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  )٢٠١٥( ٢٢٣١التقرير الثاين لألمني العام عن تنفيذ قرار جملس األمن     
    

  مقدمة  -  أوال  

، )٢٠١٥( ٢٢٣١، أيــــــد جملــــــس األمــــــن، يف قــــــراره ٢٠١٥متوز/يوليـــــه   ٢٠يف   - ١
وأملانيـا والصـني وفرنسـا واململكـة     العمل الشـاملة املشـتركة الـيت أبرمهـا االحتـاد الروسـي        خطة

املتحـدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشـمالية والواليــات املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد األورويب   
  مجهورية إيران اإلسالمية.  مع
ويف نفــس القــرار، طلــب إيلَّ جملــس األمــن أن أقــدم تقريــرا عــن األحكــام الــواردة            - ٢
كل ستة أشـهر. وهـذا التقريـر هـو التقريـر الثـاين املقـدم         )٢٠١٥( ٢٢٣١املرفق باء للقرار  يف

ــرار        ــذ القـ ــن تنفيـ ــرا عـ ــدم تقريـ ــن أن أقـ ــس األمـ ــيس جملـ ــب رئـ ــب ولطلـ ــذلك الطلـ ــذا لـ تنفيـ
  .)١()٧، الفقرة S/2016/44تاجات وتوصيات (، مشفوعا باستن)٢٠١٥(  ٢٢٣١

 كـــانون الثـــاين/  ١٦يف  )٢٠١٥( ٢٢٣١وبـــدأ نفـــاذ أحكـــام املرفـــق بـــاء للقـــرار        - ٣
للطاقة الذرية تقريرا يؤكـد أن مجهوريـة إيـران    ، بعد أن قدم مدير الوكالة الدولية ٢٠١٦ يناير

اإلسالمية اختذت سلسلة من اإلجراءات األولية املتصلة باال النووي علـى حنـو مـا دعـي إليـه      
  ، املرفق).S/2016/57( )٢٠١٥( ٢٢٣١ويف القرار  الشاملة املشتركةالعمل  يف خطة

ويشــمل املرفــق بــاء أحكامــا تنطبــق علــى عمليــات النقــل املتصــلة بــاملواد النوويــة،            - ٤
وعمليــات النقــل املتصــلة بالقــذائف، وعمليــات النقــل املتصــلة باألســلحة مــن مجهوريــة إيــران    

وحظـــر الســـفر. وستســـري اإلســـالمية وإليهـــا، وكـــذلك أحكامـــا تتعلـــق بتجميـــد األصـــول  
األحكام لفترات زمنية حمددة أو حىت التاريخ الذي تقدم فيه الوكالة تقريرهـا الـذي يشـري     هذه

_________________ 

 ).S/2016/589( ٢٠١٦متوز/يوليه  ١٢صدر التقرير األول لألمني العــام يف   )١(  
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إىل االستنتاج العـام الـذي يفيـد بـأن كـل املـواد النوويـة يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية ال تـزال            
  ، أيهما أقرب.)٢(“)االستنتاج العام”تستخدم يف أنشطة سلمية (تقرير 

    
  االستنتاجات الرئيسية والتوصيات  -  ثانيا  

، مل أتلـق أي تقريـر بشـأن توريـد أصـناف متصـلة       ٢٠١٦كانون الثاين/ينـاير   ١٦منذ   - ٥
باال النووي إىل مجهورية إيران اإلسالمية أو بشأن بيعها هلـا أو نقلـها هلـا أو تصـديرها إليهـا      

ــرار      ــا ألحكــــام املرفــــق بــــاء للقــ . ومنــــذ صــــدور تقريــــري األول   )٢٠١٥( ٢٢٣١خالفــ
)S/2016/589     ،ال النووي عـن طريـق آليـة الشـراءقُدمت مخس مقترحات إضافية متصلة با ،(

منـها. ومجيـع الـروابط التشـغيلية الالزمـة بـني        اتمقترحـ ثالثـة  وافق جملس األمن بالفعـل علـى   
الس واللجنة املشتركة املنشأة يف إطار خطـة العمـل الشـاملة املشـتركة قائمـة وتـؤدي كامـل        

  مهامها من أجل جتهيز هذه املقترحات، مع إيالء املراعاة الواجبة ألمن املعلومات وسريتها.
ي أو علـم جملـس األمـن أي معلومـات     ، مل يبلـغ إىل علمـ  ٢٠١٦متوز/يوليـه   ١٢ومنذ   - ٦

بشأن أنشطة متصلة بالقـذائف التسـيارية أو بعمليـات نقـل متصـلة بالقـذائف التسـيارية قامـت         
  .)٢٠١٥( ٢٢٣١إيران مبا خيالف أحكام املرفق باء للقرار   ا
مصـدرها كـان هـو     أنزعـم  عمليـة نقـل لألسـلحة    وتلقيت تقريرا جديدا واحـدا عـن     - ٧

. )٢٠١٥( ٢٢٣١مجهورية إيران اإلسالمية وأا نفذت مبـا خيـالف أحكـام املرفـق بـاء للقـرار       
ــه  ٥ففــي  ــن وأبلغــتين بأــا احتجــزت، يف آذار/    ٢٠١٦متوز/يولي  ، أبلغــت فرنســا جملــس األم

، شـحنة أسـلحة يف مشـايل احملـيط اهلنـدي. واسـتنتجت فرنسـا أن مصـدر شـحنة          ٢٠١٦رس ما
ــران اإلســالمية وأن مــن املــرجح أــا كانــت متجهــة إىل الصــومال        ــة إي األســلحة هــو مجهوري

جانــب القــوات  الــيمن. وعــالوة علــى ذلــك، زودت األمانــة العامــة مــؤخرا مبعلومــات (مــن أو
البحريــة امللكيــة  ٢٠١٦ن أســلحة احتجزــا يف شــباط/فرباير البحريــة املشــتركة وأســتراليا) عــ 

األسترالية قبالة ساحل عمان، وهـي أسـلحة قـدرت الواليـات املتحـدة األمريكيـة أن مصـدرها        
ــة العامــة ل     ــران اإلســالمية. وإين أتطلــع إىل إتاحــة الفرصــة لألمان ــة إي فحــص تلــك هــو مجهوري

إثبـات صـحة املعلومـات املقدمـة والتحقـق      سـابقا، وذلـك ـدف    واألسلحة احملجوزة األسلحة 
  على حنو مستقل من مصدر تلك الشحنات.

_________________ 

أن يقـدم املــدير العـام للوكالــة، مبجـرد توصــل     )٢٠١٥( ٢٢٣١مــن القـرار   ٦طلـب جملـس األمــن يف الفقـرة      )٢(  
الوكالة إىل االستنتاج العام بأن مجيع املواد النووية يف إيران ال تزال تستخدم يف أنشطة سـلمية، تقريـرا يؤكـد    

 فيه هذا االستنتاج إىل جملس حمافظي الوكالة وجملس األمن بشكل متوازٍ.
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، أعلـــن األمـــني العـــام حلـــزب اهللا، حســـن نصـــر اهللا،  ٢٠١٦حزيران/يونيـــه  ٢٤ويف   - ٨
كلمة بثها التلفزيون أن حـزب اهللا يتلقـى أسـلحة وقـذائف مـن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية.          يف

ــب     ــن جان ــلحة م ــل لألس ــام      وســيكون أي نق ــا خيــالف أحك ــذ مب ــد نف ــران إىل حــزب اهللا ق إي
  .)٣(٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ١٦إذا كان قد جرى بعد  )٢٠١٥( ٢٢٣١باء للقرار   املرفق

ــا  تشــــرين الثــــاين/نوفمرب، وجهــــت إســــرا  ٢١ويف   - ٩ ئيل نظــــري إىل معلومــــات حبوزــ
االستخدام املزعوم للرحالت اجلوية التجارية من جانب قوات حرس الثورة اإلسالمية لنقـل   عن

ملعلومـات أيضـا إىل جملـس األمـن     األسلحة ومـا يتصـل ـا أعتـدة إىل حـزب اهللا. وقـدمت هـذه ا       
 تشــرين الثــاين/ ٢١رســالتني متطــابقتني مــوجهتني مــن املبعــوث الــدائم إلســرائيل، مؤرختــان   يف

يف رســالتني متطــابقتني مــؤرختني  ). وأكــدت مجهوريــة إيــران اإلســالمية،  S/2016/987نــوفمرب (
أسـاس هلـا    )، أن تلك االدعاءات غـري مـربرة وال  S/2016/992( ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢

بأن  )٢٠١٥( ٢٢٣١وأود أن أذكر مجيع الدول األعضاء بالتزاماا مبوجب القرار  من الصحة.
متنع توريد أو بيع أو نقل األسلحة أو العتاد ذي الصلة مـن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية، باسـتثناء      

  كل حالة على حدة. يقرره مسبقا الس خالف ذلك على أساس ما
وبناء على املعلومات املقدمة من كل من البعثتني الدائمتني جلمهورية إيران اإلسـالمية    - ١٠

والعراق، أجنزت استعراضـي ملشـاركة كيانـات إيرانيـة يف معـرض الـدفاع اخلـامس يف العـراق.         
ــة العامــة لــن تتخــذ أي إجــراءات أخــرى يف مــا يتعلــق ــ     ــإين أود املســألة،  ذهومــع أن األمان ف

 )٢٠١٥( ٢٢٣١أكرر توصييت بأن يوضح الس ما إذا كانـت أحكـام املرفـق بـاء للقـرار       أن
املتعلقة بعمليات النقـل املتصـلة باألسـلحة إىل مجهوريـة إيـران اإلسـالمية أو منـها تسـري علـى          

تـدة ذات الصـلة أو بيعهـا أو نقلـها، مبـا يف ذلـك عمليـات        كل عمليات توريـد األسـلحة واألع  
  ).١٠، الفقرة S/2016/589النقل املؤقتة، بصرف النظر عن تغيري اجلهة املالكة (انظر 

ــواء قاســم ســليماين         - ١١ ــة أن الل ــذ اإلعالمي ــري الســابق، أوردت املناف ــذ صــدور تقري ومن
ــدول األعضــاء إىل اختــاذ        ــع ال ــد حممــد رضــا نقــدي ســافرا إىل اخلــارج. وإين أدعــو مجي والعمي
التــدابري الالزمــة ملنــع دخــول أراضــيها أو عبورهــا مــن جانــب األفــراد املدرجــة أمســاؤهم حاليــا  

  .)٢٠١٥( ٢٢٣١القائمة احملتفظ ا عمال بالقرار   يف

_________________ 

 ١٧٤٧حـــزب اهللا يف الفتـــرة املمتـــدة بـــني اختـــاذ القـــرار   أي عمليـــة نقـــل لألســـلحة مـــن جانـــب إيـــران إىل   )٣(  
مـن ذلـك    ٥ستكون قد شكلت انتـهاكا للفقـرة    ٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ١٦) و ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٤(

خــرى اختــذها جملــس األمــن  وأحكــام قــرارات ســابقة أ )٢٠٠٧( ١٧٤٧القــرار. وقــد أُلغيــت أحكــام القــرار  
 .٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ١٦بشأن املسألة النووية اإليرانية يف 
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ويف سياق اتصال األمانة العامـة بالبعثـة الدائمـة جلمهوريـة إيـران اإلسـالمية مـن أجـل           - ١٢
طلب توضيح بشأن ما قاله األمني العام حلزب اهللا واألسفار اخلارجيـة للـواء سـليماين والعميـد     

اإلجـــراءات الـــيت اختـــذا مجهوريـــة إيـــران  ”نقـــدي، أكـــدت مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية أن  
ــق       اإل ــة تتسـ ــالعنف يف املنطقـ ــحوب بـ ــرف املصـ ــاب والتطـ ــة اإلرهـ ــال مكافحـ ــالمية يف جمـ سـ
  .“مصاحلها األمنية الوطنية والتزاماا الدولية  مع
    

  تنفيذ األحكام املتصلة باال النووي  -  ثالثا  

، أشـري  )٢٠١٥( ٢٢٣١يف سياق إعداد هذا التقرير عن أحكام املرفق باء مـن القـرار     - ١٣
، أصــدرت الوكالــة تقريــرين فصــليني  ٢٠١٦إىل أنــه يف أيلول/ســبتمرب وتشــرين الثــاين/نوفمرب  

ــران اإلســالمية يف ضــوء القــرار        عــن ــة إي ــيت قامــت ــا يف مجهوري أنشــطة التحقــق والرصــد ال
٢٠١٥( ٢٢٣١( )S/2016/808  وS/2016/983 كـــانون األول/ ٦). وباإلضـــافة إىل ذلـــك، يف 

مــا يتعلــق مبخــزون ، قــدمت الوكالــة معلومــات مســتكملة عــن التطــورات يف  ٢٠١٦ديســمرب 
إيــران مــن املــاء الثقيــل منــذ صــدور تقريرهــا الفصــلي األخــري. وأفــادت الوكالــة بأــا تواصــل    
التحقق من عدم حتويل املواد النووية املعلنـة وبـأن عمليـات التقيـيم الـيت تقـوم ـا يف مـا يتعلـق          

متواصــلة.  بعــدم وجــود مــواد وأنشــطة نوويــة غــري معلنــة جلمهوريــة إيــران اإلســالمية ال تــزال  
وأبلغت الوكالة أيضا عما أجرته من حتقق ورصد لتنفيذ مجهوريـة إيـران اإلسـالمية اللتزاماـا     
املتصلة باال النـووي يف إطـار خطـة العمـل الشـاملة املشـتركة، وأبلغـت بـأن مجهوريـة إيـران           

اص اإلسالمية ما زالت تطبـق الربوتوكـول اإلضـايف بصـورة مؤقتـة علـى اتفـاق الضـمانات اخلـ         
  ابري الشفافية الواردة يف اخلطة.ا، ريثما يبدأ نفاذه، وتد

، مل أتلــق أي معلومــات بشــأن توريــد أصــناف  ٢٠١٦كــانون الثاين/ينــاير  ١٦ومنــذ   - ١٤
متصلة باال النووي إىل مجهورية إيران اإلسالمية أو بشأن بيعها هلا أو نقلها هلا أو تصـديرها  

  .  )٢٠١٥( ٢٢٣١املرفق باء من القرار  من ٢إليها خالفا ألحكام الفقرة 
، قُـدمت إىل جملـس األمـن مخـس مقترحـات      ٢٠١٦كانون األول/ديسـمرب   ٣٠وحىت   - ١٥

ــة يف الفقــرة    ــاء للقــرار    ٢إضــافية للمشــاركة يف األنشــطة املبين  )٢٠١٥( ٢٢٣١مــن املرفــق ب
اإلذن ـــا، وذلـــك للموافقـــة عليهـــا عـــن طريـــق عمليـــة آليـــة الشـــراء. وقـــد وافـــق الـــس  أو
 ٢٠١٦تشـرين األول/أكتـوبر    ٦علـى مقتـرحني قـدما يف     ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧ يف

لتوريــــــــد أصــــــــناف ومــــــــواد ومعــــــــدات وســــــــلع وتكنولوجيــــــــا مبينــــــــة يف الوثيقــــــــة 
INFCIRC/254/Rev.9/Part 2مقتــــرح تلقــــاه  ٢٠١٦كــــانون األول/ديســــمرب  ٢٨يف  . وقُبــــل

لتوريــــد أصــــناف ومــــواد ومعــــدات وســــلع   ٢٠١٦تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١٦الــــس يف 
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ــة   ــا مبينـــة يف الوثيقـ ــتركة  INFCIRC/254/Rev.12/Part 1وتكنولوجيـ ــة املشـ ــتعرض اللجنـ . وتسـ
، لتوريـد أصـناف ومـواد    ٢٠١٦نون األول/ديسـمرب  كـا  ٦دما إىل الـس يف  حاليا مقترحني قُ

  .INFCIRC/254/Rev.9/Part 2ومعدات وسلع وتكنولوجيا مبينة يف الوثيقة 
يف مــــا يتعلــــق   ٢٠١٦تشــــرين الثــــاين/نوفمرب   ١٧وقُــــدم إخطــــار إىل الــــس يف     - ١٦

ــالفرع     بنقـــــل ــمولة بـــ ــا مشـــ ــالمية لتكنولوجيـــ ــران اإلســـ ــة إيـــ ــة   B.1مجهوريـــ ــن الوثيقـــ مـــ
INFCIRC/254/Rev.12/Part 1    وقُــدم إخطــاران آخــران إىل   خاصــة مبفــاعالت املــاء اخلفيــف .

، ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ٢٨كــانون األول/ديسـمرب والثــاين يف   ٢٣الـس، أوهلمــا يف  
ــوم      ــالمية ليورانيـ ــران اإلسـ ــة إيـ ــل مجهوريـ ــق بنقـ ــا يتعلـ ــيب يف مـ ــنخفض التخصـ ــمول  مـ مشـ

عناصــر جممعــة للوقــود  ، ومــدمج يف INFCIRC/254/REV.12/Part 1مــن الوثيقــة  A.1.2 بــالفرع
مــن الوثيقــة  B.1بــالفرع ، وكــذلك معــدات مشــمولة مبفــاعالت املــاء اخلفيــفخاصــة  النــووي

INFCIRC/254/Rev.12/Part.1  وال تتطلـــب هـــذه األنشـــطة مبفـــاعالت املـــاء اخلفيـــف. خاصـــة
إىل جملـس األمـن    إخطارإرسال وبعض األنشطة ذات الصلة باال النووي موافقة مسبقة، بل 

، بــاء ، املرفــق)٢٠١٥( ٢٢٣١(انظــر القــرار  واللجنــة املشــتركةأو إىل كــل مــن جملــس األمــن 
  ).٢الفقرة 

، قدمت اللجنـة املشـتركة توجيهـات بشـأن عمليـات النقـل       ٢٠١٦ويف أيلول/سبتمرب   - ١٧
باال النووي. فأشارت إىل أن مجيع عمليات النقل ذات الصلة باـال النـووي   املؤقتة املتصلة 

يف احلاالت اليت يقصد فيها بقاء السلع املعنية باألمر يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية لفتـرة زمنيـة      
معينة فقط مث تخـرج منـها يف ايـة املطـاف سـتتبع اإلجـراء املعمـول بـه يف إطـار آليـة الشـراء،            

ذلك شهادة االستخدام النهائي اليت توقعها السلطة الوطنية اإليرانيـة املختصـة. وأشـارت     يف مبا
اللجنة املشتركة أيضا إىل أا ستسعى لإلسراع يف إجناز استعراضها للصادرات املؤقتـة اخلاصـة   
باإلظهار أو العرض يف املعارض. وأدرجت هذه التوجيهات يف نسخ معدلـة مـن الوثـائق تقـدم     

عملية عن آلية الشراء، وهي متاحة على املوقع الشبكي لس األمن املكـرس لتنفيـذ    معلومات
وقــد أطلــع الــدول األعضــاء عليهــا مــن خــالل مــذكرة شــفوية          )٤()٢٠١٥( ٢٢٣١القــرار 

  .٢٠١٦وبر تشرين األول/أكت ١٨أصدرها امليسر التابع لس األمن يف 
    

_________________ 

  )٤(  www.un.org/en/sc/2231/restrictions-nuclear.shtml. 
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  تنفيذ األحكام املتصلة بالقذائف التسيارية  -  رابعا  

مجهوريـة إيـران    )٢٠١٥( ٢٢٣١من املرفق بـاء للقـرار    ٣دعا جملس األمن يف الفقرة   - ١٨
اإلســـالمية إىل عـــدم القيـــام بـــأي نشـــاط يتصـــل بالقـــذائف التســـيارية املعـــدة لتكـــون قـــادرة   

  إيصال األسلحة النووية، مبا يف ذلك عمليات اإلطالق باستخدام هذه التكنولوجيا.  على
، جيـوز  )٢٠١٥( ٢٢٣١مـن املرفـق بـاء للقـرار      ٤وباإلضافة إىل ذلك، عمال بـالفقرة    - ١٩

ــى أســاس           ــن عل ــس األم ــن جمل ــة مســبقة م ــى موافق ــدول، شــريطة احلصــول عل ــع ال اآلن جلمي
حالة على حـدة، أن تشـارك يف توريـد أو بيـع أو نقـل بعـض األصـناف واملـواد واملعـدات           كل

يــران اإلســالمية وأن تســمح والســلع والتكنولوجيــا املتصــلة بالقــذائف التســيارية إىل مجهوريــة إ
بــذلك، ويف تــوفري أنــواع خمتلفــة مــن اخلــدمات أو املســاعدة، وكــذلك حيــازة مجهوريــة إيــران  

  اإلسالمية حلصة يف أنشطة جتارية معينة متصلة بالقذائف التسيارية.
معلومـات   ومنذ تقدمي تقريري األول إىل جملس األمن، مل أتلق ومل يتلق جملس األمن أي  - ٢٠

  .)٢٠١٥( ٢٢٣١من املرفق باء للقرار  ٤و  ٣طة نفذت خالفا ألحكام الفقرتني عن أنش
    

  تنفيذ األحكام املتصلة باألسلحة  -  خامسا  

، جيـوز  )٢٠١٥( ٢٢٣١من املرفق باء للقـرار   ٥على النحو املنصوص عليه يف الفقرة   - ٢١
ــى أســاس           ــن عل ــس األم ــن جمل ــة مســبقة م ــى موافق ــدول، شــريطة احلصــول عل ــع ال اآلن جلمي

حالـــة علـــى حـــدة، املشـــاركة يف توريـــد أو بيـــع أو نقـــل الفئـــات الســـبع مـــن األســـلحة  كــل 
مـن أعتـدة    النحو احملدد ألغراض سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية أو مـا يتصـل ـا    على

إىل مجهوريــة إيــران اإلســالمية، أو اإلذن بــذلك. ويلــزم أيضــا احلصــول علــى املوافقــة املســبقة    
  الس على تزويد مجهورية إيران اإلسالمية مبختلف اخلدمات أو املساعدة ذات الصلة.  من
، قُــدم إىل جملــس األمــن مقتــرح للمشــاركة ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ٣٠وحــىت   - ٢٢
مـا زال  أو اإلذن ـا. و  )٢٠١٥( ٢٢٣١من املرفـق بـاء للقـرار     ٥األنشطة املبينة يف الفقرة  يف

  املقترح قيد نظر جملس األمن.  هذا
، )٢٠١٥( ٢٢٣١(ب) مـــن املرفـــق بـــاء للقـــرار  ٦وقــرر جملـــس األمـــن، يف الفقـــرة    - ٢٣
ينبغي جلميع الدول أن تتخذ التدابري الالزمة ملنـع توريـد أو بيـع أو نقـل األسـلحة أو العتـاد        أنه

ذي الصلة من مجهورية إيران اإلسالمية، باستثناء ما يقـرره مسـبقا الـس خـالف ذلـك علـى       
مل يقـدم أي مقتـرح إىل الـس عمـال     أساس كل حالة على حدة. ووقت إعـداد هـذا التقريـر،    

  بتلك الفقرة.
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ــة         - ٢٤ ــادر مفتوحـ ــن مصـ ــتقاة مـ ــات مسـ ــن مبعلومـ ــس األمـ ــت جملـ ــه، أبلغـ ويف متوز/يوليـ
 الفتـرة  مشاركة عدة كيانات إيرانية يف معرض الـدفاع اخلـامس يف العـراق، الـذي نظـم يف      عن

، S/2016/589 يف أرضـــية معـــرض بغـــداد الـــدويل (انظـــر     ٢٠١٦آذار/مـــارس  ٨إىل  ٥مـــن 
ــرة ــة       ٣٢ الفق ــة اإلذاع ــة اإلســالمية وهيئ ــاء اجلمهوري ــة أنب ــتنادا إىل صــور نشــرا وكال ). واس

جلمهوريــة إيــران اإلســالمية، يبــدو أن األصــناف الــيت عرضــتها تلــك الكيانــات تشــمل أســلحة  
ارت األمانة العامة هذه املسألة مع البعثـتني الـدائمتني   صغرية وذخائر مدفعية وصواريخ. وقد أث

ــدولتني العضــويني       ــا ال ــدى األمــم املتحــدة ودعــت كلت ــران اإلســالمية والعــراق ل ــة إي جلمهوري
  تقدمي مزيد من املعلومات.  إىل
ــه، اعتــرب املمثلــون اإليرانيــون أن هــذا النشــاط       - ٢٥ وعلــى حنــو مــا أبلغــت بــه يف متوز/يولي
ل على موافقة مسبقة من جملـس األمـن ألن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية ظلـت       يتطلب احلصو ال

، ٢٠١٦حتــتفظ مبلكيــة األصــناف املعروضــة. وباإلضــافة إىل ذلــك، يف تشــرين األول/أكتــوبر   
أبلغت السلطات العراقيـة األمانـة العامـة بـأن مجيـع األصـناف املعروضـة مـن جانـب الكيانـات           

امتثـاال للمقتضــيات املنصــوص عليهــا  ”ة إيــران اإلســالمية اإليرانيـة أعيــدت الحقــا إىل مجهوريـ  
  .“القرارات الصادرة عن [جملس األمن]، مما ضمن مشروعية العملية برمتها  يف

وبالنظر إىل ما سبق، لن تتخـذ األمانـة العامـة أي إجـراءات أخـرى يف مـا يتعلـق ـذه           - ٢٦
(ب)  ٦ن مـا إذا كانـت الفقـرة    املسألة. غري أين أود أن أكرر توصييت بـأن يوضـح جملـس األمـ    

تسري على كل عمليات توريد األسلحة واألعتدة ذات الصلة أو بيعها أو نقلـها، مبـا يف ذلـك    
مــن الوثيقــة  ١٠عمليـات النقــل املؤقتـة، بصــرف النظـر عــن تغـيري اجلهــة املالكـة (انظــر الفقـرة       

S/2016/589(.  
، أبلغـــتين فرنســـا حبجـــز شـــحنة أســـلحة كـــان مصـــدرها،   ٢٠١٦متوز/يوليـــه  ٥ويف   - ٢٧
تقــديرها، هــو مجهوريــة إيــران اإلســالمية ومــن املــرجح أــا كانــت متوجهــة إىل الصــومال     يف
، العاملـة  . وحسـب املعلومـات املقدمـة، اقـتحم طـاقم الفرقاطـة الفرنسـية بروفـونس        )٥(اليمن أو

 ٢٠١٦آذار/مـارس   ٢٠، مركبا شراعيا عـدمي اجلنسـية يف   ١٥٠يف إطار فرقة العمل املشتركة 
يف مشايل احمليط اهلندي. وأسفر ذلك اإلجراء عن اكتشـاف أسـلحة علـى مـنت املركـب تشـمل       

، Hoshdar-Mبندقيــة قنــاص مــن طــراز     ٦٤، و AK-47بندقيــة هجوميــة مــن طــراز     ٢ ٠٠٠
. واسـتنادا  Kornetقـذائف مضـادة للـدبابات مـن طـراز       ٩، و ٧٣ن نوع مدافع رشاشة م ٦ و

إىل حتليــل املعلومــات املتاحــة، مبــا يف ذلــك املقــابالت مــع الطــاقم وتفتــيش األســلحة، خلصــت  
_________________ 

 )١٩٩٢( ٧٥١أُبلــــغ بتلــــك املعلومــــات أيضــــا جملــــس األمــــن، واللجنــــة العاملــــة مبوجــــب القــــرارين            )٥(  
 .)٢٠١٤( ٢١٤٠بشأن الصومال وإريتريا، واللجنة املنشأة عمال بالقرار  )٢٠٠٩(  ١٩٠٧ و
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فرنسا إىل أن األسلحة مصـدرها هـو مجهوريـة إيـران اإلسـالمية وأن نقلـها كـان جيـري خالفـا          
  .)٢٠١٥( ٢٢٣١(ب) من املرفق باء للقرار  ٦للفقرة 

البعثـة الدائمـة    )٢٠١٥( ٢٢٣١وأبلغ امليسر التابع لـس األمـن املعـين بتنفيـذ القـرار        - ٢٨
. وباإلضـافة  ٢٠١٦جلمهورية إيران اإلسالمية لدى األمم املتحدة بذلك التقرير يف متوز/يوليـه  

ــة لف     ــا فرصـ ــة منحهـ ــة العامـ ــت األمانـ ــك، طلبـ ــول   إىل ذلـ ــوزة واحلصـ ــلحة احملجـ ــص األسـ حـ
  .معلومات إضافية  على
بـأ لألسـلحة   ، أعلنت القوات البحريـة املشـتركة عـن ضـبط خم    ٢٠١٦ويف آذار/مارس   - ٢٩

على منت سفينة صيد صغرية قبالة ساحل عمان من جانب الفرقاطة األسـترالية دارويـن التابعـة    
. وبنـــاء )٦(١٥٠للبحريـــة امللكيـــة األســـترالية، العاملـــة أيضـــا يف إطـــار فرقـــة عمـــل املشـــتركة   

طلب مـن األمانـة العامـة، قـدمت أسـتراليا والقـوات البحريـة املشـتركة مـؤخرا معلومـات            على
، ٢٠١٦شـباط/فرباير   ٢٨عمليـة حجـز األسـلحة تلـك. وحسـب املعلومـات املقدمـة، يف         نع

اكتشفت الفرقاطة األسترالية داروين على منت مركب شـراعي عـدمي اجلنسـية، يسـمى سـامر،      
قاذفــة للقنابــل الصــاروخية   ١٠٠، و AK-47بندقيــة هجوميــة مــن طــراز   ١ ٩٨٩مــا جمموعــه 

ســبطانة  ٣٩، و PKMا لألغــراض العامــة مــن طــراز  مــدفعا رشاشــ ٤٩، و RPG-7طــراز  مــن
  ملم. ٦٠، ومدافع هاون من عيار PKMاحتياطية من طراز 

وحســـب الواليـــات املتحـــدة، مصـــدر شـــحنة األســـلحة تلـــك هـــو مجهوريـــة إيـــران     - ٣٠
. وال تــزال األمانــة العامــة تعكــف علــى اســتعراض املعلومــات املقدمــة مــؤخرا         )٧(اإلســالمية

ت البحرية املشتركة، وأعتـزم تقـدمي معلومـات مسـتكملة عـن عمليـة حجـز        أستراليا والقوا من
  األسلحة هذه يف الوقت املناسب.

، أعلن األمني العـام حلـزب   ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٤ويف كلمة بثها تلفزيون املنار يف   - ٣١
يـران  اهللا أن ميزانية حزب اهللا ومرتباته ومصروفاته وأسلحته وقذائفه كلها تـأيت مـن مجهوريـة إ   

اإلسالمية. ويساروين قلق بـالغ مـن ذلـك التصـريح الـذي يـوحي بـأن عمليـات نقـل األسـلحة           
واألعتدة ذات الصلة من مجهورية إيران اإلسالمية إىل حـزب اهللا رمبـا تنفـذ مبـا خيـالف أحكـام       

. وقد أثارت األمانة العامـة هـذه املسـألة مـع ممثلـي البعثـة       )٣()٢٠١٥( ٢٢٣١املرفق باء للقرار 
_________________ 

  )٦(  ”HMAS Darwin seizes large weapons cache“  ،(الفرقاطــة األســترالية دارويــن تضــبط خمبــأ كــبريا لألســلحة)
 للقوة البحرية املشتركة. ٢٠١٦آذار/مارس  ٦نشرة صحفية مؤرخة 

ــر:   )٧(   ــلحة    “Third Illicit Arms Shipment in Recent Weeks Seized in Arabian Sea”انظـــ ــحنة أســـ ــث شـــ (ثالـــ
، NNS160404-01مشروعة حتتجز يف األسابيع األخرية يف حبر العرب)، حبرية الواليات املتحـدة، اخلـرب رقـم     غري

 .٢٠١٦نيسان/أبريل  ٤املؤرخ 
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ــة جلمهوريــة إيــران اإلســالمية لــدى األمــم املتحــدة يف تشــرين الثــاين/نوفمرب         . ٢٠١٦الدائم
ســياق اتصــال األمانــة العامــة بالبعثــة الدائمــة لطلــب توضــيح بشــأن هــذه املســألة، أكــدت   ويف

ــران اإلســالمية   ــة إي ــيت ”مجهوري ــران اإلســالمية يف جمــال   أن اإلجــراءات ال ــة إي  اختــذا مجهوري
مكافحة اإلرهاب والتطرف املصحوب بالعنف يف املنطقة تتسق مـع مصـاحلها األمنيـة الوطنيـة     

  .“والتزاماا الدولية
 تشـــــرين الثـــــاين/ ٢١وباإلضـــــافة إىل ذلـــــك، يف رســـــالتني متطـــــابقتني مـــــؤرختني   - ٣٢

)، ذكر ممثل إسرائيل أن مجهورية إيران اإلسالمية ما زالـت تنقـل   S/2016/987( ٢٠١٦ نوفمرب
األســلحة واألعتــدة ذات الصــلة إىل حــزب اهللا ــدف تزويــده بالقــدرة علــى حتســني ترســانته     

القــذائف. وحســب إســرائيل، ينقــل احلــرس الثــوري اإلســالمي تلــك األســلحة واألعتــدة     مــن
خدام رحـالت جتاريـة مـن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية إمـا مباشـرة إىل بـريوت          الصلة باست ذات

إىل دمشـــق (تنقـــل األســـلحة واألعتـــدة ذات الصـــلة الحقـــا إىل لبنـــان بـــرا). ويف رســـالتني  أو
، ذكــر املمثــل الــدائم جلمهوريــة إيــران ٢٠١٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٢متطــابقتني مــؤرختني 

دون تقـدمي  ”مربرة وال أساس هلا مـن الصـحة وهـي موجهـة     اإلسالمية أن هذه املعلومات غري 
  ).S/2016/992( “أدىن دليل

    
  تنفيذ أحكام جتميد األصول  -  سادسا  

، تقــوم مجيــع )٢٠١٥( ٢٢٣١(ج) و (د) مــن املرفــق بــاء للقــرار  ٦عمــال بــالفقرتني   - ٣٣
الــدول بتجميــد األمــوال وغريهــا مــن األصــول املاليــة واملــوارد االقتصــادية لألفــراد والكيانــات   

، وتضمن منـع إتاحـة أي أمـوال    )٢٠١٥( ٢٢٣١املدرجني يف القائمة املوضوعة عمال بالقرار 
  ل مالية أو موارد اقتصادية ألولئك األفراد والكيانات.أو أصو

، أبلغــت جملــس األمــن بــأن أحــد الكيانــات املدرجــة حاليــا        ٢٠١٦ويف متوز/يوليــه   - ٣٤
، وهـي منظمـة الصـناعات الدفاعيـة،     )٨()٢٠١٥( ٢٢٣١القائمة احملـتفظ ـا عمـال بـالقرار      يف

 ٢٠١٦قـــد شـــارك علـــى مـــا يبـــدو يف معـــرض الـــدفاع اخلـــامس يف العـــراق يف آذار/مـــارس    
_________________ 

ــالقرار       )٨(   ــال ب ــا عم  ــة احملــتفظ ــات احملــد   )٢٠١٥( ٢٢٣١تتضــمن القائم ــراد والكيان ــيت  األف ــة ال دين يف القائم
 ١٧٣٧وتتعهـــدها جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار    )٢٠٠٦( ١٧٣٧وضـــعت مبوجـــب القـــرار 

ــرار    )٢٠٠٦( ــاريخ اختــاذ الق ــن ت ــاراً م ــاً وردت أمســاؤهم    ٣٦، باســتثناء )٢٠١٥( ٢٢٣١، اعتب ــرداً وكيان ف
، ورفعت أمساؤهم من القائمـة يف يـوم التنفيـذ. وميكـن     )٢٠١٥( ٢٢٣١بالتحديد يف ملحق املرفق باء للقرار 

ن يرفع من القائمة أمساء أفراد أو كيانات، ويمكنه أن يدرج فيها أمسـاء أفـراد وكيانـات ممـن يتبـين      للمجلس أ
بشأن تعيني مـن يـدرج يف القائمـة. وتضـم حاليـا       )٢٠١٥( ٢٢٣١أم يستوفون معايري معينة حددها القرار 

 كيانا. ٦١ فردا و ٢٣ )٢٠١٥( ٢٢٣١فظ ا عمال بالقرار القائمة احملت
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ــها الســلطات    S/2016/589مــن الوثيقــة   ٣٥الفقــرة  (انظــر ــيت قدمت ــى املعلومــات ال ــاء عل ). وبن
أعـاله)، لـن تتخــذ األمانـة العامــة     ٢٥(انظـر الفقــرة   ٢٠١٦وبر تشـرين األول/أكتــ  العراقيـة يف 

  إجراءات أخرى فيما يتصل ذه املسألة.  أي
ومنـــذ صـــدور تقريـــري الســـابق، مل أتلـــق أي معلومـــات أخـــرى، وال علـــم يل بـــأي    - ٣٥

(ج) و (د) مـن املرفـق بـاء     ٦معلومات مسـتقاة مـن مصـادر مفتوحـة، تتصـل بتنفيـذ الفقـرتني        
  .)٢٠١٥( ٢٢٣١للقرار 

    
  تنفيذ احلكم املتعلق حبظر السفر  -  سابعا  

، يتعني على مجيـع الـدول   )٢٠١٥( ٢٢٣١) من املرفق باء للقرار ه( ٦عمال بالفقرة   - ٣٦
ــدابري الال  ــاذ الت ــالقرار        اخت ــال ب ــا عم  ــة احملــتفظ ــة أمســاؤهم يف القائم ــراد املدرج ــع األف ــة ملن زم

مــن دخــول أو عبــور أراضــيها. ووقــت إعــداد هــذا التقريــر، مل يتلــق جملــس   )٢٢٣١( ٢٢٣١
مـا يتعلـق بـاألفراد املدرجـة      أو يوافق على طلبات مـن هـذا القبيـل يف    ستثناءطلبات ا األمن أي

  أمساؤهم حاليا يف القائمة.
وقد وجهت انتباه جملس األمـن يف تقريـري األول إىل أن اللـواء قاسـم سـليماين، قائـد         - ٣٧

، S/2016/589(انظــر  قــوة القــدس التابعــة للحــرس الثــوري اإلســالمي، رمبــا ســافر إىل اخلــارج    
. ويف األشهر األخرية، تشري معلومات إضافية مستقاة مـن مصـادر مفتوحـة إىل أن    )٣٧الفقرة 

، نشــرت عــدة ٢٠١٦اخلــارج. ويف أواخــر حزيران/يونيــه   اللــواء ســليماين مــا زال يســافر إىل 
 منافذ إعالمية إيرانيـة (وكالـة أنبـاء فـارس ووكالـة تسـنيم لألنبـاء) صـورا للـواء سـليماين وهـو           

، ٢٠١٦يقوم بزيارة لرئيس الوزراء العراقي السـابق، نـور املـالكي. ويف تشـرين األول/أكتـوبر      
يف منطقـة كردسـتان العـراق     للـواء (وكالـة مهـر لألنبـاء) صـورة      نشر منفذ إعالمي إيراين آخر

ــة         ــاتلي تنظــيم الدول ــاء مكافحــة مق ــل أثن ــن البشــمركة قت ــزور أســرة ضــابط كــردي م وهــو ي
مليشـيا   قائـد ، أعلـن  ٢٠١٦. ويف تشرين الثـاين/نوفمرب  ٢٠١٥ راق والشام يفاإلسالمية يف الع

ــاء  ـــه النجب أن اللــواء موجــود يف املوصــل إىل جانــب مستشــارين عســكريني    حركــة حــزب الل
ــرانيني آخــرين   ــارس  إي ــاء ف ــاز اإلعالمــي  ، نشــر٢٠١٦ويف أيلول/ســبتمرب ). (وكالــة أنب  اجله

يف “ غرفـة عمليـات الفلوجـة   ”اللـواء سـليماين يف    الذي كان قد نشـر صـور  ، لميليشيا نفسهال
وهــو،  اللــواء صــورا يظهــر فيهــا   ، )، الشــكل اخلــامس S/2016/589(انظــر  ٢٠١٦أيار/مــايو 

التايل، نشرت منافذ إعالميـة خمتلفـة (وكالـة أنبـاء      يومحسب ما زعم، يف جنويب حلب. ويف ال
واملصدر نيوز) صورة يظهر فيها اللواء سـليماين، حسـب مـا زعـم، بصـحبة ضـباط مـن        فارس 

ــى نطــاق  ٢٠١٦ويف منتصــف كــانون األول/ديســمرب   اجلــيش العــريب الســوري.  ، تناقلــت عل
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وكالـة  ( قلعـة حلـب  واسع منافذ إعالميـة إيرانيـة ومنافـذ إعالميـة أخـرى صـورا للـواء وهـو يف         
  ).  أنباء فارس

، أورد منفــذان إعالميــان إيرانيــان  ٢٠١٦ ذلــك، يف أواخــر متوز/يوليــه  وباإلضــافة إىل  - ٣٨
برس ووكالة أنباء فارس) أن فردا آخر من املدرجـة أمسـاؤهم يف القائمـة، وهـو العميـد       بسيج(

ــوات املســلحة لشــؤون اللوجســتيات        ــرئيس أركــان الق ــب الســابق ل حممــد رضــا نقــدي، النائ
ــد    ــناعية، قـ ــوث الصـ ــافروالبحـ ــوز/   إىل اجلمهور سـ ــارس ومتـ ــورية يف آذار/مـ ــة السـ ــة العربيـ  يـ

. ويف األيام التالية، نشـر نفـس املنفـذين اإلعالمـيني صـورا للعميـد وهـو، حسـب         ٢٠١٦ يوليه
  زعم، يف منطقة اجلوالن، قرب القنيطرة، وكذلك يف مسجد السيدة زينب يف دمشق.  ما

لعراق مـع البعثـتني الـدائمتني    وقد أثارت األمانة العامة مسألة سفر اللواء سليماين إىل ا  - ٣٩
. ويف تشـرين  ٢٠١٦جلمهورية إيران اإلسالمية والعراق لدى األمم املتحـدة يف حزيران/يونيـه   

ال سـبيل لتأكيـد دخـول    ”، أبلغ املمثل الدائم للعراق األمانة العامـة بأنـه   ٢٠١٦األول/أكتوبر 
 الســيد ســليماين لزيــارة  ســليماين إىل أراضــي العــراق؛ فلــم يوجــه العــراق أي دعــوة إىل   اللــواء

  .“العراق ومل يطلب أو متنحه وزارة خارجية العراق أي تأشرية دخول
وقـد أثـارت األمانـة العامـة أيضـا مسـألة ســفر كـل مـن اللـواء سـليماين والعميـد نقــدي              - ٤٠
اجلمهورية العربية السورية مـع البعثـتني الـدائمتني جلمهوريـة إيـران اإلسـالمية والعـراق لـدى          إىل

ــاين/نوفمرب    ــم املتحــدة يف تشــرين الث ــه   ٢٠١٦األم ــة الســورية أن مل تصــدر ”. وأكــدت احلكوم
. وخـالل اتصـال األمانـة العامـة بالبعثـة الدائمـة جلمهوريـة        “املـذكورين أعـاله   فردينتأشريات لل

ــران ا ــران       إيـــ ــة إيـــ ــدت مجهوريـــ ــألة، أكـــ ــذه املســـ ــأن هـــ ــيح بشـــ ــب توضـــ ــالمية لطلـــ إلســـ
اإلجــراءات الــيت اختــذا مجهوريــة إيــران اإلســالمية يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب   أن”اإلســالمية 

  .“تتسق مع مصاحلها األمنية الوطنية والتزاماا الدولية ةوالتطرف املصحوب بالعنف يف املنطق
    

األمانة العامة إىل جملس األمن وامليسر التابع له املعـين   الدعم الذي تقدمه  - ثامنا   
  )٢٠١٥( ٢٢٣١بتنفيذ القرار 

ــدعم         - ٤١ ــدمي ال ــة إلدارة الشــؤون السياســية تق ــن التابع ــس األم تواصــل شــعبة شــؤون جمل
. وتواصـل  )٢٠١٥( ٢٢٣١عين بتنفيـذ القـرار   ألعمال جملس األمن، بتعاون وثيق مع امليسر امل

الشعبة أيضا التنسيق مع الفريـق العامـل املعـين باملشـتريات التـابع للجنـة املشـتركة يف مـا يتعلـق          
متهيديــة املتصــلة بآليــة الشــراء. وباإلضــافة إىل ذلــك، قــدمت الشــعبة إحاطــات   ســائلجبميــع امل

امليسر اجلديد وأعضاء جملس األمـن اجلـدد مـن أجـل مسـاعدم يف أعمـاهلم املتعلقـة بتنفيـذ          إىل
  .)٢٠١٥( ٢٢٣١القرار 
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وواصلت الشعبة الترويج للمعلومات املتاحة للجمهور بشـأن القيـود املفروضـة مبوجـب       - ٤٢
وأنشـطة االتصـال.    )٩(، وذلـك بوسـائل منـها املوقـع الشـبكي للمجلـس      )٢٠١٥( ٢٢٣١القرار 

وأضيفت بانتظام وثائق ذات صلة باملوضوع إىل املوقع الشبكي جبميع اللغـات الرمسيـة. ومحلـت    
علــى وجــه اخلصــوص يف تشــرين األول/أكتــوبر نســخ حمدثــة للوثــائق الــيت قــدمها الفريــق املعــين    

  .الشراء باملشتريات التابع للجنة املشتركة واليت تزود الدول مبعلومات عملية عن آلية
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ردت الشعبة على االستفسارات املقدمـة مـن الـدول      - ٤٣

األعضاء يف ما يتعلق بإلغاء قرارات سابقة لـس األمـن عـن املسـألة النوويـة اإليرانيـة وأحكـام        
يما بشـــأن تقـــدمي املقترحـــات ذات الصـــلة باـــال النـــووي ، وال ســـ)٢٠١٥( ٢٢٣١القـــرار 

  .ضهاوعملية استعرا
 

_________________ 

  )٩(  www.un.org/en/sc/2231/. 


