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  التحقق والرصد في جمهورية إيران اإلسالمية
  األمن التابععلى ضوء قرار مجلس 

 )٢٠١٥( ٢٢٣١لألمم المتحدة 
 

 تقرير من المدير العام

  

  

مة  -ألف  مقّدِ

هذا التقرير المـقدَّم من المدير العام إلى مجلس المحافظين، والمقدمَّ، بموازاة ذلك، إلى مجلس األمن التابع  -١
اإلســـــالمـية (إيران) اللتزاـماتـها المتصــــــلة ـبالمـجال لألمم المتـحدة (مجلس األمن)، يتـناول تنفـيذ جمهورـية إيران 

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

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

  

  الخلفية  -باء

االتحاد الروسـي وألمانيا والصـين وفرنسـا والمملكة المتحدة والواليات ، اتفق ٢٠١٥تموز/يوليه   ١٤في  -٢
بالشـؤون الخارجية والسـياسـة األمنية (مجموعة   مع الممثلة السـامية لالتحاد األوروبي المعنية ١  المتحدة األمريكية

تموز/يوليه  ٢٠) وإيران على خطة العمل الشــاملة المشــتركة. وفي ٣الدول األوروبية الثالث/االتحاد األوروبي+
)، اـلذي تـناول فـيه جمـلة أمور، من بينـها أـنه طـلب من الـمدير ٢٠١٥( ٢٢٣١، اعتـمد مجلس األمن القرار ٢٠١٥

 
من الصـفقة النووية  ، أعلن رئيس الواليات المتحدة األمريكية دونالد ترامب، أنَّ "الواليات المتحدة سـتنسـحب٢٠١٨أيار/مايو  ٨في  ١

  خطة العمل الشاملة المشتركة على الموقع التالي:اإليرانية"، ويمكن االطالع على مالحظات الرئيس ترامب حول 
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-joint-comprehensive-plan-action/ 
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جراءات التحقق والرصـد الضـرورية فيما يتعلّق بالتزامات إيران المتصـلة بالمجال النووي طيلة العام "أن يقوم بإ
 GOV/2015/53من الوثيـقة  ٨الـمدة الـكامـلة لتـلك االلتزاـمات بموـجب خـطة العـمل الشـــــامـلة المشـــــترـكة" (الفقرة 

ا ام بتنف٢٠١٥  ) وفي آب/أغســـــطسCorr.1 وتصـــــويبـه دير الـع افظين للـم ذ إجراءات التحقق ، أِذن مجلس المـح ـي
والرصــد الضــرورية بشــأن التزامات إيران المتصــلة بالمجال النووي على النحو الوارد في خطة العمل الشــاملة 

 ٢٢٣١المشـــــترـكة، وأن يـقِدّم تـقارير بـناًء على ذـلك، طيـلة ـمدة ـهذه االلتزاـمات على ضـــــوء قرار مجلس األمن 
مع ممارســـات الضـــمانات المعيارية الخاصـــة بالوكالة. وأِذن )، رهناً بتوافر األموال وعلى نحو يتَّســـق ٢٠١٥(

ــتركة، على النحو الوارد في الوثيقة  ــاور وتباُدل المعلومات مع اللجنة المش ــاً للوكالة بالتش مجلس المحافظين أيض
GOV/2015/53  وتصويبهاCorr.1.  

ــمبر -٣ ــاء على ، أطلع المدير العا٢٠١٧  وكانون الثاني/يناير ٢٠١٦  وفي كانون األول/ديس م الدول األعض
ــع وثائق ــأن تنفيذ   ٢تس ــيحات بش ــتركة، وهي وثائق تقِدّم توض ــاركين في اللجنة المش ها جميع المش ــعها وأقرَّ وض

ــتركة طواَل  ــاملة المشـ ــة بإيران على النحو الوارد في خطة العمل الشـ ــلة بالمجال النووي الخاصـ التدابير المتصـ
  ٣مدتها.

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

ــاملة   لجمهوريةالتابع   ــوص عليها في خطة العمل الشــ ــالمية أمراً بوقف بعض تدابير إيران المنصــ إيران اإلســ
  ٤،٥المشتركة من اليوم فصاعداً".

، أعلـنت إيران أنَّ برـنامجـها النووي لن يعوَد "ـخاضــــــعاً ألّي قيود في ٢٠٢٠ـكانون الـثاني/يـناير  ٥ي وف -٥
ل تعاونها مع الوكالة "كما في الماضـي". وفي هذه الفترة المشـمولة بهذا   ٦المجال التشـغيلي" وذكرت أنها سـتواصـِ

ما يتعلق بأنـشطة التحقُّق والرصـد التي تضـطلع بها التقرير، لم تالحظ الوكالة أيَّ تغيُّر في مـستوى تعاون إيران في
  الوكالة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

ــطتها   ١٩-وعلى الرغم من تأثير جائحة كوفيد -٦ ــلت الوكالة الحفاظ على أنشــ ــفر، واصــ في ترتيبات الســ
لنقل أجرة واسـتخدامها  واصـلَت الوكالة التعاقد مع خدمات الطائرات المسـتو في إيران.  والرصـدالخاصـة بالتحقُّق  

  ٧المفتشين إلى إيران ذهاباً وإياباً بحسب الحاجة.

ــنفيذ البروتوكول اإلضافي الخاص بإيران وللتحقُّق والرصد  -٧ لها الوكالة لتـ وتبلغ التكلفة المقدَّرة التي تتحمَّ
مليون  ٩٫٢المـشتركة،  بـشأن التزامات إيران المتـصلة بالمجال النووي، على النحو الوارد في خطة العمل الـشاملة  

مليون يورو  ٤٫٠، من الضــروري توفير تمويل خارج عن الميزانية بمبلغ  ٢٠٢٠يورو ســنوياً. وفيما يتعلق بعام 

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

  .GOV/2017/10 من الوثيقة  ٣الفقرة  ٣

  .http://president.ir/en/109588أعلن ذلك فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني، الرئيس اإليراني، في  ٤

ــق  ٥ ــائــ ــوثــ   GOV/INF/2019/16و GOV/INF/2019/12و GOV/INF/2019/10و GOV/INF/2019/9و GOV/INF/2019/8الــ
  .GOV/2020/15و GOV/INF/2020/10و GOV/INF/2019/17و

٦ http://irangov.ir/detail/332945  

  .GOV/2020/26من الوثيقة  ٧الفقرة  ٧
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ــل المبلغ   ــرين الثاني/نوفمبر   ٦وحتى   ٨مليون يورو. ٩٫٢من أصــ مليون  ٥٫١، تم التعهُّد بمبلغ قيمته ٢٠٢٠تشــ
يورو من التمويل الخارج عن الميزانية لتغطية تكاليف األنشـطة ذات الصـلة بخطة العمل الشـاملة المشـتركة لعام 

  ٩وما بعده. ٢٠٢٠

  

  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

اصــة بالوكالة، وبأســلوب يتســم وعلى نحو يتَّســق مع ممارســات الضــمانات المعيارية الخ  ١٠الشــاملة المشــتركة،
ُم الوكالة المعلومات التالية عن الفترة التي انقضـت منذ إصـدار التقرير الفصـلي   ١١،١٢.بالنزاهة والموضـوعية وتُقّدِ

  ٢٠٢٠.١٤والتحديث المشمول في تقرير صدر في تشرين األول/أكتوبر  ٢٠٢٠١٣للمدير العام في أيلول/سبتمبر 

  الماء الثقيل وإعادة المعالجةاألنشطة المتصلة ب   -١-جيم

ــييد مفاعل الماء الثقيل للبحوث في آراك (المفاعل   -٩ ــل إيران تشـ ــميمه IR-40لم تواصـ ــتناداً إلى تصـ ) اسـ
ولم تنتج إيران أو تختبر أقراص اليورانيوم الطبيعي، أو أوتـاد الوقود، أو مجمعـات الوقود  ١٥،١٦،١٧األصـــــلي.

ة خصـيصـاً لدعم المفاعل   حسـب تصـميمه األصـلي، وبقيت جميع الكميات الموجودة من أقراص   IR-40المصـممَّ
نة وخاضعة لرصد متواصل من طرف الوكالة (ال  ١٨).١٠ و ٣ فقرتاناليورانيوم الطبيعي ومجمعات الوقود مخزَّ

  

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

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

  .٢٠٢١يغطي هذا التمويل تكلفة األنشطة المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة حتى مطلع نيسان/أبريل  ٩

  ذا التقرير.من ه ٣ بما في ذلك التوضيحات الواردة في الفقرة ١٠

  .GOV/2016/8 من الوثيقة  ٦الفقرة  ١١

  .Note 5/2016مذكرة من األمانة،  ١٢

  .GOV/2020/41الوثيقة  ١٣

 .GOV/INF/2020/15الوثيقة  ١٤

أُزيل أنبوب المائع السـاخن من المفاعل وأصـبح غير صـالح للعمل خالل فترة االسـتعداد ليوم التنفيذ واحتُِفظ به في إيران (الفقرتان   ١٥
 ).GOV/INF/2016/1‘ من القسم المعنون "مفاعل الماء الثقيل للبحوث في آراك" في الوثيقة ٣’ ٣‘ و ٢’ ٣

)، غيَّرت إيران اـسم المرفق إلى مفاعل البحوث خنداب للماء GOV/2017/24من الوثيقة   ٠١كما ـسبقت اإلـشارة إليه (انظر الحاـشية  ١٦
  الثقيل.

١٧   ً ناً رئيـسياً في آلة إعادة التزويد GOV/2020/41من الوثيقة  ١٧(الحاـشية  كما ذُكر ـسابقا )، تحقَّقت الوكالة من أن إيران قد ركَّبت مكّوِ
  هاز قد ُشيِّد بحسب التصميم األصلي ومن المخطَّط له مواءمته مع التصميم الجديد للمفاعل.وأشارت إيران إلى أن هذا الج بالوقود.

ما لَم ترد إشــارة إلى غير ذلك، تطابِق الفقرات الواردة كمراجع بين قوســين في القســمين جيم ودال من هذا التقرير فقرات ’المرفق   ١٨
  التدابير المتصلة بالمجال النووي‘ الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة. –األول 
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وواصــلت إيران تقديم معلومات إلى الوكالة بشــأن رصــيد الماء الثقيل في إيران وإنتاج الماء الثقيل في  -١٠
وســـــمـحت للوـكاـلة برصـــــد كمـيات مخزون إيران من الـماء الثقـيل وكمـية الـماء الثقـيل  ١٩محـطة إنـتاج الـماء الثقـيل

ــرين األول/أكتوبر   ٢٠). وفي  ١٥المنتََجة في محطة إنتاج الماء الثقيل (الفقرة  ، تحقَّقت الوكالة من أنَّ ٢٠٢٠تشــ
طناً مترياً  ١٢٨٫٠انخفض ليبلغ   محطة إنتاج الماء الثقيل كانت قيد التشغيل وأنَّ مخزون إيران من الماء الثقيل قد

ــابق). ٠٫٥(أقل من   ــمولة بالتقرير   ٢٠أطنان مترية منذ التقرير الفصــلي الس ولم يكن لدى إيران خالل الفترة المش
  ).١٤ طناً مترياً من الماء الثقيل (الفقرة ١٣٠أكثر من 

ق إنـتاج نـظائر ولم تضـــــطلع إيران ـبأنشــــــطة تتصـــــل ـبإـعادة المـعالـجة في مـفاـعل طهران البحثي ومرف -١١
ا للوـكاـلة (الفقرـتان  ة أو في أي مرفق من المرافق األخرى التي أعلنتـه دينوم واليود والزينون المشـــــعـّ  ١٨الموليـب

  ٢١).٢١و

  األنشطة المتصلة باإلثراء والوقود  -٢-جيم

 واصـــلت إيران إثراء ســـادس فلوريد اليورانيوم في محطة إثراء الوقود ومحطة إثراء الوقود التجريبية -١٢
وكما ســــبقت  ٢٣وفي محطة فوردو إلثراء الوقود في فوردو. ٢٢من هذا التقرير) في ناتانز، ٣-(انظر القســــم جيم

) 6UF، من أن إيران بدأت إثراء ـسادس فلوريد اليورانيوم (٢٠١٩تموز/يوليه   ٨تحققت الوكالة، في  ٢٤اإلفادة به،
). ومنذ ذلك التاريخ، ظلت إيران تثري اليورانيوم بنـسبة ٢٨ (الفقرة  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٣٫٦٧بنـسبة أعلى من  

ثراء معيَّنة ال تتفق مع خطتها . كما واصــلت إيران االضــطالع بأنشــطة إ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٤٫٥تصــل إلى 
دَّـمة للوـكاـلة في  ـكانون  ١٦الطويـلة األـجل لإلثراء واإلثراء ألغراض البـحث والتطوير، حســـــب المعلوـمات المـق

 ٢٥).٥٢  (الفقرة ٢٠١٦الثاني/يناير 

  

 
يـها، بحســـــب المعلوـمات التصـــــميمـية التي ـقدَّمتـها إيران إلى الوـكاـلة في محـطة إنـتاج الـماء الثقـيل هي مرفق إلنـتاج الـماء الثقـيل وـلد ١٩
طنا في الســنة من الماء الثقيل الصــالح لالســتعمال في المفاعالت النووية  ١٦، قدرة اســمية على إنتاج ٢٠١٦كانون الثاني/يناير   ٢٥

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

ــرين األول/أكتوبر ٢٠في  ٢٠ ــمولة بالتقرير، أُنتج ما٢٠٢٠ تش أطنان مترية من  ٣٫٠مجموعه  ، أكَّدت الوكالة أنه في هذه الفترة المش
أطنان مترية  ١٫٣من األطنان المترية من الماء الثقيل إلى خارج إيران، واـستخدمت إيران  ٢٫٢الماء الثقيل. وفي الفترة نفـسها، شـُِحن 

الطبية. وحتى التاريخ من الماء الثقيل ألنشــطة البحث والتطوير المتعلقة بإنتاج مرّكبات معالَجة بالديوتروم الســتخدامها في التطبيقات 
ث الـناجم عن إنـتاج المرّكـبات المـعالَـجة ـباـلد يوتروم. وـقد ذاـته، تحقَّـقت الوـكاـلة من أن إيران لم تَقُم بتنقـية أّيٍ كمـية من الـماء الثقـيل الملوَّ

  أُجريت جميع األنشطة الموصوفة في هذه الحاشية تحت رصد الوكالة المستمر.

عة،   ٢١ بما في ذلك الخاليا السـاخنة في مفاعل طهران البحثي ومرفق إنتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المشـعّة والخاليا المدرَّ
  ).INFCIRC/907(الوثيقة  ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ١٤المشار إليها في مقرر اللجنة المشتركة الصادر في 

  .GOV/INF/2019/12الوثيقة  ٢٢

عاماً، ـسيكون موقع اإلثراء بناتانز المكان الوحيد لجميع أنـشطة إيران المتـصلة  ١٥خطة العمل الـشاملة المـشتركة، "طيلة  بمقتـضى ٢٣
  ).٧٢  بإثراء اليورانيوم، بما في ذلك أنشطة البحث والتطوير الخاضعة للضمانات" (الفقرة

  .GOV/INF/2019/9الوثيقة  ٢٤

ــم جيمGOV/INF/2020/10، وGOV/INF/2019/16، وINF/2019/12/GOV، وGOV/INF/2019/10انظر الوثائق  ٢٥ من هذا  ٣-، والقســ
  التقرير.
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ّل محـطة إثراء الوقود التجريبـية "ينوي نـقل  ٢٦وكـما ســـــبـقت اإلـفادة ـبه، -١٣ أبلـغت إيران الوـكاـلة ـبأن مشـــــغـِ
ــة لإلنتاج (رقم  ٣وإزاحة   ــل تعاقبية مخصــص ــالس  IR-2mو IR-4)" للطاردات المركزية من طراز ٦و ٥و ٤س

بتمبر   ٢وفي   ٢٧من محطة إثراء الوقود التجريبية إلى محطة إثراء الوقود. IR-6و ، تحقَّقت الوكالة ٢٠٢٠أيلول/ـس
حدة في محطة إثراء الوقود حيث ستُركَّب هذه من أن إيران قد ركَّبت أنابيب التوـصيل األمامية والفرعية لوحدة وا

، تحقَّقت الوكالة من أنَّ إيران ركَّبت ســلســلة ٢٠٢٠تشــرين األول/أكتوبر   ١١وفي   ٢٨الســالســل التعاقبية الثالث.
، تحقَّقت الوكالة من أنَّ هذه السلسلة ٢٠٢٠تشرين الثاني/يناير    ٩، وفي  IR-2mتعاقبية لطاردة مركزية من طراز  

ــادس فلور ــحب، ولكنها لم تكن تُلقَّم بس يد اليورانيوم. وفي اليوم ذاته، التعاقبية كانت متصــلة بمحطات التلقيم والس
ولكنها لم تبدأ  IR-4تحقَّقت الوكالة أيضـاً من أنَّ إيران بدأت ترّكِب السـلسـلة التعاقبية للطاردة المركزية من طراز 

ــلة التعاقبية للطاردة المركزية من طراز  ــلس ــرين األول/أكتوبر   ٢٩. وفي IR-6في تركيب الس دت ٢٠٢٠تش ، زوَّ
  تبيان مستوفى للمعلومات التصميمية عن محطة إثراء الوقود.إيران الوكالة باس

طاردة مركزية  ٥٠٦٠، واصــلت إيران اســتخدام ما ال يزيد على  ٢٠٢٠تشــرين الثاني/نوفمبر   ٩وحتى   -١٤
ســلســلة تعاقبية، ظلت بأنســاق في الوحدات التشــغيلية في الوقت الذي جرى فيه  ٣٠مركَّبة في   IR-1من طراز  

) إلثراء ـسادس فلوريد اليورانيوم في محطة إثراء الوقود. ٢٧  (الفقرة  مل الـشاملة المـشتركةاالتفاق على خطة الع
من الـطاردات المركزـية  IR-1ـطاردة مركزـية من طراز  ٢٠وخالل الفترة المشـــــموـلة ـبالتقرير، ســـــحـبت إيران 

ة ـن ة من طراز  ٢٩المخزَّ اردات المركزـي دال الـط ة المركَّ  IR-1الســـــتـب ة أو المعطَّـل الـف ة في محـطة إثراء الوقود الـت ـب
  ).١-٢٩ (الفقرة

أبلغت إيران الوكالة بأن مشـِغّل محطة إثراء الوقود التجريبية يعتزم "نقل جزء  ٣٠وكما سـبقت اإلفادة به، -١٥
"، الذي يأوي قاعة اإلنتاج في محطة إثراء الوقود، "بهدف A1000من" محطة إثراء الوقود التجريبية إلى "المبنى  

). وفي ٤٠و ٢٧نشــــــطة البـحث والتطوير في نـهاـية المـطاف مركَّزة في ـهذه المنطـقة" (الفقرـتان أن تكون جميع أ
، قدَّمت إيران معلومات إضــافية إلى الوكالة فيما يتعلق بالجدول ٢٠٢٠تشــرين األول/أكتوبر   ٢٧رســالة مؤرخة 

ت ـبأـنه قـبل "إدـخال أي ـمادة نووـية في ـهذه ا لمنطـقة الـجدـيدة، يتعيَّن االتـفاق مع الزمني "لتحوـيل" ـهذه المنطـقة وأقرَّ
  الوكالة على التدابير ذات الصلة بالضمانات".

عدَّلت إيران أنابيب التوصـيل الرئيسـية بحيث  ٣١وفي محطة إثراء الوقود التجريبية، وكما سـبقت اإلفادة، -١٦
 ٢يتـسنى جمع النواتج والمخلفات بطريقة منفصـلة من الـسالـسل التعاقبية في خمـسة خطوط بحث وتطوير(األرقام  

 
  .GOV/INF/2020/10الوثيقة  ٢٦

رت نقل السـالسـل التعاقبية الموجودة في محطة إثراء الوقود التجريبية إلى محطة  ٢٧ منذ التقرير السـابق، أبلغت إيران الوكالة بأنها قرَّ
من  ١٤سالسل تعاقبية في محطة إثراء الوقود مماثلة لتلك المركَّبة في محطة إثراء الوقود التجريبية (الفقرة إثراء الوقود، بدل تركيب 

  ). GOV/2020/41الوثيقة

  . GOV/2020/41من الوثيقة ١٤الفقرة  ٢٨

  من هذا التقرير. ١٨الفقرة  ٢٩

  .GOV/INF/2020/15الوثيقة  ٣٠

   .GOV/INF/2019/10من الوثيقة  ٤الفقرة  ٣١
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)، والتي اســتُخدمت جميعها إلثراء ســادس فلوريد اليورانيوم (انظر القســم ٤٢و ٣٢(الفقرتان  ٣٢)٦و  ٥و ٤و ٣و
  ير).من هذا التقر ٣-جيم

) في جنــاح واحــد ٤٥ وفي محطــة فوردو إلثراء الوقود، عملــت إيران على إثراء اليورانيوم (الفقرة -١٧
، عملت إيران على ٢٠٢٠ومنذ كانون الثاني/يناير   ٢٠١٩.٣٣) من المرفق منذ تشــــرين الثاني/نوفمبر  ٢(الوحدة 

، إلثراء ســادس IR-1طراز  طاردة مركزية من  ١٠٤٤اســتخدام ما مجموعه ســت ســالســل تعاقبية، تحتوي على 
، تحقَّقت الوكالة من أنه في المـساحة المتبقية ٢٠٢٠تـشرين الثاني/نوفمبر   ٤). وفي  ٤٦  فلوريد اليوارنيوم (الفقرة 

ـ  IR-1طاردة مركزية من طراز   ١٢، ثمة ٢من الوحدة   موقعاً خاصاً بطاردات مركزية   ١٦مرّكبة في مخطط لــــ
ة واحـدة من طراز ومن أنَّ طـاردة م IR٣٤-1من طراز  ة في موقع واحـد، IR-1ركزـي ت مرّكـب ألغراض  ٣٥كـاـن

وخالـصة القول، تحقَّقت الوكالة من تركيب   ٣٦إجراء "أنـشطة بحث وتطوير أولية تتعلق بإنتاج النظائر المـستقرة".
  ).٤٦ من محطة فوردو إلثراء الوقود (الفقرة  ٢في الوحدة  IR-1طاردة مركزية من طراز  ١٠٥٧

نة خاـضعة لرـصد متواـصل من وقد ظلت   -١٨ جميع الطاردات المركزية والبنية األـساـسية المرتبطة بها المخزَّ
). واـستمر الـسماح للوكالة بالقيام بمعاينة منتظمة للمباني ذات الـصلة ٧٠و  ٤٨و ٤٧و ٢٩طرف الوكالة (الفقرات  

الوقود التجريبـية، وـقاـمت الوـكاـلة  في ـناـتانز، بـما في ذـلك جميع تـلك الواقـعة في محـطة إثراء الوقود ومحـطة إثراء
). واســتمر الســماح للوكالة بالقيام بمعاينة منتظمة لمحطة فوردو إلثراء ٧١ بمعاينة يومية بناء على طلبها (الفقرة

  ).٥١ الوقود، بما في ذلك القيام بمعاينة يومية بناء على طلب الوكالة (الفقرة

كالة من أن جميع عناصــر الوقود المشــعع الخاصــة ، تحقَّقت الو٢٠٢٠تشــرين األول/أكتوبر   ١٨وفي   -١٩
رم/ســـــاـعة (عـند متر واـحد في  ١بمـفاـعل طهران البحثي في إيران هي عـند مـعدل جرـعة محســـــوب ال يتـجاوز 

  الهواء).

ولم تشــِغّل إيران أي مرفق من مرافقها المعلنة لغرض إعادة تحويل صــفائح أو خردة الوقود إلى ســادس  -٢٠
  ).٥٨ نَّها لم تبلغ الوكالة بأنَّها شيَّدت أي مرفق جديد لهذا الغرض (الفقرةفلوريد اليورانيوم، كما أ

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

مزيداً من التحديثات بـشأن اـستبيان  ٢٠١٩قّدمت إيران في تـشرين الثاني/نوفمبر   ٣٧كما ـسبقت اإلفادة به، -٢١
ة بجميع أنواع الطـاردات  ائـم ث أدرـجت ـق ة، حـي ة الخـاص بمحطـة إثراء الوقود التجريبـي ات التصـــــميمـي المعلوـم

  ٣٨المركزية في محطة إثراء الوقود التجريبية.
 
غير صـالحة للعمل  IR-1جعلت إيران سـلسـلة تعاقبية للطرادات المركزية طراز  ١كما سـبقت اإلفادة به، في خط البحث والتطوير  ٣٢

ــيل، وإزالة النظم الكهربائية من جميع  ــي في أنابيب التوصـ ارات، وحقن راتينجات اإليبوكسـ من خالل جملة أمور من بينها إزالة الدوَّ
  ‘).٩)‘، الفقرة ’٤-١٥، ’البحث والتطوير في مجال أجهزة الطرد المركزي (GOV/INF/2016/1اردات المركزية (انظر الوثيقة الط

  .GOV/2019/55من الوثيقة  ١٥الفقرة  ٣٣

  .GOV/2017/48من الوثيقة  ٢٠الحاشية  ٣٤

نت ، قدَّمت إيران للوكالة تحديثاً بشـأن المعل٢٠١٨كانون الثاني/يناير   ٢٩في  ٣٥ ومات التصـميمية لمحطة فوردو إلثراء الوقود، تضـمَّ
  .٢لغرض "فصل النظائر المستقرة" في الوحدة  IR-1هيكالً مؤقتاً لموقع واحد لطاردة مركزية من طراز 

  .GOV/2016/46من الوثيقة  ١٢الفقرة  ٣٦

  .GOV/2019/55من الوثيقة  ٢١الفقرة  ٣٧

٣٨ 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.  
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لة من أنَّ إيران كانت ماضـيةً في تكديس اليورانيوم ، تحققت الوكا٢٠٢٠تشـرين الثاني/نوفمبر   ١٠وفي   -٢٢
) من خالل تلقيم ســــــادس فلوريــد ٤٢-٣٢من خطوط البحــث والتطوير (الفقرات  ٣و ٢المثري من الخطين 

ــع طاردات مركزية من طراز   ــل إلى: تسـ ــل التعاقبية لما يصـ ــالسـ ؛ وثماني طاردات IR-4اليوارنيوم داخل السـ
طاردة مركزية   ٢٠، وسلسلة تعاقبية أخرى من  IR-6ردات مركزية من طراز  ؛ وست طاIR-5مركزية من طراز  

ة من طراز  ١٠؛ وIR-6من طراز  ة من طراز  ١٠؛ وIR-6sطـاردات مركزـي . واختُبرت IR-sطـاردات مركزـي
الطاردات المركزية المنفردة التالية باســـتخدام ســـادس فلوريد اليورانيوم لكن من دون تكديس اليورانيوم المثري: 

؛ وـطاردة مركزـية واـحدة من IR-2m؛ وأربع ـطاردات مركزـية من طراز IR-1ـطاردة مركزـية واـحدة من طراز 
ان من طراز IR-4طراز  ان مركزيـت اردـت ان من طراز IR-5؛ وـط ان مركزيـت اردـت ة IR-6s؛ وـط اردة مركزـي ؛ وـط

ة واحـدة من طراز IR-8واحـدة من طراز  ة واحـدة من طراز IR-8B؛ وطـاردة مركزـي ؛  IR-s؛ وطـاردة مركزـي
، تحقَّـقت الوكالة من أنَّ إيران قد فكَّـكت ٢٠٢٠أيلول/ســـــبتمبر   ٢٧. وفي  IR-9وطاردة مركزية واحدة من طراز 

أعاله). وفي  ١٣(انظر الفقرة   ٥في خط البحث والتطوير   IR-2mالسـلسـلة التعاقبية للطاردة المركزية من طراز 
، تحقَّقت الوكالة من أن إيران ماضـــية في تكديس اليورانيوم المثرى من خطي ٢٠٢٠تشـــرين الثاني/نوفمبر   ١٠

 ١٥٢) من خالل تلقيم ـسادس فلوريد اليورانيوم داخل ـسلـسلة تعاقبية من  ٤٢-٣٢(الفقرات   ٦و ٤البحث والتطوير  
  ٣٩على التوالي. IR-6طاردة مركزية من طراز  ١١٠، وسلسلة تعاقبية من IR-4طاردة مركزية من طراز 

ــبقت اإلفادة به، -٢٣ ــبما ســ ــتخدم الختبار  ١أبلغت إيران الوكالة بأن خط البحث والتطوير   ٤٠وحســ ــيُســ ســ
طاردة مركزية أو  ١٧٢في ســـلســـلة تعاقبية كاملة بما يصـــل إلى  IR-6sو IR-5الطاردات المركزية من طراز 

لـسلتين تعاقبيتين وـسيطتين من   ، تحقَّقت ٢٠٢٠تـشرين األول/أكتوبر   ٣١). وفي  ٤١ طاردة مركزية (الفقرة ٨٤ـس
الوـكاـلة من أن إيران لم تـبدأ تركـيب أـنابـيب التوصــــــيل الفرعـية الالزـمة لتركـيب الـطاردتين المركزتين من طراز 

  .١في خط البحث والتطوير  IR-6sوطراز  IR-5طراز 

ـكاـلة من أنَّ إيران أجرت اختـبارات ميـكانيكـية لثالث ، تحقَّـقت الو٢٠٢٠تشـــــرين األول/أكتوبر   ١٨وفي  -٢٤
 ٢٠). وحتى ٤٠يوـماً في مركز طهران للبحوث (الفقرة  ٤٢في آن واـحد طيـلة  IR-4ـطاردات مركزـية من طراز 

، لم تكن إيران قد بدأت باســـتخدام موقع جديد، إضـــافة إلى تلك المواقع المحدَّدة في ٢٠٢٠تشـــرين األول/أكتوبر  
  ٤١شاملة المشتركة، ألغراض إجراء اختبارات ميكانيكية للطاردات المركزية.خطة العمل ال

وـقدَّـمت إيران للوـكاـلة إعالـنات عن إنـتاجـها من أـنابـيب ومـنافخ اـلدوارات الـخاصـــــة ـبالـطاردات المركزـية  -٢٥
ـصالً، ). وأجَرت الوكالة رـصداً متوا١-٨٠ 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
أنابيب ومنافخ الدوارات لصـــنع طاردات مركزية ليس فقط ألغراض األنشـــطة المحدَّدة في خطة العمل الشـــاملة 

 ً ي خطة العمل الشــاملة المشــتركة، مثل تركيب الســالســل ألنشــطة تتجاوز تلك المحدّدة ف  المشــتركة ولكن أيضــا
). ولم تُنتِج إيران أي ـطاردة مركزـية من ٢-٨٠أعاله (الفقرة  ٢٣و ٢٢التـعاقبـية التي ـجاء وصـــــفـها في الفقرتين 

 ).٦٢الستبدال الطاردات المركزية الُمتلَفَة أو الُمعطَّلة (الفقرة  IR-1طراز 

  

 
  .GOV/INF/2019/12الوثيقة  ٣٩

  .GOV/2020/26من الوثيقة  ٢٣الفقرة  ٤٠

  .GOV/2019/55من الوثيقة  ٢٤الفقرة  ٤١
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نافخ ومجمعات الدوارات المعلنة خاضـعة لرصـد متواصـل من طرف وكانت جميع أنابيب الدوارات والم -٢٦
ذ (الفقرة ذ يوم التنفـي ّدوارات المصـــــنوعـة مـن افخ اـل ب ومـن ابـي ك أـن ا في ذـل ة، بـم اـل تشـــــرين  ٢٠). وفي ٧٠ الوـك

دوارة للـطاردات ٢٠٢٠األول/أكتوبر  ابـيب األجزاء اـل ــل صـــــنع أـن ة من أن إيران ـكاـنت تواصـــ اـل ، تحقـقت الوـك
وتظل عملية   ٤٢،٤٣دام ألياف كربون لم تكن خاضعة لتدابير الوكالة المتواصلة لالحتواء والمراقبة.المركزية باستخ

  تصنيع أنابيب األجزاء الدوارة والمنافخ خاضعة لرصد الوكالة المتواصل.

  مخزون اليورانيوم الُمثرى  -٤-جيم

، من أنَّ مخزون إيران اإلجمالي من ٢٠١٩تموز/يوليه   ١تحققت الوكالة، في  ٤٤كـما ســـــبقت اإلفادة به، -٢٧
ــادس فلوريد اليورانيوم ( ٣٠٠اليورانيوم المثرى تجاوز   ــل إلى 6UFكغ من سـ ــبة تصـ من  ٪٣٫٦٧) المثرى بنسـ

ــكال كيميائية مختلفة) (الفقرة  ٢٣٥-اليورانيوم ــادس  ٣٠٠). ويقابل  ٥٦ (أو ما يعادل ذلك في أش فلوريد كغ من س
  ٤٥كغ من اليورانيوم. ٢٠٢٫٨اليورانيوم 

، تحقَّـقت الوكالة من أنَّه، باالســـــتـناد إلى خـطة العـمل الشـــــامـلة ٢٠٢٠تشـــــرين الـثاني/نوفمبر   ٢وحتى   -٢٨
بلغ مخزون إيران اإلجـمالي من اليورانيوم المثرى، الذي يـتألف من   ٤٦المشـــــتركة ومقررات اللجـنة المشـــــتركة،

، ٤٧ج في محـطة إثراء الوقود ومحـطة إثراء الوقود التجريبـية ومحـطة فوردو إلثراء الوقود اليورانيوم المثرى المنتَ 
كغ من اليورانيوم في  ٢٤٠٨٫٥كغ منذ التقرير الفصــلي الســابق). وتألّف المخزون من   ٣٣٧٫٥كغ (+ ٢٤٤٢٫٩

يد اليورانيوم ونوات  ١٥٫٥ـشكل ـسادس فلوريد اليورانيوم؛ و يطة؛ وكغ من اليورانيوم في ـشكل أكاـس  ٨٫٢جها الوـس
  كغ من اليورانيوم في الخردة السائلة والصلبة. ١٠٫٧كغ من اليورانيوم في مجمعات الوقود وقضبانه؛ و

الي من اليورانيوم المثرى من  -٢٩ ألف مخزون إيران اإلجـم ة  ٢١٥٫١ويـت كغ من اليورانيوم المثرى بنســــــب
كغ من اليورانيوم  ٢٢٢٧٫٨، و٢٠١٩يـه تموز/يول ٨المنتَج قبـل  ٢٣٥،٤٨-من اليورانيوم ٪٣٫٦٧تصـــــل إلى 

. ويشـمل األخير، وهو في ٢٠١٩تموز/يوليه   ٨، المنتَج منذ ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٤٫٥المثرى بنسـبة تصـل إلى 
بة تصـل إلى   ٦٩٢٫٧ـشكل ـسادس فلوريد اليورانيوم كليا،    ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢كغ من اليورانيوم المثري بنـس

 في محطة إثراء الوقود التجريبية. ٣و ٢طوير المنتَج في خطي البحث والت

  

 
  .GOV/INF/2019/12من الوثيقة  ٦الفقرة  ٤٢

ر اللجنة المشتركة الصادر في  ٤٣   ).INFCIRC/907(الوثيقة  ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ١٤مقرَّ

  .GOV/INF/2019/8الوثيقة  ٤٤

  بالنظر إلى الوزن الذري المعياري لليورانيوم والفلور. ٤٥

) INFCIRC/907وثيقة (ال ٢٠١٦ كانون األول/ديســمبر  ١٨و ٢٠١٦كانون الثاني/يناير   ٦مقررات اللجنة المشــتركة الصــادرة في   ٤٦
  ).INFCIRC/907/Add.1(الوثيقة  ٢٠١٧ كانون الثاني/يناير  ١٠وفي 

عاماً، ـسيكون موقع اإلثراء بناتانز المكان الوحيد لجميع أنـشطة إيران المتـصلة  ١٥بمقتـضى خطة العمل الـشاملة المـشتركة، "طيلة  ٤٧
  ).٧٢  ة للضمانات" (الفقرةبإثراء اليورانيوم، بما في ذلك أنشطة البحث والتطوير الخاضع

ل مقارنةً بالرقم المقابل الوارد في الفقرة  ٤٨ إلى قيام إيران بمزيد من المعالجة لبعض  GOV/2020/5من الوثيقة  ٢٨يعود الفرق المسـجَّ
  المواد النووية.
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  تدابير الشفافية  -دال

َماَح للوكالة باســتخدام أجهزة رصــد اإلثراء إلكترونياً واألختام اإللكترونية التي تَنقُل  -٣٠ واصــلت إيران الســَّ
ــِهيَل عملية الجمع   ــلت تَسـ ــي الوكالة حالتها داخل المواقع النووية، كما واصـ ــجيالت عمليات إلى مفتِّشـ اآللي لتسـ

لة باسـتخدام أجهزة قياس مركَّبة (الفقرة ). وأصـدرت إيران تأشـيرات ١-٦٧ القياس التي تقوم بها الوكالة والمسـجَّ
دخول طويلة األجل لمفتِّشــــي الوكالة الذين ُعيِّنوا إليران على النحو الذي طلبته الوكالة، وَوفَّرت مســــاحة عمل 

النووية، وســهَّلت اســتخدام مســاحة عمل في أماكن قريبة من المواقع النووية في إيران   مالئمة للوكالة في المواقع
  ).٢-٦٧ (الفقرة

وَواـصلت إيران الـسماح للوكالة بأن ترـصد، من خالل تدابير ُمتَّفٍق عليها مع إيران، منها تدابير االحتواء  -٣١
ن أو تلك التي تم الحصول عليها من أي مصدر والمراقبة، أن جميع كميات ركازة خام اليورانيوم المنتَجة في إيرا
ان (الفقرة ة بجميع المعلوـمات ٦٨ آخر تُنـقل إلى مرفق تحوـيل اليورانيوم في أصـــــفـه اـل دت إيران الوـك ا زوَّ ). كـم

الضـــــرورية لكي تتمكَّن الوكالة من التحقُّق من إنـتاج ركازة خام اليورانيوم ومن رصــــــيد ركازة خام اليورانيوم 
 ).٦٩ ان أو التي تم الحصول عليها من أي مصدر آخر (الفقرةالمنتجة في إير

  

  معلومات أخرى ذات صلة  -هاء

(ب) من ١٧تُواصـل إيران مؤقتاً تطبيق البروتوكول اإلضـافي التفاق الضـمانات الخاص بها وفقاً للمادة   -٣٢
دَّم ات التي ـق ة تقييم اإلعالـن اـل ت الوـك اذه. وواصــــــل دء نـف ــافي، إلى حين ـب ا إيران بموـجب البروتوكول اإلضـــ تـه

البروتوكول اإلضــافي، وأجرت معاينات تكميلية بموجب البروتوكول اإلضــافي إلى جميع المواقع واألماكن التي 
رأت ضــرورة لزيارتها في إيران. وتعاون إيران في الوقت المناســب وبشــكل اســتباقي في إتاحة إجراء معاينات 

  ز الثقة.تكميلية يُسِهّل تنفيذ البروتوكول اإلضافي ويعزِّ 

ــبقت اإلفادة  -٣٣ ــفت ٤٩به،وكما س ــباط/فبراير   اكتش ــري   ٢٠١٩الوكالة في ش ــيمات يورانيوم طبيعي بش جس
المنشـــــأ في موقع في إيران غير معلن عـنه للوـكاـلة. واســـــتـناداً إلى معلوـمات الحـقة ـقدَّمتـها إيران، أـخذت الوـكاـلة 

ائج  وأـفاد تقييم الوـكاـلة لتحليالت ـهذه العيـنات ـبأن بعض ٥٠إيران.عيـنات بيئـية من مرفقين نوويين معلَنين في  النـت
ــقة مع المعلومات التي قدَّمتها إيران، ولكن هناك عدد من النتائج األخرى التي تحتاج إيران إلى  ــت غير متسـ ليسـ

وتنطوي هذه النتائج  ٥١ة ينبغي أن تَُردَّ عليها إيران.لتوفير مزيد من التوضــيحات والمعلومات بشــأنها وهناك أســئ
ً األخرى على وجود جســـــيـمات مـعدَّـلة  ا ورانيوم المنخفض اإلثراء في موقع في إيران غير ُمعلَن من الي ٥٢نـظائرـي

 
  .GOV/2019/55من الوثيقة  ٢٩الفقرة  ٤٩

  .GOV/2020/41من الوثيقة  ٣٢الفقرة  ٥٠

  .GOV/2020/41من الوثيقة  ٣٣الفقرة  ٥١

ــباط/فبراير  ٥٢ ــيمات نتيجة إلجراء الوكالة مزيداً من التحليالت للعينات التي أخذتها في شـ والتي أُبِلغت بها  ٢٠١٩تم تحديد هذه الجسـ
خة  هة إلى إيران والمؤرَّ   .٢٠٢٠أيلول/سبتمبر  ٢إيران ألول مرة في رسالة الوكالة الموجَّ
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  ٥٣طفيف.يمكن كشفه، ويورانيوم مستنفد بشكل  ٢٣٦-للوكالة، مع وجود يورانيوم

دت إيران الوكالة بمعلومات وتفسـيرات إضـافية. وفيما يتعلق ٢٠٢٠تشـرين األول/أكتوبر   ٢١وفي   -٣٤ ، زوَّ
  اإلثراء، قالت إيران إنَّه "يجري التحقيق في الدليل على هذا التلوث". بجسيمات اليورانيوم الضعيف

واعتبرت الوـكاـلة رد إيران غير ُمرٍض ألـنه ليس ـله مصـــــداقـية من الـناحـية التقنـية، وبـناء على ذـلك فـقد  -٣٥
ي طلبت مزيداً من التوضــيحات والمعلومات من إيران. وأشــارت الوكالة أيضــاً إلى مقدار الوقت الذي انقضــى ف 

ــايا. وفي  ــرين الثاني/نوفمبر   ٥معالجة هذه القضـ ، زودت إيران الوكالة بمزيد من المعلومات المتعلقة ٢٠٢٠تشـ
، وبعد تقييم هذه المعلومات الجديدة، أبلغت الوكالة ٢٠٢٠تشرين الثاني/نوفمبر   ٩بتفسيراتها. وفي رسالة مؤرخة  

قـية من الـناحـية التقنـية. ومن الضـــــروري أن توفِّر إيران إيران ـبأنـها ـما زاـلت تعتبر أن ردَّ إيران ليس ـله مصـــــدا
تفـسيراً كامالً وفورياً فيما يتعلق بوجود جـسيمات يورانيوم بـشرية المنشأ، بما في ذلك جسيمات معدَّلة نظائرياً، في 

  موقعٍ في إيران غير ُمعلَن للوكالة.

امات إيران األخرى المتصــلة بالمجال وتُواصــل الوكالة إجراء أنشــطة التحقُّق والرصــد فيما يتعلق بالتز -٣٦
النووي في إطار خطة العمل الـشاملة المـشتركة، بما في ذلك االلتزامات الواردة في األقـسام دال وهاء وقاف وراء 

  من المرفق األول بخطة العمل الشاملة المشتركة.

مولة بالتقرير، حضـرت الوكالة اجتماعاً واحداً للفريق ال -٣٧ تريات وخالل هذه الفترة المـش عامل المعني بالمـش
 .)٦-٤-٦ اللجنة المشتركة، الفقرة –التابع للجنة المشتركة (خطة العمل الشاملة المشتركة، المرفق الرابع 

  

  الملخص  -واو

ل الوـكاـلة التحقُّق من ـعدم تحريف المواد النووـية الُمعلـَنة في المرافق النووـية واألـماكن الواقـعة  -٣٨ ــِ تواصـــ
ت خدم فيها عادةً مواد نووية والتي أعلنت عنها إيران بموجب اتفاق الضـمانات الخاص بها. خارج المرافق التي تـُس

ر إيران بالكامل وفورياً وجود جسـيمات يورانيوم متعددة بشـرية المنشـأ، بما في  ّ وما زال من الضـروري أن تُفسـِ
وـجه قلق إزاء صــــــحة واكتـمال ذـلك جســـــيـمات مـعدَّـلة نـظائرـياً، في موقع غير ُمعلَن للوـكاـلة، من أـجل تـبدـيد أي أ

إعالناتها في إطار الضــمانات. وعمليات التقييم جاريةٌ بشــأن عدم وجود مواد وأنشــطة نووية غير معلنة بالنســبة 
  إليران.

ــلة بالمجال  -٣٩ ــد بشــــأن تنفيذ إيران اللتزاماتها المتصــ ومنذ يوم التنفيذ، دأبت الوكالة على التحقُّق والرصــ
  املة المشتركة.النووي بموجب خطة العمل الش

  وَسيُواِصل المدير العام تقديم تقارير في هذا الشأن حسب االقتضاء. -٤٠

 
ها إلى أن تركيبات هذه الجســـيمات المعدَّلة نظائرياً هي شـــبيهة بالجســـيمات التي ُوِجدت في إيران في أشـــارت الوكالة في رســـالت ٥٣

  ).GOV/2008/4من الوثيقة  ١١الماضي، والتي تعود نشأتها إلى مكونات طاردات مركزية مستوَردة (انظر الفقرة 


