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 مجلس المحافظین

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 

 

 
 التحقُّق والرصد في جمھوریة إیران اإلسالمیة

 على ضوء قرار مجلس األمن التابع 
 ) 2015(  2231لألمم المتحدة 

 

 المدیر العامتقریر 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  

ــاملة   ــطتھا المتصــلة باإلثراء.بمقتضــى خطة العمل الش ــأن أنش ــتركة بش م التقریر معلومات محدَّثة عن  المش ویقّدِ
 1.التطورات التي طرأت منذ صدور التقریر السابق المقدَّم من المدیر

 

  األنشطة المتصلة باإلثراء
أبلغت إیران الوكالةَ بأنَّ ھناك ثالثة أنماط ممكنة لتشــــغیل الســــالســــل    2كما أفید بھ في تقاریر ســــابقة، -2

نة من ســـلســـلتین    IR-1التعاقبیة الســـت من طراز   (المجھَّزة كســـالســـل تعاقبیة منفردة أو كثالث مجموعات مكوَّ
ــلتین تعاقبیتین من طراز   ــلســ ك على  مركَّبة في محطة فوردو إلثراء الوقود، وذل  IR-6تعاقبیتین مترابطتین) وســ

  النحو التالي:

یجري تلقیم ما یـصل إلى ثماني ـسالـسل تعاقبیة بـسادس فلورید الیورانیوم الطبیعي إلنتاج ـسادس   ‘1’ 
 ؛235-% من الیورانیوم 5فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى  
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أو یجري تلقیم ما یصل إلى ثماني سالسل تعاقبیة بسادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل   ‘2’ 
%  20إلنتاج ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى    235-یوم % من الیوران5إلى  

  ؛235-من الیورانیوم 

بسـادس فلورید الیورانیوم الطبیعي إلنتاج    IR-6أو یجري تلقیم السـلسـلتین التعاقبیتین من طراز  ‘3’ 
م داخل  ، الذي إما یُلقَّ 235-% من الیورانیوم 5ـسادس فلورید الیورانیوم المثرى بنـسبة تصل إلى 

ــل التعاقبیة من طراز  ــالسـ ــلتین تعاقبیتین مترابطتین    IR-1السـ ــلسـ المجھَّزة كمجموعات من سـ
ع    235-% من الیورانیوم 20إلنتاج ســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى   أو یُجمَّ

 3 باستخدام خط منفصل لسحب النواتج.

من أنَّ إیران تســتخدم النمط الثاني من التشــغیل   2022  ســطسآب/أغ  31وكما أفید بھ مؤخراً، تحقَّقت الوكالة في 
 4 ) المذكور أعاله.2(

لت    ، تحقَّقت الوكالة في محطة فوردو2022تشرین األول/أكتوبر   2وفي   -3 إلثراء الوقود من أنَّ إیران تحوَّ
بســــادس فلورید    IR-6فقد قامت إیران بتلقیم الســــلســــلتین التعاقبیتین من طراز  إلى النمط الثالث من التشــــغیل.

ــل إلى   ــبة تصـ ــادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـ ، الذي  235-% من الیورانیوم 5الیورانیوم الطبیعي إلنتاج سـ
إلنتاج سـادس    IR-1لمجموعات الثالث من السـلسـلتین التعاقبیتین المترابطتین من طراز جرى تلقیمھ بعدئذ داخل ا

وواصــــلت المجموعتان األخریان من   .235-% من الیورانیوم 20فلورید الیورانیوم المثرى بنســــبة تصــــل إلى  
لتین التعاقبیتین المترابطتین من طراز  لـس ادس فلورید الیورانیوم المثرى بنـس  IR-1الـس %  20بة تصـل إلى  إنتاج ـس

% من 5باســتخدام خط تلقیم منفصــل بســادس فلورید الیورانیوم المثرى بنســبة تصــل إلى   235-من الیورانیوم 
  .235-الیورانیوم 
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