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وردت من البعثة   2021تشرین األول/أكتوبر   28رسالة مؤرخة 
 الدائمة لجمھوریة إیران اإلسالمیة لدى الوكالة 

 

 
 
ة   -1 ة مؤرـخ ــاـل ة رســـ اـن ة إیران    2021تشـــــرین األول/أكتوبر    28تلقـ ت األـم ة لجمھورـی دائـم ة اـل من البعـث

اإلسـالمیة لدى الوكالة، م رفقا  بھا مذكرة  توضـیحیة بشـأن تقریر المدیر العام عن "التحقق والرصـد في جمھوریة 
)" الوارد في الوثیقـة  2015(  2231إیران اإلســـــالمیـة على ضـــــوء قرار مجلس األمن التـابع لألمم المتحـدة  

GOV/INF/2021/43  2021أیلول/سبتمبر   26المؤرخة. 

ــاـلة، كـما ی عم م، بـناء  على طـلب البعـثة اـلدائـمة، نص الـمذكرة   -2 وی عم م طیـ ھ على ســـــبـیل العلم نص الرســـ
 التوضیحیة.
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INFCIRC/964 
 الملحق

 البعثة الدائمة 
 لجمھوریة إیران اإلسالمیة 

 لدى األمم المتحدة 
 والمنظمات الدولیة األخرى

 

 946774  .الرقم 

 

ا   تـھدي البعـثة اـلدائـمة لجمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة ـلدى مكـتب األمم المتـحدة والمنظـمات اـلدولـیة األخرى في فییـن
مذكرة إعالمیة بخصـــوص تقریر المدیر  تحیاتھا إلى أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ویشـــر  فھا أن ترفق طی ھ 

على ضــــوء قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة    العام عن التحقق والرصــــد في جمھوریة إیران اإلســــالمیة
 .2021أیلول/سبتمبر   26، المؤرخة GOV/INF/2021/43)، الوارد في الوثیقة  2015(  2231

ــر المذكرة اإلعالمیة المرفقة في  ــالمیة أن تطلب كذلك من األمانة نشــ وتود  البعثة الدائمة لجمھوریة إیران اإلســ
 .INFCIRCشكل نشرة إعالمیة 

غتنم البعثة الدائمة لجمھوریة إیران اإلسالمیة لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولیة األخرى في فیینا ھذه  وت
 الفرصة لتعرب مجددا  ألمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عن أسمى آیات تقدیرھا.

 

 

 [الختم]

 2021تشرین األول/أكتوبر   28فیینا،  

 

 

 

 

 

 للطاقة الذریةأمانة الوكالة الدولیة  
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 مذكرة توضیحیة 
بشأن تقریر المدیر العام للوكالة عن "التحقق والرصد في جمھوریة إیران اإلسالمیة على ضوء قرار مجلس  

المؤرخة  GOV/INF/2021/43)" الوارد في الوثیقة 2015( 2231األمن التابع لألمم المتحدة 
 2021أیلول/سبتمبر  26

 

 

عقب صــــدور تقریر المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة (الوكالة)، "التحقق والرصــــد في جمھوریة إیران  
ــدة   المتح ــة  لألم ــابع  الت األمن  مجلس  قرار  على ضـــــوء  ــة  ــة  2015(  2231اإلســـــالمی الوثیق في  الوارد   ،"(

GOV/INF/2021/43  )26   إیران االسـالمیة لدى مكتب األمم  )، تود البعثة الدائمة لجمھوریة 2021أیلول/سـبتمبر
 المتحدة والمنظمات الدولیة األخرى في فیینا أن تشارك ببعض التعلیقات على النحو التالي:

 

 تعلیقات عامة:   -ألف

على إثر انســحاب الوالیات المتحدة من خطة العمل الشــاملة المشــتركة مع "اإلخالل الكبیر بالتزاماتھا"،   -1
ــتركة  2231ن وانتھاك قرار مجلس األم ــاملة المشـ ــالمیة بتنفیذ خطة العمل الشـ ، وبعد قیام جمھوریة إیران اإلسـ

ــاملة   ــارك في خطة العمل الشــ ــة بعض حقوقھا كطرف مشــ تنفیذا  أحادیا  لمدة عام واحد، اختارت إیران ممارســ
ن الفقرتان  وتمنح ھاتا من النص الرئیســي لخطة العمل الشــاملة المشــتركة. 36و 26المشــتركة بموجب الفقرتین  

الحق في "وقف تنفیذ التزاماتھا بموجب خطة العمل الشــاملة المشــتركة كلیا  أو جزئیا "، ردا  على انتھاك الوالیات  
المتحدة الصــریح لخطة العمل الشــاملة المشــتركة، وعدم وفاء مجموعة الدول الثالث/االتحاد األوروبي بأي من 

ــ ــاملة المشـ تركة أو التزاماتھا التي وعدت بھا في اجتماعین وزاریین متتالیین  التزاماتھا في إطار خطة العمل الشـ
ة المشـــــترـكة في   ھ و  6للجـن ة إیران   .2018أیلول/ســـــبتمبر    24تموز/یولـی ونتیـجة ـلذـلك، أـجاز برلـمان جمھورـی

یحت م   اإلـسالمیة قانونا  ی ـسمى "إلجراءات االـستراتیجیة إللغاء العقوبات وـصیانة المـصالح الوطنیة اإلیرانیة"، وھو
 على الحكومة الكف  عن جمیع تدابیر الشفافیة ما عدا ما تعل ق باتفاق ضماناتھا.

ــاملة   -2 ــمانات الشـ ــالمیة تمتثل امتثاال  كامال  اللتزاماتھا بموجب اتفاق الضـ وما فتئت جمھوریة إیران اإلسـ
لمواد واألنشــــــطة النووـیة  ) اـلذي تســـــتمر الوـكاـلة من خالـلھ في المـحافـظة على مراقـبة اINFCIRC/214(الوثیـقة  
وأفضـــــت ھذه الحـقائق إلى تأكـید عدم تحریف المواد النوویة المعلـنة التي ال تنـفك الوكالة تبلغ عنـھا من  اإلیرانـیة.

ومن الواضـــح أن أي تدابیر تصـــحیحیة اتخذتھا إیران ال تعوق االلتزامات بموجب اتفاق   خالل تقاریرھا العدیدة.
 على اإلطالق.الضمانات الشاملة وال تمسھا 

ــف البالغ أنھ على الرغم من وقوع ثالث ھجمات إرھابیة تخریبیة في المواقع النوویة   -3 ومن دواعي األســ
بجمھوریة إیران اإلـسالمیة خالل العامین الماـضیین، ألحقت الـضرر أیـضا  ببعض معدات المراقبة التابعة للوكالة،  

الجمعیة العامة لألمم المتحدة والمؤتمر العام للوكالة، فإن الوكالة لم ت د ن  ورغم القرارات ذات الصلة الصادرة عن 
إن  ھذا   ھذه األعمال الشـــنیعة، ولم تشـــجع جھازي تقریر الســـیاســـات بھا على القیام بذلك، متجاھلة  مســـؤولیتھا.

 ھم غیر اإلنسانیة.السلوك غیر متوقع من ھیئة دولیة، وھو یرسل إشارات خاطئة إلى اإلرھابیین لمواصلة أعمال

  



 

 
2 

 :2021أیلول/سبتمبر   12التعاون مع الوكالة بموجب "البیان المشترك" الصادر في    -باء

لقد تســـن ى، بفضـــل توفر حســـن النیة لدى إیران، صـــدور البیان المشـــترك عن نائب رئیس الجمھوریة   -1
دیر   ة والـم ة إیران اإلســـــالمـی ة في جمھورـی ذرـی ة اـل اـق ة الـط ة في ورئیس ھیـئ ذرـی ة اـل اـق ة للـط دولـی ة اـل اـل ام للوـك الـع

ــبتمبر   12 ــائل تخزین    2021أیلول/س ــتبدال وس ــأن اس   " "المعدات المحددةوال صــلة لھذه   .""المعدات المحددة بش
واسـتنادا   بالتدابیر الرقابیة، بل تتعلق على وجھ التحدید بأغراض الرصـد بموجب خطة العمل الشـاملة المشـتركة.

ــترك،   ــطة المتفق علیھا في إلى البیان المشــ ــو الوكالة باألنشــ إلى   20من الكامیرات في الفترة من   18قام مفتشــ
 .2021أیلول/سبتمبر   22

"البیان  في   المعدات المحددة""وینبغي اإلشـارة مجددا  إلى أن إیران ترفض تأكید الوكالة أن اإلشـارة إلى  -2
ترك مل الكامیرات األربع التي لحق بھا الضـرر جراء  "المـش ترك"  الھجمات اإلرھابیة. تـش مل "البیان المـش   وال یـش

وفي الحقیقة، فقد شـددت جمھوریة  .الكامیرات المتضـررة"اسـتبدال  "، وال یشـمل "المحددة   بالمعدات  االعتناء"إال 
ــات التي جرت في  ــتبعاد ھذه الكامیرات خالل المناقشـ ــالمیة للوكالة بقوة على اسـ ــبتمبر   12إیران اإلسـ أیلول/سـ

وخالل   في طھران، وكررت ذلك على ھامش المؤتمر العام للوكالة في دورتھ الخامسـة والسـتین في فیینا.  2021
تلك المناقـشات، أعید التأكید على أن مجمع تیـسا كاراج یخـضع للتحقیقات األمنیة واالجراءات القـضائیة، ولذلك لم  

 یكن ممكنا  استبدال الكامیرات.

"كـما طلـبت  ) التي تنص على ـما یلي:  GOV/INF/2021/43من تقریر الـمدیر الـعام ( 4الفقرة  وال تتســـــق   -3
ــد والمراقبة التابعة للوكالة التي من  ــاعدة الالزمة أثناء عملیات االعتناء بمعدات الرص الوكالة أن تقدم إیران المس

ف ق علـیھ مع إیران، وذلك حتى  ، بحســـــب ما ات  2021ســـــبتمبر/أیلول   22إلى    20المقرر إجراؤھا في الفترة من  
اعتبار استبدال    یمكن المع البیان المشترك، و   یتسنى للوكالة استبدال الكامیرات األربع في الورشة المذكورة آنفا"

 "متفقا  علیھ بین الجانبین".الكامیرات األربع في الورشة المذكورة آنفا  أمرا   

ھ،  5وال تعكس الفقرة   -4 ــار إلـی ا یلي:    من التقریر المشـــ   22إلى    20"وفي الفترة من  والتي تنص على ـم
، ســـمحت إیران لمفتشـــي الوكالة باالعتناء بمعدات الرصـــد والمراقبة التي حددتھا الوكالة  2021أیلول/ســـبتمبر  

ائط التخزین في جمیع األماكن الضـروریة في إیران   تبدال وـس ة تصـنیع مكونات أجھزة الطرد  وباـس تثناء ورـش باـس
، كل ، حـیث لم ت ت ح  للوكالة إمـكانـیة الوصـــــول لتركـیب كامیرات مراقـبة جدیدة"مع تیســـــا كاراجالمركزي في مج

وتجدر اإلشــارة إلى أن الوكالة   الحقائق فیما یتعلق باالعتناء بمعدات الوكالة المحددة الخاصــة بالرصــد والمراقبة.
ــا كاراج بم ــروط المتفق علیھا الواردة  قامت باالعتناء بكامیرا واحدة لم تتعرض للضــرر في مجمع تیس وجب الش

 "البیان المشترك".في 

 :خاتمة  -جیم

"البیان  بالنظر إلى الحقائق المذكورة أعاله، فقد نفذت جمھوریة إیران اإلسـالمیة بالفعل التزامھا بموجب   -1
 اإلطار.، وال یمكن قبول الطلب األحادي الذي تقدمت بھ الوكالة والذي ال یندرج ضمن ذلك  المشترك"

ال تفـتأ إیران تنـفذ التزاـماتـھا بموـجب اتـفاق الضــــــماـنات الشـــــامـلة كـما في الســـــابق؛ وأي ـتدابیر تتـخذـھا   -2
ــالمیة بناء  على  ــترك"جمھوریة إیران اإلس ــن النیة ولیس إلى أي التزامات    "البیان المش ــتند إلى حس فإن ما ھي تس

 لھا، أن تعتبر ھذه التدابیر أحد استحقاقاتھا.ومن ثم ، فإنھ ال یمكن للوكالة، وال ینبغي  قانونیة.
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طة التحقق في جمھوریة إیران   -3 دة أن تقدم الوكالة تقاریرھا عن أنـش المیة بـش وتتوقع جمھوریة إیران االـس
 االسالمیة بطریقة تتسم بالمھنیة والنزاھة.

بیون اســتخدموا كامیرات  ومن الجدیر بالذكر أن الســلطات األمنیة والقضــائیة تحقق فیما إذا كان اإلرھا -4
 وعادة  ما تستغرق أنشطة التحقیق من ھذا القبیل وقتا  طویال . الوكالة لشن ھجوم على ھذا المجمع.

فیما یتعلق بالكامیرات التابعة   INFCIRC/9/Rev.2وت راعى االمتیازات والحصــــانات الواردة في الوثیقة   -5
إال بـقدر ـما تكون الوـكاـلة ـقد تـنازـلت صـــــراـحة عن ـثة، وـھذا نصـــــھ "من الـمادة الـثال  3بـید أـنھ وفـقا للبـند   للوـكاـلة.

، فإن الوكالة مـطالـبة بالتـعاون على إتـمام التحقیقات بالكامل، بما في ذلك من خالل  حصـــــانتـھا في أي حالة معی ـنة"
 التنازل عن حصانة الكامیرات لكي تصبح متاحة للمزید من التحقیقات.

شـــــدة أن ـتدین الھجـمات اإلرـھابـیة وأعـمال التخرـیب ضـــــد المواقع النووـیة  وخـتاـما ، ی رجى من الوـكاـلة ب -6
 بعبارات واضحة.
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