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 مجلس المحافظين

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي
 

 

 

  التقييم النھائي للمسائل العالقة الماضية والراھنة
 النوويبشأن برنامج إيران 

  تقرير من المدير العام

  

 

مة  -ألف  مقدِّ

افظين،   -١ ى مجلس المح ه إل م ه المدير العام ويقدِّ عيتضمَّن ھذا التقرير الذي أعدَّ ًيا م ق  تماش خريطة الطري
ع  ١لتوضيح المسائل العالقة الماضية والراھنة بشأن برنامج إيران النووي (خريطة الطريق)، ائي لجمي التقييم النھ

اني/نوفمبر  رين الث ي تش ام الصادر ف دير الع ر الم ي تقري واردة ف ة، ال ة الماضية والراھن ائل العالق  ٢٠١١المس
ا  ٢.)GOV/2011/65(الوثيقة  ويعتمد ھذا التقييم على جميع المعلومات المتاحة للوكالة فيما يتصل بالضمانات، بم

دة عدم االنتشار، في ذلك المعلومات المستقاة ران في إطار معاھ  ٣من خالل تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود مع إي
  ٥خطة العمل المشتركة.بما في ذلك خريطة الطريق، و ٤وإطار التعاون،

  

 
  .GOV/INF/2015/14الوثيقة  ١

  ".٢٠١١مرفق ال" بعبارة فيما يلي GOV/2011/65يشار إلى المرفق بالوثيقة  ٢

ة  االتفاق ٣ ة (الوثيق ذي )INFCIRC/214المعقود بين إيران والوكالة لتطبيق الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووي ، ال
  .١٩٧٤أيار/مايو  ١٥دخل حيز النفاذ في 

  .GOV/INF/2013/14الوثيقة  ٤

  .GOV/2015/65من الوثيقة  ١٣الفقرة  ٥



GOV/2015/68 
 ٢الصفحة 

  أوجه القلق لدى الوكالة  -١-ألف

ة في  ٢٠٠٢عام  منذ  -٢ ر معلن ال وجود أنشطة غي القلق إزاء احتم أكثر ب ر ف فصاعًدا، والوكالة تشعر أكث
ك أنشطة متصلة  ا في ذل إيران ذات صلة بالمجال النووي وتنطوي على ھيئات لھا صلة بالمجال العسكري، بم

ام مسائل عالق ٦بتطوير شحنة نووية ألحد الصواريخ. دير الع ارير الم دت تق د حدَّ اد العسكرية وق ة تتصل باألبع
ائل. م المرفق  ٧المحتملة لبرنامج إيران النووي واإلجراءات المطلوبة من إيران لحل ھذه المس دَّ ياًل  ٢٠١١وق تحل

ران اضطلعت بأنشطة ذات  ى أنَّ إي ة. وأشارت المعلومات إل ذاك للوكال ي كانت متاحة آن مفصاًل للمعلومات الت
ام صلة بتطوير جھاز متفجر نووي. و ة ع ل نھاي ت، قب ، ٢٠٠٣أشارت المعلومات أيضاً إلى أنَّ ھذه األنشطة كان

  ٨قد ُنفِّذت في إطار برنامج منّظم وأنَّ بعض األنشطة قد تكون ما زالت جارية.

ادر   -٣ ن المص ة م ة متنوع ن مجموع ق م ك المرف ي ذل ة والمعروضة ف ع ات المجمَّ ُتمدَّت المعلوم د اس وق
ران المستقلة، بما في ذلك جھو ا إي دول األعضاء، ومنھ مھا عدد من ال دَّ ي ق ة ومن المعلومات الت ة الذاتي د الوكال

. وكانت تلك المعلومات متناسقة من حيث محتوياتھا التقنية، ومن حيث األفراد المعنيين والمنظمات المعنية، ذاتھا
عامة التي اكتسبتھا الوكالة بشأن ومن حيث األطر الزمنية. واستناًدا إلى ھذه االعتبارات، وعلى ضوء المعارف ال

ى  ا المرفق ھي، عل ي يرتكز إليھ ة أنَّ المعلومات الت ره على مر الزمن، رأت الوكال برنامج إيران النووي وتطوُّ
   ٩وجه العموم، معلومات ذات مصداقية.

ة  -٤ ت الوكال وفير التوضيحات ١٠وطلب ة ت أخير بغي دون ت وھري ب كل ج ة بش ع الوكال ران م ل إي  أن تتعام
  . ٢٠١١المتعلقة باألبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي كما ھي محددة في المرفق 

  القرارات السابقة الصادرة عن مجلس المحافظين ومجلس األمن  -٢-ألف

افظين ‘) مجلس األمن(’أّكد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة   -٥ أنَّ الخطوات المطلوبة من قبل مجلس المح
ي قرا هف ران. ١١رات ة إلي امين  ١٢ھي خطوات ُملِزم ين الع رة ب ي الفت رارات ٢٠١٠و ٢٠٠٦وف تة ق دت س ، اعُتِم

 
  .GOV/2011/65من الوثيقة  ٣٨الفقرة  ٦

ى ٧ رة  عل ال: الفق بيل المث ة  ٣٥س ن الوثيق ة GOV/2011/29م ق بالوثيق رات GOV/2011/7؛ والملح ى  ٤٠؛ والفق ة  ٤٥إل ن الوثيق م
GOV/2010/10 رات ى  ١٨؛ والفق ة  ٢٥إل ن الوثيق رات GOV/2009/55م ى  ١٤؛ والفق ة  ٢١إل ن الوثيق رات GOV/2008/38م ؛ والفق

  .GOV/2008/4من الوثيقة  ٤٢إلى  ٣٥بھا؛ والفقرات والمرفق  GOV/2008/15من الوثيقة  ٢٥إلى   ١٤

  .GOV/2011/65من الوثيقة  ٥٣الفقرة  ٨

  .بھا من المرفق ١٦، والفقرة GOV/2011/65من الوثيقة  ٤٢الفقرة  ٩

  .GOV/2011/65من الوثيقة  ٥٤الفقرة  ١٠

بتمبر  ١١ ين أيلول/س ة ب رة المتراوح ي الفت بتمبر  ٢٠٠٣ف س ٢٠١٢وأيلول/س د مجل افظين ، اعتم ذ  ١٢المح ا يتصل بتنفي راراً فيم ق
  ).GOV/2013/56في الوثيقة  ٢الضمانات في إيران (انظر الحاشية 

  ).  ٢٠١٠( ١٩٢٩قرار مجلس األمن  ١٢



GOV/2015/68 
 ٣الصفحة 

ن س األم ك  ١٣لمجل ام تل اً ألحك ة، وفق رارات إلزامي ي ق دة، وھ م المتح اق األم ن ميث ابع م بمقتضى الفصل الس
  ١٤القرارات.

ه   -٦ خ حزيران/يوني ؤرَّ رار مجلس األمن الم د مجلس ١٩٢٩( ٢٠١٠وعلى وجه الخصوص، وفي ق )، أكَّ
األمن مجدًدا التزامات إيران بجملة أمور، من بينھا أن تتعاون كلياً مع الوكالة بشأن جميع المسائل العالقة، السيما 
ة  ك إتاح ي ذل ا ف ي، بم ووي اإليران امج الن كرية للبرن اد عس ود أبع ال وج ق إزاء احتم ارت القل ي أث ائل الت المس

   ١٥تطلبه الوكالة من مواقع ومعدات وأشخاص ووثائق. الوصول دون تأخير إلى كل ما

اني/نوفمبر   -٧ ام في تشرين الث راره ٢٠١١وبعد إصدار تقرير المدير الع افظين في ق اول مجلس المح ، تن
ة  ٢٠١١الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر  ى أنَّ من GOV/2011/69(الوثيق د عل دَّ ه ش ا أن ور، من بينھ ة أم ) جمل

ا األساسي إليران وا ة، بم ائل العالق ع المس لوكالة تكثيف الحوار فيما بينھما بھدف التوصل إلى تسوية عاجلة لجمي
ديم  ك بغرض تق ووي، وذل ران الن في ذلك المسائل التي أثارت القلق إزاء احتمال وجود أبعاد عسكرية لبرنامج إي

   ١٦توضيحات بشأن تلك المسائل.

ام الصادر في آب/أغسطس   -٨ دير الع ر الم ى تقري ة  ٢٠١٢وباإلضافة إل اول )GOV/2012/37(الوثيق ، تن
) جملة أمور، من بينھا أنه GOV/2012/50(الوثيقة  ٢٠١٢مجلس المحافظين في قراره الصادر في أيلول/سبتمبر 

ائل ر أنَّ تعاون إيران بشأن طلبات الوكالة الرامية إلى تسوية جميع المس اون ضروري وعاجل  قرَّ ة ھو تع العالق
  ١٧من أجل استعادة الثقة الدولية في الطابع السلمي حصراً لبرنامج إيران النووي.

  

  ٢٠١١الجھود التي ُبذلت لمعالجة أوجه قلق الوكالة منذ تشرين الثاني/نوفمبر   -باء

م  -١-باء   النھج المنظَّ

اير   -٩ انون الثاني/ين ا ٢٠١٢في الفترة بين ك ة عشر جوالت من ٢٠١٣يو وأيار/م ران والوكال دت إي ، عق
ي تخص  ة الت ائل العالق م لحل المس نظَّ ة نھج م المحادثات في فيينا وطھران، بھدف التوصل إلى اتفاق بشأن وثيق
وبر  ات. وفي تشرين األول/أكت ك المحادث ائج ملموسة خالل تل ق أي نت تم تحقي برنامج إيران النووي. بيد أنه لم ي

ه ال توجد أي ، خلصت ال٢٠١٣ ا أن ق مسدود وبم ى طري وكالة وإيران إلى أنه، بما أنَّ المفاوضات قد وصلت إل
امج  آفاق للتوصل إلى اتفاق بشأن الوثيقة، فينبغي صياغة نھج جديد يھدف إلى ضمان الطابع السلمي حصراً لبرن

  ١٨إيران النووي.

 
ن  ١٣ س األم رارات مجل  ١٩٢٩و ،)٢٠٠٨( ١٨٣٥و ،)٢٠٠٨( ١٨٠٣و ،)٢٠٠٧( ١٧٤٧و ،)٢٠٠٦( ١٧٣٧و ،)٢٠٠٦( ١٦٩٦ق
)٢٠١٠.(  

م عالقات الوكالة مع األمم المتحدة (الوثيقة  ألف-الجزء األول ١٤   ).INFCIRC/11من االتفاق الذي ينظِّ

  ).٢٠١٠( ١٩٢٩مجلس األمن  من قرار ٣و ٢الفقرتان  ١٥

  .٢و ١الفقرتان  ١٦

  .٤الفقرة  ١٧

  .GOV/2013/56من الوثيقة  ٥و ٤الفقرتان  ١٨



GOV/2015/68 
 ٤الصفحة 

  إطار التعاون  -٢-باء

اني/نوفمبر  ١١في   -١٠ ى ٢٠١٣تشرين الث ران عل ة وإي اون’، وقَّعت الوكال ان مشترك بشأن إطار للتع ‘ بي
(إطار التعاون)، واتفقت الوكالة وإيران في ھذا البيان على زيادة التعاون بشأن أنشطة التحقق المزمع أن تضطلع 

  ا في تلك األنشطة تدريجياً. بھا الوكالة لحل جميع المسائل الراھنة والماضية، وعلى المضي قُدمً 

ا   -١١ لة من الخطوات، تتضمن كل خطوة منھ وفي إطار التعاون المذكور، اتفقت الوكالة وإيران على سلس
اك خمسة  ان ھن ة عشر، ك ة الثماني دابير العملي ران. ومن أصل الت ذھا إي ع أن تنفِّ ة المزم عدًدا من التدابير العملي

ام عشر تدبيًرا على صلة بجوانب مختل ة ع فة من برنامج إيران النووي المعلن، وقد نفَّذتھا إيران جميعھا قبل نھاي
ان ٢٠١٤ ووي، وك ران الن امج إي ة لبرن اد العسكرية المحتمل . أما التدابير العملية الثالثة األخرى فلھا صلة باألبع

. وبحلول ٢٠١١في المرفق  كل تدبير منھا يرمي إلى توضيح المجاالت التي تثير قلق الوكالة، على النحو الوارد
ة،٢٠١٥تموز/يوليه  ة الثالث وأُجريت مناقشات  ١٩، كانت إيران قد نفَّذت التدبير األول من بين ھذه التدابير العملي

   ٢٠تقنية مع الوكالة فيما يتعلق بالتدبيَرين اآلخرين.

ة ، وقَّع المدير العام ونائب الرئيس اإليراني، وھو ر٢٠١٥تموز/يوليه  ١٤وفي   -١٢ ة الذري ة الطاق يس ھيئ ئ
ق. ة الطري ى خريط الحي، عل ر ص ى أكب دكتور عل الي ال ة، مع تمراًرا  ٢١اإليراني ران، اس ة وإي ت الوكال واتفق

ة  ول نھاي ، ٢٠١٥لتعاونھما بموجب إطار التعاون، على تعجيل وتعزيز تعاونھما وحوارھما بھدف التوصل، بحل
التي لم يتم حلھا بعد من طرف الوكالة وإيران. وترد في المرفق  إلى حل جميع المسائل العالقة الماضية والراھنة

  األول اإلجراءات المتفق عليھا في إطار خريطة الطريق.

  ٢٢٣١قرار مجلس األمن   -٣-باء

ور،  ٢٢)،٢٠١٥( ٢٢٣١، اعتمد مجلس األمن القرار ٢٠١٥تموز/يوليه  ٢٠في   -١٣ الذي تناول فيه جملة أم
د من جديد أنَّ على إيران "أن تتعاون بصورة تامة حسبما تطلبه الوكالة ليتسنى حل جميع المسائل  من بينھا أنَّه أكَّ

  ٢٣، على النحو المحدد في تقارير الوكالة".المعلقة

  

  

 
  .GOV/2014/43من الوثيقة  ١١و ٩الفقرتان  ١٩

  .GOV/2015/34ة من الوثيق ٩الفقرة  ٢٠

  .GOV/INF/2015/14الوثيقة  ٢١

 ١٧٤٧)، و٢٠٠٦( ١٧٣٧)، و٢٠٠٦( ١٦٩٦) على إنھاء العمل بقرارات مجلس األمن ٢٠١٥( ٢٢٣١ينص قرار مجلس األمن  ٢٢
ن ٢٠١٥( ٢٢٢٤)، و٢٠١٠( ١٩٢٩)، و٢٠٠٨( ١٨٠٣)، و٢٠٠٧( س األم رارات مجل ل بق اء العم د إنھ ه. وعن ا ألحكام ) وفًق

ا ة المذكورة أعاله، قد يرغب مجلس المحافظين في النظر في اتخ رره (انظر الوثيق ق بمق ا يتعل ة فيم  GOV/2007/7ذ إجراءات موازي
ي اُتخذت GOV/OR.1181من الوثيقة  ٤١و ٤٠والفقرتين  ران، والت ى إي م إل دَّ ي المق اون التقن ك بشأن التع ) والمقررات الناجمة عن ذل

ائق ى الوث تناًدا إل ة (اس ة للوكال ين التابع اون التقني اعدة والتع ة المس الل لجن ن خ ، GOV/2009/65و GOV/2008/47/Add.3 م
  ).GOV/2013/49/Add.3، وGOV/2011/58/Add.3و

  ).٢٠١٥( ٢٢٣١من قرار مجلس األمن  ٣الفقرة  ٢٣



GOV/2015/68 
 ٥الصفحة 

  تنفيذ خريطة الطريق  -جيم

ام اتفقت الوكالة وإيران في خريطة الطريق على ا  -١٤ ة ع ول نھاي ى حل ٢٠١٥لسعي إلى التوصل، بحل ، إل

ذ خريطة ٢٠١١جميع المسائل العالقة الماضية والراھنة، على النحو الوارد في المرفق  ور الشروع في تنفي . وف

د اضطلعت بأنشطة  ران ق الطريق، حصلت الوكالة بالفعل على مجموعة جوھرية من المعلومات تشير إلى أنَّ إي

واردة في المرفق ذات صلة بتطوير  ك ال ى تل ذه المعلومات عل ووي. وانطوت ھ از متفجر ن ي ٢٠١١جھ ، والت

، وكذلك المعلومات التي وردت في الفترة منذ تشرين "على وجه العموم، ذات مصداقية"قيَّمتھا الوكالة على أنھا، 

   ٢٤، والتي ساھمت أكثر في التحليل الوارد في ذلك المرفق.٢٠١١الثاني/نوفمبر 

دت إيران الوكالة في  وفًقا لما اُتفق عليهو  -١٥ بتوضيحاتھا  ٢٠١٥آب/أغسطس  ١٥في خريطة الطريق، زوَّ
ة. ة الماضية والراھن ائل العالق أن المس ائق ذات الصلة، بش ا وبالوث ي  ٢٥كتابًي بتمبر  ٨وف مت ٢٠١٥أيلول/س دَّ ، ق
ي ة بالمعلومات الت ران في  الوكالة أسئلة إلى إيران حول أوجه الغموض المتعلق ا إي متھا إليھ دَّ آب/أغسطس  ١٥ق

يم ١-وكانت األسئلة متسقة مع األقسام من جيم ٢٠١٥.٢٦ ى ج د ٢٠١١من المرفق  ١٢-إل ُتخدم ھيكل موحَّ ، واس
لعرض األسئلة بالنسبة لكل قسم من األقسام، وذلك على النحو التالي: وردت المؤشرات المنبثقة من نص المرفق 

ى تو ٢٠١١ ذ كأساس للحصول عل ا من ي أُتيحت لھ ات الت ة للمعلوم ه الوكال ذي أجرت تعراض ال ضيحات؛ واالس
ران ومن دول أعضاء أخرى،  ٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر  تقاة من إي من أنشطتھا الخاصة بالضمانات، والمس

  وأي تداعيات تتعلق بالمؤشرات؛ وأسئلة الوكالة. 

ي   -١٦ ة ف ى الوكال ران إل متھا إي دَّ ي ق ات الت ق بالمعلوم ا يتعل ه الغموض فيم ة أوج آب/أغسطس  ١٥وإلزال
ي ٢٠١٥ ران ف ي إي ات ف ين وأجرت مناقش راء تقني ات خب ران اجتماع ة وإي دت الوكال  ٢٩و ١٧و ١٦و ١٥، عق

طة ضمانات في ، واضطلعت الوكالة بأنش٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٤و ١٠وفي  ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٣٠و
ران في  بتمبر  ٢٠و ١٩و ١٨مواقع خاصة تھم الوكالة في إي وبر  ١٥و ٩وفي  ٢٠١٥أيلول/س تشرين األول/أكت

٢٠١٥ .  

ع ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٢٠وفي   -١٧ ارة الموق ام لشؤون الضمانات بزي دير الع ام ونائب الم دير الع ام الم ، ق
  الخاص الذي يھم الوكالة في موقع بارشين. 

ه، وفي وُنفِّ   -١٨ تشرين  ٢٤ذت جميع األنشطة الواردة في خريطة الطريق حسب الجدول الزمني المتفق علي
  ، عقدت الوكالة وإيران "اجتماًعا تقنًيا ختامًيا" في فيينا.٢٠١٥الثاني/نوفمبر 

  

  

  

 
  .GOV/2014/28من الوثيقة  ٥٤انظر على سبيل المثال الفقرة  ٢٤

  .GOV/2015/50من الوثيقة  ٦٢و ٨الفقرتان  ٢٥

  .GOV/2015/65من الوثيقة  ٧الفقرة  ٢٦
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 ٦الصفحة 

  المنھجية  -دال

اني/نوفمبر  في  -١٩ ا في سياق المؤشرات ٢٠١١تشرين الث ا للمعلومات المتاحة لھ ة "تحليلھ مت الوكال دَّ ، ق
ا يشمل صنع  ووي، بم ذات الصلة التي تدل على وجود أو تطوير عمليات مرتبطة بأنشطة ذات صلة بالميدان الن

اني/نوفمبر  ٢٧األسلحة". ذ تشرين الث د من الم٢٠١١ومن ى مزي ة عل ذت ، حصلت الوكال ر أنشطة ُنفِّ علومات عب
ة  ة الذاتي ود الوكال ضمن إطار التعاون، بما في ذلك خريطة الطريق وخطة العمل المشتركة، وذلك من خالل جھ

ة من تشذيب  ومن الدول األعضاء، ومنھا إيران. د تمكَّنت الوكال ومع حصول الوكالة على معلومات إضافية، فق
  رنامج إيران النووي.تحليلھا لألبعاد العسكرية المحتملة لب

ن   -٢٠ ال م ل مج ق بك ا يتعل ا فيم ة لھ ات المتاح ع المعلوم ة جمي ت الوكال ائي، حلَّل يم النھ راء التقي ة إج وبغي
ـ ق ١٢المجاالت ال ي المرف وارد ف ى النحو ال م ٢٠١١، عل ا لكي تفھ ات ذاتھ ذلك المعلوم ة ك تخدمت الوكال . واس

  لومات وحجمھا وتماسكھا عبر الزمن. الصورة الكاملة من خالل النظر في طبيعة المع

  

  تقييمات المجاالت  -ھاء

ى  ٢٨كما سبقت اإلفادة،  -٢١ ركَّزت الوكالة تحليلھا لبرنامج إيران النووي على مسار االقتناء الذي ينطوي عل
ز النوإيران ثراء. واستناداً إلى المؤشرات التي الحظتھا الوكالة فيما يتصل بأنشطة اليورانيوم الشديد اإل ة، تركَّ وي

  عمل الوكالة على تحليل يتصل بتطوير جھاز داخلي االنفجار ينطوي على اليورانيوم الشديد اإلثراء. 

  ھيكل إدارة البرنامج  -١-ھاء

ر  ٢٠١١المعلومات المتاحة للوكالة قبل تشرين الثاني/نوفمبر  أشارت  -٢٢ إلى أنَّ إيران اتخذت ترتيبات، عب
د عسكري  دعم وجود بع ا ل زم االضطالع بھ ق بأنشطة ُيعَت عدد من الھياكل اإلدارية المختلفة والناشئة، فيما يتعل

ة معظم مجاالت األنشطة ذات الصلة محتمل لبرنامجھا النووي. ووفًقا لھذه المعلومات، شملت الھياكل التن ظيمي
رن الماضي  التي بتطوير جھاز متفجر نووي. وأشارت المعلومات إلى أنَّ األنشطة ات الق بدأت في أواخر ثمانين

تتركَّز في  أخذت داخل إدارات مركز بحوث الفيزياء، وأصبحت في وقت الحق، تحت قيادة محسن فخري زاده،
دار من خالل AMADلحادي والعشرين داخل مشاريع في خطة مطلع العقد األول من القرن ا ا ُت زَعم أنھ ، التي ُي

ا في إطار خطة ‘. مكتب األوركيد’ د توقَّفت في  AMADوأشارت المعلومات إلى أن األنشطة التي اضُطلع بھ ق
فت أو تم٢٠٠٣أواخر عام  ًنا بالكامل، وأن المعدات وأماكن العمل ُنظِّ التخلص منھا بحيث  ، وبأنَّ العمل كان مدوَّ

ة المطاف، وبحسب  ه. وفي نھاي م االضطالع ب ال يكون ھناك سوى القليل لتحديد الطبيعة الحساسة للعمل الذي ت
ة ارات والبحوث الدفاعي ة االبتك دة ُتعرف بھيئ ا في  ٢٩المعلومات، أنشأ محسن فخري زاده ھيئة جدي ان مقرھ وك

  .في طھران تكنولوجياموقع موجديه على مقربة من جامعة مالك أشتر لل

 
  .GOV/2011/65من المرفق بالوثيقة  ١رة الفق ٢٧

  . GOV/2011/65من المرفق بالوثيقة  ١٧الفقرة  ٢٨

  ).٦، الشكل، الصفحة ٢٠١١مرفق ال"، (SPNDتعرف باألحرف األولى لھا باللغة الفارسية باللفظة " ٢٩



GOV/2015/68 
 ٧الصفحة 

ران في   -٢٣ متھا إي دَّ ران  ٢٠١٥آب/أغسطس  ١٥وفي الوثائق التي ق دت إي ق، زوَّ في إطار خريطة الطري
وبشأن عالقتھا ووظائفھا. وفي ھذا  ٢٠١١الوكالة بمعلومات تتعلق بعدد من المنظمات الوارد وصفھا في المرفق 

ا أ ا أنھ ور، من بينھ از متفجر الصدد، أنكرت إيران جملة أم ى تطوير جھ ق يھدف إل امج منسَّ نكرت وجود برن
د وجود خطة  ة  AMADنووي، وأنكرت بالتحدي مت الوكال دَّ امج. وق ك البرن د كعنصرين من ذل ومكتب األوركي

ي  ذا الموضوع ف ران حول ھ ى إي ئلة إل بتمبر  ٨أس ي اجتماعات ٢٠١٥أيلول/س ذ ف ئلة بعدئ ذه األس ، ونوقشت ھ
ق خبراء تقنيين في طھران ذ خريطة الطري ران خالل تنفي ا . وأكَّدت إي ة كًم ًرا من المعلومات المتاحة للوكال كبي

  حول وجود ھياكل تنظيمية.

ران مناسب لتنسيق ٢٠٠٣ويشير تقييم الوكالة إلى أنه، قبل نھاية عام   -٢٤ اك ھيكل تنظيمي في إي ، كان ھن
ووي. ورغ ر ن از متفج وير جھ طة ذات الصلة بتط ن األنش ة م ام مجموع د ع ذت بع د ُنفِّ طة ق م أنَّ بعض األنش

قة.٢٠٠٣   ، فإنھا لم تكن جزًءا من الجھود المنسَّ

  أنشطة المشتريات  -٢-ھاء

ق بالمشتريات   -٢٥ كما سبقت اإلفادة، ذكرت إيران أنَّ ھيئة الطاقة الذرية اإليرانية تواجه صعوبات فيما يتعل
افت أنَّ القيود المفروضة على حيازة مفردات حساسة يجعل وأض ٣٠بسبب العقوبات الدولية المفروضة على البلد.

ى  ة إل ات المتاح ووي. وبحسب المعلوم ا الن دات لبرنامجھ واد والمع ى الم ران الحصول عل ى إي من الصعب عل
، استطاعت إيران أن تقوم بمشتريات في المقام األول ألنشطتھا الخاصة ٢٠١١الوكالة قبل تشرين الثاني/نوفمبر 

ة أو وزارة بدورة الوق ة اإليراني ة الذري ة الطاق ًرا بھيئ ا مباش ود النووي، وذلك من خالل شركات ال ترتبط ارتباًط
  الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة، متستِّـرة بذلك على المستفيد النھائي. 

ا محاوالت وحصلت الوكالة أيضً   -٢٦ ا على مؤشرات تدل على وجود حاالت تمت فيھا مشتريات وكانت فيھ
ق  ة معلومات تتعل لشراء مفردات لھا أھمية في جملة أمور، من بينھا تطوير جھاز متفجر نووي. وال تملك الوكال

  .٢٠٠٧بأي محاولة من محاوالت الشراء ھذه بعد عام 

دت  ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ١٦وخالل المناقشات التي جرت مع الوكالة في   -٢٧ ق، أكَّ في إطار خريطة الطري
دت الوكالة، استفساًرا عن المشتريات بشأن كاميرا محددة عالية إيران بياناتھا ا لسابقة بأنھا ورغم تقديمھا، كما حدَّ

ذه المناقشات،  ة المطاف بشرائھا. وخالل ھ السرعة، فإنَّ الكاميرا كانت ألغراض تقليدية ولم تقم إيران في نھاي
  السم حاولت حيازة مفاتيح عالية السرعة.امعروفة أعادت إيران كذلك تأكيد إنكارھا السابق بأنَّ شركة 

  .٢٠١١مرفق ال صدور الوكالة معلومات إضافية عن ھذا الموضوع منذ ولم تتلقَّ   -٢٨

  حيازة المواد النووية  -٣-ھاء

اني/نوفمبر   -٢٩ ل تشرين الث ة قب ان مصدًرا  ٢٠١١أشارت المعلومات المتاحة للوكال نجم غشين ك ى أنَّ م إل
رة  ة في الفت ر المعلن ة غي وم الستخدامه في األنشطة النووي . وأشارت ٢٠٠٣-٢٠٠٠محتماًل الستخراج اليوراني

ح األخضر’المعلومات أيًضا إلى أنَّ األنشطة األولية، ومنھا  ان مجھول ‘مشروع المل ذت في مك ، ھي أنشطة ُنفِّ
وم أو  راء اليوراني واد إلث ى م وكان الھدف منھا إنتاج أمالح اليورانيوم التي يمكن أن تكون مالئمة إما لتحويلھا إل

 
  .GOV/2008/4من الوثيقة  ١٧الفقرة  ٣٠
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 ٨الصفحة 

ائق النقي معدن اليورانيوم إلىإلى مواد للتخفيض المباشر ألمالح اليورانيوم  ذه المعلومات من وث د نشأت ھ . وق
، وغير ذلك من المعلومات، الواردة من الدول األعضاء، وأشارت إلى أنَّ ھذه األنشطة قد ٣١ومةالدراسات المزع

ام  AMADتوقَّفت عندما توقَّفت خطة  ذا ٢٠٠٣في أواخر ع م في ھ ذي ت ى أنَّ العمل ال . وأشارت المعلومات إل
مة. وأشارت المعلومات إلى أنَّ األعمال األولي ة الصدد لم يصل إلى مرحلة متقدِّ ذه العملي ة التي تھدف إلى تنفيذ ھ

ى  تنطوي على استخدام مواد بديلة لتفادي إمكانية حدوث تلوث خارج عن السيطرة. وأشارت معلومات أخرى إل
معدن  إلىأن إيران عملت، خارج دورتھا المعلنة للوقود النووي، على تطوير عمليات لتخفيض أمالح اليورانيوم 

ربط المالنقي اليورانيوم زم . وت ان يعَت ي ك وم الت ة أمالح اليوراني ائق الدراسات المزعوم واردة في وث علومات ال
  إنتاجھا بتطوير رأس حربي. 

ان/أبريل   -٣٠ ي نيس ين ف نجم غش ود م ران وج ت إي ول  ٢٠٠٤وأعلن وعي للبروتوك ذھا الط الل تنفي خ
مة لمنجم غشين في عام  ٣٢اإلضافي. إطار التعاون وخطة العمل  ضمن ٢٠١٤وأتاحت إيران للوكالة معاينة منظَّ

متھا  دَّ ي ق المشتركة. وأشار تقييم الوكالة إلى أنَّ األنشطة التي تمت في الموقع ھي أنشطة متسقة مع اإلعالنات الت
إيران فيما يتصل بإطار التعاون وخطة العمل المشتركة، وأنه ال يمكن في كل األحوال أن تكون كمية ضخمة من 

ام المواد النووية قد أُنِتج ل ع نجم غشين قب اج ٢٠٠٦ت في م ات إلنت ى أنَّ تصميم العملي ة إل يم الوكال . ويشير تقي
ا  أمالح اليورانيوم كانت تشوبه عيوب تقنية وكان منخفض الجودة مقارنة بما كان متاًحا إليران كجزء من دورتھ

  المعلنة للوقود النووي.

دن وحصلت الوكالة أيًض  -٣١ ات بالكيلوغرامات من مع أن كمي د ب دول األعضاء تفي ى معلومات من ال ا عل
ا من  ٣٣، رغم عدم استخدامھا. وكما سبقت اإلفادة،AMADاليورانيوم كانت متاحة لخطة  ة تحقًق فقد أجرت الوكال

دد األغراض في آب/أغسطس  ان المتع ن حي ابر ب ة ٢٠١١الرصيد المادي في مختبر أبحاث ج  للتحقق من جمل
ع  معدنأمور، منھا المواد النووية، على شكل  ل راب ارات تحوي يورانيوم طبيعي ونفايات معالجة ذات صلة باختب

رة من  ذكور في الفت ر الم ي أُجريت في المختب وم والت دن اليوراني ى مع ى  ١٩٩٥فلوريد اليورانيوم إل . ٢٠٠٠إل
اين ة وجود تب دت الوكال ادي، حدَّ وم  ونتيجًة للتحقق من الرصيد الم رة من اليوراني محتمل في كيلوغرامات كثي

ام  ي ع ات ف ذه المعلوم يم ھ ة تقي ادت الوكال ارات. وأع ذه االختب واد الخاصة بھ ي سجالت حصر الم ي ف الطبيع
يقن المرتبطة  ٢٠١٤ وأشار تقييمھا إلى أنَّ كمية اليورانيوم الطبيعي المستخدمة ھي ضمن حدود معدالت عدم الت

  لنووية وما يتصل بذلك من قياسات.بممارسة حصر المواد ا

ا في   -٣٢ واستناًدا إلى جميع المعلومات المتاحة للوكالة، بما في ذلك أنشطة التحقق المحددة المنصوص عليھ
دل  ة مؤشرات ت إطار التعاون (بما في ذلك المعاينة المنّظمة لمنجم غشين) وخطة العمل المشتركة، لم تجد الوكال

أثر رجعي. على أنَّ ھناك دورة وقود ران ب ا إي ي أعلنت عنھ ران، خارج األنشطة الت ة في إي  ٣٤نووي غير معلن
ھي  AMADويشير تقييم الوكالة إلى أنَّ أي كمية من المواد النووية التي قد تكون أُتيحت إليران في إطار خطة 
ا يتص ة وم واد النووي ة حصر الم يقن المرتبطة بممارس دم الت دالت ع دود مع درج ضمن ح ة تن ن كمي ذلك م ل ب

  قياسات.

 
  .GOV/2011/65الوثيقة المرفق ب من ١٢و ٦الفقرتان  ٣١

  .٢٠٠٦إلى شباط/فبراير  ٢٠٠٣نفـّذت إيران طواعية بروتوكولھا اإلضافي في الفترة من كانون األول/ديسمبر  ٣٢

  . GOV/2011/65من الوثيقة  ٤٩الفقرة  ٣٣

  .٢٠١١من المرفق  ألفالقسم  ٣٤
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 ٩الصفحة 

  المكونات النووية لجھاز متفجر  -٤-ھاء

اني/نوفمبر   -٣٣ ل تشرين الث ت، في  ٢٠١١أشارت المعلومات المتاحة للوكالة قب د تكون تلق ران ق ى أنَّ إي إل
ة سرية.  دادات نووي مطلع تسعينات القرن الماضي، معلومات تصميمية خاصة بجھاز متفجر نووي من شبكة إم

مت إير ان إلى الوكالة نسخة من وثيقة مكتوبة بخط اليد من صفحة واحدة قيل إنھا عرض من شبكة اإلمدادات وقدَّ
ران في  ي أُجريت مع إي النووية المذكورة فيما يتعلق بتكنولوجيا اإلثراء بالطرد المركزي. وخالل المناقشات الت

دت الوكالة وثيقة من ٢٠٠٥عام  وم صفحة تتعلق بتحويل مرّكبات  ١٥، حدَّ دن اليوراني ة (’اليورانيوم إلى مع وثيق
نات نصف كروية من ‘) معدن اليورانيوم   اليورانيوم المثرى. معدنوبإنتاج مكوِّ

إلى أن إيران أحرزت تقدًما  ٢٠١١كما أشارت المعلومات التي أُتيحت للوكالة قبل تشرين الثاني/نوفمبر   -٣٤
د  ع فلوري وم (راب د اليوراني ب فلوري يض مرّك ة لتخف ة كيميائي ى تطوير عملي ة إل ال التحضيرية الرامي ي األعم ف

يلة. وباإلضافة إلى ذلك، أشارت المعلومات اليورانيوم) إلى معدن اليورانيوم، باستخدام أكسيد الرصاص كمادة بد
نات اليورانيوم ألغراض  إلى أنَّ إيران قامت بأعمال تحضيرية، ال تنطوي على مواد نووية، من أجل تصنيع مكوِّ

بتمبر  ي دارت في أيلول/س ق، أبلغت  ٢٠١٥جھاز متفجر نووي. وخالل المناقشات الت في إطار خريطة الطري
تعدة لمناقشة أي إيران الوكالة بأنھا لم  مة خصيًصا ألجھزة نووية، وبأنھا ليست مس تضطلع بأعمال تعدينية ُمصمَّ

  أنشطة مماثلة لم ُتطبَّق على ھذا النحو.

ران بأنشطة   -٣٥ ام إي واستناًدا إلى جميع المعلومات المتاحة للوكالة، لم تجد الوكالة أي مؤشرات تدل على قي
تقاة يمكن ربطھا مباشرة بـ"وثيقة معدن الي ووي المس از متفجر ن ة لجھ ورانيوم" أو بالمعلومات التصميمية الالزم

  من شبكة اإلمدادات النووية السرية.

رات تطوير  -٥-ھاء  المفجِّ

رات   -٣٦ رات، ھو جزء ال يتجزأ من آمنة وإن تطوير مفجِّ سريعة المفعول، ومعدات مناسبة إلطالق المفجِّ
داخلي االنفجار.  وع ال ة من الن اني/نوفمبر وأي برنامج لتطوير أجھزة تفجير نووي ل تشرين الث ، كانت ٢٠١١قب

ران أنَّ بلدى الوكالة معلومات تفيد  رت إي رة ، في طوَّ زة بسلك قنطرة ٢٠٠٣-٢٠٠٢الفت رات مجھ ر ، مفّج تفجي
رت و نت، الفولطية ةعالي اتإطالق مفّجرعلى قدرات طوَّ ، مجتمعة، من إطالق عدة مفّجرات في آن واحد في مكَّ

 أقل من ميكروثانية.

دت التي  جتماعاتاالوخالل   -٣٧ يُعق ام ف ة معلومات ٢٠١٤ ع ران للوكال ّدمت إي اون، ق ، ضمن إطار التع
ان ٢٠٠٠كانون األول/ديسمبر  رت، فيأن وزارة الدفاع في إيران قرَّ بتفيد  بعض بالنسبة ، تعزيز متطلبات األم ل

ران  ا. وأعلنت إي ر أماًن رات أكث ة من خالل تطوير مفّج ى المتفجرات التقليدي ال  أنَّ العمليات المنطوية عل األعم
ر زة بسلك قنطرة تفجي رات المجھ د األولية بشأن المفّج دفاع،  تاضطلع ق وزارة ال ة صناعية مرتبطة ب ا فرق بھ

جتالتي تُ في مزيد من األعمال  ٢٠٠٢عام في شرعت بعدئذ و زة بسلك قنطرة ب وِّ رات المجھ تطوير ناجح للمفّج
ا،  ة يجري االضطالع بھ ديو ألنشطة تجريبي ى شريط في ة عل ران الوكال ا وتفجير. وأطلعت إي ران أنھ أعلنت إي

فضاء الجوي. والحظت الوكالة أن إيران لم تقدم توضيًحا بشأن األنشطة التي أشارت تتعلق بصناعتھا الخاصة بال
  .٢٠٠٣-٢٠٠٠الفترة أنھا قامت بھا خالل إلى المعلومات 

ى   -٣٨ ر ھو المساعدة عل زة بسلك قنطرة تفجي رات المجھ وأعلنت إيران أن المنطق من وراء تطوير المفّج
، ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٠خالل االجتماع الذي ُعقد ضمن إطار التعاون في  نفجار، وقّدمت للوكالة،االتفادي حوادث 
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ر  ي وغي ر مّتسقة مع اإلطار الزمن قائمة بخمسة حوادث من ھذا النوع. واستنتجت الوكالة أن تلك المعلومات غي
ي  ق ف ة الطري ار خريط ي إط د ف ذي ُعق اع ال ي االجتم رات. وف وير المفّج امج تط ة ببرن رين  ١٥مرتبط تش

رغم ٢٠١٥ أكتوبر/األول ى ال ه، وعل ة أن ، قّدمت إيران للوكالة جدوالً يسرد ستة حوادث أخرى. وتالحظ الوكال
ع  وادث وق ك الح ن تل ادث م ل ح ى أن ك ن اإلعالن عل ي الصحيح وخالل م ار الزمن ه اإلط رتبأن وادث  طم بح

  ثمة حادث واحد على األقل ال يبدو أنه مرتبط بجھاز مفّجر. فاالنفجار، 

ي٢٠١٤أيار/مايو  ٢٠االجتماع ذاته يوم  وفي  -٣٩ م ف ام ، أبلغت إيران أيًضا الوكالة بأنه ت  ٢٠٠٧ حوالي ع
مفّجرات مجھزة بسلك قنطرة تفجير لقطاعھا المتعلق بالنفط والغاز من أجل تطوير صنع إلى متطلَّب يدعو تحديد 

ذا  ة. ومن أجل دعم ھ ار عميق ذّرعأجھزة قطع آلب ران الت ّدمت إي ائج عدد ، ق ك نت ا في ذل ة، بم معلومات للوكال
زامن قُ رات بت م إطالق مفّج امحدود من االختبارات حيث ت ة أنھ ران الوكال ة. وأبلغت إي ل من ميكروثاني ر بأق  دِّ

ت، ي  قام ام ف ًرا و، ٢٠٠٨ع ر إزاء نظ ذي أُثي ق ال ران للقل وير إي أن تط ة بش ه الوكال ت عن ذي أعرب ام ال االھتم
ياقتعليق بقنطرة تفجير، لمفّجرات مجھزة بسلك  ذا الس ياألنشطة المتعلقة بقطاع النفط والغاز في ھ دأ ف ام . وب  ع

ردة العلى صنع العمل  ٢٠١٣ ر مف ات ستخدامھا في المفّجرات مجھزة بسلك قنطرة تفجي قطاع الخاصة بتطبيق
افى مع  فإنَّ النفط والغاز. وكما أفادت الوكالة سابًقا،  ق ال يتن ذا التطبي ة في ارسات ممالمثل ھ القطاعات المتداول

   ٣٥المتخّصصة.

ديھا خصائص  أنَّ إلى تقييم الوكالة يشير و  -٤٠ ران ل ا إي ي طّورتھ المفّجرات المجھزة بسلك قنطرة تفجير الت
أنَّ  ة ب ر الوكال ة. وتّق ر نووي أجھزة تفجي ق ب تخدامً  تتعل ة اس دً ثم ر ا متزاي رة تفجي لك قنط زة بس رات المجھ ا للمفّج

  ة واألغراض العسكرية التقليدية.المدنيلألغراض 

  البدء في المتفجرات الشديدة والتجارب المرتبطة بذلك  -٦-ھاء

اني/نوفمبر   -٤١ رين الث ل تش د ٢٠١١قب ات تفي ة معلوم دول األعضاء للوكال ّدمت ال ا ب، ق ران بحوزتھ أّن إي
دء في  معلومات تصميمية عن تكنولوجيا المتفّجرات المعروفة بعبارة البدء المتعدد النقاط وأنھا استخدمت ذلك للب
دء  د طّورت نظام الب ران ق ى أّن إي المتفجرات الشديدة في إطار ھندسي نصف كروي. وأشارت المعلومات إل

ي ام المتعدد النقاط النصف كروي وأجرت ف ل واسعة النطاق،  ٢٠٠٣ ع ى األق ة واحدة عل تفاصيلھا وأنَّ تجرب
ي’مّتسقة من الناحية التقنية، على المستوى الداخلي وفي المنشورات التي حّررھا  يم ‘ خبير أجنب اد التقي ّين. وأف مع

  ٣٦الذي جّددته الوكالة بأن تلك التجربة تمت في مكان يدعى "ماريفان"، ولم تتم في "منطقة" ماريفان.

ران، ٢٠١١وبعد تشرين الثاني/نوفمبر   -٤٢ ، تلقت الوكالة معلومات إضافية من الدول األعضاء بشأن قيام إي
، بتجارب على نطاق صغير بھدف تأكيد البدء في المتفجرات مطلع العقد األول من القرن الحادي والعشرين في 

  أماكن االختبار في إيران.  الشديدة، والمعّدات المرتبطة بذلك، وتنفيذ معايير األمان في مختلف

يوأشارت أيضً   -٤٣ ة ف ام ا المعلومات المتاحة للوكال ر  ٢٠١١ ع تفادت من الخبي د تكون اس ران ق ى أن إي إل
ذي كانت  هاألجنبي السالف الذكر، ال ة بتكن لدي ى حد ومعرف ي عل اط والتشخيص التجريب دد النق دء المتع ا الب لوجي

ران  ،سواء وأنه قد قضى معظم مشواره المھني في العمل في برنامج أسلحة نووية في بلده األصلي. وقد أّكدت إي

 
  . GOV/2014/43من الوثيقة  ١١الفقرة  ٣٥
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اج الماس ٢٠٠١-١٩٩٦فترة الوجود الخبير األجنبي في إيران في  ة بإنت ، إال أنھا أعلنت أن أنشطته كانت متعلق
  الفائق التناثر.

متھا  -٤٤ دَّ ي ق ائق الت ي الوث ي  وف ران ف طس آب/ ١٥إي ار  ٢٠١٥أغس ي إط الل ف ق، وخ ة الطري خريط
ي ٢٠١٥المناقشات األخرى التي جرت في أيلول/سبتمبر  دعو ، أبلغت إيران الوكالة، بأنه كان لديھا متطلب تقن ي

ى  ى منإل ود إل دي يع ق عسكري تقلي ق بتطبي اط يتعل دد النق دء المتع ا الب وير تكنولوجي عيناتتتط رن  صف تس الق
. وبّينت المعلومات التي قّدمتھا إيران كيف أن مفھوم ٢٠٠٧ عام المشروع بدأت في‘ تفعيلعملية ’ ، وأنَّ الماضي

ي ة ف ران للوكال ّدمتھا إي ي ق ات الت ي المعلوم ن التصميم المعروض ف تقاقه م م اش ة ت د الموجات الحلقي ام مولِّ  ع
ذخائر التقلي٢٠٠٨ ل ألداء ال راء ، ويبدو أن تطويره كان من أجل تحقيق المستوى األمث اع الخب ة. وخالل اجتم دي

ك ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٣٠في التقنيين  ا في ذل ة، بم د الموجات الحلقي ، أطلعت إيران الوكالة على أمثلة عن مولِّ
ابع  ان ذا ط ار ك ران أن االختب ت إي ا. وأعلن م إطالقھ حنھا بمتفجرات وت م ش ي ت ة الت ن الموجات الحلقي د م العدي

م تحدد تجريبي قصد تحديد أداء النظام  ا ل ران أنھ ه، أعلنت إي د الموجات مواصفات المتفجر. وعلي لتشغيل مولِّ
  حدود فقط من القياسات التشخيصية.الحلقية وأنھا اضطلعت بعدد م

اط في إطار   -٤٥ دد النق دء المتع ا الب ران استعملت تكنولوجي ى أن إي ي تشير إل وباإلضافة إلى المعلومات الت
أنھا استكشفت تكنولوجيا ب، ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٣٠ل المناقشات التي جرت في ھندسي مستٍو، أفادت إيران، خال

البدء المتعدد النقاط في إطار ھندسي أسطواني لغرض عسكري تقليدي غير محّدد. كما أعادت إيران التأكيد على 
  عدم القيام بأي عمل باستخدام تكنولوجيا البدء المتعدد النقاط في إطار ھندسي (نصف) كروي.

ويشير تقييم الوكالة إلى أن تكنولوجيا البدء المتعدد النقاط التي طّورتھا إيران لھا خصائص تتعلق بجھاز   -٤٦
  متفجر نووي، فضالً عن عدد صغير من التطبيقات البديلة. 

 التجارب الھيدروديناميكية  -٧-ھاء

ة، وأيضاً من خالل ، أشارت المعلومات المستقاة ٢٠١١قبل تشرين الثاني/نوفمبر   -٤٧ ة للوكال ود الذاتي الجھ
از  ة لجھ ات محاكي ن د صنَّعت مكوِّ ران ق ى أن إي ل دول أعضاء، إل ة من قِب ى الوكال مة إل متفجر المعلومات المقدَّ

ك  ة، وأن تل ة الكثاف واد عالي ن م ووي م ات ن ن ا المكوِّ د ربم ون ق ار تك ة باختب مات مرتبط ملت س غاط ش االنض
نات، أي اال دات تشخيصية الديناميكي للمكوِّ ى استخدام مع ار عل ختبار الھيدروديناميكي. وينطوي مثل ھذا االختب

  نووي.  متفجر في القلب المحاكي لجھاز االنضغاط عالية السرعة لرصد تماُثل صدمة 

ات،  ٣٧وكما سبقت اإلفادة،  -٤٨ وفيما يتعلق باالختبار الھيدروديناميكي، تلقَّت الوكالة من دول أعضاء معلوم
ين شملت صو ع بارش ي مجّم رة ف ت أسطوانة كبي د صنعت وركَّب ران ق ى أن إي ارت إل واتل، أش راً ملتقطة بالس

ام  ة ٢٠٠٠العسكري في ع ذه األسطوانة مطابق ى أن ھ ارامترات . وأشارت معلومات أخرى إل ة إطالق لب غرف
مةالمتفجرات (الغرفة) التي أوردتھا منشورات الخبير األجنبي،  ى الحتواء ت وأنھا مصمَّ أثيرات تفجير ما يصل إل

ة باستعمال متفجرات شديدة).  ٧٠ كغ من المتفجرات الشديدة (وھذه كمية مناسبة إلجراء تجارب ھيدروديناميكي
ى  ى (المبن ذا المبن ا، وأن ھ ى حولھ يَّدت مبن م ش ة ث ران قامت أوالً بتركيب الغرف ى أن إي ات إل وأشارت المعلوم

  .٢٠٠٣ عام الة) بقي مستخَدماً حتى أواخرالرئيسي موضع االھتمام بالنسبة للوك
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اني/نوفمبر   -٤٩ رين الث د تش دات ٢٠١١وبع أن المع اء بش ن دول أعض افية م ات إض ة معلوم ت الوكال ، تلقَّ
  الموجودة في موقع بارشين وصوراً عديدة ملتقطة بالسواتل ومتاحة تجارياً.

ن إي  -٥٠ ة م ق بوطلبت الوكال ا يتعل دراران توضيح أنشطتھا فيم اً  البحوثت ق  بخصوصالمرصودة علمي
ا المتفجرات والتي شكلت أساَس بعض  ة في أوجه القلق التي أعربت عنھ ران ٢٠١١ُمرفق الالوكال م إي دِّ م تق . ول

  أي توضيح.

ة   -٥١ ام الوكال د موضع اھتم دَّ مته الوكالة إلى إيران لتمكينھا من الوصول إلى المكان المح ومنذ أول طلب قدَّ
ان. ٢٠١٢ن في شباط/فبراير في موقع بارشي ذا المك ة في ھ ذه ، جَرت أنشطة مكثف ي لوحظت وھ األنشطة، الت

ور، حَ  ة أم ر، في جمل ا ُتظھ دا أنھ تبدال أو جعبر صور ملتقطة بسواتل تجارية، ب ى الرئيسي، وإزالة/اس ب المبن
رة من ال ات كبي ة الناشئة تجديد ھياكل جدرانه الخارجية، وإزالة واستبدال جزء من السقف، وكمي سوائل الجاري

رت  د ُدمِّ ان ق اٍن أو ھياكل أخرى في المك ة أن خمسة مب عن المبنى. كما ُتظھر الصور الملتقطة بسواتل تجاري
خالل ھذه الفترة وأن أعماالً موسعة لحفر أراٍض وتصميم مناظر قد اضُطلع بھا على امتداد مساحة شاسعة داخل 

  ٣٨المكان وحوله.

ذا   -٥٢ ين. وينطوي ھ ألة بارش ق بمس ٍب يتعل ى ترتي ران عل ة وإي ق، اتفقت الوكال ي إطار خريطة الطري وف
ذي المالحظة الترتيب على  ان ال مُّ البصرية وتحليل عّينات بيئية في المك ك األنشطة في  يھ ُتكملت تل ة. واس الوكال

ان  . ولتأكيد صحة األنشطة والعينات، تأكدت الوكالة٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٢٠ ذت في المك د أُخ ات ق من أن العين
ا موضع االھتمام، وحافظت على سلسلة ُعھدة العينات بما يتماشى مع ممارسات الضمانات الراسخة  التي تقوم بھ

  لوكالة.  ا

ة  ٣٩وعندما زار المدير العام ونائب المدير العام لشؤون الضمانات  -٥٣ ام الوكال المبنى الرئيسي موضع اھتم
ر  ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٢٠في  في موقع بارشين ى. غي دات ذات صلة داخل المبن لم يالحظا أي غرفة أو أي مع

اد، عالمات ا الحظا، في جملة أمور، مأنھ ر معت حديثة تدل على تجديدات داخلية، وأرضية ذات شكل مقطعي غي
  ونظام تھوية بدا غير مكتمل. 

ين التقنوأفادت إيران خالل مناقشات اجتماعات الخبراء   -٥٤ ى ي ق أن المبن دة في إطار خريطة الطري المنعق
  لتخزين المواد الكيميائية إلنتاج متفجرات. كان ُيستخدم دائًما

ة عن   -٥٥ م تكشف الوكال ة. ول ات متفجرات أو سالئفھا وجود وقامت الوكالة بتحليل العينات البيئي ن دمكوِّ  ق
  ٤٠متفجرات.نتاج للمواد الكيميائية إلطويل األجل الشير إلى أن المبنى كان ُيستخدم للتخزين ت

  

 
ة  ٤٢انظر، على سبيل المثال، الفقرة  ٣٨ رة GOV/2012/37من الوثيق ة  ٥٩، والفق رة GOV/2014/28من الوثيق ة  ٦٧، والفق من الوثيق

GOV/2014/43.  

  .GOV/2015/59من الوثيقة  ٥الفقرة   ٣٩

دت النتائج ُجَسي ٤٠ دد الصغير من الجسيمات، حدَّ ذا الع اً بفعل اإلنسان. وھ ال كيميائي دِّ وم طبيعي ُع يما يوراني ا ُجَس َمين اثنين بدا أنھم
  وبتكوين عناصرھا وشكلھا على ھذا النحو، ليس كافياً بما يشير إلى صلة باستخدام مواد نووية.
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 ١٣الصفحة 

راء   -٥٦ اع الخب تكمال اجتم ب اس ين وعقِ ي التقني وبر  ١٤ف رين األول/أكت ه ٢٠١٥تش ت خالل ذي طعن ، وال
ةفي إيران  ة من الوكال م ك بعرضالصور الملتقطة بالسواتل المقدَّ ران، حصلت  ، وذل ا إي ة التقطتھ صورة جوي

ابقة الوكالة على صور جديدة ملتقطة  بالسواتل من مصادر مختلفة، من بينھا مصدر تجاري، دعمت مؤشرات س
  . ٢٠٠٠سطواني كبير في المكان موضع اھتمام الوكالة في موقع بارشين في صيف عام أعلى وجود جسم تدل 

واتل،   -٥٧ ة بالس ات والصور الملتقط ل العين ائج تحلي ك نت ي ذل ا ف ة، بم ة للوكال ات المتاح دعم المعلوم وال ت
صريحات إيران بشأن الغرض من المبنى. ونتيجًة لألنشطة المنفَّذة في إطار خريطة الطريق، أثبتت الوكالة أنه، ت

ة ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٢٠اعتباراً من  يم الوكال ، لم تكن األسطوانة في المبنى الرئيسي موضع االھتمام. ويفيد تقي
ة  ٢٠١٢/فبراير إيران منذ شباط التي اضطلعت بھابأن األنشطة المكثفة  ام الوكال د موضع اھتم دَّ في الموقع المح

ضت بشدة قدرة الوكالة على إجراء تحقُّق فعال.   قد قوَّ

  النمذجة والحسابات  -٨-ھاء

د ، ٢٠١١بحلول تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٨ ة ق ت معلومات من دول أعضاء كانت الوكال ه، تشير تلقَّ ى أن إل
اَميالوبين  ٢٠٠٤قبل عام  ات، ٢٠٠٩و ٢٠٠٥ نع ات مكون دة ترتيب ران دراسات نمذجة حاسوبية لع ، أجَرت إي

ي  داً ال والت ق تحدي ارت سوى تتعل ا أش داخلي. كم ر ال ا التفجي ى تكنولوجي ة عل ة المبني رات النووي اق التفجي بأنس
ما  معلومات من مصادر مفتوحة إلى أن إيران قد أجَرت دراسات إضافية تتعلق بنمذجة المتفجرات الشديدة، وھو

ة ودراسات تطوير الشفرة. وللنمذجة  اة الھيدروديناميكي ة اآلاعتبرته الوكالة أيضاً أمراً مھماً في سياق المحاك نف
  الذكر عدٌد من التطبيقات المحتملة، ينحصر بعضھا في جھاز متفجر نووي.

انييوتتسق المعلومات اإلضاف  -٥٩ ذ تشرين الث ة من دول أعضاء من ا الوكال ي تلقَّتھ مع  ٢٠١١/نوفمبر ة الت
ام  ق بمشروع في ع ة عضو تتعل ة معلومات إضافية من دول ت الوكال ا تلقَّ ة. كم المعلومات المتاحة سابقاً للوكال

  لتحديد معادالت الحالة للمواد المثيرة للقلق. ٢٠٠٩

كالمسائلناقشت الوكالة مع إيران عدداً من ھذه  ٢٠١٤وفي تشرين األول/أكتوبر   -٦٠ ك تل ي  ، بما في ذل الت
ن  أخوذة م ورات الم ق بالمنش ا يتعل ة ذات صلة. وفيم ن مصادر مفتوح أخوذة م ة م ورات إيراني ى منش ير إل تش

دتھاالمتعلقة بالحسابات النيوترونية، أوضحت إيران أن المنشورات ومصادر مفتوحة  دَّ ة  التي ح ى الوكال تند إل تس
رد  ا ف ة اضطلع بھ ابقة وحالي ال س م أعم روف االس ل أطروحمع ى ة لأكم دكتورالحصول عل ة ال ي هدرج . وف

، عرضت إيران ھذه األطروحة (باللغة الفارسية) على الوكالة لمعاينتھا. وفيما يتعلق بنمذجة ٢٠١٥نيسان/أبريل 
أنساق جھاز متفجر نووي، بيَّنت إيران أن مثل تلك الدراسات لم تجر أبداً في إيران. وتالحظ الوكالة بعض أوجه 

واردة ت اإليرانية المأخوذة من مصادر مفتوحة والدراسات التي جاء ذكرھا في المعلومات الشبه بين المنشورا ال
  من دول أعضاء، من ناحية المطابقات النصية، وبعض األبعاد والبارامترات األخرى المستخدمة. 

ى  وباإلشارة إلى دراسات النمذجة  -٦١ متھا إل دَّ ي ق ا الت ران، في وثائقھ ى المتفجرات الشديدة، أشارت إي عل
ى  ٢٠١٥آب/أغسطس  ١٥الوكالة في  ة عل ق النمذجة الھيدروديناميكي ة تطبي في إطار خريطة الطريق، إلى قابلي

ا صلة  يس لھ ات ل ك التطبيق ل تل أن مث ادت ب ة، وأف ات العسكرية التقليدي ق التطبيق ة. وخالل اجتبقل ماعات الوكال
راء  ين الخب ى أنھالتقني ران إل ارت إي ة، أش ى ، االالحق ذا عل ة المتصلة بھ ة القوي كرية التقليدي اد العس ضوء األبع
نھاالعمل، ليس   .من مناقشتھا ت في وضع يمكِّ
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د جميع المعلومات المتاحة للوكالة وبناًء على  -٦٢ ق، يفي ذ خريطة الطري تمدة من تنفي ك المس ، بما في ذلك تل
ام تقييم  ل ع ووي قب از متفجر ن ين ٢٠٠٤الوكالة بأن إيران أجَرت نمذجة حاسوبية لجھ ا ب اَميال، وفيم  ٢٠٠٥ نع

ة ٢٠٠٩و ر المكتمل ة غي ى الطبيع ير إل ة تش ر أن الوكال ابات.  ةئجزِّ توالم. غي ك الحس ا لتل ى كم ة إل ير الوكال تش
  ية التقليدية.انطباق بعض النمذجة الھيدروديناميكية على األجھزة المتفجرة العسكر

  البادئ النيوتروني  -٩-ھاء

اني/نوفمبر   -٦٣ ل تشرين الث ل دول أعضاء قب ة من قِب ى الوكال مة إل ى أن  ٢٠١١أشارت المعلومات المقدَّ إل
داخلي االنفجار من  وع ال ووي من الن إيران فكرت في تدابير عملية تضمن بدء تنشيط نيوتروني لجھاز متفجر ن

ق، خالل إجراء تجارب على مواد وأنساق قد تولِّد نيوترونات تحت الضغط الصد ذ خريطة الطري ل تنفي مي. وقب
أفاد تقييم الوكالة بأن واحداً من المؤشرات على تصنيع مصادر نيوترونية قائمة على الصدم كان أضعف مما كان 

  ُيعتقد في السابق.

اني/نوفمبر   -٦٤ ل تشرين الث مة من قِبل دولة عضو قب ى أن النشاط  ٢٠١١وأشارت معلومات إضافية مقدَّ إل
ران في  ٢٠٠٦، وأنه منذ عام ٢٠٠٤ربما تواَصل في إيران بعد عام  في ھذه المنطقة تقريباً فصاعداً، شرعت إي

ك من خالل استخدام  برنامج مدته أربعة أعوام للتحقُّق من تصميم مصدر نيوتروني قائم على الصدم، بما في ذل
بتمبر في أي ينمواد غير نووية لتجنب التلوث. وأفادت إيران خالل اجتماع خبراء تقني م ُتجر  ٢٠١٥لول/س ا ل أنھ

  أيَّ نشاط، عملياً كان أم نظرياً، فيما يتصل بمصادر نيوترونية قائمة على الصدم.

ي آب/أغسطس و  -٦٥ ة ف ى الوكال ران إل متھا إي دَّ ي ق ائق الت ق  ٢٠١٥تضمنت الوث ار خريطة الطري ي إط ف
دت منشورات  دَّ ات وح د النيوترون ة حول تولي ات عن دراسات عام ن معلوم أخوذة م ة ذات صلة م ر إيراني غي

دات تتركز حول  مصادر مفتوحة. وأكدت إيران أنَّ  ا مع ران اسُتخدمت خاللھ د في إي د أُجريت في معھ بحوثاً ق
د في  ى معھ ة إل البالزما لتوليد نبضات نيوترونية قصيرة ولتطوير واختبار كواشف مناسبة. وفي أثناء زيارة تقني

  ، أطلعت إيراُن الوكالة على قدرات بحوث نيوترونية في ذلك المعھد.٢٠١٥بر تشرين األول/أكتو ٩إيران في 

  إجراء اختبار  -١٠-ھاء

مة إلى الوكالة من قِبل دولة عضو قبل تشرين الثاني/نوفمبر   -٦٦ ه في  ٢٠١١أشارت المعلومات المقدَّ إلى أن
ار ربما تكون إيران قد خططت إلجراء تجارب تحضيرية واض ٢٠٠٣-٢٠٠٢الفترة  ق باختب ا يتعل طلعت بھا فيم

ا إذا  ة م ة لمعرف ارات العملي ران أجَرت عدداً من االختب أن إي جھاز متفجر نووي. وكان لدى الوكالة معلومات ب
ين  ة ب افة طويل رٍض لمس ى نحو ُم رات سلك قنطرة التفجير يمكن أن تعمل عل كانت معداتھا الخاصة بإطالق مفجِّ

  أسفل عمود عميق.نقطة اإلطالق وجھاز اختبار يقع 

يَّن   -٦٧ ائق تب ا وث ان في حوزتھ وأشارت معلومات إضافية، من وثائق الدراسات المزعومة، إلى أن إيران ك
  أنھا تتصل بترتيبات أمان المتفجرات المالِزمة الختبار جھاز متفجر نووي. 

  .٢٠١١ُمرفق الصدور لم تتلَق الوكالة معلومات إضافية في ھذا الشأن منذ و  -٦٨
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  الدمج داخل مركبة إليصال الصواريخ  -١١-ھاء

رين   -٦٩ ل تش ة قب ات المزعوم ائق الدراس ار وث ي إط ة ف ى الوكال ة إل م ة المقدَّ ات المكثف ارت المعلوم أش
ران خالل  ٢٠١١الثاني/نوفمبر  رة إلى أعمال مشروع مفصلة أُجريت في إي ة  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ الفت ة كيفي لمعرف

، بحيث ٣-شحنة متفجرة كروية جديدة داخل غرفة الحمولة القائمة الخاصة بالمركبة العائدة للصاروخ شھاب جمد
ى حين تتحمَّل  ا إل ى وظائفھ ودة، وبحيث تحافظ عل ة اإلطالق والع مثل ھذه الشحنة المتفجرة البيئة القاسية لعملي

ية، التي شملت اعتبارات عملية ونظرية وتصميمية، بلوغ ھدفھا. ووفقاً لتلك المعلومات فإن ھذه الدراسات الھندس
ارت  ي. وأش ي النمط وذج األول زاء النم ات وأج ا المكون نِّعت فيھ ي ُص ات الت ن الورش دداً م اً ع تخدمت أيض اس

نت في تقارير.   المعلومات أيضاً إلى أن تفاصيل عمل المشروع قد ُدوِّ

ن إي  -٧٠ ة م ت الوكال ق، طلب ة الطري ذ خريط ار تنفي ي إط ى وف ارات إل ب لزي ور، الترتي ة أم ي جمل ران، ف
دة من قِبل الوكالة على أنھا    الواردة في وثائق الدراسات المزعومة.الورشات الورشات المحدَّ

ى ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٣٠وفي   -٧١ ة عل راُن الوكال ديو ، أطلَعت إي قصير عن كل ورشة من الورشات في
د الثالث المحددة في وثائق الدراسات المزعومة أنَّ . وأُفي ك  ب ين من تل ديوھات اثن را داخل الورشتين الفي وِّ د ُص ق

ر  تشرين  ١٥ي لم تُعد قيد التشغيل. وفي تالثالث من خارج الورشة الالفيديو اللتين ما زالتا قيد التشغيل، فيما ُصوِّ
وبر  ارة  ٢٠١٥األول/أكت ى زي ة إل ت الوكال تينُدعي ة م الورش ت الوكال غيل. وتحقَّق د التش ذه قي ديوھات ن ھ الفي

عالوة على ذلك فإن سمات وقدرات وفي وثائق الدراسات المزعومة.  تانالموصوفالورشتين ھما والزيارات بأن 
  ة في وثائق الدراسات المزعومة.فمتساوقة مع تلك الموصوالورشتين 

ائق الدراسات وتحققت الوكالة من وجود ورشتين اثنتين في إيران من بين الورشات المشار إليھا في   -٧٢ وث
  .٢٠١١مرفق الالمزعومة، لكّنھا لم تتلَق أي معلومات أخرى في ھذا الشأن منذ صدور 

  والتسليح واإلطالقالصھر نظام   -١٢-ھاء

اني/نوفمبر   -٧٣ ل تشرين الث ة ٢٠١١قب ائق الدراسات المزعوم ائق من وث دٌد من الوث ة ع دى الوكال ان ل ، ك
ً والتي أشارت إلى تطوير نموذج أولي  ديثا  ٣-لصاروخ شھاب ٤١لنظام إطالق يتيح للشحنة المتفجرة المصممة ح

  أن تنفجر سواء في الھواء فوق الھدف، أو لدى اصطدام المركبة العائدة بسطح األرض. 

من وثائق الدراسات المزعومة إلى أن إيران قد فكَّرت في والمستقاة المتاحة للوكالة  المعلوماتوأشارت   -٧٤
ن دد م ليح وإطالق  ع ام صھر وتس ة لنظ ارات التقني د الخي دة ق ة الجدي رة الكروي حنة المتفج يضمن أن تظل الش

د لھا، ومن ثم أن تؤدي الشحنة المتفجرة وظيفتھا  ٣-للصاروخ شھاب آمنة حتى بلوغ المركبة العائدة الھدف المحدَّ
  بالشكل الصحيح.

  . ٢٠١١ُمرفق الصدور ن منذ الوكالة معلومات إضافية في ھذا الشأ لم تتلقَّ و  -٧٥

  

 
  .٢٠٠٣اعتباراً من عام  ٤١
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 التقييم اإلجمالي  -واو

ھذا التقييم اإلجمالي ناتج عن تحليل جميع المعلومات المتاحة للوكالة فيما يتعلق بكل مجال من المجاالت   -٧٦
  . ٢٠١١مرفق الاالثني عشر، على النحو الوارد في 

ك أنشطة التحقق   -٧٧ ا في ذل ة، بم واد النووي ازة الم ة بشأن حي واستناًدا إلى جميع المعلومات المتاحة للوكال
إطار التعاون (بما في ذلك المعاينة المنّظمة بشأن منجم غشين) وخطة العمل المشتركة، ضمن الخاصة المحّددة 

ا  على أنَّ ھناك دورة وقود نووي غير معلنةلم تجد الوكالة مؤشرات  ي أعلنت عنھ في إيران، خارج األنشطة الت
ران في إطار . إيران بأثر رجعي ويشير تقييم الوكالة إلى أنَّ أي كمية من المواد النووية التي قد تكون أُتيحت إلي

ا  AMADخطة  ة وم واد النووي يقن المرتبطة بممارسة حصر الم ھي كمية تندرج ضمن حدود معدالت عدم الت
  .يتصل بذلك من قياسات

م تجد   -٧٨ از متفجر، ل ة لجھ ة الالزم ات النووي ة بشأن المكون واستناًدا إلى جميع المعلومات المتاحة للوكال
وم" أو المعلومات  دن اليوراني ـ"وثيقة مع الوكالة أي مؤشرات تدل على قيام إيران بأنشطة يمكن ربطھا مباشرة ب

  من شبكة اإلمدادات النووية السّرية. التصميمية الالزمة لجھاز متفجر نووي المستقاة

ديھا خصائص إلى تقييم الوكالة ويشير   -٧٩ ران ل ا إي ي طّورتھ أن المفّجرات المجھزة بسلك قنطرة تفجير الت
از  ق بجھ رتتعل تخدامً  متفج ة اس أن ثم ة ب ر الوكال ووي. وتّق دً ن ر ا متزاي رة تفجي لك قنط زة بس رات المجھ ا للمفّج

ا إلى أن تكنولوجيا البدء المتعدد النقاط ويشير تقييم الوكالة أيضً  ،ض العسكرية التقليديةلألغراض المدنية واألغرا
  التي طّورتھا إيران لھا خصائص تتعلق بجھاز متفجر نووي، فضالً عن عدد صغير من التطبيقات البديلة. 

ى أنَّ   -٨٠ دروديناميكي إل ار الھي أن االختب ة بش ة للوكال ات المتاح ير المعلوم ت  وتش نعت ورّكب ران ص إي
يأ ام سطوانة كبيرة في مجّمع بارشين العسكري ف ىأ. و٢٠٠٠ ع ك األسطوانة  أنَّ  شارت معلومات أخرى إل تل

ة  ارامترات مطابق ة لب ات إغرف د المعلوم ي. وال تؤي ر األجنب ورات الخبي ي منش رات المعروضة ف طالق المتفج
ات و ل العين ائج تحلي ك نت ي ذل ا ف ة، بم ران بشأن الغرض المتاحة للوكال ات إي الصور الملتقطة بالسواتل، إعالن

ى الرئيسي موضع  ق أن األسطوانة ليست في المبن ا لخريطة الطري ذة وفًق المناط بالمبنى. وبّينت األنشطة المنف
ذ شباط/فبراير  ران من ا إي ي اضطلعت بھ ع  ٢٠١٢االھتمام. ويفيد تقييم الوكالة بأن األنشطة المكثفة الت في الموق

ضت بشدة قدرة الوكالة على إجراء تحقُّق فعال.الم د موضع اھتمام الوكالة قد قوَّ   حدَّ

تمدة من   -٨١ ك المس ك تل ا في ذل ابات، بم ة بشأن النمذجة والحس وبناًء على جميع المعلومات المتاحة للوكال
از متفجر ن ام تنفيذ خريطة الطريق، يفيد تقييم الوكالة بأن إيران أجَرت نمذجة حاسوبية لجھ ل ع ، ٢٠٠٤ووي قب

ة ٢٠٠٩و ٢٠٠٥ نعاَميالوفيما بين  ر المكتمل ة غي ى الطبيع ابات ةئجزِّ توالم. غير أن الوكالة تشير إل ك الحس . لتل
  تشير الوكالة إلى انطباق بعض النمذجة الھيدروديناميكية على األجھزة المتفجرة العسكرية التقليدية.كما 

ائق الدراسات وتحققت الوكالة من وجود ورشتين اثن  -٨٢ تين في إيران من بين الورشات المشار إليھا في وث
ذا المجال المتعلقة بالمزعومة  ق أي معلومات أخرى عن ھ الدمج داخل مركبة إليصال الصواريخ، ولكّنھا لم تتل

  .٢٠١١مرفق المنذ صدور 
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ة بشأن إجراء  ولم  -٨٣ ائق الدراسات المزعوم ي وردت في وث ك الت ة معلومات إضافية عن تل ق الوكال تتل
  .٢٠١١مرفق الاختبار أو بشأن نظم الصھر والتسليح واإلطالق، منذ صدور 

ر الوكالة أنه، قبل نھاية عام   -٨٤ ران مناسب لتنسيق مجموعة ٢٠٠٣وتقدِّ اك ھيكل تنظيمي في إي ، كان ھن
م ، فإنھا ٢٠٠٣ذات الصلة بتطوير جھاز متفجر نووي. ورغم أنَّ بعض األنشطة قد ُنفِّذت بعد عام من األنشطة  ل

قة.   تكن جزًءا من الجھود المنسَّ

ا   -٨٥ م االضطالع بھ ويفيد تقييم الوكالة اإلجمالي أن طائفة من األنشطة تتعلق بتطوير جھاز متفجر نووي ت
ة ل نھاي ران قب ام في إي د ٢٠٠٣ ع بعض األنشطة بع م االضطالع ب قة، وت ود منّس ام كجھ يم ٢٠٠٣ ع د تقي . ويفي

اءات لم تتجاوز ا أن تلك األنشطة الوكالة أيضً  مستوى دراسات الجدوى والدراسات العلمية، واكتساب بعض الكف
ق  وجود أنشطة في تدل علىوالقدرات التقنية ذات الصلة. وليس لدى الوكالة مؤشرات ذات مصداقية  ران تتعل إي

  .٢٠٠٩ عام بتطوير جھاز متفجر نووي بعد

  

  موجز  -زاي

ه.   -٨٦ ي المتفق علي ا للجدول الزمن ق وفًق واردة في خريطة الطري ع األنشطة ال ذ جمي ران وتم تنفي ّدمت إي ق
ئلة وثائق ذات الصلة بشأن المسائل العالقة الماضية والراھنة، وقّدمت الوكالة التوضيحات كتابًيا وال عن أوجه أس

اكن تقنيينغموض بخصوص توضيحات إيران وتم عقد اجتماعات خبراء  ة في أم . وأجرت الوكالة أنشطة رقابي
ى تيسير  ق إل ذ خريطة الطري امي. وأدى تنفي اع خت د اجتم خاصة تھم الوكالة، بما في ذلك موقع بارشين، وتم عق

  عقد التزامات جوھرية بقدر أكبر بين الوكالة وإيران. 

ران ويف  -٨٧ ا في إي يد تقييم الوكالة أن طائفة من األنشطة تتعلق بتطوير جھاز متفجر نووي تم االضطالع بھ
د ٢٠٠٣ عام قبل نھاية ام كجھود منّسقة، وتم االضطالع ببعض األنشطة بع ة أيًض٢٠٠٣ ع يم الوكال د تقي ا . ويفي

ة، ولم تتجاوز أن تلك األنشطة ب درات مستوى دراسات الجدوى والدراسات العلمي اءات والق اكتساب بعض الكف
ق بتطوير  ران تتعل ى وجود أنشطة في إي التقنية ذات الصلة. وليس لدى الوكالة مؤشرات ذات مصداقية تشير إل

  .٢٠٠٩ عام جھاز متفجر نووي بعد

اد   -٨٨ ق باألبع ا يتعل ة فيم واد النووي ف الم ى تحري دل عل داقية ت رات ذات مص ة أي مؤش د الوكال م تج ول
  المحتملة لبرنامج إيران النووي.العسكرية 
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  األولالمرفق 

  خريطة طريق لتوضيح المسائل العالقة الماضية والراھنة بشأن برنامج إيران النووي

ا بموجب  اتفقت ران)، استمراًرا لتعاونھم ران اإلسالمية (إي ة إي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) وجمھوري
ة  ول نھاي ة ٢٠١٥إطار التعاون، على تعجيل وتعزيز تعاونھما وحوارھما بھدف حل، بحل ائل العالق ع المس ، جمي

  ن.الماضية والراھنة التي لم يتم حلھا بعد من طرف الوكالة وإيرا

  وفي ھذا الصدد، اتفقت إيران والوكالة على ما يلي:

ا ورد في  -١ ا لم ة، وفًق ة المتبقي ائل العالق ا معالجة المس اتفقت الوكالة وإيران على ترتيب منفصل يتيح لھم
). وستدرج ضمن ھذه العملية األنشطة المضطلع GOV/2011/65(الوثيقة  ٢٠١١المرفق بتقرير المدير العام لعام 

  ائج التي تم تحقيقھا حتى ھذا التاريخ من طرف إيران والوكالة فيما يتعلق ببعض المسائل.بھا والنت

ول  -٢ ا، بحل ة كتابًي ائق ذات الصلة بشأن ٢٠١٥آب/أغسطس  ١٥وستقّدم إيران للوكال ، توضيحاتھا والوث
  . ١المسائل الواردة في الترتيب المنفصل المشار إليه في الفقرة 

ران -٣ ي توضيحات إي د تلق ات  وبع ذه المعلوم تعراض ھ ة باس تقوم الوكال ائق ذات الصلة، س ا والوث كتابًي
ول  بتمبر  ١٥بحل ك ٢٠١٥أيلول/س ق بتل ا يتعل ة فيم وض ممكن ه غم ن أي أوج اًرا ع ران استفس تقدم إلي ، وس

  المعلومات.

يتم -٤ ات، س ك المعلوم ق بتل ا يتعل ة فيم ران عن أي أوجه غموض ممكن  وبعد أن تقوم الوكالة باستفسار إي
تنظيم اجتماعات تقنية للخبراء، واتخاذ تدابير تقنية، وفًقا لما ھو متفق عليه في ترتيب منفصل، وإجراء مناقشات 

  في طھران إلزالة أوجه الغموض. 

  واتفقت إيران والوكالة على ترتيب منفصل آخر بشأن مسألة بارشين. -٥

ول  -٦ وبر تشري ١٥وسيتم انجاز جميع األنشطة، كما ھو مّحدد أعاله، بحل ، بھدف حل ٢٠١٥ن األول/أكت
ام  ام لع دير الع ر الم ق بتقري ي المرف ا ورد ف ا لم ة، وفًق ة الماضية والراھن ائل العالق ع المس ة  ٢٠١١جمي (الوثيق

GOV/2011/65.(  

  وسيقدم المدير العام لمجلس المحافظين بشكل منتظم أحدث المعلومات عن تنفيذ خريطة الطريق.  -٧

يم ٢٠١٥مبر كانون األول/ديس ١٥وبحلول  -٨ ، سيقدم المدير العام، التماًسا إلجراء مجلس المحافظين، التقي
ام  ام لع دير الع ر الم ا ورد في المرفق بتقري ا لم ة، وفًق ة الماضية والراھن ائل العالق ع المس النھائي بشأن حل جمي

  صدار التقرير.). وسيتم تنظيم اجتماع تقني نھائي بين إيران والوكالة قبل اGOV/2011/65(الوثيقة  ٢٠١١

  وأعلنت إيران أنھا ستقدم للوكالة، كتابًيا، تقييمھا الشامل بشأن تقرير المدير العام.  -٩

 ووفًقا إلطار التعاون، ستواصل الوكالة مراعاة شواغل إيران األمنية. -١٠


