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 )٢٠٠٦ (١٧٣٧القرار   
 ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٢٣، املعقودة يف ٥٦١٢اختذه جملس األمن يف جلسته 

 
 ،إن جملس األمن 
، وإىل ٢٠٠٦مـارس  / آذار٢٩، املـؤرخ  S/PRST/2006/15 إىل بيـان رئيـسه،   إذ يـشري  

 ،٢٠٠٦يوليه /وز مت٣١املؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٩٦قراره 
 التزامــه مبعاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة، وإذ يــشري إىل حــق   وإذ يعيــد تأكيــد 

الدول األطراف دون متييز، وفقا للمادتني األوىل والثانية من تلك املعاهدة، يف إجراء البحـوث                
 يف جمال الطاقة النووية وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها لألغراض السلمية،

عــن قلقــه البــالغ إزاء التقــارير العديــدة املقدمــة مــن املــدير العــام     يكــرر اإلعــرابوإذ 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات جملس حمافظي الوكالـة املتعلقـة بربنـامج إيـران النـووي،                 

 ،GOV/2006/14واليت أبلغه هبا املدير العام للوكالة، مبا يف ذلك قرار جملس حمافظي الوكالة 
ــراب وإذ   ــرر اإلعـ ــام لل   يكـ ــدير العـ ــر املـ ــالغ ألن تقريـ ــه البـ ــن قلقـ ــؤرخ   عـ ــة املـ وكالـ

 يـذكر عـددا مـن املـسائل والقـضايا العالقـة املتـصلة            (GOV/2006/15) ٢٠٠٦فرباير  /شباط ٢٧
، وألن الوكالـة    د نـووي عـسكري    عـ كون هلـا بُ   ن النووي، مبا يف ذلك مواضيع قد ي       بربنامج إيرا 
 وجد أي مواد أو أنشطة نووية غري معلنة يف إيران،ستنتج أنه ال تت أنغري قادرة 
ــراب   ــرر اإلعـ ــر   وإذ يكـ ــالغ إزاء تقريـ ــه البـ ــن قلقـ ــؤرخ   عـ ــة املـ ــام للوكالـ ــدير العـ  املـ

 والنتــائج الــيت توصــل إليهــا، مبــا يف ذلــك أنــه بعــد (GOV/2006/27) ٢٠٠٦أبريــل /نيــسان ٢٨
نـب برنـامج إيـران      أكثر من ثـالث سـنوات مـن جهـود الوكالـة مـن أجـل اسـتجالء مجيـع جوا                    

النووي، ال تزال الثغرات احلالية يف املعلومات مثار قلـق، وأن الوكالـة غـري قـادرة علـى إحـراز                      
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تقدم يف جهودها الرامية إىل تقدمي تأكيدات بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نوويـة غـري معلنـة                  
 يف إيران،
ام للوكالــة املؤرخــة  املــدير العــ أنــه، وفقــا ملــا أكدتــه تقــارير ببــالغ القلــق وإذ يالحــظ 

ــران ٨ ــه /حزيـ ــسطس / آب٣١ و (GOV/2006/38) ٢٠٠٦يونيـ ) GOV/2006/53 (٢٠٠٦أغـ
ــاين ١٤ و ــشرين الث ــوفمرب / ت ــق كامــل    )GOV/2006/64 (٢٠٠٦ن ــام بتعلي ــران القي ، مل تقــرر إي

ومــستمر جلميــع األنــشطة املتــصلة بالتخــصيب وإعــادة املعاجلــة علــى النحــو املنــصوص عليــه يف 
ــرار  ــستأنف تعاوهنــا مــع الوكالــ  )٢٠٠٦( ١٦٩٦الق ة مبوجــب الربوتوكــول اإلضــايف،  ، ومل ت

تتخذ اخلطوات األخرى اليت طلبها منـها جملـس حمـافظي الوكالـة، ومل متتثـل ألحكـام قـرار                     ومل
مـن رفـض     إذ يعـرب عـن اسـتيائه      واليت ال بد منها لبناء الثقة،       ) ٢٠٠٦ (١٦٩٦جملس األمن   

 إيران اختاذ هذه اخلطوات،
 أمهية اجلهود السياسية والدبلوماسية الرامية إىل التوصل إىل حل عـن طريـق             يؤكدوإذ   

 إىل أن يــشري وإذالتفـاوض يكفــل تكــريس برنـامج إيــران النــووي لألغـراض الــسلمية حــصرا،    
 وإذ يرحــبالتوصــل إىل مثــل هــذا احلــل ســيفيد يف منــع االنتــشار النــووي يف أمــاكن أخــرى،  

سي وأملانيا والصني وفرنـسا واململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة،             باستمرار التزام االحتاد الرو   
 بدعم من املمثل السامي لالحتاد األورويب، بالتوصل إىل حل عن طريق التفاوض،

 على إنفاذ قراراته باعتماد التدابري املناسبة إلقناع إيران بأن متتثل للقـرار             وتصميما منه  
ية للطاقة الذرية، وكذلك على كبح مـساعي إيـران          وملتطلبات الوكالة الدول  ) ٢٠٠٦ (١٦٩٦

دعما لرباجمها النووية والـصاروخية، إىل أن يقـرر جملـس األمـن     احلساسة لتطوير التكنولوجيات   
 أنه قد مت الوفاء بأهداف هذا القرار،

ــووي، والــيت     وإذ يــساوره القلــق  ــران الن ــامج إي ــها برن  إزاء أخطــار االنتــشار الــيت ميثل
 السياق، استمرار إيران يف عدم الوفاء مبتطلبـات جملـس حمـافظي الوكالـة الدوليـة       ميثلها، يف هذا  

ــة وعــدم االمتثــال ألحكــام قــرار جملــس األمــن     وإذ يــضع يف ، )٢٠٠٦ (١٦٩٦للطاقــة الذري
 ، املتحدةاألمم واألمن الدوليني مبوجب ميثاق سلم الصون مسؤوليته األساسية عن اعتباره

  من الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،٤١ مبوجب املادة وإذ يتصرف 
 أن تقـوم دون مزيـد مـن التـأخري باختـاذ اخلطـوات الـيت                 ه علـى إيـران     أنـ  يؤكد - ١ 

، واليت ال بد منها لبنـاء الثقـة بـشأن        GOV/2006/14طلبها منها جملس حمافظي الوكالة يف قراره        
 قة؛الغرض السلمي احلصري لربناجمها النووي وحلل املسائل العال
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، يف هذا السياق، أن تقوم إيـران دون مزيـد مـن التـأخري بتعليـق مـا يلـي                     يقرر - ٢ 
 :النتشار من حيث امن أنشطة نووية حساسة

مجيــع األنــشطة املتــصلة بالتخــصيب وإعــادة املعاجلــة، مبــا يف ذلــك البحــث         )أ( 
 والتطوير، على أن خيضع ذلك للتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

األعمــال املتعلقــة جبميــع املــشاريع املتــصلة باملــاء الثقيــل، مبــا يف ذلــك تــشييد      )ب( 
مفاعل حبث مهدأ باملاء الثقيـل، علـى أن خيـضع ذلـك أيـضا للتحقـق مـن قبـل الوكالـة الدوليـة                         

 للطاقة الذرية؛
 أن تتخــذ مجيــع الــدول التــدابري الــضرورية للحيلولــة دون توريــد مجيــع   يقــرر - ٣ 

واد واملعدات والسلع والتكنولوجيات الـيت مـن شـأهنا أن تـسهم يف أنـشطة إيـران                  األصناف وامل 
املتصلة بالتخـصيب أو إعـادة املعاجلـة أو املتعلقـة باملـاء الثقيـل، أو يف تطـوير منظومـات إيـصال               
األسلحة النووية، إىل إيران أو بيعها هلا أو نقلها إليها، بطريقة مباشـرة أو غـري مباشـرة انطالقـا                    

ــن أر ــا،        م ــع أعالمه ــيت ترف ــائرات ال ــسفن أو الط ــا أو باســتخدام ال اضــيها، أو بواســطة رعاياه
الســتخدامها فيهــا أو اســتفادهتا منــها، ســواء أكــان مــصدرها مــن أراضــيها أم ال، وتــشمل     أو
 :يلي ما

 ٦ -  وبـاء  ٥-  وبـاء  ٤ -  وبـاء  ٣ -  وبـاء  ٢ - تلك الـواردة يف الفـروع بـاء        )أ( 
 ؛S/2006/814 بالوثيقة INFCIRC/254/Rev8/Part1 يف ٧ - وباء

 INFCIRC/254/Rev8/Part1 يف   ١ -  وباء ١ - تلك الواردة يف الفرعني ألف     )ب( 
 :، باستثناء توريد أو بيع أو نقل ما يليS/2006/814بالوثيقة 
 إذا كانـت تلـك املعـدات موجهـة إىل           ١ - املعدات اليت يشري إليها الفـرع بـاء        ‘١’ 

 ملاء اخلفيف؛املفاعالت اليت تعمل با
 إذا كـان    ٢ - ١ -  الـذي يغطيـه الفـرع ألـف        اليورانيوم املـنخفض التخـصيب     ‘٢’ 

 مدجما يف عناصر جممعة للوقود النووي لتلك املفاعالت؛
، باستثناء توريد أو بيع أو نقل األصـناف         S/2006/815تلك الواردة يف الوثيقة      )ج( 

 ثانية؛ من الفئة ال٣ - ألف - ١٩املشار إليها يف الفرع 
أي أصناف ومواد ومعدات وسلع وتكنولوجيات إضافية، يقرر جملـس األمـن           )د( 

، أهنـا ضـرورية     )‘‘اللجنـة ’’واليت يشار إليهـا باسـم       ( أدناه   ١٨و اللجنة املنشأة مبوجب الفقرة      أ
ومن شأهنا أن تسهم يف األنشطة املتصلة بالتخصيب أو إعادة املعاجلـة أو املتعلقـة باملـاء الثقيـل،            

  يف تطوير منظومات إيصال األسلحة النووية؛أو
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 أن تتخذ مجيع الدول التدابري الضرورية للحيلولـة دون توريـد األصـناف       يقرر - ٤ 
واملواد واملعدات والسلع والتكنولوجيات التالية إىل إيران أو بيعهـا هلـا أو نقلـها إليهـا، بطريقـة                   

ة رعاياهـــا أو باســـتخدام الـــسفن مباشـــرة أو غـــري مباشـــرة انطالقـــا مـــن أراضـــيها، أو بواســـط
كـان مـصدرها     أو استفادهتا منها، سـواء أ      الطائرات اليت ترفع أعالمها، أو الستخدامها فيها       أو

 :من أراضيها أم ال
ــواردة يف   )أ(   إذا ثبــت S/2006/814 بالوثيقــة INFCIRC/254/Rev7/Part2تلــك ال

 ة املعاجلة أو املتعلقة باملاء الثقيل؛للدولة أهنا ستسهم يف األنشطة املتصلة بالتخصيب أو إعاد
 إذا ثبـت    S/2006/815 أو   S/2006/814أي أصناف أخرى مل ترد يف الـوثيقتني          )ب( 

للدولة أهنا ستسهم يف األنشطة املتصلة بالتخصيب أو إعادة املعاجلة أو املتعلقة باملاء الثقيـل، أو                
 يف تطوير منظومات إيصال األسلحة النووية؛

 االضــطالع الــسعي إىلف أخــرى إذا ثبــت للدولــة أهنــا ستــسهم يف  أي أصــنا )ج( 
 بأنشطة تتصل مبواضيع أخرى أعربت الوكالة عن قلقها بشأهنا أو اعتربهتا عالقة؛

، فيمــا يتعلــق بتوريــد أو بيــع أو نقــل مجيــع األصــناف واملــواد واملعــدات  يقــرر - ٥ 
ــالوثيقتني    ــشمولة بـ ــات املـ ــسلع والتكنولوجيـ ــور  S/2006/815 و S/2006/814والـ ــري احملظـ ، وغـ
أعــاله، أن تكفــل ) أ (٤أو ) ج (٣أو ) ب (٣تــصديرها إىل إيــران مبوجــب الفقــرات الفرعيــة  

 :الدول ما يلي
 شروط املبادئ التوجيهيـة، حـسب االقتـضاء، علـى النحـو املـبني               وفتاستأهنا   )أ( 

 ؛S/2006/985 و S/2006/814يف الوثيقتني 
لتحقق من االستعمال النـهائي ومكـان االسـتعمال         أهنا حصلت على احلق يف ا      )ب( 

 النهائي ألي صنف مورد وأهنا يف وضع ميكّنها من ممارسة ذلك احلق بفعالية؛
 أهنا ستخطر اللجنة يف غضون عشرة أيام من التوريد أو البيع أو النقل؛ )ج( 
أهنا ستخطر الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أيـضا يف غـضون عـشرة أيـام مـن                      )د( 

توريد أو بيع أو نقـل األصـناف واملـواد واملعـدات والـسلع والتكنولوجيـات الـواردة يف الوثيقـة               
S/2006/814؛ 

 أن تتخذ مجيع الدول أيضا التدابري الالزمـة ملنـع تزويـد إيـران بـأي نـوع                   يقرر - ٦ 
ريهـا  من املـساعدة أو التـدريب التقنـيني، أو املـساعدة املاليـة، أو االسـتثمار، أو السمـسرة أو غ                

أو نقـل أو صـنع   من اخلدمات، أو نقل املوارد أو اخلـدمات املاليـة، فيمـا يتـصل بتوريـد أو بيـع                
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ــا    أو ــسلع والتكنولوجيـ ــدات والـ ــواد واملعـ ــناف واملـ ــتخدام األصـ ــددة يف  اسـ ــورة، احملـ ت احملظـ
  أعاله؛٤ و ٣ الفقرتني
 أن توقــــف إيــــران تــــصدير مجيــــع األصــــناف الــــواردة يف الــــوثيقتني   يقــــرر - ٧ 

S/2006/814 و  S/2006/815                 وأن حتظر مجيع الـدول األعـضاء شـراء تلـك األصـناف مـن إيـران 
من قبل رعاياها أو باستعمال الـسفن أو الطـائرات الـيت حتمـل أعالمهـا، سـواء كـان مـصدرها                      

 ال؛ أراضي إيران أم
 أن تـوفر إيـران إمكانيـة الوصـول والتعـاون علـى حنـو مـا تطلبـه الوكالــة          يقـرر  - ٨ 
 وتـسوية  ٢الفقـرة   يف ةللطاقة الذريـة كـي يتـسىن هلـا التحقـق مـن تعليـق األنـشطة املبينـ            الدولية  

 بإيران التـصديق فـورا علـى        ويهيبلقة، على النحو احملدد يف تقارير الوكالة،        اعمجيع القضايا ال  
 الربوتوكول اإلضايف؛

ــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرات    يقــرر - ٩   أعــاله ٦ و ٤ و ٣ عــدم ســريان الت
تقرر اللجنة سلفا، وعلى أساس كل حالة على حدة، أن توريد أصناف من هـذا القبيـل        ثما  حي
نقلها أو توفريها أو تقدمي هذا النـوع مـن املـساعدة لـن يـساهم بوضـوح يف تطـوير                 بيعها أو  أو

 االنتـشار النـووي وتطـوير منظومـات     من حيـث التكنولوجيا اإليرانية دعما ألنشطتها احلساسة   
ة النوويــة، مبــا يف ذلــك احلــاالت الــيت يكــون فيهــا الغــرض مــن هــذه األصــناف  إيــصال األســلح

 :املساعدة غذائيا أو زراعيا أو طبيا أو غريه من األغراض اإلنسانية، شريطة ما يلي أو
أن تتـــضمن عقـــود تـــسليم هـــذه األصـــناف أو املـــساعدة ضـــمانات مناســـبة    )أ( 

 يتعلق باملستعمل النهائي؛ فيما
مـن حيـث   نشطة احلـساسة  األران بعدم استعمال هذه األصناف يف     أن تلتزم إي   )ب( 

 االنتشار النووي أو يف تطوير منظومات إيصال األسلحة النووية؛
 مجيع الدول أن تلتزم احلذر حيال دخول أراضيها أو عبورهـا مـن قبـل                يناشد - ١٠ 

تطـوير   وأالنتـشار النـووي     مـن حيـث ا    األشخاص الذين يشتركون يف أنـشطة إيـران احلـساسة           
 يف  ويقـرر منظومات إيصال األسلحة النوويـة أو يرتبطـون هبـا مباشـرة أو يقـدمون هلـا الـدعم،                    

هذا الصدد أن تقوم مجيـع الـدول بإخطـار اللجنـة بـدخول األشـخاص احملـددين يف مرفـق هـذا                       
أراضيها أو عبورهم إياهـا، وكـذلك األشـخاص         ) “املرفق”املشار إليه فيما بعد بكلمة      (القرار  
مـن  افيني الذين حيددهم جملس األمن أو اللجنة، ممن يشتركون يف أنـشطة إيـران احلـساسة         اإلض

النتشار النووي وتطوير منظومات إيصال األسـلحة النوويـة أو يرتبطـون هبـا مباشـرة أو                 حيث ا 
 واملـــواد يقــدمون هلـــا الـــدعم، بطـــرق منـــها الــضلوع يف شـــراء األصـــناف والـــسلع واملعـــدات  

  أعـاله واخلاضـعة للتـدابري الـواردة فيهمـا،       ٤ و   ٣ احملددة يف الفقـرتني      رةوالتكنولوجيات احملظو 
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باستثناء احلاالت اليت يكـون فيهـا الـسفر لغـرض أنـشطة تتـصل مباشـرة باألصـناف الـواردة يف                      
 ؛أعاله‘ ٢’و ‘ ١’) ب (٣الفقرتني الفرعيتني 

أن تـرفض   ليس يف الفقرة الواردة أعاله ما يقتـضي مـن الـدول       على أنه يؤكد   - ١١ 
ــواردة أعــاله،    أن تراعــيدخــول رعاياهــا إىل أراضــيها، و  ــذ الفقــرة ال ــاء تنفي ــدول، أثن  مجيــع ال

عنـدما يتعلـق     وكذلك ضرورة الوفاء بأهـداف هـذا القـرار، مبـا يف ذلـك                ،االعتبارات اإلنسانية 
 األمر باملادة اخلامسة عشرة من النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

ــدول األمــوال  أن جت قــرري - ١٢  ــع ال ــصادية   مــد مجي ــة واملــوارد االقت  واألصــول املالي
األخرى اليت توجد على أراضـيها يف تـاريخ اعتمـاد هـذا القـرار أو يف أي وقـت الحـق، والـيت                        
ــات احملــددة يف املرفــق، وكــذلك األشــخاص أو     ــتحكم فيهــا األشــخاص أو الكيان  ميلكهــا أو ي

ا تـشترك يف أنـشطة إيـران احلـساسة مـن            س األمن أو اللجنة أهن    الكيانات اإلضافية اليت يقرر جمل    
  أو تـرتبط هبـا مباشـرة أو        نظومـات إيـصال األسـلحة النوويـة       النتـشار النـووي وتطـوير م      حيث ا 

  وفقـا  تقدم هلا الدعم، أو اليت ميلكها أو يتحكم فيها أشخاص أو كيانات تعمل نيابـة عنـهم أو                 
 وأن يتوقـف سـريان التـدابري الـواردة     غـري مـشروعة،  لتوجيهاهتم، بطرق منها اسـتخدام وسـائل        

يف هذه الفقـرة بالنـسبة هلـؤالء األشـخاص أو الكيانـات مـىت قـام جملـس األمـن أو اللجنـة برفـع                      
 أن تكفل مجيع الدول منع إتاحة أي أمـوال أو أصـول ماليـة               ويقرر كذلك  أمسائهم من املرفق،  

كيانــات داخــل أراضــيها، هلــؤالء  أوأو مــوارد اقتــصادية مــن جانــب رعاياهــا أو أي أشــخاص 
 األشخاص أو الكيانات أو لفائدهتم؛

 أعـاله علـى األمـوال    ١٢ عدم سريان التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة        يقرر - ١٣ 
 :األصول املالية أو املوارد االقتصادية األخرى اليت تقرر الدول ذات الصلة أهنا أو

سـداد املبـالغ املتعلقـة بـاملواد     ضرورية لتغطية النفقـات األساسـية، مبـا يف ذلـك         )أ( 
الـضرائب، أو أقـساط    ، أو األدويـة والعـالج الطـيب، أو          الغذائية، أو اإلجيار أو الرهـون العقاريـة       

دفـع أتعـاب مهنيـة معقولـة ورد مبـالغ           عامة، أو املبالغ املقـصورة علـى        التأمني، ورسوم املرافق ال   
، بـأداء رسـوم      للقـوانني الوطنيـة    ات املترتبة على تقدمي اخلدمات القانونية، أو القيـام، وفقـا          نفقال

 تعهد األموال واألصول املاليـة      الالزمة للعمليات االعتيادية املتعلقة حبفظ أو     أو تكلفة اخلدمات    
تـها اإلذن، عنـد   بنيار اللجنـة  واملوارد االقتصادية األخرى اجملمدة، بعد قيام الدول املعنيـة بإخطـ         

ــذه   ــتخدام هـ ــضاء، باسـ ــة أو   االقتـ ــول املاليـ ــوال أو األصـ ــرى،   األمـ ــصادية األخـ ــوارد االقتـ  املـ
 مخسة أيام عمل من تاريخ ذلك اإلخطار؛للجنة قرارا خبالف ذلك يف غضون ما مل تتخذ ا

أخطـرت  ة قـد  ضرورية لتغطية نفقات استثنائية، شريطة أن تكون الدول املعني     )ب( 
  القرار، وموافقة اللجنة عليه؛اللجنة بذلك
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ــضائي، أو إ    )ج(  ــرهن أو حكــم ق ــذه   خاضــعة ل ــي، وميكــن يف ه داري، أو حتكيم
لسداد مـا يتعلـق بـذلك       ة واملوارد االقتصادية األخرى،     احلالة استخدام األموال، واألصول املالي    

 قــد وقــع يف وقــت ســابق لتــاريخ هــذا   شــريطة أن يكــون الــرهن أو احلكــم  الــرهن أو احلكــم،
 أعـاله، وأن    ١٢ و   ١٠كيان حمدد مبوجـب الفقـرتني       ر؛ وأال يكون لفائدة أي شخص أو        القرا

 أخطرت اللجنة بذلك؛د تكون الدول املعنية ق
ــرة     )د(   باألصــناف احملــددة يف الفقــرتني   ضــرورية لألنــشطة املرتبطــة بــصفة مباش

 بذلك؛الدول املعنية قد أخطرت اللجنة وأن تكون ‘ ٢’و ‘ ١’) ب (٣الفرعيتني 
ــرر - ١٤  ــا       يق ــدة وفق ــضاف إىل احلــسابات اجملم ــأن ت ــسماح ب ــدول ال ــه جيــوز لل  أن

 أعاله الفوائد أو األرباح األخرى املستحقة على تلك احلـسابات أو املبـالغ              ١٢ألحكام الفقرة   
املستحقة مبوجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت يف وقت سابق للتاريخ الذي أصـبحت               

خاضــعة ألحكــام هــذا القــرار، شــريطة أن تظــل هــذه الفوائــد واألربــاح    فيــه تلــك احلــسابات  
 األخرى واملبالغ خاضعة هلذه األحكام وجممدة؛

 أعـاله ال متنـع شخـصا أو كيانـا حمـددا             ١٢ أن التدابري الواردة يف الفقرة       يقرر - ١٥ 
مـن دفــع مبلــغ مــستحق مبوجــب عقــد أبــرم قبــل إدراج ذلــك الــشخص أو الكيــان يف القائمــة،  

 :ريطة أن تكون الدول املعنية قد قررت أنش
ــدات أو الـــسلع     )أ(  ــواد أو املعـ ــناف أو املـ العقـــد لـــيس متـــصال بـــأي مـــن األصـ

السمـــسرة ساعدة املاليـــة أو االســـتثمار أو التكنولوجيـــات أو املـــساعدة أو التـــدريب أو املـــ أو
  أعاله؛٦ و ٤ و ٣احملظورة، املشار إليها يف الفقرات اخلدمات  أو

 كيــان شــخص أومــن جانــب  بــصفة مباشــرة أو غــري مباشــرة ُيــستلمملبلــغ مل ا )ب( 
 ؛ أعاله١٢حمدد وفقا للفقرة 
، عنـد االقتـضاء،     طـر الـدول املعنيـة اللجنـة بنيتـها دفـع أو اسـتالم هـذه املبـالغ                  وذلك بعـد أن خت    

 قبـل ض،  األصول املالية أو املوارد االقتصادية األخرى هلـذا الغـر          اإلذن بوقف جتميد األموال أو    
 ؛ذنعشرة أيام عمل من تاريخ ذلك اإل

 أن تقتــصر أنــشطة التعــاون الــتقين الــيت توفرهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة   يقــرر - ١٦ 
الذرية إليران أو ُتوفر برعايتها فقـط علـى األغـراض الغذائيـة أو الزراعيـة أو الطبيـة أو أغـراض                      

ورية للمـشاريع املرتبطـة بـصفة    السالمة أو األغـراض اإلنـسانية األخـرى، أو حيـث تكـون ضـر          
أعاله، لكـن لـن ُتـوفر أي       ‘ ٢’و  ‘ ١’) ب (٣الفرعيتني  الفقرتني  مباشرة باألصناف احملددة يف     

  أعاله؛٢النتشار املبينة يف الفقرة باألنشطة النووية احلساسة من حيث اأنشطة تعاون هلا صلة 
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تـدريب املتخصـصني،     جبميع الـدول التـزام اليقظـة ومنـع التـدريس أو ال             يهيب - ١٧ 
اإلسـهام يف أنـشطة     داخل أراضيها أو من قبل رعاياها، لرعايا إيرانيني يف ختصصات من شـأهنا              

 النتشار النووي وتطوير منظومات إيصال األسلحة النووية؛إيران احلساسة من حيث ا
 جلنــة تابعــة ، املؤقــتالــداخلي مــن نظامــه ٢٨ وفقــا للمــادة ، أن ينــشئيقــرر  - ١٨ 
 :من تتألف من مجيع أعضاء اجمللس وتتوىل املهام التاليةجمللس األ
تلتمس من مجيـع الـدول، وال سـيما دول املنطقـة وتلـك الـيت تنـتج األصـناف                     )أ( 

 أعـاله، معلومـات     ٤  و ٣ املـشار إليهـا يف الفقـرتني         تواملواد واملعـدات والـسلع والتكنولوجيـا      
 ٥  و٤  و٣ املفروضـة مبوجـب الفقـرات     اإلجراءات اليت اختذهتا من أجـل تنفيـذ التـدابري          بشأن

 تــرى فيهــا إضــافية، وأي معلومــات فعــاال مــن هــذا القــرار تنفيــذا ١٢  و١٠  و٨  و٧  و٦ و
 فائدة يف هذا الصدد؛

اإلجـراءات  شأن  تلتمس من أمانة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة معلومـات بـ               )ب( 
 مـن هـذا القـرار تنفيـذا         ١٦ة مبوجب الفقرة    لتدابري املفروض اليت اختذهتا الوكالة من أجل تنفيذ ا      

  فائدة يف هذا الصدد؛ فيها ترىإضافية، وأية معلومات فعاال
 املعلومـات املتعلقـة بادعـاءات انتـهاك التـدابري املفروضـة مبوجـب               فحصتتوىل   )ج( 

اإلجــــراءات ذ اختــــا و، مــــن هــــذا القــــرار١٢  و١٠  و٨  و٧ و ٦  و٥  و٤  و٣الفقــــرات 
 ؛بشأهنا املناسبة

ــر )د(  ــددة يف الفقـــرات   تنظـ ــتثناءات احملـ ــاله ١٥  و١٣ و ٩يف طلبـــات االسـ  أعـ
 فيها؛ وتبت

 وتكنولوجيـا إضـافية   ا ومـواد ومعـدات وسـلع   ا أصـناف ، حسب الضرورة،  عنيت )هـ( 
  أعاله؛٣ حتديدها ألغراض الفقرة جيري

  جهات إضافية من األفراد والكيانات ختـضع للتـدابري         ، حسب الضرورة،  عنيت )و( 
  أعاله؛١٢  و١٠املفروضة مبوجب الفقرتني 

 مــن أجــل تيــسري تنفيــذ التــدابري  ، حــسب الــضرورة،تــصدر مبــادئ توجيهيــة  )ز( 
 ،ن يف تلــك املبــادئ التوجيهيــة إلزامــا للــدول بــأن تقــدماملفروضــة مبوجــب هــذا القــرار، وتــضّم

و الكيانـات   أ/ مـن األفـراد و      جهـات   اسـتيفاء أي   مـربرات أن  ــ معلومات بش  ، أمكن ذلك  حيثما
 ؛ من شأهنا حتديد هويتها وأي معلومات ذات صلة١٢  و١٠للمعايري املبينة يف الفقرتني 
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 وعـن تنفيـذ      عن عملها   األمن  يوما على األقل إىل جملس     ٩٠تقدم تقارير كل     )ح( 
 تعزيـز فعاليـة التـدابري املفروضـة مبوجـب           ال سـيما بـشأن     مالحظاهتا وتوصياهتا،    مع،  هذا القرار 
  أعاله؛١٢  و١٠  و٨  و٧  و٦  و٥  و٤  و٣ الفقرات
 يومــا مــن ٦٠ بتقــدمي تقريــر إىل اللجنــة يف غــضون ةدولــكــل  أن تقــوم يقــرر - ١٩ 

 ٧  و٦  و٥  و٤  و٣ تنفيــذ الفقــرات بغــرضاختــاذ هــذا القــرار بــشأن اخلطــوات الــيت اختــذهتا 
 ؛فعاال أعاله تنفيذا ١٧  و١٢  و١٠  و٨ و

 أعــاله، ٢ املنــصوص عليــه يف الفقــرة  األنــشطةعليــقناعــه بــأن تتقا عــن يعــرب - ٢٠ 
 للمتطلبـات احملـددة مـن قبـل جملـس            ومتحقـق منـه    فضال عـن امتثـال إيـران بـشكل كامـل قابـل            

عـن طريـق التفـاوض      حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيـسهم يف إجيـاد حـل دبلوماسـي               
 اســتعداد اجملتمــع ؤكــدي، ويــضمن اســتخدام برنــامج إيــران النــووي لألغــراض الــسلمية حــصرا 

 إيـران، يف امتثاهلـا لألحكـام        يـشجع الدويل للعمل بـشكل إجيـايب مـن أجـل إجيـاد هـذا احلـل، و                
اجملتمـع الـدويل والوكالـة الدوليـة للطاقـة          التواصـل مـن جديـد مـع         املنصوص عليها أعاله، على     

 صل سيعود بالفائدة على إيران؛وا أن هذا التيؤكدالذرية، و
ــايرحــب - ٢١  ــسا واململكــة املتحــدة     ب ــا والــصني وفرن لتزام االحتــاد الروســي وأملاني

عن طريـق التفـاوض   والواليات املتحدة، بتأييد من املمثل السامي لالحتاد األورويب، بإجياد حل    
يونيــه / املقدمــة يف حزيــران هــذه الــدولقترحــاتااللتــزام مب، ويــشجع إيــران علــى املــسألةهلــذه 
٢٠٠٦) S/2006/521(  ١٦٩٦ القـرار    يفيدها جملس األمـن     ، واليت أ) لوضـع ترتيـب     )٢٠٠٦ ،

 علـى أسـاس االحتـرام املتبـادل          والتعاون معها  امل طويل األجل يتيح إقامة عالقات مع إيران       ش
 لمي الصرف لربنامج إيران النووي؛وبناء ثقة دولية يف الطابع الس

اقـة الذريـة،    عزمه على تعزيـز سـلطة الوكالـة الدوليـة للط          عن    اإلعراب يكرر - ٢٢ 
يـشجعهما   و ،أمانتـها وباملدير العـام للوكالـة       ب شيديويدعم بقوة دور جملس حمافظي الوكالة، و      

 العالقـة يف     املتبقيـة  القـضايا مجيـع    واحملايدة املبذولـة مـن أجـل تـسوية            الكفؤة  املتواصلة مهاجلهود
القـضايا  مجيـع    ضرورة مواصلة الوكالة لعملها من أجل إيـضاح يؤكدإيران يف إطار الوكالة، و  

  املتصلة بربامج إيران النووي؛العالقة
ون  يقــدم يف غــضأن إىل املــدير العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة   يطلــب - ٢٣ 

 إىل جملـس األمـن قـصد النظـر فيـه،            ،ذلـك وازاة   ومب ، تقريرا إىل جملس حمافظي الوكالة     يوما ٦٠
ليهـا يف هـذا القـرار بـشكل كامـل ودائـم،             األنشطة املـشار إ   مجيع  تعليق  ل إيران   إثباتعن مدى   

ن عملية امتثال إيران جلميـع اخلطـوات املطلوبـة مـن قبـل جملـس الوكالـة ولألحكـام                    كذلك ع و
 ؛األخرى املنصوص عليها يف هذا القرار
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التقريـر  تتخذها إيـران يف ضـوء   س أنه سيقوم باستعراض اإلجراءات اليت   يؤكد - ٢٤ 
 : يوما، مث٦٠ والذي سُيقدم يف غضون ، أعاله٢٣املشار إليه يف الفقرة 

 نـشطة املتـصلة  مجيـع األ  قامت إيران بتعليق    مىت وطاملا سيعلق تنفيذ التدابري    أنه   )أ( 
منـه  لذي تتحقق   إعادة املعاجلة، مبا يف ذلك البحث والتطوير، على النحو ا         بالتخصيب وأنشطة   

 ؛ املفاوضاتب باالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلفساح اجملال أمام فتح
 ١٢  و١٠  و٧  و٦  و٥  و٤  و٣نهي التــدابري احملــددة يف الفقــرات أنــه ســي )ب( 

مبوجـب قـرارات    امتثلـت امتثـاال تامـا اللتزاماهتـا          أن إيـران  من هذا القرار مبجرد أن يثبت لديـه         
 علـى حنــو مـا يؤكـد ذلــك    الوكالـة، ولّبــت متطلبـات جملـس حمــافظي    جملـس األمـن ذات الـصلة   

 ؛افظنياحمل جملس
 أن إيـران  ، أعـاله  ٢٣ار إليـه يف الفقـرة       ــر املش ــن التقري ــ تبني م  إذا،  أنه سيقوم  )ج( 

 مــن الفــصل الــسابع مــن ٤١تـدابري مالئمــة أخــرى مبوجــب املـادة   باختــاذ مل متتثـل هلــذا القــرار،  
ليــة ميثــاق األمــم املتحــدة مــن أجــل إقنــاع إيــران باالمتثــال هلــذا القــرار وملتطلبــات الوكالــة الدو

  التـدابري   تلـك   اختـاذ  صار مـن الـالزم    للطاقة الذرية، ويؤكد أنه سيتعني اختاذ قرارات أخرى إذا          
 ؛اإلضافية
 . املسألة قيد نظرهأن يبقي يقرر - ٢٥ 
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 املرفق
 

 املشتركة يف الربنامج النوويالكيانات  -ألف  
 منظمة الطاقة الذرية اإليرانية - ١
 ) أراك- لألحباث A40وين مفاعل تتوىل مت(شركة مصباح للطاقة  - ٢
تتوىل متوين مصنع ختـصيب الوقـود       ) (كَالي للكهرباء أكا  امللقبة باسم   (كال للكهرباء    - ٣

 ) ناتانز-التجرييب 
الوكالـة  ، ورد امسها يف تقـارير  الطرد املركزيمشتركة يف برنامج   (شركة بارس تراش     - ٤

 )الدولية للطاقة الذرية
الوكالـة  ، ورد امسهـا يف تقـارير        الطـرد املركـزي   مشتركة يف برنامج     (فاراياند للتقنيات  - ٥

 )الدولية للطاقة الذرية
كيــان جــامع حتــت رقابــة وزارة الــدفاع ولوجــستيات   (مؤســسة الــصناعات الدفاعيــة   - ٦

نـات،  لطـرد املركـزي بتـصنيع املكو   ا بعض فروعـه يف برنـامج   تشتركالقوات املسلحة،  
 )ويف برنامج القذائف

تابع ملؤسسة الصناعات الدفاعية، معتـرف بـه علـى نطـاق      (7th of Tirع الصناعي ماجمل - ٧
 )واسع بأنه مشترك بصورة مباشرة يف الربنامج النووي

 
  برنامج القذائف التسياريةاملشتركة يفالكيانات  -باء  

 )كيان تابع ملؤسسة الصناعات الفضائية اجلوية(شهيد ِهّمت الصناعية جمموعة  - ١
 )كيان تابع ملؤسسة الصناعات الفضائية اجلوية(شهيد باقري الصناعية جمموعة  - ٢
، كيان تابع ملؤسسة الـصناعات      مصنع ألدوات القياس سابقا   (ناعية  جمموعة الفجر الص   - ٣

 )الفضائية اجلوية
 

 األشخاص املشتركون يف الربنامج النووي -جيم  
ــة الذر    - ١ ــة الطاقــ ــيس منظمــ ــادي، نائــــب رئــ ــد قّنــ ــسؤو حممــ ــة املــ ــة اإليرانيــ ــن يــ ل عــ

 والتطوير البحث
 هبمان أصغربور، مدير العمليات - ٢
 )ناتانز(مصنع ختصيب الوقود التجرييب جاين، رئيس  - داوود آغا - ٣
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 إحسان منجمي، مدير مشاريع البناء، ناتانز - ٤
 مـسؤول عـن إدارة    (منظمة الطاقة الذريـة اإليرانيـة       جعفر حممدي، مستشار تقين لدى       - ٥

 )إنتاج الصمامات للطاردات املركزية
 شركة مصباح للطاقةعلي هجينيا ليألبادي، املدير العام ل - ٦
ــد جامعــة ما    - ٧ ــوري، عمي ــدفاع   الفريــق حممــد مهــدي جنــاد ن ــا ال لــك أشــتار لتكنولوجي

 القوات املسلحة، أجـرى جتـارب       الكيمياء، منتسب لوزارة الدفاع ولوجستيات     قسم(
 )البرييليوم على

 
  برنامج القذائف التسياريةاألشخاص املشتركون يف -ل دا 

ــق أول حــسني   - ١ ــوري اإلســالمي     ســاملالفري ــق احلــرس الث ــة، فيل ــوات اجلوي ــد الق ي، قائ
 )البسدران(

 مؤسسة الصناعات الفضائية اجلويةأمحد وحيد دْستجِردي، رئيس  - ٢
ؤسـسة الـصناعات    كويل إمساعيلي، رئيس قـسم التجـارة والـشؤون الدوليـة، م            - رضا - ٣

 الفضائية اجلوية
، مؤســسة الــصناعات س قــسم الــشؤون املاليــة وامليزانيــةهبَمنيــار مرتــضى هبَمنيــار، رئــي - ٤

 الفضائية اجلوية
 

 برنامج القذائف التسيارية كليهمااألشخاص املشتركون يف الربنامج النووي و -هاء  
 )البسدران(سالمي اللواء حيىي رحيم صفوي، قائد فيلق احلرس الثوري اإل - ١
 


