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 ۲۰۲۱ حزیران/یونیھ ۹تاریخ السماح بالتداول: 
 ) ۲۰۲۱ حزیران/یونیھ ۹(ُسِمح بتداول ھذه الوثیقة خالل اجتماع المجلس بتاریخ 
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 ۲۰۲۱ نیسان/أبریل  ۱٥

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

 

 األنشطة المتصلة باإلثراء
خة   -۲ ــمیمیة الخاّص بمحطة إثراء الوقود في ناتانز، مؤرَّ ــتبیان المعلومات التصـ ــیغٍة محدَّثَّة من اسـ في صـ
، أبلغت إیراُن الوكالةَ بأنھا تنوي تركیب سـّت  ۲۰۲۱نیسـان/أبریل   ۱۲وتلقَّتھا الوكالة في  ۲۰۲۱نیسـان/أبریل   ۹

 ۱۰۲٤محطة إثراء الوقود تـضمُّ ما مجموعھ    في IR-1ـسالـسل تعاقبیة إـضافیة من الطاردات المركزیة من طراز 
  طاردة مركزیة.

طاردة مركزیة   ٦۰۸٤ووفقاً الستبیان المعلومات التصمیمیة بصیغتھ المحدَّثة، فإن إیران تنوي استخدام   -۳
من   ٪٥سلسلة تعاقبیة إلثراء سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    ۳٦مركَّبة في    IR-1من طراز  

  ۲في محطة إثراء الوقود. ۲۳٥-ومالیورانی 

 
وGOV/2021/10الــــوثــــائــــق    ۱  ،GOV/INF/2021/17و  ،GOV/INF/2021/19و  ،GOV/INF/2021/20و  ،GOV/INF/2021/21  ،
 .GOV/INF/2021/23و  GOV/INF/2021/22و
 .۲۷ التدابیر المتصلة بالمجال النووي‘، الفقرة -الشاملة المشتركة، ’المرفق األول خطة العمل  ۲
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 ۲الصفحة 

تبیان المعلومات التصـمیمیة الخاّص بمحطة إثراء الوقود، كانت إیران قد أبلغت   -٤ ابقة الـس وفي تحدیثات ـس
  ۳٤۸مركَّبة في ـست ـسالـسل تعاقبیة، و R-2mطاردة مركزیة من طراز  ۱۰٤٤الوكالة بأنھا تنوي أیـضاً اـستخدام  

مركَّبة في    IR-6دة مركزیة من طراز  طار ۱۷٤مركَّبة في سـلسـلتین تعاقبیتین، و  IR-4طاردة مركزیة من طراز 
في    ۲۳٥-من الیورانیوم ٪٥ـسلـسلة تعاقبیة واحدة، وذلك إلثراء ـسادس فلورید الیورانیوم المثرى بنـسبة تـصل إلى  

 محطة إثراء الوقود.

ـطاردة مركزـیة من   ٥۰٦۰، تحقَّـقت الوـكاـلة من أن إیران ـكاـنت تســـــتـخدم ۲۰۲۱نیســـــان/أبرـیل    ۳وفي   -٥
ــلة تعاقبیة، ۳۰في   مركَّبة IR-1طراز  ــلس مركَّبة في أربع ســالســل   2m-IRطاردة مركزیة من طراز   ٦۹٦و  ۳س

مركَّبة في ســـلســـلة تعاقبیة واحدة، وذلك إلثراء ســـادس فلورید    IR-4طاردة مركزیة من طراز  ۱۷٤تعاقبیة، و
  في محطة إثراء الوقود. ۲۳٥-من الیورانیوم ٪٥الیورانیوم الطبیعي المثرى بنسبة تصل إلى 

 

 
ســــلســــلة تعاقبیة ال تزال ضــــمن   ۳۰طاردة مركزیة والمركَّبة في   ٥۰٦۰  البالغ عددھا IR-1كانت الطاردات المركزیة من طراز   ۳

 تشكیالت الوحدات العاملة في وقت االتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة.


	الأنشطة المتصلة بالإثراء

