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مذكرة من رئيس جملس األمن
يف اجللسة  7488اليت عقدها جملس األمن يوم  20متوز/يوليه  2015يف إطـار نظـر
يف البند املعنون ”عدم االنتشار“ ،اختذ اجمللسُ القرار .)2015( 2231
ويف الفقــرة  4مــن هــذا القــرار ،طلـ جملــس األمــن إىل املــدير العــام للوكالــة الدوليــة
للطاقــة الذريــة أن يقــدم إىل اجمللــس معلومــا مســتلةلة بانتظــام بشـ ن تنفيــذ مجهوريــة إيــران
اإلسالمية اللتزاماهتا مبقتضى خطة العةل الشاملة املشـتركة ،وأن يبلـ ،،يف أي وقـ ،،عـن أي
مس لة مثرية للقلق تؤثر بشلل مباشر يف تنفيذ تلك االلتزاما .
وبناء على ذلك ،يعةم الرئيس طيّـه تقريـر املـدير العـام املـؤر  27أيـار/مـايو 201٦
(انظر املرفق).
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املرفق
رسالة مؤرخة  27أيار/مايو  201٦موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن املـدير
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
يشرفين أن أرفق طيه الوثيقة املقدمة إىل جملس حمـافظ الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة
(انظر الضةيةة).
وأرجو ممتنا إطالع مجيع أعضاء جملس األمن على هذ الرسالة والوثيقة املرفقة.
(توقيع) يوكيا أمانو
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ال ضةيةة
[األصل :باإلسبانية واإلنلليزية والروسية
والصينية والعربية والفرنسية]

التحقــق والرصــد يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية علــى ضــوء قــرار جملــس األمــن
التابع لألمم املتحدة *)2015 ( 2231
تقرير من املدير العام
ألف  -مقدِّمة
 - 1هذا التقرير املقدِّم من املدير العام إىل جملـس احملـافظ ومبـوازاة ذلـك إىل جملـس األمـن
التابع لألمم املتحدة (جملس األمن) ،يتناول تنفيذ مجهورية إيـران اإلسـالمية (إيـران) اللتزاماهتـا
املتصــلة باجملــال النــووي مبقتضــى خطــة العةــل الشــاملة املشــتركة ،ويتنــاول املســائل املتصــلة
بالتحقق والرصـد يف إيـران علـى ضـوء قـرار جملـس األمـن  .)2015( 2231كةـا يقـدم هـذا
التقرير معلوما عن املسـائل املاليـة ،واملشـاورا وتبـالل املعلومـا الـيت أجرهتـا الوكالـة مـع
اللجنة املشتركة ،اليت أنشئ ،مبقتضى خطة العةل الشاملة املشتركة.

باء  -اخللفية
 - 2يف  14متوز/يوليه  ،2015اتفق ،كـل مـن االحتـال الروسـ وأملانيـا والصـ وفرنسـا
واملةللــة املتحــدة والواليــا املتحــدة األمريليــة واملةثلــة الســامية لالحتــال األورويب للشــؤون
اخلارجية والسياسة األمنيـة (جمةوعـة بلـدان االحتـال األورويب الثالثـة  )3 +وإيـران علـى خطـة
العةــل الشــاملة املشــتركة .ويف  20متــوز/يوليــه  ،2015اعتةــد جملــس األمــن القــرار 2231
( ،)2015الــذي تنــاول فيــه مجلــة أمــور ،مــن بينــها أنــه طل ـ مــن املــدير العــام ”أن يقــوم
بإجراءا التحقق والرصد الضرورية فيةا يتصل بالتزاما إيران املتعلقة باملس لة النوويـة طيلـة
املدة اللاملة لتلك االلتزاما مبقتضى خطة العةـل الشـاملة املشـتركة“( .)1ويف آب/أغسـطس
 ،2015أذن جملــس احملــافظ للةــدير العــام بتنفيــذ أنشــطة التحقــق والرصــد الالزمــة بش ـ ن
__________
* عةة ،على جملس حمافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية حت ،الرمزين  GOV/2016/24و .Add.1

( )1ترل يف الفقرة  8من الوثيقة  GOV/2015/53وتصويبها  Corr. 1اإلجراءا الـيت طلبـها جملـس األمـن مـن املـدير
العام على النحو الوارل يف القرار .)2015( 2231
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التزامــا إيــران املتعلقــة باملسـ لة النوويــة املبيَّنــة يف خطــة العةــل الشــاملة املشــتركة ،وأن يقــدِّم
تقــارير بنــاءً علــى ذلــك طيلــة مــدة هــذ االلتزامــا علــى ضــوء قــرار جملــس األمــن 2231
( ،)2015رهًنــا بتــوافر األمــوال وعلــى حنــو يتَّســق مــع ممارســا الضــةانا املعياريــة اخلاصــة
بالوكالة .وأذن جملس احملافظ أيضاً للوكالة بالتشاور وتبالل املعلوما مع اللجنة املشـتركة،
كةا هو مبيَّن يف الوثيقة  GOV/2015/53وتصويبها .Corr.1
 - 3وتبلــ ،التللفــة الســنوية املقــدَّرة الــيت ســتتحةَّلها الوكالــة لتنفيــذ الربوتوكــول اإلضــايف
اخلــا بــإيران وللتحقــق والرصــد بشـ ن التزامــا إيــران املتعلقــة باجملــال النــووي علــى النحــو
الوارل يف خطة العةل الشاملة املشتركة مبل 9.2 ،مليون يورو سنويًا ،ويتع توفري هذا املبلـ،
باللامــل مــن أمــوال خارجــة عــن امليزانيــة يف عــام  .201٦ويف  25أيــار/مــايو  ،201٦كــان
املبلــ ،اإلمجــاي املتــا للوكالــة لتنفيــذ الربوتوكــول اإلضــايف وللتحقــق والرصــد يف إطــار خطــة
العةــل الشــاملة املشــتركة  9.8مليــون يــورو ،مبــا يف ذلــك الرصــيد غــري الـ ُةـــنفق مــن األمــوال
املخصصة ألنشطة خطة العةل املشتركة.
 - 4ويف  5أيار/مايو  ،201٦اجتةع املدير العام بنائ الرئيس اإليراين ،وهو رئـيس هيئـة
الطاقــة الذريــة إليــران ،معــاي الســيد علـ أكــرب صــا ، ،يف فيينــا ملناقشــة تنفيــذ خطــة العةــل
الشاملة املشتركة.

جيم  -أنشطة التحقق والرصد يف إطار خطة العةل الشاملة املشتركة
 - 5منـذ  1٦كـانون الثـاين/ينـاير ( 201٦تـاري تنفيـذ خطـة العةـل الشـاملة املشــتركة)،
حتقق ،ورصد الوكالة تنفيذ إيران اللتزاماهتـا املتعلقـة باجملـال النـووي مبقتضـى خطـة العةـل
الشاملة املشتركة( )3()2وتفيد باملعلوما التالية بش ن الفتـرة الـيت انقضـ ،منـذ صـدور التقريـر
الفصل السابق للةدير العام(.)4

__________
( )2الفقرة  ٦من الوثيقة .GOV/INF/2016/8

( )3مذكرة من األمانة .2016/Note 5
( )4الوثيقة .GOV/2016/8
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جيم  1 -األنشطة املتصلة باملاء الثقيل وإعالة املعاجلة
 - ٦مل تواصل إيران تشـييد مفاعـل املـاء الثقيـل للبحـو القـائم يف آراك (املفاعـل )IR-40
استنالًا إىل تصةيةه األصل ( .)5ومل تنـت إيـران أو ختتـرب أقـرا اليورانيـوم الطبيعـ  ،أو أوتـال
الوقول ،أو جمةعا الوقول املصةةَّة خصيصًا لـدعم املفاعـل  IR-40حسـ تصـةيةه األصـل ،
وبقي ،مجيع اللةيا املوجولة من أقرا اليورانيـوم الطبيعـ وجمةعـا الوقـول خمزَّنـة حتـ،
رصد متواصل من طرف الوكالة (الفقرتان  3و.)٦()10
 - 7وواصل ،إيران إبالغ الوكالة بش ن رصيد املاء الثقيل يف إيران وإنتـا املـاء الثقيـل يف
حمطة إنتا املاء الثقيل( )7ومسح ،للوكالة برصد كةيا خمزون إيران من املـاء الثقيـل وكةيـة
املاء الثقيـل املنتجـة يف حمطـة إنتـا املـاء الثقيـل (الفقـرة  .)15ويف  21نيسـان/أبريـل ،201٦
حتققــ ،الوكالــة مــن كةيــة املــاء الثقيــل الــيت شُــحن ،خــار إيــران يف  24شــبا /فربايــر
أن خمزون إيـران مـن املـاء الثقيـل قـد
 .)8(201٦ويف  9أيار/مايو  ،201٦حتقق ،الوكالة من َّ
بل 11٦.7 ،طنًا متريًا( .)9ومل يلن لدى إيران خالل الفترة املشةولة بالتقرير أكثـر مـن 130
طنًا متريًا من املاء الثقيل (الفقرة .)14
 - 8ومل تضــطلع إيــران ب نشــطة تتصــل بإعــالة املعاجلــة يف مفاعــل طهــران البحثـ ومرفــق
إنتــا نظــائر املوليبــدينوم واليــول والزينــون املشـعّة أو يف أي مرفــق مــن املرافــق األخــرى املعلنــة
(الفقرة .)18

جيم  2 -األنشطة املتصلة باإلثراء والوقول
 - 9يف حمطة إثراء الوقول يف ناتانز ،ظلـ 50٦0 ،طـارلة مركزيـة مـن طـراز  IR-1مركّبـة
يف  30سلسلة تعاقبية ب نساقها يف الوحدا التشغيلية وق ،االتفاق على خطة العةل الشـاملة
املشتركة (الفقرة  .)27ومل تسح إيران أي طـارلة مركزيـة مـن طـراز  IR-1مـن الطـارلا

__________
( )5أُزيل أنبوب املائع الساخن من املفاعل وأصبح غري صاحل للعةل خـالل فتـرة االسـتعدال ليـوم التنفيـذ واحـتُف
به يف إيران (الفقرتان  ‘2’ 3و  ‘3’ 3من القسم املعنون ”مفاعل املاء الثقيـل للبحـو يف آراك“ يف الوثيقـة
.)GOV/INF/2016/1

( )٦تطابق الفقرا الوارلة كةراجع ب قوس يف القسة جـيم ولال مـن هـذا التقريـر فقـرا املرفـق األول -
التدابري ذا الصلة باجملال النووي الوارلة يف خطة العةل الشاملة املشتركة.
( )7حمطة إنتا املاء الثقيل ه مرفـق إلنتـا املـاء الثقيـل بقـدرة تصـةيةية امسيـة تبلـ 1٦ ،طنًـا يف السـنة مـن املـاء
الثقيل الصاحل لالستعةال يف املفاعال النووية.
( )8ا،اشية  1٦من الوثيقة .GOV/2016/8
( )9يشةل خمزون إيران املاء الثقيل الصاحل لالستعةال يف املفاعال النووية وما يعالله بدرجا إثراء خمتلفة.
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املخزّنة (انظر الفقرة  15ألنا ) الستبدال الطارلا مـن طـراز  IR-1التالفـة أو املعطَّلـة املركبـة
يف حمطة إثراء الوقول (الفقرة .)1-29
 - 10وواصــل ،إيــران إثــراء ســال فلوريــد اليورانيــوم ( )UF6يف حمطــة إثــراء الوقــول(.)10
وخالل الفترة املشةولة بالتقرير ،مل تقم إيران بإثراء اليورانيوم بنسبة أعلى من  3.٦7يف املائـة
من اليورانيوم ( 235 -الفقرة .)28
 - 11واسترجع ،إيران ،حت ،رصد من الوكالة ،بعضًا من اليورانيوم املثـرى الـذي أعلنـ،
علــى أنــه قابــل لالســترجاع مــن خطــو املعاجلــة يف حمطــة مســحوق ثــاين أكســيد اليورانيــوم
( )UO2املثرى يف أصفهان( .)11ويف  23و  24نيسان/أبريـل  ،201٦حتققـ ،الوكالـة مـن أن
اللةية املسترجعة من اليورايوم املثرى بنسبة تصل إىل  3.٦7يف املائـة مـن اليورانيـوم 235 -
كان ،مبقدار  35.7ك.)12(،
 - 12ويف الفترة من  5آذار/مار حىت  8أيار/مايو  ،201٦حتقق ،الوكالة مـن أن إيـران
خفّف ،مـن لرجـة إثـراء  ٦.1كـ ،مـن اليورانيـوم يف شـلل سـال فلوريـد اليورانيـوم املثـرى
بنســبة تصــل إىل  3.٦7يف املائــة مــن اليورانيــوم  235 -إىل مســتوى اليورانيــوم الطبيعـ ويف
الفتـرة مـن  1٦إىل  24أيـار/مـايو  ،201٦حتققـ ،الوكالــة مـن أنّ إيـران خففـ ،مـن لرجــة
إثراء  5.9ك ،من اليورانيوم املوجول يف خرلة صلبة وسائلة املثرى بنسبة تصـل إىل  3.٦7يف
املائة من اليورانيوم  235 -إىل مستوى اليورانيوم الطبيع .
 - 13ومل يتجاوز جمةوع خمزون إيران من اليورانيـوم املثـرى  300كـ ،مـن سـال فلوريـد
اليورانيوم املثرى بنسبة تصل إىل  3.٦7يف املائة من اليورانيوم ( 235 -أو ما يعالل ذلـك يف
أشلال كيةيائية خمتلفة) (الفقرة .)5٦
 - 14ويف حمطــة فـورلو إلثـــراء الوقـول ،مت االحتفـا بــ  1044طـارلة مركزيـة مـن طـراز
 IR-1يف س ،سالسل تعاقبيـة يف جنـا واحـد مـن املرفـق (الفقـرة )4٦؛ ومل تقـم إيـران بـ ي
إثــراء لليورانيــوم أو مــا يتصــل بــذلك مــن أنشــطة البحـ والتطــوير؛ ومل تلــن هنــاك أي مــوال
نووية يف احملطة (الفقرة .)45
__________
( )10يف إطار خطة العةل الشاملة املشتركة” ،طيلة  15عامًا ،سيلون موقع اإلثـراء بناتـانز امللـان الوحيـد جلةيـع
أنشطة إيران املتصلة بإثراء اليورانيوم ،مبا يف ذلك أنشطة البح والتطوير اخلاضعة للضةانا “ (الفقرة .)72

( )11ا،اشية  19من الوثيقة .GOV/2016/8
( )12تشةل كةية  300ك ،من سال فلوريـد اليورانيـوم ( ) UF6املثـرى بنسـبة تصـل إىل  3.٦7يف املائـة كةيـة
 202.8ك ،من اليورانيوم ،باعتبار الوزن الذري املعياري لليورانيوم والفلور.
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 - 15ومجيــع الطــارلا املركزيــة والبنيــة األساســية املرتبطــة هبــا املخزَّنــة ظلــ ،حتــ ،رصــد
متواصل من طرف الوكالة (الفقرا  29و  47و  48و  .)13()70واستةر السةا للوكالـة
بالقيام مبعاينة لورية للةباين ذا الصلة يف ناتانز ،مبا يف ذلك مجيـع تلـك الواقعـة يف حمطـة إثـراء
الوقول وحمطة إثراء الوقول التجريبية ،وقام ،مبعاينة يومية بناء على طل الوكالة (الفقرة .)71
 - 1٦واضطلع ،إيران ب نشطتها اخلاصة باإلثراء متاشـيًا مـع خطتـها الطويلـة األجـل لإلثـراء
واإلثـــراء ألغـــرا البحـ ـ والتطـــوير ،حســ املعلومـــا املقدَّمـــة للوكالـــة يف  1٦كـــانون
الثاين/يناير ( 201٦الفقرة .)52
 - 17ومل تشغِّل إيران أي مرفق مـن مرافقهـا املعلنـة لغـر إعـالة حتويـل صـفائح أو خـرلة
الوقول إىل سال فلوريد اليورانيوم ،كةـا أهنـا مل تبلـ ،الوكالـة ب هنـا شـيَّد أي مرفـق جديـد
هلذا الغر (الفقرة .)58

جيم  3 -البح

والتطوير يف جمال الطارلا

املركزية وتصنيعها والرصيد منها

 - 18مل يــتم تلــديس أي يورانيــوم مثــرى مــن خــالل أنشــطة البح ـ والتطــوير يف جمــال
اإلثــراء ،ومتــ ،أنشــطة إيــران للبح ـ والتطــوير يف جمــال اإلثــراء بــاليورانيوم وبدونــه بواســطة
استخدام طارلا مركزيـة ضـةن ا،ـدول املبيَّنـة يف خطـة العةـل الشـاملة املشـتركة (الفقـرا
 32إىل .)42
 - 19ق ـدّم ،إيــران للوكالــة إعالنــا  ،بعــد تلــك اإلعالنــا الــوارلة يف التقريــر الســابق
للةدير العام( ،)14عن إنتا إيـران مـن أنابيـ ومنـاف لوّارا الطـارلا املركزيـة ورصـيدها
منــها ومسحــ ،للوكالــة التحقــق مــن مفــرلا رصــيدها (الفقــرة  .)1-80وأجــر الوكالــة
أن
رصدًا متواصال ،مبا يف ذلـك مـن خـالل اسـتخدام تـدابري االحتـواء واملراقبـة ،وحتقَّقـ ،مـن َّ
املعدا املعلنة قد استُخدم ،إلنتا أنابي األجزاء الدوَّارة واملنـاف لصـنع طـارلا مركزيـة
فقط ألغرا األنشطة احملـدلة يف خطـة العةـل الشـاملة املشـتركة (الفقـرة  .)2-80ومل تنـت
إيران أي طارلة مركزية من طـراز  IR-1السـتبدال الطـرالا املتلفـة أو املعطّلـة (الفقـرة .)٦2
وكانــ ،مجيــع أنابي ـ األجــزاء الــدوَّارة واملنــاف وجمةعــا الــدوَّارا املعلنــة خاضــعة لرصــد
متواصل مـن طـرف الوكالـة ،مبـا يف ذلـك أنابيـ األجـزاء الـدوَّارة واملنـاف املصـنَّعة منـذ يـوم
__________
( )13نقل ،إيران لوّارين مـن لوّارا أجهـزة الطـرل املركـزي مـن طـراز  IR-1مـن املخـزون يف حمطـة إثـراء الوقـول
إىل مرفق لتصنيع الطارلا املركزية معلن عليه خاضع لرصـد مـن الوكالـة ،ألغـرا اختبـار تلـك الـدوّارا
إلنتا النظائر املستقرة .وحىت  8أيار/مايو  ،201٦مل يبدأ بعد ذلك االختبار.

( )14الفقرة  25من الوثيقة .GOV/2016/8
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التنفيــذ (الفقــرة  .)70ويف  7آذار/مــار  ،201٦حتققــ ،الوكالــة مــن إعــالن إيــران أهنــا
توقفــ ،عــن تصــنيع أنابيـ الــدوَّارا ( .)15ويف رســالة مؤرخــة  2أيــار/مــايو  ،201٦أبلغــ،
إيران الوكالة بنيتـها اسـتئناف تصـنيع أنابيـ الـدوَّارا  .ويف  22أيـار/مـايو  ،201٦حتققـ،
الوكالة من أن ذلك التصنيع مل يُست نف .وستقوم الوكالة بعةليـة التحقـق فيةـا يتعلـق بتصـنيع
الدوّارا واملناف خالل زيارهتا القالمة .ومت عقد مناقشـا تقنيـة بـ الوكالـة وإيـران بشـ ن
هذا املوضوع.

لال  -تدابري الشفافية
 - 20واصـل ،إيـران السـةا للوكالـة باسـتخدام أجهـزة رصـد اإلثـراء إللترونيـاً واألختــام
اإلللترونية اليت تنقل ملفتش الوكالة حالتها لاخل املواقع النووية ،وتسهيل عةلية اجلةـع اآلي
لتسجيال عةليا القيـا الـيت تقـوم هبـا الوكالـة واملسـجَّلة باسـتخدام أجهـزة قيـا مركَّبـة
(الفقرة  .)1-٦7وأصدر إيران ت شريا لخول طويلة األجـل ملفتشـ الوكالـة الـذين متـ،
تسةيتهم إليـران علـى النحـو الـذي طلبتـه الوكالـة ووفـر مسـاحة عةـل مالئةـة للوكالـة يف
املواقع النووية ،وسهَّل ،استخدام مساحة عةـل يف أمـاكن قريبـة مـن املواقـع النوويـة يف إيـران
(الفقرة  .)2-٦7وقبل ،إيـران مفتشـ إضـافي مـن الوكالـة متـ ،تسـةيتهم إليـران (الفقـرة
.)3-٦7
 - 21وواصل ،إيران السةا للوكالة برصد ،من خالل تدابري متَّفق عليهـا مـع إيـران ،مـن
بينها تدابري االحتواء واملراقبة ،مجيع كةيـا ركـازة خـام اليورانيـوم املنتجـة يف إيـران أو تلـك
اليت مت ا،صول عليها من أي مصدر آخـر ،وقامـ ،إيـران بـإبالغ الوكالـة عنـها .كةـا زوَّل
إيران الوكالة جبةيع املعلوما الضـرورية كـ تـتةلَّن الوكالـة مـن التحقُّـق مـن إنتـا ركـازة
خام اليورانيوم ورصيد ركازة خـام اليورانيـوم املنتجـة يف إيـران أو الـيت مت ا،صـول عليهـا مـن
أي مصدر آخر (الفقرة .)٦9

هاء  -معلوما

أخرى ذا

صلة

ال
 - 22تواصل إيران تطبيق مؤقتًا الربوتوكـول اإلضـايف التفـاق الضـةانا اخلـا هبـا عةـ ً
باملالة ( 17ب) من الربوتوكول اإلضايف ،إىل ح لخولـه حيـز النفـاذ .ومنـذ صـدور التقريـر
السابق للةدير العـام ،أجـر الوكالـة معاينـا تلةيليـة يف إطـار الربوتوكـول اإلضـايف ملواقـع
وأماكن أخرى يف إيران.
__________
( )15ا،اشية  20من الوثيقة
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 - 23وخــالل هــذ الفتــرة املشــةولة بــالتقرير ،مل حتضــر الوكالــة اجتةاعــا الفريــق العامــل
املعين باملشتريا التابع للجنة املشتركة (خطة العةل الشاملة املشتركة ،املرفق الرابع  -اللجنـة
املشتركة ،الفقرة .)٦-4-٦

واو  -موجز
التحقــق مــن عــدم حتريــف املــوال النوويــة املعلنــة يف املرافــق النوويــة
 - 24تواصــل الوكالــة ُّ
واألماكن الواقعة خار املرافق اليت تُستخدم فيها عـالةً مـوال نوويـة والـيت أعلنـ ،عنـها إيـران
مبوج اتفاق الضةانا اخلا هبـا .وظلـ ،جاريـة عةليـا تقيـيم بشـ ن عـدم وجـول مـوال
وأنشطة نووية غري معلنة بالنسبة إليران.
 - 25ومنذ يوم التنفيذ ،لأب ،الوكالـة علـى التحقـق والرصـد بشـ ن تنفيـذ إيـران اللتزاماهتـا
املتعلقة باجملال النووي مبقتضى خطة العةل الشاملة املشتركة.
 - 2٦وسيواصل املدير العام تقدمي تقارير يف هذا الش ن حس االقتضاء.
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