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 التحقق والرصد في جمھوریة إیران اإلسالمیة
 على ضوء قرار مجلس األمن

 )۲۰۱٥( ۲۲۳۱التابع لألمم المتحدة 
 

 تقریر من المدیر العام

 

مة  -ألف  مقدِّ

م من المدیر العام إل�ى مجل�س المح�افظین وبم�وازاة ذل�ك إل�ى مجل�س األم�ن الت�ابع لألم�م  -۱ ھذا التقریر المقدَّ
المتح�دة (مجل�س األم��ن)، یتن�اول تنفی�ذ جمھوری��ة إی�ران اإلس��المیة (إی�ران) اللتزاماتھ�ا المتص��لة بالمج�ال الن��ووي 

ة ب�التحقق والرص�د ف�ي إی�ران عل�ى ض�وء ق�رار المتص�ل المسائلبمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة، ویتناول 
). كم��ا یق��دم ھ��ذا التقری��ر معلوم��ات ع��ن المس��ائل المالی��ة، والمش��اورات وتب���ادل ۲۰۱٥( ۲۲۳۱مجل��س األم��ن 

 المعلومات التي أجرتھا الوكالة مع اللجنة المشتركة، التي أنشئت بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة.

 

 الخلفیة  -باء
الص�ین وفرنس�ا والمملك�ة المتح�دة واالتح�اد الروس�ي وألمانی�ا ، اتفقت ك�ل م�ن ۲۰۱٥ھ تموز/یولی ۱٤في  -۲

والوالیات المتحدة األمریكیة والممثل�ة الس�امیة لالتح�اد األوروب�ي للش�ؤون الخارجی�ة والسیاس�ة األمنی�ة (مجموع�ة 
، ۲۰۱٥تموز/یولی�ھ  ۲۰) وإی�ران عل�ى خط�ة العم�ل الش�املة المش�تركة. وف�ي ۳بلدان االتح�اد األوروب�ي الثالث�ة+

)، الذي تناول فیھ جملة أمور، من بینھا أنھ طلب م�ن الم�دیر الع�ام "أن ۲۰۱٥( ۲۲۳۱اعتمد مجلس األمن القرار 
یق��وم ب��إجراءات التحق��ق والرص��د الض��روریة فیم��ا یتص��ل بالتزام��ات إی��ران المتعلق��ة بالمس��ألة النووی��ة طیل��ة الم��دة 

، أذن مجل��س ۲۰۱٥وف��ي آب/أغس��طس  ۱عم��ل الش��املة المش��تركة".الكامل��ة لتل��ك االلتزام��ات بمقتض��ى خط��ة ال

اإلج�راءات الت�ي طلبھ�ا مجل�س األم�ن م�ن الم�دیر الع�ام عل�ى النح�و  Corr. 1وتصویبھا  GOV/2015/53من الوثیقة  ۸ترد في الفقرة  ۱
 ).۲۰۱٥( ۲۲۳۱الوارد في القرار 

16-20286 

 



 
GOV/2016/23 

 ۲الصفحة 
 
 

 ةالنووی�� س��ألةة بالمق��لعالمح��افظین للم��دیر الع��ام بتنفی��ذ أنش��طة التحق��ق والرص��د الالزم��ة بش��أن التزام��ات إی��ران المت
م تق�اریر بن�اًء عل�ى ذل�ك طیل�ة م�دة ھ�ذه االلتزام�ات عل�ى ض�وء  المبیَّنة في خطة العمل الشاملة المشتركة، وأن یقدِّ

)، رھًنا بتوافر األموال وعل�ى نح�و یتَّس�ق م�ع ممارس�ات الض�مانات المعیاری�ة ۲۰۱٥( ۲۲۳۱قرار مجلس األمن 
للوكالة بالتشاور وتبادل المعلومات مع اللجنة المش�تركة، كم�ا ھ�و  الخاصة بالوكالة. وأذن مجلس المحافظین أیضاً 

 . Corr.1وتصویبھا  GOV/2015/53مبیَّن في الوثیقة 

لھا الوكالة لتنفیذ البروتوكول اإلضافي الخ�اص ب�إیران وللتحق�ق وتب -۳ رة التي ستتحمَّ لغ التكلفة السنویة المقدَّ
ة بالمجال النووي على النحو الوارد في خطة العمل الش�املة المش�تركة مبل�غ علقوالرصد بشأن التزامات إیران المت

. وف�ي ۲۰۱٦ل من أموال خارجة ع�ن المیزانی�ة ف�ي ع�ام المبلغ بالكام ھذا توفیر تعینملیون یورو سنوًیا، وی ۹٫۲
، كان المبلغ اإلجمالي المتاح للوكالة لتنفیذ البروتوكول اإلضافي وللتحقق والرصد ف�ي إط�ار ۲۰۱٦أیار/مایو  ۲٥

ملی��ون ی��ورو، بم��ا ف��ي ذل��ك الرص��ید غی��ر الـُم��ـنَفق م��ن األم��وال المخصص��ة  ۹٫۸خط��ة العم��ل الش��املة المش��تركة 
 العمل المشتركة.ألنشطة خطة 

، اجتمع الم�دیر الع�ام بنائ�ب ال�رئیس اإلیران�ي، وھ�و رئ�یس ھیئ�ة الطاق�ة الذری�ة ۲۰۱٦أیار/مایو  ٥وفي  -٤
 إلیران، معالي السید علي أكبر صالحي، في فیینا لمناقشة تنفیذ خطة العمل الشاملة المشتركة.

 

 أنشطة التحقق والرصد في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة   -جیم
(ت��اریخ تنفی��ذ خط��ة العم��ل الش��املة المش��تركة)، تحقق��ت ورص��دت  ۲۰۱٦ك��انون الثاني/ین��ایر  ۱٦من��ذ  -٥

وتفی��د  ۲،۳الوكال��ة تنفی��ذ إی��ران اللتزاماتھ��ا المتعلق��ة بالمج��ال الن��ووي بمقتض��ى خط��ة العم��ل الش��املة المش��تركة 
   ٤.للمدیر العام الفصلي السابققضت منذ صدور التقریر ت التالیة بشأن الفترة التي انبالمعلوما

 األنشطة المتصلة بالماء الثقیل وإعادة المعالجة  -۱-جیم

) اس�تناًدا إل�ى تص�میمھ IR-40لم تواصل إیران تشیید مفاعل الماء الثقیل للبحوث القائم في آراك (المفاعل  -٦
ة  ٥األصلي. ولم تنتج إیران أو تختبر أق�راص الیورانی�وم الطبیع�ي، أو أوت�اد الوق�ود، أو مجمع�ات الوق�ود المص�ممَّ

ت جمی�ع الكمی�ات الموج�ودة م�ن أق�راص الیورانی�وم بقی�حسب تصمیمھ األص�لي، و IR-40خصیًصا لدعم المفاعل 
نة     ٦).۱۰و ۳ان رصد متواصل من طرف الوكالة (الفقرت تحتالطبیعي ومجمعات الوقود مخزَّ

 

 .GOV/INF/2016/8من الوثیقة  ٦الفقرة  ۲
 .Note 5/2016مذكرة من األمانة  ۳
 .GOV/2016/8الوثیقة  ٤
االستعداد لیوم التنفی�ذ واح�ُتفِظ ب�ھ ف�ي إی�ران (الفقرت�ان  فترة أُزیل أنبوب المائع الساخن من المفاعل وأصبح غیر صالح للعمل خالل ٥
 ).GOV/INF/2016/1ك" في الوثیقة من القسم المعنون "مفاعل الماء الثقیل للبحوث في آرا‘ ۳’۳و ‘ ۲’۳
الت�دابیر ذات الص�لة  –الفقرات الواردة كمراج�ع ب�ین قوس�ین ف�ي القس�مین ج�یم ودال م�ن ھ�ذا التقری�ر فق�رات المرف�ق األول  تطابق ٦

 بالمجال النووي الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة.

 



 
GOV/2016/23 
 ۳الصفحة 

 
 

وواصلت إیران إبالغ الوكالة بش�أن رص�ید الم�اء الثقی�ل ف�ي إی�ران وإنت�اج الم�اء الثقی�ل ف�ي محط�ة إنت�اج  -۷
وسمحت للوكالة برصد كمیات مخزون إیران من الماء الثقیل وكمیة الماء الثقی�ل المنَتَج�ة ف�ي محط�ة  ۷الماء الثقیل

، تحققت الوكال�ة م�ن كمی�ة الم�اء الثقی�ل الت�ي ُش�حنت ۲۰۱٦نیسان/أبریل  ۲۱). وفي ۱٥إنتاج الماء الثقیل (الفقرة 
ت الوكال�ة م�ن أنَّ مخ�زون إی�ران م�ن ، تحقق�۲۰۱٦أیار/مایو  ۹وفي  ۲۰۱٦٫۸شباط/فبرایر  ۲٤خارج إیران في 

طًن�ا  ۱۳۰ولم یك�ن ل�دى إی�ران خ�الل الفت�رة المش�مولة ب�التقریر أكث�ر م�ن  ۹طًنا مترًیا. ۱۱٦٫۷الماء الثقیل قد بلغ 
 ).۱٤مترًیا من الماء الثقیل (الفقرة 

ر ول��م تض��طلع إی��ران بأنش��طة تتص��ل بإع��ادة المعالج��ة ف��ي مفاع��ل طھ��ران البحث��ي ومرف��ق إنت��اج نظ��ائ -۸
 ). ۱۸المولیبدینوم والیود والزینون المشّعة أو في أي مرفق من المرافق األخرى المعلنة (الفقرة 

 األنشطة المتصلة باإلثراء والوقود   -۲-جیم

سلس�لة  ۳۰مرّكب�ة ف�ي  IR-1ط�اردة مركزی�ة م�ن ط�راز  ٥۰٦۰في محطة إثراء الوقود في ناتانز، ظلت  -۹
). ول�م تس�حب ۲۷(الفق�رة  یة وقت االتفاق على خطة العمل الش�املة المش�تركةتعاقبیة بأنساقھا في الوحدات التشغیل
أدناه) الس�تبدال الط�اردات م�ن  ۱٥دات المخّزنة (انظر الفقرة رمن الطا IR-1إیران أي طاردة مركزیة من طراز 

لة المركبة في محطة إثراء الوقود (الفقرة  IR-1طراز   ). ۱-۲۹التالفة أو المعطَّ

وخ��الل الفت��رة  ۱۰.) ف��ي محط��ة إث��راء الوق��ودUF6إث��راء س��ادس فلوری��د الیورانی��وم ( وواص��لت إی��ران -۱۰
 ).۲۸(الفقرة  ۲۳٥-من الیورانیوم ٪۳٫٦۷المشمولة بالتقریر، لم تقم إیران بإثراء الیورانیوم بنسبة أعلى من 

قاب�ل واسترجعت إی�ران، تح�ت رص�د م�ن الوكال�ة، بعًض�ا م�ن الیورانی�وم المث�رى ال�ذي أعلن�ت عل�ى أن�ھ  -۱۱
وف�ي  ۱۱فھان.أص�) المث�رى ف�ي UO2لالسترجاع من خطوط المعالجة في محطة مسحوق ث�اني أكس�ید الیورانی�وم (

، تحققت الوكالة من أن الكمی�ة المس�ترجعة م�ن الیورای�وم المث�رى بنس�بة تص�ل إل�ى ۲۰۱٦نیسان/أبریل  ۲٤و ۲۳
 ۱۲كغ. ۳٥٫۷كانت بمقدار  ۲۳٥-من الیورانیوم ۳٫٦۷٪

درج�ة  م�ن ، تحقق�ت الوكال�ة م�ن أن إی�ران خّفف�ت۲۰۱٦أیار/مایو  ۸آذار/مارس حتى  ٥وفي الفترة من  -۱۲
-م�ن الیورانی�وم ٪۳٫٦۷كغ من الیورانیوم في شكل سادس فلورید الیورانیوم المثرى بنسبة تصل إل�ى  ٦٫۱إثراء 
م�ن أّن إی�ران  ، تحققت الوكال�ة۲۰۱٦أیار/مایو  ۲٤إلى  ۱٦إلى مستوى الیورانیوم الطبیعي وفي الفترة من  ۲۳٥

 ٪۳٫٦۷كغ من الیورانیوم الموجود في خردة صلبة وسائلة المث�رى بنس�بة تص�ل إل�ى  ٥٫۹خففت من درجة إثراء 
 إلى مستوى الیورانیوم الطبیعي. ۲۳٥-من الیورانیوم

طًن�ا ف�ي الس��نة م�ن الم�اء الثقی�ل الص��الح  ۱٦ تبل�غمحط�ة إنت�اج الم�اء الثقی��ل ھ�ي مرف�ق إلنت�اج الم��اء الثقی�ل بق�درة تص�میمیة اس��میة  ۷
 لالستعمال في المفاعالت النوویة.

 . GOV/2016/8من الوثیقة  ۱٦الحاشیة  ۸
 وما یعادلھ بدرجات إثراء مختلفة.یشمل مخزون إیران الماء الثقیل الصالح لالستعمال في المفاعالت النوویة  ۹

عاًما، سیكون موقع اإلثراء بناتانز المكان الوحید لجمیع أنشطة إیران المتص�لة  ۱٥في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، "طیلة  ۱۰
 ).  ۷۲بإثراء الیورانیوم، بما في ذلك أنشطة البحث والتطویر الخاضعة للضمانات" (الفقرة 

 .GOV/2016/8ثیقة من الو ۱۹الحاشیة  ۱۱
ك�غ م�ن الیورانی�وم،  ۲۰۲٫۸كمی�ة  ٪۳٫٦۷) المث�رى بنس�بة تص�ل إل�ى  UF6ك�غ م�ن س�ادس فلوری�د الیورانی�وم ( ۳۰۰تشمل كمیة  ۱۲

 باعتبار الوزن الذري المعیاري للیورانیوم والفلور. 

 

 



 
GOV/2016/23 

 ٤الصفحة 
 
 

كغ من سادس فلورید الیورانیوم المث�رى  ۳۰۰الیورانیوم المثرى من إیران ولم یتجاوز مجموع مخزون  -۱۳
 ).٥٦(أو ما یعادل ذلك في أشكال كیمیائیة مختلفة) (الفقرة  ۲۳٥-من الیورانیوم ٪۳٫٦۷إلى  بنسبة تصل

في س�ت سالس�ل  IR-1طاردة مركزیة من طراز  ۱۰٤٤وفي محطة فوردو إلثراء الوقود، تم االحتفاظ بـ -۱٤
یتصل ب�ذلك م�ن أنش�طة  )؛ ولم تقم إیران بأي إثراء للیورانیوم أو ما٤٦تعاقبیة في جناح واحد من المرفق (الفقرة 

 ).٤٥البحث والتطویر؛ ولم تكن ھناك أي مواد نوویة في المحطة (الفقرة  

ن��ة ظل��ت تح��ت رص��د متواص��ل م��ن  -۱٥ وجمی��ع الط��اردات المركزی��ة والبنی��ة األساس��یة المرتبط��ة بھ��ا المخزَّ
للمب��اني ذات واس��تمر الس��ماح للوكال��ة بالقی��ام بمعاین��ة دوری��ة  ۱۳).۷۰و ٤۸و ٤۷و ۲۹ط��رف الوكال��ة (الفق��رات 

الصلة في ناتانز، بما في ذلك جمیع تلك الواقعة في محطة إثراء الوق�ود ومحط�ة إث�راء الوق�ود التجریبی�ة، وقام�ت 
 ).۷۱بمعاینة یومیة بناء على طلب الوكالة (الفقرة 

واض���طلعت إی���ران بأنش���طتھا الخاص���ة ب���اإلثراء تماش���ًیا م���ع خطتھ���ا الطویل���ة األج���ل لإلث���راء واإلث���راء  -۱٦
مة للوكالة في ألغراض   ).٥۲(الفقرة  ۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر  ۱٦البحث والتطویر، حسب المعلومات المقدَّ

ل إیران أي مرفق من مرافقھا المعلنة لغرض  -۱۷ عادة تحوی�ل ص�فائح أو خ�ردة الوق�ود إل�ى س�ادس إولم تشغِّ
 ).٥۸الغرض (الفقرة  فلورید الیورانیوم، كما أنھا لم تبلغ الوكالة بأنھا شیَّدت أي مرفق جدید لھذا

 المركزیة وتصنیعھا والرصید منھا البحث والتطویر في مجال الطاردات  -۳-جیم

لم یتم تكدیس أي یورانیوم مث�رى م�ن خ�الل أنش�طة البح�ث والتط�ویر ف�ي مج�ال اإلث�راء، وتم�ت أنش�طة  -۱۸
مركزی�ة ض�من الح�دود إیران للبحث والتطویر ف�ي مج�ال اإلث�راء ب�الیورانیوم وبدون�ھ بواس�طة اس�تخدام ط�اردات 

 ).٤۲إلى  ۳۲المبیَّنة في خطة العمل الشاملة المشتركة (الفقرات 

نت�اج إع�ن  ۱٤قّدمت إیران للوكالة إعالنات، بعد تلك اإلعالنات الواردة ف�ي التقری�ر الس�ابق للم�دیر الع�ام، -۱۹
ق��ق م��ن مف��ردات إی��ران م��ن أنابی��ب ومن��افخ دّوارات الط��اردات المركزی��ة ورص��یدھا منھ��ا وس��محت للوكال��ة التح

). وأج��رت الوكال��ة رص��ًدا متواص��ًال، بم��ا ف��ي ذل��ك م��ن خ��الل اس��تخدام ت��دابیر االحت��واء ۱-۸۰(الفق��رة  ھارص��ید
ارة والمن�افخ لص�نع ط�اردات  والمراقبة، وتحقَّقت من أنَّ المعدات المعلنة قد اسُتخدمت إلنتاج أنابی�ب األج�زاء ال�دوَّ

). ول�م تن�تج إی�ران أي ۲-۸۰ة العم�ل الش�املة المش�تركة (الفق�رة مركزیة فقط ألغراض األنشطة المح�ددة ف�ي خط�
). وكانت جمیع أنابی�ب األج�زاء ٦۲(الفقرة  الستبدال الطرادات المتلفة أو المعّطلة IR-1طاردة مركزیة من طراز 

ارات المعلن�ة خاض�عة لرص�د متواص�ل م�ن ط�رف الوكال�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك أناب ارة والمنافخ ومجمع�ات ال�دوَّ ی�ب الدوَّ
ارة والمنافخ المصنَّ  ، تحقق�ت الوكال�ة م�ن ۲۰۱٦آذار/م�ارس  ۷وف�ي  ).۷۰عة منذ یوم التنفی�ذ (الفق�رة األجزاء الدوَّ

ارات. ، أبلغ�ت إی�ران ۲۰۱٦أیار/م�ایو  ۲وف�ي رس�الة مؤرخ�ة  ۱٥إعالن إیران أنھا توقفت عن تصنیع أنابی�ب ال�دوَّ
ارات. وف� الوكال�ة م�ن أن ذل�ك التص�نیع تحقق�ت ، ۲۰۱٦أیار/م�ایو  ۲۲ي الوكالة بنیتھا استئناف تصنیع أنابیب الدوَّ

لم ُیستأنف. وستقوم الوكالة بعملیة التحقق فیما یتعلق بتصنیع الدّوارات والمن�افخ خ�الل زیارتھ�ا القادم�ة. وت�م عق�د 
 لوكالة وإیران بشأن ھذا الموضوع.مناقشات تقنیة بین ا

طة إثراء الوق�ود إل�ى مرف�ق لتص�نیع من المخزون في مح IR-1نقلت إیران دّوارین من دّوارات أجھزة الطرد المركزي من طراز  ۱۳
الط��اردات المركزی��ة معل��ن علی��ھ خاض��ع لرص��د م��ن الوكال��ة، ألغ��راض اختب��ار تل��ك ال��دّوارات إلنت��اج النظ��ائر المس��تقرة. وحت��ى 

 لم یبدأ بعد ذلك االختبار.  ،۲۰۱٦أیار/مایو  ۸
 .GOV/2016/8من الوثیقة  ۲٥الفقرة  ۱٤
 .GOV/2016/8من الوثیقة  ۲۰الحاشیة  ۱٥
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 تدابیر الشفافیة  -دال
للوكالة باس�تخدام أجھ�زة رص�د اإلث�راء إلكترونی�اً واألخت�ام اإللكترونی�ة الت�ي تنق�ل واصلت إیران السماح  -۲۰

لمفتِّشي الوكالة حالتھا داخل المواقع النوویة، وتسھیل عملیة الجمع اآللي لتسجیالت عملیات القیاس التي تق�وم بھ�ا 
ب�ة (الفق�رة  لة باستخدام أجھزة قیاس مركَّ ران تأش�یرات دخ�ول طویل�ة األج�ل ). وأص�درت إی�۱-٦۷الوكالة والمسجَّ

لمفتِّشي الوكالة الذین تمت تسمیتھم إلیران على النحو الذي طلبتھ الوكالة ووفرت مساحة عمل مالئمة للوكالة ف�ي 
). ۲-٦۷المواقع النوویة، وسھَّلت استخدام مس�احة عم�ل ف�ي أم�اكن قریب�ة م�ن المواق�ع النووی�ة ف�ي إی�ران (الفق�رة 

 ).۳-٦۷افیین من الوكالة تمت تسمیتھم إلیران (الفقرة وقبلت إیران مفتشین إض

تدابیر متَّفق علیھا مع إیران، من بینھا ت�دابیر االحت�واء  من خاللوواصلت إیران السماح للوكالة برصد،  -۲۱
والمراقبة، جمیع كمیات ركازة خام الیورانیوم المنتَجة في إی�ران أو تل�ك الت�ي ت�م الحص�ول علیھ�ا م�ن أي مص�در 

ن ا دت إیران الوكالة بجمیع المعلومات الضروریة كي تتمكَّ لوكالة آخر، وقامت إیران بإبالغ الوكالة عنھا. كما زوَّ
من التحقُّق من إنتاج ركازة خام الیورانیوم ورصید ركازة خام الیورانیوم المنَتجة ف�ي إی�ران أو الت�ي ت�م الحص�ول 

 ). ٦۹علیھا من أي مصدر آخر (الفقرة 

 

 معلومات أخرى ذات صلة  -ھاء
(ب) ۱۷دة تواصل إیران تطبی�ق مؤقًت�ا البروتوك�ول اإلض�افي التف�اق الض�مانات الخ�اص بھ�ا عم�الً بالم�ا -۲۲

من البروتوكول اإلضافي، إلى حین دخولھ حیز النفاذ. ومنذ ص�دور التقری�ر الس�ابق للم�دیر الع�ام، أج�رت الوكال�ة 
 في إیران. أخرى معاینات تكمیلیة في إطار البروتوكول اإلضافي لمواقع وأماكن 

ل المعن�ي بالمش�تریات وخالل ھذه الفترة المش�مولة ب�التقریر، ل�م تحض�ر الوكال�ة اجتماع�ات الفری�ق العام� -۲۳
 ).٦-٤-٦اللجنة المشتركة، الفقرة  –التابع للجنة المشتركة (خطة العمل الشاملة المشتركة، المرفق الرابع 

 

 موجز  -واو
تواصل الوكال�ة التحقُّ�ق م�ن ع�دم تحری�ف الم�واد النووی�ة المعلن�ة ف�ي المراف�ق النووی�ة واألم�اكن الواقع�ة  -۲٤

ھ�ا. خ�اص بعادًة مواد نوویة والتي أعلنت عنھا إیران بموجب اتفاق الضمانات ال خارج المرافق التي ُتستخدم فیھا
 وظلت جاریة عملیات تقییم بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نوویة غیر معلنة بالنسبة إلیران.

ة بالمج��ال علق��ومن��ذ ی��وم التنفی��ذ، دأب��ت الوكال��ة عل��ى التحق��ق والرص��د بش��أن تنفی��ذ إی��ران اللتزاماتھ��ا المت -۲٥
 بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة. النووي

 وسیواصل المدیر العام تقدیم تقاریر في ھذا الشأن حسب االقتضاء. -۲٦

 


