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INFCIRC/967 

2021 كانون األول/ديسمبر 29

عام توزيع 
 عربي 

ةنكليزياإلاألصل: 

نشـرة إعالميــة

 2021 كانون األول/ديسمبر 1رسالة مؤرخة 

وردت من البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلسالمية لدى الوكالة

من البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلســـالمية  2021األول/ديســـمبر  كانون    1تلقت األمانة رســـالة مؤرخة   -1
أن "اتفاق الضـمانات المعقود بموجب معاهدة عدم                 ُّ                                                                                    لدى الوكالة تضـم  مذكرة توضـيحية حول تقرير المدير العام بـش

رين تشــ   17المؤرخة   GOV/2021/52 انتشــار األســلحة النووية مع جمهورية إيران اإلســالمية" الوارد في الوثيقة
  .2021الثاني/نوفمبر 

ذكرة -2 ة، نص الـم دائـم ة اـل اء  على طـلب البعـث ا ي عم م، بـن ة، كـم ــاـل ل العلم نص الرســـ ً                                   وي عم م طيـ ه على ســـــبـي        َّ  ُ                                  َّ    َّ  ُ  
.التوضيحية
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  البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلسالمية 
  لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى 

  

  987186الرقم 

  

ة اـلدائـمة لجمهورـية إيران اإلســـــالمـية ـلدى مكـتب األمم المتـحدة والمنظـمات اـلدولـية األخرى في فييـنا  تـهدي البعثـ 
ــوص   ــيحية بخصـ ــر  فها أن ترفق طي ه مذكرة توضـ ّ              ّ                       تحياتها إلى أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (األمانة)، ويشـ ِ                                                              

د اـه ات المعقود بموـجب مـع اـن اق الضــــــم ام المعنون "اتـف دير الـع ة إيران  تقرير الـم ــار مع جمهورـي دم االنتشـــ ة ـع
  .)2021، المؤرخة تشرين الثاني/نوفمبر GOV/2021/52 الوثيقة(" اإلسالمية

ــيحية المرفقة في   ــر المذكرة التوض ــالمية أن تطلب كذلك من األمانة نش     ُّ                                                                                                وتود  البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلس
  .INFCIRC شكل نشرة إعالمية

جمهورية إيران اإلسالمية لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في فيينا هذه وتغتنم البعثة الدائمة ل
  .                  ً                                                          الفرصة لتعرب مجددا  ألمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرها

  

   ]الختم[

  2021ديسمبر كانون األول/ 1فيينا، 

  

  

  إلى أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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  : مذكرة توضيحية بشأن تقرير المدير العام للوكالة
  "اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم االنتشار مع جمهورية إيران اإلسالمية "

  )2021تشرين الثاني/نوفمبر  17، المؤرخة GOV/2021/52 الوثيقة(

  

(الوـكاـلة)، المعنون "اتـفاق الضــــــماـنات المعقود  عـقب صـــــدور تقرير الـمدير الـعام للوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية  
ــالمية ــار مع جمهورية إيران اإلسـ ــرين   17، المؤرخة  GOV/2021/52 الوثيقة( " بموجب معاهدة عدم االنتشـ تشـ

ــالمية لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية  )2021الثاني/نوفمبر   ، تود البعثة الدائمة لجمهورية إيران االسـ
  :ينا أن تشارك ببعض التعليقات والتوضيحات بشأن ذلك التقرير على النحو التالياألخرى في في

  :تعليقات عامة -ألف

 الوثيـقة( ـما انفـكت جمهورـية إيران اإلســـــالمـية تمتـثل اللتزاـماتـها بموـجب اتـفاق الضــــــماـنات الشـــــامـلة -1

INFCIRC/214  ( للتحقق من المواد والمرافق  اـلذي تســـــتمر الوـكاـلة من خالـله في المـحافـظة على نـظامـها
  .النووية اإليرانية

                                   ّ                                                         وتجدر اإلشـــارة إلى أنه لئن كان قد تعي ن على إيران اتخاذ بعض التدابير التصـــحيحية للتعامل مع إخالل  -2
ــتركة بالتزاماتهم، فإن هذه التدابير ال تعرقل االلتزامات   ــاملة المشـ ــاركين في خطة العمل الشـ بعض المشـ

  .ت الشاملة وال تمس بها على اإلطالقبموجب اتفاق الضمانا

ومن دواعي األســـــف الـبالغ أـنه على الرغم من وقوع ثالث هجـمات إرـهابـية تخريبـية في المرافق النووـية   -3
                                                              ً                              اإليرانية وفي إحدى الورش خالل العامين الماضـيين، ألحقت الضـرر أيضـا  ببعض معدات المراقبة التابعة  

ــلة  ــادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والمؤتمر العام للوكالة،  للوكالة، ورغم القرارات ذات الصـ الصـ
                                       ُ                                                           فإن الوكالة، في تجاهل لمسؤولياتها، لم ت دن هذه األعمال الشنيعة، ولم تشجع الجهات األخرى على إدانتها.  

  .ويرسل هذا التقاعس غير المتوقع  إشارات خاطئة إلى اإلرهابيين لمواصلة أعمالهم الوحشية

  :إيران وتعليقاتها، من حيث تسلسل تقرير المدير العام، هي كما يلي وتوضيحات

  تعليقات على الخلفية -باء

ين على مجلس  من التقرير الـمذكور ـما يلي:    2ورد في الفقرة   -1 َ             "ـقد م الـمدير الـعام، في تقريرـيه المعروضـــــ                                    َّ   
ــتنب ــا  عن اسـ ــبتمبر من هذا العام، ملخصـ اطات الوكالة فيما يتعلق                                                             ً          المحافظين في حزيران/يونيه وأيلول/سـ

  .")4و 3و 2و 1(محددة على أنها المواقع  بأربعة مواقع غير معلنة في إيران

                        ً               ً                                               كما أوضــحت إيران ذلك مرار ا، ليس هناك أبد ا أي موقع غير معلن يتعين اإلعالن عنه بموجب اتفاق  -
الوكالة الكاملة النطاق. الضـــمانات الشـــاملة، وتظل أنشـــطة إيران النووية ســـلمية بموجب ضـــمانات  

ولذلك، فإن اإلعراب عن القلق من قبل الوكالة في هذا الـصدد ال أـساس له لكون المرجع غير صحيح،  
 .وبالتالي ال يوجد سبب إلصدار تقرير ضمانات في هذا الصدد
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  رت على مؤشــراتوأعرب المدير العام عن قلقه العميق ألن الوكالة عث"ما يلي:    2تقول الوكالة في الفقرة  -2
َّ                                                    ـتدل على أن  مواد نووـية ـكاـنت موجودة في ثالـثة من المواقع الـمذكورة        ِّ           ُ            ولم تـقد  م إيران بـعد  التوضـــــيـحات  ،           

َّ                                                                        الالزـمة بشـــــأنـها، وأن  الموقع الـحالي (المواقع الـحالـية) للمواد النووـية ليســـــت معروـفة ـلدى الوـكاـلة لـقد   ."                  
تعاونت إيران أفضــل ما يكون التعاون مع الوكالة، بما في ذلك من خالل إتاحة الوصــول طواعية للوكالة،  
وكذلك اإلجابة عن جميع األسئلة التي طرحتها الوكالة في هذا الصدد. ومع ذلك، فإن العثور على جسيمات  

           ً                       تـباره مؤشـــــرا  على وجود مواد ومـعدات  اليورانيوم الطبيعي في العيـنات البيئـية الـمأخوذة وـحده ال يمكن اع
  .نووية

بالتعاون مع الوكالة، أوضـحت إيران افتراضـاتها حول األسـباب المحتملة للتلوث في موقعين طرحت  -
  .                ً                                             وكما أوضحنا سابق ا ، كان هذان الموقعان تحت سيطرة القطاع الخاص..الوكالة األسئلة بخصوصهما

ــأنها، وأن  الموقع الحالي  ":  ما يلي 2أوردت الوكالة في الفقرة   -3 َّ                ولم تقد  م إيران بعد  التوضــيحات الالزمة بش                              ُ           ِّ       
  ."الوكالة(المواقع الحالية) للمواد النووية ليست معروفة لدى 

من الواضـــح أن تقييم الوكالة ينبغي أن يســـتند إلى معلومات صـــحيحة وذات مصـــداقية. ولذلك، فإن   -
ت ال يمكن اعتبارها معلومات صـحيحة وموثوقة وال يمكن  المعلومات التي قدمتها وكاالت االسـتخبارا

معلومات من مـصادر مفتوحة. ولو أخذ مثل هذا النهج في االعتبار، فـسوف تـسود النظر إليها بوـصفها  
على أنـشطة التحقق عملية ال نهاية لها من األـسئلة واألجوبة. وفي مثل هذه الظروف، ـسوف تنـشأ حالة  

  .والوكالةعضاء من عدم الثقة بين الدول األ

ــاس قانوني. وفي الواقع، ال  - ــحنا آنفا  للوكالة فإن االدعاءات التي أثارتها الوكالة ليس لها أسـ                ً                                                                              كما أوضـ
توـجد مواد نووـية غير معلـنة في إيران، وـتأكـيد الوـكاـلة ال يســـــتـند إال إلى مزاعم ـكاذـبة وملفـقة ـقدمـها  

  .النظام الصهيوني الذي يمتلك هو نفسه أسلحة نووية

ِ                                                         "كما لم ت ج ب إيران عن أسـئلة الوكالة فيما يتعلق بموقع آخر غير معلن،  : 2                  ً           وتورد الوكالة أيضـا  في الفقرة  -4  ُ         
  ."قرص معدني               ً                                              ولم تقدم توضيحا  بشأن الموقع الحالي لليورانيوم الطبيعي في شكل 

يسـتند    إن االدعاء بوجود موقع آخر غير معلن يحتوي على يورانيوم طبيعي على شـكل قرص معدني -
إلى تأكيدات كاذبة وملفقة للنظام الصــهيوني ال أســاس لها. ولم تقدم الوكالة إليران أي مســتند أو دليل  

  .في هذا الصدد

ً                         ً                          ُ                                  وبناء  على ذلك، ـصرحت إيران مرار ا بأن معدن اليورانيوم لم ي نتج في الـسابق إال في مختبر جابر بن  -      
ن الرصـيد المؤقت والتحقق من الرصـيد المادي عدة  حيان الذي تحققت منه الوكالة من خالل التحقق م

تمرار لتدابير الوكالة الخاصـة باالحتواء والمراقبة. وقد وردت   2003مرات منذ عام  وظل يخضـع باـس
                    ً              "...أجرت الوـكاـلة تحققـ ا من الرصــــــيد  إذ ـجاء فـيه:   (GOV/2015/68) ـهذه الحقيـقة في تقرير الوـكاـلة

للتحقق من جمـلة   2011ن المتـعدد األغراض في آب/أغســـــطس  الـمادي في مختبر أبـحاث جابر بن حـيا
ــلة باختبارات   ــكل معدن يورانيوم طبيعي ونفايات معالجة ذات صـ أمور، منها المواد النووية، على شـ
                                                        ُ                                     تحوـيل رابع فلورـيد اليورانيوم إلى مـعدن اليورانيوم والتي أ جرـيت في المختبر الـمذكور في الفترة من 

ً  ." ونتيجـة   2000إلى    1995 ة وجود تبـاين محتمـل في                                      َّ                               للتحقق من الرصـــــيـد المـادي، حـد دت الوكـاـل
ــة بهذه االختبارات.   ــر المواد الخاصــ ــجالت حصــ كيلوغرامات كثيرة من اليورانيوم الطبيعي في ســ
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ــار تقييمها إلى أن  كمية اليورانيوم الطبيعي    2014وأعادت الوكالة تقييم هذه المعلومات في عام  َّ                          وأشــ                     
ود معدالت عدم التيقن المرتبطة بممارـسة حـصر المواد النووية وما يتـصل المـستخدمة هي ـضمن حد

  ."قياساتبذلك من  

 1-3                                                              َّ   من الترتيـبات الفرعـية، ينبغي الـتذكير ـبأن قبول تنفـيذ البـند المـعد ل    1-3                              َّ   وفيـما يتعلق بتنفـيذ البـند المـعد ل   -5
من خطة العمل الشــــاملة المشــــتركة. وبعد    65كان من بين تدابير الشــــفافية وبناء الثقة الواردة في الفقرة 

انسـحاب الواليات المتحدة من خطة العمل الشـاملة المشـتركة والفشـل المؤسـف لمجموعة الدول األوروبية  
الثالث/االتحاد األوروبي في الوفاء بأي من التزاماتها بموجب خطة العمل الشــاملة المشــتركة، أقر مجلس  

        ً                                                    ن) قانون ا يقضــي بوقف جميع تدابير الشــفافية التي تتجاوز ما ينص الشــورى اإلســالمي في إيران (البرلما
 1-3       ً                   ُ  ِ       ُ            َّ   وتأســيســا  على هذه الحقيقة، أ وق ف تنفيذ  البند المعد ل  عليه اتفاق الضــمانات الشــاملة المبرم مع إيران.  

  .من الملحق األول من خطة العمل الشاملة المشتركة 65من الفقرة 

  :ي طرأت مؤخراتعليقات على التطورات الت -جيم 

"خالل الفترة المشــمولة بالتقرير، لم تكن هناك أي اتصــاالت بين الوكالة  ما يلي:  4تورد الوكالة في الفقرة  -1
َّ                                          لذلك فإن  المسائل المتعلقة بهذين الموقعين تظل بدون  ،3و 1بالموقعين وإيران فيما يتعلق    ."تسوية        

ه في الفقرة   - ا جرى توضـــــيـح د إيران أي 2كـم اليورانيوم في    ، لم تـج ة ، على وجود تلوث ـب ل، البـت َ                                دلـي            
ِ                                               التي أ خط رت بها الوكالة بها خالل الرســائل ذات الصــلة. كما  االفتراضــات  ، باســتثناء بعض  1الموقع     ُ      

ً                               أ جيب أيض ا على أسئلة الوكالة حول الموقع         ُ 1.  

  .تكشف حقيقة األنشطة                                                              ً           ال يمكن اعتبار الصور الساتلية التي قدمتها الوكالة مصدرا موثوقا  به ألنها ال -

كجزء من جهود الوكالة الرامية إلى توضــيح مســائل الضــمانات المتعلقة  "أنه:  5  ّ                     تد عي الوكالة في الفقرة  -2
ــافية بموجب  2021تشـــرين الثاني/نوفمبر    16-14، أجرت الوكالة في الفترة 2بالموقع              ُّ                ، أنشـــطة تحق ق إضـ

ــمانات في مرفق معلن عنه في إيران كان قد أ نت ج فيه معدن اليورانيوم من قبل". وكان الغرض                                                    ُ  ِ                                           اتفاق الضـ
ُ ّ     اليورانيوم الطبيعي في شــكل قرص معدني الذي ح د د في                ُّ          ُّ    ّ           ذه األنشــطة التحق ق هو التحق ق مم ا إذا كان  من ه                                           

  ".عنه      ً                      موجودا  في هذا المرفق المعلن  2الموقع 

من   13، والمشــــار إليه في الحاشــــية 2بشــــأن الموقع   )GOV/2021/15 الوثيقة(  ربط تقرير الوكالة -
ـشيان الذي ـسجلت له زيارة في  -باعتباره موقع الفيـسان 2، الموقع   GOV/2004/60من الوثيقة 6 الفقرة

               ً    شـيان كان مسـموحا  به -. وتجدر اإلشـارة إلى أن الوصـول إلى موقع الفيسـان2004حزيران/يونيه   28
  للوكالة في السـابق. وأخذت الوكالة عينات بيئية بما في ذلك من الجدران المتبقية والتربة والنباتات في

  .هذا الموقع

ً                                           وفيما بعد، لم تعثر الوكالة على أي تلوث هناك، وبناء  على التوضـيحات التي قدمتها إيران حول إزالة  -                                                   
بأن المعلومات   GOV/2005/67                     ً     ، أفادت الوكالة أخير ا في2005ـشيان، في آب/أغـسطس  -موقع الفيـسان

 .شيان-الفيسان مع توضيحها إلزالة موقع متماسكة ومتسقةالتي قدمتها إيران تبدو 
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ً                                  ُ ِ                                                 بناء  على خطة العمل الشـاملة المشـتركة، ن فذ ت "خريطة الطريق لتوضـيح المسـائل المعلقة الماضـية  و -     
ا. ومن   ــ  ــألة أيضــ ــوية هذه المســ ً        والراهنة" المتفق عليها بين إيران والوكالة تنفيذا  كامال ، وجرت تســ                             ً      ً                                                

، مـما يـعد 2004-2003التي يعود ـتاريخـها إلى المؤســـــف أن الوـكاـلة تعـيد إحـياء بعض المزاعم المغلـقة 
ً                              انتهاك ا لخطة العمل الشاملة المشتركة       .  

ــارت المعلومات والوثائق الداعمة المتعلقة  :  8و 7أوردت الوكالة في الفقرتين   -3 ــبقت اإلفادة، فقد أش "وكما س
 ُ              أ جريت في إيران إلى أنشــطة   2021آب/أغســطس   24        َّ                               والتي قد متها إيران في رســالتها المؤرخة   4بالموقع  

الة مؤرخة  من طرف منظمة تنتمي إلى دولة عضـو أخرى.     َّ     تلق تها    2021تـشرين األول/أكتوبر   22وفي رـس
ــير   الوكالة، الحظت َّ                  َّ                                             الدولة العضــو أن  المعلومات التي قد متها إيران لم تكن تحتوى على "أي معلومات تش                

والمشـار إليها                            ً           لمنظمة المشـار إليها سـابقا  في إيران،                                          َّ       إلى وجود صـلة" بين األنشـطة التعاونية التي قد متها ا
  ".الوكالة                          َّ                                                              في الوثيقة الداعمة التي قد متها إيران، "وجسيمات اليورانيوم البشري المنشأ التي عثرت عليها 

ــب هذا التلوث إلى الطرف الثالث   ً                                                                                             أوال ، لقد عمدت إيران فقط إلى تبيين التاريخ ذي الصــلة للموقع ولم تنس    
  .طه به في ردها على الوكالةأو ترب

   ً                   ً                                                                           ـثانـي ا، من الطبيعي تـمامـ ا أال تتمكن اـلدوـلة الطرف المعنـية من العثور على أي معلوـمات في ـهذه الـحاـلة بـعد 
  .4على هذا النشاط. لكن إيران أبلغت عن الوقائع الحقيقية بخصوص تاريخ الموقع  نصف قرنمرور 

ً               وبالمثل، لم تتمكن إيران أيضـ ا من العثور عل    ً          عام ا. لقد مر   50ى أي تفسـير آخر في هذا الصـدد بعد مرور                             
ة عقود، في حين أن  ل ثالـث د المعني قـب ك البـل د تفـك ة. فـق ة بتغيرات وتطورات هـائـل د والمنظـم ل  من البـل ّ                                                                                         ـك   

  .المنظمة ربما فقدت اتصالها مع الشركات التابعة أو الفرعية ومع المقاولين آنذاك

بشــأن هذا الموقع، أوضــحت إيران في الوقت نفســه   2019ي آب/أغســطس     ً     ً                      ثالث ا، رد ا على أســئلة الوكالة ف
للوـكاـلة أن أي ســـــؤال مبني على ادـعاءات ـكاذـبة وملفـقة غير مقبول، وتـحث الوـكاـلة على تـجاـهل مـثل ـهذه 
المعلومات التجســســية المزورة. عالوة على ذلك، ال قيمة للصــور الســاتلية المقدمة عن تلك الفترة. لذلك، 

  .لوكالة تفتقر إلى األساس الذي يسندها بموجب الضماناتفإن أسئلة ا

ً                                            رابع ا، أثناء وصــول نائب المدير العام إلى الموقع   ــر على أي تطهير على عكس 4     ، ذكر أنه ال يوجد مؤش
  .ما أظهرته الصور الساتلية

  تعليق بشأن مفتشي الوكالة -دال

المرافق وا -1 ال التخرـيب األخيرة التي لحـقت ـب اب أعـم دابير  في أعـق ة، ات ـخذت ـت ة اإليرانـي                            ُ            لمواقع النووـي
ــائنة. وغني    ــددة قبل دخول المرافق والمواقع النووية لمنع تكرار وقوع مثل هذه األعمال الش ٌ  أمنية مش                                                                                           
                                             ً      ً                                     عن القول أن شـــــدة اإلجراءات األمنـية تعتمد اعتمادا  كبيرا  على تزايد مســـــتوى التهديدات. وفي هذا  

ا                             ً      الســــياق، ينبغي التأكيد مجدد ا على ً   أن  أمن المرافق النووية جزء من األمن الوطني وهو يمثل أيضــــ                                                      ّ   
أولوية قصــوى في الحق الســيادي الوطني للدول األعضــاء. وعليه فإن هذه المســألة تدخل في صــميم  

  . اتفاق مع الوكالةاختصاص الدولة وال تخضع ألي 
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،  )INFCIRC/9/Rev.2 الوثيقة(  الوكالة وحصـــاناتهامن المادة الســـادســـة من اتفاق امتيازات    22   ً        وفق ا للبند  -2
تتعاون الوكالة في جميع األوقات مع الســلطات المختصــة في الدول األعضــاء فيما يتعلق بالتدابير األمنية  
ّ                     ّ                                                   الالزمة. وتجدر اإلشارة إلى أن  نائب المدير العام مر ، خالل الزيارة األخيرة التي قام بها إلى ناتانز، بنفس                             

                                                  ُ ِّ                      ألمنية وشـــهد على حســـن ســـير الترتيبات. وفي هذا الصـــدد، و ف  رت معلومات تكميلية عن اإلجراءات ا
يخضـع تنفيذ  اإلجراءات األمنية التي يجب على مفتـشي الوكالة االمتثال لها قبل دخول أي موقع/مرفق. وـس

ً                                       اللوائح األمنية للمراجعة بشكل مستمر بناء  على الخبرات المكتسبة وتقييم التهديدات    .يةالحال                                       

ومن    تفتيش.وينبغي الـتأكـيد على أن تنفـيذ مـثل ـهذه المتطلـبات األمنـية ضـــــروري قـبل إجراء أي أنشــــــطة   -3
                                                                                      ً           الواضـــــح أن اإلجراءات األمنـية المتـخذة قـبل الدخول إلى المرافق ال يمكن اعتـبارها، البـتة، عائـقا  أمام قـيام 

  .التحققداء وظائفهم بصورة فعالة أثناء أنشطة أمفتشي الوكالة ب

  خاتمة -هاء

تواـصل جمهورية إيران اإلـسالمية تنفيذ التزاماتها المتعلقة باتفاق الـضمانات الـشاملة. وفيما يتعلق بالمـسائل   -1
ــارة إلى أنه، على الرغم من غموض الوثائق   التي أثارتها الوكالة بخصـــوص المواقع األربعة، تجدر اإلشـ

بذلت إيران قصــارى جهدها وتعاونت أفضــل ما يكون  التي قدمتها الوكالة وعدم وجاهتها، وعدم صــحتها،  
ً  التعاون تلبية                                       ً        ً                                          لمتطلبات الوكالة. وأجابت إيران مرار ا وتكرار ا عن جميع األسئلة التي طرحتها الوكالة، وقد              

ــائل الملفقة مرة   حان اآلن ــئلة التي ال نهاية لها وإغالق هذه المس الوقت ألن تضــع الوكالة حدا لعملية األس
  . وإلى األبدواحدة 

وتتوقع جمهورية إيران االســالمية بشــدة أن تقدم الوكالة تقاريرها عن أنشــطة التحقق في جمهورية إيران  -2
  .السياسية                                            ً             االسالمية بطريقة تتسم بالمهنية والنزاهة، بعيدا  عن الضغوطات 

ــيا  مع متطلبات  ومن الواضــح أن تطبيق المتطلبات األمنية ضــروري في المرافق والمواقع النووية.    -3       ً             وتمش
يها  INFCIRC/9/Rev.2الوثيقة اتفاق امتيازات الوكالة وحصـاناتها ( دة أن ت علم مفتـش     ُ                         ُ             )، ي توقع من الوكالة بـش

 وأن تنصحهم باالمتثال للتدابير األمنية.




