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 مجلس المحافظین

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 من جدول األعمال المؤقت ۸البند 

 )GOV/2020/36الوثیقة (
 

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

 

 تقریر من المدیر العام

 

 
مة  -ألف  مقّدِ

ھذا التقریر المـقدَّم من المدیر العام إلى مجلس المحافظین، والمقدمَّ، بموازاة ذلك، إلى مجلس األمن التابع   -۱
(إیران) اللتزاـماتـھا المتصــــــلة ـبالمـجال لألمم المتـحدة (مجلس األمن)، یتـناول تنفـیذ جمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة 

ائل المتصـلة بالتحقق والرصـد في إیران على ضـوء  املة المـشتركة، ویتناول المـس النووي بموجب خطة العمل الـش
). كما أنّھ یقِدّم معلومات عن المســــائل المالیة، والمشــــاورات وعملیات تبادل  ۲۰۱٥( ۲۲۳۱قرار مجلس األمن 

 كالة مع اللجنة المشتركة، التي أُنِشئت في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.المعلومات التي أجرتھا الو

 
 الخلفیة  -باء

االتحاد الروسـي وألمانیا والصـین وفرنسـا والمملكة المتحدة والوالیات  ، اتفق ۲۰۱٥تموز/یولیھ  ۱٤في  -۲
مع الممثلة السـامیة لالتحاد األوروبي المعنیة بالشـؤون الخارجیة والسـیاسـة األمنیة (مجموعة  ۱المتحدة األمریكیة

تموز/یولیھ   ۲۰) وإیران على خطة العمل الشــاملة المشــتركة. وفي ۳الدول األوروبیة الثالث/االتحاد األوروبي+
من بینـھا أـنھ طـلب من الـمدیر  )، اـلذي تـناول فـیھ جمـلة أمور، ۲۰۱٥( ۲۲۳۱، اعتـمد مجلس األمن القرار ۲۰۱٥

العام "أن یقوم بإجراءات التحقق والرصـد الضـروریة فیما یتعلّق بالتزامات إیران المتصـلة بالمجال النووي طیلة  
 GOV/2015/53من الوثیـقة  ۸الـمدة الـكامـلة لتـلك االلتزاـمات بموـجب خـطة العـمل الشـــــامـلة المشـــــترـكة" (الفقرة 

ا  ذ إجراءات التحقق  ۲۰۱٥ س). وفي آب/أغســـــطCorr.1وتصـــــویبـھ ام بتنفـی ، أِذن مجلس المـحافظین للـمدیر الـع
 
تنـسحب۲۰۱۸أیار/مایو   ۸في    ۱ من الصـفقة النوویة  ، أعلن رئیس الوالیات المتحدة األمریكیة دونالد ترامب، أنَّ "الوالیات المتحدة ـس

 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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والرصــد الضــروریة بشــأن التزامات إیران المتصــلة بالمجال النووي على النحو الوارد في خطة العمل الشــاملة  
 ۲۲۳۱المشـــــترـكة، وأن یـقِدّم تـقاریر بـناًء على ذـلك، طیـلة ـمدة ـھذه االلتزاـمات على ضـــــوء قرار مجلس األمن 

)، رھناً بتوافر األموال وعلى نحو یتَّســـق مع ممارســـات الضـــمانات المعیاریة الخاصـــة بالوكالة. وأِذن  ۲۰۱٥(
ــتركة، على النحو الوارد في الوثیقة   ــاور وتباُدل المعلومات مع اللجنة المش ــاً للوكالة بالتش مجلس المحافظین أیض

GOV/2015/53  وتصویبھاCorr.1. 

ــاء على  ۲۰۱۷ وكانون الثاني/ینایر ۲۰۱٦ وفي كانون األول/دیســمبر -۳ ، أطلع المدیر العام الدول األعض
ــع وثائق ــأن تنفیذ   ۲تس ــیحات بش ــتركة، وھي وثائق تقِدّم توض ــاركین في اللجنة المش ھا جمیع المش ــعھا وأقرَّ وض

ــتركة  ــاملة المشـ ــة بإیران على النحو الوارد في خطة العمل الشـ ــلة بالمجال النووي الخاصـ طواَل  التدابیر المتصـ
 ۳مدتھا.

ن جمـلة أمور منـھا أنَّـھا ۲۰۱۹أیار/مایو  ۸وفي  -٤ في تنفـیذھا لحقوقـھا   "...، أصـــــدرت إیران بـیاناً تضـــــمَّ
من خطة العمل الشـاملة المشـتركة، أصـدر مجلس األمن القومي األعلى   ۳٦و ۲٦المنصـوص علیھا في الفقرتین 

ــاملة   ــوص علیھا في خطة العمل الشــ ــالمیة أمراً بوقف بعض تدابیر إیران المنصــ التابع لجمھوریة إیران اإلســ
 ٤،٥المشتركة من الیوم فصاعداً".

یعوَد "ـخاضــــــعاً ألّي قیود في  ، أعلـنت إیران أنَّ برـنامجـھا النووي لن۲۰۲۰ـكانون الـثاني/یـنایر  ٥وفي  -٥
ل تعاونھا مع الوكالة "كما في الماضـي". وفي ھذه الفترة المشـمولة بھذا   ٦المجال التشـغیلي" وذكرت أنھا سـتواصـِ

التقریر، لم تالحظ الوكالة أيَّ تغیُّر في مـستوى تعاون إیران فیما یتعلق بأنـشطة التحقُّق والرصـد التي تضـطلع بھا 
 العمل الشاملة المشتركة.   الوكالة بموجب خطة

ــطتھا   ۱۹-وعلى الرغم من تأثیر جائحة كوفید -٦ ــلت الوكالة الحفاظ على أنشــ ــفر، واصــ في ترتیبات الســ
لنقل  واصـلَت الوكالة التعاقد مع خدمات الطائرات المسـتأجرة واسـتخدامھا و الخاصـة بالتحقُّق والرصـد في إیران.

 ۷اجة.المفتشین إلى إیران ذھاباً وإیاباً بحسب الح

ــطس   ۲٦و ۲٥وفي یوَمي   -۷ ــاٍت في طھران مع فخامة الرئیس  ۲۰۲۰آب/أغســ ، عقد المدیر العام مناقشــ
اإلیراني الدكتور حسـن روحاني، ومعالي محمد جواد ظریف، وزیر خارجیة إیران، ومعالي علي أكبر صـالحي،  

ــأن جملة أمور  ــدھا  نائب الرئیس اإلیراني ورئیس ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة، بشـ من بینھا تحقُّق الوكالة ورصـ
 اللتزامات إیران النوویة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

لھا الوكالة لتـــنفیذ البروتوكول اإلضافي الخاص بإیران وللتحقُّق والرصد   -۸ وتبلغ التكلفة المقدَّرة التي تتحمَّ
ملیون   ۹٫۲الوارد في خطة العمل الـشاملة المـشتركة، بـشأن التزامات إیران المتـصلة بالمجال النووي، على النحو 

 
 .INFCIRC/907/Add.1و INFCIRC/907ترد مستنسخة في الوثیقتین  ۲
 .GOV/2017/10من الوثیقة  ۳الفقرة  ۳
 .http://president.ir/en/109588أعلن ذلك فخامة الرئیس اإلیراني الدكتور حسن روحاني، في  ٤
،  GOV/INF/2019/16، وGOV/INF/2019/12، وGOV/INF/2019/10، وGOV/INF/2019/9، وGOV/INF/2019/8الوثائق  ٥
 . GOV/INF/2020/10و GOV/INF/2019/17و
٦ http://irangov.ir/detail/332945. 
 . GOV/2020/26من الوثیقة  ۷ الفقرة ۷
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ملیون یورو  ٤٫۰، من الضــروري توفیر تمویل خارج عن المیزانیة بمبلغ ۲۰۲۰یورو ســنویاً. وفیما یتعلق بعام 
ملیون یورو من  ٤٫٤٥، ُعِقد تعھُّد بتقدیم مبلغ ۲۰۲۰أیلول/ســبتمبر  ۲حتى  ۸ملیون یورو. ۹٫۲من أصــل المبلغ 

وما  ۲۰۲۰لخارج عن المیزانیة لتغطیة تكالیف األنـشطة ذات الـصلة بخطة العمل الـشاملة المـشتركة لعام التمویل ا
 ۹بعده.

 
 أنشطة التحقق والرصد في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة  -جیم

ــتركة)، أجرت الوكالة  ۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر  ۱٦منذ  -۹ ــاملة المشـ ــطة  (یوم تنفیذ خطة العمل الشـ أنشـ
ــالیب المحدَّدة في خطة العمل   ــلة بالمجال النووي وفقاً لألس ــأن تنفیذ إیران اللتزاماتھا المتص ــد بش للتحقق والرص

وعلى نحو یتَّســق مع ممارســات الضــمانات المعیاریة الخاصــة بالوكالة، وبأســلوب یتســم   ۱۰الشــاملة المشــتركة،
ُم الوكالة المعلوم ۱۱،۱۲بالنزاھة والموضـوعیة ات التالیة عن الفترة التي انقضـت منذ إصـدار التقریر الفصـلي  وتُقّدِ

 ۲۰۲۰٫۱٤والتحدیث المشمول في تقریر صدر في تموز/یولیھ  ۲۰۲۰۱۳للمدیر العام في حزیران/یونیھ 

 األنشطة المتصلة بالماء الثقیل وإعادة المعالجة  -۱-جیم

ــیید مفاعل الماء الثقیل للبحوث في آراك (المفاعل  -۱۰ ــل إیران تشـ ــمیمھ  IR-40لم تواصـ ــتناداً إلى تصـ ) اسـ
اد الوقود، أو مجمعـات الوقود   ۱٥,۱٦،۱۷األصـــــلي. ولم تنتج إیران أو تختبر أقراص الیورانیوم الطبیعي، أو أوـت

ة خصـیصـاً لدعم المفاعل  حسـب تصـمیمھ األصـلي، وبقیت جمیع الكمیات الموجودة من أقراص   IR-40المصـممَّ
نة وخاضعة لرصد متواصل من طرف الوكالة (ال  ۱۸).۱۰و ۳ فقرتانالیورانیوم الطبیعي ومجمعات الوقود مخزَّ

 
ــافي الخاص بإیران (GC(63)/2تُغطى من المیزانیة العادیة (الوثیقة    ۸ ملیون یورو)   ۳٫۰) تكالیُف التطبیق المؤقت للبروتوكول اإلضــ

بالمجال النووي ملیون یورو المخـصص لتغطیة تكالیف المفتـشین المتعلقة بالتحقق والرـصد بـشأن التزامات إیران المتـصلة   ۲٫۲ومبلغ 
 على النحو الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة.

 .۲۰۲۱یغطي ھذا التمویل تكلفة األنشطة المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة حتى منتصف شباط/فبرایر  ۹

 من ھذا التقریر. ۳ بما في ذلك التوضیحات الواردة في الفقرة ۱۰
 .GOV/2016/8 من الوثیقة  ٦الفقرة  ۱۱
 ./Note 52016مذكرة من األمانة،  ۱۲
 .GOV/2020/26الوثیقة  ۱۳
 .GOV/INF/2020/10الوثیقة  ۱٤

أُزیل أنبوب المائع السـاخن من المفاعل وأصـبح غیر صـالح للعمل خالل فترة االسـتعداد لیوم التنفیذ واحتُِفظ بھ في إیران (الفقرتان   ۱٥
 ).GOV/INF/2016/1القسم المعنون "مفاعل الماء الثقیل للبحوث في آراك" في الوثیقة  ‘ من۳’ ۳‘ و ۲’ ۳
غیَّرت إیران اـسم المرفق إلى مفاعل البحوث خنداب للماء   ،)GOV/2017/24من الوثیقة  ۱۰كما ـسبقت اإلـشارة إلیھ (انظر الحاـشیة    ۱٦

 الثقیل.
وأشـــارت إیران إلى أن ھذا  ، تحقَّقت الوكالة من أن إیران قد ركَّبت مكّوناً رئیســـیاً في آلة إعادة التزوید بالوقود.۲۰۲۰  أغســــطسآب/  ۲۳في   ۱۷

 الجھاز قد ُشیِّد بحسب التصمیم األصلي ومن المخطَّط لھ مواءمتھ مع التصمیم الجدید للمفاعل.

 -اجع بین قوسین في القسمین جیم ودال من ھذا التقریر فقرات ’المرفق األول  ما لَم یُشر إلى غیر ذلك، تطاِبق الفقرات الواردة كمر  ۱۸
 التدابیر المتصلة بالمجال النووي‘ الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة.
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وواصــلت إیران تقدیم المعلومات إلى الوكالة بشــأن رصــید الماء الثقیل في إیران وإنتاج الماء الثقیل في  -۱۱
وســـــمـحت للوـكاـلة برصـــــد كمـیات مخزون إیران من الـماء الثقـیل وكمـیة الـماء الثقـیل   ۱۹محـطة إنـتاج الـماء الثقـیل

ة في محـطة إنـتاج الـماء الثقـیل (الفقرة  ، تحقَّـقت الوـكاـلة من أن محـطة  ۲۰۲۰آب/أغســـــطس  ۲۲). وفي ۱٥المنتَجـَ
رة، وأن مخزون إیران من  ۲۰إنتاج الماء الثقیل قد اســتُؤنِف تشــغیلھا، بعد فترٍة أُغلقت خاللھا إلجراء صــیانة مقرَّ

 ۲۱).۱٤طن متري منذ التقریر الفصلي السابق) (الفقرة  ٤٫۱-طن متري ( ۱۲۸٫٥الماء الثقیل قد انخفض إلى 

ولم تضـــــطلع إیران ـبأنشــــــطة تتصـــــل ـبإـعادة المـعالـجة في مـفاـعل طھران البحثي ومرفق إنـتاج نـظائر   -۱۲
ان  ة (الفقرـت اـل ا للوـك ة أو في أي مرفق من المرافق األخرى التي أعلنتـھ  ۱۸المولیـبدینوم والیود والزینون المشـــــعـّ

 ۲۲).۲۱و

 األنشطة المتصلة باإلثراء والوقود  -۲-جیم

واصـــلت إیران إثراء ســـادس فلورید الیورانیوم في محطة إثراء الوقود ومحطة إثراء الوقود التجریبیة   -۱۳
وكما أُفید بذلك   ۲٤وفي محطة فوردو إلثراء الوقود في فوردو. ۲۳من ھذا التقریر) في ناتانز، ۳-(انظر القسـم جیم 

) 6UFأت إثراء ســــادس فلورید الیورانیوم (، من أن إیران بد۲۰۱۹تموز/یولیھ  ۸تحققت الوكالة، في  ۲٥ســــابقاً،
). ومنذ ذلك التاریخ، ظلت إیران تثري الیورانیوم بنـسبة  ۲۸(الفقرة  ۲۳٥-من الیورانیوم  ٪۳٫٦۷بنـسبة أعلى من 

. كما واصــلت إیران االضــطالع بأنشــطة إثراء معیَّنة ال تتفق مع خطتھا  ۲۳٥-من الیورانیوم  ٪٤٫٥تصــل إلى 
ة األـجل لإلثراء  دَّـمة للوـكاـلة في الطویـل ـكانون   ۱٦واإلثراء ألغراض البـحث والتطویر، حســـــب المعلوـمات المـق

 ۲٦).٥۲ (الفقرة  ۲۰۱٦الثاني/ینایر 

 
وكالة في محـطة إنـتاج الـماء الثقـیل ھي مرفق إلنـتاج الـماء الثقـیل ولدیـھا، بحســـــب المعلومات التصــــمیمـیة التي قدَّمتـھا إیران إلى ال ۱۹

طن�ا في الســنة من الماء الثقیل الصــالح لالســتعمال في المفاعالت النوویة  ۱٦، قدرة اســمیة على إنتاج ۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر  ۲٥
طن�ا" في السـنة من الماء الثقیل الصـالح لالسـتعمال في المفاعالت النوویة. وقد أبلغت إیران الوكالة،  ۲۰وقدرة فعلیة على إنتاج "نحو  

خة   طن�ا". ۲۰، بأنَّ "القدرة السنویة القصوى لمحطة إنتاج الماء الثقیل ھي ۲۰۱۷حزیران/یونیھ  ۱۸في رسالة مؤرَّ
 ./26/2020GOVمن الوثیقة  ۱۹الحاشیة  ۲۰

طن�ا متریاً من الماء الثقیل.  ۳٫۱، أكَّدت الوكالة أنھ في ھذه الفترة المـشمولة بالتقریر، أُنتج ما مجموعھ  ۲۰۲۰آب/أغـسطس   ۲۲في    ۲۱
ِحن   طن�ا متریاً من الماء الثقیل ألنشـطة  ۲٫۳طن�ا متریاً من الماء الثقیل إلى خارج إیران، واسـتخدمت إیران  ٤٫۹وفي الفترة نفسـھا، شـُ

والتطویر المتعلقة بإنتاج مرّكبات معالَجة بالدیوتروم الســـتخدامھا في التطبیقات الطبیة. وحتى التاریخ ذاتھ، تحقَّقت الوكالة من   البحث
ث الـناجم عن إنـتاج المرّكـبات المـعالَـجة ـباـلدیوتروم. وـقد أُجرـیت جمیع ا ألنشـــــطة أن إیران لم تَقُم بتنقـیة أّيٍ كمـیة من الـماء الثقـیل الملوَّ

 لموصوفة في ھذه الحاشیة تحت رصد الوكالة المستمر.ا
عة،   ۲۲ بما في ذلك الخالیا السـاخنة في مفاعل طھران البحثي ومرفق إنتاج نظائر المولیبدینوم والیود والزینون المشـعّة والخالیا المدرَّ

 ).INFCIRC/907 (الوثیقة ۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر  ۱٤المشار إلیھا في مقرر اللجنة المشتركة الصادر في 
 .GOV/INF/2019/12 الوثیقة ۲۳

المكان الوحید لجمیع أنشـــطة إیران المتصـــلة بإثراء   عاماً، ســـیكون موقع اإلثراء بناتانز  ۱٥خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة، "طیلة  بمقتضـــى ۲٤
 ).۷۲ الیورانیوم، بما في ذلك أنشطة البحث والتطویر الخاضعة للضمانات" (الفقرة

 .GOV/INF/2019/9 الوثیقة ۲٥
ــم جیمGOV/INF/2020/10، وGOV/INF/2019/16، وGOV/INF/2019/12، وGOV/INF/2019/10انظر الوثائق   ۲٦ من ھذا  ۳-، والقســ
 لتقریر.ا
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، أبلغت إیران الوكالة بأّن ُمـشِغل محطة ۲۰۲۰تموز/یولیھ  ۲۰في رـسالة مؤرخة   ۲۷وكما ـسبقت اإلفادة، -۱٤
) من ھذا  ٦و ٥و ٤ـسل تعاقبیة مخـصـصة لإلنتاج (رقم ـسال ۳إثراء الوقود التجریبیة في ناتانز "ینوي نقل وإزاحة 

ــل  ۲۷المرفق" إلى محطة إثراء الوقود (الفقرة  ). وذكرت إیران للوكالة منذ ذلك الحین أنھا تعتزم تركیب ســـالسـ
تـعاقبـیة مـكافـئة في محـطة إثراء الوقود، بدالً من نـقل الســـــالســـــل التـعاقبـیة الـحالـیة، وأنھ عـندما یـبدأ تشـــــغـیل ھذه  

ــالـسـ  ــل التعاقبیة الثالث المقابلة في محطة إثراء الوقود  الس ــالس ــتتوقف الس ل التعاقبیة في محطة إثراء الوقود، س
، تحقَّقت الوكالة من أن إیران قد قامت بتركیب أنابیب التوصیل  ۲۰۲۰أیلول/سبتمبر   ۲التجریبیة عن العمل. وفي  

تمُّ تركیب ثالث ســـــالســـــل تعاقبیة للطاردات  األمامیة والفرعیة لوحدة واحدة في محطة إثراء الوقود حیث ســـــی
ــبتمبر  ۲. وحتى IR-6و IR-2mو IR-4المركزیة من طراز  ــتخدام ما ال یزید  ۲۰۲۰أیلول/س ــلت إیران اس ، واص

سـلسـلة تعاقبیة، ظلت بأنسـاق في الوحدات التشـغیلیة   ۳۰مرّكبة في   IR-1طاردة مركزیة من طراز  ٥۰٦۰على 
) إلثراء سادس فلورید الیورانیوم  ۲۷ (الفقرة  على خطة العمل الشاملة المشتركة في الوقت الذي جرى فیھ االتفاق

  ۲۸من الطاردات المركزیة المخّزنة IR-1طاردة مركزیة من طراز  ۱۰٤في محطة إثراء الوقود. وسـحبت إیران 
 ).۱-۲۹ لوقود (الفقرة التالفة أو المعطَّلة المركَّبة في محطة إثراء ا IR-1الستبدال الطاردات المركزیة من طراز 

عّدلت إیران أنابیب التوصـیل الرئیسـیة بحیث   ۲۹وفي محطة إثراء الوقود التجریبیة، وكما سـبقت اإلفادة، -۱٥
 ۲(األرقام  یتـسنى جمع النواتج والمخلفات بطریقة منفـصلة من الـسالـسل التعاقبیة في خمـسة خطوط بحث وتطویر

تخدامھا جمیعاً إلثراء سـادس فلورید الیورانیوم (انظر القسـم  )، ویجري اسـ ٤۲و ۳۲(الفقرتان  ۳۰)٦و ٥و ٤و ۳و
 من ھذا التقریر). ۳-جیم 

إثراء الیورانیوم (الفقرة  -۱٦ ) في جنـاح واحـد  ٤٥وفي محطـة فوردو إلثراء الوقود، اضـــــطلعـت إیران ـب
، تســـتخدم إیران ما ۲۰۲۰ومنذ كانون الثاني/ینایر  ۲۰۱۹٫۳۱) من المرفق منذ تشـــرین الثاني/نوفمبر ۲(الوحدة 

، إلثراء ســـــادس  IR-1جـھاز طرد مركزیـ�ا من طراز  ۱۰٤٤مجموـعھ ســـــت ســـــالســـــل تـعاقبـیة، تحتوي على 
ــبتمبر  ۱). وفي ٤٦الیوارنیوم (الفقرة  فلورید ــاحة المتبقیة من ۲۰۲۰أیلول/ســ ، تحقَّقت الوكالة من أنھ في المســ

موقعاً خاصـاً بطاردات مركزیة من  ۱٦مرّكبة في مخطط لــــــ  IR-1ركزیة من طراز طاردة م ۱۲ثمة  ۲الوحدة 
ة في موقع واـحد، IR-1ومن أنَّ ـطاردة مركزـیة واـحدة من طراز  IR۳۲-1طراز  ألغراض إجراء   ۳۳ـكاـنت مرّكـب

ــتقرة". ــطة بحث وتطویر أولیة تتعلق بإنتاج النظائر المســ ــة القول، تحقَّقت الوكالة من تركیب   ۳٤"أنشــ وخالصــ
 ).٤٦من محطة فوردو إلثراء الوقود (الفقرة  ۲في الوحدة  IR-1طاردة مركزیة من طراز  ۱۰٥۷

 
 .GOV/INF/2020/10الوثیقة  ۲۷
 من ھذا التقریر. ۱۷الفقرة  ۲۸
 .GOV/INF/2019/10من الوثیقة  ٤الفقرة  ۲۹
غیر صــالحة للعمل   IR-1جعلت إیران ســلســلة تعاقبیة للطرادات المركزیة طراز   ۱وكما ســبقت اإلفادة، ففي خط البحث والتطویر    ۳۰

ــیل، وإزالة النظم الكھربائیة من جمیع  ــي في أنابیب التوصـ ارات، وحقن راتینجات اإلیبوكسـ من خالل جملة أمور من بینھا إزالة الدوَّ
 ‘.).۹)‘، الفقرة ’٤-۱٥، ’البحث والتطویر في مجال أجھزة الطرد المركزي (GOV/INF/2016/1الوثیقة الطاردات المركزیة (انظر 

 .GOV/2019/55من الوثیقة  ۱٥الفقرة  ۳۱
 .GOV/2017/48من الوثیقة  ۲۰الحاشیة  ۳۲
نت   ، قدَّمت إیران للوكالة تحدیثاً بشـأن المعلومات التصـمیمیة لمحطة۲۰۱۸كانون الثاني/ینایر  ۲۹في    ۳۳ فوردو إلثراء الوقود، تضـمَّ

 .۲لغرض "فصل النظائر المستقرة" في الوحدة  IR-1ھیكالً مؤقتاً لموقع واحد لطاردة مركزیة من طراز 
  .GOV/2016/46من الوثیقة  ۱۲الفقرة  ۳٤
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نة خاـضعة لرـصد متواـصل من  -۱۷ وقد ظلت جمیع الطاردات المركزیة والبنیة األـساـسیة المرتبطة بھا المخزَّ
ـستمر الـسماح للوكالة بالقیام بمعاینة منتظمة للمباني ذات الـصلة  ). وا۷۰و ٤۸و  ٤۷و ۲۹طرف الوكالة (الفقرات 

في ـناـتانز، بـما في ذـلك جمیع تـلك الواقـعة في محـطة إثراء الوقود ومحـطة إثراء الوقود التجریبـیة، وـقاـمت الوـكاـلة  
ة فوردو إلثراء  ). واســتمر الســماح للوكالة بالقیام بمعاینة منتظمة لمحط۷۱ بمعاینة یومیة بناء على طلبھا (الفقرة 

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

، تحقَّقت الوكالة من أن جمیع عناصــر الوقود المشــعع الخاصــة بمفاعل  ۲۰۲۰آب/أغســطس  ۱٥وفي  -۱۸
 لھواء).رم/ساعة (عند متر واحد في ا ۱طھران البحثي في إیران ھي عند معدل جرعة محسوب ال یقّل عن 

ولم تشــِغّل إیران أي مرفق من مرافقھا المعلنة لغرض إعادة تحویل صــفائح أو خردة الوقود إلى ســادس   -۱۹
 ).٥۸ فلورید الیورانیوم، كما أنَّھا لم تبلغ الوكالة بأنَّھا شیَّدت أي مرفق جدید لھذا الغرض (الفقرة 

 رصید منھاالبحث والتطویر في مجال الطاردات المركزیة وصنعھا وال  -۳-جیم

مزیداً من التحدیثات بشــأن اســتبیان   ۲۰۱۹قّدمت إیران في تشــرین الثاني/نوفمبر  ۳٥كما ســبقت اإلفادة، -۲۰
ة بجمیع أنواع الطـاردات   ائـم ت ـق ث أدرـج ة، حـی اص بمحطـة إثراء الوقود التجریبـی ة الـخ ات التصـــــمیمـی المعلوـم

 ۳٦المركزیة في محطة إثراء الوقود التجریبیة.

، تحق�قت الوكالة من أنَّ إیران كانت ماضــیةً في تكدیس الیورانیوم المثري  ۲۰۲۰آب/أغســطس  ۳۱وفي  -۲۱
) من خالل تلقیم سـادس فلورید الیوارنیوم داخل  ٤۲-۳۲من خطوط البحث والتطویر (الفقرات  ۳و ۲من الخطین 

 ۹و ؛IR-5طاردات مركزیة طراز  ۱۰؛ وIR-4طاردة مركزیة طراز  ۱٥الســــالســــل التعاقبیة لما یصــــل إلى: 
ـطاردات   ۱۰؛ وIR-6ـطاردة مركزـیة طراز  ۲۰، وســـــلســــــلة تـعاقبـیة أخرى من IR-6ـطاردات مركزـیة طراز 

. واختُبرت الطــاردات المركزیــة المنفردة التــالیــة  IR-sطــاردات مركزیــة طراز  ۱۰؛ وIR-6sمركزیــة طراز 
؛  IR-2mمركزـیة طراز ـباســـــتـخدام ســـــادس فلورـید الیورانیوم لكن من دون تـكدیس الیورانیوم المثري: ـطاردة 

؛ وطــاردة  IR-5؛ وطــاردة مركزیــة طراز IR-4؛ وطــاردتــان مركزیتــان طراز IR-3وطــاردة مركزیــة طراز 
ان طراز IR-6mطراز  مركزـیة ة IR-6sm؛ وـطاردة مركزـیة طراز IR-6s؛ وـطاردـتان مركزیـت ؛ وـطاردة مركزـی
ة طراز IR-7طراز  ة طراز IR-8s؛ وطـاردة مركزـی ة طراز IR-8B؛ وطـاردة مركزـی ؛  IR-s؛ وطـاردة مركزـی

ــطس  ۳۱. وفي IR-9وطاردة مركزیة طراز  ــاً في ۲۰۲۰آب/أغسـ ــیةً أیضـ ، تحققت الوكالة من أن إیران  ماضـ
) من خالل ٤۲-۳۲من خطوط البحـث والتطویر (الفقرات  ٦و ٥۳۷و ٤تكـدیس الیورانیوم المثرى من الخطوط 

، وســلســلة تعاقبیة من IR-4طاردة مركزیة طراز  ۱٥٦رانیوم داخل ســلســلة تعاقبیة من تلقیم ســادس فلورید الیو
 ۳۸، على التوالي.IR-6طاردة مركزیة طراز  ۱۲۰، وسلسلة تعاقبیة من 2m-IRطاردة مركزیة طراز  ۱٦٤

 أبلـغت إیران الوـكاـلة في اســـــتبـیان مـحدَّث للمعلوـمات ۲۰۲۰۳۹،حزیران/یونـیھ  ۱وإلـحاـقاً إلعالنـھا في  -۲۲
في ســلســلة   IR-6sو IR-5ســیُســتخدم الختبار الطاردات المركزیة طراز  ۱التصــمیمیة بأن خط البحث والتطویر 

 
 .GOV/2019/55من الوثیقة  ۲۱الفقرة  ۳٥
۳٦ 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 الوثیقة  ٤ الفقرة ۳۷

 .GOV/INF/2019/12من الوثیقة  ۳ الفقرة ۳۸

 .GOV/2020/26من الوثیقة  ۲۳ الفقرة ۳۹
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طاردة مركزیة (الفقرة   ۸٤طاردة مركزیة أو سـلسـلتین تعاقبیتین وسـیطتین من  ۱۷۲تعاقبیة كاملة بما یصـل إلى 
یب طاردات  كفي التحضـــــیر لتر ، تحقَّقت الوكالة من أن إیران  ماضـــــیة۲۰۲۰آب/أغســـــطس  ۳۱). وفي ٤۱

 .۱في خط البحث والتطویر  IR-6sو IR-5مركزیة طراز 

اراٍت   ۲۰۲۰ آب/أغســـــطس ۲٤وفي  -۲۳ ة اختـب ات مختلـف د أجرت في أوـق ة من أن إیران ـق اـل ت الوـك تحقَّـق
على نحو متزامن لمدة ثالثة أیام في حلقة عمل في  IR-4میكانیكیة لما یصـــل إلى عشـــر طاردات مركزیة طراز 

یوـماً في مركز طھران  ۷۹على نحو متزامن لـمدة  IR-4انز، ولـما یصـــــل إلى ثالث ـطاردات مركزـیة طراز ـناتـ 
، لم تكن إیران قد بدأت باســتخدام موقع جدید، إضــافة إلى  ۲۰۲۰آب/أغســطس  ۲٤). وحتى ٤۰للبحوث (الفقرة 

ار ة، ألغراض إجراء اختـب ة المشـــــترـك ــامـل ل الشـــ دَّدة في خطـة العـم ك المواقع المـح ة للطـاردات  تـل انیكـی ات میـك
 ٤۰المركزیة.

ة ـبالـطاردات -۲٤ المركزـیة   وـقدَّـمت إیران للوـكاـلة إعالـنات عن إنـتاجـھا من أـنابـیب ومـنافخ اـلّدوارات الـخاصـــــّ
). وأجَرت الوكالة رـصداً متواـصالً،  ۱-۸۰ ورـصیدھا منھا وـسمحت للوكالة بالتحقُّق من مفردات رـصیدھا (الفقرة 

ــتُخدمت إلنتاج   ــتخدام تدابیر االحتواء والمراقبة، وتحقَّقت من أنَّ المعدات المعلنة قد اسـ بما في ذلك من خالل اسـ
یة لیس فقط ألغراض األنشـــطة المحدَّدة في خطة العمل الشـــاملة  أنابیب ومنافخ الّدوارات لصـــنع طاردات مركز

 ً ألنشــطة تتجاوز تلك المحدّدة في خطة العمل الشــاملة المشــتركة، مثل تركیب الســالســل   المشــتركة ولكن أیضــا
ــفھا في الفقرات  ). ولم تُنتِج إیران أي طاردة مركزیة ۲-۸۰أعاله (الفقرة  ۲۲و ۲۱و ۱٤التعاقبیة التي جاء وصــ

  ).٦۲الستبدال الطاردات المركزیة الُمتضّررة أو الُمعّطلة (الفقرة  IR-1طراز  من

وكانت جمیع أنابیب الّدوارات والمنافخ ومجمعات الّدوارات المعلنة خاضـعة لرصـد متواصـل من طرف   -۲٥
ــنوعة منذ یوم التنفیذ (الفقرة  ــطس  /آب ۲٤وفي   ).۷۰الوكالة، بما في ذلك أنابیب ومنافخ الّدوارات المصــ أغســ

، تحقَّقت الوكالة من أنَّ إیران تواـصل ـصنع أنابیب الّدوارات للطاردات المركزیة باـستخدام ألیاف الكربون  ۲۰۲۰
ارات والمنافخ   ٤۱,٤۲التي لم تكن خاضـعة لتدابیر الوكالة المتواصـلة لالحتواء والمراقبة. وتظل عملیة تصـنیع الدوَّ

 خاضعة لرصد الوكالة المتواصل.

 زون الیورانیوم الُمثرىمخ  -٤-جیم

ادة، -۲٦ ا ســـــبـقت اإلـف ة، في  ٤۳كـم اـل ھ  ۱تحقـقت الوـك الي من ۲۰۱۹تموز/یولـی ، من أنَّ مخزون إیران اإلجـم
ــادس فلورید الیورانیوم ( ۳۰۰الیورانیوم المثرى تجاوز  ــل إلى 6UFكغ من سـ ــبة تصـ من  ٪۳٫٦۷) المثرى بنسـ

ــكال كیمیائیة م ۲۳٥-الیورانیوم  ــادس فلورید   ۳۰۰ویقابل  ).٥٦ ختلفة) (الفقرة (أو ما یعادل ذلك في أش كغ من س
 ٤٤كغ من الیورانیوم. ۲۰۲٫۸الیورانیوم 

 
 .GOV/2019/55من الوثیقة  ۲٤الفقرة  ٤۰
  .GOV/INF/2019/12من الوثیقة  ٦الفقرة  ٤۱
ر اللجنة المشتركة الصادر في  ٤۲  ).INFCIRC/907(الوثیقة  ۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر  ۱٤مقرَّ
 .GOV/INF/2019/8الوثیقة  ٤۳
 بالنظر إلى الوزن الذري المعیاري للیورانیوم والفلور. ٤٤
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ــطس  ۲٥وحتى  -۲۷ ــتركة  ۲۰۲۰آب/أغس ــاملة المش ــتناد إلى خطة العمل الش ، تحقَّقت الوكالة من أنَّھ، باالس
ة المشـــــترـكة، ألف من الیورانیوم   ٤٥ومقررات اللجـن الي من الیورانیوم المثرى، اـلذي یـت بلغ مخزون إیران اإلجـم

،  ٤٦المثرى المنتَج في محطـــة إثراء الوقود ومحطـــة إثراء الوقود التجریبیـــة ومحطـــة فوردو إلثراء الوقود
م في كغ من الیورانیو ۲۰۷۳٫۸كغ منذ التقریر الفصــلي الســابق). وتألّف المخزون من  ٥۳۳٫۸كغ (+ ۲۱۰٥٫٤

ادس فلورید الیورانیوم؛ و كل ـس یطة؛ و ۱٥٫۲ـش ید الیورانیوم ونواتجھا الوـس كل أكاـس   ۸٫۲كغ من الیورانیوم في ـش
 كغ من الیورانیوم في الخردة السائلة والصلبة. ۸٫۲كغ من الیورانیوم في مجمعات الوقود وقضبانھ؛ و

الي من الیورانیوم المثرى من  -۲۸ ألف مخزون إیران اإلجـم ة   ۲۱٥٫۱ویـت كغ من الیورانیوم المثرى بنســــــب
ــل إلى  ل  ۲۳٥٤۷،-من الیورانیوم  ٪۳٫٦۷تصـــ ھ  ۸المنتَج قـب كغ من الیورانیوم   ۱۸۹۰٫۳، و۲۰۱۹تموز/یولـی

یشـمل األخیر، وھو في . و۲۰۱۹تموز/یولیھ  ۸، المنتَج منذ ۲۳٥-من الیورانیوم  ٪٤٫٥المثرى بنسـبة تصـل إلى 
ادس فلورید الیورانیوم كلی�ا،  بة تصـل إلى  ٦۳۸٫۸ـشكل ـس   ۲۳٥-من الیورانیوم  ٪۲كغ من الیورانیوم المثري بنـس

 في محطة إثراء الوقود التجریبیة. ۳و ۲المنتَج في خّطي البحث والتطویر 

 
 تدابیر الشفافیة  -دال
َماَح للوكالة باســتخدام أجھزة  -۲۹ رصــد اإلثراء إلكترونیاً واألختام اإللكترونیة التي تَنقُل   واصــلت إیران الســَّ

ــجیالت عملیات   ــِھیَل عملیة الجمع اآللي لتسـ ــلت تَسـ ــي الوكالة حالتھا داخل المواقع النوویة، كما واصـ إلى مفتِّشـ
لة باسـتخدام أجھزة قیاس مركَّبة (الفقرة  أشـیرات  ). وأصـدرت إیران ت۱-٦۷ القیاس التي تقوم بھا الوكالة والمسـجَّ

دخول طویلة األجل لمفتِّشــــي الوكالة الذین ُعیِّنوا إلیران على النحو الذي طلبتھ الوكالة، وَوفَّرت مســــاحة عمل 
مالئمة للوكالة في المواقع النوویة، وســھَّلت اســتخدام مســاحة عمل في أماكن قریبة من المواقع النوویة في إیران  

 ).۲-٦۷ (الفقرة 

الة بأن ترـصد، من خالل تدابیر ُمتَّفٍق علیھا مع إیران، منھا تدابیر االحتواء  وَواـصلت إیران الـسماح للوك -۳۰
ل علیھا من أي مصـدر آخر   والمراقبة، أن جمیع كمیات ركازة خام الیورانیوم المنتَجة في إیران أو تلك التي ُحصـِ

دت إیران الوكــالــ ٦۸ تُنقــل إلى مرفق تحویــل الیورانیوم في أصـــــفھــان (الفقرة  ة بجمیع المعلومــات ). كمــا زوَّ
الضـــــروریة لكي تتمكَّن الوكالة من التحقُّق من إنـتاج ركازة خام الیورانیوم ومن رصــــــید ركازة خام الیورانیوم  

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

 
 معلومات أخرى ذات صلة  -ھاء

(ب) من ۱۷التفاق الضـمانات الخاص بھا وفقاً للمادة  تُواصـل إیران مؤقتاً تطبیق البروتوكول اإلضـافي -۳۱
ب   ا إیران بموـج دَّمتـھ ات التي ـق ة تقییم اإلعالـن اـل ت الوـك اذه. وواصــــــل دء نـف ــافي، إلى حین ـب البروتوكول اإلضـــ

 
) INFCIRC/907وثیقة  (ال ۲۰۱٦ كانون األول/دیســمبر ۱۸و ۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر  ٦مقررات اللجنة المشــتركة الصــادرة في    ٤٥

 ).INFCIRC/907/Add.1(الوثیقة  ۲۰۱۷ كانون الثاني/ینایر ۱۰وفي 
عاماً، ـسیكون موقع اإلثراء بناتانز المكان الوحید لجمیع أنـشطة إیران المتـصلة  ۱٥بمقتـضى خطة العمل الـشاملة المـشتركة، "طیلة    ٤٦

 ).۷۲ ة للضمانات" (الفقرةبإثراء الیورانیوم، بما في ذلك أنشطة البحث والتطویر الخاضع
 إلى قیام إیران بالمزید من المعالجة لبعض المواد النوویة. GOV/2020/5من الوثیقة  ۲۸یعود الفرق مقارنةً بالرقم المقابل الوارد في الفقرة  ٤۷
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ــافي إلى جمیع المواقع واألماكن التي   ــافي، وأجرت معاینات تكمیلیة بموجب البروتوكول اإلض البروتوكول اإلض
 ۲۰۲۰ارتھا في إیران، باـستثناء مكان واحد ـستُجرى فیھ معاینة تكمیلیة الحقاً في أیلول/ـسبتمبر رأت ـضرورة لزی

ولعل تعاون إیران في الوقت المناســب وبشــكل اســتباقي في إتاحة إجراء   ٤۸في موعد اتُّفق علیھ بالفعل مع إیران.
ز الثقة  .المعاینات التكمیلیة یسِھّل تنفیذ البروتوكول اإلضافي ویعِزّ

أ   ۲۰۱۹ـشفت الوكالة في ـشباط/فبرایر اكت ٤۹اإلفادة،وكما ـسبقت  -۳۲ جـسیمات یورانیوم طبیعي بـشري المنـش
دت إیران الوـكاـلة بمعلوـمات  ۲۰۱۹في موقع في إیران غیر معلن عـنھ للوـكاـلة. وفي ـكانون األول/دیســـــمبر  ، زوَّ

فة. وفي كانون الثاني/ینایر  ــَ ــیمات الیورانیوم الطبیعي المكتش ــأ المحتمل لجس ــافیة تتعلق بالمنش ، وبعد  ۲۰۲۰إض
تحلـیل ـھذه المعلوـمات، أـخذت الوـكاـلة عیـنات بیئـیة من مرفقین نوویین معلَنین في إیران. وأُجرـیت تحلیالت لـھذه  
العینات في عدد من المختبرات التي ھي جزء من شـبكة المختبرات التحلیلیة، ومنھا المختبرات التحلیلیة الخاصـة  

 بالوكالة في زایبرسدورف بالنمسا.

ــافـیة التي ـقدَّمتـھا وتقییم الو  -۳۳ ـكاـلة لـھذه التحلیالت ھو أن بعض النـتائج ال تتـعارض مع المعلوـمات اإلضـــ
غیر أن الوكالة أبلغت إیران مؤخراً أن ثمة عدداً من النتائج األخرى التي بحاجة   إیران على النحو المذكور أعاله.

 إلى المزید من التوضیحات والمعلومات واإلجابة عن أسئلة بشأنھا.

اصــل الوكالة إجراء أنشــطة التحقُّق والرصــد فیما یتعلّق بالتزامات إیران األخرى المتصــلة بالمجال  وتُو -۳٤
النووي في إطار خطة العمل الـشاملة المـشتركة، بما في ذلك االلتزامات الواردة في األقـسام دال وھاء وقاف وراء 

 من المرفق األول بخطة العمل الشاملة المشتركة.

الفترة المشــمولة بالتقریر، لم تحضــر الوكالة اجتماعات الفریق العامل المعني بالمشــتریات  وخالل ھذه  -۳٥
 .)٦-٤-٦الفقرة  اللجنة المشتركة، -التابع للجنة المشتركة (خطة العمل الشاملة المشتركة، المرفق الرابع 

 
 الملخص  -واو
ة الُمعلَنـ  -۳٦ ة التحقُّق من ـعدم تحریف المواد النووـی اـل ل الوـك ــِ ة في المرافق النووـیة واألـماكن الواقـعة  تواصـــ

تخدم فیھا عادةً مواد نوویة والتي أعلنت عنھا إیران بموجب اتفاق الضـمانات الخاص بھا.   خارج المرافق التي تـُس
 وعملیات التقییم جاریةٌ بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نوویة غیر معلنة بالنسبة إلیران.

ــلة بالمجال   ومنذ یوم التنفیذ، دأبت الوكالة على -۳۷ التحقُّق والرصــــد بشــــأن تنفیذ إیران اللتزاماتھا المتصــ
 النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

 وَسیُواصل المدیر العام تقدیم تقاریر في ھذا الشأن حسب االقتضاء. -۳۸

 
 .GOV/2020/47من الوثیقة  ۱۲ الفقرة ٤۸

 .GOV/2019/55من الوثیقة  ۲۹الفقرة  ٤۹


