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  خريطة الطريق لتوضيح المسائل العالقة الماضية والراھنة 
 بشأن برنامج إيران النووي

 تقرير من المدير العام

  

  

مة  -ألف   مقدِّ

م ھذا التقرير معلومات مستوفاة منذ صدور التقرير السابق للمدير العام،  -١ ذ  ١يقدِّ ق ’عن تنفي خريطة الطري
ووي ران الن امج إي أن برن ة بش ة الماضية والراھن ائل العالق ين ‘ لتوضيح المس ا ب ق عليھ ق) المتف (خريطة الطري

ي  ران ف ة وإي ه  ١٤الوكال ام  ٢٠١٥،٢تموز/يولي ة ع ول نھاي ى التوصل، بحل ة إل ع ٢٠١٥والھادف ى حل جمي ، إل
  تحلّھا الوكالة وإيران بعُد.  المسائل العالقة الماضية والراھنة التي لم

  التطورات األخيرة  -باء

ة، في   -٢ ران للوكال ّدمت إي آب/أغسطس  ١٥كما سبقت اإلفادة، ووفًقا لما اُتفق عليه في خريطة الطريق، ق
ة.٢٠١٥ ائل العالق أن المس لة بش ائق ذات الص ا والوث ات  ٣، توضيحاتھا كتابًي ك المعلوم ة تل واستعرضت الوكال

  ٤أسئلة عن أوجه الغموض التي تخلّلت تلك المعلومات. ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٨وقّدمت إليران في 

  

  

 
 .GOV/2015/50الوثيقة  ١
  GOV/INF/2015/14الوثيقة  ٢
 . GOV/2015/50من الوثيقة  ٨الفقرة  ٣
  ). ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٨، بتاريخ Note 69/2015مذكرة من األمانة ( ٤
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راء   -٣ ة للخب ران اجتماعات تقني ة وإي دت الوكال ق، عق ه أيضا في خريطة الطري اق علي م االتف ا ت ووفًقا لم
ل  رى قب ات أخ د اجتماع ر عق رَّ ن المق ه الغموض. وم ة أوج ل إزاح ن أج ران م ي طھ ات ف رين  ١٥ومناقش تش

وبر  ائل ٢٠١٥األول/أكت ى حل المس ة إل تكمال األنشطة الرامي ق الس ه خريطة الطري ذي حّددت اريخ ال و الت ، وھ
 العالقة الماضية والراھنة.

رئيس ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٢٠وفي   -٤ ة ال ران، فخام ، عقد المدير العام محادثات بّناءة وھامة مع رئيس إي
يس ھيئة الطاقة الذرية اإليرانية، معالي السيد علي أكبر صالحي، السيد حسن روحاني، ونائب رئيس إيران، ورئ

ادلوا  ا تب ق. كم ذ خريطة الطري ف، بشأن تنفي د جواد ظري يد محم الي الس ران، مع ة إلي ر الشؤون الخارجي ووزي
املة ل الش ة العم ووي بموجب خط ال الن ا المتصلة بالمج ران اللتزاماتھ ذ إي ة بتنفي ائل المتعلق أن المس  اآلراء بش

ة+ ه  ٣المشتركة التي اتفقت عليھا مجموعة بلدان االتحاد األوروبي الثالث ران في تموز/يولي . واجتمع ٢٠١٥وإي
  المدير العام أيضا مع أعضاء لجنة البرلمان اإليراني الخاصة الستعراض خطة العمل الشاملة المشتركة.   

ي   -٥ بتمبر  ٢٠وف ام بصحبة نائب ا٢٠١٥أيلول/س دير الع ام الم يد، ق ام لشؤون الضمانات، الس دير الع  لم
ع بارشين. ة في موق م الوكال ذي يھ ى  ٥تيرو فارخورانتا، بزيارة الموقع الخاص ال ارة ھي األول ك الزي وكانت تل

  التي تقوم بھا الوكالة إلى ذلك الموقع.

  بارشين  -جيم

ذ شباط/فبراير   -٦ ادة، ومن ة، من خالل الصور الملتقطة بالسواتل، ٢٠١٢كما سبقت اإلف ، الحظت الوكال
ة  درة الوكال د قّوضت ق عدًدا من األنشطة في الموقع السالف الذكر في موقع بارشين التي من المرّجح أن تكون ق

لة تعتبر معاينة ذلك الموقع أمًرا ھاًما من وعلى الرغم من تلك األنشطة، ما انفكت الوكا ٦على إجراء تحقُّق فّعال.
  أجل توضيح المسائل المتعلقة باألبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي. 

م   -٧ د ت ألة بارشين. وق ق بمس ى ترتيب منفصل يتعل ران عل ة وإي وفي إطار خريطة الطريق، اتفقت الوكال
ا في تنفيذ األنشطة الواردة ضمن خريطة الطريق مباشرة  خالل األيام التي سبقت زيارة المدير العام لبارشين، بم

  ذلك أخذ عّينات بيئية.

ى نحو يّتفق مع ممارسات   -٨ ع بارشين عل وتم االضطالع بأنشطة الضمانات في الموقع الخاص في موق
ج ا ذكورة، ول ارة الم ة الكامل. وخالل الزي ام الضمانات المعيارية الخاصة بالوكالة وتحت رصد الوكال دير الع لم

ابًقا  ة تالحظه س بصحبة نائب المدير العام المبنى الرئيسي الذي يكتسي أھمية بالنسبة للوكالة، والذي كانت الوكال
ّدات  عن طريق الصور الملتقطة بالسواتل فقط. والحظا مؤشرات عن وجود أعمال تجديد حديثة. ولم تكن ثمة مع

  في المبنى.

 
لدى الوكالة معلومات من دول أعضاء تشير إلى أن إيران شيَّدت وعاء كبيراً (غرفة) الحتواء المتفجرات في ذلك الموقع إلجراء  ٥

 ٥١- ٤٩التجارب الھيدروديناميكية فيه. وقد تكون مثل ھذه التجارب مؤشرات قوية تدل على إمكانية تطوير أسلحة نووية (الفقرات 
 ).GOV/2011/65من المرفق بالوثيقة 

وتاريخ نشر التقرير  ٢٠١٢لالطالع على قائمة بأھم التطورات التي الحظتھا الوكالة في ھذا المكان في الفترة بين شباط/فبراير  ٦
 GOV/2013/6من الوثيقة  ٥٢والفقرة  ؛GOV/2012/55من الوثيقة  ٤٤، انظر الفقرة ٢٠١٣الصادر عن المدير العام في أيار/مايو 

 ٥٩(الفقرة  ٢٠١٤وقد َوَرَدت تطوراٌت أخرى في تقارير المدير العام الصادرة في أيار/مايو  .GOV/2013/27الوثيقة  من ٥٥والفقرة 
(الفقرة  ٢٠١٤، وتشرين الثاني/نوفمبر )GOV/2014/43من الوثيقة  ٦٧(الفقرة  ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  )،GOV/2014/28من الوثيقة 

 ). GOV/2015/50من الوثيقة  ٦٣(الفقرة  ٢٠١٥ ) وآب/أغسطسGOV/2014/58من الوثيقة  ٥٩
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ر كما الحظا مؤشرات عن وجود أع  -٩ ا في أحدث تقري مال تمديد صغيرة إلى مبنى آخر تمت اإلشارة إليھ
  .أعمال التمديد تلك قلًقا بالنسبة للوكالةال تمثل وعقب تلك الزيارة،  ٧للمدير العام إلى مجلس المحافظين.

ل ا  -١٠ ك تحلي ا في ذل ك األنشطة، بم تقتھا من تل ي اس ات وتقوم الوكالة حالًيا بتقييم جميع المعلومات الت لعّين
ة  ه خريط نص علي ا ت الً بم ام، وعم دير الع ب الم ام ونائ دير الع ا الم ام بھ ي ق ات البصرية الت ة والمالحظ البيئي

  الطريق، ستجري الوكالة مناقشات أخرى مع إيران خالل األسابيع القليلة القادمة.

  تقديم التقارير  -دال

ول   -١١ ق، بحل ه في خريطة الطري اق علي م االتف انون األول/ديسمبر  ١٥وفًقا لما ت دير ٢٠١٥ك م الم يقدِّ ، س
العام التقييم النھائي بشأن حل جميع المسائل العالقة الماضية والراھنة، لكي يتخذ مجلس المحافظين إجراًء في ھذا 

  .GOV/2011/65الصدد، وفًقا لما ورد في المرفق بالوثيقة 

ق، حسب   -١٢ ذ خريطة الطري التطورات بشأن تنفي ا ب افظين علًم وسيواصل المدير العام إحاطة مجلس المح
  االقتضاء.

  

 

 
  .GOV/2015/50من الوثيقة  ٦٣الفقرة  ٧


