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 ۲۰۲۱ آذار/مارس ٤تاریخ السماح بالتداول: 
 ) ۲۰۲۱ آذار/مارس ٤(ُسِمح بتداول ھذه الوثیقة خالل اجتماع المجلس بتاریخ 

GOV/INF/2021/2 
 ۲۰۲۱ كانون الثاني/ینایر ٤

 
 
 عربي

 نكلیزي إاألصل: 

 مجلس المحافظین

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 

 

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

 

 العامتقریر من المدیر 

 

 

ابع   -۱ دَّم من الـمدیر الـعام إلى مجلس المـحافظین وبموازاة ذـلك إلى مجلس األمن الـت اول ـھذا التقریر المـق یتـن
لألمم المتـحدة (مجلس األمن)، تنفـیذ جمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة (إیران) اللتزاـماتـھا المتصــــــلة ـبالمـجال النووي  

املة المـشتركة بـشأن   م معلوماٍت مـستوفاة عن التطورات   أنـشطتھا المتصـلة باإلثراء.بمقتضـى خطة العمل الـش ویقّدِ
 ۱التي طرأت منذ صدور تقاریر المدیر العام السابقة.

 

 األنشطة المتصلة باإلثراء
، فـقد أبلـغت إیران الوـكاـلة ـبأـنھ "وفقـًا ۲۰۲۰ـكانون األول/دیســـــمبر    ۳۱في رســـــاـلة مؤرـخة   ۲كـما ورد -۲

للـقانون اـلذي أقره برلـمان جمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة، وامتـثاالً ـلذـلك الـقانون، تعتزم ھیـئة الـطاـقة اـلذرـیة اإلیرانـیة  
 الوقود (محطة فوردو).٪ في محطة فوردو إلثراء ۲۰إنتاج یورانیوم ضعیف اإلثراء بنسبة تصل إلى  

ایر    ۲وفي   -۳ اني/یـن انون الـث ة تحتوي على  ۲۰۲۱ـك ة من وجود أســـــطواـن اـل   ۱۳۷٫۲، تحقق مفتشـــــو الوـك
  ۲۳٥-٪ من الیورانیوم ٤٫۱كیلوغرام من الیورانیوم في شـكل سـادس فلورید الیورانیوم الُمثرى بنسـبة تصـل إلى 

 واألسطوانة مختومة بختم الوكالة. ناتانز. بمحطة فوردو كانت قد نُقلت إلیھا من محطة إثراء الوقود في

 
 .GOV/INF/2021/1؛ وGOV/INF/2020/17؛، وGOV/INF/2020/16؛ وGOV/2020/51الوثائق  ۱
 
 .GOV/INF/2021/1من الوثیقة  ۲ الفقرة ۲



GOV/INF/2021/2 
 ۲  الصفحة

ــي الوكالة باعتزام إیران بدء إنتاج  ۲۰۲۱كانون الثاني/ینایر   ۳وفي  -٤ غل محطة فورود مفتشــ ــّ ، أبلغ مشــ
ــل إلى   ــبة تص ــادس فلورید الیورانیوم الُمثرى بنس ــین إزاحة ختم  ۲۳٥-٪ من الیورانیوم ۲۰س ، وطلب من المفتش

٪  ٤٫۱یوم المثرى بنـسبة تـصل إلى  الوكالة عن األـسطوانة المذكورة أعاله التي تحتوي على ـسادس فلورید الیوران
ــالة مؤرخة  المزمع اســـتخدامھ كمادة تلقیم في محطة فوردو.  ۲۳٥-من الیورانیوم  وذّكرت الوكالةُ إیراَن، في رسـ

ــمانات  ۲۰۲۱كانون الثاني/ینایر   ۳ ــنى للوكالة إزاحة الختم، یتعّین على إیران، وفقًا التفاق الض ، بأنھ قبل أن یتس
ات الفرعیة (الجزء العام)، أْن تُزّود الوكالةَ باستبیان ُمحّدث للمعلومات التصمیمیة عن محطة المبرم معھا والترتیب

  فوردو وأنھ یجب أن یحدث ذلك قبل تنفیذ التغییرات المزمعة المتعلقة بتشغیل المرفق.

عن ، زّودت إیران الوكالة باســـــتبـیان مـحّدث للمعلومات التصـــــمیمـیة  ۲۰۲۱كانون الـثاني/یـنایر   ٤وفي  -٥
ان، أجرى مفتشـو الوكالة عملیة تحقق من المعلومات التصـمیمیة بمحطة  یوعلى أسـاس ھذا االسـتب محطة فوردو.

 ۱۰٤٤وأكد مفتـشو الوكالة أن الـسالـسل التعاقبیة الـست المرّكبة في محطة فوردو، التي تـضم ما مجموعھ  فوردو.
ــكیلھا في ثالIR-1من الطاردات المركزیة من طراز  ــلتین مترابطتین.، قد أعید تش ــلس بعدئٍذ،   ث مجموعات من س

وقامت إیران بتوصـیل األسـطوانة بخط   أزاح المفتشـون الختم عن األسـطوانة المذكورة وتثبیتھا في محطة التقلیم.
 ۲۳٥٫۳-٪ من الیورانیوم ۲۰التقلیم لبدء إنتاج سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  

 

 
 .٤٥و ۲۸التدابیر المتصلة بالمجال النووي"، الفقرتان  -خطة العمل الشاملة المشتركة، ’المرفق األول  ۳


	الأنشطة المتصلة بالإثراء

