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مذكرة من رئيس جملس األمن
يف اجللسة  7488اليت عقـدا جملـس األمـن يف  20متوز/يوليـ  2015يف إطـ ر الندـد
املعدون ”عدم االنتش ر“ ،اختذ اجمللسُ القرار .)2015( 2231
ويف الفقـرة  4مــن كلـل القــرار ،طلـا جملــس األمـن إل املــدير العـ م للوك لــة الدوليــة
للط قــة الذريــة قن يقـدام إل اجمللــس معلومـ ب مســت بلة نتيـ م شــإن ادفيــذ وريــة إيــران
اإلسالمية اللتزام هت مبقتضى خطة العبل الش ملة املشـتركة ،وقن ينلـ  ،يف قو وقـع ،عـن قو
مسإلة مثرية للقلق اؤثر ش ل من شر يف ادفيذ الل االلتزام ب.
و د ء على كلل ،يعبم الرئيس طيّ اقرير املدير الع م املؤرخ  8قيلول/سـنتب 201٦
(انير املرفق).
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املرفق
رس ـ لة مؤرخــة  ٩قيلول/ســنتب  201٦موج ــة إل رئــيس جملــس األمــن مــن
املدير الع م للوك لة الدولية للط قة الذرية
يشرفين قن قرفق طي الوثيقة املقدّمة إل جملس حمـ في الوك لـة الدوليـة للط قـة الذريـة
(انير الضبيبة).
وقرجو ممتد إطالع يع قعض ء جملس األمن على اذه الرس لة والوثيقة املرفقة.
(توقيع) يوكي قم نو
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الضبيبة
[األصل :إلسن نية واإلن ليزية والروسية
والصيدية والعر ية والفرنسية]

التحقــق والرصــد يف وريــة إيــران اإلســالمية علــى ــوء قــرار جملــس األمــن
الت ع لألمم املتحدة *)2015 ( 2231
اقرير من املدير الع م
قلف  -مقدِّمة
 - 1اذا التقرير املقدِّم من املدير الع م إل جملس احمل فيني ،ومبوازاة كلـل إل جملـس األمـن
الت ع لألمم املتحدة (جملس األمن) ،يتد ول ادفيذ ورية إيـران اإلسـالمية (إيـران) اللتزام هتـ
املتصــلة جمل ـ ل الدــووو مبقتضــى خطــة العبــل الش ـ ملة املشــتركة ،ويتد ـ ول املس ـ ئل املتص ـلة
لتحقق والرصـد يف إيـران علـى ـوء قـرار جملـس األمـن  .)2015( 2231كبـ يقـدم اـذا
التقرير معلوم ب عن املسـ ئل امل ليـة ،واملشـ وراب وانـ ملل املعلومـ ب الـيت قجرهتـ الوك لـة مـع
اللجدة املشتركة ،اليت قنشئع مبقتضى خطة العبل الش ملة املشتركة.

ء  -اخللفية
 - 2يف  14متوز/يولي  ، 2015اافقع كـل مـن االدـ مل الروسـ وقمل نيـ والصـني وفرنسـ
واملبل ــة املتحــدة والوالي ـ ب املتحــدة األمري يــة واملبثلــة الس ـ مية لالد ـ مل األورو للشــؤون
اخل رجيــة والسي ســة األمديــة (جمبوعــة لــدان االدـ مل األورو الثالثــة  )3وإيــران علــى خطــة
العبــل الش ـ ملة املشــتركة .ويف  20متوز/يولي ـ  ،2015اعتبــد جملــس األمــن القــرار 2231
( ، )2015الــذو اد ـ ول في ـ لــة قمــور ،مــن يد ـ قن ـ طلــا مــن املــدير الع ـ م ”قن يقــوم
إجراءاب التحقق والرصد الضرورية فيب يتصل لتزام ب إيران املتعلقـة جملـ ل الدـووو طيلـة
املدة ال ملة لتلل االلتزام ب مبقتضى خطة العبـل الشـ ملة املشـتركة“( .)1ويف آب/قغسـطس
 ،2015قكن جملــس احملـ فيني للبــدير العـ م تدفيــذ إجــراءاب التحقــق والرصــد الالزمــة شــإن
التزام ـ ب إيــران املتعلقــة جمل ـ ل الدــووو املنيادــة يف خطــة العبــل الش ـ ملة املشــتركة ،وقن يقــدِّم
__________
* عببع الوثيقة على جملس حم في الوك لة الدولية للط قة الذرية دع الرمز .GOV/2016/46

( )1ارمل يف الفقرة  8من الوثيقة  GOV/2015/53واصوين  Corr. 1اإلجراءاب الـيت طلنـ جملـس األمـن مـن املـدير
الع م على الدحو الوارمل يف القرار .)2015( 2231
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اق ـ رير د ـ ىء علــى كلــل طيلــة مــدة الــل االلتزام ـ ب علــى ــوء قــرار جملــس األمــن 2231
( ،)2015راًدـ تــوافر األمــوال وعلــى ــو يتاســق مــع مم رسـ ب الضــب ن ب املعي ريــة اخل صــة
لوك لة .وقكن جملس احمل فيني قيضً للوك لة لتش ور وان ملل املعلوم ب مع اللجدة املشـتركة،
كب او منيان يف الوثيقة  GOV/2015/53واصوين .Corr. 1
 - 3وانلـ الت لفــة الســدوية املقـدارة الــيت ســتتحبال الوك لــة لتدفيــذ ال واوكــول اإل ـ يف
اخلـ ب ــإيران وللتحقــق والرصــد شــإن التزامـ ب إيــران املتعلقــة جملـ ل الدــووو علــى الدحــو
الوارمل يف خطة العبل الش ملة املشتركة منل  ٩.2مليون يورو سدوًي  ،وسيتم اوفري اـذا املنلـ
ل مل من قموال خ رجة عن امليزانية يف ع م  .201٦ويف  24آب/قغسـطس  ،201٦كـ ن
املنلـ اإل ـ ذ الــذو متــع إا اتـ للوك لــة لتدفيــذ ال واوكــول اإل ـ يف وللتحقــق والرصــد يف
إط ر خطة العبل الش ملة املشتركة  10.1مليون يورو ،مب يف كلل الرصـيد غـري الـبُــدفمق مـن
األموال املخصصة ألنشطة خطة العبل املشتركة.

جيم  -قنشطة التحقق والرصد يف إط ر خطة العبل الش ملة املشتركة
 - 4مدــذ  1٦كـ نون الث ي/يدـ ير ( 201٦اـ ري ادفيــذ خطــة العبــل الشـ ملة املشــتركة)،
دققع ورصدب الوك لة ادفيذ إيران اللتزام هتـ املتعلقـة جملـ ل الدـووو مبقتضـى خطـة العبـل
الش ملة املشتركة( )3()2وافيد ملعلوم ب الت لية شإن الفتـرة الـيت انقضـع مدـذ صـدور التقريـر
الفصل الس ق للبدير الع م(.)4

جيم  1 -األنشطة املتصلة مل ء الثقيل وإع ملة املع جلة
 - 5مل اواصل إيران اشـييد مف عـل املـ ء الثقيـل للنحـوا القـ ئم يف آراا (املف عـل )IR-40
استد ملًا إل اصبيب األصل ( .)5ومل ادـت إيـران قو ختتـ ققـراب اليورانيـوم الطنيعـ  ،قو قواـ مل
ص لـدعم املف عـل  IR-40اسـا اصـبيب األصـل ،
الوقومل ،قو جمبع ب الوقومل املصبباة خصي ً

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

( )3مذكرة من األم نة.2016/Note 5 ،
(.GOV/2016/23 )4
( )5قُزيل قننوب امل ئع الس خن من املف عل وقصنح غري ص حل للعبل خـالل فتـرة االسـتعدامل ليـوم التدفيـذ وااـتُف
ـ يف إيــران (الفقرا ـ ن  ‘2’-3و  ‘3’-3مــن القســم املعدــون ”مف عــل امل ـ ء الثقيــل للنحــوا يف آراا“ يف
الوثيقة .)GOV/INF/2016/1
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و قيع يع ال بي ب املوجوملة من ققراب اليورانيـوم الطنيعـ وجمبعـ ب الوقـومل ةزانـة دـع
رصد متواصل من طرف الوك لة (الفقرا ن  3و .)٦()10
 - ٦وواصلع إيران إ الغ الوك لة شإن رصيد امل ء الثقيل يف إيران وإنتـ املـ ء الثقيـل يف
حمطة إنت امل ء الثقيل( )7ومسحع للوك لة رصد كبي ب ةزون إيران من املـ ء الثقيـل وكبيـة
امل ء الثقيل املدتجـة يف حمطـة إنتـ املـ ء الثقيـل (الفقـرة  .)15ويف  30آب/قغسـطس ،201٦
دققع الوك لة من قنَّ ةزون إيـران مـن املـ ء الثقيـل قـد لـ  12٦.5طدًـ متريًـ ( .)8ومل ي ـن
لــدإ إيــران خــالل الفتــرة املشــبولة ــ لتقرير قكثــر مــن  130طدًــ متريًــ مــن املــ ء الثقيــل
(الفقرة .)14
 - 7ومل اضــطلع إيــران إنشــطة اتصــل إعـ ملة املع جلــة يف مف عــل ط ــران النحثـ ومرفــق
إنت ـ ني ـ ئر املولينــديدوم واليــومل والزيدــون املش ـعّة قو يف قو مرفــق مــن املرافــق األخــرإ الــيت
قعلدت للوك لة (الفقرة .)18

جيم  2 -األنشطة املتصلة إلثراء والوقومل
 - 8يف حمطة إثراء الوقومل يف ن ا نز ،ظلع  5 0٦0ط رملة مركزيـة مـن طـراز  IR-1مركّنـة
يف  30سلسلة اع قنية إنس ق يف واداب التشغيل وقع االافـ علـى خطـة العبـل الشـ ملة
املشــتركة (الفقــرة  .)27وق مــع إيــران ســحا  ٩٦طــ رملة مركزيــة مــن طــراز  IR-1مــن
الطــراملاب املخزّنــة( )٩الســتندال الطـ رملاب مــن طــراز  IR-1الت لفــة قو املعطَّلــة املركنــة يف حمطــة
إثراء الوقومل (الفقرة .)1-2٩
 - ٩وواصــلع إيــران إثــراء س ـ ملو فلوريــد اليورانيــوم ( )UF6يف حمطــة إثــراء الوقــومل(.)10
وخالل الفترة املشبولة لتقرير ،مل اقم إيران إثراء اليورانيوم دسنة قعلى من  3.٦7يف امل ئـة
من اليورانيوم( 235-الفقرة .)28

__________
( )٦اط ق الفقراب الوارملة كبراجع ني قوسني يف القسبني جـيم وملال مـن اـذا التقريـر فقـراب املرفـق األول -
التدا ري كاب الصلة جمل ل الدووو الوارملة يف خطة العبل الش ملة املشتركة.

( )7حمطة إنت امل ء الثقيل ا مرفـق إلنتـ املـ ء الثقيـل قـدرة اصـبيبية امسيـة انلـ  1٦طدًـ يف السـدة مـن املـ ء
الثقيل الص حل لالستعب ل يف املف عالب الدووية.
( )8يشبل ةزون إيران امل ء الثقيل الص حل لالستعب ل يف املف عالب الدووية وم يع ملل درج ب إثراء ةتلفة.
( )٩انير الفقرة  13من اذا التقرير.
( )10يف إط ر خطة العبل الش ملة املشتركة” ،طيلة  15ع مً  ،سي ون موقع اإلثـراء د اـ نز امل ـ ن الوايـد جلبيـع
قنشـــطة إيـــران املتصـــلة ـــإثراء اليورانيـــوم ،مبـ ـ يف كلـــل قنشـــطة النحـ ـ والتطـــوير اخل ـــعة للضـــب ن ب“
(الفقرة .)72
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 - 10وقـدّمع إيــران ،يف رسـ لة مؤرخــة  27متوز/يوليـ  ،201٦إل الوك لـة اقريــراً شــإن
كبية اليورانيوم املثرإ يف خطوط املع جلة يف حمطة مسحو ث ي قكسـيد اليورانيـوم املثـرإ يف
قســف ن( )11عــد اســترج ع إيــران اليورانيــوم املثــرإ الــذو قعلدــع قن ـ ق ــل لالســترج ع مــن
خطـــوط املع جلـــة يف حمطـــة مســـحو ثــ ي قكســـيد اليورانيـــوم املثـــرإ( .)12وق مـــع الوك لـــة
ســتعرات اقريــر إيــران ووجــدب قن إيــران قــد لغــع يف اقــدير كبيــة اليورانيــوم املثــرإ يف
خطوط املع جلة يف حمطة مسحو ث ي قكسيد اليورانيوم املثرإ .ويف رس لة مؤرخـة  23آب/
قغسطس  ، 201٦طلنع الوك لة من إيران إعـ ملة اقيـيم الـل ال بيـة ومراجعـة اقريراـ وفقًـ
لذلل .وجيرو عقد مد قش ب اقدية ني الوك لة وإيران شإن اذا املو وع.
 - 11ومل يتج وز جمبوع ةزون إيران من اليورانيـوم املثـرإ  300كـ مـن سـ ملو فلوريـد
اليورانيوم املثرإ دسنة اصل إل  3.٦7يف امل ئة مـن اليورانيـوم( 235-قو مـ يعـ ملل كلـل يف
قش ل كيبي ئية ةتلفة) (الفقرة .)13()5٦
 - 12ويف حمطــة فــورملو إلثــراء الوقــومل ،ظ االاتفـ ـــ  1 044طـ رملة مركزيــة مــن طــراز
 IR-1يف جد ح وااد من املرفق (الفقرة  ،)4٦وظلع  1 042من الـل الطـ رملاب مركّنـة يف
سع سالسل اع قنية ،ويف  13آب/قغسطس  201٦ظ سحا ط رملاني مـن الـل الطـ رملاب
من السالسل التع قنية السـع ،وظ اعديلـ ب واركينـ ب شـ ل مدفصـل يف نفـس اجلدـ ح مـن
املرفــق ألغــرات إجــراء ”قنشــطة ـ واطــوير قوليــة اتعلــق إنت ـ الدي ـ ئر املســتقرة“(.)14
وخالل الفترة املشـبولة ـ لتقرير ،مل اقـم إيـران ـإو إثـراء لليورانيـوم قو مـ يتصـل ـذلل مـن
قنشطة النح والتطوير ،ومل ا ن اد ا قو موامل نووية يف احملطة (الفقرة .)45
 - 13و يــع الطـ رملاب املركزيــة والنديــة األس ســية املرانطــة لـ املخزانــة ظلــع دــع رصــد
متواصل من طرف الوك لة (الفقراب  2٩و  47و  48و  .)15()70واستبر السب ح للوك لـة
__________
( )11اسلّبع الوك لة يف  23شن ط/ف اير  201٦اقرير إيران الس ق شـإن اليورانيـوم املثـرإ يف خطـوط املع جلـة
يف حمطة مسحو ث ي قكسيد اليورانيوم املثرإ.

( )12احل شية  1٩من الوثيقة GOV/2016/8؛ والفقرة  11من الوثيقة .GOV/2016/23
( )13اشبل كبية  300كـ مـن سـ ملو فلوريـد اليورانيـوم ( )UF6املثـرإ دسـنة اصـل إل  3.٦7يف امل ئـة كبيـة
 202.8ك من اليورانيوم ،عتن ر الوزن الذرو املعي رو لليورانيوم والفلور.
( )14رس لة إيران للوك لة ،مؤرخة  5متوز/يولي .201٦
( )15كبـ ســنقع اإلفـ ملة (احل شــية  13مــن الوثيقــة  ،)GOV/2016/23نقلــع إيــران ملوّاراــني مــن ملوّاراب قج ــزة
الطرمل املركزو من طراز  IR-1من املخزون يف حمطة إثراء الوقـومل إل مرفـق لتصـديع الطـ رملاب املركزيـة معلـن
عد خ ع لرصد من الوك لـة ،ألغـرات اختنـ ر الـل الـدوّاراب إلنتـ الديـ ئر املسـتقرة .ودققـع الوك لـة
من قن إيران دقب اختن ر الل الدّوراب من طراز  IR-1يف  7ازيران/يوني .201٦
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لقي م مبع يدة ملورية للبن ي كاب الصلة يف ن ا نز ،مب يف كلل يع الل الواقعة يف حمطـة إثـراء
الوقـــومل وحمطـــة إثـــراء الوقـــومل التجرينيـــة ،وق مـــع مبع يدـــة يوميـــة دـ ـ ء علـــى طلـــا الوك لـــة
(الفقرة .)71
 - 14وا طلعع إيران إنشطت اخل صة إلثراء مت شـًي مـع خطتـ الطويلـة األجـل ل ثـراء
واإلثـــراء ألغـــرات النحـ ـ والتطـــوير ،اســـا املعلومـ ـ ب املقدامـــة للوك لـــة يف  1٦كـ ـ نون
الث ي/يد ير ( 201٦الفقرة .)52
 - 15ومل اشغِّل إيران قو مرفق مـن مرافق ـ املعلدـة لغـرت إعـ ملة دويـل صـف ئح قو خـرملة
الوقومل إل س ملو فلوريد اليورانيوم ،كبـ قاـ مل انلـ الوك لـة إاـ شـيادب قو مرفـق جديـد
هلذا الغرت (الفقرة .)58

جيم  3 -النح

والتطوير يف جم ل الط رملاب املركزية واصديع والرصيد مد

 -1٦مل يــتم ا ــديس قو يورانيــوم مثــرإ مــن خــالل قنشــطة النح ـ والتطــوير يف جم ـ ل
اإلثــراء ،ومتــع قنشــطة إيــران للنح ـ والتطــوير يف جم ـ ل اإلثــراء ـ ليورانيوم و دون ـ واســطة
استخدام ط رملاب مركزيـة ـبن احلـدومل املنيادـة يف خطـة العبـل الشـ ملة املشـتركة (الفقـراب
 32إل .)42
 - 17ق ـدّمع إيــران للوك لــة إعالن ـ ب ،عــد الــل اإلعالن ـ ب الــوارملة يف التقريــر الس ـ ق
للبدير الع م( ،)1٦عن إنت إيـران مـن قن يـا ومدـ ف ملوّاراب الطـ رملاب املركزيـة ورصـيدا
مد ـ ومسحــع للوك لــة التحقــق مــن مفــرملاب رصــيدا (الفقــرة  .)1-80وقجــرب الوك لــة
قن
رصدًا متواصال  ،مب يف كلـل مـن خـالل اسـتخدام اـدا ري االاتـواء واملراقنـة ،ودقَّقـع مـن َّ
املعداب املعلدة قد استُخدمع إلنت قن يا األجزاء الدواارة واملدـ ف لصـدع طـ رملاب مركزيـة
فقط ألغرات األنشطة احملـدملة يف خطـة العبـل الشـ ملة املشـتركة (الفقـرة  .)2-80ومل ادـت
إيران قو ط رملة مركزية من طراز  IR-1الستندال الطراملاب املتلفة قو املعطّلة (الفقرة .)٦2
 - 18وك نـع يـع قن يــا األجـزاء الــدواارة واملدـ ف وجمبعـ ب الــدوااراب املعلدـة خ ــعة
لرصد متواصل من طرف الوك لة ،مب يف كلـل قن يـا األجـزاء الـدواارة واملدـ ف املصـداعة مدـذ
يوم التدفيذ (الفقرة  .)70وكب سنقع اإلف ملة ،ق لغـع إيـران الوك لـة يف  2قي ر/مـ يو 201٦
إاـ اعتــزم اســتئد ف اصــديع قن يــا الـدّوراب( .)17ودققــع الوك لــة مــن قن إيــران اســتإنفع
__________
( )1٦الفقرة  1٩من الوثيقة

.GOV/2016/23
( )17الفقرة  1٩من الوثيقة .GOV/2016/23
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التصــديع املــذكور يف  2٦ازيران/يوني ـ  .201٦وجيــرو عقــد مد قش ـ ب اقديــة ــني الوك لــة
وإيران شإن اذا املو وع.

ملال  -ادا ري الشف فية
 - 1٩واصـلع إيـران السـب ح للوك لـة سـتخدام قج ـزة رصـد اإلثـراء إل ترونيـً واألختـ م
اإلل ترونية اليت ادقل ملفتاش الوك لة ا لت ملاخل املواقع الدووية ،واس يل عبلية اجلبـع ايلذ
لتسجيالب عبلي ب القيـ و الـيت اقـوم لـ الوك لـة واملسـجالة سـتخدام قج ـزة قيـ و مركَّنـة
(الفقرة  .)1-٦7وقصدرب إيران اإشرياب ملخول طويلة األجـل ملفتاشـ الوك لـة الـذين متـع
اسبيت م إليـران علـى الدحـو الـذو طلنتـ الوك لـة ووفـرب مسـ اة عبـل مالئبـة للوك لـة يف
املواقع الدووية ،وس الع استخ دام مس اة عبـل يف قمـ كن قرينـة مـن املواقـع الدوويـة يف إيـران
(الفقـــرة  .)2-٦7وقنلـــع إيـــران مفتشـــني إ ـ ـ فيني مـــن الوك لـــة متـــع اســـبيت م إليـــران
(الفقرة .)3-٦7
 - 20وواصلع إيران السب ح للوك لة رصد  -من خالل ادا ري متافق علي مع إيران ،مـن
يد ادا ري االاتواء واملراقنة  -يع كبي ب رك زة خ م اليورانيـوم املدتجـة يف إيـران قو الـل
اليت ظ احلصول علي من قو مصدر آخـر ،وق مـع إيـران ـإ الغ الوك لـة عدـ  .كبـ زواملب
إيران الوك لة جببيع املعلوم ب الضـرورية كـ اـتب َّن الوك لـة مـن التحقمـق مـن إنتـ ركـ زة
خ م اليورانيوم ورصيد رك زة خـ م اليورانيـوم املدتجـة يف إيـران قو الـيت ظ احلصـول علي ـ مـن
قو مصدر آخر (الفقرة .)٦٩

ا ء  -معلوم ب قخرإ كاب صلة
ال
 - 21اواصل إيران اطنيق مؤقًت ال واوكـول اإل ـ يف الافـ الضـب ن ب اخلـ ب لـ عبـ ً
مل ملة ( 17ب) من ال واوكـول اإل ـ يف ،إل اـني ملخولـ ايـز الدفـ ك .ويف  13متوز/يوليـ
 ،201٦قدمع إيران إعالن هت مبقتضى ال واوكول اإل يف .والـل اإلعالنـ ب جـ ر اقييب ـ
من ج نا الوك لة .وواصلع الوك لة إجـراء مع يدـ ب ا بيليـة مبقتضـى ال واوكـول اإل ـ يف
ملواقع وقم كن قخرإ يف إيران.
 - 22وخــالل اــذه الفتــرة املشــبولة ـ لتقرير ،مل دضــر الوك لــة اجتب عـ ب الفريــق الع مــل
املعين ملشتري ب الت ع للجدة املشتركة (خطة العبل الش ملة املشتركة ،املرفق الرا ع  -اللجدـة
املشتركة ،الفقرة .)٦-4-٦
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واو  -موجز
 - 23اواصــل الوك لــة التح مقــق مــن عــدم دريــف املــوامل الدوويــة املعلدــة يف املرافــق الدوويــة
واألم كن الواقعة خ ر املرافق اليت اُستخدم في عـ مل ًة مـوامل نوويـة والـيت قعلدـع عدـ إيـران
مبوجا ااف الضب ن ب اخل ب ل  .وظلع ج رية عبليـ ب التقيـيم شـإن عـدم وجـومل مـوامل
وقنشطة نووية غري معلدة لدسنة إليران.
 - 24ومدذ يوم التدفيذ ،ملق ع الوك لـة علـى التحقـق والرصـد شـإن ادفيـذ إيـران اللتزام هتـ
املتعلقة جمل ل الدووو مبقتضى خطة العبل الش ملة املشتركة.
 - 25وسيواصل املدير الع م اقدمي اق رير يف اذا الشإن اسا االقتض ء.
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