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٢٠١٩ أيلول/سبتمبر ١١تاريخ السماح بالتداول: 
)٢٠١٩ أيلول/سبتمبر ١١(ُسِمح بتداول هذه الوثيقة خالل اجتماع المجلس بتاريخ 

GOV/INF/2019/10 

 ٢٠١٩ أيلول/سبتمبر ٩
 

 عربي
نكليزيإاألصل: 

 مجلس المحافظين

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي

  من جدول األعمال المؤقت ٦البند 
  )GOV/2019/30/Rev.1 (الوثيقة

 

  التحقق والرصد في جمهورية إيران اإلسالمية
  األمنعلى ضوء قرار مجلس 

 )٢٠١٥( ٢٢٣١التابع لألمم المتحدة 

 
 تقرير من المدير العام بالنيابة

  

  

هذا التقرير المقدَّم من المدير العام بالنيابة إلى مجلس المحافظين وبموازاة ذلك إلى مجلس األمن التابع  -١
لة بالمجال  المية (إيران) اللتزاماتها المتص لألمم المتحدة (مجلس األمن)، يتناول تنفيذ جمهورية إيران اإلس

تركة فيما يتعلق بأن املة المش ى خطة العمل الش طتها للبحث والتطوير في مجال الطاردات النووي بمقتض ش
ابق للمدير العام  لي الس دور التقرير الفص توفاة عن التطورات التي طرأت منذ ص م معلومات مس المركزية. ويقّدِ

 ١بالنيابة.

 

  أنشطة البحث والتطوير في مجال الطاردات المركزية

رئيس إيران، "إن جميع التزاماتنا ، ذكر فخامة الرئيس السيد حسن روحاني، ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ٥في  -٢
 ٢المتعلقة بالبحث والتطوير وفقاً لخطة العمل الشاملة المشتركة سوف تجري إزالتها تماماً بحلول يوم الجمعة".
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  ٢الصفحة 

بتمبر  ٧وفي  -٣ ، أبلغت إيران الوكالة بأنها تنوي تركيب واختبار طاردات مركزية متقدمة ٢٠١٩أيلول/س
تخدام اليورانيوم الطبيعي، في محطة إثراء الوقود التجريبية في ناتانز. وفي اليوم ذاته، تحقَّقت  افية، باس إض

نه يج بت أو أ قد ُرِكّ ية  تال لة من أنَّ الطاردات المركزية ال ية:الوكا ها في محطة إثراء الوقود التجريب  ٣ري تركيب
، وثالث طاردات من IR-6طاردة من طراز  ٣٠، وIR-5، وطاردة واحدة من طراز IR-4  طاردة من طراز  ٢٢

ادس فلوريد اليورانيوم،  ٤.s6-IRطراز  تخدام س وقد أُعدَّت جميع الطاردات المركزية المركَّبة الختبارها باس
  .٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ٨و ٧أيٌّ منها باستخدام سادس فلوريد اليورانيوم في ورغم ذلك لم يُختبَر 

خة  -٤ هة إلى الوكالة ومؤرَّ الة موجَّ بتمبر  ٨وفي رس تعيد ٢٠١٩أيلول/س ، أبلغت إيران الوكالة بأنها س
م ٥ورقم  ٤تركيب األنابيب في خطين من خطوط البحث والتطوير (رقم  لة تعاقبية تض لس تيعاب س ) الس

م  IR-4طاردة مركزية من طراز  ١٦٤ لة تعاقبية تض لس وأبلغت  ٥.m2-IRطاردة مركزية من طراز  ١٦٤وس
لة من  نى جمع النواتج والمخلفات بطريقة منفص ية بحيث يتس يل الرئيس تعِدّل أنابيب التوص إيران الوكالة بأنها س

ل التعاقبية في أربعة خطوط بحث وتطوير (األرقام  الس  ٦طة إثراء الوقود التجريبية.) في مح٥و ٤و ٣و ٢الس
، تحقَّقت الوكالة من أنَّ إيران عدَّلت أنابيب التوصيل الرئيسية الخاصة بخطي البحث ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ٨وفي 

تعداداتها إلعادة تركيب األنابيب في خطي ٣و ٢والتطوير  . وفي اليوم ذاته، تحقَّقت الوكالة من أنَّ إيران بدأت اس
  .٥و ٤البحث والتطوير 

 

 
  .٣٨-٣٥النووي"، الفقرات التدابير المتصلة بالمجال  -المرفق األول ’خطة العمل الشاملة المشتركة،  ٣

  .٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ٨أو  ٧في محطة إثراء الوقود التجريبية في  IR-8لم تُركَّب أي طاردات مركزية من طراز  ٤

  .٣٤و ٣٣التدابير المتصلة بالمجال النووي"، الفقرتان  -المرفق األول ’خطة العمل الشاملة المشتركة،  ٥

  .٤٢و ٣٢التدابير المتصلة بالمجال النووي"، الفقرتان  -لمرفق األول ا’خطة العمل الشاملة المشتركة،  ٦


