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)GOV/2021/50(  

 

     ُّ                                                   التحق ق والرصد في جمهورية إيران اإلسالمية على ضوء قرار مجلس
 ) 2015(  2231األمن التابع لألمم المتحدة 

 

 تقرير من المدير العام 

  

 

  

     ِّ   مقد  مة  -ألف

                 َّ                                             َّ                                     هذا التقرير المـقد م من المدير العام إلى مجلس المحافظين، والمقدم ، بموازاة ذلك، إلى مجلس األمن التابع    -1
اإلســـــالمـية (إيران) اللتزاـماتـها المتصــــــلة ـبالمـجال  لألمم المتـحدة (مجلس األمن)، يتـناول تنفـيذ جمهورـية إيران  

ائل المتصـلة بالتحقق والرصـد في إيران على ضـوء   تركة، ويتناول المـس املة المـش النووي بموجب خطة العمل الـش
ــاورات وعمليات تبادل   ).2015(  2231قرار مجلس األمن   ــائل المالية، والمشــ       ّ    ِ ّ                                                        كما أن ه يقد  م معلومات عن المســ

ِ                                      أجرتها الوكالة مع اللجنة المشتركة، التي أ نش ئت في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.المعلومات التي    ُ                                           

  الخلفية  -باء

يمكن االطالع على خلفية المســائل المبينة في هذا التقرير في التقارير الفصــلية الســابقة للمدير العام عن   -2
  .2021أيلول/سبتمبر  7) المؤرخة 21-2(الفقرات  GOV/2021/39هذا الموضوع، وآخرها في الوثيقة 

ــنفيذ البروتوكول اإلضافي الخاص بإيران وللتحق ق والرصد    -3                    َّ            َّ                                                         ُّ          وتبلغ التكلفة المقد رة التي تتحم لها الوكالة لتـ
مليون    9.2بـشأن التزامات إيران المتـصلة بالمجال النووي، على النحو الوارد في خطة العمل الـشاملة المـشتركة،  

    الميزانية من مبلغ ، ال بد من توفير تمويل من خارج  2022، وكذلك لعام  2021وبالنسبة لعام           ً  رو سنويا . يو 

21-03974A 
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 مليون يورو سـنويا.  .29مليون يورو من إجمالي    4.0

ِّ               ، ت ع ه  د بتقديم مبلغ  2021الثاني/نوفمبر  تشـرين   11وحتى   1  ُ  ُ   
مليون يورو من التمويل الخارج عن الميزانية لتغطية تكاليف األنشــطة ذات الصــلة بخطة العمل الشــاملة    8.40

 2،3 .2022و 2021المشتركة لعام 

ــامـلة    -جيم مـعدات الرصـــــد والمراقـبة الـتابـعة للوـكاـلة بموـجب خـطة العـمل الشـــ
  المشتركة 

مـنذ التقرير الفصـــــلي الســـــابق للـمدير الـعام، التقى، ـناـئب الرئيس اإليراني ورئيس هيـئة الـطاـقة اـلذرـية    -4
بتمبر    12اإليرانية، معالي الـسيد محمد إـسالمي، والمدير العام، في   َ      َ     د را بعد  ذلك ، في طهران وأصـ 2021أيلول/ـس

       ً       ً                                         بيانا  مشتركا  (يشار إليه فيما بعد بـ"البيان المشترك").

ّ                                            ُ    ونص  البيان المشترك على جملة أمور من بينها أنه ي سمح  4    
                                      َّ                              ُ                                   لمفتشي الوكالة باالعتناء بالمعدات المحد دة واستبدال وسائل تخزينها، وسي حتفظ بها في جمهورية إيران اإلسالمية  

ام المشـــــترـكة   تـحت األخـت

دولـية وهيـئة الـطاـقة اـلذرـية اإليرانـية.  5 اـلة اـل ان على الطريـقة  بين الوـك انـب وـقد اتفق الـج
  والتوقيت.

، ســـمحت إيران لمفتشـــي الوكالة باالعتناء بمعدات  2021أيلول/ســـبتمبر    22إلى    20وفي الفترة من  6
ن الـضرورية في إيران باـستثناء  الرـصد والمراقبة التي حددتها الوكالة وباـستبدال وـسائط التخزين في جميع األماك

ــ"الورشة")، حيث لم  ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع تيسا كاراج (يشار إليها فيما بعد بــ
ْ                        ت ت ح  للوكالة إمكانية الوصول.  َ ُ  

7  

، ثم في رـسالة إلى الوكالة  2021أيلول/ـسبتمبر    27أـشارت إيران، خالل اجتماع مجلس المحافظين في و  -5
لتاريخ نفسـه، للمرة األولى إلى أن المعدات المرتبطة بالورشـة في نظرها لم تكن مدرجة في "االعتناء" المشـار  با

َ                 إليه في البيان المشــترك وأن إيران "لم تقبل طلب الوكالة الوصــول  إلى هذا المجمع".      ً                   ووفقا  إليران، فإن تصــريح                                                               
الشــروط المتفق عليها في البيان    يخالفوصــول إلى الورشــة الوكالة بأن القرار اإليراني بعدم الســماح للوكالة بال

  المشترك "ليس دقيقا، ومن المؤكد أنه يذهب إلى ما هو أبعد من الشروط المتفق عليها في البيان المشترك".

، والوكالة، في رســالة 2021أيلول/ســبتمبر    27وأشــار المدير العام، أثناء اجتماع مجلس المحافظين في   -6
ِ  لم يـستثن     2021أيلول/ـسبتمبر    12                   ُ       ، إلى أن االتفاق الم برم في 2021أيلول/ـسبتمبر    29إلى إيران مؤرخة  موجهة           

                                                                   ً                                بأي حال من األحوال أي مواقع أو معدات معينة، وأنه كان من الواضـــح تماما  في كل مناقشـــات المدير العام مع  

 
ُ                                                 ) تـكاليف  التطبيق المؤـقت للبروتوكول اإلضـــــافي الـخاص ـبإيران (GC(63)/2 ُ                                   ت غطى من الميزانـية الـعادـية (الوثيـقة   1 مليون يورو)   3.0        

قة بالتحقق والرصـد بـشأن التزامات إيران المتصـلة بالمجال النووي مليون يورو المخصـص لتغطية تكاليف المفتـشين المتعل  2.2ومبلغ  
  على النحو الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة.

  .2023يغطي هذا التمويل تكلفة األنشطة المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة حتى مطلع شباط/فبراير   2

تنفيذ إيران للبروتوكول اإلضـافي والتزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة  اآلثار المترتبة على التكلفة بالنسـبة للوكالة لعدم 3
      ُّ                          سيتم  تقييمها في الوقت المناسب. 2021شباط/فبراير   23العمل الشاملة المشتركة منذ 

  .GOV/INF/2021/42من الوثيقة  5الفقرة  4

  الطاقة الذرية اإليرانية.   ُ  َ                                            سي حت فظ بوسائط التخزين تحت ختم الوكالة وختم هيئة  5

  .GOV/INF/2021/42من المرفق بالوثيقة  3الفقرة  6

  .GOV/INF/2021/43الوثيقة  7



GOV/2021/51 
  3الصفحة 

 

صـحيح الوضـع في ـسبيل الحفاظ على اـستمرارية  الرئيس اإليراني أنه يمكن القيام بكل اإلجراءات الالزمة لت  نائب
  المعرفة.

لتركيب  الورشـــة ، ســـعت الوكالة مرتين إلى الوصـــول إلى 2021وخالل شـــهر تشـــرين األول/أكتوبر    -7
                                                 ّ                                                        كاميرات جديدة و/أو للتأكد من أن إنتاج أنابيب الدو ارات والمنافخ الخاـصة بالطاردات المركزية لم يـستأنف فيها.

  وفي كلتا المرتين، رفضت إيران السماح بالوصول لألسباب التي سبق ذكرها.  

ام المؤرخ    -8 ــاـلة ـقدـمت إيرا  8  ،2021  أيلول/ســـــبتمبر  26    ً                                وردا  على تقرير الـمدير الـع اـلة رســـ ن إلى الوـك
ُ ِّ                    )، ع م  مت على الدول األعضـاء2021تـشرين األول/أكتوبر    28(مؤرخة   وأكدت فيها إيران من جديد، في جملة    9،    

كما   .2021أيلول/ســبتمبر    12أمور، رأيها القائل بأن اســتبدال كاميرات الوكالة في الورشــة غير مشــمول باتفاق 
             ُ  َّ                                                     ذا االتـفاق ال ت ـعد  "التزاـمات ـقانونـية"، و"أـنه ال يمكن للوـكاـلة، وال ينبغي  ذكرت إيران أن أي ـتدابير تتـخذ نتيـجة لهـ 

تحقاقاتها" وأفادت إيران الوكالة بأن "الـسلطات األمنية والقضـائية تحقق فيما إذا .  لها، أن تعتبر هذه التدابير من اـس
من الوكالة "التعاون على إتمام  كان اإلرهابيون استخدموا كاميرات الوكالة لشن هجوم على هذا المجمع"، وطلبت  

    التحقيقات بالكامل، بما في ذلك من خالل التنازل عن حصانة الكاميرات لكي تصبح متاحة للمزيد من التحقيقات".

وفســــرت إيران من جانب واحد بنود البيان المشــــترك على أنها تســــتثني، بأثر رجعي، معدات الوكالة    -9
ويؤكد المدير العام من جديد أن التفســــير   .2021أيلول/ســــبتمبر    12برم في  ومواقع هذه المعدات من االتفاق الم

مـعدات الوـكاـلة  جميع  اإليراني األـحادي يتـعارض مع االتـفاق، اـلذي يغطي ـكل أنشــــــطة الوـكاـلة في ـما يتصـــــل ب
رافق  ويؤكـد المــدير العــام أنـه ال غنى عن أن يغطي االتفــاق جميع الم المحــددة، والمرافق والمواقع اإليرانيــة.

والمواقع في إيران من أجل الحفاظ على اســـتمرارية المعرفة، بحيث يتســـنى للوكالة اســـتئناف أنشـــطة التحقق  
ويرفض المدير العام رفضـا قاطعا الفكرة   والرصـد الالزمة في إيران فيما يتعلق بخطة العمل الشـاملة المشـتركة.

                                       ٌ                                                           القائلة بأن كاميرات الوكالة كان لها دور  في مساعدة أي طرف ثالث على شن هجوم على مجمع تيسا كاراج، ألن 
ليمها إلى الوكالة، وحوفظ عليها في ظل اـستمرارية   الكاميرات، وهي متاحة تجاريا، خضـعت للتحقق منها لدى تـس

         ّ   صــونها معب ر  ورغم أن المدير العام لم يتنازل عن حصــانة الكاميرات، وهي   ظة فصــاعدا.المعرفة منذ تلك اللح
ْ                                     ، فـقد وافق على أـن ه يمكن للســـــلـطات اإليرانـية، إن  طلـبت ذـلك، أن تقوم بتفتيش الـكاميرات            ً       عـنه تعبيرا  صـــــريـحا                             ّ                

  بحضور مفتشي الوكالة.

ــة و/  -10 ــتئناف إنتاج أنابيب  ولم تتمكن الوكالة من تركيب كاميرات بديلة في الورشــ أو التحقق من عدم اســ
ــ باستثناء وحدة            َّ                                              ومنافخ الد وارات الخاصة بالطاردات المركزية في هذه الورشة. ــ ووضعت بقايا الكاميرا المدمرة 

والكاميرات الثالث األخرى التي ـسبق تركيبها في الورـشة تحت  ــــــ التـسجيل ووـسائط التخزين أو أي أجزاء منها  
  هيئة اإليرانية.ختم الوكالة وال

  أنشطة التحقق والرصد في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة   -دال

شباط/فبراير    23(يوم تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة) و  2016كانون الثاني/يناير    16في الفترة بين    -11
ً                                ، أجر ت الوكالة أنشــــطة  للتحقق والرصــــد بشــــأن تنفيذ إيران 2021                                       ً  اللتزاماتها المتصــــلة بالمجال النووي وفقا        َ               

 
  .GOV/INF/2021/43الوثيقة  8

  .2021تشرين الثاني/نوفمبر  2، المؤرخة  INFCIRC/964الوثيقة  9
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ــتركة، ــاملة المش ــاليب المحد دة في خطة العمل الش ــات الضــمانات المعيارية    10             َّ                                  لألس ــق مع ممارس وعلى نحو يتس
  الخاصـة بالوكالة، وبأسـلوب يتسـم بالنزاهة والموضـوعية.

، تعرقلت بشـدة 2021شـباط/فبراير    23ولكن منذ   11،12
تركة نتيجة  لقرار إيران وقف تنفيذ  املة المـش ً                       أنـشطة الوكالة في مجال التحقق والرصـد فيما يتعلق بخطة العمل الـش                                                                                 
ــافي   ــتركة، بما في ذلك البروتوكول اإلضـ ــاملة المشـ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشـ

    ّ                                                                                 وتقد م الوكالة المعلومات التالية عن الفترة التي انقـضت منذ ـصدور التقرير الفـصلي الـسابق   فق األول).(انظر المر
 للمدير العام

  وثالثة تحديثات الحقة (انظر المرفق الثاني). 13

  األنشطة المتصلة بالماء الثقيل وإعادة المعالجة  -1-دال 

، الحظت  2021تشـــــرين الـثاني/نوفمبر    10ت في  خالل عملـية تحقق من المعلومات التصـــــميمـية أجريـ   -12
  17، 16، 15، 14    ) استنادا إلى تصميمه األصليIR-40الوكالة أن إيران ال تواصل بناء مفاعل آراك ألبحاث الماء الثقيل (

                                                                                                ً      ولم تنتج إيران أو تختبر أقراص اليورانيوم الطبيعي، أو أوتاد الوقود أو مجمعات الوقود المصممة خصيصا  لدعم 
  وعالجت إيران خردة أقراص الوقود الخاصــــة بالمفاعل البحثي              ً         كما كان مصــــمما  في األصــــل.  IR-40المفاعل  

40-IR 18  .اليورانيوم الطبيعي اســـــتعــادة  ا بغرض  ليورانيوم الطبيعي ومجمعــات الوقود وظلــت جميع أقراص 
 ).10و 3الموجودة في المخازن تحت الرصد المستمر من قبل الوكالة (الفقرتان 

19   

        ّ                                                             ، لم تقد م إيران إلى الوكالة معلومات بشـــأن رصـــيد الماء الثقيل في إيران  2021شـــباط/فبراير  23ومنذ    -13
كما لم تســــمح للوكالة برصــــد كميات مخزون إيران من الماء   20الثقيل،وإنتاج الماء الثقيل في محطة إنتاج الماء  

 
  ..GOV/2021/39من الوثيقة  3 بما في ذلك التوضيحات الواردة في الفقرة 10

  .GOV/2016/8من الوثيقة  6الفقرة  11

  .Note 5/2016مذكرة من األمانة،  12

  .GOV/2021/39الوثيقة  13

 ُ                                                                                           ُِ                          أ زيل أنبوب المائع السـاخن من المفاعل وأصـبح غير صـالح للعمل خالل فترة االسـتعداد ليوم التنفيذ واحت ف ظ به في إيران (الفقرتان   14
  ).GOV/INF/2016/1‘ من القسم المعنون "مفاعل الماء الثقيل للبحوث في آراك" في الوثيقة 3’3‘ و 2’3

    َّ                                                 ، غي رت إيران اـسم المرفق إلى مفاعل البحوث خنداب للماء )GOV/2017/24من الوثيقة  10كما ـسبقت اإلـشارة إليه (انظر الحاـشية   15
  الثقيل.

من الوثيقة    17     َّ                                                                              ، تحق قت الوكالة من أن إيران قد أكملت تركيب آلة إعادة التزويد بالوقود (انظر الحاـشية 2021ـشباط/فبراير    16في  16
GOV/2021/10.( وكانت إيران قد أـشارت إلى أن  هذ    َّ ُ ِّ                                                        ا الجهاز قد شـ ي  د بحـسب التصـميم األصـلي وكان من المزمع مواءمته مع التصـميم                                           

   ).GOV/2020/41من الوثيقة  17الجديد للمفاعل (انظر الحاشية 

، الحظت الوكالة األنـشطة الروتينية التالية التي  2021تـشرين الثاني/نوفمبر   10خالل أنـشطة التحقق من المعلومات التـصميمية في  17
ــدات المعدات.كانت  ــييد المدني في مس  تجري في هذا المرفق: تركيب غرفة التحكم إلى جانب األجهزة ومعدات التحكم؛ وأعمال التش

والحظت الوكالة أيضــا األنشــطة األخرى التالية: اكتملت عملية تبطين حوض الوقود المســتنفد بصــفائح من الفوالذ المقاوم للصــدأ؛ 
ــخات الرئي ــبكة أنابيب نظام التبريد؛ وتركيب اثنين من المبادالت الحرارية الجديدة  واكتمل تعديل غرف المضــ ــتيعاب شــ ــية الســ ســ

ــابقة والمضــخات الخاصــة بالمفاعل يومضــخاتهما الخاصــة (ل ؛ واكتمل اإلدخال في الخدمة )IR-40حال محل المبادالت الحرارية الس
  . IR-40بحوث بالتشغيل البارد لنظام التبريد الثانوي باستخدام معدات مفاعل ال

  قبل خطة العمل الشاملة المشتركة. IR-40أنتجت خردة أقراص الوقود المعالجة في مفاعل البحوث  18

    َ                             ِ                                                                                     ما ل م ترد إشــارة إلى غير ذلك، تطاب ق الفقرات الواردة كمراجع بين قوســين في القســمين جيم ودال من هذا التقرير فقرات ’المرفق   19
  النووي‘ الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة.التدابير المتصلة بالمجال  -األول 

َّ                                                      ، أبلغت إيران الوكالة بأن  "القدرة الـسنوية القـصوى لمحطة إنتاج الماء الثقيل تبلغ 2017في حزيران/يونيه  20                    طن ا" (انظر الحاـشية  20                         
  ).GOV/2017/35في الوثيقة  12
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َ                                     الثقيل وكمية الماء الثقيل المنت ج ة في محطة إنتاج الماء الثقيل (الفقرة   َ                               15.( 

21  

ُ َْ                                                                وبدأت إيران في معالجة ص ف ي حة مشععة من اليورانيوم المنخفض اإلثراء (الهدف) إلنتاج موليبيديوم   -14                         -99  
ــطاري في مرفق ــعة  انشـ   (المرفق ميكس).  إنتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المشـ

ــطلع إيران  22 ولم تضـ
رفق  والم بأنشـــــطة تتصـــــل بإعادة المعالجة في مفاعل طهران البحثي ومختبر جابر بن حيان المتعدد األغراض

  23،24 .)21و 18أو في أي مرفق من المرافق األخرى التي أعلنتها للوكالة (الفقرتان  ميكس

  األنشطة المتصلة باإلثراء والوقود  -2-دال 

) في محـطة إثراء الوقود ومحـطة إثراء الوقود  6UFواصــــــلت إيران إثراء ســـــادس فلورـيد اليورانيوم (  -15
  وفي محطة فوردو إلثراء الوقود في فوردو.  25التجريبية في ناتانز،

              ً                         وكما ذكر ســابقا ، تقوم إيران بإثراء ســادس   26
  2019  تموز/يوليه  8منذ   235-من اليورانيوم ٪5اليورانيوم بنـسبة تـصل إلى  فلوريد 

)، وتقوم بإثراء  28  (الفقرة 27
وتقوم   28  ،2021كانون الثاني/يناير   4منذ   235-من اليورانيوم  ٪20ســادس فلوريد اليورانيوم بنســبة تصــل إلى  

 29  .2021نيســـان/أبريل    17منذ   235-ممن اليورانيو  ٪60بإثراء ســـادس فلوريد اليورانيوم بنســـبة تصـــل إلى 
واإلثراء ألغراض البحث    ،وواصــلت إيران االضــطالع بأنشــطة إثراء ال تتفق مع خطتها الطويلة األجل لإلثراء

 ).52 (الفقرة 2016كانون الثاني/يناير  16                             َّ              والتطوير، حسب المعلومات المقد مة للوكالة في 

30  

يكن لدى الوكالة أي إمكانية للوصــول إلى البيانات والتســجيالت التي  ، لم 2021شــباط/فبراير   23ومنذ    -16
ــية   ــاسـ ــد ما هو قيد الخزن من أجهزة الطرد المركزي والهياكل األسـ ــتخدمة لرصـ جمعتها معدات المراقبة المسـ

   ).70و 48و 47و 29المرتبطة بها (الفقرات 

قيام بالمعاينة المنتظمة في محطة إثراء                     ً            ، في حين بات مســموحا  للوكالة ال2021شــباط/فبراير    23ومنذ    -17

 
ل تـشغيلها خالل الفترة المـشمولة وتقّدر الوكالة، بناء على تحليلها للـصور الـساتلية المت 21 احة تجاريا، أن محطة إنتاج الماء الثقيل تواصـَ

  بالتقرير.

، الحـظت الوـكاـلة أن أـحد  2021تشـــــرين األول/أكتوبر    25مرفق ميكس في  الأثـناء عملـية التحقق من المعلوـمات التصـــــميمـية في   22
ــل إلى   ــبة تصـ ــنوعة من اليورانيوم المثرى بنسـ ــععة المصـ ــتخدم الختبار عملية إنتاج   235-من اليورانيوم ٪20األهداف المشـ قد اسـ

  .99-الموليبدينوم

ُ                    ، أبلغت إيران  الوكالة باعتزامها  2021أيار/مايو   9  َّ   ؤر خ  ، المبالمرفق ميكسفي اســتبيان المعلومات التصــميمية المســتوفى الخاص  23              
َّ                                                   من أهداف مشــــع عة من اليورانيوم الطبيعي المشــــعع واليورانيوم المنخض  133-    ّ    والز نون  131-واليود  99-اســــتخالص الموليبدينوم             

  ).GOV/2021/28من الوثيقة  25(الحاشية  235-من اليورانيوم ٪20اإلثراء المثرى بدرجة تصل إلى 

ـكانون   5                                                                                              َّ   في اســـــتبـيان المعلوـمات التصـــــميمـية المســـــتوفى الـخاص بمختبر األبـحاث ـجابر بن حـيان المتـعدد األغراض، المؤر خ    24
ُ                   ، أبلغت إيران  الوكالة بخطتها في2021 الثاني/يناير َّ   ستخالص السيزيوم من أهداف مشع عة.ا الهادفة إلى البحث والتطوير مجال                                            

  .GOV/INF/2019/12من الوثيقة  4الفقرة  25

تركة، "طيلة  26 املة المـش يكون موقع اإلثراء بناتانز المكان الوحيد لجميع أنـشطة إيران المتصـلة    15بمقتضـى خطة العمل الـش     ً                                                                     عاما ، ـس
  ).72  بإثراء اليورانيوم، بما في ذلك أنشطة البحث والتطوير الخاضعة للضمانات" (الفقرة

  .GOV/INF/2019/9من الوثيقة  3الفقرة  27

  .GOV/INF/2021/2من الوثيقة  5رة الفق 28

ٌ                                         وبحـسب إيران، فقد سـ ج  لت تقلبات  في مـستويات إثراء ـسادس فلوريد اليورانيوم.  GOV/INF/2021/26من الوثيقة   3الفقرة  29          ّ ِ ُ َّ      وأك د ذلك                        
ٍ        ُ        التحلـيل اـلذي أجرـته الوـكاـلة لعيـنات  بيئـية أ ـخذت في   من   ٪63يصـــــل إلى              َ               ، والتي أظهر ت مســـــتوى إثراء  2021نيســـــان/أبرـيل   22                                 

  ).GOV/INF/2021/29من الوثيقة  7(انظر الفقرة   235-اليورانيوم

  من هذا التقرير. 3-، والقسم جيمGOV/INF/2020/10، وGOV/INF/2019/16، وGOV/INF/2019/12، وGOV/INF/2019/10الوثائق  30



GOV/2021/51 
  6الصفحة 

 

ة   المعـايـن ّ                       الوقود، ومحطـة إثراء الوقود التجريبيـة، ومحطـة فوردو إلثراء الوقود، إال أنهـا لم تتمك ن من القيـام ـب                                                                                
ــافة إلى ذلك، وفي أعقاب حادث وقع في ).71و  51اليومية بناء على طلبها (الفقرتان   إثراء الوقود   محطة  باإلضـ

ــان/أب  11في  ــتمرار مخاوف تتعلق باألمن واألمان، على نهج  2021ريل  نيسـ ــبب اسـ ، اتفقت إيران والوكالة، بسـ
  بديل مؤقت للتحقق من حالة السالسل التعاقبية بدال من دخول مفتشي الوكالة إلى المنطقة الواقعة بين السالسل. 

   محطة إثراء الوقود  -1-2-دال

ــابقة، باإلضــافة إلى    -18 ــلة تعاقبية من الطاردات المركزية من طراز   30كما ورد في تقارير س ــلس  IR-1س
ــتركة (الفقرة  ــاملة المش ــلة تعاقبية    19)، تعتزم إيران تركيب  27منصــوص عليها بموجب خطة العمل الش ــلس س

وســت من طراز    ،IR-2mوســت من طراز  IR-1ســت من الطاردات من طراز   –أخرى في محطة إثراء الوقود 
4-IR 6، وواحدة من طراز-IR. 31  

، تحقـقت الوـكاـلة في محـطة إثراء الوقود من أن إيران ـقد ـقاـمت،  2021تشـــــرين الـثاني/نوفمبر  13وفي    -19
، بتركيب ســلســلة تعاقبية إضــافية من الطاردات  2021تشــرين الثاني/نوفمبر    13تشــرين األول/أكتوبر و  30بين 

ــاتأنجزت تركيب  ، وIR-1المركزية من طراز  ــفلية  ترويســ ــل التعاقبية ســ ــالســ المخطط لها من   األخرى   للســ
ـسلـسلة تعاقبية من الطاردات    31وفي اإلجمال، تحققت الوكالة من تركيب   IR. 32-1الطاردات المركزية من طراز 

، إلثراء ســادس  IR-4ن من طراز ي، واثنت2m-IRوســت طاردات مركزية من طراز  IR،33-1المركزية من طراز 
د   ة تصـــــل إلى  فلورـي ـــب ا    235- من اليورانيوم   ٪ 5اليورانيوم بنســـ طـاردة    28بمحطـة إثراء الوقود، منـه

ــت من طراز  IR-1  مركزية من طراز  ــادس فلوريد اليورانيوم.  IR-4واثنتان من طراز    IR-2mوســ   ُّ ِ                           ل ق  مت بســ

المركزية في أربع ســالســل تعاقبية متبقية من                       ً      َّ             ُ                      وتحققت الوكالة أيضــا  من أن ه لم تبدأ بعد  عملية تركيب الطاردات
ــل تعاقبية من الطاردات المركزية من طراز  5، وIR-4الطاردات المركزية من طراز  ــالسـ ــلة  IR-1سـ ــلسـ ، وسـ

   .IR-6من الطاردات المركزية من طراز  مفردةتعاقبية 

، لم تتح للوكالة إمكانية الوصــول إلى البيانات والتســجيالت التي جمعتها  2021شــباط/فبراير    23ومنذ    -20
معدات المراقبة المركبة في محطة إثراء الوقود لرصد أي عمليات تقوم بها إيران لسحب الطاردات المركزية من  

َ                      ل  مـحل  ـما تلف  أو تعـطل من الـطاردات  أدـناه) لتحـ   3-                     َّ                   من بين الـطاردات المخز ـنة (انظر القســـــم جيم  IR-1طراز          َّ     َّ  
َّ                                المرك بة في محطة إثراء الوقود (الفقرة IR-1المركزية من طراز        29-1.(   

   محطة إثراء الوقود التجريبية  -2-2-دال

منذ صـــدور التقرير الفصـــلي الســـابق، لم تحرز إيران أي تقدم في ما تخطط له من نقل أنشـــطة البحث    -21
في محطة إثراء الوقود، من أجل إنشـاء منطقة   A1000ثراء إلى منطقة منفصـلة من المبنى  والتطوير في مجال اإل

 
 ،GOV/INF/2020/17من الوثيـقة    2والفقرة   ،GOV/INF/2021/15من الوثيـقة    2والفقرة  ،  GOV/INF/2020/10من الوثيـقة    2الفقرة    31

  .GOV/INF/2021/24من الوثيقة  2والفقرة   ،GOV/INF/2021/27من الوثيقة  3والفقرة   ،GOV/INF/2021/19من الوثيقة  2والفقرة  

ي الوحدة الكائنة بمحطة لجميع خطوط السالسل التعاقبية الثمانية عشر ف  الترويسات والترويسات السفليةقامت إيران بالفعل بتركيب   32
  ).GOV/2020/51من الوثيقة  13إثراء الوقود والمخصصة للطاردات المركزية المتقدمة، كما ورد في التقرير السابق (الفقرة  

َّ      طاردة مركزية والمرك بة في   5060البالغ عددها   IR-1  َّ                             ظل ت الطاردات المركزية من طراز   33   أنســــاق ســــلســــلة تعاقبية ضــــمن    30                   
عاملة في وقت االتفاق على خطة العمل الشـاملة المشـتركة، على النحو المنصـوص عليه في خطة العمل الشـاملة المشـتركة  الوحدات ال

                                                                                  ً قبية اإلضافية كانت تستخدم أيضا أحد أنساق السالسل التعاقبية الثالثين المشار إليها آنفا  اوالحظت الوكالة أن السلسلة التع ).27 (الفقرة
  .IR-1من طراز  
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   ّ               تحق قت الوكالة من   35،به وكما سـبقت اإلفادة  34).42-40و  27جديدة داخل محطة إثراء الوقود التجريبية (الفقرات 
َّ                                                            أن  إيران قد انتهت من تركيب أنابيب التوصـيل الفرعية لما مجموعه   تعاقبية ألغراض أنشـطة البحث  سـلسـلة   18  

ــلة الجديدة من محطة إثراء الوقود التجريبية. ــرين الثاني/نوفمبر    28وفي   والتطوير في هذه المنطقة المنفصــ تشــ
     َّ                      ُ                                                                      ، تحق ـقت الوـكاـلة من أـنه لم ي حرز إال تـقدم مـحدود ـجدا، خالل الفترة المشـــــموـلة ـبالتقرير، في تركـيب البنـية  2021

   المذكورة. 18ية الـ األساسية للسالسل التعاقب

ــطة البحث والتطوير    ويفاد  -22 في المنطقة    6-1خطوط البحث والتطوير   الجارية فيبما يلي فيما يتعلق بأنش
  ):42-32األصلية من محطة إثراء الوقود التجريبية (الفقرات 

   أ فـيد ـبذـلك ســـــابـقا ،  كـما :6و    4و    1خطوط البـحث والتطوير  ً              ُ  

نيســـــان/أبرـيل    17تحقـقت الوـكاـلة، في    36
ــبة إثراء تفوق الــــــــ 2021 ــادس فلوريد اليورانيوم بنسـ من    ٪60، من أن إيران بدأت إنتاج سـ

ــابقة، .235-اليورانيوم ،  2021آب/أغســطس   14في  تحققت الوكالة    37وكما ذكرت التقارير الس
أســــلوب جديد إلنتاج اليورانيوم    من أجلمن أن إيران نفذت تعديالت على "خطوط التشــــغيل"  

                 ُّ ِ                     ومنذ ذلك الحين، ل ق  مت الســالســل التعاقبية   .235-من اليورانيوم  ٪60المثرى بنســبة تصــل إلى  
التطوير بســادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنســبة تصــل  ومن خطوط البحث    6و 4في الخطين  

بة تصـل إلى    235-من اليورانيوم ٪5إلى   من    ٪60إلنتاج ـسادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنـس
ة إنتـاج الخطين    235-اليورانيوم   235- من اليورانيوم  ٪5ة إلى  ) والمثرى بنســـــبـ 6و  4(جمـل

     َّ    ، تحق ـقت  2021تشـــــرين الـثاني/نوفمبر    8). وفي  6و  4الملقم بمخلـفات الخطين    1(إنـتاج الخط  
َّ                                                                    الوكالة من أن  إيران مـستمرة في تلقيم ـسادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى   من   5٪             

ية في خطي البحث والتطوير  في الســـلســـلتين التعاقبيتين من الطاردات المركز  235-اليورانيوم
  164وما يصـــل إلى   IR-4طاردة مركزية من طراز   164، المكونين، على التوالي، من 6و 4

  ٪60، إلنتاج ـسادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنـسبة تـصل إلى IR-6طاردة مركزية من طراز 
سلتين التعاقبيتين في  هاتين السل  عنوأنها كانت تقوم بتلقيم المخلفات الناتجة    235-من اليورانيوم

في خط البحـث    IR-6sوطراز    IR-5الســـــلســـــلــة التعــاقبيــة للطــاردات المركزيـة من طراز  
  .235-من اليورانيوم ٪5إلنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  1 والتطوير

   خط ا البحث والتطوير                  ّ                     ً  كما أفيد بذلك آنفا ، :3و  2  

                                            َّ   وصف استبيان المعلومات التصميمية بصيغته المحد ثة  38
ــغيل الجديدة التالية في خط البحث والتطوير   ــيتم   2لمحطة إثراء الوقود التجريبية أنماط التش       ُّ  : س

طاردات    10تلقيم طاردات مركزية منفردة، وســالســل تعاقبية وســيطة تتألف من ما يصــل إلى  
طاردة مركزية، باليورانيوم    20ما يصـــل إلى مركزية، وســـالســـل تعاقبية وســـيطة تتألف من 

  ٪20أو اليورانيوم المثرى بنســبة تصــل إلى  235-من اليورانيوم  ٪5المثرى بنســبة تصــل إلى 
ــي عاد دمج تدفقات   .235-من اليورانيوم َ ْ     والنفايات ولن يتم  ج م ع أي   المنتج                     ُ                وفي كلتا الحالتين، ســ   َّ                 

     َّ            ، تحق قت الوكالة  2021تـشرين الثاني/نوفمبر    8تـشرين األول/أكتوبر و  25وفي الفترة من   .منتج

 
  .GOV/INF/2020/15من الوثيقة  2الفقرة  34

  .GOV/2021/10من الوثيقة  22الفقرة  35

  .GOV/INF/2021/26من الوثيقة  3الفقرة  36

  .GOV/INF/2021/40من الوثيقة  4الفقرة  37

  .4GOV/INF/2021/4من الوثيقة  3الفقرة  38



GOV/2021/51 
  8الصفحة 

 

- من اليورانيوم  ٪20من أن إيران تقوم بتلقيم ـسادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنـسبة تـصل إلى  
وســلســلة تعاقبية واحدة مكونة من ما يصــل   IR،  39-6طراز  من  في طاردة مركزية منفردة  352

في خط   IR-4طراز   من  كزية منفردة، وطاردة مرIR-6إلى عشـــر طاردات مركزية من طراز 
تشرين الثاني/نوفمبر    8  وفي والنفايات الناجمة.  المنتجوأنه يعاد دمج تدفقات    2البحث والتطوير  

     َّ                                                                            ، تحق قت الوكالة من أن إيران تقوم بتلقيم ســادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنســبة تصــل  2021
وسلسلة تعاقبية مكونة    IR-4في طاردة مركزية منفردة من طراز    235-من اليورانيوم  ٪20إلى  

دمج تدفـقات   يـعاد نهوأ 2في خط البـحث والتطوير   IR‑6من ســـــبع طاردات مركزية من طراز 
     ً                                ـجارـيا  في الـطاردات المركزـية المنفردة    التلقيموفي ذـلك الوـقت لم يكن  .المنتج والنـفاـيات الـناجـمة

وفي رســـالة   .2األخرى والســـالســـل التعاقبية الصـــغيرة والوســـيطة في خط البحث والتطوير  
يدة في خط العمل الجد  أنماط، أبلغت إيران الوكالة بأن  2021تشـرين الثاني/نوفمبر    16مؤرخة  

"ـقد انتـهت"، وأنـها تعتزم "إزاـلة إـعدادات التلقيم المؤقـتة" والعودة إلى "ـحاـلة   2  البـحث والتطوير
   العمل السابقة".

والتطوير البحــث  خط  األول/أكتوبر    23(حتى    2  واســـــتمر  البحــث  2021تشـــــرين  وخط   (
٪  2ى بنـسبة تـصل إلى  (طوال الفترة المـشمولة بالتقرير) في تجميع اليورانيوم المثر 3 والتطوير

د اليورانيوم الطبيعي.  235-من اليورانيوم ــادس فلورـي تشـــــرين    8وفي    من خالل التلقيم بســـ
ــل مفردة  2021الثاني/نوفمبر   ــالس ــتخدم لهذا الغرض س ، تحققت الوكالة من أن إيران كانت تس

؛ IR-5؛ وخمس طاردات مركزية  IR-4مكونة مما يصـل إلى: تسـع طاردات مركزية من طراز 
، و(ســلســلتين متعاقبتين من) عشــر طاردات مركزية  IR-6خمس طاردات مركزية من طراز و

من    مركزية  ؛ وعشـر طارداتIR-6طاردات مركزية من طراز  ةعشـرتسـع  و ؛IR-6من طراز  
المركزية المنفردة التالية باســتخدام ســادس فلوريد اليورانيوم        ُ             واخت برت الطاردات .IR-sطراز 

طراز   من  ــان  مركزيت ــان  طــاردت المثرى:  اليورانيوم  تكــديس  دون  من  لكن  ؛  IR-2mالطبيعي 
؛ وـطاردة مركزـية واـحدة من  IR-5؛ وـطاردـتان مركزيـتان من طراز  IR-4من طراز  وـطاردة مركزـية  

؛ IR-7؛ وـطاردة مركزـية واـحدة من طراز  IR-6s؛ وـطاردـتان مركزيـتان من طراز  IR-6طراز  
دة من طراز   ة واـح اردة مركزـي دة من طراز  IR-8وـط ة واـح اردة مركزـي اردة IR-8B؛ وـط ؛ وـط

   .IR-9مركزية واحدة من طراز 

   تحق ـقت الوـكاـلة من أن إيران ـكاـنت تلقم 2021تشـــــرين الـثاني/نوفمبر    8في   :5خط البـحث والتطوير ،                                 َّ     
ــم   ــيطة تض ــلة  تعاقبية وس ــلس ــادس فلوريد اليورانيوم س ً                  ُّ بس  IR-1طاردة مركزية من طراز   18                             

  5في خط البحث والتطوير    IR-2mطاردة مركزية من طراز   33                        ّ  وـسلـسلة تعاقبية وـسيطة تـضم   
   .235-من اليورانيوم ٪2صل إلى إلنتاج يورانيوم مثرى بنسبة ت

   محطة فوردو إلثراء الوقود  -3-2-دال

)  2) في جناح واحد (الوحدة 45كما ســبقت اإلفادة، بدأت إيران بإثراء ســادس فلوريد اليورانيوم (الفقرة   -23
بدأت باســتخدام ما مجموعه ســت   2020ومنذ كانون الثاني/يناير   40  ،2019من المرفق في تشــرين الثاني/نوفمبر  

ــل إلى   ــم  ما يص ــل تعاقبية، تض ــالس ــادس فلوريد اليورانيوم  IR-1طاردة مركزية من طراز   1044                 ُّ             س ، إلثراء س
 

  .4GOV/INF/2021/4من الوثيقة  5الفقرة  39
  .GOV/2019/55من الوثيقة  15الفقرة  40
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  ).46 (الفقرة

ّ            ، أعادت إيران ترتيب هذه السـالسـل التعاقبية السـت  ضـمن تشـكيل  2021وفي كانون الثاني/يناير   41                                              
ــادس فلوريد     َّ مؤل   ــلتين تعاقبيتين مترابطتين، وبدأت تلقيم س ــلس ــم  كل  مجموعة منها س ُّ                                                                   ف من ثالث مجموعات تض    ُّ                    

ــل إلى  ــبة تصــ ــادس فلوريد    235-من اليورانيوم  ٪5اليورانيوم المثرى بنســ في عملية اإلنتاج من أجل إنتاج ســ
ُ                            ومن ثم أبلغت إيران  الوكالة أنها تعتزم اسـتخدام  42  .235-من اليورانيوم  ٪20اليورانيوم المثرى بنسـبة تصـل إلى                    

ــل تعاقبية إلثراء اليورانيوم في الوحدة  ــالس   في محطة فوردو إلثراء الوقود على النحو التالي: 2ثماني س

ــيتم   43     ّ س
بـسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي إلنتاج ـسادس    IR-6تلقيم ـسلـسلتين تعاقبيتين من الطاردات المركزية من طراز 

    ُ                                       ، لي ـستخدم مباـشرة في تلقيم المجموعات الثالث  235-من اليورانيوم ٪5وريد اليورانيوم المثرى بنـسبة تـصل إلى  فل
إلنـتاج    IR-1التي تـتألف ـكل واـحدة منـها من ســـــلســـــلتين تـعاقبيتين مترابطتين من الـطاردات المركزـية من طراز  

  .235-يوممن اليوارن ٪20سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

في    محّدث، قدمت إيران للوكالة اســتبيان معلومات تصــميمية  2021وكما أفيد به ســابقا، في تموز/يوليه    -24
الجديد للســالســل التعاقبية من الطاردات المركزية من   النســقما يخص محطة فوردو إلثراء الوقود، وهو يصــف  

المثرى    ســادس فلوريد اليورانيومســادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي إلنتاج التي ســتُلقّم إما باســتخدام  IR-6طراز 
٪ من  5أو باسـتخدام سـادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسـبة تصـل إلى    235-٪ من اليورانيوم5بنسـبة تصـل إلى  

  44 .235-٪ من اليورانيوم20ى سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلإلنتاج  235-اليورانيوم

، تحققت الوكالة من أن إيران بدأت في تركيب ترويســـات ســـفلية 2021  تشـــرين األول/أكتوبر 4وفي    -25
ومن شــأن هذا التعديل أن يمكن   .IR-6جديدة في واحدة من الســالســل التعاقبية من الطاردات المركزية من طراز 

تشــرين األول/أكتوبر    5وفي رســالة مؤرخة في  التشــغيلي للســلســلة التعاقبية بيســر أكبر. النســقإيران من تغيير  
ــميمية الخاص بالمرفق.2021 ــتبيان المعلومات التصـ ــرين   12وفي   ، أبلغت إيران الوكالة بتحديث جديد السـ تشـ

ـشر االـستبيان المحّدث الذي أعلنت فيه إيران أن الـسلـسلة التعاقبية الثانية  ، فحـصت الوكالة مؤ2021األول/أكتوبر  
   ستبقى في تشكيلتها األصلية الثابت. IR-6من الطاردات المركزية 

ــرين الثاني/نوفمبر   9وفي    -26 ا يلي:2021تشـ ــل إلى  أن  ، تحقَّقت الوكالة ممَّ ــتخدم ما يصـ   1044إيران تسـ
ة من طراز   اقبيتين إلثراء  في    IR-1ـطاردة مركزـي ة من ســـــلســـــلتين تـع ا مكوـن دة منـه ثالث مجموـعات ـكل واـح

ـبت    45  ؛235  -من اليورانيوم  ٪20اليورانيوم بنســــــبة تصـــــل إلى   في   IR-6ـطاردة مركزـية من طراز    166وُرّكِ
ات لة بدون تعديل الترويـس لـس بة   الـس ادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنـس طوانة تحتوي على ـس فلية وتوصـيل أـس الـس

ـبت   235-من اليورانيوم  ٪2تصـــــل إلى   ـطاردة   23ألغراض التخمـيل (حـيث يـُعاد دمج المخلـفات والمنتج)؛ وُرّكِ

 
  .5/20GOV/20من الوثيقة  17الفقرة  41

  .GOV/INF/2021/2من الوثيقة  5الفقرة  42

  .GOV/INF/2021/9من الوثيقة  3الفقرة  43

  .GOV/2021/39من الوثيقة  37الفقرة  44

  .GOV/2021/10من الوثيقة  26الفقرة  45
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ِّ                      ور ك  بت طاردة مركزية واحدةفي الـسلـسلة مع تعديل الترويـسات الـسفلية؛   IR-6مركزية من طراز  -IRطراز من     ُ 

 في موضع واحد. 1

46   

   محطة تصنيع صفائح الوقود  -4-2-دال

في محـطة تصـــــنيع صــــــفائح    2021تموز/يولـيه   19وفي    2021حزيران/يونـيه  26تحقـقت الوـكاـلة في   -27
كيلوغراما من اليورانيوم في شــــكل ســــادس فلوريد    16.4كيلوغراما من اليورانيوم و  16.6 اســــتالم الوقود من
ــل إلى   اليورانيوم ــبة تصـ من محطة إثراء الوقود التجريبية، لغرض   واردة  235-من اليورانيوم  ٪20المثرى بنسـ

 إنتاج مجمعات وقود

                         ً                                                 لمفاعل طهران البحثي، وفق ا للتصميم األصلي والتصميم الجديد الخاص بالسيليسيد. 47

48   

كـما ذكر من قـبل، أبلـغت إيران الوـكاـلة ـبأن وقود ســـــيليســــــيد اليورانيوم الـجدـيد لمـفاـعل طهران البحثي  و  -28
الوكالة من أن        َّ   ، تحق قت2021  تشــــرين األول/أكتوبر  26وفي   ســــينتج من خالل عملية مكونة من ثالث مراحل.

المرحـلة األولى من العملـية، أي إنـتاج رابع فلورـيد اليورانيوم من ســـــادس فلورـيد   تركـيب المـعدات الـخاصـــــة ـب
                                                 ً                           اليورانيوم، رغم أنه شارف االكتمال، لم يحرز تقدما  منذ التقرير الفصلي السابق.

، ـباعتزامـها إجراء عملـية من  2021حزيران/يونـيه    28                 ً                           كـما أفـيد ـبه ســـــابـقا ، أبلـغت إيران الوـكاـلة، في  و  -29
أربع خطوات إلنـتاج الوقود الـجدـيد لمـفاـعل طهران البحثي، ألغراض البـحث والتطوير، بـما يشــــــمل اســـــتـخدام  

  49 .235-من اليورانيوم ٪20 اليورانيوم الطبيعي، واليورانيوم المنضب، واليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى

، تحققت الوكالة من أن إيران نقلت، من محطة تصـنيع صـفائح الوقود إلى مرفق  2021وفي تموز/يوليه    -30
ــل إلى   ــبة تصـ ــغيرة من اليورانيوم في هيئة كربونات يورانيل األمونيا المثراة بنسـ تحويل اليورانيوم، دفعات صـ

ا من235-من اليورانيوم  20٪ اجـه د إنـت ل (  ، بـع د اليورانـي ا)، لتحويل2F2UOفلورـي د اليورانيوم    ـه اني أكســــــي إلى ـث
وتحققت   في مختبر البحث والتطوير بمرفق تحويل اليورانيوم.  235-من اليورانيوم  ٪20المثرى بنـسبة تـصل إلى 

المنتجة    235-من اليورانيوم  ٪20) المثرى بنـسبة تـصل إلى  2UOالوكالة من جميع دفعات ثاني أكـسيد اليورانيوم (
في مرفق تحويل اليورانيوم قبل نقلها إلى مختبر البحث والتطوير في محطة تصــنيع صــفائح الوقود، حيث جرى 

  ) ثم إلى معدن اليورانيوم.4UFتحويل ثاني أكـسيد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم (

آب/أغـسطس  14وفي  50
  نة من معدن اليورانيوم في محطة تصنيع صفائح الوقود.، تحققت الوكالة من أول عي2021

وفي هذه الفترة المشــمولة بالتقرير، واصــلت إيران االضــطالع بأنشــطة البحث والتطوير بشــأن الوقود    -31
الجديد لمفاعل طهران البحثي باـستخدام اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المنـضب واليورانيوم المثرى بنـسبة تـصل  

الوكالة من أن إيران أنتجت دفعتين    ، تحققت2021تشـرين األول/أكتوبر    25وفي    .235-من اليورانيوم  ٪20إلى  
- من اليورانيوم  ٪20كغ من اليورانيوم المثرى بنســبة تصــل إلى    0.43من ســيليســيد اليورانيوم المحتوي على 

، تحققت الوكالة من أن إيران أكملت العملية المكونة من أربع مراحل  2021تشــرين الثاني/نوفمبر    2؛ وفي 235
 
ــة بمحطة فوردو إلثراء 2018كانون الثاني/يناير    29في  46 ــميمية الخاصـ ــيغة محد ثة من المعلومات التصـ     َّ                         َّ                                                   ، قد مت إيران للوكالة صـ

  2لغرض "فصـــــل النظائر المســـــتقرة" في الوحدة    IR-1الوقود، وردت فيها تهيئة مؤقتة لموضـــــع واحد لطاردة مركزية من طراز  
  .)GOV/2018/7من الوثيقة  19الحاشية   (انظر

ُّ    صفيحة وقود، في حين تضم  مجم  عة الوقود التحك مية  19   ُّ    ِّ                  تضم  مجم  عة الوقود النمطية  47   صفيحة وقود. 14                      ُّ    ِّ               

  .GOV/INF/2021/36من الوثيقة  4الفقرة  48

  .GOV/INF/2021/36من الوثيقة  5الفقرة  49

  في خطة العمل الشاملة المشتركة. التدابير المتصلة بالمجال النووي‘، -من ’المرفق األول  26و 24الفقرتان   50
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طهران البحثي وقامت بتصــنيع لوحي وقود باســتخدام ســيليســيد اليورانيوم المحتوي  إلنتاج الوقود الجديد لمفاعل  
، ولم يخضـع المنتج بعد لمراقبة  235-من اليورانيوم  ٪20كغ من اليورانيوم المثرى بنسـبة تصـل إلى    0.25على  

   الجودة.

َّ ، تحق قت الوكالة في محطة تصنيع صفائح الوقود من أن  2021في نيسان/أبريل    51 ،به  وكما سبقت اإلفادة  -32                                            َّ     
َّ                                             من صـفائح الوقود الخردة غير المـشع عة الخاصـة بمفاعل طهران البحثي والمحتوية على   قامت بتفكيك ـستإيران                                  
ــل إلى    0.43 ــبة تصــ ــتخلص،  235من اليورانيوم  ٪20كغ من اليورانيوم المثرى بنســ ترات  منها محلول ن  واســ

اإلى    وحولاليورانـيل     ).60و  58(الفقرـتان    كربوـنات يورانـيل األمونـي

ا إلى   52 ثم حوـلت كربوـنات يورانـيل األمونـي
ّ ، تحق قت الوكالة من أن  2021وفي نيسان/أبريل   .)8O3U(  مـسحوق ثماني أكـسيد ثالثي اليورانيوم     ً          هدفا  قد أنتج    28     َّ                

ــيد ثالثي   ــحوق ثماني أكس ــتخدام مس ــبة تصــل إلى  باس                        ً                                          اليورانيوم المذكور آنفا  المحتوي على يورانيوم مثرى بنس
ح ن منـها  235-من اليورانيوم  20٪ ُ ِ        ، وـقد شـــــ  ، تحقـقت الوـكالة    2021أـيار/ـمايو  وفي   مرفق ميكس.ال    ً     ـهدـفا  إلى   26       

تخدام لوحة وقود خردة غير مـشععة إضـافية لمفاعل طهران النووي تح توي  من أن إيران كررت نفس العملية باـس
هدفاً إضــافياً    22من  وتحققت    235-من اليورانيوم  ٪20كغ من اليورانيوم المثرى بنســبة تصــل إلى    0.08على  

َّ وتحق قت الوكالة أيـضا  من أن   .235-من اليورانيوم  ٪20على اليورانيوم المثرى بنـسبة تـصل إلى   حتوي ي المجموع      َّ               ً      
من  الفترة وخالل   53  . 235- من اليورانيوم   ٪20بنـسبة تصـل إلى    غ من اليورانيوم المثرى   330    ً            هدفا  يحتوي على    50البالغ  

غرام من اليورانيوم المثرى    75، أنتجت عشــرة أهداف إضــافية، تحتوي على 2021أيار/مايو إلى آب/أغســطس  
   مرفق ميكس.ال، وُشحنت إلى 235-من اليورانيوم ٪20بنسبة تصل إلى 

ــطس  3وفي    -33 ــنوعة من اليورانيوم  2021آب/أغسـ ، تحققت الوكالة من أنه لم تنتج أي أهداف جديدة مصـ
   خالل هذه الفترة المشمولة بالتقرير. 235-من اليورانيوم  ٪20المثرى بنسبة تصل إلى 

ــرين الثاني/نوفمبر   3وفي    -34 ــبع، تحققت الوكالة من أن إيران أنتجت  2021تشــ ــرة ســ وقود    ةمجمع عشــ
  لمفاعل طهران البحثي، ونقلت أربع منها بالفعل إلى ذلك المفاعل.

  مرفق تحويل اليورانيوم  -5-2-دال

ــان/أبريل    -35 ــابقاً، في نيس ــتبيان معلومات ت2021كما أفيد به س دت إيران الوكالة باس ــميمية محدثة  ، زوَّ ص
ا ـبدأت في تركـيب مـعدات إلنـتاج مـعدن اليورانيوم.  لمرفق تحوـيل اليورانيوم، حـيث أبلـغت فـيه إيران الوـكاـلة أنـه

ايو   ار/ـم د  2021وفي أـي دات ـق ة من أنَّ تركـيب المـع اـل ل، تحقَّـقت الوـك اهزة    اكتـم دات ـج ذه المـع لوأن ـه   للتشـــــغـي
ــتخدام إما اليورانيوم الطبيعي أو   وفي   ، رغم أنَّ المواد النووية لم يتم إدخالها بعُد إلى منطقة اإلنتاج.المنضــبباس

  ، تحققت الوكالة من أنه لم تُدخل أي مواد نووية إلى منطقة اإلنتاج.2021تشرين األول/أكتوبر  31

  مفاعل طهران البحثي   -6-2-دال

ــرين األول/أكتوبر    23في   -36 ــة  2021تشـ ــعع الخاصـ ــر الوقود المشـ َّ                                  ، تحق قت الوكالة من أن  جميع عناصـ                 َّ     
رم/ســــاعة (عند متر واحد في   1بمفاعل طهران البحثي في إيران كانت عند معدل جرعة محســــوب ال يقل عن 

 
  .GOV/INF/2021/21من الوثيقة  3و 2الفقرتان   51

  ).INFCIRC/907(الوثيقة  2016كانون الثاني/يناير  6         ً    َّ                            انظر أيضا  مقر ر اللجنة المشتركة الصادر في  52

  .GOV/2021/39من الوثيقة  45الفقرة  53
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َّ  الهواء)، باســتثناء قرص واحد من الوقود المشــع ع.                                             

كما تحققت الوكالة من أن عنصــري الوقود بمفاعل طهران  54
ــطس  ــفائح الوقود في آب/أغس ــنيع ص ــتلمين من محطة تص ــم جيم  2021البحثي المس أعاله) لم   4-2-(انظر القس

          ّ               ، شحنت مجم عتان إضافيتان  2021تشرين األول/أكتوبر    25وفي   ما زاال تحت ختم الوكالة.ويخضعا بعد للتشعيع  
  ائح الوقود إلى مفاعل طهران البحثي تحت أختام الوكالة.من محطة تصنيع صف

  صنع الوقود  -7-2-دال

، في محطة مســحوق ثاني أكســيد اليورانيوم المثرى في أصــفهان، تحققت  2021أيلول/ســبتمبر    25في   -37
يوم  كغ من اليورانيوم في شــــــكل ســـــادس فلورـيد اليوران  103 اليورانـيل  فلورـيدالوـكاـلة من أن إيران حوـلت إلى  

أيلول/سـبتمبر    29و  22و  18وفي   .كانت قد نقلت من ناتانز،  235-من اليورانيوم  ٪3.5بنسـبة تصـل إلى   المثرى 
ــكل فلوريد اليورانيل  105.0، تحققت الوكالة من أن 2021 ــنيع    كغ من اليورانيوم في شـ     ُ                    قد ن قلت إلى محطة تصـ

صــفائح الوقود لتحويلها إلى كربونات يورانيل األمونيا، ثم بعد ذلك إلى مرفق تحويل اليورانيوم إلنتاج مســحوق  
  ثاني أكـسيد اليورانيوم

وإلى محطة تصـنيع الوقود في أصـفهان إلنتاج الوقود لمفاعل البحوث خنداب للماء الثقيل   55
  (مفاعل خنداب).

يد اليورانيوم المثرى بنـسبة تصـل  2021تـشرين الثاني/نوفمبر    13وفي    -38 ، تحققت الوكالة من أن ثاني أكـس
        ُِ                                                            قد است ل م في محطة تصنيع الوقود لتصنيع عدة مجمعات وقود لمفاعل خنداب. 235-من اليورانيوم ٪4إلى 

ِّ    تصنيع الطاردات المركزية، واالختبار الميكانيكي، ورصيد المكو  نات  -3-دال                                                             

، لم يكن لدى الوكالة أي إمكانية للوصـــول إلى البيانات والتســـجيالت التي  2021شـــباط/فبراير   23منذ   -39
جمعتها معدات المراقبة المركبة لرصـــد ما تقوم به إيران من اختبارات ميكانيكية للطاردات المركزبة على النحو  

ــتركة (الفقرتان   ــاملة المشـ ، بدأت إيران في  2021نون الثاني/يناير  وفي كا ).40و  32المبين في خطة العمل الشـ
                                                                   َّ                                   اسـتخدام موقع جديد (في ورشـة في ناتانز)، بما يتجاوز عدد المواقع المحد دة في خطة العمل الشـاملة المشـتركة،  

  وذلك من أجل إجراء اختبارات ميكانيكية للطاردات المركزية.

                 ِ ّ                                                   ، لم تـعد إيران تـقد  م للوـكاـلة إعالـنات عن إنـتاجـها من األـنابـيب، والمـنافخ،  2021شــــــباط/فبراير  23ومـنذ   -40
           َّ                                                                            ُّ      ومجمعات الد وارات الخاصــــة بالطاردات المركزية، وعن رصــــيدها منها، كما لم تســــمح للوكالة بالتحق ق من  

ت تصـنيع مكونات الطاردات المركزية  وفي السـابق، كانت معدا ).1-80 المفردات الموجودة في الرصـيد (الفقرة
                       ُ          ً                                                                    التي أعلنت عنها إيران ت ـستخدم أيـضا  في أنـشطة تتجاوز األنـشطة المحددة في خطة العمل الـشاملة المـشتركة، مثل  

   ).2-80تركيب السالسل التعاقبية الوارد وصفها أعاله (الفقرة 

لوصــول إلى البيانات والتســجيالت التي  ، لم يكن لدى الوكالة أي إمكانية ل2021شــباط/فبراير   23ومنذ    -41
ــنيع كل من أنابيب الدوار ــد تصـ ولذلك، لم تتمكن الوكالة من   ت والمنافخ.اجمعتها معدات المراقبة المركبة لرصـ

               ّ                في ذلك أنابيب دو ارات الطاردات    ، بماIR-1التحقق مما إذا كانت إيران قد أنتجت أي طاردات مركزية من طراز  
افخ و ة، والمـن ة (الفقرة  المركزـي ة أو المعط ـل الـف ة الـت اردات المركزـي ات، لتـحل مـحل الـط َّ            المجمـع ا  62                                                      ديـه )، وليس ـل

 
، وـكان 235-٪ من اليورانيوم20غ من اليورانيوم المثرى بنســــــبة تصـــــل إلى   75ـكان هـناك قرص واـحد من الوقود يحتوي على   54

  ).INFCIRC/907(الوثيقة  2015كانون األول/ديسمبر  24قرار اللجنة المشتركة الصادر في  معدل الجرعة فيه أقل من ذلك الحد.

بة إثراء  كغ من اليورانيوم في ـشكل  105من الــــــ  55 بة 235-من اليورانيوم  ٪3.5كغ تصـل إلى   27فلوريد اليورانيل، كانت نـس ، ونـس
ل على ـهذا األخير عن طريق خلط اليورانيوم في شــــــكل فلورـيد  235-من اليورانيوم  ٪3.3كغ تصـــــل إلى    78.0إثراء   ِ                                                      .وـقد ح صـــــ   ُ       

  منضب في شكل فلوريد اليورانيل.مع اليورانيوم ال 235-من اليورانيوم ٪3.5اليورانيل المثرى بنسبة تصل إلى 
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َّ                            كما أن  الوكالة ال تستطيع تأكيد مدى                                   ّ                    ّ       ّ      معلومات بشأن الرصيد من أنابيب الدو رات، والمنافخ، ومجم عات الدو ارات.       
ــتخدام  ــتمرار إيران في تصــنيع األنابيب الدوارة للطاردات المركزية باس ألياف الكربون التي لم تكن خاضــعة  اس

 لتدابير الوكالة المتواصلة السابقة الخاصة باالحتواء والمراقبة.

56،57  

                      ُ    مخزون اليورانيوم الم ثرى  -4-دال 

ذ    -42 اـلة مـن ادة ـبه، تحقـقت الوـك ا ســـــبـقت اإلـف َّ                         ، من أن  مخزون إيران اإلجـمالي من  2019تموز/يولـيه    1كـم        
من    ٪3.67كغ من ســـــادس فلورـيد اليورانيوم المثرى بنســــــبة تصـــــل إلى    300اليورانيوم المثرى ـقد تـجاوز  

  ).56 (أو ما يعادل ذلك في أشــكال كيميائية مختلفة) (الفقرة  235-اليورانيوم

كغ من ســادس   300كمية البالغة  ال 58
 كغ من اليورانيوم. 202.8فلوريد اليورانيوم تطابق 

59  

  ٪2ومنذ التقرير الســابق، كانت التغييرات التي طرأت على رصــيد اليورانيوم المثرى بنســبة تصــل إلى    -43
من    ٪20ى  ، والمثرى بنســبة تصــل إل235-من اليورانيوم ٪5، والمثرى بنســبة تصــل إلى  235-من اليورانيوم

ــل إلى 235-اليورانيوم ــبة تصــ وفقاً لما أعلنت عنه إيران وتحقَّقت منه    235-من اليورانيوم  ٪60، والمثرى بنســ
  الوكالة في مرافق اإلثراء كما يلي (انظر أيضاً المرفق الثالث):

 :إيران محطــة إثراء الوقود  قــدرت 

من    60 الفترة  في  تشـــــرين   5إلى    2021آب/أغســـــطس    28أنــه 
من   ٪5كغ من ســـادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنســـبة تصـــل إلى    501.4   ُ    ، أ نتج 2021الثاني/نوفمبر  

 من سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي. 235-اليورانيوم

61  

 :إلى    2021آب/أغـسطس    30أـشارت تقديرات إيران إلى أنه، في الفترة من   محطة فوردو إلثراء الوقود
كغ من ســـادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنســـبة    310.8، تم تلقيم 2021تشـــرين الثاني/نوفمبر   5غاية 

  في الســالســل التعاقبية بمحطة فوردو إلثراء الوقود،  235-٪ من اليورانيوم5تصــل إلى  

ّ     ُ    وأن  ما أ نتج  62    
 63  ،235-٪ من اليورانيوم20كغ من ســادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنســبة تصــل إلى   43.7يبلغ نحو 

ــل إلى    كغ  262.6وأن  ــبة تصــ ــادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنســ قد   235-من اليورانيوم ٪2من ســ
  تراكمت باعتبارها مخلفات.

 
  .GOV/INF/2019/12من الوثيقة  6الفقرة  56

  ).INFCIRC/907(الوثيقة  2016كانون الثاني/يناير  14   َّ                            مقر ر اللجنة المشتركة الصادر في  57

  .GOV/INF/2019/8من الوثيقة  3و 2الفقرتان   58

  بالنظر إلى الوزن الذري المعياري لليورانيوم والفلور. 59

ــباط/فبراير    23 منذ 60 ــادس فلوريد اليورانيوم المثرى إال بعد إزالة 2021ش َّ                                                                       ، وبما أن الوكالة لم تتمك ن من التحقق من إنتاج إيران لس                          
  منتج اليورانيوم المثرى من العملية، فال يمكن سوى تقديم تقديرات عن المواد النووية المتبقية في العملية.

ــادس فلور 61 ــل إلى من بين اإلنتاج اإلجمالي لســ ــبة تصــ بمحطة إثراء الوقود منذ   235-٪ من اليورانيوم5يد اليورانيوم المثرى بنســ
   كغ من سادس فلوريد اليورانيوم. 1553.8، تحققت الوكالة من 2021فبراير/شباط   16

ّ                 قد ف ر غت (أي لم تســتخدم  235-من اليورانيوم ٪5كغ من ســادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنســبة تصــل إلى   4.5قدرت إيران أن   62  ُ    
ــع للقياس؛ وقد يكون  ــمن العملية)؛ وما زالت المادة النووية قيد المعالجة ولم تخضـ ــادس فلوريد اليورانيوم ولكنها ظلت ضـ إلثراء سـ

ً                       متوســط إثرائها أعلى قليال  من مســتوى مادة التلقيم. نخفض اإلثراء بمحطة فوردو  وهذه الكمية مدرجة في قائمة رصــيد اليورانيوم الم                        
  إلثراء الوقود.

ــل إلى  63 ــبة تصـ ــادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسـ بمحطة فوردو إلثراء  235-من اليورانيوم ٪20من بين اإلنتاج اإلجمالي من سـ
  كغ من سادس فلوريد اليورانيوم. 145.5، تحققت الوكالة من 2021فبراير/شباط   16الوقود منذ 
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 :ــارت تقديرات إيران إلى أنه، في  محطة إثراء الوقود التجريبية ــطس    30الفترة من أش   2021آب/أغس
ــرين الثاني/نوفمبر   5إلى غاية  ــادس فلوريد اليورانيوم    104.2إنتاج   تم ما يلي: 64  ،2021تشـ كغ من سـ

ــل إلى   ة تصـــ ؛ وتلقيم 5و  3و  65  2في خطوط البـحث والتطوير    235-من اليورانيوم  ٪2المثرى بنســــــب
بة تصـل إ  562.3 ادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنـس ل    235-من اليورانيوم ٪5لى  كغ من ـس الـس في الـس

اج البـحث والتطوير   ة في خطوط إنـت ة المركـب اقبـي   كغ  294.5؛ وأن  6و  4،  1التـع

د   66 ــادس فلورـي من ســـ
كغ    11.4؛ وأن 1قد أنتجت في خط اإلنتاج   235-من اليورانيوم ٪5اليورانيوم المثرى بنسـبة تصـل إلى  

ــل إلى   ــبة تصـ ــادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسـ قد أنتجت في خطي    235-من اليورانيوم  ٪60من سـ
كغ من ســادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنســبة تصــل إلى   5562.وأن  67  ؛6و  4إنتاج البحث والتطوير  

  68 .1تراكمت في شكل مخلفات في خط إنتاج البحث والتطوير قد  235-من اليورانيوم 2٪

، تحققت الوكالة من أن المخزون من اليورانيوم المثرى بنـسبة تـصل  2021تـشرين الثاني/نوفمبر   3وفي    -44
  من اليورانيوم  كغ  34.2بأـشكال أخرى غير ـسادس فلوريد اليورانيوم يبلغ   235من اليورانيوم  ٪20إلى  

ويتألف    69
 وسـيطة  نتجاتمكغ من اليورانيوم في شـكل   8.4كغ من اليورانيوم في شـكل مجمعات وقود و  24.9 من:

  0.9و  70
  كغ من اليورانيوم في شكل خردة سائلة وصلبة.

، لم تتمكن الوـكاـلة من التحقق من إجـمالي مخزون إيران من اليورانيوم  2021  شــــــباط/فبراير  16ومـنذ    -45
ة،                                              ُ  ِ                                                       المثرى، واـلذي يشــــــمل اليورانيوم المثرى اـلذي أ نت ج في محـطة إثراء الوقود، ومحـطة إثراء الوقود التجريبـي

ة ومحـطة فو ادة تلقيم في محـطة إثراء الوقود التجريبـي ردو إلثراء  ومحـطة فوردو إلثراء الوقود، المســـــتهـلك كـم
  الوقود.

تشـــرين  6        ً                                                                             واســـتنادا  إلى المعلومات الواردة في الفقرات الســـابقة، تشـــير تقديرات الوكالة إلى أنه حتى   71
ويمثـل هـذا الرقم زيـادة   كغ.  2489.7، بلغ إجمـالي مخزون إيران من اليورانيوم المثرى  2021الثـاني/نوفمبر  

  كغ  48.4قدرها  

كغ من اليورانيوم في  2313.4وتـشمل تقديرات المخزون   الفـصلي الـسابق.منذ ـصدور التقرير    72
 
ولهذا الغرض، توقف   شـمولة بالتقرير، جرى التحقق من الرصـيد المادي السـنوي في محطة إثراء الوقود التجريبية.خالل الفترة الم 64

لمدة تسعة أيام، وتوقف إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم   235-من اليورانيوم  ٪2إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  
  لمدة ثالثة أيام. 235-انيوممن اليور ٪60المثرى بنسبة تصل إلى 

  أعاله). 22(انظر الفقرة  2021تشرين األول/أكتوبر  23حتى  65

في ـشكل مخلفات في خطي إنتاج البحث    235-من اليورانيوم ٪5ـشمل هذه الكمية ـسادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنـسبة تـصل إلى  66
  .1ولم تلقم في خط إنتاج البحث والتطوير  6و 4والتطوير  

، تحققت الوكالة 2021نيســان/أبريل   14، منذ 6و  4و 1اإلنتاج اإلجمالي في محطة إثراء الوقود التجريبية باســتخدام الخطوط    من 67
كغ من   25.1، و235-من اليورانيوم ٪5كغ من ســادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنســبة تصــل إلى   224.0  من إنتاج الكميات التالية:

كغ من سـادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسـبة   18.6، و235-٪ من اليورانيوم20رى بنسـبة تصـل إلى سـادس فلوريد اليورانيوم المث
  .235-٪ من اليورانيوم 60تصل إلى 

وهي ضــــمن مخزون اليورانيوم   235-٪ من اليورانيوم2بالتقريب إلى   1نســــبة إثراء المخلفات من خط البحث والتطوير   تصــــل 68
  .235-٪ من اليورانيوم2المثرى بنسبة تصل إلى 

  .235-٪ من اليورانيوم5خففت درجة إثرائه إلى أقل من  235-٪ من اليورانيوم20حتى   كغ من اليورانيوم المثرى 0.7 69

المستخدم في تجارب إنتاج معدن اليورانيوم للوقود الجديد    235-٪ من اليورانيوم20بما في ذلك اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى  70
  مفاعل طهران البحثي.ل

                                                                             ُ     ان، فإن الوكالة تســتطيع التحقق من الرصــيد المادي من المواد النووية في كل مرفق م علن  بموجب اتفاق الضــمانات المعقود مع إير 71
  عنه في التحقق السنوي من الرصيد المادي.

ابق، خ لطت كمية قدرها   72 ُ                منذ التقرير الفصـلي الـس ) في ـشكل ـسادس فلوريد 235-٪ من اليورانيوم2كغ من اليورانيوم (حتى   364.9                            
، وهو ما لم 235-٪ من اليورانيوم0.736كغ من اليورانيوم المثرى بنســبة    4512.4نيوم المنضــب فنتج عن ذلك اليورانيوم مع اليورا

   ُ  ّ                             ي ضم ن في مخزون اليورانيوم المثرى.
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الوســيطة؛    ومنتجاتهاكغ من اليورانيوم في شــكل أكاســيد اليورانيوم    125.4شــكل ســادس فلوريد اليورانيوم؛ و
  ة.كغ من اليورانيوم في الخردة السائلة والصلب 15.5كغ من اليورانيوم في مجمعات الوقود وقضبانه؛ و 35.4و

، يشـــمل إجمالي تقديرات مخزون اليورانيوم المثرى في شـــكل  2021  تشـــرين الثاني/نوفمبر  6وبحلول    -46
ادس فلوريد اليورانيوم والبالغ   بة تصـل إلى    559.6 كغ ما يلي:  2313.4ـس من   ٪2كغ من اليورانيوم المثرى بنـس

ــابق  55.8  اقدره بزيادة(  235-اليورانيوم ــلي الســ كغ من اليورانيوم المثرى   1622.3)؛ وكغ منذ التقرير الفصــ
ــل إلى  ــبة تصــ   كغ  152.5(بانخفاض قدره   235-من اليورانيوم  ٪5بنســ

من اليورانيوم المثرى    كغ  113.8)؛ و73
  كغ من اليورانيوم المثرى بنـسبة تـصل إلى  17.7كغ)؛ و  29.5(بزيادة   235-من اليورانيوم  ٪20بنـسبة تـصل إلى  

  كغ). 7.7(بزيادة  235-من اليورانيوم 60٪

  تدابير الشفافية  -هاء

              ً                                                      ، لم يكن مـتاحا  للوكالة ما يلي: مـعايـنة البـيانات من أجهزة رصـــــد اإلثراء  2021شــــــباط/فبراير    23مـنذ    -47
َّ           اإللكترونية واألختام اإللكترونية، أو معاينة تســـجيالت القياســـات المســـج لة بواســـطة أجهزتها المرك بة الخاصـــة                          َّ                                                               

               َّ                     لبـياـنات المســـــتـمد ة من ـتدابير االحتواء  الحصـــــول على أي معلوـمات أو فرص لمـعايـنة ا  )؛1-67ـبالقـياس (الفقرة 
ــلح                                                    ُ  ِ               والمراقبة والمتعلقة بنقل ركازة خام اليورانيوم التي أ نت جت في إيران أو  ــدر آخر إلى    صــ عليها من أي مصــ

وال معاينة البيانات والتســــجيالت التي تجمعها معداتها الخاصــــة بالمراقبة    )؛68مرفق تحويل اليورانيوم (الفقرة 
          ِّ                                                           كما لم تزو  د إيران الوكالة بأي معلومات عن إنتاج ركازة خام اليورانيوم   تاج ركازة اليورانيوم.المركبة لرصــد إن

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

ــي الوكالة الذين ع ي  نوا إليران   -48 ــيرات دخول طويلة األجل لمفت  ش ُ ِّ          وواصــلت إيران إصــدار تأش على النحو                                                 ِّ                  
َ  َّ                                                  َّ                         الذي طلبته الوكالة، وو ف رت مســاحة عمل مالئمة للوكالة في المواقع النووية، وســه لت اســتخدام مســاحة عمل في                        

ويرد توـضيح المـسائل المتـصلة بمعاملة مفتـشي الوكالة   ).2-67 أماكن قريبة من المواقع النووية في إيران (الفقرة
  .GOV/2021/52في الوثيقة 

  خرى ذات صلةمعلومات أ  -واو

                  ِّ                                              ، لم تعد إيران تطب  ق بشــكل مؤقت البروتوكول اإلضــافي التفاق الضــمانات  2021شــباط/فبراير    23منذ   -49
       ِّ                  َّ    ولم تقد  م إيران إعالنات محد ثة   ).64 من البروتوكول اإلضـافي (الفقرة  17              ً                      الخاص بها وفقا  للفقرة (ب) من المادة 

أي مواقع وأـماكن في إيران    فيإجراء أي مـعايـنة تكميلـية بموـجب البروتوكول اإلضـــــافي    من  ولم تتمكن الوـكاـلة
ــمولة بهذا التقرير. ــافة إلى ذلك، لم تنف  ذ إيران البند المعد ل   خالل الفترة المشـ من الترتيبات الفرعية    1-3                       ِ ّ                   َّ   وباإلضـ

وفي وقت الحق،  ).65 لتقرير (الفقرةالملحقة باتفاق الضـــمانات المعقود مع إيران خالل الفترة المشـــمولة بهذا ا
ــتعدة للعمل مع الوكالة   ــتقبل القريب، وأنها مسـ َ                                                                                     أبلغت إيران الوكالة  أنها ال تعتزم بناء مرفق نووي جديد في المسـ                    

ّ                                            َّ   إليجاد حل  مقبول لدى الطرفين لمعالجة مـسألة البند المعد ل   وبالنـسبة للمـسائل األخرى التي كان يتناولها هذا   .3-1        

 
ــادس فلوريد اليورانيوم  73 ــكل س ــمل االنخفاض اإلجمالي في المخزون في ش ــادس فلوريد   103.4ويش ــكل س كغ من اليورانيوم في ش

ِ            الذي ن ق ل إلى محطة مســحوق ثاني أكســيد اليورانيوم المثرى وح و  ل إلى أكســيد   235-٪ من اليورانيوم5ة تصــل إلى اليورانيوم بنســب  ّ ُ                                                  ُِ      
الوسـيطة، كما يشـمل األرقام المذكورة في الفقرات السـابقة عن إنتاج واسـتهالك سـادس فلوريد اليورانيوم المثرى  ومنتجاتهاليورانيوم 

  في محطات اإلثراء. 235 -٪ من اليورانيوم5بنسبة تصل إلى 
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ــم في ــافيالقسـ ــمانات والبروتوكول اإلضـ          ّ                                                 ما يتعل ق بتنفيذ إيران التفاق الضـ

ــين بها، فيتم تناولها اآلن في  74 الخاصـ
  .GOV/2021/52الوثيقة 

ــلة    -50 ــتطع الوكالة التحق ق من التزامات إيران األخرى المتصـ ــمولة بهذا التقرير، لم تسـ                                                          ُّ                                   وخالل الفترة المشـ
ــام دال وهاء  بالمجال النووي بموجب خطة العمل   ــتركة، بما في ذلك االلتزامات الواردة في األقسـ ــاملة المشـ الشـ

  وقاف وراء من المرفق األول بخطة العمل الشاملة المشتركة.

تريات    -51 مولة بالتقرير، حضـرت الوكالة اجتماعا  واحدا  للفريق العامل المعني بالمـش                                                        ً      ً                                  وخالل هذه الفترة المـش
  ).6-4-6 اللجنة المشتركة، الفقرة -الشاملة المشتركة، المرفق الرابع  التابع للجنة المشتركة (خطة العمل

  الملخص   -زاي

، تعرقلت بشــدة أنشــطة التحقق والرصــد التي تقوم بها الوكالة نتيجة لقرار  2021شــباط/فبراير   23منذ   -52
المشـــــترـكة، بـما في ذـلك إيران وقف تنفـيذ التزاـماتـها المتصــــــلة ـبالمـجال النووي بموـجب خـطة العـمل الشـــــامـلة 

  البروتوكول اإلضافي.

وفي غياب القدرة المنتظمة للوكالة على الوصــول إلى معدات التحقق والرصــد التابعة لها بموجب خطة   -53
ّ                قد يسـ ر المحافظة على    2021العمل الشـاملة المشـتركة، ترى الوكالة أن االتفاق المؤقت المبرم في شـباط/فبراير        

ً                                      بيد أن تكرار تمديد االتفاق، الذي ظل معموال  به اآلن منذ نحو تســعة أشــهر، أصــبح يشــكل   اســتمرارية المعرفة.                                         
       ً      ً                                             تحديا  كبيرا  لقدرة الوكالة على استعادة استمرارية المعرفة.

ً              ً                                      فضــال  عن ذلك، وخالفا  لالتفاق المبرم بين الوكالة وإيران في  و  -54 ــبتمبر    12    ، فإن عدم 2021من أيلول/س
إكمال عملية إعادة المراقبة والرصد في المرافق    التمكن منلى ورشة كاراج تسبب في عدم  القدرة على الوصول إ

تمرارية المعرفة في الورـشة،   والمواقع اإليرانية كافة. تعادة اـس ويؤثر ذلك بـشكل خطير على قدرة الوكالة على اـس
  الشاملة المشتركة.أساسي فيما يتصل بالعودة إلى خطة العمل ه على نطاق واسع بأن اعترفوذلك أمر 

   َ ِ                                                         ، ق ب ل المدير العام دعوة لزيارة طهران، وال يزال النظر في تحديد 2021تشــرين الثاني/نوفمبر    15وفي    -55
موعد دقيق لـها، من أجل عـقد مشـــــاورات رفيعة المســـــتوى مع الحكومة اإليرانية، كما هو متفق عليه في البيان  

تطلع المدير العام إلى مناقشــة المســائل الحالية ذات االهتمام  وي .2021أيلول/ســبتمبر    12المشــترك الصــادر في  
  المشترك خالل هذه الزيارة.

ِ                                                       وس ي واص ل المدير العام تقديم التقارير في هذا الشأن حسب االقتضاء.  -56    ُ َ     
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  المرفق األول 

ماتها ااآلثار المترتبة على أنشطة التحقق والرصد التي تضطلع بها الوكالة جراء وقف إيران تنفيذ التز
  75النحو المتوخى في خطة العمل الشاملة المشتركة المتصلة بالمجال النووي على 

  وال تستطيع الوكالة القيام بما يلي:

  .15والفقرة  14الفقرة   الرصد أو التحقق بشأن إنتاج إيران ورصيدها من الماء الثقيل؛
ــتركة   ــار إليها في قرار اللجنة المشــ ــتخدام الخاليا المدر عة، المشــ                               َّ                                          التحقق من اســ

، وأن تشـغيلها  )INFCIRC/907(الوثيقة   2016لثاني/يناير  كانون ا  14الصـادر في 
                َّ                    يجري حسبما أقر ته اللجنة المشتركة؛

  21الفقرة 

َّ               الرصــد والتحقق من أن  جميع الطاردات المركزية والبنية األســاســية المرتبطة بها                      
ــت خدمت لتحل محل  الطاردات المركزية التالفة   َّ                            المخز نة تظل في المخزن أو أنها اس              ُ                            َّ     

َّ   أو المعط لة           

  70الفقرة 

  .51والفقرة  71الفقرة   إجراء معاينة يومية بناء على الطلب لمرافق اإلثراء في ناتانز وفوردو
د المعـ  ــاب  التحقق من المواد قـي ة في مرافق اإلثراء لكي يتســـــنى إجراء حســـ الـج

  لمخزون دقيق من اليورانيوم المثرى 
  56الفقرة 

التحقق مـما إذا ـكاـنت إيران ـقد أجرت اختـبارات ميـكانيكـية للـطاردات المركزـية على  
  النحو المحدد في خطة العمل الشاملة المشتركة

  .40والفقرة  32الفقرة 

                                                          َّ              الرـصد والتحقق من اإلنتاج اإليراني ومن رـصيد أنابيب ومنافخ الد وارات الخاـصة  
                                      َّ   بالطاردات المركزية أو الدوارات المجم عة

  1-80الفقرة 

التحقق مـما إذا ـكاـنت أـنابـيب ومـنافخ اـلدوارات التي تم إنـتاجـها مـطابـقة لتصـــــاميم  
  لمشتركةالطاردات المركزية الوارد وصفها في خطة العمل الشاملة ا

  2-80الفقرة 

                                                                 ُ             التحقق مما إذا كانت أنابيب ومنافخ الدوارات التي تم إنتاجها قد اسـت خدمت لتصـنيع  
ـطاردات مركزـية الســـــتـخدامـها في األنشــــــطة المـحددة في خـطة العـمل الشـــــامـلة  

  المشتركة

  2-80الفقرة 

ـباســـــتـخدام ألـياف  التحقق مـما إذا ـكاـنت أـنابـيب ومـنافخ اـلدوارات ـقد تم تصـــــنيعـها 
  الكربون التي تفي بالمواصفات المتفق عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة

  2-80الفقرة 

  69الفقرة   الرصد والتحقق من اإلنتاج اإليراني لركازة خام اليورانيوم
  69الفقرة   الرصد والتحقق من شراء إيران لركازة خام اليورانيوم من مصدر آخر

                                      ُ  ِ                     إذا تم نقل ركازة خام اليورانيوم التي أ نت جت في إيران أو التي    الرـصد والتحقق مما
  تم الحصول عليها من مصدر آخر إلى مرفق تحويل اليورانيوم

  68الفقرة 

التحقق من التزامات إيران األخرى المتصـلة بالمجال النووي في إطار خطة العمل  
ــتركة، بما في ذلك االلتزامات الواردة في األق ــاملة المشـ ــام دال وهاء وقاف  الشـ سـ

  وراء من المرفق األول بخطة العمل الشاملة المشتركة

 

                  َّ                                                    تلقي أي إعالنـات محـد ثـة من إيران أو إجراء أي معـاينـة تكميليـة ألي مواقع أو  
  أماكن في إيران خالل الفترة المشمولة بهذا التقرير

  البروتوكول اإلضافي
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GOV/2021/51 
  2المرفق 

 

  المرفق الثاني 

  التقرير الفصلي السابق للمدير العامثالثة تحديثات منذ صدور 

GOV/INF المحتوى   التاريخ  

البيان المشــــترك المتعلق باعتناء الوكالة بمعدات الرصــــد والمراقبة    2021أيلول/سبتمبر  12  2021/42
  التابعة لها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة في إيران

ــأن   2021أيلول/سبتمبر  26  2021/43 ــد والمراقبة التابعة  تحديث بشــ التطورات المتعلقة بمعدات الرصــ
  المشتركة في إيران للوكالة بموجب خطة العمل الشاملة

تشــرين األول/أكتوبر    25  2021/44
2021  

ــتخدام  ــطة البحث والتطوير في محطة إثراء الوقود التجريبية باسـ أنشـ
  235-٪ من اليورانيوم 20اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 

 

    



GOV/2021/51 
  3المرفق 

 

  المرفق الثالث 

  التلقيم بسادس فلوريد اليورانيوم وإنتاجه ورصيده منذ التقرير الفصلي السابق للمدير العام

 
  السالسل  نوع الطاردة المركزية   المرفق 

  التعاقبية 
  المركبة 

76  

إجمالي  
السالسل  
التعاقبية  
  المخطط لها 

مستوى إثراء  
  التلقيم 

من    ٪( 
 ) 235- اليورانيوم 

            ّ    الكمية الملق مة  
  (كغ يورانيوم) 

مستوى إثراء المنتج 
- من اليورانيوم   ٪( 

235 (  

  الكمية المنتجة 
  (كغ يورانيوم) 

محطة إثراء
   الوقود 

  IR-131  36الطاردة المركزية  

  ٪ 5<   -   طبيعي 
 

501.4  
  IR-2m6  6الطاردة المركزية  

  IR-42  6الطاردة المركزية  
  IR-60  1الطاردة المركزية  

محطة  
فوردو  
إلثراء  
  الوقود 

 

  ٪ IR-16  6   >5الطاردة المركزية  
310.8  

 >20 ٪  
 >2 ٪  

43.7  
262.6  

   ٪ 20أو <   ٪5<   ٪ 5طبيعي أو <   IR-61  2الطاردة المركزية  

محطة إثراء
الوقود  

  التجريبية 
 

IR-4    1  1  ) 4(الخط  
 >5 ٪  562.3   >60 ٪  11.4  

IR-6    1  1  ) 6(الخط  
IR-5 وIR-6s   

  )1(الخط 
مخلفات من     1

  غير منطبق   2و   1الخطين  
 >5 ٪  
 >2 ٪  

294.5  

77  
256.5  

  متنوع  
) 5و    3و    2(الخطوط  

  
  104.2  ٪ 2<   -   طبيعي 

 

  مستوى اإلثراء  
  ) 235- اليورانيوم   ٪( 

  الرصيد بحلول 
  2021آب/أغسطس    30  

  (كغ يورانيوم) 

              ّ    الكمية الملق مة  
  (كغ يورانيوم) 

  الكمية المنتجة 
  (كغ يورانيوم) 

  الرصيد بحلول  
  2021تشرين الثاني/نوفمبر    5

  (كغ يورانيوم) 
 >2٪  503.8   420.7  559.6  

78  

 >5٪  1774.8  589.3  537.2  1622.3  

79 ،80 ،81  

 >20٪  84.3   29.5  113.8  

 >60٪  10.0   7.7  17.7  
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