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 نكلیزي إاألصل: 

 مجلس المحافظین

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 ھـ) من جدول األعمال (٦البند الفرعي 

 )GOV/2020/32(الوثیقة 
 

اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاھدة عدم االنتشار مع جمھوریة 
 اإلسالمیةإیران 

 ۲۰۲۰حزیران/یونیھ  ۱۹قرار اعتمده مجلس المحافظین في 

 

 

 إنَّ مجلس المحافظین،

الجھود المھنـیة والنزیـھة للـمدیر الـعام واألـماـنة في ســـــبـیل تنفـیذ الضــــــماـنات الشـــــامـلة   إذ یـقِدّر (أ)
 والبروتوكول اإلضافي المعقودین مع إیران،

على الدور األسـاسـي والمسـتقل الذي تضـطلع بھ الوكالة في التحقق من امتثال إیران   وإذ یشـِدّد (ب)
توكول اإلضـافي، وفي ھذا السـیاق دورھا في تقدیم  اللتزاماتھا بمقتضـى اتفاق الضـمانات الشـاملة والبرو

 تأكیدات ذات مصداقیة بشأن الطابع السلمي الخالص لبرنامج إیران النووي،

ــمانات، بما في  وإذ یُؤِكّد (ج) ــاً على أھمیة امتثال الدول امتثاالً كامالً اللتزاماتھا المتعلقة بالضـ أیضـ
 الوكالة تلك الدول بذلك عمالً بتلك االلتزامات،ذلك تیسیر المعاینة حسب االقتضاء عندما تخطر 

ً  (د) ا التقریر األخیر للـمدیر الـعام المؤرخ  وإذ یحیط علـم ة   ۲۰۲۰آذار/ـمارس  ۳ـب والوارد في الوثیـق
GOV/2020/15  ة  ٥وتقریره المؤرخ ھ الوارد في الوثیـق ذي یصـــــف   GOV/2020/30حزیران/یونـی واـل

یح المعلومات المتعلقة بصـحة إعالنات إیران واكتمالھا بموجب  جھود الوكالة وتفاعالتھا مع إیران لتوضـ 
ــأن معاینة  ــاكل المطروحة بشـ ــافي المعقودین معھا، وكذلك المشـ ــمانات والبروتوكول اإلضـ اتفاق الضـ

 موقِعَین حدَّدتھما الوكالة،

د مـجدداً  -۱ ّ ة من أـجل تنفـیذ اتـفاق  دعـمھ الـكاـمل للجھود المھنـیة والنزیـھة التي یـبذلـھا الـمدیر الـعام واألـمانـ  یؤكـِ
 الضمانات الشاملة والبروتوكول اإلضافي في إیران؛

 



GOV/2020/34 
 ۲الصفحة  

 

ــمانات   ویُعید التأكید -۲ ــب مع الوكالة في تنفیذ اتفاق الضـ على أن تتعاون إیران بالكامل وفي الوقت المناسـ
على أن مثل ھذا   ویُعید التأكیدالـشاملة والبروتوكول اإلـضافي المعقودین معھا، بما في ذلك إتاحة فرـصة المعاینة، 

ــتنتاج األ ــتخالص االس ــنى لھا اس ــروریان للوكالة لكي یتس ــع بأنَّ جمیع المواد النوویة في التعاون والتنفیذ ض وس
 إیران تظل في نطاق األنشطة السلمیة؛

ر -۳ بأنَّ إیران    GOV/2020/30القلق الـبالغ الذي أعرب عـنھ الـمدیر الـعام في تقریره الوارد في الوثیـقة  ویكِرّ
ات التي تجر مح للوكالة بمعاینة موقِعَین، بموجب البروتوكول اإلضـافي، وبأنَّ المناقـش نة تقریباً من لم تـس ي منذ ـس

أجل توضـیح أسـئلة الوكالة فیما یتعلق باحتمال وجود مواد نوویة وأنشـطة متصـلة بالمجال النووي غیر معلنة في 
 إیران، ھي مناقشات لم تحرز أي تقدم؛

 إیران إلى التـعاون بالـكامل مع الوكالة من أجل تلبـیة طلبات الوكالة دون مزید من التأخیر، بما في ویدعو -٤
 ذلك اإلسراع في إتاحة معاینة الموقعین اللذین حدَّدتھما الوكالة؛

 إلى المدیر العام أن یقِدّم إلى مجلس المحافظین تقریراً عن أي تطورات تطرأ بشأن ھذه المسألة. ویطلب -٥


