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خة  وردت من البعثة الدائمة  ٢٠٢٠آذار/مارس  ٤رسالة مؤرَّ
 لجمهورية إيران اإلسالمية لدى الوكالة

 

  

  
ــالة مؤرخة    -١ ــالمية لدى  ٢٠٢٠آذار/مارس  ٤تلقت األمانة رســ من البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلســ

الوكالة تضمُّ مذكرة إيضاحية حول تقرير المدير العام بشأن "اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم انتشار 
ــلحة النووية مع جمهورية إيران اإلســالمية" (الوثيقة   آذار/مارس  ٣، الصــادر يوم الثالثاء  )GOV/2020/15األس

٢٠٢٠. 

دائـمة، نص الـمذكرة   -٢ ة اـل اًء على طـلب البعـث م، بـن ا يُعمَّ ة كـم ــاـل ه على ســـــبـيل العلم نص الرســـ م طيـَّ ويُعمَّ
 .اإليضاحية

  



INFCIRC/933 
 الملحق 

 

 البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلسالمية 
 لدى األمم المتحدة 

 والمنظمات الدولية األخرى في فيينا

  

 

  ٣٧٩٣٣٧الرقم 

تـهدي البعـثة اـلدائـمة لجمهورـية إيران اإلســـــالمـية ـلدى األمم المتـحدة والمنظـمات اـلدولـية األخرى في فييـنا أطـيب 
ـية، وإلـحاـقاً بتقرير الـمدير الـعام المعنون "اتـفاق الضــــــماـنات المعقود تحـياتـها إلى أـماـنة الوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة اـلذر

)" الذي صدر GOV/2020/15بموجب معاهدة عدم انتـشار األـسلحة النووية مع جمهورية إيران اإلـسالمية (الوثيقة  
ــمَّن تعليقات تمهيدية في٢٠٢٠آذار/مارس   ٣يوم الثالثاء   ــاحية تتضــ فها أن ترفق طيه مذكرة إيضــ ــِرّ هذا  ، يشــ

 الصدد.

وتودُّ البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلســالمية أن تطلب تعميم المذكرة اإليضــاحية المرفقة على الدول األعضــاء 
  .INFICIRCونشرها في شكل نشرة إعالمية 

ا ـهذه دائـمة لجمهورـية إيران اإلســـــالمـية ـلدى األمم المتـحدة والمنظـمات اـلدولـية األخرى في فييـن  وتغتنم البعـثة اـل
  الفرصة لكي تعرب مجدداً ألمانة الوكالة عن أسمى آيات تقديرها.

  

 [الختم]

  ٢٠٢٠آذار/مارس  ٤فيينا، في 

  

 أمانة جهازي تقرير السياسات
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية



 

 

  مذكرة إيضاحية

  المعنونبشأن تقرير المدير العام 
 "اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية 

  )" GOV/2020/15مع جمهورية إيران اإلسالمية (الوثيقة 

إلحاقاً بتقرير المدير العام للوكالة المعنون "اتفاق الضـمانات المعقود بموجب معاهدة عدم انتشـار األسـلحة النووية 
، تودُّ ٢٠٢٠آذار/مارس   ٣)" الذي صـــدر يوم الثالثاء،  GOV/2020/15(الوثيقة   مع جمهورية إيران اإلســـالمية

البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلسـالمية لدى المنظمات الدولية في فيينا أن تشـارك ببعض التعليقات األولية على 
  النحو التالي:

  من الوـكاـلة ـبإجراء مـعايـنة يكون من البروتوكول اإلضـــــافي، ـفإنَّ أي طـلب  ٤وفـقاً للفقرة (ج) من الـمادة
طلـباً "يـحِدّد أســــــباب المـعايـنة". وعلى العكس من ذـلك، وفي الطـلب اـلذي ـقدَّمـته الوـكاـلة للحصـــــول على 
غ قانوني يتـسم بالمصـداقية والموثوقية. ولم تكن  ِوّ توضـيحات ومعاينة في موقعين، لم تقِدّم الوكالة أي مـس

ى إيران على أنها أـساس طلباتها نـسخاً أـصلية ولم تكن لها ـصلة نـسخ المـستندات التي عرـضتها الوكالة عل
ــرائيلي من خالل ما أُطلق عليه  ــول عليها كما زعم النظام اإلسـ ــدر المفتوح، ولكن جرى الحصـ بالمصـ

  عملية سرية.

  ــتناداً إلى معلومات ملفَّقة من ــتندات اسـ وترى جمهورية إيران اإلســـالمية أنَّ االكتفاء بإحالة بعض المسـ
دمات االسـتخبارية ال يتماشـى مع والية الوكالة، واتفاق الضـمانات الشـاملة، والبروتوكول اإلضـافي. الخ

ات، وال يفرض أي التزام على إيران  ذه الطلـب ل ـه ديم مـث ة تـق اـل ل للوـك إن ذـلك ال يخِوّ ك، ـف اء على ذـل وبـن
  بالنظر في مثل هذه الطلبات.

 إلسـالمية في هذا الصـدد في مناسـبات مختلفة، بما في وقد أُعِرب عن الموقف المبدئي لجمهورية إيران ا
ــبيل المثال ال الحصــر  ــمل على س ــؤولين من الوكالة وإيران، بما يش ذلك في اجتماعات متنوعة بين مس
االجتـماـعات الـتالـية: بين الـمدير الـعام ـبالنـياـبة الســــــيد فيروـتا وـناـئب الرئيس، اـلدكتور صـــــالحي، ووزير 

في طهران؛ وبين نائب المدير العام الســــيد أبارو  ٢٠١٩ول/ســــبتمبر  الخارجية الســــيد ظريف في أيل
والمســـؤولين اإليرانيين في تموز/يوليه وآب/أغســـطس وتشـــرين األول/أكتوبر وتشـــرين الثاني/نوفمبر 

في طهران؛ وبين نائب وزير الخارجية، الدكتور أراشــــي، والمدير العام الدكتور غروســــي في  ٢٠١٩
؛ وبين نائب الرئيس، الدكتور صـالحي، والمدير العام الدكتور غروسـي في ٢٠١٩كانون األول/ديسـمبر  

ــباط/فبراير   ــيد ٢٠٢٠شـ ؛ وكذلك مختلف االجتماعات بين الممثل الدائم إليران والمدير العام بالنيابة السـ
  .٢٠٢٠و ٢٠١٩فيروتا، ونائب المدير العام السيد أبارو والمدير العام الدكتور غروسي في العامين 

 ــرعية لمثل هذه المعلومات وال ت ــيئة بإعطاء الشـ ــابقة سـ ــخ سـ ــالمية أن ترسـ ريد جمهورية إيران اإلسـ
المزعومة بل تعتبر أنها تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة لمصداقية الوكالة على حساب عالقاتها مع الدول 

ات على محمل الجد األعضــاء. وبالتالي فإنَّ جمهورية إيران اإلســالمية تتوقع أال تأخذ الوكالة أي معلوم
ــألة ذات أهمية  ــطة التحقق مســ ــتقاللية الوكالة فيما يتعلق بتنفيذ أنشــ وإنها تتفق مع المدير العام بأن اســ

  قصوى بالنسبة لمصداقيتها.



 

 

  والجدير بالذكر أنَّ الوكالة أجرت معاينات تكميلية في إيران، وفي الكثير من األحيان في غضــــون مهلة
إيران التي احتاجت الوكالة زيارتها، وأنَّ الوكالة ترســـل المفتشـــين إلى  قصـــيرة في جميع األماكن في

عملـية   ١١٢٤ من أصـــــلأـنه  ٢٠١٨المواقع واألـماكن عـند الـحاـجة. وتُبيِّن اإلحصـــــاءات األخيرة لـعام 
أُجريت في دول مرتبطة باتفاق ـضمانات ـشاملة وبروتوكول إـضافي نافذين ولم تـُستخلص بـشأنها  تفتيش

ومن أجريت في إيران فقط. وباإلضـافة إلى ذلك،  )٪٨٨منها (نحو    ٩٨٩وسـع نطاقاً، فإنَّ اسـتنتاجات أ
ــل  منها  ٤٤، فإنَّ  ٢٠١٨أُجريت في الدول المنتمية إلى المجموعة ذاتها في عام   معاينة تكميلية  ٦٠أصـ
ــهر ال ٢٧أُجريت في إيران، بينما أجريت كذلك   )٪٧٣(نحو   ــرة معاينة تكميلية في إيران في األشــ عشــ

إلى  ٢٠٠٩. ومن الواضــــح أنَّ حصــــة إيران من عمليات التفتيش في الفترة من ٢٠١٩األولى من عام 
في المائة من بين الدول المرتبطة باتفاق ضمانات شاملة   ٨٧٫٩في المائة إلى   ٣٨٫٩ارتفعت من   ٢٠١٨

في المائة  ٢٢إيران تتلقى وبروتوكول إضـافي ولم تُسـتخلص بشـأنها اسـتنتاجات أوسـع نطاقاً. وإجماالً،  
مفتشين   ٦التي تجريها الوكالة في كل أنحاء العالم. وبالمثل، يوجد في إيران    من جميع عمليات التفتيش

. وبناء على ذلك، فإنَّ المـسألة األـساـسية ليـست مجرد توفير معاينة تكميلية واحدة أو اثنين، فاألمر كل يوم
غ واضـح ومبادئ واضـحة وفقاً لوثائق يتعلق باألسـاس بكون مثل هذه الطلبات ينبغي أ ن تسـتند إلى مسـِوّ

  الوكالة ذات الصلة، ولم يكن األمر كذلك بالنسبة للطلَبَين األخيرين المتعلقين بإجراء معاينات تكميلية.

  وتُعيد جمهورية إيران اإلسـالمية تأكيد عزمها على مواصـلة المشـاركة والتعاون مع الوكالة بما يتماشـى
حت إيران للوكالة أنها مـستعدة إلى الدخول في حوار ـسياـسي مع تماماً مع الت زاماتها. ولتحقيق ذلك، ـصرَّ

الوكالة لتعزيز الفهم المشــترك في هذا الصــدد. وعليه، قبلت إيران زيارة نائب المدير العام الســيد أبارو 
  إلجراء مناقشات إضافية، وبدل ذلك فضَّلت الوكالة إصدار تقرير مكتوب.

 نقطة المفصــلية، تقع على الوكالة والدول األعضــاء مســؤولية التحلي بالحكمة في معالجة هذه وفي هذه ال
  القضايا بأسلوب جاد بغية تفادي تشويه الصورة األكبر بشأن التعاون بين إيران والوكالة.
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