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 ٢٠٢١  شباط/فبراير  ٣
 

 عربي 
نكليزي إاألصل: 

 مجلس المحافظين 

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
  

 

 التحقق والرصد في جمهورية إيران اإلسالمية 
 على ضوء قرار مجلس األمن التابع 

 )٢٠١٥( ٢٢٣١لألمم المتحدة 
 

 تقرير من المدير العام 
  

 

ابع لألمم   -١ افظين وبموازاة ذـلك إلى مجلس األمن الـت ام إلى مجلس المـح دير الـع دَّم من الـم ذا التقرير المـق ـه
ــلة بالمجال النووي   ــالمية (إيران) اللتزاماتها المتصــ المتحدة (مجلس األمن)، يتناول تنفيذ جمهورية إيران اإلســ

م  ير التي تقوم بها في مجال اإلثراء.بمقتضـى خطة العمل الشـاملة المشـتركة بشـأن أنشـطة البحث والتطو وهو يقّدِ
  ١معلوماٍت محدَّثة عن التطورات التي طرأت منذ صدور تقارير المدير العام السابقة.

 

  األنشطة المتصلة بالبحث والتطوير في مجال اإلثراء

، وخالل عملية التحقق من المعلومات التصـــميمية، تحقَّقت الوكالة  ٢٠٢٠كانون األول/ديســـمبر   ١٩في  -٢
في محطة إثراء   ٥في خط البحث والتطوير   IR-1ن شــــرعت في تركيب طاردات مركزية من طراز من أنَّ إيرا

، طلبت الوكالة من إيران أن ٢٠٢٠كانون األول/ديســـمبر   ٢٢وفي رســـالة مؤرخة  ٢الوقود التجريبية في ناتانز.
ح الغرض من تركيب هذه الطاردات المركزية من طراز  وأن تحِدّث اســتبيان المعلومات التصــميمية    IR-1توضــِّ

المتصلة بمحطة إثراء الوقود التجريبية.

 
ــق    ١ ــائــ ــوثــ وGOV/2020/51الــ  ،GOV/INF/2020/16و  ،GOV/INF/2020/17و  ،GOV/INF/2021/1و  ،GOV/INF/2021/2  ،
  .GOV/INF/2021/9، وGOV/INF/2021/8، وGOV/INF/2021/3و

ــلة تعاقبية تحتوي على طاردات    ٥خط البحث والتطوير   ٢ ــلسـ ــابقاً سـ في محطة إثراء الوقود التجريبية هو الموقع الذي ُرِكّبت فيه سـ
ل إلى محطة إلثراء الوقود (انظر الفقرة  IR-2mية من طراز  مركز    ).GOV/2020/51من الوثيقة   ١٣، قبل أن يُحوَّ
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 ٢الصفحة 

في محـطة إثراء الوقود    ٥البـحث والتطوير    ، تحقَّـقت الوـكاـلة في خط٢٠٢١ـكانون الـثاني/يـناير    ١٣وفي   -٣
كانت تُلقَّم باليورانيوم الطبيعي   IR-1طاردات مركزية من طراز   ١٠التجريبية من أنَّ ـسلـسلة تعاقبية تحتوي على  

  ، وكان يجري تكديســــها.٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢إلنتاج كميات صــــغيرة من اليورانيوم المثرى بنســــبة أقل من  
ة م ة أخرى من طراز  وتحقَّقـت الوكـاـل ك تركيـب طـاردات مركزـي ه كـان يجري كـذـل في خط البحـث    IR-1ن أنـَّ

ــالة مؤرخة   .٥والتطوير   ــول  ٢٠٢١كانون الثاني/يناير    ١٤وفي رسـ ، ذكَّرت الوكالة إيران بطلب الوكالة الحصـ
  .٥في خط البحث والتطوير  IR-1على توضيح للغرض من تركيب هذه الطاردات المركزية من طراز 

ــلتين تعا٢٠٢١كانون الثاني/يناير   ٣٠  وفي -٤ ــلس ــيطتين تحتويان على  ق، تحقَّقت الوكالة من أنَّ س بيتين وس
  في محطة إثراء الوقود التجريبية. ٥قد ُرِكّبت في خط البحث والتطوير  IR-1طاردة مركزية من طراز  ١٨

ميمية المتصــلة بمحطة إثراء  ، قدَّمت إيران اســتبياناً محدَّثاً للمعلومات التصــ ٢٠٢١شــباط/فبراير   ٢وفي   -٥
 IR-1وذكر اســتبيان المعلومات التصــميمية أن الغرض من تركيب طاردات مركزية من طراز  الوقود التجريبية.

أنشــــــطة مراقـبة الجودة والبـحث    ٥في خط البـحث والتطوير   ام ـب هو "إنـتاج اليورانيوم الضـــــعيف اإلثراء، والقـي
ــتبيان المعلومات   ٣والتطوير". ــل  ٥التصــميمية أن خط البحث والتطوير    كما ذكر اس ــالس ــتوعب "س يمكن أن يس

   تعاقبية منفردة أو وسيطة أو كاملة ألي نوع من آالت الطرد المركزي".

 
  . ٣٢ التدابير المتصلة بالمجال النووي‘، الفقرة -خطة العمل الشاملة المشتركة، ’المرفق األول  ٣


