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اخلواص احملددة للعمل بشأن البرنامج ب فيما يتعلقنص وثيقة البيت األبيض 

وافقة إيران على عدم تخصيب اليورانيوم يف وفيها تأكيد ملالنووي اإليراين، 

0Fعاماً ١٥منشأة فوردو ملدة ال تقل عن 

∗ 

 .٢٠١٥/  ٤/  ٢واشنطن، 

 

اخلواص الرئيسية احملددة خلطة عمل شاملة مشتركة حول البرنامج النووي 

 .للجمهورية اإلسالمية اإليرانية

فيما يلي اخلواص الرئيسية احملددة خلطة عمل شاملة مشتركة حول البرنامج النووي 

العناصر األسس التي  تشكل هذه. للجمهورية اإلسالمية اإليرانية واملتفق عليها يف لوزان، سويسرا

 / حزيران ٣٠سيتم االستناد إليها يف صياغة النص النهائي خلطة العمل املشتركة الشاملة بين اآلن و

يونيو، وهي تمثل التقدم املهم الذي تم إحرازه يف املناقشات بين جمموعة الدول اخلمس زائد أملانيا 

تزال هناك تفاصيل تنفيذية مهمة قيد وال . واالحتاد األوروبي من جهة، وإيران من جهة ثانية

سوف نعمل للتوصل إىل . التفاوض، ولن يتم االتفاق على أي شيء ما مل يتم االتفاق على كل شيء

 .خطة العمل املشتركة الشاملة على أساس هذه اخلواص الرئيسية احملددة خالل األشهر املقبلة

 التخصيب

إذ ستخفض إيران . د املركزي لديهاوافقت إيران على تخفيض حوايل ثلثي أجهزة الطر

أجهزة مركبة بموجب هذه االتفاقية،  ٦١٠٤ب اليوم إىل جهاز مركّ ١٩٫٠٠٠عددها من حوايل 

وجميع أجهزة الطرد . سنوات ١٠فقط بتخصيب اليورانيوم ملدة  اًجهاز ٥٠٦٠لـ  وسوف يحقّ

 .الطرد املركزي لدى إيران، اجليل األول من أجهزة IR-1sهذه ستكون من نوع  ٦١٠٤املركزي الـ 

 .سنة على األقل ١٥ملدة  %٣٫٦٧وافقت إيران على عدم تخصيب اليورانيوم إىل نسبة تزيد عن 

                                                           

∗
 :التايل املوقع اإللكتروين ملكتب برامج اإلعالم اخلارجي التابع لوزارة اخلارجية األميركية، يف الرابط: املصدر 
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كيلوغرام من اليورانيوم  ١٠٫٠٠٠وافقت إيران على خفض خمزونها احلايل من حوايل 

 ١٥ملدة  %٣٫٦٧كيلوغرام من اليورانيوم املنخفض التخصيب بنسبة  ٣٠٠املنخفض التخصيب إىل 

 .عاماً

سوف توضع جميع أجهزة الطرد املركزي الفائضة والبنية التحتية لتخصيب اليورانيوم يف 

التخزين حتت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وال يمكن استخدامها سوى كبديل لتشغيل أجهزة 

 .الطرد املركزي ومعداتها

 .عاماً ١٥لتخصيب اليورانيوم ملدة وافقت إيران على عدم بناء أية منشآت جديدة 

نشطارية لصنع وهي الوقت الذي حتتاجه إيران إلنتاج كمية كافية من املواد اال ـ فترة الفسخ

وسيتم تمديد هذه الفترة . بمدة تتراوح بين شهرين وثالثة أشهر وهي تقدّر حالياً ـ سالح نووي واحد

 .قل بموجب هذا اإلطارسنوات على األ ١٠إىل سنة واحدة على األقل، طوال 

 .سوف حتوّل إيران منشآتها يف فوردو بحيث ال تُستخدم بعد اآلن لتخصيب اليورانيوم

 .سنة ١٥وافقت إيران على عدم تخصيب اليورانيوم يف منشأة فوردو ملدة ال تقل عن 

أي إىل مركز  ـستخدم ألغراض سلمية فقط وافقت إيران على حتويل منشآتها يف فوردو لكي تُ

 .أبحاث نووية وفيزيائية وتكنولوجية

وافقت إيران على عدم إجراء عمليات أبحاث وتطوير مرتبطة بتخصيب اليورانيوم يف فوردو 

 .سنة ١٥ملدة 

 .سنة ١٥لن حتافظ إيران على أية مواد انشطارية يف فوردو ملدة 

ستخدم ولن تُ. موقع فوردو زال نحو ثلثي أجهزة الطرد املركزي والبنية التحتية منسوف يُ

سوف توضع جميع أجهزة الطرد املركزي والبنية . أجهزة الطرد املركزي املتبقية لتخصيب اليورانيوم

 .التحتية ذات الصلة حتت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

جهازاً للطرد  ٥٠٦٠نز فقط، حيث ستضم اسوف تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم يف منشأة نت

 .سنوات ١٠من اجليل األول ملدة  IR-1ملركزي فقط من نوع ا

وافقت إيران على تخصيب اليورانيوم فقط باستخدام أجهزة الطرد املركزي من اجليل األول 

)IR-1 (سنوات، وإزالة أجهزة الطرد املركزي األكثر تطوراً ١٠نز ملدة ايف نت. 
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نز، وستضعها ايف نت املركبة حالياً IR-2Mجهاز طرد مركزي نوع  ١٠٠٠سوف تزيل إيران 

 .سنوات ١٠يف التخزين حتت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملدة 

إلنتاج  IR-8، أو IR-2 ،IR-4 ،IR-5 ،IR-6لن تستخدم إيران أجهزة الطرد املركزي من نوع 

ودة يف جمال وسوف تنخرط إيران يف عمليات حمد. سنوات على األقل ١٠اليورانيوم ا�صب ملدة 

األبحاث والتطوير باستخدام أجهزة الطرد املركزي املتقدمة لديها، وفقاً للجدول الزمني واخلواص 

 .ة التي تمت املوافقة عليها من جانب الدول اخلمس زائد أملانيادالرئيسية احملد

سنوات لضمان  ١٠سوف تكون عمليات تخصيب اليورانيوم واألبحاث والتطوير حمدودة ملدة 

وبعد السنوات العشر، سوف تلتزم إيران بخطتها لتخصيب . جود فترة انعطاف ال تقل عن سنة واحدةو

خلطة العمل املشتركة  اليورانيوم واألبحاث والتطوير املقدمة إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتبعاً

 .تخصيب اليورانيوم الشاملة وبموجب البروتوكول اإلضايف الذي أدى إىل وضع قيود معينة على قدرة

 عمليات التفتيش والشفافية

سوف تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدخول بشكل منتظم إىل جميع املنشآت 

نز ومنشأة التخصيب السابقة يف االنووية اإليرانية، بما يف ذلك منشأة التخصيب اإليرانية يف نت

 .صرية واحلديثةفوردو، ويشمل ذلك استخدام تكنولوجيات الرصد الع

. يمكن للمفتشين الدخول إىل سلسلة التزود باليورانيوم التي تدعم البرنامج النووي اإليراين

 .أو األجزاء ملنع حتويلها إىل برنامج سري / سوف تراقب آليات الشفافية والتفتيش اجلديدة املواد و

تمرة ملصانع اليورانيوم، يمكن للمفتشين الدخول إىل مناجم اليورانيوم وإجراء املراقبة املس

 .سنة ٢٥حيث تنتج إيران الكعكة الصفراء، وذلك ملدة 

ارات ومنافخ الطرد يمكن للمفتشين إجراء مراقبة مستمرة ملرافق اإلنتاج والتخزين لدوّ

د قاعدة التصنيع ألجهزة الطرد املركزي اإليرانية وتوضع سوف جتمَّ. سنة ٢٠املركزي اإليرانية ملدة 

 .بة املستمرةحتت املراق

توضع جميع أجهزة الطرد املركزي والبنية التحتية للتخصيب التي سيتم إزالتها من فوردو 

 .نز حتت املراقبة املتواصلة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذريةاونت

سيتم إنشاء قناة للمشتريات خمصصة لبرنامج إيران النووي من أجل الرصد واملوافقة، على 

أساس كل حالة بمفردها، إزاء تزويد أو بيع أو نقل مواد وتكنولوجيات معينة متعلقة بالطاقة النووية 

 .وذلك كتدبير إضايف لتأمين الشفافية ـذات االستخدام املزدوج إىل إيران 
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لى تنفيذ البروتوكول اإلضايف للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى توفير وافقت إيران ع

إمكانية أكبر لدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتزويدها باملعلومات بشأن برنامج إيران 

 .النووي، بما يف ذلك املرافق املعلنة وغير املعلنة

لة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من سوف يُطلب من إيران أن تسمح بدخول مفتشي الوكا

املواقع املشبوهة أو املزاعم املتعلقة بوجود منشأة تخصيب سرية، أو منشأة للتحويل، أو منشأة 

 .نتاج الكعكة الصفراء يف أي مكان يف البالدإلنتاج أجهزة الطرد املركزي، أو منشأة إل

اإلبالغ املبكر عن بناء منشآت  الذي يفرض ١ ـ ٣وافقت إيران على تنفيذ القانون املعدل 

 .جديدة

عليها من اإلجراءات ملعاجلة هواجس الوكالة الدولية للطاقة  ذ إيران جمموعة متفقاًسوف تنفّ

 .الذرية بشأن األبعاد العسكرية احملتملة لبرناجمها

 املفاعالت وإعادة املعاجلة

إىل  ه الثقيلة يف آراك، استناداًوإعادة بناء مفاعل أبحاث امليا ،وافقت إيران على إعادة تصميم

التصميم الذي وافقت عليه جمموعة الدول اخلمس زائد أملانيا، والذي لن ينتج بلوتونيوم من فئة إنتاج 

 .األسلحة النووية، والذي سيدعم األبحاث النووية السلمية وإنتاج النظائر املشعة

نقل إىل كبيرة من البلوتونيوم، أو يُ ر القلب األصلي للمفاعل الذي يمكّن إنتاج كمياتسوف يدمَّ

 .خارج البالد

ستشحن إيران جميع كميات الوقود املستهلك من املفاعل إىل خارج البالد طوال احلياة 

 .العملية للمفاعل

تعهدت إيران، إىل أجل غير حمدود، بعدم إجراء أي عمليات إعادة معاجلة أو إجراء أبحاث حول 

 .الوقود النووي املستنفد إعادة املعاجلة والتطوير على

لن تقوم إيران باستبقاء املياه الثقيلة بكميات فائضة عن احتياجات مفاعل آراك املعدل، 

 .سنة ١٥وسوف تبيع أية كميات متبقية لديها من املياه الثقيلة يف السوق الدولية ملدة 

 .سنة ١٥لن تقوم إيران ببناء مفاعالت إضافية تعمل باملياه الثقيلة ملدة 

 العقوبات
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 .ف العقوبات على إيران عند التأكد من احترامها اللتزاماتهاسوف تخفَّ

رفع عقوبات الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي املتعلقة بالطاقة النووية بعد أن سوف تُ

تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران قد اتخذت جميع خطواتها الرئيسية املتعلقة بالطاقة 

ويف حال تخلفت إيران يف أي وقت من األوقات عن الوفاء بالتزاماتها، سوف يعاد فرض هذه . النووية

 .العقوبات

سوف تبقى الهيكلية األساسية للعقوبات األميركية املتعلقة بالبرنامج النووي اإليراين قائمة 

 .وهي تتيح إعادة فرض العقوبات يف حال عدم تطبيق جزء مهم منها ،طوال معظم مدة االتفاق

رفع جميع العقوبات املفروضة بموجب قرارات جملس األمن الدويل األخيرة بشأن سوف تُ

جناز إيران لإلجراءات املتعلقة بالطاقة النووية التي إلة النووية اإليرانية يف وقت متزامن مع أاملس

التخصيب، فوردو، آراك، األبعاد العسكرية احملتملة، (ية يف االتفاق تعالج جميع النقاط األساس

 ).والشفافية

تلك التي تتعامل مع نقل  ـن البنود األساسية يف قرارات جملس األمن الدويل إ إالّ

سيعاد تثبيتها بموجب قرار جديد من جملس األمن الدويل الذي  ـ التكنولوجيات والنشاطات احلساسة

سوف ينشىء القرار . على تنفيذها بالكامل خطة العمل املشتركة الشاملة ويحثّ سوف يصادق على 

كما سيتضمن . قناة املشتريات املذكورة أعاله، والتي ستكون بمثابة مقياس أساسي للشفافية أيضاً

تسمح  ستية، وكذلك بنوداًيمهمة على األسلحة التقليدية والصواريخ البال هذا القرار اجلديد قيوداً

 .يات تفتيش الشحنات وجتميد األصول املرتبطة بذلكبعمل

سيتم حتديد عملية حلل النزاعات بحيث تمكّن أي مشارك يف خطة العمل املشتركة الشاملة من 

 .السعي حلل اخلالفات املتعلقة بأداء التزامات خطة العمل املشتركة الشاملة

امات من خالل تلك العملية، يف حال عدم التمكن من حل أي مسألة تتعلق بعدم أداء االلتز

 .سوف يعاد فرض العقوبات الدولية السابقة على إيران

العقوبات األميركية املفروضة على إيران بسبب اإلرهاب وانتهاكات حقوق اإلنسان 

 .ستية سوف تبقى نافذة املفعول بموجب هذا االتفاقيوالصواريخ البال
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 مراحل تطبيق االتفاق

األمر الذي  ـسنوات  ١٠التخصيب احمللي واألبحاث والتطوير ملدة  سوف حتدّ إيران من قدرة

وإىل أبعد من ذلك، سوف تكون إيران ملزمة . تقل فترة الفسخ عن سنة واحدة على األقل سيضمن أالّ

 .بخطتها للتخصيب واألبحاث والتطوير التي تبادلتها مع جمموعة الدول اخلمس زائد أملانيا

فعلى سبيل املثال، لن تقوم . سنة ١٥سوف حتدّ إيران من العناصر اإلضافية لبرناجمها ملدة 

خمزونها من  وسوف حتدّ ،إيران ببناء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم أو مفاعالت مياه ثقيلة

 .اليورانيوم ا�صب وتقبل إجراءات معززة حول الشفافية

سيكون تقيّد . سنة ١٥بعد من ألشفافية املهمة إىل سوف تستمر عمليات التفتيش وتدابير ا

، بما يف ذلك التزاماتها املهمة دائماً إيران بالبروتوكول اإلضايف للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقيداً

وسوف تستمر عمليات التفتيش القوية لسلسلة إمداد  ،حول السماح بدخول املفتشين والشفافية

 .سنة ٢٥اليورانيوم اإليراين ملدة 

ن إيران سوف إوحتى بعد انقضاء مدة القيود األشد صرامة على البرنامج النووي اإليراين، ف

التي حتظر على إيران تطوير أو حيازة األسلحة  ،يف معاهدة منع انتشار األسلحة النووية تبقى طرفاً

 .ها النوويوتفرض عليها تقديم ضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برناجم ،النووية


