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 عام توزيع 
 عربي 

ةنكليزياإلاألصل:   

  مجلس المحافظين
 المؤتمــــــر العــــام

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
  من جدول األعمال المؤقت للمؤتمر 19البند  

  )Add.6و Add.5و Add.4و Add.3و Add.2و Add.1وإضافاتها  GC(66)/1 (الوثيقة

 

 تطبيق الضمانات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

 

 تقرير من المدير العام 

  

  مقدمة  -ألف

ــعبية الديمقراطية، الصــادر في    -1 ــأن تطبيق الضــمانات في جمهورية كوريا الش م تقرير المدير العام بش قُّدِ
ــتين في  2021آب/أغســــطس    27 ، إلى مجلس المحافظين وإلى المؤتمر العام في دورته العادية الخامســــة والســ

  ).GOV/2021/40-GC(65)/22(الوثيقة  2021أيلول/سبتمبر 

  GC(65)/RES/13، اعتمد القرار  2021وبعد أن نظر المؤتمر العام في التقرير الصادر في آب/أغسطس    -2
ر أن يواصــــل النظر في هذه المســــألة وأن يدرج هذا البند في جدول أعمال    ،2021أيلول/ســــبتمبر    24في  وقرَّ

  ).2022دورته العادية السادسة والستين (

م هذا التقرير، المرفوع من المدير العام إلى مجلس    -3 لة  ويقّدِ ــَّ المحافظين والمؤتمر العام، لمحة عامة مفصــ
، قدَّم المدير العام إلى  2011وفي أيلول/ســبتمبر   عن تطبيق الضــمانات في جمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية.

مجلس المحافظين والمؤتمر العام تقريراً مستفيضاً عن تطبيق الضمانات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
وفي العـقد الـتالي، اســـــتمر تطوير البرـنامج النووي الـخاص بجمهورـية كورـيا الشـــــعبـية   .1")2011ـعام  ("تقرير  

وبغية تجســـــيد التطور الذي شـــــهده البرنامج   الديمقراطـية، بالمخالفة لقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.
ــيما منذ تقري ــعبية الديمقراطية، ال س ، يوفِّر هذا التقرير تجميعاً  2011ر عام النووي الخاص بجمهورية كوريا الش

م معلومات إضـافية عن التطورات ويشـمل المعلومات التي اسـتجدَّت   للمعلومات الواردة في تقارير سـابقة، كما يقّدِ
 (أي الفترة المشمولة بهذا التقرير). 2021في الفترة المنقضية منذ التقرير الصادر في آب/أغسطس 

 
 .GC(55)/24-GOV/2011/53الوثيقة  1
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  الخلفية  -باء

كَّن الوـكاـلة من التحقق من صــــــحة واكتـمال ـما ـقدَّمـته جمهورـية كورـيا الشـــــعبـية اـلديمقراطـية من  لم تتم  -4
إعالنات بموجب االتفاق المعقود بينها وبين الوكالة لتطبيق الضـــمانات في إطار معاهدة عدم انتشـــار األســـلحة 

الضـمانات المعقود بموجب معاهدة عدم النووية (معاهدة عدم االنتشـار) (والذي يُشـار إليه فيما يلي بعبارة "اتفاق  
  2االنتشار").

، قدَّمت جمهورية كوريا الشـــعبية الديمقراطية، عمالً باتفاق الضـــمانات المعقود  1992أيار/مايو   4وفي    -5
ــار، إلى الوكالة تقريراً أوليا عن المواد النووية الخاضــعة للضــمانات كما قدَّمت   معها بموجب معاهدة عدم االنتش

ه، بدأت الوكالة إجراء عمليات تفتيش مخصـصـة   معلومات تصـميمية عن مرافقها النووية القائمة. هر نفـس وفي الـش
من أـجل التحقق من صــــــحة واكتـمال المعلوـمات التي ـقدمتـها جمهورـية كورـيا الشـــــعبـية اـلديمقراطـية في تقريرها  

  3األولي.

ــان/أبريل   1وفي    -6 ــمانات المعقود    19بالمادة   ، خلص مجلس المحافظين، عمالً 1993نيسـ من اتفاق الضـ
ــع الوكالة أن تتحقق من أنه لم يحدث للمواد النووية التي   ــار، إلى أنَّه "ليس في وسـ ــى معاهدة عدم االنتشـ بمقتضـ
يقضــي هذا االتفاق بإخضــاعها للضــمانات تحريف الســتخدامها في صــنع أســلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية  

ر إبالغ جمي ع الدول األعضـاء في الوكالة، ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة والجمعية العامة لألمم  أخرى"، وقرَّ
  4المتحدة، بعدم امتثال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وبعدم تمكن الوكالة من التحقق من عدم التحريف.

ــعبو  -7 ية الديمقراطية، الموقَّع في  بمقتضــى اإلطار المتفق عليه بين الواليات المتحدة وجمهورية كوريا الش
، ووفـقاً لإلذن الممنوح للوـكاـلة من مجلس المـحافظين  )INFCIRC/457(الوثيـقة   1994تشـــــرين األول/أكتوبر    21

بناًء على طلب مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، حافظت الوكالة على وجود مفتـشيها بـصورة متواـصلة في موقع  
، لرصـد التجميد المفروض  2002إلى كانون األول/ديسـمبر    1994اني/نوفمبر  يونغبيون في الفترة من تشـرين الث

ــعبية الديمقراطية: محطة القوى النووية التجريبية البالغة قدرتها   ــة مرافق تابعة لجمهورية كوريا الشــ على خمســ
ــعاعي (محطة إعا 5 ــبان الوقود النووي، والمختبر الكيميائي اإلشــ ــنع قضــ دة ميغاواط (كهربائي)، ومحطة صــ

ميـغاواط (كهرـبائي)، ومحـطة القوى النووـية الـبالـغة ـقدرتـها    50المـعالـجة)، ومحـطة القوى النووـية الـبالـغة ـقدرتـها  
وواصـلت الوكالة تنفيذ الضـمانات عمالً باتفاق الضـمانات المعقود بموجب معاهدة عدم  ميغاواط (كهربائي).  200

 
ــعبية الديمقراطية في تموز/يوليه  2 ــتند إلى الوثيقة   1977أبرمت جمهورية كوريا الشـ ، من INFCIRC/66/Rev.2اتفاقاً مع الوكالة، يسـ

ــمانات فيما  ــمانات على ).  INFCIRC/252يتعلق بمفاعل بحوث (الوثيقة  أجل تطبيق الض وبموجب هذا االتفاق الذي يخصُّ تطبيق الض
ــمانات على اثنين من مرافق البحوث النووية في يونغبيون، وهما: مفاعل البحوث من طراز     IRTمفردات بعينها، طبَّقت الوكالة الضــ

عة حرجة. ،  1985ديمقراطية انضـمت إلى معاهدة عدم االنتشـار في كانون األول/ديسـمبر ورغم أنَّ جمهورية كوريا الشـعبية ال ومجمَّ
بة)،    INFCIRC/153فإنَّ اتفاق الـضمانات المعقود بينها وبين الوكالة بموجب معاهدة عدم االنتـشار اـستناداً إلى الوثيقة   (بـصيغتها المصوَّ

ــان/أبريل  ــمانات المعقود  23وكما تنص عليه المادة  ).INFCIRC/403(الوثيقة  1992لم يدخل حيِّز النفاذ إال في نيســ من اتفاق الضــ
) عندما يكون اتفاق الضـمانات INFCIRC/252بموجب معاهدة عدم االنتشـار، يُعلَّق تطبيق الضـمانات بموجب االتفاق السـابق (الوثيقة  

  المعقود بموجب معاهدة عدم االنتشار نافذاً.

م تقرير المدير العام عن تنفيذ اتفاق الضــمانات المعقود بموجب معاهدة عدم االنتشــار (الوثيقة  3 ) الوارد في الوثيقة  INFCIRC/403يقّدِ
GOV/2687  )16   وإضـافاتها الثماني الالحقة مزيداً من التفاصـيل عن التسـلسـل الزمني لألحداث المرتبطة بهذه  1993أيلول/سـبتمبر (

   .1994و 1993ترة التي تشمل عامي المسألة في الف

  .GOV/2645 (1993)القرار   4
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ــار في أربـعة مرافق أخرى  ا أنَّ ـهذه المرافق واألـماكن لم تكن    5االنتشـــ وفي األـماكن الواقـعة ـخارج المرافق، بـم
   6مشمولة بالتجميد.

، كتـبت الوكالة إلى جمهورية كوريا الشـــــعبـية الديمقراطية  2002تشـــــرين األول/أكتوبر    18و  17وفي    -8
ا عن وجود برنـ  اد بـه ديم توضـــــيـحات عن المعلوـمات المـف ا وتـق اون معـه ا التـع ،  7امج إلثراء اليورانيوم تلتمس منـه

م جمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية للوكالة أي معلومات أو توضــيحات بشــأن   ولكنَّها لم تتلق أي رد. ولم تقّدِ
المعلومات المفاد بها بشأن وجود برنامج إلثراء اليورانيوم ومرافق أخرى ذات صلة معنية بدورة الوقود النووي،  

  GOV/2003/3.8و GOV/2002/60فظين في قراريه كما طلب إليها مجلس المحا

، أعلنت جمهورية كوريا الشـعبية الديمقراطية أنَّها سـترفع التجميد عن 2002وفي كانون األول/ديسـمبر    -9
المرافق النووية الخاضــعة لإلطار المتفق عليه، وطلبت من مفتشــي الوكالة إزالة جميع األختام ومعدات المراقبة  

ــالة إلى رئيس مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بتاريخ  9ومغادرة البلد.   2003،10كانون الثاني/يناير    10وفي رسـ
ــالة منفصــــلة إلى المدير العام تحمل التاريخ نفســــه، أعلنت جمهورية كوريا الشــــعبية الديمقراطية أنَّ  وفي رســ

  11انسحابها من معاهدة عدم االنتشار سيدخل حيز النفاذ بعد يوم واحد من ذلك التاريخ.

وهي   –  ، أصــــدرت الدول األطراف في عملية المحادثات الســــداســــية2005أيلول/ســــبتمبر    19وفي    -10
ــي   جمهورية الصــين الشــعبية وجمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية واليابان وجمهورية كوريا واالتحاد الروس

بياناً مشـتركاً التزمت فيه جمهورية كوريا الشـعبية الديمقراطية بالتخلِّي عن جميع   –والواليات المتحدة األمريكية  
لحة النووية والبرامج النووية القائمة، وا ار وضـمانات الوكالة.األـس  12لعودة في وقت مبكر إلى معاهدة عدم االنتـش

ــباط/فبراير  ــترك  2007وفي ش ــأن اإلجراءات األولية لتنفيذ البيان المش ــتة إلى اتفاق بش ، توصــلت األطراف الس
، بما في ذلك "قيام جمهورية كوريا الشــــعبية الديمقراطية بإغالق مرفق  2005أيلول/ســــبتمبر    19الصــــادر في 

غبيون النووي، بما في ذلك مرفق إعادة المعالجة، ووضع أختام عليه بهدف التخلِّي عنه في آخر األمر، ودعوة  يون
موظفي الوكالة إلى معاودة االضــطالع بجميع عمليات الرصــد والتحقق الضــرورية حســبما هو متَّفق عليه بين 

 
ـعة دون الحرـجة، ومرفق خزن  IRTالمرافق غير المشـــــموـلة ـبالتجمـيد هي المـفاـعل البحثي من طراز    5 ـعة الحرـجة، والمجّمِ ، والمجّمِ

  قضبان الوقود النووي.

  .GC(55)/24-GOV/2011/53من الوثيقة  17و 15الفقرتان   6

  .GOV/OR.1058 (2002)من الوثيقة  01الفقرة  7

  .GC(55)/24-GOV/2011/53من الوثيقة  30الفقرة  8

  .GC(55)/24-GOV/2011/53من الوثيقة  18الفقرة  9

  .S/2003/91 (2003) الوثيقة 10

، أبلغ المدير العام مجلس المحافظين بأنَّه: "إلى حين توضــــيح الوضــــع القانوني لجمهورية كوريا الشــــعبية 2003في تموز/يوليه  11
الديمقراطية إزاء معاهدة عدم االنتشــار، فســوف تظلُّ مســؤوليات الوكالة فيما يتعلق بتطبيق الضــمانات في جمهورية كوريا الشــعبية  

ار، الديمقراطية محفوفة بانع دام اليقين. ففي حالة اعتبار أنَّ جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطية ما زالت طرفاً في معاهدة عدم االنتـش
وية، فإنَّ اتفاق الـضمانات الـشاملة المعقود معها بمقتضى المعاهدة يظل نافذاً وينبغي أن تعلن للوكالة عما لديها من المواد والمرافق النو

أما إذا اعتُبر أنَّ جمهورية كوريا    الة تحققها من ـصحة واكتمال إعالنات جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطية.وينبغي أن تـستأنف الوك
قة  الشــعبية الديمقراطية لم تعد طرفاً في معاهدة عدم االنتشــار، فإنَّه يتعين تنفيذ اتفاق الوكالة بشــأن الضــمانات المعقود على نمط الوثي

INFCIRC/66.   ُــار".  ولم يتلق بعد ــألة من طرف الدول األطراف في معاهدة عدم االنتش ــأن هذه المس (الفقرة  المدير العام توجيهات بش
  .)GOV/OR.1206 (2008) من الوثيقة 18

  .GOV/INF/2007/14 (2007)الوثيقة  12
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ــعبية الديمقراطية" ــعبية  وعقب زيارة أجر .13الوكالة وجمهورية كوريا الشــ اها المدير العام لجمهورية كوريا الشــ
، توصل فريق تابع للوكالة إلى تفاهم مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،  2007الديمقراطية في آذار/مارس  

، بشـــأن وضـــع ترتيبات للرصـــد والتحقق فيما يتصـــل  2007وافق عليه مجلس المحافظين الحقاً في تموز/يوليه  
  14باإلجراءات األولية.

ه    17وفي    -11 ة  2007تموز/يولـي اـل ذكورة في ـح ة من أنَّ المرافق الـخاضــــــعة للترتيـبات الـم اـل دت الوـك أكـَّ ، ـت
وبعد ذلك، حافظت الوكالة على وجود المفتشــين بصــورة متواصــلة في يونغبيون لالضــطالع بالرصــد  15إغالق.

كالة أيضــاً أن ترصــد وتوثِّق أعمال وقف  وكان بوســع الو والتحقق فيما يتعلق بحالة المرافق المغلقة أو المختومة.
، أبلغت جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطية مفتـشي  2009نيـسان/أبريل    14وفي   المرافق ذات الـصلة عن العمل.

رت وقف جميع أـشكال التعاون مع الوكالة، وطلبت من المفتـشين إزالة جميع معدات   الوكالة في يونغبيون بأنها قرَّ
نيسان/أبريل    16وغادر مفتشو الوكالة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في  ة ومغادرة البلد.االحتواء والمراقب

2009.16  

، لم تتمكَّن الوكالة من االـضطالع بجميع أنـشطة الـضمانات الـضرورية التي ينصُّ عليها  1994ومنذ عام   -12
، ثم 2007حتى تموز/يولـيه    2002نـهاـية ـعام  ومـنذ   اتـفاق الضــــــماـنات المعقود بموـجب مـعاـهدة ـعدم االنتشـــــار.

وحتى اآلن، لم تتمكَّن الوكالة من تنفيذ أي تدابير خاصة بالضمانات في جمهورية    2009اعتباراً من نيسان/أبريل  
  كوريا الشعبية الديمقراطية.

ة في أعوام    -13 ديمقراطـي ة اـل ا الشـــــعبـي ة كورـي ا جمهورـي ة التي أجرتـه اب التجـارب النووـي   2006وفي أعـق
دة القرارات  2017و  2016و  2013و  2009و ابع لألمم المتـح د مجلس األمن الـت   1874) و2006(  1718، اعتـم
القرارات، اتَّخــذ  ).2017(  2375) و2016(  2321) و2016(  2270) و2013(  2094) و2009( وفي هــذه 

ــعبية الديمقراطية بالعودة  مجلس األمن التابع لألمم المتحدة جملة من اإلجراءات منها مطالبة جمهورية كوريا ا لشـ
ا الشـــــعبـية   ر أنَّ على جمهورـية كورـي ا قرَّ اـهدة ـعدم االنتشـــــار وضــــــماـنات الوـكاـلة؛ كـم في وـقت مبكر إلى مـع
ــكل كامل وقابل للتحقق وال   ــلحة النووية وعن برامجها النووية القائمة بشــ الديمقراطية أن تتخلَّى عن جميع األســ

نشــطة المتصــلة بذلك، وأن تتصــرف متقيدة تماماً بااللتزامات المنطبقة على  رجعة فيه، وأن توقف فوراً جميع األ
األطراف بموجب معاهدة عدم االنتشــــار وأحكام وشــــروط اتفاق الضــــمانات المعقود معها بموجب معاهدة عدم 

ر أن تتيح جمهورية كوريا الشـعبية الديمقراطية للوكالة تدابير شـفافية تتجاوز هذه المق تضـيات، بما  االنتشـار؛ وقرَّ
وخالفاً   في ذلك الوـصول إلى األفراد والوثائق والمعدات والمرافق، حـسب الحاجة وحـسبما تراه الوكالة ـضروريا.

لمقتضـيات هذه القرارات، لم تتخلَّ جمهورية كوريا الشـعبية الديمقراطية عن برنامجها النووي القائم بشـكل كامل  
  ع األنشطة المتصلة بذلك.وقابل للتحقق وال رجعة فيه، ولم توقف جمي

ولما كانت الوكالة ال تزال غير قادرة على تنفيذ أنشطة التحقق في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،   -14
ــل في البلد، فإنَّ معرفة الوكالة بالبرنامج النووي الخاص بجمهورية كوريا   ــطة النووية تتواصــ ولما كانت األنشــ

ومع ذلك فمن المهم للوكالة أن تبقى على علم بالتطورات التي تطرأ في   حدودة.الشــعبية الديمقراطية هي معرفة م
ــلة التي تبذلها األمانة من   ــيما في ضـــوء دعم المؤتمر العام للجهود المتواصـ هذا البرنامج بأكبر قدر ممكن، ال سـ

 
  ).GOV/INF/2007/6 (2007(الوثيقة  13

  ./36GOV/2007 (2007) الوثيقة 14

  لتجميد بمقتضى اإلطار المتفق عليه.نفس المرافق الخمسة الخاضعة ل 15

  .GC(55)/24-GOV/2011/53من الوثيقة  25إلى  23الفقرات من   16
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اـسي في التحقق من البرنامج النووي في جمهوري تعدادها لالضـطالع بدورها األـس عبية  أجل تعزيز اـس ة كوريا الـش
الديمقراطية، بما في ذلك القدرة على إعادة إرـساء تنفيذ األنـشطة المتعلقة بالـضمانات في جمهورية كوريا الـشعبية  

  17الديمقراطية.

ة    -جيم ا الشـــــعبـي ة كورـي امج النووي الـخاص بجمهورـي ة عن البرـن اـم ة ـع لمـح
  الديمقراطية والتطورات األخيرة

م هذا القســم لمحة   -15 عامة عن البرنامج النووي الخاص بجمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية وتطوره  يقّدِ
ــبتمبر   ــطس    2011في الفترة بين أيلول/س ــتناد إلى التقارير التي قدَّمها المدير العام خالل  2022وآب/أغس ، باالس

ة ة في جمهورـي ــابـق ا الســـ اًء على تجربتـه امج بـن البرـن ة ـب اـل ة الوـك اة معرـف ذه الفترة، مع مراـع ة    ـه ا الشـــــعبـي كورـي
وكـما ذُكر آنـفاً في   اـلديمقراطـية وتقييم الوـكاـلة لجميع ـما هو مـتاح لـها من المعلوـمات ذات الصــــــلة ـبالضــــــماـنات.

أعاله، فلم تُتح للوـكاـلة إمـكانـية مـعايـنة موقع يونغبيون أو أي أـماكن أخرى في جمهورـية كورـيا    12و  11الفقرتين  
ودون هذه المعاينة، ال تستطيع الوكالة تأكيد ما يرد وصفه في هذا  0092.18الـشعبية الديمقراطية منذ نيسان/أبريل  

ــطة  ــماتها التصــميمية، وال تأكيد طبيعة األنش ــغيلية للمرافق أو المواقع أو تهيئتها/س ــم فيما يتعلق بالحالة التش القس
  المضطلع بها في تلك المرافق أو المواقع أو الغرض منها.

  والمعالجةالتعدين   -1-جيم

ة في    -16 اـل دَّم للوـك ا األولي المـق ل ملحق بتقريرـه ذيـي ة في ـت ديمقراطـي ة اـل ا الشـــــعبـي ة كورـي أدرـجت جمهورـي
ــان   19منجمين لليورانيوم (وهما: منجم اليورانيوم  1992أيار/مايو   ــان ومنجم اليورانيوم في بيونغســ )  20في ولبيســ

ــون ومحطة تركيز اليورانيوم   ومحطتين لتركيز اليورانيوم (وهما: المحطة التجريبية لتركيز اليورانيوم في باكتشـ
  21في بيونغسان).

، هناك مؤـشرات تدلُّ على إجراء أنـشطة تعدين وتجهيز وتركيز بـصورة موـسمية  2011ومنذ تقرير عام   -17
ــان. ــان.تجديد محطة    2014ولوحظ خالل عام  في بيونغس ــرات   تركيز اليورانيوم في بيونغس ــاً مؤش وهناك أيض

ــان. ــطة تعدين جارية في منجم اليورانيوم في ولبيس ــرات تدلُّ على   متواصــلة تدلُّ على وجود أنش وال توجد مؤش
، حين ـصارت  2001في المحطة التجريبية لتركيز اليورانيوم في باكتـشون منذ عام   ذات بالٍ إجراء أنـشطة تركيز  

  تلية العالية الدقة متاحة تجاريا للوكالة.الصور السا

 
  .GC(65)/RES/13من الوثيقة  12و 11الفقرتان   17

وفقاً لما ســبق أن أعلنت عنه جمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية للوكالة (المرفق    ترد أســماء المرافق النووية في موقع يونغبيون 18
ة   الوثيـق ذين لم تعلن )GOV/2011/53-GC(55)/24ـب اء الخفيف الـل اـعل الـم ه ومـف اد ـب الطرد المركزي المـف ة مرفق اإلثراء ـب اـل ، إال في ـح

   جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عنهما للوكالة.

   ولبيسان.-جم اليورانيوم في ولبيسان أيضاً باسم منجم اليورانيوم في سانتشونيُعرف من 19

   تُعرف بيونغسان أيضاً باسم فيونغسان. 20

  .GC(55)/24-GOV/2011/53من الوثيقة  28الفقرة  21
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وخالل الفترة المشــمولة بالتقرير، كانت هناك مؤشــرات تدلُّ على وجود أنشــطة تعدين وتجهيز وتركيز    -18
 22جارية في منجم اليورانيوم في بيونغسان ومحطة تركيز اليورانيوم في بيونغسان.

  تحويل اليورانيوم وصنع الوقود  -2-جيم

التحويل إلى معدن اليورانيوم الطبيعي وإنتاج قضبان الوقود المحتوية على معدن اليورانيوم   -1-2-جيم
  الطبيعي 

كانت محطة صنع قضبان الوقود النووي في يونغبيون تُستخدم إلجراء أنشطة تحويل اليورانيوم الطبيعي    -19
وخـضع   1994.23إلى   1990الغرافيت خالل الفترة من وإنتاج وقود معدن اليورانيوم الطبيعي للمفاعالت المهدَّأة ب

إلى    1994عدد من مباني المحطة للتجميد بمقتضـــــى اإلطار المتفق عليه، في الفترة من تشـــــرين الثاني/نوفمبر  
وأُزيلت بعض المكونات الرئيســية من المحطة قبل التجميد، وكانت غالبية المعدات   .2002كانون األول/ديســمبر  

، حين عاد مفتـشو الوكالة إلى 2007وفي تموز/يوليه   24لة ـسيئة ازدادت تدهوراً خالل فترة التجميد.المتبقية في حا
ا أي عالـمات اســـــتـخدام خالل الفترة   ُد عليـه - 2002يونغبيون، ـكاـنت مـعدات المحـطة ـقد ازدادت ـتدهوراً ولم تـب

   25كسيد اليورانيوم.، باستثناء األنشطة المنفَّذة في المبنى الخاص بعمليات إنتاج ثاني أ0072

يد ثالثي اليورانيوم في    -20 ولم تخضـع لضـمانات الوكالة أنـشطة تنقية ركازة خام اليورانيوم إلنتاج ثامن أكـس
ومع ذلك، فلم يجر تحويل ثامن   المبنى الخاص بعمليات إنتاج ثاني أكســـيد اليورانيوم، وتواصـــلت أثناء التجميد.

  يد اليورانيوم أثناء فترة التجميد.أكسيد ثالثي اليورانيوم إلى ثاني أكس

، وجد مفتشــو الوكالة أنَّ خط المعالجة الموجود في المبنى الخاص بعمليات إنتاج  2007وفي تموز/يوليه    -21
ثاني أكســيد اليورانيوم، والمســتخدم في تحويل ثامن أكســيد ثالثي اليورانيوم إلى ثاني أكســيد اليورانيوم، ظلَّ قيد 

ــغيل؛ بيد أنَّه ــيد اليورانيوم على مدى الفترة  التشـ وأوقف   .2007-2002لم يكن من الممكن تقدير إنتاج ثاني أكسـ
ــغيل العمليات    2009. بيد أنَّه منذ عام 2007خط المعالجة عن العمل في عام  ــرات تدلُّ على تش كانت هناك مؤش
  في هذا المبنى بصورة متقطعة.

يُســـــتـخدم في إنـتاج رابع فلورـيد اليورانيوم    26ـيد اليورانيوموـكان المبنى الـخاص بعملـيات إنـتاج رابع فلور  -22
والحظت الوكالة   ، وكان خاـضعاً للتجميد.1992لتحويله إلى معدن اليورانيوم الطبيعي حتى تـشرين األول/أكتوبر  

المبنى  أنَّه بســــــبب تعرُّض مـعدات المحـطة وتجهيزات المبنى الداخلـية لـتآكل واســـــع النـطاق، فإنَّ   2002في عام 
 الخاص بعمليات إنتاج رابع فلوريد اليورانيوم لم يكن ليغدو قابالً للتـشغيل دون إخـضاعه لعملية تجديد مـستفيـضة.

ُد على  2007وفي عـام   دات، ولم تـب ة للمبنى والمـع داخلـي دهور في التجهيزات اـل من الـت داً  ة مزـي اـل ، الحظـت الوـك
  .2002المبنى أي عالمات استخدام منذ عام 

 
تشـرين  24و ؛2022رس  آذار/ما 7؛ و2022حزيران/يونيه  6 الكلمات االسـتهاللية للمدير العام للوكالة أمام مجلس المحافظين في: 22

  .2021الثاني/نوفمبر 

ل ذـلك انظر الفقرة    23 ا قـب د من المعلوـمات عن أنشــــــطة التحوـيل المضـــــطلع بـه ة    29لالطالع على مزـي GOV/2011/53-من الوثيـق

GC(55)/24.   

  .GC(55)/24-GOV/2011/53من الوثيقة  29الفقرة  24

  في محطة صنع قضبان الوقود النووي. 1المبنى  25

  في محطة صنع قضبان الوقود النووي. 2 المبنى 26
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ه    -23 اـئك،2007وفي تموز/يولـي اج الســــــب ة وجود جـهاز    27، في المبنى الـخاص بعملـيات إنـت اـل الحـظت الوـك
  28صغير الحجم للبحث والتطوير فيما يتعلق بتحويل رابع فلوريد اليورانيوم باستخدام عملية جافة.

ــو الوكالة جم  -24 ــغيل حين غادر مفتش هورية كوريا  ولم تكن محطة صــنع قضــبان الوقود النووي قابلة للتش
ــان/أبريل   ــعبية الديمقراطية في نيس ــتعادة بعض أجزاء عملية تحويل   .2009الش وفي حين أنَّه كان من الممكن اس

تخدام المعدات   اليورانيوم الطبيعي وإنتاج معدن اليورانيوم، فإنَّ إعادة بناء عملية اإلنتاج الكاملة لم تكن ممكنة باـس
  ق.التي رصدت الوكالة وجودها في المرف

وـكاـنت آخر مرة تحقَّـقت فيـها الوـكاـلة من مخزون جمهورـية كورـيا الشـــــعبـية اـلديمقراطـية المعلن عـنه من    -25
لة للمرفق  2007وفي عام  .2002وقود معدن اليورانيوم الطبيعي في كانون األول/ديســمبر   ، أبلغت الجهة المشــغِّ

ن ـكاملتين من قضــــــبان الوقود المحتوـية على مـعدن  مفتشـــــي الوـكاـلة ـبأنَّ كمـية ـكافـية لتلقيم قـلب المـفاـعل بحمولتي
  2003ميغـاواط (كهربـائي) في الفترة بين عـامي    5اليورانيوم الطبيعي قـد نُقلـت إلى المفـاعـل البـالغـة قـدرتـه  

ــقاً مع تقديرات الوكالة للمخزون المتبقي من وقود معدن اليورانيوم.2007و ومن ثمَّ فإنَّ العدد  29، وكان ذلك متســ
، لم 2009من قضـبان الوقود المحتوية على معدن اليورانيوم الطبيعي، كما رصـده مفتـشو الوكالة في عام المتبقي  

يكن كافياً لتزويد قلب المفاعل بالحموالت الثالث الالزمة لدورات التـشغيل التي ُرـصدت في المفاعل البالغة قدرته 
دد مصـــــدر وقود مـعدن اليورانيوم الطبيعي  وليس بوســـــع الوـكاـلة أن تحـ  .2013ميـغاواط (كهرـبائي) مـنذ ـعام   5

  المستخدم في دورات التشغيل األخيرة.

يد    -26 مولة بالتقرير، رصـدت الوكالة انبعاثات من المبنى الخاص بعمليات إنتاج ثاني أكـس وخالل الفترة المـش
ص بعمليات إنتاج  بدء تفكيك المبنى الخا  2022وباإلضـــافة إلى ذلك، الحظت الوكالة في تموز/يوليه   اليورانيوم.

  رابع فلوريد اليورانيوم.

   التحويل إلى سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي   -2-2-جيم

كما سـبقت اإلفادة، هناك مؤشـرات تدلُّ على أنَّ جمهورية كوريا الشـعبية الديمقراطية كانت لديها قدرات    -27
  2001.30غير معلنة فيما يخصُّ تحويل سادس فلوريد اليورانيوم قبل عام 

ــرين الثاني/نوفمبر    -28 ، قيل للمجموعة الزائرة إنَّ جمهورية كوريا  2010وأثناء زيارة إلى يونغبيون في تش
دف إثراء   ة بـه ازـي ة الـغ ادة تلقيم للطـاردات المركزـي د اليورانيوم كـم ــادس فلورـي ة تنتج ســـ ديمقراطـي ة اـل الشـــــعبـي

    31اليورانيوم.

 
  في محطة صنع قضبان الوقود النووي. 3المبنى  27

  .GC(55)/24-GOV/2011/53من الوثيقة  29الفقرة  28

باط/فبراير   29 ترك الصـادر   2007بمقتضـى أحكام االتفاق المبرم في ـش أن اإلجراءات األولية لتنفيذ البيان المـش تة بـش بين األطراف الـس
)، لكنها لم تتمكن من إجراء 5، أُتيحت للوكالة معاينة مرفق خزن قضـبان الوقود النووي (انظر الحاشـية 2005أيلول/سـبتمبر   19في 

   واد النووية في المرفق.أنشطة التحقق من الم

  .GC(55)/24-GOV/2011/53من الوثيقة  50الفقرة  30

31  Siegfried Hecker, ‘A Return Trip to North Korea’s Yongbyon Nuclear Complex ة إلى مجمع يونغبيون النووي في ’ ("رحـل
  .Center for International Security and Cooperation, Stanford University, 20 November 2010، كوريا الشمالية")
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   رىعمليات التحويل وصنع الوقود األخ  -3-2-جيم

تركيب خط لتحويل ثاني أكـسيد البلوتونيوم إلى    2007كما ـسبقت اإلفادة، الحظت الوكالة في تموز/يوليه    -29
ــعاعية. ــب معدن البلوتونيوم، في مختبر الكيمياء اإلشـ ــمل الفلورة واالختزال وصـ وقد  معدن البلوتونيوم، بما يشـ

ذكرت جمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية أنَّ معدن البلوتونيوم قد خضــع لمزيد من المعالجة في مكان آخر في  
  32جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

بـصورة غير منتظمة ولفترات قـصيرة،   IRTوهناك مؤـشرات تدلُّ على تـشغيل مفاعل البحوث من طراز   -30
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد طورت القدرة على تحويل اليورانيوم المثرى    مما يطرح إمكانية أن تكون

  .IRTوصنع الوقود في مفاعل البحوث من طراز 

أيضـــاً على نموذج أولي    2010وقد أُطلعت المجموعة التي زارت يونغبيون في تشـــرين الثاني/نوفمبر    -31
ــييد (انظر الفقرة  ــعبية الديمقراطية تعمل على   ).45لمفاعل ماء خفيف قيد التشـ وقيل لهم إنَّ جمهورية كوريا الشـ

  33تطوير القدرة على إنتاج وقود مفاعالت الماء الخفيف.

، رصــدت الوكالة تشــييد مباٍن جديدة في المنطقة الجنوبية الشــرقية من  2012إلى    2009وفي الفترة من   -32
تـشييد المباني وتجديدها في نفس المنطقة في الفترة    محطة ـصنع قـضبان الوقود النووي؛ وُرـصد المزيد من أعمال

وثـمة مؤشـــــرات ـتدلُّ على إجراء أنشــــــطة مـعالـجة كيمـيائـية في بعض تـلك   2019.34وأواـئل ـعام    2015بين ـعام 
د ماهية العمليات الجارية في هذه المباني، لكنها قد تكون متصــلة بالتحويل   35المباني. وليس بإمكان الوكالة أن تحّدِ
  الوقود بناًء على مكانها وتهيئتها.وصنع 

ــطة جارية في المباني الواقعة في    -33 ــرات تدلُّ على أنش ــمولة بالتقرير، كانت هناك مؤش وخالل الفترة المش
  المنطقة الجنوبية الشرقية من محطة صنع قضبان الوقود النووي.

  اإلثراء  -3-جيم

ــه    13في    -34 قرار  2009حزيران/يوني اعتمــاد  وعقــب  رقم  ،  المتحــدة  لألمم  ــابع  الت األمن    1874مجلس 
ــاس  2009( ــيبدأ على أس ــعبية الديمقراطية أنَّ إثراء اليورانيوم س )، أعلنت وزارة الخارجية بجمهورية كوريا الش

، ذكر الممثل الدائم لجمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطية لدى األمم المتحدة  2009أيلول/ـسبتمبر   4تجريبي، وفي  
    36ة [إثراء] اليورانيوم [تمَّت بنجاح] لتكتمل بذلك جميع مراحل هذه العملية".أنَّ "تجرب

 
  .GC(55)/24-GOV/2011/53من الوثيقة  43الفقرة  32

33  Siegfried Hecker, ‘A Return Trip to North Korea’s Yongbyon Nuclear Complex ة إلى مجمع يونغبيون النووي في ’ ("رحـل
  .Center for International Security and Cooperation, Stanford University, 20 November 2010، كوريا الشمالية")

  .20GC-GOV/2019/33/(63)من الوثيقة  14؛ والفقرة  GC(62)/12-GOV/2018/34من الوثيقة  15الفقرة  34

  .GC(63)/20-GOV/2019/33من الوثيقة  14الفقرة  35

  GC(55)/24-GOV/2011/53من الوثيقة . 32الفقرة  36
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  مرفق اإلثراء بالطرد المركزي المفاد به في يونغبيون  -1-3-جيم

، أُطلعت المجموعة الزائرة على ما بدا أنَّه 2010في تشرين الثاني/نوفمبر    في إطار زيارة إلى يونغبيون  -35
 37مرفق لإلثراء بالطرد المركزي في محطة عمليات إنتاج القضـبان التابعة لمحطة صـنع قضـبان الوقود النووي.

وي على نحو  ، وإنـَّه يحت2009وقـيل للمجموـعة الزائرة إنَّ تشـــــيـيد مرفق الطرد المركزي ـبدأ في نيســـــان/أبرـيل  
وحدة فصـل سـنويا، وإنَّ المرفق قيد التشـغيل    8000طاردة مركزية مرتَّبة في سـت سـالسـل تعاقبية بقدرة   2000

   38ومهيَّأ إلنتاج اليورانيوم الضعيف اإلثراء.

ــبق، فقد رصــدت    -36 ورغم أنَّ تشــغيل مرفق اإلثراء بالطرد المركزي المفاد به قد يكون قد بدأ في وقت أس
  فصاعداً. 2012لة مؤشرات تتسق مع تشغيله، بما في ذلك تشغيل وحدات التبريد، اعتباراً من أوائل عام الوكا

، أعلنت اإلدارة العامة للطاقة الذرية بجمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية  2013نيســان/أبريل   2  وفي  -37
بما في ذلك محطة   39النووية في نيونغبيون،أنَّها ســــوف تتَّخذ تدابير "إعادة تعديل وإعادة تشــــغيل جميع المرافق  

،  2013وفي نيســـــان/أبرـيل  40".)ميـغاواط (كهرـبائي  5إثراء اليورانيوم والمـفاـعل المـهدأ ـبالغرافـيت الـبالـغة ـقدرـته  
بدأت جمهورية كوريا الشــــعبية الديمقراطية أعمال تشــــييد لتوســــيع المبنى الذي يوجد فيه مرفق اإلثراء بالطرد  

ورصـدت الوكالة مؤشـرات   به، وسـتؤدي هذه األعمال فعليا إلى مضـاعفة مسـاحة أرض المبنى.  المركزي المفاد
  2014.41تدلُّ على بدء استخدام الجزء الجديد من المبنى في أواخر عام 

الطرد   -38 د التي تـخدم مرفق اإلثراء ـب ا التبرـي ة أنَّ خالـي اـل التقرير، الحـظت الوـك ة ـب وخالل الفترة المشـــــموـل
ومع ذلك، ظلَّت هناك مؤشــرات تدلُّ على مواصــلة   .2021لمفاد به قد أُزيلت في أواخر آب/أغســطس  المركزي ا

، بدأت أعمال التشـييد في ملحق جديد 2021وفي أيلول/سـبتمبر   تشـغيل المرفق، ربما باسـتخدام نظام تبريد بديل.
ــاحة أرض المبنى بنحو الثلث. ــأنه أن يزيد مسـ ــقف هذا الملح من شـ ، وبذلك 2022ق في أيار/مايو  وقد ُرّكِب سـ

  42ولم تتمكن الوكالة من تحديد الغرض من هذا الملحق. اكتمل تشييد الملحق من الخارج.

  مجمع كانغسون  -2-3-جيم

قيَّمت الوكالة جميع المعلومات ذات الصــــلة بالضــــمانات، بما في ذلك الصــــور الســــاتلية والمعلومات    -39
المـستمدة من مـصادر مفتوحة، فيما يتعلق بمجموعة من المباني ـضمن محيط أمني في كانغـسون بالقرب من بيونغ  

كزي المفاد به في يونغبيون، ويتسق  وكان تشييد مجمع كانغسون سابقاً على تشييد مرفق اإلثراء بالطرد المر يانغ.
ذـلك الترتـيب مع التســـــلســـــل الزمني اـلذي ـقدَّرـته الوـكاـلة فيـما يتعلق بتطور برـنامج إثراء اليورانيوم المـفاد ـبه في  

وباإلـضافة إلى ذلك، يـشترك مجمع كانغـسون في ـسمات البنية األـساـسية مع   جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطية.
  د المركزي المفاد به في يونغبيون.مرفق اإلثراء بالطر

 
  في محطة صنع قضبان الوقود النووي. 4المبنى  37

  .GC(55)/24-GOV/2011/53من الوثيقة  33الفقرة  38

  تُعرف نيونغبيون أيضاً باسم يونغبيون. 39

  .GC(57)/22-GOV/2013/39من الوثيقة  8الفقرة  40

  .GC(59)/22-GOV/2015/49من الوثيقة  15الفقرة  41

؛  2021تشـرين الثاني/نوفمبر  24؛ و2021أيلول/سـبتمبر   13وكالة أمام مجلس المحافظين في: الكلمات االسـتهاللية للمدير العام لل 42
   .2022حزيران/يونيه  6؛ و2022آذار/مارس   7و
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وخالل الفترة المشـــــموـلة ـبالتقرير، ـكاـنت هـناك مؤشـــــرات ـتدلُّ على وجود أنشــــــطة ـجارـية في مجمع    -40
  43كانغسون.

  IRTمفاعل البحوث من طراز   -4-جيم

ــعبية الديمقراطية  1963في عام   -41 ــوفياتية جمهوريةَ كوريا الشـ ــتراكية السـ د اتحاُد الجمهوريات االشـ ، زوَّ
ميغاواط (حراري) ومواد نووية للمفاعل،    2من النوع الحوضــي تبلغ قدرته    IRT-2000بمفاعل بحوث من طراز 

ن للضـمانات عمالً باتفاق ضـمانات  ، وكان كل من المفاعل والمواد النووية خاضـعي1965واكتمل تشـييده في عام 
ــتُخدم مفاعل البحوث   ).INFCIRC/252(الوثيقة   1977تخصُّ مفردات بعينها دخل حيز النفاذ في تموز/يوليه   واس

اـعل إلى  1974وفي ـعام   ألغراض الـتدرـيب وإنـتاج النوـيدات المشــــــعة.  IRTمن طراز   ، جرى ترقـية ـقدرة المـف
اســـــتـخدام    8إلى    1986ميـغاواط (حراري) وفي ـعام   4 ٪ من وقود اليورانيوم  80٪ و36ميـغاواط (حراري)، ـب

ــعبية الديمقراطية للوكالة في عام  المثرى. ــتوردة    1990وأعلنت جمهورية كوريا الشـ ــحنة وقود مسـ عن آخر شـ
 IRTن مفاعل البحوث من طراز وكانت هناك دالئل على أ للمفاعل من اتحاد الجمهوريات االـشتراكية الـسوفياتية.

  لم يعمل إال بشكل متقطع ولفترات قصيرة.

ــعبية الديمقراطية إلى الوكالة في عام   -42 ــتناداً إلى المعلومات التي قدَّمتها جمهورية كوريا الشـ ،  1992واسـ
عبية الديمقراطية بأنـشطة إعادة معالجة صـغيرة الحجم في مختبر إنتا ج النظائر  فقد اضـطلعت جمهورية كوريا الـش

 .1975في عام  IRTباســــتخدام الوقود الذي تم تشــــعيعه في مفاعل البحوث من طراز   1976-1975في الفترة  
 ).INFCIRC/252وأدى ذلك إلى فصل كمية محدودة من البلوتونيوم قبل بدء نفاذ اتفاق الضمانات (الوثيقة 

  مفاعالت الماء الخفيف  -5-جيم

ــييد مفاعلين يعمالن    ، أنهت2006أيار/مايو    31في   -43 المنظمة الكورية المعنية بتنمية الطاقة مشــروعاً لتش
درة   اء الخفيف بـق الـم ة    1000ـب ا الشـــــعبـي ة كورـي ة في كومهو بجمهورـي د القوى النووـي ائي) لتولـي اواط (كهرـب ميـغ

ـقد نُفـِّذت   وفي وـقت إنـهاء المشـــــروع، ـكان 44اـلديمقراطـية، ـكان ـقد ـبدأ تنفـيذه بموـجب أحـكام اإلـطار المتفق علـيه.
  .2006ولم يستأنف التشييد منذ عام  بالفعل بعض أعمال الهندسة المدنية.

ــرين الثاني/نوفمبر    -44 ــعبية الديمقراطية في موقع  2010وفي تش ــؤولون في جمهورية كوريا الش ، أْطلَع مس
ــييد، بقدرة يونغبيون مجموعةً كانت تزور الموقع على ما وصــــفوه بأنه نموذج أولي لمفاعل ماء خفيف قيد   التشــ

%من  3.5ميغاواط (حراري)، يســـتخدم وقود اليورانيوم الضـــعيف اإلثراء مثرى بنســـبة    100تصـــميمية تبلغ  
  235.45-اليورانيوم

 
؛  2021تشــرين الثاني/نوفمبر  24؛ و2021أيلول/ســبتمبر   13 الكلمات االســتهاللية للمدير العام للوكالة أمام مجلس المحافظين في: 43
   .2022حزيران/يونيه  6؛ و2022آذار/مارس   7و

  .http://www.kedo.org/au_history.aspتاريخنا"، الموقع اإللكتروني للمنظمة الكورية المعنية بتنمية الطاقة،  "من نحن: 44

  .GC(55)/24-GOV/2011/53من الوثيقة  37الفقرة  45
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عـَت القـبة على مبنى احتواء المـفاعل2012وفي عام    -45 ويـبدو أن األعـمال الـخارجية في المبنى قد    46، ُوضـــــِ
ــاحة لتحويل الكهرباء مجاورة لقاعة   2013.47اكتملت اعتباراً من حزيران/يونيه   ــييد ســ ــتكملت أعمال تشــ واســ

  2015.48التوربينات في مفاعل الماء الخفيف في كانون األول/ديسمبر

ق   الوكالة ، الحظت2018وخالل فترة أواخر أيلول/ســـبتمبر وبداية تشـــرين األول/أكتوبر    -46 أنشـــطة تتســـِّ
وـكاـنت هـناك دالـئل على أن ـهذه  داللتـها مع نـقل مكوـنات مـفاـعل رئيســــــية إلى مبنى احتواء مـفاـعل الـماء الخفيف.

نِعت في ســـاحة لدعم التشـــييد بالقرب من مبنى احتواء المفاعل. ولوحظت دالئل على إجراء   49المكونات قد صـــُ
  2021.50ونيسان/أبريل  2019لفترة الواقعة بين آذار/مارس اختبارات لنظام مياه التبريد في عدة مناسبات في ا

وخالل الفترة المـشمولة بالتقرير، لم تالحظ الوكالة دالئل على تـشغيل مفاعل الماء الخفيف، واـستناداً إلى    -47
ــبح المفاعل جاهزاً للعمل. ه قد ولوحظت دالئل على أن المعلومات المتاحة حاليا، ال يمكن تقدير متى يمكن أن يصـ

ه   د في تموز/يولـي اه التبرـي ار لنظـام مـي د أجري اختـب اعـل المـاء الخفيف،   .2022يكون ـق القرب من مجمع مـف وـب
األعمال الخارجية في مبنى جديد، ربما جرى تشــييده لدعم تصــنيع أو    2021اســتكملت في كانون األول/ديســمبر  

 2022.51يد منذ آذار/مارس صيانة مكونات المفاعل، وهناك مبنيان آخران متجاوران، قيد التشي

  مفاعالت الغرافيت  -6-جيم

  ميغاواط (كهربائي) 5محطة القوى النووية التجريبية بقدرة   -1-6-جيم

ــييد محطة القوى النووية التجريبية بقدرة   -48 ــعبية الديمقراطية، بدأ تشــ وفقاً إلعالنات جمهورية كوريا الشــ
ائي) في ـعام   5 اواط (كهرـب الوقود في ـعام  وجرى    1979ميـغ اـعل ـب د أغلق   .1985التحمـيل األولي لقـلب المـف وـق

  52وكان خاضعاً للتجميد بمقتضى اإلطار المتفق عليه. 1994المرفق في أوائل عام 

ــغيل المفاعل البالغة قدرته   -49 ميغاواط (كهربائي)، تقريباً في الفترة من كانون   5وحدثت دورات أخرى لتش
اير   اني/يـن ارس  /إلى آذار  2003الـث ل    -ـم ــان/أبرـي ه  2005نيســـ ه    15إلى    2005، ومن حزيران/يونـي تموز/يولـي

2007.  

ــترك المؤرخ    -50 ــبتمبر    19وبموجب اإلجراءات األولية لتنفيذ البيان المش المتفق عليه نتيجة   2005أيلول/س
، وفي  2007وليه  ميغاواط (كهربائي) في تموز/ي 5للمحادثات الســـداســـية األطراف، أُْغِلق المفاعل البالغة قدرته 

 
  .56GC(-63/2GOV/201/(11من الوثيقة  12الفقرة  46

  .GC(57)/22-GOV/2013/39من الوثيقة  12الفقرة  47

  .GC(60)/16-GOV/2016/45من الوثيقة  18الفقرة  48

  .GC(63)/20-GOV/2019/33من الوثيقة  15الفقرة  49

من الوثيقـة    12؛ والفقرة  GC(64)/18–GOV/2020/42من الوثيقـة    12؛ والفقرة  GC(63)/20-GOV/2019/33من الوثيقـة    15الفقرة    50
GOV/2021/40-GC(65)/22.  

افظين:  51 ة أـمام مجلس المـح اـل ام للوـك دير الـع ة للـم اني/نوفمبر    24 الكلـمات االســـــتهاللـي ؛  2022آذار/ـمارس    7؛ و2021تشـــــرين الـث
  .2022حزيران/يونيه  6و

  .GC(55)/24-GOV/2011/53من الوثيقة  38الفقرة  52
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ه   ل.  2008حزيران/يونـي ة التعطـي ه كجزء من عملـي د الـخاص ـب ِدم برج التبرـي اً حتى وـقت   هـُ اـعل مغلـق وـظل المـف
  2009.53مغادرة الوكالِة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في نيسان/أبريل 

نيسان/أبريل    2الديمقراطية في    وفي أعقاب بيان اإلدارة العامة للطاقة الذرية في جمهورية كوريا الشعبية  -51
بأنها سـوف تتخذ تدابير "إعادة تعديل وإعادة تشـغيل جميع المرافق النووية في نيونغبيون، بما في ذلك ...   2013

ــكيل لنظام التبريد في المفاعل    54ميغاواط [(كهربائي)]"،  5المفاعل المهدأ بالغرافيت البالغة قدرته   لوحظ إعادة تش
ا مكَّن المـفاـعل من العـمل دون برج التبرـيد.  5الـبالـغة ـقدرـته   والحـظت الوـكاـلة دالـئل على   ميـغاواط (كهرـبائي) ممـَّ

  2015  وتشـرين األول/أكتوبر  2013تشـغيل المفاعل بين آب/أغسـطس 

، ومرة أخرى بين كانون األول/ديسـمبر  55
 2018وكانون األول/ديسمبر  2015

  والخامسة لتشغيل المفاعل.؛ وكانت هاتان هما الدورتان الرابعة 56

ييد في نهر كوريونغ وبالقرب منه في أواخر عامي    -52 د 2018و  2017واضـطلعت بأنـشطة تـش ، لتركيب ـس
ربما لتوفير نظم تبريد منفصــلة    57ميغاواط (كهربائي)، 5عبر النهر وتشــييد مضــخة جديدة للمفاعل البالغة قدرته 

  ولمفاعل الماء خفيف. ميغاواط (كهربائي) 5للمفاعل البالغة قدرته 

ميغاواط (كهربائي)    5وكما سـبقت اإلفادة، لم تُالحظ أي دالئل أخرى على تشـغيل المفاعل البالغة قدرته    -53
  58، عندما استؤنف تشغيله وبدأ دورة تشغيله السادسة.2021حتى أوائل تموز/يوليه 

ــغيل    -54 ــتمرت الدالئل على تشـ ــمولة بالتقرير، اسـ ــريف مياه  وخالل الفترة المشـ المفاعل، بما في ذلك تصـ
   2022.59وأواخر آذار/مارس  2021التبريد، باستثناء فترات قصيرة في أواخر أيلول/سبتمبر 

  مفاعالت الغرافيت األخرى  -2-6-جيم

ا    -55 درتـه ة ـق الـغ ة الـب د محـطة القوى النووـي د، توقف تشـــــيـي ائي) في    50وخالل فترة التجمـي اواط (كهرـب ميـغ
ميـغاواط (كهرـبائي) في ـتايتشـــــون ولم يســــــتأنف مـنذ ذـلك   200القوى النووـية الـبالـغة ـقدرتـها  يونغبيون ومحـطة  

   60الحين.

ــمولة بالتقرير، ومنذ منتصـــف عام   -56 ــكل جزئي كل من مبنى حوض  2021وخالل الفترة المشـ ، فُّكِك بشـ
الـغة ـقدرـته   اـعل الـب اواط    50الوقود المســـــتهـلك ومبنى إـمدادات القوى ومبنى التوربيـنات والموـلدات في المـف ميـغ

لمضــــــخة على ضـــــفتي نهر  (كهرـبائي)، وأزيـلت بعض األـنابـيب من األرض الواقـعة بين مبنى المـفاـعل ومبنى ا

 
  .GC(55)/24-11/53GOV/20من الوثيقة  38الفقرة  53

  .GC(57)/22-GOV/2013/39من الوثيقة  8الفقرة  54

من الوثيقـة   41؛ والفقرة  2158GC(-42/4GOV/201/(من الوثيقـة    21؛ والفقرة  39/3GOV/201-)57GC/(22من الوثيقـة    31الفقرة    55
GOV/2015/49-GC(59)/22.  

من الوثيقــة    15؛ والفقرة  GC(61)/21-GOV/2017/36من الوثيقــة    15؛ والفقرة  GC(60)/16-GOV/2016/45من الوثيقــة    15الفقرة   56
GOV/2018/34-GC(62)/12 من الوثيقة  16؛ والفقرةGOV/2019/33-GC(63)/20.  

  .GC(63)/20-GOV/2019/33من الوثيقة  16؛ والفقرة  GC(62)/12-GOV/2018/34من الوثيقة  19الفقرة  57

  .GC(65)/22-GOV/2021/40من الوثيقة  12ة الفقر 58

ــتهاللية للمدير العام للوكالة أمام مجلس المحافظين: 59 ــبتمبر    13 الكلمات االسـ ــرين الثاني/نوفمبر   24؛ و2021أيلول/سـ ؛  2021تشـ
  .2022حزيران/يونيه  6؛ و2022آذار/مارس   7و

  .GC(55)/24-GOV/2011/53من الوثيقة  39الفقرة  60
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ييد المفاعل البالغة قدرته  كوريونغ. ميغاواط (كهربائي)    50وال توجد دالئل على أنه اضـطلع بأي عمل إلعادة تـش
  61ميغاواط (كهربائي). 200أو محطة القوى النووية البالغة قدرتها 

  إعادة المعالجة  -7-جيم

الديمقراطية للوكالة أن االختبار البارد لمختبر الكيمياء اإلـشعاعية أجري أعلنت جمهورية كوريا الـشعبية   -57
وأن االختبار الـساخن لهذا المرفق أجري بين آذار/مارس    1990في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس  

خن، أجريت إعادة وأعلنت جمهورية كوريا الشـــعبية الديمقراطية أنه خالل هذا االختبار الســـا .1990وأيار/مايو  
وأدت التناقضـــات الواضـــحة المتعلقة بمنتجات ونفايات البلوتونيوم المنفصـــلة إلى طلب   معالجة للوقود المشـــعع.

وخالل عمليات   ولم تحل هذه المسـائل بعُد. الوكالة الحصـول على معلومات إضـافية محددة ومعاينة مواقع محددة.
ه، لم تحـدث  1994و  1992التفتيش التي جرت في الفترة بين   د بموـجب اإلطـار المتفق علـي اء فترة التجمـي ، وأثـن

   62إعادة معالجة أخرى للوقود المشعع في مختبر الكيمياء اإلشعاعية.

وعقب توقف اإلطار المتفق عليه، أعلنت جمهورية كوريا الشـعبية الديمقراطية أن إعادة معالجة قضـبان    -58
ميغاواط (كهربائي) قد اكتملت بحلول   5ن المفاعل البالغة قدرته قضــيب م  8000الوقود المســتهلك البالغ عددها  

ه   ة حزيران/يونـي اـي ه وتشـــــرين األول/أكتوبر   .2003نـه ادة 2005وبين حزيران/يونـي ة أخرى إلـع ، ورَد أن حمـل
ــ    2005المعالجة قد أُجريت في نيـسان/أبريل   غة من المفاعل البالغة    8000لــــ من قـضبان الوقود المـستهلك المفرَّ

  63ميغاواط (كهربائي). 5درته ق

ــان/أبريل    25وفي    -59 ــعبية الديمقراطية أنها بدأت في إعادة معالجة  2009نيس ، أعلنت جمهورية كوريا الش
ـغة من المـفاـعل الـبالـغة ـقدرـته   وأفـيد ـبأن عملـية إـعادة  ميـغاواط (كهرـبائي).  5قضــــــبان الوقود المســـــتهـلك المفرَّ

  2009.64أغسطس /المعالجة قد اكتملت بحلول نهاية آب

واســـــتمرت حمالت إـعادة المـعالـجة في مختبر الكيمـياء اإلشــــــعاعـية التي أعلـنت عنـها جمهورـية كورـيا    -60
وبين شــــباط/فبراير   ، من أربعة إلى خمســــة أشــــهر.2009و  2005و  2003الشــــعبية الديمقراطية في األعوام 

  2016وحزيران/يونيه  

  2021وأوائل تموز/يوليه    2021، ومرة أخرى بين منتصــــف شــــباط/فبراير  65

، كانت  66
ــغيل محطة   ــليم المواد الكيميائية وتش ــعاعية، بما في ذلك تس ــغيل مختبر الكيمياء اإلش هناك دالئل متعددة على تش

  البخار المرتبطة به.

 
   .2022حزيران/يونيه  6االستهاللية للمدير العام للوكالة أمام مجلس المحافظين،  الكلمة  61

  .GC(55)/24-GOV/2011/53من الوثيقة  40الفقرة  62

  .GC(55)/24-GOV/2011/53من الوثيقة  41الفقرة  63

  .GC(55)/24-GOV/2011/53من الوثيقة  44الفقرة  64

  .16GC(60)/-GOV/2016/45من الوثيقة  16الفقرة  65

  .GC(65)/22-GOV/2021/40من الوثيقة  12الفقرة  66
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متسـقة مع حمالت إعادة المعالجة    2021و  2016وكانت دالئل التشـغيل التي الحظتها الوكالة في عامي    -61
الســـــابـقة المبلغ عنـها ومع الوقت الالزم إلعادة مـعالـجة قـلب كامٍل من الوقود المشـــــعع من المـفاعل الـبالـغة قدرته 

  67ختبر الكيمياء اإلشعاعية.ميغاواط (كهربائي)، استناداً إلى المعلومات التصميمية الخاصة بم 5

والحظت الوكالة أن فترة تشـغيل المحطة البخارية التي تخدم مختبر الكيمياء اإلشـعاعية كانت أقصـر في    -62
وفي هذه الحالة، لم تكن مدة تشـغيل المحطة البخارية كافية لدعم إعادة معالجة   2018.68أيار/مايو   -نيسـان/أبريل  

ميغاواط (كهربائي)، وكان هذا النشـــاط مؤشـــراً على    5من المفاعل البالغة قدرته  قلب كامٍل من الوقود المشـــعع  
  69معالجة النفايات أو صيانتها.

، كانت هناك دالئل على  2022وخالل الفترة المـشمولة بالتقرير، بين أواخر نيـسان/أبريل وآب/أغـسطس    -63
ويتـسق هذا النـشاط مع معالجة النفايات أو   ـشعاعية.التـشغيل المتقطع للمحطة البخارية التي تخدم مختبر الكيمياء اإل

  70صيانتها.

  خطط البنية األساسية النووية  -8-جيم

باإلـضافة إلى تـشييد مفاعل الماء الخفيف في يونغبيون، أـشارت جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطية في    -64
  السنوات األخيرة إلى أن لديها خططاً لتطوير صناعة القوى النووية.

اير    1وفي    -65 اني/يـن ، أعلن كيم جونغ أون، األمين العـام لحزب العمـال الكوري ورئيس  2019كـانون الـث
لجنة ـشؤون الدولة، في خطابه بمناـسبة العام الجديد أن جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطية "ـستنـشئ قدرة لتوليد  

  71المدى". القوى من المد والجزر والرياح والقوى الذرية في إطار خطة بعيدة

اير    -66 اني/يـن د في كـانون الـث ذي عـق امن اـل ، كـان  2021وفي تقريره إلى مؤتمر حزب العمـال الكوري الـث
األمين العام كيم قد "أشـــار إلى الُخطط من أجل... االنطالق بجدية حقيقية نحو تأســـيس صـــناعة القوى النووية  

  72الذاتية والموضوعية في المستقبل".لمواكبة المتطلبات البعيدة المدى والتغيُّرات 

وعلى نحو منفصــل، أشــار األمين العام كيم إلى خطط كوريا الديمقراطية لتطوير غواصــة تعمل بالقوى    -67
إلى مؤتمر حزب العمال الكوري الثامن إلى أنه   2021النووية، وذكر في تقريره الصــادر في كانون الثاني/يناير  

 73غواصة جديدة تعمل بالقوى النووية وبلغ ذلك مرحلة االختبار النهائي".قد "أُجريت بحوث بشأن تصميم 

 
  .GC(65)/22-GOV/2021/40من الوثيقة  12الفقرة  67

  .GC(62)/12-GOV/2018/34من الوثيقة  16الفقرة  68

  .GC(65)/22-GOV/2021/40من الوثيقة  12الفقرة  69

  .2022ران/يونيه حزي 6الكلمة االستهاللية للمدير العام للوكالة أمام مجلس المحافظين،   70

  .GC(63)/20-GOV/2019/33من الوثيقة  7الفقرة  71

كانون    9"عن تقرير قدَّمه القائد األعلى كيم جونغ أون في المؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري"، وكالة األنباء المركزية الكورية،   72
  .2021الثاني/يناير 

كانون    9"عن تقرير قدَّمه القائد األعلى كيم جونغ أون في المؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري"، وكالة األنباء المركزية الكورية،   73
  .2021الثاني/يناير 
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  التسلح والتجارب النووية  -9-جيم

، أبلـغت جمهورـية كورـيا الشـــــعبـية اـلديمقراطـية في ســـــت  2017إلى ـعام    2006خالل الفترة من ـعام    -68
الديمقراطية تصــــريحات منتظمة    وقد أصــــدرت جمهورية كوريا الشــــعبية مناســــبات أنها فجَّرت جهازاً نوويا.

ــلحة النووية وتدَّعي إحراز أوجه تقدم في مجالي تصــميم   د فيها على أهمية برنامجها الخاص باألس ــّدِ للجمهور تش
،  2018كانون الثاني/يناير   1وفي   أحجام صـــغيرة من الرؤوس الحربية النووية ونظم إطالق األســـلحة النووية.

عبية ال الهدف الرامي إلى "إتقان القوى النووية    2017ديمقراطية أنها حققت خالل عام أعلنت جمهورية كوريا الـش
   74الوطنية".

أنه "قد فُّكِك بالكامل موقع إجراء    2018أيار/مايو    25وأعلنت جمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية في   -69
ــار مع ــعبية الديمقراطية"، وأشــ ــمالي في جمهورية كوريا الشــ ــلحة النووية التابع  التجارب النووية الشــ هد األســ

لجمهورية كوريا الشـعبية الديمقراطية في بيان منفصـل إلى أن "تفكيك موقع إجراء التجارب النووية تمَّ على نحو  
ل". اـم الـك اق ـب داخـل األنـف االنفجـار ويؤدي إلى إغالق ـم ار ـب اق موقع إجراء التجـارب تنـه ل جميع أنـف وفي  75يجـع

، أعلـنت جمهورـية كورـيا الشـــــعبـية اـلديمقراطـية أنـها "لن تقوم بتصـــــنيع وال اختـبار  2019الـثاني/يـناير ـكانون   1
  76."أسلحة نووية بعَد اليوم ولن تستخدمها ولن تقوم بنشرها

، في معرض إشـــــارـته إلى أن 2020ـكانون الـثاني/يـناير    1وفي وـقت الحق، ـقال األمين الـعام كيم، في    -70
لشــعبية الديمقراطية قد "أوقفت تجاربها النووية وتجارب الصــواريخ التســيارية العابرة للقارات  جمهورية كوريا ا

كل أحادي بهذا االلتزام بعد   وأغلقت موقع إجراء التجارب النووية" أنَّه "ليس لدينا أي ـسبب لمواصـلة االرتباط بـش
  77اآلن".

ال الكوري الـ   -71 امن لحزب العـم اير  وفي تقريره إلى المؤتمر الـث اني/يـن انون الـث د في ـك دَّد 2021ذي عـق ، ـح
األمين العام كيم اإلنجازات التي حققتها جمهورية كوريا الشـعبية الديمقراطية وخططها األخرى لتطوير برنامجها  

"خالل الفترة قيد االسـتعراض، تمَّ تطوير التكنولوجيا النووية   وجاء في التقرير ما يلي: الخاص باألسـلحة النووية.
اكـمة ـبالفـعل إلى درـجة ـعالـية من أـجل تصـــــغير حجم األســـــلـحة النووـية وتخفيفـها وتوحـيدـها وجعلـها تكتيكـيةً  المتر

  78وإكمال تطوير قنبلة هيدروجينية كبيرة جدا".

وخالل الفترة المشــمولة بالتقرير، وفي اجتماع للمكتب الســياســي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري    -72
، برئاسـة األمين العام كيم، فيما يخص اإلشـارة إلى أن جمهورية كوريا الشـعبية  2022ناير  كانون الثاني/ي  19في 

اـلديمقراطـية ـقد "أوقـفت تـجاربـها النووـية وتـجارب الصـــــواريخ التســــــيارـية الـعابرة للـقارات وأغلـقت موقع إجراء  
ياـسي "تعليمات إلى قطاع معني بأن يعيد النظ79التجارب النووية" ر بـشكل عام في تدابير بناء  ، أصـدر المكتب الـس

 
  .2018كانون الثاني/يناير  1"كيم جونغ أون يلقي خطاب السنة الجديدة"، وكالة األنباء المركزية الكورية،   74

  .GC(62)/12-GOV/2018/34ن الوثيقة م 9الفقرة  75

  .GC(63)/20-GOV/2019/33من الوثيقة  7الفقرة  76

  .GC(64)/18-GOV/2020/42من الوثيقة  8الفقرة  77

كانون    9"عن تقرير قدَّمه القائد األعلى كيم جونغ أون في المؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري"، وكالة األنباء المركزية الكورية،   78
  .2021ناير الثاني/ي

  .GC(64)/18-GOV/2020/42من الوثيقة  8الفقرة  79
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الثقة التي اتخذناها بمبادرة منا على أـساس تفـضيلي، وأن يدرس على وجه الـسرعة مـسألة اـستئناف جميع األنـشطة 
  80المعلَّقة مؤقتاً".

ــان/أبريل    25وعالوة على ذلك، قال األمين العام كيم، خالل خطاب ألقاه في   -73 ، من بين أمور  2022نيســ
ز القوات النووـية، التي تمـثل رمز قوتـنا الوطنـية وجوهر قوتـنا العســـــكرـية، من حـيث النوعـية  أخرى: "يـجب تعزي

ام   اً ألغراض ومـه ة من حـاالت الحرب، وفـق ة في أي حـاـل ة النووـي الـي درات القـت والحجم، حتى تتمكن من أداء الـق
  81العمليات المختلفة وبوسائل مختلفة".

ل آذار/مـارس    -74 دأت أعمـا2022وفي أواـئ القرب من المـدخـل  ، ـب في موقع إجراء التجـارب    3ل الحفر ـب
توطنة    .2018، إلعادة فتح نفق االختبار بعد هدمه جزئيا في أيار/مايو  ي ر-بونغييالنووية الواقع بالقرب من مـس

دخـل   ال الحفر في الـم ل أعـم ل أن تكتـم ايو    3ومن المحتـم ار/ـم دعم   2022.82بحلول أـي اني اـل د من مـب دـي وأقيم الـع
والحظت   83، وكذلك في منطقة الدعم الواقعة في الجزء الشــــمالي.3ة في وقت واحد بالقرب من المدخل  الخشــــبي

ــطالع بأعمال خالل حزيران/يونيه   ــرر الذي كان يؤدي من    2022الوكالة االضـ لدعم أجزاء من الطريق المتضـ
النـشاط، اـستؤنف تـشييد الطريق بحلول أواخر  وبعد عدة أـسابيع من توقف  .2والمدخل   4منطقة الدعم إلى المدخل  

  .2022آب/أغسطس 

  المساعدة النووية المقدَّمة للدول األخرى  -10-جيم

ــأة التي كانت موجودة في موقع دير الزور    -75 دت الوكالةُ بمعلومات تزعم أن المنشـ ــبقت اإلفادة، ُزِوّ كما سـ
رت في  ــورية، التي ُدّمِ ــبتمبر  في الجمهورية العربية الســ ، والتي كان من المرجح جدا أنها كانت  2007أيلول/ســ

  84مفاعالً نوويا، قد ُشيِّدت بمساعدة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

ســـــادس فلوريد اليورانيوم    منشـــــأ  وكـما ســـــبـقت اإلفادة، قدَّرت الوكالة أنه من المرجح للـغاية أن يكون  -76
ــتراكية قبل عام الطبيعي المقدَّم إلى الجماهيرية ا ــعبية االشـ جمهورية كوريا    راجعاً إلى،  2001لعربية الليبية الشـ

  85الشعبية الديمقراطية.

   أنشطة الوكالة في مجال االستعداد لالضطالع بدورها -دال

حالما تتوـصل البلدان المعنية إلى اتفاق ـسياـسي فيما بينها، فـستكون الوكالة على اـستعداد للعودة فوراً إلى    -77
وكما ســـــبقت   جمهورية كوريا الشـــــعبـية الديمقراطـية، إْن طـلب هذا البـلد ذلك، ورهناً بموافقة مجلس المحافظين.

 
"االجتماع الســادس للمكتب الســياســي للجنة المركزية الثامنة التي عقدها حزب العمال الكوري"، وكالة األنباء المركزية الكورية،   80

  .2022كانون الثاني/يناير  20

لثوري "الرفيق المحترم كيم جونغ أون يلقي خطاباً في العرض العســــكري الذي أقيم احتفاالً بالذكرى التســــعين لتأســــيس الجيش ا 81
  .2022نيسان/أبريل  26الشعبي الكوري"، وكالة األنباء المركزية الكورية، 

  .2022حزيران/يونيه  6الكلمة االستهاللية للمدير العام للوكالة أمام مجلس المحافظين،   82

ــحفيين في حفل تفكيك مو 83 ــعبية الديمقراطية للصـ ــتُمدت أرقام المداخل من عرض قدَّمته جمهورية كوريا الشـ قع إجراء التجارب اسـ
  .2018أيار/مايو  24النووية الشمالي في 

  .GC(55)/24-GOV/2011/53من الوثيقة  49الفقرة  84

  .GC(55)/24-GOV/2011/53من الوثيقة  50الفقرة  85
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لت فرقة معنية بجمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطية في إدارة الـضمانات في آب/أغـسطس  ّكِ   2017اإلفادة، فقد شـُ
ــي في ا ــاسـ ــطالع بدورها األسـ ــتعداد الوكالة لالضـ لتحقُّق من البرنامج النووي لجمهورية كوريا  بغية تعزيز اسـ

، أُضــفي الطابع الرســمي على الفرقة المعنية بجمهورية كوريا  2021وفي أيلول/ســبتمبر   86الشــعبية الديمقراطية.
الشـعبية الديمقراطية كوحدة تنظيمية داخل شـعبة العمليات ألف التابعة إلدارة الضـمانات. وخالل الفترة المشـمولة  

ــعبية الديمقراطية،  بالتقرير،   زة للعودة إلى جمهورية كوريا الشـ ــتعداداتها المعزَّ ــلت الوكالة الحفاظ على اسـ واصـ
  وكان من بين ما اضطلعت به من األنشطة ما يلي:

مواصلة جمع وتنقيح وتحليل المعلومات ذات الصلة بالضمانات المفتوحة المصدر عن البرنامج    -أ
  يمقراطية.النووي لجمهورية كوريا الشعبية الد

زيادة جمع وتحليل مجموعة واســــعة من الصــــور الســــاتلية التجارية العالية الدقة، البصــــرية    -ب
  والرادارية على حد سواء، لرصد البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

رعة صـيانة المعدات واإلمدادات الالزمة لضـمان أن تكون الوكالة مسـتعدة للبدء على وجه السـ   -ج
  بأنشطة التحقق والرصد في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

طالع الموظفين على آخر التطورات في جمهورية كوريا الـشعبية  العقد حلقات دراـسية تدريبية    -د
  الديمقراطية ذات الصلة بالبرنامج النووي.

بية الديمقراطية، بما في  مواـصلة توثيق معارف الوكالة بالبرنامج النووي لجمهورية كوريا الـشع  -هـ
ــتعانة بنظام للمعلومات   ذلك من خالل النمذجة الثالثية األبعاد للمرافق، وتكاُمل المعلومات باالس
الجغرافية المكانية، وأنشــطة إدارة المعارف، لضــمان الحفاظ على خبرات الوكالة المســتقاة من  

  كانية الوصول إليها.األنشطة السابقة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإم

ــتعداد الوكالة في حدود الموارد المتاحة، بما في ذلك من    -78 وقد بُذلت جميع هذه الجهود المتعلقة بتعزيز اسـ
  87مساهمات خارجة عن الميزانية من عدد من الدول األعضاء.

  ملخص  -هاء

الضـمانات الضـرورية التي ينص عليها  ، لم تتمكن الوكالة من االضـطالع بجميع أنشـطة 1994منذ عام   -79
ــان/أبريل  ــار، ومنذ نيســ ــمانات المعقود بموجب معاهدة عدم االنتشــ ــو الوكالة  2009اتفاق الضــ ، لم يكن مفتشــ

  موجودين في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

ــغيل المفاعل البالغة قدرته    -80 ــمولة بالتقرير، كانت هناك دالئل تتســق مع تش ميغاواط    5وخالل الفترة المش
(كهربائي)، وتشــغيل مرفق اإلثراء بالطرد المركزي المفاد به في يونغبيون، واألنشــطة المضــطلع بها في مجمع  

وجرت أنشـطة جديدة في يونغبيون   فيف.ومرة أخرى خضـع لالختبار نظاُم التبريد في مفاعل الماء الخ كانغسـون.

 
  .GC(61)/21-GOV/2017/36من الوثيقة  12الفقرة  86

ا الشـعبية الديمقراطية، والمعدات واإلمدادات الخاصـة بأنشـطة اشـتُِريْت جميع الصـور الملتقطة بالسـواتل التجارية لجمهورية كوري 87
  التحقق والرصد المحتملة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بمساهمات خارجة عن الميزانية قدَّمتها الدول األعضاء.
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منها تشــييد ملحق لمرفق اإلثراء بالطرد المركزي المفاد به وتشــييد مباٍن جديدة بالقرب من مفاعل الماء الخفيف،  
ـكت المـباني الـقديـمة وأُزيـلت مواد البـناء. ري،  -وفي موقع إجراء التـجارب النووـية ـبالقرب من بونغيي في حين فُّكِ

وشيدت عدة مباٍن داعمة   3ل على أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد أعادت فتح المدخل  كانت هناك دالئ
  جديدة.

وإعادة فتح موقع إجراء   وتظلُّ األنشـــطة النووية لجمهورية كوريا الشـــعبية الديمقراطية مبعَث قلق بالغ.  -81
ذـلك التوســـــع في مرف ة أمر يبـعث على القلق العميق، وـك ارب النووـي ه التـج اد ـب الطرد المركزي المـف ق اإلثراء ـب

ــغيل المفاعل البالغة قدرته  ــتمرار تشــ ــتمرار البرنامج   ميغاواط (كهربائي) وغيره من المرافق. 5واســ ويُعد اســ
ً النووي لجمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية انتهاكا   للقرارات ذات الصــلة الصــادرة عن مجلس األمن    واضــحا

   أمر يدعو لعميق األسف.التابع لألمم المتحدة وهو 

عبية الديمقراطية إلى أن تمتثل امتثاالً كامالً اللتزاماتها    -82 ويواصـل المدير العام دعوته جمهورية كوريا الـش
ــفة   ــادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، وأن تتعاون مع الوكالة بصـ ــلة الصـ بموجب القرارات ذات الصـ

ل التفاق الضمانات المعقود معها بموجب معاهدة عدم االنتشار، وأن تسوي جميع  عاجلة على التنفيذ الكامل والفعّا
   المسائل العالقة، السيما المسائل التي أثيرت أثناء غياب مفتشي الوكالة عن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

زة للعودة إلى جمهورية كوريا    -83 الشــــعبية الديمقراطية  وتواصــــل الوكالة الحفاظ على اســــتعداداتها المعزَّ
ولتوطيد قدرتها على االضـــطالع بدورها األســـاســـي في التحقق من البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشـــعبية  

  الديمقراطية.
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  المرافق النووية واألماكن الواقعة خارج المرافق التي أعلنتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  :1المرفق 

 

  INFCIRC/252  المرفق
(اتفاق ضمانات 
يخص مفردات 

  بعينها) 

INFCIRC/403 
(اتفاق ضمانات 
في إطار معاهدة 

  عدم االنتشار) 

خاضع للتجميد 
بموجب اإلطار 

  المتفق عليه 

الرصد والتحقق فيما 
يتعلق باإلجراءات 
األولية التي اتفقت 
  عليها األطراف الستة

آخر معاينة قامت بها الوكالة 
للمرفق/األماكن الواقعة 

  المرافق  خارج

  مرجع الفقرة 
  

  41 2002كانون األول/ديسمبر    19  ال  ال  نعم   نعم   IRTمفاعل البحوث من طراز 

نعم (كجزء من   المرافق الحرجة
مفاعل البحوث من 

  )IRTطراز 

  2الحاشية  2002كانون األول/ديسمبر    20  ال  ال  نعم 

  5الحاشية  2002األول/ديسمبر  كانون    26  ال  ال  نعم   ال  مجمعة تحت الحرجة

محطة يونغبيون لتصــــنيع قضــــبان  
  الوقود النووي 

  19  2009نيسان/أبريل    15  نعم   نعم   نعم   ال

ان   محطـة يونغبيون لتخزين قضــــــب
  الوقود النووي 

  5الحاشية   2009نيسان/أبريل    15  نعم   ال  نعم   ال

ـيوـنـغـبـيون اـلـنوويـــة   ـمـحطـــة  ـلـلـقوى 
  ميغاواط (كهربائي))  5التجريبية (

  48  2009نيسان/أبريل    15  نعم   نعم   نعم   ال

  57  2009نيسان/أبريل    15  نعم   نعم   نعم   ال  مختبر الكيمياء اإلشعاعية

اـلـنوويـــة  ـلـلـقوى  ـيوـنـغـبـيون  ـمـحطـــة 
  ميغاواط (كهربائي))  50(

  55  2009شباط/فبراير    25  نعم   نعم   نعم   ال

ــة  محطــة   النووي للقوى  ــايتشـــــون  ت
  ميغاواط (كهربائي))  200(

  55 2008كانون األول/ديسمبر    10  نعم   نعم   نعم   ال

  7  2002آب/أغسطس    16  ال  ال  نعم   ال  أماكن واقعة خارج المرافق
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  الصلة المشار إليها في التقرير األماكن األخرى ذات  :2المرفق 

  االسم

 

  التعليقات  الفقرة	مرجع

 .1992 مايو/أيار في الوكالة إلى المقدَّم الديمقراطية الشعبية كوريا لجمهورية األولي للتقرير تذييل في أُدرجت  16  ولبيسان في اليورانيوم منجم

 .1992 مايو/أيار في الوكالة إلى المقدَّم الديمقراطية الشعبية كوريا لجمهورية األولي للتقرير تذييل في أُدرجت  16  بيونغسان في اليورانيوم منجم

ــة ـمـحط ــة اـل ي ـب ـجرـي ـت رـكـيز اـل ـت وم ـل ـي وراـن ـي  ـفي اـل
  باكتشون

 .1992 مايو/أيار في الوكالة إلى المقدَّم الديمقراطية الشعبية كوريا لجمهورية األولي للتقرير تذييل في أُدرجت  16

 .1992 مايو/أيار في الوكالة إلى المقدَّم الديمقراطية الشعبية كوريا لجمهورية األولي للتقرير تذييل في أُدرجت  16  بيونغسان في اليورانيوم تركيز محطة

 اتـفاق بموـجب عـنه يعلن ولم INFCIRC/252 الوثيـقة بموـجب الجرد ـقائـمة في النـظائر إنـتاج مختبر ـيدرج لم  42  يونغبيون في النظائر إنتاج مختبر
  ).INFCIRC/403 الوثيقة( االنتشار عدم معاهدة إطار في الضمانات

 في بـه المفـاد المركزي  بـالطرد اإلثراء مرفق
  يونغبيون

  .GC(55)/24-GOV/2011/53 الوثيقة في مرة أول به أفيد  35

  .GOV/2011/53-GC(55)/24 الوثيقة في مرة أول به أفيد  44  يونغبيون في الخفيف الماء مفاعل

  .GC(62)/12-GOV/2018/34 الوثيقة في مرة أول به أفيد  39  كانغسون مجمع

 أول به أفيد ".الشمالي النووية التجارب إجراء موقع" باسم الديمقراطية الشعبية كوريا جمهورية إليه تشير كانت  69  النووية التجارب إلجراء ري -بونغيي موقع
  . 2022 يونيه/حزيران 6 المحافظين، مجلس أمام للوكالة العام للمدير االستهاللية الكلمة في مرة
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