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 مجلس المحافظین

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 

 

التحقُّق والرصد في جمھوریة إیران اإلسالمیة في ضوء قرار مجلس  
 ) ۲۰۱٥( ۲۲۳۱األمن التابع لألمم المتحدة 

 

 المدیر العام تقریر من 

 

 

ابع   -۱ دَّم من الـمدیر الـعام إلى مجلس المـحافظین وبموازاة ذـلك إلى مجلس األمن الـت اول ـھذا التقریر المـق یتـن
لألمم المتـحدة (مجلس األمن)، تنفـیذ جمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة (إیران) اللتزاـماتـھا المتصــــــلة ـبالمـجال النووي  

م معلوماٍت محدَّثة عن التطورات التي طرأت منذ ـصدور تقاریر   المـشتركة.بمقتـضى خطة العمل الـشاملة   وھو یقّدِ
 ۱المدیر العام السابقة.

 
 التفاھم التقني

، أبلغت إیراُن الوكالةَ أنھ، بمقتضــــى قانون جدید  ۲۰۲۱كانون الثاني/ینایر   ۲۹كما ســــبقت اإلفادة، في  -۲
ه برلمان إیران، ــمل ذلك وقف   ۲أقرَّ ــتركة، ویشـ ــاملة المشـ ــتتخذ إیراُن إجراءات معیّنة تتعلق بخطة العمل الشـ سـ

، أبلغ المدیُر  ۲۰۲۱شــــباط/فبرایر   ۱۱وفي  عملیات التفتیش التي تقوم بھا الوكالة بما یتجاوز اتفاق الضــــمانات.
ون لھ أثر خطیر على قدرة  العام إیراَن بأنَّ وقف أنشــــطة الوكالة في مجال التحقق والرصــــد أو الحّد منھا ســــیك

الوـكاـلة على اإلبالغ عن تنفـیذ التزاـمات إیران ومن شـــــأـنھ أن یقّوض الثـقة الـبالـغة األھمـیة في الـطابع الســـــلمي  
ــباط/فبرایر   ۱٥وفي   ۳للبرنامج النووي اإلیراني. ــتوقف تنفیذ تدابیر  ۲۰۲۱ش ، أبلغت إیراُن الوكالةَ بأنَّ إیران "س

"،  ۲۰۲۱فبرایر/شـباط   ۲۳ص علیھا في خطة العمل الشـاملة المشـتركة، اعتبارا من  الشـفافیة الطوعیة، المنصـو

 
، والوثیقــة  GOV/INF/2021/20، والوثیقــة  GOV/INF/2021/19، والوثیقــة  GOV/INF/2021/17، والوثیقــة  GOV/2021/10الوثیقــة    ۱

GOV/INF/2021/21  قــة ـی وـث واـل  ،GOV/INF/2021/22  قــة ـی وـث واـل  ،GOV/INF/2021/23  قــة ـی وـث واـل  ،GOV/INF/2021/24 قــة ـی وـث واـل  ،
GOV/INF/2021/26 والوثیقة ،GOV/INF/2021/27 والوثیقة ،GOV/INF/2021/28 والوثیقة ،GOV/INF/2021/29. 

 .INFCIRC/953الوثیقة  ۲
 .GOV/2021/10من الوثیقة  ۷الفقرة  ۳



GOV/INF/2021/31 
 ۲الصفحة  

 
 

ــاملة" و"البند المعدَّل   ــمانات الش ــافي الملحق باتفاق الض من الترتیبات   ۱-۳بما في ذلك "أحكام البروتوكول اإلض
 ٤الفرعیة الملحقة باتفاق الضمانات المعقود مع إیران".

، في بیان مـشترك لنائب الرئیس اإلیراني ورئیس  ۲۰۲۱ـشباط/فبرایر   ۲۱في   وكما ـسبقت اإلفادة أیـضاً،  -۳
لت الوكالة وإیران إلى تفاھم تقني   ھیـئة الـطاقة الذریة اإلیرانـیة والـمدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، توصـــــَّ

ل الوكالة بناًء علیھ أنشــطتھا الالز مة للتحقق والرصــد لمدة تصــل  ثنائي مؤقت، یتفق مع القانون اإلیراني، تواصــِ
واتفقت إیران والوكالة أیضـــاً، في جملة أمور، على أن   ٥إلى ثالثة أشـــھر، على النحو المبین في المرفق التقني.

 تواِصل إیران تنفیذَ اتفاق الضمانات المبرم مع الوكالة تنفیذاً كامالً وبدون قید كما كان الحال من قبل.

ــالحي على أنھ ۲۰۲۱أیار/مایو  ۲٤وفي  -٤ ل تخزین   ‘۱’، اتفق المدیر العام ونائب الرئیس صـ ــَ ــیتواصـ سـ
ــافي حتى   ــھر إضــ ــمولة بھذا التفاھم لمدة شــ ــة بالوكالة المشــ ــد الخاصــ المعلومات التي تجمعھا معّدات الرصــ

المزید من البیانات    سیتواَصل تشغیل المعدات وستكون قادرة على جمع وتخزین  ‘۲و’،  ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۲٤
خ     .۲۰۲۱شباط/فبرایر   ۲۱خالل ھذه الفترة، على النحو المنصوص علیھ في البیان المشترك المؤرَّ

 
 .GOV/2021/10من الوثیقة  ۸الفقرة  ٤
 .GOV/2021/10المرفق األول، الوثیقة  ٥


