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  )GOV/2004/27(الوثيقة 

 

 تنفيذ اتفاق الضمانات، المعقود بموجب معاھدة عدم
  ورية إيران اإلسالميةاالنتشار، في جمھ

 
  تقرير من المدير العام

 
 
، نظر المجلس في التقرير المقدم من ٢٠٠٤خالل اجتماع مجلس المحافظين الذي ُعقِد في آذار/مارس   -١

المدير العام بشأن تنفيذ االتفاق المعقود بين جمھورية إيران اإلسالمية (المشار إليھا فيما يلي باسم "إيران") 
وقد عرض ھذا  .١لتطبيق الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية (اتفاق الضمانات) والوكالة

)، سردا لتسلسل األحداث التي وقعت ٢٠٠٤شباط/فبراير  ٢٤( GOV/2004/11التقرير، المنشور ضمن الوثيقة 
  ٢ لة الراھن والخطوات الالحقة.وموجزا ألنشطة الوكالة التحققية وتقييم الوكا ٢٠٠٣منذ تشرين الثاني/نوفمبر 

 
  ، الذي ذكر فيه أنه:GOV/2004/21اعتمد المجلس القرار  ٢٠٠٤آذار/مارس  ١٣وفي   -٢
  
يقر بأن المدير العام أفاد بأن إيران قد تعاونت مع الوكالة تعاونا نشطا في إتاحة معاينة األماكن التي   •

تعاونھا ظل حتى اآلن دون المستوى المطلوب، إلى  طلبت الوكالة معاينتھا؛ لكنه يدعو إيران، نظرا ألن
أن تواصل وتكثف تعاونھا ال سيما من خالل إسراعھا بالمبادرة إلى توفير معلومات تفصيلية ودقيقة عن 

  كل جانب من جوانب أنشطة إيران النووية السابقة والراھنة؛
  
لخاص بھا؛ ويحثھا على اإلسراع ويرحب بتوقيع إيران على البروتوكول اإلضافي التفاق الضمانات ا  •

 بالتصديق عليه؛ ويؤكد ما ذھب إليه فھم المجلس من أن إيران قد ألزمت نفسھا طوعاً، في رسالتھا إلى 
  
 
  .INFCIRC/214الوثيقة   ١
 
اع   ٢ اء اجتم فويا أثن ام ش دير الع ه الم د قدم ان ق التقرير األولي الذي قدم إلى مجلس المحافظين بشأن ھذا الموضوع المحدد ك

ة ٢٠٠٣آذار/مارس  ١٧المجلس في  ة: الوثيق ارير مكتوب ة تق ، المؤرخة GOV/2003/40. وبعد ذلك قدم المدير العام إلى المجلس أربع
ه  ٦ ة ٢٠٠٠٣حزيران/يوني ة GOV/2003/63؛ والوثيق طس  ٢٦، المؤرخ ـ؛ والوثيق٢٠٠٣آب/أغس ـ، المؤرخGOV/2003/75ة ـــ ة ـــ
  .٢٠٠٤شباط/فبراير  ٢٤، المؤرخة GOV/2004/11وثيقة ؛ وال٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١٠
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، بأن تتصرف وفقا ألحكام البروتوكول اعتباراً من ٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١٠المدير العام بتاريخ   
من البروتوكول  ٣إيران للموعد النھائي الذي نصت عليه المادة  ذلك التاريخ ؛ ويشدد على أھمية امتثال

  فيما يخص اإلعالنات؛
  
تشرين  ٢٦وفي  ٣٢٠٠٣أيلول/سبتمبر  ١٢ويشير إلى أن المجلس دعا إيران، في قراريه الصادرين في  •

ن القرارين ، إلى تعليق جميع األنشطة المتعلقة باإلثراء وإعادة المعالجة؛ ويالحظ أ٢٠٠٣الثاني/نوفمبر 
يشكالن  ٢٠٠٤شباط/فبراير  ٢٤وفي  ٢٠٠٣كانون األول/ديسمبر  ٢٩اللذين اتخذتھما إيران طوعاً في 

خطوات مفيدة في ھذا الصدد؛ ويدعو إيران إلى تمديد تطبيق التزامھا ھذا بحيث يشمل جميع تلك 
 ك الخطوات تنفيذاً تاماً؛األنشطة في شتى أنحاء إيران؛ ويرجو من المدير العام أن يتحقق من تنفيذ تل

  
في رسالتھا  -كما جاء بالتفصيل في تقرير المدير العام -ويعرب عن استيائه من أن إيران أغفلت •

، التي كان يلزم أن تبين "نطاق األنشطة النووية اإليرانية ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢١المؤرخة 
لة بالطاردات المركزية"، أي إشارة إلى التام" مع "تسلسل تاريخي كامل للبحوث التطويرية المتص

وإلى ما يرتبط بذلك من أنشطة  P-2حيازتھا رسومات تصميمية تتعلق بالطاردات المركزية من طراز 
في مجال البحوث واإلنتاج واالختبارات الميكانيكية؛ وھو ما وصفه المدير العام بأنه "أمر مثير لقلق 

 نشطة وحساسيتھا"؛شديد، ال سيما بالنظر إلى أھمية تلك األ
  
ويشاطر المدير العام ما أبداه من قلق إزاء قضية الغرض من أنشطة إيران المتعلقة بإجراء تجارب  •

واستخدامه المزمع، وذلك في غياب معلومات تدعم إفادات إيران في ھذا  ٢١٠-بشـأن إنتاج البولونيوم
 الصدد؛

  
لخطوات الضرورية، على وجه العجلة، من أجل حسم ويدعو إيران إلى أن تكون سباقة في اتخاذ جميع ا •

جميع القضايا المعلقة، بما فيھا قضية التلوث باليورانيوم الضعيف اإلثراء واليورانيوم الشديد اإلثراء في 
ورشة شركة قاالي الكھربائية وفي ناتانز، وقضية طبيعة ونطاق البحوث اإليرانية المتعلقة باإلثراء 

 ؛٢١٠ -ية التجارب المتعلقة بإنتاج البولونيومالنظيري بالليزر، وقض
  
ويالحظ مع التقدير أن الوكالة عاكفة على استقصاء مسالك ومصادر توريد التكنولوجيا والمعدات  •

المتصلة بھا، والمواد النووية وغير النووية، التي تم العثور عليھا في إيران؛ ويؤكد من جديد أن تعاون 
ل والكامل والوثيق مع الوكالة أمر أساسي في إيضاح المسائل المعلـّقة التي جميع البلدان األخرى العاج

تخص برنامج إيران النووي، بما في ذلك الحصول على التكنولوجيا النووية من مصادر أجنبية؛ كما 
 يقدر كل تعاون عساه يكون قد سبق تقديمه إلى الوكالة في ھذا الصدد؛

  
في حزيران/يونيه، وبعد تلقيه تقريَر المدير العام المشاَر إليه آنفاً، ويقرر أن يرجئ إلى حين اجتماعه  •

نظره في التقدم المحرز بشأن التحقق من إعالنات إيران وفي كيفية الرد على حاالت اإلغفال المشار 
  إليھا آنفاً؛

 
 .GOV/2003/81 والوثيقة GOV/2003/69الوثيقة   ٣
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 ويقرر أن يظل ھذا الموضوع معروضاً عليه. •
  
المدير العام أن يقدم تقريراً عن القضايا المشار إليھا آنفا  من GOV/2004/21كما رجا المجلس في قراره   -٣

قبل نھاية أيار/مايو، وكذلك عن تنفيذ ھذا القرار والقرارين السابقين المتعلقين بإيران، لكي ينظر فيه مجلس 
ا وھذ أو أن يقدم تقريراً في وقت أبكر إذا اقتضى األمر ذلك. –المحافظين لدى اجتماعه في حزيران/يونيه 

التقرير الحالي إنما يعرض استجابة لھذا الرجاء؛ علما بأنه يقدم تسلسال لألحداث التي وقعت منذ آذار/مارس 
ويتناول القضايا المعلقة والخطوات الالحقة ويتضمن موجزا لتقييم الوكالة الراھن، إلى جانب مرفق بشأن  ٢٠٠٤

  أنشطة الوكالة التحققية.
  

  ٢٠٠٤مارس تسلسل األحداث منذ آذار/  -ألف
  
أخطرت الوكالة إيران باعتزامھا تنفيذ عملية تفتيشية في المحطة التجريبية  ٢٠٠٤آذار/مارس  ٣في   -٤

إلثراء الوقود المقامة في ناتانز والقيام بزيارات إلى أماكن أخرى في إيران وإجراء مناقشات بشأن برنامج إيران 
على  ٢٠٠٤آذار/مارس  ١٢في  . وردت إيران٢٠٠٤آذار/مارس  ١٨إلى  ١٣النووي، وذلك في الفترة من 

إخطار الوكالة قائلة إنه "نظرا لألسباب العملية، منھا مثال عدم توافر العاملين الالزم توافرھم إلجراء عملية 
التفتيش خالل الموعد المقترح، الذي يوافق األسبوع األخير قبل حلول العام اإليراني الجديد، فإنه ال بد من إرجاء 

". وقد ردت الوكالة على ذلك في اليوم نفسه طالبة من ٢٠٠٤ة التفتيش إلى النصف الثاني من نيسان/أبريل عملي
  إيران التعجيل في إعادة النظر في مسألة إرجاء العملية التفتيشية والزيارات.

  
تلقت األمانة مذكرة شفوية من إيران تضمنت " تعليقات ومالحظات  ٢٠٠٤آذار/مارس  ٥وفي   -٥

)"؛ وقد قامت األمانة، بناء على GOV/2004/11احية من [إيران] بشأن تقرير مدير عام الوكالة (الوثيقة إيض
آذار/مارس  ٣٠وفي  ).٢٠٠٤آذار/مارس  ٥(  INFCIRC/628طلب إيران، بتعميم تلك المذكرة ضمن الوثيقة 

  .Note 17/2004وثيقة أصدرت األمانة ردا على تلك التعليقات والمالحظات اإليضاحية، ضمن ال ٢٠٠٤
  
تلقت الوكالة من إيران مذكرة شفوية قالت فيھا إن "تعليمات قد صدرت  ٢٠٠٤آذار/مارس  ١٥وفي   -٦

؛ علما بأن التخطيط لتنفيذ تلك ٤٢٠٠٤شباط/فبراير  ٢٤بتنفيذ القرارين الطوعيين اللذين اتخذتھما [إيران] في 
عياد العام اإليراني الجديد...فإن التحقق من تعليق تلك التدابير التعليمات قد بدأ" لكن نظرا "ألننا نقترب من أ

". كما أبلغت إيران الوكالة بأن التفتيش في المحطة التجريبية إلثراء ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٠يمكن أن يبدأ في 
  . وقد أجري التفتيش في ذلك التاريخ.٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٩الوقود يمكن أن يتم في 

  
التقى المدير العام وعدد من كبار مسؤولي الوكالة في طھران مع سعادة  ٢٠٠٤يل نيسان/أبر ٦وفي   -٧

السيد م خاتمي رئيس إيران وسعادة السيد ر أغازادة نائب الرئيس اإليراني ورئيس ھيئة الطاقة الذرية اإليرانية 
ازي وزير خارجية وسعادة السيد ھـ روحاني أمين مجلس األمن القومي األعلى في إيران وسعادة السيد ك خر

وأثناء تلك المناقشات وافقت السلطات اإليرانية على  إيران من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بتنفيذ الضمانات.
 
رة   ٤ ي الفق اء ف ة  ٦٢ج ن الوثيق ي  GOV/2004/11م ة ف ت الوكال ران أبلغ باط/فبراير  ٢٤أن إي ول  ٢٠٠٤ش يتم بحل ه س بأن

ع ‘ ١‘لقرارين اآلخرين اللذين اتخذتھما إيران بشكل طوعي، وھما: األسبوع األول من آذار/مارس إصدار تعليمات لتنفيذ ا ق تجمي تعلي
ى ‘ ٢‘واختبار الطاردات المركزية؛ و  ة، إل العقود القائم ك المتصلة ب ا تل وتعليق اإلنتاج المحلي لمكونات الطاردات المركزية، بما فيھ

 أقصى حد ممكن.
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تعجيل التعاون مع الوكالة بشأن عدد من األمور المعلقة التي حددھا المدير العام؛ وذلك بغية إحراز تقدم في حسم 
 .٢٠٠٤افظين في حزيران/يونيه تلك القضايا قبل اجتماع مجلس المح

  
، والتي تشمل إجراء ٢٠٠٤أما الزيارات التي كان من المزمع أصال تنفيذھا في منتصف آذار/مارس   -٨

. ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٣و ١٢المناقشات المتعلقة ببرنامج إيران النووي، فقد تمت في نھاية المطاف في يومي 
اء من الوكالة متخصصون في تكنولوجيا الطرد المركزي لعدد من وشملت ھذه المھمة أيضا زيارة قام بھا خبر

كما زاروا عددا من  .P-2األماكن التي شاركت في أنشطة إيران المتعلقة باإلثراء بواسطة الطاردة المركزية 
الورش المملوكة للقطاع الخاص بغية التحقق من تعليق أنشطة تجميع الطاردات المركزية واإلنتاج المحلي 

وبما أنه تعذر، في ذلك الوقت، التوصل إلى اتفاق بشأن طرائق معاينة  ات تلك الطاردات في تلك األماكن.لمكون
ورش إنتاج مكونات الطاردات المركزية الموجودة في مواقع تابعة لھيئة الصناعات الدفاعية فإن الوكالة لم تنفذ 

  أية أنشطة تحققية في تلك األماكن.
  
اجتمع نائب المدير العام لشؤون الضمانات في فيينا مع السيد زامانياني  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٥وفي   -٩

مدير عام وزارة الخارجية اإليرانية من أجل المضي في مناقشة الطرائق المتعلقة بقيام الوكالة بمعاينة المواقع 
  التابعة لھيئة الصناعات الدفاعية. إال أنه تعذر التوصل إلى اتفاق في ذلك الوقت.

  
التقت الوكالة بوفد إيراني يرأسه سعادة السيد ج ناصري،  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢١و ٢٠وفي يومي   -١٠

وھو مستشار خاص للحكومة اإليرانية، من أجل مناقشة القضايا التي أشير إليھا أثناء االجتماع الذي عقده المدير 
نة المواقع التابعة لھيئة الصناعات ومنھا الطرائق المتعلقة بمعاي ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٦العام في إيران في 

  الدفاعية.
  
أجرت الوكالة عمليات تفتيشية في مفاعل  ٢٠٠٤أيار/مايو  ٥نيسان/أبريل إلى  ٢٤وفي الفترة من   -١١

 طھران البحثي ومختبرات جابر بن حيان المتعددة األغراض ومرفق تحويل اليورانيوم ومختبر تصنيع الوقود.

  ات أجريت مناقشات حول التجارب التي سبق إليران إجراؤھا بشأن تحويل اليورانيوم.وباإلضافة إلى تلك العملي
  
أبلغت الوكالة إيران بمتطلبات الوكالة المتعلقة بقيامھا بإجراء تحقق  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٦وفي   -١٢

لمواقع التابعة مستقل من تعليق إيران الطوعي ألنشطة اإلنتاج المحلي لمكونات اإلثراء بالطرد المركزي في ا
لھيئة الصناعات الدفاعية؛ حيث أشارت الوكالة إلى أنھا تحتاج، قبل التمكن من إجراء مثل ھذا التحقق، إلى تلقي 

  تأكيد يفيد بأن إيران ستوافق على اإلجراءات التي حددتھا الوكالة.
  
ئية التي سبق أخذھا من زودت الوكالة إيران بنتائج تحاليل العينات البي ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٧وفي   -١٣

مركز طھران للبحوث النووية ومركز أصفھان للتكنولوجيا النووية، وكذلك نتائج العينات البيئية التي أخذت في 
كما  .P-1من بعض الورش المشاركة في إنتاج مكونات الطاردات المركزية طراز  ٢٠٠٤كانون الثاني/يناير 

  لتي قدمتھا إيران بشأن تجاربھا المتعلقة بفصل البلوتونيوم.زودتھا الوكالة بتعليقات على المعلومات ا
  
أبلغت إيران الوكالة بأنھا تعتزم إجراء اختبارات ساخنة  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٩وفي رسالة مؤرخة   -١٤

كتبت الوكالة إلى  ٢٠٠٤أيار/مايو  ٧وفي  لخط إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم في مرفق تحويل اليورانيوم.
لغھا بأن االختبارات الساخنة لمرفق تحويل اليورانيوم، التي يستخدم فيھا سادس فلوريد اليورانيوم، إيران تب
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ستكون تقنيا بمثابة إنتاج مادة تلقيم لعمليات اإلثراء؛ وذلك نظرا لكميات المواد النووية التي تنطوي عليھا تلك 
الوكالة بأن "القرار المتخذ بشأن التعليق  أبلغت إيران ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٨االختبارات. وفي رسالة مؤرخة 

 الطوعي والمؤقت يستند إلى نطاق واضح التحديد ال يشمل تعليق إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم."
  
زار خبراء من الوكالة متخصصون في اإلثراء بالليزر  ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٢إلى  ٨وفي الفترة من   -١٥

تسلسل الزمني لبرنامج اإلثراء بالليزر وتقييم مدى صحة واكتمال إيران بھدف رئيسي يتمثل في استعراض ال
  إعالنات إيران بشأن ھذا البرنامج.

  
أيار/مايو قام مفتشو الوكالة بما يلي: أجروا أنشطة تحققية ووضعوا أختاما  ٢٣إلى  ١٤وفي الفترة من   -١٦

التعليق؛ وأخذوا عينات مرتبطة بسادس فيما يتعلق بمكونات الطرد المركزي في ناتانز على نحو يرتبط بمسألة 
  فلوريد اليورانيوم المستورد، وزاروا محطة إنتاج الماء الثقيل في أراك.

  
، وبناء على طلب إيران، أوفدت الوكالة اثنين من ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٧إلى  ١٥وفي الفترة من   -١٧

ديم إيضاحات بشأن المبادئ التوجيھية الموظفين التقنيين العاملين في إدارة الضمانات إلى إيران من أجل تق
من البروتوكول النموذجي اإلضافي  ٣و ٢وأساليب العرض المتعلقة بإعداد وتقديم اإلعالنات بموجب المادتين 

  التفاقات الضمانات.
  
التقى وفد إيراني يرأسه السيد ناصري بممثلي الوكالة في فيينا من أجل  ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢١وفي   -١٨

ي ـــران فــلة التي انتھت آلت إليھا القضايا التي ناقشھا المدير العام أثناء االجتماع الذي عقده في طھمناقشة الحا
. ونتيجة لھذا االجتماع تمكنت إيران والوكالة من التوصل إلى اتفاق في اليوم التالي على ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٦

األشھر االثني عشر المقبلة من أجل التحقق من تعليق اقتراح الوكالة المتعلق بوتيرة الزيارات التي ستتم أثناء 
إنتاج مكونات اإلثراء بالطرد المركزي الغازي في المواقع التسعة التي أعلنت إيران أنھا شاركت في تلك 

  األنشطة.
  
 قدمت إيران اإلعالنات البدئية التي يقضي بتقديمھا بروتوكولھا اإلضافي. ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢١وفي   -١٩

ذكرة الشفوية التي تضمنت تلك اإلعالنات أبلغت إيران الوكالة بأنھا لما كانت قد وقعت على البروتوكول وفي الم
وقررت طوعيا تطبيق البروتوكول "كتدبير لبناء الثقة في سياق  ٢٠٠٣كانون األول/ديسمبر  ١٨اإلضافي في 

" في ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١٨جب وھو [من البروتوكول]" فھاھي تقدم اإلعالنات "قبل التاريخ الوا ١٧المادة 
. وجاء أيضا في المذكرة ٢٠٠٤أعقاب الطلب الذي تقدم به المدير العام أثناء زيارته لطھران في نيسان/أبريل 

الشفوية أنه عند إعداد تلك اإلعالنات "في غضون ھذه المھلة الزمنية المحدودة، تم بذل كل جھد معقول من أجل 
ت بالقدر [الذي تكون فيه تلك المعلومات] ذات صلة ومتوائمة مع أحكام البروتوكول"؛ تزويد الوكالة بالمعلوما

  كما قالت المذكرة الشفوية إن اإلعالنات "مفتوحة أمام مزيد من اإليضاح واإلسھاب إذا لزم".
  
التقى المدير العام مرة أخرى بوفد إيراني يرأسه السيد ناصري من أجل  ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٨وفي   -٢٠

  مناقشة قضايا ھامة ظلت معلقة.
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، وفي مستھل زيارة إليران مدتھا خمسة أيام، أجرى مفتشو الوكالة مناقشات ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٩وفي   -٢١
واضطلعوا بأنشطة تتعلق بالتحقق من  P-2مع السلطات اإليرانية بشأن برنامج الطاردة المركزية من طراز 

 وفي ناتانز. التعليق في ورش ھيئة الصناعات الدفاعية
 
 
  الالحقةالقضايا المعلَّقة والخطوات   -باء
  

نات الطاردة المركزّية طراز   وتصنيعھا   P-2استيراد مكوِّ
  
)، فإن ٤٥-٤٤، الفقرتان GOV/2004/11كما أشير في تقرير المدير العام األخير إلى المجلس (الوثيقة   -٢٢

، أو أيٍّ من P-2على أي طاردات مركزّية طراز السلطات اإليرانّية سبق أن أعلنت أن إيران لم تحصل 
نات، بما فيھا دّوارات مرّكبة، في ورشة تابعة إلحدى الشركات  ناتھا، من الخارج، لكنھا صنعت جميع المكوِّ مكوِّ
الخاّصة في طھران.وقد أقّرت إيران حالياً، عكس ھذه اإلفادات السابقة، بأنھا استوردت بعض األجھزة 

دين آسيوّيين، وبأن الدّوارات المرّكبة التي أُنِتجت  P-2علِّقة بالطاردات المركزّية طراز المغنطيسّية المت من مورِّ
، ٢٠٠٤أيار/مايو  ٣٠وفي  في إيران ُصنِعت في ورشة أخرى تقع في موقع تابع لھيئة الصناعات الدفاعّية.

مت إيران معلومات إلى الوكالة عن كمّيات ومصادر األجھزة المغنطيس ّية المستوردة والمواد الخام وبعض قدَّ
  وتعكف الوكالة على تقييم ھذه المعلومات في الوقت الراھن. المعّدات ذات الصلة.

  
ً أن الشركة الخاّصة بحثت كذلك مع   -٢٣ ورّداً على تساؤالت أخرى من جانب الوكالة، ذكرت إيران أيضا

اصفات مناسبة الستخدامھا في الطاردات المركزّية مغنطيس بمو ٤٠٠٠أحد الوسطاء األوروبيِّين إمكانّية شراء 
وإضافة إلى ذلك، أقرَّ مالك الشركة  ، لكن ھذا الوسيط لم يسلِّم أّية أجھزة مغنطيسّية إلى إيران فعلّياً.P-2طراز 

كثر ، بأنه نّوه للوسيط باحتمال شراء أعداد أ٢٠٠٤أيار/مايو  ٣٠الخاّصة، خالل مناقشات أُجِرَيت مع الوكالة في 
مغنطيس. وأفاد بأن التنويه إلى  ٤٠٠٠تتجاوز   P-2من األجھزة المغنطيسّية الخاّصة بالطاردات المركزّية طراز

  أعداد أكثر من تلك األجھزة قُِصَد به اجتذاب الوسيط باإليحاء إلى أنه سيعقب ذلك الطلب طلبات أكبر.
  
واردات إيران من المفردات الخاّصة بالطاردات وقد طلبت الوكالة تزويدھا بمعلومات أكثر إسھاباً عن   -٢٤

أعاله مع ما  ٢٣، مع موافاتھا بإيضاح لكيفّية َتوافُق مساعي الشراء المشار إليھا في الفقرة  P-2المركزّية طراز
  ذو نطاق صغير. P-2أُعلِن عنه من أن البرنامج اإليراني الخاص بالبحوث التطويرّية للطاردات المركزّية طراز 

  
نات الطاردات المركزّية طراز   -٢٥ -Pوقد تم جمع عيِّنات بيئّية من ورشة الشركة الخاّصة التي قيل بأن مكوِّ

تفقُّد الورشة التي ُصِنعت فيھا  ٢٠٠٤أيار/مايو  ٣٠كما جرى في  ُصنِعت واخُتِبرت فيھا، ولم ترد النتائج بعد. 2
بة.   الدّوارات المركَّ

  
وفي ظل    P-2ل على الرسومات التصميمّية للطاردة المركزّية طرازوعلى ضوء ما تم إنفاقه للحصو  -٢٦

الطرد المركزي لديھم  المتخصصين فيالقدرات التقنّية التي كانت موجودة في إيران آنذاك، فإن خبراء الوكالة 
م حتى عا P-2بعض التساؤالت بشأن ما أفادت به إيران من أن العمل لم يبدأ في الطاردات المركزّية طراز 

، وذلك ٢٠٠٢لم يبدأ سوى في عام  P-2، وأن إجراء االختبارات الميكانيكّية للدّوارات المرّكبة طراز ٢٠٠١
كھم في جدوى إجراء اختبارات ١٩٩٥رغم الحصول على الرسومات التصميمّية في عام  . كما أبدى الخبراء تشكُّ
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اء أجزاء من الخارج وصنع األغلفة وھو ما تطلّب شر – P-2طرد مركزي استناداً إلى التصميمات طراز 
نات الطرد المركزي    في غضون الفترة المعلَنة وھي أقلُّ من عام. –الخارجّية ومكوِّ

  
ث   منشأ التلوُّ

  
د أن جسيِّمات اليورانيوم الضعيف اإلثراء  ظلت إيران كما ورد في تقارير المدير العام السابقة،  -٢٧ تؤكِّ

قاالي الكھربائّية وفاراياند تكنيك  تيتم العثور عليھا في كلٍّ من ناتانز وشرك واليورانيوم الشديد اإلثراء التي
نات الطاردات المركزّية المستوردة طراز  مت إيران مؤّخراً P-1ناجمة عن التلوث الناشئ عن مكوِّ . وقد قدَّ

نات ال راز ــــطاردات المركزّية طمعلومات إضافّية عن األماكن الواقعة في إيران التي ُنقِلت إليھا معّدات ومكوِّ
P-1.ونظراً للتعقيد الذي تّتسم به المعلومات  ، إلى جانب معلومات عن بعض الجداول الزمنّية المرتبطة بھا

نات محلّّيا، فإن خبراء الوكالة ال يتوقَّعون أن تسھم ھذه المعلومات  مة من إيران بشأن عملّيات نقل المكوِّ المقدَّ
نات.بصورة إضافّية في حسم ق ث، ما لم يتوافر قدر أكبر من المعلومات حول منشأ تلك المكوِّ وقد  ضّية التلوُّ

نات. ٢٠٠٣طلبت الوكالة ألّول مّرة في آب/أغسطس  د إيران أنھا ال تعلم  معلومات عن منشأ المكوِّ وفي حين تؤكِّ
دت رغم ذلك بعض الوسطاء المعنيِّين.   منشأ المعّدات، فإنھا حدَّ

  
نات اإلثراء الة ظلت الوكو  -٢٨ تواصل إجراء مناقشات مع الدولة التي تعتقد أنھا كانت منشأ معظم مكوِّ

بالطرد المركزي، ومع بعض الوسطاء. وربَّما كانت المعلومات التي سيتم الحصول عليھا في إطار ھذه 
ث. ح، استناداً إلى المعلو المناقشات مفيدة في حسم بعض قضايا التلوُّ مات المتاحة في الوقت بيد أنه ال ُيَرجَّ

ث الناشئ عن اليورانيوم قاالي  شركتيالموجود في  ٢٣٥-الراھن، أنه سيكون بمقدور الوكالة استنتاج أن التلوُّ
نات نبعت من الدولة المعنّية. وما زالت الوكالة بصدد دراسة ٣٦وفاراياند والذي تبلغ نسبته  % ناجم عن مكوِّ

ث بعّدة طرق، من بينھا إجراء اتِّصاالت مع دول أخرى.التفسيرات األخرى المحتملة لھذا ال   تلوُّ
  
وتعكف الوكالة كذلك على تحليل النتائج التي أتيحت مؤّخراً لعيِّنات مسحّية إضافّية في مسعى لحسم   -٢٩

ث في الطاردات المركزّية المحلّية عنه في الطاردات المستوردة،  التساؤالت المثارة عن سبب اختالف التلوُّ
ث في مصنع إثراء الوقود التجريبي في ناتانز عن ذلك الموجود في ورشة شركة قاالي وسب ب اختالف التلوُّ

  فاراياند تكنيك.في شركة الكھربائّية و
  
ث الناشئ عن سادس فلوريد اليورانيوم في   -٣٠ كما طلبت الوكالة معلومات إضافّية من إيران بشأن التلوُّ

  بمركز طھران للبحوث النووّية. مبنى مفاعل طھران البحثي الكائن
  

  تصميم مرفق تحويل اليورانيوم
  
)، ذكرت إيران أن مرفق تحويل اليورانيوم ُبِنَي استناداً ١٤ (الفقرة GOV/2004/11كما أشير في الوثيقة   -٣١

إلى مجموعة تفصيلّية من الرسومات ووثائق تصميمّية أخرى تم الحصول عليھا من مصدر أجنبي في أوائل 
نات مرفق  .القرن الماضي يناتتسع ولتقييم مدى صّحة ھذا اإلفادة، ضاھى خبراء الوكالة ھذه الوثائق بمكوِّ

تحويل اليورانيوم المطابقة للبناء. وخلص الخبراء إلى أن الوثائق المعروضة تشكِّل بصفة عامة األساس الذي 
ا: عملّية تنقية ركازة خام اليورانيوم، وعملّية استند إليه تصميم مرفق تحويل اليورانيوم، مع وجود استثناءين وھم
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ّية اإليرانّية لم تستخدم الوثائق التصميمّية في ھاتين الحالتين، بل  إنتاج معدن اليورانيوم. فھيئة الطاقة الذرِّ
  استخدمت عملّيات تم استنباطھا واختبارھا في مركز طھران للبحوث النووّية.

  
  تجارب تحويل اليورانيوم

  
د مما أعلنته إيران من أنه لم يتم، إضافة إلى التجارب واص  -٣٢ ل خبراء الوكالة الجھود الرامية إلى التأكُّ

ودعماً لھذا اإلعالن، استكملت إيران تحديد  المختبرّية، إجراء أّية تجارب لتحويل اليورانيوم على نطاق تجريبي.
ان، وقّدمت إلى الوكالة تقارير منقّحة تتضّمن خصائص جميع المواد النووّية الموجودة في مختبرات جابر بن حيّ 

بيد أن الوكالة طلبت معلومات داعمة إضافّية من واقع سجالت التجارب المتزامنة، وھو  حصراً للمواد النووّية.
ما من شأنه أن يساعد على التثبُّت من إفادات إيران بشأن كمّيات المواد النووّية التي تم إنتاجھا والتخلُّص منھا 

ل بعد إلى تقييم نھائي لھذه القضّية أيضاً، وذلك إلى حين االنتھاء من تحليل  وصفھا نفايات.ب ولم يتم التوصُّ
  العيِّنات اإلضافّية.

  
  قدرات الفصل النظيري بالليزر البخاري الذري

  
لتي ذكرت إيران من قبل أن القدرة اإلنتاجّية لمعّدات الفصل النظيري بالليزر البخاري الذّري ا  -٣٣

كانت في حدود بضعة ملّيغرامات يومّياً، وأن  القرن الماضي اسُتخِدمت في مختبر الفصل الشامل في تسعينات
، بل إلى ٢٣٥-% من اليورانيوم٣ھذه المعّدات كانت قادرة على إثراء اليورانيوم إلى الحد المتعاقد عليه وھو 

ي ظل التعاون من جانب إيران، تمكَّن خبراء وف ).٥٩، الفقرة GOV/2003/75مستوى أعلى بقليل (الوثيقة 
د من إفادة إيران بشأن القدرة اإلنتاجّية. المتخصصون فيالوكالة  مت،  اإلثراء بالليزر من التأكُّ بيد أن إيران قدَّ

، تقارير مختبرّية تشير إلى أن مستويات اإلثراء ٢٠٠٤خالل الزيارة التي قام بھا خبراء الوكالة في أيار/مايو 
ّيات الضئيلة تراوحت في المتوسِّط بين بال %، وارتفعت في بعض العيِّنات ٩% و٨ليزر التي تحقَّقت في ھذه الكمِّ

  ويجري في الوقت الراھن تقييم ھذه التقارير المختبرّية بمزيد من اإلسھاب. %.١٥إلى نحو 
  
ري الذّري الكائنة في لشقر وقد خلص خبراء الوكالة إلى أن قدرة منشأة الفصل النظيري بالليزر البخا  -٣٤

غرام في الساعة، لكنھا عجزت عن العمل بصفة مستمّرة. وفي ظل التعاون الذي أبدته  ١أباد بلغت حوالي 
إيران، كان بوسع الوكالة أن تنقل بعض األجزاء الداخلّية للمعّدات من إيران، حيث سيتم تحليلھا بغية تقييم 

متھا إيران بشأن ا خ اإلفادات التي قدَّ تشرين  ٢١لفصل النظيري بالليزر البخاري الذّري في إعالنھا المؤرَّ
ل/أكتوبر    .٢٠٠٣األوَّ

  
  IR-40تصميمات الخاليا الساخنة في المفاعل اإليراني للبحوث النووّية 

  
الوثيقة و؛ ٥٧، الفقرة GOV/2004/11(الوثيقة  ينالمدير العام السابق تقريريكما ورد في   -٣٥

GOV/2003/75أثارت الوكالة تساؤالت بشأن عدم وجود تصميمات لخاليا ساخنة في ٧٥-٧٣قرات ، الف ،(
مة فيما يخصُّ المفاعل اإليراني للبحوث النووّية  . وذكرت إيران، في المعلومات (IR-40)الرسومات المقدَّ

للصعوبات  ، أنه نظراً IR-40بخصوص المفاعل  ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٣التصميمّية المستوفاة التي قّدمتھا في 
ونوافذ تدريع، لم يعد تشييد  مناولةالمرتبطة بالحصول على المعلومات التقنّية وما أعقب ذلك من شراء أجھزة 

  خاليا ساخنة إلنتاج نظائر مشّعة "طويلة العمر" قيد البحث.
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  تجارب فصل البلوتونيوم
  
صفت البلوتونيوم الذي تم إنتاجه فيما يخصُّ تجارب فصل البلوتونيوم، خلصت الوكالة إلى أن إيران و  -٣٦

كما تبيَّن للوكالة  بيد أن الكميات التي تم إنتاجھا كانت على نطاق مليغرامي. على نحو أقلَّ مما تقتضيه الحقيقة.
د المسؤولون اإليرانّيون  .سنةً  ١٦- ١٢ وھوالمعلَن  العمرأن عمر البلوتونيوم في المحاليل كان أقلُّ من  ويؤكِّ

ابقة بشأن العمر، لكنھم وافقوا على أن يعيدوا عملّية التحليل من جانبھم. كما وجدت الوكالة بعض اإلفادات الس
ل المرفق ذلك إلى تجارب إنتاج اليود ع في بضع عيِّنات، وعزا مشغِّ التي أُعلِمت  ١٣١-اليورانيوم الطبيعي المشعَّ

ل بعد إلى تقييم ٢٠٠٣الوكالة بأمرھا في عام    نھائي لھذه القضّية.. ولم يتم التوصُّ
  

  إجراء التصويبات المطلوبة وتقديم معلومات تصميمّية منقَّحة
  
مت إيران معلومات تصميمّية منقَّحة بشأن مرافق معّينة.  -٣٧ كما قامت إيران،  بناًء على طلب الوكالة، قدَّ

ً لطلب الوكالة، بإجراء تصويبات فيما يتعلَّق بتقارير تغيُّرات المخزون وتقا رير قياس المواد وقوائم الجرد وفقا
بيد أنه لم ترد بعد، كما ھو مذكور في تقرير المدير العام إلى المجلس خالل اجتماعه في آذار/مارس  المادي.

ّيات ٧١، الفقرة GOV/2004/11(الوثيقة  ً إلى الحاجة إلى تحديد كمِّ )، بعض التصويبات، وھو ما يعزى جزئّيا
كة في ناتانز.المواد النووّية العالقة في ا   لمعّدات المفكَّ

  
  البروتوكول اإلضافي

  
متھ البدئية التيالبروتوكول اإلضافي  إعالنات تعكف الوكالة على استعراض  -٣٨ أيار/مايو  ٢١إيران في  اقدَّ

٢٠٠٤.  
  

  استقصاء مسالك ومصادر التوريد
  
لك ومصادر توريد ، تواصل الوكالة استقصاء مساGOV/2004/21 حسبما طلب المجلس في القرار  -٣٩

تكنولوجيا التحويل واإلثراء والمعّدات المتَّصلة بھا، والمواد النووّية وغير النووّية، وتحظى في ھذا الصدد 
م المدير العام، حسب االقتضاء، مزيداً من المعلومات إلى المجلس حول  بتعاون عدد من الدول األعضاء. وسيقدِّ

  نتائج ھذا االستقصاء.
  

  التعليق
  
اصلت الوكالة االضطالع بعملّيات تحقُّق بشأن تعليق األنشطة المتعلِّقة باإلثراء وبإعادة المعالجة في و  -٤٠

كلٍّ من مركز طھران للبحوث النووّية، ولشقر أباد، وأراك، وورشة شركة قاالي الكھربائّية، وناتانز، ومرفق 
ماكن ال تتَّسق مع ما تعھَّدت به إيران طواعية. أّية أنشطة في تلك األ حتى تاريخهتحويل اليورانيوم، ولم تالحظ 

نات الطاردات المركزّية اعتباراً من  . وكان بمقدور ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٩كما ذكرت إيران أنھا علّقت إنتاج مكوِّ
عية  د من ذلك في ثالث ورش، إال أن ثالث ورش مملوكة لشركات خاّصة استمّرت في اإلنتاج، مدَّ الوكالة التأكُّ

ّية اإليرانّية مقابل تعليق العقود أو إنھائھا. وفضالً عن  أنھا لم تحصل على تعويضات كافية من ھيئة الطاقة الذرِّ
، ثالث ورش تابعة لھيئة الصناعات الدفاعّية، نظراً ألنه ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢١ذلك، لم تتفقَّد الوكالة، اعتباراً من 
ل حالياً إلى اتِّفاق مع إيران بشأن ھذه  نة تلك األماكن.معاي طرائقلم يتم االتِّفاق بعد مع إيران على  وقد تم التوصُّ



GOV/2004/34 
Page 10 

. ٢٠٠٤أيار/مايو  ٣١ يبدأ يوم، وُيزَمع تفقُّد الورش الثالث التابعة للھيئة المذكورة خالل األسبوع الذي الطرائق
  ھذا التقرير، كان قد تم تفقُّد اثنين من المواقع الثالثة. إعداد وحتى تاريخ

  
نات مثالً، يصعب التحقُّق منھا وت  -٤١ جدر اإلشارة إلى أن بعض األنشطة الخاضعة للتعليق، كإنتاج المكوِّ

مھا بغرض بناء الثقة تختلف في طبيعتھا عن تلك الممكن  أصالً، كما إن التوكيدات التي يمكن للوكالة أن تقدِّ
ل إليھا في سياق الكشف عن تحريف مواد نووّية. ن تكثيف عملّية التحقُّق من األماكن ولئن كان يمك التوصُّ

  الُمعلَنة، فإنه ينبغي إيجاد توازن بين تكاليف مثل ھذا النوع من التحقُّق والمنافع المترتبة عليه.
  
وقد أبلغت إيران الوكالة بأنھا عاكفة في الوقت الراھن على إجراء اختبارات ساخنة في مرفق تحويل   -٤٢

وأفادت إيران بأن قيامھا طواعية بتعليق  ريد اليورانيوم في المستقبل القريب.اليورانيوم سينتج عنھا سادس فلو
  أنشطة اإلثراء ال يشمل تعليق إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم.

  
  

  تقييمات  - جيم
  
م طيِّب بشأن اإلجراءات التي تم االتِّفاق عليھا خالل زيارة المدير العام لطھران في أوائل   -٤٣ أُحِرز تقدُّ

التي يقضي بھا البروتوكول  البدئية. وترحِّب الوكالة بقيام إيران مؤّخراً بتقديم اإلعالنات ٢٠٠٤أبريل نيسان/
اإلضافي الخاص بھا. وتبدي إيران تعاوناً مع الوكالة في تيسير معاينة األماكن التي طلبت الوكالة معاينتھا، بما 

بذلك، وبموافقة إيران على منح المفتِّشين المعيَّنين  ويجدر الترحيب في ذلك الورش الكائنة في مواقع عسكرّية.
دة سارية لمّدة عام.   من قَِبل الوكالة تأشيرات تتيح الدخول لمّرات متعدِّ

  
وقد استطاعت الوكالة التحقُّق من تنفيذ إيران لقرارھا تعليق األنشطة المتعلِّقة باإلثراء وبإعادة المعالجة.   -٤٤

معاينة المواقع التابعة لھيئة الصناعات الدفاعّية،  طرائقر في بعض الحاالت بسبب مناقشة بيد أن ھذا التحقُّق تأخَّ 
نات الطاردات المركزّية.  كما إنه لم يصبح شامالً بعد نظراً الستمرار بعض الشركات الخاّصة في إنتاج مكوِّ

ً في توليد سادس فلوريد اليورانيوم في مرفق تحويل  اليورانيوم من خالل إجراء وقرار إيران المضي قُُدما
اختبارات ساخنة إنما يتنافى مع ما ذھب إليه فھم الوكالة السابق في ما يتعلّق بالنطاق الذي يشمله قرار إيران 

  بشأن التعليق.
  
م في بلورة فھم شامل لبرنامج إيران النووي، إال أنه ما زال ھناك عدد من   -٤٥ وتواصل الوكالة إحراز تقدُّ

ّية أساسّية على نحو خاص لفھم مدى وطبيعة برنامج اإلثراء اإليراني توثمة قضّيتان  .قةالمعلالقضايا  ّتسمان بأھمِّ
  الذي لم يسبق اإلعالن عنه.

  
ث الناتج عن اليورانيوم الشديد اإلثراء واليورانيوم الضعيف اإلثراء،   -٤٦ القضّية األولى تتعلّق بمنشأ التلوُّ

ث الذي تبيَّن وجود أعاله، فإن المعلومات التي  ٢٧وكما ورد في الفقرة  ه في أماكن شّتى في إيران.وھو التلوُّ
متھا إيران ليست كافية لحسم ھذا الموضوع المعّقد، وينبغي إليران أن تبذل قصارى جھدھا  حتى تاريخه قدَّ

نات يمكن أن تفيد في حسم المسائل المعلّقة. وقد تلقَّت الوكالة بعض  لتوفير أّية معلومات إضافّية حول منشأ المكوِّ
ث، وستواصل بدورھا  المعلومات من دول أخرى ربما أمكن االستفادة بھا في حسم بعض المسائل المتعلِّقة بالتلوُّ

  مطالبة تلك الدول ببذل ما في وسعھا لمساعدة الوكالة على حسم ھذا الموضوع.



GOV/2004/34 
Page 11 

ران من أجل استيراد طاردات مركزّية مصّممة أما القضّية الثانية فھي تحديد مدى الجھود التي بذلتھا إي  -٤٧
ً للطرازين  لت الوكالة إلى فھم أكمل لنطاق البرنامج المشتمل  P-2و P-1وفقا وتصنيعھا واستخدامھا. وقد توصَّ

مھّمة بشأن برنامج  معلومات، وألماكن استخدامھا. بيد أن الحصول على P-1على طاردات مركزّية طراز 
رة، وما زال ينطوي في بعض الحاالت على   P-2زالطاردات المركزّية طرا كثيراً ما اقتضى طلبات متكرِّ

  معلومات متباينة أو متضاربة.
  
ّية بمكان أن تكون إيران سّباقة في العمل على تمكين الوكالة من بلوغ فھم تام لبرنامج اإلثراء   -٤٨ ومن األھمِّ

لة، إلى جانب إتاحة المعاينة الفورّية لجميع المواقع اإليراني، وذلك عن طريق تقديم جميع المعلومات ذات الص
ذات الصلة. وقد أسفر قيام إيران بإرجاء الزيارات التي كان مقّرراً القيام بھا أصالً في منتصف آذار/مارس إلى 

الطرد المركزي إلى عدد من  المتخصصين فيبما في ذلك زيارات خبراء الوكالة  –منتصف نيسان/أبريل 
ر عملّية أخذ العيِّنات  – P-2تعلِّقة بالبرنامج اإليراني لإلثراء بالطاردات المركزّية طراز األماكن الم عن تأخُّ

كما إن من المھم أن تبادر سائر الدول األخرى التي لديھا معلومات ذات صلة إلى موافاة الوكالة  البيئّية وتحليلھا.
أعاله، بعد مضي زھاء  ٤٧و ٤٦المشار إليھما في الفقرتين ويتَّسم إغالق ملف القضيَّتين  بھذه المعلومات فوراً.

ّية أساسّية لتمكين الوكالة من تزويد المجتمع الدولي  عامين على علم الوكالة بالبرنامج اإليراني غير الُمعلَن، بأھمِّ
  بالتوكيدات المطلوبة بشأن األنشطة النووّية اإليرانّية.

  
م المدير العام تقريراً بھ  -٤٩ ، أو في وقت ٢٠٠٤ذا الشأن إلى المجلس خالل اجتماعه في أيلول/سبتمبر وسيقدِّ

 أسبق، حسب االقتضاء.
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  المرفق
  

  األنشطة التحقُّقّية
  
  

  تحويل اليورانيوم  -ألف
  

  مرفق تحويل اليورانيوم  -١-ألف
  
من إجراء تحقُّق كامل  من الوكالة تمكنت، ٢٠٠٤منذ صدور تقرير المدير العام في آذار/مارس   -١

، ٢٠٠٤المعلومات التصميمّية في مرفق تحويل اليورانيوم. وفي سياق ھذا النشاط قامت إيران، في نيسان/أبريل 
بإبالغ الوكالة بأن خط إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم الكائن في مرفق تحويل اليورانيوم سيكون جاھزاً إلجراء 

  اختبارات ساخنة في غضون بضعة أسابيع.
  
فإن خبراء  )١٤،الفقرة GOV/2004/11التقرير السابق الذي قّدمه المدير العام (الوثيقة وكما أشار   -٢

التحويل التابعين للوكالة قد توّصلوا، استناداً إلى الفحص األّولي للرسومات والتقارير التقنّية المتَّصلة بمرفق 
لي مفاده أنه يبدو أن المرفق المذك ور جرى بناؤه على أساس ھذه الرسومات تحويل اليورانيوم، إلى استنتاج أوَّ

ة ـــبيد أن من الضروري، كما ھو مشار إليه كذلك في الوثيق والتقارير، كما سبق أن أعلنت إيران.
GOV/2004/11 نات مرفق تحويل اليورانيوم المطابقة للبناء من ، إجراء مضاھاة إضافّية للوثائق مقارنة بمكوِّ

  أجل تأكيد ھذا االستنتاج.
  
التحويل،  المتخصصين في، خالل زيارة خبراء الوكالة ٢٠٠٤أيار/مايو  ٥نيسان/أبريل و ٢٤يما بين وف  -٣

مھا إلى إيران في مطلع  ً كان قدَّ داً أجنبّيا ً لنخبة منتقاة من الوثائق قيل إن مورِّ ً تفصيلّيا أجرت الوكالة استعراضا
مضي في تقييم مدى صّحة ما أفادت به إيران وكان الغرض من ھذا االستعراض ھو ال .القرن الماضي تسعينات

من أن المحّطة التابعة لمرفق تحويل اليورانيوم ُبِنَيت بصورة أساسّية استناداً إلى ھذه الوثائق، وليس على أساس 
االختبارات التي أُجِريت على نطاق تجريبي. واستطاعت الوكالة أن تضاھي بصورة مباشرة ما ُوِجد في الوثائق 

  لحالة الفعلّية للتركيب والعملّيات.مقارنة با
  
بة، خلصوا إلى أن الوثائق   -٤ واستناداً إلى الفحص الذي أجراه خبراء الوكالة للوثائق وللوحدات المركَّ

المذكورة كانت األساس التقني الذي استند إليه تصميم مرفق تحويل اليورانيوم، مع وجود استثناءين وھما: عملّية 
  ورانيوم، وعملّية إنتاج معدن اليورانيوم.تنقية ركازة خام الي

  
وتم إيضاح األساس الذي استِند إليه تغيير عملّية التنقية من خالطات التصفية إلى األعمدة النبضّية،   -٥

ين الھندسيِّين ومن خالل فحص معّدات االختبارات التي ُتجرى  وذلك خالل المناقشات التي أُجِرَيت مع المختصِّ
ً للوصف الذي أدلى به المسؤولون اإليرانّيون، على نطاق صغير ف ي مركز طھران للبحوث النووّية. وطبقا

ً استخدام نظام ذي أعمدة معدنّية  لّية باستخدام معّدات ذات أعمدة زجاجّية، أعقبھا الحقا أُجِرَيت اختبارات أوَّ
ود نبضي بالحجم الكامل وأُجِرَيت ووفقاً لما أفاد به ھؤالء المسؤولون، أعقب ھذه االختبارات تركيب عم صغيرة.
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ً في مرفق  عليه اختبارات باردة في مركز طھران للبحوث النووّية. وُذِكر أن ھذا العمود النبضي مركَّب حاليا
أما فيما يخصُّ عملّية إنتاج معدن اليورانيوم، فإن خبراء الوكالة الحظوا أن العملّية الموصوفة  تحويل اليورانيوم.
ً وأصعب من العملّية التي أجرت عليھا إيران اختبارات في الوثائق األ ً وميكانيكّيا في  ناجحةجنبّية معقَّدة تقنّيا

مته إيران بأن ذلك ھو ما  م، رأى الخبراء أن التفسير الذي قدَّ مركز طھران للبحوث النووّية. وعلى ضوء ما تقدَّ
  حويل اليورانيوم تفسير معقول.حدا بھا إلى اختيار استخدام التقنّيات الخاّصة بھا في مرفق ت

  
، أبلغت إيران الوكالة بأنه تم البدء في ذلك اليوم في إجراء اختبارات ٢٠٠٤آذار/مارس  ١٥وفي   -٦

وتشمل ھذه العملّية تحويل ركازة خام اليورانيوم إلى ثالثي كربونات  ساخنة لعملّية تنقية ركازة خام اليورانيوم.
، أبلغت إيران الوكالة بأن ٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٩نقية والترسيب. وفي يورانيل األمونيوم من خالل الت

الً إلى ثاني أكسيد اليورانيوم ثم إلى  االختبارات التشغيلّية الخاّصة بتحويل ثالثي كربونات يورانيل األمونيوم أوَّ
لعملّية ھو رابع فلوريد رابع فلوريد اليورانيوم ستبدأ في غضون األّيام القليلة التالية. والناتج النھائي لتلك ا

، ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٩اليورانيوم، وھو مناسب للفلورة إلى سادس فلوريد اليورانيوم. وفي رسالة مؤّرخة 
إجراء اختبارات ساخنة لخط إنتاج سادس فلوريد  ٢٠٠٤أيار/مايو  ٦أبلغت إيران الوكالة بأنه سيبدأ في 

  ة المذكورة آنفاً.اليورانيوم، وذلك إثر نجاح االختبارات الساخن
  
، أكَّدت إيران للوكالة اعتزامھا إجراء االختبارات الساخنة، وذكرت أنھا تعتبر ٢٠٠٤أيار/مايو  ١وفي   -٧

د اختبارات، وال تنظر إليھا بوصفھا إنتاجاً لسادس فلوريد اليورانيوم. ، ٢٠٠٤أيار/مايو  ٧وفي  تلك األنشطة مجرَّ
االختبارات الساخنة لمرفق تحويل اليورانيوم، التي ُيستخَدم فيھا غاز سادس  كتبت الوكالة إلى إيران تبلغھا بأن

أدناه بشأن  ٦١-٦٠فلوريد اليورانيوم، ستكون تقنّياً بمثابة إنتاج مادة تلقيم لعملّيات اإلثراء (أنظر كذلك الفقرتين 
رات (التي يمكن أن تكون، على ضوء التعليق)؛ وذلك نظراً لكمّيات المواد النووّية التي تنطوي عليھا تلك االختبا

، لم تكن إيران قد ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢١كغم). وحتى  ١٠٠الرصيد الراھن لرابع فلوريد اليورانيوم، في حدود 
  بدأت بعد في إجراء االختبارات الساخنة إلنتاج سادس فلوريد اليورانيوم.

  
ّيات  وقد تحّققت الوكالة من رصيد ركازة خام اليورانيوم الموجود  -٨ في مرفق تحويل اليورانيوم، ومن كمِّ

بات اليورانيوم الوسيطة، فضالً عن النفايات التي أُنِتجت منذ أن بدأ تشغيل خط  رابع فلوريد اليورانيوم ومركَّ
تحويل ركازة خام اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم. وتعكف الوكالة في الوقت الراھن على تقييم نتائج 

  ذي أجرته بھذا الصدد.التحقُّق ال
  
وقد وافقت إيران على اتِّباع سياسة الوكالة المنقَّحة بشأن محّطات تحويل اليورانيوم الطبيعي، وھي   -٩

  السياسة التي ستتيح تنفيذ الضمانات بفّعالّية أكبر في ھذه المرافق.
  

  التجارب واالختبارات  -٢-ألف
  
أُجِرَيت  ٢٠٠٤أيار/مايو - وفدتھا الوكالة في نيسان/أبريلالتي أ خبراء تحويل اليورانيوم خالل بعثة  -١٠

مناقشات إضافَية بشأن تجارب واختبارات التحويل اإليرانّية، على النحو الذي سبق إليران إيضاحه (أنظر 
د مما أعلنته إيران بشأن ھذه األنشطة.١٦، الفقرة GOV/2004/11الوثيقة  وترى الوكالة أن سجالت  )، بغية التأكُّ

تجارب المتزامنة (كسجالت األداء ودفاتر الملحوظات مثالً) من شأنھا أن تساعد على التثبُّت من إفادات إيران ال
ّيات المواد النووّية التي أُنِتجت وأُرِسلت للتخلُّص منھا بوصفھا نفايات.    بشأن كمِّ
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ل مختبرات جابر بن حّيان من تحديد خصائص جميع المواد ال  -١١ نووّية الكائنة في وقد انتھى مشغِّ
المختبرات المذكورة واإلعالن عن ھذه المواد، وذلك حتي يتسنى استيفاء الشكل البياني لتدفُّقات المواد النووّية 

مت  المستخدمة في تجارب التحويل. كما تم إدخال التصويبات الالزمة على جميع تقارير التغيُّر في المخزون وقُدِّ
تحليل الشوائب، الذي ال يزال قيد التقييم، فإن نتائج التحقُّق الذي أجرته الوكالة وبصرف النظر عن  إلى الوكالة.

ّيات المواد النووّية التي    إيران للوكالة. أعلنتھاتتَّفق مع مستويات النشاط وكمِّ
  
مفتِّشو الوكالة بمزيد من اإلسھاب مع السلطات اإليرانّية  أيضا وفي مختبرات جابر بن حّيان، ناقش  -١٢
ي. وأمكن إ نتاج إيران من معدن اليورانيوم المخصَّص لتجاربھا المتعلِّقة بالفصل النظيري بالليزر البخاري الذرِّ

  للوكالة أخذ عيِّنات من معدن اليورانيوم لم ترد نتائج تحليلھا بعد.
  
  
  تجارب التشعيع وإعادة المعالجة  -باء
  
  فصل البلوتونيوم  -١-باء
  
(الفقرة  ٢٠٠٤رير الذي قدمه المدير العام إلى اجتماع المجلس في آذار/مارس كما جاء شرحه في التق  -١٣
) كانت إيران قد قامت بتشعيع كبسوالت مستھدفة من ثاني أكسيد اليورانيوم GOV/2004/11من الوثيقة  ٢١

كغم من  ٧المستنفد وإعادة معالجة بعضھا في وحدات قياس مغلقة مدرعة. ووفقا لما أفادت به إيران، تم تشعيع 
كغم منھا الحقا لغرض فصل البلوتونيوم، في حين دفنت الكمية الباقية  ٣ثاني أكسيد اليورانيوم، أعيد معالجة 

كغم في حاويات في موقع مركز طھران للبحوث النووية. وقّدرت إيران كمية البلوتونيوم األصلية  ٤وھي 
ابات الوكالة، من المفترض أن تكون كمية ميكروغرام. وبناء على حس ٢٠٠الموجودة في المحلول بزھاء 

  البلوتونيوم المعنية أكبر من ذلك.
  
وكما أشير في التقرير السابق، تم عرض وحدات القياس المغلقة والمعدات، فضال عن البلوتونيوم   -١٤

ذ . ومن٢٠٠٣المفصول، على الوكالة لغرض أخذ عينات منھا في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسمبر 
التقرير األخير، أصبحت نتائج التحاليل متاحة، كما أن إيران زّودت الوكالة بمزيد من المعلومات عن التجارب 

  التي أجرتھا إلى جانب تزويدھا الوكالة بسجالت تفصيلية عن التجارب الناجحة.
  
وتونيوم التي أعلنت وعلى أساس المعلومات المتاحة لھا، خلصت الوكالة إلى استنتاج مفاده أن كمية البل  -١٥

كما  بيد أن الكميات التي تم إنتاجھا لم تكن إال في نطاق ميلليغرامي. إيران عنھا كانت أقل مما ھي في الواقع.
خلصت الوكالة إلى أن نتائج التحاليل قد بيـّنت وجود مصادر من البلوتونيوم غير تلك التي تم اكتشافھا في 

تختلف عن  ٢٤٠-البلوتونيوم يحتوي على نسبة وفيرة من البلوتونيوم قوارير المحلول، وبخاصة ما يلي: بعض
نسبة وفرته فيما عـُثر عليه في قوارير محلول البلوتونيوم؛ ويبدو أن عمر البلوتونيوم الموجود في قوارير 

سنة؛ وكشفت التحاليل عن احتمال وجود قدر ضئيل من  ١٦-١٢المحلول أقل من العمر المعلن عنه وھو 
نيوم الطبيعي المشعع؛ ويبدو أن وجود كميات ميلليغرامية من البلوتونيوم غير متسق مع وجود الكميات اليورا

المفصول في وحدة القياس المغلقة ذات  ٢٤١-الكبيرة نسبيا غير المعلـّلة التي تم العثور عليھا من األمريشيوم
  وقد تمت مناقشة ھذه االستنباطات مع إيران. الصلة.
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مسؤولون اإليرانيون بأن تقديراتھم النظريـّة لكمية البلوتونيوم المنتجة كانت منخفضة. بيد أنھم وأقّر ال  -١٦
ميكروغرام من البلوتونيوم المفصول المـُعلن عنھا ھي الكمية الفعلية التي تم  ٢٠٠ تمسـّكوا بالقول إن كمية الـ

شدة تدني مستوى الكفاءة التي اتسمت بھا عملية  فصلـّھا بنجاح وإن ھذا الناتج المنخفض للغاية إنما ھو عائد إلى
الفصل. وقّدم المسؤولون اإليرانيون صحائف بيانات مـُصّوبة عن تجارب التشعيع وإعادة المعالجة تناولت وجود 
أحد مصادر البلوتونيوم. أما فيما يتعلق بعمر البلوتونيوم، فقد أكـّد المسؤولون اإليرانيون من جديد مقولتھم بأن 

، ووافقوا على إعادة تحليل عينات محلول البلوتونيوم في محاولة للتوصل ١٩٩٣جارب قد استكملت في عام الت
إلى نتائج أكثر دقة. كما أوحوا بأن وجود القدر الضئيل من اليورانيوم الطبيعي المشعع ربما كان عائدا إلى 

 ) التي كانت قد استخدمت فيھا ھذه المادة.٢٠٠٣(المـُعلن عنھا للوكالة في عام  ١٣١-التجارب على إنتاج اليود

وأخيرا، وردا على المالحظات التي أبدتھا الوكالة، شرح المسؤولون اإليرانيون ما تم من عمل في وحدة القياس 
  في وحدة القياس المذكورة. ٢٤١-المفصول، بما يفسـّر وجود األمريشيوم ٢٤١-المغلقة بشأن األمريشيوم

  
  ٢١٠-ومإنتاج البولوني  -٢-باء
  
واصلت الوكالة أيضا متابعتھا لإليضاحات التي قدمھا المسؤولون اإليرانيون عن األغراض المتوخاة   -١٧

 ١٩٨٩من تشعيع عينات معدن البيزموث الذي كان قد جرى في مفاعل طھران البحثي في الفترة ما بين عام 
جاء شرحه في الوثيقة  ). وكماGOV/2004/11من الوثيقة  ٣١إلى  ٢٨(الفقرات من  ١٩٩٣وعام 

GOV/2004/11 ومع أن البيزموث ليس مادة نووية تقتضي اإلعالن عنھا بموجب اتفاق الضمانات، فإن تشعيعه ،
كثيف البعث ألشعة ألفا القوية اإلشعاع  ٥، وھو نظير مشع٢١٠-يثير اھتمام الوكالة من حيث إنه ينتج البولونيوم

مدنية محددة (من قبيل مولدات كھربائية حرارية نظيرية مشعة وھي، يمكن أال يقتصر استخدامه على تطبيقات 
) فحسب، بل أن يـُستخدم أيضا باالقتران مع البريليوم ألغراض عسكرية (وبالتحديد، ٦في الواقع، بطاريات نووية

  كبادئ نيوتروني في بعض تصاميم األسلحة النووية).
  
بأن تشعيع  ٢٠٠٣لوكالة في تشرين الثاني/نوفمبر وردا على استفسارات الوكالة، أبلغت إيران ا  -١٨

واستخدامه في مولدات كھربائية  ٢١٠-البيزموث قد تم في إطار دراسة جدوى أجريت على إنتاج البولونيوم
، أفاد المسؤولون ٢٠٠٤حرارية نظيرية مشعة. وخالل المناقشات الالحقة التي جرت في شباط/فبراير 

أيضا جزءا من دراسة تناولت مصادر نيوترونية ولكن، نظرا لعدم وجود بعض اإليرانيون بأن التجارب كانت 
السجالت المتبقيـّة المتصلة بھذا المشروع، لم تكن إيران قادرة على تقديم أدلة تدعم ادعاءاتھا بشأن الغرض 

ا إلى تلك التطبيقات. المـُعلن. بيد أن إيران زّودت الوكالة بوثيقة تبيـّن الموافقة على المشروع المذكور أشير فيھ
، واصل المسؤولون اإليرانيون تمسـّكھم بالقول إن تشعيع ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢١وفي أخر اجتماع عـُقد في 

نقي على نطاق مختبري، ونّوھوا بأنه لو أحرز نجاح في إنتاج  ٢١٠-البيزموث كان الغرض منه إنتاج بولونيوم
طاريات كھربائية حرارية نظيرية مشعة، مثلما ھي الحال ألمكن استخدامه في ب ٢١٠-واستخراج البولونيوم

(وھو مصدر للقوى استحدثته الواليات المتحدة لغرض استخدامه في   SNAP-3بالنسبة الستخدامه في تطبيق
المسابر الفضائية). ويرى خبراء الوكالة أن اإليضاحات التي قدمتھا إيران حتى اآلن غير مفصـّلة بما فيه الكفاية 

  التالي، غير وافية تماما.وھي، ب
 
  يوما. ١٣٨عمر نصفي يمتد  ٢١٠-بولونيوملل  ٥
 
دودة ــي محـــا ھـــغ عنھـــالمبل ٢١٠-ومـــــيقات المولدات الكھربائية الحرارية النظيرية المشعة القائمة على البولونيتطب  ٦

 من حيث العدد.
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ومن المفھوم للوكالة أن تقديم أي اقتراح مشفوعا بمبررات مالئمة ھو ممارسة نمطية متـّبعة في إطار   -١٩
عملية الموافقة على مشاريع من ھذا القبيل في مركز طھران للبحوث النووية. وعلى ضوء ذلك، طلبت الوكالة 

ثور على أي اقتراحات أو تقارير أخرى أكثر تفصيال فيما يخص من إيران أن تعاود بذل جھودھا بغية الع
  .٢١٠-إجراءات الموافقة الداخلية على مشروع البولونيوم

  
  وستواصل الوكالة متابعة ھذه المسائل حسب االقتضاء.  -٢٠
  

  إثراء اليورانيوم  - جيم
  

  اإلثراء بالطرد المركزي الغازي  -١-جيم
  
، كان ثمة عدة قضايا معلـّقة فيما يخص استخدام GOV/2004/11قة في الوقت الذي صدرت فيه الوثي  -٢١

كغم من سادس فلوريد اليورانيوم والتخلص منھا (احتوتھا اسطوانتان صغيرتان) كانت إيران  ١ر٩كمية وزنھا 
وكانت إيران قد أقّرت باستخدامھا في اختبارات الطرد المركزي في ورشة شركة  ١٩٩١قد استوردتھا في عام 

  ي الكھربائية. ومن بين المسائل التي اقتضت مزيدا من المتابعة ما يلي:قاال
  

اإليضاحات المتعلقة بحالة التلوث بسادس فلوريد اليورانيوم التي اكتشفت تحت سقف مبنى   •  
  مفاعل طھران البحثي حيث كانت تلك المادة مخزونة.

  
في المحطة التجريبية إلثراء الوقود تحليل العينات المأخوذة من المعدات المفكـّكة المخزونة   •  

  كغم من سادس فلوريد اليورانيوم كمادة عالقة بھا. ١ر٩ التي قيل إنھا تحتوي كمية الـ
  
كلغم  ١ر٩ )، أفادت إيران أصال بأن كمية الـ٣٣(الفقرة   GOV/2004/11وكما جاء شرحه في الوثيقة   -٢٢

من األسطوانتين الصغيرتين لم يتم استخدامھا، وإنما تسّربت  من سادس فلوريد اليورانيوم التي بدا أنھا قد فقدت
من األسطوانتين أثناء خزنھما في مبنى مفاعل طھران البحثي. أما العينات البيئية التي أخذت من منطقة الخزن 

ة في ھذا فإنھا لم تبيـّن وجود سادس فلوريد اليورانيوم. بيد أن إيران أقّرت، بعد ذلك، وخالفا إلعالناتھا السابق
أجرتھا في ورشة   P-1الصدد، بأنھا كانت قد استخدمت تلك المادة في اختبارات على الطاردة المركزية طراز

شركة قاالي الكھربائية. وتبعا لذلك، طلبت الوكالة مزيدا من اإليضاحات فيما يخص مصدر المواد المـلّوثـِّة 
  ث.ومكانھا الحالي، وكذلك التاريخ الذي حدث فيه التلوّ 

  
أشارت إيران، للمرة األولى، إلى أن القوارير المحتوية على  ٢٠٠٤شباط/فبراير  ٤وفي رسالة مؤرخة   -٢٣

سادس فلوريد اليورانيوم الناجم عن أنشطة التحويل في إطار البحوث التطويرية المحلية كانت مخزونة في مبنى 
ن "من المحتمل جدا أن تكون الجسيمات ، وأ١٩٩٨إلى عام  ١٩٩٧مفاعل طھران البحثي في الفترة من عام 

التي عـُثر عليھا في العينات [البيئية] [التي أخذتھا الوكالة] ناتجة عن التسّرب الحاصل في قوارير سادس فلوريد 
اليورانيوم [المشار إليھا]". وألسباب تقنية عدة، لم يَر خبراء الوكالة أن ھذا التوضيح موثوق لذا طالبوا بمزيد من 

، أكـّد المدير العام من جديد طلب الوكالة بأن ٢٠٠٤حات. وخالل زيارته إلى إيران في نيسان/أبريل اإليضا
، أكـّد المسؤولون اإليرانيون من جديد أن مصدر ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢١تـُزّود بأدلة تبيـّن مصدر التلّوث. وفي 

لقوارير، ووافقوا على تزويد الوكالة دون إبطاء التلّوث ھو سادس فلوريد اليورانيوم المـُنتج محليا المـُحتوى في ا
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بالتاريخ الذي حدث فيه التلّوث بالفعل وبوصف دقيق للظروف التي حدث في ظلھا ذلك التلّوث. ومازالت الوكالة 
  تنتظر ورود المعلومات المطلوبة.

  
ة الكائنة في المحطة ومازال من الضروري أخذ عينات من المواد النووية الموجودة في المعدات المفكـّك  -٢٤

، أخذ عينات من أكبر األسطوانتين اللتين ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٨و  ١٧التجريبية إلثراء الوقود. بيد أنه تم، في 
. ويجري حاليا تحليل ١٩٩١تحتويان على سادس فلوريد اليورانيوم الذي كانت قد استوردته إيران في عام 

  قريبا. العينات ومن المفترض أن تكون النتائج متاحة
  
 ٣٥و  ٣٤(الفقرتان   GOV/2003/75) والوثيقة٣٩(الفقرة   GOV/2004/11وكما جاء ذكره في الوثيقة   -٢٥

)، كشفت العينات البيئية التي أخذتھا الوكالة في ناتانز ١من المرفق  ٥٣و  ٤٥و ٤١إلى  ٣٨من المتن؛ والفقرات 
يورانيوم الطبيعي واليورانيوم الضعيف اإلثراء وفي ورشة شركة قاالي الكھربائية عن وجود جسيمات من ال

واليورانيوم الشديد اإلثراء مما أثار شكوكا في اكتمال اإلعالنات التي قدمتھا إيران بشأن أنشطتھا المتعلقة 
، كانت عدة أوجه تضارب GOV/2004/11باإلثراء بالطرد المركزي. وفي الوقت الذي صدرت فيه الوثيقة 

  مازالت تنتظر الحسم وھي كما يلي: وأسئلة لم تلق إجابات
  

تحليل العينات المأخوذة من مكونات الطاردات المركزية المصنوعة محليا قد أظھرت تلوثا   •  
يغلب عليه اليورانيوم الضعيف اإلثراء، في حين أظھر تحليل العينات المأخوذة من المكونات 

وليس من  الشديد اإلثراء في آن معا. المستوردة تلوثا باليورانيوم الضعيف اإلثراء واليورانيوم
الواضح أسباب اختالف أنواع تلوث المكونات إذا كان السبب الوحيد لوجود اليورانيوم في 

  المكونات المصنوعة محليا عائدا، كما أعلنت إيران، إلى تلوث ناشئ من مكونات مستوردة.
  

كھربائية وفي شركة فاراياند أنواع التلوث باليورانيوم المكتشفة في ورشة شركة قاالي ال  •  
تختلف عن أنواع التلوث المكتشفة في المحطة التجريبية إلثراء   Farayand Techniqueتكنيك

الوقود الكائنة في ناتانز، حتى وإن أفادت إيران بأن مصدر التلوث في كلتا الحالتين ھو 
  . P-1مكونات الطاردات المركزية المستوردة طراز

  
قد  ٢٣٥-% من اليورانيوم٣٦التي تظھر يورانيوم مـُثرى بنسبة تصل إلى  العينات البيئية  •  

جاءت جميعھا تقريبا من غرفة واحدة في ورشة شركة قاالي الكھربائية ومن آلة لضبط 
التوازن موجودة في شركة فاراياند تكنيك كانت قد نـُقلت من ورشة شركة قاالي الكھربائية، 

ولم يـُعثر في  ٧بكميات أكثر من مجرد كميات ضئيلة من ھذه المادة.يبدو أنھما كلتاھما قد تلّوثتا 
إال على مقادير ضئيلة مھملة من   P-1مكونات الطاردات المركزية المستوردة طراز 

ويوحي مستوى التلوث بوجود أكثر من مجرد كميات ضئيلة  .%٣٦اليورانيوم المثرى بنسبة 
  ٩من ھذه المادة.

 
ي   ٧ ايو  ٢٨ف ن ٢٠٠٤أيار/م رة م ي الفت انز ف ي نات ودة ف رى موج ي األخ ت ھ وازن كان بط الت ة ض أن آل ران ب ادت إي ، أف

  .٢٠٠٣ني/نوفمبر شباط/فبراير إلى تشرين الثا
 
ودة ــ% خاصية تتسم بھا المواد النووية المستخدمة في مفاعالت بحوث معينة موج٣٦يمثل اليورانيوم المثرى بنسبة   ٨

 خارج إيران.
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نا  -٢٦ ت مسحّية إضافّية في مسعى منھا لحسم التساؤلين األولين، وھما: سبب اختالف وأخذت الوكالة عيِّ
ث في ناتانز عن  ث في الطاردات المركزّية المحلّية عنه في الطاردات المستوردة، وسبب اختالف التلوُّ التلوُّ

حت النتائج متاحة التلّوث الذي اكتشف عليه في ورشة شركة قاالي الكھربائّية وفي شركة فاراياند تكنيك. وأصب
  اآلن، والوكالة تعكف حاليا على تقييمھا.

  
% موضعيا في إحدى ٣٦وكما أشير أعاله، يتركـّز وجود اليورانيوم الشديد اإلثراء المـُثرى بنسبة   -٢٧

في ورشة شركة قاالي الكھربائية وفي آلة ضبط التوازن الرأسي في شركة فاراياند تكنيك.  ٣غرف المبنى 
اليورانيوم الشديد اإلثراء، في الرسم البياني التالي، المجموعة الكبيرة من الجسيمات المحيطة وتوضح وجود 

%. أما عدم التعرف الفعلي على أي جسيمات أخرى مماثلة لھذه المجموعة ٣٦المـُثرى بنسبة  ٢٣٥- باليورانيوم
ھي مصدر اليورانيوم الشديد  في مكونات الطاردات المركزية المستوردة فإنه يوحي بأن تلك المكونات ليست

% قد أُدخل في الغرفة وآلة ضبط ٣٦% وأن اليورانيوم الشديد اإلثراء المـُثرى بنسبة ٣٦اإلثراء المـُثرى بنسبة 
 التوازن بطريقة ما أخرى.
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ولة التي يـُعتقد أنه وردت منھا ومنذ صدور التقرير األخير المـُقدم إلى المجلس، تتقاسم الوكالة والد  -٢٨

، نتائج التحاليل التي تخص كال منھما، وذلك في إطار جھد تعاوني. P-1الطاردات المركزية المستوردة طراز 
وأبلغت تلك الدولة الوكالة بأنه من غير المعقول أن يكون كل التلّوث الذي تم اكتشافه في إيران قد نشأ من 

الذي اكتشف في إيران ھو أكبر من ذلك  ٢٣٦- إن الجزء الضئيل من اليورانيومأراضيھا (فعلى سبيل المثال، 
ومع أن الوكالة لم يـُسمح لھا بعد بأخذ عيناتھا ھي من المعدات أو المواد الموجودة في تلك الدولة، فقد  بكثير).

تقلة على نتائج التحاليل ناقشت األمانة وسلطات الدولة المشار إليھا تدابير من شأنھا أن تتيح التصديق بصورة مس
الخاصة بتلك الدولة بغية إتاحة الفرصة للوكالة إلحراز تقدم في تناول قضية التلّوث. والوكالة ماضية أيضا في 

  التشاور مع دولة أخرى بھدف تيسير حسم األسئلة المـُثارة بشأن التلّوث.
  
 ٢٠٠٤أيار/مايو  ٤إلى الوكالة في  ، قدمت إيران٢٠٠٣ووفقا لما طالبت به الوكالة منذ آب/أغسطس   -٢٩

ويجري في الوقت الراھن  . P-1معلومات إضافية عن عمليات نقل مكونات الطاردة المركزية المستوردة طراز
تقييم ھذه المعلومات مقترنة بالنتائج التي تم التوصل إليھا من خالل أخذ العينات البيئية. بيد أن إيران لم تقدم أي 

المشار إليھا، الذي تتمسـّك إيران بالقول إنھا ال تعرفه.   P-1ونات الطاردة المركزية طرازمعلومات عن منشأ مك
وباإلضافة إلى ذلك، ومع أنه سبق إليران أن كشفت عن بعض الوسطاء الذي كفلوا لھا الحصول على المكونات 

  المعنية نيابة عن إيران، فلم يتم الكشف عن أي وسطاء آخرين.
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نتائج تحليل العينات البيئية حسبما أشير أعاله، طـُلب من إيران تقديم مزيد من المعلومات،  واستنادا إلى  -٣٠
المـُثرى  ٢٣٥-خصوصا على ضوء ما جاء في إعالنھا بأنھا لم تقم بإثراء يورانيوم بما يتعّدى حدود اليوارنيوم

  % وذلك باستخدام تكنولوجيا الطرد المركزي.١ر٢بنسبة 
  
إلى القيام بزيارات إلى موقعين في طھران أعلنت إيران  ٢٠٠٤كالة في نيسان/أبريل كما ُدعيت الو  -٣١

أنھما مشموالن ببرنامج البحوث التطويرية للطاردات المركزية وحيث أجريت اختبارات ميكانيكية على دّوارات 
 ُ نتظرة. وأجرت الوكالة الطاردات المركزية. وتم أثناء ھذه الزيارات أخذ عينات بيئية مازالت نتائج تحليلھا مـ

مقابالت مع موظفين ومتعاقدين لدى ھيئة الطاقة الذرية اإليرانية كانوا يشاركون في برنامج إيران لإلثراء 
  بالطرد المركزي.

  
)، أقّرت إيران في كانون الثاني/يناير ٤٨إلى  ٤٤(الفقرات من   GOV/2004/11وكما أُبلغ في الوثيقة   -٣٢

وأنھا  ١٩٩٤من مصادر أجنبية في عام   P-2لـّمت رسومات الطاردة المركزية طرازبأنھا كانت قد تس ٢٠٠٤
بعض االختبارات الميكانيكية، دون استعمال مواد نووية، باستخدام دّوارات مصنوعة  ٢٠٠٢أجرت في عام 

كوناتھا أو أي من م  P-2محليا. وأفادت السلطات اإليرانية بأن إيران لم تحصل على أي طاردات مركزية طراز
  من الخارج، وأن ما لديھا من مكونات قد أنتجته محليا في ورشة تابعة لشركة خاصة.

  
نحو عام   P-2وفي إيضاحات الحقة، أشارت إيران إلى أنه تم تسلـّم رسومات الطاردة المركزية طراز  -٣٣

للدّوارات المركـّبة وأن االختبار الميكانيكي  ٢٠٠١وأنه لم يـُباشر بأي عمل فعلي بشأنھا حتى عام ١٩٩٥
. وعلى ضوء ما تم من استثمار في سبيل ٢٠٠٢لم يبدأ إال في عام   P-2الخاصة بالطاردة المركزية طراز

والقدرات التقنية التي كانت موجودة في إيران   P-2الحصول على الرسومات التصميمية للطاردة المركزية طراز
في اإلثراء بالطرد المركزي بعض التساؤالت حيال ما في ذلك الوقت، تساور خبراء الوكالة المتخصصون 

، لم يـُباشر بأي عمل فعلي بشأنھا حتى ١٩٩٥أفادت به إيران من أنه، بعد تسلـّم الرسومات التصميمية نحو عام 
لم يبدأ إال في   P-2، وأن االختبار الميكانيكي للدّوارات المركـّبة الخاصة بالطاردة المركزية طراز ٢٠٠١عام 
وھي التي  –. فقد أعرب الخبراء عن شكوكھم حيال الجدوى من إجراء اختبارات من ھذا القبيل ٢٠٠٢م عا

وذلك كله في غضون فترة تقل  –تقتضي شراء قطع من الخارج وصنع كسوات ومكونات للطاردات المركزية 
تجارب الخاصة قدمت إيران معلومات إضافية عن التسلسل الزمني لل ٢٠٠٤أيار/مايو  ٣٠عن سنة. وفي 

  ، وھي قيد التقييد حاليا. P-2بالطاردة المركزية طراز
  
وبناء على طلب الوكالة، سمحت إيران للوكالة بمعاينة وثائق قيل بأنھا الرسومات التقنية األصلية   -٣٤

يرانية، التي تم تسلـّمھا من مصادر وسيطة أجنبية. ووفقا لما أفادت به السلطات اإل  P-2للطاردة المركزية طراز
. وخلص خبراء الوكالة المتخصصون  P-2لم تتسلـّم إيران نسخا إلكترونية من رسومات الطاردة المركزية طراز

في الطرد المركزي، بعد أن استعرضوا الرسومات المشار إليھا، إلى أن منشأ ھذه الرسومات ھو نفسه منشأ 
  بية االشتراكية.الرسومات التي زُودت بھا الجماھيرية العربية الليبية الشع

 
بأنھا استوردت حقا بعض المكونات ذات الصلة  ٢٠٠٤وأبلغت إيران الوكالة في نيسان/ إبريل   -٣٥

وقد طلبت الوكالة التفاصيل المتعلقة باستيراد  . P-2بأنشطتھا الخاصة باإلثراء بواسطة الطاردات المركزية طراز
  واشتراء أي مكونات أخرى ذات صلة. تلك المكونات وأي معلومات إضافية متعلقة باشترائھا
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قالت إيران، استجابة لھذا الطلب، إن الشركة الخاصة الموجودة في طھران  ٢٠٠٤أيار/ مايو  ٢٨وفي   -٣٦
أجرت استفسارات لدى وسيط أوروبي عن اشتراء   P-2والتي صنعت مكونات الطاردات المركزية طراز 

وقالت إيران إن تلك الشركة  . P-2الطاردات المركزية طرازمغنطيس بمواصفات مناسبة لالستعمال في  ٤٠٠٠
اشتريت  P-2األجنبية لم تسلم إيران فعليا أي مغنطيسات ولكن مغنطيسات ذات صلة بالطاردات المركزية طراز 

وطلبت الوكالة المزيد من المعلومات التفصيلية، وتفسيرا لكيفية اتفاق ھذه الجھود  من موردين آسيويين.
ية مع ما قيل من ضيق نطاق برنامج إيران للبحوث التطويرية الخاصة بالطاردات المركزية من طراز االشترائ

P-2.  سلم صاحب الشركة الخاصة بأنه ذكر للوسيط ٢٠٠٤أيار/ مايو  ٣٠وأثناء المناقشات مع الوكالة في ،
 ٤٠٠٠بل يزيد على ال في المستق P-2إمكانية اشتراء عدد أكبر من مغنطيسات الطاردات المركزية طراز 

وقال إن العدد األكبر من المغنطيسات ذكر الجتذاب الوسيط باإلشارة إلى أن طلبات شراء أكبر ستأتي  مغنطيس.
وأثناء تلك المناقشات، زودت إيران الوكالة أيضا بمعلومات إضافية أخرى عن جھودھا االشترائية،  بعد ذلك.

  يجري اآلن تقييمھا.
  
وكالة أيضا العقد الذي أبرمته ھيئة الطاقة الذرية اإليرانية مع الشركة الخاصة المشار وقد استعرضت ال  -٣٧

وكان أحد  .P-2إليھا أعاله إلجراء االختبار الميكانيكي لدوار مركب خاص بالطاردة المركزية الناتجة طراز 
واستجابة لطلب الوكالة  ية اإليرانية.أحكام العقد أن يعد المتعاقد تقريرا مرحليا تقنيا ويقدمه إلى ھيئة الطاقة الذر

غير أن الوثيقة لم  االطالع على ذلك التقرير، أبرز للوكالة تقرير مكتوب بالفارسية وقدمت ترجمة شفوية للنص.
تكن تقريرا مرحليا عن منجزات البرنامج التطويري، كما طلبت الوكالة، بل تقريرا تقنيا عن نظرية الطاردات 

ولم تقدم في ذلك التقرير تفاصيل  ات التي تم التوصل إليھا نتيجة لتلك الدراسات النظرية.المركزية واالستنتاج
وادعى المتعاقد أنه ما  بشأن عدد الطاردات المركزية التي تم تجميعھا واختبارھا أو عن نتائج تلك االختبارات.

وأنه لذلك ممانع في تقديم المعلومات  مستحقاتهزال في نزاع مع ھيئة الطاقة الذرية اإليرانية فيما يتعلق بسداد 
  الناقصة.

  
  وقد نوقشت ھذه المعلومات مع المسؤولين اإليرانيين، وطلب المزيد من التفسيرات.  -٣٨
  

  اإلثراء بالليزر    -٢ـ جيم
  
)، واصلت الوكالة تقييمھا للمعلومات وتحققھا من ٥٥-٤٩(الفقرات  GOV/2004/11كما ورد في الوثيقة   -٣٩

ن ـــي تشريــــلمتعلقة ببرنامج إيران للفصل النظيري بالليزر البخاري الذري، الذي أعلنته للوكالة فالنتائج ا
  .٢٠٠٣األول/ أكتوبر 

  
خبراء من الوكالة في مجال اإلثراء  ٢٠٠٤أيار/ مايو  –وأثناء الزيارة التي قام بھا في نيسان/ أبريل   -٤٠

علومات ذات صلة، بما في ذلك وثائق، والسماح بإجراء مقابالت مع بالليزر، تعاونت إيران مع الوكالة بتقديم م
وقد خلص خبراء  .القرن الماضي العلماء الذين شاركوا في تجارب ليزرية في مختبر الفصل الشامل في تسعينات

جارب الوكالة إلى أن القدرة اإلنتاجية لمعدات الفصل النظيري بالليزر البخاري الذري التي استخدمت في ھذه الت
وعلى الرغم من أن إيران أشارت سابقا للوكالة بأنھا تمكنت من  تبلغ ملليغرامات قليلة من اليورانيوم في اليوم.

مع الوكالة  التي جرت % فإن المسؤولين اإليرانيين قالوا، في المناقشات٣إحداث معدالت إثراء تزيد قليال على 
%، مع وصول بعض ٩% إلى ٨ق معدالت إثراء بمتوسط نھم تمكنوا من تحقيإ، ٢٠٠٤في أوائل أيار/ مايو 

أن  مفادهعرضت إيران تفسيرا  ٢٠٠٤أيار/ مايو  ٢١وفي االجتماع الذي عقد في  %.١٥العينات إلى نحو 
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نه إمعدالت اإلثراء األعلى ناتجة من التجارب األولى لضبط معدات الفصل النظيري بالليزر البخاري الذري، و
ويدرس خبراء الوكالة  التجارب أن يعلموا أو يضبطوا مقدما مدى إثراء جميع المواد.يستحيل على من يجرون 

  ھذا التفسير.
  
وأبلغت الوكالة أيضا بأنه تم، كجزء من العقد المبرم مع مورد المعدات، إرسال بعض العينات من   -٤١

يم النھائي لتجارب مختبر والتقي مشروع الفصل النظيري بالليزر البخاري الذري للتحليل في مختبر المورد.
وعلى الرغم من أن كميات المواد  الفصل الشامل بانتظار تلقي معلومات إضافية من ذلك المختبر النحليلي.

تشرين  ٢١المعنية كانت على نطاق الملليغرامات فقط فإن إيران كان ينبغي أن تدرج في إعالنھا الصادر في 
  .ھاتحليل بغرضثراء األعلى وإلى شحن العينات إشارات إلى معدالت اإل ٢٠٠٣األول/ أكتوبر 

  
وأثناء البعثات التي أوفدت في نيسان/ أبريل و أيار/ مايو أجرى المفتشون وخبراء اإلثراء بالليزر أيضا   -٤٢

مقابالت مع عاملين شاركوا في تجارب اإلثراء وأعمال البحث التطويري المتصلة بھا في لشقر أباد وفي مركز 
واستنادا إلى المعلومات المقدمة من إيران وإلى فحص المعدات التي أتيحت في موقع  في طھران.بحوث الليزر 

كاراج، خلص خبراء الوكالة إلى أن قدرة المنشأة األوسع نطاقا الخاصة بالفصل النظيري بالليزر البخاري 
 ل المتواصل غير ممكن.الذري في لشقر أباد تبلغ نحو جرام واحد من اليورانيوم في الساعة، ولكن التشغي

وبتعاون من إيران، تمكنت الوكالة من أخذ عينات من بعض األجزاء الداخلية من معدات الليزر، بما في ذلك 
وسيستخدم التحليل الكيميائي لھذه العينات للتأكد من أقوال  ألواح التجميع، أحضرت إلى مختبر الوكالة لتحليلھا.

  بشأن الفصل النظيري بالليزر البخاري الذري. ٢٠٠٣ألول/ أكتوبر تشرين ا ٢١إيران الواردة في إعالن 
  
كتبت الوكالة إلى إيران ملتمسة توضيحا للمعلومات المتعلقة ببرنامج إيران  ٢٠٠٤آذار/ مارس  ٣وفي   -٤٣

تلك  قيام دولة أخرى بتوريدلإلثراء بالليزر، وخصوصا بشأن التدريب على معدات محددة (أجھزة ليزر إكزيمر) 
، تمكن خبراء اإلثراء بالليزر من معاينة ٢٠٠٤وأثناء البعثة التي أوفدت في نيسان/ أبريل ـ أيار/ مايو  .المعدات

وخلص خبراء  معدات الليزر، التي أعلنت إيران أنھا كانت جزءا من البحوث التطويرية الخاصة باالندماج.
  اء اليورانيوم.الوكالة إلى أن أجھزة الليزر غير مالئمة لالستعمال في إثر

  
وزودت إيران الوكالة بنسخة من مقتطفات من العقد المتعلق بتدريب موظفين إيرانيين على أجھزة   -٤٤

  الليزر في الخارج.
  
)، تواصل إيران بحوثھا التطويرية المتعلقة بأجھزة ٤٢ (الفقرة GOV/2003/63وكما جاء في الوثيقة   -٤٥

زارت الوكالة مركز بحوث الليزر، الذي يقوم بتطوير أجھزة ليزر  ٢٠٠٤وفي أيار/ مايو  ليزر بخار النحاس.
نانو ثانية) يمكن استخدامھا في برنامج إيران الخاص بالفصل النظيري  ٢٥٠) نبضية (NdYAGعقيق أحمر (

  بالليزر البخاري الذري إذا تم تقصير عرض النبضات.
  
  

  برنامج مفاعالت الماء الثقيل  دال ـ
  
ار الوكالة عن الجھود التي بذلتھا إيران الستيراد خاليا ساخنة الستخدامھا فيما يتعلق متابعة الستفس  -٤٦

، ٢٠٠٤)، الذي من المقرر اآلن أن يبدأ تشييده في حزيران/ يونيه IR-40بالمفاعل اإليراني للبحوث النووية (
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ن ـــي تشريـــإيران ف وطلبات الحصول على المعلومات التصميمية ذات الصلة بتلك الخاليا الساخنة، قالت
إن المتوخى للمشروع كان خليتين ساخنتين ولكن ال تتوافر المعلومات التصميمية وال  ٢٠٠٣األول/ أكتوبر 

وذكرت إيران فيما بعد أن لديھا خططاََ◌ مؤقتة  التفصيلية عن أبعاد الخليتين الساخنتين أو تخطيطھما الفعلي.
  يا ساخنة من أجل إنتاج نظائر مشعة "طويلة العمر".لتشييد مبنى آخر في موقع أراك يحتوي خال

  
اولة للخاليا نوتشير المعلومات التي قدمتھا دولة أخرى للوكالة عن جھود إيران الشتراء أجھزة م  -٤٧

مترا، وھذا بعد مفرط إلى  ١ر٤الساخنة إلى أن مواصفات الخاليا الساخنة تقتضي أن يكون سمك الجدران نحو 
  اولة الوقود المستھلك.نى ما ذكر عن إنتاج النظائر المشعة، وھو أكثر داللة على البعد الالزم لمحد ما بالنسبة إل

  
ة ــطلبت الوكالة معلومات تصميمية مستوفاة للمفاعل اإليراني للبحوث النووي ٢٠٠٤وفي نيسان/ أبريل   -٤٨

)IR-40الساخنة. ). كما أكدت مجددا طلبھا الحصول على معلومات تصميمية عن الخاليا  
  
تلقت الوكالة معلومات تصميمية مستوفاة عن المفاعل اإليراني للبحوث  ٢٠٠٤أيار/ مايو  ١٣وفي   -٤٩

). وقالت إيران في إفادتھا إنه، بالنظر إلى صعوبات مرتبطة بالحصول على المعلومات التقنية IR-40النووية (
تشييد الخاليا الساخنة إلنتاج النظائر المشعة "الطويلة وبعد ذلك شراء أجھزة المداولة والنوافذ المدرعة، لم يعد 

  العمر" قيد النظر.
  
  

  تعليق األنشطة المتصلة باإلثراء وأنشطة إعادة المعالجة  ھاء ـ
  

  نطاق التعليق  ـ١ھاء ـ
  
فإن إيران أبلغته  ٢٠٠٣اجتماع المجلس في تشرين الثاني/ نوفمبر  أمام كما جاء في إفادة المدير العام  -٥٠
  بقرارھا تعليق األنشطة المتعلقة باإلثراء وأنشطة إعادة المعالجة. ٢٠٠٣ /نوفمبرتشرين الثاني ١٠ في
  
، بأنھا ٢٠٠٣كانون األول/ديسمبر  ٢٩وأبلغت إيران الوكالة أيضا، في مذكرتھا الشفوية المؤرخة   -٥١

  ستتخذ الخطوات التالية بأثر فوري:
  

 محطةالركزية، سواء بمواد نووية أو بدونھا، في ستعلق تشغيل و/أو اختبار أي طاردة م  •  
  في ناتانز؛ الكائنةثراء الوقود إل التجريبية

  
  وستعلق أي عملية أخرى متصلة بإدخال مواد نووية في أي طاردات مركزية؛  •  

  
وتركيب أي  المذكورة وستعلق تركيب أي طاردات مركزية جديدة في المحطة التجريبية  •  

  طة إثراء الوقود في ناتانز؛طاردات مركزية في مح
  

وستسحب المواد النووية من أي مرفق إثراء بالطرد المركزي، إذا كان ھذا ممكنا من الناحية   •  
  العملية وفي حدود اإلمكان.
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، أنھا: ليس لديھا في الوقت ٢٠٠٣كانون األول/ ديسمبر  ٢٩وذكرت إيران أيضا، في رسالتھا المؤرخة   -٥٢
بالطرد المركزي الغازي أيا كان نوعه في أي مكان في إيران غير المرفق الموجود في  الحاضر أي مرفق إثراء

ناتانز، الذي تقوم ببنائه حاليا؛ وليست لديھا خطط لكي تقوم، خالل فترة التعليق، ببناء مرافق جديدة قادرة على 
الصلة؛ وال تقوم ببناء أو الفصل النظيري؛ وقد فككت مشاريعھا لإلثراء بالليزر وأزاحت جميع المعدات ذات 

  تشغيل أي مرفق لفصل البلوتونيوم.
  
أنھا: ال  ٢٠٠٣كانون األول/ ديسمبر  ٢٩إضافة إلى ذلك، ذكرت إيران أيضا في رسالتھا المؤرخة   -٥٣

تنوي خالل فترة التعليق إبرام عقود جديدة إلنتاج طاردات مركزية أو مكوناتھا؛ وأن الوكالة تستطيع أن تشرف 
تاما على خزن جميع الطاردات المجمعة خالل فترة التعليق؛ وأن إيران ال تعتزم استيراد طاردات  إشرافا

مركزية أو مكوناتھا، أو مواد تلقيم لعمليات اإلثراء، خالل فترة التعليق ؛ وأنه "ال يجري إنتاج مواد تلقيم 
  لعمليات اإلثراء في إيران".

  
ران الوكالة بأنه سيتم بحلول األسبوع األول من آذار/مارس ، أبلغت إي٢٠٠٤شباط/فبراير  ٢٤وفي   -٥٤

تعليق تجميع واختبار ‘ ١: ‘ماا إيران بشكل طوعي، وھماتخذتھ اآلخرين اللذين ينإصدار تعليمات لتنفيذ القرار
ود وتعليق اإلنتاج المحلي لمكونات الطاردات المركزية، بما فيھا تلك المتصلة بالعق‘ ٢‘الطاردات المركزية؛ و 

وأبلغت إيران الوكالة أيضا بأن أي مكونات يجري إنتاجھا بموجب عقود قائمة  القائمة،إلى أقصى حد ممكن.
وأكدت  ودعت إيران الوكالة إلى التحقق من ھذه التدابير. يتعذر تعليقھا ستخزن وستوضع تحت ختم الوكالة.

  إيران.إيران أيضا أن تعليق أنشطة اإلثراء ينطبق على جميع المرافق في 
  
إلى الوكالة إن تحقق الوكالة من  ٢٠٠٤آذار/ مارس  ١٥وقالت إيران في مذكرتھا الشفوية المؤرخة   -٥٥

. غير أنه كما ذكرت ٢٠٠٤نيسان/ أبريل  ١٠من  اعتبارا تعليق إنتاج مكونات الطاردات المركزية يمكن أن يبدأ
ة وبعض الجھات الخاصة المتعاقدة معھا، استمرت إيران فإنه، بسبب نزاعات بين ھيئة الطاقة الذرية اإليراني

ولم تتسلم الوكالة أي معلومات أخرى تدل على أن ھذه  ثالث شركات خاصة في اإلنتاج في نيسان/ أبريل.
  الشركات الخاصة علقت أنشطتھا الرامية إلى إنتاج مكونات الطاردات المركزية.

  
  أنشطة التحقق   ـ٢ھاء ـ

  
الوكالة إزاء التحقق من قرار إيران تعليق أنشطة معينة في سياق عدد من  يتعين النظر إلى نھج  -٥٦

  االعتبارات، منھا ما يلي:
  

ولذلك يمكن التشكك في جدوى أن تستثمر  يقتصر التحقق على المواقع التي حددتھا إيران.  •  
الوكالة ال  الوكالة الكثير من الوقت والموارد في التحقق المكثف في ھذه المواقع، بالنظر إلى أن

ولذلك فإن النھج  .البلدتستطيع أن تقدم أي تأكيد بشأن إمكانية إنتاج المكونات في مكان آخر في 
لتحقق من تعليق إنتاج المكونات، كما ھو متفق عليه مع السلطات ا إزاء ه الوكالةبعالذي تت

  قع معينة.ااإليرانية، يقوم أساسا على زيارات بإخطار عاجل لمو
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 وبة متأصلة في التحقق من بعض األنشطة الخاضعة للتعليق، مثل إنتاج المكونات.توجد صع  •  

والتأكيدات التي تستطيع الوكالة تقديمھا تختلف في طبيعتھا عن التأكيدات التي يمكن تحقيقھا 
  فيما يتعلق بالكشف عن تحريف مواد نووية.

  
ثراء الوقود تحت مراقبة الوكالة، وما زالت إل التجريبية محطةالومازالت قاعة السلسلة التعاقبية في   -٥٧

وتفحص جميع أجھزة  جميع مواد التلقيم المعلنة المحتوية على سادس فلوريد اليورانيوم تحت ختم الوكالة.
، ٢٠٠٤أيار/ مايو  ١٦إلى  ١٥االحتواء والمراقبة أثناء عمليات تفتيش شھرية، جرى أحدثھا في الفترة من 

  حالة عدم تشغيل. تأكيدا لبقاء المرفق في
  
أنه لم يجر تشغيل أو  ما يلي: وتستطيع الوكالة، بفضل أنشطة التحقق التي اضطلعت بھا، أن تؤكد  -٥٨

وأنه لم يجر  ؛ثراء الوقودإل التجريبية محطةالاختبار أي طاردات مركزية، سواء بمواد نووية أو بدونھا، في 
نه لم تركب أي طاردات مركزية في محطة إثراء الوقود؛ تركيب أي طاردات مركزية جديدة في تلك المحطة؛ وأ

  وأنه لم يجر إدخال أي مواد نووية في أي طاردات مركزية أعلنت للوكالة.
  
وقد واصلت الوكالة أيضا، من خالل عمليات التفتيش، وزيارات التحقق من المعلومات التصميمية،   -٥٩

  والمعاينات التكميلية، التحقق مما يلي:
  

رفق اإلثراء التجريبي المفكك في ورشة شركة قاالي اإلخراج من الخدمة بالنسبة لم حالة  •  
  .٢٠٠٤أيار/ مايو  ٢٢و  ١٣وقد تمت زيارة الورشة آخر مرة في  الكھربائية في طھران.

  
لمحطة التجريبية للفصل النظيري بالليزر البخاري الذري ل اإلخراج من الخدمة بالنسبة حالة  •  

نشآت الفصل النظيري بالليزر البخاري الذري والفصل النظيري بالليزر في لشقر أباد وم
في مركز طھران البحثي النووي، وكذلك المعدات المفككة  التي أخرجت من الخدمةالجزيئي 

المتعلقة بالفصل النظيري بالليزر البخاري الذري والفصل النظيري بالليزر الجزيئي المخزنة 
  .٢٠٠٤أيار/ مايو  ١١و ١٠ت زيارة ھذه المواقع آخر مرة في وقد تم حاليا في موقع كاراج.

  
عدم إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم في مرفق تحويل اليورانيوم، وعدم إنتاج معدن اليورانيوم   •  

وقد تمت زيارة ھذين الموقعين  في مرفق تحويل اليورانيوم وفي مركز طھران البحثي النووي.
  .٢٠٠٤أيار/ مايو  ٥ان/ أبريل ونيس ٢٦آخر مرة في الفترة بين 

  
وكما  وبشأن النقطة األخيرة، بدأت إيران إجراء اختبارات ساخنة لوحدتين في مرفق تحويل اليورانيوم.  -٦٠

، ٢٠٠٤أيار/مايو  ٧من ھذا المرفق فإن الوكالة أبلغت إيران، في رسالتھا المؤرخة  ٧ھو مبين أعاله في الفقرة 
وھي  - وحدة إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم -دة ثالثة في مرفق تحويل اليورانيوم بأن االختبارات الساخنة لوح

اختبارات يستخدم فيھا غاز سادس فلوريد اليورانيوم، ستكون تقنيا بمثابة إنتاج مادة تلقيم لعمليات اإلثراء، وذلك 
  نظرا لكميات المواد النووية التي تنطوي عليھا تلك االختبارات.

  
قالت إيران إن "القرار المتخذ بشأن التعليق الطوعي والمؤقت  ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٨مؤرخة  وفي رسالة  -٦١

وھذا يختلف عن فھم الوكالة  يستند إلى نطاق واضح التحديد ال يشمل تعليق إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم."
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 ٢٠٠٣تشرين الثاني/ نوفمبر السابق لقرار إيران، كما ھو مبين في تقرير المدير العام إلى اجتماع المجلس في 
(الوثيقة  ٢٠٠٤) وفي تقرير المدير العام إلى اجتماع المجلس في آذار/مارس ١٩ ، الفقرةGOV/2003/75(الوثيقة 

GOV/2004/11 التي ٢٠٠٣كانون األول/ ديسمبر  ٥)، وكذلك في رسالة الوكالة إلى إيران بتاريخ ٦٦، الفقرة ،
يران بأنھا ستتصرف على أساس خطة مرفقة أعدتھا الوكالة تتوخى، في جملة التمست فيھا الوكالة تأكيدا من إ

  أمور، تعليق إنتاج مواد التلقيم لعمليات اإلثراء.
  
، حين أعلنت ٢٠٠٤حتى نيسان/ أبريل  P-1لطاردات المركزية طراز اوواصلت إيران تجميع دوارات   -٦٢

التي تحققت منھا  P-1لدوارات الطاردات المركزية طراز وكان العدد اإلجمالي  إيران أنھا ستوقف ھذا التجميع.
دوارا آخر تم  ٢٨٥دوارا. ومنذ ذلك أعلن المشغل أن  ٨٥٥ھو  ٢٠٠٤الوكالة أثناء زيارتھا في شباط/ فبراير 

دوارا مجمعا من دوارات  ١١٤٠وقد تحققت الوكالة أثناء زيارتھا في نيسان/ أبريل مما مجموعه  تجميعھا.
  .P-1الطراز 

  
، تم استعراض عقود إنتاج مكونات ٢٠٠٤ ثناء الزيارة التي قامت بھا الوكالة في نيسان/ أبريلأو  -٦٣

وطلب إلى إيران أن تعلن للوكالة العدد اإلجمالي لتلك المكونات  في إيران. P-1الطاردات المركزية من طراز 
ونقل إلى ناتانز معظم المكونات  مكونات.لل إعداد كشف جردالذي استورد أو صنع في إيران، لكي يتسنى للوكالة 

  .P-1المصنوعة محليا للطراز 
  
وأثناء  وقد زودت إيران الوكالة بقائمة بالمكونات المستوردة والمصنوعة محليا للطاردات المركزية.  -٦٤

لمكونات الرئيسية ووضعوا تلك المكونات داخل ل أجروا جردا ٢٠٠٤زيارة مفتشي الوكالة في أيار/ مايو 
وطلبت إيران اإلبقاء على  دوارا. ٣٩٢المجمعة، ختمت الوكالة  ٤٠٢ومن بين الدورات ال  اويات مختومة.ح

دوارات مجمعة، غير مختومة، بغية إتاحة أعمال البحوث  ١٠عدد قليل من المكونات الرئيسية، وكذلك 
وقالت إيران إن البحوث  تانز.التطويرية الجارية بشأن الطاردات المركزية في شركة قاالي الكھربائية وفي نا

التطويرية غير مشمولة بتعھداتھا الطوعية بالتعليق، ولكن ھذه المفردات غير المختومة ستتاح للوكالة عند الطلب 
  لكي يتسنى لھا التأكد من أنھا ال تستخدم في أنشطة تتضارب مع تعھد إيران.

  
لصب المستخدمة لصنع بعض المكونات ونقل إلى ناتانز أيضا عدد من قلوب التشكيل وقوالب ا  -٦٥

ي ــة فـــم الوكالـــت ختـــووضعت ھذه المفردات، وكذلك فوالذ التقوية واأللومنيوم الشديد القوة، تح الرئيسية.
فاراياند تكنيك ختمت الوكالة ماكينات ضبط  شركة . وفي ناتانز وفي٢٠٠٤حزيران/ يونيه  ١أيار/ مايو و ٣١

وختمت الوكالة في ناتانز أيضا أدلة تشغيل  ي، مع حفر اختبار الطاردات المركزية.التوازن الرأسي واألفق
  ومقاييس ھندسية كانت مستخدمة لمراقبة الجودة.

  
، زارت الوكالة عددا من الورش التي أعلنت إيران أنھا كانت ضالعة في ٢٠٠٤ومنذ شباط/ فبراير   -٦٦

بيد أنه، كما ھو مبين أعاله، لم تعلق أنشطة إنتاج مكونات  .P-1إنتاج مكونات الطاردات المركزية من طراز 
  الطاردات المركزية في ثالث ورش خاصة.

  
توصلت إيران والوكالة إلى اتفاق على اقتراح الوكالة المتعلق بوتيرة  ٢٠٠٤أيار/ مايو  ٢٢وفي   -٦٧

ق إنتاج مكونات اإلثراء بالطرد الزيارات التي ستتم أثناء األشھر االثني عشر المقبلة من أجل التحقق من تعلي
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المركزي الغازي في تسعة مواقع أعلنت إيران أنھا شاركت في تلك األنشطة. ونتيجة لھذا االتفاق، تجري 
  .٢٠٠٤ يو/ ماأيار ٣١يوم  يبدأالزيارات للمواقع الثالثة التابعة لھيئة الصناعات الدفاعية خالل األسبوع الذي 

  
الجة، واصلت الوكالة التحقق من استخدام وبناء الخاليا الساخنة المعلنة، بما فيھا وفيما يتعلق بإعادة المع  -٦٨

المعدات التي استخدمت سابقا في تجارب فصل البلوتونيوم في مركز طھران للبحوث النووية ومركز أصفھان 
ش وعمليات تحقق وعالوة على ذلك قامت الوكالة بعمليات تفتي للتكنولوجيا النووية وموقع كاراج وموقع أراك.

من المعلومات التصميمية في مختبرات جابر بن حيان المتعددة األغراض، دعما لتحققھا من تعليق إعادة 
  المعالجة.

 




