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 ۲۰۲۱ حزیران/یونیھ ۹تاریخ السماح بالتداول: 
 ) ۲۰۲۱ حزیران/یونیھ ۹(ُسِمح بتداول ھذه الوثیقة خالل اجتماع المجلس بتاریخ 

GOV/INF/2021/22 
 ۲۰۲۱ نیسان/أبریل  ۱۳

 
 
 عربي 

 نكلیزي إاألصل: 

 مجلس المحافظین 

 فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 

 

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

 

 المدیر العام تقریر من 

 

 

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

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

 

 األنشطة المتصلة باإلثراء
دت إیران الوكالة بصـــیغة محدثَّة من اســـتبیان المعلومات التصـــمیمیة الخاص بمحطة إثراء الوقود   -۲ زوَّ

خة  ، أبلغت فیھا إیران الوكالة بأنَّھا تعتزم البدء في إنتاج ـسادس ۲۰۲۱نیـسان/أبریل   ۱۳التجریبیة في ناتانز، مؤرَّ
 في محطة إثراء الوقود التجریبیة. ۲۳٥۲-من الیورانیوم ٪٦۰فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى 

من   ٪٥وباإلـضافة إلى الطریقة المتَّبعة حالی�ا في إنتاج ـسادس فلورید الیورانیوم المثرى بنـسبة تـصل إلى  -۳
لتین التعاقبیتین من الطاردات المركزیة من طراز   ۲۳٥-الیورانیوم لـس تخدام الـس المركَّبتین   IR-6وطراز  IR-4باـس

قود التجریبیة، فإنَّ الصـــیغة المحدثَّة من اســـتبیان  في محطة إثراء الو  ٦ورقم    ٤في خطَّي البحث والتطویر رقم 
ــلتین التعاقبیتین لغرض اإلنتاج المعتزم   ــلس ــغیل ھاتین الس المعلومات التصــمیمیة تصــف طریقتین إضــافیتین لتش

، على النحو التالي:۲۳٥-من الیورانیوم ٪٦۰لسادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى 

 
 .GOV/INF/2021/21، و0GOV/INF/2021/2، وGOV/INF/2021/19، وGOV/INF/2021/17، وGOV/2021/10 الوثائق ۱
 . ۲۸التدابیر المتصلة بالمجال النووي‘، الفقرة  -خطة العمل الشاملة المشتركة، ’المرفق األول  ۲
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 ۲الصفحة 

في الـسلـسلتین التعاقبیتین    ۲۳٥-من الیورانیوم  ٪٥نیوم المثرى بنـسبة تـصل إلى  تلقیم ـسادس فلورید الیورا •
إلنتاج ســــادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســــبة   IR-6وطراز   IR-4من الطاردات المركزیة من طراز 

  ؛ ۲۳٥-من الیورانیوم ٪٦۰تصل إلى 

في السـلسـلة التعاقبیة    ۲۳٥-نیوممن الیورا ٪٥وتلقیم سـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى   •
 ٪٦۰إلنتاج سـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى   IR-6من الطاردات المركزیة من طراز 

وسـیجري تلقیم المخلفات الناتجة من السـلسـلة التعاقبیة من الطاردات المركزیة من   .۲۳٥-من الیورانیوم
إلنـتاج ســـــادس فلورـید    IR-4المركزـیة من طراز  في الســـــلســــــلة التـعاقبـیة من الـطاردات    IR-6طراز  

 .۲۳٥-من الیورانیوم ٪۲۰الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى 


