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 ۲۰۲۱ حزیران/یونیھ ۹تاریخ السماح بالتداول: 
 ) ۲۰۲۱ حزیران/یونیھ ۹(ُسِمح بتداول ھذه الوثیقة خالل اجتماع المجلس بتاریخ 

GOV/INF/2021/26 
 ۲۰۲۱ نیسان/أبریل  ۱۹

 
 
 عربي 

 نكلیزي إاألصل: 

 مجلس المحافظین 

 فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 

 

التحقُّق والرصد في جمھوریة إیران اإلسالمیة في ضوء قرار مجلس 
 )۲۰۱٥( ۲۲۳۱األمن التابع لألمم المتحدة 

 
 المدیر العام تقریر من 

 

 
ابع   -۱ دَّم من الـمدیر الـعام إلى مجلس المـحافظین وبموازاة ذـلك إلى مجلس األمن الـت یتـناول ـھذا التقریر المـق

لألمم المتـحدة (مجلس األمن)، تنفـیذ جمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة (إیران) اللتزاـماتـھا المتصــــــلة ـبالمـجال النووي  
م معلوماٍت محدَّثة عن التطورات   المشتركة بشأن أنشطتھا المتصلة باإلثراء.بمقتضى خطة العمل الشاملة   وھو یقّدِ

 ۱التي طرأت منذ صدور تقاریر المدیر العام السابقة.

 

 األنشطة المتصلة باإلثراء
ــبقت اإلفادة، في  -۲ ــان/أبریل   ۱۳كما سـ ــادس ۲۰۲۱نیسـ ، أبلغت إیراُن الوكالةَ بأنھا تنوي البدء بإنتاج سـ

في محـطة إثراء الوقود التجریبـیة في  ۲۳٥۲-من الیورانیوم  ٪٦۰فلورـید الیورانیوم المثرى بنســــــبة تصـــــل إلى  
قد اســتكملت تقریباً التحضــیرات للبدء بتقلیم ، تحقَّقت الوكالة ِمن أنَّ إیران  ۲۰۲۱نیســان/أبریل   ۱٤وفي    ۳ناتانز،

في الســلســلة التعاقبیة من الطاردات    ۲۳٥-من الیورانیوم ٪٥ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى  
إلنتاج ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل   ٦في خط البحث والتطویر رقم  IR-6المركزیة من طراز 

ــلة التعاقبیة من الطاردات المركزیة من   ۲۳٥٫٤-ممن الیورانیو ٪٦۰إلى   ــلســ وتمَّ تلقیم المخلفات الناتجة من الســ
إلنتاج   ٤في خّط البحث والتطویر   IR-4في الســــلســــلة التعاقبیة من الطاردات المركزیة من طراز  IR-6طراز 

۲۳٥٫٥-من الیورانیوم ٪۲۰سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى 

 
وGOV/2021/10الــــوثــــائــــق    ۱  ،GOV/INF/2021/17و  ،GOV/INF/2021/19و  ،GOV/INF/2021/20و  ،GOV/INF/2021/21  ،
 GOV/INF/2021/24، وGOV/INF/2021/23، وGOV/INF/2021/22و
 .۲۸ التدابیر المتصلة بالمجال النووي‘، الفقرة -خطة العمل الشاملة المشتركة، ’المرفق األول  ۲
 .GOV/INF/2021/22الوثیقة  ۳
 .GOV/INF/2021/23الوثیقة  ٤
 .GOV/INF/2021/22 ، من الوثیقة۳باستخدام طریقة اإلنتاج الموصوفة في النقطة الثانیة، من الفقرة   ٥



GOV/INF/2021/26 
 ۲الصفحة 

ــان/أبرـیل  ن  ۱۷وفي   -۳ ة ِمن أن إیران ـكاـنت  ۲۰۲۱یســـ اـلة في محـطة إثراء الوقود التجریبـی ، تحقَّـقت الوـك
عن   ۲۳٥-من الیورانیوم ٪٦۰ثرى بنســبة تصــل إلى  متســتخدم طریقة مختلفة إلنتاج ســادس فلورید الیورانیوم ال

 أعاله. ۲الفقرة على النحو الموصــوف في  ۲۰۲۱نیســان/أبریل  ۱٤الطریقة التي كان یجري التحضــیر لھا في  
ــان/أبریل   ۱۷وفي   ــادس فلورید الیورانیوم  ۲۰۲۱نیسـ ــاً من أن إیران قد بدأت في إنتاج سـ ، تحقَّقت الوكالة أیضـ

من خالل تلقیم سـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل    ۲۳٥-من الیورانیوم ٪٦۰المثرى بنسـبة تصـل إلى  
 IR-4السـلسـلتَْین التعاقبیَّتَین من الطاردات المركزیة من طراز على نحو متزامٍن في   ۲۳٥-من الیورانیوم ٪٥إلى  

ة من طراز   اً إلعالن إیران   ٦، على التوالي.٦و    ٤في َخطَّي البحـث والتطویر    IR-6والطـاردات المركزـی ووفـق
یبیة ما نســبتھ المقدَّم إلى الوكالة، بلَغ مســتوى إثراء ســادس فلورید الیورانیوم المنتَج في محطة إثراء الوقود التجر

وقد أخذت الوكالة عیّنةً من سـادس فلورید الیورانیوم المنتَج إلجراء التحلیل المتلف   .۲۳٥-من الیورانیوم ٥٥٫۳٪
وسـتقوم الوكالة باإلبالغ عن نتائج ھذا   من أجل التحقُّق بشـكل مسـتقل من مسـتوى اإلثراء الذي أعلنت عنھ إیران.

  التحلیل في الوقت المناسب.

 
 .GOV/INF/2021/22 ، من الوثیقة۳النقطة األولى، من الفقرة  فيباستخدام طریقة اإلنتاج الموصوفة  ٦


