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 عربي 
نكليزي إاألصل: 

 مجلس المحافظين 

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
  

 

التحقُّق والرصد في جمهورية إيران اإلسالمية في ضوء قرار مجلس 

 )٢٠١٥( ٢٢٣١األمن التابع لألمم المتحدة 
 

 المدير العام تقرير من 

  

ابع لألمم   -١ ام إلى مجلس المـحافظين، وبموازاة ذـلك إلى مجلس األمن الـت دَّم من الـمدير الـع ـهذا التقرير المـق
ــلة بالمجال النووي   ــالمية (إيران) اللتزاماتها المتصــ المتحدة (مجلس األمن)، يتناول تنفيذَ جمهورية إيران اإلســ

ــتركة فيم ــاملة المش ــطة المتصــلة بتصــنيع الوقود لمفاعل طهران البحثي  بمقتضــى خطة العمل الش ا يتعلق باألنش
ــل إلى  ــبة تصــ ــتخدام كميَّات منتجة محليا من اليورانيوم المثرى بنســ م  .٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠باســ وهو يقّدِ

  ١معلوماٍت محدَّثة عن التطورات التي طرأت منذ صدور تقارير المدير العام السابقة.

ــتخدامه في وقود مفاعل    -ألف ــلة بإنتاج معدن اليورانيوم السـ ــطة المتصـ األنشـ
  طهران البحثي

بأنها ســـتبدأ أنشـــطة البحث   ٢٠٢٠، أبلغت إيران الوكالة في كانون األول/ديســـمبر  ٢كما ســـبقت اإلفادة   -٢
والتطوير المتعلقة بإنتاج معدن اليورانيوم باســــتخدام اليورانيوم الطبيعي في محطة تصــــنيع صــــفائح الوقود في  

السـتخدامه    ٢٣٥-ممن اليورانيو ٪٢٠أصـفهان، قبل االنتقال إلى إنتاج معدن اليورانيوم المثرى بنسـبة تصـل إلى 
وأبلغت إيران الوكالة أيضــاً بأنَّ معدن اليورانيوم ســيُنتَج في المرحلة الثانية من  .٣في وقود مفاعل طهران البحثي

أشــهر من تركيب المعدات   ٥و ٤عمليٍة تتألف من ثالث مراحل؛ وأنه من المتوقع االنتهاء في غضــون فترة بين 
وكانت المراحل الثالث التي تنطوي عليها   .٤في محطة تصـنيع صـفائح الوقودالالزمة للمرحلة األولى من العملية  

ــادس فلوريد اليورانيوم ( )؛ وتحويل رابع  4UF) إلى رابع فلوريد اليورانيوم (6UFالعملية المذكورة هي تحويل ســ
 ).2Si3Uفلوريد اليورانيوم إلى معدن اليورانيوم؛ وتحويل معدن اليورانيوم إلى سيليسيد اليورانيوم (
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٣-   ً من أنَّ إيران قد بدأت بإنتاج معدن   ٢٠٢١، فقد تحقَّقت الوكالة في شـباط/فبراير  ٥وكما سـبقت اإلفادة أيضـا
اليورانيوم الطبيعي في تجربة مختبرية أُجريت في محطة تـصنيع ـصفائح الوقود باـستخدام رابع فلوريد اليورانيوم  

من أنَّ  ٢٠٢١شــــباط/فبراير  ٨وتحقَّقت الوكالة في   الطبيعي المنقول من مرفق تحويل اليورانيوم في أصــــفهان،
الكمـية الـمذكورة أعاله من رابع فلورـيد اليورانيوم  غراـمات من مـعدن اليورانيوم ـقد أُنتـجت من    ٣٫٦كمـيةً ـقدرـها  

   .٢٠٢١شباط/فبراير  ٦الطبيعي في تجربة مختبرية أُجريت في محطة تصنيع صفائح الوقود في 

خة    -٤ ، أبلغت إيران الوكالة بأنَّها تعتزم نقل كميات من ســــادس ٢٠٢١حزيران/يونيه   ٢٣وفي رســــالة مؤرَّ
ة د اليورانيوم المثرى بنســــــب ــل إلى    فلورـي ة إثراء الوقود    ٢٣٥-من اليورانيوم  ٪٢٠تصـــ ا في محـط اجـه د إنـت بـع

عات وقود الستخدامها في مفاعل طهران    ٦التجريبية في ناتانز إلى محطة تصنيع صفائح الوقود لغرض إنتاج مجّمِ
  البحثي.

ـخة    -٥ ــاـلة مؤرَّ ، أبلـغت إيران الوـكاـلة ـباعتزامـها إجراء عملـية من أربع ٢٠٢١حزيران/يونـيه    ٢٨وفي رســـ
أعاله، إلنتاج وقود جديد لمفاعل طهران البحثي، بما يشـــــمل   ٢خطوات، تختلف عن العملـية المذكورة في الفقرة 

بة تصـل إلى   تخدام معدن اليورانيوم المثرى بنـس والخطوات األربع التي تتألف منها   .٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠اـس
   عملية اإلنتاج المذكورة هي كما يلي:

بة تصـل إلى    ‘١’ إلى فلوريد    ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠تحويل ـسادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنـس
) ثم تحويل فلوريد اليورانيل إلى كربونات يورانيل األمونيا في محطة تصنيع  2F2UOاليورانيل (

    صفائح الوقود؛
ــيد اليورانيوم (  ‘٢’ ــبة  2UOتحويل كربونات يورانيل األمونيا إلى مســـحوق ثاني أكسـ ) المثرى بنسـ

   في مختبر البحث والتطوير بمرفق تحويل اليورانيوم؛  ٢٣٥-من اليورانيوم  ٪٢٠تصل إلى 
ابع  إلنتاج ر ٢٣٥-من اليورانيوم   ٪٢٠اـستخدام ثاني أكـسيد اليورانيوم المثرى بنـسبة تـصل إلى    ‘٣’

 ٪٢٠فلوريد اليورانيوم السـتخدامه بعد ذلك في إنتاج معدن اليورانيوم المثرى بنسـبة تصـل إلى  
   في مختبر البحث والتطوير بمحطة تصنيع صفائح الوقود؛ ٢٣٥-من اليورانيوم 

ــنيع    ‘٤’ ــفيحة وقود واحدة لمفاعل طهران البحثي في محطة تصـ ــيد اليورانيوم، وصـ ــيليسـ إنتاج سـ
  صفائح الوقود.

، وكـما يرد وصــــــفه في الخطوة األولى من العملـية الرـباعـية الخطوات، تحقَّـقت  ٢٠٢١تموز/يولـيه    ١وفي   -٦
كيلوغرام من اليورانيوم في شــــــكل كربونات يورانـيل األمونيا المثراة بنســـــبة   ١٫١الوكالة من أنَّ كمـية مـقدارها  

ــل إلى   ــنيع  2F2UOنيل (، والتي أُنتجت من فلوريد اليورا٢٣٥-من اليورانيوم  ٪٢٠تصـ )، قد نُقلت من محطة تصـ
   صفائح الوقود إلى مرفق تحويل اليورانيوم لغرض إنتاج ثاني أكسيد اليورانيوم.

ــق مع وصــف الخطوة الثانية من العملية الرباعية الخطوات، تحقَّقت  ٢٠٢١تموز/يوليه   ٥وفي    -٧ ، وبما يتس
لوغرام من اليورانيوم في شـــــكل ثاني أكســـــيد اليورانيوم  كي ٠٫٨٤الوكالة من أنَّ إيران قد أنتـجت كمـية مـقدارها  

  في مختبر البحث والتطوير بمرفق تحويل اليورانيوم. ٢٣٥-من اليورانيوم  ٪٢٠المثرى بنسبة تصل إلى 

كيلوغرام من اليورانيوم    ٠٫٤٦، تحقَّـقت الوكالة من أنَّ كمـية إضـــــافـية مـقدارها  ٢٠٢١تموز/يولـيه   ٦وفي    -٨
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قد نُقلت من محطة تـصنيع    ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠في ـشكل كربونات يورانيل األمونيا المثراة بنـسبة تـصل إلى  
   ليورانيوم.صفائح الوقود إلى مرفق تحويل اليورانيوم لغرض إنتاج ثاني أكسيد ا

، أبلغت إيران الوكالة بأنَّ كمية من ثاني أكســيد اليورانيوم المثرى بنســبة تصــل ٢٠٢١تموز/يوليه   ٦وفي    -٩
ســوف تُشــحن إلى مختبر البحث والتطوير بمحطة تصــنيع صــفائح الوقود، حيث   ٢٣٥-من اليورانيوم   ٪٢٠إلى  

  ن اليورانيوم.سيجري تحويلها إلى رابع فلوريد اليورانيوم ثمَّ إلى معد

   األنشطة األخرى المتصلة بإنتاج وقود مفاعل طهران البحثي  -باء

كيلوغرامات من اليورانيوم في ـشكل   ٣٫٨، تحقَّقت الوكالة من أنَّ إيران أنتجت  ٢٠٢١تموز/يوليه   ٦في   -١٠
ــيد ثالثي اليورانيوم ( ــبة تصـــل إلى   ) المثرى 8O3Uثامن أكسـ ــتخدام فلوريد  ٢٣٥-من اليورانيوم   ٪٢٠بنسـ ، باسـ

ـعات الوقود  2F2UOاليورانـيل ( ) المنتَج في الخطوة األولى من العملـية الرـباعـية الخطوات، لغرض تصـــــنيع مجّمِ
 .٧اليورانيوم لمفاعل طهران البحثي-المصنوعة من األلومنيوم
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