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 عربي 
نكليزي إاألصل: 

 مجلس المحافظين 

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
  

 

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

 
 

  المدير العامتقرير من 

 

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

 

  اإلثراءباألنشطة المتصلة  

خة    -٢ ــالة مؤرَّ ، أبلغت إيران الوكالة بأنَّها تعتزم إجراء "بعض التعديالت  ٢٠٢١آب/أغســــطس  ٢في رســ
على خطوط األنابيب التشـــغيلية" في محطة إثراء الوقود التجريبية في ناتانز ألغراض منها اســـتحداث "أســـلوب  

  ٣.إلنتاج "اليورانيوم الشديد اإلثراء" ٢تشغيلي جديد"

  ، نظرت الوكالة في الصـيغة المحدَّثة من اسـتبيان المعلومات التصـميمية ٢٠٢١س  آب/أغسـط   ١٠وفي   - ٣
ة  ــادس الخـاص بمحطـة إثراء الوقود التجريبـي اج ســـ د إلنـت ذا األســـــلوب الجـدـي ا وصـــــف ـه ، والتي جـاء فيـه

، وذلك على النحو التالي: تلقيم ســـادس  ٢٣٥- من اليورانيوم   ٪ ٦٠اليورانيوم المثرى بنســـبة تصـــل إلى   فلوريد 

 
  ./93GOV/INF/2021؛ و/63GOV/INF/2021؛ و/23GOV/INF/2021؛ وGOV/2021/28الوثائق  ١

ـسادس فلوريد اليورانيوم في محطة  نتاج إل ي اـستبيان المعلومات التـصميمية  ف  نها ع يُعدُّ هذا األـسلوب خامس األـساليب التي أعلنت إيران   ٢
والفقرة  GOV/INF/2021/22من الوثيقــة    ٣إثراء الوقود التجريبيــة (انظر الفقرة   والفقرة  GOV/INF/2021/29من الوثيقــة    ٣،  من    ٢٤، 

من   ٪ ٥). ويقتصــر اســتخدام أول هذه األســاليب على إنتاج ســادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنســبة تصــل إلى  GOV/2021/28الوثيقة 
في إنتاج ســادس فلوريد اليورانيوم المثرى   ، بما في ذلك األســلوب الجديد، ، في حين تُســتخدم األســاليب األربعة األخرى ٢٣٥- اليورانيوم 

  . ٢٣٥- من اليورانيوم   ٪ ٦٠بنسبة  

  التدابير المتصلة بالمجال النووي‘. -من ’المرفق األول   ٢٨خطة العمل الشاملة المشتركة، الفقرة  ٣



GOV/INF/2021/40 
٢الصفحة   

ــل إلى فل  ــبة تص ــلتين التعاقبيتين من الطاردات    ٢٣٥- من اليورانيوم   ٪ ٥وريد اليورانيوم المثرى بنس ــلس في الس
، ٦و   ٤، المركبتين في خطَّْي اإلنتــاج ألغراض البحــث والتطوير رقمي  IR-6و   IR-4المركزيــة من طرازي  

ــل إلى  ــبة تص ــادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنس ؛ وتلقيم المخلفات الناتجة  ٢٣٥- من اليورانيوم  ٪ ٦٠إلنتاج س
ــلة التعاقبية من الطاردات المركزية من طرازي  ــلسـ ــلتين التعاقبيتين في السـ ــلسـ ، IR-6sو  IR-5من هاتين السـ

، إلنتاج ســــادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنســــبة ١الموجودة في خط اإلنتاج ألغراض البحث والتطوير رقم  
  . ٢٣٥- من اليورانيوم   ٪ ٥تصل إلى  

ــميمية في محطة إثراء  ٢٠٢١آب/أغســـطس  ١٤وفي    -٤ ، أجرت الوكالة عملية تحقق من المعلومات التصـ
الوقود التجريبـية، تحقَّـقت خاللـها من أنَّه تم تنفـيذ التـعديالت على "خطوط األنابـيب التشـــــغيلية" المشـــــار إليها في  

خة   الجديد إلنتاج ســادس فلوريد  التشــغيلي  األســلوب  تمت تهيئة  أنه و ٢٠٢١آب/أغســطس  ٢رســالة إيران المؤرَّ
، تحقَّقت الوكالة من  ٢٠٢١آب/أغـسطس  ١٥وفي  .  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٦٠اليورانيوم المثرى بنـسبة تـصل إلى  

ــل إلى قد بدأت أنَّ إيران  ــبة تصـ ــادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسـ عملية  في   ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥بتلقيم سـ
يتضــمنان ســلســلتين   ٦و ٤خطَّي اإلنتاج ألغراض البحث والتطوير رقمي  يضــاً من أن اإلنتاج. وتحققت الوكالة أ

  ٤،، على التوالي IR-6طاردة مركزية من طراز    ١٦٤و  IR-4طاردة مركزية من طراز    ١٥٣تعاقبيتين تتألفان من  
ــلةً تعاقبيةً  ١وأن خط اإلنتاج ألغراض البحث والتطوير رقم  ــلسـ ــمن سـ مركزية من طاردة  ٢٩تتألف من    ٥يتضـ

  . IR-6s من طراز طاردة مركزية ٣٩و IR-5طراز 

 
ــلة تعاقبية واحدة فقط، تتألف من   ٤ ــلســ ــتخدم ســ موجودة في خط البحث    IR-6طاردة مركزية من طراز    ١٦٤قبل ذلك، كانت إيران تســ

د اليورانيوم المثرى ٦والتطوير رقم   ة تصـــــل إلى    ، إلنـتاج ســـــادس فلورـي ة    ٢٣٥- من اليورانيوم   ٪ ٦٠بنســـــب ،  GOV/2021/28(الوثيـق
 ). ٢٤  الفقرة 

، فإنهما تعمالن اآلن  GOV/2021/10من الوثيقة  ٣٣الفقرة  ي  ف فيما يخصُّ الســــلســــلتين التعاقبيتين الوســــيطتين المشــــار إليهما ســــابقاً   ٥
 باعتبارهما سلسلة تعاقبية واحدة. 


