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

GOV/INF/2021/28 
 ۲۰۲۱ نیسان/أبریل  ۲۳

 
 
 عربي 

 نكلیزي إاألصل: 

 مجلس المحافظین 

 فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 
 

والرصد في جمھوریة إیران اإلسالمیة في ضوء قرار مجلس  التحقُّق
 )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
في محطة إثراء الوقود التجریبیة في  ۲۰۲۱نیســـان/أبریل   ۱۷تحقَّقت الوكالة، في  ۲اإلفادة،كما ســـبقت   -۲

ــل إلى   د الیورانیوم المثرى بنســـــبـة تصـــ ــادس فلورـی دأت في إنتـاج ســـ د ـب انز، من أنَّ إیران ـق اـت من    ٪٦۰ـن
على    ۲۳٥-یورانیوممن ال  ٪٥من خالل تلقیم سـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى    ۲۳٥-الیورانیوم

والطاردات المركزیة من طراز    IR-4نحو متزامٍن في الســـلســـلتَین التعاقبیَّتَین من الطاردات المركزیة من طراز  
6-IR    دَّم إلى الوـكاـلة في ذـلك الـتاریخ،    ۳، على التوالي.٦و  ٤في َخطَّي البـحث والتطویر ووفـقاً إلعالن إیران المـق

من    ٪٥٥٫۳الیورانیوم المنتَج في محـطة إثراء الوقود التجریبـیة ـما نســـــبـتھ  بلَغ مســـــتوى إثراء ســـــادس فلورـید  
وقد أخذت الوكالة عیِّنةً من ســادس فلورید الیورانیوم المنتَج إلجراء قیاس متلف على العیِّنة من   .۲۳٥-الیورانیوم

أجل التحقُّق بشكل مستقل من مستوى اإلثراء الذي أعلنت عنھ إیران.

 
و10/1GOV/202الــــوثــــائــــق    ۱  ،17/1GOV/INF/202و  ،19/1GOV/INF/202و  ،GOV/INF/2021/20و  ،GOV/INF/2021/21  ،
 .GOV/INF/2021/27و  GOV/INF/2021/26، وGOV/INF/2021/24، وGOV/INF/2021/23، وGOV/INF/2021/22و
 .GOV/INF/2021/26الوثیقة  ۲
 .GOV/INF/2021/22، من الوثیقة ۳باستخدام طریقة اإلنتاج الموصوفة في النقطة األولى، من الفقرة   ۳



GOV/INF/2021/28 
۲الصفحة   

، تحقَّقت الوكالة من أن إیران قد غیَّرت الطریقة التي كانت تُنتج بھا سادس ۲۰۲۱ل  نیسان/أبری  ۲۱وفي   -۳
وتحقَّقت   في محطة إثراء الوقود التجریبیة.  ۲۳٥-من الیورانیوم ٪٦۰فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى  

في    ۲۳٥-من الیورانیوم ٪٥لى  الوكالة من أنَّ إیران كانت تلِقّم ســـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســـبة تصـــل إ
إلنتاج ـسادس فلورید الیورانیوم    ٦ في خط البحث والتطویر IR-6الـسلـسلة التعاقبیة للطاردات المركزیة من طراز 

ــل إلى   ــبة تص ــلة التعاقبیة في    ۲۳٥-من الیورانیوم ٪٦۰المثرى بنس ــلس وكانت تلِقّم المخلفات الناتجة من ھذه الس
إلنتاج ـسادس فلورید الیورانیوم    ٤ في خط البحث والتطویر IR-4المركزیة من طراز   الـسلـسلة التعاقبیة للطاردات

وأعلنت إیران للوكالة أنھا كانت تـستخدم طریقة اإلنتاج ھذه   ۲۳٥٫٤-من الیورانیوم ٪۲۰المثرى بنـسبة تـصل إلى  
الیورانیوم التي أخذتھا  كما أعلنت إیران أنَّ مســتویات إثراء عینات ســادس فلورید   .۲۰۲۱نیســان/أبریل   ۱۸منذ 

  ٪٥۹٫٦و  ۲۳٥-من الیورانیوم ٪۲۰٫۳كانت تبلغ   ۲۰۲۱نیســان/أبریل   ۲۰في  ٦و ٤من خطي البحث والتطویر  
لت التقلبات في مســتویات إثراء ســادس فلورید   ، على التوالي.۲۳٥-من الیورانیوم ِجّ ولكن وبحســب إیران، فقد ســُ

 الیورانیوم بالنسبة لمساري اإلنتاج معاً.

ا القـیاس المتلف لعیـنة ســـــادس فلورـید الیورانیوم المثرى التي أـخذتـھا الوـكاـلة في محـطة إثراء الوقود  أمـ  -٤
، أخذت الوكالة  ۲۰۲۱نیســــان/أبریل   ۲۲وفي   ٥، فما زال یتعیَّن تحلیلھا.۲۰۲۱نیســــان/أبریل   ۱۷التجریبیة في 

وخالل األیام القلیـلة المقبـلة،   التجریبـیة من أجل تحلیلـھا.عیـنات بیئـیة من نقـطة أخذ العیـنات في محـطة إثراء الوقود  
ســــوف تأخذ الوكالة مزیداً من عینات القیاس المتلف من ســــادس فلورید الیورانیوم المثرى الذي أُنتِج في محطة  

ات. ك العیـن ل تـل ة من أـجل تحلـی ات، حســـــ  إثراء الوقود التجریبـی ا للعیـن ائج تحلیلـھ ة تقریراً بنـت اـل ِدّم الوـك ب  وســـــتـق
  االقتضاء. 

 

 

 
 .GOV/INF/2021/22من الوثیقة ،  ۳باستخدام طریقة اإلنتاج الموصوفة في النقطة الثانیة، من الفقرة   ٤
 .GOV/INF/2021/26من الوثیقة   ۳الفقرة  ٥


	الأنشطة المتصلة بالإثراء

