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 ٢٠١٥ تموز/يوليه ١
 

 عربي
األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

 نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي
  

 

  الرصد والتحقق في جمھورية إيران اإلسالمية 
 وفقاً لخطة العمل المشتركة

 

  

  

اد الروسي ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٣٠في   -١ ا واالتح ا وألماني الة من الصين وفرنس ام رس دير الع ، تلقى الم
ة  ة، بالنياب ران)، تطلب من الوكال ران اإلسالمية (إي ة إي والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وجمھوري

ة + ي الثالث اد األوروب دان االتح ران  ٣عن مجموعة بل ة األنشطة الضرورية للرصد "االوإي ستمرار في مزاول
(انظر   والتحقُّق المتعلقة بالمجال النووي في إيران بموجب خطة العمل المشتركة إلى حين ورود رسالة أخرى"

 المرفق).

ة بأنشطة الرصد   -٢ ى اضطالع الوكال افظين عل ة مجلس المح ى موافق تناداً إل م، واس دَّ ا تق ى ضوء م وعل
ا في خطة العمل المشتركة، خالل اجتماعه في والتحقُّق وفقاً  للتدابير المتعلقة بالمجال النووي المنصوص عليھ

انون األول/ ١١ مبرك د ٢٠١٤ ديس ذه بع ق ھ طة الرصد والتحقُّ ذ أنش ة تنفي ه  ٣٠، ستواصل الوكال حزيران/يوني
٢٠١٥.  
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  الملحق
  ١الصفحة 

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٣٠فيينا، 

  سعادة المدير العام،

ة + ي الثالث اد األوروب دان االتح ة بل أن مجموع ا ب اطتكم علًم فنا إح رِّ د  ٣يش اتھا بع ل مفاوض ران ستواص وإي
املة  ٣٠ ل إلى اتفاق بشأن النص النھائي لخطة عمل ش ران حزيران/يونيه للتوصُّ امج إي مشتركة بخصوص برن

  النووي.

ذه  ٣وعليِه، نحن الموقعون أدناه، نيابة عن مجموعة بلدان االتحاد األوروبي الثالثة + وإيران، نطلب، بموجب ھ
الوثيقة، أن تواصَل الوكالة مزاولة أنشطة الرصد والتحقُّق الضرورية المتعلقة بالمجال النووي في إيران بموجب 

  كة إلى حين ورود رسالة أخرى.خطة العمل المشتر

ق بخطة  ا يتعل ونودُّ أن نغتنَم ھذه الفرصة لنعرب عن امتناننا لكم ولموظفي األمانة لما اضطلعوا به من عمل فيم
  العمل المشتركة.

  وتفّضلوا بقبول وافر التقدير،

  [توقـيع]
  سعادة السيد جينغي تشنغ

  الممثل الدائم للصين
  

  [توقـيع]
  جفيسعادة السيد رضا ن

  الممثل الدائم لجمھورية إيران اإلسالمية
  

  [توقـيع]
  سعادة السيدة ماريون باراداس

  الممثلة الدائمة لفرنسا
  

  [توقـيع]
  السيد سفن كراوسب، القائم باألعمال

  الممثل الدائم أللمانيا
  

  [توقـيع]
  سعادة السيد فالديمير فورونكوف

  الممثل الدائم لالتحاد الروسي
  

  [توقـيع]
  سعادة السيدة سوزن لو جون دالغيسيك

ى و ا العظم دة لبريطاني ة المتح دائم للمملك ل ال دا آالممث يرلن
  الشمالية

  
  [توقـيع]

  سعادة السيدة لورا كنيدي
  الممثل الدائم للواليات المتحدة األمريكية

  
  سعادة السيد يوكيا أمانو

  المدير العام
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية


