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 عربي

 ةنكلیزیاإلاألصل: 

 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 ك إلى مجلس األمن الـت افظین، وبموازاة ذـل ام إلى مجلس المـح دیر الـع دَّم من الـم ذا التقریر المـق اول ـھ 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
 .1التي طرأت منذ صدور تقاریر المدیر العام السابقة

 األنشطة المتصلة باإلثراء
  IR-1كـما أُفـید ـبھ ســـــابـقاً، ـباإلضـــــاـفة إلى الثالثین ســـــلســــــلة تـعاقبـیة من الـطاردات المركزـیة من طراز  -2

ســلســلة    21، أبلغت إیران الوكالة بأنَّھا تعتزم تركیب  2المنصــوص علیھا بموجب خطة العمل الشــاملة المشــتركة
ید الیورانیوم المثرى بنـسبة تـصل إلى  فلور  ـسادستعاقبیة أخرى في محطة إثراء الوقود في ناتانز ألغراض إنتاج  

، وـست ـسالـسل تعاقبیة  IR-1ـست ـسالـسل تعاقبیة من الطاردات المركزیة من طراز   –  235–% من الیورانیوم 5
،  IR-4، وســــت ســــالســــل تعاقبیة من الطاردات المركزیة من طراز IR-2mمن الطاردات المركزیة من طراز 

 IR . 3-6ة من طراز  وثالث سالسل تعاقبیة من الطاردات المركزی

 4وكما أُفید بھ سابقاً، جرى في محطة إثراء الوقود ما یلي: -3

 
 . GOV/INF/2022/16، وGOV/INF/2022/15، وGOV/INF/2022/14، وGOV/INF/2022/13، وGOV/2022/24الوثائق   1
 التدابیر المتصلة بالمجال النووي. -من المرفق األول  27خطة العمل الشاملة المشتركة، الفقرة  2
  3والفقرة   ؛ GOV/INF/2020/17من الوثیقة    2والفقرة   ؛ GOV/INF/2020/15من الوثیقة    2والفقرة   ؛ GOV/INF/2020/10من الوثیقة    2الفقرة    3

من الوثیقة    2والفقرة   ؛ GOV/INF/2021/27من الوثیقة    2والفقرة   ؛ GOV/INF/2021/24الوثیقة  من    2والفقرة   ؛ GOV/INF/2021/19من الوثیقة  
GOV/INF/2022/13 . 

 GOV/2022/24من الوثیقة  13الفقرة  4



GOV/INF/2022/17 
 2الصفحة 

منھا    34، اســـتُخدمت  IR-1تركیب ســـت وثالثین ســـلســـلة تعاقبیة من الطاردات المركزیة من طراز  •
 ؛235-% من الیورانیوم 5بنسبة تصل إلى   فلورید الیورانیوم المثرى  سادسإلنتاج  

، اســتُخدمت جمیعھا إلنتاج IR-2mتركیب ســت ســالســل تعاقبیة من الطاردات المركزیة من طراز  •
 ؛235-% من الیورانیوم 5فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    سادس

ــلتین من الســالســل التعاقبیة الســت من الطاردات المركزیة من طراز  • ــتُخدمتا  IR-4تركیب ســلس ، اس
والعمل جاٍر على   2355،-% من الیورانیوم 5فلورید الیورانیوم المثرى بنـسبة تـصل إلى   ـسادسإلنتاج  

 ؛IR-4تركیب سلسلة تعاقبیة ثالثة من الطاردات المركزیة من طراز 

ــت من الطـاردات المركزیـة  • التعـاقبیـة الســـ ویجري العمـل على تركیـب واحـدة من الســـــالســـــل 
 IR . 6-6 طراز من

ھ   -4 ب  2022وخالل تموز/یولـی ــاً في تركـی دأت أیضـــ ة إثراء الوقود أنَّ إیران ـب ة في محـط اـل ، الحـظت الوـك
رتین األخریین من الطاردات المركزیة من طراز   .  IR-6السلسلتین التعاقبیتین المقرَّ

لتین التعاقبیتین  ، أبلغت إیران الوكالة بأنَّھا "بدأت تلقیم" السـلسـ2022آب/أغسـطس   2وفي رسـالة مؤرخة  -5
اللتین لم تُلقَّـما من قـبل بمواد نووـیة، وـبأنَّـھا "ـبدأت تشـــــغـیل" الـطاردات    IR-1من الـطاردات المركزـیة من طراز  

 .IR-6المركزیة التابعة للسالسل التعاقبیة الثالث من الطاردات المركزیة من طراز 

فلورید    ـسادسمن أنَّ إیران بدأت تلقیم    ، تحققت الوكالة في محطة إثراء الوقود2022آب/أغـسطس   2وفي  -6
ــلتین التعاقبیتین من الطاردات المركزیة من طراز  ــلس ــابقاً من أجل إنتاج    IR-1الیورانیوم في الس اللتین لم تُلقَّما س

وتحقَّقت الوكالة أیضـاً من أنَّ إیران    .235-% من الیورانیوم 5فلورید الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى   سـادس
رة من الطاردات المركزیة من طراز أكملت   ، التي تضـم كل سـلسـلة  IR-6تركیب السـالسـل التعاقبیة الثالث المقرَّ

وقد كانت الســالســل التعاقبیة الثالث في حالة فراغ ولم   .IR-6طاردة مركزیة من طراز  174منھا ما یصــل إلى  
تركـیب الســـــلســــــلة التـعاقبیة الثالثة من الطاردات  وكان العـمل ال یزال جاریاً على   تُلقَّم أي منـھا بـعُد بمواد نوویة.

 .IR-4المركزیة من طراز  

، أبلغت إیران الوكالة باعتزامھا تركیب ســت ســالســل  2022آب/أغســطس   2وفي رســالة أخرى مؤرخة   -7
في محطة إثراء الوقود في وحدة تشغیلیة جدیدة، وبأنَّھا  IR-2mتعاقبیة إـضافیة من الطاردات المركزیة من طراز  

ــمیمیة لمحطة إثراء الوقود وفقاً لذلك. ــتبیان المعلومات التص ــھ، تحقَّقت الوكالة من أنَّ    حدَّثت اس وفي التاریخ نفس
 عملیة تركیب ھذه السالسل التعاقبیة لم تبدأ بعُد.

 
 . GOV/2022/4من الوثیقة  15الفقرة  5
 . GOV/INF/2022/13من الوثیقة   3الفقرة  6
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