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التحقُّق والرصد في جمھوریة إیران اإلسالمیة على ضوء قرار  
)2015( 2231مجلس األمن 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   المشــتركة فیما یتعلق بأنشــطتھا المتصــلة باإلثراء.بمقتضــى خطة العمل الشــاملة   وھو یقّدِ
 .1التطورات التي طرأت منذ صدور تقاریر المدیر العام السابقة

 األنشطة المتصلة باإلثراء
ت علیھ خطة العمل الشــاملة المشــتركة من الســالســل التعاقبیة    2كما أُفید بھ ســابقاً، -2 فباإلضــافة إلى ما نصــَّ

أبلغت إیران الوكالة بأنَّھا تعتزم تركیب    3سـلسـلة تعاقبیة،  30، والبالغ عددھا  IR-1للطاردات المركزیة من طراز  
بغرض إنتاج سـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـبة    محطة إثراء الوقود في ناتانزسـلسـلة تعاقبیة أخرى في  27

،  IR-2m، وســت ســالســل من طراز  IR-1بواقع ســت ســالســل من طراز    –  235-% من الیورانیوم 5تصــل إلى  
   .IR-6سالسل من طراز ، وثالث IR-4وست سالسل من طراز 

، أبلغت إیران الوكالة بأنَّھا تعتزم تركیب ثالث 2022تشرین األول/أكتوبر    4وفي رسالة تلقتھا الوكالة في   -3
في محطة إثراء الوقود في ناتانز، وأنَّھا قد   IR-2mســـالســـل تعاقبیة إضـــافیة من الطاردات المركزیة من طراز 

 ة الخاص بالمحطة بناًء على ذلك.حدَّثت استبیان المعلومات التصمیمی

ا یلي:2022تشـرین األول/أكتوبر   9وفي  -4 سـلسـلة   36أنَّ ھناك   ، تحقَّقت الوكالة في محطة إثراء الوقود ممَّ
یجري    IR-6وثالث ســالســل تعاقبیة من طراز   IR-2mوســت ســالســل تعاقبیة من طراز    IR-1تعاقبیة من طراز  

ــبة تصـــل إلى تلقیمھا بســـادس فلورید الیورانیوم ا % من 5لطبیعي إلنتاج ســـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـ
ــلة تعاقبیة واحدة من طراز  235-الیورانیوم  ــلس ــل تعاقبیة من طراز   IR-4؛ وأنَّ ھناك س ــالس تمَّ    IR-2mوســت س

تركیبھا بالكامل لكن لم یُشـرع بعُد في اسـتخدامھا في إثراء سـادس فلورید الیورانیوم؛ وأنَّ سـلسـلتین تعاقبیتین من 
المذكورة آنفاً قد بدأ تركیبھما؛ وأنَّ بقیة الســالســل التعاقبیة، بواقع   IR-2mالســالســل الثالث اإلضــافیة من طراز  

 .، لم یبدأ تركیبھا بعدIR-2mمن طراز  وسلسلة واحدة    IR-4ثالث سالسل من طراز 

 
 . GOV/INF/2022/22و GOV/2022/39الوثیقتان   1
 . GOV/2022/39 من الوثیقة 20-15الفقرات  2
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