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 ةنكلیزیاإلاألصل: 

 مجلس المحافظین

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 

 
التحقُّق والرصد في جمھوریة إیران اإلسالمیة على ضوء قرار مجلس  

 ) 2015(  2231األمن التابع لألمم المتحدة 
 

 العام تقریر من المدیر 
 
 
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   أنشطتھا المتصلة باإلثراء.بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن   وھو یقّدِ

 .1التي طرأت منذ صدور تقاریر المدیر العام السابقة

 األنشطة المتصلة باإلثراء
ــبقت اإلفادة، -2 ــل تعاقبیة من طراز    2كما س ــالس ،  ناتانز في محطة إثراء الوقود    IR-6ركَّبت إیران ثالث س

تحققت    3وكما ســبقت اإلفادة أیضــا، .IR-6طاردة مركزیة من طراز   174وتضــم كل ســلســلة منھا ما یصــل إلى  
من أنھ كان یجري تلقیم واحدة من ھذه الســـالســـل التعاقبیة بســـادس فلورید   2022آب/أغســـطس    28الوكالة في 

ادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة  من أجل إنتاج ـس  235-٪ من الیورانیوم 2الیورانیوم المثرى بنـسبة تـصل إلى  
تنفد  235-٪ من الیورانیوم 5تصـل إلى  ادس فلورید الیورانیوم المـس لة تعاقبیة ثانیة بـس لـس ؛ وأنھ كان یجري تلقیم ـس

ــلســلة التعاقبیة الثالثة من طراز  لم تكن تُلقَّم    IR-6ألغراض التخمیل (حیث یُعاد دمج المخلفات والمنتج)؛ وأنَّ الس
 یة.بمواد نوو

تلقیم الـسلـسلة    2022آب/أغـسطس    29، أبلغت إیران الوكالة بأنھا بدأت في 2022آب/أغـسطس   30وفي  -3
ــبة تصــل إلى   IR-6التعاقبیة الثانیة من طراز   ــادس فلورید الیورانیوم المثرى بنس من   235-٪ من الیورانیوم 2بس

آب/أغســـطس    31وفي   .235-یورانیوم ٪ من ال5أجل إنتاج ســـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســـبة تصـــل إلى 
ــلتین التعاقبیتین من طراز  2022 ــلس بســادس    IR-6، تحققت الوكالة في محطة إثراء الوقود من أن إیران تلِقّم الس

ــل إلى   ــبة تصــ ــادس فلورید الیورانیوم    235-٪ من الیورانیوم 2فلورید الیورانیوم المثرى بنســ من أجل إنتاج ســ
بة تصـل إلى  لة التعاقبیة الثالثة من طراز 235-یورانیوم ٪ من ال5المثرى بنـس لـس لم تكن تُلقَّم بمواد    IR-6؛ وأنَّ الـس

  نوویة.
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