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األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

 نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي
  (د) من جدول األعمال المؤقت ٨البند الفرعي 

  )GOV/2014/39(الوثيقة 

 

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

 في جمھورية إيران اإلسالمية

 تقرير من المدير العام
  

  التطورات الرئيسية

  ايو ة في أيار/م ا مع الوكال ي اتفقت عليھ ة الخمسة الت دابير العملي ًدا من الت دبيًرا واح ذت ت إنَّ إيران: نفَّ
ي  ٢٠١٤ ه ف ق علي د المتف ك حسب الموع اون، وذل ة من إطار التع ي الخطوة الثالث آب/أغسطس  ٢٥ف
ة بشأن  ؛ ونفَّذت تدبيرين اثنين من التدابير الخمسة بعد الموعد المحدد؛ وبدأت٢٠١٤ مناقشات مع الوكال

  التدبيرين العمليين اآلخرين. 

  لكي تنفذھا إيران في  ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ٢وطلبت الوكالة أن تقترح إيران تدابير عملية جديدة بحلول
  الخطوة المقبلة فيما يتعلق بإطار التعاون. ولم ُتقَترح بعُد تدابير عملية جديدة.

 ة وقد واصلت الوكالة االضطالع بال ووي المبيَّن دابير المتصلة بالمجال الن ق بالت ا يتعل رصد والتحقق فيم
  في خطة العمل المشتركة، وفًقا لتمديدھا.

  وم بنسبة د اليوراني إثراء سادس فلوري ران ب م إي م تق اذ، ل ز النف ومنذ أن دخلت خطة العمل المشتركة حي
ة. ون ٢٣٥-% من اليورانيوم٥تزيد على  راء في أي من مرافقھا المعلن ي تخفيف درجة اإلث تيجة لعمليت

وم  د اليوراني ران أي مخزون من سادس فلوري دى إي د ل م يع ا، ل رة ذاتھ والتحويل اللتين حدثتا خالل الفت
  .٢٣٥-% من اليورانيوم٢٠المثرى بنسبة تصل إلى 

  ى وم٥ورغم مواصلة إثراء سادس فلوريد اليورانيوم بنسبة تصل إل اج ٢٣٥-% من اليوراني دل إنت  بمع
واد  ذه الم ات ھ ل بعض كمي دأت تحوي ران ب ا أنَّ إي ام، وبم دير الع ر السابق للم ا جاء في التقري يماثل م
ي بقيت في  ة الت واد النووي ذه الم ة ھ إنَّ كمي النووية في محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى، ف

ى  ٢٣٥-% من اليورانيوم٥شكل سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  قد تقلّصت لتصل إل
 كغم. ٧٧٦٥
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  ٢الصفحة 

  ل ي المفاع ية إضافية ف ات رئيس ب أي مكّون تم تركي م ي ود IR-40ول ار للوق تم أي تصنيع واختب م ي ؛ ول
  الخاص بالمفاعل المذكور.

  ة إجراء معاين ة ب ماح للوكال ران الس لت إي ةوواص زي،  منّظم رد المرك زة الط ع أجھ ات تجمي لورش
  وورشات إنتاج دّوارات الطرد المركزي، ومرافق التخزين.

مة  -ألف  مقدِّ

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

دابير  ذ الت ن، في جملة أمور، معلومات عن تنفي مجلس األمن، في جمھورية إيران اإلسالمية (إيران). وھو يتضمَّ
   ٢ان المشترك بشأن إطار للتعاون" (إطار التعاون) وخطة العمل المشتركة، وفًقا لتمديدھا.المتخذة بموجب "البي

ه  -٢ افظين في قرارات ران. ٣وأّكد مجلس األمن أن الخطوات المطلوبة من قبل مجلس المح ة إلي  ٤ھي ُملِزم
ذكورة أعاله رارات مجلس األمن الم دت بم ٥كما أنَّ األحكام ذات الصلة من ق د اعُتِم ابع من ق وجب الفصل الس

رارات. ك الق ام تل اً ألحك ة، وفق م المتحدة، وھي إلزامي اق األم ات  ٦ميث ذ الكامل اللتزام ى التنفي دعو الحاجة إل وت
  إيران من أجل ضمان الثقة الدولية في الطابع السلمي الخالص لبرنامجھا النووي.

"بياناً مشتركاً بشأن إطار  ٢٠١٣ني/نوفمبر تشرين الثا ١١وكما جاء من قبل، وقَّعت الوكالة وإيران في   -٣
اون GOV/INF/2013/14للتعاون" (الوثيقة  ادة التع ى زي ). واتفقت الوكالة وإيران، في إطار التعاون المذكور، عل

ى  ابقة، وعل ة والس ع القضايا الراھن ة تسوية جمي ة بغي ا الوكال ع أن تضطلع بھ ق بأنشطة التحقق المزم فيما يتعل
 ً   في تلك األنشطة تدريجياً. وترد في المرفق األول التدابير العملية المتفق عليھا حتى ھذا التاريخ.  المضي قُُدما

ابًقا،   -٤ ه س ا وافق كل منوكما تم اإلبالغ عن ا والصين وفرنس اد الروسي وألماني ة المتحدة  االتح والمملك
ة + ي الثالث اد األوروب دان االتح ة بل ة (مجموع دة األمريكي ات المتح ي  ٣والوالي اني/نوفمبر  ٢٤) ف رين الث تش

ة ٢٠١٣ ي جمل تركة، ف ت خطة العمل المش ران. ونصَّ ع إي ى خطة العمل المشتركة م ي تطور منفصل، عل ، ف
ى حل شامل طويل األجل ُيتََّفق عليه بين الطرفين ومن أمور، على أنَّ "الھدف من ھذه المفاوضات ھو التوصل إل

ي  ٧،٨شأنه ضمان أن يكون البرنامج اإليراني النووي سلمياً على وجه الحصر". ووفقا لخطة العمل المشتركة، الت
ق أشھر) وقابلة للتجديد باتفا ٦، ستكون الخطوة األولى محددة زمنياً (٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠بدأ نفاذھا في 

ة+ ا  ٣الطرفين. ووفقا لما طلبته مجموعة بلدان االتحاد األوروبي الثالث افظين، (رھن ه مجلس المح رَّ ران، وأق وإي
ووي في إطار  ة ذات الصلة بالمجال الن ا بأنشطة الرصد والتحقق الالزم بتوافر األموال)، تضطلع الوكالة حالًي

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

  .١٩٧٤أيار/مايو  ١٥دخل حيز النفاذ في 
  .GOV/INF/2014/18الوثيقة  ٢
 ٢٠١٢حتى أيلول/سبتمبر  ٢٠٠٣قراراً بصدد تنفيذ الضمانات في إيران في الفترة من أيلول/سبتمبر  ١٢اعتمد مجلس المحافظين  ٣

  ).GOV/2013/56في الوثيقة  ٢(انظر الحاشية 
  ). ٢٠١٠( ١٩٢٩قرار مجلس األمن  ٤
  . GOV/2013/56من الوثيقة  ٤الحاشية  ٥
  ).INFCIRC/11من االتفاق الذي ينظم عالقات الوكالة مع األمم المتحدة (الوثيقة  الجزء األول ألف ٦
  . GOV/2014/2من الوثيقة  ٢الفقرة  ٧
نصت خطة العمل المشتركة أيضا على أنَّ اللجنة المشتركة ستعمل مع الوكالة على "تيسير تسوية القضايا المثيرة للقلق في الماضي  ٨

  والحاضر". 
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ا بمقتضى خطة العمل المشتركة، وھي أنشطة تشمل أنشطة إضافية بخال ام بھ ف األنشطة التي يجري بالفعل القي
  اتفاق الضمانات الخاص بإيران واألحكام ذات الصلة المنصوص عليھا في قرارات مجلس األمن.

ة+٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٤وفي   -٥ ي الثالث د  ٣، أبلغت مجموعة بلدان االتحاد األوروب ة بتمدي ران الوكال وإي
ة  ى غاي اني/نوفمبر ت ٢٤خطة العمل المشتركة إل ام بأنشطة الرصد  ٢٠١٤شرين الث ا مواصلة القي وطلبت منھ

ك رصد تصنيع  ي ذل ا ف تركة، "بم ل المش ق بخطة العم ا يتعل ووي فيم ة ذات الصلة بالمجال الن ق الالزم والتحق
ران "بنسبة تصل  الوقود" لمفاعل طھران البحثي، وتخفيف درجة إثراء سادس فلوريد اليورانيوم الموجود في إي

   ٩%".٢لى إ

ود في   -٦ افظين، في اجتماعه المعق اير  ٢٤واستناًدا إلى موافقة مجلس المح انون الثاني/ين ى ٢٠١٤ك ، عل
اضطالع الوكالة بأنشطة الرصد والتحقق وفًقا للتدابير المتعلقة بالمجال النووي المنصوص عليھا في خطة العمل 

دھا.  المشتركة، ستواصل الوكالة تنفيذ أنشطة الرصد والتحقق ا لتمدي ق بخطة العمل المشتركة، وفًق ھذه فيما يتعل
ي  ورو لمواصلة أنشطة الرصد والتحقق الت وفي ھذا الصدد، كانت ھناك حاجة إلى مبلغ إضافي مقداره مليون ي

بتمبر  ١٠تضطلع بھا الوكالة فيما يتعلق بتمديد خطة العمل المشتركة. ة أيلول/س ديم ٢٠١٤وفي بداي د بتق م التعھ ، ت
  مليون يورو. ٠٫٣نحو 

ة   -٧ ام (الوثيق دير الع ابق للم ر الس دور التقري ذ ص تجدَّت من ي اس ورات الت ر التط ذا التقري اول ھ ويتن
GOV/2014/28(.١١، باإلضافة إلى القضايا الموجودة منذ أمد أبعد  

  توضيح القضايا العالقة  -باء

د مجلس المحافظين، في قراره الصادر في تشرين   -٨ اني/نوفمبر شدَّ ة ( ٢٠١١الث ، )GOV/2011/69الوثيق
ع القضايا  ة لجمي ى تسوية عاجل ا بھدف التوصل إل على أنه من الضروري إليران والوكالة تكثيف الحوار بينھم
ع المعلومات  ى جمي ك إتاحة الوصول إل الجوھرية العالقة بغرض تقديم توضيحات بشأن تلك القضايا، بما في ذل

ع وا ائق والمواق راره والوث ي ق افظين ف س المح ر مجل رَّ ران. وق ي إي ين ف خاص المعني لة واألش واد ذات الص لم
) بأنَّ تعاون إيران بشأن طلبات الوكالة الرامية إلى حل GOV/2012/50(الوثيقة  ٢٠١٢الصادر في أيلول/سبتمبر 

لم ة في الطابع الس ة الدولي تعادة الثق ران جميع القضايا العالقة ضرورٌي وملحٌّ من أجل اس امج إي ي الخالص لبرن
  النووي.

مت إيران بعض التوضيحات اإلضافية   -٩ ومنذ صدور التقرير السابق للمدير العام، وكما طلبت الوكالة، قدَّ
ر (انظر  رات سلك قنطرة التفجي ة بمفجِّ اون المتعلق ة من إطار التع فيما يتعلق بالتدابير العملية في الخطوة الثاني

دابير  أدناه). ولم ٦٥ الفقرة ق بالت ا يتعل ران فيم دمتھا إي ي ق ا للمعلومات الت ى تحليلھ تحدد الوكالة حاليا، استنادا إل
  العملية الستة األخرى في الخطوة الثانية، أي قضايا عالقة فيما يتعلق بتلك المعلومات.

ة وإي  -١٠ ين الوكال اون ب ادة التع توى وزي ع المس وار رفي راء ح ة إلج ود المبذول د وكجزء من الجھ ران، عق
ران في  ام اجتماعات في طھ ة   ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٧المدير الع ران اإلسالمية، فخام ة إي يس جمھوري مع رئ

ر صالحي،  ي أكب يد  عل الي الس ة، مع ة اإليراني ة الذري الرئيس حسن روحاني، ونائب الرئيس ورئيس ھيئة الطاق
 
  .GOV/INF/2014/18الوثيقة  من ١الفقرة  ٩
  .GOV/INF/2014/18من الوثيقة  ٤الفقرة  ١٠
يواصل المدير العام تزويد مجلس المحافظين بمعلومات شھرية عن آخر المستجدات بشأن تنفيذ إيران "التدابير الطوعية" المتخذة  ١١

  .GOV/INF/2014/19وفقاً لخطة العمل المشتركة، ويرد سابع ھذه المستجدات في الوثيقة 
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ه االجتماعات، أّكد المدير العام على أھمية ووزير الشؤون الخارجية، معالي السيد محمد جواد ظريف. وخالل ھذ
ذي أعربت  ا الراسخ، ال ران بالتزامھ ى تصريح إي ام إل دير الع تنفيذ إطار التعاون في الوقت المناسب. وأشار الم
ل  تعدادھا تعجي عنه في اجتماع رفيع المستوى، بتنفيذ إطار التعاون. كما أشار المدير العام إلى تصريح إيران باس

  ع القضايا العالقة. تسوية جمي

مت معلومات وتفسيرات   -١١ دَّ ران ق ى أنَّ إي رات سلك قنطرة التفجير، أشار المدير العام إل وفيما يتعلق بمفجِّ
ع ران، في مطل ام إلى الوكالة حول قرار إي ذلك ٢٠٠٠ ع مت ك دَّ ران ق ى أنَّ إي ة. وأشار إل رات آمن ، تطوير مفجِّ
ام معلومات وتفسيرات إلى الوكالة حول م د ع رات  ٢٠٠٧ا قامت به إيران من عمل بع ق مفجِّ ق بتطبي ا يتعل فيم

افى مع  ذي ال يتن ذه  المتخصصةممارسات السلك قنطرة التفجير في صناعة النفط والغاز، األمر ال الصناعة. لھ
ي ا ف ابقة، بم ة الس ايا العالق ع القض ي جمي ر ف ى النظ تحتاج إل ة س ى أن الوكال ذلك إل ام ك دير الع ار الم ك  وأش ذل

رات سلك قنطرة التفجير، وإدماجھا جميعا في "نظام" وتقييم ھذا "النظام" ككل.   مفجِّ

، ناقش المسؤولون ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٧و ١٦وخالل االجتماعين التقنيين اللذين ُعقدا في طھران في   -١٢
ة اإليرانيون والمسؤولون التابعون للوكالة كيفية المضي قدما بالتدابير العملية القائمة دابير العملي ك الت ا في ذل ، بم

ايو  ا في أيار/م اون المتفق عليھ ذلك إجراء ٢٠١٤الخمسة في الخطوة الثالثة من إطار التع ة ك . واقترحت الوكال
  مناقشات حول التدابير العملية الجديدة التي سُتتخذ باعتبارھا الخطوة المقبلة في إطار التعاون. 

ي  -١٣ ذه ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٥ وف دما بھ ى المضي ق ي إل ران ترم ى إي ائل إل ع رس ة أرب ت الوكال ، كتب
العملية. واقترحت الوكالة، من جملة أمور، عقد اجتماع في طھران قبل نھاية آب/أغسطس لتمكين إيران والوكالة 

راح من معالجة التدابير العملية الخمسة في الخطوة الثالثة من إطار التعاون.  ودعت ال ى اقت ران إل ذلك إي وكالة ك
  . GOV/2011/65تدابير عملية جديدة لمعالجة أوجه القلق التي أعربت عنھا الوكالة في المرفق بالوثيقة 

ة من   -١٤ ة في الخطوة الثالث وقد نفَّذت إيران ثالثة تدابير من التدابير العملية الخمسة المتفق عليھا مع الوكال
اريخ  إطار التعاون، ونفَّذت اثنين ه والمحدد بت د الموعد المتفق علي ، ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٥من ھذه التدابير بع

  على النحو التالي:

  مت المعلومات المتفق عليھا بين الطرفين ورتَّبت لزيارة تقنية إلى مركز للبحث والتطوير في قدَّ
  ).٢٠١٤آب/أغسطس  ٣٠مجال أجھزة الطرد المركزي (في 

 مت المعلومات المتفق علي ة قدَّ ارات لمعاين ين الطرفين ورتَّبت زي ا ب ةھ ع  منّظم لورشات تجمي
اج دوارات الطرد المركزي، ومرافق التخزين (وآخر  أجھزة الطرد المركزي، وورشات إنت

  ).٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٠و ١٩و ١٨ھذه الزيارات تمت في 

  أبرمت نھج الضمانات للمفاعلIR-40  ٢٠١٤آب/أغسطس  ٣١(في.(  

يران نفَّذت ھذه التدابير العملية في الخطوة الثالثة من إطار التعاون، وتقوم الوكالة حاليا بتحليل وتؤكد الوكالة أن إ
  المعلومات التي قدمتھا إيران. 

ة   -١٥ الة مؤرخ ي رس تعدادھا الستضافة ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٨وف ا اس ور، منھ ة أم ران، جمل ، ذكرت إي
. وخالل ھذا االجتماع، بدأت إيران مناقشات مع ٢٠١٤ آب/أغسطس ٣١اجتماع تقني مع الوكالة في طھران في 

الوكالة حول التدبيرين العمليين اآلخرين في الخطوة الثالثة من إطار التعاون فيما يتعلق بإطالق متفجرات شديدة 
ي نظر ااالنفجار وإجراء حسابات لنقل النيوترونات ( اع تقن د اجتم يتم عق ه س ى أن اق عل م االتف المرفق األول). وت

  آخر. 
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خة   -١٦ ، اقترحت إيران كذلك وضع خارطة ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٨وفي رسالة إيران المذكورة آنًفا والمؤرَّ
خ  ؤرَّ ة الم ي رد الوكال دة. وف دابير جدي د أي ت ل تحدي ق قب بتمبر  ٤طري ا ٢٠١٤أيلول/س ة دعوتھ دت الوكال دَّ ، ج

دة في ١٣إليران (انظر الفقرة  ة جدي اون، من أجل معالجة أوجه أعاله) القتراح تدابير عملي ق بإطار التع ا يتعل م
، دون مزيد من التأخير. ولم ُتقَترح بعُد تدابير GOV/2011/65القلق التي أعربت عنھا الوكالة في المرفق بالوثيقة 

  عملية جديدة.

وم تقديمكما أنَّ التزام إيران مع الوكالة، بما في ذلك   -١٧ ذي تق ة  المعلومات، والتحليل المتواصل ال ه الوكال ب
  لھذه المعلومات، يساعدان الوكالة على فھم برنامج إيران النووي فھًما أفضل.

  المرافق المعلن عنھا في إطار اتفاق الضمانات الخاص بإيران   -جيم

ة  ١٨بموجب اتفاق الضمانات الخاص بإيران، أعلنت إيران للوكالة عن   -١٨ اكن واقع مرفقاً نووياً وتسعة أم
(المرفق الثاني). وعلى الرغم من أن أنشطة معيَّنة تقوم بھا إيران  ١٢خارج المرافق ُتستخَدم فيھا عادًة مواد نووية

ا ھو في بعض المرافق تتعارض مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن  ن، كم افظين ومجلس األم مجلس المح
ة  اكن الواقع ك المرافق واألم ة في تل ة المعلن واد النووي ة التحقق من عدم تحريف الم مبيَّن أدناه، تواصل الوكال

   خارج المرافق.

 األنشطة المتعلقة باإلثراء  -دال

تعلـّق إيران كل أنشطتھا  خالفاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المحافظين ومجلس األمن، لم  -١٩
اير  ٢٠المتصلة باإلثراء في المرافق المعلنة المشار إليھا أدناه. بيد أنه منذ  ران  ٢٠١٤كانون الثاني/ين تج إي م تن ل

ى  د عل بة تزي رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري وم٥س ن اليوراني ن ٢٣٥-% م ا م وع مخزونھ ، وخضع مجم
ة  ٢٣٥-% من اليورانيوم٢٠بة تصل إلى سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنس إلى معالجة أخرى من خالل عملي

ة في  اإلثراء الجاري ة كل األنشطة المتصلة ب تخفيف درجة اإلثراء أو عملية التحويل. وتخضع لضمانات الوكال
في تلك  مرافق إيران المعلنة، وتخضع جميع المواد النووية والسالسل التعاقبية المركبة ومحطات التلقيم والسحب

   ١٣المرافق لتدابير الوكالة المتعلقة باالحتواء والمراقبة.

ى   -٢٠ وم بنسبة تصل إل د اليوراني وم٥وصرحت إيران بأن الغرض من إثراء سادس فلوري -٪ من اليوراني
وم بنسبة  ١٤ھو إنتاج الوقود لمرافقھا النووية. ٢٣٥ وصرحت أيضاً بأن الغرض من إثراء سادس فلوريد اليوراني

   ١٥ھو تصنيع الوقود لمفاعالت البحوث. ٢٣٥-% من اليورانيوم٢٠تصل إلى 

  ومنذ أن بدأت إيران إثراء اليورانيوم في مرافقھا المعلنة، قامت في تلك المرافق بما يلي:   -٢١

 اج إ درھا  ١٢  ٧٧٢نت ادة ق م (بزي م  ٧٩٥كغ ام) من كغ دير الع ابق للم ر الس ذ صدور التقري من
ى  وم٥سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إل ا ٢٣٥-٪ من اليوراني م  ٧٧٦٥، منھ كغ

 
  جميع األماكن الواقعة خارج المرافق قائمة داخل مستشفيات. ١٢
وفقاً لممارسات الضمانات المعتادة، قد ال تخضع الكميات الصغيرة من المواد النووية (من قبيل بعض النفايات والعينات) لتدابير  ١٣

 االحتواء والمراقبة.
  وفقا لما أعلنت عنه إيران في استبيانات المعلومات التصميمية الخاصة بھا بشأن محطة إثراء الوقود في ناتانز. ١٤
؛ وحسب ما أعلنت عنه إيران في استبيانات المعلومات التصميمية الخاصة بمحطة تصنيع GOV/2010/10من الوثيقة  ٨الفقرة  ١٥

  صفائح الوقود.
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ام) ٧١٠(بانخفاض قدره  دير الع ر السابق للم ظلت في شكل سادس  ١٦كغم منذ صدور التقري
ة  ٢٣٥١٧-٪ من اليورانيوم٥فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ة المتبقي وخضعت الكمي

  لمزيد من المعالجة (انظر المرفق الثالث)؛  

 نتاج سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى إنتاج، إلى غاية الوقت الذي أوقفت فيه إو
د  ٤٤٧٫٨، كمية ٢٣٥-% من اليورانيوم٢٠ ا لمزي ة، خضع مجملھ واد النووي ذه الم كغم من ھ

وماإلة تخفيض درجة من المعالجة بواسطة عملي يد اليوراني ى أكس ل إل ة التحوي راء أو عملي  ١٨ث
  (انظر المرفق الثالث). 

  ناتانز   -١-دال

وم الضعيف محطة إثراء الوقود:   -٢٢ محطة إثراء الوقود ھي محطة إثراء بالطرد المركزي إلنتاج اليوراني
ى  بة تصل إل رى بنس راء المث وم٥اإلث ام ٢٣٥-٪ من اليوراني ي ع ى ف رة األول غيلھا للم دأ تش م ٢٠٠٧، ب . وتنقس

رر  ران، من المق دمتھا إي ي ق اً للمعلومات التصميمية الت اء. ووفق اج ب اج ألف وقاعة اإلنت المحطة إلى قاعة اإلنت
ا يشمل مجموع حوالي  ١٨تخصيص ثماني وحدات يحتوى كل منھا على  ف، بم اج أل ة لقاعة اإلنت سلسلة تعاقبي

ة من  ١٤٤دة مركزية في طار ٢٥ ٠٠٠ ى طاردات مركزي وي عل سلسلة تعاقبية. وتوجد حاليا وحدة واحدة تحت
ة من طراز IR-2mطراز  ان IR-1، وخمس وحدات تحتوي على طاردات مركزي وي الوحدتان األخري ، وال تحت

  إلنتاج باء. على أي طاردات مركزية. ولم تقدم إيران بعُد المعلومات التصميمية المناظرة الخاصة بقاعة ا

ة من طراز   -٢٣ ى الطاردات المركزي ة عل ى  IR-2mوظلت الحالة في الوحدة المحتوي آب/أغسطس  ١٣حت
ة من  ٢٠١٤ ة مكون دون تغيير عما جاء في التقرير السابق للمدير العام، حيث ركبت بالكامل ست سالسل تعاقبي

ة من طراز  ذه السال ١٩؛IR-2mطاردات مركزي يم أي من ھ تم تلق م ي وم ول د اليوراني ة بسادس فلوري سل التعاقبي
  في الوحدة. IR-2mسلسلة تعاقبية أخرى من طراز  ١٢الطبيعي؛ واكتملت أعمال التركيب التحضيرية في 

ة   -٢٤ اردات المركزي ى الط ة عل دات الخمس المحتوي ي الوح ى IR-1وف آب/أغسطس  ١٣، ظل الوضع حت
منھا  ٢٠سلسلة تعاقبية، ٩٠مدير العام. فقد تم تركيب بشكل كامل دون تغيير عما ورد في التقرير السابق لل ٢٠١٤
وم الطبيعي. ٥٤ د اليوراني ا بسادس فلوري ب  ٢١يجري تلقيمھ ال التركي اء من أعم م االنتھ ل، ت اء من قب ا ج وكم

  في الوحدتين غير المحتويتين على طاردات مركزية. IR-1سلسلة تعاقبية من طراز  ٣٦التحضيرية فيما يخص 

ت ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٢ي وف  -٢٥ د لقَّم ران ق ت إي وم  ١٤١ ٥١٣، كان د اليوراني ادس فلوري ن س م م كغ
اج في شباط/فبراير  دء اإلنت ذ ب ود من راء الوق ة في محطة إث د ٢٠٠٧الطبيعي داخل السالسل التعاقبي ، وكانت ق

 
التي أُنتجت من  ٢٣٥-% من اليورانيوم٥م من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى كغ ١١٥٫٦تشمل ھذه األرقام  ١٦

  .٢٣٥-% من اليورانيوم٢٠عملية تخفيف درجة إثراء سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 
دة وداخل االسطوانات التي ال تزال ملحقة يشمل ذلك المواد النووية المخّزنة وكذلك المواد النووية الموجودة في المصائد البار ١٧

  بعملية اإلثراء.
، التي ھي ٢٣٥-% من اليورانيوم٢٠كغم من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ٠٫٦بصرف النظر عن كمية  ١٨

مادة مرجعية لغرض قياس تحت أختام الوكالة في مرافق إيران المعلن عنھا إلثراء اليورانيوم حيث تم استخدام المواد النووية ك
  الطيف الكتلي.

  ). ١٠٠٨المرّكبة في محطة إثراء الوقود ( IR-2mولم يتغّير أيضا عدد الطاردات المركزية من طراز  ١٩
  ).١٥٤٢٠المرّكبة في محطة إثراء الوقود ( IR-1ولم يتغّير أيضا عدد الطاردات المركزية من طراز  ٢٠
طبقت الوكالة تدابير إضافية لالحتواء والمراقبة للتأكد من عدم تلقيم سالسل تعاقبية بالمواد   .GOV/2014/10من الوثيقة  ٢٢الفقرة  ٢١

  طاردة مركزية).  ٩١٥٦(التي تحتوي على  IR-1النووية في محطة إثراء الوقود بخالف األربع والخمسين سلسلة تعاقبية من طراز 
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ه  ا مجموع ت م ى  ١٢ ٤٦٤أنتج ل إل بة تص رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ن س م م ن٥كغ  % م
  .٢٣٥-اليورانيوم

راء نحو ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٧وفي   -٢٦ تقوم بتخفيض درجة إث م  ٤١١٨، أبغت إيران الوكالة بأنھا س كغ
     ٢٢إلى اليورانيوم الطبيعي. ٢٣٥-% من اليورانيوم٢من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

أخوذة   -٢٧ ة الم ات البيئي ل العين ائج تحلي ى نت تناًدا إل ود،واس راء الوق ة إث ي محط ق  ٢٣ف طة التحق ى أنش وإل
تبيان المعلومات التصميمية ذي  ران في اس ه إي ا أعلنت األخرى، استنتجت الوكالة أن المرفق قد تم تشغيله وفقاً لم

  الصلة. 

ة:   -٢٨ ود التجريبي راء الوق ة إث وم محط اج اليوراني ي إلنت ق تجريب ة ھي مرف ود التجريبي راء الوق ة إث محط
وبر الضعيف  رة في تشرين األول/أكت ذه ٢٠٠٣اإلثراء ومرفق للبحث والتطوير، بدأ تشغيلھا ألول م . ويمكن لھ

وم  د اليوراني ادس فلوري اج س ران إلنت ة خّصصتھا إي ى منطق م إل ة، وتنقس ل تعاقبي تيعاب ست سالس ة اس المحط
ى  بة تصل إل رى بنس وم٢٠المث ن اليوراني ان  ٢٣٥-٪ م لتان التعاقبيت ة خّصصتھا ألنشطة ) ٦و ١(السلس ومنطق

  ).٥و ٤و ٣و ٢البحث والتطوير (السالسل التعاقبية 

كما ھو مشار إليه في التقرير السابق الصادر عن المدير العام فقد توقفت إيران عن تلقيم  منطقة اإلنتاج:  -٢٩
ى  ٦و ١السلسلتين التعاقبيتين  وم% من اليوران٥بسادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إل وم ٢٣٥-ي ، وتق

ران ٢٠١٤شباط/فبراير  ٨وفي  ٢٤بتلقيم ھاتين السلسلتين بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي بدالً منه. ، زودت إي
ا  دابير "مردھ ا اتخذت ت ا بأنھ تبيان المعلومات التصميمية صرحت فيھ ثة ألجزاء من اس الوكالة بمعلومات محدَّ

ى من خطة العمل المشتركة".تغير مستوى اإلثراء" وأن التدابير "اتخذت  ذ الخطوة األول اء تنفي اً في أثن  ٢٥مؤقت
   ٢٦في نسق مترابط. ٦و ١ومنذ بدء نفاذ خطة العمل المشتركة، لم تقم إيران بتشغيل السلسلتين التعاقبيتين 

اير  ٢٠وفي   -٣٠ انون الثاني/ين رى ٢٠١٤ك وم المث د اليوراني اج سادس فلوري ران عن إنت دما توقفت إي ، عن
د لقَّمت ٢٣٥-% من اليورانيوم٢٠ة تصل إلى بنسب وم  ١٦٣٠٫٨، كانت إيران ق د اليوراني م من سادس فلوري كغ

ى  بة تصل إل رى بنس وم٥المث ن اليوراني اقبيتين  ٢٣٥-% م لتين التع ل السلس ي  ٦و ١داخ اج ف دأ اإلنت ذ أن ب من
ا مجموعه ٢٠١٠ شباط/فبراير د أنتجت م د ا ٢٠١٫٩، وكانت ق م من سادس فلوري بة كغ رى بنس وم المث ليوراني

ك.  مجملھا، تم سحب ٢٣٥-% من اليورانيوم٢٠تصل إلى  ة من ذل د تحققت الوكال من العملية بعد ذلك الحين وق
ران ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٨و  ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠وفي الفترة بين  م من سادس  ٥١٩٫٢، لقمت إي كغ

ا لتين التع ل السلس ي داخ وم الطبيع د اليوراني ا  ٦و ١قبيتين فلوري ة وأنتجت  م ود التجريبي راء الوق ة إث ي محط ف
  .٢٣٥-% من اليورانيوم٥كغم من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ٤٩٫٧مجموعه 

 
خطة العمل المشتركة. وتصدر المواد النووية من المخلفات الناتجة عن إثراء يتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في  ٢٢

والمواد النووية المخَرجة من السالسل التعاقبية التي  ٢٣٥-% من اليورانيوم٢٠سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 
، وھي غير مشمولة ضمن كمية سادس فلوريد ٢٣٥- % من اليورانيوم٥تنتج سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

  .٢٥المشار إليھا في الفقرة  ٢٣٥-% من اليورانيوم٥اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 
  .٢٠١٤أيار/مايو  ١٤النتائج متاحة للوكالة بالنسبة للعينات المأخوذة حتى تاريخ  ٢٣
(دون أن يتغّير  IR-1طاردة مركزية من طراز  ٣٢٨مجموع  ٦و ١، شملت السلسلتين التعاقبيتين ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٦ وفي ٢٤

  عددھا).
  على تمديد خطة العمل المشتركة. ٣ومنذ ذلك الوقت، اتفقت إيران ومجموعة بلدان االتحاد األوروبي الثالثة+ ٢٥
الة تدابير إضافية لالحتواء والمراقبة للتأكد من عدم ترابط السلسلتين المتعاقبتين . طبقت الوكGOV/2014/10من الوثيقة  ٢٨الفقرة  ٢٦
  .٦و ١
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ة البحث والتطوير:  -٣١ ى نحو متقطع  منطق م عل ام تلق دير الع ابق للم ر الس ذ صدور التقري ران من ظلت إي
ى حدة وداخل الطاردات  IR-6sطبيعي في الطاردات المركزية من طراز سادس فلوريد اليورانيوم ال ة عل لكل آل

، أحياناً لكل آلة على حدة وأحياناً أخرى IR-6 ، وطرازIR-4، وطراز IR-2m، وطراز IR-1المركزية من طراز 
دة من  ٢٧داخل سالسل تعاقبية من أحجام مختلفة. ة الوحي وم الطاردة المركزي ولم تلقم بعد بسادس فلوريد اليوراني

التي تم تركيبھا. وكما سبقت اإلفادة عنه، تؤكد الوكالة بأّن ثّمة "كسوة" ال تزال في مكانھا ولكن دون  IR-5طراز 
    ٢٨وصالت.

م  ٣٩٧٫٨مجموعه ، تم تلقيم ما يقارب ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٨و ٢٠١٤أيار/مايو  ٦وفي الفترة بين   -٣٢ كغ
تم  م ي من سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي داخل الطاردات المركزية في منطقة أنشطة البحث والتطوير، ولكن ل
د  ذكورة أُعي وير الم ات أنشطة البحث والتط واتج ومخلف راء ألن ن وم الضعيف اإلث ن اليوراني ة م سحب أي كمي

  دمجھا في نھاية العملية.

راء ، خفّ ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٠و ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٠وفي الفترة بين   -٣٣ ضت إيران من درجة إث
ة  م ١٠٨٫٤كمي ى  كغ ل إل بة تص رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ن س يدھا م ن رص ن ٢٠م % م

  ٢٣٥.٢٩-اليورانيوم

ة،  -٣٤ ود التجريبي راء الوق ي محطة إث أخوذة ف ة الم ات البيئي ل العين ائج تحلي ى نت تناًدا إل ى أنشطة  ٣٠واس وإل
التحقق األخرى، استنتجت الوكالة أن المرفق  يتم تشغيله وفقاً لما أعلنته إيران في استبيان المعلومات التصميمية 

   ذي الصلة.

 فوردو   -٢-دال

ود:  -٣٥ راء الوق وردو إلث ة ف خ  محط ؤرَّ ميمية الم ات التص تبيان المعلوم ا الس اير  ١٨وفًق انون الثاني/ين ك
ة  ٢٠١٢ إن محط وم ف د اليوراني ادس فلوري اج س زي إلنت الطرد المرك راء ب ة إث ود ھي محط راء الوق وردو إلث ف

ى  ٢٣٥-% من اليورانيوم٢٠المثرى بنسبة تصل إلى  رى بنسبة تصل إل وم المث د اليوراني اج سادس فلوري وإلنت
م المرفق، الذي تم تشغيله ألول مرة في عام  ٢٣٥.٣١-% من اليورانيوم٥ ى ، بقدرة ٢٠١١وُصمِّ واء تصل إل احت

ي  ٢٩٧٦ ة ف اردة مركزي دة  ١٦ط ين الوح ة ب ع ة، موزَّ لة تعاقبي دة  ١سلس ة ٢والوح اردات المركزي ل الط . وك
بة حتى اآلن ھي آالت من طراز  ثة ألجزاء ٢٠١٤شباط/فبراير  ٨. وفي IR-1المركَّ ، قدمت إيران معلومات محدَّ

 
، وطاردة IR-6، وسبع طاردات مركزية من طراز IR-4طاردة مركزية من طراز  ١٤، كانت ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٦في  ٢٧

ودون أي  IR-1ت مركزية من طراز ، وثالث طارداIR-2m، وطاردة مركزية واحدة من طراز IR-5مركزية واحدة من طراز 
، وعشر طاردات مركزية IR-1طاردة مركزية طراز  ١٤؛ وكانت ٢، مرّكبة في السلسلة التعاقبية IR-6sطاردة مركزية من طراز 

 ١٦٢، و٤مرّكبة في السلسلة التعاقبية IR-4 طاردة مركزية من طراز  ١٦٤؛ وكانت ٣مرّكبة في السلسلة التعاقبية  IR-4من طراز
  . ٥مرّكبة في السلسلة التعاقبية  IR-2mطراز  من طاردة مركزية

  .GOV/2014/10من الوثيقة  ٣٠الفقرة  ٢٨
  ثراء.إل، وتماشًيا مع خطة العمل المشتركة، تم االنتھاء من عملية تخفيض درجة ا٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٠بحلول  ٢٩
  .٢٠١٤يسان/أبريل ن ٩تخص النتائج المتاحة للوكالة العينات المأخوذة حتى تاريخ  ٣٠
. وقد زودت إيران الوكالة باستبيان أولي GOV/2012/9من الوثيقة  ٢٤؛ والفقرة GOV/2009/74من الوثيقة  ١٤و ٧الفقرتان  ٣١

للمعلومات التصميمية وثالثة استبيانات منقحة للمعلومات التصميمية أعلنت فيھا عن أغراض مختلفة لمحطة فوردو إلثراء الوقود. 
الختالف بين الغرض األصلي الُمعلن عنه للمرفق والغرض الذي ُيستخدم من أجله حاليا، ما زال يتعيَّن على إيران وعلى ضوء ا

 تقديم المزيد من المعلومات.
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دابير من استبيان المعلومات التصميمية صرحت فيھا بأنھا ات راء" وأن الت ر مستوى اإلث ا تغيُّ دابير "مردھ خذت ت
   ٣٢"اتخذت مؤقتاً في أثناء تنفيذ الخطوة األولى من خطة العمل المشتركة".

رى   -٣٦ وم المث د اليوراني وكما ھو مبين في التقرير السابق للمدير العام، توقفت إيران عن تلقيم سادس فلوري
ع في الوحدة  ٢٣٥-% من اليورانيوم٥بنسبة تصل إلى  ة األرب ي كانت تستخدم من  ٢داخل السالسل التعاقبي الت

ل  ة العم اذ خط دء نف ذ ب ه. ومن دالً من ي ب وم الطبيع د اليوراني ادس فلوري ا بس وم بتلقيمھ رض، وتق ذا الغ ل لھ قب
د اليور ٣٣المشتركة، لم تقم إيران بتشغيل ھذه السالسل التعاقبية في نسق مترابط. م بسادس فلوري وم أي ولم تلق اني

   ٣٤سلسلة تعاقبية من السالسل التعاقبية االثنتي عشرة في محطة فوردو إلثراء الوقود.

رة  ونتيجة لعملية التحقق من الرصيد المادي التي أجرتھا الوكالة في محطة فوردو  -٣٧ إلثراء الوقود في الفت
اس ٢٠١٤شباط/فبراير  ٢كانون الثاني/يناير و ١٨بين  ، تحققت الوكالة، ضمن حدود معدالت عدم التيّقن من القي

اير  ٢٠المرتبطة عادة بمرفق من ھذا النوع، من رصيد المواد النووية كما أعلنت عنه إيران في  انون الثاني/ين ك
٢٠١٤.  

انون الثاني ٢٠وفي   -٣٨ اير ك رى ٢٠١٤/ين وم المث د اليوراني اج سادس فلوري ران عن إنت دما توقفت إي ، عن
وم٢٠بنسبة تصل إلى  د لقَّمت ٢٣٥-% من اليوراني رى  ١٨٠٦، كانت ق وم المث د اليوراني م من سادس فلوري كغ
ذ أن ٢٣٥-% من اليورانيوم٥بنسبة تصل إلى  ود من راء الوق وردو إلث ة في محطة ف دأ  داخل السالسل التعاقبي ب

وم  ٢٤٥٫٩وكانت قد أنتجت ما مجموعه  ٢٠١١اإلنتاج في كانون األول/ديسمبر  د اليوراني كغم من سادس فلوري
ى  رى بنسبة تصل إل وم٢٠المث ة ٢٣٥-% من اليوراني ة من العملي ذه الكمي ك الحين سحب مجمل ھ د ذل م بع ، ت

ران ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٧و ٢٠١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠وتحققت الوكالة من ذلك. وفي الفترة بين  ، لقمت إي
ود  ١٣٤٩٫٧ راء الوق وردو إلث ة في محطة ف وم الطبيعي داخل السالسل التعاقبي د اليوراني كغم من سادس فلوري

ه  ا مجموع ت م ى  ١٤٢٫٧وأنتج ل إل بة تص رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ن س م م ن ٥كغ % م
  . ٢٣٥-اليورانيوم

وإلى أنشطة التحقق  ٣٥لعينات البيئية المأخوذة في محطة فوردو إلثراء الوقود،واستناًدا إلى نتائج تحليل ا  -٣٩
تبيان المعلومات التصميمية ذي  ران في اس ه إي ا أعلنت اً لم تم تشغيله وفق ة أن المرفق ي األخرى، استنتجت الوكال

  الصلة. 

  أنشطة أخرى تتعلق باإلثراء   -٣-دال

عاينة منّظمة لورشات تجميع أجھزة الطرد المركزي، وورشات تواصل إيران السماح للوكالة بإجراء م  -٤٠
وأتاحت إيران أيضا ھذه المعاينات باإلضافة إلى المعلومات  ٣٦إنتاج دّوارات الطرد المركزي، ومرافق التخزين.

ق بإطار الت ا يتعل ا فيم ة المتفق عليھ دابير العملي ا لواحد من الت انبين، وفًق ا من الج اون ذات الصلة المتفق عليھ ع
رة ة بمعلومات عن رصيد  ١٤ (انظر الفق ران أيضا الوكال ة، زودت إي ة المنّظم ذه المعاين أعاله). وفي إطار ھ

 
  على تمديد خطة العمل المشتركة. ٣ومنذ ذلك الوقت، اتفقت إيران ومجموعة بلدان االتحاد األوروبي الثالثة+ ٣٢
وقد طبقت الوكالة تدابير إضافية لالحتواء والمراقبة في محطة وقود فوردو إلثراء الوقود  .GOV/2014/10من الوثيقة  ٣٦الفقرة  ٣٣

تستخدم إلثراء سادس فلوريد اليورانيوم، وأن ھذه السالسل غير  IR-1للتأكد من أن السالسل التعاقبية األربع الوحيدة من طراز 
  مترابطة.

  ).٢٧١٠ركزية المرّكبة في محطة فوردو إلثراء الوقود (ولم يتغّير أيضا عدد الطاردات الم ٣٤
  .٢٠١٤أيار/مايو  ١٩النتائج متاحة للوكالة بالنسبة للعينات المأخوذة حتى تاريخ  ٣٥
  يتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في خطة العمل المشتركة. ٣٦
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مجمعات دّوارات الطاردات المركزية التي ستستخدم بدالً من الطاردات المركزية التي تتعّطل. وقد حللت الوكالة 
ا،  ى طلبھ اء عل ت، بن ذ دخول خطة العمل المشتركة المعلومات التي قدمتھا إيران وتلق توضيحات إضافية. ومن

ا من أنشطة وحّيز النفاذ،  ة وغيرھ استنادا إلى تحليل جميع المعلومات التي قدمتھا إيران، وكذلك المعاينة المنّظم
ان  ا متوافق ة وتجميعھ د أن صنع دّوارات الطاردات المركزي التحقق التي أجرتھا الوكالة، تستطيع الوكالة أن تؤك

   ٣٧برنامج إيران إلحالل الطاردات المركزية المعطوبة.مع 

رة   -٤١ وعمالً بواحد من التدابير العملية المتفق عليھا فيما يتعلق بالخطوة الثالثة من إطار التعاون (انظر الفق
مت إيران المعلومات المتفق عليھا بين الجانبين ورتَّبت لقيام الوكالة بزيارة تقنية إلى  أعاله)، ١٤ مركز للبحث قدَّ

   .٢٠١٤آب/أغسطس  ٣٠والتطوير في مجال أجھزة الطرد المركزي، تمت في 

 أنشطة إعادة المعالجة  -ھاء

ق  عمالً   -٤٢ ران أن تعلِّ بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المحافظين ومجلس األمن، مطلوب من إي
ران  ٣٨أنشطتھا في مجال إعادة المعالجة، بما في ذلك أعمال البحث والتطوير. ه، ذكرت إي الغ عن وكما سبق اإلب

ران في مراحل أنه "خالل الخطوة األولى المحددة زمنًيا (ستة أ ٢٠١٤في كانون الثاني/يناير  شھر)، لن تدخل إي
ادة المعالجة". ى إع ادر عل ييد مرفق ق ة مؤرخة  ٣٩خاصة بأنشطة إعادة المعالجة، أو تش ى الوكال الة إل وفي رس

طس  ٢٧ ل ٢٠١٤آب/أغس ة العم د خط ا لتمدي ده وفق م تمدي وعي" ت دبير الط ذا "الت ى أن ھ ران إل ارت إي ، أش
  المشتركة. 

يوقد واصلت الوكالة مراقبة   -٤٣ ران البحث ا الساخنة في مفاعل طھ اج نظائر  ٤٠استخدام الخالي ومرفق إنت
عة. ون المش ود والزين دينوم والي ن  ٤١الموليب ق م ة تحق ادي وعملي يد الم ن الرص ق م ة تحق ة بعملي ت الوكال وقام

ي  ي ف ران البحث ي مفاعل طھ ات التصميمية ف ات ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٢المعلوم ن المعلوم ق م ة تحق ، وعملي
ون المشعة في إية في مرفق التصميم ود والزين دينوم والي . وتستطيع ٢٠١٤ آب/أغسطس ١٣نتاج نظائر الموليب

ي ومرفق  ران البحث ا يخص مفاعل طھ ادة المعالجة فيم ة مرتبطة بإع الوكالة أن تؤّكد أنه ال توجد أنشطة جاري
  للوكالة معاينتھا في إيران.  مكنينتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المشعة والمرافق األخرى التي إ

  المشاريع المّتصلة بالماء الثقيل  -واو

ا بشأن   -٤٤ ران عملھ ق إي م تعلِّ خالًفا للقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس المحافظين ومجلس األمن، ل
ل. اء الثقي اريع المتصلة بالم ع المش ر ٤٢جمي ران أي  غي ب إي م تركِّ تركة، ل ل المش ة العم اذ خط دء نف ذ ب ه، من أن

ي المفاعل  ية ف ات رئيس ووي للمفاعل  IR-40مكون ود ن ات وق تج مجمع م ُتن ود IR-40ول ي محطة تصنيع الوق  ف
  أدناه). ٥٧ (انظر الفقرة

 
  لعمل المشتركة.يتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في خطة ا ٣٧
 . GOV/2013/56من الوثيقة  ٢٨الحاشية  ٣٨
  يتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في خطة العمل المشتركة. ٣٩
ل بواسطة وقود مثرى بنسبة  ٥مفاعل طھران البحثي ھو مفاعل بقدرة  ٤٠  ، وُيستخَدم لتشعيع٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠ميغاواط يشغَّ

  أنواع مختلفة من المواد المستھدفة وألغراض بحثية وتدريبية.
) ھو مجّمع خاليا ساخنة ُيستخَدم لفصل النظائر الخاصة MIXنتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المشعة (مرفق إمرفق  ٤١

عة   في مفاعل طھران البحثي، بما فيھا اليورانيوم. بالمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية من المواد المستھدفة المشعَّ
  .GOV/2013/56من الوثيقة  ٣٢الحاشية  ٤٢
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ل   -٤٥ ل  :IR-40المفاع ّدأ IR-40المفاع وث مھ ل بح و مفاع ة، ھ مانات الوكال ع لض ل ، الخاض اء الثقي بالم
م ليحتوي على  ٤٠وقدرته  وم الطبيعي  ١٥٠ميغاواط، وھو ُمصمَّ ى اليوراني وي عل من مجمعات الوقود التي تحت

  في شكل ثاني أكسيد اليورانيوم.

ي   -٤٦ طس  ١١وف ل ٢٠١٤آب/أغس ي المفاع ميمية ف ات التص ن المعلوم ا م ة تحقًق رت الوكال  IR-40، أج
ة. نات المفاعل الرئيسية المتبقي ن من مكوِّ  ٤٣والحظت أنه، منذ التقرير السابق للمدير العام، لم يتم تركيب أي مكوِّ

رة  ه (الفق ا سبقت اإلشارة إلي اون، كم أعاله)،  ١٤وعمال بأحد التدابير العملية المتفق عليھا فيما يخص إطار التع
  .IR-40اتفاقا بشأن نھج ضمانات خاص بالمفاعل  ٢٠١٤آب/أغسطس  ٣١أبرمت إيران مع الوكالة في 

درة  محطة إنتاج الماء الثقيل:  -٤٧ ل، وھي مصّممة بق اء الثقي اج الم محطة إنتاج الماء الثقيل ھي مرفق إلنت
  طناً في السنة من الماء الثقيل الصالح لالستعمال في المفاعالت النووية.  ١٦على إنتاج 

ى  -٤٨ ه فعل ادة عن د  وكما سبقت اإلف ة فق ل ال تخضع لضمانات الوكال اء الثقي اج الم رغم من أنَّ محطة إنت ال
ة في  ا الوكال انون األول/ديسمبر  ٨خضعت لمعاينة منظمة أجرتھ دمت  ٢٠١٣.٤٤ك ة، ق ة المنظم وخالل المعاين

كالة، بفضل للوكالة المعلومات ذات الصلة المتفق عليھا بين الطرفين. وباإلضافة إلى ذلك، تمكَّنت الوأيضا إيران 
    ٤٥معاينة موقع تخزين الماء الثقيل في مرفق تحويل اليورانيوم في أصفھان، من تحديد خصائص الماء الثقيل.

   تحويل اليورانيوم وتصنيع الوقود  -زاي

وم   -٤٩ يد اليوراني اني أكس وم، ومحطة مسحوق ث ل اليوراني تزاول إيران عدداً من األنشطة في مرفق تحوي
ذلك المثرى، ومحطة ت ة ب اه، منتھك ّين أدن ا ھو مب ود في أصفھان، كم صنيع الوقود، ومحطة تصنيع صفائح الوق

ذه المرافق  ل، رغم خضوع ھ اء الثقي اإلثراء والمشاريع المتصلة بالم التزاماتھا بتعليق جميع األنشطة المتعلقة ب
  لضمانات الوكالة. 

  أن بدأت إيران أنشطة التحويل وتصنيع الوقود في مرافقھا المعلن عنھا، قامت بجملة أمور منھا:  ومنذ  -٥٠

  ل  ٥٥٠أنتجت م نق وم، ت ل اليوراني وم الطبيعي في مرفق تحوي د اليوراني طناً من سادس فلوري
  طناً منھا إلى محطة إثراء الوقود. ١٦٣

 وم الطب د اليوراني ادس فلوري ن س ان م ة أطن ت أربع ى نقل وم إل ل اليوراني ق تحوي ن مرف ي م يع
رى. ل  ٤٦محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المث م نق ك، ت ى ذل ان من  ٤٫٣وباإلضافة إل أطن

ى  وم٥سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إل راء  ٢٣٥-% من اليوراني من محطة إث
  الوقود إلى محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى.

 رى لقمت في عمل وم المث يد اليوراني اني أكس ل في محطة مسحوق ث ة التحوي م من  ١٥٠٥ي كغ
  .٢٣٥-% من اليورانيوم٥سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

 
  .GOV/2013/56من الوثيقة  ٣٤الفقرة  ٤٣
  .GOV/2014/10من الوثيقة  ١٣الفقرة  ٤٤
  .GOV/2013/56من الوثيقة  ٣٩الفقرة  ٤٥
  .GOV/2013/40من الوثيقة  ٤٤الحاشية  ٤٦
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  وير ار البحث والتط ي إط ل ف ة التحوي ي عملي وم  ٥٣لقمت ف د اليوراني ادس فلوري ن س م م كغ
بة رى بنس ى المث وم٣٫٣٤ تصل إل ن اليوراني ي  ٢٤وأنتجت ، ٢٣٥-٪ م وم ف ن اليوراني م م كغ

  ٤٧شكل ثاني أكسيد اليورانيوم.

  ود ة تصنيع صفائح الوق ي محط ل ف ة التحوي ي عملي د  ٣٣٧٫٢لقمت ف ادس فلوري ن س م م كغ
ادة  ٣٤٫٠(زائدا  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ك الم كغم من تل

ام)، وأنتج دير الع يد  ١٦٢٫٣ت منذ التقرير السابق للم امن أكس وم في شكل ث م من اليوراني كغ
  ثالثي اليورانيوم.

وم:   -٥١ وم مرفق تحويل اليوراني د اليوراني اج سادس فلوري ل إلنت وم ھو مرفق تحوي ل اليوراني مرفق تحوي
ابع الطبيعي وكذلك ثاني أكسيد اليورانيوم الطبيعي من ركازة خام اليورانيوم. ومن المعتزم أن ينتج ھذا المرفق ر

د  ع فلوري ن راب تمدة م وم المس ز اليوراني بائك فل تنفد وس وم المس د اليوراني ادس فلوري ن س وم م د اليوراني فلوري
  اليورانيوم الطبيعي والمستنفد.

وم بأنشطة  ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٦وفي   -٥٢ ل اليوراني ا ستضطلع في مرفق تحوي ة بأنھ ران الوكال أبلغت إي
ي تجرى في بحث وتطوير بشأن استرداد اليوران ل الت ات التحوي يوم من الخردة السائلة والصلبة الناتجة من عملي

  ھذا المرفق.

ادي في مرفق ٢٠١٤أيار/مايو  ٢١و ١٧وفي الفترة بين   -٥٣ ة تحقق من الرصيد الم ة عملي ، أجرت الوكال
  تحويل اليورانيوم، وتقوم الوكالة حاليا بتقييم نتائج تلك العملية.

ران بأن  -٥٤ ادت إي ى وأف ا أنتجت، حت ا ١٣٫٨، ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٠ھ ي  ٤٨طًن وم الطبيعي ف من اليوراني
وم. ى  ٤٩شكل ثاني أكسيد اليورانيوم بواسطة تحويل ركازة خام اليوراني ت، حت ران نقل ة من أن إي وتحققت الوكال

  تصنيع الوقود.من اليورانيوم الطبيعي في شكل ثاني أكسيد اليورانيوم إلى محطة  ٥٠طًنا ١٣٫٢ذلك التاريخ ذاته، 

رى:  -٥٥ وم المث اني أكسيد اليوراني رى ھي  محطة مسحوق ث وم المث يد اليوراني اني أكس محطة مسحوق ث
ى  رى بنسبة تصل إل وم المث د اليوراني ل سادس فلوري وم٥مرفق لتحوي اني  ٢٣٥-% من اليوراني ى مسحوق ث إل

ذا المرفق في وكما ھو مشار إليه في التقرير السابق للمدير  ٥١أكسيد اليورانيوم. ران في إدخال ھ دأت إي العام، ب
ايو  ى  ٢٠١٤الخدمة في أيار/م ران حت ة، قامت إي وم الطبيعي. وفي إطار اإلدخال في الخدم باستخدام اليوراني

كغم من سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في عملية التحويل،  ٢٧٩٠بتلقيم ما مجموعه  ٢٠١٤آب/أغسطس  ٣٠
ل،  ٢٠١٤انيوم في شكل ثاني أكسيد اليورانيوم. وفي تموز/يوليه كغم من اليور ١٦٧وأنتجت  دأت المحطة العم ب

ران  ت إي ين لقم ك الح ذ ذل ى  ١٥٠٥ومن ل إل بة تص رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ن س م م ن ٥كغ % م
   ٥٢في عملية التحويل، إلنتاج ثاني أكسيد اليورانيوم. ٢٣٥-اليورانيوم

 
  . GOV/2012/55من الوثيقة  ٣٥الفقرة  ٤٧
  لم يطرأ تغيير عن الرقم المشار إليه في التقرير السابق للمدير العام. ٤٨
  ال تشير ھذه الكمية إال إلى المواد النووية الصالحة لتصنيع الوقود. ٤٩
  لم يطرأ تغيير عن الرقم المشار إليه في التقرير السابق للمدير العام. ٥٠
  .GOV/2013/40من الوثيقة  ٤٥الفقرة  ٥١
% ٥بتعھد إيران بموجب خطة العمل المشتركة بأن تقوم بتحويل "سادس فلوريد اليورانيوم المثرى حديثا بنسبة تصل إلى عمال  ٥٢

  خالل فترة ستة أشھر" إلى أكسيد. 
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تصنيع الوقود ھي مرفق لتصنيع مجمعات الوقود النووي لمفاعالت القوى محطة  محطة تصنيع الوقود:  -٥٦
  ومفاعالت البحوث (انظر المرفق الثالث). 

ي   -٥٧ طس  ١٧و ١٦وف ات ٢٠١٤آب/أغس ن المعلوم ق م ة تحق يش وعملي ة تفت ة عملي رت الوكال ، أج
اج  ا إلنت ران واصلت وقفھ ن أنَّ إي ت م ود، وتحّقق نيع الوق ة تص ي محط ميمية ف ووي التص ود الن ات الوق مجمع

ا  IR-40باستخدام ثاني أكسيد اليورانيوم الطبيعي فيما يتعلق بالمفاعل  م إنتاجھ ي ت ود الت ع مجمعات الوق وأنَّ جمي
  سابًقا بقيت في محطة تصنيع الوقود. 

وم  محطة تصنيع صفائح الوقود:  -٥٨ د اليوراني محطة تصنيع صفائح الوقود ھي مرفق لتحويل سادس فلوري
وم٢٠المثرى بنسبة تصل إلى  ود  ٢٣٥-٪ من اليوراني وم وتصنيع مجمعات الوق ي اليوراني يد ثالث امن أكس ى ث إل

  المصنوعة من صفائح وقود تحتوي على ثامن أكسيد ثالثي اليورانيوم (انظر المرفق الثالث). 

اير وكما سبق   -٥٩ انون الثاني/ين ى المحددة  ٢٠١٤اإلفادة عنه، ذكرت إيران في ك ه "خالل الخطوة األول أن
وم  يد اليوراني ل أكس ادة تحوي ى إع ل يھدف إل ادة تحوي د أي خط إع ه ال يوج ران أن ن إي تة أشھر)، تعل ا (س زمنًي

ى إلى سادس فلوريد اليورانيوم المثر ٢٣٥-% من اليورانيوم٢٠المثرى بنسبة تصل إلى  % ٢٠ى بنسبة تصل إل
وم ن اليوراني ة  ٥٣".٢٣٥-م ة مؤرخ ى الوكال الة إل ي رس ران ف ارت إي ذا  ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٧وأش ى أن ھ إل

ومي  آب/أغسطس  ١٩و ١٨"التدبير الطوعي" تم تمديده وفقا لتمديد خطة العمل المشتركة. وأجرت الوكالة في ي
محطة تصنيع صفائح الوقود أكدت خاللھا أنه ال يوجد تفتيشا وعملية تحقق من المعلومات التصميمية في  ٢٠١٤

  خط معالجة في المحطة إلعادة تحويل أكسيد اليورانـيوم إلى سادس فلوريد اليورانيوم.  

ا مجموعه ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٧وتحققت الوكالة من أنه، حتى   -٦٠ م  ٣٣٧٫٢، كانت إيران قد لقمت م كغ
وم٢٠تصل إلى من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة  وم)  ٢٢٧٫٦( ٢٣٥-% من اليوراني م من اليوراني كغ

يد  ١٦٢٫٣في عملية التحويل في محطة تصنيع صفائح الوقود، وأنتجت  امن أكس وم في شكل ث م من اليوراني كغ
وم. ذلك من وجود  ٥٤ثالثي اليوراني ة ك ا الخردة الصلبة  ٤٤٫٠وتحققت الوكال وي عليھ وم تحت م من اليوراني كغ

  وال تزال الكمية المتبقية من اليورانيوم التي تم تلقيمھا في العملية باقية في العملية وفي النفايات.والسائلة. 

، كانت إيران قد أنتجت في محطة تصنيع صفائح ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٧وتحّققت الوكالة من أنَّه، حتى   -٦١
ل  ٢٧الوقود مجمعة وقود تجريبية واحدة و م نق ي. وت ران البحث ود مفاعل طھ وع مجمعات وق مجّمعة وقود من ن

  طھران البحثي.  ستة وعشرين من مجمعات الوقود ھذه، بما في ذلك المجّمعة التجريبية، إلى مفاعل

   األبعاد العسكرية المحتملة  -ھاء

ووي  قضاياحددت تقارير المدير العام السابقة   -٦٢ عالقة تتصل باألبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران الن
ة  وال ٥٥.القضاياواإلجراءات المطلوبة من إيران لحل ھذه  تزال الوكالة قلقة بشأن احتمال وجود أنشطة غير معلن

ك أنشطة متصلة  ا في ذل في إيران ذات صلة بالمجال النووي تشترك فيھا ھيئات مرتبطة بالمجال العسكري، بم

 
  يتعلق ذلك بأحد التعھدات التي التزمت بھا إيران في خطة العمل المشتركة. ٥٣
  اج بنود وقود لمفاعل طھران البحثي.كغم من ھذه المادة النووية إلنت ٦٥٫٢اسُتخدمت  ٥٤
؛ والملحق GOV/2011/29من الوثيقة  ٣٥ومرفقھا؛ والفقرة  GOV/2011/65من الوثيقة  ٤٥إلى  ٣٨على سبيل المثال: الفقرات  ٥٥

؛ GOV/2009/55من الوثيقة  ٢٥إلى  ١٨؛ والفقرات GOV/2010/10من الوثيقة  ٤٥إلى  ٤٠؛ والفقرات GOV/2011/7بالوثيقة 
 ٤٢إلى  ٣٥ومرفقھا؛ والفقرات  GOV/2008/15من الوثيقة  ٢٥إلى  ١٤؛ والفقرات GOV/2008/38من الوثيقة  ٢١إلى  ١٤والفقرات 

  .GOV/2008/4من الوثيقة 
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العالقة، السيما  القضايابتطوير شحنة نووية لصاروخ. ومطلوب من إيران أن تتعاون كلياً مع الوكالة بشأن جميع 
ا يشمل إتاحة الوصول دون  ياالقضا ووي، بم ران الن امج إي ة لبرن اد العسكرية المحتمل اً بشأن األبع التي تثير قلق

   ٥٦تأخير إلى كل ما تطلبه الوكالة من مواقع ومعدات وأشخاص ووثائق.

اني/نوفمبر   -٦٣ ة  ٢٠١١وتضمَّن المرفق بتقرير المدير العام الصادر في تشرين الث  )GOV/2011/65(الوثيق
ق  ران اضطلعت بأنشطة تتعل ى أنَّ إي ي تشير إل ذاك، والت ة آن ي كانت متاحة للوكال تحليالً مفصالً للمعلومات الت

داقية. ا بالمص م عموًم ات تتس ا معلوم ى أنَّھ ات عل ذه المعلوم ة ھ يِّم الوكال ووي. وتق ر ن از متفج وير جھ  ٥٧بتط
ل ٢٠١١فمبر وحصلت الوكالة على مزيد من المعلومات منذ تشرين الثاني/نو ذلك التحلي ، وھي معلومات أيَّدت ك

  الوارد في ذلك المرفق.

، رفضت إيران شواغل الوكالة، وذلك أساسا ألن إيران تعتبر أنَّ ھذه الشواغل ٢٠١٢وفي شباط/فبراير   -٦٤
ة مؤرخة  ٥٨مرتكزة على مزاعم ال أساس لھا. ران أن ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٨وفي رسالة إلى الوكال ، ذكرت إي

  ھي "محض ادعاءات ال تستحق النظر".  GOV/2011/65" الواردة في مرفق الوثيقة القضايام "معظ

ة من ٩وكما ورد أعاله (في الفقرة   -٦٥ ا في الخطوة الثاني )، كان أحد التدابير العملية السبعة التي اتُّفق عليھ
ة من ھي قيام إيران بتوفير" معلومات وتوضيح ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٠إطار التعاون في  ين الوكال ات من أجل تمك

ر." رات سلك قنطرة التفجي ا ٥٩تقييم حاجة إيران أو طلبھا اللذين أعلنت عنھما لتطوير مفجِّ ذا الصدد، وكم وفي ھ
ة معلومات وتوضيحات في نيسان/أبريل  ران للوكال دمت إي ام، ق دير الع ، ٢٠١٤ھو مبين في التقرير السابق للم

ي أيا افية ف ات وتوضيحات إض ايو ومعلوم ى ٢٠١٤ر/م ا إل ن عنھ ا المعل ات حاجتھ ائق، إلثب راز وث ملت إب ، ش
ران في  ي في طھ رات سلك قنطرة التفجير. وفي اجتماع تقن ة ٢٠١٤آب/أغسطس ١٦تطوير مفجِّ ، طلبت الوكال

  معلومات إضافية، قدمت إيران معلومات معيَّنة منھا.

ي   -٦٦ ود ف ي المعق اع التقن الل االجتم طس  ١٧و ١٦وخ ا ٢٠١٤آب/أغس ران أيض ة وإي رت الوكال ، أج
ات.  ال النيوترون ابات النتق ام بحس مناقشات حول التدابير العملية المتعلقة بإطالق متفجرات شديدة االنفجار والقي

آب/أغسطس  ٣١)، استھلت الوكالة وإيران في االجتماع التقني المعقود في طھران في ١٥وكما ورد آنفاً (الفقرة 
  . آخراجتماع  عقدن التدبيرين العمليين، واتفقتا على مناقشات حول ھذي ٢٠١٤

ق الصور   -٦٧ ومنذ التقرير السابق للمدير العام، الحظت الوكالة في مكان معيَّن في موقع بارشين، عن طري
ين  ة للمبني دران الخارجي ل الج د ھياك ة/إحالل أو تجدي ى إزال دل عل ا ت دو أنھ ة يب ييد جاري طة تش اتلية، أنش الس

وحي مالحظات وجود  ٦٠في الموقع. وكان جزء من سقف أحد ھذين المبنيين الرئيسيين قد أزيل أو تم إحالله. وت
رواسب مواد و/أو حطام، ومعدات، بأن نشاط التشييد قد توسع ليشمل مبنيين آخرين في الموقع. ومن المرجح أن 

 
  .١٩٢٩من قرار مجلس األمن  ٣و ٢الفقرتان  ٥٦
  .GOV/2011/65القسم باء من المرفق بالوثيقة  ٥٧
  .GOV/2012/9من الوثيقة  ٨الفقرة  ٥٨
  . GOV/2014/10من الوثيقة  ١٤الفقرة  ٥٩
  . GOV/2011/65من المرفق بالوثيقة  ٤٩الفقرة   ٦٠
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ة وال يز ٦١ضت بقدر أكبر قدرة الوكالة على إجراء تحقق فعال.ھذه األنشطة قوّ  ران أجوب دم إي م أن تق ال من المھ
   ٦٣وأن تتيح معاينة الموقع المعيَّن المعني. ٦٢على أسئلة الوكالة

ود في   -٦٨ ه عقب اجتماعه المعق ام بيان وكما ھو مبين في التقرير السابق للمدير العام، وكما أعاد المدير الع
تمّكن من إجراء ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٧طھران في  ى ال ة إل اج الوكال ا يخص، تحت يم "للنظام" فيم  القضايا تقي

على حدة وفھمھا، بالتتابع،  قضية. وسيقتضي ذلك النظر في كل GOV/2011/65العالقة الواردة في مرفق الوثيقة 
  .  في "نظام" وتقييم ذلك النظام ككل القضاياثّم إدماج جميع 

 المعلومات التصميمية  -طاء

ود   -٦٩ اق الضمانات المعق ام اتف ا ألحك رارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس وفًق ران وبموجب الق ع إي م
د  ام البن ذ أحك ران أن تنفِّ وب من إي ن، مطل ات  ١-٣المحافظين ومجلس األم ام من الترتيب ل من الجزء الع دَّ المع

  ٦٤الفرعية بشأن التبكير بتقديم المعلومات التصميمية.

  البروتوكول اإلضافي  -ياء

لة  -٧٠ رارات ذات الص ا للق ذ  خالًف ران ال تنّف إنَّ إي ن، ف س األم افظين ومجل س المح ن مجل ادرة ع الص
ا في  ك، بم تم ذل ى أن ي الزم وإل البروتوكول اإلضافي الخاص بھا. وما لم تتعاون إيران مع الوكالة على النحو ال

دات موثوق ديم تأكي ا من تق ة حول ذلك تنفيذ البروتوكول اإلضافي الخاص بھا، لن تكون الوكالة في وضع يمّكنھ
  ٦٥عدم وجود مواد نووية وأنشطة نووية غير معلنة.

  مسائل أخرى   -كاف

ي   -٧١ ران ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٢ف ي إي ا ف م إنتاجھ ي ت ود الت ة وق ى عشرة مجمع ة أن أثنتي دت الوكال ، أّك
وم٢٠والتي تحتوي على اليورانيوم الذي تم إثراؤه في إيران بنسبة تصل إلى  موجودة في  ٢٣٥-% من اليوراني

ة وق ٦٦قلب مفاعل طھران البحثي. وذج مصّغر لمجّمع ة وجود نم ـوفي ذات التاريخ، الحظت الوكال ود مفاعل ــ
IR-40 .٦٧في حوض الخزن   

 
وتاريخ نشر تقرير أيار/مايو  ٢٠١٢لالطالع على قائمة بأھم التطورات التي الحظتھا الوكالة في ھذا المكان بين شباط/فبراير  ٦١

من  ٥٥؛ والفقرة GOV/2013/6من الوثيقة  ٥٢والفقرة  ،GOV/2012/55من الوثيقة  ٤٤الصادر عن المدير العام، انظر الفقرة  ٢٠١٣
  .GOV/2013/27الوثيقة 

  .GOV/2012/23من الوثيقة  ٥؛ والفقرة GOV/2011/65القسم جيم من المرفق بالوثيقة  ٦٢
لدى الوكالة معلومات مقدمة من دول أعضاء تشير إلى أن إيران شيَّدت وعاء كبيراً الحتواء المتفجرات (غرفة) في ھذا المكان  ٦٣

إلجراء التجارب الھيدروديناميكية فيه. ومن شأن ھذه التجارب أن تكون مؤشرات قوية تدل على إمكانية تطوير أسلحة نووية 
  ).GOV/2011/65بالوثيقة من المرفق  ٥١إلى  ٤٩(الفقرات 

ل من الترتيبات الفرعية التفاق  ١-٣، بأنھا علّقت تنفيذ البند ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٩أبلغت إيران الوكالة، في رسالة مؤرخة  ٦٤ المعدَّ
ً للمادة GOV/INF/2007/8الضمانات الذي أبرمته (الوثيقة  من اتفاق الضمانات الخاص بإيران، فإنَّ الترتيبات الفرعية  ٣٩). ووفقا

ة. المتفق عليھا ال يمكن أن ُتغيَّر من جانب واحد؛ وال توجد آلية في اتفاق الضمانات لتعليق األحكام المتفق عليھا في الترتيبات الفرعي
ل، كما وافقت عليه إيران  ١-٣لذلك فإنَّ البند  من  ٥، يظل سارًيا بالنسبة إليران. وإيران ملزمة أيضا بالفقرة ٢٠٠٣في عام المعدَّ

  ).٢٠١٠( ١٩٢٩منطوق قرار مجلس األمن 
، ووقـّعت عليه إيران في ٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٢١وافق مجلس المحافظين على البروتوكول اإلضافي الخاص بإيران في  ٦٥
خاله حيز النفاذ. وقد نفـّذت إيران بروتوكولھا اإلضافي بشكل مؤقت في الفترة من ، رغم عدم إد٢٠٠٣كانون األول/ديسمبر  ١٨

  .٢٠٠٦حتى شباط/فبراير  ٢٠٠٣كانون األول/ديسمبر 
  مجمعة وقود. ٣٣، كان قلب مفاعل طھران البحثي يحتوي على مجموع ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٢في  ٦٦
  .GOV/2013/40من الوثيقة  ٦٤الفقرة  ٦٧
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، أّكدت الوكالة أّن صفيحة وقود واحدة، تحتوي على خليط من ثامن أكسيد ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٣وفي   -٧٢
ود %) واأل٢٠ثالثي اليورانيوم (المثرى بنسبة تصل إلى  دينوم والي اج نظائر الموليب وم، ظلّت في مرفق إنت لمني

ان يجري استخدامھا ألغراض أنشطة البحث  ود، ك والزينون المشّعة، بعد نقلھا من محطة تصنيع صفائح الوق
  ١٣٢.٦٨-واليود ١٣٣-والّزنون ٩٩-والتطوير بھدف تحقيق اإلنتاج األمثل من نظائر الموليبدينوم

ي   -٧٣ طس  ١٧و ١٦وف ات ٢٠١٤آب/أغس ن المعلوم ق م ة تحق يش وعملي ة تفت ة عملي رت الوكال ، أج
بة  تغل المفاعل بنس ان يش ذي ك ت ال ي الوق ة، ف وى النووي ھر للق ة بوش ي محط ه ١٠٠التصميمية ف ن قدرت % م

  اإلسمية. 

اع ا  -٧٤ ران لغرض االجتم ران ولم يتم اصدار تأشيرة لعضو واحد من فريق الوكالة لزيارة إي ي في طھ لتقن
وم  ي ٢٠١٤آب/أغسطس  ٣١ي اركة ف ن المش ذا العضو م ا ھ تمّكن فيھ م ي ي ل ة الت بة الثالث ك المناس ت تل . وكان

ة من معالجة القضايا  تمّكن الوكال االجتماعات التقنية في طھران بسبب عدم قيام إيران بإصدار تأشيرة. ولكي ت
رة  العالقة بشكل فّعال، من األھمية بمكان أن يتمّكن ديھم الخب كل عضو، من الموظفين الذين تحّددھم الوكالة بأّن ل

  الوكالة في إيران.  ابھالمطلوبة، من المشاركة في األنشطة التقنية التي تقوم 

  ملّخص  -الم

اكن   -٧٥ ة واألم ة في المرافق النووي ة المعلن واد النووي رغم أنَّ الوكالة تواصل التحقق من عدم تحريف الم
ة ليست في الواقعة خار إنَّ الوكال ا، ف ود معھ اق الضمانات المعق ران بمقتضى اتف ا إي ج المرافق التي أعلنت عنھ

ران، ومن  ة في إي ر معلن ة غي وضع يمكنھا من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووي
  ٦٩نشطة السلمية.أن تخلص بالتالي إلى أنَّ جميع المواد النووية في إيران تندرج في نطاق األ

أنھا مع   -٧٦ ي اتفقت بش ة الخمس الت دابير العملي دبير واحد من الت ّدد ت ذ في الموعد المح قامت إيران: بتنفي
ا؛  ّدد لھم د الموعد المح دابير الخمس بع الوكالة في الخطوة الثالثة من إطار التعاون؛ وبتنفيذ تدبيرين اثنين من الت

  بشأن التدبيرين العمليين اآلخرين. وبدأت في إجراء مناقشات مع الوكالة

  في الخطوة المقبلة بشأن إطار التعاون.   التخاذھاولم تتقدم إيران بعُد باقتراح تدابير عملية جديدة   -٧٧

ذ   -٧٨ ع، بتنفي ى مستوى رفي ه عل ذي أعربت عن ا الراسخ، ال وُيشير المدير العام إلى تصريح إيران بالتزامھ
ًرا إطار التعاون وبرغبتھا في ت اون في الوقت المناسب أم ذ إطار التع د تنفي عجيل حل جميع القضايا العالقة. وُيع

  أساسًيا لحل جميع القضايا العالقة.   

ة في خطة   -٧٩ ووي المبيَّن وتواصل الوكالة القيام بأنشطة الرصد والتحقق بشأن التدابير المتعلقة بالمجال الن
  العمل المشتركة، وفًقا لتمديدھا. 

  وسيواصل المدير العام تقديم تقارير عن ھذا الموضوع حسب االقتضاء.    -٨٠

    

 
  .GOV/2013/40وثيقة من ال ٦٥الفقرة  ٦٨
بـــــن الوثيقـــم ٢ ، أّن الفقرة١٩٩٢وقد أّكد مجلس المحافظين في عدة مناسبات، تعود أوالھا إلى عام  ٦٩ ة ــــة المصوَّ
)INFCIRC/153 (Corr.)( ض الوكالة وتقتضي منھا أن تسعى إلى  ٢، التي تطابق المادة من اتفاق الضمانات المعقود مع إيران، تفوِّ

تحريف المواد النووية عن األنشطة المعلنة (أي صحة اإلعالنات)، وعدم وجود أنشطة نووية غير -ق، على حد سواء، من عدمالتحق
من  ٥٤إلى  ٥٣والفقرات  GOV/OR.864من الوثيقة  ٤٩معلنة في الدولة (أي اكتمال اإلعالنات) (انظر، على سبيل المثال، الفقرة 

  ).GOV/OR.865الوثيقة 
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  المرفق األول

  التدابير العملية التي اتفقت بشأنھا الوكالة وإيران حتى ھذا التاريخ فيما يتعلق بإطار التعاون

  ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١١الخطوة األولى: ستة تدابير عملية (أولية)، تم االتفاق بشأنھا في 

ى النحو المتفق  -١ اس عل در عب نجم غشين في بن ة لم ة المنّظم تقديم المعلومات ذات الصلة وإتاحة المعاين
  عليه بين الجانبين.

ه  -٢ ى النحو المتفق علي ل عل اء الثقي اج الم تقديم المعلومات ذات الصلة وإتاحة المعاينة المنّظمة لمحطة إنت
  بين الجانبين.

  بمفاعالت البحوث الجديدة.تقديم المعلومات المتعلقة  -٣
  موقعاً مخصصاً بغرض تشييد محطات للقوى النووية. ١٦تقديم المعلومات الالزمة فيما يتعلق بتحديد  -٤
  توضيح ما أعلنته إيران بشأن مرافق إثراء إضافية. -٥
  تقديم مزيد من اإليضاحات بخصوص ما أعلنته إيران فيما يتعلق بتكنولوجيا اإلثراء بالليزر -٦

  ٢٠١٤شباط/فبراير  ٩ثانية: سبعة تدابير عملية، تم االتفاق بشأنھا في الخطوة ال

ين  -١ ه ب ى النحو المتفق علي ازد عل نجم ساغند في ي ة لم تقديم المعلومات ذات الصلة وإتاحة معاينة منّظم
  الجانبين.

ى النحو المتف -٢ ان عل ه تقديم المعلومات ذات الصلة وإتاحة معاينة منّظمة لمحطة التركيز في أرداك ق علي
  بين الجانبين.

  .IR-40تقديم صيغة مستوفاة من استبيان المعلومات التصميمية لمفاعل  -٣
  .IR-40اتخاذ خطوات لالتفاق مع الوكالة على التوصل إلى نھج بشأن الضمانات لمفاعل  -٤
  ليزر.تقديم المعلومات ذات الصلة المتفق عليھا من الجانبين والترتيب لزيارة تقنية إلى مركز لشقر أباد ل -٥
ود أو  -٦ اء الصالحتين لصنع الوق تقديم معلومات عن المواد المصدرية، التي لم تبلغ درجتي التركيب والنق

  لإلثراء النظيري، بما في ذلك الواردات من ھذه المواد، وعن استخراج إيران لليورانيوم من الفوسفات.
اج إي -٧ يم احتي ة من تقي ين الوكال ات وتوضيحات من أجل تمك ديم معلوم ذين أعلنت تق ا الل ران أو تطبيقھ

رات سلك قنطرة التفجير.   عنھما لتطوير مفجِّ

  ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٠الخطوة الثالثة: خمسة تدابير عملية، تم االتفاق بشأنھا في 

ك إجراء  -١ ا في ذل تبادل المعلومات مع الوكالة بشأن االدعاءات المتعلّقة ببدء شحنات شديدة االنفجار، بم
  النطاق للشحنات الشديدة االنفجار في إيران.تجارب واسعة 

ي جرت  -٢ ة بالدراسات الت ين الطرفين والمتعلق ا ب تقديم المعلومات والتوضيحات ذات الصلة المتفق عليھ
ة  ن نمذج ه م ا يتصل ب ات وم ال النيوترون أن انتق ران بش ي إي ي ُنشرت ف ات الت ران و/أو الورق ي إي ف

  غوطة.وحسابات وتطبيقھا المزعوم على مواد مض
تقديم المعلومات المتفق عليھا بين الطرفين والترتيب لزيارة تقنية إلى مركز للبحث والتطوير في مجال  -٣

  أجھزة الطرد المركزي.
رد  -٤ زة الط ع أجھ ات تجمي ة لورش ة منّظم ب لمعاين رفين والترتي ين الط ا ب ق عليھ ات المتف ديم المعلوم تق

  ومرافق التخزين. المركزي، وورشات إنتاج دّوارات الطرد المركزي،
  .IR-40إبرام نھج الضمانات للمفاعل  -٥
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  المرفق الثاني

  قائمة بالمرافق النووية واألماكن الواقعة خارج المرافق المعلن عنھا في إيران

  طھران: 

  مفاعل طھران البحثي -١
  )MIXمرفق إنتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المشّعة (مرفق  -٢
  جابر بن حيان المتعددة األغراض مختبرات -٣

  أصفھان: 

  المفاعل المصدري النيوتروني المصغر  -٤
  مفاعل الماء الخفيف دون الحرجي -٥
  مفاعل الماء الثقيل بقدرة صفرية  -٦
  مرفق تحويل اليورانيوم -٧
  محطة تصنيع الوقود -٨
  محطة تصنيع صفائح الوقود -٩
  محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى -١٠

   ناتانز:

  إثراء الوقود محطة -١١
  المحطة التجريبية إلثراء الوقود -١٢

  فوردو: 

  محطة فوردو إلثراء الوقود  -١٣

  آراك: 

  )IR-40مفاعل البحوث النووية اإليراني ( -١٤

  كاراج: 

  مرفق كاراج لخزن النفايات -١٥

  بوشھر: 

  محطة بوشھر للقوى النووية -١٦

  دارخوفين: 

  ميغاواط ٣٦٠محطة القوى النووية بقدرة  -١٧

  شيراز:

  ميغاواط ١٠البحثي بقدرة مفاعل فارس  -١٨

   :األماكن الواقعة خارج المرافق

    تسعة أماكن (تقع كلھا داخل مستشفيات)
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  المرفق الثالث

  : موجز إنتاج وتدفقات سادس فلوريد اليورانيوم١الجدول 

 اإلثراء الكمية التاريخ 

 الُمنَتج في مرفق تحويل اليورانيوم
آب/أغسطس  ١٠

٢٠١٤ 
 طبيعي كغم ٥٥٠٠٠٠ 

الملّقم في محطة إثراء الوقود ومحطة 
إثراء الوقود التجريبية ومحطة فوردو 

 إلثراء الوقود
 طبيعي كغم ١٤٣ ٣٨٢ ٢٠١٤آب/أغسطس 

المنَتج في محطة إثراء الوقود ومحطة 
إثراء الوقود التجريبية ومحطة فوردو 

 إلثراء الوقود
 كغم ١٢ ٦٥٦٫٤ ٢٠١٤آب/أغسطس 

بنسبة تصل إلى 
٥% 

 بتخفيف درجة اإلثراء منتج
تموز/يوليه  ٢٠

٢٠١٤ 
 كغم ١١٥٫٦

بنسبة تصل إلى 
٥% 

 الُملقَّم في محطة إثراء الوقود التجريبية
كانون  ٢٠

 ٢٠١٤الثاني/يناير 
 كغم ١٦٣٠٫٨

بنسبة تصل إلى 
٥% 

الُمنَتج في محطة إثراء الوقود 
 التجريبية

كانون  ٢٠
 ٢٠١٤الثاني/يناير 

 كغم ٢٠١٫٩
إلى  بنسبة تصل

٢٠% 

 الُملقَّم في محطة فوردو إلثراء الوقود
كانون  ٢٠

 ٢٠١٤الثاني/يناير 
 كغم ١٨٠٦٫٠

بنسبة تصل إلى 
٥% 

 الُمنَتج في محطة فوردو إلثراء الوقود
كانون  ٢٠

 ٢٠١٤الثاني/يناير 
 كغم ٢٤٥٫٩

بنسبة تصل إلى 
٢٠% 

  
   ٢٣٥-% من اليورانيوم٢٠: مخزون سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى ٢الجدول 

راء  الُمنَتج في محطة فوردو إلثراء الوقود ومحطة اث
 الوقود التجريبية

كغم ٤٤٧٫٨

كغم ٣٣٧٫٢ الملقَّم لتحويله

كغم* ١١٠٫٠ الُمخفَّفة درجة إثرائه

ن كسادس فلوريد اليورانيوم كغم**  ٠٫٦ الُمخزَّ
  ).GOV/2012/55من الوثيقة  ١٠كغم ُخفِّفت درجة إثرائھا سابًقا (انظر الفقرة  ١٫٦*يشمل ھذا الرقم كمية 

  .الواردة في ھذا تقرير ١٩** انظر الحاشية رقم 
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  : عملية التحويل في مرفق تحويل اليورانيوم٣الجدول 

 الكمية المنَتجة عملية التحويل
محطة  الكمية المنقولة إلى
 تصنيع الوقود

تحويل سادس فلوريد اليورانيوم (نحو 
وم٣٫٤ ن اليوراني ى ٢٣٥-% م ) إل

 ثاني أكسيد اليورانيوم
 كغم من اليورانيوم ٢٤ كغم من اليورانيوم ٢٤

تحويل ركازة خام اليورانيوم الطبيعي 
 إلى ثاني أكسيد اليورانيوم

 كغم من اليورانيوم* ١٣ ٧٩٢
ن  ١٣ ٢٢٩ م م كغ

 وماليوراني
  * محتوى اليورانيوم في المواد المؤّھلة لتصنيع الوقود.

  
ى ٤الجدول  رى بنسبة تصل إل وم المث د اليوراني وم٢٠: تحويل سادس فلوري امن  ٢٣٥-% من اليوراني ى ث إل

  أكسيد ثالثي اليورانيوم في محطة تصنيع صفائح الوقود

 الكمية المنَتجة كمية التلقيم

وم ــــــاليورانيكغم من سادس فلوريد  ٣٣٧٫٢
 كغم من اليورانيوم) ٢٢٧٫٦(

 كغم من اليورانيوم ١٦٢٫٣

  
دول  يد ٥الج اني أكس حوق ث ة مس ي محط وم ف يد اليوراني اني أكس ى ث وم إل د اليوراني ادس فلوري ل س : تحوي

  اليورانيوم المثرى

 الكمية المنَتجة كمية التلقيم

كغم من  ١٨٨٣كغم من سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي ( ٢٧٩٠
 اليورانيوم)

 كغم من اليورانيوم* ١٦٧

% ٥كغم من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  ١٥٠٥
 كغم من اليورانيوم) ١٠١٦( ٢٣٥-من اليورانيوم

- * 

  * المواد النووية المتبقية ھي في مراحل مختلفة من المعالجة.

  
  : تصنيع الوقود في محطة تصنيع الوقود٦الجدول 

 اإلثراء العدد المنَتج المفردة
كتلة المفردة 
(غرام من 
 اليورانيوم)

 العدد المشّعع

 ١ ٥٠٠يورانيوم طبيعي ٣ IR-40قضيب الوقود االختباري لمفاعل 

 - ٥٠٠ %٣٫٤ ٢ قضيب الوقود االختباري

 ١ ٦٠٠٠ %٣٫٤ ٢ مجّمعة قضيب الوقود

 ١ ١٠٠٠٠طبيعي يورانيوم ١  IR-40نموذج مصّغر لمجّمعة وقود مفاعل 

 ال ينطبق ٣٥٥٠٠يورانيوم طبيعي ٣٦ IR-40نموذج مجّمعة وقود مفاعل 

 - ٥٦٥٠٠يورانيوم طبيعي ١١ IR-40مجّمعة وقود المفاعل 
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 ٢١ الصفحة

  : تصنيع الوقود الخاص بمفاعل طھران البحثي في محطة تصنيع صفائح الوقود٧ الجدول

 اإلثراء العدد المنَتج المفردة
كتلة المفردة 
(غرام من 
 اليورانيوم)

العدد 
الموجود 
في مفاعل 
طھران 
 البحثي

 مشعع

صفيحة اختبارية لمفاعل طھران 
 البحثي (اليورانيوم الطبيعي)

٤ 
يورانيوم 
 طبيعي

١ ٢ ٥ 

صفيحة اختبارية لمفاعل طھران 
 البحثي 

٢ ٥ ٧٥ %١٩ ٥ 

مجّمعة وقود تحكمية لمفاعل طھران 
 البحثي

٥ ٨ ١٠٠٠ %١٩ ٨ 

وقود نمطية لمفاعل طھران مجّمعة 
 البحثي

٨ ١٧ ١٤٠٠ %١٩ ١٨ 

 - ١ ٥٥٠ %١٩ ١ مجّمعة اختبارية (بثماني صفائح)

 


