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

 
 ،إن جملس األمن 
 وإىل ٢٠٠٦مـــارس /آذار ٢٩ املـــؤرخ S/PRST/2006/15 إىل بيـــان رئيـــسه إذ يـــشري 
املــــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧  و٢٠٠٦يوليــــه / متــــوز٣١املــــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٩٦قراراتــــه 

ــانون األول ٢٣ ــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٤٧ و ٢٠٠٦ديـــسمرب /كـ ، ٢٠٠٧مـــارس / آذار٢٤املـ
  أحكامها،ويعيد تأكيد

 التزامــه مبعاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة وضــرورة وفــاء مــن جديــد وإذ يؤكـد  
 إىل وإذ يـشري مجيع الدول األطراف يف تلك املعاهدة وفاء تاما جبميع مـا عليهـا مـن واجبـات،       

قا للمادتني األوىل والثانية من املعاهدة، يف تطوير أحبـاث وإنتـاج            حق الدول األطراف فيها، وف    
 الطاقة النووية واستخدامها لألغراض السلمية دون أي متييز،

) GOV/2006/14( إىل قــرار جملــس حمــافظي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة  وإذ يــشري 
ــساهم يف ا      ــة أن ي ــة اإليراني ــن أن مــن شــأن حــل املــسألة النووي ــذي يعل ــة لعــدم  ال جلهــود العاملي

ليــة مــن أســلحة الــدمار الــشامل، االنتـشار ويف بلــوغ هــدف جعــل منطقــة الــشرق األوسـط خا  
 يف ذلك وسائل إيصاهلا، مبا

 أن إيــران، علــى حنــو مــا أكدتــه تقــارير املــدير العــام  مــع القلــق الــشديد وإذ يالحــظ 
ــة   ــة املؤرخـــ ــة الذريـــ ــة للطاقـــ ــة الدوليـــ ــار٢٣للوكالـــ 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

ريع ذات الــصلة باملــاء الثقيــل  مجيــع األنــشطة ذات الــصلة بالتخــصيب وإعــادة املعاجلــة واملــشا   
 ،)٢٠٠٧ (١٧٤٧و ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧ و) ٢٠٠٦ (١٦٩٦النحــو الــوارد يف القــرارات  علــى
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و تتخـذ اخلطـوات األخـرى       أ تستأنف تعاوهنـا مـع الوكالـة مبوجـب الربوتوكـول اإلضـايف،               ومل
) ٢٠٠٦ (١٦٩٦متتثـل ألحكـام قـرارات جملـس األمـن       اليت طلبها جملس حمافظي الوكالـة، ومل    

 وإذ يــشجبثقــة، ، وهــي أمــور ال بــد منــها لبنــاء ال  )٢٠٠٧ (١٧٤٧و ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧ و
 رفض إيران اختاذ هذه اخلطوات،

 أن إيران أنكرت على الوكالة حقها يف التحقـق مـن معلومـات              مع القلق  وإذ يالحظ  
 مـن  ٣٩ علـى أنـه وفقـا للمـادة      وإذ يـشدد  ،  ١-٣التصاميم اليت قدمتها عمال بالقانون املعـدل        

عليقــه مــن جانــب واحــد  أو ت١-٣اتفــاق الــضمانات اخلــاص بــإيران ال ميكــن تعــديل القــانون  
وعلــى أن حــق الوكالــة يف التحقــق مــن معلومــات التــصاميم الــيت تقــدم إليهــا هــو حــق مــا زال  

 ساريا وغري مرهون مبرحلة بناء منشأة ما أو وجود مواد نووية فيها،
 ، على تعزيز سلطة الوكالة، ويؤيد بقوة دور جملـس حمـافظي الوكالـة             وإذ يؤكد عزمه   

ولية للطاقة الذرية علـى مـا تبذلـه مـن جهـود حلـل املـسائل العالقـة ذات             بالوكالة الد  وإذ يشيد 
الصلة بربنامج إيران النووي والواردة يف خطة العمل اليت وضـعت باالتفـاق بـني أمانـة الوكالـة                

جمـال تنفيـذ خطـة العمـل هـذه        بالتقدم احملـرز يف    وإذ يرحب ،  )، املرفق GOV/2007/48(وإيران  
 ٢٠٠٧نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    ١٥ ني املدير العام للوكالـة املـؤرخ      يرعلى النحو الوارد يف تقري    

)GOV/2007/58(   ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٢، و) GOV/2008/4(  ، على أمهية حتقيـق     وإذ يشدد 
إيران بسرعة وفعالية نتائَج ملموسة عن طريق تنفيذ خطـة العمـل بأكملـها بوسـائل عـدة منـها                     

، بتنفيذ التدابري املطلوبة للعمـل      االوكالة حبيث يتسىن هل   اإلجابة على مجيع األسئلة اليت تطرحها       
 بشفافية، تقييم مدى اكتمال إعالن إيران ودقته،

 ١٣٧٣ مـن القـرار   ٢ بـأن وقـف األنـشطة املـذكور يف الفقـرة      عن اقتناعه  وإذ يعرب  
 ، وامتثال إيران جلميع متطلبات جملس حمافظي الوكالـة امتثـاال تامـا يـتم التأكـد منـه                  ،)٢٠٠٦(

ــووي       ــران الن ــامج إي ــضمن أن برن ــسامهان يف التوصــل إىل حــل دبلوماســي تفاوضــي ي ــران ي أم
 خمصص حصرا لألغراض السلمية،

 علـــى أن االحتـــاد الروســـي وأملانيـــا والـــصني وفرنـــسا واململكـــة املتحـــدة   وإذ يـــشدد 
ية والواليــات املتحــدة علــى اســتعداد الختــاذ املزيــد مــن التــدابري العمليــة للبحــث عــن اســتراتيج  

شاملة من أجل تـسوية مـسألة إيـران النوويـة عـن طريـق التفـاوض اسـتنادا إىل املقترحـات الـيت                        
 إىل تأكيـد هـذه البلـدان أنـه حاملـا            وإذ يـشري  ،  )S/2006/521 (٢٠٠٦يونيه  /قدمتها يف حزيران  

تـتم اسـتعادة ثقـة اجملتمـع الـدويل بالطـابع الـسلمي اخلـالص لربنـامج إيـران النـووي، فـإن إيـران              
امل بنفس الطريقة اليت تعامل هبا أي دولة طرف يف معاهدة عدم انتـشار األسـلحة النوويـة               ستع

 غري حائزة لألسلحة النووية،
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  حقوق الدول وواجباهتا فيما يتعلق بالتجارة الدولية،وإذ يضع يف اعتباره 
 بالتوجيهات الصادرة عـن فرقـة العمـل لإلجـراءات املاليـة بـشأن مـساعدة               وإذ يرحب  
 ،)٢٠٠٦ (١٧٣٧ على الوفاء مبا عليها من واجبات مالية مبقتضى القرار الدول

 على إنفاذ ما يقـرره باعتمـاد التـدابري الالزمـة إلقنـاع إيـران باالمتثـال                  وإذ يعقد العزم   
وملتطلبـــات الوكالـــة،  ) ٢٠٠٧ (١٧٤٧و ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧و ) ٢٠٠٦ (١٦٩٦للقـــرارات 

ــا احلــسا    ــران للتكنولوجي ــد تطــوير إي ــق   وعلــى تقيي ــووي وبرناجمهــا املتعل ــدعم برناجمهــا الن سة ل
 بالصواريخ، وذلك إىل أن يقرر جملس األمن أن أهداف هذه القرارات قد حتققت،

ــة النامجــة عــن برنــامج إيــران    القلــق وإذ يــساوره   إزاء خمــاطر انتــشار األســلحة النووي
بـات جملـس حمـافظي      النووي، ويف هذا السياق، عن عدم قيام إيران حـىت اآلن باالسـتجابة ملتطل             

ــن     ــس األمـ ــرارات جملـ ــام قـ ــال ألحكـ ــة واالمتثـ ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧و ) ٢٠٠٦ (١٦٩٦الوكالـ
 مــسؤوليته األساســية عــن صــون الــسلم واألمــن   وإذ يأخــذ يف االعتبــار، )٢٠٠٧ (١٧٤٧ و

 الدوليني امللقاة على عاتقه مبوجب ميثاق األمم املتحدة،
 من ميثاق األمم املتحدة، من الفصل السابع ٤١ مبوجب املادة وإذ يتصرف 
 أن علـى إيـران أن تتخـذ دون مزيـد مـن التـأخري اخلطـوات                  يؤكد مـن جديـد     - ١ 

الـيت ال بـد منـها    هـي اخلطـوات   ، وGOV/2006/14اليت طلبها جملـس حمـافظي الوكالـة يف قـراره         
لبناء الثقة بأن برناجمهـا النـووي خمـصص حـصرا ألغـراض سـلمية، وحلـل املـسائل العالقـة، ويف                      

ــصدد، هــذ ــا  يؤكــدا ال ــأن  م ــرره ب ــأخري  تتخــذ ق ــران دون أي ت ــها يف  إي ــة من اخلطــوات املطلوب
 على أن الوكالـة طلبـت مـن إيـران تأكيـد أهنـا               يشددو؛  )٢٠٠٦ (١٧٣٧ من القرار    ٢ الفقرة

  املعدل؛١-٣ ستطبق القانون
 باالتفاق املـربم بـني إيـران والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة حلـل مجيـع            يرحب - ٢ 

ملسائل العالقة ذات الصلة بربنامج إيران النووي وما حتقق مـن تقـدم هبـذا الـصدد علـى النحـو                     ا
 ويـــشجع ،)GOV/2008/4 (٢٠٠٨فربايـــر / شـــباط٢٢املـــبني يف تقريـــر املـــدير العـــام املـــؤرخ 

  مـن شـأن     علـى أن   ويـشدد الوكالة على مواصلة عملها من أجل إيضاح مجيع املسائل العالقة،           
 إعــادة الثقــة الدوليــة يف الطــابع الــسلمي احملــض لربنــامج إيــران النــووي، ذلــك أن يــساعد علــى

 قيام الوكالة بتعزيز ضماناهتا بشأن أنـشطة إيـران النوويـة، وفقـا التفـاق الـضمانات بـني                 ويؤيد
 إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

وضـبط الـنفس حيـال دخـول أراضـيها          مجيـع الـدول إىل تـوخي اليقظـة           يدعو - ٣ 
عبورها من قـِـبـَـل األفـراد الـذين يـشتركون يف أنـشطـة إيـران النوويـة الـيت متثـل خمـاطر علـى                أو
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مــستوى انتــشار األســلحة النوويــة أو تطــوير منظومــات إيــصال األســلحة النوويــة أو يرتبـــطون  
 يف هذا الصدد أن تقوم مجيع الـدول         يقرروهبذه األنشطة بشكل مباشـر أو يقدمون هلا الدعم،         

ــالفقرة    بإخ ــشأة عمــال ب ــة املن ــرار  ١٨طــار اللجن ــن الق ــا   ) (٢٠٠٦ (١٧٣٧ م ــا هن ــشار إليه امل
أو املرفـق   ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧بدخول األشخاص الواردة أمساؤهم يف مرفق القـرار         ) “اللجنة” بـ

أو املرفق األول هلذا القرار، أو عبورهم أراضيها، واألشـخاص          ) ٢٠٠٧ (١٧٤٧األول للقرار   
يهم جملس األمن أو اللجنـة بوصـفهم مـشتركني يف أنـشطة إيـران النوويـة                 اإلضافيني الذين يسم  

اليت متثل خماطر على مستوى انتشار األسلحة النووية أو يف تطـوير منظومـات إيـصال األسـلحة      
، بطـرق منـها      هلـا  مرتبطني هبذه األنشطة بـشكل مباشـر أو يقـدمون الـدعم           بوصفهم  النووية أو   

 واملعـــدات واملـــواد والتكنولوجيـــا احملظـــورة احملـــددة يف الـــضلوع يف شـــراء األصـــناف والـــسلع
تـدابري الـواردة فيهمـا، إال إذا كانـت          اخلاضـعة لل  ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧ من القـرار     ٤ و   ٣الفقرتني  

عمليتا الدخول والعبور هاتان جتريان لتنفيذ أنـشطة تتـصل مباشـرة بـاملواد املنـصوص عليهـا يف                   
 ؛)٢٠٠٦ (١٧٣٧القرار من ‘ ٢’و ‘ ١’) ب (٣الفقرتني الفرعيتني 

 أعاله ما يقتضي من دولة مـا رفـض دخـول            ٣ على أنه ليس يف الفقرة       يشدد - ٤ 
ت اإلنـسانية يف ســياق تنفيــذها  رعاياهـا إىل أراضــيها، وأن علـى مجيــع الــدول مراعـاة االعتبــارا   

يــرد يف الفقــرة أعــاله، ومــن بينــها الواجبــات الدينيــة وضــرورة حتقيــق أهــداف هــذا القــرار    ملــا
ــادة اخلامــسة    )٢٠٠٧ (١٧٤٧و ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧القــرارين و ــق امل ــا يف ذلــك حيثمــا تطب ، مب

 عشرة من النظام األساسي للوكالة؛
للحيلولــة دون دخــول األفــراد   أن تتخــذ مجيــع الــدول التــدابري الالزمــة  يقــرر - ٥ 

شــخاص املــدرجني بــاملرفق الثــاين هلــذا القــرار إىل أراضــيها أو مــرورهم العــابر هبــا، وكــذلك األ
اإلضافيني الذين يسمِّيهم جملس األمن أو اللجنة بوصفهم مشتركني يف أنـشطة إيـران احلـساسة       

ــة أو       ــصال األســلحة النووي ــووي أو يف تطــوير منظومــات إي ــشار الن فهم صــبومــن حيــث االنت
 هلــا الــدعم بطــرق منــها الــضلوع يف شــراء األصــناف والــسلع قــدمونمــرتبطني هبــا مباشــرة أو ي

ــدات واملــ  ــرتني   واملع ــات احملظــورة احملــددة يف الفق ــرار  ٤ و ٣واد والتكنولوجي ــن الق  ١٧٣٧ م
حلـــــاالت الـــــيت يكـــــون فيهـــــا واخلاضـــــعة للتـــــدابري الـــــواردة فيهمـــــا، باســـــتثناء ا) ٢٠٠٦(

ف الـــواردة يف الفقـــرتني املـــرور العـــابر لغـــرض أنـــشطة تتـــصل مباشـــرة باألصـــنا  أو الـــدخول
ــرعيتني ــرار ‘ ٢’و ‘ ١’) ب (٣ الفـ ــو)٢٠٠٦ (١٧٣٧مـــن القـ ــريطة أالّ يكـ ــذه ، وشـ ن يف هـ

 على منع مواطنيها من دخول أراضيها؛ الفقرة ما يرغم دولة ما
 أعـاله ال تطّبـق يف احلـاالت الـيت           ٥ أن التدابري املفروضة مبوجب الفقـرة        يقرر - ٦ 

تقرر فيها اللجنة، يف كل حالـة علـى حـدة، بـأن لـذلك الـسفر مـا يـربره مـن أسـباب إنـسانية،                    
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 الدينيــة، أو عنــدما ختلــص اللجنــة إىل أن اإلعفــاء ســيخدم بــشكل آخــر  الواجبــاتكيف ذلــ مبــا
 أهداف هذا القرار؛

 مـــن القـــرار ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢ أن التـــدابري احملـــددة يف الفقـــرات يقـــرر - ٧ 
تنطبق أيضا على األشخاص والكيانات املدرجـة يف املـرفقني األول والثالـث             ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧

خاص أو كيانـات تعمـل نيابـة عنـهم أو وفقـا لتوجيهـاهتم، وكـذلك علـى                   هلذا القرار، وأي أش   
الكيانات اململوكة هلم أو اليت حتت سيطرهتم، وعلى األشخاص والكيانات الذين حيدد اجمللـس              
ــادي اجلــزاءات،         ــى تف ــات احملــددة أمســاؤهم عل ــة أهنــم ســاعدوا األشــخاص أو الكيان أو اللجن

، أو القــرار )٢٠٠٦ (١٧٣٧هــذا القــرار، أو يف القــرار علــى انتــهاك األحكــام، الــواردة يف  أو
 ؛)٢٠٠٧ (١٧٤٧

 أن تتخــذ مجيــع الــدول التــدابري الــضرورية للحيلولــة دون توريــد أو بيــع يقــرر - ٨ 
نقل ما يلي إليـران، بطريقـة مباشـرة أو غـري مباشـرة، انطالقـا مـن أراضـيها، أو مـن جانـب             أو

يت ترفـــع أعالمهــا، أو الســـتخدامها يف إيـــران  رعاياهــا أو باســـتخدام الــسفن أو الطـــائرات الــ   
 الستفادة إيران منها، سواء أكان مصدر هذه املواد من أراضي هذه الدول أم ال؛ أو

ــدات والـــسلع والتكنولوجيـــات      )أ(  ــع األصـــناف واملـــواد واملعـ  الـــواردة يف مجيـ
INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 بالوثيقــة S/2006/814 النقــل، وفقــا التوريــد أو البيــع أو باســتثناء 

، لألصـناف واملـواد واملعـدات       )٢٠٠٦ (١٧٣٧ مـن القـرار      ٥لالشتراطات الـواردة يف الفقـرة       
 إىل  ٣ مـن مرفـق تلـك الوثيقـة، والفـروع            ٢ و   ١والسلع والتكنولوجيات الـواردة يف الفـرعني        

حسبما مت إبالغه مسبقا للجنة، وال يكون ذلك إالّ بغرض استخدامها حـصرا يف مفـاعالت              ٦
التوريــد أو البيــع أو النقــل ضــروريا للتعــاون الــتقين الــذي  اء اخلفيــف، وحينمــا يكــون ذلــك املــ

ــة حــسبما هــو         ــوفَّر حتــت إشــراف الوكال ــران، أو ُي ــة إلي ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــوفِّره الوكال ت
 ؛)٢٠٠٦ (١٧٣٧ من القرار ١٦منصوص عليه يف الفقرة 

ــدات والـــسلع وا     )ب(  ــع األصـــناف واملـــواد واملعـ   الـــواردة يفلتكنولوجيـــاتمجيـ
 ؛S/2006/815، الفئة الثانية، بالوثيقة ٣ - ألف ١٩ البند

 جبميع الدول اختـاذ احليطـة عنـد الـدخول يف التزامـات جديـدة بالـدعم                  يهيب - ٩ 
املــايل املقــدم مــن القطــاع العــام للتجــارة مــع إيــران، مبــا يف ذلــك مــنح ائتمانــات أو ضــمانات    

اطنيها أو للكيانات الضالعة يف هذه التجـارة، مـن أجـل تفـادي أن               تأمني للتصدير، سواء ملو    أو
يــساهم هــذا الــدعم يف أنــشطة إيــران احلــساسة مــن حيــث االنتــشار النــووي أو يف تطــوير           

 ؛)٢٠٠٦ (١٧٣٧منظومات إيصال األسلحة النووية حسبما أشري إليه يف القرار 
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ت املاليـة القائمـة يف    جبميع الـدول اختـاذ احليطـة حيـال أنـشطة املؤسـسا          يهيب - ١٠ 
أراضــيها مــع مجيــع املــصارف الــيت تتخــذ مــن إيــران مقــرا هلــا، وال ســيما مــع مــصرف مللــي      
ومصرف سديرات، وفروعهما وتوابعهما باخلارج، من أجل تفادي مسامهة تلـك األنـشطة يف              
أنشطة إيـران احلـساسة مـن حيـث االنتـشار النـووي أو يف تطـوير منظومـات إيـصال األسـلحة                       

 ؛)٢٠٠٦ (١٧٣٧ة حسبما أشري إليه يف القرار النووي
 جبميع الدول أن تقوم يف مطاراهتـا وموانئهـا البحريـة، وطبقـا لـسلطاهتا                يهيب - ١١ 

وتــشريعاهتا القانونيــة الوطنيــة، وبــشكل يتمــشى مــع القــانون الــدويل، وال ســيما قــانون البحــار 
تفتـيش الـشحنات املتوجهـة إىل إيـران         واالتفاقات الدولية ذات الصلة املتعلقة بالطريان املـدين، ب        

أو القادمة منها، احململـة يف الطـائرات أو الـسفن الـيت متلكهـا أو تـشغلها شـركة إيـران للـشحن                        
ــاك مــربرات        ــشرط أن تكــون هن ــة للمالحــة، ب ــة اإلســالمية اإليراني اجلــوي وشــركة اجلمهوري

القـرار   ى هـذا القـرار، أو     معقولة لالعتقاد بأن الطـائرة أو الـسفينة تنقـل بـضائع حمظـورة مبقتـض               
 ؛)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 مخسة أيام عمـل تقريـرا خطيـا عـن التفتـيش حيـوي،                      

اء التفتـيش، إضـافة إىل معلومـات عـن       على وجه اخلصوص، شرح األسباب اليت دعت إىل إجر        
 ونتائجه والتفاصيل األخرى ذات الصلة؛ التفتيش والظروف اليت أحاطت به وقت ومكان

 يومـا مـن    ٦٠أن تقوم بتقدمي تقرير إىل اللجنة يف غضون          جبميع الدول    يهيب - ١٣ 
 ٩  و٨  و٧  و٥  و٣ تنفيــذ الفقــرات بغــرضاختــاذ هــذا القــرار بــشأن اخلطــوات الــيت اختــذهتا 

 ؛فعاال أعاله تنفيذا ١١ و ١٠ و
  مــــن القــــرار١٨واليــــة اللجنــــة علــــى النحــــو احملــــدد يف الفقــــرة  أن يقــــرر - ١٤ 
) ٢٠٠٧ (١٧٤٧تـــسري أيـــضا علـــى التـــدابري املفروضـــة مبقتـــضى القـــرار  ) ٢٠٠٦( ١٧٣٧

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

تعزيـز اجلهـود الدبلوماسـية الراميـة للتـشجيع علـى اسـتئناف احلـوار          مواصلة والواليات املتحدة 
واملشاورات على أساس عرضـها املقـدم إىل إيـران، بغيـة الـسعي إىل إجيـاد حـل شـامل وطويـل                       

التعـاون مـع إيـران      تطـوير    و  شـاملة  يفـسح اجملـال لتطـوير عالقـات       األجل ومناسب هلذه املسألة     
الثقـة الدوليـة يف الطـابع الـسلمي احملـض           بنـاء   االحترام املتبـادل، و   لى نطاق واسع على أساس      ع

، والبــدء، يف مجلــة أمــور، يف حمادثــات ومفاوضــات مباشــرة مــع إيــران   لربنــامج إيــران النــووي
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وإعـادة املعاجلـة، مبـا يف ذلـك البحـث      دامت إيران تعلِّق مجيـع أنـشطتها املتعلقـة بالتخـصيب       ما
 ير، حسبما تتحقق منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛والتطو

 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 جانـــب  إىل حـــل تفاوضـــي، مبـــا يف ذلـــك املقترحـــات ذات الـــصلة     
 هبــدف هتيئــة الظــروف املالئمــة والــصني وفرنــسا واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة وأملانيــا

 الستئناف احملادثات؛
لتـدابري الالزمـة لكفالـة      ااذ مجيـع الـدول، مبـا فيهـا إيـران،             على أمهية اخت   يشدد - ١٧ 

فـراد  أي شـخص أو هيئـة يف إيـران، أو       عدم تقدمي أي مطالبـة مببـادرة مـن حكومـة إيـران، أو أ              
تقـدم  يوالقرارات ذات الصلة، أو أي شخص       ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧كيانات حمددة وفقا للقرار      أو

 أخـرى  صـفقة تـه، فيمـا يتـصل بـأي عقـد أو           عفنمبطالبة نيابة عن هـذا الـشخص أو الكيـان أو مل           
) ٢٠٠٦ (١٧٣٧  بـسبب التـدابري املفروضـة مبوجـب هـذا القـرار أو القـرار               تنفيذمهاحيل دون   

 ؛)٢٠٠٧ (١٧٤٧القرار  أو
 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 لنظــره يفوتقري   جملــس األمــن، وازي
 ١٧٣٧ القــرار  تعليــق مجيــع األنــشطة املــشار إليهــا يف برهنــت علــىقــد  إيــرانإذا كانــت  عمــا

بشكل كامل ودائم، وكذلك عن عملية امتثال إيران جلميع اخلطـوات املطلوبـة مـن                ) ٢٠٠٦(
والقـرار  ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧قبل جملـس الوكالـة ولألحكـام األخـرى املنـصوص عليهـا يف القـرار                 

 ؛ احلايل القراريفو) ٢٠٠٧ (١٧٤٧
ا إيـران يف ضـوء       أنه سيقوم باستعراض اإلجراءات الـيت سـتتخذه        اددجم يؤكد - ١٩ 

 :التقرير املشار إليه يف الفقرة أعاله، وأنه
إيـران بتعليـق مجيـع األنـشطة املتـصلة       وطـوال قيـام   ، عنـد سيعلق تنفيذ التـدابري    )أ( 

بالتخصيب وأنشطة إعادة املعاجلة، مبا يف ذلك البحث والتطوير، على النحو الذي تتحقق منـه               
حبــسن نيــة مــن أجــل   جتــرىاجملــال أمــام مفاوضــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، إلفــساح  

 التوصل يف أقرب وقت إىل نتيجة مقبولة للجميع؛

 مـن القـرار     ١٢ و   ٧ و   ٦ و   ٥ و   ٤ و   ٣سينهي التـدابري احملـددة يف الفقـرات          )ب( 
، )٢٠٠٧ (١٧٤٧ مــــن القــــرار ٧  و٦  و٥  و٤  و٢، وكــــذا الفقــــرات )٢٠٠٦ (١٧٣٧

 يثبــت لديــه، بعــد تلقــي التقريــر   حاملــا أعــاله،١١و  ١٠  و٩  و٨  و٧  و٥  و٣والفقــرات 
أعاله، أن إيران امتثلت امتثـاال تامـا اللتزاماهتـا مبوجـب قـرارات           املذكورة  املشار إليه يف الفقرة     
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ــا يؤكــد           ــى حنــو م ــافظي الوكالــة، عل ــس حم ــت متطلبــات جمل ــن ذات الــصلة ولّب ــس األم  هجمل
 ؛الوكالة جملس

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

 من الفصل السابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة مـن أجـل إقنـاع                  ٤١مالئمة أخرى مبوجب املادة     
جري سـي دوليـة للطاقـة الذريـة، ويؤكـد أنـه           إيران باالمتثال هلذه القرارات وملتطلبات الوكالة ال      

 ضافية؛اإلتدابري ال تطلب األمر اعتماد هذهرات أخرى إذا ا قر اختاذامولز

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

 )للتخصيب ناتانز

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

 ) يف املائة٩٩,٩ يبلغ تركيزه يف إنتاج مغرتيوم ضالعة(هالة خبتيار  - ٤

 ) صنع مكونات أجهزة الطرد املركزي يفضالع (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 يفكة نــوفني للطاقــة الــرئــيس شــر(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
ي ملكافحــة التــهريب، وهــو رئــيس اجلهــاز احلكــوم/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 يدين المدير عمليات تع(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
 )زناتان( جاين، رئيس مصنع ختصيب الوقود التجرييب -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

الـضالعة يف أنـشطة     اإليرانيـة   لطاقـة الذريـة     اة  شركة إنتاج وشـراء الوقـود التابعـة ملنظمـ         
 )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 ســلع حــساسة لــ   شــراءحاول 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

ات الفـضائية اجلويـة ضـالعة يف        شـركة واجهـة ملؤسـسة الـصناع        (جمموعة االحتاد التقنية   - 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  انظمـ ــة الذريـ ــة لطاقـ ــشطة  اإليرانيـ ــالع يف أنـ ضـ
 )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
 )املركزيضالعة يف إنتاج مكونات أجهزة الطرد وهي . الصناعية

دورهـا هـو صـناعة       .فـرع إلدارة العمليـات الـصناعية      (طاريـات   شركة نريو لصناعة الب    - 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

اعات الفــضائية اجلويــة شــركة واجهــة ملؤســسة الــصن (ركة شــراء معــدات الــسالمة شــ - 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 ونفاياتهورانيوم وختصيبيمسؤول عن معاجلة ال
 


