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 )٢٠٠٧ (١٧٤٧القرار   
 

 ٢٠٠٧مارس / آذار٢٤ املعقودة يف ٥٦٤٧الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   
  

 إن جملس األمن، 

، )S/PRST/2006/15 (٢٠٠٦مــــارس /آذار ٢٩إىل بيــــان رئيــــسه املــــؤرخ  إذ يــــشري 
املــــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧ ، و٢٠٠٦يــــه يول/ متــــوز٣١املــــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٩٦وقراريــــه 

  أحكام هذين القرارين،وإذ يعيد تأكيد، ٢٠٠٦ديسمرب /ولكانون األ ٢٣

  وبـضرورة امتثـال مجيـع       التزامه مبعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية،      وإذ يعيد تأكيد   
الـدول األطـراف،    وإذ يـشري إىل حـق       الدول األطراف يف املعاهدة امتثاال تاما جلميع التزاماهتـا،          

عاهـدة، يف تطـوير حبـوث وإنتـاج واسـتعمال الطاقـة النوويـة          وفقا للمادتني األوىل والثانية من امل     
 لألغراض السلمية دون متييز،

 بقلقه البالغ إزاء التقارير الـصادرة عـن املـدير العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة               وإذ يذكِّر  
 ،)٢٠٠٦ (١٧٣٧ و) ٢٠٠٦ (١٦٩٦الذرية على النحو املبني يف قراريه 

ــ  ــر األخــــري ل شريوإذ يــ ــام لإىل التقريــ ــدير العــ ــةلمــ ــة لوكالــ ــة الذريــ ــة للطاقــ   الدوليــ
)GOV/2007/8 ( أن إيــران، وفقــا ملــا جــاء يف   وإذ يــسوؤه، ٢٠٠٧فربايــر /شــباط ٢٢املــؤرخ

 ،)٢٠٠٦( ١٧٣٧والقرار ) ٢٠٠٦ (١٦٩٦للقرار ، مل متتثل ذلك التقرير

عــن طريـــق   علــى أمهيــة اجلهــود الـــسياسية والدبلوماســية يف إجيــاد حــل       وإذ يــشدد  
 وإذ يـشري يضمن أن يكون برنامج إيران النووي موجها لألغـراض الـسلمية حـصرا،          ض  التفاو

ــدة     ــذا احلــل ســيكون ذا فائ ــة إىل أن ه ــاكن أخــرى،    لكفال ــشار يف أم ــدم االنت  وإذ يرحــبع
بااللتزام املستمر لالحتاد الروسي وأملانيا والصني وفرنـسا واململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة        

 ، بدعم من املمثل السامي لالحتاد األورويب،عن طريق التفاوضل حبالسعي إىل إجياد 
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، )GOV/2006/14( الدوليـة للطاقـة الذريـة        الوكالـة قـرار جملـس حمـافظي       إىل  وإذ يشري    
الذي يؤكد أن التوصل إىل حل للمسألة النووية املتعلقة بإيران مـن شـأنه أن يـسهم يف اجلهـود                    

املتمثــل يف إخــالء منطقــة الــشرق األوســط مــن أســلحة العامليــة لعــدم االنتــشار وحتقيــق اهلــدف 
 الدمار الشامل، مبا يف ذلك وسائل إيصاهلا،

ــه   ــصميما من ــذ  علــى وت ــه تنفي ــق  قرارات ــران   عــن طري ــاع إي ــدابري املناســبة إلقن اختــاذ الت
الوكالـــة الدوليـــة تطلبـــات ملو ،)٢٠٠٦ (١٧٣٧والقـــرار ) ٢٠٠٦ (١٦٩٦باالمتثـــال للقـــرار 
لتقييد تطوير إيران للتكنولوجيات احلساسة الداعمـة لربناجمهـا النـووي           لك  كذللطاقة الذرية، و  

ــذائف،   ــق بالق ــا املتعل ــرر إىل أن وذلــك وبرناجمه ــرارين   جملــس ُيق األمــن أن أهــداف هــذين الق
 جرى الوفاء هبما، قد

ــتعني علــى الــدول أن تــشارك يف   وإذ يــذكّر  ــه ي ــة   بأن يف تنفيــذ تــوفري املــساعدة املتبادل
 ليت قررها جملس األمن،التدابري ا

ــق   ــساوره القل ــراين،      وإذ ي ــووي اإلي ــامج الن ــا الربن ــيت يطرحه ــشار ال  إزاء خمــاطر االنت
تطلبــات جملــس حمــافظي الوكالــة الدوليــة إيــران ملويــسببها يف هــذا الــسياق اســتمرار عــدم تلبيــة 

ــة و ــة الذريـ ــدم للطاقـ ــعـ ــن  اامتثاهلـ ــراري جملـــس األمـ ــام قـ  ١٧٣٧و ) ٢٠٠٦ (١٦٩٦ ألحكـ
م  ملسؤوليته األساسية، مبوجب ميثاق األمم املتحدة، عن صون الـسال        وإدراكا منه ،  ) ٢٠٠٦(

 واألمن الدوليني،

  من الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،٤١ مبوجب املادة وإذ يتصرف 

تـأخري اخلطـوات    مزيـد مـن ال     أن علـى إيـران أن تتخـذ دون           يؤكد مـن جديـد     - ١ 
ــها جملــس حمــافظي الوك   ــيت طلب ــة ال ــة   ال ــة الذري ــة للطاق ــراره الدولي ، وهــي GOV/2006/14يف ق

الغــرض الــسلمي لربناجمهــا النــووي وتــسوية املــسائل  يف حــصرية خطــوات أساســية لبنــاء الثقــة 
لوبـة   يف هذا السياق قراره أن تتخذ إيران دون مزيد من التـأخري اخلطـوات املط               ويؤكداملعلقة،  

 ؛)٢٠٠٦( ١٧٣٧ من القرار ٢يف الفقرة 

دخــول أراضــيها  تتــوخى اليقظــة والتــشدد حيــال     جبميــع الــدول أن  بيــيه - ٢ 
الــذين يــشتركون يف أنــشطة إيــران احلــساسة مــن حيــث االنتــشار  األفــراد عبورهــا مــن قبــل  أو

النووي أو تطوير منظومـات إيـصال األسـلحة النوويـة أو يرتبطـون هبـا مباشـرة أو يقـدمون هلـا                       
 ١٨ عمـال بـالفقرة      يع الـدول بإخطـار اللجنـة املنـشأة         يف هذا الصدد أن تقوم مج      ويقررالدعم،  

بـدخول األشـخاص احملـددين يف        )“اللجنـة ”بــ   هنـا   املشار إليهـا    ) (٢٠٠٦( ١٧٣٧من القرار   
وكـذلك  ول هلـذا القـرار، أو عبـورهم أراضـيها           رفـق األ  يف امل أو  ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧القرار  مرفق  

، ممـن يـشتركون يف أنـشطة إيـران          ةذين حيددهم جملس األمـن أو اللجنـ       ن ال واألشخاص اإلضافي 
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تطوير منظومات إيصال األسـلحة النوويـة أو يرتبطـون           وأاحلساسة من حيث االنتشار النووي      
هبا مباشرة أو يقدمون هلا الـدعم، بطـرق منـها الـضلوع يف شـراء األصـناف والـسلع واملعـدات                      

ــرتني      ــورة احملــددة يف الفق ــات احملظ ــواد والتكنولوجي ــر ٤ و ٣وامل ــن الق ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧ار  م
واخلاضعة للتدابري الواردة فيهما، باستثناء احلاالت اليت يكون فيها السفر لغرض أنـشطة تتـصل               

 القرار؛ من ذلك‘ ٢’و ‘ ١’) ب (٣لفرعيتني مباشرة باألصناف الواردة يف الفقرتني ا

 أنــه لــيس يف الفقــرة الــواردة أعــاله مــا يقتــضي مــن الــدول أن تــرفض    يؤكــد - ٣ 
، أثنــاء تنفيــذ الفقــرة الــواردة   أن تراعــيمجيــع الــدولعلــى اهــا إىل أراضــيها، وأن دخــول رعاي

، وكـذلك ضـرورة الوفـاء بأهـداف هـذا            مبا فيها الواجبات الدينيـة     أعاله، االعتبارات اإلنسانية  
، مبـا يف ذلـك عنـدما يتعلـق األمـر باملـادة اخلامـسة عـشرة مـن                    )٢٠٠٦ (١٧٣٧القرار والقرار   

 وكالة الدولية للطاقة الذرية؛النظام األساسي لل

 مـــن ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢ ات أن تنطبـــق التـــدابري احملـــددة يف الفقـــريقـــرر - ٤ 
 ذا القرار؛هل  األولرفقاملعلى األشخاص والكيانات املدرجة يف ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧القرار 

ــاد ذي صــلة    يقــرر - ٥  ــد أو بيــع أو نقــل أي أســلحة أو عت ــران بتوري  أال تقــوم إي
أو غري مباشر من أراضيها أي علـى يـد رعاياهـا أو باسـتخدام الـسفن الـيت ترفـع         بشكل مباشر   

رعاياهـا  مـن ِقبـل     علمها أو طائراهتا، وأن حتظـر مجيـع الـدول شـراء هـذه األصـناف مـن إيـران                     
باستخدام السفن اليت ترفع أعالمهـا أو طائراهتـا، سـواء كـان منـشأ هـذه األصـناف أراضـي                      أو

 إيران أو مل يكن؛

توريـد أو بيـع أو نقـل        تتوخى اليقظـة والتـشدد حيـال         جبميع الدول أن     يبيه - ٦ 
أي دبابات أو مركبات قتالية مدرعة أو منظومات مدفعية من العيـار الكـبري أو طـائرات قتاليـة       
أو طــائرات هليكــوبتر هجوميــة أو ســفن حربيــة أو قــذائف أو منظومــات قــذائف علــى النحــو  

لألسلحة التقليدية، إىل إيران بشكل مباشـر أو غـري مباشـر    احملدد ألغراض سجل األمم املتحدة     
مــن أراضــيها أو علــى يــد رعاياهــا أو باســتخدام الــسفن الــيت ترفــع أعالمهــا أو طائراهتــا، ويف    
تزويد إيران بأي مساعدة تقنية أو تدريب أو مساعدة مالية أو استثمارات أو خدمات مسـسرة                

ــوارد أو اخلــ    ــا مــن اخلــدمات، ونقــل امل ــد تلــك األصــناف    أو غريه ــصلة بتوري ــة املت دمات املالي
  بيعها أو نقلها أو صنعها أو استعماهلا منعا حلدوث تراكم أسلحة مزعزع لالستقرار؛ أو

 جبميــع الــدول واملؤســسات املاليــة الدوليــة عــدم الــدخول يف التزامــات  يهيــب - ٧ 
 إيـران اإلسـالمية،     جديدة لتقدمي منح ومساعدات مالية وقروض تساهلية إىل حكومة مجهورية         

 إال إذا كان ذلك ألغراض إنسانية وإمنائية؛
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 يومــا مــن اختــاذ هــذا ٦٠ إىل اللجنــة يف غــضون  أن تقــدممجيــع الــدول دعويــ - ٨ 
ــرات    ــذ الفقـ ــذهتا لتنفيـ ــوات الـــيت اختـ ــن اخلطـ ــارير عـ ــرار تقـ ــاله ٧ و ٦ و ٥ و ٤ و ٢ القـ  أعـ

 فعاال؛ تنفيذا

ــرار ٢ يف الفقـــرة  عـــن اقتناعـــه بـــأن الوقـــف احملـــدد يعـــرب - ٩   ١٧٣٧ مـــن القـ
واالمتثــال اإليــراين الكامــل واملتحقَّــق منــه للمتطلبــات الــيت حــددها جملــس حمــافظي     ) ٢٠٠٦(

يـضمن  عـن طريـق التفـاوض       سيسهمان يف إجياد حـل دبلوماسـي        الدولية للطاقة الذرية    الوكالة  
اد اجملتمــع  اسـتعد ويؤكـد لألغــراض الـسلمية حـصرا،   موجهـا  برنـامج إيـران النـووي    أن يكـون  

يف سـياق    إيـران علـى أن تعـاود،         ويـشجع الدويل للعمل بشكل إجيايب للتوصل إىل هـذا احلـل،           
 علـى أن   ويـشدد مع اجملتمع الدويل والوكالـة،      بإجيابية  لألحكام السالفة الذكر، التعامل     امتثاهلا  

 هذا التعامل سيعود بالنفع على إيران؛

د الروســي وأملانيــا والــصني وفرنــسا     باســتمرار تأكيــد التــزام االحتــا   يرحــب - ١٠ 
واململكة املتحدة والواليات املتحدة، بدعم من املمثل الـسامي لالحتـاد األورويب، بالتوصـل إىل               

مـع املقترحـات الـيت      التعامل بإجيابيـة     إيران على    ويشجع ،حل هلذه املسألة عن طريق التفاوض     
 والواردة يف املرفق الثاين هلـذا       ،)S/2006/521  (٢٠٠٦يونيه  /تقدمت هبا هذه الدول يف حزيران     

مع التقـدير أن هـذا العـرض         ويالحظ ،)٢٠٠٦ (١٦٩٦ وأيدها جملس األمن يف قراره       القرار،
مـن أجـل التوصـل إىل اتفـاق شـامل طويـل األجـل يفـسح اجملـال                املقدم إليران يظـل مطروحـا،       

 ويــوفر الثقــة الدوليــة يف  لتطــوير العالقــات والتعــاون مــع إيــران اســتنادا إىل االحتــرام املتبــادل،  
 الطابع السلمي احملض لربنامج إيران النووي؛

 تصميمه على تعزيز سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذريـة، ويؤيـد            يكرر تأكيد  - ١١ 
 باملـدير العـام للوكالـة       ويشيد مع التـشجيع   بشدة الدور الذي يقوم به جملس حمافظي الوكالة،         

حلـل مجيـع املـسائل       وتتـسم باالقتـدار املهـين     تواصـلة ومتجـردة     وأمانتها ملا يبذلونه مـن جهـود م       
 عملـها، وهـي اجلهـة الـيت     ضرورة أن تواصل الوكالـة ويؤكد املعلقة يف إيران يف إطار الوكالة،     

ُيعترف دوليا بأن هلا سلطة التحقق من االمتثـال التفاقـات الـضمانات، مبـا يـشمل عـدم حتويـل               
إيــضاح مجيــع ســعيا إىل  سلمية، وفقــا لنظامهــا األساســي، املــواد النوويــة إىل األغــراض غــري الــ 

 املسائل املعلقة املتصلة بربنامج إيران النووي؛

أن يقــدم يف غــضون الدوليــة للطاقــة الذريــة  مــن املــدير العــام للوكالــة يطلــب - ١٢ 
عمــا إذا كانــت إيــران قــد أوقفــت مجيــع األنــشطة املــذكورة يف القــرار   آخــر يومــا تقريــرا  ٦٠

إيقافا كامال ومستدميا، وعـن إجـراءات امتثـال إيـران جلميـع اخلطـوات الـيت                 ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧
) ٢٠٠٦ (١٧٣٧طلبــها جملــس حمــافظي الوكالــة واألحكــام األخــرى الــيت نــص عليهــا القــرار   

 ، إىل جملس حمافظي الوكالة وبالتوازي مع ذلك إىل جملس األمن لكي ينظر فيه؛ احلايلوالقرار
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ظر يف اإلجراءات اليت ستتخذها إيران على ضوء التقريـر           سيعاود الن  ه أن يؤكد - ١٣ 
 : يوما، وأنه سيقوم مبا يلي٦٠ أعاله، املقرر تقدميه يف غضون ١٢املشار إليه يف الفقرة 

ــصلة بالتخــصيب        )أ(  ــشطة املت ــع األن ــران مجي ــدابري إذا أوقفــت إي ــذ الت وقــف تنفي
 الدوليــة لــذي تتحقــق منــه الوكالــة، علــى النحــو اتطــويروإعــادة التجهيــز، مبــا فيهــا البحــث وال

 ، وطيلــة مــدة إيقــاف إيــران هلــذه األنــشطة، وذلــك إلفــساح اجملــال للمفاوضــاتللطاقــة الذريــة
 ؛حبسن نية بغية التوصل يف وقت مبكر إىل نتيجة مقبولة للطرفني

ــرات     )ب(  ــددة يف الفق ــدابري احمل ــاء الت ــن القــرار  ١٢ و ٧ و ٦ و ٥ و ٤ و ٣إهن  م
ــرات ويف) ٢٠٠٦ (١٧٣٧ ــور  ٧ و ٦ و ٥ و ٤ و٢ الفقـ ــاله فـ ــه أعـ ــتالم  انتهائـ ــب اسـ ، عقـ

إىل أن إيـران قـد امتثلـت بالكامـل اللتزاماهتـا مبوجـب         أعـاله، ١٢التقرير املشار إليه يف الفقـرة    
 قــرارات جملــس األمــن ذات الــصلة واســتوفت املتطلبــات الــيت حــددها جملــس حمــافظي الوكالــة  

 ؛الوكالةجملس لذي يؤكده ، على النحو االدولية للطاقة الذرية

 مـن الفـصل الـسابع مـن ميثـاق           ٤١مبوجـب املـادة     مناسـبة   تدابري أخرى   اختاذ   )ج( 
 أعــاله أن إيــران مل متتثــل ١٢األمــم املتحــدة، إذا اتــضح لــه مــن التقريــر املــشار إليــه يف الفقــرة   

ن وملتطلبـات  ، وذلك إلقناعها باالمتثال هلذين القـراري       احلايل أو القرار ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧للقرار  
، ويؤكد أنه سيتعني اختاذ قرارات أخرى إذا لزمـت تلـك التـدابري               الدولية للطاقة الذرية   الوكالة

 اإلضافية؛

 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر - ١٤ 
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 املرفق األول
 

 الكيانات املشتركة يف األنشطة النووية أو أنشطة القذائف التسيارية  
 
امليتالورجيـا، املعروفـة أيـضا مبجموعـة صـناعات الـذخائر            جمموعة صـناعات الـذخائر و      - ١

) ٢٠٠٦( ١٧٣٧قرار جملس األمـن  ، الذي ذكره 7th of Tirعلى اجملمع الصناعي تسيطر واليت 
وجمموعة صناعات الذخائر وامليتالورجيـا هـي بـدورها    . لدوره يف برنامج إيران للطرد املركزي    

ذكورة يف قــرار جملــس األمــن   اعيــة، املــ الــصناعات الدف مؤســسة  مملوكــة وخاضــعة لــسيطرة   
٢٠٠٦( ١٧٣٧(. 

صـفهان للتكنولوجيـا النوويـة      أصفهان لبحوث وإنتاج الوقـود النـووي ومركـز          أمركز   - ٢
 املـذكورة يف    ومها جزء من شركة إنتاج وشراء الوقود التابعة للمنظمـة اإليرانيـة للطاقـة الذريـة               

 . ، وهي شركة ضالعة يف األنشطة املتصلة بالتخصيب)٢٠٠٦ (١٧٣٧القرار 

وقـد سـعت    .  وهي شركة واجهة للمنظمة اإليرانية للطاقـة الذريـة         -شركة كافوشيار    - ٣
هــذه الــشركة إىل احلــصول علــى أليــاف زجاجيــة وأفــران ذات حجــرات تعمــل حتــت التفريــغ   

 . ومعدات خمتربات من أجل برنامج إيران النووي

٤ - Parchin Chemical Industries)     وهـي فـرع   ) مؤسـسة بارشـني للـصناعات الكيميائيـة
الـصناعات الدفاعيـة ينـتج ذخـائر ومتفجـرات فـضال عـن الوقـود الـدفعي الـصلب                    مؤسـسة   من  

 . للصواريخ والقذائف

 وهــو جــزء مــن شــعبة البحــوث باملنظمــة اإليرانيــة  -مركــز كــاراج للبحــوث النوويــة  - ٥
 . للطاقة الذرية

 اليت تعمل يف إطار املنظمة اإليرانية للطاقـة الذريـة وقـد حولـت            -ني للطاقة   شركة نوف  - ٦
 . أمواال باسم هذه املنظمة إىل كيانات مرتبطة بربنامج إيران النووي

 اليت تقوم بإنتاج وتطوير هـذا  - )cruise missiles(جمموعة صناعة القذائف االنسيابية  - ٧
وعـة صـناعة القـذائف الدفاعيـة البحريـة ومـسؤولة            وهي تعرف أيضا مبجم   . النوع من القذائف  

 .عن القذائف البحرية مبا فيها القذائف االنسيابية

 يقدم مصرف سبه الدعم ملؤسـسة الـصناعات         -) ومصرف سبه الدويل  (مصرف سبه    - ٨
، الـيت تـشمل جمموعـة شـهيد ِهّمـت الـصناعية وجمموعـة               والكيانـات التابعـة هلـا     الفضائية اجلوية   
 .)٢٠٠٦ (١٧٣٧لصناعية، وكلتامها مذكورتان يف قرار جملس األمن شهيد بقري ا
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ــة والــيت      - ٩ ــصناعات الفــضائية اجلوي ــصناعية التابعــة ملؤســسة ال اشــترت جمموعــة ســنام ال
 . معدات بامسها من أجل برنامج القذائف

جمموعة يا مهدي للصناعات، وهي تابعـة ملؤسـسة الـصناعات الفـضائية اجلويـة وذات                 - ١٠
 . املشتريات الدولية من معدات القذائفدور يف

 
 انات فيلق احلرس الثوري اإليراينكي  

ومظـالت،  طـائرات بـال طيـار،     : الـيت تنـتج   (مؤسسة القدس لصناعات املالحـة اجلويـة         - ١
ويقول احلرس الثـوري اإليـراين إنـه        . وطائرات شراعية، وطائرات شراعية مبحرك وما إىل ذلك       

 .) من نظريته احلربية الالمتاثليةيستخدم هذه املنتجات كجزء

 MI-171اليت تقوم بصيانة طـائرات شـىت منـها الطـائرة            (شركة بارس خلدمات الطريان      - ٢
 .)اليت تستخدمها القوات اجلوية لفيلق حلرس الثوري اإليراين

ويقــول . تنــتج هــذه الــشركة منتجــات للطــريان اخلفيــف جــدا(شـركة ُشــعاع للطــريان   - ٣
 .)يراين إنه يستخدم هذه املنتجات كجزء من نظريته احلربية الالمتاثليةاحلرس الثوري اإل

 
 األشخاص املشتركون يف األنشطة النووية أو أنشطة القذائف التسيارية  

 أحــد كبــار علمــاء وزارة الــدفاع ولوجــستيات القــوات -ديفــاين  - فريــدون عباســي - ١
 . على حنو وثيق مع فخري زادهويعملاملسلحة وله صالت مبعهد الفيزياء التطبيقية، 

ماهابـــادي، أحـــد كبـــار علمـــاء وزارة الـــدفاع ولوجـــستيات   - حمـــسن فخـــري زاده - ٢
وقد طلبت الوكالـة الدوليـة للطاقـة       . القوات املسلحة والرئيس السابق ملركز البحوث الفيزيائية      

 . تالذرية االلتقاء به لسؤاله عن أنشطة املركز خالل هذه الفترة ولكن إيران رفض

 . مرافق التخصيب يف ناتانزجممع سيد جابر سفداري، مدير  - ٣

صـفهان لبحـوث وإنتـاج الوقـود النـووي، وهـو جـزء مـن                أأمري الرامحي، رئيس مركز      - ٤
شـركة إنتـاج وشـراء الوقـود التابعـة للمنظمــة اإليرانيـة للطاقـة الذريـة، وهـي شـركة ضــالعة يف           

 .األنشطة املتصلة بالتخصيب

الــيت ذكرهــا قــرار جملــس األمــن  ،  رئــيس جمموعــة الفجــر الــصناعية -ايت حمــسن هوجــ - ٥
 . لدورها يف برنامج القذائف التسيارية) ٢٠٠٦( ١٧٣٧

الـيت ذكرهـا قـرار    ،  رئيس جمموعة شهيد بقري الصناعية  -مهردادا أخالقي كتاباتشي     - ٦
 . لدورها يف برنامج القذائف التسيارية) ٢٠٠٦( ١٧٣٧جملس األمن 
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الـيت ذكرهـا قـرار جملـس األمـن          ،  الـصناعية مهَّت   رئيس جمموعة شهيد     - مالكي   ناصر - ٧
ــسيارية   ١٧٣٧ ــذائف الت ــران للق ــامج إي ــدورها يف برن ــوزارة    .  ل ــضا مــسؤول ب ــالكي هــو أي وم

ــسيارية         ــذائف الت ــامج الق ــى العمــل يف برن ــشرف عل ــسلحة ي ــوات امل ــدفاع ولوجــستيات الق ال
التـسيارية اإليرانيـة الطويلـة املـدى املوجـودة       القـذائف    هي   ٣ -شهاب  وقذائف  . ٣ - شهاب

 . حاليا قيد االستخدام

صرف الــدعم ويقــدم هــذا املــ .  رئــيس مــصرف ســبه ومــديره العــام -أمحــد دراخنــده  - ٨
، الـيت تـشمل جمموعـة شـهيد ِهّمـت           والكيانـات التابعـة هلـا     ملؤسسة الصناعات الفضائية اجلويـة      

كلتامهـــا مـــذكورتان يف قـــرار جملـــس األمـــن  الـــصناعية وجمموعـــة شـــهيد بقـــري الـــصناعية، و 
٢٠٠٦( ١٧٣٧(. 

 
 فيلق احلرس الثوري اإليراين يف األشخاص الرئيسيون   

 عميد مرتضى رضائي، نائب قائد فيلق احلرس الثوري اإليراينال - ١

 علي أكرب أمحديان، رئيس هيئة األركان املشتركةالفريق البحري  - ٢

  القوات الربيةالعميد حممد رضا زاهدي، قائد - ٣

 عميد حبري مرتضى سفاري، قائد القوات البحريةال - ٤

 العميد حممد حجازي، قائد قوة باسيج للمقاومة - ٥

 العميد قاسم سليماين، قائد قوة القدس - ٦

ذو القدر، ضـابط بفيلـق احلـرس الثـوري اإليـراين، ونائـب وزيـر الداخليـة                  الفريق أول    - ٧
 لشؤون األمن
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 املرفق الثاين
 

 عناصر التفاق طويل األجل  
 

إن هدفنا هو إقامة عالقات وتعاون مع إيران على أسـاس االحتـرام املتبـادل وبنـاء ثقـة                    
ونقتـرح البـدء    . دولية يف الطابع السلمي الصرف للربنامج النـووي جلمهوريـة إيـران اإلسـالمية             

فاق لـدى الوكالـة     من جديد يف التفاوض بشأن اتفاق شامل مع إيران، وسوف يودع هذا االت            
 .الدولية للطاقة الذرية ويؤيده قرار يصدره جملس األمن

 :ولتهيئة األوضاع املواتية للمفاوضات سنقوم مبا يلي 

التأكيد من جديد علـى حـق إيـران يف تطـوير الطاقـة النوويـة لألغـراض الـسلمية وفقـا                       • 
يها فيما بعـد مبعاهـدة      يشار إل (اللتزاماهتا مبوجب معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية        

والتأكيـد مـن جديـد يف هـذا الـسياق علـى تأييـدنا لقيـام إيـران بوضـع                     ) عدم االنتـشار  
 .برنامج للطاقة النووية املدنية

االلتزام بالدعم النشط لبناء مفاعالت جديدة تعمل باملياه اخلفيفة يف إيـران مـن خـالل        • 
 الدولية للطاقـة الذريـة ومعاهـدة        مشاريع دولية مشتركة وفقا للنظام األساسي للوكالة      

 .عدم االنتشار

ــد اســتئناف        •  ــووي يف جملــس األمــن عن ــران الن ــامج إي ــشة برن ــق مناق ــى تعلي ــة عل املوافق
 .املفاوضات

 :وستقوم إيران مبا يلي

االلتزام مبعاجلة مجيع الشواغل املعلقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية مـن خـالل التعـاون      • 
 .ةالكامل مع الوكال

وقف مجيع األنشطة ذات الصلة بالتخصيب وإخـضاع أنـشطة إعـادة املعاجلـة للتحقـق                 • 
من جانـب الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة مثلمـا طلـب ذلـك جملـس حمـافظي الوكالـة                       

 .وجملس األمن وااللتزام مبواصلة ذلك أثناء هذه املفاوضات

 .استئناف تطبيق الربوتوكول اإلضايف • 
ٍ 
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ـــ    ــاالت التعـ ــاق    جمــ ــشأن اتفــ ــات بــ ــشملها املفاوضــ ــيت ستــ ــستقبل الــ اون يف املــ
 األجل طويل

 اجملال النووي - ١ 

 :سنتخذ اخلطوات التالية 

 حق إيران يف الطاقة النووية  

التأكيد من جديـد علـى حـق إيـران غـري القابـل للتـصرف يف اسـتخدام الطاقـة النوويـة                     • 
 والثانية من معاهـدة عـدم االنتـشار      لألغراض السلمية دون متييز ووفقا للمادتني األوىل      

 .والتعاون مع إيران لتمكينها من وضع برنامج للطاقة النووية املدنية

التفاوض بـشأن اتفـاق للتعـاون النـووي بـني إيـران والوكالـة األوروبيـة للطاقـة الذريـة                      • 
 .وتنفيذه

 
 مفاعالت املاء اخلفيف  

 باملـاء اخلفيـف يف إيـران مـن خـالل      بنـاء مفـاعالت طاقـة جديـدة تعمـل     الدعم الفعال ل  • 
 ومعاهـدة   لنظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية     مشاريع دولية مشتركة، وفقا ل    

عدم االنتشار النـووي، باسـتخدام أحـدث التكنولوجيـا، مبـا يف ذلـك التـرخيص بنقـل                    
 .لاملواد الالزمة وتوفري تكنولوجيا متقدمة جلعل مفاعالت الطاقة آمنة من الزالز

ل التعـــــاون يف إدارة الوقـــــود النـــــووي املـــــستخدم والنفايـــــات املـــــشعة مـــــن خـــــال  • 
 .مالئمة ترتيبات

 
 البحث والتطوير يف جمال الطاقة النووية  

ــوفري  •  لتعــاون يف جمــال البحــث والتطــوير، مبــا يف ذلــك    جمموعــة هامــة مــن مــشاريع ا  ت
جماالت إنتاج النظائر املـشعة     إمكانية توفري مفاعالت حبثية تعمل باملاء اخلفيف، أي يف          

 .والبحث األساسي والتطبيقات النووية يف جمايل الطب والزراعة
 

 ضمانات الوقود  

 :عددة املستويات إليران بناء علىإعطاء ضمانات وقود ملزمة قانونا ومت • 

o               املشاركة كشريك يف منشأة دولية يف روسيا لتوفري خـدمات التخـصيب مـن
وحـسب مـا تفـضي      . عالت النووية اإليرانية بالوقود   أجل إمداد موثوق للمفا   
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كـل مـا تنتجـه إيـران مـن          إليه املفاوضات، ميكن ملثل هذه املنشأة أن ختـصب          
 .سادس فلوريد اليورانيوممادة 

o    مـن إمـدادات الوقـود      ي لتـأمني احتيـاطي      خزون احتياط وضع شروط جتارية مل
يـة للطاقـة الذريـة      ل، مبـشاركة الوكالـة الدو     النووي إليران ملدة مخـس سـنوات      

 .وحتت إشرافها

o              إنشاء آلية متعددة األطراف دائمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجـل
من املقـرر   اليت  فكار  األاحلصول بشكل موثوق على الوقود النووي بناء على         

 .النظر فيها يف االجتماع املقبل جمللس احملافظني
 

 استعراض الوقف االختياري  

، فيمـا يتعلـق بـاجلهود املـشتركة لبنـاء الثقـة الدوليـة،                األجـل  تفاق الطويـل  سيتضمن اال  
 :من مجيع جوانبه، كما يليبندا الستعراض االتفاق 

أشـارت  الـيت   العالقـة   تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مجيع القـضايا واملخـاوف             • 
 تسكري، قـد متـ  ، مبـا يف ذلـك األنـشطة الـيت ميكـن أن يكـون هلـا بعـد نـووي عـ                    إليها

 تسويتها؛

تأكيد عدم وجود أنشطة أو مواد نووية غري مصرح هبا يف إيران وإعـادة الثقـة الدوليـة       • 
 .لربنامج النووي املدين اإليراينلالصرفة يف الطبيعة املدنية 

 
 اجملال السياسي واالقتصادي - ٢ 

 التعاون األمين اإلقليمي  

 .بشأن القضايا األمنية اإلقليميةلتعاون عقد مؤمتر جديد لتشجيع احلوار وادعم  
 

  الدوليانالتجارة واالستثمار  

، مــن  الدوليــةحتــسني وصــول إيــران إىل االقتــصاد الــدويل واألســواق ورؤوس األمــوال 
خالل الدعم العملي الندماج كامل يف اهلياكل الدولية، مبا يف ذلك منظمة التجارة العاملية مـن               

مبـا يف ذلـك   (زيـادة االسـتثمار املباشـر يف إيـران والتجـارة مـع إيـران           لالـالزم   طـار   هتيئـة اإل  أجل  
وسيتم اختاذ خطوات لتحـسني الوصـول       ). اتفاق تعاون جتاري واقتصادي مع االحتاد األورويب      

 . املواد والتكنولوجيا األساسيةإىل
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 الطريان املدين  

ــع القيــ       ــة رف ــا يف ذلــك إمكاني ــدين، مب ــاون يف جمــال الطــريان امل ــى  التع ود املفروضــة عل
 توسـيع   بالتـايل الصانعني األمريكيني واألوروبيني فيما يتعلق بتصدير الطائرات املدنية إليـران، و          

 .إمكانية جتديد إيران ألسطوهلا من طائرات النقل املدين
 

 الشراكة يف جمال الطاقة  

ه مــن إقامــة شــراكة طويلــة املــدى يف جمــال الطاقــة بــني إيــران واالحتــاد األورويب وغــري   
 .تشمل تطبيقات ملموسة وعمليةالشركاء الراغبني، 

 
  لالتصاالتاهلياكل األساسية  

لالتـــصاالت يف إيـــران وتـــوفري خـــدمات اإلنترنـــت اهلياكـــل األساســـية دعـــم حتـــديث  
الـيت تفرضـها الواليـات      وغريها من القيود    املتقدمة، مبا يف ذلك إمكانية رفع القيود ذات الصلة          

 .ير على التصداملتحدة
 

 التعاون يف جمال التكنولوجيا املتقدمة  

 .جملاالت اليت سيتم االتفاق عليهاالتعاون يف جماالت التكنولوجيا املتقدمة وغريها من ا 
 

 الزراعة  

دعــــم التنميــــة الزراعيــــة يف إيــــران، مبــــا يف ذلــــك إمكانيــــة الوصــــول إىل املنتجــــات  
 .وروبية واملعدات الزراعية األمريكية واألتوالتكنولوجيا

 
 


