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 موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن      ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ١٦رسالة مؤرخـة      
ــا العظمــى      ــة الدائمــة للمملكــة املتحــدة لربيطاني ــة بالبعث القائمــة باألعمــال بالنياب

  الشمالية لدى األمم املتحدةأيرلنداو
 

يشرفين أن أحيل إليكم مقترحـات الـصني وفرنـسا وأملانيـا واالحتـاد الروسـي واململكـة              
 الـيت حتظـى بتأييـد       ، الـشمالية والواليـات املتحـدة األمريكيـة        أيرلنـدا تحدة لربيطانيا العظمـى و    امل

وقـد قـام املمثـل الـسامي بـدوره بإحالـة هـذه املقترحـات إىل                 . املمثل الـسامي لالحتـاد األورويب     
 ).انظر املرفق (٢٠٠٨يونيه / حزيران١٤حكومة مجهورية إيران اإلسالمية يف 

ــة ال  ــو ممتنـ ــائق     وأرجـ ــفهما مـــن وثـ ــا بوصـ ــالة ومرفقهـ ــذه الرسـ ــيم هـ عمـــل علـــى تعمـ
 .األمن جملس

 بريسكارين ) توقيع(
 القائمة باألعمال

 



S/2008/393
 

2 08-38652 
 

 املوجهــة إىل رئــيس جملــس  ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران١٦مرفــق الرســالة املؤرخــة    
األمن مـن القائمـة باألعمـال بالنيابـة بالبعثـة الدائمـة للمملكـة املتحـدة لربيطانيـا                   

  الشمالية لدى األمم املتحدةنداأيرلالعظمى و
 

 موجهــة اىل مانوشــهر متقــي، وزيــر  ٢٠٠٨يونيــه /حزيــران ١٢رســالة مؤرخــة   
 خارجية مجهورية إيران اإلسالمية

بتارخيـه وثقافتـه    وشـعبها ُمحـق يف اعتـزازه         إيران واحدة من أقدم حضارات العامل،        إن 
ــه ــة  لــدى و. نقطــة تــالقٍمتثــل وهــي حبكــم موقعهــا اجلغــرايف  . وتراث ــة هائل ــران مــوارد طبيعي إي

 . وإمكانات اقتصادية ضخمة ينبغي أن ينعم شعبها بثمارها كاملة
ب متزايـدة  ُحاجملتمع الدويل خيمت عليها يف السنوات األخرية سُـ ببيد أن عالقة إيران      

 حيــث ال يــزال هنــاك شــعور بعــدم االطمئنــان إزاء الربنــامج النــووي   ،مــن التــوتر وعــدم الثقــة 
وقد قمنا بدعم اجلهود اليت تبذهلا الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة لتنـاول هـذه املـسألة                    . اإليراين

مع إيران غري أن تقارير الوكالة املتعاقبة انتهت إىل عدم قدرهتا على تقـدمي تأكيـدات يوثـق هبـا                    
وقامـت الوكالـة منـذ عـامني     . تفيد بعدم وجود مواد أو أنشطة نووية غري معلن عنـها يف إيـران          

 قــرارات تــدعو ٤بإحالـة املــسألة إىل جملـس األمــن التـابع لألمــم املتحــدة الـذي اختــذ حـىت اآلن      
 .إيران إىل االمتثال اللتزاماهتا

 واململكــة املتحــدة والواليــات وروســيا وزراء خارجيــة الــصني وفرنــسا وأملانيــا ،وحنــن 
حتــاد األورويب املعــين املتحــدة األمريكيــة، وقــد انــضم إلينــا يف مــسعانا هــذا املمثــل الــسامي لال   

 أن ونأمــل. تغــيري احلالــة الراهنــةبإمكانيــة  قناعــة لــدينابالــسياسة اخلارجيــة واألمنيــة املــشتركة، 
 .يشاطرنا قادة إيران طموحنا هذا

مفاوضـات  اقتراحـا طموحـا يـدعو اىل إجـراء          ،  ٢٠٠٦يونيـه   / يف حزيـران   طرحنـا وقد   
 يف برنـامج حـديث للطاقـة النوويـة مـع ضـمان              لتعاون مع إيـران   إذ أننا عرضنا ا   . واسعة النطاق 

وأعربنا أيضا عن استعدادنا ملناقشة املسائل الـسياسية واالقتـصادية إضـافة إىل             . إمدادها بالوقود 
حبيـث تلـيب    وصـممناها بعنايـة      هـذه املقترحـات      درسـنا وقـد   . املسائل املتعلقـة بـاألمن اإلقليمـي      

 .مصاحل إيران األساسية ومصاحل اجملتمع الدويل
، إذ نضع نصب األعني األحكـام املنـصوص عليهـا يف قـرار جملـس األمـن التـابع                    واليوم 

 تلـك الـشواغل   معاجلـة ، نتقدم مـن جديـد بعرضـنا الرامـي إىل          )٢٠٠٨( ١٨٠٣لألمم املتحدة   
 .واملصاحل اهلامة على حنو بناء

ىل التقـدم  وقد أُرفقت هبذه الرسالة مقترحاتنا املذكورة؛ وإيران مدعوة بطبيعـة احلـال إ            
ــصلة      . باقتراحاهتــا ــة ذات ال ــشطة اإليراني ــق األن ــا ُتعلَ ــة حامل ــدء يف املفاوضــات الرمسي وميكــن الب
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ــا نعتــرف   . باإلخــصاب وإعــادة املعاجلــة  ــود أن نوضــح أنن ــران مبــا ون مبقتــضى مــن حقــوق  إلي
 ينبرنـامج نـووي مـد     إمـداد أي    ونتفهم تفهما تاما أمهية ضمان      . املعاهدات الدولية اليت وقعتها   

بيـد أن احلقـوق تـأيت مـصحوبة مبـسؤوليات، وال سـيما              . ، وقدمنا الدعم ملرفـق بوشـهر      بالوقود
وحنن على استعداد للعمل مع إيران مـن        . إعادة ثقة اجملتمع الدويل فيما يتعلق بالربنامج اإليراين       

مـىت  نـه    شواغل اجملتمع الدويل، ونؤكد جمددا أ      ومعاجلةأجل التوصل إىل سبيل لتلبية احتياجاهتا       
، فـسيجري التعامـل     النـووي كم  استعيدت ثقة اجملتمع الدويل يف الطـابع الـسلمي احملـض لربنـاجم            

 يف معاهـدة  أي دولة غري حائزة لألسـلحة النوويـة طـرف      املوجودة لدى   معه كغريه من الربامج     
 .عدم االنتشار النووي

ــة  ونرجــوكم   ــا،  أن تنظــروا بعناي ن نتلقــى ردا ونأمــل أيف هــذه الرســالة ويف مقترحاتن
 هامـة لتحقيـق منـافع سياسـية وأمنيـة           فرصاتتيح  واملقترحات اليت نتقدم هبا     .  من جانبكم  سريعا

نأمـل أن   و. أن ُتقـِدم عليـه    ومثـة خيـار سـيادي يـتعني علـى إيـران             . لمنطقـة لواقتصادية إليـران و   
ا  باإلجيـاب؛ فلـسوف يفـضي ذلـك إىل توطيـد االسـتقرار وتعزيـز الرخـاء لـشعوبن             ردكـم يكون  
 . كافة

  جييتشييانغ)  توقيع(
 وزير خارجية مجهورية الصني الشعبية

 كوشنربرنار )  توقيع(
 وزير اخلارجية والشؤون األوروبية يف اجلمهورية الفرنسية

 شتاينماير والتر - فرانك)  توقيع(
 وزير خارجية مجهورية أملانيا االحتادية

 الفروفسريغي فيكتوروفيتش )  توقيع(
 االحتاد الروسيوزير خارجية 

 ميليباندفيد يد)  توقيع(
 اململكة وزير اخلارجية وشؤون الكمنولث يف

  الشمالية أيرلندالربيطانيا العظمى و املتحدة
 رايسكوندوليزا )  توقيع(

 وزيرة خارجية الواليات املتحدة األمريكية
 سوالنايري فخا)  توقيع(

 /ة املشتركةاملمثل السامي املعين بالسياسة اخلارجية واألمني
 جمللس االحتاد األورويب العام األمني
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 ضميمة 
 جماالت التعاون املمكنة مع إيران  

 وطويـل األجـل ومناسـب للمـسألة النوويـة اإليرانيـة           شـامل   ل  إىل حـ  سعيا اىل التوصـل      
الـذي  يتسق مع قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة ذات الصلة وانطالقا من االقتـراح            مبا

 وال يــزال مطروحــا، ُيقتــرح أن تكــون العناصــر  ٢٠٠٦يونيــه /علــى إيــران يف حزيــران ُعــرض 
 واململكـة املتحـدة   وروسـيا الواردة أدناه مواضيع مفاوضات بني الصني وفرنـسا وأملانيـا وإيـران     

 قامـت إيـران، عمـال      إذا وذلـك    ، املمثـل الـسامي لالحتـاد األورويب       مبـشاركة والواليات املتحدة   
، بتعليــق أنــشطتها )٢٠٠٨( ١٨٠٣مــن منطــوق قــرار جملــس األمــن ) أ( ١٩  و١٥بــالفقرتني 

ومتهيدا لعقد هـذه املفاوضـات،      . حقق منه ميكن الت على حنو    وإعادة املعاجلة    بالتخصيباملتصلة  
توقع أيضا مـن إيـران أن تـستجيب ملطالـب جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة والوكالـة                  نفإننا  

 واململكـة املتحـدة     وروسـيا رب مـن جانبـها الـصني وفرنـسا وأملانيـا            وتعـ . الدولية للطاقة الذريـة   
 :، عن االستعداد للقيام مبا يلياملمثل السامي لالحتاد األورويبوكذلك والواليات املتحدة، 

 أحبــاث وإنتــاج الطاقــة النوويــة واســتعماهلا لألغــراض  االعتــراف حبــق إيــران يف تطــوير • 
 ؛ وفقا اللتزاماهتا مبوجب معاهدة عدم االنتشار النوويالسلمية وذلك 

التعامل مع الربنامج النووي اإليراين كغريه مـن بـرامج أي دولـة غـري حـائزة لألسـلحة                    • 
 النووية طرف يف معاهدة االنتشار النووي مىت استعيدت الثقة على الـصعيد الـدويل يف    

 .للربنامج املذكورالطابع السلمي احملض 
 

  النوويةطاقةال  
تأكيــد جمــددا علــى حــق إيــران يف اســتعمال الطاقــة النوويــة لألغــراض الــسلمية دون    ال • 

 .غريها وفقا اللتزاماهتا مبوجب معاهدة عدم االنتشار النووي
فري املــساعدة التقنيــة واملاليــة الالزمــة الســتعمال إيــران للطاقــة النوويــة يف األغــراض  تــو • 

الدوليــة للطاقــة الذريــة مــشاريع التعــاون الــتقين يف  الــسلمية، ودعــم اســتئناف الوكالــة 
 .إيران

 .دمي الدعم إلنشاء مفاعل للماء اخلفيف على أساس أحدث تكنولوجياتق • 
تقدمي الدعم ألنـشطة البحـوث والتطـوير يف جمـال الطاقـة النوويـة مـع اسـتعادة اجملتمـع                      • 

 .الدويل الثقة تدرجييا
 .داد بالوقود النوويتقدمي ضمانات ملزمة قانونا باإلم • 
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 . والنفايات املشعةاملستهلكالتعاون فيما يتعلق بإدارة الوقود  • 
 

 الشؤون السياسية  
 .حتسني عالقات البلدان الستة واالحتاد األورويب مع إيران، وبناء الثقة املتبادلة • 
 .تشجيع االتصال واحلوار املباشرين مع إيران • 
 .اء يف الشؤون الدولية بدور هام وبنَّاضطالعهاأجل تقدمي الدعم إىل إيران من  • 
تعزيز احلوار والتعاون فيمـا يتـصل بعـدم االنتـشار، ومبـسائل األمـن وحتقيـق االسـتقرار            • 

 .على الصعيد اإلقليمي
ــران وغريهــا    •  ــة مــن دولالعمــل مــع إي ــى  املنطق ــز    عل ــة وتعزي ــاء الثق ــدابري بن ــشجيع ت ت

 .اإلقليمي األمن
 . مناسبة للتشاور والتعاونإرساء آليات • 
 .دعم عقد مؤمتر لتناول املسائل األمنية اإلقليمية • 
التأكيــد جمــددا علــى أن إجيــاد حــل للمــسألة النوويــة اإليرانيــة مــن شــأنه أن يــساهم يف   • 

اجلهــود الراميــة إىل عــدم االنتــشار ويف حتقيــق اهلــدف املتمثــل يف جعــل منطقــة الــشرق 
 .حة الدمار الشامل، مبا فيها وسائل إيصاهلااألوسط منطقة خالية من أسل

إعادة تأكيد االلتزام املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة بـأن متتنـع الـدول األعـضاء        • 
يف عالقاهتا الدولية عن التهديد باستخدام القـوة أو اسـتخدامها ضـد سـالمة األراضـي                 

 .فق مع امليثاقأو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يت
جتـار  ك بـشأن تكثيـف التعـاون ملكافحـة اال         التعاون فيمـا يتعلـق بأفغانـستان، مبـا يف ذلـ            • 

باملخدرات ودعـم بـرامج عـودة الالجـئني األفغـان إىل بلـدهم؛ والتعـاون بـشأن إعـادة                    
 . األفغانية- إعمار أفغانستان؛ والتعاون بشأن مراقبة احلدود اإليرانية

 
 ةالشؤون االقتصادي  

اختــاذ خطــوات مــن أجــل تطبيــع العالقــات التجاريــة واالقتــصادية، مــن قبيــل حتــسني      
 إيران إىل االقتصاد واألسواق ورأس املال على الصعيد الدويل وذلك عن طريـق الـدعم                وصول

العملي لالندماج الكامل يف اهلياكل الدولية مبا فيهـا منظمـة التجـارة العامليـة، ومـن أجـل إجيـاد               
 .لزيادة االستثمار املباشر يف إيران والتجارة معها الالزمطار اإل
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 الشراكة يف جمال الطاقة  
إرسـاء  : اختاذ خطوات من أجـل تطبيـع التعـاون مـع إيـران يف جمـال الطاقـة عـن طريـق                      

شــراكة اســتراتيجية يف جمــال الطاقــة بــني إيــران واالحتــاد األورويب وغــريه مــن الــشركاء الــذين    
ــذلك، تتــسم   ــدون اســتعدادا ل ــرن هبــا تطبيقــات   يب ــساع نطاقهــا وتقت ــها وات ــدابري / بطــول أجل ت

 .ملموسة وعملية
 

 الزراعة  
 .دعم التنمية الزراعية يف إيران • 
عـن طريـق التعـاون يف       وذلـك   تيسري حتقيق إيران االكتفاء الـذايت التـام يف جمـال الغـذاء               • 

 .جمال التكنولوجيا احلديثة
 

 البيئة والبنية التحتية  
م والتكنولوجيـــا، مدنيـــة يف جمـــاالت محايـــة البيئـــة، والبنيـــة التحتيـــة، والعلـــومـــشاريع  • 

 :وأحدث التقنيات
 º ،مبا يف ذلك ممرات النقل الدولية؛تطوير البنية التحتية للنقل  
 º      ،تقـدمي الــدعم لتحـديث البنيــة التحتيـة لالتــصاالت الـسلكية والالســلكية يف إيــران

 .الصادرات ذات الصلةملفروضة على بسبل منها إمكانية إلغاء القيود ا
 

 الطريان املدين  
ــى        •  ــود املفروضــة عل ــاء القي ــة إلغ ــها إمكاني ــسبل من ــدين، ب التعــاون يف جمــال الطــريان امل

 :ول دون تصديرهم الطائرات إليراناملصنعني اليت حت
 º  متكني إيران من جتديد أسطوهلا اجلوي املدين؛ 
 º  عايري السالمة الدوليةمل طائراهتا استيفاءمساعدة إيران على ضمان. 

 
 املسائل اإلنسانية/التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية  

تقــدمي املــساعدة، حــسب الــضرورة، دعمــا للتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة يف إيــران   • 
 . وتلبية الحتياجاهتا اإلنسانية

 : يادين ذات النفع إليرانتقدمي الدعم التقين يف جمال التعليم يف امل/التعاون • 
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 º           تقدمي الدعم لإليرانيني من أجل االشتراك يف دورات أو التدرب أو احلـصول علـى
 نية والزراعة والدراسات البيئية؛ اهلندسة املدمن قبيلدرجات علمية يف جماالت 

 º          تقدمي الدعم للشراكات بني مؤسسات التعليم العـايل يف جمـاالت منـها علـى سـبيل
لصحة العامة، وسـبل كـسب الـرزق يف املنـاطق الريفيـة، واملـشاريع العلميـة                 املثال ا 

 .املشتركة، واإلدارة العامة، والتاريخ، والفلسفة
ويـشمل هـذا    (التعاون يف جمال تطوير القدرة على االستجابة الفعالة حلاالت الطوارئ            • 

مــن الكــوارث الزل، واحلــد علــى ســبيل املثــال علــم الــزالزل، واألحبــاث املتعلقــة بــالز  
 ).ذلك وغي

 .“حوارٍ بني احلضارات”التعاون يف إطار  • 
 

 آلية التنفيذ  
 .تشكيل أفرقة مشتركة لرصد تنفيذ أي اتفاق ُيربم يف املستقبل • 

 
 


