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 ٢٠٢١ حزيران/يونيه ٢٥
 

 عربي 
نكليزي إاألصل: 

 مجلس المحافظين 

  
 
  

 

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

 
 تقرير من المدير العام 

 
  
ابع  يتـناول ـهذا   -١ دَّم من الـمدير الـعام إلى مجلس المـحافظين وبموازاة ذـلك إلى مجلس األمن الـت التقرير المـق

لألمم المتـحدة (مجلس األمن)، تنفـيذ جمهورـية إيران اإلســـــالمـية (إيران) اللتزاـماتـها المتصــــــلة ـبالمـجال النووي  
م التقرير معلومات محدَّثة ع  بمقتضــى خطة العمل الشــاملة المشــتركة. ن التطورات التي طرأت منذ صــدور  ويقّدِ

  ١التقرير السابق المقدَّم من المدير العام.

  التفاهم التقني 

، أبلغت إيراُن الوكالةَ أنه، بمقتضــــى قانون جديد ٢٠٢١كانون الثاني/يناير    ٢٩كما ســــبقت اإلفادة، في   -٢
ه برلمان إيران، ــمل ذلك وقف   ٢أقرَّ ــتركة، ويشـ ــاملة المشـ ــتتخذ إيراُن إجراءات معيّنة تتعلق بخطة العمل الشـ سـ

ــمانات. ــباط/فبراير  ١١وفي   عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة بما يتجاوز اتفاق الضـ ، أبلغ المديُر  ٢٠٢١شـ
ون له أثر خطير على قدرة العام إيراَن بأنَّ وقف أنشــــطة الوكالة في مجال التحقق والرصــــد أو الحّد منها ســــيك

ض الثـقة الـبالـغة األهمـية في الـطابع الســـــلمي  الوـكاـلة على اإلبالغ عن تنفـيذ التزاـمات إيران ومن شـــــأـنه أن يقوِّ 
ــباط/فبراير  ١٥وفي    ٣.للبرنامج النووي اإليراني ــتوقف تنفيذ تدابير ٢٠٢١ش ، أبلغت إيراُن الوكالةَ بأنَّ إيران "س
"، ٢٠٢١  فبراير/شـباط ٢٣وص عليها في خطة العمل الشـاملة المشـتركة، اعتباراً من الشـفافية الطوعية، المنصـ 

ــاملة" و"البند   ــمانات الشــ ــافي الملحق باتفاق الضــ ــمن جملة أمور، "أحكام البروتوكول اإلضــ بما في ذلك، ضــ
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  ٤من الترتيبات الفرعية الملحقة باتفاق الضمانات المعقود مع إيران". ١-٣ المعدَّل

، في بيان مشــترك لنائب الرئيس اإليراني ورئيس ٢٠٢١شــباط/فبراير    ٢١وكما ســبقت اإلفادة أيضــاً، في   - ٣
لت  هيئة الطاقة الذرية اإليرانية، معالي الســيد  علي أكبر صــالحي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، توصــَّ

ل الوكالة بناًء عليه أنشــطتها الالزمة   ٥، نون اإليراني الوكالة وإيران إلى تفاهم تقني ثنائي مؤقت، يتفق مع القا  تُواصــِ
للتحقق والرصـد لمدة تصـل إلى ثالثة أـشهر، على النحو المبيّن في المرفق التقني. واتفقت إيران والوكالة أيضـاً، في  

ل إيران تنفيذَ اتفاق الضـــمانات المبرم مع الوكالة تنفيذاً كامالً وبدو  ن قيد كما كان الحال  جملة أمور، على أن تواصـــِ
ــالحي على أنه ( ٢٠٢١أيار/مايو   ٢٤وفي   ٦من قبل.  ل تخزين ١، اتفق المدير العام ونائب الرئيس صـ ــَ ــيتواصـ ) سـ

ــافي حتى   ــهر إضــ ــمولة بالتفاهم التقني لمدة شــ ــة بالوكالة المشــ ــد الخاصــ المعلومات التي تجمعها معّدات الرصــ
ل ٢، ( ٢٠٢١حزيران/يونيه    ٢٤ تشــغيل المعدات وســتكون قادرة على جمع وتخزين المزيد من البيانات ) ســيتواصــَ

خ     ٧  . ٢٠٢١  شباط/فبراير   ٢١خالل هذه الفترة، على النحو المنصوص عليه في البيان المشترك المؤرَّ

خة   -٤ ، أشـــار المدير العام إلى أن ٢٠٢١حزيران/يونيه  ١٧وفي رســـالة إلى نائب الرئيس صـــالحي، مؤرَّ
إيرا بين  ــاق  في  االتف ــه  إلي ــل  التوصــــ تمَّ  الــذي  ــة  والوكــال ــار/مــايو    ٢٤ن  في    ٢٠٢١أي ــه  العمــل ب ســـــينتهي 

، وذكر أنه من الضـــروري للوكالة أن تفهم موقَف إيران فيما يتعلق باحتمال اســـتمرار  ٢٠٢١  حزيران/يونيه ٢٤
ــد والمراقبة التابعة للوكالة، وت ــطة معدات الرصــ ــجيلها واالحتفاظ بها بواســ ــجالت  َجْمع البيانات وتســ عهُّد الســ

   .٢٠٢١حزيران/يونيه  ٢٤واالحتفاظ بها، بعَد 

، التقى الـمديُر الـعام ـناـئَب وزير الـخارجـية اإليراني، عـباس عراقجي، في  ٢٠٢١حزيران/يونـيه    ١٨وفي   -٥
   .٢٠٢١أيار/مايو  ٢٤فيينا، الستعراض التعاون بين الوكالة وإيران، بما في ذلك االتفاق المعقود في 

ــر إذا ما كانت  ٢٠٢١ن/يونيه  حزيرا ٢٥وحتى   -٦ ــالة المدير العام ولم تُشـ ــل إيران رداً على رسـ ، لم ترسـ
أعاله، بما يضــمن اســتمرار تشــغيل معدات الرصــد    ٣تعتزم اإلبقاء على الترتيب الراهن، المشــار إليه في الفقرة  

عليه في البيان آنف الذكر  والمراقـبة الـتابـعة للوكالة وتخزين المعلومات التي يتمُّ جمعها، على النحو المنصـــــوص  
   ومرفقه التقني. ٢٠٢١شباط/فبراير  ٢١الصادر في 

ــدِّ  -٧ ــطة التحقق والرصــد الالزمة التي تضــطلع بها  ويش د المدير العام على األهمية الحيوية لمواصــلة أنش
الوكالة في إيران، بما في ذلك َجْمع البيانات وتخزينها دون انقطاع بواســطة معدات الرصــد والمراقبة التابعة لها،  

  وأن ثمة حاجة إلى استجابة فورية من إيران في هذا الصدد. 
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