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رس ا مؤرخ ا  51ك ا األ األديسمرب ا  7152ماجه ا رئ ر ا س جملااس األماان ماان
م ر جملس األمن املعين بتنف ذ ا قرار )7151( 7725
أتشرف أبن أحيل إليكم طيه ،وفقا ملا اتفق عليه املمثلون يف جملس األمـ املعنيـون تتنفيـ القـرا
 ،)3122( 3322تقريري نصف السنوي ع تنفي القرا  ،ال ي يغطي الفرتة م  21حزيران/يونيه إىل
 22كانون األول/ديسمرب .3122
وسأغدو ممتنا لو تفضلتم إبصدا ه ه الرسالة والتقرير توصفهما وثيقة م واثئق جملس األم .
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ا تقرربر صف ا ناي ا رابع املقام مان امل ّ ار املعاين بتنف اذ قارار جملاس األمان
)7151( 7725
أدال  -مقمم
 - 2حـ ــدد امل ـ ـ كرة املوجهـ ــة م ـ ـ ئـ ــيس جملـ ــس األم ـ ـ واملؤ خـ ــة  21كـ ــانون الثاين/ينـ ــاير 3121
( )S/2016/44الرتتيبـا واإلجـراتا العمليـة الــي يتعــن أن يتخـ ها اجمللــس لكــي يضـطلع ابملهــا املتعلقــة
تتنفي ـ الق ـرا  ،)3122( 3322وال ســيما فيمــا يتعلــق ابألحكــا احملــددة يف الفق ـرا م ـ  3إىل  2م ـ
املرفق ابت ل لك القرا .
 - 3وقد تقر يف امل كرة أن يقو جملس األم سنواي ابختيا عضو واحد للقيـا تـدو امليسـر للمهـا
ِّ
ميسـ ـرا لتنفيـ ـ القـ ـرا  )3122( 3322للف ــرتة
احمل ــددة فيه ــا .ويف  2ك ــانون الثاين/ين ــاير ُ ،3122عيِّن ـ
املنتهية يف  22كانون األول/ديسمرب ( 3122انظر .)S/2017/2/Rev.1
وتقر أيضا يف امل كرة أن يقد ِّ
امليسر كل ستة أشهر إحاطة لألعضات اآلخري يف جملس األمـ
-2
َّ

ع ـ األعمــال الــي اضــطلع هبــا وع ـ تنفي ـ الق ـرا  ،)3122( 3322ابلت ـوا ي مــع التقريــر ال ـ ي يقدمــه
األمن العا ع تنفي ذلك القرا .
-٤

ويغطي ه ا التقرير الفرتة م  21حزيران/يونيه إىل  22كانون األول/ديسمرب .3122

اث  -ماجز أ شط جملس األمن دفق ”رط ر تنف ذ ا قرار “7725
 - 2يف الفـ ـ ـ ــرتة املشـ ـ ـ ــمولة ابلتقريـ ـ ـ ــر ،عقـ ـ ـ ــد املمثلـ ـ ـ ــون يف جملـ ـ ـ ــس األم ـ ـ ـ ـ املعنيـ ـ ـ ــون تتنفي ـ ـ ـ ـ الق ـ ـ ـ ـرا
 )3122( 3322ثالثة اجتماعا غـر مسيـة (كانـ اجتماعـا وفـق ”إطـا تنفيـ القـرا ،)“3322
واضطلعوا ابإلضافة إىل ذلك تعملهم م خالل اإلجراتا اخلطية.
 - 1ويف  32حزيران/يونيه و  22كانون األول/ديسـمرب  ،3122علـ التـوا ،،اجتمـع جملـس األمـ
وفق ”إطا تنفي القرا  “3322الستعراض النتائج والتوصيا الوا دة يف التقريري الثالث والراتع لألمن
العــا عـ تنفيـ قـرا جملــس األمـ  .)3122( 3322وخــالل هـ ه االجتماعــا  ،قــدم األمانــة العامــة
إحاطة إىل املمثلِّن ع االستنتاجا والتوصيا الرئيسية الوا دة يف التقريري .
 - 2ويف  3٢حزيران/يونيـ ــه  ،3122اسـ ــتمع جملـ ــس األم ـ ـ إىل إحاطـ ــة قـ ــدمها وكيـ ــل األمـ ــن العـ ــا
للشؤون السياسية تشأن التقرير الثالث لألمن العا ع تنفيـ القـرا )S/2017/515( )3122( 3322؛
وإحاطــة قــدمتُها ع ـ عمــل اجمللــس وع ـ تنفي ـ الق ـرا ( )3122( 3322انظــر )S/2017/537؛ وإحاطــة
قــدمها ئــيس وفــد االحتــاد األو ويب لــد األمــم املتح ــدة ،ابســم املمثلــة الســامية لالحتــاد املعنيــة ابلش ــؤون
اخلا جية والسياسة األمنية ،تصفتها منسقة اللجنة املشرتكة املنشأة مبوجب خطـة العمـل الشـاملة املشـرتكة،
ع تقرير اللجنة املشرتكة املقد إىل جملس األم تشأن حالة قرا ا الفريق العامل املعين ابملشرتاي وع
أي مسائل تتعلق ابلتنفي (انظر .)S/2017/495
 - ٨ويف اليــو نفســه ،تلق ـ ئــيس جملــس األم ـ ســالة موجهــة إىل األمــن العــا م ـ املمثــل الــدائم
وعمم الرسالة علـ ممثلـي ”إطـا تنفيـ
جلمهو ية إيران اإلسالمية لد األمم املتحدة (ُ .)S/2017/560
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الق ـرا  “3322ابجمللــس .وقــد أحيل ـ هب ـ ه الرســالة آ ات مجهو يــة إي ـران اإلســالمية تشــأن التقريــر الثالــث
لألمن العا ع تنفي القرا .)S/2017/515( )3122( 3322
 - ٢ويف  2٤متو /يوليــه ،عقــد ُ جلســة إحاطــة تقنيــة مفتوحــة إلتــال الــدول األعضــات حبالــة تنفي ـ
القرا  )3122( 3322ولتحسن فهمها للفرص وااللتزاما املتصلة ابلقرا  .وشا ك أيضا منسق الفريق
العامل املعين ابملشرتاي التاتع للجنة املشرتكة واألمانة العامة يف جلسة اإلحاطة.
 - 21ويف  ٨أيلول/س ــبتمرب ،عق ــد جمل ــس األمـ ـ جلس ــة وف ــق ”إط ــا تنفيـ ـ الق ـرا  “3322ملناقش ــة
إطالق مجهو يـة إيـران اإلسـالمية ملركبـة اإلطـالق الفضـائية ’’سـيمر ‘‘ يف  32متو /يوليـه  3122وملناقشـة
خمتلف الرسائل املوجهة إىل اجمللس تشأن عملية اإلطالق ه ه (انظر الفقرتن  31و .)32
 - 22وخ ــالل الف ــرتة املش ــمولة ابلتقري ــر ،مل تط ـرأ أي تغي ـرا عل ـ القائم ــة احمل ــتف هب ــا عم ــال ابلق ـرا
 ،)3122( 3322والي تضم حاليا  32فردا و  12كياان .ومل تُ َّ
قد  ،من يو التنفي  ،أي طلبا إعفات
م حظر السفر أو م جتميد األصول.

اث ث  -رصم تنف ذ ا قرار )7151( 7725
خط ا ع ل ا ش مل املشرتك
 - 23وفقــا للفقــرة  ٤مـ القـرا  ،)3122( 3322قــد املــدير العــا للوكالــة الدوليــة للطاقــة ال يــة يف
آب/أغســطس وتشـري الثــاين/نوفمرب  3122إىل جملــس حمــافظي الوكالــة ،ومبـوا اة ذلــك إىل جملــس األمـ ،
تقريـري عـ أنشــطة التحقــق والرصــد الــي تضــطلع هبــا الوكالــة يف مجهو يــة إيـران اإلســالمية يف ضــوت القـرا
( )3122( 3322انظر  S/2017/777و .)S/2017/994
 - 22ويف كل م ه ي التقريري  ،أكد الوكالة أن مجهو ية إيران اإلسالمية مل تواصل تشييد مفاعل
املات الثقيـل للبحـو القـائم يف آ اك (املفاعـل  )IR-40اسـتنادا إىل تصـميمه األصـلي؛ وأنـه ال يوجـد لـديها
أكثر م  221طنا مرتاي م املات الثقيل؛ وأنه ليس لديها أكثر م  2 111جها طرد مركزي م طـرا
 IR-1م ــا الـ ـ مركب ــة يف  21سلس ــلة تعاقبي ــة مبحط ــة اناتن ــز لتخص ــيب الوق ــود؛ وأهن ــا مل تق ــم تتخص ــيب
اليو انيو إىل ما فوق مسـتو  2612يف املائـة مـ نظـر اليو انيـو 322؛ وأهنـا مل تقـم أبي عمليـة ختصـيب
لليو انيو أو ما يتصل ت لك م أنشـطة البحـث والتطـوير يف حمطـة فـو دو لتخصـيب الوقـود ،وأنـه مل تكـ
هناك أي مواد نووية يف احملطة.
 - 2٤وأفاد الوكالة ك لك أبن مجهو ية إيران اإلسالمية واصل السماح هلا ابستخدا أجهزة صد
التخصيب إلكرتونيا واألختا اإللكرتونية الي تنقل ملفتِّشي الوكالة حالتها داخـل املواقـع النوويـة ،وواصـل
ـجلة ابسـتخدا أجهـزة
تسهيل عملية اجلمع اآل ،لتسـجيال عمليـا القيـا الـي تقـو هبـا الوكالـة واملس َّ
قيا مرَّكبة؛ وأهنا أصد أتشـرا دخـول طويلـة األجـل ملفتِّشـي الوكالـة الـ ي متـ تسـميتهم جلمهو يـة
ووفَّـر مسـاحة عمـل مالئمـة للوكالـة يف املواقـع النوويـة،
إيران اإلسالمية علـ النحـو الـ ي طلبتـه الوكالـةَ ،
وسهل استخدا مساحة عمل يف أماك قريبة م املواقع النووية يف مجهو ية إيران اإلسالمية؛ وأهنا قبل
َّ
مفتشن إضافين م الوكالة مت تسميتهم جلمهو ية إيران اإلسالمية.
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 - 22وأفــاد الوكالــة أيضــا أبن مجهو يــة إي ـران اإلســالمية واصــل مؤقتــا تطبيــق الربوتوكــول اإلضــايف
التفاق الضماان اخلاص هبا وأن الوكالة واصل تقييماهتا فيما يتعلق تعد وجود مواد وأنشطة نووية غر
معلنـة ابلنسـبة جلمهو يـة إيـران اإلسـالمية ،وذلـك تسـبل منهـا إجـرات معاينـا تكميليـة مبقتضـ الربوتوكــول
اإلضــايف جلميــع املواقــع واألمــاك يف مجهو يــة إي ـران اإلســالمية الــي أ ضــرو ة اي هتــا يف إي ـران .وأفــاد
الوكالــة أيضــا أبهنــا تواصــل التحقــق مـ عــد حتويــل وجهــة املـواد النوويــة املعلنــة يف املرافــق النوويــة واألمــاك
الواقعــة خــا املرافــق الــي تُســتخد فيهــا امل ـواد النوويــة عــادة والــي أعلن ـ عنهــا مجهو يــة إي ـران اإلســالمية
مبوجب اتفاق الضماان ال ي أترمته.
 - 21ويف  3٨آب/أغســطس ،تلق ـ ئــيس جملــس األم ـ ســالة موجهــة إىل األمــن الع ـا م ـ املمثــل
وعمم الرسالة عل ممثلـي ”إطـا
الدائم جلمهو ية إيران اإلسالمية لد األمم املتحدة (ُ .)S/2017/739
تنفي القرا  “3322ابجمللس .وقد أعرت الرسالة ع قلق مجهو ية إيـران اإلسـالمية إ ات تنفيـ الـوالاي
املتحــدة األمريكيــة اللتزاماهتــا مبقتض ـ خطــة العمــل الشــاملة املشــرتكة وعــدة فق ـرا م ـ املرفــق ابت للق ـرا
.)3122( 3322
 - 22ويف  22تشري األول/أكتوتر ،وجه املمثل الـدائم جلمهو يـة إيـران اإلسـالمية لـد األمـم املتحـدة
ســالة إىل األمــن العــا وإىل ئــيس جملــس األمـ ( )S/2017/862ضـ َّـمنها تيــاان للســلطا اإليرانيــة أعرتـ
فيه ع شواغل إيران إ ات سياسة الوالاي املتحدة جتـاه خطـة العمـل الشـاملة املشـرتكة ،علـ النحـو الـوا د
يف القرا .)3122( 3322
ع ل ت رطالق ا قذا ف ا ت ررب
 - 2٨يف  3٨حزيران/يونيــه ،وجــه املمثــل الــدائم إلس ـرائيل لــد األمــم املتحــدة ســالة إىل األمــن العــا
وإىل ئيس جملس األم ( )S/2017/555تشأن قيا مجهو ية إيران اإلسـالمية يف  22تشـري الثـاين/نوفمرب
 3121إبجـ ـ ـرات اختب ـ ــا للقـ ـ ـ ائف التس ـ ــيا ية ،ويف  2٨و  2٢حزيران/يوني ـ ــه  3122تعملي ـ ــا إط ـ ــالق
قـ ائف .وذكـر الرسـالة أن اختبــا القـ ائف التسـيا ية وعمليـا إطالقهــا تشـكل انتهاكـا للقـرا 3322
( .)3122و دا عل ـ ذلــك ،وجــه املمثــل الــدائم جلمهو يــة إي ـران اإلســالمية لــد األمــم املتحــدة ،يف 22
آب/أغسطس ،سالة إىل األمـن العـا وإىل ئـيس جملـس األمـ ( )S/2017/719قـال فيهـا إن االدعـاتا
اإلسرائيلية ال أسا هلا م الصحة والقد ا ُ العسكرية اإليرانية ،مبا يف ذلك القـ ائف التسـيا ية ،ليسـ
مصممة لكي تكون قاد ة عل إيصال األسلحة النووية ،وم ثَّ فهي تقع خا نطاق قرا جملس األم .
وقد ُعمم الرسالتان وفق ”إطا تنفي القرا  “3322ابجمللس.
 - 2٢وم ـ خــالل ســالة مؤ خــة  3آب/أغســطس ،قــد املمثلــون الــدائمون لكــل م ـ أملانيــا ،وفرنســا،
واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظم ـ وأيرلنــدا الشــمالية ٬والــوالاي املتحــدة لــد األمــم املتحــدة تقري ـرا إىل
جملـ ــس األم ـ ـ تشـ ــأن إطـ ــالق مجهو يـ ــة إي ـ ـران اإلسـ ــالمية ملركبـ ــة اإلطـ ــالق الفضـ ــائية ”س ـ ــيمر “ يف 32
متو /يوليــه .ويف  21آب/أغســطس و  32آب/أغســطس ،علـ التـوا ،،تلقـ ئــيس جملــس األمـ ســالة
م املمثل الـدائم لالحتـاد الروسـي لـد األمـم املتحـدة ( )S/2017/720و سـالة مـ املمثـل الـدائم جلمهو يـة
إي ـران اإلســالمية ( ،)S/2017/731مــوجهتن إىل األمــن العــا تشــأن عمليــة اإلطــالق ه ـ ه .وقــد ُعمم ـ
الرسالتان وفق ”إطا تنفي القرا  “3322ابجمللس.
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 - 31ويف  ٨أيلول/سبتمرب  ،3122عقد جملس األم جلسة وفق ”إطا تنفي القرا  ،“3322نظر
خالهلا اجمللس يف إطالق مجهو يـة إيـران اإلسـالمية ملركبـة اإلطـالق الفضـائية ”سـيمر “ يف  32متو /يوليـه
 .3122وعكس املناقشا الي دا خالل اجللسة خمتلف اآل ات السائدة لد املمثلن املعنين تتنفي
القـرا  .3322فقــد اعتــرب تعـ املمثلــن أن عمليــة اإلطــالق هـ ه تتعــا ض مــع القـرا )3122( 3322
ألن التكنولوجيا املستخدمة يف مركبا اإلطالق الفضائية وثيقة الصلة ابلق ائف التسيا ية ،ومركبة سيمر
ص ِّمم كق يفـة .وأشـا دول أعضـات أخـر
”قاد ة تطبيعتها“ عل إيصال األسلحة النووية ،إن هي ُ
إىل أن مركبة سيمر ليس مصممة إليصال أسلحة نووية وال ميك تعديلها للقيا ت لك ،وإىل أن اللغـة
املس ـ ــتخدمة يف الق ـ ـرا  )3122( 3322تض ـ ــمن ’’دع ـ ــوة‘‘ إىل االمتن ـ ــا ع ـ ـ القي ـ ــا أبنش ـ ــطة تتص ـ ــل
ابلق ائف التسيا ية ،ال ’’حظرا‘‘ هل ه األنشطة.
 - 32ويف ضــوت خمتلــف اآل ات الــي أعــرب عنهــا املمثلــون ،الحظـ ُ أنــه ال يوجــد توافــق يف اآل ات تشــأن
عمليــة اإلطــالق ه ـ ه وعالقتِّهــا ابلق ـرا  .)3122( 3322وابلتــا ،،شــدد ُ عل ـ أمهيــة اســتمرا مجيــع
األطراف يف اختاذ موقف يساعد عل تنات الثقة تن املشاكن يف خطة العمل الشاملة املشرتكة ،وشجع ُ
مجيع املمثلن عل استخدا اآلليا املتاحة الي ينص عليها القرا .)3122( 3322
ع ل ت ا نقل املتصل اب قذا ف ا ت ررب دابألسلح دع ل ت ا نقل األخرى
 - 33يف  31متو /يوليه ،قدم إحد الدول األعضات إىل جملس األم تقريرا سراي ع قيا مجهو يـة
إيران اإلسالمية املزعو تنقل األسلحة والتد يب عليها.
 - 32ويف  2تشـري الثــاين/نوفمرب ،وجــه املمثــل الــدائم للمملكــة العرتيــة الســعودية لــد األمــم املتحــدة
سالة إىل األمن العا وإىل ئـيس جملـس األمـ ( .)S/2017/937وقـد ُعممـ الرسـالة وفـق ”إطـا تنفيـ
القـرا  “3322ابجمللــس .وأشــا الرســالة إىل القـ ائف الــي أُُطلقـ علـ اململكــة العرتيــة الســعودية مـ
داخــل األ اضــي اليمنيــة يف  33متو /يوليــه و  ٤تشـري الثــاين/نوفمرب ،وإىل الــدو املزعــو الـ ي قام ـ تــه
مجهو ية إيران اإلسالمية يف صنع ه ه الق ائف مبا يشكل انتهاكا للقرا .)3122( 3322
 - 3٤ويف اليو نفسه ،وجه املمثل الدائم جلمهو ية إيران اإلسـالمية سـالة إىل األمـن العـا وإىل ئـيس
جملس األم ( .)S/2017/936وقد ُعممـ الرسـالة وفـق ”إطـا تنفيـ القـرا  “3322ابجمللـس .وذكـر
الرســالة أن االهتامــا الــي وجهتهــا اململكــة العرتيــة الســعودية إىل مجهو يــة إي ـران اإلســالمية تتزويــد الــيم
تق ائف هبدف مهامجة اململكة العرتية السعودية ابطلة وال أسا هلا م الصحة.
 - 32ويف  33تشـري الثـاين/نوفمرب ،وجــه املمثــل الــدائم جليبــوي لــد األمــم املتحــدة ســالة إىل األمــن
العــا وإىل ئــيس جملــس األمـ ( .)S/2017/986وقــد ُعممـ الرســالة وفــق ”إطــا تنفيـ القـرا “3322
ابجمللــس .وأحال ـ الرســالة الق ـرا ال ـ ي اخت ـ ه جملــس جامعــة الــدول العرتيــة يف  2٢تش ـري الثــاين/نوفمرب،
وأشا فيه إىل انتهاكا مزعومة للقرا  )3122( 3322فيما يتعلق تربانمج الق ائف التسيا ية جلمهو ية
إيران اإلسالمية.
 - 31ويف  3٨تشري الثاين/نوفمرب ،وجه املمثل الدائم إلسرائيل لـد األمـم املتحـدة سـالة إىل األمـن
الع ــا وإىل ئ ــيس جمل ــس األمـ ـ ( .)S/2017/1000وعممـ ـ الرس ــالة يف إط ــا ”تنفيـ ـ القـ ـرا “3322
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ابجمللــس .وأشــا الرســالة إىل تيــان أصــد ه مــؤخرا قائــد فيلــق احلــر الثــو ي اإلســالمي يف مجهو يــة إي ـران
اإلسالمية ،والحظ استمرا دعم مجهو ية إيران اإلسالمية ألنشطة معينة يف الشرق األوسط.
 - 32ويف  2كــانون األول/ديســمرب ،وابإلشــا ة إىل الرســالتن املــوجهتن م ـ املمثــل الــدائم جليبــوي لــد
األمم املتحدة ( )S/2017/986وم املمثل الدائم إلسرائيل لد األمم املتحدة ( ،)S/2017/1000وجه املمثل
ال ــدائم جلمهو ي ــة إي ـران اإلس ــالمية ل ــد األم ــم املتح ــدة س ــالة إىل األم ــن الع ــا ( .)S/2017/1019وذك ــر
الرسالة أن ادعاتا إسرائيل ال أسا هلا م الصحة ،وشدد عل دو قوا احلر الثو ي اإلسالمي يف
مكافحة اإل هاب يف املنطقة .وقد عمم الرسالة يف إطا "تنفي القرا  "3322مبجلس األم .
 - 3٨ويف  2ك ــانون األول/ديس ــمرب ،وجهـ ـ البعث ــة الدائم ــة للمملك ــة العرتي ــة الس ــعودية ل ــد األم ــم
املتحـدة مـ كرة شـفوية إ ،تصـفي امليسـر .وقــد عممـ املـ كرة الشـفوية يف إطـا ”تنفيـ القـرا “3322
مبجلــس األم ـ  .ويالح ـ امليســر أن أحــد أعض ــات اجمللــس يتســاتل عم ــا إذا كان ـ املعلومــا ال ـوا دة يف
امل كرة الشفوية ختر ع نطاق القرا .)3122( 3322

رابع  -رصمار املاافق ت داإلخط رات داالستثن ءات عن طرربق قن ة املشرتايت
 - 3٢خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير ،قُدم إىل جملس األمـ مثانيـة مقرتحـا جديـدة تتو يـد أصـناف
ومـ ـواد ومع ــدا وس ــلع وتكنولوجي ــا مـ ـ الن ــو املب ــن يف الوثيق ــة  .INFCIRC/254/Rev.9/Part 2ومتـ ـ
مقرتحن.
املوافقة عل أ تعة م ه ه املقرتحا  ،وُف مقرتحان وجر سحب َ

 - 21وابإلضافة إىل ذلك ،وافق جملس األم عل مقرتحن و ف مقرتحا م تـن املقرتحـا األ تعـة
الي كان ال تزال قيد النظر يف ات يخ صدو تقريري الساتق ( .)S/2017/537وقد سحب املقرتح الراتع.

 - 22ومن يو التنفي  ،قدم أ تع دول أعضات م ثال جمموعا إقليمية خمتلفة ،ومـ تينهـا دول
غــر مشــاكة يف خطــة العمــل الشــاملة املشــرتكة ،إىل جملــس األم ـ مــا جمموعــه  3٤مقرتحــا للمشــاكة يف
األنشـطة املبيَّنــة يف الفقــرة  3مـ املرفــق ابت للقـرا  )3122( 3322أو للســماح هبـ ه األنشــطة .وتعكــس
مواص ــلة تق ــدم املقرتح ــا ذا الص ــلة ابجمل ــال الن ــووي إىل اجملل ــس ثب ــا ثق ــة ال ــدول األعض ــات يف قن ــاة
املشرتاي  .ويسرين أيضا أن أشر إىل أنه مت معاجلة املقرتحا م خالل قناة املشرتاي يف غضون أقل
م  ٤٢يوما تقومييا يف املتوسط.
 - 23ووفقا للفقرة  3م املرفق ابت للقرا  ،)3122( 3322فإن تع األنشـطة ذا الصـلة ابجملـال
النــووي ال تقتضــي استصــدا موافقــة عليهــا ،ولك ـ يتعــن أن ُُيطَــر هبــا جملــس األم ـ أو اجمللــس واللجنــة
املش ــرتكة مع ــا .ويف ه ـ ا الص ــدد ،قُــدم  ،منـ ـ ص ــدو تقري ــري الس ــاتق ،أ تع ــة إخط ــا ا إىل اجملل ــس يف
أيلول/سبتمرب وتشري األول/أكتـوتر وكـانون األول/ديسـمرب  ،3122علـ التـوا ،،خبصـوص نقـل معـدا
وتكنولوجيــا مشــمولة ابلبنــد  2مـ املرفــق ابت ابلوثيقــة  INFCIRC/254/Rev.12/Part 1إىل مجهو يــة إيـران
اإلســالمية تقصــد اســتخدامها يف مفــاعال املــات اخلفيــف .وابإلضــافة إىل ذلــك ،قُــد إخطــا واحــد إىل
اجمللـ ــس يف تش ـ ـري الثـ ــاين/نوفمرب  3122خبصـ ــوص نشـ ــا يتعلـ ــق ابلتعـ ــديل الـ ــال إج ـ ـرا ه للسلسـ ــلتن
التعاقبيتن يف مرفق فو دو م أجل إنتا النظائر املستقرة.
 - 22ويف  2آب/أغس ــطس ،ق ــا جمل ــس األمـ ـ تتح ــديث قـ ـوائم األص ــناف واملـ ـواد واملع ــدا والس ــلع
والتكنولوجيا الـي يتطلـب تو يـدها إىل مجهو يـة إيـران اإلسـالمية أو تيعهـا هلـا أو نقلهـا إليهـا موافقـة اجمللـس
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املسبقة ،عل أسا كل حالة عل حـدة ،وفقـا للفقـرة  3مـ املرفـق ابت للقـرا  .)3122( 3322وتنـات
عل ذلك ،فإن قائمة األصناف الوا دة يف الوثيقة  INFCIRC/254/Rev.13/Part 1تلغي وحتل حمل قائمة
األصــناف ال ـوا دة يف الوثيقــة  ،INFCIRC/254/Rev.12/Part 1وك ـ لك فــإن قائمــة األصــناف ال ـوا دة يف
الوثيق ـ ـ ـ ــة  INFCIRC/254/Rev.10/Part 2تلغ ـ ـ ـ ــي وحت ـ ـ ـ ــل حم ـ ـ ـ ــل قائم ـ ـ ـ ــة األص ـ ـ ـ ــناف الـ ـ ـ ـ ـوا دة يف الوثيق ـ ـ ـ ــة
 .INFCIRC/254/Rev.9/Part 2وقد أصد اجمللس تياان صحفيا مؤ خا  31أيلول/سبتمرب ()SC/13008
ومـ كرة شــفوية يبلـ فيهــا الــدول األعضــات هبـ ه التحــديثا  .وميكـ االطــال أيضــا علـ قـوائم األصــناف
احملدثة م خالل الصفحة الشبكية للمجلس املخصصة لتنفي القرا .)2()3122( 3322
 - 2٤ويف  3٢أيلول/ســبتمرب ،أحــال الفريــق العامــل املعــين ابملشــرتاي التــاتع للجنــة املشــرتكة إىل جملــس
األم صيغا حمدثة للواثئق املتعلقة تقناة املشرتاي لكي يقو اجمللس تنشرها عل موقعه الشبكي ،وتعرض
هـ ه الواثئــق معلومــا عمليــة عـ قنــاة املشــرتاي مـ أجــل اســتعراض املقرتحــا املقدمــة مـ الــدول الــي
تسع إىل القيـا تعمليـا نقـل معينـة لسـلع و/أو تكنولوجيـا نوويـة أو مزدوجـة االسـتعمال و/أو خـدما
متصلة هبا إىل مجهو ية إيران اإلسالمية .وقد أصد اجمللس تياان صحفيا مؤ خـا  21تشـري األول/أكتـوتر
( )SC/13030-DC/3745ومـ كرة شــفوية يبلـ فيهــا الــدول األعضــات تصــدو هـ ه الصــي َّ
احملدثــة ،وميكـ
( )2
االطال عليهما عل الصفحة الشبكية للمجلس املخصصة لتنفي القرا . )3122( 3322
 - 22ويف  2كـ ــانون األول/ديس ـ ــمرب  ،3122أح ـ ــال إ ،منس ـ ــق الفريـ ــق العام ـ ــل املع ـ ــين ابملش ـ ــرتاي ،
ألغ ـ ـ ـراض تنفي ـ ـ ـ الق ـ ـ ـرا  ،)3122( 3322التقري ـ ـ ــر نص ـ ـ ــف الس ـ ـ ــنوي الرات ـ ـ ــع للجن ـ ـ ــة املش ـ ـ ــرتكة (انظ ـ ـ ــر
 ،)S/2017/1009وفقا للفقرة  21-1م املرفق الراتع خلطة العمل الشاملة املشرتكة.

خم

 طلب ت املاافق داالستثن ء األخرى - 21من ـ  21كــانون الثاين/ينــاير  ،3121مل تقــد الــدول األعضــات أي مقرتحــا إىل جملــس األم ـ
للمش ــاكة يف األنش ــطة املبيَّن ــة يف الفق ــرة  ٤م ـ املرف ــق ابت للق ـرا  )3122( 3322وللس ــماح مبث ــل ه ـ ه
األنشطة.
 - 22وخــالل الفــرتة املشــمولة ابلتقريــر ،مل يقــد أي م ـ الــدول األعضــات مقرتحــا إىل جملــس األم ـ
عمال ابلفقرة  2م املرفق ابت للقرا .)3122( 3322
 - 2٨ومن ـ  21كــانون الثاين/ينــاير  ،3121مل يقــد أي م ـ الــدول األعضــات مقرتحــا إىل جملــس
األم عمال ابلفقرة ( 1ب) م املرفق ابت للقرا .)3122( 3322
 - 2٢وتـرد االســتثناتا مـ األحكـا اخلاصــة تتجميــد األصــول يف الفقـرة ( 1د) مـ املرفــق ابت للقـرا
 ،)3122( 3322واالستثناتا م األحكا اخلاصة حبظر السفر يف الفقرة ( 1هـ) م املرفق ابت للقرا
 .)3122( 3322ومل يتلــق جمل ــس األم ـ أو يوافــق عل ـ طلب ــا مب ــن اســتثناتا فيم ــا يتص ــل ابألف ـراد
املـ ــد جن حاليـ ــا يف القائمـ ــة احملـ ــتف هبـ ــا عمـ ــال ابلق ـ ـرا  ،)3122( 3322والبـ ــال عـ ــددهم  32فـ ــردا،
أو ابلكياان املد جة يف القائمة ،وعددها  12كياان.

( )2انظر الراتط.www.un.org/ar/sc/2231/restrictions-nuclear.shtml. :
17-21113
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س مس  -ا شف ف دا تاع دا تاج ه
 - ٤1مع اقرتاب انقضات عامن عل ”يو التنفي “ ،تظـل مسـائل الشـفافية والتوجيـه العملـي والتوعيـة
تش ــكل مس ــائل ذا أولوي ــة .ويف ه ـ ا الص ــدد ،ش ــكل جلس ــة اإلحاط ــة املفتوح ــة ال ــي نُظمـ ـ لل ــدول
األعضات تشأن تنفي القرا  )3122( 3322يف  2٤متو /يوليه  3122جزتا م تن جهود عـدة تُبـ َ ل
إلذكـات الــوعي .وابإلمكــان عقــد جلسـا إحاطــة مماثلــة ابنتظــا  ،ابلتعـاون مــع اللجنــة املشــرتكة املنشــأة يف
خطة العمل الشاملة املشرتكة ومع األمانة العامة .وشكل اضطال األمانة العامة أبنشطة إضافية يف جمال
التوعيــة ،عل ـ النحــو املطلــوب يف م ـ كرة ئــيس جملــس األم ـ ( ،)S/2016/44أداة إضــافية إلذكــات الــوعي
ابلقرا .)3122( 3322
 - ٤2وي ــؤدي املوق ــع الش ــبكي اخل ــاص ابلقـ ـرا  ،)3122( 3322الـ ـ ي تت ــوىل األمان ــة العام ــة إدا ت ــه
وحتديثــه ابنتظــا  ،دو ا حمــو اي يف تــوفر املعلومــا املتصــلة تتنفي ـ الق ـرا  .)3122( 3322وخــالل الفــرتة
املشمولة ابلتقرير ،جتاو عدد اي ا املوقع جبميع اللغا الرمسية لألمـم املتحـدة  22 111اي ة ،ليصـل
ت لك عددها اإلمجا ،إىل  321 111اي ة من إنشات املوقع .وإنين أ ِّحب تقيا األمانة العامة تتعهد
املوقـع الشـبكي اخلـاص ابلقـرا  )3122( 3322وحتديثـه وحتسـينه ابنتظـا  ،وأشـجعها علـ ذلـك ،لـزايدة
تعزيز الوعي وتبادل املعلوما .
 - ٤3ويف سياق قيامي تدو امليسر ،عقد ُ أيضا عدة مشاو ا ثنائيـة مـع الـدول األعضـات وممثليهـا،
مبا يف ذلك مجهو ية إيران اإلسالمية ،ملناقشة القضااي ذا الصلة تتنفي القرا  .)3122( 3322وإنين،
إذ أقرتب م هناية واليي السنوية تصفي امليسر التاتع جمللس األم املعين تتنفي القرا ،)3122( 3322
لعلـ ثقــة مـ أن اجملتمــع الــدو ،ســوف يواصــل العمــل وفقــا للفقــرة  3مـ القـرا  ،)3122( 3322الــي
يهيـ ــب فيهـ ــا اجمللـ ــس جبميـ ــع الـ ــدول األعضـ ــات واملنظمـ ــا اإلقليميـ ــة واملنظمـ ــا الدوليـ ــة إىل اختـ ــاذ كـ ــل
اإلجراتا املناسبة لدعم تنفي خطة العمل الشاملة املشرتكة.
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