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 عربي 
ةنكليزياإلاألصل: 

 مجلس المحافظين 

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
  
 

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

 
 تقرير من المدير العام 

  

ابع    -1                         َّ                                                                        يتـناول ـهذا التقرير المـقد م من الـمدير الـعام إلى مجلس المـحافظين وبموازاة ذـلك إلى مجلس األمن الـت
لألمم المتـحدة (مجلس األمن)، تنفـيذ جمهورـية إيران اإلســـــالمـية (إيران) اللتزاـماتـها المتصــــــلة ـبالمـجال النووي  

ٍ    َّ                وهو يقد  م معلومات  محد ثة عن التطورات   الشاملة المشتركة بشأن أنشطتها المتصلة باإلثراء.بمقتضى خطة العمل            ِّ       
  .1التي طرأت منذ صدور تقارير المدير العام السابقة

  األنشطة المتصلة باإلثراء

ُ                      َّ    أبلغت إيران  الوكالة، في رـسالة مؤر خة    -2 طفيف ـشمل  ، أنه "بـسبب تعديل  2021تـشرين األول/أكتوبر    17           
) في آلة واحدة وـسالـسل تعاقبية وـسيطة  235-(اليورانيوم  ٪20التلقيم المؤقت لليورانيوم المثرى بنـسبة تـصل إلى 

ٍ                 َّ                                    ـبدون أي  جمع  للنواتج"، فـقد تم  تـحدـيث اســـــتبـيان المعلوـمات التصـــــميمـية    ]2[ [البـحث والتطوير]  2في الخط رقم       ّ        
  متاح في المرفق لتقوم الوكالة بفحصه. لمحطة إثراء الوقود التجريبية في ناتانز وهو

                                                       َّ    ، فحصـت الوكالة اسـتبيان المعلومات التصـميمية بصـيغته المحد ثة  2021تشـرين األول/أكتوبر    19وفي    -3
َ        لمحطة إثراء الوقود التجريبية، الذي وصــف  أنماط   من محطة    2التشــغيل الجديدة التالية في خط البحث والتطوير                                        

ــيطة تتألف من ما يصــل إلى   ــل تعاقبية وس ــالس ــيتم  تلقيم طاردات مركزية منفردة، وس                             ُّ                                                                      إثراء الوقود التجريبية: س
طاردة مركزية، باليورانيوم المثرى    20طاردات مركزية، وسـالسـل تعاقبية وسـيطة تتألف من ما يصـل إلى   10

وفي   .235-من اليورانيوم  ٪20أو اليورانيوم المثرى بنسـبة تصـل إلى    235-من اليورانيوم ٪5تصـل إلى  بنسـبة 
َ ْ            كلتا الحالتين، سي عاد دمج تدفقات النواتج والنفايات ولن يتم  ج م ع أي نواتج.  ُ                وأبلغت إيران  الوكالة أن هذه                   ُ                                        َّ                

 
  .GOV/INF/2021/43و  GOV/INF/2021/42و GOV/2021/39الوثائق  1

من محطة إثراء الوقود التجريبية، قامت إيران بتلقيم ســادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في   2في الســابق، في خط البحث والتطوير   2
  235-من اليورانيوم ٪2ســالســل تعاقبية صــغيرة ألنواع مختلفة من الطاردات المركزية لتجميع اليورانيوم المثرى بنســبة تصــل إلى  

من الوثيـقة   35يعي في ـطاردات مركزـية منفردة من أنواع مختلـفة ـبدون تجميع اليورانيوم المثرى (انظر الفقرة  وتلقيم اليورانيوم الطب
GOV/2021/39.(  
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المتعلقة بالضمانات    3                  ُ                 الوكالة زيادة توات ر وكثافة أنشطتهاونتيجة ألنماط التشغيل الجديدة، قررت   مؤقتة.  التغييرات
 في محطة إثراء الوقود التجريبية.

     َ                   ُّ                                  ، أجر ت الوكالة عملية تحق ق من المعلومات التصــميمية في محطة  2021تشــرين األول/أكتوبر    20وفي    -4
ــ  َّ                                    إثراء الوقود التجريبية وتحق قت من أن  التغييرات في المرفق الموصــــوفة في اســ تبيان المعلومات التصــــميمية                             َّ        

            َّ       ُ  َّ     ُ                                                 ُ                    بصـــــيغـته المـحد ثة لم ت نـف ذ بـعد . وخالل عملـية أخرى للتحق ق من المعلومات التصـــــميمـية أ جريت في محـطة إثراء  
َّ                                                ، تمك نت الوكالة من القيام بأنشــطة الضــمانات الضــرورية،  2021تشــرين األول/أكتوبر    23الوقود التجريبية في        

      َّ                    َ  ومن ثم  أزاـحت الوـكاـلة الختم    .2مرجعـية من منطـقة عملـيات خط البـحث والتطوير    بـما في ذـلك أـخذ عيـنات بيئـية
السـتخدامه كمادة    235-من اليورانيوم  ٪20عن أسـطوانة من سـادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسـبة تصـل إلى 

في الـتاريخ الـمذكور      َّ                   وتحق ـقت الوـكاـلة من أـنه   في محـطة إثراء الوقود التجريبـية.  2تلقيم في خط البـحث والتطوير  
الـية مرك ـبة في خط البـحث والتطوير   َّ                         ـكاـنت الـطاردات المركزـية الـت ، وـطاردـتان  IR-2m: ـطاردة مركزـية طراز  2                                  

يطة تتألف من  IR-6وطاردتان مركزيتان منفردتان طراز   IR-4مركزيتان طراز  ؛ وـسالـسل تعاقبية صـغيرة ووـس
 IR-6، وعـشر طاردات مركزية طراز IR-6طراز   ، وخمس طاردات مركزيةIR-4ـست طاردات مركزية طراز 

  .IR-sوعشر طاردات مركزية طراز 

د  2021تشـــــرين األول/أكتوبر    25وفي    -5 ــادس فلورـي دأت بتلقيم ســـ د ـب ة من أن إيران ـق اـل      َّ                                                   ، تحق ـقت الوـك
ــل إلى   ــبة تصــ في خط   IR-6في طاردة مركزية منفردة طراز    235-من اليورانيوم  ٪20اليورانيوم المثرى بنســ

وفي                                                                           ُ   َ       في محـطة إثراء الوقود التجريبـية وأن ـتدفـقات النواتج والنـفاـيات الـناجـمة ـقد أ عـيد  دمجـها.  2البـحث والتطوير  
 يرة والوـسيطة.                      ً    ُ                                                               ذلك الوقت لم يكن جاريا  بعد  تلقيم الطاردات المركزية المنفردة األخرى والـسالـسل التعاقبية الـصغ

وســــتأخذ الوكالة عيناٍت بيئيةً لتحليلها من منطقة العمليات على نحو منتظم وســــتســــتخدم تقنيات معيارية أخرى 
  لقياسات الضمانات.

 

 
  شملت هذه األنشطة تدابير احتواء ومراقبة إضافية، وأخذ عينات بيئية. 3




