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 مجلس المحافظين

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي
  من جدول األعمال المؤقت ٤البند 

  )GOV/2018/46(الوثيقة 

 

 جمهورية إيران اإلسالميةالتحقق والرصد في 
 على ضوء قرار مجلس األمن

 )٢٠١٥( ٢٢٣١التابع لألمم المتحدة 

 

 تقرير من المدير العام
  

 

  مقّدمة  -ألف

هذا التقرير المقدَّم من المدير العام إلى مجلس المحافظين، وبموازاة ذلك، إلى مجلس األمن التابع لألمم  -١
لة بالمجال النووي  المتحدة (مجلس األمن)، يتناول تنفيذ المية (إيران) اللتزاماتها المتص جمهورية إيران اإلس

وء قرار  د في إيران على ض لة بالتحقق والرص ائل المتص تركة، ويتناول المس املة المش بموجب خطة العمل الش
بادل ٢٠١٥( ٢٢٣١مجلس األمن  يات ت اورات وعمل ية، والمش مال ئل ال ا قّدم معلومات عن المس ّنه ي ). كما أ

  لمعلومات التي أجرتها الوكالة مع اللجنة المشتركة، التي أُنِشئت في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.ا

  

  الخلفية  -باء

ا والمملكة المتحدة والواليات ، اتفق ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٤في  -٢ ين وفرنس ي وألمانيا والص االتحاد الروس
امية لالتحاد األورو ١المتحدة األمريكية ة األمنية (مجموعة والممثلة الس ياس ؤون الخارجية والس بي المعنية بالش

تركة. وفي ٣الدول األوروبية الثالث/االتحاد األوروبي+ املة المش تموز/يوليه  ٢٠) وإيران على خطة العمل الش
)، الذي تناول فيه جملة أمور، من بينها أنه طلب من المدير ٢٠١٥( ٢٢٣١، اعتمد مجلس األمن القرار ٢٠١٥
لة بالمجال النووي طيلة العام " رورية فيما يتعلّق بالتزامات إيران المتص د الض أن يقوم بإجراءات التحقق والرص

 
فقة ٢٠١٨أيار/مايو  ٨في  ١ حب من الص وف تنس ، أعلن رئيس الواليات المتحدة األمريكية دونالد ترامب، أن "الواليات المتحدة س

 على الموقع التالي: ‘حول خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن االطالع على مالحظات الرئيس ترامب’النووية اإليرانية"، و
action-plan-comprehensive-joint-trump-president-statements/remarks-https://www.whitehouse.gov/briefings / 
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تركة" (الفقرة  املة المش  GOV/2015/53من الوثيقة  ٨المدة الكاملة لتلك االلتزامات بموجب خطة العمل الش
ويبها طس). Corr.1  وتص العام بتنفيذ إجراءات التحقق  ، أِذن مجلس المحافظين للمدير٢٠١٥  وفي آب/أغس

املة  لة بالمجال النووي على النحو الوارد في خطة العمل الش أن التزامات إيران المتص رورية بش د الض والرص
وء قرار مجلس األمن  تركة، وأن يقِدّم تقارير بناًء على ذلك، طيلة مدة هذه االلتزامات على ض  ٢٢٣١المش

ة بالوكالة. وأِذن )، رهنًا بتوافر األموال وعلى ٢٠١٥( مانات المعيارية الخاص ات الض ق مع ممارس نحو يتَّس
تركة، على النحو الوارد في الوثيقة  اور وتباُدل المعلومات مع اللجنة المش اً للوكالة بالتش مجلس المحافظين أيض

GOV/2015/53  وتصويبهاCorr.1.  

مبر -٣ اء على ، أطلع ٢٠١٧  وكانون الثاني/يناير ٢٠١٦  وفي كانون األول/ديس المدير العام الدول األعض
ت من طرف جميع المشاركين في اللجنة المشتركة، وهي وثائق تقِدّم توضيحات بشأن  ٢تسع وثائق ُوِضعت وأُقِرَّ

تنفيذ التدابير المتصلة بالمجال النووي الخاصة بإيران على النحو الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة طواَل 
  ٣مدتها.

نفيذ البروتوكول اإلضافي الخاص بإيران وللتحقُّق والرصد وتبلغ التكلف -٤ لها الوكالة لتـ ة المقدَّرة التي تتحمَّ
تركة  املة المش لة بالمجال النووي على النحو الوارد في خطة العمل الش أن التزامات إيران المتص مليون  ٩٫٢بش

نوياً. وفيما يتعلق بعام  روري توفير تمويل خارج ٢٠١٨يورو س مليون يورو  ٥٫١عن الميزانية بمبلغ ، من الض
ل المبلغ  رين الثاني/نوفمبر ١٢وحتى  ٤مليون يورو. ٩٫٢من أص مليون  ٨٫٢، كان متاحاً مبلغ قيمته ٢٠١٨ تش

ام لة بخطة العمل الش طة ذات الص تركة لعام يورو من التمويل الخارج عن الميزانية لتغطية تكاليف األنش لة المش
  وما بعده. ٢٠١٨

  

  أنشطة التحقق والرصد في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة  -جيم

طة  ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ١٦منذ  -٥ تركة)، أجرت الوكالة أنش املة المش (يوم تنفيذ خطة العمل الش
اليب المحدَّدة في خطة العمل  لة بالمجال النووي وفقاً لألس أن تنفيذ إيران اللتزاماتها المتص د بش للتحقق والرص

املة تركة، الش م  ٥المش لوب يتس ة بالوكالة، وبأس مانات المعيارية الخاص ات الض ق مع ممارس وعلى نحو يتَّس
وعية. لي  ٦،٧بالنزاهة والموض دار التقرير الفص ت منذ إص ُم الوكالة المعلومات التالية عن الفترة التي انقض وتُقّدِ

  ٨السابق للمدير العام.

 
  ./1Add./907INFCIRCو /907INFCIRCترد مستنسخة في الوثيقتين  ٢

  ./2017/10GOVمن الوثيقة  ٣الفقرة  ٣

افي الخاص بإيران، ()60GC/(2تُغطى من الميزانية العادية (الوثيقة  ٤ مليون يورو)  ٣٫٠) تكاليف التطبيق المؤقت للبروتوكول اإلض
ل المبلغ  ١٫١ومبلغ  أن  ٢٫٢مليون يورو من أص د بش ين المتعلقة بالتحقق والرص ص لتغطية تكاليف المفتش مليون يورو المخص

  ل النووي على النحو الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة.التزامات إيران المتصلة بالمجا

  من هذا التقرير. ٣ بما في ذلك التوضيحات الواردة في الفقرة ٥

  ./2016/8GOVمن الوثيقة  ٦الفقرة  ٦

  .5Note /2016مذكرة من األمانة،  ٧

  ./2018/24GOVالوثيقة  ٨
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  عادة المعالجةاألنشطة المتصلة بالماء الثقيل وإ  -١-جيم

ييد مفاعل الماء الثقيل للبحوث في آراك (المفاعل  -٦ ل إيران تش ميمه IR-40لم تواص تناداً إلى تص ) اس
ة  ٩،١٠األصلي. ولم تنتج إيران أو تختبر أقراص اليورانيوم الطبيعي، أو أوتاد الوقود، أو مجمعات الوقود المصممَّ

اً لدعم المفاعل  يص لي، وبقيت جميع الكميات الموجودة من أقراص اليورانيوم  IR-40خص ميمه األص ب تص حس
نة وخاضعة لرصد متواصل من طرف الوكالة (الفقرتان   ١١).١٠ و ٣ الطبيعي ومجمعات الوقود مخزَّ

يد الماء الثقيل في إيران وإنتاج الماء الثقيل في  -٧ أن رص لت إيران تقديم معلومات إلى الوكالة بش وواص
د كميات مخزون إيران من الماء الثقيل وكمية الماء الثقيل  ١٢ج الماء الثقيلمحطة إنتا محت للوكالة برص وس

رين الثاني/نوفمبر  ٣). وفي ١٥ المنتََجة في محطة إنتاج الماء الثقيل (الفقرة ، تحقَّقت الوكالة من أنَّ ٢٠١٨تش
غيل وأنَّ مخزون إيران من الماء الثقيل قد ب ولم يكن لدى إيران  ١٣طناً مترياً. ١٢٢٫٨ لغالمحطة كانت قيد التش

  ).١٤ طناً مترياً من الماء الثقيل (الفقرة ١٣٠خالل الفترة المشمولة بالتقرير أكثر من 

ل بإعادة المعالجة في مفاعل طهران البحثي ومرفق إنتاج نظائر  -٨ طة تتص طلع إيران بأنش ولم تض
ّعة أو في أي مر  ١٨فق من المرافق األخرى التي أعلنتها للوكالة (الفقرتان الموليبدينوم واليود والزينون المش

  ١٤).٢١و

  األنشطة المتصلة باإلثراء والوقود  -٢-جيم

تانز، لم يتبق أكثر من  -٩ بة في  IR-1طاردة مركزية من طراز  ٥٠٦٠في محطة إثراء الوقود في نا مرّك
غيلية في الوقت الذ ٣٠ اقها في الوحدات التش لة تعاقبية، ظلت بأنس لس املة س ي تم فيه االتفاق على خطة العمل الش

تركة حبت إيران ٢٧ (الفقرة  المش  ١٥من الطاردات المركزية المخّزنة IR-1طاردة مركزية من طراز  ٣٣). وس
  ).١-٢٩ التالفة أو المعطَّلة المركَّبة في محطة إثراء الوقود (الفقرة IR-1الستبدال الطاردات المركزية من طراز 

 
بح غير  ٩ اخن من المفاعل وأص تعداد ليوم التنفيذ واحتُِفظ به في إيران (الفقرتان أُزيل أنبوب المائع الس الح للعمل خالل فترة االس ص
  ).GOV/INF/2016/1من القسم المعنون "مفاعل الماء الثقيل للبحوث في آراك" في الوثيقة ‘ ٣’٣و‘ ٢’٣

إلى مفاعل البحوث خنداب للماء  ، غيَّرت إيران اسم المرفق)/2017/24GOVمن الوثيقة  ١٠كما سبقت اإلشارة إليه (انظر الحاشية  ١٠
  الثقيل.

مين جيم ودال من هذا التقرير فقرات  ١١ ين في القس لة  –المرفق األول ’تطابِق الفقرات الواردة كمراجع بين قوس التدابير المتص
  الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة.‘ بالمجال النووي

ميمية التي قدَّمتها إيران إلى الوكالة في محطة إنتاج الماء الثقيل هي مرفق إلنتاج الماء  ١٢ ب المعلومات التص الثقيل ولديها، بحس
مية على إنتاج ٢٠١٦كانون الثاني/يناير   ٢٥ تعمال في المفاعالت النووية  ١٦، قدرة اس الح لالس نة من الماء الثقيل الص طناً في الس

نة من الماء الثقيل  ٢٠وقدرة فعلية على إنتاج "نحو  تعمال في المفاعالت النووية. وقد أبلغت إيران الوكالة، طناً" في الس الح لالس الص
خة    طناً". ٢٠، بأنَّ "القدرة السنوية القصوى لمحطة إنتاج الماء الثقيل هي ٢٠١٧حزيران/يونيه  ١٨في رسالة مؤرَّ

رين الثاني/نوفمبر ٣في  ١٣ ابق للمدير العام،٢٠١٨ تش حنت كمية  ، أكَّدت الوكالة أنَّه منذ التقرير الس أطنان مترية من الماء  ١٫٧ُش
تخدمتالثقيل إلى خارج إيران  طة بح ١٫٥إيران  واس ث وتطوير تتعلق بإنتاج مرّكبات معالَجة أطنان مترية من الماء الثقيل في أنش

  الستخدامها في التطبيقات الطبية. واضُطِلع بأنشطة البحث والتطوير المذكورة تحت رصد متواصل من طرف الوكالة. بالديوتروم

عة،  ١٤ عّة والخاليا المدرَّ اخنة في مفاعل طهران البحثي ومرفق إنتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المش بما في ذلك الخاليا الس
  ).INFCIRC/907(الوثيقة  ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ١٤ة المشتركة الصادر في المشار إليها في قرار اللجن

  من هذا التقرير. ١٤ الفقرة ١٥
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ت إيران  -١٠ ل ة إثراء الوقودوواص د اليورانيوم في محط ادس فلوري إثراء  ١٦.إثراء س ولم تقم إيران ب
  ).٢٨ (الفقرة ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٣٫٦٧اليورانيوم بنسبة أعلى من 

مولة بالتقرير، لم يتجاوز مجموع مخزون إيران من اليورانيوم المثرى  -١١ كغ من  ٣٠٠وخالل الفترة المش
ادس فلوريد اليورانيوم المثرى  ل إلى س بة تص كال  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٣٫٦٧بنس (أو ما يعادل ذلك في أش

  ١٧كغ من اليورانيوم. ٢٠٢٫٨كغ من سادس فلوريد اليورانيوم تقابل  ٣٠٠). وكمية ٥٦ كيميائية مختلفة) (الفقرة

رين الثاني/نوفمبر ٤وحتى  -١٢ ل إلى ٢٠١٨ تش بة تص من  ٪٣٫٦٧، بلغت كمية اليورانيوم المثرى بنس
  ١٩بناء على خطة العمل الشاملة المشتركة وقرارات اللجنة المشتركة. ١٨كغ، ١٤٩٫٤لدى إيران  ٢٣٥-وماليوراني

في جناح  IR-1طاردة مركزية من طراز  ١٠٤٤وفي محطة فوردو إلثراء الوقود، لم يُحتَفظ بأكثر من  -١٣
رين الثاني/نوفمبر ٦). وفي ٤٦ ) من المرفق (الفقرة٢واحد (الوحدة   ١٠٢٠، تحقَّقت الوكالة من أّن ٢٠١٨ تش

كانت مرّكبة في ست سالسل تعاقبية. وفي التاريخ ذاته، تحققت الوكالة أيضاً من  IR-1طاردة مركزية من طراز 
ـتين مركَّب اكانت IR-1من طراز تين مركزي طاردتينأّن  موقعاً خاصاً بطاردات مركزية من طراز  ١٦في مخطط ل

1-IR1ومن أنَّ طاردة مركزية واحدة من طراز  ٢٠-IR بة في موقع واحد طة  ٢١كانت مركَّ لغرض إجراء "أنش
تقرة". مولة بالتقرير، لم تقم إيران بأي  ٢٢،٢٣بحث وتطوير أولية تتعلق بإنتاج النظائر المس وطوال الفترة المش

طة البحث والتطوير، ولم تكن هن ل بذلك من أنش اك أي مواد نووية في المحطة إثراء لليورانيوم أو ما يتص
  ).٤٥ (الفقرة

نة خاضعة لرصد متواصل من  -١٤ وقد ظلت جميع الطاردات المركزية والبنية األساسية المرتبطة بها المخزَّ
ماح للوكالة بالقيام بمعاينة منتظمة للمباني ذات  ٢٤).٧٠و ٤٨و ٤٧و ٢٩طرف الوكالة (الفقرات  تمر الس واس

لة في ناتانز، بما في ذلك  جميع تلك الواقعة في محطة إثراء الوقود ومحطة إثراء الوقود التجريبية، وقامت الص
ماح للوكالة بالقيام بمعاينة منتظمة لمحطة فوردو ٧١الوكالة بمعاينة يومية بناء على طلبها (الفقرة  تمر الس ). واس

  ).٥١ إلثراء الوقود، بما في ذلك القيام بمعاينة يومية بناء على طلب الوكالة (الفقرة

 
شاملة المشتركة، "طيلة  ١٦ عاماً، سيكون موقع اإلثراء بناتانز المكان الوحيد لجميع أنشطة إيران المتصلة  ١٥بمقتضى خطة العمل ال

  ).٧٢لبحث والتطوير الخاضعة للضمانات" (الفقرة بإثراء اليورانيوم، بما في ذلك أنشطة ا

  بالنظر إلى الوزن الذري المعياري لليورانيوم والفلور. ١٧

ادس فلوريد اليورانيوم؛  ١٢٥٫٤تتألف من  ١٨ كل س يد اليورانيوم  ١٦٫٦وكغ من اليورانيوم في ش كل أكاس كغ من اليورانيوم في ش
  كغ من اليورانيوم في الخردة السائلة والصلبة. ٣٫١جمعات الوقود وقضبانه؛ وكغ من اليورانيوم في م ٤٫٣ونواتجها الوسيطة؛ و

ادرة في  ١٩ تركة الص مبر  ١٨و ٢٠١٦ كانون الثاني/يناير  ٦مقررات اللجنة المش ) /907INFCIRC(الوثيقة  ٢٠١٦ كانون األول/ديس
  ).INFCIRC/907/Add.1(الوثيقة  ٢٠١٧ كانون الثاني/يناير  ١٠وفي 

  ./2017/48GOVمن الوثيقة  ٢٠الحاشية  ٢٠

ّمنت ٢٠١٨كانون الثاني/يناير  ٢٩في  ٢١ ميمية لمحطة فوردو إلثراء الوقود، تض أن المعلومات التص ، قّدمت إيران للوكالة تحديثاً بش
  .٢لغرض "فصل النظائر المستقرة" في الوحدة  IR-1هيكالً مؤقتاً لموقع واحد لطاردة مركزية من طراز 

  ./2016/46GOVمن الوثيقة  ١٢ الفقرة ٢٢

ثاني/نوفمبر ٦في  ٢٣ رين ال ّمة ٢٠١٨ تش كان ث خل المرفق  IR-1طاردة مركزية من طراز  ٢١،  نة دا نت مخزَّ بة وكا غير مرّك
  وخاضعة للرصد من طرف الوكالة.

  ./2016/46GOVمن الوثيقة  ١٥الحاشية  ٢٤
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  ٥الصفحة 

 
 
 

 

واضطلعت إيران بأنشطتها الخاصة باإلثراء تماشياً مع خطتها الطويلة األجل لإلثراء واإلثراء ألغراض  -١٥
  ).٥٢ (الفقرة ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ١٦البحث والتطوير، حسب المعلومات المقدَّمة للوكالة في 

رين الثاني/نوفمبر ١١وفي  -١٦ ر٢٠١٨ تش ة  ، تحقَّقت الوكالة من أن جميع عناص عع الخاص الوقود المش
وب ال يقّل عن  اعة (عند متر واحد في  ١بمفاعل طهران البحثي في إيران هي عند معدل جرعة محس رم/س

  الهواء).

ادس  -١٧ فائح أو خردة الوقود إلى س ِغّل إيران أي مرفق من مرافقها المعلنة لغرض إعادة تحويل ص ولم تش
  ).٥٨ بأنها شيَّدت أي مرفق جديد لهذا الغرض (الفقرةفلوريد اليورانيوم، كما أنها لم تبلغ الوكالة 

  البحث والتطوير في مجال الطاردات المركزية وصنعها والرصيد منها  -٣-جيم

طة البحث والتطوير في مجال اإلثراء، وتمت  لم تُكدَّس أي كمية من اليورانيوم المثرى -١٨ من خالل أنش
من الحدود  تخدام طاردات مركزية ض طة إيران للبحث والتطوير في مجال اإلثراء باليورانيوم وبدونه باس أنش

  ).٤٢إلى  ٣٢المبيّنة في خطة العمل الشاملة المشتركة (الفقرات من 

مت إيران للوكالة إعالنات عن إنتاجها من أ -١٩ ة بالطاردات وقدَّ نابيب ومنافخ األجزاء الدوارة الخاّص
). وأجَرت الوكالة رصداً ١-٨٠ المركزية ورصيدها منها وسمحت للوكالة بالتحقُّق من مفردات رصيدها (الفقرة

متواصالً، بما في ذلك من خالل استخدام تدابير االحتواء والمراقبة، وتحقَّقت من أنَّ المعدات المعلنة قد استُخدمت 
طة المحدَّدة في خطة العمل إل نع طاردات مركزية فقط ألغراض األنش نتاج أنابيب ومنافخ أجزاء دوارة ولص

تركة (الفقرة املة المش تبدال الطاردات  IR-1). ولم تُنتِج إيران أي طاردة مركزية من طراز ٢-٨٠ الش الس
 ).٦٢ المركزية الُمتلَفَة أو الُمعّطلة (الفقرة

د وكانت جميع أنابيب األ -٢٠ عة لرص جزاء الدّوارة والمنافخ ومجمعات األجهزة الدّوارة المعلنة خاض
نوعة منذ يوم التنفيذ (الفقرة ل من طرف الوكالة، بما في ذلك أنابيب ومنافخ األجهزة الدوارة المص ). ٧٠ متواص

تخدام ألياف كربون أخذت الوكالة عينات منها واختبر نعت إيران أنابيب األجزاء الدوارة باس تها، وكان كل وص
  ٢٥،٢٦ذلك خاضعاً لتدابير الوكالة الخاصة باالحتواء والمراقبة.

  

  تدابير الشفافية  -دال

د اإلثراء إلكترونياً واألختام اإللكترونية التي تَنقُل  -٢١ تخدام أجهزة رص َماَح للوكالة باس لت إيران السَّ واص
لت  ي الوكالة حالتها داخل المواقع النووية، كما واص جيالت عمليات إلى مفتِّش ِهيَل عملية الجمع اآللي لتس تَس

تخدام أجهزة قياس مركَّبة (الفقرة لة باس جَّ يرات ١-٦٧ القياس التي تقوم بها الوكالة والمس درت إيران تأش ). وأص
احة  ميتهم إليران على النحو الذي طلبته الوكالة، وَوفَّرت مس ي الوكالة الذين تمت تس دخول طويلة األجل لمفتِّش

احة عمل في أماكن قريبة من المواقع النووية في عمل م تخدام مس هَّلت اس الئمة للوكالة في المواقع النووية، وس
  ).٢-٦٧إيران (الفقرة 

 
  )./907INFCIRC(الوثيقة  ٢٠١٦ كانون الثاني/يناير ١٤قرار اللجنة المشتركة الصادر في  ٢٥

  ./2016/46GOVمن الوثيقة  ١٨الفقرة  ٢٦
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  ٦الصفحة 
 
 
 

وَواصلت إيران السماح للوكالة بأن ترصد، من خالل تدابير ُمتَّفٍق عليها مع إيران، منها تدابير االحتواء   -٢٢
يورانيوم المنتَجة في إيران أو تلك التي تم الحصول عليها من أي مصدر والمراقبة، أن جميع كميات ركازة خام ال

فهان (الفقرة  قل إلى مرفق تحويل اليورانيوم في أص دت إيران الوكالة بجميع المعلومات ٦٨آخر تُن ). كما زوَّ
يد ركازة خام  رورية لكي تتمكَّن الوكالة من التحقُّق من إنتاج ركازة خام اليورانيوم ومن رص اليورانيوم الض

  ).٦٩المنتجة في إيران أو التي تم الحصول عليها من أي مصدر آخر (الفقرة 

  

  معلومات أخرى ذات صلة  -هاء

٢٣-  ً مانات الخاص بها وفقا افي التفاق الض ل إيران مؤقتاً تطبيق البروتوكول اإلض (ب) من ١٧للمادة  تُواص
لة  كا لت الو فاذه. وواص بدء ن افي، إلى حين  ها إيران بموجب البروتوكول اإلض قّدمت تقييم اإلعالنات التي 

افي إلى جميع المواقع واألماكن التي  افي، وأجرت معاينات تكميلية بموجب البروتوكول اإلض البروتوكول اإلض
رورة لزيارتها في إيران. تباقي في إتاحة إجراء تلك  رأت ض كل اس ب وبش وتعاون إيران في الوقت المناس

ز الثقة.المعاينات يسِهّل تنفيذ ال   بروتوكول اإلضافي ويعِزّ

لة بالمجال  -٢٤ د فيما يتعلّق بالتزامات إيران األخرى المتص طة التحقُّق والرص ل الوكالة إجراء أنش وتُواص
النووي في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك االلتزامات الواردة في األقسام دال وهاء وقاف وراء 

  الشاملة المشتركة. من المرفق األول بخطة العمل

ً الوكالة  حضرتوخالل هذه الفترة المشمولة بالتقرير،  -٢٥ لفريق العامل المعني بالمشتريات واحداً ل اجتماعا
  ).٦-٤-٦الفقرة  اللجنة المشتركة، –التابع للجنة المشتركة (خطة العمل الشاملة المشتركة، المرفق الرابع 

  

  الموجز  -واو

ل الوكالة التحقُّق من  -٢٦ نة في المرافق النووية واألماكن الواقعة تواص عدم تحريف المواد النووية الُمعلَ
ستخدم فيها عادةً مواد نووية والتي أعلنت عنها إيران بموجب اتفاق الضمانات الخاص بها.  خارج المرافق التي تُ

  ن.وظلّت عمليات التقييم جارية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة بالنسبة إليرا

أن تنفيذ إيران اللتزاماتها المتعلقة بالمجال  -٢٧ د بش ومنذ يوم التنفيذ، دأبت الوكالة على التحقق والرص
  النووي بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة.

  وسيواصل المدير العام تقديم تقارير في هذا الشأن حسب االقتضاء. -٢٨


