
 

 

21-00448A 

٢٠٢١ آذار/مارس ٤تاريخ السماح بالتداول: 
)٢٠٢١ آذار/مارس ٤(ُسِمح بتداول هذه الوثيقة خالل اجتماع المجلس بتاريخ 

GOV/INF/2021/13 

 ٢٠٢١ شباط/فبراير ١٦
 

 عربي 
نكليزي إاألصل: 

 مجلس المحافظين 

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
  

 

التحقق والرصد في جمهورية إيران اإلسالمية على ضوء قرار مجلس
 )٢٠١٥( ٢٢٣١األمن التابع لألمم المتحدة 

 

 تقرير من المدير العام 

  

 
 

ابع    -١ دَّم من الـمدير الـعام إلى مجلس المـحافظين وبموازاة ذـلك إلى مجلس األمن الـت يتـناول ـهذا التقرير المـق
لألمم المتـحدة (مجلس األمن)، تنفـيذ جمهورـية إيران اإلســـــالمـية (إيران) اللتزاـماتـها المتصــــــلة ـبالمـجال النووي  

م   بمقتـضى خطة العمل الـشاملة المـشتركة. معلوماٍت محدَّثة عن التطورات التي طرأت منذ ـصدور تقارير  وهو يقّدِ
  ١المدير العام السابقة.

، أبلغت إيران الوكالة أن إيران "ـستوقف تنفيذ تدابير الـشفافية  ٢٠٢١فبراير/ـشباط   ١٥في رـسالة مؤرخة   -٢
"، وذلك على  ٢٠٢١ فبراير/ـشباط ٢٣الطوعية، المنـصوص عليها في خطة العمل الـشاملة المـشتركة، اعتبارا من 

 النحو التالي:

  أحكام البروتوكول اإلضافي الملحق باتفاق الضمانات الشاملة؛  -"

  من الترتيبات الفرعية الملحقة باتفاق الضمانات المعقود مع إيران؛ ١-٣البند المعدَّل  -

  استخدام التكنولوجيات الحديثة ووجود الوكالة على المدى الطويل؛ -

  المتعلقة بركازة خام اليورانيوم؛تدابير الشفافية  -

فيما يتصل باإلثراء؛تدابير الشفافية   -

 
،  GOV/INF/2021/1، والوثيقــة  GOV/INF/2020/17، والوثيقــة  GOV/INF/2020/16، والوثيقــة  GOV/2020/51الوثيقــة    ١

،  GOV/INF/2021/9، والوثيقـة  GOV/INF/2021/8، والوثيقـة  GOV/INF/2021/3، والوثيقـة  GOV/INF/2021/2والوثيقـة  
 .GOV/INF/2021/11، والوثيقة GOV/INF/2021/10والوثيقة 



GOV/INF/2021/13 
 ٢الصفحة 

  إتاحة المعاينة وفقاً ألحكام خطة العمل الشاملة المشتركة؛ -

  رصد تنفيذ التدابير الطوعية والتحقق منها؛ -

  تدابير الشفافية المتعلقة بتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي". -

المذكورة أعاله، يُتوقّع أن تتخذ الوكالة  كما أـشارت إيران، في رـسالتها، إلى أنه "[من أجل] تنفيذ التدابير   -٣
اإلجراءات الالزـمة في الوـقت المـناســـــب"، وأـنه، في ـحال احـتاـجت الوـكاـلة إلى المزـيد من التوضـــــيح، ـفإن هيـئة 

  الطاقة الذرية اإليرانية "على استعداد لتقديم مثل هذا التوضيح".

هو   ١-٣إيران بأن تنفيذ البند المعدل    ، ذّكر المدير العام٢٠٢١شــــباط/فبراير    ١٦وفي رســــالة مؤرخة    -٤
التزام ـقانوني على إيران بموـجب الترتيـبات الفرعـية الملحـقة ـباتـفاق ضــــــماـناتـها ال يمكن تـعديـله من ـجاـنب واـحد،  

  وأنه ال توجد آلية في اتفاق الضمانات لوقف تنفيذ األحكام المتفق عليها في الترتيبات الفرعية.

لألثر الخطير المترتب عن تنفيذ التدابير المذكورة أعاله، أشـار المدير العام  وفي الرسـالة نفسـها، ونظرا   -٥
   إلى العرض الذي قدمه بأن يسافر إلى إيران بغية إيجاد حل مقبول لدى الوكالة لتواصل أنشطة التحقق األساسية.

  وال تزال مشاورات المدير العام جارية مع إيران.  -٦


