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٢٠١٤ أيار/مايو ٢٣
 

 عربي
األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

 نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي
 (ھـ) من جدول األعمال المؤقت٦البند 

 )GOV/2014/25 الوثيقة(  

 

  اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاھدة تنفيذ
  واألحكام ذات الصلة المنصوص عليھا عدم االنتشار

 جمھورّية إيران اإلسالمّية في في قرارات مجلس األمن،
 

 تقرير من المدير العام

التطورات الرئيسية
  
  
ق بإطار  ٢٠١٤شباط/فبراير نفذت إيران التدابير العملية السبعة التي اتفقت عليھا مع الوكالة في  • فيما يتعل

 التعاون، وتقوم الوكالة بتحليل المعلومات التي قدمتھا إيران.

ة  • ران والوكال اون، توصلت إي ار التع ق بإط ا يتعل ي وفيم ايو  ٢٠ف أن خمس ٢٠١٤أيار/م اق بش ى اتف  ةإل
  .٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٥في موعد غايته  في الخطوة التالية تدابير عملية إضافية تنفذھا إيران

واصلت الوكالة االضطالع بالرصد والتحقق فيما يتعلق بالتدابير المتصلة بالمجال النووي المبينة في خطة  •
  .)العمل المشتركة (انظر المرفق الثالث

وم • د اليوراني إثراء سادس فلوري د  منذ أن دخلت خطة العمل المشتركة حيز النفاذ، لم تقم إيران ب بنسبة تزي
وم ٪٥على  ذي حدث خالل أفي  ٢٣٥-من اليوراني ل ال ة. ونتيجة للتخفيف والتحوي ا المعلن ي من مرافقھ

ى  بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ن س ران م زون إي ا، انخفض مخ رة ذاتھ ن  ٪٢٠الفت م
  .كغم ٣٨٫٤كغم إلى  ٢٠٩٫١من  ٢٣٥-اليورانيوم

بمعدل إنتاج يماثل ما جاء  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥اليورانيوم بنسبة تصل إلى يستمر إثراء سادس فلوريد  •
ة إضافية من طراز تم تركيب أي طاردات مركزي م ي ام. ول دير الع أو من  IR-2m في التقرير السابق للم

ة  IR-1 طراز ود التجريبي راء الوق ود، أو محطة إث راء الوق وردو إلث ود، أو محطة ف راء الوق في محطة إث
رى بنسبة (من وم المث د اليوراني ي بقيت في شكل سادس فلوري ة الت طقة اإلنتاج). وتبلغ كمية المواد النووي

  .مكغ ٨٤٧٥ ما مقداره ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥تصل إلى 

ود الخاص IR-40 لم يتم تركيب أي مكّونات رئيسية إضافية في المفاعل • ار للوق ؛ ولم يتم أي تصنيع واختب
  .بالمفاعل المذكور

اج دّوارات  اتتجميع أجھزة الطرد المركزي، وورش اتما زال ُيسمح للوكالة بمعاينة محكومة لورش  • إنت
  ومرافق التخزين. ،الطرد المركزي



GOV/2014/28 
 ٢الصفحة 

  مقّدمة -ألف

وبموازاة ذلك إلى مجلس األمن، يتناول تنفيذ  ،المحافظينھذا التقرير المقّدم من المدير العام إلى مجلس  -١
واألحكام ذات الصلة المنصوص عليھا في قرارات  ١عقود بموجب معاھدة عدم االنتشاراتفاق الضمانات الم

، معلومات عن تنفيذ من بين جملة أمورمجلس األمن، في جمھورية إيران اإلسالمية (إيران). ويتضمن التقرير، 
متخذة بموجب "البيان المشترك بشأن إطار للتعاون" (إطار التعاون) وخطة العمل المشتركة، بما في التدابير ال

ذلك مرفق للتقرير يقدم معلومات عن آخر المستجدات بشأن تنفيذ "التدابير الطوعية" التي وافقت إيران على 
  .اتخاذھا في إطار خطة العمل المشتركة

وات المط -٢ ن أن الخط س األم د مجل هوأّك ي قرارات افظين ف س المح ل مجل ن قب ة م ران. ٢لوب ة إلي  ٣ُملِزم
م  ٤رارات مجلس األمن المذكورة أعالهمدت األحكام ذات الصلة من قواعتُ  اق األم ابع من ميث بموجب الفصل الس

رارات. ذه الق وب من أجل ضمان  ٥المتحدة، وھي إلزامية، وفقاً لشروط ھ ران مطل ذ الكامل اللتزامات إي والتنفي
  .قة الدولية في الطابع السلمي الخالص لبرنامجھا النوويالث

ً وكما  -٣ ابقا ران في تم اإلبالغ عنه س ة وإي اني/نوفمبر  ١١، وقعت الوكال اً مشتركاً  ٢٠١٣تشرين الث "بيان
ة اون" (الوثيق ى  واتفقت ).GOV/INF/2013/14 بشأن إطار للتع ذكور، عل اون الم ران، في إطار التع ة وإي الوكال

ع بشأن زيادة التعاون  ة حسم جمي ة بغي ا الوكال ع أن تضطلع بھ ائلأنشطة التحقق المزم ابقة،  المس ة والس الراھن
 ً   .وعلى المضي قُُدماً في تلك األنشطة تدريجيا

٤-  ً ات االتحاد الروسي وألمانيا والصين و، وافقت وكما تم اإلبالغ عنه سابقا فرنسا والمملكة المتحدة والوالي

، في تطور ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٤) في ٣(مجموعة بلدان االتحاد األوروبي الثالثة + المتحدة األمريكية

منفصل، على خطة العمل المشتركة مع إيران. ونصت خطة العمل المشتركة، فيما نصت عليه، على أن "الھدف 

أنه ضمان أن من ھذه المفاوضات ھو التوصل إ ة ومن ش ه بصورة متبادل ق علي ل األجل ُيتََّف ى حل شامل طوي ل

ً  ٦،٧ي النووي سلمياً على وجه الحصر".يكون البرنامج اإليران ا في  ووفقا دأ نفاذھ ي ب لخطة العمل المشتركة، الت

د ب ٦، ستكون الخطوة األولى محددة زمنياً (٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠ ة للتجدي ً أشھر) وقابل ا  التراضي. ووفق

ً  ٣لما طلبته مجموعة بلدان االتحاد األوروبي الثالثة+ ا وال)،  وإيران، وأقره مجلس المحافظين، (رھن وافر األم بت

ً ضت ا ة حالي ل  طلع الوكال ة العم ار خط ي إط ووي ف ال الن لة بالمج ة ذات الص ق الالزم د والتحق طة الرص بأنش

 
ة    ١ ة (الوثيق دة عدم انتشار األسلحة النووي ق الضمانات في إطار معاھ ة لتطبي ران والوكال )، INFCIRC/214االتفاق المعقود بين إي

  .١٩٧٤أيار/مايو  ١٥الذي دخل حيز النفاذ في 

 ٢٠١٢حتى أيلول/سبتمبر  ٢٠٠٣قراراً بصدد تنفيذ الضمانات في إيران في الفترة من أيلول/سبتمبر  ١٢مجلس المحافظين  اعتمد   ٢
  ).GOV/2013/56في الوثيقة  ٢(انظر الحاشية 

  ).  ٢٠١٠( ١٩٢٩قرار مجلس األمن    ٣

  . GOV/2013/56الوثيقة  في ٤الحاشية    ٤

  ).INFCIRC/11ي ينظم عالقات الوكالة مع األمم المتحدة (الوثيقة ألف من االتفاق الذ-الجزء األول   ٥

  . GOV/2014/2الوثيقة من  ٣الفقرة    ٦

ي    ٧ ق ف رة للقل ائل المثي م المس ى "تيسير حس ة عل ع الوكال تعمل م تركة س ة المش ى أن اللجن تركة أيضا عل نصت خطة العمل المش
  الماضي والحاضر".
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 ٣الصفحة 

اق الضمانات  ا بمقتضى اتف ام بھ ي يجري بالفعل القي المشتركة، وھي تشمل أنشطة إضافية بخالف األنشطة الت

  .مجلس األمن تالخاص بإيران واألحكام ذات الصلة المنصوص عليھا في قرارا

ر -٥ ذا التقري اول ھ ة ويتن ام (الوثيق دير الع ابق للم ر الس دور التقري ذ ص تجدت من ي اس ورات الت  التط
GOV/2014/10( ٨.القائمة منذ أمد أبعد المسائل، باإلضافة إلى  

  

  توضيح المسائل العالقة  -باء

اني/نوفمبر  -٦ ة  ٢٠١١شدد مجلس المحافظين، في قراره الصادر في تشرين الث ، )GOV/2011/69(الوثيق
ع على أنه من األس ة لجمي ى تسوية عاجل ا بھدف التوصل إل ة تكثيف الحوار بينھم ران والوكال ائلاسي إلي  المس

ع المعلومات المسائلالجوھرية العالقة بغرض تقديم توضيحات بشأن تلك  ى جمي ك إتاحة الوصول إل ، بما في ذل
رر ران. وق ي إي ين ف خاص المعني لة واألش واد ذات الص ع والم ائق والمواق راره  والوث ي ق افظين ف س المح مجل

ى حل  )GOV/2012/50 (الوثيقة ٢٠١٢الصادر في أيلول/سبتمبر  أن تعاون إيران بشأن طلبات الوكالة الرامية إل
ران  المسائلجميع  امج إي ة في الطابع السلمي الخالص لبرن ة الدولي تعادة الثق العالقة ضروري وملّح من أجل اس
  .النووي

ة  نفذت إيران، عمالً  وكما سبق اإلبالغ عنه فقد -٧ ة المحددة بثالث رة الزمني بإطار التعاون، في غضون الفت
ران  ٩أشھر، التدابير العملية األولية الستة. ومنذ صدور التقرير السابق للمدير العام، وكما طلبت الوكالة، قدمت إي

ة.  على تنفيذ توضيحات إضافية لبعض المعلومات التي قدمتھا للوكالة في البداية عمالً  ة األولي دابير العملي ذه الت ھ
د ي جدي ة لمفاعل بحث وفير المعلومات التصميمية األولي ذه التوضيحات ت م ١٢(انظر الحاشية  ١٠وشملت ھ ). ول

 ً   .عالقة فيما يتعلق بتلك المعلومات مسائلإلى تحليلھا للمعلومات التي قدمتھا إيران، أي  ، استناداً تحدد الوكالة حاليا

ق -٨ ا يتعل ي  وفيم ة ف ع الوكال ا م ق عليھ ي اتُّف بعة الت ة الس دابير العملي ران الت ذت إي اون، نف ار التع  ٩بإط
  ١١:، كما يلي٢٠١٤شباط/فبراير 

ة  • ة المحكوم قدمت المعلومات المتفق عليھا بين الجانبين عن منجم ساغند في يازد وأتاحت المعاين
  ).٢٠١٤أيار/مايو  ٦للمنجم (

ان وأتاحت  • ز في أرداك قدمت المعلومات ذات الصلة المتفق عليھا بين الجانبين عن محطة التركي
  ).٢٠١٤أيار/مايو  ٧المعاينة المحكومة للمحطة (

  

 
ذة يواصل المدير العام تزويد    ٨ ة" المتخ دابير الطوعي مجلس المحافظين بمعلومات شھرية عن آخر المستجدات بشأن تنفيذ إيران "الت

  وفقاً لخطة العمل المشتركة، ويرد رابع ھذه التحديثات في المرفق الثالث بھذا التقرير.

  .GOV/2014/10الوثيقة من  ١٣الفقرة    ٩

  .GOV/2014/10الوثيقة من  ١٣الفقرة    ١٠

  .GOV/INF/2014/3مرفق الوثيقة    ١١
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 ٤الصفحة 

تبي • ة الس ث يغة محدَّ ى ص ا عل دمت ردھ ن المفاق ميمية ع ات التص  IR-40 لعان المعلوم
ة،٢٠١٤شباط/فبراير  ١٢( ى طلب الوكال ة واردة  ) وقدمت، بناء عل توضيحات لمعلومات معيَّن

  ).٢٠١٤آذار/مارس  ٢٩في استبيان المعلومات التصميمية (

  ).٢٠١٤أيار/مايو  ٥( IR-40 اتفقت مع الوكالة على التدابير الرقابية الخاصة بالمفاعل •

زر ورتبت  • اد للي ز أشقر أب ين الطرفين بشأن مرك ا ب ق عليھ ات ذات الصلة المتف دمت المعلوم ق
  ).٢٠١٤آذار/مارس  ١٢رة التقنية من جانب الوكالة إلى المركز (للزيا

اء الصالحتين لصنع  • ي التركيب والنق غ درجت م تبل ي ل واد المصدرية، الت قدمت معلومات عن الم
ران  تخراج إي ن اس واد، وع ذه الم ن ھ واردات م ك ال ي ذل ا ف ري، بم راء النظي ود أو لإلث الوق

  ).٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٩مؤرخ لليورانيوم من الفوسفات (في خطاب 

ذي أعلنت  حاجةقدمت معلومات وتوضيحات من أجل تمكين الوكالة من تقييم  • ا ال ران أو طلبھ إي
رات سلك قنطرة التفجير (انظر    ).أدناه ٥٧إلى  ٥٥ الفقراتعنه لتطوير مفجِّ

 ً   .بتحليل المعلومات التي قدمتھا إيران وتؤكد الوكالة أن إيران نفذت التدابير العملية السبعة، وتقوم الوكالة حاليا

ايو  ١٢و ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٦وخالل االجتماعين التقنيين اللذين ُعقدا في طھران في  -٩ ، ٢٠١٤أيار/م
ران  ذھا إي اونقدمت الوكالة اقتراحات بشأن تدابير عملية تنف ق بإطار التع ا يتعل د في فيم ي عق اع تقن . وفي اجتم

ايو  ٢٠طھران في  ران خالل ٢٠١٤أيار/م ذھا إي ة إضافية تنف دابير عملي ى خمسة ت ران عل ة وإي ، اتفقت الوكال
  :، كما يلي٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٥في موعد غايته  الخطوة القادمة

ك  • ا في ذل تبادل المعلومات مع الوكالة بشأن االدعاءات المتصلة ببدء شحنات شديدة االنفجار، بم
  .دة االنفجار في إيرانإجراء تجارب واسعة النطاق للشحنات شدي

ي  • ة بالدراسات الت ين الطرفين والمتعلق ا ب تقديم المعلومات والتوضيحات ذات الصلة المتفق عليھ
ه  نقلالتي ُنشرت في إيران بشأن  األوراق البحثيةجرت في إيران و/أو  النيوترونات وما يتصل ب

  .من نمذجة وحسابات وتطبيقھا المزعوم على مواد مضغوطة

المعلومات المتفق عليھا بين الطرفين والترتيب لزيارة تقنية إلى مركز للبحث والتطوير في  تقديم •
  .مجال أجھزة الطرد المركزي

ة لورش • ة محكوم ين الطرفين والترتيب لمعاين ا ب زة  اتتقديم المعلومات المتفق عليھ ع أجھ تجمي
  .لتخزينإنتاج دّوارات الطرد المركزي، ومرافق ا اتالطرد المركزي، وورش

  .IR-40 إبرام نھج الضمانات للمفاعل •
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 ٥الصفحة 

   المرافق المعلن عنھا في إطار اتفاق الضمانات الخاص بإيران  -جيم

إيران، أعلنت إي -١٠ اق الضمانات الخاص ب ة عن بموجب اتف ً  ١٨ران للوكال ا اً نووي اكن  وتسعة ١٢مرفق أم
وم  ١٣واقعة خارج المرافق ُتستخَدم فيھا عادًة مواد نووية  (المرفق األول). ة تق رغم من أن أنشطة معيَّن ى ال وعل

ن،  افظين ومجلس األم بھا إيران في بعض المرافق تتعارض مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المح
ة التحقق من عدم تحر اه، تواصل الوكال ة كما ھو مبيَّن أدن اكن الواقع ك المرافق واألم ة في تل واد المعلن يف الم

 .خارج المرافق

  

  األنشطة المتعلقة باإلثراء  -دال

١١-  ً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المحافظين ومجلس األمن، لم تعلـّق إيران كل أنشطتھا  خالفا
اير  ٢٠المتصلة باإلثراء في المرافق المعلنة المشار إليھا أدناه. بيد أنه منذ  ران  ٢٠١٤كانون الثاني/ين تج إي م تن ل

، وواصلت خفض مخزونھا من سادس ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تزيد على 
ى  وم ٪٢٠فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إل ة كل األنشطة ٢٣٥-من اليوراني . وتخضع لضمانات الوكال

ة  ة المركب ة والسالسل التعاقبي واد النووي ع الم ة، وتخضع جمي ران المعلن المتصلة باإلثراء الجارية في مرافق إي
  ١٤.لك المرافق لتدابير الوكالة المتعلقة باالحتواء والمراقبةومحطات التلقيم والسحب في ت

ى  -١٢ وم بنسبة تصل إل د اليوراني وم٥وصرحت إيران بأن الغرض من إثراء سادس فلوري -٪ من اليوراني
وم بنسبة  ١٥ھو إنتاج الوقود لمرافقھا النووية. ٢٣٥ وصرحت أيضاً بأن الغرض من إثراء سادس فلوريد اليوراني

  ١٦.ھو تصنيع الوقود لمفاعالت البحوث ٢٣٥-اليورانيوم من ٪٢٠تصل إلى 

  :ومنذ أن بدأت إيران إثراء اليورانيوم في مرافقھا المعلنة، أنتجت في تلك المرافق ما يلي -١٣

درھا  ١١ ٩٧٧ • ادة ق م (بزي ادس  ٨٦٦كغ ن س ام) م دير الع ابق للم ر الس ذ صدور التقري م من كغ
ى  رى بنسبة تصل إل وم المث وم٥فلوريد اليوراني ا ٢٣٥-٪ من اليوراني ادة  ٨٤٧٥، منھ م (بزي كغ

درھا  ام) ٨٦٦ق دير الع ابق للم ر الس دور التقري ذ ص م من د  ١٧كغ ادس فلوري كل س ي ش ت ف ظل

 
اء    ١٢ ذي ھو مفاعل م ارس، ال ران عن مرفق إضافي واحد ھو مفاعل بحوث ف منذ صدور التقرير السابق للمدير العام، أعلنت إي

  .شيراز بالقرب منميغاواط يوقد باليورانيوم الضعيف اإلثراء وُيعتزم أن يكون موقعه  ١٠خفيف بقدرة 

  ة خارج المرافق قائمة داخل مستشفيات.جميع األماكن الواقع   ١٣

دابير    ١٤ ات) لت وفقاً لممارسات الضمانات المعتادة، قد ال تخضع الكميات الصغيرة من المواد النووية (من قبيل بعض النفايات والعين
  االحتواء والمراقبة.

  ود في ناتانز.حسب ما أعلنته إيران في استبيانات المعلومات التصميمية بشأن محطة إثراء الوق   ١٥

رة    ١٦ ة  ٨الفق تبيان المعلومات التصميمية بشأن محطة تصنيع صفائح GOV/2010/10من الوثيق ران في اس ه إي ا أعلنت ؛ وحسب م
  الوقود.

ى كغم من  ١٠٧٫٦تشمل ھذه األرقام    ١٧ وم ٪٥ٮسادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إل ي أُنتجت من  ٢٣٥-من اليوراني الت
  .٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠عملية تخفيف إثراء سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 
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ى  وم٥اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إل د  ١٨ ٢٣٥-٪ من اليوراني ة لمزي ة المتبقي وخضعت الكمي
    من المعالجة (انظر المرفق الثاني)؛

ى  • رى بنسبة تصل إل  ٪٢٠وحتى النقطة التي توقفت فيھا عن إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المث
وم ن اليوراني درھا ٢٣٥-م ة ق زال كمي ا  ٤٤٧٫٨، ال ت ادة، منھ ذه الم ن ھ م م م  ٣٨٫٤كغ كغ

د  ١٢٢٫٢قدره  بانخفاض( ام) في شكل سادس فلوري دير الع ر السابق للم ذ صدور التقري كغم من
ى اليورانيوم ال وم ٪٢٠مثرى بنسبة تصل إل د ٢٣٥-من اليوراني ة لمزي ة المتبقي ، وخضعت الكمي

   من المعالجة عن طريق تخفيف اإلثراء أو التحويل إلى أكسيد اليورانيوم (انظر المرفق الثاني)؛

  ناتانز  -١-دال

ود: -١٤ راء الوق وم  محطة إث اج اليوراني الطرد المركزي إلنت راء ب ذه ھي محطة إث ود ھ راء الوق محطة إث
ى  وم٥الضعيف اإلثراء المثرى بنسبة تصل إل ام ٢٣٥-٪ من اليوراني ى في ع رة األول دأ تشغيلھا للم . ٢٠٠٧، ب

دمت ي ق اً للمعلومات التصميمية الت اء. ووفق اج ب اج ألف وقاعة اإلنت ران، من وتنقسم المحطة إلى قاعة اإلنت ھا إي
ى تالمقرر إنشاء ثماني وحدات  ا عل وى كل منھ ف،  ١٨حت اج أل ة لمحطة اإلنت لة تعاقبي اربسلس ا يق مجموع  بم

ً  ١٤٤مركزية في  ةطارد ٢٥ ٠٠٠ ة من  سلسلة تعاقبية. وتوجد حاليا ى طاردات مركزي وي عل وحدة واحدة تحت
ة من طرازIR-2m طراز ان IR-1 ، وخمس وحدات تحتوي على طاردات مركزي وي الوحدتان األخري ، وال تحت

  .على أي طاردات مركزية. ولم تقدم إيران بعُد المعلومات التصميمية المناظرة الخاصة بقاعة اإلنتاج باء

ن طراز -١٥ ة م اردات المركزي ى الط ة عل دة المحتوي ي الوح ى  IR-2m وف ة حت ت الحال ايو  ١٤ظل أيار/م
ة من دون تغيير عما جاء في التقرير السابق  ٢٠١٤ ة مكون للمدير العام، حيث ُركبت بالكامل ست سالسل تعاقبي

ة من طراز وم  ١٩؛IR-2m طاردات مركزي د اليوراني ة بسادس فلوري ذه السالسل التعاقبي يم أي من ھ تم تلق م ي ول
  .في ھذه الوحدة IR-2m سلسلة تعاقبية أخرى من طراز ١٢الطبيعي؛ واكتملت أعمال التركيب التحضيرية في 

ى IR-1 الوحدات الخمس المحتوية على الطاردات المركزية وفي -١٦ ايو  ١٤، ظل الوضع حت  ٢٠١٤أيار/م
ا  ٥٤منھا  ٢٠سلسلة تعاقبية، ٩٠دون تغيير عما ورد في التقرير السابق للمدير العام. فقد تم تركيب  يجري تلقيمھ

ا ٢١سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي.ب ا يخص وكما جاء من قبل، تم االنتھاء من أعم ل التركيب التحضيرية فيم
 .في الوحدتين غير المحتويتين على طاردات مركزية IR-1 سلسلة تعاقبية من طراز ٣٦

  

 
ة ذيشمل ذلك المواد النووية المخّزنة وك   ١٨ زال داخل االسطوانات الملحق ي ال ت لك المواد النووية الموجودة في المصائد الباردة والت

  ء.بعملية اإلثرا

دير ١٠٠٨المرّكبة في محطة إثراء الوقود ( IR-2mلم يتغير عدد الطاردات المركزية من طراز    ١٩ ) عما جاء في التقرير السابق للم
  العام.

ة من طراز    ٢٠ ر عدد الطاردات المركزي م يتغي ود ( IR-1ل راء الوق ة في محطة إث ر السابق ١٥ ٤٢٠المرّكب ا جاء في التقري ) عم
  للمدير العام.

ة GOV/2014/10الوثيقة من  ٢٢الفقرة    ٢١ يم سالسل تعاقبي د من عدم تلق ة للتأك . وقد طبقت الوكالة تدابير إضافية لالحتواء والمراقب
  المذكورة. IR-1بالمواد النووية في محطة إثراء الوقود بخالف األربع والخمسين سلسلة تعاقبية من طراز 
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وم الطبيعي  ١٣٣ ٨٣٩، كانت إيران قد لقَّمت ٢٠١٤أيار/مايو  ١٣وفي  -١٧ كغم من سادس فلوريد اليوراني
اج في شباط/فبراير  دء اإلنت ذ ب ود من ا مجموعه ٢٠٠٧داخل السالسل التعاقبية في محطة إثراء الوق ، وأنتجت م

  .٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥كغم من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ١١ ٧٦٧

ات البيئي -١٨ ل العين ائج تحلي ى نت تناًدا إل ود، ةواس راء الوق ة إث ي محط أخوذة ف ق  ٢٢الم طة التحق ى أنش وإل
ل وفقاً لما أعلنته إيران في استبيان المعلومات التصميمية ذي الصلة   .األخرى، استنتجت الوكالة أنَّ المرفق ُيشغَّ

ة: -١٩ ود التجريبي راء الوق ة إث وم  محط اج اليوراني ي إلنت ق تجريب ة ھي مرف ود التجريبي راء الوق ة إث محط
وبر  الضعيف رة في تشرين األول/أكت دأ تشغيلھا ألول م . ويمكن ٢٠٠٣اإلثراء ومرفق للبحث والتطوير، وقد ب

وم  د اليوراني اج سادس فلوري ران إلنت لھذه المحطة استيعاب ست سالسل تعاقبية، وتنقسم إلى منطقة خّصصتھا إي
ى  بة تصل إل رى بنس وم٢٠المث ن اليوراني ان  ٢٣٥-٪ م لتان التعاقبيت ة خّصصتھا ألنشطة ٦و ١(السلس ) ومنطق

  ).٥و ٤و ٣و ٢البحث والتطوير (السالسل التعاقبية 

كما ھو مشار إليه في التقرير السابق الصادر عن المدير العام فقد توقفت إيران عن تلقيم  منطقة اإلنتاج: -٢٠
ى  ٦و ١السلسلتين التعاقبيتين  رى بنسبة تصل إل وم ٪٥بسادس فلوريد اليورانيوم المث وم ٢٣٥-من اليوراني ، وتق

ران ، زوّ ٢٠١٤شباط/فبراير  ٨وفي  ٢٣بتلقيم ھاتين السلسلتين بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي بدالً منه. دت إي
دابير "مردُّ  ا اتخذت ت ا بأنھ تبيان المعلومات التصميمية صرحت فيھ ثة ألجزاء من اس ا الوكالة بمعلومات محدَّ ھ

ذ التدابير "اتُّ ر مستوى اإلثراء" وأن تغيُّ  خذت مؤقتاً في أثناء تنفيذ الخطوة األولى من خطة العمل المشتركة." ومن
  ٢٤.في أنساق مترابطة ٦و ١بدء نفاذ خطة العمل المشتركة، لم تقم إيران بتشغيل السلسلتين التعاقبيتين 

اير  ٢٠وفي  -٢١ انون الثاني/ين د اليوران٢٠١٤ك اج سادس فلوري ران عن إنت دما توقفت إي رى ، عن وم المث ي
رى  ١٦٣٠٫٨، كانت قد لقَّمت ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠بنسبة تصل إلى  وم المث د اليوراني م من سادس فلوري كغ
اقبيتين  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥بنسبة تصل إلى  لتين التع اج في شباط/فبراير ٦و ١داخل السلس دأ اإلنت ذ أن ب  من

ى  كغم من سادس ٢٠١٫٩، وكانت قد أنتجت ما مجموعه ٢٠١٠ رى بنسبة تصل إل وم المث  ٪٢٠فلوريد اليوراني
رة من ٢٣٥-من اليورانيوم ك. وفي الفت ة من ذل  ٢٠، تم سحبھا جميعاً من العملية بعد ذلك الحين وتحققت الوكال

اير  انون الثاني/ين ى  ٢٠١٤ك ايو  ٦حت ران ٢٠١٤أيار/م ت إي وم  ٢٦٥٫٣، لقم د اليوراني ادس فلوري ن س م م كغ
كغم من  ٢٦٫١في محطة إثراء الوقود التجريبية وأنتجت ما مجموعه   ٦و ١تين التعاقبيتين الطبيعي داخل السلسل

  .٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

ة البحث والتطوير: -٢٢ ى نحو متقطع  منطق م عل ام تلق دير الع ابق للم ر الس ذ صدور التقري ران من ظلت إي
ةلكل  IR-6s وم الطبيعي في الطاردات المركزية من طرازسادس فلوريد اليوراني ى حدة وداخل الطاردات  آل عل
على حدة وأحياناً أخرى  آلة، أحياناً لكل IR-6 ، وطرازIR-4 ، وطرازIR-2m ، وطرازIR-1 المركزية من طراز

 
  .٢٠١٤ فبراير/شباط ٥نات المأخوذة حتى النتائج متاحة للوكالة بالنسبة للعي   ٢٢

ة من طراز  ٣٢٨تحتويان على ما مجموعه  ٦و ١كانت السلسلتان التعاقبيتان  ٢٠١٤أيار/مايو  ١١في    ٢٣ (أي  IR-1طاردة مركزي
  دون تغيير عما جاء في التقرير السابق للمدير العام).

رة    ٢٤ ة من  ٢٨الفق لتين GOV/2014/10الوثيق رابط السلس د من عدم ت ة للتأك واء والمراقب دابير إضافية لالحت ة ت د طبقت الوكال . وق
  .٦و ١المتعاقبتين 
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دة من  ٢٥داخل سالسل تعاقبية من أحجام مختلفة. ة الوحي وم الطاردة المركزي ولم تلقم بعد بسادس فلوريد اليوراني
دة  IR-5 طراز ة "كسوة" جدي التي تم تركيبھا. وكما ھو مشار إليه في التقرير السابق للمدير العام، الحظت الوكال

  ٢٦.تم وضعھا ولكن دون وصالت

ا، تم ت٢٠١٤أيار/مايو  ٦حتى  ٢٠١٤شباط/فبراير  ١٠وفي الفترة من  -٢٣ ارب لقيم م  ٣٨٩٫١مجموعه  يق
م  ة أنشطة البحث والتطوير، ولكن ل كغم من سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي داخل طاردات مركزية في منطق

  .ُتسحب أي كمية من اليورانيوم الضعيف اإلثراء ألن النواتج والمخلفات كان يعاد دمجھا في نھاية العملية

ن  -٢٤ رة م ي الفت اير ٢٠وف انون الثاني/ين ى  ٢٠١٤ ك ان/أبريل  ١٤حت ف ٢٠١٤نيس ران بتخفي ت إي ، قام
راء  ة إث ى  ١٠٤٫٥٦درج ل إل بة تص رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ن س يدھا م ن رص م م ن  ٪٢٠كغ م

  .٢٣٥-اليورانيوم

ة، -٢٥ ود التجريبي راء الوق ي محطة إث أخوذة ف ة الم ات البيئي ل العين ائج تحلي ى نت تناًدا إل ى أنشطة  ٢٧واس وإل
خرى، استنتجت الوكالة أن المرفق  يتم تشغيله وفقاً لما أعلنته إيران في استبيان المعلومات التصميمية التحقق األ
  .ذي الصلة

  فوردو  -٢-دال

ود: -٢٦ راء الوق وردو إلث ة ف خ  محط ؤرَّ ميمية الم ات التص تبيان المعلوم ا الس اير  ١٨وفًق انون الثاني/ين ك
وردو ٢٠١٢ ة ف إن محط وم  ف د اليوراني ادس فلوري اج س زي إلنت الطرد المرك راء ب ة إث ود ھي محط راء الوق إلث

ى  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠المثرى بنسبة تصل إلى   ٪٥وإلنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إل
م المرفق، الذي تم تشغيله ألول مرة في عام  ٢٣٥.٢٨-من اليورانيوم وي ، ٢٠١١وُصمِّ ا يبحيث يحت ى م صل عل

ين الوحدة  ١٦طاردة مركزية في  ٢٩٧٦إلى  عة ب ة ٢والوحدة  ١سلسلة تعاقبية، موزَّ . وكل الطاردات المركزي
بة حتى اآلن ھي آالت من طراز ثة ألجزاء ٢٠١٤شباط/فبراير  ٨وفي .  IR-1المركَّ ، قدمت إيران معلومات محدَّ

دابير "مردُّ من استبيان المعلومات التصميمية صرحت فيھا بأنھا ات دابير خذت ت راء" وأن الت ر مستوى اإلث ا تغيُّ ھ
 ".خذت مؤقتاً في أثناء تنفيذ الخطوة األولى من خطة العمل المشتركة"اتُّ 

  

  
 

ايو  ١١في    ٢٥ ة طراز  ١٣، كانت ٢٠١٤أيار/م ة من طراز IR-4طاردة مركزي ة IR-6، وتسع طاردات مركزي ، وطاردة مركزي
دة طراز  IR-5واحدة طراز  ن، دون IR-1وطاردة مركزية واح ة م ة IR-6sطراز  أي طاردة مركزي لة التعاقبي ة في السلس ؛ ٢، مرّكب

ت  ة طراز  ١٤وكان اردة مركزي ن طراز  IR-1ط ة م اردات مركزي ة  IR-2mوعشر ط لة التعاقبي ي السلس ة ف ت ٣مرّكب  ١٦٤، وكان
  . ٥ة في السلسلة التعاقبية مرّكب IR-2mطاردة مركزية طراز  ١٦٢، و٤مرّكبة في السلسلة التعاقبية  IR-4طاردة مركزية طراز 

  .GOV/2014/10الوثيقة من  ٣٠الفقرة    ٢٦

  .٢٠١٤ يناير/الثانيكانون  ٢٨النتائج متاحة للوكالة بالنسبة للعينات المأخوذة حتى تاريخ    ٢٧

ة  ١٤و ٧ ناتالفقر  ٢٨  ن الوثيق رة GOV/2009/74م ة  ٢٤؛ والفق ن الوثيق ي GOV/2012/9م تبيان أول ة باس ران الوكال د زودت إي . وق
ود.  راء الوق وردو إلث ة لمحطة ف ا عن أغراض مختلف للمعلومات التصميمية وثالثة استبيانات منقحة للمعلومات التصميمية أعلنت فيھ

 ً ا ه حالي ذي ُيستخدم من أجل ه للمرفق والغرض ال ن عن ا زال يتعوعلى ضوء االختالف بين الغرض األصلي الُمعل ران ، م ى إي يَّن عل
  تقديم المزيد من المعلومات.
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رى  -٢٧ وم المث د اليوراني وكما ھو مبين في التقرير السابق للمدير العام، توقفت إيران عن تلقيم سادس فلوري
التي كانت تستخدم من قبل  ٢داخل السالسل التعاقبية األربع في الوحدة  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥بنسبة تصل إلى 

م  لھذا الغرض، وتقوم بتلقيمھا بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي بدالً منه. ومنذ بدء نفاذ خطة العمل المشتركة، ل
ة ولم تلقم بسادس فلوريد اليور ٢٩لسالسل التعاقبية في نسق مترابط.تقم إيران بتشغيل ھذه ا لة تعاقبي وم أي سلس اني

  ٣٠.في محطة فوردو إلثراء الوقود األخرى من السالسل التعاقبية االثنتي عشرة

ونتيجة لعملية التحقق من الرصيد المادي التي أجرتھا الوكالة في محطة فوردو إلثراء الوقود في تشرين  -٢٨
ذا ، تحققت الوكالة، ضمن حدود معدالت عدم التيّقن من ا٢٠١٣الثاني/نوفمبر  لقياس المرتبطة عادة بمرفق من ھ

  .٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٣النوع، من الرصيد كما أعلنت عنه إيران في 

ن  -٢٩ رة م ي الفت ى  ١٨وف اير حت انون الثاني/ين باط/فبراير  ٢ك ن ٢٠١٤ش ر م ا آخ ة تحقًق رت الوكال ، أج
ذي أعل ن الرصيد ال ق م ود للتحق راء الوق وردو إلث ة ف ي محط ادي ف ي الرصيد الم ران ف ه إي ت عن انون  ٢٠ن ك

  .، وتقوم الوكالة حالًيا بتقييم نتائج ھذا التحقق٢٠١٤الثاني/يناير 

اير ٢٠وفي  -٣٠ انون الثاني/ين رى ٢٠١٤ ك وم المث د اليوراني اج سادس فلوري ران عن إنت دما توقفت إي ، عن
ى  وم ٪٢٠بنسبة تصل إل د لقَّمت ٢٣٥-من اليوراني د ا ١٨٠٦، كانت ق م من سادس فلوري رى كغ وم المث ليوراني
ى  وم ٪٥بنسبة تصل إل دأ  ٢٣٥-من اليوراني ذ أن ب ود من راء الوق وردو إلث ة في محطة ف داخل السالسل التعاقبي

وم  ٢٤٥٫٩وكانت قد أنتجت ما مجموعه  ٢٠١١اإلنتاج في كانون األول/ديسمبر  د اليوراني كغم من سادس فلوري
ة  ، تم٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠المثرى بنسبة تصل إلى  ك الحين وتحققت الوكال سحبھا جميعاً من العملية بعد ذل
كغم من  ٧٣٩٫٣، لقمت إيران ٢٠١٤أيار/مايو  ١٣حتى  ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠من ذلك. وفي الفترة من 

ا مجموعه  ود وأنتجت م راء الوق وردو إلث سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي داخل السالسل التعاقبية في محطة ف
  .٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥م من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى كغ ٧٦٫٥

وإلى أنشطة التحقق  ٣١واستناًدا إلى نتائج تحليل العينات البيئية المأخوذة في محطة فوردو إلثراء الوقود، -٣١
تبيان المعلومات التصميمية ذي  ران في اس ه إي ا أعلنت اً لم تم تشغيله وفق ة أن المرفق ي األخرى، استنتجت الوكال

   .الصلة

   أنشطة أخرى تتعلق باإلثراء  -٣-دال

ة لورش -٣٢ ة منتظم ة محكوم ة بمعاين ماح للوكال ران الس ل إي زي،  اتتواص رد المرك زة الط ع أجھ تجمي

زين اتوورش ق التخ زي، ومراف رد المرك اج دّوارات الط ً وس ٣٢.إنت ا ران أيض تقدم  تتيح إي ا س ة، كم ذه المعاين ھ

ق بإطار أب المعلومات المرتبطة بذلك المتفق عليھا بين الطرفين، عمالً  ا يتعل ا فيم ة المتفق عليھ حد التدابير العملي

 
ود GOV/2014/10الوثيقة من  ٣٦الفقرة    ٢٩ . وقد طبقت الوكالة تدابير إضافية لالحتواء والمراقبة في محطة وقود فوردو إلثراء الوق

ي  IR-1للتأكد من أن السالسل التعاقبية األربع من طراز  د الھي وحدھا الت راء سادس فلوري ذه السالسل تستخدم إلث وم، وأن ھ يوراني
  غير مترابطة.

  ) عما جاء في التقرير السابق للمدير العام.٢٧١٠لم يتغير عدد الطاردات المركزية المركبة في محطة فوردو إلثراء الوقود (   ٣٠

  .٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٣٠النتائج متاحة للوكالة بالنسبة للعينات المأخوذة حتى تاريخ    ٣١

  ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في خطة العمل المشتركة. يتعلق   ٣٢
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ً  زودت إيران الوكالةھذه المعاينة المحكومة، كجزء من وأعاله).  ٩التعاون (انظر الفقرة  بحصر لمجمعات  أيضا

ة  د حللت الوكال دّوارات ألجھزة الطرد المركزي التي ستستخدم بدالً من أجھزة الطرد المركزي التي تتعطل. وق

تناداً  ل  المعلومات التي قدمتھا إيران وتلقت، بناء على طلبھا، توضيحات إضافية. واس ى تحلي ع إل علومات المجمي

ة أن  التي قدمتھا إيران، وكذلك المعاينة المحكومة وغيرھا من أنشطة التحقق التي أجرتھا الوكالة، تستطيع الوكال

ران  امج إي ان مع برن ا متوافق تبدالتؤكد أن صنع دوارات الطاردات المركزية وتجميعھ ة  الس دوارات المركزي ال

 ٣٣.المعطوبة

الً و -٣٣ ق بأحد عم ة المتف دابير العملي ا ب الت ا ھو مشعليھ اون، كم رة شأن إطار التع ه أعاله (الفق )، ٩ار إلي
ى رفين وعل ين الط ا ب ق عليھ ات المتف ديم المعلوم ى تق ران عل ت إي ز للبحث  وافق ى مرك ة إل ارة تقني ب زي ترتي

  والتطوير في مجال أجھزة الطرد المركزي.

  

  أنشطة إعادة المعالجة  -ھاء

ق  عمالً  -٣٤ ران أن تعلِّ بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المحافظين ومجلس األمن، مطلوب من إي
ر السابق  ٣٤ما في ذلك أعمال البحث والتطوير.أنشطتھا في مجال إعادة المعالجة، ب وكما ھو مشار إليه في التقري

ا (ستة  للمدير ى المحددة زمنًي ران في مراحل العام، ذكرت إيران أنه "خالل الخطوة األول دخل إي ن ت أشھر)، ل
  ٣٥".خاصة بأنشطة إعادة المعالجة، أو تشييد مرفق قادر على إعادة المعالجة

ي -٣٥ ران البحث ل طھ ي مفاع اخنة ف ا الس تخدام الخالي ة رصد اس ائر  ٣٦وواصلت الوكال اج نظ ق إنت ومرف
ق عة (مرف ون المش ود والزين دينوم والي ة تفت ٣٧).MIX الموليب ة بعملي ت الوكال ات وقام ن المعلوم ق م يش وتحق

ايو  ١٤التصميمية في مفاعل طھران البحثي في  ة تحقق ٢٠١٤أيار/م من المعلومات التصميمية ، وقامت بعملي
ايو  ١٢نتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المشعة في إفي مرفق  د ٢٠١٤أيار/م ة أن تؤّك . وتستطيع الوكال

اد ة مرتبطة بإع ي وأنه ال توجد أنشطة جاري ران البحث ا يخص مفاعل طھ ران فيم اج إمرفق ة المعالجة في إي نت
  .في إيران بمعاينتھا لوكالةُيسمح لوالمرافق األخرى التي نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المشعة 

  

  

 
  يتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في خطة العمل المشتركة.   ٣٣

  . GOV/2013/56من الوثيقة  ٢٨الحاشية    ٣٤

  يتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في خطة العمل المشتركة.   ٣٥

ل بواسطة وقود مثرى بنسبة  ٥مفاعل طھران البحثي ھو مفاعل بقدرة   ٣٦  ، وُيستخَدم لتشعيع ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠ميغاواط يشغَّ
  أنواع مختلفة من المواد المستھدفة وألغراض بحثية وتدريبية.

ا ساخنة ُيستخدَ إمرفق    ٣٧ م لفصل النظائر الخاصة بالمستحضرات نتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المشعة ھو مجّمع خالي
  الصيدالنية اإلشعاعية من المواد المستھدفة في مفاعل طھران البحثي، بما في ذلك اليورانيوم.



GOV/2014/28 
 ١١الصفحة 

  المشاريع المّتصلة بالماء الثقيل -واو

ا بشأن  خالًفا -٣٦ ران عملھ ق إي للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المحافظين ومجلس األمن، لم تعلِّ
ل. اء الثقي اريع المتصلة بالم ع المش ران أي  ٣٨جمي ب إي م تركِّ تركة، ل ل المش ة العم اذ خط دء نف ذ ب ه، من ر أن غي

(انظر  في محطة تصنيع الوقود IR-40 ولم ُتنتج مجمعات وقود نووي للمفاعل IR-40 مكونات رئيسية في المفاعل
  .)أدناه ٤٧الفقرة 

ل -٣٧ ل: IR-40 المفاع ل IR-40 المفاع اء الثقي ّدأ بالم وث مھ ل بح و مفاع ة، ھ مانات الوكال ع لض ، الخاض
م ليحتوي على  ٤٠وقدرته  وم الطبيعي  ١٥٠ميغاواط، وھو ُمصمَّ ى اليوراني وي عل من مجمعات الوقود التي تحت

  .ليورانيومفي شكل ثاني أكسيد ا

والحظت  IR-40 ، أجرت الوكالة تحقًقا من المعلومات التصميمية في المفاعل٢٠١٤أيار/مايو  ١١وفي  -٣٨
ن من مكوِّ  ة.أنه، منذ التقرير السابق للمدير العام، لم يتم تركيب أي مكوِّ ا ھو  ٣٩نات المفاعل الرئيسية المتبقي وكم

 ً قلتعھد إيران  مشار إليه في التقرير السابق للمدير العام، ووفقا رة ب فيما يتعل اون (انظر الفق أعاله)،  ٨إطار التع
باط/فبراير  ي ش ران ف دمت إي ً  ٢٠١٤ق ديثا ل تح أن المفاع ميمية بش ات التص تبيان المعلوم د . IR-40 الس وق

ا سبق الوكالة استبيان المعلومات التصميمية وط استعرضت ران. وكم دمتھا إي ة، وق لبت توضيحات إضافية معيَّن
ران في  ٨بيانه (الفقرة  ة وإي ايو  ٥أعاله)، اتفقت الوكال ق بالضمانات للمفاع ٢٠١٤أيار/م دابير تتعل ى ت ـعل  لـــ

IR-40 ًال ر . وعم ه (انظر الفق بق بيان ا س اون، كم ار التع ق بإط ا يتعل ا فيم ق عليھ ة المتف دابير العملي د الت  ٩ة بأح
ل  مانات للمفاع اص بالض ج خ ى نھ ا عل ة اتفاق ع الوكال ران م تبرم إي اله)، س ه  IR-40أع د غايت ي موع ف

  .٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٥

درة  محطة إنتاج الماء الثقيل: -٣٩ ل، وھي مصّممة بق اء الثقي اج الم محطة إنتاج الماء الثقيل ھي مرفق إلنت
  .طناً في السنة من الماء الثقيل الصالح لالستعمال في المفاعالت النووية ١٦على إنتاج 

د  -٤٠ ة فق ل ال تخضع لضمانات الوكال اء الثقي اج الم رغم من أنَّ محطة إنت وكما سبقت اإلفادة عنه، فعلى ال
ي خضعت المح ة ف ن طرف الوكال ة م ة محكوم ة لمعاين مبر  ٨ط انون األول/ديس ة  ٢٠١٣.٤٠ك الل المعاين وخ

 ً ة أيضا ك،  المحكومة، قدمت إيران للوكال ى ذل ين الطرفين. وباإلضافة إل ا ب المعلومات ذات الصلة المتفق عليھ
وم ل اليوراني ل في مرفق تحوي اء الثقي ع تخزين الم ة موق ة، بفضل معاين د  في أصفھان، تمكَّنت الوكال من تحدي

 ٤١خصائص الماء الثقيل.

  

  

 
 

  .GOV/2013/56من الوثيقة  ٣٢الحاشية    ٣٨

  .GOV/2013/56الوثيقة من  ٣٤الفقرة    ٣٩

  .GOV/2014/10من الوثيقة  ١٣الفقرة    ٤٠

  .GOV/2013/56الوثيقة من  ٣٩الفقرة    ٤١
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 تحويل اليورانيوم وتصنيع الوقود  -زاي

وم  -٤١ يد اليوراني اني أكس وم، ومحطة مسحوق ث ل اليوراني تزاول إيران عدداً من األنشطة في مرفق تحوي
اه،  ّين أدن ا ھو مب ود في أصفھان، كم ذلك المثرى، ومحطة تصنيع الوقود، ومحطة تصنيع صفائح الوق ة ب منتھك

ق ا بتعلي ل، التزاماتھ اء الثقي لة بالم اريع المتص اإلثراء والمش ة ب طة المتعلق ع األنش ق  جمي م خضوع المراف رغ
  لضمانات الوكالة. 

  علن عنھا، قامت بجملة أمور منھا:ومنذ أن بدأت إيران أنشطة التحويل وتصنيع الوقود في مرافقھا الم -٤٢

  ل طناً من سادس فلوريد اليو ٥٥٠إنتاج م نق وم، ت ل اليوراني  ١٥٧رانيوم الطبيعي في مرفق تحوي
  ٤٢.طناً من تلك الكمية إلى محطة إثراء الوقود

  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

   ٤٣اليورانيوم؛

  ى  ٣٠٣٫٢تلقيم رى بنسبة تصل إل وم المث د اليوراني وم٢٠كغم من سادس فلوري -٪ من اليوراني
ل في  كغم ٤٠٫٥( ٢٣٥ ة تحوي ام) في عملي دير الع إضافية من تلك المادة منذ التقرير السابق للم

اج  ود، وإنت يد ثالثي  ١٤٢٫٥محطة تصنيع صفائح الوق امن أكس وم في شكل ث م من اليوراني كغ
  اليورانيوم؛ 

  ى محطة  فلوريد اليورانيوممن سادس  أربعة أطناننقل وم إل ل اليوراني الطبيعي من مرفق تحوي
رى.مسحوق  وم المث يد اليوراني اني أكس ل  ٤٤ث م نق ك، ت ى ذل ان ٤٫٣باإلضافة إل ادس  أطن ن س م

وم ٪٥فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ى  ٢٣٥-من اليوراني ود إل راء الوق من محطة إث
  محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى.

  ى ٢٠نقل رى بنسبة تصل إل وم مث وم٢٠ مجّمعة وقود تحتوي على يوراني ، ٢٣٥-٪ من اليوراني
ى  رى بنسبة تصل إل وم مث ى يوراني ان عل وم٣٫٣٤ومجّمعتين للوقود تحتوي  ٢٣٥-٪ من اليوراني

  إلى مفاعل طھران البحثي.

وم:  -٤٣ وم مرفق تحويل اليوراني د اليوراني اج سادس فلوري ل إلنت وم ھو مرفق تحوي ل اليوراني مرفق تحوي
ل الطبيعي وكذلك ثاني أكسيد اليورانيوم ال ِتج مرفق تحوي ع أن ُين وم. ومن المزم ام اليوراني ازة خ طبيعي من رك

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

 
  تمت إعادة نقل أربعة أطنان إلى مرفق تحويل اليورانيوم.  ٤٢ 

  .GOV/2012/55الوثيقة من  ٣٥الفقرة  ٤٣ 

  .GOV/2013/40من الوثيقة  ٤٤الحاشية  ٤٤ 
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ى علنوأ -٤٤ د أنتجت، حت ايو  ١٩ت إيران أنھا كانت ق ا ١٣٫٨، ٢٠١٤أيار/م وم الطبيعي  ٤٥طًن من اليوراني
ت،  ٤٦في شكل ثاني أكسيد اليورانيوم بواسطة تحويل ركاز خام اليورانيوم. د نقل ران ق ة من أن إي وتحققت الوكال

  من اليورانيوم الطبيعي في شكل ثاني أكسيد اليورانيوم إلى محطة تصنيع الوقود. ٤٧طًنا ١٣٫٢في ذات التاريخ، 

مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى: محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى ھي مرفق محطة  -٤٥
ى  بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ل س وم ٪٥لتحوي ن اليوراني يد  ٢٣٥-م اني أكس ى مسحوق ث إل

يش ، أجرت الوكالة عملية للتحقق من المعلومات التص٢٠١٤أيار/مايو  ١٠وفي  ٤٨اليورانيوم. ة تفت ميمية وعملي
وم  ا أنَّ تشغيل المرفق باستخدام اليوراني ة خاللھ في محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى وأكدت الوكال

  الطبيعي قد بدأ. 

محطة تصنيع الوقود ھي مرفق لتصنيع مجمعات الوقود النووي لمفاعالت القوى  محطة تصنيع الوقود: -٤٦
  لثاني). ومفاعالت البحوث (انظر المرفق ا

ة تف٢٠١٤أيار/مايو  ١١و ١٠وفي  -٤٧ يش ت، أجرت الوكالة عملية تحقق من المعلومات التصميمية وعملي
اني  ووي باستخدام ث ود الن اج مجمعات الوق ران واصلت توقيف إنت ود وتحّققت من أنَّ إي في محطة تصنيع الوق

د بقيت في محطة  IR-40أكسيد اليورانيوم الطبيعي للمفاعل  ابًقا ق ا س م إنتاجھ ي ت ود الت وأنَّ جميع مجمعات الوق
  تصنيع الوقود. 

وم  محطة تصنيع صفائح الوقود: -٤٨ د اليوراني محطة تصنيع صفائح الوقود ھي مرفق لتحويل سادس فلوري
وم٢٠المثرى بنسبة تصل إلى  وم وتصنيع مجمعات  ٢٣٥-٪ من اليوراني ي اليوراني يد ثالث امن أكس ى ث ود إل الوق

  المصنوعة من صفائح وقود تحتوي على ثامن أكسيد ثالثي اليورانيوم (انظر المرفق الثاني).

ادي في مرفق ٢٠١٤أيار/مايو  ٢١و ١٧وفي الفترة بين  -٤٩ ة تحقق من الرصيد الم ة عملي ، أجرت الوكال
  تحويل اليورانيوم، وتعمل الوكالة في الوقت الحالي على تقييم نتائج تلك العملية.

ى المحددة وك -٥٠ ه "خالل الخطوة األول ران أن ادت إي ام، أف دير الع ر السابق للم ما تمت اإلشارة في التقري
رى بنسبة  وم المث يد اليوراني ل أكس ادة تحوي ل إلع زمنًيا (ستة أشھر)، تعلن إيران أنه ال يوجد أي خط إعادة تحوي

- من اليروانيوم ٪٢٠رى بنسبة تصل إلى إلى سادس فلوريد اليورانيوم المث ٢٣٥-روانيومومن الي ٪٢٠تصل إلى 
يش ٢٠١٤أيار/مايو  ١٤و ١٢وفي  ٤٩".٢٣٥ ة تفت ، أجرت الوكالة عملية تحقق من المعلومات التصميمية وعملي

رى بنسبة  وم المث د اليوراني في محطة تصنيع صفائح الوقود، أكدت الوكالة خاللھا أنَّ عملية تحويل سادس فلوري
ى  ومومن الي ٪٢٠تصل إل ة أي خط  ٢٣٥-رواني يس ثم ة ول ة جاري وم ھي عملي يد ثالثي اليوراني امن أكس ى ث إل

  يوم إلى سادس فلوريد اليورانيوم.معالجة في المحطة إلعادة تحويل أكاسيد اليوران

 
  لم يطرأ تغيير بالنسبة للرقم المشار إليه في التقرير السابق للمدير العام. ٤٥ 

  .المواد المؤّھلة لتصنيع الوقودى ھذه الكمية تشير فقط إل ٤٦ 

  لم يطرأ تغيير بالنسبة للرقم المشار إليه في التقرير السابق للمدير العام. ٤٧ 

  .GOV/2013/40الوثيقة من  ٤٥الفقرة  ٤٨

  يتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في خطة العمل المشتركة. ٤٩
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م من  ٣٠٣٫٢ما مجموعه  تلقم، كانت إيران قد ٢٠١٤مايو أيار/ ١١وتحققت الوكالة من أنه، حتى  -٥١ كغ
ى سادس فلوريد اليورانيوم ال وم ٪٢٠مثرى بنسبة تصل إل وم) في  ٢٠٤٫٧( ٢٣٥-من اليوراني م من اليوراني كغ

يد ثالثي  ١٤٢٫٥ أنتجتعملية تحويل في محطة تصنيع صفائح الوقود، و امن أكس كغم من اليورانيوم في شكل ث
ائلة. وظلت ال ٤٠٫٤اليورانيوم. وتحققت الوكالة كذلك من وجود  وم في خردة صلبة وس م من اليوراني ة كغ كمي

  المتبقية من اليورانيوم الذي تم تلقيمه في العملية وفي النفايات.

د أنتجت في محطة تصنيع صفائح ٢٠١٤أيار/مايو  ١١وتحّققت الوكالة من أنَّه، حتى  -٥٢ ران ق ، كانت إي
مجّمعة وقود من نوع مجّمعات مفاعل طھران البحثي. وتم نقل عشرين  ٢٦عة وقود تجريبية واحدة والوقود مجمّ 

 نھا، بما في ذلك المجّمعة التجريبية، إلى مفاعل طھران البحثي. م

  

  األبعاد العسكرية المحتملة  -حاء

ران  -٥٣ امج إي ة لبرن كرية المحتمل اد العس ة تتصل باألبع ائل عالق ام مس دير الع ابقة للم ارير الس سردت التق
ر  وتظل ٥٠النووي واإلجراءات المطلوبة من إيران لحل ھذه المسائل. الوكالة قلقة بشأن احتمال وجود أنشطة غي

ك أنشطة  ا في ذل معلنة في إيران ذات صلة بالمجال النووي وتنطوي على ھيئات مرتبطة بالمجال العسكري، بم
ائل  متصلة بتطوير شحنة نووية ألحد الصواريخ. ومطلوب من إيران أن تتعاون كلياً مع الوكالة بشأن جميع المس

سائل التي تثير قلقاً بشأن األبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي اإليراني، بما يشمل إتاحة العالقة، السيما الم
  ؛ ٥١الوصول دون تأخير إلى كل ما تطلبه الوكالة من مواقع ومعدات وأشخاص ووثائق

اني/نوفمبر  -٥٤ ة  ٢٠١١وتضمَّن المرفق بتقرير المدير العام الصادر في تشرين الث ) GOV/2011/65(الوثيق
ق  ران اضطلعت بأنشطة تتعل ى أنَّ إي ي تشير إل ذاك، والت ة آن ي كانت متاحة للوكال تحليالً مفصالً للمعلومات الت

داقية. ا بالمص م عموًم ات تتس ا معلوم ى أنَّھ ات عل ذه المعلوم ة ھ يِّم الوكال ووي. وتق ر ن از متفج وير جھ  ٥٢بتط
ه  ر من ك في جانب كبي ى وتجاھلت إيران قلق الوكالة، وعزت ذل ق يرتكز عل ذا القل ر أنَّ ھ ران تعتب ى كون إي إل

ا. اس لھ زاعم ال أس اني/نوفمبر  ٥٣م رين الث ذ تش ات من ن المعلوم د م ى مزي ة عل ي ٢٠١١وحصلت الوكال ، وھ
 معلومات أيَّدت كذلك التحليل الوارد في ذلك المرفق.

  

  

 
رات  ٥٠ ال: الفق بيل المث ى  ٣٨على س ة من الو ٤٥إل رة  GOV/2011/65ثيق ا؛ والفق ة  ٣٥ومرفقھ ؛ والملحق GOV/2011/29من الوثيق

ة  رات GOV/2011/7بالوثيق ى  ٤٠؛ والفق ة  ٤٥إل ن الوثيق رات GOV/2010/10م ى  ١٨؛ والفق ة  ٢٥إل ن الوثيق ؛ GOV/2009/55م
رات  GOV/2008/15من الوثيقة  ٢٥إلى  ١٤؛ والفقرات GOV/2008/38من الوثيقة  ٢١إلى  ١٤والفقرات  ى  ٣٥ومرفقھا؛ والفق  ٤٢إل

  .GOV/2008/4من الوثيقة 

  .١٩٢٩من قرار مجلس األمن  ٣و ٢الفقرتان  ٥١

  .GOV/2011/65القسم باء من المرفق بالوثيقة  ٥٢

  .GOV/2012/9الوثيقة من  ٨الفقرة  ٥٣
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ا و -٥٥ ً كم ا رة  ورد آنف ي الفق ر  )،٣(ف اون أكث ى التع ران عل ة وإي ت الوكال أناتفق ي  بش ق الت طة التحق أنش
ذة في الخطوة ستضطلع بھا الوكالة لحسم جميع المسائل الراھنة والسابقة.  ة السبعة المنّف دابير العملي وتنطوي الت

إيران أو طلبھا  حاجةمعلومات وتوضيحات من أجل تمكين الوكالة من تقييم  الثانية من إطار التعاون على توفير"
رات سلك قنطرة التفجير."اللذين أعلنت عنھما لتطوير     ٥٤مفجِّ

ي  -٥٦ ران ف ي طھ د ف ي ُعق اع تقن ي اجتم ان/أبريل  ٢٦ف اريخ  ٢٠١٤نيس الة بت ي رس ان/أبريل  ٣٠وف نيس
ات وتوضي٢٠١٤ ة بمعلوم ران الوكال ت ح، زّودت إي ذين أعلن ران الل ب إي ة أو طل ة لحاج يم الوكال أن تقي ات بش

ي  ر. وف رة التفجي لك قنط رات س وير مفجِّ ا لتط ي عنھم ران ف ي طھ د ف ي ُعق اع تقن ايو  ٢٠اجتم ، ٢٠١٤أيار/م
دعم ائق، ل ديم وث ك تق ا  واستجابة لطلب من الوكالة، قّدمت إيران معلومات وتوضيحات إضافية، بما في ذل حاجتھ

د أن ا ات تفي ة معلوم ران للوكال ّدمت إي ر. إذ ق رة التفجي لك قنط رات س ين بمفجِّ ا المتعلق زامن وطلبھ إلطالق المت
رل ران مفجِّ ا إي وم فيھ ي تق ى الت رة األول ذه ھي الم دني. وھ ق م اره من أجل تطبي م اختب ات سلك قنطرة التفجير ت

ق با ة أخرى تتعل ألة عالق ألة أو أي مس ذه المس ادبتبادل تقني مع الوكالة بشأن ھ امج  ألبع ة لبرن العسكرية المحتمل
  ّدمتھا إيران.ق التيتقييم المعلومات  بصدد. والوكالة ٢٠٠٨إيران النووي منذ 

ي  -٥٧ ران ف ي طھ د ف ذي ُعق اع ال الل االجتم ران خ ارة إلي ت اإلش ا تم ان/أبريل  ٢٦وكم ي  ٢٠١٤نيس وف
ايو  ١٢الرسالة التي أرسلتھا الوكالة إليران بتاريخ  تمكن من إجراء ٢٠١٤أيار/م ى أن ت ة بحاجة إل إن الوكال ، ف

 ٢٠١١ير المدير العام الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر بشأن المسائل العالقة الواردة في المرفق بتقر تقييم للنظام
)GOV/2011/65(.  رات سلك ألة مفجِّ ا مس وسيقتضي ذلك النظر في  كل مسألة على حدة واالحاطة بھا (من بينھ

  قنطرة التفجير)، ومن ثّم إدماج جميع المسائل في "نظام" وتقييم ھذا النظام ككل. 

ة  ٩قرة آنفاً (انظر الفكما وردت اإلشارة  -٥٨ ي اتفقت  اإلضافيةأعاله)، يتعلق تدبيران من التدابير العملي الت
ام الصادر في  ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٠إيران والوكالة بشأنھا في  دير الع ر الم بالمعلومات الواردة في المرفق بتقري

اني/نوفمبر ي:٢٠١١تشرين الث ا يل ران بم ام إي ان بقي دبيران يتعلق ذان الت ة بشأن  . وھ ادل المعلومات مع الوكال تب
ك إجراء تجارب واسعة النطاق للشحنات شديدة  االدعاءات المتصلة بإطالق شحنات شديدة االنفجار، بما في ذل

وتقديم المعلومات والتوضيحات ذات الصلة المتفق عليھا بين الطرفين والمتعلقة بالدراسات  ٥٥االنفجار في إيران؛
ةالتي جرت في إيران و/أو  ذلك من  األوراق البحثي ا يتصل ب ات وم ل النيوترون ران بشأن نق ي ُنشرت في إي الت

 ٥٦نمذجة وحسابات وتطبيقھا المزعوم على مواد مضغوطة.

  

  

  

 
  .GOV/2011/65القسم جيم من المرفق بالوثيقة من  ٥٨والفقرة  ٤٠إلى  ٣٨الفقرات  ٥٤

  . GOV/2011/65من القسم جيم من المرفق بالوثيقة  ٤٦إلى  ٤١الفقرات  ٥٥

  .GOV/2011/65من القسم جيم من المرفق بالوثيقة  ٥٤إلى  ٥٢الفقرات  ٥٦
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ئلة المفّص -٥٩ ى األس ران عل ا يخص وما زالت الوكالة تلتمس أجوبة من إي ران فيم ى إي ي ُطِرحت عل لة الت
مت الوكالة بطلبھا  ٥٨ينة مكان محدد في موقع بارشين.وتلتمس معا ٥٧موقع بارشين والخبير األجنبي، ومنذ أن تقدَّ

ى إجراء تحقق  ة عل درة الوكال د تقوض بشدة ق ة ق اك بأنشطة مكثَّف م االضطالع ھن األول لمعاينة ذلك الموقع، ت
ال. اء و ٥٩فّع واد بن ر الصور الملتقطة بالسواتل م ة عب ام، الحظت الوكال دير الع ر السابق للم ذ التقري حطام ومن

إزاحة/استبدال أو تجديد ھياكل الجدران  وكأنھا تظھرعن أنشطة تشييد جارية التي تبدو  وترسبات أرضية، فضالً 
 الخارجية للمبنيين الرئيسيين في الموقع المذكور. 

  

  المعلومات التصميمية  -طاء

رارات ذات الصلة  -٦٠ ران وبموجب الق ع إي ود م اق الضمانات المعق ام اتف ا ألحك الصادرة عن مجلس وفًق
د  ام البن ذ أحك ران أن تنفِّ وب من إي ن، مطل ات  ١-٣المحافظين ومجلس األم ام من الترتيب ل من الجزء الع دَّ المع

 ٦٠الفرعية بشأن التبكير بتقديم المعلومات التصميمية.

  

  البروتوكول اإلضافي  -ياء

ن، -٦١ س األم افظين ومجل س المح ن مجل ادرة ع لة الص رارات ذات الص ا للق ذ  خالًف ران ال تنّف إنَّ إي ف
ا في  ك، بم تم ذل ى أن ي الزم وإل البروتوكول اإلضافي الخاص بھا. وما لم تتعاون إيران مع الوكالة على النحو ال
ة حول  دات موثوق ديم تأكي ذلك تنفيذ البروتوكول اإلضافي الخاص بھا، فلن تكون الوكالة في وضع يمّكنھا من تق

 ٦١غير معلنة. عدم وجود مواد نووية وأنشطة نووية

  

 
  .GOV/2012/23من الوثيقة  ٥؛ والفقرة GOV/2011/65القسم جيم من المرفق بالوثيقة  ٥٧

ع إلجراء لدى الوكالة معلومات من دول أعضاء تشير إلى أن إ ٥٨ ك الموق يران شيَّدت وعاء كبيراً الحتواء المتفجرات (غرفة) في ذل
رات  ة (الفق ة تطوير أسلحة نووي ى إمكاني دل عل ى  ٤٩التجارب الھيدروديناميكية فيه. وقد تكون مثل ھذه التجارب مؤشرات قوية ت إل

  ). GOV/2011/65مرفق بالوثيقة المن  ٥١

ين شباط/فبراير  لالطالع على قائمة أھم التطورات ٥٩ ع ب ذا الموق ة في ھ ا الوكال ي الحظتھ ايو  ٢٠١٢الت ر أيار/م اريخ نشر تقري وت
رة  .GOV/2013/6من الوثيقة  ٥٢والفقرة  ،GOV/2012/55من الوثيقة  ٤٤الصادر عن المدير العام، انظر الفقرة  ٢٠١٣ من  ٥٥والفق
  .GOV/2013/27الوثيقة 

اق  ١-٣، بأنھا علّقت تنفيذ البند ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٩خة أبلغت إيران الوكالة، في رسالة مؤر ٦٠ ة التف ات الفرعي ل من الترتيب دَّ المع
ة  ادة GOV/INF/2007/8الضمانات الذي أبرمته (الوثيق اً للم ة  ٣٩). ووفق ات الفرعي إنَّ الترتيب إيران، ف اق الضمانات الخاص ب من اتف

ة.  المتفق عليھا ال يمكن أن ُتغيَّر من جانب واحد؛ وال ات الفرعي توجد آلية في اتفاق الضمانات لتعليق األحكام المتفق عليھا في الترتيب
ام  ١-٣لذلك فإنَّ البند  ل، كما وافقت عليه إيران في ع ً ٢٠٠٣المعدَّ ة أيضا ران ملزم ران. وإي بة إلي ارًيا بالنس الفقرة  ، يظل س من  ٥ب

  ).٢٠١٠( ١٩٢٩منطوق قرار مجلس األمن 

اني/نوفمبر  ٢١ظين على البروتوكول اإلضافي الخاص بإيران في وافق مجلس المحاف ٦١ ران في ٢٠٠٣تشرين الث ه إي ـّعت علي ، ووق
رة من ٢٠٠٣كانون األول/ديسمبر  ١٨ ا اإلضافي بشكل مؤقت في الفت ران بروتوكولھ ـّذت إي د نف اذ. وق ز النف ه حي ، رغم عدم إدخال

  .٢٠٠٦حتى شباط/فبراير  ٢٠٠٣كانون األول/ديسمبر 
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  مسائل أخرى  -كاف

وي إ، أّكدت الوكالة أن عشر مجمعات وقود التي تم ٢٠١٤أيار/مايو  ١٤في  -٦٢ نتاجھا في إيران والتي تحت
ى  ران بنسبة تصل إل راؤه في إي وم ٪٢٠على اليورانيوم الذي تم إث موجودة في قلب مفاعل  ٢٣٥-من اليوراني

ي. ران البحث اريخ، الحظت ا ٦٢طھ ي ذات الت ود مفاعل وف ة وق وذج مصّغر لمجّمع ود نم ة وج ي  IR-40لوكال ف
   ٦٣حوض الخزن.

ي  -٦٣ ايو  ١٢وف ي ٢٠١٤أيار/م يد ثالث امن أكس ن ث يط م ى خل وي عل دة تحت ود واح فيحة وق ت ص ، كان
ى  ل إل بة تص رى بنس وم (المث ق ٪٢٠اليوراني ي مرف ودة ف وم موج دينومإ) واأللمني ائر الموليب اج نظ ود  نت والي

والزينون المشّعة، بعد نقلھا من محطة تصنيع صفائح الوقود، وتم استخدامھا ألغراض أنشطة البحث والتطوير 
  ١٣٢.٦٤-واليود ١٣٣-والّزنون ٩٩-بھدف تحقيق اإلنتاج األمثل من نظائر الموليبدينوم

ة تحقق ٢٠١٤أيار/مايو  ١نيسان/أبريل و ٢٨وفي الفترة بين  -٦٤ ادي ، أجرت الوكالة عملي من الرصيد الم
 في محطة بوشھر للقوى النووية، في الوقت الذي كان المفاعل مغلًَقا إلعادة تزويده بالوقود. 

  

  الموجز  -الم

اكن  -٦٥ ة واألم ة في المرافق النووي ة المعلن واد النووي رغم أنَّ الوكالة تواصل التحقق من عدم تحريف الم
ران بم ا إي ة ليست في الواقعة خارج المرافق التي أعلنت عنھ إنَّ الوكال ا، ف ود معھ اق الضمانات المعق قتضى اتف

ران،  ي إي ة ف ر معلن ة غي واد وأنشطة نووي ود م دم وج أن ع دات ذات مصداقية بش وفير تأكي ا من ت وضع يمكنھ
  ٦٥ويمكنھا من أن تخلص بالتالي إلى أنَّ جميع المواد النووية في إيران تندرج في نطاق األنشطة السلمية.

رًرا، نّفذت -٦٦ ة  إيران، كما كان مق دابير العملي م في الت ذي ت اق ال ا لالتف اون وفًق ق بإطار التع ا يتعل  ١١فيم
اني/نوفمبر  رين الث باط/فبراير  ٩و ٢٠١٣تش اعد .٢٠١٤ش ران  ويس اون إي ةتع ع الوكال ديم م ك تق ي ذل ا ف ، بم

 ران النووي.المعلومات، والتحليل الذي تجريه الوكالة في اكتساب فھم أفضل لبرنامج إي

  

  

 
  مجّمعة وقود. ٣٣، كان قلب مفاعل طھران البحثي يشمل مجموع ٢٠١٤أيار/مايو  ١٤في  ٦٢

  .GOV/2013/40من الوثيقة  ٦٤الفقرة  ٦٣

  .GOV/2013/40من الوثيقة  ٦٥الفقرة  ٦٤

ام  ٦٥ ى ع ا إل ود أوالھ بات، تع دة مناس ي ع افظين ف س المح د مجل د أّك رة١٩٩٢وق بة  ٢ ، أّن الفق وَّ ة المص ن الوثيق م
)INFCIRC/153 (Corr.)( ى  ٢، التي تطابق المادة ا أن تسعى إل ة وتقتضي منھ ض الوكال وِّ ران، تف من اتفاق الضمانات المعقود مع إي

ر  التحقق، على حد سواء، من عدم ة غي تحريف المواد النووية عن األنشطة المعلنة (أي صحة اإلعالنات)، وعدم وجود أنشطة نووي
رات  ).GOV/OR.864من الوثيقة  ٤٩ل اإلعالنات) (انظر، على سبيل المثال، الفقرة معلنة في الدولة (أي اكتما ى  ٥٣والفق من  ٥٤إل

  ).GOV/OR.865الوثيقة 
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ووي. و -٦٧ ران الن امج إي من المھم أن تواصل إيران التعاون مع الوكالة لحل جميع المسائل العالقة بشأن برن
  على تنفيذ خمسة تدابير عملية  خطوة أخرى إلى األمام.  ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٠وتمثل موافقة إيران في 

ل  تواصل -٦٨ ي خطة العم دھا ف م تحدي ي ت دابير الت ق بالت ا يتعل ق فيم ام بأنشطة الرصد والتحق ة القي الوكال
  المشتركة.

  المدير العام تقديم تقارير عن ھذا الموضوع حسب االقتضاء.  وسيواصل -٦٩
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  المرفق األول

  قائمة بالمرافق النووية واألماكن الواقعة خارج المرافق المعلن عنھا في إيران

  طھران:  

  مفاعل طھران البحثي -١
  يبدينوم واليود والزينون المشّعةمرفق إنتاج نظائر المول -٢
  مختبرات جابر بن حيان المتعددة األغراض -٣

  أصفھان:  

  المفاعل المصدري النيوتروني المصغر  -٤
  مفاعل الماء الخفيف دون الحرجي -٥
  مفاعل الماء الثقيل ذو القدرة الصفرية  -٦
  مرفق تحويل اليورانيوم -٧
  محطة تصنيع الوقود -٨
  محطة تصنيع صفائح الوقود -٩
  محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى -١٠

   ناتانز: 

  محطة إثراء الوقود -١١
  إلثراء الوقودالمحطة التجريبية  -١٢

  فوردو:  

  محطة فوردو إلثراء الوقود  -١٣

  آراك:  

  )IR-40مفاعل البحوث النووية اإليراني ( -١٤

  كاراج:  

  مرفق كاراج لخزن النفايات -١٥

  بوشھر:  

  محطة بوشھر للقوى النووية -١٦

  دارخوفين:  

  ميغاواط ٣٦٠محطة القوى النووية بقدرة  -١٧

  شيراز: 

  ميغاواط ١٠قدرة بمفاعل فارس البحثي  -١٨

  األماكن الواقعة خارج المرافق 

تسعة أماكن (تقع كلھا داخل مستشفيات)
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  المرفق الثاني

  : موجز إنتاج وتدفقات سادس فلوريد اليورانيوم١الجدول 

 اإلثراء الكمية التاريخ 

 طبيعي كغم ٥٥٠  ٠٠٠ ٢٠١٤أيار/مايو  ١٩ مرفق تحويل اليورانيوم الُمنَتج في

الملّقم في محطة إثراء الوقود ومحطة 
إثراء الوقود التجريبية ومحطة فوردو 

 إلثراء الوقود
 طبيعي كغم ١٣٤ ٨٤٣٫٦ ٢٠١٤مايو أيار/

المنَتج في محطة إثراء الوقود ومحطة 
 إثراء الوقود التجريبية ومحطة فوردو

 إلثراء الوقود
 ٪٥بنسبة تصل إلى  كغم ١١ ٨٦٩٫٦ ٢٠١٤مايو أيار/

 ٪٥بنسبة تصل إلى  كغم ١٠٧٫٦ ٢٠١٤أيار/مايو  ٦ منتج بتخفيف درجة اإلثراء

 ٪٥بنسبة تصل إلى  كغم ١٦٣٠٫٨ ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠ الُملقَّم في محطة إثراء الوقود التجريبية

٪٢٠بنسبة تصل إلى  كغم ٢٠١٫٩ ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠ الُمنَتج في محطة إثراء الوقود التجريبية

 ٪٥بنسبة تصل إلى  كغم ١٨٠٦٫٠ ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠ الُملقَّم في محطة فوردو إلثراء الوقود

٪٢٠بنسبة تصل إلى  كغم ٢٤٥٫٩ ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠ الُمنَتج في محطة فوردو إلثراء الوقود

  

   ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠: مخزون سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى ٢الجدول 

ودإالُمنَتج في محطة فوردو إلثراء الوقود ومحطة  راء الوق ث
 التجريبية

 كغم ٤٤٧٫٨

 كغم ٣٠٣٫٢ الملقَّم لتحويله

 كغم* ١٠٦٫٢ الُمخفَّفة درجة إثرائه

ن كسادس فلوريد اليورانيوم  كغم ٣٨٫٤ الُمخزَّ

  .)GOV/2012/55من الوثيقة  ١٠كغم ُخفِّفت درجة إثرائھا سابًقا (انظر الفقرة  ١٫٦*يشمل ھذا الرقم كمية 

  
  : عملية التحويل في مرفق تحويل اليورانيوم٣الجدول 

 الكمية المنَتجة عملية التحويل
  الكمية المنقولة إلى

 تصنيع الوقود محطة
تحويل سادس فلوريد اليورانيوم (نحو 

) إلى ثاني ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٣٫٤
 أكسيد اليورانيوم

 كغم من اليورانيوم ٢٤ كغم من اليورانيوم ٢٤

تحويل ركازة خام اليورانيوم الطبيعي إلى 
 ثاني أكسيد اليورانيوم

 كغم من اليورانيوم ١٣ ٢٢٩ كغم من اليورانيوم* ١٣ ٧٩٢

  محتوى اليورانيوم في المواد المؤّھلة لتصنيع الوقود. *
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  : تصنيع الوقود في محطة تصنيع الوقود٤الجدول 

 البند
  العدد
 المنَتج

 اإلثراء
كتلة المفردة (غرام 

 من اليورانيوم)
  العدد
 المشّعع

 ١ ٥٠٠ يورانيوم طبيعي ٣ IR-40قضيب الوقود االختباري لمفاعل 

 - ٥٠٠ ٪٣٫٤ ٢ قضيب الوقود االختباري

 ١ ٦٠٠٠ ٪٣٫٤ ٢ مجّمعة قضيب الوقود

 ١ ١٠ ٠٠٠ يورانيوم طبيعي ١  IR-40نموذج مصّغر لمجّمعة وقود مفاعل 

 ال ينطبق ٣٥ ٥٠٠ يورانيوم طبيعي ٣٦ IR-40نموذج مجّمعة وقود مفاعل 

 - ٥٦ ٥٠٠ يورانيوم طبيعي ١١ IR-40مجّمعة وقود المفاعل 

  

ى ٥الجدول  رى بنسبة تصل إل وم المث د اليوراني ل سادس فلوري وم ٪٢٠: تحوي امن  ٢٣٥-من اليوراني ى ث إل
  أكسيد ثالثي اليورانيوم في محطة تصنيع صفائح الوقود

 الكمية المنَتجة كمية التلقيم

م  ٢٠٤٫٧كغم من سادس فلوريد اليورانيوم ( ٣٠٣٫٢ كغ
 من اليورانيوم)

 من ثامن أكسيد ثالثي اليورانيوم كغم من اليورانيوم ١٤٢٫٥

  

  : تصنيع الوقود الخاص بمفاعل طھران البحثي في محطة تصنيع صفائح الوقود٦الجدول 

 البند
  العدد
 المنَتج

 اإلثراء
كتلة المفردة 
(غرام من 
 اليورانيوم)

العدد الموجود 
في مفاعل 
طھران البحثي

 مشعع

صفيحة اختبارية لمفاعل طھران البحثي
 (اليورانيوم الطبيعي)

 ١ ٢ ٥يورانيوم طبيعي ٤

 ٢ ٥ ٧٥ ٪١٩ ٥صفيحة اختبارية لمفاعل طھران البحثي
عنصر وقود تحكمي لمفاعل طھران 

 البحثي
٥ ٥ ١٠٠٠ ٪١٩ ٨ 

عنصر وقود معياري لمفاعل طھران 
 البحثي

٦ ١٤ ١٤٠٠ ٪١٩ ١٨ 

 - ١ ٥٥٠ ٪١٩ ١ مجّمعة اختبارية (بثماني صفائح)



GOV/2014/28 
  ٣المرفق 
 ١الصفحة 

  المرفق الثالث

 ً ين  معلومات مستوفاة عن تنفيذ إيران "للتدابير الطوعية" وفقا ا ب لخطة العمل المشتركة المتفق عليھ
  ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٤وإيران في  ٣مجموعة بلدان االتحاد األوروبي الثالثة+

د الوكالة أنَّ إيران، وحتى    :٢٠١٤أيار/مايو  ٢٠تؤكِّ

في أي مرفق من مرافقھا  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥لم تعمل على إثراء اليورانيوم بنسبة تتجاوز  -١
  لنة؛المع

ل السالسل التعاقبية في أنساق مترابطة في أي مرفق من مرافقھا المعلنة؛ -٢   لم تشغِّ

ى من اإل –أكملت عملية التخفيف  -٣ راء ال يتجاوز إلى مستوى أدن وم ٪٥ث  – ٢٣٥-من اليوراني
رى بنسبة  وم المث د اليوراني ي كانت في شكل سادس فلوري ة الت واد النووي ة الم من نصف كمي

  ٦٦؛٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠في  ٢٣٥-اليورانيوم من ٪٢٠تصل إلى 

وم ٪٢٠من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ٦٧كغم ٦٦٫١لقَّمت  -٤ -من اليوراني
يد  ٢٣٥ ى أكس ه إل ل تحويل ن أج ود م فائح الوق نيع ص ة تص ي محط ل ف ة تحوي ي عملي ف

  ٦٨اليورانيوم؛

يد  -٥ وم في  ليس لديھا أي خط معالجة إلعادة تحويل أكاس د اليوراني ى  سادس فلوري وم إل اليوراني
  محطة تصنيع صفائح الوقود؛

وردو  -٦ ود أو محطة ف راء الوق لم تقم "بأي أشكال إضافية من التقدم" في أنشطتھا داخل محطة إث
  ؛IR-40)، بما في ذلك تصنيع واختبار الوقود للمفاعل IR-40إلثراء الوقود أو في مفاعل آراك (

ات التصميمية بخصوص المفاعل  -٧ تبيان المعلوم توفاة من اس ّدمت صيغة مس ووافقت  IR-40ق
  على تطبيق تدابير ضمانات الوكالة على المفاعل؛

وسُيستخدم المرفق لتحويل سادس  – محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى تشغيلبدأت  -٨
  ؛٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥ل إلى فلوريد اليورانيوم إلى أكسيد "المثرى حديًثا" بنسبة تص

ود  -٩ راء الوق واصلت "ممارساتھا ألنشطة البحث والتطوير الخاضعة للضمانات" في محطة إث
  التجريبية، دون تكديس اليورانيوم المثرى؛ 

 
ي كانت في شكل  مكغ ٢٠٩٫١من أصل  مكغ ١٠٤٫٥٦، كانت إيران قد خّففت ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٤في  ٦٦ ة الت واد النووي من الم

رى وم المث د اليوراني ادس فلوري ى  س بة تصل إل وم ٪٢٠بنس ن اليوراني ي  ٢٣٥-م اير  ٢٠ف انون الثاني/ين ران ٢٠١٤ك . والتزمت إي
ى ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٠بتحويل، بحلول  بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني وم ٪٢٠، الكمية المتبقية من سادس فلوري -من اليوراني

  ، إلى أكسيد.٢٣٥

  .٢٠١٤أيار/مايو  ١١حتى  ٦٧

ھا  ٦٨ ى وفًقا لتعھدِّ وم ٪٢٠بأن تقوم بتحويل الكمية المتبقية من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إل ى  ٢٣٥-من اليوراني إل
  ).٦٧أكسيد (انظر الحاشية 
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ق  -١٠ ي ومرف ران البحث ل طھ ي مفاع ة ف ادة المعالج طة تتصل بإع م تضطلع بأنش ائر إل اج نظ نت
ي شعة أو في أالموليبدينوم واليود والزينون الم ة ُسي مرفق من المرافق األخرى الت مح للوكال

  ؛بمعاينتھا

ة ل -١١ ة محكوم ت معاين ات وأتاح مت معلوم دَّ ن ق ل م ي ك ه ف وم ومعالجت دين اليوراني نجم تع م
  ٧١؛نتاج اليورانيومأرداكان إل، ومحطة ٧٠منجم ساغاند لليورانيومو ٦٩،غشين

  ناتانز وفوردو؛تاحة معاينة يومية لمرافق اإلثراء في إواصلت  -١٢

اج  -١٣ ات إنت زي، وورش رد المرك زة الط ع أجھ ات تجمي ة لورش ة منتظم ة محكوم ت معاين أتاح
مت معلوما   ؛ت بشأنھادّوارات الطرد المركزي ومرافق التخزين، وقدَّ

  بخصوص تحسين عملية الرصد، ما يلي: ٧٢،قّدمت -١٤

  في كل موقع نووي مبنىخططًا للمرافق النووية ووصفًا لكل   ‘١’    
  أوصاف لحجم العمليات الجارية لكل مكان تجري فيه أنشطة نووية محّددة  ‘٢’    
  معلومات عن مناجم ووحدات معالجة اليورانيوم وعن المواد المصدرية  ‘٣’    

 
  .٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٩ ٦٩ 

  .٢٠١٤أيار/مايو  ٦في    ٧٠

  .٢٠١٤ايار/مايو  ٧في   ٧١

  .٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٠في   ٧٢




