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 مجلس المحافظین

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 

 

التحقُّق والرصد في جمھوریة إیران اإلسالمیة على ضوء قرار مجلس  
 ) 2015(  2231األمن التابع لألمم المتحدة 

 
 المدیر العام تقریر من 

 
 
ابع   -1 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   المشتركة بشأن أنشطتھا المتصلة باإلثراء.بمقتضى خطة العمل الشاملة   وھو یقّدِ

 1.التي طرأت منذ صدور تقاریر المدیر العام السابقة

 األنشطة المتصلة باإلثراء
ــالة مؤرخة   -2 ــِغّلة لمحطة فوردو إلثراء  2022تموز/یولیھ   6في رس ، أبلغت إیران الوكالة بأن الجھة المش

ذات أنابیب التوصـیل    IR-6طاردة مركزیة من طراز   166د تنوي تلقیم السـلسـلة التعاقبیة التي تحتوي على  الوقو
ــل إلى    2،3الفرعیة المعدَّلة ، وذلك لغرض 235-% من الیورانیوم 5بســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تص

 235.4-رانیوم % من الیو20إنتاج سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  

 

 

 
 . GOV/INF/2022/15؛ وGOV/INF/2022/14؛ وGOV/INF/2022/13؛ وGOV/2022/24الوثائق  1
 .  GOV/2022/24من الوثیقة  23الفقرة  2
ن إیران من تغییر النسق التشغیلي للسلسلة التعاقبیة بسھولة أكبر.  3  من شأن أنابیب التوصیل الفرعیة المعدَّلة أن تُمّكِ
یمیة بشأن محطة فوردو إلثراء الوقود، یمكن تلقیم السلسلتین التعاقبیتین للطاردات المركزیة  ووفقاً ألحدث استبیان للمعلومات التصم 4

  235-% من الیورانیوم5إما بسادس فلورید الیورانیوم الطبیعي إلنتاج سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    IR-6من طراز  
إلنتاج سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    235-% من الیورانیوم5أو بسادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  

 ). GOV/2022/24من الوثیقة  20(الفقرة   235-% من الیورانیوم20



GOV/INF/2022/16 
 2الصفحة  

 

الســلســلة التعاقبیة للطاردات    5تحقَّقت الوكالة من أنَّ إیران توقَّفت عن تخمیل،  2022تموز/یولیھ   6وفي  -3
وقد عدَّل   المشـار إلیھا آنفاً وبأنَّ نسـق تشـغیل ھذه السـلسـلة التعاقبیة ھو كما أعِلن عنھ.  IR-6المركزیة من طراز  

تشــون محطة فوردو إلثراء  وفي الوقت الذي غادر فیھ المف مفتشــو الوكالة تدابیر الضــمانات حســب االقتضــاء.
 ، لم یكن تلقیم السلسلة التعاقبیة ألغراض اإلنتاج قد بدأ بعُد.2022تموز/یولیھ   6الوقود في 

ار  2022تموز/یولیھ   7وفي  -4 لة التعاقبیة المـش لـس ھ تلقیم الـس ، أبلغت إیران الوكالة بأنھا بدأت في الیوم نفـس
 .235-% من الیورانیوم 5بنسبة تصل إلى إلیھا آنفاً بسادس فلورید الیورانیوم المثرى  

، تحقَّقت الوكالة من أنَّ إیران قد بدأت تلقیم الـسلـسلة التعاقبیة التي تحتوي على  2022تموز/یولیھ   9وفي  -5
ذات أنابیب التوصــــیل الفرعیة المعدَّلة بســــادس فلورید الیورانیوم المثرى    IR-6طاردة مركزیة من طراز   166

ــل إلى   ــبة تصـ ــادس فلورید  ، وذلك لتنفیذ الغرض المع235-% من الیورانیوم 5بنسـ لن عنھ والمتمثل في إنتاج سـ
 .235-% من الیورانیوم 20الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى 

 
 .  GOV/INF/2022/15من الوثیقة  3الفقرة  5


	الأنشطة المتصلة بالإثراء

