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٢٠١٤ كانون األول/ديسمبر ١
 

 عربي
األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

 نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي
  

 

 

 الرصد والتحقق في جمھورية إيران اإلسالمية

 لتمديد خطة العمل المشتركة وفًقا

 

  

 

  

اريخ ٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٨في   -١ اني/نوفمبر  ٢٧، تلقى المدير العام رسالة بت  ٢٠١٤تشرين الث
ا ومن  اد الروسي وألماني ا والم الصيناالتح ةوفرنس دة األمريكي ات المتح دة والوالي ة المتح دان  ملك (مجموعة بل

ة+ ي الثالث اد األوروب المية )٣االتح ران اإلس ة إي ة  وجمھوري ى غاي تركة إل ل المش ة العم د خط بخصوص تمدي
  .٢٠١٥حزيران/يونيه  ٣٠

  وترد ھذه الرسالة مرفقة طيه على سبيل العلم.  -٢
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  الملحق
 ١الصفحة 

 ٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٧فيينا، 

  المدير العام، سعادة

ة  ر الخارجي توون ووزي اثرين آش ن ك ادر ع ه الص ق طي ترك المرف ان الصحفي المش ى البي ير إل رفنا أن نش ُيش
ا في  اني/نوفمبر  ٢٤اإليراني محمد جواد ظريف، الذي ُنشر في فيين د خطة  ٢٠١٤تشرين الث ق بتمدي ا يتعل فيم

  .٢٠١٥حزيران/يونيه  ٣٠العمل المشتركة إلى غاية 

ة + ي الثالث اد األوروب دان االتح ة بل ن مجموع ة ع اه، نياب ون أدن ن، الموقع ذه  ٣نح ب، بموجب ھ ران، نطل وإي
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

را ود لمفاعل طھ ك رصد تصنيع الوق ي ذل ا ف تركة، بم ل المش ة العم ة بموجب خط طة المتعلق ي واألنش ن البحث
  بالطاردات المركزية المحّددة.

وّد أيًض ياق، ن ذا الس ا وفي ھ م ولموظفي إدارة الضمانات لكل م ا لك ذه الفرصة لنعرب عن امتنانن نم ھ ا أن نغت
  اضطلعتم به من عمل حتى اآلن.

 وتفّضلوا سعادتكم بقبول فائق االحترام،

  

 [توقيع]
 السيد بين ھو

 باألعمالالقائم 
 الممثلية الدائمة للصين

 [توقيع]
 سعادة السيدة سوزان لو جون داليجيرشيك

ى  ا العظم دة لبريطاني ة المتح ة للمملك ة الدائم الممثل
 وآيرلندا الشمالية

 [توقيع]
 سعادة السيدة ماريون باراداس

 الممثلة الدائمة لفرنسا

 [توقيع]
 سعادة السيدة الورة كندي

 للواليات المتحدة األمريكيةالممثلة الدائمة 

 [توقيع]
 سعادة السيد كونراد شارينغر

 الممثل الدائم أللمانيا

 [توقيع]
 سعادة السيد رضا نجفي

 الممثل الدائم لجمھورية إيران اإلسالمية

 [توقيع]
 سعادة السيد فالديمير فورونكوف

 الممثل الدائم لالتحاد الروسي

 

 





GOV/INF/2014/28 
  الملحق
 ٣الصفحة 

 البيان المشترك
 الصادر عن كاثرين آشتوون ووزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف

 ٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٤في أعقاب المحادثات التي أجريت في فيينا، في 

  

ام  ة منذ أن اتفقنا على خطة العمل المشتركة الع ى جنب مع وزراء الخارجي ا إل ا، جنًب ف، عكفن الماضي في جني
ة+ ي الثالث اد األوروب دان االتح يين لمجموعة بل ديرين السياس يا( ٣والم ا وروس ا ألماني ة و والصين وفرنس المملك

  ) على إجراء مفاوضات دبلوماسية مكّثفة بھدف التوصل إلى حل شامل.المتحدة والواليات المتحدة

  رة أخرى عن تقديرنا للحكومة النمساوية لدعمھا السخي في استضافة ھذه المفاوضات في فيينا.وإّننا لنعرب م

ق  ل األجل ُيتََّف ى حل شامل طوي ع األطراف من أجل التوصل إل وباالعتماد على االلتزام القوي الذي أبدته جمي
  خالل الشھور الماضية. عليه بصورة متبادلة، أجرينا عشر جوالت من المفاوضات والعديد من االجتماعات

ّين  وقد تم وضع بعض األفكار، ولكن نظًرا للطبيعة التقنية لھذا المجھود والقرارات التي يتعّين ام اتخاذھا، يتع القي
  المزيد من العمل من أجل تقييمھا واستكمالھا على النحو المالئم.ب

م ينظل واثقية لحل شامل ھنا في فيينا. ولكننا ئوكنا نوّد الوصول إلى صيغة نھا ن بأّنه، باالستناد إلى التقدم الذي ت
ى حل إ ه الوصول إل ول يمكن من خالل ة مسار معق د االستكشاف، ثم زال قي ي ال ت دة الت ار الجدي حرازه واألفك

  شامل.

ة+ وعليه ى مواصلة ٣فلقد قررنا، جنًبا إلى جنب مع وزراء خارجية مجموعة بلدان االتحاد األوروبي الثالث ، عل
ة  ى غاي د من المفاوضات إل جھودنا الدبلوماسية. وقد قررنا تمديد تدابير خطة العمل المشتركة إلتاحة إجراء مزي

  حزيران/يونيه. ٣٠

ة، ونحن نعتزم مواصلة العمل على الزخم الراھن ق رة ممكن ذه المفاوضات في غضون أقصر فت صد استكمال ھ
ى استكمال  ه للتوصل إل ة حزيران/يوني ى نھاي إلى غاية أربعة شھور، واستخدام عند االقتضاء الوقت المتبقي حت

  كل ما يمكن أن يتبقى من عمل تقني ومؤقت.

ة + ي الثالث اد األوروب دان االتح ة بل ران ومجموع د إي ا  ٣وتؤك د بأنھ ن جدي ا م ع التزاماتھ ذ جمي ستواصل تنفي
  المنصوص عليھا في خطة العمل المشتركة على نحو فّعال وموقوت.

  وسُيطلب من الوكالة مواصلة رصد التدابير الطوعية التي تنص عليھا خطة العمل المشتركة. 

  وسُيعقد االجتماع المقبل قصد مواصلة عملنا في كانون األول/ديسمبر.

  


