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 )٢٠٠٦ (١٦٩٥القرار   
 ٢٠٠٦يوليه / متوز١٥، املعقودة يف ٥٤٩٠الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
 ١٥٤٠  و ١٩٩٣مـايو   / أيـار  ١١املـؤرخ   ) ١٩٩٣ (٨٢٥يه  قراريؤكد من جديد    إذ   

 ،٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٨املؤرخ ) ٢٠٠٤(
ار يف شــبه اجلزيــرة الكوريــة ويف صــون الــسالم واالســتقرأمهيــة يــضع يف اعتبــاره إذ و 

 عموما،مشال شرق آسيا 
 أن انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجيـة، فـضال عـن            وإذ يؤكد من جديد    

 وسائل إيصاهلا، يشكل ديدا للسالم واألمن الدوليني،
 إزاء إطـالق مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة لقـذائف            عن بـالغ قلقـه     وإذ يعرب  

كيميائيـة   يارية، بالنظر إىل إمكانية استخدام هذه النظم كوسيلة إليصال محـوالت نوويـة أو    تس
 أو بيولوجية،

 إزاء نقــض مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة لتعهــدها  قلقــه العميــق وإذ يــسجل 
 مبواصلة الوقف االختياري إلطالق القذائف،

عرضــت بية الدميقراطيــة مجهوريــة كوريــا الــشعلكــون  وإذ يعــرب عــن القلــق كــذلك 
 ، بسبب عدم تقدمي إخطار مسبق بشكل كافللخطر الطريان املدين والنقل البحري

 إزاء اإلشـــارة الـــواردة مـــن مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية  عـــن بـــالغ قلقـــه إذ يعـــربو 
 الدميقراطية اليت تفيد احتمال إطالق قذائف تسيارية أخرى يف املستقبل القريب،
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ــضا   ــة، وإذ     عــن رغبوإذ يعــرب أي ــه يف التوصــل إىل حــل ســلمي ودبلوماســي للحال ت
يرحب باجلهود اليت يبذهلا أعضاء الس وكذلك دول أعضاء أخرى لتيسري إجياد حـل سـلمي          

 وشامل عن طريق احلوار،
 ،أطلقـت مـن إحـدى القـذائف       مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة         إىل أن    وإذ يشري  

يابــــان يف ذوفا ســــقط يف امليــــاه بــــالقرب مــــن ال مقــــ،دون إخطــــار مــــسبق لبلــــدان املنطقــــة
 ،١٩٩٨أغسطس /آب ٣١

 انـسحاا مـن معاهـدة عــدم    مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة     إعـالن  وإذ يـسوؤه  
الرغم مـن التزاماـا     بسلحة نووية   أوسعيها املعلن إىل حيازة     ) املعاهدة(انتشار األسلحة النووية    

 الذرية،  وضمانات الوكالة الدولية للطاقةلنوويةمبوجب معاهدة عدم انتشار األسلحة ا
 الـصادر   ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٩ على أمهية تنفيذ البيان املشترك املؤرخ        وإذ يشدد  

عن االحتاد الروسي ومجهورية كوريا ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والصني والواليـات            
 املتحدة واليابان،

يف املنطقــة واألمــن واالســتقرار لــسالم  تعــرض ا أن عمليــات اإلطــالق هــذهؤكــدوإذ ي 
ة أا اسـتحدثت    مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطي   ، ال سيما يف ضوء إعالن       وخارجها للخطر 
 أسلحة نووية،

 مسؤوليته اخلاصة عن صون السالم واألمن الدوليني، مبوجب وإذ يتصرف 
كوريـــا الـــشعبية مجهوريـــة  عمليـــات اإلطـــالق املتعـــددة الـــيت أجرـــا  يـــدين - ١ 
  بالتوقيت احمللي؛٢٠٠٦يوليه /متوز ٥ة لقذائف تسيارية يف الدميقراطي
مجيـع األنـشطة املتـصلة      ة  مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـ     تعلق  أن  ب يطالب - ٢ 

 يت تعهــدت ــاالتزاماــا الــبربناجمهــا للقــذائف التــسيارية، وأن تعيــد، يف هــذا الــسياق، التقيــد ب 
 إلطالق القذائف؛الوقف االختياري بسابقا 

بــأن تقــوم وفقــا لــسلطاا وتــشريعاا القانونيــة   األعــضاء مجيــع الــدول يلــزم  - ٣ 
األصـناف  القـذائف و  منـع نقـل     الوطنية، وبشكل يتمشى مع القانون الدويل، مبمارسة احلذر، و        

ــو  ةية الدميقراطيــمجهوريــة كوريــا الــشعب  اد والــسلع والتكنولوجيــا املتعلقــة ــا إىل بــرامج     وامل
 ؛لقذائف أو أسلحة الدمار الشاملالصلة با ذات
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بــأن تقــوم وفقــا لــسلطاا القانونيــة وتــشريعاا   الــدول األعــضاء  مجيــع يلــزم - ٤ 
ــدويل، مبمارســة احلــذر، وم       ــانون ال ــع الق ــشكل يتمــشى م ــة، وب ــع شــراء  الوطني ــذائف أو ن الق

 ،ةمجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـ      مـن   ـا   املتعلقـة   تكنولوجيـا   السلع و الـ واد و املصناف و األ
لقـذائف  با  املتعلقـة ةمجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـ  ذات صلة بربامج ونقل أي موارد مالية    

 ؛أو أسلحة الدمار الشامل
، بالنــسبة جلمهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، بوجــه خــاص، علــى  شدديــ - ٥ 

عن اختاذ أي إجراء قـد يزيـد التـوترات سـوءا، وإىل             احلاجة إىل إظهار ضبط النفس، واالمتناع       
مواصلة العمل علـى تبديـد دواعـي القلـق املتعلقـة بعـدم االنتـشار مـن خـالل اجلهـود الـسياسية                        

 والدبلوماسية؛
ــوة  - ٦  ــشعبية الدميقراطيــ   حيــث بق ــا ال ــة كوري ــة إىل   مجهوري ــودة الفوري ــى الع ة عل

لعمـل علـى التنفيـذ الـسريع للبيـان املـشترك       احملادثات السداسية األطراف دون شرط مـسبق، وا     
وأن تقوم، على وجه اخلصوص، بالتخلي عن مجيـع بـرامج           ،  ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٩ ؤرخامل

األسلحة النوويـة والـربامج النوويـة القائمـة، والعـودة يف وقـت مبكـر إىل معاهـدة عـدم انتـشار                       
 األسلحة النووية، وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

 احملادثــات الــسداسية األطــراف، ويــدعو إىل اســتئنافها يف وقــت مبكــر،  ؤيــدي - ٧ 
وحيث مجيع املشاركني على تكثيف جهودهم الرامية إىل التنفيذ الكامل للبيان املشترك املـؤرخ              

 بغية حتقيق خلو شبه اجلزيرة الكوريـة مـن األسـلحة النوويـة بـشكل                ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٩
طريقة سـلمية، وصـون الـسالم واالسـتقرار يف شـبه اجلزيـرة الكوريـة ويف                 ميكن التحقق منه، وب   

 ؛مشال شرق آسيا
 . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر - ٨ 

 


