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 )٢٠٠٨ (١٨٠٣القرار   
 ٢٠٠٨مارس / آذار٣ املعقودة يف ٥٨٤٨الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
وإىل ، ٢٠٠٦مــارس / آذار٢٩ املــؤرخ S/PRST/2006/15 إىل بيــان رئيــسه  إذ يــشري 
املــــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧  و٢٠٠٦يوليــــه / متــــوز٣١املــــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٩٦قراراتــــه 

ــانون األ ٢٣ ــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٤٧ و ٢٠٠٦ديـــسمرب /ولكـ ، ٢٠٠٧مـــارس / آذار٢٤املـ
  أحكامها،يعيد تأكيد إذو

 التزامــه مبعاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة وضــرورة وفــاء مــن جديــد وإذ يؤكـد  
 مجيع الدول األطراف يف تلك املعاهدة وفاء تاما جبميع ما عليها من واجبات،

، منـها ، وفقـا للمـادتني األوىل والثانيـة          املعاهـدة  يف إىل حق الدول األطـراف       وإذ يشري  
 يف تطوير أحباث وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها لألغراض السلمية دون أي متييز،

) GOV/2006/14( إىل قــرار جملــس حمــافظي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة  وإذ يــشري 
 النووية اإليرانية يساهم يف اجلهود العامليـة لعـدم االنتـشار ويف بلـوغ               الذي يعلن أن حل املسألة    

ــا  هـــدف جعـــل منطقـــة الـــشرق األوســـط خا  يف ذلـــك  ليـــة مـــن أســـلحة الـــدمار الـــشامل، مبـ
 إيصاهلا، وسائل

 أن إيــران، علــى حنــو مــا أكدتــه تقــارير املــدير العــام  مــع القلــق الــشديد وإذ يالحــظ 
ــة امل  ــة الذريـــ ــة للطاقـــ ــة الدوليـــ ــة للوكالـــ ــار٢٣ؤرخـــ ــايو / أيـــ ، )GOV/2007/22 (٢٠٠٧مـــ

ــسطس /آب ٣٠ و ــاين ١٥و ) GOV/2007/48 (٢٠٠٧أغــــ ــشرين الثــــ ــوفمرب / تــــ  ٢٠٠٧نــــ
)GOV/2007/58 ( ــر / شــباط٢٢و ــم   ) GOV/2008/4 (٢٠٠٨فرباي ــام ودائ ــشكل ت مل توقــف ب
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، ريع ذات الــصلة باملــاء الثقيــل واملــشا،مجيــع األنــشطة ذات الــصلة بالتخــصيب وإعــادة املعاجلــة
 ،)٢٠٠٧ (١٧٤٧و ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧ و) ٢٠٠٦ (١٦٩٦النحــو الــوارد يف القــرارات  علــى
و تتخـذ اخلطـوات األخـرى       أ تستأنف تعاوهنـا مـع الوكالـة مبوجـب الربوتوكـول اإلضـايف،               ومل

) ٢٠٠٦ (١٦٩٦متتثل ألحكـام قـرارات جملـس األمـن           ها جملس حمافظي الوكالة، ومل    بطلياليت  
ــاء الثقــة،  )٢٠٠٧ (١٧٤٧و ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧ و  وإذ يــشجب ، وهــي أمــور ال بــد منــها لبن

 رفض إيران اختاذ هذه اخلطوات،
علومـات  امل أن إيران أنكرت على الوكالة حقها يف التحقق مـن            مع القلق  وإذ يالحظ  
 علــى أنــه وفقــا   وإذ يــشدد املعــدل، ١-٣التــصاميم الــيت قدمتــها عمــال بالقــانون     املتعلقــة ب
 أو تعليقـه مـن   ١-٣ اخلـاص بـإيران ال ميكـن تعـديل القـانون            من اتفـاق الـضمانات     ٣٩ للمادة

املتعلقـة بالتـصاميم الـيت تقـدم إليهـا          علومـات   امل وأن حق الوكالة يف التحقـق مـن          ،جانب واحد 
 زال ساريا وغري مرهون مبرحلة بناء منشأة ما أو وجود مواد نووية فيها، ما

اقـة الذريـة، ويؤيـد بقـوة دور         الدوليـة للط    على تعزيـز سـلطة الوكالـة       وإذ يؤكد عزمه   
 بالوكالة على ما تبذله من جهود حلـل املـسائل العالقـة ذات الـصلة                وإذ يشيد  ها،جملس حمافظي 

بربنامج إيران النووي الواردة يف خطة العمل اليت وضـعت باالتفـاق بـني أمانـة الوكالـة وإيـران                    
)GOV/2007/48 على املذكورة  ذ خطة العمل    جمال تنفي   بالتقدم احملرز يف   وإذ يرحب  ،)، املرفق

ــر  ــوارد يف تقري ــة املــؤرخ  يالنحــو ال ــام للوكال ــدير الع ــاين  ١٥ ني امل ــشرين الث ــوفمرب /ت  ٢٠٠٧ن
)GOV/2007/58(ــر / شــباط٢٢ ، و ــشدد، )GOV/2008/4 (٢٠٠٨فرباي ــة  وإذ ي ــى أمهي أن  عل

عـدة   ملموسة عن طريق تنفيذ خطـة العمـل بأكملـها بوسـائل              حتقق إيران بسرعة وفعالية نتائج    
تنفيـذ التـدابري   عن طريـق  ، ايتسىن هلحىت  اإلجابة على مجيع األسئلة اليت تطرحها الوكالة   ،منها

 ودقته، ة، تقييم مدى اكتمال إعالن إيراناملطلوبة للعمل بشفافي
 ١٣٧٣ مـن القـرار   ٢ بـأن وقـف األنـشطة املـذكور يف الفقـرة      عن اقتناعه  وإذ يعرب  

 ميــع متطلبــات جملــس حمــافظي الوكالــة،جلمتحقَقــا منــه امــا  وامتثــال إيــران امتثــاال ت،)٢٠٠٦(
ــووي       ــران الن ــامج إي ــضمن أن برن ــسهمان يف التوصــل إىل حــل دبلوماســي تفاوضــي ي أمــران ي

 خمصص حصرا لألغراض السلمية،
 علـــى أن االحتـــاد الروســـي وأملانيـــا والـــصني وفرنـــسا واململكـــة املتحـــدة   وإذ يـــشدد 

ختــاذ املزيــد مــن التــدابري العمليــة للبحــث عــن اســتراتيجية  والواليــات املتحــدة علــى اســتعداد ال
 اسـتنادا إىل املقترحـات الـيت        ،شاملة من أجل تسوية مسألة إيـران النوويـة عـن طريـق التفـاوض              

أنـه  علـى    إىل تأكيـد هـذه البلـدان         وإذ يـشري   ،)S/2006/521 (٢٠٠٦يونيـه   /قدمتها يف حزيران  
طابع السلمي اخلالص لربنامج إيران النووي، فإن إيـران         حاملا تتم استعادة ثقة اجملتمع الدويل بال      
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اهـدة  ستعامل بنفس الطريقة اليت تعامل هبا أي دولة غري حـائزة لألسـلحة النوويـة طـرف يف مع                  
 ،عدم انتشار األسلحة النووية

  حقوق الدول وواجباهتا فيما يتعلق بالتجارة الدولية،وإذ يضع يف اعتباره 
ادرة عـن فرقـة العمـل لإلجـراءات املاليـة بـشأن مـساعدة              بالتوجيهات الص  وإذ يرحب  

 ،)٢٠٠٦ (١٧٣٧الية مبقتضى القرار امل اواجباهتبالدول على الوفاء 
إقنــاع إيــران مناســبة مــن أجــل  علــى إنفــاذ مــا يقــرره باعتمــاد تــدابري وإذ يعقــد العــزم 

ــرارات   ــال للقـ ــات ) ٢٠٠٧ (١٧٤٧و ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧و ) ٢٠٠٦ (١٦٩٦باالمتثـ وملتطلبـ
ربناجمهـا  ل ذات الطابع احلـساس الداعمـة     على تقييد تطوير إيران للتكنولوجيا      كذلك  الوكالة، و 

النووي وبرناجمها املتعلق بالصواريخ، إىل أن يقرر جملـس األمـن أن أهـداف هـذه القـرارات قـد           
 حتققت،
ــة النامجــة عــن برنــامج إيــران    القلــق وإذ يــساوره   إزاء خمــاطر انتــشار األســلحة النووي

إيــران حــىت اآلن ملتطلبــات جملــس حمــافظي اســتجابة  عــدم  إزاءيف هــذا الــسياققلقــه وي، والنــو
ــن     ــس األمـ ــرارات جملـ ــام قـ ــال ألحكـ ــة واالمتثـ ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧و ) ٢٠٠٦ (١٦٩٦الوكالـ

 ،)٢٠٠٧ (١٧٤٧ و
 مـسؤوليته األساسـية عـن صـون الـسلم واألمـن الـدوليني امللقـاة         وإذ يأخذ يف االعتبار   

 مـن الفـصل الـسابع       ٤١ مبوجـب املـادة      وإذ يتصرف  ثاق األمم املتحدة،  على عاتقه مبوجب مي   
 من ميثاق األمم املتحدة،

 أن علـى إيـران أن تتخـذ دون مزيـد مـن التـأخري اخلطـوات                  يؤكد مـن جديـد     - ١ 
ــة     ــها جملــس حمــافظي الوكال ــيت طلب ــة   ال ــة الذري ــة للطاق ــراره الدولي هــي ، وGOV/2006/14يف ق

أن برناجمهـا النـووي خمـصص حـصرا ألغـراض سـلمية،             يف  بناء الثقـة    اليت ال بد منها ل    اخلطوات  
ــة،    ــسائل العالق ــصدد  يؤكــدووحلــل امل ــذا ال ــا يف ه ــأن   م ــرره ب ــأخري  تتخــذ ق ــران دون أي ت إي

 علـى أن الوكالـة    يـشدد و؛  )٢٠٠٦ (١٧٣٧ مـن القـرار      ٢ اخلطوات املطلوبـة منـها يف الفقـرة       
 ملعدل؛ ا١-٣ طلبت من إيران تأكيد أهنا ستطبق القانون

 باالتفاق املـربم بـني إيـران والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة حلـل مجيـع            يرحب - ٢ 
املسائل العالقة ذات الصلة بربنامج إيران النووي وما حتقق مـن تقـدم هبـذا الـصدد علـى النحـو                     

ــام  ــةاملـــبني يف تقريـــر املـــدير العـ ــباط٢٢ املـــؤرخ  للوكالـ ــر / شـ  ،)GOV/2008/4 (٢٠٠٨فربايـ
  علـى أن   ويـشدد الة على مواصلة عملها من أجل إيضاح مجيع املـسائل العالقـة،              الوك ويشجع

 ،إعـــادة الثقـــة الدوليـــة يف الطـــابع الـــسلمي احملـــض لربنـــامج إيـــران النـــووي يف ذلـــك يـــساعد 
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قيام الوكالة بتعزيز ضماناهتا بشأن أنـشطة إيـران النوويـة، وفقـا التفـاق الـضمانات بـني                  ويؤيد
 للطاقة الذرية؛إيران والوكالة الدولية 

 ،وضـبط الـنفس حيـال دخـول أراضـيها         مجيع الدول إىل تـوخي اليقظـة         يدعو - ٣ 
ذات الطـابع احلـساس    من قـِـبـَـل األفراد الذين يـشتركون يف أنـشطـة إيـران النوويـة            ،عبورها أو

تطوير منظومات إيصال األسلحة النووية أو يرتبــطون هبـذه األنـشطة           يف  أو  من حيث االنتشار    
 يف هــذا الــصدد أن تقــوم مجيــع الــدول بإخطــار يقــررول مباشـــر أو يقــدمون هلــا الــدعم، بــشك

) “اللجنـة ” املـشار إليهـا هنـا بــ    ) (٢٠٠٦ (١٧٣٧ من القرار    ١٨اللجنة املنشأة عمال بالفقرة     
أو املرفـق األول للقـرار      ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧بدخول األشخاص الواردة أمساؤهم يف مرفق القـرار         

، أو عبورهم أراضيها، واألشـخاص اإلضـافيني         احلايل لقرارلرفق األول   أو امل ) ٢٠٠٧ (١٧٤٧
ذات الطـابع   الذين يسميهم جملس األمن أو اللجنة بوصفهم مشتركني يف أنشطة إيران النوويـة              

بوصــفهم  أو يف تطــوير منظومــات إيــصال األســلحة النوويــة أو  احلــساس مــن حيــث االنتــشار 
، بطــرق منــها الــضلوع يف شــراء  هلــا يقــدمون الــدعممـرتبطني هبــذه األنــشطة بــشكل مباشــر أو 

ــا احملظــورة احملــددة يف الفقــرتني      مــن ٤ و ٣األصــناف والــسلع واملعــدات واملــواد والتكنولوجي
تـــدابري الـــواردة فيهمـــا، إال إذا كانـــت عمليتـــا الـــدخول اخلاضـــعة لل) ٢٠٠٦ (١٧٣٧القـــرار 

اد املنــصوص عليهــا يف الفقــرتني   والعبــور هاتــان جتريــان لتنفيــذ أنــشطة تتــصل مباشــرة بــاملو       
 ؛)٢٠٠٦ (١٧٣٧من القرار ‘ ٢’و ‘ ١’) ب (٣الفرعيتني 
منـع رعاياهـا     أعاله ما يقتضي مـن دولـة مـا           ٣ على أنه ليس يف الفقرة       يشدد - ٤ 

ت اإلنــسانية يف ســياق تنفيــذها أراضــيها، وأن علــى مجيــع الــدول مراعــاة االعتبــارامــن دخــول 
، ومن بينها الواجبات الدينية وضـرورة حتقيـق أهـداف هـذا القـرار               أعالهالواردة  الفقرة  أحكام  

ــق فيهــا    ، )٢٠٠٧ (١٧٤٧و ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧والقــرارين  ــشمل ذلــك احلــاالت الــيت تنطب وي
 املادة اخلامسة عشرة من النظام األساسي للوكالة؛

للحيلولــة دون دخــول األفــراد   أن تتخــذ مجيــع الــدول التــدابري الالزمــة  يقــرر - ٥ 
 بــاملرفق الثــاين هلــذا القــرار إىل أراضــيها أو مــرورهم العــابر هبــا، وكــذلك األشــخاص املــدرجني

النوويـة  اإلضافيني الذين يسمِّيهم جملس األمن أو اللجنـة بوصـفهم مـشتركني يف أنـشطة إيـران                  
نظومــات إيــصال األســلحة النوويــة  أو يف تطــوير مذات الطــابع احلــساس مــن حيــث االنتــشار  

بطـرق منـها الـضلوع    هلـا   الـدعم   قـدمون  أو ي  ذه األنشطة بشكل مباشـر    هبمرتبطني  بوصفهم   أو
حملظــــورة احملــــددة يف  يف شــــراء األصــــناف والــــسلع واملعــــدات واملــــواد والتكنولوجيــــات ا     

واخلاضــعة للتــدابري الــواردة فيهمــا، باســتثناء     ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧ مــن القــرار  ٤ و ٣ الفقــرتني
أنــشطة تتــصل مباشــرة   تنفيــذ ابر لغــرض املــرور العــ  أو حلــاالت الــيت يكــون فيهــا الــدخول    ا
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، )٢٠٠٦ (١٧٣٧مــن القــرار ‘ ٢’و ‘ ١’) ب (٣ ف الــواردة يف الفقــرتني الفــرعيتنيباألصــنا
 من دخول أراضيها؛رعاياها نع مب ن يف هذه الفقرة ما يلزم دولة ماوشريطة أالّ يكو

الت الـيت    أعـاله ال تطّبـق يف احلـا        ٥ أن التدابري املفروضة مبوجب الفقـرة        يقرر - ٦ 
مــا يــربره مــن أســباب إنــسانية،  لــه تقــرر فيهــا اللجنــة، يف كــل حالــة علــى حــدة، بــأن الــسفر   

سـيخدم  عدم تطبيق تلـك التـدابري    الدينية، أو عندما ختلص اللجنة إىل أن          الواجبات ذلك يف مبا
 بشكل آخر أهداف هذا القرار؛

 مـــن القـــرار ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢ أن التـــدابري احملـــددة يف الفقـــرات يقـــرر - ٧ 
أمساؤهـا  والكيانـات املدرجـة     املدرجـة أمسـاؤهم     تنطبق أيضا على األشخاص     ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧

يعملـون أو كيانـات تعمـل نيابـة عنـهم           يف املرفقني األول والثالـث هلـذا القـرار، وأي أشـخاص             
حتــت ســيطرهتم، تكــون وفقــا لتوجيهــاهتم، وكــذلك علــى الكيانــات اململوكــة هلــم أو الــيت    أو

 احملــددة ألشـخاص والكيانـات الـذين حيـدد اجمللـس أو اللجنـة أهنـم سـاعدوا األشـخاص         وعلـى ا 
 يف  الـيت تـرد   علـى تفـادي اجلـزاءات أو انتـهاك األحكـام      أمساؤهم أو الكيانـات احملـددة أمساؤهـا       

 ؛)٢٠٠٧ (١٧٤٧، أو القرار )٢٠٠٦ (١٧٣٧، أو يف القرار  احلايلالقرار
ــدا  يقــرر - ٨  ــدول الت ــع ال ــة بري  أن تتخــذ مجي ــع  الالزم ــد أو بي ــة دون توري للحيلول

إيــران، بطريقــة مباشــرة أو غــري مباشــرة، انطالقــا مــن األصــناف الــواردة فيمــا يلــي إىل نقــل  أو
 الطـــائرات الــيت ترفـــع أعالمهـــا،  أراضــيها، أو مـــن جانــب رعاياهـــا أو باســـتخدام الــسفن أو   

در هـذه املـواد أراضـي هـذه         الستفادة إيران منها، سـواء كـان مـص         الستخدامها يف إيران أو    أو
 الدول أم ال؛

 ٢ اجلـزء     الـواردة يف   مجيع األصناف واملواد واملعدات والسلع والتكنولوجيات      )أ( 
)INFCIRC/254/Rev.7/Part 2(  الوثيقــة مــنS/2006/814 التوريــد أو البيــع أو النقــل،  باســتثناء

لألصـــناف واملـــواد ، )٢٠٠٦ (١٧٣٧ مـــن القـــرار ٥وفقـــا لالشـــتراطات الـــواردة يف الفقـــرة 
 مـــن مرفـــق تلـــك الوثيقـــة،  ٢ و ١واملعـــدات والـــسلع والتكنولوجيـــات الـــواردة يف الفـــرعني  

حسبما مت إبالغه مسبقا للجنة، وال يكون ذلـك إالّ بغـرض اسـتخدامها               ٦ إىل   ٣من  والفروع  
التوريــد أو البيــع أو النقــل ضــروريا  املــاء اخلفيــف، وحينمــا يكــون ذلــك  حــصرا يف مفــاعالت 

للتعاون التقين الذي توفِّره الوكالة الدولية للطاقة الذرية إليران، أو ُيوفَّر حتت إشـراف الوكالـة     
 ؛)٢٠٠٦ (١٧٣٧ من القرار ١٦الفقرة تنص عليه حسبما 
ــدات والـــسلع والتكنولوجيـــات      )ب(  ــع األصـــناف واملـــواد واملعـ   الـــواردة يفمجيـ

 ؛S/2006/815، الفئة الثانية، بالوثيقة ٣ - ألف ١٩ البند
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تتعلـق  عنـد الـدخول يف التزامـات جديـدة         تـوخي اليقظـة      جبميع الـدول     يهيب - ٩ 
ــدعم املــايل   ــام بال ــا يف ذلــك مــنح    الع ــران، مب ــات أو االاملقــدم للتجــارة مــع إي ــئتمان ضمانات ال

تجـارة، مـن أجـل تفـادي         هـذه ال   أو للكيانـات الـضالعة يف     لرعاياهـا   تأمني للتصدير، سـواء     ال أو
 أو يف النووية ذات الطـابع احلـساس مـن حيـث االنتـشار         يساهم هذا الدعم يف أنشطة إيران        أن

 ؛)٢٠٠٦ (١٧٣٧ حسبما أشري إليه يف القرار ،تطوير منظومات إيصال األسلحة النووية
حيـال أنـشطة املؤسـسات املاليـة القائمـة يف           توخي اليقظة    جبميع الدول    يهيب - ١٠ 

يها مع مجيع املصارف اليت تتخذ من إيران مقـرا هلـا، وال سـيما مـصرف مللـي ومـصرف                     أراض
سديرات وفروعهمـا وتوابعهمـا باخلـارج، مـن أجـل تفـادي مـسامهة تلـك األنـشطة يف أنـشطة                 

 أو يف تطوير منظومات إيـصال األسـلحة   النووية ذات الطابع احلساس من حيث االنتشار إيران  
 ؛)٢٠٠٦ (١٧٣٧ يف القرار  حسبما أشري إليه،النووية

 يف مطاراهتـا وموانئهـا البحريـة، طبقـا          تكفل أي جيري   جبميع الدول أن     يهيب - ١١ 
لسلطاهتا وتشريعاهتا القانونية الوطنية، وبـشكل يتمـشى مـع القـانون الـدويل، وال سـيما قـانون                   

نات املتجهـة إىل    البحار واالتفاقات الدولية ذات الصلة املتعلقة بـالطريان املـدين، بتفتـيش الـشح             
إيــران أو القادمــة منــها، احململــة يف الطــائرات أو الــسفن الــيت متلكهــا أو تــشغلها شــركة إيــران    

اإلسـالمية للمالحـة، بـشرط أن تكـون هنـاك مـربرات             إيـران   للشحن اجلوي وشركة مجهوريـة      
القـرار   و، أ  احلـايل  حمظـورة مبقتـضى القـرار     سـلعا   معقولة لالعتقاد بأن الطائرة أو الـسفينة تنقـل          

 ؛)٢٠٠٧ (١٧٤٧، أو القرار )٢٠٠٦ (١٧٣٧
ــالتفتيش املــذكور يف الفقــرة   يطلــب - ١٢   إىل مجيــع الــدول، يف حالــة االضــطالع ب

أعاله، أن تقدم إىل جملس األمن يف خالل مخـسة أيـام عمـل تقريـرا خطيـا عـن التفتـيش حيـوي                        
ة إىل معلومـات عـن   على وجه اخلصوص، شرح األسباب اليت دعت إىل إجراء التفتـيش، إضـاف            

 ونتائجه والتفاصيل األخرى ذات الصلة؛ التفتيش والظروف اليت أحاطت به وقت ومكان
 يومــا مــن اختــاذ هــذا القــرار  ٦٠ جبميــع الــدول أن تبلــغ اللجنــة يف غــضون  يهيــب - ١٣ 

 ؛ أعاله١١ و ١٠  و٩  و٨  و٧  و٥  و٣باخلطوات اليت تتخذها يف سبيل التنفيذ العملي للفقرات 
  مــــن القــــرار١٨واليــــة اللجنــــة علــــى النحــــو احملــــدد يف الفقــــرة  أن يقــــرر - ١٤ 
) ٢٠٠٧ (١٧٤٧تـــسري أيـــضا علـــى التـــدابري املفروضـــة مبقتـــضى القـــرار  ) ٢٠٠٦( ١٧٣٧

 القرار؛ ومبقتضى هذا
 االحتـــاد الروســـي وأملانيـــا والـــصني وفرنـــسا واململكـــة املتحـــدة رغبـــة يؤكـــد - ١٥ 

تــشجيع اســتئناف احلــوار  إىل  اجلهــود الدبلوماســية الراميــة  تعزيــز مواصــلة والواليــات املتحــدة
إىل إيــران، بغيــة الــسعي إىل إجيــاد حــل شــامل   منــها  املقــدم العــرضواملــشاورات علــى أســاس  
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التعـاون مـع   تطـوير   و، شاملةيفسح اجملال لتطوير عالقات   وطويل األجل ومناسب هلذه املسألة      
الثقـة الدوليـة يف الطـابع الـسلمي     بنـاء  بـادل، و  االحتـرام املت  على نطاق واسع علـى أسـاس        إيران  

، والبــدء، يف مجلــة أمــور، يف حمادثــات ومفاوضــات مباشــرة مــع احملــض لربنــامج إيــران النــووي
وإعـادة املعاجلـة، مبـا يف ذلـك البحـث      دامت تعلِّق مجيـع أنـشطتها املتعلقـة بالتخـصيب      إيران ما 

 ة الذرية؛والتطوير، حسبما تتحقق منه الوكالة الدولية للطاق
 املمثل السامي للسياسة اخلارجيـة واألمنيـة املـشتركة لالحتـاد األورويب             يشجع - ١٦ 

على مواصلة االتصاالت مع إيـران دعمـا للجهـود الـسياسية والدبلوماسـية الراميـة إىل التوصـل                  
االحتـــاد الروســـي  مـــن املقدمـــة إىل حـــل تفاوضـــي، مبـــا يف ذلـــك املقترحـــات ذات الـــصلة      

 هبــدف هتيئــة الظــروف املالئمــة  وفرنــسا واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدةوالــصني وأملانيــا
 الستئناف احملادثات؛

لتــدابري الالزمــة ا مجيــع الــدول، مبــا فيهــا إيــران،  أن تتخــذ علــى أمهيــة يــشدد - ١٧ 
أي   إيـران، أو   من حكومة إيران، أو أي شخص أو هيئة يف        َحبثّ  لكفالة عدم تقدمي أي مطالبة      

والقـرارات ذات الـصلة، أو أي       ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧كيانات حمددة وفقا للقـرار       أوددين  حمفراد  أ
، فيمـا يتـصل بـأي عقـد         ماتـه عفنتقدم مبطالبة نيابة عـن هـذا الـشخص أو الكيـان أو مل             يشخص  

 ١٧٣٧ التدابري املفروضـة مبوجـب هـذا القـرار أو القـرار              تنفيذمهادون  حالت   أخرى   صفقة أو
 ؛)٢٠٠٧ (١٧٤٧القرار  أو) ٢٠٠٦(

 إىل املــدير العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أن يقــدم يف غــضون    يطلــب - ١٨ 
ــة،    ٩٠ ــرا آخــر إىل جملــس حمــافظي الوكال ــرا ميومــا تقري ــا ينظــر فيــه  وتقري  جملــس األمــن،وازي
 ١٧٣٧ تعليــق مجيــع األنــشطة املــشار إليهــا يف القــرار  برهنــت علــىقــد  إيــرانإذا كانــت  عمــا

ودائم، وكذلك عن عملية امتثال إيران جلميع اخلطـوات املطلوبـة مـن             بشكل كامل   ) ٢٠٠٦(
والقـــرار ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧جملـــس الوكالـــة ولألحكـــام األخـــرى املنـــصوص عليهـــا يف القـــرار 

 ؛ احلايل القراريفو) ٢٠٠٧ (١٧٤٧
اإلجـراءات الـيت تتخـذها إيـران يف ضـوء التقريـر       سيـستعرض   أنه   اددجم يؤكد - ١٩ 

 :أعاله، وأنهالواردة رة املشار إليه يف الفق
عندما تعلّق إيـران، وطيلـة الفتـرة الـيت تعلّـق فيهـا إيـران،                 سيعلق تنفيذ التدابري   )أ( 

مجيع األنشطة املتصلة بالتخصيب وأنشطة إعادة املعاجلة، مبـا يف ذلـك البحـث والتطـوير، علـى             
جتـرى  مـام مفاوضـات     النحو الذي تتحقق منه الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، إلفـساح اجملـال أ              

 ؛بشكل متبادلحبسن نية من أجل التوصل يف أقرب وقت إىل نتيجة مقبولة 
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 مـن   ١٢ و   ٧ و   ٦ و   ٥ و   ٤ و   ٣ احملـددة يف الفقـرات       العمل بالتدابري سينهي   )ب( 
ــرار  ــرات  )٢٠٠٦ (١٧٣٧القـــ ــذا الفقـــ ــرار  ٧  و٦  و٥  و٤  و٢، وكـــ ــن القـــ  ١٧٤٧ مـــ

 يثبت لديه، بعـد تلقـي        حاملا  أعاله، ١١ و   ١٠  و ٩  و ٨  و ٧  و ٥  و ٣، والفقرات   )٢٠٠٧(
أعـاله، أن إيـران امتثلـت امتثـاال تامـا اللتزاماهتـا مبوجـب         املذكورة  التقرير املشار إليه يف الفقرة      

،  الدولية للطاقة الذريـة    قرارات جملس األمن ذات الصلة ولّبت متطلبات جملس حمافظي الوكالة         
 ؛الوكالة  جملسهعلى حنو ما يؤكد

 ١٦٩٦سيقوم، إذا تـبني مـــن التقريـــر املـشــار إليـه أن إيـران مل متتثـل للقـرار                      )ج( 
، باختــاذ تــدابري  احلــايلوالقــرار) ٢٠٠٧ (١٧٤٧والقــرار ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧والقــرار ) ٢٠٠٦(

 من الفصل السابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة مـن أجـل إقنـاع                  ٤١مالئمة أخرى مبوجب املادة     
سـيكون  رارات وملتطلبات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، ويؤكـد أنـه               إيران باالمتثال هلذه الق   

 ؛إذا ما تبني أن هناك ضرورة الختاذ تدابري إضافيةرات أخرى ا قراختاذمن املتعني 

 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر - ٢٠ 
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 ) وهندسة أجهزة الطرد املركزيجتميع يف إدارة ضالع(أمري مؤيد علي  - ١
 جممــع  يف إنتــاج كربونــات يورانيــل األمونيــوم وإدارة     ضــالع (حممــد فــدائي آشــياين     - ٢

 )للتخصيب ناتانز

 والتعـدين التـابع     االستكـشاف مسؤول كبري يف مكتب شؤون      (عباس رضائي آشتياين     - ٣
 )ملنظمة الطاقة الذرية اإليرانية

 )يف املائة ٩٩,٩ يبلغ تركيزه يف إنتاج مغرتيوم ضالعة(هالة خبتيار  - ٤

 ) يف صنع مكونات أجهزة الطرد املركزيضالع (هبزادمرتضى  - ٥

 )لصناعات الدفاعيةلرئيس معهد التدريب والبحث (الدكتور حممد إسالمي  - ٦

 يف مــشروع ضــالعمــسؤول يف منظمــة الطاقــة الذريــة اإليرانيــة  (ســيد حــسني حــسيين  - ٧
 )مفاعل البحوث الذي يعمل باملاء الثقيل يف آراك

 القــرار يت حــدد امسهــا يفرئــيس شــركة نــوفني للطاقــة الــ (الــسيد جــواد كرميــي ثابــت  - ٨
٢٠٠٧ (١٧٤٧(( 

 ) يف إدارة اإلنتاج يف منشأة حتويل اليورانيوم يف أصفهانضالع(محيد رضا مهاجراين  - ٩

لــشؤون النائــب الــسابق لــرئيس أركــان القــوات املــسلحة  (العميــد حممــد رضــا نقــدي  - ١٠
رئــيس اجلهــاز احلكــومي ملكافحــة التــهريب، وهــو  /البحــوث الــصناعيةاللوجــستيات و

ــرارين    ا  ترمــي إىل يف جهــودمــشترك ــى اجلــزاءات املفروضــة مبوجــب الق اللتفــاف عل
 ))٢٠٠٧ (١٧٤٧ و) ٢٠٠٦ (١٧٣٧

 )لتخصيب لتانزا نجممع يف إدارة ضالع(ري اهوشان نوب - ١١

 )تانزا التخصيب يف ن أعماليفضالع (عباس رشيدي  - ١٢
 )صفندمنجم اليورانيوم يف ورانيوم يف يمدير عمليات تعدين ال(قاسم سليماين  - ١٣
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 )٢٠٠٦ (١٧٣٧األفراد املدرجة أمساؤهم يف القرار  - ألف 
ــن       - ١ ــسؤول عــ ــة املــ ــة اإليرانيــ ــة الذريــ ــة الطاقــ ــيس منظمــ ــادي، نائــــب رئــ ــد قّنــ حممــ

 والتطوير البحث
 )ناتانز( مصنع ختصيب الوقود التجرييب  جاين، رئيس-داوود آغا  - ٢
 )راكآ(هبمان أصغربور، مدير العمليات  - ٣
 

 )٢٠٠٧ (١٧٤٧األفراد املدرجة أمساؤهم يف القرار  - باء 
 )لتخصيبلمدير يف منشآت ناتانز (سيد جابر صفدري  - ١
رئيس مركز أصـفهان لبحـوث وإنتـاج الوقـود النـووي، وهـو جـزء مـن                  (أمري رحيمي    - ٢

لطاقـة الذريـة اإليرانيـة الـضالعة يف أنـشطة           اة إنتاج وشـراء الوقـود التابعـة ملنظمـة           شرك
 )متصلة بالتخصيب
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١ - Abzar Boresh Kaveh Co. (BK Co.)) املركزي  الطردضالعة يف إنتاج مكونات أجهزة( 
٢ - Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies and Saccal System companies   

ــشركة  ( ــذه ال ــت ه ــان حلاص شــراء ســلع حــساسة لــ   حاول ــرار  امســه  كي ــدرج يف الق م
٢٠٠٦( ١٧٣٧(( 

شـركة   ( Electro Sanam Compancy (E. S. Co/E.X.Co.)شـركة سـنام لإللكترونيـات     - ٣
 )واجهة ملؤسسة الصناعات الفضائية اجلوية ضالعة يف برنامج القذائف التسيارية

شـركة واجهـة ملؤسـسة الـصناعات الفـضائية اجلويـة ضـالعة يف                ( التقنية جمموعة االحتاد  - ٤
 )برنامج القذائف التسيارية

ــة   - ٥ ــصانع اآلالت الدقيق ــاس (م ــصانع أدوات القي ــصناعات  ااســتخدمته) (م  مؤســسة ال
 )الفضائية اجلوية يف بعض حماوالت الشراء

ــان    - ٦ ــن حيـ ــابر بـ ــرب(جـ ــابع خمتـ ــة مل تـ ــة اإليران انظمـ ــة الذريـ ــشطة   لطاقـ ــالع يف أنـ ــة ضـ يـ
 )الوقود دورة

٧ - Joza Industrial Co.)         شـركة واجهـة ملؤسـسة الـصناعات الفـضائية اجلويـة ضـالعة يف
 )برنامج القذائف التسيارية

موعــة صــناعات الــذخائر التابعــة إلدارة العمليــات فــرع جمل(صــناعات تعــدين خراســان  - ٨
 )املركزي ضالعة يف إنتاج مكونات أجهزة الطردوهي . الصناعية

دورهـا هـو صـناعة       .فـرع إلدارة العمليـات الـصناعية      (شركة نريو لصناعة البطاريـات       - ٩
 )قذائف الاتمونظمللجيش اإليراين، مبا يف ذلك اإلمداد بالكهرباء وحدات 

ــشغم   - ١٠ ــناعات بـ ــدة(صـ ــة ) الرائـ ــوم    (للطاقـ ــل اليورانيـ ــشأة حتويـ ــاء منـ ــاركت يف بنـ شـ
 )أصفهان يف

شــركة واجهــة ملؤســسة الــصناعات الفــضائية اجلويــة  (ات الــسالمة ركة شــراء معــدشــ - ١١
 )ضالعة يف برنامج القذائف التسيارية

١٢ - TAMAS Company) وتعد شركة .ضالعة يف أنشطة متصلة بالتخصيب TAMAS ا كيانـ 
تركيـزه وآخـر    لورانيـوم   ي ال الص أحـدها السـتخ    تابعـة هلـا    أربعـة فـروع      أنـشئت  ارئيسي
 ).ه ونفاياتهنيوم وختصيبورايعاجلة المب مكلف

 

 


