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مذكرة من رئيس جملس األمن
يف اجللسة  7488اليت عقدها جملس األمن يوم  20متوز/يوليه  2015يف إطـار ظرـر
يف البند املعنون ”عدم االظتشار“ ،اختذ اجمللس القرار .)2015( 2231
ويف الفقــرة  4مــن هــذا القــرار ،طلــم جملــس األمــن إم املــدير العــام للوكالــة الدوليــة
للطاقــة الذريــة قن يقـدام إم اجمللــس معلومــاب مســت بلة اظترــام شــإن انفيــذ وريــة إيــران
اإلســـةمية اللتاامامبـــا خقت ـــم طـــة العبـــك الشـــاملة املشـــتركة ،وقن يبلـ ـ  ،يف ق وقـ ـ ،
عن ق مسإلة مثرية للقلق اؤثر ش ك مباشر يف انفيذ الك االلتااماب.
و نــاع علــم لــك ،يعبــم الــرئيس طقيــه اقريــر املــدير العــام املــؤر  26شــباف/اياير
( 2016اظرر املراق).
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املراق
رســـالة مؤر ـــة  26شـــباف/اياير  2016موج ـــة إم رئـــيس جملـــس األمـــن
من املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
يشراين قن قراق طيه الوثيقة املقدقمة إم جملس حمـاار الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة
(اظرر ال بيبة).
وقرجو ممتنا إطةع يع قع اع جملس األمن علم هذ الرسالة والوثيقة املراقة.
(توقيع) يوكيا قماظو
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ال بيبة
[األصك :اإلسباظية واإلظ لياية
والروسية والصينية والعر ية والفرظسية]

التحقــق والرصــد يف وريــة إيــران اإلســةمية علــم ءــوع قــرار جملــس األمــن
التا ع لألمم املتحدة *)2015 ( 2231
تقرير من املدير العام

التطوراب ال رئيسية
• يف  2كاظون األول/ديسبي  ،2015قدَّم املدير العام اقريـراا إم جملـس افـاارش شـإن
التقييم الن ائ جلبيع املسائك العالقـة املاءـية والراهنـة ،ويف  15كـاظون األول/ديسـبي
 ،2015اعتبد جملس افاارش قراراا حيـ الحـ  ،يف لـة قمـور ،قن يـع األظشـطة
الـبُـدرَجة يف ريطة الطريق قد ظُفِّذب و إن اجمللس ا تتم ظرر يف هذا البند.
• ويف الفترة ما ش يوم اعتباد طة العبك الشاملة املشـتركة ويـوم انفيـذها ،ويف إطـار
قظشــطة التحقــق والرصــد الــيت اقــوم ،ــا الوكالــة ،اختــذب إيــران طــواب ــو انفيــذ
التاامامبا املتصلة اجملال النوو خقت م طة العبك الشاملة املشتركة.
• ويف  16كاظون الثاين/يناير  ،2016قكد املدير العام قن الوكالة حتقق مـن قن إيـران
قـد اختـذب اإلجـراعاب افـدَِّدة يف الفقـراب  1-15إم  11-15مـن املراـق امـامس
خبطة العبك الشاملة املشتركة .وقد حدث يـوم انفيـذ طـة العبـك الشـاملة املشـتركة
يف اليوم ظفسه.
• وواصل الوكالة الرصد والتحقق ايبا يتعلق التدا ري املتصلة اجملـال النـوو الـواردة
يف طة العبك املشتركة إم غاية  16كاظون الثاين/يناير .2016
• ومنذ يوم التنفيذ ،دق الوكالـة علـم التحقـق والرصـد شـإن انفيـذ إيـران اللتاامامبـا
املتصلة اجملال النوو خقت م طة العبك الشاملة املشتركة.

* عُبب هذ الوثيقة علم قع اع جملس حماار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حت الرما .GOV/2016/8
16-04228
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قلف  -مقدِّمة
 - 1هذا التقرير املقدَِّم من املدير العام إم جملـس افـاارش وخـوازاة لـك إم جملـس األمـن
التا ع لألمم املتحدة (جملس األمن) ،يتناول انفيذ ورية إيـران اإلسـةمية (إيـران) اللتاامامبـا
املتصلة اجملال النوو خقت ـم طـة العبـك الشـاملة املشـتركة ،وهـو يتنـاول الشـؤون املتصـلة
ــالتحقق والرصــد يف إيــران علــم ءــوع قــرار جملــس األمــن  .)2015( 2231كبــا َّقظــه يقــدِّم
معلوماب حول قمور شىت ،منـ ا مـا يتعلـق توءـيا املسـائك العالقـة املاءـية والراهنـة ،و طـة
العبك املشتركة ،والشؤون املالية واإلدارية ،واملشاوراب الـيت قجرمبـا الوكالـة واملعلومـاب الـيت
ابادلت ا مع اللجنة املشتركة ،اليت قظشإمبا طة العبك الشاملة املشتركة.

اع  -التطوراب األ رية
اع  1 -اوءيا املسائك العالقة
 - 2يف  2كــاظون األول/ديســبي  ،2015قــدَّم املــدير العــام إم جملــس افــاارش ،متاشــياا
مــع ريطــة الطريــق لتوءــيا املســائك العالقــة املاءــية والراهنــة شــإن رظــام إيــران النــوو
( ريطة الطريق)( ،)1اقريراا عن التقييم الن ائ جلبيـع املسـائك العالقـة املاءـية والراهنـة( ،)2علـم
النحــــو الــــوارد يف اقريــــر املــــدير العــــام الصــــادر يف اشــــرين الثــــاين/ظوابي ( 2011الوثيقــــة
 .)GOV/2011/65ويف  15كـــاظون األول/ديســـبي  ،2015اعتبـــد جملـــس افـــاارش القـــرار
 ،GOV/2015/72الذ الح ايه ،يف لة قمور ،قن يع األظشطة املُــدرَجة يف ريطـة الطريـق
قد ظُفِّذب واقًا للجدول الامين املتفق عليه و إن ”هذا خيتتم ظرر اجمللس يف هذا البند“(.)3
اع 2 -

طة العبك الشاملة املشتركة
 - 3كبا سبق اإلاـادة( ،)4اوصَّـل جمبوعـة لـدان االحتـاد األورويب الثةثـة  3وإيـران،
يف  14متوز/يوليـــه  ،2015إم اافـــاش شـــإن طـــة العبـــك الشـــاملة .ويف  20متوز/يوليـــه
 ،2015اعتبد جملس األمن القرار  ،)2015( 2231الذ اناول ايـه لـة قمـور ،مـن ينـ ا
قظــه طلــم مــن املــدير العــام ”قن يقــوم ــءجراعاب التحقــق والرصــد ال ــرورية ايبــا يتصــك
التاامـــاب إيـــران املتعلقـــة املســـإلة النوويـــة طيلـــة املـــدة ال املـــة لتلـــك االلتاامـــاب خقت ـــم

__________
( )1الوثيقة .GOV/INF/2015/14

( )2الوثيقة .GOV/2015/68
( )3الفقرة  9من الوثيقة .GOV/2015/72
( )4الفقرة  11من الوثيقة .GOV/2015/50
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طــة العبــك الشــاملة املشــتركة“( .)5ويف  25آب/قغســطس  ،2015ــوَّل جملــس افــاارش
املدير العام قن ينفِّذ إجراعاب التحقق والرصد ال ـرورية ايبـا يتصـك التاامـاب إيـران املتعلقـة
اجملال النوو كبا هو وارد يف طة العبك الشاملة املشتركة ،وقن يقدِّم اقـارير واقًـا لـذلك،
طيلــة املــدة ال املــة لتلــك االلتاامــاب علــم ءــوع قــرار جملــس األمــن  ،)2015( 2231رهانــا
تواار األموال وخا يتفق مـع ممارسـاب ال ـباظاب املعياريـة اماصـة الوكالـةل و ـوَّل الوكالـة
قي اــا قن اتشـــاور مـــع اللجنــة املشـــتركة واتبـــادل مع ـــا املعلومــاب حســـببا يـــرد يف الوثيقـــة
 GOV/2015/53واصويب ا .Corr. 1
اع  1 - 2 -قرار جملس افاارش
 - 4يف القـرار  ، GOV/2015/72قـرَّر جملـس افـاارش كـذلك قظَّـه ،عنـد اسـتةم اقريـر املـدير
العام والذ يفيد إن الوكالة قد حتقق من اختا إيران اإلجراعاب افـدَّدة يف الفقـراب 1-15
إم  11-15من املراق امامس خبطة العبك الشاملة املشتركة ،إظقـه ينبيـ إءـاع العبـك إح ـام
قرارااه ومقررااه السـا قة شـإن اقـدل التعـاون الـتقين إم إيـران()6ل و إظـه لـن ينرـر عـد ا ن يف
مسإلة ”انفيذ اافاش ال ـباظاب املعقـود يف إطـار معاهـدة عـدم االظتشـار واألح ـام اب الصـلة
مــن قــراراب جملــس األمــن يف وريــة إيــران اإلســةمية“ل وقظــه ســينرر يف نــد جــدول قعبــال
منفصك يشبك انفيذ طة العبك الشاملة املشتركة والتحقُّـق والرصـد يف إيـران علـم ءـوع قـرار
جملس األمن التا ع لألمم املتحدة .)7()2015( 2231
اع  2 - 2 -يوم التنفيذ
 - 5يف الفتــــرة مــــا ــــش يــــوم اعتبــــاد طــــة العبــــك الشــــاملة املشــــتركة ( 18اشــــرين
األول/قكتــو ر  )2015ويــوم انفيــذها ( 16كــاظون الثاين/ينــاير  ،)2016ويف إطــار قظشــطة
التحقــق والرصــد الــيت اقــوم ،ــا الوكالــة ،اختــذب إيــران طــواب ــو انفيــذ التاامامبــا املتصــلة
اجملال النوو خقت م طة العبك الشاملة املشتركة.
 - 6ويف  16كاظون الثاين/يناير  ،2016قكد املدير العام يف اقرير مقدَّم إم جملس افاارش
وخوازاة لك إم جملس األمـن قن الوكالـة حتققـ مـن قن إيـران قـد اختـذب اإلجـراعاب افـدَّدة
__________
( )5ارد يف الفقرة  8من الوثيقة  GOV/2015/53واصويب ا  Corr. 1اإلجراعاب الـيت طلـم جملـس األمـن مـن املـدير
العام قن يتخذها علم النحو الوارد يف القرار .)2015( 2231

( )6الفقرة  11من الوثيقة .GOV/2015/72
( )7الفقرة  13من الوثيقة .GOV/2015/72
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يف الفقـــراب  1-15إم  11-15مـــن املراـــق امـــامس خبطـــة العبـــك الشـــاملة املشـــتركة(.)8
وقد حدث يوم التنفيذ يف اليوم ظفسه( .)9وصرَّح املدير العام إن هذ امطوة قد م َّدب الطريـق
للوكالــة للشــروع يف التحقــق والرصــد شــإن التاامــاب إيــران املتصــلة اجملــال النــوو خقت ــم
طة العبك الشاملة املشتركة ،كبا طلم من ا جملس األمن و وَّهلا جملس افاارش(.)10
 - 7ويف  18كاظون الثاين/يناير  ،2016عقد املدير العام اجتباعـاب يف ط ـران مـع رئـيس
إيران ،اخامة الـرئيس السـيد حسـن روحـاين ،وظائـم رئـيس إيـران ورئـيس هيةـة الطاقـة الذريـة
اإليراظية ،معايل السيد عل قكي صاحل  ،ووزير الشـؤون امارجيـة إليـران ،معـايل السـيد حمبـد
جواد ظريف ،ملناقشة الشؤون املتصلة تنفيذ طة العبك الشاملة املشتركة.
 - 8و ــةل اجتبــاع جملــس افــاارش يف  19كــاظون الثاين/ينــاير  ،2016الــذ عقــد
املدير العام ملناقشـة انفيـذ طـة العبـك الشـاملة املشـتركة ،قعـرب جملـس افـاارش عـن اإييـد
مطة العبك الشاملة املشتركة.
 - 9ويف  12شـــباف/اياير  ،2016عقـــد املـــدير العـــام اجتباعاـ ـا مـــع الـــدكتور ظريـــف
يف ميوظيخ ملناقشة الشؤون املتصلة تنفيذ طة العبك الشاملة املشتركة.
اع  3 -است بال الرصد وال تحقق يف إطار طة العبك املشتركة
 - 10واصل الوكالة الرصد والتحقق ايبا يتعلق التدا ري املتصلة اجملـال النـوو والـواردة
يف طة العبك املشتركة إم قن ق ليـ ح ومـاب جمبوعـة لـدان االحتـاد األورويب الثةثـة 3
وإيــران ( النيا ــة عــن جمبوعــة لــدان االحتــاد األورويب الثةثــة  3وإيــران) الوكالــة ــإن طــة
العبــك ا ملشــتركة ت اعــد ظااــذة مــع اإكيــد اقريــر املــدير العــام (الوثيقــة )GOV/INF/2016/1
ــإن إيــران اســت بل امطــواب التح ــريية ال ــرورية
يف  16كــاظون الثاين/ينــاير ِّ 2016
()11
للشروع يف انفيذ طة العبك الشاملة املشتركة .

__________
( )8الوثيقة .GOV/INF/2016/1
( )9يف يــوم التنفيــذ ،وعنــد اســتةم جملــس األمــن اقريــر املــدير العــام الــوارد يف الوثيقــة  ،GOV/INF/2016/1اوقــف
العبك إح ـام قـراراب جملـس األمـن  )2006( 1696و  )2006( 1737و  )2007( 1747و 1803
( )2008و  )2008( 1835و  )2010( 1929و  ،)2015( 2224و لــــك واقًــــا ألح ــــام القــــرار
 .)2015( 2231ويف اليوم ظفسه ،اوقف العبك إح ام القـراراب واملقـرراب السـا قة الصـادرة عـن جملـس
افــاارش شــإن اقــدل املســاعدة التقنيــة إليــران واقًــا للفقــرة  11مــن قــرار جملــس افــاارش .GOV/2015/72
وظتيجة لذلك ،اءن إجراعاب األماظة (اظرر الفقرة  7من الوثيقـة  )GOV/2007/7لتقيـيم التعـاون الـتقين النسـبة
إليران ت اعد ظااذة.
( )10مذكرة من األماظة .2016/Note 5

( )11مراق الوثيقة .GOV/INF/2016/3

6/11

16-04228

S/2016/250

اع  4 -الشؤون املالية واإلدارية
 - 11ل جمبوع النفقاب ال يت ا بَّـدمبا الوكالـة ايبـا يتعلـق الرصـد والتحقـق يف إطـار طـة
العبـــك املشـــتركة واألظشـــطة التح ـــريية يف إطـــار طـــة العبـــك الشـــاملة املشـــتركة مـــا قـــدر
 15.2مليون يورو .ومن قصك هـذا املبلـ  ،مُـوِّل  1.0مليـون يـورو مـن امليااظيـة العاديـة ،ينبـا
مُوِّل املبل املتبق من ةل مسامهاب ارجة عن امليااظية مقدَّمة مما جمبوعه  31دولة ع واا.
 - 12وابلـ الت لفــة الســنوية املقــدَّرة الــيت ســتتحبَّل ا الوكالــة لتنفيــذ اليواوكــول اإلءــايف
امــاب ــءيران وللتحقــق والرصــد شــإن التاامــاب إيــران املتصــلة اجملــال النــوو علــم النحــو
الوارد يف طة العبـك الشـاملة املشـتركة مبلـ  9.2مليـون يـورو سـنوياا ،وينبيـ اـواري املبلـ
ال امــك مــن قمــوال ارجــة عــن امليااظيــة يف عــام  .2016ويف  26شــباف/اياير ،2016
كــان املبل ـ اإل ــايل املتــاح للوكالــة لتنفيــذ اليواوكــول اإلءــايف وللتحقــق والرصــد يف إطــار
طة العبك الشاملة املشتركة مـا قـدر  8.8مليـون يـورو ،خـا يف لـك الرصـيد غـري الـبُــنفق
من األموال املخصصة ألظشطة طة العبك املشتركة.
 - 13ويف  1آ ار/مــار  ،2016ســوي يُســتعا عــن ارقــة العبــك املعنيــة ــءيران خ تــم
جديــد يف إدارة ال ــباظاب ل ـ ي ــطلع خســؤولياب الوكالــة ايبــا يتعلــق إظشــطة التحقــق
والرصد يف إيران.

جيم  -قظشطة التحقق والرصد يف إطار طة العبك الشاملة املشتركة
 - 14منذ يوم التنفيذ ،عبل الوكالـة علـم التحقـق والرصـد شـإن انفيـذ إيـران اللتاامامبـا
خقت م طة العبك الشاملة املشتركة ايبا يتصك اجملال النوو  ،وه افيد خا يل .
جيم  1 -األظشطة املتصلة املاع ا لثقيك وإعادة املعاجلة
 - 15ت اواصك إيران اشـييد مفاعـك املـاع الثقيـك للبحـوث القـائم يف آراا (املفاعـك )IR-40
استناداا إم اصبيبه األصل ( .)12وت انت إيران قو ختتي ققـراب اليوراظيـوم الطبيعـ  ،قو قواـاد
الوقود ،قو جمبعاب الوقود املصببَّة صيصاا لـدعم املفاعـك  IR-40حسـم اصـبيبه األصـل ،

__________
( )12قُزيــك قظبــوب املــائع الســا ن مــن املفاعــك وقصــبا غــري صــا للعبــك ــةل االســتعداد ليــوم التنفيــذ واحـتُف
ه يف إيران (الفقراان  ‘2’ 3و  ‘3’ 3من القسم املعنون ”مفاعك املاع الثقيـك للبحـوث يف آراا“ يف الوثيقـة
.)GOV/INF/2016/1
16-04228
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يــع ال بيــاب املوجــودة مــن ققــراب اليوراظيــوم الطبيع ـ وجمبعــاب الوقــود اَّظــة
وظل ـ
يف ظك رصد متواصك من طري الوكالة (الفقراان  3و .)13()10
 - 16وواصـل إيــران إ ــةك الوكالــة شـإن رصــيد املــاع الثقيــك يف إيـران وإظتــامل املــاع الثقيــك
يف حمطة إظتامل املـاع الثقيـك( ،)14ومسحـ للوكالـة رصـد كبيـاب ـاون إيـران مـن املـاع الثقيـك
وكبية املاع الثقيك املنتَجَة يف حمطة إظتامل املاع الثقيـك (الفقـرة  .)15ويف  13و  14شـباف/اياير
 ،2016حتقق الوكالة من  20طناا مترياا من املاع الثقيك ووءع ق تام ـا علـم الـك ال بيـة
اســتعداداا لشــحن ا ــارمل إيــران .ويف  17شــباف/اياير ،حتققـ الوكالــة مــن قن ــاون إيــران
مــن املــاع الثقيــك قــد ل ـ  130.9طناــا مترياــا( .)15وقكــدب الوكالــة قظــه يف  24شــباف/اياير
 ،2016شُحن كبية الـ  20طناا مترياا املذكورة سا قًا من املاع الثقيك ارمل إيـران ،ممـا جعـك
اون املاع الثقيك املوجود يف إيران يقك عن  130طناا مترياا (الفقرة .)16()14
 - 17وت ا ــطلع إيــران إظشــطة اتصــك ءعــادة املعاجلــة يف مفاعــك ط ــران البحثـ ومراــق
إظتامل ظرائر املوليبدينوم واليود والاينون املشعقة قو يف ق مراق من املرااق األ رى املعلنة.
جيم  2 -األظشطة املتصلة اإلثراع والوقود
 - 18منــــذ يــــوم التنفيــــذ ،ظلــ ـ  5 060طــــاردة مركايــــة مــــن طــــراز  IR-1مركبــــة
علم  30سلسلة اعاقبية( )17يف حمطة إثراع الوقود يف ظاااظا (الفقرة .)27
 - 19ويف  23كاظون الثاين/ينـاير  ،2016اسـتإظف إيـران إثـراع سـاد الوريـد اليوراظيـوم
يف حمطــة إثــراع الوقــود( .)18ومنــذ لــك التــاريخ ،ت اقــم إيــران ــءثراع اليوراظيــوم نســبة قعلــم
من  3.67يف املائة من اليوراظيوم( 235-الفقرة  .)28وت يتجـاوز ـاون إيـران مـن سـاد
__________
( )13انطبق الفقراب الواردة كبراجع ش قوسش يف األقسام جيم ودال وهاع من هـذا التقريـر علـم اقـراب املراـق
األول  -التدا ري اب الصلة اجملال النوو الواردة يف طة العبك الشاملة املشتركة.

( )14حمطـة إظتـامل املـاع الثقيـك هـ مراـق إلظتـامل املــاع الثقيـك قـدرة اصـبيبية امسيـة علـم إظتـامل  16طناـا يف الســنة
من املاع الثقيك الصا لةستعبال يف املفاعةب النووية.
( )15يشبك اون إيران املاع الثقيك الصا لةستعبال يف املفاعةب النووية وما يعادله درجاب إثراع تلفة.
ارمل إيران.
( )16سوي اتحقق الوكالة من كبية املاع الثقيك اليت شُحن
( )17السةســك التعاقبيــة الثةثــون ه ـ ءــبن قظســاش الوحــداب التشــييلية يف الوق ـ الــذ ه ايــه االافــاش علــم
طة العبك الشاملة املشتركة.
( )18يف إطار طة العبك الشاملة املشتركة” ،طيلة  15عاماا ،سي ون موقع اإلثـراع نااـاظا امل ـان الوحيـد جلبيـع
األظشــطة اإليراظيــة املتصــلة ــءثراع اليوراظيــوم ،خــا يف لــك قظشــطة البح ـ والتطــوير اماءــعة لل ــباظاب“
(الفقرة .)72
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الوريد اليوراظيوم املثرى نسـبة اصـك إم  3.67يف املائـة مـن اليوراظيـوم( 235-قو مـا يعـادل
لك يف قش ال كيبيائية تلفة)  300ك منذ يوم التنفيذ (الفقرة .)19()56
 - 20ومنـذ يــوم التنفيـذ ،ظلـ  1 044طـاردة مركايــة مـن طــراز  IR-1يف سـ سةســك
اعاقبية يف جناح واحد من املراق يف حمطة اـوردو إلثـراع الوقـود (الفقـرة  .)46وت اقـم إيـران
إ إثراع لليوراظيوم قو ما يتصـك ـذلك مـن قظشـطة البحـ والتطـوير يف حمطـة اـوردو إلثـراع
الوقود ،وت ا ن هناا ق مواد ظووية يف افطة (الفقرة .)45
يـع الطـارداب املركايـة املخاَّظـة والبنيـة األساسـية املرابطـة
 - 21ومنذ يوم التنفيـذ ،ظلـ
ــذلك يف املخــان يف ظــك رصــد متواصــك مــن طــري الوكالــة (الفقــراب  29و  47و 48
و  .)70واســـتبر الســـباح للوكالـــة القيـــام خعاينـــة دوريـــة للببـ ـاين اب الصـــلة يف ظااـــاظا،
خا يف لـك يـع الـك الواقعـة يف حمطـة إثـراع الوقـود وحمطـة إثـراع الوقـود التجريبيـة ،وقامـ
خعاينة يومية ناع علم طلم الوكالة (الفقرة .)71
 - 22ومنذ يوم التنفيذ ،اءطلع إيران إظشطت ا اماصة اإلثراع متاشياا مع طت ا الطويلـة
األجـــك لاثـــراع واإلثـــراع ألغـــرا البحــ والتطـــوير ،حســـم املعلومـــاب املقدَّمـــة للوكالـــة
يف  16كاظون الثاين/يناير ( 2016الفقرة .)52
 - 23ومنذ يوم التنفيذ ،ت اشيِّك إيران ق مراق من مرااق ـا املعلنـة ليـر حتويـك صـفائا
قو ردة الوقود إم ساد الوريد اليوراظيوم ،كبا قءا ت ابل الوكالة إءـا شـيَّدب ق مراـق
جديد هلذا الير (الفقرة .)58
جيم  3 -البح

والتطوير يف جمال الطارداب املركاية واصنيع ا والرصيد من ا

 - 24منــذ يــوم التنفيــذ ،ت يــتم ا ــديس ق يوراظيــوم مثــرى مــن ــةل قظشــطة البح ـ
والتطـوير يف جمـال اإلثـراع ،ومتـ قظشـطة إيـران للبحـ والتطــوير يف جمـال اإلثـراع ــاليوراظيوم
و دوظــه واســطة اســتخدام طــارداب مركايــة ءــبن احلــدود املبيَّنــة يف طــة العبــك الشــاملة
املشتركة (الفقراب  32إم .)42
 - 25ومنــذ يــوم التنفيــذ ،قــدَّم إيــران اصــرلاب إم الوكالــة افيــد ءظتــامل إيــران ألظا يــم
األجــااع الــدوَّ ارة واملنــااخ اماصــة الطــارداب املركايــة ورصــيدها منــ ا ومسحــ للوكالــة
التحقق من لك (الفقرة  .)1-80وقجرب الوكالة رصداا متواصة ،خـا يف لـك مـن ـةل
__________
( )19يشــبك املخــاون كبيــة اتــراوح ــش  20و  40كـ مــن اليوراظيــوم املثــرى الــذ صــرَّح إيــران إظــه
استخةصه من طوف املعاجلة يف حمطة مسحوش ثاين قكسيد اليوراظيوم املثرى يف قصف ان.
16-04228
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اســتخدام اــدا ري االحتــواع واملراقبــة ،وحتقق ـ مــن قن املعــداب املعلنــة قــد اس ـتُخدم إلظتــامل
قظا يــم األجــااع الــدوَّارة واملنــااخ لصــنع طــارداب مركاي ـة اقــأل ألغــرا األظشــطة افــددة
يف طــة العبــك الشــاملة املشــتركة (الفقــرة  .)2-80وت اُنــت إيــران ق طــارداب مركايــة
من طراز  IR-1الستبدال الطارداب التالفة قو املعطلة (الفقرة  )62وحتقق الوكالة مـن إظتـامل
األظواع األ رى من الطارداب املر كايـة وقظا يـم قجاائ ـا الـدوَّارة ومنااخ ـا ورصـدب لـك
يــع قظا يــم األجــااع الــدوَّارة واملنــااخ وجمبعــاب الــدوَّاراب املعلنــة
(الفقــرة  .)61وكاظ ـ
اءــعة لرصــد متواصــك مــن طــري الوكالــة ،خــا يف لــك قظا يــم األجــااع الــدوَّارة واملنــااخ
املصنَّعة منذ يوم التنفيذ (الفقرة .)20()70

دال  -ادا ري الشفااية
 - 26واصــل إيــران الســباح للوكالــة اســتخدام قج ــاة رصــد اإلثــراع إل تروظي ـاً واأل تــام
اإلل تروظية اليت انقك ملفتاش الوكالة حالت ا دا ك املواقـع النوويـة ،واسـ يك عبليـة اجلبـع ا يل
لتســجيةب عبليــاب القيــا الــيت اقــوم ،ــا الوكالــة واملســجَّلة اســتخدام قج ــاة قيــا مركبــة
(الفقرة  .) 1-67وقصدرب إيران اإشـرياب د ـول طويلـة األجـك ملفتاشـ الوكالـة الـذين متـ
اسبيت م إليران حسببا هو مطلوب ،ووارب مساحة عبك مةئبة للوكالـة يف املواقـع النوويـة،
وس َّل استخدام مساحة عبك يف قماكن قريبة من املواقع النووية يف إيران (الفقرة .)2-67
 - 27وواصل إيران السباح للوكالة رصد ،عي ادا ري متَّفـق علي ـا مـع إيـران ،مـن ينـ ا
ادا ري االحتواع واملراقبة ،يـع كبيـاب ركـازة ـام اليوراظيـوم املنتجَـة يف إيـران قو الـك الـيت
ه احلصول علي ا من ق مصدر آ ر ،وقام إيران ء ةك الوكالة عنـ ا .كبـا زوَّدب إيـران
التحقــق مــن إظتــامل ركــازة
الوكالــة جببيــع املعلومــاب ال ــرورية ك ـ اــتب ن الوكالــة مــن ُّ
ــام اليوراظيــوم و ــاون ركــازة ــام اليوراظيــوم املنتَجــة يف إيــران قو الــيت ه احلصــول علي ــا
من ق مصدر آ ر (الفقرة .)69

هاع  -معلوماب ق رى اب صلة
 - 28يف  16كاظون الثاين/يناير  ،2016دقب إيران ،علم و ما ق طـرب ـه يف رسـالت ا
إم املدير العام املؤر ة  7كاظون الثاين/يناير  ،2016اطباق مؤقتاً اليواوكول اإلءايف امللحـق
اافــاش ال ــباظاب املعقــود مع ــا وا ًقــا للبــادة ( 17ب) مــن اليواوكــول اإلءــايف ،إم حــش

__________
( )20منــــذ يــــوم التنفيــــذ ،حتققــــ الوكالــــة مــــن قن إيــــران صــــنَّع قظا يــــم األجــــااع الــــدوَّارة واملنــــااخ.
ويف  22شباف/اياير  ،2016قعلن إيران قءا اوقف عن اصنيع قظا يم األجااع الـدوَّارة .وسـوي اتحقـق
الوكالة من لك يف زيارمبا املقبلة.
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د ولــه حقيــا النفــا  ،واطابــق شـ ك كامــك البنــد املعــدَّل  1-3مــن الترايبــاب الفرعيــة الافــاش
ال باظاب املعقود مع ا.
 - 29ويف  16كــاظون الثاين/ينــاير  ،2016قــدَّم إيــران إم الوكالــة ،كجــاع مــن إعةءــا
األويل خوجم املادة  2من اليواوكول اإلءايف وعلم النحـو املبـيَّن يف الفقـرة  52مـن القسـم
األول مــن املراــق األول خبطــة العبــك الشــاملة املشــتركة ،طتــ ا لاثــراع وقظشــطة البحــ
والتطوير يف جمال اإلثراع (الفقرة .)52
 - 30ويف  25شــباف/اياير  ،2016ح ــرب الوكالــة ،نــاع علــم دعــوة ،اجتباعـًا للفريــق
العامــك املعــين املشــترياب املنبثــق عــن اللجنــة املشــتركة ،صــفة مراقــم ( طــة العبــك الشــاملة
املشتركة ،املراق الرا ع  -اللجنة املشتركة ،الفقرة .)6-4-6
 - 31ويف  15شـــباف/اياير  ،2016زوَّدب إيـــران الوكالـــة خعلومـــاب اصـــبيبية مب ـــرة
ملفاعل قُوى مقرَّرين يعبةن املاع امفيف يف وش ر.

واو  -موجا
التحقــق مــن عــدم حتريــف املــواد النوويــة املعلنــة يف املرااــق النوويــة
 - 32اواصــك الوكالــة ُّ
واألماكن الواقعة ارمل املرااق اليت اُستخدم اي ا عـاد ًة مـواد ظوويـة والـيت قعلنـ عنـ ا إيـران
خوجم اافاش ال باظاب املعقود مع ا .و دقب قظشطة الوكالة خوجـم اليواوكـول اإلءـايف،
ـدل علــم مــواد قو قظشــطة ظوويــة غــري معلنــة يف إيــران،
للتإكــد مــن عــدم وجــود مؤشــراب اـ ُّ
يف  16كاظون الثاين/يناير .2016
س افـــاارش ـــالتقييم
 - 33ويف  2كـــاظون األول/ديســـبي  ،2015زوَّد املـــدير العـــام جملــ َ
النــ ائ جلبيـــع املســـائك العالقـــة املاءـــية والراهنـــة ،ويف  15كـــاظون األول/ديســـبي 2015
قرَّر جملس افاارش ا تتام النرر يف هذا البند.
ع علـم قن الوكالـة
 - 34ويف  16كاظون الثاين/يناير  ،2016قصدر املدير العـام اقريـراً يـن ل
قــد حتققـ مــن قن إيــران قــد اختــذب اإلجــراعاب افــدَّدة يف طــة العبــك الشــاملة املشــتركة.
وجاع يوم التنفيذ يف اليوم ظفسه.
 - 35ومنــذ يــوم التنفيــذ ،ق ــذب الوكالــة اتحقــق وارصــد انفيــذ إيــران اللتاامامبــا املتعلقــة
اجملال النوو خقت م طة العبك الشاملة املشتركة.
 - 36وسيواصك املدير العام اقدل اقارير يف هذا الشإن حسم االقت اع.
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