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 مجلس المحافظین

 فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي
 

 

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

 
 العام بالنیابةتقریر من المدیر 

 
 
 
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 
م النووي بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة فیما یتعلق بأن شطتھا المتّصلة بمحطة فوردو إلثراء الوقود. ویقّدِ

 ۱معلومات مستوفاة عن التطورات التي طرأت منذ صدور التقاریر السابقة للمدیر العام بالنیابة.

 األنشطة المتصلة بمحطة فوردو إلثراء الوقود

، طلبت إیران بأن یكون مفتش�وا الوكالة موجودین في ۲۰۱۹تش�رین الثاني/نوفمبر  ٥في رس�الة مؤّرخة  -۲
 محطة فوردو إلثراء الوقود في الیوم التالي.

سبقت اإلفادة، ست سالسل تعاقبیة لطاردات مركزیة طراز  -۳ مرّكبة في محطة فوردو إلثراء  IR-1وكما 
نة لسادس فلورید الیورانیوم الطبیعي ، تحقّقت الوكالة من نقل أسطوا۲۰۱۹تشرین الثاني/نوفمبر  ٦وفي  ۲الوقود.

ا من  ۳من محطة إثراء الوقود في ناتانز إلى محطة فوردو إلثراء الوقود. وفي ذات التاریخ، تحققت الوكالة أیض�����ً
أّن تلك األس���طوانة كانت موص���ولة في محطة فوردو إلثراء الوقود تحض���یًرا لتلقیم س���ادس فلورید الیورانیوم في 

ثاني/ینایر  ۱٦، التي ظلت تدور منذ IR-1ن للطاردات المركزیة الس�������لس�������لتین التعاقبیتی (یوم  ۲۰۱٦كانون ال
للتخمیل. وعملیة التخمیل ھو نشاط تحضیري اُجِري قبل عملیة اإلثراء. وفي ذات التاریخ، تحققت  ٤التنفیذ)،
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ظلتا في حالة  ٥ة المتصلة بھا،، مع بُناھا األساسیIR-1الوكالة أیًضا من أّن سلسلتین تعاقبیتین للطاردات المركزیة 
، المزمع تعدیلھما من أجل إنتاج النظائر IR-1خمول وظلت س�������لس�������لتان تعاقبیتان أخریان للطاردات المركزیة 

  ٦المستقرة، دون تغییر.

 

 

 
 ‘.التدابیر المتصلة بالمجال النووي -المرفق األول ’من خطة العمل الشاملة المشتركة،  ٤٦-۲الفقرة  ٥
 ‘.التدابیر المتصلة بالمجال النووي -المرفق األول ’المشتركة، من خطة العمل الشاملة  ٤٦-۱الفقرة  ٦
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