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التحقق والرصد في جمھوریة إیران اإلسالمیة على ضوء قرار مجلس 
 )۲۰۱٥( ۲۲۳۱التابع لألمم المتحدة األمن 

 
 تقریر من المدیر العام بالنیابة

 

 

مة  -ألف  مقّدِ

ھذا التقریر المقدَّم من المدیر العام بالنیابة إلى مجلس المحافظین، وبموازاة ذلك، إلى مجلس األمن التابع  -۱
اإلس�������المیة (إیران) اللتزاماتھا المتص�������لة بالمجال لألمم المتحدة (مجلس األمن)، یتناول تنفیذ جمھوریة إیران 

النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ویتناول المسائل المتصلة بالتحقق والرصد في إیران على ضوء 
). كما أنّھ یقّدم معلومات عن المس�����ائل المالیة، والمش�����اورات وعملیات تبادل ۲۰۱٥( ۲۲۳۱قرار مجلس األمن 

 جرتھا الوكالة مع اللجنة المشتركة، التي أُنِشئت في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.المعلومات التي أ

 الخلفیة  -باء

الوالیات و المملكة المتحدةو فرنساو الصینو ألمانیاو االتحاد الروسي، اتفقت ۲۰۱٥تموز/یولیھ  ۱٤في  -۲
والممثلة الس���امیة لالتحاد األوروبي المعنیة بالش���ؤون الخارجیة والس���یاس���ة األمنیة (مجموعة  ۱ المتحدة األمریكیة

تموز/یولیھ  ۲۰) وإیران على خطة العمل الش���املة المش���تركة. وفي ۳الدول األوروبیة الثالث/االتحاد األوروبي+
)، الذي تناول فیھ جملة أمور، من بینھا أنھ طلب من المدیر ۲۰۱٥( ۲۲۳۱رار ، اعتمد مجلس األمن الق۲۰۱٥

العام "أن یقوم بإجراءات التحقق والرص��د الض��روریة فیما یتعلّق بالتزامات إیران المتص��لة بالمجال النووي طیلة 
 GOV/2015/53ة من الوثیق ۸المدة الكاملة لتلك االلتزامات بموجب خطة العمل الش�������املة المش�������تركة" (الفقرة 

، أِذن مجلس المحافظین للمدیر العام بتنفیذ إجراءات التحقق ۲۰۱٥ ). وفي آب/أغس�������طسCorr.1 وتص�������ویبھا
والرص��د الض��روریة بش��أن التزامات إیران المتص��لة بالمجال النووي على النحو الوارد في خطة العمل الش��املة 

 ۲۲۳۱ذه االلتزامات على ض�������وء قرار مجلس األمن المش�������تركة، وأن یقِدّم تقاریر بناًء على ذلك، طیلة مدة ھ
)۲۰۱٥ ً )، رھنا

 
، أعلن رئیس الوالیات المتحدة األمریكیة دونالد ترامب، أن "الوالیات المتحدة سوف تنسحب من الصفقة ۲۰۱۸أیار/مایو  ۸في  ۱

 النوویة اإلیرانیة"، ویمكن االطالع على مالحظات الرئیس ترامب حول خطة العمل الشاملة المشتركة على الموقع التالي:
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-joint-comprehensive-plan-action/. 
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بتوافر األموال وعلى نحو یتَّس���ق مع ممارس���ات الض���مانات المعیاریة الخاص���ة بالوكالة. وأِذن مجلس المحافظین 
 GOV/2015/53أیض�����اً للوكالة بالتش�����اور وتباُدل المعلومات مع اللجنة المش�����تركة، على النحو الوارد في الوثیقة 

  .Corr.1وتصویبھا 

، أطلع المدیر العام الدول األعض���اء على ۲۰۱۷ وكانون الثاني/ینایر ۲۰۱٦ وفي كانون األول/دیس���مبر -۳
ت من طرف جمیع المشاركین في اللجنة المشتركة، وھي وثائق تقِدّم توضیحات بشأن  ۲تسع وثائق ُوِضعت وأُقِرَّ

بإیران على النحو الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة طواَل  تنفیذ التدابیر المتصلة بالمجال النووي الخاصة
 ۳مدتھا.

ن جملة أمور منھا أنھا ۲۰۱۹أیار/مایو  ۸وفي  -٤ "...في تنفیذھا لحقوقھا ، أص�������درت إیران بیاناً تض�������مَّ
األعلى من خطة العمل الش��املة المش��تركة، أص��در مجلس األمن القومي  ۳٦و ۲٦المنص��وص علیھا في الفقرتین 

التابع لجمھوریة إیران اإلس�������المیة أمراً بوقف بعض تدابیر إیران المنص�������وص علیھا في خطة العمل الش�������املة 
 ٤،٥المشتركة من الیوم فصاعداً".

لھا الوكالة لتـ���نفیذ البروتوكول اإلضافي الخاص بإیران وللتحقُّق والرصد  -٥ وتبلغ التكلفة المقدَّرة التي تتحمَّ
ملیون  ۹٫۲ران المتص��لة بالمجال النووي على النحو الوارد في خطة العمل الش��املة المش��تركة بش��أن التزامات إی

ملیون یورو  ٤٫۰، من الض��روري توفیر تمویل خارج عن المیزانیة بمبلغ ۲۰۱۹یورو س��نویاً. وفیما یتعلق بعام 
ملیون  ۷٫۱د بمبلغ قیمتھ ، تم التعھُّ ۲۰۱۹تش������رین الثاني/نوفمبر  ۷وحتى  ٦ملیون یورو. ۹٫۲من أص������ل المبلغ 

یورو من التمویل الخارج عن المیزانیة لتغطیة تكالیف األنش��طة ذات الص��لة بخطة العمل الش��املة المش��تركة لعام 
 وما بعده. ۲۰۱۹

 أنشطة التحقق والرصد في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة  -جیم

تنفیذ خطة العمل الش�املة المش�تركة)، أجرت الوكالة أنش�طة بدء (یوم  ۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر  ۱٦منذ  -٦
للتحقق والرص���د بش���أن تنفیذ إیران اللتزاماتھا المتص���لة بالمجال النووي وفقاً لألس���الیب المحدَّدة في خطة العمل 

عیاریة الخاص���ة بالوكالة، وبأس���لوب یتس���م وعلى نحو یتَّس���ق مع ممارس���ات الض���مانات الم ۷الش���املة المش���تركة،
ُم الوكالة المعلومات التالیة عن الفترة التي انقض���ت منذ إص���دار التقریر الفص���لي  ۸،۹بالنزاھة والموض���وعیة. وتُقّدِ

 
 ./1Add./907INFCIRCو /907INFCIRCترد مستنسخة في الوثیقتین  ۲
 ./2017/10GOVمن الوثیقة  ۳الفقرة  ۳
اإلی��ران��ي ورئ��ی��س م��ج��ل��س األم��ن ال��ق��وم��ي األع��ل��ى أع��ل��ن ذل����ك ف��خ����ام����ة ال��رئ��ی��س ال����دك��ت��ور حس��������ن روح����ان��ي، ال��رئ��ی��س  ٤

 . http://president.ir/en/109588في:
 ./2019/16GOV/INF، و/2019/12GOV/INF، و/2019/10GOV/INF، و/2019/9GOV/INF، و/2019/8GOV/INFالوثائق  ٥
ملیون یورو)  ۳٫۰للبروتوكول اإلض������افي الخاص بإیران () تكالیُف التطبیق المؤقت )60GC/(2تُغطى من المیزانیة العادیة (الوثیقة  ٦

ملیون یورو المخصص لتغطیة تكالیف المفتشین المتعلقة بالتحقق والرصد بشأن التزامات إیران المتصلة بالمجال النووي  ۲٫۲ومبلغ 
 على النحو الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة.

 من ھذا التقریر. ۳ بما في ذلك التوضیحات الواردة في الفقرة ۷
 ./2016/8Govمن الوثیقة  ٦الفقرة  ۸
 .5Note /2016ذكرة من األمانة،م ۹
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والتحدیثات المش��مولة في التقریرین الص��ادرین في أیلول/س��بتمبر  ۲۰۱۹۱۰للمدیر العام بالنیابة في آب/أغس��طس 
 ۲۰۱۹٫۱۱وفمبر وتشرین الثاني/ن

 األنشطة المتصلة بالماء الثقیل وإعادة المعالجة  -۱-جیم

) اس����تناداً إلى تص����میمھ IR-40لم تواص����ل إیران تش����یید مفاعل الماء الثقیل للبحوث في آراك (المفاعل  -۷
ولم تنتج إیران أو تختبر أقراص الیورانیوم الطبیعي، أو أوت���اد الوقود، أو مجمع���ات الوقود  ۱۲،۱۳األص�������لي.

ة خص��یص��اً لدعم المفاعل  حس��ب تص��میمھ األص��لي، وبقیت جمیع الكمیات الموجودة من أقراص  IR-40المص��ممَّ
نة وخاضعة لرصد متواصل من طرف الوكالة (ال  ۱٤).۱۰ و ۳ فقرتانالیورانیوم الطبیعي ومجمعات الوقود مخزَّ

وواص����لت إیران تقدیم معلومات إلى الوكالة بش����أن رص����ید الماء الثقیل في إیران وإنتاج الماء الثقیل في  -۸
وس�������محت للوكالة برص�������د كمیات مخزون إیران من الماء الثقیل وكمیة الماء الثقیل  ۱٥محطة إنتاج الماء الثقیل

، تحقَّقت الوكالة من أنَّ ۲۰۱۹تش������رین األول/أكتوبر  ۲۸). وفي ۱٥ المنتََجة في محطة إنتاج الماء الثقیل (الفقرة
ولم  ۱٦طناً متریاً. ۱۲۸٫۹محطة إنتاج الماء الثقیل كانت قید التش�������غیل وأنَّ مخزون إیران من الماء الثقیل قد بلغ 

 ).۱٤ رةطناً متریاً من الماء الثقیل (الفق ۱۳۰یكن لدى إیران خالل الفترة المشمولة بالتقریر أكثر من 

ولم تض�������طلع إیران بأنش�������طة تتص�������ل بإعادة المعالجة في مفاعل طھران البحثي ومرفق إنتاج نظائر  -۹
ة أو في أي مرفق من المرافق األخرى التي أعلنتھ��ا للوك��ال��ة (الفقرت��ان  المولیب��دینوم والیود والزینون المش�������ع��ّ

 ۱۷).۲۱و ۱۸

 األنشطة المتصلة باإلثراء والوقود  -۲-جیم

مرّكبة  IR-1طاردة مركزیة من طراز  ٥۰٦۰أكثر من  یكن ثمةفي محطة إثراء الوقود في ناتانز، لم  -۱۰
 

 ./2019/32GOVالوثیقة  ۱۰
 ./2019/16INF/GOVو /2019/12GOV/INFو /2019/10GOV/INFالوثائق  ۱۱
 خطة العمل الشاملة المشتركة تنفیذ بدء أُزیل أنبوب المائع الساخن من المفاعل وأصبح غیر صالح للعمل خالل فترة االستعداد لیوم ۱۲

من القس�������م المعنون "مف���اع���ل الم���اء الثقی���ل للبحوث في آراك" في الوثیق���ة ‘ ۳’ ۳و ‘ ۲’ ۳واحتُِفظ ب���ھ في إیران (الفقرت���ان 
GOV/INF/2016/1.(  

، غیَّرت إیران اس����م المرفق إلى مفاعل البحوث خنداب للماء )/2017/24GOVمن الوثیقة  ۱۰كما س����بقت اإلش����ارة إلیھ (الحاش����یة  ۱۳
 الثقیل.

التدابیر المتصلة بالمجال  -المرفق األول ’تطابِق الفقرات الواردة كمراجع بین قوسین في القسمین جیم ودال من ھذا التقریر فقرات  ۱٤
 ردة في خطة العمل الشاملة المشتركة.الوا‘ النووي

 ۲٥محطة إنتاج الماء الثقیل ھي مرفق إلنتاج الماء الثقیل ولدیھا، بحس���ب المعلومات التص���میمیة التي قدَّمتھا إیران إلى الوكالة في  ۱٥
سمیة على إنتاج ۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر  صالح لالستعمال  ۱٦، قدرة ا سنة من الماء الثقیل ال في المفاعالت النوویة وقدرة طناً في ال

طناً" في الس����نة من الماء الثقیل الص����الح لالس����تعمال في المفاعالت النوویة. وقد أبلغت إیران الوكالة، في  ۲۰فعلیة على إنتاج "نحو 
خة   طناً". ۲۰، بأنَّ "القدرة السنویة القصوى لمحطة إنتاج الماء الثقیل ھي ۲۰۱۷حزیران/یونیھ  ۱۸رسالة مؤرَّ

حنت كمیة ۲۰۱۹تش����رین األول/أكتوبر  ۲۸ في ۱٦ طناً متریاً من الماء  ۰٫٤، أّكدت الوكالة أنھ في ھذه الفترة المش����مولة بالتقریر، ش����ُ
طناً متریاً من الماء الثقیل ألنش�������طة البحث والتطویر المتعلقة بإنتاج مرّكبات  ۰٫٦الثقیل إلى خارج إیران، واس�������تخدمت إیران كمیة 

طنًا متریًا من المیاه الثقیلة  ۲٫۲الس����تخدامھا في التطبیقات الطبیة. وحتى التاریخ ذاتھ، كانت إیران تُحض����ر لتنقیة معالَجة بالدیوتروم 
ي ھذه الحاش��یة تحت رص��د الوكالة ففة وة الموص��طالملّوثة التي نتجت عن إنتاج المرّكبات المعالَجة بالدیوتروم. وقدرت جمیع األنش��

 المستمر.
عة، بما في ذلك الخالی ۱۷ ا الس��اخنة في مفاعل طھران البحثي ومرفق إنتاج نظائر المولیبدینوم والیود والزینون المش��عّة والخالیا المدرَّ

 ).INFCIRC/907(الوثیقة  ۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر  ۱٤المشار إلیھا في مقرر اللجنة المشتركة الصادر في 
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س�����لس�����لة تعاقبیة، تظل بأنس�����اقھا في الوحدات التش�����غیلیة في الوقت الذي تم فیھ االتفاق على خطة العمل  ۳۰في 
من الطاردات المركزیة  IR-1طاردة مركزیة من طراز  ٤۸) وس������حبت إیران ۲۷ (الفقرة الش������املة المش������تركة

بة في محطة إثراء الوقود  IR-1الس�������تبدال الطاردات المركزیة من طراز  ۱۸المخّزنة  لة المركَّ التالفة أو المعطَّ
 ).۲۹-۱ (الفقرة

ر التقریر الفص���لي ومنذ ص���دوواص���لت إیران إثراء س���ادس فلورید الیورانیوم في محطة إثراء الوقود،  -۱۱
ر العام بالنیابة، بدأت إثراء س�������ادس فلورید الیورانیوم في محطة إثراء الوقود التجریبیة في یالس�������ابق من المد

 ۲۱وكما تمت اإلفادة بھ سابًقا،۲۰قریر).من ھذا الت ۱٥وفي محطة فوردو إلثراء الوقود في فوردو (الفقرة  ۱۹ناتانز
) بنس��بة أعلى 6UF، من أن إیران بدأت إثراء س��ادس فلورید الیورانیوم (۲۰۱۹تموز/یولیھ  ۸تحققت الوكالة، في 

). ومنذ ذلك التاریخ، كانت إیران تثري الیورانیوم بنس���بة تص���ل إلى ۲۸(الفقرة  ۲۳٥-من الیورانیوم ٪۳٫٦۷من 
 .۲۳٥-من الیورانیوم ٪٤٫٥

، من أن مجموع مخزون إیران من ۲۰۱۹تموز/یولیھ  ۱تحققت الوكالة، في  ۲۲وكما س�������بقت اإلفادة، -۱۲
من  ٪۳٫٦۷) المثرى بنس����بة تص����ل إلى 6UFیوم (كغ من س����ادس فلورید الیوران ۳۰۰الیورانیوم المثرى تجاوز 

كغ من س����ادس فلورید  ۳۰۰). وكمیة ٥٦ (أو ما یعادل ذلك في أش����كال كیمیائیة مختلفة) (الفقرة ۲۳٥-الیورانیوم
 ۲۳كغ من الیورانیوم. ۲۰۲٫۸الیورانیوم تقابل 

العمل الشاملة المشتركة  ، تحققت الوكالة من أّن، باالستناد إلى خطة۲۰۱۹تشرین الثاني/نوفمبر  ۳وفي  -۱۳
 ۱۳۰٫۷كغ (زیادة  ۳۷۲٫۳مخزون إیران اإلجمالي من الیورانیوم المثرى كان  ۲٤ومقررات اللجنة المش�������تركة،

كغ من الیورانیوم  ۲۱۲٫٦وش��مل المخزون  ۲٥كغ منذ ص��دور التقریر الفص��لي الس��ابق من المدیر العام بالنیابة).
كغ من  ۱٥۹٫۷، و۲۰۱۹تموز/یولیھ  ۸، المنتج قبل ۲۳٥-من الیورانیوم ٪۳٫٦۷المثرى بنس�������بة تص�������ل إلى 

 ۲۰۱۹٫۲٦تموز/یولیھ  ۸، المنتج منذ ۲۳٥-من الیورانیوم ٪ ٤٫٥الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى 

في جناح  IR-1طاردة مركزیة من طراز  ۱۰٤٤وفي محطة فوردو إلثراء الوقود، لم یُحتَفظ بأكثر من  -۱٤
 ۱۰۲۰، تحقَّقت الوكالة من أّن ۲۰۱۹تش�������رین الثاني/نوفمبر  ٦وفي ) ٤٦(الفقرة ) من المرفق ۲واحد (الوحدة 

 
 من ھذا التقریر. ۱٦الفقرة  ۱۸
 ./2019/12GOVالوثیقة  ۱۹
المكان الوحید لجمیع أنشطة إیران المتصلة  عاماً، سیكون موقع اإلثراء بناتانز ۱٥بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة، "طیلة  ۲۰

 ).۷۲بإثراء الیورانیوم، بما في ذلك أنشطة البحث والتطویر الخاضعة للضمانات" (الفقرة 
 ./2019/9GOV/INF الوثیقة ۲۱
 ./2019/8GOV/INFالوثیقة  ۲۲
 بالنظر إلى الوزن الذري المعیاري للیورانیوم والفلور. ۲۳
) /907INFCIRC(الوثیقة  ۲۰۱٦ كانون األول/دیس���مبر ۱۸و ۲۰۱٦ كانون الثاني/ینایر ٦ص���ادرة في مقررات اللجنة المش���تركة ال ۲٤

 ).INFCIRC/907/Add.1(الوثیقة  ۲۰۱۷ كانون الثاني/ینایر ۱۰وفي 
الیورانیوم كغ من الیورانیوم في ش���كل أكاس���ید  ۱۰٫٤كغ من الیورانیوم في ش���كل س���ادس فلورید الیورانیوم؛ و ۳٤۹٫۹تتألف من  ۲٥

 كغ من الیورانیوم في الخردة السائلة والصلبة. ۷٫٤كغ من الیورانیوم في مجمعات الوقود وقضبانھ؛ و ٤٫٦ونواتجھ الوسیطة؛ و
كغ من  ۳۰٫٥س��ادس فلورید الیورانیوم ویش��مل  ھو كلیًا في ش��كل ۲۳٥-من الیورانیوم ٪ ٤٫٥الیورانیوم المثرى بنس��بة تص��ل إلى  ۲٦

سبة تصل إلى  الیورانیوم المثرى ستخدام السالسل التعاقبیة المركَّبة في خطي البحث والتطویر  ۲۳٥-من الیورانیوم ٪۲بن  ۲المنتج با
 في محطة إثراء الوقود التجریبیة. ۳و
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كانت مرّكبة في ست سالسل تعاقبیة. وفي التاریخ ذاتھ، تحقَّقت الوكالة أیضاً من  IR-1طاردة مركزیة من طراز 
موقعاً خاص��اً بطاردات مركزیة من  ۱٦كانت مرّكبة في مخطط لـ�������� IR-1أّن عش��ر طاردات مركزیة من طراز 

ألغراض إجراء  ۲۸كانت مرّكبة في موقع واحد، IR-1ومن أّن طاردة مركزیة واحدة من طراز  IR ۲۷-1 طراز
 ۲۹،۳۰"أنشطة بحث وتطویر أولیة تتعلق بإنتاج النظائر المستقرة".

، تحقّقت الوكالة من أّن إیران نقلت أس��طوانة ۲۰۱۹ر تش��رین الثاني/نوفمب ٦ففي  ۳۱وكما س��بقت اإلفادة، -۱٥
لس�������ادس فلورید الیورانیوم الطبیعي من محطة إثراء الوقود إلى محطة فوردو إلثراء الوقود. وفي ذات التاریخ، 
تحققت الوكالة أیًضا من أّن تلك األسطوانة كانت موصولة في محطة فوردو إلثراء الوقود تحضیًرا لتلقیم سادس 

كانون الثاني/ینایر  ۱٦، التي ظلت تدور منذ IR-1الیورانیوم في السلسلتین التعاقبیتین للطاردات المركزیة  فلورید
). وكذلك في ذات التاریخ، تحققت ٤٦-۲(یوم بدء تنفیذ خطة العمل الش��املة المش��تركة)، للتخمیل (الفقرة:  ۲۰۱٦

األساسیة المتصلة بھا، ظلتا في  كامل بُنیتھا، مع IR-1یة الوكالة أیًضا من أّن سلسلتین تعاقبیتین للطاردات المركز
)، وظلت الس��لس��لتان التعاقبیتان المزمع تعدیلھما من أجل إنتاج النظائر المس��تقرة، دون ٤٦-۲حالة خمول (الفقرة 

 ، تحققت الوكالة من أّن إیران قد بدأت تلقیم س�����ادس۲۰۱۹تش�����رین الثاني/نوفمبر  ۹). وفي ٤٦-۱تغییر (الفقرة 
التي ظلت في حالة دوران منذ یوم  IR-1فلورید الیورانیوم في الس����لس����لتین التعاقبیتین للطاردات المركزیة طراز 

، كانت ثمة مواد ۲۰۱۹تشرین الثاني/نوفمبر  ٦بدء تنفیذ خطة العمل الشاملة المشتركة، ألغراض اإلثراء. ومنذ 
، ك�ان�ت إیران تقوم ب�إثراء ۲۰۱۹ نوفمبر/الث��انيتش�������رین  ۹نووی�ة في محط��ة فوردو إلثراء الوقود وأن�ھ، من��ذ 

 ).٤٥الیورانیوم في المحطة (الفقرة 

نة خاضعة لرصد متواصل من  وقد ظلت جمیع الطاردات -۱٦ المركزیة والبنیة األساسیة المرتبطة بھا المخزَّ
). بید أّنھ، خالل ھذه الفترة المش�������مولة بالتقریر، تم س�������حب بعض ۷۰و ٤۸و ٤۷و ۲۹طرف الوكالة (الفقرات 

یب في محطة إثراء الوقود ھا من المخزون لغرض الترك یة المرتبط ب یة األس��������اس������� طاردات المركزیة والبن  ال
). واس����تمر الس����ماح للوكالة بالقیام بمعاینة ۷۰تحت رص����د الوكالة المس����تمر كلیةً (الفقرة  ظلتالتجریبیة، بینما 

منتظمة للمباني ذات الصلة في ناتانز، بما في ذلك جمیع تلك الواقعة في محطة إثراء الوقود ومحطة إثراء الوقود 
للوكالة بالقیام بمعاینة أیًضا ). واستمر السماح ۷۱لبھا (الفقرة التجریبیة، وقامت الوكالة بمعاینة یومیة بناء على ط

 ).٥۱منتظمة لمحطة فوردو إلثراء الوقود، بما في ذلك القیام بمعاینة یومیة بناء على طلب الوكالة (الفقرة 

ي ال ومنذ صدور التقریر الفصلي السابق من المدیر العام بالنیابة، أجرت إیران بعض أنشطة اإلثراء الت -۱۷
طتھا الطویلة األجل لإلثراء واإلثراء ألغراض البحث والتطویر، حس��ب المعلومات المقدَّمة للوكالة تتماش��ى مع خ

 ۳۲).٥۲(الفقرة  ۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر  ۱٦في 

، تحقَّقت الوكالة من أن جمیع عناص����ر الوقود المش����عع الخاص����ة ۲۰۱۹تش����رین األول/أكتوبر  ۲٦وفي  -۱۸
 

 ./2017/48GOVمن الوثیقة  ۲۰الحاشیة  ۲۷
میمیة لمحطة فوردو إلثراء الوقود، تض��ّمنت ، قّدمت إیران للوكالة تحدیثاً بش��أن المعلومات التص��۲۰۱۸كانون الثاني/ینایر  ۲۹في  ۲۸

 .۲لغرض "فصل النظائر المستقرة" في الوحدة  IR-1ھیكالً مؤقتاً لموقع واحد لطاردة مركزیة من طراز 
 ./2016/46GOVمن الوثیقة  ۱۲الفقرة  ۲۹
ثاني/نوفمبر  ٦في  ۳۰ ّمة ۲۰۱۹تش�������رین ال كان ث خل المرفق  IR-1طاردة مركزیة من طراز  ۱۳،  نة دا نت مخزَّ بة وكا غیر مرّك

 وخاضعة للرصد من طرف الوكالة.
 ./2019/16GOV/INFالوثیقة  ۳۱
 ر.من ھذا التقری ۳-والقسم جیم  /2019/16GOV/INFو  /2019/12GOV/INFو /2019/10GOV/INFانظر الوثائق  ۳۲



GOV/2019/55 
 ٦ الصفحة

رم/س�������اعة (عند متر واحد في  ۱ تقل عنال  ةبحثي في إیران ھي عند معدل جرعة محس�������وببمفاعل طھران ال
 الھواء).

ولم تش��ِغّل إیران أي مرفق من مرافقھا المعلنة لغرض إعادة تحویل ص��فائح أو خردة الوقود إلى س��ادس  -۱۹
 ).٥۸ غرض (الفقرةفلورید الیورانیوم، كما أنھا لم تبلغ الوكالة بأنھا شیَّدت أي مرفق جدید لھذا ال

 البحث والتطویر في مجال الطاردات المركزیة وصنعھا والرصید منھا  -۳-جیم

بأنھا س�����تعِدّل أنابیب التوص�����یل  ۲۰۱۹أیلول/س�����بتمبر  ۸وكما س�����بقت اإلفادة، أبلغت إیران الوكالة في  -۲۰
خطوط بحث  خمس��ةالرئیس��یة بحیث یتس��نى جمع النواتج والمخلفات بطریقة منفص��لة من الس��الس��ل التعاقبیة في 

 ).٤۲و ۳۲ان (الفقرت ۳٤محطة إثراء الوقود التجریبیة۳۳) في ٦و ٥و ٤و ۳و ۲وتطویر (األرقام 

أنواع  ٦، أبلغت إیران الوكالة بأنھا "تعتزم تركیب ۲۰۱۹تش�رین األول/أكتوبر  ۲۳وفي رس�الة مؤرخة  -۲۱
 في مواضع IR-6smoو IR-sو IR-9و IR-8Bو IR-8sو IR-7المركزي، وھي من طرازات  جدیدة من آالت الطرد

 ۲٤طلبت الوكالة من إیران، في رس��الة مؤرخة كل آلة على حدة في محطة إثراء الوقود التجریبیة. و على أس��اس
 ۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر  ۱٥الذي قّدمتھ إیران للوكالة في  ۳٥، تحدیث النموذج۲۰۱۹تش�������رین األول/أكتوبر 

تشرین  ٤وفي رسالة مؤّرخة  IR-6smoو IR-sو IR-9و IR-8bو IR-8sلیشمل وصفًا ألنواع الطاردات المركزیة 
، قّدمت إیران مزیًدا من التحدیث بشأن استبیان المعلومات التصمیمیة الخاص بمحطة إثراء ۲۰۱۹الثاني/نوفمبر 

 ۳٦الوقود التجریبیة، حیث أدرجت قائمة بجمیع أنواع الطرادات المركزیة في محطة إثراء الوقود التجریبیة.

لطاردات المركزیة والس����الس����ل التعاقبیة ، تحققت الوكالة من أّن ا۲۰۱۹تش����رین الثاني/نوفمبر  ٥وفي  -۲۲
(الفقرات من  ۳و ۲التالیة كانت مرّكبة ویجري اختبارھا بس�������ادس فلورید الیورانیوم في خطي البحث والتطویر 

، بما یشمل سلسلة تعاقبیة لعشرین طاردة مركزیة؛ IR-2mطاردة مركزیة طراز  ۲۲): بما یصل إلى ٤۲إلى  ۳۲
بما یصل إلى و، بما یشمل سلسلة تعاقبیة لعشرین طاردة مركزیة؛ IR-4یة طراز طاردة مركز ۲۲بما یصل إلى و

طاردة  ۳٤بما یص���ل إلى و، بما یش���مل س���لس���لة تعاقبیة لعش���ر طاردة مركزیة؛ IR-5طاردة مركزیة طراز  ۱۱
 بما یصلو، بما یشمل سلسلة تعاقبیة لعشر طاردة مركزیة وأخرى لعشرین طاردة مركزیة؛ IR-6مركزیة طراز 

طاردة مركزیة  ۱۲، بما یش���مل س���لس���لة تعاقبیة لعش���رین طاردة مركزیة وIR-6s طاردة مركزیة طراز ۳۳إلى 
بة في  ید ( نس�������قمرّك طاردة مركزیة و؛ IR-8ثالث طاردات مركزیة منفردة طراز و؛ )IR-6smo"نمطي" جد

طاردة و؛ IR-6smاز طاردة مركزیة منفردة طرو؛ IR-6mطاردة مركزیة منفردة طراز و؛ IR-3منفردة طراز 
؛ IR-8Bط��اردة مركزی��ة منفردة طراز و؛ IR-8sط��اردة مركزی��ة منفردة طراز و؛ IR-7مركزی��ة منفردة طراز 

أبلغ��ت إیران الوك��ال��ة ب��أن جمیع و. IR-9ط��اردة مركزی��ة منفردة طراز و؛ IR-sط��اردة مركزی��ة منفردة طراز و
في محطة إثراء الوقود التجریبیة، عند تركیبھا  ۳و ۲الس������الس������ل التعاقبیة الموجودة في خطي البحث والتطویر 

 
غیر ص��الحة للعمل  IR-1جعلت إیران س��لس��لة تعاقبیة للطرادات المركزیة طراز  ۱وكما س��بقت اإلفادة، ففي خط البحث والتطویر  ۳۳

ارات، وحقن راتینجات اإلیبوكس�����ي في أنابیب التوص�����یل، وإزالة النظم الكھربائیة من جمیع  من خالل جملة أمور من بینھا إزالة الدوَّ
 .)‘۹’، الفقرة )‘۱٥٫٤( البحث والتطویر في مجال أجھزة الطرد المركزي’، GOV/INF/2016/1الطاردات المركزیة (الوثیقة 

 ./2019/10GOV/INFمن الوثیقة  ٤الفقرة  ۳٤
 )./907INFCIRC(الوثیقة  ۲۰۱٦ایر كانون الثاني/ین ۱٤انظر مقرر اللجنة المشتركة الصادر في  ۳٥
۳٦ 1-IR وm2-IR 3و-IR 4و-IR 5و-IR 6و-IR وm6-IR وs6-IR وsm6-IR 7و-IR 8و-IR وs8-IR وB8-IR وs-IR 9و-IR. 
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 ستُستخدم لتكدیس الیورانیوم المثرى.

، تحققت الوكالة من أن إیران أكملت إعادة تركیب س��لس��لة تعاقبیة ۲۰۱۹تش��رین األول/أكتوبر  ۲۱وفي  -۲۳
، إلى جانب أنابیب IR-2mطاردة مركزیة طراز  ۱٦٤سلسلة تعاقبیة لـ�������و IR-4طاردة مركزیة طراز  ۱٦٤لـ�������

نش���رین األول/أكتوبر  ۳۰وفي  ۳۷).۳٤و ۳۳ الفقرتان( ٥و ٤التوص���یل الض���روریة، في خطي البحث والتطویر 
س�����ان الیورانیوم ۲۰۱۹  ۱۳). وفي ۳۲ المثرى (الفقرة، تحققت الوكالة من أن الس�����لس�����تین التعاقبیتن كلتیھما تكّدِ

طاردة مركزیة  ۳۰، أبلغت إیران الوكالة بأنھا ستقوم أوالً بتركیب سلسلة تعاقبیة لـ�������۲۰۱۹تشرین األول/أكتوبر 
 IR-6طاردة مركزیة طراز  ۱٦٤قبل توس������یع الس������لس������لة التعاقبیة إلى  ٦في خط البحث والتطویر  IR-6طراز 

، تحقَّقت الوكالة من أنَّ العمل على إعادة تركیب ۲۰۱۹ول/أكتوبر تش�������رین األ ۳۰وفي  ۳۸).٤۱و ۳۷(الفقرتان 
قد اُستُكِمل،  IR-6طاردة مركزیة من طراز  ۱٦٤الستیعاب سلسلة تعاقبیة لـ��� ٦األنابیب في خط البحث والتطویر 

تشرین الثاني/نوفمبر  ٥ قد اُستُكِمل أیًضا. وفي IR-6طاردة مركزیة من طراز  ۳۰وأن تركیب السلسلة التعاقبیة لـ
 كانت تُكّدِس الیورانیوم المثرى. IR-6طاردة مركزیة طراز  ۳۰تحققت الوكالة من أن السلسلة التعاقبیة لـ ۲۰۱۹

ختبارات ا، تحققت الوكالة من أنھ، إلثني عشر یوًما، أجرت إیران ۲۰۱۹ أكتوبر/تشرین األول ۲۰وفي  -۲٤
تش���رین الثاني/نوفمبر  ۹ بالتزامن في مركز طھران للبحوث. وفي IR-4میكانیكیة لثالث طاردات مركزیة طراز 

الش�املة  تلك المواقع المحّددة في خطة العملبما یتجاوز جدیًدا،  اموقعً ، تحققت الوكالة من أن إیران أعّدت ۲۰۱۹
 ).٤۰میكانیكیة للطاردات المركزیة (الفقرة ختبارات االمشتركة، ألغراض إجراء 

ة بالطاردات  األجھزةإنتاجھا من أنابیب ومنافخ  بش�������أنوقدَّمت إیران للوكالة إعالنات  -۲٥ الدوارة الخاص�������ّ
. وأجَرت الوكالة رص��داً )۸۰-۱ رص��ید (الفقرةالالمركزیة ورص��یدھا منھا وس��محت للوكالة بالتحقُّق من مفردات 

متواصالً، بما في ذلك من خالل استخدام تدابیر االحتواء والمراقبة، وتحقَّقت من أنَّ المعدات المعلنة قد استُخدمت 
إلنتاج أنابیب ومنافخ أجزاء دوارة لص���نع طاردات مركزیة لیس فقط ألغراض األنش���طة المحدَّدة في خطة العمل 

ألنشطة تتجاوز تلك المحدّدة في خطة العمل الشاملة المشتركة، مثل تركیب سالسل  الشاملة المشتركة ولكن أیضا
). ولم تُنتِج إیران أي طاردة مركزیة من طراز ۸۰-۲تعاقبیة جدیدة التي جاء وص��فھا في الفقرات الس��ابقة (الفقرة 

IR-1 ٦۲ الستبدال الطاردات المركزیة الُمتلَفَة أو الُمعّطلة (الفقرة.( 

الدّوارة والمنافخ ومجمعات األجھزة الدّوارة المعلنة خاض�������عة لرص�������د  األجھزةوكانت جمیع أنابیب  -۲٦
خطة العمل تنفیذ بدء متواصل من طرف الوكالة، بما في ذلك أنابیب ومنافخ األجھزة الدوارة المصنوعة منذ یوم 

الوكالة من أن إیران كانت تواصل  ، تحققت۲۰۱۹تشرین األول/أكتوبر  ۲۱). وفي ۷۰ (الفقرةالشاملة المشتركة 
الدوارة للطاردات المركزیة باس���تخدام ألیاف الكربون الذي لم یكن خاض���عاً لتدابیر الوكالة  األجھزةص���نع أنابیب 

ارات والمنافخ خاضعة لرصد الوكالة المتواصل. ۳۹،٤۰.المتواصلین لالحتواء والمراقبة   وتظل عملیة تصنیع الدوَّ

 
 ./2019/10GOV/INFمن الوثیقة  ٤الفقرة  ۳۷
 ./2019/12GOV/INFمن الوثیقة  ۳الفقرة  ۳۸
 ./2019/12GOV/INFمن الوثیقة  ٦الفقرة  ۳۹
 )./907INFCIRC(الوثیقة  ۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر  ۱٤مقرر اللجنة المشتركة الصادر في  ٤۰
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 ةتدابیر الشفافی  -دال

َماَح للوكالة باس���تخدام أجھزة رص���د اإلثراء إلكترونیاً واألختام اإللكترونیة التي تَنقُل  -۲۷ واص���لت إیران الس���َّ
إلى مفتِّش����ي الوكالة حالتھا داخل المواقع النوویة، كما واص����لت تَس����ِھیَل عملیة الجمع اآللي لتس����جیالت عملیات 

لة باس��تخد ). وأص��درت إیران تأش��یرات ٦۷-۱ ام أجھزة قیاس مركَّبة (الفقرةالقیاس التي تقوم بھا الوكالة والمس��جَّ
دخول طویلة األجل لمفتِّش���ي الوكالة الذین تمت تس���میتھم إلیران على النحو الذي طلبتھ الوكالة، وَوفَّرت مس���احة 

وویة في عمل مالئمة للوكالة في المواقع النوویة، وس���ھَّلت اس���تخدام مس���احة عمل في أماكن قریبة من المواقع الن
 ).٦۷-۲إیران (الفقرة 

وَواصلت إیران السماح للوكالة بأن ترصد، من خالل تدابیر ُمتَّفٍق علیھا مع إیران، منھا تدابیر االحتواء  -۲۸
والمراقبة، أن جمیع كمیات ركازة خام الیورانیوم المنتَجة في إیران أو تلك التي تم الحصول علیھا من أي مصدر 

قل إلى مرفق تحویل الیورانیوم في أص�������فھان (الفقرة دت إیران الوكالة بجمیع المعلومات ٦۸ آخر تُن ). كما زوَّ
الض�������روریة لكي تتمكَّن الوكالة من التحقُّق من إنتاج ركازة خام الیورانیوم ومن رص�������ید ركازة خام الیورانیوم 

 ).٦۹المنتجة في إیران أو التي تم الحصول علیھا من أي مصدر آخر (الفقرة 

 معلومات أخرى ذات صلة  -ھاء

(ب) من ۱۷تُواص��ل إیران مؤقتاً تطبیق البروتوكول اإلض��افي التفاق الض��مانات الخاص بھا وفقاً للمادة  -۲۹
ھا إیران بموجب  قّدمت لة تقییم اإلعالنات التي  كا لت الو فاذه. وواص������� بدء ن البروتوكول اإلض��������افي، إلى حین 

لى جمیع المواقع واألماكن التي البروتوكول اإلض���افي، وأجرت معاینات تكمیلیة بموجب البروتوكول اإلض���افي إ
رأت ض�����رورة لزیارتھا في إیران. وتعاون إیران في الوقت المناس�����ب وبش�����كل اس�����تباقي في إتاحة إجراء تلك 
ز الثقة. وكما أبلغ المدیر العام بالنیابة مجلس المحافظین في  المعاینات یس������ِھّل تنفیذ البروتوكول اإلض������افي ویعِزّ

إكتشفت الوكالة جسیمات الیورانیوم الطبیعي البشري المنشأ في موقع في إیران  ،۲۰۱۹تشرین الثاني/نوفمبر  ۷
غیر معلن للوكالة. ومن األس���اس���ي إلیران أن تواص���ل التفاعالت مع الوكالة لحل المس���ألة في أقرب وقت ممكن. 

لبروتوكول اإلض���افي وتتطلب التفاعالت الجاریة بین الوكالة وإیران فیما یتعلق بتنفیذ إیران إلتفاق الض���مانات وا
 الخاصین بھا تعاون إیران تعاوناً كامالً وفي الوقت المناسب.

وتُواص���ل الوكالة إجراء أنش���طة التحقُّق والرص���د فیما یتعلّق بالتزامات إیران األخرى المتص���لة بالمجال  -۳۰
ام دال وھاء وقاف وراء النووي في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك االلتزامات الواردة في األقس

 من المرفق األول بخطة العمل الشاملة المشتركة.

ً وخالل ھذه الفترة المشمولة بالتقریر، حضرت الوكالة  -۳۱ للفریق العامل المعني بالمشتریات  واحداً  اجتماعا
 ).٦-٤-٦رة اللجنة المشتركة، الفق -التابع للجنة المشتركة (خطة العمل الشاملة المشتركة، المرفق الرابع 

 ملخص -واو

نة في المرافق النوویة واألماكن الواقعة  -۳۲ تواص�������ل الوكالة التحقُّق من عدم تحریف المواد النوویة الُمعلَ
ستخدم فیھا عادةً مواد نوویة والتي أعلنت عنھا إیران بموجب اتفاق الضمانات الخاص بھا.  خارج المرافق التي تُ

 عدم وجود مواد وأنشطة نوویة غیر معلنة بالنسبة إلیران. وظلّت عملیات التقییم جاریة بشأن
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، دأبت الوكالة على التحقق والرص��د بش��أن تنفیذ إیران خطة العمل الش��املة المش��تركة تنفیذبدء  ومنذ یوم -۳۳
 اللتزاماتھا المتعلقة بالمجال النووي بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة.

  بالنیابة تقدیم تقاریر في ھذا الشأن حسب االقتضاء.وَسیُواصل المدیر العام  -۳٤
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