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الرسمي  فقط  نسخة مخصصة لالستخدام 
 

 

التحقُّق والرصد في جمھوریة إیران اإلسالمیة على ضوء قرار  
 (2015)   2231  مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

 
 المدیر العامتقریر من  

 
 

یتنـاول ھـذا التقریر المقـدَّم من المـدیر العـام إلى مجلس المحـافظین، وبموازاة ذـلك إلى مجلس األمن التـابع  -1
لألمم المتحـدة (مجلس األمن)، تنفیـذ جمھوریة إیران اإلســــالمیـة (إیران) اللتزاماتھـا المتصــــلـة بالمجـال النووي  

وھو یقدِّم معلوماٍت محدَّثة عن    المشــتركة فیما یتعلق بأنشــطتھا المتصــلة باإلثراء.بمقتضــى خطة العمل الشــاملة  
 1.التطورات التي طرأت منذ صدور تقاریر المدیر العام السابقة

  األنشطة المتصلة باإلثراء

 محطة إثراء الوقود التجریبیة

ـادة، ففي  -2 ـبقـت اإلف ـا ســـ ـاني/نوفمبر   2كم ـة من أنَّ إیران تقوم بتلقیم ، تحققـت  2022تشــــرین الث ـال الوك
ـادس ـبة تصـل إلى   س في سـلسـلتین تعاقبیتین مترابطتین في   235-من الیورانیوم ٪5فلورید الیورانیوم المثرى بنس

ن أوالھمـا مما   2في محطـة إثراء الوقود التجریبیـة في نـاتـانز،  6و 4خطي اإلنتـاج ألغراض البـحث والتطویر   تتكوَّ
،  IR-6طاردة مركزیة من طراز   164والثانیة مما یصــــل إلى    IR-4كزیة من طراز  طاردة مر 164یصــــل إلى  

ـبة تصــل إلى   ـادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسـ ، وأنَّ المخلفات الناتجة من  235-من الیورانیوم  ٪60إلنتاج سـ
ـة من طرازي  6الخط   ـاقبی ــل التع ـا في الســــالســـ ـاج ألغراض الب   IR-5و  IR-6s  یجري تلقیمھ حـث  في خط اإلنت

   235.3-من الیورانیوم  ٪5إلنتاج سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إلى    5 والتطویر

 

 .GOV/INF/2022/24و GOV/2022/62الوثیقتان  1
یجري على النحو الوارد وصـفھ في النقطة   6و    5و    4في ذلك الوقت، كان تـشغیل الـسالـسل التعاقبیة في خطوط اإلنتاج ألغراض البحث والتطویر   2

 .GOV/2022/62من الوثیقة   24األولى من الفقرة  
(والتي تشــیر إلیھا إیران باســم "الســلسـلة   5اإلنتاج  في خط    6s-IRوطراز   IR-5فیما یتعلق بالســالســل التعاقبیة من الطاردات المركزیة من طراز   3

فإنَّ ھذه الـسالـسل التعاقبیة یمكن تـشغیلھا    من شـأنھا تمكین إیران من تغییر نـسق التـشغیل بـسھولة أكبر،")، والمجھزة بأنابیب فرعیة معدَّلة  5التعاقبیة  
 بالتوازي أو ضمن سلسلة تعاقبیة واحدة.  



GOV/INF/2022/25 
 2الصفحة  

 

ـة   -3 خـ مــؤرَّ ـة  ـالـ ــر    19وفــي رســـــ ـانــي/نــوفــمــب الــثـ ـة فــي   2022تشــــــریــن  ـالـ الــوكـ إلــى  (وردت 
ـاني/نوفمبر تشــــرین 21 ـدء تركیـب أجھزة الطرد المركزي من  2022 الث ـا تعتزم ب ـأنَّھ ـة ب ـال )، أبلغـت إیران الوك

ــلة التعاقبیة   IR-5و  IR-6sباإلضــــافة إلى األجھزة من طرازي    IR-2mو IR-4و IR-6طرازات   ــلســ  ".5في الســ
ق" لكي تفحصـھا  وأبلغت إیران الوكالة بأنَّ الصــیغة المحدَّثة من اســتبیان المعلومات التصــمیمیة "متاحة في المرف

 الوكالة وتتحقَّق منھا.

ـة ـفي  -4 ـجریـبـیـ وـقود الــت اـل ـة إـثراء  ـمـحطـ ـة ـفي  مـیـ ـات الـتصـــــمــی ـلومـ ـمـع ـل ـل ـاً  ـة ـفحصـــــ ـالـ وأـجرت اـلوكـ
، 2022تـشرین الثاني/نوفمبر    27، ثم عملیة تحقُّق من المعلومات التصـمیمیة في  2022الثاني/نوفمبر   تـشرین 22

اإلنتــاج   IR-2mأو    IR-4أو    IR-6كزیــة من طرازات  تحقَّقــت خاللھــا من أنَّ تركیــب الطــاردات المر في خط 
 لم یبدأ بعد. 5ألغراض البحث والتطویر  

 محطة فوردو إلثراء الوقود

ـبقت اإلفادة، -5 ـالة مؤرخة    4كما سـ ــرین الثاني/نوفمبر   25ففي رسـ ، أبلغت الوكالة إیران بالزیادة 2022تش
  الالزمة في وتیرة وكثافة أنشــــطة التحقق التي تجریھا في محطة فوردو إلثراء الوقود وفقاً التفاق الضــــمانات.

ـات مع إیران لھذا الغرض في محطة فوردو إلثراء  2022تشــرین الثاني/نوفمبر   26 وفي ، بدأت الوكالة المناقشـ
 الوقود.  
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