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 عربي
األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

 نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي
  

 

  
 خريطة طريق لتوضيح المسائل
 العالقة الماضية والراھنة بشأن

 النووي برنامج إيران
 

 

 
 

ي   -١ ه  ١٤ف ام٢٠١٥تموز/يولي دير الع ا الم ي فيين ع ف انو ، وّق ا أم ران  يوكي ة إي رئيس لجمھوري ب ال ونائ
ائل  ق لتوضيح المس اإلسالمية، رئيس ھيئة الطاقة الذرية اإليرانية، السيد علي أكبر صالحي، على "خريطة طري
ران، استمراًرا  ة وإي ة الذري ة للطاق ة الدولي ووي". واتفقت الوكال العالقة الماضية والراھنة بشأن برنامج إيران الن

، جميع ٢٠١٥رھما بھدف حل، بحلول نھاية االتعاون، على تعجيل وتعزيز تعاونھما وحولتعاونھما بموجب إطار 
  المسائل العالقة الماضية والراھنة التي لم يتم حلھا بعد من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران.

ة بشأن   -٢ ة الماضية والراھن ائل العالق ق لتوضيح المس ران وترد طّي ھذه الوثيقة "خريطة طري امج إي برن
  النووي" إلعالم مجلس المحافظين.
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 بيان مشترك

  ونائب الرئيس من طرف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو
  لجمھورية إيران اإلسالمية، رئيس ھيئة الطاقة الذرية اإليرانية، السيد علي أكبر صالحي

ة  اتفق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو ونائب الرئيس لجمھورية إيران اإلسالمية، رئيس ھيئ
  على ما يلي: ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٤الطاقة الذرية اإليرانية، السيد علي أكبر صالحي، في 

  خريطة طريق لتوضيح المسائل العالقة الماضية والراھنة بشأن برنامج إيران النووي

ا بموجب  ران)، استمراًرا لتعاونھم ران اإلسالمية (إي ة إي اتفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) وجمھوري
ة اإطار التعاون، على تعجيل وتعزيز تعاونھما وحو ول نھاي ة ٢٠١٥رھما بھدف حل، بحل ائل العالق ع المس ، جمي

  الماضية والراھنة التي لم يتم حلھا بعد من طرف الوكالة وإيران.

  وفي ھذا الصدد، اتفقت إيران والوكالة على ما يلي:

ا ورد  -١ ا لم ة، وفًق ة المتبقي ائل العالق ا معالجة المس في اتفقت الوكالة وإيران على ترتيب منفصل يتيح لھم
ستدرج ضمن ھذه العملية األنشطة المضطلع و). GOV/2011/65(الوثيقة  ٢٠١١المرفق بتقرير المدير العام لعام 

  وكالة فيما يتعلق ببعض المسائل.بھا والنتائج التي تم تحقيقھا حتى ھذا التاريخ من طرف إيران وال

ول و -٢ ا، بحل ة كتابًي ائق ذات و، توضيحاتھا ٢٠١٥آب/أغسطس  ١٥ستقّدم إيران للوكال بشأن الصلة الوث
  . ١المسائل الواردة في الترتيب المنفصل المشار إليه في الفقرة 

ات  -٣ ذه المعلوم تعراض ھ ة باس تقوم الوكال ائق ذات الصلة، س ا والوث ران كتابًي ي توضيحات إي د تلق وبع
ول  بت ١٥بحل وض م٢٠١٥مبر أيلول/س ه غم ن أي أوج اًرا ع ران استفس تقدم إلي ك ، وس ق بتل ا يتعل ة فيم مكن

  المعلومات.

ق بت -٤ ا يتعل ة فيم ران عن أي أوجه غموض ممكن يتم لوبعد أن تقوم الوكالة باستفسار إي ات، س ك المعلوم
منفصل، وإجراء مناقشات لخبراء، واتخاذ تدابير تقنية، وفًقا لما ھو متفق عليه في ترتيب لتنظيم اجتماعات تقنية 

  في طھران إلزالة أوجه الغموض. 

  بشأن مسألة بارشين. واتفقت إيران والوكالة على ترتيب منفصل آخر -٥

ول و -٦ وبر  ١٥سيتم انجاز جميع األنشطة، كما ھو مّحدد أعاله، بحل ، بھدف حل ٢٠١٥تشرين األول/أكت
ا ع المس يئجمي ا ورد ف ا لم ة، وفًق ة الماضية والراھن ام  ل العالق ام لع دير الع ر الم ق بتقري ة  ٢٠١١المرف (الوثيق

GOV/2011/65.(  

  وسيقدم المدير العام لمجلس المحافظين بشكل منتظم أحدث المعلومات عن تنفيذ خريطة الطريق.  -٧

يم ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ١٥وبحلول  -٨ ، سيقدم المدير العام، التماًسا إلجراء مجلس المحافظين، التقي
ام النھائي بشأن ح ام لع دير الع ر الم ا ورد في المرفق بتقري ا لم ة، وفًق ة الماضية والراھن ائل العالق ع المس ل جمي

  ). وسيتم تنظيم اجتماع تقني نھائي بين إيران والوكالة قبل اصدار التقرير.GOV/2011/65(الوثيقة  ٢٠١١
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  للوكالة، كتابًيا، تقييمھا الشامل بشأن تقرير المدير العام.  وأعلنت إيران أنھا ستقدم -٩

 ووفًقا إلطار التعاون، ستواصل الوكالة مراعاة شواغل إيران األمنية. -١٠

  

  

  عن جمھورية إيران اإلسالمية:          :عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  (توقيع)                  (توقيع)

    علي أكبر صالحي      يوكيا أمانو
يس         العامالمدير  المية، رئ ران اإلس ة إي يس جمھوري ب رئ نائ

  ھيئة الطاقة الذرية اإليرانية

  المكان: فيينا                المكان: فيينا

  ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٤التاريخ:           ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٤التاريخ: 

 


