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

 
 المدیر العام تقریر من 

 
 
یتـناول ـھذا التقریر المـقدَّم من الـمدیر الـعام إلى مجلس المـحافظین، وبموازاة ذـلك إلى مجلس األمن الـتابع   -1

لألمم المتـحدة (مجلس األمن)، تنفـیذ جمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة (إیران) اللتزاـماتـھا المتصــــــلة ـبالمـجال النووي  
م معلوماٍت محدَّثة عن  المشــتركة فیما یتعلق بأنشــطتھا المتصــلة باإلثراء.بمقتضــى خطة العمل الشــاملة   وھو یقّدِ

 1.التطورات التي طرأت منذ صدور تقاریر المدیر العام السابقة

 األنشطة المتصلة باإلثراء في محطة فوردو إلثراء الوقود  -ألف
 الخلفیة  -1-ألف

ــبقت اإلفادة، -2 ــرین الثاني/نوفمبر   2كما س ــتبیان  2022ففي تش ــیغة محدَّثة من اس ، قدَّمت إیران للوكالة ص
نت وـصفاً لنمط جدید لتـشغیل الـسلـسلتین التعاقبیتین من الطاردات المركزیة من طراز   المعلومات التـصمیمیة تـضمَّ

IR-6  ن عنـھا قـبل ذـلك، إلنـتاج  المركَّبتین في محـطة فوردو إلثراء الوقود، ـباإلضـــــاـفة إلى أنـماط التشـــــغـیل المعل
وفي حین كان تشــغیل الســلســلتین   .235-من الیورانیوم  ٪60ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى 

یجري على أسـاس عمل كّلٍ منھما بنسـق سـلسـلة منفردة، یجري تشـغیلھما اآلن بنسـق  IR-6التعاقبیتین من طراز 
، تحقَّقت الوكالة في محطة فوردو إلثراء  2022الثاني/نوفمبر   تـشرین  22  وفي مجموعة من ـسلـسلتین مترابطتین.

 IR-6 الوقود من أنَّ إیران تســــتخدم الســــلســــلتین التعاقبیتین من طراز

طاردة   166(اللتین تتألف كلٌّ منھما من  3
ــل إلى IR-6مركزیة من طراز  ــبة تصـ ــلتین مترابطتین إلثراء الیورانیوم بنسـ ــلسـ ــق مجموعة من سـ   ٪60) بنسـ

  كمادة تلقیم. 235-من الیورانیوم ٪5خدام سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة باست

 التطورات األخیرة  -2-ألف
ــرین الثاني/نوفمبر    22منذ  -3 ، أُتیحت للوكالة إمكانیة المعاینة المنتظمة في محطة فوردو إلثراء  2022تشـ

 الوقود، وواصلت الوكالة رصد األنشطة المتعلقة باإلثراء التي تضطلع بھا إیران في المرفق والتحقُّق منھا.
 
 .GOV/INF/2022/25و GOV/INF/2022/24و GOV/2022/62الوثائق  1
 .GOV/INF/2022/24من الوثیقة  8الفقرة  2
ھزة بأنابیب فرعیة معدَّلة من شأنھا تمكین إیران  IR-6من بین السلسلتین التعاقبیتین المذكورتین من طراز    3 ، ھناك سلسلة واحدة مجَّ

 ).GOV/2022/62من الوثیقة  27من تغییر نسق التشغیل بسھولة أكبر (الفقرة 
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 2الصفحة 

 

أو ـما یُعرف    –، وخالل عملـیة تفتیش روتینـیة دون إخـطار مســـــبق  2023ـكانون الـثاني/یـنایر    21وفي   -4
ــلتین   –أیضــاً بالتفتیش المفاجئ   ــلس ــتمرار تلقیم الس في محطة فوردو إلثراء الوقود، اكتشــفت الوكالة أنَّھ رغم اس

ــل إلى  IR-6التعاقبیتین من طراز  ــبة تصـ ــادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـ إلنتاج    235-من الیورانیوم  ٪5بسـ
، فإنَّ طریقة الترابط بین السـلسـلتین  235-من الیورانیوم  ٪60سـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى  

معلومات التصــمیمیة  كانت مختلفة كثیراً عن نمط التشــغیل المعلن من إیران في آخر صــیغة محدثة من اســتبیان ال
كانون    16وبناًء على ذلك، أبلغت إیران الوكالة بأنَّھا انتقلت إلى نمط التشـــغیل الجدید في  أعاله).  2(انظر الفقرة 
، عقب عملیة التفتیش المفاجئ الســابقة التي أجرتھا الوكالة في محطة فوردو إلثراء الوقود في  2023الثاني/ینایر  

 وقت سابق من الیوم نفسھ. 

ـخة   -5 ، أبلـغت الوـكاـلة إیران ـبأنَّ ـعدم إعالنـھا عن التغییر  2023ـكانون الـثاني/یـنایر    23وفي رســـــاـلة مؤرَّ
ــلتین التعاقبیتین من طراز  ــلســ قبل تنفیذ ذلك التغییر یتعارض مع   IR-6الذي أدخلتھ على طریقة الترابط بین الســ

وأكـَّدت الوـكاـلة مـجدداً أنـَّھ یلزم اإلعالن معـھا. من اتـفاق الضــــــماـنات المعقود    45التزاـمات إیران بموـجب الـمادة  
ــغیلھ قبل اتخاذ أي إجراء لتنفیذ ذلك التغییر،   ــمیم المرفق وأنماط تشـ للوكالة عن أي تغییر یُعتزم إدخالھ على تصـ

 وطلبت من إیران تقدیم صیغة محدثة من استبیان المعلومات التصمیمیة الخاص بمحطة فوردو إلثراء الوقود.

، أجرت الوـكاـلة فحصـــــاً للمعلوـمات التصـــــمیمـیة وعملـیة تحقق من  2023ـكانون الـثاني/یـنایر   25وفي   -6
ــتبیان المعلومات   المعلومات التصــمیمة في محطة فوردو إلثراء الوقود بعد أن قدَّمت إیران صــیغة محدثة من اس

د نمط التشغیل الجدید.   التصمیمیة بما یجّسِ

 نُُھج الضمانات  -باء
ـــ  -7 إلیران أنَّـھا ملزـمة بموـجب اتـفاـقات    4)، فـقد أكـَّدت الوـكاـلة مـجدداً 5بـقت اإلشـــــارة أعاله (الفقرة  كـما ســ

الضــــــماـنات ـبإبالغ الوـكاـلة ـبأي تغییرات تعتزم إدـخالـھا على المعلوـمات التصـــــمیمـیة المرفق، بـما في ذـلك أنـماط  
ــنى للوكال ــغیل المرفق، قبل تنفیذ ھذه التغییرات بوقت كاٍف، حتى یتسـ ــمانات بما یكفل  تشـ ة تعدیل إجراءات الضـ

 التأكُّد من فعالیة التحقق.

باعتزامھا زیادة وتیرة    2022تشـرین الثاني/نوفمبر    25وكما سـبقت اإلفادة، فقد أبلغت الوكالة إیران في  -8
ذلك وكثافة أنشــطة التحقق التي تضــطلع بھا في محطة فوردو إلثراء الوقود وفقاً التفاق الضــمانات، وأجرت بعد 

  5مناقشات مع إیران لھذا الغرض.

اتھما. -9 ابق المقدَّم من المدیر العام، واصـلت الوكالة وإیران مناقـش وزادت الوكالة   ومنذ صـدور التقریر الـس
من وتیرة وكثافة أنشــطة التحقق التي تضــطلع بھا في محطة فوردو إلثراء الوقود. ومع ذلك، فھناك بعض تدابیر  

  ال تزال مطلوبة وتجري مناقشتھا اآلن مع إیران. الضمانات األخرى التي

 موجز  -جیم
  یعرب الـمدیر الـعام عن قلـقھ إزاء إدـخال إیران تغییراً كبیراً على المعلوـمات التصـــــمیمـیة لمحـطة فوردو -10

ویتعارض ھذا العمل مع   إلثراء الوقود فیما یتـصل بإنتاج الیورانیوم الـشدید اإلثراء دون إبالغ الوكالة بذلك مـسبقاً.
التزامات إیران بموجب اتفاق الضـمانات المعقود معھا، ویخلُّ بقدرة الوكالة على تعدیل نھج الضـمانات المتبع في  

 نات فعالة في ھذا المرفق.محطة فوردو إلثراء الوقود وتنفیذ تدابیر ضما
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