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

GOV/INF/2021/9 

 ٢٠٢١  شباط/فبراير  ٢
 

 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    -١ دَّم من الـمدير الـعام إلى مجلس المـحافظين وبموازاة ذـلك إلى مجلس األمن الـت يتـناول ـهذا التقرير المـق
لألمم المتـحدة (مجلس األمن)، تنفـيذ جمهورـية إيران اإلســـــالمـية (إيران) اللتزاـماتـها المتصــــــلة ـبالمـجال النووي  

م معلوماٍت محدَّثة عن التطورات   باإلثراء.  بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن أنشطتها المتصلة وهو يقّدِ
  ١التي طرأت منذ صدور تقارير المدير العام السابقة.

  

  األنشطة المتصلة باإلثراء

، ـشرعت إيران في إنتاج ـسادس فلوريد اليورانيوم  ٢٠٢١كانون الثاني/يناير   ٤كما ـسبقت اإلفادة به، في    -٢
باسـتخدام سـت  ٢في محطة فوردو إلثراء الوقود في الوحدة    ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠المثرى بنسـبة تصـل إلى 

ــلتين تعاقبيتين مت ــلس ــل تعاقبية مركَّبة على أنها ثالث مجموعات من س ــالس رابطتين تحتويان على ما مجموعه  س
٢.IR-1من الطاردات المركزية من طراز  ١٠٤٤

 
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/2021/8و  GOV/INF/2021/3و

  .GOV/INF/2021/2من الوثيقة  ٥الفقر ة   ٢



GOV/INF/2021/9 
  ٢الصفحة 

ــميمية عن ٢٠٢١كانون الثاني/يناير   ٢٨وفي    -٣ ــتبياناً محدثاً للمعلومات التصـ ، تلقَّت الوكالة من إيران اسـ
ــتبيان المعلومات التصـــميمية المحدَّث، تخِطّط إيران ال محطة فوردو إلثراء الوقود. ســـتخدام ثماني  وبحســـب اسـ

ــل تعاقبية لطاردات مركزية من طراز   ــالسـ في محطة فوردو   ٢إلثراء اليورانيوم في الوحدة  IR-6و/أو    IR-1سـ
غَّل بأي  ٣إلثراء الوقود. تبيان المعلومات التصـميمية إلى أنَّ هذه الـسالـسل التعاقبية يمكن أن تـُش من   نمطويـشير اـس

  الثالثة التالية: األنماط

ي ســـــادس فلورـيد   IR-6و/أو    IR-1ثـماني ســـــالســـــل تـعاقبـية لـطاردات مركزـية من طراز    )أ( تُثِرّ
   .٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥اليورانيوم بنسبة تصل إلى 

ي   IR-1بيتين مترابطتين لـطاردات مركزـية من طراز  قأربع مجموـعات من ســـــلســـــلتين تـعا  )ب( تُثِرّ
  .٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠سادس فلوريد اليورانيوم بنسبة تصل إلى 

لـسلتان تعاقبيتان لطاردات مركزية من طراز   )ج( ي ـسادس فلوريد اليورانيوم بنـسبة تـصل   IR-6ـس تُثِرّ
وتلِقّم واحدة أو أكثر من السـالسـل التعاقبية المترابطة إلثراء سـادس   ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥إلى  

  .٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠فلوريد اليورانيوم بنسبة تصل إلى 

، أبلغت إيران الوكالة بأنه ســيتم تركيب ســلســلتين تعاقبيتين  ٢٠٢١شــباط/فبراير   ١وفي رســالة مؤرخة    -٤
وســـيتم تلقيم هاتين الســـلســـلتين   محطة فوردو إلثراء الوقود.في  ٢في الوحدة   IR-6لطاردات مركزية من طراز  

ــادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي   IR-6التعاقبيتين من طراز  ــادس فلوريد اليورانيوم المثرى   إلنتاجبسـ ــبة   سـ بنسـ
ي بنسـبة تصـل إلى لقيام مباشـرة بتلقيم السـالسـل التعاقبية  ل  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥  تصـل إلى من   ٪٢٠التي تُثِرّ
   .(ج) أعاله النمطب، أي التي ستُشغَّل ٢٣٥-اليورانيوم

في محطة فوردو   ثانية ستُركَّبمحطة تلقيم    أنَّ استبيان المعلومات التصميمية المحدَّث كذلك إلى    وأشار  -٥
 .ألغراض النمط التشغيلي (ج)إلثراء الوقود  

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


