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INFCIRC/804  
 الملحق

١ 

  مذآرة إيضاحية

  صادرة عن

  البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلسالمية لدى الوآالة الدولية للطاقة الذرية

  حول تقرير المدير العام 

  بشأن تنفيذ الضمانات في جمهورية إيران اإلسالمية

  )٢٠١٠مايو / أيار٣١ المؤرخة GOV/2010/28الوثيقة (

  

 ٢٠١٠يونيه / حزيران٩

  

ي    الفي البداية، ينبغي اإلعراب عن أحّر التعازي        " ستشهاد ناشطين أبرياء محّبين للسالم خالل عملية القرصنة الت
 بأعنف الطرق، على يد النظام الصهيوني اإلسرائيلي، خالل         ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١ذت في المياه الدولية بتاريخ      ـّنف

 إلى مساعدة مليون ونصف مليون فلسطيني بريء محاصرين منذ مدة طويلة ويناضلون             مهمتهم اإلنسانية الرامية  
 ".من أجل البقاء

 
 :وفيما يلي مجموعة من التعليقات على بعض أجزاء التقرير

 :مالحظات عامة

رة    )١ ى الفق اًء عل ام        ٢٧بن ؤتمر الع ده الم ذي اعتم ضمانات ال ق بال رار المتعل ن الق رار ( م الق
GC(53)/RES/14(                       ة مع ة ووقائعي ى أسس تقني ة عل ارير موضوعية وقائم ة أن تصدر تق ، ينبغي للوآال

ضمانات          ة، في معرض             .اإلحالة المالئمة إلى األحكام ذات الصلة في اتفاق ال ذه القاعدة الوآال ـُلزم ه وت
ا األساسي               ف، ولألس  .إعداد تقاريرها، بعدم تجاوز حدود واليتها القانونية والمنصوص عليها في نظامه

 .GOV/2010/28لم يتم االلتزام بهذه القاعدة في التقرير الوارد في الوثيقة 

ة                        )٢ واد نووي ة م ى التحقق من عدم تحريف أي وتنص الوالية الرئيسية للوآالة، خالل عمليات التفتيش، عل
 أعمالها وينبغي أن يقتصر ترآيز الوآالة، في تقاريرها المقّدمة إلى مجلس المحافظين، على نتائج .معلنة

ة ة األساسي     .التحققي ام الوآال ضة لنظ ضمانات مناق صرفات إدارة ال اءت ت ضًا، ج ر أي ذا التقري ي ه وف
صيلية                        شين من معلومات تف م المفت ى عل ا إل ا نم ك     –والتفاق الضمانات الشاملة إذ أنها وفـّرت م ل تل  مث

ة         ا، وآمي زي ووظائفه رد المرآ زة الط دد أجه شطة، وبع ة األن ة بحال ة   المتعلق ة المنتج واد النووي  الم
ال التحقق   –والمستهلكة، إلخ  ذهم ألعم ة، وجرى         . في إطار تنفي ددًا للعام ر مج يح التقري د أت ولألسف فق

ة               .تسريبه إلى وسائل اإلعالم حتى قبل توزيعه       شطة النووي ى تعريض المرافق واألن وأدى هذا العمل إل
ع مباشرة           ومسؤو .في جمهورية إيران اإلسالمية لتهديدات أمنية      لية أيِة عواقب ناجمة عن هذا الوضع تق

  .على عاتق الوآالة

مارس  /ويفترض بالتقرير أن يعكس نتائج عمليات التحقق التي أجرتها الوآالة في الفترة الممتدة من آذار               )٣
وا من االضطالع                      .٢٠١٠يونيه  /إلى حزيران  شون تمكن ان المفت ا إذا آ اإلبالغ عم ه أن يكتفي ب آما علي

ات أم ال                  .قق أم ال  بالتح ساوقة مع اإلعالن تنباطاتهم مت يس   .وفي حال تسّنى لهم ذلك، عّما إذا آانت اس ول



٢ 

ي  ا أن تكتف ل عليه سعادة، ب اييس تعرب بواسطتها عن األسف أو ال تخدام مق ة اس من اختصاص األمان
ة                   ع من األمان ه يتوق ؤات      باإلبالغ استنادًا إلى الوقائع، آما أنه ما من مرجع ينص على أن ة تنّب ّدم أي  أن تق

 .وتخمينات وافتراضات أو أن تحكم على االحتماالت، السيما االفتراضية منها

ي    )٤ ا ف ك المنصوص عليه ة وتل ا القانوني ا والتزاماته ه مهامه نص علي ا ت ى عكس م ة، عل ا أن الوآال وبم
ة      نظامها األساسي، آانت وال تزال غير قادرة على حماية المعلومات الحساسة المتع            شطة النووي ة باألن لق

ا أو                  للدول األعضاء، فإنه ال يؤذن لها بأن تورد معلومات تفصيلية عن أنشطة إيران النووية في تقاريره
وينبغي التشديد على أن هذا النهج الخاطئ   .حتى أن تكشف عنها في ما يسّمى بجلساتها اإلعالمية التقنية      

 يتحّول إلى سابقة أو إلى ممارسة طبيعية؛ ويجب وضع حدٍّ في التبليغ الذي تنتهجه الوآالة حاليًا يجب أّال
ا يجب          .لهذا النوع من التصرفات المغلوطة     ة، آم ارير المقبل نهج الخاطئ في التق ذا ال ويجب تصحيح ه

 .العمل جديًا على تفاديه

أ          )٥ افظين ب ى مجلس المح ة إل ا المقّدم ادت في بياناته ة  "ن وعلى الرغم من أن حرآة عدم االنحياز أف حرآ
ى     شدد عل از ت دم االنحي ات          ع ب اتفاق دول بموج ة لل ات القانوني ين االلتزام ائم ب وهري الق رق الج الف

ضطل                  ة يـُ اء الثق دابير لبن ة ت ًة بأي ا، مقارن لٍّ منه ش       ـَالضمانات الخاصة بك ًا وال ت ا طوع ل التزامات   ـّكع به
أن     ."رقابية قانونية  أن          " وأيضًا ب ًا ب از تحيط علم ة عدم االنحي دير      حرآ صادر عن الم ر ال ر األخي التقري

العام يتضمن العديد من اإلشارات إلى أحداث انتشر خبرها قبل صدور التقرير السابق الوارد في الوثيقة                
GOV/2009/74 ة اني١٦ المؤرخ شرين الث وفمبر / ت دم   ٢٠٠٩ن ة ع ه حرآ ا توقعت س م ى عك ، وعل

سائل      االنحياز، فإنه ال يتضمن أي ذآر للردود التي وفـّرتها           م    ،  ."إيران للوآالة بشأن العديد من الم ه ل فإن
ى نحو                              م التصّرف عل ه ت ل إن ام ب دير الع ر الم د إعداد تقري ُيكتَف بعدم إيالء أي اهتمام لتلك البيانات عن

 .مناقض لما ورد فيها

 
 :السّرية

ي        )٦ ا يل ى م ي عل ة األساس ام الوآال ن نظ سابعة م ادة ال ن الم رة واو م نص الفق ع ال" :ت ام  يمتن دير الع م
اتهم،   م واجب ي أدائه ون، ف يهم... والموظف رية  ...  وعل ات س ر صناعي أو أي معلوم شاء أي س دم إف ع

  ."أخرى بلغت علمهم بسبب المهام الرسمية التي يمارسونها في الوآالة

ا    من اتفاق الضمانات المعقود بين جمهورية إيران اإلسالمية والوآالة تنص على           ٥وأيضًا، فإن المادة     )٧  م
ي ن    ) أ"( :يل ا م صناعية وغيره ة وال رار التجاري ة األس ة لحماي ات الالزم ة االحتياط ة آاف ذ الوآال تتخ

ال تنشر الوآالة وال تنقل ) ‘١’) (ب( .المعلومات السرية التي تصل إلى علمها من خالل تنفيذ هذا االتفاق
اق، لكن       إلى أي دولة أو منظمة أو شخص أي معلومات تكون قد حصلت عليها من خال               ل تنفيذ هذا االتف

ا      (يجوز لها أن تبلغ معلومات محددة تتصل بتنفيذ هذا االتفاق إلى مجلس محافظي الوآالة                ه فيم شار إلي ي
وا              ") المجلس"يلي باسم    ضمانات أن يكون ة بال وإلى موظفي الوآالة الذين تتطلب مهامهم الرسمية المتعلق

 في الحدود التي يستلزمها إيفاء الوآالة بمسؤولياتها في           على علم بهذه المعلومات، شريطة أن يكون ذلك       
ة الخاضعة                ) ‘٢’( .تنفيذ هذا االتفاق   واد النووي شر معلومات موجزة عن الم رار من المجلس ن يجوز بق

 ."للضمانات بموجب هذا االتفاق، إذا وافقت على ذلك الدول المعنية باألمر بصورة مباشرة



 

٣ 

و    )٨ ذه الم ن ه رغم م ى ال ن، عل ام    ولك دير الع ر الم إن تقري حة، ف ة الواض ة (اد التوجيهي الوثيق
GOV/2010/28(       ضمانات اق ال ي واتف ا األساس ب نظامه ة بموج ة الوآال ع والي اقض م ة (، بالتن الوثيق
INFCIRC/214(                ق ، ينطوي على آمٍّ هائل من التفاصيل التقنية السرية التي ال ضرورة لنشرها، مّما يخل

 . عامة الجمهورجوًا من الغموض في أذهان

زمن           )٩ ا من ال أس به رة ال ب ذ فت ة من سّرب من الوآال ذا   .ولألسف، فإن المعلومات السرية ما انفكت تت وبه
، تم )من خالل تصريحات في مجلس المحافظين وعبر مراسالت مع الوآالة(الصدد، وفي مناسبات عدة 

ى  لفت انتباه الوآالة إلى الشواغل واالعتراضات المتعلقة بتسريب   معلومات سرية، مع تكرار التشديد عل
 .أن الوآالة يجب أن تعتمد نظامًا صارمًا يضمن وقاية فعالة ضد الكشف عن المعلومات السرية

ات                )١٠ ولألسف، فإن الوآالة لم تكن حتى اآلن قادرة على حماية المعلومات السرية الناتجة عن إجراء عملي
سريبها من وقت               التفتيش في المرافق الخاضعة للضمانات في        ي جرى ت ران اإلسالمية، الت جمهورية إي

ائل اإلعالم                ا لوس م الكشف عنه ة وت ًا         .آلخر بواسطة موظفين تابعين للوآال ذه األحداث انتهاآ شكل ه وت
 .صارخًا للمواد المذآورة أعاله وأيضًا لنظام الوآالة األساسي

 
 :تعليق تطبيق الضمانات

ي تعمل                  لم تعلق جمهورية إيران اإلسالم     )١١ اعالت البحوث الت وم ومف راء اليوراني دان إث شطتها في مي ية أن
ق            انوني لتعلي رر منطقي وق بالماء الثقيل، بهدف إنتاج نظائر مشعة ألغراض طبية، وذلك لعدم وجود مب
شار، وفي                       دة عدم االنت مثل هذه األنشطة السلمية التي هي حق ثابت لها بموجب النظام األساسي ومعاه

ة ا ةظل مراقب سنة    .لوآال نتين ونصف ال ن س ر م ق ألآث ة التعلي ذت عملي ران نف أن إي ذآير ب ي الت وينبغ
 .طواعية، آتدبير غير ملزم قانونًا ويهدف إلى بناء الثقة

رة   )١٢ ي الفق وارد ف ة ال ب الوآال ر ٢٠إن طل ن التقري ة ( م ران "... ):GOV/2010/28الوثيق ذ إي أن تتخ
ة      ي              الترتيبات الالزمة آي تتيح للوآال ا يل ة م ن، معاين ل        :، في أقرب وقت ممك اء الثقي اج الم  ؛محطة إنت

ه        ات من وم ألخذ عين ل اليوراني ه أساس      "والماء الثقيل المخزون في مرفق تحوي رَّرًا وال يوجد ل يس مب  ل
ران                    ه إي ذي عقدت ضمانات ال اق ال ر خاضعة التف ة   (قانوني ألن هذه المرافق غي ، )INFCIRC/214الوثيق

 .تى خارج إطار البروتوآول اإلضافيآما أنها تقع ح

م المتحدة، هو طلب                     )١٣ ابع لألم وطلب الحصول على مثل هذه المعلومات بذريعة قرارات مجلس األمن الت
ويرجى مالحظة    .ال مبرر له من الناحية التقنية وال القانونية، ومن شأنه أن يرسي سابقة غير مشروعة          

آما أنها تقع خارج إطار قرارات مجلس  .ق الضمانات الشاملةأن محطات الماء الثقيل غير مشمولة باتفا  
ق                        ى التحقق من التعلي ي ال تنص سوى عل ر المشروعة الت ة غي دولي المعني ن       .األمن ال دما تعل ذا، فعن ل

دة عدم                           ة األساسي ومعاه ة بموجب نظام الوآال ا الثابت ى حقوقه اًء عل اٍل، بن إيران بوضوح وبصوت ع
ات             االنتشار، أن العمل على      المشاريع المرتبطة بالماء الثقيل لم ُيعلـَّق، تنتفي حينئٍذ الحاجة إلى هذه الطلب

ة        د                .التي ال أساَس لها من جانب الوآال ران ق ا إذا آانت إي ذا مّم سخيف طلب التحقق ه الي، فمن ال وبالت
 !علـّقت العمل أم ال

  



٤ 

 :البروتوآول اإلضافي

وبالتالي، فالعديد من الدول األعضاء،  .طوعي طابع  وهو ذوليس البرتوآول اإلضافي بصك ملزم قانونًا )١٤
وعي     ول الط ذا البرتوآ ذ ه ران، ال ينف ا إي ا فيه ول      .بم ذت البرتوآ ران نف أن إي ذآير ب ي الت ن ينبغ ولك

 .اإلضافي ألآثر من سنتين ونصف السنة طواعية، آتدبير لبناء الثقة

ى ا   )١٥ ة إل دات الطوعي ل التعه ران بتحوي سمح إي م ت ران  ول أن إي ذآير ب ة؛ وينبغي الت ة قانوني ات رقابي لتزام
ل البروتوآول اإلضافي، وهو                       ع تحوي رأي نجحت في من وغيرها من الدول األطراف التي تشاطرها ال
ود في إطار                     شاملة المعق وثيقة طوعية، إلى صك ملزم قانونًا، آما حالت دون إرفاقه باتفاق الضمانات ال

 .٢٠١٠ؤتمر االستعراضي لعام معاهدة عدم االنتشار خالل الم

رة                        )١٦ وارد في الفق انوني للطلب ال  ٤١لذا فليس لدى إيران أي التزام بتنفيذ البروتوآول، وال يوجد أساس ق
ران أن تتخذ خطوات نحو                  " –) GOV/2010/28الوثيقة  (من التقرير    ام من إي دير الع ا  ... يطلب الم وم

ذ            ك تنفي ا       يخصها من التزامات أخرى، بما في ذل ع خارج       – "البروتوآول اإلضافي الخاص به ذي يق ال
 .إطار والية المدير العام بموجب النظام األساسي

 
 : من الترتيبات الفرعية بصيغته المعّدلة١–٣البند 

د            ٢٠٠٣آانت إيران، منذ عام      )١٧ ة للبن صيغة المعدَّل ة ال ذ طواعي ة، ولك     ١-٣، تنف ات الفرعي نها ـّ من الترتيب
ذ تلـّعل سلمية   قت تنفي ة ال شطة النووي شرعية بحق األن ر ال ن غي رارات مجلس األم ة لق صيغة نتيج ك ال

 . من الترتيبات الفرعية١-٣بيد أن إيران تنفذ حاليًا البند  .إليران

ات          ١-٣وبما أن إيران غير ملزمة بتنفيذ البند         )١٨ ع البيان انوني لجمي  بصيغته المعّدلة، فإنه ال يوجد أساس ق
د     ) GOV/2010/28الوثيقة  ( من التقرير    ٣٣ إلى   ٣٠رات  الواردة في الفق   بشأن المعلومات التصميمية، وق

 .امتثلت إيران اللتزاماتها الخاصة بتوفير المعلومات التصميمية في التوقيت المالئم

ل                )١٩ ًة قب ة طواعي ران الوآال ى المحطة        ١٨وفيما يخص موقع فوردو، أبلغت إي واد إل  . شهرًا من إدخال م
دة                     وعالوًة ر مقّي ة غي ا، وأتاحت معاين صميمية الخاص به  على ذلك، قدمت إيران استبيان المعلومات الت

للمرفق، وعقدت اجتماعات وقدمت معلومات مفصلة، وسمحت بأخذ عينات مسحية وصور مرجعية مع        
 . ١٩٧٦ بصيغته الصادرة في عام ١-٣العلم بأن إيران غير ملزمة بذلك، حتى بمقتضى أحكام البند 

 
 ): من التقرير١٧ إلى ١٤الفقرات (محطة فوردو إلثراء الوقود 

ضمانات      ٤٣تنص المادة    )٢٠ ة   ( من اتفاق ال دول            )INFCIRC/153الوثيق ي ينبغي لل ى أن المعلومات الت ، عل
الي  شأن آل          " :األعضاء تقديمها للوآالة هي آالت ة، ب ا الوآال زوَّد به ي ت صميمية الت شمل المعلومات الت ت

 :القتضاءمرفق، عند ا

ي،      -أ  ه الجغراف مية، وموقع ه االس ام، وأغراضه، وقدرت ه الع ذآر طابع ق، ب ة المرف دًا لهوي تحدي
 وإيراد االسم والعنوان اللذين ُيستعمالن ألغراض التعامالت الروتينية؛



 

٥ 

ا،            -ب  ة، وموقعه واد النووي كل الم ى ش ستطاع إل در الم شير بق ق ي ام للمرف ب الع فًا للترتي ووص
 إلى الشكل العام لما يتضمَّنه من معدات هامة تستخدم أو تنتج أو تعالج مواد نووية؛وحرآتها، و

 صل بحصر المواد وباالحتواء والمراقبة؛ـَّووصفًا لما للمرفق من سمات تت -ج 

ة،         ـَّ تووصفًا لما في المرفق من إجراءات قائمة أو معتَزمة ت          -د  واد النووي ة الم صل بحصر ومراقب
ة        ـِّوص المناطق التي حدَّدها المشغ    يشمل على وجه الخص    اس حرآ ل لقياس المواد، وعمليات قي

 ".المواد وإجراءات جرد المخزون المادي

شأن               )٢١ صميمية ب تبيان المعلومات الت دًا الس واستنادًا إلى المادة المذآورة أعاله، وضعت الوآالة شكًال موحَّ
المية المع   ران اإلس ة إي دَّمت جمهوري راء، وق ق اإلث تبيان   مراف ديم اس ق تق ن طري صميمية ع ات الت لوم

ومي        ود ي راء الوق وردو إلث ة ف اص بمحط صميمية الخ ات الت شرين األول٢٨ و٢٠المعلوم وبر / ت أآت
٢٠٠٩. 

واد  )٢٢ ًا للم ضمانات ٤٤ و٤٣ و٤٢ و٨ووفق اق ال ة ( من اتف ران )INFCIRC/214الوثيق ة إي إن جمهوري ، ف
 .ن المعلومات التصميمية الخاص بمحطة فوردو إلثراء الوقوداإلسالمية أوفت بالتزامها بتقديم استبيا

اء محطة  )٢٣ صميم وبن ي لت سل الزمن شأن التسل ات إضافية ب ديم معلوم ة تق ات الوآال ومن الواضح أن طلب
وباإلضافة إلى ذلك، فإن طلب      .فوردو إلثراء الوقود والغرض األصلي منها تتجاوز التزامنا بالضمانات        

ضمانات وال في                       الوصول إلى الشرآا   اق ال وخًّى ال في اتف يس مت اء ل ت العاملة في مجال التصميم والبن
ه      ق عن رة                  .الترتيب الفرعي المنبث ا في الفق ة المنصوص عليه ات الوآال إن طلب ذلك، ف ر     ١٥ل  من التقري

ة ( ست  ) GOV/2010/28الوثيق ة لي ا، والوآال ة له د أسس قانوني ضمانات وال توج اق ال ار اتف اوز إط تتج
  .ضة بإثارة أي مسألة تتجاوز إطار اتفاق الضماناتمفوَّ

إن                 )٢٤ ود، ف راء الوق وردو إلث ة لمحطة ف ة الراهن ووفقًا للتقدم المحرز في عملية استكمال بناء الموقع والحال
ذي ق        صميمية ال تبيان المعلومات الت شرين األول ٢٨دِّم في  ـُالمعلومات الالزمة أدرجت في اس وبر  / ت أآت

 .ق من المعلومات التصميمية وفقًا لذلك من ِقَبل مفتشي الوآالةـُِّرَيت عمليات تحق، وقد ُأج٢٠٠٩

استجابًة لطلب الوآالة توفير  :، ينبغي ذآر ما يلي)GOV/2010/28الوثيقة ( من التقرير ١٦وبشأن الفقرة  )٢٥
ران اإلسال                ة إي دَّمت جمهوري مية المعلومات   المعلومات ذات الصلة حول محطة فوردو إلثراء الوقود، ق

ر          .٢٠١٠فبراير  / شباط ١٧المطلوبة إلى الوآالة في رسالة مؤرخة        ع أن يكون تقري إن من المتوق ذا، ف ل
رة    ر   ١٦الوآالة قائمًا على أساس الوقائع على األرض، ومن المفاجئ والمؤسف للغاية أن الفق  من التقري

  .تتضمن آراء عديمة األساس

  
  :الجة الحرارية من التقرير بشأن المع٢٨الفقرة 

ه           ـِّإن مشغ  )٢٦ دًا أن ذآر أب م ي ددة األغراض ل ان المتع ن حي ابر ب رات ج م "ل مختب دء  ت شطة  في  الب  البحث  أن
ة  والتطوير  ة  بالمعالجة المتعلق ي الحراري رات  ف ذآورة المختب د أوضح بجالء   ـِّ، ولكن المشغ  "الم ل ق

ي ي                   ذ مشروع بحث رر تنفي ان من المق ه آ ع أن سلوك            للمفتشين في الواق ى دراسة ال ة إل هدف بصورة بحت
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شرآة               ل الخاصة ب رات اليوراني الكهروآيميائي أليونات اليورانيل في السائل األيوني باستخدام أمالح نت
  .مـيرك

رة  )٢٧ إن الفق ذلك، ف ر ٢٨ل ن التقري ة ( م ول) GOV/2010/28الوثيق ي تق ة ُأبِلغت... ": الت ن الوآال ل م  ِقَب
ان     في الحرارية بالمعالجة المتعلقة والتطوير البحث أنشطة في البدء تم أنه لـِّالمشغ ن حي ابر ب رات ج  مختب

 غير صحيحة على اإلطالق  "اليورانيوم لمعدن الكهروآيميائي اإلنتاج دراسة أجل المتعددة األغراض من
ة    "  وفي الواقع، فإن انعكاس عبارة .ومفاد عنها بشكل خاطئ شطة البحث والتطوير المتعلق  ةبالمعالج  أن

  . هو سوء فهم من جانب مفتشي الوآالة"الحرارية

 من ٢٠١٠أبريل / نيسان١٤ق من المعلومات التصميمية التي ُأجِرَيت في ـُّوفي أثناء عملية التفتيش للتحق )٢٨
ة  وتطوير  بحث  ل مرة أخرى أنه ال يوجد شيء من قبيل أنشطةـِِّقَبل مفتشي الوآالة، أوضح المشغ   متعلق

وم من          الحرار بالمعالجة دن اليوراني ائي لمع اج الكهروآيمي اك مشروع لدراسة اإلنت يس هن ية، وبالتالي ل
  .كـَالوقود المستهل

وقد تم ترآيب الخلية الكهروآيميائية واستخدامها في مختبرات جابر بن حيان المتعددة األغراض ولم تتم  )٢٩
ارة    .إزالتها أبدًا منذ ترآيبها إن عب ذا، ف ة  الحظت "  وهك ة  أن الوآال ة  الخلي د  الكهروآيميائي ر  "أزيلت  ق غي
  .صحيحة على اإلطالق

رة           )٣٠ واردة في الفق ر ال ت  ٢٨وفي الواقع فإن المعلومات ال ائع وهي بالفعل معلومات      ـُ من التقري جّسد الوق
  .خاطئة وآاذبة

 
  : من التقرير٣٧الفقرة 

م ح  )٣١ د ت ة ق ة المعلن واد النووي ع الم ر عن أن جمي ك التقري ر ذل ة ال يعّب ت خاضعة لرقاب ا بقي صرها وأنه
  .الوآالة الشاملة الستخدامها في األغراض السلمية، وهو عنصر مفقود في التقرير، بينما هو واقع فعلي

وقد تعاونت جمهورية إيران اإلسالمية تعاونًا تامًا مع الوآالة في تطبيق الضمانات على المواد والمرافق  )٣٢
ع         ....."لذلك فإن القول بأن  .النووية د من أن جمي ة من التأآ ين الوآال الزم لتمك إيران لم تقّدم التعاون ال

سلمية           شطة ال ه أي أساس        "المواد النووية في إيران تندرج في نطاق األن يس ل ًا آالم خاطئ ول  هو قطع
  .قانوني وهو آالم منحاز

وم   )٣٣ ين مفه ط ب د أّدى الخل ة"وق ة المعلن واد النووي وم " الم واد"ومفه ع الم ةجمي اق "  النووي ياق اتف ي س ف
ران           اون إي ويض تع الضمانات الشاملة والبروتوآول اإلضافي، على التوالي، بأسلوب غير مهني، إلى تق

  .التام وفقًا اللتزامها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة، وأّدى أيضا إلى تضليل عامة الناس

  : من التقرير٣٨ والفقرة ٣٦ إلى ٣٤الفقرات 

 بين  ٢٠٠٧بأن جمهورية إيران اإلسالمية قامت، بمقتضى المفاوضات التي جرت في عام            يجب التذآير    )٣٤
ي    ة ف ادرة مهم اذ مب ذاك، باتخ ران آن ي إي ومي ف ن الق ى لألم ين المجلس األعل سابق وأم ام ال دير الع الم

سلمي          ٢٠٠٧يوليه  /تموز ة ال ة في   لحسم جميع القضايا العالقة وإزالة أي لبس بشأن طبيعة أنشطتها النووي
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ين     ـُّوينبغي التشديد على أن الهدف األساسي لخطة العمل الالحقة، التي ات           .الماضي والحاضر  ا ب ِفق عليه
ة،       ،  )INFCIRC/711الوثيقة   (٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢١إيران والوآالة في     ضايا العالق آان حسم جميع الق

ة            ان في إطال ا ال      على نحو تدريجي، بصورة أآيدة ونهائية، والحيلولة دون اإلمع ى م ة إل ك العملي د تل أم
  .نهاية

ضايا             )٣٥ واستنادًا إلى خطة العمل المذآورة، قدَّمت الوآالة إلى جمهورية إيران اإلسالمية قائمة تضم ست ق
ي            .INFCIRC/711عالقة حسبما ورد في الجزء الثاني من الوثيقة          ا يل ة آم ست العالق ضايا ال  :وآانت الق

دات      ) ٣،  P2 و P1 الطرد المرآزي طراز     وأجهزة) ٢تجارب البلوتونيوم،   ) ١ ومصدر تلوث إحدى المع
  .ومنجم غشين) ٦، ٢١٠-والبولونيوم) ٥ووثيقة معدن اليورانيوم، ) ٤في إحدى الجامعات التقنية، 

المشار إليها بإيجاز " الدراسات المزعومة"ولم يكن أبدًا في مفهوم إيران والوآالة تصنيف ما ُيطلق عليه    )٣٦
ة     في الجزء ال   األطراف أن                 INFCIRC/711ثالث من الوثيق ان من المفترض ب د آ ة، وإّال فق سألة عالق  آم

ة   ن الوثيق اني م ي الجزء الث سألة ف ذه الم صّدى له ل  .INFCIRC/711تت ضايا مث سى أن الق ويجب أّال نن
يها في  قضية المواد الشديدة االنفجار ومرآبة القذائف العائدة ال تدخل ضمن نطاق الوالية المنصوص عل             

  .النظام األساسي

ة     )٣٧ ران والوآال ة، لوضعت إي سألة عالق ل م ة تمث ات المزعوم ك الدراس ت تل و آان ك، فل ى ذل وعالوةً عل
ست                     ة ال ضايا العالق ا بخصوص الق ا فعلت ى غرار م طرائق مفصلة واتفقتا عليها لمعالجة تلك المسألة عل

ة     ن الوثيق اني م زء الث ي الج ا ف صّدي له م الت ي ت ران   .INFCIRC/711الت ررت إي د ق ذلك، فق ًة ل ونتيج
ة       ة في الجزء الثالث من الوثيق ى الدراسات المزعوم ارة قصيرة إل ة إدراج إش  INFCIRC/711والوآال

الي   ا آالت ر أن الدراسات        " :واالتفاق على نهج مختلف للتصّدي له ا تعتب رارًا أنه رارًا وتك ران م أآدت إي
ة هي ادعاءات ذات بوا     ة التالي ى أي أساس     المزعوم ستند إل سمح     .عث سياسية وال ت ة ست د أن الوآال بي

وآبادرة لحسن النوايا والتعاون مع الوآالة سوف  ...  إليران باالطالع على المستندات التي في حوزتها،      
ا            تقوم إيران، بمجرد حصولها على جميع الوثائق ذات الصلة، بمراجعة هذا األمر وإبالغ الوآالة بتقييمه

  ).ف التوآيدأضي (."للموقف

اني               )٣٨ شرين الث صادرين في ت ه ال ام بصراحة، في تقريري دير الع وفمبر  /وذآر الم ر  / وشباط ٢٠٠٧ن فبراي
ع            ٢٠٠٨ ى جمي د أجابت عل ، أن جميع القضايا العالقة الست قد ُحِسمت وأن جمهورية إيران اإلسالمية ق

ا ترت      وعقب نجاح ت   .األسئلة المتصلة بالقضايا العالقة وفقًا لخطة العمل       ك     ـَّنفيذ خطة العمل وم ى ذل ب عل
ة                 شن حمل دأت ت ائج، فب من حسم لجميع القضايا العالقة الست، لم ترَض حكومة الواليات المتحدة عن النت

ة              ه الدراسات المزعوم ذلك، من خالل التدخ        .سياسية بشأن جزء من خطة العمل عنوان ل في عمل     ـُّوب
ين         الوآالة وممارسة ضغوط سياسية شتى، حاولت حك       ومة الواليات المتحدة إفساد روح التعاون القائمة ب

  .جمهورية إيران اإلسالمية والوآالة

سل  )٣٩ م ت ة ل سمى الدراسات المزعوم ا ي ائق الخاصة بم م أن الوث ران ـَّورغ ة إي إن جمهوري ران، ف ى إي م إل
 لتستخدمها الوآالة في    اإلسالمية أجرت تمحيصًا دقيقًا لجميع المواد التي أعّدتها حكومة الواليات المتحدة          

ة               .شكل عروض بيانية، وأبلغت الوآالة بتقييمها للموقف        اط المهم ذآير بالنق سياق، ينبغي الت ذا ال وفي ه
  :التالية
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ة                   ـِّلم تسل  -أ   ى أدل وي عل ى صحتها تحت م الوآالة إلى إيران أية وثائق رسمية ومصدََّق عل
  .مةوثائقية ذات صلة بإيران فيما يخص الدراسات المزعو

ة                         -ب   ك أي ا ال تمل ا أنه ة بم ى الوآال ائق أصلية إل ة وث ات المتحدة أي لم تسلـِّم حكومة الوالي
زوَّرة  ائق م و وث ديها ه ا ل ل م ى صحتها وأن آ ائق مصدَّق عل ة  .وث سلـِّم الوآال م ت ول

ست        ران لي ا إي ت عليه ي اطلع واد الت ائق والم ع الوث لية، وجمي ائق أص ة وث ران أي إي
ضح أ  يلة، وات ا       أص اس له زّورة ال أس زاعم م ه م ّدى آون ر ال يتع ي األم ا ف ل م ن آ

  .وادعاءات آاذبة بحق إيران

م         -ج   ائق أصلية صحيحة، ث آيف يمكن ألحد أن يسوق ادعاءات ضد بلد ما بدون تقديم وث
   يطلب من البلد المعني أن يثبت براءته أو يطلب منه أن يقدم تفسيرات جوهرية؟

ة مؤرخة            لقد عبََّرت الوآا   -د   ة خطي ار  ١٣لة صراحًة في وثيق ايو   / أي ي    ٢٠٠٨م ا يل  : عم
ين      "...  رابط اإلداري ب ح األخضر  ’ال توجد أية وثائق تحدد أوجه الت  والمواضيع ‘ المل

ة، أي            شديدة االنفجار     ’المتبقية األخرى فيما يخص الدراسات المزعوم ارات ال ‘ االختب
  ".ن أو ُعِرضت عليها من ِقَبل الوآالةَمت إلى إيراـِّ، ُسل‘مرآبة القذائف العائدة’و

ر         -هـ   ة تفتق صلة بالدراسات المزعوم وتـثبت هذه الوثيقة الخطية في الواقع أن الوثائق المت
صدد            ذا ال ين في ه صادرة          .إلى أي اتساق وانسجام داخلي ارير ال ومن المؤسف أن التق

  .عنه بواسطة الوآالةعن المدير العام تخلـّفت عن إبراز هذا الواقع الصريح المعّبر 

ة،                      )٤٠ شأن الدراسات المزعوم ائق أصلية ب ة وث وعلى ضوء الحقائق السالفة الذآر، ومراعاًة لعدم وجود أي
قة وإيران، وألن   ـَّوال أي دليل صحيح ووثائقي ُيفيد بوجود صلة، أيًا آانت، بين مثل هذه االدعاءات الملف              

رة           اد في الفق ام أف ة      ٢٨المدير الع ا يتصل         GOV/2008/15 من الوثيق ة فيم واد نووي ة م دم استخدام أي  بع
ة  ع(بالدراسات المزعوم ي الواق ا ف ود له ت  )إذ ال وج ران أوف ا أن إي ع وضعنا نصب أعينن ذلك م ، وآ

د                 سابق ق ام ال دير الع ف، وآون الم ا للموق ا بتقييمه ا بالمعلومات وإبالغه بالتزامها حيال الوآالة بموافاته
ول / الصادرة في حزيران  أشار بالفعل في تقاريره    اني   /يونيه وأيل شرين الث بتمبر وت وفمبر  /س ى  ٢٠٠٨ن  إل

سالح   ة ل واد نووي ات م صنيع مكون صميم أو ت ًال بت ران فع ام إي ات عن قي ة معلوم ك أي ة ال تمل أن الوآال
ة،                       ة نووي ذلك من دراسات فيزيائي ق ب ا يتعل نووي أو مكونات أخرى رئيسية معيَّنة مثل البادئات، أو عم

  .ه يجب بالتالي إغالق هذا الملففإن

ة               )٤١ ذائف    (إذا آان المقصود هو إثارة قضايا أخرى باإلضافة إلى الدراسات المزعوم ح األخضر، والق المل
ة            )العائدة، واالختبارات الشديدة االنفجار    ، آوجود ُبْعٍد عسكري محتمل مثـًال، بما أن جميع القضايا العالق

ر                 قد ُأدِرجت في القائمة الشاملة     ة إذن أن تثي ان ينبغي للوآال  التي أعدتها الوآالة أثناء المفاوضات، فقد آ
شأن خطة العمل           ق المت               .تلك القضايا خالل المفاوضات ب و الطرائ سع المرء إال أن يالحظ خل َفق ـَّوال ي

  ."بعد عسكري محتمل"عليها من أي قضية أو بند بعنوان 

ى            الصادر   GOV/2009/55وبناًء على التقرير     )٤٢ د عل عن المدير العام، فقد أفادت الوآالة أنه ال يمكن التأآي
ذي توصلت            .أصالة الوثائق التي تشكل أساس الدراسات المزعومة       ـييم ال وقد برهن ذلك على صحة التق
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إليه جمهورية إيران اإلسالمية بشأن آون الدراسات المزعومة مجرد ادعاءات ذات بواعث سياسية وال          
  .تستند إلى أي أساس

ضايا    ": وتنص الفقرة األولى من الفصل الرابع من خطة العمل على ما يلي            )٤٣ تغطي هذه الطرائق جميع الق
سابق     . المتبقية ووي ال وقد أآدت الوآالة أنه ال توجد أية قضايا والتباسات متبقية أخرى بشأن البرنامج الن

  ".واألنشطة النووية السابقة إليران

ي                   ووفقًا للفقرة األولى من    )٤٤ ا يل ى م ي تنص عل ع من خطة العمل الت ق      ":  الفصل الراب ذه الطرائ تغطي ه
امج                 . جميع القضايا المتبقية   شأن البرن ة أخرى ب وقد أآدت الوآالة أنه ال توجد أية قضايا والتباسات متبقي

ران        سابقة إلي رة       "النووي السابق واألنشطة النووية ال دة في الفق إن إدراج صيغة جدي ر  ٣٨، ف   من التقري
)GOV/2010/28 ( مسألة تتناقض مع خطة العمل"توضيح القضايا العالقة"تنص على .  

ي      ٥وتنص الفقرة  )٤٥ ا يل ى م ذ      " : من الفصل الرابع من خطة العمل عل ى أن تنفي ران عل ة وإي اتفقت الوآال
ق المتفق ع                  ًا والطرائ ا  الضمانات في إيران سيجري بشكل روتيني بعد تنفيذ خطة العمل المذآورة آنف ليه

  ."لحسم القضايا العالقة

ى       " من الفصل الرابع من خطة العمل، اعترفت الوآالة بأن           ٣وفي الفقرة    )٤٦ وفد الوآالة يرى أن االتفاق عل
ى                 ة عل درة الوآال ران وق ضمانات في إي ذ ال اءة تنفي ز آف ذآورة أعاله سوف يمعن في تعزي ضايا الم الق

ران ا  شطة إي سلمي حصرًا ألن ابع ال زم بالط ةالج د   ."لنووي ل ق ة العم ا أن خط اس، وبم ذا األس ى ه وعل
  .ذت، فإن الوآالة ُملَزمة بتأآيد الطابع السلمي حصرًا ألنشطة إيران النوويةـِّفـُن

الي،                   )٤٧ ًا؛ وبالت ذًا تام وقد نفـّذت جمهورية إيران اإلسالمية والوآالة المهام المتفق عليها في خطة العمل تنفي
  .ية تتعّدى التزاماتها القانونية بموجب اتفاق الضمانات الشاملةفإن إيران اتخذت خطوات طوع

د ـّ والذي أآGOV/2009/55وبناًء على ما ورد أعاله، وعلى تقرير المدير العام السابق الوارد في الوثيقة  )٤٨
ف، ونظ           رًا أن إيران أوفت بالتزامها فيما يخص الدراسات المزعومة إذ أنها أبلغت الوآالة بتقييمها للموق

ه            ـّللتطورات اإليجابية جدًا وللتعاون البن     ة بموجب اء المشترك بين إيران والوآالة، فمن المنتظر من الوآال
رة من          أن تعلن أن تنفيذ الضمانات في إيران سيجري على نحو روتيني وفقًا لما نصت عليه الفقرة األخي

  ).INFCIRC/711الوثيقة (خطة العمل 

ر ال ي )٤٩ ك التقري ا أن ذل واد آم ة م تخدام أي دم اس ة، وع واد الدراسات المزعوم دم صحة م سألة ع اول م تن
  .نووية وعدم صنع أية مكّونات وفقًا لما أعلنه المدير العام السابق

وارد في                )٥٠ د ال ذا البن إن ه م ف ة، ومن ث سألة الدراسات المزعوم ًا لم ووفقًا لخطة العمل، تطرقت إيران آلي
وفير             . آذلك خطة العمل هو بند يجري تنفيذه      ات الموضوعية وبت وأي طلب بعقد دورة جديدة من المباحث

اق       ذا االتف ل ه ع روح ونص مث ًا م ارض قطع ب يتع و طل ة ه راء معاين ة فرصة إلج ات وإتاح معلوم
ا   .المتفاوض بشأنه والذي اتفق عليه الطرفان والتزما به معاً      وينبغي التذآير بأن خطة العمل المتفق عليه

ة مفاو اءت نتيج ضمانات   ج ين بال ستوى معني ي الم سؤولين رفيع ة م ا ثالث ـّفة أجراه رة ومكث ضات مثم
ًا بواسطة                            ا الحق م إقراره ا ت ران، آم ة مع إي سياسات في الوآال ر ال ازي تقري ة وبجه وبالنواحي القانوني
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افظين ذا، ُيتوق .مجلس المح إن اال ـَّل دول األعضاء، وإّال ف ع ال ا م زم باتفاقاته ة أن تلت ن الوآال ان ع م ئتم
  .والثقة المتبادلين الضروريين لضمان التعاون المستدام سيتعرضان للخطر

رة     )٥١ ة                  ٥٤وتنص الفق وارد في الوثيق سابق ال ام ال دير الع ر الم ق بوجود       GOV/2008/4 من تقري ا يتعل  فيم
م تكتشف وجود استخدام ل      " :أبعاد عسكرية محتملة على ما يلي ة ل واد  إال أنه ينبغي مالحظة أن الوآال م

لذا، فإن  ".نووية فيما يتصل بالدراسات المزعومة، وأنها ال تملك معلومات ذات مصداقية في هذا الصدد
 تتناقض تناقضًا واضحًا مع تقييم الوآالة الوارد        GOV/2010/10 من الوثيقة    ٤٠الجملة األولى من الفقرة     

ًا مع الفق                .أعاله ضًا تام ر تناق ك التقري سابق           ٢٤رة  ويتناقض القسم هاء من ذل ام ال دير الع ر الم  من تقري
GOV/2008/15ه ول في ث يق راهن أي  " :، حي ت ال ي الوق ك ف ة ال تمل ى أن الوآال ارة إل در اإلش ا تج آم

ة                    واد نووي ات م صنيع مكون معلومات، باستثناء وثيقة معدن اليورانيوم، عن قيام إيران فعًال بتصميم أو ت
ة                 لسالح نووي أو مكونات أخرى رئيسية معينة         ذلك من دراسات فيزيائي ق ب ا يتعل ات، أو عّم ل البادئ مث

ة سويتها وأن   ."نووي د تمت ت وم ق دن اليوراني ضية مع ى أن ق شير إل ل ت أن خطة العم ذآير ب وينبغي الت
  . مت شهادة تفيد بأن ذلك لم يُعد يثير أي قضية تذآرـّالوآالة سل

م يكن منتظرًا من       ـِّوطبقًا لخطة العمل، آان مطلوبًا من الوآالة أن تسل    )٥٢ ران، ول ى إي م جميع المستندات إل
ا للموقف       "إيران إذن سوى      ة بتقييمه الغ الوآال اع أو                  ".إب د أي اجتم ارة أو عق ة زي ام بأي ـتوقع القي م ُي ول

ًا     .إجراء أية مقابلة شخصية، أو أخذ أية عينات مسحية لمعالجة هذه القضية            ورغم ما سبق ذآره وانطالق
ا               من حسن النوايا و    ذآر بموافقته سالف ال في إطار التحلي بروح التعاون، تجاوزت إيران نطاق التفاهم ال

ا                  ة بتقييمه ة الضرورية، وأبلغت الوآال ائق الداعم ة بالوث د الوآال على إجراء مناقشات مع الوآالة وتزوي
ـَّقة ومز      ١١٧للموقف، وذلك في وثيقة تضمنت       ع االدعاءات آانت ُملف  .وَّرة صفحة تبرهن على أن جمي

ى                      ائق مصّدق عل ولم تسلـِّم حكومة الواليات المتحدة أية وثائق أصلية إلى الوآالة بما أنها ال تملك أية وث
سابق  ام ال دير الع ن الم ا أعل ع   .صحتها آم ران بجمي د إي ضها تزوي ة، برف إن الوآال سه ف ت نف ي الوق وف

ة     المستندات المتعلقة بما يسمى الدراسات المزعومة، قد أخلت بالتز         امها بموجب الجزء الثالث من الوثيق
INFCIRC/711.               وينبغي التذآير بأن الفقرة األولى من الفصل الرابع من خطة العمل تنص على ما يلي: 

ة       . تغطي هذه الطرائق جميع القضايا المتبقية " ضايا والتباسات متبقي ة ق ه ال توجد أي وقد أآدت الوآالة أن
ران      أخرى بشأن البرنامج النووي السابق       سابقة إلي ة ال دة          ،"واألنشطة النووي سألة جدي إن إدراج م ذلك ف  ل

  . مسألة تتناقض مع خطة العمل"البعد العسكري المحتمل"تحت عنوان 

د ن   )٥٣ ل ق ة العم ا أن خط ام، وبم ي الخت و   ـّفـُوف ى نح ران عل ي إي ضمانات ف ذ ال ي تنفي ل، فينبغ ـذت بالكام
 .روتيني




