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 ٢٠١٦ كانون األول/ديسمبر ٧
 

 عربي
األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي
  

 

 التحقق والرصد في جمھورية إيران اإلسالمية

 األمن التابع على ضوء قرار مجلس

 )٢٠١٥( ٢٢٣١لألمم المتحدة 

 
 تقرير من المدير العام

  

  
م  -١ ابع لألم ى مجلس األمن الت ك إل وازاة ذل افظين وبم م من المدير العام إلى مجلس المح ھذا التقرير المقدَّ

ا المتصلة  ران) اللتزاماتھ ران اإلسالمية (إي ة إي ذ جمھوري اول تنفي ووي المتحدة (مجلس األمن)، يتن بالمجال الن
توفاة عن  ات مس م معلوم دِّ ل. ويق اء الثقي ن الم ا م ق بمخزونھ ا يتعل تركة فيم املة المش ل الش ة العم بمقتضى خط

  ١التطورات التي طرأت منذ صدور التقرير الفصلي السابق للمدير العام.

 

  األنشطة المتصلة بالماء الثقيل

اء ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ٨تحققت الوكالة، في  ٢كما سبقت اإلفادة، -٢ ، من أن مخزون إيران من الم
غ  د بل ة في  ١٣٠٫١الثقيل ق ا الوكال الة تلقتھ ا، وفي رس ا مترًي اني/نوفمبر  ٩طًن ران ٢٠١٦تشرين الث ، أبلغت إي

ران  ى خارج إي ل إل ل ال ٥الوكالة بـ"خطة إيران للتحضير لنق ا الثقي ة من مائھ ان متري صالح لالستعمال في أطن
 المفاعالت النووية".

 
  .GOV/2016/55الوثيقة  ١

  .GOV/2016/55من الوثيقة  ٦الفقرة  ٢
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  ٢الصفحة 

ي  -٣ تة  ١٢وف ران س ارج إي ى خ ل إل ا بالتحضير لنق ة بقرارھ ران الوكال اني/نوفمبر، أبلغت إي رين الث تش
ة. اعالت النووي ي المف تعمال ف الح لالس ل الص اء الثقي ن الم افية م ة إض ان متري ي ٣أطن رين  ١٣و ١٢ وف تش

اعالت  ١١، تحققت الوكالة من كمية ٢٠١٦الثاني/نوفمبر  ل الصالح لالستعمال في المف طًنا مترًيا من الماء الثقي
  وضع أختامھا على تلك الكمية.النووية التي حّضرت إيران لنقلھا إلى خارج إيران، وقامت الوكالة ب

 ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ١٩كالة بأنه تم في ، أبلغت إيران الو٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ٢١وفي  -٤
  طًنا مترًيا من الماء الثقيل الصالح لالستعمال في المفاعالت النووية. ١١شحن إلى خارج إيران كمية 

ة ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٦وفي  -٥ ة من كمي ل الصالح  ١١، تحققت الوكال اء الثقي ا من الم ا مترًي طًن
ل خارج لالستعمال في المفاعالت النو اء الثقي ة من الم ذه الكمي ل ھ د نق ران. وبع وية عند مكان وجھتھا خارج إي

 طًنا. ١٣٠الماء الثقيل أدنى من  إيران أصبح مستوى مخزون إيران من

  

 
  .٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ١٣أكدت إيران ھذه المعلومة في رسالة بعثت بھا إلى الوكالة في  ٣


