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مذكرة من رئيس مجلس األمن
في الجلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،7488المعقودة في  20تموز/يوليه  2015ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمي البن اللمن في ال لد المعلوي

”عدم االلتشبن“ ،اتخذ مجلس األمي القنان .)2015( 2231

لبقـ الـذنيـ ي
وفي الفقنة  4مي ذلـ القنان ،للـم مجلس األمي الا المـدين العـبم للو ـبلـ الـدوليـ لل ـ

ِّ
يقدم الا المجلس معلومبت مس ـ ــت مل بلتمبم عي تلفيذ جم وني ايناي اةس ـ ــممي اللتزامبت ب مقتض ـ ــا خل
العمل الش ــبمل المش ــتن  ،و ي ي لأ ،في

تل االلتزامبت.

وقت ،عي

مسـ ـ ل مقينة للقلك تمقن شـ ـ ل م بش ــن علا تلفيذ

عمم الن يس ليـ ـ ه تقنين الم ـ ــدين الع ـ ــبم الممن  16شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبل/ف ناين 2021
و ل ـ ــب علا ذل ـ ـ  ،يي ط
(المن المنفك).
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المرفق
موجهر إلى رئيس مجلس األمن من المدير العمم
رسااااملر م ر ر  16شاااافمراففراير ّ 2021
للوكملر الدولير للرمقر الذرير
يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنفلي ي نفك ليـ ــه وقيقـ ـ مقـ ــدمـ ـ الا مجلس محـ ــبفمي الو ـ ــبلـ ـ الـ ــدوليـ ـ لللـ ــبقـ ـ الـ ــذنيـ ـ

(المن الضميم ).

و نجو ممتلب المع جميع عضب مجلس األمي علا هذه النسبل وعلا الوقيق المنفق .
(توقيع) نافب يل مبنيبلو غروسي
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الضميمر
[األصل :بةس بلي واةل ليزي والنوسي

والصيلي والعن ي والفنلسي ]

التحقق والرصااااد في جمهورير إيران ايساااا مير قلى ضااااوا قرار مجلس األمن
التمفع لألمم المتحدة *)2015( 2231
تقرير من المدير العمم
يتلــبول هــذا التقنين المقـ ادم مي المــدين العــبم الا مجلس المحــبفميي و موازاة ذلـ الا مجلس األمي

-1

التب ع لألمم المتحدة (مجلس األمي) ،تلفيذ جم وني ايناي اةسـ ـ ـ ـ ــممي (ايناي) اللتزامبت ب المتصـ ـ ـ ـ ــل بلمجبل
ٍ
اللوو مقتضـ ـ ــا خل العمل الشـ ـ ــبمل المشـ ـ ــتن  .وهو ِّ
معلومبت مح ادق عي التلونات التي لنت ملذ
يقدم

صدون تقبنين المدين العبم السب ق (.)1

في نس ـ ـ ـ ــبل ممنخ  15ف ناين/ش ـ ـ ـ ـ بل  ،2021لغت ايناي الو بل ي ايناي ”س ـ ـ ـ ــتوقد تلفيذ تدا ين

-2

الشـ ـ ـ ــفبفي اللوعي  ،الملصـ ـ ـ ــول علي ب في خل العمل الشـ ـ ـ ــبمل المشـ ـ ـ ــتن  ،اعت ب ان مي  23ش ـ ـ ـ ـ بل/ف ناين

 ،“2021وذل علا اللحو التبلي:
”-

ح بم ال نوتو ول اةضبفي الملحك بتفبك الضمبلبت الشبمل ؛

 ال لد المع ادل  1-3مي التنتي بت الفنعي الملحق بتفبك الضمبلبت المعقود مع ايناي؛ استخدام الت لولوجيبت الحديق ووجود الو بل علا المدى اللويل؛ تدا ين الشفبفي المتعلق ن بزة خبم اليوناليوم؛ تدا ين الشفبفي فيمب يتصل بةق ان ؛ اتبح المعبيل وفقبً ألح بم خل العمل الشبمل المشتن ؛ نصد تلفيذ التدا ين اللوعي والتحقك مل ب؛ تدا ين الشفبفي المتعلق تصليع م ولبت ج زة اللند المن ز “.مب شـ ـ ـ ــبنت ايناي ،في نسـ ـ ـ ــبلت ب ،الا له ”[مي جل] تلفيذ التدا ين المذ ونة عمه ،ييتوقطع ي تتخذ
-3
الو بل اةج ان ات المزم في الوقت الملبسم“ ،و له ،في حبل احتبجت الو بل الا المزيد مي التوضيح ،فإي
هي اللبق الذني اةينالي ”علا استعداد لتقديم مقل هذا التوضيح“.

__________
* عممت علا مجلس محبفمي الو بل الدولي لللبق الذني تحت النمز .GOV/INF/2021/13
( )1الوقيقـ  ،GOV/2020/51والوقيقـ  ،GOV/INF/2020/16والوقيقـ  ،GOV/INF/2020/17والوقيقـ ،GOV/INF/2021/1
والوقيق  ،GOV/INF/2021/2والوقيق  ،GOV/INF/2021/3والوقيق  ،GOV/INF/2021/8والوقيق ،GOV/INF/2021/9
والوقيق  ،GOV/INF/2021/10والوقيق .GOV/INF/2021/11
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وفي نس ـ ـ ــبل ممنخ  16شـ ـ ـ ـ بل/ف ناين  ،2021ذ ط ن المدين العبم ايناي ي تلفيذ ال لد المعدل 1-3

هو التزام قـبلولي علا ايناي موجـم التنتي ـبت الفنعيـ الملحقـ ـبتفـبك ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـبلـبت ـب ال يم ي تعـديلـه مي جـبلم

واحد ،و له ال توجد آلي في اتفبك الضمبلبت لوقد تلفيذ األح بم المتفك علي ب في التنتي بت الفنعي .
-5

ولمن لألقن الخلين المتنتم عي تلفيذ التدا ين المذ ونة عمه ،شـ ــبن المدين
ا
وفي النسـ ــبل لفس ـ ـ ب،

العبم الا العنض الذ قدمه ي يســبفن الا ايناي غي ايجبد حل مق ول لدى الو بل لتواصــل لشــل التحقك

األسبسي .
-6
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وال تزال مشبونات المدين العبم جبني مع ايناي.
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