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 المؤقت  األعمال جدول (ھـ) من ٧الفرعي  البند

  )GOV/2010/22(الوثيقة 

 

  تنفيذ اتفاِق الضمانات المعقود بموجب معاھدة عدم االنتشار،
  في قرارات مجلس األمن واألحكام ذات الصلة المنصوص عليھا

  )٢٠٠٨( ١٨٠٣) و٢٠٠٧( ١٧٤٧) و٢٠٠٦( ١٧٣٧
 )، في جمھورية إيران اإلسالمية٢٠٠٨( ١٨٣٥و

 

 تقرير من المدير العام

  

اق الضمانات، ٢٠١٠شباط/فبراير  ١٨في   -١ ذ اتف م المدير العام تقريراً إلى مجلس المحافظين عن تنفي ، قدَّ
 ١٧٤٧) و٢٠٠٦( ١٧٣٧شار، واألحكام ذات الصلة من قرارات مجلس األمن المعقود بموجب معاھدة عدم االنت

 ).GOV/2010/10) في جمھورية إيران اإلسالمية (إيران) (الوثيقة ٢٠٠٨( ١٨٣٥) و٢٠٠٨( ١٨٠٣) و٢٠٠٧(
  ويغطي ھذا التقرير التطورات التي حدثت منذ ذلك التاريخ.

 أنشطة اإلثراء الحالية ذات الصلة  -ألف

 محطة إثراء الوقود والمحطة التجريبية إلثراء الوقود  اتانز:ن  -١-ألف

ا: محطة إثراء الوقود:  -٢ ود وھم راء الوق ف،  ھناك قاعتان للسالسل التعاقبية في محطة إث اج أل قاعة اإلنت
من  وقاعة اإلنتاج باء. ووفقاً للمعلومات التصميمية التي قدمتھا إيران، من المقرر إنشاء ثماني وحدات (الوحدات

A21  إلىA28 م أي معلومات تفصيلية عن تصميم  ة تعاقبية.لسلس ١٨) بقاعة اإلنتاج ألف، في كل وحدة ولم تقدَّ
  قاعة اإلنتاج باء.
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، كانت إيران تقوم بتلقيم سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في جميع السالسل ٢٠١٠أيار/مايو  ٢٤وفي   -٣
ود.A26سالسل تعاقبية بالوحدة  ٦، وA24بالوحدة  ١٨التعاقبية الـ راء الوق م أيضاً تركيب ست  ، في محطة إث وت

 سبع سالسل تعاقبية منھا(كانت  A26الباقية بالوحدة  ١٢والسالسل التعاقبية الـ A28عشرة سلسلة تعاقبية بالوحدة 
زة الطرد المركزي  وحتى اآلن، فإن ١.تحت التفريغ)، ولكن لم يكن يتم تلقيمھا بسادس فلوريد اليورانيوم كل أجھ

ا IR-1من طراز آالت التي تم تركيبھا ھي  ة. ١٦٤، يوجد منھ لة تعاقبي ازال العمل مستمراً في  في كل سلس وم
زة للطرد المركزي.‘ A27و A25وA23 و A22و  A21الوحدات  ى  ولكن لم يتم تركيب أي أجھ ايو  ٤وحت أيار/م
 إلنتاج باء.، لم تكن ھناك أي أعمال تركيب في قاعة ا٢٠١٠

ود وتحق  -٤ راء الوق ادي في محطة إث َّ وكما ُذِكر سابقاً، فقد أجرت الوكالة عملية تحقُّق من الرصيد الم قت ـ
ى  ه، حت اني/نوفمبر  ٢٢من أن يم ٢٠٠٩تشرين الث م تلق د ت ان ق وم   ٢١ ١٤٠، ك د اليوراني م من سادس فلوري كغ

اج أل دأ اإلنت ذ ب ة من ل التعاقبي ل السالس ي داخ باط/فبراير الطبيع ي ش رة ف ه ٢٠٠٧ول م ا مجموع اج م م إنت ، وت
راء ١٨٠٨ نخفض اإلث وم الم د اليوراني ادس فلوري ن س وغرام م ين تمك ٢.كيل ي ح َّ وف ن ـ د م ن التأك ة م نت الوكال

ِّ المقدار اإلجمالي لليورانيوم، فإن ھناك فرقاً كبيراً بين قياس الوكالة وقياس المشغ راة ـ ادة المث ل لمستوى إثراء الم
اتج. ٢٣٥-باليورانيوم الة مؤرخة  في اسطوانة الن ذا في رس ران بھ ة إي ، ٢٠١٠نيسان/أبريل  ١٣وأبلغت الوكال

ِّ وتناقش مع إيران كيف يمكن في ھذا الصدد تحسين نظام قياس المشغ  ل من قَِبل إيران.ـ

رت إيران أنھا قامت، فيما بين   -٥ اني/نوفمبر  ٢٣وقدَّ ايو  ١و ٢٠٠٩تشرين الث ة ٢٠١٠أيار/م اج كمي ، بإنت
راء ٦١٩إضافية مقدارھا  نخفض اإلث وم الم اج  ٣،كغم من سادس فلوريد اليوراني الي اإلنت غ إجم ذلك يبل  ٢٤٢٧وب

ة في محطة  .٢٠٠٧كغم من سادس فلوريد اليورانيوم المنخفض اإلثراء منذ شباط/فبراير  ة الكائن واد النووي والم
يم وال ادة التلق ك م ي ذل ا ف ود (بم راء الوق ا إث م تركيبھ ي ت ة الت ع السالسل التعاقبي ذلك جمي ات)، وك واتج والمخلف ن

 ٤.ومحطات التلقيم والسحب، كلھا تخضع لالحتواء والمراقبة من جانب الوكالة

ى   -٦ ارس  ١وحت ود ٢٠١٠آذار/م راء الوق ة إث ن محط أخوذة م ة الم ات البيئي ائج العين ير نت ، تش
ى ي  أن إل راء ف ى لإلث توى األقص تبيانالمس ميمية اس ات التص ن  المعلوم ل م بة أق راء بنس ن ٥٫٠(أي إث ٪ م

 
جھاز  ٣٩٣٦جھاز طرد مركزي تم تركيبھا في محطة إثراء الوقود، كان يجري تلقيم  ٨٥٢٨، من أصل ٢٠١٠أيار/مايو  ٢٤في   ١

  ليورانيوم. طرد مركزي بسادس فلوريد ا

ُّ تحققت الوكالة أيضاً من أنه، في وقت التحق  ٢ كغم من سادس فلوريد  ٢٠٢٦ق من الرصيد المادي، كان يوجد في اسطوانة التفريغ ـ
٪ ٠٫٧٢كيلوغرام من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى إلى  ٥١٦، فضالً عن ٢٣٥-٪ يورانيوم٠٫٩٧اليورانيوم المثرى إلى 

  وجودة في اسطوانة تنقية مادة التلقيم.كانت م ٢٣٥-يورانيوم

ِّ الوكالة، من خالل قراءات لخاليا األحمال تمت معاَيرتھا بشكل مستقل من قَِبل المشغ تحققت  ٣ تشرين  ٢٣أنه، فيما بين  من ل،ـ
سل التعاقبية، وتم كغم من سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي داخل السال ٦٤٣٦، تم تلقيم ٢٠١٠أيار/مايو  ١و ٢٠٠٩الثاني/نوفمبر 

كغم من مخلفات سادس فلوريد اليورانيوم  ٥٧٨٥كغم من ناتج سادس فلوريد اليورانيوم المنخفض اإلثراء و ٥٨١تفريغ ما مجموعه 
كغم) ومجموع أرقام  ٦٤٣٦كغم بين رقم المدخالت ( ٧٠ومواد التفريغ داخل اسطوانات سادس فلوريد اليورانيوم. والفرق البالغ 

ً من  ٥٧٨٥كغم +  ٥٨١المخرجات ( كغم) يتألف من سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي والمستنفد والمنخفض اإلثراء الناشئ أساسا
متھا إيران المواد النووية المستبقاة خالل االستخدام في المصايد الباردة المختلفة، وال يتعارض مع   .المعلومات التصميمية التي قدَّ

ً مع ممارسات الضمانا  ٤ ت العادية، فإن الكميات الصغيرة من المواد النووية الموجودة في المرفق (مثل بعض النفايات تمشيا
  .والعينات) ليست تحت االحتواء والمراقبة
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ك المحطة.٢٣٥-اليورانيوم تم تجاوزه في تل يش  ٥) لم ي ات تفت ة ثالث عملي ر، أجرت الوكال ر األخي ذ التقري ومن
 . ٢٠٠٧عملية تفتيش من ھذا النوع منذ آذار/مارس  ٣٨مفاجئ في محطة إثراء الوقود، بما مجموعه 

ود ھي مرفق للبحث والتطوير ومرفق  ة إلثراء الوقود:المحطة التجريبي  -٧ المحطة التجريبية إلثراء الوق
راء،  نخفض اإلث يتجريبي إلنتاج اليورانيوم الم رة ف م تشغيلھا ألول م د ت وبر  وق ا  .٢٠٠٣تشرين األول/أكت وبھ

ة. ة يمكن أن تستوعب ست سالسل تعاقبي ان  قاعة سالسل تعاقبي لتان التعاقبيت ا يمكن أن  ،٦و ١والسلس وكالھم
إنتاج اليورانيوم المنخفض اإلثراء الذي يتم إثراؤه بنسبة تصل غرض ل مخصصتانآلة،  ١٦٤يشمل ما يصل إلى 

 .كمنطقة للبحث والتطوير مخصص اآلخر من قاعة السالسل التعاقبيةالجزء و .٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠إلى 

ة المخصصة للبحث والتطوير في المحطة  -٨ ود وفي المنطق راء الوق ة إلث ين التجريبي ا ب رة م ، خالل الفت
باط/فبراير  ٣ ايو  ٢١و ٢٠١٠ش ه ٢٠١٠أيار/م ا مجموع يم م م تلق وم  ٧٤، ت د اليوراني ادس فلوري ن س م م كغ

ا IR-4من طراز  آلة ٢٠الطبيعي داخل سلسلة تعاقبية قوامھا  ة قوامھ ة من طراز  ٢٠، وسلسلة تعاقبي ، IR-2mآل
ردة تم  . IR-4و  IR-2mو IR-1من طراز  وأجھزة طرد مركزي مف ة، ال ي ذه المنطق وم  سحبوفي ھ أي يوراني

 منخفض اإلثراء ألن نواتج ومخلفات نشاط البحث والتطوير المذكور يعاد دمجھا في نھاية العملية.

ى "اإلعالن الصاد ٢٠١٠شباط/فبراير  ٨وكما ُذِكر سابقاً، في   -٩ ل إل ران تحي ر تلقَّت الوكالة رسالة من إي
ران ا الزم لمفاعل طھ ود ال ي"عن سعادة رئيس جمھورية إيران اإلسالمية بشأن إنتاج الوق نة لبحث في  ،◌ً  متضمِّ

تبيان المعلومات التصميميةنسخة منقحة من  ،ھذا الصدد ود. اس راء الوق ة إلث وينص  الخاص بالمحطة التجريبي
اج سادس ى "إنت ذكور عل نقح الم ات التصميمية الم تبيان المعلوم ى  اس بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني فلوري

ي  ٪".٢٠ باط/فبراير  ٩وف دأت ٢٠١٠ش راء داخل إ، ب نخفض اإلث وم الم د اليوراني ادس فلوري يم س ي تلق ران ف ي
ة  لة التعاقبي م السلس اريخ  .١رق الة بت ي رس ارس  ١٠وف زم تركيب ٢٠١٠آذار/م ا تعت ة أنھ ران الوكال ، أبلغت إي

ة قوام ة ثاني لة تعاقبي ا سلس ة من طراز  ١٦٤ھ م ( IR-1آل ة رق لة التعاقبي راء  )٦السلس ة إلث ي المحطة التجريبي ف
ديل  .١ رقمالوقود، وربطھا بالسلسلة التعاقبية  ذا التع ق ھ ه "من خالل تطبي ران أن وفي الرسالة نفسھا، ذكرت إي

 ".٢٣٥-من اليورانيوم  %٠٫٧ ~إلى %٢ ~من المتوقع أن تنخفض نسبة إثراء المخلفات من

ى   -١٠ اريخورّداً عل ران بت الة إي ارس  ١٠ رس ران٢٠١٠آذار/م ة إي ت الوكال اريخ  ، أبلغ الة بت ي رس ف
ارس  ١٢ ن  ٢٠١٠آذار/م ة م ن ة المكوَّ ة الثاني لة التعاقبي ال السلس راء  ١٦٤أن إدخ ة إلث ي المحطة التجريبي ة ف آل

ة من ١٦٤التعاقبية األولى المكونة من  وترابطھا مع السلسلةالوقود  أنه أن يشك آل ِّ ش اً في ـ داً ومھّم ل تطوراً جدي
رح من تصميم وتشغيل المحطة التجريبية إلثراء الوقود نھج الضمانات السابق المقت ، يتطلب إجراء تنقيح كامل ل

وفي الرسالة نفسھا، طلبت الوكالة من إيران أال تبدأ  ٢٠١٠.٦قَِبل الوكالة والذي أُبلِغت به إيران في شباط/فبراير 
دفي تل ى نھج جدي اق عل تم االتف ى أن ي ة إل ة الثاني لة التعاقبي  .للضمانات قيم سادس فلوريد اليورانيوم داخل السلس
زة ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٧وفي  ع أجھ د قامت بتركيب جمي ران ق يش، كانت إي ة تفت ة عملي دما أجرت الوكال ، عن

ن  ة م ن ة المكوَّ ة الثاني لة التعاقبي زي الخاصة بالسلس رد المرك ة تحت  ١٦٤الط لة التعاقبي ار السلس م اختب ة، وت آل
وم الطبيعي. د اليوراني ا باستخدام سادس فلوري اف فاعليتھ ى  التفريغ استعداداً إليق ايو  ٢٥وحت م ٢٠١٠أيار/م ، ل

 إيران قد بدأت تلقيم ھذه السلسلة التعاقبية، وال ربطتھا بالسلسلة التعاقبية األولى. تكن

 
) واليورانيوم الطبيعي ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٤٫٨أظھرت ھذه النتائج جزيئات من اليورانيوم المنخفض اإلثراء (بنسبة تصل إلى   ٥

  .)٢٣٥-٪ من اليورانيوم٠٫١٩مستنفد (بنسبة ال تتجاوز واليورانيوم ال

  . GOV/2010/10من الوثيقة ١٣الفقرة   ٦
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د  -١١ ي ُعق ان/أبريل وعقب االجتماعات الت ي نيس ران ف ي إي ران٢٠١٠ت ف ة إلي مت الوكال دَّ الة  ، ق ي رس ف
ً  ،٢٠١٠أيار/مايو  ٦بتاريخ  وھذا  .وافقت عليه إيران ٢٠١٠أيار/مايو  ١٢في رسالة بتاريخ و، نھجاً رقابياً منقحا

ى  وم٢٠النھج يأخذ بعين االعتبار، في جملة أمور، إثراء اليورانيوم بنسبة تصل إل وتركيب  ٢٣٥-٪ من اليوراني
ة: دابير التالي مل الت ة، ويش ة الثاني لة التعاقبي ات  السلس ن المعلوم ق م ھرياً، وتحق يد ش ن الرص ت م ق مؤق تحق

ة لخروج سادس  ع الطرق الممكن ى جمي ام عل ھرياً، ووضع األخت اجئ ش يش مف ا تفت ھرياً، وعمليت التصميمية ش
ع وصالت أنابيب التوصيل المس ى جمي وم وعل د اليوراني دة فلوري زة الطرد المركزي الجدي ار أجھ تخدمة الختب
ة السالسل ٢٠والمناطق المستخدمة إلنتاج اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ة معزز في منطق ٪؛ ونظام مراقب

ك من  ا في ذل ف، بم ل متل ات تحلي ال، وأخذ عين ا األحم التعاقبية ومنطقة التلقيم والسحب؛ واستخدام بيانات خالي
ة.السالسل التعاقب ومي  ي ة، ي ع ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٥و ٢٤وقامت الوكال ام وتركيب جمي ع األخت ، بوضع جمي

تللضمانات كاميرات المراقبة كما ھو مطلوب بموجب النھج المنقح ة ، وظل ى الوكال ايو  ١٥، حت ، ٢٠١٠أيار/م
ِّ تنف   .المنقح وأجرت، منذ ذلك الحين، اثنتين من عمليات التفتيش غير المعلنذ النھج ـ

ا مجموعه حوالي ٢٠١٠أيار/مايو  ٢١و ٢٠١٠شباط/فبراير  ٩وخالل الفترة ما بين   -١٢ يم م م تلق  ١٧٢، ت
، ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٧كغم بين سادس فلوريد اليورانيوم المنخفض اإلثراء داخل السلسلة التعاقبية األولى، وفي 

لة ا ٥٫٧قامت إيران بسحب  وم من السلس د اليوراني ه في أسطوانة كغم من سادس فلوري ى وتخزين ة األول لتعاقبي
ى  ).5Bصغيرة ( وم بنسبة تصل إل د اليوراني ة من سادس فلوري ذه الكمي راء ھ م إث ران، ت اً إلي ٪ من ١٩٫٧ووفق
وم ادة  ٢٣٥.٧-اليوراني ذه الم ةوھ واء والمراقب ة  .تخضع اآلن لالحت ران الوكال تتموأبلغت إي ه س اب بأن ي أعق ، ف

د ادس فلوري ادم لس طوان السحب الق ل االس ى داخ وم إل اً، اليوراني ر قريب رَّ ھا، المق ذه ة نفس ي ھ واد ف ة الم مجانس
من مستوى  بدقة وبعد المجانسة، ستأخذ الوكالة عينات من ھذه المواد بغرض التحليل المتلف للتحقق االسطوانة.

   اإلثراء الذي أعلنته إيران.

ام، أبلَغت   -١٣ دير الع ر للم ر األخي ل سادس ومنذ صدور التقري زم االستمرار في نق ا تعت ة أنھ ران الوكال إي
اً  اً، الستخدامه الحق ى عدد من االسطوانات األصغر حجم ود إل راء الوق فلوريد اليورانيوم المثرى في محطة إث

ود. راء الوق ة إلث ة التجريبي ي المحط راء ف نخفض اإلث وم الم يم لليوراني ادة تلق ي  كم ل ف ة نق ر عملي ت آخ وتم
ع  .٢٠١٠أيار/مايو  ٢٤ تم جمي ذاك بخ وقد أُجِرَيت جميع عمليات النقل في وجود مفتشي الوكالة، الذين قاموا حين

 االسطوانات المعنية.

 محطة فوردو إلثراء الوقود قم:  -٢-ألف

ة ٢٠٠٩في أيلول/سبتمبر   -١٤ ود، الواقع راء الوق وردو إلث ا بصدد إنشاء محطة ف ة أنھ ، أبلغت إيران الوكال
لة  قم. بالقرب من مدينة اً لتضم ست عشرة سلس يَّد حالي ود تش راء الوق وردو إلث وتحقَّقت الوكالة من أن محطة ف

َّ تعاقبية، مؤل    .٨جھاز للطرد المركزي ٣٠٠٠فة مما مجموعه حوالي ـ

 

 
ن ـم ٪١٩٫٣ ةـبنسبأشارت قياسات االختبار غير المتلف من قَِبل الوكالة للمواد الموجودة في ھذه االسطوانة إلى إثراء   ٧

  .٢٣٥-اليورانيوم

  . GOV/2010/10من الوثيقة ١٤الفقرة   ٨



GOV/2010/28 
  ٥الصفحة 

ي   -١٥ ل الزمن أن التسلس ات إضافية بش ديم معلوم بات تق ن المناس دد م ي ع ران ف ن إي ة م ت الوكال د طلب وق
ادت  ٩.ة فوردو إلثراء الوقود، فضالً عن حالتھا وغرضھا األصليلتصميم وبناء محط واستجابًة لھذه الطلبات، أف

دفاع  اء مالجئ طوارئ لل ة لبن ة عام إيران بأن "الموقع [قرب مدينة قم] كان أصالً موضع دراسة باعتباره منطق
الوقود في النصف الثاني من عام  وبعد ذلك اختير ھذا الموقع لبناء محطة إلثراء الكامن ذات استعماالت متنوعة.

راء  ".٢٠٠٧ وردو إلث ي شاركت في تصميم محطة ف وأكَّدت الوكالة أيضاً على الحاجة إلى معاينة الشركات الت
ي زعمت  الوقود وتشييدھا. ا من عدد من المصادر الت وأبلَغت الوكالة إيران بأن معلومات مستفيضة وردت إليھ

ق ب ى المرف ل التصميمي عل ام أن العم ي ع اريخ  ٢٠٠٦.١٠دأ ف ران بت التي إي ي رس باط/فبراير  ١٤وف  ٢٠١٠ش
ة ٢٠١٠شباط/فبراير  ١٧و ى أن "الوكال ذا الموضوع وأشارت إل ي وقت سابق حول ھ ا ف ى أجوبتھ ، أحالت إل

ضة بإثارة أي مسألة تتجاوز اتفاق الضمانات". ا ليست مفوَّ ق وترى الوكالة أن المسائل التي أثارتھا ال تتجاوز اتف
الضمانات، وأن المعلومات المطلوبة ضرورية كي تتحقق الوكالة من التسلسل الزمني والغرض األصلي لمحطة 

  ١١فوردو إلثراء الوقود.

اير  ٢٢وفي رسالة بتاريخ   -١٦ انون الثاني/ين امالً ٢٠١٠ك تبياناً ك ران اس دم إي ا أن تق ة طلبھ رت الوكال رَّ ، ك
و ود.للمعلومات التصميمية الخاصة بمحطة ف راء الوق اريخ  ردو إلث ران بت ، ٢٠١٠شباط/فبراير  ١٧وفي رّد إي

م في وقت الحق. إن بعض  قالت إن تحديثات استبيان المعلومات التصميمية سوف تقدَّ ة، ف ومن وجھة نظر الوكال
ات تبيان المعلوم ي اس ل ف د أُدِرجت بالفع ون ق ي أن تك ان ينبغ ران، وك ل إلي ة بالفع ة متاح ات المطلوب  المعلوم

    التصميمية.

وبر   -١٧ رين األول/أكت ذ تش ن ٢٠٠٩ومن ھرياً م دة ش ق واح ة تحق ط، عملي ي المتوس ة، ف ري الوكال ، تج
َّ وقد تحق المعلومات التصميمية في محطة فوردو إلثراء الوقود.  قت الوكالة من أن العمل جاٍر على تشييد المرفق.ـ

ى المرفق.، لم تكن أي أجھزة للطرد الم٢٠١٠ أيار/مايو ٢٦وحتى  د أُدِخلت إل ات  ركزي ق ائج العين م تشر نت ول
 ١٢.إلى وجود يورانيوم مثرى ٢٠١٠شباط/فبراير  ١٦البيئية التي أُِخذت في محطة فوردو إلثراء الوقود حتى 

 أنشطة أخرى ذات صلة باإلثراء  -٣-ألف

وم   -١٨ ران ي ه إي زة ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٩في ضوء ما أعلنت ق بتطوير أجھ ا يتعل للطرد المركزي من  فيم
ھة إلى إيران بتاريخ  رت الوكالة، في رسالة موجَّ ابقة أن ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٣'الجيل الثالث'، كرَّ ا الس ، مطالبھ

ِّ تمك ات البحث ـ نھا إيران من معاينة أماكن إضافية تتعلق بجملة أمور منھا تصنيع أجھزة الطرد المركزي، وعملي
إثراء اليوران وموالتطوير الخاصة ب ة اليوراني دين ومعالج وم، وتع اريخ  ١٣.ي الة بت ي رس ايو  ٨وف ، ٢٠١٠أيار/م

ا" اق الضمانات الخاص بھ اً التف ة وفق ع الوكال اون م ا "تواصل التع ران أنھ رت إي رَّ ة ك زود الوكال م ت ا ل ، لكنھ
  .بالمعلومات المطلوبة
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 أنشطة إعادة المعالجة  -باء

اج نظائر واصلت الوكالة رصد استخدام وتشييد ال  -١٩ ي ومرفق إنت ران البحث ا الساخنة في مفاعل طھ خالي
وأجرت الوكالة عملية تفتيش وتحقق من المعلومات التصميمية في مفاعل  الموليبدينوم واليود والزينون المشعة.

وم  ي ي ران البحث ايو  ١١طھ ات التصميمية٢٠١٠أيار/م ق من المعلوم ة تحق ذت عملي ا نف اج  ، كم ق إنت ي مرف ف
ادة  .٢٠١٠ أيار/مايو ١٢يوم  المذكور المشعةالنظائر  ولم تكن ھناك مؤشرات على أنشطة جارية ذات صلة بإع

ادة المعالجة في  المعالجة في ھذين المرفقين. اك أي أنشطة ذات صلة بإع م تكن ھن وفي حين ذكرت إيران أنه ل
رفقين، حيث إ ذين الم ق بھ ا يتعل ك إال فيم د ذل دابير البروتوكول اإلضافي ليست إيران، ال يمكن للوكالة تأكي ن ت

 متاحة لھا في الوقت الحاضر بالنسبة إليران.

 المشاريع المتعلقة بالماء الثقيل  -جيم

ة ٢٠١٠شباط/فبراير  ١٥كما ھو مبيَّن في التقرير السابق للمدير العام، في رسالة بتاريخ   -٢٠ ، طلبت الوكال
يح للو ة كي تت ات الالزم ران الترتيب ي:أن تتخذ إي ا يل ة م ن، معاين ة، في أقرب وقت ممك اء  محطة كال اج الم إنت

ه؛ ات من ذ عين وم ألخ ل اليوراني ق تحوي ي مرف ل المخزون ف اء الثقي ل؛ والم ران ١٤الثقي ان آخر داخل إي  وأي مك
ل. اء الثقي اريخ  يجري فيه تنفيذ مشاريع متصلة بالم ران بت ى أن ٢٠١٠شباط/فبراير  ١٧وفي رد إي ، أشارت إل

دولي طلب الو كالة للمعاينة "يتجاوز نطاق اتفاق الضمانات الخاص بإيران"، وذكَرت أن قرارات مجلس األمن ال
م ت صدرت بطريقة غير مشروعة وليس لھا أي أساس قانوني"."ذات الصلة قد  ُ وحتى اآلن، ل ة ـ ران المعاين ِتح إي

  المطلوبة.

ة تحق٢٠١٠أيار/مايو  ١٥وفي   -٢١ ة عملي ُّ ، أجرت الوكال في   IR-40من المعلومات التصميمية للمفاعلق ـ
دو أن م وتحقَّقت الوكالة من أن تشييد المرفق كان جارياً. أراك.  حطةواستناداً إلى الصور الملتقطة بالسواتل، يب

رة أخرى تإنتاج الماء الثقيل أصبح د العمل م ة التحق ١٥.قي ك، كي يتسنى للوكال ع ذل ُّ وم ق ـ  األنشطةق من تعلي
ا يحدث في  ،ھذه المحطةلماء الثقيل في المتعلقة با وفر معلومات إال عم ونظراً ألن صور السواتل ال يمكن أن ت

ُ الوقت الذي ت   إنتاج الماء الثقيل. محطةط فيه، فإن الوكالة تحتاج لمعاينة ـَ لتقـ

ي   -٢٢ ايو  ١٦وف ة تحق٢٠١٠أيار/م إجراء عملي ة ب ُّ ، قامت الوكال ي ـ ات التصميمية ف  حطةمق من المعلوم
عات أو  اج أي مجمَّ تم إنت م ي ه ل دة في المرفق وأن ات جدي دات عملي إنتاج الوقود، وأكدت أنه لم يتم تركيب أي مع

   .٢٠٠٩إنتاج الوقود منذ أيار/مايو  محطةقضبان أو كرّيات جديدة في 

  

  

  

 
  .GOV/2010/10من الوثيقة  ٢١و ٢٠الفقرتان   ١٤

كما سبق بيانه للمجلس، في ضوء رفض إيران السماح للوكالة بمعاينة مصنع إنتاج الماء الثقيل، كان على الوكالة أن تعتمد فقط   ١٥
  .على الصور الملتقطة بالسواتل
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  تحويل اليورانيوم  -دال

ل ا  -٢٣ وم قفي استبيان محدَّث للمعلومات التصميمية بشأن مرفق تحوي ُ ليوراني م في آب/أغسطس ـ  ،٢٠٠٩دِّ
المرفق  اطق التخزين ب ان تحت األرض في أحد من ي في مك ر تحليل أشارت إيران إلى أنھا ستقوم بتركيب مختب

ة أن ٢٠١٠شباط/فبراير  ١٧وفي رسالة بتاريخ  ١٦.المذكور ران الوكال ائن تحت ، أبلغت إي ي الك ر التحليل المختب
يقام تحت األرض من أجل  ه س األرض في ھذا المرفق ستكون له نفس المھام مثل المختبر الحالي للمرفق، إال أن

ُّ وخالل عملية تحق "تلبية التدابير األمنية". ، الحظت الوكالة ٢٠١٠أيار/مايو  ١٨ق من المعلومات التصميمية في ـ
 مختبرية.لمعدات  فيإضا ركيبأنه لم يكن ھناك ت

ووي ٢٠١٠آذار/مارس  ١٧وفي رسالة بتاريخ   -٢٤ ، أبلغت إيران الوكالة أنه "فيما يتصل بتصنيع الوقود الن
دء في  يتم الب ذا الغرض، وس وم] مخصص لھ ل اليوراني إن جزءاً من... [مرفق تحوي ي، ف ران البحث لمفاعل طھ

ب". تقبل القري ي المس ة ف ديالت الھيكلي ي  بعض التع اريخ وف الة بت ان/أبريل  ٢٨رس ران ٢٠١٠نيس مت إي دَّ ، ق
ل سادس وم بشأن تحوي ل اليوراني ي ستجرى في مرفق تحوي  معلومات إضافية عن أنشطة البحث والتطوير الت

تنفد. وم المس يد ثالثي اليوراني ائج أنشطة البحث فلوريد اليورانيوم المستنفد إلى ثماني أكس إن نت ران، ف اً إلي  ووفق
ُ مذكورة بشأن التحويل سوف توالتطوير ال الزم لمفاعل ـ ود ال ا التحضير لتصنيع الوق ة أمور منھ ستخَدم في جمل

  طھران البحثي.

ُّ ، نفَّذت الوكالة عملية تحق٢٠١٠آذار/مارس  ١١آذار/مارس و ٧وفي الفترة بين   -٢٥ ادي ـ ق من الرصيد الم
ا  ران خاللھ مت إي دَّ وم، ق اً م ٣٥٢في مرفق تحويل اليوراني وم طن د اليوراني وم في شكل سادس فلوري ن اليوراني

ُ وت لتتحقق منھا الوكالة. ُّ جري الوكالة حالياً تقييماً لنتائج ھذا التحقـ  ق من الرصيد المادي.ـ

ي   -٢٦ ايو  ١٨وف ة تحق٢٠١٠أيار/م ة بعملي ُّ ، قامت الوكال قـ ي مرف ات التصميمية ف ن المعلوم ل ق م  تحوي
ك الحين، كان اليورانيوم. ال صيانة.وفي ذل زال تشھد أعم ات من  ت المحطة ال ت اج أي كمي تم إنت م ي ه ل ا أن وبم

ذ  وم من ل اليوراني الي من ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٠سادس فلوريد اليورانيوم في مرفق تحوي دار اإلجم إن المق ، ف
ذ آذار/مارس  وم من ل اليوراني ا زال  ٢٠٠٤اليورانيوم في شكل سادس فلوريد اليورانيوم المنَتج في مرفق تحوي م

٣٧١  ً زال يخضع  طنا ود)، وال ي راء الوق ة إلث ود والمحطة التجريبي راء الوق ى محطة إث ه إل م نقل ه ت بعض من (ال
ة.  ل الوكال ُّ وخالل التحقلالحتواء والمراقبة من قب ران المفتشين أن من ـ ق من المعلومات التصميمية، أبلغت إي

ود المفاعلالمتوقع اآلن أن ُيستكَمل خط المعالجة إلنتاج ثاني    IR-40أكسيد اليورانيوم الطبيعي الستخدامه في وق
 ٢٠١٠.١٧بحلول أيلول/سبتمبر أو تشرين األول/أكتوبر 

  أنشطة أخرى  -ھاء

أبلغت إيران الوكالة أنھا ستقوم بإجراء فحص تقني لمجمعات الوقود قبل تحميلھا في قلب محطة بوشھر   -٢٧
اً ف ده حالي د موع دَّ ة، مُح وى النووي ه للق ھر حزيران/يوني دأ  .٢٠١٠ي ش ل أن يب رًة، وقب ذا الفحص مباش د ھ وبع

رة أخرى يتم م ك س واء  وضعھا تحت التحميل، تخطط الوكالة إلعادة التحقق من مجمعات الوقود، وبعد ذل االحت
 يران.إمع  ذلكويجري بحث تفاصيل ، والمراقبة
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ُّ ، خالل عملية تحق٢٠١٠كانون الثاني/يناير  ٩وفي   -٢٨ ن  ق منـ ابر ب المعلومات التصميمية في مختبرات ج
ل المشغ ة من قَِب ِّ حيان المتعددة األغراض في طھران، أُبلِغت الوكال دء في أنشطة البحث والتطوير ـ م الب ه ت ل أن

وم. دن اليوراني ائي لمع اج الكھروكيمي ذكورة من أجل دراسة اإلنت  المتعلقة بالمعالجة الحرارية في المختبرات الم
رات، ٢٠١٠سان/أبريل ني ١٤وفي  ذه المختب ، أجرت الوكالة عملية تحقق أخرى من المعلومات التصميمية في ھ

رت إيران خاللھا ما كانت قد ذكرته في رسالتھا بتاريخ  ذه ٢٠١٠شباط/فبراير  ٢١كرَّ د أن ھ ، وعلى وجه التحدي
 كيميائي أليونات اليورانيل فيدراسة السلوك الكھرو ]إلى[األنشطة مرتبطة بـ"مشروع بحثي يھدف بصورة بحتة 

ل. رات اليوراني ول نت تخدام محل ك باس وني"، وذل ائل األي ات  الس ن المعلوم رة م ق األخي ة التحقُّ الل عملي وخ
 التصميمية، الحظت الوكالة أن الخلية الكھروكيميائية قد أزيلت.

ىسواتلواستناداً إلى صور ال  -٢٩ ر الوكالة أن األنشطة التي تنطوي عل وم مستمرة  ، تقدِّ استخالص اليوراني
ان  في المنطقة التي تقع بھا محطة بندر عباس إلنتاج اليورانيوم، وأن األنشطة اإلنشائية مستمرة في محطة أرداك

 أن منجم ساغاند لليورانيوم قيد التشغيل. في الوقت الراھن، ال يبدوو إلنتاج الكعكة الصفراء.

 المعلومات التصميمية  -واو

د كما ھو م  -٣٠ ة للبن زال الصيغة المعدل ام، ال ت ام من  ١-٣وضح في تقارير سابقة للمدير الع من الجزء الع
ام  ران في ع ا إي ا وافقت عليھ ران، كم ود مع إي ، سارية ٢٠٠٣الترتيبات الفرعية العامة التفاق الضمانات المعق

كالة قامت، في مناسبات عديدة، ومع أن الو ١٨تعليق تنفيذھا. ٢٠٠٧المفعول، على الرغم من قرار إيران في عام 
م تستأنف ١-٣ للصيغة المعدلة من البندبتذكير إيران أنھا ملَزمة بتقديم معلومات عن التصميم وفقاً  ران ل إن إي ، ف

ة.١-٣تنفيذ الصيغة المعدلة للبند  ران ھي  ، وھو ما يتعارض مع التزاماتھا بموجب الترتيبات الفرعي زال إي وال ت
ِّ األنشطة النووية المھمة التي لديھا اتفاق ضمانات شاملة نافذ وال تنف الدولة الوحيدة ذات ة ـ ل ام الصيغة المعدَّ ذ أحك

  .١-٣للبند 

وردو وفيما يتعلق بكلٍّ من مرفق دارخوفين ومحطة  -٣١ راء ف م ت إلث ود، ل ُ الوق ة في الوقت ـ ران الوكال بلغ إي
د المناسب بقرارھا تشييد المرفقين أو اإلذن بتشييدھما، ك ة للبن ل ك الصيغة المعدَّ ى ذل ا تنص عل م ١-٣م دِّ م تق ، ول

رفقين ذين الم ا يخص ھ دودة فيم ات تصميمية مح ة عن  ١٩.سوى معلوم ث ات محدَّ ران أي معلوم م إي دِّ م تق ا ل كم
  . IR-40تصميم المفاعل 

د با٢٠٠٩وفي كانون األول/ديسمبر   -٣٢ ي تفي ارير الت ييد ، سألت الوكالة إيران ما إذا كانت التق ا تش عتزامھ
وم صحيحة. راء اليوراني دة إلث ق جدي ة  عشرة مراف ى الوكال دم إل ا سوف "تق ران في وقت الحق أنھ وذكرت إي

، طلبت الوكالة توضيحاً ٢٠١٠أيار/مايو  ٥وفي رسالة إلى إيران بتاريخ  ٢٠المعلومات المطلوبة عند االقتضاء".
معلناً أنه "تم تحديد مكان مواقع جديدة وفقاً لخطة  ٢٠١٠أبريل نيسان/ ١٩للبيان العام الذي أُدلي به في إيران في 

ذه المراكز". اء ھ ة بن ا إذا  ٢١ھيئة الطاقة الذرية اإليرانية وتتواصل عملي ة م ه، في حال ران أن ة إي وأبلغت الوكال
ة ى الوكال دم إل ران أن تق وب من إي ه مطل دة، فإن معلومات  كانت إيران قد اتخذت قراراً بتشييد مرافق نووية جدي

 
  .GOV/2010/10من الوثيقة  ٣٠إلى  ٢٨الفقرات   ١٨

  . GOV/2010/10من الوثيقة ٣١الفقرة   ١٩

   GOV/2010/10.من الوثيقة ٣٣الفقرة   ٢٠

  .٢٠١٠نيسان/أبريل  ١٩مجتبى ثمره ھاشمي، مساعد الرئيس أحمدي نجاد، نقالً عن وكالة أنباء العمل اإليرانية، في   ٢١
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ييدھا. ي لتش ذه المرافق وعن الجدول الزمن اريخ  عن تصميم ھ ران بت ايو  ١١وفي ردِّ إي م ٢٠١٠أيار/م دِّ م تق ، ل
اق  م إلى الوكالة "المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب... وفقاً التف المعلومات المطلوبة، وذكرت فقط أنھا ستقدِّ

 الضمانات".

ُ ولم ت  -٣٣ إنتاج اليورانيوم المثرى بنسبة من أجل ثراء الوقود المحطة التجريبية إلبتعديل  خطر إيران الوكالةـ
اٍف ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠ تصل إلى ك بوقت ك ، وھو ما يتَّصل بوضوح بأغراض الضمانات، قبل حدوث ذل

ادة  وب بموجب الم و مطل بما ھ ة بالضمانات، حس ا المتعلق ل إجراءاتھ دِّ ة أن تع اق  ٤٥لكي يتسنى للوكال من اتف
 ٢٢.الضمانات المعقود مع إيران

 األبعاد العسكرية المحتملة  -زاي

ة   -٣٤ كرية المحتمل اد العس لة باألبع ة المتص ايا العالق ن القض ام تفاصيل ع دير الع ابقة للم ارير س أَورَدت تق
ذه القضايا ا ضرورية لحل ھ ران باعتبارھ ة من إي ر  وفي ٢٣.لبرنامج إيران النووي واإلجراءات المطلوب التقري

ذ آب/أغسطس  ٢٤.األخير للمدير العام، وصفت الوكالة عدداً من المسائل التقنية التي تحتاج لتناولھا مع إيران ومن
ة ٢٠٠٨ افية أو إتاح ات إض ديم أي معلوم ة أو تق ع الوكال ة م ايا العالق ة القض ران مناقش ك، رفضت إي ع ذل ، م

اد  الوصول إلى مواقع وأشخاص على النحو الالزم لمعالجة ة باألبع دًة أن االدعاءات المتعلق شواغل الوكالة، مؤك
ائق  ى وث تند إل ة تس ا الوكال ير إليھ ي تش ات الت ا وأن المعلوم ووي ال أساس لھ ا الن ة لبرنامجھ كرية المحتمل العس

رة.  مزوَّ

ديھا،  -٣٥ وفرة ل ة  ٢٥واستناداً إلى تحليل شامل أجرته الوكالة لجميع المعلومات المت زال الوكال ة بشأن ال ت قلق
ات ذات  سابقة أو حالية احتمال وجود أنشطة غير معلنة ا ھيئ ران، تشارك فيھ ة في إي ذات صلة باألسلحة النووي

ة لصاروخ. ك أنشطة ذات صلة بتطوير شحنة متفجرة نووي ل  عالقة بالمجال العسكري، بما في ذل اك دالئ وھن
   .٢٠٠٤بعد عام  تشير إلى أن بعض ھذه األنشطة ربما تكون قد تواصلت إلى ما

ُّ ومع مرور الوقت والتدھور المحتمل في توف  -٣٦ ُ ر المعلومات، من الضروري أن تـ ة  مع ِرك إيراناشـ الوكال
ع  ى جمي ع ذات الصلة، والحصول عل ل المواق ارة ك ة بزي مح للوكال ذه القضايا، وأن ُيس ة بھ ور المتعلق ي األم ف

لة، وأن تمك ائق ذات الص دات والوث َّ المع ن مـ ةن م ع قابل أخير. جمي ن الت د م ين، دون مزي خاص المعني  األش
ُّ والمشاركة الموضوعية واالستباقية من جانب إيران أمر ضروري لتمكين الوكالة من إحراز تقدم في تحق قھا من ـ

  صحة واكتمال اإلعالنات اإليرانية.

  

 
مته إيران فيما يتعلق بالتغييرات ذات الصلة التي أُجِرَيت في لم تكن   ٢٢ ة المحطة التجريبية إلفترة اإلخطار الذي قدَّ ود كافي ثراء الوق

ل إجراءات الضمانات القائمة قبل أن تبدأ إيران تلقيم المواد في  ذكور ةالتجريبي المحطةلكي يتسنى للوكالة أن تعدِّ رة  ةالم من  ٤٨(الفق
  ). GOV/2010/10الوثيقة

ُ ق  ٢٣ ةـ ن الوثيق اء م م ھ ي القس س ف ى المجل ايا إل ذه القض ص لھ م ملخ ؤخراً GOV/2008/15 دِّ رة  ، وم ي الفق ة ٤٠ف ن الوثيق  م
GOV/2010/10.  

  . GOV/2010/10من الوثيقة ٤٣و ٤٢الفقرتان   ٢٤

  . GOV/2010/10من الوثيقة ٤١الفقرة   ٢٥
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 موجز  -حاء

ُّ في حين تواصل الوكالة التحق  -٣٧ واد النووـ م ق من عدم تحريف الم دِّ م تق ران ل إن إي ران، ف ة في إي ة المعلن ي
ن التأك ة م ين الوكال الزم لتمك اون ال ُّ التع طة ـ اق األنش ي نط درج ف ران تن ي إي ة ف واد النووي ع الم ن أن جمي د م

 ٢٦.السلمية

ِّ وبشكل أكثر تحديداً، فإن إيران ال تنف  -٣٨ رارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس ـ ذ الشروط الواردة في الق
ي تالمحافظ ذ البروتوكول اإلضافي، الت ك تنفي ا في ذل ُ ين ومجلس األمن، بم ة في الطابع ـ اء الثق عتَبر أساسية لبن

ة. ائل العالق ران أن  السلمي الخالص للبرنامج النووي اإليراني ولحل المس ى إي ى وجه الخصوص، يجب عل وعل
اد العسك اً حول األبع ر قلق ي تثي ة الت ائل العالق ووي.تتعاون في توضيح المس ا الن ة لبرنامجھ اج  رية المحتمل وتحت

ذ  ران أيضا لتنفي ل الصيغةإي د  ةالمعدَّ ات  ١-٣للبن وفير المعلوم أن ت ة بش ات الفرعي ن الترتيب ام م زء الع ن الج م
 التصميمية في وقت مبكر.

م   -٣٩ ن، ل افظين ومجلس األم رارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المح اً للق ك، خالف ى ذل وباإلضافة إل
ِّ لتع ة إثراء الوقود و حطةموواصلت إيران تشغيل  ق إيران األنشطة المرتبطة بإثراء اليورانيوم.ـ المحطة التجريبي
وم بنسبة  في ناتانز، وتشييد محطة جديدة لإلثراء في فوردو.ثراء الوقود إل راء اليوراني وقد استلزم قرار إيران إث

وم٪ ٢٠تصل إلى  ةالمحطة التجريبفي  ٢٣٥-من اليوراني ودإل ي راء الوق لتين  ،ث ة الستخدام سلس ا الالحق وخطتھ
ً تعاقبيتين سوف تكونان مترابطتين، نھج َّ للضمانات، ينف اً جديد ا اً.ـ ُّ ومن أجل التحق ذ حالي ي ـ ق من التسلسل الزمن

ة الوصول  ة إمكاني وفر للوكال ى أن ت والغرض األصلي من محطة فوردو إلثراء الوقود، ال تزال إيران بحاجة إل
ة.إ ي تصميم المحط اِركة ف ركات المش ى الش ائق التصاميم ذات الصلة وإل ى وث دم  ل اً أن تق ران أيض اج إي وتحت

ً  أعلنت إيران قدو الخاصة بالمرفق. استبياناً كامالً للمعلومات التصميمية ة  أيضا ع نووي اكن مواق ارت أم ا اخت أنھ
دِّ  م تق ا ل اً، ولكنھ ع يجري حالي ا جديدة وأن تشييد ھذه المواق تح لھ م ت ة ول ة المعلومات ذات الصلة الالزم م للوكال
 إمكانية المعاينة وفقاً التفاق الضمانات المعقود مع إيران.

ران   -٤٠ ن، واصلت إي افظين ومجلس األم رارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المح اً للق وبالمثل، خالف
ولم ُيسمح للوكالة بأخذ عينات من الماء الثقيل الذي  واألنشطة ذات الصلة بالماء الثقيل.  IR-40أيضاً بناء المفاعل

ُ ت في مرفق تحويل اليورانيوم، ولميتم تخزينه   ح لھا إمكانية الوصول إلى محطة إنتاج الماء الثقيل.ـَ تـ

ا   -٤١ ا وم ود معھ اق الضمانات المعق ويطلب المدير العام من إيران أن تتخذ خطوات نحو التنفيذ الكامل التف
 تزامات أخرى، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول اإلضافي الخاص بھا.يخصھا من ال

 وسيواصل المدير العام اإلفادة عن ھذا الموضوع حسب االقتضاء.  -٤٢

 
َّ أك  ٢٦ بة ٢، أن الفقرة ١٩٩٢وقت مبكر عام  منذد المجلس في مناسبات عديدة، ـ ، التي INFCIRC/153 (Corr.) من الوثيقة المصوَّ

ض الوكالة وتقتضيھا أن تسعى إلى التحقق من كلٍّ من عدم تحريف  ٢تتطابق مع المادة  من اتفاق الضمانات المعقود مع إيران، تفوِّ
وجود أنشطة نووية غير معلنة في الدولة (أي اكتمال اإلعالنات) المواد النووية عن األنشطة المعلنة (أي صحة اإلعالنات)، وعدم 

التنفيذ السابق والحالي من جانب إيران أعاله  ٣٧. وتعكس الفقرة )GOV/OR.864 الوثيقةمن  ٤٩الفقرة (أنظر، على سبيل المثال، 
  التفاق الضمانات المعقود معھا وغيره من االلتزامات األخرى.


