
 

 

22-05078A 

 2022 تشرین الثاني/نوفمبر 16تاریخ السماح بالتداول: 
 )2022 فمبرتشرین الثاني/نو 16 (ُسِمح بتداول ھذه الوثیقة خالل اجتماع المجلس بتاریخ

GOV/2022/62 
 2022 نوفمبرالثاني/ تشرین 11

 
 
 عربي

 ةنكلیزیاإلاألصل: 

 مجلس المحافظین

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 من جدول األعمال المؤقت 5البند 

 )Add.1وإضافتھا  GOV/2022/61(الوثیقة 

 

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

 
 تقریر من المدیر العام 

 
 

 مقدمة  -ألف
ابع لألمم   -1 ك إلى مجلس األمن الـت افظین، وبموازاة ذـل ام إلى مجلس المـح دیر الـع دَّم من الـم ذا التقریر مـق ـھ

جمھوریة إیران اإلسالمیة (إیران) اللتزاماتھا المتصلة بالمجال النووي  المتحدة (مجلس األمن)، وھو یتناول تنفیذ  
بموجب خطة العمل الشـاملة المشـتركة، ویتناول المسـائل المتصـلة بالتحقق والرصـد في إیران على ضـوء قرار  

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

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

ــوع، وآخرھا في الوثیقة   خة 21إلى   2(الفقرات من    GOV/2021/39ھذا الموض ــبتمبر    7) المؤرَّ ،  2021أیلول/س
 بصیغتھا المحدثة في التقاریر الالحقة.

لھا الوكالة لتنفیذ البروتوكول اإلضــافي الخاص بإیران وللتحقُّق والرصــد   -3 وتبلغ التكلفة المقدَّرة التي تتحمَّ
مالیین   9,8في خطة العمل الـشاملة المـشتركة،    بـشأن التزامات إیران المتـصلة بالمجال النووي، على النحو الوارد

  مالیین یورو ممولة من مسـاھمات خارجة عن المیزانیة. 3,4یورو سـنوی�ا، منھا 

تشـرین الثاني/نوفمبر   4وحتى   1
، بلغ مجموع المـبالغ المتعـھد بـھا من األموال الـخارـجة عن المیزانـیة ـما یكفي لتغطـیة تكلـفة األنشــــــطة ذات  2022

بأكملھ وحتى أواخر    2023وعام   2022بخطة العمل الشــــاملة المشــــتركة خالل الفترة المتبقیة من عام الصــــلة  
 2  .2024أیار/مایو  

 
 
د التكالیف الراھنة وآخر صیغة مستوفاة لمیزانیة عام  1 لت ھذه األرقام لتُجّسِ  .2023وقد ُعّدِ
ا التكالیف اإلضــافیة التي تتكبدُّھا 2 ، في ظل توقف إیران عن تنفیذ التزاماتھا المرتبطة بالمجال 2021شــباط/فبرایر    23الوكالة منذ   أمَّ

 النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فسوف یُفاد بھا في الوقت المناسب فور االنتھاء من تقییمھا.
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 أنشطة التحقق والرصد في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة  -جیم
شباط/فبرایر    23(یوم تنفیذ خطة العمل الشاملة المشتركة) و  2016كانون الثاني/ینایر   16في الفترة بین  -4

ران اللتزاماتھا المتصــــلة بالمجال النووي وفقاً  ، أجرت الوكالة أنشــــطةً للتحقق والرصــــد بشــــأن تنفیذ إی2021
ــتركة، ــاملة المشـ ــالیب المحدَّدة في خطة العمل الشـ ــات الوكالة المعتادة في مجال   3لألسـ ــق مع ممارسـ وبما یتسـ

 الضـمانات، وبطریقة نزیھة وموضـوعیة.

فصـاعداً، قلَّلت إیران تدریجی�ا    2019أیار/ مایو  8ولكن اعتباراً من  4،5
ــتركة، واعتباراً من   ــاملة المش ــباط/فبرایر    23من تنفیذ التزاماتھا المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الش  2021ش
طة الوكالة في مجال التحقق والرصـد فیما یتعلق بخطة العمل  دة أنـش تركة نتیجةً  فصـاعداً، تأثرت بـش املة المـش الـش

لقرار إیران وقف تنفیذ التزاماتھا المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشــــاملة المشــــتركة، بما في ذلك  
  ).1البروتوكول اإلضافي (انظر المرفق 

  6یر العاموتقِدّم الوكالة المعلومات التالیة عن الفترة التي انقـضت منذ ـصدور التقریر الفـصلي الـسابق للمد -5
 ).2وتحدیثین الحقین من بعده (انظر المرفق  

 معدات الوكالة للرصد والمراقبة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة  -1-جیم

، اتفقَّت الوكالة  2022حزیران/یونیھ   8و  2021شــــباط/فبرایر   21كما ســــبقت اإلفادة، ففي الفترة بین   -6
المعلومات التي تجمعـھا مـعدات الرصـــــد والمراقـبة الـخاصـــــة بالوكالة والمركَّـبة  وإیران على مواصــــــلة تخزین  

ألغراض األنشــطة المتعلقة بخطة العمل الشــاملة المشــتركة، وعلى مواصــلة تشــغیل المعدات والســماح لھا بجمع  
ــائھا عل ــتمراریة المعرفة وإعادة إرســ ــتعادة اســ ى النحو  وتخزین مزید من البیانات بھدف تمكین الوكالة من اســ

   الالزم.

7   

، أزالت الوكالة في الفترة  2022حزیران/یونیھ   8فبناًء على طلب من إیران بتاریخ   8وكما سبقت اإلفادة، -7
ــد بموجب خطة   2022حزیران/یونیھ   11إلى   9من  جمیع معداتھا التي ســبق تركیبھا ألغراض المراقبة والرص

ــتركة. ــاملة المشـ ــد اإللكتروني لإلثراء   27وكالة ما مجموعھ وإجماالً، أزالت ال العمل الشـ كامیرا، وجھاز الرصـ
المركَّب في محطة إثراء الوقود في ناتانز، ومعدات الرصـــد اآللي لمعدالت التدفق المركَّبة في محطة إنتاج الماء  

حســب    وُوضــعت جمیع المعدات قید الخزن في األماكن ذات الصــلة بعد ختمھا بأختام الوكالة، الثقیل في خنداب.
  االتفاق مع ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة.

ونتیجةً لذلك، لم تتمكن الوكالة من االضـــطالع بأنشـــطة الرصـــد والتحقق بموجب خطة العمل الشـــاملة   -8
المشـــــترـكة فیـما یتعلق ـبأرصـــــدة إیران وإنـتاجـھا من الـطاردات المركزـیة، واـلدوارات والمـنافخ، والـماء الثقـیل،  

ــھر   ــة أشـ ــد والمراقبة  وركازة خام الیورانیوم، لفترة تقارب العامین، بما في ذلك نحو خمسـ لم تكن معدات الرصـ
 
 .GOV/2021/39من الوثیقة  3یشمل ذلك التوضیحات المشار إلیھا في الفقرة  3
 .GOV/2016/8من الوثیقة  6الفقرة  4
 .Note 5/2016مذكرة من األمانة،  5
 .GOV/2022/39الوثیقة  6
 ؛OV/INF/2021/42Gمن الوثیقـة    5؛ والفقرة  GOV/INF/2021/31من الوثیقـة    4؛ والفقرة  GOV/2021/10المرفق األول بـالوثیقـة    7

 .GOV/INF/2021/47والوثیقة 
 .GOV/INF/2022/14من الوثیقة  5الفقرة  8
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ــتمراریة المعرفة وإعادة   مركَّبة فیھا.  ــتعادة اســ ــأن ذلك أن یؤثر تأثیراً كبیراً في قدرة الوكالة على اســ ومن شــ
إرســــائھا على النحو الالزم في حال اســــتئناف إیران التنفیذ الكامل اللتزاماتھا المتعلقة بالمجال النووي بموجب  

ولذلك ففي حال اـستئناف األنـشطة المذكورة للتحقق والرـصد في إطار خطة العمل   ـشتركة.خطة العمل الـشاملة الم
الشـاملة المشـتركة، فإنَّ تحدید خط األسـاس الذي تسـتند إلیھ ھذه األنشـطة سـوف یسـتغرق وقتاً طویالً وسـینطوي  

  ن على ما ھو علیھ.على قدٍر من عدم الیقین. وسوف یتزاید مقدار عدم الیقین كلما طال بقاء الوضع الراھ

وفي حال اســتئناف إیران التنفیذ الكامل اللتزاماتھا المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشــاملة   -9
المشــتركة، ســیتعیَّن على الوكالة أن تعید إرســاء فھمھا ألنشــطة إیران المذكورة المشــمولة بخطة العمل الشــاملة  

لة  وف .2021شباط/فبرایر   21المشتركة منذ   ي سبیل ذلك، سیتعیَّن على الوكالة أن تتأكَّد من سالمة البیانات المسجَّ
باـستخدام معدات المراقبة الخاـصة بھا الموجودة   2022حزیران/یونیھ    8و 2021ـشباط/فبرایر    21في الفترة بین  

ــمولیة تلك البیانات ودقتھا، عن طریق مقارنتھا   باإلعالنات المقدَّمة من حالی�ا قید أختام الوكالة في إیران، ومن شــ
ــلة للوكالة، على أن تتأكَّد    إیران. ــجالت ذات الص ــوف یتعیَّن على إیران تقدیم جمیع الس ــافة إلى ذلك، فس وباإلض

ــى   ــافیة، بما في ذلك التدابیر المتاحة بمقتضـ ــمانات إضـ ــاقھا بعد ذلك من خالل تطبیق تدابیر ضـ الوكالة من اتسـ
  البروتوكول اإلضافي.

ــا -10 ــطة المذكورة في الفقرة  وباإلض ــتظل   8فة إلى ذلك، وحتى إذا نُفِّذت جمیع األنش أعاله تنفیذاً كامالً، فس
ــدة إیران المعلنة من الماء الثقیل وركازة خام الیورانیوم   ــاق أرصـ الوكالة تواجھ تحدیات كبیرة في التأكُّد من اتسـ

والتي تبلغ ـحالیـ�ا خمســـــة    –رصـــــد مركَّـبة فیـھا  والـطاردات المركزـیة في الفترة التي لم تكن مـعدات المراقـبة وال
  أشھر.

یُضـطلع   -11 اس جدید ألنـشطة التحقق والرصـد التي ـس تتمكن الوكالة من وضـع خط أـس ومع مرور الوقت، ـس
ومع ذلك، فبسـبب االنقطاع في اسـتمراریة المراقبة والرصـد فیما یخصُّ أنشـطة إیران المتعلقة    بھا في المسـتقبل.
ــا ــتركة منذ حزیران/یونیھ  بخطة العمل الش ــتبعاد إمكانیة وجود اختالف  2022ملة المش ، لن تتمكن الوكالة من اس

  كبیر في مستویات األنشطة الالحقة مقارنة بالمستویات السابقة التي رصدتھا الوكالة في المواقع المعلنة.

 األنشطة المتصلة بالماء الثقیل وإعادة المعالجة  -2-جیم

، تحققت الوكالة من أنَّ إیران لم تباـشر تـشیید مفاعل الماء الثقیل للبحوث في 2022أب/أغـسطس   25في  -12
ــلي.IR-40آراك (المفاعل   ــمیمھ األصـ   ) بناًء على تصـ

ــھ، الحظت الوكالة االنتھاء من تركیب    9،10 وفي الیوم نفسـ
والحظت الوكالة أیـضاً عدم إحراز أي تقدُّم   .األنابیب الخاـصة بنظام التبرید الرئیـسي وتوـصیلھا بمبادالت الحرارة 

إضـافي في تشـیید غرفة التحكم الخاصـة بآلة إعادة التزوید بالوقود، وأنَّ أعمال التشـیید المدنیة لم تزل جاریة في 
، تحققت الوكالة أیضــاً من أنَّ إیران لم تنتج أو  2022تشــرین األول/أكتوبر    19وفي   جمیع طوابق مبنى المفاعل.

ــاً لدعم المفاعل    تختبر ــیص مة خص ــمَّ   IR-40أقراص الیورانیوم الطبیعي أو أوتاد الوقود أو مجمعات الوقود المص
وظلت جمیع أقراص الیورانیوم الطبیعي ومجمعات الوقود الموجودة قید الخزن خاـضعة   حـسب التـصمیم األـصلي.

 
أُزیل أنبوب المائع الســاخن من المفاعل وأصــبح غیر صــالح للعمل خالل فترة االســتعداد لیوم التنفیذ واحتُِفظ بھ في إیران (الفقرتان   9

ــم المعنون 3‘ من الفقرة  3‘ و’2الفرعیتان ’ ("مفاعل الماء الثقیل للبحوث في آراك")   Arak Heavy Water Research Reactor  من القس
 ).GOV/INF/2016/1في الوثیقة 

ــیة    10 ــابقاً (انظر الحاش ــم المرفق إلى مفاعل الماء الثقیل للبحوث في )GOV/2017/24من الوثیقة    10كما ذُكر س ، فقد غیَّرت إیران اس
 خنداب (مفاعل خنداب).



GOV/2022/62 
 4  الصفحة

 11   ).10و  3للرصد المستمر من قبل الوكالة (الفقرتان  

م إیران إلى الوكالة معلومات بشـــأن رصـــید الماء الثقیل في إیران  2021اط/فبرایرشـــب 23ومنذ   -13 ، لم تقّدِ
ــد كمیات مخزونات إیران من الماء   12وإنتاج الماء الثقیل في محطة إنتاج الماء الثقیل، ــمح للوكالة برصــ ولم تســ

ــطلع بأي   13   .)15الثقیل وكمیة الماء الثقیل المنتجة في محطة إنتاج الماء الثقیل (الفقرة   ــابقاً، فلم یُضـ وكما ذُكر سـ
، عندما أُزیلت معدات الرـصد اآللي لمعدالت التدفق في محطة إنتاج  2022حزیران/یونیھ    11أنـشطة للرـصد منذ 

 الماء الثقیل.

ــل بإعادة المعالجة في مفاعل طھران البحثي ومختبر جابر بن حیان   -14 ــطة تتصـ ــطلع إیران بأنشـ ولم تضـ
المتعدد األغراض ومرفق إنتاج نظائر المولیبدینوم والیود والزینون المـشعة أو في أي مرفق من المرافق األخرى  

 ).21و  18التي أعلنتھا للوكالة (الفقرتان  

14،15 

 المتصلة باإلثراء والوقوداألنشطة   -3-جیم

واـصلت إیران إثراء ـسادس فلورید الیورانیوم في محطة إثراء الوقود ومحطة إثراء الوقود التجریبیة في  -15
    وفي محطة فوردو إلثراء الوقود في فوردو.  16ناتانز،

وكما ـسبقت اإلفادة، فإنَّ إیران تقوم بإثراء ـسادس فلورید    17
  2019 تموز/یولیھ  8منذ   235-من الیورانیوم  ٪5إلى  الیورانیوم بنـسبة تـصل  

)، وتقوم بإثراء ـسادس  28(الفقرة    18
وتقوم بإثراء   19  ،2021كانون الثاني/ینایر    4منذ   235-من الیورانیوم  ٪20فلورید الیورانیوم بنســـبة تصـــل إلى  

وواـصلت إیران   .2021ریل  نیـسان/أب 17منذ    235-من الیورانیوم   ٪60ـسادس فلورید الیورانیوم بنـسبة تـصل إلى 
االضــطالع بأنشــطة إثراء ال تتفق مع خطتھا الطویلة األجل لإلثراء والبحث والتطویر في مجال اإلثراء، حســب  

  ).52(الفقرة   2016كانون الثاني/ینایر   16المعلومات المقدَّمة للوكالة في 

20 

، لم تُتح للوكالة إمكانیة الوصــول إلى البیانات والتســجیالت التي تجمعھا 2021شــباط/فبرایر   23ومنذ   -16
 

التدابیر  -لواردة بین قوســـین في األقســـام دال وھاء وواو من ھذا التقریر إلى الفقرات المقابلة في ’المرفق األول  تشـــیر اإلحاالت ا  11
 المتصلة بالمجال النووي‘ من خطة العمل الشاملة المشتركة، ما لم یُذكر غیر ذلك.

طن�ا" (انظر الحاـشیة   20محطة إنتاج الماء الثقیل تبلغ ، أبلغت إیران الوكالة بأنَّ "القدرة الـسنویة القـصوى ل2017في حزیران/یونیھ    12
 ).GOV/2017/35في الوثیقة  12

 وخلصـت الوكالة في تقییمھا، بناًء على التحلیل الذي أجرتھ للصـور السـاتلیة المتاحة تجاری�ا، إلى أنَّ محطة إنتاج الماء الثقیل عادت 13
 .2022اق طوال صیف عام للعمل بعد إغالقھا لتنفیذ أعمال صیانة واسعة النط

خة    14 ــیغة محدَّثة مؤرَّ ــمیمیة الخاص بمرفق إنتاج نظائر المولیبدینوم  2021أیار/مایو   9في صـ ــتبیان المعلومات التصـ والیود  من اسـ
ــتخالص المولیبدینوم ــعة، أبلغت إیران الوكالة باعتزامھا اسـ ــعَّعة من   133-والزینون  131-والیود  99-والزینون المشـ من أھداف مشـ

 ). GOV/2021/28في الوثیقة    25(الحاشیة    235-من الیورانیوم  ٪20الیورانیوم الطبیعي المشعع والیورانیوم المثرى بدرجة تصل إلى  
خة  في صـیغة محدَّ   15 من اسـتبیان المعلومات التصـمیمیة الخاص بمختبر جابر بن حیان المتعدد األغراض،   2021أیار/مایو   5ثة مؤرَّ

 من أھداف مشعَّعة. 137-أبلغت إیران الوكالة باعتزامھا تنفیذ خطة في مجال البحث والتطویر تنطوي على استخالص السیزیوم
 .GOV/INF/2019/12من الوثیقة  4الفقرة  16
ــتركة على أنَّھ "طیلة  ت   17 ــاملة المشـ ــطة إیران   15نصُّ خطة العمل الشـ ــیكون موقع اإلثراء بناتانز المكان الوحید لجمیع أنشـ عاماً، سـ

 ).72المتصلة بإثراء الیورانیوم، بما في ذلك أنشطة البحث والتطویر الخاضعة للضمانات" (الفقرة 
 .GOV/INF/2019/9من الوثیقة  3الفقرة  18
 .GOV/INF/2021/2من الوثیقة  5الفقرة  19
من ھــذا   2-2-، والقســــم دالGOV/INF/2020/10، وGOV/INF/2019/16، وGOV/INF/2019/12، وGOV/INF/2019/10الوثــائق    20

 التقریر.
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معدات المراقبة الخاصـة بالوكالة والمسـتخدمة لرصـد الطاردات المركزیة والھیاكل األسـاسـیة المرتبطة بھا أثناء  
  47و 29(الفقرات   2022حزیران/یونیھ    10 خزنھا، ثم توقف ھذا الرصـــد تماماً منذ إزالة المعدات المذكورة في

  ).70و 48و

إمكانیة المعاینة المنتظمة في محطة إثراء الوقود    2021شــــباط/فبرایر   23وفي حین أُتیحت للوكالة منذ   -17
لى  ومحـطة إثراء الوقود التجریبـیة ومحـطة فوردو إلثراء الوقود، ـفإنَّـھا لم تتمكَّن من القـیام ـبالمـعایـنة الیومـیة بـناء ع

 ).  71و  51طلبھا (الفقرتان  

  محطة إثراء الوقود  -1-3-جیم

املة المـشتركة من الـسالـسل   -18 كما ـسبقت اإلفادة، فباإلضـافة إلى ما ھو منصـوص علیھ في خطة العمل الـش
)،  27(الفقرة    IR-1سلسلة من الطاردات المركزیة من طراز  30التعاقبیة من الطاردات المركزیة، والبالغ عددھا  

لة تعاقبیة أخرى في محطة إثراء الوقود، بواقع ـست ـسالـسل من  30بلغت إیران الوكالة بأنھا تعتزم تركیب  أ لـس ـس
، وثالث ـسالـسل من طراز IR-4وـست ـسالـسل من طراز   2m-IR،21وخمس عـشرة ـسلـسلة من طراز    IR-1طراز 

6-IR.  22    ادة عدد الطاردات المركزیة من  ، أبلغت إیران الوكالة أیضــاً بأنھا تعتزم زی2022آب/أغســطس    6وفي
تركة    IR-1طراز  ل التعاقبیة التي ظلت على نفس النـسق منذ یوم تنفیذ خطة العمل المـش المركَّبة في بعض الـسالـس

  ).27(الفقرة    IR-1الشاملة، والبالغ عددھا ثالثین سلسلة تعاقبیة من الطاردات المركزیة من طراز  

خة آب/أغسـطس   -19 ، ذكرت إیران أیضـاً  2022وفي صـیغة محدَّثة من اسـتبیان المعلومات التصـمیمیة مؤرَّ
ـسلـسلة تعاقبیة إـضافیة في محطة إثراء الوقود، دون تحدید    18أنَّھا تعتزم تركیب "البنیة األـساـسیة" لما یـصل إلى 

 أنواع الطاردات المركزیة المعتزم تركیبھا.

ــطس   21أنَّھ في الفترة من   23وقدَّرت إیران -20 ــرین األول/أكتوبر    21إلى   2022آب/أغسـ ، أُنتج  2022تشـ
ــل إلى    4,8124 ــبة تص ــادس فلورید الیورانیوم المثرى بنس   ،235-٪ من الیورانیوم 5كغ من س

ــادس   24 إما من س
  25لیورانیوم) كغ من سادس فلورید ا  4,1201(  235-٪ من الیورانیوم 2فلورید الیورانیوم المثرى بنـسبة تصل إلى  
 26أو من سادس فلورید الیورانیوم الطبیعي.

ـسلـسلة تعاقبیة من الطاردات المركزیة من طراز    34، تحققت الوكالة من أنَّ 2022آب/أغـسطس   1وفي  -21
 

 .GOV/INF/2022/23من الوثیقة  3، والفقرة GOV/INF/2022/17من الوثیقة  7الفقرة  21
ة    2الفقرة    22 ة    2الفقرة  ؛ وGOV/INF/2020/10من الوثیـق ة    2؛ والفقرة  GOV/INF/2020/15من الوثیـق ؛  GOV/INF/2020/17من الوثیـق

ة    3والفقرة   ة    2؛ والفقرة  GOV/INF/2021/19من الوثیـق ة    2؛ والفقرة  GOV/INF/2021/24من الوثیـق ؛  GOV/INF/2021/27من الوثیـق
 .GOV/INF/2022/13من الوثیقة  2والفقرة 

ــباط/فبرایر   23منذ   23 ــادس فلورید الیورانیوم المثرى إال بعد إزالة ، وب 2021ش ما أن الوكالة لم تتمكَّن من التحقق من إنتاج إیران لس
 منتج الیورانیوم المثرى من العملیة، فال یمكن سوى تقدیم تقدیرات عن المواد النوویة المتبقیة في العملیة.

ة ـما أُنتج من ســـــادس فلورـید الیورانیوم المثرى بنســـــبة تصـــــل إلى    24 بمحـطة إثراء الوقود مـنذ  235-من الیورانیوم  ٪5من جمـل
-من الیورانیوم  ٪5كغ من سـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى    4995,8، تحققت الوكالة من 2021فبرایر/شـباط   16

235.  
 لفترة قصیرة. 235-٪ من الیورانیوم2جرى تلقیم سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  25
قد ُطرحت جانباً (أي أنَّھا   235-من الیورانیوم  ٪2كغ من الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى   151,6قدَّرت إیران أنَّ كمیة قدرھا    26

ــادس فلورید الیورانیوم ب  ــتخدم في إثراء سـ ــل إلى  لم تُسـ ــبة تصـ وھذه الكمیة  ولكنھا ظلَّت داخل العملیة).  235-من الیورانیوم ٪5نسـ
 محتسبة ضمن رصید الیورانیوم الضعیف اإلثراء في محطة إثراء الوقود إلى حین إزالتھا من العملیة وتحقق الوكالة منھا. 
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IR-1    وســت ســالســل من طرازIR-2m  وســلســلتین من طرازIR-4  من طراز    وثالث ســالســلIR-6    كان یجري
ــادس فلورید الیو ــل إلى  تلقیمھا بســ ــبة تصــ ــادس فلورید    235-من الیورانیوم  ٪2رانیوم المثرى بنســ إلنتاج ســ

وفي الیوم نفســــھ، تحققت الوكالة من أن ھناك   .235-من الیورانیوم  ٪5الیورانیوم المثرى بنســــبة تصــــل إلى  
ــلتین تعاقبیتین من الطاردات المركزیة من طراز  ــلس ــلة    IR-1س ــلس ال تزاال مركبتین؛ ومن االنتھاء من تركیب س

ــع األخرى من طراز  IR-4واحدة أخرى من طراز  ــل التسـ ــالسـ ؛ ومن أنَّ  IR-2m؛ ومن االنتھاء من تركیب السـ
ــل الثالث المتبقیة من طراز   ــالســ لم یبدأ بعد؛ ومن بدء تركیب أنابیب    IR-4تركیب الطاردات المركزیة في الســ

  ـسلـسلة.  18اـصة بـست ـسالـسل من جملة الـسالـسل التعاقبیة اإلـضافیة البالغ عددھا  التوـصیل الفرعیة الخ

وتأكَّدت   27
طاردات مركزیة إضافیة في كّلٍ من السالسل التعاقبیة األربع من طراز    10الوكالة أیضاً من االنتھاء من تركیب 

IR-1  نفیذ خطة العمل الشـاملة المشـتركة،  التي كانت قبل ذلك قد ظلَّت على نفس النسـق الذي كانت علیھ في یوم ت
 طاردة مركزیة.  174في كّلٍ من ھذه السالسل األربع   IR-1لیصل العدد اإلجمالي للطاردات المركزیة من طراز 

، لم تُتح للوكالة إمكانیة الوصــول إلى البیانات والتســجیالت التي تجمعھا 2021شــباط/فبرایر   23ومنذ   -22
الة والمركبة في محطة إثراء الوقود لرصـــد أي عملیات تقوم بھا إیران لســـحب  معدات المراقبة الخاصـــة بالوك

ـنة لتـحلَّ مـحلَّ ـما یتلف أو یتعـطل من الـطاردات المركزـیة    IR-1ـطاردات مركزـیة من طراز   من الـطاردات المخزَّ
ــد م المركبة في محطة إثراء الوقود.  IR-1من طراز  ل أي بیانات ألغراض التحقق والرص ــجَّ نذ إزالة ھذه  ولم تُس

 ).1-29 (الفقرة   2022حزیران/یونیھ   10المعدات في 

  محطة إثراء الوقود التجریبیة  -2-3-جیم

منذ صـدور التقریر الفصـلي السـابق، لم تحرز إیران أي تقدم إضـافي في خطتھا الرامیة إلى نقل أنشـطة   -23
اء   A1000البحث والتطویر في مجال اإلثراء إلى منطقة منفصـلة من المبنى   في محطة إثراء الوقود، من أجل إنـش

ة (الفقرة   دة داخـل محطـة إثراء الوقود التجریبـی ة جـدـی   ).42إلى    40ن  والفقرات م  27منطـق

تشـــــرین    1وفي    28
، تحقَّقت الوكالة من أنَّ العمل ال یزال جاری�ا على إزالة البنیة األسـاسـیة والمعدات في محطة 2022الثاني/نوفمبر  

إثراء الوقود اســتعداداً للتركیب المعتزم لمنطقة جدیدة للتلقیم والســحب ألغراض أنشــطة البحث والتطویر الجدیدة  
، تحققت الوكالة من عدم تحقیق أي 2022  تشــــرین الثاني/نوفمبر 2وفي  A1000. 29في المبنى    في مجال اإلثراء

ر   تقدم إضـافي خالل الفترة المشـمولة بالتقریر في تركیب البنیة األسـاسـیة للسـالسـل التعاقبیة الثماني عشـرة المقرَّ
   30من محطة إثراء الوقود التجریبیة.  تركیبھا ألغراض أنشطة البحث والتطویر في ھذه المنطقة المنفصلة الجدیدة 

في المنطقة األصــــلیة   6إلى   1وكانت األنشــــطة المنطویة على اســــتخدام خطوط البحث والتطویر من  -24
 ):42إلى   32بمحطة إثراء الوقود التجریبیة على النحو التالي (الفقرات من 

، تحققت الوكالة من أنَّ  2022تشرین الثاني/نوفمبر    2في   :6و  5و  4  خطوط البحث والتطویر •
في   235-من الیورانیوم  ٪5إیران تقوم بتلقیم ـسادس فلورید الیورانیوم المثرى بنـسبة تـصل إلى  

ن   31  ،6و 4ســــلســــلتین تعاقبیتین مترابطتین في خطي اإلنتاج ألغراض البحث والتطویر   تتكوَّ
 

خة آب 27  .19، المشار إلیھا في الفقرة 2022أغسطس /یتسق ھذا مع استبیان المعلومات التصمیمیة بصیغتھ المحدَّثة المؤرَّ
 . GOV/INF/2020/15من الوثیقة  2الفقرة  28
 . GOV/2022/39من الوثیقة  22الفقرة  29
 . GOV/2021/10من الوثیقة  22الفقرة  30
 . GOV/2022/39من الوثیقة  24قید التشغیل على النحو المبیَّن في الفقرة   6و  5و 4كانت السالسل التعاقبیة في الخطوط  31
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طاردة   164والثانیة مما یـصل إلى    IR-4ة من طراز طاردة مركزی  164أوالھما مما یـصل إلى  
من    ٪60، إلنتاج ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى  IR-6مركزیة من طراز  

یجري تلقیمھا في الســــالســــل التعاقبیة من    6، وأنَّ المخلفات الناتجة من الخط  235-الیورانیوم 
اج ألغراض البحـث والتطویر  IR-6sو  IR-5طرازي   د    5 في خط اإلنـت ــادس فلورـی اج ســـ إلنـت

  .235-من الیورانیوم   ٪5الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى 

من  ٪2واـصلت إیران تكدیس الیورانیوم المثرى بنـسبة تـصل إلى   :3و 2خطَّا البحث والتطویر   •
تشرین الثاني/نوفمبر   2وفي    من خالل تلقیم سادس فلورید الیورانیوم الطبیعي.  235-الیورانیوم 

، تحقَّقت الوكالة من أنَّ إیران كانت تســــتخدم لھذا الغرض ســــالســــل تعاقبیة صــــغیرة  2022
نة مما یـصل إلى:  ـسلـسلة تعاقبیة من   19؛ وIR-2mـسلـسلة تعاقبیة من طراز   13ومتوـسطة مكوَّ

؛  IR-5؛ وســت ســالســل تعاقبیة من طراز  IR-4وســت ســالســل تعاقبیة من طراز    IR-4طراز 
وكانت الطاردات   .IR-6سـلسـلة تعاقبیة من طراز  19و  IR-6وعشـر سـالسـل تعاقبیة من طراز  

ــادس فلورید الیورانیوم الطبیعي لكن دون  ــتخدام ســ المركزیة المنفردة التالیة قید االختبار باســ
ة من طراز   اردات مركزـی دیس الیورانیوم المثرى: خمس ـط ان  IR-2mتـك ان مركزیـت اردـت ؛ وـط

ة من طراز  IR-4من طراز   ة واـحدة من طراز IR-5؛ وثالث ـطاردات مركزـی ؛ وـطارة مركزـی
IR-6  ة واحـدة من طراز ة واحـدة من طراز  IR-6s؛ وطـاردة مركزـی ؛  IR-7؛ وطـاردة مركزـی

ة واـحدة من طراز   ة واـحدة من طراز  IR-8وـطاردة مركزـی ؛ وـطاردة  IR-8B؛ وـطاردة مركزـی
  .IR-9مركزیة واحدة من طراز  

اني/نوفمبر    2في   :1البحـث والتطویر  خط   • ة من أنَّ إیران  2022تشـــــرین الـث اـل ت الوـك ، تحقـق
ــل إلى   ــبة تصـ ــلت تكدیس الیورانیوم المثرى بنسـ من خالل تلقیم    235-من الیورانیوم  ٪2واصـ

تـضمُّ أوالھما   1ـسادس فلورید الیورانیوم في ـسلـسلتین تعاقبیتین متوـسطتین في خط البحث والتطویر  
  . IR-2mطاردة مركزیة من طراز   53وتضمُّ الثانیة    IR-1ركزیة من طراز طاردة م   18

تشــرین األول/أكتوبر    21إلى   2022آب/أغســطس    21وبحســب تقدیرات إیران، فقد شــھدت الفترة من   -25
  ما یلي:  2022

  235- من الیورانیوم  ٪2كغ من ـسادس فلورید الیورانیوم المثرى بنـسبة تـصل إلى   138,6إنتاج   •
  ؛3و 2و 1في خطوط البحث والتطویر  

  235- من الیورانیوم  ٪5كغ من ـسادس فلورید الیورانیوم المثرى بنـسبة تصـل إلى  337,6تلقیم   •
  ؛6و 5و 4في السالسل التعاقبیة المركبة في خطوط اإلنتاج ألغراض البحث والتطویر  

 كغ  120,9إنتاج   •

ــادس فلورید الیورانیوم   32 ــبة تصــل إلى من س - من الیورانیوم  ٪5المثرى بنس
  ؛5في خط اإلنتاج ألغراض البحث والتطویر    235

ــبة تصــل إلى    206,8تكدیس   • ــادس فلورید الیورانیوم المثرى بنس - من الیورانیوم ٪2كغ من س
 ؛5في شكل مخلفات من خط اإلنتاج ألغراض البحث والتطویر    235

  235- من الیورانیوم  ٪60كغ من سـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى    9,9إنتاج   •

 
في شكل مخلفات ناتجة من    235- من الیورانیوم  ٪5یشمل ھذا الرقم كمیة من سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    32

 . 5لم یتم تلقیمھا في الخط   6و  4  خطي اإلنتاج ألغراض البحث والتطویر
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  33  .6و 4في خطي اإلنتاج ألغراض البحث والتطویر  

  محطة فوردو إلثراء الوقود  -3-3-جیم

)  2) في جناح واحد (الوحدة  45كما ســـبقت اإلفادة، بدأت إیران إثراء ســـادس فلورید الیورانیوم (الفقرة   -26
شــرعت في    2020ومنذ كانون الثاني/ینایر   34  ،2019من محطة فوردو إلثراء الوقود في تشــرین الثاني/نوفمبر  

، إلثراء  IR-1ركزیة من طراز طاردة م  1044اســتخدام ما مجموعھ ســت ســالســل تعاقبیة، تضــمُّ ما یصــل إلى  
 ).46ســــادس فلورید الیورانیوم (الفقرة  

، غیَّرت إیران نســــق ھذه الســــالســــل  2021وفي كانون الثاني/ینایر    35
ــلتین تعاقبیتین مترابطتین،   ــلس ــكیل مؤلَّف من ثالث مجموعات تضــمُّ كلُّ مجموعة منھا س التعاقبیة الســت إلى تش

في عملیة اإلنتاج من أجل    235-من الیورانیوم   ٪5وم المثرى بنـسبة تصـل إلى وبدأت تلقیم ـسادس فلورید الیورانی
  .235-من الیورانیوم  ٪20إنتاج سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  

36  

رین الثاني/نوفمبر   -27 لة التعاقبیة التي تحتوي على 2021وفي تـش لـس تخدام الـس طاردة    166، بدأت إیران اـس
من   ٪20بنســـــق ـثاـبت إلنـتاج ســـــادس فلورـید الیورانیوم المثرى بنســــــبة تصـــــل إلى    IR-6مركزـیة من طراز  

  .235-الیورانیوم 

ھ    37 دأت تلق2022وفي تموز/یولـی ا ـب أنَّـھ ة ـب اـل ت إیران الوـك د الیورانیوم  ، أبلـغ ــادس فلورـی یم ســـ
طاردة مركزیة من طراز  166في السلسلة التعاقبیة المكونة من   235-من الیورانیوم  ٪5المثرى بنسبة تصل إلى  

6-IR  من أجل إنتاج ـسادس فلورید الیورانیوم المثرى بنـسبة تـصل إلى 38 والمزودة بأنابیب توـصیل فرعیة معدَّلة ،
  .235-من الیورانیوم  20٪

39 

ــبقت اإلفادة، -28   وكما س

ــل التعاقبیة   40 ــالس ــغیل الس فقد أبلغت إیران الوكالة بأنَّ ھناك ثالثة أنماط ممكنة لتش
نة من ســلســلتین تعاقبیتین    IR-1الســت من طراز  (بنســق ســالســل تعاقبیة منفردة أو بنســق ثالث مجموعات مكوَّ

ن في محطة فوردو إلثراء الوقود، وذلك على النحو  المركَّبتی  IR-6مترابطتین) والســلســلتین التعاقبیتین من طراز 
  التالي:

تلقیم ما یصل إلى ثماني سالسل تعاقبیة بسادس فلورید الیورانیوم الطبیعي إلنتاج سادس فلورید   ‘1’
  ؛235-من الیورانیوم   ٪5الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى 

 
في محطة إثراء الوقود التجریبیة باستخدام خطوط اإلنتاج ألغراض    2021نیسان/أبریل  14من بین الكمیات اإلجمالیة المنتَجة منذ  33

من    ٪ 5تصل إلى  كغ من سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة    1397,5 ، تحققت الوكالة من إنتاج الكمیات التالیة:6و 5و  4البحث  
كغ من سادس    98,4، و235-٪ من الیورانیوم20كغ من سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    25,1، و235-الیورانیوم

  .235- ٪ من الیورانیوم 60فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى 
 . GOV/2019/55من الوثیقة  15الفقرة  34
 . 0/5GOV/202من الوثیقة  15الفقرة  35
 . GOV/INF/2021/2من الوثیقة  5الفقرة  36
 . GOV/2021/46من الوثیقة  5الفقرة  37
ن إیران من تغییر النسق التشغیلي للسلسلة التعاقبیة بسھولة أكبر.  38  من شأن أنابیب التوصیل الفرعیة المعدَّلة أن تُمّكِ
 . GOV/INF/2022/16من الوثیقة  4الفقرة  39
 . GOV/2021/39من الوثیقة  38إلى  36، والفقرات من INF/2021/9/GOVمن الوثیقة  3الفقرة  40
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أو تلقیم ما یصـل إلى ثماني سـالسـل تعاقبیة بسـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى   ‘2’
ــل إلى  إلن  235-من الیورانیوم  5٪ ــبة تصـ ــادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـ من  ٪20تاج سـ

  ؛235-الیورانیوم 
لتین التعاقبیتین من طراز  ‘3’ لـس ادس    IR-6أو تلقیم الـس ادس فلورید الیورانیوم الطبیعي إلنتاج ـس بـس

ــبة تصــل إلى  ــتخدم بعد  235-من الیورانیوم   ٪5فلورید الیورانیوم المثرى بنس ا أن یُس ، الذي إمَّ
ھزة بنسـق    IR-1تلقیم السـالسـل التعاقبیة من طراز  ذلك ل مجموعات من سـلسـلتین تعاقبیتین  المجَّ

  235- من الیورانیوم  ٪20بنسـبة تصـل إلى    مترابطتین إلنتاج سـادس فلورید الیورانیوم المثرى
ع باستخدام خط منفصل لسحب النواتج.   أو یُجمَّ

41 

  وكـما ســـــبـقت اإلـفادة، -29

، تحقـقت الوـكاـلة في محـطة فوردو إلثراء 2022تشـــــرین األول/أكتوبر    2ففي    42
لت إلى النمط الثالث من التشغیل.   الوقود من أنَّ إیران تحوَّ

طاردة    1044، تحققت الوكالة من أنَّ إیران تسـتخدم ما یصـل إلى  2022تشـرین األول/أكتوبر   30وفي  -30
ة من طراز   ا على  في ثالث مجموـعات م  IR-1مركزـی لٌّ منھـم ـطاردة    166ن ســـــلســـــلتین مترابطتین تحتوي ـك
ــل إلى    IR-6مركزیة من طراز   ــبة تصــ حیث كان یجري تلقیم  ،  235-٪ من الیورانیوم 20إلثراء الیورانیوم بنســ

بـسادس فلورید الیورانیوم الطبیعي إلنتاج سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل    IR-6الـسلـسلتین من طراز  
ــلتین تعاقبیتین  235-الیورانیوم  من ٪5إلى   ــلسـ ، لتلقیمھ بعد ذلك في واحدة من المجموعات الثالث المكونة من سـ

 ؛235-من الیورانیوم  ٪20إلنتاج سـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى    IR-1مترابطتین من طراز 
إنتاج ـسادس    IR-1بطتین من طراز  في حین واـصلت المجموعتان األخریان المكونتان من ـسلـسلتین تعاقبیتین مترا

باســـتخدام تلقیم منفصـــل بســـادس فلورید    235-من الیورانیوم  ٪20فلورید الیورانیوم المثرى بنســـبة تصـــل إلى  
  IR-1وكانت ھناك طاردة مركزیة واحدة من طراز   .235-من الیورانیوم  ٪5الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى  

  قیمھا.مركبة في موضع واحد، ولكن لم یجر تل

43  

تشــرین األول/أكتوبر    21إلى   2022آب/أغســطس    21وبحســب تقدیرات إیران، فقد شــھدت الفترة من   -31
في   235-٪ من الیورانیوم 5بنسبة تصل إلى   كغ من سادس فلورید الیورانیوم المثرى  590,7تلقیم   ما یلي: 2022

  الســالســل التعاقبیة بمحطة فوردو إلثراء الوقود؛

كغ من ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة   80,7وإنتاج   44
  ؛235-٪ من الیورانیوم 20تـصل إلى  

كغ من ـسادس فلورید الیورانیوم المثرى بنـسبة تـصل إلى  513,8وتكدیس    45
  في شكل مخلفات.  235-من الیورانیوم  2٪

 
 . GOV/2022/39من الوثیقة  28الفقرة  41
 . GOV/INF/2022/22من الوثیقة  3الفقرة  42
إلثراء الوقود،    ، قدَّمت إیران للوكالة صیغة محدَّثة من المعلومات التصمیمیة الخاصة بمحطة فوردو 2018كانون الثاني/ینایر    29في    43

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

قد ُطرحت    235-نیوممن الیورا  ٪ 5كغ من سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    27,2قدَّرت إیران أنَّ كمیة قدرھا    44
ولكنھا ظلَّت داخل العملیة)؛    235-من الیورانیوم  ٪20جانباً (أي أنَّھا لم تُستخدم في إثراء سادس فلورید الیورانیوم بنسبة تصل إلى  

 مادة التلقیم.وما زالت ھذه المواد النوویة قید المعالجة ولم تخضع للقیاس؛ وقد یكون متوسط نسبة إثرائھا أعلى قلیالً من مستوى إثراء  
 وھذه الكمیة محتسبة ضمن رصید الیورانیوم الضعیف اإلثراء بمحطة فوردو إلثراء الوقود. 

بمحطة إثراء الوقود منذ    235- من الیورانیوم  ٪20من جملة الكمیة المنتَجة من سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    45
- من الیورانیوم  ٪20كغ من سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    557,8، تحققت الوكالة من  2021فبرایر/شباط    16

235 . 
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  محطة تصنیع صفائح الوقود  -4-3-جیم

المرحلتین  2022تشـــــرین األول/أكتوبر    11في   -32 ا یتعلق ـب دم فیـم ة من ـعدم إحراز أي تـق اـل ، تحقـقت الوـك
  المتبقیتین من عملیة

ــادس فلورید الیورانیوم. 46 ــبقت اإلفادة، فقد   إنتاج رابع فلورید الیورانیوم من س انتھى  وكما س
ومنذ التقریر الفـصلي الـسابق   تركیب المعدات الخاـصة بالمرحلة األولى من العملیة ولكنھا لم تخـضع بعد لالختبار.

 المقدَّم من المدیر العام لم تُنتج إیران أي كمیة من معدن الیورانیوم.

فیحات تحتوي على 2022آب/أغســطس   23وفي  -33 یورانیوم  كغ من ال 0,14، تحققت الوكالة من تســع صــُ
في شــكل ثامن أكســید ثالثي الیورانیوم، لیتم شــحنھا بعد ذلك    235-٪ من الیورانیوم 20المثرى بنســبة تصــل إلى  

 تحت أختام الوكالة إلى مفاعل طھران البحثي.

ــبتمبر   11وفي  -34 ــتالم محطة تصــنیع صــفائح الوقود  2022أیلول/س كغ من  16.5، تحققت الوكالة من اس
من محطة إثراء    235-من الیورانیوم   ٪60ـسادس فلورید الیورانیوم المثرى بنـسبة تصـل إلى الیورانیوم في ـشكل 

، تحققت الوكالة أیـضاً من اـستالم  2022تـشرین األول/أكتوبر   4و  2022آب/أغـسطس   27وفي   الوقود التجریبیة.
من   235-من الیورانیوم   ٪20كغ من الیورانیوم في ـشكل ـسادس فلورید الیورانیوم المثرى بنـسبة تـصل إلى   135

 محطة إثراء الوقود التجریبیة.  

في منطقة التخزین بمحطة تصـنیع صـفائح الوقود   ، تحققت الوكالة2022  تشـرین األول/أكتوبر 24وفي  -35
  ٪ 60كغ من الیورانیوم في شــكل ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى   53من وجود ما مجموعھ  

   47   . 235- من الیورانیوم   ٪20كغ من الیورانیوم في شكل سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    273و 

، أبلـغت إیران الوـكاـلة ـبأنَّ محـطة 2022تشـــــرین الـثاني/نوفمبر    2وفي رســـــاـلة وردت إلى الوـكاـلة في  -36
تصــنیع صــفائح الوقود قد تلقت من االتحاد الروســي الدفعة الثالثة من مفردات الوقود الجزئیة التصــنیع، والمؤلفة  

ــل إلى   2,7من  ــبة تصـ ــید ثالثي   235-من الیورانیوم   ٪20كغ من الیورانیوم المثرى بنسـ ــكل ثامن أكسـ في شـ
  .2022تشرین الثاني/نوفمبر   5الیورانیوم، وتحقَّقت الوكالة من ذلك في محطة تصنیع صفائح الوقود في 

 مرفق تحویل الیورانیوم  -5-3-جیم

في مرفق تحویل الیورانیوم في  2021كما ســـبقت اإلفادة، فقد تحققت الوكالة في تشـــرین الثاني/نوفمبر   -37
ــفھا ــتخدام الیورانیوم  أص ن من االنتھاء من تركیب معدات إنتاج معدن الیورانیوم وجاھزیتھا للتشــغیل ســواء باس

ــتنفد. ــرین األول/أكتوبر    23وفي   الطبیعي أو الیورانیوم المسـ ، تحققت الوكالة من عدم إدخال أي مواد  2022تشـ
 نوویة إلى منطقة اإلنتاج.

ة من اســـــتالم مرفق تحوـیل الیورانیوم من مختبرات ـجابر بن  ، تحقـقت الوـكاـل2022آذار/ـمارس    9وفي  -38
كغ من الیورانیوم الطبیعي في شكل مفردات معدنیة ونفایات صلبة،    302,7حیان المتعددة األغراض كمیة قدرھا 

ارس   ت في آذار/ـم ذه المواد.  2022وتحقـق ة ـھ ات من  من إذاـب ة عیـن اـل ا، أـخذت الوـك دـھ ة وبـع ة اإلذاـب وخالل عملـی
  وقد قیَّمت الوكالة نتائج تحلیلھا لھذه العینات وھي اآلن بصدد مناقشتھا مع إیران.   عات المواد الذائبة.مختلف دف

 
 . GOV/INF/2021/3من الوثیقة  5الفقرة  46
 ھذه المواد النوویة كلُّھا خاضعة لالحتواء والمراقبة من قِبل الوكالة.  47
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 مفاعل طھران البحثي  -6-3-جیم

ــبتمبر   26في  -39 ــنیع  2022أیلول/سـ ــتالم مفاعل طھران البحثي من محطة تصـ ، تحققت الوكالة من أنَّ اسـ
كغ من الیورانیوم المثرى بنـسبة    0,14وم الضـعیف اإلثراء، تحتوي على صـفائح الوقود تـسعة من أھداف الیورانی

  تشـــرین األول/أكتوبر   23في شـــكل ثامن أكســـید ثالثي الیورانیوم. وفي    235-من الیورانیوم   ٪20تصـــل إلى 
والیود والزینون المشــــــعة    ، تحقَّـقت الوـكاـلة من نـقل األـھداف الـمذكورة إلى مرفق إنـتاج نـظائر المولیـبدینوم 2022

 حیث یُحتفظ بھا اآلن بعد ختمھا بأختام الوكالة.

وواـصلت إیران معالجة أھداف الیورانیوم الـضعیف اإلثراء المـشعَّعة للغرض المعتزم المتمثل في اختبار   -40
ومـنذ    لمشــــــعة.االنشــــــطاري في مرفق إنـتاج نـظائر المولیـبدینوم والیود والزینون ا  99-عملـیة إنـتاج المولیـبدینوم 

صــدور التقریر الفصــلي الســابق، تحققت الوكالة من أنَّ إیران قامت في مفاعل طھران البحثي بتشــعیع اثنین من 
في ـشكل ثامن أكـسید ثالثي    235-٪ من الیورانیوم 20أھداف الیورانیوم الـضعیف اإلثراء المثرى بنـسبة تـصل إلى  

  ولیبدینوم والیود والزینون المشــــعة،الیورانیوم، بعد نقلھما من مرفق انتاج نظائر الم

وأُعید شــــحن أحدھما بعد   48
  ذلك إلى المرفق المذكور.

49  

، تحققت الوكالة من أنَّ جمیع عناصـــر الوقود المشـــعع الخاصـــة  2022تشـــرین األول/أكتوبر   22وفي  -41
ــوب ال یقل عن  ــاعة (على  1بمفاعل طھران البحثي في إیران كانت عند معدل جرعة محسـ بعد متر واحد  رم/سـ

  في الھواء)، باسـتثناء صـفیحة واحدة من الوقود المشـعَّع.

وتحققت الوكالة أیضـاً من أنَّ جمیع األھداف التالیة قد   50
 خضعت للتشعیع وظلَّت في حوض مفاعل طھران البحثي:  

كغ من الیورانیوم    1,6من أـھداف الیورانیوم الشـــــدـید اإلثراء، تحتوي على ـما مجموـعھ    264 •
  في شكل ثامن أكسید ثالثي الیورانیوم؛    235-من الیورانیوم  ٪60المثرى بنسبة تصل إلى  

كغ من الیورانیوم   1,36من أھداف الیورانیوم الضـــعیف اإلثراء، تحتوي على ما مجموعھ  90 •
 في شكل ثامن أكسید ثالثي الیورانیوم؛    235-من الیورانیوم  ٪20المثرى بنسبة تصل إلى  

كغ من الیورانیوم   0,07ثالثة من أھداف الیورانیوم الضعیف اإلثراء، تحتوي على ما مجموعھ   •
  في شكل سیلیسید الیورانیوم.  235-من الیورانیوم  ٪20ة تصل إلى  المثرى بنسب

وفي الیوم نفســھ، الحظت الوكالة أنَّ ھناك صــفیحتي وقود جدیدتین من ســیلیســید الیورانیوم ال تزاال قید التشــعیع  
   51لالستخدام في مفاعل طھران البحثي.

ــرین األول/أكتوبر   22وفي  -42 ــافیة في ، تحققت الوكالة من عدم  2022تشـ ــتالم أي مجمعات وقود إضـ اسـ
ــابقاً من محطة  ــتلمة سـ ــة بمفاعل طھران البحثي المسـ مفاعل طھران البحثي، وأنَّ جمیع مجمعات الوقود الخاصـ

 
 . GOV/2021/51من الوثیقة  32الفقرة  48
تشرین األول/أكتوبر    23أثناء عملیة التحقق من الرصید المادي في مرفق انتاج نظائر المولیبدینوم والیود والزینون المشعة في   49

واحداً مصنوعاً من الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  2022   235- من الیورانیوم  ٪ 20، تأكدت الوكالة من أنَّ ھناك ھدفاً مشعَّعاً 
 وظلَّ الھدف المشعع الثاني في مفاعل طھران البحثي.  .99-ار عملیة إنتاج المولیبدینومیجري استخدامھ الختب 

غ من الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    75كان معدل الجرعة أقل من ھذا الحد األدنى في حالة صفیحة وقود واحدة تحتوي على  50
 ). INFCIRC/907(الوثیقة   2015نون األول/دیسمبر كا 24قرار اللجنة المشتركة الصادر في  . 235- من الیورانیوم 20٪

 . GOV/2022/39من الوثیقة  40، والفقرة  GOV/2022/24من الوثیقة  29الفقرة  51
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 تصنیع صفائح الوقود، والبالغ عددھا سبع عشرة مجمعة، لم یتم تشعیعھا بعد.

 محطة مسحوق ثاني أكسید الیورانیوم المثرى  -7-3-جیم

، الحظت الوكالة التقدم ببطء في تركیب المعدات الخاصـــة بالمرحلة  2022تشـــرین األول/أكتوبر   2في  -43
  األولى من عملیة تحویل ســـادس فلورید الیورانیوم إلى ثاني أكســـید الیورانیوم باســـتخدام "الطریقة الجافة المتكاملة" 

، كما  52
  المعالجة الرئیسي لم یُركَّب بعد. الحظت أنَّ مفاعل 

ــرین األول/أكتوبر   25وفي  -44 كغ   39,2، تحققت الوكالة من كمیة من مواد الخردة تحتوي على 2022تشـ
  من الیورانیوم،

بة تصـل إلى    53 ید الیورانیوم المثرى بنـس تُعیدت من عملیة إنتاج مـسحوق ثاني أكـس  ٪ 3كانت قد اـس
  من الرصید المادي.  قبل التحقق  235-من الیورانیوم 

 محطة تصنیع الوقود  -8-3-جیم

كغ   82.5، تحققت الوكالة في محطة تصـنیع الوقود من كمیة قدرھا 2022تشـرین األول/أكتوبر   19في  -45
بة إثراء تصـل إلى  ید الیورانیوم وأقراص وقود وأوتاد وقود بنـس كل مـسحوق ثاني أكـس   ٪ 3,5من الیورانیوم في ـش

 مخصصة الستخدامھا في مفاعل الماء الثقیل للبحوث في خنداب.  235-من الیورانیوم 

نات  -4-جیم  تصنیع الطاردات المركزیة، واالختبار المیكانیكي، ورصید المكِوّ

، لم تُتح للوكالة إمكانیة الوصــول إلى البیانات والتســجیالت التي تجمعھا 2021شــباط/فبرایر   23ومنذ   -46
بة الخاصـة بالوكالة والمركبة لرصـد االختبارات المیكانیكیة التي تجریھا إیران للطاردات المركزیة  معدات المراق

على النحو المبین في خطة العمل الشــاملة المشــتركة، ثم توقف ھذا الرصــد تماماً منذ إزالة المعدات المذكورة في 
  ).40و 32(الفقرتان   2022حزیران/یونیھ    11إلى   9الفترة من 

ذ   -47 اط/فبرایر    23ومـن ابـیب اـلدوارات  2021شــــــب ا من أـن اجـھ ة إعالـنات عن إنـت اـل ِدّم للوـك ، لم تـعد إیران تـق
والمنافخ ومجمعات الدوارات الخاصــة بالطاردات المركزیة، وعن رصــیدھا منھا، كما لم تســمح للوكالة بالتحقُّق  

، كانت معدات تصنیع مكونات الطاردات  وفي السابق ).1-80من المفردات الموجودة في الرصید (الفقرة الفرعیة  
المركزیة التي أعلنت عنھا إیران تُســتخدم أیضــاً في أنشــطة تتجاوز األنشــطة المحددة في خطة العمل الشــاملة  

  ).2-80المشتركة، مثل تركیب السالسل التعاقبیة الوارد وصفھا أعاله (الفقرة الفرعیة  

الة إمكانیة الوصــول إلى البیانات والتســجیالت التي تجمعھا ، لم تُتح للوك2021شــباط/فبرایر   23ومنذ   -48
ت والمنافخ، ثم توقف ھذا الرـصد  امعدات المراقبة الخاـصة بالوكالة والمركبة لرـصد تـصنیع كّلٍ من أنابیب الدوار

اـماً مـنذ إزاـلة المـعدات الـمذكورة في الفترة من   ھ    11إلى    9تـم وـلذـلك، لم تتمكن الوـكاـلة من  .2022حزیران/یونـی
ة من طراز   اردات مركزـی د أنتـجت أي ـط ت إیران ـق اـن ا إذا ـك دوارات أو  IR-1التحقق مـم ب اـل ابـی ك أـن ا في ذـل ، بـم

ــة بالطاردات المركزیة من طراز    الدواراتالمنافخ أو مجمعات  ، لتحلَّ محلَّ ما یتلف أو یتعطَّل من IR-1الخاصــ
 

الطریقة الجافة المتكاملة ھي عملیة تُستخدم لتحویل سادس فلورید الیورانیوم إلى مسحوق ثاني فلورید ثاني أكسید الیورانیوم ثم إلى   52
 د الیورانیوم. مسحوق ثاني أكسی 

كغ من    5,4كغ من الیورانیوم المعلن عنھا باعتبارھا خردة والتي تحققت منھا الوكالة ھي نتیجة لخلط    39,2ھذه الكمیة البالغة    53
إلى   بنسبة تصل  المثرى  الیورانیوم  ٪3الیورانیوم  أثناء جرد    33,8مع    235-من  العملیة  المستعاد من  المستنفد  الیورانیوم  كغ من 

 الجھة المشغلة قبل التحقق من الرصید المادي في المرفق.  المخزون المادي من قبل 
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)، ولیس لدیھا أي معلومات بشـــــأن رصـــــید أنابیب الدوارات أو  62(الفقرة    الطاردات المركزیة أو قطع غیارھا
كذلك فلیس بإمكان الوكالة أن   المنافخ أو مجمعات الدوارات الخاصـــة بأي نوع من الطاردات المركزیة اإلیرانیة.

بون التي لم  رات الطاردات المركزیة باســتخدام ألیاف الكراتتأكَّد من مدى اســتمرار إیران في تصــنیع أنابیب دو
ابقة الخاصـة باالحتواء والمراقبة.   تكن خاضـعة لتدابیر الوكالة المتواصـلة الـس

،  2022آب/أغـسطس   29وفي  54،55
على آلة واحدة    2021بناًء على طلب من إیران، أزالت الوكالة األختام التي ُوضـــعت في كانون األول/دیســـمبر  

 ردات المركزیة في السابق.مولِّدة للتدفق كانت تُستخدم لتصنیع مكونات الطا

  وكما ســـبقت اإلفادة، -49

ركَّبت الوكالة كامیرات مراقبة في موقع جدید في    2022ففي كانون الثاني/ینایر   56
وأزالت الوكالة كامیرات   والمنافخ الخاصـــة بالطاردات المركزیة.  راتاالدوأصـــفھان مخصـــص إلنتاج أنابیب  
 .2022حزیران/یونیھ   11إلى   9المراقبة الخاصة بھا في الفترة من 

ــبقت اإلفادة، -50   وكما ســ

ــان/أبریل   12فقد انتھت الوكالة في  57 من تركیب كامیرات مراقبة في    2022نیســ
ورشــة جدیدة في مكان بموقع ناتانز مخصــص إلنتاج أنابیب الدوارات والمنافخ الخاصــة بالطاردات المركزیة،  

ر أن یبدأ العمل بتلك الور وأزالت الوكالة كامیرات المراقبة الخاصـة بھا في    58شـة في الیوم التالي.وكان من المقرَّ
 .2022حزیران/یونیھ    11إلى   9الفترة من 

 مخزون الیورانیوم المثرى  -5-جیم

ذ   -51 ھ    1مـن د  2019تموز/یولـی المثرى ـق ة من أنَّ مخزون إیران اإلجمـالي من الیورانیوم  ت الوكـاـل ، تحقـق
(أو ما یعادل    235-من الیورانیوم   ٪3,67رید الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى كغ من سـادس فلو 300تجاوز  

  ).56 ذلك في أـشكال كیمیائیة مختلفة) (الفقرة 

كغ من ـسادس فلورید الیورانیوم كمیة   300وتعادل الكمیة البالغة   59
  كغ من الیورانیوم.  202,8ـقدرـھا  

ملخص للتغییرات التي طرأت على رصــــــید الیورانیوم    3ویرد في المرفق    60
 المثرى منذ صدور التقریر السابق.

، لم تتمكن الوـكاـلة من التحقق من إجـمالي مخزون إیران من الیورانیوم  2021  شــــــباط/فبرایر  16ومـنذ   -52
ـطة إثراء الوقود التجریبـیة ومحـطة المثرى، واـلذي یشــــــمل الیورانیوم المثرى المنتَج في محـطة إثراء الوقود ومح

فوردو إلثراء الوقود، والمـستھلك كمادة تلقیم في محطة إثراء الوقود التجریبیة ومحطة فوردو إلثراء الوقود، لكّلِ 
دَّم إلى مجلس المحـافظین.   تقریر فصـــــلي مـق

ة من إیران على النحو المبیَّن في    61 دـم ات المـق اًء على المعلوـم وبـن
تشــرین األول/أكتوبر   22قدَّرت الوكالة أنَّ مخزون إیران اإلجمالي من الیورانیوم المثرى حتى    الفقرات الســابقة،

وتتألف   كغ منذ ـصدور التقریر الفـصلي الـسابق. 267,2ویمثل ھذا الرقم تراجعاً قدره   كغ.  3673,7قد بلغ    2022
 

 . GOV/INF/2019/12من الوثیقة  6الفقرة  54
 ). INFCIRC/907(الوثیقة  2016كانون الثاني/ینایر  14قرار اللجنة المشتركة الصادر في   55
 . GOV/INF/2022/3من الوثیقة  5إلى  2الفقرات من  56
 . GOV/INF/2022/10الوثیقة  57
 . GOV/INF/2022/11ثیقة الو 58
 . GOV/INF/2019/8من الوثیقة  3و  2الفقرتان  59
 بالنظر إلى الوزن الذري المعیاري للیورانیوم والفلور.  60
یكفل اتفاق الضمانات المعقود مع إیران للوكالة أن تتحقق من الرصید المادي من المواد النوویة في كل مرفق معلن عنھ في إطار    61

 تحقق من الرصید المادي. العملیة السنویة لل
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كغ من  241,6ورید الیورانیوم؛ وكغ من الیورانیوم في شـــكل ســـادس فل 3323,1المخزونات المقدَّرة مما یلي:  
ــیطة؛ و ــید الیورانیوم ونواتج أخرى وســ ــكل أكســ كغ من الیورانیوم في مجمعات الوقود    49,3الیورانیوم في شــ

 كغ من الیورانیوم في شكل خردة سائلة وصلبة. 59,7وقضبانھ؛ و

الیورانیوم المثرى في ، ـكاـنت الكمـیة اإلجـمالـیة المـقدَّرة لمخزون  2022تشـــــرین األول/أكتوبر    22وفي   -53
  كغ تتألف مما یلي: 3323,1شكل سادس فلورید الیورانیوم والبالغة  

بة تصـل إلى   1844,5 • كغ منذ صـدور    675,4–(  235-من الیورانیوم   ٪2كغ من الیورانیوم المثرى بنـس
  التقریر الفصلي السابق)؛

  كغ)؛  316,0(+  235-من الیورانیوم  ٪5كغ من الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    1029,9 •
  كغ)؛  54,5(+  235-من الیورانیوم  ٪20كغ من الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    386,4 •
 كغ).  6,7(+  235-من الیورانیوم   ٪60كغ من الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى   62,3 •

، كانت الوكالة قد تحققت من أنَّ رصـید الیورانیوم المثرى بنسـبة  2022تشـرین األول/أكتوبر   22وحتى   -54
ــادس فلورید الیورانیوم یبلغ    235-من الیورانیوم   ٪20تصــل إلى  ــكال أخرى غیر س كغ،   30,8والموجود في أش
ن من    كغ من الیورانیوم في ـشكل مجمعات وقود،  28,9ویتكوَّ

یورانیوم في ـشكل نواتج وـسیطة،  كغ من ال  1,3و 62
 كغ من الیورانیوم في شكل خردة سائلة وصلبة. 0,6و

، كانت الوكالة قد تحققت من أنَّ رصـید الیورانیوم المثرى بنسـبة  2022تشـرین األول/أكتوبر   22وحتى   -55
كغ  2,0زال  والموجود في أشــكال أخرى غیر ســادس فلورید الیورانیوم ال ی  235-من الیورانیوم   ٪60تصــل إلى 

ن من كمیة قدرھا   فیحات 1,6كما ســــبقت اإلفادة، ویتكوَّ ــُ   كغ من الیورانیوم في شــــكل صــ

، تم التحقق منھا في  63
كغ من الیورانیوم في شــكل خردة    0,4في مفاعل طھران البحثي، وكمیة قدرھا   2022تشــرین األول/أكتوبر   22

 في محطة تصنیع صفائح الوقود.  2022  األول/أكتوبرتشرین   24سائلة وصلبة، تم التحقق منھا في 

 تدابیر الشفافیة  -دال
  ، لم یُتح للوكالة أيٌّ مما یلي:2021شباط/فبرایر   23منذ   -56

الوصـول إلى البیانات التي جمعتھا أجھزة رصـد اإلثراء واألختام اإللكترونیة الخاصـة بالوكالة،   •
ا أجھزة  ــات التي ســـــجلتـھ اســـ ة؛ وفي   أو الوصـــــول إلى القـی اـل ة للوـك ابـع ة الـت اس المركـب القـی

ــعت قید التخزین في األماكن  2022حزیران/یونیھ   10 ــد المذكورة وُوضـ أُزیلت معدات الرصـ
  )؛1-67ذات الصلة بعد ختمھا بأختام الوكالة، ومن ثم توقفت عن العمل (الفقرة  

ــتمدة من تدابی • ر االحتواء  الحصــــول على أي معلومات أو فرص للوصــــول إلى البیانات المســ
والمراقـبة المتعلـقة بنـقل ركازة خام الیورانیوم التي أُنتـجت في إیران أو تم الحصـــــول علیـھا من 

  )؛  68أي مصدر آخر إلى مرفق تحویل الیورانیوم (الفقرة  
 

كانت موجودة سابقاً    235- من الیورانیوم  ٪20بنسبة تصل إلى    المثرىكغ من الیورانیوم    1,1منذ التقریر السابق، ھناك كمیة قدرھا    62
 في شكل نواتج وسیطة وتم تصنیعھا في شكل صفائح وُصفیحات.  

 المفاعل.  تم تشعیعھا في مفاعل طھران البحثي وھي قید التخزین في حوض  63
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ــة بالوكالة والمركبة  • ــجیالت التي تجمعھا معدات المراقبة الخاصـ ــول إلى البیانات والتسـ الوصـ
رانیوم، وقد توقف ھذا الرصــــد تماماً منذ إزالة المعدات المذكورة في لرصــــد إنتاج ركازة الیو

  ؛  2022حزیران/یونیھ   11

الحصـول على أي معلومات عن إنتاج ركازة خام الیورانیوم أو عما إذا كانت إیران قد حصـلت   •
 ).69على ركازة خام الیورانیوم من أي مصدر آخر (الفقرة  

ول طویلة األجل لمفتشـي الوكالة المعینین إلیران على النحو الذي  وواصـلت إیران إصـدار تأشـیرات دخ -57
طلبتھ الوكالة، ووفَّرت مـساحة عمل مالئمة للوكالة في المواقع النوویة، وـسھَّلت اـستخدام مـساحة للعمل في أماكن 

  ).2-67قریبة من المواقع النوویة في إیران (الفقرة  

 معلومات أخرى ذات صلة  -ھاء
، لم تعد إیران تطبِّق مؤقتاً البروتوكول اإلضـافي التفاق الضـمانات الخاص  2021شـباط/فبرایر   23منذ   -58

ــافي (الفقرة   17بھا وفقاً للفقرة (ب) من المادة   م    20وعلیھ، فألكثر من   ).64من البروتوكول اإلضـ ــھراً لم تقّدِ شـ
ــافي ألي مواقع إیران إعالنات محدَّثة ولم تتمكن الوكالة من إجراء أي معاینة تكمیلی ة بموجب البروتوكول اإلضــ

  وأماكن في إیران.

ــافة إلى ذلك، لم تنِفّذ إیران البند المعدَّل   -59 ــمانات   1-3وباإلضــ من الترتیبات الفرعیة الملحقة باتفاق الضــ
م قانوني على  ھو التزا  1-3وتنفیذ البند المعدَّل  ).65المعقود مع إیران خالل الفترة المشـمولة بھذا التقریر (الفقرة  

إیران بموجب الترتیبات الفرعیة الملحقة باتفاق الضـــمانات المعقود معھا والتي ال یمكن تعدیلھا من جانب واحد،  
من اتفاق الضــــمانات المعقود مع إیران، وال توجد في اتفاق الضــــمانات آلیة لتعلیق تنفیذ األحكام   39وفقاً للمادة  

ابق المقدَّم من المدیر العام، لم تقدم إیران أي عرض  المتفق علیھا في الترتیبات الفرعیة. ومنذ صـدور التقریر الـس
 للوكالة من أجل معالجة ھذه المسألة.

ــتعدة   -60 ــتقبل القریب، وأنھا مسـ ــیید مرفق نووي جدید في المسـ وقد أبلغت إیران الوكالة بأنَّھا ال تعتزم تشـ
  64  .1-3الجة مسألة البند المعدَّل  للعمل مع الوكالة إلیجاد حّلٍ مقبول لدى الطرفین لمع

ــلة   -61 ــتطع الوكالة التحقُّق من التزامات إیران األخرى المتصـ ــمولة بھذا التقریر، لم تسـ وخالل الفترة المشـ
ــام دال وھاء  ــتركة، بما في ذلك االلتزامات الواردة في األقسـ ــاملة المشـ بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشـ

 ول بخطة العمل الشاملة المشتركة.وقاف وراء من المرفق األ

وخالل ھذه الفترة المـشمولة بالتقریر، لم تحـضر الوكالة أي اجتماعات للفریق العامل المعني بالمـشتریات   -62
  ).6-4-6اللجنة المشتركة، الفقرة   -التابع للجنة المشتركة (خطة العمل الشاملة المشتركة، المرفق الرابع  

 
قدَّمت إیران مؤخراً للوكالة صیغة محدَّثة من استبیان المعلومات التصمیمیة الخاص بمفاعل بحوث أعلنت في وقت سابق أنھا تعتزم    64

 تشییده في المستقبل. 
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 الملخص  -واو
فـصاعداً، تأثرت بـشدة أنـشطة التحقق والرـصد التي تقوم بھا الوكالة    2021ـشباط/فبرایر    23اعتباراً من   -63

نتیجة لقرار إیران وقف تنفیذ التزاماتھا المتصـلة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشـاملة المشـتركة، بما في 
  ذلك البروتوكول اإلضافي.

ولم تتمكن الوكالة من االضــطالع بأنشــطة الرصــد والتحقق بموجب خطة العمل الشــاملة المشــتركة فیما  -64
ازة خـام   ل، ورـك اء الثقـی افخ، والـم دوارات والمـن ة، واـل ا من الطـاردات المركزـی اجـھ ــدة إیران وإنـت أرصـــ یتعلق ـب

ومن  الرـصد والمراقبة مركَّبة فیھا.الیورانیوم، لفترة تقارب العامین، بما في ذلك نحو خمـسة أـشھر لم تكن معدات  
شأن ذلك أن یؤثر تأثیراً كبیراً في قدرة الوكالة على استعادة استمراریة المعرفة وإعادة إرسائھا على النحو الالزم  
 في حال اـستئناف إیران التنفیذ الكامل اللتزاماتھا المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الـشاملة المـشتركة.

في حال اسـتئناف األنشـطة المذكورة للتحقق والرصـد في إطار خطة العمل الشـاملة المشـتركة، فإنَّ تحدید  ولذلك ف
وـسوف   خط األـساس الذي تـستند إلیھ ھذه األنـشطة ـسوف یـستغرق وقتاً طویالً وـسینطوي على قدٍر من عدم الیقین.

  یھ.یتزاید مقدار عدم الیقین كلما طال بقاء الوضع الراھن على ما ھو عل

طة المراقبة   -65 بق تركیبھا في إیران ألغراض أنـش كذلك فإنَّ قرار إیران بإزالة جمیع معدات الوكالة التي ـس
والرصـــد في إطار خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة كانت لھ أیضـــاً تداعیات ســـلبیة على قدرة الوكالة على تقدیم  

 توكیدات بشأن الطابع السلمي لبرنامج إیران النووي.

 .سیواصل المدیر العام تقدیم تقاریر في ھذا الشأن حسب االقتضاءو -66
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 1المرفق 
 

التزاماتھا  اآلثار المترتبة على أنشطة التحقق والرصد التي تضطلع بھا الوكالة بسبب وقف إیران تنفیذ 
 65المتصلة بالمجال النووي على النحو المتوخى في خطة العمل الشاملة المشتركة

 
 لیس بإمكان الوكالة أن تقوم بأي مما یلي:

 
 15والفقرة  14الفقرة   الرصد أو التحقق من إنتاج إیران ورصیدھا من الماء الثقیل؛ 

عة، المشار إلیھا في قرار اللجنة المشتركة الصادر في   التحقق من أنَّ الخالیا المدرَّ
، یجري استخدامھا )INFCIRC/907(الوثیقة   2016كانون الثاني/ینایر  14

تھ اللجنة المشتركة؛   وتشغیلھا حسبما أقرَّ

 21الفقرة  

یة المرتبطة بھا الرصد والتحقق من أنَّ جمیع الطاردات المركزیة والبنیة األساس
الموجودة قید الخزن إما باقیة قید الخزن أو استُخدمت لتحل محلَّ طاردات مركزیة  

 معطَّلة أو تالفة 

 70الفقرة  

 51والفقرة  71الفقرة   إجراء معاینة یومیة بناء على الطلب في مرافق اإلثراء في ناتانز وفوردو 
التحقق من المواد قید المعالجة في مرافق اإلثراء لكي یتسنى إجراء حساب دقیق  

 لمخزون الیورانیوم المثرى 
 56الفقرة  

التحقق مما إذا كانت إیران قد أجرت اختبارات میكانیكیة للطاردات المركزیة على  
 النحو المحدد في خطة العمل الشاملة المشتركة

 40والفقرة  32الفقرة  

و التحقق من إنتاج إیران ورصیدھا من أنابیب الدوارات أو المنافخ أو  الرصد أ
عة الخاصة بالطاردات المركزیة    الدوارات المجمَّ

 1-80الفقرة  

التحقق مما إذا كانت أنابیب ومنافخ الدوارات التي تم إنتاجھا مطابقة لتصامیم  
 كةالطاردات المركزیة الوارد وصفھا في خطة العمل الشاملة المشتر

 2-80الفقرة  

التحقق مما إذا كانت أنابیب ومنافخ الدوارات التي تم إنتاجھا قد استُخدمت لتصنیع  
طاردات مركزیة الستخدامھا في األنشطة المحددة في خطة العمل الشاملة 

 المشتركة

 2-80الفقرة  

التحقق مما إذا كانت أنابیب ومنافخ الدوارات قد تم تصنیعھا باستخدام ألیاف  
 ونیة تفي بالمواصفات المتفق علیھا في خطة العمل الشاملة المشتركة كرب

 2-80الفقرة  

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

الرصد 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 المتصلة بالمجال النووي في إطار خطة العمل  
ت الواردة في األقسام دال وھاء وقاف الشاملة المشتركة، بما في ذلك االلتزاما

 وراء من المرفق األول بخطة العمل الشاملة المشتركة

 

تلقي أي إعالنات محدَّثة من إیران أو إجراء أي معاینة تكمیلیة ألي مواقع أو  
 أماكن في إیران 

 البروتوكول اإلضافي

 
  

 
 ھو التزام قانوني ولیس وارداً في الجدول. 1-3تنفیذ البند المعدَّل  65
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 المقدم من المدیر العام التحدیثان الصادران منذ صدور التقریر الفصلي السابق  

 
GOV/INF  المحتوى  التاریخ 

تغییر طریقة إنتاج المواد النوویة المثراة في محطة فوردو   2022تشرین األول/أكتوبر  3 2022/22
 إلثراء الوقود. 

قرار إیران بتركیب ثالث سالسل تعاقبیة إضافیة من  2022تشرین األول/أكتوبر  10  2022/23
في محطة إثراء   IR-2mالطاردات المركزیة من طراز 

  الوقود.
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 3المرفق 
 التلقیم بسادس فلورید الیورانیوم وإنتاجھ ورصیده منذ التقریر الفصلي السابق المقدَّم من المدیر العام 

نوع الطاردات   المرفق 
 المركزیة 

السالسل  
التعاقبیة  

 66المركبة 

إجمالي  
السالسل  
التعاقبیة  
المعتزم  
 تركیبھا 

مستوى إثراء  
 مادة التلقیم 
(% من  
- الیورانیوم 

235 ( 

 الكمیة الملقَّمة 
(كغ سادس فلورید  

 الیورانیوم) 

مستوى إثراء  
 المنتج 

(% من  
- الیورانیوم 

235 ( 

 الكمیة المنتجة 
(كغ سادس فلورید  

 الیورانیوم) 

محطة 
إثراء 
  الوقود

IR-1 36 36  سادس
فلورید 

الیورانیوم 
 الطبیعي 

- 

>5% 4,8124 

IR-2m 15 15 

IR-4 3 6  سادس
فلورید 

الیورانیوم 
مثرى بنسبة 

تصل إلى  
% من  2

- الیورانیوم
235 

2011,4 

IR-6 3 3 

محطة 
فوردو 
إلثراء 
 الوقود 

 

IR-1 6 6 

>5% 590,7 

>20% 7,08 
IR-6 2 2 >2% 8,351 

محطة 
إثراء 

الوقود  
 التجریبیة
 

IR-4    9,9 %60< 337,6 %5< 1 1 ) 4(الخط 
IR-6    1 1 ) 6(الخط 
IR-5   وIR-6s  

 ) 5(الخط  
مخلفات من  1 1

  4الخطین 
 6و

 غیر منطبق 
>5% 9,012 
>2% 206,8 

متنوع  
  1(الخطوط  

 ) 3و    2و 

  
 6,813 %2< - طبیعي 

 
مستوى اإلثراء  

 ) 235- الیورانیوم  (% 
الرصید في  

  2022آب/أغسطس   21
 (كغ یورانیوم) 

الكمیة الملقَّمة  
 یورانیوم)  (كغ 

 الكمیة المنتجة 
 (كغ یورانیوم) 

الرصید في  
  2022األول/أكتوبر   تشرین  22

 (كغ یورانیوم) 
>2% 9,9251 7,7135 0,058 1844,5 

67 
>5% 3,971 6,662 4,392 1029,9 

68 

>20% 1,933  4,55 6,438 
>60% 5,65  6,7 2,36 

 
 
  

 
 شھدت الفترة المشمولة بالتقریر تلقیم أعداد مختلفة من السالسل. 66
  .26انظر الحاشیة  67
  .44انظر الحاشیة  68
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 (المستخدمة في النص اإلنكلیزي) قائمة المختصرات
 

AEOI Atomic Energy Organization of Iran 
 (ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة) 

DIQ Design Information Questionnaire 
 (استبیان المعلومات التصمیمیة) 

DIV Design Information Verification 
 (التحقق من المعلومات التصمیمیة) 

EUPP Enriched Uranium Powder Plant  
 (محطة مسحوق ثاني الیورانیوم المثرى )  

FEP Fuel Enrichment Plant  
 (محطة إثراء الوقود )  

FMP Fuel Manufacturing Plant 
 (محطة تصنیع الوقود)  

FPFP Fuel Plate Fabrication Plant  
 (محطة تصنیع صفائح الوقود ) 

FFEP Fordow Fuel Enrichment Plant  
 (محطة فوردو إلثراء الوقود )  

HWPP Heavy Water Production Plant 
 (محطة إنتاج الماء الثقیل)  

JCPOA Joint Comprehensive Plan of Action 
 الشاملة المشتركة)(خطة العمل  

JHL Jaber Ibn Hayan Multipurpose Laboratory 
 (مختبرات جابر بن حیان المتعددة األغراض)  

KHRR Khondab Heavy Water Research Reactor 
 (مفاعل الماء الثقیل للبحوث في خنداب)  

MIX facility Molybdenum, Iodine and Xenon Radioisotope Production facility 
 (مرفق إنتاج نظائر المولیبدینوم والیود والزینون المشعة) 

OLEM On-Line Enrichment Monitor 
 (جھاز الرصد اإللكتروني لإلثراء) 

PFEP Pilot Fuel Enrichment Plant  
 (المحطة التجریبیة إلثراء الوقود )  

PIV Physical Inventory Verification 
 الرصید المادي) (التحقق من   

TRR Tehran Research Reactor 
 (مفاعل طھران البحثي)  

UCF Uranium Conversion Facility 
 (مرفق تحویل الیورانیوم)  

UOC Uranium Ore Concentrate 
 (ركازة خام الیورانیوم)  
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