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خة  وردت من البعثة الدائمة  ۲۰۲۰حزیران/یونیھ  ۸رسالة مؤرَّ
 لجمھوریة إیران اإلسالمیة لدى الوكالة

 

 

 

ــالة مؤرخة   -۱ ــالمیة لدى   ۲۰۲۰حزیران/یونیھ  ۸تلقت األمانة رس من البعثة الدائمة لجمھوریة إیران اإلس
الوكالة تضمُّ مذكرة إیضاحیة حول تقریر المدیر العام بشأن "اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاھدة عدم انتشار  

 .۲۰۲۰حزیران/یونیھ  ٥، الصادر في )GOV/2020/30األسلحة النوویة مع جمھوریة إیران اإلسالمیة" (الوثیقة 

ة، نص الـمذكرة   -۲ دائـم ة اـل اًء على طـلب البعـث م، بـن ا یُعمَّ ة كـم ــاـل ل العلم نص الرســـ ھ على ســـــبـی م طیـَّ ویُعمَّ
 .اإلیضاحیة

 



INFCIRC/936 
 الملحق

 

 البعثة الدائمة 
 لجمھوریة إیران اإلسالمیة 

 لدى األمم المتحدة 
 والمنظمات الدولیة األخرى في فیینا

 

 مذكرة إیضاحیة

 بشأن تقریر المدیر العام للوكالة المعنون "اتفاق الضمانات

 )" GOV/2020/30المعقود بموجب معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة مع جمھوریة إیران اإلسالمیة (الوثیقة  
 

 )۲۰۲۰حزیران/یونیھ  ۸(

إلحاقاً بتقریر المدیر العام للوكالة المعنون "اتفاق الضـمانات المعقود بموجب معاھدة عدم انتشـار األسـلحة النوویة  
، تودُّ البعثة  ۲۰۲۰حزیران/یونیھ  ٥)" الذي صــــدر في GOV/2020/30مع جمھوریة إیران اإلســــالمیة (الوثیقة 

ة في فیینا أن تشـارك ببعض التعلیقات األولیة على النحو  الدائمة لجمھوریة إیران اإلسـالمیة لدى المنظمات الدولی
 التالي:

 تعلیقات عامة: -ألف

ــلة بالمجال   -۱ ــأن تنفیذ إیران اللتزاماتھا المتصــ ــد بشــ منذ "یوم التنفیذ" دأبت الوكالة على التحقُّق والرصــ
ــارت إلیھ تقاریر المدیر العام  ــتركة. وكما أشـ ــاملة المشـ ــنوات  النووي بموجب خطة العمل الشـ للوكالة خالل السـ

ــلمیة وخاضــعة للضــمانات الكاملة النطاق الخاصــة   ــطة النوویة اإلیرانیة ما زالت س األربع الماضــیة، فإنَّ األنش
بالوكالة. وإنَّ الوكالة تواصــل التحقُّق من عدم تحریف المواد النوویة في المرافق النوویة واألماكن الواقعة خارج  

 المرافق في إیران.

ــیرة في وإنَّ  -۲ ــون مھلة قصــ الوكالة أجرت معاینات تكمیلیة في إیران، وفي الكثیر من األحیان في غضــ
ــین إلى المواقع واألماكن عند   ــل المفتشـ جمیع األماكن في إیران التي احتاجت الوكالة زیارتھا، وبأنَّ الوكالة ترسـ

عملیة    ٤٦٦) أنھ من أصـل ۲۰۱۹عام (تقریر تنفیذ الضـمانات ل ۲۰۱۹الحاجة. وتُبیِّن اإلحصـاءات األخیرة لعام 
أُجریت في دول مرتبطة باتفاق ضـــمانات شـــاملة وبروتوكول إضـــافي نافذین ولم تُســـتخلص بشـــأنھا   تفتیش

ومن أصــل  أجریت في إیران فقط. وباإلضــافة إلى ذلك،  )٪۹۳منھا (نحو  ٤۳۲اســتنتاجات أوســع نطاقاً، فإنَّ  
 )٪۷۳منـھا (نحو  ۳۳، ـفإنَّ ۲۰۱۸ة إلى المجموـعة ذاتـھا في ـعام أُجرـیت في اـلدول المنتمیـ  مـعایـنة تكمیلـیة ٤٥

أُجریت في إیران. ومن الواـضح أنَّ حـصة إیران من عملیات التفتیش ـضمن مجموع عملیات التفتیش التي أجرتھا  
في الـماـئة إلى   ٤من نحو على الصـــــعـید الـعالمي ـقد ارتفـعت  ۲۰۱۹إلى ـعام  ۲۰۱۰الوـكاـلة في الفترة من ـعام 

 .مفتشین تقریباً یوجدون في إیران كل یوم ۷. وإجماالً، ھناك المائة في ۲۰

ارة إلى أنھ وفقاً للفقرة (ج) من المادة  -۳ من البروتوكول اإلضـافي، فإنَّ أي طلب من الوكالة   ٤وتجدر اإلـش
  الوكالة للحصول على توضیحات. وفي الطلب األول الذي قدَّمتھ "یحِدّد أسباب المعاینة"بإجراء معاینة یكون طلباً 



 ۲الصفحة  

غ قانوني موثوق وذي مصــداقیة، ولم تعرض الوكالة على   والســماح لھا بمعاینة موقعین، لم تقِدّم الوكالة أي مســِوّ
إیران ـسوى نـُسخ من مـستندات كأـساس لطلباتھا، وھي مـستندات ال تعتبرھا جمھوریة إیران اإلـسالمیة أـصلیة وال 

 حتى لھا صلة بأي مصدر مفتوح.

وبشــكل أســاســي، ترى جمھوریة إیران اإلســالمیة، شــأنھا في ذلك شــأن الكثیر من الدول األخرى، أنَّ   -٤
ى مع النظام   تخباریة ھو أمٌر ال یتماـش تناداً إلى معلومات ملفَّقة من الخدمات االـس تندات اـس مجرد إحالة بعض المـس

ر بالخیر بالنـسبة لمـصداقیة ونزاھة  األـساـسي للوكالة واتفاق الـضمانات الـشاملة والبروتوكول اإلـضافي وال ھو یبشـِّ
 الوكالة.

ــرعیة لمثل ھذه المعلومات   -٥ ــیئة بإعطاء الشـ ــابقة سـ ــخ سـ ــالمیة أن ترسـ وال ترید جمھوریة إیران اإلسـ
 المزعومة بل تعتبر أنھا تأتي بنتائج عكسیة بالنسبة لمصداقیة الوكالة بما یضر بعالقاتھا مع الدول األعضاء.

ي فإنَّ جمھوریة إیران اإلســـالمیة تتوقع أال تأخذ الوكالة أي معلومات على محمل الجد وإنھا تتفق  وبالتال -٦
ــبة   ــوى بالنســ ــألة ذات أھمیة قصــ ــطة التحقق مســ ــتقاللیة الوكالة فیما یتعلق بتنفیذ أنشــ مع المدیر العام بأن اســ

 لمصداقیتھا.

 تقییم المعلومات والتثبُّث منھا: -باء

اً للـمادة  -۷ ة أو فیـما بین المنظـمات   ۳٤وفـق انون المـعاـھدات بین اـلدول والمنظـمات اـلدولـی ا لـق ة فییـن اقـی من اتـف
الدولیة، "ال تنشـــئ المعاھدة التزامات أو حقوقاً بالنســـبة إلى طرف ثالث دون رضـــا ذلك الطرف". بمعنى أنھ ال 

تسـتغلَّ بعض الحقوق والمزایا  یمكن لجھة لیسـت طرفاً في اتفاق الضـمانات دون االلتزام بمثل ھذه الصـكوك، أن 
المذكورة في االتفاق وأن تسـتخدمھا ضـد أي طرف من أجل إثارة ادعاءات و/أو إقحام الوكالة في عملیة ال نھایة 

ز ـھذا الحكم ھو المـبدأ الـقاـئل ـبأن  . ـلذـلك، ـفإنَّ طـلب  "المـعاـھدات ال تُلزم األطراف الـثالـثة وال تنفعـھا"لـھا. وـما یعِزّ
تند إلى ادعاءات أثارھا طرف ثالث لیس عضــواً في معاھدة عدم االنتشــار، ھو طلب لیس لھ أي  الوكالة الذي یـسـ 

 أساس قانوني لتأیید أي حجة بإثارة أسئلة أو تضارب.

معلومات وبحســب مســرد الوكالة لمصــطلحات الضــمانات، فإنَّ المعلومات من مصــادر مفتوحة تعني: " -۸
ادر خارجیة، كالمؤلفات العلمیة؛ والمعلومات الرسـمیة؛ والمعلومات  متاحة بوجھ عام للجمھور ومسـتمدة من مصـ 

الصــادرة عن المنظمات العامة؛ والشــركات التجاریة؛ ووســائل االعالم؛ والصــور الملتقطة بواســطة الســواتل  
و  ". وغني عن القول إنَّ المعلومات التي ُزعم أنَّ الحصـول علیھا كان من خالل ما یسـمى عملیة سـریة أالتجاریة

أنـشطة اـستخباراتیة ھي معلومات ال تندرج في ھذا التعریف، وبالتالي ال ینبغي أن یكون لھا أي وـضع قانوني في 
 عملیة أنشطة التحقق.

وفي كل األحوال، فإنَّ التحقق من مصـــداقیة البیانات ومن موثوقیتھا عامالن أســـاســـیان في عملیة تثبُّت   -۹
 الوكالة من المعلومات.

إلى الســبب نفســھ، فإنَّ أي طلبات من الوكالة للحصــول على شــروحات أو توضــیحات، عمالً واســتناداً  -۱۰
من البروتوكول اإلضــــافي، ینبغي أن تكون  ٤من اتفاق الضــــمانات الشــــاملة والفقرة (د) من المادة  ٦۹بالمادة 

ر یدعو إلى  مســتندة إلى أدلة مســتمدة من معلومات موثَّقة بقدر ما تكون ذات صــلة بأغراض الضــمانات.  وال مبِرّ
من اتفاق الضـــمانات الشـــاملة لطلب إجراء معاینة في ھذا الصـــدد، ألنَّھ ینبغي تطبیق   ٦۹اإلشـــارة إلى المادة 



 ۳  الصفحة

 

الطلبات اســـــتناداً إلى تلك المادة من أجل تقدیم شـــــروح أو توضـــــیحات ألي تقریر بقدر ما یكون لذلك صـــــلة  
 ر بموجب اتفاق الضمانات الشاملة.بالضمانات، وباألخص تقاریر الدول الخاصة بالحص

ــتوفى   ٤وباإلضــافة إلى ذلك، وكما ھو منصــوص علیھ في مقدمة المادة  -۱۱ من البروتوكول اإلضــافي، تُس
من البروتوكول اإلضــافي. وعالوة على ذلك، وعند   ٥جمیع أحكام ھذه المادة أســاســاً كشــرط مســبق لتنفیذ المادة 

ــع القانوني التفا ــارة إلى أنَّ  النظر في نطاق الوضـ ــافي، تجدر اإلشـ ــاملة والبروتوكول اإلضـ ــمانات الشـ ق الضـ
المعلومات المعنیة ال یمكن أن تؤدي إلى إثارة سـؤال أو قضـیة تضـارٍب فیما یتعلق بتقاریر المواد النوویة المعلنة  

ــحة المعلومات المعلنة وفقاً للمادة  ــافي. كذلك، وفي حال وجود أي طلب ۲أو صــ بإجراء   من البروتوكول اإلضــ
، ینبغي أن ترِكّز الوكالة فقط على تسـویة السـؤال أو التضـارب  ٥معاینة تكمیلیة اسـتناداً إلى الفقرة (ج) من المادة 

فیما یتعلق بصـــحة واكتمال المعلومات المقدمة بموجب البروتوكول اإلضـــافي، دون اتخاذ أي حكم مســـبق قبل  
دام المعلومات المصـادق علیھا تقنیاً فقط، ویجب علیھا  اسـتخالص اسـتنتاجات موضـوعیة نزیھة ومسـتقلة، باسـتخ

االمتناع عن ربط إجراء المعاینة التكمیلیة المطلوبة مباشــرة بقضــیة عدم وجود مواد نوویة أو أنشــطة نوویة غیر  
 معلنة.

 آخر مستجدات المشاورات الثنائیة: -جیم

ـ  -۱۲ ــیاً مع إعرابھا عن اـســ ــالمیة، تماشــ ــلت جمھوریة إیران اإلســ تعدادھا أمام اجتماع المجلس في واصــ
آذار/مارس، انخراطھا البناء مع الوكالة خالل الشـــھرین الماضـــیین، بھدف التوصـــل إلى تفاھم مشـــترك بشـــأن  

 الجوانب المختلفة لطلبات الوكالة، مما سیمِھّد الطریق لحل القضایا المعنیة.

،  ۲۰۲۰أیار/مایو   ۱٦نیسان/أبریل و ۲۹وفي ھذا الصدد، ُعقدت جولتان من المشاورات في طھران في  -۱۳
 بین سلطات جمھوریة إیران اإلسالمیة ووفد الوكالة برئاسة نائب المدیر العام لشؤون الضمانات.

ــایا بطریقة مھنیة  -۱٤ ــات جوھریة حول كیفیة معالجة القضـ ــاورات، دخل الجانبان في مناقشـ وفي ھذه المشـ
 المواقف التي اتخذاھا حتى اآلن.ومواتیة. وقدَّم الجانبان حججھما حول 

ولكنَّ إیران، ونظراً للمستوى الحالي لتعاونھا مع الوكالة واحتراماً لحقوق الوكالة، فقد أثارت أیضاً ثالثة   -۱٥
 أوجھ غموض وقلق في ھذه المناقشات ترى أنھا مشروعة من الناحیتین القانونیة والتقنیة؛

  ًخریطـة طریق  "على  ۲۰۱٥ران والوكـالـة في تموز/یولیـھ ، وكمـا ھو معروف تمـامـاً، اتفقـت إیأوال
وینص تقریر المدیر العام الراحل المقدَّم إلى مجلس   "لتوضـــــیح المســـــائل العالقة الماضـــــیة والراھنة.

مبر  ائل العالقة  ۲۰۱٥المحافظین في كانون األول/دیـس م" المـس أن حـس ن "التقییم النھائي بـش ، والذي یتضـمَّ
ــابقاً، أ ــار إلیھا سـ ــطة الواردة في خریطة الطریق وفقاً للجدول الزمني  المشـ نھ "جرى تنفیذ جمیع األنشـ

ـكانون األول/دیســـــمبر   ۱٥في  ۲۰۱٥/۷۲المتفق علـیھ." ورداً على ـھذا التقریر، اعتـمد المجلس القرار 
الذي یـشیر إلى تعاون إیران في إطار خریطة الطریق "ویـشیر كذلك إلى أن ھذا یختتم نظر المجلس" في 

سائل العالقة بشأن برنامج إیران النووي." واستناداً إلى ذلك، أعربت إیران عن قلقھا إزاء المحاوالت  "الم
ع بحجج مختلفة من أجل إعادة فتح "المسائل العالقة" التي أُغِلقت.  التي تتذرَّ

  ً وكالة ھو نھج یسـتند  ، إنَّ من دواعي القلق البالغ أیضـاً بالنسـبة إلیران أنَّ النھج الحالي الذي تتخذه الثانیا
إلى معلومات غیر ســلیمة وال صــلة لھا بالضــمانات وھي لیســت متاحة للجمھور وال یمكن التحقق منھا. 



 ٤الصفحة  

ھ یُنتَظر من الوـكاـلة أن   وكـما جرى الـتأكـید علـیھ في ـعدة قرارات للمؤتمر الـعام، تـجدر اإلشـــــارة إلى أنـَّ
تفاقات الضمانات، من أجل استخالص استنتاجات  تمارس ـسلطتھا بالكامل وفقاً للنظام األـساـسي في تنفیذ ا

 موضوعیة مستقلة باستخدام معلومات نزیھة ومثبتة تقنیاً فقط.

وفي حین أنَّ الوكالة مكلَّفة باالضــطالع بأنشــطة التحقق وفقاً لصــكوكھا ذات الصــلة، فمن دواعي القلق   
معلومات ال صـــلة لھا بالضـــمانات ولیســـت  البالغ أنَّ النھج الحالي یتوقَّف على تنفیذ طلبھا اســـتناداً إلى 

 متاحة للجمھور وال یمكن التحقق منھا.

  ً ، إنَّ إیران أعربت أیضـــاً عن قلقھا إزاء محاوالت فتح عملیة ال نھایة لھا من المشـــاركة مع الوكالة  ثالثا
 من أجل التحقق من آالف الصفحات من االدعاءات الملفَّقة وترتیبھا.

لجوالت البناءة من المشـــاورات، وبعد المداوالت األخیرة، بعثت الوكالة رســـالة إلى  واســـتناداً إلى ھذه ا -۱٦
 .۲۰۲۰أیار/مایو  ۲۱إیران في 

ــالة الوكالة في  -۱۷ ــارت إلى أنھ بالنظر إلى التعاون   ۲۰۲۰حزیران/یونیھ  ۲وردَّت طھران على رســ وأشــ
ة وإیران والحجم الكبیر من أنشـــــطـة التحقق ال اـل ھ  المكثَّف بین الوـك ك نظراً لبعض أوـج ذـل ة في إیران، وـك ارـی ـج

والتي ما زالت تحتاج إلى مزید   ۲۰۲۰أیار/مایو  ۱٦الغموض القانوني وأوجھ القلق التي نوقشـت في طھران في  
من التوضــــیح، فإنَّ موقفھا من ھذه القضــــیة غیر الملحة ینبغي أال یُطلق علیھ "الرفض". وكما أُشــــیَر إلیھ في 

وكالة في طھران، فقد أكَّدت إیران في رسـالتھا اسـتعدادھا لتلبیة طلبات الوكالة. كما أعادت  االجتماعات مع وفد ال
إیران تأكید عزمھا مواصــلة تعاونھا مع الوكالة، وبناء على ذلك، فقد دعت نائب المدیر العام لشــؤون الضــمانات  

 یراني في أقرب وقت مناسب للوكالة.إلى طھران إلجراء مزید من المناقشات أو عقد اجتماع في فیینا مع الوفد اإل

 وغني عن القول بأنَّھ ینبغي اعتبار الوضع الحالي قفزة كبیرة إلى األمام في معالجة القضایا المعنیة. -۱۸

 مالحظات ختامیة: -دال

ســیســاعد  تودُّ جمھوریة إیران اإلســالمیة أن تؤِكّد من جدید ثقتھا في أنَّ تنفیذ أنشــطة التحقق بحســن نیة  -۱۹
ر لتدابیر قسریة وغیر قانونیة من جانب واحد. ض بال مبّرِ  أیضاً على استعادة ثقة الشعب اإلیراني الذي تعرَّ

وبالنظر إلى المستوى الحالي للتعاون بین إیران والوكالة، تجدر اإلشارة مرة أخرى إلى أنَّ من مسؤولیة   -۲۰
األعـضاء، التحلي بالحكمة في معالجة ھذه القـضایا بأـسلوب جاد لتجنُّب تـشویھ  الجمیع، بما في ذلك الوكالة والدول 

الصـــورة األكبر للتعاون بین إیران والوكالة. وفي الواقع، وفي ھذا المنعطف الحرج، الذي یعجُّ بمشـــاكل خطیرة  
ــامـلة المشـــــترـكة، تقع على ـعاتق األـماـنة، وال وـكاـلة كـكل، بمختلف أنواعـھا، بـما في ذـلك حول خـطة العـمل الشـــ
 مسؤولیة ضخمة في صون مھنیة الوكالة ونزاھتھا واستقاللیتھا، ومن ثم مصداقیتھا، والحفاظ علیھا.

اركة والتعاون مع الوكالة بما  -۲۱ د مجدداً عزمھا على مواصـلة المـش المیة أن تؤّكِ وتودُّ جمھوریة إیران اإلـس
بموجب اتفاقات الضـمانات. وعلى ضـوء ما سـبق، فإنَّ یتماشـى مع التزاماتھا وبما یتفق مع حقوقھا ومسـؤولیاتھا 

جمھوریة إیران اإلـسالمیة تحترم حق الوكالة في تقدیم طلبات مـشروعة بما یتماـشى مع والیتھا ووفقاً لإلجراءات  
المعتمدة، بینما تشــِدّد أیضــاً على حقوقھا كدولة عضــو في أن تلتمس من الوكالة الحصــول على األســباب الكامنة  

 ك الطلبات والوثائق الداعمة في ھذا الصدد.وراء تل



 ٥  الصفحة

 

وعلى ضــوء ذلك، تطلب إیران بجدیة من أمانة الوكالة وأعضــائھا التحلي بالیقظة واتخاذ االحتیاطات في التعامل  
ع غیوم النقاط الغامضـة وتـشرق الـشمس مرة   بق قبل أن تنقـش ألة وعدم التـسرع في اتخاذ أي حكم مـس مع ھذه المـس

 أخرى في السماء.

وبینما إیران على أھبة االســتعداد لمواصــلة مشــاوراتھا مع الوكالة بھدف تســویة الخالفات المواضــیعیة   -۲۲
ــتَقبَُل بأســف   وحل القضــایا المطروحة في أقرب وقت ممكن، فإنَّ صــدور التقریر الحالي من قبل المدیر العام یُس

 عمیق وبخیبة أمل.
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