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 (2006) 1718القرار   
 األول/ تشذذذذذذذذذذر ن 14، املعقذذذذذذذذذذ      5551الذذذذذذذذذذس  امذذذذذذذذذذس  جملذذذذذذذذذذس األمذذذذذذذذذذن    ل ذذذذذذذذذذ     

 2006أك  بر 
 

 ،إن جملس األمن 
(، واةلـــــرار 1993) 825إىل قراراتـــــا اة ـــــلصلة  اا اةهـــــرة،  ـــــل    ـــــل اةلـــــرار  إذ  شذذذذذر 
(، وكـــ ةىل إىل ص ـــله رمل  ـــا املـــ ر  2006) 1695(، وعرـــخل اصهـــرا اةلـــرار 2004) 1540

 ،(S/PRST/2006/41) 2006تشرين األول/أكترصر  6
 ةىل أه انتشـــــلر األاـــــرحة اةيرويـــــة واةل ج لمل ـــــة واة  رةر  ـــــة، وكـــــ وإذ  ؤكذذذذذج مذذذذذن  ج ذذذذذج 

 ر الم واألمن اةدوة ني،ةًا هتديدوالملل إيهلهلل، يشلل 
إزاء ادعـــلء ر رريـــة كـــرر  اةشـــط  ة اةدألرا  ـــة   ـــل أ ـــرا  عذذذن أاذذذج القلذذذ  وإذ  عذذذر  

، وإزاء اةتحــــد  اةــــ   يشــــلرا  ـــــ ا 2006تشــــرين األول/أكتــــرصر  9اخت ــــلراً ة ــــال  نــــرو    
وةرج ــرد اةدوة ـــة اةرام ـــة إىل تطايــا اةي ـــلم اةطـــلمل   طل ـــدة عـــدم انتشــلر األاـــرحة اةيرويـــةاالخت ــلر مل

ةطــــــدم انتشــــــلر األاــــــرحة اةيرويــــــة، واصوــــــر اةــــــ   يشــــــلرا عرــــــخل اة ــــــالم واالاــــــتلرار   امليولــــــة 
 وخلر  ل،
اةرااـــــو ص ـــــرورة النـــــلد عرـــــخل اةي ـــــلم اةـــــدو  ةطـــــدم انتشـــــلر  عذذذذذن اه   عذذذذذ  وإذ  عذذذذذر  

 اةدألرا  ــة اةشــط  ة ال ألــن أه يلــره هلــل مركــا األاــرحة اةيرويــة، وإ  يشــن إىل أه ر رريــة كــرر 
 دوةة حلملاة ةألارحة اةيروية و لًل ملطل دة عدم انتشلر األارحة اةيروية،

مــــن إعــــاله ر رريــــة كــــرر  اةشــــط  ة اةدألرا  ــــة ان ــــحل ل مــــن  وإذ  عذذذذر  عذذذذن ا ذذذذ      
 وية،مطل دة عدم انتشلر األارحة اةيروية واط  ل ةرحهرل عرخل األارحة اةير 

مــن ر ــو ر رريــة كــرر  اةشــط  ة اةدألرا  ــة اةطــردة إىل  كذذسل  وإذ  عذذر  عذذن ا ذذ      
 احمللداثا اة داا ة دوه شرط م  ق،
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االحتــــلد اةرواــــ  عــــن  2005أيررل/اــــ تج   19املشــــلص اةهــــلدر    اة  ــــله وإذ  ؤ ذذذذج 
 ،املتحدة واة لابه ور ررية كرر  ور ررية كرر  اةشط  ة اةدألرا  ة واةهني واةرال ا

أمه ـــة ااـــتجلصة كــــرر  اةشـــط  ة اةدألرا  ـــة ةرشـــرا ل األمي ـــة وا ن ــــلن ة عرـــخل  وإذ  شذذذج  
 األخرى ةرججتجع اةدو ،

مـــن أه يلـــره االخت ـــلر اةـــ   ادعتـــا ر رريـــة كـــرر  اةشـــط  ة  وإذ  عذذذر  عذذذن قلذذذ  هلقذذذ  
  ـــل، وإ  يلـــرر ابةتـــل  و ـــرد خوـــر اةدألرا  ـــة قـــد أدى إىل املايـــد مـــن اةتـــرتر داخـــل امليولـــة وخلر 

 واضح يت دد اة الم واألمن اةدوة ني،
اةنهــل اة ــلصع مــن م مــلمل األمـم املتحــدة، وإ  يتجــ  تــداصن  ر ــ    ر ـ  وإذ   صذذر  
 من امل ململ، 41امللدة 

االخت ــــلر اةيــــرو  اةــــ   ادعــــش ر رريــــة كــــرر  اةشــــط  ة اةدألرا  ــــة أ ــــل   ذذذذج ن - 1 
  ااــــتجنلر  ــــلر  صلراراتــــا  اا اةهــــرة، وخل ــــة  2006األول/أكتــــرصر تشــــرين  9أ رتــــا   
 2006تشـــــــــرين األول/أكتـــــــــرصر  6(، وكـــــــــ ةىل ص ـــــــــله رمل  ـــــــــا املـــــــــ ر  2006) 1695اةلـــــــــرار 

(S/PRST/2006/41) ـل    ةــىل أه  ــ ا االخت ـلر يطرضــ ل  دانــة علمل ــة مـن اثتجــع اةــدو  وأمــل  ،
 اةدوة ني؛خوراً واضحًل عرخل اة الم واألمن 

مـن ر رريــة كــرر  اةشــط  ة اةدألرا  ـة أال خــر  أ  اخت ــلر نــرو  إضــل    طلذذ  - 2 
 أو تورق ق ينة ت  لرية؛

مـــــن ر رريـــــة كـــــرر  اةشـــــط  ة اةدألرا  ـــــة أه تلا ـــــع  ـــــررا عـــــن إعـــــاله   طلذذذذذ  - 3 
 ان حل ل من مطل دة عدم انتشلر األارحة اةيروية؛

كــــ ةىل أه تطــــرد ر رريــــة كــــرر  اةشــــط  ة اةدألرا  ــــة إىل مطل ــــدة عــــدم    طلذذذذ  - 4 
انتشــلر األاــرحة اةيرويــة وضــجللا اةركلةــة اةدوة ــة ةرولقــة اة ريــة، وي كــد ضــرورة أه ترا ــل ر ــع 

 اةدول األ رار   مطل دة عدم انتشلر األارحة اةيروية االمتملل الةتااملهتل  ر   املطل دة؛
ر رريــة كـــرر  اةشــط  ة اةدألرا  ــة كـــل أنشــوت ل املتهــرة صـــ لم   أه تطرــق  قذذرر - 5 

 ةتااملهتــل اةــه تط ــدا  ــل اــلصلل ابةرقــ ال،    ــ ا اة ــ لمل، متتمــل دــدداً وأه قــ املن ل اةت ــ لرية 

 االخت لر    المل اةل امل ؛
تتجرــخل عــن ر ــع أاــرحت ل أه عرــخل ر رريــة كــرر  اةشــط  ة اةدألرا  ــة أه   قذذرر - 6 

صشــــلل كلمــــل وقلصــــل ةرتحلــــق وال ر طــــة   ــــا، وأه متتمــــل متلمــــلً   اللة ــــة  ةصراد ــــل اةيرويــــةيرويــــة و ا
رويـة وأحلــلم تهـر  ل ةالةتاامـلا امليو لــة عرـخل األ ــرار  ر ـ  مطل ـدة عــدم انتشـلر األاــرحة اةي

 ركلةـــــــــــــــــــــــــــــــــة اةدوة ـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةرولقـــــــــــــــــــــــــــــــــة اة ريـــــــــــــــــــــــــــــــــةاة وشـــــــــــــــــــــــــــــــــروط اتنـــــــــــــــــــــــــــــــــلمل ضـــــــــــــــــــــــــــــــــجللا
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(IAEA INFCIRC/403) لةـــــة صتـــــداصن شــــنل  ة تتجـــــلوز  ـــــ   املتور ـــــلا،  ـــــل    ـــــل وأه تـــــاود اةرك
 اةر رل إىل األ راد واةراثملق واملطداا واملرا ق ح   الل ة وح  جل ترا  اةركلةة ضرور ً؛

تتجرــخل عــن اــلملر مــل أه عرــخل ر رريــة كــرر  اةشــط  ة اةدألرا  ــة أه   قذذرر أ  ذذ    - 7 
ةلــ امل  اةت ــ لرية صشــلل كلمــل وقلصــل ةرتحلــق م  الأاــرحة اةــدملر اةشــلمل وصــر ير ــد ةــدي ل مــن 

 وال ر طة   ا؛
 مل ير : قرر  - 8 
اةـــدول األع ـــلء أه متيـــع ترريـــد أو ص ـــع أو نلـــل أ  مـــن املـــراد اةتلة ـــة  ر ـــععرـــخل  )أ( 

إىل ر رريــــة كــــرر  اةشــــط  ة اةدألرا  ــــة صشــــلل م لشــــر أو  ــــن م لشــــر، عــــ  إقر ج ــــل أو صرااــــوة 
اة ــــنن أو اةوــــلملراا اللمرــــة ةطرج ــــل، واــــراء كــــله ميشــــ  ترــــىل املــــراد   مرا ي  ـــل، أو اباــــتطجلل 

 إقر ج ل أو خلر ا:
أ  دابابا قتلة ــة، أو مرك ـــلا قتلة ـــة مدرعـــة، أو ن ـــم مد ط ـــة  اا ع ـــلر ك ـــن،  ‘1’ 

 ـــراريو  أو  ـــلملراا حرص ـــة، أو  ـــلملراا عجرديـــة  جرم ـــة، أو اـــنن حرص ـــة، أو
أل ــراس اــجل األمــم املتحــدة ةألاــرحة  أو ن ــم  ــراريو، عرــخل عــر مــل ع ر   ــش

لر ديــة، أو مــل يتهــل صــ ةىل مــن مــراد  ــل    ةــىل قوــع اة  ــلر، أو األ ــيلر اةت
 )اةرجية(؛ أدل  12اةه حدد ل درس األمن أو اةرجية امليش ة  ر   اةنلرة 

 املم اةــراردةر ر ــع األ ــيلر واملــراد واملطــداا واة ــرع واةتليرةر  ــل املدر ــة   اةلــ ‘2’ 
 14مــــل د تطــــدهلل اةرجيــــة     ــــره  ،S/2006/815و  S/2006/814تني   اةــــر  ل

وأي ـــل مـــع مراعـــلة اةللملجـــة  ليرمـــل مـــن اعتجـــلد  ـــ ا اةلـــرار أو ت ـــتلجل أحللم ـــ
وكـــــ ةىل األ ـــــيلر واملـــــراد واملطـــــداا واة ـــــرع  ،S/2006/816اةـــــراردة   اةر  لـــــة 

اةـــــه ألـــــن أه و جيـــــة، دد ل درـــــس األمـــــن أو اةريـــــاةـــــه  واةتليرةر  ـــــل األخـــــرى
 ن ــــل مــــن صةلــــ امل  اةت ــــ لرية و اباةيرويــــة و املتهــــرة ابألاــــرحة ت  ــــ م   اةــــ ام  

 ؛أارحة اةدملر اةشلمل جلج ررية كرر  اةشط  ة اةدألرا  ة
 اة رع اةلجلة ة؛ ‘3’ 
عرــخل ر رريـــة كـــرر  اةشـــط  ة اةدألرا  ـــة أه تلــ  عـــن تهـــدير ر ـــع األ ـــيلر  )ب( 

أعـــال ، وعرـــخل ر ـــع اةـــدول األع ـــلء أه حت ـــر ‘ 2’و )أ( ‘ 1’رتني اةنـــرع تني )أ( اةـــراردة   اةنلـــ
شـــراء  ـــ   األ ـــيلر مـــن ر رريـــة كـــرر  اةشـــط  ة اةدألرا  ـــة أو صرااـــوة رعل  ـــل، أو اباـــتجدام 

 ــــل، اــــراء أكلنــــش  ــــ   األ ــــيلر أم د تلــــن  ــــلدرة مــــن أراضــــ  جاــــنن أو  ــــلملراا حتجــــل عر
 ألرا  ة؛ر ررية كرر  اةشط  ة اةد
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اةــدول األع ــلء أه متيــع نلــل أ  شــلل مــن أشــللل اةتــدري  اةنــ   ر ــععرــخل  )ج( 
أو املشــــــررة أو اصــــــدملا أو امل ــــــلعدة املتهــــــرة صتــــــر ن األ ــــــيلر اةــــــراردة   اةنلــــــرتني اةنــــــرع تني 

أعــــــال  أو  ــــــيط ل أو  ــــــ لنت ل أو ااــــــتجدام ل، إىل ر رريــــــة كــــــرر  اةشــــــط  ة ‘ 2’و )أ( ‘ 1’ )أ(
لرا  ــــة صرااــــوة رعل  ــــل أو انوالقــــلً مــــن أراضــــ  ل أو مــــن ر رريــــة كــــرر  اةشــــط  ة اةدألرا  ــــة اةدأ

 أراض  ل؛من صرااوة رعل  ل أو 
اةــــدول األع ــــلء أه خجــــد عرــــخل اةنــــرر، و لــــل ة  ــــراءاا اةللنرن ــــة  ر ــــععرــــخل  )د( 

ية اةــه تر ــد عرــخل أراضــ  ل املت طــة   كــل مي ــل، األمــرال  واأل ــرل امللة ــة األخــرى واملــرارد االقتهــلد
  اتريـــو اعتجـــلد  ـــ ا اةلـــرار أو   أ  وقـــش الحـــق، واةـــه أرل ـــل أو يراق  ـــل، صهـــررة م لشـــرة أو 
 ــن م لشــرة، األشـــجلا واةل ــللا اةـــ ين تلــرر اةرجيــة أو درـــس األمــن أ ـــم يشــلركره   صـــرام  

ألاـــرحة اةـــدملر اةشـــجل أو صـــرام  ر رريـــة كـــرر  اةشـــط  ة اةدألرا  ـــة اةيرويـــة أو صراد ـــل األخـــرى 
قـــ املن ل اةت ـــ لرية، أو يلـــدمره اةـــدعم هلـــ   اةـــ ام ،  ـــل    ةـــىل ص ـــ ل أخـــرى  ـــن مشـــروعة، أو 
مـــن  لنـــ  أشـــجلا أو ك ـــللا تطجـــل ن لصـــة عـــي م أو و لـــلً ةتطر جـــلهتم، وضـــجله ميـــع إاتحـــة أ  

شــجلا أو ك ــللا داخــل أمــرال أو أ ــرل ملة ــة أو مــرارد اقتهــلدية مــن  لنــ  مرا ي  ــل أو أ  أ
 ؛أراض  ل، ةنلملدة   الء األشجلا أو اةل للا

اةــدول األع ــلء أه تتجــ  اةتــداصن اةالزمــة ةتجيــع مــن دخــرل أراضــ  ل  ر ــععرــخل  ) ـ( 
أو املــــرور ع  ــــل األشـــــجلا اةــــ ين تلــــرر اةرجيـــــة أو درــــس األمــــن أ ـــــم م ــــ وةره،  ــــل    ةـــــىل 

رر  اةشــط  ة اةدألرا  ــة املتطرلــة ص اد ــل اةيرويــة وصــرام  ابةــدعم واةدعليــة، عــن ا لاــلا ر رريــة كــ
قـــ املن ل اةت ـــ لرية وصراد ـــل األخـــرى ألاـــرحة اةـــدملر اةشـــلمل، إىل  لنـــ  أ ـــراد عـــلملالهتم، شـــريوة 

 أال يلره       اةنلرة مل ير م دوةة مل عرخل ميع مرا ي  ل من دخرل أراض  ل،
تجـــ ، و لـــلً ة ـــرولهتل اةر ي ـــة وتشـــريطلهتل اةـــدول األع ـــلء أه ت ي ورـــ  إىل ر ـــع )و( 

ومتشـــ لً مـــع اةلـــلنره اةـــدو ، إ ـــراءاا تطلون ـــة،  ـــل    ةـــىل مـــن خـــالل عجر ـــلا تنتـــ   اةشـــحن 
ة ــجله االمتمــلل  ،اةللدمــة مــن ر رريــة كــرر  اةشــط  ة اةدألرا  ــة واملتر  ــة إة  ــل ح ــ  اة ــرورة

 وأاةل ج لمل ـــــة  وأشـــــرول ابألاـــــرحة اةيرويـــــة ميـــــع االخـــــلر  ـــــن امل ومـــــن مملتور ـــــلا  ـــــ   اةنلـــــرة، 
 اة  رةر  ة ووالملل إيهلهلل ومل يتهل ص ةىل من مراد؛

)د( أعــال  ال تيو ــق عرــخل األ ــرل امللة ــة أو األ ــرل  8أه أحلــلم اةنلــرة  قذذرر  - 9 
 األخرى أو املرارد اةه قررا اةدول  اا اةهرة:

    ةـىل اـداد امل ـلةمل املتطرلـة ابملـرادأ ـل ضـرورية ةت و ـة اةينلـلا األالاـ ة،  ـل  )أ( 

أق ــــلط  اة ــــرامل ، أو اة  امل ـــة، أو ا  ــــلر أو اةر ــــره اةطللريــــة، أو األدويــــة واةطــــالج اةوــــ ، أو
راـرم األتطـلب امل ي ـة املطلرةــة  اةتـ مني، وراـرم اصـدملا اةطلمـة، أو امل ـلةمل اةـه تلتهـر عرـخل اـداد
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تلرنـــة اصـــدملا  اةللنرن ـــة، أو اةراــرم، أو دمي اصــدملاورد م ــلةمل اةينلـــلا املتل ــدة املرت وـــة صتلـــ
أو  ـــره األمـــرال واأل ـــرل  ةرطجر ـــلا االعت لديـــة املتطرلــة  نـــ  ، و لـــلً ةرلـــرانني اةر ي ــة،اةالزمــة

ابعتاام ــــل اةرجيــــة اةـــدول املطي ــــة  خوـــلر  امللة ـــة واملــــرارد االقتهـــلدية األخــــرى اثجـــدة، صطــــد ق ــــلم
مــل  ـ   األمـرال واأل ـرل امللة ـة واملـرارد االقتهـلدية األخـرى، ر ـرل إىل ابةا  ه، عيـد االقت ـلء، 

 د تتج  اةرجية قرارا خبالر  ةىل     ره مخ ة أ م عجل من اتريو  ةىل ا خولر؛
 اـــتميلمل ة، شـــريوة أه تلـــره اةـــدول املطي ـــة قـــداالينلـــلا اةأ ــل ضـــرورية ةت و ـــة  )ب( 

 ؛عر ا ش اةرجيةووا ل ،ص ةىلاةرجية أخورا 
أ ــــل خلضــــطة ةــــر ن أو حلــــم ق ــــلمل ، أو إدار ، أو حتل جــــ ، وألــــن    ــــ    )ج( 

األمـــرال، واأل ــرل امللة ـــة واملـــرارد االقتهــلدية األخـــرى، ة ـــداد مــل يتطرـــق صـــ ةىل  اللةــة ااـــتجدام
أو اللـــــم، شــــريوة أه يلــــره اةـــــر ن أو اللــــم يطـــــرد ةرقــــش اــــلصق ةتـــــلريو  ــــ ا اةلـــــرار  اةــــر ن
ةنلملـــدة أعـــال ، أو  (د) 8شـــجن مـــن األشـــجلا املشـــلر إةـــ  م   اةنلـــرة  يلـــره ةنلملـــدة أ  وأال
وأه تلـــره اةــدول املطي ـــة قـــد أخوـــرا  ،مـــن أ ــراد أو ك ـــللاأو اةرجيـــة  درـــس األمــندد  يـــمــن 

 ص ةىل؛اةرجية 
( أعـــال  ح ـــ  تلـــرر اةرجيـــة  ــــ) 8أال ت و ـــق اةتـــداصن اةـــه تنرضـــ ل اةنلـــرة   قذذذرر - 10 

حـدة أه ةــ ةىل اة ـنر مـل يــ ر  مـن أاـ لب إن ــلن ة،  ـل    ـل اةنــراملو عرـخل أاـلك كـل حلةــة عرـخل 
 اةديي ة، أو ح   ت تيت  اةرجية أه ا عنلء ا جدم صشلل آخر أ دار   ا اةلرار؛

تلـــدم     ـــره  ال ـــني يرمـــلً مـــن ا ـــل   ـــ ا أه اةـــدول األع ـــلء  ج ـــعجب  ه ذذذ  - 11 
أعـــال  صشـــلل  8ا ـــ هتل ةتين ـــ  أحلـــلم اةنلـــرة اةلـــرار تلريـــراً إىل درـــس األمـــن عـــن اصوـــراا اةـــه 

  طلل؛
جليـة اتصطـــة   نشـلء مـن ن لمــا اةـداخر  امل قـش، 28و لـل ةرجـلدة أه يلـرم،   قذرر - 12 

 اةتلة ة: ةت ورع ابمل لم أع لملــار ع ةــا تتـ ة  من 
األ ــــيلر أو حتــــرز ترــــىل اةــــه تيــــت  ترـــتجس مــــن ر ــــع اةــــدول، وعرــــخل األخـــن  )أ( 

مطررمـــــلا صشـــــ ه )أ( أعـــــال ،  8املطـــــداا واة ـــــرع واةتليرةر  ـــــل املشـــــلر إة  ـــــل   اةنلـــــرة و  املـــــرادو 
 اةلــرار صهــررة  طلةــة  ــ ا مــن أعــال  8ا  ــراءاا اةــه ا ــ هتل ةتين ــ  اةتــداصن اةــراردة   اةنلــراا 

 وأ  مطررملا إضل  ة قد ترا ل من دة     ا اةهدد؛
مــن  8املاعرمــة ةرتــداصن اةــراردة   اةنلــرة   حــن املطررمــلا املتطرلــة ابالنت لكــلا )ب( 

   ا اةلرار وا ل  اةتداصن املالملجة صش  ل؛
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أعــــال  وا ــــل  قــــرار  10و  9اةي ــــر    ر ــــلا ا عنــــلءاا احملــــددة   اةنلــــرتني  )ج( 
 صش  ل؛

يـــتم تنهـــ ر ل الحلـــل  ومطـــداا واـــرع وتليرةر  ـــل إضـــل  ة ومـــرادحتديـــد أ ـــيلر  )د( 
 أعال ؛ ‘2’)أ(  8و ‘ 1’)أ( 8 أل راس اةنلرتني

)د(  8تط ــني أ ـــراد وك ـــللا إضـــل  ني تيو ـــق عرـــ  م اةتـــداصن اةـــراردة   اةنلـــرتني  ) ـ( 
 ) ـ( أعال ؛ 8و 

إ ــــدار م ــــلدة تر    ــــة ح ــــ  الل ــــة ةت  ــــن تين ــــ  اةتــــداصن اةــــراردة    ــــ ا  )و( 
 اةلرار؛

ألمـــن عـــن عجر ـــل، مشـــنرعل يرمـــلً إىل درـــس ا 90تلـــدمي تلريـــر عرـــخل األقـــل كـــل  )ز( 
 أعال ؛ 8 الح لهتل وتر  لهتل، خل ة صش ه ا ل تطايا  طلة ة اةتداصن اةراردة   اةنلرة 

عرــخل تلم ــ    رد ــل ويشــجط ل اةــدول املطي ــة  ر ــعابجل ــرد اةــه ت ــ هلل  رحذذ   - 13 
 لـــــــر اةدصررملاـــــــ ة، واالمتيـــــــلل عـــــــن أ  عجـــــــل مـــــــن شـــــــ نا ز دة اةتـــــــرتر، وت  ـــــــن االاـــــــت يلر امل

 أيرـــرل/ 19ةرج لحمـــلا اة دااـــ ة، ص  ـــة اةتر ـــل إىل اةتين ـــ  اة ـــريع ةر  ـــله املشـــلص اةهـــلدر   
االحتــلد اةرواــ  ور رريــة كــرر  ور رريــة كــرر  اةشــط  ة اةدألرا  ــة واةهــني عــن  2005اــ تج  

رو  خرـــرا ، و طـــل شـــ ا اجلايـــرة اةلرريـــة ميولـــة خلة ـــة مـــن اة ـــال  اةيـــواةـــرال ا املتحـــدة واة ـــلابه
ألــــن اةتحلــــق ميــــا، والنــــلد عرــــخل اة ــــالم واالاــــتلرار   شــــ ا اجلايــــرة اةلرريــــة و   ــــلل شــــرمل 

 آا ل؛
تطـرد  ــرراً إىل امل لحمـلا اة دااــ ة أه جبج رريــة كـرر  اةشـط  ة اةدألرا  ــة   ه ذ  - 14 

أيررل/اــ تج   19دوه شــرط م ــ ق، واةطجــل مــن أ ــل اةتين ــ  اة ــريع ةر  ــله املشــلص اةهــلدر   
االحتــــــلد اةرواــــــ  ور رريـــــــة كــــــرر  ور رريــــــة كـــــــرر  اةشــــــط  ة اةدألرا  ــــــة واةهـــــــني عــــــن  2005

 ؛واةرال ا املتحدة واة لابه
أنـــا اـــ  ل  إ ـــراءاا ر رريـــة كـــرر  اةشـــط  ة اةدألرا  ـــة ق ـــد االاـــتطراس  ؤكذذذج  - 15 

أعــال ،  8 اةــراردة   اةنلــرة امل ــتجر وأنــا اــ لره عرــخل ااــتطداد الاــتطراس مــدى مالءمــة اةتــداصن
 ـــل    ـــل تطايـــا أو تطـــديل أو تطر ـــق أو ر ـــع اةتـــداصن، ح ـــ جل تـــدعر إة ـــا الل ـــة وقت ـــ  عرـــخل ضـــرء 

 امتملل ر ررية كرر  اةشط  ة اةدألرا  ة ألحللم اةلرار؛
 أه مايدا من اةلراراا ارر ت تج    حلةة مل إ ا ةامش تداصن إضل  ة؛ ؤكج  - 16 
 .أه ي ل  امل  ةة ق د ن ر  اةنطر  قرر  - 17 



S/RES/1718 (2006) 
 

 

06-57205 7 

 

 
 


	القرار 1718 (2006)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5551، المعقودة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2006


