
 
 

17-22126 

GOV/2017/24 

 ٢٠١٧ حزيران/يونيه ٦
 

 عربي
األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي
  من جدول األعمال المؤقت  ٧البند 

  )GOV/2017/22 الوثيقة(

 

التحقق والرصد في جمھورية إيران اإلسالمية على ضوء قرار مجلس األمن 
 )٢٠١٥( ٢٢٣١التابع لألمم المتحدة 
 

 تقرير من المدير العام
  

  

مة  -ألف  مقدِّ

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

رار  ى ضوء ق ران عل التحقق والرصد في إي بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة، ويتناول المسائل المتصلة ب
ن  س األم ة،٢٠١٥( ٢٢٣١مجل ائل المالي ن المس ات ع ر معلوم ذا التقري دم ھ ا يق ادل  ). كم اورات وتب والمش

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

  الخلفية  -باء

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

املة المشتركة. وفي ٣الدول األوروبية الثالث/االتحاد األوروبي+ ه تموز/يولي ٢٠) وإيران على خطة العمل الش
دير ٢٠١٥( ٢٢٣١، اعتمد مجلس األمن القرار ٢٠١٥ ه طلب من الم ا أن )، الذي تناول فيه جملة أمور، من بينھ

ة  ووي طيل ة بالمجال الن العام "أن يقوم بإجراءات التحقق والرصد الضرورية فيما يتصل بالتزامات إيران المتعلق
املة ا ، أِذن مجلس ٢٠١٥وفي آب/أغسطس  ١لمشتركة".المدة الكاملة لتلك االلتزامات بمقتضى خطة العمل الش

ال  ة بالمج ران المتعلق ات إي أن التزام د الضرورية بش ق والرص راءات التحق ذ إج ام بتنفي دير الع افظين للم المح
م تقارير بناًء على ذلك، طيلة مدة ھذه االلتزامات على النووي المبيَّنة في خطة العمل الشاملة المشتركة، وأن يقدِّ

 
اإلجراءات التي طلبھا مجلس األمن من المدير العام على النحو  Corr. 1وتصويبھا  GOV/2015/53من الوثيقة  ٨ترد في الفقرة   ١

  ).٢٠١٥( ٢٢٣١الوارد في القرار 

 ٢٠١٧ حزيران/يونيه ١٤تاريخ السماح بالتداول: 
)٢٠١٧ حزيران/يونيه ١٤لمجلس بتاريخ (ُسِمح بتداول ھذه الوثيقة خالل اجتماع ا
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  ٢الصفحة 

 

رار  ن ضوء ق ع ممارسات الضمانات ٢٠١٥( ٢٢٣١مجلس األم و يتَّسق م ى نح وال وعل وافر األم ا بت )، رھًن
ة  ع اللجن ات م اُدل المعلوم اور وتب ة بالتش ا للوكال افظين أيًض س المح ة. وأِذن مجل ة بالوكال ة الخاص المعياري

  . Corr. 1وتصويبھا  GOV/2015/53المشتركة، كما ھو مبيَّن في الوثيقة 

ى ٢٠١٧وكانون الثاني/يناير  ٢٠١٦ون األول/ديسمبر وفي كان  -٣ دول األعضاء عل ام ال دير الع ، أطلع الم
م توضيحات بشأن  ٢تسع وثائق ت من طرف جميع المشاركين في اللجنة المشتركة، وھي وثائق تقدِّ ُوِضعت وأُقِرَّ

ي وارد ف ى النحو ال إيران عل املة المشتركة  تنفيذ التدابير ذات الصلة بالمجال النووي الخاصة ب خطة العمل الش
   ٣طواَل مدتھا.

ق والرصد   -٤ إيران وللتحقُّ لھا الوكالة لتنفيذ البروتوكول اإلضافي الخاص ب رة التي تتحمَّ وتبلغ التكلفة المقدَّ
املة المشتركة  وارد في خطة العمل الش ون  ٩٫٢بشأن التزامات إيران المتعلقة بالمجال النووي على النحو ال ملي

غ ٢٠١٧نوياً. وفيما يتعلق بعام يورو س ورو  ٦٫٢، من الضروري توفير تمويل خارج عن الميزانية بمبل ون ي ملي
ى  ٤مليون يورو. ٩٫٢من أصل المبلغ  ايو  ٢٤وحت ه ٢٠١٧أيار/م غ قيمت اً مبل ان متاح ورو من  ٧٫٣، ك ون ي ملي

وما  ٢٠١٧ل الشاملة المشتركة لعام التمويل الخارج عن الميزانية لتغطية تكاليف األنشطة ذات الصلة بخطة العم
  بعده.

  أنشطة التحقق والرصد في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة   -جيم

ذ   -٥ اير  ١٦من انون الثاني/ين ة أنشطة  ٢٠١٦ك تركة)، أجرت الوكال املة المش ل الش ذ خطة العم وم تنفي (ي
ا المتصلة بالمجال الن ران اللتزاماتھ ً للتحقق والرصد بشأن تنفيذ إي ا دة في خطة العمل  ووي وفق دَّ اليب المح لألس

تركة، املة المش م  ٥الش لوب يتس ة، وبأس ة بالوكال ة الخاص مانات المعياري ات الض ع ممارس ق م و يتَّس ى نح وعل
ر الفصلي  وتقدم ٦،٧بالنزاھة والموضوعية. ذ إصدار التقري ي انقضت من رة الت ة عن الفت الوكالة المعلومات التالي

   ٨السابق للمدير العام.

  

  

  

 
  .INFCIRC/907/Add.1و INFCIRC/907ترد مستنسخة في الوثيقتين   ٢

  .GOV/2017/10من الوثيقة  ٣الفقرة   ٣

تم   ٤ ا (ت إيران مؤقًت اص ب افي الخ ول اإلض ق البروتوك اليف تطبي ة تك ة م ٣٫٠تغطي ة (الوثيق ة العادي ن الميزاني ورو)، م ون ي لي
GC(60)/2.(  

  من ھذا التقرير. ٣ بما في ذلك التوضيحات الواردة في الفقرة  ٥

  .  GOV/2016/8من الوثيقة  ٦الفقرة   ٦

  .Note 5/2016مذكرة من األمانة،   ٧

  .GOV/2017/10الوثيقة   ٨
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  األنشطة المتصلة بالماء الثقيل وإعادة المعالجة  -١-جيم

ي آراك (المفاعل   -٦ ل للبحوث ف اء الثقي ييد مفاعل الم ران تش م تواصل إي ى تصميمه IR-40ل تناداً إل ) اس
ة  ٩،١٠األصلي. ولم تنتج إيران أو تختبر أقراص اليورانيوم الطبيعي، أو أوتاد الوقود، أو مجمعات الوقود المصممَّ

وم  IR-40خصيًصا لدعم المفاعل  ات الموجودة من أقراص اليوراني ع الكمي حسب تصميمه األصلي، وبقيت جمي
نة تحت رصد متواصل من طرف الوكالة (الفقر    ١١).١٠و ٣تان الطبيعي ومجمعات الوقود مخزَّ

ل في   -٧ اء الثقي اج الم ران وإنت ل في إي اء الثقي وواصلت إيران تقديم معلومات إلى الوكالة بشأن رصيد الم
ل اء الثقي اج الم ل  ١٢محطة إنت اء الثقي ة الم ل وكمي اء الثقي ران من الم ات مخزون إي ة برصد كمي وسمحت للوكال

رة ل (الفق اء الثقي اج الم الة مؤرخة ١٥ المنَتَجة في محطة إنت ران ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٣). وفي رس ، أبلغت إي
ال صيانة في  وي إغالق المحطة إلجراء أعم ل ين اء الثقي اج الم ل محطة إنت غِّ أن مش ة ب نيسان/أبريل  ٢٧الوكال

د٢٠١٧أيار/مايو  ١٦. وفي ٢٠١٧ ل ق اء الثقي  ، تحقَّقت الوكالة من أنَّ المحطة أُغلِقت وأنَّ مخزون إيران من الم
ر من  ١٢٨٫٢بلغ  التقرير أكث رة المشمولة ب اء  ١٣٠طًنا مترًيا. ولم يكن لدى إيران خالل الفت ا من الم ا مترًي طًن

  ).١٤ الثقيل (الفقرة

ائر   -٨ 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
ان  الموليبدينوم ة (الفقرت ا للوكال ي أعلنتھ ّعة أو في أي مرفق من المرافق األخرى الت ون المش  ١٨واليود والزين

  ١٣).٢١و

  األنشطة المتصلة باإلثراء والوقود   -٢-جيم

ة من طراز  ٥٠٦٠في محطة إثراء الوقود في ناتانز، لم يتبق أكثر من   -٩ ة في  IR-1طاردة مركزي مرّكب
املة سلسلة تعاقبية، تظل بأ ٣٠ ى خطة العمل الش اق عل ه االتف نساقھا في الوحدات التشغيلية في الوقت الذي تم في

تركة رة المش حب ٢٧ (الفق ران بس ت إي راز  ٤٨). وقام ن ط ة م اردة مركزي ة  IR-1ط اردات المركزي ن الط م
ة راز  ١٤المخّزن ن ط ة م اردات المركزي تبدال الط ة IR-1الس ي محط ة ف ب ة المركَّ ل ة أو المعطَّ ود  التالف راء الوق إث
  ). ٢٩٫١ (الفقرة

 
أُزيل أنبوب المائع الساخن من المفاعل وأصبح غير صالح للعمل خالل فترة االستعداد ليوم التنفيذ واحُتفِظ به في إيران (الفقرتان   ٩
   ).GOV/INF/2016/1من القسم المعنون "مفاعل الماء الثقيل للبحوث في آراك" في الوثيقة ‘ ٣’ ٣و ‘ ٢’ ٣

أبلغت إيران الوكالة بأنھا تعمل على تغيير اسم المرفق ليصبح اسمه مفاعل البحوث ، ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٨في رسالة مؤرخة  ١٠
  خنداب للماء الثقيل.

التدابير ذات الصلة  –المرفق األول ’تطاِبق الفقرات الواردة كمراجع بين قوسين في القسمين جيم ودال من ھذا التقرير فقرات   ١١
  ملة المشتركة.الواردة في خطة العمل الشا‘ بالمجال النووي

متھا إيران إلى الوكالة في   ١٢ ومحطة إنتاج الماء الثقيل ھي مرفق إلنتاج الماء الثقيل ولديھا، بحسب المعلومات التصميمية التي قدَّ
ً في السنة من الماء الثقيل الصالح لالستعمال في المفاعالت النووي ١٦، قدرة اسمية على إنتاج ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ٢٥ ة طنا

طناً" في السنة من الماء الثقيل الصالح لالستعمال في المفاعالت النووية. وفي رسالة مؤرخة  ٢٠وقدرة فعلية على إنتاج "نحو 
  ، طلبت الوكالة من إيران تزويد الوكالة بالقدرة القصوى لتلك المحطة.٢٠١٧أيار/مايو  ١٢

عة، بما في ذلك الخاليا الساخنة في مفاعل طھران البحثي ومر  ١٣ فق إنتاج نظائر الموليبدينوم واليود والزينون المشّعة والخاليا المدرَّ
  ).INFCIRC/907(الوثيقة  ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ١٤المشار إليھا في قرار اللجنة المشتركة الصادر في 

  من ھذا التقرير. ١٦ الفقرة  ١٤
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ود  -١٠ راء الوق ة إث ي محط وم ف د اليوراني ادس فلوري راء س ران إث لت إي إثراء  ١٥.وواص ران ب م إي م تق ول
  ).٢٨ (الفقرة ٢٣٥-% من اليورانيوم٣٫٦٧اليورانيوم بنسبة أعلى من 

ى   -١١ دة حت رة الممت ي الفت ايو  ٢٧وف ت ٢٠١٧أيار/م ا إذا كان ق والرصد مم ة أنشطة للتحق ، أجرت الوكال
وم  يد اليوراني اني أكس إيران قد قامت بتلقيم اليورانيوم المستنَفد من خالل خطوط المعالجة في محطة مسحوق ث

ه.المثرى إلى أن أصبحت المادة الناتجة من ذلك عند مستوى اليورانيوم الطبي ل من ا،  ١٦عي أو أق رة ذاتھ وفي الفت
توى  د مس ة عن ادة الناتج ي الم رى ف وم مث راء أي يوراني ة إث ف درج ران بتخفي ت إي ا إذا قام ة مم ت الوكال تحقق

  اليورانيوم الطبيعي أو أقل منه. 

وم الط٢٠١٧أيار/مايو  ٢٧وفي   -١٢ د خفَّفت من درجة اليوراني بيعي ، تحقَّقت الوكالة مما إذا كانت إيران ق
وم٣٫٦٧كغ من اليورانيوم في شكل ثاني أكسيد اليورانيوم بنسبة تصل إلى  ٣٥٫٧في  ي  ٢٣٥-% من اليوراني الت

ان/أبريل  ي نيس رى ف وم المث يد اليوراني اني أكس ة مسحوق ث ي محط ة ف ن خطوط المعالج تعادتھا م د اس ت ق كان
٢٠١٦.١٧   

رى وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، لم يتجاوز مجموع م  -١٣ كغ من  ٣٠٠خزون إيران من اليورانيوم المث
ى  رى بنسبة تصل إل وم٣٫٦٧سادس فلوريد اليورانيوم المث ك في أشكال  ٢٣٥-% من اليوراني ادل ذل ا يع (أو م

   ١٨كغ من اليورانيوم. ٢٠٢٫٨كغ من سادس فلوريد اليورانيوم تقابل  ٣٠٠). وكمية ٥٦ كيميائية مختلفة) (الفقرة

ى ٢٠١٧يو أيار/ما ٢٧وحتى   -١٤ رى بنسبة تصل إل وم المث وم٣٫٦٧، بلغت كمية اليوراني -% من اليوراني
  ٢٠بناء على خطة العمل الشاملة المشتركة وقرارات اللجنة المشتركة. ١٩كغ، ٧٩٫٨لدى إيران  ٢٣٥

اء   -١٥ م إبق ود، ت راء الوق وردو إلث ة ف ي محط راز  ١٠٤٤وف ن ط ة م اردة مركزي د  IR-1ط اح واح ي جن ف
رة ) م٢(الوحدة  ا ٤٦ن المرفق (الفق ة من طراز  ١٠٤٢)، من بينھ ة في ست  IR-1طاردة مركزي ظلت مرّكب

مركبتين بشكل منفصل ألغراض إجراء "أنشطة بحث  IR-1سالسل تعاقبية وظلت طاردتان مركزيتان من طراز 
تقرة". ائر المس اج النظ ق بإنت ة تتعل وير أولي م  ٢١وتط م تق التقرير، ل مولة ب رة المش وال الفت راء وط أي إث ران ب إي

ة  ي المحط ة ف واد نووي اك أي م ن ھن م تك وير، ول ث والتط طة البح ن أنش ذلك م ل ب ا يتص وم أو م لليوراني
  ). ٤٥ (الفقرة

 
ون موقع اإلثراء بناتانز المكان الوحيد لجميع أنشطة إيران المتصلة عاًما، سيك ١٥في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، "طيلة   ١٥

  ).٧٢بإثراء اليورانيوم، بما في ذلك أنشطة البحث والتطوير الخاضعة للضمانات" (الفقرة 
ران في   ١٦ دأت إي ادة، ب ا سبقت اإلف اير  ٣١كم انون الثاني/ين رى من خالل خطوط المعالجة ٢٠١٧ك وم المث يم اليوراني ي تلق ي  ف ف

رة  ة (الفق ا الوكال وم بھ ي تق ق والرصد الت طة التحق ار أنش ي إط رى، ف وم المث يد اليوراني اني أكس حوق ث ة مس ة  ١١محط ن الوثيق م
GOV/2017/10(.  

  .GOV/2016/23من الوثيقة  ١١الفقرة   ١٧
  باعتبار الوزن الذري المعياري لليورانيوم والفلور.  ١٨
كغ من اليورانيوم في شكل ثاني أكسيد اليورانيوم؛  ٠٫٩كغ من اليورانيوم في شكل سادس فلوريد اليورانيوم؛ و ٦٦٫٧ تتألف من  ١٩
كغ من  ١٫٣كغ من اليورانيوم ككمية مستبقاة في خطوط المعالجة؛ و ١٫٢كغ من اليورانيوم في مجمعات الوقود وقضبانه؛ و ٩٫٧و

   اليورانيوم في الخردة السائلة والصلبة.
) وقرارھا INFCIRC/907(الوثيقة  ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ١٨كانون الثاني/يناير و ٦قرارا اللجنة المشتركة الصادران في   ٢٠

  ).INFCIRC/907/Add.1(الوثيقة  ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١٠الصادر في 
  .GOV/2016/46من الوثيقة  ١٢الفقرة   ٢١
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ن   -١٦ ت تحت رصد متواصل م ة ظل ن ا المخزَّ ة بھ ية المرتبط ة األساس ة والبني اردات المركزي ع الط وجمي
رات  ة (الفق رف الوكال اني ذات  ٢٢).٧٠و ٤٨و ٤٧و ٢٩ط ة للمب ة دوري ام بمعاين ة بالقي ماح للوكال تمر الس واس

ة، وقامت  ود التجريبي راء الوق الصلة في ناتانز، بما في ذلك جميع تلك الواقعة في محطة إثراء الوقود ومحطة إث
ة لمحطة٧١ بمعاينة يومية بناء على طلب الوكالة (الفقرة ة دوري ام بمعاين ة بالقي وردو  ). واستمر السماح للوكال ف

  ).٥١إلثراء الوقود، بما في ذلك القيام بمعاينة يومية بناء على طلب الوكالة (الفقرة 

راء   -١٧ راء واإلث ل لإلث ة األج ا الطويل ع خطتھ ياً م اإلثراء تماش ة ب طتھا الخاص ران بأنش طلعت إي واض
مة للوكالة في    ). ٥٢(الفقرة  ٢٠١٦ير كانون الثاني/ينا ١٦ألغراض البحث والتطوير، حسب المعلومات المقدَّ

ران ٢٠١٧أيار/مايو  ٣٠وفي   -١٨ ، تحقَّقت الوكالة من أن جميع عناصر الوقود المشعع الخاصة بمفاعل طھ
  رم/ساعة (عند متر واحد في الھواء). ١البحثي في إيران ھي عند معدل جرعة مقيس وھو ال يتجاوز 

ل إيران أي مرفق من مرافقھا المعلنة لغرض  -١٩ ى سادس  ولم تشغِّ ود إل إعادة تحويل صفائح أو خردة الوق
   ).٥٨ فلوريد اليورانيوم، كما أنھا لم تبلغ الوكالة بأنھا شيَّدت أي مرفق جديد لھذا الغرض (الفقرة

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

راء، وتمت أنشطة   -٢٠ لم يتم تكديس أي يورانيوم مثرى من خالل أنشطة البحث والتطوير في مجال اإلث
ة ضمن الحدود  ه بواسطة استخدام طاردات مركزي اليورانيوم وبدون راء ب إيران للبحث والتطوير في مجال اإلث

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

مت  -٢١ دَّ اردات  وق ة بالط دوارة الخاّص زاء ال افخ األج ب ومن ن أنابي ا م ن إنتاجھ ات ع ة إعالن ران للوكال إي
ة رصًدا ١-٨٠ المركزية ورصيدھا منھا وسمحت للوكالة بالتحقُّق من مفردات رصيدھا (الفقرة ). وأجَرت الوكال

ت ة، وتحقَّق واء والمراقب دابير االحت تخدام ت الل اس ن خ ك م ي ذل ا ف اًل، بم د  متواص ة ق دات المعلن ن أنَّ المع م
دة في خطة  دَّ اسُتخدمت إلنتاج أنابيب ومنافخ أجزاء دوارة ولصنع طاردات مركزية فقط ألغراض األنشطة المح

تبدال الطاردات  IR-1). ولم ُتنِتج إيران أي طاردة مركزية من طراز ٢-٨٠ العمل الشاملة المشتركة (الفقرة الس
  ). ٦٢ (الفقرة ّطلةالمركزية الُمتلََفة أو الُمع

د   -٢٢ عة لرص ة خاض دّوارة المعلن زة ال ات األجھ افخ ومجمع دّوارة والمن زاء ال ب األج ع أنابي ت جمي وكان
رة ذ (الفق وم التنفي ). ٧٠ متواصل من طرف الوكالة، بما في ذلك أنابيب ومنافخ األجھزة الدوارة المصنوعة منذ ي

ان كل  وصنعت إيران أنابيب األجزاء الدوارة باستخدام ا، وك ا واختبرتھ ات منھ ة عين ألياف كربون أخذت الوكال
  ٢٣،٢٤ذلك خاضًعا لتدابير الوكالة الخاصة باالحتواء والمراقبة.
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 ٦ الصفحة

 

  تدابير الشفافية   -دال

ل   -٢٣ ي َتنقُ ة الت ام اإللكتروني اً واألخت راء إلكتروني زة رصد اإلث َماَح للوكالة باستخدام أجھ واصلت إيران السَّ
ا لمفتِّشي  الوكالة حالتھا داخل المواقع النووية، وَتسِھيَل عملية الجمع اآللي لتسجيالت عمليات القياس التي تقوم بھ

رة ة (الفق ب اس مركَّ لة باستخدام أجھزة قي ة األجل  )١-٦٧ الوكالة والمسجَّ ران تأشيرات دخول طويل وأصدرت إي
ة لمفتِّشي الوكالة الذين تمت تسميتھم إليران على النحو الذ ة للوكال رت مساحة عمل مالئم ة، وَوفَّ ه الوكال ي طلبت

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

واء وَواصلت إيران السماح للوكالة بأن ترصد، من خالل تدابير ُمتَّفٍق عليھا مع إيران، منھا تدابير االحت  -٢٤
ن أي  ا م م الحصول عليھ ي ت ك الت ران أو تل ي إي ة ف وم المنتَج ام اليوراني ازة خ ات رك ع كمي ة، أن جمي والمراقب

رة فھان (الفق ي أص وم ف ل اليوراني ق تحوي ى مرف ل إل ر ُتنق در آخ ع  .)٦٨ مص ة بجمي ران الوكال دت إي ا زوَّ كم
اج ق من إنت ة من التحقُّ ام  المعلومات الضرورية لكي تتمكَّن الوكال ازة خ وم ومن رصيد رك ام اليوراني ازة خ رك

  ).٦٩ اليورانيوم المنتجة في إيران أو التي تم الحصول عليھا من أي مصدر آخر (الفقرة

  معلومات أخرى ذات صلة  -ھاء

٢٥-   ً ا ا وفق ادة  ُتواصل إيران مؤقًتا تطبيق البروتوكول اإلضافي التفاق الضمانات الخاص بھ (ب) من ١٧للم
ران بموجب  ّدمتھا إي ي ق ات الت البروتوكول اإلضافي، إلى حين دخوله حيز النفاذ. وواصلت الوكالة تقييم اإلعالن
ي  اكن أخرى ف ع وأم ى مواق ول اإلضافي إل ة بموجب البروتوك ات تكميلي راء معاين ول اإلضافي وإج البروتوك

  إيران.

ران األخرى المتصلة بالمجال وُتواصل الوكالة إجراء أنشطة التحقُّ   -٢٦ ق بالتزامات إي ا يتعلّ ق والرصد فيم
اف،  اء، وق ام دال، وھ واردة في األقس ك االلتزامات ال النووي في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذل

  وراء، من المرفق األول بخطة العمل الشاملة المشتركة.

ت الوكالة اجتماًعا واحًدا للفريق العامل المعني بالمشتريات وخالل ھذه الفترة المشمولة بالتقرير، حضر  -٢٧
  ).٦-٤-٦ اللجنة المشتركة، الفقرة -التابع للجنة المشتركة (خطة العمل الشاملة المشتركة، المرفق الرابع 

  موجز  -واو

ة واأل  -٢٨ ة في المرافق النووي ة الُمعلَن واد النووي ق من عدم تحريف الم ة تواصل الوكالة التحقُّ اكن الواقع م
ا.  خارج المرافق التي ُتستخدم فيھا عادًة مواد نووية والتي أعلنت عنھا إيران بموجب اتفاق الضمانات الخاص بھ

  وظلّت عمليات التقييم جارية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة بالنسبة إليران.

ق والرصد   -٢٩ ى التحقُّ ة عل ت الوكال ذ، دأب وم التنفي ذ ي ال ومن ة بالمج ا المتعلق ران اللتزاماتھ ذ إي أن تنفي بش
  النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

  وَسُيواصل المدير العام تقديم تقارير في ھذا الشأن حسب االقتضاء.  -٣٠


