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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
اني/نوفمبر  ي  ٢٠١٣.١الث ذ ف ز التنفي تركة حّي ل المش ة العم ت خط د دخل اير  ٢٠وق انون الثاني/ين ي ٢٠١٤ك ، ف

ة ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٤وفي  ٢البداية لفترة ستة أشھر. ى غاي تشرين  ٢٤، تم تمديد فترة خطة العمل المشتركة إل
  ٢٠١٤.٣وفمبر الثاني/ن

:٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠وتؤكد الوكالة أنَّ إيران، منذ   -٢

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

ران ، ومن طرف الممثل ا)INFCIRC/855(الوثيقة  ٣األوروبي الثالثة + ًة عن إي ة نياب ة الذري ة للطاق ة الدولي دى الوكال لمقيم إليران ل
  ).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  ٣)، والمرفق ٢٠١٤كانون 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   اريخ ايو  ٢٣(بت ة ٢٠١٤أيار/م اريخ  GOV/INF/2014/14)، والوثيق ة  ٢٠١٤ه حزيران/يوني ٢٠(بت ) والوثيق

GOV/INF/2014/16  والوثيقة ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٠(بتاريخ (GOV/INF/2014/19  بتاريخ)٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٠.(  

ة+ ٣ ي الثالث اد األوروب دان االتح الة من مجموعة بل د خطة العمل المشتركة في رس اريخ  ٣قد تم ابالغ المدير العام بتمدي ران بت وإي
  ).  GOV/INF/2014/18رفق بالوثيقة (الم ٢٠١٤تموز/يوليه   ٢٣
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  ٢الصفحة 

اوز   ‘١’   بة تتج وم بنس إثراء اليوراني م ب م تق وم٥ل 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؛ لم  ‘٢’     تشغِّ

وم٥إلى مستوى أدنى من اإلثراء ال يتجاوز -خّففت   ‘٣’   ة  -٢٣٥-% من اليوراني م  ١٠٨٫٤كمي كغ
  ٤؛٢٣٥-% من اليورانيوم٢٠من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

ى كغم من سادس ف ١٠٠ولقَّمت   ‘٤’   وم٢٠لوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إل -% 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

  اليورانيوم؛

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

لم تحرز أي "أشكال إضافية من التقدم" بشأن أنشطتھا في محطة إثراء الوقود أو محطة فوردو   ‘٦’  
  ؛IR-40)، بما في ذلك تصنيع واختبار الوقود للمفاعل IR-40إلثراء الوقود أو مفاعل آراك (

ات التصميمية للمفاعل   ‘٧’   تبيان المعلوم ن اس ة م ّدمت صيغة محّدث ع الوكا IR-40ق ة وأبرمت م ل
(استناًدا إلى الصيغة المحّدثة من استبيان المعلومات  ٥اتفاًقا بشأن نھج ضمانات خاص بالمفاعل

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

ت   ‘٨’   ى  ١٥٠٥لقَّم ل إل بة تص رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ن س م م ن ٥كغ % م
رى من ض ٢٣٥-اليورانيوم وم المث يد اليوراني اني أكس من عملية التحويل في محطة مسحوق ث

  أجل تحويله إلى أكسيد اليورانيوم؛  

واصلت ممارساتھا ألنشطة البحث والتطوير المتصلة باإلثراء والخاضعة للضمانات في محطة   ‘٩’  
  إثراء الوقود التجريبية، دون تكديس اليورانيوم المثرى؛ 

 
ي  ٤ اير  ٢٠ف انون الثاني/ين بة ٢٠١٤ك رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ن س ران م ان رصيد إي وم٢٠، ك ن اليوراني  ،٢٣٥-% م

ة ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٤كغم. وحتى  ٢٠٩٫١ راء كمي واد ا ١٠٤٫٥٦، كانت إيران قد خّففت من مستوى إث ذه الم م من ھ ة. كغ لنووي
ى  ٣٫٨٤، خّففت إيران كمية إضافية مقدارھا ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٤ومنذ  بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني كغم من سادس فلوري
دارھا ٢٣٥-% من اليورانيوم٢٠ ة أخرى مق ة كمي ات. وثم م من سادس  ٠٫٦، كانت سابقا موجودة في أسطوانات في شكل مخلّف كغ

ا من  ٢٣٥-% من اليورانيوم٢٠نسبة تصل إلى فلوريد اليورانيوم المثرى ب تحت أختام الوكالة في مرافق إثراء اليورانيوم المعلن عنھ
دراھا  ة إضافية مق م من  ٠٫١قِبل إيران حيث تم استخدامھا في السابق كمادة مرجعية لغرض قياس الطيف الكتلي. وثمة كذلك كمي كغ

ران  ٢٣٥-% من اليورانيوم٢٠سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ة.  وقامت إي ذتھا الوكال كانت محتواة في عيِّنات أخ
ى  ١٠٠بتحويل كمية  بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني وم٢٠كغم المتبقية من رصيدھا من سادس فلوري ى  ٢٣٥-% من اليوراني إل

  ). ‘٤’ ٢(كما ھو مشار إليه في الفقرة  ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٠أكسيد اليورانيوم  بحلول 

  .٢٠١٤آب/أغسطس  ٣١في  ٥
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  ٣الصفحة 

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

  معاينتھا؛

مت معلومات وأتاحت معاينة محكومة لكلٍّ من منجم اليورانيوم ووحدة معالجة ال  ‘١١’   يورانيوم في قدَّ
  ٨ومحطة أرداكان إلنتاج اليورانيوم؛ ٧ومنجم ساغند لليورانيوم، ٦غشين،

  واصلت 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 أتاح
مت معلومات بشأنھا؛دّوارات الطرد المركزي ومرافق التخ   زين، وقدَّ

مت ما يلي  ‘١٤’     :٩وبخصوص تعزيز عملية الرصد، قدَّ
 الخطط المتعلقة بالمرافق النووية ووصًفا لكل بناية في كل موقع نووي؛  
  ة ه أنشطة نووي تم في ان ت ل مك أن ك ة بش ات الجاري م العملي واألوصاف الخاصة بحج

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

  :٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٤وباإلضافة إلى ذلك، تؤكد الوكالة أنَّ إيران، منذ   -٣

وم  ١٢٫٥استخدمت   ‘١’   د اليوراني وم، وحّولت من سادس فلوري كغم من ثامن أكسيد ثالثي اليوراني
ى  وم٢٠المثرى بنسبة تصل إل ران ، لصنع م ٢٣٥-% من اليوراني ود لمفاعل طھ ردات الوق ف

  البحثي؛ 

كغم من سادس فلوريد اليورانيوم  ٤١١٨وأبلغت الوكالة بأنھا ستخفِّف من مستوى إثراء حوالي   ‘٢’  
ى  وم٢المثرى بنسبة تصل إل دأت ٢٣٥-% من اليوراني وم الطبيعي. وب ى مستوى اليوراني ، إل

ا في ١٠إيران راء  مزج جميع ھذه المواد النووية، التي كانت لھ ة من إث ة مستويات مختلف البداي
ة في أسطوانات ٢٣٥-% من اليورانيوم٢اليورانيوم (كانت كلّھا تحت مستوى  ) وكانت محتوي

  مختلفة، تحضيًرا لتخفيف مستوى اثرائھا.

 
  .٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٩في  ٦

  .٢٠١٤أيار/مايو  ٦في  ٧

  .٢٠١٤أيار/مايو  ٧في  ٨

اذ خطة العمل المشتركة، ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٠ حتى ٩ دء نف : وفقا لتعّھد إيران بتقديم ھذه المعلومات في غضون ثالثة أشھر من ب
  .٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠أي 

  .٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٤في  ١٠


