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 بيان من رئيس جملس األمن    
    

، أدىل رئــيس ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان١٣، املعقــودة يف ٦١٠٦يف جلــسة جملــس األمــن   
س يف البنـــد املعنـــون  جملـــس األمـــن باســـم اجمللـــس بالبيـــان التـــايل فيمـــا يتعلـــق بنظـــر اجمللـــ        

 :‘‘مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية/االنتشار عدم’’

م واالستقرار يف شبه اجلزيـرة      ال أمهية صون الس   يضع جملس األمن يف اعتباره    ”    
ويــدين جملــس األمــن إقــدام مجهوريــة  ، الكوريــة ويف منطقــة مشــال شــرق آســيا برمتــها 

علـى عمليـة    ) بالتوقيـت احمللـي    (٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٥كوريا الشعبية الدميقراطية يف     
 ،  )٢٠٠٦ (١٧١٨إطالق، خرقًا لقرار جملس األمن 

أن من واجب مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة أن         ويكرر جملس األمن    ”    
 ،  )٢٠٠٦ (١٧١٨متتثل بالكامل اللتزاماهتا مبوجب قرار جملس األمن 

ــة بعــدم إجــراء     ”     ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ويطالــب جملــس األمــن مجهوري
 ،  عملية إطالق أخرى

لتزاماهتــا ويهيــب جملــس األمــن بكافــة الــدول األعــضاء أن متتثــل بالكامــل ال ”    
 ،)٢٠٠٦ (١٧١٨مبوجب القرار 

 مـن   ٨يوافق جملـس األمـن علـى تعـديل التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة                  و”    
عن طريـق تعـيني كيانـات وسـلع، ويـوعز إىل اللجنـة املنـشأة                ) ٢٠٠٦ (١٧١٨القرار  

بأن تضطلع مبهامهـا يف هـذا الـصدد وأن تقـدم تقريـرا           ) ٢٠٠٦ (١٧١٨عمال بالقرار   
ــس ا ــول  إىل جملـ ــن حبلـ ــسان٢٤ألمـ ــل / نيـ ــه    ٢٠٠٩أبريـ ــى أنـ ــذلك علـ ــق كـ ، ويوافـ

تتصرف اللجنة، فـإن جملـس األمـن سـيكمل اإلجـراءات لتعـديل التـدابري حبلـول                   مل إذا
 ،٢٠٠٩أبريل /نيسان ٣٠
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ويؤيــد جملــس األمــن احملادثــات الــسداسية األطــراف، ويــدعو إىل اســتئنافها   ”    
دهم من أجل التنفيذ الكامـل للبيـان        عاجال، وحيث كافة املشاركني على تكثيف جهو      

 الــصادر عــن االحتــاد الروســي ومجهوريــة ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول١٩املــشترك املــؤرخ 
كمـا  كوريا ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والصني والواليات املتحـدة واليابـان            

 للـسالح  التوصـل إىل الـرتاع الفعلـي   الالحقة املعتمدة بتوافق اآلراء، بغيـة  يؤيد وثائقها   
بغيـة   على حنو ميكن التحقق منـه بالوسـائل الـسلمية و         ،شبه اجلزيرة الكورية  النووي يف   
 ،يرة الكورية ويف مشال شرق آسيام واالستقرار يف شبه اجلزالصون الس

ويعــرب جملــس األمــن عــن رغبتــه يف التوصــل إىل حــل ســلمي ودبلوماســي   ”    
ــة، ويرحــب بــاجلهود الــيت يبــذهلا أعــضاء اجمللــ    س وكــذلك دول أعــضاء أخــرى  للحال
 ،لتيسري إجياد حل سلمي وشامل عن طريق احلوار

 “،وسيبقي جملس األمن املسألة قيد نظره الفعلي”    

  


