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٢٠٢١ أيلول/سبتمبر ١٥تاريخ السماح بالتداول: 
)٢٠٢١ أيلول/سبتمبر  ١٥(ُسِمح بتداول هذه الوثيقة خالل اجتماع المجلس بتاريخ 

GOV/INF/2021/42 

 ٢٠٢١ أيلول/سبتمبر ١٣
 

 عربي 
ةنكليزياإلاألصل: 

 مجلس المحافظين 

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
  

 

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

 

 المدير العام تقرير من 

  

 

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  

ــاملة   ــى خطة العمل الشـ ــتركة.بمقتضـ ــد   المشـ وهو يقّدم معلوماٍت محدَّثةً عن التطورات المتعلقة بمعدات الرصـ
  ١والمراقبة التابعة للوكالة في إيران وعن مسائل أخرى منذ التقارير السابقة للمدير العام.

في  و -٢ ــافظين  المح مجلس  إلى  تقريره  في  ــام،  الع ــدير  الم ــاَر  ــة    ٢٠٢١أيلول/ســـــبتمبر    ٧أشــــ (الوثيق
GOV/2021/39لى أن عدم وصــول الوكالة إلى معدات الرصــد والمراقبة الخاصــة بها في مرافق وأماكن في  )، إ

إيران يهّدد بشكل خطير القدرة التقنية للوكالة على الحفاظ على استمرارية المعرفة، التي تمثل أمراً ضرورياً لكي  
ها في المســتقبل، ويتعيَّن على إيران  تســتأنف الوكالة التحقُّق من التزامات إيران المتعلقة بالمجال النووي ورصــد

  أن تصّحح هذا الموقف بدون تأخير.

ام، في تقريره إلى مجلس المحـافظين في  و -٣ دير الـع ك، ذكر الـم  ٢٠٢١أيلول/ســـــبتمبر    ٧عالوةً على ذـل
 أنَّ مســائل الضــمانات المشــار إليها في التقرير المذكور ال )، أنه يشــعر بقلق متزايد من  GOV/2021/42(الوثيقة 

  بدون تسوية. تزال، حتى بعَد مرور قرابة العامين،

ــاء اإلدارة الجديدة  -٤ ــفر إلى إيران لاللتقاء بأعضـ ــتعد للسـ ــار المدير العام، في تقريريه، إلى أنه مسـ وأشـ
وأعرَب المدير العام عن أمله بإمكانية معالجة هذه المســائل   لمناقشــة جميع هذه األمور بغية تســويتها دون تأخير.

 
  .GOV/2021/42و GOV/2021/39الوثيقتان  ١
 



  خالل حوار مباشر وتعاوني ومثمر مع الحكومة الجديدة في جمهورية إيران اإلسالمية.   العاجلة من



GOV/INF/2021/42 
  ٢الصفحة 

بتمبر   ١٢وفي   -٥ اإليرانية، معالي  ، التقى نائب الرئيس اإليراني ورئيس هيئة الطاقة الذرية ٢٠٢١أيلول/ـس
ــتركاً (انظر المرفق). ــَدرا بعَد ذلك بياناً مشـ ــالمي، والمدير العام في طهران وأصـ ــيد محمد إسـ ونصَّ البيان    السـ

المشـــترك، من بين أمور أخرى، على أن مفتشـــي الوكالة ســـيعتنون بمعدات الرصـــد والمراقبة التابعة للوكالة  
للوكالة وهيئة الطاقة الذرية   ٢ظ بها في إيران تحت أختام "مـشتركة"ويـستبدلون وـسائط التخزين، التي ـسيتم االحتفا

  وتوقيت تنفيذه. واتفق الجانبان على الطريقة التي سيُنفَّذ بها هذا األمر اإليرانية.

وأشــار البيان المشــترك أيضــاً إلى اجتماع بين المدير العام ونائب الرئيس، محمد إســالمي، على هامش   -٦
للوكالة، وإلى زيارةٍ يقوم بها المدير العام إلى طهران في المستقبل القريب إلجراء مشاورات    المؤتمر العام المقبل

ــؤولين اإليرانيين بهدف تعزيز التعاون بين إيران والوكالة في مختلف المجاالت،   ــتوى مع كبار المسـ رفيعة المسـ
   ولمناقشة المسائل الراهنة ذات االهتمام المشترك.

   عام تقديم تقارير في هذا الشأن حسب االقتضاء.وَسيُواِصل المدير ال -٧

  

 
  سيُحتَفظ بوسائط التخزين تحت ختم الوكالة وختم هيئة الطاقة الذرية اإليرانية.  ٢



GOV/INF/2021/42 
  المرفق

 

  المرفق 

  بيان مشترك من نائب الرئيس ورئيس هيئة الطاقة الذرية بجمهورية إيران اإلسالمية
 والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 

ُعقد اجتماع بين معالي السيد محمد إسالمي، نائب الرئيس ورئيس هيئة الطاقة الذرية لجمهورية إيران اإلسالمية،  
أيلول/سـبتمبر، خالل   ١٢وسـعادة السـيد رافائيل غروسـي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) في  

 زيارته لطهران.

ــتذكر الط  -١ ــتمرارها، وجددا التأكيد عليها،  وفي هذا االجتماع، اسـ رفان  روح التعاون والثقة المتبادلة واسـ
 وشدَّدا على ضرورة معالجة المسائل ذات الصلة في جو بنّاء وبأسلوب تقني حصراً.

ــتويات ذات    -٢ ر الجانبان الحفاظ على التفاعالت واللقاءات المتبادلة على المسـ وفي إطار التعاون القائم، قرَّ
ه الغاية، ســـيلتقي نائب الرئيس ورئيس هيئة الطاقة الذرية اإليرانية المديَر العام للوكالة على هامش  ولهذ الصـــلة.

المؤتمر العام المقبل، كما ســــيزور المدير العام للوكالة طهراَن في المســــتقبل القريب إلجراء مشــــاورات رفيعة  
ــالمية بهدف تعزيز التعاون ب ــتوى مع حكومة جمهورية إيران اإلسـ ين إيران والوكالة في مختلف المجاالت  المسـ

  ومناقشة المسائل الراهنة ذات االهتمام المشترك.

ويُسمح لمفتشي الوكالة باالعتناء بالمعدات المحدَّدة واستبدال وسائل تخزينها، وسيُحتفظ بها في جمهورية    -٣
وقد اتفق  هيئة الطاقة الذرية اإليرانية.إيران اإلسـالمية تحت األختام المشـتركة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية و

  الجانبان على الطريقة والتوقيت.




