر

مجيـع تقـارير الوكالـة     قـال إن استخدام األسلحة النوويـة. و  أو
الدوليــة للطاقــة الذريــة الــيت قــدمت منــذ تشــرين الثــاين/نوفمرب  

النـووي جلمهوريـة   تشري إىل الطـابع السـلمي للربنـامج     ٢٠٠٣
إيران اإلسالمية. وحيث إن هذا الربنامج السـلمي ال ميثـل أي   
ديــد للســالم واألمــن الــدوليني، فإنــه ال يوجــد ســند قــانوين    

مصلحة لتناول األمر يف جملـس األمـن. وأكـد أن احلـق يف      وال
ختصيب اليورانيوم هو حق معتـرف بـه مبوجـب معاهـدة عـدم      

كــان التمســك حبقــوق الـــدول    االنتشــار، وأن مــن األمهيــة مب   
األطـــراف يف املعاهـــدات الدوليـــة األساســـية وكـــذلك كفالـــة 

   ث عـن وجـود   احترام االلتزامات املنصوص عليهـا فيهـا. وحتـد
ــات       ــر يف صــاحل الوالي ــه مــىت كــان األم ــؤداه أن اجتــاه خطــري م
املتحدة، يصبح من املشروع احتياز األسـلحة النوويـة حـىت يف    

اء، وتســـاءل كيـــف تشـــتكي حالـــة أطـــراف غـــري دول أعضـــ 
ــران      ــة إيـ ــلمي جلمهوريـ ــووي السـ ــامج النـ ــن الربنـ ــرائيل مـ إسـ
اإلســـالمية، واحلـــال أنـــه قـــد جـــرى مـــرارا وتكـــرارا يف عـــدة 
منتديات وخباصة مؤمترات استعراض املعاهدة التسليم مبـا متثلـه   

من خطر يهدد السالم واألمن ‘‘ الترسانة النووية اإلسرائيلية’’
. وقال أيضا إن الفـرض التعسـفي لعتبـات    اإلقليميني والدوليني

هــو نتــاج اعتبــارات ثنائيــة ولــيس معيــارا موضــوعيا أو تقنيــا.   
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الواليات املتحدة بدأت يف بذل جهود ملنـع مجهوريـة    قال إنو
ــة     إيــران اإلســالمية مــن القيــام بــأي نــوع مــن األنشــطة النووي
ــع      حيــث إــا أخــذت حتــث االحتــاد الروســي علــى وقــف مجي

ون مــع مجهوريــة إيــران اإلســالمية، مبــا يف ذلــك  أشــكال التعــا
 قـال إن فاعـل بوشـهر املـربد باملـاء اخلفيـف. و     ملتقدمي املساعدة 

أن يعرقـل التعـاون الـذي    لـيس مـن شـأنه سـوى     لس اتدخل 
أبدتــه مجهوريــة إيــران اإلســالمية مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة    
 الذريـــة نظـــرا ألنـــه تـــدخل يـــراد بـــه أن يكـــون أداة ملمارســـة 
ــالمية     ــران اإلسـ ــة إيـ ــتعداد مجهوريـ ــن اسـ ــن عـ ــغط. وأعلـ الضـ

دول  ٣للتفــاوض. وأشــار إىل أن جمموعــة االحتــاد األورويب + 
أعضاء قد أنفقـت قرابـة مخسـة أشـهر للنظـر يف مقتـرح قدمتـه        

، وتساءل عـن سـبب   ٢٠٠٥مجهورية إيران اإلسالمية يف عام 
  .)٦١(لسااملسارعة يف املقابل بعرض القرار على 

  
ه جملــــس ) الــــذي اختــــذ٢٠٠٦( ١٧٣٧لقــــرار ا  

كـانون    ٢٣املعقـودة يف   ٥٦١٢يف اجللسـة   األمن

    ٢٠٠٦األول/ديسمرب 
  

كــــــــانون  ٢٣، املعقــــــــودة يف ٥٦١٢يف اجللســــــــة   
، وجــه الــرئيس (فرنســا) انتبــاه الــس  ٢٠٠٦األول/ديســمرب 

واململكــة  ،وفرنســا ،أملانيــا مقــدم مــنإىل نــص مشــروع قــرار 
لــرئيس االنتبــاه أيضــا إىل عــدة رســائل     . ووجــه ا)٦٢(املتحــدة

كــانون  ٧وإىل رســالة مؤرخــة  ،)٦٣(موجهــة مــن ممثــل فرنســا 
__________ 

 .١٤و  ٩ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٦١(  

  )٦٢(  S/2006/1010. 

  )٦٣(  S/2006/521 ــة ، أعـــاله، للحصـــول علـــى  ٥٥٠٠ (انظـــر اجللسـ
تشــــرين  ١٣ رســــالتان مؤرختــــانمزيــــد مــــن املعلومــــات)، و

ــوبر  ــواد   ٢٠٠٦األول/أكتــ ــناف، واملــ ــوائم األصــ ــيالن قــ ، حتــ
لع والتكنولوجيات ذات الصـلة بـالربامج النوويـة    واملعدات والس

ــى التــــوايل (      ــيارية، علــ ــذائف التســ ــرامج القــ  S/2006/814وبــ
 ).S/2006/815 و

. )٦٤(، موجهة من ممثل اململكـة املتحـدة  ٢٠٠٦األول/ديسمرب 
ووجــه أيضــا انتبــاه الــس إىل عــدة تقــارير مقدمــة مــن املــدير  

ضمن مجلة أمـور   ارد فيهوالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ورية إيران اإلسالمية مل تتوخ الشـفافية الالزمـة لتبديـد    أن مجه

أوجه عدم اليقني املرتبطة بـبعض أنشـطتها أو بوقـف أنشـطتها     
ــة   أشــارتاملتصــلة بالتخصــيب. و  هــذه التقــارير إىل أن الوكال

الدوليــة للطاقــة الذريــة ستواصــل ســعيها إىل التحقيــق يف مجيــع 
بعد، غـري أـا ال تـزال     املسائل املتبقية اليت مل جير التحقيق فيها

غري قادرة على إحراز مزيد من التقدم يف جهودهـا الراميـة إىل   
التحقق من دقة واكتمـال اإلعالنـات الـيت تؤكـد علـى الطـابع       

  .)٦٥(السلمي للربنامج النووي

 ،ويف اجللسة ذاا، أدىل ببيانات ممثلو االحتاد الروسـي   
ــتنيواألرج ــران ،نـ ــة( وإيـ ــالمية - مجهوريـ ــة ،)اإلسـ  ومجهوريـ

 املتحــدة واململكــة وقطــر، وفرنســا، والصــني، املتحــدة، ترتانيــا

ــا ــى لربيطانيـ ــدا العظمـ ــمالية، وأيرلنـ ــات الشـ ــدة والواليـ  املتحـ

  .  واليابان األمريكية،

ــزامهم بإجيــاد حــل        ــى الت ــتكلمني عل وشــدد معظــم امل
عـدم   قـالوا إن دبلوماسي عن طريق التفاوض لألزمة، ولكنهم 

 تهااإلسالمية باملوعد النهائي لوقف أنشـط  تقيد مجهورية إيران
أن الــس  املتعلقــة بتخصــيب اليورانيــوم وإعــادة معاجلتــه يعــين

ــدابري مبوجــب الفصــل الســابع. وشــددوا      حباجــة إىل اعتمــاد ت
على أن هذه التـدابري سـتتوقف إذا مـا أوقفـت مجهوريـة إيـران       
اإلســالمية أنشــطتها، وسيتســىن عندئــذ اســتئناف املفاوضــات، 

__________ 

  )٦٤(  S/2006/985 ، ا املبادئ التوجيهية احلساسة لعمليـات  اليت حييل
 نقل القذائف ذات الصلة.

  )٦٥(  S/2006/150  وS/2006/270   ٣١ (انظر أعاله)، والتقريـر املـؤرخ 
ــيس   ٢٠٠٦آب/أغســـطس  ــذكرة مـــن رئـ ــذي أحيـــل يف مـ ، الـ

 ).S/2006/702الس حتمل نفس التاريخ (
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 أنه إذا مل توقف تلـك األنشـطة، فسـينظر الـس يف اختـاذ      غري
ــادة   ــب املـ ــدابري مبوجـ ــال. و٤١تـ ــتكلمني   قـ ــن املـ ــدد مـ ن إعـ

  اجلزاءات متناسبة وال ميكن التراجع عنها.

وأكد عدة متكلمني أيضا ضرورة احترام ومحاية حق   
وأكـد   .)٦٦(مجيع الدول يف االستخدام السلمي للطاقـة النوويـة  

ــران   ”ممثــل قطــر أن  بلــده ال يســاوره شــك يف صــدق نوايــا إي
يف معـرض   ،. وأكـد “حول الطـابع السـلمي لربناجمهـا النـووي    

علـى مشـروع القـرار     أن تـرد دعوته مجهورية إيران اإلسـالمية  
لصـاحل مشـروع    بلـده  لس، أن تصويت وفـد ااملعروض على 

القرار أملته بواعـث قلقـه علـى سـالمة املرافـق النوويـة. وأكـد        
ميكــن املخــاطرة بالفائــدة الــيت ميكــن جنيهــا مــن خــالل   ال أنــه 

التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لضــمان الســالمة   
النوويــة، خاصـــة وأن القــرار ســـوف يعيــق وصـــول املعـــدات    

األمــر الــذي قــد تكــون لــه ”املطلوبــة لربنــامج إيــران النــووي، 
  .)٦٧(“خطرية على السالمة النووية آثار

ــ   الرئيســـي  احملـــوراد الروســـي بـــأن وذكّـــر ممثـــل االحتـ
ملشروع القرار هو دعم أنشطة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة     

لس. وشدد على أن القيود اليت مت إدخاهلـا  اعن طريق سلطة 
بشأن التعاون ال تنطبـق إال علـى اـاالت الـيت تسـبب القلـق.       

يـــؤمن إميانـــا راســـخا بـــأن التعـــاون مـــع  وفـــد بلـــدهوقـــال إن 
إيران اإلسالمية يف ااالت الـيت ال حيظرهـا مشـروع    مجهورية 

ــي أال  ــرار ينبغـ ــروع     القـ ــى مشـ ــة علـ ــود املفروضـ ــع للقيـ ختضـ
. وأيد مثل مجهورية ترتانيا املتحـدة أحكـام مشـروع    )٦٨(القرار

__________ 

  )٦٦(  S/PV.5612،  ــفحة ــر)؛  ٥الصـــ ــفحة (قطـــ ــان)؛  ٨الصـــ (اليابـــ
ــة ترتانيـــــا املتحـــــدة)؛ و  ٩الصـــــفحة   ١٠ الصـــــفحة(مجهوريـــ

 (األرجنتني).

 .٥الصفحة املرجع نفسه،   )٦٧(  

 .٢ الصفحةاملرجع نفسه،   )٦٨(  

القرار اليت تقضي بأال يقيد مشروع القرار املعامالت التجاريـة  
ـــ   ــأثري علــــى عـ دم القانونيــــة األخــــرى الــــيت لــــيس هلــــا أي تــ

  .)٦٩(االنتشار

وأكــد ممــثال االحتــاد الروســي واألرجنــتني أيضــا علــى     
ضــرورة إجيــاد احلــل الفعــال ملشــكلة ضــمن إطــار ديبلوماســي   

الـيت ال جتيـز أي جلـوء     ٤١وقانوين واختاذ التدابري وفقا للمـادة  
  .)٧٠(إىل استعمال القوة

وقـال ممثــل الواليــات املتحـدة، يف معــرض إشــارته إىل     
زالت تتحدى اتمـع الـدويل،    ران اإلسالمية ماأن مجهورية إي

بشـأن حقيقـة   “ واضح وال حيتمل التأويل”إن مشروع القرار 
أنه سيجرب مجيـع الـدول علـى أن تتخـذ مجيـع التـدابري الالزمـة        
ملنع تقـدمي أي معـدات، وتكنولوجيـا، ومسـاعدة تقنيـة وماليـة       

أي من شأا أن تسـهم يف تزويـد مجهوريـة إيـران اإلسـالمية بـ      
ــه، أو لتســليم املــاء       ــوم أو إعــادة معاجلت ــرامج إلثــراء اليوراني ب

ــى أن حكومــ      ــة. وشــدد عل ــل أو األســلحة النووي  ة بلــدهالثقي
باحتياجاـا وعلـى    “التقيد املطلـق ”سوف تصر على ضرورة 

أــا ســتتخذ أيضــا اخلطــوات الالزمــة مبوجــب القــانون احمللــي   
انـات الـيت تشـارك يف    الختاذ التدابري املناسبة ضد األفـراد والكي 

ــدان األخــــرى أن      ــتدعو البلــ ــووي، وســ ــران النــ ــامج إيــ برنــ
  .)٧١(حذوها  حتذو

إن الـس ال ميكنـه أن يعـاجل     قـائال ممثل الصـني   علّقو  
ــرده’’هــذه املســألة   ــة   ‘‘ مبف ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي وأن الوكال

يف مجيـع احلـاالت هـي اآلليـة الرئيسـية ملعاجلـة       ينبغي أن تكون 
ة. وقــال إنـــه ينبغـــي تعزيــز اجلهـــود الدبلوماســـية   هــذه املســـأل 

__________ 

 .٩ الصفحةاملرجع نفسه،   )٦٩(  

 ٨ الصــفحة (االحتــاد الروســي)؛ و   ٢ الصــفحة املرجــع نفســه،     )٧٠(  
 (األرجنتني).

 .٤و  ٣الصفحتان املرجع نفسه،   )٧١(  
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لس، ودعا مجيـع األطـراف املعنيـة إىل    نطاق ااملبذولة خارج 
التزام اهلدوء وممارسـة ضـبط الـنفس،    ” و“ موقف بناء’’اختاذ 

واالمتناع عـن اختـاذ أي خطـوات مـن شـأا أن تضـر اجلهـود        
  .)٧٢(“الدبلوماسية وتؤدي إىل تدهور احلالة

مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية، يف معـــرض  وقـــال ممثـــل  
إشــارته إىل التصــرحيات الــيت صــدرت عــن إســرائيل يف اآلونــة  
ــه يتســاءل عــن األســاس      ــة، إن األخــرية بشــأن األســلحة النووي

ــي الــذي   ــتند إليــه املنطق ــزاءات علــى    ا يس ــس يف فــرض ج ل
قـط أن هامجـت أي    ثمجهورية إيران اإلسـالمية، الـيت مل حيـد   

حدة أو أن هددت باستعمال العنـف ضـده؛   عضو يف األمم املت
ــة؛      ــديولوجي تطــوير األســلحة النووي ــق إي ورفضــت مــن منطل

تنسـحب أبـدا مـن     وكانت مستعدة لتقدمي ضمانات تكفل أال
معاهــدة عــدم انتشـــار األســلحة النوويـــة؛ ومسحــت للوكالـــة     
الدولية للطاقة الذريـة بـإجراء عمليـات تفتـيش علـى منشـآا؛       

املشـــروعة علـــى مـــدى عـــامني،  وعلقـــت أنشـــطة التخصـــيب
ــول اإلضــايف.      ــذ الربوتوك ــتئناف تنفي ــتعدادها الس ــدت اس وأب

من ميثاق األمـم   ٢٤وقال إن الس ملزم بالرد مبوجب املادة 
ــة     ”املتحــدة  ــاز النظــام اإلســرائيلي لألســلحة النووي ــى احتي عل

. وأضاف قـائال إن التوصـل إىل حلـول    “بطريقة غري مشروعة
بـني أهـداف القـرارات املقترحـة مـن قبـل       للمسألة مل يكن من 

عدد قليل من األعضاء الدائمني، وال سـيما الواليـات املتحـدة    
تنظر جبدية يف املقترحات اليت قدمتـها مجهوريـة   ”حيث إا مل 

ــران اإلســالمية، ومل   إىل اســتخدام الــس   كــن تســعى إال تإي
  .)٧٣(‘‘إلجبار إيران على التخلي عن حقوقها

رار للتصـويت، واعتمـد باإلمجـاع    وطرح مشروع القـ   
ــرار   ــفه القـ ــذي ٢٠٠٦( ١٧٣٧بوصـ ــه )، الـ ــرر بـ ــس، ا قـ لـ
__________ 

 .٩و  ٨ الصفحتاناملرجع نفسه،   )٧٢(  

 .١٦-١٠ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٧٣(  

متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلـة  
  :)٧٤(منها ما يليأمور، 

قــرر أن تقــوم مجهوريــة إيــران اإلســالمية دون مزيــد مــن التــأخري    
  ؛ساسة من حيث االنتشاراحل أنشطتها النوويةبتعليق 

ــة دون     و   ــدابري الضــرورية للحيلول ــدول الت ــع ال ــرر أن تتخــذ مجي ق
توريــد مجيــع األصــناف واملــواد واملعــدات والســلع والتكنولوجيــات الــيت  
مـــن شـــأا أن تســـهم يف أنشـــطة إيـــران املتصـــلة بالتخصـــيب أو إعـــادة 

  املعاجلة أو املتعلقة باملاء الثقيل؛

ــدابري    و   ــدول أيضــا الت ــع ال ــرر أيضــا أن تتخــذ مجي ــع   ق ــة ملن الالزم
تزويد إيران بأي نـوع مـن املسـاعدة أو التـدريب التقنـيني، أو املسـاعدة       
ــن اخلــدمات، أو نقــل       ــا م ــتثمار، أو السمســرة أو غريه ــة، أو االس املالي

مـا يتصـل بتوريـد أو بيـع أو نقـل أو صـنع        املوارد أو اخلدمات املالية، يف
ــتخدام األصـــناف واملـــواد واملعـــدات والســـلع والتك     أو نولوجيـــات اسـ

  احملظورة؛

ــران اإلســالمية   و   ــة إي ــرر أن تتوقــف مجهوري ــع  عــن ق تصــدير مجي
وأن حتظـــر  S/2006/815 و S/2006/814األصــناف الـــواردة يف الـــوثيقتني  

بل رعاياها؛مجيع الدول األعضاء شراء تلك األصناف من إيران من ق  

ــول     و   ــة الوصـ ــالمية إمكانيـ ــران اإلسـ ــة إيـ ــوفر مجهوريـ ــرر أن تـ قـ
ن على حنو ما تطلبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية كي يتسـىن هلـا   والتعاو

التحقـــــق مـــــن تعليـــــق األنشـــــطة املبينـــــة يف القـــــرار وتســـــوية مجيـــــع  
  العالقة؛  القضايا

قــرر أن جتمــد مجيــع الــدول األمــوال واألصــول املاليــة واملــوارد    و  
ــاريخ اعتمــاد هــذا      االقتصــادية األخــرى الــيت توجــد علــى أراضــيها يف ت

يـتحكم فيهـا األشـخاص     ر أو يف أي وقت الحق، والـيت ميلكهـا أو  القرا
ن ون أو الكيانات احملددة يف املرفق، وكذلك األشـخاص اإلضـافي  واحملدد

أو الكيانات اإلضافية الذين يقرر جملس األمن أو اللجنـة أـا تشـترك يف    
أنشطة إيـران احلساسـة مـن حيـث االنتشـار النـووي وتطـوير منظومـات         

  ترتبط ا مباشرة أو تقدم هلا الدعم؛    حة النووية أوإيصال األسل

قــرر أن يقتصــر التعــاون الــتقين املقــدم إىل إيــران مــن الوكالــة        و  
ــة أو  ــة الذري ــة للطاق ــة     الدولي ــة واملنتجــات الزراعي ــى األغذي ــها عل برعايت

  الطبية أو السالمة أو على األغراض اإلنسانية األخرى فحسب؛  أو

  لس األمن تنفيذا للقرار؛قرر إنشاء جلنة تابعة و  
__________ 

الفـرع ألـف،   اجلـزء الثالـث،   احلـادي عشـر،    الفصلانظر أيضا،   )٧٤(  
ا يتعلــــق بالتــــدابري املفروضــــة مبوجــــب الفصــــل الســــابع مــــ يف
 يثاق.امل  من
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أن يقــدم املــدير العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة يف   وطلــب   
ــران اإلســالمية     ٦٠غضــون  ــة إي ــرا عــن مــدى إثبــات مجهوري يومــا تقري

  لتعليق مجيع األنشطة املشار إليها يف القرار بشكل كامل ودائم.  
  

ه جملــــس ) الــــذي اختــــذ٢٠٠٧( ١٧٤٧القــــرار   

ــن ــودة يف  ٥٦٤٧ة يف اجللســ األم  آذار/  ٢٤املعق

  ٢٠٠٧  مارس
  

آذار/مـــــارس  ٢٣، املعقـــــودة يف ٥٦٤٦يف اجللســـــة   
إحاطـة إعالميـة مقدمـة    ”لس يف البند املعنون ا، نظر ٢٠٠٧

ــالقرار      ــال بــ ــأة عمــ ــن املنشــ ــس األمــ ــة جملــ ــيس جلنــ ــن رئــ مــ
رئــيس اللجنــة، أدىل  إحاطــة. وإضــافة إىل “)٢٠٠٦( ١٧٣٧

  ن.  ببيا  ممثل الواليات املتحدة

عـدم  وذكر الرئيس أنه أبلغ أعضاء اللجنة بأنـه ينبغـي     
ــرار    ــريات للقـــ ــدمي تفســـ ــوء إىل تقـــ )، ٢٠٠٦( ١٧٣٧اللجـــ

جيب تنفيذه بصياغته احلالية، وكفالة تنفيـذه علـى الوجـه     وإمنا
  .)٧٥(اللجنة أنشطةصحيح. مث قدم حملة عامة عن ال

ــ   لتقــدمي  االواليــات املتحــدة عــن ارتياحهــ  ةممثلــ توأعرب

 اتقارير عن تنفيذها لتـدابري اجلـزاءات، ولكنـه    أعضاء كثريةدول 

ألن بعض التقارير تقدم تفاصيل غري كافية عن  اعن قلقه تأعرب

اللوائح لتنفيذ   اخلطوات اليت مت اختاذها أو سنها لتنفيذ القوانني أو

أن تقدم الـدول  ضرورة على  ت). وشدد٢٠٠٦(  ١٧٣٧القرار 

ــراء  ــاملة لإلجــ ــافا شــ ــاء أوصــ ــاء  األعضــ ات الــــيت اختــــذا للوفــ

ــك،       ــى ذل ــالوة عل ــرار. وع ــا يف الق ــات املنصــوص عليه بااللتزام

ــ ــدول   ٧٠مــن أن حنــو   اأيضــا عــن قلقهــ  تأعرب ــة مــن ال يف املائ

)٧٦(األعضاء مل يقدم بعد تقاريره
  .  

__________ 

  )٧٥(  S/PV.5646،  ٣-١الصفحات. 

 .٤الصفحة املرجع نفسه،   )٧٦(  

آذار/مــــارس  ٢٤، املعقــــودة يف ٥٦٤٧ويف اجللســــة   
، وجـــه الـــرئيس (جنـــوب أفريقيـــا) انتبـــاه الـــس إىل  ٢٠٠٧

شــــباط/  ٢٢لــــس األمــــن اكرة موجهــــة مــــن رئــــيس مــــذ
، حييل ا تقرير املـدير العـام للوكالـة، الـذي     )٧٧(٢٠٠٧ فرباير

يرد فيه أن مجهورية إيران اإلسالمية واصلت أنشطتها املتعلقـة  
بتخصيب اليورانيوم، وأنـه مـا زال يتعـذر علـى الوكالـة تقـدمي       

تطــورات المــن تقريــر عــن التقــدم احملــرز يف جهودهــا للتحقــق  
املســتجدة يف املاضــي بشــأن الربنــامج النــووي، ومــن مث، فهــي  

عدم وجود مواد وأنشـطة   بشأنتستطيع أن تقدم ضمانات  ال
الطـابع   بشـأن نووية غري معلنة يف مجهورية إيران اإلسالمية أو 

  السلمي اخلالص هلذا الربنامج.

وأدىل يف هذه اجللسة ببيانـات معظـم أعضـاء الـس،       
  .)٧٨(اإلسالمية  رية إيرانوممثل مجهو

وأعرب معظم املتكلمني عن أسـفهم ألن الـس رمبـا      
ــة     ــى مجهوريـ ــدة علـ ــات جديـ ــرض عقوبـ ــطر إىل فـ ــران يضـ إيـ

اإلسالمية، وحثوا حكومتها على التعاون على حنـو كامـل مـع    
الوكالة ليتسىن التحقق من الطـابع السـلمي لربناجمهـا النـووي،     

ــى ضــرورة إجيــاد حــل ســلمي     ــق املســدود،  وأكــدوا عل للطري
وشـددوا يف معــرض تأكيــدهم علــى أمهيــة بــذل جهــود لوقــف  
االنتشار، على تأييدهم القـوي ملعاهـدة عـدم انتشـار األسـلحة      

  إليها.  النووية، ودعوا مجيع الدول إىل االنضمام

ــدول    عــدة مــتكلمني وأكــد    ــت لل ــى أن احلــق الثاب عل
احلصـول  املوقعة يف تطوير الطاقـة النوويـة لألغـراض السـلمية و    

ىل إ. وأشــار آخــرون )٧٩(عليهــا ميثــل حجــر زاويــة يف املعاهــدة 
__________ 

  )٧٧(  S/2007/100. 

 مل يدل ممثلو إيطاليا، وبريو، وغانا ببيانات.  )٧٨(  

  )٧٩(  S/PV.5647  ــفحة ــر)؛  ٢الصــ ــفحة (قطــ ــو)؛  ٣والصــ (الكونغــ
 والصــفحة(فرنسـا)؛   ١٠والصـفحة  (اندونيسـيا)؛   ٤ والصـفحة 
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يف ايــة   أمهيــة العمــل مــن أجــل نــزع ســالح مجيــع الــدول       
ــة    أو دعــوا، )٨٠(املطــاف ــد إىل إنشــاء منطق ــى وجــه التحدي عل

. وأعـرب  )٨١(خالية مـن األسـلحة النوويـة يف الشـرق األوسـط     
مـن   حىت بعد عدة سـنوات  ألنهآخرون عن قلقهم،  متكلمون

التحقيق، ال تزال الوكالة غـري قـادرة علـى أن تقـدم للمجتمـع      
مـــا يتعلـــق بالطـــابع الســـلمي  الـــدويل التأكيـــدات املطلوبـــة يف

ــار     ــا آثـ ــيت هلـ ــائل الـ ــاروا إىل أن املسـ ــامج، وأشـ ــالص للربنـ اخلـ
  .)٨٢(تزال بدون إجابة  عسكرية ال

ــى أن مشــروع        ــن املمــثلني عل ــد م وشــدد أيضــا العدي
يـدخل أي تغـيري علـى أحكـام      ى الـس ال القرار املعروض علـ 

ــرة  ــرار   ١٥الفق ــن الق ــإن  )٨٣()٢٠٠٦( ١٧٣٧م ــايل، ف ، وبالت
جتميــد األصــول ال مينــع أي شــخص أو كيــان يــدرج امســه يف   

__________ 

ــني)،  ١٦ ــفحة (الصــــ ــا)؛  ١٨والصــــ ــفحة (بنمــــ  ١٩والصــــ

 (سلوفاكيا).

 ٤والصــــــفحة (الكونغــــــو)؛  ٣الصــــــفحة املرجــــــع نفســــــه،   )٨٠(  

 (جنوب أفريقيا). ٥الصفحة )؛ وإندونيسيا(

 .(اندونيسيا) ٤والصفحة (قطر)؛  ٢الصفحة نفسه،  املرجع  )٨١(  

 (فرنسا). ١٠والصفحة كونغو)؛ (ال ٣الصفحة املرجع نفسه،   )٨٢(  

منـــــه علـــــى  ١٥)، وتـــــنص الفقـــــرة ٢٠٠٦( ١٧٣٧القـــــرار   )٨٣(  
ــدابري املــذكورة يف الفقــرة   ”الــس،  أن أعــاله  ٣٢يقــرر أن الت
متنع شخصا أو كيانا حمـددا مـن دفـع مبلـغ مسـتحق مبوجـب        ال

ــك الشــخص أو    ــل إدراج ذل ــرم قب ــد أب ــة،   عق ــان يف القائم الكي
املعنيـة قـد قـررت أن: (أ) العقـد لـيس      شريطة أن تكـون الـدول   

ــلع     ــدات أو السـ ــواد أو املعـ ــناف أو املـ ــن األصـ ــأي مـ ــال بـ متصـ
والتكنولوجيــات أو املســاعدة أو التــدريب أو املســاعدة املاليــة     

أو السمسرة أو اخلدمات احملظورة املشـار إليهـا يف    االستثمار أو
ة أعـاله؛ و (ب) أن املبلـغ مل يسـتلم بصـف     ٦و  ٤و  ٣الفقرات 

مباشرة أو غري مباشرة من جانب شـخص أو كيـان حمـدد وفقـا     
أعــاله؛ وذلــك بعــد أن ختطــر الــدول املعنيــة اللجنــة    ١٢للفقــرة 

بنيتــها دفــع أو اســتالم هــذه املبــالغ أو اإلذن، عنــد االقتضــاء،       
بوقــف جتميــد األمــوال أو األصــول املاليــة أو املــوارد االقتصــادية 

 “.من تاريخ ذلك اإلذن األخرى هلذا الغرض، قبل عشرة أيام

ــرار جملـــس األمـــن   ) ويف مشـــروع ٢٠٠٦( ١٧٣٧مرفقـــي قـ
القرار احلـايل مـن دفـع أي مبلـغ مسـتحق مبوجـب عقـد دخـل         

خص أو الكيـان يف القائمـة يف   حيز النفاذ قبل إدراج ذلك الش
. وأضــاف ممثــل االحتــاد )٨٤(١٥احلــاالت الــيت تشــملها الفقــرة 

ــيت أذن ــا     ــز مواصــلة األنشــطة ال ــائال إن ذلــك جيي الروســي ق
  .)٨٥(جملس األمن يف جمال التجارة والتعاون االقتصادي

ــق ممثلـــو     ــني والكونغـــو علـــى    إواتفـ ندونيســـيا والصـ
أنه تدبري عقـايب وضـرورة    على التصويتضرورة أال ينظر إىل 

إن  ا. وقــالو “أداة إكــراه”أال يتحــول دور جملــس األمــن إىل   
مـن ذلـك، وسـيلة إلقنـاع حكومـة       بـدال  ،مشـروع القـرار هـو   

مجهورية إيران اإلسالمية باالمتثال للقرارات السـابقة وتسـوية   
  .)٨٦(الذرية  املسائل اليت مل تسو بعد مع الوكالة الدولية للطاقة

ــا أن وفــد بلــده سيصــوت   وذكــر ممثــل    جنــوب أفريقي
لصاحل مشروع القرار على الـرغم مـن أنـه أبعـد مـن أن يكـون       
مثاليــا. وأعــرب عــن اعتقــاده بأنــه ينبغــي أال تســتعمل التــدابري  

صـر ذلـك   تيق نالقسرية من قبيل اجلزاءات إال حبذر شديد، وأ
ــي      ــوار السياسـ ــتئناف احلـ ــدعم اسـ ــة بـ ــاالت املتعلقـ ــى احلـ علـ

ياسية. وانتقد الـدول املقدمـة ملشـروع القـرار     واملفاوضات الس
ــران       ــة إيـ ــة مجهوريـ ــت حكومـ ــو كانـ ــا لـ ــرفها كمـ ــى تصـ علـ
اإلســـالمية تشـــكل يف حـــد ذاــــا ديـــدا للســـالم واألمــــن      
ــاك      ــا إذا كــان هن ــان م ــق بتبي ــر يتعل ــدوليني، واحلــال أن األم ال
ديــد يشــكله الربنــامج النــووي جلمهوريــة إيــران اإلســالمية.   

__________ 

  )٨٤(  S/PV.5647 ، ــفحة ــدة  ١٠الصـــ ــة املتحـــ ــا)؛  ،(اململكـــ وفرنســـ
ــفحة  ــدة)؛ و  ٩والصـ (االحتـــاد  ١١ الصـــفحة(الواليـــات املتحـ

 والصني). ،الروسي

 .١٥ الصفحةاملرجع نفسه،   )٨٥(  

 والصــفحة(الكونغــو وإندونيســيا)؛  ٣ الصــفحةاملرجــع نفســه،   )٨٦(  

 (الصني). ١٦
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جنــــوب أفريقيــــا اقترحــــت عــــددا مــــن   وأضــــاف قــــائال إن
التعــديالت البنــاءة علــى مشــروع القــرار حــىت يكــون متناســبا   
وتــدرجييا وقــابال للرجــوع فيهــا، وإنــه يشــعر خبيبــة أمــل لعــدم   

  .)٨٧(املقترحات هقبول أي من هذ

وتـال ممثـل اململكـة املتحـدة نـص بيـان مشـترك صـادر           
والصــني  عــن وزراء خارجيــة االحتــاد الروســي وأملانيــا وفرنســا

واململكة املتحدة والواليات املتحدة، وأعرب عـن أسـفه لعـدم    
ــس       ــرارات الســابقة ل ــران اإلســالمية للق ــة إي ــال مجهوري امتث
األمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكـد مـن جديـد أيضـا     

الـذي يـدعو إىل أن تتـوىل    ‘‘ الوقف يف مقابل الوقـف ’’مقترح 
فتـــرة املفاوضـــات وقـــف مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية خـــالل  

ــة       ــق الوكال ــى أن تتحق ــوم عل ــإثراء اليوراني ــة ب أنشــطتها املتعلق
 الوقــتالدوليـة للطاقـة الذريـة مـن ذلـك، وأن يشـفع ذلـك يف        

تنفيـذ  وقف ذاته بوقف مناقشة جملس األمن للربنامج النووي و
  .)٨٨(التدابري اليت اختذت مبوجب قراراته

 الـــس،  نممـــثال فرنســـا واململكـــة املتحـــدة أ    ورأى  
جــه التــدرجيي واملتناســب يف  ” هــذا القــرار، يواصــل  هباختــاذ

  .)٨٩(“تناول حالة مجهورية إيران اإلسالمية

وذكــر ممثــل الواليــات املتحــدة أن التــدابري الــيت جيــري   
اختاذها ال يراد ا معاقبة السـكان املـدنيني وأـا تـدابري جـرى      

قـدمون الـدعم   تكييفها الستهداف املؤسسات واألفراد الذين ي
للـــربامج النوويـــة والصـــاروخية جلمهوريـــة إيـــران اإلســـالمية. 

لـس يريـد   اورفض ادعاء قيادة مجهورية إيران اإلسالمية بأن 
سـلمية، وأشـار   الجتريدها من احلق يف الطاقة النووية لألغراض 

__________ 

 .٧-٦ الصفحتان، املرجع نفسه  )٨٧(  

 .٨-٧ الصفحتاناملرجع نفسه،   )٨٨(  

 واململكة املتحدة). ،(فرنسا ١٠الصفحة املرجع نفسه،   )٨٩(  

ــه     ــا يف حزيران/يونيـ ــرح عليهـ ــذي طـ ــراح الـ  ٢٠٠٦إىل االقتـ
ــا   ــا يف بن ــدمي املســاعدة إليه ــة   لتق ــد الطاق ــة لتولي ء حمطــات مدني

النووية تربد باملاء اخلفيـف. وقـال إن رفـض العـرض قـد بعـث       
شدد، مشـريا  مثرية للقلق البالغ. و “إشارة” الدويل اتمعإىل 
ــة إيــران اإلســالمية قــد وصــفت جملــس       إىل ــادة مجهوري أن قي

مــن امليثــاق تــنص   ٢٥علــى أن املــادة  ،“بالالشــرعي”األمــن 
ة جلميــع الــدول األعضــاء بتنفيــذ قــرارات ملزمــ اتعلــى واجبــ

ن الدعوات الـيت وجهتـها مجهوريـة إيـران     إأيضا  قاللس. وا
اإلسالمية إىل حمو إسرائيل من اخلريطة تشـكل انتـهاكا للمـادة    

من ميثاق األمم املتحدة، األمر الذي يوضـح أن علـى مجيـع     ٢
ــدول األعضــاء االمتنــاع عــن التهديــد باســتعمال القــوة يف        ال

  .)٩٠(عالقات الدوليةال

وسلط ممثـل االحتـاد الروسـي الضـوء علـى أن التـدابري         
) فرضـــت عمـــال ٢٠٠٧( ١٧٤٧املفروضـــة مبوجـــب القـــرار 

من ميثاق األمـم املتحـدة، وهـي بالتـايل حتـول دون       ٤١باملادة 
. وشدد ممثل الكونغـو أيضـا علـى    )٩١(إمكانية اللجوء إىل القوة

احلصـر إىل حـل مـن     أن حل األزمة يتطلب التوصل على وجه
  .)٩٢(خالل احلوار، دون أي ديد باستخدام القوة

وذكر ممثل الصـني أنـه يف التعامـل مـع املسـألة النوويـة         
ينبغــي أال حييــد أي إجــراء عــن هــدف احلفــاظ علــى اآلليــات    
الدوليــة لعــدم االنتشــار وحفــظ الســالم واالســتقرار. كمــا أن  

ــوار    ــار احلـ ــة يف مسـ ــاء العمليـ والتفـــاوض مـــن الضـــروري إبقـ
__________ 

، انظــر ٢٥مــا يتعلــق باملــادة  يفو. ١٢ الصــفحةاملرجــع نفســه،   )٩٠(  
 يفو؛ ١٩ احلالـة اجلزء الثاين، الفـرع بـاء،    - الفصل الثاين عشر
ــادة    ــق بامل ــا يتعل ــاين عشــر )، انظــر الفصــل  ٤( ٢م اجلــزء  - الث
 األول، الفرع باء.

 .١٦ الصفحةاملرجع نفسه،   )٩١(  

 .٣ الصفحةاملرجع نفسه،   )٩٢(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ــالطرق الســلمية.     والتشــديد علــى ضــرورة التوصــل إىل حــل ب
ــز اجلهــود الدبلوماســية     ــإن مــن املهــم تعزي ــذلك، ف ــة ول املبذول

  .)٩٣(األمن  جملسنطاق خارج 

وردا على ذلك، قال ممثـل مجهوريـة إيـران اإلسـالمية       
جملــس أوال خــدعت ”إن الــدول األعضــاء الــيت قــدمت القــرار 

ية للطاقة الذرية، ووظفت قـدرا علـى   الوكالة الدول “حمافظي
ــرارات       ــة ق ــن باجتــاه اختــاذ ثالث ــس األم الضــغط وحركــت جمل

حقـه غـري   ”داعي هلا، األمر الذي يراد به حرمان شعبنا من  ال
ــل للتصــرف  ــة لألغــراض   “ القاب ــا النووي يف تطــوير التكنولوجي

الســـلمية. وقـــال أيضـــا إن الربنـــامج النـــووي الســـلمي لبلـــده   
ديد للسالم واألمـن الـدوليني، وبالتـايل فهـو يقـع      ميثل أي  ال

خارج نطاق واليـة جملـس األمـن املسـتندة إىل امليثـاق. وأشـار       
إىل أن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ذكــرت يف تقريرهــا أن  
ــران اإلســالمية قــد مت     ــة إي ــة داخــل مجهوري مجيــع املــواد النووي

وويـة املعلـن   ليس مثة أي من املواد الن هحصرها والتحقق من أن
قـال إن  عنها جرى حتويله الستخدامه يف غري الغـرض املـراد، و  

أي قـدرة علـى صـناعة مـواد نوويـة      وجـود  مل تالحـظ   الوكالة
نتــاج أســلحة. ومــع ذلــك، فــإن جملــس  تصــلح الســتخدامها إل

أوىف جبميع التزاماتـه املنوطـة بـه مبوجـب      “يعاقب بلدا”األمن 
ــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة     وضــمانات الوكالــة   معاه

يتجـاوز  ”الدولية للطاقة الذرية. ويضـاف إىل ذلـك أن القـرار    
ــزاعم ــتهداف      املـ ــعى إىل اسـ ــه يسـ ــث إنـ ــه، حيـ ــة ملقدميـ املعلنـ

املؤسسات الدفاعية واالقتصادية والتعليمية، وواضح أنه يرمـي  
. “إىل حتقيــق أهــداف تتجــاوز برنــامج إيــران النــووي الســلمي

د أن بلـده يظـل مسـتعدا يف مجيـع     وختم بالقول إنه يعيـد تأكيـ  
حمــــددة زمنيــــا ودون  ”احلــــاالت للــــدخول يف مفاوضــــات   

مثــل يف ت، غــري أن الطريقــة الوحيــدة للمضــي قــدما ت “شــروط
__________ 

 .١٦ الصفحةاملرجع نفسه،   )٩٣(  

وشــدد علــى أن  التخلــي عــن الشــروط املســبقة غــري املعقولــة،  
  .)٩٤(“ليس خيارا وال حال”وقف التخصيب 

لــس إىل نــص مشــروع قــرار  اووجــه الــرئيس انتبــاه   
أملانيـا وفرنسـا واململكـة املتحـدة. مث طـرح املشـروع        قدم منم

 ١٧٤٧للتصـــــويت واعتمـــــد باإلمجـــــاع بوصـــــفه القـــــرار     

، متصـرفا مبوجـب الفصـل    قرر بـه الـس  ، الذي )٩٥()٢٠٠٧(
  :)٩٦(يثاق، مجلة أمور، منها ما يلياملالسابع من 

قــرر أن تقــوم مجيــع الــدول بإخطــار اللجنــة بــدخول األشــخاص     
ــددين يف ــرار  احملـ ــق القـ ــذا  ٢٠٠٦( ١٧٣٧ مرفـ ــق األول هلـ ) أو يف املرفـ

  القرار أو عبورهم أراضيها؛  

ــق التــدابري احملــددة يف الفقــرات     و   ــرر أن تنطب  ١٤و  ١٣و  ١٢ق
علــى األشــخاص والكيانــات أيضــا ) ٢٠٠٦( ١٧٣٧مــن القــرار  ١٥ و

  يف املرفق األول هلذا القرار؛   املدرجني

إلسـالمية بتوريـد أو بيـع أو نقـل     قرر أال تقـوم مجهوريـة إيـران ا   و  
أي أسلحة أو عتاد ذي صلة بشكل مباشـر أو غـري مباشـر مـن أراضـيها      

على يد رعاياها أو باسـتخدام السـفن الـيت ترفـع علمهـا أو طائراـا،       أو 
وأن حتظـــر مجيـــع الـــدول شـــراء هـــذه األصـــناف مـــن مجهوريـــة إيـــران  

ــيت      ــل رعاياهــا أو باســتخدام الســفن ال ــا  اإلســالمية مــن قب ــع أعالمه ترف
طائراــا، ســواء كــان منشــأ هــذه األصــناف أراضــي مجهوريــة إيــران    أو

  اإلسالمية أو مل يكن؛  

أهاب جبميع الدول واملؤسسات املالية الدولية عدم الـدخول يف  و  
التزامــات جديــدة لتقــدمي مــنح ومســاعدات ماليــة وقــروض تســاهلية إىل  

لـك ألغـراض إنسـانية    حكومة مجهورية إيـران اإلسـالمية، إال إذا كـان ذ   
  وإمنائية؛  

دعــا مجيــع الــدول األعضــاء إىل أن تقــدم إىل اللجنــة يف غضــون  و  
يوماً من اختاذ هذا القـرار تقـارير عـن اخلطـوات الـيت اختـذا لتنفيـذ         ٦٠

  تنفيذًا فعاالً؛   ٧ و ٦و  ٥و  ٤و  ٢الفقرات 

__________ 

 .٢٥-٢١ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٩٤(  

  )٩٥(  S/2007/170. 

ــف، يف     )٩٦(   ــق   انظــر أيضــا، اجلــزء احلــادي عشــر، الفــرع أل مــا يتعل
 يثاق.امل  لفصل السابع منبالتدابري املفروضة مبوجب ا
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يومـا تقريـرا آخـر     ٦٠طلب إىل املدير العام أن يقدم يف غضون و  
ــع األنشــطة املــذكورة يف القــرار     عمــ ــد أوقفــت مجي ــران ق ا إذا كانــت إي

) إيقافا كامال ومستدميا، وعـن إجـراءات امتثـال إيـران     ٢٠٠٦( ١٧٣٧
جلميع اخلطوات اليت طلبـها جملـس حمـافظي الوكالـة واألحكـام األخـرى       

ــرار     ــيت نــص عليهــا الق ) والقــرار احلــايل، إىل جملــس   ٢٠٠٦( ١٧٣٧ال
  توازي مع ذلك إىل جملس األمن لكي ينظر فيه.حمافظي الوكالة وبال

، نظــر )٩٧(٥٨٠٧ و ٥٧٤٣و  ٥٧٠٢ويف اجللســات   
إحاطــة إعالميــة مقدمــة مــن رئــيس  ”لــس يف البنــد املعنــون ا

. “)٢٠٠٦( ١٧٣٧جلنة جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار      
ــدة   تلـــك ويف  ــات املتحـ ــثال الواليـ ــانني ممـ ــات، أدىل ببيـ اجللسـ

  وقطر.  

ــة  وأشـــار الـــر   ــه الـــيت قـــدمها يف اجللسـ ئيس يف إحاطتـ
)، بعــد ٢٠٠٧( ١٧٤٧، إىل أن الـس فـرض بقـراره    ٥٧٠٢

تدابري إضـافية  ، ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٤أن قدم تقريره املؤرخ 
ــران      ــة إي ــى صــادرات األســلحة مــن مجهوري تشــمل حظــرا عل
ــى أشــخاص       ــر الســفر عل ــد األصــول وحظ اإلســالمية، وجتمي

  .)٩٨(امة عن عمل اللجنةآخرين. مث قدم الرئيس حملة ع

ممثلــة الواليــات املتحــدة  أشــارتويف اجللســة نفســها،   
ــة     إىل ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــدير العــام للوكال ــر امل ــذي تقري ال

أن مجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية مل توقــــف ختصــــيب  يؤكــــد
يف  تقيــداليورانيــوم واألنشــطة ذات الصــلة باملــاء الثقيــل، وأــا 

ل الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة إىل     ذاته إمكانية وصوالوقت 
العـرض  ’’مفاعل آراك املربد باملاء الثقيل. وأكدت مـن جديـد   

الذي عرضه على مجهورية إيران اإلسالمية كل مـن  ‘‘ السخي
ــة املتحــدة       ــا والصــني واململك ــا وفرنس ــاد الروســي وأملاني االحت
والواليات املتحدة. وحثت الدول األعضاء على توخى احلـذر  

__________ 

ــه و  ٢١عقـــــدت يف   )٩٧(   ــبتمرب و  ١٩حزيران/يونيـــ  ١٨أيلول/ســـ
 .الترتيب، على ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب 

  )٩٨(  S/PV.5702 ، ٣و ٢الصفحتان. 

ــدعو إل     يف تط ــذي ي ــد األصــول ال ــن جتمي ــتثناءات م ــق اس ــه بي ي
  .)٩٩(القرار

، قـدم رئـيس   ٥٨٠٧و  ٥٧٤٣ويف جلسـيت اإلحاطـة     
  .)١٠٠(اللجنة حملتني عامتني عن عمل اللجنة خالل تلك الفترة

ــات املتحــدة     و   ــل الوالي ــاتني اجللســتني، كــرر ممث يف ه
لـى  جها القـائم ع أن تغير نداءه إىل مجهورية إيران اإلسالمية 

أن أنشـطتها النوويـة املؤديـة لالنتشـار، و    وأن توقف املواجهة، 
ــاون تعاونــا كــامال وبــدون شــروط مــع الوكالــة الدوليــة       ت تع

  .)١٠١(للطاقة الذرية

، أضــاف ممثــل الواليــات املتحــدة ٥٨٠٧ويف اجللســة   
تؤيـد أن يتـوىل االحتـاد الروسـي تزويـد       حكومـة بلـده  قائال إن 

م مجهوريــة إيــران االســالمية   حمطــة الطاقــة النوويــة الــيت تقــو    
بتشـييدها يف بوشــهر بيورانيـوم خمصــب، إذا مـا تــبني بوضــوح    
أن مجهورية إيران اإلسـالمية ليسـت حباجـة إىل مواصـلة إثـراء      
اليورانيوم وجوانب حساسة أخـرى مـن دورة الوقـود النـووي     
للتوصل إىل توليـد الطاقـة النوويـة. وكـرر القـول إن الواليـات       

ة، والصـــني، وفرنســـا، واململكـــة املتحـــدة،  املتحـــدة األمريكيـــ
واالحتــاد الروســي، وأملانيــا، ميكنــها أن تعــرض علــى مجهوريــة  
ــامج لتوليــــد    ــاء برنــ ــاعدة علــــى إنشــ إيــــران اإلســــالمية املســ

ــة ــروط      الطاقـ ــل لشـ ــى أن متتثـ ــة علـ ــراض املدنيـ ــة لألغـ النوويـ
  .)١٠٢(األمن  جملس

ويف اجللســة نفســها، قــال ممثــل قطــر إن مــن املهــم أن    
دول الشرق األوسط مجيعها معاهدة عـدم االنتشـار دون    تنفذ

__________ 

 .٤و  ٣ الصفحتاناملرجع نفسه،   )٩٩(  

)١٠٠(  S/PV.5743،  و٣و  ٢الصفحتان ، S/PV.5807  ٢الصفحة. 

)١٠١(  S/PV.5743 ،و ، ٤و ٣ن الصفحتاS/PV.5807  ٢الصفحة. 

)١٠٢(  S/PV.5807،  ٣و  ٢الصفحتان. 
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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. 




