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 ٢٠١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٧تاريخ السماح بالتداول: 
 )٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ١٧(ُسِمح بتداول ھذه الوثيقة خالل اجتماع المجلس بتاريخ 

GOV/2016/55 

 ٢٠١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٠
 

 عربي
األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي

 من جدول األعمال المؤقت ٥البند 
  )GOV/2016/53 الوثيقة(

 

  والرصد في جمھورية إيران اإلسالمية التحقق
  على ضوء قرار مجلس األمن التابع

 )٢٠١٥( ٢٢٣١لألمم المتحدة 
 

 تقرير من المدير العام

 

  

مة  -ألف  مقدِّ

م  -١ ابع لألم ى مجلس األمن الت ك إل وازاة ذل افظين وبم م من المدير العام إلى مجلس المح ھذا التقرير المقدَّ
ووي المتحدة (مجلس األمن)،  ا المتصلة بالمجال الن ران) اللتزاماتھ ران اإلسالمية (إي ة إي ذ جمھوري اول تنفي يتن

رار  ى ضوء ق ران عل التحقق والرصد في إي بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة، ويتناول المسائل المتصلة ب
ن  س األم او٢٠١٥( ٢٢٣١مجل ة، والمش ائل المالي ن المس ات ع ر معلوم ذا التقري دم ھ ا يق ادل ). كم رات وتب

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

  

  الخلفية  -باء

ة المتحدة ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٤في  -٢ اد الروسي والمملك ا واالتح ا وألماني ، اتفقت كل من الصين وفرنس
امية ة (مجموعة  والواليات المتحدة األمريكية والممثلة الس ة والسياسة األمني ي للشؤون الخارجي اد األوروب لالتح

ة+ ي الثالث املة المشتركة. وفي ٣بلدان االتحاد األوروب ى خطة العمل الش ران عل ه  ٢٠) وإي ، ٢٠١٥تموز/يولي
ام "أن ٢٠١٥( ٢٢٣١اعتمد مجلس األمن القرار  دير الع )، الذي تناول فيه جملة أمور، من بينھا أنه طلب من الم

ة  ران المتعلق ات إي ا يتصل بالتزام ق والرصد الضرورية فيم إجراءات التحق وم ب البالميق دة  ج ة الم ووي طيل الن
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تركة". املة المش ل الش ة العم ى خط ات بمقتض ك االلتزام ة لتل طس  ١الكامل ي آب/أغس س ٢٠١٥وف ، أذن مجل
ذ  ام بتنفي دير الع افظين للم راءاتالمح د  إج ق والرص أن الت الضروريةالتحق ة بش ران المتعلق ات إي البالمزام  ج

م تقارير بناًء على ذلك ى  ،النووي المبيَّنة في خطة العمل الشاملة المشتركة، وأن يقدِّ ذه االلتزامات عل طيلة مدة ھ
ن  رار مجلس األم ع ممارسات الضمانات ٢٠١٥( ٢٢٣١ضوء ق و يتَّسق م ى نح وال وعل وافر األم ا بت )، رھًن

ة. و ة بالوكال ة الخاص ً المعياري ا افظين أيض س المح ة  أذن مجل ع اللجن ات م ادل المعلوم اور وتب ة بالتش للوكال
  .Corr. 1وتصويبھا  GOV/2015/53المشتركة، كما ھو مبيَّن في الوثيقة 

لھا الوكالة -٣ رة التي ستتحمَّ إيران وللتحقق  وتبلغ التكلفة السنوية المقدَّ لتنفيذ البروتوكول اإلضافي الخاص ب
املة المشتركة  وارد في خطة العمل الش ى النحو ال ووي عل ة بالمجال الن ران المتعلق والرصد بشأن التزامات إي

ام  ٩٫٢ ة في ع . وفي ٢٠١٦مليون يورو سنوًيا، وسيتم توفير ھذا المبلغ بالكامل من أموال خارجة عن الميزاني
اني/نوفمبر  ١ رين الث ت ٢٠١٦تش ذي تم الي ال غ اإلجم ان المبل افي إ، ك ول اإلض ذ البروتوك ة لتنفي ه للوكال تاحت

ـنَفق  ١١٫٠وللتحقق والرصد في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة  ر الـُم مليون يورو، بما في ذلك الرصيد غي
 من األموال المخصصة ألنشطة خطة العمل المشتركة.

  

  لتحقق والرصد في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة أنشطة ا  -جيم

ة  يوم( ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ١٦منذ  -٤ املة المشتركة)، تحققت ورصدت الوكال تنفيذ خطة العمل الش
املة المشتركة  ووي بمقتضى خطة العمل الش ة بالمجال الن ا المتعلق ران اللتزاماتھ د بالمعلومات  ٢،٣تنفيذ إي وتفي

 ٤الفترة التي انقضت منذ صدور التقرير الفصلي السابق للمدير العام.التالية بشأن 

  األنشطة المتصلة بالماء الثقيل وإعادة المعالجة  -١-جيم

) استناًدا إلى تصميمه IR-40لم تواصل إيران تشييد مفاعل الماء الثقيل للبحوث القائم في آراك (المفاعل  -٥
ة  ٥األصلي. ود المصممَّ ود، أو مجمعات الوق اد الوق وم الطبيعي، أو أوت ولم تنتج إيران أو تختبر أقراص اليوراني

وم  IR-40خصيًصا لدعم المفاعل  ات الموجودة من أقراص اليوراني ع الكمي حسب تصميمه األصلي، وبقيت جمي
نة تحت رصد متواصل من طرف الوكالة (الفقرت    ٦).١٠و ٣ان الطبيعي ومجمعات الوقود مخزَّ

  

 
ة  ٨ترد في الفقرة  ١ ى النحو  Corr. 1وتصويبھا  GOV/2015/53من الوثيق ام عل دير الع ا مجلس األمن من الم ي طلبھ اإلجراءات الت

  ).٢٠١٥( ٢٢٣١الوارد في القرار 

  .GOV/INF/2016/8من الوثيقة  ٦الفقرة  ٢

  .Note 5/2016مذكرة من األمانة  ٣

  .GOV/2016/46الوثيقة  ٤

ان  ٥ ران (الفقرت ه في إي ُتفِظ ب ذ واح وم التنفي أُزيل أنبوب المائع الساخن من المفاعل وأصبح غير صالح للعمل خالل فترة االستعداد لي
  ).GOV/INF/2016/1آراك" في الوثيقة من القسم المعنون "مفاعل الماء الثقيل للبحوث في ‘ ٣’٣و ‘ ٢’٣

رات  ٦ ر فق ذا التقري يم ودال من ھ ين قوسين في القسمين ج واردة كمراجع ب دابير ذات الصلة  –المرفق األول ’تطابق الفقرات ال الت
  الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة. ‘بالمجال النووي
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اج  -٦ ل في محطة إنت اء الثقي اج الم ران وإنت ل في إي اء الثقي وواصلت إيران إبالغ الوكالة بشأن رصيد الم
وسمحت للوكالة برصد كميات مخزون إيران من الماء الثقيل وكمية الماء الثقيل المنَتَجة في محطة  ٧الماء الثقيل

ران من ٢٠١٦األول/أكتوبر تشرين  ٢٥). وفي ١٥إنتاج الماء الثقيل (الفقرة  ة من أنَّ مخزون إي ، تحققت الوكال
رة  ١٣٠٫٠الماء الثقيل قد بلغ  ا (الفق اني/نوفمبر  ٢وفي  ٨).١٤طًنا مترًي ام ٢٠١٦تشرين الث دير الع ، أعرب الم

عالي ل لنائب رئيس إيران ورئيس ھيئة الطاقة الذرية اإليرانية، ميعن شواغل تتعلق بمخزون إيران من الماء الثق
اني/نوفمبر  ٨أكبر صالحي. وفي  يعلالسيد  اء ٢٠١٦تشرين الث ران من الم ة من أنَّ مخزون إي ، تحققت الوكال

غ  د بل ل ق ة في  ١٣٠٫١الثقي ا الوكال الة تلقتھ ي رس ا. وف ا مترًي اني/نوفمبر  ٩طًن ران ٢٠١٦تشرين الث ، أبلغت إي
ران  ى خارج إي ل إل ل الصالح لالستعمال في أط ٥الوكالة بـ"خطة إيران للتحضير لنق ا الثقي ة من مائھ ان متري ن

  ٩المفاعالت النووية".

ائر  -٧ اج نظ ق إنت ي ومرف ران البحث ل طھ ي مفاع ة ف ادة المعالج طة تتصل بإع ران بأنش م تضطلع إي ول
  ).١٨تي أعلنتھا للوكالة (الفقرة الموليبدينوم واليود والزينون المشّعة أو في أي مرفق من المرافق األخرى ال

  ألنشطة المتصلة باإلثراء والوقودا  -٢-جيم

ة من طراز  ٥٠٦٠في محطة إثراء الوقود في ناتانز، لم تظل أكثر من  -٨ ة في  IR-1طاردة مركزي مرّكب
املة المشتركة ٣٠ رة  سلسلة تعاقبية بأنساقھا في الوحدات التشغيلية وقت االتفاق على خطة العمل الش ). ٢٧(الفق

 الستبدال الطاردات ١٠المخّزنة المركزية داترمن الطا IR-1طاردة مركزية من طراز  ٤٨وقامت إيران بسحب 
لة المركبة في محطة إثراء الوقود (الفقرة  IR-1من طراز  المركزية   ).١-٢٩التالفة أو المعطَّ

ود ) في محطة إثراءUF6وواصلت إيران إثراء سادس فلوريد اليورانيوم ( -٩ إثراء  ١١.الوق ران ب م إي م تق ول
  ).٢٨(الفقرة  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٣٫٦٧اليورانيوم بنسبة أعلى من 

رى في خطوط  -١٠ وم المث ة اليوراني ق بكمي ا يتعل ران فيم ة وإي ين الوكال وال تزال المناقشات التقنية جارية ب
  ١٢فھان.صالمعالجة في محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى في أ

كغ من سادس فلوريد اليورانيوم المثرى  ٣٠٠يتجاوز مجموع مخزون إيران من اليورانيوم المثرى ولم  -١١
  ١٣).٥٦(أو ما يعادل ذلك في أشكال كيميائية مختلفة) (الفقرة  ٢٣٥-من اليورانيوم ٪٣٫٦٧بنسبة تصل إلى 

  
 
اء الث ٧ اج الم ق إلنت ل ھي مرف اء الثقي اج الم غ محطة إنت مية تبل درة تصميمية اس ل بق ل الصالح  ١٦قي اء الثقي نة من الم ي الس ا ف طًن

  لالستعمال في المفاعالت النووية.

  يشمل مخزون إيران الماء الثقيل الصالح لالستعمال في المفاعالت النووية وما يعادله بدرجات إثراء مختلفة. ٨

  لى خارج إيران.سوف تتحقق الوكالة من كمية الماء الثقيل التي ستنقل إ ٩

  من ھذا التقرير. ١٣ أنظر الفقرة ١٠

ران المتصلة  ١٥في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، "طيلة  ١١ عاًما، سيكون موقع اإلثراء بناتانز المكان الوحيد لجميع أنشطة إي
  ). ٧٢بإثراء اليورانيوم، بما في ذلك أنشطة البحث والتطوير الخاضعة للضمانات" (الفقرة 

  .GOV/2016/46من الوثيقة  ١٠فقرة ال ١٢

ة  ١٣ وم ( ٣٠٠تشمل كمي د اليوراني ادس فلوري ن س غ م ى UF6ك بة تصل إل رى بنس ة  ٪٣٫٦٧) المث وم،  ٢٠٢٫٨كمي ن اليوراني غ م ك
  باعتبار الوزن الذري المعياري لليورانيوم والفلور.
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ة من طراز  ١٠٤٤وفي محطة فوردو إلثراء الوقود، تم إبقاء  -١٢ اح واحد من في ج IR-1طاردة مركزي ن
رة  ق (الفق ا ٤٦المرف ة من طراز  ١٠٤٢)، من بينھ اردة مركزي ة  IR-1ط ي ست سالسل تعاقبي ة ف ت مرّكب ظل

مركبتين بشكل منفصل ألغراض  إجراء "أنشطة بحث وتطوير أولية  IR-1وظلت طاردتان مركزيتان من طراز 
تقرة". اج النظائر المس التقر ١٤تتعلق بإنت رة المشمولة ب ا وخالل الفت وم أو م راء لليوراني أي إث ران ب م إي م تق ير، ل

  ). ٤٥يتصل بذلك من أنشطة البحث والتطوير، ولم تكن ھناك أي مواد نووية في المحطة (الفقرة 

ن  -١٣ ت تحت رصد متواصل م ة ظل ن ا المخزَّ ة بھ ية المرتبط ة األساس ة والبني اردات المركزي ع الط وجمي
رات  ة (الفق رف الوكال اني ذات  ١٥).٧٠و ٤٨و ٤٧و ٢٩ط ة للمب ة دوري ام بمعاين ة بالقي ماح للوكال تمر الس واس

ة، وقامت  ود التجريبي راء الوق الصلة في ناتانز، بما في ذلك جميع تلك الواقعة في محطة إثراء الوقود ومحطة إث
  ).٧١بمعاينة يومية بناء على طلب الوكالة (الفقرة 

ع -١٤ ًيا م اإلثراء تماش ة ب طتھا الخاص ران بأنش طلعت إي راء  واض راء واإلث ل لإلث ة األج ا الطويل خطتھ
مة للوكالة في    ).٥٢(الفقرة  ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ١٦ألغراض البحث والتطوير، حسب المعلومات المقدَّ

ل إيران أي مرفق من مرافقھا المعلنة لغرض  -١٥ ى سادس إولم تشغِّ ود إل عادة تحويل صفائح أو خردة الوق
  ).٥٨م تبلغ الوكالة بأنھا شيَّدت أي مرفق جديد لھذا الغرض (الفقرة فلوريد اليورانيوم، كما أنھا ل

  المركزية وتصنيعھا والرصيد منھا البحث والتطوير في مجال الطاردات  -٣-جيم

راء، وتمت أنشطة  -١٦ لم يتم تكديس أي يورانيوم مثرى من خالل أنشطة البحث والتطوير في مجال اإلث
ة ضمن الحدود إيران للبحث والتطوير في مجال اإلث ه بواسطة استخدام طاردات مركزي اليورانيوم وبدون راء ب

   ).٤٢إلى  ٣٢المبيَّنة في خطة العمل الشاملة المشتركة (الفقرات 

من أنابيب ومنافخ دّوارات الطاردات المركزية ورصيدھا منھا  ھانتاجإقّدمت إيران للوكالة إعالنات عن  -١٧
). وأجرت الوكالة رصًدا متواصاًل، بما في ذلك من ١-٨٠التحقق من مفردات رصيدھا (الفقرة بوسمحت للوكالة 

اج أنابيب  د اسُتخدمت إلنت ة ق دات المعلن ة، وتحقَّقت من أنَّ المع واء والمراقب افخوخالل استخدام تدابير االحت  من
ة فقط ألغراض األنشطة المحددة في خطة العم الدوارات رة ولصنع طاردات مركزي املة المشتركة (الفق ل الش

ة من طراز ٢-٨٠ ران أي طاردة مركزي تج إي م تن تبدال الط IR-1). ول ة رداتاالس ة المركزي ة أو المعّطل  المتلف
  ).٦٢(الفقرة 

ارات المعلنة خاضعة لرصد متواصل من طرف  الدواراتوكانت جميع أنابيب  -١٨ والمنافخ ومجمعات الدوَّ
ب ك أنابي ي ذل ا ف ة، بم دوارات افخومن الوكال رة  ال ذ (الفق وم التنفي ذ ي ب ٧٠المصنَّعة من ران أنابي ). وصنعت إي

   ١٦دّوارات خالل الفترة المشمولة بالتقرير.

  

  
 
  .GOV/2016/46من الوثيقة  ١٢الفقرة  ١٤

  .GOV/2016/46من الوثيقة  ١٥الحاشية  ١٥

  .GOV/2016/46من الوثيقة  ١٨الفقرة  ١٦
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  تدابير الشفافية  -دال

ل  واصلت -١٩ ي تنق ة الت ام اإللكتروني اً واألخت راء إلكتروني زة رصد اإلث إيران السماح للوكالة باستخدام أجھ
ا  لمفتِّشي الوكالة حالتھا داخل المواقع النووية، وتسھيل عملية الجمع اآللي لتسجيالت عمليات القياس التي تقوم بھ

رة  بة (الفق لة باستخدام أجھزة قياس مركَّ ة األجل ١-٦٧الوكالة والمسجَّ ران تأشيرات دخول طويل ). وأصدرت إي
لمفتِّشي الوكالة الذين تمت تسميتھم إليران على النحو الذي طلبته الوكالة ووفرت مساحة عمل مالئمة للوكالة في 

  ).٢-٦٧نووية في إيران (الفقرة المواقع النووية، وسھَّلت استخدام مساحة عمل في أماكن قريبة من المواقع ال

إيران السماح للوكالة برصد، من خالل تدابير متَّفق عليھا مع إيران، من بينھا تدابير االحتواء وواصلت  -٢٠
ا من أي مصدر  م الحصول عليھ ي ت ك الت والمراقبة، جميع كميات ركازة خام اليورانيوم المنتَجة في إيران أو تل

دت إيران الوكالالتي آخر، و تمكَّن قامت إيران بإبالغ الوكالة عنھا. كما زوَّ ع المعلومات الضرورية كي ت ة بجمي
م  ي ت ران أو الت وم المنَتجة في إي ام اليوراني ازة خ الوكالة من التحقُّق من إنتاج ركازة خام اليورانيوم ورصيد رك

   ).٦٩الحصول عليھا من أي مصدر آخر (الفقرة 

  

  معلومات أخرى ذات صلة  -ھاء

ادة مؤقًتا تواصل إيران  -٢١ ا عمالً بالم اق الضمانات الخاص بھ ق البروتوكول اإلضافي التف (ب) ١٧تطبي
ران  ّدمتھا إي ي ق ات الت يم اإلعالن ة تقي اذ. وواصلت الوكال ز النف ه حي ين دخول ى ح ول اإلضافي، إل ن البروتوك م

ول اإلضافي ع  ١٧بمقتضى البروتوك ى مواق ول اإلضافي إل ة بمقتضى البروتوك ات تكميلي اكن وإجراء معاين وأم
  أخرى في إيران.

ي بالمشتريات  -٢٢ ق العامل المعن ة اجتماعات الفري م تحضر الوكال التقرير، ل وخالل ھذه الفترة المشمولة ب
  ).٦-٤-٦اللجنة المشتركة، الفقرة  –التابع للجنة المشتركة (خطة العمل الشاملة المشتركة، المرفق الرابع 

  

  موجز  -واو

ة  تواصل -٢٣ اكن الواقع ة واألم ة في المرافق النووي ة المعلن واد النووي ق من عدم تحريف الم الوكالة التحقُّ
ا.  خارج المرافق التي ُتستخدم فيھا عادًة مواد نووية والتي أعلنت عنھا إيران بموجب اتفاق الضمانات الخاص بھ

  نة بالنسبة إليران.بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلجارية وظلت عمليات تقييم 

ال  -٢٤ ة بالمج ا المتعلق ران اللتزاماتھ ذ إي أن تنفي ق والرصد بش ى التحق ة عل ت الوكال ذ، دأب وم التنفي ذ ي ومن
  النووي بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة.

  وسيواصل المدير العام تقديم تقارير في ھذا الشأن حسب االقتضاء. -٢٥
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