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  التحقق والرصد في جمهورية إيران اإلسالمية

  المتحدةعلى ضوء قرار مجلس األمن التابع لألمم 
٢٠١٥( ٢٢٣١( 

 
 تقرير من المدير العام

 

مة   -ألف  مقّدِ

هـذا التقرير المقـدَّم من المـدير العـام إلى مجلس المحـافظين، وبموازاة ذلـك، إلى مجلس األمن التـابع  -١
ـبالمـجال المتـحدة (مجلس األمن)، يتـناول تنفـيذ جمهورـية إيران اإلســـــالمـية (إيران) اللتزاـماتـها المتصــــــلة  لألمم

ائل المتصـلة بالتحقق والرصـد في إيران على ضـوء  تركة، ويتناول المـس املة المـش النووي بموجب خطة العمل الـش
). كما أنّه يقّدم معلومات عن المســــائل المالية، والمشــــاورات وعمليات تبادل ٢٠١٥( ٢٢٣١قرار مجلس األمن  

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

 الخلفية  -باء

الصـــين وفرنســـا والمملكة المتحدة والواليات و وألمانيا  االتحاد الروســـي   ، اتفقت ٢٠١٥تموز/يوليه   ١٤في    - ٢
األمنية (مجموعة الدول  الممثلة السامية لالتحاد األوروبي المعنية بالشؤون الخارجية والسياسة ع  م  ١المتحدة األمريكية 

ــتركة. وفي  ٣األوروبية الثالث/االتحاد األوروبي+  ــاملة المشـ ، ٢٠١٥تموز/يوليه   ٢٠) وإيران على خطة العمل الشـ
)، الذي تناول فيه جملة أمور، من بينها أنه طلب من المدير العام "أن يقوم  ٢٠١٥(  ٢٢٣١اعتمد مجلس األمن القرار 

ية فيما يتعلّق بالتزامات إيران المتصــلة بالمجال النووي طيلة المدة الكاملة لتلك بإجراءات التحقق والرصــد الضــرور 
ــ االلتزامات بموجب خطة العمل الشاملة المشترك  ــ ة" (الفق ـ ــ من الوثيق   ٨رة ـ ــ وتصويبه  GOV/2015/53ة ـ     ). Corr.1 ا ـ

 
، أعلن رئيس الواليات المتحدة األمريكية دونالد ترامب، أن "الواليات المتحدة ســـوف تنســـحب من الصـــفقة  ٢٠١٨أيار/مايو  ٨في  ١

 النووية اإليرانية"، ويمكن االطالع على مالحظات الرئيس 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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أِذن مجلس المحافظين للمدير العام بتنفيذ إجراءات التحقق والرصـد الضـرورية بشـأن  ، ٢٠١٥ وفي آب/أغسـطس 
التزامات إيران المتصــلة بالمجال النووي على النحو الوارد في خطة العمل الشــاملة المشــتركة، وأن يقِدّم تقارير 

رهـناً بتوافر األموال )، ٢٠١٥( ٢٢٣١بـناًء على ذـلك، طيـلة ـمدة ـهذه االلتزاـمات على ضـــــوء قرار مجلس األمن 
ــاً للوكالة  ــمانات المعيارية الخاصــة بالوكالة. وأِذن مجلس المحافظين أيض ــات الض ــق مع ممارس وعلى نحو يتَّس

وتصــــويبها   GOV/2015/53بالتشــــاور وتباُدل المعلومات مع اللجنة المشــــتركة، على النحو الوارد في الوثيقة 
Corr.1. 

ــمبر  -٣ ــاء على ٢٠١٧  انون الثاني/ينايروك ٢٠١٦  وفي كانون األول/ديس ، أطلع المدير العام الدول األعض
ت من طرف جميع المـشاركين في اللجنة المـشتركة، وهي وثائق تقِدّم توـضيحات بـشأن   ٢تـسع وثائق عت وأُقِرَّ ُوـضِ

كة طواَل تنفيذ التدابير المتـصلة بالمجال النووي الخاـصة بإيران على النحو الوارد في خطة العمل الـشاملة المـشتر
  ٣مدتها.

"...في تنفـيذـها لحقوقـها ، أصـــــدرت إيران بـياـناً تضـــــمَّن جمـلة أمور منـها أنـها ٢٠١٩أـيار/ـمايو  ٨وفي   -٤
من خطة العمل الشـاملة المشـتركة، أصـدر مجلس األمن القومي األعلى   ٣٦و ٢٦المنصـوص عليها في الفقرتين 

ــالمية أمراً بوقف بعض تداب ــاملة التابع لجمهورية إيران اإلســ ــوص عليها في خطة العمل الشــ ير إيران المنصــ
  ٤،٥المشتركة من اليوم فصاعداً".

، أعلـنت إيران أن برـنامجـها النووي لن يكون "ـخاضــــــعاً ألّي قيود في ٢٠٢٠ـكانون الـثاني/يـناير   ٥في و  -٥
ل تعاونها مع الوكالة "كما في الماضـي" وحتى اليوم، لم تالحظ الوكالة   ٦،٧.المجال التشـغيلي" وأن إيران سـتواصـِ

أيَّ تغييرات في تنفيذ إيران اللتزاماتها المتـصلة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة فيما يتعلق 
املة  بهذا اإلعالن أو في مـستوى تعاُون إيران فيما يتعلق بأنـشطة الوكالة للتحقُّق والرصـد بموجب خطة العمل الـش

  المشتركة.

ــباط/فبراير  ١١ي  وف  -٦ ــالحي، نائب ٢٠٢٠شــ ــيد علي أكبر صــ ، جرى لقاء بين المدير العام ومعالي الســ
الرئيس اإليراني ورئيس هيئة الطاقة الذرية اإليرانية، في فيينا ناقشــا خالله المســائل المتعلقة بأنشــطة الوكالة في 

  مجال التحقُّق والرصد في إيران.

ــنفيذ البروتوكول اإلضافي الخاص بإيران وللتحقُّق والرصد   -٧ لها الوكالة لتـ وتبلغ التكلفة المقدَّرة التي تتحمَّ
ة المشـــــترـكة  ــامـل المـجال النووي على النحو الوارد في خـطة العـمل الشـــ ة ـب ــأن التزاـمات إيران المتصــــــل بشـــ

 
  .INFCIRC/907/Add.1و INFCIRC/907ترد مستنسخة في الوثيقتين  ٢

  .GOV/2017/10من الوثيقة  ٣الفقرة  ٣

وـمي األـعـلى ـفي: ٤ ـق ـجـلس األـمن اـل راـني ورـئـيس ـم رـئـيس اإلـي ي، اـل ــن روحـــاـن ور حســـ ـت رـئـيس الـــدـك خـــامـــة اـل ن ذلـــك ـف ـل   أـع
http://president.ir/en/109588.  

  GOV/INF/2019/16، وGOV/INF/2019/12، وGOV/INF/2019/10، وGOV/INF/2019/9، وGOV/INF/2019/8الـــوثـــائـــق  ٥
  .GOV/INF/2019/17و
٦ http://irangov.ir/detail/332945.  

ل وزراء خارجية٢٠٢٠كانون الثاني/يناير  ١٤في بيان مشـــترك بتاريخ  ٧ فرنســـا والمملكة المتحدة (مجموعة بلدان و ألمانيا ، ســـجَّ
ــألة إلى االتحاد األوروبي الثالث) قلقهم من أّن إيران "ال تفي بالتزاماتها بموجب  ــتركة" وأحالوا هذه المسـ ــاملة المشـ خطة العمل الشـ

انظر،   من خطة العمل الشـاملة المشـتركة. ٣٦اللجنة المشـتركة بموجب آلية تسـوية النزاعات، على النحو المنصـوص عليه في الفقرة 
  .https://www.gov.uk/government/news/e3-foreign-ministers-statement-on-the-jcpoa-14-january-2020على سبيل المثال، 
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ام   مليون ٩٫٢ ا يتعلق بـع اً. وفيـم تموـيل ـخارج عن الميزانـية بمبلغ  ، من الضـــــروري توفير٢٠٢٠يورو ســـــنوـي
ــل المبلغ   ٤٫٠ ــباط/فبراير   ٢٦وحتى    ٨مليون يورو. ٩٫٢مليون يورو من أصــ ، تم التعهُّد بمبلغ قيمته ٢٠٢٠شــ
ــاملة  ٤٫٢ ــلة بخطة العمل الشـ ــطة ذات الصـ مليون يورو من التمويل الخارج عن الميزانية لتغطية تكاليف األنشـ

  وما بعده. ٢٠٢٠المشتركة لعام 

 أنشطة التحقق والرصد في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة   -جيم

ــطة  ٢٠١٦كانون الثاني/يناير   ١٦منذ   -٨ ــتركة)، أجرت الوكالة أنشـ ــاملة المشـ (يوم تنفيذ خطة العمل الشـ
ــاليب المحدَّدة في خطة العمل  ــلة بالمجال النووي وفقاً لألس ــأن تنفيذ إيران اللتزاماتها المتص ــد بش للتحقق والرص

وعلى نحو يتَّســق مع ممارســات الضــمانات المعيارية الخاصــة بالوكالة، وبأســلوب يتســم    ٩لشــاملة المشــتركة،ا
ُم الوكالة المعلومات التالية عن الفترة التي انقضـت منذ إصـدار التقرير الفصـلي   ١٠،١١بالنزاهة والموضـوعية. وتُقّدِ

ــرين الثاني/نوفمبر   ــادر في وقت الحق من  واحد يردوتحديث   ٢٠١٩١٢للمدير العام بالنيابة في تشـ في تقرير صـ
  ١٣الشهر نفسه.

 األنشطة المتصلة بالماء الثقيل وإعادة المعالجة   -١-جيم

ــييد مفاعل الماء الثقيل للبحوث في آراك (المفاعل  لم تواـصــ   -٩ ــميمه IR-40ل إيران تشـ ــتناداً إلى تصـ ) اسـ
ــات الوقود  ١٤،١٥األصـــــلي. ــاد الوقود، أو مجمع ولم تنتج إيران أو تختبر أقراص اليورانيوم الطبيعي، أو أوت

ة خصـيصـاً لدعم المفاعل   وجودة من أقراص حسـب تصـميمه األصـلي، وبقيت جميع الكميات الم  IR-40المصـممَّ
نة وخاضعة لرصد متواصل من طرف الوكالة (الفقرتان  ١٦).١٠و ٣ اليورانيوم الطبيعي ومجمعات الوقود مخزَّ

 
ــافي الخاص بإيران (GC(63)/2تُغطى من الميزانية العادية (الوثيقة  ٨ مليون يورو)   ٣٫٠) تكاليُف التطبيق المؤقت للبروتوكول اإلضــ

النووي مليون يورو المخـصص لتغطية تكاليف المفتـشين المتعلقة بالتحقق والرـصد بـشأن التزامات إيران المتـصلة بالمجال  ٢٫٢ومبلغ 
  على النحو الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة.

  من هذا التقرير. ٣ بما في ذلك التوضيحات الواردة في الفقرة ٩

 .GOV/2016/8من الوثيقة  ٦الفقرة  ١٠

  .Note 5/2016مذكرة من األمانة،  ١١

  .GOV/2019/55الوثيقة  ١٢

 . GOV/INF/2019/17الوثيقة  ١٣

الـمائع الســـــاخن من المـفاـعل وأصـــــبح غير صـــــالح للعـمل خالل فترة االســـــتـعداد ليوم التنفـيذ واحتُِفظ ـبه في إيران أُزـيل أنبوب  ١٤
  ).GOV/INF/2016/1‘ من القسم المعنون "مفاعل الماء الثقيل للبحوث في آراك" في الوثيقة ٣’ ٣‘ و٢’ ٣  (الفقرتان

، غيَّرت إيران اـسم المرفق إلى مفاعل البحوث خنداب للماء )GOV/2017/24من الوثيقة  ١٠كما ـسبقت اإلـشارة إليه (انظر الحاـشية  ١٥
  الثقيل.

التدابير المتصلة بالمجال  -تطابِق الفقرات الواردة كمراجع بين قوسين في القسمين جيم ودال من هذا التقرير فقرات ’المرفق األول   ١٦
  الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة. النووي‘
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وواصــلت إيران تقديم معلومات إلى الوكالة بشــأن رصــيد الماء الثقيل في إيران وإنتاج الماء الثقيل في   -١٠
ت مخزون إيران من الـماء الثقـيل وكمـية الـماء الثقـيل وســـــمـحت للوـكاـلة برصـــــد كمـيا ١٧محـطة إنـتاج الـماء الثقـيل

ــبقت اإلفادة،١٥ المنتََجة في محطة إنتاج الماء الثقيل (الفقرة ، ٢٠١٩تشـــرين الثاني/نوفمبر   ١٧في  ١٨). وكما سـ
). ١٤ـطنـــا ـمـتريـــا (اـلـفـقرة  ١٣٠ـتـحقـَّقـــت اـلوكـــالـــة ـمن أنَّ ـمـخزون إـيران ـمن اـلمـــاء اـلـثـقيـــل قـــد ـتجـــاوز 

ــباط/فبراير  ١٧  وفي ، تحقَّقت الوكالة من أنَّ محطة إنتاج الماء الثقيل كانت قيد التشــــغيل وأنَّ مخزون ٢٠٢٠شــ
  ١٩طنا متريا. ١٣٢٫٧إيران من الماء الثقيل قد بلغ 

ولم تضـــــطلع إيران ـبأنشــــــطة تتصـــــل ـبإـعادة المـعالـجة في مـفاـعل طهران البحثي ومرفق إنـتاج نـظائر   -١١
ـنـتهـــا ـلـلوكـــالــة اـلـموـلـيبـــدـيـنوم واـلـيود وا ة أو ـفي أي ـمرـفق ـمن اـلـمراـفق األـخرى اـلـتي أـعـل ـلزـيـنون اـلمشـــــعـــّ

  ٢٠).٢١و ١٨ (الفقرتان

 األنشطة المتصلة باإلثراء والوقود  -٢-جيم

في محـطة إثراء الوقود ومحـطة إثراء الوقود  )6UF( واصــــــلت إيران إثراء ســـــادس فلورـيد اليورانيوم  -١٢
وكما  ٢٢وفي محطة فوردو إلثراء الوقود في فوردو.  ٢١لتقرير) في ناتانز،من هذا ا ٣-التجريبية (انظر القســم جيم

، من أن إيران بدأت إثراء ســـادس فلوريد اليورانيوم ٢٠١٩تموز/يوليه   ٨تحققت الوكالة، في  ٢٣ســـبقت اإلفادة،
وم بنـسبة ). ومنذ ذلك التاريخ، كانت إيران تثري اليوراني٢٨(الفقرة   ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٣٫٦٧بنـسبة أعلى من 

إيران االضــطالع بأنشــطة إثراء معيّنة ال تتفق مع خطتها واصــلت  كما  .  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٤٫٥تصــل إلى 
دَّـمة للوـكاـلة في  ـكانون  ١٦الطويـلة األـجل لإلثراء واإلثراء ألغراض البـحث والتطوير، حســـــب المعلوـمات المـق

 ٢٤).٥٢ (الفقرة ٢٠١٦ الثاني/يناير

 
محـطة إنـتاج الـماء الثقـيل هي مرفق إلنـتاج الـماء الثقـيل وـلديـها، بحســـــب المعلوـمات التصـــــميمـية التي ـقدَّمتـها إيران إلى الوـكاـلة في  ١٧
ــت ١٦، قدرة اســمية على إنتاج ٢٠١٦كانون الثاني/يناير   ٢٥ عمال في المفاعالت النووية طناً في الســنة من الماء الثقيل الصــالح لالس

طناً" في السـنة من الماء الثقيل الصـالح لالسـتعمال في المفاعالت النووية. وقد أبلغت إيران الوكالة،  ٢٠وقدرة فعلية على إنتاج "نحو 
خة    طناً". ٢٠، بأنَّ "القدرة السنوية القصوى لمحطة إنتاج الماء الثقيل هي ٢٠١٧حزيران/يونيه  ١٨في رسالة مؤرَّ

  .GOV/INF/2019/17الوثيقة  ١٨

حنت كمية ٢٠٢٠شـباط/فبراير  ١٧في  ١٩ طناً مترياً من الماء الثقيل إلى  ٢٫٥، أّكدت الوكالة أنه في هذه الفترة المشـمولة بالتقرير، شـُ
ّكـبات مـعالَـجة طـناً مترـياً من الـماء الثقـيل ألنشــــــطة البـحث والتطوير المتعلـقة ـبإنـتاج مر ٣٫٢ـخارج إيران، واســـــتـخدـمت إيران كمـية 

بالديوتروم الـستخدامها في التطبيقات الطبية: وهذه الكميات غير مـشمولة في مخزون الماء الثقيل. وحتّى التاريخ نفـسه، تحقّقت الوكالة 
ة  اـمت بتنقـي ل من  ١٫١من أن إيران ـق اء الثقـي ات  ١٫٤طن متري من الـم اج مرّكـب اجم عن إنـت ث الـن ل الملوَّ اء الثقـي طن متري من الـم

ـ  ١٫١عالَجة بالديوتروم: م ي هذه الحاشــية فة الموصــفة ططن متري مشــمولة في مخزون إيران من الماء الثقيل. وقدرت جميع األنـش
  تحت رصد الوكالة المستمر.

عة،  بما في ذلك الخاليا السـاخنة في مفاعل طهران البحثي ومرفق إنتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المشـعّة والخاليا المد ٢٠ رَّ
  ).INFCIRC/907(الوثيقة  ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ١٤المشار إليها في مقرر اللجنة المشتركة الصادر في 

 .GOV/INF/2019/12الوثيقة  ٢١

تركة، "طيلة  ٢٢ املة المـش يكون موقع اإلثراء بناتانز المكان الوحيد لجميع أنـشطة إيران المتصـلة  ١٥بمقتضـى خطة العمل الـش عاماً، ـس
  ).٧٢ بإثراء اليورانيوم، بما في ذلك أنشطة البحث والتطوير الخاضعة للضمانات" (الفقرة

  .GOV/INF/2019/9الوثيقة  ٢٣

  من هذا التقرير. ٣-، والقسم جيمGOV/INF/2019/16، وGOV/INF/2019/12، وGOV/INF/2019/10انظر الوثائق  ٢٤
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ــتخدام ما ال يزيد على   -١٣ وفي محطة إثراء الوقود، وإلثراء ســـادس فلوريد اليورانيوم، واصـــلت إيران اسـ
ــغيلية في  ٣٠مرّكبة في   IR-1طاردة مركزية من طراز  ٥٠٦٠ ــلة تعاقبية، ظلت بأنســاق في الوحدات التش ــلس س

ــتركة ــاملة المش طاردة مركزية  ٩٢حبت إيران  ). وـسـ ٢٧ (الفقرة  الوقت الذي تم فيه االتفاق على خطة العمل الش
ــتبدال الطاردات المركزية من طراز   ٢٥،٢٦،من الطاردات المركزية المخّزنة IR-1من طراز   أو  متلفةال IR-1السـ

  ).١-٢٩ المعطَّلة المركَّبة في محطة إثراء الوقود (الفقرة

لتوصــيل الرئيســية بحيث عّدلت إيران أنابيب ا  ٢٧وفي محطة إثراء الوقود التجريبية، كما ســبقت اإلفادة،  -١٤
ــة خطوط بحث وتطوير ــل التعاقبية في خمســ ــالســ ــلة من الســ ــنى جمع النواتج والمخلفات بطريقة منفصــ  يتســ

جميعها إلثراء ســــادس فلوريد اليورانيوم  يجري اســــتخدامو)، ٤٢و ٣٢(الفقرتان   ٢٨)٦و ٥و ٤و  ٣و ٢ (األرقام
  من هذا التقرير). ٣-(انظر القسم جيم

تشـــــرـين  ٦إلـثراء اـلوـقود، ـتـحـققـــت اـلوكـــالـــة ـمن وـجود ـمواد ـنوويـــة ـمنـــذ  وـفي ـمـحطـــة ـفوردو  -١٥
) من ٢) في جـناح واـحد (الوـحدة ٤٥، ومن أن إيران اضـــــطلـعت ـبإثراء اليورانيوم (الفقرة ٢٠١٩  الـثاني/نوفمبر
، تحققت الوكالة من أن ٢٠١٩تشــــرين الثاني/نوفمبر   ٢٥وفي   ٢٠١٩.٢٩تشــــرين الثاني/نوفمبر   ٩المرفق منذ 

تـشرين  ٩اللتين تُثريان اليورانيوم منذ  IR-1إيران، باإلـضافة إلى الـسلـسلتين التعاقبيتين للطاردات المركزية طراز 
لســابق في حالة ، قد بدأت بإثراء اليورانيوم باســتخدام الســلســلتين التعاقبيتين اللتين ظلّتا في ا٢٠١٩الثاني/نوفمبر  
، تحققــت الوكــالــة من أن إيران قــد بــدأت بــإثراء ٢٠٢٠كــانون الثــاني/ينــاير  ٢٢). وفي ٢-٤٦خمول (الفقرة 

ــل تعديلهما من أجل إنتاج النظائر  ــلتين التعاقبيتين اللتين كان من المزمع في األصـ ــلسـ ــتعمال السـ اليورانيوم باسـ
يران ما مجموعه ســــت ســــالســــل تعاقبية، تحتوي على )، ومنذ ذلك الحين تســــتخدم إ١-٤٦المســــتقرة (الفقرة 

  ، إلثراء سادس فلوريد اليورانيوم. IR-1طاردة مركزية طراز  ١٠٤٤

، تحققت الوكالة أيـضاً في محطة فوردو إلثراء الوقود في المـساحة المتبقية ٢٠٢٠ـشباط/فبراير   ٢٩وفي    -١٦
موقعاً خاصاً بطاردات  ١٦مرّكبة في مخطط لــ  IR-1طاردة مركزية من طراز  ١٢فيها، من وجود   ٢من الوحدة  

 ٣١كـانـت مرّكبـة في موقع واحـد، IR-1ومن أّن طـاردة مركزيـة واحـدة من طراز  IR٣٠-1مركزيـة من طراز 
   ٣٢ألغراض إجراء "أنشطة بحث وتطوير أولية تتعلق بإنتاج النظائر المستقرة".

 
  من هذا التقرير. ١٨الفقرة  ٢٥

ايو  ١٨في  ٢٦ ار/ـم د نقـلت إيران ٢٠٢٠أـي التقرير ـق ة ـب ذه الفترة المشـــــموـل ه خالل ـه ة ِمن أنـَّ اـل جهزة طرد  ألدّوارات  ٥، تحقـقت الوـك
من المخزون في محطة إثراء الوقود إلى مرفق لتصــنيع الطاردات المركزية معلن عليه خاضــع لرصــد من  IR-1مركزي من طراز 

  رات إلنتاج النظائر المستقرة.الوكالة، ألغراض اختبار تلك الدّوا

  .GOV/INF/2019/10من الوثيقة  ٤الفقرة  ٢٧

غير ـصالحة للعمل من  IR-1جعلت إيران ـسلـسلة تعاقبية للطرادات المركزية طراز  ١كما ـسبقت اإلفادة، ففي خط البحث والتطوير  ٢٨
ارات، وحقن راتينـجات اإليبوكســـــي في أـنابـيب التوصــــــيل، وإزاـلة النظم الكهرـبائـية من جميع  خالل جمـلة أمور من بينـها إزاـلة اـلدوَّ

  ‘).٩)‘، الفقرة ’٤-١٥( ، ’البحث والتطوير في مجال أجهزة الطرد المركزيGOV/INF/2016/1الطاردات المركزية (انظر الوثيقة 

  .GOV/2019/55من الوثيقة  ١٥قرة الف ٢٩
  .GOV/2017/48من الوثيقة  ٢٠الحاشية  ٣٠
، قّدمت إيران للوكالة تحديثاً بشـأن المعلومات التصـميمية لمحطة فوردو إلثراء الوقود، تضـّمنت ٢٠١٨كانون الثاني/يناير   ٢٩في  ٣١

  .٢ر المستقرة" في الوحدة لغرض "فصل النظائ IR-1هيكالً مؤقتاً لموقع واحد لطاردة مركزية من طراز 

  .GOV/2016/46من الوثيقة  ١٢الفقرة  ٣٢
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من محطة فوردو   ٢في الوحدة    IR-1ز  طاردة مركزية طرا  ١٠٥٧، تحققت الوكالة من تركيب  خالصةو  -١٧
  ).٤٦إلثراء الوقود (الفقرة 

نة خاـضعة لرـصد متواـصل من   -١٨ وقد ظلت جميع الطاردات المركزية والبنية األـساـسية المرتبطة بها المخزَّ
). بـيد أنـّه، خالل ـهذه الفترة المشـــــموـلة ـبالتقرير، تم ســــــحب بعض ٧٠و ٤٨و ٤٧و ٢٩طرف الوـكاـلة (الفقرات 

ات المركزية والبنية األـساـسية المرتبط بها من المخزون لغرض التركيب في محطة إثراء الوقود التجريبية الطارد
). واسـتمر السـماح للوكالة ٧٠ومحطة فوردو إلثراء الوقود، بينما تظّل تحت رصـد الوكالة المسـتمر كليةً (الفقرة  

ا ف انز، بـم اـت اني ذات الصــــــلة في ـن ايـنة منتظـمة للمـب ام بمـع القـي ي ذـلك جميع تـلك الواقـعة في محـطة إثراء الوقود ـب
). واســـــتمر الســــــماح ٧١ومحـطة إثراء الوقود التجريبـية، وـقاـمت الوـكاـلة بمـعايـنة يومـية بـناء على طلبـها (الفقرة 

اء على طـلب  ة بـن ة يومـي ايـن ام بمـع ا في ذـلك القـي ة لمحـطة فوردو إلثراء الوقود، بـم ة منتظـم ايـن ام بمـع القـي ة ـب اـل للوـك
  ).٥١الفقرة الوكالة (

، تحقَّقت الوكالة من أن جميع عناصــر الوقود المشــعع الخاصــة بمفاعل ٢٠٢٠ فبراير/شــباط ١٧وفي    -١٩
  الهواء). م/ساعة (عند متر واحد فيير ١طهران البحثي في إيران هي عند معدل جرعة محسوب ال يقّل عن 

ويل صــفائح أو خردة الوقود إلى ســادس ولم تشــِغّل إيران أي مرفق من مرافقها المعلنة لغرض إعادة تح  -٢٠
   ).٥٨ فلوريد اليورانيوم، كما أنها لم تبلغ الوكالة بأنها شيَّدت أي مرفق جديد لهذا الغرض (الفقرة

 البحث والتطوير في مجال الطاردات المركزية وصنعها والرصيد منها   -٣-جيم

ــبقت اإلفادة،  -٢١ ــتبيان ٢٠١٩في تشــرين الثاني/نوفمبر   ٣٣كما س ، قّدمت إيران مزيداً من التحديث بشــأن اس
ة بجميع أنواع الطرادات  ائـم ث أدرجـت ـق ة، حـي ة الخـاص بمحطـة إثراء الوقود التجريبـي ات التصـــــميمـي المعلوـم

 ٣٤المركزية في محطة إثراء الوقود التجريبية.

إيران كانت ماضــيةً في تكديس اليورانيوم المثرى  ، تحققت الوكالة من أن٢٠٢٠شــباط/فبراير  ٢٥وفي    -٢٢
) من خالل تلقيم سـادس فلوريد اليورانيوم داخل ٤٢-٣٢من خطوط البحث والتطوير (الفقرات   ٣و ٢من الخطين  

؛ IR-4ـطاردة مركزـية طراز  ٢٠؛ وIR-2mـطاردة مركزـية طراز  ٢٠الســـــالســـــل التـعاقبـية لـما يصـــــل إلى: 
طاردة  ٢٠وســـلســـلة تعاقبية أخرى من   IR-6طاردات مركزية طراز  ١٠؛ وIR-5طاردات مركزية طراز  ١٠و

واختُبرت الطاردات المركزية المنفردة التالية بســـادس . IR-6sطاردة مركزية طراز  ٢٠؛ وIR-6مركزية طراز 
؛ وطـاردة مركزيـة IR-2m: طـاردتـان مركزيتـان طراز ى فلوريـد اليورانيوم لكن دون تكـديس اليورانيوم المثر

؛ وطاردة IR-6؛ وطاردة مركزية طراز  IR-5؛ وطاردة مركزية طراز  IR-4؛ وطاردة مركزية طراز  IR-3ز  طرا
؛ وـطاردـتان مركزيـتان IR-6sm؛ وـطاردة مركزـية طراز IR-6s؛ وـطاردة مركزـية طراز IR-6mمركزـية طراز 

؛ IR-8B؛ وـطاردة مركزـية طراز IR-8s؛ وـطاردة مركزـية طراز IR-8؛ وـطاردـتان مركزيـتان طراز IR-7طراز 
، تحققت الوكالة من ٢٠٢٠شـــــباط/فبراير  ٢٥. وفي  IR-9؛ وطاردة مركزية طراز  IR-sوطاردة مركزية طراز 

من خطوط البحث والتطوير  ٦و  ٥٣٥و ٤أن إيران كانت ماـضيةً أيـضاً في تكديس اليورانيوم المثرى من الخطوط 
 
  .GOV/2019/55من الوثيقة  ٢١الفقرة  ٣٣
٣٤ 1-IR 2وm-IR 3و-IR 4و-IR 5و-IR 6و-IR 6وm-IR 6وs-IR 6وsm-IR 7و-IR 8و-IR 8وs-IR 8وB-IR وs-IR 9و-IR.  

  .GOV/INF/2019/10من الوثيقة  ٤الفقرة  ٣٥
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طاردة مركزية  ١٦٤) من خالل تلقيم ســـــادس فلوريد اليورانيوم داخل ســـــلســــــلة تـعاقبية من  ٤٢-٣٢  (الفقرات
طاردة مركزية  ٧٢، وســلســلة تعاقبية من  IR-2mطاردة مركزية طراز  ١٦٤، وســلســلة تعاقبية من  IR-4 طراز
  ٣٦، على التوالي.IR-6طراز 

أجرت، لثـمانـية أـيام، اختـبارات ميـكانيكـية ، تحقـقت الوـكاـلة من أن إيران ٢٠٢٠ـكانون الـثاني/يـناير   ٧وفي   -٢٣
على نحو متزامن، اثنتين منها في مركز طهران للبحوث وســتة في ورشــة  IR-6لثماني طاردات مركزية طراز 

  ٣٧).٤٠عمل في ناتانز (الفقرة 

ة ـبالـطاردات المركز   تارااـلدوّ وـقدَّـمت إيران للوـكاـلة إعالـنات عن إنـتاجـها من أـنابـيب ومـنافخ   -٢٤ ـية الـخاصـــــّ
). وأجَرت الوكالة رـصداً متواـصالً، ١-٨٠ ورـصيدها منها وـسمحت للوكالة بالتحقُّق من مفردات رـصيدها (الفقرة

ــتُخدمت إلنتاج  ــتخدام تدابير االحتواء والمراقبة، وتحقَّقت من أنَّ المعدات المعلنة قد اسـ بما في ذلك من خالل اسـ
فقط ألغراض األنشـــطة المحدَّدة في خطة العمل الشـــاملة لصـــنع طاردات مركزية ليس الدّوارات  أنابيب ومنافخ  

ة في خطة العمل الـشاملة المـشتركة، مثل تركيب ـسالـسل تعاقبية المـشتركة ولكن أيـضا ألنـشطة تتجاوز تلك المحددَّ 
ــفها في الفقرة   IR-1). ولم تُنتِج إيران أي طاردة مركزية من طراز ٢-٨٠أعاله (الفقرة  ٢٢جديدة التي جاء وصـ

  ).٦٢ تبدال الطاردات المركزية الُمتلَفَة أو الُمعّطلة (الفقرةالس

المعلنة خاضـعة لرصـد متواصـل من طرف ارات  الدوَّ والمنافخ ومجمعات  ارات  الدوَّ وكانت جميع أنابيب    -٢٥
). وـفي ٧٠  اـلمصــــــنوعـــة ـمنـــذ ـيوم اـلـتـنـفيـــذ (اـلـفـقرةارات الـــدوَّ اـلوكـــالـــة، ـبمـــا ـفي ذلـــك أنـــاـبيـــب وـمنـــاـفخ 

للطاردات المركزية   اتالدوار، تحققت الوكالة من أن إيران كانت تواصـل صـنع أنابيب  ٢٠٢٠  شـباط/فبراير ١٧
ــلة لالحتواء والمراقبة. ــعاً لتدابير الوكالة المتواص ــتخدام ألياف الكربون الذي لم يكن خاض وتظل عملية   ٣٨،٣٩باس

ارات والمنافخ خاضعة لرصد الوكالة المتواصل.   تصنيع الدوَّ

 ىمخزون اليورانيوم المثر  -٤-جيم

، من أن مخزون إيران اإلجـمالي من ٢٠١٩تموز/يولـيه  ١تحقـقت الوـكاـلة، في  ٤٠وكـما ســـــبـقت اإلـفادة،  -٢٦
ــادس فلوريد اليورانيوم ( ٣٠٠اليورانيوم المثرى تجاوز   ــل إلى 6UFكغ من سـ ــبة تصـ من  ٪٣٫٦٧) المثرى بنسـ

كغ من ســادس فلوريد  ٣٠٠). وكمية  ٥٦ كيميائية مختلفة) (الفقرة  (أو ما يعادل ذلك في أشــكال  ٢٣٥-اليورانيوم
 ٤١كغ من اليورانيوم. ٢٠٢٫٨اليورانيوم تقابل 
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ــباط/فبراير   ١٩وحتى    -٢٧ ــتركة ٢٠٢٠ش ــاملة المش ــتناد إلى خطة العمل الش ، تحققت الوكالة من أنه، باالس
ألف من اليورانيوم بلغ مخزون إيران اإلجـمالي من اليوراني ٤٢ومقررات اللجـنة المشـــــترـكة، وم المثرى، اـلذي يـت

 ٤٣الـمنتَج في محطـــة إثراء الوقود ومحطـــة إثراء الوقود التجريبيـــة ومحطـــة فوردو إلثراء الوقود، ى الـمـثر
ــابق). وتألَّ  ٦٤٨٫٦كغ (+ ١٠٢٠٫٩ ــلي السـ كغ من اليورانيوم في  ٩٩٦٫٥ف المخزون من  كغ منذ التقرير الفصـ

كغ  ٧٫٧كغ من اليورانيوم في شكل أكاسيد اليورانيوم ونواتجها الوسيطة؛ و  ٩٫٧اليورانيوم؛ وشكل سادس فلوريد  
  كغ من اليورانيوم في الخردة السائلة والصلبة. ٧٫٠من اليورانيوم في مجمعات الوقود وقضبانه؛ و

مثرى بنســــبة من اليورانيوم ال  ٤٤كغ ٢١٤٫٦ويتألف مخزون إيران اإلجمالي من اليورانيوم المثرى من   -٢٨
كغ من اليورانيوم المثرى  ٨٠٦٫٣، و٢٠١٩تموز/يوليه   ٨، المنتَج قبل ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٣٫٦٧تصــــل إلى 

ــبة تصــل إلى   ــكل ٢٠١٩تموز/يوليه   ٨، المنتَج منذ  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٤٫٥بنس ــمل األخير، وهو في ش . ويش
المنتَج   ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢بنسبة تصل إلى    ى مثركغ من اليورانيوم ال ٢٦٨٫٥سادس فلوريد اليورانيوم كليا،  

  في محطة إثراء الوقود التجريبية. ٣و ٢في خّطي البحث والتطوير 

 تدابير الشفافية  -دال

َماَح للوكالة باســتخدام أجهزة رصــد اإلثراء إلكترونياً واألختام اإللكترونية التي تَنقُل   -٢٩ واصــلت إيران الســَّ
ــي الوكالة   ــجيالت عمليات إلى مفتِّشـ ــِهيَل عملية الجمع اآللي لتسـ ــلت تَسـ حالتها داخل المواقع النووية، كما واصـ

لة باسـتخدام أجهزة قياس مركَّبة (الفقرة ). وأصـدرت إيران تأشـيرات ١-٦٧ القياس التي تقوم بها الوكالة والمسـجَّ
ــميتهم إليران على النحو ا ــي الوكالة الذين تمت تس ــاحة دخول طويلة األجل لمفتِّش لذي طلبته الوكالة، وَوفَّرت مس

ــاحة عمل في أماكن قريبة من المواقع النووية في  ــتخدام مس ــهَّلت اس عمل مالئمة للوكالة في المواقع النووية، وس
 ).٢-٦٧إيران (الفقرة 

واء وواـصلت إيران الـسماح للوكالة بأن ترـصد، من خالل تدابير ُمتَّفٍق عليها مع إيران، منها تدابير االحت  -٣٠
والمراقبة، أن جميع كميات ركازة خام اليورانيوم المنتَجة في إيران أو تلك التي تم الحصول عليها من أي مصدر 

ة بجميع المعلوـمات ٦٨آخر تُنـقل إلى مرفق تحوـيل اليورانيوم في أصـــــفـهان (الفقرة  اـل دت إيران الوـك ا زوَّ ). كـم
ركازة خام اليورانيوم ومن رصــــــيد ركازة خام اليورانيوم   الضـــــرورية لكي تتمكَّن الوكالة من التحقُّق من إنـتاج

  ).٦٩المنتجة في إيران أو التي تم الحصول عليها من أي مصدر آخر (الفقرة 

 
ــتركة الصــادرة في  ٤٢ ــمبر  ١٨و ٢٠١٦كانون الثاني/يناير   ٦مقررات اللجنة المش ) INFCIRC/907(الوثيقة  ٢٠١٦  كانون األول/ديس

  ).INFCIRC/907/Add.1(الوثيقة  ٢٠١٧ كانون الثاني/يناير  ١٠وفي 

تركة، "طيلة  ٤٣ املة المـش ي ١٥بمقتضـى خطة العمل الـش كون موقع اإلثراء بناتانز المكان الوحيد لجميع أنـشطة إيران المتصـلة عاماً، ـس
  ).٧٢ بإثراء اليورانيوم، بما في ذلك أنشطة البحث والتطوير الخاضعة للضمانات" (الفقرة

  .مردُّ الفرق مقارنةً بالرقم المقابل الوارد في التقرير الفصلي السابق إلى مزيد من المعالجة لبعض المواد النووية ٤٤
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 معلومات أخرى ذات صلة -هاء

(ب) من ١٧تُواصـل إيران مؤقتاً تطبيق البروتوكول اإلضـافي التفاق الضـمانات الخاص بها وفقاً للمادة    -٣١
البروتوكول اإلضـــــافي، إلى حين ـبدء نـفاذه. وواصــــــلت الوـكاـلة تقييم اإلعالـنات التي تـقّدمـها إيران بمقتضـــــى 

 البروتوكول اإلضافي. 

اليورانيوم الطبيعي البشـري المنشـأ في موقع في إيران اكتشـفت الوكالة جسـيمات   ٤٥وكما سـبقت اإلفادة،  -٣٢
  غير معلن للوكالة. وتتواصل التفاعالت بين الوكالة وإيران لحل المسألة. 

وتُواصــل الوكالة إجراء أنشــطة التحقُّق والرصــد فيما يتعلّق بالتزامات إيران األخرى المتصــلة بالمجال   -٣٣
ركة، بما في ذلك االلتزامات الواردة في األقـسام دال وهاء وقاف وراء النووي في إطار خطة العمل الـشاملة المـشت

  من المرفق األول بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وخالل هذه الفترة المشــمولة بالتقرير، لم تحضــر الوكالة اجتماعات الفريق العامل المعني بالمشــتريات   -٣٤
  ).٦-٤-٦الفقرة  اللجنة المشتركة، -، المرفق الرابع التابع للجنة المشتركة (خطة العمل الشاملة المشتركة

 الموجز -واو

تواصـــــل الوـكاـلة التحقُّق من ـعدم تحريف المواد النووـية الُمعلـَنة في المرافق النووـية واألـماكن الواقـعة   -٣٥
تخدم فيها عادةً مواد نووية والتي أعلنت عنها إيران بموجب اتفاق الضـمانات ا لخاص بها. خارج المرافق التي تـُس

 وعمليات التقييم جاريةٌ بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة بالنسبة إليران.

ــلة بالمجال   -٣٦ ــد بشــــأن تنفيذ إيران اللتزاماتها المتصــ ومنذ يوم التنفيذ، دأبت الوكالة على التحقُّق والرصــ
  النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

  تقديم تقارير في هذا الشأن حسب االقتضاء. وسيواصل المدير العام  -٣٧
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