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 مجلس المحافظين
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  (د) من جدول األعمال المؤقت٧البند الفرعي 

  )GOV/2012/17, Mod.1 and Add.1(الوثيقة 

 

  تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاھدة عدم االنتشار، 
 المنصوص عليھاواألحكام ذات الصلة 

  في قرارات مجلس األمن، 
 جمھورية إيران اإلسالمية في

 
 تقرير من المدير العام

  

مة  -ألف  مقدِّ

ھذا التقرير، المقّدم من المدير العام إلى مجلس المحافظين، وبموازاة ذلك، إلى مجلس األمن يتناول تنفيذ   -١
ار دم االنتش دة ع ود بموجب معاھ اق الضمانات المعق رارات  ١اتف ي ق ا ف ام ذات الصلة المنصوص عليھ واألحك

 مجلس األمن، في جمھورية إيران اإلسالمية (إيران). 

ه  -٢ افظين في قرارات ل مجلس المح ة من قَِب د مجلس األمن أن الخطوات المطلوب ران. ٢وقد أكَّ ة إلي  ٣ُملِزم
م واعُتِمدت األحكام ذات الصلة من قرارات مجلس األمن المذكورة أعاله بم اق األم ابع من ميث وجب الفصل الس

   ٤المتحدة، وھي إلزامية، وفقاً ألحكام ھذه القرارات.

 
)، الذي INFCIRC/214ق المعقود بين إيران والوكالة لتطبيق الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية (الوثيقة االتفا  ١

 .١٩٧٤أيار/مايو  ١٥دخل حيز النفاذ في 
افظين   ٢ س المح د مجل ي: ١١اعتم ران وھ ي إي مانات ف ذ الض أن تنفي راراً بش بتمبر  ١٢( GOV/2003/69 ق )؛ ٢٠٠٣أيلول/س
ـتشري ٢٦( GOV/2003/81و ـي/نوفمبـــــــن الثانــــ ـآذار/م ١٣( GOV/2004/21)؛ و٢٠٠٣ر ـــ  GOV/2004/49)؛ و٢٠٠٤ارس ــ
ه  ١٨( بتمبر  ١٨( GOV/2004/79)؛ و٢٠٠٤حزيران/يوني اني/نوفمبر  ٢٩( GOV/2004/90)؛ و٢٠٠٤أيلول/س رين الث )؛ ٢٠٠٤تش
طس  ١١( GOV/2005/64و بتمبر  ٢٤( GOV/2005/77)؛ و٢٠٠٥آب/أغس باط/فبراير  ٤( GOV/2006/14)؛ و٢٠٠٥أيلول/س ش

 ).٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر  ١٨( GOV/2011/69)؛ و٢٠٠٩تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٧( GOV/2009/82)؛ و٢٠٠٦
أخير،  )، أكد مجلس األمن ٢٠١٠( ١٩٢٩في القرار   ٣ د من الت ران أن تتخذ، دون مزي ى إي ا أن عل ة أمور منھ ى جمل الخطوات عل

اون بشكل GOV/2009/82و GOV/2006/14المطلوبة من قَِبل مجلس المحافظين في قراريه  أن تتع ة ب ران ُملَزم د أن إي د من جدي ؛ وأّك
ووي اإليران ي؛ كامل مع الوكالة بشأن جميع المسائل العالقة، السيما تلك التي تثير القالقل حول األبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج الن

ّدل وقرَّ  د المع ذ البن ك من خالل تنفي ا في ذل ا، بم اق الضمانات الخاص بھ من  ١–٣ر أن تمتثل إيران امتثاالً تاماً وغير مشروط التف
ه سريعاً  الترتيبات الفرعية؛ ودعا إيران إلى التصرف بشكل صارم وفق أحكام البروتوكول اإلضافي الذي يخصھا وإلى التصديق علي

 نطوق).من الم ٦إلى  ١(الفقرات 
ران:  ٤ ة بشأن إي رارات التالي دة الق م المتح ابع لألم )؛ ٢٠٠٧( ١٧٤٧)؛ و٢٠٠٦( ١٧٣٧)؛ و٢٠٠٦( ١٦٩٦ اعتمد مجلس األمن الت
  ).٢٠١٠( ١٩٢٩)؛ و٢٠٠٨( ١٨٣٥)؛ و٢٠٠٨( ١٨٠٣و
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ة ٥وبموجب االتفاق الذي ينظم عالقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع األمم المتحدة -٣ ، يتعين على الوكال
تعادة السال دوليين.التعاون مع مجلس األمن في ممارسة مسؤولية المجلس عن صون أو اس ا  م واألمن ال ن أكم

وتنّفذھا، وعلى أن تتخذ، في  ٦األمم المتحدة توافق على أن تقبل بمقررات مجلس األمن في عضاءالدول األجميع 
 ھذا الصدد، إجراءات تتماشى مع التزاماتھا بموجب ميثاق األمم المتحدة.

ذ ص  -٤ ي حدثت من ـويتناول ھذا التقرير التطورات الت ــدور التقريــ ـر األخيـ ة ـــ ، GOV/2012/9ر (الوثيق
ران  )، فضالً عن قضايا أطول أمداً.٢٠١٢شباط/فبراير  ٢٤ ا إي ق فيھ وھو يرّكز على تلك المجاالت التي لم تطبِّ

تطبيقاً كامالً التزاماتھا الُملِزمة، بما أن التطبيق الكامل لتلك االلتزامات ضروري إلرساء الثقة الدولية في الطابع 
  المحض لبرنامج إيران النووي. السلمي

 توضيح المسائل العالقة  -باء

رار ٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر  ١٨كما سبقت اإلفادة، ففي   -٥ افظين الق  GOV/2011/69، أقّر مجلس المح
ى  ادف إل ا الھ ة تكثيف الحوار بينھم ران والوكال ى إي ه من الضروري عل ا أن الذي شدد فيه على جملة أمور منھ

ك إتاحة التسوية  ا في ذل ائل، بم ك المس العاجلة لجميع المسائل الجوھرية العالقة بغرض تقديم توضيحات بشأن تل
ران. ين في إي واد ذات الصلة واألشخاص المعني ا  الوصول إلى جميع المعلومات والوثائق والمواقع والم ا دع كم

ى  ات تھدف إل بقة في محادث دون شروط مس ة وب ة في الطابع المجلس إيران للمشاركة بجدي ة الدولي تعادة الثق اس
ووي. ران الن امج إي ران إلجراء جولتين من  السلمي المحض لبرن ة إي ابع للوكال ٌق ت ك، زار فري ى ضوء ذل وعل

باط/فبراير  اير وش انون الثاني/ين ھري ك ي ش ك ف ات، وذل ات:٢٠١٢المحادث الل المحادث ران  . وخ نجح إي م ت ل
أن نھ اق بش ى اتف ي التوصل إل ة ف نّظموالوكال ران  ٧ج م امج إي ة ذات الصلة ببرن ائل العالق ع المس لتوضيح جمي

 ً ة بشأن  ٨النووي؛ وقّدمت إيران إعالناً أوليا ئلة أّولي ران أس ى إي تجاھلت فيه شواغل الوكالة؛ وطرحت الوكالة عل
ران ٩بارشين والخبير األجنبي، ئلتھا؛ وأعلنت إي ن  وھي ال تزال في انتظار الحصول على إجابات على أس ا ل أنھ

  تقدر على إتاحة معاينة موقع بارشين.

، بأن الوكالة ستواصل ٢٠١٢وأبلغ المدير العام مجلس المحافظين، في اجتماعه المعقود في آذار/مارس   -٦
ادالت  معالجة المسألة النووية اإليرانية عن طريق الحوار وبروح بّناءة. اع، حصلت تب ك االجتم د ذل ومباشرة بع

    الة وإيران للنظر في كيفية مواصلة المحادثات.إضافية بين الوك

 

 
ز  ٥ ة حّي ة الذري ة للطاق ة الدولي دة والوكال م المتح م للعالقات بين األم اذ في  دخل االتفاق المنظِّ اني/نوفمبر  ١٤النف ، ١٩٥٧تشرين الث

دة.  م المتح ة لألم ة العام ة  عقب موافقة المؤتمر العام، وبناًء على توصية مجلس المحافظين وموافقة الجمعي رد مستنسخا في الوثيق وي
INFCIRC/11 )ألف.-)، الجزء األول١٩٥٩تشرين األول/أكتوبر  ٣٠ 

 من ميثاق األمم المتحدة. ٢٥المادة  ٦
ة  شمل ذلك مسائل يتعّين معالجتھا، وإجراءات أولية، وطرائق.  ٧ ة، وكفال ران األمني وتتعلق ھذه الطرائق بجملة أمور منھا شواغل إي

لة  واد ذات الص ع والم ائق والمواق ات والوث ع المعلوم ى جمي ة إل ة وصول الوكال مل إتاح ران يش اون إي ن أن تع ق م رية والتحق الس
 ان.واألشخاص المعنيين في إير

 .GOV/2011/65كان اإلعالن األولي على صلة بالمسائل المذكورة في القسم جيم من المرفق بالوثيقة   ٨
 .GOV/2011/65وفقاً لما أشير إليه في القسم جيم من المرفق بالوثيقة   ٩
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ايو  ١٥و ١٤وعقدت إيران والوكالة جولة ثالثة من المحادثات في فيينا يومي   -٧ ، وتواصلت ٢٠١٢أيار/م
ة. ائل  المناقشات بشأن نھج منّظم لتوضيح جميع المسائل العالق ى المس ز عل ة ترّك دم بشأن مسودة وثيق رز تق وأُح

والمسائل المرتبطة بصحة  .٢٠١١المرفق بتقرير المدير العام الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر  المشار إليھا في
اني/نوفمبر  ر الصادر في تشرين الث يتم ٢٠١١إعالنات إيران واكتمالھا، غير تلك المشمولة في مرفق التقري ، س

ع با تناولھا بشكل منفصل. رة ورداً على طلب الوكالة بخصوص إمكانية معاينة موق اه)،  ٤٢رشين (انظر الفق أدن
 ذكرت إيران أن تلك المعاينة لن تكون ممكنة قبل التوّصل إلى اتفاق بشأن نھٍج منّظم.

الة مؤرخة   -٨ ايو  ١٧وأفاد المدير العام، في رس ين  ٢٠١٢أيار/م ي، أم يد سعيد جليل ى سعادة الس ا إل بعثھ
دم المحرز في االتفاق على نھج منظم، باتت الظروف مجلس األمن القومي األعلى اإليراني، أنه، على ضوء التق

يتمثل في مناقشة  .إيرانمواتية له حتى يقبل دعوة إيران إلى زيارة  ه س وأعلن المدير العام أن الغرض من زيارت
د الدراسة بشأن نھج منظّ  اق قي رام االتف ـالمسائل ذات االھتمام المشترك، وباألخص إب ـم. وفـــ ـي رّد مـــ ؤرخ ـــ

دير ٢٠١٢أيار/مايو  ١٨ إبالغ الم ة، ب دى الوكال يم ل ل المق ، قام سعادة السيد علي أصغر سلطانيه، السفير والممث
 العام برّد إيران اإليجابي بخصوص الزيارة.

ي   -٩ ايو  ٢١وف يد ٢٠١٢أيار/م عادة الس ي، وس يد جليل ع الس ران م ي طھ ات ف ام اجتماع دير الع د الم ، عق
ر صالحي،  فريدون عباسي، نائب الرئيس ي أكب يد عل ة، وسعادة الس اإليراني ورئيس ھيئة الطاقة الذرية اإليراني

ام المشترك، ال  وزير الشؤون الخارجية اإليراني. ائل ذات االھتم ات مناقشة عدد من المس ذه المحادث وشھدت ھ
ووي. ران الن ود مع وخالل ا سيما توضيح المسائل المتصلة باألبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إي اع المعق الجتم

ة ران والوكال ين إي ات ب رغم من استمرار بعض االختالف ى ال نّظم. وعل ى نھج م  ، السيد جليلي، تقرر االتفاق عل
أن ة بش ومي  الوثيق ودة ي ات المعق ا المحادث ي تمخضت عنھ ايو  ١٥و ١٤الت ي ٢٠١٢أيار/م يد جليل ار الس ، أش

  اتفاق. إلى أنھا لن تشكل عائقاً أمام التوصل إلىبوضوح 

  المرافق المعلن عنھا في إطار اتفاق الضمانات الخاص بإيران  -جيم

ة عن   -١٠ ران للوكال إيران، أعلنت إي اق الضمانات الخاص ب ً  ١٦بموجب اتف ا اً نووي اكن  ١٠مرفق وتسعة أم
وم ب ١١واقعة خارج المرافق ُتستخَدم فيھا عادًة مواد نووية. ي تق رغم من أن بعض األنشطة الت ران وعلى ال ا إي ھ

ا ھو  ن، كم افظين ومجلس األم في بعض المرافق تتعارض مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المح
 مبيَّن أدناه، ال تزال الوكالة ُتطبق الضمانات في تلك المرافق واألماكن الواقعة خارج المرافق.

 األنشطة المتعلقة باإلثراء  -دال

رارات ذات الصلة الصا  -١١ ران أنشطتھا خالفاً للق ـّق إي م تعل ن، ل افظين ومجلس األم درة عن مجلس المح
 ألحدث ووفًقا والخاضعة كلھا لضمانات الوكالة. المشار إليھا فيما يلي،المتعلقة باإلثراء في المرافق المعلن عنھا 

 
ران عن مرفق إضافي واGOV/2012/9منذ التقرير السابق المقّدم إلى المجلس (الوثيقة   ١٠ حد، أي محطة صنع صفائح )، أعلنت إي

رات  ٣٨أشير إليه في الفقرة  االوقود، وفقاً لم أدناه. وقد نتج ذلك عن إعادة ھيكلة إدارية لألنشطة الجارية التي ال تنطوي على أية تغيي
 مادية في المرافق اإليرانية.

 جميع األماكن الواقعة خارج المرافق قائمة داخل مستشفيات.  ١١
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ى تصل بنسبة المثرى اليورانيوم فلوريد سادس من كلغ ٦١٩٧ أنتجت إيران فإن للوكالة، المتاحة األرقام % ٥ إل
ى تصل بنسبة المثرى اليورانيوم فلوريد سادس من كلغ ١٤٥٫٦و ٢٣٥-اليورانيوم من وم من% ٢٠ إل -اليوراني

 ١٢ .المادة ھذه انتاج في بدأت أن منذ ٢٣٥

 محطة إثراء الوقود والمحطة التجريبية إلثراء الوقود  ناتانز:  -١-دال

وم الضعيف محطة إثراء الوقود ھي م محطة إثراء الوقود:  -١٢ اج اليوراني حطة إثراء بالطرد المركزي إلنت
ام ٢٣٥–٪ من اليورانيوم٥اإلثراء المثرى بنسبة تصل إلى  . وھي ٢٠٠٧، والتي بدأ تشغيلھا للمرة األولى في ع

ة: اعتين للسالسل التعاقبي ة من ق ي  مكّون اً للمعلومات التصميمية الت اء. ووفق اج ب اج ألف وقاعة اإلنت قاعة اإلنت
ا قدَّ  ف، تضم كل وحدة منھ اج أل اني وحدات في قاعة اإلنت تم إنشاء ثم رر أن ي ران، من المق لة  ١٨متھا إي سلس

م بعد أيُّ معلومات تفصيلية عن تصميم قاعة اإلنتاج باء. تعاقبية.  ولم تقدَّ

ي   -١٣ ايو  ١٩وف د ُرّكبت ٢٠١٢أيار/م اني بقا ٥٤، كانت ق الث من الوحدات الثم ي ث ة ف لة تعاقبي ة سلس ع
لة  منھا. ٥٢اإلنتاج ألف، وكانت إيران قد أعلنت أن تلقيم سادس فلوريد اليورانيوم جاٍر في  وفي حين أن كل سلس

ن  ة م ي األصل مؤلف ت ف ة كان ة مركب ديل  ١٦٤تعاقبي اً بتع ران الحق ت إي ة، قام اردة مركزي ن  ٣٠ط لة م سلس
، كانت قد ُركِّبت سلسلة تعاقبية ٢٠١٢يار/مايو أ ١٩وفي  طاردة مركزية. ١٧٤السالسل التعاقبية لتضم كّل منھا 

ى  ١٧٤إضافية واحدة، مكّونة ھي أيضاً من  ف، عل اج أل طاردة مركزية، ضمن وحدة رابعة قائمة في قاعة اإلنت
وم. د اليوراني ادس فلوري ة بس ر ملّقم ا غي ن أنھ رغم م ة  ١٣ال ل التعاقبي ن أصل السالس ـوم دة  ١٧ال ة للوح المكّون

 ١٦قد وضعت في أماكنھا ضمن  IR-1كسوة فارغة من كسوات الطاردات المركزية طراز  ١٧٤الرابعة، كانت 
اج  سلسلة تعاقبية، أما السلسلة التعاقبية األخرى فكانت فارغة. ة في قاعة اإلنت وجميع الطاردات المركزية المرّكب

ايو  ١٩وفي  .IR-1ألف ھي من طراز  م تركيب أي طاردات ٢٠١٢أيار/م د ت م يكن ق ة في الوحدات ، ل مركزي
ا في  األربع المتبقية، على الرغم من أن أعمال التركيب التمھيدي كانت قد اسُتكملت في واحدة من الوحدات، بم

افي  IR-1ذلك وضع الكسوات الفارغة الخاصة بالطاردات المركزية طراز  ع في  أماكنھ ة جمي السالسل التعاقبي
ثال١٨الـ ى  ث األخرى.، فيما تواصل العمل في الوحدات ال ايو  ١٩وحت ال ٢٠١٢أيار/م اك أي أعم م تكن ھن ، ل

  تركيب في قاعة اإلنتاج باء.

، كان قد جرى ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ١٦فقد تحققت الوكالة من أنه، بتاريخ  ١٤وكما سبقت اإلفادة،  -١٤
يم  ذ  ٥٥٦٨٣تلق ة من ل التعاقبي ل السالس ي داخ وم الطبيع د اليوارني ادس فلوري ن س غ م ي كل ات ف دء العملي ب

ى  ٤٨٧١، وإنتاج ما مجموعه ٢٠٠٧شباط/فبراير  رى بنسبة تصل إل وم المث د اليوراني ٪ ٥كلغ من سادس فلوري
، ٢٠١٢أيار/مايو  ١١و ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ١٧وقدرت إيران أنھا، في الفترة من  .٢٣٥–من اليورانيوم

رى ب ١٣٢٦أنتجت  وم المث د اليوراني ادس فلوري ن س غ م ى كل بة تصل إل وم٥نس ن اليوراني ، أي أن ٢٣٥–٪ م
بة  رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري الي لس اج اإلجم وم٥اإلنت ن اليوراني ي ٢٣٥–٪ م اج ف دء اإلنت ذ ب ، من

باط/فبراير  غ ٢٠٠٧ش يم  ٦١٩٧، بل ادة التلق ا يشمل م ود (بم راء الوق ي محطة إث ة ف ة الكائن واد النووي غ. والم كل

 
  . من ھذه المادة لمزيد من المعالجة، كما ھو مذكور الحًقا في ھذا التقريرمعّينة كمية  تخضع  ١٢
ى   ١٣ ة عل ون المرّكب س والخمس ة الخم ل التعاقبي وت السالس ان  ٩٣٣٠انط ة االثنت ل التعاقبي ّون السالس ا تتك ة؛ فيم اردة مركزي ط

ة. ٨٨١٨ريخ من والخمسون التي أعلنت إيران أنھا تلقَّم بسادس فلوريد اليورانيوم في ذلك التا د ال تكون الطاردات  طاردًة مركزي وق
 المركزية المركبة في السالسل التعاقدية الملقَّمة بسادس فلوريد اليورانيوم كلھا قيد العمل.

 .GOV/2012/9من الوثيقة  ١٤الفقرة   ١٤
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ا تخضع  والنواتج والمخلفات)، يم والسحب، كلھ ا ومحطات التلق م تركيبھ ي ت ة الت ع السالسل التعاقبي وكذلك جمي
  ١٥لتدابير االحتواء والمراقبة من جانب الوكالة.

ذ شباط/فبراير  ١٦واستناداً إلى نتائج تحليل  -١٥ ود من  ٢٠٠٧،١٧العينات البيئية المأخوذة في محطة إثراء الوق
تنت رى، اس ق األخ طة التحق ى أنش تبيان وإل ي اس ران ف ه إي ا أعلنت اً لم غيله وفق م تش د ت ق ق ة أن المرف جت الوكال

  المعلومات التصميمية ذي الصلة.

المحطة التجريبية إلثراء الوقود ھي مرفق للبحث والتطوير، ومرفق  المحطة التجريبية إلثراء الوقود:  -١٦
دأ تشغيلھا ألو د ب راء، وق وبر تجريبي إلنتاج اليورانيوم الضعيف اإلث رة في تشرين األول/أكت ا ٢٠٠٣ل م . وبھ

وم  اج اليوراني ة مخصصة إلنت ى منطق ة، وتنقسم إل قاعة للسالسل التعاقبية يمكن أن تستوعب ست سالسل تعاقبي
ى  وم٢٠الضعيف اإلثراء بنسبة تصل إل ان  ٢٣٥-٪ من اليوراني لتان التعاقبيت ة مخصصة ٦و ١(السلس )، ومنطق

 ).٥و ٤و ٣و ٢تعاقبية للبحث والتطوير (السالسل ال

ة  منطقة اإلنتاج:  -١٧ لة التعاقبي بدأت إيران أوالً بتلقيم سادس فلوريد اليورانيوم الضعيف اإلثراء داخل السلس
رى بنسبة ٢٠١٠فبراير /شباط ٩في  ١ وم المث د اليوراني اج سادس فلوري ل في إنت ه والمتمث ن عن ، للغرض المعل

ي.الستخ ٢٣٥–٪ من اليورانيوم٢٠تصل إلى  ران البحث ود الخاص بمفاعل طھ وفي  ١٨،١٩دامه في تصنيع الوق
ا  د بأنھ ي أفي اعالت البحوث األخرى الت ود لمف اج الوق ل أيضاً في إنت وقت الحق، أعلنت إيران أن الغرض يتمث

وم الضعيف ٢٠١٠يوليه /تموز ١٣ومنذ  ٢٠تعزم على إنشاءھا. د اليوراني يم سادس فلوري ى تلق ران عل ، تعكف إي
ان اإلثراء  لتان التعاقبيت رابطتين (السلس اقبيتين مت لتين تع ا من ٦و ١داخل سلس لٌّ منھم ألف ك طاردة  ١٦٤)، وتت

 ٢١.IR-1مركزية طراز 

كلغ  ٧٢٠٫٨، كان قد تم تلقيم ٢٠١١أيلول/سبتمبر  ١٣فقد تحققت الوكالة أنه، في  ٢٢وكما سبقت اإلفادة،  -١٨
راء المص وم الضعيف اإلث د اليوراني ة في من سادس فلوري ود داخل السالسل التعاقبي راء الوق نوع في محطة إث

 
ة الموجو  ١٥ واد النووي ات وفقاً للممارسة الرقابية العادية، ال تخضع الكميات الصغيرة من الم ات والعين دة في المرفق (كبعض النفاي

 مثالً) لتدابير االحتواء والمراقبة.
ى   ١٦ ا إل ود، وأشارت نتائجھ راء الوق منذ بدء تشغيل المحطة للمرة األولى، أخذت الوكالة عدداً كبيراً من العينات البيئية في محطة إث

ات أخذت . وقد أ٢٣٥–٪ من اليورانيوم٥أن مستوى إثراء اليورانيوم أقل من  ظھر تحليل عدد قليل من الجسيمات الموجودة في عين
ذكور في ٢٣٥–٪ من اليورانيوم٧٫٤٪ و٥في منطقة السالسل التعاقبية أن مستويات اإلثراء تتراوح بين  ى من المستوى الم ، أي أعل

ة  ، تقّدر الوكالةGOV/2010/46من الوثيقة  ٧وكما يرد في الفقرة  استبيان المعلومات التصميمية. ى ظاھرة تقني ائج تشير إل أن ھذه النت
 معروفة ذات صلة باستھالل تشغيل السالسل التعاقبية للطرد المركزي.

 .٢٠١١كانون األول/ديسمبر  ١٨النتائج متاحة للوكالة بالنسبة للعينات المأخوذة حتى تاريخ   ١٧
 .GOV/2010/28من الوثيقة  ٩الفقرة   ١٨
اليورانيوم ٥قدرة مفاعل طھران البحثي ھو مفاعل ب  ١٩ رى ب ود مث ل بواسطة وق بة  ٢٣٥–ميغاواط يشغَّ ٪، وُيستخَدم لتشعيع ٢٠بنس

 أنواع مختلفة من األھداف وألغراض بحثية وتدريبية.
ة   ٢٠ ة المقبل أفيد بأن السيد عباسي أصدر إعالناً فحواه أن إيران تخطط لبناء ما بين أربعة وخمسة مفاعالت جديدة في السنوات القليل
بة (’ية إنتاج النظائر المشعة وإجراء بحوث بغ رى بنس وم المث اج اليوراني ن تتوقف عن إنت ران ل ايمز، ‘٪٢٠إي ران ت دة طھ  ١٢، جري

الوقود، يجب أن نواصل  ).٢٠١١نيسان/أبريل  كما نقلت عنه وكالة أنباء الطالب اإليرانيين قوله: "لتزويد ھذه المفاعالت (الجديدة) ب
   ).٢٠١١نيسان/أبريل  ١١، رويترز، ‘تقرير –تزمع إيران إنشاء مفاعالت بحوث نووية جديدة (’٪" ٢٠بة إثراء اليورانيوم بنس

 .GOV/2010/28من الوثيقة  ٩الفقرة   ٢١
 .GOV/2011/65من الوثيقة  ١٥الفقرة   ٢٢
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ا مجموعه  اج م رى  ٧٣٫٧منطقة اإلنتاج منذ بدء العمليات، وأنه قد تم إنت وم المث د اليوراني غ من سادس فلوري كل
وم٢٠بنسبة تصل إلى  رة من  .٢٣٥–٪ من اليوراني د شھدت الفت ران، فق ديرات إي بتمبر  ١٤وبحسب تق أيلول/س

رى في محطة  ٢٦٩٫٥تلقيم ما مجموعه  ٢٠١٢أيار/مايو  ١٨إلى  ٢٠١١ وم المث كلغ من سادس فلوريد اليوراني
ارب  ا يق اج م إثراء الوقود داخل السلسلتين التعاقبيتين المترابطتين في المحطة التجريبية إلثراء الوقود، كما تم إنت

ى  ٣٦٫٤ بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ن س غ م ن ا٢٠كل وم٪ م ذلك  .٢٣٥–ليوراني ويصل ب
ى  رى بنسبة تصل إل وم المث د اليوراني وم٢٠مجموع الكميات المنتجة من سادس فلوري في  ٢٣٥–٪ من اليوراني

  كلغ. ١١٠٫١، إلى ٢٠١٠المحطة التجريبية إلثراء الوقود، منذ بدء اإلنتاج في شباط/فبراير 

ن   -١٩ رة م الل الفت ى  ٩وخ ان/أبريل  ١٤إل زج م٢٠١٢نيس ا ، م ود م راء الوق ة إلث ة التجريبي ّغل المحط ش
مع ما يقارب  ٢٣٥ –٪ من اليورانيوم ٢٠كلغ من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ١٫٦يقارب 
وت  كلغ من سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي. ٧٫٥ وقد ُوضع ناتج ھذا المزج التخفيفي في أربع أسطوانات، احت

رى بنسبة  ٢٫١كل منھا على حوالي  وم المث د اليوراني غ من سادس فلوري ٪ من ٤٫٧٪ و٤٫٦٪ و٢٫٤٪ و١٫٥كل
وم والي.٢٣٥–اليوراني ى الت وم  ، عل د اليوراني ادس فلوري ن س ات م ة عّين ذت الوكال ا، أخ رة ذاتھ الل الفت وخ

  الموضوع داخل كل من األسطوانات األربع ووضعت عليھا أختاماً.

اقبيتين في ال منطقة البحث والتطوير:  -٢٠ لتين التع ة المخصصة للسلس ى نحو ٣و ٢منطق ران، عل ، قامت إي
ة من  ة مكّون ة، وداخل سالسل تعاقبي وم الطبيعي داخل طاردات فردي د اليوراني  ١٠متقطع، بتلقيم سادس فلوري

ة من  ة مكّون ة طراز  ٢٠طاردات وسالسل تعاقبي ا  . IR-4و  IR-2mو IR-1طاردة من الطاردات المركزي وكم
ة  ٢٣اإلفادة، سبقت دة من الطاردات المركزي واع جدي ة أن ى تركيب ثالث ا عل ة بعزمھ ران الوكال  —فقد أبلغت إي

، لم يكن ٢٠١٢أيار/مايو  ١٨. وفي ٢على أساس فردي ضمن السلسلة التعاقبية  — IR-6sو IR-6و IR-5طراز 
طاردة  ١٢٩ت إيران قد رّكبت ، كان٢٠١٢أيار/مايو  ٦وفي  قد تم تركيب أي طاردات مركزية من ھذا الطراز.

ة طراز  ة  IR-4مركزي لة التعاقبي ي السلس ذ  ٤.٢٤ف ارس  ١ومن ع، ٢٠١٢آذار/م و متقط ى نح ران، عل ، قامت إي
ذ تشرين  بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي. ٤طاردة مركزية في السلسلة التعاقبية  ١٠٤بتلقيم ما يصل إلى  ومن

وم الطبيعي في  ، قامت إيران، على٢٠١١الثاني/نوفمبر  د اليوراني طاردة  ١٦٤نحو متقطع، بتلقيم سادس فلوري
ة  IR-2mمركزية طراز  رة قصيرة، ٥في السلسلة التعاقبي ى نحو متقطع ولفت ا قامت، عل رغم من أنھ ى ال ، وعل

 يعي.بتلقيم ھذه السلسلة التعاقبية بسادس فلوريد اليورانيوم المستنفد بدالً من سادس فلوريد اليورانيوم الطب

ن   -٢١ رة م ي الفت باط/فبراير  ١٢وف ى  ٢٠١٢ش ايو  ١٨حت ه ٢٠١٢أيار/م ارب مجموع ا يق يم م م تلق ، ت
ي و ١٧٨٫٨ وم الطبيع د اليوراني ادس فلوري ن س غ م تنفد داخل  ١١٫٤كل وم المس د اليوراني ادس فلوري ن س غ م كل

تم سحب أي يور م ي ة أنشطة البحث والتطوير، ولكن ل راء ألن الطاردات المركزية في منطق وم ضعيف اإلث اني
 نواتج ومخلفات أنشطة البحث والتطوير المذكورة يعاد دمجھا في نھاية العملية.

 
 .GOV/2012/9من الوثيقة  ٢٠الفقرة   ٢٣
ا كانت إيران قد أعلنت في وقت سابق عن عزمھا تركيب سلس  ٢٤ اقبيتين تضم كل منھم لتان  ١٦٤لتين تع ة (السلس  ٤طاردة مركزي
 ).GOV/2011/7من الوثيقة  ١٧) في منطقة البحث والتطوير (الفقرة ٥و
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ود   -٢٢ راء الوق ة إلث أخوذة في المحطة التجريبي ة الم ى أنشطة  ٢٥واستناداً إلى نتائج تحليل العينات البيئي وإل
 ً ا غيله وفق م تش د ت ق ق ة أن المرف تنتجت الوكال رى، اس ق األخ ات  التحق تبيان المعلوم ي اس ران ف ه إي ا أعلنت لم

 .التصميمية ذي الصلة

 محطة فوردو إلثراء الوقود  -٢-دال

ؤرخ   -٢٣ ات التصميمية الم تبيان المعلوم اً الس اير  ١٨وفق انون الثاني/ين راء  ٢٠١٢،٢٦ك وردو إلث ة ف محط
د اليورا اج سادس فلوري الطرد المركزي إلنت راء ب ى الوقود ھي كناية عن محطة إث رى بنسبة تصل إل وم المث ني

ى  ٢٣٥–٪ من اليورانيوم٢٠ رى بنسبة تصل إل وم٥وإنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المث . ٢٣٥–٪ من اليوراني
لة ١٦ ليضم ُيَشيَّد والمرفق ة، سلس ين بالتساوي موزعة تعاقبي  ٣٠٠٠ بمجموع )،٢والوحدة  ١ وحدتين (الوحدة ب
 .٢٠١١للمرة األولى في عام  وقد بدأ تشغيل المحطة ٢٧مركزية. طاردة

، شرعت إيران بتلقيم سادس فلوريد اليورانيوم ٢٠١٢كانون الثاني/يناير  ٢٥ففي  ٢٨وكما سبقت اإلفادة،  -٢٤
ى  بة تصل إل رى بنس وم٣٫٥المث ن اليوراني ي  ٢٣٥–٪ م ة المترابطة ف ن السالسل التعاقبي ة م ة ثاني ي مجموع ف

ة طراز ، كانت إ٢٠١٢ أيار/مايو ٩ وفي .٢الوحدة  ع الطاردات المركزي الغ عددھا  IR-1يران قد رّكبت جمي الب
 ٢٠، كما رّكبت ٢سلسلة من السلسلتين التعاقبيتين الخامسة والسادسة ضمن الوحدة  الطاردة مركزية في ك ١٧٤

ة طراز  ابعة ضمن الوحدة  IR-1طاردة مركزي ة س لة تعاقبي ايو  ٩. وفي ٢في سلس اقي ٢٠١٢أيار/م م في ب ، ت
ة طراز  ١وفي كامل الوحدة  ٢دة الوح ا وتركيب  IR-1وضع الكسوات الفارغة للطاردات المركزي في أماكنھ

   جميع األنابيب.

ة   -٢٥ الة مؤرخ ي رس ارس  ٧وف ل ٢٠١٢آذار/م اكن السالس دد وأم دھا بع ران تزوي ن إي ة م ت الوكال ، طلب
ي سُتخصص إل ود والت راء الوق وردو إلث رى التعاقبية المرّكبة في محطة ف راء المث وم الضعيف اإلث اج اليوراني نت

ى  بة تصل إل وم٢٠بنس ن اليوراني ة ٢٣٥–٪ م الة مؤرخ ي رس ران، ف ت إي ان/أبريل  ٢. وأجاب ا ٢٠١٢نيس ، أنھ
إبالغ  اً، ب ة حالي ع المرّكب ة األرب ى السالسل التعاقبي ستقوم، فور االنتھاء من تركيب السالسل التعاقبية المضافة إل

وفير ٢٠١٢أيار/مايو  ٢١وفي رسالة مؤرخة  ت إضافية" مسبقاً.الوكالة بأي "تطويرا ، طلبت الوكالة من إيران ت
ي  ان اآلن ف ة المرّكبت ة والسادس ان الخامس لتان التعاقبيت ه السلس تخدم من أجل ذي سُتس أن الغرض ال ات بش معلوم

ود. راء الوق وردو إلث الة مؤرخة  محطة ف ي رس ران، ف ايو  ٢٣وأجابت إي اردات  ، أن٢٠١٢أيار/م تركيب الط
ة من  ٢المركزية في السالسل التعاقبية األخرى ضمن الوحدة  ى  ٥(السالسل التعاقبي د، وأن ٨إل م يكتمل بع ) ل

ة". ه  المرافق ذات الصلة "قد تحتاج إلى بضعة شھور لتصبح جاھزة لإلدخال في الخدم ران أيضاً أن وأعلنت إي
  السالسل التعاقبية قبل بدء تشغيلھا. سيتم إبالغ الوكالة بمستوى اإلنتاج الخاص بھذه

ران من   -٢٦ ّدمتھا إي اً ألحدث صيغة ق ود يجري وفق وتحققت الوكالة من أن تشييد محطة فوردو إلثراء الوق
ات التصميمية. تبيان المعلوم ام  اس ي ع ات ف ران بعض المعلوم ّدمت إي د ق ادة، فق ا سبقت اإلف بشأن  ٢٠١١وكم

 
 .٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر  ٢١النتائج متاحة للوكالة بالنسبة للعينات المأخوذة حتى تاريخ   ٢٥
رة حتى ھذا التاريخ، زّودت إيران الوكالة باستبي  ٢٦  ٢٤ان معلومات تصميمية أولي وبثالثة استبيانات معلومات تصميمية منقحة (الفق

 ).GOV/2012/9من الوثيقة 
 .GOV/2009/74من الوثيقة  ٩الفقرة   ٢٧
 .GOV/2012/9من الوثيقة  ٢٦الفقرة   ٢٨
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ة والظروف المتصلة التوقيت األصلي لقرارھا المتعل ة قائم ق بتشييد محطة فوردو إلثراء الوقود في منشأة دفاعي
ق، ال  ٢٩باتخاذ ھذا القرار. ذا المرف ا يتصل بھ د من المعلومات فيم ديم المزي ران تق ى إي ّين عل ا زال يتع بيد أنه م

   ٣٠أجله حالياً.سيما على ضوء االختالف بين الھدف األصلي المعلن عنه للمرفق والھدف الذي ُيستخدم من 

انون األول/ديسمبر  ١٤وبحسب تقديرات إيران، فقد شھدت الفترة من   -٢٧ يم أول  – ٢٠١١ك دء تلق موعد ب
ا مجموعه  ٢٠١٢أيار/مايو  ١٣حتى  –مجموعة مكّونة من سلسلتين تعاقبيتين مترابطتين  يم م غ من  ٢٥٩تلق كل
داخل مجموعتي السلسلتين التعاقبيتين  ٢٣٥–يورانيوم٪ من ال٥سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

ارب  وم  ٣٥٫٥المركبتين في محطة فوردو إلثراء الوقود، كما شھدت إنتاج ما يق د اليوراني غ من سادس فلوري كل
ة ٢٣٥–٪ من اليورانيوم٢٠المثرى بنسبة تصل إلى  ة كمي حبت من العملي ة ُس غ  ٢٥٫١، ومن أصل ھذه الكمي كل

 الة.وتحققت منھا الوك

ي   -٢٨ ود ف راء الوق وردو إلث ي محطة ف أخوذة ف ة الم ات البيئي ل العين ائج تحلي باط/فبراير  ١٥وأشارت نت ش
، أي بما يفوق المستوى المعلن ٢٣٥–٪ من اليورانيوم٢٧إلى وجود جسيمات تصل مستويات إثرائھا إلى  ٢٠١٢

ديم تفسير ٢٠١٢أيار/مايو  ٤وفي رسالة مؤرخة  في استبيان المعلومات التصميمية. ران تق ، طلبت الوكالة من إي
ايو  ٩وأشارت إيران، في ردھا المؤرخ  عن وجود تلك الجسيمات. ا ٢٠١٢أيار/م ذه الجسيمات "بم اج ھ ، أن إنت

م المشّغل. يم التفسير  يتعّدى القيمة المستھدفة" قد يحصل ألسباب تقنية خارجة عن تحك ى تقي ة عل وتعكف الوكال
ا ران كم داً من التفاصيل. الذي قّدمته إي ايو  ٥وفي  طلبت مزي ة مزي٢٠١٢أيار/م ات  اً د، أخذت الوكال من العين

 ويجري العمل حالياً على تحليل تلك العينات. البيئية من المكان ذاته الذي تم فيه العثور على الجسيمات المعنية.

 أنشطة أخرى ذات صلة باإلثراء  -٣-دال

ران   -٢٩ ة تنتظر من إي د من ما زالت الوكال ى مزي ة بشأن الحصول عل ات الوكال ى طلب رداً موضوعياً عل
ه  ا أعلنت اً لم وم، ووفق راء اليوراني دة إلث ق جدي رة مراف ييد عش ول تش ران ح ات إي ات ذات الصلة بإعالن المعلوم

إيران، فقد اتـُّخذ قرار بشأن مواقع خمسة لھذه المرافق.
ا  ولم تقّدم إيران المعلومات التي كانت الوكالة قد ٣١ طلبتھ

ة  التھا المؤرخ ي رس ي  ٢٠١٠آب/أغسطس  ١٨ف ا الصادر ف ق بإعالنھ ا يتعل باط/فبراير  ٧فيم أن  ٢٠١١ش بش
ة أن تتحقق   ٣٢امتالكھا لتكنولوجيا اإلثراء بالليزر. ائل، ال يمكن للوكال ذه المس ونتيجة لعدم تعاون إيران بشأن ھ

  من ھذه القضايا وتفيد عنھا بشكل كامل.

 
 .GOV/2011/54من الوثيقة  ٢٦الفقرة   ٢٩
 .GOV/2009/74من الوثيقة  ١٤الفقرة   ٣٠
 .٢٠١٠آب/أغسطس  ١٦، وكالة أنباء فارس، ‘حدد مكان مواقع اإلثراء العشرة الجديدةإيران ت’  ٣١
اريخ   ٣٢ المية، بت ران اإلس ة إي ة جمھوري ي لرئاس ع اإللكترون ن الموق بس ع باط/فبراير  ٧مقت الي: ٢٠١٠ش وان الت ى العن ، عل

http://www.president.ir/en/?ArtID=20255. 



GOV/2012/23 
 ٩الصفحة 

 ادة المعالجةأنشطة إع  -ھاء

ق   -٣٠ ة بتعلي ران ُملَزم إن إي ن، ف افظين ومجلس األم عمالً بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المح
ى الوكال ٣٣أنشطتھا في ميدان إعادة المعالجة، بما في ذلك أعمال البحث والتطوير. الة إل ـوفي رس ـة مؤرخــ ة ـــ

ياق،  ع بأي أنشطة في ميدان إعادة المعالجة".، أفادت إيران بأنھا "ال تضطل٢٠٠٨شباط/فبراير  ١٥ وفي ھذا الس
ود  دينوم والي اج الموليب ق إنت ي ومرف ران البحث ي مفاعل طھ اخنة ف ا الس تخدام الخالي ة اس ة مراقب واصلت الوكال

ران ٣٤ونظائر الزينون المشعة ق من المعلومات التصميمية في مفاعل طھ يش وتحقُّ ة تفت ة بعملي . وقامت الوكال
ود ٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٨يوم  البحثي ، وعملية تحقق من المعلومات التصميمية في مرفق إنتاج الموليبدينوم والي

ة ذات ٢٠١٢أيار/مايو  ٧ونظائر الزينون المشّعة يوم  ه ال توجد أي أنشطة جاري د أن ة أن تؤك . وال يمكن للوكال
ود ونظائر صلة بإعادة المعالجة في إيران سوى فيما يتعلق بمفاعل طھران الب حثي ومرفق إنتاج الموليبدينوم والي

  الزينون المشّعة، وغيرھما من المرافق التي يمكن للوكالة الوصول إليھا.

 المشاريع المتصلة بالماء الثقيل  -واو

ـّق   -٣١ م تعل ن، ل افظين ومجلس األم رارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المح خالفاً لما نصت عليه الق
ل في  إيران العمل على اء الثقي ّدأ بالم ييد مفاعل بحوث مھ ا يشمل تش ل، بم جميع المشاريع المرتبطة بالماء الثقي

  ٣٥)، الخاضع لضمانات الوكالة.IR-40آراك، وھو مفاعل البحوث النووية اإليراني (المفاعل 

في  IR-40 ، نّفذت الوكالة عملية تحقق من المعلومات التصميمية في المفاعل٢٠١٢أيار/مايو  ١٦وفي   -٣٢
رة للتحقق من المعلومات التصميمة،  ة األخي ذ العملي ات رئيسية من ة مكّون تم تركيب أي م ي آراك، والحظت أنه ل

ط ٢٠١٢أيار/مايو  ١٦وذلك رغم تواصل عملية تشييد المرفق. كما أّن المشّغل أبلغ الوكالة، في  ، بأنَّ من المخطَّ
  .٢٠١٣الث من عام في الربع الث IR-40الشروع في تشغيل المفاعل 

ى ٢٠١١آب/أغسطس  ١٧الثقيل في  الماء إنتاج ومنذ قيام الوكالة بزيارة محطة  -٣٣ ، أرسلت ثالث رسائل إل
ذه المحطة. ة أخرى لھ ائل. إيران تطلب فيھا معاين ك الرس ى تل ُد رداً عل ة بع ق الوكال م تتل ران  ول ا رفضت إي كم
ة محطة الطلب الذي قّدمته الوكالة خالل عملية التحقق اً بمعاين ا آنف اج من المعلومات التصميمية المشار إليھ  إنت

 ونتيجة لذلك، فإن الوكالة تعتمد مرة أخرى على الصور الملتقطة بالسواتل لرصد حالة تلك المحطة. الثقيل. الماء

د التشغيل. ذه المحطة قي ران ل واستناداً إلى صور حديثة، يبدو أن ھ م تسمح إي اريخ، ل ذا الت ى ھ ة بأخذ وحت لوكال
  ٣٦عينات من الماء الثقيل المخزون في مرفق تحويل اليورانيوم.

 
،  S/RES/1747 (2007)من القرار ١، والفقرة S/RES/1737 (2006)من القرار  ٢، والفقرة S/RES/1696 (2006)من القرار  ٢الفقرة   ٣٣

 .S/RES/1929 (2010)من القرار  ٢، والفقرة S/RES/1835 (2008)من القرار  ٤، والفقرة S/RES/1803 (2008)من القرار  ١والفقرة 
ا ساخنة ُيستخَدم لفصل ن  ٣٤ ا ھذا المرفق ھو مجّمع خالي ا فيھ تھدفة، بم واد المس ظائر المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية عن الم

عة في مفاعل طھران البحثي.  وال يضطلع ھذا المرفق حالياً بمعالجة أي أھداف مصنوعة من اليورانيوم. اليورانيوم، المشعَّ
رار ١، والفقرة S/RES/1747 (2007)من القرار  ١، والفقرة S/RES/1737 (2006)من القرار  ٢الفقرة   ٣٥ ، S/RES/1803 (2008)من الق

 .S/RES/1929 (2010)من القرار  ٢، والفقرة S/RES/1835 (2008)من القرار  ٤والفقرة 
 .GOV/2010/10من الوثيقة  ٢١و ٢٠الفقرتان   ٣٦
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  تحويل اليورانيوم وتصنيع الوقود  -زاي

ا   -٣٤ ل، فإنھ اء الثقي اإلثراء والمشاريع المتصلة بالم ع األنشطة المتصلة ب رغم أنَّ إيران ملزمة بتعليق جمي
ود في أصفھان عدداً من تزاول في مرفق تحويل اليورانيوم ومحطة تصنيع الوق ود ومحطة تصنيع صفائح الوق

ق لضمانات  ك المراف رغم من خضوع تل ى ال ا، عل اً اللتزاماتھ اه، تشكل انتھاك رد أدن ا ي اً لم ي، وفق األنشطة الت
 الوكالة.

وم:  -٣٥ ل اليوراني ين  مرفق تحوي رة ب ي الفت ارس  ٩و ٥ف ق من ٢٠١٢آذار/م ة تحق ة عملي ، أجرت الوكال
ة. ك العملي ائج تل يم نت ى تقي د  الرصيد المادي في مرفق تحويل اليورانيوم، وتعمل الوكالة في الوقت الحالي عل وق

ل  ى تحوي ي تنطوي عل وم والت ل اليوراني أوقفت إيران اآلن أنشطتھا في مجال البحث والتطوير في مرفق تحوي
ى  سادس فلوريد وم٣٫٣٤اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إل وم. ٢٣٥-% من اليوراني يد اليوراني اني أكس ى ث  ٣٧إل

ذه األنشطة،  ٢٤وتحققت الوكالة من أن إيران أنتجت  كلغ من اليورانيوم في شكل ثاني أكسيد اليورانيوم خالل ھ
ود، كلغ من اليورانيوم في شكل ثاني أكسيد اليو ١٣٫٦وبأنه تم في وقت الحق نقل  رانيوم إلى محطة تصنيع الوق

ا مصنوع من  ّل منھم ود، ك ود، ألغراض مفاعل  ١٢حيث اسُتخدمت تلك الكمية إلنتاج مجّمعين للوق قضيب وق
اني  ١٥٠٠، أنتجت إيران نحو ٢٠١٢أيار/مايو  ١٣وفي  طھران البحثي. كلغ من اليورانيوم الطبيعي في شكل ث

وم  ٧٥٨٫٧ن إيران نقلت وتحققت الوكالة من أ أكسيد اليورانيوم. يد اليوراني اني أكس كلغ من اليورانيوم في شكل ث
 إلى محطة تصنيع الوقود.

وم ٢٠١٢وفي نيسان/أبريل   -٣٦ ل اليوراني ة المعالجة في مرفق تحوي ى منطق ران إل رميالً  ٢٥، أدخلت إي ب
رميالً  ٢٥كلغ من ركاز خام اليورانيوم الُمنَتج محلياً، و ٦٥٦٠تحتوي على نحو  ى نحو  ب وي عل غ  ٩١٨٠تحت كل

توَرد. وم المس ام اليوراني از خ ران من رك ران أن  ٣٨ من ركاز خام اليورانيوم المأخوذ من مخزون إي وذكرت إي
وم  يد اليوراني اني أكس اج ث اً وُيستخَدم إلنت ُيمزج مع ل الخمسين س ك البرامي وم الموجود في تل ام اليوراني ركاز خ

 الطبيعي.

، أجرت الوكالة عملية تحقق من المعلومات التصميمية ٢٠١٢أيار/مايو  ١٢في  محطة تصنيع الوقود:  -٣٧
ين المصنوعين من  دت أنَّ أنشطة تصنيع المجّمع ود وأّك ود  ١٢وعملية تفتيش في محطة تصنيع الوق قضيب وق

وم٣٫٣٤تحتوي على ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى بنسبة  أن أنشطة تص ٢٣٥-% من اليوراني ت، وب د توّقف نيع ق
ة. IR-40األقراص للمفاعل  زال جاري وم الطبيعي ال ت يد اليوراني اني أكس تخدام ث ة أنَّ أنشطة  باس دت الوكال وأّك

  ال تزال متواصلة. IR-40للمفاعل  ٣٩ تصنيع المجمعات الزائفة

ر٢٠١٢أيار/مايو  ٢في رسالة مؤرخة  محطة تصنيع صفائح الوقود:  -٣٨ رَّ ا ق ة بأنھ ت ، أبلغت إيران الوكال
ى  رى بنسبة تصل إل وم المث د اليوراني ل سادس فلوري ى تحوي ي تنطوي عل أن تجمع في مرفق واحد األنشطة الت

إلى ثامن أكسيد ثالثي اليورانيوم، واألنشطة التي نطوي على تصنيع مجمعات الوقود  ٢٣٥-% من اليورانيوم٢٠
وھي أنشطة كانت تجري آنذاك في مرفق المصنوعة من صفائح وقود تحتوي على ثامن أكسيد ثالثي اليورانيوم، 

وفي الرسالة ذاتھا، قّدمت إيران كذلك استبيان المعلومات  تحويل اليورانيوم ومحطة تصنيع الوقود، على التوالي.

 
 .GOV/2011/65من الوثيقة  ٣٤الفقرة   ٣٧
  .GOV/2003/75 الوثيقة من األول المرفق من ٨ الفقرة  ٣٨
  .نووية غير مواد على تحتوي أنھا باستثناء الوقود بمجمعة شبيھة ھي الزائفة مجمعةال  ٣٩
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ود". اق في  التصميمية األولي الخاص بذلك المرفق، والذي تشير إليه باسم "محطة تصنيع صفائح الوق م االتف وت
نھج.وقت الحق بين الوكال ك ال ذ ذل ين  ة وإيران على نھج ضمانات بالنسبة للمحطة المذكورة ويجري اآلن تنفي وب

ن  رة م ل خالل الفت ي أنشطة التحوي مبر  ١٧الشروع ف انون األول/ديس ايو  ١٥و ٢٠١١ك ، قامت ٢٠١٢أيار/م
ى  ٤٣إيران بتلقيم  رى بنسبة تصل إل وم٢٠كلغ من سادس فلوريد اليورانيوم المث وأنتجت  ٢٣٥-% من اليوراني

ى  ١٤ ل إل بة تص رى بنس وم المث ن اليوراني غ م وم٢٠كل ن اليوراني ي  ٢٣٥-% م يد ثالث امن أكس كل ث ي ش ف
يش في ٢٠١٢أيار/مايو  ١٥وفي  اليورانيوم. ة تفت ، أجرت الوكالة عملية تحقق من المعلومات التصميمية وعملي

ود ومن مجم ى محطة تصنيع صفائح الوقود، وتحّققت من صفيحتين للوق وي عل ة واحدة تحت ود نمطي ة وق  ١٩ع
ي. ران البحث ى مفاعل طھ ايو  ٢٠وفي  صفيحة، ُنقلت كلّھا في وقت الحق إل ة من ٢٠١٢أيار/م ، تحّققت الوكال

 صفيحة قبل نقلھا إلى مفاعل طھران البحثي. ١٩مجمعة وقود نمطية ثانية تحتوي على 

  األبعاد العسكرية المحتملة  -حاء

ارير ال  -٣٩ ددت تق ران ح امج إي ة لبرن كرية المحتمل اد العس لة باألبع ة متص ائل عالق ابقة مس ام الس دير الع م
ذه القضايا. ران لحل ھ ام  ٤٠النووي واإلجراءات المطلوبة من إي ذ ع ة بشأن ٢٠٠٢ومن ، تفاقمت شواغل الوكال

ات ذات عال ا ھيئ ارك فيھ ران تش ي إي ووي ف دان الن ة متصلة بالمي ر معلن طة غي ود أنش ال وج ال احتم ة بالمج ق
ى نحو  ة تلقت عل أن الوكال اً ب ة لصاروخ، علم العسكري، بما في ذلك أنشطة متصلة بتطوير شحنة متفجرة نووي

  معلومات جديدة بشأن ھذه األنشطة. منتظم

اني/نوفمبر   -٤٠ ة  ٢٠١١وتضمن المرفق بتقرير المدير العام الصادر في تشرين الث ) GOV/2011/65(الوثيق
لمعلومات المتاحة للوكالة والتي تشير إلى أن إيران اضطلعت بأنشطة تتعلق بتطوير جھاز متفجر تحليالً مفصالً ل

الواردة من طائفة واسعة من المصادر المستقلة بما فيھا من عدد من  –وقّدرت الوكالة بأن ھذه المعلومات  نووي.
ران نفسھا الدول األعضاء، ومن خالل ما تبذله الوكالة من جھود، ومن المعلومات ال ّدمھا إي ي تق ى  –ت ھي، عل

ي: وجه اإلجمال، ذات مصداقية. ا يل ى م ام  وتشير المعلومات إل ة ع ل نھاي ت، قب زاول ٢٠٠٣أن األنشطة كان ، ُت
  ؛ وأن بعضھا ربما ال يزال مستمراً.٢٠٠٣ضمن إطار برنامج منّظم؛ وأن بعضھا تواصل بعد عام 

رار   -٤١ ي الق س األ٢٠١٠( ١٩٢٩ف اد مجل ي )، أع وات الت اذ الخط ران باتخ ات إي ى التزام د عل ن التأكي م
ع GOV/2009/82و GOV/2006/14اقتضاھا مجلس المحافظين في قراريه  ة بشأن جمي ، والتعاون التام مع الوكال

ا  ووي، بم ران الن امج إي ة لبرن اد العسكرية المحتمل ر الشواغل حول األبع ي تثي ك الت يما تل ة، ال س ائل العالق المس
ى يشمل ال ع األشخاص واالطالع عل ة جمي دات ومقابل ع والمع ع المواق قيام دون تأخير بإتاحة إمكانية معاينة جمي

راره  ٤١الوثائق وفًقا لما تطلبه الوكالة. د أعرب، في ق افظين ق ـالص GOV/2011/69وكان مجلس المح ـادر فـ ي ــ
ة ، عن جملة أمور منھا القلق العميق والم٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر  ١٨ ائل العالق تفاقم الذي يساوره حيال المس

اد عسكرية  تبعاد وجود أبع ى توضيح من أجل اس اج إل ي تحت ك الت ا تل ا فيھ ي، بم بشأن البرنامج النووي اإليران
 محتملة.

 
رة   ٤٠ ة  ٣٥الفق ن الوثيق ة GOV/2011/29م ق بالوثيق رات GOV/2011/7؛ والملح ى  ٤٠؛ والفق ة  ٤٥إل ن الوثيق ؛ GOV/2010/10م

رات  ى  ١٨والفق ة  ٢٥إل ن الوثيق رات GOV/2009/55م ى  ١٤؛ والفق ن الوثي ٢١إل ة م رات GOV/2008/38ق ى  ١٤؛ والفق ن  ٢٥إل م
ة  رات  GOV/2008/15الوثيق ا؛ والفق ق بھ ى  ٣٥والمرف ة  ٤٢إل ن الوثيق رات GOV/2008/4م ى  ٣٨؛ والفق ة  ٤٥إل ن الوثيق م

GOV/2011/65 .والمرفق بھا 
 .S/RES/1929من القرار  ٣و ٢الفقرتان   ٤١
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ايو  ٢وفي رسالة مؤرخة   -٤٢ ة في وقت مبكر ٢٠١٢أيار/م ران للوكال يح إي أن تت ا ب ة طلبھ ، أعادت الوكال
دد ف ان مح ة مك ين.معاين ع بارش ى الصور  ٤٢ي موق تنادا إل ه، اس ران بأن ة إي ت الوكال ا، أبلغ الة ذاتھ ي الرس وف

دة  ذكر لع اط ي ه أي نش م يالحظ في ذي ل ع ال ذا الموق ي ھ ة، ف ا الوكال تم بھ ي تھ اني الت اتلية، تخضع اآلن المب الس
درة  ل ق ن أن تعرق اق يمك عة النط نوات، ألنشطة واس التحقق ااس ى االضطالع ب ة عل ال.لوكال رين  لفع ذ تش ومن

د من  إضافية معلومات على الوكالة  حصلت، ٢٠١١الثاني/ نوفمبر  ع بارشين، تزي ة بموق ائل المتعلق بشأن المس
 .٢٠١١بتقرير المدير العام الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر مرفق التأييد التحليل الوارد في 

ادة،  -٤٣ اء ال ٤٣وكما سبقت اإلف ة، أثن ران الوكال ران واستجابة سلّمت إي ات في طھ ة من المحادث ة الثاني جول
ام الصادر  دير الع ر الم لطلب الوكالة، إعالناً أولياً بشأن المسائل المنصوص عليھا في القسم جيم من مرفق تقري

اني/نوفمبر  ي تشرين الث ة  ٢٠١١ف ا  ).GOV/2011/65(الوثيق ة فيم واغل الوكال ا ش ي إعالنھ ران ف ت إي وتجاھل
ى  يتعلق بالمسائل المذكورة آنًفا وعزت ذلك، في معظم األحيان، إلى كون إيران تعتبر أن ھذه الشواغل ترتكز عل

 مزاعم ال أساس لھا.

 المعلومات التصميمية  -طاء

افظين   -٤٤ س المح ن مجل رارات ذات الصلة الصادرة ع ران والق ع إي ود م اق الضمانات المعق ة التف مخالف
ام  ران أحك ذ إي ن، ال تنف د ومجلس األم اق  ١-٣البن ة باتف ة الملحق ات الفرعي ن الترتيب ام م زء الع ن الج دل م المع

  ٤٤الضمانات المعقود معھا.

، وقدمت IR-40استبيان المعلومات التصميمية الخاص بالمفاعل  ٢٠٠٦وقد قدمت إيران للوكالة في عام   -٤٥
ثة عن المرفق. ٢٠٠٧في عام  رة في ومنذ ذلك الحين، أجرت  بعض المعلومات المحدَّ اال إضافية كبي ران أعم إي

ام البن وب عمال بأحك ـمجال التصميم والتشييد على المفاعل، ولكن لم توفر مزيدا من المعلومات، كما ھو مطل د ــ
ة  المعدل من الجزء العام من الترتيبات الفرعية الخاصة بإيران. ١-٣ ى المعلومات الحديث وأصبح اآلن االفتقار إل

لًبا ؤثر س ة من تصميم المرفق. عن المفاعل ي ى التحقق بفعالي ة عل درة الوكال ى ق ك، طلبت  عل ى ضوء ذل وعل
تبيان معلومات تصميمية ٢٠١٢أيار/مايو  ٢الوكالة، في رسالة مؤرخة  ، أن تقدم إيران في أقرب وقت ممكن اس

ثا عن المفاعل    .IR-40محدَّ

ييد  فقد ردت إيران على طلبات الوكالة بأن ٤٥وكما سبقت اإلفادة،  -٤٦ ا تش تؤكد إيران تصريحاتھا بشأن نيتھ
مرافق نووية جديدة أو توفير المزيد من المعلومات بشأن ھذه التصريحات بالقول إنھا ستزّود الوكالة بالمعلومات 

 
  .GOV/2011/65ن مرفق الوثيقة م ٤٩باإلشارة إلى القضايا التي أثيرت في الفقرة   ٤٢
 .GOV/2012/9من الوثيقة  ٨الفقرة   ٤٣
ا؛ وال توجد  ٣٩وفقاً للمادة   ٤٤ ة المتفق عليھ ات الفرعي من اتفاق الضمانات الخاص بإيران، ال يمكن أن تغيَّر من جانب واحد الترتيب

ى  ة.آلية في اتفاق الضمانات لتعليق األحكام المتفق عليھا في الترتيبات الفرعي ام (انظر عل دير الع ارير الم لذلك، كما سبق بيانه في تق
ام ١-٣)، فإن الصيغة المعّدلة للبند ٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٣المؤرخة  GOV/2007/22سبيل المثال الوثيقة  ران في ع ا إي ، كما وافقت عليھ

زال سارية المفعول.٢٠٠٣ رة  ، ال ت ى الفق اًء عل ة، بن ران ُملَزم إن إي ك، ف رار مجلس األمن  ٥وفضالً عن ذل  ١٩٢٩من منطوق ق
  ".١–٣)، بأن "تمتثل امتثاالً تاماً وغير مشروط ألحكام اتفاق الضمانات الخاص بھا، بما في ذلك من خالل تنفيذ البند المعّدل ٢٠١٠(
 .GOV/2011/29من الوثيقة  ٣٧الفقرة   ٤٥
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ام من  ١–٣المطلوبة "في التوقيت المناسب" بدالً من أن يكون ذلك بناء على الصيغة المعّدلة للبند  من الجزء الع
 ٤٦الفرعية الملحقة باتفاق الضمانات المعقود معھا.  الترتيبات

 البروتوكول اإلضافي  -ياء

ران البروتوكول   -٤٧ ذ إي ن، ال تنّف افظين ومجلس األم خالفاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المح
ا. ا اإلضافي الخاص بھ ك، بم تم ذل ى أن ي الزم وإل ى النحو ال ة عل ران مع الوكال اون إي م تتع ا ل ذ  وم يشمل تنفي

ة حول عدم وجود  البروتوكول اإلضافي الخاص بھا، لن تكون الوكالة في وضع يمّكنھا من تقديم تأكيدات موثوق
  ٤٧مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران.

  قضايا أخرى  -كاف

دره  ٤٨ اإلفادة، سبقت كما  -٤٨ ة ا ١٩٫٨وجدت الوكالة فارقا ق واد النووي ة الم ين كمي ا ب ا كيلوغرام ي أعلنھ لت
ي ل الت ق بتجارب التحوي ا يتعل ة فيم ل والكمية التي قاستھا الوكال ا المشغَّ ران أجرتھ ر في إي ابر مختب ن ج ان ب  حي

دد للبحوث ين المتع الج  ٤٩. ٢٠٠٢و ١٩٩٥عامي  األغراض ب ران أن تع ارق، عرضت إي يلة لمعالجة الف وكوس
وي علي ذي تحت وم ال تخلص اليوراني ات وتس واد النفاي ع م ة  ه.جمي الة مؤرخ ي رس ان/أبريل  ٣وف ، ٢٠١٢نيس

ارق. ديال لمعالجة الف لوبا ب يح تسوية القضية، واقترحت أس ن يت ران ل راح إي رى أن اقت  أوضحت الوكالة لماذا ت

 ، والمشاورات جارية.٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٢وبحثت الوكالة وإيران االقتراحين كليھما في طھران في 

ة  -٤٩ ران تشعيع مجمع ة من  وواصلت إي ود المكُون يد ثالثي  ١٤الوق امن أكس ى ث وي عل ود تحت صفيحة وق
ى  وم ٢٠اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إل ود ٢٣٥-% من اليوراني ة وق ران أيضا استخدام مجمع . وواصلت إي

وميو% من ال٣٫٣٤مثرى بنسبة تصل إلى قضيًبا من ثاني أكسد اليورانيوم ال ١٢تحتوي على  بصفتھا  ٢٣٥-راني
ي قلب مفاعلإحدى م تحكم الموجودة ف ات ال ي جمع ران البحث ران  .طھ ة، زودت إي تجابة لطلب من الوكال واس

واردة من مصنع ٢٠١٢آذار/مارس  ١٣الوكالة، في رسالة مؤرخة  ة ال واد النووي ، بمعلومات تتصل بتشعيع الم
لومات، فضال عن خطط ، طلبت الوكالة مزيدا من المع٢٠١٢آذار/مارس  ١٩وفي رسالة مؤرخة  انتاج الوقود.

ل مفاعل طھران البحثي لتشعيع ھذه المواد.   ولم تتلق الوكالة ردا حتى اآلن. مشغِّ

وى  ٥٠وكما سبقت اإلفادة،   -٥٠ ي الخاص بإدخال محطة بوشھر للق فقد زودت إيران الوكالة بالجدول الزمن
ي دأت ف اير  ٣١ النووية في الخدمة، الذي أشار إلى أن أنشطة اإلدخال في الخدمة ب انون الثاني/ين . وفي ٢٠١٢ك

 
 .GOV/2012/23من الوثيقة  ٢٩؛ والفقرة GOV/2011/29من الوثيقة  ٣٧الفقرة   ٤٦
ران في ٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٢١وافق مجلس المحافظين على البروتوكول اإلضافي الخاص بإيران في   ٤٧ ه إي ، ووقـّعت علي
اذ.٢٠٠٣كانون األول/ديسمبر  ١٨ ز النف ه حي ا اإلضافي بشكل مؤقت في  ، على الرغم من عدم إدخال ران بروتوكولھ ـّذت إي د نف وق

 .٢٠٠٦إلى شباط/فبراير  ٢٠٠٣ديسمبر الفترة من كانون األول/
  .GOV/2011/65من الوثيقة  ٤٩الفقرة   ٤٨
ام   ٤٩ ذ ع ة من تم الوكال رات من ٢٠٠٣ھذه المواد موضوعة تحت خ ى  ٢٠، الفق ة  ٢٥إل ا؛  ١والمرفق  GOV/2003/75من الوثيق بھ

رة  ة  ٣٢والفق ن الوثيق راتGOV/2004/34م ن ، والفق ى  ١٠ م ا؛ وال ١٢إل ق بھ ن المرف رة م ة ، ٣٣فق ن الوثيق ، GOV/2004/60م
  .GOV/2011/65من الوثيقة  ٤٩من المرفق بھا؛ والفقرة  ٧إلى  ١والفقرات من 

 .GOV/2012/9من الوثيقة  ٤٩الفقرة   ٥٠
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ا ٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٣و ٢٢ ة بينم وى النووي ادي في محطة بوشھر للق ، أجرت الوكالة تحققا من الرصيد الم
  % من قدرته االسمية.٧٥كان المفاعل يعمل بمقدار 

ووية واألماكن الواقعة بينما ال تزال الوكالة تتحقق من عدم تحريف المواد النووية المعلنة في المرافق الن  -٥١
اون  دي التع ران ال تب ا أن إي ا، وبم ود معھ اق الضمانات المعق خارج المرافق التي أعلنت عنھا إيران بموجب اتف
ديم ضمانات  ى تق ادرة عل ر ق ة غي إن الوكال ا، ف ذ البروتوكول اإلضافي الخاص بھ ك عدم تنفي الالزم، بما في ذل

ة غير معلنة في إيران، وبالتالي الخلوص إلى أن جميع المواد النووية موثوقة حول عدم وجود مواد وأنشطة نووي
  ٥١في إيران تندرج في نطاق األنشطة السلمية.

ام الصادر في تشرين   -٥٢ دير الع ر الم م لتوضيح المسائل المبينة في مرفق تقري وأُحرز تقدم بشأن نھج منظَّ
اق اجيل االتفاق النھائي على النھج المنظم، وفقا لما تم ويدعو المدير العام إيران إلى تع .٢٠١١الثاني/نوفمبر  التف

ة بشأن جوھر ٢٠١٢أيار/مايو  ٢١عليه مع السيد جليلي في طھران في  ى التعامل مع الوكال ران عل ، ويحث إي
 القضايا في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك إتاحة معاينة موقع بارشين في وقت مبكر.

افظين ويناشد المدير العام إيرا  -٥٣ ة الصادرة عن مجلس المح ن القيام، وفقاً لما تنص عليه القرارات الملزم
اق الضمانات  ام التف ذ الت ق التنفي اه تحقي والقرارات اإللزامية الصادرة عن مجلس األمن، باتخاذ خطوات في اتج

ي: ا يل ا م ا فيھ ا األخرى، بم ا واللتزاماتھ ود معھ ام البروتوكول اإلضافي ا المعق ذ أحك ذ تنفي ا؛ وتنفي ود معھ لمعق
من الجزء العام من الترتيبات الفرعية التفاق الضمانات المعقود معھا؛ وتعليق األنشطة  ١-٣الصيغة المعّدلة للبند 

 المتصلة باإلثراء؛ وتعليق األنشطة المتصلة بالماء الثقيل.

  وسيواصل المدير العام اإلفادة عن ھذا الموضوع حسب االقتضاء.  -٥٤

 

 
ام   ٥١ ى ع ا إل ود أوالھ دة، تع ي مناسبات عدي د المجلس ف رة ١٩٩٢أكَّ بة  ٢، أن الفق ة المصوَّ ي INFCIRC/153(Corr)من الوثيق ، الت

ى حد سواء، من  ٢تتطابق مع المادة  ق، عل ى التحق ض الوكالة وتقتضي منھا أن تسعى إل من اتفاق الضمانات المعقود مع إيران، تفوِّ
ال  ة (أي اكتم ة في الدول ر معلن عدم تحريف المواد النووية عن األنشطة المعلنة (أي صحة اإلعالنات)، وعدم وجود أنشطة نووية غي

 ). GOV/OR.864من الوثيقة  ٤٩سبيل المثال، الفقرة  اإلعالنات) (انظر، على


