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 ٢٠١٥ونيه ي/زيرانح ١١تاريخ السماح بالتداول: 
)٢٠١٥ونيه ي/زيرانح ١١(ُسِمح بتداول ھذه الوثيقة خالل اجتماع المجلس بتاريخ 

GOV/2015/34 

 ٢٠١٥ أيار/مايو ٢٩
 

 عربي
األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

 نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي
  (ھـ) من جدول األعمال المؤقت ٨البند 

  )Mod.1وتعديلھا  GOV/2015/31(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
 
 نيسان/أبريل  ٢٧مع وزير خارجية إيران، معالي السيد محمد جواد ظريف في  أجرى المدير العام محادثات

ة للرصد والتحقق  حولكيفية تسريع حل جميع القضايا العالقة و حول. وتمحّور اللقاء ٢٠١٥ أنشطة الوكال
املة المشتركة،  مبخصوص التدابير المتعلقة بالمجال النووي في إطار خطة العمل الش ى ت ا  مت اق عليھ االتف

يد  الي الس ران، مع ة إي ر خارجي ة مع نائب وزي ات متابع ام محادث ووفقاً لما ھو مطلوب. وأجرى المدير الع
  .  ٢٠١٥أيار/مايو  ١٤عباس عراقجي في 

  .اون ار التع ذ إط أن مواصلة تنفي ة مناقشات أخرى بش ؤولون من الوكال ون ومس ؤولون إيراني وأجرى مس
  مرة أخرى في المستقبل القريب. لى مواصلة الحوار واالجتماعواتفقت الوكالة وإيران ع

 دابير المتصلةو ق بالت ا يتعل ة االضطالع بالرصد والتحقق فيم ووي  واصلت الوكال واردةبالمجال الن في  ال
  خطة العمل المشتركة، وفًقا لتمديدھا الجديد.

 إثر ران ب د ومنذ أن دخلت خطة العمل المشتركة حيِّز النفاذ، لم تقم إي وم بنسبة تزي د اليوراني اء سادس فلوري
ى  وم ٪٥عل ن اليوراني د  ٢٣٥-م ادس فلوري ن س ا م وع مخزونھ ة وخضع مجم ا المعلن ن مرافقھ ي أي م ف

وم ٪٢٠اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ة تخفيف  ٢٣٥-من اليوراني ى معالجة أخرى من خالل عملي إل
  انيوم.درجة اإلثراء أو عملية التحويل إلى أكسيد اليور

  ى بة تصل إل وم بنس د اليوراني ادس فلوري راء س ة إث تمرت عملي وم ٪٥واس ن اليوراني اج  ٢٣٥-م دل إنت بمع
زال في شكل سادس  ي ال ت ة الت واد النووي ة الم ابقة. وبلغت كمي ام الس دير الع ارير الم يماثل ما جاء في تق

  كغ. ٨٧١٤٫٧مقداره ما  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

  ولم يتم تركيب أي مكّونات رئيسية إضافية في المفاعلIR-40 ؛ ولم يتم أي تصنيع أو اختبار للوقود الخاص
  بالمفاعل المذكور.

  ة ة منّظم زة الطرد المركزي، وورشات وواصلت إيران السماح للوكالة بإجراء معاين ع أجھ لورشات تجمي
إنتاج دّوارات الطرد المركزي، ومرافق التخزين.
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مة  -ألف   مقدِّ

افظين وب -١ ى مجلس المح ام إل دير الع ّدم من الم ذ التوازي ھذا التقرير المق اول تنفي ن، يتن ى مجلس األم إل
ار دم االنتش دة ع ود بموجب معاھ اق الضمانات المعق ام ذات ١اتف رارات  واألحك ي ق ا ف الصلة المنصوص عليھ

ن،  ران). وھو يتضمَّ ين مجلس األمن، في جمھورية إيران اإلسالمية (إي ةمن ب ور، معلومات عن األ من جمل م
 ً ا  تنفيذ التدابير المتخذة بموجب "البيان المشترك بشأن إطار للتعاون" (إطار التعاون) وخطة العمل المشتركة، وفق

   ٢لتمديدھا الجديد.

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

ران  ثمةو ٦ميثاق األمم المتحدة، وھي إلزامية، وفقاً ألحكام تلك القرارات. ذ الكامل اللتزامات إي ى التنفي حاجة إل
  من أجل ضمان الثقة الدولية في الطابع السلمي الخالص لبرنامجھا النووي.

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

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

  . فيما يتعلق بإطار التعاون خالتاري

ا االتحاد الروسي وألمانيا و ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٤، اتفق في سبقت اإلفادةوكما  -٤ الصين وفرنس
ة  ات المتحدة األمريكي ة +والمملكة المتحدة والوالي ي الثالث اد األوروب دان االتح ى ٣(مجموعة بل ران عل ) مع إي

ذ في  ٧مشتركة.العمل الخطة  ز التنفي اير  ٢٠وقد دخلت خطة العمل المشتركة حّي انون الثاني/ين ّد ٢٠١٤ك ، لتمت
ة ي الثالث اد األوروب دان االتح ة بل ه مجموع ا طلبت ا لم ھر. ووفق تة أش رة س ًة لفت س  ٣+ بداي ه مجل رَّ ران، وأق وإي

ة ذات الصلة بالمجال ا بتوافر األموال)، تضطلع الوكالة حالًيا بأنشطة الرصد والتحقالمحافظين، (رھنً  ق الالزم
النووي في إطار خطة العمل المشتركة، وھي أنشطة تشمل أنشطة إضافية على األنشطة التي يجري بالفعل القيام 
افظين ومجلس  رارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المح إيران والق اق الضمانات الخاص ب بھا بمقتضى اتف

 
، الذي )INFCIRC/214االتفاق المعقود بين إيران والوكالة لتطبيق الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية (الوثيقة  ١

  .١٩٧٤أيار/مايو  ١٥دخل حيز النفاذ في 

  . GOV/2014/62والوثيقة  GOV/INF/2014/28الملحق بالوثيقة  ٢

 ٢٠١٢حتى أيلول/سبتمبر  ٢٠٠٣قراراً بصدد تنفيذ الضمانات في إيران في الفترة من أيلول/سبتمبر  ١٢اعتمد مجلس المحافظين  ٣
  ).GOV/2013/56في الوثيقة  ٢(انظر الحاشية 

  ). ٢٠١٠( ١٩٢٩قرار مجلس األمن  ٤

  . GOV/2013/56من الوثيقة  ٤الحاشية  ٥

  ).INFCIRC/11ألف من االتفاق الذي ينظم عالقات الوكالة مع األمم المتحدة (الوثيقة -الجزء األول ٦

أُرِسل نص خطة العمل المشتركة إلى المدير العام من جانب الممثل السامي لالتحاد األوروبي نيابًة عن مجموعة بلدان االتحاد  ٧
، ومن جانب الممثل المقيم إليران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيابًة عن إيران )INFCIRC/855(الوثيقة  ٣األوروبي الثالثة +

  ). INFCIRC/856(الوثيقة 
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  ٢٠١٤.٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٤د خطة العمل المشتركة حتى ، تم تمدي٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٤األمن. وفي 

ى ٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٤وفي  -٥ د خطة العمل المشتركة حت د تمدي م تجدي ه  ٣٠، ت حزيران/يوني
ال  ٢٠١٥.٩ ي المج ق الضرورية ف د والتحق طة الرص لة االضطالع بأنش ن مواص ة م ين الوكال ل تمك ن أج وم

غ  ى مبل ة إل ة حاج ووي، ثم دار الن افي بمق ة. ٤٫٦إض ارج الميزاني ن خ ات م ن التبرع ورو م ون ي ي  ١٠ملي وف
  مليون يورو. ٦٫١٣عدد من الدول األعضاء  ١١، بلغ مجموع تعّھدات٢٠١٥أيار/مايو  ٢١

ترك -٦ ان مش ي بي ي  ١٢وف در ف ان/أبريل  ٢ص اد ٢٠١٥نيس دان االتح ة بل ن أن مجموع الن ع م اإلع ، ت
ة ي الثالث ل ٣+ األوروب د "توص ران ق تركة"، وإي املة مش ل ش ة عم ية لخط ات رئيس أن معلم ول بش ى حل ت إل

ول  ا بحل ام جھودھ ت بإتم ه  ٣٠والتزم ة ٢٠١٥حزيران/يوني ال إن الوكال ان وق ذا البي ام بھ دير الع ب الم . ورّح
دابير  ذ الت ن تنفي ق م تعّدة للتحق افظين، مس س المح ن مجل د م اق وبتأيي ة التف د وضع الصيغة النھائي تكون، عن س

   ١٣ة بالمجال النووي في ھذا االتفاق.المتعلق

ة  -٧ 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/2015/15(،باإلضافة إلى القضايا الموجودة منذ أمد أبعد. ١٤ 

  

  توضيح القضايا العالقة  -باء

د مجلس المحافظين، في قراره الصادر في  -٨ اني/نوفمبر شدَّ ة ( ٢٠١١تشرين 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

ر مجلس المحافظين في قراره الصادر  اقع والمواد ذات الصلة والموظفينوالمو والوثائق المعنيين في إيران. وقرَّ
ع GOV/2012/50(الوثيقة  ٢٠١٢في أيلول/سبتمبر  ى حل جمي ة إل ة الرامي ) بأنَّ تعاون إيران بشأن طلبات الوكال

 الخالص لبرنامج إيران النووي. ع السلميالقضايا العالقة ضرورٌي وملحٌّ من أجل استعادة الثقة الدولية في الطاب

  

 
  .  GOV/INF/2014/18المرفق بالوثيقة  ٨

  .تقريرالالواردة في ھذا  ٢انظر الحاشية رقم  ٩

  . GOV/2014/62من الوثيقة  ٩الفقرة  ١٠

  مليون يورو. ٦٫٠٦، تلقت الوكالة ٢٠١٥أيار/مايو  ٢١حتى تاريخ  ١١

البيان المشترك الصادر عن الممثلة السامية لالتحاد األوروبي السيدة فيديريكا موغيريني ووزير الخاريجية اإليراني السيد جواد  ١٢
  ).http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150402_03_en.htmظريف (

  )./htts://www.iaea.org/newscenter/pressreleasesعالن لوزان (المدير العام للوكالة يرّحب بإ ١٣

يواصل المدير العام تزويد مجلس المحافظين بمعلومات شھرية عن آخر المستجدات بشأن تنفيذ إيران "التدابير الطوعية" المتخذة  ١٤
  .GOV/INF/2015/8وفقاً لخطة العمل المشتركة، وترد أحدث ھذه المستجدات في الوثيقة 
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ة، في  -٩ آذار/مارس  ٩ومنذ التقرير السابق للمدير العام، أجرى مسؤولون إيرانيون ومسؤولون من الوكال
ان/أبر ١٥و ين٢٠١٥ل ينيس دبيرين العملي أن الت ران بش ي طھ ات أخرى ف ايو  ، مناقش ي أيار/م ا ف ق عليھم المتف

د لن إطار التعاون اللذين مفي إطار الخطوة الثالثة   ٢٠١٤ ذھما بع تم تنفي إطالق متفجرات شديدة يالمتعلقم ي ن ب
ران بعض المعلومات بشأن واحد  ّدمت إي االنفجار وإجراء حسابات لنقل النيوترونات (انظر المرفق األول). وق

دبيرين العملي ذين الت رة من ھذين التدبيرين. واتفقت الوكالة وإيران على مواصلة الحوار بشأن ھ اع م ين واالجتم
  أخرى في المستقبل القريب. 

أجرى المدير العام في نيويورك محادثات مع وزير خارجية إيران، معالي  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٧وفي  -١٠
اء  د جواد ظريف. وتمحور اللق ة و حولالسيد محم ع القضايا العالق ة تسريع حل جمي ة  حولكيفي أنشطة الوكال

دابير  ةللرصد والتحقق بخصوص الت م  المتعلق ى ت املة المشتركة، مت ووي في إطار خطة العمل الش بالمجال الن
  االتفاق عليھا ووفقاً لما ھو مطلوب. واتفقا على مواصلة الحوار بين الوكالة وإيران على جميع المستويات.

ران،  ٢٠١٥أيار/مايو  ١٤وفي  -١١ ة إي ر خارجي أجرى المدير العام في فيينا محادثات متابعة مع نائب وزي
  معالي السيد عباس عراقجي. 

دابير و ٢٠١٤ ، دعت الوكالة منذ آب/أغسطسسبقت اإلفادةوكما  -١٢ في مناسبات عديدة إيران إلى اقتراح ت
 إيران بعد أي تدابير عملية جديدة. ترحولم تق ١٥طار التعاون.عملية جديدة ُتنفذھا إيران في الخطوة المقبلة من إ

  

  المرافق المعلن عنھا في إطار اتفاق الضمانات الخاص بإيران   -جيم

ة  ١٨بموجب اتفاق الضمانات الخاص بإيران، أعلنت إيران للوكالة عن  -١٣ اكن واقع مرفقاً نووياً وتسعة أم
أنشطة معيَّنة تقوم بھا  ھنالك (المرفق الثاني). وعلى الرغم من أن ١٦نوويةخارج المرافق ُتستخَدم فيھا عادًة مواد 

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

 خارج المرافق.

  

  األنشطة المتعلقة باإلثراء  -دال

ران كل أنشطتھا خالفاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المحافظين ومجلس األمن، لم تعلِّ -١٤ ق إي
اير  ٢٠المتصلة باإلثراء في المرافق المعلنة المشار إليھا أدناه. بيد أنه منذ  تج  ٢٠١٤كانون الثاني/ين م تن ران ل إي

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

اإلثراء درجة اإلثراء أو عملية التحويل إلى أكسيد اليورانيوم. وتخضع ل ة كل األنشطة المتصلة ب ضمانات الوكال

 
  . GOV/2014/43من الوثيقة ١٣الفقرة  ١٥

  جميع األماكن الواقعة خارج المرافق قائمة داخل مستشفيات. ١٦
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يم  ة ومحطات التلق ة المركب ة والسالسل التعاقبي واد النووي ع الم ة، وتخضع جمي ران المعلن ة في مرافق إي الجاري
   ١٧والسحب في تلك المرافق لتدابير الوكالة المتعلقة باالحتواء والمراقبة.

د  -١٥ وم بنسبة تصل إلوصرحت إيران بأن الغرض من إثراء سادس فلوري وم٥ى ـاليوراني -٪ من اليوراني
وم ١٨ھو إنتاج الوقود لمرافقھا النووية. ٢٣٥ بنسبة  وصرحت أيضاً بأن الغرض من إثراء سادس فلوريد اليوراني

   ١٩ھو تصنيع الوقود لمفاعالت البحوث. ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠تصل إلى 

  معلنة، قامت في تلك المرافق بما يلي: ومنذ أن بدأت إيران إثراء اليورانيوم في مرافقھا ال -١٦

 كغ منذ صدور التقرير السابق للمدير العام) من سادس فلوريد  ٧٦١٫٨(+  ٢٠كغ ١٤ ٩٣٦٫٧نتاج إ
ى  وم٥اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إل ا ٢٣٥-٪ من اليوراني كغ  ٧٦١٫٨كغ (+  ٨٧١٤٫٧، منھ

ام) ظلت في شكل سادس  دير الع ر السابق للم رى بنسبة منذ صدور التقري وم المث د اليوراني فلوري
د من المعالجة (انظر المرفق  ٢٣٥٢١-٪ من اليورانيوم٥تصل إلى  ة لمزي ة المتبقي وخضعت الكمي
  الثالث)؛  

  من  ٪٢٠نتاج سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى إوإلى غاية الوقت الذي أوقفت فيه
خضع مجملھا لمزيد من المعالجة  ،المواد النوويةكغ من ھذه  ٤٤٧٫٨، إنتاج كمية ٢٣٥-اليورانيوم

ة تخفيض درجة اإل ومبواسطة عملي يد اليوراني ى أكس ل إل ة التحوي راء أو عملي ق  ٢٢ث (انظر المرف
  الثالث). 

  ناتانز  -١-دال

وم الضعيف محطة إثراء الوقود:  -١٧ محطة إثراء الوقود ھي محطة إثراء بالطرد المركزي إلنتاج اليوراني
راء الم ى اإلث بة تصل إل رى بنس وم٥ث ام ٢٣٥-٪ من اليوراني ي ع ى ف رة األول غيلھا للم دأ تش م ٢٠٠٧، ب . 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
اج أ ١٨حتوى كل منھا على تتخصيص ثماني وحدات  ة لقاعة اإلنت ا يشمل مجموع حوالي سلسلة تعاقبي ف، بم ل

ة من سلسلة تعاقبية. وتوجد حاليً  ١٤٤طاردة مركزية في  ٢٥ ٠٠٠ ى طاردات مركزي وي عل ا وحدة واحدة تحت

 
وفقاً لممارسات الضمانات المعتادة، قد ال تخضع الكميات الصغيرة من المواد النووية (من قبيل بعض النفايات والعينات) لتدابير  ١٧

  االحتواء والمراقبة.

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

؛ وحسب ما أعلنت عنه إيران في استبيانات المعلومات التصميمية الخاصة بمحطة تصنيع GOV/2010/10من الوثيقة  ٨الفقرة  ١٩
  صفائح الوقود.

التي أُنتجت من عملية  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥نيوم المثرى بنسبة تصل إلى كغ من سادس فلوريد اليورا ١١٥٫٦يشمل ھذا الرقم  ٢٠
  .٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠تخفيض درجة إثراء سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

ي ال تزال ملحقة يشمل ذلك المواد النووية المخّزنة وكذلك المواد النووية الموجودة في المصائد الباردة وداخل االسطوانات الت ٢١
  بعملية اإلثراء.

، التي ھي تحت ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠كغ من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ٠٫٦بصرف النظر عن كمية  ٢٢
طيف أختام الوكالة في مرافق إيران المعلن عنھا إلثراء اليورانيوم حيث تم استخدام المواد النووية كمادة مرجعية لغرض قياس ال

  الكتلي.
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ة من طراز IR-2mطراز  ان IR-1، وخمس وحدات تحتوي على طاردات مركزي وي الوحدتان األخري ، وال تحت
ة.  اردات مركزي ى أي ط اوعل د المعلوم ران بع دم إي م تق ميميةل اظرة ت التص اء.  المن اج ب ة اإلنت ة بقاع المتعلق

  ردات مركزية. ال الوكالة التحقق من أن قاعة اإلنتاج باء ال تحتوي على أي طاصوتو

راز  -١٨ ن ط ة م اردات المركزي ى الط ة عل دة المحتوي ي الوح ل IR-2mوف ى  الوضع ظ ايو  ١٧حت أيار/م
ة من  ٢٠١٥ ة مكون دون تغيير عما جاء في التقرير السابق للمدير العام، حيث ُركبت بالكامل ست سالسل تعاقبي

ة من طراز  وم  ٢٣؛IR-2mطاردات مركزي د اليوراني ة بسادس فلوري ذه السالسل التعاقبي يم أي من ھ تم تلق م ي ول
  في ھذه الوحدة. IR-2mسلسلة تعاقبية أخرى من طراز  ١٢ الطبيعي؛ واكتملت أعمال التركيب التحضيرية في

ى IR-1وفي الوحدات الخمس المحتوية على الطاردات المركزية  -١٩ ايو  ١٧، ظل الوضع حت  ٢٠١٥أيار/م
م تركيب  د ت ل، ٩٠دون تغيير عما ورد في التقرير السابق للمدير العام. فق ة بشكل كام لة تعاقبي ا  ٢٤سلس  ٥٤منھ

ادس ا بس ري تلقيمھ ي. يج وم الطبيع د اليوراني ب  ٢٥فلوري ال التركي ن أعم اء م م االنتھ ل، ت ن قب اء م ا ج وكم
  في الوحدتين غير المحتويتين على طاردات مركزية. IR-1سلسلة تعاقبية من طراز  ٣٦التحضيرية فيما يخص 

ود في  -٢٠ راء الوق ة في محطة إث ا الوكال ي أجرتھ ادي الت ين ونتيجة لعملية التحقق من الرصيد الم رة ب الفت
ة،  ضمن حدود معدالت عدم ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٢و ٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ١٥ ، تحققت الوكال

ران في  ه إي ا أعلنت عن ة كم واد النووي  ١٦التيّقن من القياس المرتبطة عادة بمرفق من ھذا النوع، من رصيد الم
  .  ٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر 

وم الطبيعي  سادسكغ من  ١٦٤ ٨٣٨انت إيران قد لقَّمت ، ك٢٠١٥أيار/مايو  ١٢وفي  -٢١ د اليوراني فلوري
اج في شباط/فبراير  دء اإلنت ذ ب ود من ا مجموعه ٢٠٠٧داخل السالسل التعاقبية في محطة إثراء الوق ، وأنتجت م

  .٢٣٥٢٦-من اليورانيوم ٪٥كغ من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ١٤ ٤١١

اني/نوفمبر  تشرين ٢٤وحتى  -٢٢ راء حوالي ٢٠١٤الث د خفَّضت درجة إث ران ق كغ من  ٤١١٨، كانت إي
     ٢٧، إلى اليورانيوم الطبيعي.٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

 
  ).١٠٠٨المرّكبة في محطة إثراء الوقود ( IR-2mا عدد الطاردات المركزية من طراز لم يتغّير أيضً  ٢٣

  ).١٥٤٢٠المرّكبة في محطة إثراء الوقود ( IR-1ا عدد الطاردات المركزية من طراز لم يتغّير أيضً  ٢٤

. طبقت الوكالة تدابير إضافية لالحتواء والمراقبة للتأكد من عدم زيادة تلقيم سالسل تعاقبية GOV/2014/10من الوثيقة  ٢٢الفقرة  ٢٥
طاردة  ٩١٥٦(التي تحتوي على  IR-1بالمواد النووية في محطة إثراء الوقود عدا األربع والخمسين سلسلة تعاقبية من طراز 

  مركزية). 

التي تحقَّقت الوكالة منھا (في  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥ثرى بنسبة تصل إلى استناًدا إلى كميات سادس فلوريد اليورانيوم الم ٢٦
رتھا  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥) وكميات سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى ٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ١٦ التي قدَّ

  .)٢٠١٥أيار/مايو  ١٢إلى  ٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ١٧إيران (تغطي الفترة من 

يتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في خطة العمل المشتركة، وفًقا لتمديدھا. وتصدر المواد النووية من المخلفات  ٢٧
والمواد النووية المخَرجة من السالسل  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠الناتجة عن إثراء سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

، وھي غير مشمولة ضمن كمية سادس ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥تنتج سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى التعاقبية التي 
  ).١٦ المشار إليھا في الفقرة ٢٣٥- ٪ من اليورانيوم٥فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 
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ود، -٢٣ راء الوق ة إث ي محط أخوذة ف ة الم ات البيئي ل العين ائج تحلي ى نت تناًدا إل ق  ٢٨واس 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. 

ة:  -٢٤ 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 اإلثراء ومرفق للبحث والتطوير، بدأ تشغيلھا  رة في تشرين األول/أكت ذه ٢٠٠٣ألول 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 ٦و ١(السلس ) ومنطق
  ).٥و ٤و ٣و ٢سل التعاقبية البحث والتطوير (السال

ة في  -٢٥ ود التجريبي راء الوق ة في محطة إث ا الوكال ي أجرتھ ادي الت ة التحقق من الرصيد الم ونتيجة لعملي
اس المرتبطة ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ٣٠و ١٣الفترة بين  ، تحققت الوكالة، ضمن حدود معدالت عدم التيّقن من القي

  . ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ١٣د النووية كما أعلنت عنه إيران في عادة بمرفق من ھذا النوع، من رصيد الموا

يم  منطقة اإلنتاج: -٢٦ 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

ه.بتلقي ّدمت، ٢٠١٤شباط/فبراير  ٨وفي  ٢٩م ھاتين السلسلتين بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي بدالً من ران  ق إي
ثة ألجزاء من استبيان المعلومات التصميمية صرحت فيھا بأنھا اتخذت تدابير "مردھا تغير ل لوكالة معلومات محدَّ

ومنذ بدء  ٣٠يذ الخطوة األولى من خطة العمل المشتركة".مستوى اإلثراء" وأن التدابير "اُتخذت مؤقتاً في أثناء تنف
   ٣١في نسق مترابط. ٦و ١نفاذ خطة العمل المشتركة، لم تقم إيران بتشغيل السلسلتين التعاقبيتين 

اير  ٢٠وفي  -٢٧ انون الثاني/ين اج ٢٠١٤ك ران عن إنت دما توقفت إي رى  سادس، عن وم المث د اليوراني فلوري
ى  وممن اليورا ٪٢٠بنسبة تصل إل د لقَّمت ٢٣٥-ني ران ق وم  ١٦٣٠٫٨، كانت إي د اليوراني كغ من سادس فلوري

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
 فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل سادسكغ من  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
ن  رة م اير  ٢٠الفت انون الثاني/ين ى  ٢٠١٤ك ايو  ١٧حت ران ٢٠١٥أيار/م ت إي ن  ١٢١٣٫٨، لقم غ م ادسك  س

اقبيتين  لتين التع ل السلس ي داخ وم الطبيع د اليوراني ر  ٦و ١فلوري ة إث ي محط ا ف ة وأنتجت م ود التجريبي اء الوق
  ٢٣٥.٣٢-من اليورانيوم ٪٥فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  سادسكغ من  ١١٤٫٨مجموعه 

 
  .٢٠١٥ارس آذار/م ٢٨النتائج متاحة للوكالة بالنسبة للعينات المأخوذة حتى تاريخ  ٢٨

(دون أن يتغّير  IR-1طاردة مركزية من طراز  ٣٢٨مجموع  ٦و ١، شملت السلسلتان التعاقبيتان ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٥في  ٢٩
  عددھا).

  الواردة في ھذا تقرير). ٢وفًقأ للتمديد الجديد (انظر الحاشية رقم  ٣٠

. طبقت الوكالة تدابير إضافية لالحتواء والمراقبة للتأكد من عدم ترابط السلسلتين المتعاقبتين GOV/2014/10من الوثيقة  ٢٨الفقرة  ٣١
  .٦و ١

 ١٣التي تحقَّقت الوكالة منھا (في  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  سادساستناًدا إلى كميات  ٣٢
رتھا إيران (تغطي  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  سادس) وكميات ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  التي قدَّ

  ).٢٠١٥أيار/مايو ١٧إلى  ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ١٤الفترة من 
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ة البحث والتطوير: -٢٨ ى نحو متقطع  منطق م عل ام تلق دير الع ابق للم ر الس ذ صدور التقري ران من ظلت إي
ة من طراز  سادس وم الطبيعي داخل الطاردات المركزي ، IR-4، وطراز IR-2m، وطراز IR-1فلوريد اليوراني
ام IR-6s، وطراز IR-6 وطراز ة من أحج اً أخرى داخل سالسل تعاقبي دة وأحيان ى ح ة عل اً داخل كل آل ، أحيان

دة من طراز  ة واح ة من أن طاردة مركزي ة. وتحّققت الوكال ةوطاردة مرك IR-5مختلف ة زي دة من  نموذجي واح
  ٣٤موجودتان ولكن بدون توصيالت. ٣٣ IR-8طراز 

ن  -٢٩ رة م ي الفت باط/فبراير  ٢وف ى  ٢٠١٥ش ايو  ١٧حت ا٢٠١٥أيار/م يم م م تلق ارب ، ت ه  يق مجموع
ة أنشطة البحث والتطوير،  سادسكغ من  ٤١٠٫٧ ة في منطق فلوريد اليورانيوم الطبيعي داخل طاردات مركزي

م ُتسحب أي كمي ن ل ة ولك ي نھاي ا ف اد دمجھ ان يع ات ك واتج والمخلف راء ألن الن وم الضعيف اإلث ن اليوراني ة م
  العملية.

ين  -٣٠ رة ب ي الفت اير  ٢٠وف انون الثاني/ين ه  ٢٠و ٢٠١٤ك ران ٢٠١٤تموز/يولي ت إي ، خّفض
ة راء درج ة  إث ن  ١٠٨٫٤كمي ن رصيدھا م غ م ادسك ى  س بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني ن  ٪٢٠فلوري م

  ٢٣٥.٣٥-اليورانيوم

ة، -٣١ ود التجريبي راء الوق ي محطة إث أخوذة ف ة الم ات البيئي ل العين ائج تحلي ى نت تناًدا إل ى أنشطة  ٣٦واس وإل
التحقق األخرى، استنتجت الوكالة أن المرفق  يتم تشغيله وفقاً لما أعلنته إيران في استبيان المعلومات التصميمية 

  ذي الصلة.

  فوردو  -٢-دال

ورد -٣٢ ة ف ود:محط راء الوق خ  و إلث ؤرَّ ميمية الم ات التص تبيان المعلوم ا الس اير  ١٨وفًق انون الثاني/ين ك
اج  ٢٠١٢ زي إلنت الطرد المرك راء ب ة إث ود ھي محط راء الوق وردو إلث ة ف إنَّ محط ادسف وم  س د اليوراني فلوري

ى  سادسوإلنتاج  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠المثرى بنسبة تصل إلى   ٪٥فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إل
وم ن اليوراني ام  ٢٣٥.٣٧-م ي ع رة ف غيله ألول م م تش ذي ت ق، ال م المرف مِّ ى ٢٠١١وُص واء تصل إل درة احت ، بق

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 ثة ألجزاء ٢٠١٤شباط/فبراير  ٨. وفي IR-1من طراز  المركَّ ، قدمت إيران معلومات محدَّ

 
  .GOV/2014/58من الوثيقة  ٣٣الحاشية  ٣٣

، وطاردة IR-4زية من طراز طاردة مرك ١١، وIR-1، كانت ھناك طاردتان مركزيتان من طراز ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٥في  ٣٤
مرّكبة في  IR-8، وطاردة مركزية نموذجية واحدة من طراز IR-6طاردة مركزية من طراز  ١٢، وIR-5مركزية واحدة من طراز 

 ، وطاردتانIR-2mطاردة مركزية من طراز  ٢٦، وIR-1؛ وكانت ھناك ثماني طاردات مركزية من طراز ٢السلسلة التعاقبية 
مرّكبة في السلسلة  IR-4طاردة مركزية من طراز  ١٦٤، وكانت ھناك ٣مرّكبة في السلسلة التعاقبية  IR-4ز من طرا مركزيتان
  .٥مرّكبة في السلسلة التعاقبية  IR-2mطاردة مركزية من طراز  ١٦٢، و٤التعاقبية 

  فيض درجة االثراء.، وتماشًيا مع خطة العمل المشتركة، تم االنتھاء من عملية تخ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٠بحلول  ٣٥

  .٢٠١٥آذار/مارس  ١٦النتائج متاحة للوكالة بالنسبة للعينات المأخوذة حتى تاريخ  ٣٦

. وقد زودت إيران الوكالة باستبيان أولي GOV/2012/9من الوثيقة  ٢٤؛ والفقرة GOV/2009/74من الوثيقة  ١٤و ٧الفقرتان  ٣٧
ومات التصميمية أعلنت فيھا عن أغراض مختلفة لمحطة فوردو إلثراء الوقود. للمعلومات التصميمية وثالثة استبيانات منقحة للمعل

ا، ما زال يتعيَّن على إيران وعلى ضوء االختالف بين الغرض األصلي الُمعلن عنه للمرفق والغرض الذي ُيستخدم من أجله حاليً 
  تقديم المزيد من المعلومات.
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دابير  راء" وأن الت ر مستوى اإلث ا تغيُّ دابير "مردھ من استبيان المعلومات التصميمية صرحت فيھا بأنھا اتخذت ت
   ٣٨"اتخذت مؤقتاً في أثناء تنفيذ الخطوة األولى من خطة العمل المشتركة".

يم وكما تمت اإل -٣٣ ى  سادسفادة سابًقا، توقفت إيران عن تلق رى بنسبة تصل إل وم المث د اليوراني  ٪٥فلوري
التي كانت ُتسَتخدم من قبل لھذا الغرض، وتقوم  ٢داخل السالسل التعاقبية األربع في الوحدة  ٢٣٥-من اليورانيوم

اذ خطة ا بسادسبتلقيمھا  ران بتشغيل فلوريد اليورانيوم الطبيعي بدالً منه. ومنذ بدء نف م إي م تق لعمل المشتركة، ل
فلوريد اليورانيوم أي سلسلة  بسادس، لم ُتلقَّم ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٠وفي  ٣٩ھذه السالسل التعاقبية في نسق مترابط.

   ٤٠تعاقبية من السالسل التعاقبية االثنتي عشرة في محطة فوردو إلثراء الوقود.

ة الت -٣٤ ائج عملي يم نت وردو وال تزال الوكالة بصدد تقي ي أُجريت في محطة ف ادي الت حقق من الرصيد الم
   ٢٠١٥.٤١شباط/فبراير  ٨و ٢٠١٥كانون الثاني/يناير  ٢٤إلثراء الوقود في الفترة بين 

اير  ٢٠وفي  -٣٥ انون الثاني/ين اج ٢٠١٤ك ران عن إنت دما توقفت إي رى  سادس، عن وم المث د اليوراني فلوري
ى  بة تصل إل وم ٪٢٠بنس د لقَّمت ، كانت ٢٣٥-من اليوراني غ من  ١٨٠٦ق ادسك رى  س وم المث د اليوراني فلوري
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  سادسكغ من  ٢٤٥٫٩وكانت قد أنتجت ما مجموعه  ٢٠١١اإلنتاج في كانون األول/ديسمبر  د اليوراني فلوري
بة  رى بنس ى المث وم ٪٢٠تصل إل ن اليوراني ة ٢٣٥-م ن العملي ة م ذه الكمي ل ھ ين سحب مجم ك الح د ذل م بع ، ت

ايو  ١٠حتى  ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠وتحققت الوكالة من ذلك. وفي الفترة من  ران ٢٠١٥أيار/م ، لقمت إي
ن  ٣٠٩٨٫٠ غ م ادسك ورد س ة ف ي محط ة ف ل التعاقبي ل السالس ي داخ وم الطبيع د اليوراني راء فلوري و إلث
ود ه   الوق ا مجموع ت م ن  ٢٩٥٫٣وأنتج غ م ادسك ى  س ل إل بة تص رى بنس وم المث د اليوراني ن  ٪٥فلوري م

   ٢٣٥.٤٢-اليورانيوم

وإلى أنشطة التحقق  ٤٣واستناًدا إلى نتائج تحليل العينات البيئية المأخوذة في محطة فوردو إلثراء الوقود، -٣٦
تبيان المعلومات التصميمية ذي  ران في اس ه إي ا أعلنت اً لم تم تشغيله وفق ة أنَّ المرفق ي األخرى، استنتجت الوكال

 الصلة. 

  

  

 
  تقرير).الالواردة في ھذا  ٢وفًقأ للتمديد الجديد (انظر الحاشية رقم  ٣٨

. وقد طبقت الوكالة تدابير إضافية لالحتواء والمراقبة في محطة فوردو إلثراء الوقود للتأكد GOV/2014/10من الوثيقة  ٣٦الفقرة  ٣٩
  فلوريد اليورانيوم، وأن ھذه السالسل غير مترابطة. دسساتستخدم إلثراء  IR-1من أن السالسل التعاقبية األربع الوحيدة من طراز 

  ).٢٧١٠ا عدد الطاردات المركزية المرّكبة في محطة فوردو إلثراء الوقود (ولم يتغّير أيضً  ٤٠

  .GOV/2015/15من الوثيقة  ٣٢الفقرة  ٤١

التي تحقَّقت الوكالة منھا (في  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  سادساستناًدا إلى كميات  ٤٢
رتھا إيران  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  سادس) وكميات ٢٠١٥كانون الثاني/يناير  ٢٤ التي قدَّ

  ).٢٠١٥أيار/مايو ١٠إلى  ٢٠١٥كانون الثاني/يناير  ٢٥(تغطي الفترة من 

  .٢٠١٥نيسان/أبريل  ٨المأخوذة حتى تاريخ  تخص النتائج المتاحة للوكالة العينات ٤٣
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  أخرى تتعلق باإلثراء  أنشطة  -٣-دال

وورشات ُتواصل إيران السماح للوكالة بإجراء معاينة منّظمة لورشات تجميع أجھزة الطرد المركزي،  -٣٧
ى المعلومات وأتاحت إيران أيضً  ٤٤إنتاج دّوارات الطرد المركزي، ومرافق التخزين. ا 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
ذه المعاين ار ھ ي إط ق األول). وف ر المرف ران أيًض(انظ ة، زودت إي يد ة المنّظم ن رص ات ع ة بمعلوم ا الوكال

مجمعات دّوارات الطاردات المركزية التي ستستخدم بدالً من الطاردات المركزية التي تتعّطل. وقد حللت الوكالة 
تنادً  ع المعلومالمعلومات التي قدمتھا إيران وتلقت، بناء على طلبھا، توضيحات إضافية. واس ل جمي ى تحلي ات ا إل

ة أن  ة، تستطيع الوكال ا الوكال ي أجرتھ التي قدمتھا إيران، وكذلك المعاينة المنّظمة وغيرھا من أنشطة التحقق الت
ان مع  د أن، منذ دخول خطة العمل المشتركة حّيز النفاذ، صنع دّوارات الطاردات المركزية وتجميعھا متوافق تؤكِّ

  ٤٥ة.برنامج إيران إلحالل الطاردات المركزية المعطوب

  

  أنشطة إعادة المعالجة  -ھاء

ق  -٣٨ ران أن تعلِّ عمالً بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المحافظين ومجلس األمن، مطلوب من إي
بق ٤٦أنشطتھا في مجال إعادة المعالجة، بما في ذلك أعمال البحث والتطوير. ادةوكما س ران في ت اإلف ، ذكرت إي

ران في مراحل أنه "خالل ا ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  دخل إي ن ت ا (ستة أشھر)، ل ى المحددة زمنًي لخطوة األول
ة مؤرخة  ٤٧خاصة بأنشطة إعادة المعالجة، أو تشييد مرفق قادر على إعادة المعالجة".  ٢٧وفي رسالة إلى الوكال

   ٤٨ركة.ا لتمديد خطة العمل المشت، أشارت إيران إلى أن ھذا "التدبير الطوعي" تم تمديده وفقً ٢٠١٤آب/أغسطس 

ي -٣٩ ران البحث ل طھ ي مفاع اخنة ف ا الس تخدام الخالي ة رصد اس ائر  ٤٩وواصلت الوكال اج نظ ق إنت ومرف
ق  عة (مرف ون المش ود والزين دينوم والي ات  ٥٠).MIXالموليب ن المعلوم ق م يش وتحق ة تفت ة بعملي ت الوكال وقام

ايو  ١٢التصميمية في مفاعل طھران البحثي في  ة تحق٢٠١٥أيار/م ق من المعلومات التصميمية ، وقامت بعملي
ايو  ١٣نتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المشعة في إفي مرفق  د ٢٠١٥أيار/م 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
  واليود والزينون المشعة والمرافق األخرى التي تمّكنت الوكالة من معاينتھا في إيران.  الموليبدينوم

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

  يتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في خطة العمل المشتركة. ٤٥

  . GOV/2013/56من الوثيقة  ٢٨الحاشية  ٤٦

  ت بھا إيران في خطة العمل المشتركة.يتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزم ٤٧

  تقرير).الالواردة في ھذا  ٢وفقاً للتمديد الجديد (انظر الحاشية رقم  ٤٨

ل بواسطة وقود مثرى بنسبة  ٥مفاعل طھران البحثي ھو مفاعل بقدرة  ٤٩ ، وُيستخَدم لتشعيع ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠ميغاواط يشغَّ
  راض بحثية وتدريبية.أنواع مختلفة من المواد المستھدفة وألغ

) ھو مجّمع خاليا ساخنة ُيستخَدم لفصل النظائر الخاصة MIXنتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المشعة (مرفق إمرفق  ٥٠
عة في مفاعل طھران البحثي، بما فيھا اليورانيوم.   بالمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية من المواد المستھدفة المشعَّ
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  المشاريع المّتصلة بالماء الثقيل  -واو

ا بشأن  -٤٠ ران عملھ ق إي م تعلِّ خالًفا للقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس المحافظين ومجلس األمن، ل
ل. اء الثقي اريع المتصلة بالم ع المش ر أ ٥١جمي ه، غي ران أي ون ب إي م تركِّ اذ خطة العمل المشتركة، ل دء نف ذ ب من

  في محطة تصنيع الوقود. IR-40ولم ُتنتج مجمعات وقود نووي للمفاعل  IR-40مكونات رئيسية في المفاعل 

ل  -٤١ ل  :IR-40المفاع ل IR-40المفاع 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

  أكسيد اليورانيوم. ثانيفي شكل 

والحظت  IR-40المفاعل ، أجرت الوكالة تحقًقا من المعلومات التصميمية في ٢٠١٥أيار/مايو  ١١وفي  -٤٢
نات المفاعل الرئيسية المتبقية. ن من مكوِّ وكما تمت  ٥٢أنه، منذ التقرير السابق للمدير العام، لم يتم تركيب أي مكوِّ

اون، اتفقت  ق بإطار التع ة إاإلفادة سابًقا، وعمالً بواحد من التدابير العملية المتفق عليھا فيما يتعل ران مع الوكال ي
  ٢٠١٤.٥٣في آب/أغسطس  IR-40بشأن مفاعل  على نھج ضمانات

درة  محطة إنتاج الماء الثقيل: -٤٣ 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 

أنَّ محطة إنتاج الماء الثقيل ال تخضع لضمانات الوكالة فقد  فإنه على الرغم من ،وكما سبقت اإلفادة عنه -٤٤
ة في  ا الوكال انون األول/ديسمبر  ٨خضعت لمعاينة منظمة أجرتھ دمت  ٢٠١٣.٥٤ك ة، ق ة المنّظم وخالل المعاين

ضل . وباإلضافة إلى ذلك، تمكَّنت الوكالة، بفالجانبينإيران أيضا للوكالة المعلومات ذات الصلة المتفق عليھا بين 
وم في أصفھان في شباط/فبراير  ل اليوراني ل في مرفق تحوي د ٢٠١٤معاينة موقع تخزين الماء الثقي ، من تحدي

    ٥٥خصائص الماء الثقيل.

  

 تحويل اليورانيوم وتصنيع الوقود   -زاي

وم، ومحطة مسحوق  -٤٥ ل اليوراني انيتزاوُل إيران عدداً من األنشطة في ِمرفق تحوي وم  ث يد اليوراني أكس
ًة  اه، منتھك يَّن أدن ى النحو المب ود في أصفھان، عل المثرى، ومحطة تصنيع الوقود، ومحطة تصنيع صفائح الوق
ذه  م خضوع ھ ل، رغ اء الثقي ة بالم اريع المتعلق اإلثراء والمش ة ب طة المتعلق ع األنش ق جمي ا بتعلي ذلك التزاماتھ ب

 المرافق لضمانات الوكالة. 

  
 
  .GOV/2013/56من الوثيقة  ٣٢الحاشية  ٥١

  . GOV/2013/56من الوثيقة  ٣٤الفقرة  ٥٢

  .GOV/2014/43من الوثيقة  ٤٦الفقرة  ٥٣

  . GOV/2014/10من الوثيقة  ١٣الفقرة  ٥٤

  .GOV/2013/56من الوثيقة  ٣٩الفقرة  ٥٥
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  أن بدأت إيران أنشطة التحويل وتصنيع الوقود في مرافقھا المعلن عنھا، قامت بجملة أمور منھا:  ومنذ -٤٦

  ا  ٥٥٠إنتاج ل منھ وم، ُنق  ١٧٩طناً من سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في ِمرفق تحويل اليوراني
  طناً إلى محطة إثراء الوقود.

  اج ان ١٣٫٨إنت كل ث ي ش ي ف وم الطبيع ن اليوراني اً م ل طن ق تحوي ي ِمرف وم ف يد اليوراني ي أكس
  طناً إلى محطة تصنيع الوقود. ١٣٫٢اليورانيوم، ُنقل منھا 

  رى.  ٦٣٣٤نقل وم المث يد اليوراني اني أكس ى محطة مسحوق ث وم إل د اليوراني كغ من سادس فلوري
ل  ك نق ى ذل غ من  ٤٣٣٧ُيضاُف إل ادسك ى  س بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني من  ٪٥فلوري

  من محطة إثراء الوقود إلى محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى. ٢٣٥-رانيوماليو

  وم ٪٥كغ من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ٢٧٢٠تلقيم في  ٢٣٥-من اليوراني
  عملية التحويل في محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى.

  و ٥٣تلقيم د اليوراني رى بنسبة كغ من سادس فلوري وم٣٫٣٤م المث ة  ٢٣٥-٪ من اليوراني في عملي
اج  وير، وإنت ث والتط ة بالبح ل الخاص يد  ٢٤التحوي اني أكس كل ث ي ش وم ف ن اليوراني غ م ك

  ٥٦اليورانيوم.

  ى  ٣٣٧٫٢تلقيم وم ٪٢٠كغ من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إل  ٢٣٥-من اليوراني
اج في عملية التحويل في محطة تصنيع صفا ود، وإنت وم في شكل  ١٦٢٫٨ئح الوق كغ من اليوراني

  ٥٧ثامن أكسيد ثالثي اليورانيوم.

  كغ من اليورانيوم في شكل ثامن أكسيد ثالثي اليورانيوم المنَتج في محطة تصنيع  ١٠١٫٣استخدام
  صفائح الوقود لُصنع مفردات من الوقود لمفاعل طھران البحثي. 

وم:  -٤٧ وم ِمرفق تحويل اليوراني د اليوراني اج سادس فلوري ل إلنت وم ھو ِمرفق تحوي ل اليوراني ِمرفق تحوي
ل  ِتج ِمرفق تحوي ع أن ُين وم. ومن المزَم ام اليوراني ازة خ الطبيعي وكذلك ثاني أكسيد اليورانيوم الطبيعي من رك

بائك فل تنَفد وس وم المس د اليوراني ع اليورانيوم أيضاً رابع فلوريد اليورانيوم من سادس فلوري وم من راب ز اليوراني
  فلوريد اليورانيوم الطبيعي والمستنَفد.

ر ٢٠١٤ومنذ كانون الثاني/يناير  -٤٨ وم عب يد اليوراني ، لم تنتج إيران اليورانيوم الطبيعي في شكل ثاني أكس
اني وم الطبيعي في شكل ث اً من اليوراني ل أي م تنق وم، ول ل اليوراني  تحويل ركازة خام اليورانيوم في ِمرفق تحوي

 أكسيد اليورانيوم من ِمرفق تحويل اليورانيوم إلى محطة تصنيع الوقود.

  

 
  . GOV/2012/55من الوثيقة  ٣٥الفقرة  ٥٦

  لم يطرأ تغيير منذ التقرير السابق للمدير العام.  ٥٧
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ة عن أنشطة  -٤٩ ائلة والصلبة الناجم وم من الخردة الس تعادة اليوراني ران باس دأت إي ادة، ب وكما سبقت اإلف
تعادة، الحظت الوكالة أن عملية ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٣وفي  ٥٨التحويل في ِمرفق تحويل اليورانيوم. وم  اس اليوراني

  من مثل ھذه الخردة السائلة مازالت جارية.

ذ ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٣وفي  -٥٠ ، الحظت الوكالة أن األنشطة المتعلقة بجرد المخزون المادي كانت قيد التنفي
  استعداداً لعملية التحقُّق من الرصيد المادي. 

رى: -٥١ وم المث اني أكسيد اليوراني يد ال محطة مسحوق ث اني أكس رى ھي محطة مسحوق ث وم المث يوراني
إلى مسحوق ثاني أكسيد  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥ِمرفٌق لتحويل سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

وم. ايو  ٥٩اليوراني ي أيار/م ة ف ي الخدم ق ف ذا الِمرف ران بإدخال ھ دأت إي ادة، ب ا سبقت اإلف تخدام  ٢٠١٤وكم باس
ايو  ٢٣ي الخدمة، قامت إيران، حتى اليورانيوم الطبيعي. وفي إطار اإلدخال ف ا مجموعه ٢٠١٥أيار/م يم م ، بتلق

ل، وأنتجت  ٦٣١٩ ة التحوي وم في  ١٨٢٨٫٨كغ من سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في عملي كغ من اليوراني
ه  دأ تشغيل المحطة في تموز/يولي ذ أن ب وم. ومن يد اليوراني اني أكس ران ٢٠١٤شكل ث كغ من  ٢٧٢٠، لقَّمت إي

اني  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  سادس في عملية التحويل من أجل إنتاج ث
   ٦٠،٦١أكسيد اليورانيوم.

ادي في محطة ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٦و ٤وفي الفترة بين  -٥٢ ق من الرصيد الم ة تحقُّ ، أجَرت الوكالة عملي
  ة في الوقت الراھن على تقييم نتائج تلك العملية.مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى، وتعكف الوكال

، أكدت الوكالة أن محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى قيد التشغيل، ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٣وفي  -٥٣
اج  كما ر ١٥١٫٠أكدت إنت وم المث يد اليوراني اني أكس وم في شكل ث ى  ىكغ من اليوراني من  ٪٥بنسبة تصل إل

  . ٢٣٥-اليورانيوم

عات الوقود النووي لمفاعالت القوى  تصنيع الوقود: محطة -٥٤ محطة تصنيع الوقود ھي ِمرفٌق لتصنيع مجمَّ
  ومفاعالت البحوث (انظر المرفق الثالث). 

ى ٢٠١٥شباط/فبراير  ٢١في رسالة مؤرخة  -٥٥ ار تكلُّس عل ا إجراء "اختب َة اعتزامھ راُن الوكال ، أبلغت إي
رالعينة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم" ( وم الخاصة  ٦٢والطبيعي) ىمث يد اليوراني اني أكس في شكل "أقراص ث

أة بالماء" والتي ستنتجھا لھذا الغرض. وتحقَّقت الوكالة حتى  دة والمھدَّ من  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٤بالمفاعالت المبرَّ
اعالت الم ة المف ة والخاصة بفئ دَّ إنتاج ثالث دفعات كعينة من أقراص ثاني أكسيد اليورانيوم الطبيعي دة والمھ رَّ ة أب

  بالماء التي تعمل باليورانيوم الضعيف اإلثراء.  

 
  . GOV/2015/15من الوثيقة  ٤٦الفقرة  ٥٨

  . GOV/2013/40من الوثيقة  ٤٥الفقرة  ٥٩

ى  عمالً  ٦٠ بة تصل إل ديثاً بنس رى ح وم المث د اليوراني ل "سادس فلوري وم بتحوي ٪ ٥بتعھد إيران بموجب خطة العمل المشتركة بأن تق
  خالل فترة ستة أشھر" إلى أكسيد. 

  لم يطرأ تغيير على الرقم المشار إليه في التقرير السابق للمدير العام. ٦١

  دة.ُتجرى مثل ھذه االختبارات ألغراض مراقبة الجو ٦٢
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ايو  ١٧وفي  -٥٦ ق من المعلومات التصميمية في محطة ٢٠١٥أيار/م ة تحقُّ اً وعملي ة تفتيش ، أجَرت الوكال
اني أكس ووي باستخدام ث ود الن عات الوق اج مجمَّ ا عن إنت ران واصلت توقُّفھ يد تصنيع الوقود، وتحقَّقت من أنَّ إي

ابقاً بقيت في محطة  IR-40اليورانيوم الطبيعي الخاص بالمفاعل  ا س م إنتاجھ ي ت ود الت عات الوق ع مجمَّ وأنَّ جمي
  تصنيع الوقود. 

وم  محطة تصنيع صفائح الوقود: -٥٧ د اليوراني محطة تصنيع صفائح الوقود ھي ِمرفٌق لتحويل سادس فلوري
وم٢٠المثرى بنسبة تصل إلى  ى ٢٣٥-٪ من اليوراني ود  إل عات الوق وم وتصنيع مجمَّ ي اليوراني يد ثالث امن أكس ث

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

أنه "خالل الخطوة األولى المحددة زمنياً  ٢٠١٤وكما سبقت اإلفادة، ذكرت إيران في كانون الثاني/يناير  -٥٨
ران أ رى (ستة أشھر)، تعلن إي وم المث يد اليوراني ل أكس ادة تحوي ى إع ل يھدف إل ادة تحوي ّط إع ه ال يوجد أيُّ خ ن

ى  بة تصل إل وم ٪٢٠بنس ن اليوراني ى  ٢٣٥-م بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ى س ن  ٪٢٠إل م
ذا "ا ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٧وأشارت إيران في رسالة إلى الوكالة مؤرخة  ٦٣".٢٣٥-اليورانيوم دبير إلى أن ھ لت

د خطة العمل المشتركة. اً لتمدي د وفق دِّ ايو  ٢٠و  ١٩وفي  ٦٤الطوعي" قد ُم اً  ٢٠١٥أيار/م ة تفتيش أجَرت الوكال
وعملية تحقُّق من المعلومات التصميمية في محطة تصنيع صفائح الوقود أكدت خاللھما أنه ال يوجد خط معالجة 

  فلوريد اليورانيوم.  في المحطة إلعادة تحويل أكسيد اليورانـيوم إلى سادس

ونتيجة عملية التحقُّق من الرصيد المادي التي أجرتھا الوكالة في محطة تصنيع صفائح الوقود في الفترة  -٥٩
، تحقَّقت الوكالة، ضمن حدود معدالت عدم التيقُّن من القياس المرتبطة ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ١٦و ١٤بين 

  .  ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ١٣اد النووية كما أعلنت عنه إيران في عادة بِمرفق من ھذا النوع، من رصيد المو

ا مجموعه  -٦٠ ران م وم  ٣٣٧٫٢وكما سبقت اإلفادة، لقَّمت إي د اليوراني ركغ من سادس فلوري بنسبة  ىالمث
ل  ٢٢٧٫٦( ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠تصل إلى  ة التحوي في محطة تصنيع صفائح كغ من اليورانيوم) في عملي

ى  ود. وحت ايو  ١٨الوق ران  ٢٠١٥أيار/م ت إي ي  ١٦٢٫٨أنتج يد ثالث امن أكس كل ث ي ش وم ف ن اليوراني غ م ك
ى  وي عل ائلة تحت د خردة صلبة وخردة س وم، وقامت بتولي ة  ٥٥٫٤اليوراني زال الكمي وم. وال ت غ من اليوراني ك

ة  ا في العملي م تلقيمھ ي ت وم الت ات. ومن أصل المتبقية من اليوراني ة وفي النفاي ة في العملي كغ من  ١٦٢٫٨باقي
ران  وم استخدمت إي يد ثالثي اليوراني امن أكس ود  ١٠١٫٣اليورانيوم في شكل ث ردات من الوق كغ في تصنيع مف

  لمفاعل طھران البحثي.

وم من الخردة  ٢٠١٥أيار/مايو  ١٩الحظت الوكالة في  -٦١ تعادة اليوراني أن خطوط المعالجة الخاصة باس
ران تواصل إجراء أنشطة البحث  ُد، وأن إي دأ تشغيلھا بع م يب السائلة والصلبة في محطة تصنيع صفائح الوقود ل

  والتطوير الخاصة باستعادة اليورانيوم من الخردة الصلبة.

د أنتجت في محطة تصنيع صفائح ٢٠١٥أيار/مايو  ١٨وتحقَّقت الوكالة من أنَّه، حتى  -٦٢ ران ق ، كانت إي
ع دًة والوقود مجمَّ ًة واح وٍد تجريبي ي.  ٣٤َة وق ران البحث عات مفاعل طھ وع مجمَّ ود من ن ة وق ع ا مجمَّ م كم ل ت نق

عة التجريبية، إلى مفاعل طھران البحثي. ن يثالث عات الوقود ھذه، بما في ذلك المجمَّ عة من مجمَّ   مجمَّ

 
  يتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في خطة العمل المشتركة. ٦٣

  في ھذا التقرير). ٢وفقاً للتمديد الجديد (انظر الحاشية رقم  ٦٤
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   األبعاد العسكرية المحتملة  -حاء

دت تقارير المدير العام السابقة  -٦٣ ووي حدَّ قضايا عالقة تتصل باألبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران الن
ة  ٦٥واإلجراءات المطلوبة من إيران لحل ھذه القضايا. وال تزال الوكالة قلقة بشأن احتمال وجود أنشطة غير معلن

ك أنشط ا في ذل ة متصلة في إيران ذات صلة بالمجال النووي تشترك فيھا ھيئاٌت مرتبطة بالمجال العسكري، بم
ة لصاروخ.  حنة نووي وير ش رانوبتط ا إي وب منھ اون مطل ا أن تتع ع القضايا  تعاوًن أن جمي ة بش ع الوكال اً م كلي

ا يشمل إتاحة  ووي، بم ران الن العالقة، وال سيما القضايا التي تثير قلقاً بشأن األبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إي
   ٦٦ة من مواقع ومعدات وأشخاص ووثائق.الوصول دون تأخير إلى جميع ما تطلبه الوكال

اني/نوفمبر  -٦٤ 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. اً بالمص م عموم ات تتس ا معلوم ى أنَّھ ات عل ذه المعلوم ة ھ يِّم الوكال ووي. وتق ر ن از متفج وير جھ  ٦٧بتط
ل ٢٠١١فمبر وحصلت الوكالة على مزيد من المعلومات منذ تشرين الثاني/نو ذلك التحلي ، وھي معلومات أيَّدت ك

  الوارد في ذلك المرفق.

ر، رفضت إيران مخاوف الوكالة مستندة بشكل ٢٠١٢وفي شباط/فبراير  -٦٥ ك المخاوف  كبي ار تل ى اعتب إل
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 

ا يخصُّ ٣وكما أُشيَر آنفاً (في الفقرة  -٦٦ ر فيم اون أكث ى التع )، اتفقت الوكالة وإيران، في إطار التعاون، عل
  أنشطة التحقُّق التي ستضطلع بھا الوكالة لحسم جميع المسائل الراھنة والسابقة. 

رة -٦٧ ي الفق اً (ف اً آنف يَر أيض ا أُش ون ٩ وكم ؤولون إيراني د مس دير، عق ابق للم ر الس دور التقري ذ ص )، من
ايو  ا في أيار/م ين المتفق عليھم دبيرين العمليَّ في إطار  ٢٠١٤ومسؤولون من الوكالة مناقشات أخرى بشأن الت

اون  ة من إطار التع ذوالخطوة الثالث د من ھ ات بشأن واح ران بعض المعلوم مت إي دَّ د. وق ذا بع م ُينفَّ ذين ل ين الل
رة أخرى في  اع م التدبيرين. واتفقت الوكالة وإيران على مواصلة الحوار بشأن ھذين التدبيرين العمليَّين واالجتم

 المستقبل القريب.

  

 
رات  ٦٥ ال: الفق بيل المث ى  ٣٨على س ة  ٤٥إل رة  GOV/2011/65من الوثيق ا؛ والفق ة  ٣٥وُمرفقھ ؛ والملحق GOV/2011/29من الوثيق

ة رات GOV/2011/7 بالوثيق 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 

  .١٩٢٩ار مجلس األمن من قر ٣و ٢الفقرتان  ٦٦

  .GOV/2011/65القسم باء من المرفق بالوثيقة  ٦٧

   .GOV/2012/9من الوثيقة  ٨الفقرة  ٦٨

  .GOV/2014/43من الوثيقة  ٦٤الفقرة  ٦٩
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ومنذ صدور التقرير السابق للمدير العام، واصلت الوكالة المالحظة عن طريق الصور الساتلية أنه، في  -٦٨
ة أخرى مكان معيَّن في موقع بارشين، ، توجد مرك رات خارجي بات ومعدات ومواد تشييد محتملة، لكن دون تغيي

ذا  ي جرت في ھ ح أن األنشطة الت رجَّ ه من الم ابقاً، فإن ادة س ا تمت اإلف ع. وكم على المباني الموجودة في الموق
ضت قدرة الوكالة على إجراء عملية تحقُّق فعال. ٢٠١٢الموقع منذ شباط/فبراير  زال من الم ٧٠قد قوَّ م أن وال ي ھ

م إيران أجوبة عن أسئلة      ٧٢الوكالة وأن تتيح معاينة ھذا المكان المعيَّن في موقع بارشين. ٧١تقدِّ

ك تظل و -٦٩ ق ذل اون. ويمكن تحقي الوكالة على استعداد لتعجيل حلِّ جميع القضايا العالقة بموجب إطار التع
ة ت المناسب، إمكاني ي الوق ا، ف ا وإتاحتھ ران تعاونھ ادة إي ن خالل زي ن  م و ذو صلة م ا ھ ل م ى ك الوصول إل

 ً ل الوكالة إلى فھم للصورة ل معلومات ووثائق ومواقع ومواد وموظفين في إيران وفقا طلب الوكالة. وعندما تتوصَّ
ى مجلس  ة إل يم الوكال راً عن تقي ام تقري دير الع م الم يقدِّ ة، س اد العسكرية المحتمل الكاملة بشأن المسائل ذات األبع

  المحافظين.  

  

  المعلومات التصميمية  -طاء

رارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس  -٧٠ ران وبموجب الق ع إي ود م اق الضمانات المعق ام اتف اً ألحك وفق
د  ام البن ذ أحك ران أن تنفِّ وٌب من إي ن، مطل ات  ١-٣المحافظين ومجلس األم ام من الترتيب ل من الجزء الع دَّ المع

  ٧٣،٧٤الفرعية بشأن التبكير بتقديم المعلومات التصميمية. 

  

  

  

 
ين شباط/فبراير  ٧٠ رة ب ر  ٢٠١٢لالطالع على قائمة بأھم التطورات التي الحظتھا الوكالة في ھذا المكان 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  ٥٢والفق ن الوثيق م
GOV/2013/6،  من الوثيقة  ٥٥والفقرةGOV/2013/27 ايو ام الصادرة في أيار/م دير الع ارير الم د َوَرَدت تطوراٌت أخرى في تق . وق

رة  ٢٠١٤ ة  ٥٩(الفق ن الوثيق بتمبر )GOV/2014/28م رة  ٢٠١٤، وأيلول/س ة  ٦٧(الفق ن الوثيق رين )GOV/2014/43م ، وتش
  ).GOV/2014/58من الوثيقة  ٥٩(الفقرة  ٢٠١٤الثاني/نوفمبر 

  .GOV/2012/23من الوثيقة  ٥؛ والفقرة GOV/2011/65القسم جيم من المرفق بالوثيقة  ٧١

ان  ٧٢ 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
رات إلجراء تجارب ھيدروديناميكية فيه. ومن شأن ھذه التجارب أن تكون م ة (الفق ؤشرات قوية تدل على إمكانية تطوير أسلحة نووي

  ).GOV/2011/65من المرفق بالوثيقة  ٥١إلى  ٤٩

اق  ١-٣، بأنھا علّقت تنفيذ البند ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٩أبلغت إيران الوكالة، في رسالة مؤرخة  ٧٣ ة التف ات الفرعي ل من الترتيب دَّ المع
ة  ٣٩). ووفقاً للمادة GOV/INF/2007/8الضمانات الذي أبرمته (الوثيقة  ات الفرعي إنَّ الترتيب ران، ف من اتفاق الضمانات المعقود 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
ل، كما وافقت ١-٣ولذلك فإنَّ البند  ام  المعدَّ الفقرة ٢٠٠٣عليه إيران في ع ٌة أيضاً ب ران ملزم ارًيا. وإي رار  ٥، يظل س من منطوق ق

    ).٢٠١٠( ١٩٢٩مجلس األمن 

  . GOV/2015/15من الوثيقة  ٦٥انظر الفقرة  ٧٤
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  توكول اإلضافيالبرو  -ياء

ذ  -٧١ 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 الخاص بھا، لن تكون ال ٧٥ذلك تنفيذ البروتوكول اإلضافي وكالة في وضع يمّكنھا من تقديم تأكيدات موثوق
  عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران.

  

  مسائل أخرى   -كاف

وم  ١٩، أكدت الوكالة أن ٢٠١٥أيار/مايو  ١٢في  -٧٢ ى يوراني وي عل ران وتحت عة وقود أُنتجت في إي مجمَّ
ي. ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠تم إثراؤه في إيران بنسبة تصل إلى  ران البحث وفي  ٧٦موجودة في قلب مفاعل طھ

عة وقود مفاعل هذات التاريخ ر لمجمَّ    ٧٧في حوض الخزن. IR-40، الحظت الوكالة وجود نموذج مصغَّ

ي ٢٠١٥ أيار/مايو ١٣وفي  -٧٣ ا الت ود واحدة (الصفيحة ذاتھ ا، أكَّدت الوكالة أنَّ صفيحة وق في  أشير إليھ
ى  رى بنسبة تصل إل وم (المث  ٪٢٠تقارير سابقة للمدير العام)، تحتوي على خليط من ثامن أكسيد ثالثي اليوراني

) واأللمنيوم، ظلَّت في ِمرفق إنتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المشّعة، بعد نقلھا من ٢٣٥-اليورانيوممن 
ل من محطة تصنيع صفائح الوقود، وكانت ُتستخدم ألغرا اج األمث ض أنشطة البحث والتطوير بھدف تحقيق اإلنت

  ١٣١.٧٨-واليود ١٣٣-والّزنون ٩٩-نظائر الموليبدينوم

ق من  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٦و ١٥وأجرت الوكالة في  -٧٤ ة تحقُّ ادي وعملي ق من الرصيد الم ة تحقُّ عملي
  اعل وإغالق المفاعل.المعلومات التصميمية في محطة بوشھر للقوى النووية أثناء إغالق قلب المف

  

  

  

  

  

  

  

 
على البروتوكول اإلضافي المعقود مع إيران، ووقََّعت عليه إيران في  ٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٢١مجلس المحافظين في  وافق ٧٥
ذاً ٢٠٠٣كانون األول/ديسمبر  ١٨ ً  ، وإن كان لم يتم إدخاله حيز النفاذ. وقد نفـّذت إيران البروتوكول اإلضافي المعقود معھا تنفي ا  مؤقت

  .٢٠٠٦وشباط/فبراير  ٢٠٠٣نون األول/ديسمبر في الفترة ما بين كا

عة وقود. ٣٣، كان قلب مفاعل طھران البحثي يشمل ما مجموعه ٢٠١٥أيار/مايو  ١٢في  ٧٦   مجمَّ

  .GOV/2013/40من الوثيقة  ٦٤الفقرة  ٧٧

  .GOV/2013/40من الوثيقة  ٦٥الفقرة  ٧٨



GOV/2015/34 
 ١٨الصفحة 

 

  ملخص  -الم

اكن  -٧٥ 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 يمكنھا من تقديم  ة في إي ر معلن ة غي تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووي
  ٧٩أن تخلص بالتالي إلى أنَّ جميع المواد النووية في إيران تندرج في نطاق األنشطة السلمية.

اون.  -٧٦ ذ إطار التع وأجرى مسؤولون إيرانيون ومسؤولون من الوكالة مناقشات أخرى بشأن مواصلة تنفي
  الوكالة وإيران على مواصلة الحوار واالجتماع مرة أخرى في المستقبل القريب.  واتفقت

وفي محادثات مع وزير خارجية إيران، معالي السيد محمد جواد ظريف، وفي محادثات متابعة مع نائب  -٧٧
ع القض لِّ جمي ى تسريع ح ام الحاجة إل دير الع اقش الم اس عراقجي، ن يد عب الي الس ران، مع ايا وزير خارجية إي

ال ة بالمج دابير المتعلق  العالقة المتصلة بالبرنامج النووي اإليراني، وأنشطة الوكالة للرصد والتحقُّق بخصوص الت
  النووي في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وقت االتفاق عليھا ووفقاً لما ھو مطلوب. 

ة  -٧٨ ع القضايا العالق لِّ جمي ل ح ق والوكالة باقيٌة على استعدادھا لتعجي اون. ويمكن تحقي بموجب إطار التع
ا ھو ذو صلة من  ى كل م ة الوصول إل ذلك من خالل زيادة إيران تعاونھا وإتاحتھا، في الوقت المناسب، إمكاني

ً  موظفين في إيرانمعلومات ووثائق ومواقع ومواد و ل الوكالة إلى فھم للصورة ل وفقا طلب الوكالة. وعندما تتوصَّ
ى الكاملة بشأن المسائل ذا ة إل يم الوكال راً عن تقي ام تقري دير الع م الم يقدِّ ة، س اد العسكرية المحتمل مجلس ت األبع

  المحافظين.

ة في خطة  -٧٩ ووي المبيَّن وتواصل الوكالة القيام بأنشطة الرصد والتحقُّق بشأن التدابير المتعلقة بالمجال الن
  العمل المشتركة، وفًقا لتمديدھا.

  ارير عن ھذا الموضوع حسب االقتضاء.  وسيواصل المدير العام تقديم تق -٨٠

  

    

 
د مجلس المحافظين في عدة مناسبات، تعود أوالھا إلى عام  ٧٩ بة ( ٢ ، أّن الفقرة١٩٩٢أكَّ ، )INFCIRC/153 (Corr.)من الوثيقة المصوَّ

ى حد سواء، من  ٢التي تطابق المادة  ق، عل ض الوكالة وتقتضي منھا أن تسعى إلى التحقُّ من اتفاق الضمانات المعقود مع إيران، تفوِّ
ال  تحريف المواد النووية عن األنشطة المعلنة (أي صحة اإلعالنات)، وعدم وجود عدم ة (أي اكتم ة في الدول ر معلن أنشطة نووية غي

  ).GOV/OR.865من الوثيقة  ٥٤و ٥٣والفقرتين  ،)GOV/OR.864من الوثيقة  ٤٩اإلعالنات) (انظر، على سبيل المثال، الفقرة 
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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  ١١الخطوة األولى: ستة تدابير عملية (أولية)، تم االتفاق بشأنھا في 

تقديم المعلومات ذات الصلة وإتاحة المعاينة المنّظمة لمنجم غشين في بندر عباس على النحو المتفق  -١
  عليه بين الجانبين.

ى النحو المتفق  -٢ ل عل اء الثقي اج الم ة لمحطة إنت ة المنّظم تقديم المعلومات ذات الصلة وإتاحة المعاين
  عليه بين الجانبين.

  ت البحوث الجديدة.تقديم المعلومات المتعلقة بمفاعال -٣
د  -٤ ق بتحدي ا يتعل ة فيم ات الالزم ديم المعلوم وى  ١٦تق ات للق ييد محط رض تش اً بغ اً مخصص موقع

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

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

ين  -١ ه ب تقديم المعلومات ذات الصلة وإتاحة معاينة منّظمة لمنجم ساغند في يازد على النحو المتفق علي
  الجانبين.

ان -٢ ز في أرداك ة لمحطة التركي ة منّظم ى النحو المتفق  تقديم المعلومات ذات الصلة وإتاحة معاين عل
  عليه بين الجانبين.

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

  لليزر.
ود  -٦ تقديم معلومات عن المواد المصدرية، التي لم تبلغ درجتي التركيب والنقاء الصالحتين لصنع الوق

وم من  ران لليوراني واد، وعن استخراج إي ذه الم واردات من ھ ك ال ي ذل ا ف ري، بم راء النظي أو لإلث
  الفوسفات.

ة م -٧ ين الوكال ذين أعلنت تقديم معلومات وتوضيحات من أجل تمك ا الل ران أو طلبھ يم حاجة إي ن تقي
رات سلك قنطرة التفجير.  عنھما لتطوير مفجِّ
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  ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٠الخطوة الثالثة: خمسة تدابير عملية، تم االتفاق بشأنھا في 

ك  -١ ي ذل ا ف ار، بم ديدة االنفج دء شحنات ش ة بب اءات المتعلّق ة بشأن االدع ع الوكال ات م ادل المعلوم تب
  تجارب واسعة النطاق للشحنات الشديدة االنفجار في إيران.إجراء 

والمتعلقة بالدراسات التي جرت  الجانبينتقديم المعلومات والتوضيحات ذات الصلة المتفق عليھا بين  -٢
ه من نمذجة ا يتصل ب ات وم ال النيوترون ران بشأن انتق  في إيران و/أو الورقات التي ُنشرت في إي

  وحسابات وتطبيقھا المزعوم على مواد مضغوطة.
ين  -٣ ا ب انبينتقديم المعلومات المتفق عليھ ى مركز للبحث والتطوير في  الج ة إل ارة تقني والترتيب لزي

  مجال أجھزة الطرد المركزي.
انبينتقديم المعلومات المتفق عليھا بين  -٤ زة الطرد  الج ع أجھ ة لورشات تجمي ة منّظم والترتيب لمعاين

  زي، وورشات إنتاج دّوارات الطرد المركزي، ومرافق التخزين.المرك
    .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
  )MIXواليود والزينون المشّعة (مرفق  مرفق إنتاج نظائر الموليبدينوم -٢
  مختبرات جابر بن حيان المتعددة األغراض -٣

  أصفھان:  

  المفاعل المصدري النيوتروني المصغر  -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
  ثاني أكسيد اليورانيوم المثرىمحطة مسحوق  -١٠

   ناتانز: 

  محطة إثراء الوقود -١١
  المحطة التجريبية إلثراء الوقود -١٢

  فوردو:  

  محطة فوردو إلثراء الوقود  -١٣

  آراك:  

  )IR-40مفاعل مفاعل البحوث النووية اإليراني ( -١٤

  كاراج:  

  مرفق كاراج لخزن النفايات -١٥

  بوشھر:  

  محطة بوشھر للقوى النووية -١٦
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  دارخوفين:  

  ميغاواط ٣٦٠محطة القوى النووية بقدرة  -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 

 طبيعي كغ  ٥٥٠٠٠٠ ٢٠١٥أيار/مايو  مرفق تحويل اليورانيومالُمنَتج في 
راء  منتج من خالل عملية تخفيف درجة إث
بة  رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري س

 ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢تصل إلى 

تشرين  ٢٤
 ٢٠١٤الثاني/نوفمبر 

 طبيعي كغ ٧٧٣٠

ة  ود ومحط راء الوق ة إث ي محط م ف الملّق
وردو  ة ف ة ومحط ود التجريبي راء الوق إث

 إلثراء الوقود
 طبيعي كغ ١٦٩ ١٤٩٫٨ ٢٠١٥أيار/مايو 

ة  ود ومحط راء الوق ة إث ي محط َتج ف المن
وردو  ة ف ة ومحط ود التجريبي راء الوق إث

 إلثراء الوقود
 ٪٥بنسبة تصل إلى  كغ ١٤ ٨٢١٫١ ٢٠١٥أيار/مايو 

راء منتج من  خالل عملية تخفيف درجة إث
بة  رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري س

 ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠تصل إلى 
 ٪٥بنسبة تصل إلى  كغ ١١٥٫٦ ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٠

 الُملقَّم في محطة إثراء الوقود التجريبية
كانون الثاني/يناير  ٢٠

٢٠١٤ 
 ٪٥بنسبة تصل إلى  كغ ١٦٣٠٫٨

 الُمنَتج في محطة إثراء الوقود التجريبية
كانون الثاني/يناير  ٢٠

٢٠١٤ 
 كغ ٢٠١٫٩

ى  ل إل بة تص بنس
٢٠٪ 

 الُملقَّم في محطة فوردو إلثراء الوقود
كانون الثاني/يناير  ٢٠

٢٠١٤ 
 ٪٥بنسبة تصل إلى  كغ ١٨٠٦٫٠

 الُمنَتج في محطة فوردو إلثراء الوقود
كانون الثاني/يناير  ٢٠

٢٠١٤ 
 كغ ٢٤٥٫٩

ى  ل إل بة تص بنس
٢٠٪ 

  

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

ة  ود ومحط راء الوق وردو إلث ة ف ي محط َتج ف راء إالُمن ث
 الوقود التجريبية

 كغ ٤٤٧٫٨

 كغ ٣٣٧٫٢ الملقَّم لتحويله

 كغ* ١١٠٫٠ الُمخفَّفة درجة إثرائه

ن كسادس فلوريد اليورانيوم  كغ  ٠٫٦ الُمخزَّ

  ).GOV/2012/55من الوثيقة  ١٠كغ ُخفِّفت درجة إثرائھا سابًقا (انظر الفقرة  ١٫٦*يشمل ھذا الرقم كمية 
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  : عملية التحويل في مرفق تحويل اليورانيوم٣الجدول 

 الكمية المنَتجة عملية التحويل
الكمية المنقولة إلى محطة 

 الوقودتصنيع 
و  وم (نح د اليوراني ادس فلوري ل س تحوي

وم ٪٣٫٤ ن اليوراني اني ٢٣٥-م ى ث ) إل
 أكسيد اليورانيوم

 كغ من اليورانيوم ٢٤ كغ من اليورانيوم ٢٤

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

 كغ من اليورانيوم ١٣ ٢٢٩ كغ من اليورانيوم* ١٣ ٧٩٢

  اليورانيوم في المواد المؤّھلة لتصنيع الوقود.* محتوى 

  

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

وم  ٣٣٧٫٢ د اليوراني كغ من  ٢٢٧٫٦(كغ من سادس فلوري
 اليورانيوم)

 كغ 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

ي ( ٦٣١٩ وم الطبيع د اليوراني ادس فلوري ن س غ م ن  ٤٢٦٢٫٣ك غ م ك
 اليورانيوم)

 كغ من اليورانيوم* ١٨٢٨٫٨

ى  ٢٧٢٠ بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ن س غ م ن  ٪٥ك م
 كغ من اليورانيوم) ١٨٣٥٫٣( ٢٣٥-اليورانيوم

 كغ من اليورانيوم* ١٥١٫٠

  * المواد النووية المتبقية ھي في مراحل مختلفة من المعالجة.
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  الوقود: تصنيع الوقود في محطة تصنيع ٦الجدول 

 اإلثراء العدد المنَتج المفردة
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 ١٠٠٠٠ يورانيوم طبيعي ١  IR-40نموذج مصّغر لمجّمعة وقود مفاعل 

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

 - ٥٦٥٠٠ يورانيوم طبيعي ١١ IR-40مجّمعة وقود المفاعل 

  

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

 اإلثراء العدد المنَتج المفردة
المفردة كتلة 

(غرام من 
 اليورانيوم)

العدد 
الموجود في 

مفاعل 
طھران 
 البحثي

 مشعع

ي  ران البحث صفيحة اختبارية لمفاعل طھ
 (اليورانيوم الطبيعي)

 ١ ٢ ٥يورانيوم طبيعي ٤

 ٢ ٥ ٧٥ ٪١٩ ٥صفيحة اختبارية لمفاعل طھران البحثي 

ران  ل طھ ة لمفاع ود تحكمي ة وق مجّمع
 البحثي

٦ ٨ ١٠٠٠ ٪١٩ ٩ 

ران  ل طھ ة لمفاع ود نمطي ة وق مجّمع
 البحثي

١٤ ٢١ ١٤٠٠ ٪١٩ ٢٥ 

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

معلومات مستوفاة عن تنفيذ إيران "للتدابير الطوعية" وفقاً لخطة العمل المشتركة المتفق عليھا بين مجموعة 
  ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٤وإيران في  ٣+ بلدان االتحاد األوروبي الثالثة

د الوكالة أنَّ إيران، منذ   -١   :٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠تؤكِّ

اوز   ‘١’   بة تتج وم بنس إثراء اليوراني م ب م تق وم ٪٥ل ن اليوراني ا  ٢٣٥-م ن مرافقھ ق م ي أي مرف ف
  المعلنة؛

ل سالسل تعاقبية في أنساق مترابطة في أي مرفق من   ‘٢’     مرافقھا المعلنة؛ولم تشغِّ

ت   ‘٣’   اوز  –وخّفف ى ال يتج توى أدن ى مس راء إل ن اإلث وم ٪٥م ن اليوراني ة  – ٢٣٥-م كمي
  ٨٠؛٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠كغ من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ١٠٨٫٤

 ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠كغ من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ١٠٠لقَّمت   ‘٤’  
  في عملية تحويل في محطة تصنيع صفائح الوقود من أجل تحويله إلى أكسيد اليورانيوم؛

د   ‘٥’   ى سادس فلوري رًة أخرى إل وم م يد اليوراني ل أكاس ادة تحوي ديھا أي خط معالجة إلع يس ل ول
  اليورانيوم في محطة تصنيع صفائح الوقود؛

أي "م لم تق  ‘٦’   لب راء  بشأن "إضافي عم وردو إلث ود أو محطة ف راء الوق أنشطتھا داخل محطة إث
  ؛IR-40)، بما في ذلك تصنيع واختبار الوقود للمفاعل IR-40مفاعل الوقود أو في مفاعل آراك (

تبيان المعلومات التصميمية للمفاعل  ‘٧’  ة من اس ة IR-40وقّدمت صيغة محّدث ، وأبرمت مع الوكال
ج ضمان اع نھ أن اتِّب ا بش لاتفاقً تبيان  ٨١ات خاص بالمفاع ن اس ة م ى الصيغة المحّدث تناًدا إل (اس

  )؛٢٠١٤أيار/مايو  ٥المعلومات التصميمية والتدابير المتعلقة بالضمانات المتفق عليھا في 

 ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥المثرى بنسبة تصل إلى  فلوريد اليورانيوم كغ من سادس ٢٧٢٠ ولقَّمت  ‘٨’ 
لضمن عملية  ى  التحوي ه إل رى من أجل تحويل وم المث يد اليوراني اني أكس في محطة مسحوق ث

    ٨٢أكسيد اليورانيوم؛

  

  

 
  . GOV/INF/2014/26من الوثيقة  ٤للمزيد من التفاصيل انظر الحاشية  ٨٠

  .٢٠١٤آب/أغسطس  ٣١في  ٨١

كغ من اليورانيوم في شكل ثاني أكسيد اليورانيوم  ١٥١٫٠، كانت كمية ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٣ا أنه، حتى تاريخ وأّكدت الوكالة أيضً  ٨٢
كغ من اليورانيوم في شكل ثاني يورانات األمونيوم  ٤٠٢٫٦قد اُنتجت من كمية  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥المثرى بنسبة تصل إلى 
  )GOV/INF/2015/8من الوثيقة  ٧(انظر الحاشية  ٢٣٥- ن اليورانيوم٪ م٥المثرى بنسبة تصل إلى 
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ود   ‘٩’   راء الوق اتھا ألنشطة البحث والتطوير الخاضعة للضمانات" في محطة إث واصلت "ممارس
  التجريبية، دون تكديس اليورانيوم المثرى؛ 

ي م  ‘١٠’   ة ف ادة المعالج طة تتصل بإع طلع بأنش م تض ائر ل اج نظ ق إنت ي ومرف ران البحث ل طھ فاع
ة  مح للوكال ي ُس ون المشعة أو في أي مرفق من المرافق األخرى الت الموليبدينوم واليود والزين

  بمعاينتھا.

وم في  منظَّمةوقدَّمت معلومات وأتاحت معاينة   ‘١١’   ز اليوراني وم ووحدة تجھي نجم اليوراني لكلٍّ من م
  ٨٥ومحطة أرداكان إلنتاج اليورانيوم؛ ٨٤م،ومنجم ساغند لليورانيو ٨٣غشين،

  وواصلت إتاحة معاينة يومية لمرافق اإلثراء في ناتانز وفوردو؛   ‘١٢’  

اج   ‘١٣’   ات إنت زي وورش رد المرك زة الط ع أجھ ات تجمي ة لورش ة منتظم ة محكوم ت معاين وأتاح
  دّوارات الطرد المركزي ومرافق التخزين، وقدَّمت معلومات بشأنھا؛

  :٨٦وص تعزيز عملية الرصد، قدَّمت ما يليوبخص  ‘١٤’  

 الخطط المتعلقة بالمرافق النووية ووصًفا لكل مبنى في كل موقع نووي؛  
  ى ان ينطوي عل ل مك ا يخص ك ذھا فيم اري تنفي ات الج م العملي األوصاف الخاصة بحج

  أنشطة نووية محّددة؛
  المواد المصدرية.معلومات عن مناجم اليورانيوم ووحدات تجھيز اليورانيوم، وعن  

د الوكالة أنَّ إيران، منذ   -٢   :٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٤وباإلضافة إلى ذلك، تؤكِّ

دارھا   ‘١’   ة مق امن ٤٤٫٥استخدمت كمي يد كغ من ث ي أكس وم ثالث ا من سادساليوراني م تحويلھ  ، ت

وم ٪٢٠بنسبة تصل إلى  اليورانيوم المثرى فلوريد ردات ٢٣٥-من اليوراني ، من أجل صنع مف
   ٨٨؛٨٧ن الوقود لمفاعل طھران البحثيم

 
  .٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٩في  ٨٣

  .٢٠١٤أيار/مايو  ٦في  ٨٤

  .٢٠١٤أيار/مايو  ٧في  ٨٥

ً لتعّھد إيران بتقديم ھذه المعلومات في غضون ثالثة أشھر من موعد بدء نفاذ خطة العمل ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٠حتى  ٨٦ : وفقا
  .٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠تركة، وھو المش

، وعمالً باتفاق الضمانات الخاص بإيران، أوقفت إيران مؤقًتا العمليات المتعلقة بالتحويل ٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٥في  ٨٧
المرفق. وأجرت وصنع الوقود في محطة تصنيع صفائح الوقود تحضيًرا لقيام الوكالة بعملية التحقق من "الرصيد المادي" في ھذا 

  .٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ١٦و ١٤الوكالة عملية التحقق في الفترة بين 

كغ من كمية ثامن أكسيد ثالثي اليورانيوم  ١٠٫٤، تم توليد كمية إضافية بمقدار ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٤تحّققت الوكالة من أن، منذ  ٨٨
نذ ذلك التاريخ) بواسطة عملية تصنيع الوقود وتم سحبھا من ھذه كغ م ٤٫٢و ٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٤كغ قبل تاريخ  ٦٫٢(

  العملية كخردة. وأفادت إيران أن ھذه المواد النووية، التي تظل في المرفق، لم تف بالمواصفات التقنية لتصنيع الوقود.
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ا من سادس ثالثي أكسيد ثامن  كغ من ٠٫٠٨٤استخدمت كمية و  ‘٢’   د  اليورانيوم، وتم تحويلھ فلوري
ى  المثرى اليورانيوم وم ٪٢٠بنسبة تصل إل ود ٢٣٥-من اليوراني ، من أجل صنع صفائح الوق

   ٨٩؛٩٩-المصّغرة إلنتاج الموليبدينوم

رى  ٤١١٨وخفِّفت إلى مستوى اليورانيوم الطبيعي نحو   ‘٣’   وم المث د اليوراني كغ من سادس فلوري
  . ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢بنسبة تصل إلى 

 
، أبلغت إيران الوكالة بأن محطة تصنيع صفائح الوقود ستشرع في إنتاج ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر  ٢٨في رسالة مؤّرخة  ٨٩

  .٩٩-) من أجل إنتاج الموليبدينومMIXصفائح الوقود المصّغرة لمرفق إنتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المشعة (مرفق 


