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 ةنكلیزیاإلاألصل: 

 مجلس المحافظین

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 

 

 التحقُّق والرصد في جمھوریة إیران اإلسالمیة
 على ضوء قرار مجلس األمن التابع 

 ) 2015(  2231لألمم المتحدة 
 

 المدیر العام تقریر من 

 

 

 

ابع   -1 ك إلى مجلس األمن الـت افظین وبموازاة ذـل ام إلى مجلس المـح دیر الـع دَّم من الـم ذا التقریر المـق اول ـھ یتـن
المـجال النووي   ة ـب ـــل ا المتصــ ة (إیران) اللتزاـماتـھ ــالمـی لألمم المتـحدة (مجلس األمن)، تنفـیذ جمھورـیة إیران اإلســ

وھو یقدّم معلوماٍت محدَّثةً عن التطورات المتعلقة بمعدات الرصــــد   المشــــتركة.بمقتضــــى خطة العمل الشــــاملة  
 1 والمراقبة التابعة للوكالة في إیران وعن قضایا الضمانات األخرى منذ التقاریر الفصلیة السابقة للمدیر العام.

دیر العام اجتماعات في عقد الم 20212،أیلول/سـبتمبر   12وكما ھو متفق علیھ في البیان المشـترك المؤرخ  -2
ــرین الثاني/نوفمبر   23طھران في  مع نائب الرئیس اإلیراني ورئیس ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة، معالي   2021تشـ

وذكر المدیر العام في بیانھ    السـید محمد إسـالمي، ومع وزیر خارجیة إیران، معالي السـید حسـین أمیر عبد اللھیان.
 3بأن تلك المحادثات لم تكن حاسمة.  2021شرین الثاني/نوفمبر  ت 24أمام مجلس المحافظین في 

 
 .GOV/2021/52و GOV/2021/51الوثیقتان  1
 .GOV/INF/2021/42المرفق بالوثیقة  2
 الكلمة االستھاللیة للمدیر العام للوكالة أمام مجلس المحافظین 3

https://www.iaea.org/iaea-director-generals-introductory-statement-to-the-board-of-governors-24-november-2021
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 2 الصفحة  

ــاورات البـناءة بین الـمدیر الـعام وـناـئب الرئیس اإلیراني ورئیس ھیـئة الـطاـقة اـلذرـیة   -3 وبـعد مزـید من المشــ
  ، اتُِفق على ما یلي:2021كانون األول/دیسمبر   15اإلیرانیة في 

ولتحقیق   المتبقیة بھدف تســویتھا.ســتواصــل الوكالة وإیران العمل على قضــایا الضــمانات العالقة   •
ــلة من عملیات تبادل المعلومات والتقییمات، بما في ذلك من  ــلسـ ــتجري إیران والوكالة سـ ذلك، سـ

 خالل تنظیم اجتماعات الخبراء.

ل   • ا من قـب ة من أـجل تحلیلـھ ـــل ة ذات صــ ة من ـكامیرا ومعلوـمات تقنـی ة إلیران عیـن اـل ــتُتیح الوـك وســ
كانون الثاني/دیســمبر   19المعنیین، بحضــور مفتشــي الوكالة، في مســؤولیھا األمنیین والقضــائیین  

2021. 

وســـترِكّب الوكالة الكامیرات الســـتبدال تلك التي أُزیلت من ورشـــة كاراج وتنِفّذ األنشـــطة التقنیة   •
 في تاریخ تتفق علیھ الوكالة وإیران.  2021األخرى ذات الصلة قبل نھایة كانون األول/دیسمبر  

 المدیر العام تقدیم التقاریر في ھذا الشأن حسب االقتضاء.وَسیُواِصل   -4


