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 ٢٠١٦ آذار/مارس ٩تاريخ السماح بالتداول: 
)٢٠١٦آذار/مارس  ٩(ُسِمح بتداول ھذه الوثيقة خالل اجتماع المجلس بتاريخ 

GOV/2016/8 

 ٢٠١٦ شباط/فبراير ٢٩
 

 عربي
األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي

  من جدول األعمال المؤقت ٧البند 
   )GOV/2016/6 الوثيقة(
 

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

 )٢٠١٥( ٢٢٣١لألمم المتحدة 
 

 تقرير من المدير العام
  
 

  التطورات الرئيسية
  
  افظين بشأن ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٢في م المدير العام تقريًرا إلى مجلس المح ائي ، قدَّ يم النھ التقي

ع  ي لجمي ة، وف ية والراھن ة الماض ائل العالق مبر  ١٥المس انون األول/ديس س ٢٠١٥ك د مجل ، اعتم
المحافظين قراًرا حيث الحظ، في جملة أمور، أنَّ جميع األنشطة الـُمـدَرجة في خريطة الطريق قد ُنفِّذت 

 وبأنَّ المجلس اختتم نظره في ھذا البند.

 اد خطة العمل الش وم اعتم ذھا، وفي إطار أنشطة التحقق وفي الفترة ما بين ي وم تنفي املة المشتركة وي
ووي  ا المتصلة بالمجال الن ذ التزاماتھ ران خطوات نحو تنفي ة، اتخذت إي ا الوكال وم بھ ي تق والرصد الت

  ملة المشتركة.بمقتضى خطة العمل الشا

  ي اير  ١٦وف انون الثاني/ين ن أنَّ ٢٠١٦ك ت م ة تحقَّق ام أنَّ الوكال دير الع د الم ذت  ، أكَّ د اتخ ران ق إي
دة في الفقرات  من المرفق الخامس بخطة العمل الشاملة المشتركة.  ١١-١٥إلى  ١-١٥اإلجراءات المحدَّ

  وقد حدث يوم تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة في اليوم نفسه.

  واردة في خطة العمل وواصلت الوكالة الرصد والتحقق فيما يتعلق بالتدابير المتصلة بالمجال النووي ال
  .٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ١٦المشتركة إلى غاية 

  ال ا المتصلة بالمج 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.



GOV/2016/8 
 ٢الصفحة 

مة  -ألف  مقدِّ

ابع   -١ ى مجلس األمن الت ك إل وازاة ذل افظين وبم م من المدير العام إلى مجلس المح م ھذا التقرير المقدَّ لألم
ووي  ا المتصلة بالمجال الن ران) اللتزاماتھ ران اإلسالمية (إي ة إي ذ جمھوري اول تنفي المتحدة (مجلس األمن)، يتن
ى ضوء  ران عل التحقق والرصد في إي اول الشؤون المتصلة ب بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة، وھو يتن

م معلومات ح٢٠١٥( ٢٢٣١قرار مجلس األمن  دِّ ائل ). كما أنَّه يق ق بتوضيح المس ا يتعل ا م ول أمور شتى، منھ
ة  ا الوكال العالقة الماضية والراھنة، وخطة العمل المشتركة، والشؤون المالية واإلدارية، والمشاورات التي أجرتھ

  والمعلومات التي تبادلتھا مع اللجنة المشتركة، التي أنشأتھا خطة العمل الشاملة المشتركة.

 

  التطورات األخيرة  -باء

  توضيح المسائل العالقة  -١-باء

م المدير العام إلى مجلس المحافظين، ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٢في   -٢ ق ، قدَّ تماشًيا مع خريطة الطري
ق)، ووي (خريطة الطري ران الن امج إي ة بشأن برن ًرا عن  ١لتوضيح المسائل العالقة الماضية والراھن يم تقري التقي

ام الصادر في تشرين  ٢العالقة الماضية والراھنة،النھائي لجميع المسائل  دير الع ر الم على النحو الوارد في تقري
افظين ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ١٥). وفي GOV/2011/65(الوثيقة  ٢٠١١الثاني/نوفمبر  ، اعتمد مجلس المح

ـدَرجة فGOV/2015/72القرار  ع األنشطة الُم ور، أنَّ جمي ة أم ه، في جمل ذي الحظ في د ، ال ق ق ي خريطة الطري
  ٣ُنفِّذت وفًقا للجدول الزمني المتفق عليه وبأنَّ "ھذا يختتم نظر المجلس في ھذا البند".

  خطة العمل الشاملة المشتركة  -٢-باء

ة+ ٤كما سبقت اإلفادة،  -٣ ي الثالث اد األوروب دان االتح لت مجموعة بل ران، في  ٣توصَّ ه  ١٤وإي تموز/يولي
املة. وفي ، إلى اتفاق بشأن خط٢٠١٥ ه  ٢٠ة العمل الش رار ٢٠١٥تموز/يولي د مجلس األمن الق  ٢٢٣١، اعتم

إجراءات التحقق والرصد ٢٠١٥( وم ب ام "أن يق دير الع )، الذي تناول فيه جملة أمور، من بينھا أنه طلب من الم
ك اال ة لتل دة الكامل ة الم ة طيل ألة النووي ة بالمس ران المتعلق لتزامات بمقتضى الضرورية فيما يتصل بالتزامات إي

املة المشتركة". ذ ٢٠١٥آب/أغسطس  ٢٥وفي  ٥خطة العمل الش ام أن ينفِّ دير الع افظين الم ل مجلس المح ، خوَّ
إجراءات التحقق والرصد الضرورية فيما يتصل بالتزامات إيران المتعلقة بالمجال النووي كما ھو وارد في خطة 

م تقارير وف رار مجلس العمل الشاملة المشتركة، وأن يقدِّ ًقا لذلك، طيلة المدة الكاملة لتلك االلتزامات على ضوء ق
ة؛ ٢٠١٥( ٢٢٣١األمن  ة الخاصة بالوكال ا يتفق مع ممارسات الضمانات المعياري وال وبم وافر األم ا بت )، رھًن

 
  .GOV/INF/2015/14الوثيقة  ١

  .GOV/2015/68الوثيقة  ٢

  .GOV/2015/72من الوثيقة  ٩الفقرة  ٣

  .GOV/2015/50من الوثيقة  ١١الفقرة  ٤

ى  Corr. 1وتصويبھا  GOV/2015/53من الوثيقة  ٨ترد في الفقرة  ٥ اإلجراءات التي طلب مجلس األمن من المدير العام أن يتخذھا عل
  ).٢٠١٥( ٢٢٣١النحو الوارد في القرار 
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 ٣الصفحة 

 

ة  ي الوثيق رد ف بما ي ات حس ا المعلوم ادل معھ تركة وتتب ة المش ع اللجن اور م ا أن تتش ة أيًض ل الوكال وَّ وخ
GOV/2015/53  وتصويبھاCorr. 1.  

  قرار مجلس المحافظين  -١-٢-باء

د GOV/2015/72في القرار   -٤ ذي يفي ر مجلس المحافظين كذلك أنَّه، عند استالم تقرير المدير العام وال ، قرَّ
رات  بأنَّ الوكالة قد تحقَّقت من دة في الفق دَّ ى  ١-١٥اتخاذ إيران اإلجراءات المح الخامس من المرفق  ١١-١٥إل

اون  ديم التع ابقة بشأن تق ه الس ه ومقررات ام قرارات اء العمل بأحك ه ينبغي إنھ املة المشتركة، بأّن بخطة العمل الش
ران؛ ى إي ي إل دة عدم  ٦التقن ي إطار معاھ ود ف اق الضمانات المعق ذ اتف ألة "تنفي ي مس د اآلن ف ن ينظر بع ه ل وبأن

رارات مجلس األ د االنتشار واألحكام ذات الصلة من ق ه سينظر في بن ران اإلسالمية"؛ وأن ة إي من في جمھوري
رار  ى ضوء ق ران عل ق والرصد في إي املة المشتركة والتحقُّ ذ خطة العمل الش جدول أعمال منفصل يشمل تنفي

  ٧).٢٠١٥( ٢٢٣١مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

  يوم التنفيذ  -٢-٢-باء

املة المشتركة ( في  -٥ اد خطة العمل الش وم اعتم ين ي ا ب رة م وبر  ١٨الفت وم ٢٠١٥تشرين األول/أكت ) وي
ران ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ١٦تنفيذھا ( ة، اتخذت إي )، وفي إطار أنشطة التحقق والرصد التي تقوم بھا الوكال

  الشاملة المشتركة.خطوات نحو تنفيذ التزاماتھا المتصلة بالمجال النووي بمقتضى خطة العمل 

ي   -٦ اير  ١٦وف انون الثاني/ين افظين ٢٠١٦ك س المح ى مجل م إل دَّ ر مق ي تقري ام ف دير الع د الم ، أكَّ
رات  وبموازاة دة في الفق  ١-١٥ذلك إلى مجلس األمن أنَّ الوكالة تحقَّقت من أنَّ إيران قد اتخذت اإلجراءات المحدَّ

وم نفسه. ٨املة المشتركة.من المرفق الخامس بخطة العمل الش ١١-١٥إلى  ح  ٩وقد حدث يوم التنفيذ في الي وصرَّ
ران  ات إي أن التزام ق والرصد بش ي التحق روع ف ة للش ق للوكال دت الطري د مھَّ وة ق ذه الخط أن ھ ام ب دير الع الم
ا مجلس  لھ ا مجلس األمن وخوَّ ا طلب منھ املة المشتركة، كم المتصلة بالمجال النووي بمقتضى خطة العمل الش

  ١٠افظين.المح

ام اجتماعات٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ١٨وفي   -٧ دير الع ران مع في ، عقد الم ة  طھ ران، فخام يس إي رئ
ر  الرئيس السيد حسن روحاني، ي أكب يد عل الي الس ة، مع ة اإليراني ة الذري ة الطاق ونائب رئيس إيران ورئيس ھيئ

د جواد صالحي، يد محم الي الس ران، مع ة إلي ذ  ووزير الشؤون الخارجي ف، لمناقشة الشؤون المتصلة بتنفي ظري
  خطة العمل الشاملة المشتركة.

 
  .GOV/2015/72من الوثيقة  ١١الفقرة  ٦

  .GOV/2015/72من الوثيقة  ١٣الفقرة  ٧

  .GOV/INF/2016/1الوثيقة  ٨

ة في  ٩ وارد في الوثيق ام ال دير الع ر الم رارات GOV/INF/2016/1يوم التنفيذ، وعند استالم مجلس األمن تقري ام ق ف العمل بأحك ، توقَّ
ن  س األم ) ٢٠١٠( ١٩٢٩) و٢٠٠٨( ١٨٣٥) و٢٠٠٨( ١٨٠٣) و٢٠٠٧( ١٧٤٧) و٢٠٠٦( ١٧٣٧) و٢٠٠٦( ١٦٩٦مجل

رار )، وذلك وفقً ٢٠١٥( ٢٢٢٤و ابقة ). ٢٠١٥( ٢٢٣١ا ألحكام الق ررات الس رارات والمق ام الق ف العمل بأحك وم نفسه، توقَّ وفي الي
رة  ا للفق ران وفًق ة إلي اعدة التقني ديم المس أن تق افظين بش افظين  ١١الصادرة عن مجلس المح رار مجلس المح ن ق . GOV/2015/72م

  التعاون التقني بالنسبة إليران لم تعد نافذة.) لتقييم GOV/2007/7من الوثيقة  ٧ونتيجة لذلك، فإنَّ إجراءات األمانة (انظر الفقرة 

  .Note 5/2016مذكرة من األمانة  ١٠
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 ٤الصفحة 

افظين في  -٨ اير  ١٩وخالل اجتماع مجلس المح انون الثاني/ين ام لمناقشة ٢٠١٦ك دير الع ده الم ذي عق ، ال
  تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، أعرب مجلس المحافظين عن تأييده لخطة العمل الشاملة المشتركة.

، عقد المدير العام اجتماًعا مع الدكتور ظريف في ميونيخ لمناقشة الشؤون ٢٠١٦شباط/فبراير  ١٢وفي   -٩
  المتصلة بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.

  استكمال الرصد والتحقق في إطار خطة العمل المشتركة   -٣-باء

واردة في خطة العمل واصلت الوكالة الرصد والتحقق فيما يتعلق بالتدابير المتصلة با  -١٠ لمجال النووي وال
وإيران (بالنيابة عن مجموعة بلدان  ٣أن أبلغت حكومات مجموعة بلدان االتحاد األوروبي الثالثة+المشتركة إلى 

ام  ٣االتحاد األوروبي الثالثة+ دير الع ر الم د تقري وإيران) الوكالة بأنَّ خطة العمل المشتركة لم تعد نافذة مع تأكي
ة  ي GOV/INF/2016/1(الوثيق اير  ١٦) ف انون الثاني/ين يرية  ٢٠١٦ك وات التحض تكملت الخط ران اس أنَّ إي ب

  ١١الضرورية للشروع في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.

  الشؤون المالية واإلدارية  -٤-باء

دتھا  -١١ ق بالرصد والتحقق في إطار خطة العمل المشتركة  بلغ مجموع النفقات التي تكبَّ ا يتعل ة فيم الوكال
مليون يورو. ومن أصل ھذا المبلغ،  ١٥٫٢واألنشطة التحضيرية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة ما قدره 

ل  ل المبلغ المتبقي من خالل مساھمات خارجة ع ١٫٠ُموِّ ة مليون يورو من الميزانية العادية، بينما ُموِّ ن الميزاني
مة مما مجموعه    دولة عضًوا.  ٣١مقدَّ

إيران وللتحقق   -١٢ لھا الوكالة لتنفيذ البروتوكول اإلضافي الخاص ب رة التي ستتحمَّ وتبلغ التكلفة السنوية المقدَّ
والرصد بشأن التزامات إيران المتصلة بالمجال النووي على النحو الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة مبلغ 

ام  ٩٫٢ ة في ع وال خارجة عن الميزاني غ بالكامل من أم وفير المبل نوًيا، وينبغي ت ورو س . وفي ٢٠١٦مليون ي
ذ البروتوكول اإلضافي وللتحقق والرصد في ٢٠١٦شباط/فبراير  ٢٦ ، كان المبلغ اإلجمالي المتاح للوكالة لتنفي

ا  ٨٫٨إطار خطة العمل الشاملة المشتركة ما قدره  ورو، بم ون ي وال ملي ـنَفق من األم ر الـُم ك الرصيد غي في ذل
  المخصصة ألنشطة خطة العمل المشتركة. 

ي   -١٣ ارس  ١وف ي إدارة ٢٠١٦آذار/م د ف ب جدي إيران بمكت ة ب ل المعني ة العم ن فرق تعاض ع ، سوف ُيس
  الضمانات لكي يضطلع بمسؤوليات الوكالة فيما يتعلق بأنشطة التحقق والرصد في إيران.

  

  طار خطة العمل الشاملة المشتركةالتحقق والرصد في إ أنشطة  -جيم

ا بمقتضى خطة العمل   -١٤ ران اللتزاماتھ ذ إي منذ يوم التنفيذ، عملت الوكالة على التحقق والرصد بشأن تنفي
  الشاملة المشتركة فيما يتصل بالمجال النووي، وھي تفيد بما يلي.

  
 
  .GOV/INF/2016/3مرفق الوثيقة  ١١
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  المتصلة بالماء الثقيل وإعادة المعالجة األنشطة  -١-جيم

استناًدا إلى تصميمه  )IR-40لم تواصل إيران تشييد مفاعل الماء الثقيل للبحوث القائم في آراك (المفاعل   -١٥

ة  ١٢األصلي. ود المصممَّ ود، أو مجمعات الوق ولم تنتج إيران أو تختبر أقراص اليورانيوم الطبيعي، أو أوتاد الوق

وم  IR-40المفاعل خصيًصا لدعم  ات الموجودة من أقراص اليوراني ع الكمي حسب تصميمه األصلي، وظلت جمي

نة في ظل رصد متواصل من طرف الوكالة (الفقرتان     ١٣).١٠و ٣الطبيعي ومجمعات الوقود مخزَّ

ل في محطة إن  -١٦ اء الثقي اج الم ران وإنت ل في إي اء الثقي اج وواصلت إيران إبالغ الوكالة بشأن رصيد الم ت

ة في  ١٤الماء الثقيل، ل المنَتَج اء الثقي ة الم ل وكمي اء الثقي ران من الم ات مخزون إي ة برصد كمي وسمحت للوكال

ا من  ٢٠، تحققت الوكالة من ٢٠١٦شباط/فبراير  ١٤و ١٣). وفي ١٥محطة إنتاج الماء الثقيل (الفقرة  طًنا مترًي

تعداًدا ة اس ك الكمي ى تل ا عل ل ووضعت أختامھ ران. وفي  الماء الثقي شباط/فبراير، تحققت  ١٧لشحنھا خارج إي

غ  د بل ل ق اء الثقي ن الم ران م زون إي ن أنَّ مخ ة م ا. ١٣٠٫٩الوكال ا مترًي ي  ١٥طًن ه ف ة أن دت الوكال وأكَّ

ا جعل  ٢٠، ُشحنت كمية الـ٢٠١٦شباط/فبراير  ٢٤ ران، مم ل خارج إي اء الثقي طًنا مترًيا المذكورة سابًقا من الم

  ١٦).١٤طًنا مترًيا (الفقرة  ١٣٠ثقيل الموجود في إيران يقل عن مخزون الماء ال

ائر  -١٧ 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

  الموليبدينوم واليود والزينون المشّعة أو في أي مرفق من المرافق األخرى المعلنة.

  المتصلة باإلثراء والوقود ألنشطةا  -٢-جيم

ت   -١٨ ذ، ظلَّ وم التنفي ذ ي راز  ٥٠٦٠من ن ط ة م اردة مركزي ى  IR-1ط ة عل ب ة ٣٠مركَّ لة تعاقبي ي  ١٧سلس ف

  ).٢٧محطة إثراء الوقود في ناتانز (الفقرة 

اير  ٢٣وفي   -١٩ انون الثاني/ين راء ٢٠١٦ك وم في محطة إث د اليوراني راء سادس فلوري ران إث تأنفت إي ، اس

و ن  ١٨د.الوق ى م بة أعل وم بنس إثراء اليوراني ران ب م إي م تق اريخ، ل ك الت ذ ذل وم ٪٣٫٦٧ومن ن اليوراني  ٢٣٥-م

 
ان  ١٢ ‘ ٢’ ٣أُزيل أنبوب المائع الساخن من المفاعل وأصبح غير صالح للعمل خالل االستعداد ليوم التنفيذ واحُتفِظ به في إيران (الفقرت
  ).GOV/INF/2016/1"مفاعل الماء الثقيل للبحوث في آراك" في الوثيقة  من القسم المعنون‘ ٣’ ٣و 

رات المرفق األول  ١٣ ى فق ر عل دابير ذات  –تنطبق الفقرات الواردة كمراجع بين قوسين في األقسام جيم ودال وھاء من ھذا التقري الت
  الصلة بالمجال النووي الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة.

ل الصالح  ١٦نتاج إمحطة إنتاج الماء الثقيل ھي مرفق إلنتاج الماء الثقيل بقدرة تصميمية اسمية على  ١٤ اء الثقي طًنا في السنة من الم
  لالستعمال في المفاعالت النووية.

  يشمل مخزون إيران الماء الثقيل الصالح لالستعمال في المفاعالت النووية وما يعادله بدرجات إثراء مختلفة. ١٥

  سوف تتحقق الوكالة من كمية الماء الثقيل التي ُشحنت خارج إيران. ١٦

  السالسل التعاقبية الثالثون ھي ضمن أنساق الوحدات التشغيلية في الوقت الذي تم فيه االتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة. ١٧

ة  ١٨ املة المشتركة، "طيل ة  ١٥في إطار خطة العمل الش ع األنشطة اإليراني د لجمي ان الوحي انز المك راء بنات ع اإلث ا، سيكون موق عاًم
  ).  ٧٢الخاضعة للضمانات" (الفقرة المتصلة بإثراء اليورانيوم، بما في ذلك أنشطة البحث والتطوير 
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رة ى ٢٨ (الفق بة تصل إل رى بنس وم المث د اليوراني ادس فلوري ن س ران م زون إي اوز مخ م يتج ن  ٪٣٫٦٧). ول م

   ١٩).٥٦التنفيذ (الفقرة كغ منذ يوم  ٣٠٠(أو ما يعادل ذلك في أشكال كيميائية مختلفة)  ٢٣٥-اليورانيوم

اح واحد  IR-1طاردة مركزية من طراز  ١٠٤٤ومنذ يوم التنفيذ، ظلت   -٢٠ ة في جن في ست سالسل تعاقبي
ذلك ٤٦من المرفق في محطة فوردو إلثراء الوقود (الفقرة  ا يتصل ب وم أو م راء لليوراني أي إث ران ب ). ولم تقم إي

وردو إلث ة ف ي محط وير ف ث والتط طة البح ن أنش ة م ي المحط ة ف واد نووي اك أي م ن ھن م تك ود، ول راء الوق
  ).٤٥ (الفقرة

ذلك في المخزن   -٢١ نة والبنية األساسية المرتبطة ب ومنذ يوم التنفيذ، ظلت جميع الطاردات المركزية المخزَّ
ة ). واستمر السماح للوكالة بالقيام بمعاين٧٠و ٤٨و ٤٧و ٢٩في ظل رصد متواصل من طرف الوكالة (الفقرات 

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

ا الطويل  -٢٢ ًيا مع خطتھ اإلثراء تماش راء  ةومنذ يوم التنفيذ، اضطلعت إيران بأنشطتھا الخاصة ب األجل لإلث
مة للوكالة في  رة  ٢٠١٦الثاني/يناير كانون  ١٦واإلثراء ألغراض البحث والتطوير، حسب المعلومات المقدَّ (الفق

٥٢.(  

ود   -٢٣ ل صفائح أو خردة الوق ة لغرض تحوي ا المعلن ل إيران أي مرفق من مرافقھ ومنذ يوم التنفيذ، لم تشغِّ
  ).٥٨لم تبلغ الوكالة بأنھا شيَّدت أي مرفق جديد لھذا الغرض (الفقرة إلى سادس فلوريد اليورانيوم، كما أنھا 

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

راء،   -٢٤ منذ يوم التنفيذ، لم يتم تكديس أي يورانيوم مثرى من خالل أنشطة البحث والتطوير في مجال اإلث
ة  ه بواسطة استخدام طاردات مركزي اليورانيوم وبدون راء ب وتمت أنشطة إيران للبحث والتطوير في مجال اإلث

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

افخ   -٢٥ ارة والمن مت إيران تصريحات إلى الوكالة تفيد بإنتاج إيران ألنابيب األجزاء الدوَّ ومنذ يوم التنفيذ، قدَّ
رة  ة ١-٨٠الخاصة بالطاردات المركزية ورصيدھا منھا وسمحت للوكالة بالتحقق من ذلك (الفق ). وأجرت الوكال

د رصًدا متواصاًل، بما في ذلك من خالل استخدام تدا ة ق دات المعلن ة، وتحقَّقت من أنَّ المع واء والمراقب بير االحت
ة فقط ألغراض األنشطة المحددة في  افخ لصنع طاردات مركزي ارة والمن اسُتخدمت إلنتاج أنابيب األجزاء الدوَّ

رة  املة المشتركة (الفق ة من طراز ٢-٨٠خطة العمل الش ران أي طاردات مركزي تج إي م ُتن تبدال  IR-1). ول الس
رة  ة (الفق ل ة أو المعطَّ ة ٦٢الطاردات التالف واع األخرى من الطاردات المركزي اج األن ة من إنت ) وتحقَّقت الوكال

رة  ك (الفق ا ورصدت ذل ارة ومنافخھ دوَّ افخ ٦١وأنابيب أجزائھا ال ارة والمن دوَّ ع أنابيب األجزاء ال ). وكانت جمي
ة خاضعة لرصد متواصل من ط ارات المعلن ارة ومجمعات الدوَّ دوَّ ك أنابيب األجزاء ال ا في ذل ة، بم رف الوكال

  ٢٠).٧٠والمنافخ المصنَّعة منذ يوم التنفيذ (الفقرة 
 
ين  ١٩ راوح ب ة تت ه يمكن استخالصه من خطوط كغ من الي ٤٠و ٢٠يشمل المخزون كمي ران بأن حت إي ذي صرَّ رى ال وم المث وراني

  المعالجة في محطة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المثرى في أصفھان.

ارة والمنافخ. وفي  ٢٠ ران ٢٠١٦براير شباط/ف ٢٢منذ يوم التنفيذ، تحقَّقت الوكالة من أنَّ إيران صنَّعت أنابيب األجزاء الدوَّ ، أعلنت إي
ارة. وسوف تتحقق الوكالة من ذلك في زيارتھا المقبلة. فقتوأنھا    ت عن تصنيع أنابيب األجزاء الدوَّ
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 تدابير الشفافية  -دال

ل  واصلت  -٢٦ 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
ع  ة في المواق ة للوكال لمفتِّشي الوكالة الذين تمت تسميتھم إليران حسبما ھو مطلوب، ووفرت مساحة عمل مالئم

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

واء وواصلت إيران ال  -٢٧ دابير االحت ا ت ران، من بينھ ا مع إي دابير متَّفق عليھ ر ت ة برصد، عب سماح للوكال
ا من أي مصدر  م الحصول عليھ ي ت ك الت والمراقبة، جميع كميات ركازة خام اليورانيوم المنتَجة في إيران أو تل

دت إيران الوكالة بجميع المعلومات الضرورية كي تتمكَّن الوكالة  آخر، وقامت إيران بإبالغ الوكالة عنھا. كما زوَّ
من التحقُّق من إنتاج ركازة خام اليورانيوم ومخزون ركازة خام اليورانيوم المنَتجة في إيران أو التي تم الحصول 

  ).٦٩عليھا من أي مصدر آخر (الفقرة 

  

  معلومات أخرى ذات صلة  -ھاء

ام ، بدأت إيران، على نحو ما ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ١٦في   -٢٨ دير الع ى الم التھا إل ه في رس أخطرت ب
ا ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ٧المؤرخة  ، تطبِّق مؤقتاً البروتوكول اإلضافي الملحق باتفاق الضمانات المعقود معھ

ل ١٧وفًقا للمادة  دَّ د المع  ١-٣(ب) من البروتوكول اإلضافي، إلى حين دخوله حّيز النفاذ، وتطبِّق بشكل كامل البن
  بات الفرعية التفاق الضمانات المعقود معھا.من الترتي

ي   -٢٩ اير  ١٦وف انون الثاني/ين ب ٢٠١٦ك ي بموج ا األول ن إعالنھ زء م ة، كج ى الوكال ران إل مت إي دَّ ، ق
رة  ٢ المادة يَّن في الفق ى النحو المب من القسم األول من المرفق األول بخطة  ٥٢من البروتوكول اإلضافي وعل

  ). ٥٢خطتھا لإلثراء وأنشطة البحث والتطوير في مجال اإلثراء (الفقرة  العمل الشاملة المشتركة،

ي   -٣٠ باط/فبراير  ٢٥وف ي ٢٠١٦ش ل المعن ق العام اً للفري وة، اجتماع ى دع اء عل ة، بن رت الوكال ، حض
ع  ة –بالمشتريات المنبثق عن اللجنة المشتركة، بصفة مراقب (خطة العمل الشاملة المشتركة، المرفق الراب  اللجن

  ).٦٫٤٫٦المشتركة، الفقرة 

رين ٢٠١٦شباط/فبراير  ١٥وفي   -٣١ رَّ وى مق اعلي قُ رة لمف دت إيران الوكالة بمعلومات تصميمية مبك ، زوَّ
  يعمالن بالماء الخفيف في بوشھر.
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  موجز  -واو

ة  تواصل  -٣٢ اكن الواقع ة واألم ة في المرافق النووي ة المعلن واد النووي ق من عدم تحريف الم الوكالة التحقُّ
ود  اق الضمانات المعق ران بموجب اتف ا إي ي أعلنت عنھ ة والت واد نووي ادًة م ا ع خارج المرافق التي ُتستخدم فيھ

د من عدم  واد أو معھا. وبدأت أنشطة الوكالة بموجب البروتوكول اإلضافي، للتأك ى م دلُّ عل وجود مؤشرات ت
  .٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ١٦أنشطة نووية غير معلنة في إيران، في 

د المدير العام مجلَس المحافظين ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٢وفي   -٣٣ ائل ، زوَّ ع المس بالتقييم النھائي لجمي
ة، وفي  انون األول/ديسمبر  ١٥العالقة الماضية والراھن ر ٢٠١٥ك رَّ ذا  ق ام النظر في ھ افظين اختت مجلس المح

  البند.

د تحقَّقت من أنَّ ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ١٦وفي   -٣٤ ة ق ، أصدر المدير العام تقريراً ينصُّ على أن الوكال
دة في خطة العمل الشاملة المشتركة.   وجاء يوم التنفيذ في اليوم نفسه. إيران قد اتخذت اإلجراءات المحدَّ

ووي  ومنذ  -٣٥  مقتضىبيوم التنفيذ، أخذت الوكالة تتحقَّق وترصد تنفيذ إيران اللتزاماتھا المتعلقة بالمجال الن
  خطة العمل الشاملة المشتركة.

  وسيواصل المدير العام تقديم تقارير في ھذا الشأن حسب االقتضاء.  -٣٦


