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

 
 المدیر العامتقریر من 

 

ابع   -1 دَّم من الـمدیر الـعام إلى مجلس المـحافظین وبموازاة ذـلك إلى مجلس األمن الـت یتـناول ـھذا التقریر المـق
لألمم المتـحدة (مجلس األمن)، تنفـیذ جمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة (إیران) اللتزاـماتـھا المتصــــــلة ـبالمـجال النووي  

م تحدیثاً للمعلومات بشــأن التطورات المتعلقة بمعدات الرصــد   المشــتركة.بمقتضــى خطة العمل الشــاملة   وھو یقّدِ
والمراقبة التابعة للوكالة في إیران فیما یتصـل بخطة العمل الشـاملة المشـتركة منذ التقریر الفصـلي السـابق المقدَّم  

 1.من المدیر العام

 
 معدات الرصد والمراقبة التابعة للوكالة

 الخلفیة
اة في   -2 ــابقة، فعقب القرار الذي اتخذتھ إیران بوقت تنفیذ التدابیر الطوعیة المتوخَّ كما أُفید بھ في تقاریر سـ

، اتَّفقت ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة (الھیئة)  2021شــباط/فبرایر    23خطة العمل الشــاملة المشــتركة، اعتباراً من 
اصــلة تشــغیل وصــیانة معدات الرصــد التابعة لھا بمقتضــى  مع الوكالة على تفاھم تقني مؤقت یســمح للوكالة بمو

ن البیانات التي تجمعھا ھذه المعدات في وسـائط مختومة في إیران.   2،خطة العمل الشـاملة المشـتركة  على أن تُخزَّ
وكان الھدف من ھذا التفاھم ھو تمكین الوكالة من اـستعادة اـستمراریة المعرفة باألنـشطة المـشمولة بمعدات الرـصد  
في حال اســـتأنفت إیران تنفیذ التزاماتھا المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة، وحین  

 3.تفعل ذلك
 

 .GOV/2022/24الوثیقة  1
ــى اتفاق  2 ــطلع بھا الوكالة في إیران بمقتضـ ــطة التحقُّق التي تضـ كامیرات المراقبة التابعة للوكالة فیما عدا الكامیرات المطلوبة ألنشـ

الضــمانات الشــاملة المعقود معھا، ومعدات الرصــد اإللكتروني لإلثراء المركَّبة في محطة إثراء الوقود في ناتانز، ومعدات الرصــد 
 تدفق المركَّبة في محطة إنتاج الماء الثقیل في خنداب.اآللي لمعدالت ال

 .GOV/2021/10من الوثیقة  12الفقرة  3
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التابعة لھا كلَّ ثالثة شــھور بحســب الوتیرة  وواصــلت إیران الســماح للوكالة بصــیانة معدات الرصــد   -3
وعقب   الضــروریة، مع تخزین البیانات التي تجمعھا ھذه المعدات خالل ھذه المدَّة في وســائط مختومة في إیران.

ضـت  2021وقوع حادث في ورشـة إلنتاج مكونات الطاردات المركزیة في موقع كاراج في حزیران/یونیھ   ، تعرَّ
وفي حین ـسمحت إیران للوكالة بتركیب كامیرات مراقبة بدیلة  لتلف وفُقدت بعض البیانات.بعض معدَّات الوكالة ل

، فلیس من المؤكـَّد أنَّ الموقع لم یشــــــھد إنـتاج أي مكوـنات قـبل  2021في موقع ـكاراج في ـكانون األول/دیســـــمبر  
یة في ورشــتین جدیدتین  وبعد ذلك ســمحت إیران للوكالة أیضــاً بتركیب كامیرات إضــاف  تركیب كامیرات الوكالة.

 إلنتاج مكونات الطاردات المركزیة في أصفھان وناتانز.

وفي حین أنَّ فقدان البیانات یعني أنَّھ لن یكون بوـسع الوكالة أن تـستعید اـستمراریة المعرفة بالكامل بـشأن   -4
،  2021شــباط/فبرایر   23إنتاج إیران من األنابیب والمفاصــل المرنة الخاصــة بدوارات الطاردات المركزیة منذ  

فإنَّ ذلك من شــأنھ تمكین الوكالة، في حال اســتأنفت إیران تنفیذ التزاماتھا المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة 
العمل الشاملة المشتركة وحین تفعل ذلك، من التأكُّد من أنَّ إعالنات إیران بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة  

ھا من ھذه المكونات تتسق مع جمیع المعلومات المتاحة للوكالة، بما في ذلك البیانات  فیما یخصُّ إنتاجھا ومخزونات
 التي تجمعھا كامیرات المراقبة.

 التطورات األخیرة
، أبلـغت إیران الوكالة بأنَّ "كامیرات الوكالة وكذلك جـھاز  2022حزیران/یونـیھ   8وفي رســـــالة مؤرخة   -5

إثراء الوقود... وعدَّاد التدفُّق في محطة إنتاج الماء الثقیل، والتي اـستُخدمت  الرـصد اإللكتروني لإلثراء في محطة 
وطلبت من    4،ألغراض تتجاوز التزامات إیران بمقتضـــى اتفاق الضـــمانات الشـــاملة الخاص بھا، ســـوف تُزال"

  الوكالة اتخاذ الترتیبات الالزمة لحضور المفتشین لھذا الغرض.

أزال مفتشـــــو الوكالة كامیرات المراقـبة الـتابـعة للوكالة من مركز طھران    ،2022حزیران/یونـیھ   9وفي   -6
ــفھان. ــتي إنتاج مكونات الطاردات المركزیة في أص ــعت الكامیرات والبیانات المأخوذة   للبحوث ومن ورش وُوض

 یئة.منھا قید التخزین في الموقعین المذكورین في حاویات ووسائط مختومة بختم الوكالة حسب االتفاق مع الھ

ـفإیران، ـبإزاـلة ـھذه المـعدات، تزـیل إمـكانـیة   ویعرب الـمدیر الـعام عن قلـقھ الـبالغ إزاء عواـقب ـھذا العـمل. -7
في ـحال اســــــتأنـفت إیران تنفـیذ ـكاـمل التزاـماتـھا المتعلـقة ـبالمـجال النووي بموـجب خـطة العـمل    –أن تكون الوـكاـلة  

ــتركة وحین تفعل ذلك  ــاملة المش ــباط/فبرایر  على ثقة تامة من أ –الش ا أنتجتھ منذ ش نَّ إیران قد أعلنت للوكالة عمَّ
  القرار  اتكون لـھذومن الممكن أیضـــــاً أن   من الـطاردات المركزـیة ورـكازة ـخام الیورانیوم والـماء الثقـیل. 2021

العمل   تداعیات ســلبیة، ال فیما یتعلق بآفاق عودة إیران إلى تنفیذ التزاماتھا المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة
الـشاملة المـشتركة فحـسب، وإنما أیـضاً فیما بتعلق بقدرة الوكالة على توفیر توكیدات بـشأن الطابع الـسلمي لبرنامج  

  إیران النووي.

 

 

صـة للرصـد بموجب خطة العمل الشـاملة  27، كانت ھناك 2022حزیران/یونیھ    8في  4 كامیرا تابعة للوكالة مركَّبة في إیران ومخصـَّ
 المشتركة.
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نة في وسـائط مختومة بختم الوكالة، وأن تتمكن الوكالة من إعادة  -8 وشـریطة أنَّ تظل البیانات الحالیة مخزَّ
ال تتجاوز ما بین ثالثة وأربعة   –التابعة لھا بعد انقطاع ال یدوم إال لفترة قـصیرة  تركیب معدات المراقبة والرـصد

ــابیع   ــأن التزاماتھا المتعلقة بالمجال   –أس ــاق إعالنات إیران بش ــع الوكالة أن تجري تقییماً لمدى اتس قد یظلُّ بوس
أما إذا طال   جمعھا حتى اآلن. النووي بموجب خطة العمل الشــاملة المشــتركة، بناًء على بیانات الرصــد التي تم

االنقطاع لفترة أكبر، فمن شـــأن ذلك أن یحتِّم اتخاذ تدابیر أكثر صـــرامة بكثیر في مجال الضـــمانات حتى تتمكن  
  الوكالة من توكید اتساق إعالنات إیران.  

اســـــتمرار  ویـناشـــــد الـمدیر الـعام إیران أن تعـمل مع الوـكاـلة دون ـتأخیر من أـجل المـحافـظة على إمـكانـیة   -9
ــداقیة فیما یتعلق بتنفیذ إیران التزاماتھا المتعلقة بالمجال النووي   ــد بمصـ ــطالع بالتحقُّق والرصـ الوكالة في االضـ

 بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

والمدیر العام على اسـتعداد للتواصـل مع إیران في أقرب فرصـة وسـیواصـل تقدیم التقاریر إلى المجلس   -10
 حسب االقتضاء. 
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