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 إيران اإلسالميةالرصد والتحقق في جمھورية 
 وفًقا لخطة العمل المشتركة

 
 تقرير من المدير العام

  
  

  مقدمة  -ألف

ة ، اتفق كل من ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٤في   -١ ا والمملك ا والصين وفرنس اد الروسي وألماني االتح
ي الثال المتحدة والواليات المتحدة األمريكية ة+(المدعوة بعبارة "مجموعة بلدان االتحاد األوروب ى خطة  ")٣ث عل

ورّحب المدير العام بخطة العمل المشتركة وأبلغ مجلس  ١مع جمھورية إيران اإلسالمية في جنيف. عمل مشتركة
رتب من تداعيات المحافظين بأن األمانة بصدد دراسة سبل تطبيق بنود االتفاق المتعلق بالوكالة، بما في ذلك ما يت

   ٢بشأن التمويل والتوظيف.

ى حل شامل يتنص دو  -٢ ذه المفاوضات ھو التوصل إل باجة خطة العمل المشتركة على أن "الھدف من ھ
ى وجه  لمياً عل ووي س ي الن امج اإليران أنه ضمان أن يكون البرن طويل األجل ُيتََّفق عليه بصورة متبادلة ومن ش

ى قصد تحقيق ھذا الحل الطويل األجل، يتعين على إيران القيام على مدى فترة وكجزء من الخطوة األول. الحصر
ا  ق ببرنامجھ ا يتعل ب ") فيم دى القري ي الم ددة ف دابير المح ة" (" الت دابير الطوعي ن "الت لة م ھر بسلس تة أش س

 ٣النووي.

  

 
دان   ١ اد تم ارسال نص خطة العمل المشتركة إلى المدير العام من طرف الممثل السامي لالتحاد األوروبي نيابة عن مجموعة بل االتح

يم INFCIRC/855(الوثيقة  ٣ثة+األوروبي الثال دإل)، ومن طرف الممثل المق ران ل ران  ىي ة عن إي ة نياب ة الذري ة للطاق ة الدولي الوكال
  ).INFCIRC/856(الوثيقة 

    .٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٨كلمة المدير العام االستھاللية أمام مجلس المحافظين في   ٢

  وإيران. ٣مجموعة بلدان االتحاد األوروبي الثالثة+ينطوي االتفاق على عملية تدريجية متبادلة بين   ٣
 

  
14-01396 
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 ٣ثة+ووفًقا لخطة العمل المشتركة، "سيتم إنشاء لجنة مشتركة بين مجموعة بلدان االتحاد األوروبي الثال  -٣
ا  ة وإيران لرصد تنفيذ التدابير المحددة في المدى القريب ومعالجة م ى أن تضطلع الوكال أ من قضايا، عل د ينش ق

ى تيسير حسم  بمسؤولية التحقق من التدابير ذات الصلة بالمجال النووي. وستعمل اللجنة المشتركة مع الوكالة عل
  المسائل المثيرة للقلق في الماضي والحاضر."

ة+لثال، اتفقت مجموعة بلدان االتحاد األوروبي ا٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ١٢وفي   -٤ ى أن  ٣ث ران عل وإي
اًرا من إخطة العمل المشتركة سيبدأ  ا اعتب اير  ٢٠نفاذھ انون الثاني/ين اد و. ٢٠١٤ك دان االتح طلبت مجموعة بل

اريخ  ٣ثة+األوروبي الثال ام بت دير الع ى الم اير  ١٣وإيران في رسالة مشتركة أرسلتھا إل انون الثاني/ين  ٢٠١٤ك
تطبيق أنشطة الرصد والتحقق الالزمة ذات الصلة بالمجال النووي" وفًقا لخطة أن "تقوم الوكالة ب(انظر المرفق) 
التحقق من  العمل المشتركة. ق ب ا يتعل ة المشتركة فيم راد من اللجن دور الم أن ال ران ب كما أعلنت المجموعة وإي

 التدابير ذات الصلة بالمجال النووي ھو "أن تعمل كمحفل للحوار من أجل تيسير عمل الوكالة."

وم   -٥ افظين ي س المح اع لمجل د اجتم ام بعق دير الع ب الم اله، طل ر أع ا ُذك وء م ى ض انون  ٢٤وعل ك
ة  ٢٠١٤الثاني/يناير  ق  بالرصد الخاصةلتمكينه من التشاور مع المجلس بشأن أنشطة الوكال ا يتعل والتحقق فيم

  التدابير ذات الصلة بالمجال النووي وفًقا لخطة العمل المشتركة.ب

 الرصد والتحققالخاصة ب الوكالةشطة أن  -باء

ا لخطة  التدابير ذات الصلة بالمجال النووي بشأن  والتحققرصد التتمتع الوكالة بسلطة تنفيذ أنشطة   -٦ وفًق
د من أن  العمل المشتركة. راد من أنشطة الرصد والتحقق ھو التأّك إن الم وكما نّصت خطة العمل المشتركة، ف

 بـ"التدابير الطوعية" التالية خالل األشھر الستة األولى:إيران قد اضطلعت 

  ى رى بنسبة تصل إل وم المث ٪ كمخزون تشغيلي  ٢٠تحتفظ بنصف الكمية القائمة من اليوراني
راء  توى إث وم بمس يد يوراني ى أكس ا إل ل ٢٠لتحويلھ الزم لمفاع ود ال نيع الوق رض تص % بغ

٪ إلى ما ٢٠لوريد اليورانيوم المثرى بنسبة وتقوم بتخفيف ما تبقى من سادس ف طھران البحثي.
 وُتحَظر أي خطوط إلعادة التحويل. ٪.٥ال يزيد عن 

  أشھر. ٦٪ لمدة ٥تعلن إيران أنھا لن تقوم بإثراء اليورانيوم بنسبة تتجاوز 

 ود راء الوق انز إلث ، ‘١’تعلن إيران أنھا لن تحقق أي مزيد من التقدم في أنشطتھا داخل محطة نات
 .IR-40، المعّين من ِقَبل الوكالة باعتباره المفاعل‘٣’، أو مفاعل آراك‘٢’أو فوردو

زة الطرد    ‘١’     وم داخل أجھ د اليوراني ادس فلوري يم س ھر، عن تلق تة أش رة الس تمتنع، خالل فت ران س أي أن إي
زة طرد مركزي إضا المركزي التي تم تركيبھا ولكن من دون إثراء اليورانيوم. ن  فية.وُيحَظر تركيب أجھ وتعل

أجھزة طرد  زة الطرد المركزي الموجودة ب ى، باالستعاضة عن أجھ إيران أنھا ستقوم، خالل الستة أشھر األول
 مركزي من النوع ذاته.

بة تتجاوز    ‘٢’     راء بنس ا  ٤٪ في ٥في فوردو، ُيحَظر القيام بالمزيد من عمليات اإلث ة يجري فيھ سالسل تعاقبي
وم داخل  وُتحَظر االمتناع عن زيادة قدرة اإلثراء. اآلن إثراء اليورانيوم، مع عمليات تلقيم سادس فلوريد اليوراني

ط  .لتشغي عدم، التي ستبقى في حالة االثنتي عشرة األخرى تعاقبيةالسل سالال ات رب اع عن أي عملي تم االمتن وي
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ة. ين السالسل التعاقبي ن ب زة الطرد  وتعل ى، باالستعاضة عن أجھ ھر األول تة أش تقوم، خالل الس ا س ران أنھ إي
 المركزي الموجودة بأجھزة طرد مركزي من النوع ذاته.

دة  ‘٣’     تمتنع لم ا س ران أنھ ن إي ائن في آراك، تعل ييد المفاعل الك ة بتش أشھر عن  ٦بخصوص المخاوف المتعلق
ود  إدخال المفاعل في الخدمة أو نقل الوقود أو ارات ألي وق المياه الثقيلة إلى موقع المفاعل، وأنھا لن تجري اختب

 إضافي أو تنتج المزيد من الوقود للمفاعل أو تقوم بتركيب المكونات المتبقية.

  قررت إيران، بدءاً من تاريخ اكتمال تجھيز خط تحويل سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة
يد اليورا٥تصل إلى  اني أكس م ٪ إلى ث ذي ت وم ال د اليوراني ل سادس فلوري وم بتحوي وم، أن تق ني

٪ إلى أكسيد خالل فترة الستة أشھر، حسبما ھو منصوص عليه ٥إثراؤه حديثاً بنسبة تصل إلى 
 في جدول تشغيل محطة التحويل المعلن إلى الوكالة.

 .ال أماكن جديدة لإلثراء 

 ات البحث والتطوير ا اتھا لعملي ران ممارس ك سوف تواصل إي ا في ذل لخاضعة للضمانات، بم
ديس  ى تك ي ال تھدف إل اإلثراء، الت ممارساتھا الحالية في مجاالت البحث والتطوير المتصلة ب

 اليورانيوم المثرى.

 .ال إعادة معالجة أو تشييد ألي مرفق قادر على إعادة المعالجة 

 :الرصد المعزز  

o ك معلومات ا في ذل ة، بم ى الوكال ران بشأن  توفير معلومات محددة إل بشأن خطط إي
ات  ووي، ووصف لحجم العملي ع ن ي كل موق ى ف ة، ووصف لكل مبن المرافق النووي
اجم ووحدات  ة محددة، ومعلومات عن من ع ضالع في أنشطة نووي الخاصة بكل موق

واد المصدرية. ذه المعلومات في  معالجة اليورانيوم، ومعلومات عن الم ديم ھ تم تق وي
 اعتماد ھذه التدابير. غضون ثالثة أشھر من تاريخ

o  ائن في ا يخص المفاعل الك موافاة الوكالة باستبيان محّدث للمعلومات التصميمية فيم
 .IR-40آراك، المعّين من ِقَبل الوكالة باعتباره المفاعل 

o  ائن اتخاذ خطوات لالتفاق مع الوكالة بشأن إبرام نھج الضمانات الخاص بالمفاعل الك
 .IR-40الوكالة باعتباره المفاعل في آراك، المعّين من ِقَبل

o  ى سجالت اً إل انز، بالوصول يومي وردو ونات ن ف لٍّ م ي ك ة، ف ماح لمفتشي الوكال الس
ا المفتشون،  المراقبة التي ال يمكن معاينتھا عن بعد، في األوقات التي ال يتواجد خاللھ

ت، والت حقق ألغراض التحقق من المعلومات التصميمية، والتحقق من الرصيد المؤق
 من الرصيد المادي، وعمليات التفتيش المفاجئ. 

o :تمكين مفتشي الوكالة من المعاينة المحكومة لما يلي  
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 ٤’؛ورشات تجميع أجھزة الطرد المركزي‘ 

يتم تخصيص إنتاج أجھزة الطرد المركزي في إيران خالل فترة الستة أشھر إلحالل  سوف  ‘٤’        
 األجھزة المتلفة، بما يتفق مع الخطط اإليرانية.

 وورشات إنتاج دّوارات الطرد المركزي ومرافق التخزين؛ 

 .ومناجم ووحدات معالجة اليورانيوم 

وإيران الوكالة على علم بشأن محادثاتھا المتعلقة بتنفيذ  ٣ثة+أبقت مجموعة بلدان االتحاد األوروبي الثال  -٧
اد  دان االتح التدابير األولية المنصوص عليھا في خطة العمل المشتركة. وخالل اجتماعات حديثة بين مجموعة بل

لصلة التدابير ذات امسائل تتعلق بوإيران، التي شاركت فيھا أيضا جزئًيا الوكالة، تم توضيح  ٣ثة+األوروبي الثال
ذھا. ّين تنفي ي يتع ووي الت ال الن لة الضرورية للرصد  بالمج ة المفّص ياغة الخط ن ص ة م ك األمان ن ذل د مّك وق

  والتحقق.

ة عالوة وسيتعين اجراء عدد من أنشطة إضافية   -٨ على األنشطة التي يجري حالًيا تنفيذھا من طرف الوكال
ا في إيران، من أجل التأّكد من التزامات إيران وفًقا ل افظين علًم خطة العمل المشتركة، وسيتم إحاطة مجلس المح

وتحديًدا، سيتعّين زيادة وتيرة تنفيذ  وستقتضي ھذه األنشطة اإلضافية مزيًدا من الجھود من طرف الوكالة. بشأنھا.
ا ر األم اكن غي ة أم ين معاين ر؛ ويتع التحقق بشكل كبي ة ب ة المتعلق ة الحالي ة الميداني ي كأنشطة الوكال تجري ن الت

د من  ين اجراء مزي ا؛ ويتّع ة وتركيبھ دات الرقابي د من المع ين شراء مزي ق؛ ويتّع الوكالة فيھا حاليا أنشطة التحق
دابير الرصد  تحليل العّينات؛ ونظًرا للكمية الكبيرة وطبيعة المعلومات التي يتعين على إيران تقديمھا كجزء من ت

 تحليلية.المعّزز، سيتعّين القيام بمزيد من األعمال ال

 اآلثار المترتبة على الموارد  -جيم

وحسب التقديرات األولية لألمانة لتكاليف الوكالة  ستتكبَّد الوكالة بسبب الجھود اإلضافية تكاليف متزايدة.  -٩
ي يمكن أن ت ا لخطة العمل المشتركة، والت ق بأنشطة الرصد والتحقق وفًق ة خضع لفيما يتعل ة في مرحل مراجع

ر بنحو    يورو خالل األشھر الستة المقبلة. ماليين ٦الحقة، فإنَّ ھناك حاجة لمبلغ إضافي ُيقدَّ

ادة   -١٠ ة وإع طتھا القائم ة بعض أنش ادة جدول ا وإع ات عملھ ب أولوي ادة ترتي تقوم إدارة الضمانات بإع وس
ع أال  ء العمل اإلضافية.توزيع عدد من الموظفين، حسب االقتضاء، الستيعاب جزء من أعبا ه ُيتوقَّ ا أّن ولكن وبم

ة بنحو  ٠٫٥يغطي ذلك سوى نحو  اك حاجة لتبرعات خارجة عن الميزاني ورو، ھن ون ي ين ٥٫٥ملي ورو  مالي ي
  خالل فترة الستة أشھر األولى.

ة وفًق ٣وفي حالة اتفقت مجموعة بلدان االتحاد األوروبي الثالثة+  -١١ ى الخطوات المقبل ران عل ا لخطة وإي
افظين  ى مجلس المح ًرا إل م تقري دِّ وارد ويق ى الم ة عل العمل المشتركة، فإن المدير العام سيعيد تقييم اآلثار المترتب

 حسب االقتضاء.
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 تقديم التقارير  -دال

دخل   -١٢ ر أن ت رَّ سوف يبلِّغ المدير العام مجلس المحافظين عن حالة البرنامج النووي اإليراني في اليوم المق
تزويد المجلس بمعلومات  ٤خطة العمل المشتركة حيز النفاذ، كما أّنه يعتزم، وباإلضافة إلى تقاريره الفصلية، فيه

ة  طة الوكال ذ أنش ن تنفي ھرية ع توفاة ش ق لرصدالخاصة بامس ا يتعل ق فيم ال ب والتحق دابير ذات الصلة بالمج الت
 النووي في إيران وفقا لخطة العمل المشتركة.

 التوصيات  -ھاء

 يوصى بأن يقوم مجلس المحافظين بما يلي:  -١٣

ة ب(أ)    ا لخطة والتحقق بشأن رصد أنشطة التأييد قيام الوكال ووي وفق دابير ذات الصلة بالمجال الن الت
ة+ ي الثالث اد األوروب دان االتح ة بل ب مجموع تجابة لطل تركة، اس ل المش وافر  ٣العم ا بت ران، رھًن وإي

 األموال؛

  علماً بتقرير المدير العام.أن يحيط و   (ب)

  

 

 
رارات مجلس  بشأن  ٤ ا في ق ام ذات الصلة المنصوص عليھ دة عدم االنتشار واألحك ود بموجب معاھ اق الضمانات المعق "تنفيذ اتف

 ).٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١٥المؤرخة  GOV/2013/56األمن في جمھورية إيران اإلسالمية" (ورد أحدث تقرير في الوثيقة 
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 المرفق

 المرفق

 ٢٠١٤ يناير/الثاني كانون ١٣ في فيينا،

 العام، المدير سعادة

فنا رِّ ل أن يش ى نحي ة إل ل خط تركة، العم ا المش ت كم ا اتفق ة عليھ دان مجموع اد بل ي االتح ة األوروب  ٣+الثالث
 العمل خطة سعادتكم إلى أحيلت وقد .جنيف في ٢٠١٣ نوفمبر/الثاني تشرين ٢٤ في اإلسالمية إيران وجمھورية
 في ٣+ثةالثال األوروبي االتحاد بلدان مجموعة عن بالنيابة األوروبي لالتحاد السامي الممثل طرف من المشتركة

اني تشرين ٢٧ وفمبر/الث ة( ٢٠١٣ ن ن ،)INFCIRC/855 الوثيق ران طرف وم ي إي اني تشرين ٢٨ ف وفمبر/الث  ن
 ).INFCIRC/856 الوثيقة( ٢٠١٣

دان مجموعة عن بالنيابة أدناه، الموقعون نحن نطلب ذلك، وبموجب اد بل ي االتح ة األوروب ران، ٣+الثالث  أن وإي
 .النووي بالمجال الصلة ذات الالزمة والتحقق الرصد بأنشطة الوكالة تقوم

ر فإننا المشتركة، باللجنة يتعلق وفيما  النووي بالمجال الصلة ذات التدابير من التحققشأن ب دورھا يكون أن نتصوَّ
 .الوكالة عمل تيسير أجل من للتحاور كمحفل العمل ھو

لوا  االحترام، فائق بقبول سعادتكم وتفضَّ

  ]توقـيع[

  تشينغ جينغيي السيد سعادة
 للصين الدائم الممثل

 ]توقـيع[

  باراداس ماريون السيدة سعادة
 لفرنسا الدائمة الممثلة

 ]توقـيع[

  شارينغر كونراد السيد سعادة
 أللمانيا الدائم الممثل

 ]توقـيع[

  فورونكوف فالديمير السيد سعادة
 الروسي لالتحاد الدائم الممثل

 ]توقـيع[

  داليجيرشيك جون لو سوزان السيدة سعادة
 العظمى لبريطانيا المتحدة للمملكة الدائمة الممثلة
 الشمالية وآيرلندا

 ]توقـيع[

  ماكمانوس جوزيف السيد سعادة
 األمريكية المتحدة للواليات الدائم الممثل

 ]توقـيع[

  نجفي رضا السيد سعادة
 اإلسالمية إيران لجمھورية الدائم الممثل

 

  
  سعادة السيد يوكيا أمانو

  المدير العام
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية


