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  املضيف البلد مع العالقات جلنة
    

 البلـد  مـع  العالقـات  جلنة رئيس إىل موجهة ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٥ مؤرخة رسالة    
 املتحـدة  الواليـات  بعثـة  يف املـضيف  البلـد  لـشؤون  املستـشار  الـوزير  من املضيف
   املتحدة األمم لدى األمريكية

  
 ٢٠١٠ مــايو/أيــار ٢٤ املؤرخــة الــشفوية املــذكرة مــن نــسخة طيــه أرفــق أن يــشرفين  

ــيت )املرفــق انظــر( ــة أرســلتها ال ــات بعث ــدى املتحــدة الوالي ــة إىل املتحــدة األمــم ل  الدائمــة البعث
 مـايو /أيـار  ١٥ املـؤرختني  مـذكرتيها  علـى  ردا املتحـدة  األمـم  لـدى  اإلسـالمية  إيران جلمهورية
 إصـدار  يف ريبالتـأخ  واملتعلقـتني  )املرفـق  ،A/AC.154/393 انظر( ٢٠١٠ مايو/أيار ٧ و ٢٠١٠

 حممــد اخلارجيــة، وزيــر لنائــب املتحــدة الواليــات إىل دخــول تأشــرية مــنح ورفــض التأشــريات
  .باسيت أخوندزاده مهدي

ــب   ــيم وأطلـ ــذكرة تعمـ ــية املـ ــة الدبلوماسـ ــة املرفقـ ــن كوثيقـ ــائق مـ ــة وثـ ــات جلنـ  العالقـ
  .املضيف البلد مع
      

  غراهام .ف راسل )توقيع(
  املستشار الوزير

  ضيفامل البلد لشؤون
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 العالقـات  جلنـة  رئـيس  إىل املوجهـة  ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٥ املؤرخة الرسالة مرفق    
 الواليـات  بعثـة  يف املـضيف  البلـد  لـشؤون  املستشار الوزير من املضيف البلد مع

   املتحدة األمم لدى األمريكية املتحدة
  

 جلمهوريـة  ئمـة الدا البعثـة  إىل حتياهتـا  املتحـدة  األمـم  لـدى  املتحـدة  الواليات بعثة هتدي  
 مــايو/أيــار ١٥ املــؤرختني مــذكرتيها إىل اإلشــارة وتــود املتحــدة، األمــم لــدى اإلســالمية إيــران

 ورفـض  التأشـريات  إصـدار  يف بالتـأخري  واملتعلقـتني  التـوايل  على ٢٠١٠ مايو/أيار ٧ و ٢٠١٠
ــنح ــرية مــ ــول تأشــ ــات إىل دخــ ــدة الواليــ ــب املتحــ ــر لنائــ ــة، وزيــ ــد اخلارجيــ ــدي حممــ  مهــ

  .باسيت أخوندزاده
 بلــدا بوصــفها مــسؤولياهتا تتحمــل املتحــدة الواليــات فــإن الدائمــة البعثــة تعلــم وكمــا  
 األمــم بــني املقــر اتفــاق ألحكــام مدركــة أهنــا كمــا كــبرية، جبديــة املتحــدة األمــم لــدى مــضيفا
ــات املتحــدة ــد يتلقــى ســنة، كــل ففــي .املتحــدة والوالي ــات آالف املــضيف البل ــة الطلب  املتعلق

 دخــول هبــدف املتحــدة الواليــات إىل الــدخول يطلبــون الــذين األفــراد مــن لرمسيــةا بالتأشــريات
 التأشـريات  بإصـدار  املتحـدة  الواليـات  تتبعهـا  الـيت  الـسياسة  وتقضي .املتحدة األمم مقر منطقة
 املتحــدة الواليــات تقــوم املتحــدة، األمــم مــع العهــد طويــل واالتفــاق ومتــشيا .وفــورا جمانــا

 وميكــن .احملتملــة الوطنيــة األمنيــة للمــشاغل درءا التأشــريات علــى احلــصول طلبــات باســتعراض
  .فرد كل حالة حبسب طويال وقتا االستعراض هذا يستغرق أن

 األسـلحة  انتـشار  عـدم  معاهـدة  السـتعراض  األطـراف  مبـؤمتر  خـاص  بوجه يتعلق وفيما  
 طلبـات  مـن  العديـد  املـضيف  البلـد  تلقـى  ،٢٠١٠ مـايو /أيـار  ٣ االثـنني  يـوم  بـدأ  الـذي  النووية

 هـذه  مـن  الكـبرية  الغالبيـة  ووردت .اإلسالمية إيران جلمهورية ممثلني من تأشرية على للحصول
 يـدع  مل ممـا  أسـبوع،  مـن  بأقـل  املؤمتر بدء قبل أي أبريل،/نيسان ٢٩ و ٢٨ و ٢٧ يف الطلبات

 علـى  املوافقـة  متـت  وقـد  .الطلبـات  لتجهيـز  فقـط  عمل أيام وثالثة يوم بني ما سوى الوقت من
 ووفقـا  .ُرفـض  اخلارجيـة  وزيـر  نائـب  طلـب  أن غـري  ألصـحاهبا،  تأشـريات  وإصـدار  طلبـا  مثانني

 الــشؤون مكتــب إبــالغ مت املتحــدة، األمــم مــع طويــل زمــن منــذ املتبعــة التنفيذيــة لإلجــراءات
 يف الـرفض  قـرار  فيـه  اختذ الذي اليوم نفس يف التأشرية منح رفض املتحدة لألمم التابع القانونية
 اإلسـالمية  إيـران  مجهوريـة  حـق  أن املتحـدة  الواليـات  وترى .اخلارجية وزارة يف وىمست أعلى
 حـضر  فقـد  وبالفعـل  .ُيقـوض  مل االستعراضي املؤمتر يف الصحيح الوجه على ممثلة تكون أن يف

  .اخلارجية ووزير احلكومة رئيس من كل املؤمتر
 للبعثـة  جمـددا  لتعـرب  صـة الفر هـذه  املتحـدة  األمـم  لـدى  املتحـدة  الواليـات  بعثة وتنتهز  
  .واالحترام التقدير فائق عن املتحدة األمم لدى اإلسالمية إيران جلمهورية الدائمة


