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عامتوزيع 
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األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

خة  وردت من البعثة الدائمة لجمھورية إيران ٢٠١٧آذار/مارس  ٣رسالة مؤرَّ
  اإلسالمية لدى الوكالة فيما يتعلق بتقرير المدير العام 

 بشأن التحقق والرصد في إيران

 

 

  

من البعثة الدائمة لجمھورية إيران اإلسالمية لدى  ٢٠١٧آذار/مارس  ٣المدير العام رسالة مؤرخة تلقَّى   -١
رار الوكالة، تشير فيھا إلى تقرير المدير العام بشأن  ى ضوء ق التحقق والرصد في جمھورية إيران اإلسالمية عل

 .GOV/2017/10الوارد في الوثيقة  )٢٠١٥( ٢٢٣١مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

م طيه الرسالة الطالع جميع الدول األعضاء عليھا.  -٢  وحسبما ھو مطلوب، ُتعمَّ
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INFCIRC/915 
  الملحق

  البعثة الدائمة لجمھورية إيران اإلسالمية 
  لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة)

  ٣٣/٢٠١٧الرقم 
  ٢٠١٧آذار/مارس  ٣

  صاحب السعادة،

ة  ي الوثيق وارد ف ركم ال ى تقري ارة إل ة  GOV/2017/10باإلش باط/فبراير  ٢٤المؤرخ أنَّ ٢٠١٧ش ه ب وِّ ، أودُّ أن أن
اة في خطة العمل  التقرير ُيظھر مجدداً أنَّ إيران قد نفَّذت بالكامل جميع التدابير المتصلة بالمجال النووي المتوخَّ

  الشاملة المشتركة. 

ة ومع ذلك، نودُّ أن نسترعي انتباھكم، كما سبق أن فعلنا في مناسبات أخ اط الحساسة والھام ى بعض النق رى، إل
  التي نعتقد أنَّه يتعيَّن أخذھا في الحسبان على النحو الواجب، ومن بينھا ما يلي:

ا يتجاوز   -١ لَّ م إنَّ ك املة المشتركة، ف ل في خطة العمل الش اء الثقي اول الم ذي يتن دقيق ال بحسب النصِّ ال
ح للتصدير إلى السوق الدولية على أساس األسعار الدولية وُيسلَّم احتياجات إيران من فائض الماء الثقيل سوف ُيتا

تشحن إلى خارج عاماً. وليس في خطة العمل الشاملة المشتركة ما ُيلزم إيران بأن  ١٥إلى المشتري الدولي لمدة 
يَّن تس البالد فائض الماء الثقيل ي يتع تٍر فعل ى مش ُد عل ر بع م تعث ذي ل دينا المـُتاح للسوق الدولية وال ه. ول ليمه إلي

قناعة راسخة بأنَّ التقرير ينبغي أن يلتزم الحياد وأنَّ اللغة المستخدمة فيه ينبغي أال تنطوي ضمنّيًا على تفسيرات 
  تتجاوز النصوص الفعلية الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة.

مة في الحاشية   -٢ م ليست دقيقة. ونودُّ أن نذكِّركم  ٩المعلومات المقدَّ ا رق ران، في إعالنھ أنَّ إي م  ١٢ب دَّ المق
ا ٢٠قدرة محطة إنتاج الماء الثقيل في آراك ھي بموجب البروتوكول اإلضافي، قد أعلنت أنَّ  ا سنوّيً   .طّنً

ر   -٣ ى ذك ان وأن يتالف در اإلمك وجزاً ق ون م ر ينبغي أن يك ى أنَّ التقري دًدا عل د مج دِّ ودُّ أن نش ات ن معلوم
يتين  .تفصيلية غير ضرورية واردة في الحاش رة  ٢١و ٢٠وُتعدُّ التفاصيل ال ذلك في الفق ة  ٩وك ر أمثل من التقري

ر من  على المعلومات غير الضرورية التي يمكن حذفھا من التقرير دون أن يكون لذلك أي أثر على جودة التقري
  الناحية الموضوعية.

  باعتبارھا وثيقة إعالمية.وأودُّ أيًضا أن أرجو من أمانة الوكالة أن تنشر ھذه الرسالة 

  وتفّضلوا سعادتكم بقبول أسمى آيات التقدير.

  

  التوقـيع][
  رضا نجفي

  السفير، الممثل المقيم
  
  

  سعادة السيد يوكيا أمانو
  المدير العام

  الوكالة




