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

 

 تقریر من المدیر العام

 

یتنـاول ھـذا التقریر المقـدَّم من المـدیر العـام إلى مجلس المحـافظین، وبموازاة ذـلك إلى مجلس األمن التـابع  -1
لألمم المتحـدة (مجلس األمن)، تنفیـذ جمھوریة إیران اإلســــالمیـة (إیران) اللتزاماتھـا المتصــــلـة بالمجـال النووي  

ویقدِّم التقریر معلومات محدَّثة عن    الشـاملة المشـتركة فیما یتعلق بأنـشطتھا المتصـلة باإلثراء.بمقتضـى خطة العمل  
 .1التطورات التي طرأت منذ صدور التقریر السابق المقدَّم من المدیر العام

  األنشطة المتصلة باإلثراء  -ألف
 محطة إثراء الوقود  -1-ألف 

ـبقت اإلفادة، -2 ـافیة في محطة إثراء الوقود    2كما سـ فقد أبلغت إیران الوكالة بأنَّھا تعتزم اتخاذ إجراءات إضـ
في ناتانز فیما یتعلق بسالسل الطاردات المركزیة التعاقبیة، باإلضافة إلى السالسل التعاقبیة المنصوص علیھا في 

، وتتمثل IR-1ات المركزیة من طراز  سلسلة تعاقبیة من الطارد 30والبالغ عددھا    3،خطة العمل الشاملة المشتركة
منھا ســت ســالســل من الطاردات المركزیة من   –ســلســلة تعاقبیة إضــافیة   30تركیب   ھذه اإلجراءات فیما یلي: 

ــلة من الطاردات المركزیة من طراز  IR-1طراز   ــلس ــرة س ــل من الطاردات  IR-2m، وخمس عش ــالس ــت س ، وس
 ؛ وتركیب "البنیة األساسیة"  IR-6دات المركزیة من طراز  ، وثالث سالسل من الطارIR-4المركزیة من طراز  
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ــل إلى   ـافیة من الطاردات المركزیة في محطة إثراء الوقود، 18الالزمة لما یص ــلة تعاقبیة إضـ ــلس دون تحدید   4س
المركَّبـة في بعض   IR-1وزیـادة عـدد الطـاردات المركزیـة من طراز   أنواع الطـاردات المركزیـة المعتزم تركیبھـا؛

ــق منذ یوم تنفیذ خط ــل التعاقبیة التي ظلت على نفس النس ــالس ـاملة، والبالغ عددھا  الس ـتركة الشـ  30ة العمل المشـ
ا قد تم تركیبھا بالفعل أو  .  IR-1ـسلـسلة تعاقبیة من الطاردات المركزیة من طراز   وجمیع ھذه الـسالـسل التعاقبیة إمَّ

   5في محطة إثراء الوقود.  A1000سیجري تركیبھا في أربع من الوحدات الثماني التي یتألف منھا المبنى  

، أبلغت إیران الوكالة، في رســالتین متعلقتین بمحطة إثراء الوقود  2022تشــرین الثاني/نوفمبر   19وفي   -3
ختین   ــلة الثالثة من طراز  2022تشــرین الثاني/نوفمبر   17مؤرَّ ــلس وثالث ســالســل   IR-4، بأنَّھا "بدأت تلقیم" الس

؛ وبأنَّھا تعتزم تركیب ســالســل تعاقبیة إضــافیة بواقع ســت IR-2mإضــافیة من بین الســالســل المركَّبة من طراز  
في الخدمة    B1000وبأنَّھا تعتزم "إدخال المبنى   6؛2m-IRوســـت ســـالســـل من طراز    IR-4ســـالســـل من طراز  

وأبلغت إیران الوكالة أیضــاً بأنَّ الصــیغة المحدَّثة من اســتبیان المعلومات التصــمیمیة   7وحدات لإلثراء". 8 بســعة
  في المرفق" لكي تفحصھا الوكالة وتتحقَّق منھا.  "متاحة

ــرین الثاني/نوفمبر   20وفي   -4 ـتبیان 2022تشــ ـیغة المحدَّثة من اســـ ـاً أولی�ا للصـــ ، أجرت الوكالة فحصـــ
المعلومات التصمیمیة المشار إلیھ أعاله. وال تقدِّم ھذه الصیغة المحدَّثة األخیرة من استبیان المعلومات التصمیمیة  

ـتُركَّب في المبنى  أيَّ معل ـافیة عن عدد أو نوع السـالسـل التعاقبیة التي س ـیر المعلومات    B1000ومات إض الذي تش
، أي أنَّ كلَّ وحدة إثراء  A1000التصــمیمیة الســابقة الواردة للوكالة إلى أنَّ تصــمیمھ العام مطابق لتصــمیم المبنى  

  سلسلة تعاقبیة من الطاردات المركزیة. 18تسع ما یصل إلى  

وفي الیوم نفســـھ، تحققت الوكالة في محطة إثراء الوقود من أنَّ تلقیم ســـادس فلورید الیورانیوم الطبیعي   -5
إلنتاج سـادس  IR-2mوسـلسـلة تعاقبیة إضـافیة واحدة من طراز    IR-4في سـلسـلة تعاقبیة إضـافیة واحدة من طراز  
ــلة تعاقبیة إضــافیة   235-من الیورانیوم  ٪5فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى   ــلس قد بدأ؛ وأنَّ تركیب س

قد بدأ؛ وأنَّ تركیب الطاردات المركزیة في بقیة الســالســل التعاقبیة، بواقع ثماني ســالسـل    IR-4واحدة من طراز  
، لم یبدأ بعد؛ وأنَّ تركیب األنابیب الفرعیة لتسـع من السـالسـل  IR-2mوسـت سـالسـل من طراز    IR-4من طراز  

وسـت سـالسـل من    IR-4ة االثنتي عشـرة التي سـیجري تركیبھا، بواقع سـت سـالسـل من طراز  التعاقبیة اإلضـافی
 لم یبدأ بعد.  B1000، قد اكتمل؛ وأنَّ تركیب قاعة إنتاج ثانیة في المبنى  IR-2mطراز  

 محطة فوردو إلثراء الوقود  -2-ألف 

ـبقت اإلفادة، -6 ـادس فلورید الیورانیوم في جناح واحد (الوحدة    8كما ســ ) في 2فقد بدأت إیران في إثراء ســ

 
السـت المركَّبة بالفعل من الطاردات المركزیة من طراز  یشـمل ذلك البنیة ا 4 من    21(انظر الفقرة   .2m-IRألسـاسـیة للسـالسـل التعاقبیة 

  ).GOV/2022/62الوثیقة 
في محطة إثراء الوقود بالمبنى   5 من وحدات اإلثراء الثماني من قاعة اإلنتاج  لكي تصبحا    A1000فُصلت وحدتان  وجرى تخصیصھما 

المعتزم االضـــطالع فیھا بأنشـــطة للبحث والتطویر في مجال اإلثراء (انظر الفقرة  جزءاً من محطة إثراء الوقود التجریبیة في ناتانز، 
 ).GOV/2022/62من الوثیقة   23

االثنتا عشــرة اإلضــافیة باِإلشــارة الواردة في الفقرة   6 ھذه الســالســل التعاقبیة  ســلســلة  18من ھذا التقریر إلى "ما یصــل إلى   2تتعلق 
إضافیة".  تعاقبیة 

ــة عن الحاجة بعد إزالت  B1000في المبنى  Bیُســـتخدم جزء من القاعة  7 الطاردات المركزیة والبنیة األســـاســـیة الفائضـ ھا من  لتخزین 
 مرافق اإلثراء الثالثة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

 .GOV/2019/55من الوثیقة   15و 14الفقرتان   8



GOV/INF/2022/24 
 3الصفحة  

 

ـتخدمت إیران ســت ســالســل تعاقبیة من   .2019محطة فوردو إلثراء الوقود في تشــرین الثاني/نوفمبر   وقد اسـ
ن من  (بنسـق سـالسـل منفردة أو بنسـق ثالث مجموعات من سـلسـلتین مترابطتین) وسـلسـلتین تعاقبیتی  IR-1 طراز
ــبة تصــــل إلى    IR-6طراز   ــادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســ من   ٪5(یجري تشــــغیلھما منفردتین) إلنتاج ســ

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

خة  2022تشرین الثاني/نوفمبر   19وفي   -7 تشرین الثاني/نوفمبر    17، أبلغت إیران الوكالة، في رسالة مؤرَّ
ــل إلى  2022 ـبة تص ــعیف اإلثراء من أجل إنتاج الیورانیوم المثري بنسـ ،  ٪ 60، بأنَّھا "تعتزم تلقیم الیورانیوم الض

بأجھزة    IR-1سالسل تعاقبیة من طراز   6عن  سالسل تعاقبیة، واالستعاضة   8في الخدمة بسعة   1وإدخال الوحدة  
وأبلـغت إیران الوكـالة أیضـــــاً بـأنَّ   " في محطـة فوردو إلثراء الوقود.2في الوحـدة    IR-6طرد مركزیـة من طراز  

  الصیغة المحدَّثة من استبیان المعلومات التصمیمیة "متاحة في المرفق" لكي تفحصھا الوكالة وتتحقَّق منھا.

ــرین الثاني/نوفمبر   20وفي   -8 ـتبیان 2022تشــ ـیغة المحدَّثة من اســـ ـاً أولی�ا للصـــ ، أجرت الوكالة فحصـــ
ووفقاً لھذه الصــیغة المحدَّثة من اســتبیان المعلومات التصــمیمیة، تعتزم  المعلومات التصــمیمیة المشــار إلیھ أعاله.

منھا ست  –ردو إلثراء الوقود  في محطة فو IR-6سلسلة تعاقبیة إضافیة من طراز    14إیران تركیب ما مجموعھ  
) وثماني سـیجري  2الجاري تـشغیلھا بالفعل في جناح واحد (الوحدة    IR-1ـسالـسل سـتحلُّ محلَّ الـسالـسل من طراز  

وأوردت   10) الذي ظلَّ مفكَّكاً منذ یوم تنفیذ خطة العمل الشــــاملة المشــــتركة.1تركیبھا في الجناح الثاني (الوحدة  
ـیغة ا ـاً في الص ـافة إلى ما إیران أیض ـتبیان المعلومات التصـمیمیة وصـفاً لنمط تشـغیل جدید، باإلض لمحدَّثة من اس

ــلتین التعاقبیتین الوحیدتین المركَّبتین حالی�ا من طراز    11أُعلن عنھ من قبل، ــلس ـتخدام الس ــق مترابط،    IR-6باسـ بنس
باســـتخدام ســـادس فلورید    235-من الیورانیوم  ٪60إلنتاج ســـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســـبة تصـــل إلى  

أمَّا جمیع الـسالـسل التعاقبیة األخرى، بما  كمادة تلقیم.  235-من الیورانیوم  ٪5الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى  
في ذلك السـالسـل التي لم تُركَّب بعد، فسـوف تُسـتخدم في إنتاج سـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى  

، أو في 235-من الیورانیوم   ٪5ن سـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى  م  235-من الیورانیوم  20٪
 .235-من الیورانیوم  ٪5إثراء الیورانیوم الطبیعي بنسبة تصل إلى  

، تحقَّقت الوكالة من أنَّ إیران لم تبدأ بعد تركیب السـالسـل التعاقبیة  2022تشـرین الثاني/نوفمبر   22وفي   -9
وتحقَّقت الوكالة أیضــــاً من أنَّ   1.12في محطة فوردو إلثراء الوقود، ولكنھا بدأت تركیب الوحدة    IR-6من طراز  

ــلتین تعاقبیتین   IR-1طاردة مركزیة من طراز   1044إیران تســتخدم ما یصــل إلى   ــلس في ثالث مجموعات من س
تعاقبیتین واحدة من سـلسـلتین  ، ومجموعة  235-من الیورانیوم  ٪20مترابطتین إلثراء الیورانیوم بنسـبة تصـل إلى  

ــل إلى   IR-6طاردة مركزیة من طراز    166مؤلَّفتین من  مترابطتین   ـبة تص ـتخدام  ٪60إلثراء الیورانیوم بنسـ  باسـ
وكانت ھناك طاردة مركزیة واحدة   كمادة تلقیم.  235-من الیورانیوم  ٪5ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة  

  13، ولكن لم یجر تلقیمھا بأي مواد نوویة.مركبة في موضع واحد  IR-1من طراز  

 
 .GOV/2022/62من الوثیقة  28الفقرة  9

 .2016كانون الثاني/ینایر    16 10
 ./62GOV/2022من الوثیقة  28انظر الفقرة  11
قد أُزیلت ونُقلت للتخزین في القاعة   12 الطاردات المركزیة التي كانت  قوالب تثبیت  ھذا التقریر، انطوى ذلك على تركیب  حتى تاریخ 
B  انظر خطة العمل الشاملة المشتركة، الفقرة)  ).2-48بمحطة إثراء الوقود في ناتانز 
م2018في كانون الثاني/ینایر   13 ــع منفرد لطاردة مركزیة من طراز ، أبلغت إیران الوكالة بتھیئة  ــل   IR-1ؤقتة لموضــ لغرض "فصــ

 ).GOV/2018/7في الوثیقة   19(انظر الحاشیة    2النظائر المستقرة" في الوحدة  
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 نُُھج الضمانات   -باء

ــمانات یفرض علیھا التزاماً بإبالغ الوكالة بأي تغییر في  -10 وقد ذكَّرت الوكالة إیران مجدَّداً بأنَّ اتفاق الضــ
ــمیمیة قبل إدخال ذلك التغییر بوقت كاف حتى تتمكَّن الوكالة من تعدیل  ــمانات بناًء المعلومات التصــ تدابیر الضــ

ــطة التحقق ــوف تبلغ الوكالة إیران باعتزامھا زیادة وتیرة وكثافة أنشـ ــمان فعالیة التحقق. وسـ التي    على ذلك لضـ
 تضطلع بھا في محطة فوردو إلثراء الوقود وفقاً التفاق الضمانات.

 موجز  -جیم
معلومـات التصــــمیمیـة، وتحـدیـداً فیمـا یتعلق یـحثُّ المـدیر العـام إیران على إبالغ الوكـالـة بـأي تغییر في ال -11

ـدابیر  ل ت ـدـی ـة من تع ـال ت كـاف حتى تتمكَّن الوك ك التغییر بوـق ـد اإلثراء، قبـل إدخـال ذـل الیورانیوم الشـــــدی ـاج  ـإنت ب
 الضمانات بناًء على ذلك لضمان فعالیة التحقق.
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