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

 

 العام تقریر من المدیر 

 

 

 
یتـناول ـھذا التقریر، المـقدَّم من الـمدیر الـعام إلى مجلس المـحافظین وبموازاة ذـلك إلى مجلس األمن الـتابع   -۱

لألمم المتـحدة (مجلس األمن)، تنفـیذَ جمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة (إیران) اللتزاـماتـھا المتصــــــلة ـبالمـجال النووي  
أن   تركة بـش املة المـش طة البحث والتطویر المتعلقة بإنتاج معدن الیورانیوم.بمقتضـى خطة العمل الـش م   أنـش وھو یقّدِ

 ۱معلوماٍت محّدثة عن التطورات التي طرأت منذ صدور تقاریر المدیر العام السابقة.

 

 أنشطة البحث والتطویر المتعلقة بإنتاج معدن الیورانیوم

ــن لمفاعل  ، أعلنت إیران عزمھا على ۲۰۱۹كانون الثاني/ینایر   ۱۲في و -۲ تصــمیم نوع من الوقود المحس
ــلة بإنتاج ھذا النوع من الوقود    ۲طھران البحثي. ــطة البحث والتطویر المتص وقد أدرجت المعلومات المتعلقة بأنش

ــطة البحث والتطویر   ــلة بتطویر دورة الوقود النووي، بما في ذلك أنش في تحدیث إیران لخططھا العامة ذات الص
رة الوقود النووي، التي قُدمت للوكالة بموجب البروتوكول اإلضـافي، واسـتلمتھا الوكالة  المخطط لھا المتصـلة بدو

ووفقاً لھذه المعلومات، فإن إیران خططت "لدراســـة جدوى بشـــأن تصـــمیم وبناء نوع   .۲۰۱۹أیار/مایو   ۱٤في 
 ".للبحوثلمفاعل طھران  ٪۲۰جدید من الوقود المثرى بنسبة تصل إلى 

 
 .2/1GOV/INF/202، و1/1GOV/INF/202، وGOV/INF/2020/17، وGOV/INF/2020/16، وGOV/2020/51الوثائق  ۱
۲  "Nuclear Chief says Iran exploring new uranium enrichment ــف " [رئیس ھیئة الطاقة الذری ــتكشـ ة اإلیرانیة یقول إن إیران تسـ

 .۲۰۱۹كانون الثاني/ینایر  ۱۳مستوًى جدیداً من إثراء الیورانیوم]، بقلم ناصر كریمي، وكالة أسوشیتد برس، 



GOV/INF/2021/3 
 ۲الصفحة  

 

ــمانات، طلبت   -۳ ــة المعتادة في مجال الضــ ــیاً مع الممارســ ــالة مؤرخة وتمشــ الوكالة من إیران، في رســ
(ج) من البروتوكول  ۲، في جمـلة أمور، أن تـقّدم إیضـــــاـحات بموـجب الـمادة  ۲۰۲۰تشـــــرین األول/أكتوبر   ۱۳

اإلضافي بشأن حالة أنشطة البحث والتطویر المخطط لھا ھذه، بما في ذلك ما إذا كانت قد تجاوزت مرحلة دراسة  
ــلة  الجدوى وما إذا كانت المرحلة التا ــطة البحث والتطویر ذات الصـ  المزمعباتت قید التنفیذ أو من قد  لیة من أنشـ

  تنفیذھا.

، أبلغت إیران الوكالة أنھ "تمشـیاً مع االسـتمرار في ۲۰۲۰  نوفمبر/تشـرین الثاني ۲وفي رسـالة مؤرخة   -٤
ــأن النوع الجدید من الوقود لمفاعل طھران  تعدیل غرفتین    "، یجريللبحوثإجراء البحث والتطویر المطلوب بشـ

ــارت إیران إلى أنھا ســوف تقدم   في مبنیین بمحطة تصــنیع صــفائح الوقود في أصــفھان (محطة أصــفھان). وأش
 توفر المعلومات التفصیلیة".تاستبیان المعلومات التصمیمیة ذي الصلة "حالما  

ة   -٥ ة مؤرـخ ــاـل انون األول  ۱٦وفي رســـ د  ۲۰۲۰  دیســـــمبر/ـك دیم المزـی ة من إیران تـق اـل ت الوـك من ، طلـب
التوضـــیحات بشـــأن ھذا النوع الجدید من الوقود، بما في ذلك محتوى مواده النوویة ومســـتوى اإلثراء، إلى حین  

ــلة. ــمیمیة المحّدث ذي الصـ ــتبیان المعلومات التصـ ــتبیان    تقدیم اسـ ــھ زودت إیران الوكالة باسـ وفي التاریخ نفسـ
ــارت ــفھان، حیث أش ــمیمیة المحدث فیما یخص محطة أص ــطة البحث    المعلومات التص ــتبدأ أنش إیران إلى أنھا س

والتطویر المتعلـقة ـبإنـتاج مـعدن الیورانیوم ـباســـــتـخدام الیورانیوم الطبیعي، قـبل أن تنتـقل إلنـتاج مـعدن الیورانیوم  
وقد حدد اســـــتبیان   لیكون وقوداً لمـفاعل طھران البحثي.  ۲۳٥-من الیورانیوم  ٪۲۰المثرى بنســــــبة تصـــــل إلى  

ادس فلورید    یة من ثالث مراحل تُجرى في محطة أصـفھان وتتضـمن تحویل ما یلي:المعلومات التصـمیمیة عمل ـس
إلى معـدن الیورانیوم؛ ومعـدن 4UF) إلى رابع فلوریـد الیورانیوم (6UFالیورانیوم ( )؛ ورابع فلوریـد الیورانیوم 

 ).2Si3Uالیورانیوم إلى سیلیسید الیورانیوم (

ة مؤرـخة   -٦ ــاـل ایر    ٦وفي رســـ اني/یـن انون الـث ا  ۲۰۲۱ـك اتـھ التزاـم ا یتعلق ـب ة من إیران، فیـم اـل ت الوـك ، طلـب
ــاملة ــتركة الشـ ــى خطة العمل المشـ ــلة بالمجال النووي بمقتضـ ، أن تزود الوكالة، في أقرب وقت ممكن،  ۳المتصـ

بالجدول الزمني لما یلي: تركیب المعدات ذات الصــلة في محطة أصــفھان؛ وأنشــطة البحث والتطویر في مجال 
 ).2Si3Uنتاج معدن الیورانیوم المثرى وسیلیسید الیورانیوم (إالیورانیوم؛ ومعدن 

ً ۲۰۲۱كانون الثاني/ینایر   ۱۰وفي  -۷ في محطة أصـفھان قامت خاللھ إیران بإبالغ    ، أجرت الوكالة تفتیشـا
رید الیورانیوم،  الوكالة بأنھ، بالنـسبة للمرحلة األولى من العملیة، أي تحویل ـسادس فلورید الیورانیوم إلى رابع فلو

ــنیع بعض المعدات الالزمة. ــت المعدات المعنیة على الوكالة. قد تّم بالفعل تصــ وأُبلغت الوكالة بأن من  وعرضــ
وأشارت إیران   أشھر.  ٥إلى    ٤المتوقع أن یكتمل تركیب المعدات الالزمة للمرحلة األولى من العملیة في غضون  

ــمیم، لم یتوفر أي جدول زمني حتى  ألن المرحلتین األخریین من    إلى أنھ، نظراً  العملیة ال تزاالن في طور التصــ
 اآلن.

ة مؤرـخة   -۸ ــاـل ایر    ۱۳وفي رســـ اني/یـن انون الـث ھ عمالً ۲۰۲۱ـك ة أـن اـل الخطوات التي    ، أبلـغت إیراُن الوـك ـب
اتـخذتـھا إیران لخفض التزاـماتـھا بموـجب خـطة العـمل الشـــــامـلة المشـــــترـكة "ال یوـجد قـید على أنشــــــطة البـحث  

 ، وأن "عملیة تعدیل وتركیب المعدات ذات الصلة بأنشطة البحث والتطویر المذكورة قد بدأت بالفعل".والتطویر"
 
"تمتنع إیران لمدة على أن "  من المرفق األول من خطة العمل المـشتركة الـشاملة "التدابیر المتصلة بالمجال النووي" ۲٤تنص الفقرة   ۳

ا وعن إجراء أنشـــــطة بـحث وتطویر تـعدین البلوتنیوم أو   ۱٥ ائكھـم اء فلزات البلوتنیوم أو الیورانیوم أو ســـــب ـعاـماً عن إنـتاج أو اقتـن
على أنھ "إْن رغبت  ۲٦"؛ وتنص الفقرة  الیورانیوم (أو سـبائكھما)، أو صـب فلزات البلوتنیوم أو الیورانیوم أو تشـكیلھا أو صـنعھا آلیا

نو ۱۰إیران بعد  نة، في االضـطالع بأنـشطة بحث وتطویر للوقود المصـنع لفائدة مفاعل طھران للبحوث من  ۱٥ات وقبل انقضـاء  ـس ـس
 .فلزات الیورانیوم، وذلك بكمیات صغیرة یتفق علیھا، تقوم بعرض خطتھا على اللجنة المشتركة وتلتمس موافقتھا علیھا"
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