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 )٢٠١٥سبتمبر /أيلول ١٠(ُسِمح بتداول ھذه الوثيقة خالل اجتماع المجلس بتاريخ 

GOV/INF/2014/3 

٢٠١٤ رفبراي/شباط ١١
 

 عربي
األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

 نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي
  

 

 

 تدابير عملية تتعلق بإطار التعاون

 

  

 

ي   -١ ة ف ران) والوكال المية (إي ران اإلس ة إي ين جمھوري ه ب ق علي اون المتف ار التع الً بإط رين  ١١عم تش
اني/نوفمبر  ومي ٢٠١٣الث ران ي ي طھ رفين ف ين الط ة ب ات التقني ن االجتماع د م د مزي باط/فبراير  ٩و ٨، ُعق ش

ذ ال٢٠١٤ دم المحرز في تنفي ة التق ران والوكال ة الستة . وخالل االجتماعات، استعرضت إي ة األولي دابير العملي ت
ة  ران والوكال ة. وتوصلت إي ة المتوقع ة األولي دابير العملي ران الت التي تم االتفاق عليھا منذ ثالثة أشھر. ونفّذت إي

  . ٢٠١٤أيار/مايو  ١٥إلى اتفاق بشأن سبعة تدابير عملية تقوم إيران بتنفيذھا قبل 

  المتفق عليھا من أجل إطالع مجلس المحافظين عليھا. وترد ملحقة طيه التدابير العملية المقبلة  -٢

وسيقدم المدير العام تقريراً إلى مجلس المحافظين بشأن التقدم المحرز في تنفيذ جميع التدابير في الوقت   -٣
  المناسب.

  





GOV/INF/2014/3 
 المرفق

  المتعلقة بإطار التعاون وفًقا لالتفاقالتدابير العملية 

 ٢٠١٤شباط/فبراير  ٩المبرم في 

  

ة  دابير العملي ا بشأن الت ة) اتفاًق ة (الوكال ة الذري ة للطاق ة الدولي ران) والوكال أبرمت جمھورية إيران اإلسالمية (إي
  .٢٠١٤أيار/مايو  ١٥لتعاون، قبل التالية التي تقوم إيران بتنفيذھا، بموجب إطار ا

ه   -١ تقديم المعلومات ذات الصلة وإتاحة المعاينة المنظمة لمنجم ساغند في يازد على النحو المتفق علي
  بين الجانبين.

تقديم المعلومات ذات الصلة وإتاحة المعاينة المنظمة لمحطة التركيز في أرداكان على النحو المتفق   -٢
  عليه بين الجانبين.

  .IR-40علومات التصميمية لمفاعل تقديم صيغة مستوفاة من استبيان الم  -٣
  .IR-40اتخاذ خطوات لالتفاق مع الوكالة على وضع نھج رقابي لمفاعل   -٤
ى النحو المتفق   -٥ زر عل اد للي ى مركز لشقر أب تقديم المعلومات ذات الصلة والترتيب لزيارة تقنية إل

  عليه بين الجانبين.
اء الصالحتين لصنع   -٦ ب والنق ي التركي غ درجت م تبل ي ل واد المصدرية، الت ن الم ات ع ديم معلوم تق

وم  ران لليوراني الوقود أو لإلثراء النظيري، بما في ذلك الواردات من ھذه المواد، وعن استخراج إي
  من الفوسفات.

ذين أعلنت  تقديم معلومات وتوضيحات من أجل تمكين الوكالة من تقييم احتياج إيران  -٧ أو تطبيقھا الل
رات سلك قنطرة التفجير.عنھما لتط   وير مفجِّ

  


