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    اجللسات: عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى عيالبند الفر اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٧٧    
نيســـــــــان/أبريل  ٢٥

٢٠٠٨  

مشــروع قــرار مقــدم     
 (أ)دول ٧مـــــــــــــــــــن 

)S/2008/273(  

) ٢٠٠٨( ١٨١٠القــــــرار     
  ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٥٩٥٥    
ــطس  ١٨ آب/أغســـــ

٢٠٠٨  

 متـوز/  ٨رسالة مؤرخة 
ــه  ــة  ٢٠٠٨يوليـ موجهـ

إىل رئيس جملـس األمـن   
مــن رئــيس جلنــة جملــس  
األمــــن املنشــــأة عمــــال 

ــالقرار   ١٥٤٠بــــــــــــــــ
)٢٠٠٤) (S/2008/493(  

ــة       ــيس جلنـــــ رئـــــ
جملــــــس األمــــــن 
ــال   ــأة عمـــ املنشـــ

 ١٥٤٠بـــــالقرار 
)٢٠٠٤(  

  

  

  االحتاد الروسي، وإيطاليا، والصني، وفرنسا، وكرواتيا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة.  (أ)  
    

  عدم االنتشار  -باء 
  عرض عام  

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، نظــر الــس يف البنــد   
ــون  ــدم”املعنـ ــار عـ ــووي   “ االنتشـ ــامج النـ ــق بالربنـ ــا يتعلـ فيمـ

ــران اإلســالمية، يف تســع جلســات، واســتمع يف     ــة إي جلمهوري
سبع من تلك اجللسات إىل إحاطات إعالمية فصلية عـن جلنـة   

. )٦٧٧()٢٠٠٦( ١٧٣٧جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار     
 ٣) املـؤرخ  ٢٠٠٨( ١٨٠٣عزز جملس األمن مبوجب قراره و

م اجلــزاءات املفروضــة علــى مجهوريــة نظــا ٢٠٠٨آذار/مــارس 
ــس، ويف       ــرارات ال ــا لق ــدم امتثاهل ــران اإلســالمية نتيجــة ع إي

، ٢٠٠٨أيلول/ســبتمرب  ٢٧) املــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٣٥قــراره 
أهــاب الــس جبمهوريــة إيــران اإلســالمية أن متتثــل اللتزاماــا 
مبوجــب قــرارات الــس، وأن تفــي مبتطلبــات جملــس حمــافظي  

  .)٦٧٨( ة للطاقة الذريةالوكالة الدولي
__________ 

ــد مــن املعلومــات، ا    )٦٧٧( ــى مزي  لقســمنظــر اجلــزء التاســع، ا لالطــالع عل
  ).٢٠٠٦( ١٧٣٧األول، فيما يتعلق باللجنة املنشأة عمال بالقرار 

لالطالع على مزيد من املعلومات، انظـر اجلـزء السـابع، القسـم       )٦٧٨(
   من امليثاق. ٤١يتعلق باملادة  الثالث، فيما 

  : تعزيز نظام اجلزاءات  ٢٠٠٨ارس آذار/م ٣  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٠٣يف القـ ــارس  ٣) املـ آذار/مـ
ــديد أن      ٢٠٠٨ ــق الشـ ــع القلـ ــس مـ ــه الـ ــظ فيـ ــذي يالحـ الـ

مجهورية إيـران اإلسـالمية، علـى حنـو مـا أكدتـه تقـارير املـدير         
، مل تعلـق بشـكل تـام    )٦٧٩(العام للوكالة الدولية للطاقـة الذريـة  

ودائم مجيع األنشـطة ذات الصـلة بالتخصـيب وإعـادة املعاجلـة      
ــوارد يف    واملشــاريع ذات الصــل  ــى النحــو ال ــل، عل ــاء الثقي ة بامل

ــرارات   ١٧٤٧) و ٢٠٠٦( ١٧٣٧) و ٢٠٠٦( ١٦٩٦القــــ
ــة مبوجـــــب   ٢٠٠٧( ــع الوكالـــ ــا مـــ ــتأنف تعاوـــ )، ومل تســـ

الربوتوكول اإلضايف ومل تتخذ اخلطوات األخرى الـيت يطلبـها   
جملس حمافظي الوكالة ومل متتثل ألحكام قرارات جملـس األمـن   

رب جوهريــة لبنــاء الثقــة، ويشــجب  الــيت ســبق ذكرهــا الــيت تعتــ 
رفــض مجهوريــة إيــران اإلســالمية اختــاذ هــذه اخلطــوات، قــرر   

مــن الفصــل الســابع مــن   ٤١املــادة الــس، متصــرفا مبوجــب  
__________ 

؛ GOV/2007/22 ( ٢٠٠٧أيار/مـــــايو   ٢٣التقـــــارير املؤرخـــــة     )٦٧٩(
آب/أغســـــطس  ٣٠، املرفـــــق)، و S/2007/303 وانظـــــر أيضـــــا 

٢٠٠٧ ) GOV/2007/48  ٢٠٠٧تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ١٥)، و 
) GOV/2007/58  (   ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٢٢)، و GOV/2008/4 .(   
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ــاقامل ــران    يثـ ــة إيـ ــني مجهوريـ ــربم بـ ــاق املـ ــه باالتفـ ــع ترحيبـ ، مـ
اإلسالمية والوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة حلـل مجيـع املسـائل       

قـق مـن تقـدم    املعلقة ذات الصلة بربنامج البلـد النـووي ومـا حت   
يف هذا الصدد على النحو املبني يف تقرير املـدير العـام للوكالـة    

، أن يطبـق املزيــد مـن تــدابري   ٢٠٠٨شــباط/فرباير  ٢٢املـؤرخ  
اجلزاءات على مجهورية إيران اإلسالمية. ومت ذلك عـن طريـق   
توسيع نطاق احلظر املفروض على األنشطة النووية اليت خيشى 

منظومات إيصـال األسـلحة النوويـة،    أن تؤدي إىل االنتشار، و
ــواردة أمســاؤهم يف املرفــق األول     والبــدء حبظــر ســفر األفــراد ال
للقرار وحظر سفر أي شخص من األشخاص اآلخرين الـذين  
ــخاص    ــة األشــ ــيع قائمــ ــة، وتوســ ــددهم الــــس أو اللجنــ حيــ
والكيانات املفروض عليهم جتميد األصول واخلاضـعني لشـرط   

رار نفســه، أهــاب الــس جبميــع    اإلخطــار بالســفر. ويف القــ  
توخي اليقظة عند الـدخول يف التزامـات جديـدة تتعلـق      الدول

ــران       ــة إيـ ــع مجهوريـ ــارة مـ ــدم للتجـ ــام املقـ ــايل العـ ــدعم املـ بالـ
اإلســـالمية، وحيـــال أنشـــطة املؤسســـات املاليـــة القائمـــة يف      
أراضــيها مــع مجيــع املصــارف الــيت تتخــذ مــن مجهوريــة إيــران   

ن أجل تفادي مسامهة هـذا الـدعم املـايل    اإلسالمية مقرا هلا، م
وهذه األنشـطة يف األنشـطة النوويـة الـيت خيشـى أن تـؤدي إىل       
ــة.      ــلحة النوويـ ــال األسـ ــات إيصـ ــوير منظومـ ــار أو تطـ االنتشـ

الس أيضـا جبميـع الـدول تفتـيش الشـحنات املتجهـة        وأهاب
إىل مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية أو القادمـــة منـــها، احململـــة يف  

والسفن الـيت متلكهـا أو تشـغلها شـركتان إيرانيتـان،      الطائرات 
ــدعو لالشــتباه يف      ــة ت ــاك مــربرات معقول بشــرط أن تكــون هن
ارتكــاب انتــهاكات لنظــام اجلــزاءات. وقــرر الــس أن واليــة  

) ينبغــي ٢٠٠٦( ١٧٣٧اللجنــة علــى النحــو احملــدد يف القــرار  
أن تســري أيضــا علـــى التــدابري املفروضـــة مبقتضــى القـــرارين     

  ).٢٠٠٨( ١٨٠٣) و ٢٠٠٧( ١٧٤٧
ــل        ــيت ســبقت التصــويت، اــم ممث وخــالل املناقشــة ال

قـرار غـري   ”مجهورية إيران اإلسـالمية الـس بأنـه دفـع الختـاذ      

ي لبلــده، بشــأن الربنــامج النــووي الســلم“ عــادل وغــري رشــيد
ــن         ــأي حــال م ــل ب ــا وال ميث ــلميا متام ــيبقى س ــان وس ــذي ك ال
األحــوال ديــدا لألمــن والســلم الــدوليني، ومــن مث ينبغــي أن    
يعاجل حصرا من جانب الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة. وقـدم     
روايتـــه اخلاصـــة عـــن تعـــاون مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية مـــع 

مجيـع املسـائل العالقـة    الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مدعيا أن 
  .)٦٨٠(قد مت اآلن حلها

واتفـــق مجيـــع أعضـــاء الـــس علـــى االعتـــراف حبـــق    
ــة     ــة النوويــ ــتخدام الطاقــ ــالمية يف اســ ــران اإلســ ــة إيــ مجهوريــ
ــلحة       ــدم انتشــار األس ــدة ع ــار معاه ــراض الســلمية يف إط لألغ
النووية. ولكن كثريين منهم الحظوا مع القلق غيـاب التعـاون   

هوريــة إيــران اإلســالمية مــع الوكالــة     التــام والكامــل مــن مج  
الدولية للطاقة الذرية، ودعوا احلكومة إىل التعاون مع الوكالـة  
والوفاء مبتطلبات قرارات جملس األمن ذات الصلة باملوضـوع.  
ويف هــذا الصــدد، أعــرب عــدة أعضــاء يف الــس عــن قلقهــم   

الـــذي يفتقـــر يف رأيهـــم إلشـــارات  )٦٨١(إزاء مشـــروع القـــرار
التطـــورات اإلجيابيـــة املـــذكورة يف تقريـــر الوكالـــة   كافيـــة إىل

الدولية للطاقة الذرية. وبينمـا أكـد أعضـاء آخـرون أن التقـدم      
الذي أحرزتـه مجهوريـة إيـران اإلسـالمية ال يتنـاول إال مسـألة       
واحدة مـن املسـائل العالقـة، وجهـوا انتقـادات النعـدام حتقيـق        

الصــلة  التقــدم، وال ســيما فيمــا خيــص تعليــق أنشــطتها ذات     
بالتخصــيب وإعــادة املعاجلــة. وأكــد عــدد مــن أعضــاء الــس  
على أمهية التوصـل إىل حـل دبلوماسـي هلـذه املسـألة، وأكـدوا       

  جمددا التزامهم باتباع ج ذي مسارين.  
وفيما يتعلق بالتدابري اإلضـافية الـيت يفرضـها مشـروع       

القرار، شرح ممثل إندونيسيا امتناع بلده عن التصويت، فقـال  
مهمــا كانــت  -إنــه غــري مقتنــع بــأن فــرض جــزاءات إضــافية   

__________ 

)٦٨٠(  S/PV.5848 ٩-٢، الصفحات .   
)٦٨١(  S/2008/141.  
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هــو مســار  -تدرجييــة وحمــددة اهلــدف وقابلــة للرجــوع عنــها   
العمـل األمثــل لبنـاء الثقــة وإجيـاد التعــاون بـني مجيــع األطــراف     

وأعــرب ممثــل جنــوب أفريقيــا عــن قلــق بلــده إزاء   .)٦٨٢(املعنيــة
البند املتعلق بتفتيش الشحنات، ألنه قد يشعل املواجهة ويزيـد  

  .)٦٨٣(من ديد السلم واألمن الدوليني
: القـرار املتعلـق بامتثـال    ٢٠٠٨ أيلول/سبتمرب ٢٧  

  مجهورية إيران اإلسالمية اللتزاماا  

، ويف ما يتعلق مبشـروع  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٧يف   
، صرح ممثل إندونيسـيا بأنـه لـو    )٦٨٤(قرار معروض على الس

كان القرار قد نص على املزيد من اجلـزاءات ملـا كـان مبقـدور     
إندونيسيا أن تؤيده. وأعرب عن ترحيبه بإدراج تعديلـه الـذي   

سـألة، األمـر   يعيد التأكيد على االلتزام بإجياد حل تفاوضي للم
  .)٦٨٥(الذي تويل إندونيسيا أكرب أمهية له

)، ٢٠٠٨( ١٨٣٥واختــذ الــس بعــد ذلــك القــرار       
اليت أكد فيه جمددا التزامه حبل مبكر يـتم عـن طريـق التفـاوض     

ألة النوويـة اإليرانيـة،   من خالل اتباع ـج ذي مسـارين للمسـ   
ورحــب بــاجلهود املتواصــلة املبذولــة يف هــذا الصــدد. ويهيــب   
جبمهوريــــة إيــــران اإلســــالمية أن تتقيــــد متامــــا ودون تــــأخري 

 ١٧٣٧)، و ٢٠٠٦( ١٦٩٦بالتزاماـــا مبوجـــب القـــرارات   
__________ 

)٦٨٢(  S/PV.5848 ١٥-١٣، الصفحات .   
   . ١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٦٨٣(
)٦٨٤(  S/2008/624.  
)٦٨٥(  S/PV.5984 ٣ و ٢، الصفحتان.  

) وأن ٢٠٠٨( ١٨٠٣)، و ٢٠٠٧( ١٧٤٧)، و ٢٠٠٦(
  لطاقة الذرية.  تفي مبتطلبات جملس حمافظي الوكالة الدولية ل

  اإلحاطات املقدمة من رئيس اللجنة  

ــرة املشــمولة    ــة    خــالل الفت ــيس اللجن ــام رئ ــالتقرير، ق ب
) يف ســـبع مناســـبات ٢٠٠٦( ١٧٣٧املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 

بتقـدمي تقريـر عـن فتـرة تسـعني يومـا إىل الـس، وفقـا للفقـرة          
)، وأطلـع الـس   ٢٠٠٦( ١٧٣٧من قـرار جملـس األمـن     ١٨

على آخر مستجدات أنشطة اللجنة، مبا يف ذلك تلقـي تقـارير   
ــدول األعضــاء    ــن ال ــذ م ــالقرارات ذات الصــلة؛    التنفي ــال ب عم

واإلخطارات وطلبـات االسـتثناء الـواردة مـن الـدول األعضـاء       
واللجنــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة؛ والنظــــر يف االنتــــهاكات 
املزعومــة لنظــام اجلــزاءات الــيت مت إبــالغ اللجنــة ــا. وبعــد        
االســتماع إىل اإلحاطــات، أعــرب املتكلمــون بوجــه عــام عــن  

ال مجهوريــة إيــران اإلســالمية اللتزاماــا قلقهــم إزاء عــدم امتثــ
ــة، مبــا يف ذلــك االلتزامــات املبينــة يف القــرارات     ــة الدولي النووي
ذات الصــلة، وكــذلك إزاء انتـــهاكات اجلــزاءات املبلــغ ـــا،     
وأكدوا جمددا عـزمهم علـى مواصـلة النـهج ذي املسـارين مـن       
أجل التوصل إىل حل عن طريق التفاوض، يتمشى مع اإلطـار  

قدمـــه االحتـــاد الروســـي، وأملانيـــا، والصـــني، وفرنســـا،   الـــذي
  .)٦٨٦(واململكة املتحدة والواليات املتحدة

__________ 

 ،S/PV.5973و  ،S/PV.5909 و ،S/PV.5853انظـــــــــــــــــــــــــــــــر    )٦٨٦(
  .S/PV.6235، و S/PV.6142و  ،S/PV.6090 و ،S/PV.6036 و
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    اجللسات: عدم االنتشار
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي ا  اجللسة وتارخيه

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٤٨    
آذار/مــــــــــــــــارس  ٣

٢٠٠٨    

مشروع قرار مقدم مـن    
أملانيا وفرنسـا واململكـة   

  )  S/2008/141املتحدة (
رســـــــالة مـــــــن ممثـــــــل 
ــران   ــة إيــــــــ مجهوريــــــــ
اإلسالمية تتعلـق بتقريـر   
املــــدير العــــام للوكالــــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة   
بشــأن برناجمهــا النــووي 

)S/2008/116  (  

   ٣٧ملادة ا
أملانيا، مجهورية إيران 

  اإلسالمية  

ــاء   ١٤ ــن أعضــــ مــــ
ومجهوريـة   ،(أ)الس

  إيران اإلسالمية 

) ٢٠٠٨( ١٨٠٣القــــــرار 
ــد  -  ١٤  ١ - ال أحـــــــــــــ

  ) (إندونيسيا

٥٨٥٣    
ــارس  ١٧ آذار/مــــــــــ

٢٠٠٨    

إحاطـــــة مقدمـــــة مـــــن 
رئيس جلنة جملس األمن 

ــالقرار  املن ــال بـ ــأة عمـ شـ
٢٠٠٦( ١٧٣٧  (  

رئــــيس جلنــــة جملــــس     
األمــن املنشـــأة عمـــال  

ــالقرار   ١٧٣٧بـــــــــــــ
ــوان )، ٢٠٠٦( وعضـ

مـــن أعضـــاء الـــس   
(بوركينـــــــا فاســـــــو، 

  والواليات املتحدة)  

  

٥٩٠٩    
حزيران/يونيـــــــه  ١٣

٢٠٠٨    

إحاطـــــة مقدمـــــة مـــــن 
رئيس جلنة جملس األمن 
ــالقرار   ــال بـ ــأة عمـ املنشـ

٢٠٠٦( ١٧٣٧  (  

رئيس اللجنة املنشـأة      
عمــــــــال بـــــــــالقرار  

٢٠٠٦( ١٧٣٧ ،(
مــــــن أعضــــــاء  ٣و 

ــا،   ــس (فرنســــ الــــ
ملكــــة املتحــــدة، وامل

  والواليات املتحدة) 

  

٥٩٧٣    
أيلول/ســـــــبتمرب   ١١

٢٠٠٨    

مقدمـــــة مـــــن  إحاطـــــة
رئيس جلنة جملس األمن 
ــالقرار   ــال بـ ــأة عمـ املنشـ

٢٠٠٦( ١٧٣٧  (  

 رئيس اللجنة املنشـأة     
عمــــــــال بـــــــــالقرار  

٢٠٠٦( ١٧٣٧ ،(
ن أعضــــــاء مــــــ ٦و 

    (ب)الس

  

٥٩٨٤    
أيلول/ســـــــبتمرب   ٢٧

٢٠٠٨    

مشــروع قــرار مقــدم     
 (ج)دول ٩مـــــــــــــــــن 

)S/2008/624  (  

   ٣٧املادة 
  أملانيا 

ــن   عضــــو واحــــد مــ
أعضــــــــاء الــــــــس 

  (إندونيسيا)

) ٢٠٠٨( ١٨٣٥القــــــرار 
  ال أحد  -  ال أحد -  ١٥

٦٠٣٦    
 كــــــانون األول/ ١٠

    ٢٠٠٨ديسمرب 

إحاطـــــة مقدمـــــة مـــــن 
رئيس جلنة جملس األمن 
ــالقرار   ــال بـ ــأة عمـ املنشـ

٢٠٠٦( ١٧٣٧  (  

رئيس اللجنة املنشـأة      
عمــــــــال بـــــــــالقرار  

٢٠٠٦( ١٧٣٧ ،(
مــــــن أعضــــــاء   ٨و 

    (د)الس
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي ا  اجللسة وتارخيه

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٩٠    
ــارس  ١٠ آذار/مــــــــــ

٢٠٠٩    

إحاطـــــة مقدمـــــة مـــــن 
رئيس جلنة جملس األمن 
ــالقرار   ــال بـ ــأة عمـ املنشـ

٢٠٠٦( ١٧٣٧  (  

رئيس اللجنة املنشـأة      
عمــــــــال بـــــــــالقرار  

٢٠٠٦( ١٧٣٧ ،(
مــــــن أعضــــــاء  ٤و 

الـــس (اجلماهرييـــة 
ــة،  العرب ــة الليبيـــــ يـــــ

وفرنســـا، واململكـــة   
املتحــدة، والواليــات 

  املتحدة) 

  

٦١٤٢    
حزيران/يونيـــــــه  ١٥

٢٠٠٩    

إحاطـــــة مقدمـــــة مـــــن 
رئيس جلنة جملس األمن 
ــالقرار   ــال بـ ــأة عمـ املنشـ

٢٠٠٦( ١٧٣٧  (  

رئيس اللجنة املنشـأة      
عمــــــــال بـــــــــالقرار  

٢٠٠٦( ١٧٣٧ ،(
مــــــن أعضــــــاء  ٦و 

    (هـ)الس

  

٦٢٣٥    
 كــــــانون األول/ ١٠

    ٢٠٠٩ديسمرب 

إحاطـــــة مقدمـــــة مـــــن 
رئيس جلنة جملس األمن 
ــالقرار   ــال بـ ــأة عمـ املنشـ

٢٠٠٦( ١٧٣٧  (  

رئيس اللجنة املنشـأة      
عمــــــــال بـــــــــالقرار  

٢٠٠٦( ١٧٣٧ ،(
عضــــــاء مــــــن أ ٦و 

    (و)الس

  

  
االحتــاد الروســي، وإندونيســيا، وبلجيكــا، وبنمــا، وبوركينــا فاســو، واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، وجنــوب أفريقيــا، والصــني، وفرنســا،       (أ)  

تحـدة يف جـزء   وفييت نام، وكرواتيا، وكوستاريكا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة. ومل تدل إيطاليا ببيـان. وقـرأ ممثـل اململكـة امل    
من بيانـه، نـص البيـان الـذي اتفـق عليـه وزراء خارجيـة االحتـاد الروسـي وأملانيـا والصـني وفرنسـا واململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة                 

  ).  S/2008/147بدعم من املمثل السامي لالحتاد األورويب (
  االحتاد الروسي، وإيطاليا، والصني، وفرنسا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة.    (ب)  
  االحتاد الروسي، وأملانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، والصني، وفرنسا، وكرواتيا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة.    (ج)  
  ليبية، والصني، وفرنسا، وكوستاريكا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة.  االحتاد الروسي، وإيطاليا، واجلماهريية العربية ال  (د)  
  االحتاد الروسي، والصني، وفرنسا، واملكسيك، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة.    (هـ)  
      تحدة.  االحتاد الروسي، واجلماهريية العربية الليبية، والصني، وفرنسا، واململكة املتحدة، والواليات امل  (و)  
عــــــدم االنتشــــــار/مجهورية كوريــــــا الشــــــعبية      -جيم 

  الدميقراطية
  عرض عام  

، عقـد الــس  ٢٠٠٩-٢٠٠٨خـالل الفتـرة       
عــدم االنتشــار/مجهورية ”جلســتني فيمــا يتعلــق بالبنــد املعنــون 

ــا ا ــة كوري ــدت اجللســة األوىل بعــد   “. لشــعبية الدميقراطي وعق

عملية اإلطالق اليت نفذا حكومة كوريا الشـعبية الدميقراطيـة   
ــا القـــذائف   ٢٠٠٩نيســـان/أبريل  ٥يف  باســـتخدام تكنولوجيـ

التســيارية، والــيت أصــرت أــا عمليــة إطــالق ســاتل جتــرييب        
خمصــص لالتصــاالت. وأدان الــس عمليــة اإلطــالق يف بيــان   

ىل به الرئيس. ويف اجللسـة الثانيـة الـيت عقـدت بعـد التجربـة       أد
النووية اليت قامت ا مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة يف     




