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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  

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

 األنشطة المتصلة باإلثراء
خة  -2 ، أبلغت إیران 2022حزیران/یونیھ   6وردت إلى الوكالة في   2022حزیران/یونیھ    1في رســــالة مؤرَّ

" في محطة إثراء  IR-6الوكالة بأنَّھا "تعتزم تركیب ـسلسلتین تعاقبیتین جدیدتین من الطاردات المركزیة من طراز 
اح بصــیغتھ المحدَّثة في المرفق لكي تفحصــھ  الوقود في ناتانز وأنَّ اســتبیان المعلومات التصــمیمیة ذي الصــلة مت

سـلسـلة تعاقبیة من الطاردات    36إلى   IR-6وتُضـاف ھاتان السـلسـلتان من الطاردات المركزیة من طراز  الوكالة.
ــل تعاقبیة من الطاردات المركزیة من طرازIR-1المركزیة من طراز  ــالس ــت س ــل IR-2m ، وس ــالس ــت س ، وس

 IR-6، وســلســلة تعاقبیة واحدة من الطاردات المركزیة من طراز IR-4ن طراز تعاقبیة من الطاردات المركزیة م
   2،3.أعلنت عنھا إیران بالفعل في الصیغة السابقة من استبیان المعلومات التصمیمیة الخاص بمحطة إثراء الوقود

تحقَّقـت الوكـالـة في محطـة إثراء الوقود من أنَّ إیران قـد بـدأت تركیـب  ،  2022حزیران/یونیـھ    6وفي   -3
ــبق أن أعلنتھا إیران للوكالة. IR-6الطاردات المركزیة من طراز  ــلة التعاقبیة الواحدة التي ســ ــلســ وفي   في الســ

ن الطاردات  ، تحقَّقت الوكالة أیضـــاً من أنَّ تركیب الســـلســـلتین التعاقبیتین "الجدیدتین" م2022حزیران/یونیھ   8
  لم یبدأ بعد. IR-6المركزیة من طراز 

 
 .GOV/2022/24الوثیقة  1
 التدابیر المتصلة بالمجال النووي‘، القسم واو والقسم زاي. -خطة العمل الشاملة المشتركة، ’المرفق األول  2
 ؛GOV/INF/2021/15من الوثیـقة    2والفقرة   ؛  GOV/INF/2020/17من الوثیـقة   2والفقرة   ؛  GOV/INF/2020/10من الوثیـقة  2الفقرة    3

رة   ـق ـف قـــة    3واـل ـی وـث اـل ن  رتـــان   ؛GOV/INF/2021/19ـم ـق ـف قـــة    4و  2واـل ـی وـث اـل ن  رة  وا ؛GOV/INF/2021/24ـم ـق ـف قـــة    2ـل ـی وـث اـل ن  ـم
GOV/INF/2021/27. 
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