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 )٢٠١٥بتمبر س/يلولأ ١٠(ُسِمح بتداول ھذه الوثيقة خالل اجتماع المجلس بتاريخ 
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٢٠١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١١
 

 عربي
األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

 نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي
  

 

 

 بيان مشترك بشأن إطار للتعاون

 

  

 

  

ي   -١ رين  ١١ف اني/نوفمبر تش يس ٢٠١٣الث ب رئ ة ونائ ة الذري ة للطاق ة الدولي ام للوكال دير الع ام الم ، ق
ان مشترك بشأن  ى "بي ران عل التوقيع في طھ ة، ب ة اإليراني ة الذري ة الطاق جمھورية إيران اإلسالمية، رئيس ھيئ

ا دف ضمان الط ران بھ ة وإي ين الوكال وار ب اون والح زاً ألواصر التع اون"، تعزي ار للتع لمي المحض إط بع الس
 لبرنامج إيران النووي من خالل تسوية جميع القضايا العالقة.

  ويرد ملحقاً طيه نص "البيان المشترك بشأن إطار للتعاون" بغرض إطالع مجلس المحافظين عليه.  -٢

  





GOV/INF/2013/14 
  الملحق
 ١الصفحة 

 

 إطار للتعاونبيان مشترك بشأن 

 
ق  وم، المواف ران) الي ران اإلسالمية (إي ة إي ة) وجمھوري ة (الوكال ة الذري ة للطاق ة الدولي تشرين  ١١اتفقت الوكال

امج ٢٠١٣الثاني/نوفمبر  ، على تعزيز أواصر التعاون والحوار بينھما بھدف ضمان الطابع السلمي المحض لبرن
 عالقة التي لم يسبق حلھا من قَِبل الوكالة.إيران النووي من خالل تسوية جميع القضايا ال

ين  ي يتع وفي ھذا الصدد، تم االتفاق على أن تتعاون إيران والوكالة بصورة إضافية فيما يخص أنشطة التحقق الت
وفير المعلومات  أن تضطلع بھا الوكالة لحل جميع القضايا الحالية والسابقة. ومن المتوقع أن يشمل تعاون إيران ت

فافية.للوكالة ف دابير الش يتم الشروع في األنشطة  ي الوقت المناسب بشأن مرافقھا النووية وفيما يتعلق بتنفيذ ت وس
 الالزمة بطريقة تدريجية.

ة اإل واجس األمني ى الھ ار إل ين االعتب ى مواصلة النظر بع ة عل ك من خالل وقد وافقت الوكال ا في ذل ة، بم يراني
 علومات السرية.استخدام المعاينة المحكومة وحماية الم

ه. وارد طي ران  وكخطوة أولى، وافقت إيران والوكالة على التدابير العملية المدرجة في المرفق ال يح إي وسوف تت
ان. ذا البي اريخ صدور ھ ة أشھر من ت وب في غضون ثالث ى النحو المطل  إمكانية المعاينة وتوفر المعلومات عل

 أن التقدم المحرز في تنفيذ ھذه التدابير.وستقدم الوكالة تقريراً إلى مجلس المحافظين بش

 

 

 :جمھورية إيران اإلسالميةعن       :الوكالة الدولية للطاقة الذريةعن 
 

 

 (توقيع)          (توقيع)

  
  

 علي أكبر صالحي         يوكيا أمانو
 نائب رئيس جمھورية إيران اإلسالمية          المدير العام

 الذرية اإليرانيةرئيس ھيئة الطاقة           
 

 طھران المكان:         طھران المكان:

 ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١١ التاريخ:     ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١١ التاريخ:



GOV/INF/2013/14 
  الملحق

 ٢الصفحة 

 مرفق البيان المشترك بشأن إطار للتعاون
 ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١١الصادر في 

 

 التدابير العملية األولية التي يتعين اتخاذھا من قَِبل إيران في غضون ثالثة أشھر

 

ى النحو المتفق  -١ اس عل توفير المعلومات ذات الصلة وإتاحة المعاينة المحكومة لمنجم غشين في بندر عب
 عليه بين الجانبين.

الماء الثقيل على النحو المتفق عليه توفير المعلومات ذات الصلة وإتاحة المعاينة المحكومة لمحطة إنتاج  -٢
 بين الجانبين.

 توفير المعلومات المتعلقة بجميع مفاعالت البحوث الجديدة -٣

 موقعاً مخصصاً بغرض تشييد محطات للقوى النووية ١٦توفير المعلومات الالزمة فيما يتعلق بتحديد  -٤

 توضيح ما أعلنته إيران بشأن مرافق إثراء إضافية -٥

 يضاحات بخصوص ما أعلنته إيران فيما يتعلق بتكنولوجيا اإلثراء بالليزرتقديم مزيد من اإل -٦

 

  

 


