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

 

 المدیر العام تقریر من 

 

یتـناول ـھذا التقریر المـقدَّم من الـمدیر الـعام إلى مجلس المـحافظین، وبموازاة ذـلك إلى مجلس األمن الـتابع   -1
لألمم المتـحدة (مجلس األمن)، تنفـیذ جمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة (إیران) اللتزاـماتـھا المتصــــــلة ـبالمـجال النووي  

م معلوماٍت محدَّثة عن التطورات   ن أنشطتھا المتصلة باإلثراء.بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأ وھو یقّدِ
 .1التي طرأت منذ صدور تقاریر المدیر العام السابقة

 األنشطة المتصلة باإلثراء
، في محطة إثراء الوقود في ناتانز من أن  2022آب/أغـسطس   2في   2كما ـسبقت اإلفادة، تحققت الوكالة، -2

المخطط لھا، والتي تـضم كل منھا ما یـصل إلى    IR-6إیران اـستكملت تركیب الـسالـسل التعاقبیة الثالث من طراز 
ي  وفي تلك اآلونة، كانت السالسل التعاقبیة الثالث في حالة فراغ ولم تكن أ .IR-6طاردة مركزیة من طراز  174

  منھا قد لُِقّمت بعُد بمواد نوویة.

ــطس   17وفي  -3 ــتعدادا إلنتاج  2022آب/أغسـ ، تحققت الوكالة في محطة إثراء الوقود من أنَّ إیران، واسـ
ــل إلى   ــبة تصـ ــادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـ ــادس فلورید  235-٪ من الیورانیوم 5سـ ، قد بدأت في تلقیم سـ

لســـــالســـــل التـعاقبـیة الثالث الـمذكورة آنـفا ألغراض التخمـیل (حـیث یـُعاد دمج  الیورانیوم الطبیعي في واـحدة من ا
، أُلِحقت أســطوانة من ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة  2022آب/أغســطس   22وفي  المخلفات والمنتج).

ــل إلى   ــابقا، بالعملیة المنفَّذة في محطة إ235-٪ من الیورانیوم 2تصـ ثراء الوقود  ، كانت الوكالة قد تحققت منھا سـ
ادس فلورید   تخدامھا كمادة تلقیم إلنتاج ـس تعدادا الـس وُوضـعت تحت تدابیر االحتواء والمراقبة الخاصـة بالوكالة اـس

 .235-٪ من الیورانیوم 5الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى 

 
ــق   1 ــائــ ــوثــ وGOV/2022/24الــ  ،GOV/INF/2022/13و  ،GOV/INF/2022/14و  ،GOV/INF/2022/15و  ،GOV/INF/2022/16  
 .GOV/INF/2022/17و
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، أبلغت إیران الوكالة بأنھ یجري تلقیم واحدة من الســـالســـل التعاقبیة من 2022آب/أغســـطس   27وفي  -4
لغرض   235-٪ من الیورانیوم 2المذكورة آنفا بســـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســـبة تصـــل إلى    IR-6طراز 

،  2022آب/أغسـطس    28وفي   .235-٪ من الیورانیوم 5نسـبة تصـل إلى  إنتاج سـادس فلورید الیورانیوم المثرى ب
٪ من 2تحققت الوكالة في محطة إثراء الوقود من أن إیران تلِقّم سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  

دس  التي كانت خاضــعة ســابقا للتخمیل، من أجل إنتاج ســا  IR-6في الســلســلة التعاقبیة من طراز   235-الیورانیوم 
وتحققت الوكالة أیضـا من أن إیران بدأت في  .235-٪ من الیورانیوم 5فلورید الیورانیوم المثرى بنـسبة تصـل إلى  

ألغراض    IR-6تلقیم ســادس فلورید الیورانیوم المســتنفد في واحدة من الســلســلتین التعاقبیتین األخریین من طراز 
 الُمركَّبة في محطة إثراء الوقود لم تلقَّم بمواد نوویة.  IR-6؛ وأن السلسلة التعاقبیة الثالثة من طراز التخمیل
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