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٢٠١٥ ديسمبر/كانون األول ١٥تاريخ السماح بالتداول: 
)٢٠١٥ديسمبر /األول كانون ١٥(ُسِمح بتداول ھذه الوثيقة خالل اجتماع المجلس بتاريخ 

GOV/2015/72 

 ٢٠١٥ كانون األول/ديسمبر ١٥
 

 عربي
األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي

  جدول األعمالمن  ١البند 
  )GOV/2015/71 الوثيقة(
 

 والتحقق والرصد ،الشاملة المشتركةخطة العمل تنفيذ 
 في جمھورية إيران اإلسالمية على ضوء قرار مجلس األمن

 )٢٠١٥( ٢٢٣١التابع لألمم المتحدة 

 

  قرار اعتمده مجلس المحافظين في
 ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ١٥

 

  
 إنَّ مجلس المحافظين،

  بجميع القرارات والمقررات التي اعتمدھا المجلس بشأن برنامج إيران النووي، إذ يذكِّر (أ) 

ً كِّ وإذ يذ (ب)    بمقررات مجلس المحافظين بشأن تقديم التعاون التقني إليران، ر أيضا

رة الصادرة ب يحيط علًماوإذ رير المدير العام عن ھذه المسألة اتقب ر أيًضاكِّ وإذ يذ (ج)  التقارير األخي
  ،GOV/2015/68و GOV/2015/54و GOV/2015/53الوثائق  فيعن المدير العام الواردة 

ة  وإذ يعيد تأكيد (د)  دة عدم انتشار األسلحة النووي ضرورة امتثال جميع الدول األطراف في معاھ
ا  االً تاًم التزالامتث يي، وإذ اماتھ ى ر ش ق إل راف، وفًقح دول األط ك ال ن تل ة م ى والثاني ادتين األول ا للم
ي دة، ف ة  تطوير المعاھ ة النووي ي مجال الطاق اجالبحوث ف ة وإنت ة النووي واستخدامھا لألغراض  الطاق

  المادة الرابعة من تلك المعاھدة،ب عماًل ، تمييز مادون ،السلمية

اق  من أجلبھا  االجھود المھنية والنزيھة التي قامعلى المدير العام واألمانة ب وإذ ُيشيد  )ـ(ھ  ذ اتف تنفي
ق الضرورية الضمانات في إيران واالضطالع بأنشطة التحقق والرصد ا يتعل ووي في  فيم بالمجال الن

ة+خطة ل وفًقاإيران  ي الثالث اد األوروب ران  ٣العمل المشتركة المتفق عليھا بين مجموعة بلدان االتح وإي
،٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٤في 
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ب (و)  ة إبرامب وإذ يرّح ي الثالث اد األوروب دان االتح ة بل ران ٣+مجموع املة  وإي ل الش ة العم خط
مجلس األمن التابع الصادر عن ) ٢٠١٥( ٢٢٣١قرار الالتي أّيدھا  ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٤المشتركة في 

 عن "خريطة الطريق لتوضيح المسائل العالقة الماضية ، فضاًل ٢٠١٥تموز/يوليه  ٢٠لألمم المتحدة في 
ووي"  ران الن امج إي أن برن ة بش توالراھن ي اتفق ي  الت ران ف ة وإي ا الوكال ه  ١٤عليھ ، ٢٠١٥تموز/يولي

  ،GOV/INF/2015/14الوثيقة  فيالواردة و

د (ز)  راره  وإذ يسترش ي ق دة ف م المتح ابع لألم ن الت س األم د مجل ا تأكي ور، منھ ة أم بجمل
ى مسار نظره في خطة العمل الشاملة المشتركة  إبرام) بأن "٢٠١٥( ٢٢٣١ ًيا عل ا رئيس يشكِّل منعطًف

  "،ھذه المسألة

ب (ح)  اتھم  وإذ يرّح اء بالتزام ن أجل الوف اذ خطوات م ين باتخ اركين المعني ع المش ام جمي ابقي  وفًق
  خطة العمل الشاملة المشتركة، ل

  بالطابع الطويل األجل ألحكام خطة العمل الشاملة المشتركة وآثارھا بالنسبة للوكالة، وإذ يقرّ  (ط) 

درك (ي)  ل الش وإذ ي ة العم ن خط ث م ق الثال ه المرف نص علي ا ي دد م ذي يح تركة، ال املة المش
ك  فيالبارامترات إلرساء تعاون نووي مدني مع إيران  ا في ذل املة المشتركة، بم إطار خطة العمل الش

مه الوكالةمن خالل التعاون التقني    ، حسب االقتضاء،الذي تقدِّ

اإلذن للمدير العام بتنفيذ أنشطة الرصد ب ٢٠١٥آب/أغسطس  ٢٥بمقرره الصادر في  ركِّ وإذ يذ (ك) 
وارد في خطة العمل  ى النحو ال ووي عل ة بالمجال الن والتحقق الضرورية بشأن التزامات إيران المتعلق

ذلك،  ا ل ارير وفًق ةالشاملة المشتركة، وتقديم تق دةال طيل ة م وال ل الكامل وّفر األم اً بت ات، رھن ك االلتزام تل
ات الضما ع ممارس ق م ا يتف ةنات وبم ة  المعياري اإلذن للوكال رره ب ذلك بمق ة؛ وك أن بالخاصة بالوكال

وارد معھا بادل توت تتشاور مع اللجنة المشتركة ام ال دير الع ر الم ّين في تقري المعلومات، على النحو المب
  ،GOV/2015/53الوثيقة  في

دوإذ  (ل)  ة في التحقق من على الدور األساسي والمستقل ا يشدِّ ه الوكال ران الذي تضطلع ب ال إي متث
ه ابمقتضى  اللتزاماتھا د تطبيق ك عن ا في ذل املة والبروتوكول اإلضافي، بم اق الضمانات الش اتف ، مؤقًت

ذا السياق  ا في وفي ھ ران دورھ امج إي دات ذات مصداقية بشأن الطابع السلمي حصًرا لبرن ديم تأكي تق
على دور الوكالة الھام في التحقق من التنفيذ الكامل اللتزامات إيران المتعلقة بالمجال  دكِّ ُيؤ إذالنووي، و

  النووي بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة،

تفي خطة العمل الشاملة المشتركة بأنھا لن تسعى أبًدا  مجّدًداإيران  تأكيدب وإذ يرّحب (م)   مھما كان
ى  ةالظروف إل لحة نووي ى أس اأو تطوير الحصول عل اأو  ھ ام حيازتھ دم القي ى ع ران عل ة إي ، وبموافق

  بأنشطة قد تساھم في تطوير جھاز متفجر نووي، 

ب  -١ اً  يرحِّ ق مؤقت أن تطبِّ املة المشتركة، ب ران في إطار خطة العمل الش ا إي دت بھ ي تعھَّ بااللتزامات الت
ا بموجب ال املة الخاص بھ ادة البروتوكول اإلضافي التفاق الضمانات الش (ب) من البروتوكول اإلضافي، ١٧م

ل في المرفق الخامس من خطة العمل  وأن تسعى إلى التصديق عليه في حدود اإلطار الزمني على النحو المفصَّ
ل  تنفِّذالشاملة المشتركة، وأن  ا،  ١-٣بشكل كامل البند المعدَّ اق الضمانات الخاص بھ ة التف ات الفرعي من الترتيب

 ؛٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٨ بتاريخلمدير العام للوكالة لإيران  أعلنتهعلى النحو الذي 
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واردة ٢٠١٥( ٢٢٣١قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  بمقتضىبأنه  ويذكِّر  -٢ ام ال ) فإن جميع األحك
اد األ دان االتح ين مجموعة بل ك الخطة ب ذ تل ي في خطة العمل الشاملة المشتركة إنما ھي فقط لغرض تنفي وروب

ادئ فيما يخص سابقة إرساء بمثابة  اعتبارھاينبغي بأنه ال وإيران، و ٣الثالثة+ ا يخص مب أي دولة أخرى أو فيم
ا من  ة وغيرھ لحة النووي ار األس دم انتش دة ع ي معاھ ا ف ات المنصوص عليھ وق وااللتزام دولي والحق انون ال الق

  ف بھا دولياً؛الصكوك ذات الصلة، فضالً عن المبادئ والممارسات المعتر

ة  دكِّ ويؤ  -٣ ران المتعلق في ھذا الصدد أن أنشطة التحقُّق والرصد التي تضطلع بھا الوكالة بشأن التزامات إي
ابقة للممارسات  ة س دَّ بمثاب تركة ينبغي أال ُتَع املة المش ل الش ي خطة العم وارد ف ى النحو ال ووي عل ال الن بالمج

ق، المعيارية التي تتبعھا الوكالة في مجال  ذلكد كِّويؤالتحقُّ ا يتعارض مع ك ر بم ه ينبغي أال ُتفسَّ ة  أن حق الوكال
ا كالوالتزاماتھ ن األش كل م أي ش ر ب ذا الحق و ، أو يغي ن ھ ذه م اتھ أن ، بااللتزام دول ش ال ال ن امتث ق م التحقُّ

ات الضمانات ى المجلس إذا لبروتوكوالت اإلضافيةول التفاق ارير إل ديم تق ر ، حسب االقتضاء، وتق اقتضى األم
  ذلك؛

  من المدير العام: ويرجو  -٤

ذ  ‘١’  ة للمجلس بشأن تنفي اع من االجتماعات الفصلية الدوري ل كل اجتم م تقارير مكتوبة قب أن يقدِّ
ق والرصد ل وفًقاإيران اللتزاماتھا  ة بأنشطة التحقُّ ائل المتعلق خطة العمل الشاملة المشتركة وبشأن المس

م المتحدة ضوء قرار  علىفي إيران  ابع لألم ى أن يتوقف المجلس ٢٠١٥( ٢٢٣١مجلس األمن الت ) إل
ر، و ذا األم ديم أن يواصل عن النظر في ھ ك تق د ذل تكملةمعلومات بع ة مس اع من  مكتوب ل كل اجتم قب

املة ل وفًقااالجتماعات الفصلية الدورية للمجلس بشأن تنفيذ إيران اللتزاماتھا ذات الصلة  خطة العمل الش
ر المجلسالكاملة لمدة ال طيلةة المشترك   غير ذلك؛ تلك االلتزامات، ما لم يقرِّ

ذا  ‘٢’  ي ھ ارير، ف م تق دِّ ددأن يق ى، الص دة  بمقتض م المتح ابع لألم ن الت س األم رار مجل ق
ة األساسي٢٠١٥( ٢٢٣١ ام الوكال ي ) أو نظ بة، وف راءات المناس اذ اإلج افظين التخ ى مجلس المح ، إل

األمن التابع لألمم المتحدة، وقتما رأى المدير العام أسباباً معقولة لالعتقاد بوجود موازاة ذلك إلى مجلس 
  مسألة مثيرة للقلق؛

اأمانة الوكالة في االضطالع باألنشطة التي  يدعمو  -٥ م المتحدة  ينص عليھ ابع لألم رار مجلس األمن الت ق
  ) وخطة العمل الشاملة المشتركة؛٢٠١٥( ٢٢٣١

٦-   ً   ر الوكالة مع اللجنة المشتركة وتباُدل المعلومات معھا؛ تشاوُ  ويدعم أيضا

ذا  يحثُّ و  -٧ ة بھ ام المتعلق تھا للمھ ة في ممارس اون بشكل كامل مع الوكال ى التع جميع الدول األعضاء عل
  القرار؛

افظين  ويشير  -٨ م إلى مجلس المح ة وإلى تقرير المدير العام المقدَّ وارد في الوثيق ذي GOV/2015/68ال  وال
ني ووي، تضمَّ ران الن امج إي ة بشأن برن ة الماضية والراھن ائل العالق ق لتوضيح المس ياً مع خريطة الطري ، تماش

ام الصادر في  دير الع ر الم ين في تقري ى النحو المب ة، عل ة الماضية والراھن التقييم النھائي لجميع المسائل العالق
  ؛ GOV/2011/65والوارد في الوثيقة  ٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر 
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٩-   ً ا ير أيض ية  ويش ة الماض ائل العالق يح المس ق لتوض ة الطري ي خريط واردة ف طة ال ع األنش ى أن جمي إل
تم  كذلكويشير والراھنة بشأن برنامج إيران النووي قد ُنفِّذت حسب الجدول الزمني المتفق عليه،  ذا يخت إلى أن ھ

  نظر المجلس في ھذا البند؛ 

دكِّيؤو  -١٠ ن جدي ب  د م ت المناس ي الوق ل وف كل كام تتعاون بش ران س ةأن إي ع الوكال ي م اق  ف ذ اتف تنفي
ة، عن طريق الضمانات الشاملة والبروتوكول اإلضافي الخاصين بھا، بما في ذلك  دكِّويؤإتاحة المعاين  د من جدي

ة أن مثل ھذا التعاون والتنفيذ جوھريان كي تتوصل الوكالة إلى االستنتاج األوسع ن واد النووي ع الم أن جمي اً ب طاق
ً في إيران ما تزال ُتستخدم في أنشطة سلمية،  د أيضا تتعاون بشكل كامل وفي الوقت  ويؤكد من جدي ران س أن إي

العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك، خطة ل وفًقاتنفيذ التزاماتھا المتعلقة بالمجال النووي  في المناسب مع الوكالة
من  ٧-٦الفقرة خطة العمل الشاملة المشتركة، وب ١المرفق  من القسم (ف) أمور، على النحو المبيَّن فيفي جملة 
  ؛ ٤المرفق 

ر  -١١ رِّ ران  ويق اذ إي د تحقَّقت من اتخ ة ق أن الوكال ام ب دير الع ر الم افظين تقري تالم مجلس المح د اس ه عن أن
دة في الفقرات  ى  ١-١٥اإلجراءات المحدَّ املة المشتركةبرفق الخامس من الم ١١-١٥إل يتم  ،خطة العمل الش س
رارات ام ق ل بأحك اء العم افظين إنھ س المح بتمبر  ١٢( GOV/2003/69: مجل  GOV/2003/81)، ٢٠٠٣أيلول/س

اني/نوفمبر  ٢٦( رين الث ارس  ١٣( GOV/2004/21)، ٢٠٠٣تش  GOV/2004/49)، ٢٠٠٤آذار/م
بتمبر  ١٨( GOV/2004/79)، ٢٠٠٤ هيونيحزيران/ ١٨( رين  ٢٩( GOV/2004/90)، ٢٠٠٤أيلول/س تش

اني/نوفمبر  طس  ١١( GOV/2005/64)، ٢٠٠٤الث بتمبر  ٢٤( GOV/2005/77)، ٢٠٠٥آب/أغس أيلول/س
٢٠٠٥ ،(GOV/2006/14 )باط/فبراير  ٤ اني/نوفمبر  ٢٧( GOV/2009/82)، ٢٠٠٦ش رين الث )، ٢٠٠٩تش

GOV/2011/69 )اني/نوفمبر  ١٨ بتمبر  ١٣( GOV/2012/50)، ٢٠١١تشرين الث ر أيضاً ٢٠١٢أيلول/س رِّ )، ويق
أن س بش ر المجل رَّ ل بمق اء العم ة إنھ ررات  GOV/2007/7 الوثيق كوالمق ى ذل ة عل ديم  المترتب أن تق بش

اون ي التع ران،  التقن ين وإلي اون التقني اعدة والتع ة المس الل لجن ن خ ذت م ي اُتخ ةالت ة ل التابع لوكال
 GOV/2013/49/Add.3و GOV/2011/58/Add3و GOV/2009/65و GOV/2008/47/Add.3 الوثائق إلى  باالستناد

  ؛ GOV/2015/60/Add.3و

تعھداتھم والتزاماتھم ذات الصلة في إطار وفاء صادًقا بجميع المشاركين المعنيين وفاء إلى أھمية  ويشير  -١٢
  خطة العمل الشاملة المشتركة؛

ر  -١٣ دير ال ويقرِّ ر الم د استالم تقري امعن د ع ذي يفي ة وال أن الوكال د ب ران اإلجراءات  ق اذ إي تحقَّقت من اتخ
دة في الفقرات  نظر في يعد يلم  بأّنه ،خطة العمل الشاملة المشتركةبمن المرفق الخامس  ١١-١٥إلى  ١-١٥المحدَّ

رار ام ذات الصلة من ق دة عدم االنتشار واألحك ات مجلس مسألة "تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود في إطار معاھ
ذ خطة العمل  ينظرأصبح أنه األمن في جمھورية إيران اإلسالمية"، و ال منفصل يشمل تنفي د جدول أعم في بن

ران  ي إي د ف ق والرص تركة والتحقُّ املة المش ىالش دة  عل م المتح ابع لألم ن الت س األم رار مجل وء ق ض
  )؛٢٠١٥( ٢٢٣١

ر  -١٤ عشرة أعوام بعد يوم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة أو  إلى غايةإبقاء ھذا األمر قيد النظر  ويقرِّ
ً ُيبلِّغ التاريخ الذي  إلى غاية بشأن إيران، أيھما  فيه المدير العام بأن الوكالة قد توصلت إلى االستنتاج األوسع نطاقا

  أسبق.

  


