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  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٤سالة مؤّرخة ر
  من البعثة الدائمة إلسرائيل لدى الوكالة وردت

 إسرائيلبشأن بيان صادر عن 

 

  

  

موّجھة من البعثة الدائمة إلسرائيل لدى  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٤تلّقى المدير العام مذّكرة شفوّية مؤّرخة   -١
ي  د الفرع أن البن رائيل بش ن إس ادر ع ان ص ا بي ق بھ ة، أُرفِ س ٦الوكال ات مجل ال اجتماع دول أعم ن ج (د) م

دة عدم  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢المحافظين التي بدأت في  وعنوانه: "تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاھ
ة  م المتحدة في جمھورّي ابع لألم رارات مجلس األمن الت ا في ق ام ذات الصلة المنصوص عليھ االنتشار واألحك

 إيران اإلسالمية".

م طّيه لإلحاطة نّص المذّكرة الشفوّية، وملحقھا حسبما ھو مطلوب فيھا.  -٢   ويعمَّ

  



INFCIRC/865 
  الملحق

دة الحظر الشامل  ة التحضيرّية لمنّظمة معاھ ة واللجن البعثة الدائمة إلسرائيل لدى الوكالة الدولّية للطاقة الذرّي
 للتجارب النووّية

  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٤

  

  صاحب السعادة،

أن ترفق  ة، وتتشّرف ب ة الذرّي ة للطاق ة الدولّي ى الوكال ا إل تھدي البعثة الدائمة إلسرائيل لدى الوكالة أطيب تحّياتھ
د الفرعي  أن البن رائيل بش ان إس ن بي اِق ٦نسخة م ذ اّتف ه: "تنفي افظين وعنوان ال مجلس المح دول أعم ن ج (د) م

دة عدم االنتشار، واألحك ود بموجب معاھ رارات مجلس الضمانات المعق ا في ق ام ذات الصلة المنصوص عليھ
المّية  ران اإلس ة إي ي جمھورّي دة، ف م المّتح ابع لألم ن الت ائق األم  GOV/INF/2014/6و GOV/2014/28(الوث

  )."GOV/INF/2014/10و

ل مع ولم يتم إلقاء ھذا البيان خالل اجتماع مجلس المحافظين بسبب عطلة عيد نزول التوراة اليھودّية. إال أّنه  يمثِّ
ا  يادتكم إذا م ة لس ة إلسرائيل ستكون ممتّن ة الدائم ال. والبعث ذلك موقف إسرائيل بشأن ھذا البند من جدول األعم

  لعناية جميع الدول األعضاء في الوكالة. INFCIRCتفضلتم بتعميم البيان المرفق كوثيقة إعالمّية رسمّية 

الفرصة كي تعرب مجّدداً للوكالة الدولّية للطاقة الذرّية عن أسمى  وتغتنم البعثة الدائمة إلسرائيل لدى الوكالة ھذه
  آيات تقديرھا.

  

  [ختم] [توقيع]

  أوديز-ميراف زافاري

  

  السفيرة

  الممّثلة الدائمة إلسرائيل
  لدى الوكالة الدولّية للطاقة الذرّية واللجنة التحضيرّية

  لمنّظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النووّية

  

  

  سعادة السّيد يوكيا أمانو
  المدير العام

  للوكالة الدولّية للطاقة الذرّية



 

١ 

  مجلس محافظي الوكالة
  الدولّية للطاقة الذرّية

  (د)٦البند الفرعي   ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٦-٢
  من جدول األعمال

  
  بيان صادر عن إسرائيل

  بشأن تقرير المدير العام عن تنفيذ اّتفاِق الضمانات المعقود بموجب
  األحكام ذات الصلة المنصوص عليھاعدم االنتشار، و معاھدة

  مجلس األمن، في جمھورّية إيران اإلسالمّية في قرارات

  
ل مع  لم يتّم إلقاء ھذا البيان خالل ه يمّث ة. إال أن وراة اليھودّي زول الت اجتماع مجلس المحافظين بسبب عطلة عيد ن

  ذلك موقف إسرائيل بشأن ھذا البند من جدول األعمال.

ا  ى جھودھ ديرھا إلدارة الضمانات عل وتتقّدم إسرائيل بالشكر إلى المدير العام على تقريره األخير، معربًة عن تق
  يراني. طة بالتحّقق فيما يتعلّق بالبرنامج النووي اإلالمھنّية المستمّرة المرتب

ذي  ي، ال ووي اإليران امج الن ة البرن على أّن التقرير األخير ال يوّفر أّي قدر من االرتياح فيما يتعلّق بنطاق وطبيع
مرًة أخرى، تّم تطويره ألغراض عسكرّية. وتظّل إسرائيل قلقة للغاية، اعتقاداً منھا بأن إيران قد تمّكنت ببساطة، 

ة، ال  من كسب مزيد من الوقت مع عدم إبداء قدر كاٍف من التعاون والشفافّية حيال االستقصاء الذي تجريه الوكال
  سّيما فيما يتعلّق بالقضايا ذات الصلة باألبعاد العسكرّية المحتملة. 

ق بالت ا يتعلّ ة فيم ا الوكال ي تجريھ ق الت طة الرصد والتحّق رائيل أن أنش د إس ل وتؤّك ة العم ي خّط ة ف دابير المبيَّن
اوف  وھر المخ الج ج ك ال يع ّل ذل اون، ك ار التع ا بموجب إط ق عليھ دابير المّتف ذ الت ن تنفي تركة، فضالً ع المش
ة.  الدولّية، فيما يرتبط باألنشطة التي تقوم بھا إيران لغرض وحيد وھو تطوير جھاز يندرج ضمن األسلحة النووّي

د  رائيل تعتق إّن إس ذلك ف اني/نوفمبر ول رين الث ي تش س الصادر ف رار المجل ذ ق أخير تنفي تّم دون ت بضرورة أن ي
ة بتطوير أسلحة  ٢٠١١ ران المتعلّق تنفيذاً تاماًّ، وبأّنه ينبغي استقصاء وتوضيح المخاوف المثارة بشأن أنشطة إي
  نووّية. 

ع القضايا ويشمل إطار التعاون التزاماً إيرانّياً بالتعاون حيال أنشطة التحّقق الت ّل جمي ة بھدف ح ا الوكال ي تجريھ
ة؛ أي القضايا الحاضرة والماضية. ويجب أن يكون واضحاً أّن عبء  العالقة التي لم ُتَحّل بالفعل من قَِبل الوكال
ة.  ّل القضايا العالق دريجي" لح ه نھج "ت ا يوصف بأّن تغّل م ران تس زال إي اإلثبات يقع على إيران. ومع ذلك، ال ت

ذ ومّرّةً أخ ّددة لتنفي ة المح رى، فإّن االتِّفاق الذي توّصلت إليه إيران والوكالة في طھران، بعد أن انتھت فعلياًّ المھل
ين  ى اثنت ة العمل المشتركة، وعل ا بالفعل خّط المرحلة الثانية، يتضّمن القليل جّداً. فھو يشتمل على مسائل تغّطيھ

ر ّم تضمينھا في ملحق تقري ي ت اني/نوفمبر  فقط من القضايا الت ى تشرين الث ذي يرجع إل ام ال دير الع  ٢٠١١الم
ة، عولِجت GOV/2011/65(الوثيقة  ران والوكال ين إي اون ب ى إطار التع اق عل اريخ االّتف ). وبعد سّتة أشھر من ت

امج اإليران ١٢دون حّل قضّية واحدة من أصل  ة" للبرن ي، قضّية معلّقة، ُوِصفت بأّنھا "األبعاد العسكرّية المحتمل
د طالبت  ران ق يس من المستغرب أّن إي ة. ول في حين ُيفتَرض أن تعالَج قضّيتان إضافّيتان فقط في األشھر التالي

  بتطبيق مدني لتطوير مفّجرات سلك قنطرة التفجير. 



 

٢ 

ا  ان بأّنھ وھذه الوتيرة لالستقصاء غير مقبولة. وإذا كانت إيران صادقة بشأن توضيح ما تصفه في كثير من األحي
ـ"ا ع القضايا ال اً، وھو معالجة جمي اً تمام التزامن وفي التوقيت  ١٢لتباسات"، ألمكننا إذن أن نتوّقع نھجاً مختلف ب

  المناسب.

وما زالت إسرائيل تعتبر أن طبيعة التعاون اإليراني مع الوكالة ليست من قبيل األوھام. وسوف تستمّر إيران في 
ة، وھي تجري تقديم تفسيرات زائفة وإخفاء الطبيعة الحق ة القصوى للوكال يقّية ألنشطتھا. وبالتالي فإّن من األھمّي

ذلك  وم ب تقييماً للنظم، أاّل تستخلص أّي استنتاجات عن طبيعة األنشطة اإليرانّية بشأن كّل قضّية بدورھا، بل أن تق
  بعد دمج وتقييم جميع المعلومات في إطار نھج شمولي. 

وم ب راء اليوراني ران إث ّق وتواصل إي ارية. وح زال س ي ال ت دولي، الت ن ال رارات مجلس األم ع ق ارض م ا يتع م
ه ال توجد  ة أّن راء، وحقيق اً أي توصيالتالمعاينة اليومّية الممنوح لمفّتشي الوكالة في مرافق اإلث ربط  حالي ين ت ب
ّدماً السالسل التعاقبّية، كّل ذلك ال يؤّثر على قيام إيران بأعمال بحث وتطوير تتعلّق بأ جھزة طرد مركزي أكثر تق

ا  راء ھو م ا نطاق اإلث ة. وإّنم ّل أھمّي ومراكمتھا المستمّرة لليورانيوم المثرى. ومستوى اإلثراء في ھذا الصدد أق
  أو البروتوكول اإلضافي. ١-٣يھّم. وعالوًة على ذلك، فإّن إيران لم توافق حتى اآلن على تنفيذ البند المنّقح 

ّق الكامل في وال يزال عبء اإلثبا ة الح ت واقعاً على إيران لتوفير الشفافّية الكاملة، وھو ما يعني أن تَمَنح الوكال
ائل  الوصول إلى المعلومات والوثائق والمرافق واألماكن والمعّدات واألفراد. وھذا من أجل التوضيح الكامل لمس

ة. وينبغي األبعاد العسكرّية المحتملة، التي ال يزال معظمھا معلّقاً. أّما ا ر كافي لكلمات والتعّھدات فھي ببساطة غي
أن تضغط الوكالة على إيران من أجل توفير التعاون الضروري لحّل جميع القضايا العالقة في التوقيت المناسب، 
ر  ا وغي ابقة ألوانھ تنتاجات س ب أّي اس وكذلك للحفاظ على واليتھا المھنّية من خالل إجراء استقصاء شامل وتجّن

  مكتملة.

  نھاية البيان.

 




