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

 
 تقرير من المدير العام 

  

مة  -ألف   مقّدِ

اول    -١ ك، إلى مجلس  يتـن دمَّ، بموازاة ذـل ام إلى مجلس المحـافظين، والمـق دير الـع دَّم من الـم ذا التقرير المـق ـه
اإلســالمية (إيران) اللتزاماتها المتصــلة بالمجال  األمن التابع لألمم المتحدة (مجلس األمن)، تنفيذ جمهورية إيران 

المتصـلة بالتحقق والرصـد في إيران على ضـوء قرار    النووي بموجب خطة العمل الشـاملة المشـتركة، والمسـائلَ 
ــاورات وعمليات تبادل المعلومات   ).٢٠١٥( ٢٢٣١مجلس األمن   ــائل المالية، والمش كما يقِدّم معلومات عن المس

  الة مع اللجنة المشتركة، التي أُنِشئت في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.التي أجرتها الوك

  الخلفية  -باء

والواليات  االتحاد الروسـي وألمانيا والصـين وفرنسـا والمملكة المتحدة   اتفق، ٢٠١٥تموز/يوليه   ١٤في   -٢
مع الممثلة السـامية لالتحاد األوروبي المعنية بالشـؤون الخارجية والسـياسـة األمنية (مجموعة   ١  المتحدة األمريكية

ــتركة.٣الدول األوروبية الثالث/االتحاد األوروبي+ ــاملة المش تموز/يوليه   ٢٠وفي  ) وإيران على خطة العمل الش
ا أـنه طـلب من الـمدير  ٢٠١٥(  ٢٢٣١، اعتـمد مجلس األمن القرار  ٢٠١٥ اول فـيه جمـلة أمور من بينـه )، اـلذي تـن

العام "أن يقوم بإجراءات التحقق والرصـد الضـرورية فيما يتعلق بالتزامات إيران المتصـلة بالمجال النووي طيلة 
  GOV/2015/53من الوثيـقة    ٨الـمدة الـكامـلة لتـلك االلتزاـمات بموـجب خـطة العـمل الشـــــامـلة المشـــــترـكة" (الفقرة  

ــويبهاو ــطس ).  تصـ ــد  ٢٠١٥ وفي آب/أغسـ ، أِذن مجلس المحافظين للمدير العام بتنفيذ إجراءات التحقق والرصـ
ة، ــة المشتركـالضرورية بشأن التزامات إيران المتصلة بالمجال النووي على النحو الوارد في خطة العمل الشامل

 
من الصـفقة  ، أعلن رئيس الواليات المتحدة األمريكية، آنذاك، دونالد ترامب، أنَّ "الواليات المتحدة سـتنسـحب٢٠١٨أيار/مايو   ٨في  ١

  على مالحظات الرئيس ترامب حول خطة العمل الشاملة المشتركة على الموقع التالي: النووية اإليرانية"، ويمكن االطالع
https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-joint-comprehensive-plan-action/. 
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ــوء قرار مجلس األمن    وأن يقِدّم تقارير بناًء على ذلك، طيلة مدة هذه االلتزامات على )، رهناً  ٢٠١٥( ٢٢٣١ضـ
وأِذن مجلس المحافظين   بتوافر األموال وعلى نحو يتَّســق مع ممارســات الضــمانات المعيارية الخاصــة بالوكالة.

ــتركة، على النحو الوارد في الوثيقة   ــاور وتباُدل المعلومات مع اللجنة المشـ ــاً للوكالة بالتشـ   GOV/2015/53أيضـ
  .Corr.1وتصويبها 

ــمبر  -٣ ــاء على  ٢٠١٧  وكانون الثاني/يناير ٢٠١٦  وفي كانون األول/ديس ، أطلع المدير العام الدول األعض
ــع وثائق ــاركين في   ٢تس ها جميع المش ــعها وأقرَّ ــأن تنفيذ وض ــيحات بش ــتركة، وهي وثائق تقِدّم توض اللجنة المش

ــتركة طوال   ــاملة المشـ ــة بإيران على النحو الوارد في خطة العمل الشـ ــلة بالمجال النووي الخاصـ التدابير المتصـ
 مدتها.

٣  

، أصـــــدرت إيران بـياـناً تضـــــمَّن جمـلة أمور منـها أنـها "...في تنفـيذـها لحقوقـها  ٢٠١٩أـيار/ـمايو    ٨وفي    -٤
من خطة العمل الشـاملة المشـتركة، أصـدر مجلس األمن القومي األعلى    ٣٦و ٢٦لمنصـوص عليها في الفقرتين ا

ــاملة   ــوص عليها في خطة العمل الشــ ــالمية أمراً بوقف بعض تدابير إيران المنصــ التابع لجمهورية إيران اإلســ
 المشتركة من اليوم فصاعداً".

٤  

، أعلـنت إيران أنَّ برـنامجـها النووي لن يعوَد "ـخاضــــــعاً أليِّ قيود في  ٢٠٢٠الـثاني/يـناير ـكانون   ٥وفي    -٥
 المجال التشغيلي" وذكرت أنها ستواِصل تعاونها مع الوكالة "كما في الماضي".

٥   

ه ٢٠٢١كانون الثاني/يناير   ٢٩وفي    -٦   برلمان إيران،، أبلغت إيراُن الوكالةَ أنه، بمقتضـى قانون جديد أقرَّ

٦ 
سـتتخذ إيراُن إجراءات معينة تتعلق بخطة العمل الشـاملة المشـتركة، ويشـمل ذلك وقف عمليات التفتيش التي تقوم  

   بها الوكالة بما يتجاوز اتفاق الضمانات.

اط/فبراير    ١١وفي    -٧ اـلة في مـجال التحقق  ٢٠٢١شــــــب أنَّ وقف أنشــــــطة الوـك ام إيراَن ـب ديُر الـع ، أبلغ الـم
د أو الحد منها سيكون له أثر خطير على قدرة الوكالة على اإلبالغ عن تنفيذ التزامات إيران ومن شأنه أن والرص

وأضــــاف أنه بدون تنفيذ التدابير التي   يقّوض الثقة البالغة األهمية في الطابع الســــلمي للبرنامج النووي اإليراني.
ة المشــتركة، قد ال تتمكن الوكالة من مواصــلة تقديم ينص عليها حاليا البروتوكول اإلضــافي وخطة العمل الشــامل

 تقارير واقعية عن برنامج إيران النووي أو اســتعادة المعرفة الالزمة الســتئناف هذا الدور في التحقق مســتقبالً.

وأعرَب المدير العام عن اســتعداده لمناقشــة إمكانية وضــع إطار قابل لالســتمرار يســمح للوكالة بمواصــلة دورها  
في مـجال التحقق وتـقديم تـقارير وقائعـية ونزيـهة، وهي أمور أســـــاســــــية لجميع األطراف، وأن يكون ذلك   الـحالي

 االطار متوافقا مع التزامات الحكومة اإليرانية بموجب القوانين في إيران.

٧  

ــباط  ١٥وفي    -٨ ــفافية الطوعية ٢٠٢١فبراير/ش ــتوقف تنفيذ تدابير الش ،  ، أبلغت إيران الوكالة أن إيران "س
ــتركة، اعتبارا من   المنصــوص عليها في خطة العمل ــاملة المش ــباط  ٢٣الش "، وذلك على النحو  ٢٠٢١فبراير/ش

   التالي:

 
  .INFCIRC/907/Add.1و INFCIRC/907ترد مستنسخة في الوثيقتين  ٢
  .GOV/2017/10من الوثيقة   ٣الفقرة  ٣
  .http://president.ir/en/109588الدكتور حسن روحاني، الرئيس اإليراني، في  أعلن ذلك فخامة الرئيس ٤
٥ http://irangov.ir/detail/332945.  
  .INFCIRC/953الوثيقة  ٦
  .GOV/2021/10من الوثيقة   ٧الفقرة  ٧
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 أحكام البروتوكول اإلضافي الملحق باتفاق الضمانات الشاملة؛"   

  من الترتيبات الفرعية الملحقة باتفاق الضمانات المعقود مع إيران؛ ١-٣البند المعدَّل   

 استخدام التكنولوجيات الحديثة ووجود الوكالة على المدى الطويل؛   

 تدابير الشفافية المتعلقة بركازة خام اليورانيوم؛   

 تدابير الشفافية فيما يتصل باإلثراء؛   

 إتاحة المعاينة وفقاً ألحكام خطة العمل الشاملة المشتركة؛   

 رصد تنفيذ التدابير الطوعية والتحقق منها؛   

 ."تدابير الشفافية المتعلقة بتصنيع مكونات الطاردات المركزية 

٨  

ــباط/فبراير  ١٦وفي    -٩ هو   ١-٣ر المدير العام إيران، في جملة أمور، بأن تنفيذ البند المعدَّل  ، ذكَّ ٢٠٢١شـ
تعديله من  التزام قانوني على إيران بموجب الترتيبات الفرعية الملحقة باتفاق الضــــمانات المعقود معها وال يمكن  
 جانب واحد، وأنه ال توجد آلية في ذلك االتفاق لوقف تنفيذ األحكام المتفق عليها في الترتيبات الفرعية.

٩  

، في بـيان مشـــــترك لـناـئب الرئيس اإليراني ورئيس هيـئة الـطاـقة اـلذرـية  ٢٠٢١شــــــباط/فبراير    ٢١وفي    -١٠
ــيد علي أكبر صــالحي، والمدير   لت الوكالة وإيران  اإليرانية، معالي الس العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، توصــَّ
  إلى تفاهم تقني ثنائي مؤقت، يتفق مع القانون اإليراني

ل الوكالة١٠ أنشـــطتها الالزمة للتحقق    ،بناًء عليه  ،، تُواصـــِ
لة أيـضاً، في جملة  واتفقت إيران والوكا ن في المرفق التقني.والرـصد لمدة تـصل إلى ثالثة أـشهر، على النحو المبيَّ 

ل إيران   ،أمور، على إبقاء التفاهم التقني قيد االـستعراض المنتظم لـضمان اـستمراره في تحقيق غرـضه وأن تواـصِ
  تنفيذ اتفاق الضمانات المبرم مع الوكالة تنفيذاً كامالً وبدون قيد كما كان الحال من قبل.

 ، على ـما يلي:آـناذاكصـــــالحي، ـناـئب الرئيس  ، اتفق الـمدير الـعام والســــــيد  ٢٠٢١أـيار/ـمايو    ٢٤وفي    -١١

ل تخزين المعلومات التي تجمعها معدات الرـصد الخاـصة بالوكالة المـشمولة بالتفاهم التقني لمدة ـشهر   ‘١’ ـسيتواصـَ
ــافي حتى   ــتكون قادرة على جمع وتخزين  و‘ ٢’ ؛٢٠٢١حزيران/يونيه    ٢٤إض ــغيل المعدات وس ل تش ــَ ــيتواص س

خ   ترك المؤرَّ باط/فبراير    ٢١المزيد من البيانات خالل هذه الفترة، على النحو المنصـوص عليه في البيان المـش  ١١  . ٢٠٢١ـش

  .وإعادة إرسائها ويرمي هذا االتفاق إلى تمكين الوكالة من استعادة االستمرارية الالزمة للمعرفة

، أبلغت إيران الوكالة أنه مع انتهاء صـالحية التفاهم التقني في  ٢٠٢١أيار/مايو   ٢٨وفي رسـالة مؤرخة    -١٢
  وإبقاءها، قررت إيران عدم تمديد التفاهم التقني، ولكنها قررت عدم محو البيانات المســـجلة  ٢٠٢١أيار/مايو   ٢٤

ر الـمدير الـعام ـبأـنه ال ـبد من  ، ذكَّ ٢٠٢١ه  حزيران/يونيـ   ٣وفي رســـــاـلة موجـهة إلى إيران بـتاريخ   لـمدة شـــــهر.
اـستمرار االحتفاظ بالبيانات وتـسجيلها برمتها وأنه بدون هذه المعلومات لن يتـسنى للوكالة إعادة إرـساء اـستمرارية  

 .٢٠٢١شباط/فبراير  ٢٣المعرفة المطلوبة إلجراء التحقق والرصد الالزمين كما كان الحال قبل 

ــالة إلى إيران  -١٣ خة  وفي رس ــار المدير العام إلى أن االتفاق بين إيران  ٢٠٢١حزيران/يونيه   ١٧، مؤرَّ ، أش
 
  .GOV/INF/2021/13الوثيقة . ٨
  .GOV/2021/10من الوثيقة   ١٠الفقرة  ٩

  .GOV/2021/10المرفق األول، الوثيقة  ١٠
  . GOV/INF/2021/31من الوثيقة   ٤الفقرة  ١١
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ة المبرم في   ، وذكر أنـه من  ٢٠٢١حزيران/يونيـه    ٢٤ســـــينتهي العمـل بـه في    ٢٠٢١أيـار/مـايو    ٢٤والوكـاـل
حتفاظ بها  الضــــروري للوكالة أن تفهم موقَف إيران فيما يتعلق بإمكانية اســــتمرار َجْمع البيانات وتســــجيلها واال

وأـشار   ١٢  . ٢٠٢١حزيران/يونيه    ٢٤بواـسطة معدات الرـصد والمراقبة التابعة للوكالة، وتعهُّد الـسجالت واالحتفاظ بها، بعَد  
الـمدير الـعام أيضـــــا إلى أـنه نظرا لطبيـعة التـفاهم الثـنائي، ينبغي أن توافق إيران والوـكاـلة على أي قرار بشـــــأن  

   صالحيته قبل تنفيذه.استمراريته أو انتهاء 

ولم ترد إيران على رســالة المدير العام ولم توضــح إْن كانت تعتزم اإلبقاء على االتفاق (المشــار إليه في    -١٤
أعاله)، الذي يكفل اســتمرار تشــغيل معدات الرصــد والمراقبة التابعة للوكالة وتخزين المعلومات التي   ١١الفقرة 

  ومرفقه التقني. ٢٠٢١شـباط/فبراير   ٢١ي البيان المذكور أعاله المؤرخ  تُْجمع، على النحو المنصـوص عليه ف

١٣ 

، أـشار المدير العام إلى جملة أمور من بينها أنه ٢٠٢١حزيران/يونيه   ٢٩وفي رـسالة موجهة إلى إيران، مؤرخة  
، وأن عدم ٢٠٢١أيار/مايو   ٢٤كان من المتوقع أن تتواـصل إيران مع الوكالة بشأن موقفها من االتفاق المبرم في 

االسـتمرار في تنفيذ هذا االتفاق من شـأنه أن يقوض قدرة الوكالة على الحفاظ على اسـتمرارية المعرفة واسـتعادة  
ــجَّ  ــتئناف عملياتها الخاصــة بالتحقق من  المعلومات التي تُجمع وتُس ــطة معداتها، وذلك أمر ضــروري الس ل بواس

  لمستقبل ورصدها.التزامات إيران المرتبطة بالمجال النووي في ا

اق المؤرخ    -١٥ ا إذا ـكان االتـف ــأن ـم ة أخرى من إيران بشـــ ة رســـــمـي ــاـل ة لم تتلق أي رســـ اـل ورغم أن الوـك
ــتمر بعد   ٢٠٢١أيار/مايو   ٢٤ ــلطات  ٢٠٢١حزيران/يونيه   ٢٤مسـ ــمية من السـ ــارات غير رسـ ، فإنها تلقت إشـ

ــملها الت فاهم التقني ما زالت تعمل وأن المعلومات  المختصــة في إيران تفيد بأن معدات الرصــد والمراقبة التي يش
  .٢٠٢١حزيران/يونيه  ٢٤تخزن بعد  ما زالتالتي تُجمع 

ة مؤرـخة    -١٦ ــاـل ه    ٩وفي رســـ ا من٢٠٢١تموز/يولـي نـه ة من إيران أن تمّكِ اـل ة    ، طلـبت الوـك اـل التحقق من ـح
ــة تصــنيع مكونات أجهزة الطرد ال ــبق تركيبها في ورش ــا كاميرات المراقبة األربع التي س مركزي في مجمع تيس

وبـما أن  .٢٠٢١حزيران/يونـيه    ٢٣ـكاراج، ولكن إيران أعلـنت أنـها أزالتـها عـقب ـحادث وقع في ذـلك الموقع في  
آب/أغســطس   ١٢إيران لم ترد على هذه الرســالة، فقد كررت الوكالة طلبها في رســالة موجهة إلى إيران مؤرخة  

، أشـــــارت فيـها، في جمـلة أمور، إلى أن من الضـــــروري إـعادة تركـيب ـكاميرات المراقـبة الـتابـعة للوـكاـلة  ٢٠٢١
  صة بأجهزة الطرد المركزي في ذلك المكان.  والمنافخ الخا اراتالدوّ وتشغيلها قبل استئناف تصنيع أنابيب 

وفقاً لممارسـات    ،، أشـار المدير العام إلى أنه٢٠٢١آب/أغسـطس   ١٦وفي رسـالة موجهة إلى إيران في   -١٧
الوكالة المعيارية في مجال الضــمانات، فإن معدات الرصــد والمراقبة التابعة للوكالة التي ال تنقل البيانات بانتظام  

في ما   ،كما أشـار إلى أنه ة في فيينا ال يمكن تركها ألكثر من ثالثة أشـهر من دون خدمات صـيانة.إلى مقر الوكال
، بموجب  ٢٠٢١آب/أغســطس  ٢٤يتصــل بمعدات الرصــد والمراقبة التابعة للوكالة، فإن هذه الفترة ســتنتهي في 

لتابعة للوكالة في إيران  الحـفاظ على ســـــالمة مـعدات الرصـــــد والمراقـبة ا أجل  ومن .٢٠٢١أيار/مايو    ٢٤اتـفاق  
اـنات التي تجمعـها، تحـتاج الوـكاـلة إلى الوصـــــول إلى ـكل األـماكن ذات الصــــــلة في إيران خالل الفترة من   والبـي

من أجل صـــيانة المعدات واســـتبدال وســـائط التخزين، التي تظل تحت ختم  ٢٠٢١آب/أغســـطس    ٢٩إلى   ٢١
   الوكالة.

بلـغت إيران الوـكاـلة ـبأن "ـكاميرات المراقـبة الـتابـعة  ، أ٢٠٢١آب/أغســـــطس    ٣٠وفي رســـــاـلة مؤرـخة    -١٨
لع عليها  بة في ورشـــة تصـــنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع تيســـا كاراج، متاحة ليطَّ للوكالة، المركَّ 

ــالة مؤرخة   مفتشـــو الوكالة بصـــرياً في هيئة الطاقة الذرية اإليرانية". ــبتمبر    ٣وفي رسـ ، طلبت  ٢٠٢١أيلول/سـ
 
  .GOV/INF/2021/32من الوثيقة  ٤الفقرة  ١٢

  .GOV/INF/2021/32من الوثيقة  ٦الفقرة  ١٣
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أيلول/ســـبتمبر   ٤إيران أن تتيح لمفتشـــي الوكالة الوصـــول إلى موقع هيئة الطاقة الذرية اإليرانية في   الوكالة من
ــائط التخزين هذه في عهدة   ٢٠٢١ ــائط تخزين البيانات، وإلبقاء وسـ ــترداد وسـ لتقييم حالة هذه الكاميرات، والسـ

   إيران تحت ختم الوكالة.

، أُتيحت للوكالة إمكانية الوصــول إلى أربعة من كاميرات المراقبة الُمرّكبة  ٢٠٢١أيلول/ســبتمبر   ٤وفي    -١٩
والحظت الوكالة أن إحدى الكاميرات   في ورشــة تصــنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع تيســا كاراج.

ليمتين.رة، وأخرى بها أضـرار بالغة، وأن الكاميرتين األخريين بدتا مدمَّ  ائط تخزين البيانات من   ـس تعيدت وـس واـس
بيد أن وسـيطة تخزين البيانات ووحدة   ثالث كاميرات ووضـعت تحت ختم الوكالة بدون إجراء مزيد من الفحص.

ــجيل في الكاميرا المدمرة لم تكونا موجودتين بين بقايا تلك الكاميرا التي ُعِرضــت على الوكالة. ــالة   التس وفي رس
، طلبت الوكالة من إيران أن تحدد مكان وسيطة التخزين ووحدة  ٢٠٢١أيلول/سبتمبر    ٦بتاريخ    موجهة إلى إيران

باب عدم وجودهما. جيل، وأن تقدم معلومات إضـافية عن أـس ائط   التـس وإلى أن تتمكن الوكالة من الوصـول إلى وـس
ن في وضــــع يســــمح لها  التخزين من الكاميرات الثالث األخرى، التي وضــــعت تحت ختم الوكالة، فإنها لن تكو

والوكالة حتى اليوم ليســت في   بتحديد ما إذا كانت البيانات المســتمدة من وســائط التخزين يمكن اســتردادها أم ال.
ولم تتمكن الوكالة من تركيب   وـضع يمكنها من اـستعادة اـستمرارية المعرفة باألنـشطة التي ـسجلتها هذه الكاميرات.

  ات أجهزة الطرد المركزي في مجمع تيسا كاراج.كاميرات بديلة في ورشة تصنيع مكون

ــد    -٢٠ ا تبقى من مـعدات الرصـــ ة ـم اـل ة معلوـمات من إيران عن ـح اـل ذا التقرير، لم تتلق الوـك اريخ ـه وحتى ـت
والواقع أن إيران لم تتعامل مع الوكالة على اإلطالق في هذا الشأن   والمراقبة في إيران فيما يتصل بالتفاهم التقني.

دون قيام الوكالة بصــيانة   ٢٠٢١  أيار/مايو ٢٤عدم اســتمرار إيران في تنفيذ االتفاق المؤرخ  يحول  و لعدة أشــهر.
ــائط التخزين. ــتبدال وس ــكل خطير قدرة الوكالة التقنية على الحفاظ على   المعدات واس ــأنه أن يهدد بش وهذا من ش

ــتأنف الوكالة التحقق ــتمرارية المعرفة، التي تمثل أمراً ضــرورياً لكي تس من التزامات إيران المتعلقة بالمجال    اس
   بالنووي في المستقبل ورصدها.

وفي ضـــــوء ما ســـــبق، فإن ثـقة الوكالة في قدرتـها على الحفاظ على اســـــتمرارية المعرفة في المرافق    -٢١
آب/أغســـــطس   ٢٤بالفـعل قبل   تضـــــمـحل  ما برحت ثـقة  واألماكن المتبقـية في إيران بموجب التـفاهم التقني، وهي

ــكل كبيرد ، ق٢٠٢١  ويتعين على إيران أن تصــحح هذا الموقف بدون إبطاء. منذ ذلك التاريخ.  تضــعضــعت بش

في مجال الـضمانات، فإن التواـصل بين إيران والوكالة بـشأن هذه المـسألة أمر ال غنى    المعياريةووفقاً للممارـسات  
   عنه.

ــنفيذ الب  -٢٢ لها الوكالة لتـ روتوكول اإلضافي الخاص بإيران وللتحقُّق والرصد  وتبلغ التكلفة المقدَّرة التي تتحمَّ
مليون   ٩٫٢بـشأن التزامات إيران المتـصلة بالمجال النووي، على النحو الوارد في خطة العمل الـشاملة المـشتركة،  

مليون يورو   ٤٫٠، من الضــروري توفير تمويل خارج عن الميزانية بمبلغ  ٢٠٢١وفيما يتعلق بعام   يورو ســنوياً.
  مليون يورو. ٩٫٢بلغ  من أصـــل الم

د بتقديم مبلغ  ٢٠٢١آب/أغســـطس  ٢٦وحتى   ١٤ مليون يورو من   ٧٫٤٤، تُعُّهِ
وما   ٢٠٢١التمويل الخارج عن الميزانية لتغطية تكاليف األنـشطة ذات الـصلة بخطة العمل الـشاملة المـشتركة لعام  

 بعده.

١٥،١٦  

 
مليون يورو)   ٣٫٠() تكاليُف التطبيق المؤقت للبروتوكول اإلضـــافي الخاص بإيران  GC(63)/2تُغطى من الميزانية العادية (الوثيقة  ١٤

مليون يورو المخـصص لتغطية تكاليف المفتـشين المتعلقة بالتحقق والرـصد بـشأن التزامات إيران المتـصلة بالمجال النووي   ٢٫٢ومبلغ  
  على النحو الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة.

  .٢٠٢٢مطلع تشرين الثاني/نوفمبر  يغطي هذا التمويل تكلفة األنشطة المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة حتى ١٥

 اآلثار المترتبة على التكلفة بالنسبة للوكالة لعدم تنفيذ إيران للبروتوكول اإلضافي والتزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة ١٦
  سيتمُّ تقييمها في الوقت المناسب.  ٢٠٢١شباط/فبراير    ٢٣العمل الشاملة المشتركة منذ 
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  الشاملة المشتركةأنشطة التحقق والرصد في إطار خطة العمل   -جيم

بين    -٢٣ الفترة  ــاير    ١٦في  ــاني/ين الث ــانون  المشـــــتركــة)    ٢٠١٦ك ــة  ــامل الشــــ العمــل  خطــة  ــذ  تنفي (يوم 
باط/فبراير ٢٣و أن تنفيذ إيران اللتزاماتها المتصـلة بالمجال  ٢٠٢١  ـش طةً للتحقق والرصـد بـش ، أجَرت الوكالة أنـش

ممارسـات المعيارية  الوعلى نحو يتسـق مع    ١٧المشـتركة،النووي وفقاً لألسـاليب المحدَّدة في خطة العمل الشـاملة  
، ٢٠٢١شــباط/فبراير  ٢٣ولكن منذ    ١٨،١٩الوكالة، وبأســلوب يتســم بالنزاهة والموضــوعية.    في مجال ضــمانات

تعرقلت بشــدة أنشــطة الوكالة في مجال التحقق والرصــد فيما يتعلق بخطة العمل الشــاملة المشــتركة نتيجةً لقرار  
ا في ذـلك  ة المشـــــترـكة، بـم ــامـل المـجال النووي بموـجب خـطة العـمل الشـــ ة ـب ا المتعلـق اتـه ذ التزاـم إيران وقف تنفـي

ــافي (انظر الفق الـية عن الفترة التي   أعاله والمرفق األول).  ٨رة  البروتوكول اإلضـــ دم الوـكاـلة المعلوـمات الـت وتـق
  وأربعة تحديثات الحقة (انظر المرفق الثاني). ٢٠انقضت منذ صدور التقرير الفصلي السابق للمدير العام 

  األنشطة المتصلة بالماء الثقيل وإعادة المعالجة  -١-جيم

، الحظت الوكالة أن إيران ال ٢٠٢١آب/أغسـطس    ٢٤التصـميمية في    خالل عملية تحقق من المعلومات   -٢٤
تنادا إلى تصـميمه األصـلي.IR-40(  مفاعل آراك ألبحاث الماء الثقيلتواصـل بناء   ولم تنتج إيران    ٢١،٢٢،٢٣،٢٤  ) اـس

ــاً لدعم المفاعل   ــيصــ ــممة خصــ أو تختبر أقراص اليورانيوم الطبيعي، أو أوتاد الوقود أو مجمعات الوقود المصــ
IR-40 .وظلت جميع أقراص اليورانيوم الطبيعي ومجمعات الوقود الموجودة في   كما كان مصــــمماً في األصــــل

   ٢٥ ).١٠و ٣المخازن تحت الرصد المستمر من قبل الوكالة (الفقرتان 

، لم تقدم إيران إلى الوكالة معلومات بشــأن رصــيد الماء الثقيل في إيران  ٢٠٢١شــباط/فبراير ٢٣ومنذ    -٢٥
ولم تـسمح للوكالة برـصد كميات مخزون إيران من الماء الثقيل   ٢٦وإنتاج الماء الثقيل في محطة إنتاج الماء الثقيل،

ار إليها أعاله  الماء الثقيل.وكمية الماء الثقيل المنتََجة في محطة إنتاج   مية المـش تنادا إلى المؤـشرات غير الرـس واـس
بيد أن  .٢٠٢١حزيران/يونيه   ٢٤)، تفترض الوكالة أن نظام رصـد الماء الثقيل مسـتمر في العمل بعد ١٥(الفقرة 

 
  من هذا التقرير. ٣ بما في ذلك التوضيحات الواردة في الفقرة ١٧
  .GOV/2016/8 من الوثيقة   ٦الفقرة  ١٨
  .Note 5/2016مذكرة من األمانة،  ١٩
  .GOV/2021/28الوثيقة  ٢٠
إيران (الفقرتان   أُزيل أنبوب المائع السـاخن من المفاعل وأصـبح غير صـالح للعمل خالل فترة االسـتعداد ليوم التنفيذ واحتُِفظ به في ٢١
  ).GOV/INF/2016/1‘ من القسم المعنون "مفاعل الماء الثقيل للبحوث في آراك" في الوثيقة ٣’  ٣‘ و ٢’ ٣
، غيَّرت إيران اـسم المرفق إلى مفاعل البحوث خنداب للماء  )GOV/2017/24من الوثيقة    ١٠كما ـسبقت اإلـشارة إليه (انظر الحاـشية  ٢٢

  الثقيل.
من   ١٧، تحقَّـقت الوـكاـلة من أن إيران ـقد أكمـلت تركـيب آـلة إـعادة التزوـيد ـبالوقود (انظر الـحاشــــــية ٢٠٢١ير  شــــــباط/فبرا  ١٦في    ٢٣

يِّد بحسـب التصـميم األصـلي وكان من المزمع مواءمته مع   ).GOV/2021/10الوثيقة   وكانت إيران قد أشـارت إلى أنَّ هذا الجهاز قد شـُ
   ).GOV/2020/41من الوثيقة  ١٧التصميم الجديد للمفاعل (انظر الحاشية 

، الحظت الوكالة أن أنشطة روتينية تجري، بما في ذلك: تبطين حوض الوقود المستنفد؛ وأعمال البناء  ٢٠٢١آب/أغسطس   ٢٤في  ٢٤
   في مسدات الهواء؛ وتعديل شبكة أنابيب نظام التبريد؛ وتركيب التجهيزات الداخلية والنظم المساعدة.

غير ذلك، تطابِق الفقرات الواردة كمراجع بين قوســين في القســمين جيم ودال من هذا التقرير فقرات ’المرفق   ما لَم ترد إشــارة إلى ٢٥
  التدابير المتصلة بالمجال النووي‘ الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة. -األول 

طـنا" (انظر    ٢٠، أبلـغت إيران الوـكاـلة ـبأنَّ "الـقدرة الســـــنوـية القصـــــوى لمحـطة إنـتاج الـماء الثقـيل تبلغ  ٢٠١٧في حزيران/يونـيه    ٢٦
  ).GOV/2017/35في الوثيقة   ١٢الحاشية 
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ــتبدال وســـ  ٢٠٢١أيار/مايو   ٢٥الوكالة لم تتمكن منذ   ائط تخزين  من تأكيد كونه ما زال يعمل، ولم تتمكن من اسـ
   ٢٧ ).١٥البيانات والتسجيالت التي ُجمعت (الفقرة 

ولم تضـــــطلع إيران ـبأنشــــــطة تتصـــــل ـبإـعادة المـعالـجة في مـفاـعل طهران البحثي ومرفق إنـتاج نـظائر   -٢٦
ـلـلوكـــالــة    اـلـموـلـيبـــدـيـنوم ـنـتهـــا  أـعـل اـلـتي  األـخرى  اـلـمراـفق  ـمن  ـمرـفق  أي  ـفي  أو  اـلمشـــــعـــة  واـلزـيـنون  واـلـيود 

   ٢٨ ).٢١و ١٨ (الفقرتان

  األنشطة المتصلة باإلثراء والوقود  -٢-جيم

واـصلت إيران إثراء ـسادس فلوريد اليورانيوم في محطة إثراء الوقود ومحطة إثراء الوقود التجريبية في    -٢٧
وكـما ذكر ســـــابـقاً، تقوم إيران بإثراء ســـــادس فلوريد   ٣٠  وفي محـطة فوردو إلثراء الوقود في فوردو. ٢٩ ناتانز،

)، وتقوم بإثراء  ٢٨ (الفقرة ٣١ ٢٠١٩  تموز/يوليه ٨منذ   ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥اليورانيوم بنســــبة تصــــل إلى 
وتقوم   ٣٢ ،٢٠٢١كانون الثاني/يناير   ٤منذ    ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠سـادس فلوريد اليورانيوم بنسـبة تصـل إلى  

 ٣٣ .٢٠٢١نيســـان/أبريل   ١٧منذ   ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٦٠بإثراء ســـادس فلوريد اليورانيوم بنســـبة تصـــل إلى 
ــلت إيران االضـــطالع بأنشـــطة إثراء معيَّنة ال تتفق مع خطتها الطويلة األجل لإلثراء واإلثراء ألغراض   وواصـ

  ٣٤ ).٥٢ (الفقرة ٢٠١٦ون الثاني/يناير كان ١٦البحث والتطوير، حسب المعلومات المقدَّمة للوكالة في 

ــباط/فبراير  ٢٣ومنذ    -٢٨ ــجيالت التي جمعتها    تتح للوكالة إمكانية الوصــول، لم ٢٠٢١ش إلى البيانات والتس
معدات المراقبة المسـتخدمة لرصـد ما هو قيد الخزن من أجهزة الطرد المركزي والهياكل األسـاسـية المرتبطة بها  

من ـتأكـيد كونـها ـما    ٢٠٢١أـيار/ـمايو    ٢٥عالوة على ذـلك، لم تتمكن الوـكاـلة مـنذ   ).٧٠و  ٤٨و  ٤٧و  ٢٩(الفقرات  
  .من استبدال وسائط تخزين البيانات والتسجيالت التي ُجمعت والزالت تعمل، 

ــباط/فبراير  ٢٣ومنذ    -٢٩ ــموحاً للوكالة القيام بالمعاينة المنتظمة في محطة إثراء  ٢٠٢١ش ، في حين بات مس
ة  الوقود، ومحطـة   المعـايـن إثراء الوقود التجريبيـة، ومحطـة فوردو إلثراء الوقود، إال أنهـا لم تتمكن من القيـام ـب

باإلـضافة إلى ذلك، منعت إيران لفترة محدودة الوكالة من الوـصول   ).٧١و  ٥١اليومية بناء على طلبها (الفقرتان  
نيســـان/أبريل   ١١، وذلك في أعقاب حادث وقع في محطة إثراء الوقود يوم الســـالســـلإلى المنطقة الواقعة بين 

  ، بسبب مخاوف تتعلق باألمان واألمن. ٢٠٢١

 
ل تشـ  ٢٧ اتلية المتاحة تجاريا، أن محطة إنتاج الماء الثقيل تواصـَ غيلها خالل الفترة المـشمولة تقدر الوكالة، بناء على تحليلها للصـور الـس

  بالتقرير.
خ   ٢٨ أيار/مايو   ٩في اـستبيان المعلومات التـصميمية المـستوفى الخاص بمرفق إنتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المـشعة، المؤرَّ

  ).GOV/2021/28من الوثيقة  ٢٥، أبلغت إيراُن الوكالة باعتزامها استخالص السيزيوم من أهداف مشعَّعة (الحاشية ٢٠٢١
  .٤ GOV/INF/2019/12من الوثيقة   ٤الفقرة  ٢٩
المكان الوحيد لجميع أنـشطة إيران المتـصلة  عاماً، ـسيكون موقع اإلثراء بناتانز ١٥بمقتـضى خطة العمل الـشاملة المـشتركة، "طيلة  ٣٠

  ).٧٢  بإثراء اليورانيوم، بما في ذلك أنشطة البحث والتطوير الخاضعة للضمانات" (الفقرة
  .GOV/INF/2019/9من الوثيقة   ٣الفقرة  ٣١
  .GOV/INF/2021/2من الوثيقة   ٥الفقرة  ٣٢

تويات إثراء ـسادس   ٣٣ لت تقلباٌت في مـس ِجّ وأكَّد ذلك التحليل الذي أجرته الوكالة لعيناٍت بيئية   فلوريد اليورانيوم.  وبحـسب إيران، فقد سـُ
ــان/أبريل  ٢٢أُخذت في  ــل إلى ٢٠٢١نيسـ ــتوى إثراء يصـ من الوثيقة   ٣(انظر الفقرة    ٢٣٥-من اليورانيوم  ٪٦٣، والتي أظهَرت مسـ

GOV/INF/2021/29.(  
  من هذا التقرير.  ٣-، والقسم جيمGOV/INF/2020/10، و019/16GOV/INF/2، وGOV/INF/2019/12، وGOV/INF/2019/10الوثائق   ٣٤
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   محطة إثراء الوقود  -١-٢-جيم

من    نةـسّت منها مكوَّ   -ـسلـسلة تعاقبية في محطة إثراء الوقود   ١٩كما ـسبقت اإلفادة، تعتزم إيران تركيب    -٣٠
نـ IR-1ـطاردات مركزـية من طراز   نـ IR-2mمن ـطاردات مركزـية من طراز    ة، وســـــّت مكوَّ من    ة، وســـــّت مكوَّ
ـنة من ـطاردة مركزـية من طراز  IR-4ـطاردات مركزـية من طراز   ـباإلضـــــاـفة إلى    -  ٣٥  IR-6، وواـحدة منـها مكوَّ

نة من طاردات مركزية من طراز  ٣٠ ة  ، المنصـوص عليها في إطار خطة العمل الشـامل IR-1سـلسـلة تعاقبية مكوَّ
  ).٢٧ المشتركة (الفقرة

ـسلسلة تعاقبية من الطاردات المركزية من  ٣٠، تحقَّقت الوكالة من تركيب  ٢٠٢١آب/أغـسطس  ٢٥وفي    -٣١
ــل تعاقبية من الطاردات المركزية من طراز  ٣٦ ،IR-1طراز  ــالسـ ــلتين تعاقبيتين من  2m-IRوســـت سـ ــلسـ ، وسـ

من   ٪٥ســـادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي بنســـبة تصـــل إلى ، وذلك إلثراء  IR-4الطاردات المركزية من طراز 
وتحققت الوكالة أيضـــاً من أنَّه لم تبدأ بعُد عملية تركيب أربع ســـالســـل  في محطة إثراء الوقود.  ٢٣٥-اليورانيوم

ســـالســـل تعاقبية من الطاردات المركزية من طراز    ٦، وIR-4تعاقبية متبقية من الطاردات المركزية من طراز 
IR-1 ، وسلسلة تعاقبية واحدة من الطاردات المركزية من طرازIR-6.   

، استخدمت إيران بالتناوب إما سادس فلوريد  ٢٠٢١ونهاية تموز/يوليه    ٢٠٢١وبين بداية حزيران/يونيه    -٣٢
في محطة إثراء    ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢اليورانيوم الطبيعي أو سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  

ــل إلى  ال ــبة تصـ ــادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسـ كان   .٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥وقود باعتباره تلقيماً إلنتاج سـ
أعلى خالل تلك الفترات    ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥معدل إنتاج ســادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنســبة تصــل إلى 
، مقارنة  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢ســبة تصــل إلى عندما كانت مادة التلقيم هي ســادس فلوريد اليورانيوم المثرى بن

، ٢٠٢١طس  ســـ آب/أغ  ٢٥وفي   بتلك الفترات التي كانت فيها مادة التلقيم هي ســـادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي.
، وخمس سـالسـل تعاقبية من  IR-1سـلسـلة تعاقبية من الطاردات المركزية من طراز  ٢٩تحقَّقت الوكالة من تلقيم 

ــلتين تعاقبيتين من الطاردات المركزية من طراز IR-2mمن طراز الطاردات المركزية   ــلسـ ــادس   IR-4، وسـ بسـ
  فلوريد اليورانيوم الطبيعي في محطة إثراء الوقود.

ــباط/فبراير  ٢٣ومنذ    -٣٣ ــجيالت التي جمعتها  ٢٠٢١ش ، لم تتح للوكالة إمكانية الوصــول إلى البيانات والتس
لوقود لرصد أي عمليات تقوم بها إيران لسحب الطاردات المركزية من  معدات المراقبة المركبة في محطة إثراء ا

ـنة (انظر القســـــم جيم   IR-1طراز أدـناه) لتـحلَّ مـحلَّ ـما تلَف أو تعـطل من الـطاردات    ٣-من بين الـطاردات المخزَّ
عالوة على ذلك، لم تتمكن الوكالة مـنذ   ).١-٢٩المركَّـبة في محـطة إثراء الوقود (الفقرة   IR-1المركزية من طراز 

من اســتبدال وســائط تخزين البيانات والتســجيالت   والمن تأكيد أن معداتها ما زالت تعمل،   ٢٠٢١أيار/مايو   ٢٥
 التي ُجمعت.

 

  

 
ة  ٢الفقرة    ٣٥ ة  ٢والفقرة     GOV/INF/2020/10من الوثيـق ة    ٢والفقرة   .GOV/INF/2021/15من الوثيـق  .GOV/INF/2020/17من الوثيـق

   .GOV/INF/2021/24من الوثيقة   ٢والفقرة  .GOV/INF/2021/27من الوثيقة  ٢والفقرة  .GOV/INF/2021/19من الوثيقة  ٣والفقرة  

ــكيالت    ٣٠طاردة مركزية والمركَّبة في   ٥٠٦٠البالغ عددها   IR-1ظلت الطاردات المركزية من طراز   ٣٦ ــلة تعاقبية ضــمن تش ــلس س
خطة العمل الشـاملة المشـتركة  الوحدات العاملة في وقت االتفاق على خطة العمل الشـاملة المشـتركة، على النحو المنصـوص عليه في 

  ).٢٧ (الفقرة
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   محطة إثراء الوقود التجريبية  -٢-٢-جيم

منذ صـــدور التقرير الفصـــلي الســـابق، لم تحرز إيران أي تقدم في ما تخطط له من نقل أنشـــطة البحث    -٣٤
في محطة إثراء الوقود، من أجل إنشـاء منطقة   A1000والتطوير في مجال اإلثراء إلى منطقة منفصـلة من المبنى  

قت الوكالة من  تحقَّ  ٣٨ وكما سـبقت اإلفادة، ٣٧ ).٤٢-٤٠و ٢٧جديدة داخل محطة إثراء الوقود التجريبية (الفقرات 
سـلسـلة تعاقبية ألغراض أنشـطة البحث   ١٨أنَّ إيران قد انتهت من تركيب أنابيب التوصـيل الفرعية لما مجموعه  

ــلة الجديدة من محطة إثراء الوقود التجريبية. ــطس  ٢٨وفي   والتطوير في هذه المنطقة المنفصـ ، ٢٠٢١آب/أغسـ
ه لم يُحرز تقدُّم إـضافي، خالل الفترة المـشمولة بالتقرير، في تركيب البنية األـساـسية للـسالـسل  تحقَّقت الوكالة من أن

   المذكورة. ١٨التعاقبية الـ 

في    ٦-١وتتم اإلفادة بما يلي فيما يتعلق بأنشـطة البحث والتطوير المنخرطة بها خطوط البحث والتطوير    -٣٥
  ):٤٢-٣٢ريبية (الفقرات المنطقة األصلية من محطة إثراء الوقود التج

  نيســـــان/أبرـيل    ٨تحقـقت الوـكاـلة، في    ٣٩كـما أُفـيد ـبذـلك ســـــابـقاً،   :٦و    ٤و    ١خطوط البـحث والتطوير
من   ٪٦٠، من أن إيران بدأت إنتاج ســـادس فلوريد اليورانيوم بنســـبة إثراء تفوق الــــــــ ٢٠٢١

، تحقـقت  ٢١٢٠٤٠أـيار/ـمايو    ١٠، وـكذـلك في  ٢٠٢١نيســـــان/أبرـيل    ٢١وفي  .٢٣٥-اليورانيوم
ة   د اليورانيوم المثرى بنســــــب ــادس فلورـي اج ســـ ة من أن إيران غيرت نمط إنـت اـل من    ٪٦٠الوـك

، تحققت الوكالة  ٢٠٢١آب/أغـسطس  ١٤ففي   ٤١وكما ذكرت التقارير الـسابقة، .٢٣٥اليورانيوم  
سـادس   أسـلوب جديد إلنتاج تطبيق  بغرضمن أن إيران نفذت تعديالت على "خطوط التشـغيل"  

ــبة تصــل إلى   فلوريد آب/أغســطس  ٢٨وفي   .٢٣٥-من اليورانيوم ٪٦٠اليورانيوم المثرى بنس
ورانيوم المثرى بنســبة تصــل  ، تحقَّقت الوكالة من أنَّ إيران تقوم بتلقيم ســادس فلوريد الي٢٠٢١

في الســـلســـلتين التعاقبيتين الموجودتين في خطَّي اإلنتاج ألغراض    ٢٣٥من اليورانيوم ٪٥إلى  
  ١٦٤و  IR-4ـطاردة مركزـية من طراز    ١٥٣، واللتين تـتألـفان من ٦و  ٤البـحث والتطوير رقمي 

 ٪٦٠تصـل إلى  ، بغرض إنتاج سـادس فلوريد اليورانيوم بنسـبة IR-6طاردة مركزية من طراز 
  ٤٢ باستخدام أسلوب جديد في اإلنتاج. ٢٣٥-من اليورانيوم

   تحققت الوكالة من أنَّ إيران كانت ماضــيةً  ٢٠٢١آب/أغســطس    ٢٨في   :٣و ٢خّطا البحث والتطوير ،
من خّطْي البـحث    ٢٣٥-من اليورانيوم  ٪٢في تـكديس اليورانيوم المثرى بنســــــبة تصـــــل إلى  

يم سـادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في سـالسـل تعاقبية تضـم كل  من خالل تلق ٣و ٢والتطوير  
؛ وخمس طاردات مركزية من  IR4واحدة منها ما يصــل إلى: تســع طاردات مركزية من طراز  

ـــ ، وعشــر طاردات مركزية من طIR-6؛ وأربع طاردات مركزية من طراز IR-5طراز  راز  ــــ
IR-6ـطاردة مركزـية طراز    ١٩، وIR-6كزـية من طراز  ؛ وثالث ـطاردات مرIR-6s  ؛ وعشـــــر

 
  . GOV/INF/2020/15من الوثيقة  ٢الفقرة  ٣٧

  . GOV/2021/10من الوثيقة  ٢٢الفقرة  ٣٨

   . GOV/INF/2021/26من الوثيقة  ٣الفقرة  ٣٩
  .GOV/INF/2021/29من الوثيقة   ٣والفقرة   GOV/INF/2021/28من الوثيقة   ٣الفقرة  ٤٠
  ./INF/2021/40 GOVمن الوثيقة  ٤الفقرة  ٤١
  GOV/INF/2021/22، من الوثيقة ٤باستخدام طريقة اإلنتاج الموصوفة في النقطة األولى، من الفقرة  ٤٢
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ة من طراز   دام   .IR-sـطاردات مركزـي اســـــتـخ ة ـب الـي ة المنفردة الـت واختُبرت الـطاردات المركزـي
ة   اردة مركزـي ديس اليورانيوم المثرى: ـط د اليورانيوم الطبيعي لكن من دون تـك ــادس فلورـي ســـ

ة من طراز  IR-1واحـدة من طراز   ان مركزيتـان من طIR-4؛ وطـاردة مركزـي راز  ؛ وطـاردـت
IR-5   ؛ وطــاردة مركزيــة واحــدة من طرازIR-6  ؛ وطــاردتــان مركزيتــان من طرازIR-6s ؛

ة واحـدة من طراز   ة واحـدة من طراز  IR-7وطـاردة مركزـي ؛ وطـاردة  IR-8؛ وطـاردة مركزـي
   .IR-9؛ وطاردة مركزية واحدة من طراز IR-8Bمركزية واحدة من طراز 

   تحقَّقت الوكالة من أن إيران كانت تلقم بســـادس  ٢٠٢١آب/أغســـطس   ٢٨في  :٥خط البحث والتطوير ،
وســلســلة   IR-1طاردة مركزية من طراز  ١٨فلوريد اليورانيوم ســلســلةً تعاقبية وســيطة تضــمُّ 

إلنتاج   ٥في خط البحث والتطوير    IR-2mطاردة مركزية من طراز  ٣٢تعاقبية وســيطة تضــم 
   .٢٣٥-ورانيوممن الي ٪٢يورانيوم مثرى بنسبة تصل إلى 

 محطة فوردو إلثراء الوقود   -٣-٢-جيم

) ٢) في جناح واحد (الوحدة ٤٥كما ســبقت اإلفادة، بدأت إيران بإثراء ســادس فلوريد اليورانيوم (الفقرة   -٣٦
بدأت باسـتخدام ما مجموعه سـت  ٢٠٢٠ومنذ كانون الثاني/يناير   ٤٣ ،٢٠١٩من المرفق في تشـرين الثاني/نوفمبر  

ــمُّ ما يصــل إلى   ــل تعاقبية، تض ــالس ــادس فلوريد اليورانيوم  IR-1طاردة مركزية من طراز  ١٠٤٤س ، إلثراء س
، أعادت إيران ترتيب هذه الســالســل التعاقبية الســّت ضــمن تشــكيل  ٢٠٢١وفي كانون الثاني/يناير   .)٤٦ (الفقرة
ــادس فلوريد  مؤلَّف   ــلتين تعاقبيتين مترابطتين، وبدأت تلقيم س ــلس ــمُّ كلُّ مجموعة منها س من ثالث مجموعات تض

ــل إلى  ــبة تصــ ــادس فلوريد    ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥اليورانيوم المثرى بنســ في عملية اإلنتاج من أجل إنتاج ســ
ت إيراُن الوكالة أنها تعتزم اـستخدام ومن ثم أبلغ ٤٤  .٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠اليورانيوم المثرى بنـسبة تـصل إلى  

سـيتم  ٤٥  في محطة فوردو إلثراء الوقود على النحو التالي: ٢ثماني سـالسـل تعاقبية إلثراء اليورانيوم في الوحدة 
بـسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي إلنتاج ـسادس    IR-6تلقيم ـسلـسلتين تعاقبيتين من الطاردات المركزية من طراز 

، ليُستخدم مباشرة في تلقيم المجموعات الثالث  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥يوم المثرى بنسبة تصل إلى  فلوريد اليوران
إلنـتاج    IR-1التي تـتألف ـكل واـحدة منـها من ســـــلســـــلتين تـعاقبيتين مترابطتين من الـطاردات المركزـية من طراز  

  .٢٣٥-من اليوارنيوم ٪٢٠سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

، أبلغت إيران الوكالة بأنها تعتزم إجراء  ٢٠٢١وفي رســالة مؤرخة الســابع والعشــرين من تموز/يوليه    -٣٧
ـــ  ، نظرت الوـكاـلة في  ٢٠٢١تموز/يولـيه    ٣١وفي   .IR-6تين من طراز  ل"بعض التـعديالت على تكوين" الســـــلســ

ــميمية   ــتبيان المعلومات التصـ ــف التكوين الجديد    المحيّناسـ في ما يخص محطة فوردو إلثراء الوقود، الذي يصـ
سادس فلوريد  ـسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي إلنتاج م إما باـستخدام  التي ـستُلقَّ   IR-6الـسالـسل التعاقبية من طراز  

ــبة تصــل إلى ا  اليورانيوم ــادس فلوريد اليورانيوم المخصــب    ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥لمثرى بنس ــتخدام س أو باس
٪ من  ٢٠ســـادس فلوريد اليورانيوم المثرى نســـبة تصـــل إلى إلنتاج   ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥بنســـبة تصـــل إلى 

ــفلية  .٢٣٥-اليورانيوم ــة الس ــأن تعديل الترويس ــلتين التعاقبيتين من طراز  -ومن ش ــلس ، عند اكتمالها، أن IR-6للس
، تحققت الوكالة من أن إيران  ٢٠٢١تموز/يوليه   ٣١وفي   يمكن إيران من تغيير تكوين الســلســلتين بســهولة أكبر.

 
  .GOV/2019/55من الوثيقة   ١٥الفقرة  ٤٣

  . GOV/INF/2021/2من الوثيقة  ٥الفقرة  ٤٤

  .GOV/INF/2021/9من الوثيقة   ٣الفقرة  ٤٥
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   .IR-6بدأت في تركيب ترويسات سفلية جديدة في واحدة من السالسل التعاقبية من طراز 

ا يلي:٢٠٢١آب/أغـسطس  ٢٩وفي    -٣٨ طاردة  ١٠٤٤كانت إيران تـستخدم ما يصـل إلى   ، تحقَّقت الوكالة ممَّ
اقبيتين مترابطتين إلثراء    IR-1مركزـية من طراز   ا من ســـــلســـــلتين تـع ألف الواـحدة منـه في ثالث مجموـعات تـت

في موقع   IR-1وركبت طاردة مركزية واحدة من طراز    ٤٦؛٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠اليورانيوم بنسبة تصل إلى  
ل  وشـارفت على االكتما  ٤٧؛منفرد ل عملية تركيب الترويسـات السـفلية الجديدة المذكورة آنفاً في واحدة من السـالـس

في الســــلســــلة  IR-6عشــــر طاردات مركزية تعمل من طراز   بت؛ كما ركIR-6التعاقبية المخطط لها من طراز 
ية حيث لم يُرّكب بعد أي ترويســـــات ســـــفلية فرع IR-6األخرى المخطط لـها من الطاردات المركزية من طراز 

  جديدة.

   محطة تصنيع صفائح الوقود  -٤-٢-جيم

ــمبر    -٣٩ ــبقت اإلفادة، في كانون األول/ديسـ ــطة البحث  ٢٠٢٠كما سـ ــتبدأ أنشـ ، أبلغت إيراُن الوكالة بأنها سـ
والتطوير المتعلقة بإنتاج معدن اليورانيوم باســــتخدام اليورانيوم الطبيعي في محطة تصــــنيع صــــفائح الوقود في  

السـتخدامه    ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠ى أصـفهان، قبل االنتقال إلى إنتاج معدن اليورانيوم المثرى بنسـبة تصـل إل
كـما أبلـغت إيران الوـكاـلة ـبأنَّ مـعدن اليورانيوم ســـــوف    ٤٨  ).٢٦و    ٢٤في وقود مـفاـعل طهران البحثي (الفقرـتان  

باط/فبراير   ٢وفي  يُنتج في المرحلة الثانية من عملية من ثالث مراحل. ، تحقَّقت الوكالة من أن إيران قد ٢٠٢١ـش
ليورانيوم في تجربة مختبرية أُجريت في محطة تصـنيع صـفائح الوقود باسـتخدام رابع فلوريد  بدأت بإنتاج معدن ا

ل من مرفق تحويل اليورانيوم في أصفهان.    ٤٩ اليورانيوم الطبيعي المحوَّ

ة، في    -٤٠ اـل اً، تحقـقت الوـك ــابـق د ـبه ســـ ا أفـي ايو    ١٨وكـم ار/ـم ه، من خالل تـجارب مختبرـية  ٢٠٢١أـي ، من أـن
كغ من    ٣٫١كغ من مـعدن اليورانيوم الطبيعي من    ٢٫٤٢محـطة تصـــــنيع صــــــفائح الوقود، تمَّ إنـتاج  أُجرـيت في  

ل من مرفق تحوـيل اليورانيوم. كغ من    ٢٫٤٢ومن   اليورانيوم الطبيعي في شــــــكل رابع فلورـيد اليورانيوم المحوَّ
تُخدم  يد اليورانيوم، ومنه  كغ من اليورانيوم في   ٠٫٥٤كغ إلنتاج   ٠٫٨٥معدن اليورانيوم الطبيعي، اـس يليـس ـشكل ـس

وتحقَّقت الوكالة أيـضاً من أن تركيب المعدات الخاـصة   تمَّ تـصنيع ـصفيحتين من ـصفائح وقود ـسيليـسيد اليورانيوم.
  بالمرحلة األولى من العملية، أي إنتاج رابع فلوريد اليورانيوم من سادس فلوريد اليورانيوم، كانت جارياً.

فـصلي الـسابق، واـصلت إيران إجراء تجارب مختبرية على إنتاج معدن اليورانيوم  ومنذ ـصدور التقرير ال  -٤١
، تحقَّقت الوكالة من أن تركيب  ٢٠٢١ آب/أغسـطس ٢٩وفي   باسـتخدام اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المسـتنفد.

ســادس فلوريد اليورانيوم، قد المعدات الخاصــة بالمرحلة األولى من العملية، أي إنتاج رابع فلوريد اليورانيوم من 
  شارف االكتمال.

 
  ./10GOV/2021من الوثيقة  ٢٦الفقرة  ٤٦

ــميمية الخاصـــة بمحطة فوردو إلثراء  ٢٠١٨كانون الثاني/يناير    ٢٩في  ٤٧ ــيغة محدَّثة من المعلومات التصـ ، قدَّمت إيران للوكالة صـ
تقرة" في الوحدة  IR-1الوقود، وردت فيها تهيئة مؤقتة لموضـع واحد لطاردة مركزية من طراز   (انظر   ٢لغرض "فصـل النظائر المـس

  .)GOV/2018/7الوثيقة  من  ١٩الحاشية 

  . GOV/INF/2021/3من الوثيقة   ٥الفقرة  ٤٨

  . GOV/INF/2021/11من الوثيقة   ٤الفقرة  ٤٩
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٤٢-   ً ، أبلـغت إيران الوـكاـلة ـبأنَّـها تعتزم نـقل كمـيات من  ٢٠٢١حزيران/يونـيه    ٢٣، ففي  ٥٠ كـما أُفـيد ـبه ســـــابـقا
من ناتانز إلى محطة تـصنيع ـصفائح    ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠ـسادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنـسبة تـصل إلى  

عات وقودالوقود لغرض إنتا ، ٢٠٢١آب/أغســــطس  ٢٩وفي   الســــتخدامها في مفاعل طهران البحثي. ٥١ ج مجّمِ
ــية لمفاعل طهران البحثي، ونقل اثنتين منها بالفعل   تحققت الوكالة من أن إيران أنتجت ســـبع مجمعات وقود قياسـ

ــملت إحدى مجمعتي الوقود المنقولتين إلى مفاعل طهران البحثي   إلى هناك. ــنوعة من  من لوح وق ١٢وش ود مص
  ).٦٠ لوحات الوقود المصنعة جزئيا من الشحنة الثانية القادمة من دولة عضو أخرى (الفقرة 

ا إجراء عملـية من أربع خطوات إلنـتاج  ٢٠٢١حزيران/يونـيه    ٢٨وفي    -٤٣ اـلة ـباعتزامـه ، أبلـغت إيران الوـك
من   ٪٢٠نيوم المثرى بنـسبة تـصل إلى وقود جديد لمفاعل طهران البحثي يـشمل، فيما يـشمل، اـستخدام معدن اليورا

ــبة ٢٠٢١تموز/يوليه   ٦وفي  .٥٢  ٢٣٥-اليورانيوم ــيد اليورانيوم المثرى بنسـ ، أبلغت إيران الوكالة بأنَّ ثاني أكسـ
، والذي ـسبق إنتاجه في المرحلة الثانية من العملية الرباعية المراحل، ـسوف  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠تصـل إلى  

ل إلى رابع فلوريد اليورانيوم ثمَّ يُنقل إلى مختبر البح ث والتطوير في محطة تصــنيع صــفائح الوقود، حيث ســيُحوَّ
  ٥٣،٥٤ إلى معدن اليورانيوم (في الخطوة الثالثة من العملية الرباعية المراحل).

، تحقـقت الوكالة في مختبر البـحث والتطوير في  ٢٠٢١آب/أغســـــطس   ١٤في  ٥٥ وكـما أفـيد به ســـــابـقاً،  -٤٤
 ٪٢٠اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  من غراماً   ٢٥٧محطة تصنيع صفائح الوقود من أنَّ إيران قد استخدمت  

ة تـصل  غرام من معدن اليورانيوم المثرى بنـسب ٢٠٠في ـشكل رابع فلوريد اليورانيوم إلنتاج   ٢٣٥-من اليورانيوم
ة من أن معـدن اليورانيوم هـذا ٢٠٢١آب/أغســـــطس    ٢٩وفي   .٢٣٥-من اليورانيوم  ٪٢٠إلى   اـل ت الوـك ، تحقـق

  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠اـستخدم في إنتاج ـسيليـسيد اليورانيوم، وأن ـسيليـسيد اليورانيوم المثرى بنـسبة تـصل إلى  
د اـعل طهران البحثي الـجدـي ا لصـــــنع لوح وقود لوقود مـف اســــــب ة    لم يكن مـن اعـي ة الرـب (الخطوة الرابـعة من العملـي

  الخطوات الموصوفة أعاله).

، تحقَّقت الوكالة في محطة تصـنيع صـفائح الوقود من  ٢٠٢١نيسـان/أبريل   ٧في  ٥٦ وكما سـبقت اإلفادة،  -٤٥
على  أنَّ إيران قد فكَّكت سـتة من صـفائح الوقود الخردة غير المشـعَّعة الخاصـة بمفاعل طهران البحثي والمحتوية  

ــل إلى   ٠٫٤٣ ــبة تصــ ــتُخرج منها محلول نترات  ٢٣٥من اليورانيوم ٪٢٠كغ من اليورانيوم المثرى بنســ ، واســ
ادة   ه إلى ـم االيورانـيل وتمَّ تحويـل ان    كربوـنات يورانـيل األمونـي ايو    ١٥وفي    ٥٧  ).٦٠و  ٥٨(الفقرـت ار/ـم ، ٢٠٢١أـي

الوقود الخردة غير المشـعَّعة الخاصـة بمفاعل    تحقَّقت الوكالة من أن إيران قد فكَّكت صـفيحة إضـافية من صـفائح
،  ٢٣٥من اليورانيوم  ٪٢٠كغ من اليورانيوم المثرى بنســــــبة تصـــــل إلى    ٠٫٠٨طهران البحثي والمحتوـية على  

ل محلول نترات اليورانـيل، إلى جانب كربونات يورانيل األمونيا   ومنـها اســـــتُخرج محلول نترات اليورانـيل. وُحّوِ
ــار إليها آنفاً، ــيد ثالثي اليورانيوم. المش ــيد ثالثي   إلى مســحوق ثماني أكس ووفقاً إليران، كان مســحوق ثماني أكس

 
  . GOV/INF/2021/36من الوثيقة   ٤الفقرة  ٥٠

عة الوقود النمطية  ٥١ عة الوقود التحكُّمية   ١٩تضمُّ مجّمِ   صفيحة وقود.  ١٤صفيحة وقود، في حين تضمُّ مجّمِ

  . GOV/INF/2021/36من الوثيقة  ٥الفقرة  ٥٢

  .GOV/INF/2021/36من الوثيقة   ٩الفقرة  ٥٣

  .٢٦و  ٢٤الفقرتان  التدابير المتصلة بالمجال النووي‘، -خطة العمل الشاملة المشتركة، ’المرفق األول  ٥٤
  .9GOV/INF/2021/3من الوثيقة  ٣الفقرة  ٥٥

  .GOV/INF/2021/21من الوثيقة   ٣و ٢الفقرتان   ٥٦
ر اللجنة المشتركة الصادر في  ٥٧   ).INFCIRC/907(الوثيقة   ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ٦انظر أيضاً مقرَّ
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اليورانيوم ـسيـُستخدم إلنتاج أهداف يورانيوم مثرية للتـشعيع في مفاعل طهران البحثي إلنتاج الموليبدنوم في مرفق  
هدفاً   ٢٨، تحقَّقت الوكالة من ٢٠٢١  نيســــان/أبريل ١٨وفي  انتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المشــــعة.

حنت إلى مرفق انتاج   ٢٦، منها  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠تحتوي على يورانيوم مثرى بنســبة تصــل إلى  هدفاً شــُ
ـهدـفاً إضـــــافـيا    ٢٢، تحقَّـقت الوـكاـلة من  ٢٠٢١أـيار/ـمايو   ١٨وفي  نـظائر الموليـبدينوم واليود والزينون المشــــــعة.

المجموع  وتحقَّقت الوكالة أيضاً من أنَّ  .٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠لمثرى بنـسبة تـصل إلى  تحتوي على اليورانيوم ا
ــل إلى    ٣٣٠ـهدـفاً يحتوي على    ٥٠الـبالغ   ـــبة تصــ ومـنذ ذـلك  ٥٨    . ٢٣٥- من اليورانيوم   ٪ ٢٠غ من اليورانيوم المثرى بنســ

ــبة تصــل إلى  ٧٥الحين، أنتجت عشــرة أهداف إضــافية، تحتوي على   من   ٪٢٠غرام من اليورانيوم المثرى بنس
حنت إلى مرفق إنتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المشــعة (مرفق ميكس).٢٣٥-اليورانيوم  ٢٤وفي   ، وشــُ

ــ ٢٠٢١آب/أغسطس  المصنوعة من اليورانيوم المثرى بنسبة تصل   ٦٠، تحققت الوكالة من أن جميع األهداف الـ
  ظلت قيد الخزن بمرفق ميكس. ٢٣٥-من اليورانيوم  ٪٢٠إلى 

  مرفق تحويل اليورانيوم  -٥-٢-جيم

دت إيران الوكالة باسـتبيان معلومات تصـميمية محدثة  ٢٠٢١نيسـان/أبريل   ١كما أفيد به سـابقاً، في   -٤٦ ، زوَّ
ا ـبدأت في تركـيب مـعدات إلنـتاج مـعدن اليورانيوم.لمرفق تحوـيل    اليورانيوم، حـيث أبلـغت فـيه إيران الوـكاـلة أنـه

ــغيلها  ٢٠٢١أيار/مايو   ٢٣وفي   ــتُكِمل وأن هذه المعدات جاهزة لتش ، تحقَّقت الوكالة من أنَّ تركيب المعدات قد اس
وخالل   نووية لم يتم إدخالها بعُد إلى منطقة اإلنتاج.باـستخدام إما اليورانيوم الطبيعي أو المـستنفد، رغم أنَّ المواد ال

، الحظت الوكالة أنه لم تُدخل أي مواد نووية إلى  ٢٠٢١آب/أغســطس  ٢٣التحقق من المعلومات التصــميمية في  
  منطقة اإلنتاج.

  مفاعل طهران البحثي   -٦-٢-جيم

ــطس ٢٢في   -٤٧ ــر الوقو٢٠٢١ آب/أغسـ ــة بمفاعل  ، تحقَّقت الوكالة من أنَّ جميع عناصـ ــعع الخاصـ د المشـ
ــاعة (عند متر واحد في الهواء)،   ١طهران البحثي في إيران كانت عند معدل جرعة محســـوب ال يقل عن  رم/سـ

ــعَّع. ــتثناء قرص واحد من الوقود المش كما تحققت الوكالة من أن عنصــري الوقود بمفاعل طهران البحثي   ٥٩  باس
أعاله) لم يخـضعا   ٤-٢-(انظر القـسم جيم ٢٠٢١آب/أغـسطس   ٧الوقود في المـستلمين من بمحطة تـصنيع ـصفائح  

  للتشعيع.

نات  -٣-جيم   تصنيع الطاردات المركزية، واالختبار الميكانيكي، ورصيد المكِوّ

، لم يكن لدى الوكالة أي إمكانية للوصــول إلى البيانات والتســجيالت التي  ٢٠٢١شــباط/فبراير   ٢٣منذ   -٤٨
ة على النحو  يقبة المركبة لرصـــد ما تقوم به إيران من اختبارات ميكانيكية للطاردات المركزجمعتها معدات المرا

ان   ة المشـــــتركـة (الفقرـت ــامـل ذ   ).٤٠و  ٣٢المبين في خطـة العمـل الشـــ ة مـن ك، لم تتمكن الوكـاـل عالوة على ذـل
ــائط ت  ٢٠٢١أـيار/ـمايو   ٢٥ ا ـما زاـلت تعـمل، ولم تتمكن من اســـــتـبدال وســـ د أن مـعداتـه أكـي اـنات  من ـت خزين البـي

، بدأت إيران في اســتخدام موقع جديد (في ورشــة في  ٢٠٢١وفي كانون الثاني/يناير   والتســجيالت التي ُجمعت.

 
المـسترد من   ٢٣٥-من اليورانيوم  ٪٢٠يورانيوم المثرى بنـسبة تـصل إلى هدفاً المذكورة باـستخدام ثماني أكـسيد ثالثي ال  ٥٠تمَّ إنتاج   ٥٨

  من هذا التقرير.  ٣٠و  ٢٩الصفائح المفكَّكة على النحو المشار إليه في الفقرتين 
ــل إلى   ٧٥كان هناك قرص واحد من الوقود يحتوي على  ٥٩ ــبة تصــ ، وكان ٢٣٥-من اليورانيوم  ٪٢٠غ من اليورانيوم المثرى بنســ

  ).INFCIRC/907(الوثيقة   ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٢٤قرار اللجنة المشتركة الصادر في  ة فيه أقل من ذلك الحد.معدل الجرع
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ـناـتانز)، بـما يتـجاوز ـعدد المواقع المـحدَّدة في خـطة العـمل الشـــــامـلة المشـــــترـكة، وذـلك من أـجل إجراء اختـبارات  
  ميكانيكية للطاردات المركزية.

، لم تـعد إيران تـقِدّم للوـكاـلة إعالـنات عن إنـتاجـها من األـنابـيب، والمـنافخ،  ٢٠٢١فبراير  شــــــباط/  ٢٣ومـنذ    -٤٩
ومجمعات الدَّوارات الخاصــــة بالطاردات المركزية، وعن رصــــيدها منها، كما لم تســــمح للوكالة بالتحقُّق من  

ــيد (الفقرة ــابق، كانت المعدات التي أعلن ).١-٨٠ المفردات الموجودة في الرصـ ــتخدم وفي السـ ت عنها إيران تُسـ
أيضاً في أنشطة تتجاوز األنشطة المحددة في خطة العمل الشاملة المشتركة، مثل تركيب السالسل التعاقبية الوارد  

باط/فبراير   ٢٣ومنذ   ).٢-٨٠وصـفها أعاله (الفقرة  ، لم تتمكن الوكالة من التحقق مما إذا كانت إيران قد ٢٠٢١ـش
، IR-1من طراز    الـطاردات المركزـيةارات  اـلدوَّ في ذـلك أـنابـيب   ، بـماIR-1ز  أنتـجت أي ـطاردات مركزـية من طرا

  ).٦٢والمنافخ والمجمعات، لتحل محل الطاردات المركزية التالفة أو المعطَّلة (الفقرة 

، لم يكن لدى الوكالة أي إمكانية للوصــول إلى البيانات والتســجيالت التي  ٢٠٢١شــباط/فبراير  ٢٣ومنذ    -٥٠
وبـناء على ذلك، ليس لدى  ت والمـنافخ.اجمعتـها مـعدات المراقـبة المركـبة لرصـــــد تصـــــنيع كل من أنابـيب الدوار

ــيد الموجود من أنابيب الدوَّ  ــتطيع   ارات، والمنافخ، والمجمعات.الوكالة معلومات عن الرصـ كما أنَّ الوكالة ال تسـ
ات المركزية باســتخدام ألياف الكربون التي لم تكن  تأكيد مدى اســتمرار إيران في تصــنيع األنابيب الدوارة للطارد

  ٦٠،٦١ خاضعة لتدابير الوكالة المتواصلة السابقة الخاصة باالحتواء والمراقبة.

  مخزون اليورانيوم الُمثرى  -٤-جيم

ا ســـــبـقت اإلـفادة ـبه، تحقـقت الوـكاـلة مـنذ    -٥١ ، من أنَّ مخزون إيران اإلجـمالي من  ٢٠١٩تموز/يولـيه    ١كـم
من    ٪٣٫٦٧كغ من ســـــادس فلورـيد اليورانيوم المثرى بنســــــبة تصـــــل إلى    ٣٠٠اليورانيوم المثرى ـقد تـجاوز  

ائـية مختلـفة) (الفقرة  ٢٣٥-اليورانيوم ا يـعادل ذـلك في أشــــــكال كيمـي الـغة  وا ٦٢  ).٥٦ (أو ـم كغ من    ٣٠٠لكمـية الـب
  ٦٣ كغ من اليورانيوم. ٢٠٢٫٨سادس فلوريد اليورانيوم تطابق 

 ٪٢ومنذ التقرير الســابق، كانت التغييرات التي طرأت على رصــيد اليورانيوم المثرى بنســبة تصــل إلى    -٥٢
ــبة تصــل إلى ٢٣٥-من اليورانيوم ــبة تصــل إ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥، والمثرى بنس من   ٪٢٠لى ، والمثرى بنس

وفقاً لما أعلنت عنه إيران وتحقَّقت منه    ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٦٠، والمثرى بنســـبة تصـــل إلى ٢٣٥-اليورانيوم
  الوكالة في مرافق اإلثراء كما يلي:

 :ايو    ٢٢أـنه، في الفترة من    ٦٤  ـقدرت إيران محـطة إثراء الوقود آب/أغســـــطس    ٢٧إلى    ٢٠٢١أـيار/ـم
ــبة تصــل إلى   كغ ٢٠٩٠٫٠، تم تلقيم ٢٠٢١ ــادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنس من   ٪٢من س

 
  .GOV/INF/2019/12 من الوثيقة   ٦الفقرة  ٦٠
ر اللجنة المشتركة الصادر في  ٦١   ).INFCIRC/907(الوثيقة   ٢٠١٦كانون الثاني/يناير   ١٤مقرَّ
  .GOV/INF/2019/8من الوثيقة   ٣و ٢الفقرتان   ٦٢
  بالنظر إلى الوزن الذري المعياري لليورانيوم والفلور. ٦٣
ران لســادس فلوريد اليورانيوم المثرى إال بعد إزالة ، وبما أن الوكالة لم تتمكَّن من التحقق من إنتاج إي٢٠٢١شــباط/فبراير   ٢٣منذ  ٦٤

  منتج اليورانيوم المثرى من العملية، فال يمكن سوى تقديم تقديرات عن المواد النووية المتبقية في العملية.
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من    كغ ٧٤٦٫٩وأن  ٦٥  في الســالســل التعاقبية الكائنة في محطة إثراء الوقود،  ٢٣٥-اليورانيوم
قد أنتجت من كل من سادس فلوريد    ٢٣٥-يورانيوممن ال  ٪٥اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  

- من اليورانيوم ٪٢اليورانيوم الطبيعي ومن سـادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسـبة تصـل إلى 
  ٦٦  أعاله). ٣٢(انظر الفقرة  ٣٥٢

 :إلى    ٢٠٢١أـيار/ـمايو    ٢٢أشـــــارت تـقديرات إيران إلى أـنه، في الفترة من  محـطة فوردو إلثراء الوقود
كغ من ـسادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنـسبة   ٤٤٤٫٣، تم تلقيم ٢٠٢١آب/أغـسطس   ٢٩غاية 

وأن   ٦٧ في الـسالـسل التعاقبية بمحطة فوردو إلثراء الوقود،  ٢٣٥-٪ من اليورانيوم٥تصـل إلى  
ــل إلى  ٦١٫٠ما أُنتج يبلغ نحو  ــبة تصـ ــادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسـ ٪ من  ٢٠كغ من سـ

 ٪٢من ـسادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنـسبة تصـل إلى  كغ   ٣٤٨٫٥وأن  ٦٨   ،٢٣٥-اليورانيوم
  قد تراكمت باعتبارها مخلفات. ٢٣٥-من اليورانيوم

 :إلى   ٢٠٢١أيار/مايو   ٢٢أشــارت تقديرات إيران إلى أنه، في الفترة من  محطة إثراء الوقود التجريبية
ــطس  ٢٩غاية  ــادس فلوريد اليورانيوم   ١٠٩٫٦تم إنتاج  ، تم ما يلي:٢٠٢١آب/أغسـ كغ من سـ

؛ وتم ٥و ٣و ٢في خطوط البحث والتطوير    ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢المثرى بنســبة تصــل إلى  
  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥كغ من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى   ٤٢٧٫٢تلقيم  

كغ من   ٩٢٫٦؛ وأن ٦و ٤، ١لتطوير  في السـالسـل التعاقبية المركبة في خطوط إنتاج البحث وا
ــبة تصــل إلى  قد أنتجت في خط   ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥ســادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنس

من   ٪٢٠كغ من ســــادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنســــبة تصــــل إلى  ١٩٫٢؛ وأن  ١اإلنتاج  
سـادس فلوريد    كغ من ١١٫٣؛ وأن  ٤قد أنتجت في خط إنتاج البحث والتطوير    ٢٣٥-اليورانيوم

في خطي إنتاج البحث والتطوير    ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٦٠اليورانيوم المثرى بنسـبة تصـل إلى  

 
غت (أي قد فُرّ   ٢٣٥-من اليورانيوم  ٪٢كيلوغراما من ســادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنســبة تصــل إلى   ١٧٠٫٣قدرت إيران أن   ٦٥

لم يسـتخدم إلثراء سـادس فلوريد اليورانيوم ولكنها ظلت ضـمن العملية)؛ وما زالت المادة قيد المعالجة ولم تخضـع للقياس؛ وقد يكون 
متوســـــط إثراء اليورانيوم فيـها أعلى قليالً من مســـــتوى اليورانيوم الطبيعي. وـهذه الكمـية غير ـمدرـجة في ـقائـمة رصــــــيد اليورانيوم 

  راء بمحطة إثراء الوقود.المنخفض اإلث
بمحطة إثراء الوقود منذ    ٢٣٥-من اليورانيوم  ٪٥من بين اإلنتاج اإلجمالي لســــادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنســــبة تصــــل إلى   ٦٦
   كغ من سادس فلوريد اليورانيوم.  ٤١٨٫٨، تحققت الوكالة من شباط/فبراير  ١٦

قد فُّرغت (أي لم تستخدم   ٢٣٥-من اليورانيوم  ٪٥كغ من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى    ٣٤٫٣قدرت إيران أن   ٦٧
إلثراء سادس فلوريد اليورانيوم ولكنها ظلت ضمن العملية)؛ وما زالت المادة قيد المعالجة ولم تخضع للقياس؛ وقد يكون متوسط إثراء 

من مادة التلقيم.  اليورانيوم فيها أعلى وهذه الكمية مدرجة في قائمة رصيد اليورانيوم المنخفض اإلثراء بمحطة فوردو إلثراء   قليالً 
  الوقود.

إلثراء    بمحطة فوردو  ٢٣٥-من اليورانيوم  ٪٢٠من بين اإلنتاج اإلجمالي من ســـادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنســـبة تصـــل إلى   ٦٨
  كغ من سادس فلوريد اليورانيوم.  ٩٧٫٠فبراير/شباط، تحققت الوكالة من   ١٦الوقود منذ 
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ــادس فلوريد اليورانيوم المثرى  ٣٠٧٫١وأن  ٦٩   ،٦و ٤ ــل إلى  كغ من ســ ــبة تصــ من   ٪٢بنســ
  ٧٠٧١  .١قد تراكمت كمخلفات في خط إنتاج البحث والتطوير  ٢٣٥-اليورانيوم

ابق،    -٥٣ كل    الوقود  من اليورانيوم في محطة تصـنيع صـفائح  غك ٣٣٫٠عالجت إيران ومنذ التقرير الـس في ـش
ــادس فلوريد اليورانيوم   ــل إلى المثرى سـ ــبة تصـ ــتالمها من ناتانز.٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠ بنسـ وفي   ، إثر اسـ

من   ٪٢٠، تحققت الوكالة من أن المخزون من اليورانيوم المثرى بنســــبة تصــــل إلى ٢٠٢١آب/أغســــطس   ٢٤
ــادس فلوريد اليورانيوم يبلغ    ٢٣٥-اليورانيوم ــكال أخرى غير ســ   ويتألف من: ٧٢  من اليورانيوم  كغ  ٣٤٫٩بأشــ

كغ   ٠٫٧و ٧٣ كغ من اليورانيوم في ـشكل نواتج وـسيطة  ٢٣٫٦كغ من اليورانيوم في ـشكل مجمعات وقود و ١٠٫٦
  من اليورانيوم في شكل خردة سائلة وصلبة.

، لم تتمكن الوـكاـلة من التحقق من إجـمالي مخزون إيران من اليورانيوم  ٢٠٢١  شــــــباط/فبراير  ١٦ومـنذ    -٥٤
ة،    المثرى، واـلذي يشــــــمل اليورانيوم المثرى  اـلذي أُنتِج في محـطة إثراء الوقود، ومحـطة إثراء الوقود التجريبـي

ة ومحـطة فوردو إلثراء   ادة تلقيم في محـطة إثراء الوقود التجريبـي ومحـطة فوردو إلثراء الوقود، المســـــتهـلك كـم
ه   ٧٤  الوقود. ة إلى أـن اـل ديرات الوـك ــارت تـق ة، أشـــ ــابـق ات الواردة في الفقرات الســـ اداً إلى المعلوـم حتى  واســـــتـن
ويمثـل هـذا الرقم  كغ.  ٢٤٤١٫٣، بلغ إجمـالي مخزون إيران من اليورانيوم المثرى  ٢٠٢١آب/أغســـــطس   ٣٠

بة تصـل   ٧٩٩٫٧انخفاضـاً قدره   تخدام اليورانيوم المثرى بنـس ابق، ويعزى ذلك إلى اـس كغ منذ التقرير الفصـلي الـس
ــل إلى في    ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢إلى   ــبة تصــ ــمل   .٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥إنتاج يورانيوم مثرى بنســ وقد شــ

ــادس فلوريد اليورانيوم؛ و ٢٣٧٢٫٩المخزون المقدَّر   ــكل س كغ من اليورانيوم في    ٣٤٫٥كغ من اليورانيوم في ش
كغ    ١٢٫٨كغ من اليورانيوم في مجمعات الوقود وقضـبانه؛ و ٢١٫١ـشكل أكاـسيد اليورانيوم ونواتجها الوـسيطة؛ و

  والصلبة. من اليورانيوم في الخردة السائلة

الغ    -٥٥ د اليورانيوم والـب ــادس فلورـي دَّر في شـــــكـل ســـ ويشـــــمـل إجمـالي مخزون اليورانيوم المثرى المـق
(بانخفاض    ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢كغ من اليورانيوم المثرى بنســـبة تصـــل إلى  ٥٠٣٫٨ كغ ما يلي: ٢٣٧٢٫٩

من   ٪٥المثرى بنســبة تصــل إلى   كغ من اليورانيوم  ١٧٧٤٫٨كغ منذ التقرير الفصــلي الســابق)؛ و ٨٦٤٫١قدره 

 
، تحققت الوكالة ٢٠٢١نيســان/أبريل   ١٤، منذ ٦و ٤و  ١من اإلنتاج اإلجمالي في محطة إثراء الوقود التجريبية باســتخدام الخطوط   ٦٩

كغ من   ٢٥٫١، و٢٣٥-من اليورانيوم  ٪٥ورانيوم المثرى بنســبة تصــل إلى كغ من ســادس فلوريد الي  ٤٠٫٧  من إنتاج الكميات التالية:
بة تصـل إلى  ادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنـس بة   ١٢٫٩، و٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠ـس ادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنـس كغ من ـس

  .٢٣٥-٪ من اليورانيوم ٦٠تصل إلى 

ـلديـها  ١س فلورـيد اليورانيوم التي تراكـمت كمخلـفات من خط البـحث والتطوير  كغ من ســـــاد  ٣٠٧٫١ـقدرت إيران أن الكمـية الـبالـغة  ٧٠
كغ من   ٤٤٫٧وـتدرج ـهذه الكمـية من ســـــادس فلورـيد اليورانيوم، والكمـية الـبالـغة   .٢٣٥-من اليورانيوم  ٪١نســــــبة إثراء تقريبـية تبلغ 

) ضمن المخزون من GOV/2021/28من الوثيقة   ٥٨ة (الحاشي ١سادس فلوريد اليورانيوم التي تراكمت في السابق كمخلفات من الخط 
  .٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

وـسيجري التحقق  إلى تقديرات المـشغلين وكذلك إلى عمليات التحقق التي أجرتها الوكالة. ٦و  ٤و ١تـستند األرقام المتعلقة بالخطوط   ٧١
  ة التالية للتحقق من الرصيد المادي.الكامل وإجراء الرصيد المادي في العملي

المتبقي من الشــحنة الســابقة إلى إيران من   ٢٣٥-من اليورانيوم  ٪٢٠كغ من اليورانيوم المثرى بنســبة تصــل إلى   ١٫٩بما في ذلك  ٧٢
  دولة عضو.

المـستخدم في تجارب إنتاج المعادن لوقود مفاعل طهران    ٢٣٥-من اليورانيوم  ٪٢٠بنـسبة تـصل إلى   بما في ذلك اليورانيوم المثرى ٧٣
  البحثي الجديد.

الوكالة التحقق من الرصـيد المادي من المواد النووية في كل مرفق ُمعلن عنه    تسـتطيعبموجب اتفاق الضـمانات المعقود مع إيران،   ٧٤
  في التحقق السنوي من الرصيد المادي.
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ـــبة تصــــل إلى    ٧٥  كغ  ٨٤٫٣كغ)؛ و  ١٫٦(بزـيادة    ٢٣٥- اليورانيوم    ٢٣٥- من اليورانيوم   ٪ ٢٠من اليورانيوم المثرى بنســ
ــبة تصــل إلى  ١٠٫٠كغ)؛ و ٢١٫٥(بزيادة   ٧٫٦(بزيادة   ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٦٠كغ من اليورانيوم المثرى بنس

  كغ).

  الشفافيةتدابير     -دال

ــباط/فبراير   ٢٣منذ   -٥٦ ــة  ٢٠٢١شـ ، لم تتح للوكالة إمكانية معاينة البيانات من أجهزتها اإللكترونية الخاصـ
لة بواســطة أجهزتها المركَّبة   برصــد اإلثراء واألختام اإللكترونية، ولم تتح لها معاينة تســجيالت القياســات المســجَّ

تأشــيرات دخول طويلة األجل لمفتِّشــي الوكالة المخصــصــين  ). وأصــدرت إيران  ١-٦٧الخاصــة بالقياس (الفقرة 
ــتخدام   ــرت اســ ــاحة عمل مالئمة للوكالة في المواقع النووية، ويســ إليران، بناء على طلب الوكالة، وَوفَّرت مســ

  ).٢-٦٧ مساحة عمل في أماكن قريبة من المواقع النووية في إيران (الفقرة

ــباط/فبراير   ٢٣ومنذ    -٥٧ ــتمدَّة  ، لم يكن مت٢٠٢١شـ احاً للوكالة أي معلومات أو فرص لمعاينة البيانات المسـ
من ـتدابير االحتواء والمراقـبة والمتعلـقة بنـقل رـكازة ـخام اليورانيوم التي أُنتِـجت في إيران أو تم الحصـــــول عليـها  

جيالت التي  ولم تتح للوكالة معاينة البيانات والتســ  ).٦٨من أي مصــدر آخر إلى مرفق تحويل اليورانيوم (الفقرة 
عالوة على ذلك، لم تتح للوكالة، منذ   تجمعها معداتها الخاصـــة بالمراقبة المركبة لرصـــد إنتاج ركازة اليورانيوم.

الوصـــول إلى معداتها للتأكد من أنها ما زالت تعمل، والســـتبدال وســـائط تخزين    إمكانية  ،٢٠٢١أيار/مايو   ٢٥
د إ البيانات والتســـجيالت التي ُجمعت. يران الوكالة بأي معلومات عن إنتاج ركازة خام اليورانيوم أو عما  ولم تزِوّ

  ).٦٩إذا كانت قد حصلت على ركازة خام اليورانيوم من أي مصدر آخر (الفقرة 

  معلومات أخرى ذات صلة  -هاء

، لم تعد إيران تطبِّق بشـكل مؤقت البروتوكول اإلضـافي التفاق الضـمانات  ٢٠٢١شـباط/فبراير   ٢٣منذ   -٥٨
م إيران إعالنات محدَّثة   ).٦٤من البروتوكول اإلـضافي (الفقرة  ١٧اص بها وفقاً للفقرة (ب) من المادة الخ ولم تقّدِ

ولم تتمكن الوكالة إجراء أي معاينة تكميلية بموجب البروتوكول اإلضــافي إلى أي مواقع وأماكن في إيران خالل  
ــمولة بهذا التقرير. ــافة إلى ذلك، لم الفترة المشـ من الترتيبات الفرعية الملحقة   ١-٣تنِفّذ إيران البند المعدَّل   باإلضـ

ــمولة بهذا التقرير (الفقرة  ــمانات المعقود مع إيران خالل الفترة المشــ وفي وقت الحق، أبلغت   ).٦٥باتفاق الضــ
ــتعدة للعمل مع الو ــتقبل القريب، وأنها مسـ كالة إليجاد  إيران الوكالةَ أنها ال تعتزم بناء مرفق نووي جديد في المسـ

وبالنسـبة للمسـائل األخرى التي كان يتناولها هذا القسـم  .١-٣حل مقبول لدى الطرفين لمعالجة مسـألة البند المعدَّل  
الخاصــين بها، فيتم تناولها اآلن في الوثيقة   ٧٦  فيما يتعلق بتنفيذ إيران التفاق الضــمانات والبروتوكول اإلضــافي

GOV/2021/42.  

ــلة    -٥٩ ــتطع الوكالة التحقُّق من التزامات إيران األخرى المتصـ ــمولة بهذا التقرير، لم تسـ وخالل الفترة المشـ
ــام دال وهاء   ــتركة، بما في ذلك االلتزامات الواردة في األقسـ ــاملة المشـ بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشـ

 
  ٪ ٢٠كغ من اليورانيوم في ـشكل ـسادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنـسبة تـصل إلى    ٥٤٫٥منذ التقرير الفـصلي الـسابق، بلغ ما أنتج  ٧٥

إلى   ٢٣٥- من اليورانيوم   ٪ ٢٠كغ من اليورانيوم في شـــكل ســـادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنســـبة تصـــل إلى    ٣٣٫٠، ونُِقل  ٢٣٥- من اليورانيوم 
  لبحثي إلنتاج وقود المفاعل وألنشطة البحث والتطوير الخاصة بوقود مفاعل طهران البحثي الجديد.مفاعل طهران ا

  .GOV/2020/51من الوثيقة   ٣٥-٣٣الفقرات  ٧٦
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  وقاف وراء من المرفق األول بخطة العمل الشاملة المشتركة.

ل هذه الفترة المـشمولة بالتقرير، لم تحـضر الوكالة أي اجتماعات للفريق العامل المعني بالمـشتريات  وخال  -٦٠
  )٦-٤-٦الفقرة  اللجنة المشتركة، -التابع للجنة المشتركة (خطة العمل الشاملة المشتركة، المرفق الرابع 

  الملخص  -واو

ق والرصــد التي تقوم بها الوكالة نتيجة لقرار  ، تعرقلت بشــدة أنشــطة التحق٢٠٢١شــباط/فبراير  ٢٣منذ   -٦١
إيران وقف تنفـيذ التزاـماتـها المتصــــــلة ـبالمـجال النووي بموـجب خـطة العـمل الشـــــامـلة المشـــــترـكة، بـما في ذـلك 

  البروتوكول اإلضافي.

ت  إيران لـما تـقدمت به الوكالة من طلبات لمعاينة معدا   أن عدم اســـــتـجابةعلى ويـجدد الـمدير الـعام الـتأكـيد    -٦٢
الرصــد التابعة لها يهدد بشــكل خطير قدرة الوكالة التقنية على الحفاظ على اســتمرارية المعرفة، التي تمثل أمراً  

وبدأت   ضرورياً لكي تستأنف الوكالة التحقق من التزامات إيران المتعلقة بالمجال بالنووي في المستقبل ورصدها.
فاظ على اـستمرارية المعرفة، إلى أْن تـضعـضعت تلك الثقة بمرور الوقت في قدرتها على الح  تـضمحلثقة الوكالة  

   وسوف تستمر هذه الثقة في االضمحالل ما لم تسارع إيران إلى تصحيح الموقف على الفور. اآلن بدرجة كبيرة.

تعد للـسفر إلى إيران لاللتقاء بأعضـاء اإلدارة الجديدة لمناقـشة هذه   -٦٣ ار المدير العام إلى أنه مـس األمور  وأـش
ويأمل المدير العام أن تتم معالجة هذه المسائل العاجلة من خالل حوار مباشر وتعاوني   بهدف تسويتها دون تأخير.

   ومثمر مع الحكومة الجديدة في جمهورية إيران اإلسالمية.

وَسيُواِصل المدير العام تقديم تقارير في هذا الشأن حسب االقتضاء.  -٦٤
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  المرفق األول 

ماتها  االوكالة جراء وقف إيران تنفيذ التزاآلثار المترتبة على أنشطة التحقق والرصد التي تضطلع بها 
  ٧٧ المتصلة بالمجال النووي على النحو المتوخى في خطة العمل الشاملة المشتركة

 وال تستطيع الوكالة القيام بما يلي:

  .١٥والفقرة  ١٤الفقرة   الرصد أو التحقق بشأن إنتاج إيران ورصيدها من الماء الثقيل؛
عة، المشار إليها في قرار اللجنة المشتركة  التحقق من استخدام الخاليا المدرَّ

، وأن تشغيلها  )INFCIRC/907(الوثيقة  ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ١٤الصادر في 
ته اللجنة المشتركة؛    يجري حسبما أقرَّ

  ٢١الفقرة 

لمرتبطة بها الرصد والتحقق من أنَّ جميع الطاردات المركزية والبنية األساسية ا
نة تظل في المخزن أو أنها استُخدمت لتحل محلَّ الطاردات المركزية التالفة  المخزَّ

  أو المعطَّلة 

  ٧٠الفقرة 

  ٥١والفقرة  ٧١الفقرة   إجراء معاينة يومية بناء على الطلب لمرافق اإلثراء في ناتانز وفوردو 
التحقق من المواد قيد المعالجة في مرافق اإلثراء لكي يتسنى إجراء حساب 

  لمخزون دقيق من اليورانيوم المثرى 
  ٥٦الفقرة 

التحقق مما إذا كانت إيران قد أجرت اختبارات ميكانيكية للطاردات المركزية على 
  النحو المحدد في خطة العمل الشاملة المشتركة

  .٤٠والفقرة  ٣٢الفقرة 

صد والتحقق من اإلنتاج اإليراني ومن رصيد أنابيب ومنافخ الدَّوارات الخاصة  الر
عة    بالطاردات المركزية أو الدوارات المجمَّ

  ١-٨٠الفقرة 

التحقق مما إذا كانت أنابيب ومنافخ الدوارات التي تم إنتاجها مطابقة لتصاميم 
  الطاردات المركزية الوارد وصفها في خطة العمل الشاملة المشتركة 

  ٢-٨٠الفقرة 

التحقق مما إذا كانت أنابيب ومنافخ الدوارات التي تم إنتاجها قد استُخدمت لتصنيع  
نشطة المحددة في خطة العمل الشاملة  طاردات مركزية الستخدامها في األ

  المشتركة 

  ٢-٨٠الفقرة 

التحقق مما إذا كانت أنابيب ومنافخ الدوارات قد تم تصنيعها باستخدام ألياف 
  الكربون التي تفي بالمواصفات المتفق عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة 

  ٨٠٫٢الفقرة 

  ٦٩الفقرة   الرصد والتحقق من اإلنتاج اإليراني لركازة خام اليورانيوم
  ٦٩الفقرة   الرصد والتحقق من شراء إيران لركازة خام اليورانيوم من مصدر آخر 

الرصد والتحقق مما إذا تم نقل ركازة خام اليورانيوم التي أُنتِجت في إيران أو التي  
  تحويل اليورانيوم تم الحصول عليها من مصدر آخر إلى مرفق 

  ٦٨الفقرة 

التحقق من التزامات إيران األخرى المتصلة بالمجال النووي في إطار خطة العمل  
الشاملة المشتركة، بما في ذلك االلتزامات الواردة في األقسام دال وهاء وقاف  

  وراء من المرفق األول بخطة العمل الشاملة المشتركة 

 

ان أو إجراء أي معاينة تكميلية ألي مواقع أو تلقي أي إعالنات محدَّثة من إير
  أماكن في إيران خالل الفترة المشمولة بهذا التقرير 

  البروتوكول اإلضافي 

 

    

 
  هو التزام قانوني وال يرد ذلك في الجدول. ١-٣تنفيذ البند المعدَّل  ٧٧
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  المرفق الثاني 

  أربعة مستجدات منذ صدور التقرير الفصلي السابق للمدير العام 

GOV/INF المحتوى   التاريخ  

 ال اتفاق على استمرار تشغيل معدات الوكالة لجمع البيانات وتخزينها  ٢٠٢١حزيران/يونيه  ٢٥  2021/32

األنـشطة المتصـلة بإنتاج معدن اليورانيوم الـستخدامه وقوداً في مفاعل    ٢٠٢١تموز/يوليه  ٦  2021/36
طهران البحثي واألنـشطة األخرى المتعلقة بإنتاج وقود مفاعل طهران  

  البحثي

 ٪٢٠غ من معدن اليورانيوم المثرى بنـسبة تـصل إلى ٢٠٠إيران تنتج    ٢٠٢١آب/أغسطس  ١٦  2021/39
  ٢٣٥-من اليورانيوم

ــبة   ٢٠٢١آب/أغسطس  ١٧  2021/40 ــادس فلوريد اليورانيوم بنسـ ــغيل إلنتاج سـ إيران تغيِّر طريقة التشـ
  في محطة إثراء الوقود التجريبية ٪٦٠إثراء تصل إلى 

  

 


