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 التحقُّق والرصد في جمھوریة إیران اإلسالمیة على ضوء
 ) 2015(  2231لألمم المتحدة قرار مجلس األمن التابع 

 

 تقریر من المدیر العام 

 

 

مة -ألف  مقّدِ
ھذا التقریر المـقدَّم من المدیر العام إلى مجلس المحافظین، والمقدمَّ، بموازاة ذلك، إلى مجلس األمن التابع   -1

اللتزاـماتـھا المتصــــــلة ـبالمـجال لألمم المتـحدة (مجلس األمن)، یتـناول تنفـیذ جمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة (إیران)  
ائل المتصـلة بالتحقق والرصـد في إیران على ضـوء  املة المـشتركة، ویتناول المـس النووي بموجب خطة العمل الـش

ــاورات وعملیات تبادل   ).2015(  2231قرار مجلس األمن  ــائل المالیة، والمشــ كما أنّھ یقِدّم معلومات عن المســ
 اللجنة المشتركة، التي أُنِشئت في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.المعلومات التي أجرتھا الوكالة مع 

 

 الخلفیة -باء
یمكن االطالع على خلفیة المســائل المبینة في ھذا التقریر في التقاریر الفصــلیة الســابقة للمدیر العام عن  -2

، بصـیغتھا  2021بتمبر  أیلول/ـس 7) المؤرخة  21-2(الفقرات    GOV/2021/39ھذا الموضـوع، وآخرھا في الوثیقة  
 .GOV/2021/51المحدثة في الوثیقة  
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لھا الوكالة لتـــنفیذ البروتوكول اإلضافي الخاص بإیران وللتحقُّق والرصد   -3 وتبلغ التكلفة المقدَّرة التي تتحمَّ
ملیون   9.2بـشأن التزامات إیران المتـصلة بالمجال النووي، على النحو الوارد في خطة العمل الـشاملة المـشتركة،  

ــنویاً. ــروري توفیر تمویل خارج عن المیزانیة بمبلغ  ، من 2022فیما یتعلق بعام   یورو سـ ملیون یورو  4.0الضـ
ــنوي البالغ   ــباط/فبرایر    21وحتى 1 ملیون یورو. 9.2من أصــل المبلغ الس د بتقدیم مبلغ  2022ش ملیون   5.7، تُعُّھِ

ة لعام  یورو من التمویل الخارج عن المیزانیة لتغطیة تكالیف األنشـطة ذات الصـلة بخطة العمل الشـاملة المشـترك
 3، 2وما بعده.  2022

 

ــامـلة   -جیم ــد والمراقـبة الـتابـعة للوـكاـلة بموـجب خـطة العـمل الشـــ مـعدات الرصـــ
 المشتركة

، في أعقاب المزید من المشـــاورات البناءة بین المدیر العام ونائب رئیس    4في تقاریر ســـابقةكما أفید بھ  -4
ــمبر   15إیران ورئیس ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة في  ــروط جدیدة فیما 2021كانون األول/دیســ ، اتُِفَق على شــ

مع تلك الشـروط  وتمشـیا  یتصـل بمعدات المراقبة والرصـد التابعة للوكالة بموجب خطة العمل الشـاملة المشـتركة.
 المتفق علیھا:

ــمبر   19في  • ، أتاحت الوكالة إلیران كامیرا عبارة عن عینة مع المعلومات  2021كانون األول/دیسـ
ــور   ــائیین المعنیین، بحضـ ــؤولیھا األمنیین والقضـ ــلة من أجل تحلیلھا من قبل مسـ التقنیة ذات الصـ

  مفتشي الوكالة؛

دت الوكالة تركیب كامیرات لتحل محل الكامیرات  ، أعا2021وبحلول نھایة كانون األول/دیســـمبر   •
التي أزیلت من ورشــة كاراج، وقامت بأنشــطة تقنیة أخرى ذات صــلة، بما في ذلك اســتبدال جمیع  

 وسائط التخزین في الكامیرات المتصلة بخطة العمل الشاملة المشتركة.

  

 
ملیون یورو)    3.0) تـكالیُف التطبیق المؤـقت للبروتوكول اإلضـــــافي الـخاص ـبإیران (GC(63)/2تُغطى من المیزانـیة الـعادـیة (الوثیـقة   1

ملیون یورو المخـصص لتغطیة تكالیف المفتـشین المتعلقة بالتحقق والرـصد بـشأن التزامات إیران المتـصلة بالمجال النووي    2.2ومبلغ 
 خطة العمل الشاملة المشتركة. على النحو الوارد في

تركة حتى أوائ   2 املة المـش یلبي التمویل القائم تكلفة أنـشطة الوكالة فیما یتعلق بخطة العمل الـش تنادا إلى تقدیرات التمویل الحالیة، ـس ل اـس
 .2023حزیران/یونیھ 

، في وقت ال تنفذ فیھ إیران التزاماتھا المرتبطة بالمجال 2021فبرایر  شــــباط/  23أما التكالیف اإلضــــافیة الواقعة على الوكالة منذ   3
 النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فسوف یُْبلَغ عنھا في الوقت المناسب فور االنتھاء من تقییمھا.

 .GOV/INF/2021/47الوثیقة  4
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ــابقةوكما   -5 ، بأنھا تعتزم إنتاج  2022كانون الثاني/ینایر    19یراُن الوكالة، في إأبلغت    5،ورد في تقاریر س
أنابیب ومنافخ دّوارات الطاردات المركزیة في موقع جدید في أصـفھان، بدال من الورشـة الكائنة في كاراج، وأّن  

ــع الوكالة أن تعّدل تدابیر المراقبة والرصــد وفقا لذلك. عت الوكالة  ، وضــ2022كانون الثاني/ینایر    22وفي  بوس
ة. امیرات المراقـب ت ـك اراج ثم أزاـل ــة ـك اج في ورشـــ ام على جمیع آالت اإلنـت ایر    24وفي   األخـت اني/یـن انون الـث ـك

، قام مفتشــو الوكالة بتركیب الكامیرات وإعدادھا في ورشــٍة جدیدةٍ في الموقع المذكور أعاله في أصــفھان  2022
خ دوارات الطاردات المركزیة تحت الرصــد من جانب  لضــمان أن تكون اآلالت المخصــصــة إلنتاج أنابیب ومناف

  الوكالة.

وال تزال الوكالة تفھم أن بیانات المراقبة المتأتیة من جمیع كامیرات الوكالة المركبة ألغراض األنشـــطة   -6
ــال عن  ــتركة، فض ــاملة المش ــد  المربوطة باإلنترنت ل  جھزة األالمرتبطة بخطة العمل الش اإلثراء، أو  عملیات  رص

ــتأنفت إیران تنفیذ   ــتمر تخزینھا وإتاحتھا للوكالة في حال اسـ ــیسـ األختام اإللكترونیة، أو أجھزة القیاس المثبتة، سـ
  التزاماتھا المرتبطة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، إْن استأنفتھا.

 

 أنشطة التحقق والرصد في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة -دال
ا  الفترة   في -7 ایر    16بین    ـم اني/یـن انون الـث ة) و  2016ـك ة المشـــــترـك ــامـل ل الشـــ ة العـم ذ خـط   23(یوم تنفـی

، أجَرت الوكالة أنشطةً للتحقق والرصد بشأن تنفیذ إیران اللتزاماتھا المتصلة بالمجال النووي  2021شباط/فبرایر  
یتسـق مع ممارسـات الضـمانات المعیاریة    وعلى نحو  6وفقاً لألسـالیب المحدَّدة في خطة العمل الشـاملة المشـتركة،
تأثرت بـشدة    2021ـشباط/فبرایر   23من   ولكن ابتداءً   8، 7الخاـصة بالوكالة، وبأـسلوب یتـسم بالنزاھة والموـضوعیة.

املة المـشتركة نتیجةً لقرار إیران وقف تنفیذ   أنـشطة الوكالة في مجال التحقق والرصـد فیما یتعلق بخطة العمل الـش
ــافي  التزاماتھا ال ــتركة، بما في ذلك البروتوكول اإلضـ ــاملة المشـ متعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشـ

وتقّدم الوكالة المعلومات التالیة عن الفترة التي انقضــت منذ صــدور التقریر الفصــلي الســابق   ).1(انظر المرفق  
 ).2وثالثة تحدیثات الحقة (انظر المرفق    9للمدیر العام 

  

 
 .GOV/INF/2022/3من الوثیقة  5إلى  2الفقرات   5
 .GOV/2021/39من الوثیقة  3 بما في ذلك التوضیحات الواردة في الفقرة 6
 .GOV/2016/8 من الوثیقة 6الفقرة  7
 ./Note 52016مذكرة من األمانة،  8
 .GOV/2021/51الوثیقة  9
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 األنشطة المتصلة بالماء الثقیل وإعادة المعالجة -1-دال

، الحظت الوكالة أن إیران ال تواـصل بناء مفاعل آراك ألبحاث بالماء 2022ـشباط/فبرایر   16ابتداًء من  -8
ــلي.IR40الثقیل ( ــمیمھ األص ــتنادا إلى تص ــاً من أن   14، 13، 12، 11، 10) اس یران لم تنتج أو تختبر  إوتحققت الوكالة أیض

كما كان   IR-40أقراص الیورانیوم الطبیعي، أو أوتاد الوقود أو مجمعات الوقود المـصممة خـصیـصاً لدعم المفاعل  
وظـلت جمیع أقراص الیورانیوم الطبیعي ومجمـعات الوقود الموجودة في المخازن تحت   مصـــــمـماً في األصـــــل.

 15 ).10و 3من قبل الوكالة (الفقرتان    الرصد المستمر

ــباط/فبرایر 23ومنذ   -9 ــید الماء الثقیل في إیران  2021  ش ــأن رص ، لم تقّدم إیران إلى الوكالة معلومات بش
ولم تـسمح للوكالة برصـد كمیات مخزون إیران من الماء الثقیل    16وإنتاج الماء الثقیل في محطة إنتاج الماء الثقیل،

 17 ).15 (الفقرة الثقیل  ل المنتََجة في محطة إنتاج الماء وكمیة الماء الثقی

ــععة من الیورانیوم المنخفض اإلثراء (أھداف) من أجل الغرض   -10 فَْیحات مش وواصــلت إیران معالجة صــُ
والیود والزینون المشـــــعة    انشــــــطاري في مرفق إنـتاج نـظائر المولیـبدینوم   99-المقصـــــود وھو إنـتاج مولیبـیدیوم 

ومنذ ـصدور التقریر الفـصلي الـسابق، قامت إیران بتـشعیع ھدفین إضافیین من أھداف الیورانیوم   (المرفق میكس).
 رانـع إیـولم تضطل18 ق میكس.ـا إلى مرفـوشحنھم  235-% من الیورانیوم 20المنخفض اإلثراء بنسبة تصل إلى 

  

 
 3أُزیل أنبوب المائع الساخن من المفاعل وأصبح غیر صالح للعمل خالل فترة االستعداد لیوم التنفیذ واحتُِفظ بھ في إیران (الفقرتان   10
 ).GOV/INF/2016/1‘ من القسم المعنون "مفاعل الماء الثقیل للبحوث في آراك" في الوثیقة 3’ 3‘ و2’

، غیَّرت إیران اـسم المرفق إلى مفاعل البحوث خنداب للماء )GOV/2017/24من الوثیقة    01كما ـسبقت اإلـشارة إلیھ (انظر الحاـشیة    11
 الثقیل (مفاعل خنداب).

من الوثیقة   17، تحقَّقت الوكالة من أن إیران قد أكملت تركیب آلة إعادة التزوید بالوقود (انظر الحاـشیة  2021ـشباط/فبرایر   16في    12
GOV/2021/10.( یِّد بحـسب التـصمیم األـصلي وكان من المزمع مواءمتھ مع التـصمیم وكانت إیران قد أـش ارت إلى أنَّ ھذا الجھاز قد شـُ

  ).GOV/2020/41من الوثیقة  17الجدید للمفاعل (انظر الحاشیة 
روتینیة ، الحظت الوكالة أن عددا من األنشطة ال2021تشرین الثاني/نوفمبر    10في    خالل أنشطة التحقق من المعلومات التصمیمیة  13

 ).   GOV/2021/51من الوثیقة  17تجري في ھذا المرفق (انظر الحاشیة 
، الحظت الوكالة أن تـشیید غرفة التحكم لماكینة إعادة التزوید بالوقود قد بدأ، وأن أعمال التـشیید المدني 2022ـشباط/فبرایر    16في   14

 الوقود المستھلك باأللواح الفوالذیة ال تزال جاریة.في مسدات الھواء الخاصة بالمعدات مستمرة، وأن عملیة تبطین حوض 
ما لَم ترد إشــــارة إلى غیر ذلك، تطاِبق الفقرات الواردة كمراجع بین قوســــین في األقســــام دال وھاء وواو من ھذا التقریر فقرات    15

 التدابیر المتصلة بالمجال النووي‘ من خطة العمل الشاملة المشتركة. -’المرفق األول 
طن�ا" (انظر الحاـشیة   20، أبلغت إیران الوكالة بأنَّ "القدرة الـسنویة القـصوى لمحطة إنتاج الماء الثقیل تبلغ 2017ران/یونیھ  في حزی   16

 ).GOV/2017/35في الوثیقة  12
ل تـشغیلھا 17 خالل الفترة المـشمولة   وتقّدر الوكالة، بناء على تحلیلھا للـصور الـساتلیة المتاحة تجاری�ا، أن محطة إنتاج الماء الثقیل تواصـَ

 بالتقریر.
، الحظت الوكالة أن ثالثة من األھداف 2022شــباط/فبرایر    22أثناء عملیة التحقق من المعلومات التصــمیمیة في مرفق میكس في   18

 .99-المولیبدینومتستخدم الختبار عملیة إنتاج  235-% من الیورانیوم20المشععة المصنوعة من الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى 
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اعل طھران البحثي ومختبر جابر بن حیان المتعدد األغراض والمرفق  بأنشـــــطة تتصـــــل بإعادة المعالجة في مف
 20، 19.)21و  18میكس أو في أي مرفق من المرافق األخرى التي أعلنتھا للوكالة (الفقرتان  

 األنشطة المتصلة باإلثراء والوقود -2-دال

واـصلت إیران إثراء ـسادس فلورید الیورانیوم في محطة إثراء الوقود ومحطة إثراء الوقود التجریبیة في  -11
ــادس فلورید  22 وفي محطة فوردو إلثراء الوقود في فوردو.  21ناتانز، ــبقت اإلفادة، تقوم إیران بإثراء ســ وكما ســ

)، وتقوم ـبإثراء  28(الفقرة    23  2019  تموز/یولـیھ  8مـنذ    235-% من الیورانیوم 5الیورانیوم بنســــــبة تصـــــل إلى  
وتقوم    202124،كانون الثاني/ینایر   4منذ    235-% من الیورانیوم 20ســادس فلورید الیورانیوم بنســبة تصــل إلى  

ــل إلى  ــبة تصـ ــادس فلورید الیورانیوم بنسـ ــان/أبریل   17منذ    235-% من الیورانیوم 60بإثراء سـ   2021.25نیسـ
وواصــلت إیران االضــطالع بأنشــطة إثراء ال تتفق مع خطتھا الطویلة األجل لإلثراء، واإلثراء ألغراض البحث  

 26).52 (الفقرة   2016ي/ینایر  كانون الثان 16والتطویر، حسب المعلومات المقدَّمة للوكالة في 

، لم یكن لدى الوكالة أي إمكانیة للوصــول إلى البیانات والتســجیالت التي  2021شــباط/فبرایر   23ومنذ   -12
ــیة   ــاسـ ــد ما ھو قید الخزن من أجھزة الطرد المركزي والھیاكل األسـ ــتخدمة لرصـ جمعتھا معدات المراقبة المسـ

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

القیام بالمعاینة المنتظمة في  ھابات مســموحاً ل لم تتمكن الوكالة، رغم أنھ،  2021شــباط/فبرایر   23ومنذ   -13
ة   ة الیومـی ایـن المـع ام ـب ة، ومحـطة فوردو إلثراء الوقود، من القـی محـطة إثراء الوقود، ومحـطة إثراء الوقود التجریبـی

ــافة إلى ذل ).71و 51بناء على طلبھا (الفقرتان     11ك، وفي أعقاب حادث وقع في محطة إثراء الوقود في باإلضـ
، اتفقت إیران والوكالة، بـسبب اـستمرار مخاوف تتعلق باألمن واألمان، على نھج بدیل مؤقت 2021نیـسان/أبریل  

 للتحقق من حالة السالسل التعاقبیة بدال من دخول مفتشي الوكالة إلى المنطقة الواقعة بین السالسل.

 

 
خ    المحدثفي اســــتبیان المعلومات التصــــمیمیة   19 ، أبلغت إیراُن الوكالة باعتزامھا 2021أیار/مایو   9الخاص بالمرفق میكس، المؤرَّ

ــتخالص المولیبدینوم ــعع والیورانیوم المنخ  133-والّزنون  131-والیود  99-اسـ ــعَّعة من الیورانیوم الطبیعي المشـ ض فمن أھداف مشـ
 ).GOV/2021/28من الوثیقة  25(الحاشیة  235-% من الیورانیوم20المثرى بدرجة تصل إلى  اإلثراء

خ    المحدثفي استبیان المعلومات التصمیمیة    20  كانون الثاني/ینایر  5الخاص بمختبر األبحاث جابر بن حیان المتعدد األغراض، المؤرَّ
 یر الھادفة إلى استخالص السیزیوم من أھداف مشعَّعة.، أبلغت إیراُن الوكالة بخطتھا في مجال البحث والتطو2021

 .GOV/INF/2019/12من الوثیقة  4الفقرة  21
تركة، "طیلة    22 املة المـش یكون موقع اإلثراء بناتانز المكان الوحید لجمیع أنـشطة إیران المتصـلة   15بمقتضـى خطة العمل الـش عاماً، ـس

 ).72 ویر الخاضعة للضمانات" (الفقرةبإثراء الیورانیوم، بما في ذلك أنشطة البحث والتط
 .GOV/INF/2019/9من الوثیقة  3الفقرة  23
 .GOV/INF/2021/2من الوثیقة  5الفقرة  24
لت تقلباٌت في مستویات إثراء سادس فلورید الیورانیوم.  .21/26GOV/INF/20 من الوثیقة  3الفقرة   25 وأكَّد ذلك   وبحـسب إیران، فقد سـُِجّ

% من 63، والتي أظھَرت مســــتوى إثراء یصــــل إلى 2021نیســــان/أبریل   22التحلیل الذي أجرتھ الوكالة لعیناٍت بیئیة أُخذت في  
 ).GOV/INF/2021/29من الوثیقة  7(انظر الفقرة  235-الیورانیوم

من ھــذا   2-2-، والقســــم دال0/10GOV/INF/202، وGOV/INF/2019/16، وGOV/INF/2019/12، وGOV/INF/2019/10الوثــائق    26
 التقریر.
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  محطة إثراء الوقود -1-2-دال

منصـوص    IR-1سـلسـلة تعاقبیة من الطاردات المركزیة من طراز  30كما أفید بھ سـابقاً، باإلضـافة إلى   -14
ــتركة (الفقرة   ــاملة المش ــلة    19)، أبلغت إیران الوكالة بأنھا تعتزم تركیب  27علیھا بموجب خطة العمل الش ــلس س

ــ ست من ا ـــ ، وست من IR‑2mوست من طراز   IR-1لطاردات من طراز تعاقبیة أخرى في محطة إثراء الوقود ـ
 IR.27-6، وواحدة من طراز IR-4طراز 

ــباط/فبرایر 22وفي  -15 ــلة تعاقبیة   36، تحققت الوكالة، في محطة إثراء الوقود، من تركیب  2022  ش ــلس س
ــت طاردات مركزیة من طراز   IR،28-1من الطاردات المركزیة من طراز  ،  IR-4، واثنتین من طراز  2m-IRوس

طاردة    31بمحطة إثراء الوقود، منھا   235-% من الیورانیوم 5إلثراء سـادس فلورید الیورانیوم بنسـبة تصـل إلى  
  لُقِّـمت بســـــادس فلورـید الیورانیوم.   IR-4واثنـتان من طراز    IR-2mوســـــت من طراز    IR-1مركزـیة من طراز  

ــاً من أنَّھ لم تبدأ بعدُ  ــل تعاقبیة متبقیة من وتحققت الوكالة أیض ــالس  عملیة تركیب الطاردات المركزیة في أربع س
  .IR-6، وسلسلة تعاقبیة مفردة من الطاردات المركزیة من طراز IR-4الطاردات المركزیة من طراز  

، لم تتح للوكالة إمكانیة الوصــول إلى البیانات والتســجیالت التي جمعتھا 2021شــباط/فبرایر   23ومنذ   -16
لمراقبة المركبة في محطة إثراء الوقود لرصد أي عملیات تقوم بھا إیران لسحب الطاردات المركزیة من معدات ا
ة من طراز    IR-1طراز   اردات المركزـی ل من الـط ا تلَف أو تعـط لَّ ـم لَّ مـح ة لتـح ـن اردات المخزَّ   IR-1من بین الـط

  ).1-29  المركَّبة في محطة إثراء الوقود (الفقرة 

  إثراء الوقود التجریبیةمحطة  -2-2-دال

منذ صـــدور التقریر الفصـــلي الســـابق، لم تحرز إیران أي تقدم في ما تخطط لھ من نقل أنشـــطة البحث   -17
في محطة إثراء الوقود، من أجل إنشـاء منطقة   A1000والتطویر في مجال اإلثراء إلى منطقة منفصـلة من المبنى  

تحقّـقت    30،في تـقاریر ســـــابـقة  ـبھأفـید  وكـما 29 ).42-40و  27فقرات  ـجدـیدة داـخل محـطة إثراء الوقود التجریبـیة (ال
سـلسـلة   18من أنَّ إیران قد أكملت تركیب أنابیب التوصـیل الفرعیة لما مجموعھ    2021الوكالة في شـباط/فبرایر  

 تعاقبیة ألغراض أنشــطة البحث والتطویر في ھذه  المنطقة المنفصــلة الجدیدة من محطة إثراء الوقود التجریبیة.
اط/فبرایر    21وفي   ھ2022شــــــب ة من أـن اـل ة    ، تحقَّـقت الوـك لم یُحرز إال القلـیل من التـقدم، خالل الفترة المشـــــموـل

  المذكورة.  18بالتقریر، في تركیب البنیة األساسیة للسالسل التعاقبیة الـ  

ــطة البحث والتطویر الجاریة في خطوط البحث والتطویر   -18 في المنطقة    6-1ویُفاُد بما یلي فیما یتعلق بأنش
 ):42-32ریبیة (الفقرات  األصلیة من محطة إثراء الوقود التج

 
ة    2الفقرة   27 ة    2والفقرة  ،  GOV/INF/2020/10من الوثیـق ة    2والفقرة  ،  GOV/INF/2021/15من الوثیـق ،  GOV/INF/2020/17من الوثیـق

 .GOV/INF/2021/24من الوثیقة  2والفقرة ، GOV/INF/2021/27من الوثیقة  2والفقرة ، GOV/INF/2021/19من الوثیقة  3والفقرة 
وقت االتفاق على خطة العمل   IR-1طاردة مركزیة من طراز    5060ظلت سالسل الطاردات المركزیة التعاقبیة الثالثون التي تضم    28

  .)27(الفقرة  المنصوص علیھ في تلك الخطةضمن األنساق الشاملة المشتركة 
 .GOV/INF/2020/15من الوثیقة  2الفقرة  29
 .GOV/2021/10من الوثیقة  22الفقرة  30
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ك   :6و  4و  1خطوط البحـث والتطویر   • ذـل د ـب ا أُفـی ةكـم ــابـق اریر ســـ دأت إیران، في    31،في تـق  17ـب
ــ2021نیسـان/أبریل   - % من الیورانیوم60، إنتاج سـادس فلورید الیورانیوم بنسـبة إثراء تفوق الــــ

، تحقَّقت الوكالة من أنَّ إیران مســتمرة في تلقیم ســادس فلورید  2022شــباط/فبرایر    21وفي   .235
ــل إلى   ــبة تصــ ــلتین التعاقبیتین من   235-% من الیورانیوم 5الیورانیوم المثرى بنســ ــلســ في الســ

ةا طـاردة    164، المكونین، على التوالي، من  6و  4في خطي البحـث والتطویر   لطـاردات المركزـی
، إلنتاج سادس فلورید  IR-6طاردة مركزیة من طراز   164وما یصل إلى    IR-4مركزیة من طراز  

ــل إلى  ــبة تصــ وأنھا كانت تقوم بتلقیم المخلفات    235-% من الیورانیوم 60الیورانیوم المثرى بنســ
  IR-5عن ھاتین الســلســلتین التعاقبیتین في الســلســلة التعاقبیة للطاردات المركزیة من طراز   الناتجة

إلنتاج ـسادس فلورید الیورانیوم المثرى بنـسبة تـصل إلى   1 في خط البحث والتطویر  IR-6sوطراز 
  .235-% من الیورانیوم 5

ا البـحث والتطویر   • تشـــــرین    25ت الوـكاـلة، في  تحقَّـق  32،في تـقاریر ســـــابـقةكـما أفـید ـبھ   :3و  2خطـّ
، من أن إیران قد بدأت بتلقیم ـسادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  2021األول/أكتوبر  

قـد أُعیـَد    2في خط البحـث والتطویر    235-% من الیورانیوم 20 وأن النـاتج وتـدفقـات المخلفـات 
اني/نوفمبر    17وفي    دمجھـما. ة من أن2021تشـــــرین الـث اـل ــادس فلورـید    ، تحقـقت الوـك التلقیم بســـ

ـقد    2في خط البـحث والتطویر    235-% من الیورانیوم 20الیورانیوم المثرى بنســــــبة تصـــــل إلى  
ــادس فلورید   ــحب المرتبطة بذلك قد أزیلت، وأن التلقیم بس توقف، وأن التلقیم المؤقت وإعدادات الس

  جاھز لالستئناف.  الیورانیوم الطبیعي في خط البحث والتطویر

داء من  2-خط البحـث والتطویر  واســـــتمر   اني/نوفمبر    17  (ابـت ) وخط البحـث  2021تشـــــرین الـث
  % 2(طوال الفترة المشــمولة بالتقریر) في تجمیع الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى    3والتطویر  

ــادس فلورید الیورانیوم الطبیعي.  235-من الیورانیوم  ــباط/فبرایر   21وفي   من خالل التلقیم بســ شــ
الوكالة من أن إیران كانت تســتخدم لھذا الغرض ســالســل منفردة مكونة مما یصــل  ، تحققت  2022

ــبع طاردات مركزیةIR-4إلى: تســــع طاردات مركزیة من طراز  ؛ وخمس IR-5 من طراز ؛ وســ
-IR، و(سـلسـلتین متعاقبتین من) عشـر طاردات مركزیة من طراز IR-6مركزیة من طراز    ة طارد

  . IR-s؛ وعشـــر طاردات مركزیة من طراز  IR-6راز  وتســـع عشـــرة طاردات مركزیة من ط ؛6
واختُبرت الطاردات المركزیة المنفردة التالیة باســتخدام ســادس فلورید الیورانیوم الطبیعي لكن من 

ة من طراز   دیس الیورانیوم المثرى: ثالث ـطاردات مركزـی ان  IR-2mدون تـك ان مركزیـت ؛ وـطاردـت
ة من طرازIR-4من طراز   ة من طراز  IR-5  ؛ وثالث طـاردات مركزـی ؛ وخمس طـاردات مركزـی

IR-6  ؛ وـطاردة مركزـیة واـحدة من طرازIR-6s  ؛ وـطاردة مركزـیة واـحدة من طرازIR-7  ؛ وـطاردة
؛ وطاردة مركزیة واحدة  IR-8B؛ وطاردة مركزیة واحدة من طراز  IR-8مركزیة واحدة من طراز 

  .IR-9من طراز 

، تحقَّقت الوكالة من أن إیران واصــلت تجمیع  2022شــباط/فبرایر   21في  :5خط البحث والتطویر   •
لة تعاقبیة وـسیطة  من خالل  235-% من الیورانیوم 2الیورانیوم المثرى بنـسبة تصـل إلى   لـس   تلقیم ـس

ادس فلورید الیورانیوم تضـمُّ   یطة    IR-1طاردة مركزیة من طراز   18التلقیم بـس لة تعاقبیة وـس لـس وـس
 

 .GOV/INF/2021/26من الوثیقة  3 الفقرة 31
 ./51GOV/INF/2021من الوثیقة  22الفقرة  32



GOV/2022/4 
 8الصفحة  

 

ة من طراز  ـطاردة مرك  33تضـــــّم   اج یورانیوم مثرى    5في خط البـحث والتطویر    IR-2mزـی إلنـت
  .235-% من الیورانیوم 2بنسبة تصل إلى 

  محطة فوردو إلثراء الوقود -3-2-دال

)  2) في جناح واحد (الوحدة  45كما ســبقت اإلفادة، بدأت إیران بإثراء ســادس فلورید الیورانیوم (الفقرة   -19
بدأت باســتخدام ما مجموعھ ســت   2020ومنذ كانون الثاني/ینایر    2019،33ني/نوفمبر  من المرفق في تشــرین الثا

ــل إلى   ــمُّ ما یص ــل تعاقبیة، تض ــالس ، إلثراء ســادس فلورید الیورانیوم  IR-1طاردة مركزیة من طراز   1044س
  نســق ، أعادت إیران ترتیب ھذه الســالســل التعاقبیة الســّت ضــمن 2021وفي كانون الثاني/ینایر  34 ).46 (الفقرة 

ــادس فلورید   ــلتین تعاقبیتین مترابطتین، وبدأت تلقیم س ــلس ــمُّ كلُّ مجموعة منھا س مؤلَّف من ثالث مجموعات تض
جل إنتاج ســــادس فلورید  في عملیة اإلنتاج من أ  235-% من الیورانیوم 5الیورانیوم المثرى بنســــبة تصــــل إلى  

 35 .235-% من الیورانیوم 20الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى 

، قدمت إیران للوكالة اـستبیان معلومات تـصمیمیة 2021في تموز/یولیھ    36،في تقاریر ـسابقةوكما أفید بھ  -20
ــل  ُمحّدث ــلس ــق الجدید لس ــف النس من الطاردات    یتینتعاقب  تینفي ما یخص محطة فوردو إلثراء الوقود، وھو یص

ــتخدام   IR6المركزیة من طراز   ــتُلقّم إما باســ ــادس فلورید الیورانیوم الطبیعي إلنتاج  التي ســ ــادس فلورید  ســ ســ
أو بالتلقیم بسـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـبة    235-من الیورانیوم   %5المثرى بنسـبة تصـل إلى    الیورانیوم 

من   %20ســــادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســــبة تصــــل إلى  إلنتاج    235-من الیورانیوم   %5تصــــل إلى  
  .235-الیورانیوم 

، من أن إیران ـقد 2021  رأكتوب/تشـــــرین األولتحقـقت الوـكاـلة، في   37وكـما أفـید ـبھ في تـقاریر ســـــابـقة، -21
ومن   ،IR-6أكملت تركیب أنابیب توصـیل فرعیة معدلة لسـلسـلة تعاقبیة واحدة من الطاردات المركزیة من طراز 

وأبلغت إیران الوكالة، فیما بعد، بأن الـسلـسلة   .ـشأن ذلك أن یمكن إیران من تغییر نـسق تـشغیل الـسلـسلة بیـسر أكبر
  ستظل في نسقھا األصلي الثابت.  IR-6ركزیة من طراز  التعاقبیة الثانیة من الطاردات الم

، من أنَّ إیران بدأت في 2021تحققت الوكالة، في تشــرین الثاني/نوفمبر    38وكما جاء في تقاریر ســابقة، -22
(ذات نســق ثابت) بســادس فلورید    IR-6طاردة مركزیة من طراز   166تلقیم الســلســلة التعاقبیة التي تحتوي على 

إلنتاج ـسادس فلورید الیورانیوم المثرى بنـسبة تـصل    235-% من الیورانیوم 5لمثرى بنـسبة تـصل إلى  الیورانیوم ا
ا یلي:2022شباط/فبرایر   23وفي  .235-% من الیورانیوم 20إلى  أن إیران تستخدم ما یصل   ، تحقَّقت الوكالة ممَّ
ــلتین تعاقبیتین    IR-1طاردة مركزیة من طراز  1044إلى   ــلســ في ثالث مجموعات كل واحدة منھا مكونة من ســ

ــلة تعاقبیة واحدة مكونة من   ــلســ ــق ثابت) إلثراء    IR-6طاردة مركزیة من طراز    166مترابطتین وســ (ذات نســ
ــل إلى  ــلة تعاقبیة ثانیة مكونة من   39؛235-% من الیورانیوم 20الیورانیوم بنســبة تص ــلس بْت س طاردة   166وُرّكِ

 
 . GOV/2019/55من الوثیقة  15الفقرة  33
 . GOV/2020/5من الوثیقة  17الفقرة  34
 . GOV/INF/2021/2من الوثیقة  5الفقرة  35
 . GOV/2021/39من الوثیقة  37الفقرة  36
 . GOV/2021/51من الوثیقة  25الفقرة  37
 . GOV/2021/46من الوثیقة  5الفقرة  38
 . GOV/2021/10من الوثیقة  26الفقرة  39
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ادس فلورید الیورانیوم؛    IR-6من طراز  مركزیة   بت  (ذات أنابیب توصـیل فرعیة معّدلة) ولكن لم تُلقَّم بعد بـس وُرّكِ
 40 في موضع واحد.  IR-1من طراز    واحدة طاردة مركزیة 

  محطة تصنیع صفائح الوقود -4-2-دال

في محطة تصـنیع صـفائح    2021تحققت الوكالة في تشـرین الثاني/نوفمبر    41كما ورد في تقاریر سـابقة، -23
%  20المثرى بنـسبة تـصل إلى   كیلوغراما من الیورانیوم في ـشكل ـسادس فلورید الیورانیوم   33الوقود من اـستالم  

اج مجمعـات وقود  235-من الیورانیوم  ة، بغرض إنـت اعـل طھران   42واردة من محطـة إثراء الوقود التجریبـی لمـف
 43البحثي، وفقًا للتصمیم األصلي والتصمیم الجدید الخاص بالسیلیسید.

ینتج    44وكما ذكر من قبل،  -24 ید الیورانیوم الجدید لمفاعل طھران البحثي ـس یلیـس أبلغت إیران الوكالة بأن وقود ـس
ركـیب المـعدات  ، تحقَّـقت الوـكاـلة من أن ت2022وفي ـكانون الـثاني/یـنایر   من خالل عملـیة مكوـنة من ثالث مراـحل.

الخاصــــة بالمرحلة األولى من العملیة، أي إنتاج رابع فلورید الیورانیوم من ســــادس فلورید الیورانیوم، رغم أنھ  
ــابق. ــارف االكتمال، لم یحرز إال تقدماً طفیفاً منذ التقریر الفصــلي الس ــباط/فبرایر    21وفي   ش ، الحظت  2022ش

 ضع بعد لالختبار.الوكالة أن المرحلة األولى من العملیة لم تخ

، باعتزامھا إجراء عملیة من  2021أبلغت إیران الوكالة، في حزیران/یونیھ    45،في تقریر سـابقوكما أفید بھ   -25
أربع خطوات إلنـتاج الوقود الـجدـید لمـفاـعل طھران البحثي، ألغراض البـحث والتطویر، بـما یشــــــمل اســـــتـخدام  

  .235-% من الیورانیوم 20، والیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى المستنفدالیورانیوم الطبیعي، والیورانیوم  

ــفائح الوقود إلى مرفق 2021وفي تموز/یولیھ    -26 ــنیع صــ ، تحققت الوكالة من أن إیران نقلت، من محطة تصــ
ــل إلى   ــبة تصـ ــغیرة من الیورانیوم في ھیئة كربونات یورانیل األمونیا المثراة بنسـ تحویل الیورانیوم، دفعات صـ

ل  235-% من الیورانیوم 20 د الیورانـی ا من فلورـی اجـھ د إنـت د الیورانیوم  2F2(UO(، بـع اني أكســــــی ا إلى ـث ، لتحویلـھ
  46في مختبر البـحث والتطویر بمرفق تحوـیل الیورانیوم.   235-% من الیورانیوم 20المثرى بنســــــبة تصـــــل إلى  

  235- % من الیورانیوم 20وتحققت الوكالة من جمیع دفعات ثاني أكســـید الیورانیوم المثرى بنســـبة تصـــل إلى  
یوم قبل نقلھا إلى مختبر البحث والتطویر في محطة تـصنیع ـصفائح الوقود، حیث  المنتجة في مرفق تحویل الیوران

وفي  ).26و 24جرى تحویل ثاني أكـسید الیورانیوم إلى رابع فلورید الیورانیوم ثم إلى معدن الیورانیوم (الفقرتان  
 الوقود.، تحققت الوكالة من أول عینة من معدن الیورانیوم في محطة تصنیع صفائح  2021آب/أغسطس  

ــابق، أكملت إیران، -27 ــرین الثاني/نوفمبر    47وكما أفید بھ في تقریر سـ ــنیع لوحي وقود 2021في تشـ ، تصـ
% من 20كیلوغراما من الیورانیوم المثري بنسـبة تصـل إلى    0.25المحتوي على باسـتخدام سـیلیسـید الیورانیوم  

ــابق لم تنتج   وشـــحنھما إلى مفاعل طھران البحثي إلجراء اختبارات تشـــعیعیة.  235-الیورانیوم  ومنذ التقریر السـ
، تحققت الوكالة من أن إیران قد حولت الكمیة  2022شــباط/فبرایر    28وفي   إیران أي كمیة من معدن الیورانیوم.

 
، قدَّمت إیران للوكالة صیغة محدَّثة من المعلومات التصمیمیة الخاصة بمحطة فوردو إلثراء الوقود،  2018كانون الثاني/ینایر    29في    40

(انظر الحاشیة   2لغرض "فصل النظائر المستقرة" في الوحدة  IR-1وردت فیھا تھیئة مؤقتة لموضع منفرد لطاردة مركزیة من طراز 
 ). GOV/2018/7من الوثیقة  19

 . GOV/2021/51من الوثیقة  27الفقرة  41
عة الوقود النمطیة  42 عة الوقود التحكُّمیة    19تضمُّ مجّمِ  صفیحة وقود.   14صفیحة وقود، في حین تضمُّ مجّمِ
 . GOV/INF/2021/36من الوثیقة  4الفقرة  43
 . GOV/INF/2021/3من  الوثیقة  5الفقرة  44

 . GOV/INF/2021/36من الوثیقة  5الفقرة  45
 . GOV/INF/2021/36من الوثیقة  9إلى  6الفقرات   46
 . GOV/2021/51من الوثیقة  31الفقرة  47
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ــكل رابع فلورید الیورانیوم ال 900المتبقیة من الیورانیوم البالغة   ــل إلى  غرام في شـ ــبة تصـ من   %20مثرى بنسـ
 كانت معّدة في السابق إلنتاج معدن الیورانیوم، إلى ثامن أكسید ثالثي الیورانیوم.والتي  ،  235-الیورانیوم 

كیلوغراما   23.3، تحققت الوكالة من استالم محطة تصنیع صفائح الوقود  2022وفي كانون الثاني/ینایر   -28
ــادس فلورید ا ــكل ســ ــل إلى  من الیورانیوم في شــ ــبة تصــ كیلوغراما من   147.8% و60لیورانیوم المثرى بنســ

ــل إلى   ــبة تصـ ــادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـ ــكل سـ واردة من   235-% من الیورانیوم 20الیورانیوم في شـ
   وتخضع ھذه المواد النوویة لالحتواء والمراقبة من قِبل الوكالة. محطة إثراء الوقود التجریبیة.

غرام    1304ھدفا تحتوي على  87، تحققت الوكالة من أن إیران قد أنتجت  2022فبرایر  ـشباط/ 19وفي  -29
وفي  في شــكل ثامن أكســید ثالثي الیورانیوم.  235-% من الیورانیوم 20من الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى  

من الیورانیوم   غراما 70، تحققت الوكالة من أن إیران أنتجت ثالثة أھداف تحتوي على  2022شــباط/فبرایر   28
 في شكل سیلیسید الیورانیوم.  235-% من الیورانیوم 20المثرى بنسبة تصل إلى  

  48مجمعة منتجة  17، تحققت الوكالة من أن عـشر مجمعات وقود من أـصل  2022ـشباط/فبرایر   19وفي  -30
ســبع المتبقیة في وتخّزن مجمعات الوقود ال في محطة تصــنیع صــفائح الوقود قد نقلت إلى مفاعل طھران البحثي.

 محطة تصنیع صفائح الوقود تحت أختام الوكالة.

، تلقت الوكالة اســتبیان معلومات تصــمیمیة محّدث، بما في ذلك تغییرات  2022شــباط/فبرایر   25وفي  -31
بة تصـل   تخدام الیورانیوم العالي اإلثراء بنـس تتعلق بالمرفق الذي ـسوف یمّكن من إنتاج الصـفیحات (األھداف) باـس

تنفذ فحصـا للمعلومات التصـمیمیة   .235-% من الیورانیوم 60إلى   وفي نفس التاریخ، أبلغت الوكالة إیران بأنھا ـس
وأن ھـناك ـحاـجة إلى أن تقوم الوـكاـلة بتطبیق إجراءات إضـــــافـیة تتعلق ـبالضــــــماـنات قـبل أن تـبدأ إیران العملـیة  

 الجدیدة.

ــباط/فبرایر   27وفي  -32 ــت الوكالة في الم2022شـ ــمیمیة المحدث  ، فحصـ ــتبیان المعلومات التصـ رفق اسـ
وبعد االتفاق   وأجرت عملـیة للتحقق من المعلومات التصـــــمیمـیة للتحقق من أن التغییرات كانت كما أعلنتھ إیران.

على ـتدابیر الضــــــماـنات المطلوـبة وتنفـیذـھا، أزاـلت الوـكاـلة األخـتام عن أســـــطواـنة تحتوي على الیورانیوم الـعالي  
 وقامت بتثبیتھ بموجب تدابیر المراقبة التي تتخذھا الوكالة.  235-% من الیورانیوم 60ل إلى اإلثراء بنسبة تص

وتماثل العملیة التي أعلنتھا إیران لتـصنیع الـصفیحات باـستخدام الیورانیوم العالي اإلثراء بنـسبة تـصل إلى   -33
ــتخدم فیھا الیورانیوم المنخفض ا  235-% من الیورانیوم 60 ــل إلى  العملیةَ التي یسـ ــبة تصـ % من 20إلثراء بنسـ

وـسترـصد الوكالة كل خطوة من خطوات العملیة ذات الـصلة عن طریق الحفاظ على اـستمراریة   .235-الیورانیوم 
 المعرفة بالمواد النوویة والتحقق منھا، حیثما ومتى كان ذلك مناسبا.

اط/فبرایر    28وفي   -34 ة2022شــــــب ة من أن إیران ـقد ـبدأت عملـی اـل الي    ، تحقـقت الوـك تحوـیل الیورانیوم الـع
  في شكل سادس فلورید الیورانیوم إلى فلورید الیورانیل.    235-% من الیورانیوم 60اإلثراء بنسبة تصل إلى 

 

 
 . GOV/2021/51من الوثیقة  34الفقرة  48
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 مرفق تحویل الیورانیوم -5-2-دال

من أن تركیب معدات إنتاج   2021كما أفید بھ في تقاریر سابقة، تحققت الوكالة في تشرین الثاني/نوفمبر   -35
وفي  لتشـغیل سـواء باسـتخدام االیورانیوم الطبیعي أو الیورانیوم المسـتنفد.لمعدن الیورانیوم قد اكتمل وأنھا جاھزة  

 مواد نوویة إلى منطقة اإلنتاج.، تحققت الوكالة من أنھ لم تُدخل أي  2022شباط/فبرایر   12

 مفاعل طھران البحثي -6-2-دال

ــباط/فبرایر   19في  -36 ــة بمفاعل  2022شـ ــعع الخاصـ ــر الوقود المشـ ، تحقَّقت الوكالة من أنَّ جمیع عناصـ
ــوب ال یقل عن  ــاعة (عند متر واحد في الھواء)،   1طھران البحثي في إیران كانت عند معدل جرعة محسـ رم/سـ

وقود الـجدـیدین بمـفاـعل طھران الكـما تحقـقت الوـكاـلة من أن لوحي  49 اـحد من الوقود المشـــــعَّع.ـباســـــتثـناء قرص و
، وأن عناصـر الوقود العشـرة الواردة إلى مفاعل طھران أعاله) قد خضـعا للتشـعیع  4-2-البحثي (انظر القسـم دال

(انظر القســم   2022وشــباط/فبرایر    2021البحثي من محطة تصــنیع صــفائح الوقود في الفترة بین آب/أغســطس  
 أعاله) لم تُشعع بعد.  4-2-دال

 صنع الوقود -7-2-دال

ــابق،كما أفید بھ  -37 ــبتمبر    تحققت الوكالة، في  50في تقریر س ــید  ب،  0212أیلول/س محطة مســحوق ثاني أكس
كغ من الیورانیوم في شــــــكل    103الیورانیوم المثرى في أصـــــفـھان، من أن إیران حوـلت إلى فلورـید الیورانـیل  

ــل إلى   ــبة تص ــادس فلورید الیورانیوم المثرى  بنس وفي  ، كانت قد نقلت من ناتانز.235-% من الیورانیوم 3.5س
قد نُقلت إلى محطة    51كغ من الیورانیوم في شـــكل فلورید الیورانیل  .0105الشـــھر نفســـھ، تحققت الوكالة من أن  

األمونیا، ثم نقلت بعد ذلك إلى مرفق تحویل الیورانیوم    تصــــنیع صــــفائح الوقود لتحویلھا إلى كربونات یورانیل
ــفھان إلنتاج الوقود لمفاعل البحوث   ــنیع الوقود في أصـ ــید الیورانیوم وإلى محطة تصـ إلنتاج مســـحوق ثاني أكسـ

، تحققت الوكالة من أن ثاني أكســـید  2021تشـــرین الثاني/نوفمبر   13وفي  خنداب للماء الثقیل (مفاعل خنداب).
تُِلم في محطة تصـنیع الوقود لتصـنیع الوقود    235-% من الیورانیوم 3.5م المثرى بنـسبة تصـل إلى  الیورانیو قد اـس

 لمفاعل خنداب.

من الیورانیوم، في محطة  غك  141.1، تحققت الوكالة من اســتالم  2021تشــرین الثاني/نوفمبر   21وفي  -38
% من 3.5یورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى  في شـكل سـادس فلورید المسـحوق ثاني أكسـید الیورانیوم المثرى،  

ل منھـا  235-الیورانیوم  ُحّوِ ل.  2021في كـانون األول/دیســـــمبر    كغ  139.7،  د الیورانـی وفي كـانون  إلى فلورـی
ــمبر   ــكل فلورید الیورانیل قد نُقلت إلى    134.7، تحققت الوكالة من أن 2021األول/دیسـ كغ من الیورانیوم في شـ

ائح الوقود ل    محـطة تصـــــنیع صــــــف ا، ثم نقـلت بـعد ذـلك إلى مرفق تحوـی ات یورانـیل األمونـی ا إلى كربوـن لتحویلـھ
ــید الیورانیوم إلنتاج الوقود لمفاعل خنداب. كانون األول/دیســـمبر    19وفي   الیورانیوم إلنتاج مســـحوق ثاني أكسـ

 
، وكان  235-% من الیورانیوم20من الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    مغ  75كان ھناك قرص واحد من الوقود یحتوي على    49

 ). INFCIRC/907(الوثیقة   2015كانون األول/دیسمبر  24قرار اللجنة المشتركة الصادر في   معدل الجرعة فیھ أقل من ذلك الحد. 
 . GOV/2021/51من الوثیقة  38و  37الفقرتان  50
، ونسبة  235-% من الیورانیوم3.5كغ تصل إلى    27فلورید الیورانیل، كانت نسبة إثراء  كغ من الیورانیوم في شكل    105من الـ 51

وقد ُحِصل على ھذا األخیر عن طریق خلط الیورانیوم في شكل فلورید الیورانیل    . 235-% من الیورانیوم3.3كغ تصل إلى    78إثراء  
 في شكل فلورید الیورانیل.  تنفدالمس مع الیورانیوم  235-% من الیورانیوم3.5المثرى بنسبة تصل إلى 
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وغراما من كیل  143.1، تحققت الوكالة أیضــا في محطة مســحوق ثاني أكســید الیورانیوم المثرى من تلقي  2021
من محطة   235-% من الیورانیوم 3.5الیورانیوم في شــكل ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى  

  وھذه المواد النوویة محفوظة تحت ختم الوكالة. إثراء الوقود.

من الیورانیوم في   كغ  52، تحققت الوكالة في محطة تصـــنیع الوقود من 2022شـــباط/فبرایر   21وفي  -39
مخـصـصة    235-% من الیورانیوم 3.5مـسحوق ثاني أكـسید الیورانیوم وأقراص وقود مثراة بنـسبة تـصل إلى  ـشكل 

 لمفاعل خنداب.

نات -3-دال  تصنیع الطاردات المركزیة، واالختبار المیكانیكي، ورصید المكِوّ

، لم یكن لدى الوكالة أي إمكانیة للوصـــول إلى البیانات والتســـجیالت التي  2021شـــباط/فبرایر   23منذ   -40
جمعتھا معدات المراقبة المركبة لرصـــد ما تقوم بھ إیران من اختبارات میكانیكیة للطاردات المركزبة على النحو  

ــتركة (الفقرتان   ــاملة المشـ ، بدأت إیران في 2021ون الثاني/ینایر  وفي كان ).40و 32المبین في خطة العمل الشـ
اسـتخدام موقع جدید (في ورشـة في ناتانز)، بما یتجاوز عدد المواقع المحدَّدة في خطة العمل الشـاملة المشـتركة،  

 وذلك من أجل إجراء اختبارات میكانیكیة للطاردات المركزیة.

ـنات عن إنـتاجـھا من األـنابـیب، والمـنافخ،  ، لم تـعد إیران تـقِدّم للوـكاـلة إعال2021شــــــباط/فبرایر    23ومـنذ   -41
ومجمعات الدَّوارات الخاصــــة بالطاردات المركزیة، وعن رصــــیدھا منھا، كما لم تســــمح للوكالة بالتحقُّق من 

وفي السـابق، كانت معدات تصـنیع مكونات الطاردات المركزیة   ).1-80 المفردات الموجودة في الرصـید (الفقرة 
ـستخدم أیـضاً في أنـشطة تتجاوز األنـشطة المحددة في خطة العمل الـشاملة المـشتركة، مثل التي أعلنت عنھا إیران تُ 

  ).2-80تركیب السالسل التعاقبیة الوارد وصفھا أعاله (الفقرة  

، لم یكن لدى الوكالة أي إمكانیة للوصــول إلى البیانات والتســجیالت التي  2021شــباط/فبرایر   23ومنذ   -42
ــنیع كل من أنابیب الدوارت والمنافخ.جمعتھا معدات المراقبة   ولذلك، لم تتمكن الوكالة من  المركبة لرصــــد تصــ

في ذلك أنابیب دّوارات الطاردات    ، بماIR-1التحقق مما إذا كانت إیران قد أنتجت أي طاردات مركزیة من طراز  
ة   ة أو المعطَّـل الـف ة الـت اردات المركزـی ل الـط ل مـح ات، لتـح افخ والمجمـع ة، والمـن ا  62(الفقرة  المركزـی دیـھ )، ولیس ـل

كما أنَّ الوكالة ال تستطیع تأكید مدى   معلومات بشأن الرصید من أنابیب الدّورات، والمنافخ، ومجّمعات الدّوارات.
ــتخدام ألیاف الكربون التي لم تكن خاضــعة  ــتمرار إیران في تصــنیع األنابیب الدوارة للطاردات المركزیة باس اس

 53، 52السابقة الخاصة باالحتواء والمراقبة.لتدابیر الوكالة المتواصلة  

كانون  19)، فـقد أبلـغت إیران الوكالة في 5وأشـــــیر إلـیھ أعاله (الفقرة   54وكـما أفـید بھ في تقریر ســـــابق -43
بأنھا تعتزم إنتاج األنابیب والمنافخ لدّوارات الطاردات المركزیة في موقع جدید في أصــفھان،    2022الثاني/ینایر  

، ـقام مفتشـــــو الوـكاـلة بتركـیب وإـعداد ـكامیرات في ورشـــــة ـجدـیدة في الموقع  2022الـثاني/یـنایر   ـكانون  24وفي 
المذكور أعاله لضــــمان أن تكون اآلالت المخصــــصــــة إلنتاج أنابیب ومنافخ دورات الطاردات المركزیة تحت  

 مراقبة الوكالة.

 
 . GOV/INF/2019/12من الوثیقة  6الفقرة  52
ر اللجنة المشتركة الصادر في   53  ). INFCIRC/907(الوثیقة  2016كانون الثاني/ینایر  14مقرَّ
 . GOV/INF/2022/3من الوثیقة  5إلى  2الفقرات   54
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 مخزون الیورانیوم الُمثرى -4-دال

ذ   -44 ة مـن اـل ادة ـبھ، تحقـقت الوـك ا ســـــبـقت اإلـف ھ    1كـم الي من 2019تموز/یولـی ، من أنَّ مخزون إیران اإلجـم
% من 3.67كغ من ســـــادس فلورـید الیورانیوم المثرى بنســــــبة تصـــــل إلى    300الیورانیوم المثرى ـقد تـجاوز  

ــكال كیمیائیة مختلفة) (الفقرة   235-الیورانیوم  كغ من    300الكمیة البالغة  ادل وتع  55).56 (أو ما یعادل ذلك في أش
 56كغ من الیورانیوم.  202.8سادس فلورید الیورانیوم  

%  2ومنذ التقریر السـابق، كانت التغییرات التي طرأت على رصـید الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى   -45
% من 20، والمثرى بنســبة تصــل إلى  235-% من الیورانیوم 5بنســبة تصــل إلى   ، والمثرى235-من الیورانیوم 

ــل إلى 235-الیورانیوم  ــبة تصـ وفقاً لما أعلنت عنھ إیران وتحقَّقت منھ   235-% من الیورانیوم 60، والمثرى بنسـ
 ):3الوكالة في مرافق اإلثراء كما یلي (انظر أیضاً المرفق 

درت إیران محطـة إثراء الوقود: • ھ في الفترة من    57ـق اني/نوفمبر    6أـن  18إلى    2021تشـــــرین الـث
%  5كغ من سـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى    882.2، أُنتج  2022شـباط/فبرایر  
 58من سادس فلورید الیورانیوم الطبیعي.  235-من الیورانیوم 

تـشرین الثاني/نوفمبر   6ن أـشارت تقدیرات إیران إلى أنھ، في الفترة م محطة فوردو إلثراء الوقود: •
كغ من ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة    668.7، لُقِّم  2022شــباط/فبرایر    18إلى   2021

وأّن ما    59في الســالســل التعاقبیة بمحطة فوردو إلثراء الوقود،  235-من الیورانیوم   %5تصــل إلى 
من   %20ـبة تصـــــل إلى  كغ من ســـــادس فلورـید الیورانیوم المثرى بنســـــ  101.2أُنتج یبلغ نحو  

ــل إلى   566.6وأن    235،60-الیورانیوم  ــبة تصـ ــادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـ % قد 2من سـ
 تراكمت باعتبارھا مخلفات.

أنــھ، في الفترة من   محطــة إثراء الوقود التجریبیــة: • إیران إلى  تقــدیرات  تشـــــرین    6أشــــــارت 
اني/نوفمبر   ا یلي:  18إلى    2021الـث اط/فبرایر، تم ـم د    167.3اج  إنـت شــــــب ــادس فلورـی كغم من ســـ

ــل إلى   ــبة تصـ  3و  2في خطوط البحث والتطویر    235-% من الیورانیوم 2الیورانیوم المثرى بنسـ
- % من الیورانیوم5كغ من سـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى   876.5؛ وتلقیم  5و

 
 . GOV/INF/2019/8من الوثیقة  3و  2الفقرتان  55
 بالنظر إلى الوزن الذري المعیاري للیورانیوم والفلور.  56
، وبما أن الوكالة لم تتمكَّن من التحقق من إنتاج إیران لسادس فلورید الیورانیوم المثرى إال بعد إزالة  2021شباط/فبرایر    23منذ    57

 المتبقیة في العملیة.  منتج الیورانیوم المثرى من العملیة، فال یمكن سوى تقدیم تقدیرات عن المواد النوویة
إلى    58 بنسبة تصل  المثرى  الیورانیوم  فلورید  لسادس  اإلجمالي  اإلنتاج  الیورانیوم5من  منذ    235-% من  الوقود  إثراء    16بمحطة 

  كغ من سادس فلورید الیورانیوم. 1893.6، تحققت الوكالة من 2021فبرایر/شباط 
قد فُّرغت (أي لم تستخدم    235-% من الیورانیوم5م المثرى بنسبة تصل إلى  كغ من سادس فلورید الیورانیو  0.8قدرت إیران أن   59

إلثراء سادس فلورید الیورانیوم ولكنھا ظلت ضمن العملیة)؛ وما زالت المادة النوویة قید المعالجة ولم تخضع للقیاس؛ وقد یكون متوسط  
قائمة رصید الیورانیوم المنخفض اإلثراء بمحطة فوردو إلثراء  وھذه الكمیة مدرجة في    إثرائھا أعلى قلیالً من مستوى مادة التلقیم.

 الوقود. 
بمحطة فوردو إلثراء الوقود    235-% من الیورانیوم20من اإلنتاج اإلجمالي من سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى   60

 الیورانیوم. كغ من سادس فلورید  236.7، تحققت الوكالة من 2021فبرایر / شباط 16منذ 
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 61كغ 360.9؛ وأن 6و 4و 1في السالسل التعاقبیة المركبة في خطوط إنتاج البحث والتطویر   235
قد أنتجت في خط    235-% من الیورانیوم 5من ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى  

% من 60كغ من ســـــادس فلورـید الیورانیوم المثرى بنســــــبة تصـــــل إلى    22.9؛ وأن  1اإلنـتاج  
من ســـــادس  كغ   496.3وأن    62؛6و  4ـقد أنتـجت في خطي إنـتاج البـحث والتطویر    235-الیورانیوم 

قد تراكمت في شــكل مخلفات    235-% من الیورانیوم 2فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى  
 1.63في خط إنتاج البحث والتطویر  

، تحققت الوكالة من أن المخزون من الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى  2022شــباط/فبرایر   18وفي  -46
  64كیلوغراما من الیورانیوم  563.بأشـــكال أخرى غیر ســـادس فلورید الیورانیوم یبلغ    235-% من الیورانیوم 20

 65وم في ـشكل منتجات وـسیطةكغ من الیورانی 6.4كغ من الیورانیوم في ـشكل مجمعات وقود و  26.6 ویتألف من:
 كلغ من الیورانیوم في شكل خردة سائلة وصلبة. 3.5و

، لم تتمكن الوـكاـلة من التحقق من إجـمالي مخزون إیران من الیورانیوم  2021  شــــــباط/فبرایر  16ومـنذ   -47
ة إثراء الوقود   ة إثراء الوقود، ومحـط ذي أُنتِج في محـط ل الیورانیوم المثرى اـل ذي یشــــــم ة،  المثرى، واـل التجریبـی

ة فوردو إلثراء   ة ومحـط ة إثراء الوقود التجریبـی ادة تلقیم في محـط ك كـم ة فوردو إلثراء الوقود، المســـــتھـل ومحـط
ھ حتى    66الوقود. ة إلى أـن اـل دیرات الوـك ة، تشـــــیر تـق ــابـق ات الواردة في الفقرات الســـ اداً إلى المعلوـم  19واســـــتـن

اط/فبرایر   الي مخزون إیران من الیور2022شــــــب ادة   كغ.  3197.1انیوم المثرى  ، بلغ إجـم ذا الرقم زـی ل ـھ ویمـث
كغ من الیورانیوم في   2883.2وتـشمل تقدیرات المخزون   كغ منذ ـصدور التقریر الفـصلي الـسابق.  707.4قدرھا 

  37.8كغ من الیورانیوم في ـشكل أكاـسید الیورانیوم ومنتجاتھا الوـسیطة؛   249.5ـشكل ـسادس فلورید الیورانیوم؛  
 كغ من الیورانیوم في الخردة السائلة والصلبة.  26.6وم في مجمعات الوقود وقضبانھ؛  كغ من الیورانی

، یشــمل إجمالي تقدیرات مخزون الیورانیوم المثرى في شــكل ســادس  2022شــباط/فبرایر   19وبحلول   -48
الغ   ــل إلى    1390 كغ ـما یلي: 2883.2فلورـید الیورانیوم والـب ة تصـــ من %  2كغ من الیورانیوم المثرى بنســــــب

ــابق)؛  830.4(بزیادة قدرھا   235-الیورانیوم  ــلي السـ كغ من الیورانیوم المثرى    1277.9و  كغ منذ التقریر الفصـ
كغ من الیورانیوم المثرى   182.1و  كغ)؛ 344.4(بانخفاض قدره    235-% من الیورانیوم 5بنســــبة تصــــل إلى  

 
في شكل مخلفات في خطي إنتاج البحث    235-% من الیورانیوم 5تشمل ھذه الكمیة سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى   61

 . 1ولم تلقم في خط إنتاج البحث والتطویر   6و  4والتطویر  
، تحققت الوكالة من  2021نیسان/أبریل    14، منذ  6و  4و  1من اإلنتاج اإلجمالي في محطة إثراء الوقود التجریبیة باستخدام الخطوط   62

كغ من سادس    25.1، و 235- % من الیورانیوم5كغ من سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    611.6  إنتاج الكمیات التالیة: 
یوم المثرى بنسبة تصل إلى  كغ من سادس فلورید الیوران   47.9، و 235-٪ من الیورانیوم20فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  

 . 235-من الیورانیوم 60%
-من الیورانیوم%  2من سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    1تتكون المخلفات الناتجة من خط إنتاج البحث والتطویر    63

235 . 
خرى غیر سادس فلورید الیورانیوم  % في أشكال أ 20كغ من مخزون الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  2.3نتجت الزیادة البالغة  64

خفض اإلثراء بنسبة تصل  ن مع الیورانیوم الم  235-% من الیورانیوم20من عملیة خلط الیورانیوم المنخفض اإلثراء بنسبة تصل إلى  
 . 235- % من الیورانیوم5إلى 

ب إنتاج معدن الیورانیوم للوقود الجدید  المستخدم في تجار  235-% من الیورانیوم20بما في ذلك الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    65
 لمفاعل طھران البحثي. 

بموجب اتفاق الضمانات المعقود مع إیران، فإن الوكالة تستطیع التحقق من الرصید المادي من المواد النوویة في كل مرفق ُمعلن    66
 عنھ في التحقق السنوي من الرصید المادي. 
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ن الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل  كغ م 33.2و  كغ)؛ 68.3(بزیادة    235-% من الیورانیوم 20بنســبة تصــل إلى  
 كغ). 15.5(بزیادة    235-% من الیورانیوم 60إلى  

 

 تدابیر الشفافیة -ھاء
، لم یكن مـتاحاً للوكالة ما یلي: مـعایـنة البـیانات من أجھزة رصـــــد اإلثراء  2021شــــــباط/فبرایر   23مـنذ   -49

لة بواـسطة أجھزتھا المركَّبة الخاـصة بالقیاس  واألختام اإللكترونیة التابعة لھا، أو معاینة تـسجیالت   القیاـسات المـسجَّ
الحصول على أي معلومات أو فرص لمعاینة البیانات المستمدَّة من تدابیر االحتواء والمراقبة  وال   )؛1-67(الفقرة  

ل علیھا من أي مصـدر آخر إلى   مرفق تحویل  والمتعلقة بنقل ركازة خام الیورانیوم التي أُنتِجت في إیران أو ُحصـِ
وال معاینة البیانات والتســجیالت التي تجمعھا معداتھا الخاصــة بالمراقبة المركبة لرصــد   )؛68الیورانیوم (الفقرة  

ازة الیورانیوم.   اج رـك ا إذا  إنـت ام الیورانیوم أو عـم ازة ـخ اج رـك ات عن إنـت أي معلوـم ة ـب اـل د إیران الوـك ا لم تزِوّ كـم
 ).69  وم من أي مصدر آخر (الفقرة كانت قد حصلت على ركازة خام الیورانی

ــي الوكالة الذین ُعیِّنوا إلیران على النحو   -50 ــیرات دخول طویلة األجل لمفتِّش ــدار تأش ــلت إیران إص وواص
رت اسـتخدام مسـاحة عمل في  الذي طلبتھ الوكالة، وَوفَّرت مسـاحة عمل مالئمة للوكالة في المواقع النوویة، ویسـّ

  ).2-67 وویة في إیران (الفقرة أماكن قریبة من المواقع الن

 

 معلومات أخرى ذات صلة -واو
، لم تعد إیران تطبِّق بشــكل مؤقت البروتوكول اإلضــافي التفاق الضــمانات  2021شــباط/فبرایر   23منذ   -51

م إیران   ).64 من البروتوكول اإلضـافي (الفقرة  17الخاص بھا وفقاً للفقرة (ب) من المادة   إعالنات محدَّثة  ولم تقّدِ
ولم تتمكن الوـكاـلة من إجراء أي مـعایـنة تكمیلـیة بموـجب البروتوكول اإلضـــــافي في أي مواقع وأـماكن في إیران  

ــمولة بھذا التقریر. ــافة إلى ذلك، لم تنِفّذ إیران البند المعدَّل   خالل الفترة المشـ من الترتیبات الفرعیة    1-3وباإلضـ
ــمانات المعقود     وفي وقت الحق،  ).65 مع إیران خالل الفترة المشـــمولة بھذا التقریر (الفقرة الملحقة باتفاق الضـ

ــتعدة للعمل مع الوكالة   ــتقبل القریب، وأنھا مسـ أبلغت إیران الوكالةَ أنھا ال تعتزم بناء مرفق نووي جدید في المسـ
ألة البند المعدَّل   ألخرى التي كان یتناولھا ھذا  وبالنـسبة للمـسائل ا .1-3إلیجاد حّل مقبول لدى الطرفین لمعالجة مـس

ــافي ــمانات والبروتوكول اإلضـ ــم فیما یتعلّق بتنفیذ إیران التفاق الضـ ــین بھا، فیتم تناولھا اآلن في    67القسـ الخاصـ
 .GOV/2022/5الوثیقة  

ــلة   -52 ــتطع الوكالة التحقُّق من التزامات إیران األخرى المتصـ ــمولة بھذا التقریر، لم تسـ وخالل الفترة المشـ
ــام دال وھاء بالمجا ــتركة، بما في ذلك االلتزامات الواردة في األقسـ ــاملة المشـ ل النووي بموجب خطة العمل الشـ

 وقاف وراء من المرفق األول بخطة العمل الشاملة المشتركة.

  

 
 . GOV/2020/51من الوثیقة  35إلى  33الفقرات  67
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 16الصفحة  

 

وخالل ھذه الفترة المـشمولة بالتقریر، لم تحـضر الوكالة أي اجتماعات للفریق العامل المعني بالمـشتریات   -53
 )6-4-6الفقرة   اللجنة المشتركة، -للجنة المشتركة (خطة العمل الشاملة المشتركة، المرفق الرابع    التابع

 

 الملخص -واو
وما بعده، تأثرت بشـدة أنشـطة التحقق والرصـد التي تقوم بھا الوكالة نتیجة    2021شـباط/فبرایر   23منذ   -54

ــلة   ــتركة، بما في ذلك  لقرار إیران وقف تنفیذ التزاماتھا المتص ــاملة المش بالمجال النووي بموجب خطة العمل الش
 البروتوكول اإلضافي.

 وَسیُواِصل المدیر العام تقدیم التقاریر في ھذا الشأن حسب االقتضاء. -55
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 1المرفق 

 

 1المرفق 

ماتھا  ااآلثار المترتبة على أنشطة التحقق والرصد التي تضطلع بھا الوكالة جراء وقف إیران تنفیذ التز
 68المتصلة بالمجال النووي على النحو المتوخى في خطة العمل الشاملة المشتركة

 الوكالة القیام بما یلي:وال تستطیع  

 .15والفقرة    14الفقرة   الرصد أو التحقق بشأن إنتاج إیران ورصیدھا من الماء الثقیل؛
ــتركة   ــار إلیھا في قرار اللجنة المشــ عة، المشــ ــتخدام الخالیا المدرَّ التحقق من اســ

)، وأن تشـغیلھا  INFCIRC/907(الوثیقة    2016كانون الثاني/ینایر   14الصـادر في 
تھ اللجنة المشتركة؛  یجري حسبما أقرَّ

 21الفقرة  

لمرتبطة بھا الرصــد والتحقق من أنَّ جمیع الطاردات المركزیة والبنیة األســاســیة ا
نة تظل في المخزن أو أنھا اســتُخدمت لتحل محلَّ الطاردات المركزیة التالفة   المخزَّ

 أو المعطَّلة

 70الفقرة  

 51والفقرة    71الفقرة   إجراء معاینة یومیة بناء على الطلب لمرافق اإلثراء في ناتانز وفوردو
ة في مرافق اإلثراء لكي یتســـــ الـج د المـع ــاب  التحقق من المواد قـی نى إجراء حســـ

 لمخزون دقیق من الیورانیوم المثرى
 56الفقرة  

التحقق مـما إذا كانت إیران قد أجرت اختـبارات میـكانیكـیة للـطاردات المركزیة على 
 النحو المحدد في خطة العمل الشاملة المشتركة

 40والفقرة    32الفقرة  

الرـصد والتحقق من اإلنتاج اإلیراني ومن رـصید أنابیب ومنافخ الدَّوارات الخاـصة  
عة  بالطاردات المركزیة أو الدوارات المجمَّ

 1-80الفقرة  

ــامیم   ة لتصـــ اجـھا مـطابـق افخ اـلدوارات التي تم إنـت ابـیب ومـن ا إذا ـكاـنت أـن التحقق مـم
 لمشتركةالطاردات المركزیة الوارد وصفھا في خطة العمل الشاملة ا

 2-80الفقرة  

التحقق مما إذا كانت أنابیب ومنافخ الدوارات التي تم إنتاجھا قد اسـتُخدمت لتصـنیع  
ـطاردات مركزـیة الســـــتـخدامـھا في األنشــــــطة المـحددة في خـطة العـمل الشـــــامـلة 

 المشتركة

 2-80الفقرة  

ف  التحقق مـما إذا ـكاـنت أـنابـیب ومـنافخ اـلدوارات ـقد تم تصـــــنیعـھا ـباســـــتـخدام ألـیا
 الكربون التي تفي بالمواصفات المتفق علیھا في خطة العمل الشاملة المشتركة

 2-80الفقرة  

 69الفقرة   الرصد والتحقق من اإلنتاج اإلیراني لركازة خام الیورانیوم 
 69الفقرة   الرصد والتحقق من شراء إیران لركازة خام الیورانیوم من مصدر آخر

الرـصد والتحقق مما إذا تم نقل ركازة خام الیورانیوم التي أُنتِجت في إیران أو التي  
 تم الحصول علیھا من مصدر آخر إلى مرفق تحویل الیورانیوم 

 68الفقرة  

التحقق من التزامات إیران األخرى المتصـلة بالمجال النووي في إطار خطة العمل 
ــتركة، بما في ذلك االلتزاما ــاملة المشـ ــام دال وھاء وقاف الشـ ت الواردة في األقسـ

 وراء من المرفق األول بخطة العمل الشاملة المشتركة

 

تلقي أي إعالنـات محـدَّثـة من إیران أو إجراء أي معـاینـة تكمیلیـة ألي مواقع أو 
 أماكن في إیران خالل الفترة المشمولة بھذا التقریر

 البروتوكول اإلضافي

 
 ھو التزام قانوني وال یرد ذلك في الجدول.  1- 3تنفیذ البند المعدَّل  68
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 2المرفق 

 ثالثة تحدیثات منذ صدور التقریر الفصلي السابق للمدیر العام

GOV/INF المحتوى التاریخ 

 كانون األول/ 1 46/2021
 2021دیسمبر 

محطة  المتصـلة بأنشـطة اإلثراء في إطارمعلومات محدثة عن التطورات  
 فوردو إلثراء الوقود ومحطة إثراء الوقود

 كانون األول/ 15 47/2021
 2021دیسمبر 

تحدیث بشـأن التطورات المتعلقة بمعدات الرصـد والمراقبة التابعة للوكالة  
 في إیران

 كانون الثاني/  31 3/2022
 2022ینایر 

ـكاراج وتركـیب ـكامیرات في موقع إزاـلة ـكامیرات المراقـبة في ورشـــــة  
 جدید في أصفھان إلنتاج أنابیب ومنافخ دوارات الطاردات المركزیة  
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 3المرفق 
 التلقیم بسادس فلورید الیورانیوم وإنتاجھ ورصیده منذ التقریر الفصلي السابق للمدیر العام

 

مستوى اإلثراء  
- (% الیورانیوم

235( 

  5الرصید بحلول 
تشرین الثاني/نوفمبر  

 (كغ یورانیوم)  2021

الكمیة الملقّمة  
 (كغ یورانیوم) 

 الكمیة المنتجة 
 (كغ یورانیوم)  

  19الرصید بحلول 
  2022شباط/فبرایر 

 (كغ یورانیوم) 
>2% 559.6  830.4 1390.0 
>5% 1622.3 1043.0 839.1 1277.9 70 ،71 

>20% 113.8  68.3 182.1 
>60% 17.7  15.5 33.2 

 

 
 

 جرى تلقیم أعداد مختلفة من السالسل خالل الفترة المشمولة بالتقریر.  69

 أعاله. 38انظر الفقرة  70

 .59انظر الحاشیة  71

نوع الطاردة   المرفق 
 المركزیة

السالسل 
التعاقبیة 

 69المركبة

إجمالي 
السالسل 
التعاقبیة 
 المخطط لھا 

مستوى إثراء  
 التلقیم 

(% من   
 ) 235-الیورانیوم

الكمیة الملقمة  
(بالكیلوغرامات  

من سادس فلورید  
 الیورانیوم) 

مستوى إثراء  
 المنتج

(% من   
 ) 235-الیورانیوم

 الكمیة المنتجة 
(بالكیلوغرامات   

من سادس فلورید  
 الیورانیوم) 

محطة 
إثراء 
 الوقود 

الطاردة  
 IR-1 36 36المركزیة 

 %5< - طبیعي 
 882.2 

الطاردة  
 المركزیة
IR-2m 

6 6 

الطاردة  
 IR-4 2 6المركزیة 

الطاردة  
 IR-6 0 1المركزیة 

محطة 
فوردو 
إلثراء 
 الوقود 

 

الطاردة  
 IR-1 6 6المركزیة 

>5% 668.7 >20% 
>2% 

101.2 
الطاردة   566.6

 IR-6 2 2المركزیة 

محطة 
إثراء 
الوقود  
 التجریبیة

 

IR-4  
 1 1 )4(الخط 

>5% 876.5 >60% 22.9 
IR-6  
 1 1 )6(الخط 

IR-5 وIR-6s 
مخلفات من   1 )1(الخط 

 %5< غیر منطبق  6و 4الخطین 
>2% 

360.9 
496.3 

متنوع  
 (الخطوط

 )5و 3و 2
 167.3 %2< - طبیعي   
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