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 )٢٠٠٦ (١٦٩٦القرار   
 ٢٠٠٦يوليه /متوز ٣١، املعقودة يف ٥٥٠٠الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
 ،٢٠٠٦مارس / آذار٢٩ املؤرخ S/PRST/2006/15 إىل بيان رئيسه إذ يشري 
 إىل حــق وإذ يــشري التزامــه مبعاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة، وإذ يعيــد تأكيــد 
األطراف دون متييز، وفقا للمادتني األوىل والثانية من تلك املعاهدة، يف إجراء البحـوث              الدول  

 يف جمال الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها لألغراض السلمية،
 بالتقارير العديدة املقدمة مـن املـدير العـام للوكالـة الدوليـة               ببالغ القلق  وإذ حييط علما   

افظي الوكالـة املتعلقـة بربنـامج إيـران النـووي، والـيت أبلغـه ـا                 للطاقة الذرية وقرارات جملس حم    
 ،GOV/2006/14املدير العام للوكالة، مبا يف ذلك قرار جملس حمافظي الوكالة 

 بــأن تقريــر املــدير العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة    ببــالغ القلــقوإذ حيــيط علمــا 
 عـددا مـن املـسائل املعلقـة والـشواغل            يـورد  (GOV/2006/15) ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٧املؤرخ  

بشأن الربنامج النووي اإليراين، مبا يف ذلك مواضيع قد تكون هلا أبعاد نوويـة عـسكرية، وبـأن                  
الوكالة غري قادرة على التوصل إىل استنتاج بأنه ال توجد أي مواد أو أنشطة نووية غـري معلنـة                   

 يف إيران،
ر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة املـؤرخ              بتقرير املـدي    ببالغ القلق  وإذ حييط علما   

 والنتــائج الــيت توصــل إليهــا، مبــا يف ذلــك أنــه بعــد (GOV/2006/27) ٢٠٠٦أبريــل / نيــسان٢٨
أكثر من ثالث سنوات مـن جهـود الوكالـة الـساعية إىل توضـيح مجيـع جوانـب برنـامج إيـران                       

ار قلـق، وأن الوكالـة غـري قـادرة        النووي، فـإن الفجـوات القائمـة يف املعرفـة ال تـزال مـسألة مثـ                
علــى إحــراز تقــدم يف جهودهــا الراميــة إىل تقــدمي تأكيــدات بــشأن عــدم وجــود مــواد وأنــشطة  

 نووية غري معلنة يف إيران،
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 أنه، وفقا ملا أكـده تقريـر املـدير العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة                  ببالغ القلق  وإذ يالحظ  
ــؤرخ   ــة امل ــران٨الذري ــه / حزي ــيت   (GOV/2006/38) ٢٠٠٦يوني ــران اإلجــراءات ال ، مل تتخــذ إي

طلبـــها منـــها جملـــس حمـــافظي الوكالـــة، والـــيت أعـــاد جملـــس األمـــن تأكيـــدها يف بيانـــه املـــؤرخ 
مارس، واليت ال بد منها لبناء الثقة، وال سيما قرار إيران باسـتئناف األنـشطة املتـصلة                 /آذار ٢٩

ك األنــشطة مــؤخرا وتــصرحياا بالتخــصيب، مبــا يف ذلــك البحــث والتطــوير، وتوســعها يف تلــ  
ــة مبوجــب الربوتوكــول      ــة للطاقــة الذري ــة الدولي بــشأا، وتعليقهــا املــستمر للتعــاون مــع الوكال

 اإلضايف،
 أمهية اجلهود السياسية والدبلوماسية الرامية إىل التوصل إىل حل عـن طريـق             وإذ يؤكد  

مية بــصفة خالــصة، التفــاوض يكفــل ضــمان أن برنــامج إيــران النــووي مكــرس لألغــراض الــسل
  إىل أن التوصل إىل مثل هذا احلل سيفيد عدم االنتشار النووي يف أماكن أخرى،يشري وإذ

 ببيان وزير خارجية فرنسا، فيليب دوست بالزي، باسـم وزراء خارجيـة             وإذ يرحب  
 واملمثـل الـسامي    املتحـدة الواليـات  و املتحـدة اململكـة االحتاد الروسي وأملانيا والصني وفرنـسا و    

 ،)S/2006/573 (٢٠٠٦يوليه /متوز ١٢لالحتاد األورويب، بباريس يف 
وإذ يـضع    إزاء أخطار االنتشار اليت ميثلـها برنـامج إيـران النـووي،              وإذ يساوره القلق   
ــاره ــاق    يف اعتب ــسؤوليته األساســية مبوجــب ميث ــم م ــن     املتحــدة األم ــسالم واألم ــظ ال عــن حف
 الوضع، تصميمه على منع تفاقم وإذ يؤكدالدوليني، 
 مـن الفـصل الـسابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، جلعـل                 ٤٠ مبوجب املادة    وإذ يتصرف  

 التعليق الذي طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملزما،
 بإيران أن تتخذ دون تأخري التدابري الـيت طلبـها جملـس حمـافظي الوكالـة                 هيبي - ١ 

ليت ال بد منها لبناء الثقة يف الغـرض الـسلمي   ، واGOV/2006/14الدولية للطاقة الذرية يف قراره      
 اخلالص لربناجمها النووي وتسوية املسائل املعلقة؛

، يف هذا السياق، بأن تعلّـق إيـران مجيـع أنـشطتها املتـصلة بالتخـصيب              طالبي - ٢ 
وإعادة التجهيز، مبا يف ذلك البحث والتطوير، على أن خيـضع ذلـك للتحقـق مـن قبـل الوكالـة                     

 طاقة الذرية؛الدولية لل
 عن اقتناعه بأن هـذا التعليـق، عـالوة علـى امتثـال إيـران متامـا وبـشكل                    يعرب - ٣ 

ميكن التحقق منه للشروط اليت وضعها جملس حمافظي الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة، سيـسهم                
يف التوصــل إىل حــل دبلوماســي عــن طريــق التفــاوض يكفــل ضــمان أن يكــون برنــامج إيــران    

 اسـتعداد اتمـع الـدويل علـى العمـل بطريقـة إجيابيـة            ويؤكـد سلمية خالـصة،    النووي ألغراض   
 إيران، عن طريق االمتثـال لألحكـام الـواردة أعـاله، علـى      ويشجعللتوصل إىل مثل هذا احلل،   

 أن هـذا التـشارك      ويؤكدالتشارك جمددا مع اتمع الدويل ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،           
 سيكون مفيدا إليران؛
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، يف هــذا الــصدد، مقترحــات االحتــاد الروســي وأملانيــا والــصني وفرنــسا  يؤيــد - ٤ 
ــشأن         ــسامي لالحتــاد األورويب، ب ــل ال ــن املمث ــد م ــات املتحــدة، بتأيي واململكــة املتحــدة والوالي
التوصل إىل ترتيب شامل طويل األجل يتيح تطوير العالقـات والتعـاون مـع إيـران علـى أسـاس                    

ــرام املتبــادل وبنــ   اء الثقــة الدوليــة يف الطبيعــة الــسلمية اخلالــصة لربنــامج إيــران النــووي        االحت
(S/2006/521)؛ 

 جبميـع الـدول إىل القيـام، وفقـا لـسلطاا وتـشريعاا القانونيـة الوطنيـة         هيـب ي - ٥ 
واتــساقا مـــع القـــانون الــدويل، بـــالتزام اليقظـــة ومنـــع نقــل أي أصـــناف أو مـــواد أو ســـلع أو    

ــساهم يف    ــد ت ــا ق ــز وبــرامج      تكنولوجي ــادة التجهي ــصلة بالتخــصيب وإع ــشطة إيــران ذات ال أن
 القذائف التسيارية؛

 عن تصميمه على تعزيز سـلطة عمليـة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة،                 يعرب - ٦ 
 باملــدير العــام للوكالــة وبأمانتــها جلهودمهــا ويــشيدويــدعم بقــوة دور جملــس حمــافظي الوكالــة، 

دة الراميـة إىل حـل مجيـع املـسائل املعلقـة املتبقيـة يف إيـران يف إطـار                    اجلارية القديرة مهنيا واحملايـ    
 ضــرورة أن تواصــل الوكالــة عملــها لتوضــيح مجيــع  ويؤكــد علــى ذلــك، امويــشجعهالوكالــة 

ــووي،     ــران الن ــامج إي ــصلة بربن ــة املت ــبوياملــسائل املعلق ــا ألحكــام   هي ــصرف وفق ــإيران أن تت  ب
مجيع تدابري الـشفافية الـيت قـد تطلبـها الوكالـة دعمـا       الربوتوكول اإلضايف وأن تنفذ دون تأخري   

 لتحقيقاا اجلارية؛
ــول يطلــب - ٧  ــة     / آب٣١ حبل ــة الدولي ــام للوكال ــدير الع ــرا مــن امل أغــسطس تقري

للطاقة الذرية أساسا عن ما إذا كانت إيران قد علّقت مجيع األنـشطة املـذكورة يف هـذا القـرار      
ة امتثــال إيــران للتــدابري الــيت طلبــها جملــس حمــافظي  تعليقــا تامــا ومــستمرا، وكــذلك عــن عمليــ 

الوكالة وألحكام هذا القرار الواردة أعاله، على أن يقدم إىل جملس حمـافظي الوكالـة وبـصورة                 
 موازية إىل جملس األمن كي ينظر فيه؛

 عــن اعتزامــه، يف حالــة عــدم امتثــال إيــران هلــذا القــرار، اختــاذ التــدابري   يعــرب - ٨ 
 من الفصل السابع من ميثـاق األمـم املتحـدة إلقنـاع إيـران باالمتثـال            ٤١ب املادة   املالئمة مبوج 

 أنه ستكون هناك حاجـة إىل اختـاذ   ويؤكدهلذا القرار وملتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  
 املزيد من القرارات يف حالة نشوء احلاجة إىل اختاذ مثل هذه التدابري اإلضافية؛

التــدابري اإلضــافية لــن تكــون ضــرورية يف حالــة امتثــال إيــران    أن هــذه يؤكــد - ٩ 
 القرار؛ هلذا

 . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر - ١٠ 
 


