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  ٢٠١٣ سبتمبر/أيلول ١٢تاريخ السماح بالتداول: 

  )٢٠١٣أيلول/سبتمبر  ١٢(ُسِمح بتداول ھذه الوثيقة خالل اجتماع المجلس بتاريخ 

GOV/2013/40 
٢٠١٣ آب/أغسطس ٢٩

 

 عربي
األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

 نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي

  (د) من جدول األعمال المؤقت٦البند 
  )GOV/2013/37(الوثيقة 

 

  اتفاِق الضمانات المعقود بموجب تنفيذ

  واألحكام ذات الصلة عدم االنتشار، معاھدة

  عليھا في قرارات مجلس األمن، المنصوص

 في جمھورية إيران اإلسالمية

 

 تقرير من المدير العام

  

  

مة -ألف  مقدِّ

ذ  -١ اول تنفي ھذا التقرير، المقّدم من المدير العام إلى مجلس المحافظين وبموازاة ذلك إلى مجلس األمن، يتن
ار دم االنتش دة ع ود بموجب معاھ اق الضمانات المعق رارات  ١اتف ي ق ا ف ام ذات الصلة المنصوص عليھ واألحك

 مجلس األمن، في جمھورية إيران اإلسالمية (إيران). 

  

 

ة    ١ ة (الوثيق دة عدم انتشار األسلحة النووي ق الضمانات في إطار معاھ ة لتطبي )، INFCIRC/214االتفاق المعقود بين إيران والوكال
 .١٩٧٤أيار/مايو  ١٥الذي دخل حيز النفاذ في 



GOV/2013/40  
 ٢ الصفحة

 

ه -٢ ي قرارات افظين ف س المح ل مجل ن قَِب ة م وات المطلوب ن أنَّ الخط س األم د مجل ران ٢أكَّ ة إلي  ٣.ُملزم
م  ٤واعُتِمدت األحكام ذات الصلة من قرارات مجلس األمن اق األم ابع من ميث المذكورة أعاله بموجب الفصل الس

 ٥المتحدة، وھي إلزامية، وفقاً ألحكام ھذه القرارات.

اول -٣ ة  ويتن ام (الوثيق دير الع ابق للم ر الس ذ صدور التقري دثت من ي ح ورات الت اً التط ر أيض ذا التقري ھ
GOV/2013/27 ،داً.٢٠١٣أيار/مايو  ٢٢ م  )، فضالً عن مسائل أطول أم ي ل ك المجاالت الت ى تل ز عل وھو يرّك

ة تطبِّق فيھا إيران تطبيقاً كامالً التزاماتھا الُملِزمة، بما أن التطبيق الكامل  لتلك االلتزامات ضروري إلرساء الثق
   الدولية في الطابع السلمي حصراً لبرنامج إيران النووي.

 توضيح المسائل العالقة  -باء

رار ٢٠١١في تشرين الثاني/نوفمبر  -٤ افظين الق د مجلس المح ى  GOV/2011/69، اعتم ه عل ّدد في ذي ش ال
ع جملة أمور منھا أنه من الضروري على إيران والوكالة تكث ة لجمي يف الحوار بينھما الھادف إلى التسوية العاجل

ع  ى جمي ك إتاحة الوصول إل ا في ذل ائل، بم ك المس ديم توضيحات بشأن تل المسائل الجوھرية العالقة بغرض تق
ران. ين في إي واد ذات الصلة واألشخاص المعني ع والم بتمبر  المعلومات والوثائق والمواق ، ٢٠١٢وفي أيلول/س

رار اعتمد مجلس الم ي بشأن GOV/2012/50حافظين الق اون اإليران ا أن التع ة أمور منھ رر بشأن جمل ، حيث ق
في الطابع  الدولية استعادة الثقة أجل طلبات الوكالة الرامية إلى تسوية جميع المسائل العالقة ضروري وعاجل من

ى إليران االتفاق الضروري وشّدد مجلس المحافظين أيضاً على أنه من. النووي السلمي حصراً لبرنامج إيران  عل
ائل منظم وتنفيذه فوراً لتسوية نھج اد المس ة المرتبطة باألبع ة العالق ا العسكرية المحتمل ا في  لبرنامجھ ووي، بم الن

ين  المعنية. المواقع االستجابة لطلب الوكالة معاينة أولى، ذلك، كخطوة رة ب رارات، وفي الفت ذه الق ى ضوء ھ وعل
ا ٢٠١٣وأيار/مايو  ٢٠١٢كانون الثاني/يناير  ات في فيين ، عقد مسؤولو الوكالة وإيران عشر جوالت من المحادث

 

ران وھي:اعتمد مجلس ا   ٢ ق الضمانات في إي بتمبر  ١٢( GOV/2003/69 لمحافظين اثنى عشر قراًرا بشأن تطبي )؛ ٢٠٠٣أيلول/س
اني/نوفمبر  ٢٦( GOV/2003/81و رين الث ارس  ١٣( GOV/2004/21)؛ و٢٠٠٣تش  GOV/2004/49)؛ و٢٠٠٤آذار/م
ه  ١٨( بتمبر  ١٨( GOV/2004/79)؛ و٢٠٠٤حزيران/يوني اني/نوفمبر  ٢٩( GOV/2004/90)؛ و٢٠٠٤أيلول/س رين الث )؛ ٢٠٠٤تش
طس  ١١( GOV/2005/64و بتمبر  ٢٤( GOV/2005/77)؛ و٢٠٠٥آب/أغس باط/فبراير  ٤( GOV/2006/14)؛ و٢٠٠٥أيلول/س ش

اني/نوفمبر  ٢٧( GOV/2009/82)؛ و٢٠٠٦ رين الث اني/نوفمبر  ١٨( GOV/2011/69)؛ و٢٠٠٩تش رين الث ) ٢٠١١تش
 ).٢٠١٢ل/سبتمبر أيلو ١٣( GOV/2012/50و

رار    ٣ د مجلس األمن ٢٠١٠( ١٩٢٩في الق ى)، أك ة عل ور جمل ا أم وم أن منھ ران تق اذ، إي د دون باتخ أخير، من مزي  الخطوات الت
د ؛GOV/2009/82و  GOV/2006/14قراريه في المحافظين مجلس قَِبل من المطلوبة د من وأّك ران أن جدي ة إي أن ُملَزم اون ب  بشكل تتع
ل ع كام ة م أن الوكال ع بش ائل جمي ة، المس يما ال العالق ك س ي تل ر الت واغل تثي ول الش اد ح كرية األبع ة العس امج المحتمل  للبرن
ر اإليراني؛ النووي ً  امتثاالً  إيران تمتثل أن وقرَّ ر تاما اق مشروط وغي ا، الخاص الضمانات التف ا بھ ك في بم ذ خالل من ذل د تنفي  البن
ة؛ الترتيبات من ١-٣ المعّدل ا الفرعي ران ودع ى إي ام وفق صارم بشكل التصرف إل ذي اإلضافي البروتوكول أحك ى يخصھا ال  وإل

ً  عليه التصديق   ).٦ إلى ١ الفقرات( سريعا

ران:   ٤ ة بشأن إي رارات التالي دة الق م المتح ابع لألم  ؛)٢٠٠٧( ١٧٤٧و ؛)٢٠٠٦( ١٧٣٧و ؛)٢٠٠٦( ١٦٩٦ اعتمد مجلس األمن الت
  ).٢٠١٠( ١٩٢٩و ؛)٢٠٠٨( ١٨٣٥و ؛)٢٠٠٨( ١٨٠٣و

دة (الجزء األول   ٥ ة -بموجب االتفاق الذي ينظم عالقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع األمم المتح )، INFCIRC/11ألف من الوثيق
دوليين ا أن  .يتعين على الوكالة التعاون مع مجلس األمن في ممارسة مسؤولية مجلس األمن عن صون أو استعادة السالم واألمن ال كم

جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة توافق على أن تقبل بمقررات مجلس األمن وتنّفذھا، وعلى أن تتخذ، في ھذا الصدد، إجراءات 
 .تتماشى مع التزاماتھا بموجب ميثاق األمم المتحدة
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ايو  اق ٢٠١٢وطھران، بما في ذلك أثناء زيارة المدير العام لطھران في أيار/م ى اتف ي استھدفت التوصل إل ، الت
 بيد أنه لم يتم تحقيق أي نتائج ملموسة. بشأن وثيقة النھج المنّظم.

ا ولم تتمكن ال -٥ ة، بم ائل العالق وكالة من الشروع في العمل بشكل جوھري مع إيران من أجل تسوية المس
م  في ذلك المسائل المتعلقة باألبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي. ام، ل ومنذ التقرير السابق للمدير الع

ن نھج الم ة ال ة لوثيق ى وضع الصيغة النھائي ات أخرى ترمي إل د أي محادث ة  ظم.تعق د جول ع عق ولكن من المزم
 في فيينا. ٢٠١٣أيلول/سبتمبر  ٢٧أخرى من المحادثات في 

نھج وبغية استعادة الثقة الدولية في الطبيعة السلمية حصرً  -٦ ن ال د من أن يمّك ووي، الب ران الن امج إي ا لبرن
ا ضرورية  ي تعتبرھ تنتاجات ذات المنظم الوكالة من إجراء تحقق فّعال، أي إجراء أنشطة التحقق الت دعم االس ل

ّد ألي  المصداقية. ى ح ى أدن ل إل ة من أجل التقلي لذا فمن المھم أن تكون وثيقة النھج المنّظم واضحة بدرجة كافي
تأخذ  احتمال بحدوث لبس في المستقبل بين الوكالة وإيران في تنفيذ النھج المنّظم. وقد أكدت الوكالة إليران أنھا س

 الشواغل في وثيقة النھج المنّظم.ألمنية وأبدت استعدادھا إلدراج أساليب معالجة تلك في اعتبارھا شواغل إيران ا

تح التوصل  -٧ م ي وفيما يلي شرح آلراء الوكالة بخصوص العناصر الرئيسية من وثيقة النھج المنّظم التي ل
 ٦إلى اتفاق بشأنھا:

 ائ ك المس يس فقط تل ة، ول ائل العالق ع المس اد العسكرية البد للوكالة من معالجة جمي ق باألبع ي تتعل ل الت
ووي. ران الن امج إي ة لبرن ك  المحتمل ى تل ي تركز عل نّظم، الت نھج الم ة ال م إذن، أن تشير وثيق ومن المھ

اني/نوفمبر  ام الصادر في تشرين الث دير الع ر الم ة  ٢٠١١المسائل المشروحة في المرفق بتقري (الوثيق
GOV/2011/65 ه ة بأن ى )، إشارة صريحة للحقيق ة عل ة المتبقي ائل العالق ع المس زم معالجة جمي ازال يل م
  نحو منفصل؛

  ًة  ا أن تعالج وثيقة النھج المنظمضماناً للتغطية الشاملة وإزالة اللبس، من المھم أيض معالجة صريحة كاف
  ٧؛GOV/2011/65جوانب األبعاد العسكرية المحتملة، كما ھو وارد في المرفق بالوثيقة 

  زم ةويل ا ا الوكال ة كلم راءات المتابع اذ إج ات واتخ ن المعلوم د م ب المزي ن طل تمّكن م أتل ك ارت  ذل
 ً وفي حين تراعي إجراءات المتابعة ھذه شواغل إيران األمنية، فإنھا في الوقت نفسه ال ينبغي  ؛ضروريا

ع،  ائق، والمواق ات ذات الصلة، والوث ع المعلوم ى "جمي ى الوصول إل ا عل رر لھ ود ال مب أن تخضع لقي
  )؛GOV/2011/69المواد والموظفين في إيران" (الوثيقة و

  ع التفاصيل بشأن أسلوب وموعد ة جمي وال ينبغي التوقع من الوكالة، ولن يتسّن لھا، أن تزود منذ البداي
 ٨ومكان إجرائھا ألنشطة التحقق؛

 

ةترد وجھات نظر إيران في بياناتھا خالل اجتماعات مجلس المحافظين وأحدثھا ضمن    ٦ ة ( INFCIRC/853 وثيق الترجم
  ).٢٠١٣تموز/يوليه  ٢٣نكليزي: تاريخ األصل اال –قيد اإلنجاز 

 ).GOV/2011/65رفق بالوثيقة مبما في ذلك "ھيكل إدارة البرنامج" و"أنشطة الشراء" (القسم جيم من ال   ٧
ذا في ھذا الصدد، يجدر التذكير بأنه، وعقب طلب الوكالة معاينة مكان محدد في    ٨ موقع بارشين، قامت إيران بأنشطة موسعة في ھ

  المكان مما قّوض بشدة قدرة الوكالة على إجراء تحقق فّعال.
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  تمكّ اللوكالة اويلزم ً  ؛ن، عند االقتضاء، من الرجوع إلى المسائل التي نوقشت مسبقا

 زموي ة  ل أن الوكال رار بش اذ ق ن اتخ تمّكن م اتال ا المعلوم ّدمھا لھ ران أو تق ع إي مھا م ي تتقاس ا  ،الت كلم
 إلجراء تحقق فّعال؛اقتضت الحال 

  ة ن تمكّ اللوكالة اويلزم من تأكيد التوصل إلى حّل مرٍض بشأن جميع المسائل المحددة في المرفق بالوثيق
GOV/2011/65  ًا بشأنھا إلى مجلس المحافظين.قبل أن تعتبر أنھا لم تعد مسائل عالقة وتقدم تقرير 

  المرافق المعلن عنھا في إطار اتفاق الضمانات الخاص بإيران  -جيم

ً  ١٧بموجب اتفاق الضمانات الخاص بإيران، أعلنت إيران للوكالة عن  -٨ أماكن واقعة  وتسعة ٩مرفقاً نوويا
ة. واد نووي ادًة م ا ع ران في  ١٠خارج المرافق ُتستخَدم فيھ ا إي وم بھ ي تق رغم من أن بعض األنشطة الت ى ال وعل

يَّن  ا ھو مب ن، كم بعض المرافق تتعارض مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المحافظين ومجلس األم
 المعلنة في ھذه المرافق واألماكن الواقعة خارج المرافق.أدناه، ال تزال الوكالة تتحقَّق من عدم تحريف المواد 

 األنشطة المتعلقة باإلثراء  -دال

ران أنشطتھا  -٩ ـّق إي م تعل ن، ل افظين ومجلس األم رارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المح خالفاً للق
ع وتخضع كل ھذه األنشطة  المتصلة باإلثراء في المرافق المعلن عنھا المشار إليھا أدناه. لضمانات الوكالة، وجمي

ة  دابير الوكال ق تخضع لت ك المراف ي تل يم والسحب ف ة ومحطات التلق ة المركب ة والسالسل التعاقبي واد النووي الم
 ١١المتعلقة باالحتواء والمراقبة.

ى  -١٠ وم ٪٥وأعلنت إيران أن الغرض من إثراء سادس فلوريد اليورانيوم بنسبة تصل إل  ٢٣٥-من اليوراني
ى  ١٢الوقود لمرافقھا النوويةھو إنتاج  وم بنسبة تصل إل د اليوراني راء سادس فلوري من  ٪٢٠وأن الغرض من إث
 ١٣ھو صنع الوقود لمفاعالت البحوث. ٢٣٥-اليورانيوم

  

 
 

ة    ٩ ام (الوثيق دير الع ر السابق للم ران عن GOV/2013/27منذ التقري ة، أعلنت إي ادة التنظيم اإلداري لألنشطة الجاري )، ونتيجة إلع
ل  رة وجود عملية تحويل في مرفق تحوي رد في الفق ا ي د، كم وم في أصفھان كمرفق جدي اه. ٤٥اليوراني م أدن ى تنطوِ  ول ك عل  أي ذل

  .إيران مرافق في مادية تغييرات

  .مستشفيات داخل قائمة المرافق خارج الواقعة األماكن جميع   ١٠

واء وفقاً للممارسة الرقابية العادية، ال تخضع الكميات الصغيرة من المواد النووية (كبعض    ١١ دابير االحت ثالً) لت ات م النفايات والعين
 والمراقبة.

  كما أعلنت إيران عن ذلك في استبيانات المعلومات التصميمية الخاصة بھا بشأن محطة إثراء الوقود في ناتانز.   ١٢

رة    ١٣ ة  ٨الفق اGOV/2010/10من الوثيق ات التصميمية الخ تبيان المعلوم ي اس ران ف ه إي ا أعلنت عن اً لم ا بشأن محطة ؛ وفق ص بھ
 تصنيع صفائح الوقود.
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 ومنذ أن بدأت إيران إثراء اليورانيوم في مرافقھا المعلن عنھا، أنتجت فيھا ما يلي: -١١

 م ( ٩٧٠٤ ر الس ٧٤٤كغ ذ التقري افية من م إض وم كغ د اليوراني ادس فلوري ن س ام) م دير الع ابق للم
رى ى  المث بة تصل إل وم٥بنس ن اليوراني ا ٢٣٥-٪ م م ( ٦٧٧٤، منھ ر  ٤١٧كغ ذ التقري م إضافية من كغ

ى  ل إل بة تص رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري كل س ي ش ت ف ام) ظل دير الع ابق للم ن ٥الس ٪ م
رات والكمية المتبقية خضعت لمزيد م ٢٣٥١٤-اليورانيوم ي في الفق ا يل ا ھو مفّصل فيم ن المعالجة (كم

 )؛٤٠و ٢٦و ٢٠

 رى  ٤٨٫٥كغم ( ٣٧٢٫٥ وم المث كغم إضافية منذ التقرير السابق للمدير العام) من سادس فلوريد اليوراني
ى  وم٢٠بنسبة تصل إل ا ٢٣٥-٪ من اليوراني م ( ١٨٥٫٨، منھ ر السابق  ٣٫٨كغ ذ التقري م إضافية من كغ

ى للمدير العام) ظلت  رى بنسبة تصل إل وم المث د اليوراني وم٢٠في شكل سادس فلوري -٪ من اليوراني
 ).٤٩والكمية المتبقية خضعت لمزيد من المعالجة (كما ھو مفّصل فيما يلي في الفقرة  ٢٣٥١٥

 ناتانز -١-دال

راء محطة ھي الوقود إثراء محطة محطة إثراء الوقود: -١٢ الطرد إث اج المركزي ب وم الضعيف إلنت  اليوراني
ى  بة تصل إل رى بنس راء المث وم٥اإلث ن اليوراني ي ٢٣٥-٪ م رة ف غيلھا ألول م دأ تش ي ب م ٢٠٠٧، والت . وتنقس

 ً ي التصميمية للمعلومات المحطة إلى قاعة إنتاج ألف وقاعة إنتاج باء. ووفقا متھا الت دَّ ران، ق تم  من إي رر أن ي المق
ا وحدة كل تضم اإلنتاج ألف، لقاعة وحدات ثماني إنشاء لة ١٨ منھ ارب  سلس ة، بمجموع يق طاردة  ٢٥٠٠٠تعاقبي

ة. ١٤٤مركزية في  لة تعاقبي ة من  سلس ى طاردات مركزي وي عل اك وحدة واحدة تحت وفي الوقت الحاضر، ھن
ا  IR-1، وخمس وحدات تحتوي على طاردات مركزية من طراز IR-2mطراز  ان ال توجد فيھم ووحدتان أخري

  بعُد المعلومات التصميمية المطابقة لقاعة اإلنتاج باء.ولم تقدم إيران  أي طاردات مركزية.

ة  -١٣ ميمية مؤرخ ات التص تبيان المعلوم توفاة الس يغة مس ي ص ه  ٢٩وف ران ٢٠١٣تموز/يولي ت إي ، أبلغ
ة من طراز  ا السالسل التعاقبي ي توجد فيھ ات من الوحدة الت  IR-2mالوكالة عن نيتھا في سحب النواتج والمخلف

وفي رسالة مؤرخة  .IR-1بشكل منفصل عن نواتج ومخلفات الوحدة التي توجد فيھا السالسل التعاقبية من طراز 
 ، أبلغت إيران الوكالة أن ھذا الترتيب سيكون "ذا طابع مؤقت".٢٠١٣آب/أغسطس  ٢٠

د رّكبت ٢٠١٣آب/أغسطس  ٢٤وفي  -١٤ ة طراز  ٨٩، كانت إيران ق لة تعاقبي ا IR-1سلس ج في قاعة اإلنت
ة أخرى طراز لة تعاقبي اً سلس ل، ورّكبت جزئي ـ  IR-1ألف بشكل كام ال التركيب التحضيرية ل  ٣٦وأكملت أعم

وم  ١٦. IR-1سلسلة تعاقبية أخرى طراز د اليوراني م بسادس فلوري ا كانت تلق ران أنھ اريخ، أعلنت إي ك الت وفي ذل
  كامل.المركبة بشكل   IR-1سلسلة من السالسل التعاقبية طراز ٥٤الطبيعي 

 

يشمل ذلك المواد النووية المخّزنة، والمواد النووية الموجودة في المصائد الباردة والتي ال تزال داخل االسطوانات الملحقة بعملية    ١٤
 اإلثراء.

لتي ال تزال داخل االسطوانات الملحقة بعملية يشمل ذلك المواد النووية المخّزنة، والمواد النووية الموجودة في المصائد الباردة وا   ١٥
 اإلثراء، والمواد النووية الموجودة في األسطوانات الملحقة بعملية التحويل.

ي    ١٦ ب  ٢٠١٣آب/أغسطس ٢٤ف م تركي راز  ١٥ ٤١٦، ت ة ط اردة مركزي دير  ١٨٦١(+ IR-1ط ابق للم ر الس ذ التقري افية من إض
  فوردو إلثراء الوقود. محطةالعام) في 
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اج اإلفي إحدى وحدات قاعة  IR-2mوواصلت إيران تركيب الطاردات المركزية طراز  -١٥ وفي  ١٧ألف.نت
وكانت في  IR-2m، ُركبت بشكل كامل سّت سالسل تعاقبية مع طاردات مركزية طراز ٢٠١٣آب/أغسطس  ٢٤

اريخ  ١٨وحدة.في ال IR-2mسلسلة تعاقبية أخرى طراز  ١٢وضع خواء، واكتمل التركيب التحضيري لـ  وفي الت
د  محطةفي  IR-2mنفسه، لم تكن أي من الطاردات المركزية طراز  ة بسادس فلوري ود ملقم راء الوق وردو إلث ف

ي. وم الطبيع راز  اليوراني ة ط ل التعاقبي ار أداء السالس يجري اختب ه س ران أن رت إي ّت  IR-2mوذك تخدام س باس
 ١٩سالسل تعاقبية كاملة التركيب.

اد -١٦ بقت اإلف ا س ي  ٢٠ة،وكم ه، ف ة أن دت الوكال وبر  ٢١أّك رين األول/أكت يم ٢٠١٢تش رى تلق د ج ان ق ، ك
اج في شباط/فبراير  ٨٥٦٤٤ دء اإلنت ذ ب ة من وم الطبيعي داخل السالسل التعاقبي د اليوارني كغم من سادس فلوري
ه ٢٠٠٧ ا مجموع اج م ى  ٧٤٥١، وإنت ل إل بة تص رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ن س م م ن ٥كغ ٪ م

يم ٢٠١٣آب/أغسطس ١٠و ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٢ويقّدر أنه قد تم في الفترة من  .٢٣٥-يورانيومال ، تلق
ارب  ٢٤ ٩٤٦ما بلغ مجموعه  كغم من سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي داخل السالسل التعاقبية وتم إنتاج ما يق

ى  ٢٢٥٣ بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ن س م م وم٪ ٥كغ ن اليوراني غ  .٢٣٥-م د بل ذلك فق وب
اج، ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥مجموع ما أُنتج من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  دء االنت ذ ب ، من

 كغم. ٩٧٠٤

ود، -١٧ راء الوق ة إلث أخوذة في المحطة التجريبي ى أنشطة  ٢١واستناًدا إلى نتائج تحليل العينات البيئية الم وإل
تبيان المعلومات التصميمية ذي  التحقق األخرى، ران في اس استنتجت الوكالة أن المرفق ُيشّغل وفقاً لما أعلنته إي

 .الصلة

ة -١٨ ود التجريبي راء الوق ة إث وم  :محط اج اليوراني ي إلنت ق تجريب ة ھي مرف ود التجريبي راء الوق ة إث محط
رة في تشر دأ تشغيلھا ألول م د ب وبر الضعيف اإلثراء ومرفق للبحث والتطوير، وق . وھي ٢٠٠٣ين األول/أكت

وم  د اليوراني اج سادس فلوري ران إلنت ة خّصصتھا إي ى منطق ة، وتنقسم إل قادرة على استيعاب ست سالسل تعاقبي
ى  بة تصل إل رى بنس وم٢٠المث ن اليوراني ان  ٢٣٥-٪ م لتان التعاقبيت ران ٦و ١(السلس تھا إي ة خّصص )، ومنطق

 ).٥و ٤و ٣و ٢ة ألنشطة البحث والتطوير (السالسل التعاقبي

اج: -١٩ ة اإلنت ي  منطق طس ١٦ف وم ٢٠١٣آب/أغس د اليوراني ادس فلوري يم س ل تلق ران تواص ت إي ، كان
 ٣٢٨) وھما تحتويان ما مجموعه ٦و ١الضعيف اإلثراء في سلسلتين تعاقبيتين مترابطتين (السلسلتان التعاقبيتان 

 .IR-1طاردة مركزية من طراز 

 

 

 .GOV/2013/6من الوثيقة  ١٣الفقرة    ١٧

  في محطة إثراء الوقود. IR-2mطاردات مركزية طراز  ١٠٠٨، كانت قد ُرّكبت ٢٠١٣آب/أغسطس  ٢٤وفي    ١٨

ي    ١٩ ود ف راء الوق ة إث ي محط ة ف ه الوكال ذي أجرت ميمية ال ات التص ن المعلوم ق م الل التحق ات خ ذه المعلوم ران ھ دمت إي ق
  .٢٠١٣آب/أغسطس   ١١

  .GOV/2012/55من الوثيقة  ١٣الفقرة    ٢٠

 .٢٠١٢كانون األول/ديسمبر  ٣النتائج متاحة للوكالة بالنسبة للعينات المأخوذة حتى تاريخ    ٢١
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ادة، -٢٠ بقت اإلف ا س ي  ٢٢وكم ه، ف ن أن ة م ت الوكال د تحقق بتمبر  ١٥فق يم ٢٠١٢أيلول/س م تلق د ت ان ق ، ك
وم٥كغم من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ١١١٩٫٦ تج في محطة ٢٣٥-٪ من اليوراني ، المن

نه قد تم إنتاج ، وأ٢٠١٠إثراء الوقود، داخل السالسل التعاقبية في منطقة اإلنتاج منذ بدء اإلنتاج في شباط/فبراير 
ه  ا مجموع ى  ١٢٩٫١م بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ن س م م وم٢٠كغ ن اليوراني  .٢٣٥-٪ م

رة من  د شھدت الفت بتمبر  ١٦وبحسب تقديرات إيران، فق ى  ٢٠١٢أيلول/س ا  ٢٠١٣آب/أغسطس  ١٦إل يم م تلق
رى بنسبة تصل كغم  ٣٣٥،٧مجموعه  وم المث ى  من سادس فلوريد اليوراني وم٥إل تج  ٢٣٥-% من اليوراني المن

ارب  ا يق اج م م إنت ه ت اج وأن م ٤٨٫٧في محطة إثراء الوقود داخل السالسل التعاقبية الموجودة في منطقة اإلنت  كغ
ات  .٢٣٥-% من اليورانيوم٢٠من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  وبذلك يصل مجموع الكمي

ود ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلىالمنتجة من سادس فلوريد  راء الوق ، في محطة إث
  كغم ُسحبت من العملية وتحققت الوكالة من ذلك. ١٧٤٫٦كغم، منھا  ١٧٧٫٨التجريبية، منذ بدء اإلنتاج، إلى 

م بشكل متقطع منطقة البحث والتطوير: -٢١ د  منذ التقرير السابق للمدير العام، كانت إيران تلّق سادس فلوري
ة وفي طاردات طراز  IR-6sاليورانيوم الطبيعي في طاردات مركزية طراز  آالت فردي  IR-4و IR-2mو IR-1ك

ً IR-6و ا ة أحيان ي آالت فردي ام أحياًن ، ف تى األحج ن ش ة م ل تعاقبي ي سالس اردة  ٢٣أخرى. اوف د الط م بع م تلّق ول
 يورانيوم الطبيعي.بسادس فلوريد ال IR-5المركزية المنفردة المركبة طراز 

ن  -٢٢ رة م ي الفت ايو  ١١وف ى  ٢٠١٣أيار/م طس  ١٦حت ه ٢٠١٣آب/أغس ارب مجموع ا يق يم م م تلق ، ت
من سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي داخل الطاردات المركزية في منطقة أنشطة البحث والتطوير،  كغم ٤٦٠٫٧

راء ألن  عيف اإلث وم الض ن اليوراني ة م حب أي كمي تم س م ي ن ل وير ولك ث والتط طة البح ات أنش واتج ومخلف ن
 المذكورة أُعيد دمجھا في نھاية العملية.

ود، -٢٣ راء الوق ة إلث أخوذة في المحطة التجريبي ى أنشطة  ٢٤واستناًدا إلى نتائج تحليل العينات البيئية الم وإل
تب ي اس ران ف ه إي ا أعلنت اً لم غيله وفق م تش د ت ق ق ة أن المرف تنتجت الوكال رى، اس ق األخ ات التحق يان المعلوم

 .التصميمية ذي الصلة

 فوردو  -٢-دال

ود: -٢٤ راء الوق وردو إلث ة ف ؤرخ  محط ات التصميمية الم تبيان المعلوم اً الس اني ١٨وفق انون الث اير /ك ين
رى ٢٠١٢ وم المث د اليوراني ، محطة فوردو إلثراء الوقود ھي محطة إثراء بالطرد المركزي إلنتاج سادس فلوري

ى  وم ٪٢٠بنسبة تصل إل ى  ٢٣٥-من اليوراني رى بنسبة تصل إل وم المث د اليوراني اج سادس فلوري ٪ من ٥وإنت
ى ٢٣٥-اليورانيوم يما عل ق، ال س ذا المرف ا يتصل بھ . وما زال يتعّين على إيران تقديم المزيد من المعلومات فيم

 

 .GOV/2012/55 من الوثيقة ١٨الفقرة    ٢٢

ي    ٢٣ طسأ/بآ ١٢ف اك ٢٠١٣ غس ت ھن راز ١٧، كان ة ط اردة مركزي راز ١٢، وIR-4 ط ة ط اردة مركزي اني ، IR-6 ط  وثم
ة  ١٨، وما مجموعه ٢مرّكبة في السلسلة التعاقبية  IR-5، وطاردة مركزية واحدة طراز IR-6sمركزية طراز  طاردات طاردة مركزي
ة  IR-4طاردة مركزية طراز  ١٦٤، و٣مرّكبة في السلسلة التعاقبية  IR-2mوطراز  IR-1طراز  لة التعاقبي  ١٦٢، و٤مرّكبة في السلس

  .٥مرّكبة في السلسلة التعاقبية  IR-2m طاردة مركزية طراز

 .٢٠١٣نيسان/أبريل  ١٥النتائج متاحة للوكالة بالنسبة للعينات المأخوذة حتى تاريخ    ٢٤
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ه حال ن أجل تخدم م ذي ُيس ق والغرض ال ه للمرف ن عن ين الغرض األصلي المعل تالف ب ً ضوء االخ ا م  .٢٥ي مِّ وُص
رة في  ى ٢٠١١المرفق، الذي تم تشغيله ألول م واء تصل إل درة احت ة في  ٢٩٧٦، بق لة  ١٦طاردة مركزي سلس

ة ھي آالت من ٢والوحدة  ١تعاقبية، موّزعة بين الوحدة  ة المرّكب اريخ، كل الطاردات المركزي ذا الت ى ھ . وحت
م  ٢٦. IR-1طراز غول ُد بالسالسل  تبلِّ ة بع ران الوكال د إي راء سادس فلوري ة إث ي عملي َتخدم ف ي سُتس ة الت التعاقبي

 ٢٣٥.٢٧-٪ من اليورانيوم٢٠و/أو بنسبة تصل إلى  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥اليورانيوم بنسبة تصل إلى 

وعتين ٢٠١٣آب/أغسطس  ٢٦وفي  -٢٥ ة في مجم ة (مرّكب ع سالسل تعاقبي يم أرب ، كانت إيران تواصل تلق
رابطتين) اقبيتين مت لتين تع ى  ٢من الوحدة  من سلس رى بنسبة تصل إل وم المث د اليوراني % من ٥بسادس فلوري

ـ ٢٣٥-اليورانيوم ود  ١٢؛ ولم يتم تلقيم أي سلسلة من السالسل التعاقبية ال راء الوق وردو إلث األخرى في محطة ف
 بسادس فلوريد اليورانيوم.

يم ٢٠١٢نوفمبر تشرين الثاني/ ١٧فقد تحققت الوكالة من أنه، في  ٢٨وكما سبقت اإلفادة، -٢٦ م تلق د ت ، كان ق
تج ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥كغم من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ٧٦٩ما بلغ مجموعه  ، المن

انون  ي ك اج ف دء اإلنت ذ ب ود من راء الوق وردو إلث ة في محطة ف ود، داخل السالسل التعاقبي راء الوق في محطة إث
م إ٢٠١١األول/ديسمبر  د ت ه ق ا مجموعه ، وأن اج م رى بنسبة  ١٠١٫٢نت وم المث د اليوراني م من سادس فلوري كغ

رة من  .٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠تصل إلى  د شھدت الفت ران، فق ديرات إي اني/نوفمبر  ١٨وبحسب تق تشرين الث
رى بنسبة  ٦٥٣٫١تلقيم ما مجموعه  ٢٠١٣آب/أغسطس  ١٦حتى  ٢٠١٢ وم المث كغم من سادس فلوريد اليوراني

اج حوالي  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥ تصل إلى ود، وإنت راء الوق وردو إلث  ٩٣٫٥داخل سالسل تعاقبية في محطة ف
ى  بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ن س م م وم٢٠كغ ن اليوراني وع  .٢٣٥-٪ م ذلك مجم ويصل ب

ى رى بنسبة تصل إل وم المث د اليوراني و٢٠الكميات المنتجة من سادس فلوري ى  ٢٣٥-م٪ من اليوراني  ١٩٤٫٧إل
  كغم ُسحبت من العملية وتحققت الوكالة من ذلك. ١٨٦٫٣كغم، منذ بدء اإلنتاج، منھا 

وإلى أنشطة التحقق  ٢٩واستناًدا إلى نتائج تحليل العينات البيئية المأخوذة في محطة فوردو إلثراء الوقود، -٢٧
إيران في أحدث استبيان للمعلومات التصميمية  األخرى، استنتجت الوكالة أن المرفق قد تم تشغيله وفقاً لما أعلنته

 .الخاصة بمحطة فوردو إلثراء الوقود

  

  

 

ان    ٢٥ ة  ١٤و ٧الفقرت رة GOV/2009/74من الوثيق ة  ٢٤؛ والفق ة GOV/2012/9من الوثيق ران الوكال اريخ، زّودت إي ذا الت ى ھ . وحت
ات  تبيان معلوم ة.باس ميمية منّقح ات تص تبيانات معلوم ة اس ي وبثالث ميمية أول ات  تص تبيانات المعلوم ن اس تبيان م ل اس ّرح ك وص

 التصميمية بغرض مختلف لمرفق اإلثراء.

ر  محطةطاردة مركزية في  ٢٧١٠، تم تركيب ٢٠١٣آب/أغسطس  ٢٦في    ٢٦ ذ التقري دد من ذا الع ر ھ فوردو إلثراء الوقود (لم يتغي
 العام). السابق للمدير

ة ٢٠١٢أيار/مايو  ٢٣في رسالة إلى الوكالة مؤرخة    ٢٧ اج السالسل التعاقبي ، أفادت إيران أنه سيتم إخطار الوكالة بشأن مستوى إنت
 ).GOV/2012/23من الوثيقة  ٢٥قبل تشغيلھا (الفقرة 

 .GOV/2013/6من الوثيقة  ٢٦الفقرة    ٢٨

 .٢٠١٣نيسان/أبريل  ١٧مأخوذة حتى تاريخ تخص النتائج المتاحة للوكالة العينات ال   ٢٩
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 أنشطة أخرى تتعلق باإلثراء  -٣-دال

ة  -٢٨ ى المعلومات التصميمية المتعلق ة بشأن الحصول عل ات الوكال ى طلب لم تقدم إيران رداً موضوعياً عل
ك المرافق بإعالنات إيران حول تشييد عشرة مرافق جديدة إلثراء الي ع لخمسة من تل ورانيوم، حيث حّددت مواق

ران. ه إي ا أعلنت ا الصادر في  ٣٠وفقاً لم ق بإعالنھ ا يتعل ة، فيم ا الوكال ي طلبتھ ات، الت ران المعلوم ّدم إي م تق ا ل كم
ائل،  ٣١بشأن امتالكھا تكنولوجيا اإلثراء بالليزر. ٢٠١٠شباط/فبراير  ٧ ذه المس ونتيجة لعدم تعاون إيران بشأن ھ
  يمكن للوكالة أن تتحقق من ھذه القضايا وتفيد عنھا بشكل كامل.ال

 أنشطة إعادة المعالجة  -ھاء

ق  -٢٩ ة بتعلي ران ُملَزم إن إي ن، ف افظين ومجلس األم عمالً بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المح
وير. طة البحث والتط ك أنش ي ذل ا ف ة، بم ادة المعالج ال إع ي مج طتھا ف ادت ٣٢أنش ا "ال تضطلع  وأف ران بأنھ إي

  ٣٣بأنشطة إعادة المعالجة".

ي -٣٠ دينوم  ٣٤وواصلت الوكالة رصد استخدام الخاليا الساخنة في مفاعل طھران البحث اج الموليب ومرفق إنت
عة. ون المش ائر الزين ود ونظ ات  ٣٥والي ن المعلوم ق م ادي وتحقُّ يد الم ن الرص ق م ة تحق ة عملي رت الوكال وأج

ر وم التصميمية في مفاعل طھ ي ي ه  ٣١ في ، و٢٠١٣آب/أغسطس  ١١ان البحث ة تحقق ٢٠١٣تموز/يولي  عملي
من المعلومات التصميمية في مرفق إنتاج الموليبدينوم واليود ونظائر الزينون المشّعة . وال يمكن للوكالة أن تؤكد 

ق بمفاعل  ا يتعل ران سوى فيم ي إي ة ف ادة المعالج ة ذات صلة بإع د أي أنشطة جاري ه ال توج ي أن ران البحث طھ
ة الوصول  ي يمكن للوكال ا من المرافق الت ّعة، وغيرھم ون المش ود ونظائر الزين دينوم والي اج الموليب ومرفق إنت

  إليھا.

  

  
 

 .٢٠١٠آب/أغسطس  ١٦، وكالة أنباء فارس، ‘إيران تحدد مكان مواقع اإلثراء العشرة الجديدة’   ٣٠

اريخ    ٣١ المية، بت ران اإلس ة إي ة جمھوري ي لرئاس ع اإللكترون ن الموق بس ع باط/فبراير  ٧مقت الي: ٢٠١٠ش وان الت ى العن ، عل
http://www.president.ir/en/?ArtID=20255.  

رة    ٣٢ رار  ٢الفق ن الق رة S/RES/1696 (2006)م رار  ٢، والفق ن الق رة S/RES/1737 (2006)م رار  ١، والفق ن الق م
S/RES/1747 (2007) من القرار  ١، والفقرةS/RES/1803 (2008) رة رار  ٤، والفق رة S/RES/1835 (2008)من الق رار  ٢، والفق من الق
S/RES/1929 (2010). 

 .٢٠٠٨شباط/فبراير  ١٥رسالة موّجھة إلى الوكالة بتاريخ    ٣٣

ل بواسطة وقود مثرى بنسبة  ٥مفاعل طھران البحثي ھو مفاعل بقدرة    ٣٤ ، وُيستخَدم لتشعيع ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠ميغاواط يشغَّ
  أنواع مختلفة من المواد المستھدفة وألغراض بحثية وتدريبية.

ا ھذا المرفق ھو مجمّ    ٣٥ ا فيھ تھدفة، بم واد المس ع خاليا ساخنة ُيستخَدم لفصل نظائر المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية عن الم
عة في مفاعل طھران البحثي. ً  المرفق ھذا يضطلع وال اليورانيوم، المشعَّ   .اليورانيوم من مستھدفة أنواع أي بمعالجة حاليا
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 المشاريع المّتصلة بالماء الثقيل  -واو

ق  -٣١ م ُتعلِّ ن، ل افظين ومجلس األم رارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المح ه الق ت علي خالفاً لما نصَّ
ي إيرا ييد المفاعل البحث ة لتش ال الجاري ك األعم ا في ذل ل، بم اء الثقي ة بالم ع المشاريع المتعلق ن العمل بشأن جمي

ل في محطة IR-40النووي اإليراني في آراك (مفاعل  )، وھو مفاعل خاضع لضمانات الوكالة، وإنتاج الماء الثقي
  ٣٦إنتاج الماء الثقيل، التي ال تخضع لضمانات الوكالة.

ه  IR-40المفاعل  :IR-40عل المفا -٣٢ ل وقدرت م  ٤٠ھو مفاعل بحوث مھّدأ بالماء الثقي اواط وھو ُمصمَّ ميغ
 من مجمعات الوقود التي تحتوي على اليورانيوم الطبيعي في شكل ثاني أكسيد اليورانيوم. ١٥٠ليحتوي على 

ي  -٣٣ طس  ٧وف ة تحقًق٢٠١٣آب/أغس رت الوكال ل ، أج ي مفاع ميمية ف ات التص ن المعلوم  IR-40ا م
د تركيب  أّن وعاء المفاعل قد وضع في موضعه. ٣٧والحظت، ومنذ التقرير السابق للمدير العام، تم بع م ي ه ل وأن

د المفاعل. الوقود، ومضخات تبري وخالل  عدد من المكّونات األخرى، منھا معدات غرف التحّكم، وآلة التزويد ب
ل وذكرت طنً  ٩٠معلومات التصميمية، أبلغت إيران الوكالة بأنھا أنتجت نحو عملية التحقق من ال اء الثقي ا من الم

 ٣٨في الخدمة. IR-40أّن لديھا ما يكفي من الماء الثقيل إلدخال مفاعل 

ومنذ التقرير السابق للمدير العام، بدأت إيران في إنتاج مجمعات للوقود تحتوي على مواد نووية لمفاعل  -٣٤
IR-40 فيما يلي). ٤٧ر الفقرة (أنظ 

ة  -٣٥ الة مؤرخ ي رس ي ٢٠١٣آب/أغسطس  ٢٥وف دم العمل ى التق تناد إل ه "باالس ة بأن ران الوكال ، أبلغت إي
داء" ابقً  ٣٩المحقق في أعمال البناء" فإن تاريخ "االبت ّين س ه ال  IR-40ا لمفاعل المب الي فإن ه، وبالت "ال يمكن تحقيق

 ٤٠".٢٠١٤يمكن أن يتم في الربع األول من عام 

ّدل وخالًف -٣٦ د المع ب البن ران بموج ات إي اق  ١-٣ا اللتزام ة التف ات الفرعي ن الترتيب ام م زء الع ن الج م
ام  ذ ع ة من زّود الوكال م ت ران ل إن إي ررة، ف ة المتك  ٢٠٠٦الضمانات المعقود معھا وعلى الرغم من طلبات الوكال

ة  IR-40وحينذاك، كان المفاعل  ٤١.IR-40بصيغة مستوفاة الستبيان المعلومات التصميمية عن المفاعل  في مرحل
توفاة IR-40ومع اقتراب موعد بدء تشغيل المفاعل  من بناءه. مبكرة جداً  ، فإن عدم وجود معلومات تصميمية مس

 

رة    ٣٦ رار  ٢الفق ن الق رة S/RES/1737 (2006)م رار  ١، والفق ن الق رة S/RES/1747 (2007)م رار  ١، والفق ن الق م
S/RES/1803 (2008) من القرار  ٤، والفقرةS/RES/1835 (2008) من القرار  ٢، والفقرةS/RES/1929 (2010). 

  .GOV/2013/27من الوثيقة  ٣٢الفقرة    ٣٧

ايو  رداً    ٣٨ ران في أيار/م ران ٢٠٠٦على األسئلة التي طرحتھا الوكالة بشأن استبيان المعلومات التصميمية الوارد من إي ، أبلغت إي
  طّن من الماء الثقيل. ١٠٠يستلزم  IR-40أن المفاعل  ٢٠٠٦الوكالة في تشرين األول/أكتوبر 

  باستخدام مواد نووية.ذكرت بعدھا إيران للوكالة أن "االبتداء" يعني التشغيل    ٣٩

  .GOV/2013/27من الوثيقة  ٣٢الفقرة    ٤٠

اريخ  IR-40يحمل أحدث استبيان للمعلومات التصميمية للمفاعل    ٤١ ران ت ايو  ٢٤قدمته إي وبر ٢٠٠٦أيار/م . وفي تشرين األول/أكت
تبيان. وفي ، ردً ٢٠٠٧وكانون الثاني/يناير  ٢٠٠٦ ا على طلبات من الوكالة، قدمت إيران بعض المعلومات اإلضافية تتعلق بذلك االس

بيد أنه لم يتم  .IR-40، قّدمت إيران بعض المعلومات المتعلقة بوعاء المفاعل الذي تم تسلُّمه مؤّخراً في موقع المفاعل ٢٠١٣أيار/مايو 
ى ٢٠١٣آب/أغسطس  ٢٥. وذكرت إيران، في رسالتھا المؤرخة حتى اآلن تقديم الخصائص الرئيسية لتصميم المرفق تقدم إل ا س ، أنھ

  ا للمعلومات التصميمية "قبل ستة أشھر على األقل من إدخال مواد نووية ألول مرة في المرفق".ا منقحً الوكالة استبيانً 
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ال للضمانات.ا متزايدً ا سلبيً يسبب أثرً  ذ نھج فّع ى تنفي ى التحقق من تصميم المرفق وعل ة عل  ٤٢ا في قدرة الوكال
بحاجة للحصول على ھذه المعلومات في أقرب وقت ممكن بغية القيام، في جملة أمور، بالتأكد من تحديد  والوكالة

ذا  ة لھ دات الضمانات المكرس بة ومع دابير الضمانات المناس ود ت ن وج ة، وم ف المحتمل ارات التحري ع مس جمي
 الغرض.

اج محطة إنتاج الماء الثقيل: -٣٧ درة  محطة إنتاج الماء الثقيل ھي مرفق إلنت ل، وھي مصّممة بق اء الثقي الم
 طناً في السنة من الماء الثقيل الصالح لالستعمال في المفاعالت النووية. ١٦على إنتاج 

ة  -٣٨ الة مؤرخ ي رس دم ف ب قُ دثھا طل ة، وأح متھا الوكال دَّ ي ق ررة الت ات المتك م الطلب آب/أغسطس  ١ورغ
ك  ، فإنَّ إيران لم تتح لھا الفرصة لمعاينة محطة إنتاج٢٠١٣ الماء الثقيل منذ الزيارة التي قامت بھا الوكالة إلى تل

ونتيجة لذلك، فإنَّ الوكالة تعتمد فقط على الصور الملتقطة بالسواتل لرصد  .٢٠١١آب/أغسطس  ١٧المحطة في 
د التشغيل. حالة تلك المحطة. زال قي ذه المحطة ال ت دو أنَّ ھ ة، يب ة متاحة للوكال ى واستناداً إلى صور حديث  وحت

الة مؤرخة  رد أحدثھا في رس ررة، وي ة المتك ات الوكال ه  ٣١اآلن، وعلى الرغم من طلب إن ٢٠١٣تموز/يولي ، ف
وم. ل اليوراني ل المخّزن في مرفق تحوي اء الثقي ات من الم أن تأخذ عين ة ب م تسمح للوكال الة  ٤٣إيران ل وفي رس

ا٢٠١٣آب/أغسطس  ٣مؤرخة  إجراء زي ة ب ات الوكال ران أّن طلب اء ، شرحت إي اج الم ى محطة إنت ة إل رة متابع
اق  الثقيل وبأخذ عينات من الماء الثقيل المخّزن في مرفق تحويل اليوارنيوم "غير مبررة وتندرج خارج نطاق اتف

  الضمانات الخاص بإيران".

 تحويل اليورانيوم وتصنيع الوقود  -زاي

اإلثراء والم -٣٩ ع األنشطة المتصلة ب ا رغم أنَّ إيران ملزمة بتعليق جمي ل، فإنھ اء الثقي شاريع المتصلة بالم
ود،  رى، ومحطة تصنيع الوق وم المث يد اليوراني اني أكس وم، ومحطة مسحوق ث ل اليوراني تزاول في مرفق تحوي
ا،  اً اللتزاماتھ اه، تشكل انتھاك رد أدن ا ي ي، وكم ومحطة تصنيع صفائح الوقود في أصفھان عدداً من األنشطة الت

  افق لضمانات الوكالة.على الرغم من خضوع تلك المر

 ومنذ أن بدأت إيران أنشطة التحويل وتصنيع الوقود في مرافقھا المعلن عنھا، قامت بجملة أمور منھا: -٤٠

  ١٢٠طناً من سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في مرفق تحويل اليورانيوم، وتم نقل  ٥٥٠إنتاج 
 ٤٤طناً من تلك الكمية إلى محطة إثراء الوقود؛

 

  .GOV/2012/37من الوثيقة  ٤٦الفقرة    ٤٢

  .GOV/2010/10من الوثيقة  ٢١و ٢٠الفقرتان    ٤٣

ا من سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي المنتجة في طنً  ١٢٢منذ التقرير السابق للمدير العام، تمت إعادة طنين، من مجموع كمية    ٤٤
وم من أجل إدخال محطة مسحوق  ل اليوراني ى مرفق تحوي ود، إل راء الوق مرفق تحويل اليورانيوم والتي تم سابقا نقلھا إلى محطة إث

 المثرى في الخدمة.اليورانيوم 
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  ة  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٣٫٣٤كغم من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة  ٥٣تلقيم في عملي
اج  وير، وإنت ث والتط ار البح ي إط ل ف يد  ٢٤تحوي اني أكس كل ث ي ش وم ف ن اليوراني م م كغ

 ٤٥اليورانيوم؛

  ى  ١٨٥٫١ تلقيم رى بنسبة تصل إل وم المث د اليوراني وم٢٠كغم من سادس فلوري -٪ من اليوراني
ل في  ٤٤٫٣( ٢٣٥ ة تحوي ام) في عملي دير الع كغم إضافية من تلك المادة منذ التقرير السابق للم

اج  ود، وإنت ة تصنيع صفائح الوق ي  ٨٧٫٣محط يد ثالث امن أكس كل ث ي ش وم ف ن اليوراني م م كغ
  اليورانيوم؛

  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠مجّمعة وقود تحتوي على اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ١٨نقل ،
وم٣٫٣٤ّمعتين للوقود تحتويان على اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى ومج  ٢٣٥-٪ من اليوراني

 إلى مفاعل طھران البحثي.

وم: -٤١ وم  مرفق تحويل اليوراني د اليوراني اج سادس فلوري ل إلنت وم ھو مرفق تحوي ل اليوراني مرفق تحوي
ام اليو ازة خ وم.الطبيعي وكذلك ثاني أكسيد اليورانيوم الطبيعي من رك ل  راني تج مرفق تحوي ع أن ُين ومن المزم

د  من معدنية اليورانيوم أيضا سبائك ع فلوري اج راب اليورانيوم من رابع فلوريد اليورانيوم الطبيعي والمستنفد، وإنت
 .المستنفد من سادس فلوريد اليورانيوماليورانيوم 

ادي -٤٢ ة التحقق من الرصيد الم ائج عملي يم نت ة بصدد تقي ل  وال تزال الوكال ي أُجريت في مرفق تحوي الت
 .٢٠١٣/أبريل نيساناليورانيوم في 

 استخدام على والتطوير انطوت البحث مجال في تحويل أنشطة إجراء إيران واصلت السابق، التقرير ومنذ -٤٣
ه ٤٦اليورانيوم. أكسيد ثاني إلنتاج الطبيعي اليورانيوم فلوريد سادس  ٢٠١٣آب/أغسطس  ١٧في  وأعلنت إيران أن

ً  ١٥٫٣كانت قد أنتجت  ام  طنا ازة خ ل رك وم من خالل تحوي من اليورانيوم الطبيعي في شكل ثاني أكسيد اليوراني
اريخ، في أنَّه، من الوكالة وتحّققت ٤٧اليورانيوم. ران كانت ذات الت د إي ل  ق ان ٩٫٦قامت بتحوي وم من أطن  اليوراني
 .إلى محطة تصنيع الوقود اليورانيوم أكسيد ثاني شكل في الطبيعي

ل   -٤٤ ى أرضية مرفق تحوي دّفقت عل ي ت وأّكدت الوكالة إعالن إيران فيما يتعلق باستعادة المواد النووية الت
ع صھريج التخزين في العام الماضي.   ٤٨اليورانيوم عندما تصدَّ

رى: -٤٥ وم المث يد اليوراني اني أكس ة مسحوق ث ة  محط الة مؤّرخ ي رس ت ٢٠١٣ه تموز/يولي ١٧ف ، أعلن
ى  بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ل س ى تحوي ة عل ة المنطوي ة القائم أن العملي ران ب ن ٥إي % م

وم د. ٢٣٥-اليوراني ق جدي ي مرف وم ھ يد اليوراني اني أكس حوق ث اج مس ل إنت ن أج ة  م الة مؤّرخ ي رس وف
ارة ، قّدمت إيران استبيان المعلومات التصميمية األ٢٠١٣آب/أغسطس  ٢١ ه بعب َولي لھذا المرفق، الذي تشير إلي

 

 .GOV/2012/55من الوثيقة  ٣٥الفقرة    ٤٥

ة في إطار البحث والتطوير باستخدام سادس GOV/2013/6من الوثيقة  ٣٨الفقرة    ٤٦ ؛ أجرت إيران في السابق أنشطة تحويل مماثل
  ).GOV/2012/55من الوثيقة  ٣٥(الفقرة  ٢٣٥-% من اليورانيوم٣٫٣٤فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

 تمت إعادة بعض المواد المنتجة إلى عملية التحويل إلعادة تدويرھا.   ٤٧

 .GOV/2012/55من الوثيقة  ٣٦الفقرة    ٤٨
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رى. وم المث يد اليوراني اني أكس حوق ث ة مس ي  محط طس  ١٨وف ن ٢٠١٣آب/أغس ق م ة تحق اء عملي ي أثن ، ف
وم  يد اليوراني اني أكس ران أن مرفق مسحوق ث المعلومات التصميمية تمت في مرفق تحويل اليورانيوم، أعلنت إي

 .٢٠١٣يلول/سبتمبر المثرى سيبدأ في الخدمة بنھاية أ

محطة تصنيع الوقود ھي مرفق لتصنيع مجمعات الوقود النووي لمفاعالت القوى  محطة تصنيع الوقود: -٤٦
 ومفاعالت البحوث.

ي  -٤٧ طس  ١٨و ١٧وف ات ٢٠١٣آب/أغس ن المعلوم ق م ة تحق يش وعملي ة تفت ة عملي رت الوكال ، أج
اني  IR-40التصميمية في محطة تصنيع الوقود وأّكدت وجود أنشطة جارية لتصنيع األقراص للمفاعل  باستخدام ث

ران )، فمنذ التقرير السابق ٣٤ا (الفقرة وكما تمت اإلشارة آنفً  أكسيد اليورانيوم الطبيعي. ام، شرعت إي دير الع للم
، تأّكدت الوكالة من ٢٠١٣آب/أغسطس  ١٧وفي  .IR-40 في تصنيع مجّمعات الوقود تحتوي مواد نووية للمفاعل

 ٤٩أن إيران قد قامت بتصنيع عشر من تلك المجّمعات، كلھا كانت مخّزنة في محطة تصنيع الوقود.

وم محطة تصنيع صفائح الوقود  محطة تصنيع صفائح الوقود: -٤٨ د اليوراني ھي مرفق لتحويل سادس فلوري
ود المصنوعة  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠المثرى بنسبة  وم وتصنيع مجمعات الوق يد ثالثي اليوراني إلى ثامن أكس

 من صفائح وقود تحتوي على ثامن أكسيد ثالثي اليورانيوم.

ادة، -٤٩ ه، في  ٥٠وكما سبقت اإلف ة تحققت من أنَّ إنَّ الوكال بتمبر ٢٦ف ا ٢٠١٢ أيلول/س يم م م تلق د ت ان ق ، ك
ى  ٨٢٫٧مجموعه  وم٢٠كغم من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إل ة  ٢٣٥-٪ من اليوراني في عملي

وم. ٣٨٫٠تحويل وتم إنتاج  ي اليوراني د  كغم من اليورانيوم في شكل ثامن أكسيد ثالث ران، فق ديرات إي وبحسب تق
ى ٢٠١٢أيلول/سبتمبر  ٢٧شھدت الفترة من  يم  ٢٠١٣آب/أغسطس  ١٩ حت د  ١٠٢٫٤تلق م من سادس فلوري كغ

في عملية تحويل في محطة تصنيع صفائح الوقود،  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 
ة تصل وبذلك كغم من اليورانيوم في شكل ثامن أكسيد ثالثي اليورانيوم. ٤٩٫٣وإنتاج  ة الكمي  سادس من اإلجمالي
ى  تصل بنسبة المثرى اليورانيوم فلوريد وم % من٢٠إل م ٢٣٥-اليوراني ة في الملّق ل عملي ى تحوي م ١٨٥٫١ إل  كغ

م ١٢٥( وم) كغ ة وتصل ،٥١من اليوراني ة الكمي وم من اإلجمالي امن مسحوق في شكل اليوراني يد ث  ثالثي أكس
ى إنتاجه تم اليورانيوم الذي م ٨٧٫٣ إل ة. كغ ة  وتحققت الوكال م ١٠٫٨من أن كمي وم موجودة في  كغ من اليوراني

 وظلت الكمية المتبقية من اليورانيوم الذي تم تلقيمه في العملية وفي النفايات. خردة صلبة وسائلة.

ران كانت ،٢٠١٣ أغسطس /آب ١٩ في أنَّه، من الوكالة وتحّققت -٥٠ د إي  صفائح تصنيع محطة في أنتجت ق
وتم نقل ثماني عشرة منھا،  .من نوع مفاعل طھران البحثي مجّمعة وقود ٢١تجريبية واحدة و وقود مجمعة الوقود

  بما في ذلك المجّمعة التجريبية، إلى مفاعل طھران البحثي.

  
 

  .GOV/2013/27من الوثيقة  ٣٣الفقرة    ٤٩

 .GOV/2012/55من الوثيقة  ٣٨الفقرة    ٥٠

ارب GOV/2012/55من الوثيقة  ٣٨الفقرة    ٥١ ا يق م مزج م ك، ت رى  ١٫٦. وباإلضافة إلى ذل وم المث د اليوراني م من سادس فلوري كغ
رة  ٢٣٥-% من اليورانيوم٢٠بنسبة تصل إلى  ة (الفق ود التجريبي راء الوق من  ١٩مع سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في محطة إث

 ).GOV/2012/23الوثيقة 
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 األبعاد العسكرية المحتملة  -حاء

ووي  -٥١ امج الن ة للبرن اد العسكرية المحتمل ة متصلة باألبع ائل عالق ابقة مس ام الس دير الع ارير الم دت تق حدَّ
أكثر ٢٠٠٢ومنذ عام  ٥٢واإلجراءات المطلوبة من إيران لتسوية ھذه المسائل.اإليراني  ر ف ، تزايد قلق الوكالة أكث

ة بالمجال  ات ذات عالق ا ھيئ ران تشارك فيھ إزاء احتمال وجود أنشطة غير معلنة متصلة بالميدان النووي في إي
ة ألحد ا ك أنشطة متصلة بتطوير شحنة متفجرة نووي ق  لصواريخ.العسكري، بما في ذل ران قل د تجاھلت إي وق

 ٥٣الوكالة، وعزت ذلك في معظم األحيان إلى كون إيران تعتبر أنَّ ھذا القلق يرتكز على مزاعم ال أساس لھا.

اني/نوفمبر  -٥٢ ة  ٢٠١١وتضمَّن المرفق بتقرير المدير العام الصادر في تشرين الث ) GOV/2011/65(الوثيق
ة لل ات المتاح يالً مفصالً للمعلوم از تحل ق بتطوير جھ ران اضطلعت بأنشطة تتعل ى أنَّ إي ير إل ي تش ة، والت وكال

وم ذات مصداقية. متفجر نووي. ى وجه العم ذ تشرين  ٥٤وقد قيَّمت الوكالة ھذه المعلومات واعتبرت أنَّھا عل ومن
 رفق.، حصلت الوكالة على معلومات إضافية تزيد من تأكيد التحليل الوارد في ذلك الم٢٠١١الثاني/نوفمبر 

رار  -٥٣ ي الق ي ٢٠١٠( ١٩٢٩وف اذ الخطوات الت ران باتخ ات إي ى التزام د عل ن التأكي اد مجلس األم )، أع
ع GOV/2009/82و GOV/2006/14اقتضاھا مجلس المحافظين في قراريه  ة بشأن جمي ، والتعاون التام مع الوكال

اد العسكرية ا ر الشواغل حول األبع ي تثي ك الت يما تل ة، ال س ائل العالق ا المس ووي، بم ران الن امج إي ة لبرن لمحتمل
ى ع األشخاص واالطالع عل ة جمي دات ومقابل ع يشمل اإلسراع في إتاحة إمكانية معاينة جميع المواقع والمع  جمي

وكما تمت اإلشارة في القسم باء أعاله، لم تتمكن الوكالة من الشروع في العمل  ٥٥الوثائق وفقاً لما تطلبه الوكالة.
 ان بھذا الشأن.بشكل جوھري مع إير

اني/نوفمبر  بارشين: -٥٤ تشير المعلومات  ٢٠١١،٥٦كما ُذِكر في المرفق بتقرير المدير العام في تشرين الث
متھا دول أعضاء إلى الوكالة إلى أنَّ إيران شيَّدت وعاًء كبيراً الحتواء المتفجرات لكي تجري فيه تجارب  التي قدَّ

ة؛ ووي. ٥٧ھيدروديناميكي وير سالح ن ال تط ى احتم اً عل راً قوي ون مؤش ارب أن تك ذه التج أن ھ ن ش ير  وم وتش
ام  ع بارشين في ع ان الوعاء في ٢٠٠٠المعلومات أيضاً إلى أنَّ وعاء االحتواء قد ُركِّب في موق د مك دَّ م ُيح . ول

ان ف٢٠١١موقع بارشين إال في آذار/مارس  ك المك ران بشأن ذل ة إي د أخطرت الوكال اير ، وق انون الثاني/ين ي ك
٢٠١٢.  

 

ثالً    ٥٢ ن  :انظر م رات م ى  ٣٨الفق ن ا ٤٥إل ة م رة  GOV/2011/65لوثيق ا؛ والفق ة  ٣٥ومرفقھ ن الوثيق ؛ والملحق GOV/2011/29م
ة  ٢٥إلى  ١٨؛ والفقرات من GOV/2010/10من الوثيقة  ٤٥إلى  ٤٠؛ والفقرات من GOV/2011/7بالوثيقة  ؛ GOV/2009/55من الوثيق

ة من ا ٢٥إلى  ١٤؛ والفقرات من GOV/2008/38من الوثيقة  ٢١إلى  ١٤والفقرات من  رات من  GOV/2008/15لوثيق ا؛ والفق ومرفقھ
 .GOV/2008/4من الوثيقة  ٤٢إلى  ٣٥

 .GOV/2012/9من الوثيقة  ٨الفقرة    ٥٣

 .GOV/2011/65القسم باء من المرفق بالوثيقة    ٥٤

 .S/RES/1929من القرار  ٣و ٢الفقرتان    ٥٥

 .GOV/2011/65من المرفق بالوثيقة  ٤٩الفقرة    ٥٦

 .GOV/2011/65من المرفق بالوثيقة  ٤٧الفقرة    ٥٧



GOV/2013/40 
 ١٥ الصفحة

 

ة  ٥٨وكما سبقت اإلفادة، -٥٥ ه الوكال ّدمت ب ذي تق ذ الطلب األول ال ه من ُتظھر الصور الملتقطة بالسواتل بأن
ع. ذا الموق ا في ھ رات ناتجة عنھ ة وحدثت تغيي ر  ٥٩لمعاينة ھذا الموقع، تم االضطالع بأنشطة مكّثف ذ التقري ومن

  تغييرات كبيرة أخرى في ھذا الموقع.السابق للمدير العام، لم ُتالحظ أي 

ا" وأنَّ  ٦٠وكما سبقت اإلفادة، -٥٦ أعلنت إيران أنَّ مزاعم وجود أنشطة نووية في موقع بارشين "ال أساس لھ
"األنشطة األخيرة التي ُيزعم أنَّھا جرت بقرب المكان الذي يثير اھتمام الوكالة ليس له عالقة بالمكان الذي حّددته 

ق وكان  الوكالة"  ييد طري م "بسبب تش ك ت ة بواسطة الشاحنات ھو أنَّ ذل مته إيران إلزاحة الترب التفسير الذي قدَّ
 ٦١بارشين الجديد وتعبيده".

ان  -٥٧ ران في المك ا إي ي قامت بھ ة الت إنَّ األنشطة المكّثف ران، ف راراً إلي راراً وتك وكما أوضحت الوكالة م
ضت ب ال.المذكور آنفاً في موقع بارشين ھي أنشطة قوَّ ى إجراء تحقق فع ة عل درة الوكال زال  شكل خطير ق وال ت

ر  ين والخبي ع بارش أن موق ة التفصيلية بش ئلة الوكال ة موضوعية عن أس ران أجوب م إي دِّ أن تق ة ب الضرورة قائم
ذ شباط/فبراير  ٦٢األجنبي، ة من د من  ٢٠١٢،٦٣استجابة لطلب الوكال ع دون مزي ة الموق يح فرصة لمعاين وأن تت
  التأخير.

 المعلومات التصميمية -ءطا

افظين  -٥٨ س المح ن مجل ادرة ع لة الص رارات ذات الص ران وللق ع إي ود م مانات المعق اق الض اً التف خالف
ل  دَّ د المع ر  ١-٣ومجلس األمن، فإنَّ إيران ال تنفِّذ أحكام البن ة بشأن التبكي ات الفرعي ام من الترتيب من الجزء الع

ة أخرى.ويقلِّص ذلك م ٦٤بتقديم معلومات تصميمية. ل  ن مستوى الثقة بعدم وجود مرافق نووي اب مث ا أنَّ غي كم
ة من  رة  يؤثِّر سلباً في قدرة الوكالة على التحقق من تصميم المرفق ويمنع الوكال ھذه المعلومات التصميمية المبكِّ

 وھذه المعلومات ھامة بصفة خاصة فيما يتعلق بالمرافق الواردة أدناه. تنفيذ نھج ضمانات فعال.

 

  .GOV/2012/37من الوثيقة  ٤٢الفقرة    ٥٨

ين شباط/فبراير بلالطالع على قائمة    ٥٩ ع ب ايو  ٢٠١٢أھم التطورات التي الحظتھا الوكالة في ھذا الموق ر أيار/م اريخ نشر تقري وت
ة  ٥٢، والفقرة GOV/2012/55من الوثيقة  ٤٤الصادر عن المدير العام، انظر الفقرة  ٢٠١٣ رة  GOV/2013/6من الوثيق من  ٥٥والفق
  .GOV/2013/27الوثيقة 

 .GOV/2012/37من الوثيقة  ٤٣الفقرة    ٦٠

 .)٢٠١٣تموز/يوليه  ٢٣ تاريخ األصل االنكليزي: –(الترجمة قيد اإلنجاز  INFCIRC/853من الوثيقة  ٦٩الفقرة    ٦١

 .GOV/2011/65من المرفق بالوثيقة  ٤٤الفقرة    ٦٢

 .GOV/2012/9من الوثيقة  ٨الفقرة    ٦٣

ا؛ وال توجد  ٣٩وفقاً للمادة    ٦٤ من اتفاق الضمانات الخاص بإيران، ال يمكن أن تغيَّر من جانب واحد الترتيبات الفرعية المتفق عليھ
ى  آلية في اتفاق الضمانات لتعليق األحكام المتفق عليھا في الترتيبات الفرعية. لذلك، وكما سبق بيانه في تقارير المدير العام (انظر عل

ل ٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٣المؤرخة  GOV/2007/22سبيل المثال الوثيقة  ام ١-٣)، فإنَّ البند المعدَّ ران في ع ه إي ا وافقت علي ، ٢٠٠٣، كم
أن ٢٠١٠( ١٩٢٩طوق قرار مجلس األمن من من ٥وفضالً عن ذلك، فإنَّ إيران ُملَزمة، بناًء على الفقرة  ال يزال ساري المفعول. )، ب

 ".١-٣الخاص بھا، بما في ذلك من خالل تنفيذ البند المعّدل  الوكالة "تمتثل امتثاالً تاماً وغير مشروط ألحكام اتفاق ضمانات
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ـوث: -٥٩ اعالت البح رة  مف اً (الفق ه آنف ير إلي ا أش توفاة ٣٦كم يغة مس وفير ص ى ت ة إل ة ماس ت الحاج )، بات
ادة، .IR-40للمعلومات التصميمية عن المفاعل  أن  ٦٥وكما سبقت اإلف ة ب ران أبلغت الوكال رغم من أن إي ى ال فعل

د" المحتملة المواقع بعض ھناك أنَّ أربعة مفاعالت بحوث جديدة "ھي في مرحلة أولية من اختيار مواقع لھا" وب  قي
 ، فإن إيران لم تقدم أي معلومات تصميمية في ھذا الصدد."التقييم

م إيران معلومات تصميمية تتعلق بتشييد عشرة ٢٧كما أشير إليه آنفاً (في الفقرة  مرافق اإلثراء؛ -٦٠ )، لم تقدِّ
دت مواقعھا.في ذلك خمسة مرافق  مرافق جديدة إلثراء اليورانيوم، بما  ُحدِّ

ة: -٦١ وى النووي ّددت  محطات الق د ح ران ق ادت أن إي ارير أف اب تق ي أعق ً  ١٦وف ا ييد  موقع مخصصة لتش
ي  ورداً  ٦٦محطات للقوى النووية  على طلب الوكالة الحصول على المعلومات التصميمية المعنية والجدول الزمن

 ى المعلومات المطلوبة "في الوقت المناسب".لعملية التشييد، جّددت إيران التأكيد على أن الوكالة ستتلق

 البروتوكول اإلضافي  -ياء

ذ  -٦٢ ران ال تنّف إن إي ن، ف س األم افظين ومجل س المح ن مجل ادرة ع لة الص رارات ذات الص ا للق خالًف
ا في  البروتوكول اإلضافي الخاص بھا. ك، بم تم ذل ى أن ي الزم وإل وما لم تتعاون إيران مع الوكالة على النحو ال

ة حول ذلك  دات موثوق ديم تأكي تنفيذ البروتوكول اإلضافي الخاص بھا، فلن تكون الوكالة في وضع يمّكنھا من تق
 ٦٧عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران.

 مسائل أخرى  -كاف

ي  -٦٣ ايو  ٢٦ف ل ٢٠١٣أيار/م اء الثقي ل الم ي مفاع ادي ف يد الم ن الرص ق م ة تحق ة عملي رت الوكال ، أج
م استالمھا من محطة تصنيع  ٣٦القدرة في أصفھان وتحققت من وجود الصفري  ود، ت ا لمجمعات الوق نموذًج

 الوقود الختبارھا.

ي  -٦٤ يش تمت ف ة تفت م ٢٠١٣آب/أغسطس  ١١وخالل عملي ود ت ات وق أن خمس مجمع ة ب دت الوكال ، أّك
ا إ ى نتاجھ بة تصل إل ران بنس ي إي رى ف وم مث وي يوراني ران وتحت ي إي بة ٣٫٥ف ى % وبنس ن ٢٠تصل إل % م

وفي التاريخ ذاته، الحظت الوكالة بأن نموذج مجمعة  ٦٨موجودة في قلب مفاعل طھران البحثي. ٢٣٥-اليورانيوم
ود ان مخزًن  IR-40الوق ي في ك ة تشعيع أول د عملي ي بع ران البحث ود المستھلك في مفاعل طھ ا في حوض الوق

  .٢٠١٣مستھل عام 

 

 .GOV/2013/27من الوثيقة  ٦٠الفقرة    ٦٥

 .GOV/2013/27من الوثيقة  ٦٢الفقرة    ٦٦

، ووقـّعت عليه إيران في ٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٢١على البروتوكول اإلضافي الخاص بإيران في وافق مجلس المحافظين    ٦٧
اذ.٢٠٠٣كانون األول/ديسمبر  ١٨ ز النف ه حي ا اإلضافي بشكل مؤقت في  ، على الرغم من عدم إدخال ران بروتوكولھ ـّذت إي د نف وق

 .٢٠٠٦حتى شباط/فبراير  ٢٠٠٣الفترة من كانون األول/ديسمبر 

 مجمعة وقود. ٣٣، كان قلب مفاعل طھران البحثي يحتوي على ما مجموعه ٢٠١٣آب/أغسطس  ١١في    ٦٨



GOV/2013/40 
 ١٧ الصفحة

 

ة  -٦٥ الة مؤّرخ ي رس طس  ٤وف ن  ،٢٠١٣آب/أغس بوع األول م ول األس ه بحل ة بأن ران الوكال ت إي أبلغ
ود من محطة نتاج إ، سيستقبل مرفق ٢٠١٣أيلول/سبتمبر  نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المشعة صفائح وق

امن ن ث ا م وي "خليط ود تحت فائح الوق نيع ص يد تص ي أكس ى  ثالث بة تصل إل رى بنس وم (مث %) ٢٠اليوراني
بعد تشعيع الصفائح في مفاعل  ١٣٢-واليود ١٣٣-واإلكسنون (الّزنون) ٩٩-ظائر الموليبدينومواأللمنيوم" إلنتاج ن

 طھران البحثي.

ة، في ٢٠١٣آب/أغسطس  ١٣و ١٢وفي  -٦٦ وى النووي ، أجرت الوكالة عملية تفتيش في محطة بوشھر للق
 % من قدرته اإلسمية.١٠٠الوقت الذي كان يشتغل المفاعل بنسبة 

 ملخص  -الم

ال تزال الوكالة تتحقق من عدم تحريف المواد النووية المعلنة في المرافق النووية واألماكن الواقعة بينما  -٦٧
اون  دي التع ران ال تب ا أن إي ا، وبم ود معھ اق الضمانات المعق خارج المرافق التي أعلنت عنھا إيران بموجب اتف

إن ا، ف ذ البروتوكول اإلضافي الخاص بھ ك عدم تنفي ديم ضمانات  الالزم، بما في ذل ى تق ادرة عل ر ق ة غي الوكال
ى أن  ى أن تخلص إل الي عل ادرة بالت ر ق ران، وغي موثوقة حول عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إي

 ٦٩جميع المواد النووية في إيران تندرج في نطاق األنشطة السلمية.

ل  -٦٨ دَّ د المع ذ البن ام من ت ١-٣وما زالت إيران ال تنفِّ ة، بصرف النظر عن من الجزء الع ا الفرعي رتيباتھ
وى  البيانات التي أدلت بھا فيما يتعلق بتشييد مفاعالت بحوث جديدة ومرافق جديدة إلثراء اليورانيوم ومفاعالت ق

توفاة من المعلومات التصميمية عن المفاعل  جديدة. اب صيغة مس ك، ال زال غي ؤثِّر  IR-40وباإلضافة إلى ذل ي
 درة الوكالة على التحقق بفعالية من تصميم المرفق وتنفيذ نھج ضمانات فعال.سلًبا أكثر فأكثر على ق

٦٩-  ً اني/نوفمبر  وخالفا افظين الصادرين في تشرين الث راري مجلس المح بتمبر  ٢٠١١لق  ٢٠١٢وأيلول/س
اير  انون الثاني/ين ذ ك ران من ة وإي ين الوكال م يتسن  ٢٠١٢ورغم تكثيف الحوار ب ات، ل في عشر جوالت محادث

نظم. نھج الم ة ال أن وثيق اق بش ى اتف ل إل ن ال التوص ة م ة المقبل د الجول ع أن ُتعق ن المزم ي وم ات ف محادث
اد ٢٠١٣أيلول/سبتمبر  ٢٧ ال وجود أبع ة عن احتم ة المتاحة للوكال ة ونطاق المعلومات الموثوق . ونظراً لطبيع

عسكرية للبرنامج النووي اإليراني، فال تزال الضرورة قائمة وملّحة بأن تتعاون إيران مع الوكالة لمعالجة فحوى 
ة. ق الوكال ب الوكا قل ران لطل م تستجب إي ائل وإذا ل وية المس ة من تس تمكن الوكال ن ت ال، فل ق فع إجراء تحق ة ب ل

 العالقة، بما في ذلك المسائل المتعلقة باحتمال وجود أبعاد عسكرية للبرنامج النووي اإليراني.

  

 

 

ام    ٦٩ ى ع ا إل ود أوالھ دة، تع بات عدي ي مناس افظين ف س المح د مجل رة ١٩٩٢أكَّ بة  ٢، أن الفق وَّ ة المص ن الوثيق م
INFCIRC/153 (Corr.) ى  ٢، التي تتطابق مع المادة ض الوكالة وتقتضي منھا أن تسعى إل من اتفاق الضمانات المعقود مع إيران، تفوِّ

ر  ة غي التحقق، على حد سواء، من عدم تحريف المواد النووية عن األنشطة المعلنة (أي صحة اإلعالنات)، وعدم وجود أنشطة نووي
ات) (ان ال اإلعالن ة (أي اكتم ي الدول ة ف رة معلن ال، الفق بيل المث ى س ة  ٤٩ظر، عل رات  GOV/OR.864من الوثيق من  ٥٤و ٥٣والفق

 ).GOV/OR.865الوثيقة 



GOV/2013/40  
 ١٨ الصفحة

 

ذي  -٧٠ ع بارشين وال ان الموجود داخل موق ا في المك ي تمت مزاولتھ وقد أّدت األنشطة المكثفة والھامة الت
رار ة م ة.طلبت الوكال ة تحقق فعال ى إجراء عملي ر عل ة بشكل خطي درة الوكال ويض ق ى تق ه إل راراً معاينت  اً وتك

ة  ئلة الوكال ى أس ة موضوعية عل ديم أجوب ى تق أخير إل ن الت د م ران دون مزي ادر إي أن تب ا ب ة طلبھ دد الوكال وتج
 الذكر. التفصيلية بشأن موقع بارشين والخبير األجنبي، وأن تتيح لھا معاينة المكان السالف

ام  -٧١ اء الت ا والوف ود معھ مانات المعق اق الض ام التف ذ الت ى التنفي ران عل ّث إي ام ح دير الع ل الم ويواص
بالتزاماتھا األخرى، وعلى العمل مع الوكالة من أجل تحقيق نتائج ملموسة بشأن جميع المسائل الجوھرية العالقة، 

ة الصادرة عن وذلك وفقاً لما تنص عليه القرارات الملزمة الصادرة عن م رارات اإللزامي افظين والق جلس المح
 مجلس األمن.

 وسيواصل المدير العام تقديم تقارير عن ھذا الموضوع حسب االقتضاء. -٧٢


