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 ۲۰۲۱ شباط/فبرایر ۱

 
 
 عربي

 نكلیزي إاألصل: 

 مجلس المحافظین

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 

 

 التحقق والرصد في جمھوریة إیران اإلسالمیة
 التابع  على ضوء قرار مجلس األمن

 ) ۲۰۱٥( ۲۲۳۱لألمم المتحدة 
 

 تقریر من المدیر العام
 

 

 

ابع   -۱ دَّم من الـمدیر الـعام إلى مجلس المـحافظین وبموازاة ذـلك إلى مجلس األمن الـت اول ـھذا التقریر المـق یتـن
لألمم المتـحدة (مجلس األمن)، تنفـیذ جمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة (إیران) اللتزاـماتـھا المتصــــــلة ـبالمـجال النووي  

م معلوماٍت محدَّثة عن التطورات   المتصلة باإلثراء.بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن أنشطتھا   وھو یقّدِ
 ۱التي طرأت منذ صدور تقاریر المدیر العام السابقة.

 

 األنشطة المتصلة باإلثراء
، أبلغت إیران الوكالة بأنَّ مشـِغّل محطة إثراء  ۲۰۲۰كانون األول/دیسـمبر   ۲في   ۲كما سـبقت اإلفادة بھ، -۲

" في محطة IR-2mاردات مركزیة من طراز الوقود في ناتانز "ینوي الشروع في تركیب ثالث سالسل تعاقبیة لط
  ۳إثراء الوقود.

 
ــق    ۱ ــائــ ــوثــ وGOV/2020/51الــ  ،GOV/INF/2020/16و  ،GOV/INF/2020/17و  ،GOV/INF/2021/1و  ،GOV/INF/2021/2  
 .GOV/INF/2021/3و
  .GOV/INF/2020/17من الوثیقة  ۲الفقرة  ۲
 .۱-۲۹و ۲۷التدابیر المتصلة بالمجال النووي"، الفقرتان  -خطة العمل الشاملة المشتركة، ’المرفق األول  ۳



GOV/INF/2021/8 
 ۲الصفحة  

ــالســل التعاقبیة الثالث، التي تنطوي   -۳ ــلة واحدة من الس ــلس ومنذ ذلك التاریخ، انتھت إیران من تركیب س
، تلقیم الســـالســـل  ۲۰۲۱كانون الثاني/ینایر   ۳۰، وبدأت إیران، في IR-2mمركزیة من طراز    ة طارد ۱۷٤على 

ـطاردة   ٥۰٦۰ونتیـجة ـلذـلك، تســـــتـخدم إیران   الوـكاـلة من ذـلك.  التـعاقبـیة بســـــادس فلورـید الیورانیوم، كـما تحقَّـقت
مركَّـبة في   IR-2mـطاردة مركزـیة من طراز   ۳٤۸ســـــلســــــلة تـعاقبـیة، و ۳۰مركَّـبة في   IR-1مركزـیة من طراز  

في محطة إثراء    ۲۳٥-من الیورانیوم  ٪٤٫٥سـلسـلتین تعاقبیتین إلثراء سـادس فلورید الیورانیوم بنسـبة تصـل إلى  
لة التعاقبیة الثانیة من الـسالـسل التعاقبیة الثالث المذكورة آنفاً    ٤الوقود. لـس وتحقَّقت الوكالة أیضـاً من أنَّ تركیب الـس

ــلة التعاقبیة الثالثة من ھذه   IR-2mللطاردات المركزیة من طراز   ــلســ ــك على االنتھاء وأنھ بدأ تركیب الســ توشــ
 التعاقبیة.  السالسل

الســـــلســـــلتین التـعاقبیتین اللتین تم نقلھـما إلى محـطة إثراء الوقود من محـطة إثراء الوقود   -٤ وفیـما یتعلق ـب
ــلة التعاقبیة  ۲۰۲۱كانون الثاني/ینایر   ۳۰تحقَّقت الوكالة في    ٥التجریبیة ــلســ ، من أن العمل یتقدَّم في تركیب الســ

 .  IR-6وأنھ بدأ تركیب السلسلة التعاقبیة للطاردات المركزیة من طراز   IR-4للطاردات المركزیة من طراز  

 

 

 
 .GOV/INF/2020/16من الوثیقة  ۲الفقرة  ٤
 .GOV/2020/51من الوثیقة  ۱۳الفقرة  ٥
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