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٢٠٢١ حزيران/يونيه ٩تاريخ السماح بالتداول: 
) ٢٠٢١ حزيران/يونيه ٩(ُسِمح بتداول هذه الوثيقة خالل اجتماع المجلس بتاريخ 

GOV/INF/2021/29 

 ٢٠٢١ أيار/مايو ١٢
 

 عربي 
نكليزي إاألصل: 

 مجلس المحافظين 

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
  

 

والرصد في جمهورية إيران اإلسالمية في ضوء قرار مجلس  التحقُّق
 )٢٠١٥( ٢٢٣١األمن التابع لألمم المتحدة 

 
 

  المدير العامتقرير من 

 

ابع    -١ دَّم من الـمدير الـعام إلى مجلس المـحافظين وبموازاة ذـلك إلى مجلس األمن الـت يتـناول ـهذا التقرير المـق
لألمم المتـحدة (مجلس األمن)، تنفـيذ جمهورـية إيران اإلســـــالمـية (إيران) اللتزاـماتـها المتصــــــلة ـبالمـجال النووي  

م معلوماٍت محدَّثة عن التطورات  بمقتضى خطة العمل الشاملة   المشتركة بشأن أنشطتها المتصلة باإلثراء. وهو يقّدِ
  ١التي طرأت منذ صدور تقارير المدير العام السابقة.

 

  األنشطة المتصلة باإلثراء

دت إيران الوكالة بصـيغة محدَّثة من اسـتبيان المعلومات التصـميمية الخاص  ٢٠٢١أيار/مايو   ٥في   -٢ ، زوَّ
بمحطة إثراء الوقود التجريبية في ناتانز. وجاء في هذه الصيغة المحدَّثة من استبيان المعلومات التصميمية وصف  

باإلضـافة إلى   ٢٣٥،٢-من اليورانيوم ٪٦٠لى أـسلوب جديد إلنتاج ـسادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنـسبة تصـل إ
ـخة   ا في اســـــتبـيان المعلوـمات التصـــــميمـية بصـــــيغـته المـحدَّـثة المؤرَّ أســـــالـيب اإلنـتاج الثالـثة الوارد وصـــــفـه

  ٢٠٢١.٣نيسان/أبريل  ١٣

 
والوثيقــة  GOV/2021/10الوثيقــة    ١  ،GOV/INF/2021/17  والوثيقــة  ،GOV/INF/2021/19  والوثيقــة  ،GOV/INF/2021/20 والوثيقــة  ،

GOV/INF/2021/21  قـــة ـي وـث واـل  ،GOV/INF/2021/22  قـــة ـي وـث واـل  ،GOV/INF/2021/23  قـــة ـي وـث واـل  ،GOV/INF/2021/24  قـــة ـي وـث واـل  ،
GOV/INF/2021/26 والوثيقة ،GOV/INF/2021/27 والوثيقة ،GOV/INF/2021/28.  

  التدابير المتصلة بالمجال النووي‘. -من ’المرفق األول   ٢٨خطة العمل الشاملة المشتركة، الفقرة  ٢
 .GOV/INF/2021/22من الوثيقة   ٣الفقرة  ٣

  



GOV/INF/2021/29 
٢الصفحة   

بة تصـل إلى   -٣ ادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنـس لوب الرابع إلنتاج ـس - من اليورانيوم ٪٦٠وينطوي األـس
ــيغته المحدَّ  ٢٣٥ ــميمية بصـ ــتبيان المعلومات التصـ ــفه في اسـ ثة  في محطة إثراء الوقود التجريبية، والوارد وصـ

خة   ــادس فلوريد اليورانيوم٢٠٢١أيار/مايو   ٥المؤرَّ ــل إلى   ، على ما يلي: تلقيم ســ ــبة تصــ من   ٪٥المثرى بنســ
ة من طراز    ٢٣٥-اليورانيوم ة من الطـاردات المركزـي اقبـي ة التـع ، الموجودة في خط البـحث  IR-6في الســـــلســــــل

ــل إلى  ٦والتطوير رقم  ــبة تصـ ــادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنسـ ؛ وتلقيم  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٦٠، إلنتاج سـ
ــلســــ  ــلة التعاقبية من الطاردات المركزية من طراز ة التعاقبلالمخلفات الناتجة من هذه الســ ــلســ ، IR-4ية في الســ

من   ٪٢٠، إلنتاج ســـادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنســـبة تصـــل إلى ٤الموجودة في خط البحث والتطوير رقم  
زية  ؛ وتلقيم المخلفات الناتجة من هذه السـلسـة التعاقبية في السـلسـلة التعاقبية من الطاردات المرك٢٣٥-اليورانيوم

، إلنتاج سـادس فلوريد اليورانيوم المثرى  ١٤، الموجودة في خط البحث والتطوير رقم 6s-IRو  IR-5من طرازي 
  .٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥بنسبة تصل إلى 

، تحقَّـقت الوـكاـلة في محـطة إثراء الوقود التجريبـية من أنَّ إيران تُنتِج ســـــادس ٢٠٢١أـيار/ـمايو   ١٠وفي   -٤
، وســادس ٦في خط البحث والتطوير رقم   ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٦٠المثرى بنســبة تصــل إلى  فلوريد اليورانيوم  

، وســادس ٤في خط البحث والتطوير رقم   ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠فلوريد اليورانيوم المثرى بنســبة تصــل إلى  
ــل إلى   ــبة تصـ ، المحتوي  ١ في خط البحث والتطوير رقم  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥فلوريد اليورانيوم المثرى بنسـ

تخدام أـسلوب اإلنتاج الوارد  IR-6sطاردة مركزية من طراز  ٣٠و IR-5طاردة مركزية من طراز   ٢٧على   ، باـس
  أعاله. ٣وصفه في الفقرة 

ــبة تصــل إلى   -٥ ــادس فلوريد اليورانيوم المثرى بنس ــابق، فعقب بدء إنتاج س من   ٪٦٠وكما أُفيد به في الس
، أعلنت إيران للوكالة أنَّ مســتوى  ٢٠٢١نيســان/أبريل   ١٧وقود التجريبية في في محطة إثراء ال  ٢٣٥-اليورانيوم

، وفي نفس التاريخ،  ٢٣٥-من اليورانيوم  ٪٥٥٫٣إثراء اليورانيوم الذي يُنتَج في محطة إثراء الوقود التجريبية هو  
ل التحقُّق على نحو  أخذت الوكالة عينة من ســــادس فلوريد اليورانيوم المنتَج إلخضــــاعها للتحليل المتلف من أج

   ٥مستقل من مستوى اإلثراء الذي أعلنت عنه إيران.

وكما أُفيد به في الســـابق أيضـــاً، فبعد أن غيَّرت إيران أســـلوب اإلنتاج، أعلنت إيران أنَّ عينتي ســـادس   -٦
ى  ـكان مســـــتو   ٢٠٢١نيســـــان/أبرـيل   ٢٠في   ٤و ٦فلورـيد اليورانيوم اللتين أـخذتهـما من خطي البـحث والتطوير  

ــب إيران،   ٦، على التوالي.٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠٫٣و  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٥٩٫٦إثرائهما   ومع ذلك، وبحسـ
لت تقلُّبات في مستويات إثراء سادس فلوريد اليورانيوم المنتَج في كّلٍ من مساري اإلنتاج في خطَّي البحث   فقد ُسّجِ

الوـكاـلة عيـنات بيئـية من نقـطة أـخذ عيـنات المنتـجات في  ، أـخذت  ٢٠٢١نيســـــان/أبرـيل   ٢٢. وفي ٤و  ٦والتطوير 
   ٧محطة إثراء الوقود التجريبية.

ــير التحليل الذي أجرته الوكالة لعينات التحليل المتلف المأخوذة في   -٧ ــان/أبريل   ١٧ويشــ إلى   ٢٠٢١نيســ
للعيـنات البيئـية الـمأخوذة في  مســـــتوى إثراء متســـــق مع ـما أعلنـته إيران. ويشـــــير التحلـيل اـلذي أجرـته الوـكاـلة  

، وهو ما يتـسق مع ما أـُشير  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٦٣إلى مـستوى من اإلثراء يـصل إلى   ٢٠٢١نيـسان/أبريل   ٢٢
 أعاله من تقلُّبات في مستويات إثراء سادس فلوريد اليورانيوم. ٦إليه في الفقرة 

 
  .021/10GOV/2من الوثيقة   ٣٣الفقرة  ٤
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