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 )۲۰۱۹تشرین الثاني/نوفمبر  ۲۱(ُسِمح بتداول ھذه الوثیقة خالل اجتماع المجلس بتاریخ 
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 ۲۰۱۹ أیلول/سبتمبر ۲۷

 
 
 عربي

 نكلیزيإاألصل: 

 مجلس المحافظین

 فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي
 

 

التحقق والرصد في جمھوریة إیران اإلسالمیة على ضوء قرار مجلس 
 )۲۰۱٥( ۲۲۳۱األمن التابع لألمم المتحدة 

 
 المدیر العام بالنیابةتقریر من 

 
 
ھذا التقریر المقدَّم من المدیر العام بالنیابة إلى مجلس المحافظین وبموازاة ذلك إلى مجلس األمن التابع  -۱

لألمم المتحدة (مجلس األمن)، یتناول تنفیذ جمھوریة إیران اإلس�������المیة (إیران) اللتزاماتھا المتص�������لة بالمجال 
لش������املة المش������تركة فیما یتعلق بأنش������طتھا للبحث والتطویر في مجال الطاردات النووي بمقتض������ى خطة العمل ا

م معلومات مس�������توفاة عن التطورات التي طرأت منذ ص�������دور التقریرین الس�������ابقین للمدیر العام  المركزیة. ویقّدِ
 ۱بالنیابة.

 أنشطة البحث والتطویر في مجال الطاردات المركزیة -ألف

، ذكر فخامة الرئیس السید حسن روحاني، رئیس إیران، "إن جمیع التزاماتنا ۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ٥في  -۲
 ۲المتعلقة بالبحث والتطویر وفقاً لخطة العمل الشاملة المشتركة سوف تجري إزالتھا تماماً بحلول یوم الجمعة".

بأنھا تنوي تركیب واختبار ، أبلغت إیران الوكالة ۲۰۱۹أیلول/س�������بتمبر  ۷في  ۳وكما س�������بقت اإلفادة، -۳
طاردات مركزیة متقدمة إضافیة، باستخدام الیورانیوم الطبیعي، في محطة إثراء الوقود التجریبیة في ناتانز. وفي 

، أبلغت إیران الوكالة بأنھا تنِفّذ في الوقت الحالي إعادة تش���كیل خطوط ۲۰۱۹أیلول/س���بتمبر  ۲٥رس���الة مؤرخة 
ء الوقود التجریبیة الس����تیعاب س����الس����ل الطاردات المركزیة التعاقبیة اإلض����افیة البحث والتطویر في محطة إثرا

؛ وس��لس��لة ۲في خط البحث والتطویر  m2-IRطاردة مركزیة من طراز  ۲۰س��لس��لة تعاقبیة جدیدة لـ��������� ٤التالیة: 
 ۲۰لـ����؛ وسلسلة تعاقبیة جدیدة ۳في خط البحث والتطویر  IR-5طاردات مركزیة من طراز  ۱۰تعاقبیة جدیدة لـ����

طاردة مركزیة من  ۱٦٤؛ وسلسلة تعاقبیة جدیدة لـ�������۳في خط البحث والتطویر  IR-6sطاردة مركزیة من طراز 
. وفي الیوم ذاتھ، تحققت الوكالة من أنَّ تركیب ھذه الس�����الس�����ل التعاقبیة ٦في خط البحث والتطویر  IR-6طراز 
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، تحقَّقت الوكالة من أنَّ جمیع الس��الس��ل التعاقبیة المركَّبة بالفعل في خطي ۲۰۱۹أیلول/س��بتمبر  ۲٥وفي  -٤
 ٦أو أنھا أُعدَّت لتكدیسھ. تكِدّس الیورانیوم المثرى ٥في محطة إثراء الوقود التجریبیة ۳و ۲البحث والتطویر 

لة من أنَّ العمل یجري على إعادة تركیب األنابیب في ۲۰۱۹أیلول/س�������بتمبر  ۲٥وفي  -٥ قت الوكا ، تحقَّ
وسلسلة تعاقبیة  IR-4طاردة مركزیة من طراز  ۱٦٤الستیعاب سلسلة تعاقبیة لـ������� ٥و ٤خطي البحث والتطویر 

م ذاتھ، تحققت الوكالة من أنَّ إیران بدأت كذلك في تركیب وفي الیو m2-IR.۷طاردة مركزیة من طراز  ۱٦٤لـ�������
في خط  IR-2mوط��اردات مركزی��ة من طراز  ٤في خط البح��ث والتطویر  IR-4ط��اردات مركزی��ة من طراز 

 .٥البحث والتطویر 

 ، تحقَّقت الوكالة من أنَّ إیران بدأت في تصنیع أنابیب األجزاء الدوارة في۲۰۱۹أیلول/سبتمبر  ۲٤وفي  -٦
الطاردة المركزیة باستخدام أنواع من ألیاف الكربون غیر خاضعة لتدابیر الوكالة المتواصلة لالحتواء والمراقبة. 

  ۸،۹وتظل عملیة تصنیع أنابیب األجزاء الدوارة والمنافخ تحت رصد متواصل من طرف الوكالة.

 

 
في خط  IR-6طاردات مركزیة من طراز  ۱۰وسلسلة تعاقبیة واحدة لـ IR-4طاردة مركزیة من طراز  ۲۰سلسلة تعاقبیة واحدة لـ ٥

 .۳البحث والتطویر  في خط IR-6طاردة مركزیة من طراز  ۲۰، وسلسلة تعاقبیة واحدة لـ۲البحث والتطویر 
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