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

 
 المدیر العام تقریر من 

 

مة -ألف  مقّدِ

ھذا التقریر المـقدَّم من المدیر العام إلى مجلس المحافظین، والمقدمَّ، بموازاة ذلك، إلى مجلس األمن التابع   -1
لألمم المتـحدة (مجلس األمن)، یتـناول تنفـیذ جمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة (إیران) اللتزاـماتـھا المتصــــــلة ـبالمـجال  

ائل المتصـلة بالتحقق والرصـد في إیران على ضـوء  النووي بموجب خطة  املة المـشتركة، ویتناول المـس العمل الـش
ــاورات وعملیات تبادل    ).2015(  2231قرار مجلس األمن   ــائل المالیة، والمشــ كما أنّھ یقِدّم معلومات عن المســ

 مل الشاملة المشتركة.المعلومات التي أجرتھا الوكالة مع اللجنة المشتركة، التي أُنِشئت في إطار خطة الع

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

بتمبر   7) المؤرخة  21-2(الفقرات    GOV/2021/39ھذا الموضـوع، وآخرھا في الوثیقة  ، بصـیغتھا  2021أیلول/ـس
 المحدثة في التقاریر الالحقة.

ــنفیذ البروتوكول اإلضافي الخاص بإیران وللتحقُّق والرصد   -3 لھا الوكالة لتـ وتبلغ التكلفة المقدَّرة التي تتحمَّ
بشـــــأن التزاـمات إیران المتصــــــلة ـبالمـجال النووي، على النحو الوارد في خـطة العـمل الشـــــامـلة المشـــــترـكة،  

ـمـنھـــا   ـمـلـیون 9.8 ســــــنویـــاً،  مســـــــاـھمـــات    4.3ـیورو  ـمن  ـمـمولـــة  ـیورو  اـلـمـیزانیــة.ـمـلـیون  ـعن    1خـــارجـــة 

 
د التكالیف الراھنة وآخر تحدیث لمیزانیة   1 ) تكالیُف GC(63)/2تُغطى من المیزانیة العادیة (الوثیقة  .2023وتم تعدیل ھذه األرقام لتُجسـِّ

ملیون یورو المخـصص لتغطیة تكالیف المفتـشین   2.3ملیون یورو) ومبلغ    3.2(التطبیق المؤقت للبروتوكول اإلـضافي الخاص بإیران  
 المتعلقة بالتحقق والرصد بشأن التزامات إیران المتصلة بالمجال النووي على النحو الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة.
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، تم التعـھد ـبالتموـیل من ـخارج المیزانـیة بـما یكفي لتغطـیة تكلـفة األنشــــــطة ذات    2022ســـــبتمبر   1 من واعتـباراً 
 2023.2وحتى أواخر أغسطس  2022الصلة بخطة العمل الشاملة المشتركة لكامل عام 

 أنشطة التحقق والرصد في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة -جیم

بین   -4 الفترة  ــانون    16في  ــایر  ك ــاني/ین ــة)    2016الث المشـــــترك ــة  ــامل الشــــ ــل  العم ــذ خطــة  تنفی (یوم 
، أجَرت الوكالة أنشـطةً للتحقق والرصـد بشـأن تنفیذ إیران اللتزاماتھا المتصـلة بالمجال  2021 شـباط/فبرایر 23و

ت  وعلى نحو یتســق مع ممارســات الضــمانا   3النووي وفقاً لألســالیب المحدَّدة في خطة العمل الشــاملة المشــتركة،
ــم بالنزاھة والموضـــوعیة. ــلوب یتسـ ــة بالوكالة، وبأسـ   2019أیار/ مایو   8من   ولكن اعتباراً   4,5المعیاریة الخاصـ

، قلـلت إیران على أســـــاس ـتدریجي من تنفـیذ التزاـماتـھا المتعلـقة ـبالمـجال النووي بموـجب خـطة العـمل   فصـــــاـعداً 
، تأثرت بـشدة أنـشطة الوكالة في مجال التحقق والرـصد  فـصاعداً   2021ـشباط/فبرایر   23الـشاملة المـشتركة ،ومن 

التزاـماتـھا المتعلـقة ـبالمـجال النووي  فیـما یتعلق بخـطة العـمل الشـــــامـلة المشـــــترـكة نتیـجةً لقرار إیران وقف تنفـیذ  
 ).1بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك البروتوكول اإلضافي (انظر المرفق 

  6وتقِدّم الوكالة المعلومات التالیة عن الفترة التي انقـضت منذ ـصدور التقریر الفـصلي الـسابق للمدیر العام   -5
 ).2وصدور سبعة تحدیثات الحقة (انظر المرفق 

 معدات الرصد والمراقبة التابعة للوكالة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة -1-جیم

، اتفقت الوكالة وإیران على مواصــلة  2022حزیران/یونیھ  8و  2021شــباط/فبرایر    21وفي الفترة بین  -6
ــد والمراقبة الُمركَّبة لالضـــطالع باألنشـــطة المتعلقة بخطة  تخزین المعلومات التي جمعتھا معدات الوكالة للرصـ

العمل الشاملة المشتركة، ومواصلة تشغیل المعدات لكي یتسنى لھا تجمیع وتخزین مزید من البیانات بھدف تمكین  
  7الوكالة من استعادة المعارف وإعادة إرساء استمراریة المعارف الالزمة.

ـــ وكما سـ  -7 ـــ ، أزال 2022حزیران/یونیھ    8بناء على طلب من إیران بتاریخ    8بقت اإلفادة،  ـــ ـــ ت الوك ـــ الة في  ـــ
ــد بموجب خطة    2002حزیران/یونیھ   11- 9 الفترة  ــابقا ألغراض المراقبة والرصـ جمیع معداتھا التي كانت مركبة سـ

لإلثراء المركَّبة في  من الكامیرات، وجھاز الرـصد اإللكتروني    27فقد أزالت الوكالة مجموع    العمل الـشاملة المـشتركة. 
  محطة إثراء الوقود في ناتانز، ومعدات الرصــد اآللي لمعدالت التدفق المركَّبة في محطة إنتاج الماء الثقیل في خنداب. 

 
ـندـما لم تكن إیران تنـفذ التزاـماتـھا المرتبـطة ـبالمـجال ، ع2021شــــــباط/فبرایر   23أـما التـكالیف اإلضـــــافـیة التي تتكـبدُّـھا الوـكاـلة مـنذ    2

 النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فسوف یُبلغ عنھا في الوقت المناسب فور االنتھاء من تقییمھا.
  GOV/2021/39من الوثیقة  3 بما في ذلك التوضیحات الواردة في الفقرة 3
  GOV/2016/8من الوثیقة  6الفقرة  4
 .Note 5/2016ة من األمانة،مذكر 5
 Corr.1وتصویبھا  GOV/2022/24الوثیقة  6
ة    7 ة    4؛ والفقرة  GOV/2021/10المرفق األول من الوثیـق ة    5والفقرة    ؛GOV/INF/2021/31من الوثیـق   ؛ GOV/INF/2021/42من الوثیـق

 .GOV/INF/2021/47والوثیقة 
 GOV/INF/2022/14من الوثیقة  5الفقرة  8
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الطاقة الذریة   وُوضـعت جمیع المعدات في التخزین في األماكن ذات الصـلة تحت ختم الوكالة، حسـب االتفاق مع ھیئة 
 .اإلیرانیة 

وفي حال اســتأنفت    أســبوعا منذ إزالة معدات المراقبة والرصــد التابعة للوكالة.  12ر من وقد مضــى أكث -8
إیران تنفیذ كامل التزاماتھا المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشـاملة المشـتركة، سـیتعین على الوكالة  

ن المتعلقة بالمجال النووي خالل  اتخاذ إجراءات تصـویبیة من أجل تمكینھا من إعادة إرسـاء معرفتھا بأنشـطة إیرا
وســـیتعیّن على الوكالة تطبیق تدابیر إضـــافیة    الفترة التي لم تكن معدات الوكالة للمراقبة والرصـــد قید التشـــغیل.

تتعلق ـبالضــــــماـنات، بـما في ذـلك بموـجب البروتوكول اإلضـــــافي، وســـــیتعیّن على إیران تزوـید الوـكاـلة بجمیع  
اقھا. ذات الـصلة، حیث یتعین  الـسجالت   وـسیتعیّن أیـضا على الوكالة تحدید مدى ـشمولیة  على الوكالة تأكید مدى اتـّس

، التي ھي  2022حزیران/یونیھ    8  و   2021شباط/فبرایر    21ودقة البیانات المسّجلة بمعداتھا للمراقبة في الفترة بین  
وعالوة على ذلك ، حتى لو قدمت إیران جمیع الســجالت، وطبّقت الوكالة تدابیر   حالیا قید ختم الوكالة في إیران.

ــتظل ھناك تحدیات كبیرة لتأكید   ــاملة ودقیقة، س ــترّدة أنھا ش ــمانات، وأثبتت البیانات المس ــافیة في مجال الض إض
  .2021رایر فب 21الحالة ما قبل  معاتساق رصید إیران المعلن من أجھزة الطرد المركزي والمیاه الثقیلة 

 األنشطة المتصلة بالماء الثقیل وإعادة المعالجة -2-جیم

، تحقـقت الوـكاـلة من أن إیران لم تـتابع بـناء مـفاـعل البحوث للـماء  2022ب/أغســـــطس  آ  30من    اعتـباراً  -9
المضــخات  . وفي نفس الیوم، الحظت الوكالة أن 9،10) بناًء على تصــمیمھ األصــليIR-40الثقیل في آراك (مفاعل  

وكـما الحـظت الوـكاـلة أـنھ لم یكن ھـناك مزـید   الـخاصـــــة ـبالنـظام األولي للتبرـید تم تركیـبھ ولكن لم یتم اختـباره بـعد.
من التقدم في بناء غرفة التحكم آللة إعادة التزود بالوقود، وأن أعمال التشــیید المدنیة في مســدات الھواء الخاصــة  
بالمعدات لم تكتمل بعد، وأن عملیة وضــع الطبقة الثانیة من تبطین حوض الوقود المســتھلك بصــفائح فوالذیة قد 

، تحقـقت الوـكاـلة أیضـــــاً من أنَّ إیران لم تنتج أو تختبر أقراص الیورانیوم  2022آب/شــــــباط    27ي  وف  كتُمـلت.ا
مة خصـیصـاً لدعم المفاعل   م في األصـل. IR-40الطبیعي، أو أوتاد الوقود، أو مجمعات الوقود المصـمَّ ّمِ   حـسبما صـُ

زن تحت الرصــد المســتمر من قبل  وظلت جمیع أقراص الیورانیوم الطبیعي ومجمعات الوقود الموجودة في المخا
 11).10و  3الوكالة (الفقرتان 

، لم تقّدم إیران إلى الوكالة معلومات بشـــأن رصـــید الماء الثقیل في إیران  2021شـــباط/فبرایر  23ومنذ   -10
كما لم تســــمح للوكالة برصــــد كمیات مخزون إیران من الماء   12وإنتاج الماء الثقیل في محطة إنتاج الماء الثقیل،

 

أُزیل أنبوب المائع الســاخن من المفاعل وأصــبح غیر صــالح للعمل خالل فترة االســتعداد لیوم التنفیذ واحتُِفظ بھ في إیران (الفقرتان   9
 ).GOV/INF/2016/1‘ من القسم المعنون "مفاعل الماء الثقیل للبحوث في آراك" في الوثیقة 3’ 3‘ و 2’ 3
یة  كما ـسبقت اإلـشارة إل 10 ، غیَّرت إیران اـسم المرفق إلى مفاعل البحوث خنداب للماء )GOV/2017/24من الوثیقة  10یھ (انظر الحاـش

 الثقیل (مفاعل خنداب).
ما لَم ترد إشــــارة إلى غیر ذلك، تطابِق الفقرات الواردة كمراجع بین قوســــین في األقســــام دال وھاء وواو من ھذا التقریر فقرات  11

 تدابیر المتصلة بالمجال النووي‘ من خطة العمل الشاملة المشتركة.ال -’المرفق األول 

طن�ا" (انظر الحاـشیة  20، أبلغت إیران الوكالة بأنَّ "القدرة الـسنویة القـصوى لمحطة إنتاج الماء الثقیل تبلغ 2017في حزیران/یونیھ  12
 ).GOV/2017/35في الوثیقة  12
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ل (الفقرة  الثقیـ  اء الثقـی اج الـم ة إنـت ة في محـط ل المنتَجـَ اء الثقـی ة الـم ذ  13).15ل وكمـی ــارة، فمـن ت اإلشـــ ا ســـــبـق وكـم
، حین تـمت إزالة مـعدات الرصـــــد اآللي لمـعدالت التدفق المركَّبة في محطة إنتاج الماء  2022حزیران/یونـیھ   11

 الثقیل، لم یتم أي نشاط رصد.

ــل بإعا -11 ــطة تتصـ ــطلع إیران بأنشـ دة المعالجة في مفاعل طھران البحثي ومختبر جابر بن حیان  ولم تضـ
المتعدد األغراض ومرفق انتاج نظائر المولیبدینوم والیود والزینون المـشعة أو في أي مرفق من المرافق األخرى 

 14,15) 21و 18التي أعلنتھا للوكالة (الفقرتان 

 األنشطة المتصلة باإلثراء والوقود -3-جیم

) في محـطة إثراء الوقود ومحـطة إثراء الوقود  6UFإیران إثراء ســـــادس فلورـید الیورانیوم (واصــــــلت   -12
ادس   17وفي محطة فوردو إلثراء الوقود في فوردو.  16التجریبیة في ناتانز، ابقاً، قامت إیران بإثراء ـس وكما ذكر ـس

)، وقامت  28 (الفقرة 18  0192تموز/یولیھ    8منذ   235-% من الیورانیوم5فلورید الیورانیوم بنســــبة تصــــل إلى  
  2021،19كانون الثاني/ینایر   4منذ    235-% من الیورانیوم20بإثراء ســادس فلورید الیورانیوم بنســبة تصــل إلى 

نیسـان/أبریل    17منذ   235-% من الیورانیوم60وعملت على إثراء سـادس فلورید الیورانیوم بنسـبة وصـلت إلى  
وواصلت إیران االضطالع بأنشطة إثراء ال تتفق مع خطتھا الطویلة األجل لإلثراء، واإلثراء ألغراض   2021.20

 21).52 (الفقرة 2016كانون الثاني/ینایر  16البحث والتطویر، حسب المعلومات المقدَّمة للوكالة في 

نات والتســجیالت التي  ، لم یكن لدى الوكالة أي إمكانیة للوصــول إلى البیا2021شــباط/فبرایر   23ومنذ   -13
ــیة  ــاسـ ــد ما ھو قید الخزن من أجھزة الطرد المركزي والھیاكل األسـ ــتخدمة لرصـ جمعتھا معداتھا للمراقبة المسـ

  29، عندما تمت إزالتھا، لم یجر أي رصــد من ھذا القبیل (الفقرات  2022حزیران/یونیھ    10المرتبطة بھا، ومنذ 
 ).70و 48و 47و

 
تحلیلھا للصـور السـاتلیة المتاحة تجاری�ا، أن أجزاء من محطة إنتاج الماء الثقیل كانت مغلقة للصـیانة خالل وتقّدر الوكالة، بناء على  13

 الفترة المشمولة بالتقریر، مما أدى إلى انخفاض في تشغیل المحطة.
ــتوفى الخاص بالمرفق   14 ــمیمیة المس ــتبیان المعلومات التص خ  MIXفي اس إیراُن الوكالة باعتزامھا    ، أبلغت2021أیار/مایو   9، المؤرَّ

من أھداف مـشعَّعة من الیورانیوم الطبیعي المـشعع والیورانیوم المثرى بدرجة  133-والّزنون  131-والیود  99-اـستخالص المولیبدینوم
 ).GOV/2021/28من الوثیقة  25(الحاشیة  235-% من الیورانیوم20تصل إلى 

خ  في اســتبیان المعلومات التصــمیمیة   15 ،  2021 أیار/مایو  5المســتوفى الخاص بمختبر األبحاث جابر بن حیان المتعدد األغراض، المؤرَّ
 .) من أھداف مشعَّعة Cs-137أبلغت إیراُن الوكالة بخطتھا في مجال البحث والتطویر الھادفة إلى استخالص السیزیوم ( 

 .GOV/INF/2019/12من الوثیقة  4الفقرة  16
ا 17 تركة، "طیلة بمقتضـى خطة العمل الـش یكون موقع اإلثراء بناتانز المكان الوحید لجمیع أنـشطة إیران المتصـلة    15ملة المـش عاماً، ـس

 ).72بإثراء الیورانیوم، بما في ذلك أنشطة البحث والتطویر الخاضعة للضمانات" (الفقرة  
  GOV/INF/2019/9من الوثیقة  3الفقرة  18
  GOV/INF/2021/2من الوثیقة  5الفقرة  19
ادس فلورید الیورانیوم.  ؛GOV/INF/2021/26من الوثیقة   3الفقرة  20 تویات إثراء ـس لت تقلباٌت في مـس ِجّ ب إیران، فقد سـُ وقد أكَّد  وبحـس

ــان/أبریل   22ذلك التحلیل الذي أجرتھ الوكالة لعیناٍت بیئیة أُخذت في  ــتوى إثراء یصــل إلى  2021نیس % من 63، والتي أظھَرت مس
 ).GOV/INF/2021/29من الوثیقة  7ر الفقرة  (انظ 235-الیورانیوم

 . ر من ھذا التقری  2- 2- ، والقسم دال GOV/INF/2020/10، و GOV/INF/2019/16، و GOV/INF/2019/12، و GOV/INF/2019/10الوثائق   21
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في حین بات مســموحاً للوكالة القیام بالمعاینة المنتظمة في محطة إثراء  ،  2021شــباط/فبرایر    23ومنذ   -14
ة   المعـایـن الوقود، ومحطـة إثراء الوقود التجریبیـة، ومحطـة فوردو إلثراء الوقود، إال أنھـا لم تتمّكن من القیـام ـب

 ).71و  51الیومیة بناء على طلبھا (الفقرتان 

  محطة إثراء الوقود -1-3-جیم

منصـوص   IR-1سـلسـلة تعاقبیة من الطاردات المركزیة من طراز   30كما أفید بھ سـابقاً، باإلضـافة إلى   -15
ــتركة (الفقرة  ــاملة المش ــلة    27)، أبلغت إیران الوكالة بأنھا تعتزم تركیب  27علیھا بموجب خطة العمل الش ــلس س

، IR-2mثنتي عشرة من طراز وا IR-1تعاقبیة أخرى في محطة إثراء الوقود ــــــــــ ست من الطاردات من طراز 
 IR.23-6، وثالث من طراز IR-4وست من طراز 22

ــطس   6في   -16 ــا إیران الوكالة أنھا تعتزم زیادة عدد أجھزة الطرد المركزي    2022آب/أغسـ ، أبلغت أیضـ
IR-1  سـلسـلة تعاقبیة من أجھزة الطرد المركزي    30المركبة في بعض منIR-1   التي ظلت على نفس النسـق منذ
، أكدت الوكالة أنھ لم تتم إضافة  2022آب/أغسطس    31في   ) .27فیذ خطة العمل المشتركة الشاملة (الفقرة  یوم تن

 وأن نسقھا ظل دون تغییر. IR-1إلى السالسل التعاقبیة  IR-1أي أجھزة طرد مركزي إضافیة من طراز 

كغ   980.1، تم إنتاج  2022آب /أغسطس    20إلى    2022أیار/ مایو    15أنھ في الفترة من  24قدرت إیران   -17
ــادس فلورید الیورانیوم المثرى  ــل إلى   25من ســ ــبة تصــ ــادس فلورید   235-من الیورانیوم    %5بنســ إما من ســ

أو من   26كغ من ـسادس فلورید الیورانیوم)  971.3(  235-من الیورانیوم    %2الیورانیوم المثرى بنـسبة تـصل إلى  
 سادس فلورید الیورانیوم الطبیعي.

  ، وســت ســالســل تعاقبیةIR-1ســلســلة تعاقبیة    36، تحقَّقت الوكالة من أنَّ 2022آب/أغســطس   31وفي   -18
IR-2m  وســـلســـلتان تعاقبیتان ،IR-4  وســـلســـلتان تعاقبیتان ،IR-6   كان یجري تلقیمھا بســـادس فلورید الیورانیوم

بة تصـل إلى   بة تصـل إلى    235-نیوم% من الیورا2المثرى بنـس ادس فلورید الیورانیوم المثرى بنـس %  5إلنتاج ـس
 .235-من الیورانیوم

ال یزال جار؛ وأنھ   IR-4وفي الیوم نفسـھ، تحققت الوكالة من أن تركیب سـلسـلة تعاقبیة واحدة من طراز  -19
ي في الســـالســـل  ؛ ولم یبدأ بعد تركیب أجھزة الطرد المركزIR-2mبدأ تركیب أربع ســـالســـل تعاقبیة من طراز  

؛ وقد تم االنتھاء من تركیب رؤوس فرعیة لسـلسـلتین تعاقبیتین إضـافیتین  IR-4التعاقبیة الثالث المتبقیة من طراز 
 ، ولكن لم یتم بعد تركیب أي أجھزة طرد مركزي.IR-2mمن طراز 

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

ة    3والفقرة   ة    2والفقرة    ؛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  24 ــادس فلورید الیورانیوم المثرى إال بعد إزالة   ،2021ش وبما 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.

بمحـطة إثراء الوقود مـنذ   235-% من الیورانیوم5ة تصـــــل إلى  من اإلنـتاج اإلجـمالي لســـــادس فلورـید الیورانیوم المثرى بنســـــبـ   25
 كغ من سادس فلورید الیورانیوم. 4094.8، تحققت الوكالة من 2021فبرایر/شباط   16

 لفترة قصیرة. 235-من الیورانیوم %2تم تلقیم سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  26
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، تحققت الوكالة في محطة إثراء الوقود من أن إیران بدأت في تلقیم السـلسـلة 2022أیلول/سـبتمبر    6في  -20
  235- من الیورانیوم  %2بســـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســـبة تصـــل إلى  IR-6التعاقبیة الثالثة من طراز 

  .235-ممن الیورانیو %5إلنتاج سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى 

، لم تتح للوكالة إمكانیة الوصــول إلى البیانات والتســجیالت التي جمعتھا  2021شــباط/فبرایر    23ومنذ   -21
معدات المراقبة المركبة في محطة إثراء الوقود لرصد أي عملیات تقوم بھا إیران لسحب الطاردات المركزیة من  

ا تلفَ   IR-1طراز   لَّ ـم لَّ مـح ة لتـح ـن اردات المخزَّ ة من طراز    من بین الـط اردات المركزـی ل من الـط  IR-1أو تعـط
، تـمت إزاـلة مـعدات الرـقاـبة ـھذه، ولم یتم مـنذ ذـلك 2022حزیران/یونـیھ  10وفي   المركَّـبة في محـطة إثراء الوقود.

  ).1-29 الوقت تسجیل أي بیانات ألغراض التحقق والرصد (الفقرة

  محطة إثراء الوقود التجریبیة -2-3-جیم

ــابق، أحرزت إیران تقدما في ما تخطط لھ من نقل أنشــــطة البحث   -22 ــلي الســ ــدور التقریر الفصــ منذ صــ
في محطة إثراء الوقود، من أجل إنشـاء منطقة   A1000والتطویر في مجال اإلثراء إلى منطقة منفصـلة من المبنى  

ة (الفقرات   دة داخـل محطـة إثراء الوقود التجریبـی ـــ   30في    27).42-40و  27جـدـی ت  2022طس  آب/أغســ ، تحقـق
للتركیب المخطط لھ لمنطقة جدیدة للتلقیم والســــحب ألنشــــطة البحث والتطویر الجدیدة  الوكالة من أنھ اســــتعداداً 

ً   A1000لإلثراء في المبنى   إزالة البنیة األساسیة والمعدات المستخدمة    في محطة إثراء الوقود، أكملت إیران تقریبا
 ً ــابقا ــافي،  الوفي نفس  لوقود.لنفس الغرض في محطة إثراء ا  سـ یوم، تحقَّقت الوكالة من أنھ لم یُحرز أي تقدم إضـ

ر تركیبھا ألغراض    18خالل الفترة المشـمولة بالتقریر، في تركیب البنیة األسـاسـیة للسـالسـل التعاقبیة الــــــ  المقرَّ
  28.أنشطة البحث والتطویر في ھذه المنطقة المنفصلة الجدیدة من محطة إثراء الوقود التجریبیة

غل المرفق في محطة إثراء الوقود التجریبیة قد 2022آب/أغـسطس   2وفي   -23 ، أبلغت إیران الوكالة أن مـش
نمط التشـــــغـیل    ىـتأثیر علوالترقیم الـجدـید، اـلذي لم یكن ـلھ أي    .5و  1ـقام بتـبادل ترقیم خطوط البـحث والتطویر  

ــتخدم في ھذا التقریر. ــطة التي تنطوي على خطوط البحث والتطویر    للمرفق، مسـ في المنطقة    6-1وكانت األنشـ
 ):42-32األصلیة لمحطة إثراء الوقود التجریبیة على النحو التالي (الفقرات 

ة من أنَّ  2022أب/أغســـــطس    30وفي    :6  و  5و    4خطوط البحـث والتطویر   • ت الوكـاـل إیران  ، تحقَّـق
في    235-% من الیورانیوم5مســــتمرة في تلقیم ســــادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســــبة تصــــل إلى  

، المكونین، على التوالي،  6و 4الـسلـسلتین التعاقبیتین من الطاردات المركزیة في خطي البحث والتطویر  
، إلنـتاج  IR-6ـطاردة مركزـیة من طراز   164وـما یصـــــل إلى    IR-4ـطاردة مركزـیة من طراز   164من 

وأنھا كانت تعمل على تلقیم   235-% من الیورانیوم60سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  
ــلة التعاقبیة للطاردات المركزیة من طراز   ــلس ــلتین التعاقبیتین في الس ــلس المخلفات الناتجة عن ھاتین الس

IR-5    وطرازIR-6s الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    إلنتاج سادس فلورید  5  في خط البحث والتطویر
  .235-% من الیورانیوم5

% من 2وواصــــلت إیران تجمیع الیورانیوم المثرى بنســــبة تصــــل إلى  :3 و  2خّطا البحث والتطویر   •
، تحققت 2022ب/أغسطس  آ  30وفي    من خالل تلقیم سادس فلورید الیورانیوم الطبیعي.  235-الیورانیوم

 
 .GOV/INF/2020/15من الوثیقة  2الفقرة  27
 .GOV/2021/10من الوثیقة  22الفقرة  28
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نة مما یـصل إلى: الوكالة من أن إیران كانت تسـ  تخدم لھذا الغرض ـسالـسل تعاقبیة ـصغیرة ومتوـسطة مكوَّ
ــت  ــرون طاردة مركزیة من طراز IR-2mمركزیة من طراز طاردات  س ــت طاردات IR-4؛ وعش ؛ وس

؛ وعـشر طاردات مركزیة من طراز IR-6، وخمس طاردات مركزیة من طراز IR-5مركزیة من طراز 
IR-6 ؛ وعشـــرون طاردة مركزیة من طرازIR-6 ؛ وعشـــر طاردات مركزیة من طرازIR-s    واختُبرت

ــادس فلورید الیورانیوم الطبیعي لكن من دون تكدیس  ــتخدام ســ الطاردات المركزیة المنفردة التالیة باســ
ة من طراز   ان من طراز  IR-2mالیورانیوم المثرى: خمس ـطاردات مركزـی ان مركزیـت ؛  IR-4؛ وـطاردـت

ة من طراز  وثال ة من طراز  IR-5ث ـطاردات مركزـی ة  IR-6؛ وثالث ـطاردات مركزـی ؛ وـطاردة مركزـی
دة من طراز   دة من طراز  IR-6sواـح ة واـح اردة مركزـی دة من طراز IR-7؛ وـط ة واـح اردة مركزـی ؛ وـط

IR-8 ؛ وطاردة مركزیة واحدة من طرازIR-8B ؛ وطاردة مركزیة واحدة من طرازIR-9. 

، تحقَّـقت الوـكاـلة من أن إیران واصــــــلت تـكدیس  2022ب/أغســـــطس  آ  30في  :1والتطویر    البـحثخط   •
ــبة تصــل إلى  ــلة تعاقبیة متوســطة    235-% من الیورانیوم2الیورانیوم المثرى بنس ــلس من خالل تلقیم س

طاردة مركزیة من طراز    54وسـلسـلة تعاقبیة متوسـطة تضـمُّ   IR-1طاردة مركزیة من طراز   18تضـمُّ 
IR-2m   1بسادس فلورید الیورانیوم في خط البحث والتطویر. 

ــبتمبر   5وفي   -24 ــغل في محطة إثراء الوقود التجریبیة یعتزم  2022أیلول/سـ ، أبلغت إیران الوكالة أن المشـ
،  2022أیلول/ســبتمبر  6وفي   .6و  5و   4إضــافة نمط تشــغیل جدید لخطوط اإلنتاج ألغراض البحث والتطویر  

فحصــت الوكالة تحدیث اســتبیان المعلومات التصــمیمیة الذي وصــف كیف ســیتم، بنمط التشــغیل الجدید، ربط 
ــلتي  ــلســ ــادس فلورید   6و   4التعاقبیتین في خطي اإلنتاج ألغراض البحث والتطویر   IR-6و  IR-4ســ إلنتاج ســ

بة تصـل إلى  بة تصـل    235-ن الیورانیومم  %60الیورانیوم المثرى بنـس ادس فلورید الیورانیوم المثرى بنـس من ـس
ــتمر تلقیم المخلفات الناتجة من الخط  . %5إلى   ــیسـ ــل التعاقبیة للطاردتین المركزیتین    6وسـ ــالسـ  IR-5في السـ

اج ألغراض البـحث والتطویر رقم    IR-6sو د الیورانیوم المثرى    5الموجودة في خط اإلنـت ــادس فلورـی اج ســـ إلنـت
وفي نفس الیوم، تحقـقت الوـكاـلة من أن المشــــــغل ـقد ـبدأ في تنفـیذ  .235-% من الیورانیوم5ة تصـــــل إلى  بنســـــبـ 

 التعدیالت المذكورة.

ــارت تقدیرات إیران إلى أنھ، في الفترة من   -25 ــطس    20إلى غایة   2022أیار/مایو    15أش ،  2022آب/أغس
 تم ما یلي:

ــادس فلورید الیورانیوم المثرى   183.0أُنتِج  • ــل إلى    كغ من سـ ــبة تصـ في    235-% من الیورانیوم2بنسـ
 ؛3و 2و 1خطوط البحث والتطویر 

  235-الیورانیوم  % من5ورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى ـــ ورید الیـــ ادس فلــــــ كغ من س  838.4تم تلقیم  •
  ؛6و 5و 4 في السالسل التعاقبیة المركبة في خطوط اإلنتاج ألغراض البحث والتطویر

في    235-% من الیورانیوم5ورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  ــورید الیـادس فلــــ من س 29كغ  327.0أُنتِج  •
  ؛ 5خط اإلنتاج ألغراض البحث والتطویر 

 
ــبة تصــل إلى   29 ــادس فلورید الیورانیوم المثرى بنس ــمل ھذه الكمیة س ــكل مخلفات في خطي إنتاج   235-% من الیورانیوم5تش في ش

 .5ولم تلقم في خط إنتاج البحث والتطویر  6و 4البحث والتطویر  
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ـــ كغ من سـ   493.0تم تكدیس  •   235- % من الیورانیوم2ادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى ـــ
 30؛5كمخلفات من خط اإلنتاج ألغراض البحث والتطویر 

ــل إلى   18.5أُنتِج  • ــبة تصـ ــادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـ في    235-% من الیورانیوم60كغ من سـ
  31  .6و 4خطي اإلنتاح ألغراض البحث والتطویر 

  محطة فوردو إلثراء الوقود -3-3-جیم

)  2(الوحدة ) في جناح واحد 45كما ســبقت اإلفادة، بدأت إیران بإثراء ســادس فلورید الیورانیوم (الفقرة  -26
بـدأت   2020ومنـذ كـانون الثـاني/ینـایر    2019،32من محطـة فوردو إلثراء الوقود في تشـــــرین الثـاني/نوفمبر  

، إلثراء  IR-1طاردة مركزیة من طراز   1044باســتخدام ما مجموعھ ســت ســالســل تعاقبیة، تضــمُّ ما یصــل إلى  
، أعادت إیران نســــق ھذه الســــالســــل 2021ر  وفي كانون الثاني/ینای 33).46 ســــادس فلورید الیورانیوم (الفقرة

التعاقبیة السـّت ضـمن تشـكیل مؤلَّف من ثالث مجموعات تضـمُّ كلُّ مجموعة منھا سـلسـلتین تعاقبیتین مترابطتین،  
ــل إلى   ــبة تص ــادس فلورید الیورانیوم المثرى بنس في عملیة اإلنتاج من    235-% من الیورانیوم 5وبدأت تلقیم س

 235.34-% من الیورانیوم 20الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  أجل إنتاج سادس فلورید

، أبلغت إیران الوكالة بأنھا سـتسـتخدم نسـقا جدیدا لسـلسـلتین 2021في تموز/یولیھ    35وكما أفید بھ سـابقا، -27
ــتخدام  IR-6تعاقبیتین من الطاردات المركزیة من طراز  ــتُلقّم إما باسـ ــادس فلورید الیورانیوم الطبیعي  التي سـ سـ

أو بالتلقیم بســادس فلورید   235-من الیورانیوم %  5إلنتاج ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى 
ســـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســـبة إلنتاج   235-من الیورانیوم % 5الیورانیوم المثرى بنســـبة تصـــل إلى  

 .235-من الیورانیوم % 20تصل إلى 

، أبلغت إیران الوكالة أنھا  2022غســـطس أآب/  31في اســـتبیان محدث للمعلومات التصـــمیمیة، بتاریخ  -28
تخطط لتركیب خط جدید لـسحب النواتج للـسماح بالتجمیع المنفـصل لـسادس فلورید الیورانیوم المثرى بنـسبة تـصل  

ــلتي   235-من الیورانیوم %5إلى   ــلسـ ــطة سـ ــادس فلورید    التعاقبیتین اللتین IR-6المنتج بواسـ یجري تلقیمھا بسـ
 ، أّكدت الوكالة أنھ تم تركیب الخط الجدید لسحب النواتج.2022أیلول/سبتمبر  5وفي  36الیورانیوم الطبیعي.

، من أن إیران ـقد  2021في أكتوبر/تشـــــرین األول 37وكـما أفـید ـبھ في تـقاریر ســـــابـقة، تحقـقت الوـكاـلة،   -29
 

 . 352- من الیورانیوم   %   2نسبة تصل إلى  المثرى ب   من سادس فلورید الیورانیوم   5تتكون المخلفات الناتجة من خط إنتاج البحث والتطویر   30
نیسـان/أبریل   14، منذ 6و  5و  4من اإلنتاج اإلجمالي في محطة إثراء الوقود التجریبیة باسـتخدام خطوط اإلنتاج ألغراض البحث   31

% من 5  كغ من ســـــادس فلورـید الیورانیوم المثرى بنســــــبة تصـــــل إلى 1197.5 ، تحقـقت الوـكاـلة من إنـتاج الكمـیات الـتالـیة:2021
كغ من ـسادس    86.8، و235-من الیورانیوم %20كغ من ـسادس فلورید الیورانیوم المثرى بنـسبة تـصل إلى    25.1، و235-الیورانیوم

  .235-من الیورانیوم  %60فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى 
 .GOV/2019/55من الوثیقة 15الفقرة  32
 .GOV/2020/5من الوثیقة  15الفقرة  33
 .GOV/INF/2021/2من الوثیقة  5لفقرة ا 34
 .GOV/2021/39من الوثیقة  37الفقرة  35
 .GOV/INF/2021/9من الوثیقة  3الفقرة  36
 .GOV/2021/51من الوثیقة  25الفقرة  37
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ومن شــأن    IR-6أكملت تركیب ترویســات ســفلیة معدلة لســلســلة تعاقبیة واحدة من الطاردات المركزیة من طراز  
وأبلغت إیران الوكالة في وقت الحق بأن الـسلـسلة   ن إیران من تغییر نـسق تـشغیل الـسلـسلة بیـسر أكبر.ذلك أن یمكِّ 

اـلثـــانـ  ـطراز  اـلـتعـــاـقـبیـــة  ـمن  اـلـمرـكزیـــة  ـلـلطـــاردات  اـلثـــابـــت.  IR-6یـــة  األصــــــلي  نســــــقھـــا  ـفي    ســــــتـبـقى 
طاردة مركزیة    166، بدأت إیران اسـتخدام السـلسـلة التعاقبیة التي تحتوي على  2021 الثاني/نوفمبر تشـرین وفي

ـــــ بنسق ث IR-6راز ـــ من ط ـــــ ابت إلنتـ % من    20ل إلى  ـــ بة تصـــ ورانیوم المثرى بنســـ ورید الیـــ ادس فلـــ اج سـ
لة التعاقبیة التي تحتوي 2022تموز/یولیھ   7وفي    235.38-الیورانیوم لـس ، أبلغت إیران الوكالة بأنَّھا بدأت تلقیم الـس

ذات الترویســـات الســـفلیة المعدَّلة، بســـادس فلورید الیورانیوم المثرى   IR-6طاردة مركزیة من طراز   166على  
%  20ادس فلورید الیورانیوم المثرى بنـسبة تـصل إلى من أجل إنتاج سـ   235-% من الیورانیوم5بنـسبة تـصل إلى  

 235.39-من الیورانیوم

ــطس   31في  -30 ــل إلى 2022آب/أغسـ ــتخدم ما یصـ طاردة   1044، تحققت الوكالة من أن إیران كانت تسـ
لتین تحتویان على    IR-1مركزیة من طراز  لـس لتین مترابطتین وكال الـس لـس طاردة   166في ثالث مجموعات من ـس

بة تصـل إلى    IR-6ز مركزیة من طرا بت طاردة مركزیة   235.40-من الیورانیوم  %20إلثراء الیورانیوم بنـس وُرّكِ
  41في موضع واحد، ولكن لم یجر تلقیمھا. IR-1واحدة من طراز 

ــارت تقدیرات إیران إلى أنھ، في الفترة من   -31 ــطس    20إلى غایة   2022أیار/مایو    15أش ،  2022آب/أغس
في    235-من الیورانیوم  %5كغ من ـسادس فلورید الیورانیوم المثرى بنـسبة تـصل إلى    958.3تم تلقیم    تم ما یلي:

كغ من ـسادس فلورید الیورانیوم    138.5وأّن ما أُنتج یبلغ نحو    42الـسالـسل التعاقبیة بمحطة فوردو إلثراء الوقود،  
الیورانیوم المثرى بنســبة    من ســادس فلورید  836.7وأن  43،  235-من الیورانیوم  %20المثرى بنســبة تصــل إلى  

 % قد تراكمت باعتبارھا مخلفات.2تصل إلى 

  محطة تصنیع صفائح الوقود -4-3-جیم

تكمال تركیب المعدات الخاصـة بالمرحلة األولى من  2022آب/أغـسطس  15وفي   -32 ، تحقَّقت الوكالة من اـس
ــادس فلورـید   الیورانیوم، والحـظت أن المرحـلة األولى من  العملـیة من أـجل إنـتاج رابع فلورـید الیورانیوم من ســـ

ومـنذ    44م فیـما یتعلق ـبالمرحلتین المتبقیتین من العملـیة.ولم یتم مالحـظة أي تـقدُّ   العملـیة لم تخضـــــع بـعُد لالختـبار.

 
 .GOV/2021/46من الوثیقة  5الفقرة  38
 .GOV/INF/2022/16من الوثیقة  4الفقرة  39
 .GOV/2021/10من الوثیقة  26الفقرة  40
ــة بمحطة فوردو إلثراء 2018كانون الثاني/ینایر    29في  41 ــمیمیة الخاصـ ــیغة محدَّثة من المعلومات التصـ ، قدَّمت إیران للوكالة صـ

(انظر    2ة لغرض "فـصل النظائر المـستقرة" في الوحد IR-1الوقود، وردت فیھا تھیئة مؤقتة لموـضع منفرد لطاردة مركزیة من طراز  
 ).GOV/2018/7من الوثیقة  19الحاشیة 

قد فُّرغت (أي لم تستخدم   235-% من الیورانیوم5كغ من ـسادس فلورید الیورانیوم المثرى بنـسبة تـصل إلى   10.1قدرت إیران أن  42
ــمن العملیة)؛ وما زالت المادة النوویة قید المعالجة ولم ــادس فلورید الیورانیوم ولكنھا ظلت ضـ ــع للقیاس؛ وقد یكون  إلثراء سـ تخضـ

وھذه الكمیة مدرجة في قائمة رصــید الیورانیوم المنخفض اإلثراء بمحطة فوردو   متوســط إثرائھا أعلى قلیالً من مســتوى مادة التلقیم.
 إلثراء الوقود.

ــل إلى  43 ــبة تصـ ــادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـ فوردو إلثراء   في محطة  235-% من الیورانیوم20من اإلنتاج اإلجمالي من سـ
 كغ من سادس فلورید الیورانیوم. 466.0، تحققت الوكالة من 2021شباط/فبرایر   16الوقود منذ 

 GOV/INF/2021/3من الوثیقة  5الفقرة  44
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 التقریر الفصلي السابق المقدَّم من المدیر العام لم تُنتج إیران أي معدن من معادن الیورانیوم.

كغ من    15.9، تحقـقت الوـكاـلة من اســـــتالم محـطة تصـــــنیع صــــــفائح الوقود  2022أـیار/ـمایو   28وفي   -33
من محطة إثراء    235-% من الیورانیوم20الیورانیوم في شكل سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  

 الوقود التجریبیة.

ــطس  -34 ــفائح الوقود 2022وفي آب/أغس ــنیع ص من وجود  ، تحققت الوكالة في منطقة التخزین لمحطة تص
بة تصـل إلى   36.5كمیة   ادس فلورید الیورانیوم المثرى بنـس كل ـس كغ    192% وكمیة  60كغ من الیورانیوم في ـش

تحققت   235.45-% من الیورانیوم20من الیورانیوم في شــكل ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى  
فیحتین اثنتین تحتویان على   ــبة تصــل إلى  كغ من ا  0.035الوكالة أیضــا من صــُ % من  20لیورانیوم المثرى بنس

ــید ثالثي الیورانیوم و  235-الیورانیوم ــكل ثامن أكس ــفیحة وقود لمفاعل طھران البحثي    15في ش على   تحتوي ص
في شــكل ثامن أكســید ثالثي    235-% من الیورانیوم20كغ من الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى    1.2مجموع  

 ود واحدة غیر معتمدة. الیورانیوم، من بینھا صفیحة وق

 مرفق تحویل الیورانیوم -5-3-جیم

في مرفق تحویل الیورانیوم    2021كما أفید بھ في تقاریر سابقة، تحققت الوكالة في تشرین الثاني/نوفمبر   -35
في أـسفھان من أن تركیب معدات إنتاج معدن الیورانیوم قد اكتمل وأنھا جاھزة التشغیل سواء باستخدام الیورانیوم  

، تحقَّقت الوكالة من أنھ لم تُدخل أي مواد نوویة  2022آب/أغســـطس    30وفي   بیعي أو الیورانیوم المســـتنفد.الط
 إلى منطقة اإلنتاج.

، تحققت الوكالة من اســــتالم مرفق تحویل الیورانیوم من مختبر أبحاث جابر  2022آذار/مارس   9وفي   -36
ــلبة، وفي  كغ من    302.7بن حیان المتعدد األغراض  ــكل مفردات معدنیة ونفایات صــ الیورانیوم الطبیعي في شــ

ارس    18إلى    10الفترة من   ة ھـذه المواد.  2022آذار/ـم ت من إذاـب دھـا، أخـذت    تحقـق ة وبـع ة اإلذاـب وخالل عملـی
 ویجري تقییم نتائج تحلیل الوكالة لھذه العینات. الوكالة عینات من مختلف دفعات المواد الذائبة.

 عل طھران البحثي مفا -6-3-جیم

كما ســبقت اإلفادة، تحققت الوكالة في آذار/مارس من عملیات اســتالم مفاعل طھران البحثي من محطة   -37
كغ    1.6ھدفاً من أھداف الیورانیوم الشـدید اإلثراء، تحتوي على ما مجموعھ    264 تصـنیع صـفائح الوقود ما یلي:

في شــــكل ثامن أكســــید ثالثي الیورانیوم؛    235-الیورانیوم% من  60من الیورانیوم المثرى بنســــبة تصــــل إلى  
ا من أـھداف الیورانیوم الضـــــعیف اإلثراء، تحتوي على ـما مجموـعھ   90و كغ من الیورانیوم المثرى    1.36ـھدـف

في شـكل ثامن أكسـید ثالثي الیورانیوم؛ وثالثة من أھداف الیورانیوم    235-% من الیورانیوم20بنسـبة تصـل إلى  
ــبة تصــل إلى   0.07اء تحتوي على الضــعیف اإلثر في    235-% من الیورانیوم20كغ من الیورانیوم المثرى بنس

ید الیورانیوم.   یلیـس كل ـس ، تحقَّقت الوكالة من أن ھذه األھداف، التي خضـعت كلھا  2022آب/أغـسطس   20وفي ـش
 للتشعیع، ظلت في حوض مفاعل طھران البحثي.

ابق، تحققت الوكالة -38 ھدفا من    63من اـستالم، من محطة تصـنیع صـفائح الوقود،    ومنذ صـدور التقریر الـس
من    %20كغ من الیورانیوم المثرى بنســـبة تصـــل إلى    0.96أھداف الیورانیوم الضـــعیف اإلثراء، تحتوي على 

 
 كلُّ ھذه المواد النوویة خاضعة لالحتواء والمراقبة من قِبل الوكالة. 45
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 في شكل ثامن أكسید ثالثي الیورانیوم؛ ویجري االحتفاظ بھذه األھداف تحت أختام الوكالة. 235-الیورانیوم

ــلت إیران م -39 ــتخدامھا في تحقیق الغرض المقصــود  وواص ــعیف اإلثراء الس عالجة أھداف الیورانیوم الض
ــطاري في مرفق إنتاج نظائر المولیبدینوم والیود والزینون    99-المتمثل في اختبار عملیة إنتاج المولیبیدیوم االنشــ

إیران قامت في مفاعل طھران  منذ ـصدور التقریر الفـصلي الـسابق، تحققت الوكالة من أن ).  MIXالمـشعة (مرفق 
من    %20البحثي بتشــــعیع أربعة أھداف من أھداف الیورانیوم الضــــعیف اإلثراء المثرى بنســــبة تصــــل إلى  

د ثالثي الیورانیوم، تم نقلـھا من مرفق    235-الیورانیوم امن أكســــــی دینوم والیود  إفي شــــــكل ـث اج نـظائر المولیـب نـت
 47نتاج نظائر المولیبدینوم والیود والزینون المشعة.إا إلى مرفق ومن ثمة تمت إعادة شحنھ46والزینون المشعة، 

ــطس  20في  -40 ــة بمفاعل  2022ب آ/أغسـ 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

وفي نفس الیوم، الحظت الوكالة أن ـصفیحتي الوقود الجدیدتین لمفاعل    48من الوقود المـشعَّع. باـستثناء قرص واحد
  طھران البحثي المستخِدمتین لسیلیسید الیورانیوم كان یجري تشعیعھما مرة أخرى.

ــافیة وأن كل  2022آب/أغســــطس   20وفي   -41 ــلّم أي مجمعة وقود إضــ ، تحققت الوكالة من أنھ لم یتم تســ
ود لمفاعل طھران البحثي السـبع عشـرة، التي تم تسـلّمھا سـابقا من محطة تصـنیع صـفائح الوقود في  مجمعات الوق

 ، لم یتم تشعیعھا بعُد.2022وآب/أغسطس  2021الفترة بین آب/أغسطس 

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

محطة مسحوق ثاني أكسید الیورانیوم  ، الحظت الوكالة أن أنشطة صیانة في  2022آب/أغسطس    24في   -42
وفي نفس الیوم، الحظت الوكالة أیضـا أنھ كان یجري تركیب بعض المعدات    المثرى في أسـفھان كانت مسـتمرة.

ــتخدام "الطریقة الجافة   ــید الیورانیوم باسـ ــادس فلورید الیورانیوم إلى ثاني أوكسـ للمرحلة األولى لعملیة تحویل سـ
  .49المتكاملة"

 حطة تصنیع الوقودم -8-3-جیم

ــفھان 2022آب/أغســطس  1وفي   -43 كغ من    4.2، تحققت الوكالة من اســتالم محطة تصــنیع الوقود في أس
بة تصـل إلى   ید الیورانیوم المثرى بنـس من مرفق تحویل    235-% من الیورانیوم3.5الیورانیوم في ـشكل ثاني أكـس

كغ من الیورانیوم في    68.5یع الوقود من ، تحققت الوكالة في محطة تـصن2022آب/أغـسطس    28في   الیورانیوم.
مخصصة    235-% من الیورانیوم  3.5شكل مسحوق ثاني أكسید الیورانیوم وأقراص وقود بنسبة إثراء تصل إلى  

 الستخدامھا في مفاعل خنداب.

 
 .GOV/2021/51من الوثیقة  32الفقرة  46
،  2022آب/أغســطس   22تحقق من الرصــید المادي في مرفق انتاج نظائر المولیبدینوم والیود والزینون المشــعة في أثناء عملیة ال 47

ــل إلى   ــبة تصـ ــنوعة من الیورانیوم المثرى بنسـ ــععة المصـ كان    235-% من الیورانیوم20أّكدت الوكالة أن أربعة من األھداف المشـ
 .99-ومیجري استخدامھا الختبار عملیة إنتاج المولیبدین

ــل إلى   75كان ھناك قرص واحد من الوقود یحتوي على  48 ــبة تصــ ، وكان  235-% من الیورانیوم20غ من الیورانیوم المثرى بنســ
 ).INFCIRC/907(الوثیقة  2015كانون األول/دیسمبر  24قرار اللجنة المشتركة الصادر في  معدل الجرعة فیھ أقل من ذلك الحد.

ــید الیورانیوم ومن   الطریقة الجافة المتكاملة ھي عملیة 49 ــحوق ثاني فلورید ثاني أكس ــادس فلورید الیورانیوم إلى مس یتم بھا تحویل س
 ثمة من مسحوق ثاني فلورید ثاني أكسید الیورانیوم إلى مسحوق ثاني أكسید الیورانیوم.
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نات -4-جیم  تصنیع الطاردات المركزیة، واالختبار المیكانیكي، ورصید المكِوّ

، لم یكن لدى الوكالة أي إمكانیة للوصــول إلى البیانات والتســجیالت التي  2021شــباط/فبرایر   23ومنذ   -44
إلیران على النحو المبین في    المركزیةجمعتھا معداتھا للمراقبة المركبة لرصــد االختبارات المیكانیكیة للطاردات  

، عندما تمت إزالة معدات المراقبة ھذه، 2022حزیران/یونیھ    11-9خطة العمل الشــاملة المشــتركة، ومنذ الفترة 
 ).40و 32لم یجر أي رصد من ھذا القبیل (الفقرتان 

ذ   -45 اط/فبرایر    23ومـن دوّ 2021شــــــب ابـیب اـل ا من أـن اجـھ ة إعالـنات عن إنـت اـل ِدّم للوـك رات  ا، لم تـعد إیران تـق
المركزیة، وعن رصــیدھا منھا، كما لم للطاردات المركزیة، والمنافخ، ومجمعات الدَّوارات الخاصــة بالطاردات  

وفي الســابق، كانت معدات تصــنیع    ).80.1 تســمح للوكالة بالتحقُّق من المفردات الموجودة في الرصــید (الفقرة
مكونات الطاردات المركزیة التي أعلنت عنھا إیران تُسـتخدم أیضـا في أنشـطة تتجاوز األنشـطة المحددة في خطة 

ة المشـــــتركـة، م ــامـل ــل التعـاقبیـة الوارد وصـــــفھـا أعاله (الفقرة  العمـل الشـــ ).  2-80ثـل تركیـب الســـــالســـ
، لم یكن لدى الوكالة أي إمكانیة للوصــول إلى البیانات والتســجیالت التي جمعتھا  2021شــباط/فبرایر  23 ومنذ

،  2022ونیھ  حزیران/ی   11- 9 من تصــنیع أنابیب الدّورات والمنافخ، ومنذ الفترة  كال� معداتھا للمراقبة المركبة لرصــد  
  عندما تمت إزالة معدات المراقبة ھذه، لم یجر أي رصد من ھذا القبیل.

، IR-1ولذلك، لم تتمكن الوكالة من التحقق مـما إذا كانت إیران قد أنتـجت أي طاردات مركزیة من طراز  -46
ركزـیة الـتالـفة أو  في ذـلك أـنابـیب دّوارات الـطاردات المركزـیة، والمـنافخ والمجمـعات، لتـحل مـحل الـطاردات الم  بـما

رات، والمنافخ، ومجّمعات الدّوارات  ا)، ولیس لدیھا معلومات بشـــأن الرصـــید من أنابیب الدوّ 62المعطَّلة (الفقرة 
ــلة بأي نوع من الطاردات المركزیة إلیران. ــتمرار إیران في   ذات صـ ــتطیع تأكید مدى اسـ كما أنَّ الوكالة ال تسـ

ـیة ـباســـــتـخدام ألـیاف الكربون التي لم تكن ـخاضــــــعة لـتدابیر الوـكاـلة  رات الـطاردات المركزاتصـــــنیع أـنابـیب دوّ 
، بناء على طلب من إیران، 2022آب/أغســطس   29وفي   50,51المتواصــلة الســابقة الخاصــة باالحتواء والمراقبة.  

بآلة واحدة من اآلالت المولِّدة للتدفق التي    2021أزالت الوكالة األختام التي تم تركیبھا في كانون األول/دیســـمبر  
 كانت مستخدمة لتصنیع مكونات الطاردات المركزیة في السابق. 

بتركـیب ـكامیرات مراقـبة في موقع    2022ـثاني/یـنایر  ـقاـمت الوـكاـلة في ـكانون ال  52كـما ســـــبـقت اإلـفادة،   -47
وقامت الوكالة بإزالة كامیرات    .رات ومنافخ الطاردات المركزیةاجدید في أســفھان مخصــص إلنتاج أنابیب الدوّ 

 .2022حزیران/یونیھ  11-9المراقبة في الفترة 

یرات المراقبة في ورشـة عمل  تركیب كام   2022نیسـان/أبریل    12أكملت الوكالة في    53وكما سـبقت اإلفادة،   -48
جدیدة في مكان بموقع ناتانز مخصــص إلنتاج أنابیب الدورات ومنافخ الطاردات المركزیة، والتي كان من المعتزم أن  

 . 2022حزیران/یونیھ    11- 9وقامت الوكالة بإزالة كامیرات المراقبة في الفترة    54یبدأ بھا العمل الیوم التالي. 

 
 .GOV/INF/2019/12من الوثیقة  6الفقرة  50
ر اللجنة المشتركة الصادر في  51  ).INFCIRC/907(الوثیقة  2016ینایر كانون الثاني/ 14مقرَّ
 GOV/INF/2022/3من الوثیقة  5-2الفقرات  52
 .GOV/INF/2022/10الوثیقة  53
 .GOV/INF/2022/11الوثیقة  54
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 الیورانیوم الُمثرىمخزون  -5-جیم

، من أنَّ مخزون إیران اإلجـمالي من  2019تموز/یولـیھ    1، تحقـقت الوـكاـلة مـنذ 2019تموز/یولـیھ   1مـنذ   -49
% من  3.67كغ من ســـــادس فلورـید الیورانیوم المثرى بنســــــبة تصـــــل إلى   300الیورانیوم المثرى ـقد تـجاوز  

ــكال    235-الیورانیوم ــادس   300الكمیة البالغة    55).56 كیمیائیة مختلفة) (الفقرة(أو ما یعادل ذلك في أش كغ من س
التغییرات التي طرأت منذ صـدور التقریر  3ویورد المرفق    56كغ من الیورانیوم.  202.8فلورید الیورانیوم تعادل  

 السابق في الرصید من الیورانیوم المثرى.

ــباط/فبرایر، لم تتمكن الوكالة من التحقق من إج  16ومنذ   -50 مالي مخزون إیران من الیورانیوم المثرى،  شــ
الوقود التجریبیة، ومحطة فوردو  والذي یشمل الیورانیوم المثرى الذي أُنتِج في محطة إثراء الوقود، ومحطة إثراء 

واســتناداً إلى   57إلثراء الوقود، المســتھلك كمادة تلقیم في محطة إثراء الوقود التجریبیة ومحطة فوردو إلثراء الوقود. 
ارت تقدیرات الوكالة إلى أنھ حتى  ال  ابقة، أـش ، بلغ إجمالي  2022آب/أغـسطس    21معلومات الواردة في الفقرات الـس

كغ منذ صــدور التقریر    131.6ویمثل ھذا الرقم زیادة قدرھا   كغ.  3940.9مخزون إیران من الیورانیوم المثرى  
الیورانیوم في شـــكل ســـادس فلورید الیورانیوم؛  كغ من   3621.3وتشـــمل تقدیرات المخزون   الفصـــلي الســـابق.

كغ من الیورانیوم في    48.2كغ من الیورانیوم في شــكل أكســید الیورانیوم ومنتجات أخرى وســیطة؛ و  252.3و
 كغ من الیورانیوم في الخردة السائلة والصلبة. 19.1مجمعات الوقود وقضبانھ؛ و

زون الیورانیوم المثرى في شــكل ســادس  ، یشــمل إجمالي تقدیرات مخ2022آب/أغســطس    21وبحلول   -51
  كغ ما یلي: 3621.3فلورید الیورانیوم والبالغ 

كغ منذ صدور    365,5(+  235-% من الیورانیوم2كغ من الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    2519.9 •
  التقریر الفصلي السابق)؛

  كغ); 342,0+( 235-% من الیورانیوم5كغ من الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  713.9 •

  كغ); 93,5(+ 235-% من الیورانیوم20كغ من الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  331.9 •

 كغ). 12,5(+ 235-% من الیورانیوم60كغ من الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  55.6 •

بنـسبة تـصل  ، تحقَّقت الوكالة من أنَّ الرـصید من الیورانیوم المثرى  2022آب/أغـسطس    21واعتبارا من   -52
ــادس فلورید الیورانیوم یبلغ    235-% من الیورانیوم20إلى   ــكال أخرى غیر ســ ن من  58كغ،  8.30في أشــ ویتكوَّ

 
 .GOV/INF/2019/8من الوثیقة  3و 2الفقرتان   55
 بالنظر إلى الوزن الذري المعیاري للیورانیوم والفلور. 56
مع إیران، فإن الوكالة تســتطیع التحقق من الرصــید المادي من المواد النوویة في كل مرفق ُمعلن  بموجب اتفاق الضــمانات المعقود  57

 عنھ في التحقق السنوي من الرصید المادي.
% في أشـكال أخرى غیر سـادس فلورید الیورانیوم 20كغ من مخزون الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى    5.2نتج التناقص البالغ  58

 یورانیوم المثرى بمستویات منخفضة.من عملیة خلط ال
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كغ   6.0و  60كغ من الیورانیوم في شكل نواتج وسیطة،  4.2و 59كغ من الیورانیوم في شكل مجمعات الوقود،  8.27
 من الیورانیوم في شكل خردة سائلة وصلبة.

، تحقَّقت الوكالة من أنَّ الرـصید من الیورانیوم المثرى بنـسبة تـصل  2022آب/أغـسطس    21واعتبارا من   -53
ــادس فلورید الیورانیوم یبلغ    235-% من الیورانیوم60إلى   ــكال أخرى غیر سـ ن من    2.0في أشـ   1.6كغ، ویتكوَّ

 دة سائلة وصلبة.كغ من الیورانیوم في شكل خر 4.0و 61كغ من الیورانیوم في شكل صفائح صغرى 

 تدابیر الشفافیة -دال
 ، لم تتمكن الوكالة مما یلي:2021برایر فشباط/ 23منذ  -54

معاینة البیانات من أجھزة رصــد اإلثراء واألختام اإللكترونیة التابعة لھا، أو معاینة تســجیالت القیاســات   •
لة بواســطة أجھزتھا المركَّبة الخاصــة بالقیاس: وفي   تمت إزالة معدات    2022حزیران/یونیھ    10المســجَّ

الرصــد ھذه وتم وضــعھا في التخزین في األماكن ذات الصــلة تحت أختام الوكالة، وبالتالي توقفت عن 
  )؛1-67التشغیل (الفقرة 

ــتمدة من تدابیر االحتواء والمراقبة المتعلقة   • ــول على أي معلومات أو فرص لمعاینة البیانات المسـ الحصـ
ــدر آخر إلى مرفق  بنقل ركازة   ــول علیھا من أي مصـ خام الیورانیوم التي أُنتِجت في إیران أو تم الحصـ

 )؛68 تحویل الیورانیوم (الفقرة

مـعایـنة البـیاـنات والتســـــجیالت التي تجمعـھا مـعداتـھا الـخاصـــــة ـبالمراقـبة المركـبة لرصـــــد إنـتاج رـكازة   •
  دات المراقبة ھذه، توقفت عن التشغیل؛، عندما تمت إزالة مع2022حزیران/یونیھ  11الیورانیوم، ومنذ 

ــلت على   • ــول على أي معلومات عن إنتاج ركازة خام الیورانیوم أو عما إذا كانت إیران قد حصــ الحصــ
 ).69ركازة خام الیورانیوم من أي مصدر آخر (الفقرة 

ــي الوكالة الذین ُعیِّنوا إلیران ع -55 ــیرات دخول طویلة األجل لمفتِّش ــدار تأش ــلت إیران إص لى النحو  وواص
الذي طلبتھ الوكالة، وَوفَّرت مســاحة عمل مالئمة للوكالة في المواقع النوویة، وســھَّلت اســتخدام مســاحة عمل في  

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

 معلومات أخرى ذات صلة -ھاء
ول اإلضــافي التفاق الضــمانات  ، لم تعد إیران تطبِّق بشــكل مؤقت البروتوك2021شــباط/فبرایر    23منذ  -56

ــافي (الفقرة   17الخاص بھا وفقاً للفقرة (ب) من المادة  ــھرا    18وعلیھ، فألكثر من  ).64من البروتوكول اإلض ش
 

كغ من الیورانیوم في مفاعل    1.45، تم تـشعیع كمیة  2021من بین المفردات (الصـفائح والصـفائح الصـغرى) المنتجة منذ أیار/مایو  59
 طھران البحثي التي ظلت مخزنة في حوض المفاعل.

ــل إلى  60 ــبة تصـ ــتخدم في تجارب إنتاج معدن الیورانیوم للوقود  235-% من الیورانیوم20بما في ذلك الیورانیوم المثرى بنسـ المسـ
 الجدید لمفاعل طھران البحثي.

نة في حوض المفاعل. 61  مشعَّعة في مفاعل طھران البحثي ومخزَّ
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م إیران إعالنات محدَّثة ولم تتمكن الوكالة من إجراء أي معاینة تكمیلیة بموجب البروتوكول اإلضـــافي ألي  لم تقّدِ
 مواقع وأماكن في إیران.

ّذ إیران البـند المـعدَّل  -57 من الترتیـبات الفرعـیة الملحـقة ـباتـفاق الضــــــماـنات   1-3ـباإلضـــــاـفة إلى ذـلك، لم تنفـِ
ھو التزام قانوني    1-3یـُعُد تنفیذ البند المعدَّل   ).65المعقود مع إیران خالل الفترة المشـــــمولة بـھذا التقریر (الفقرة 

الملحـقة ـباتـفاق الضــــــماـنات المعقود معـھا، وأـنھ ال یمكن تـعدیـلھ من ـجاـنب  على إیران بموـجب الترتیـبات الفرعـیة  
من اتفاق الضــمانات المعقود مع إیران، وأنھ ال توجد آلیة في اتفاق الضــمانات لوقف تنفیذ   39واحد، وفقاً للمادة  

ر العام، لم تقدم إیران أي ومنذ ـصدور التقریر الـسابق المقدَّم من المدی األحكام المتفق علیھا في الترتیبات الفرعیة.
 عرض للوكالة من أجل معالجة ھذه المسألة.

تعدة للعمل مع   -58 تقبل القریب، وأنھا مـس وأبلغت إیران الوكالةَ أنھا ال تعتزم بناء مرفق نووي جدید في المـس
  1.62-3الوكالة إلیجاد حّل مقبول لدى الطرفین لمعالجة مسألة البند المعدَّل 

ــمو -59 ــلة  وخالل الفترة المشـ ــتطع الوكالة التحقُّق من التزامات إیران األخرى المتصـ لة بھذا التقریر، لم تسـ
ــام دال وھاء   ــتركة، بما في ذلك االلتزامات الواردة في األقسـ ــاملة المشـ بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشـ

 وقاف وراء من المرفق األول بخطة العمل الشاملة المشتركة.

بالتقریر، لم تحـضر الوكالة أي اجتماعات للفریق العامل المعني بالمـشتریات  وخالل ھذه الفترة المـشمولة   -60
 .)6-4-6 اللجنة المشتركة، الفقرة -التابع للجنة المشتركة (خطة العمل الشاملة المشتركة، المرفق الرابع 

 موجز -واو

ا الوكالة نتیجة وما بعده، تأثرت بشـدة أنشـطة التحقق والرصـد التي تقوم بھ  2021شـباط/فبرایر    23منذ  -61
ــتركة، بما في ذلك  ــاملة المش ــلة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الش لقرار إیران وقف تنفیذ التزاماتھا المتص

 البروتوكول اإلضافي.

وفي حال اســــــتأنـفت إیران تنفـیذ كامل التزاماتھا المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشـــــاملة   -62
ة تطبیق تدابیر إضـافیة في مجال الضـمانات من أجل سـد الثغرات المعرفیة بشـأن  المشـتركة، سـیتعین على الوكال

حدث في الفترة التي لم تكن معدات الوكالة للمراقبة والرصد قید التشغیل، وأنھ یتعیّن على إیران تزوید الوكالة   ما
البیانات المـسّجلة بمعداتھا للمراقبة  وـسیتعیّن أیـضا على الوكالة تحدید مدى ـشمولیة ودقة  بتـسجیالت ـشاملة ودقیقة.

وحتى في حال حدوث ذلك، ستظل ثمة تحدیات    .2022حزیران/یونیھ    8و  2021شباط/فبرایر   21في الفترة بین 
رادات المركزـیة والـماء الثقیـلة فیـما یتعلق  اكبیرة من أـجل ـتأكـید ـمدى اتِّســـــاق رصــــــید إیران المعلن عـنھ من الطـ 

 .2021ایر شباط/فبر 21بالوضع ما قبل 

كـما كان لقرار إیران بإزالة جمیع مـعدات الوكالة المركـبة ســـــابـقا في إیران ألغراض أنشــــــطة المراقـبة   -63
والرصــد في إطار خطة العمل الشــاملة المشــتركة آثار ســلبیة على قدرة الوكالة على تقدیم توكیدات بشــأن الطابع  

 السلمي لبرنامج إیران النووي.

 .وسیواصل المدیر العام تقدیم التقاریر في ھذا الشأن حسب االقتضاء

 
ــمیمیة محدَّ قّدمت إیران مؤخرا للوكالة  62 ــتبیان معلومات تصـ ــییده في  ثاسـ ــابقا تعتزم تشـ في ما یخص مفاعل بحوث معلن علیھ سـ

 المستقبل.
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ماتھا االمترتبة على أنشطة التحقق والرصد التي تضطلع بھا الوكالة جراء وقف إیران تنفیذ التزاآلثار 
 63المتصلة بالمجال النووي على النحو المتوخى في خطة العمل الشاملة المشتركة 

 وال تستطیع الوكالة القیام بما یلي:

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

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

 21 الفقرة

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

 أو المعطَّلة

 70 الفقرة

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

 لمخزون دقیق من الیورانیوم المثرى 
 56 الفقرة

التحقق مـما إذا ـكاـنت إیران ـقد أجرت اختـبارات میـكانیكـیة للـطاردات المركزـیة على  
 النحو المحدد في خطة العمل الشاملة المشتركة

 40 والفقرة 32 الفقرة

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

 1-80 الفقرة

افخ اـلدوارات التي تم إنـتاجـھا مـطابـقة لتصـــــامیم   ابـیب ومـن التحقق مـما إذا ـكاـنت أـن
 الطاردات المركزیة الوارد وصفھا في خطة العمل الشاملة المشتركة

 2-80 الفقرة

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

 المشتركة

 2-80 الفقرة

التحقق مـما إذا ـكاـنت أـنابـیب ومـنافخ اـلدوارات ـقد تم تصـــــنیعـھا ـباســـــتـخدام ألـیاف  
 ا في خطة العمل الشاملة المشتركةالكربون التي تفي بالمواصفات المتفق علیھ

 2-80 الفقرة

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

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

 68 الفقرة

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

 ملة المشتركةوراء من المرفق األول بخطة العمل الشا

 

تلقي أي إعالنـات محـدَّثـة من إیران أو إجراء أي معـاینـة تكمیلیـة ألي مواقع أو  
 أماكن في إیران

 البروتوكول اإلضافي

 
 

  

 
 ھو التزام قانوني وال یرد ذلك في الجدول. 1-3 تنفیذ البند المعدَّل 63
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 سبعة تحدیثات منذ صدور التقریر الفصلي السابق للمدیر العام

 
GOV/INF المحتوى  التاریخ 

في   IR-6التركیــب الفعلي والمخطط لــھ للطــاردات المركزیــة طراز   2022حزیران/یونیھ  8 2022/13
 محطة إثراء الوقود

ة   2022حزیران/یونیھ  9 2022/14 دات المراقـب ل مـع ة من التشـــــغـی ة إزاـل اـل ب إلى الوـك قرار إیران الطـل
  والرصد في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة

ذات الترویســات   IR-6ام الســلســلة التعاقبیة  تحضــیر إیران الســتخد 2022حزیران/یونیھ  20 2022/15
ــادس فلورید الیورانیوم المثرى في محطة  ــفلیة المعدَّلة إلنتاج ســ الســ

 فوردو إلثراء الوقود
ذات  IR-6تأكّدت الوكالة من أن إیران بدأت اـستخدام الـسلـسلة التعاقبیة   2022تموز/یولیھ  9 2022/16

فلورید الیورانیوم المثرى في  الترویـسات الـسفلیة المعدَّلة إلنتاج ـسادس
  محطة فوردو إلثراء الوقود

 زیادة في أنشطة اإلثراء في محطة إثراء الوقود 2022آب/أغسطس  3 2022/17
في محطة إثراء الوقود  IR-6  عاقبیةتبدأت إیران اســتخدام الســالســل ال 2022آب/أغسطس  29 2022/18

 إلنتاج یورانیوم ضعیف اإلثراء.
ثانیة في محطة إثراء   IR-6عاقبیة طراز تبدأت إیران اسـتخدام سـلسـلة  2022آب/أغسطس  31 2022/19

 الوقود إلنتاج یورانیوم ضعیف اإلثراء.
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 التقریر الفصلي السابق للمدیر العامالتلقیم بسادس فلورید الیورانیوم وإنتاجھ ورصیده منذ 

نوع الطاردة   المرفق
 المركزیة

السالسل  
التعاقبیة  

 64المركبة

إجمالي  
السالسل  
التعاقبیة  
 المخطط لھا 

 مستوى إثراء التلقیم
 ) 235- (% من الیورانیوم 

 الكمیة الملقَّمة
كغ سادس  ( 

 فلورید الیورانیوم) 

مستوى إثراء 
 المنتج

- الیورانیوم (% من   
235 ( 

 الكمیة المنتجة 
بالكیلوغرامات من  ( 

سادس فلورید  
 ) الیورانیوم 

ــة   ــطـ ــحـ مـ
ــراء   إثـــــــ

  الوقود

IR-1 36 36   سادس فلورید
الیورانیوم 

 الطبیعي 
- 

>5 % 980.1 

IR-2m 6 12 

IR-4 2 6   سادس فلورید
الیورانیوم مثرى 
بنسبة تصل إلى 

% من 2
 235-الیورانیوم

971.3 
IR-6 3 3 

ــة   ــطـ ــحـ مـ
ــوردو   فـــــ
إلثــــــــراء  

 الوقود
 

IR-1 6 6 

>5 % 958.3 

>20 % 138.5 
IR-6 2 2 >2 % 836.7 

ــة   ــطـ ــحـ مـ
ــراء   إثـــــــ
ــود  ــوقــ الــ

 التجریبیة
 

IR-4  18.5 % 60< 838.4 % 5< 1 1 )4(الخط 
IR-6  1 1 )6(الخط 
IR-5 و IR 6s  

 ) 5(الخط 
مخلفات من   1 1

 327.0 % 5< غیر منطبق  6و  4الخطین 
>2 % 493.0 

 متنوع  
 2و   1(الخطوط 

 ) 3و 

  
 183.0 % 2< - الطبیعي 

 

 مستوى اإلثراء 
 ) 235-(% الیورانیوم

 الرصید بحلول 
 2022أیار/مایو  14

 (كغ یورانیوم) 

 الكمیة الملقّمة 
 (كغ یورانیوم) 

 الكمیة المنتجة 
 (كغ یورانیوم)  

 الرصید بحلول 
   2022آب/أغسطس  21 

 یورانیوم) (كغ 
>2% 2154.4 655.6 1021.1 2519.9 
>5% 1055.9 1224.3 882.3 713.9 65 
>20% 238.4  93.5 331.9 
>60% 43.1  12.5 55.6 

 

 
 جرى تلقیم أعداد مختلفة من السالسل خالل الفترة المشمولة بالتقریر.  64
 .% في اسطوانات التفریغ غیر مشمول5یورانیوم مثرى بنسبة  65
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