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٢٠٢١ آذار/مارس ٤تاريخ السماح بالتداول: 
)٢٠٢١ آذار/مارس ٤(ُسِمح بتداول هذه الوثيقة خالل اجتماع المجلس بتاريخ 
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 ٢٠٢١ شباط/فبراير ١٠
 

 عربي 
نكليزي إاألصل: 

 مجلس المحافظين 

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
  

 

 التحقق والرصد في جمهورية إيران اإلسالمية على ضوء 
 )٢٠١٥( ٢٢٣١قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

 

 تقرير من المدير العام 

  

 

يتـناول ـهذا التقرير، المـقدَّم من الـمدير الـعام إلى مجلس المـحافظين وبموازاة ذـلك إلى مجلس األمن الـتابع   -١
لألمم المتـحدة (مجلس األمن)، تنفـيذَ جمهورـية إيران اإلســـــالمـية (إيران) اللتزاـماتـها المتصــــــلة ـبالمـجال النووي  

طة   أن أنـش تركة بـش املة المـش م  البحث والتطوير المتعلقة بإنتاج معدن اليورانيوم.بمقتضـى خطة العمل الـش وهو يقّدِ
  ١معلوماٍت محدَّثة عن التطورات التي طرأت منذ صدور تقارير المدير العام السابقة.

 

  أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بإنتاج معدن اليورانيوم

دت إيران الوكالة باســتبيان المعلومات  ٢٠٢٠كانون األول/ديســمبر   ١٦في   ٢كما أفيد في الســابق، -٢ ، زوَّ
المحدَّث الخاّص بمحطة تـصنيع ـصفائح الوقود في أـصفهان، حيث أـشارت إيران إلى أنها ـستبدأ أنـشطة    التـصميمية

البحث والتطوير المتعلقة بإنتاج معدن اليورانيوم باسـتخدام اليورانيوم الطبيعي، قبل الُمضـّي قُُدماً إلى إنتاج معدن  
وـقد ـحدد  ليكون وقوداً لمـفاـعل طهران البحثي.  ٢٣٥-من اليورانيوم  ٪٢٠اليورانيوم المثرى بنســــــبة تصـــــل إلى 

ـسادس   اـستبيان المعلومات التـصميمية عملية من ثالث مراحل تُجرى في محطة أـصفهان وتتـضمن تحويل ما يلي:
د اليورانيوم ( د اليورانيوم (6UFفلورـي د اليورانيوم إلى معـدن اليورانيوم؛4UF) إلى رابع فلورـي   ٣)؛ ورابع فلورـي

).2Si3Uوم إلى سيليسيد اليورانيوم (ومعدن اليوراني

  
ــة    ١ ــة  GOV/2020/51الوثيق والوثيق  ،GOV/INF/2020/16  ــة والوثيق  ،GOV/INF/2020/17  ــة والوثيق  ،GOV/INF/2021/1 ــة والوثيق  ،

GOV/INF/2021/2  والــوثــيــقـــة  ،GOV/INF/2021/3  والــوثــيــقـــة  ،GOV/INF/2021/8  والــوثــيــقـــة  ،GOV/INF/2021/9 والــوثــيــقـــة  ،
GOV/INF/2021/10.  

  .GOV/INF/2021/3من الوثيقة   ٥الفقرة  ٢

  .٢٦و  ٢٤التدابير المتصلة بالمجال النووي‘، الفقرتان  -خطة العمل الشاملة المشتركة، ’المرفق األول  ٣



GOV/INF/2021/11 
 ٢الصفحة 

، أبلغت إيراُن الوكالة أنه عمالً بالخطوات التي  ٢٠٢١وأيضاً كما أفيد في السابق، في كانون الثاني/يناير   -٣
اتـخذتـها إيران لخفض التزاـماتـها بموـجب خـطة العـمل الشـــــامـلة المشـــــترـكة "ال يوـجد قـيد على أنشــــــطة البـحث  

ة   د ـبدأت  والتطوير"، وأن "عملـي أنشــــــطة البـحث والتطوير الـمذكورة ـق ة ـب دـيل وتركـيب المـعدات ذات الصــــــل تـع
   ٤بالفعل".

غراماً من رابع فلوريد اليورانيوم الطبيعي   ٢٦٥، تحقَّقت الوكالة من اـستالم  ٢٠٢١ـشباط/فبراير  ٢وفي   -٤
ــفائح الوقود من مرفق تحويل اليورانيوم في إيران. ــنيع صـ ــباط/فبراير ٨وفي   في محطة تصـ ، تحقَّقت  ٢٠٢١ شـ

ة من   اجهـا من    ٣٫٦الوكـاـل من معـدن اليورانيوم، تم إنـت د اليورانيوم الطبيعي    ١٣غرامـاً  من رابع فلورـي غرامـاً 
   .٢٠٢١شباط/فبراير  ٦المذكور أعاله في تجربة مختبرية أُجريت في محطة تصنيع صفائح الوقود في 

 

  
  .GOV/INF/2021/3من الوثيقة  ٨الفقرة  ٤


