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 المشتركة العمل لخطة وفًقا اإليراني النووي البرنامج حالة

 

  العامالمديرمنتقرير

 

 

ة في والتحقق الرصد" عن العام المدير تقرير في مذكور ھو كما -١ ران جمھوري ا اإلسالمية إي  لخطة وفًق
ة عن معلومات تقديم إلى التقرير ھذا يھدف ،)GOV/2014/2( "المشتركة العمل امج حال ووي البرن ة الن  لجمھوري
ا، على إيران وافقت التي" الطوعية بالتدابير" يتعلق فيما) إيران( اإلسالمية إيران اًرا اتخاذھ انون ٢٠ من اعتب  ك
  .المشتركة العمل خطة من كجزء ،٢٠١٤ يناير/الثاني

  :يلي بما ،٢٠١٤ يناير/الثاني كانون ٢٠ من اعتباًرا قامت، إيران بأنَّ  الوكالة تقرُّ  -٢

 وم من% ٥ تتجاوز التي بالمستويات اليورانيوم إثراء أوقفت لتين في ٢٣٥-اليوراني اقبيتين سلس  تع
ي ة ف راء محط ود إث ة الوق ي التجريبي ع وف ل أرب ة سالس ي تعاقبي ة ف وردو محط راء ف ود إلث  الوق

 الغرض؛ لھذا المستخدمة سابًقا

 ة الوقود إثراء محطة في مترابطة أنساق في تعاقبية سالسل تشغيل أوقفت وردو ومحطة التجريبي  ف
 الوقود؛ إلثراء

 رى اليورانيوم فلوريد سادس تخفيف في شرعت ى تصل بنسبة المث وم من% ٢٠ إل  ٢٣٥-اليوراني
 التجريبية؛ الوقود إثراء محطة في

 ى تصل بنسبة المثرى اليورانيوم فلوريد سادس تحويل تواصل وم من% ٢٠ إل ى ٢٣٥-اليوراني  إل
 الوقود؛ صفائح تصنيع محطة في اليورانيوم ثالثي أكسيد ثامن

 يس ديھا ل ادة معالجة خط أي ل ل إلع يد تحوي وم أكاس رى اليوراني بة المث ى تصل بنس  من% ٢٠ إل
وم من% ٢٠ إلى تصل بنسبة المثرى اليورانيوم فلوريد سادس إلى ٢٣٥-اليورانيوم  ٢٣٥-اليوراني

 الوقود؛ صفائح تصنيع محطة في
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  ٢الصفحة 
  
  
  

 دم من إضافية أشكال أي تجري ال ي التق انز محطة داخل أنشطتھا ف راء نات ود إلث  محطة أو الوق
وردو راء ف ود إلث ي أو الوق ا ،)IR-40( آراك مفاعل ف ي بم ك ف ار تصنيع ذل ود واختب  لمفاعل الوق
 آراك؛

 ييد تواصل ة تش اني مسحوق محط يد ث وم أكس رى اليوراني ل المث ادس لتحوي د س وم فلوري  اليوراني
 أكسيد؛ إلى ٢٣٥-اليورانيوم من% ٥ إلى تصل بنسبة المثرى

 ل اتھا تواص ات ممارس ث لعملي وير البح عة والتط مانات الخاض ي للض ة ف راء محط ود إث  الوق
 وتواصل باإلثراء، المتصلة والتطوير البحث مجاالت في الحالية ممارساتھا ذلك في بما التجريبية،

 المثرى؛ اليورانيوم لتكديس استخدامھا عدم

 وم ال طة تق لة بأنش ادة متص ة بإع ل المعالج ل داخ ران مفاع ي طھ ي البحث ق وف اجإ مرف ائر نت  نظ
 .المشعة والزينون واليود الموليبدينوم

 وافقت التي" الطوعية بالتدابير" تتعلَّق إيران من خطية رسائل تلقت بأنھا تقرَّ  أن كذلك الوكالة وتستطيع -٣
  :التالي النحو على وذلك المشتركة، العمل خطة من كجزء األولى الستة األشھر في اتخاذھا على إيران

 ى الخطوة في" أنه فيھا تذكر ٢٠١٤ يناير/الثاني كانون ١٨ مؤرخة إيران من رسالة  المحددة األول
ل من الموجودة األماكن غير لإلثراء جديد مكان ھناك يكون لن ،)أشھر ستة( زمنًيا وقعي في قب  م
 ؛"وناتانز فوردو

 الة ن رس ران م ؤخرة إي انون ١٨ م اني ك اير/الث ذكر ٢٠١٤ ين ا ت ه فيھ الل" أن وة خ ى الخط  األول
ران تدخل لن ،)أشھر ستة( زمنًيا المحددة ادة بأنشطة خاصة مراحل في إي ييد أو المعالجة، إع  تش
 ؛"المعالجة إعادة على قادر مرفق

 الة ن رس ران م ة إي انون ١٨ مؤرخ اني ك اير/الث ذكر ٢٠١٤ ين ا ت ه فيھ الل" أن وة خ ى الخط  األول
ادة إلى يھدف معالجة إعادة خط أي يوجد ال أنه إيران تعلن ،)أشھر ستة( زمنًيا المحددة  معالجة إع
وم فلوريد سادس إلى ٢٣٥-اليورانيوم من% ٢٠ إلى تصل بنسبة المثرى اليورانيوم أكسيد  اليوراني
 ؛٢٣٥-اليورانيوم من% ٢٠ إلى تصل بنسبة المثرى

 الة ن رس ران م ة إي انون ٢٠ مؤرخ اني ك اير/الث ة ٢٠١٤ ين ات ُمرَفق ن بمعلوم ات ع ع ورش  تجمي
 .المركزي الطرد دّوارات وإنتاج التخزين، ومرافق المركزي، الطرد أجھزة

ة مفتشي وصول فرص بزيادة المتعلقة الترتيبات على كذلك وإيران الوكالة واتفقت -٤ ى الوكال  المرافق إل
 .إيران في الرسمية والُعَطل األسبوع نھاية ُعَطل خالل ذلك في بما وفوردو، ناتانز في النووية


