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16 كانون الثاين/يناير 2016، أعلن السيد يوكيا أمانو، يف 

الخطوات  أكملت  إيران  أن  للوكالة،  العام  املدير 

التحضريية الرضورية للرشوع يف تنفيذ خطة العمل الشاملة 

املشرتكة )الخطة(. ويستهل ذلك مرحلة جديدة يف العالقات 

بني الوكالة وإيران، وميثِّل بداية لزيادة جهود الوكالة يف مجال 

أنشطة التحقق والرصد يف إيران. 

وقد تم االتفاق عىل الخطة يف متوز/يوليه األخري بني إيران 

والواليات  املتحدة  وأملانيا وروسيا واململكة  والصني وفرنسا 

مجموعة  عليه  يُطلق  ما  وهي  األورويب،  واالتحاد  املتحدة 

بلدان االتحاد األورويب الثالثة+3. وتقوم الوكالة، التي ليست 

طرفًا يف الخطة، مبجموعة واسعة من أنشطة التحقق والرصد 

لاللتزامات املتصلة باملجال النووي الواردة يف تلك الوثيقة.

وقد التزمت إيران يف الخطة بتقليص عدد طارداتها املركزية 

الخاصة باإلثراء بنحو الثلثني وبأن ال ترثي اليورانيوم بنسبة 

ذ  تتجاوز 3.67% من اليورانيوم-235. كام وافقت عىل أن تنفِّ

الوكالة  مينح  قانوين  اتفاق  وهو  اإلضايف،  الربوتوكول  مؤقتًا 

إمكانية أوسع للوصول إىل املعلومات واألماكن يف أي دولة 

ما، عالوة عىل املرافق واملواد النووية املعلن عنها. ويرفع ذلك 

من قدرة الوكالة عىل التحقق من االستخدام السلمي لجميع 

املواد النووية يف تلك الدولة. 

ويف إطار خطة العمل الشاملة املشرتكة، وافقت إيران كذلك 

النووي،  باملجال  املتصلة  الطوعية  االلتزامات  تنفيذ  عىل 

املعروفة باسم ‘تدابري الشفافية’، والتي تشمل منح مفتيش 

الوكالة إمكانية معزَّزة للوصول إىل مناجم اليورانيوم ووحدات 

وتخزين  تصنيع  أماكن  عىل  املستمر  واإلرشاف  تجهيزه، 

الطاردات املركزية )انظر الشكل الوارد أدناه للحصول عىل 

ملحة عامة عن االلتزامات النووية الرئيسية إليران وتوقيتها يف 

إطار الخطة(. وتتجاوز هذه التدابري نطاق الربوتوكول اإلضايف، 

وستساعد الوكالة عىل تحسني فهم أنشطة إيران النووية.

مستوى أعىل من االلتزام

موارد  زادت  املشرتكة،  الشاملة  العمل  خطة  لتنفيذ  نتيجة 

الوكالة املخصصة للتحقق والرصد يف إيران زيادة كبرية )انظر 

الشكل البياين أعاله(. فعىل سبيل املثال، تنقل نظم املراقبة 

عن بُعد )انظر املقال الوارد يف الصفحة 22( اآلن إىل الوكالة 

مبا  مقارنة   %25 بنسبة  أكرث  نووية  وبيانات  صوًرا  يوم  كل 

كانت تنقله قبل تنفيذ الخطة، وما يقارب ضعف عدد الصور 

والبيانات النووية التي كانت تنقلها قبل عام 2014، عندما 

رشعت الوكالة يف أنشطة التحقق والرصد فيام يتعلق بإطار 

مؤقت، وهو خطة العمل املشرتكة، تم االتفاق عليه بني إيران 

ومجموعة بلدان االتحاد األورويب الثالثة+3 يف عام 2013. 

إيران والوكالة: التحقق والرصد في إطار خطة العمل 
الشاملة المشتركة

االلتزامات الرئيسية إليران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة

2041 2036 2031 2026 2016

عدم وجود يورانيوم ضعيف اإلثراء مرثَّى بنسبة تتجاوز %3.67

خزون محدود من اليورانيوم الضعيف اإلثراء ال يتجاوز 300 كغ

عدم وجود يورانيوم مرثَّى يف محطة فوردو إلثراء الوقود

عدم وجود مرافق إثراء جديدة
عدم وجود مفاعالت ماء ثقيل
تصدير الفائض من املاء الثقيل

لفرتة 15 سنة

لفرتة 20 سنة
مراقبة الوكالة لتصنيع الطاردات املركزية

لفرتة 25 سنة

إمكانية وصول الوكالة إىل مناجم 
اليورانيوم ووحدات تجهيزه

اتفاق الضامنات الشاملة والربوتوكول اإلضايف 
ل 1-3 والبند املعدَّ لفرتة 8 -10 سنوات

مة عدم وجود طاردات مركزية متقدِّ

بحث وتطوير محدود باستخدام الطاردات املركزية

عدد محدود من الطاردات املركزية يف محطة إثراء 
الوقود يف ناتانز
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وازداد عدد موظفي الوكالة املخصصني ألنشطة التحقق والرصد 

من  أكرث  وإىل  املايض،  العام  منذ  الربع  يقارب  مبا  إيران  يف 

الضعف منذ ما قبل عام 2014. 

إطار  يف  والرصد  التحقق  ألنشطة  الوكالة  تنفيذ  وسيتطلَّب 

السنة.  يف  يورو  مليون   9.2 قدرها  إضافية  نفقات  الخطة 

مبقدار  أعىل  األنشطة  لهذه  املخصصة  الوكالة   وميزانية 

2.3 أضعاف مام كانت عليه قبل تنفيذ الخطة. 

العام لشؤون  املدير  نائب  السيد تريو فارخورانتا،  وقد قال 

الضامنات إنَّه "رغم أن الكثري من العمل ينتظرنا فإن الوكالة 

تتمتع بالدراية والخربة الالزمتني للقيام بهذا العمل." وميثِّل 

الجمع بني اتفاق الضامنات الشاملة الخاص بإيران وبروتوكولها 

اإلضايف والتزاماتها املتصلة باملجال النووي يف إطار خطة العمل 

الشاملة املشرتكة مكسبًا صافيًا واضًحا من حيث التحقق.
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الموارد البشرية

%78
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نظم المراقبة

<52% الزيادة
<90% الزيادة

في الصور في اليوم
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الزيادة
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الزيادة
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دخول اتفاق 
الضامنات الشاملة 

الخاص بإيران حيز 

النفاذ

 التوقيع عىل

الربوتوكول اإلضايف 
وتنفيذه طواعية

قيام الوكالة باإلبالغ 
عن إخفاق إيران 

يف اإلبالغ عن املواد 

واألنشطة النووية

توقيع الوكالة وإيران عىل 

إطار التعاون

طريق  خريطة  عىل  وإيران  الوكالة  توقيع 

لتوضيح جميع املسائل العالقة

موافقة مجموعة بلدان االتحاد األورويب الثالثة+3 

وإيران عىل خطة العمل الشاملة املشرتكة

قيام الوكالة باإلبالغ عن التقييم النهايئ لجميع 
القضايا العالقة

اتفاق الضامنات الشاملة

الربوتوكول اإلضايف

تطبيقهام مؤقتًا

 االلتزامات املتصلة
باملجال النووي 

موافقة مجموعة بلدان االتحاد 

األورويب الثالثة +3 وإيران عىل 

خطة العمل املشرتكة


