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الرسمي  فقط  نسخة مخصصة لالستخدام 
 من جدول األعمال المؤقت 6البند 

)GOV/2023/7( 
 

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

 
 تقریر من المدیر العام

 
 
 

 مقدمة  -ألف
ـابع لألمم  -1 ـدَّم من المـدیر العـام إلى مجلس المحـافظین، وبموازاة ذـلك إلى مجلس األمن الت ھـذا التقریر مق

اللتزاماتھا المتصلة بالمجال النووي  المتحدة (مجلس األمن)، وھو یتناول تنفیذ جمھوریة إیران اإلسالمیة (إیران)  
ـد في إیران على ضـوء قرار   ـائل المتصـلة بالتحقق والرص ـتركة، ویتناول المس ـاملة المش بموجب خطة العمل الش

وھو یقِدّم أیضــــاً معلومات عن المســــائل المالیة، والمشــــاورات وعملیات تبادل  ).2015(  2231مجلس األمن  
 اللجنة المشتركة التي أُنِشئت في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.  المعلومات التي أجرتھا الوكالة مع

 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 ـبتمبر    7) المؤرَّ ،  2021أیلول/سـ
 بصیغتھا المحدثة في التقاریر الالحقة.
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لھا الوكالة لتنفیذ البروتوكول اإلضـافي المبرم مع إیران وللتحقُّق والرصد   -3 وتبلغ التكلفة المقدَّرة التي تتحمَّ
مالیین  9,8بشأن التزامات إیران المتصلة بالمجال النووي، على النحو الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة،  

ل من م  4,3یورو سـنوی�ا، منھا   ،  2023شـباط/فبرایر    15وحتى   1سـاھمات خارجة عن المیزانیة.مالیین یورو تُموَّ
ــلة   ــطة ذات الصــ بلغ مجموع المبالغ المتعھد بھا من األموال الخارجة عن المیزانیة ما یكفي لتغطیة تكلفة األنشــ

 2024.2وحتى منتصف حزیران/یونیھ    2023بخطة العمل الشاملة المشتركة خالل الفترة المتبقیة من عام 

 أنشطة التحقق والرصد في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة  -جیم
  ،2021شـباط/فبرایر    23(یوم تنفیذ خطة العمل الشـاملة المشـتركة) و  2016كانون الثاني/ینایر   16في الفترة بین  -4

ـأن تنفیذ إیران اللتزاماتھا المتصــلة بالمجال النووي وفقاً  ـد بشـ ـالیب  أجرت الوكالة أنشــطةً للتحقق والرصـ  لألسـ
ـتركة، ـاملة المشـ ـات الوكالة المعتادة في مجال الضــمانات،    3المحدَّدة في خطة العمل الشـ وبما یتســق مع ممارسـ

ــوعیة. فصــــاعداً، قلَّلت إیران تدریجی�ا من تنفیذ   2019أیار/ مایو   8ولكن اعتباراً من   5، 4وبطریقة نزیھة وموضــ
ـتركة، واعتباراً من  التزاماتھا المتعلقة بالمجال النووي بموجب   ـاملة المش ـباط/فبرایر    23خطة العمل الش  2021ش

ـاعداً، أوقفت تنفیذ ـافي (انظر المرفق    فص ـدة  ).1ھذه االلتزامات تماماً، بما فیھا البروتوكول اإلض وقد أثَّر ذلك بش
  على أنشطة الوكالة في مجال التحقق والرصد فیما یتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة.

  6ِدّم الوكالة المعلومات التالیة عن الفترة التي انقضـت منذ صـدور التقریر الفصـلي السـابق للمدیر العاموتق -5
 ).2وصدور ثالثة تحدیثات الحقة (انظر المرفق  

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

، اتفقَّت الوكالة  2022حزیران/یونیھ    8و  2021شــــباط/فبرایر   21ففي الفترة بین   7كما ســــبقت اإلفادة، -6
ـة بالوكالة والمركَّبة   ـد والمراقبة الخاصـــ وإیران على مواصــــلة تخزین المعلومات التي تجمعھا معدات الرصـــ

ـتركة، وعلى مواصـلة تشــغیل المعدات والســماح   لھا بجمع  ألغراض األنشــطة المتعلقة بخطة العمل الشــاملة المش
وتخزین مزید من البیانات بھدف تمكین الوكالة من اســــتعادة اســــتمراریة المعرفة وإعادة إرســــائھا على النحو  

  الالزم.

، أزالت الوكالة في الفترة  2022حزیران/یونیھ   8فبناًء على طلب من إیران بتاریخ  8وكما سبقت اإلفادة، -7
ـد بموجب خطة  جمیع معداتھ 2022حزیران/یونیھ    11إلى   9من   ـبق تركیبھا ألغراض المراقبة والرصـ ا التي سـ

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

من تقییمھا.  النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فسوف یُفاد بھا في الوقت المناسب فور االنتھاء 
 .GOV/2021/39من الوثیقة  3شمل ذلك التوضیحات المشار إلیھا في الفقرة ی 3
 .GOV/2016/8من الوثیقة  6الفقرة  4
 .Note 5/2016مذكرة من األمانة،  5
 .GOV/2022/62الوثیقة  6
األول بــالوثیقــة    7 الوثیقــة    4والفقرة   ؛GOV/2021/10المرفق  الوثیقــة    5والفقرة   ؛GOV/INF/2021/31من   ؛GOV/INF/2021/42من 

 .GOV/INF/2021/47والوثیقة 
 .GOV/INF/2022/14من الوثیقة  5الفقرة  8
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كامیرا، وجھاز الرصـــد اإللكتروني لإلثراء    27وإجماالً، أزالت الوكالة ما مجموعھ    العمل الشـــاملة المشـــتركة.
  المركَّب في محطة إثراء الوقود في ناتانز، ومعدات الرصـــد اآللي لمعدالت التدفق المركَّبة في محطة إنتاج الماء

ــلة بعد ختمھا بأختام الوكالة، حســب    الثقیل في خنداب. ــعت جمیع المعدات قید الخزن في األماكن ذات الص وُوض
  االتفاق مع ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة.

ـاملة   -8 ـد والتحقق بموجب خطة العمل الشـ ونتیجةً لذلك، لم تتمكن الوكالة من االضــطالع بأنشــطة الرصـ
ـــ  ـتركـة فیمـا یتعلق بـأرصــ دة إیران وإنتـاجھـا من الطـاردات المركزیـة، والـدوارات والمنـافخ، والمـاء الثقـیل،  المشـــ

وركازة خام الیورانیوم، على مدى عامین كاملین، بما یشـمل الفترة األخیرة الممتدة منذ تسـعة أشـھر تقریباً والتي  
   ن/یونیھ من العام الماضي.لم توجد خاللھا أي معدات عاملة للمراقبة والرصد بعد إزالة ھذه المعدات في حزیرا

وفي حال اســتئناف إیران التنفیذ الكامل اللتزاماتھا المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشــاملة   -9
ـاملة المشـتركة   ن فھماً ألنشـطة إیران المذكورة المشـمولة بخطة العمل الش ـیتعیَّن على الوكالة أن تكّوِ المشـتركة، س

لة في الفترة    .2021شباط/فبرایر   21منذ  وفي سبیل ذلك، سیتعیَّن على الوكالة أن تتأكَّد من سالمة البیانات المسجَّ
ـباط/فبرایر   21بین  باسـتخدام معدات المراقبة الخاصـة بھا الموجودة حالی�ا قید   2022حزیران/یونیھ    8و  2021ش

  ھـا بـاإلعالنـات المقـدَّمـة من إیران.أختـام الوكـالـة في إیران، ومن شــــمولیـة تـلك البیـانـات ودقتھـا، عن طریق مقـارنت
وباإلضافة إلى ذلك، فسوف یتعیَّن على إیران تقدیم جمیع السجالت ذات الصلة للوكالة، على أن تتأكَّد الوكالة من  
ـافیة، بما في ذلك التدابیر المتاحة بمقتضــى البروتوكول   ـاقھا بعد ذلك من خالل تطبیق تدابیر ضــمانات إضـ اتسـ

  اإلضافي.

ـدتھا من   -10 ـاء فھم ُمرٍض إلنتاج إیران وأرصـ ـافة إلى ذلك، فحتى لو تمكَّنت الوكالة من إعادة إرسـ وباإلضـ
ل وركـازة خـام الیورانیوم بین  ـافخ والمـاء الثقـی ـدوارات والمن ـة وال ـاط/فبرایر    21الطـاردات المركزی ـب  2021شـــ

ــوف تظلُّ الوكالة تواجھ تحدیات كبیرة 2022حزیران/یونیھ   8و فیما یتعلق بتوكید اتســــاق اإلعالنات ذات ، فســ
ولذلك، فمن شأن    الصلة الصادرة من إیران منذئذ، خالل الفترة التي لم توجد فیھا معدات عاملة للمراقبة والرصد.

ـتمرار   ــطة إیران أن ینطوي على درجة كبیرة من عدم الیقین، وكلما طالت فترة اســـ أي فھم من ھذا القبیل ألنشــ
 ید مستوى عدم الیقین.الوضع الراھن یتزا

ــلة بالمجال النووي   -11 وخالصــــة القول ھي أنَّھ في حالة اســــتئناف إیران التنفیذ الكامل اللتزاماتھا المتصــ
بموجب خطة العمل الشــاملة المشــتركة، فلن یكون بوســع الوكالة أن تعید إرســاء اســتمراریة المعرفة فیما یتعلق 

ـدة الطـاردات المركزیة والدوا وبدالً من ذلك،   رات والمنافخ والماء الثقـیل وركازة خام الیورانیوم.بإنتـاج وأرصـــ
ــطة التحقق والرصــد المذكورة أعاله في إطار خطة العمل   ـاس جدید ألنش ــع خط أسـ ـیتعیَّن على الوكالة أن تض سـ

مركزیة  وبذلك لن یكون بوـسع الوكالة أن تسـتبعد احتمال أن تكون إیران قد أنتجت الطاردات ال  الشـاملة المشـتركة.
ـاس الجدید بكمیة  ــع خط األسـ ـابقة لوض والدوارات والمنافخ والماء الثقیل وركازة خام الیورانیوم خالل الفترة السـ

وفي ھذه الحالة، ستكون الوكالة على استعداد    أكبر كثیراً مما كانت الوكالة ترصده في السابق في المواقع المعلنة.
  یران على النحو الضروري لمعالجة ھذه المسألة.للعمل من أجل التوصل لترتیبات محددة مع إ

 األنشطة المتصلة بالماء الثقیل وإعادة المعالجة  -2-جیم

ـباط/فبرایر    8تحققت الوكالة حتى   -12 ـیید مفاعل الماء الثقیل للبحوث في   2023ش من أنَّ إیران لم تباشـر تش
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ـھ، الحظت الوكالة عدم إحراز أي تقدم وفي  10، 9) بناًء على تصـــمیمھ األصـــلي.IR-40آراك (المفاعل   الیوم نفســ
رغم استمرار أعمال التشیید  11إضافي في تركیب معدات المرفق األساسیة، مقارنة بالحالة التي سبقت اإلفادة بھا،

، تحققت الوكالة أیضــاً من أنَّ إیران لم تنتج 2023شــباط/فبرایر    19وفي    المدنیة في جمیع طوابق مبنى المفاعل.
مة خصـیصـاً لدعم المفاعل  أو تخ   IR-40تبر أقراص الیورانیوم الطبیعي أو أوتاد الوقود أو مجمعات الوقود المصـمَّ

وظلت جمیع أقراص الیورانیوم الطبیعي ومجمعات الوقود الموجودة قید الخزن خاضعة    حسب التصمیم األصلي.
  12).10و    3للرصد المستمر من قبل الوكالة (الفقرتان  

، لم تقدِّم إیران إلى الوكالة معلومات بشـــأن رصـــید الماء الثقیل في إیران  2021شـــباط/فبرایر  23ومنذ  -13
ــمح للوكالة برصــــد كمیات مخزونات إیران من الماء    13وإنتاج الماء الثقیل في محطة إنتاج الماء الثقیل، ولم تســ

ــطلع بأي  14).51الثقیل وكمیة الماء الثقیل المنتجة في محطة إنتاج الماء الثقیل (الفقرة   ـابقاً، فلم یُضـ وكما ذُكر ســ
، عندما أُزیلت معدات الرصـد اآللي لمعدالت التدفق في محطة إنتاج  2022حزیران/یونیھ   11أنـشطة للرصـد منذ 

 الماء الثقیل.

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

  16، 15). 21و  18التي أعلنتھا للوكالة (الفقرتان  

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

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

ـیة  10 ـابقاً (انظر الحاشـ الماء الثقیل للبحوث في )GOV/2017/24من الوثیقة   10كما ذُكر سـ ـم المرفق إلى مفاعل  ، فقد غیَّرت إیران اسـ
خنداب).  خنداب (مفاعل 

 .GOV/2022/62من الوثیقة  12الفقرة  11
قوســــین في األقســــام دال وھاء وواو من ھذا التقریر فقرات  12 الفقرات الواردة كمراجع بین  ما لَم ترد إشــــارة إلى غیر ذلك، تُطابِق 

 لتدابیر المتصلة بالمجال النووي‘ من خطة العمل الشاملة المشتركة.ا -’المرفق األول  
"القدرة السنویة القصوى لمحطة إنتاج الماء الثقیل تبلغ  2017في حزیران/یونیھ   13 (انظر الحاشیة   20، أبلغت إیران الوكالة بأنَّ  طن�ا" 

 ).GOV/2017/35في الوثیقة  12
بناءً على 14 الماء الثقیل ظلَّت عاملة خالل   وانتھت الوكالة في تقدیرھا،  ــور الســـاتلیة المتاحة تجاری�ا، إلى أنَّ محطة إنتاج  تحلیلھا للصـ

 الفترة المشمولة بالتقریر.
خة  15 والیود   2021أیار/مایو   9في صـــیغة محدَّثة مؤرَّ المولیبدینوم  إنتاج نظائر  الخاص بمرفق  المعلومات التصـــمیمیة  من اســـتبیان 

اســــتخالص المولیبدینوموالزینون المشــــعة، أبل من أھداف مشــــعَّعة من    133-والّزنون   131-والیود  99-غت إیراُن الوكالة باعتزامھا 
إلى    ). GOV/2021/28من الوثیقة    25(الحاشیة   235-من الیورانیوم  ٪ 20الیورانیوم الطبیعي المشعَّع والیورانیوم المثرى بدرجة تصل 

خة  16 ـیغة محدَّثة مؤرَّ المتعدد األغراض،  2120أیار/مایو   5في ص جابر بن حیان  الخاص بمختبر  ـمیمیة  المعلومات التص ـتبیان  من اس
على استخالص السیزیوم خطة في مجال البحث والتطویر تنطوي  تنفیذ   من أھداف مشعَّعة.  137-أبلغت إیران الوكالة باعتزامھا 
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 األنشطة المتصلة باإلثراء والوقود  -3-جیم

) في محطـة إثراء الوقود ومحطـة إثراء الوقود  UF6واصـــــلت إیران إثراء ســـــادس فلوریـد الیورانیوم ( -15
 وكما سبقت اإلفادة فقد قامت إیران بما یلي:  17التجریبیة في ناتانز، وفي محطة فوردو إلثراء الوقود في فوردو.

 18 2019  تموز/یولیھ 8منذ   235-من الیورانیوم ٪5إثراء ســـادس فلورید الیورانیوم بنســـبة تصـــل إلى   •
  )؛28(الفقرة  

  19؛ 2021كانون الثاني/ینایر    4منذ    235- من الیورانیوم   ٪ 20وإثراء سادس فلورید الیورانیوم بنسبة تصل إلى   •

 .  2021نیسان/أبریل   17منذ   235-من الیورانیوم  ٪60وإثراء سادس فلورید الیورانیوم بنسبة تصل إلى   •

ھا الطویلة األجل لإلثراء والبحث والتطویر في مجال  وواصـلت إیران االضـطالع بأنشـطة إثراء ال تتفق مع خطت
 ).52(الفقرة    2016كانون الثاني/ینایر  16اإلثراء، حسب المعلومات المقدَّمة للوكالة في  

ـباط/فبرایر    23ومنذ  -16 ، لم تُتح للوكالة إمكانیة الوصــول إلى البیانات والتســجیالت التي تجمعھا  2021شـ
ـیة المرتبطة بھا أثناء  ـاس ـد الطاردات المركزیة والھیاكل األس ـتخدمة لرص ـة بالوكالة والمس معدات المراقبة الخاص

ـد تماماً منذ إزالة المعدات المذكورة في   47و  29(الفقرات   2022حزیران/یونیھ    10  خزنھا، ثم توقف ھذا الرصـ
  ).70و  48و

ــباط/فبرایر    23وفي حین أُتیحت للوكالة منذ  -17 إمكانیة المعاینة المنتظمة في محطة إثراء الوقود    2021شــ
ومحطة إثراء الوقود التجریبیة ومحطة فوردو إلثراء الوقود، فإنَّھا لم تتمكَّن من القیام بالمعاینة الیومیة بناء على  

  ).71و   51طلبھا (الفقرتان  

  وقودمحطة إثراء ال   -1-3-جیم

فباإلضافة إلى ما ھو منصوص علیھ في خطة العمل الشاملة المشتركة من السالسل   20كما سبقت اإلفادة، -18
)، 27(الفقرة    IR-1سلسلة من الطاردات المركزیة من طراز   30التعاقبیة من الطاردات المركزیة، والبالغ عددھا  

ــلة تعاقب 42أبلغت إیران الوكالة بأنھا تعتزم تركیب   ــلس ســالســل من    6یة أخرى في محطة إثراء الوقود، بواقع  س
ــلة من طراز    21و  IR-1طراز   ــلس ــلة من طراز    12، وIR-2mس ــلس وفي   .IR-6ســالســل من طراز    3، وIR-4س

  IR-1، أبلغت إیران الوكالة أیضـــاً بأنھا تعتزم زیادة عدد الطاردات المركزیة من طراز    2022آب/أغســـطس   6
ـاملة،   ـتركة الشـ ــق منذ یوم تنفیذ خطة العمل المشـ ــل التعاقبیة التي ظلت على نفس النس ــالس المركَّبة في بعض الس

ـة من طر ـاردات المركزیـ من الطـ ـة  ـاقبیـ ـة تعـ ســــلســــلـ ـا ثالثین  ـددھـ ـالغ عـ وفي   21).27(الفقرة   IR-1از والبـ
ــمبر   كانون ــب المخطط تركیب ھذه الطاردات اإلضـــافیة من طراز  2022األول/دیسـ ، والبالغ  IR-1، اكتمل حسـ

 
ــطة إیران  عاماً، ســـیكون   15تنصُّ خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة على أنَّھ "طیلة   17 المكان الوحید لجمیع أنشـ موقع اإلثراء بناتانز 

 ).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
 .22/24GOV/INF/20من الوثیقة  3و 2الفقرتان   20
 .GOV/2022/62من الوثیقة  18الفقرة  21
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 طاردة مركزیة.  120مجموعھا  

 8في الخدمة بســــعة    B1000إدخال المبنى  " تعتزم  فقد أبلغت إیران الوكالة بأنَّھا  22وكما ســــبقت اإلفادة، -19
 23اء".وحدات لإلثر

،  2023شــباط/فبرایر   11إلى   2022تشــرین األول/أكتوبر   22، فقد شــھدت الفترة من  24وبحســب تقدیرات إیران  -20
ــبة تصــــل إلى    1657,4إنتاج  ــادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســ إما من    235،25-من الیورانیوم ٪5كغ من ســ

ــل إلى    ســـادس فلورید الیورانیوم المثرى كغ من ســـادس فلورید    1967,0(  235-٪ من الیورانیوم2بنســـبة تصـ
 27أو من سادس فلورید الیورانیوم الطبیعي.  26الیورانیوم)

ـسلـسلة تعاقبیة من    36، تحققت الوكالة في محطة إثراء الوقود من أنَّ ھناك 2023شـباط/فبرایر   21وفي   -21
وثالث    IR-4وثالث ســالســل من طراز   IR-2mوثماني ســالســل من طراز    IR-1الطاردات المركزیة من طراز  

س فلورید الیورانیوم المثرى  یجري تلقیمھا بسـادس فلورید الیورانیوم الطبیعي إلنتاج سـاد IR-6ـسالـسل من طراز  
وفي الیوم نفسھ، تحققت الوكالة من أنَّ تركیب سلسلة تعاقبیة أخرى من    .235-من الیورانیوم  ٪5بنسبة تصل إلى  

ســلســلة قد  13والبالغ عددھا   IR-2mقد اكتمل؛ وأنَّ تركیب الســالســل التعاقبیة األخرى من طراز    IR-4طراز  
وأنَّ   لم یبدأ بعد؛ IR-4المركزیة في بقیة الســالســل التعاقبیة الثماني من طراز    اكتمل؛ ومن أنَّ تركیب الطاردات

ــل التعاقبیة المتبقیة من طراز   ــالسـ ــت من السـ وأنَّ تركیب وحدات   لم یبدأ بعد؛  IR-4تركیب األنابیب الفرعیة لسـ
 28حسب المخطط لم یبدأ بعد.  B1000في المبنى    اإلثراء اإلضافیة

ـباط/فبرایر    23ومنذ  -22 ، لم تُتح للوكالة إمكانیة الوصــول إلى البیانات والتســجیالت التي تجمعھا  2021شـ
ــحب   ـد أي عملیات تقوم بھا إیران لسـ ـة بالوكالة والمركبة في محطة إثراء الوقود لرصــ معدات المراقبة الخاصــ

نـة لتـحلَّ مـحلَّ مـا یتلف أو یتعـطل من الطـاردات المركزیة  من الطـارد  IR-1طـاردات مركزیـة من طراز   ات المخزَّ
ـد منذ إزالة ھذه    المركبة في محطة إثراء الوقود.  IR-1من طراز   ــجَّل أي بیانات ألغراض التحقق والرصـ ولم تُس

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

 
 .GOV/INF/2022/24من الوثیقة  3الفقرة  22
ـتخدم جزء من القاعة   23 ـیة الفائضــة عن الحاجة بعد إزالتھا من    لتخزین الطاردات  B1000في المبنى   Bیُسـ ـاسـ المركزیة والبنیة األسـ

الســابقة التي وردت إلى الوكالة، فإنَّ   مرافق اإلثراء الثالثة بموجب خطة العمل الشــاملة المشــتركة. على المعلومات التصــمیمیة  وبناءً 
المبنى   ـمیم  المبنى    B1000تصـ ـمیم  لتصـ ــل إلى ، أي أنَّ كلَّ وحدة إثراء تســ A1000مطابق  من الطاردات   18ع ما یص ـلة تعاقبیة  ـلسـ سـ

 المركزیة.
ـباط/فبرایر   23منذ   24 ـادس فلورید الیورانیوم المثرى في محطة  2021شـــ إیران لســـ من التحقق من إنتاج  ، وبما أن الوكالة لم تتمكَّن 

تقدیر سوى تقدیم  الیورانیوم المثرى من العملیة، فال یمكن  المواد النوویة المتبقیة في العملیة.إثراء الوقود إال بعد إزالة منتج   ات عن 
ــل إلى   25 ة تصـــ ـــب بنســـ ســـــادس فلوریـد الیورانیوم المثرى  من  ة مـا أُنتج  الیورانیوم  ٪ 5من جمـل ـذ    235-من  إثراء الوقود من بمحـطة 

من  2021فبرایر/شباط   16 الوكالة  إلى   6530,0، تحققت  تصل  بنسبة  المثرى  الیورانیوم  فلورید  سادس    . 235- ورانیوممن الی   ٪ 5كغ من 
 لفترة قصیرة.  235-٪ من الیورانیوم2جرى تلقیم سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  26
ــل إلى   60قدَّرت إیران أنَّ كمیة قدرھا   27 قد ُطرحت جانباً (أي أنَّھا لم   235-من الیورانیوم ٪2كغ من الیورانیوم المثرى بنســـبة تصـ

إلى  تُسـتخدم في إثراء سـادس فلورید   وھذه الكمیة محتسـبة   ولكنھا ظلَّت داخل العملیة).  235-من الیورانیوم ٪5الیورانیوم بنسـبة تصـل 
الیورانیوم الضعیف اإلثراء في محطة إثراء الوقود إلى حین إزالتھا من العملیة وتحقق الوكالة منھا.  ضمن رصید 

الثاني/نوفمبر   28 خة تشرین  المحدَّثة المؤرَّ المعلومات التصمیمیة بصیغتھ  ھذا مع استبیان   .19، المشار إلیھا في الفقرة  2022یتسق 
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التجریبیة   -2-3-جیم   محطة إثراء الوقود 

ـئیل من التقدُّم في خطتھا الرامیة إلى   -23 ـابق، لم تحرز إیران سـوى قدر ض ـدور التقریر الفصـلي الس منذ ص
ــلة من المبنى   في محطة إثراء الوقود،    A1000نقل أنشــــطة البحث والتطویر في مجال اإلثراء إلى منطقة منفصــ

ـاء منطقة جدیدة داخل محطة إثراء الوقود التجریبیة  من وفي   29).42إلى   40والفقرات من   27(الفقرة  أجل إنشـــ
، تحقَّقت الوكالة من االنتھاء من العمل على إزالة البنیة األســـاســـیة والمعدات في محطة  2023شـــباط/فبرایر   7

إثراء الوقود اســتعداداً للتركیب المعتزم لمنطقة جدیدة للتلقیم والســحب ألغراض أنشــطة البحث والتطویر الجدیدة  
ــباط/فبرایر   21وتحقَّقت الوكالة في   A1000.30راء في المبنى  في مجال اإلث من تقدم العمل على تركیب   2023شــ

ـیة لما مجموعھ   ـاس من سـالسـل الطاردات المركزیة التعاقبیة ألغراض أنشـطة البحث والتطویر في   18البنیة األس
  31ھذه المنطقة الجدیدة المنفصلة من محطة إثراء الوقود التجریبیة.

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

، تحققت الوكالة من أنَّ إیران تقوم بتلقیم 2023شباط/فبرایر    22في  :6و 5و  4خطوط البحث والتطویر   •
ـادس فلورید ــل إلى    ســ ـبة تصـ ــلتین    235-من الیورانیوم ٪5الیورانیوم المثرى بنســ ــلسـ في سـ

ـاج ألغراض البحـث والتطویر   ـاقبیتین مترابطتین في خطي اإلنت ن أوالھمـا ممـا    6،32و  4تع تتكوَّ
طاردة مركزیة    164والثانیة مما یصـــل إلى    IR-4طاردة مركزیة من طراز   164یصـــل إلى  

ـادس فلIR-6طراز   من ـبة تصــل إلى  ـــــــ ورید الیـــــــ ، إلنتاج سـ من    ٪60ورانیوم المثرى بنسـ
یجري تلقیمھا في الســــالســــل التعاقبیة من    6، وأنَّ المخلفات الناتجة من الخط  235-الیورانیوم
إلنتــاج   5 والتطویر في خط اإلنتــاج ألغراض البحــث  IR-6sو  IR-6و  IR-5و  IR-4طرازات  

إلى   ــل  تصــــ ـة  ـبـ ـد الیورانیوم المثرى بنســـ فلوریـ وفي   .235-من الیورانیوم  ٪5ســــــادس 
ـباط/فبرایر 8 ـیانة في ھذه السـلسـلة  2023 ش ، تحقَّقت الوكالة من أنَّ إیران قد بدأت أنشـطة الص

 IR-6و  IR-4وتركیب طاردات من طرازي  IR-5التعاقبیة، بما یشــــمل نقل طاردات من طراز  
ــلة.في  ــلس من أنَّ عملیة الصــیانة    2023شــباط/فبرایر    21وتحقَّق مفتشــو الوكالة حتى    ھذه الس

ـة. ـة من طرازات   33المـذكورة ال تزال جـاری ـدأ بعـد تلقیم الطـاردات المركزیـة المركَّب  IR-4ولم یب
  .IR-6و IR-5و

ا البـحث والتطویر   • ـبـة تصـــــل إلى   :3و 2خطـّ من   ٪2واصـــــلت إیران تكـدیس الیورانیوم المثرى بنســـ
ــوم ــورانــی ــعـي. 235-الــی ــوم الــطــبــی ــورانــی ـد الــی ــلــوریـ ف ـادس  ســـــ ــقــیــم  ــل ت وفـي   مــن خــالل 

ــالســـل  2023 شـــباط/فبرایر 22 ، تحقَّقت الوكالة من أنَّ إیران كانت تســـتخدم لھذا الغرض سـ
نة مما یصــــل إلى:   ؛ IR-2mزیة من طراز  طاردة مرك  14تعاقبیة صــــغیرة ومتوســــطة مكوَّ

؛ وسـت طاردات  IR-4وسـت طاردات مركزیة من طراز    IR-4طاردة مركزیة من طراز   20و

 
 .GOV/INF/2020/15من الوثیقة  2الفقرة  29
 .GOV/INF/2022/39من الوثیقة  22الفقرة  30
 .GOV/INF/2021/10من الوثیقة  22الفقرة  31
في الفقرة   6و 5و  4لتعاقبیة في الخطوط كانت السالسل ا 32  .GOV/2022/39من الوثیقة   24قید التشغیل على النحو المبیَّن 
 .GOV/INF/2022/25من الوثیقة  4الفقرة  33
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ــر طاردات مركزیة  IR-5وخمس طاردات مركزیة من طراز   IR-5مركزیة من طراز   ؛ وعشــ
ـة من طراز  19و  IR-6من طراز   ـاردة مركزی ـة المنفردة   .IR-6ط ـاردات المركزی ـانـت الط وك

ـادس فلورید الیورانیوم الطبیعي لكن دون تكدیس الیورانیوم  التالیة قید اال ـتخدام ســـ ختبار باســـ
  ؛ IR-4وطـاردة مركزیـة واحـدة من طراز   ؛IR -2mخمس طـاردات مركزیـة من طراز    المثرى:

وطـاردة   ؛IR -6وخمس طـاردات مركزیـة من طراز   ؛IR-5وطـاردة مركزیـة واحـدة من طراز  
ـدة من طراز   ـة واح ـاردة  ؛IR-7مركزی ـدة من طراز  وط ـة واح ـة   ؛IR-8مركزی ـاردة مركزی وط

  .IR-9وطاردة مركزیة واحدة من طراز    ؛IR-8Bواحدة من طراز  

ـباط/فبرایر    22في  :1خط البحث والتطویر   • ، تحققت الوكالة من أنَّ إیران واصــــلت تكدیس 2023شـــ
ــبة تصــــل إلى   ــادس فلورید    235-من الیورانیوم  ٪2الیورانیوم المثرى بنســ من خالل تلقیم ســ

ــطتین في خط البحث والتطویر   ــلتین تعاقبیتین متوســ ــلســ ـمُّ أوالھما   1الیورانیوم في ســ تضـــ
  .IR-2mطاردة مركزیة من طراز   76الثانیة   وتضمُّ   IR-1طاردة مركزیة من طراز   18

في الفترة من   -25 إیران فقد ـشھدت محطة إثراء الوقود التجریبیة    2022تـشرین األول/أكتوبر   22وبحـسب تقدیرات 
  ما یلي:  2023شباط/فبرایر    11إلى  

ــل إلى    201,6إنتاج  • ـبة تصـ ـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســ في   235-من الیورانیوم  ٪2كغ من ســ
  ؛3و  2و 1خطوط البحث والتطویر  

ــبة تصــــل إلى    517,4تلقیم  • ــادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســ في   235-من الیورانیوم  ٪5كغ من ســ
  ؛6و 5و  4السالسل التعاقبیة المركبة في خطوط اإلنتاج ألغراض البحث والتطویر  

ـبة تصــل إلى    34كغ  103,3إنتاج  • ـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـ في   235-من الیورانیوم  ٪5من سـ
  ؛5خط اإلنتاج ألغراض البحث والتطویر  

ـبة تصــل إلى    396,9تكدیس  • ـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـ في   235-من الیورانیوم  ٪2كغ من سـ
 ؛5شكل مخلفات من خط اإلنتاج ألغراض البحث والتطویر  

ــل إلى    17,1إنتاج  • ـبة تصـ ـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســ في   235-من الیورانیوم  ٪60كغ من ســ
  6.35و  4خطي اإلنتاج ألغراض البحث والتطویر  

  محطة فوردو إلثراء الوقود  -3-3-جیم

ـبقت اإلفادة، -26 ـادس فلورید الیورانیوم في جناح واحد (الوحدة    36كما سـ ) في 2فقد بدأت إیران في إثراء سـ
 

إلى  34 في شــكل مخلفات ناتجة من    235-من الیورانیوم  ٪5یشــمل ھذا الرقم كمیة من ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل 
ألغراض البحث والتطویر    .5لم یتم تلقیمھا في الخط   6و 4خطي اإلنتاج 

الكمیات اإلجمالیة المنتَجة منذ   35 في محطة إثراء الوقود التجریبیة باسـتخدام خطوط اإلنتاج ألغراض    2021نیسـان/أبریل    14من بین 
الكمیات التالیة:، تحققت الوكال6و  5و  4البحث  إلى   1520,9  ة من إنتاج   ٪5كغ من ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل 

ــل إلى  25,1، و235-من الیورانیوم ـبة تص ـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـ كغ من   116,7، و235-٪ من الیورانیوم20كغ من سـ
  .235-نیوم  ٪ من الیورا60سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  

 .GOV/2019/55من الوثیقة   15و 14الفقرتان   36
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وبعد ذلك، استخدمت إیران ست سالسل تعاقبیة من    .2019محطة فوردو إلثراء الوقود في تشرین الثاني/نوفمبر  
اقبیتین من  (بنسـق سـالسـل منفردة أو بنسـق ثالث مجموعات من سـلسـلتین مترابطتین) وسـلسـلتین تع  IR-1طراز  
ــبة تصــــل إلى    IR-6طراز   ــادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســ من   ٪5(یجري تشــــغیلھما منفردتین) إلنتاج ســ

  .235-من الیورانیوم  ٪20وسادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    235-الیورانیوم

ثة من اســـتبیان المعلومات  ، أبلغت إیران الوكالة في صـــیغة محد2022َّتشـــرین الثاني/نوفمبر   20وفي   -27
ــلة تعاقبیة إضــافیة من طراز    14التصــمیمیة بأنھا تعتزم تركیب ما مجموعھ   ــلس في محطة فوردو إلثراء    IR-6س

ـتحلُّ محلَّ الســالســل من طراز   –الوقود   الجاري تشــغیلھا بالفعل في جناح واحد    IR-1منھا ســت ســالســل سـ
ـیجري تركیبھـا في الجنـاح ا2 (الوحدة الذي ظلَّ مفكَّكـاً منـذ یوم تنفیـذ خطـة العمل   37)1لثـاني (الوحدة  ) وثمـاني ســـ

وأوردت إیران أیضــاً في الصــیغة المحدَّثة من اســتبیان المعلومات التصــمیمیة وصــفاً لنمط   38الشــاملة المشــتركة.
ـافة إلى ما أُعلن عنھ من قبل، ــغیل جدید، باإلضــ ــلتین التعاقبیتین 39تشـ ــلسـ ـتخدام السـ الوحیدتین    ینطوي على اســ

ـبة تصـل إلى   IR  40-6المركَّبتین حالی�ا من طراز   ـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنس   ٪60بنسـق مترابط، إلنتاج س
كمادة    235-من الیورانیوم ٪5باســتخدام ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى    235-من الیورانیوم

بما في ذلك الســالســل التي لم تُركَّب بعد، فســوف تُســتخدم في إنتاج أمَّا جمیع الســالســل التعاقبیة األخرى،   تلقیم.
من سـادس فلورید الیورانیوم المثرى    235-من الیورانیوم  ٪20سـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى  

 41. 235- یوم من الیوران  ٪ 5، أو في إثراء الیورانیوم الطبیعي بنسبة تصل إلى  235- من الیورانیوم  ٪ 5بنسبة تصل إلى  

بنسبة تصل إلى  -28 إثراء سادس فلورید الیورانیوم  في   235- من الیورانیوم  ٪ 60وعقب إعالن إیران اعتزامھا بدء 
في الخدمة، ذكَّرت الوكالة إیران بأنَّ اتفاق الضمانات یفرض علیھا   1إلثراء الوقود وإدخال الوحدة    محطة فوردو

ــمیمیة قبل إدخال ذلك التغییر بوقت كاف حتى تتمكَّن الوكالة   التزاماً بإبالغ الوكالة بأي تغییر في المعلومات التص
 42لتحقق.من تعدیل تدابیر الضمانات بناًء على ذلك لضمان فعالیة ا

، تحقَّقت الوكالة من أنَّ إیران لم تبدأ بعد تركیب السـالسـل التعاقبیة  2022تشـرین الثاني/نوفمبر   22وفي   -29
وتحققت الوكالة أیضــــاً من أنَّ   1.43في محطة فوردو إلثراء الوقود، ولكنھا بدأت تركیب الوحدة    IR-6من طراز  

ـادس  ــل إلى  إیران قد نفَّذت نمط إنتاج جدید إلثراء سـ ـبة تص عن    235-من الیورانیوم  ٪60فلورید الیورانیوم بنسـ
بوصـفھما مجموعة واحدة من سـلسـلتین مترابطتین باسـتخدام   IR-6طریق تشـغیل السـلسـلتین التعاقبیتین من طراز  

  44كمادة تلقیم.  235-من الیورانیوم ٪5سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  

 

 
 .GOV/INF/2022/24من الوثیقة  8الفقرة  37
 .2016كانون الثاني/ینایر    16 38
 .GOV/2022/6من الوثیقة  28انظر الفقرة  39
إیران من تغیی 40 فرعیة معدَّلة من شأنھا تمكین  مجَّھزة بأنابیب  السلسلتین التعاقبیتین     ر نسق التشغیل بسھولة أكبر.إحدى ھاتین 
 .GOV/INF/2022/24من الوثیقة  8الفقرة  41
 .GOV/INF/2022/24من الوثیقة  10الفقرة  42
 .GOV/INF/2022/24من الوثیقة  9الفقرة  43
من طراز  44 السـلسـلة التعاقبیة  فرعیة معدَّلة ھي المسـتخدمة في إثراء   IR-6في إطار ھذه الطریقة للتشـغیل، كانت  د بأنابیب  التي لم تُزوَّ

 .  235-من الیورانیوم  ٪ 60المنتج بنسبة تصل إلى  
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ـبقت اإلفاد -30 باعتزامھا زیادة   2022تشــــرین الثاني/نوفمبر   25فقد أبلغت الوكالة إیران في    45ة،وكما ســـ
وتیرة وكثافة أنـشطة التحقق التي تضـطلع بھا في محطة فوردو إلثراء الوقود وفقاً التفاق الضـمانات، وأجرت بعد 

ـات تقنیة مع إیران لھذا الغرض. ــطلع  وبعدھا زادت الوكالة من وتیرة وكثافة أنشــ   ذلك مناقشـ طة التحقق التي تض
  46بھا في محطة فوردو إلثراء الوقود.

ـبق  2023كـانون الثـاني/ینـایر  21وفي   -31 أو مـا یُعرف  –، وخالل عملیـة تفتیش روتینیـة دون إخطـار مســـ
إلثراء الوقود، اكتشــفت الوكالة أنَّھ رغم اســتمرار تلقیم الســلسـلتین    في محطة فوردو  –  47أیضــاً بالتفتیش المفاجئ

ــل إلى    IR-6التعاقبیتین من طراز   إلنتاج    235-من الیورانیوم ٪5بســـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســـبة تصـ
ـبة تصـل إلى   ـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنس سـلسـلتین  ، فإنَّ طریقة الترابط بین ال235-من الیورانیوم ٪60س

ــمیمیة المعلنة من إیران في آخر صـــیغة محدثة من اســـتبیان المعلومات   كانت مختلفة كثیراً عن المعلومات التصـ
ـة. ـذكورة في   49، 48التصــــمیمی ـة التشــــغیـل الم انتقلـت إلى طریق ـا  ـأنَّھ ـة ب ـال ـاًء على ذلـك، أبلغـت إیران الوك وبن

ـابقة التي أجرتھا الوكالة في محطة فوردو إلثراء  2023الثاني/ینایر  كانون 16 ، عقب عملیة التفتیش المفاجئ الس
  50الوقود في وقت سابق من الیوم نفسھ.

ـبقت اإلفادة، -32 خة    51وكما سـ ـالة مؤرَّ ، أبلغت الوكالة إیران بأنَّ عدم 2023كانون الثاني/ینایر  23ففي رسـ
قبل تنفیذ ذلك  IR-6أدخلتھ على طریقة الترابط بین الســــلســــلتین التعاقبیتین من طراز إعالنھا عن التغییر الذي  

وأكَّدت الوكالة مجدداً    من اتفاق الضــمانات المعقود معھا. 45التغییر یتعارض مع التزامات إیران بموجب المادة  
تخاذ أي إجراء لتنفیذ ذلك التغییر،  أنَّھ یجب اإلعالن للوكالة عن أي تغییر یُعتزم إدخالھ على تصـمیم المرفق قبل ا

ـتبیان المعلومات التصــمیمیة الخاص بمحطة فوردو إلثراء الوقود. ـیغة محدثة من اسـ   وطلبت من إیران تقدیم صـ
ـباط/فبرایر   25وفي   ـتبیان المعلومات التصــمیمیة الخاص  2023شـ ـیغة محدَّثة من اسـ دت إیران الوكالة بصـ ، زوَّ

 إلثراء الوقود، وبعدھا تحقَّقت الوكالة من المعلومات التصمیمیة المحدَّثة الواردة في تلك الصیغة.    بمحطة فوردو

خة   -33 ـالة مؤرَّ ـباط/فبرایر   1وفي رسـ ـافیة على  2023شـ ، أبلغت الوكالة إیران باعتزامھا إدخال زیادة إضـ
قود وفقاً التفاق الضـمانات، وأجرت بعد وتیرة وكثافة أنـشطة التحقق التي تضـطلع بھا في محطة فوردو إلثراء الو
ــالت. ــؤولین    ذلك مناقشــــات مع إیران لھذا الغرض، بما في ذلك عبر المراســ وفي اجتماع تقني بین كبار المســ

ــّھِل تنفیذ الوكالة أنشــطة التحقق في 2023شــباط/فبرایر   23التقنیین في طھران في   ، أكَّدت إیران أنَّھا ســوف تس
  ود بعد الزیادة اإلضافیة التي أخطرتھا بھا الوكالة في وتیرة تلك األنشطة وكثافتھا.محطة فوردو إلثراء الوق

ــھریة من الرصــــید المؤقت في   -34 ، أخذت الوكالة  2023كانون الثاني/ینایر   22وخالل عملیة التحقق الشــ
من نقطة أخذ عینات المنتجات في محطة فوردو إلثراء الوقود، وبیَّنت نتائج ا لتحلیل وجود جســیمات  عینات بیئیة 

وأبلغت الوكالة إیران بأنَّ تلك النتائج   .235-من الیورانیوم  ٪83,7من الیورانیوم الشـدید اإلثراء بنسـبة تصـل إلى  
 

 .GOV/INF/2022/25من الوثیقة  5الفقرة  45
 .GOV/INF/2023/1من الوثیقة  9الفقرة  46
إ 47 من اإلخطار.یمكن   جراء عملیات التفتیش المفاجئ بعد ساعتین 
 .GOV/INF/2023/1من الوثیقة  4الفقرة  48
ـلة التعاقبیة من طراز   49 ـلس ـغیل، كانت الس ـتخدمة في إثراء    IR-6في إطار ھذه الطریقة للتش فرعیة معدَّلة ھي المس التي ُزّوِدت بأنابیب 

إلى   سادس فلورید الیورانیوم بنسبة تصل   .235-من الیورانیوم  ٪ 60منتج 
 .GOV/INF/2023/1من الوثیقة  4الفقرة  50
 .GOV/INF/2023/1من الوثیقة  6و 5الفقرتان   51
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لیست متسقة مع مستوى إثراء سادس فلورید الیورانیوم في محطة فوردو إلثراء الوقود حسبما أعلنت عنھ إیران،  
 الجسیمات من الیورانیوم الشدید اإلثراء.وطلبت من إیران توضیح منشأ ھذه  

خة   -35 ــودة في 2023شــــباط/فبرایر   20وفي رســــالة مؤرَّ ، أبلغت إیران الوكالة بأنَّ "تفاوتات غیر مقصــ
مســـتویات اإلثراء ربما تكون قد وقعت أثناء الفترة االنتقالیة عند إدخال العملیة الخاصـــة بالمنتج [المثرى بنســـبة  

والمناقشــات جاریة بین   ) أو أثناء اســتبدال اســطوانة التلقیم".2022شــرین الثاني/نوفمبر  ] في الخدمة (أي ت60٪
  الوكالة وإیران من أجل توضیح ھذه المسألة.

ـباط/فبرایر   26وفي   -36 ، أخذت الوكالة عینات ألغراض التحلیل المتلف من االســطوانة المحتویة  2023شـ
ة فوردو إلثراء الوقود، وبیَّـنت نتـائج التحلـیل أنَّ ســـــادس فلورید  على منتج الیورانیوم الشـــــدیـد اإلثراء في محطـ 

ـبة  ـتوى إثراء یصــل إلى نسـ ـتخدم ھذه  235-من الیورانیوم  ٪60الیورانیوم المنتج في المحطة ظلَّ عند مسـ . وتُسـ
ـبة   ـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـ ـدید اإلثراء منذ بدایة إنتاج سـ ــطوانة في جمع الیورانیوم الشـ في   ٪60االس

 .2022محطة فوردو إلثراء الوقود في تشرین الثاني/نوفمبر  

من أنَّ العمل كان جاری�ا على تركیب البنیة  1، تحقَّقت الوكالة في الوحدة  2023شــــباط/فبرایر   28وفي   -37
وفي   د.ولم یكن تركیب الطاردات المركزیة قد بدأ بع  األســاســیة الالزمة للســالســل التعاقبیة الثماني المخطط لھا.

، أوضـحت إیران أنَّ  2023شـباط/فبرایر   25الصـیغة المحدَّثة من اسـتبیان المعلومات التصـمیمیة، والتي قُدِّمت في 
 .IR-6أو من طراز   IR-1ھذه السالسل التعاقبیة الجدیدة یمكن أن تضمَّ طاردات مركزیة من طراز  

ت الوكـالـة أیضـــــاً في  -38 ـاط/فبرایر   28وتحقَّـق ـب ـدأ بعـد تركـیب   2دة  في الوحـ  2023شـــ من أنَّ إیران لم تب
ـة من طراز   ـة من طراز    IR-6الطـاردات المركزی ت إیران تلقیم   .IR-1لتحـل محـل الطـاردات المركزی وواصـــــل

ــل إلى   ـبة تصـ ـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســ ــل إلى    235-من الیورانیوم  ٪5ســ طاردة   1044في: ما یصـ
ــلتین تعاقبیتین مترابطتین إلثراء ســــادس فلورید  في ثالث مجموعات م IR-1مركزیة من طراز   ــلســ ؤلفة من ســ

وباستخدام طریقة التشغیل الجدیدة الوارد وصفھا في الفقرة    ؛235-من الیورانیوم  ٪20الیورانیوم بنسبة تصل إلى  
ــمَّان   31 ــلتین تعاقبیتین مترابطتین تض ــلس   IR-6طاردة مركزیة من طراز   166أعاله، في مجموعة واحدة من س

وكانت ھناك طاردة مركزیة واحدة   .235-من الیورانیوم  ٪60إلثراء ســادس فلورید الیورانیوم بنســبة تصــل إلى  
 52مركبة في موضع واحد، ولكن لم یجر تلقیمھا بأي مواد نوویة.  IR-1من طراز  

ــھدت الفترة من   -39 ــب تقدیرات إیران، فقد ش ــرین األول/أكتوبر    22وبحس ـباط/فبرا  11إلى    2022تش یر  شـ
ــل إلى    816,0تلقیم   ما یلي:  2023 ـبة تص ـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـ   235-٪ من الیورانیوم5كغ من سـ

ـادس فلورید الیورانیوم المثرى    18,9وإنتاج    54، 53في الســالســل التعاقبیة بمحطة فوردو إلثراء الوقود؛ كغ من سـ
ادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل كغ من ســ   71,7وإنتاج   ؛235-٪ من الیورانیوم60بنســبة تصــل إلى  

 
ــع منفرد لطاردة مركزیة من طراز 2018في كانون الثاني/ینایر   52 مؤقتة لموضــ ــل   IR-1، أبلغت إیران الوكالة بتھیئة  لغرض "فصــ

 ).GOV/2018/7في الوثیقة   19یة  (انظر الحاش  2النظائر المستقرة" في الوحدة  
 شھدت ھذه الفترة أیضاً تلقیم سادس فلورید الیورانیوم الطبیعي. 53
ـبة تصـل إلى   8,9بحسـب تقدیرات إیران، فإنَّ كمیة قدرھا   54 ـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنس قد   235-من الیورانیوم  ٪ 5كغ من س

ـاد ـتخدم في إثراء سـ (أي أنَّھا لم تُسـ ــل إلى ُطرحت جانباً  ـبة تص ولكنھا ظلَّت داخل   235-من الیورانیوم  ٪ 20س فلورید الیورانیوم بنسـ
ـتوى إثراء مادة   ـبة إثرائھا أعلى قلیالً من مسـ نسـ ــط  العملیة)؛ وما زالت ھذه المواد النوویة قید المعالجة وقیس وزنُھا؛ وقد یكون متوس

اإلثراء بمحطة فوردو إلثراء الوقود. التلقیم. الیورانیوم الضعیف   وھذه الكمیة محتسبة ضمن رصید 
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  ٪2كغ من ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى    879,7وتكدیس   55؛235-٪ من الیورانیوم20إلى  
 في شكل مخلفات.

الوقود   -4-3-جیم   محطة تصنیع صفائح 

ـتالم محطة  2022تشــــرین الثاني/نوفمبر   14وفي   -40 ـنیع صــــفائح الوقود  ، تحققت الوكالة من اســـ تصـــ
ـبة تصـل إلى   47,15 ـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنس   235-من الیورانیوم  ٪20كغ من الیورانیوم في شـكل س

 من محطة إثراء الوقود التجریبیة.

، تحقَّـقت الوكـالـة من أنَّ مجمعـة وقود تحكُّمیـة جـدیـدة واحـدة، تحتوي 2023كـانون الثـاني/ینـایر   10وفي   -41
ـبة ك  1,08على   ـید ثالثي الیورانیوم المثرى بنس ، قد 235-من الیورانیوم  ٪20غ من الیورانیوم في شـكل ثامن أكس

نت في المرفق تحت ختم  ـنیع صــفائح الوقود؛ وأنَّ مجمعة الوقود التحكُّمیة المذكورة قد ُخّزِ أُنتجت في محطة تصـ
 الوكالة.  

جمیع مفردات الوقود الواردة من االتحاد الروســي  ، تحقَّقت الوكالة من أنَّ  2023شــباط/فبرایر   14وفي   -42
ـبة تصــل إلى   مفردة وقود،   35، والبالغ عددھا 235-من الیورانیوم    ٪20والمحتویة على الیورانیوم المثرى بنسـ

 قد تم تصنیعھا في شكل صفائح وقود.  

ـباط/فبرایر   -43 ــفائح الوقود  2023وفي شــ ـنیع صـ كغ من    16,55، تحققت الوكالة من اســـتالم محطة تصــ
كغ من الیورانیوم في شـكل    16,30و  ٪60الیورانیوم في شـكل سـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى  

  من محطة إثراء الوقود التجریبیة.  235-من الیورانیوم  ٪20سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  

از أي تقدم فیما یتعلق بالمرحلتین المتبقیتین من  ، تحققت الوكالة من عدم إحر2023شباط/فبرایر    25في  -44
وانتھى تركیب المعدات الخاصـــة بالمرحلة    إنتاج رابع فلورید الیورانیوم من ســـادس فلورید الیورانیوم. 56  عملیة

ــلي الســـابق المقدَّم من المدیر العام لم  األولى من العملیة ولكنھا لم تخضـــع بعد لالختبار. تُنتج ومنذ التقریر الفصـ
 إیران أي كمیة من معدن الیورانیوم.

ـباط/فبرایر   15وفي   -45 ـنیع صـــفائح الوقود من  2023شــ ، تحققت الوكالة في منطقة التخزین بمحطة تصــ
ــل إلى    69,55وجود ما مجموعھ   ـبة تص ـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـ ــكل سـ   ٪60كغ من الیورانیوم في ش

تصل إلى   390,45و  المثرى بنسبة  في شكل سادس فلورید الیورانیوم   57. 235- من الیورانیوم  ٪ 20كغ من الیورانیوم 

الیورانیوم   -5-3-جیم  مرفق تحویل 

في مرفق تحویل الیورانیوم في  2021كما ســـبقت اإلفادة، فقد تحققت الوكالة في تشـــرین الثاني/نوفمبر   -46
ـتخدام الیورانیوم   أصــفھان من االنتھاء من تركیب معدات إنتاج معدن الیورانیوم وجاھزیتھا للتشــغیل ســواء باسـ

 
بمحطة إثراء الوقود منذ    235-من الیورانیوم  ٪ 20جملة الكمیة المنتَجة من ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى من   55

- من الیورانیوم  ٪ 20كغ من ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى  631,1، تحققت الوكالة من  2021فبرایر/شــباط   16
كغ من ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل   19,2حقَّقت الوكالة من أنَّ كمیة قدرھا  ، ت2023شــباط/فبرایر   13وفي  .235
 .  2022تشرین الثاني/نوفمبر   21قد أُنتجت منذ    235-من الیورانیوم  ٪ 60إلى  

 .GOV/INF/2021/3من الوثیقة  5الفقرة  56
 وكالة.ھذه المواد النوویة كلُّھا خاضعة لالحتواء والمراقبة من قِبل ال 57
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، تحققت الوكالة من أنھ لم تُدخل أي مواد نوویة إلى  2023شباط/فبرایر    12وفي    أو الیورانیوم المستنفد.  الطبیعي
 منطقة اإلنتاج.

صــفھان كمیة قدرھا أ، تحقَّقت الوكالة من اســتالم مرفق تحویل الیورانیوم في 2022آذار/مارس   9وفي   -47
كغ من الیورانیوم الطبیعي، وفقـاً لمـا أعلـنت عنـھ إیران، في شـــــكل نفـایـات صــــلبـة ومفردات من معـدن    302,7

ـھ، تحقَّقت الوكالة في  وفي وقت الحق من ال الیورانیوم من مختبرات جابر بن حیان المتعددة األغراض. شـھر نفس
ووقـفت الوكـالـة على تضـــــارب في كمیـة  مرفق تحوـیل الیورانیوم من إذابـة ھـذه المواد النوویـة من جـاـنب إیران.

 المواد النوویة التي تحقَّقت منھا مقارنة بالكمیة المعلنة من إیران.  

ر في الوكالة وفي إیران في طھران في وخالل االجتماع التقني المذكور آنفاً المعقود بین مســــؤولین كبا -48
  ، أكَّدت إیران التضارب ووافقت على العمل مع الوكالة من أجل معالجتھ.2023شباط/فبرایر   23

البحثي  -6-3-جیم  مفاعل طھران 

وواصـلت إیران معالجة أھداف الیورانیوم الضـعیف اإلثراء المـشعَّعة للغرض المعتزم المتمثل في اختبار   -49
ومنذ    االنشــــطـاري في مرفق إنتـاج نظـائر المولیبـدینوم والیود والزینون المشــــعـة.  99-نتـاج المولیبـدینومعملیـة إ

صــدور التقریر الفصــلي الســابق، تحققت الوكالة من أنَّ إیران قامت في مفاعل طھران البحثي بتشــعیع اثنین من  
في شكل ثامن أكسید ثالثي   235-رانیوم٪ من الیو20أھداف الیورانیوم الضعیف اإلثراء المثرى بنسبة تصل إلى  

وأُعید شـحنھما بعد ذلك إلى    58الیورانیوم، بعد نقلھما من مرفق انتاج نظائر المولیبدینوم والیود والزینون المشـعة،
  59المرفق المذكور.

، تحققت الوكالة من أنَّ جمیع عناصـــر الوقود المشـــعع الخاصـــة بمفاعل  2023شـــباط/فبرایر   11وفي   -50
رم/ســـــاعـة (على بعـد متر واحـد في  1ن البحثي في إیران كـاـنت عنـد معـدل جرعـة محســــوب ال یـقل عن  طھرا

ــعَّع. ــفیحة واحدة من الوقود المشـ وتحققت الوكالة أیضـــاً من أنَّ جمیع األھداف التالیة قد  60الھواء)، باســـتثناء صـ
 وكانت موجودة في حوض مفاعل طھران البحثي:  خضعت للتشعیع

ـد اإلثراء، تحتوي على مـا مجموعـھ   264 • كغ من الیورانیوم المثرى    1,6من أھـداف الیورانیوم الشـــــدی
  في شكل ثامن أكسید ثالثي الیورانیوم؛  235-من الیورانیوم  ٪60بنسبة تصل إلى  

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

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

 
 .GOV/2021/51من الوثیقة  32الفقرة  58
إلى   59 ، والذي كان  235-من الیورانیوم ٪20تأكَّدت الوكالة من أنَّ الھدف المشعَّع الثاني المصنوع من الیورانیوم المثرى بنسبة تصل 

ــحنھ أیضــاً منذ ذلك الحین إلى مرفق   طھران البحثي في وقت صــدور التقریر الفصــلي الســابق، قد أُعید ش لم یزل موجوداً في مفاعل 
والیود والزینون المشعة. المولیبدینوم   إنتاج نظائر 

على كان معدل الجرعة أقل من ھذا الحد األدنى في حالة صفیحة وقود وا 60 غ من الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  75حدة تحتوي 
األول/دیسمبر   24قرار اللجنة المشتركة الصادر في  .235-من الیورانیوم  ٪ 20  ).INFCIRC/907(الوثیقة   2015كانون 
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وفي الیوم نفســھ، الحظت الوكالة أنَّ ھناك صــفیحتي وقود جدیدتین من ســیلیســید الیورانیوم ال تزاال قید التشــعیع  
  61لالستخدام في مفاعل طھران البحثي.

ـباط/فبرایر   11وفي   -51 ـتالم 2023شــ ـافیة في مفاعل  ، تحققت الوكالة من عدم اســ أي مجمعات وقود إضــ
ـنیع  ـابقاً من محطة تصـ ـتلمة سـ ـة بمفاعل طھران البحثي المسـ طھران البحثي، وأنَّ جمیع مجمعات الوقود الخاصـ

مجمعة، لم تخضـع للتشـعیع بعد، في حین تم تشـعیع مجمعتي وقود ووضـعھما   15صـفائح الوقود، والبالغ عددھا  
 في حوض المفاعل.  

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

ـید الیورانیوم  2023كانون الثاني/ینایر  15وفي   -52 ـتالم محطة مســحوق ثاني أكسـ ، تحققت الوكالة من اسـ
المثرى بنسبة تصل إلى   207المثرى   في شكل سادس فلورید الیورانیوم    . 235- من الیورانیوم  ٪ 3,3كغ من الیورانیوم 

ـباط/فبرای  8في  -53 ـة بالمرحلة األولى  2023ر  شــ ، الحظت الوكالة التقدم ببطء في تركیب المعدات الخاصــ
كما    62من عملیة تحویل سـادس فلورید الیورانیوم إلى ثاني أكسـید الیورانیوم باسـتخدام "الطریقة الجافة المتكاملة"،

  الحظت أنَّ مفاعل المعالجة الرئیسي لم یُركَّب بعد.

 قودمحطة تصنیع الو  -8-3-جیم

ـباط/فبرایر    19في  -54 ـنیع الوقود من كمیة قدرھا 2023شــ كغ من    166,1، تحققت الوكالة في محطة تصــ
من    ٪3,5الیورانیوم في شـكل مسـحوق ثاني أكسـید الیورانیوم وأقراص وقود وأوتاد وقود بنسـبة إثراء تصـل إلى  

 63وث في خنداب.، بعضھا مخصَّص لالستخدام في مفاعل الماء الثقیل للبح235-الیورانیوم

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

ـباط/فبرایر    23ومنذ  -55 ، لم تُتح للوكالة إمكانیة الوصــول إلى البیانات والتســجیالت التي تجمعھا  2021شـ
ـد االختبارات المیكانیكیة التي تجریھا إیران للطاردات المركزیة   ـة بالوكالة والمركبة لرص معدات المراقبة الخاص

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

ـذ  -56 ـاط/فبرایر   23ومن ـب ب الـدوارات  2021شـــ ـاجھـا من أنـابـی ـِدّم للوكـالـة إعالنـات عن إنت ، لم تعـد إیران تق
یدھا منھا، كما لم تســمح للوكالة بالتحقُّق  والمنافخ ومجمعات الدوارات الخاصــة بالطاردات المركزیة، وعن رصــ 

وفي السابق، كانت معدات تصنیع مكونات الطاردات   ).1-80من المفردات الموجودة في الرصید (الفقرة الفرعیة  
ـاملة   ـاً في أنشــطة تتجاوز األنشــطة المحددة في خطة العمل الشـ ـتخدم أیضـ المركزیة التي أعلنت عنھا إیران تُسـ

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

 
 .GOV/2022/39من الوثیقة   40، والفقرة  GOV/2022/24من الوثیقة  29الفقرة  61
فلورید ثاني أكسید الیورانیوم ثم إلى الطریقة الجافة المتكاملة   62 ھي عملیة تُستخدم لتحویل سادس فلورید الیورانیوم إلى مسحوق ثاني 

 مسحوق ثاني أكسید الیورانیوم.
(انظر   63 وفقاً إلیران، فبقیة ھذه الكمیة مخصــصــة لمجمعة حرجة جدیدة قید التشــیید في موقع ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة في طھران 

 ).  GOV/2017/48من الوثیقة   25الفقرة  
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ـباط/فبرایر    23ومنذ  -57 ، لم تُتح للوكالة إمكانیة الوصــول إلى البیانات والتســجیالت التي تجمعھا  2021شـ
الرصد    ت والمنافخ، ثم توقف ھذاامعدات المراقبة الخاصـة بالوكالة والمركبة لرصـد تصـنیع كّلٍ من أنابیب الدوار

ولـذـلك، لم تتمكن الوكـالـة من   .2022حزیران/یونیـھ   11إلى  9تمـامـاً منـذ إزالـة المعـدات المـذكورة في الفترة من  
ـة من طراز   ت إیران قـد أنتجـت أي طـاردات مركزی ـا إذا كـاـن ـدوارات أو  IR-1التحقق مم ب ال ـابـی ك أن ، بمـا في ذـل

، لتحلَّ محلَّ ما یتلف أو یتعطَّل من  IR-1ة من طراز  المنافخ أو مجمعات الدوارات الخاصــــة بالطاردات المركزی
ـید أنابیب الدوارات أو  62الطاردات المركزیة أو قطع غیارھا (الفقرة   ـأن رصـــ )، ولیس لدیھا أي معلومات بشـــ

ـة بأي نوع من الطاردات المركزیة اإلیرانیة. كذلك فلیس بإمكان الوكالة أن   المنافخ أو مجمعات الدوارات الخاصـ
ـنیع أنابیب دو تتأكَّد ـتمرار إیران في تصـ ـتخدام ألیاف الكربون التي لم امن مدى اسـ رات الطاردات المركزیة باسـ

ـابقة الخاصـة باالحتواء والمراقبة.   ،  2022آب/أغسـطس    29وفي  65، 64تكن خاضـعة لتدابیر الوكالة المتواصـلة الس
على آلة واحدة    2021ون األول/دیســـمبر  بناًء على طلب من إیران، أزالت الوكالة األختام التي ُوضـــعت في كان

 مولِّدة للتدفق كانت تُستخدم لتصنیع مكونات الطاردات المركزیة في السابق.

ــبقت اإلفادة، -58 ركَّبت الوكالة كامیرات مراقبة في موقع جدید في   2022ففي كانون الثاني/ینایر   66وكما ســ
وأزالت الوكالة ھذه الكامیرات   الطاردات المركزیة.أصـفھان مخصـص إلنتاج أنابیب الدورات والمنافخ الخاصـة ب

 .2022حزیران/یونیھ    11إلى   9في الفترة من  

من تركیب كامیرات مراقبة في  2022نیســــان/أبریل    12فقد انتھت الوكالة في   67وكما ســــبقت اإلفادة، -59
ـة بالطاردات المركزیة،   ـة جدیدة في مكان بموقع ناتانز مخصــص إلنتاج أنابیب الدوارات والمنافخ الخاصـ ورشـ

ر أن یبدأ العمل بتلك الورشة في الیوم التالي. إلى   9في الفترة من  وأزالت الوكالة ھذه الكامیرات   68وكان من المقرَّ
 .2022حزیران/یونیھ   11

 مخزون الیورانیوم المثرى  -5-جیم

ـذ   -60 ـھ    1من ـد  2019تموز/یولی ـالي من الیورانیوم المثرى ق ـة من أنَّ مخزون إیران اإلجم ـال ، تحققـت الوك
ـبة تصـل إلى    300تجاوز   ـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنس ا یعادل (أو م  235-من الیورانیوم  ٪3,67كغ من س

ـادس فلورید الیورانیوم كمیة   300وتعادل الكمیة البالغة   69).56 ذلك في أشـكال كیمیائیة مختلفة) (الفقرة كغ من س
ـد الیورانیوم   3ویرد في المرفق   70كغ من الیورانیوم. 202,8قـدرھـا   ـی ملخص للتغییرات التي طرأت على رصـــ

 المثرى منذ صدور التقریر السابق.

ـبـاط/ 16ومنـذ  -61 ، لم تتمكن الوكـالـة من التحقق من إجمـالي مخزون إیران من الیورانیوم  2021  فبرایرشـــ
المثرى، والذي یشــــمل الیورانیوم المثرى المنتَج في محطة إثراء الوقود ومحطة إثراء الوقود التجریبیة ومحطة  

إلثراء الوقود، والمسـتھلك كمادة تلقیم في محطة إثراء الوقود التجریبیة ومحطة فوردو إلثراء الوقود، لكّلِ    فوردو
 

 .GOV/INF/2019/12من الوثیقة  6الفقرة  64
الثاني/ینایر   14قرار اللجنة المشتركة الصادر في  65  ).INFCIRC/907(الوثیقة   2016كانون 
 .GOV/INF/2022/3من الوثیقة  5إلى  2الفقرات من   66
 .GOV/INF/2022/10الوثیقة  67
 .GOV/INF/2022/11الوثیقة  68
 .GOV/INF/2019/8من الوثیقة  3و 2فقرتان  ال 69
إلى الوزن الذري المعیاري للیورانیوم والفلور. 70  بالنظر 
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ـافظین. ـدَّم إلى مجلس المح ـة من إیران على النحو المبیَّن في  71تقریر فصــــلي مق ـدم ـات المق ـاًء على المعلوم وبن
زون إیران اإلجمـالي من الیورانیوم المثرى حتى الفقرات الســـــابقـة، خلصـــــت الوكـالـة في تقـدیراتھـا إلى أنَّ مخ

كغ منذ صـدور التقریر الفصلي    87,1ویمثل ھذا الرقم زیادة قدرھا   كغ.  3760,8قد بلغ   2023  شـباط/فبرایر 12
ــكل ســـادس فلورید الیورانیوم؛   3402,0 وتتألف المخزونات المقدَّرة مما یلي: الســـابق. كغ من الیورانیوم في شـ

ــیطة؛ وكغ من ال  215,3و ــید الیورانیوم ونواتج أخرى وســ كغ من الیورانیوم في   58,4یورانیوم في شــــكل أكســ
 كغ من الیورانیوم في شكل خردة سائلة وصلبة.  85,1مجمعات الوقود وقضبانھ؛ و

ـبـاط/فبرایر   12وفي   -62 ، كانت الكمیـة اإلجمـالیـة المقـدَّرة لمخزون الیورانیوم المثرى في شــــكل  2023شـــ
  كغ تتألف مما یلي: 3402,0یورانیوم والبالغة  سادس فلورید ال

ـبة تصـل إلى    1555,3 • كغ منذ صـدور    289,2–(  235-من الیورانیوم ٪2كغ من الیورانیوم المثرى بنس

  التقریر الفصلي السابق)؛

  كغ)؛  294,6(+  235-من الیورانیوم  ٪5كغ من الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    1324,5 •

  كغ)؛  48,3(+  235-من الیورانیوم  ٪20كغ من الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    434,7 •

 كغ).  25,2(+  235-من الیورانیوم  ٪60كغ من الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    87,5 •

، كانت الوكالة قد تحققت من أنَّ رصــید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل 2023شــباط/فبرایر   12وحتى   -63
ـادس فلورید الیورانیوم یبلغ   235-من الیورانیوم  ٪20إلى   ن    37,7والموجود في أشـكال أخرى غیر س كغ، ویتكوَّ
ـیطـة،    كغ من الیورانیوم  5,7و  72كغ من الیورانیوم في شـــــكل مجمعـات وقود،  31,6من   في شـــــكل نواتج وســـ

 كغ من الیورانیوم في شكل خردة سائلة وصلبة. 0,4و

، كانت الوكالة قد تحققت من أنَّ رصــید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل 2023شــباط/فبرایر   12وحتى   -64
ــادس فلورید الیورانیوم ال یزال    235-من الیورانیوم  ٪60إلى   كغ كما    2,0والموجود في أشــــكال أخرى غیر ســ

ـة قـدرھـا  ن من كمی ت اإلفـادة، ویتكوَّ ـبـق فیحـات 1,6ســـ ، تم التحقق منھـا في 73كغ من الیورانیوم في شـــــكل صــــُ
ـباط/فبرایر   11 ـائلة   0,4في مفاعل طھران البحثي، وكمیة قدرھا   2023شـ كغ من الیورانیوم في شــكل خردة سـ

  قود.في محطة تصنیع صفائح الو  2023شباط/فبرایر   14وصلبة، تم التحقق منھا في  

 
یكفل اتفاق الضــمانات المعقود مع إیران للوكالة أن تتحقق من الرصــید المادي من المواد النوویة في كل مرفق معلن عنھ في إطار   71

 العملیة السنویة للتحقق من الرصید المادي.
إلى   7,2نذ صدور التقریر السابق، وردت من االتحاد الروسي كمیة قدرھا  م 72   235-من الیورانیوم ٪20كغ من المثرى بنسبة تصل 

كمیة قدرھا  مجمعة وقود واحدة؛ في حین اسـتخدمت الكمیة المتبقیة البالغة  1في شـكل لّبِ وقود؛ واسـتُخدمت منھا  كغ   1,7كغ لتصـنیع 
وقود وال تزال قید عملیة التصنیع.    من الیورانیوم في صنع صفائح 

طھران البحثي وھي قید التخزین في حو 73  ض المفاعل.تم تشعیعھا في مفاعل 
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 تدابیر الشفافیة  -دال
  ، لم یُتح للوكالة أيٌّ مما یلي:2021شباط/فبرایر   23منذ  -65

ــول إلى البیانات التي جمعتھا أجھزة رصــــد اإلثراء واألختام اإللكترونیة الخاصــــة بالوكالة، أو   • الوصــ
للوكالة؛ وفي    2022حزیران/یونیھ   10الوصــــول إلى القیاســــات التي ســــجلتھا أجھزة القیاس المركبة التابعة 
د ختمھا بأختام الوكالة،  أُزیلت معدات الرصـد المذكورة وُوضـعت قید التخزین في األماكن ذات الصـلة بع

  )؛1-67ومن ثم توقفت عن العمل (الفقرة  

ـتمدة من تدابیر االحتواء والمراقبة   • الحصـــول على أي معلومات أو فرص للوصـــول إلى البیانات المســ
المتعلقة بنقل ركازة خام الیورانیوم التي أُنتجت في إیران أو تم الحصــول علیھا من أي مصــدر آخر إلى 

  )؛68یورانیوم (الفقرة  مرفق تحویل ال

الوصـول إلى البیانات والتسـجیالت التي تجمعھا معدات المراقبة الخاصـة بالوكالة والمركبة لرصـد إنتاج  •
وقد توقف ھذا الرصد تماماً منذ إزالة المعدات المذكورة في    ؛ 2022حزیران/یونیھ   11ركازة الیورانیوم، 

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

ـیرات دخول طویلة األجل لمفتشـي الوكالة المعینین إلیران على النحو الذي   -66 ـدار تأش وواصـلت إیران إص
لت اسـتخدام مسـاحة للعمل في أماكن  طلبتھ الوكالة، ووفَّرت مسـاحة عمل مالئمة للوكالة في المواقع النوویة، و سـھَّ

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

 معلومات أخرى ذات صلة -ھاء
ـباط/فبرایر   23منذ  -67 ـافي التفاق الضـمانات الخاص  2021ش ، لم تعد إیران تطبِّق مؤقتاً البروتوكول اإلض

ـنتین  ).64البروتوكول اإلضـافي (الفقرة  من   17بھا وفقاً للفقرة (ب) من المادة     وبذلك، فطوال فترة تربو على الس
یران إعالنات محدَّثة ولم تتمكن الوكالة من إجراء أي معاینة تكمیلیة بموجب البروتوكول اإلضـــافي ألي  لم تقدِّم إ

  مواقع وأماكن في إیران.

ـافة إلى ذلك، لم تنفِّذ إیران البند المعدَّل   -68 ــمانات  م 1-3وباإلضـــ ن الترتیبات الفرعیة الملحقة باتفاق الضــ
ھو التزام قانوني على   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  

ـابق المقـدَّم من المـدیر العـام، لم تتقـدم إیران بأي   المتفق علیھـا في الترتیبـات الفرعیـة. ـدور التقریر الســـ ومنـذ صـــ
 عرض للوكالة من أجل معالجة ھذه المسألة.

ــلة  و -69 ــمولة بھذا التقریر، لم تســـتطع الوكالة التحقُّق من التزامات إیران األخرى المتصـ خالل الفترة المشـ
بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة، بما في ذلك االلتزامات الواردة في األقســـام دال وھاء  

 وقاف وراء من المرفق األول بخطة العمل الشاملة المشتركة.
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ل ھذه الفترة المـشمولة بالتقریر، لم تحضـر الوكالة أي اجتماعات للفریق العامل المعني بالمشـتریات  وخال -70
 ).6-4-6اللجنة المشتركة، الفقرة    -التابع للجنة المشتركة (خطة العمل الشاملة المشتركة، المرفق الرابع  

 الملخص  -واو
ـاراً من  -71 ت إی 2019أیـار/ مـایو  8اعتب ـة بـالمجـال  فصـــــاعـداً، قلَّـل ـا المتعلق ـذ التزامـاتھ ا من تنفی ران تـدریجیـ�

ـتركة، واعتباراً من   ـاملة المش ـباط/فبرایر    23النووي بموجب خطة العمل الش ـاعداً، أوقفت تنفیذ ھذه   2021ش فص
  وقد أثَّر ذلك بشدة على أنشطة الوكالة في مجال التحقق والرصد االلتزامات تماماً، بما فیھا البروتوكول اإلضافي.

  فیما یتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة.

ولم تتمكن الوكالة من االضــطالع بأنشــطة الرصــد والتحقق بموجب خطة العمل الشــاملة المشــتركة فیما   -72
ـام  ـازة خ ـاء الثقیـل، ورك ـافخ، والم ـدوارات والمن ـة، وال ـاردات المركزی ـا من الط ـاجھ ـدة إیران وإنت ـأرصــــ یتعلق ب

ســــعة أشــــھر تقریباً والتي لم توجد الیورانیوم، على مدى عامین كاملین، بما یشــــمل الفترة األخیرة الممتدة منذ ت
ـد. ـاء   خاللھا أي معدات مركَّبة وعاملة للمراقبة والرص ـأن ذلك أن یحول دون تمكُّن الوكالة من إعادة إرس ومن ش

اسـتمراریة المعرفة فیما یتعلق بإنتاج وأرصـدة الطاردات المركزیة والدوارات والمنافخ والماء الثقیل وركازة خام 
ـتئنـاف إیران التنفیـذ الكـاـمل اللتزامـاتھـا المتصــــلة بـالمجـال النووي بموـجب خطـة العمل  الیورانیوم، في حـالـ  ة اســـ
وفي ظّلِ ھذه الظروف، ففي حال اسـتئناف األنشـطة المذكورة للتحقق والرصـد في إطار خطة  الشـاملة المشـتركة.

ـتند إلیھ ھذه  ـاس الذي تسـ ـتركة، فإنَّ تحدید خط األسـ ـاملة المشـ ـتغرق وقتاً طویالً العمل الشـ األنشــطة ســوف یسـ
ـینطوي على درجة كبیرة من عدم الیقین. ـتعداد للعمل من أجل   وســـ ـتكون الوكالة على اســـ وفي ھذه الحالة، ســـ

 التوصل لترتیبات محددة مع إیران على النحو الضروري لمعالجة ھذه المسألة.

ـبق تركیبھا في إیران ألغراض  كذلك فإنَّ القرار الذي اتخذتھ إیران بإزالة جمیع معدات الو -73 كالة التي ســـ
أنشـطة المراقبة والرصـد في إطار خطة العمل الشـاملة المشـتركة كانت لھ أیضـاً تداعیات سـلبیة على قدرة الوكالة  

 على تقدیم توكیدات بشأن الطابع السلمي لبرنامج إیران النووي.

، والتي تبیَّن وجودھا بعد 235-الیورانیوممن    ٪60وفیما یتعلق بمنشـــأ الجســـیمات المثراة بنســـبة تفوق   -74
تنفیذ نـسق الـسالـسل التعاقبیة الجدید في محطة فوردو إلثراء الوقود، فال تزال المناقشـات جاریة مع إیران في ھذا 
الصدد. وھذه األحداث تدلُّ بوضوح على أنَّ الوكالة قادرة على اكتشاف التغییرات التي تطرأ على تشغیل المرافق  

 في إیران واإلبالغ بھا في الوقت المناسب.  النوویة

 وسیواصل المدیر العام تقدیم تقاریر في ھذا الشأن حسب االقتضاء. -75

 





GOV/2023/8 
 

 

 1المرفق  

التزاماتھا   إیران تنفیذ  الوكالة بسبب وقف  التي تضطلع بھا  المترتبة على أنشطة التحقق والرصد  اآلثار 
الشاملة المشتركة المتوخى في خطة العمل  النحو  النووي على   74المتصلة بالمجال 

 

 بإمكان الوكالة أن تقوم بأي مما یلي:لیس 

 15والفقرة   14الفقرة  الرصد أو التحقق من إنتاج إیران ورصیدھا من الماء الثقیل؛
ة المشـــــترـكة الصـــــادر في  ا في قرار اللجـن ـعة، المشـــــار إلیـھ ا الـمدرَّ التحقق من أنَّ الخالـی

، یجري اـستخدامھا وتـشغیلھا حسبما  )INFCIRC/907(الوثیقة    2016كانون الثاني/ینایر   14
تھ اللجنة المشتركة؛  أقرَّ

 21الفقرة 

الرصـد والتحقق من أنَّ جمیع الطاردات المركزیة والبنیة األسـاسـیة المرتبطة بھا الموجودة  
 مركزیة معطَّلة أو تالفة  قید الخزن إما باقیة قید الخزن أو استُخدمت لتحل محلَّ طاردات

 70الفقرة 

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

 الیورانیوم المثرى
 56الفقرة 

اـنت إ ا إذا ـك ة على النحو  التحقق مـم ة للـطاردات المركزـی انیكـی ارات میـك یران ـقد أجرت اختـب
 المحدد في خطة العمل الشاملة المشتركة

 40والفقرة   32الفقرة 

الرصـــد أو التحقق من إنتاج إیران ورصـــیدھا من أنابیب الدوارات أو المنافخ أو الدوارات 
عة الخاصة بالطاردات المركزیة  المجمَّ

 1-80الفقرة 

ة لتصـــــامیم الـطاردات   ا مـطابـق اجـھ افخ الدوارات التي تم إنـت ا إذا كانت أنابـیب ومـن التحقق مـم
 المركزیة الوارد وصفھا في خطة العمل الشاملة المشتركة

 2-80الفقرة 

التحقق مما إذا كانت أنابیب ومنافخ الدوارات التي تم إنتاجھا قد اـستُخدمت لتـصنیع طاردات  
 نشطة المحددة في خطة العمل الشاملة المشتركةمركزیة الستخدامھا في األ

 2-80الفقرة 

التحقق مما إذا كانت أنابیب ومنافخ الدوارات قد تم تصــنیعھا باســتخدام ألیاف كربونیة تفي 
 بالمواصفات المتفق علیھا في خطة العمل الشاملة المشتركة

 2-80الفقرة 

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

ام الیورانیوم التي أُنتِـجت في إیران أو التي تم  ازة ـخ ل رـك ا إذا تم نـق ــد والتحقق مـم الرصـــ
 تحویل الیورانیومالحصول علیھا من مصدر آخر إلى مرفق  

 68الفقرة 

التحقق من التزامات إیران األخرى المتصـلة بالمجال النووي في إطار خطة العمل الشـاملة  
المشــــتركة، بما في ذلك االلتزامات الواردة في األقســــام دال وھاء وقاف وراء من المرفق 

 األول بخطة العمل الشاملة المشتركة

 

ة من  دَّـث ات مـح اكن في تلقي أي إعالـن ة ألي مواقع أو أـم ة تكمیلـی ایـن إیران أو إجراء أي مـع
 إیران

 البروتوكول اإلضافي

  

 
البند المعدَّل   74  ھو التزام قانوني ولیس وارداً في الجدول.  1-3تنفیذ 
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من المدیر العام السابق  الفصلي  منذ صدور التقریر   ثالثة تحدیثات 

 

GOV/INF المحتوى التاریخ 

تشرین   22 2022/24
 2022الثاني/نوفمبر  

ــطة اإلثراء في محطة   ع في أنشـ ــُّ ـادس  التوسـ إثراء الوقود وبدء إثراء ســ
ــل إلى   ـبة تص في محطة    235-من الیورانیوم  ٪60فلورید الیورانیوم بنسـ

 فوردو إلثراء الوقود.

تشرین   29 2022/25
 2022الثاني/نوفمبر  

ـة من طرازات   ـاردات مركزی  IR-6و  IR-4و  R-2mالتخطیط لتركیـب ط
ثراء الوقود  في محطة إ  5في خط اإلنتاج ألغراض البحث والتطویر رقم 

  التجریبیة.

إیران تنفـِّذ تغییرات جوھریـة في المعلومـات التصــــمیمیـة لمحطـة فوردو   2023شباط/فبرایر   1 2023/1
 إلثراء الوقود دون إبالغ الوكالة مسبقاً.
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 3المرفق  

من   المقدَّم  السابق  الفصلي  منذ التقریر  وإنتاجھ ورصیده  الیورانیوم  بسادس فلورید   المدیر العامالتلقیم 

نوع  المرفق
الطاردات  
 المركزیة 

السالسل  
التعاقبیة  

 75المركَّبة 

السالسل   إجمالي 
المعتزم   التعاقبیة 

 تركیبھا 

إثراء مادة   مستوى 
 التلقیم 

- من الیورانیوم  ٪ ( 
235 ( 

الملقَّمة   الكمیة 
فلورید   سادس  (كغ 

 الیورانیوم) 

إثراء   مستوى 
 المنتج 

من  ٪ ( 
 ) 235-الیورانیوم 

المنتجة   الكمیة 
فلورید   سادس  (كغ 

 الیورانیوم) 

ــة  ــطـ مــح
ـــراء   إثـــ

  الوقود

IR-1 36 36 
 - طبیعي

>5٪ 1657,4 
IR-2m 21 21 

IR-4 4 12 >2٪ 
1967,0 

IR-6 3 3 

ــة  ــطـ مــح
فـــــوردو 
ــراء   إلثـــ

 الوقود
 

IR-1 6 0 

>5٪76 816,0 

>2٪ 879,7 

IR-6 
 

2 
 

16 
 

>20٪ 71,7 

>60٪ 18,9 

ــة  ــطـ مــح
ـــراء   إثـــ
ــود  ــوقـ الـ
 التجریبیة
 

IR-4 
 )4(الخط 

1 1 

>5٪ 517,4 >60٪ 18,4 
IR-6 

 )6(الخط 
1 1 

IR-5 وIR-6s 
 )5(الخط 

ــن   1 1 مـ ــخـــلـــفـــات  مـ
 غیر منطبق  6و 4الخطین  

>5٪ 103,3 

>2٪ 396,9 

ــوع  ـنــ ـتـــ مـــ
خــطوط    1(اـل

 )3و  2و 

  
 201,6 ٪2< - طبیعي

 

اإلثراء   مستوى 
 ) 235- الیورانیوم   ٪ ( 

في   تشرین    22الرصید 
 2022األول/أكتوبر  

یورانیوم)   (كغ 

(كغ یورانیوم)  الملقَّمة  المنتجة  الكمیة   الكمیة 
یورانیوم)   (كغ 

بحلول   شباط/فبرایر   12الرصید 
یورانیوم)   2023  (كغ 

>2 ٪ 1844,5 1327,7 997,8 1555,3 

77 

>5 ٪ 1029,9 900,0 1188,5 1324,5 

78 

>20 ٪ 386,4  48,4 434,7 
>60 ٪ 62,3  25,2 87,5 

  

 
 شھدت الفترة المشمولة بالتقریر تلقیم أعداد مختلفة من السالسل. 75
 .55انظر الحاشیة  76
  .26انظر الحاشیة  77
  .56انظر الحاشیة  78
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 قائمة المختصرات المستعملة في النص اإلنكلیزي

AEOI    ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة 

DIQ    استبیان المعلومات التصمیمیة 

DIV    التحقق من المعلومات التصمیمیة 

EUPP    محطة مسحوق ثاني أكسید الیورانیوم المثرى  

FEP    محطة إثراء الوقود  

FMP    محطة تصنیع الوقود 

FPFP    محطة تصنیع صفائح الوقود  

FFEP    محطة فوردو إلثراء الوقود  

HWPP    محطة إنتاج الماء الثقیل 

JCPOA    خطة العمل الشاملة المشتركة 

JHL     حیان المتعددة األغراضمختبرات جابر بن 

KHRR    مفاعل الماء الثقیل للبحوث في خنداب 

MIX facility   مرفق إنتاج نظائر المولیبدینوم والیود والزینون المشعة 

OLEM    جھاز الرصد اإللكتروني لإلثراء 

PFEP    محطة إثراء الوقود التجریبیة  

PIV    التحقق من الرصید المادي 

TRR    ن البحثيمفاعل طھرا 

UCF    مرفق تحویل الیورانیوم 

UOC    ركازة خام الیورانیوم 
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