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  )٢٠٠٩ (١٨٧٤القرار     
 / حزيــــران١٢ املعقــــودة يف ٦١٤١الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلــــسته     

  ٢٠٠٩ هـيوني
  

  ،إن جملس األمن  
، والقــرار )١٩٩٣ (٨٢٥ إىل قراراتــه الــسابقة ذات الــصلة، مبــا فيهــا القــرار  إذ يــشري  
ـــرار )٢٠٠٤ (١٥٤٠ ــة)٢٠٠٦ (١٦٩٥، والقـــــــ ــرار  ، وخباصـــــــ ، )٢٠٠٦ (١٧١٨القـــــــ
، (S/PRST/2006/41) ٢٠٠٦أكتوبـــر  / تـشريـــن األول ٦إىل بيانـي رئيسه املؤرخيـــن    وكذلك

  ، )S/PRST/2009/7 (٢٠٠٩أبريل / نيسان١٣و 
 أن انتـشار األسـلحة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة، وكـذلك            وإذ يؤكد من جديد     

  وسائل إيصاهلا، يشكل هتديداً للسالم واألمن الدوليني،
 إزاء التجربــــة النوويــــة الــــيت قامــــت هبــــا مجهوريــــة  أشــــد القلــــقعــــن وإذ يعــــرب  
ــا ــة يف  كوريـ ــار٢٥الـــشعبية الدميقراطيـ ــايو / أيـ ــة بـــذلك ) بالتوقيـــت احمللـــي (٢٠٠٩مـ منتهكـ
، وإزاء ما يشكله هذا من حتد ملعاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة               )٢٠٠٦ (١٧١٨ القرار

ذولــة مــن أجــل تعزيــز النظــام العــاملي لعــدم  وللجهــود الدوليــة املب) “معاهــدة عــدم االنتــشار”(
ــام         ــشار يف ع ــدم االنت ــدة ع ــؤمتر اســتعراض معاه ــة حتــضريا مل ــشار األســلحة النووي ، ٢٠١٠انت

  واخلطر الذي ميثله على السالم واالستقرار يف املنطقة وخارجها،
 دعمه اجلماعي ملعاهدة عدم االنتشار والتزامه بتعزيزها من مجيـع جوانبـها،             وإذ يؤكد   

 إىل  وإذ يـشري  للجهود العاملية املبذولة من أجل عدم االنتشار النووي ونزع السالح النووي،            و
 مبركــز  مــن األحــوالأن مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة ال ميكــن أن تتمتــع يف أي حــال 

  الدولة احلائزة لألسلحة النووية وفقا ملعاهدة عدم االنتشار،
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شعبية الدميقراطية االنسحاب مـن معاهـدة عـدم          إعالن مجهورية كوريا ال    وإذ يشجب   
   التسلح النووي،وسعيها إىلاالنتشار 
 على أمهية استجابة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة لـسائر           وإذ يشدد مرة أخرى     

  شواغل اجملتمع الدويل األمنية واإلنسانية،
قـصد أن تترتـب      علـى أن التـدابري املفروضـة مبوجـب هـذا القـرار ال يُ               وإذ يشدد أيضا    

ــشعبية          ــا ال ــة كوري ــدنيني جلمهوري ــسكان امل ــى ال ــسانية عل ــة اإلن ــن الناحي ــار ضــارة م ــا آث عليه
  الدميقراطية،

من أن مـا تـضطلع بـه مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة              وإذ يعرب عن بالغ قلقه        
ر يف املنطقـة    نوويـــة وأنـشطـــة متـصلة بالقـذائف يزيـد مـن حـدة التوتــــ              التجارب   أنشطة ال  مــن

   أنه ال يزال مثة هتديد واضح للسالم واألمن الدوليني،وإذ يقرروخارجها، 
   أمهية احترام مجيع الدول ملقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،وإذ يؤكد من جديد  
ــدابري     وإذ يتــصرف   ــاق األمــم املتحــدة، وإذ يتخــذ ت ــسابع مــن ميث  مبوجــب الفــصل ال

   منه،٤١مبوجب املادة 
 بأقوى العبارات التجربة النووية اليت قامت هبا مجهوريـة كوريـا الـشعبية          يدين  - ١  

يف انتـهاك وازدراء سـافر لقراراتـه ذات         ) بالتوقيت احمللي  (٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٥الدميقراطية يف   
ــراران   ــيما القـ ــصلة، وال سـ ــؤرخ  )٢٠٠٦ (١٧١٨و ) ٢٠٠٦ (١٦٩٥الـ ــسه املـ ــان رئيـ ، وبيـ

  ؛)S/PRST/2009/7 (٢٠٠٩أبريل /نيسان ١٣
ــة    يطالــب  - ٢   ــة نووي ــة بعــدم إجــراء أي جترب ــا الــشعبية الدميقراطي ــة كوري  مجهوري

  إطالق باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية؛أي عملية أخرى أو 
 أن على مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة أن توقـف مجيـع األنـشطة                  يقرر  - ٣  

تعيد يف هذا السياق إقرار التزاماهتا املوجودة من قبـل          املتصلة بربناجمها للقذائف التسيارية، وأن      
  بوقف اختياري لعمليات إطالق القذائف؛

ــل    يطالـــب  - ٤   ــورا وبالكامـ ــال فـ ــة باالمتثـ ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ  مجهوريـ
  ؛)٢٠٠٦ (١٧١٨اللتزاماهتا مبوجب قرارات جملس األمن ذات الصلة، وخباصة القرار 

الــشعبية الدميقراطيــة بــالتراجع فــورا عــن إعالهنــا       مجهوريــة كوريــا  يطالــب  - ٥  
  االنسحاب من معاهدة عدم االنتشار؛
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 كذلك مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة بـالعودة يف وقـت قريـب                يطالب  - ٦  
ــوق         ــاة حق ــع مراع ــة، م ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــشار وضــمانات الوكال إىل معاهــدة عــدم االنت

 ضرورة أن تواصـل مجيـع الـدول        ويؤكدهدة عدم االنتشار،    والتزامات الدول األطراف يف معا    
  األطراف يف معاهدة عدم االنتشار االمتثال اللتزاماهتا مبوجب املعاهدة؛

ــدول األعــضاء أن تنفــذ التزاماهتــا مبوجــب القــرار    يطلــب  - ٧    ١٧١٨ مــن مجيــع ال
ــشأة عمــال بــ     )٢٠٠٦( ــة املن  ١٧١٨القرار ، مبــا يف ذلــك مــا يتــصل باألمســاء الــيت حتــددها اللجن
  ؛)S/PRST/2009/7 (٢٠٠٩أبريل / نيسان١٣عمال ببيان رئيسه املؤرخ ) “اللجنة”) (٢٠٠٦(

ــرر  - ٨   ــع       يق ــن مجي ــى ع ــة أن تتخل ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــى مجهوري  أن عل
النوويــة احلاليــة بــشكل كامــل وقابــل للتحقــق وال رجعــة فيــه، وأن الــربامج  النوويــة واألســلحة

األنشطة املتصلة بذلك، وأن تتصرف متقيدة متامـاً بااللتزامـات املنطبقـة علـى              توقف فورا مجيع    
األطراف مبوجـب معاهـدة عـدم االنتـشار وأحكـام وشـروط اتفـاق ضـمانات الوكالـة الدوليـة                     

 وأن تتـــيح للوكالـــة تـــدابري شـــفافية تتجـــاوز هـــذه      (IAEA INFCIRC/403)للطاقـــة الذريـــة  
ــا يف ذلــك الوصــول إىل ا   ــضيات، مب ــائق واملعــدات واملرافــق  املقت ــراد والوث  حــسب احلاجــة  ،ألف

  وحسبما تراه الوكالة ضرورياً؛
ــا يف الفقـــرة  يقـــرر  - ٩    ١٧١٨مـــن القـــرار ) ب (٨ أن التـــدابري املنـــصوص عليهـ

تسري أيضا على مجيع األسلحة ومـا يتـصل هبـا مـن مـواد وكـذلك علـى املعـامالت                   ) ٢٠٠٦(
ـورة أو اخلدمات أو املساعدة املتـصلة بتـوفري تلـك األسـلحة             التدريـــب التقنـي أو املشـ   واملاليـــة  

  أو املواد أو تصنيعها أو صيانتها أو استخدامها؛ 
 ١٧١٨مـــن القـــرار  ) أ (٨ أن التـــدابري املنـــصوص عليهـــا يف الفقـــرة    يقـــرر  - ١٠  

تسري أيضا على مجيع األسلحة ومـا يتـصل هبـا مـن مـواد وكـذلك علـى املعـامالت                   ) ٢٠٠٦(
ــة وال ــوفري تلــك األســلحة     املالي ــتقين أو املــشورة أو اخلــدمات أو املــساعدة املتــصلة بت ــدريب ال ت

ــتخدامه   أو ــيانتها أو اسـ ــصنيعها أو صـ ــلحة اخلفيفـــة     ، اتـ ــصغرية واألسـ ــلحة الـ ــتثناء األسـ باسـ
 مـن الـدول أن تتـوخى اليقظـة فيمـا يتـصل بتوريـد األسـلحة                  ويطلـب يتصل هبا من مـواد،       وما

 أو بيعها أو نقلها إىل مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة بـشكل      الصغرية أو األسلحة اخلفيفة   
 أن علـى الـدول أن ُتخطـر اللجنـة قبـل مخـسة أيـام علـى                   ويقـرر كـذلك   مباشر أو غري مباشـر،      

األقل من موعد بيع أسلحة صغرية أو أسلحة خفيفة أو توريدها أو نقلـها إىل مجهوريـة كوريـا             
  الشعبية الدميقراطية؛ 

من مجيع الـدول أن تقـوم، وفقـا لـسلطاهتا وتـشريعاهتا الوطنيـة ومتـشيا                  يطلب  - ١١  
مع القانون الدويل، بتفتيش مجيـع الـشحنات املتجهـة إىل مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة                   
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ومنها، داخل أراضيها، مبا يف ذلك املوانئ واملطارات، إذا كـان لـدى الدولـة املعنيـة معلومـات                   
تقــاد بــأن الــشحنة حتتــوي علــى أصــناف حمظــور توريــدها أو بيعهــا    تتــيح أساســا معقــوال لالع 

ــرة    أو ــصديرها مبوجــــب الفقــ ــها أو تــ ــرار  ) ج (٨أو ) ب (٨أو ) أ (٨نقلــ ــن القــ  ١٧١٨مــ
   من هذا القرار، وذلك لكفالة االمتثال الدقيق لتلك األحكام؛ ١٠أو  ٩الفقرة  أو

بتفتـيش الـسفن يف أعـايل      من مجيع الدول القيـام، مبوافقـة دولـة العلـم،             يطلب  - ١٢  
 اليت حتملـها تلـك      الشحناتالبحار، إذا كان لديها معلومات تتيح أساسا معقوال لالعتقاد بأن           

ــصديرها مبوجـــب       ــها أو تـ ــا أو نقلـ ــدها أو بيعهـ ــور توريـ ــناف حمظـ ــى أصـ ــوي علـ ــسفن حتتـ الـ
 مـــن ١٠ أو ٩أو الفقـــرة ) ٢٠٠٦ (١٧١٨مـــن القـــرار ) ج (٨أو ) ب (٨أو ) أ( ٨ الفقـــرة
  القرار، وذلك لكفالة االمتثال الدقيق لتلك األحكام؛  هذا

   مـــــن مجيـــــع الـــــدول التعـــــاون مـــــع عمليـــــات التفتـــــيش عمـــــال  يطلـــــب  - ١٣  
، يف حالة عدم موافقة دولة العلـم علـى التفتـيش يف أعـايل البحـار،                ويقرر ١٢ و   ١١بالفقرتني  

وقريــب لكــي تقــوم أن تعطــي دولــة العلــم تعليماهتــا إىل الــسفينة كــي تتجــه إىل مينــاء مناســب  
  ؛١١السلطات احمللية بالتفتيش املطلوب عمال بالفقرة 

 بـأن   ، أن يأذن جلميع الدول األعـضاء، وأن ُيلـزم مجيـع الـدول األعـضاء               يقرر  - ١٤  
تــصادر وتتــصرف يف األصــناف احملظــور توريــدها أو بيعهــا أو نقلــها أو تــصديرها مبوجــب         

 مــن هــذا القــرار  ١٠ أو ٩ أو الفقــرة ١٧١٨مــن القــرار  ) ج (٨أو ) ب (٨أو ) أ (٨ الفقــرة
 مــن هــذا القــرار ١٣ أو ١٢ أو ١١والــيت يــتم ضــبطها يف عمليــات التفتــيش عمــال بــالفقرات   

تتعــارض مــع التزاماهتــا مبوجــب قــرارات جملــس األمــن املنطبقــة، مبــا يف ذلــك القــرار   بطريقــة ال
ــشار،   )٢٠٠٤( ١٥٤٠ ــة ، ومــع أي التزامــات لألطــراف يف معاهــدة عــدم االنت حظــر  واتفاقي

 املؤرخــة اســتحداث وإنتــاج وتكــديس واســتخدام األســلحة الكيميائيــة وتــدمري تلــك األســلحة 
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس األسـلحة البكتريولوجيـة         ، و ١٩٩٧أبريل  /نيسان ٢٩

 كـذلك  ويقـرر ، ١٩٧٢أبريل / نيسان١٠ املؤرخة وتدمري تلك األسلحة والسمية) البيولوجية(
  مجيع الدول أن تتعاون يف هذه اجلهود؛أن على 
 مــن كــل دولــة عــضو أن تقــدم إىل اللجنــة فــورا، عنــد إجــراء تفتــيش يقتــضي  - ١٥  

ــالفقرات  ــالفقرة   ١٣ أو ١٢أو  ١١عمــال ب ، ١٤ أو مــصادرة شــحنة والتــصرف فيهــا عمــال ب
  تقارير تتضمن التفاصيل املناسبة عن عمليات التفتيش واملصادرة والتصرف؛

 مـن كـل دولـة عـضو ال تلقــى التعـاون مـن إحـدى دول العلـم عمــال         ييقتـض   - ١٦  
   أن تقدم إىل اللجنة فورا تقريرا يتضمن التفاصيل املناسبة؛١٣ أو ١٢بالفقرة 
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 بوقـود الـسفن    أن على الدول األعضاء أن حتظر تقدمي اخلدمات املتـصلة            يقرر  - ١٧  
جانب رعاياها أو انطالقا من أراضيها، من قبيل تـوفري الوقـود أو اإلمـدادات أو غـري ذلـك          من

من اخلدمات اليت تقدم للـسفن إىل سـفن مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة إذا كـان لـديها                      
معلومات تتيح أساسا معقوال لالعتقاد بأن تلك السفن حتمل أصنافا حمظورا توريدها أو بيعهـا               

ــه ــرة  أو نقلــ ــصديرها مبوجــــب الفقــ ــرار  ) ج (٨أو ) ب (٨أو ) أ (٨ا أو تــ ــن القــ  ١٧١٨مــ
ــا مل يكــن تقــدمي تلــك اخلــدمات ضــروريا      ١٠ أو ٩أو الفقــرة ) ٢٠٠٦( ــرار، م  مــن هــذا الق

 أو إىل أن يتم تفتيش الشحنة ومصادرهتا والتصرف فيها، إذا دعـت احلاجـة،             ،ألغراض إنسانية 
   املساس باألنشطة االقتصادية القانونية؛  أن هذه الفقرة ال ُيقصد منهاويؤكد

ــا عمـــــال   يطلـــــب  - ١٨   ــذ التزاماهتـــ ــافة إىل تنفيـــ ـــدول األعـــــضاء، إضـــ    مـــــن الــــ
، أن متنـــع تقـدمي اخلـدمات املاليــة التـــي            )٢٠٠٦ (١٧١٨من القــرار   ) هـ(و  ) د (٨بالفقرتني  

ا املتـصلة باألسـلحة   ميكن أن تسهم يف بـرامج مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة أو أنـشطته                
ــشامل، أو حتويــل أي أصــول      ــدمار ال النوويــة أو بالقــذائف التــسيارية أو غريهــا مــن أســلحة ال

مـــوارد ماليـــة أو غريهـــا ميكـــن أن ُتـــسهم فـــــي تلـــك الربامـــــج أو األنـــشطــة إىل أراضيهــــا  أو
ا فــــي ذلــك مبــ(عربهــا أو منــها، أو إىل رعاياهــا أو إلــــى كيانــات منظمــة مبوجــب قوانينهــــا  أو

أو إلــى أشـخاص أو مؤسـسات ماليـة يف أراضـيها، أو مـن جانـب هـؤالء،                   ) فروعهـــا باخلارج 
ــربامج            ــك ال ــا صــلة بتل ــا هل ــة أو غريه ــوارد مالي ــد أي أصــول أو م ــها جتمي ــائل من ــك بوس وذل

األنشطة وموجودة يف أراضيها أو تدخل أراضـيها بعـد اآلن، أو خاضـعة لواليتـها القـضائية                   أو
ــص ــسلطاهتا       أو ت ــا ل ــع هــذه املعــامالت وفق ــع مجي ــة ملن ــز الرقاب ــا بعــد اآلن، وتعزي بح خاضــعة هل

  وتشريعاهتا الوطنية؛
 من مجيع الدول األعضاء واملؤسـسات املاليـة واالئتمانيـة الدوليـة عـدم               يطلب  - ١٩  

الدخول يف التزامات جديدة بتقدمي منح أو مـساعدات ماليـة أو قـروض تـساهلية إىل مجهوريـة          
ا الشعبية الدميقراطية باستثناء ما يقدم ألغراض إنسانية وإمنائيـة ويلـيب مباشـرة احتياجـات                كوري

 أيـضا مـن الـدول تـوخي مزيـد مـن             ويطلـب السكان املدنيني أو لتعزيز إزالة األسلحة النوويـة،         
  اليقظة قصد تقليص االلتزامات احلالية؛

ايل مـن القطـاع العـام        من مجيع الـدول األعـضاء عـدم تقـدمي الـدعم املـ              يطلب  - ٢٠  
مبـــا يف ذلـــك مـــنح ائتمانـــات (للتبـــادل التجـــاري مـــع مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة 

حيثمـا قـد يـسهم      ) ضمانات أو تأمينات التصدير لرعاياها أو لكيانات تعمـل يف هـذا اجملـال              أو
ة باألسـلحة  هذا الـدعم املـايل يف بـرامج أو أنـشطة مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة املتـصل           

  النووية أو بالقذائف التسيارية أو غريها من أسلحة الدمار الشامل؛
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‘ ٣’) أ (٨ أن علـى مجيـع الـدول األعـضاء أن متتثـل ألحكـام الفقـرتني                  يؤكد  - ٢١  
 اإلخالل بأنشطة البعثات الدبلوماسية املوجـودة يف        دون) ٢٠٠٦ (١٧١٨من القرار   ) د (٨ و

  اطية عمال باتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية؛مجهورية كوريا الشعبية الدميقر
 من مجيع الدول األعضاء أن تقدم تقريـرا إىل جملـس األمـن يف غـضون                  يطلب  - ٢٢  

 عــن التــدابري ،مخــسة وأربعــني يومــا مــن اختــاذ هــذا القــرار وبعــد ذلــك بنــاء علــى طلــب اللجنــة
) ٢٠٠٦ (١٧١٨ مـن القـرار   ٨امللموسة اليت اختذهتا من أجـل التنفيـذ الفعلـي ألحكـام الفقـرة          

 ١٩  و١٨ من هــذا القرار، فضــال عن التدابيــر املاليـــة املبينـة يف الفقـرات         ١٠ و   ٩والفقرتني  
   من هذا القرار؛ ٢٠و 

ــرر  - ٢٣   ــرات    يقـــ ــة يف الفقـــ ــدابري املبينـــ ــضا التـــ ــق أيـــ   )ب (٨و ) أ (٨ أن تنطبـــ
القــــــــائمتني عــــــــل األصــــــــناف الــــــــواردة يف ) ٢٠٠٦ (١٧١٨مــــــــن القــــــــرار ) ج (٨و 

INFCIRC/254/Rev.9/Part 1a و INFCIRC/254/Rev.7/Part 2a؛  
) ٢٠٠٦ (١٧١٨ مـن القـرار      ٨ تعديل التدابري املفروضة مبوجب الفقرة       يقرر  - ٢٤  

حتديـد الكيانـات والـسلع واألشـخاص، ويـوعز إىل اللجنـة             عن طريق   وهذا القرار، مبا يف ذلك      
تقـدم تقريـرا إىل جملـس األمـن يف غـضون ثالثـني              أن تضطلع مبهامها لتحقيق هـذا الغـرض وأن          

 اجمللس، يف حالـة عـدم قيـام اللجنـة بـذلك،      ُيكمل أن ويقرر كذلكيوما من اختاذ هذا القرار،  
  تعديل التدابري يف غضون سبعة أيام من تلقي ذلك التقرير؛ إجراءات 
 ١٧١٨  أن على اللجنة أن تكثف جهودها من أجل التنفيذ التـام للقـرار             يقرر  - ٢٥  

وهذا القرار، عـن    ) S/PRST/2009/7 (٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٣وبيان رئيسه املؤرخ    ) ٢٠٠٦(
طريق برنامج عمل يشمل االمتثال والتحقيقات واالتصال واحلوار واملـساعدة والتعـاون، يقـدم      

، وأن تتلقى أيضا التقارير املقدمة من الدول األعـضاء          ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٥إىل اجمللس حبلول    
   من هذا القرار وتنظر فيها؛٢٢ و ١٦ و ١٥ و ١٠ بالفقرات عمال

 إىل األمني العام أن ُينشئ، بالتشاور مع اللجنة ولفترة أولية مدهتا سـنة              يطلب  - ٢٦  
يتصرف بتوجيه من اللجنة مـن      ) “فريق اخلرباء ”(واحدة، فريقا يضم سبعة خرباء على األكثر        

ة يف أداء واليتها علـى النحـو املـبني يف القـرار           نة اللج مساعد) أ (:أجل االضطالع باملهام التالية   
مجـع وحبـث وحتليـل    ) ب( من هـذا القـرار؛   ٢٥والوظائف احملددة يف الفقرة   ) ٢٠٠٦ (١٧١٨

املعلومات الواردة من الدول وهيئات األمم املتحدة املعنية وسـائر األطـراف املهتمـة عـن تنفيـذ                  
ويف هذا القرار، وخباصة حـاالت عـدم االمتثـال؛      ) ٢٠٠٦ (١٧١٨التدابري املفروضة يف القرار     

ــة أو    ) ج( ــد ينظــر اجمللــس أو اللجن ــإجراءات ق ــا   تقــدمي توصــيات ب ــدول األعــضاء يف اختاذه ال
تقــدمي ) د(ويف هــذا القــرار؛ ) ٢٠٠٦ (١٧١٨لتحــسني تنفيــذ التــدابري املفروضــة فــــي القــرار   

 يومـا مـن تاريـــخ اختـاذ هـذا      ٩٠ تقرير مرحلي عـن أعمالـــه إىل اجمللـس فـــي موعـد ال يتعـدى             
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 يومـا قبـل انتهـــاء واليتــــه يتـضمن      ٣٠القــرار، وتقريــر هنائـــي إىل اجمللـس فـــي موعـد أقـصاه           
  استنتاجاته وتوصياته؛

 مجيع الدول وهيئـات األمـم املتحـدة املعنيـة واألطـراف األخـرى املهتمـة                 حيث  - ٢٧  
رباء، خاصة بتقدمي أي معلومات لديها عن تنفيـذ         على أن تتعاون بالكامل مع اللجنة وفريق اخل       

  وهذا القرار؛) ٢٠٠٦ (١٧١٨القرار مبوجب التدابري املفروضة 
التعلـــيم تـــوفري  مـــن مجيـــع الـــدول األعـــضاء أن تتـــوخى اليقظـــة ملنـــع يطلـــب  - ٢٨  

التدريب املتخصصني لرعايا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة يف أراضـيها أو مـن جانـب              أو
أنـشطة  ياها يف ختصصات قد تسهم يف ما تقوم به مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة مـن                 رعا

  تطوير نظم إيصال األسلحة النووية؛ يف ر ونووية حساسة من حيث االنتشا
يف أقــرب وقــت  مــن مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة االنــضمام  يطلــب  - ٢٩  
  وية؛ إىل معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوممكن

 من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية العـودة        ويطلب ، احلوار السلمي  يؤيد  - ٣٠  
 كافـة املـشاركني علـى       وحيـث فورا إىل احملادثـات الـسداسية األطـراف دون أي شـرط مـسبق،               

سـبتمرب  / أيلـول  ١٩املـشترك املـؤرخ      للبيـان والـسريع   تكثيف جهودهم من أجل التنفيذ الكامل       
 تـــــشرين ٣ و ٢٠٠٧فربايـــــر / شـــــباط١٣ملـــــشتركتني الـــــصادرتني يف الـــــوثيقتني او ٢٠٠٥
 عـــن االحتـــاد الروســـي ومجهوريـــة كوريـــا ومجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية ٢٠٠٧أكتـــوبر /األول

شـبه  لسالح النـووي يف  االتوصل إىل نزع  بغية   ،الدميقراطية والصني والواليات املتحدة واليابان    
م واالسـتقرار يف شـبه اجلزيـرة    الصـون الـس  بغيـة  ومنـه   على حنو ميكن التحقق   ،اجلزيرة الكورية 

  ؛الكورية ويف مشال شرق آسيا
 للحالــة،  وسياســيالتوصــل إىل حــل ســلمي ودبلوماســيالتزامــه بعــن  يعــرب  - ٣١  

ويرحــب بــاجلهود الــيت يبــذهلا أعــضاء اجمللــس وكــذلك دول أعــضاء أخــرى لتيــسري إجيــاد حــل  
  جراءات قد تفضي إىل تفاقم التوترات؛ واالمتناع عن أي إسلمي وشامل عن طريق احلوار

ــد  - ٣٢   ــد     يؤكـ ــة قيـ ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــصرفات مجهوريـ ــيبقي تـ ــه سـ  أنـ
االستعراض املستمر وأنه سـيكون علـى اسـتعداد السـتعراض مـدى مالءمـة التـدابري الـواردة يف                    

ك والفقــرات ذات الــصلة مــن هــذا القــرار، مبــا يف ذلــ  ) ٢٠٠٦ (١٧١٨ مــن القــرار ٨الفقــرة 
 ضـوء امتثـال   يفتعزيز التدابري أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها، حسبما تدعو إليه احلاجة وقتئـذ          

  وهذا القرار؛) ٢٠٠٦ (١٧١٨مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ألحكام القرار 
  أن احلاجة ستدعو إىل قرارات أخرى إذا لزمت تدابري إضافية؛ ؤكدي  - ٣٣  
  .ألة قيد نظره الفعلي أن يبقي املسيقرر  - ٣٤  


