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 حالة برنامج إيران النووي وفًقا لخطة العمل المشتركة
 

 من المدير العام تقرير

  

ران GOV/2014/2كما ھو مذكور في الوثيقة  -١ ة إي امج جمھوري ة برن ، يقدم ھذا التقرير معلومات عن حال
اإلسالمية (إيران) النووي فيما يتعلق "بالتدابير الطوعية" التي وافقت إيران على اتخاذھا كجزء من خطة العمل 

دان اال ا مجموعة بل ي اتفقت عليھ ة+المشتركة الت ي الثالث اد األوروب ران في  ٣تح اني/نوفمبر  ٢٤وإي تشرين الث
ووفقاً لخطة العمل المشتركة، تكون الخطوة األولى محددة زمنياً (بستة أشھر) وقابلة للتجديد بالتراضي  ٢٠١٣.١

 ٢٠١٤.٢كانون الثاني/يناير  ٢٠المتبادل. وقد بدأ نفاذ خطة العمل المشتركة في 

  :٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠إيران واعتباًرا من  وتقرُّ الوكالة بأنَّ   -٢

اوز   ‘١’ بة تتج وم بنس راء اليوراني ى إث ل عل م تعم وم٥ل ن اليوراني ن  ٢٣٥-% م ق م ي أي مرف ف
  مرافقھا المعلنة؛

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

راء ال يتجاوز إلى مستوى أدنى من اإل –أكملت عملية التخفيف   ‘٣’ وم٥ث  – ٢٣٥-% من اليوراني
رى وم المث د اليوراني ي كانت في شكل سادس فلوري ة الت واد النووي ة الم بنسبة  من نصف كمي

٣؛٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠في  ٢٣٥-% من اليورانيوم٢٠تصل إلى 
 
اد   ١ دان االتح تم ارسال نص خطة العمل المشتركة إلى المدير العام من طرف الممثل السامي لالتحاد األوروبي نيابة عن مجموعة بل

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

ة   ٢ ا لخطة العمل المشتركة في الوثيق ووي وفًق ران الن امج إي ة برن انون  ٢٠( GOV/INF/2014/1أُدِرجت التقارير السابقة عن حال ك
اير  ق ٢٠١٤الثاني/ين ي المرف ة ٣) وف باط/فبراير  ٢٠( GOV/2014/10 بالوثيق ة٢٠١٤ش ي الوثيق  GOV/INF/2014/6 ) وف

  ).٢٠١٤آذار/مارس   ٢٠(

ي كانت في شكل  مكغ ٢٠٩٫١من أصل  مكغ ١٠٤٫٥٦، كانت إيران قد خّففت ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٤في   ٣ ة الت واد النووي من الم
ى  بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني وم٢٠سادس فلوري اير  ٢٠في  ٢٣٥-% من اليوراني انون الثاني/ين ران ٢٠١٤ك . والتزمت إي

ى ، الكمية الم٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٠بتحويل، بحلول  بة تصل إل رى بنس وم٢٠تبقية من سادس فلوريد اليورانيوم المث -% من اليوراني
  ).‘٤’ ٢، إلى أكسيد (النظر الفقرة ٢٣٥



GOV/INF/2014/10 

  ٢الصفحة 

 

وم٢٠من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ٤كغم ٥٠٫١لقَّمت  ‘٤’ -% من اليوراني
يد  ٢٣٥ ى أكس ه إل ل تحويل ن أج ود م فائح الوق نيع ص ة تص ي محط ل ف ة تحوي ي عملي ف

 ٥اليورانيوم؛

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

لم تحرز أي "أشكال إضافية من التقدم" في أنشطتھا داخل محطة إثراء الوقود أو محطة فوردو  ‘٦’
ود لمفاعل  تصنيع ، بما في ذلك)IR-40مفاعل إلثراء الوقود أو في مفاعل آراك ( ار الوق واختب

IR-40؛  

تبيان المعلومات التصميمية عن المفاعل  ‘٧’ توفاة الس د  IR-40قّدمت صيغة مس ى عق ووافقت عل
ي  ة ف ع الوكال اع م ايو  ٥اجتم ج  ٢٠١٤أيار/م ع نھ أن وض اق بش دف االتف ات بھ دء نقاش لب
  ضمانات خاص بالمفاعل؛

وم واصلت تشييد محطة مسحوق ثاني أكسيد ا ‘٨’ د اليوراني ل سادس فلوري ليورانيوم المثرى لتحوي
ُد  ٢٣٥-% من اليورانيوم٥المثرى بنسبة تصل إلى  دأ بع م تب إلى أكسيد، وبناء على ذلك فھي ل

إلى  ٢٣٥-% من اليورانيوم٥تحويل سادس فلوريد اليورانيوم "المثّرى حديًثا" بنسبة تصل إلى 
  ٦أكسيد؛

طة البحث ‘٩’ اتھا ألنش ود  واصلت ممارس راء الوق ة إث ي محط وير الخاضعة للضمانات ف والتط
  التجريبية، دون تكديس اليورانيوم المثرى؛ 

ق  ‘١٠’ ي ومرف ران البحث ل طھ ي مفاع ة ف ادة المعالج طة تتصل بإع م تضطلع بأنش ائر إل اج نظ نت
ي  ُ الموليبدينوم واليود والزينون المشّعة أو في أي مرفق من المرافق األخرى الت ة تيحت للوكأ ال

  معاينتھا؛

مت معلومات وأتاحت معاينة محكومة لمنجم تعدين اليورانيوم ومعالجته في غشين؛ ‘١١’   ٧قدَّ

  تاحة معاينة يومية لمرافق اإلثراء في ناتانز وفوردو؛ إواصلت  ‘١٢’

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

 
 .٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٢حتى   ٤

ھا بأن تقوم بتحويل الكمية المتبقية من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى  ٥ وم٢٠بنسبة تصل إلى  وفًقا لتعھدِّ ى  ٢٣٥-% من اليوراني إل
  ).٣أكسيد (ترد إشارة إلى ذلك في الحاشية 

د   ٦ وم الطبيعي ق ة باستخدام اليوراني ة إدخال المرفق في الخدم ُ على الرغم من أن عملي د أ ا بع ى م لت إل ، ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٩جِّ
ى ذكرت إيران للوكالة أن ذلك لن يؤثر سلًبا على تنفيذ التزام  بة تصل إل ديًثا" بنس رى ح وم "المث د اليوراني إيران بتحويل سادس فلوري

  .٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٠كسيد بحلول إلى أ ٢٣٥-ليورانيوما% من ٥

  .٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٩ في  ٧


