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 موجهــة إىل رئــيس جملــس  ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول٢١مــذكرة شــفوية مؤرخــة      
  األمن من البعثة الدائمة جلمهورية إيران اإلسالمية لدى األمم املتحدة

  
البعثة الدائمة جلمهورية إيـران اإلسـالمية لـدى األمـم املتحـدة حتياهتـا إىل رئـيس                  هتدي    

عـدم  ب املزمع عقـده فيمـا يتـصل      جتماع القمة    ا وباإلشارة إىل سبتمرب،  /جملس األمن لشهر أيلول   
، تتـشرف   ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٤ ،االنتشار النـووي ونـزع الـسالح النـووي يـوم اخلمـيس            

 مجهوريــة إيــران اإلســالمية بــشأن اجتمــاع القمــة املقــدم مــنالبيــان اخلطــي إصــدار بــأن تطلــب 
  .كوثيقة من وثائق جملس األمنوتعميمه  )انظر املرفق(

  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢١نيويورك، 
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 املوجهـة إىل رئـيس      ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢١مرفق املذكرة الـشفوية املؤرخـة           
  جملس األمن من البعثة الدائمة جلمهورية إيران اإلسالمية لدى األمم املتحدة

عــدم االنتــشار النــووي حــول  بيــان خطــي صــادر عــن مجهوريــة إيــران اإلســالمية    
  ونزع السالح النووي

 نــزع الــسالح النــووي حــولجملــس األمــن ذي ســيعقده لــاة القمــ اجتمــاع ىلبــالنظر إ  
مجهوريــة إيــران اإلســالمية حتــث فــإن ، ٢٠٠٩ســبتمرب /أيلــول ٢٤وعــدم االنتــشار النــووي يف 

تقـدم يف نـزع الـسالح       عـدم إحـراز      هذه الفرصـة، بعـد سـنوات مـن           على اغتنام أعضاء اجمللس   
 عـن طريـق اختـاذ تـدابري         هح النووي وعدم انتـشار    نزع السال يف   بصورة بناءة    لإلسهامالنووي،  

يف هـذا الـسياق،     و.  عامل خال مـن األسـلحة النوويـة وتعزيـز األمـن للجميـع              للوصول إىل فعالة  
 اجتمــاع القــضايا ذات الــصلة مبوضــوع مــنمواقفهــا أن تعلــن  مجهوريــة إيــران اإلســالمية تــود

  :اجمللس على النحو التايل
  

  نزع السالح النووي     
نـزع  و. ات والتهديـد  والـشكوك لرعـب   ل مـصدر    وإن جمرد وجود األسـلحة النوويـة هـ          - ١

فهـو يـشكل جـزءا    .  علـى جـدول أعمـال نـزع الـسالح      اتولويـ األالسالح النـووي هـو أعلـى        
عـدم انتـشار     الـيت اتفقـت عليهـا الـدول األطـراف يف معاهـدة               جمموعـة اإلجـراءات   أساسيا مـن    

 مـن االلتزامـات الـيت نـصت عليهـا املـادة الـسادسة               فعلـى الـرغم   . ١٩٦٨عـام   األسلحة النووية   
، ال يـزال    ٢٠٠٠  و ١٩٩٥نوويـة يف عـامي      الألسـلحة   لوالتعهدات اليت قدمتها الدول احلـائزة       

  .تطوير ونشر آالف الرؤوس احلربية النووية يف ترساناهتا يهددان السالم واألمن الدوليني
نوويـة بتحقيـق    الة  ألسـلح لاحلـائزة   التعهـد القـاطع مـن جانـب الـدول           عدم تنفيذ هذا    و  - ٢

اإلزالة الكاملة لترساناهتا النووية مبا يؤدي إىل نزع السالح النووي طبقـا للمـادة الـسادسة مـن                  
الثنائيـة  اجلهـود   علـى الـرغم مـن حمدوديـة         و. بـالغ القلـق   علـى ال  بعـث    وي  أمر حمـبط   هو،  املعاهدة

التوقعـات  مـستوى    أقـل بكـثري مـن        ظلتهذه اجلهود   فإن  ،  واملنفردة املبذولة للحد من األسلحة    
 وال ميكـن    ،اختاذ خطوات حقيقية وفعالة من أجل القضاء التام علـى األسـلحة النوويـة             بالدولية  
أال وهـو  الدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة،        الواقع على عاتق    لتزام  اال أن تكون بديال عن      مطلقا
  األسـلحة النوويـة    جمـرد إخـراج    وزتتجـا هـذه التخفيـضات مل      ف. بالكامـل ألسلحة النووية   اإزالة  

ال رجعـة فيهـا     كـون   تأن  بـد و   اللكي تكون ختفيـضات األسـلحة النوويـة فعالـة،           ف. من اخلدمة 
  .ةيشفافتتسم بالدوليا ووميكن التحقق منها 
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ملـادة  اتنفيـذ   بامللزمة قانونا   تعهداهتا  النووية ملزمة باالمتثال ل   احلائزة لألسلحة   إن الدول     - ٣
ــسادسة مــن مع  ــة    ال ــشار األســلحة النووي ــدة عــدم انت ــامال تنفيــذا اه نتيجــة لالنتــهاكات  و. ك

ســالمة فــإن لألســلحة النوويــة، احلــائزة الــصارخة هلــذه االلتزامــات مــن جانــب بعــض الــدول   
ثقـة الـدول غـري احلـائزة لألسـلحة النوويـة يف             تتآكـل   معاهدة عدم االنتـشار تتعـرض للخطـر، و        

  .مصداقية املعاهدة
ــاد ال  - ٤ ــات املتحــدة  إن اعتم ــووي  ”والي ــتعراض الوضــع الن ــام ل“ اس ــاد ٢٠٠٢ع  واعتم

، ومهـا يتيحـان تطـوير أنـواع جديـدة مـن األسـلحة النوويـة                 “خطة ترايـدنت  ”اململكة املتحدة   
وإمكان استخدام، أو التهديد باستخدام، أسلحة نوويـة ضـد دول غـري حـائزة ألسـلحة نوويـة                   

ة نوويـة أطـراف يف املعاهـدة، أمـر يتعـارض            وتوجيه أسلحة نووية ضد دول غري حائزة ألسـلح        
نوويـة عنـد إبـرام معاهـدة عـدم االنتـشار       الألسـلحة  لمع الضمانات اليت قدمتـها الـدول احلـائزة         

وممـا يـدعو إىل مزيـد مـن القلـق إعالنـات فرنـسا بـشأن إضـافة                   . ومتديدها إىل أجل غري مسمى    
 وقـد ُنقـل عـن الـرئيس الفرنـسي           .غواصة مسلحة بقذائف تسيارية نووية إىل ترسـانتها النوويـة         

ويبــدو أن ذلــك البلــد . “أساســي يف أمــن أوروبــاالقــوات النوويــة الفرنــسية عنــصر ”قولــه إن 
يــسعى، يف انتــهاك اللتزاماتــه الدوليــة، إىل قيــام قواتــه النوويــة بــأدوار جديــدة مــن أجــل تربيــر    

صدد إىل أسـاليب غـري      بـل إن املـسؤولني الفرنـسيني يلجـأون يف هـذا الـ             . استمرار االحتفاظ هبا  
مسؤولة، مثل تزييف املعلومات االستخباراتية وختويف النـاس لتـرويج بـرامج مـا كـان سـكاهنا           

  .ليؤيدوهنا لوال ذلك
 الـضمانة املطلقـة الوحيـدة ضـد         هـي  لألسـلحة النوويـة      الكاملـة وترى إيران أن اإلزالـة        - ٥

ــة   ــد باســتخدام  اســتخدام األســلحة النووي ــتموإىل أن . هاأو التهدي ــضاء ي ــا الق ــذه  متام ــى ه  عل
األســلحة الالإنــسانية، ينبغــي مواصــلة اجلهــود إلبــرام صــك عــاملي غــري مــشروط وملــزم قانونــا  

ــار     ــة باعتب ــدول غــري احلــائزة لألســلحة النووي ــة لل ــضمانات األمني ــكبــشأن ال تتــسم  مــسألة  ذل
  .لمجتمع الدويلبالنسبة لولوية باأل
 متامـا  للقـضاء  تـدرجيي وضـات بـشأن برنـامج     إجـراء مفا نـؤمن بـضرورة  وحنن ال نـزال       - ٦

مبا يـشمل وضـع اتفاقيـة لألسـلحة النوويـة،      على األسلحة النووية يف غضون فترة زمنية حمددة،      
ونؤكد من جديد يف هذا الصدد دعوتنا إىل العمـل، كمـسألة ذات أولويـة قـصوى ويف أقـرب                     

.  يف مـؤمتر نـزع الـسالح       وقت ممكن، من أجل إنشاء جلنة خمصصة معنية برتع السالح النووي          
وينبغي أن تفضي مثل هذه املفاوضات إىل فـرض حظـر قـانوين علـى حيـازة أي بلـد لألسـلحة                      

وريثمـا يـتم    . النووية أو تطويرها أو تكديسها، وأن تنص على تدمري تلك األسلحة الالإنـسانية            
ب علــى الــدول إبــرام اتفاقيــة بــشأن األســلحة النوويــة مماثلــة التفاقيــة األســلحة الكيميائيــة، جيــ  
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ــشار، وأن         ــدم االنت ــدة ع ــا مبوجــب معاه ــي بالتزاماهت ــة أن تف ــف احلــائزة لألســلحة النووي تتوق
  :عن فورا
  التطوير يف جمال األسلحة النوويةأي نوع من أنواع البحث و  •  
  ة ضد دول غري حائزة ألسلحة نوويةأي هتديد باستخدام األسلحة النووي  •  
  منشآهتا حتديث لألسلحة النووية وأي  •  
  نشر األسلحة النووية يف أراضي بلدان أخرى  •  
  لحتها النووية يف حالة تأهب قصوىإبقاء أس  •  
نوويـة  الألسـلحة  لاحلـائزة  الدول األعضاء يف جملـس األمـن   من إن اجملتمع الدويل يتوقع      - ٧

إنتـاج   و تطـوير على سبيل املثـال وقـف       منها  اختاذ تدابري ملموسة وفعالة لرتع السالح النووي،        
يتعلــق   الــشفافية فيمــاوتــوخيا، وتــصميم وحتــديث وحيــازة األســلحة النوويــة ووســائل إيــصاهل

ولألسـف، فـإن مـشروع القـرار الـذي سـيعتمده جملـس األمـن يف         . ةنوويـ الحبجم ووضع قواهتا    
 يوضح مـرة أخـرى أنـه لـيس هنـاك نيـة حقيقيـة لـدى بعـض الـدول                      ٢٠٠٩ سبتمرب/ أيلول ٢٤

  .لوفاء بالتزاماهتا من أجل خلق عامل خال من األسلحة النوويةلوية لألسلحة النواحلائزة 
  

  نتشار النووياالعدم     
عاهــدة التنفيــذ الكامــل دون أي انتقائيــة ملأن جازمــة مجهوريــة إيــران اإلســالمية تعتقــد   - ٨

ــشار  ــها  عــدم االنت ــق  هــو الوضــمان عامليت ــضل طري ــضمان عــدم  األف ــووي االل ــشار الن ويف . نت
ــسياق،  هــذا ــإن ال ــووي   عــدم ف ــة لــرتع الــسالح الن ــدابري فعال ــذ ت ــد  تنفي ــشار  مــن يزي خطــر انت
  .النووية سلحةاأل
املنوطــة بالــدول غــري علــى نطــاق واســع أن التزامــات عــدم االنتــشار  مــن املــسلم بــه و  - ٩

تحـديات  فال. جيري تنفيذها بنجاح  االنتشار  معاهدة عدم   األطراف يف   احلائزة لألسلحة النووية    
 بعـض الـدول احلـائزة      وفـاء عـدم   تعزى يف جانـب كـبري منـها إىل          عدم االنتشار    اليت حتول دون  

 مـن املـادة الثالثـة مـن         ٢ مبوجـب املـادة األوىل والفقـرة         املنوطة هبا بااللتزامات  لألسلحة النووية   
الـدول احلـائزة لألسـلحة    علـى ذلـك قيـام بعـض        من األمثلـة الواضـحة      و.  االنتشار عدممعاهدة  
يـة  نالترتيبـات األم  ، و إىل دول غـري أطـراف يف املعاهـدة         هـذه األسـلحة   لوجيـا   تكنو بنقل   النووية

  .امع دول غري حائزة هلالنووية  األسلحةتقاسم اليت يتم يف إطارها 
كــن ميالــذي  بــني الواليــات املتحــدة والنظــام الــصهيوين،  ٢٠٠٠اتفــاق عــام ويــشكل   - ١٠

بيانـات وتكنولوجيـا     املتحـدة مـن      الواليـات لـدى   مـن الوصـول إىل معظـم مـا          النظام الصهيوين   
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، دليال واضحا على عدم امتثـال الواليـات املتحـدة اللتزامـات عـدم االنتـشار املنوطـة هبـا               نووية
  . معاهدة عدم االنتشارمبوجب 

خطـر  معينة حائزة هلذه األسـلحة هـو أعظـم    دول من جانب   انتشار األسلحة النووية    و  - ١١
لاللتزامــات امتثاهلــا للتحقــق مــن مــا مل تكــن هنــاك ترتيبــات نظــام عــدم االنتــشار، داهــم يهــدد 
إنـشاء آليـة قويـة مماثلـة لتلـك املنـصوص عليهـا يف               فـإن   ولـذا،   . مبوجب املـادة األوىل   املنوطة هبا   
االنتـشار النـووي، للتحقـق مـن تنفيـذ الـدول احلـائزة لألسـلحة         عـدم   مـن معاهـدة   ةاملـادة الثالثـ  

، مــن مث إنــه.  أساســيا يف أي جهــود مجاعيــة لتعزيـز املعاهــدة عنـصرا يعــد النوويـة للمــادة األوىل  
عـن  أن متتنـع  لألسلحة النوويـة  احلائزة الدول على نتشار، جيب االأجل اختاذ تدابري لتعزيز عدم   

مـواد  بـأال تنقـل إليهـا أي        تتعهـد   أن  مع دول غري أطراف يف معاهـدة عـدم االنتـشار، و           التعاون  
  . نوويةيا ومعدات ومعلومات ومعارف وتكنولوج

الـرفض التـام   واسـتعماهلا يف    دائم للقضاء على انتـشار األسـلحة النوويـة          الل  ويتمثل احل   - ١٢
مـشروع القـرار   ن ولألسـف فـإ   .للردع النووي من خالل معاهدة عاملية لرتع الـسالح النـووي     

لــدى أي نيــة حقيقيــة بــدي ، ال ي٢٠٠٩ ســبتمرب/ أيلــول٢٤الــذي ســيعتمده جملــس األمــن يف 
اجملتمـع  شـواغل   يعـاجل   عن سياسـة الـردع النـووي، وال         للتخلي  حلائزة لألسلحة النووية    الدول ا 
  . املذكورة أعاله بشأن دورها يف انتشار األسلحة النوويةالدويل 

  
  منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسطإنشاء     

هـذا  ويف  .  مناطق التـوتر   عاملية معاهدة عدم االنتشار، وال سيما يف      لجيب الترويج بقوة       - ١٣
منطقة خالية مـن األسـلحة    بشأن إنشاء ١٩٩٥الذي اختذ يف عام     تنفيذ القرار   يشكل  السياق،  
أحد التدابري األساسية اليت من شأهنا أن تساهم كثريا يف جمـال نـزع              الشرق األوسط   يف  النووية  

  . وعدم االنتشارالسالح النووي 
أعيـد تأكيـده يف الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر           الـذي   ألوسـط،   القـرار املتعلـق بالـشرق ا      هذا  و  - ١٤

 ١٩٩٥مـؤمتر عـام    جمموعة اتفاقـات    يف  هو عنصر أساسي    إمنا  ،  ٢٠٠٠استعراض املعاهدة عام    
معاهـدة   لتمديـد    ١٩٩٥ يف عـام  الـذي اسـتند إليـه       األساس  يف  الستعراض املعاهدة ومتديدها، و   

  . ون تصويتعدم انتشار األسلحة النووية إىل أجل غري مسمى د
املبينة يف القـرار املتعلـق   واجملتمع الدويل اليت وجهها  على الرغم من النداءات املتكررة      و  - ١٥

يف  الســـتعراض املعاهـــدة ومتديـــدها، و١٩٩٥بالـــشرق األوســـط الـــذي اعتمـــده مـــؤمتر عـــام  
يـة  الدولوكالـة  العـن  وكذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة،    

ضع خيــإىل املعاهــدة ومل  النظــام الــصهيوينمل ينــضم لطاقــة الذريــة ومنظمــة املــؤمتر اإلســالمي،  ل
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علــن عــن نيتــه يبــل إنــه مل .  للطاقــة الذريــةلوكالــة الدوليــةالــشاملة للــضمانات ل النوويــة مرافقــه
يف معاهــدة عــدم انتــشار الــذي لــيس طرفــا وهــذا النظــام هــو الوحيــد  . االنــضمام إىل املعاهــدة

 غــري املــشروع الــذي  النوويــةتهســلحوبرنــامج أ. ســلحة النوويــة يف منطقــة الــشرق األوســط األ
لــسالم واألمــن علــى الــصعيدين ابــشكل خطــري يهــدد الواليــات املتحــدة وفرنــسا ســاعدته فيــه 

  .  للخطرنظام عدم االنتشاريعرض اإلقليمي والدويل، و
 منطقــة خاليــة مــن األســلحة  اءإنــشمجهوريــة إيــران اإلســالمية أنــه، ريثمــا يــتم  وتــرى   - ١٦

بإقامـة  أال يـسمح    أسلحة نوويـة و   املنطقة  حيوز أي بلد يف     جيب أال   ،  الشرق األوسط النووية يف   
، أسلحة نوويـة أو أجهـزة متفجـرة نوويـة، علـى أراضـيه، أو يف إطـار واليتـه أو حتـت سـيطرته                        

 وقـرار  ،لنـووي تعارض مع نـص وروح معاهـدة عـدم االنتـشار ا    أي عمل يعن  تنع  مي أن   وينبغي
  . اجلمعية العامة والوثائق املتعلقة بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط

فرضـها علـى جملـس األمـن     تالواليات املتحدة   التقاعس اليت ظلت    ولألسف، فإن حالة      - ١٧
نــووي ال لنظــام الــصهيوينلربنــامج االتــصدي  فيمــا يتعلــق بعلــى مــدى العقــود العديــدة املاضــية 
غـري  تـه   يازحبصـراحة   لكـي يقـر     لنظـام   هلـذا ا  اجلـرأة   ت  أعطـ املعروف للقاصي والداين، هي الـيت       

ــشروعة ل ــةألســلحة امل ــا . النووي ــه أن ومم ــوعال جــدال في ــان     وق ــدي الكي ــة يف أي أســلحة نووي
الذي ميلك سجال ال يضاهى يف عدم االمتثال لقرارات جملس األمـن، وقائمـة طويلـة    الصهيوين  
 واجلـرائم   ،رهـاب الدولـة   ، والرتعـة العـسكرية، وإ     دوانم والفظائع، كاالحتالل، والعـ    من اجلرائ 

واألمـن  لـسالم   اعلـى   ال مثيـل لـه       خطـرا يـشكل   ، فـإن ذلـك      ضد اإلنـسانية والفـصل العنـصري      
املنوطـة بـه مبوجـب امليثـاق     سؤولية املجملس األمن  أن يتحمل   ينبغي  و. نيوالدوليني، بل   اإلقليمي

إجـراءات فوريـة    ، ويتخـذ    طـري للـسلم واألمـن الـدوليني       اخلواضح و لتهديد ال اهذا  لتصدي ملثل   ل
 ٢٠٠٩سـبتمرب   /أيلـول  ٢٤اعتماده يف   زمع  مشروع القرار امل  ويتضح من   . ومناسبة وفقا لذلك  

  .ما زال على حالهالكيان الصهيوين طرحه أن هنج جملس األمن جتاه التهديد النووي الذي ي
  

  ها واستخدامها لألغراض السلميةنتاجإحبوث الطاقة النووية و    
حق احلصول على التكنولوجيا النووية غري القابل للتصرف واملخول جلميـع الـدول     إن    - ١٨

دعائم الـ ى  حددون أي متييز يشكل بالفعل إ     األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية        
واجبات، الذي يعد أساسـا     ويضمن التوازن بني احلقوق وال    . األساسية اليت تقوم عليها املعاهدة    

إىل النــضمام لبقــاء املعاهــدة لفتــرة طويلــة عــن طريــق تقــدمي احلــوافز  ألي صــك قــانوين ســليم،
 .عضويتها واالمتثال هلا
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ــشار األســلحة النوو    متــس وجيــب أال  - ١٩ ــدم انت ــدابري ع ــدم    ت ــن التق ــد م ــة أو إحــراز مزي ي
 الوطنيـة لالسـتخدامات الـسلمية        بعمليـات التطـوير    عـدم االنتـشار   يتعلق بتعزيـز ضـمانات       فيما

  . ألغراض سلميةللطاقة النووية أو بالتعاون فيما بني الدول األطراف يف املعاهدة
وتنــسحب حقــوق الــدول األطــراف غــري القابلــة للتــصرف، الــيت تــنص عليهــا معاهــدة   - ٢٠

علـى  تقتصر فقط    على مجيع أشكال التكنولوجيات السلمية وال     , عدم انتشار األسلحة النووية   
معاهــدة عــدم انتــشار  ألطــراف  املــؤمتر االستعراضــي ررويف هــذا الــصدد، كــ  .جمــاالت بعينــها

وجـوب احتـرام خيـارات كـل بلـد وقراراتـه يف             ”علـى   التأكيـد    ٢٠٠٠األسلحة النوويـة لعـام      
ميــدان االســتخدامات الــسلمية للطاقــة النوويــة دون املــساس بــسياساته أو اتفاقــات وترتيبــات    

  .“الستخدامات السلمية للطاقة النووية وسياساته اخلاصة بدورة الوقودالتعاون الدويل ل
ــى      - ٢١ ــة عل ــران اإلســالمية عازم ــة إي ــع   مواصــلة ومجهوري ــة جبمي ــا النووي ــبين التكنولوجي ت

ينبغـي  و .أشكاهلا املشروعة، مبا يف ذلك دورة الوقود والتخصيب، وذلك ألغراض سلمية حبتـة            
تــدابري، تــصل إىل حــد وقــف أو حــىت جتميــد أي نــشاط  أن أي مقترحــات أو أال يتــوهم أحــد 

  .ةكون مقبولتمشروع خيضع إلشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، س
عامــة وغــري ملزمــة تتعلــق بــرتع الــسالح النــووي، كــان مــن  مــسائل وبــدال مــن إثــارة   - ٢٢

مليـة حنـو   املتوقع أن يلزم األعضاء الدائمون يف جملس األمن أنفـسهم باختـاذ خطـوات جـادة وع          
علـى األعـضاء    ويـتعني  .عامل خـال مـن األسـلحة النوويـة       إجياد  حتقيق اهلدف السامي املتمثل يف      

 خمـاوف اجملتمـع الـدويل بـشأن وجـود      بـدد الدائمني، بدال من اختاذ مثل هـذا القـرار الـذي لـن ي        
  .آالف من الرؤوس النووية، أن يعلنوا بشجاعة عن استعدادهم  لتدمري ترساناهتم النووية

 ينبغــي التأكيــد علــى أن قــرارات جملــس األمــن بــشأن األنــشطة النوويــة   أنــهواخلالصــة  - ٢٣
 مثـل   أنو .السلمية جلمهورية إيران اإلسالمية غري شـرعية وتتعـارض مـع ميثـاق األمـم املتحـدة                

ــسياسية    ــدوافع ال ــدول األطــراف يف   هتــدف هــذه القــرارات ذات ال فقــط إىل جتاهــل حقــوق ال
املتعلقـة باسـتخدام الطاقـة النوويـة     وألسلحة النووية غـري القابلـة للتـصرف       معاهدة عدم انتشار ا   

إىل تلـك القـرارات يف الوثيقـة        شـارة   واإل .ألغراض سلمية مبوجب املادة السادسة مـن املعاهـدة        
سـبتمرب، لـن يـضفي عليهـا أي مـصداقية           / أيلول ٢٤ يف   ذي سيعقد  ال ،اخلتامية الجتماع اجمللس  

 مــشروع القــرار الــذي ســيعتمد يف ل مــن شــأنيــســيؤدي فقــط إىل التقلوإمنــا  . قانونيــةأو قيمــة
  .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢٤
  


