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خة    ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١١رسالة مؤرَّ
ھة إلى الوكالة وُمرَسلة باسم الممثلة   موجَّ

قة اللجنة المشتركة   السامية موغيريني بصفتھا منسِّ
 التي أُنشئت بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة

 

  

خة تلقَّى المدير العام رسالة  -١ ة  ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١١مؤرَّ ة للشؤون الخارجي من الدائرة األوروبي
)EEAS ام في دير الع ى الم انون األول/ديسمبر  ٢١) تشيُر إلى الرسالة الُمرَسلة من الدائرة المذكورة إل  ٢٠١٦ك

خة  INFCIRC/907(الواردة في الوثيقة  ة٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٢٣المؤرَّ ت من  إضافية ) وترفُق وثيق رَّ أُق
  جانب جميع المشاركين في اللجنة المشتركة.

م الرسالة والوثيقة المرفقة بھا إلعالم جميع الدول األعضاء. -٢   وحسبما ھو مطلوب، ُتعمَّ

  



INFCIRC/907/Add.1 
  الملحق

 

 االتحاد األوروبي
  العمل الخارجي
  األمين العام

  

  ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١١بروكسل، 

Ares(2017)  

  
  

  السيد المدير العام،

ت من ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٢١اإلشارة إلى رسالتي الُمرَسلة إليكم في ب ، أُحيُل طّيه وثيقًة إضافيًة أُقرَّ
  جانب جميع المشاركين في اللجنة المشتركة.

خة    .  ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٢١وتقديم ھذه الوثيقة يخضع للطرائق الواردة في رسالتي المؤرَّ

 

  

  فائق االحترام والتقدير،مع 

  [التوقـيع]

  ھيلغا ماريا شميت

  
  

خة    ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١٠المرفقات: وثيقة اللجنة المشتركة المؤرَّ

  

  

 

  

  سعادة السيد يوكيا أمانو
  المدير العام

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية



 

 

٢٠١٧-١-١٠  

  

  اللجنة المشتركة التي أُنشئتقرار 
  بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة

أطلعت إيراُن اللجنة المشتركة على ُخطتھا في أعقاب أنشطة حصر المواد النووية المتعلقة بالضمانات التي قامت 
ا ونظرت اللجنة  بھا الوكالة في محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثري. المشتركة في الخطة ووافقت عليھ

ذ. ائل التنفي ادات بشأن مس ديم اإلرش اور وتق ي التش لطتھا ف اه، بموجب س واردة أدن ات ال َق المعلم ذا  وف ل ھ ويمثِّ
  القرار الصادر عن اللجنة المشتركة فھًما مشترًكا لنطاق االلتزامات ذات الصلة لخطة العمل الشاملة المشتركة.

ري،  ال يمثِّل اليورانيوم - ١ وم المث يد اليوراني اني أكس ضعيف اإلثراء الُمستبقى في معدات محطة مسحوق ث
وم  ران من اليوراني زًءا من مخزون إي اه، ج ة أدن ة المبيَّن ق العملي ل لالستخالص وف ر قاب دُّ غي ذي ُيع ال

ّيد أو ت ران ال تش املة المشتركة، شريطة أنَّ إي د في خطة العمل الش دَّ شّغل أيَّ المثري على النحو المح
دة  تبقى لم ذا الُمس ل ھ داًء من  ١٥مرفق قادر على استخالص اليورانيوم ضعيف اإلثراء من مث ا ابت عاًم

اني  يوم التنفيذ. دات محطة مسحوق ث ري في مع وم المث تقبل، اليوراني وفي حال أدخلت إيران، في المس
ه العتبار أن الُمستبقى المكافئ في المحطة أكسيد اليورانيوم المثري، يمكن أن ُتستخدم العملية المبيَّنة أدنا

دة في الفقرة    غير قابلة لالستخالص. ٢المذكورة في المستقبل وفي األجزاء المحدَّ

ل  - ٢ ر قاب ري غي وسُيعدُّ اليورانيوم ضعيف اإلثراء الُمستبقى في محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المث
اليورانيوم المستنَفد  لطاقة الذرية من أن إيران قامت بتلقيملالستخالص بمجرد أن تتحقَّق الوكالة الدولية ل

ل محلول فلوريد اليورانيل إلى ثاني أكسيد اليورانيوم جزء من خالل  معدات المحطة المذكورة الذي يحوِّ
ّل  وم الطبيعي أو أق د مستوى اليوراني ونظام معالجة الخردة إلى أن تكون المادة الناتجة من كل جزء عن

ران من  منه. ة من مخزون إي ذه العملي ة عن ھ وال ُيحتسب أيُّ يورانيوم مثري في المادة الناتجة الناجم
راُن من  ف إي املة المشتركة، شريطة أن تخفِّ د في خطة العمل الش دَّ اليورانيوم المثري على النحو المح

د درجة إثراء مثل ھذه المواد إلى مستوى اليورانيوم الطبيعي أو أقّل منه في حد دَّ ي المح ود اإلطار الزمن
  أدناه.

ري  - ٣ وم المث يد اليوراني اني أكس حوق ث ة مس دات محط ي مع ري ف وم المث ن اليوراني ة م ة التقديري والكمي
ري  ٢والمادة الناتجة عن العملية الموصوفة في الفقرة  وم المث ران من اليوراني ال ُتحتسب من مخزون إي

املة ا د في خطة العمل الش دة ال تتجاوز على النحو المحدَّ ة، لكن لم ة جاري ذه العملي لمشتركة مادامت ھ
  يوًما من بدء العملية. ١٢٠

ري،  - ٤ وم المث ران بشأن مخزون اليوراني راء مع شواغل إي وستتعامل اللجنة المشتركة على مستوى الخب
د في الفقرة    من المرفق األول بخطة العمل الشاملة المشتركة. ٥٦كما ھو محدَّ




