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  حالة برنامج إيران النووي

 فيما يتعلق بخطة العمل المشتركة

 
  من المدير العام تقرير

 

  

ة   -١ ذكور في الوثيق ة GOV/2014/2حسبما ھو م امج جمھوري ة برن ر معلومات عن حال ذا التقري م ھ دِّ ، يق
إيران اإلسالمية (إيران) النووي فيما يتعلق بـ"التدابير الطوعية" التي وافقت إيران على اتخاذھا كجزء من خطة 

ة  ا مجموع ت عليھ ي اتفق تركة الت ل المش ة+العم ي الثالث اد األوروب دان االتح ي  ٣بل ران ف رين  ٢٤وإي تش
ة  ٢٠١٣.١الثاني/نوفمبر  اً (بستة أشھر) وقابل ى محددة زمني ا لخطة العمل المشتركة، تكون الخطوة األول ووفًق

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

  :٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠الة أنَّ إيران، اعتباًرا من وتؤكد الوك  -٢

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 مرافقھا المعلنة؛  ‘٢’     ولم تشغِّ

 
اد  ١ دان االتح تم ارسال نص خطة العمل المشتركة إلى المدير العام من طرف الممثل السامي لالتحاد األوروبي نيابًة عن مجموعة بل

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

ة  ٢ ق بخطة العمل المشتركة في الوثيق ا يتعل اريخ  GOV/INF/2014/1أُدِرجت التقارير السابقة عن حالة برنامج إيران النووي فيم (بت
اريخ  GOV/2014/10بالوثيقة  ٣مرفق )، وال٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠ ة ٢٠١٤شباط/فبراير  ٢٠(بت  GOV/INF/2014/6)، والوثيق

اريخ  ارس  ٢٠(بت ة ٢٠١٤آذار/م اريخ  GOV/INF/2014/10)، والوثيق ان/أبريل  ١٧(بت ق ٢٠١٤نيس ة  ٣)، والمرف بالوثيق
GOV/2014/28  والوثيقة ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٣(بتاريخ ،(GOV/INF/2014/14 بتاريخ) ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٠.(  
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  ٢الصفحة 

 

وم ٪٥إلى مستوى أدنى من اإلثراء ال يتجاوز  –وأكملت   ‘٣’   تخفيف نصف  – ٢٣٥-من اليوراني
 ٪٢٠كمية المواد النووية التي كانت في شكل سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

  ٣؛٢٠١٤الثاني/يناير كانون  ٢٠في  ٢٣٥-من اليورانيوم

ى  ١٠٠ولقَّمت   ‘٤’   رى بنسبة تصل إل وم ٪٢٠كغم من سادس فلوريد اليورانيوم المث -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 التحوي ضمن عملي

  ٤اليورانيوم؛

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

ود أو   ‘٦’   راء الوق ة إث ل محط طتھا داخ ي أنش دم" ف ن التق افية م كال إض رز أي "أش م تح ول
ة ل آراك ( محط ود أو مفاع راء الوق وردو إلث ل ف ار IR-40مفاع نيع واختب ك تص ي ذل ا ف )، بم

  ؛IR-40الوقود للمفاعل 

مت صيغة مستوفاة  ‘٧’   ، واتفقت IR-40من استبيان المعلومات التصميمية بخصوص المفاعل  وقدَّ
  مع الوكالة على تطبيق التدابير الخاصة بالضمانات على المفاعل؛

ى  ١٥٠٥ولقَّمت   ‘٨’   رى بنسبة تصل إل وم ٪٥كغم من سادس فلوريد اليورانيوم المث -من اليوراني
ه  ٥ورانيوم المثرىضمن عملية التحويل في محطة مسحوق ثاني أكسيد الي ٢٣٥ من أجل تحويل

  ٦إلى أكسيد اليورانيوم؛

ي   ‘٩’   مانات ف اإلثراء والخاضعة للض لة ب وير المتص طة البحث والتط اتھا ألنش وواصلت ممارس
  محطة إثراء الوقود التجريبية، دون تكديس اليورانيوم المثرى؛

 
ي كانت في شكل  ٢٠٩٫١كغم من أصل  ١٠٤٫٥٦، كانت إيران قد خّففت ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٤حتى  ٣ ة الت واد النووي كغم من الم

ى  ل إل بة تص رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري وم٢٠س ن اليوراني ي  ٢٣٥-٪ م اير  ٢٠ف انون الثاني/ين ذ  .٢٠١٤ك  ١٤ومن
ى  ٣٫٨٤خّففت إيران كمية إضافية مقدارھا  ،٢٠١٤نيسان/أبريل  بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني ٪ من ٢٠كغم من سادس فلوري
وم ابقً ٢٣٥-اليوراني ت س دارھا ، كان ة أخرى مق ة كمي ات. وثم كل مخلّف ي ش ي أسطوانات ف ودة ف د  ٠٫٦ا موج ادس فلوري ن س م م كغ

وم٢٠اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ل  ٢٣٥-٪ من اليوراني ا من قِب ن عنھ وم المعل راء اليوراني ة في مرافق إث ام الوكال تحت أخت
ي. اس الطيف الكتل ة لغرض قي ادة مرجعي تخدم كم ث ُتس ران حي دراھا  إي ة إضافية مق ذلك كمي ة ك د  ٠٫١وثم ادس فلوري ن س م م كغ

ى  بة تصل إل رى بنس وم٢٠اليورانيوم المث ذت ٢٣٥-٪ من اليوراني ات أخ واة في عيِّن وم، كانت محت أن تق ران ب دت إي ة. وتعّھ ھا الوكال
ول  ه  ٢٠بحل ى ٢٠١٤تموز/يولي بة تصل إل رى بنس ذكور، المث وم الم د اليوراني ة من سادس فلوري ة المتبقي ل الكمي ن ٢٠، بتحوي ٪ م

  ، إلى أكسيد.٢٣٥-اليورانيوم

وم٢٠المثرى بنسبة تصل إلى وفًقا لتعھدِّ إيران بأن تقوم بتحويل الكمية المتبقية من سادس فلوريد اليورانيوم،  ٤ ، ٢٣٥-٪ من اليوراني
  ).٣إلى أكسيد (أنظر الحاشية 

  .٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٠حتى  ٥

ديثً  ٦ رى ح وم المث د اليوراني ل "سادس فلوري وم بتحوي أن تق ران بموجب خطة العمل المشتركة ب ى وفقا لتعھد إي بة تصل إل ٪ ٥ا بنس
تصل  ، كان رصيد إيران من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة٢٠١٤ /يوليهتموز ٢٠فترة ستة أشھر" إلى أكسيد. وحتى  خالل
  كغم. ٧٥٦٠، ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥ إلى
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ائر   ‘١٠’   اج نظ ق إنت ي ومرف ران البحث ي مفاعل طھ ة ف ادة المعالج م تضطلع بأنشطة تتصل بإع ول
ة  الموليبدينوم واليود والزينون المشّعة أو في أي مرفق من المرافق األخرى التي تمّكنت الوكال

  من معاينتھا؛

وم ووحدة مع  ‘١١’   نجم اليوراني مت معلومات وأتاحت معاينة محكومة لكلٍّ من م وم وقدَّ الجة اليوراني
  ٩ومحطة أرداكان إلنتاج اليورانيوم؛ ٨ومنجم ساغند لليورانيوم، ٧في غشين،

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

اج دّوارات   ‘١٣’   زة الطرد المركزي وِوَرش إنت ع أجھ ِوَرش تجمي وأتاحت معاينة محكومة منتظمة ل
مت معلومات بشأنھا؛الطرد المركزي ومر   افق التخزين، وقدَّ

مت ما يلي  ‘١٤’     :١٠وبخصوص تعزيز عملية الرصد، قدَّ

 الخطط المتعلقة بالمرافق النووية ووصًفا لكل بناية في كل موقع نووي؛  

 واألوصاف الخاصة بحجم العمليات الجارية لكل مكان ضالع في أنشطة نووية محّددة؛  

  .ومعلومات عن مناجم اليورانيوم ووحدات معالجة اليورانيوم، وعن المواد المصدرية  

 
  .٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٩في  ٧

  .٢٠١٤أيار/مايو  ٦في  ٨

  .٢٠١٤أيار/مايو  ٧في  ٩

اذ خطة العمل المشتركة، : وفقً ٢٠١٤ نيسان/أبريل ٢٠حتى  ١٠ ا لتعّھد إيران بتقديم ھذه المعلومات في غضون ثالثة أشھر من بدء نف
  .  ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠أي 


