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 ٢٠٢١ آب/أغسطس ١٧
 

 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 

 

هــذا التقرير المقــدَّم من المــدير العــام إلى مجلس المحــافظين، وبموازاة ذلــك إلى مجلس األمن التــابع    -١
المتـحدة (مجلس األمن)، يتـناول تنفـيذَ جمهورـية إيران اإلســـــالمـية (إيران) اللتزاـماتـها المتصــــــلة ـبالمـجال   لألمم

ما يتعلق باألنشــطة المتصــلة بتصــنيع الوقود لمفاعل طهران  النووي بمقتضــى خطة العمل الشــاملة المشــتركة في
م ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠البحثي باـستخدام كميَّات منتجة محليا من اليورانيوم المثرى بنـسبة تـصل إلى  . وهو يقّدِ

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

 

بإنتاج معدن اليورانيوم الستخدامه في وقود مفاعل  األنشطة المتصلة 
  البحثي  طهران

٢-   ً ا أنَّـها تعتزم نـقل كمـيات من ٢٠٢١حزيران/يونـيه    ٢٣ففي    ٢،كـما أُفـيد ـبه ســـــابـق ، أبلـغت إيران الوـكاـلة ـب
من ناتانز إلى محطة تـصنيع ـصفائح    ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠ـسادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنـسبة تـصل إلى  

وـقود عـــات  مـِّ ـج ـم تـــاج  إـن ـلـغرض  هـــان  ـــف أصـــ ـفي  وـقود  ـحـثي.    ٣اـل ـب اـل ـطـهران  فـــاعـــل  ـم ـفي  خـــداـمهـــا  ـــت الســـ
، أبلـغت إيران الوـكاـلة ـباعتزامـها إجراء عملـية من أربع خطوات إلنـتاج وقود ـجدـيد ٢٠٢١  حزيران/يونـيه ٢٨  وفي

  ٢٣٥.٤-من اليورانيوم ٪٢٠لمفاعل طهران البحثي، بما يـشمل اـستخدام معدن اليورانيوم المثرى بنـسبة تـصل إلى  
من   ٪٢٠رانيوم المثرى بنســـبة تصـــل إلى ، أبلغت إيران الوكالة بأنَّ ثاني أكســـيد اليو٢٠٢١  تموز/يوليه ٦  وفي

ــوف يُنقل إلى مختبر  ٢٣٥-اليورانيوم ــبق إنتاجه في المرحلة الثانية من العملية الرباعية المراحل، ســ ، والذي ســ
 
  .GOV/INF/2021/36؛ وGOV/INF/2021/32؛ وGOV/2021/28الوثائق  ١

  .GOV/INF/2021/36من الوثيقة   ٤الفقرة  ٢

عة الوقود النمطية  ٣ عة الوقود التحكُّمية   ١٩تضمُّ مجّمِ   صفيحة وقود.  ١٤صفيحة وقود، في حين تضمُّ مجّمِ

  .GOV/INF/2021/36من الوثيقة   ٥الفقرة  ٤



GOV/INF/2021/40 
٢الصفحة   

ل إلى رابع فلوريد اليورانيوم ثمَّ إلى معدن   البـحث والتطوير في محـطة تصـــــنيع صــــــفائح الوقود، حيث ســـــيُحوَّ
  ٥،٦لثالثة من العملية الرباعية المراحل).اليورانيوم (في الخطوة ا

ــفائح  ٢٠٢١آب/أغســـطس   ١٤وفي    -٣ ــنيع صـ ، تحققت الوكالة في مختبر البحث والتطوير في محطة تصـ
  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠اليورانيوم المثرى بنسـبة تصـل إلى  من  غراماً   ٢٥٧الوقود من أنَّ إيران قد اسـتخدمت  

ــكل رابع فلوريد اليورانيوم إلنتاج  ــب ٢٠٠في شــ ــل إلى غرام من معدن اليورانيوم المثرى بنســ من   ٪٢٠ة تصــ
  .٢٣٥-اليورانيوم

 

 
  .GOV/INF/2021/36من الوثيقة   ٩الفقرة  ٥

  التدابير المتصلة بالمجال النووي‘. -من ’المرفق األول   ٢٦و  ٢٤الفقرتان  خطة العمل الشاملة المشتركة،   ٦

 


