
 

 

21-01129A 

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

GOV/INF/2021/27 
 ۲۰۲۱ نیسان/أبریل  ۲۲

 
 
 عربي 

 نكلیزي إاألصل: 

 مجلس المحافظین 

 فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 

 

 التحقُّق والرصد في جمھوریة إیران اإلسالمیة 
 في ضوء قرار مجلس األمن التابع 

 )۲۰۱٥( ۲۲۳۱لألمم 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
ــیغٍة   -۲ خة  في صـ ــمیمیة الخاص بمحطة إثراء الوقود في ناتانز، مؤرَّ ــتبیان المعلومات التصـ محدَّثة من اسـ

ــان/أبریل   ۱۷ ــان/أبریل  ۲۰وتلقَّتھا الوكالة في   ۲۰۲۱نیســ ، أبلغت إیراُن الوكالةَ بأنھا تنوي تركیب  ۲۰۲۱نیســ
ــافیة من طاردات مركزیة من طراز  ــل تعاقبیة إضــ ــالســ ــافة إلى  في محطة إثراء ال IR-4أربع ســ وقود باإلضــ

 ۲السلسلتین المذكورتین سابقاً.

 
و10/1GOV/202الــــوثــــائــــق    ۱  ،17/1GOV/INF/202و  ،19/1GOV/INF/202و  ،GOV/INF/2021/20و  ،GOV/INF/2021/21  ،
 .GOV/INF/2021/26، وGOV/INF/2021/24، وGOV/INF/2021/23، وGOV/INF/2021/22و
  .GOV/INF/2021/24من الوثیقة   ٤الفقرة  ۲

 



GOV/INF/2021/27 
 ۲الصفحة 

ونتیجة لذلك، ووفقاً للصـــیغٍة المحدَّثة من اســـتبیان المعلومات التصـــمیمیة، فإنَّ إیران تنوي اســـتخدام  -۳
في محطة    ۲۳٥-من الیورانیوم ٪٥الطاردات المركزیة التالیة إلثراء ســادس فلورید الیورانیوم بنســبة تصــل إلى 

ـطاردة   ۱۰٤٤ســـــلســــــلة تـعاقبـیة، و  ۳٦في    IR-1ـطاردة مركزـیة من طراز    ٦۰۸٤ـما مجموـعھ    ۳:إثراء الوقود
في ســلســلة تعاقبیة   IR-6طاردة مركزیة من طراز   ۱۷٤في ســت ســالســل تعاقبیة، و  IR-2mمركزیة من طراز 

 واحدة.

ا یلي:۲۰۲۱نیســـان/أبریل  ۲۱وفي   -٤ ســـلســـلة تعاقبیة   ۳۰أنَّ  ، تحقَّقت الوكالة في محطة إثراء الوقود ممَّ
وسـت سـالسـل تعاقبیة تحتوي على ما یصـل   ٤؛IR-1طاردة مركزیة من طراز  ٥۰٦۰تحتوي على ما یصـل إلى 

ــلتین تعاقبیتین تحتویان على ما یصــــل إلى  IR-2mطاردة مركزیة من طراز  ۱۰٤٤إلى   ــلســ طاردة  ۳٤۸؛ وســ
ــبة تصــل إلى IR-4مركزیة من طراز  ــادس فلورید الیورانیوم بنس ، قد ُرِكّبت  ۲۳٥-من الیورانیوم ٪٥، إلثراء س

 وأنھ یجري استخدام عدد منھا.

 
 

 
 .۲۷التدابیر المتصلة بالمجال النووي‘، الفقرة  –الشاملة المشتركة، ’المرفق األول خطة العمل  ۳
ســلســلة تعاقبیة ضــمن تشــكیالت   ۳۰طاردة مركزیة والمركَّبة في   ٥۰٦۰البالغ عددھا   IR-1ظلَّت الطاردات المركزیة من طراز   ٤

 الوحدات العاملة في وقت االتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة.


	الأنشطة المتصلة بالإثراء

