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 حالة برنامج إيران النووي وفًقا لخطة العمل المشتركة
 

 من المدير العام تقرير
  
  
ا لخطة "كما ھو مذكور في تقرير المدير العام عن   -١ ران اإلسالمية وفًق ة إي الرصد والتحقق في جمھوري

ة )GOV/2014/2( "العمل المشتركة ووي لجمھوري امج الن ة البرن ، يھدف ھذا التقرير إلى تقديم معلومات عن حال
ا كجزء من خطة العمل  ‘‘بالتدابير الطوعية’’إيران اإلسالمية (إيران) فيما يتعلق  ى اتخاذھ التي وافقت إيران عل

ة+ ي الثالث اد األوروب دان االتح ة بل ا مجموع ت عليھ ي اتفق تركة الت ي  ٣المش ران ف وإي
رين ٢٤ اني/نوفمبر تش تة  ٢٠١٣.١ الث اً (بس ددة زمني ى مح وة األول ون الخط تركة، تك ل المش ة العم اً لخط ووفق

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

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

ل عل  ‘١’   م تعم اوز ل بة تتج وم بنس راء اليوراني وم٥ى إث 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

ت   ‘٣’   م ٧٤٫٦خفَّف ى  ٣كغ ل إل بة تص رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ن س ـ% م٢٠م ن ـ
وم اوز  ٢٣٥-اليوراني بة ال تتج ى نس ه إل توى إثرائ نخفض مس وم٥لي ن اليوراني ي  ٢٣٥-% م ف

   ٤محطة إثراء الوقود التجريبية؛

  

 
تم ارسال نص خطة العمل المشتركة إلى المدير العام من طرف الممثل السامي لالتحاد األوروبي نيابة عن مجموعة بلدان االتحاد   ١

، ومن طرف الممثل المقيم إليران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيابة عن إيران )INFCIRC/855(الوثيقة  ٣األوروبي الثالثة +
  ).INFCIRC/856(الوثيقة 

كانون  ٢٠( GOV/INF/2014/1أُدِرجت التقارير السابقة عن حالة برنامج إيران النووي وفًقا لخطة العمل المشتركة في الوثيقة   ٢
  ).٢٠١٤شباط/فبراير  ٢٠( GOV/2014/10بالوثيقة  ٣) وفي المرفق ٢٠١٤الثاني/يناير 

  .٢٠١٤آذار/مارس  ١٥حتى   ٣
في  ٢٣٥-% من اليورانيوم٢٠نووية التي ما زالت في شكل سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى بلغت كمية المواد ال  ٤

كغم، وقد تعھَّدت إيران بأن تقوم في غضون ثالثة أشھر بتخفيف نصف ھذه الكمية  ٢٠٩٫١ما قدره  ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠
وتعھَّدت بأن تقوم في غضون ستة أشھر  ٢٣٥- % من اليورانيوم٥ة ال تتجاوز لتكون في شكل سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسب

  ). ٦بتحويل الكمية المتبقية إلى أكسيد (انظر الحاشية 
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  ٢الصفحة 

وم٢٠بنسبة تصل إلى  من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى ٥كغم ٣١٫٧لقَّمت   ‘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

 ٦اليورانيوم؛

ى   ‘٥’ % من ٢٠ليس لديھا أي خط معالجة إلعادة تحويل أكاسيد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إل
وم بة ٢٣٥-اليوراني رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ى س ل إل إل ـتص ـ% م٢٠ى ـ ن ــ
  في محطة تصنيع صفائح الوقود؛ ٢٣٥-اليورانيوم

رز أي   ‘٦’ م تح دم’’ل ن التق افية م كال إض ة  ‘‘أش ود أو محط راء الوق ة إث ل محط طتھا داخ ي أنش ف
ود لمفاعل )(IR-40فوردو إلثراء الوقود أو في مفاعل آراك  ار الوق ، بما في ذلك تصنيع واختب

  ؛آراك

مت صيغة مستوفاة الستبيان المعلومات التصميمية عن المفاعل   ‘٧’ اذ  IR-40قدَّ ى اتخ ووافقت عل
  خطوات لالتفاق بشأن وضع نھج ضمانات خاص بالمفاعل؛

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

 ٢٣٥-من اليورانيوم %٥بنسبة تصل إلى  ‘‘المثّرى حديًثا’’في تحويل سادس فلوريد اليورانيوم 
    ٧إلى أكسيد؛

ود  ‘‘ممارساتھا لعمليات البحث والتطوير الخاضعة للضمانات’’واصلت   ‘٩’ راء الوق في محطة إث
اإلثراءمم’’التجريبية، بما في ذلك  ة في مجاالت البحث والتطوير المتصلة ب اتھا الحالي ، ‘‘ارس

  لتكديس اليورانيوم المثرى؛  ‘‘الممارسات’’وواصلت عدم استخدام ھذه 

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

  معاينتھا؛

مت معلومات وأتاحت معاينة محكومة لمنجم اليورانيوم ووحدة التجھيز في غشين؛  ‘١١’   قدَّ

  أتاحت القيام بمعاينة يومية لمرافق اإلثراء في ناتانز وفوردو؛   ‘١٢’

وورشات إنتاج دّوارات الطرد أتاحت معاينة محكومة لورشات تجميع أجھزة الطرد المركزي،   ‘١٣’
مت معلومات بشأنھا.   المركزي ومرافق التخزين، وقدَّ

 
 .٢٠١٤آذار/مارس  ١٢حتى   ٥
ھا بأن تقوم في غضون ستة أشھر بتحويل الكمية المتبقية من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى   ٦ % ٢٠بنسبة تصل إلى وفًقا لتعھدِّ

  ).٤إلى أكسيد (ترد إشارة إلى ذلك في الحاشية  ٢٣٥-من اليورانيوم
التشغيل ’’، أبلغت إيران الوكالة بأن محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى ستبدأ ٢٠١٤آذار/مارس  ١٧في رسالة مؤرخة   ٧

مباشرة بعد استكمال إدخال المرفق الذي يستخدم اليورانيوم الطبيعي في الخدمة، وبأنَّ من المقّرر بدء اإلدخال في الخدمة في  ‘‘العادي
% ٥كمية تلقيم سادس فلوريد اليورانيوم (بنسبة تصل إلى ’’. كما أبلغت إيران الوكالة بأن من المزمع أن تكون ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٩

  أطنان. ‘‘٥٫٧نحو ’’ ‘‘لتشغيل العاديمن االثراء) خالل ا


