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GOV/2015/65 

 ٢٠١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩
 

 عربي
األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي

 (ج) من جدول األعمال المؤقت٥البند الفرعي 
  )GOV/2015/63 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
 

  
 بتمبر  ٢٠ في رئيس ٢٠١٥أيلول/س رئيس روحاني ونائب ال ة ال ات مع فخام ام محادث دير الع ، أجرى الم

ا  معالي الوزير ظريف معالي السيد صالحي ومع وزير الشؤون الخارجية ق. كم حول تنفيذ خريطة الطري
ي بمقتضى خطة العمل تبادلوا اآلراء حول المسائل المتعلقة بتنفيذ إيران اللتزاماتھا المتصلة بالمجال النوو

ان  ام بأعضاء من البرلم دير الع ك، التقى الم ى ذل املة). وباإلضافة إل الشاملة المشتركة (خطة العمل الش
  .اإليراني

  ي بتمبر  ٢٠وف ى ٢٠١٥أيلول/س ارة إل ؤون الضمانات زي ام لش دير الع ب الم ام ونائ دير الع رى الم ، أج
ارة الموقع الخاص الذي يھم الوكالة في موقع بارشين ي سبقت الزي ام الت ة خالل األي ات بيئي ذت عين . وأُِخ

  .المذكورة مباشرة

  ى دة حت رة الممت ق للفت ي خريطة الطري ة ف از األنشطة المبّين دد، إنج ي المح ق الجدول الزمن م، وف د ت ولق
  .٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٥

  ي وبر  ١٨وف ا ستطبِّق ٢٠١٥تشرين األول/أكت ة بأنھ ران الوكال ذ ، أبلغت إي وم تنفي اًرا من ي ا، اعتب مؤقًت
ل  دَّ د المع تنفِّذ البن ا وس ًذا  ١-٣خطة العمل الشاملة، البروتوكول اإلضافي التفاق الضمانات الخاص بھ تنفي

  .كاماًل 

  تم التوصل إلى يوم اعتماد خطة العمل الشاملة٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٨وفي ،.  

 ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٦تاريخ السماح بالتداول: 

 )٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٦(ُسِمح بتداول ھذه الوثيقة خالل اجتماع المجلس بتاريخ 
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  لة ران المتص ات إي أن التزام د بش التحقق والرص ق ب يرية تتعل طة تحض ة االضطالع بأنش دأت الوكال وب
ران تتخذھا  دأت إي ي ب بالمجال النووي بمقتضى خطة العمل الشاملة، بما في ذلك التحقق من الخطوات الت

  .الخطواتفي سبيل تنفيذ تلك االلتزامات ورصد تلك 

  ة في خطة العمل ووي المبيَّن دابير المتصلة بالمجال الن ق بالت ا يتعل وواصلت الوكالة الرصد والتحقق فيم
 المشتركة.

 

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، ي ج ٢مجلس األم ن، ف ران). وھو يتضمَّ ران اإلسالمية (إي ة إي ي جمھوري ات عن ف ور، معلوم ة أم ان ’مل البي
خريطة الطريق لتوضيح المسائل العالقة الماضية والراھنة بشأن ’(إطار التعاون) و‘ المشترك بشأن إطار للتعاون

ووي ران الن املة ‘ برنامج إي د؛ وخطة العمل الش د الجدي ا للتمدي ق)؛ وخطة العمل المشتركة، وفًق (خريطة الطري
  ٣ة).المشتركة (خطة العمل الشامل

ه  -٢ افظين في قرارات ل مجلس المح ة  ٤وأّكد مجلس األمن أنَّ الخطوات المطلوبة من قب ھي خطوات ُملِزم
ران. اله ٥إلي ذكورة أع ن الم س األم رارات مجل ن ق لة م ام ذات الص ا أنَّ األحك ب  ٦كم دت بموج د اعُتِم ق
ك الفصل رارات. السابع من ميثاق األمم المتحدة، وھي إلزامية، وفقاً ألحكام تل رار مجلس األمن  ٧الق ويتضمَّن ق
ه ٢٠١٥( ٢٢٣١ رارات الصادرة ٢٠١٥)، الذي اعُتمد في تموز/يولي ك الق اء العمل بتل ى إنھ نصُّ عل ا ت ، أحكاًم

  عن مجلس األمن.

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

  .١٩٧٤أيار/مايو  ١٥دخل حيز النفاذ في 

امين  ٢ ين الع رة المتراوحة ب دة في الفت م المتح ابع لألم : ٢٠١٠و ٢٠٠٦يشير ذلك إلى القرارات الستة التي اعتمدھا مجلس األمن الت
  ).٢٠١٠( ١٩٢٩)؛ و٢٠٠٨( ١٨٣٥)؛ و٢٠٠٨( ١٨٠٣)؛ و٢٠٠٧( ١٧٤٧)؛ و٢٠٠٦( ١٧٣٧)؛ و٢٠٠٦( ١٦٩٦

يأُرِسل نصُّ خطة العمل الشاملة إلى المدير العام من جان ٣ ة ب الممثلين الدائمين لدى الوكالة لبلدان االتحاد األوروب ران  ٣+الثالث وإي
  ). INFCIRC/887(الوثيقة  ٢٠١٥تموز/يوليه  ٢٤في رسالة بتاريخ 

افظين  ٤ س المح د مجل بتمبر  ١٢اعتم ين أيلول/س ة ب رة المتراوح ي الفت ران ف ي إي مانات ف ذ الض ل بتنفي ا يتص راراً فيم  ٢٠٠٣ق
  ).GOV/2013/56في الوثيقة  ٢(انظر الحاشية  ٢٠١٢وأيلول/سبتمبر 

  ).  ٢٠١٠( ١٩٢٩قرار مجلس األمن  ٥

  .٢القرارات الواردة في الحاشية  ٦

م عالقات الوكالة مع األمم المتحدة (الوثيقة  ٧   ).INFCIRC/11الجزء األول ألف من االتفاق الذي ينظِّ
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ة   -٣ ام (الوثيق دير الع ابق للم ر الس دور التقري ذ ص تجدَّت من ي اس ورات الت ر التط ذا التقري ـتناول ھ وي
GOV/2015/50(،باإلضافة إلى المسائل الموجودة منذ أمد أبعد. ٨  

  

  التطورات األخيرة  -باء

  توضيح المسائل العالقة  -١-باء

اني/نوفمبر   -٤ د مجلس المحافظين، في قراره الصادر في تشرين الث ة  ٢٠١١شدَّ ، )GOV/2011/69(الوثيق
ائل  ع المس على أنه من األساسي إليران والوكالة تكثيف الحوار فيما بينھما بھدف التوصل إلى تسوية عاجلة لجمي
ع المعلومات  ى جمي ك إتاحة الوصول إل الجوھرية العالقة بغرض تقديم توضيحات بشأن تلك المسائل، بما في ذل

ر مجلس المحافظين في قراره الصادر والوثائق والمواقع والمواد ذات الصلة والموظفين 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

امج  ة في الطابع السلمي الحصري لبرن ة الدولي تعادة الثق حٌّ من أجل اس المسائل العالقة ھو تعاون ضرورٌي ومل
  نووي.إيران ال

بياناً مشتركاً بشأن إطار ’ ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١١وكما سبقت اإلفادة، وقَّعت الوكالة وإيران في   -٥
اون GOV/INF/2013/14(الوثيقة ‘ للتعاون ادة التع ى زي ذكور، عل ). واتفقت الوكالة وإيران، في إطار التعاون الم

ة والبشأن أنشطة التحقق المزمع أن تضطلع بھا الوكالة ب ائل الراھن ع المس ة حسم جمي ى المضي ماضيغي ة، وعل
   ٩قُُدماً في تلك األنشطة تدريجياً.

ة ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٤وكما سبقت اإلفادة، ففي   -٦ يس ھيئ ، وقَّع المدير العام ونائب الرئيس اإليراني ورئ
ى "خريطة  ة الطاقة الذرية اإليرانية، معالي السيد علي أكبر صالحي، في فيينا عل ائل العالق ق لتوضيح المس طري

ام الماضية والراھنة بشأن برنامج إيران النووي" (خريطة الطريق)، وفقً  دير الع ر الم ا لما ورد في المرفق بتقري
اني/نوفمبر الصادر في  ة  ٢٠١١تشرين الث د ١٠.)GOV/2011/65(الوثيق دِّ الزم  وتح ق األنشطة ال خريطة الطري

ران بھدف التوصل،  ة وإي ين الوكال االضطالع بھا في إطار التعاون، من أجل تعجيل وتعزيز التعاون والحوار ب
ة ٢٠١٥بحلول نھاية عام  ، إلى تسوية جميع المسائل العالقة الماضية والراھنة والتي لم يسبق حلھا من قِِبل الوكال

  يق مستنسخة في المرفق األول.)لطروإيران. (ترد خريطة ا

  

 
ذة  يواصل المدير العام تزويد مجلس المحافظين بمعلومات ٨ ة" المتخ دابير الطوعي ران "الت ذ إي شھرية عن آخر المستجدات بشأن تنفي

  .GOV/INF/2015/19وفقاً لخطة العمل المشتركة، وترد أحدث ھذه المستجدات في الوثيقة 

رة GOV/2015/50ترد في المرفق األول من الوثيقة  ٩ اون في الفت ق بإطار التع ا يتعل ين  التدابير العملية المتفق عليھا فيم المتراوحة ب
  .٢٠١٤وأيار/مايو  ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر 

  .GOV/INF/2015/14الوثيقة  ١٠
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مت الوكالة في   -٧ أسئلة إلى إيران حول أوجه الغموض  ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٨ووفًقا لخريطة الطريق، قدَّ
متھا إيران إلى الوكالة في  ك،  ٢٠١٥.١١آب/أغسطس  ١٥المتعلقة بالمعلومات التي قدَّ ة أوجه الغموض تل وإلزال

ات تقن ران اجتماع ة وإي دت الوكال ي عق ران ف ي إي ات ف رت مناقش راء وأج ة للخب  ٣٠و ٢٩و ١٧و ١٦و ١٥ي
بتمبر  ي  ٢٠١٥أيلول/س وبر  ١٤و ١٠وف رين األول/أكت ي ٢٠١٥تش مانات ف طة ض ة بأنش طلعت الوكال ، واض

  .٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٥و ٩مواقع خاصة تھم الوكالة في إيران في 

يد حسن ، عقد المدير العام م٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٢٠وفي   -٨ رئيس الس ة ال حادثات مع رئيس إيران، فخام
ر  ر صالحي، ووزي ي أكب يد عل الي الس ة، مع ة اإليراني ة الذري ة الطاق يس ھيئ ران، ورئ روحاني، ونائب رئيس إي

ق. الوزيرالشؤون الخارجية إليران، معالي  ذ خريطة الطري ادلوا اآلراء  ١٢محمد جواد ظريف، بشأن تنفي ا تب كم
ول ائل المتع ح ي المس املة. وف ل الش ة العم ووي بمقتضى خط ال الن ا المتصلة بالمج ران اللتزاماتھ ذ إي ة بتنفي لق

ا ة للمجلس (البرلم ة الخاصة التابع ن) الستعراض خطة التاريخ ذاته، عقد المدير العام اجتماًعا مع أعضاء اللجن
  العمل الشاملة.

ي   -٩ بتمبر  ٢٠وف ام بصحبة نائب ٢٠١٥أيلول/س دير الع ام الم يد ، ق ام لشؤون الضمانات، الس دير الع الم
ع بارشين، ة في موق م الوكال ذي يھ ى  ١٣تيرو فارخورانتا، بزيارة الموقع الخاص ال ارة إل ذه الزي ودخال خالل ھ

ّدات في  ة مع م تكن ثم ة. ول د حديث ال تجدي ا مؤشرات عن وجود أعم ام. والحظ المبنى الرئيسي موضع االھتم
ا  المبنى. وخالل األيام التي سبقت ام مباشرة، وكم دير الع ارة الم ق،زي ه في خريطة الطري كانت  ھو متَّفق علي

تجري في ھذا الموقع المعيَّن، بما في ذلك أخذ عينات بيئية. وتقوم الوكالة التي أنشطة الضمانات من  ھناك بعض
ل  ك تحلي ي ذل ا ف طة، بم ك األنش ن تل ة م تقتھا الوكال ي اس ات الت ع المعلوم يم جمي ا بتقي ة حالًي ات البيئي العّين

  والمالحظات البصرية التي قام بھا المدير العام ونائب المدير العام.

الي ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٢٥وفي   -١٠ ة مع وزير، التقى المدير العام ووزير الشؤون الخارجي ظريف في  ال
  نيويورك وناقشا تنفيذ خريطة الطريق.

ى  ولقد  -١١ دة حت رة الممت ق للفت ة في خريطة الطري ي المحدد، إنجاز األنشطة المبّين تم، وفق الجدول الزمن
  .٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٥

ة ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ١٥وبحلول   -١٢ ائل العالق ع المس م المدير العام التقييم النھائي بشأن جمي ، سيقدِّ
دير  ر الم ا ورد في المرفق بتقري ا لم ذا الصدد، وفًق الماضية والراھنة، لكي يتخذ مجلس المحافظين إجراًء في ھ

  ).GOV/2011/65(الوثيقة  ٢٠١١العام لعام 

  لمشتركةخطة العمل ا  -٢-باء

ات المتحدة   -١٣ ة المتحدة والوالي ا والمملك ا والصين وفرنس كما سبقت اإلفادة، اتفق االتحاد الروسي وألماني
اني/نوفمبر  ٢٤) مع إيران، في ٣األمريكية (مجموعة بلدان االتحاد األوروبي الثالثة + ى ٢٠١٣تشرين الث ، عل

 
  .٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٨، بتاريخ Note 69/2015مذكرة من األمانة  ١١

  .GOV/2015/59من الوثيقة  ٤الفقرة  ١٢

  .GOV/2015/59من الوثيقة  ٥الفقرة  ١٣
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تركة. ل المش داووفًق ١٤خطة العم ه مجموعة بل ا طلبت ة+ا لم ي الثالث اد األوروب ه مجلس  ٣ن االتح رَّ ران، وأق وإي
افظين، (رھًن ال المح ة ذات الصلة بالمج ق الالزم طة الرصد والتحق ة بأنش وال)، اضطلعت الوكال وافر األم ا بت

النووي في إطار خطة العمل المشتركة، وھي أنشطة تشمل أنشطة إضافية على األنشطة التي يجري بالفعل القيام 
افظين ومجلس  بھا بمقتضى رارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المح إيران والق اق الضمانات الخاص ب اتف

دتھا ستة ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠وقد دخلت خطة العمل المشتركة حّيز التنفيذ في  ١٥األمن. ة م رة أولي ، لفت
ي  ا ف ان آخرھ رات، وك الث م ذ ث دھا منذئ م تمدي ھر. وت و  ٣٠أش ات ، عن٢٠١٥حزيران/يوني ت حكوم دما طلب

ة+ ي الثالث اد األوروب دان االتح ة بل ي  ٣مجموع اد األوروب دان االتح ة بل ًة عن مجموع ة، نياب ن الوكال ران م وإي
ة + ي  ٣الثالث ووي ف ال الن ة بالمج ق المتعلق ة األنشطة الضرورية للرصد والتحقُّ ي مزاول تمرار ف ران، االس وإي

  ١٦ود رسالة أخرى".إيران بموجب خطة العمل المشتركة "إلى حين ور

دابير المتصلة   -١٤ ق بالت ا يتعل ومنذ التقرير السابق للمدير العام، واصلت الوكالة أنشطة الرصد والتحقق فيم
تركة  ل المش ة العم ذه األنشطة المتصلة بخط ل ھ م تموي تركة. وت ل المش ة العم ي خط ة ف ووي المبيَّن ال الن بالمج

متھا. وفي بواسطة مساھمات طوعية كانت الدول األعضاء  دَّ د ق اني/نوفمبر  ١٥ق ا ٢٠١٥تشرين الث ان متاًح ، ك
ل األنشطة المتصلة بخطة العمل المشتركة  ٧٫٠للوكالة نحو  ة لتموي أموال خارجة عن الميزاني ورو ك ون ي ملي

ع ٣-(واألنشطة المتصلة بخطة العمل الشاملة: انظر القسم باء تنادً  ،أدناه)؛ وھي تتوقَّ ى المؤشرات الحالاس ةا إل  ،ي
و  در بنح اء ُتق دول األعض ن ال ة م ن الميزاني ة ع أموال خارج افية ب دات إض ى تعھ ول عل ون  ١٫٣الحص ملي

  ١٧،١٨يورو.

  ٢٢٣١خطة العمل الشاملة وقرار مجلس األمن   -٣-باء

ادة،   -١٥ لتكما سبقت اإلف ة+ توصَّ ي الثالث اد األوروب دان االتح ران ٣مجموعة بل ه  ١٤في  ،وإي تموز/يولي
ى"  اتفاق، إلى ٢٠١٥ تند إل ا "تس بشأن خطة العمل الشاملة. وتنص خطة العمل الشاملة، في جملة أمور، على أنھ

امج  تنفيذ خطة العمل المشتركة وأنَّ "التنفيذ التام لخطة العمل الشاملة ھذه سيضمن الطابع السلمي الحصري لبرن
ب المدير العام باالتفاق، قائاًل إنه سيعمل  ١٩إيران النووي". وم ورحَّ ي تق على "تيسير أنشطة التحقق اإلضافية الت

  ٢٠بھا الوكالة في إيران".

 
اد  أُرِسل ١٤ دان االتح ًة عن مجموعة بل ي نياب اد األوروب امية لالتح ة الس نص خطة العمل المشتركة إلى المدير العام من جانب الممثل

ران INFCIRC/855(الوثيقة  ٣األوروبي الثالثة + ًة عن إي ة نياب ة الذري ة للطاق ة الدولي دى الوكال ران ل )، ومن جانب الممثل المقيم إلي
  ). INFCIRC/856(الوثيقة 

  .٢انظر الحاشية  ١٥

  .GOV/INF/2015/11الملحق بالوثيقة  ١٦

ه في خطة  ١٧ رد تعريف من المتوقَّع أن تواصل الوكالة االضطالع بأنشطة تتصل بخطة العمل المشتركة إلى غاية "يوم التنفيذ"، كما ي
  .‘٣’ ٣٤العمل الشاملة، الفقرة 

ا للحصول على معلومات عن الموارد اإلضافية التي تحتا ١٨ ذلك فيم د خطة العمل المشتركة، وك د تمدي جھا الوكالة فيما يتصل بتجدي
رار  ى ضوء ’)، انظر ٢٠١٥( ٢٢٣١يتعلق بطلبات مجلس األمن الواردة في الق ران اإلسالمية عل ة إي التحقق والرصد في جمھوري

  .  ٢٠١٥آب/أغسطس  ١٤ ،)Corr. 1 وتصويبھا GOV/2015/53، (الوثيقة )‘٢٠١٥( ٢٢٣١قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

  ‘.٢’خطة العمل الشاملة، الديباجة وأحكام عامة، الفقرة  ١٩

  .٢٠١٥تموز/يوليه  ١٤ ،Note 55/2015مذكرة من األمانة  ٢٠



GOV/2015/65 
 ٦الصفحة 

 

رار ٢٠١٥تموز/يوليه  ٢٠وفي   -١٦ م المتحدة الق ذي  ٢١)،٢٠١٥( ٢٢٣١، اعتمد مجلس األمن التابع لألم ال
ا يتصل  تناول فيه جملة أمور منھا أنه طلب إلى المدير العام "أن يقوم بإجراءات التحقق والرصد الضرورية فيم
املة"؛ ك االلتزامات بمقتضى خطة العمل الش ة لتل دة الكامل  ٢٢بالتزامات إيران المتعلقة بالمسألة النووية طيلة الم

ة، وأكد من جديد أّن على إيران "أن تتعاون بصورة  ائل المعلق ع المس ة ليتسنى حل جمي ه الوكال تامة حسبما تطلب
ة"؛ ارير الوكال ي تق دد ف و المح ى النح تركة ٢٣عل ة المش ة واللجن ى الوكال ب إل ادال  ٢٤وطل اورا وتتب "أن تتش

  ٢٥ا لخطة العمل الشاملة".المعلومات، عند االقتضاء، وفقً 

ادة،  -١٧ افظين مجلس أحاط وكما سبقت اإلف ا، المح ام٢٠١٥آب/أغسطس  ٢٥ في علًم دير الع ر الم  ، بتقري
وارد ة  ال ي الوثيق ق والرصد Corr. 1وتصويبھا  GOV/2015/53ف ذ إجراءات التحق أن ينفِّ ام ب دير الع ؛ وأذن للم

م  دِّ الضرورية فيما يتصل بالتزامات إيران المتعلقة بالمسألة النووية كما ھو مبيَّن في خطة العمل الشاملة، وبأن يق
ارير  رار مجلس األمن تق ى ضوء ق ات عل ك االلتزام ة لتل دة الكامل ة الم ذلك، طيل ا ل ا )، رھًن٢٠١٥( ٢٢٣١وفًق

أن تتشاور مع  ٢٦بتوافر األموال ة ب ة؛ وأذن للوكال ة الخاصة بالوكال وبما يتفق مع ممارسات الضمانات المعياري
ك التقري ه  ٢٧ر.اللجنة المشتركة وتتبادل معھا المعلومات كما ھو مبيَّن في ذل دول األعضاء بأنَّ ة ال وأبلغت األمان

ى  دة حت رة الممت ق للفت ي خريطة الطري ة ف از األنشطة المبّين دد، إنج ي المح دول الزمن ق الج م، وف تشرين  ١٥ت
   ٢٠١٥.٢٨األول/أكتوبر 

ة ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٨وفي   -١٨ دى الوكال ران ل دائم إلي ل ال الة من الممث ام رس دير الع ، تلقى الم
ا،  ٨طر فيھا الوكالة بأنه، بمقتضى الفقرة يخ ران مؤقًت املة، ستطبِّق إي من المرفق الخامس من خطة العمل الش

ى حين  ٢٩،٣٠اعتباًرا من تاريخ تنفيذ خطة العمل الشاملة، ا، إل البروتوكول اإلضافي التفاق الضمانات الخاص بھ
 
 ١٧٤٧)، و٢٠٠٦( ١٧٣٧)، و٢٠٠٦( ١٦٩٦) على إنھاء العمل بقرارات مجلس األمن ٢٠١٥( ٢٢٣١ينص قرار مجلس األمن  ٢١
ن ٢٠١٥( ٢٢٢٤)، و٢٠١٠( ١٩٢٩)، و٢٠٠٨( ١٨٠٣)، و٢٠٠٧( س األم رارات مجل ل بق اء العم د إنھ ه. وعن ا ألحكام ) وفًق

ة  رره (انظر الوثيق ق بمق ا يتعل ة فيم اذ إجراءات موازي  GOV/2007/7المذكورة أعاله، قد يرغب مجلس المحافظين في النظر في اتخ
ي اُتخذت ) والمقررات الناجمGOV/OR.1181من الوثيقة  ٤١و ٤٠والفقرتين  ران، والت ى إي م إل دَّ ي المق اون التقن ك بشأن التع ة عن ذل

ائق  ى الوث تناًدا إل ة (اس ة للوكال ين التابع اون التقني اعدة والتع ة المس الل لجن ن خ ، GOV/2009/65و GOV/2008/47/Add.3م
  ).GOV/2013/49/Add.3، وGOV/2011/58/Add.3و

ى النحو  Corr. 1صويبھا وت GOV/2015/53من الوثيقة  ٨ترد في الفقرة  ٢٢ ام عل دير الع ا مجلس األمن من الم ي طلبھ اإلجراءات الت
  ).٢٠١٥( ٢٢٣١الوارد في القرار 

  ).٢٠١٥( ٢٢٣١من قرار مجلس األمن  ٣الفقرة  ٢٣

ن ٢٤ ة+ تنص خطة العمل الشاملة على إنشاء لجنة مشتركة تتكوَّ ي الثالث ران (المرفق  ٣من ممثلي مجموعة بلدان االتحاد األوروب وإي
  الرابع بخطة العمل الشاملة).

  ).  ٢٠١٥( ٢٢٣١من قرار مجلس األمن  ١٩الفقرة  ٢٥
  أشارت عدة دول أعضاء إلى أنھا ستوفر أمواالً من خارج الميزانية. ٢٦

امج الو ٢٧ ى "برن ديالت عل رة وافق مجلس المحافظين كذلك على تع ا للفت ة وميزانيتھ ة  ٢٠١٧-٢٠١٦كال ا ھو GC(59)/2(الوثيق ) كم
واردة في GOV/2015/54من القسم باء من الوثيقة  ٣مقترح في الفقرة  ، وطلب من األمانة اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن العناصر ال

ر عن مقرر المجلس، لتقديمھا إلى المؤتمر حسب الضرورة بحيث تعبِّ  GC(59)/2، وتعديل الوثيقة GOV/2015/54القسم باء من الوثيقة 
  العام.

  .٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٥، بتاريخ Note 80/2015مذكرة من األمانة  ٢٨
  .GOV/INF/2015/18الوثيقة  ٢٩
  .‘٣’ ٣٤حسب التعريف الوارد في خطة العمل الشاملة، الفقرة  ٣٠
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ل دَّ د المع اق الضمانات الخاص  ١-٣ أن يصدِّق عليه المجلس (البرلمان)، وستنفِّذ البن ة التف ات الفرعي من الترتيب
  ٣١بھا تنفيًذا كاماًل.

   ٣٣خطة العمل الشاملة. ٣٢، تم التوصل إلى يوم اعتماد٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٨وفي   -١٩

ة االضطالع بأنشطة تحضيرية   -٢٠ دأت الوكال قومنذ التقرير السابق للمدير العام، ب التحقق  تتعل والرصد ب
ة التبشأن  اذ الوكال زامات إيران المتصلة بالمجال النووي بمقتضى خطة العمل الشاملة. وشملت ھذه األنشطة اتخ

وإيران ترتيبات للتحقق من الخطوات التي ستتخذھا إيران في سبيل تنفيذ تلك االلتزامات منذ يوم االعتماد ورصد 
ذه الخط ل ھ ي تلك الخطوات. ومنذ يوم االعتماد، بدأت إيران تتخذ مث وات في إطار أنشطة التحقق والرصد الت

  تقوم بھا الوكالة.

  

  الخاص بإيرانالمرافق المعلن عنھا في إطار اتفاق الضمانات   -جيم

ة  ١٨بموجب اتفاق الضمانات الخاص بإيران، أعلنت إيران للوكالة عن   -٢١ اكن واقع مرفقاً نووياً وتسعة أم
نوويةخارج المرافق ُتستخَدم فيھا عادًة مواد 

٣٤
(المرفق الثاني). وعلى الرغم من أن أنشطة معيَّنة تقوم بھا إيران  

في بعض المرافق تتعارض مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المحافظين ومجلس األمن في وضعھا 
الحالي،

٣٥
ك   ة في تل ة المعلن واد النووي المرافق فكما ھو مبيَّن أدناه، تواصل الوكالة التحقق من عدم تحريف الم

  واألماكن الواقعة خارج المرافق.

  

  األنشطة المتعلقة باإلثراء  -دال

مطلوب من إيران  -٢٢
٣٦

ذ   اإلثراء. ومن ة ب اير  ٢٠أن تعلِّق أنشطتھا المتعلق انون الثاني/ين تج ٢٠١٤ك م تن ، ل
وم ٪٥إيران سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تزيد عن  ا من ٢٣٥-من اليوراني ، وخضع مجموع مخزونھ

ى  بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني وم ٪٢٠سادس فلوري ٢٣٥-من اليوراني
٣٧
ى معالجة أخرى من خالل   إل

 
ران أن  ٦٥و ٦٤من المرفق الخامس و ١٠-١٥وفًقا للفقرات  ٣١ من القسم الم من المرفق األول من خطة العمل الشاملة، ُيطلَب من إي

(ب) من البروتوكول  ١٧تخطر الوكالة قبل يوم التنفيذ "بتطبيقھا مؤقًتا البروتوكول اإلضافي التفاق الضمانات الخاص بھا وفًقا للمادة 
ل  اإلضافي في انتظار بدء نفاذه" و"أن   تنفيًذا كاماًل". ١-٣ُتنفِّذ البند المعدَّ

  . ‘٢’ ٣٤حسب التعريف الوارد في خطة العمل الشاملة، الفقرة  ٣٢

ي ٣٣ ة اإليران ر الخارجي وغيريني ووزي ديريكا م يدة في الي انظر البيان المشترك الصادر عن الممثلة السامية لالتحاد األوروبي الس  مع
  . eeas/2015/151018_01_en.htm-http://eeas.europa.eu/statementsلي: جواد ظريف على الموقع التا الوزير

  جميع األماكن الواقعة خارج المرافق قائمة داخل مستشفيات. ٣٤

  .٢٢٣١وفًقا ألحكام القرار  ٢أنه ينتھي العمل بالقرارات الواردة في الحاشية  ) على٢٠١٥( ٢٢٣١ينص قرار مجلس األمن  ٣٥

  .٣٥و ٤و ٢انظر الحواشي  ٣٦

ى  ٤٤٧٫٨إلى غاية الوقت الذي توقفت فيه إيران، كانت قد أنتجت  ٣٧ بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني ٪ ٢٠كغ من سادس فلوري
  (انظر المرفق الثالث). ٢٣٥-من اليورانيوم



GOV/2015/65 
 ٨الصفحة 

 

عملية تخفيض درجة اإلثراء أو عملية التحويل إلى أكسيد اليورانيوم (انظر المرفق الثالث). وتخضع لضمانات 
ة والسالسل الوكالة كل األنشطة المتص واد النووي لة باإلثراء الجارية في مرافق إيران المعلنة، وتخضع جميع الم

التعاقبية المركبة ومحطات التلقيم والسحب في تلك المرافق لتدابير الوكالة المتعلقة باالحتواء والمراقبة.
٣٨
   

ى   -٢٣ وم بنسبة تصل إل د اليوراني وم٥وصرحت إيران بأنَّ الغرض من إثراء سادس فلوري -٪ من اليوراني
ة. ٢٣٥ ھو إنتاج الوقود لمرافقھا النووي

٣٩
د   ة، كانت ق ا المعلن وم في مرافقھ راء اليوراني ران إث دأت إي ذ أن ب ومن

كغ ١٦١٤١٫٦أنتجت في تلك المرافق 
٤٠
ام) من سادس  ٤٩٠٫٢(+   دير الع ر السابق للم ذ صدور التقري كغ من

ى  بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني وم٥فلوري ن اليوراني ا ٢٣٥-٪ م غ (+  ٨٣٠٥٫٦، منھ ذ  ٤٦٠٫٢ك غ من ك
ى  رى بنسبة تصل إل وم المث د اليوراني ام) تظل في شكل سادس فلوري ٪ من ٥صدور التقرير السابق للمدير الع

٢٣٥-اليورانيوم
٤١
  المعالجة (انظر المرفق الثالث).وخضعت الكمية المتبقية لمزيد من  

  ناتانز  -١-دال

وم الضعيف محطة إثراء الوقود:   -٢٤ محطة إثراء الوقود ھي محطة إثراء بالطرد المركزي إلنتاج اليوراني
ى  بة تصل إل رى بنس راء المث وم٥اإلث ي ٢٣٥-٪ من اليوراني ى ف رة األول غيلھا للم دأ تش ام ، ب م ٢٠٠٧ع . وتنقس

رر  المحطة إلى قاعة اإلنتاج ألف وقاعة اإلنتاج باء. ووفقاً للمعلومات التصميمية التي قدمتھا إيران، كان من المق
ى  ا عل وى كل منھ ا نحو  ١٨تخصيص ثماني وحدات يحت غ مجموعھ ا يبل ف، بم اج أل ة لقاعة اإلنت لة تعاقبي سلس

ً سلسلة تعاقبي ١٤٤طاردة مركزية في  ٢٥ ٠٠٠ ة من  ة. وتوجد حاليا ى طاردات مركزي وي عل وحدة واحدة تحت
ة من طراز IR-2mطراز  ان IR-1؛ وخمس وحدات تحتوي على طاردات مركزي وي الوحدتان األخري ؛ وال تحت

م إيران المعلومات التصميمية المناظرة الخاصة بقاعة اإلنتاج باء.    على أي طاردات مركزية. ولم تقدِّ

ى طاردات وكما سبقت اإلف  -٢٥ ة عل ادة، واعتباًرا من يوم االعتماد، ُركِّبت بشكل كامل في الوحدة المحتوي
ة من طراز  IR-2mمركزية من طراز  نة من طاردات مركزي يم  ٤٢،IR-2mست سالسل تعاقبية مكوَّ تم تلق م ي ول

ال الترك ُتكِملت أعم ي، واس وم الطبيع د اليوراني ة بسادس فلوري ذه السالسل التعاقبي ي أي من ھ يب التحضيرية ف
  .١٢السالسل التعاقبية األخرى الـ

ى   -٢٦ ة عل وكما سبقت اإلفادة، واعتباًرا من يوم االعتماد، ُركِّبت بشكل كامل في الوحدات الخمس المحتوي
وم  ٥٤منھا  ٤٣تسعون سلسلة تعاقبية، IR-1طاردات مركزية من طراز  د اليوراني م بسادس فلوري سلسلة كانت ُتلقَّ

 
دابير وف ٣٨ ات) لت ات والعين ل بعض النفاي ة (مث واد النووي ات الصغيرة من الم د ال تخضع الكمي ادة، ق ا لممارسات الضمانات المعت ًق

  االحتواء والمراقبة.

  وفًقا لما أعلنت عنه إيران في استبيانات المعلومات التصميمية الخاصة بھا بشأن محطة إثراء الوقود في ناتانز. ٣٩

ة  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥كغ من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ١١٥٫٦يشمل ھذا الرقم  ٤٠ ي أُنتجت من عملي الت
  .٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠تخفيض درجة إثراء سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

ة الموجودة في المصائ ٤١ واد النووي ذلك الم ة يشمل ذلك المواد النووية المخّزنة وك زال ملحق ي ال ت اردة وداخل االسطوانات الت د الب
  بعملية اإلثراء.

  طاردة. ١٠٠٨المرّكبة في محطة إثراء الوقود  IR-2mكان عدد الطاردات المركزية من طراز  ٤٢

  طاردة.  ١٥  ٤٢٠المرّكبة في محطة إثراء الوقود  IR-1كان عدد الطاردات المركزية من طراز  ٤٣
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ي، ا يخص  ٤٤الطبيع ب التحضيرية فيم ال التركي ن أعم اء م م االنتھ راز  ٣٦وت ن ط ة م لة تعاقبي ي  IR-1سلس ف
  الوحدتين غير المحتويتين على طاردات مركزية.

اج   -٢٧ ومنذ يوم االعتماد، بدأت إيران تنقل الطاردات المركزية والبنية األساسية المتصلة بھا من قاعة اإلنت
نتھا في قاعة اإلنتاج   ٤٥ باء في إطار أنشطة التحقق والرصد التي تقوم بھا الوكالة. ألف وخزَّ

ي   -٢٨ وبر  ٢٨وف رين األول/أكت د ٢٠١٥تش ادس فلوري يم س ت عن تلق ران توقَّف ن أنَّ إي ة م ت الوكال ، تحقَّق
ك المرفق. وفي  ادي في ذل اليورانيوم الطبيعي داخل السالسل التعاقبية بغية إجراء الجرد السنوي للمخزون الم

ود للتحقق ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٣١ راء الوق ، بدأت الوكالة إجراء تحقق من الرصيد المادي في محطة إث
اني/نوفمبر  ١٦. وفي ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٣١من الرصيد الذي أعلنت عنه إيران في  ، ٢٠١٥تشرين الث

  كانت أنشطة التحقق من الرصيد المادي ما زالت جارية.  

ىو  -٢٩ ر ٣١ حت وبر تش ت ٢٠١٥ين األول/أكت د لقَّم ران ق ت إي د  ١٧٧ ٧٣٨، كان ادس فلوري ن س غ م ك
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 ى  ١٥ ٥٢٥وكان بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ن س غ م ن ٪٥ك  م
  ٢٣٥.٤٦-اليورانيوم

اني/نوفمبر  ٢٤ حتىو  -٣٠ راء حوالي ٢٠١٤تشرين الث د خفَّضت درجة إث ران ق كغ من  ٤١١٨، كانت إي
  ٤٧، إلى اليورانيوم الطبيعي.٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

ي مح  -٣١ أخوذة ف ة الم ات البيئي ل العين ائج تحلي ى نت تناًدا إل ود،واس راء الوق ة إث ق  ٤٨ط 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:   -٣٢ ود التجريبي راء الوق ة إث وم محط اج اليوراني ي إلنت ق تجريب ة ھي مرف ود التجريبي راء الوق ة إث محط
وبر الضعيف  رة في تشرين األول/أكت ذه ٢٠٠٣اإلثراء ومرفق للبحث والتطوير، بدأ تشغيلھا ألول م . ويمكن لھ

رى  وم المث د اليوراني اج سادس فلوري ا إلنت المحطة استيعاب ست سالسل تعاقبية، وتنقسم إلى منطقة ُتسَتخدم حالًي

 
ة  ٢٢الفقرة  ٤٤ يم سالسل GOV/2014/10من الوثيق ادة تلق د من عدم زي ة للتأك واء والمراقب دابير إضافية لالحت ة ت د طبَّقت الوكال . وق

  طاردة مركزية).  ٩١٥٦(التي تحتوي على  IR-1سلسلة تعاقبية من طراز  ٥٤تعاقبية بالمواد النووية في محطة إثراء الوقود عدا الـ

ا٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٥في  ٤٥ ة من طراز  ١١٣٠٨ك ، كانت ھن ـن ط ٨٤٨و IR-1طاردة مركزي ة م ـطاردة مركزي راز ـ
IR-2m .بة في محطة إثراء الوقود   مركَّ

ى  ٤٦ بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ات س ى كمي تناًدا إل وم٥اس ن اليوراني ي  ٢٣٥-٪ م ة (ف ا الوكال ت منھ ي تحقق الت
  ).٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر   ٣١

ات  ٤٧ ة من المخلف واد النووي دھا. وتصدر الم ا لتمدي يتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في خطة العمل المشتركة، وفًق
والمواد النووية المخَرجة من السالسل  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠الناتجة عن إثراء سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

ة سادس ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥ج سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى التعاقبية التي تنت ، وھي غير مشمولة ضمن كمي
  .٢٣المشار إليھا في الفقرة  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

  .٢٠١٥ تموز/يوليه ٢٩النتائج متاحة للوكالة بالنسبة للعينات المأخوذة حتى تاريخ  ٤٨
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ى  ل إل بة تص وم ٪٥بنس ن اليوراني ان  ٢٣٥-م لتان التعاقبيت وير  )٦و ١(السلس ث والتط تخدم للبح ة ُتس ومنطق
  ).٥و ٤و ٣و ٢(السالسل التعاقبية 

اج:  -٣٣ ة اإلنت ل  منطق ة العم اذ خط دء نف ذ ب ام، ومن دير الع ابق للم ر الس ي التقري ه ف ار إلي و مش ا ھ مثلم
رى بنسبة تصل  ٦و ١المشتركة، توقفت إيران عن تلقيم السلسلتين التعاقبيتين  ى بسادس فلوريد اليورانيوم المث إل

ك. ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥ دل ذل دء  ٤٩وقامت بتلقيم ھاتين السلسلتين بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي ب ذ ب ومن
   ٥٠في نسق مترابط. ٦و ١نفاذ خطة العمل المشتركة، لم تقم إيران بتشغيل السلسلتين التعاقبيتين 

كغ  ١٤٢٥٫٢، لقَّمت إيران ٢٠١٥آب/أغسطس  ٢١حتى  ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠وفي الفترة من   -٣٤
في محطة إثراء الوقود التجريبية وأنتجت  ٦و ١من سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي داخل السلسلتين التعاقبيتين 

  ٢٣٥.٥١-من اليورانيوم ٪٥كغ من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ١٣٦٫٤ما مجموعه 

ة  ٢٠١٥آب/أغسطس  ٢٢في وكما سبقت اإلفادة، بدأت إيران   -٣٥ لة التعاقبي إجراء اختبار يشمل تلقيم السلس
تنفد، ٦ وم المس د اليوراني ادس فلوري ة ب ٥٢بس لة التعاقبي ت السلس ا ظلَّ ي  ١ينم راغ. وف ع ف ي وض رين  ١٠ف تش

  ، توقفَّت إيران عن ھذا التلقيم. وأُعيد دمج النواتج والمخلفات في نھاية العملية. ٢٠١٥األول/أكتوبر 

راء ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٥وفي   -٣٦ ادي في محطة إث ، بدأت الوكالة إجراء تحقق من الرصيد الم
ي  ران ف ه إي ت عن ذي أعلن يد ال ن الرص ق م ة للتحق ود التجريبي وبر  ٢٥الوق رين األول/أكت ي ٢٠١٥تش . وف

  .، كانت أنشطة التحقق من الرصيد المادي ما زالت جارية٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٦

ة البحث والتطوير:  -٣٧ ى نحو متقطع  منطق م عل ام تلقِّ دير الع ابق للم ر الس ذ صدور التقري ران من ظلت إي
ة من طراز  وم الطبيعي داخل الطاردات المركزي ، IR-4، وطراز IR-2m، وطراز IR-1سادس فلوريد 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
 ٥٣ IR-8وطاردة مركزية واحدة من طراز  IR-5مختلفة. وتحّققت الوكالة من أن طاردة مركزية واحدة من طراز 

  ٥٤موجودتان ولكن بدون توصيالت.

 
ة من طراز  ٣٢٨ما مجموعه  ٦و ١، شملت السلسلتان التعاقبيتان ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٤في  ٤٩ (دون  IR-1طاردة مركزي

  أن يتغّير عددھا).

رة  ٥٠ ة  ٢٨الفق ن الوثيق لتين و. GOV/2014/10م رابط السلس دم ت ن ع د م ة للتأك واء والمراقب افية لالحت دابير إض ة ت ت الوكال طبق
  .٦و ١بتين المتعاق

ى  ٥١ بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ات س ى كمي تناًدا إل وم٥اس ن اليوراني ي  ٢٣٥-٪ م ة (ف ا الوكال ت منھ ي تحقق الت
  ).  ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر   ٢٥

  .GOV/2015/50من الوثيقة  ٢٦الفقرة  ٥٢

  .GOV/2014/58من الوثيقة  ٣٣الحاشية  ٥٣

دة من طراز ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٤في  ٥٤ ة من طراز  ١٣، وIR-1، كانت ھناك طاردة مركزية واح ، IR-4طاردة مركزي
ة من طراز IR-5وطاردة مركزية واحدة من طراز  ان من طراز IR-6، وأربع طاردات مركزي ان مركزيت ، وطاردة IR-6s، وطاردت

ة  IR-8مركزية واحدة من طراز  لة التعاقبي ة في السلس اك ٢مرّكب ة من طراز  ٢٤؛ وكانت ھن ، وتسع طاردات IR-1طاردة مركزي
راز  ن ط ة م ة  IR-6مركزي لة التعاقبي ي السلس ة ف اك ٣مرّكب ت ھن راز  ١٦٤، وكان ن ط ة م اردة مركزي لة  IR-4ط ي السلس ة ف مرّكب

  .٥مرّكبة في السلسلة التعاقبية  IR-2mطاردة مركزية من طراز  ١٦٢، و٤التعاقبية 
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ن   -٣٨ رة م ي الفت طس  ١٨وف ى  ٢٠١٥آب/أغس و ٢٥إل رين األول/أكت ارب ٢٠١٥بر تش ا يق يم م م تلق ، ت
ه  ث  ٣٧٠٫٧مجموع ة البح ي منطق ة ف اردات المركزي ل الط ي داخ وم الطبيع د اليوراني ادس فلوري ن س غ م ك

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

تن  -٣٩ ة،واس ود التجريبي راء الوق ي محطة إث أخوذة ف ة الم ات البيئي ل العين ائج تحلي ى نت ى أنشطة  ٥٥اًدا إل وإل
تبيان المعلومات التصميمية  ران في اس ه إي التحقق األخرى، استنتجت الوكالة أنَّ المرفق تم تشغيله وفقاً لما أعلنت

  ذي الصلة.

  فوردو  -٢-دال

ُتخِدمت محطة  محطة فوردو إلثراء الوقود:  -٤٠ الطرد المركزي اس فوردو إلثراء الوقود ھي محطة إثراء ب
م  ٢٣٥.٥٦-من اليورانيوم ٪٥إلنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ذي ت ق، ال م المرف مِّ وقد ُص

عة ١٦طاردة مركزية في  ٢٩٧٦، بقدرة احتواء تصل إلى ٢٠١١تشغيله ألول مرة في عام   سلسلة تعاقبية، موزَّ
بة ھي آالت من طراز ٢والوحدة  ١بين الوحدة    .IR-1. وكل الطاردات المركزية المركَّ

د   -٤١ ادس فلوري يم س ن تلق ران ع ت إي تركة، توقف ل المش ة العم اذ خط دء نف د ب ادة، وعن بقت اإلف ا س وكم
وم ٪٥اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ع في ا ٢٣٥-من اليوراني ة األرب ي  ٢لوحدة داخل السالسل التعاقبي الت

ل إيران  كانت ُتسَتخدم من قبل لھذا الغرض، وقامت بتلقيمھا بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي بدل ذلك. ولم تشغِّ
لة  ٥٧كذلك ھذه السالسل التعاقبية في نسق مترابط طيلة الفترة نفسھا. وم أي سلس د اليوراني م بسادس فلوري م تلق ول

   ٥٨تي عشرة في محطة فوردو إلثراء الوقود.تعاقبية من السالسل التعاقبية االثن

الطاردات المركزية والبنية األساسية المتصلة بھا في إطار أنشطة  ومنذ يوم االعتماد، بدأت إيران تنقل  -٤٢
التحقق والرصد التي تقوم بھا الوكالة. وظلَّت الطاردات المركزية والبنية األساسية المتصلة بھا المنقولة في قاعة 

  ٥٩السالسل التعاقبية في محطة فوردو إلثراء الوقود.

ن   -٤٣ رة م ي الفت اي ٢٠وف انون الثاني/ين ى  ٢٠١٤ر ك وبر  ٢٥إل رين األول/أكت ران ٢٠١٥تش ت إي ، لقَّم
ود  ٣٩٤٢٫٣ راء الوق وردو إلث ي محطة ف ة ف وم الطبيعي داخل السالسل التعاقبي د اليوراني كغ من سادس فلوري

 
  .٢٠١٥أيار/مايو  ٢٥سبة للعينات المأخوذة حتى تاريخ النتائج متاحة للوكالة بالن ٥٥

ان  ٥٦ ة  ١٤و ٧الفقرت ن الوثيق رة GOV/2009/74م ة  ٢٤؛ والفق ن الوثيق ي GOV/2012/9م تبيان أول ة باس ران الوكال دت إي د زوَّ . وق
ود.  راء الوق وردو إلث ة لمحطة ف ا عن أغراض مختلف للمعلومات التصميمية وثالثة استبيانات منقحة للمعلومات التصميمية أعلنت فيھ

ا زال ا، م ه حالًي ذي ُيستخدم من أجل ران  وعلى ضوء االختالف بين الغرض األصلي المـُعلَن عنه للمرفق والغرض ال ى إي يَّن عل يتع
  تقديم المزيد من المعلومات.

د GOV/2014/10من الوثيقة  ٣٦الفقرة  ٥٧ ود للتأك راء الوق . ولقد طبقت الوكالة تدابير إضافية لالحتواء والمراقبة في محطة فوردو إلث
د  IR-1من أنَّ السالسل التعاقبية األربع من طراز  راء سادس فلوري َتخدم إلث ي ُتس ر ھي وحدھا الت ذه السالسل غي وم، وأنَّ ھ اليوراني

  مترابطة.

  طاردة. ٢٧١٠كان عدد الطاردات المركزية المرّكبة في محطة فوردو إلثراء الوقود  ٥٨

بة في محطة فوردو إلثراء الوقود. IR-1طاردة مركزية من طراز  ٢٤٥٢، كانت ھناك ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٥في  ٥٩   مركَّ
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ه  ا مجموع ى  ٣٦٤٫٦وأنتجت م بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ن س غ م وم ٪٥ك ن اليوراني -م
٢٣٥.٦٠   

وبر  ٢٥إيران عن تلقيم السالسل التعاقبية في محطة فوردو إلثراء الوقود في  وتوقَّفت  -٤٤ تشرين األول/أكت
ادي  ٢٠١٥ استعداًدا لعملية جرد المخزون المادي. وفي التاريخ ذاته، بدأت الوكالة إجراء تحقق من الرصيد الم

وبر  ٢٥ في محطة فوردو إلثراء الوقود للتحقق من الرصيد الذي أعلنت عنه إيران في . ٢٠١٥تشرين األول/أكت
  ، كانت أنشطة التحقق من الرصيد المادي ما زالت جارية. ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٦وفي 

وإلى أنشطة التحقق  ٦١واستناًدا إلى نتائج تحليل العينات البيئية المأخوذة في محطة فوردو إلثراء الوقود،  -٤٥
م ت ق ت ة أنَّ المرف تنتجت الوكال ات التصميمية ذي األخرى، اس تبيان المعلوم ي اس ران ف ه إي ا أعلنت اً لم غيله وفق ش

  الصلة. 

 أنشطة أخرى تتعلق باإلثراء -٣-دال

ع   -٤٦ ة لورشات تجمي ة منّظم إجراء معاين ة ب ران السماح للوكال ةُتواصل إي ، وورشات الطاردات المركزي
اج دّوارات  ةإنت اردات المركزي زين.الط ق التخ ران أيًض ٦٢، ومراف ت إي ى وأتاح افة إل ة، باإلض ذه المعاين ا ھ

ق بإطار  ا يتعل ا فيم ة المتفق عليھ المعلومات ذات الصلة المتفق عليھا من الجانبين، وفًقا لواحد من التدابير العملي
ا الوكالة بمعلومات عن رصيد مجمعات دّوارات وفي إطار ھذه المعاينة المنّظمة، زودت إيران أيضً  ٦٣التعاون.

ي ال ة المعلومات الت د حللت الوكال طاردات المركزية التي ستستخدم بدالً من الطاردات المركزية التي تتعّطل. وق
ا، توضيحات إضافية.  ى طلبھ اء عل ت، بن ران وتلق دمتھا إي تنادً ق دمتھا  اواس ي ق ات الت ع المعلوم ل جمي ى تحلي إل

د أن ذ هإيران، وكذلك المعاينة المنّظمة وغيرھا من أنشطة التحقق التي أجرتھا الوكالة، تستطيع الوكالة أن تؤكِّ ، من
اذ،  ز النف تركة حّي ل المش ا ُص يجريدخول خطة العم ة وتجميعھ ق نع دّوارات الطاردات المركزي ا يتواف ع بم م

  ٦٤ة.لإلحالل الطاردات المركزية المعطبرنامج إيران 

  

 أنشطة إعادة المعالجة  -ھاء

 ٦٦أن تعلِّق أنشطتھا في مجال إعادة المعالجة، بما في ذلك أعمال البحث والتطوير. ٦٥من إيران مطلوب  -٤٧
اير اإلفادة توكما سبق ا  ٢٠١٤، ذكرت إيران في كانون الثاني/ين ى المحددة زمنًي ه "خالل الخطوة األول (ستة أن

 
اد ٦٠ ات س ى كمي تناًدا إل ى اس بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني وم٥س فلوري ن اليوراني ي  ٢٣٥-٪ م ة (ف ا الوكال ت منھ ي تحقق الت
  ).٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر   ٢٥

  متاحة للوكالة. ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٢نتائج العينات المأخوذة حتى  ٦١

 .يتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في خطة العمل المشتركة ٦٢

 .GOV/2015/50انظر المرفق األول بالوثيقة  ٦٣

  .يتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في خطة العمل المشتركة ٦٤

  .٣٥و ٤و ٢انظر الحواشي  ٦٥

  . GOV/2013/56من الوثيقة  ٢٨الحاشية  ٦٦
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ادة المعالجة". ى إع  ٦٧أشھر)، لن تدخل إيران في مراحل خاصة بأنشطة إعادة المعالجة، أو تشييد مرفق قادر عل
ده  أنَّ ، أشارت إيران إلى ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٧وفي رسالة إلى الوكالة مؤرخة  م تمدي ھذا "التدبير الطوعي" ت

  ا لتمديد خطة العمل المشتركة.وفقً 

ة   -٤٨ يوواصلت الوكال ران البحث ل طھ ي مفاع اخنة ف ا الس تخدام الخالي ائر  ٦٨رصد اس اج نظ ق إنت ومرف
ق  عة (مرف ون المش ود والزين دينوم والي ات  ٦٩.)MIXالموليب ن المعلوم ق م يش وتحق ة تفت ة بعملي ت الوكال وقام

ة تحقق من المعلوم٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٥التصميمية في مفاعل طھران البحثي في  ات ، وقامت بعملي
ق  ي مرف ون المشعة في إالتصميمية ف ود والزين دينوم والي اج نظائر الموليب اني/نوفمبر  ١٤نت . ٢٠١٥تشرين الث

وتستطيع الوكالة أن تؤّكد أنه ال توجد أنشطة جارية مرتبطة بإعادة المعالجة في إيران فيما يخص مفاعل طھران 
ا  البحثي ومرفق إنتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون ة بمعاينتھ ي ُيسمح للوكال المشعة والمرافق األخرى الت

  في إيران. 

  

  المشاريع المّتصلة بالماء الثقيل  -واو

ل. ٧٠من إيران مطلوب  -٤٩ ذ ٧١أن تعلِّق عملھا بشأن جميع المشاريع المتصلة بالماء الثقي اذ خطة  ومن دء نف ب
ووي للمفاعل  IR-40العمل المشتركة، لم تركِّب إيران أي مكونات رئيسية في المفاعل  ود ن ولم ُتنتج مجمعات وق

IR-40  .في محطة تصنيع الوقود  

ل   -٥٠ ة.  IR-40يخضع المفاعل  :IR-40المفاع ّدمتھا ولضمانات الوكال ي ق ات التصميمية الت ا للمعلوم وفًق
م IR-40إيران للوكالة، فإّن المفاعل  غكمفاعل بحوث مھّدأ بالماء الثقيل  ُصمِّ ى  ٤٠ بقدرة تبل وي عل اواط ليحت ميغ

  .عي في شكل ثاني أكسيد اليورانيوموقود تحتوي على اليورانيوم الطبي ةمجمع ١٥٠

اني/نوفمبر  ١٦وفي   -٥١ ا من المعلومات التصميمية ف، ٢٠١٥تشرين الث ة تحقًق ـي المفاعـأجرت الوكال ل ـ
IR-40  ات المفاعل الرئيسية ن ن من مكوِّ وِّ تم تركيب أي مك م ي ام، ل دير الع ر السابق للم والحظت أنه، منذ التقري

ق بإطار التسبقت اإلفادةوكما  ٧٢المتبقية. ا يتعل ا فيم اون، اتفقت ، وعمالً بواحد من التدابير العملية المتفق عليھ ع
  ٢٠١٤.٧٣في آب/أغسطس  IR-40مفاعل الإيران مع الوكالة على نھج ضمانات بشأن 

 
  يتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في خطة العمل المشتركة. ٦٧

بة  ٥مفاعل طھران البحثي ھو مفاعل بقدرة  ٦٨ ل بواسطة وقود مثرى بنس وم٢٠ميغاواط يشغَّ ، وُيستخَدم لتشعيع ٢٣٥-٪ من اليوراني
  أنواع مختلفة من المواد المستھدفة وألغراض بحثية وتدريبية.

نة ُيستخَدم لفصل نظائر المستحضرات ) ھو مجّمع خاليا ساخMIXمرفق إنتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المشعة (مرفق  ٦٩
  الصيدالنية اإلشعاعية عن المواد المستھدفة، ومنھا اليورانيوم، المشّععة في مفاعل طھران البحثي.

  .٣٥و ٤و ٢انظر الحواشي  ٧٠

  .GOV/2013/56من الوثيقة  ٣٢الحاشية  ٧١

  .GOV/2013/56 من الوثيقة ٣٤الفقرة  ٧٢

  .GOV/2014/43من الوثيقة  ٤٦الفقرة  ٧٣
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درة  محطة إنتاج الماء الثقيل:  -٥٢ 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 

ادة  -٥٣ بقت اإلف ا س ة، ووكم ل ال تخضع لضمانات الوكال اء الثقي اج الم ة إنت ن أنَّ محط رغم م ى ال د  ،عل فق
ة في خضعت لم ا الوكال انون األول/ديسمبر  ٨عاينة منظمة أجرتھ دمت  ٢٠١٣.٧٤ك ة، ق ة المنّظم وخالل المعاين
ا للوكالة المعلومات ذات الصلة المتفق عليھا بين الطرفين. وباإلضافة إلى ذلك، تمكَّنت الوكالة، بفضل إيران أيضً 

وم في أص ل اليوراني ل في مرفق تحوي د ٢٠١٤فھان في شباط/فبراير معاينة موقع تخزين الماء الثقي ، من تحدي
  ٧٥خصائص الماء الثقيل.

  

  تحويل اليورانيوم وتصنيع الوقود  -زاي

وم، ومحطة   -٥٤ ل اليوراني ود في ِمرفق تحوي وم وتصنيع الوق تزاوُل إيران عدداً من أنشطة تحويل اليوراني
أكسيد اليورانيوم المثرى، ومحطة تصنيع الوقود، ومحطة تصنيع صفائح الوقود في أصفھان، على  ثانيمسحوق 

  رغم خضوع ھذه المرافق لضمانات الوكالة.  أن تعلِّقھا ٧٦النحو المبيَّن أدناه، وھى األنشطة المطلوب منھا

ة أمور  ومنذ  -٥٥ د قامت بجمل ا، فق ن عنھ ا المعل ود في مرافقھ ل وتصنيع الوق أن بدأت إيران أنشطة التحوي
  منھا: 

  ل  ٥٥٠إنتاج م نق وم، وت ل اليوراني وم الطبيعي في مرفق تحوي د اليوراني طناً من سادس فلوري
  طناً من تلك الكمية إلى محطة إثراء الوقود؛ ١٨٥

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

  :رى وم المث يد اليوراني اني أكس اد ٨٥٣٨نقل ما يلي إلى محطة مسحوق ث د كغ من س س فلوري
رى  ١٢ ٦٨٩واليورانيوم الطبيعي؛  وم المث ى  نسبة تصلبكغ من سادس فلوريد اليوراني  ٪٥إل

  كغ من سادس فلوريد اليورانيوم المستنفد. ١٠ ٧٦٩؛ و ٢٣٥-من اليورانيوم

  وم٥كغ من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ٤٣٣٤تلقيم  ٢٣٥-٪ من اليوراني
 في عملية التحويل في محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى.

  

  

 
  .GOV/2014/10من الوثيقة  ١٣الفقرة  ٧٤

  .GOV/2013/56من الوثيقة  ٣٩الفقرة  ٧٥

  .٣٥و ٤و ٢انظر الحواشي  ٧٦
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  يم د  ٥٣تلق ادس فلوري ن س غ م بة ك رى بنس وم المث وم٣٫٣٤اليوراني ن اليوراني ي  ٢٣٥-٪ م ف
يد  ٢٤عملية التحويل الخاصة بالبحث والتطوير، وإنتاج  اني أكس وم في شكل ث كغ من اليوراني

  ٧٧اليورانيوم.

  ى  ٣٣٧٫٢تلقيم رى بنسبة تصل إل وم المث وم ٪٢٠كغ من سادس فلوريد اليوراني -من اليوراني
اج في عملية التحويل في محطة  ٢٣٥ ود، وإنت وم  ١٦٢٫٨تصنيع صفائح الوق كغ من اليوراني

  ٧٨.في شكل ثامن أكسيد ثالثي اليورانيوم

 ائلة وصلبة و مفردات في خردةالموجود كغ من اليورانيوم  ٩٥٫٩ تلقيم ردات س ود خردة مف وق
وم  تعادة اليوراني ة اس ي عملي اجف وم  ٤٤٫٧ وإنت ن اليوراني غ م كل ك ي ش ي ف يد ثالث امن أكس ث

  .اليورانيوم

  َتج في محطة  ١٥٦٫٠استخدام وم المن ي اليوراني يد ثالث امن أكس وم في شكل ث كغ من اليوراني
 تصنيع صفائح الوقود لُصنع مفردات من الوقود لمفاعل طھران البحثي. 

وم:   -٥٦ وم ِمرفق تحويل اليوراني د اليوراني اج سادس فلوري ل إلنت وم ھو ِمرفق تحوي ل اليوراني ِمرفق تحوي
ل ال ِتج ِمرفق تحوي ع أن ُين وم. ومن المزَم ام اليوراني ازة خ طبيعي وكذلك ثاني أكسيد اليورانيوم الطبيعي من رك

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

ر ٢٠١٤ومنذ كانون الثاني/يناير   -٥٧ وم عب يد اليوراني ، لم تنتج إيران اليورانيوم الطبيعي في شكل ثاني أكس
ل  م تنق وم، ول ل اليوراني يد  أيتحويل ركازة خام اليورانيوم في ِمرفق تحوي اني أكس وم طبيعي في شكل ث يوراني

  اليورانيوم من ِمرفق تحويل اليورانيوم إلى محطة تصنيع الوقود.

تعادة   -٥٨ وم بشأن اس ل اليوراني ران أنشطة البحث والتطوير في مرفق تحوي زاول إي ادة، ت وكما سبقت اإلف
تشرين  ١٥اليورانيوم من الخردة السائلة والصلبة الناجمة عن أنشطة التحويل في ِمرفق تحويل اليورانيوم. وفي 

ة. استرداد اليوران عملية أنَّ الوكالة ، الحظت ٢٠١٥الثاني/نوفمبر  ائلة مازالت جاري يوم من مثل ھذه الخردة الس
وم بشأن  ل اليوراني ومنذ التقرير السابق للمدير العام، بدأت إيران مزاولة أنشطة البحث والتطوير في مرفق تحوي

نتاج ثاني أكسيد اليورانيوم باستخدام مادة فلوريد اليورانيل الطبيعي والضعيف اإلثراء المنتج في محطة مسحوق إ
  أكسيد اليورانيوم المثرى.ثاني 

ين   -٥٩ ونتيجة لعملية التحقق من الرصيد المادي التي أجرتھا الوكالة في مرفق تحويل اليورانيوم في الفترة ب
ه  ١٧و ١٣ ادة ٢٠١٥حزيران/يوني اس المرتبطة ع يّقن من القي دم الت دالت ع ة، ضمن حدود مع ، تحققت الوكال

  . ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٢نت عنه إيران في رصيد كما أعلالبمرفق من ھذا النوع، من 

  

 
  .GOV/2012/55من الوثيقة  ٣٥الفقرة  ٧٧

  لم يطرأ تغيير منذ التقرير السابق للمدير العام.  ٧٨
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اني مسحوق محطة  -٦٠ وم أكسيد ث رى اليوراني رى ھي  :المث وم المث يد اليوراني اني أكس محطة مسحوق ث
إلى مسحوق ثاني أكسيد  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥ِمرفٌق لتحويل سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

وم. ايو  ٧٩اليوراني ي أيار/م ة ف ي الخدم ق ف ذا الِمرف ران بإدخال ھ دأت إي ادة، ب ا سبقت اإلف تخدام  ٢٠١٤وكم باس
د لقَّمت ، ٢٠١٥نوفمبر /تشرين الثاني ٩إيران، حتى  كانتاليورانيوم الطبيعي. وفي إطار اإلدخال في الخدمة،  ق

ا مجموعه  ة التحوي ٦٣١٩م وم الطبيعي في عملي د اليوراني كغ من  ١٨٢٨٫٨ل، وأنتجت كغ من سادس فلوري
 حتىإيران، كانت ، ٢٠١٤اليورانيوم في شكل ثاني أكسيد اليورانيوم. ومنذ أن بدأ تشغيل المحطة في تموز/يوليه 

ى  ٤٣٣٤ قد لقَّمت ،٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٩ رى بنسبة تصل إل وم المث د اليوراني  ٪٥كغ من سادس فلوري
وم وفي عملية التحويل  ٢٣٥-من اليورانيوم يد اليوراني وم  ٢٣٣٠نتجت أمن أجل إنتاج ثاني أكس كغ من اليوراني

  في شكل ثاني أكسيد اليورانيوم.

د  -٦١ يم سادس فلوري ران في تلق دأت إي ام، ب دير الع وم ومنذ صدور التقرير السابق للم تنفد في  اليوراني المس
د ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٩ وحتىعملية تحويل في محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى،  ، كانت ق

  كغ من اليورانيوم في شكل فلوريد اليورانيل. ٥٨٣٩نتجت أكغ في عملية تحويل و ٨٦٥٠ همجموعما لّقمت 

وم   -٦٢ يد اليوراني ونتيجة لعملية التحقق من الرصيد المادي التي أجرتھا الوكالة في محطة مسحوق ثاني أكس
اس ٢٠١٥يسان/أبريل ن ٦و ٤المثرى، في الفترة بين  يّقن من القي ، تحققت الوكالة، ضمن حدود معدالت عدم الت

  .٢٠١٥نيسان/أبريل  ٣إيران في رصيد كما أعلنت عنه الالمرتبطة عادة بمرفق من ھذا النوع، من 

عات الوقود النووي لمفاعالت القوى  محطة تصنيع الوقود:  -٦٣ محطة تصنيع الوقود ھي ِمرفٌق لتصنيع مجمَّ
  ومفاعالت البحوث (انظر المرفق الثالث). 

ى ٢٠١٥في شباط/فبراير  ةالوكال نوكما سبقت اإلفادة، أبلغت إيرا  -٦٤ ار تكلُّس عل ا إجراء "اختب ، اعتزامھ
ة  ن عين ري م وم" (المث يد اليوراني اني أكس حوق ث ي)مس وم  ٨٠والطبيع يد اليوراني اني أكس راص ث كل "أق ي ش ف

أة بالماء" والتي ستنتجھا لھذا الغرض.  دة والمھدَّ اني/نوفمبر  ١٠ وفيبالمفاعالت المبرَّ ، تحّققت ٢٠١٥تشرين الث
دة بنتاج عّينات من أقراص ثاني أكسيد اليورانيوم الخاصة إأنشطة  أنَّ الوكالة من  اء المفاعالت المبرَّ أة بالم والمھدَّ

راء  اليورانيوم الضعيف اإلث ل ب ي تعم طة الت ةٍ جاھي أنش ل ري ي تعم راص الت ن أن األق ة م ت الوكال ا تحّقق . كم
ة، قد باليورانيوم الضعيف اإلثراء المنتجة  راء مختلف ود بمستويات إث  ستخدمستُ وتم تجميعھا في سبعة قضبان وق

  لمعايرة ماسح قضبان الوقود الجيمي. 

ين و  -٦٥ رة ب ي الفت اني/نوفمبر  ١٥و ١١ف رين الث ن ٢٠١٥تش ق م ة تحقُّ اً وعملي ة تفتيش َرت الوكال ، أج
ود  عات الوق المعلومات التصميمية في محطة تصنيع الوقود، وتحقَّقت من أنَّ إيران واصلت توقُّفھا عن إنتاج مجمَّ

وم الطبيعي الخاص بالمفاعل  يد اليوراني اني أكس م  IR-40النووي باستخدام ث ي ت ود الت عات الوق ع مجمَّ وأنَّ جمي
  إنتاجھا سابقاً بقيت في محطة تصنيع الوقود. 

  

 
  .GOV/2013/40من الوثيقة  ٤٥انظر الفقرة  ٧٩

  ھذه االختبارات ألغراض مراقبة الجودة. ُتجرى مثل ٨٠
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وم  محطة تصنيع صفائح الوقود:  -٦٦ د اليوراني محطة تصنيع صفائح الوقود ھي ِمرفٌق لتحويل سادس فلوري
وم٢٠المثرى بنسبة تصل إلى  وم وتصنيع  ٢٣٥-٪ من اليوراني ي اليوراني يد ثالث امن أكس ى ث ود إل عات الوق مجمَّ

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

أنه "خالل الخطوة األولى المحددة زمنًيا  ٢٠١٤وكما سبقت اإلفادة، ذكرت إيران في كانون الثاني/يناير   -٦٧
د ل يھ ادة تحوي ه ال يوجد أي خط إع ران أن رى (ستة أشھر)، تعلن إي وم المث يد اليوراني ل أكس ادة تحوي ى إع ف إل

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
دبير  أنَّ إلى  ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٧وأشارت إيران في رسالة إلى الوكالة مؤرخة  ٨١".٢٣٥-اليورانيوم ذا "الت ھ

ده وفًق ومي ا الطوعي" تم تمدي ة في ي د خطة العمل المشتركة. وأجرت الوكال اني/نوفمبر  ٩و ٨لتمدي تشرين الث
ه ال تفتيشً  ٢٠١٥ ا أن ود أكدت خاللھم ا وعملية تحقق من المعلومات التصميمية في محطة تصنيع صفائح الوق

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

ا مجموعه   -٦٨ ران م ري بنسبة  ٣٣٧٫٢وكما سبقت اإلفادة، لقَّمت إي وم المث د اليوراني كغ من سادس فلوري
ل في محطة تصنيع صفائح  ٢٢٧٫٦( ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠تصل إلى  ة التحوي كغ من اليورانيوم) في عملي

امن كغ من  ١٦٢٫٨ قد أنتجت إيران ، كانت٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٧الوقود. وحتى  وم في شكل ث اليوراني
ردة صلبة  د خ وم، وقامت بتولي ي اليوراني يد ثالث ى وأكس وي عل ائلة تحت زال  ٥٥٫٤س وم. وال ت ن اليوراني غ م ك

  الكمية المتبقية من اليورانيوم التي تم تلقيمھا في العملية باقية في العملية وفي النفايات.

ل   -٦٩ ن أص امن أك ١٦٢٫٨وم كل ث ي ش وم ف ن اليوراني غ م ران ك تخدمت إي وم، اس ي اليوراني يد ثالث س
وم  ٣٣كغ في تصنيع مفردات من الوقود لمفاعل طھران البحثي وأنتجت  ١٢٥٫٦ خردة صلبة. ككغ من اليوراني

ةوظلت الكمية المتبقية من اليورانيوم في العملية وفي النفايات. ومن  نِّعت باستخدام كمي ي ُص ود الت ردات الوق  مف
  .اليورانيومكغ من  ١٧٫٣ عن خردة مفردات وقود تحتوي علىكغ من اليورانيوم، أعلنت إيران  ١٢٥٫٦

وم ٩٥٫٩لّقمت إيران في عملية استعادة اليورانيوم و  -٧٠ ردات خردةالموجود في  كغ من اليوراني ائلة  مف س
ردات وصلبة و ودخردة مف ةمن  نتجتأو ،وق ك الكمي ي  ٤٤٫٧ تل وم ف غ من اليوراني ي ك يد ثالث امن أكس شكل ث
 كانت، ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٧ وحتىسائلة وصلبة. كخردة  اليورانيوم كغ من ١١٫٨وأنتجت  ،اليورانيوم

لتصنيع مفردات الوقود لمفاعل طھران البحثي.  كغ ٤٤٫٧من أصل من اليورانيوم  كغ ٣٠٫٤ قد استخدمت إيران
اريخوفي  وم من ذات الت تعادة اليوراني ران عن اس ع ، توقفت إي ائلة جمي ود ومن الخردة الس ردات الوق خردة مف

  . محطة تصنيع صفائح الوقود في والصلبة

، كانت إيران قد أنتجت في محطة تصنيع ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٧ حتىوتحّققت الوكالة من أنَّه،   -٧١
تشرين  ١٥ وحتىمجّمعة وقود من نوع مفاعل طھران البحثي.  ٣٩وصفائح الوقود مجمعة وقود تجريبية واحدة 

ي ٢٩و التجريبية مجمعة الوقود كانت ٢٠١٥الثاني/نوفمبر  ران البحث وع مفاعل طھ د ُنقلت  مجّمعة وقود من ن ق
  إلى مفاعل طھران البحثي. 

  

  

 
  ويتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في خطة العمل المشتركة. ٨١
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 األبعاد العسكرية المحتملة  -حاء

ائل   -٧٢ ام مس دير الع ابقة للم ارير الس ران سردت التق امج إي ة لبرن كرية المحتمل اد العس ة تتصل باألبع عالق
ه وكما أُشير  ٨٢النووي واإلجراءات المطلوبة من إيران لحل ھذه المسائل. اءإلي ابًقا (القسم ب ة ١-س ) اتفقت الوكال

ا  وإيران على خريطة طريق لتوضيح المسائل العالقة الماضية والراھنة بشأن برنامج إيران النووي، على نحو م
ولقد ). GOV/2011/65(الوثيقة  ٢٠١١ھو مبيَّن في المرفق بتقرير المدير العام الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 

ى  دة حت رة الممت ق للفت ي خريطة الطري ة ف از األنشطة المبّين دد، إنج ي المح دول الزمن ق الج م، وف تشرين  ١٥ت
م المدير العام، التقييم النھائي بشأن حل تلك ، سي٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ١٥. وبحلول ٢٠١٥األول/أكتوبر  قدِّ

ا ورد في المرفق  ا لم ذا الصدد، وفًق المسائل العالقة الماضية والراھنة، لكي يتخذ مجلس المحافظين إجراًء في ھ
  .GOV/2011/65بالوثيقة 

  

  المعلومات التصميمية  -طاء

ل من  ١-٣أن تنفِّذ أحكام البند  ٨٣من إيران وفقاً ألحكام اتفاق الضمانات المعقود مع إيران، مطلوبٌ   -٧٣ المعدَّ
ات التصميمية. ديم المعلوم ر بتق أن التبكي ة بش ات الفرعي ن الترتيب ام م ارة ٨٤،٨٥الجزء الع بقت اإلش ا س ه وكم  إلي

اًرا  ٨)، أبلغت إيران الوكالة عمالً بالفقرة ١٨(انظر الفقرة  ا، اعتب املة أّنھ من المرفق الخامس بخطة العمل الش
ل التنفيذ،  يومن م   ٨٦.تنفيًذا كاماًل  ١-٣ستنفِّذ البند المعدَّ

  

  

  

  

  

  

 
ة  ٣٥ومرفقھا؛ والفقرة  GOV/2011/65من الوثيقة  ٤٥إلى  ٣٨على سبيل المثال: الفقرات من  ٨٢ ؛ والملحق GOV/2011/29من الوثيق

ة  ٢٥إلى  ١٨ من ؛ والفقراتGOV/2010/10من الوثيقة  ٤٥إلى  ٤٠ نم ؛ والفقراتGOV/2011/7بالوثيقة  ؛ GOV/2009/55من الوثيق
ة  ٢٥إلى  ١٤ من ؛ والفقراتGOV/2008/38من الوثيقة  ٢١إلى  ١٤ من والفقرات رات GOV/2008/15من الوثيق ا؛ والفق  من ومرفقھ

  .GOV/2008/4من الوثيقة  ٤٢إلى  ٣٥

  .٣٥و ٤و ٢انظر الحواشي  ٨٣

  . GOV/2015/50من الوثيقة  ٨٤ظر الحاشية ان ٨٤

  .GOV/2015/15من الوثيقة  ٦٥انظر الفقرة  ٨٥

  .٣١انظر الحاشية  ٨٦
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  البروتوكول اإلضافي  -ياء

ه وكما سبقت اإلشارة  ٨٨البروتوكول اإلضافي. أن تنفِّذ ٨٧مطلوب من إيران  -٧٤ رة إلي )، أبلغت ١٨(انظر الفق
املة  المرفقمن  ٨إيران الوكالة عمالً بالفقرة  ابالخامس بخطة العمل الش ا ستطبِّق أّنھ اًرا من مؤقًت ، اعتب

وم س  ي ه المجل دِّق علي ين أن يص ى ح ا، إل اص بھ مانات الخ اق الض افي التف ول اإلض ذ، البروتوك التنفي
 ٨٩(البرلمان).

ر -٧٥ ول اإلضافي شرطً  ويعتب ذ البروتوك ران بتنفي ام إي بقً  اقي ي وضع  اضروريً  امس ون ف ى تك ة حت للوكال
  .في إيران يمّكنھا من تقديم تأكيدات موثوقة حول عدم وجود مواد نووية وأنشطة نووية غير معلنة

  

  مسائل أخرى  -كاف

عة وقود أُنتجت في إيران وتحتوي على  ٢٢ ، أكدت الوكالة أنَّ ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٥في   -٧٦ مجمَّ
وم ٪٢٠بنسبة تصل إلى يورانيوم تم إثراؤه في إيران  موجودة في قلب مفاعل ھي مجمعات  ٢٣٥-من اليوراني

ي. ود  ٩٠طھران البحث ة وق وذج مصّغر لمجّمع ة وجود نم اريخ، الحظت الوكال في  IR-40مفاعل الوفي ذات الت
   ٩١حوض الخزن.

ي   -٧٧ اني/نوفمبر  ١٤وف رين الث فيحة ٢٠١٥تش دة (الص ود واح فيحة وق ة أنَّ ص دت الوكال ي ، أكَّ ا الت ذاتھ
رى بنسبة تصل  وم (المث وردت في تقارير سابقة للمدير العام)، تحتوي على خليط من ثامن أكسيد ثالثي اليوراني

ّعة، ٢٣٥-اليورانيوممن  ٪٢٠إلى  ون المش ود والزين دينوم والي اج نظائر الموليب ) واأللمنيوم، ظلَّت في ِمرفق إنت
وير ث والتط طة البح راض أنش تخدم ألغ ت ُتس دينوم وكان ائر الموليب ن نظ ل م اج األمث ق اإلنت دف تحقي  ٩٩-بھ

  ١٣١.٩٢-واليود ١٣٣-والّزنون

ة ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٦وفي   -٧٨ ادي وعملي ، بدأت الوكالة في إجراء عملية تحقق من الرصيد الم
ان المفاعل ذي ك ة، في الوقت ال وى النووي ادة  التحقق من المعلومات التصميمية في محطة بوشھر للق ا إلع مغلًَق

  تزويده بالوقود.

  

 
  .٣٥و ٤و ٢انظر الحواشي  ٨٧

اني/نوفمبر  ٢١مجلس المحافظين على البروتوكول اإلضافي الخاص بإيران في  وافق ٨٨ ران في ٢٠٠٣تشرين الث ه إي ـّعت علي ، ووق
رة من ٢٠٠٣كانون األول/ديسمبر  ١٨ ا اإلضافي بشكل مؤقت في الفت ران بروتوكولھ ـّذت إي د نف اذ. وق ز النف ه حي ، رغم عدم إدخال

  .٢٠٠٦اير حتى شباط/فبر ٢٠٠٣كانون األول/ديسمبر 

  .٣١انظر الحاشية  ٨٩

  مجّمعة وقود. ٣٣، كان قلب مفاعل طھران البحثي يشمل مجموع ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٥وفي  ٩٠

  .GOV/2013/40من الوثيقة  ٦٤الفقرة  ٩١

  .GOV/2013/40من الوثيقة  ٦٥الفقرة  ٩٢
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  الموجز  -الم

اكن   -٧٩ 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

ا م ران، وضع يمكنھ ي إي ة ف ر معلن ة غي واد وأنشطة نووي ود م دم وج أن ع دات ذات مصداقية بش وفير تأكي ن ت
  ٩٣ويمكنھا من أن تخلص بالتالي إلى أنَّ جميع المواد النووية في إيران تندرج في نطاق األنشطة السلمية.

ي   -٨٠ بتمبر  ٢٠ف اني و٢٠١٥أيلول/س رئيس روح ة ال ع فخام ات م ام محادث دير الع رى الم ب ، أج ع نائ م
حول تنفيذ خريطة الطريق. كما  معالي الوزير ظريف الرئيس معالي السيد صالحي ومع وزير الشؤون الخارجية

ادلوا اآلراء  ولتب ل  ح ة العم ب خط ووي بموج ال الن لة بالمج ا المتص ران اللتزاماتھ ذ إي ة بتنفي ائل المتعلق المس
  الشاملة. 

بتمبر  ٢٠وفي   -٨١ ى ٢٠١٥أيلول/س ارة إل ام لشؤون الضمانات زي دير الع ام ونائب الم دير الع ، أجرى الم
ذكورة  الموقع الخاص الذي يھم الوكالة في موقع بارشين. وأُِخذت عينات بيئية خالل األيام التي سبقت الزيارة الم

  .مباشرة

رة  ولقد  -٨٢ ق للفت ة في خريطة الطري ي المحدد، إنجاز األنشطة المبّين دة تم، وفق الجدول الزمن ى الممت حت
م المدير العام التقييم النھائي بشأن حل ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ١٥تشرين األول/أكتوبر. وبحلول  ١٥ ، سيقدِّ

افظين إ ا ورد في جميع المسائل العالقة الماضية والراھنة، لكي يتخذ مجلس المح ا لم ذا الصدد، وفًق جراًء في ھ
  .GOV/2011/65المرفق بالوثيقة 

ة   -٨٣ ران الوكال ابوأبلغت إي ا أّنھ املة، البروتوكول ستطبِّق مؤقًت ذ خطة العمل الش اريخ تنفي اًرا من ت ، اعتب
ل  وستنفِّذ ،اإلضافي الخاص بھا   .تنفيًذا كاماًل  ١-٣البند المعدَّ

  يوم اعتماد خطة العمل الشاملة. ، تم التوصل إلى٢٠١٥توبر تشرين األول/أك ١٨وفي   -٨٤

ة االضطالع بأنشطة تحضيرية   -٨٥ دأت الوكال قوب التحقق تتعل أن ب ران المتصلة  والرصد بش ات إي التزام
ران تتخذھا في  دأت إي ي ب ك التحقق من الخطوات الت ا في ذل املة، بم بالمجال النووي بمقتضى خطة العمل الش

  االلتزامات ورصد تلك الخطوات. سبيل تنفيذ تلك

ة في خطة العمل   -٨٦ ووي المبيَّن وواصلت الوكالة الرصد والتحقق فيما يتعلق بالتدابير المتصلة بالمجال الن
  المشتركة.

  وسيواصل المدير العام تقديم تقارير عن ھذا الموضوع حسب االقتضاء.  -٨٧

    

 
بة ( ٢ الفقرة ، أنّ ١٩٩٢أّكد مجلس المحافظين في عدة مناسبات، تعود أوالھا إلى عام  ٩٣ )، 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 عدم تحريف المواد النووية عن األنشطة المعلنة (أي صحة اإلعالنات)، وعدم وجود أنشطة  ة (أي اكتم ة في الدول ر معلن نووية غي

  ).GOV/OR.865من الوثيقة  ٥٤و ٥٣والفقرتين  ،)GOV/OR.864من الوثيقة  ٤٩اإلعالنات) (انظر، على سبيل المثال، الفقرة 
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  المرفق األول

  العالقة الماضية والراھنة بشأن برنامج إيران النووي خريطة الطريق لتوضيح المسائل

ا بموجب  ران)، استمراًرا لتعاونھم ران اإلسالمية (إي ة إي اتفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) وجمھوري
ع إلى حل ، ٢٠١٥ عام ، بحلول نھايةالتوصلإطار التعاون، على تعجيل وتعزيز تعاونھما وحوارھما بھدف  جمي

  المسائل العالقة الماضية والراھنة التي لم يتم حلھا بعد من طرف الوكالة وإيران.

  وفي ھذا الصدد، اتفقت إيران والوكالة على ما يلي:

ا ورد في   -١ ا لم ة، وفًق ة المتبقي ائل العالق ا معالجة المس اتفقت الوكالة وإيران على ترتيب منفصل يتيح لھم
). وستدرج ضمن ھذه العملية األنشطة المضطلع GOV/2011/65(الوثيقة  ٢٠١١ المرفق بتقرير المدير العام لعام

  بھا والنتائج التي تم تحقيقھا حتى ھذا التاريخ من طرف إيران والوكالة فيما يتعلق ببعض المسائل.

ة، بشأن ٢٠١٥آب/أغسطس  ١٥إيران، بحلول م قدِّ تُ سو  -٢ ائق ذات الصلة للوكال ا والوث ، توضيحاتھا كتابًي
  .١المسائل الواردة في الترتيب المنفصل المشار إليه في الفقرة 

ات   -٣ ذه المعلوم تعراض ھ ة باس تقوم الوكال ائق ذات الصلة، س ا والوث ران كتابًي ي توضيحات إي د تلق وبع
ول  بتمبر  ١٥بحل ك ٢٠١٥أيلول/س ق بتل ا يتعل ة فيم وض ممكن ه غم ن أي أوج اًرا ع ران استفس تقدم إلي ، وس

  المعلومات.

يتم   -٤ ات، س ك المعلوم ق بتل ا يتعل ة فيم ران عن أي أوجه غموض ممكن وبعد أن تقوم الوكالة باستفسار إي
نفصل، وإجراء مناقشات تنظيم اجتماعات تقنية للخبراء، واتخاذ تدابير تقنية، وفًقا لما ھو متفق عليه في ترتيب م

  في طھران إلزالة أوجه الغموض.

  واتفقت إيران والوكالة على ترتيب منفصل آخر بشأن مسألة بارشين.  -٥

ول إوسيتم   -٦ وبر  ١٥نجاز جميع األنشطة، كما ھو مّحدد أعاله، بحل ، بھدف حل ٢٠١٥تشرين األول/أكت
ا ور ا لم ة، وفًق ة الماضية والراھن ائل العالق ع المس ام جمي ام لع دير الع ر الم ق بتقري ي المرف ة  ٢٠١١د ف (الوثيق

GOV/2011/65.(  

  المدير العام لمجلس المحافظين بشكل منتظم أحدث المعلومات عن تنفيذ خريطة الطريق. موسيقدِّ   -٧

يم ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ١٥وبحلول   -٨ ، سيقدم المدير العام، التماًسا إلجراء مجلس المحافظين، التقي
ام الن ام لع دير الع ر الم ا ورد في المرفق بتقري ا لم ة، وفًق ة الماضية والراھن ائل العالق ع المس ھائي بشأن حل جمي

  صدار التقرير.إ). وسيتم تنظيم اجتماع تقني نھائي بين إيران والوكالة قبل GOV/2011/65(الوثيقة  ٢٠١١

  بشأن تقرير المدير العام. وأعلنت إيران أنھا ستقدم للوكالة، كتابًيا، تقييمھا الشامل  -٩

  ووفًقا إلطار التعاون، ستواصل الوكالة مراعاة شواغل إيران األمنية.   -١٠

    



GOV/2015/65 
 ٢٢الصفحة 

 

  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:  

  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
  تصنيع صفائح الوقود محطة  -٩
  محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى  -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:   

  لخزن النفايات مرفق كاراج  -١٥

  بوشھر:   

  محطة بوشھر للقوى النووية  -١٦

  دارخوفين:  

  ميغاواط ٣٦٠محطة القوى النووية بقدرة   -١٧

  شيراز:  

  ميغاواط ١٠مفاعل فارس البحثي العامل بـ  -١٨

  األماكن الواقعة خارج المرافق  

  تسعة أماكن (تقع كلھا داخل مستشفيات)
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  المرفق الثالث

  وتدفقات سادس فلوريد اليورانيوم: موجز إنتاج ١الجدول 

 اإلثراء الكمية التاريخ 

 طبيعي كغ ٥٥٠  ٠٠٠ ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  الُمنَتج في مرفق تحويل اليورانيوم

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

 ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢تصل إلى 

 طبيعي كغ  ٢٠١٤٧٧٣٠الثاني/نوفمبر  تشرين ٢٤

راء الملّقم في محطة إثراء الوقود ومحطة إث
راء وردو إلث ة ف ة ومحط ود التجريبي الوق

 الوقود

 طبيعي كغ ١٨٣ ١٠٥٫٥ ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر 

يدال اني أكس حوق ث ة مس ي محط م ف ُملّق
 اليورانيوم المثرى

 طبيعي كغ  ٦٣١٩ ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر 

المنَتج في محطة إثراء الوقود ومحطة إثراء
راء وردو إلث ة ف ة ومحط ود التجريبي الوق

 الوقود

 ٪٥بنسبة تصل إلى  كغ ١٦ ٠٢٦٫٠ ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر 

راءال 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 ٢٠١٤ تموز/يوليه ٢٠

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

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

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

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

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

 كغ ٤٤٧٫٨ ثراء الوقود التجريبيةإالُمنَتج في محطة فوردو إلثراء الوقود ومحطة 

 كغ ٣٣٧٫٢ تحويلفي عملية الالملقَّم 

 كغ* ١١٠٫٠ الُمخفَّفة درجة إثرائه

ن كسادس فلوريد اليورانيوم  كغم**  ٠٫٦ الُمخزَّ

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

اس  ** ة لغرض قي ادة مرجعي تخِدمت كم ران حيث اُس ل إي ا من قِب ن عنھ توجد ھذه المادة تحت أختام الوكالة في مرافق اإلثراء المعل
  الطيف الكتلي.
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  مرفق تحويل اليورانيوم: عملية التحويل في ٣الجدول 

 الكمية المنَتجة عملية التحويل
الكمية المنقولة إلى محطة 

 تصنيع الوقود

و  وم (نح د اليوراني ادس فلوري ل س ن ٪٣٫٤تحوي م
 ) إلى ثاني أكسيد اليورانيوم٢٣٥-اليورانيوم

 كغ من اليورانيوم ٢٤ كغ من اليورانيوم ٢٤

ازة ل رك اني تحوي ى ث ي إل وم الطبيع ام اليوراني خ
 أكسيد اليورانيوم

 كغ من اليورانيوم ١٣ ٢٢٩ كغ من اليورانيوم* ١٣ ٧٩٢

  لتصنيع الوقود.المالئمة * محتوى اليورانيوم في المواد 

  
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

 كغ من اليورانيوم ١٦٢٫٨كغ من اليورانيوم) ٢٢٧٫٦كغ من سادس فلوريد اليورانيوم ( ٣٣٧٫٢

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

  اليورانيوم المثرى

 الكمية المنَتجة كمية التلقيم

وم الطبيعي ( ٦٣١٩ د اليوراني كغ من  ٤٢٦٢٫٣كغ من سادس فلوري
 اليورانيوم)

اني  ١٨٢٨٫٨ كل ث ي ش وم ف ن اليوراني غ م ك
 أكسيد اليورانيوم*

رى بنسبة  ٤٣٣٤ ى كغ من سادس فلوريد اليورانيوم المث  ٪٥تصل إل
 كغ من اليورانيوم) ٢٩٢٤٫٣( ٢٣٥-من اليورانيوم

اني  ٢٣٣٠٫٠ كل ث ي ش وم ف ن اليوراني غ م ك
 أكسيد اليورانيوم*

تنفد ( ٨٦٥٠ وم المس د اليوراني ادس فلوري ن س غ م ن  ٥٨٤٠ك غ م ك
 اليورانيوم)

د  ٥٨٣٩ كل فلوري ي ش وم ف ن اليوراني غ م ك
 اليورانيل*

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

 البند
العدد 
 المنَتج

 اإلثراء
كتلة المفردة (غرام 

 من اليورانيوم)
العدد 
 المشّعع

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

 - ٥٠٠ ٪٣٫٤ ٢ قضيب الوقود االختباري

 ١ ٦٠٠٠ ٪٣٫٤ ٢ مجّمعة قضيب الوقود

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

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

 - ٥٦٥٠٠ يورانيوم طبيعي ١١ IR-40مجّمعة وقود المفاعل 

 - ٤٧٥ ٪٤٫١ – ٪١٫٦ ٧ الجيميسح اقضبان الوقود االختبارية لمعايرة الم

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

 اإلثراء العدد المنَتج البند
كتلة المفردة 
(غرام من 
 اليورانيوم)

العدد الموجود 
في مفاعل 
 طھران البحثي

 مشعع

ي ران البحث ة لمفاعل طھ صفيحة اختباري
 الطبيعي)(اليورانيوم 

 ١ ٢ ٥يورانيوم طبيعي ٤

 ٢ ٥ ٧٥ ٪١٩ ٥ صفيحة اختبارية لمفاعل طھران البحثي 

ران ل طھ ة لمفاع ود تحكمي ة وق مجّمع
 البحثي

٦ ٨ ١٠٠٠ ٪١٩ ١٠ 

ران ل طھ ة لمفاع ود نمطي ة وق مجّمع
 البحثي

١٧ ٢١ ١٤٠٠ ٪١٩ ٢٩ 

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

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

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

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

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

ى ال يتجاوز  –وخفَّفت   ‘٣’   ى مستوى أدن وم ٪٥من اإلثراء إل ة  – ٢٣٥-من اليوراني  ١٠٨٫٤كمي
  ٩٤؛٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  كغ من سادس

ى  ١٠٠لقَّمت و  ‘٤’   رى بنسبة تصل إل وم المث د اليوراني وم ٪٢٠كغ من سادس فلوري -من اليوراني
  في عملية تحويل في محطة تصنيع صفائح الوقود من أجل تحويله إلى أكسيد اليورانيوم؛ ٢٣٥

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

م و  ‘٦’   رزل ة  تح ود أو محط راء الوق ة إث ل محط طتھا داخ ي أنش دم" ف ن التق افية م كال إض "أي أش
ك تصنيع IR-40مفاعل فوردو إلثراء الوقود أو في مفاعل آراك ( ا في ذل ود )، بم ار الوق واختب

  ؛IR-40للمفاعل 

تبيان المعلومات التصميمية للمفاعل   ‘٧’   ة من اس ة IR-40وقّدمت صيغة محّدث ، وأبرمت مع الوكال
ج ضمانات خاص بالمفاعل اع نھ أن اتِّب ا بش تبيان  ٩٥اتفاقً ن اس ة م ى الصيغة المحّدث تناًدا إل (اس

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

 ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥المثرى بنسبة تصل إلى  فلوريد اليورانيوم كغ من سادس ٤٣٣٤ولقَّمت   ‘٨’  
ى  ه إل رى من أجل تحويل وم المث يد اليوراني اني أكس ل في محطة مسحوق ث ضمن عملية التحوي

    ٩٦أكسيد اليورانيوم؛

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

 
  . GOV/INF/2014/26من الوثيقة  ٤للمزيد من التفاصيل انظر الحاشية  ٩٤

  .٢٠١٤آب/أغسطس  ٣١في  ٩٥

وم  ٢٣٣٠، تحقَّقت الوكالة من أنَّ كمية مقدارھا ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩في  ٩٦ يد اليوراني اني أكس كغ من اليورانيوم في شكل ث
  تم إنتاجھا منذ أن بدأت المحطة عملھا. ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥المثرى بنسبة تصل إلى 
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ق و  ‘١٠’   ي ومرف ران البحث ل طھ ي مفاع ة ف ادة المعالج طة تتصل بإع م تضطلع بأنش ائر إل اج نظ نت
ة الموليبدينوم واليود والزينون المشعة أو في أي مرفق من  مح للوكال ي يُس المرافق األخرى الت

  بمعاينتھا.

وم في  منظمةوقدَّمت معلومات وأتاحت معاينة   ‘١١’   ز اليوراني وم ووحدة تجھي نجم اليوراني لكلٍّ من م
  ٩٩ومحطة أرداكان إلنتاج اليورانيوم؛ ٩٨ومنجم ساغند لليورانيوم، ٩٧غشين،

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

ع   ‘١٣’   ات تجمي ة لورش ة دوري ة منظَّم ةوأتاحت معاين اردات المركزي اج دّوارات  الط ات إنت وورش
  ومرافق التخزين، وقدَّمت معلومات بشأنھا؛ الطاردات المركزية

  :١٠٠وبخصوص تعزيز عملية الرصد، قدَّمت ما يلي  ‘١٤’  

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

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

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

ا من سادس  ١٠٩٫٢استخدمت كمية مقدارھا   ‘١’   م تحويلھ وم، ت ي اليوراني يد ثالث كغ من ثامن أكس
وم ٪٢٠فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ردات ٢٣٥-من اليوراني ، من أجل صنع مف

   ١٠١،١٠٢؛من الوقود لمفاعل طھران البحثي

  

 
  .٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٩في  ٩٧

  .٢٠١٤أيار/مايو  ٦في  ٩٨

  .٢٠١٤أيار/مايو  ٧في  ٩٩

اذ خطة العمل ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٠حتى  ١٠٠ دء نف ة أشھر من موعد ب ذه المعلومات في غضون ثالث ديم ھ : وفقاً لتعّھد إيران بتق
  .٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠المشتركة، وھو 

ذ  ١٠١ ه  ٢٤تحّققت الوكالة من أنَّه، من دار ٢٠١٤تموز/يولي ة إضافية بمق د كمي م تولي وم  ١٨٫١، ت ي اليوراني يد ثالث امن أكس كغ من ث
ذه  ١١٫٩و ٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٤كغ قبل تاريخ  ٦٫٢( كغ منذ ذلك التاريخ) بواسطة عملية تصنيع الوقود وتم سحبھا من ھ

  ع الوقود.العملية كخردة. وأفادت إيران أنَّ ھذه المواد النووية، التي تظل في المرفق، لم تف بالمواصفات التقنية لتصني

وم من الخردة الصلبة ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ١٦منذ  ١٠٢ ي اليوراني يد ثالث امن أكس وم في شكل ث تعادة اليوراني ى اس ران عل ، دأبت إي
ود. وفي  اني/نوفمبر  ٧والسائلة الناجمة عن عمليات التحويل وتصنيع الوقود المرتبطة بصنع مفردات الوق ، تحقَّقت ٢٠١٥تشرين الث

وم  ٤٤٫٧، استعادت إيران كمية ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ١٦، منذ الوكالة من أنه ي اليوراني يد ثالث امن أكس كغ من اليورانيوم في شكل ث
  كغ منھا في صنع مفردات الوقود الستخدامھا في مفاعل طھران البحثي. ٣٠٫٤الصالح لتصنيع الوقود، واسُتخدمت كمية 
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 ٢٨الصفحة 

 

ة   ‘٢’   تخدمت كمي يد ١٫٢اس امن أكس ن ث غ م ي ك وم ثالث ادساليوراني ن س ا م م تحويلھ د  ، وت فلوري
ى  وم ٪٢٠اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إل ود ٢٣٥-من اليوراني ، من أجل صنع صفائح الوق

   ١٠٣؛٩٩-المصّغرة إلنتاج الموليبدينوم

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

 
انون األول/ديسمبر  ٢٨في رسالة مؤّرخة  ١٠٣ اج ٢٠١٤ك ود ستشرع في إنت أن محطة تصنيع صفائح الوق ة ب ران الوكال ، أبلغت إي

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


