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 )ترجمه  غیررسمی(

 شًرای حکام آژاوس بیه المللی اورژی اتمی

 

GOV/2019/10 

 2019كَضیِ  22

 

 ( شًرای امىیت 3122)  3342راستی آزمائی ي وظارت در جمهًری اسالمی ایران در پرتً قطعىامه 

 گعاضـ هسیطكل آغاًؽ تيي الوللي اًطغي اتوي

 

A مقدمه . 

تِ قَضاي اهٌيت ؾاظهاى هلل )قَضاي اهٌيت( زض تِ هَاظات آى ٍ . ایي گعاضـ هسیطكل تِ قَضاي حكام 1

ذهَل اجطاي تؼْسات هطتثظ ّؿتِ اي جوَْضي اؾالهي ایطاى )ایطاى( شیل تطًاهِ جاهغ اقسام هكتطک 

( 2015) 2231)تطجام( ٍ زض ذهَل هَضَػات هطتثظ تا ضاؾتي آظهائي ٍ ًظاضت زض ایطاى زض خطتَ قغؼٌاهِ 

هَضَػات هالي، ٍ هكَضتْا ٍ تثازل قس. ایي )گعاضـ( ّوچٌيي اعالػاتي زضذهَل قَضاي اهٌيت هي تا

 اضائِ هي زّس. ،اعالػات آغاًؽ تا كويؿيَى هكتطک ایجاز قسُ تَؾظ تطجام

 

Bسابقه . 

، تْوطاُ 1، چيي، كطاًؿِ، آلواى، كسضاؾيَى ضٍؾيِ، اًگليؽ، ایاالت هتحسُ آهطیكا2015غٍئيِ  14زض تاضید . 2

تطجام تَاكق  هَضز ( ٍ ایطاى زضE3/EU+3ػالي اتحازیِ اضٍخا تطاي اهَض ذاضجي ٍ ؾياؾت اهٌيتي )ًوایٌسُ 

( ضا تِ تهَیة ضؾاًس كِ زض آى اظ 2015) 2231قَضاي اهٌيت قغؼٌاهِ  2015غٍئيِ  20كطزًس. زض تاضید 

                                                 
1
، ًظطات «َاكق ّؿتِ اي ایطاى ذاضج ذَاّس قسایاالت هتحسُ اظ ت» زًٍالس تطاهح، ضیيؽ جوَْض ایاالت هتحسُ آهطیكا اػالم ًوَز  2018هي  8زض  

-https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trumpضیيؽ جوَْض تطاهح زض هَضز تطجام زض ؾایت 

joint-comprehensive-plan-action/  . 
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تِ اي ایطاى تطاي ضاؾتي آظهائي ٍ ًظاضت الظم تط تؼْسات هطتثظ ّؿ"كِ اظ هسیطكل زضذَاؾت ًوَز جولِ 

 .GOV/2015/53 and Corr.1, para.8)) "كل زٍضُ تؼْسات یازقسُ زضچاضچَب تطجام ضا تطػْسُ گيطز

ضاؾتي آظهائي ٍ ًظاضت الظم تط تؼْسات هطتثظ ّؿتِ اي ، قَضاي حكام تِ هسیطكل اجاظُ زاز تا 2015زض اٍت 

تطاي كل زٍضُ تؼْسات یازقسُ تط ّويي اؾاؼ  اًجام زازُ ٍایطاى ّواًگًَِ كِ زض تطجام خيف تيٌي قسُ ضا 

( قَضاي اهٌيت ؾاظهاى هلل، هٌَط تِ زض اذتياض زاقتي هٌاتغ هالي ٍ 2015) 2231زض خطتَ قغؼٌاهِ قواضُ 

ّوچٌيي اجاظُ زاز كِ آغاًؽ گعاضـ اضائِ ًوایس. قَضاي حكام هٌغثق تا ضٍیِ ّاي خازهاًي اؾتاًساضز آغاًؽ، 

آهسُ، هكَضت ٍ تثازل ٍ انالحيِ یک آى  GOV/2015/53اًكِ زض ؾٌس تا كويؿيَى هكتطک ّوچٌ

 اعالػات ًوایس.

تْيِ  ّوِ اػضاي كويؿيَى هكتطکاظ ؾَي ، كِ  2ؾٌس( 9)ًِ هسیطكل  2017ٍ غاًَیِ  2016زؾاهثط زض . 3

ام هتضوي ضٍقٌگطي ّائي تطاي اجطاي اقساهات هطتثظ ّؿتِ اي ایطاى هٌسضج زض تطجٍ  ضؾيسٍُ تِ تایيس 

  3تَز ضا تا ككَضّاي ػضَ زض هياى گصاقت. تطاي زٍضُ ظهاًي آى

ّعیٌِ ؾاالًِ ترويٌي آغاًؽ تطاي اجطاي خطٍتكل الحاقي ایطاى ٍ تطاي ضاؾتي آظهایي ٍ ًظاضت تؼْسات . 4

 2019تطاي ؾال . هيليَى یَضٍ زض ؾال هي تاقس 2/9ؿتِ اي ایطاى تِ قطح هٌسضج زض تطجام هثلؾ ّهطتثظ 

، 2019كَضیِ  20 تاضید. تا  4هيليَى یَضٍ الظم اؾت 2/9هيليَى یَضٍ اظ  4 هثلؾ الي كطاتَزجِ اي تطايهٌاتغ ه

 اي تطاي تاهيي ّعیٌِ كؼاليتْاي هطتثظ تا تطجام تطاي ؾال  هٌاتغ هالي كطاتَزجِهيليَى یَضٍ  1/3 هثلؾ 

 ٍ تؼس آى زض زؾتطؼ اؾت.  2019

Cر برجام. فعالیتهای راستی آزمایی ي وظارت ب (JCPOA) 

ضا   5)ضٍظ اجطاي تطجام( آغاًؽ اجطاي تؼْسات هطتثظ ّؿتِ اي ایطاى شیل تطجام 2016غاًَیِ  16. اظ تاضید 5

 ضاؾتي آظهایي ٍ ًظاضت ًوَزُهٌغثق تا ضٍیِ ّاي خازهاًي اؾتاًساضز آغاًؽ ٍ تِ قيَُ اي تيغطكاًِ ٍ ػيٌي 

8ثلي هسیطكلگعاضـ كهلي ق اًتكاضظ ظهاى ا. آغاًؽ  7، 6اؾت
  .هي زّستكطح شیل گعاضـ ،  

                                                 
2
 . Reproduced in INFCIRC/907 and INFCIRC/907Add.1. 

3
 .Gov/2017/10, para. 3. 

4
هيليَى یَضٍ تطاي ّعیٌِ ّاي تاظضؾي هطتَط تِ ضاؾتي آظهائي ٍ  2/2هيليَى یَضٍ اظ  1/1ٍ  (ؾِ هيليَى یَضٍّعیٌِ اجطاي هَقت خطٍتكل الحاقي ) -  

 .(GC(60)/2اظ تَزجِ ػازي تاهيي هي گطزز )تط تؼْسات هطتثظ ّؿتِ اي ایطاى هٌسضج زض تطجام  ًظاضت 
5
 ایي گعاضـ. 3اي هَضز اقاضُ زض تٌس قاهل ضٍقٌگطي ّ -  

6
 . GOV/2016/8, para. 6. 

7
 Note by the Secretariat, 2016/Note 5.  

8
 GOV/2018/47. 
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C.1 های مربًط به آب سىگیه ي بازفرآيری . فعالیت 

( ضا عثق عطاحي اٍليِ آى خيگيطي ًكطزُ IR-40. ایطاى ؾاذت ضآكتَض تحقيقاتي آب ؾٌگيي اضاک )ضآكتَض 6

9،10اؾت.
قسُ تِ نَضت ّاي ؾَذت عطاحي  ّاي ؾَذت یا هجوَػِ ّاي اٍضاًيَم عثيؼي، هيلِ قطلایطاى  

ّاي ؾَذت اٍضاًيَم  عثق عطاحي اٍليِ ضا تَليس یا آظهایف ًكطزُ ٍ ّوِ قطل IR-40ٍیػُ تطاي ضاكتَض 

ٍ  3عثيؼي ٍ هجوَػِ ّاي ؾَذت هَجَز زض اًثاض تحت ًظاضت هساٍم آغاًؽ تاقي هاًسُ اؾت )تٌسّاي 

10.)11  

زض ایطاى ٍ تَليس آب ؾٌگيي زض كاضذاًِ . ایطاى تِ اعالع ضؾاًي تِ آغاًؽ زض ذهَل هَجَزي آب ؾٌگيي 7

ازاهِ ٍ تِ آغاًؽ اجاظُ زازُ اؾت كِ تط هيعاى شذایط آب ؾٌگيي ایطاى ٍ  12(HWPPتَليس آب ؾٌگيي)

، آغاًؽ ضاؾتي 2019كَضیِ  16 (. زض تاضید 15ًظاضت ًوایس )تٌس  HWPPهقساض آب ؾٌگيي تَليس قسُ زض 

 13هتطیک تي 8/122يت اؾت ٍ ایٌكِ شذيطُ آب ؾٌگيي ایطاى آظهائي ًوَز كِ ایي كاضذاًِ زض حال كؼال

 (.14هتطیک تي آب ؾٌگيي ًساقتِ اؾت )تٌس  8/124 تاقس. زض عَل زٍضُ گعاضـ زّي  ایطاى تيف اظ  هي

( ٍ تأؾيؿات تَليس ایعٍتَج TRRّاي هطتَط تِ تاظكطآٍضي ضا زض ضآكتَض تحقيقاتي تْطاى ) . ایطاى كؼاليت8

ٍ  18( ٍ یا زض ّط تأؾيؿات اػالم قسُ زیگط تِ آغاًؽ، اًجام ًسازُ اؾت )تٌسّاي MIXَى)هَليثسى، یس ٍ ظً

21.)14
 

C.2 های مربًط به غىی سازی ي سًخت . فعالیت 

                                                 
9
سُ اؾت هرعى اظ ضآكتَض ذاضج قسُ ٍ زض كطآیٌس آهازُ ؾاظي تطاي ضٍظ اجطا تِ نَضت ؿيط قاتل اؾتلازُ زض آٍضزُ قس ٍ زض ایطاى تاقي ًگِ زاقتِ ق - 

(GOV/INF/2016/1) 3، ضآكتَض تحقيقاتي آب ؾٌگيي اضاک، تٌسّاي(ii)   ٍ 3(iii).) 

 
10

ضآكتَض تحقيقاتي آب ؾٌگيي ذٌسآب تـييط زازُ  تِایطاى ًام ایي تاؾيؿات ضا ( GOV/2017/24, footnote 10اقاضُ قس ) "ّواًگًَِ كِ قثال -  

 اؾت. 
11

 تطجام هطتَط اؾت.« اقساهات هطتثظ ّؿتِ اي - Iضويوِ »ایي گعاضـ تِ تٌسّاي  C  ٍDّاي  تٌسّاي اضجاػي زض خطاًتعّا زض توام ترف -  
12

  - HWPP  اظ ؾَي ایطاى زض اذتياض آغاًؽ   2016غاًَیِ  25یک تأؾيؿات تَليس آب ؾٌگيي اؾت كِ تط هثٌاي اعالػات عطاحي آى كِ زض تاضید

آب ؾٌگيي تا زضجِ ذلَل « تي 20حسٍز »ّؿتِ اي زض ؾال، ٍ ظطكيت ٍاقؼي تي آب ؾٌگيي تا زضجِ ذلَل  16قطاض گطكتِ اؾت، ظطكيت اؾوي 

تاؾيؿات تَليس آب ؾٌگيي  حساكثط ظطكيت ؾاالًِ"، تِ آغاًؽ اعالع زاز كِ 2017غٍئي  18ى زض ًاهِ اي تِ تاضید اّؿتِ اي زض ؾال زاضز. ایط

(HWPP )20 تي هي تاقس" . 
13

آغاًؽ  هتطیک تي آب ؾٌگيي اظ ایطاى ذاضج گطزیسُ اؾت. 1 هجوَع  اظ ظهاى گعاضـ قثلي هسیط كل،  ، آغاًؽ تایيس ًوَز ك2019ِكَضیِ  16 زض  

ّاي خعقكي هَضز  زٍتطیتس تطاي كاضتطز تطكيثاتّاي تحقيق ٍ تَؾؼِ زض اضتثاط تا تَليس  هتطیک تي آب ؾٌگيي ضا تطاي كؼاليت 4/1 تایيس ًوَز كِ، ایطاى 

 ّاي تحقيق ٍ تَؾؼِ تحت ًظاضت هؿتوط آغاًؽ تَزُ اؾت.   ؼاليتاؾتلازُ قطاض زازُ اؾت. ایي ك
14

 2016غاًَیِ  14كِ زض ههَتِ كويؿيَى هكتطک هَضخ  ٍ ؾلَلْاي حلاػ زاض MIXاظ جولِ ؾلَل ّاي زاؽ زض ضاكتَض تحقيقاتي تْطاى ٍ تاؾيؿات   

 INFCIRC/907)تِ آًْا اقاضُ قسُ اؾت )
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تِ نَضت ًهة قسُ زض  IR-1ؾاًتطیليَغ  5060( زض ًغٌع تيف اظ FEP. زض كاضذاًِ ؿٌي ؾاظي ؾَذت )9

ّاي ػولياتي زض ظهاى تَاكق خيطاهَى تطجام تِ نَضت ًهة قسُ قسُ زض ٍاحس خيكطُ تٌسيآتكاض تِ قكل  30

ضا اظ هياى ؾاًتطیليَغّاي زض حال ًگْساضي زض  IR-1 ؾاًتطیليَغّيچ   . ایطاى(27)تٌس  ٍجَز ًساقتِ اؾت

اؾت  ًكطزُ ذاضج  FEPتِ هٌظَض جایگعیٌي تا ؾاًتطیليَغّاي آؾية زیسُ یا ذطاب ًهة قسُ زض  15اًثاض

 (. 29.1)تٌس 

زضنس اظ اٍضاًيَم  67/3ایطاى ؿٌي ؾاظي تاالتط اظ  16ازاهِ زازُ اؾت. FEPزض  UF6. ایطاى تِ ؿٌي ؾاظي 10

 (. 28اًجام ًسازُ اؾت )تٌس  235

كيلَگطم  300. زض تاظُ ظهاًي گعاضـ، كل هَجَزي شذيطُ قسُ اٍضاًيَم ؿٌي ؾاظي قسُ ایطاى اظ هيعاى 11

UF6  یا هؼازل آى زض اقكال هرتلق قيويایي( كطاتط ًطكتِ  235اًيَم زضنس اٍض 67/3ؿٌي قسُ تا هيعاى(

 17كيلَگطم اٍضاًيَم هي تاقس. 8/202هؼازل تا  UF6كيلَگطم  300(. هيعاى 56اؾت )تٌس 

كيلَگطم  8/163ایطاى   235زضنس اٍضاًيَم  3.67، هيعاى اٍضاًيَم ؿٌي قسُ تا 2019كَضیِ  16 . تا تاضید 12

 19طجام ٍ ههَتات كويؿيَى هكتطک.، تط اؾاؼ ت18تَزُ اؾت

( اظ 2زض یک تال )ٍاحس  IR-1ؾاًتطیليَغ  1044 تيف اظ (FFEP). زض كاضذاًِ ؿٌي ؾاظي ؾَذت كطزٍ 13

آغاًؽ ضاؾتي آظهایي ًوَز كِ  ،2019كَضیِ  19 (. زض تاضید 46)تٌس  ؾتكسُ اًتأؾيؿات هعتَض قطاض زازُ 

 هة ّؿتٌس. زض ّواى تاضید آغاًؽ ضاؾتي آظهایي ًوَز كِ زض قف آتكاض ً IR-1ؾاًتطیليَغ  1020تؼساز 

ٍ یک  20ًهة قسُ تَزًس IR-1ؾاًتطیليَغ  16زض قالة عطاحي هَقؼيت ّاي  IR-1ؾاًتطیليَغ  زُ

تحقيق هقسهاتي ٍ كؼاليتْاي »تِ هٌظَض اًجام  21زض یک هَقؼيت جساگاًِ ًهة قسُ تَز، IR-1ؾاًتطیليَغ 

ایطاى زض تاظُ ظهاًي گعاضـ ّيچ گًَِ ؿٌي  23 22«.َليس ایعٍتَج ّاي خایساضتحقيق ٍ تَؾؼِ زض اضتثاط تا ت

                                                 
15

 ّويي گعاضـ هطاجؼِ قَز. 14تِ تٌس  
16

تحقيق ٍ تَؾؼِ  اظ جولِایطاى اٍضاًيَم ّاي ؿٌي ؾاظي  ؾال تٌْا هكاى تطاي اًجام ّوِ كؼاليت 15ؾایت ؿٌي ؾاظي ًغٌع تطاي هست "عثق تطجام - 

 (.72ذَاّس تَز )تٌس  "تحت خازهاى
17

 تا زض ًظط گطكتي ٍظى اتوي اؾتاًساضز اٍضاًيَم ٍ كلَئَضیي 
18

كيلَگطم زض هجتوغ ّا ٍ  4.3كيلَگطم تِ قكل اكؿيسّاي اٍضاًيَم ٍ هحهَالت هياًي آًْا، UF6 ، 4/10قكل كيلَگطم اٍضاًيَم تِ   8/139 قاهل  

 ضایؼات هایغ ٍ جاهس.  تِ نَضت كيلَگطم اٍضاًيَم  3/9 هيلِ ّاي ؾَذت، ٍ 
19

 2017غاًَیِ  10، ٍ (INFCIRC/907) 2016زؾاهثط  18غاًَیِ ٍ  6هغاتق تا ههَتات كويؿيَى هكتطک تِ تاضید ّاي   

(INFCIRC/907/Add.1) . 
20

  GOV/2017/48 ، 20قواضُ خاًَقت 
21

ضا زض اذتياض آغاًؽ قطاض زاز كِ قاهل یک عطح هَقتي تطاي یک  FEEPایطاى اعالػات عطاحي ضٍظآهس قسُ تطاي  2018غاًَیِ  29زض تاضید  

 قس.هي تا 2زض ٍاحس « جساؾاظي ایعٍتَج ّاي خایساض»تطاي   IR-1ؾاًتطیليَغ 
22

 - GOV/2016/46, para. 12.  
23

 ًهة ًكسُ ٍ زاذل تاؾيؿات تحت ًظاضت آغاًؽ اًثاض قسُ تَزًس.  IR-1ؾاًتطیليَغ  13، 2019كَضیِ  19 زض تاضید   
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ؾاظي اٍضاًيَم یا كؼاليت ّاي تحقيق ٍ تَؾؼِ هطتثظ زض ایي كاضذاًِ اًجام ًسازُ ٍ ّيچ گًَِ هَاز ّؿتِ اي 

 (.45زض كاضذاًِ ٍجَز ًساقتِ اؾت )تٌس 

تحت ًظاضت هساٍم آغاًؽ تاقي هاًسُ اًس )تٌسّاي ، زض اًثاض ّاي هطتَعِ ٍ ظیطؾاذت. ّوِ ؾاًتطیليَغّا 14

ٍ كاضذاًِ  FEPآغاًؽ زؾتطؾي هٌظن تِ ؾاذتواى ّاي هطتثظ زض ًغٌع قاهل ّوِ  24(.70ٍ  48، 47، 29

( ضا ازاهِ زازُ ٍ زؾتطؾي ضٍظاًِ عثق زضذَاؾت آغاًؽ اًجام قسُ اؾت PFEPًيوِ نٌؼتي ؿٌي ؾاظي )

، اظ جولِ زؾتطؾي ضٍظاًِ زض نَضت زضذَاؾت، زاقتِ FFEPَل تِ (. آغاًؽ كواكاى زؾتطؾي هؼو71)تٌس 

 (51اؾت. )تٌس 

. ایطاى كؼاليت ّاي ؿٌي ؾاظي اـ ضا زض ضاؾتاي تطًاهِ تلٌس هست  ؿٌي ؾاظي ٍ تحقيق ٍ تَؾؼِ ؿٌي 15

  (.52اًجام زازُ اؾت )تٌس  2016غاًَیِ  16ؾاظي ذَز تِ ّواى نَضت اضائِ قسُ تِ آغاًؽ زض تاضید 

آغاًؽ ضاؾتي آظهایي كطز كِ كليِ هيلِ ّاي ؾَذت خطتَزّي قسُ زض  ،2019كَضیِ  16 . زض تاضید 16

TRR  ضم تط ؾاػت )زض یک هتط زض َّا( تطذَضزاض ّؿتٌس.  1تاالتط اظ زض ایطاى اظ هيعاى خطتَزّي 

 UF6ات تِ نلحات ؾَذت یا ضایؼ هجسز . ایطاى ّيچكسام اظ تأؾيؿات اػالم قسُ ضا تِ هٌظَض تثسیل17

 (.58هَضز اؾتلازُ قطاض ًسازُ ٍ اظ ؾاذت تأؾيؿات جسیس تسیي هٌظَض تِ آغاًؽ اعالػي ًسازُ اؾت )تٌس 

 

C.3تحقیق ي تًسعه، تًلید ي مًجًدی ساوتریفیًژ . 

. ّيچ اٍضاًيَم ؿٌي قسُ اي اظ عطیق كؼاليتْاي تحقيق ٍ تَؾؼِ اًثاقت ًگطزیسُ، ٍ ؿٌي ؾاظي تحقيق ٍ 18

ّا زض چاضچَب هحسٍزیتْاي تؼطیق قسُ غتسٍى اٍضاًيَم ٍ تا اؾتلازُ اظ ؾاًتطیليٍَ ى اًجام قسُ تا تَؾؼِ ایطا

 (.32-42زض تطجام تَزُ اؾت )تٌسّاي 

( ضا تِ Bellowsاظْاضًاهِ ّاي هطتَط تِ تَليس ٍ هَجَزي لَلِ ّاي ضٍتَض ؾاًتطیليَغ ٍ تيلَظ ) . ایطاى19

(. آغاًؽ ًظاضت  80.1آغاًؽ اضائِ ًوَزُ ٍ اجاظُ ضاؾتي آظهایي اقالم زض هَجَزي ضا تِ آغاًؽ زازُ اؾت ) تٌس 

ضا   containment and surveillance measuresهساٍم قاهل اؾتلازُ اظ اقساهات ًظاضتي ٍ هطاقثتي 

تَليس لَلِ ّاي ضٍتَض ٍ تيلَظّا تطاي تَليس  اًجام زازُ ٍ ضاؾتي آظهایي ًوَزُ كِ تجْيعات اػالم قسُ تطاي

(. ایطاى ّيچگًَِ 80.2ؾاًتطیليَغ كقظ تطاي كؼاليتْاي هكرم قسُ زض تطجام اؾتلازُ قسُ اًس) تٌس 

 (62ضا تطاي جایگعیٌي تا آًْایي كِ ذطاب قسُ ٍ یا اظ كاض اكتازُ اًس تَليس ًكطزُ اؾت.) تٌس  IR-1ؾاًتطیليَغ 

                                                 
24

تِ یک  FEPضا اظ اًثاضي زض  IR-1زٍ ؾاًتطكيَغ ضٍتَضّاي كطز كِ زض عَل ایي گعاضـ زّي، ایطاى  ضاؾتي آظهایي، آغاًؽ 2018ًَاهثط  26زض  

 ُ اؾت. كاضذاًِ تَليس ؾاًتطكيَغ اػالم قسُ كِ تحت ًظط آغآًؽ هي تاقس، تا ّسف آظهایف ایي ًَع ضٍتَضّا تطاي تَليس ایعٍتَج خایساض هٌتقل كطز
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اظ جولِ تَض اػالم قسُ، تيلَظّا ٍ هجوَػِ ّاي ضٍتَض قاهل لَلِ ضٍتَضّا ٍ تيلَظّایي . ّوِ لَلِ ّاي ض20ٍ

( ایطاى تا اؾتلازُ اظ 70كِ اظ ضٍظ اجطا تَليس قسُ اًس تحت ًظاضت هساٍم آغاًؽ قطاض زاقتِ اًس. )تٌس اًْایي 

سُ ٍ تواهي آًْا تحت كيثط كطتي لَلِ ّاي ضٍتَض تَليس كطزُ كِ تَؾظ آغاًؽ ًوًَِ تطزاضي ٍ آظهایف ق

25آغاًؽ تَزُ اؾت. containment and surveillance measuresاقساهات ًظاضتي ٍ هطاقثتي 
 
26  

 

Dی. اقدامات شفاف ساز 

 يؿٌ ٌِيزض ظه يیآًال يكيالكتطًٍ يكواكاى تِ آغاًؽ اجاظُ زازُ تا اظ ًظاضُ گطّا ٍ هْط ٍ هَهْا طاىی. ا21

 يتِ تاظضؾاى آغاًؽ هراتطُ ٍ جوغ آٍض يآًْا زض اهاكي ّؿتِ ا تيٍضؼ لِيٌَؾیتا تس سیاؾتلازُ ًوا يؾاظ

 طاىی(. ا67.1گطزز )تٌس  ليتؿْ غاًؽًهة قسُ آ يطيتَؾظ ازٍات اًساظُ گ يطيذَزكاض ثثت ؾَاتق اًساظُ گ

 يتاظضؾاى  هٌهَب آغاًؽ اقسام ًوَزُ ٍ تطا يزضاظهست تطا سیتٌا تِ زضذَاؾت آغاًؽ ًؿثت تِ نسٍض ضٍاز

 کیًعز يهحل كاض هٌاؾة كطاّن ًوَزُ ٍ اؾتلازُ اظ هحل كاض زض هكاى ّا ،يًؽ زض اهاكي ّؿتِ اآغا

 . (67.2ًوَزُ اؾت )تٌس  ليضا تؿْ طاىیزض ا يّؿتِ ا يتْایؾا

اقساهات  قیاظ جولِ اظ عط طاى،یاقساهات هَضز تَاكق تا ا قیتا اظ عط -كواكاى تِ آغاًؽ اجاظُ زازُ  طاىی. ا22

 َميكٌؿاًتطُ ؾٌگ اٍضاً يتط تواه - containment and surveillance measures يًظاضتٍ  يهطاقثت

(UOCتَل )َمياٍضاً لیتثس ؿاتيتِ تاؾ اًتقال آًْاهٌاتغ ٍ  گطیاظ ز تسؾت آهسُ ای طاىیقسُ زض ا سي (UCF )

زى آغاًؽ جْت قازض ًوَ يتطا ياعالػات ضطٍض يتواه طاىیا ي،ي. ّوچٌسی(، ًظاضت ًوا68زض انلْاى )تٌس 

تسؾت  ای طاىیقسُ زض ا سيتَل UOCاًثاض  ي( ٍ هَجَزUOC) َميكٌؿاًتطُ ؾٌگ اٍضاً سيتَل یيآظها يضاؾت

 ( .69ًوَزُ اؾت )تٌس  ِیضا اضا يگطیاظ ّط هٌثغ ز آهسُ

 

E .اطالعات مرتبط سایر 

تا ظهاى  ،يخطٍتكل الحاق( b) 17هَاكقتٌاهِ خازهاًْا تط اؾاؼ هازُ  يهَقت خطٍتكل الحاق ياجطا طاىی. ا23

ازاهِ زازُ  يخطٍتكل الحاق لیش طاىیا ياظْاضًاهِ ّا ياتیزّس. آغاًؽ تِ اضظ يالظم االجطا قسى آى ضا ازاهِ ه

 طاىیزض اٍ اهاكي هَضز ًياظ تطاي تاظزیس  تْایؾاّوِ تِ  يليتكو يّا يزؾتطؾ يٍ تحت خطٍتكل الحاقاؾت 

اجطاي هَجة تؿْيل زض  ،زض اضایِ چٌيي زؾتطؾي ؾَي ایطاى ّوكاضي توَقغ ٍ كؼاالًِ اظ .زاقتِ اؾت

 زّس.  ضا اكعایف هياػتواز قسُ كِ  خطٍتكل الحاقي

                                                 
25

. Decision of the Joint Commission of 14 January 2016 (INFCIRC/907) 
26

 . GOV/2016/46, para. 18. 
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كِ زض  يتطجام، قاهل تؼْسات لیش طاىیا يتؼْسات هطتثظ ّؿتِ ا طیٍ ًظاضت آغاًؽ تط ؾا یيآظها يضاؾت. 24

، كويؿيَى هكتطک، 4طجام، ضويوِ )ت قسُ، ازاهِ زاضز. حیتطجام تهط کی وِيضو D ،E ،S  ٍT يترف ّا

 (6.4.6تٌس 

. ًٌوَز هكتطک قطكت  َىيؿيكو سیذط يگطٍُ كاضجلؿات  گعاضـ، آغاًؽ زض  يیا يهقغغ ظهاً يع. 25

 (.6.4.6هكتطک، تٌس  ؿَىيؿيكو -چْاض  وِي)تطجام، ضو

Fخالصه . 

ذاضج  يٍ هكاى ّا يّؿتِ ا ؿاتياػالم قسُ زض تاؾ يػسم اًحطاف هَاز ّؿتِ ا يآظهائ يآغاًؽ تِ ضاؾت. 26

زضچاضچَب هَاكقت ًاهِ  طاىیا ي( ٍ اظ ؾLOFsَ) طًسيگ يكِ تغَض هؼوَل هَضز اؾتلازُ قطاض ه ؿاتياظ تاؾ

اػالم ًكسُ  يٍ هَاز ّؿتِ ا تْايّا زض ذهَل ًثَز كؼال ياتیزّس. اضظ ياػالم قسُ، ازاهِ ه ي آىخازهاى ّا

 كواكاى ازاهِ زاضز. طاىیا يتطا

تط اؾاؼ  طاىیا ياظ ؾَ يتؼْسات هطتثظ ّؿتِ ا ياجطا يآظهائ يٍظ اجطا، آغاًؽ تِ ًظاضت ٍ ضاؾتاظ ض. 27

 هلاز تطجام خطزاذتِ اؾت.

 ازاهِ ذَاّس زاز. يتِ عَض هقتض يتِ گعاضـ زّ طكلیهس. 28

 


