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٢٠١٤ تموز/يوليه ٢٩
 

 عربي
األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

 نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي
  

 

لتمديد خطة الرصد والتحقق في جمھورية إيران اإلسالمية وفًقا
 العمل المشتركة

 
 

ي   -١ ه  ٢٤ف ن ٢٠١٤تموز/يولي الة م ام رس دير الع ى الم اد، تلق ي االتح او الروس او الصينو ألماني  فرنس
ة +األمريكية  المتحدة الوالياتو المتحدة المملكةو ي الثالث اد األوروب دان االتح ران ٣(مجموعة بل ة إي ) وجمھوري

اني/نوفمبر  ٢٤إلى غاية  ١بتمديد خطة العمل المشتركة اإلسالمية (إيران) ُتعلم الوكالة وتطلب  ٢٠١٤تشرين الث
ران بموجب "منھا  ووي في إي ة بالمجال الن ة األنشطة الضرورية للرصد والتحقق المتعلق االستمرار في مزاول

ا راء س ي، وتخفيف درجة إث ران البحث ود لمفاعل طھ ك رصد تصنيع الوق دس خطة العمل المشتركة، بما في ذل
 (انظر المرفق). ."%٢فلوريد اليورانيـوم الموجود به المثرى بنسبة تصل إلى 

ود في   -٢ انون  ٢٤وعلى ضوء ما ذكر أعاله، واستناًدا إلى موافقة مجلس المحافظين، في اجتماعه المعق ك
اير  ة بالمج٢٠١٤الثاني/ين دابير المتعلق ا للت ق وفًق د والتحق طة الرص ة بأنش ى اضطالع الوكال ووي ، عل ال الن

د  ذه، حسب التمدي ذ أنشطة الرصد والتحقق ھ المنصوص عليھا في خطة العمل المشتركة، ستواصل الوكالة تنفي
  المشار إليه.

ة   -٣ ديرات األمان ة. وحسب تق وستتطلب مواصلة أنشطة الرصد والتحقق توفير موارد مالية إضافية للوكال
  مليون يورو. ٢٫٣سيتطلب مبلًغا يقارب  ٢٠١٤فمبر تشرين الثاني/نو ٢٤فإن مواصلة ھذه األنشطة حتى 

مليون يورو ال يزال متاًحا من الموارد المخّصصة ألنشطة الوكالة خالل األشھر  ١٫٣وثمة مبلغ مقداره   -٤
. وعلى افتراض أن جميع الدول األعضاء المساِھمة توافق على مواصلة ٢الستة األولى من خطة العمل المشتركة

ك،  ١ھا غير المصروفة، ستكون ثمة حاجة إلى مبلغ إضافي مقداره استخدام مساھمات ى ذل مليون يورو. وبناء عل
رة  يدعو المدير العام الدول األعضاء التي ھي في وضع يمكنھا من أن تفعل ذلك أن ُتتيح التمويل الضروري للفت

  الممّددة.

ُيحيط  -٥ ات  وس ديم معلوم الل تق ن خ ك م ي ذل ا ف ألة، بم ذه المس ا بھ افظين علًم س المح ام مجل دير الع الم
ووي المنصوص  ة بالمجال الن دابير المتعلق مستوفاة شھرياً عن أنشطة الوكالة في مجالي الرصد والتحقق وفًقا للت

  عليھا في خطة العمل المشتركة، حسب التمديد.

 
  .٢٠١٤كانون الثاني/يناير ١٧، المؤرخة GOV/2014/2الوثيقة   ١
  سيتم اإلبالغ في الوقت المناسب عن المصروفات التي تكّبدتھا الوكالة في دعم األنشطة المتعلقة بخطة العمل المشتركة.  ٢
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  المرفق
  ١الصفحة 

  السيد يوكيا أمانو
  المدير العام

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٣فيينا، 

  
  

  سعادة المدير العام،

يدة  ي الس اد األوروب امية لالتح ة الس ُيشرفنا أن نشير إلى البيان الصحفي المشترك المرفق طيه الصادر عن الممثل
توون اثرين آش ي  ك ا ف ي فيين ور ف ف، والمنش واد ظري د ج يد محم الي الس ي مع ة اإليران ر الخارجي ووزي

  .٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٤فيما يتعلق بتمديد خطة العمل المشتركة إلى غاية  ٢٠١٤تموز/يوليه  ١٩

ة + ي الثالث اد األوروب دان االتح ة بل ن مجموع ة ع اه، نياب ون أدن ن، الموقع ب، بمو ٣نح ران، نطل ذه وإي جب ھ
ران  ي إي ووي ف ال الن ة بالمج ق الضرورية المتعلق طة الرصد والتحق ة أنش ة مزاول أن تواصل الوكال ة، ب الوثيق
راء  ي، وتخفيف درجة إث ران البحث ود لمفاعل طھ بموجب خطة العمل المشتركة، بما في ذلك رصد تصنيع الوق

  %.٢سادس فلوريد اليورانيوم الموجود به المثرى بنسبة تصل إلى 

  تفّضلوا بقبول فائق االحترام،و

  [توقـيع]
  سعادة السيد فالديمير فورونكوف

  الممثل الدائم لالتحاد الروسي
 

  [توقـيع]
  سعادة السيد رضا نجفي

 الممثل الدائم لجمھورية إيران اإلسالمية

  [توقـيع]
  السيد سفن كراوسب

  القائم باألعمال باإلنابة
  الممثل الدائم أللمانيا

 

 

  [توقـيع]
  سعادة السيد جينغي تشنغ 

  الممثل الدائم للصين
 

 

  [توقـيع]
  سعادة السيدة ماريون باراداس

  الممثلة الدائمة لفرنسا
 

 

  [توقـيع]
  سعادة السيدة سوزن لو جون دالغيسيك

  يرلندا الشماليةآملكة المتحدة لبريطانيا العظمى والممثل الدائم للم
 

 

  [توقـيع]
  كالسيد توم ھش

  باألعمال باإلنابةالقائم 
 الممثل الدائم للواليات المتحدة األمريكية
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  المرفق
 ٣ الصفحة

  صحفي مشترك بيان
  صادر عن الممثلة السامية لالتحاد األوروبي السيدة كاثرين آشتون

  ووزير الخارجية اإليراني معالي السيد محمد جواد ظريف
  ٢٠١٤تموز/يوليه  ١٩فيينا، 

  

اثرين آشتون يدة ك ة وسياسة األمن الس ي للشؤون الخارجي اد األوروب امية لالتح ر قامت اليوم الممثلة الس ، ووزي
  الخارجية لجمھورية إيران اإلسالمية، معالي السيد محمد جواد ظريف، بإصدار البيان التالي: 

ة + ي الثالث اد األوروب دان االتح ديرين السياسيين لمجموعة بل عًيا مع الم اد( ٣"نحن، وس او الروسي االتح  ألماني
عملناً بشكل مكّثف في سبيل وضع خطة عمل  )،األمريكية المتحدة الوالياتو المتحدة المملكةو فرنساو الصينو

اد ه اعتم ذي أحدث ي ال زخم السياس ى ال دين عل تركة، معتم املة مش ي  ش ا ف ق عليھ تركة المتف ل المش ة العم خط
اوية  ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٤ ة النمس ديرنا للحكوم انبين. نعرب عن تق وتنفيذھا بسالسة من قِبل كال الج

  ه من دعم ھائل بشأن استضافة ھذه المفاوضات في فيينا.واألمم المتحدة لما أبديا

ل األجل يحظى  ّل شامل طوي لقد عقدنا عدة اجتماعات في أشكال مختلفة، وفي جّو بّناء، من أجل التوّصل إلى ح
  باتفاق جميع األطراف ومن شأنه أن يضمن بأن يكون برنامج إيران النووي لألغراض السلمية حصًرا.

ابيع ال وزراء وخالل األس اركة النشطة ل ن خالل المش ك م ي ذل ا ف ا، بم ن تكثيف جھودن ا م ة الماضية، زدن قليل
ة + ي الثالث اد األوروب دان االتح ة بل ة لمجموع ؤون الخارجي ا  ٣الش ى فيين اءوا إل ذين ج وزراء، ال واب ال أو ن

ه  ١٣في ا  ٢٠١٤تموز/يولي ا أحرزن ع أنن ات. وم دم المحرز في المحادث ا بالتق ا بشأن لإلحاطة علًم دًما ملموًس تق
رة بشأن بعض يمًعا على ص وعِملنابعض المسائل  اغة نص لخطة عمل شاملة مشتركة، ال تزال ثمة فجوات كبي

  المسائل الرئيسية التي ستتطلب مزيًدا من الوقت والجھود.

ي الثال ة +وبناء على ذلك، قررنا، إلى جانب وزراء الشؤون الخارجية لمجموعة بلدان االتحاد األوروب د  ٣ث تمدي
ة  ى غاي اني/نوفمبر  ٢٤تنفيذ تدابير خطة العمل المشتركة إل ذي ٢٠١٤تشرين الث ي ال ًيا مع اإلطار الزمن ، تماش

ة + ي الثالث اد األوروب دان االتح ران ومجموعة بل د إي ا  ٣توقعناه في خطة العمل المشتركة. وتؤك د بأنھ من جدي
  ي خطة العمل المشتركة على نحو فّعال وموقوت.ستواصل تنفيذ جميع التزاماتھا المنصوص عليھا ف

املة مشتركة في  اق بشأن خطة عمل ش وسنجتمع في األسابيع القادمة في أشكال مختلفة بعزم واضح لتحقيق اتف
 أقرب وقت ممكن."


