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٢٠١٤ وفمبرن/شرين الثانيت ٢٠تاريخ السماح بالتداول:   

)٢٠١٤ وفمبرن/تشرين الثاني ٢٠(ُسِمح بتداول ھذه الوثيقة خالل اجتماع المجلس بتاريخ 

GOV/2014/58 

٢٠١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٧
 

 عربي
األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

 نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي

  (ج) من جدول األعمال المؤقت٥البند الفرعي 
  )GOV/2014/56(الوثيقة 

 

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

 قرارات مجلس األمن، في جمھورية إيران اإلسالمية

 تقرير من المدير العام

 التطورات الرئيسية

  
  
  ران لمناقشة بتين منفصلتين في طھ ة في مناس دبعقدت إيران والوكالة اجتماعات تقني ين يالت رين العملي

  في إطار الخطوة الثالثة من إطار التعاون. ٢٠١٤العالقين المتفق عليھما في أيار/مايو 

 ،القين ين الع دبيرين العملي م إيران أي شروح من شأنھا أن تمكِّن الوكالة من توضيح الت رحو لم تقدِّ م تقت  ل
  أي تدابير عملية جديدة في إطار الخطوة القادمة من إطار التعاون. أيضاً 

  ة في ووي المبيَّن دابير المتصلة بالمجال الن ق بالت ا يتعل واصلت الوكالة االضطالع بالرصد والتحقق فيم
  العمل المشتركة، وفًقا لتمديدھا.خطة 

 د منذ أن دخلت خطة العمل المشتركة حيِّز النفاذ، لم تقم إيران بإثر اء سادس فلوريد اليورانيوم بنسبة تزي
د  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥على  ا من سادس فلوري ة وخضع مجموع مخزونھ في أي من مرافقھا المعلن

ى  بة تصل إل رى بنس وم المث وم ٪٢٠اليوراني ن اليوراني ن ال ٢٣٥-م د م ة لمزي ن خالل عملي ة م معالج
  ورانيوم.درجة اإلثراء أو عملية التحويل إلى أكسيد اليتخفيض 

  ى وم بنسبة تصل إل وم ٪٥استمرت عملية إثراء سادس فلوريد اليوراني اج  ٢٣٥-من اليوراني دل إنت بمع
ي تظل في شكل  ة الت واد النووي ك الم ة تل ابقة. وارتفعت كمي ام الس دير الع ارير الم يماثل ما جاء في تق

 كغم. ٨٣٩٠٫٣إلى  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 
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  ل ي المفاع افية ف ية إض ات رئيس ب أي مكّون تم تركي م ي ود IR-40ل ار للوق نيع واختب تم أي تص م ي ؛ ول
 الخاص بالمفاعل المذكور.

  ع ة لورشات تجمي ة منّظم إجراء معاين ة ب ران السماح للوكال ، وورشات ةالمركزي الطارداتواصلت إي
 إنتاج دّوارات الطرد المركزي، ومرافق التخزين.

 

مة  -ألف  مقدِّ

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

ن، في جم دابير مجلس األمن، في جمھورية إيران اإلسالمية (إيران). وھو يتضمَّ ذ الت لة أمور، معلومات عن تنفي
   ٢المتخذة بموجب "البيان المشترك بشأن إطار للتعاون" (إطار التعاون) وخطة العمل المشتركة، وفًقا لتمديدھا.

ه -٢ افظين في قرارات ران. ٣وأّكد مجلس األمن أن الخطوات المطلوبة من قبل مجلس المح ة إلي  ٤ھي ُملِزم
ذكورة أعالهكما أنَّ األحكام ذات الصلة  رارات مجلس األمن الم ابع من  ٥من ق دت بموجب الفصل الس د اعُتِم ق

رارات. ك الق ام تل اً ألحك ة، وفق م المتحدة، وھي إلزامي اق األم ات  ٦ميث ذ الكامل اللتزام ى التنفي دعو الحاجة إل وت
  إيران من أجل ضمان الثقة الدولية في الطابع السلمي الخالص لبرنامجھا النووي.

ا  -٣ بوكم ادةس ي قت اإلف ران ف ة وإي اني/نوفمبر  ١١، وقَّعت الوكال أن  ٢٠١٣تشرين الث تركاً بش اً مش "بيان
ادة GOV/INF/2013/14إطار للتعاون" (الوثيقة  ى زي ذكور، عل اون الم ران، في إطار التع ة وإي ). واتفقت الوكال

ة تسوية ة بغي ا الوكال ع أن تضطلع بھ ابقة،  التعاون فيما يتعلق بأنشطة التحقق المزم ة والس ع القضايا الراھن جمي
دابير العملي رد في المرفق األول الت دريجياً. وت ك األنشطة ت ُدماً في تل ذا وعلى المضي قُ ى ھ ا حت ة المتفق عليھ

  .التعاون إطاربموجب  التاريخ

ات  ، وافقسبقت اإلفادةوكما  -٤ المتحدة االتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والوالي
ة ة + األمريكي ي الثالث اد األوروب دان االتح ة بل ي ٣(مجموع اني/نوفمبر  ٢٤) ف رين الث ور ٢٠١٣تش ي تط ، ف

ى أنَّ "الھدف  ور، عل ة أم منفصل، على خطة العمل المشتركة مع إيران. ونصَّت خطة العمل المشتركة، في جمل
ق عليھاألجل ُيتَّ  ةطويل ةشامل تسويةمن ھذه المفاوضات ھو التوصل إلى  أنھ اَف ين الطرفين ومن ش ضمان أن  اب

 
ة  االتفاق ١ ة (الوثيق ذي )INFCIRC/214المعقود بين إيران والوكالة لتطبيق الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووي ، ال

  .١٩٧٤أيار/مايو  ١٥يز النفاذ في دخل ح

  .GOV/INF/2014/18الوثيقة  ٢

رة من أيل بشأنقراراً  ١٢اعتمد مجلس المحافظين  ٣ بتمبر تنفيذ الضمانات في إيران في الفت بتمبر  ٢٠٠٣ول/س ى أيلول/س  ٢٠١٢حت
  ).GOV/2013/56في الوثيقة  ٢(انظر الحاشية 

  ).  ٢٠١٠( ١٩٢٩قرار مجلس األمن  ٤

  . GOV/2013/56من الوثيقة  ٤الحاشية  ٥

  ).INFCIRC/11الجزء األول ألف من االتفاق الذي ينظم عالقات الوكالة مع األمم المتحدة (الوثيقة  ٦
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ا في ووفقً  ٧،٨يكون البرنامج اإليراني النووي سلمياً على وجه الحصر". دأ نفاذھ ي ب ا لخطة العمل المشتركة، الت
اً (٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠ ى محددة زمني اق الطرفين ٦، ستكون الخطوة األول د باتف ة للتجدي  .أشھر) وقابل
اووفًق ة+ ا لم ي الثالث اد األوروب دان االتح ه مجموعة بل افظين، (رھًن ٣طلبت ه مجلس المح رَّ ران، وأق وافر وإي ا بت

ووي في إطار خطة العمل  اضطلعتاألموال)،  الوكالة بأنشطة الرصد والتحقق الالزمة ذات الصلة بالمجال الن
طة  ي أنش تركة، وھ ىالمش وي عل افية  تنط طة إض ىأنش ي  عل طة الت ااألنش ُطلِع بھ اق  اض ل بمقتضى اتف بالفع

ه  رارات مجلس األمن. وفي تموز/يولي ا في ق ام ذات الصلة المنصوص عليھ الضمانات الخاص بإيران واألحك
ة+٢٠١٤ ي الثالث ة  ٣، اتفقت مجموعة بلدان االتحاد األوروب ى غاي د خطة العمل المشتركة إل ى تمدي ران عل وإي
ن الوكالة أن تواصل االضطالع بأنشطة الرصد والتحقق الالزمة ذات وطلبت م ٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٤

اير و ٩الصلة بالمجال النووي. انون الثاني/ين افظين في ك ة ٢٠١٤باالستناد إلى تأييد مجلس المح ، واصلت الوكال
ورو القيام بذلك. وقد تعّھد عدد من الدول األعضا ون ي اإضافي ء بتوفير مبلغ واحد ملي ان مطلوًب ذي ك ين  ال لتمك

  ١٠الوكالة من مواصلة تنفيذ تلك األنشطة.

ة  -٥ ام (الوثيق دير الع ابق للم ر الس دور التقري ذ ص تجدَّت من ي اس ورات الت ر التط ذا التقري اول ھ ويتن
GOV/2014/43(،باإلضافة إلى القضايا الموجودة منذ أمد أبعد. ١١ 

  

  توضيح القضايا العالقة  -باء

د مجلس المحافظين، في قراره  -٦ اني/نوفمبر شدَّ ة ( ٢٠١١الصادر في تشرين الث ، )GOV/2011/69الوثيق
ع القضايا  ة لجمي ى تسوية عاجل ا بھدف التوصل إل على أنه من الضروري إليران والوكالة تكثيف الحوار بينھم
ع المعلومات  ى جمي ك إتاحة الوصول إل الجوھرية العالقة بغرض تقديم توضيحات بشأن تلك القضايا، بما في ذل

راره والو ي ق افظين ف س المح ر مجل رَّ ران. وق ي إي ين ف خاص المعني لة واألش واد ذات الص ع والم ائق والمواق ث
بتمبر  ة  ٢٠١٢الصادر في أيلول/س ى GOV/2012/50(الوثيق ة إل ة الرامي ات الوكال ران بشأن طلب اون إي أنَّ تع ) ب

ة الدو تسوية تعادة الثق امج جميع القضايا العالقة ضرورٌي وملحٌّ من أجل اس ة في الطابع السلمي الخالص لبرن لي
  إيران النووي.

ران في آب/أغسطس سبقت اإلفادةوكما  -٧ ى  ٢٠١٤، أشار المدير العام خالل اجتماعات ُعقدت في طھ إل
ل  ا في تعجي اون وبرغبتھ تصريح إيران بالتزامھا الراسخ، الذي أعربت عنه على مستوى رفيع، بتنفيذ إطار التع

  ١٢لعالقة.جميع القضايا ا تسوية

 
  . GOV/2014/2وثيقة من ال ٢الفقرة  ٧

ا على أنَّ اللجنة المشتركة ستعمل مع الوكالة على "تيسير تسوية القضايا المثيرة للقلق في الماضي نصت خطة العمل المشتركة أيضً  ٨
  والحاضر". 

  . GOV/INF/2014/18من الوثيقة  ١الفقرة  ٩

  . GOV/INF/2014/18من الوثيقة  ٤الفقرة  ١٠

ذة  ١١ ة" المتخ دابير الطوعي ران "الت يواصل المدير العام تزويد مجلس المحافظين بمعلومات شھرية عن آخر المستجدات بشأن تنفيذ إي
  .GOV/INF/2014/23وفقاً لخطة العمل المشتركة، وترد أحدث ھذه المستجدات في الوثيقة 

  .GOV/2014/43من الوثيقة  ١٠الفقرة  ١٢
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وبر ٧ فيوخالل اجتماعات تقنية في طھران ُعقدت  -٨ اني/نوفمبر  ٢و ٢٠١٤ تشرين األول/أكت تشرين الث
ين ٢٠١٤ دبيرين العملي ايو مالمتفق عليھ، أجرى مسؤولون إيرانيون والوكالة مناقشات بشأن تنفيذ الت ا في أيار/م
تم ٢٠١٤ م ي ذين ل اون الل ار التع ن إط ة م وة الثالث ار الخط ي إط إطالق  ف ان ب دبيران المتعلق ا، الت ذھما، وھم تنفي

ات (انظر المرفق األول).  د متفجرات شديدة االنفجار وإجراء حسابات لنقل النيوترون ذي ُعق اع ال وخالل االجتم
. وشمل ذلك رين العمليينيا فيما يتعلق بالتدب، شرحت الوكالة بالتفصيل شواغلھ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٧في 
د في معلومات. ال وتبادلأسئلة على إيران  طرح ذي ُعق اع ال اني/نوفمبر  ٢وفي االجتم ّدمت ٢٠١٤تشرين الث ، ق

ِدم  بعض الشروح بشأن المنشورات العلمية ذات الصلةإيران  م تق ران ل ر أّن إي المستمدة من مصادر مفتوحة. غي
  . العالقين أي شروح من شأنھا أن تمكِّن الوكالة من توضيح التدبيرين العمليين

ن،  واُتفِق -٩ القين في أقرب وقت ممك ين الع دبيرين العملي على عقد اجتماع تقني آخر لمواصلة مناقشة الت
ل  يس قب ن ل اني/نوفمبر  ٢٤ولك رين الث يًرا. ٢٠١٤تش ة وتحض ت الوكال اع، وافق ذا االجتم ى لھ ئلة  عل ديم أس تق
  إضافية إليران.

دة،  -١٠ ة الجدي دابير العملي ة أوالً وفيما يتعلق بالت اريخ  ،دعت الوكال الة بت ، ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٥في رس
ة  تنفِّذھا في الخطوة القادم ي س دة الت دابير الجدي ذه الت ل ھ يإيران القتراح مث اون . ف ذه  ١٣إطار التع ّررت ھ وتك

اريخ ك الت ذ ذل دة مرات من دعوة ع ك ١٤.،ال ي ذل ا ف ي  بم ران ف ي طھ د ف اع ُعق ي اجتم وبر  ٨ف تشرين األول/أكت
 ، ولكن إيران لم تقترح أي تدابير عملية جديدة. ٢٠١٤

  

  المرافق المعلن عنھا في إطار اتفاق الضمانات الخاص بإيران   -جيم

ة  ١٨بموجب اتفاق الضمانات الخاص بإيران، أعلنت إيران للوكالة عن  -١١ اكن واقع مرفقاً نووياً وتسعة أم
ا انظر ( ١٥ًة مواد نوويةخارج المرافق ُتستخَدم فيھا عاد المرفق الثاني). وعلى الرغم من أن أنشطة معيَّنة تقوم بھ

ا  ن، كم إيران في بعض المرافق تتعارض مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المحافظين ومجلس األم
ك المرا ة ھو مبيَّن أدناه، تواصل الوكالة التحقق من عدم تحريف المواد النووية المعلنة في تل اكن الواقع فق واألم

  خارج المرافق.

  

 األنشطة المتعلقة باإلثراء  -دال

١٢-  ً 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

، وخضع مجموع مخزونھا من سادس ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تزيد على 
معالجة من خالل عملية تخفيض لمزيد من ال ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

 
  . GOV/2014/43من الوثيقة  ١٣الفقرة  ١٣

  . GOV/2014/43من الوثيقة  ١٦الفقرة  ١٤

  جميع األماكن الواقعة خارج المرافق قائمة داخل مستشفيات. ١٥
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ة في مرافق  اإلثراء الجاري ة كل األنشطة المتصلة ب درجة اإلثراء أو عملية التحويل. وتخضع لضمانات الوكال
ع  ة، وتخضع جمي ران المعلن ك إي ي تل يم والسحب ف ات التلق ة ومحط ة المركب ل التعاقبي ة والسالس واد النووي الم

   ١٦المرافق لتدابير الوكالة المتعلقة باالحتواء والمراقبة.

ى  وصرحت إيران بأنَّ  -١٣ وم  بنسبة تصل إل وم٥الغرض من إثراء سادس فلوريد اليوراني -٪ من اليوراني
وم رحت أيضاً بأنَّ وص ١٧ھو إنتاج الوقود لمرافقھا النووية. ٢٣٥ بنسبة  الغرض من إثراء سادس فلوريد اليوراني

   ١٨ھو تصنيع الوقود لمفاعالت البحوث. ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠تصل إلى 

  ومنذ أن بدأت إيران إثراء اليورانيوم في مرافقھا المعلنة، قامت في تلك المرافق بما يلي:  -١٤

  اج م (+  ١٣٣٩٧٫٣إنت ذ صدور التقر ٦٢٥٫٣كغ م من ام) من سادس كغ دير الع ابق للم ر الس ي
ى  رى بنسبة تصل إل وم٥فلوريد اليورانيوم المث ا ٢٣٥-٪ من اليوراني م  ٨٣٩٠٫٣، منھ + (كغ

ام) ٦٢٥٫٣ دير الع ابق للم ر الس دور التقري ذ ص م من د  ١٩كغ ادس فلوري كل س ي ش ت ف ظل
د  ،٢٣٥٢٠-٪ من اليورانيوم٥اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ة لمزي وخضعت الكمية المتبقي

  ثالث)؛من المعالجة (انظر المرفق ال

  ى إإلى غاية الوقت الذي أوقفت فيه رى بنسبة تصل إل وم المث  ٪٢٠نتاج سادس فلوريد اليوراني
كغم من ھذه المواد النووية، خضع مجملھا لمزيد من  ٤٤٧٫٨كمية  إنتاج ،٢٣٥-من اليورانيوم

(انظر  ٢١ض درجة االثراء أو عملية التحويل إلى أكسيد اليورانيومالمعالجة بواسطة عملية تخفي
  المرفق الثالث). 

  ناتانز  -١-دال

وم الضعيف محطة إثراء الوقود:  -١٥ محطة إثراء الوقود ھي محطة إثراء بالطرد المركزي إلنتاج اليوراني
ى  بة تصل إل رى بنس راء المث وم٥اإلث رة األو٢٣٥-٪ من اليوراني غيلھا للم دأ تش ام ، ب ي ع ى ف م ٢٠٠٧ل . وتنقس

رر  ران، من المق دمتھا إي ي ق اً للمعلومات التصميمية الت اء. ووفق اج ب اج ألف وقاعة اإلنت المحطة إلى قاعة اإلنت
ا يشمل مجموع حوالي  ١٨تخصيص ثماني وحدات يحتوى كل منھا على  ف، بم اج أل ة لقاعة اإلنت سلسلة تعاقبي

 
دابير  ١٦ ات) لت ات والعين ل بعض النفاي وفقاً لممارسات الضمانات المعتادة، قد ال تخضع الكميات الصغيرة من المواد النووية (من قبي

  االحتواء والمراقبة.

  لما أعلنت عنه إيران في استبيانات المعلومات التصميمية الخاصة بھا بشأن محطة إثراء الوقود في ناتانز. اوفقً  ١٧

تبيانات المعلومات التصميمية الخاصة بمحطة تصنيع GOV/2010/10من الوثيقة  ٨الفقرة  ١٨ ران في اس ه إي ا أعلنت عن ؛ وحسب م
  صفائح الوقود.

ى كغم من  ١١٥٫٦تشمل ھذه األرقام  ١٩ بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني وم٥سادس فلوري ي أُنتجت من  ٢٣٥-٪ من اليوراني الت
  .٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠عملية تخفيض درجة إثراء سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

ة  ٢٠ زال ملحق ي ال ت اردة وداخل االسطوانات الت ة الموجودة في المصائد الب واد النووي ذلك الم يشمل ذلك المواد النووية المخّزنة وك
  بعملية اإلثراء.

، التي ھي تحت ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠كغم من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ٠٫٦بصرف النظر عن كمية  ٢١
اس الطيف أختام الوك ة لغرض قي ادة مرجعي ة كم واد النووي م استخدام الم وم حيث ت راء اليوراني ا إلث الة في مرافق إيران المعلن عنھ

  الكتلي.
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ة من بية. وتوجد حاليً سلسلة تعاق ١٤٤طاردة مركزية في  ٢٥ ٠٠٠ ى طاردات مركزي وي عل ا وحدة واحدة تحت
ة من طراز IR-2mطراز  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. 

راز  -١٦ ن ط ة م اردات المركزي ى الط ة عل دة المحتوي ي الوح ة ف ت الحال ى  IR-2mوظل رين  ١٥حت تش
وبر  ل ست سالسل  ٢٠١٤األول/أكت ام، حيث ركبت بالكام دير الع ابق للم ر الس ي التقري اء ف ا ج ر عم دون تغيي

ة من طراز ذه السالسل الت ٢٢؛IR-2m تعاقبية مكونة من طاردات مركزي يم أي من ھ تم تلق م ي ة بسادس ول عاقبي
 IR-2mسلسلة تعاقبية أخرى من طراز  ١٢لت أعمال التركيب التحضيرية في مِ فلوريد اليورانيوم الطبيعي؛ واكتُ 

  في الوحدة.

ة  -١٧ اردات المركزي ى الط ة عل س المحتوي دات الخم ي الوح ى IR-1وف ع حت ل الوض رين  ١٥، ظ تش
سلسلة تعاقبية بشكل  ٩٠للمدير العام. فقد تم تركيب دون تغيير عما ورد في التقرير السابق  ٢٠١٤األول/أكتوبر 

ال سبقت اإلفادةوكما  ٢٤يجري تلقيمھا بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي. ٥٤منھا  ٢٣كامل، ، تم االنتھاء من أعم
ى طاردات  IR-1سلسلة تعاقبية من طراز  ٣٦التركيب التحضيرية فيما يخص  ويتين عل ر المحت في الوحدتين غي

  مركزية.

وبر  ١٤ي وف -١٨ رين األول/أكت ت ٢٠١٤تش د لقَّم ران ق ت إي د  ١٤٦ ٨٥٥، كان ادس فلوري ن س م م كغ
اج في شباط/فبراير  دء اإلنت ذ ب ود من راء الوق ة في محطة إث ، ٢٠٠٧اليورانيوم الطبيعي داخل السالسل التعاقبي

ه  ا مجموع د أنتجت م ت ق بة تصل ١٢ ٩٤٥وكان رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ن س م م ى  كغ ن  ٪٥إل م
 .٢٣٥-اليورانيوم

وبر  ١٩وحتى  -١٩ راء حوالي ٢٠١٤تشرين األول/أكت د خفَّضت درجة إث ران ق م من  ٤١١٨، كانت إي كغ
   ٢٥،٢٦، إلى اليورانيوم الطبيعي.٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

أخوذة  -٢٠ ة الم ات البيئي ل العين ائج تحلي ى نت تناًدا إل ود،واس راء الوق ة إث ي محط ق  ٢٧ف طة التحق ى أنش وإل
تبيان المعلومات التصميمية ذي  ران في اس ه إي ا أعلنت األخرى، استنتجت الوكالة أنَّ المرفق قد تم تشغيله وفقاً لم

  الصلة. 

 
  ).١٠٠٨المرّكبة في محطة إثراء الوقود ( IR-2mا عدد الطاردات المركزية من طراز لم يتغّير أيضً  ٢٢

  ).١٥٤٢٠المرّكبة في محطة إثراء الوقود ( IR-1 ا عدد الطاردات المركزية من طرازلم يتغّير أيضً  ٢٣

المواد  .GOV/2014/10من الوثيقة  ٢٢الفقرة  ٢٤ ة ب طبقت الوكالة تدابير إضافية لالحتواء والمراقبة للتأكد من عدم تلقيم سالسل تعاقبي
  طاردة مركزية).  ٩١٥٦ي على (التي تحتو IR-1النووية في محطة إثراء الوقود بخالف األربع والخمسين سلسلة تعاقبية من طراز 

ات  ٢٥ ة من المخلف واد النووي دھا. وتصدر الم ا لتمدي يتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في خطة العمل المشتركة، وفًق
ن السالسل والمواد النووية المخَرجة م ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠الناتجة عن إثراء سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 
ة سادس ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥التعاقبية التي تنتج سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ، وھي غير مشمولة ضمن كمي

  .١٨المشار إليھا في الفقرة  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

دارھا  ٢٦ الغ مق ة الب ا  ٤١١٨من أصل الكمي م، م ـكغ ر ب دَّ ة تق اك كمي ي  ٢٢زالت ھن دات الت ي المع ة ف ة متبقي واد النووي م من الم كغ
  .  ٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٤اسُتخدمت في عملية تخفيض درجة اإلثراء. وستتحقَّق الوكالة من ھذه المواد النووية قبل 

  .٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٢متاحة للوكالة بالنسبة للعينات المأخوذة حتى تاريخ  النتائج ٢٧
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ة:  -٢١ 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 اإلث رة في تشرين األول/أكت ذه ٢٠٠٣راء ومرفق للبحث والتطوير، بدأ تشغيلھا ألول م . ويمكن لھ

وم  د اليوراني ادس فلوري اج س ران إلنت ة خّصصتھا إي ى منطق م إل ة، وتنقس ل تعاقبي تيعاب ست سالس ة اس المحط
ى  بة تصل إل رى بنس وم٢٠المث ن اليوراني ان  ٢٣٥-٪ م لتان التعاقبيت ة خّصصتھا ألنشطة ) ومنط٦و ١(السلس ق

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

ادي في محطة ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ٣٠إلى  ١٣وفي الفترة من  -٢٢ ا من الرصيد الم ة تحقًق ، أجرت الوكال
ة ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ١٣إثراء الوقود التجريبية للتحقق من الرصيد الذي أعلنت عنه إيران في  . وُتجري الوكال

  لياً تقييماً لنتائج التحقُّق من الرصيد المادي.حا

يم  منطقة اإلنتاج: -٢٣ ران عن تلق ام، توقفت إي دير الع كما ھو مشار إليه في التقرير السابق الصادر عن الم
ى  ٦و ١السلسلتين التعاقبيتين  رى بنسبة تصل إل وم ٪٥بسادس فلوريد اليورانيوم المث وم ٢٣٥-من اليوراني ، وتق

ران ٢٠١٤شباط/فبراير  ٨وفي  ٢٨لسلسلتين بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي بدالً منه.بتلقيم ھاتين ا دت إي ، زوَّ
ا  دابير "مردھ ا اتخذت ت ا بأنھ تبيان المعلومات التصميمية صرحت فيھ ثة ألجزاء من اس الوكالة بمعلومات محدَّ

ذ الخط اء تنفي اً في أثن ى من خطة العمل المشتركة".تغير مستوى اإلثراء" وأن التدابير "اُتخذت مؤقت  ٢٩وة األول
   ٣٠في نسق مترابط. ٦و ١ومنذ بدء نفاذ خطة العمل المشتركة، لم تقم إيران بتشغيل السلسلتين التعاقبيتين 

اير  ٢٠وفي  -٢٤ انون الثاني/ين رى ٢٠١٤ك وم المث د اليوراني اج سادس فلوري ران عن إنت دما توقفت إي ، عن
وم ٪٢٠بنسبة تصل إلى  د لقَّمت ٢٣٥-من اليوراني ران ق وم  ١٦٣٠٫٨، كانت إي د اليوراني م من سادس فلوري كغ

ى  ل إل بة تص رى بنس وم ٪٥المث ن اليوراني اقبيتين  ٢٣٥-م لتين التع ل السلس ي  ٦و ١داخ اج ف دأ اإلنت ذ أن ب من
كغم من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل  ٢٠١٫٩، وكانت قد أنتجت ما مجموعه ٢٠١٠شباط/فبراير

ك. وفي ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠إلى  ة من ذل د تحققت الوكال ك الحين وق د ذل ة بع ، تم سحب مجملھا من العملي
رة من  اير  ٢٠الفت انون الثاني/ين ى  ٢٠١٤ك وبر  ١٠إل ران ٢٠١٤تشرين األول/أكت م من  ٦٦٠٫٤، لقمت إي كغ

ا في محطة  ٦و ١سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي داخل السلسلتين التعاقبيتين  إثراء الوقود التجريبية وأنتجت م
  ٢٣٥.٣١-من اليورانيوم ٪٥كغم من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ٦٢٫٧مجموعه 

ة البحث والتطوير: -٢٥ ى نحو متقطع  منطق م عل ام تلق دير الع ابق للم ر الس ذ صدور التقري ران من ظلت إي
ة من طراز  IR-5سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي داخل الطاردة المركزية من طراز   IR-6sوالطاردة المركزي

ن طراز  ة م اردات المركزي ردتين وداخل الط آلتين منف ، IR-6، وطراز IR-4 ، وطرازIR-2m، وطراز IR-1ك

 
لت٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٥في  ٢٨ ا، شملت السلس ة من طراز  ٣٢٨مجموع  ٦و ١ن ان التعاقبيت (دون أن  IR-1طاردة مركزي

  يتغّير عددھا).

  على تمديد خطة العمل المشتركة. ٣ثالثة+منذ ذلك الوقت، اتفقت إيران ومجموعة بلدان االتحاد األوروبي ال ٢٩

اقبتين GOV/2014/10من الوثيقة  ٢٨الفقرة  ٣٠ لتين المتع رابط السلس . طبقت الوكالة تدابير إضافية لالحتواء والمراقبة للتأكد من عدم ت
  .٦و ١

ى  استناًدا إلى كميات سادس فلوريد اليورانيوم المثرى ٣١ وم٥بنسبة تصل إل ا (في  ٢٣٥-٪ من اليوراني ة منھ ي تحقَّقت الوكال  ١٣الت
وم٥) وكميات سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ران (تغطي  ٢٣٥-٪ من اليوراني رتھا إي دَّ ي ق الت

  ).٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٠إلى  ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ١٤الفترة من 
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ة  ٣٢أحياًنا داخل آالت منفردة وأحياًنا داخل سالسل تعاقبية من أحجام مختلفة. وأكَّدت الوكالة أنَّ الطاردة المركزي
    ٣٣، ال تزال في مكانھا ولكن دون وصالت.IR-8النموذجية من طراز 

ن  -٢٦ رة م ي الفت طس  ١٩وف ى  ٢٠١٤آب/أغس وبر  ١٠إل رين األول/أكت ارب ٢٠١٤تش ا يق يم م م تلق ، ت
ة أنشطة البحث  ١٦٦٫٢ه مجموع كغم من سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي داخل الطاردات المركزية في منطق

والتطوير، ولكن لم يتم سحب أي يورانيوم ضعيف اإلثراء ألنَّ نواتج ومخلفات أنشطة البحث والتطوير المذكورة 
  أُعيَد دمجھا في نھاية العملية.

ين  -٢٧ رة ب ي الفت ا ٢٠وف انون الثاني/ين ه  ٢٠و ٢٠١٤ير ك ة ٢٠١٤تموز/يولي ران درج ت إي ، خّفض
وم ٪٢٠كغم من رصيدھا من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ١٠٨٫٤كمية  إثراء -من اليوراني
٢٣٥.٣٤  

ة، -٢٨ ود التجريبي راء الوق ي محطة إث أخوذة ف ة الم ات البيئي ل العين ائج تحلي ى نت تناًدا إل ى أنشطة  ٣٥واس وإل
، استنتجت الوكالة أن المرفق  يتم تشغيله وفقاً لما أعلنته إيران في استبيان المعلومات التصميمية التحقق األخرى

  ذي الصلة.

  فوردو  -٢-دال

ود: -٢٩ 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 إنَّ 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
وم ن اليوراني ام  ٢٣٥.٣٦-م ي ع رة ف غيله ألول م م تش ذي ت ق، ال م المرف مِّ وا٢٠١١وُص درة احت ى ، بق ء تصل إل

ي  ٢٩٧٦ ة ف اردة مركزي دة  ١٦ط ين الوح ة ب ع ة، موزَّ لة تعاقبي دة  ١سلس ة ٢والوح اردات المركزي ل الط . وك
بة حتى اآلن ھي آالت من طراز  ثة ألجزاء ٢٠١٤شباط/فبراير  ٨. وفي IR-1المركَّ ، قدمت إيران معلومات محدَّ

 
ي  ٣٢ وبر  ١٥ف اك ٢٠١٤تشرين األول/أكت ة من طراز  ١٤، كانت ھن اردة مركزي ة من طراز  ١٣، وIR-1ط اردة مركزي ، IR-4ط

دة من طراز  ة من طراز  ١٩، وIR-5وطاردة مركزية واح ةIR-6طاردة مركزي ة ، وطاردة مركزي دة من طراز  نموذجي  IR-8واح
ة من طراز IR-1 ركزية من طرازطاردة م ١٤؛ وكانت ھناك ٢مرّكبة في السلسلة التعاقبية  ة  IR-2m، وعشر طاردات مركزي مرّكب

طاردة مركزية من  ١٦٢، و٤مرّكبة في السلسلة التعاقبية  IR-4 طاردة مركزية من طراز ١٦٤، وكانت ھناك ٣في السلسلة التعاقبية 
  . ٥مرّكبة في السلسلة التعاقبية  IR-2mطراز 

وبر  ١٢في بعبارة "كسوة". و ارير السابقة للمدير العامجاءت اإلشارة إلى ھذا البند في التق ٣٣ ران  ،٢٠١٤تشرين األول/أكت أتاحت إي
د للوكالة معاينة المكونات الموجودة داخل "الكسوة"، وتمّكنت الوكالة من  كأنَّ  تأكي وي  ھي طاردة الطاردة تل ة تحت ة نموذجي مركزي

نات األساسية األخرى. ،على دوارة   ولكنھا ال تحتوي على بعض المكوِّ

  ثراء.االنتھاء من عملية تخفيض درجة اإل، وتماشًيا مع خطة العمل المشتركة، تم ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٠بحلول  ٣٤

  .٢٠١٤تموز/يوليه  ١٩النتائج متاحة للوكالة بالنسبة للعينات المأخوذة حتى تاريخ  ٣٥

رات  ٣٦ ن الوث ١٤و ٧الفق ة م رة GOV/2009/74يق 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

ه للمر ن عن ران وعلى ضوء االختالف بين الغرض األصلي الُمعل ى إي يَّن عل ا زال يتع ا، م ه حالي ذي ُيستخدم من أجل فق والغرض ال
  تقديم المزيد من المعلومات.
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دابير من استبيان المعلومات التصميمية صرحت فيھا بأنھا اتخذت ت راء" وأن الت ر مستوى اإلث ا تغيُّ دابير "مردھ
   ٣٧"اتخذت مؤقتاً في أثناء تنفيذ الخطوة األولى من خطة العمل المشتركة".

ى سبقت اإلفادةوكما  -٣٠ رى بنسبة تصل إل وم المث د اليوراني يم سادس فلوري من  ٪٥، توقفت إيران عن تلق
وم  ٢داخل السالسل التعاقبية األربع في الوحدة  ٢٣٥-اليورانيوم ذا الغرض، وتق ل لھ َتخدم من قب ي كانت ُتس الت

ران بتشغيل  م إي م تق اذ خطة العمل المشتركة، ل بتلقيمھا بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي بدالً منه. ومنذ بدء نف
رابط. ق مت ي نس ة ف ل التعاقبي ذه السالس ي  ٣٨ھ رين األول/أكت ١١وف د ٢٠١٤وبر تش ادس فلوري م بس م ُتلقَّ ، ل

   ٣٩اليورانيوم أي سلسلة تعاقبية من السالسل التعاقبية االثنتي عشرة في محطة فوردو إلثراء الوقود.

اير  ٢٠وفي  -٣١ انون الثاني/ين رى ٢٠١٤ك وم المث د اليوراني اج سادس فلوري ران عن إنت دما توقفت إي ، عن
ى  وم ٪٢٠بنسبة تصل إل د لقَّمت ، كان٢٣٥-من اليوراني رى  ١٨٠٦ت ق وم المث د اليوراني م من سادس فلوري كغ
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  بعدئذ، تم ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠سبة تصل إلى المثرى بن سحب مجمل ھذه الكمية من العملية وتحققت الوكال

ن  رة م ي الفت ك. وف ن ذل اير  ٢٠م انون الثاني/ين ى  ٢٠١٤ك وبر  ١١إل رين األول/أكت ران ٢٠١٤تش ت إي ، لقَّم
ة في م ١٦٨٣٫٤ وم الطبيعي داخل السالسل التعاقبي د اليوراني ود كغم من سادس فلوري راء الوق وردو إلث حطة ف

  . ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥كغم من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ١٧٤٫٠وأنتجت ما مجموعه 

وإلى أنشطة التحقق  ٤٠واستناًدا إلى نتائج تحليل العينات البيئية المأخوذة في محطة فوردو إلثراء الوقود، -٣٢
تبيان المعلومات التصميمية ذي  ران في اس ه إي ا أعلنت اً لم تم تشغيله وفق ة أنَّ المرفق ي األخرى، استنتجت الوكال

  الصلة. 

  أنشطة أخرى تتعلق باإلثراء   -٣-دال

ع  -٣٣ ة لورشات تجمي ة منّظم إجراء معاين ة ب ران السماح للوكال ، وورشات ةالمركزي الطارداتُتواصل إي
ى المعلومات  ٤١تاج دّوارات الطرد المركزي، ومرافق التخزين.إن وأتاحت إيران أيضا ھذه المعاينة، باإلضافة إل

اون  ق بإطار التع ا يتعل ا فيم ة المتفق عليھ دابير العملي ا لواحد من الت انبين، وفًق ا من الج ذات الصلة المتفق عليھ
ة ة المنّظم ذه المعاين ار ھ ي إط ق األول). وف ر المرف ران أيًض(انظ يد ، زودت إي ن رص ات ع ة بمعلوم ا الوكال

ستخدم بدالً من الطاردات المركزية التي تتعّطل. وقد حللت الوكالة مجمعات دّوارات الطاردات المركزية التي ستُ 
ذ دخول خطة العمل المشتركة  ا، توضيحات إضافية. ومن ى طلبھ اء عل ت، بن المعلومات التي قدمتھا إيران وتلق

ا من أنشطة  حّيز النفاذ، ة وغيرھ واستنادا إلى تحليل جميع المعلومات التي قدمتھا إيران، وكذلك المعاينة المنّظم

 
  على تمديد خطة العمل المشتركة. ٣ومنذ ذلك الوقت، اتفقت إيران ومجموعة بلدان االتحاد األوروبي الثالثة+ ٣٧

ود . وقد طبقت الوكالة تدابير إضافيGOV/2014/10من الوثيقة  ٣٦الفقرة  ٣٨ راء الوق وردو إلث ود ف ة لالحتواء والمراقبة في محطة وق
دة من طراز  ع الوحي ة األرب د من أن السالسل التعاقبي ر  IR-1للتأك ذه السالسل غي وم، وأن ھ د اليوراني راء سادس فلوري تخدم إلث تس

  مترابطة.

  ).٢٧١٠( ولم يتغّير أيضا عدد الطاردات المركزية المرّكبة في محطة فوردو إلثراء الوقود ٣٩

  .٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٢النتائج متاحة للوكالة بالنسبة للعينات المأخوذة حتى تاريخ  ٤٠

  يتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في خطة العمل المشتركة. ٤١
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ان  ا متوافق ة وتجميعھ د أن صنع دّوارات الطاردات المركزي التحقق التي أجرتھا الوكالة، تستطيع الوكالة أن تؤكِّ
  ٤٢مع برنامج إيران إلحالل الطاردات المركزية المعطوبة.

  

 أنشطة إعادة المعالجة  -ھاء

ق  -٣٤ ران أن تعلِّ عمالً بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المحافظين ومجلس األمن، مطلوب من إي
بق ٤٣أنشطتھا في مجال إعادة المعالجة، بما في ذلك أعمال البحث والتطوير. ادةوكما س ران في ت اإلف ، ذكرت إي

ران في مراحل  أنه "خالل الخطوة ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  دخل إي ن ت ا (ستة أشھر)، ل ى المحددة زمنًي األول
ادة المعالجة". ى إع ادر عل ييد مرفق ق ة مؤرخة  ٤٤خاصة بأنشطة إعادة المعالجة، أو تش ى الوكال الة إل وفي رس

طس  ٢٧ ل ٢٠١٤آب/أغس ة العم د خط ا لتمدي ده وفق م تمدي وعي" ت دبير الط ذا "الت ى أن ھ ران إل ارت إي ، أش
  المشتركة. 

ي رصدوقد واصلت الوكالة  -٣٥ ران البحث ا الساخنة في مفاعل طھ اج نظائر  ٤٥استخدام الخالي ومرفق إنت
وقامت الوكالة بعملية تفتيش وتحقق من المعلومات التصميمية في مفاعل  ٤٦الموليبدينوم واليود والزينون المشعة.

ي في  وبر  ٦طھران البحث ة تحقق من ال٢٠١٤تشرين األول/أكت معلومات التصميمية في مرفق ، وقامت بعملي
وبر  ٧نتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المشعة في إ د ٢٠١٤تشرين األول/أكت ة أن تؤّك . وتستطيع الوكال

ق  ي ومرف ران البحث ل طھ ا يخص مفاع ة فيم ادة المعالج ة بإع ة مرتبط طة جاري د أنش ه ال توج ائر إأن اج نظ نت
 ة والمرافق األخرى التي تمّكنت الوكالة من معاينتھا في إيران. الموليبدينوم واليود والزينون المشع

  

  المشاريع المّتصلة بالماء الثقيل  -واو

ا بشأن عخالًفا للقرارات ذات الصلة الصادرة  -٣٦ ران عملھ ق إي ن مجلس المحافظين ومجلس األمن، لم تعلِّ
ل. اء الثقي اريع المتصلة بالم ع المش ر ٤٧جمي ران أي  غي ب إي م تركِّ تركة، ل ل المش ة العم اذ خط دء نف ذ ب ه، من أن

ل  ي المفاع ية ف ات رئيس ل  IR-40مكون ووي للمفاع ود ن ات وق تج مجمع م ُتن نيع  IR-40ول ة تص ي محط ف
  أدناه). ٥٠الوقود.(انظر الفقرة 

 
  يتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في خطة العمل المشتركة. ٤٢

  . GOV/2013/56من الوثيقة  ٢٨الحاشية  ٤٣

  يتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في خطة العمل المشتركة. ٤٤

بة  ٥مفاعل طھران البحثي ھو مفاعل بقدرة  ٤٥ ل بواسطة وقود مثرى بنس وم٢٠ميغاواط يشغَّ  ، وُيستخَدم لتشعيع٢٣٥-٪ من اليوراني
  أنواع مختلفة من المواد المستھدفة وألغراض بحثية وتدريبية.

ون المشعة (مرفق إمرفق  ٤٦ ود والزين دينوم والي ا ساخنة ُيستخَدم لفصل النظائر الخاصة MIXنتاج نظائر الموليب ع خالي ) ھو مجّم
عة في مفاعل طھران البح   ثي، بما فيھا اليورانيوم.بالمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية من المواد المستھدفة المشعَّ

  .GOV/2013/56من الوثيقة  ٣٢الحاشية  ٤٧
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ل  -٣٧ ل  :IR-40المفاع اء IR-40المفاع ّدأ بالم وث مھ ل بح و مفاع ة، ھ مانات الوكال ع لض ل ، الخاض الثقي
م ليحتوي على  ٤٠وقدرته  وم الطبيعي  ١٥٠ميغاواط، وھو ُمصمَّ ى اليوراني وي عل من مجمعات الوقود التي تحت

  في شكل ثاني أكسيد اليورانيوم.

وبر  ١٦وفي  -٣٨ ا من المعلومات التصميمية ف٢٠١٤تشرين األول/أكت ة تحقًق ـي المفاعـ، أجرت الوكال ل ــ
IR-40 ر ال ات المفاعل الرئيسية والحظت أنه، منذ التقري ن ن من مكوِّ وِّ تم تركيب أي مك م ي ام، ل دير الع سابق للم

ا  ٤٨المتبقية. ا فيم ة المتفق عليھ وكما تمت اإلفادة في التقرير السابق للمدير العام، وعمالً بواحد من التدابير العملي
  ٢٠١٤.٤٩في آب/أغسطس  IR-40يران مع الوكالة على نھج ضمانات بشأن مفاعل إيتعلق بإطار التعاون، اتفقت 

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 

ء الثقيل ال تخضع لضمانات الوكالة فقد خضعت فعلى الرغم من أنَّ محطة إنتاج الماوكما سبقت اإلفادة،  -٤٠
وخالل المعاينة المنّظمة، قدمت إيران أيضا  ٢٠١٣.٥٠كانون األول/ديسمبر  ٨مة أجرتھا الوكالة في لمعاينة منظّ 

ة  ة، بفضل معاين ك، تمكَّنت الوكال ى ذل ين الطرفين. وباإلضافة إل ا ب للوكالة المعلومات ذات الصلة المتفق عليھ
د خصائص ٢٠١٤الماء الثقيل في مرفق تحويل اليورانيوم في أصفھان في شباط/فبراير  موقع تخزين ، من تحدي
  ٥١الماء الثقيل.

 

 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
ذلك المثرى ة ب اه، منتھك ّين أدن ا ھو مب ود في أصفھان، كم ، ومحطة تصنيع الوقود، ومحطة تصنيع صفائح الوق

التزاماتھا التي تقضي بتعليق جميع األنشطة المتعلقة باإلثراء والمشاريع المتصلة بالماء الثقيل، رغم خضوع ھذه 
  المرافق لضمانات الوكالة. 

  صنيع الوقود في مرافقھا المعلن عنھا، قامت بجملة أمور منھا: ومنذ أن بدأت إيران أنشطة التحويل وت -٤٢

  اج ل  ٥٥٠إنت م نق وم، ت ل اليوراني ق تحوي ي مرف وم الطبيعي ف د اليوراني اً من سادس فلوري طن
  طناً منھا إلى محطة إثراء الوقود. ١٦٣

 ى محطة  نقل أربعة أطنان من سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي من مرفق تحويل اليورانيوم إل
ل  ٥٢مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى. م نق ك، ت ان من سادس  ٤٫٣وباإلضافة إلى ذل أطن

 
  .GOV/2013/56من الوثيقة  ٣٤الفقرة  ٤٨

  .GOV/2014/43من الوثيقة  ٤٦الفقرة  ٤٩

  .GOV/2014/10من الوثيقة  ١٣الفقرة  ٥٠

  .GOV/2013/56من الوثيقة  ٣٩الفقرة  ٥١

  .GOV/2013/40من الوثيقة  ٤٤الحاشية  ٥٢
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من محطة إثراء الوقود إلى  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 
  محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى.

 ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥المثرى بنسبة تصل إلى كغم من سادس فلوريد اليورانيوم  ١٥٠٥ تلقيم 
  في عملية التحويل في محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى.

  يم بة  ٥٣تلق رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ن س م م وم٣٫٣٤كغ ن اليوراني ي  ٢٣٥-٪ م ف
يد كغم من اليورانيوم في شكل ث ٢٤عملية التحويل في إطار البحث والتطوير، وإنتاج  اني أكس

  ٥٣اليورانيوم.

  ى  ٣٣٧٫٢تلقيم وم٢٠كغم من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إل -٪ من اليوراني
ر السابق  ٢٣٥ ذ التقري ر من م يطرأ تغيي ود (ل في عملية التحويل في محطة تصنيع صفائح الوق

  ٥٤اليورانيوم.كغم من اليورانيوم في شكل ثامن أكسيد ثالثي  ١٦٢٫٨للمدير العام)، وإنتاج 

وم:  -٤٣ وم مرفق تحويل اليوراني د اليوراني اج سادس فلوري ل إلنت وم ھو مرفق تحوي ل اليوراني مرفق تحوي
ا الطبيعي وكذلك ثاني أكسيد اليورانيوم الطبيعي من ركازة خام اليورانيوم. ومن الُمزَمع أن ُينِتج ھذا المرفق أيضً 

وم رابع فلوريد اليورانيوم من سادس فلوريد اليوران د اليوراني ع فلوري وم من راب يوم المستنفد وسبائك فلز اليوراني
  الطبيعي والمستنفد.

وم بأنشطة ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٦وفي  -٤٤ ل اليوراني ، أبلغت إيران الوكالة بأنھا ستضطلع في مرفق تحوي
ل ا ي تجري في بحث وتطوير بشأن استعادة اليورانيوم من الخردة السائلة والصلبة الناتجة عن أنشطة التحوي لت

  ھذا المرفق.

رة  -٤٥ وم، في الفت ل اليوراني ة في مرفق تحوي ا الوكال ي أجرتھ ونتيجة لعملية التحقق من الرصيد المادي الت
ين  ايو  ٢١و ١٧ب ادة ٢٠١٤أيار/م ة ع اس المرتبط ن القي يّقن م دم الت دالت ع دود مع ة، ضمن ح ، تحققت الوكال

  .٢٠١٤أيار/مايو  ١٦ما أعلنت عنه إيران في بمرفق من ھذا النوع، من رصيد المواد النووية ك

ى  -٤٦ ت، حت د أنتج ت ق ا كان ران أنھ ادت إي وبر  ١٤وأف رين األول/أكت ة ،٢٠١٤تش ا ١٣٫٨ كمي ن  ٥٥طًن م
وم. ة من  ٥٦اليورانيوم الطبيعي في شكل ثاني أكسيد اليورانيوم بواسطة تحويل ركاز خام اليوراني وتحققت الوكال

اريخ ذ ى الت ت، حت ه، أنَّ إيران نقل ا ١٣٫٢ات ى  ٥٧طًن وم إل يد اليوراني اني أكس وم الطبيعي في شكل ث من اليوراني
  محطة تصنيع الوقود.

 
  .GOV/2012/55من الوثيقة  ٣٥الفقرة  ٥٣

اج  ٥٤ م إنت ام، ت دير الع ابق للم ر الس ذ التقري ة  ٠٫٥من ادة النووي ن الم وم م ي اليوراني يد ثالث امن أكس كل ث ي ش وم ف ن اليوراني م م كغ
  المستخدمة في ھذه العملية.

  لم يطرأ تغيير على الرقم المشار إليه في التقرير السابق للمدير العام. ٥٥

  ير ھذه الكمية إال إلى المواد النووية الصالحة لتصنيع الوقود.ال تش ٥٦

  لم يطرأ تغيير على الرقم المشار إليه في التقرير السابق للمدير العام. ٥٧
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رى:  -٤٧ وم المث اني أكسيد اليوراني رى ھي  محطة مسحوق ث وم المث يد اليوراني اني أكس محطة مسحوق ث
مسحوق ثاني أكسيد إلى  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥مرفق لتحويل سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

وم. ايو  ٥٨اليوراني ي أيار/م ة ف ي الخدم ق ف ذا المرف ران بإدخال ھ دأت إي ادة، ب ا سبقت اإلف تخدام  ٢٠١٤وكم باس
ى  ران، حت وبر  ١٤اليورانيوم الطبيعي. وفي إطار اإلدخال في الخدمة، قامت إي يم ٢٠١٤تشرين األول/أكت ، بتلق

ه  ا مجموع د اليوران ٤ ١٧٤م ادس فلوري ن س م م ل، وأنتجت كغ ة التحوي ي عملي ي ف وم الطبيع ن  ٥٥٣ي م م كغ
ه  ا في تموز/يولي ران ٢٠١٤اليورانيوم في شكل ثاني أكسيد اليورانيوم. ومنذ أن بدأت المحطة عملياتھ ، لقمت إي

ى  ١ ٥٠٥ وم ٪٥كغم من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إل ل  ٢٣٥-من اليوراني ة التحوي في عملي
  ٥٩،٦٠ثاني أكسيد اليورانيوم. من أجل إنتاج

محطة تصنيع الوقود ھي مرفق لتصنيع مجمعات الوقود النووي لمفاعالت القوى  محطة تصنيع الوقود: -٤٨
  ومفاعالت البحوث (انظر المرفق الثالث). 

ادي ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ١و ٢٠١٤ آب/أغسطس ٣١وفي  -٤٩ ، أجرت الوكالة عملية تحقق من الرصيد الم
اتين  ائج ھ يم نت ى تقي اً عل ة حالي ود، وتعكف الوكال وعملية تحقق من المعلومات التصميمية في محطة تصنيع الوق

  العمليتين.

ي  -٥٠ وبر  ١٤وف رين األول/أكت ات٢٠١٤تش ن المعلوم ق م ة تحق يش وعملي ة تفت ة عملي رت الوكال  ، أج
ووي  ود الن اج مجمعات الوق ا عن إنت ران واصلت توقُّفھ التصميمية في محطة تصنيع الوقود، وتحّققت من أنَّ إي

ا  IR-40باستخدام ثاني أكسيد اليورانيوم الطبيعي فيما يتعلق بالمفاعل  م إنتاجھ ي ت ود الت ع مجمعات الوق وأنَّ جمي
  سابًقا بقيت في محطة تصنيع الوقود. 

وم  ح الوقود:محطة تصنيع صفائ -٥١ د اليوراني محطة تصنيع صفائح الوقود ھي مرفق لتحويل سادس فلوري
وم٢٠المثرى بنسبة تصل إلى  ود  ٢٣٥-٪ من اليوراني وم وتصنيع مجمعات الوق ي اليوراني يد ثالث امن أكس ى ث إل

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

أنه "خالل الخطوة األولى المحددة زمنًيا  ٢٠١٤سبقت اإلفادة، ذكرت إيران في كانون الثاني/يناير  وكما -٥٢
رى  وم المث يد اليوراني ل أكس ادة تحوي ى إع ل يھدف إل ادة تحوي ه ال يوجد أي خط إع ران أن (ستة أشھر)، تعلن إي

ى  بة تصل إل وم ٪٢٠بنس ن اليوراني وم الم ٢٣٥-م د اليوراني ادس فلوري ى س ى إل بة تصل إل رى بنس ن  ٪٢٠ث م
دبير  ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٧وأشارت إيران في رسالة إلى الوكالة مؤرخة  ٦١".٢٣٥-اليورانيوم ذا "الت إلى أن ھ

ومي  وبر  ١٩و ١٨الطوعي" تم تمديده وفقا لتمديد خطة العمل المشتركة. وأجرت الوكالة في ي تشرين األول/أكت
ه ال تفتيشا وعملية تحقق من المعلومات ا ٢٠١٤ ا أن ود أكدت خاللھم لتصميمية في محطة تصنيع صفائح الوق

  يوجد خط معالجة في المحطة إلعادة تحويل أكسيد اليورانـيوم إلى سادس فلوريد اليورانيوم. 

 
  .GOV/2013/40من الوثيقة  ٤٥الفقرة  ٥٨

رى ٥٩ وم المث د اليوراني ل "سادس فلوري وم بتحوي ى  عمال بتعھد إيران بموجب خطة العمل المشتركة بأن تق بة تصل إل ديثا بنس  ٪٥ح
  خالل فترة ستة أشھر" إلى أكسيد. 

  لم يطرأ تغيير على الرقم المشار إليه في التقرير السابق للمدير العام. ٦٠

  يتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في خطة العمل المشتركة. ٦١



GOV/2014/58 
 ١٤الصفحة 

 

ى  -٥٣ ه، حت وبر  ١٧وتحققت الوكالة من أن ا مجموعه  ٢٠١٤،٦٢تشرين األول/أكت د لقمت م ران ق كانت إي
وم ٪٢٠انيوم المثرى بنسبة تصل إلى كغم من سادس فلوريد اليور ٣٣٧٫٢ م من  ٢٢٧٫٦( ٢٣٥-من اليوراني كغ

وم في شكل  ٦٣كغم ١٦٢٫٨اليورانيوم) في عملية التحويل في محطة تصنيع صفائح الوقود، وأنتجت  من اليوراني
وم. ي اليوراني يد ثالث امن أكس ذلك من وجود  ٦٤ث ة ك ي خردة صلبة  ٥٤٫٤وتحققت الوكال وم ف م من اليوراني كغ

  ئلة. وال تزال الكمية المتبقية من اليورانيوم التي تم تلقيمھا في العملية باقية في العملية وفي النفايات.وسا

ى  -٥٤ ه، حت ن أنَّ ة م ت الوكال وبر  ١٧وتحّقق رين األول/أكت ة ٢٠١٤تش ي محط د أنتجت ف ران ق ت إي ، كان
ة واحدة و ود تجريبي ة وق وع مج ٣٠تصنيع صفائح الوقود مجمع ود من ن ة وق ران مجمع ود مفاعل طھ معات وق

ى مفاعل  ة، إل ة التجريبي ك المجمع ا في ذل ذه، بم ود ھ ة من مجمعات الوق البحثي. وتم نقل ثمان وعشرين مجمع
 طھران البحثي. 

  

  األبعاد العسكرية المحتملة   -حاء

ووي  -٥٥ دت تقارير المدير العام السابقة قضايا عالقة تتصل باألبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران الن حدَّ
ر  ٦٥ھذه القضايا. لتسويةواإلجراءات المطلوبة من إيران  ال وجود أنشطة غي ة بشأن احتم ة قلق زال الوكال وال ت

ات مر ا ھيئ ك أنشطة معلنة في إيران ذات صلة بالمجال النووي تشترك فيھ ا في ذل تبطة بالمجال العسكري، بم
ايا  ع القض أن جمي ة بش ع الوكال اً م اون كلي ران أن تتع ن إي وب م ة لصاروخ. ومطل حنة نووي وير ش متصلة بتط
ا يشمل إتاحة  ووي، بم ران الن العالقة، وال سيما القضايا التي تثير قلقاً بشأن األبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إي

   ٦٦ير إلى كل ما تطلبه الوكالة من مواقع ومعدات وأشخاص ووثائق.الوصول دون تأخ

اني/نوفمبر  -٥٦ ة  ٢٠١١وتضمَّن المرفق بتقرير المدير العام الصادر في تشرين الث ) GOV/2011/65(الوثيق
ران أجرت أنشطة ذات صلة  ى أنَّ إي ي تشير إل ذاك، والت ة آن ي كانت متاحة للوكال تحليالً مفصالً للمعلومات الت

داقية.بتط ا بالمص م عموًم ات تتس ا معلوم ى أنَّھ ات عل ذه المعلوم ة ھ يِّم الوكال ووي. وتق ر ن از متفج  ٦٧وير جھ
ل ٢٠١١وحصلت الوكالة على مزيد من المعلومات منذ تشرين الثاني/نوفمبر  ذلك التحلي ، وھي معلومات أيَّدت ك

  الوارد في ذلك المرفق.
 
وم ٪٢٠بنسبة تصل إلى  بما أن إجمالي رصيد سادس فلوريد اليورانيوم المثرى ٦٢ ان ٢٣٥-من اليوراني ران، ك ه إي ذي أعلنت عن ، ال

، فإنَّ إيران لم تكن تلقم ھذه المادة النووية في عملية التحويل في  محطة تصنيع ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٠يخضع لمزيد من المعالجة في 
  صفائح الوقود منذ ذلك التاريخ.   

  .٥٥انظر الحاشية  ٦٣

ي (وجرى استخدام كغم  ٧٦٫٤اسُتخدم  ٦٤ ران البحث ود ألغراض مفاعل طھ اج أصناف من الوق ة من أجل إنت من ھذه المادة النووي
  ).  ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٠كغم منھا منذ  ١٧٫١

رات  ٦٥ ال: الفق بيل المث ى  ٣٨على س ة  ٤٥إل رة  GOV/2011/65من الوثيق 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  ٦٦

  .GOV/2011/65القسم باء من المرفق بالوثيقة  ٦٧
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ك المخاوف ، رفضت إيران مخاوف ال٢٠١٢وفي شباط/فبراير  -٥٧ ار تل ى اعتب ام إل تندة بشكل ع وكالة مس
ا؛ اس لھ اءات ال أس ي آب/أغسطس  ٦٨ادع ق ٢٠١٤وف ي المرف واردة ف ايا" ال م القض أن "معظ ران ب ادت إي ، أف

  ٦٩ھي "محض ادعاءات ال تستحق النظر فيھا". GOV/2011/65بالوثيقة 

ة في ٨وكما أشير آنفاً (في الفقرة  -٥٨ ة اجتماعات تقني ابعون للوكال )، عقد مسؤولون إيرانيون ومسؤولون ت
ي  ران، ف وبر  ٧طھ اني/نوفمبر  ٢و ٢٠١٤تشرين األول/أكت دبيرين ٢٠١٤تشرين الث ا بشأن الت وا خاللھ ، تناقش

ات (انظر المرفق العمليين العالقين المتعلقين بإطالق متفجرات شديدة االنفجار وإجراء حس ل النيوترون ابات لنق
  األول).  

ومنذ التقرير السابق للمدير العام، الحظت الوكالة، في مكان معيَّن في موقع بارشين، عن طريق الصور  -٥٩
ين  ة للمبني دران الخارجي ل الج د ھياك ة/إحالل أو تجدي ى إزال دّل عل ا ت دا أنھ ي ب ييد الت طة التش اتلية، أن أنش الس

دو.الرئيسيين في ا ا يب ى م ويض  ٧٠لمكان المذكور، قد توقَّفت عل د زادت من تق ذه األنشطة ق ومن المرجح أنَّ ھ
ة ٧١قدرة الوكالة على إجراء تحقق فعال. ئلة الوكال ة عن أس ران أجوب دم إي م أن تق يح  ٧٢وال يزال من المھ وأن تت

   ٧٣معاينة المكان المعيَّن المعني.

ران في  وكما ھو مبين في تقارير سابقة وكما أعاد -٦٠ ده في طھ ذي عق المدير العام تأكيده عقب اجتماعه ال
ا يخص٢٠١٤آب/أغسطس  يم "للنظام" فيم ى إجراء تقي القضايا  ، فإنَّ من الضروري أن تكون الوكالة قادرة عل

ا .GOV/2011/65العالقة الواردة في المرفق بالوثيقة  ى حدة وفھمھ ، وسيقتضي ذلك النظر تباًعا في كل قضية عل
لثّم  ك النظام كك يم ذل ع القضايا في إطار "نظام" وتقي تعداد  .إدماج جمي ى اس ة عل إن الوكال ذا الصدد، ف وفي ھ

ا  تسويةلتعجيل  ران تعاونھ ادة إي جميع القضايا العالقة التي يشملھا إطار التعاون. ويمكن تحقيق ذلك من خالل زي
ا ھو  ى كل م ة الوصول إل ائق وإتاحتھا، في الوقت المناسب، إمكاني املين ووث دات وع ع ومع ذو صلة من مواق

ة. ب الوكال دما  حسب طل ة  تتوصل وعن مالوكال ى فھ كرية  إل اد العس ايا ذات األبع أن القض ة بش للصورة الكامل
م المدير العام   .تقييم الوكالةعن  تقريًراإلى مجلس المحافظين المحتملة، سُيقدِّ

  

  

  
 
  .GOV/2012/9من الوثيقة  ٨الفقرة  ٦٨

  .GOV/2014/43من الوثيقة  ٦٤الفقرة  ٦٩

  .GOV/2014/43من الوثيقة  ٦٧الفقرة  ٧٠

ين شباط/فبراير لالطالع على قائمة بأھم التطورات التي الحظتھا الوكالة في ھذا المك ٧١ رة ب ر  ٢٠١٢ان في الفت اريخ نشر التقري وت
ايو  ي أيار/م ام ف دير الع ن الم ادر ع رة ٢٠١٣الص ر الفق ة  ٤٤، انظ ن الوثيق رة GOV/2012/55م ة  ٥٢؛ والفق ن الوثيق م

GOV/2013/6من الوثيقة  ٥٥والفقرة   ؛GOV/2013/27.  

  .GOV/2012/23من الوثيقة  ٥؛ والفقرة GOV/2011/65القسم جيم من المرفق بالوثيقة  ٧٢

ان  ٧٣ ذا المك ة) في ھ واء المتفجرات (غرف راً الحت يَّدت وعاء كبي لدى الوكالة معلومات مقدمة من دول أعضاء تشير إلى أن إيران ش
را ة (الفق ت إلجراء تجارب ھيدروديناميكية فيه. ومن شأن ھذه التجارب أن تكون مؤشرات قوية تدل على إمكانية تطوير أسلحة نووي

  ).GOV/2011/65من المرفق بالوثيقة  ٥١إلى  ٤٩
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  المعلومات التصميمية  -طاء

ام  -٦١ ا ألحك رارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس وفًق ران وبموجب الق ع إي ود م اق الضمانات المعق اتف
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

 ٧٤الفرعية بشأن التبكير بتقديم المعلومات التصميمية.

  

  البروتوكول اإلضافي  -ياء

ذ  -٦٢ ران بتنفي وم إي ن، ال تق س األم افظين ومجل س المح ن مجل ادرة ع لة الص رارات ذات الص ا للق خالًف
ا في  ك، بم البروتوكول اإلضافي المعقود معھا. وما لم تتعاون إيران مع الوكالة على النحو الالزم وإلى أن يتم ذل

ة حول ذلك تنفيذ البروتوكول اإلضافي الخاص بھا، لن تكون الوكالة في وضع يم دات موثوق ديم تأكي ا من تق ّكنھ
  ٧٥عدم وجود مواد  وأنشطة نووية غير معلنة في إيران.

 

 مسائل أخرى  -كاف

ي  ١٣، أّكدت الوكالة أن ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٦في  -٦٣ ران والت ا في إي م إنتاجھ مجمعة وقود التي ت
ى  ران بنسبة تصل إل راؤه في إي وم ٪٢٠تحتوي على اليورانيوم الذي تم إث موجودة في قلب  ٢٣٥-من اليوراني

ود مفاعل  ٧٦مفاعل طھران البحثي. ة وق وذج مصّغر لمجّمع ة وجود نم  IR-40وفي ذات التاريخ، الحظت الوكال
   ٧٧في حوض الخزن.

ي وردت ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٧وفي  -٦٤ ا الت ، أّكدت الوكالة أّن صفيحة وقود واحدة (الصفيحة ذاتھ
ى بق للمدلسافي التقرير ا رى بنسبة تصل إل وم (المث ي اليوراني يد ثالث امن أكس ير العام)، تحتوي على خليط من ث

د ٢٣٥-اليورانيوممن  ٪٢٠ ّعة، بع ون المش ود والزين دينوم والي اج نظائر الموليب ) واأللمنيوم، ظلّت في مرفق إنت

 
اق  ١-٣، بأنھا علّقت تنفيذ البند ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٩أبلغت إيران الوكالة، في رسالة مؤرخة  ٧٤ ة التف ات الفرعي ل من الترتيب دَّ المع

ة  من اتفاق الضمانات المعقود ٣٩). ووفقاً للمادة GOV/INF/2007/8الضمانات الذي أبرمته (الوثيقة  ات الفرعي إنَّ الترتيب ران، ف مع إي
ات الفرعي ة. المتفق عليھا ال يمكن أن ُتغيَّر من جانب واحد؛ وال توجد آلية في اتفاق الضمانات لتعليق األحكام المتفق عليھا في الترتيب

ام  ١-٣ولذلك فإنَّ البند  ل، كما وافقت عليه إيران في ع ة أي٢٠٠٣المعدَّ ران ملزم ارًيا. وإي الفقرة ًض، يظل س رار  ٥ا ب من منطوق ق
  ).٢٠١٠( ١٩٢٩مجلس األمن 

ران  ٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٢١وافق مجلس المحافظين في  ٧٥ ه إي ـّعت علي ران، ووق ود مع إي على البروتوكول اإلضافي المعق
ران٢٠٠٣كانون األول/ديسمبر  ١٨في  ـّذت إي د نف ًذا  ، وإن كان لم يتم إدخاله حيز النفاذ. وق ا تنفي ود معھ البروتوكول اإلضافي المعق

  .٢٠٠٦وشباط/فبراير  ٢٠٠٣مؤقًتا في الفترة بين كانون األول/ديسمبر 

  مجّمعة وقود. ٣٣، كان قلب مفاعل طھران البحثي يشمل مجموع ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٦في  ٧٦

  . GOV/2013/40من الوثيقة  ٦٤الفقرة  ٧٧
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ان يجري استخدامھا ألغراض أنشطة البحث وال ق نقلھا من محطة تصنيع صفائح الوقود، ك تطوير بھدف تحقي
  ١٣٢.٧٨-واليود ١٣٣-والّزنون ٩٩-اإلنتاج األمثل من نظائر الموليبدينوم

ران إولم يتم  -٦٥ ي في طھ اع التقن ران لغرض االجتم صدار تأشيرة لعضو واحد من فريق الوكالة لزيارة إي
ذا العض٢٠١٤في تشرين األول/أكتوبر  ا ھ تمّكن فيھ م ي و من المشاركة في . وكانت تلك المناسبة الرابعة التي ل

ة من معالجة القضايا  تمّكن الوكال االجتماعات التقنية في طھران بسبب عدم قيام إيران بإصدار تأشيرة. ولكي ت
رة  ديھم الخب العالقة بشكل فّعال، من األھمية بمكان أن يتمّكن كل عضو، من الموظفين الذين تحّددھم الوكالة بأّن ل

 ة التقنية التي تقوم بھا الوكالة في إيران. المطلوبة، من المشاركة في األنشط

  

  ملّخص  -الم

اكن  -٦٦ ة واألم ة في المرافق النووي ة المعلن واد النووي رغم أنَّ الوكالة تواصل التحقق من عدم تحريف الم
ة ليست في  إنَّ الوكال ا، ف ود معھ اق الضمانات المعق ران بمقتضى اتف ا إي الواقعة خارج المرافق التي أعلنت عنھ

ران، ومن وضع  ة في إي ر معلن ة غي يمكنھا من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووي
  ٧٩أن تخلص بالتالي إلى أنَّ جميع المواد النووية في إيران تندرج في نطاق األنشطة السلمية.

ران لمناقشة و -٦٧ بتين منفصلتين في طھ دبعقدت إيران والوكالة اجتماعات تقنية في مناس ين يالت رين العملي
  في إطار الخطوة الثالثة من إطار التعاون. ٢٠١٤العالقين المتفق عليھما في أيار/مايو 

م العالقين التدبيرين العمليين أي شروح من شأنھا أن تمكِّن الوكالة من توضيحولم تقدم إيران  -٦٨ ، كما أنھا ل
  ار التعاون. تقترح أي تدابير عملية جديدة في إطار الخطوة القادمة من إط

ك من  التي يشملھاجميع القضايا العالقة  تسويةة لتعجيل والوكالة مستعدّ  -٦٩ ق ذل اون. ويمكن تحقي إطار التع
ائق المعلومات واخالل زيادة إيران تعاونھا وإتاحة معاينة كل  ع ووث وادلمواق ى كل األشخاص الم  والوصول إل

ة تتوصلحسب طلب الوكالة. وعندما في الوقت المناسب،  في إيران ذات الصلة ى الوكال ة  إل م للصورة الكامل فھ
  .تقييم الوكالة تقريًرا عنإلى مجلس المحافظين م المدير العام قدِّ ذات األبعاد العسكرية المحتملة، سيُ  القضايابشأن 

ووي الم -٧٠ ة في خطة وتواصل الوكالة القيام بأنشطة الرصد والتحقق بشأن التدابير المتعلقة بالمجال الن بيَّن
  العمل المشتركة، وفًقا لتمديدھا. 

  ر عن ھذا الموضوع حسب االقتضاء.وسيواصل المدير العام تقديم تقاري -٧١
    

 
  .GOV/2013/40من الوثيقة  ٦٥الفقرة  ٧٨

ام  ٧٩ ى ع ا إل ود أوالھ بات، تع دة مناس ي ع افظين ف س المح د مجل د أّك رة١٩٩٢ق 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  عدمالتحقق، على حد سواء، من  ة غي تحريف المواد النووية عن األنشطة المعلنة (أي صحة اإلعالنات)، وعدم وجود أنشطة نووي
رات  ،)GOV/OR.864من الوثيقة  ٤٩معلنة في الدولة (أي اكتمال اإلعالنات) (انظر، على سبيل المثال، الفقرة  ى  ٥٣والفق من  ٥٤إل

  ).GOV/OR.865الوثيقة 
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  المرفق األول

ا يتعلق بإطار  ران، فيم اريخ، والتي ستنفِّذھا إي التدابير العملية التي اتفقت بشأنھا الوكالة وإيران حتى ھذا الت
  التعاون

  ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١١األولى: ستة تدابير عملية (أولية)، تم االتفاق بشأنھا في  الخطوة

ى النحو   -١   اس عل در عب نجم غشين في بن ة لم ة المنظّم تقديم المعلومات ذات الصلة وإتاحة المعاين
  المتفق عليه بين الجانبين.

حطة إنتاج الماء الثقيل على النحو المتفق تقديم المعلومات ذات الصلة وإتاحة المعاينة المنظّمة لم  -٢  
  عليه بين الجانبين.

  تقديم المعلومات المتعلقة بمفاعالت البحوث الجديدة.  -٣  
د   -٤   ق بتحدي وى  ١٦تقديم المعلومات الالزمة فيما يتعل ييد محطات للق اً مخصصاً بغرض تش موقع

  النووية.
  ة.توضيح ما أعلنته إيران بشأن مرافق إثراء إضافي  -٥  
  .تقديم مزيد من اإليضاحات بخصوص ما أعلنته إيران فيما يتعلق بتكنولوجيا اإلثراء بالليزر  -٦  

  ٢٠١٤شباط/فبراير  ٩الخطوة الثانية: سبعة تدابير عملية، تم االتفاق بشأنھا في 

ه تقديم المعلومات ذات الصلة وإتاحة معاينة منظّمة لمنجم ساغند في يازد على النحو المتفق ع  -١   لي
  بين الجانبين.

تقديم المعلومات ذات الصلة وإتاحة معاينة منظّمة لمحطة التركيز في أرداكان على النحو المتفق   -٢  
  عليه بين الجانبين.

  .IR-40تقديم صيغة مستوفاة من استبيان المعلومات التصميمية لمفاعل   -٣  
  .IR-40الضمانات لمفاعل  اتخاذ خطوات لالتفاق مع الوكالة على التوصل إلى نھج بشأن  -٤  
ى مركز لشقر   -٥   ة إل ارة تقني انبين والترتيب لزي ا من الج تقديم المعلومات ذات الصلة المتفق عليھ

  أباد لليزر.
اء الصالحتين لصنع  -٦  ي التركيب والنق غ درجت م تبل ي ل تقديم معلومات عن المواد المصدرية، الت

ك  ي ذل ا ف ري، بم راء النظي ود أو لإلث ران الوق تخراج إي ن اس واد، وع ذه الم ن ھ واردات م ال
  لليورانيوم من الفوسفات.

اإيران أو  حاجةتقديم معلومات وتوضيحات من أجل تمكين الوكالة من تقييم   -٧   ذين أعلنت  طلبھ الل
رات سلك قنطرة التفجير.   عنھما لتطوير مفجِّ
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  ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٠الثالثة: خمسة تدابير عملية، تم االتفاق بشأنھا في  الخطوة

ك   -١   ا في ذل تبادل المعلومات مع الوكالة بشأن االدعاءات المتعلّقة ببدء شحنات شديدة االنفجار، بم
  إجراء تجارب واسعة النطاق للشحنات الشديدة االنفجار في إيران.

ي  تقديم المعلومات والتوضيحات ذات  -٢   ة بالدراسات الت الصلة المتفق عليھا بين الطرفين والمتعلق
ه من  األوراقجرت في إيران و/أو  التي نُشرت في إيران بشأن انتقال النيوترونات وما يتصل ب

  نمذجة وحسابات وتطبيقھا المزعوم على مواد مضغوطة.
تقديم المعلومات المتفق عليھا بين الطرفين والترتيب لزيارة تقنية إلى مركز للبحث والتطوير في   -٣  

  .ةالمركزي الطارداتمجال 
ين الطرفين   -٤   ا ب ق عليھ ات المتف ديم المعلوم ةتق ع  وإتاح ة لورشات تجمي ة منظّم  الطارداتمعاين

  التخزين.، وورشات إنتاج دّوارات الطرد المركزي، ومرافق ةالمركزي
  .IR-40إبرام نھج الضمانات للمفاعل   -٥  
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  المرفق الثاني

  قائمة بالمرافق النووية واألماكن الواقعة خارج المرافق المعلن عنھا في إيران

  طھران: 

  مفاعل طھران البحثي  -١
  )MIXمرفق إنتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المشّعة (مرفق   -٢
  جابر بن حيان المتعددة األغراض مختبرات  -٣

  أصفھان: 

  مفاعل المصدري النيوتروني المصغرال  -٤
  مفاعل الماء الخفيف دون الحرجي  -٥
  مفاعل الماء الثقيل بقدرة صفرية   -٦
  مرفق تحويل اليورانيوم  -٧
  محطة تصنيع الوقود  -٨
  محطة تصنيع صفائح الوقود  -٩
  لمثرىمحطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم ا  -١٠

  ناتانز:

  محطة إثراء الوقود  -١١
  المحطة التجريبية إلثراء الوقود  -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
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  دارخوفين: 

  ميغاواط ٣٦٠القوى النووية بقدرة محطة   -١٧

  شيراز:

  ميغاواط ١٠مفاعل فارس البحثي بقدرة   -١٨

  

  األماكن الواقعة خارج المرافق 

  تسعة أماكن (تقع كلھا داخل مستشفيات)
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  المرفق الثالث

  : موجز إنتاج وتدفقات سادس فلوريد اليورانيوم١الجدول 

 اإلثراء الكمية التاريخ 

 طبيعيكغم  ٥٥٠ ٢٠١٤٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ١٧ تحويل اليورانيومالُمنَتج في مرفق 

درجة  تخفيضمن خالل عملية الُمنَتج 
وم  د اليوراني ادس فلوري راء س إث

ى  ل إل بة تص رى بنس ن  ٪٢المث م
 ٢٣٥-اليورانيوم

 طبيعي كغم ٢٠١٤٧٧٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٩

الملّقم في محطة إثراء الوقود ومحطة 
إثراء الوقود التجريبية ومحطة فوردو 

 إلثراء الوقود

 طبيعي كغم ١٤٩ ١٩٩ ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر 

المنَتج في محطة إثراء الوقود ومحطة 
إثراء الوقود التجريبية ومحطة فوردو 

 إلثراء الوقود

 ٪٥تصل إلى بنسبة كغم ١٣ ١٨١٫٧ ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر 

درجة  تخفيضمن خالل عملية الُمنَتج 
وم  د اليوراني ادس فلوري راء س إث

ى  ل إل بة تص رى بنس ن  ٪٢٠المث م
 ٢٣٥-اليورانيوم

 ٪٥بنسبة تصل إلى  كغم ١١٥٫٦ ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٠

ود  راء الوق ة إث ي محط م ف الُملقَّ
 التجريبية

 ٪٥إلى  بنسبة تصل كغم ١٦٣٠٫٨ ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠

ود  راء الوق ة إث ي محط َتج ف الُمن
 التجريبية

 ٪٢٠بنسبة تصل إلى  كغم ٢٠١٫٩ ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠

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

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

  

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

 كغم ٤٤٧٫٨ ثراء الوقود التجريبيةإمحطة فوردو إلثراء الوقود ومحطة الُمنَتج في 

 كغم ٣٣٧٫٢ الملقَّم لتحويله

 كغم* ١١٠٫٠ إثرائهالُمخفَّفة درجة 

ن كسادس فلوريد اليورانيوم  كغم**  ٠٫٦ الُمخزَّ

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

  .الواردة في ھذا تقرير ٢٢** انظر الحاشية رقم 
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  اليورانيوم: عملية التحويل في مرفق تحويل ٣الجدول 

 الكمية المنَتجة عملية التحويل
الكمية المنقولة إلى محطة 

 تصنيع الوقود

و  وم (نح د اليوراني ادس فلوري ل س تحوي
وم ٪٣٫٤ ن اليوراني اني ٢٣٥-م ى ث ) إل

 أكسيد اليورانيوم

 كغم من اليورانيوم ٢٤ كغم من اليورانيوم ٢٤

ازة ل رك ي  تحوي وم الطبيع ام اليوراني خ
 إلى ثاني أكسيد اليورانيوم

 كغم من اليورانيوم ١٣ ٢٢٩ كغم من اليورانيوم* ١٣ ٧٩٢

  * محتوى اليورانيوم في المواد المؤّھلة لتصنيع الوقود.

  

ى ٤الجدول  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

  كغم من سادس فلوريد اليورانيوم ٣٣٧٫٢
 كغم من اليورانيوم) ٢٢٧٫٦(

 كغم من اليورانيوم ١٦٢٫٨

  

دول  يد ٥الج اني أكس حوق ث ة مس ي محط وم ف يد اليوراني اني أكس ى ث وم إل د اليوراني ادس فلوري ل س : تحوي
  اليورانيوم المثرى

 الكمية المنَتجة كمية التلقيم

  كغم من سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي  ٤١٧٤
 كغم من اليورانيوم) ٢٨١٥٫١(

 كغم من اليورانيوم* ٥٥٣

 ٪٥كغم من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ١٥٠٥
 كغم من اليورانيوم) ١٠١٦( ٢٣٥-من اليورانيوم

- * 

  * المواد النووية المتبقية ھي في مراحل مختلفة من المعالجة.
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  : تصنيع الوقود في محطة تصنيع الوقود٦الجدول 

 المفردة
  العدد
 المنَتج

 اإلثراء
كتلة المفردة 
(غرام من 
 اليورانيوم)

 العدد المشّعع

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

 - ٥٠٠ ٪٣٫٤ ٢ قضيب الوقود االختباري

 ١ ٦٠٠٠ ٪٣٫٤ ٢ مجّمعة قضيب الوقود

 ١ ١٠٠٠٠يورانيوم طبيعي ١  IR-40نموذج مصّغر لمجّمعة وقود مفاعل 

 ال ينطبق ٣٥٥٠٠يورانيوم طبيعي ٣٦ IR-40نموذج مجّمعة وقود مفاعل 

 - ٥٦٥٠٠يورانيوم طبيعي ١١ IR-40مجّمعة وقود المفاعل 

  

  : تصنيع الوقود الخاص بمفاعل طھران البحثي في محطة تصنيع صفائح الوقود٧الجدول 

 المفردة
العدد 
 المنَتج

 اإلثراء
كتلة المفردة 
(غرام من 
 اليورانيوم)

العدد الموجود 
 في مفاعل

 طھران البحثي
 مشعع

ي  ران البحث ل طھ ة لمفاع فيحة اختباري ص
 (اليورانيوم الطبيعي)

يورانيوم  ٤
 طبيعي

١ ٢ ٥ 

 ٢ ٥ ٧٥ ٪١٩ ٥ صفيحة اختبارية لمفاعل طھران البحثي 

ران  ل طھ ة لمفاع ود تحكمي ة وق مجّمع
 البحثي

٥ ٨ ١٠٠٠ ٪١٩ ٩ 

 ٩ ١٩ ١٤٠٠ ٪١٩ ٢١مجّمعة وقود نمطية لمفاعل طھران البحثي

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

  


