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 2021 أيلول/سبتمبر 27
 

 عربي 
ةنكليزياإلاألصل: 

 مجلس المحافظين 

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
  

 

على ضوء قرار مجلس      ُّ                                  التحق ق والرصد في جمهورية إيران اإلسالمية
 ) 2015(  2231لألمم المتحدة  األمن التابع

 

 المدير العام تقرير من 

  

 
ابع   -1                         َّ                                                                        يتـناول ـهذا التقرير المـقد م من الـمدير الـعام إلى مجلس المـحافظين وبموازاة ذـلك إلى مجلس األمن الـت

لألمم المتـحدة (مجلس األمن)، تنفـيذ جمهورـية إيران اإلســـــالمـية (إيران) اللتزاـماتـها المتصــــــلة ـبالمـجال النووي  
ــاملة   ــى خطة العمل الشـ ــتركة.بمقتضـ ــد   المشـ ً                                    وهو يقد م معلومات  محد ثة  عن التطورات المتعلقة بمعدات الرصـ   َّ    ٍ          ّ       

  1والمراقبة التابعة للوكالة في إيران منذ التقارير السابقة للمدير العام.

إلى أن عدم إتاحة   20212  أيلول/ســـبتمبر 7     َ                                                وأشـــار  المدير العام، في تقريره إلى مجلس المحافظين في   -2
                                                                               ّ                   وصـــول الوكالة إلى معدات الرصـــد والمراقبة التابعة لها في مرافق وأماكن في إيران يهد د بشـــكل خطير القدرة 
                                                                ً       ً                         ُّ      التقنية للوكالة على الحفاظ على اســـتمرارية المعرفة، التي تمثل أمرا  ضـــروريا  لكي تســـتأنف الوكالة التحق ق من  

ّ             نووي ورصــدها في المســتقبل، وأنه يتعي ن على إيران أن تصــح ح هذا الوضــع  التزامات إيران المتعلقة بالمجال ال                   َّ                                  
  بدون تأخير.

، نائب الرئيس اإليراني ورئيس هيئة الطاقة 2021أيلول/ســــبتمبر    12التقى، في  3                  ً  وكما أفيد به ســــابقا ، -3
     ً       ً       بيانا  مشــتركا  (انظر                                                                     َ      َ     الذرية اإليرانية، معالي الســيد محمد إســالمي، والمدير العام في طهران وأصــد را بعد  ذلك 

ّ                                            ُ                                      ونص  البيان المـشترك على جملة أمور من بينها أنه ي ـسمح لمفتـشي الوكالة باالعتناء بالمعدات    "البيان المـشترك").    
ــي حتفظ بها   ــائل تخزينها، وس ــتبدال وس ــتركة     َّ                              ُ          المحد دة واس ــالمية تحت األختام المش بين   4في جمهورية إيران اإلس

 5وقد اتفق الجانبان على الطريقة والتوقيت. الذرية اإليرانية. الوكالة الدولية وهيئة الطاقة
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اريخ   -4 ا إلى إيران بـت ة وجهتـه ــاـل ة مجـددا ، في رســـ اـل دت الوـك أن من   2021،6أيلول/ســـــبتمبر    16                   ً                                    وأـك
الـضروري أن تقوم الوكالة باـستبدال الكاميرات في ورـشة تـصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع تيـسا 

كـما طلـبت                                                          َّ                                ـكاراج قـبل أن تســــــتأنف إيران إنـتاجـها من أـنابـيب ومـنافخ اـلد وارات الـخاصـــــة ـبالـطاردات المركزـية.
ــاعدة الالزمة أثناء عمليات اال عتناء بمعدات الرصــد والمراقبة التابعة للوكالة التي من  الوكالة أن تقدم إيران المس

ــبتمبر/أيلول  22إلى   20المقرر إجراؤها في الفترة من               ُِ                            ، بحســــب ما ات ف ق عليه مع إيران، وذلك حتى    2021  ســ
   يتسنى للوكالة استبدال الكاميرات األربع في الورشة المذكورة آنفا.

ــبتمبر    22إلى   20وفي الفترة من  -5 ــي الوكالة باالعتناء بمعدات  2021أيلول/ســ ــمحت إيران لمفتشــ ، ســ
الرـصد والمراقبة التي حددتها الوكالة وباـستبدال وـسائط التخزين في جميع األماكن الـضرورية في إيران باـستثناء  

ــا كاراج، حيث لم ت   ــنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع تيسـ ــة تصـ ــول                                                                    ُ ورشـ ْ                         ت ح  للوكالة إمكانية الوصـ  َ 
  7لتركيب كاميرات مراقبة جديدة.

ــالة موجهة إلى إيران في  -6 ــبتمبر  /أيلول  22وفي رس                                    ّ   ، زودت الوكالة إيران بجدول زمني محد ث  2021س
لألنشـطة التي تعتزم الوكالة القيام بها فيما يتصـل بمعدات المراقبة والرصـد في إيران، بما في ذلك وجود مفتشـي  

ــبتمبر    26و  23في الفترة بين   الوكالة لتركيب كاميرات جديدة في ورشــة تصــنيع مكونات أجهزة    2021أيلول/س
ــا كاراج. ــالة موجهة إلى إيران بتاريخ   الطرد المركزي في مجمع تيس ــبتمبر    23وفي رس ، طلبت  2021أيلول/س

ــة بحلول   ــي الوكالة إمكانية الوصــول إلى الورش ــبتمبر    26الوكالة من إيران أن تتيح لمفتش وفي    .2021أيلول/س
، أبلغت الوكالة إيران بأن مفتشـي الوكالة سـيصـلون إلى هذه الورشـة في  2021أيلول/سـبتمبر    24رسـالة مؤرخة  

ْ                                          ، إما لتركيب كاميرات جديدة، إن  كانت الورشـة جاهزة للتشـغيل، أو للتأكد من  2021أيلول/سـبتمبر    26و/أو    25                               
ّ                          ً    ّ أن  تجديد الورـشة ما زال جاريا  وأن   تأنف بعد.                              َّ                                              إنتاج أنابيب ومنافخ الد وارات الخاصـة بالطاردات المركزية لم يـس

   ، لم ترد إيران رسميا على أي من تلك الرسائل.2021أيلول/سبتمبر  26وحتى 

  ، وـصل مفتـشو الوكالة إلى مجمع تيـسا كاراج وطلبوا الدخول إلى الورـشة.2021أيلول/ـسبتمبر    26وفي   -7
وـلذـلك، لم تتمكن الوـكاـلة ال من تركـيب ـكاميرات ـجدـيدة داـخل   وـكاـلة ـبدخول الورشـــــة.بـيد أن إيران لم تســـــمح لل

ــة بالطاردات المركزية في هذه  ــتئناف إنتاج أنابيب ومنافخ الد وارات الخاصـ ــة وال من التأكد من عدم اسـ                                                           َّ                                       الورشـ
  الورشة.

ة تصنيع مكونات أجهزة                                          َ                                ويشدد المدير العام على أن قرار إيران عدم  السماح للوكالة بالوصول إلى ورش  -8
   يتعارض مع البنود المتفق عليها في البيان المشترك. الطرد المركزي في تيسا كاراج

ويؤكد المدير العام من جديد أن جميع أنشـطة الوكالة المشـار إليها في البيان المشـترك فيما يتصـل بجميع   -9
ٍ                                  ـما حـ د  د من مـعدات  ـتابـعة للوـكاـلة، ومن مرافق ومواقع             ِّ ُ ً                         إيرانـية، هي أنشــــــطة ال غنى  عنـها من أـجل الحـفاظ على                              

  استمرارية المعرفة.

ِ                                                       وس ي واص ل المدير العام تقديم التقارير في هذا الشأن حسب االقتضاء. -10    ُ َ     
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