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GOV/2015/53 
 ٢٠١٥ آب/أغسطس ١٨

 

 عربي
األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

 نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي

 (أ) من جدول األعمال المؤقت١البند الفرعي 

  )GOV/2015/48(الوثيقة 
 

  على ضوء قرار التحقق والرصد في جمھورية إيران اإلسالمية
 )٢٠١٥( ٢٢٣١لألمم المتحدة  مجلس األمن التابع

 
 تقرير من المدير العام

 

  

 موجز
 

ار ر اآلث ذا التقري اول ھ دة  يتن م المتح ابع لألم ن الت رار مجلس األم ام ذات الصلة لق ى األحك ة عل  ٢٢٣١المترتب
لة ٢٠١٥( ران ذات الص ات إي أن التزام ق والرصد بش طة التحق ذ أنش ي تنفي روع ف دف الش ة بھ بة للوكال ) بالنس

 بالمجال النووي والمبيَّنة في خطة العمل الشاملة المشتركة (خطة العمل الشاملة).

 

 المـُوصى بهاإلجراء 
 

  ُيوصى بأن يقوم مجلس المحافظين بما يلي:

 أن يحيط علماً بتقرير المدير العام؛  

  ال ران ذات الصلة بالمج ات إي أن التزام ة بش ق والرصد الالزم ذ أنشطة التحق ام بتنفي دير الع أذن للم أن ي
ك  ى ذل اًء عل ارير بن م تق ى النووي والمبيَّنة في خطة العمل الشاملة، وأن يقدِّ ذه االلتزامات عل دة ھ ة م طيل

)، رھًنا بتوافر األموال وعلى نحو يتسق مع ٢٠١٥( ٢٢٣١ضوء قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
  ممارسات الضمانات المعيارية الخاصة بالوكالة؛

 .أن يأذن للوكالة بالتشاور وتبادل المعلومات مع اللجنة المشتركة، كما ھو مبيَّن في ھذا التقرير  
  

 ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ١٠تاريخ السماح بالتداول: 
)٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ١٠(ُسِمح بتداول ھذه الوثيقة خالل اجتماع المجلس بتاريخ 
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  على ضوء قرار التحقق والرصد في جمھورية إيران اإلسالمية
 )٢٠١٥( ٢٢٣١لألمم المتحدة  مجلس األمن التابع

 
 تقرير من المدير العام

 

 التطورات األخيرة  -ألف

  إطار التعاون  -١-ألف

ران اإلسالمية٢٠١٥تموز/يوليه  ٢في   -١ ة إي  ، عقد المدير العام اجتماعات في طھران مع رئيس جمھوري
ران) ي (إي يد عل عادة الس ى، س ومي األعل ن الق س األم ين مجل ع أم اني، وم ن روح يد حس رئيس الس ة ال ، فخام

ك ا نحو تسوية جميع المسائل العالقة فيما يتعلق ببرنامج إيرشمخاني، من أجل المضي قُدمً  ا في ذل ووي، بم ان الن
  توضيح األبعاد العسكرية المحتملة.

ي   -٢ ه  ١٤وف ة ٢٠١٥تموز/يولي ة الذري ة الطاق يس ھيئ ي ورئ رئيس اإليران ب ال ام ونائ دير الع ع الم ، وقَّ
ة في الماضي والحاضر  اإليرانية، معالي السيد علي أكبر صالحي، على "خريطة طريق لتوضيح المسائل العالق

ي باسم بشأن برنامج  ا يل ق’إيران النووي" (ُيشار إليھا فيم د  ١‘).خريطة الطري دِّ ق’وتح األنشطة ‘ خريطة الطري
ران بھدف  ة وإي ين الوكال اون والحوار ب ز التع ل وتعزي اون، من أجل تعجي الالزم االضطالع بھا في إطار التع

ا ، إلى تسوية جميع المسائل العالقة في الماض٢٠١٥التوصل، بحلول نھاية عام  م يسبق حلھ ي ل ي والحاضر والت
  من قِِبل الوكالة وإيران.

ائل ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ١٥وبحلول   -٣ ع المس ائي بشأن حل جمي يم النھ ام التقي دير الع م الم يقدِّ ، س
ا ورد في المرفق  ا لم ذا الصدد، وفًق افظين إجراًء في ھ ة في الماضي والحاضر، لكي يتخذ مجلس المح العالق

  ). GOV/2011/65(الوثيقة  ٢٠١١صادر في تشرين الثاني/نوفمبر بتقريره ال

  خطة العمل المشتركة وخطة العمل الشاملة المشتركة  -٢-ألف

ادة، في   -٤ و  ٣٠كما سبقت اإلف ة+٢٠١٥حزيران/يوني ي الثالث اد األوروب دان االتح  ٣، طلبت مجموعة بل
ة أنشطة  ٣األوروبي الثالثة +وإيران من الوكالة، نيابًة عن مجموعة بلدان االتحاد  وإيران، االستمرار في مزاول

الرصد والتحقُّق الالزمة ذات الصلة بالمجال النووي في إيران كما ھي مبيَّنة في خطة العمل المشتركة "إلى حين 
   ٢،٣ورود رسالة أخرى".

 
  .GOV/INF/2015/14الوثيقة  ١

  .GOV/INF/2015/11الملحق بالوثيقة  ٢

توفاة  ٣ ديم معلومات مس ك تق ا في ذل ة األنشطة المتصلة بخطة العمل المشتركة، بم ة في مزاول ع أن تستمر الوكال من المتوقَّ
  شھرًيا إلى غاية التاريخ الذي ُتنفَّذ فيه خطة العمل الشاملة.
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ي   -٥ ه  ١٤وف ة+٢٠١٥تموز/يولي ي الثالث اد األوروب دان االتح ة بل ت مجموع ي (اال ٣، اتفق اد الروس تح
دة ات المتح دة والوالي ة المتح ا والمملك ا والصين وفرنس ة وألماني ي األمريكي اد األوروب امية لالتح ة الس ، والممثل

املة). ل الش تركة (خطة العم املة مش ى خطة عمل ش ران عل ة) وإي ة والسياسة األمني وتنص  ٤للشؤون الخارجي
ذ خطة العمل المشتركة أحكام خطة العمل الشاملة، في جملة أمور، على أنھا ى" تنفي ام  ٥"تستند إل ذ الت وأنَّ التنفي

  مل الشاملة سيضمن الطابع السلمي الحصري لبرنامج إيران النووي". لخطة الع

ي   -٦ ى "تيسير أنشطة التحقق اإلضافية الت ا ستعمل عل ائاًل إنھ املة ق ب المدير العام بخطة العمل الش ورحَّ
ران". ة في إي ا الوكال دابير  ٦تقوم بھ ة أن "ترصد وتتحقق من الت ه سُيطلب من الوكال دول األعضاء بأن غ ال وأبل

م بعدئذ تقريًرا إلى مجلس المحافظين ويتشاور معه بشأن  المتصلة بالمجال النووي الواردة في االتفاق" وبأنه سيقدِّ
  ھذا الطلب وبشأن كيفية تأمين الموارد المالية الالزمة للوكالة.

  

  )٢٠١٥( ٢٢٣١قرار مجلس األمن   -باء

رار ٢٠١٥تموز/يوليه  ٢٠في   -٧ ه ٢٠١٥( ٢٢٣١، أقّر مجلس األمن الق ام المجلس في ذي ق رار)، ال ) (الق
  جملة أمور من بينھا أنه: ٧بتأييد خطة العمل الشاملة. وفي القرار، ذكر مجلس األمن

ال "إذ يؤيد بقوة الدور األساسي المستقل الذي تضطلع به الوكالة  الدولية للطاقة الذرية في مجال التحقق من امتث
واد  ة وعدم وجود م ر معلن ق أغراض غي ة لتحقي ة المعلن واد النووي اتفاقات الضمانات، بما يشمل عدم تحويل الم
امج  نووية غير معلنة وأنشطة نووية غير معلنة، وفي ھذا السياق، في مجال كفالة الطابع السلمي الحصري لبرن

ة في  “إطار التعاون”، بوسائل منھا تنفيذ إيران النووي ران والوكال ين إي اني/نوفمبر  ١١المتفق عليه ب تشرين الث
ي الماضي والحاضر”، و ٢٠١٣ ة ف ائل العالق ق لتوضيح المس ة الطري وط “خريط م المن دور المھ ر بال ، وإذ يق

  (الديباجة) بالوكالة في دعم التنفيذ التام لخطة العمل الشاملة."

  

  

  
 

ي أُرِسل نصُّ خطة العمل الشاملة إلى المدير العام من طرف الممثلين ال ٤ اد األوروب دان مجموعة االتح ة لبل دى الوكال دائمين ل
  ).INFCIRC/887(الوثيقة  ٢٠١٥تموز/يوليه  ٢٤وإيران في رسالة مؤرخة  ٣الثالثة+

  .INFCIRC/856و INFCIRC/855يرد نص خطة العمل المشتركة مستنسًخا في النشرتين اإلعالميتين  ٥

  .٢٠١٥تموز/يوليه  ١٤ ،Note 55/2015المذكرة  ٦

رار مجلس األمن  ٧ رارات مجلس األمن ٢٠١٥( ٢٢٣١ينص ق ل بق اء العم ى إنھ )، ٢٠٠٦( ١٧٣٧)، و٢٠٠٦( ١٦٩٦) عل
رارات ٢٠١٥( ٢٢٢٤)، و٢٠١٠( ١٩٢٩)، و٢٠٠٨( ١٨٠٣)، و٢٠٠٧( ١٧٤٧و ل بق اء العم د إنھ ه. وعن ا ألحكام ) وفًق

ا افظين في النظر في اتخ رره (انظر مجلس األمن المذكورة أعاله، قد يرغب مجلس المح ق بمق ا يتعل ة فيم ذ إجراءات موازي
م GOV/OR.1181من الوثيقة  ٤١و ٤٠والفقرتين  GOV/2007/7الوثيقة  ) والمقررات الناجمة عن ذلك بشأن التعاون التقني المقدَّ

ائق ى الوث تناًدا إل  GOV/2008/47/Add.3 إلى إيران، والتي اُتخذت من خالل لجنة المساعدة والتعاون التقنيين التابعة للوكالة (اس
  ).GOV/2013/49/Add.3، وGOV/2011/58/Add.3، وGOV/2009/65و
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  القرار، طلب مجلس األمن من المدير العام: وفي  -٨

ألة   (أ)   ة بالمس ران المتعلق ا يتصل بالتزامات إي أن يقوم بإجراءات التحقق والرصد الضرورية فيم
  )؛٣النووية طيلة المدة الكاملة لتلك االلتزامات بمقتضى خطة العمل الشاملة (الفقرة 

ة، وأيًض  (ب)   افظي الوكال ى مجلس مح دم إل د االقتضاء، ا أن يق واٍز عن ى مجلس األمن بشكل مت إل
املة  ل الش ة العم ى خط ا بمقتض ران اللتزاماتھ ذ إي أن تنفي ام بش تكملة بانتظ ات مس معلوم

  )؛٤ (الفقرة

بابً   (ج)   ى رأى أس ت، مت ن، في أي وق التوازي مع مجلس األم ة ب ا وأن يبلغ مجلس محافظي الوكال
رة ل ألة مثي ود مس اد بوج دفع لالعتق ة ت ات معقول ذ االلتزام ي تنفي ر ف كل مباش ؤثر بش ق ت لقل

  )؛٤المنصوص عليھا في خطة العمل الشاملة (الفقرة 

ة من أن يقدم تقريرً   (د)   اء الوكال واٍز، بمجرد انتھ افظين ومجلس األمن بشكل مت ا إلى مجلس المح
رات  ي الفق ددة ف راءات المح ران اإلج اذ إي ن اتخ ق م ى  ١-١٥التحق ق  ١١-١٥إل ن المرف م

  )؛٥امس لخطة العمل الشاملة (الفقرة الخ

ى أن يقدم تقريرً   (ھـ)   ة إل واٍز، بمجرد توصل الوكال ا إلى مجلس المحافظين ومجلس األمن بشكل مت
لمية  طة س ي أنش تخدم ف زال تس ران ال ت ي إي ة ف واد النووي ع الم أن جمي ام ب تنتاج الع االس

  ).٦ (الفقرة

ى  ٨المشتركةا من الوكالة واللجنة وطلب مجلس األمن أيضً  د االقتضاء، عل ات، عن ادال المعلوم "أن تتشاورا وتتب
  ). ١٩النحو المبين في خطة العمل الشاملة" (الفقرة 

  طلب عقد اجتماع لمجلس المحافظين   -١-باء

ي   -٩ افظين ف اع لمجلس المح د اجتم ام عق دير الع ب الم م، طل دَّ ا تق ى ضوء م  ٢٠١٥آب/أغسطس  ٢٥عل
ديل  ام تع دير الع راح الم ة، وفي اقت امج للنظر في اآلثار المترتبة على أحكام القرار ذات الصلة بالنسبة للوكال برن

ق  ٩)GC(59)/2(الوثيقة  ٢٠١٧-٢٠١٦الوكالة وميزانيتھا للفترة  امج الرئيسي فيما يتعل ، بھدف الشروع ٤بالبرن
  في تنفيذ أنشطة التحقق والرصد في إيران التي ُيطلب من المدير العام االضطالع بھا بمقتضى ذلك القرار. 

  

  

  

 
ة+ ٨ ي الثالث اد األوروب دان االتح ي مجموعة بل ن من ممثل وَّ ة مشتركة تتك ران  ٣تنص خطة العمل الشاملة على إنشاء لجن وإي

  (المرفق الرابع بخطة العمل الشاملة).

  ).GOV/2015/54(الوثيقة  ٢٠١٧-٢٠١٦كالة وميزانيتھا للفترة برنامج الوانظر أيًضا "تعديالت على  ٩
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  اآلثار المترتبة على قرار مجلس األمن بالنسبة للوكالة  -جيم

  أنشطة التحقق والرصد التي تضطلع بھا الوكالة  -١-جيم

إيران.ستواصل   -١٠ ا ھو  ١٠الوكالة أنشطة التحقق التي تضطلع بھا بمقتضى اتفاق الضمانات الخاص ب وكم
املة المشتركة، القسم الم)  مبيَّن في خطة العمل الشاملة، "سُتخطر إيران الوكالة (المرفق األول لخطة العمل الش

  بما يلي: 

 التطبيق ادة  ب ا للم ا وفًق اق الضمانات الخاص بھ ول اإلضافي التف ن ١٧المؤقت للبروتوك (ب) م
اذه،  دء نف البروتوكول اإلضافي، في انتظار بدء نفاذه، وستسعى الحًقا إلى كفالة التصديق عليه وب

  حسبما يقتضيه الدور المنوط بكل من الرئيس والمجلس (البرلمان)؛

  دل د المع ذ البن ًذا  ١-٣باعتزامھا تنفي إيران تنفي اق الضمانات الخاص ب من الترتيب الفرعي التف
  كاماًل ما دام اتفاق الضمانات ساري المفعول. 

ا ھي  ووي كم ران ذات الصلة بالمجال الن ة بشأن التزامات إي ا الوكال ي تضطلع بھ وأنشطة التحقق والرصد الت
نات الخاص بإيران وبالبروتوكول اإلضافي الملحق مبيَّنة في خطة العمل الشاملة ھي أنشطة ال تخلُّ باتفاق الضما

  به.

ة   -١١ ام أنشطة التحقق والرصد الالزم دير الع ذ الم ذلك، سوف ُينفِّ ا ب افظين إذًن ورھًنا بإصدار مجلس المح
رة بشأن التزامات إيران ذات الصلة بالمجال النووي كما ھي مبيَّنة في خ ا ‘١’-٨طة العمل الشاملة (انظر الفق ) بم

وم  يتفق مع ممارسات الضمانات المعيارية الخاصة بالوكالة. وسوف تبدأ أنشطة التحقق والرصد المذكورة في "ي
وم  اد" و"ي وم االعتم ين "ي يرية" ب طة "تحض ى االضطالع بأنش ة إل تحتاج الوكال طة، س ير األنش ذ". ولتيس التنفي

   ١١التنفيذ".

  اللجنة المشتركة  -٢-جيم

ات، ٨أُشير إليه سابًقا (الفقرة  كما  -١٢ ادال المعلوم ة المشتركة "أن تتشاورا وتتب ة واللجن )، ُيطلب من الوكال
ة  ة واللجن ين الوكال ادل المعلومات ب عند االقتضاء، على النحو المبين في خطة العمل الشاملة". والمشاورات وتب

  المشتركة والمبيَّنة في خطة العمل الشاملة ھي كما يلي:

  تبادل المعلومات:  (أ)

  اء مفاعل د أن بن ة المشتركة لتأكي ابع للجن م تقريًرا إلى الفريق العامل الت ُينتّظر من الوكالة أن تقدِّ
ر يتسق مع التصميم النھائي المعتمد (المرفق األول، الفقرة    من القسم باء). ٦آراك المطوَّ

  
 

ة  ١٠ ة (الوثيق لحة النووي ار األس دم انتش دة ع ار معاھ ي إط مانات ف ق الض ة لتطبي ران والوكال ين إي ود ب اق المعق االتف
INFCIRC/214( ١٩٧٤أيار/مايو  ١٥، الذي دخل حيز النفاذ في.  

دھما خطة العمل الشاملة، في الفقرتين الفرعيتين  "يوم ١١   .٣٤من الفقرة ‘ ٢’و‘ ١’االعتماد" و"يوم التنفيذ" ھما يومان تحدِّ
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 ة ال راء وأنشطة وُينتَظر من الوكالة أن تتقاسم مع المشاركين في اللجن وى خطة اإلث مشتركة محت
ه في  وارد بيان ي ال ا األول متھا إيران كجزء من إعالنھ البحث والتطوير في مجال اإلثراء، كما قدَّ

  من القسم طاء). ٥٢البروتوكول اإلضافي (المرفق األول، الفقرة 

 ق باقترا ة المشتركة معلومات تتعل ق اللجن ى وُينتَظر من الوكالة أن تتلقى من منسِّ ة إل م حات مقدَّ
ردات ذات صلة بالمجال  ل مف ع أو نق د أو بي ات توري ام بعملي ى القي ل دول تسعى إل اللجنة من قِب

  ). ١-٤-٦النووي إلى إيران (المرفق الرابع، القسم 

  المشاركة في االجتماعات:  (ب)

  ة ابع للجن المشتركة يجوز دعوة الوكالة لحضور اجتماعات الفريق العامل المعني بالمشتريات الت
  ).٦-٤-٦بصفة مراقب (المرفق الرابع، القسم 

ذ   -١٣ ى تنفي أثير مباشر عل ا ت ي لھ ة المشتركة الت ى معلومات من اللجن ى الحصول عل ة إل وستحتاج الوكال
ة في خطة العمل  الوكالة أنشطة التحقق والرصد بشأن التزامات إيران ذات الصلة بالمجال النووي كما ھي مبيَّن

  ا المشاركة في االجتماعات األخرى للجنة المشتركة بصفة مراقب.وز أن ُيطلب من الوكالة أيضً الشاملة. ويج

  

  الموارد اإلضافية الالزمة للوكالة  -دال

رات   -١٤ ى ١١و ١٠و ٤ستؤدي أنشطة التحقق والرصد المطلوبة من الوكالة كما ھي محددة أعاله (الفق ) إل
اء  ١٢التكاليف المنصوص عليھا في الميزانية العادية،تكبُّد الوكالة تكاليف أكثر من  كما ھو وارد أدناه. وسيتم الوف

  ١٣من الموارد الخارجة عن الميزانية. ٢٠١٦بجميع متطلبات التمويل اإلضافية إلى غاية نھاية عام 

  ١٤والتكاليف التقديرية للفترة السابقة "ليوم التنفيذ" ھي كما يلي:  -١٥

 فيما يخص التكاليف المستمرة لألنشطة الالزمة للتحقق والرصد بشأن  مليون يورو شھرًيا ٠٫٨٠
رة  ي تغطي الفت تركة، والت ل المش ا لخطة العم ووي وفًق ال الن ران ذات الصلة بالمج ات إي التزام

ين  ة ب وبر  ١المتراوح رين األول/أكت وارد  ٢٠١٥١٥تش ن م ا م ر تمويلھ ذ"، وُينتظ وم التنفي و"ي
 خارجة عن الميزانية؛

  

 
  ).GC(59)/2(الوثيقة  ٢٠١٧-٢٠١٦برنامج الوكالة وميزانيتھا للفترة  ١٢

  .GOV/2015/54كما ورد في الوثيقة  ١٣

  .٪٧قام تشمل تكاليف دعم البرنامج بنسبة ھي أر ١٦و ١٥جميع األرقام الواردة في الفقرتين  ١٤

ا يخص األنشطة ذات الصلة بخطة العمل المشتركة  ١٥ دول األعضاء فيم ة من ال ة الحالي ر األمانة أنَّ المساھمات الطوعي تقدِّ
  .  ٢٠١٥سيتم إنفاقھا مع نھاية أيلول/سبتمبر 



GOV/2015/53 
 ٦الصفحة 

 

 أن  ٠٫١٦ د بش التحقق والرص ة ب يرية المتعلق طة التحض ا يخص األنش ھرًيا فيم ورو ش ون ي ملي
اد"  وم االعتم ين "ي رة المتراوحة ب التزامات إيران ذات الصلة بالمجال النووي، والتي تغطي الفت

أو قبل ذلك) و"يوم التنفيذ"، وُينتظر تمويلھا من موارد خارجة  ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٨(
  زانية.عن المي

ر التمويالت اإلضافية الالزمة لألنشطة التي سُيضَطلع بھا في إيران من "يوم التنفيذ" فصاعًدا بمبلغ   -١٦ وُتقدَّ
مليون يورو سنوًيا للتنفيذ المؤقت للبروتوكول اإلضافي  ٣٫٠مليون يورو سنوًيا. وتتألف ھذه التقديرات من  ٩٫٢

إيران و نوًيا (منھ ٦٫٢الخاص ب ورو س ون ي ق  ٢٫٢ا ملي اليف المفتشين) ألغراض التحق نوًيا لتك ورو س ون ي ملي
ى  املة. وُينظر إل ة في خطة العمل الش ا ھي مبيَّن ووي كم والرصد بشأن التزامات إيران ذات الصلة بالمجال الن

  األنشطة ذات الصلة بالتقديرات األخيرة على أنھا أنشطة قابلة للتطبيق طيلة خمسة عشر عاًما.

مليون يورو سنوًيا) وتكاليف  ٣٫٠اليف التنفيذ المؤقت للبروتوكول اإلضافي الخاص بإيران (وستكون تك  -١٧
ة في خطة  ا ھي مبيَّن ووي كم المفتشين المرتبطة بالتحقق والرصد بشأن التزامات إيران ذات الصلة بالمجال الن

لة في الميزانية  مليون يورو ٥٫٢مليون يورو سنوًيا)، والتي يبلغ مجموعھا  ٢٫٢العمل الشاملة ( سنوًيا، غير مموَّ
ام ٢٠١٦العادية في عام  دير الع زم الم ة. ويعت ، وستحتاج بالتالي إلى الوفاء بھا من الموارد الخارجة عن الميزاني

ام  ي ٢٠١٧أن يستشير الدول األعضاء، أثناء التحضيرات للصيغة المستوفاة لميزانية الوكالة لع ار الت ، بشأن اآلث
  وما بعده. ٢٠١٧نية العادية لعام تقع على الميزا

 


