
 

 

INFCIRC/837 

 ٢٠١٢ �ز�ران/�و��� ٧

 
 	�م�وز�� 

  �ر��
 ا��ل: ا����زي


 ��ـرة إ	��ــ

  

 

 
 ٢٠١٢آذار/��رس  ٢٢ر���
 �ؤر�


�� وردت �ن ا�'&%
 ا�دا#�
 �"�!ور�
 إ�ران ا��

 ا��د�ر ا�&�م�دى ا�و,��
 +ول �(ر�ر 

 '�2ن ���1ذ ا�0����ت /. إ�ران

 

  

  

 ����-ور��� إ��ران ا+!�*��� ��دى ا�و� ���  ٢٠١٢آذار/�� رس  ٢٢$�#ت ا�� ��� ر!� �� �ؤر.� �����ن ا����01 ا�دا/
 ���ن طرف ا���01 ا�دا/��، ��ول $#ر��ر ا���د�ر ا��1 م �6�7ن  ٢٠١٢آذار/� رس  3$$٨�ن �ذ�رة إ�3 ���، �ؤر

ا���3� � ت، ا��1#��ود ��و.��ب �1 ھ��دة ���دم ا@�$��7 ر، وا����� م ذات ا������ ا������وص ���-��  <��� "$�>���ذ ا$>�� ق 
���7 ط/<�را�ر  ٢٤( ��C GOV/2012/9رارات �.���س ا����ن <��� .�-ور���� إ���ران ا+!��*���"، ا���وارد <��� ا�و���#�0

٢٠١٢(.  

م طّ�� �J� ط� �ص ا�ر! �� وأ�3 ً  L� ذ�رة ا+�3 ���.، �� ًء ��M ط�ب ا���01 ا�دا/��، �ص ا��و�1
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 33/2012ا�رCم 

 ا�و� ���، أ� ��� إ��M $�� $-�  أط��ب ا�ذر��� ��ط ��C ا�دو���� ا�و� ��� �دى ا+!*��� إ�ران �.�-ور�� ا�دا/�� ا���01 $-دي
م أن ��-  $ر.و أن و�7ّر<-  O��-ور��� إ��ران ا+!�*��� ��دى  1$.� ���ا��ذّ�رة ا+�3 ���، ا�$� أر!��$-  ا����01 ا�دا/

 ���، GOV/2012/9(ا�و�0#��� ا�و� ��� ��ول $#ر���ر ا���د�ر ا��1 م �6��7ن $�>��ذ ا���3� � ت <�� .�-ور��� إ���ران ا+!�*
 ��������3�ن </���� )����7٢٠١٢ ط/<�را�ر  ٢٤ا��ؤر ������، �����M ا����دول ا�����3 ء و$����7رھ  � �$� رھ���  و�0#���� إ�*

 ا+��$رو��. ا�و� �� �وPC ��ر ��.�-ور $$��-  وأن ، INFCIRCا�و0 /ق

�-ورّ�� إ�ران ا+!*�ّ�� �دى ا�و� �� ا�دو�ّ�� ��ط �C ا�ذرّ�� ھذه ا�.� ��>ر��� ��� $�1رب �� ��� و$R$�م ا���01 ا�دا/
 ا�و� �� �.ّدداً �ن أ!�M آ� ت $#د�رھ .

 

 

 ٢٠١٢آذار/� رس  ٢٢<��� ،  
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 )�٢٠١٢'�ط//'را�ر  ٢٤ا��ؤر�
  GOV/2012/9(ا�و%�(

 ٢٠١٢آذار/��رس  ٨

 

����  ������ $��1#��� ت �����M ����1ض <#���رات $#ر����ر ا�����د�ر ا����1 م ا����وارد <���� ا�و����#�0 �>GOV/2012/9 �����، ا��ؤر
 :�7٢٠١٢ ط/<�را�ر  ٢٤

:
 �(د�

�ط��� ����ل (ا�و���#�0  M���� وى ���ن ا@$>�� ق$��!�) ����ن إ���ران INFCIRC/711أ!��>رت �> و��3 ت !� !���� ر<����1 ا�
و�>�3ل $��1 ون إ���ران ا@!��$� �C،  $وW��3 ا�#��3 �  ا�1 �#��� ا�� ����R�.����3  ٢٠٠٧آب/أV!��طس  ٢٧وا�و� ��� <��� 
 $!و�� !ت 3C � ، وCد أ��Y ا��د�ر ا�1 م ا�! �ق �.�س ا��� <ظ�ن ��67- . ٢٠٠٨$�ت <� � م 

 M��!�  ��� ��#�1$��7�ل $زو��د إ��ران � �و�0 /ق ا��  ��� ، �-$ �و��M ا�رVم ��ن أن ا�و� ��� $��ّ>�ت ��ن ا�و<� ء � �$زا
�!6�� <� إط ر و�#�0 �ؤ�>� �ن  "ا�درا! ت��  -�و� �$� ��،  �>��. ١١٧ا��ز�و��"، Cّد�ت إ�ران إ�M ا�و� �� $#��

�ت �ط� ا�1��ل و���ن ا�و� ��� ��م $��1ن ذ��ك، ���M ���س ��  ���ت ����� �ط�� ا�1��ل.$$�ور�Vم ذ��ك، <#�د  <#د ا
 ٢٠١١$�7ر�ن ا�ول/أ�$�و�ر  ٣٠ ر�] � ودت .�-ور�� إ�ران ا+!*��� $و.�� ر! �� إ�M ا��د�ر ا�1 م ��و� �� �$

"إ�>�� د � /��ب ا����د�ر ا���1 م ���7ؤون ا���3� � ت، ا�!���د � ��� �ر$ز، إ���M إ���ران +.��راء �� ��7C ت �-��دف ���ل �#$ر���ً� 
�  ��دو. M��  -� �� -� @ ����   ١"ا��! /ل ا��طرو�� ووP3 �د �1

 ������د أن  ا��د�وة ا�$ ر����� وأّ.�-� . ، ر<�ض ا���د�ر ا��1 م ھ�ذه٢٠١١$�7ر�ن ا��0 ��/�و<��ر  ٢و<�� ر!� �� �ؤّر
 ���� ٢٠١١$��7ر�ن ا���0 ��/�و<��ر  ٣.�-ور���� إ���ران ا+!��*��� أ��� دت ا�$��7د�د ����M �ر��3-  <��� ر!�� �� �ؤر

"أوّد ���رة أ���رى، ��و.��ب �ط�� �� ھ��ذا، أن أ���$�س �����م ا�$>��3ل �[�>�� د <ر���ق ���ن ���Cل ��3$��ت ا����1 رة ا�$ �����: 
 ٢ران."ا�و� �� �ر/ !� ا�!�د � � �ر$ز إ�M إ�

��ّف �ن إ�راز �ورة � د�C �ن ھذه ا��# /ق <�� $  �و�_!ف، <[ن ا��د�ر ا�1 م �م �وِل أي ا�$� ر �-ذا ا��ر، �
�.�س ا��� <ظ�نGOV/2011/65$#ر�ره ا�� در <� $7ر�ن ا�0 ��/�و<��ر (ا�و�#�0  M�إ (.  
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٢ 

��ص ��د�وة <ر��ق ا�و� ���، �$� ر�]  �Pوّ�$ ً ���$�7ر�ن ا�ول/أ�$�و�ر  ٣٠ذ�ك، <#د Cّد�ت إ�ران �.دداً $�� ز@ً $ ر�
�  ��دو.٢٠١١ M��  -� �� -� @ ���� ، إ�M ز� رة إ�ران �Rرض $!و�� ا�#3 �  ووP3 �ّد �1

+ظ�ت '�2ن ا?"���	�ت ا��&(ودة /. /���� وط!ران  -أ�ف� 

إ���M  ���٢٠ �ون ا�0 ��/���� �ر و���ن  ٣١إ���M  ٢٩ا�و� ���� إ���M .��و�$�ن ���ن ا��� د��0 ت �#��د$  <��� ا�>$��رة ���ن  $���7ر
. و��ن ا�$#ر�ر �م 7�ُر إ�M ا��داث ا�$� ط�رأت ���7ل $� م وو�C /�1 وأ�7 ر إ��M ��31-  �7٢٠١٢ ط/<�را�ر  ٢١

.W��� ر�Vزأ و$.��$>�ق ���-�  ��P و<�د ا�و� ��� و��ن و��$>� ا�$#ر��ر، ��ن دون ا+<� دة ��ن ا�$ر$��� ت ا ��7ل �
 ���� 1� ���� ���> دھ�  أن إ��ران ��م $�$W إ ���! C ذي أ�د$�� إ��ران، �$#�د�م إ<� دة���7ط ا��$�1 ون ا�ا M�دون أي إ7 رة إ

�وPC � ر�7ن وأ�� �م �$م ا�$و�ل إ�M أي ا$> ق ��M إ.راٍء �-ذا ا�67ن. 

ر .و�$� ا��� د0 ت ا��1#ود$�ن <�� �� �ون ا�0 ��/��� �ر و��M ��و �7 ��، $.در ا+7 رة إ�M أن ا�$#ر�ر $. ھل ذ�
، ����� ًء �����M د����وة أر!����$-  إ����ران ����Cل ا�1#��� د ا.$���� ع �.����س ا������ <ظ�ن <���� $���7ر�ن ٢٠١٢و����7 ط/<�را�ر 
 .٢٠١١ا�0 ��/�و<��ر 

7� –و�Cل ا!$-*ل ا@.$� ع ا�ول، $و�ل ا�طر< ن إ�M ا$> ق �67ن ا��� دئ ا�$� $�ّظم ا��� د0 ت �  �ل ا�$�رام �
�-  ��M أ! س ��ل INFCIRC/711ا��ن ا�#و�� وا�$رام ا+.راء ا��$>ق ���� (ا�و�#�0  $$�)، ودرا!� ا��! /ل وا

� �� ��M �دة، و$#د�م ا+�0 $ ت ا��ز�و�� وا�و0 /ق، و$�ّ$�P ا�و<�د �� ��ل ا���*�� ت ا�*ز��� ��$>� وض و�Vرھ�  
�ن ا��ور – ��ن ا� M�ا�و ��.و�ن 0م �دأت ا� � د0 ت.و

�ن ا��د�ر ا�1 م ���ظ�� دو��� �0ل ا�و� ��، ا�ذي �.�ب أن �$��M�ّ � @�$را<��� و� ���� د، أن �را��� ا��ظ� م  PLCوُ�$و
 ا�! !� ��و� �� <� ا�$# ر�ر ا�� درة ��- .

 )٢٠١٢,��ون ا�%��./����ر  ٣١إ�B  ٢٩ا?"���	�ت اCو�B (�ن   – ١أ�ف 

�> ن �ن �!ؤو��ن �� ر، �� �7C ت ��0>�� ��ول ��>��� ا�1$ ��ل ��P ا�#�3 �  و��ّددا و�#د <ر�#  إ�ران وا�و� ��، ا��ؤ
 و$� د�ت ا�و� �� وإ�ران �!ودا$-�  �67ن �-gٍ وإ.راٍء ��ظ��ن ���� د0 ت @�# ً. ا�د� /م ا�ر/�!��.

��>��� ، �7ر�ت ا�و� ��� وإ��ران و.-�� �ظرھ��  �6�7ن ٢٠١٢و�*ل ا��� د�0 ت ا��1#�ودة <�� �� �ون ا�0 ��/��� �ر 
 ً �7 �$1�د. �$ ��1 ا�#3 �  و�67ن ا��طوط ا�$� ��زم ا$� �-  $��P ا+.راء ا� 

��ن ا�و�0#��  ٥<�� ا�>#�رة GOV/2012/9:����  ��"... $�م ا@$>� ق ���M أن �#�وم <ر��ق $� �P ��و� ���  ، �>��د ا�$#ر��ر �
أ< د ا��د�ر ا�1 م ��7ل ���W، <#د $م ا@$> ق ��M أن ��زور <ر��ق ا�و� ���  و��  ."�+�د%�ت�ز� رة إ�ران +.راء 

و� �$� ��، <�[ن أي ط��ب ورد  �1د إ�داد إ.راٍء، و$�دأ ا��7ط� و<#� ً �J.�راء ا��$>�ق �����. �+�د%�تإ�ران +.راء 
  �Cل �و�د ا@$> ق ��M ا+.راء ��ون �� 3C ً ��$ر$�� ت.

 )�٢٠١٢'�ط//'را�ر  ١٧إ�B  ١٥�� '�ن ا�دورات (�ن  ا?"���	�ت ا��&(ودة  – ٢أ�ف 

  �-�*����R $�!�ر ا�.و�� ا�0 ��� �ن ا��� د0 ت ا��1#ودة <� ط-ران، �#�دت <�� <����  0*��0 ا.$� �� ت $�م ا�$>� ھم 
:���  � M��  



 

٣ 
 

 $.رى ا�1���� ��M أ! س �- 1� g�g �ل �و3وع ��M �دة و�$م $���ف ا�#3 �  ا�$#���� ا��$را�ط�� �3�ن -
��0ّف و<1 ل و� !م. gٍ-� ر�!�$ ��R� و3وع وا�د� إط ر 

، ا�$�� !�$1طGOV/2011/65 Mأ< دت ا�و� �� ��6ن .���P ا�#�3 �  ا��$�#��� $�رد ���7ل ���ري <�� ا�و��#�0  -
�و� ت <� ا��!ودة ا� ��� 0�J.راء..��� ا��واP�3/ا�/ C M�� و���ا�و 

و<� ھ�ذا ا�!�� ق، $�م ا@$>� ق ���M أن ��3$�ن ا��و�3وع ا�ول ا����ود ��ن ���Cل $ط�و�ر ا��>ّ.�رات، و��دء  -
ا��$>.��رات ا���7د�دة، وا�$.ر���� ا�-�درود�� �����  ا�$��� � ���ت ا�و� ���� ��Cد اC$ر���ت أ���*ً إدرا.-��  ��3�ن 

 3C � . �٥$�ّون �ن  ١و� �$ �� <[ن ا��و3وع  .٢ا��و3وع 

و� �� !$!�ّم ا�و0 /ق ا�$�� $��7ر إ��M إذا ��  � ��ت إ��ران $�3ط�P � ���7ط� ا��ز�و��� $م ا@$> ق ��M أن ا� -
.P�3وا� <� �ل �ن ا�

-  ��.� 1� M��� #� /م�ا g-���ن 0م $�>��ذ ا�$م ا@$> ق ��M ا@�$- ء أو@ً �ن وP3 �ص ا+.راء وا@$> ق ���� و
 �ل �و3وع ��M �دة و<# ً �J.راء ا��$>ق ����.

��3C � ) و$#��ّد�-  إ���M إ���ران ���*ل  ٥( M١ أن $���3ّر ا�و� ���� أ!��/�$-  �6��7ن ا��و��3وع $��م ا@$>�� ق ���� -
�-�د ا�طر�ق أ� م ا�$�>�ذ ا�>1ّ ل. ٢١و ٢٠ا@.$� ع ا�*�ق ($ ��R� ،(�7 ط/<�را�ر 

وا<#��ت إ���ران ����M ط���ب ا�و� ���� �$#��د�م ا+���*ن ا�و���� �6��7ن ا��ر<��ق �$#ر���ر ا����د�ر ا���1 م (ا�و���#�0  -
GOV/2011/65) *�ق�ع ا � �7 ط/<�را�ر). ٢١و ٢٠) �*ل ا@.$

�وP�C ١$م ا@$> ق أ�M��� ً 3 أ���، ���M ر�Vم $#�د�م ا�و� ��� �!�/�$-  �6�7ن ا��و�3وع  - ���� 1�، <�[ن ط��ب 
�  �1د ا�1# د ا.$� ع �.�س ا��� <ظ�ن <�� آذار/�� رس، و<#� ً  M�ل إ L.ر�7ن !�ؤ ��.�� �1 ����-g ا��� ص �

 �ل �و3وع ��M �دة.

��P إظ-� ر �!�ن ا����� ا�#� /م ���M أ!� س ا�$�1 ون ا@!�$� �C، ��1رٍض وأ����ت  - M�7 �$�  ��$#ّد�ت إ�ران، �
��7$�ل إ$ ���� ا��1 ����� � ��!���� �#���3$�ن ���در.$�ن ��3�ن ا��و��3وع  ������، ١ا!��$1دادھ  @$��� ذ �ط��وات �

 وھ�  $طو�ر ا��>ّ.رات و�دء ا��$>.رات ا�7د�دة.

 )�٢٠١٢'�ط//'را�ر  ٢١و ٢٠"���	�ت (ا�"و�
 ا�%���
 �ن ا?  – ٣أ�ف 

 ا!$� داً إ�M �ص ا+.راء ا�ذي اC$ر�$� ا�و� ��، � �ت ا��طوات ا�$ ��� �$و�1C � �$!�!ل:

 ا@$> ق ��M ا+.راء. -١ 

 .GOV/2011/65$#د�م إ�ران +�*�-  ا�و�� �67ن ا��ر<ق � �$#ر�ر  -٢ 

��3C � ) و$!�����-  ��و��0 /ق ا�$��� $���7ر إ���M  ٥( ١$#��د�م ا�و� ���� �.����P أ!��/�$-  �6��7ن ا��و��3وع  -٣ 
.�� ا3ط*ع إ�ران �7�6ط� �ز�و

 $#د�م إ�ران �.و�$-  ��M أ!/�� ا�و� ��. -٤ 
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٤ 

 ٥-  P�������C م ا�و� ���� � !��$1راض ا�.و���� و$����-��  و���ن ��0م إ.��راء �� ��7C ت ���P إ���ران �6��7ن .
 3C � ). ٥( ١ا$� ذھ  3�ن إط ر ا��و3وع ا+.راءات ا�وا.ب 

، و<#� ً ���-g ١ط�ب ا�و� �� $�>�ذ ا+.راء(ات) �6�7ن إ��دى ا�#�3 �  ا��در.�� �3�ن ا��و�3وع  -٦ 
�1 �.� �ل �و3وع ��M �دة. 

�*< ً ��ص ا�و� ��� ���  أورد  ٢و��M ا�رVم �ن ا@$> ق ا�ذي $م ا�$و�ل إ��� <� <���  (ا�.زء أ�ف  M$�أ�*ه) و
�وPC � ر�7ن.أ�* ��� 1� ه، C م <ر�ق ا�و� ��، ا!$� داً إ�M $و.�- ت ا��د�ر ا�1 م، �ط�ب 

���ث أ���ن � /�ب ا���د�ر ا��1 م ا�!� �ق  ٢٠٠٥و$.در ا+7 رة إ�M أن ا�و� �� زارت �وPC � ر�7ن �ر$�ن <� � م 
.�و�ظ�راً  ��س ا���� <ظ�ن ��ذ�ك.أن ا�#��3 � $ت ��R#� و!$�7ل .زءاً �ن ا�� �3، وCد أ< د ا��د�ر ا�1 م ا�! �ق 

 M���  �-� ح ���ط �P ا�1!�ري ا�ذي �$!م �� ھذا ا��وPC، <[ن إ$ �� �1 ��$� أ�ر �!$Rرق وC$ ً طو�*ً و@ ���ن ا�!
و��M 3وء ھذه ا���>�� وھذا ا���دأ، ط���ت ا�و� ��� ا�.��P ���ن .���P ا�#�3 �  ذات ا����� ��ن ���Cل  ��و �$�رر.

�.دداً.ا�$. رب ا�-�درود�� ���، و ��� 1����ن ��1د�  ��$م  !�$م ��د/ذ إ$ �� ا�� �����و�ن ا�.�� أن ا!$-*ل ھ�ذه ا�1
 ا�$و�ل إ�M ا$> ق �67ن ا+.راء.

 M��ا!�$� داً إ �����دأ إ��راز �!�ن ا��� P�� ً ��7 �و��M ا�رVم �ن �دم ا@�$- ء ��ن وP�3 ا+.�راء، �Cررت إ��ران، $
و�� ن ذ��ك وا��داً ��ن ا���� ل ا�$��  �67ن ا��ر<ق �$#ر�ر ا��د�ر ا��1 م.ا�$1 ون ا@!$� �C، أن $#ّدم إ�*�-  ا�و�� 

 �ّ�ت ���-  �!ودة ا+.راء ا�$� Cّد�$-  ا�و� ��.

�و��3وع � � ��� ��3C �  ذات �����) و���-�  ��Cّد�$-  <#��ط  ٥( ١و��م $���ن ا�و� ��� �!��$1دة �$!���م .����P ا�!��/�� ا�
 �� �م $#ّدم أي و�0#� أو $وW�3 �67ن ھذه ا�!/��.��  أن ا�و�  �67ن �وPC � ر�7ن وا����ر ا�.���.

��7$�ل إ$ ���� ����3C ����� 1$�ن ���ن ا�#��3 �  ا��در.��� <���  ������وأ��� دت إ���ران $����6د ا!��$1دادھ  @$��� ذ �ط��وات �
، وھ�  $طو�ر ا��>ّ.رات و�دء ا��$>.رات ا�7د�دة ���R $!�و�� ھ� $�ن ا�#��3$�ن، و���ن <ر��ق ا�و� ��� ١ا��و3وع 

�� $و.�- ت �ن ا��د�ر ا�1 م � �1ودة إ�M <��� . �م �#�ل ا�1رض*$!@ �.�$� 

��د أن ا�. ���ن �#دا �� 7C ت ��0>� �67ن إ.راء ا�1�ل ��M ا��زا�م، و$م ا�$و��ل إ��M ا$> �C ت �6�7ن ا�1د��د ��ن 
�طط �-  إ�M <���  وإ�M �3ق ا�وCت، �م �$م وP3 ا��ص ا��- /�.� ا�.زاء، و��ن �ظراً �1ودة ا�>ر�ق ا�

و�#د ا$�ذت .�-ور�� إ�ران ا+!*��� � �>1ل Cرارھ  ا�1�ل �P ا�و� �� ��M ��و ا�$را<� �$!�و�� .���P ا���زا�م 
.������� ��راً �Vراض !���P ا�1 ��� أن أ�7ط$-  ا��وو�� $.� ا�1 �#� �� $�رھن ��دول ا��3 ء وا�

+ظ�ت 	��
  –'�ء � 

3� � ت ا��ذي ا�$��ده ا���ؤ$�ر ا��1 م <�� ا�و��#�0 �ن ا�#رار ا��$�1ق � � ٢٧و<# ً ��>#رة  -١GC(53)/RES/14 
��GC(54)/RES/11 Pو�ذ�ك ا�و�#�0  ���1/ Cأ!�س $#���� وو M��� ���/ Cو�3و��� و�، ُ$��Lف ا�و� �� �[��داد $#� ر�ر 

�� إ�M ا��� م ذات ا���� <� ا$> ق ا�3� � ت./*�ا��ذي و�_!ف، <#د $م � !�$�رار إھ�� ل ھ�ذا ا��7رط  ا+� �� ا�
و@ �����R أن $$.� وز  ��ص ���� ا��ظ� م ا�! !�� و��م ��$م ا@�$�0 ل ��� <�� ھ�ذا ا�$#ر��ر و@ <�� ا�$#� ر�ر ا�!� �#�.

ا�و� �� ا�$� ط� ً و@�$-  ا�# �و��� وا����وص ���-  <� �ظ �-  ا�! !� �دى إ�دادھ  $# ر�رھ  �1دم ا!$� دھ  <�� 
��� $-  وM��  -$ #��1$ ا@�$زا� ت ا���#$. ��و!� �دو��  



 

٥ 
 

��م  -٢_� ً �1� $ ً Cأو ���دو ً �.�وا�ھم �ن ذ�ك أن ا�و� ��� ھ�� ��ظ��� ��و���� دو���� �!�$#��، و��!�ت �ر� 
و�� ء ��M ذ�ك، <[ن و@��� ا�و� ��� $���ن <�� ا@�3ط*ع ��7�6ط$-  و<#� ً ��#وC-�  ووا.� $-�  ا�����وص  ا��$�دة.

���ذ�ك ������R ��و� ���� أن $�$���P ���ن $�#��� ��1$��� ت ���ن دول  .���-��  <��� ا��ظ�� م ا�! !��� و<��� ا$> ��C ت ا���3� � ت
��$!�� أو ا�!� ح �طراف �Vر ��6ذون �-�  � �$�د�ل <�� و@� $-� . W� ��و@ $و.�د  و�� در �.-و�� ا�-و�� �-  

���م ا��$���دة أداء دور _� P� ��$�ن ا���أي أ���� م <��� ا$> ��C ت ا���3� � ت و�ظ�� م ا�و� ���� ا�! !��� $���ّول ��.���س ا�
ا�و� �� <� $�>�ذ ا$> C ت ا�3� � ت، أو <رض 7روط .د�دة، أو $1د�ل ا�$زا� ت ا�طراف <� ا$> C ت ا��3� � ت، 
��م ا��$��دة، _� P� �$�ن ا���  أن ا�و� �� ��س �-  ا��ق أو ا��*��� <� <رض، � @!$� د إ���C Mرارات �.��س ا��

�ط �ب ��M إ�ران $$1دى �دود ا@$> C ت. 

٣- -�ور�� إ�ران ا+!*��� أن أو3�ت، ا!$� داً إ�M أ�� م C �و��� ��0ل أ��� م ا��ظ� م ا�! !�� وCد !�ق �.
رة. Lر���� ��و� ���� وا$>�� ق ا���3� � ت، ا�!��� ب ا�$��� $.��1ل ��Cرارات �.���س ا����ن ��3د إ���ران ���Vر C �و����� و���Vر 

�ن، و$��M ا��.��س �-.� ً < ��7ط� ا��وو�� ا�!���� ا+�را��� أُدِر.ت، �دون و.� �ق، <� .دول أ�� ل �.�س ا�
و� �$� ��، <�[ن أي  � ط/ ً ��د�  ا�$�د Cرارا$� ذات ا��وا�ث ا�!� !�� و�Vر ا��7رو�� و�Vر ا��#�و�� 3د إ��ران.

�� ا�و� �� �� ًء ��M ھ�ذه ا�#�رارات ھ�و �Cرار ��Vر ��7روع و��Vر �#��ول. Oن واو وزاي  ط�ب $#د��و$�رد <�� ا�#!�
�.�س ا��ن و�.�س ا��� <ظ�ن ا�� درة 3د إ�ران. أد� ه �� �7C �1دم 7ر��� Cرارات 

ا��ؤر������  GOV/2012/9و������M ����3وء �����  ورد أ�����*ه، �1$�����ر أن $#ر�����ر ا������د�ر ا�����1 م (ا�و�����#�0  -٤
 ) ھو $#ر�ر @ �-�� وھو Cط�V ً 1ر � دل و�Vر C �و�� وُ�!�Lس.�7٢٠١٢ ط/<�را�ر  ٢٤

"ا�و� ��� @ $�زال $$�#�ق ��ن ��دم $�ر��ف و��M ا�رVم �ن أن ھذا ا�$#ر��ر أ�� د ا�$���6د �.�دداً ���M أّن  -٥
�ن �Cل إ�ران ��و.�ب ا$>� ق  ���1�� رج ا��را<ق ا� �1Cوا�ن ا� �ا��واد ا��وو�� ا�����1 دا�ل ا��را<ق ا��وو�� وا�

 " -1��د�� <� ا�$#ر�ر @ا�3� � ت ا��1#ود $!��ص ا@!$�$ . ت ا�ر�V"  ،���� Cر � د��"$زال  <[ن ا���R ا��  ��>
����ورة و� �$� ��  ���1�"<�[ّن إذ أن �  ��M ا�و� �� !وى أن $ؤ�د أ�-  $�##ت <1*ً �ن أن .��P ا��واد ا��وو�� ا�

����0ل ، ��V Mرار �  أ���Rت ���� <�1*ً ا�و� ��� �"ا��واد ا��وو�� ا�����1 <� إ�ران �#�ت 3�ن إط ر ا��7ط� ا�!�
 .٢٠١٠$#ر�ر $�>�ذ ا�3� � ت �1 م 

�.���س ا����� <ظ�ن ���6ن  -٦ M���إ ����"�ر���� ���دم و��Cد أ<�� دت �ر���� ���دم ا@����� ز <��� �� � $-��  ا�1د���دة ا��#ّد
 mل��� ��� �ا@��� ز $7دد ��M ا�>رق ا�.وھري ا�# /م ��ن ا@�$زا� ت ا�# �و��� ��دول ��و.ب ا$> C ت ا�3� � ت ا�

�# ر�ً� ���6 $دا ، -����  أ<� دت أ��3 ً ��6ن  ��ر ��� ء ا�0#� �ـ3ُطP�َ �-  طو� ً و@ $7ّ�ل ا�$زا� ت رC ���� C �و����."�
 M��ن ا+�7 رات إ��"�ر�� �دم ا@��� ز $��ط ��� ً �6ن ا�$#ر�ر ا���ر ا��� در ��ن ا���د�ر ا��1 م ��3$�ن ا�1د��د 

$���7ر�ن  ١٦ا��ؤر�����  GOV/2009/74أ����داث ا�$���7ر ��رھ���  ����Cل ����دور ا�$#ر����ر ا�!��� �ق ا����وارد <���� ا�و����#�0 
، و��M ��س �  $و1C$� �ر�� �دم ا@��� ز، <[�� @ ��3$�ن أي ذ��ر ���ردود ا�$�� و<�ـّر$-  ٢٠٠٩ا�0 ��/�و<��ر 

�را�� ة ا�$ط�ورات ا����رة ا���7 ر إ��-�  آ�>� ً ، ��  أ< دت ا��ر�� أ�� إ�ران ��و� �� �67ن ا�1د�د �ن ا��! /ل" P��"
�1 م ا�! �#� �ن $�>�ذ �ط� ا�1�ل �67ن "ا�$> ھم ��ن .�-ور�� إ�ران ا+!*��� وا�و� ��� �ن $# ر�ر ا��د�ر ا <3*ً 

)، <�[ن �ر��� ��دم ا@���� ز ��  INFCIRC/711 ا�دو��� ��ط �C ا�ذر�� �67ن طرا/ق �!م ا�#3 �  ا�1 �#��" (ا�و��#�0
ر ا��1 م ��م ��$�رث، �_!�ف، ���د ، و���ن ا���د�زا�ت $$ط�P إ�M أن ُ$�>�Lذ ا��3� � ت <�� إ��ران ���M ���و رو$����"

� وف �دد ���ر �ن ا�دول ا��3 ء <� ا��م ا��$�دة.�  إ�داده $#ر�ره، �-ذه ا��� � ت ا�- �� ا�$� O�1$ر �ن 
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��د ����را�� � �$زا� $-��  � �����د واو ���ن ا���� دة ا�!�� ��1 ���ن �ظ�� م ا�و� ���� ا�! !���  -٧ L�#$$ أن ����و� �� ���Rو���
�$ط��� ت �ن ا$>� ق ا��3� � ٥وا�� دة  M��� د O�7�ُد  �� ت ا��1#�ود ���ن .�-ور��� إ��ران ا+!�*��� وا�و� ���، و�*ھ
و���  $�م ا�$�7د�د ����� <�� ��ذ�رات إ��ران ا+��3 ��� ا�!� �#�، �����R ا�$�� ر ا���1و�� ت ا��!�$# ة ��*ل  ا�!ّر��.

��1و� ت !ّر��. �� 0���رى، ا����0ر ��ن ا�$> ���ل و���ن ا�$#ر��ر ��3$ّ�ن، ��رة أ ���� ت $>$�ش ا��را<ق ا��وو�� �
ا�$#��� ا�!ر�� ا�$� ����R �دم �7رھ ، ��  �$� Cض �P و@�� ا�و� ��� ��و.�ب �ظ �-�  ا�! !�� وا$>� ق ا��3� � ت 

 و��Cد أ���0ت ا����د�ر ا���1 م، �[درا.��� ��1و��� ت �>ّ����� <��� $#�� ر�ره، ���1دد ا�ط�� ردات ).INFCIRC/214(ا�و���#�0 
��� و/أو ا���$.��، و�Vرھ�  ��ن ا���1و�� ت، �.�زه ��ن #ّ��ا��ر�ز�� ا���0$� و/أو ا�1 ���، و����� ا���واد ا��وو��� ا�

و@ �.�ب أن ���در $#ر��ر ا���د�ر ا��1 م <�� ا�و�Cت �>!�� $#ر��� ً ا��ذي ���7ر <���  ا�و< ء � �$زا��� �$�دا��ر ا�!�رّ��.
ا�و� ���� ا�$#ر��ر إ���M . ��ب ���وع ��ن ا��!�� � ت ا�وھ�����  ا��وP�C ا+��$رو���� ��ظ� م ا���1و��� ت ا��� ص ���3� � ت

��1و�� ت ا��>ّ���� <�� ا�$#ر��ر.�� ����#$ �> ��0�$�وھ�ذه ا��#�#�� @ $$�رك �.� @ً ���7ك ��ن أنL �ظ� م ا���1و�� ت  ا�
�3� � ت �>�3ل ��رم ا���د�ر � � ��� �ا�� ص �3� � ت ا�و� ��� �1�ُ ِ�ن <�� ا�و�Cت ا��#�#�� ا���1و�� ت ا�!�ر�� ا�

 م ا�ذي �>�7 ا���1و� ت ا�!ر�� �دوا/ر �Vر �6ذون �-  ��Cل أن $�$�ّ�ن ا��دول ا���3 ء ا��Cل �ظ� ً ��ن <��ص ا�1
��ن ��دم ا@�$�0 ل �Jط� ر ا�#� �و�� ��و� ���. �0ل ھذه ا�$# ر�ر. ���-� إ��  �1 رض �7دة ھذا ا���ط ا�� طq و�Vر ا�

 و�.ب وP3 �دm �-ذا ا@�$- ك.

رة و��>L#�� وزا/>�� زّود$�� �-�  ا���د� ت ا@!�$�� ر�� وCد ا�$�د ا��د�ر ا�1 م  -٨ Lزو����1و�� ت  M��� ف�!_�
ا�Rر���، <�#�-  ���1و� ت �و0و�C، دون أن �$�#Lق ��ن ���$- ، <�ّ-�د ��ذ�ك ا�طر��ق ��R�3ط ���M إ��ران �ط�رف 

 <� ا$> ق ا�3� � ت.

 ���1ذ ا��1ق ا�0����ت /. �را/ق إ�ران ا��وو�
  -"�م

� M7 وا$> C-�  ا��� ص  إ�ران ، أن $�>�ذ ا�3� � ت <� .�-ور�� GOV/2012/9ُ�ظ-ر ا�$#ر�ر -٩$� ���ا+!*
3� � ت (ا�و�#�0 � �INFCIRC/214 ن�� ��<�$���وض، ���  .� ء <�� أ.�زاء V دون أ�� 7 /��، أو �دم اّ$! ق أو (

:���  � ا�$#ر�ر، �ن ��Cل 

��  ����: ٩$�ص ا�>#رة  ‘١’  M�� " ن�� ���و� ����1  ١٥أ����ت إ��ران Cن وا� ���ر<#� ً �وو�� ً و$!��1 أ
"...@ $��زال ا�و� ���� ُ$ط���ق ا���3� � ت <��� $���ك ا��را<��ق وا���� �ن ا�وا���1C  و ��� رج ا��را<��ق"
� رج ا��را<ق." 

�را<�ق إ��ران ا��وو��� ��3� � ت ا�و� ��� (ا�>#�رة  ‘٢’  P��. P3�)، و���M و.�� ا�$�د��د �را<�ق ٩$
)، ٣١و ٣٠ا����0 ا�ذي �1�ل � �� ء ا�0#��ل (ا�>#ر$� ن )، وا��> �ل ٢٧إ�M  ١٠ا+0راء (ا�>#رات 

)، ٢٩)، و�ر<��ق إ�$�� ج ا��ظ�� /ر ا���1��7 (ا�>#��رة ٤٨و ٢٩و�> ���ل ط-��ران ا������0 (ا�>#ر$�� ن 
)، و��ط� �و7-ر ��#�وى ٣٩إ�M  ٣٣و�ر<ق $�و�ل ا��ورا��وم و��ط� $���P ا�وCود (ا�>#رات 

�$�ر أ�� ث . �ر �ن �� ن٤٩ا��وو�� (ا�>#رة � ).٤٦ا��$1دد ا�Vراض (ا�>#رة  )، و

�ّ����ت ا�و� ���� ���ن إ.��راء ا�$�#��ق ا�!���وي ���ن ��ط��� إ��0راء ا�و��Cود و���ن ��ط��� ا�����وث <���  ‘٣’ $
���$��� ا�$�#��ق ھ�� $�ن .�� ءت �ط �#��� +�*��� ت إ���ران � g/ ��$� د أ�����ت أ���3 ً أن��Cز، و� ��$ �

  ).١٧و ١٣(ا�>#ر$ ن 



 

٧ 
 

 ’٤‘  M��� ،ص���  ��و$�ّ��ت ا�و� �� �ن أ�ذ �ّ�� ت �ن �را<ق �وو�� ��$�#ق �ن إ�*� ت إ�ران، <�
"ا!�$� داً إ��g/ �$� M $����ل  : ١٥و.� ا�$�د�د، ��ط�� � $� �ز +�0راء ا�و�Cود ���  .� ء <�� ا�>#�رة 

6�وذة <� ��ط� إ0راء ا�وCود ���ذ ��7 ط/<�را�ر �ق ، وإ��M أ��7ط� ا�$�#�٢٠٠٧ا���1 ت ا���/�� ا�
ا��رى، ا!$�$.ت ا�و� �� أن ا��ر<ق Cد $م ���R7$ و<# ً ��  أ���$� إ�ران <� ا!�$�� ن ا���1و�� ت 

��� ذي ا�������"����ط���� � $��� �ز ا�$.ر������� +���0راء ا�و���Cود، �����  .��� ء <���� ا�>#���رة ا�$���� ،٢٢: 
�Cو�$.ر����� +�0راء ا�ط�� ا��6�وذة <�� ا���ود وإ��M "وا!$� داً إ�g/ $� M $����ل ا����1 ت ا���/��� ا�

أ�7ط� ا�$�#�ق ا���رى، ا!�$�$.ت ا�و� ��� أن ا��ر<�ق �Cد $�م ���R�7$ و<#� ً ���  أ���$�� إ��ران <�� 
��� ذي ا����"،��  ا!$�� ن ا���1و� ت ا�$�

 �ن ا��ر��ب ا�1ر	. 'K�L�8 ا��&ّد�
) ١–٣ا��&7و��ت ا��8����
 (ا�'�د   -دال

��� �����د  ، $�>�Oذ طوا���ً� ا�����٢٠٠٣�R �ت إ��ران، ���ذ �� م  -١٠ L1د���ن ا�$ر$��� ت ا�>ر����، و�ّ��-�   ١-٣ا�
���نL  ��ّ#ت $�>�ذ $�ك ا����R �$�.ً� �#�رارات �.��س ا���ن ��Vر ا��7ر�ّ�� �3د ا���7ط� ا��ووّ��� ا�!���ّ�� +��ران.

�ن $ر$�� $-  ا�>ر�ّ��. ١-٣إ�ران $�>Oذ � �� ً ا���د  

���صt ا��> ���ل  -١١�  ���ران طوا����ً� ��و� ���� إ�� �ّ���� ا��1 ����� �$�>���ذ ���ّ��� ت <��� أراك، أ$ ���ت إ��� IR-40و<�
�ّ�� (ا�>#رة �� ).٣١$�#tق �ن ا���1و� ت ا�$�

�> ��ل ط-�ران ا�����0 (ا�>#�رة  -١٢� �� 7�ف إ��ران و<#� ً ���� م ا$O>� ق ٤٣و�67ن $���م �> �ل  Lر��$$! ،(
1��ّ�� ذي ا������ ���� ًء ����M ا���3� � ت ا���ذي �#د$��� و!��$#وم ��� +�*غ ���ن ذ���ك و$#��د�م ا!��$�� ن ا����و��� ت ا�$���

 .١–٣ا��� م ا����وص ���-  <� ا���د 

 ا�'رو�و,ول ا��0/.  -ھ�ء

و� �$�� ��، < �1د���د ���ن ا���دول  ط��و��. ط�� �P $و���ول ا+��3 <� ����س ����ك ����زم C �و��� ً وھ��و ذووا��ر -١٣
�$�ذ��ر ��6ن إ��ران �>�Lذت ا��رو$و��ول و���ن �����R ا $و��ول ا�ط�و��.وا��3 ء، ��  <�-  إ�ران، @ $�>�Oذ ھ�ذا ا��ر

 ا+3 <� ��0ر �ن !�$�ن و��ف ا�!�� طوا��ً�، �$د��ر ��� ء ا��#0.

وا���� ن ا��ذي  �ذ�ك <[ن إ�ران، � �$� رھ  دو�� ذات !� دة، ھ� �Vر ��ز��� �$�>��ذ ا��رو$و��ول ا+�3 <�. -١٤
�7�ل ��دم $�>��ذ ا��رو$و��ول "إ�ران @ �ن $#ر�ر ا��د�ر ا�1 م �6ن  ٥٠$1ّ�ر ��� ا�>#رة �  ��$�دي ا�$1 ون ا��*زم، �

�� رج �ط� ق و@��� ا���د�ر ا��1 م و<#� ً ���ظ� م ا�! !��. ا+3 <�" P## �و�� و��ا�! س ا M�ن  ھو �� ن �>$#ر إ��و
 وا.ب ا�و� �� أن $$�ّ#ق �ن ا�$0 ل ا�دول ا��3 ء ا!$� داً إ�M ا��ظ م ا�! !� وا$> C ت ا�3� � ت.

١٥-  َ$��و��� ن ا�و� ��� ا��وارد <��  g ا�� ء ا�0#�ل ھو � دة ��Vر �وو��� @ �7$��-  ا$> �C ت ا��3� � ت ا��7 ���.و
��زون <�� �ر<�ق $�و��ل ا��ورا���وم ��ن  �ن ا�$#ر�ر:  ٣٢ا�>#رة �"أن إ�ران �م $$W ��و� ��� �1 ���� ا��� ء ا�0#��ل ا�

��3� � ت ا��1#��ود ���P إ���ران (ا�و�0#��� ھ��و ط���ب @ ����ّرر ���� و��� رج ���ن �ط�� ق ا$>�� ق ا� أ.��ل أ���ذ ا�����1 ت"
INFCIRC/214.( 
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<#�د .�رى ا�$���6د ���M ا��>-�وم  و<� ا�! س، �ن �Vر ا��#�ول $�و�ل ��ك ط�و�� إ��M ا�$�زام �C �و��. -١٦
(ا�و�0#���  ٢٠١٠ا�! !��� �6��7ن ا��رو$و���ول ا+��3 <� �وا!��ط� ���ؤ$�ر ا!��$1راض �1 ھ��دة ���دم ا@�$��7 ر ���1 م 

NPT/CONF.2010/50  د�.� ).GC(54)/RES/11)، وأ�3 ً �وا!ط� �ؤ$�ر ا�و� �� ا�1 م (ا�#رار ١(ا�

و$�ر���ف $��1#�� ت إ���ران <����  �$���1ق ��� ��رو$و�ول ا+��3 <� أو ا!��$�راج ا�$زا��� ت ُ��ز���� C �و��� ً ���ن  -١٧
ا�#رارات �Vر ا�# �و��� ا�� درة �ن �.��س ا���ن، � ھ��ك ��ن ا�$�د�ل ��دون إذن <�� $ط���ق ا$> �C ت ا��3� � ت 

�1#ودة �P إ�ران، ��-  �! /ل �Vر وا��1C و@ ُ$�زم .�-ور�� إ�ران ا+!*��� ��7ء، وأي إ.راء �ط��ب �.��س ا�
و�����R ا�$���6د  ا��� <ظ�ن ا$� ذه <� ھذا ا��دد ھو إ.راء �Vر د!$وري و�� �وا��ث !� !��� وھ�و ��Vر �C �و��.

3� � ت $��#�1$ � �� ً وأ�-  $وا�ل ا�#� م �ذ�ك.��M أن إ�ران Cد أو<ت � �>1ل � �$زا� $-  ا� �  

 5رارات �"7س �+�/ظ. ا�و,��
 �Qر ا�(��و��
 '�2ن 'ر���P إ�ران ا��ووي ا��7�.  -واو

�#د !��ق �.�-ور��� إ��ران ا+!�*��� أن أو�3�ت، ا!�$� داً إ��M أ��� م C �و���� ��0ل أ��� م �ظ� م ا�و� ���  -١٨
�.��س ا���� <ظ�ن �3د إ��ران $$�1دى ��دود ا@$> �C ت  ا�! !� وا$> ق ا�3� � ت، ا�!�� ب ا�$�� $.�1ل �Cرارات

رة. Lر����!�6�� ا��ر�� �g ا���ووي ا�!���� +��ران أ����ت، ���M ���و ��Vر ��7روع، إ��M  وأ�-  �Vر C �و��� و�Vر >
�.�س ا��ن، و$��M ا��.��س �-.� ً � ط/� ً ���د�  ا�$��د ��1ض ا�#�رارات ذات ا��وا��ث ا�!� !��� و��Vر ا�# �و���� 

و� �$ ��، <�[ن أي ط��ب $#ّد��� ا�و� ��� ��� ًء ���M ھ�ذه ا�#�رارات ���ون �Cراراً ��Vر ��7روع  إ�ران.وا��.�>� 3د 
 و�Vر �#�ول و��س �� أي أ! س C �و��.

���0 ق ا���م  -١٩� ���> ��و��  أنC Lرارات �.�س ا��ن ��!ت �$ /g +.راءات C �و��� !����� و��-�  ��درت 
 ���.�س ا��ن � ��ت ا�$- �� ً ��>#�رة  C �و� ً.ا��$�دة، <[�-  ��!ت �6ي � ل ُ��ز M���3 إ�ران إC �� �<[ن إ ��$ �و� 

.�م �ن ا�� دة ا�0 ��� �7رة �ن �ظ م ا�و� �� ا�! !�، ��  أن Cرارات �.��س ا���ن ��درت أ��3 ً ���  �$�� Cض 
�# �د و�� دئ ��0 ق ا��م ا��$�دة (<��  1َ�ُدt ا�$- � ً ��� دة  P�٢٤ ��و��*وًة ���M ذ��ك،  م ا��$��دة).�ن ��0 ق ا�

���ن ا+� ��� إ��M ا��� دة � @ ��]> ، �� ر!� C �و��� ��7ل ���ن ا�>��ل  ٤١�$M وإن ا�ُ$ِ�ر �دور $�ك ا�#رارات 
�  أ�-  ��!ت ُ��ِز��� C �و�� ً، ���� @ ����ن $-د��د ا�!��م وا���ن ا��دو���ن ��ر�� �g ��ووي !���� و�7> ف.� ،P� !�ا 

و� �� أ�0ر � 0و����� �ن ا�� �  �!��1-  إ��M $�>��ذ أ��� م �Cرارات ��Vر C �و���� �� درة ��ن و<� ا�واPC، أ���ت ا�
 P���-  ��M و@�$-  ا�ر/�!�� و��M ا��� م ا���ددة �ن ا$>� ق ا��3� � ت ا��1#�ود  ��.�س ا��ن، �دل $ر��ز اھ$

�� $�>�ذ Cرارات إ�ران.-��.�س ا��ن إ�M وا�13 ھذه ا�#�رارات،  وCد � ن َ�ِرّ� ً � ��د�ر ا�1 م ��و� �� أن �1-د �
  ���  �.!دھ  ا��ظ� م ا�! !�� <��  -���!ؤو�� $� ا�$� أھ� P/زة �!��� �وو��؛ �ل ���� أن �3ط� ��.- ت ا�أي ا

���ن �1 ھ��دة ���دم ا@�$��7 ر، أي  �٤���ص ا@!��$�دام ا�!����� ��ط ���C ا��وو���� وا�$��� أ����د ا�$����6د ���-��  <��� ا���� دة 
 ����ط ���C ا��وو���� و�#��ل ا�$��و�و.���  ذات ا������ <��3*ً ���ن ا�#��3 ء ����M ازدوا.���� ا����1 ��ر ا@!��$�دام ا�!���

�و��� ت ا��واز����..�و�L���1$ن ����M ا����د�ر ا���1 م أن �>ّ���ر <��� ا�!���ب ا���ذي .����1 ���م ���ِف �$��M اwن � �وا.��ب  وا�
ء ��>$��7 ا�و� ���، أو ا�$����Y ا�! !� ا�ول ���د�ر ا�1 م <� �� �� ا���1و� ت ا�!ر�� ا�$� $#�د�-  ا��دول ا���3 

 �ن ا�1#� ت ا�!� !�� ا�$� $�ول دون $�#�ق ا+�داد � �وCود ا��ووي �� ًء ��M ط�ب ا��دول ا���3 ء دون $����ز.

�د�ر ا�1 م أن �رّ�ز ��M وظ />� وأو�و� $� وأ@ $�-�� ��-  Cرارات � درة �ن �� <ل أ�رى.�� �Rو��� 

��ن ا$>� ق ا�و� ��� ��P ا���م ا��$��دة (ا�و��#�0 �ن ا��� دة ا�0 ٢و$�ص ا�>#رة  -٢٠ ��0� INFCIRC/11 أن M��� (
�.�س ا��ن وا�.���1 ا�1 �� $#ر�راً �67ن أي � �� �ن � @ت ��دم ا@�$�0 ل �� ��M�1 ا��#��ود  M�إ ��و� �دم ا#$"

ة ا�0 ���� ��7رة ��ن و�$ط��� ت ا�>#�رة .��م ��ن ا��� د <� ا�>#رة .�م �ن ا�� دة ا�0 ��� �7رة �ن �ظ �-�  ا�! !��."



 

٩ 
 

�ظ �-  ا�! !� �م ُ$ط�Lق Cط <� � �� $�>�ذ ا$> ق ا�3� � ت ا��1#ود <� إط ر �1 ھدة �دم ا@�$7 ر <�� .�-ور��� 
.�����P  إ�ران ا+!* ً �� �$ M> ��$� ا+�را��� ��و�ذ�ك <[ن إ�7راك �.��س ا���ن <�� $�� ول ا��ر�� �g ا���ووي ا�!��

� � ���� �� ر!�� ت ا�و� ���� وإ.راءا$-�� .ا��$ط���� ت ا�$�ظ������ وا��و<���  �ظ�� م ا�! !��� و� ���3� � ت وا�$��� $����م 
ا�واPC أ�� � ن ھ� ك إV> ل $ م ���$ط�� ت ا�# �و��� ا�.وھر�� وا+.را/��� ا�*ز��� ا�$�� �� ن �����R ا�و<� ء �-�  ��Cل 

 إدراج ��ّف �ووي <� .دول أ�� ل �.�س ا��ن.

  ��.�س ا��ن !وى <� ظل ظروف ا!�0$ /�� ���  $��ص ���M ذ��ك <* ���ن إ� �� ��3C �وو�� � �� ���د  M�إ
 ا�>#رة .�م �ن ا�� دة ا�0 ��� �7رة �ن ا��ظ م ا�! !�، وھ�:

ا�$6ّ�د �ن و.ود � �� �دم ا�$0 ل ($�ر��ف) ��� ء ���M ا�>#�رة .��م ��ن ا��� دة ا�0 ���� ��7رة ��ن  (أ) 
�.��س �ظ م ا�و� �� ا�! !� ھ�و ا��7رط ا��!��ق ا��*زم +� ���  M��#���ل إ�ن ھ�ذا ا�� ���3C أ���

�>$�7 ا�و� �� ا�ذ�ن ����R �-م إ�*غ �.�س ا���� <ظ�ن �-�  ���ر  M�إ ��-�ا��ن، و$وَ�ُل ھذه ا�
�ت $# ر�ر ا�و� �� أ�� إ�7 رة إ��M أ��� � ���  ا��د�ر ا�1 م ��و� ��. L�"��دم ��ن �م ��دث Cط أن 3$

�ن . ��ب إ��ران أو إ��M أي $�ر��ف �7 ب أ� ا�$0 ل".���وا�ھ�م أن ا���د�ر  �7ط$-  ا��وو��� ا�!��
د ���راراً و$���راراً ����M ���دم و.��ود أي $�ر���ف <��� ا����واد وا����7ط� ا��وو����  L��7د ����و� ����1 م �ا

.����-ور��� إ��ران ا+!�*. �> ���1�و�Cد $�م $���6د ھ�ذا ا@!�$�$ ج <�� ��ل $#ر��ر ��ن $#� ر�ر  ا�
 ا��د�ر ا�1 م ��و� ��.

��ن ا$>� ق ا��3� � ت ا��1#�ود ���ن إ��ران وا�و� ���، �$� ر�]  ١٩<# ً ���� دة و�*وًة ��M ذ�ك، وو (ب) 
�.���س INFCIRC/214(ا�و�0#���  ١٩٧٤أ� ر/��� �و  ١٥ M���#����3 إ�ا ����[� � ����و� �م ا ���C ن]��> ،(

"إذا ا��ن و<# ً ��>#رة .�م �ن ا�� دة ا�0 ��� �7رة �ن �ظ م ا�و� �� ا�! !�� @ ����ن أن ��$م إ@ 
1د درا!� ا���1و� ت ا��� !�� ا�$� أ���R إ� ھ�  ا���د�ر ا��1 م، إ��M أ��� ���س <�� ��ص ا��.�س، �

  -� ��3�و!��P ا�و� ���� أن $$�#��ق ���ن أ���� ���م ����دث �����واد ا��وو���� ا�$��� �#���3 ھ��ذا ا@$>�� ق �[
و$.�در  .��3� � ت $�ر�ف @!$�دا�-  <� ��P أ!��� �وو�� أو أ.-زة �$>.رة �وو��� أ��رى"

د إ�M أن ا��د�ر ا�1 م ا�!� �ق ��و� ��� دأب <�� .���P $#� ر�ره ���M ا�#�ول ا+7 رة  <� ھذا ا��د
ف  Lم ُ$َ��ر������1 <�� إ��ران ��6ن ا�و� �� Cد $���ت �ن ا�$�#ق �ن أن ا���واد وا���7ط� ا��وو��� ا�
 ،����وب أ�Vراض �!��ر��، وأ�-�  ظ��ت ����ورة ���M ���و �ط��ق <�� ا@!�$�دا� ت ا�!��

���.��س ا���ن �� ن �� <�� ً و� �$ �� <[ن �C م �.�س ا� M�ووي ا+�را�� إ��ف ا�� <ظ�ن �[� �� ا�
��� ً ��ظ�� م ا�و� ���� ا�! !���. �$  W� ����و����ّ�ن ھ��ذا ا�واP��C ����ف �����ن ����1ض ا���دول ا�$��� �-��  

 ������$!���� أن $!��$Rل ا�$� زا$-��  � �$*���ب ��ظ�� م ا$��� ذ ا�#��رارات ا�����1ب ا�$�� �P ��و� ���� �د
. -�� ��� 

��و� �� أن $�طر �.�س ا��ن � ��7ط� ا��وو��� �����دان <�� ا��� @ت ا�$�� ���ون  ��  أ�� �.وز (ج) 
��ن ا��� دة ٤<�-  $-د�د ��!�م وا��ن ا�دو���ن؛ و�ن 0م $#وم ا�و� ��، و<#� ً ��>#�رة ا�>ر���� �� ء ( (

و$.�در ا+�7 رة إ��M أ���  ا�0 ��0 �ن �ظ م ا�و� �� ا�! !�، �[�*غ �.�س ا��ن <�� ھ�ذا ا���دد.
��زا�م ا�واھ�� ا�$� اد�$-  $�ك ا��>�� �ن ا�دول، <[�� �م ��دث Cطx أن و�ف أي $#ر��ر �� ً >*

"$-د���د ��!���م وا����ن ���ن $#�� ر�ر ا����د�ر ا���1 م ��و� ���� ا����7ط� ا��وو���� ا+�را����� ����M أ�-��  
، ���ل إن $���ك ا�$#�� ر�ر أ�����ت ���را�� أن $���ك ا����7ط� ھ��� !������، وأ���� ����س ھ��� ك ا���دو���ن"

��� ت $�ر�ف ���واد وا��7ط� ا��وو�� <� إ�ران.� 
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١٠ 

و�����R أن $وا��ل  وا!$� داً إ�M ا�!� ب ا��ذ�ورة أ��*ه، @ ��7ء ���رر $�دّ�ل �.��س ا���ن <�� ���ل ا�و� ���.
�د ا��� رم � ���� م ا�����وص ���-�  <��  t�#$�إ��ران <�� إط� ر ا P��ا�و� �� �!ؤو��$-  <�� $�>��ذ ا$>� ق ا��3� � ت 

� � ت �P إ�ران (ا�و�0#� ا$> ق ا�3INFCIRC/214.( 


 ��R%�� �Rق اR�Cم ا���+Rدة  -زايR��,ظ. ا�و/�R+� سR7"�دة وR+��م ا�R�S� �'�Rن ا��R�Cس اR7"� راراتR5 5ض���

 وا�(��ون ا�دو�.

٢١-  g�إ�M . �ب ر<P ا�$# ر�ر �Vر ا�# �و�� �ن . �ب �.�س �� <ظ� ا�و� �� �67ن �دم ا@�$0 ل وإ� �� �ر�� 
��م ا��$��دة، �� ن $�ّ��� �Cرارات �.��س ا���ن � <�� �3د �ر�� �g إ�ران _� P� $�ن ا��.�س ا� M�إ ��ا��ووي ا�!�

��0 ق ا��م ا��$�دة" و��$-� ً ��# �ون ا�دو��.�" ً �> �� �� إ�ران ا��ووي ا�!�

���ن، ُ����زم <�.���س ا����ن، ����>$� إ���دى ھ�/�� ت ا����م ا��$���دة ا�ُ�وّ���ل � ��>�� ظ ����M ا�!���م وا����ن ا���دو -٢٢
��0 ق ا��م ا��$�دة و�Vره �ن ا��� دئ ا�# �و���.�   ��.��س ا���ن أن ��$�رم .���P ا�#وا��د ا�دو����، @ !�� Mو���

�رة، <� ����� ا$�� ذ Cرارا$�� وإ.راءا$��.wا ��دو�# �ون ا�وا�د اCدة و�$�و���V ��ن ا�#�ول إن أي  ��0 ق ا��م ا�
�P ھذه ا�# M> �$�  ��ذ �َL$�ُ رداً $د��ر.�٣�ن أ�� آ0 ر ُ��ِز�� C �و� ً. وا�د وا��� دئ ��ون    

�ن ��0 ق ا���م ا��$��دة <�[ن ا��دول ا���3 ء <�� ا���م ا��$��دة، ���  <�� ذ��ك .�-ور���  ٢٥وو<# ً ��� دة   -٢٣
��ن  ���٢د أ���، ���*ً �� �>#رة  ."�#�ول �#ررات �.��س ا���ن و$�>��ذھ  و<�ق ھ�ذا ا����0 ق"إ�ران ا+!*���، $$1-د 

�ذ �#ررات �.�س ا��ن  ٢٤ا�� دة َL$$ُ ،0 ق��؛ وھ�و �7رط $�م $. ھ��� و�� د/-� " ا��م ا��$��دة "و<# ً ��# �د�ن ا�
.���و��ن �0م <�[ن ھ�ذه ا�#�رارات @ $!��دھ   <��  �$�ل �#رارات �.�س ا��ن ا�دو�� ��ق .�-ور�� إ�ران ا+!�*

 �دى .�-ور�� إ�ران ا+!*���. � ً أي �.��L أ�*��C أو C �و���، و��س $�>�ذھ  �!$�و

٢٤-   ��وا!$� داً إ�M �ظ م ا�و� �� ا�! !� <[ن �#�ررات �.��س ��� <ظ� ا�و� ��� �6�7ن ا��ر�� �g ا���ووي ا�!��
���ن ا����1ب ذا$���. �� ��1$ ������ن ا���� دة ا�0 ����0 ���ن �ظ�� م ا�و� ����  ١-<�� �>#رة ا�>ر����� ��� ء �.�-ور���� إ���ران ا+!��*

"$#وم ا�و� ��، <� ا�3ط*�-   و��-  � �$ ��:  �� � ��م ا��$�دة �ن �*ل $�ك ا�� دة.ا�! !� $ر�ط وظ /ف ا�و�
:���  �� رس أ�7ط$-  و<# ً �ھ�داف و��� دئ ا���م ا��$��دة ���M ���1د $1ز��ز ا�!�*م وا�$�1 ون  -١ �وظ />- ، �$

3�ون �7�ل �ا��1 �م ����، وط�#� ً �ي ا$> �C ت ا�دو��، وط�# ً �!� !� ا��م ا��$�دة ا�را��� إ�M $�#�ق �زع !*ح 
 "؛دو��� �1#ودة ��*ً �-ذه ا�!� !�

ذ��ك  �# ��د و��� دئوا�� @ت ا�$ ��� ھ� �1ض ا�����0 @�$-� ك د�� .�� ���0 ق ا���م ا��$��دة، <�3*ً ��ن  -٢٥
�م ا��$�دة و�.�س �� <ظ� ا�و� ��:_� P� $�ن ا� ا���0 ق، �ن �*ل Cرارات �.�س ا�

�ن د�� .� ا���0 ق، �1�ل �.�س ا��ن ��M  (أ)  M�>#رة ا�و��ن <� ظ�-�  <و<# ً ��$-�/� ا�ظروف ا�$� �
$�#���ق ا�1دا���� وا�$��رام ا@�$زا��� ت ا�� ��7/� ���ن ا��1 ھ��دات و�Vرھ��  ���ن ���� در ا�#�� �ون ا���دو��، 

W!>ر�� أ��ن ا��!$وى ا��� ة <� .و  P>ور ،ً � .وا�د<P � �ر�C ا@.$� �� Cُُد

 
�� ا�.� /�� ا�دو��� ا�� �� ��وVو!*<�  ا�! �#� <� أ�د أ�� �- ، <[�� "��M أ�� � ل، @ �$و�M �ص ا���0 ق و@    ٣����  ذ�رت ا��

���� ا���1دل ا�دو����� <��� رأ�-��   أن ����ون �.���س ا����ن ���Vر � P��3 ��#�� �ون." رو�������و� ����0ل <��[ن ا���دول ا����3 ء، ����  ��Cررت 
���0 ق ١٩٧١ا@!$7 ري ا�� در <� � م  P�� ��#<$�، �Vر �ط ��� �6ن $�$0ل ��#ررات �.��س ا���ن إ@ّ ���د�  $��ون $��ك ا��#�ررات 

 ا��م ا��$�دة.
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���ن ا�و� ����، و����س �-��  أي $���06ر ����M و (ب)  ����� � ����Cرا�� �1��3 � ���ط���ب $����1ق أ���7ط� �وو���� !���
 أ�7ط� ا�و� �� ا�$�##��:

6���$��ن   ‘١’   M����إ �������!���$و� ت �M����3> �����7�1" ����ن ����ؤدي !���وى إ����M إ� ����C ا�$�!����� ت ا�را"
�-ور.�� M�ك إ�و.��� +��ران"، و�ذ�$��و�د�� وا �$C@ا ��������د (أ) ��ن  (�*<� ً  "�ر��C ا�$�

�ن ا$> ق ا�3� � ت)؛ ٤ا�� دة  

  ’٢‘   ً �> �$���ن ا$>� ق ا��3� � ت ا��ذي  ٤�P ا�$زام ا�و� �� ��و.ب ا���د (ب) �ن ا�� دة  و!��ون 
 M����� ران، �����ص����+ ���"$>��� دي ����  @ دا����� ����� ����ن ا�$���د�ل <���� ا�����7ط� ا��وو����� ا�!����

 ؛و��و� ً <� �R7$ل ا��را<ق"

  ’٣‘   ً ���> �$�$-�/��� ا�ظ��روف ا�$��� �����ن <��� ظ�-��  $�#���ق ا�1دا���� وا�$رام....���� دئ ���P  و!���ون 
$#ر�ر �ن ا�و� ��� ��ن $�ر��ف ��واد وأ��7ط� �وو��� أو أي  و<� ا�واPC، @ �و.د أي .ا�1دا��

���ن  ٣٩(و<#�� ً ���� دة "$-د���د ��!��م أو إ��*ل ���� أو ���ل ���ن أ��� ل ا��1دوان" �Cرار �و�Cوع 
��3 و@ أ! س �-�  و��Vر ا���0 ق) �!�ب أ�7ط� إ�ران  V وو��، � !$�0 ء ��13 اد� ءات��ا

" M���!�  ����$�#�ق ��-��  وردت <����" ا�$��� @ �����ن ا@�$��داد �-��  �و!����� ا�درا!�� ت ا��ز�و
���ن �1 ھ��دة ���دم  �٤�و.��ب ا���� دة  ���  �دو���� ���3و ���ن ���ق ���Vر C ���ل ��$���رف�$#��و�ض 
 ا@�$7 ر.

��6ن ") �.��� أ�ور، �ن ���-  إ� دة $��6د ا�$�زام إ��ران ٢٠٠٨( ١٨٠٣وC م �.�س ا��ن <� Cراره  (ج) 
�ذ دون �ز�د �ن ا�6$��ر ا��طوات ا�$� ط��-  �.�س ا��� <ظ�ن <� Cراره $$GOV/2006/14  وھ�

���ص ���راً ���Vراض !�����،  ا��طوات ا�$� @ �د ��-  ���� ء ا�0#�� <�� أن �ر� �.-�  ا���ووي 
$$��1ّدى ���دود ا��$ط���� ت ا�ر!����� @$>�� ق ا���3� � ت وا��رو$و���ول " ا�$���، "����ل ا��!�� /ل ا�1 �#���و

 ).GOV/2008/38(ا�و�0#�  "ا+3 <� ا��ذ�ن �#د$-�  إ�ران

�.���س ا����ن  (د) � W���$� @  � ��3#�ن ����1ض ا����.���س ا� Y�����$ أن M���إ�>�� ذ أو $>!���رو$.��در ا+��7 رة إ 
 P�< �و� �� ��!ت ھ�/� <ر��� �ن ھ�/ ت ا��م ا��$�دة أو <ر�  �-�   إ�ران.ا$> ق ا�3� � ت ا��1#ود 

��>���$ ن ���� ً و@ ���ق �ي  ��M ��و آ�ر.  ��و��M ا�رVم �ن أن ا�-�/$�ن $$1 و� ن ��1دة !��ل <-
��و��� �_��رى.�� ر!� أ��� ��*��� �  �-��  ، �-1�وإذا أ��ّ�ت إ��ران � $>� ق ا��3� � ت ا��1#�ود 

ن $�ف �ن $#�د�م ا��!� �دة +��ران، أو أن $ط ��-�  �[�� دة ا���واد وا���1دات ا���وّ<رة �.وز ��و� �� أ
وإذا ا!$�رت ا@�$- � ت �ن . �ب إ�ران <�.وز أن ��ل ا��ر  �-  ��و.ب �ظ م ا�و� �� ا�! !�.
��ن ا��دول ا���3 ء  إ��M طردھ�  ��ن ��3و�� ا�و� ���. mإزاء ا�$-� ك أي ��� $�وھ�ذه ھ�� ا����ول ا�

 ���. -1�، ا�����وص ���-�  "ا�-�/�� ا�$�������"و���س ���Rر ا�و� ��� و م ا$> ق ا�3� � ت ا��1#ود 
���ن ا$>�� ق ا���3� � ت، <��� ��� ل ���دوث ���زاع، ���*��َ� "إ�>�� ذ" ا$>�� ق ا���3� � ت  ٢٢<��� ا���� دة 

 ا��1#ود �P دو�� �3و �  أو "$>!�ره".

"ا+.راءات ا��ط�و��� ��ن ��Cل �.��س �$� ره ��  أن ط�ب ا�$� د أو $�>�ذ ا��رو$و�ول ا+3 <�، �  (ھـ) 
���  ھ��و ���ّك "ط��و�� و���Vر ����زم C �و��� ً"، � +��3 <� إ���M $����1ق ا����7ط� ا��وو���� ا����� <ظ�ن"��� ،

 P��ا�!����، ��7ل ا�$- � ً �_�راف ا�دو���، و@$> C ��C �ون ا��1 ھدات، و@$> ق ا�3� � ت ا��1#ود 
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١٢ 

��دأ P� ً 3C �$ ك ��7ل�ذ�وا�$�رام " إ�ران، وھو  ��1دا�ن <� ظ�-  $�#�ق ا��$-�/� ا�ظروف ا�$� �
 ."ا@�$زا� ت ا�� 7/� �ن ا��1 ھدات و�Vرھ  �ن �� در ا�# �ون ا�دو��

 ا�$�����" <�� "ا���ق ��ن ��ـ�ل �� <�� ً  !���ون ا�!����� ا��وو��� ا���7ط� $���1ق ا7$راط <[ن و��>� أ�مّ  (و) 

وھ��ذه ا��#��وق ھ��� ���ن ����ن ا��#��وق  ا������ر". #ر���ر$ <��� و"ا����ق ا�ط������1" ا����وارد <��� و"ا����ق
��ن �ر$��و���. M�� ���دو ���ؤو!�  -Cر� M�� م، و$$ر$ب�وأي إ.�راء $$��ذه دول أو  ا�! !�� �_

 ، �-�>  ��ل ا�$- � ً ���� دئ ا�#� �ون ا��دو�� ا�! !���، � O�7� #وق��ن أ.ل $#��د $�ك ا���ظ� ت دو��� 
ل t���ؤ$�ر  <� ا�7ؤون ا�دا���� ��دول ا��رى. <� .��� أ�ور، ��دأ �دم ا�$د�� ���� $�و<� ا�و�0#� ا�

"�����R ا@!$1را�3 ا�! دس ��1 ھدة �دم ا@�$7 ر، أّ�دت .��P ا�دول ا�طراف <�� ا��1 ھ�دة أّ��� 
ا�$رام ا��� رات وا�#رارات ا�$� �$�ذھ  أي ��د <� �. ل ا@!$�دا� ت ا�!���� ��ط �C ا��وو��� دون 

 $� أو � $> C $� و$ر$�� $� ا�$1 و��� ا�دو��� �6�7ن ا@!�$�دا� ت ا�!����� ��ط ��C ا��وو��� ا��! س �!� !
���ؤ$�ر ا!��$1راض  .و!� !�� $� ا�� ���� ���دورة ا�و��Cود"� ����� $�و��Cد أ����د $����6د ذ���ك <��� ا�و�0#��� ا�

 ا�$��� ا�ُ$ِ���دت ���ن Cَِ���ل .����P ا���دول ا�ط��راف <��� ا��1 ھ��دة. ٢٠١٠�1 ھ��دة ���دم ا@�$��7 ر ��� م 
��� دئ �1 ھ�دة ��دم ا@�$�7 ر و� P�� �$ ��، <[ن إ.راءات �.�س ا��ن 3د إ�ران $$� Cض �و3وح 

 و�ظ م ا�و� �� ا�! !�.

"���ل ���0 ق ا���م ا��$��دة)، �$��ذ �.��س ا���ن $�دا��ر،  �# ��د�ن ا�� دة ا�و�M ( ١وو<# ً ��>#رة  (ز) 
"ا�و!� /ل ا�!�����، ، $#�وم ���M !�و�$- "ا��� ز� ت ا�دو���� ا�$�� �Cد $�ؤدي إ��M ا+��*ل � �!��م أو �$

�� دئ ا�1دل وا�# �ون ا�دو��" و<# ً �.  

"$-د�د ��!�م أو إ��*ل ���" أو أ��� و�م ��دث Cطx أن Cرر �.�س ا��ن أن �ر� �g إ�ران ا��ووي ھو  (ح) 
��ن ا����0 ق)، و��P ذ��ك <#�د أ�$��د ا��.��س ��دداً ��ن  ٣٩(و<#� ً ���� دة  ��ل "�ن أ�� ل ا��1دوان"

��ن ���0 ق ا���م ا��$��دة. P� �!�>��ل ا�و.�ب ا�� ���و�� ن  ا�#رارات �3د .�-ور��� إ��ران ا+!�*
�.���س ا����ن، ���Cل ا��.��وء إ���M ا�$��دا��ر ا������وص ���-��  <��� ا���� د$�ن  M���� ن  ٤١و �٤٠$���1ن���

!$�>د .��P ا+.راءات ا��ط�و�� ��و.ب ا�>�ل ا�! دس ��ن ���0 ق ا���م ��0 ق ا��م ا��$�دة، أن �
و<� ��ن أن ا�#3 �  ا�1 �#� ا�$� �دد$-  ا�و� �� Cد $�ت $!و�$- ، إذ أن ا@$- �� ت ��[.راء  ا��$�دة.

 ��R��� ��$�ؤ��دة ا�"ا�درا! ت ا��ز�و��" $#وم ���M أ!� س �� �� ت ��زّورة $>$#�ر إ��M ا���1و�� ت ا�
-�� ، و<� ��ن أن أ�7ط� إ�ران ا��وو�� $�P3 @$>� ق ا��3� � ت، <�[ن �.��س ا���ن �.�6، ا�$�#ق 

و�_!ف، إ�g-� M �دا/� �$> Cم إزاء أ��7ط� إ��ران ا��وو��� ا�!�����، � �$�� Cض ��P ا���ص ا�# ��3 
 M�.وء إ��"� ��دو��#� �ون ا�وا ��1دا�دئ ا �� P� ���و��ن ا����0ر ��!��ر�� أ��� ��و أن  ."ا�و! /ل ا�!�

�-ور�� إ�ران ا+!�*��� ��م $��ن طر<� ً <�� �1 ھ�دة ��دم ا@�$�7 ر، ����V Mرار ��1ض ا��دول <�� .
و� +�3 <� إ��M ذ��ك، <�[ن ا���� ل  ا���ط#�، �� �ت ا!$> دت �ن �#وق أ�0ر و$�ّ��ت وا.�� ت أ�Cل.

���م ا��$���دة ��Cد ���01ت ر!�� �� !������ .��داً إ���M ا���1_� P� ��$�ن ا��� �م، ا�ظ ����� ا�$��� �#��وم �-��  �.���س ا�
�1 ھدة �دم ا@�$7 ر �!6�� �Vر �.د��� وأن $�#��ق � ���$-�  ھ�و  �> دھ :  M�م �طرف إ �أن ا@�3

 ھدف ��1د ا��� ل.

، <[ن Cرارات �.�س ا��ن 3د .�-ور��� إ��ران )ا��# �د(�ن ا���0 ق  ١�ن ا�� دة  ٣وو<# ً ��>#رة  (ط) 
� �ف �# �د ا��م ا��$��دة ا��$�1#�� ��ـ $ ���"ا�$�1 ون ا��دو�� ���M ��ل ا��!� /ل ا�دو���� ذات ا+!*

و������� ت $ط���و�ر ا�$��و�و.����  ا��وو�����  .ا�������R ا@C$���� د�� وا@.$� ������ وا�0# <����� وا+�!��� ���"
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���ن أ.��ل $������ ا@�$� .�� ت ا�وط����� <��� �.�� ل ا�ط ���C وا�ط��ب، ا�$��� ُ$1$َ���ر  ����_��Vراض ا�!���
 ، و�����R أن ُ$َ��ّل ��ل �!�6�� <�� ھ�ذا ا���دد ��ن ا�$� . ت ��و�� ��� س <� �ل ��د، @ .�دال <�-�

 طر�ق ا�!�ل ا�.� ��� وا�$1 و��� �د@ً �ن ا��.وء إ�M ا��ظر وا�$-د�د.

��ن ا����0 ق، ��م $�$م �را�� ة  ٢�ن ا�� دة  ١�P ا�>#رة  و$� <� ً  (ي)  P������دأ ا��!� واة <�� ا�!�� دة ���ن ."
 وذ�ك ��M ا���و ا��ذ�ور أ�*ه. <��  �$�1ق �.�-ور�� إ�ران ا+!*���، أ�3 /- "

�$�P ا��3 ء .���C*� �> ً 1 $-م ا�دو���� ��ن ا�$-د��د �ن ا���0 ق،  ٢�ن ا�� دة  �٤ �>#رة  و��*ً  (ك) �"
1$� ل ا�#��وة أو ا!��$�دا�-  ��3د !��*�� ا�را���3 أو ا@!��$#*ل ا�!� !��� ����� دو���� أو ����M أي ��! �

���  ��1�ُرب ���ن $-د���دات � !��$�دام ا�#��وة ��3د  ����0راً و .و.��� آ���ر @ �$>��ق و�# ���د ا����م ا��$���دة"
ا���y7ت ا��وو�� ا+�را���، ��  <� ذ�ك �ن Cَِ�ل �1ض ا��3 ء ا�دا/��ن <� �.�س ا��ن، <�� ���ن 

 M���� م-� ��Vح ھ��ذه ا+�*�� ت وإر ���. W���� م ���ن�.ِ��ا@�$��� ع "<��� أ��0ت ا��.���س أ���� ��� .ز أو ُ
ن ��ن ا��1#�ول أن �!�$�$g أن ا�#�رارات ا�$�� ���Rت ���  ��ذ�ك ���و .�*�C $-م ا�دو���� ��ن ا�$-د��د"

��� دئ ���0 ق ا���م ا��$��دة ھ�� <�� ا�واP�C $ر.��� �$��ك ا�$-د��دات �3د إ��ران وذر���1  P�� M> �$�
 ��.وء إ�M ا!$�دام ا�#وة، وھ� $-د�دات �Vر �7رو�� و�Vر �#�و��.

 اC'&�د ا�&�,ر�
 ا��+��7
 -+�ء

��� ا�!� �#� ��ول $#� ر�ر ا���د�ر ا��1 م �7رح ا�$� ر�] ا�$>����� ��ط�� ا�1��ل $م <� �ذ�رات إ�ران ا+��3  -٢٦
ر � ��# ط ا�$ ���: ) ��ن ا�و� �� و.�-ور�� إ�ران ا+!*���.INFCIRC/711ا��$>ق ���-  (ا�و�#�0  Oر أ��  �ذ��V 

 د ا���د�ر ا��1 م ��M أ! س �ط� ا�1�ل، �م ��ن ھ� ك !وى !ت 3C �  � �#� وCد $�ت $!و�$-  ��-  ��  أ<� -٢٧
�ط�� ا�1���ل، <��[ن  ).GOV/2008/4و GOV/2007/58ا�!� �ق (ا�و�0#$�� ن  M���وا!�$� داً إ"�������م  "ا�درا!� ت ا��ز�و

 P��"أن ا�و� ��� !$!��W +��ران �� @ط*ع ���M ا��!�$�دات ا�$�� <�� $1$�ر Cط ���3C  -�6 � �#�، �ل � ن �ن ا��ز
���P ا�و�0 /ق ذات ا�����، ��را.��1 ھ�ذا ا���ر وإ��*غ ا�و� ��� "!$#وم إ�ران، ��.رد $�#� ، و�1د ذ�ك، �وز$- ".
" -���#$�.  ً �C*م $!�$�م إ��ران إط�  ������ ً د�C#� ً  "ا��!�$�دات"و<�$ ���ا��ط�و���، أ.�رت .�-ور��� إ��ران ا+!�*

��P ا��واد �Vر ا�ر!���� و��Vر ا��و�3و��� و��Vر ا��$�#�ق ��ن ��ّ�$-  ا�$�� أُط��1ت ���-� ، وأ���Rت ا�و�.� ��� 
. -��� ا�$ ���: �$#��-� و<� ھذا ا�!� ق، ����R أ@ $�Rب �ن ا�� ل ا��# ط ا�

�م $!�Oم ا�و� �� إ�M إ�ران أ�� و0 /ق ر!��� و�$�#ق �ن ��$-  $�$وي ��M أد�� و0 /#�� ذات ����  (أ) 
.���ص ا�درا! ت ا��ز�و�  � �[�ران <�

أ���� إ�M ا�و� ��، ��-�  @ $���ك <�� ا�واP�C أ��� و�0 /ق  �م $!�ـOم ��و�� ا�و@� ت ا��$�دة أ�� و0 /ق (ب) 
رة. Lزو��و��م $!��ـOم ا�و� ��� إ��ران أ��� و��#�0  �$�#ق �ن ��$- ، و�ل �  $ز�م أ�-  $���� ھو و0 /ق 

أ����، و��!ت �ي �ن ا�و0 /ق وا��واد ا�$� أُط1َ�ِت ���-  إ�ران أي أ� ��، و�0ت أ�-  ��-  ��زا�م 
� ءات � ذ�� ��ق إ�ران.��ّ>#� @ أ! س � Oواد  - 

�� ءات �3د ���د ��  دون $#�د�م و�0 /ق أ����� و�$�#�ق ��ن  (ج)  Oأن $�د�م أو $!�وق اد ���و� ��ن ����ف �
م $>!��رات .وھرّ���؟ Oأن �#�د ����وھ�ذا  ��$- ، و$ط�ب �ن ا���د ا�����1 أن ���0ت �راء$�� أو $ط��ب 

�*ل �� 7C ت �.�س ا��� <ظ�ن ا�$� أّدت إ��M  ھو أ�د ا�7واVل ا�>���1 ا�$� $و1Cّ$-  �1ض ا�دول،
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) ��$�دا��ر ١٩٩٥��.��س ا���� <ظ�ن <�� �� م  ٨٧٢(��  اC$�!-  ر/�س ا�.�!��  "ا�$��6د ا�1 م"و�#�0 
� ة "ا�.زء ا�ول"، وا�را��� إ��M $#و��� ا��3� � ت.!�و<���  �$��1ق �$�دا��ر ا�.�زء ا�ول، <#�د $�م  ا�

:���  � ا+�راب �ّ

• �R���"  س���دول �ر�/�� و��أ!� س ا<$�راض أن ا M�� ت � �ا�1�ل ��M $�!�ن <1 ��� �ظ م ا�3
و<� ھذا ا���دد، <#�د أ��درت  ".��M أ! س ا<$راض أن �لL دو�ٍ� ُ��$�ل أن $#وم �1�ل ��7ن

 ا�و� �� �ط �� ت �Vر �!�و�C و�Vر �7رو�� ��M إ�ران ��M أ! س $-�� @ أ! س �- .

��1و� ت واردة �ن ��� در ا!�$�� را$��""����R �را�ً� ا!$�0 ء ا� • M�وء إ.� ��� �، ���د أن ا�
أ���ت �را��، و<� �� !�� ت ��دة، أن ا���1و�� ت واردة ��ن ��� در ا!�$�� را$�� <�� ���ن 

 �0ت أ�-  ��ّ>#� وزا/>�.

���  (د)  Lؤر� ��� Oط�� @ $و.�د أ��" ���  ����: ٢٠٠٨أ� ر/�� �و  ١٣وCد ��Lَرت ا�و� �� �را�ً� <� و�#�0 
د أو.�� ا�$�را�ط ا+داري ���ن  O�3ر’و0 /ق $�د���ص ‘ ا����W ا��  ��وا��واP��3 ا��$�#���O ا���رى <�

�ت إ��M إ��ران أو ‘ا��ر���� ا�1 /�دة’و ‘ ا@�$� رات ا��7د�دة ا@�>.� ر’ا�درا! ت ا��ز�و��، أي َOـ��!ُ ،
� ."ُ�ِر��3ت ���-��  ���ن Cَِ���ل ا�و� ������!�  ���M ا�و��0 /ق ا��$����� وُ$��ـ�0ت ھ��ذه ا�و�0#��� ا��ط���� أن 

و���ن  � �درا!�� ت ا��ز�و���� $>$#��ر <��� ا�واP��C إ���M أي ا$!�� ق و$� !��ك دا������ن <��� ھ��ذا ا����دد.
 ا��ؤ!ف أن ھذه ا��#�#� ا��ر��� ا�$� �ّ�رت ��-  ا�و� �� �م $رد Cط <� $# ر�ر ا��د�ر ا�1 م.

�درا! ت ا��ز�و��، و��دم و.�ود أي و�را� ًة ���# /ق ا�! �>� ا�ذ�ر، و�1دم و.ود أ�� و0 /ق أ���� �67ن ا -٢٨
د��ل ���W وو0 /#� ُ�>�د �و.ود أي ��� ��ن ھذه ا@د� ءات ا���>L#� وأ�7ط� إ�ران، و�ن ا��د�ر ا�1 م �م �>�د <�� 

���ن ا�و�0#���  ٢٨ا�>#��رة GOV/2008/15  ���>  ��-� إذ @ و.��ود) �����دام أ���� ���واد $$���ل � �درا!�� ت ا��ز�و$��! �
��ون إ�ران أو<�ت �$زو��د ا�و� ��� � ���1و�� ت و�$#��� $-� ، و��ون ا���د�ر ا��1 م  � ر أ�3 ً ا�واPC)؛ و�P إ�*ء ا@�$

إ��M أن  ٢٠٠٨ا�! �ق أ7 ر � �>1ل <� $# ر�ره ا�� درة <� �ز�ران/�و��� وأ��ول/!�$��ر و$�7ر�ن ا��0 ��/�و<��ر 
�� Oو���واد �وو���  P���$ م أو��� �!�*ح ��ووي أو ��و�� ت ا�و� �� @ $��ك أ�� ��1و� ت �ن �C م إ�ران <1*ً �$�

�0ل ا�� د/ ت، أو ��ن درا!� ت $$��ل ��ذ�ك <�� �.� ل ا�>�ز�� ء ا��وو���؛ <[��� �.�ب � �$� ��  ،��L�1�أ�رى ر/�!�� 
 إV*ق ھذا ا���ف.

وإذا � ن ا��#�ود ھو إ0 رة 3C �  أ�رى � +�3 <� إ��M ا�درا!� ت ا��ز�و��� (ا����W ا���3ر، وا��ر����  -٢٩
0*ً، <���  أن .���P ا�#�3 �  ا�� رو��� ا�1 /دة، ����ل $��وا@�$�� رات ا��7د�دة ا@�>.� ر)، �و.�ود �1ْ�ٍُد �!��ري 

$-  ا�و� ��� أ��0 ء ا��> و�3 ت، <#�د �� ن �����R ��و� ��� إذن أن $��0ر  L$�� أ��د�ا ���ا� 1�C �#د أُدِر.ت <� ا�# /�� ا�7 
أن �����ظ ����و �ط��� ا�1���ل (ا�و�0#��� و@ �!��P ا����رء إ@  $���ك ا���3# �  ���*ل ا��> و��3 ت �6��7ن �ط��� ا�1���ل.

INFCIRC/711 ����3 أو ����د ����1وانC ن أي������ل") $�����ن  ."���1د �!���ري  M���>#��رة ا�و�$��ذ��ر ���6ن ا�ا ���Rو���
:���  � M�� ل $�ص��ن �ط� ا�1 Pرا��>�ل ا�ا  ���و� �د أ��دت ا�Cو .���#�$�"$Rط� ھذه ا�طرا/ق .���P ا�#�3 �  ا�

�$�#�� أ�رى �67ن ا��ر� �g ا��ووي ا�! �ق وا���7ط� ا��وو��� ا�!� �#� +��ران"؛أ�� @ $و.د أ�� 3C �  وا�$� ! ت  
�ل"�ذ�ك <[ن ا!$�داث �!6�� .د�دة $�ت ��وان $���ط� ا�1�ل. "ا��1د ا�1!�ري ا� P� �$� Cض 

�ن $#ر�ر ا��د�ر ا�1 م ا�� در <� ا�و�0#�  ١٩و$>�د ا�>#رة  -٣٠GOV/2009/55 @ أ�ر��ت ��ن أ��� ���و� �6ن ا� 
.��و�Cد ��رھن ذ��ك ���M ���� ا�$#���م ا��ذي  ���ن ا�$��6د ��M �ّ�� ا�و0 /ق ا�$� O�7$ل أ! س ا�درا! ت ا��ز�و
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�.�رد اد�� ءات ذات �وا��ث !� !��� و@ $!�$�د  ���$و��ت إ��� .�-ور�� إ�ران ا+!*��� �6ن ا�درا! ت ا��ز�و
 إ�M أي أ! س.

�ن  -٣١ Pرا��>�ل ا�ن ا� M�>#رة ا�و�ا tو$�ص:����  �� M�� ل�"$Rط�� ھ�ذه ا�طرا/�ق .���P ا��3# �   �ّط� ا�1
ا��$�#����. و��Cد أ���دت ا�و� ���� أ���� @ $و.��د أ���� ��3C �  وا�$� !�� ت �$�#���� أ���رى �6��7ن ا��ر��� �g ا����ووي ا�!�� �ق 

و���ن ا�.���� أن .����P أ���7ط� .�-ور���� إ���ران ا+!��*��� ا��وو���� ا�� ����3  وا����7ط� ا��وو���� ا�!�� �#� +���ران."
و� �$� �� <�[ن أي  3رة � �ت <� أVراض !���� و!$!$�ر <� ا��3وع ���3� � ت ا��7 ��� ا�� ���� ا��ط� ق.وا�� 

� �>� �ذ�ك ھ� �زا�م �زّورة و��>#� وزا/>� و@ أ! س �- .���1و� ت  

��  ����: ٥و$��ص ا�>#�رة  -٣٢ M��� ل����ن �ط�� ا�1 Pرا���>��ل ا�ن ا��"ا$>#�ت ا�و� ��� وإ��ران ���M أن $�>��ذ  
 � �ت <� إ�ران !��.ري ���7ل رو$���� ��1د $�>��ذ �ط�� ا�1��ل ا���ذ�ورة آ�>� ً وا�طرا/�ق ا��$>�ق ���-�  ��!�م ا�3

�ن �ط� ا�1�ل أ��3 ً  ٣و<� ا�>#رة  ا�#3 �  ا�1 �#�." Pرا��>�ل ا�ن ا�و<�د ا�و� ��� ��رى "، ا�$ر<�ت ا�و� ��� ��6ن 
$�>��ذ ا��3� � ت <�� إ��ران و�Cدرة ا�و� ��� أن ا@$> ق ��M ا�#3 �  ا��ذ�ورة أ�*ه !�وف ���1ن <�� $1ز��ز �>� ءة 

و���M ھ�ذا ا�!� س، و���  أن �ط�� ا�1��ل �Cد ُ�>�Oذت،  ."��M ا�.زم � �ط �P ا�!��� ��راً ��7ط� إ�ران ا��وو���
 <[ن ا�و� �� ُ��َز�� �$��6د ا�ط �P ا�!��� ��راً ��7ط� إ�ران ا��وو��.

�ن .�-ور�� إ�ران ا+!*�ّ�� و -٣٣ xد �>ـّذ �لCك و�ً؛ و��ذ ��ا�و� �� ا��- م ا��$L>ق ���-  <� �ّط� ا�1�ل $�>��ذاً $ 
. -1��ذت إ�ران �طوات طو�ّ�� $$1ّدى ا�$زا�-  ا�# �و�� ��و.ب ا$> ق ا�3� � ت ا�7 ��� ا��1#ود L$ا 

�  ورد أ�*ه، و��M $#ر�ر ا��د�ر ا�1 م ا�! �ق ا�وارد <� ا�و��#�0  -٣٤ M�� و�� ًءGOV/2009/55  ذي��ؤّ��د وا�
�و��Cف، و�ظ��راً ��  ��-����ص ا�درا!�� ت ا��ز�و���� إذ أ�-��  أ����Rت ا�و� ���� �$#���  ����>  ��-�أن إ���ران أو<��ت � �$زا
��ن ا�و� ��� ��و.��� أن  ��� R�� ظر$����$طورات ا+�. ��� .داً و��$1 ون ا��ّ� ء ا��7$رك ��ن إ�ران وا�و� ��، <�ن ا�

�� M�� ت <� إ�ران !�.ري � �و رو$��� و<# ً ��  ��ت ���� ا�>#رة ا���رة ��ن �ط�� ا�1��ل $�1ن أن $�>�ذ ا�3
 ).INFCIRC/711(ا�و�#�0 

�ن $#ر�ر ا��د�ر ا�1 م ا�! �ق ا�وارد <� ا�و�0#�  ٥٤و$�صt ا�>#رة  -٣٥GOV/2008/4 ��ّ1!��ر�6�7ن ا���1 د ا� ،
:����  �� M��� ،����$���*�ظ�� أن ا�و� ��� ��م $�$�7ف و.�ود  ا� ��R��� ل "إ@ أ�����$ّ�  ��ا!�$�دام ���واد �ووّ��� <�

��  @ ��رد <�� ھ�ذا ا�$#ر��ر أن  � �درا! ت ا��ز�و���، وأ�-�  @ $���ك ��1و�� ت ذات ���داCّ�� <�� ھ�ذا ا���دد."�
و0 /ق ا�درا! ت ا��ز�و�� $>$#ر إ�M ا�� ��، وأ�� �م $!$�دم أّ�� ��واد �ووّ���، و��م $���P أ��� ��ّو�� ت أ! !���، 

 �ر ا�1 م ا�! �ق.و<# ً ��  أ���� ا��د

���، و��ن �0ّم <�[ّن ھ�ذا ا����د ا��وارد <��  -٣٦ $ ��.� 1� ���وو<# ً ��ّط� ا�1��ل، � �.�ت إ��ران ا�درا!� ت ا��ز�و
وأيt ط�ب �1#د .و�� .د�دة ��ن ا��� �7C ت ا�>���� و$�و<�ر ��1و�� ت  �ّط� ا�1�ل ھو ��د �.ري ا@�$- ء ��� �ذ�ك.

 ً � �$ M> �$� 1 ��� ھو ط�ب��د  وإ$ �� ا� L-1$ ��$�ق ���-� ، وا�<$��P روح و�ص �ط� ا�1��ل ا��$>� وض ��6�7-  وا�
0��رة  ا�طر< ن �*ھ�  ��M ا@�$0 ل �- .�و����R ا�$ذ��ر �6ن �ّط�� ا�1��ل ا��$L>�ق ���-�  .� ءت �$�.�� �> و�3 ت 

�# �و���� و��0ـّ>� أ.راھ  �P إ�ران �وظ>ون 0*��0 ر<��1و ا��!�$وى �!�ؤو�ون ��ن .-� زي ا��3� � ت وا��7ؤون ا
��ن  و.- زي $#ر�ر ا�!� !� ت <�� ا�و� ���، و�Cد أCّرھ�  �.��س ا���� <ظ�ن <�� �- ��� ا��ط� ف. ��� R�� P�LCك ُ�$و�ذ��

���P ا���دول ا����3 ء <�-�� ؛ وإ@ّ <��[ن ا@/$��� ن وا�0#��� ا��$��� د��ن ا���3رور��ن ��$��1 ون   ��-$ C <$ � أن $�$��زم ����و� �ا
 ا��!$دام !�$1ر3 ن ���طر.
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ا�1�ل، �� ن �ط�و�� ً ��ن ا�و� ��� أن $!��Oم .���P ا��!�$�دات إ��M إ��ران، و��م ���ن ��$ظ�راً ��ن  وط�# ً ��ط� -٣٧
�وCفإ�ران �1د ذ�ك !وى ��  -��  �م ��ن ُ��ـ$وPCّ ا�#�� م ����6 ز�� رة أو �#�د أي ا.$�� ع أو  .""إ�*غ ا�و� �� �$#���

�1 �.�� ھ�ذا� W�!�7���� أو أ�ذ أّ�� ���O ت � � ��� #�و��م $!��ـOم ��و��� ا�و@�� ت ا��$��دة أّ���  ا���ر. إ.راء أ�� 
��  أ���ن ا���د�ر ا��1 م ا�!� �ق.�  -$ L��� ن�� و0 /ق أ��ّ�� إ�M ا�و� ��، ��-  @ $��ك <� ا�واPC أّ�� و�0 /ق �$�#�ق 

�M ا�درا!�� ت ّ��!�  ���و<��� ا�و��Cت �>!���، <���ن ���*ل ر<��ض ا�و� ���� $#��د�م .����P ا��!��$�دات إ���M إ���ران �6��7ن 
،����و.�ب ا�.��زء ا�0 ��ث ���ن ا�و�0#��  ا��ز�و�  ��-����  ورد INFCIRC/711��م $��ِف ا�و� ��� � �$زا�. و����M ا��رVم 

 ً C*أ�*ه وا�ط  M��� ذ�ور أ��*ه إذ وا<#�ت���ن �!ن ا��ّ�� و�روح ا�$1 ون، ذھ��ت إ��ران إ��M أ��1د ��ن ا�$>� ھم ا�
�و�Cف <�� و��#�0 ��ن إ.راء �� 7C ت �P ا�و� ��، و$#د�م �  ���زم ��ن ا�و�0 /ق ا�دا����، وإ��*��  �-�غ ا�و� ��� �$#��

و<��� ا�واP���C، <��[ّن ذ���ك �O���7ل ا!$1را���3 ً  ���>��، أ�0$��ت .��1-��  أن ا@د��� ءات $���م $�>�#-��  و$زو�رھ�� . ١١٧
3�ون وا��7ل ��M �ّد !واء.��� 

�وP�C و<��  ��� $#� ر�ر ذات ���� ��ن <ر��ق ا�و� ��� ا��ذي زار ا��واP�C ا�1!��ر�� ا+�را����، ���  <�� ذ��ك  -٣٨
� ً وأن ا�C ��3#د أ�Vِ#ت و1$ّ�د ا��د�ر ا�1 م <$�-�   �� ر�7ن، وھ� $# ر�ر $��Oن �و3وح أن إ�ران � �ت �$1 و�� $

�رة أ�رى.  

"و�!����  ورد <��� ���� ن ، ٤١، ا�>#��رة ٢٠٠٥أ��ول/!���$��ر  ٢، ا��ؤر���� GOV/2005/67ا�و���#�0  � 
، وا<#�ت إ��ران، <�� �� �ون ٢٠٠٥آذار/�� رس  �١ /ب ا��د�ر ا�1 م �7ؤون ا�3� � ت ���.��س <�� 

 '�ر��Rن�وPC � /ن <��  ا����ح �7و,��
 'ز��رة، ��U, M"راء ��&7ق '����1/�
، ٢٠٠٥ا�0 ��/�� �ر 
 ��> ����1��ن أ.ل $#د�م $و��د �6�7ن ��دم و.�ود ��واد وأ��7ط� �وو��� ��Vر .P�Cو�و��ن ���ن  ھ�ذا ا�


�W ��و� ��� � �$�� ر أي  ا����طق اCر'� ا��. +دد�!� ا�و,��ِ�!ُ ،����$�� �����و�>-  �� طق ذات أھ
. -��/(��Rت وُطِ�ب �ن ا�و� �� أن $#�ل ��ن ��دد ا���� �� ا��ز��P ز� ر$-�  <�� $��ك ا���ط#��،  وا�دة 


 '+وCد أ�ط�ت ��و� ��  .'�����ر ���
 �'�نٍ ���&� 
ّر�
 �7ك ا��'��. و�+�ط!�، و�R!� X�ِR�ُ إ�,���

RR�#�' ت�RR��	 ذRR�2' 
RRواد �وو�RR� ودRR"و �RR!"#��� رRR!م ُ�ظRR�  ���أي �&RRدات أو �RRواد ا�و� ����  �RRر �RRم، �

 ا�$� زار$- ." �زدو"
 ا?���دام ذات 78
 /. ا��وا�5

و� ���، وCد !��ت إ�ران ��"، ٤٩، ا�>#رة ٢٠٠٥أ��ول/!�$��ر  ٢، ا��ؤّر�� GOV/2005/67ا�و�#�0  � 
�$����� � ���د< ع <��� �و@ھ��دوز و@<�!�� ن  P��Cوا�����M !����ل $��د��ر ���ن $��دا��ر ا���7> <��، �ز��� رة 

�. ل ا��ووي <� �و@ھدوز." .و� ر�7ن� � ���$� �م $01ر ا�و� �� ��M أ�7ط� 

���� GOV/2005/87ا�و���#�0  �  Lؤر�$��7ر�ن  ١<��� "، ١٦، ا�>#��رة ٢٠٠٥$��7ر�ن ا���0 ��/�و<��ر  ١٨، ا�
��3م ا�!���د  ٢٠٠٥$��7ر�ن ا�ول/أ�$��و�ر  ٣٠، و����M إ��0ر ا.$��� ع ُ�#��د <��� ٢٠٠٥��ر ا���0 ��/�و<

@ر�.�� ��، أ����ن �.���س ا����ن ا�#��و�� ا�����M <��� إ���ران، و� /��ب ا����د�ر ا���1 م ��و� ���� ���7ؤون 

 �Rن '�ر��Rنا�3� � ت، R�!�ا� 
R)ل ا���طRدا� �R!����&� وبR7ا��ط .��R'�ا� 
R���&�' 
R��,7و� X��ُ 

و�Rم �R+7ظ  )، و$م �*ل $�ك ا��1 ��� أ��ذ ���� ت ��/���.GOV/2005/67ن ا�و�#�0 � ٤١(ا�ظر ا�>#رة 
�R!زار� .Rا�� .��R'�ا� .R/ 
Rد����	ر اR�Q 
و$#���-�  ا��-� /� ��$ظ�ر ظ-�ور  .ا�و,��
 و"ود أ�
 أ��Rط

 �$ /g $���ل ا���1 ت ا���/��".

��ب ا�و� ���� ، ٢١، ا�>#��رة ٢٠٠٥$��7ر�ن ا���0 ��/�و<��ر  ١٨، ا��ؤر���� GOV/2005/87ا�و���#�0  �  O�ر$"
�1 ��� ا�$� ُ!�W �-  �[.را/-  <� �وPC � ر�7ن."� � 
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$������7ر�ن  ١<������� "، ٣٢، ا�>#������رة �������7٢٠٠٦ ط/<�را�ر  ٢٧ ، ا��ؤر��������GOV/2006/15ا�و�������#�0  � 

 �و �R5	�R,ري /R. "'�ر��Rن"، ��و� ���X�R�ُ ، ٢٠٠٥ا�0 ��/�و<��ر R���&�'  ت�R��	 ذتR�ُِث أR�+
و�م �+ظ ا�و,��
 أ�
 أ��ط
 �Qر ا	���د�
 /R. ا��'��R. ا��R�� .Rت ز��ر�!R� �R�, ،�Rم  .'�#�
 ��&ددة

 ."�'ّ�ن ���#P �+�7ل ا�&�ـّ��ت ا�'�#�
 و"ود أ�
 �واد �وو�
 /. �7ك اC��,ن

�RRRران �RRR�+ت إ، و<���� ھ���ذا ا�����دد، ����7٢٠٠٦ ط/<�را�ر  ٢٧، ا��ؤر����� GOV/2006/15ا�و����#�0  � 


 و"Rود  .�7و,��
 'ز��رة �وا�5 ��78
 '��د/�ع /. ,و?ھدوز و?/���ن و'�ر��نR��,ظ ا�وR+و�م �

 
Rد����	ر اR�Q 
��ت �ز� ر$-�  <�� �و@ھ�دوز و� ر��7ن، ���  أ�
 أ��ط C ��$�ا �� ����Rم ��Rر <�� ا�


 <� ھذ�ن ا��� ���ن. ���#P أ�ذ ا�&�ـّ��ت ا�'�#�
 إ�B و"ود �واد �وو�

 ت أ�رى�+ظ� -ط�ء

��ن ا��ؤ!��ف .��داً أنL ا���-g ا���ذي !����� ا���د�ر ا���� �� <��� $#�� ر�ره ��Vر ا��-����� �6��7ن إ��ران ھ��و �-��g ���م  -٣٩
�$. وز <�!ب و@�$� <��  �$�1ق � $> ق ا�3� � ت ا��0 /�، �ل إ�� د�ر ��0راً !��1 ا�و� ��� <�� ا��1 �م �-�/�� $#���� 

.��$���را��Cن � ّ��ن، .زءاً �ن ا���1و� ت ا�� ط/� ا�$� ا!�$�د�$-  وCد �7>ت �ؤ�راً �1ض ا�و! /ط، ��>�  
 ا�و� �� وا�$#دت ھذه ا�و! /ط ��-.� ! �رة ا�$#��م ا�>gّ ا�ذي أ.ر$� ا�و� �� �67ن ا@د� ءات 3د إ�ران.

أن ا���1و�� ت ا��$�و<رة �د��� ھ��   GOV/2012/9$#ر��ره ��ن ٤١واد�M ا��د�ر ا�1 م �رة أ�رى <� ا�>#رة  -٤٠
��، وورد ذ�ك أ�3 ً ذات  � �<�� ��Cدا���ر<ق $#ر��ر ا���د�ر ا��1 م  �>GOV/2011/65  ن أن��. و���M ا��رVم 

���  � :ھذه ا���1و� ت ��!ت .د�رة � �$�د�ق، <[ن �1ض ا�$� 3C ت <� ا���1و� ت ھ� �

٤١-  � ��6�  -� �C*� @ �$�ا ��دة �وو���، وھ�� رّ�ز $#ر�ر ا��د�ر ا�1 م ��M �1ض ا��7ط� ا�1!�ر�� ا��ز�و
:�����  ��� M���� ذي ����ص���ت، ا � ����ن ا�واW��3 أ�-��  � ر.��� ���ن �ط�� ق ا�$��� ص ا$>�� ق ا���3 ��6��!�"... ُ$طّ���ق  

M�� ت � ��د�� ا�� �� ا@�7ط ر�� ا��واد أو ا���در�� ا��واد .��P ا�3$!� ا�!���� ا��7ط� ا��وو�� .��P <� ا�

 أ.�ل ��ن ���راً  وذ��ك ��� ن، أي <�� ُ$� �7َر $��ت !��طر$-  وأ و@�$-�  أو $��ت ا�دو��� أرا��3 دا��ل ا�$� ُ$� 7َر

 أ�رى". �وو�� �$>.رة أ.-زة أو �وو�� أ!��� ��P �وب $ـُ�رLف @ ا��واد ھذه أن �ن ا�$�#ـّق

��ط�� ا+�0راء <�� � $� �ز ��Cل  �ؤال: -٤٢ P�Cو�ھل � ن ��M إ�ران أي ا�$زام C �و�� ُ��$Oم ���-  ا+�*ن ��ن 
��ط�� ا+�0راء <�� � $� �ز أي ��واد �وو��� �$�M �� م  .واب: ؟�٢٠٠٣ م  M��م $�رد إ��ن ٢٠٠٣@. <��ث أ��� ]�> ،

، �� �$وM��� P�C ٢٠٠٣إ�ران � �$ �� �م $�ن ُ��َز�� � +�*ن ��- ، � ��ظر إ�M أ�� ��  أن إ�ران ��م $#�م، �$�M �� م 
�1 ھدة �دم ا@ ١-٣ا���د ا��1ّدل � ��� �$7 ر.�ن ا�$ر$�� ت ا�>ر��� ��3� � ت ا�7 

ھل و.دت ا�و� �� أي �واد �وو�� وأ�7ط� �وو�� ��  <�-  إ0راء ا��ورا��وم <�� �واP�C �!��ر�� ���   �ؤال: -٤٣
�7 ن، ا��ذ�ن ُ�زَ�م ��3و�-�  <� �ر�� �g �_!���� ا��وو���، ��1د ��C م ا�و� ��� �1���� ت -<� ذ�ك � ر�7ن و@<�زان

0ّ>�� ���  <�� ذ��ك أ��ذ ���� ت و$��دة و L�7د�@. و�Cد ورد <�� ا���� ن ا����>� ا��� در ��ن  "Rواب: ����-� ؟$>$��ش 
�  �$�1ق ��و3وع ا�7> <��، أ�$#د أ���� ذ��رت <��  �  �ّ��: ٢٠٠٦آذار/� رس  ٦ا��د�ر ا�1 م �67ن إ�ران �وم �>

$#ر�ري ��ن �!�6�� ا�و��ول إ��M ا��واP�C ا�1!��ر��، أ��� أُِذن ���  � �و��ول إ��M ��دد ��ن ا��واP�C ا�1!��ر�� <�� 
�1دات ذات ا!$�دام �زدوج، و��# ��� ��1ض ا��7� ص؛ اwو M�ر�7ن و@<�زان و�7 ن، وإ � M�رة، أي إ���� ا�

.g�و<���  وھ��ذه ا����7 ء $$.�� وز �ط�� ق ا��رو$و���ول ا+��3 <� و���-��  ��3رور�� ����  +��� دة $���ّور $�� ر�] ا��ر��� 
�P @<�زان، أ< د ا��د�ر ا�1 م ���6 ُ!ِ�W ��و� �� �٢٠٠٤$7ر�ن ا�0 ��/�و<��ر  ١٥ّ.���7 ن ا�1!��ري ���ث -ز� رة 
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.����������ن $#ر����ر ا�����د�ر ا����1 م (ا�و�0#����  ١٠٢وأ�����راً، ورد <���� ا�>#���رة  أ����ذت ا�و� ����� ����1ض ا������1 ت ا���/����� 
GOV/2004/83:��ّ�  ���ن �وP�C @<��زان )   �-1���7 ن، و��م -".�رى $����ل ���� ت ا��� $� ت وا�$ر��� ا�$�� $�م .

M���� ل����واد �وو����". ����7ف $����-��  ���ن أي د��� GOV/2005/87و���رد �ز���د ���ن ا���1و��� ت <��� ا�و�0#���  و.��ود 
 .�7٢٠٠٦ ط/<�را�ر  �٢٧$ ر�]  GOV/2006/15؛ وا�و�0#� ٢٠٠٥$7ر�ن ا�0 ��/�و<��ر  �١٨$ ر�] 

ر وا��!���Lس، ا���ذي أ���ّده ا����د�ر ا���1 م ��و� ���� (ا�و���#�0  -٤٤ Lر����إن ا�$#ر���ر ���Vر ا�#�� �و�� وا������ ز و���Vر ا�
GOV/2011/65 ر���W�3$ أ��� ��$�وي  ٢٠١١) �1رM�� �3 ا.$� � ت �.�س ا��� <ظ�ن <� $�7ر�ن ا��0 ��/�و<

��M �ل ا���1و� ت ا�$� Cّد�$-  ا��د� ت ا@!$�� ر�� ا�$ ��1 ��و@� ت ا��$�دة وا��ظ م ا+!را/��� و��1ض ا����دان 
��ن  ١٢وردت �ل ھذه ا���1و� ت <�  وCد ا�Rر��� ا��رى، وھ� ��1و� ت � ط/� و��ّ>#� و@ أ! س �- . ��<��

. -� ���C @زة و ����ر<ق $#ر�ر ا��د�ر ا�1 م، و�$��Lن ��ل C رئ ��>$W ا�ذھن أ�-  ��1و� ت  

���ن �ر<��ق $#ر���ر ا����د�ر ا���1 م ( ٢٤و ٢٣و��Cد ُ�ِ#���ت ا�>#ر$�� ن  -٤٥GOV/2011/65 ً*��#� (  ً��7را �����ن ا$��� د  
� �رات � �و@� ت ا��$�دة �و�م ��ن ا�$#ر�ر وC /�1 ً، و���� ذ�ر أ��  ).U.S. Intelligence Community(و� @ت ا�

�0م رأت ا�و@�� ت ا��$��دة <�� و�Cت @��ق أ��� ا!�$� داً  .٢٠٠٣$م وCف أ�7ط� ا�!��� ا��وو�� ا+�را��� <�� �� م 
 ا�# �و�����.إ���M ھ��ذا ا@!��$�$ ج @ �و.��د ���  ����ّرر �وا����� <��رض R��3ط ����M إ���ران ��� �#رارات وا�1#و��� ت ���Vر 

و���روج �ن ھذا ا�$� Cض، أ�ّدوا $#ر�راً آ��ر ذ��روا <��� أن ��1ض ھ�ذه ا���7ط� ����ن أن ���ون �Cد ا!�$�ر ��1د 
. وھذه د@��� واM��� ���3 أنL ھ�ذه ا@د�� ءات @ أ!� س �-� ، �ن ���P !�*ح �#$��3 أن $��ون ��ل �٢٠٠٣ م 

 و@ �1ده. PC٢٠٠٣ أي أ�7ط� ذات ��� �Cل � م ا��7ط� �$وا��� و�$!#�، <� ��ن أ�� �م $�ن ھ� ك <� ا�وا

���ن ا�$#ر���ر ( ٦٣و���رد <��� ا�>#��رة  -٤٦GOV/2011/65 ��7روع��M "ا���!�ُ  ���� ���#�1$����  �����:١١١)، ا� ،" 
�7روع "� � �� �، ور�Vم "Cد $��ون ذات ���� �$ط�و�ر ��و��� ��Vر �وو��� ١١١ا��7ط� ا�وارد و�>-  �$�ك ا�

" <�� إ��ران، إ@ أن ا�و� ��� $#�ول إن <�� �وز$-�  و�0 /ق ١١١ُ�!�M "ا��7روع أ�� @ و.ود ��0ل ا��7روع ا�ذي 
$$�1ق ���و�� �Vر �وو��، و��ن ورVم أ�-  @ $��ك أي و0 /ق $$�ل ���و�� �وو���، ودون  "١١١ا��7روع "�ن 

�ن ا�$#ر�ر ( ٦٣، <�ن ا�Rر�ب أ�-  $!$�$g <� ا�.زء ا���ر �ن ا�>#رة أن $#ّدم د��*ً .وھر� ً GOV/2011/65  �� (
وھذه أ�3 ً إ�دى ا+�7 رات ا�$�� $�دل ���M أن ا�$#ر��ر  "<-� $$�1ق إ�M �د ���ر ��ر� �g �_!��� ا��وو��." ���:

ه ��داً �#ل �ر�ض. Lأ�د 

�>ّ$�7 ا�و� �� <� ط-ران، �ر3ت ا�و� �� �7ر��� ��ن ا!�$�� ن �� ص ���7روع   -٤٧ P�و�*ل ا@.$� � ت 
�6!��� �وو�� وCد ُ�ِ$ب <� أ��M ا��>�� "��7روع أ!���� �وو��� !�ري ��R ���" وظ-�ر $ �P �وزارة ا�د< ع �$�1ق 

.���$�� �ذ�ك <� أ!>ل ا��>�� أ�ر � �$وز�P ��ص ��M أن أ�د ا�� �ن ا�$�� �����R أن ُ$رَ!�ل إ��-�  ا�و�0#�� ھ�� ا�
.P�����ن ھ�ذه ا��ط� ء ا��7 /�� وھ�� ك ا�1د��د  و�ن ا��3�ك أن ُ$رَ!�ل و�0#�� !�ر�� ��R ��� إ��M ا���$��� وُ$$� ح ��.

�� �رات ا��ر�ز��� ( ار$��-  ا���>O#ون و$م إط*ع �>$�7 ا�و� �� ���- .�) و�Vرھ�  CIAو��ن ا�واW�3 أن و� ��� ا�
.��-��ت �1�ل $زو�ري �Vر  C دC ر�� ���ن ا��د� ت ا@!$  ��#<ّ����$م ���M ھ�ذه ا�و�0 /ق ا� P3ت و�<Vل إ�-  أ�

 ���O>-  ��6-  !ر��.

�3�ون ھ�ذه ا���واد ا��1رو��3 ا���ّ>#�� و� ن  -٤٨�ا��د�ر ا�1 م � ط/ ً و�Vر � دل <� Cو�� إن إ�ران �م $�� Cش 
 ��������ن ا�� ����� ا��1 ��6��!��>$���7 ا�و� ���� ��� ���7C ھ��ذه ا� P���وا����زّورة، ������  ��3Cت إ���ران !�� � ت و!�� � ت 

�م ا�ر!�و� ت ا�$��� �ر�3-  �>$��7و و<���  �$���1ق �� ���W ا���3ر (را���P <�ور��د ا��ورا����وم)، $�م $#��� وا�.وھر���.
 ً /��! ً*����0ل در.�� ا���رارة وا�R�3ط و��1دل  ا�و� �� و$�ّ�ن أن � ����$�م ا�#�� م ��� وأ��� ��$�وي ���M أ�ط� ء ��
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أ�� <� ��ن أن �دى إ��ران  و�ن ا��3�ك أ�3 ً  ا�$د<ق، و�  إ�M ذ�ك �ن ا��ط ء ا�$� ا�$رف �-  �>$7و ا�و� ��.
�$�و�ل <� أ�>- ن +�$ ج أط� ن �ن را�P <�ور�د ا��ورا��وم، <-� $��ّ�ف !�راً أ��د ��ط� �$#د�� إ�M أM�C �د �

��7روع أ!���� �وو���  ��> ��ا�ط*ب ��1�ل ��M إ�$ ج �1ض ا����وVرا� ت �ن را�P <�ور��د ا��ورا���وم @!�$�دا
.�� R�� ���3 ُ$�0 ر <��  !ريC ��6�!�.�دول أ��� ل �.��س و� �$�!ك �-ذه ا@د�� ءات ا����� ���، أُ�#�� ���M ھ�ذه ا�

��د أ�� $.در ا+7 رة إ�M أ��، �1د �� 7C ت .وھر�� ��P  ا��� <ظ�ن، ا��ر ا�ذي أ3ّر �و3وح ���دا��C ا�و� ��.
 M��� �3رورة أن �رّ��ز M��� وأّ��دوا ��-$�� ��3C  -وا إ�� C3ر و��>$�7 ا�و� ��، اC$�1وا �67ن ��3C ا���W ا�

� ذا �دث ���� ���1د ا���د�ر ا��1 م <�$���3C W  دة ا@�>. ر وا��ر��� ا�1 /دة.ا�#�3$�ن ا��ر��ن، وھ�  ا��واد ا�7د�>
 و�� ذا �م ���Yّ ا��د�ر ا�1 م ���6 ��1و� ت �ن ا��# ط ا�� ط/� ا�$� $��Oن أ�-  ��1و� ت �زّورة و��ّ>#�؟ ��$-��؟

���  �$���1ق  وا���� دق. وا���-g ا���ذي ا$����1 ا����د�ر ا���1 م <��� إ���*غ �.���س ا����� <ظ�ن ����س ��� ��-g ا���1 دل -٤٩�<>
  �-����  أ�-�م ا�$� روا أر��P �#� ط ��$�#�ق � ،P�Cو��>$��7 ا�و� ��� ��1 ���� ا�� W��وPC ا�1!�ري <� � ر�7ن، ُ!�ِ� �

�ل إ�-م ط��وا ا�$وّ.�، �1د ����� ا�$�#ق، إ�M !�طW �� ��� �� �وا �1$#�دون،  ا!$� داً إ�M �ورھم ا���$#ط� � �!وا$ل.
��$#ط� � �!وا$ل، أ�-  �� ن ���وار�]. وCد $!�ّق ا�!�د ���ود، ا��>�$ش <�� ا�و� ���، ا�!�طW ا!$� داً إ�M �ورھم ا�

.����ز��؟ أَوَ��م $�3ّر  وو.د أن ا��ر �$�1ق <� واPC ا��ر ��د�أ��!ت ھذه ا@$- � ت �ن ا��د� ت ا@!$�� ر�� 
��دا��C ا�و� ��؟ �/�� ���!�� و�م $.د أي د��ل ���M و.�ود ��واد �ل أ�0ر �ن ذ�ك، �#د أ�ذت ا�و� �� �دة ��� ت 

��P � ر��7ن.ّ.�و$.�در ا+�7 رة إ��M أ��� ��1د ز�� ر$�ن ��ن <ر��ق ا�و� ���، ذ��ر ا�!��د ھ� ��و��ن، � /�ب  �وو�� <�� 
 P��Cو�دت وأن  Lد $���د��C ر���7ن � P��Cو�� ���#�1$����وض ا�R�ل أو.��� ا��� Lت، أن � �ا����د�ر ا���1 م ا�!�� �ق ���7ؤون ا���3

.�3 ���$-��؟<� � ر�7ن ھو .زء �ن ا� ��3C W$> 1 م�د�ر ا�  ذا �دث ��� ��1د ا�

٥٠-  P� وار�] ھ�� ��-�  ذات ط����7د�دة ا@�>. ر وا�واد ا�و�.ب أن �*�ظ أن ا�7را/W ا�$� ُ�ر3ت �67ن ا�
و�ن ا�!-ل .داً � ��!�� �دو�� ذات أ!��� �وو��، � �و@� ت ا��$�دة ا��ر����، أن $��$g �7را/W �$��ك وأن  $#��دي.
�ص إ�ران؟ ��و� ��. ُ$$��- $ W/7را�ن إ�0 ت أن $�ك ا��1$�#��  <��ف ���� ��7C د�C#�� و ��6�!�و�Cد �و�7Cِت ھ�ذه ا�

���ر ا�و� �� <� ا�!��� ا��وو��، ا�!�د ھ $��7!ون. P�وCد ط�ب ا���د�ر ا��1 م ا�!� �ق و� /�ب ا���د�ر ا��1 م  و<��� 
وا���7 ر�� <�� ا@.$� �� ت ا��$���� �#���3 !��ك  ا�! �ق �7ؤون ا�3� � ت أن ُ�!�W �-ذا ا�����ر ��د�ول إ��ران

و�Cد  ووا<#ت إ�ران ��M ھذا ا�ط�ب أ�3 ً و7 رك ا�!�د ھ $��7!ون ��7 ط ����ر <�� ا@.$� �� ت. �Cطرة ا�$>.�ر.
�ت إ. � ت ��M $�ك ا�!/�� �$ �� أ�3 ً. OدC$#���، و�ا ���و�1د ا+. �� �ن ا����0ر ��ن  َطرح ا���0ر �ن ا�!/�� ا��1

��ت �-�  إ��ران ھ�� أ��7ط� $#��د���.ا� C ��$�!�د ھ $��7!ون �6ن ا���7ط� ا�ا P�$C. ���ن، ا�ن ا���Vر أ���  @  !/�� 
 و�$�1ن أن �P3 �داً �-ذه ا��� �7C ا�*�- /�� وا�����3. �1رف �� ذا أ� د ا��د�ر ا�1 م <$W ھذه ا�#��3 ا�#د���؟

) ا�ذي $1$#د ا�و� �� أ�� ُ�!�$�دم MATLABي � $*ب (وھ� ك ��3C أ�رى ھ� ا��ر� �g ا�� !و�� ا�$. ر -٥١
و����R أ@ ���Rب ��ن ا��� ل أ��� ��*ل ا@.$�� ع <�� ط-�ران، ُذ��ر أنL ھ�ذا ا��ر�� �g ھ�و  ���ذ.� ا���و�� ا��وو��.

 g��ر��� �g � !��و�� �$�� ح <��� ا�!��واق ا�$. ر����، ���ل إن أ���د �>$���7 ا�و� ���� أّ���د أن ا����� �!��$�دم ھ��ذا ا��ر��� 
و$1$#د ا�و� �� أ�� � ��7ف �ن ا@!م ا�$. ري �-ذا ا��ر� �g ا�� !�و�� <�[ن دورة ا�د��� ا�*ز���  � أ�3 ً.ا�� !و�

���ن ا!��$�$ ج ُ���3�ك $!��و�C ا�و� ���� ا�1 �����  $!��$��ل ا���ز�م �6��7ن �ر��� �g ا�!��*ح ا����ووي ا+�را����. ����  ���>
 ا�$��ص!

رون ُ�!�$�دم ا���وم <�� $ط��#� ت �$�و���، � �$����ل و<��  �$��1ق �� ���و$رون، $.�در ا+�7 رة إ��M أن ا����و$ -٥٢
����� أي ���در  � �$��7ط ا���و$رو�� <� ا@!$�7 ف وا�$1د�ن.$�و�ن �Vر ا��*/م أن $ر�ط ا�و� ��� ا�دو���� ا�

 ��و$رو�� � �!��� ا��وو��.
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ا���د�ر ا���1 م، ا��ذي $��م و�!�ب ا���1و�� ت ا�� ط/��� ا�$�� ��Cّد�$-  ا��دوا/ر ا@!��$�� ر�� إ��M ا�و� ��� و$#ر���ر  -٥٣
�M إن ��7 َط�ن <#��ط (��7 ر إ��-���  <��� ا�>#�ر$�ن  Lت، ���د ���) ��Cد ا!�$�را ���1د ��� م ٥٢و ٤٥إ��داده ��!��] $��ك ا���1و

��  ��د�و إ��M ا�!��ر�� ا�#�ول ��6ن ا���رء ����ن أن ����P !�*� ً  و�م ��ن ھ�� ك أي ��7ء آ��ر. ٢٠٠٣��وو�� ً  و
 �وا!ط� ھذ�ن ا��7 ط�ن <#ط.

) ھ�� GOV/2011/65ھذه ا��# /ق �و3وح أن ا!$�$ . ت ا���د�ر ا��1 م ا��واردة <�� $#ر��ره (ا�و�0#�� وُ$��Oن  -٥٤
ا!$�$ . ت � ط/� و@ أ! س �- ، �ن ا�$. رب ا�-�درود�� ����� و�! � ت ا��# طP ا�1ر���3 ����و$رو�� ت ��م $�$م 

�M "ا��7روع ّ!�ُ  � $#��د��، ��  ذ�رت ا�و� ��. " �م ��ن �Vراض أ�7ط� �Vر١١١���P !*ح �ووي و�ن 

وا�$#ر�ر ھو ا��راف واW3 �ن وظ /ف ا�و� �� و�!ؤو�� $- ، ��ث ����R، و<# ً ��� دة ا�$ !�1 ��ن ا��ظ� م  -٥٥
و@ ُ�!��W  ا�! !�، أن $3ط�P ا�و� �� ��7�6ط$-  ����R "ا�$�#�ق ��ن ���� ت ا���واد" أو "���ر" ا���واد ا��وو���.

P��دوا/�ر ا!�$�� ر�� $ ���1 ��دول أ��3 ء وأن $$��رف ��� ء ���M ا���1و�� ت ا�$��  ��و� �� �6ن $د�ل <�� $�1 ون 
�ن ا�و@� ت ا��$��دة ا�$�� �-�  $� ر�] <�� $زو��ر ا�و�0 /ق و<��  ��$#ّد�-  �-  $�ك ا�دوا/ر، @ !��  ا���1و� ت ا��#د

ا�و��0 /ق ا����زّورة ���   و���ن ا������0 ا�وا��3�� �-��ذه ا�$*���ب � ���1و��� ت �$�#���ق أھ��دا<-  ا�!� !���� ا����3#� ا�<��ق.
�M "و�0#� ا���.ر" 3د ا�1راق، ا�$� اC$�!-  ر/�س ا�و@� ت ا��$�دة <$!��ت <� <�3�� اد� ءات �و��ن �� ول !�ُ

. -$�Cدا���.�س ا��ن ا�$� $م إ�0 ت �دم  �> 

٥٦- ��ا�دو����  و��ص ا���د واو �ن ا�� دة ا�! ��1 �ن ا��ظ م ا�! !� ���M أ��� "�$1-�د ��ل ��3و �� �$رام ا�!�
و��ن ا��ؤ!�ف أن  ��!ؤو�� ت ا��د�ر ا�1 م و.- ز ا��وظ>�ن، و�1دم ا�!�1 إ�M ا�$�06ر ���-م <� أدا/-م وا.� $-م".

ا��وظ>�ن <� أ��M ا��!$و� ت <� ا�و@� ت ا��$�دة، ��د�و$-م ا���د�ر ا��1 م إ��M وا��7طن وا+��*ن ��را�� ��ن 
  �ظ م ا�! !�.��$-م ا!$�دام ا�و� �� 3د إ�ران، Cد ا�$-�وا ا�

)، GOV/2011/65وCد أ�0 رت ا.$� �� ت ا���د�ر ا��1 م ا�ر!���� <�� وا��7طن ��Cل إ��دار $#ر��ره (ا�و��#�0  -٥٧
وا+�رار ��M إ��� ق ا@د�� ءات ا�$�� �ّ>#$-�  ا��دوا/ر ا@!�$�� ر�� ا�$ ���1 ��و@�� ت ا��$��دة وا��ظ� م ا+!�را/��� 

�ن ا�د M�ول ا��3 ء، $! ؤ@ت .د�� �ول ��� د ا�و� ��� و���دا�C$-  و��ول � �$#ر�ر رVم $�ذ�ر ا�����V ا�1ظ
 ا@�$0 ل ��� دة ا�! ��1 �ن ا��ظ م ا�! !�.




