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 مجلس المحافظین

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 من جدول األعمال المؤقت ٦البند 

 )GOV/2021/6(الوثیقة 
 

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

 
 تقریر من المدیر العام 

 
 
 

مة -ألف  مقّدِ
ھذا التقریر المـقدَّم من المدیر العام إلى مجلس المحافظین، والمقدمَّ، بموازاة ذلك، إلى مجلس األمن التابع   -۱

یتـناول تنفـیذ جمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة (إیران) اللتزاـماتـھا المتصــــــلة ـبالمـجال لألمم المتـحدة (مجلس األمن)،  
ائل المتصـلة بالتحقق والرصـد في إیران على ضـوء  املة المـشتركة، ویتناول المـس النووي بموجب خطة العمل الـش

ملیات تبادل  كما أنّھ یقِدّم معلومات عن المســــائل المالیة، والمشــــاورات وع ).۲۰۱٥( ۲۲۳۱قرار مجلس األمن 
 المعلومات التي أجرتھا الوكالة مع اللجنة المشتركة، التي أُنِشئت في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.

 
 المعلومات األساسیة -باء

المملكة المتحدة والوالیات  االتحاد الروســي وألمانیا والصــین وفرنســا و ، اتفق۲۰۱٥تموز/یولیھ   ۱٤في  -۲
مع الممثلة السـامیة لالتحاد األوروبي المعنیة بالشـؤون الخارجیة والسـیاسـة األمنیة (مجموعة   ۱األمریكیةالمتحدة  

تموز/یولیھ   ۲۰وفي  ) وإیران على خطة العمل الشــاملة المشــتركة.۳الدول األوروبیة الثالث/االتحاد األوروبي+
جمـلة أمور، من بینـھا أـنھ طـلب من الـمدیر  )، اـلذي تـناول فـیھ  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 وفي آب/أغســـــطس  ).Corr.1  وتصـــــویبـھ ام بتنفـی ، أِذن مجلس المـحافظین للـمدیر الـع
 
تنـسحب۲۰۱۸أیار/مایو   ۸في    ۱ من الصـفقة    ، أعلن رئیس الوالیات المتحدة األمریكیة، آنذاك، دونالد ترامب، أنَّ "الوالیات المتحدة ـس

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

وأِذن    )، رھناً بتوافر األموال وعلى نحو یتَّســـق مع ممارســـات الضـــمانات المعیاریة الخاصـــة بالوكالة.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 ألول/دیســمبروفي كانون ا -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

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

ن جمـلة أمور منـھا أنـھا "...في تنفـیذـھا لحقوقـھا  ۲۰۱۹أـیار/ـمایو    ۸وفي  -٤ ، أصـــــدرت إیران بـیاـناً تضـــــمَّ
من خطة العمل الشـاملة المشـتركة، أصـدر مجلس األمن القومي األعلى   ۳٦و ۲٦المنصـوص علیھا في الفقرتین  

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

، أعلـنت إیران أنَّ برـنامجـھا النووي لن یعوَد "ـخاضــــــعاً ألّي قیود في ۲۰۲۰ـكانون الـثاني/یـنایر   ٥وفي   -٥
   ٥الماضي".المجال التشغیلي" وذكرت أنھا ستواِصل تعاونھا مع الوكالة "كما في 

، قدمت إیران للوكالة مذكرة توضـیحیة بشـأن القانون  ۲۰۲۱كانون الثاني/ینایر   ۲۹وفي رسـالة مؤرخة  -٦
الذي أجازه البرلمان اإلیراني تحت اســم "اإلجراءات االســتراتیجیة إللغاء العقوبات وصــیانة المصــالح الوطنیة  

انون، ســتتخذ إجراءات معینة فیما یتعلق بخطة العمل الشــاملة  وأشــارت إیران إلى أنھا، وفقاً لذلك الق  ٦اإلیرانیة".
  المشتركة، بما في ذلك وقف أي عملیات تفتیش تقوم بھا الوكالة تتجاوز ما ینص علیھ اتفاق الضمانات.

، أبلغ المدیر العام معالي الســید على أكبر صــالحي، نائب  ۲۰۲۱شــباط/فبرایر   ۱۱وفي رســالة مؤرخة  -۷
ورئیس ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة (الھیئة)، بأن وقف أنشطة الوكالة في مجال التحقق والرصد    الرئیس اإلیراني

أو الحد منھا في ھذه المرحلة ســیكون لھ أثر خطیر على قدرة الوكالة على اإلبالغ عن تنفیذ التزامات إیران ومن 
وأضاف أنھ بدون تنفیذ التدابیر   لنووي اإلیراني.شأنھ أن یقوض الثقة البالغة األھمیة في الطابع  السلمي للبرنامج ا

 ً البروتوكول اإلضــافي وخطة العمل الشــاملة المشــتركة، قد ال تتمكن الوكالة من مواصــلة    التي ینص علیھا حالیا
تـقدیم تـقاریر وـقائعـیة عن برـنامج إیران النووي أو اســـــتـعادة المعرـفة الالزـمة الســـــتئـناف ـھذا اـلدور في التحقق  

وأعرب المدیر العام عن اســتعداده لزیارة طھران لمناقشــة إمكانیة وضــع إطار قابل لالســتمرار یســمح   مســتقبالً.
ــیة لجمیع   ــاســ ــلة دورھا الحالي في مجال التحقق وتقدیم تقاریر وقائعیة ونزیھة، وھي أمور أســ للوكالة بمواصــ

 ً  جب القوانین في إیران.مع التزامات الحكومة اإلیرانیة بمو األطراف، وأن یكون ذلك االطار متوافقا

 
 .INFCIRC/907/Add.1و INFCIRC/907ترد مستنسخة في الوثیقتین  ۲
 .GOV/2017/10من الوثیقة  ۳الفقرة  ۳
 .http://president.ir/en/109588الدكتور حسن روحاني، الرئیس اإلیراني، في  أعلن ذلك فخامة الرئیس ٤
٥ http://irangov.ir/detail/332945. 
  .INFCIRC/953الوثیقة   ٦
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ــالة مؤرخة  -۸ ــباط ۱٥وفي رســ ــتوقف تنفیذ تدابیر  ۲۰۲۱فبرایر  /شــ ، أبلغت إیران الوكالة أن إیران "ســ
"،  ۲۰۲۱فبرایر  /شـباط ۲۳من    الشـفافیة الطوعیة، المنصـوص علیھا في خطة العمل  الشـاملة المشـتركة، اعتباراً 

 وذلك على النحو التالي:

 ي الملحق باتفاق الضمانات الشاملة؛"أحكام البروتوكول اإلضاف •

 من الترتیبات الفرعیة الملحقة باتفاق الضمانات المعقود مع إیران؛ ۱-۳البند المعدَّل   •

 استخدام التكنولوجیات الحدیثة ووجود الوكالة على المدى الطویل؛ •

 تدابیر الشفافیة المتعلقة بركازة خام الیورانیوم؛ •

 باإلثراء؛تدابیر الشفافیة فیما یتصل   •

 إتاحة المعاینة وفقاً ألحكام خطة العمل الشاملة المشتركة؛ •

 رصد تنفیذ التدابیر الطوعیة والتحقق منھا؛ •

 ۷تدابیر الشفافیة المتعلقة بتصنیع مكونات أجھزة الطرد المركزي". •

لقھ إزاء  ، جدد المدیر العام اإلعراب عن ق۲۰۲۱ـشباط/فبرایر   ۱٦في رـسالة موجھة إلى إیران بتاریخ  و -۹
، وكرر عرضـھ السـفر إلى إیران بغیة إیجاد حل  أثر وقف أنشـطة الوكالة في مجال التحقق والرصـد أو الحد منھا

  مقبول لدى الطرفین لكي تواصل الوكالة أنشطة التحقق األساسیة.

ــاً إیران بأن تنفیذ البند المعدل   -۱۰ ــھا، ذّكر المدیر العام أیضـ ــالة نفسـ ھو التزام قانوني على   ۱-۳وفي الرسـ
الفرعیة الملحقة باتفاق ضــــماناتھا ال یمكن تعدیلھ من جانب واحد، وأنھ ال توجد آلیة في   الترتیباتإیران بموجب  

 یبات الفرعیة.اتفاق الضمانات لوقف تنفیذ األحكام المتفق علیھا في الترت

مع معالي الـسید علي أكبر  ، مناقـشات في طھران ۲۰۲۱ـشباط/فبرایر   ۲۱وكان المدیر العام قد عقد، في  -۱۱
صــالحي ومعالي الســید محمد جواد ظریف، وزیر خارجیة إیران، بھدف إیجاد حل مقبول للطرفین لكي تواصــل  

ــیة. ــاس ــطة التحقق األس ــلت إیران والوكالة إل الوكالة أنش تفاھم تقني ثنائي مؤقت (انظر المرفق األول)،  ى  وتوص
ــار إلیھ   ــطتھا الالزمة للتحقق  أعاله  ٦في الفقرة  یتفق مع القانون اإلیراني المش ــل الوكالة بناًء علیھ أنش ــتواص ، س
ــھر ــل إلى ثالثة أش ــد لمدة تص كما اتفقت إیران والوكالة على إبقاء   ، على النحو المبین في المرفق التقني.والرص

واتُفق أیضـاً على أن تواصـل   ھذا التفاھم التقني قید االسـتعراض المنتظم لضـمان اسـتمراره في تحقیق أغراضـھ.
 وبدون أي قید، كما كان الحال من قبل. كامالً   إیران تنفیذَ اتفاق الضمانات المبرم مع الوكالة تنفیذاً 

د -۱۲ التقریر، ونتیـجة لـجائـحة كوفـی ة ـب د مع ـخدـمات ،  ۱۹-وخالل الفترة المشـــــموـل اـق ة التـع اـل واصـــــلـَت الوـك
 ۸لنقل المفتشین إلى إیران ذھاباً وإیاباً بحسب الحاجة.واستخدامھا    المستأجرة الطائرات  

 

 

 
 ./2021/13GOV/INF الوثیقة  ۷

 .GOV/2020/26من الوثیقة  ۷الفقرة  ۸
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لھا الوكالة لتـــنفیذ البروتوكول اإلضافي الخاص بإیران وللتحقُّق والرصد   -۱۳ وتبلغ التكلفة المقدَّرة التي تتحمَّ
ملیون   ۹٫۲المتـصلة بالمجال النووي، على النحو الوارد في خطة العمل الـشاملة المـشتركة،  بـشأن التزامات إیران  

ملیون یورو  ٤٫۰، من الضــروري توفیر تمویل خارج عن المیزانیة بمبلغ  ۲۰۲۱وفیما یتعلق بعام   یورو ســنویاً.
ملیون   ٤٫۱بمبلغ قیمتھ   ، تم التعھُّد۲۰۲۱شــــباط/فبرایر   ۱۹وحتى   ۹ملیون یورو.  ۹٫۲من أصــــل المبلغ البالغ  

یورو من التمویل الخارج عن المیزانیة لتغطیة تكالیف األنشـطة ذات الصـلة بخطة العمل الشـاملة المشـتركة لعام  
 ۱۰وما بعده. ۲۰۲۱

 
 أنشطة التحقق والرصد في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة -جیم
ــطةً  (یوم تنفیذ خطة العم ۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر   ۱٦منذ   -۱٤ ــتركة)، أجَرت الوكالة أنشـ ــاملة المشـ ل الشـ

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    ۱۱الشــاملة المشــتركة،

ُم الوكالة المعلومات التالیة عن الفترة التي انقضـت منذ إصـدار التقریر الفصـلي    ۱۲،۱۳ضـوعیة.بالنزاھة والمو وتُقّدِ
 تحدیثاً الحقاً (انظر المرفق الثاني). ۱۱و ۲۰۲۰۱٤للمدیر العام في تشرین الثاني/نوفمبر  

 األنشطة المتصلة بالماء الثقیل وإعادة المعالجة  -۱-جیم

ــیید مفاعل الماء الثقیل للبحوث في آراك (المفاعل   -۱٥ 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 (الف  ۱۸).۱۰و ۳ قرتانالیورانیوم الطبیعي ومجمعات الوقود مخزَّ

 
ــافي الخاص بإیران (GC(63)/2تُغطى من المیزانیة العادیة (الوثیقة    ۹ ملیون یورو)    ۳٫۰) تكالیُف التطبیق المؤقت للبروتوكول اإلضــ

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

 .۲۰۲۲یغطي ھذا التمویل تكلفة األنشطة المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة حتى مطلع كانون الثاني/ینایر  ۱۰
 من ھذا التقریر. ۳ بما في ذلك التوضیحات الواردة في الفقرة ۱۱
 .GOV/2016/8من الوثیقة  ٦الفقرة  ۱۲
 ./5Note 2016مذكرة من األمانة،  ۱۳
 .GOV/2020/51الوثیقة  ۱٤
أُزیل أنبوب المائع السـاخن من المفاعل وأصـبح غیر صـالح للعمل خالل فترة االسـتعداد لیوم التنفیذ واحتُِفظ بھ في إیران (الفقرتان   ۱٥
 ).GOV/INF/2016/1‘ من القسم المعنون "مفاعل الماء الثقیل للبحوث في آراك" في الوثیقة ۳’ ۳‘ و ۲’ ۳
، غیَّرت إیران اـسم المرفق إلى مفاعل البحوث خنداب للماء )GOV/2017/24من الوثیقة  ۱۰اإلـشارة إلیھ (انظر الحاـشیة  كما ـسبقت    ۱٦

 الثقیل.
ــباط  ۱٦في  ۱۷ من الوثیقة   ۱۷وكما ورد ســابقاً (الحاشــیة   .، تحقَّقت الوكالة من أن إیران قد أكملت تركیب آلة إعادة التزوید بالوقود۲۰۲۱فبرایر /ش

GOV/2020/41.أشارت إیران إلى أن ھذا الجھاز قد ُشیِّد بحسب التصمیم األصلي ومن المخطَّط لھ مواءمتھ مع التصمیم الجدید للمفاعل ،( 

ما لَم ترد إشــارة إلى غیر ذلك، تطاِبق الفقرات الواردة كمراجع بین قوســین في القســمین جیم ودال من ھذا التقریر فقرات ’المرفق   ۱۸
 التدابیر المتصلة بالمجال النووي‘ الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة. -األول 
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وواصــلت إیران تقدیم معلومات إلى الوكالة بشــأن رصــید الماء الثقیل في إیران وإنتاج الماء الثقیل في  -۱٦
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 أنَّ محـطة ۲۰۲۱شــــــباط/فبرایر   ۱٥وفي  ).۱٥  المنتَجـَ
ــغیل وأنَّ مخزون إیران من الماء الثقیل قد ازداد لیبلغ   طناً متریاً (بزیادة    ۱۳۱٫٤إنتاج الماء الثقیل كانت قید التشـ

 ۲۰).۱٤ ( الفقرة    أطنان متریة منذ التقریر الفصلي السابق)  ۳٫٤

ة تتصـــــل ـبإـعادة المـعالـجة في مـفاـعل طھران البحثي ومرفق إنـتاج نـظائر  ولم تضـــــطلع إیران ـبأنشــــــط -۱۷
ان   ة (الفقرـت اـل ا للوـك ة أو في أي مرفق من المرافق األخرى التي أعلنتـھ  ۱۸المولیـبدینوم والیود والزینون المشـــــعـّ

 ۲۱).۲۱و

 األنشطة المتصلة باإلثراء والوقود -۲-جیم

) في محـطة إثراء الوقود ومحـطة إثراء الوقود  6UFالیورانیوم (واصــــــلت إیران إثراء ســـــادس فلورـید   -۱۸
وكما    ۲۳وفي محطة فوردو إلثراء الوقود في فوردو.  ۲۲من ھذا التقریر) في ناتانز،  ۳-التجریبیة (انظر القسـم جیم 

ــابق ــادس ۲۰۱۹تموز/یولیھ   ۸فقد تحقَّقت الوكالة في   ۲٤،أُفید بھ في تقریر سـ فلورید    من أنَّ إیران بدأت إثراء سـ
بنســـــبــة أعلى من   الیورانیوم   ٪۳٫٦۷الیورانیوم  بــإثراء  ۲۸(الفقرة    ۲۳٥-من  بعــد ذلــك  قــامــت  )، وأنَّ إیران 
ــل إلى  ــبة تصــ ــابق، فإنَّ إیران تعمل منذ  ۲۳٥-من الیورانیوم   ٪٥٫۰الیورانیوم بنســ . وكما أُفید بھ في تقریر ســ

ادس فلورید الیوران ۲۰۲۱كانون الثاني/ینایر   ٤ بة  على إثراء ـس  ۲۳٥٫۲٥-من الیورانیوم  ٪۲۰  تصـل إلىیوم بنـس
ــطة اإلثراء التي ال تتفق مع خطتھا الطویلة األجل لإلثراء واإلثراء   ــطالع ببعض أنشـ ــلت إیران االضـ وقد واصـ

 ۲٦).٥۲(الفقرة   ۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر   ۱٦ألغراض البحث والتطویر، حسب المعلومات المقدَّمة للوكالة في 

 

 

 
 طن�ا". ۲۰ة السنویة القصوى لمحطة إنتاج الماء الثقیل تبلغ ، أبلغت إیران الوكالة بأنَّ "القدر۲۰۱۷حزیران/یونیھ  في ۱۹
ــباط/فبرایر   ۱٥في    ۲۰ ــمولة بالتقریر، أُنتج ما مجموعھ  ۲۰۲۱شــ أطنان متریة من الماء   ۷٫۰، أكَّدت الوكالة أنھ في ھذه الفترة المشــ

ِحن   الثقیل. أطنان متریة من  ۲٫۲إیران، واســتخدمت إیران   من األطنان المتریة من الماء الثقیل إلى خارج ٥٫٤وفي الفترة نفســھا، شــُ
ــتخدامھا في التطبیقات الطبیة. ــطة البحث والتطویر المتعلقة بإنتاج مرّكبات معالَجة بالدیوتروم السـ وابتداء من نفس  الماء الثقیل ألنشـ

ث الـناجم طن متر  ٥٫٤طن متري من الـماء الثقـیل من    ٤٫۰الـتاریخ، تحقـّقت الوـكاـلة من أن إیران ـقاـمت بتنقـیة   ي من الـماء الثقـیل الملوَّ
وقد أُجریت جمیع األنشــطة   واألربعة أطنان متریة متضــمنة في مخزون إیران من الماء الثقیل. عن إنتاج مرّكبات معالَجة بالدیوتروم.

  الموصوفة في ھذه الحاشیة تحت رصد الوكالة المستمر.
عة، بما في ذلك الخالیا السـاخنة في مفاعل طھران البحثي   ۲۱ 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/2019/12الوثیقة  ۲۲
عاماً، ســـیكون موقع اإلثراء بناتانز المكان الوحید لجمیع أنشـــطة إیران  ۱٥تنصُّ خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة على أنَّھ "طیلة    ۲۳

 ).۷۲المتصلة بإثراء الیورانیوم، بما في ذلك أنشطة البحث والتطویر الخاضعة للضمانات" (الفقرة 
 .GOV/INF/2019/9الوثیقة  ۲٤
 .GOV/INF/2021/2 من الوثیقة ٥الفقرة  ۲٥
 من ھذا التقریر.  ۳-، والقسم جیمGOV/INF/2020/10، وGOV/INF/2019/16، وGOV/INF/2019/12، وGOV/INF/2019/10الوثائق    ۲٦
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ــابق،وكـما   -۱۹ ة لمحـطة إثراء الوقود    ۲۷أُفـید ـبھ في تقریر ســـ فـقد أبلـغت إیران الوـكاـلة ـبأنَّ الجـھة المشـــــِغـّل
من محطة   IR-6و IR-2mو  IR-4مركزیة من طرازات    تعاقبیة لطارداتإنتاج  ثالث سـالسـل التجریبیة تعتزم نقل  

من أنَّ إیران قد   ۲۰۲۰ین األول/أكتوبر  وتحقَّقت الوكالة في تشــر إثراء الوقود التجریبیة إلى محطة إثراء الوقود.
لة الطاردات المركزیة من طراز   لـس رین الثاني/نوفمبر    2m-IR،۲۸ركَّبت ـس من أنَّ إیران   ۲۰۲۰ثُمَّ تحقَّقت في تـش

، تحقَّقت الوكالة من أنَّ ۲۰۲۱شــباط/فبرایر   ۲۱وفي  ۲۹بدأت تلقیم ســادس فلورید الیورانیوم في ھذه الســلســلة.
لة الطاردات المركزیة من طراز  إیران قد ركَّ  لـس ادس فلورید الیورانیوم في IR-4بت ـس ، ولكنھا لم تبدأ بعد تلقیم ـس

تركیب ســـلســـلة الطاردات   عاكفةً علىھذه الســـلســـلة. وفي التاریخ نفســـھ، تحقَّقت الوكالة من أنَّ إیران ال تزال  
  .IR-6المركزیة من طراز  

ـبأنَّ الجـھة    ۲۰۲۰لـغت إیران الوـكاـلة في ـكانون األول/دیســـــمبر  وكـما أُفـید ـبھ في تقریر ســـــابق، فـقد أب -۲۰
لة لمحطة إثراء الوقود تعتزم بدء تركیب ثالث ـسالـسل تعاقبیة إـضافیة لطاردات مركزیة من طراز    IR-2mالمـشغِّ

تضـمُّ كلٌّ  إیران تركیب سـلسـلتین اثنتین من السـالسـل الثالث،    أكملتومنذ ذلك الوقت،   ۳۰في محطة إثراء الوقود.
من أنَّ إیران    ۲۰۲۱ـكانون الـثاني/یـنایر    ۳۰وتحقَّـقت الوـكاـلة في   .IR-2mـطاردة مركزـیة من طراز    ۱۷٤منھـما  

لتین بـسادس فلورید الیورانیوم في ـشكلھ الطبیعي (غیر المثرى). لـس وتحقَّقت الوكالة  ۳۱بدأت تلقیم إحدى ھاتین الـس
تبدأ بعد تلقیم السـلسـلة الثانیة بسـادس فلورید الیورانیوم، وأنَّ العمل    من أنَّ إیران لم  ۲۰۲۱شـباط/فبرایر   ۲۱في 

ـشباط/فبرایر   ۱٥فقد تلقَّت الوكالة من إیران في   ۳۲وكما أُفید بھ في تقریر ـسابق، جاٍر على تركیب الـسلـسلة الثالثة.
ارت فیھا إیران إلى أنَّھا  ، أش صیغة محدَّثة من استبیان المعلومات التصمیمیة الخاص بمحطة إثراء الوقود ۲۰۲۱

ط لتركیب ســلســلتین تعاقبیتین إضــافیتین تضــمُّ كلٌّ منھما  في محطة  IR-2mطاردة مركزیة من طراز   ۱۷٤تخّطِ
ــل إلى  ــبة تصـ ــادس فلورید الیورانیوم بنسـ وبذلك یرتفع   .۲۳٥-من الیورانیوم  ٪٥إثراء الوقود، بغرض إثراء سـ

ــل التعاقبیة من ا ــل تعاقبیة ما بین   IR-2mلطاردات المركزیة من طراز  العدد اإلجمالي للســالس ــالس إلى ســت س
  مخطٍط لھا وجاٍر تركیبُھا وقید التشغیل.

ــباط/فبرایر   ۲۱وحتى    -۲۱ ــتخدم ما مجموعھ  ۲۰۲۱شـ من الطاردات المركزیة من  ٥۰٦۰، كانت إیران تسـ
ــلة تعاقبیة، ۳۰المركَّبة في   IR-1طراز  ــلســ  2m-IRالمركزیة من طراز    من الطاردات ۳٤۸وما مجموعھ    ۳۳ســ

ــادس فلورید الیورانیوم في محطة إثراء الوقود (الفقرة   ــلتین تعاقبیتین، من أجل إثراء سـ ــلسـ ).  ۲۷المركَّبة في سـ
من الطاردات المركزیة    IR-1طاردة مركزیة من طراز  ۹۷وخالل الفترة المشــمولة بھذا التقریر، ســحبت إیران  

نة (انظر الفقرة   المركَّبة في   IR-1لتحلَّ محلَّ ما تلف أو تعطل من الطاردات المركزیة من طراز أدناه)    ۳۷المخزَّ
 ).۱-۲۹محطة إثراء الوقود (الفقرة  

 
 

 .GOV/INF/2020/10الوثیقة  ۲۷
 .GOV/2020/51من الوثیقة  ۱۳الفقرة  ۲۸
 .GOV/INF/2020/16من الوثیقة  ۲الفقرة  ۲۹
 .NF/2020/17GOV/Iمن الوثیقة  ۲الفقرة  ۳۰
 .GOV/INF/2021/8من الوثیقة  ۳الفقرة  ۳۱
 .GOV/INF/2021/15من الوثیقة  ۲الفقرة  ۳۲
ــمن  ۳۰طاردة مركزیة والمركَّبة في   ٥۰٦۰ البالغ عددھا  IR-1كانت الطاردات المركزیة من طراز    ۳۳ ــلة تعاقبیة ال تزال ضـ ــلسـ سـ

 شاملة المشتركة.تشكیالت الوحدات العاملة في وقت االتفاق على خطة العمل ال
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ابق، واصـلت إیران نقل ما تضـطلع بھ من أنـشطة البحث والتطویر في  -۲۲ ومنذ صـدور التقریر الفصـلي الـس
أـجل إنشـــــاء منطـقة ـجدـیدة داـخل محـطة إثراء الوقود  ، من  A1000مـجال اإلثراء إلى منطـقة منفصــــــلة من المبنى  

ة (الفقرـتان   تركـیب    أكمـلتمن أنَّ إیران ـقد    ۲۰۲۱شــــــباط/فبرایر    ۷وتحقَّـقت الوـكاـلة في   ۳٤).٤۰و  ۲۷التجریبـی
ــیل الفرعیة لما مجموعھ  ــطة البحث والتطویر في ھذه  المن   ۱۸أنابیب التوصـ ــل التعاقبیة ألغراض أنشـ ــالسـ سـ

 الجدیدة من محطة إثراء الوقود التجریبیة.المنطقة  

فقد عدَّلت إیران أنابیب التوصــــیل الرئیســــیة في محطة إثراء الوقود    ۳٥وكما اُفید بھ في تقریر ســــابق، -۲۳
التجریبیة بحیث یتســنى جمع المنتجات والمخلفات بطریقة منفصــلة من الســالســل التعاقبیة في خمســة من خطوط  

تُخدمت جمیع ھذه الـسالـسل في ٤۲و ۳۲) (الفقرتان  ٦و  ٥و ٤و ۳و ۲رقام  البحث والتطویر (الخطوط أ )، وقد اـس
إیران   أكملتومنذ صـدور التقریر السـابق،   من ھذا التقریر).  ۳-إثراء سـادس فلورید الیورانیوم (انظر القسـم جیم 

ــیة والفرعیة وبدأت تركیب طاردات مركزیة من طرازي   في خط    IR-5و IR-6sتركیب أنابیب التوصـــیل الرئیسـ
 .۱البحث والتطویر رقم 

) ۲) في جناح واحد (الوحدة  ٤٥وكما أُفید بھ في تقریر ســابق، فإنَّ إیران تقوم بإثراء الیورانیوم (الفقرة   -۲٤
اني/نوفمبر   ذ تشـــــرین الـث ایر   ۲۰۱۹٫۳٦من مرفق محـطة فوردو إلثراء الوقود مـن اني/یـن انون الـث ذ ـك ، ۲۰۲۰ومـن

إلثراء سادس فلورید    IR-1طاردة مركزیة من طراز   ۱۰٤٤سالسل تعاقبیة تضمُّ    تستخدم إیران ما مجموعھ ست
و الوكالة في  ).٤٦الیورانیوم (الفقرة   ل التعاقبیة الـست قد أُعید   ۲۰۲۱كانون الثاني/ینایر   ٤وأكَّد مفتـش أنَّ الـسالـس

ین، وأنَّ إیران بدأت تلقیم  ترتیبھا ضـمن تشـكیل مؤلَّف من ثالث مجموعات تضـمُّ كلُّ مجموعة سـلسـلتین مترابطت
في عملیة اإلنتاج من أجل إنتاج سادس    ۲۳٥-من الیورانیوم   ٪٥سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  

شــباط/فبرایر   ۲۱وتحقَّقت الوكالة في  ۲۳٥٫۳۷-من الیورانیوم  ٪۲۰فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى 
 ال یزال جاریاً.  ۲۳٥-من الیورانیوم  ٪۲۰الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى   من أنَّ إنتاج سادس فلورید ۲۰۲۱

صـــــیـغة مـحدَّـثة من اســـــتبـیان المعلوـمات    ۲۰۲۱ـكانون الـثاني/یـنایر    ۲۸وـقدَّـمت إیران إلى الوـكاـلة في    -۲٥
تخدام  التصـمیمیة الخاص بمحطة فوردو إلثراء الوقود، أبلغت فیھا إیران الوكالة بجملة أمور منھا  ط الـس أنَّھا تخّطِ

 ۳۸من محطة فوردو إلثراء الوقود. ۲ثماني ـسالـسل تعاقبیة من الطاردات المركزیة إلثراء الیورانیوم في الوحدة  
ب ســـلســـلتین تعاقبیتین من الطاردات المركزیة من  ۲۰۲۱ شـــباط/فبرایر  ۱وأكَّدت إیران للوكالة في   أنَّھا ســـترّكِ

فوردو إلثراء الوقود، وأنَّھا ـستلقِّم ھاتین الـسلسلتین بسادس فلورید الیورانیوم  من محطة   ۲في الوحدة    IR-6طراز 
، لیُســتخدم  ۲۳٥-من الیورانیوم  ٪٥في شــكلھ الطبیعي إلنتاج ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى  

اردات المركزیة من مباشــرة في تلقیم ثالث مجموعات تضــمُّ كلُّ مجموعة ســلســلتین تعاقبیتین مترابطتین من الط
  .۲۳٥-من الیورانیوم  ٪۲۰، بغیة الوصول بمستوى اإلثراء إلى IR-1طراز 
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من أنَّ "التھیئة البحثیة األولیة لغرض فصـــل النظائر   ۲۰۲۱كانون الثاني/ینایر   ۲۳وتحقَّقت الوكالة في  -۲٦
ـصة لھذه الطاردات في المركَّبة في الم  IR-1المـستقرة"، بما في ذلك الطاردات المركزیة من طراز  واـضع المخصـَّ

ً  ۱٦، والبالغ عددھا  ۲المســاحة المتبقیة من الوحدة   ــلتین  ۳۹موضــعا ، قد تمَّ تفكیكھا إلیجاد مســاحة لتركیب الســلس
اقبیتین من الـطاردات المركزـیة من طراز   ة.  IR-6التـع ــابـق ــار إلیھـما في الفقرة الســـ ة في  والمشـــ اـل وتحقَّـقت الوـك

باط/فبرایر   ۲۱ مركَّبة في ـست ـسالـسل تعاقبیة في   IR-1طاردة مركزیة من طراز  ۱۰٤٤  ن أنَّ ھناكم ۲۰۲۱ـش
)، وأنَّ تركیب أنابیب التوـصیل الفرعیة الخاـصة بالـسلـسلتین  ٤٦في محطة فوردو إلثراء الوقود (الفقرة   ۲الوحدة  

  IR-1واـحدة من طراز    ـقد اكتـمل، وأنَّ ھـناك ـطاردة مركزـیة  IR-6التـعاقبیتین من الـطاردات المركزـیة من طراز  
 ٤۰مركبَّة في الموضع الوحید المخصَّص لذلك.

رصـد  لوقد ظلَّ جمیع ما ھو قید الخزن من الطاردات المركزیة والبنى األسـاسـیة المرتبطة بھا خاضـعاً ل -۲۷
ــل من جانب الوكالة (الفقرات  ال ــماح للوكالة بالقیام   ).۷۰و ٤۸و  ٤۷و ۲۹متواص ــتمرَّ الس بالمعاینة المنتظمة  واس

للمـباني ذات الصــــــلة في ـناـتانز، بـما في ذـلك جمیع المـباني الواقـعة في محـطة إثراء الوقود ومحـطة إثراء الوقود  
واســــتمر الســــماح للوكالة بالقیام بالمعاینة   ).۷۱التجریبیة، وقامت الوكالة بمعاینة یومیة بناء على طلبھا (الفقرة  

 ).٥۱لوقود، بما في ذلك القیام بمعاینة یومیة بناء على طلب الوكالة (الفقرة  المنتظمة لمحطة فوردو إلثراء ا

وكـما أُفـید ـبھ في تقریر ســـــابق، فـقد ـقدَّـمت إیران إلى الوـكاـلة صـــــیـغة مـحدَّـثة من اســـــتبـیان المعلوـمات   -۲۸
نشـطة البحث  التصـمیمیة الخاص بمحطة تصـنیع صـفائح الوقود في أصـفھان، أشـارت فیھا إیران إلى أنَّھا سـتبدأ أ

تخدام الیورانیوم الطبیعي، قبل المضـي قُُدماً إلنتاج معدن الیورانیوم   والتطویر المتعلقة بإنتاج معدن الیورانیوم باـس
ــل إلى   ــبة تصـ ــتخدامھ في وقود مفاعل طھران البحثي (الفقرتان    ۲۳٥-من الیورانیوم  ٪۲۰المثرى بنسـ  ۲٤السـ

ــوف یُنتج في المرحلة الثانیة من عملیة من ثالث مراحل. وأبلغت إیران الوكالة بأنَّ معدن ا ٤۱).۲٦و لیورانیوم سـ
أشـــھر من  ٥إلى   ٤في غضـــون   الفراغبأنَّ من المتوقع   ۲۰۲۱كانون الثاني/ینایر   ۱۰وأبلغت إیران الوكالة في 

حلتین  المرأنَّ أنھ بما وتركیب المعدات الالزمة للمرحلة األولى من العملیة في محطة تصــــنیع صــــفائح الوقود،  
وكما أُفید بھ أیضــاً في  إطاٌر زمني بشــأنھما. حتى اآلنیوجد  ال فالتالیتین من العملیة ال تزاالن في طور التصــمیم  

ــابق، تحقَّقت الوكالة في   ــباط/فبرایر   ۲تقریر سـ ــتالم كمیة قدرھا  ۲۰۲۱شـ غراماً من رابع فلورید   ۲٦٥من اسـ
  ٤۲الوقود من مرفق تحویل الیورانیوم في أصـــفھان.   الیورانیوم في شـــكلھ الطبیعي في محطة تصـــنیع صـــفائح

غراماً من معدن الیورانیوم، أُنتجت من   ۳٫٦من وجود كمیة قدرھا  ۲۰۲۱شــــباط/فبرایر   ۸وتحقَّقت الوكالة في 
غراـماً من الكمـیة الـمذكورة أعاله من رابع فلورـید الیورانیوم في شـــــكـلھ الطبیعي، في إـطار تجرـبة مختبرـیة    ۱۳

 ۲۰۲۱شباط/فبرایر   ۲۱وتحقَّقت الوكالة في  .۲۰۲۱شباط/فبرایر   ٦حطة تصنیع صفائح الوقود في أُجریت في م
كیلوغرام من الیورانیوم الطبیعي في شــــــكل رابع فلورـید الیورانیوم من مرفق تحوـیل    ۱٫٥من نـقل كمـیة ـقدرـھا  

ــتخدامھ في إجراء تجارب   ــفائح الوقود الس ــنیع ص ــافیة ألغراض البحث والتطویر  الیورانیوم إلى محطة تص إض
 بشأن إنتاج معدن الیورانیوم.

 

 
 .GOV/2017/48من الوثیقة  ۲۰الحاشیة  ۳۹
ــة بمحطة فوردو إلثراء   ۲۰۱۸كانون الثاني/ینایر  ۲۹قدَّمت إیران للوكالة في    ٤۰ ــمیمیة الخاصـ ــیغة محدَّثة من المعلومات التصـ صـ

 .۲لغرض "فصل النظائر المستقرة" في الوحدة  IR-1الوقود، وردت فیھا تھیئة مؤقتة لموضع واحد لطاردة مركزیة من طراز 
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 .GOV/INF/2021/11من الوثیقة  ٤الفقرة  ٤۲
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باط/فبرایر ۱٦وتحقَّقت الوكالة في  -۲۹ في محطة تصـنیع صـفائح الوقود من أنَّ إیران قد بدأت في  ۲۰۲۱  ـش
تركیب المعدات الخاصة بالمرحلة األولى من العملیة، والتي تنطوي على إنتاج رابع فلورید الیورانیوم من سادس  

 فلورید الیورانیوم.

ــباط/فبرایر   ۱۳وتحقَّقت الوكالة في  -۳۰ ــة بمفاعل   ۲۰۲۱شـ ــعَّع الخاصـ ــر الوقود المشـ من أنَّ جمیع عناصـ
 رم/ساعة (على بعد متر واحد في الھواء). ۱طھران البحثي في إیران ھي عند معدل جرعة محسوب ال یقلُّ عن 

ــِغّل إیران أيَّ مرفق من  -۳۱ ــفائح الوقود أو خردة الوقود إلى  ولم تش مرافقھا المعلنة لغرض إعادة تحویل ص
  ).٥۸سادس فلورید الیورانیوم، كما أنَّھا لم تبلغ الوكالة بأنَّھا شیَّدت أيَّ مرفق جدید لھذا الغرض (الفقرة  

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

مزیداً من التحدیثات بشـــأن   ۲۰۱۹قّدمت إیران في تشـــرین الثاني/نوفمبر    ٤۳فادة بھ،حســـبما ســـبقت اإل -۳۲
اـستبیان المعلومات التـصمیمیة الخاص بمحطة إثراء الوقود التجریبیة، حیث أدرجت قائمة بجمیع أنواع الطاردات  

 ٤٤المركزیة في محطة إثراء الوقود التجریبیة.

ــبقت اإلفادة بھ، -۳۳ ــبما ســ ــتخدم الختبار   ۱أبلغت إیران الوكالة بأن خط البحث والتطویر   ٤٥وحســ ــیُســ ســ
لة تعاقبیة كاملة تضـمُّ ما یصـل إلى   IR-6sو  IR-5الطاردات المركزیة من طراز   لـس طاردة مركزیة أو   ۱۷۲في ـس

ه،  وكما ھو مذكور أعال ).٤۱ طاردة مركزیة (الفقرة  ۸٤في سـلسـلتین تعاقبیتین وسـیطتین تضـمُّ كل واحدة منھما 
ــباط/فبرایر   ۱۳في ،  تحققت الوكالة ــیل األمامیة والفرعیة  ۲۰۲۱شــ ، من أن إیران أكملت تركیب أنابیب التوصــ

ّمان طاردات مركزیة من طراز   في خط البحث   IR-6sو  IR-5الخاصـــة بســـلســـلتین تعاقبیتین وســـیطتین تضـــُ
 .IR-6sو  IR-5 طرازيوبدأت في تركیب طاردات مركزیة من   ۱ والتطویر

، تحق�قت الوكالة من أنَّ إیران كانت ماضــیةً في تكدیس الیورانیوم المثرى  ۲۰۲۱شــباط/فبرایر   ۱۷ي وف -۳٤
ــل إلى   ــبة تصـ ) من خالل تلقیم  ٤۲-۳۲(الفقرات   ۳و ۲من خّطْي البحث والتطویر    ۲۳٥-من الیورانیوم  ٪۲بنسـ

طاردة مركزیة  ۱۱ا یصــل إلى:  ســادس فلورید الیورانیوم الطبیعي داخل ســالســل تعاقبیة تضــّم كل واحدة منھا م
ة من طراز    ٥؛ وIR-4من طراز   ة من طراز    ٥؛ وIR-5طـاردات مركزـی طـاردات    ٥، وIR-6طـاردات مركزـی

طاردات   ۹؛ وIR-6طراز من طاردة مركزیة  ۱۹، وداخل ســلســلة تعاقبیة أخرى تضــمُّ  IR-6مركزیة من طراز  
واختُبرت الـطاردات المركزیة المنفردة الـتالـیة   .IR-sطاردات مركزیة من طراز   ۱۰؛ وIR-6sمركزیة من طراز  

ــادس فلورید الیورانیوم الطبیعي لكن من دون تكدیس الیورانیوم المثرى: طاردة مركزیة واحدة من  ــتخدام سـ باسـ
ـطراز  IR-1ـطراز   ـمن  ـمرـكزیـــة  طـــاردات  وأرـبع  ـطراز  IR-2m؛  ـمن  واحـــدة  ـمرـكزیـــة  وطـــاردة  ؛  IR-4؛ 
؛ وـطاردـتان مركزیـتان من طراز  IR-6وـطاردـتان مركزیـتان من طراز  ؛  IR-5ـطاردات مركزـیة من طراز  وثالث
IR-6s  دة من طراز ة واـح اردة مركزـی دة من طراز  IR-8؛ وـط ة واـح اردة مركزـی ة IR-8B؛ وـط اردة مركزـی ؛ وـط

في تحقَّـقت الوـكاـلة    ٤٦،وكـما ســـــبـقت اإلـفادة ـبھ .IR-9؛ وـطاردة مركزـیة واـحدة من طراز  s-IRواـحدة من طراز  
في خط البـحث    IR-1، من أنَّ إیران ـبدأت في تركـیب ـطاردات مركزـیة من طراز  ۲۰۲۰دیســـــمبر  /ـكانون األول

 
 .GOV/2019/55من الوثیقة  ۲۱الفقرة  ٤۳
٤٤ 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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 ۹، تحقَّقت الوكالة من أنَّ إیران تـستخدم ـسلـسلة تعاقبیة وـسیطة تـضمُّ  ۲۰۲۱، وفي كانون الثاني/ینایر  ٥والتطویر  
ة من طراز   اردات مركزـی اج یورانیوم مثر  ٥في خط البـحث والتطویر    IR-1ـط ل من  إلنـت ة أـق من   ٪۲ى بنســــــب

، ٥ في خط البـحث والتطویر  IR-1ـطاردة مركزـیة منفردة من طراز   ۱۸كـما أن إیران تختبر    ۲۳٥٫٤۷-الیورانیوم 
 لكن من دون تكدیس الیورانیوم المثرى.

ــباط/فبرایر   ۱۷وفي  -۳٥ ــیة في تكدیس الیورانیوم المثرى من ۲۰۲۱شـ ، تحقَّقت الوكالة من أّن إیران ماضـ
) من خالل تلقیم ـسادس فلورید الیورانیوم الطبیعي داخل ـسلسلتین  ٤۲-۳۲(الفقرات   ٦و ٤خطي البحث والتطویر  

ان،     ٤۸، على التوالي. IR-6من طراز    طاردة مركزیة  ۱۳۳، وIR-4طاردة مركزیة من طراز    ۱۱۹تعاقبیتین تُضمَّ

، تحقَّقت الوكالة من أّن إیران أجرت اختبارات میكانیكیة لثالث طاردات  ۲۰۲۱شــــباط/فبرایر   ۱۷وفي  -۳٦
یوماً في مركز طھران للبحوث، وكذلك لطاردتین مركزیتین   ۹۰على نحو متزامن طیلة   IR-4مركزیة من طراز 

أـیام    ۹على نحو متزامن طیـلة    IR-6أـیام في ـناـتانز، ولثالث ـطاردات مركزـیة من طراز    ٦طیـلة    IR-4من طراز  
یران في اسـتخدام  ، بدأت إ۲۰۲۱كانون الثاني/ینایر   ۲٤وفي   ).٤۰ في مركز طھران للبحوث وفي ناتانز (الفقرة 

في ناتانز)، بـما یتـجاوز عدد المواقع المـحدَّدة في خـطة العـمل الشـــــامـلة المشـــــتركة، وذلك    معـملموقع جدید (في 
 ألغراض إجراء اختبارات میكانیكیة للطاردات المركزیة.

ـبالـطاردات  وـقدَّـمت إیران للوـكاـلة إعالـنات عن إنـتاجـھا من أـنابـیب األجزاء اـلدوارة، والمـنافخ، الـخاصـــــة   -۳۷
وأجَرت الوكالة   ).۱-۸۰ المركزیة، ورصــــیدھا منھا، وســــمحت للوكالة بالتحقُّق من مفردات رصــــیدھا (الفقرة 

ــتخدام تدابیر االحتواء والمراقبة، وتحقَّقت من أنَّ المعدات المعلنة قد   رصــداً متواصــالً، بما في ذلك من خالل اس
فقط في إطار األنشطة   لیسفخ من أجل صنع الطاردات المركزیة،  استُخدمت إلنتاج أنابیب األجزاء الدوارة والمنا

 ً ــا ــتركة بل أیضــ ــاملة المشــ ــطة تتجاوز تلك المحدّدة في خطة العمل    المحدَّدة في خطة العمل الشــ في إطار أنشــ
أعاله    ۳٥-۳۳المشـــتركة، من قبیل عملیات تركیب الســـالســـل التعاقبیة التي ورد وصـــفھا في الفقرات   الشـــاملة
ة من طراز   ).۲-۸۰ (الفقرة  اردة مركزـی ة أو    IR-1ولم تُنتِج إیران أي ـط ة الُمتلَفـَ اردات المركزـی دال الـط الســـــتـب

 ).٦۲ الُمعطَّلة (الفقرة 

وـكاـنت جمیع أـنابـیب األجزاء اـلدوارة، والمـنافخ، ومجمـعات األجزاء اـلدوارةِ المعلـنةُ ـخاضــــــعةً لرصـــــد   -۳۸
  ). ۷۰ ألجزاء الدوارة والمنافخ المصـنوعة منذ یوم التنفیذ (الفقرة متواصـل من جانب الوكالة، بما في ذلك أنابیب ا

، تحققت الوكالة من أن إیران كانت تواصـل صـنع أنابیب األجزاء الدوارة الخاصـة  ۲۰۲۱شـباط/فبرایر   ۱٥وفي 
  ٥۰، ٤۹ة.بالطاردات المركزیة باسـتخدام ألیاف كربوٍن لم تكن خاضـعةً لتدابیر الوكالة المتواصـلة لالحتواء والمراقب

والمنـافخ، خـاضـــــعـة لرصـــــد الوكـالـة المتواصـــــل. وفي  وتظـل عملیـة صـــــنع أنـابیـب األجزاء الـدوارة، 
، تحققت الوكالة من أّن إیران بدأت في ـصنع منافخ معدنیة للطاردات المركزیة من ۲۰۲۱الثاني/ینایر   كانون ۲۳

 بواسطة ألیاف الكربون.  لتقویتھاألغراض االختبار، وھي منافخ تخطط إیران    IR-6طراز 

 
في محطة إثراء الوقود التجریبیة ھو الموقع الذي ُرِكّبت فیھ ســابقاً ســلســلة تعاقبیة تضــمُّ طاردات مركزیة  ٥خط البحث والتطویر    ٤۷

ل إلى محطة إلثراء الوقود (انظر الفقرة IR-2mمن طراز   ).GOV/2020/51من الوثیقة  ۱۳، قبل أن یُحوَّ
 .GOV/INF/2019/12الوثیقة  ٤۸
 .GOV/INF/2019/12لوثیقة من ا ٦الفقرة  ٤۹
ر اللجنة المشتركة الصادر في  ٥۰  ).INFCIRC/907(الوثیقة  ۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر  ۱٤مقرَّ
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 مخزون الیورانیوم الُمثرى  -٤-جیم

، من أنَّ مخزون إیران اإلجمالي من ۲۰۱۹تموز/یولیھ   ۱تحققت الوكالة، في   ٥۱كما ســــبقت اإلفادة بھ، -۳۹
ــل إلى    ۳۰۰الیورانیوم المثرى تجـاوز   ة تصـــ د الیورانیوم المثرى بنســــــب ــادس فلورـی من   ٪۳٫٦۷كغ من ســـ

ــكال كیمیائیة مختلفة) (الفقرة   ۲۳٥-الیورانیوم  ــادس فلورید  ۳۰۰ویقابل   ).٥٦ (أو ما یعادل ذلك في أش   كغ من س
 ٥۲كغ من الیورانیوم. ۲۰۲٫۸الیورانیوم  

، تحققت الوكالة من أنھ، وباالســتناد إلى خطة العمل الشــاملة المشــتركة  ۲۰۲۱شــباط/فبرایر   ۱٦وحتى   -٤۰
ة المشـــــترـكة، ألف من الیورانیوم    ٥۳ومقررات اللجـن الي من الیورانیوم المثرى، اـلذي یـت بلغ مخزون إیران اإلجـم

 ۲۹٦۷٫۸،  ٥٤المثرى المنتَج في محـطة إثراء الوقود ومحـطة إثراء الوقود التجریبـیة ومحـطة فوردو إلثراء الوقود
م في شــــكل  كغ من الیورانیو ۲۹۳۳٫۱وتألّف المخزون من  كغ منذ التقریر الفصــــلي الســــابق). ٥۲٤٫۹كغ (+

كغ  ۱۰٫٥كغ من الیورانیوم في شـكل أكاسـید الیورانیوم ونواتجھا الوسـیطة؛ و ۱۳٫۳سـادس فلورید الیورانیوم؛ و
 كغ من الیورانیوم في الخردة السائلة والصلبة. ۱۰٫۹من الیورانیوم في مجمعات الوقود وقضبانھ؛ و

كغ  ۱۰۲٥٫٥ادس فلورید الیورانیوم من ویتألّف المخزون اإلجمالي من الیورانیوم المثرى في شــكل ســ -٤۱
كغ من الیورانیوم المثرى بنســـبة   ۱۸۹۰٫۰، و۲۳٥-من الیورانیوم  ٪۲من الیورانیوم المثرى بنســـبة تصـــل إلى  

من  ٪۲۰كغ من الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى    ۱۷٫٦، ومن  ۲۳٥-من الیورانیوم  ٪٥إلى   ٪۲تتراوح من 
 .۲۳٥-الیورانیوم 

 
 افیةتدابیر الشف -دال
واصــلت إیران الســماح للوكالة باســتخدام أجھزة رصــد اإلثراء إلكترونیاً واألختام اإللكترونیة التي تَنقُل   -٤۲

ــجیالت عملیات   ــِھیَل عملیة الجمع اآللي لتسـ ــلت تَسـ ــي الوكالة حالتھا داخل المواقع النوویة، كما واصـ إلى مفتِّشـ
لة باسـتخدا وأصـدرت إیران تأشـیرات   ).۱-٦۷ م أجھزة قیاس مركَّبة (الفقرة القیاس التي تقوم بھا الوكالة والمسـجَّ

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

 ).۲-٦۷ (الفقرة 

وَواـصلت إیران الـسماح للوكالة بأن ترـصد، من خالل تدابیر ُمتَّفٍق علیھا مع إیران، منھا تدابیر االحتواء   -٤۳
والمراقبة، أن جمیع كمیات ركازة خام الیورانیوم المنتَجة في إیران أو تلك التي تم الحصول علیھا من أي مصدر  

ــروریة لكي  ).٦۸ تحویل الیورانیوم (الفقرة آخر تُنقل إلى مرفق  دت إیران الوكالة بجمیع المعلومات الضـ كما زوَّ
تتمكَّن الوكالة من التحقُّق من إنتاج ركازة خام الیورانیوم ومن رصــید ركازة خام الیورانیوم المنتجة في إیران أو  

 ).٦۹ التي تم الحصول علیھا من أي مصدر آخر (الفقرة 
 

 .GOV/INF/2019/8الوثیقة  ٥۱
 بالنظر إلى الوزن الذري المعیاري للیورانیوم والفلور. ٥۲
)  INFCIRC/907(الوثیقة    ۲۰۱٦ انون األول/دیســمبرك ۱۸و  ۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر  ٦مقررات اللجنة المشــتركة الصــادرة في    ٥۳

 ).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    ٥٤

 ).۷۲ نشطة البحث والتطویر الخاضعة للضمانات" (الفقرةبإثراء الیورانیوم، بما في ذلك أ
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 معلومات أخرى ذات صلة -ھاء
خالل الفترة المـشمولة بھذا التقریر، واصـلت إیران مؤقتاً تطبیق البروتوكول اإلضـافي التفاق الضـمانات   -٤٤

وواصــلت الوكالة تقییم اإلعالنات   (ب) من البروتوكول اإلضــافي، إلى حین بدء نفاذه.۱۷الخاص بھا وفقاً للمادة  
ول اإلضــــافي، وأجرت معاینات تكمیلیة بموجب البروتوكول اإلضــــافي إلى  التي قدَّمتھا إیران بموجب البروتوك

  ذكرت   الواردة أعاله، ۸وكما أـشیر إلیھ في الفقرة   جمیع المواقع واألماكن التي رأت ـضرورة لزیارتھا في إیران.
ــباط/فبرایر   ۱٥في إیران   ــتتوقف  ، أنھا۲۰۲۱شــ ــباط/فبرایر   ۲۳، اعتباراً من  ســ   ، عن تطبیق أحكام۲۰۲۱شــ

ــم فیما یتعلّق بتنفیذ إیران التفاق الضــمانات   بروتوكولھا اإلضــافي. ــائل التي كان یتناولھا ھذا القس ــبة للمس وبالنس
 .GOV/2021/15لخاصین بھا، فیتم تناولھا اآلن في الوثیقة  ا  ٥٥والبروتوكول اإلضافي

ــطة   -٤٥ ــلت الوكالة إجراء أنشــ ــمولة بھذا التقریر، واصــ ــد فیما یتعلق  وخالل الفترة المشــ التحقُّق والرصــ
بالتزامات إیران األخرى المتـصلة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الـشاملة المـشتركة، بما في ذلك االلتزامات  

  الواردة في األقسام دال وھاء وقاف وراء من المرفق األول بخطة العمل الشاملة المشتركة.

تحضر الوكالة أحد اجتماعات الفریق العامل المعني بالمشتریات  وخالل ھذه الفترة المشمولة بالتقریر، لم  -٤٦
 .)٦-٤-٦ اللجنة المشتركة، الفقرة   -التابع للجنة المشتركة (خطة العمل الشاملة المشتركة، المرفق الرابع  

 
 الملخص -واو
متـصلة بالمجال النووي  منذ یوم التنفیذ، دأبت الوكالة على التحقُّق والرـصد بـشأن تنفیذ إیران اللتزاماتھا ال -٤۷

 بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

لت إلیھ إیراُن والوكالةُ في تمكیِن الوكالِة من  -٤۸ ویتمثل الغرض من التفاھم التقني الثنائي المؤقت الذي توصـّ
ھ املة المـشتركة لمدة تصـل إلى ثالثة أـش   ر. مواصـلة أنـشطتھا الالزمة للتحقق والرصـد فیما یخص خطة العمل الـش

ویتمثل الغرض منھ أیضــاً في تمكین الوكالة من اســتئناف التحقق والرصــد بالكامل بشــأن تنفیذ إیران اللتزاماتھا  
ــتأنفت إیران تنفیذ تلك االلتزامات   ــتركة، في حال اس ــاملة المش المتصــلة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الش

 وعندما تقوم بذلك.

  تقدیم تقاریر في ھذا الشأن حسب االقتضاء.وَسیُواِصل المدیر العام   -٤۹

 
 .GOV/2020/51من الوثیقة  ۳٥-۳۳الفقرات  ٥٥
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 المرفق األول 

 بیان مشترك لنائب رئیس جمھوریة إیران اإلسالمیة ورئیس ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة 
 لوكالة الدولیة للطاقة الذریة لوالمدیر العام 

 ۲۰۲۱شباط/فبرایر  ۲۱

 

ولـیة للـطاـقة اـلذرـیة (الوـكاـلة) الـتأكـید على روح التـعاون  ـجّددت ھیـئة الـطاـقة اـلذرـیة اإلیرانـیة (الھیـئة) والوـكاـلة اـلد
، وأّمنتا  ۲۰۲۰آب/أغـسطس   ۲٦والثقة المتبادلة المعّززة التي أفضـت إلى صـدور البیان المـشترك في طھران في 

 على أھمیة مواصلة ذلك التعاون وتجسید تلك الثقة.

ره برلـمان جمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة تـحت اســـــم  وأبلـغت الھیـئة الوـكاـلة أـنھ، من أـجل االمتـثال للـقانون اـلذي أق
ــتوقف إیران تنفیذ   ــتراتیجیة إللغاء العقوبات وصــیانة المصــالح الوطنیة اإلیرانیة" (القانون)، س "اإلجراءات االس

 .۲۰۲۱  شباط/فبرایر ۲۳من   التدابیر الطوعیة، على النحو المتوّخى في خطة العمل الشاملة المشتركة، اعتباراً 

تقدم، وبغیة أن تواصـل الوكالة أنشـطتھا في مجال التحقق والرصـد، اتفقت الھیئةُ والوكالةُ على ما  وفي ضـوء ما
 یلي:

املة المبرم مع الوكالة تنفیذاً كامالً وبدون قید كما كان الحال    -۱ أن تواصـل إیران تنفیذَ اتفاق الضـمانات الـش
 من قبل.

تواصـل الوكالة بناًء علیھ أنـشطتھا الالزمة للتحقق والرصـد  تفاھم تقني ثنائي مؤقت، یتفق مع القانون، ـس  -۲
ً  ۳لمدة تصل إلى    للمرفق التقني). أشھر (وفقا

 إبقاء ھذا التفاھم التقني قید االستعراض المنتظم لضمان استمراره في تحقیق أغراضھ.  -۳
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 المرفق الثاني 

GOV/INF المحتوى التاریخ 

ــلة التعاقبیة   ۱۷-۱۱-۲۰۲۰ 2020/16 ــلسـ ــادس فلورید الیورانیوم في السـ بدأت إیران تلقیَم سـ
 IR-2mـطاردة مركزـیة من طراز   ۱۷٤المرّكـبة ـحدیـثاً التي تضـــــّم  

 في محطة إثراء الوقود.

إیران تبلغ الوكالة بأنّھا تعتزم تركیب ثالث سـالسـل تعاقبیة إضـافیة   ۱۲-۲۰۲۰-٤ 2020/17
في محطة  IR-2mتضـمُّ كل واحدة منھا طاردات مركزیة من طراز  

 إثراء الوقود.

اج الیورانیوم الضـــــعیف اإلثراء   ۱-۱-۲۰۲۱ 2021/1 ا تعتزم إنـت أنـھ ة ـب اـل إیران تبلغ الوـك
 في فوردو. ٪۲۰بنسبة تصل إلى 

إیران تبدأ تلقیم ـسادس فلورید الیورانیوم إلنتاج الیورانیوم الـضعیف   ۱-۲۰۲۱-٤ 2021/2
 في فوردو. ٪۲۰اإلثراء بنسبة تصل إلى 

ــأن   ۱۳-۱-۲۰۲۱ 2021/3 إیران تبلغ الوكالة بأنھا تعتزم إجراء أنشـــطة بحث وتطویر بشـ
وقود جدید الســـتخدامھ في مفاعل طھران البحثي، بما یشـــمل إنتاج  

 .٪۲۰نیوم المثرى بنسبة تصل إلى معدن الیورا

ــادس فلوریـد الیورانیوم في الســـــلســـــلـة   ۱-۲-۲۰۲۱ 2021/8 إیران تبـدأ في تلقیم ســـ
ــّم   التعاقبیة طاردة مركزیة من  ۱۷٤الثانیة المرّكبة حدیثاً التي تضــ
 في محطة إثراء الوقود.  IR-2mطراز 

لسـلتین تعاقبیتین تضـمُّ كل تركیب سـسـتقوم بإیران تبلغ الوكالة بأنّھا  ۲-۲-۲۰۲۱ 2021/9
منھــا طــاردات مركزیــة من طراز   في محطــة إثراء    IR-6واحــدة 

 الوقود.

أنشــــــطة بـحث وتطویر ـباســـــتـخدام    تُجريإیران تبلغ الوـكاـلة ـبأنّـھا  ۳-۲-۲۰۲۱ 2021/10
ــادس فلورید الیورانیوم في الطاردات المركزیة من طراز     IR-1ســ

 في محطة إثراء الوقود التجریبیة.

في إطار   ســـتتبعھا  التي  الطریقة علىإیران تجري تجارب مختبریة   ۱۰-۲-۲۰۲۱ 2021/11
تســتخدمھ  وف  أنشــطة البحث والتطویر بشــأن الوقود الجدید الذي ســ

وـتـُنـتج  ـفي   اـلـبـحـثي،  ـطـھران  ـمعـــدن   ۳٫٦ـمفـــاعـــل  ـمن  ـغرامـــات 
 الیورانیوم.
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 ۱٥الصفحة  
 
 

 

فافیة الطوعیة، على  ۲-۲۰۲۱-۱٦ 2021/13 توقف تنفیذ تدابیر الـش إیران تبلغ الوكالة بأنھا ـس
النحو المتوّخى في خـطة العـمل الشـــــامـلة المشـــــترـكة، اعتـباراً من 

 .۲۰۲۱  شباط/فبرایر ۲۳

الة بأنّھا تعتزم تركیب ســلســلتین تعاقبیتین إضــافیتین  إیران تبلغ الوك ۱۷-۲-۲۰۲۱ 2021/15
ة من طراز   ا طـاردات مركزـی ل واحـدة منھـم في   IR-2mتضـــــمُّ ـك

 محطة إثراء الوقود.
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