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 عربي
ةنكلیزیاإلاألصل:   

 مجلس المحافظین
 المؤتمــــــر العــــام

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 للمجلس المؤقت عمالاألمن جدول  (ب) ۷البند 

 )GOV/2021/43(الوثیقة 
 للمؤتمر  المؤقت عمالاألمن جدول  ۲۰البند 

 )Add.4و Add.3و Add.2و Add.1، واإلضافات GC(65)/1(الوثیقة 

 
 تطبیق الضمانات في جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

 
 تقریر من المدیر العام 

 

 

 مةمقدِّ  -ألف
م تقریر الـمدیر الـعام بشـــــأن تطبیق الضــــــماـنات في جمھورـیة كورـیا الشـــــعبـیة اـلدیمقراطـیة (كورـیا دِّ قُـ  -۱

، إلى مجلس المحافظین وإلى دورة المؤتمر العام العادیة الرابعة  ۲۰۲۰أیلول/ســبتمبر   ۳الشــمالیة)، الصــادر في  
ھذا التقریر معلومات محدَّثة عن   ویقِدّم   ).GOV/2020/42-GC(64)/18(الوثیقة   ۲۰۲۰والسـتین في أیلول/سـبتمبر  

ــعبیة   ــرة بالوكالة، إلى جانب معلومات عن البرنامج النووي لجمھوریة كوریا الشـ ــلة المباشـ التطورات ذات الصـ
   الدیمقراطیة.

في   GC(64)/RES/14وبعَد أن نظر المؤتمر العام في التقریر الصـــادر في أیلول/ســـبتمبر، اعتمد القرار   -۲
ر أن یواصــل النظر في ھذه المســألة وأن یدرج ھذا البند في جدول أعمال دورتھ    ،۲۰۲۰أیلول/ســبتمبر   ۲٥ وقرَّ

  ).۲۰۲۱العادیة الخامسة والستین (

ویغطي التقریر الـحالي، المـقدَّم إلى مجلس المحافظین والمؤتمر العام، التطورات التي طرأت منذ التقریر   -۳
  .۲۰۲۰الصادر في أیلول/سبتمبر  
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 الخلفیة  -باء
لم تتمكن الوـكاـلة من التحقق من صــــــحة واكتـمال إعالـنات كورـیا المـقدَّـمة بموـجب االتـفاق المعقود بینـھا   -٤

ار   ار) (یـش لحة النوویة (معاھدة عدم االنتـش ار األـس   إلیھ وبین الوكالة لتطبیق الضـمانات في إطار معاھدة عدم انتـش
، ۱۹۹۳نیســــان/أبریل   ۱وفي    ۱االنتشــــار").في ما یلي بعبارة "اتفاق الضــــمانات المعقود بموجب معاھدة عدم  

من اتفاق الضــمانات المعقود بمقتضــى معاھدة عدم االنتشــار، إلى أنَّ   ۱۹خلص مجلس المحافظین، عمالً بالمادة  
الوكالة لم تتمكن من التحقق من أنھ لم یحدث تحریف للمواد النوویة، الالزم إخضــاعھا للضــمانات بموجب أحكام  

ر إبالغ جمیع الدول األعـضاء في اتفاق الـضمانات، إل ى أـسلحة نوویة أو غیر ذلك من أجھزة تفجیریة نوویة، وقرَّ
الوكالة، ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة والجمعیة العامة لألمم المتحدة، بعدم امتثال جمھوریة كوریا الشـــعبیة  

، لم تتمكَّن الوكالة من االضطالع  ۱۹۹٤ ومنذ عام   الدیمقراطیة وبعدم تمكن الوكالة من التحقق من عدم التحریف.
  بجمیع أنشــطة الضــمانات الضــروریة التي ینصُّ علیھا اتفاق الضــمانات المعقود بموجب معاھدة عدم االنتشــار. 

، لم یكن بمقدور الوكالة تنفیذ أي تدابیر خاصــــة بالضــــمانات في ۲۰۰۷إلى تموز/یولیھ   ۲۰۰۲ومن نھایة عام 
  .۲۰۰۹یمقراطیة، ولم تتمكن أیضاً من ذلك منذ نیسان/أبریل  جمھوریة كوریا الشعبیة الد

ة اـلدیمقراطـیة في   -٥ ا الشـــــعبـی  ۲۰۰۹و  ۲۰۰٦وفي أعـقاب التـجارب النووـیة التي أجرتـھا جمھورـیة كورـی
رارات  ۲۰۱۷و  ۲۰۱٦و  ۲۰۱۳و ـق اـل حـــدة  مــت اـل ألمـم  ـل ع  تـــاـب اـل األمـن  س  مـجــل مـــد  اعــت  ،۱۷۱۸  )۲۰۰٦  ،(
و۲۰۰۹( ۱۸۷٤و و۲۰۱۳(  ۲۰۹٤)،  و۲۰۱٦(  ۲۲۷۰)،  و۲۰۱٦(  ۲۳۲۱)  وفـــي   ).۲۰۱۷(  ۲۳۷٥) 

القرارات، طـلب مجلس األمن الـتابع لألمم المتـحدة، في جمـلة أمور، عودة كورـیا في وـقت مبكر إلى مـعاـھدة   ـھذه 
ر أن تتخلى جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة عن جمیع األسلحة النوویة   عدم االنتـشار وـضمانات الوكالة؛ وقرَّ

النوویة القائمة تخلیاً كامالً وقابالً للتحقق منھ وال رجعة فیھ وأن تنھي فوراً جمیع األنشــطة ذات الصــلة  والبرامج  
لھا األطراف في معاھدة عدم االنتشـار ووفق أحكام وشـروط بذلك، وأن تتصـرف تماماً وفق االلتزامات التي تتحمَّ 

ار؛   عبیة الدیمقراطیة  اتفاق الضـمانات المعقود معھا بموجب معاھدة عدم االنتـش ر أن تتیح جمھوریة كوریا الـش وقرَّ
للوـكاـلة ـتدابیر شــــــفاـفة تتـعّدى نـطاق ـھذه المتطلـبات، بـما في ذـلك إمـكانـیة مـقابـلة األفراد ومـعایـنة الوـثائق والمـعدَّات  

ة وبما یخالف متطلبات ھذه القرارات، لم تتخل جمھوری  والمرافق، حســب ما تطلبھ الوكالة وما تعتبره ضــروریاً.
اً ـكامالً وـقابالً للتحقق مـنھ وال رجـعة فـیھ، ولم تـنھ  ائم تخلـی كورـیا الشـــــعبـیة اـلدیمقراطـیة عن برـنامجـھا النووي الـق

   جمیع أنشطتھا ذات الصلة.

، أعلنت اإلدارة العامة للطاقة الذریة التابعة لكوریا الـشمالیة أنَّ ھذا البلد ـسیتخذ  ۲۰۱۳وفي نیـسان/أبریل   -٦
ا في ذـلك محـطة إثراء  ،  ۲تشـــــغـیل جمیع المرافق النووـیة في نیونغبیون  وإـعادة تـعدـیل    ـتدابیر من أـجل "إـعادة  بـم

 
، من أجل تطبیق الضـمانات INFCIRC/66/Rev.2اتفاقاً مع الوكالة، یسـتند إلى الوثیقة   ۱۹۷۷أبرمت كوریا الشـمالیة في تموز/یولیھ    ۱

ق الضـــــماـنات الـخاص بـھذا البـند، طبَّـقت الوـكاـلة الضـــــماـنات على وبموـجب اتـفا ).INFCIRC/252فیـما یتعلق بمـفاـعل بحوث (الوثیـقة  
عـة حرجـة.  IRTمرفقین اثنین للبحوث النوویـة في یونغبیون، وھمـا: مفـاعـل البحوث من طراز   وعلى الرغم من أنَّ كوریـا   ومجمَّ

مبر   ار في كانون األول/دیـس مالیة انضـمت إلى معاھدة عدم االنتـش المعقود بینھا وبین الوكالة بموجب    ، فإنَّ اتفاق الضـمانات۱۹۸٥الـش
(الوثیقة  ۱۹۹۲في نیـسان/أبریل   بة)، لم یدخل حیّز النفاذ إالَّ (بـصیغتھا المـصوَّ   INFCIRC/153معاھدة عدم االنتـشار اـستناداً إلى الوثیقة 

INFCIRC/403.(   علَّق تطبیق الضـــمانات من اتفاق الضـــمانات المعقود بموجب معاھدة عدم االنتشـــار، یُ  ۲۳وكما تنص علیھ المادة
 ) عندما یكون اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاھدة عدم االنتشار نافذاً.INFCIRC/252بموجب االتفاق السابق (الوثیقة 

 تُعرف نیونغبیون باسم یونغبیون أیضاً. ۲



/22GC(65)-40GOV/2021/ 
 ۳الصفحة  

 

 

، أعلن ۲۰۱٥وفي أیلول/ســـــبتمبر    ۳میـغاواط (كھرـبائي) المـھّدأ ـبالغرافـیت". ٥الیورانیوم والمـفاـعل الـعاـمل بـقدرة  
رافق النووـیة في نیونغبیون، بـما في ـمدیر معـھد الـطاـقة اـلذرـیة الـتابع لكورـیا الشــــــمالـیة أنـَّھ "أُعـید ترتـیب جمیع الم

درة   ل بـق اـم ل الـع اـع ك محطـة إثراء الیورانیوم والمـف ا    ٥ذـل ت، أو تم تغییرـھ الغرافـی ّدأ ـب ائي) المـھ اواط (كھرـب میـغ
   ٤أُعید تعدیلھا وبدأ تشغیلھا العادي...". أو

مال وبما أنَّ  -۷ طة التحقق في كوریا الـش یة فإنَّ معرفتھا ببرنامجھا  الوكالة ال تزال غیر قادرة على القیام بأنـش
طة نوویة أخرى جرت في البلد، فإن ھذه المعرفة آخذة في التضـاؤل. ومع ذلك فمن   النووي محدودة، وبما أن أنـش

المھم للوكالة أن تبقى على علم بالتطورات التي تطرأ في ھذا البرنامج بأكبر قدر ممكن، ال ـسیما على ضـوء دعم  
ــي في التحقق من المكثَّ المؤتمر العام لجھود األمانة  ــاسـ ــطالع بدورھا األسـ ــتعدادھا لالضـ فة من أجل تعزیز اسـ

البرنامج النووي في كوریا الشـمالیة، بما في ذلك القدرة على إعادة إرسـاء تنفیذ األنشـطة المتعلقة بالضـمانات في 
   ٥كوریا الشمالیة.

  التطورات  -جیم
أون، رئیس حزب العـمال الكوري ورئیس لجـنة شـــــؤون  ، ـقدَّم كیم جونغ  ۲۰۲۱في ـكانون الـثاني/یـنایر   -۸

مالیة، تقریراً  ابعة للحزب خالل المؤتمر الثامن لحزب العمال   ٦الدولة في كوریا الـش عن عمل اللجنة المركزیة الـس
لة عن المســـار التاریخي لقیادة منعطف ثوري عظیم    الكوري. ویوِرُد التقریر، في جملة أمور، "معلومات مفصـــَّ

 ك القدرات النوویة الجدیدة بالكامل بھدف تحقیق ھدف تحدیث القوة النوویة"، بما في ذلك ما یلي:نحو امتال

"خالل الفترة قـید االســـــتعراض، تمَّ تطویر التكنولوجـیا النووـیة المتراكـمة ـبالفـعل إلى درـجة ـعالـیة  -أ
ال تط ةً وإكـم ا تكتیكـی ا وجعلـھ دـھ ا وتوحـی ة وتخفیفـھ ة النووـی ة  من أـجل تصـــــغیر األســـــلـح ویر قنبـل

 ا."ھیدروجینیة كبیرة جد� 

 "أُجریت بحوث بشأن تصمیم غواصة جدیدة تعمل بالطاقة النوویة وبلغ ذلك مرحلة االختبار النھائي ..."  ب 

... االنطالق بجدیة حقیقیة نحو تأســیس صــناعة القوى النوویة لمواكبة   "كانت ثمة ُخطط من أجل -ج
  والتغیُّرات الذاتیة والموضوعیة في المستقبل."المتطلبات بعیدة المدى  

وحالما تتوصــل البلدان المعنیة إلى اتفاق ســیاســي فیما بینھا، فســتكون الوكالة على اســتعداد للعودة فوراً   -۹
ــمالیة، إْن طلب ھذا البلد ذلك، ورھنًا بموافقة مجلس المحافظین. كلت    إلى كوریا الشـ ــُ ــبقت اإلفادة، فقد شـ وكما سـ

بغیة تعزیز اسـتعداد الوكالة   ۲۰۱۷لكوریا الشـمالیة في إطار إدارة الضـمانات في آب/أغسـطس    فرقة مخصـصـة
وخالل الفترة المـشمولة بالتقریر،    ۷لالـضطالع بدورھا األـساـسي في التحقُّق من البرنامج النووي لكوریا الـشمالیة.

 
ــتُعدِّ "  ۳ ــعبیة الدیمقراطیة سـ ــتخداماتھا للمرافق النوویة  جمھوریة كوریا الشـ ــان  ۲، وكالة األنباء المركزیة الكوریة،  "القائمةل اسـ نیسـ
 میغاواط (كھربائي)). ٥وتشیر الوكالة إلى ھذا المفاعل باسم محطة یونغبیون للقوى النوویة التجریبیة ( .۲۰۱۳ أبریل/

وـكاـلة األنـباء المركزـیة   ،"ـمدیر معـھد الـطاـقة اـلذرـیة الـتابع لجمھورـیة كورـیا الشــــعبـیة اـلدیمقراطـیة متـحدـثاً عن أنشــــطتـھا النووـیة"  ٤
 .۲۰۱٥أیلول/سبتمبر  ۱٥الكوریة، 

 .GC(64)/RES/14من الوثیقة  ۱۲-۱۱الفقرتان  ٥

ـكانون  ۹"عن تقریر ـقدَّـمھ الـقاـئد األعلى كیم جونغ أون في المؤتمر الـثامن لحزب العـمال الكوري"، وـكاـلة األنـباء المركزـیة الكورـیة،   ٦
 .۲۰۲۱الثاني/ینایر  

 .GC(61)/21-GOV/2017/36من الوثیقة  ۱۲ ةالفقر ۷
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زة للعودة إلى كوریا ال شــمالیة، وكان من بین ما اضــطلعت بھ من واصــلت الوكالة الحفاظ على اســتعداداتھا المعزَّ
 األنشطة ما یلي:

ت في َجْمع وتحلیل المعلومات المفتوحة المصــدر المتعلقة بالضــمانات فیما یخص البرنامج   - أ اســتمرَّ
 النووي لكوریا الشمالیة مع مواصلة تحسین ذلك.

ــاتلیة التجاریة العالیة -ب ــور الس ــعة من الص ت في َجْمع وتحلیل مجموعة واس ــتمرَّ ــریة    اس الدقة، البص
   والراداریة على حّد سواء، لرصد البرنامج النووي لكوریا الشمالیة.

ــرعة   -ج ــمان أن تكون الوكالة مســتعدة للبدء على وجھ الس صــانت المعدات واإلمدادات الالزمة لض
   بأنشطة التحقق والرصد في كوریا الشمالیة.

ــي الوكالة إلج -د ــد في كوریا عقدت حلقات عمل تدریبیة إلعداد مفتشــ ــطة التحقق والرصــ راء أنشــ
   الشمالیة وإطالعھم على أحدث التطورات في كوریا الشمالیة على صعید البرنامج النووي.

ت في توثیق معرـفة الوـكاـلة ـبالبرـنامج النووي لكورـیا الشــــــمالـیة، بـما في ذـلك من خالل  -ـھ اســـــتمرَّ
ل   امـُ اد للمرافق، وتـك ة األبـع ذجـة ثالثـی ة  النـم ات الجغرافـی ة بنظـاٍم للمعلوـم اـن االســـــتـع ات ـب المعلوـم

لة مع مفتشــي الوكالة الذین لدیھم خبرة في إجراء أنشــطة GIS( المكانیة ) ومقابالت الفیدیو المســجَّ
 التحقق والرصد في كوریا الشمالیة.

ــتعداد الوكالة في حدود الموارد المتاحة، ب -۱۰ ما في ذلك من وقد بُذلت جمیع ھذه الجھود المتعلقة بتعزیز اسـ
 ۸ مساھمات خارجة عن المیزانیة من عدد من الدول األعضاء.

  معلومات أخرى عن البرنامج النووي لكوریا الشمالیة -دال
خالل الفترة المشـمولة بالتقریر، واصـلت الوكالة رصـد التطورات الطارئة على البرنامج النووي لكوریا   -۱۱

المتاحة لھا ذات الصــلة بالضــمانات، بما في ذلك معلومات المصــادر المفتوحة  الشــمالیة، وتقییم جمیع المعلومات 
ــاتلیة. ــور الس ــمالیة.  والص وبدون    ولم یكن متاحاً للوكالة معاینة موقع یونغبیون أو المواقع األخرى في كوریا الش

المرافق أو المواقع كما ھو وارد  مثل ھذه المعاینة، ال تسـتطیع الوكالة تأكید حالة تشـغیل أو سـمات نسـق/تصـمیم  
  في ھذا القسم، وال تأكید طبیعة األنشطة المضطلع بھا ھناك أو الغرض منھا.

ــمولة    موقع یونغبیون. -۱۲ ــیل التطورات التي لوحظت في موقع یونغبیون خالل الفترة المشـ فیما یلي تفاصـ
 ۹بالتقریر.

ــرات تدلُّ على    بائي)). میغاواط (كھر   ٥محطة یونغبیون للقوى النوویة التجریبیة (  - أ  لم تكن ھناك أي مؤشـ
ولكن، منذ أوائل   ۲۰۲۱٫۱۰حتى بدایة تموز/یولیھ   ۲۰۱۸تـشغیل مفاعالت من مطلع كانون األول/دیـسمبر  

 
تُِریْت جمیع الصـور الملتقطة بواـسطة الـسواتل التجاریة لكوریا الـشمالیة، والمعدات واإلمدادات الخاصـة بأنـشطة التحقق والرـصد    ۸ اـش

 المحتملة في كوریا الشمالیة، بمساھمات خارجة عن المیزانیة قدمتھا الدول األعضاء.

افق النووـیة في موقع یونغبیون كـما أعلـنت عنـھا جمھورـیة كورـیا الشــــعبـیة اـلدیمقراطـیة للوـكاـلة (المرفق ـبالوثیـقة تَِرُد أســـــماء المر ۹
GC(55)/24-GOV/2011/53 .باستثناء ما یتعلق بمفاعل الماء الخفیف، الذي لم تُعلن عنھ جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة للوكالة ،( 

  .GC(64)/18-GOV/2020/42 من الوثیقة ۲۱الفقرة  ۱۰
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 ، كانت ھناك مؤشرات، بما في ذلك تصریف میاه التبرید، بما یتفق مع تشغیل المفاعل. ۲۰۲۱تموز/یولیھ  

ــعاعیة -ب غّلت لمدة    المحطة البخاریة  .مختبر الكیمیاء اإلشــ ــُ التي تخدم مختبر الكیمیاء اإلشــــعاعیة شــ
ــباط/فبرایر   ــف ش ــھر تقریباً، من منتص ــة أش وتُعَدُّ مدة   .۲۰۲۱حتى مطلع تموز/یولیھ   ۲۰۲۱خمس

أطول بكثیر من تـلك التي    ۲۰۲۱تشـــــغـیل المحـطة البـخارـیة ومختبر الكیمـیاء اإلشــــــعاعـیة في ـعام  
ــي أثناء ا ــیانة.الملحوظة في الماضــ ــطة الممكنة لمعالجة النفایات أو الصــ ویتوافق اإلطار   ۱۱ألنشــ

ــعَّع من  ــھر مع الوقت المطلوب إلعادة معالجة قلٍب كامٍل من الوقود المشـ ــة أشـ الزمني البالغ خمسـ
میغاواط (كھربائي)، وفقاً للمعلومات التـصمیمیة الخاـصة بمختبر الكیمیاء اإلـشعاعیة   ٥مفاعل بقدرة  

ا كور دمتـھ ام  التي ـق ة في ـع اـل ة إلى الوـك الـی ا الشــــــم ،  ۲۰۰۹و  ۲۰۰٥و  ۲۰۰۳وفي أعوام    .۱۹۹۲ـی
أعلنت كوریا الـشمالیة أنھا أجرت حمالت إعادة المعالجة في مختبر الكیمیاء اإلـشعاعیة، واـستغرقت  

  ۱۲كّل حملة منھا ما یقرب من خمسة أشھر.

اإلثراء بالطرد المركزي المبلغ عنھ ضـمن یقع مرفق    محطة یونغبیون لتصـنیع قضـبان الوقود النووي.  - ج 
وخالل الفترة المـشمولة بالتقریر، في حین لوِحظت حركة   محطة یونغبیون لـصنع قـضبان الوقود النووي. 

مركبات منتظمة، كانت ھناك مؤشــرات، لفترة زمنیة، بأن مرفق اإلثراء بالطرد المركزي المعلن عنھ لم 
 ۱۳مبنى عملیات إنتاج ثاني أكسید الیورانیوم.   ولوحظت انبعاثات في   یكن قید التشغیل. 

ـشیید -د تـشیر مالحظات النـشاط بالقرب من مفاعل الماء الخفیف، بما   ۱٤.مفاعل الماء الخفیف قید الت
في ذلك عملیات تســـلیم المواد ووجود مركبات خاصـــة بأعمال البناء، إلى اســـتمرار أعمال البناء  

ولكن لم تالحظ أّي عملیات نقل إـضافیة لمكونات المفاعل    یر.الداخلیة خالل الفترة المـشمولة بالتقر
ــیة. ــرات على   الرئیس ــغیل المفاعل، على الرغم من وجود مؤش ــرات على تش ولم تُالحظ أي مؤش

، ومرة أخرى في ۲۰۲۰إجراء مزید من االختبارات للبنیة األســاســیة لمیاه التبرید في أواخر عام  
ســتناًدا إلى المعلومات المتاحة حالیًا، ال یمكن تقدیر متى وا .۲۰۲۱آذار/مارس وفي نیســان/أبریل  

 یمكن أن یصبح المفاعل جاھًزا للعمل.

كانت ھناك مؤشـرات تدلُّ على وجود أنشـطة جاریة في مجال التعدین    ۱٥منجم ومحطة التركیز في بیونغسـان.  -۱۳

 
ــان/أبریل وأوائل أیار/مایو    ۱۱ ــغیل المحطة البخاریة بین أواخر نیســ ــیة   ۱٦-۱٥(الفقرتان  ۲۰۱۸لوحظ تشــ من الوثیقة  ۱۸والحاشــ

GC(62)/12-GOV/2018/34.( 

من قضـــبان الوقود    ۸۰۰۰معالجة   أنھا أكملت إعادة ۲۰۰۳في تشـــرین األول/أكتوبر    كوریا الشـــمالیةكما ســـبقت اإلفادة، أعلنت   ۱۲
ھ   ة حزیران/یونـی اـی ة في  ۲۰۰۳المشــــعَّع بحلول نـھ الـی ا الشـــــم ة لكورـی اـل ادرة مفتشــــي الوـك د مـغ دأت بـع ة ـب انون   ۳۱، وھي عملـی ـك

ة أخرى إلـعادة المـعالـجة ـقد أُجرـیت في ۲۰۰٥وبین حزیران/یونـیھ وتشــــرین األول/أكتوبر   .۲۰۰۲ األول/دیســــمبر ، ورَد أن حمـل
ــ  ۲۰۰٥یل نیســان/أبر غة من المفاعل بقدرة  ۸۰۰۰لـــــ ، ۲۰۰۹وفي عام   (كھربائي).  میغاواط ٥من قضــبان الوقود المشــعَّعة المفرَّ

 ۲۰۰۹ ، واستكمالھا بنھایة آب/أغسطس۲۰۰۹أعلنت كوریا الشمالیة عن البدء بإعادة معالجة قضبان الوقود المشعَّعة في نیسان/أبریل  
لوحـظت األنشـــــطة المتســـــقة مع تشــــغـیل مختبر الكیمـیاء و  ).GOV/2011/53-GC(55)/24من الوثیـقة   ٤٤-٤۱والفقرات    ۱۸(الفقرة  

ــعاعیة لفترة زمنیة مماثلة في عام  ــمالیة لم تعلن   ).GOV/2016/45-GC(60)/16من الوثیقة  ۱٦(الفقرة   ۲۰۱٦اإلشـ غیر أن كوریا الشـ
 .۲۰۱٦ي عام عن أي أنشطة إعادة معالجة ف

ــأن محطة یونغبیون   ۱۳ ــعبیة الدیمقراطیة إلى الوكالة بشـ ــمیم التي قدمتھا جمھوریة كوریا الشـ ن ھذا المبنى في معلومات التصـ ّمِ ــُ ضـ
 .۱۹۹۲لتصنیع قضبان الوقود النووي في عام 

 . GC(55)/24-GOV/2011/53 من الوثیقة ۱۳الفقرة    بأنھا ستشیِّد مفاعل ماء خفیف. ۲۰۰۹حت كوریا الشمالیة في نیسان/أبریل صرَّ   ۱٤

 تُعرف نیونغبیون باسم یونغبیون أیضاً. ۱٥



GOV/2021/40-GC(65)/22 
 ٦الصفحة  

 

 ۱٦الیورانیوم في بیونغسان ومحطة تركیز الیورانیوم في بیونغسان. والتجھیز والتركیز في موقعین أُعلن سابقاً أنھما منجم  

كما أفید بذلك سـابقاً، واصـلت الوكالة تقییَم جمیع المعلومات ذات الصـلة بالضـمانات،    مجمع كانغسـون. -۱٤
ــمن محیط أمني في  ــادر المفتوحة، عن مجموعة من المباني ضـ ــاتلیة ومعلومات المصـ ــور السـ بما في ذلك الصـ

یِّد مجمع كانغســون قبل تشــیید مرفق اإلثراء بالطرد ال  ۱۷كانغســون بالقرب من بیونغ یانغ. مركزي المبلغ عنھ وشــُ
لـسل الزمني الذي قدَّ  مالیة  في یونغبیون، وما یترتب على ذلك یتـسق مع التـس رتھ الوكالة لتطویر برنامج كوریا الـش

باإلضـافة إلى ذلك، یشـترك مجمع كانغسـون من حیث سـمات البنیة األسـاسـیة مع    ۱۸المبلغ عنھ إلثراء الیورانیوم.
وـكاـنت ھـناك مؤشـــــرات ـتدلُّ على أنشــــــطة ـجارـیة في   عـنھ في یونغبیون.مرفق اإلثراء ـبالطرد المركزي المبلغ  

 مجمع كانغسون خالل الفترة المشمولة بالتقریر.

  ملخص -ھاء
خالل الفترة المـشمولة بالتقریر، كانت ھناك مؤـشرات على تـشغیل مختبر الكیمیاء اإلـشعاعیة في الفترة من   -۱٥

وفترة التشــغیل المذكورة متســقة مع حمالت إعادة المعالجة   . ۲۰۲۱تموز/یولیھ  منتصــف شــباط/فبرایر حتى أوائل  
غ من مفاعل بقدرة   ومنذ مطلع    ۱۹میغاواط (كھربائي).   ٥السـابقة التي أعلنت عنھا كوریا الشـمالیة لوقود مشـعَّع مفرَّ

وفي حین لوِحظت    ). میغاواط (كھربائي  ٥، كانت ھناك مؤـشرات متـسقة مع تـشغیل مفاعل بقدرة  ۲۰۲۱تموز/یولیھ  
حرـكة مركـبات منتظـمة، ـكاـنت ھـناك مؤشــــرات، لفترة زمنـیة، ـبأن مرفق اإلثراء ـبالطرد المركزي المعلن عـنھ في  

ــغیل.  ــون.   یونغبیون لم یكن قید التش ــرات تدلُّ على أنشــطة جاریة في مجمع كانغس وكانت ھناك   وكانت ھناك مؤش
 أنشطة البناء الداخلیة في مفاعل الماء الخفیف قید التشیید. مؤشرات تدلُّ على أن كوریا الشمالیة قد واصلت  

عالوة على ذلك، تثیر المؤشــرات الجدیدة التي    وتظلُّ األنشــطة النوویة لكوریا الشــمالیة مبعَث قلق بالغ. -۱٦
ویـُعد اســـــتمرار    میـغاواط (كھربائي) ومختبر الكیمـیاء اإلشــــــعاعـیة قلـقاً بالـغاً. ٥تدلُّ على تشـــــغـیل مـفاعل بـقدرة  

البرنامج النووي لكوریا الشــــمالیة انتھاكا واضــــًحا للقرارات ذات الصــــلة الصــــادرة عن مجلس األمن التابع  
   .یدعو لعمیق األسفالمتحدة وھو أمر  لألمم 

ویواصــــل المدیر العام دعوتھ كوریا الشــــمالیة إلى أن تمتثل امتثاالً كامالً اللتزاماتھا بموجب القرارات   -۱۷
ــلة   ــفة عاجلة على التنفیذ  ذات الصـ ــادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، وأن تتعاون مع الوكالة بصـ الصـ
ال التفاق الضـمانات المعقود معھا بموجب معاھدة عدم االنتشـار، وأن تسـوي جمیع المسـائل العالقة،  الكامل والفعَّ 

   مالیة.السیما المسائل التي أثیرت أثناء غیاب مفتشي الوكالة عن كوریا الش

ــمالیة ولتوطید قدرتھا على   -۱۸ زة للعودة إلى كوریا الشــ ــتعداداتھا المعزَّ ــل الوكالة الحفاظ على اســ وتواصــ
 االضطالع بدورھا األساسي في التحقق من البرنامج النووي لكوریا الشمالیة.

 

 
 .GC(55)/24-GOV/2011/53من الوثیقة  ۲۸الفقرة  ۱٦

 .GC(64)/18–GOV/2020/42من الوثیقة  ۱٤؛ والفقرة GC(62)/12-GOV/2018/34من الوثیقة  ۲۲الفقرة  ۱۷
 .GC(55)/24-GOV/2011/53من الوثیقة  ٥۰والفقرة  ۳٥-۳۰الفقرات  ۱۸
 .GC(55)/24-GOV/2011/53 من الوثیقة ٤٥-٤۰؛ والفقرات GC(60)/16-GOV/2016/45من الوثیقة  ۱٦الفقرة  ۱۹
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