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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 لألمم   -1
المتـحدة (مجلس األمن)، تنفـیذ جمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة (إیران) اللتزاـماتـھا المتصــــــلة ـبالمـجال النووي  

م معلوماٍت محدَّثة عن بمقتضــى خطة العمل الشــاملة المشــتركة   بشــأن أنشــطتھا المتصــلة باإلثراء. وھو یقّدِ
 .1التطورات التي طرأت منذ صدور تقاریر المدیر العام السابقة

 األنشطة المتصلة باإلثراء
ـخة   -2 ، أبلـغت إیران  2022حزیران/یونـیھ    6وردت إلى الوـكاـلة في    2022حزیران/یونـیھ    1في رســـــاـلة مؤرَّ

ــغلةالوكالة بأنَّ   ــلة    الجھة المش ــلس ــادس فلورید الیورانیوم في الس لمحطة فوردو إلثراء الوقود "تعتزم تلقیم س
وفي الیوم نفسھ، طلبت الوكالة من إیران  .IR6"2التعاقبیة الوحیدة المركَّبة من الطاردات المركزیة من طراز  

ح أيَّ ـسلـسلة من ـسلـسلتي الطاردات المركزیة من طراز  كَّبتین في المحطة المذكورة تعتزم  المر IR-6أن توضـِّ
الجـھة المشـــــغـلة تلقیمـھا وـما ھي طریـقة اإلنـتاج التي تعتزم الجـھة المشـــــغـلة اتـباعـھا من بین طریقتي اإلنـتاج  

 .3المعلنتین لذلك المرفق

 
 .GOV/INF/2022/14و  GOV/INF/2022/13و GOV/2022/24الوثائق  1
 .التدابیر المتصلة بالمجال النووي‘، القسم زاي والقسم حاء -خطة العمل الشاملة المشتركة، ’المرفق األول  2

وفقاً ألحدث ـصیغة من اـستبیان المعلومات التـصمیمیة الخاص بمحطة فوردو إلثراء الوقود، یمكن تلقیم ـسلـسلتي الطاردات المركزیة   3
-% من الیورانیوم5نیوم الطبیعي إلنتاج سـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى بسـادس فلورید الیورا إما IR-6من طراز  

ید الیورانیوم المثرى بنسـبة  إلنتاج سـادس فلور  235-% من الیورانیوم5أو بسـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى   235
 ).GOV/2022/24من الوثیقة  20(الفقرة  235-% من الیورانیوم20تصل إلى 
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 2الصفحة 

ــتعداد إیران، في إطار  2022حزیران/یونیھ    18وفي   -3 ، تحقَّقت الوكالة في محطة فوردو إلثراء الوقود من اس
ــلة التعاقبیة  التح ــلسـ ــادس فلورید الیورانیوم في السـ ــیر إلنتاج الیورانیوم المثرى، للبدء في تلقیم سـ الثانیة  ضـ

لة التعاقبیة   – IR-6من الطاردات المركزیة من طراز   166المؤلَّفة من   لـس المجھَّزة بأنابیب توصـیل  وھي الـس
ة دَّـل ة مـع ات وال  -  4فرعـی اد دمج المخلـف ث یـُع ل (حـی ھ    20وفي   .5منتَج)ألغراض التخمـی ،  2022حزیران/یونـی

  .2022حزیران/یونیھ  19أبلغت إیران الوكالةَ بأنَّ تخمیل السلسلة التعاقبیة قد بدأ في 

لة التعاقبیة   -4 لـس أن طریقة اإلنتاج التي تعتزم اتباعھا فیما یخصُّ الـس ولم تتلق الوكالة بعُد توضـیحاً من إیران بـش
 .المذكورة، بعد االنتھاء من عملیة التخمیل

 
ن إیران من تغییر النسق التشغیلي للسلسلة التعاقبیة بسھولة أكبر. 4  من شأن أنابیب التوصیل الفرعیة المعدَّلة أن تُمّكِ
 .GOV/2022/24من الوثیقة  23الفقرة  5
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