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اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية 

 جمهورية إيران اإلسالمية مع

 
 تقرير من المدير العام

  
 
  

مة  -ألف  مقّدِ

المعقودين بموـجب  ٢والبروتوكول اإلضـــــافي، ١يتعلق تقرير الـمدير الـعام ـهذا بتنفـيذ اتِّـفاق الضــــــماـنات  -١
معاهدة عدم االنتـشار، في جمهورية إيران اإلـسالمية (إيران). ويـصف التقرير جهود الوكالة وتفاعالتها مع إيران 

  لتوضيح المعلومات المتعلقة بصحة إعالنات إيران واكتمالها بموجب اتفاق ضماناتها وبروتوكولها اإلضافي.

  اتتقييم المعلومات ذات الصلة بالضمان  -باء

التقييم الـشامل لجميع المعلومات المتاحة للوكالة، فيما يتعلق بالـضمانات، أمٌر ضروري لكي يتسنى التأكد   -٢
من عدم وجود مؤـشرات على تحريف مواد نووية معلنة عن األنـشطة النووية الـسلمية، ومن عدم وجود مؤـشرات 

  ٣رتبطة باتفاق ضمانات شاملة.هناك موادَّ وأنشطةً نووية غير معلن عنها في دولة م على أنَّ 

  

 
)، الذي INFCIRC/214االتفاق المعقود بين إيران والوكالة لتطبيق الضـمانات في إطار معاهدة عدم انتشـار األسـلحة النووية (الوثيقة   ١

  .١٩٧٤أيار/مايو  ١٥دخل حيز النفاذ في 

ــافي إليرانأقر مجلس  ٢ ــرين الثاني/نوفمبر  ٢١في  )INFCIRC/214/Add.1( المحافظين البروتوكول اإلضــ ووقعت عليه  ٢٠٠٣تشــ
ــَّ  .٢٠٠٣كانون األول/ديسمبر  ١٨إيران في     ٢٠٠٣ذت إيران بروتوكولها اإلضافي طوعاً في الفترة ما بين كانون األول/ديسمبر ونفـ

ــباط/فبراير  ــكل مؤق .٢٠٠٦وش ــل إيران بش ــافي وفقاً للفقرة  ، تطبيق٢٠١٦كانون الثاني/يناير   ١٦ت، منذ وتواص البروتوكول اإلض
  من البروتوكول اإلضافي ريثما يبدأ نفاذه.١٧(ب) من المادة 

  .١٢إلى  ١١، الفقرتين GOV/2019/22، الوثيقة ٢٠١٨نظر، على سبيل المثال، تقرير تنفيذ الضمانات لعام ا ٣
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وال تزال جاريةً عملياُت التقييم التي تـضطلع بها الوكالة بـشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة   -٣
إيران. ويخضـع كل ما يُتاح للوكالة من معلومات ذات صـلة بالضـمانات فيما يتعلق بإيران لعملية تثبت مكثفة في 

ً وـحدَّ   ٤وصـــــارـمة. من األســـــئـلة المتعلـقة ـباحتـمال  دت الوـكاـلة، نتيـجة لعملـيات التقييم التي ـما انفـكت تجريـها، ـعددا
ــلة بالمجال النووي غير معلن ــطة ذات صـ ة في ثالثة مواقع في إيران لم تعلن عنها إيراُن وجود مواد نووية وأنشـ

 من قبل.

حيث طلبت الوكالة من إيران، وفقا   -واحدة لكل موقع    -  ٥وأدرجت هذه األسئلة في ثالث رسائل منفصلة  -٤
من البروتوكول اإلضافي، في جملة أمور، تقديم توضيحات  ٤من اتفاق الضمانات وللفقرة د من المادة   ٦٩للمادة  
  بشأن:

  ما إذا كان اليورانيوم الطبيعي، كما وصفته الوكالة في رسالتها، قد استخدم في أنشطة معينة في
  موقع غير محدد في إيران، وأين توجد أيٌّ من تلك المواد في الوقت الحالي؛

  َّتخدمت أو خز نت مواد نووية و/أو أجرت أنـشطة ذات صـلة بالمجال و ما إذا كانت إيران قد اـس
ــطة البحث والتطوير المتعلقة بدورة الوقود النووي ، في موقع حددته النووي، بما ف ي ذلك أنشــ

   ٦الوكالة؛

  َّوأـشارت   ٧نت مواد نووية في مكان آخر حددته الوكالة.وما إذا كانت إيران قد اـستخدمت أو خز
 ً ــا ً   الوكالة أيضـ وما  ٢٠١٩من أوائل تموز/يوليه    إلى األنشـــطة التي الحظتها في الموقع اعتبارا

  بعده، والتي كانت متوافقة مع الجهود المبذولة لتطهير جزء من الموقع.

   وأرفقت الوكالة بكل رسالة المعلومات التفصيلية التي قدمت الوكالة كل طلٍب بناًء عليها.

ولما لم ترد إيران على أي من الرسـائل الثالث المذكورة أعاله، أرسـلت الوكالة إلى إيران ثالث رسـائل   -٥
ً ٢٠٢٠كانون الثاني/يناير   ١٧تذكير. وأبلغت رســـالة التذكير الثالثة، التي ســـلمت إليران في   ، إيراَن بأنه، نظرا

ألن طلَب الوكالة الحصــــوَل على معلومات يتعلق بمواد وأنشــــطة نووية غير معلنة محتملة في إيران، فقد كانت 
  ذلك الوقت. الوكالة تتوقع توقعاً معقوالً أن تتلقى ردود إيران بحلول

، وإْذ لم تتلق الوكالة أي إيـضاحات من إيران، أخطرت إيران، ٢٠٢٠كانون الثاني/يناير   ٢٧و  ٢٦وفي    -٦
الفقرة ب  ادة  ‘١’عمالً ـب ادة  والفقرة ج ٤من الـم ــافي، ـبأن تتيح الوصـــــول إلى  ٥من الـم من البروتوكول اإلضـــ

كانون الثاني/يناير   ٣٠و  ٢٨أعاله) في    ٤  والثالثة من الفقرة  الموقعين المحددين (المشار إليهما في النقطتين الثانية
ــاعدة ٢٠٢٠ ــة بالموقعين بغية مسـ ــول هو أخذ عينات بيئية خاصـ ، على التوالي. وكان الغرض من إتاحة الوصـ

ــائل المحددة في  ــم المس ــطة نووية غير معلنة في هذين الموقعين وحس الوكالة في التأكد من عدم وجود مواد وأنش
كانون  ٢٧). وفي ٥(المشـــار إليهما في الحاشـــية الســـفلية  ٢٠١٩الوكالة المبعوثتين في آب/أغســـطس  رســـالتي  

   ، أبلغت إيراُن الوكالة شفهياً بأنها غير قادرة على أن تتيح الوصول إلى أي من الموقعين.٢٠٢٠الثاني/يناير 

 
  جميع الدول التي لديها اتفاق ضمانات نافذ. وتتبع الوكالة نفس المسار مع ٤

  ، على التوالي.٢٠١٩آب/أغسطس  ٢١و  ٢٠١٩آب/أغسطس  ٩و  ٢٠١٩تموز/يوليه  ٥كانت الرسائل مؤرخة  ٥

  زودت الوكالة إيران باإلحداثيات الجغرافية للموقع. ٦

  زودت الوكالة إيران باإلحداثيات الجغرافية للموقع. ٧
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ــاـلة مؤرـخة   -٧ اير  ٢٨وفي رســـ ، من بين أمور أخرى، ـبأن ، أبلـغت إيران الوـكاـلة٢٠٢٠ـكانون الـثاني/يـن
ائل الثالث  ار إليها في الرـس جمهورية إيران اإلـسالمية، فيما يتعلق بطلبات الوكالة الحصـوَل على المعلومات المـش

(القســـم جيم) من خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة... وكذلك قرار مجلس  ١٤المذكورة أعاله، "مع مراعاة الفقرة 
ــمبر  كانون األو ١٥المحافظين المؤرخ   ــطة )GOV/2015/72( ٢٠١٥ل/ ديسـ ــأن أنشـ ، لن تعترف بأي ادعاء بشـ

  سابقة وال تعتبر نفسها ملزمة بالرد على هذه االدعاءات ".

اـلة، في ردـها المؤرخ   -٨ اير  ٣١وأشـــــارت الوـك اني/يـن ّبِ ٢٠٢٠ـكانون الـث الغ، إلى أن إيران لم تـُل ، بقلٍق ـب
من البروتوكول  ٥وإتاحة الوصــــول، بموجب الفقرة ج من المادة  طلبات الوكالة الحصــــوَل على إيضــــاحات،  

اإلضـافي، إلى الموقعين اللذين حددتهما الوكالة؛ ولم تقدم وسـائل أخرى لحسـم المسـائل التي طرحتها الوكالة؛ ولم 
ر   وصول تدخل في مناقشات موضوعية مع الوكالة لتوضيح هذه األسئلة. وكررت الوكالة طلبها إلى إيران أن تُيّسِ

الوـكاـلة، أو، في ـحال تـعذر عليـها ذـلك، "أن تـبذل ـكل جـهد معقول لتلبـية متطلـبات الوـكاـلة، ـبدون إبـطاء، في مواقع 
 ً من البروتوكول اإلضـافي. وأوضـحت الوكالة أن طلباتها  ٥للفقرة ج من المادة    مجاورة أو بوسـائل أخرى"، وفقا

م التطابق مع اتفاق الضـمانات والبروتوكول اإلضـافي، الحصـوَل على توضـيحات وإتاحة الوصـول لها تتطابق تما
وال شـــأن لها بعميات التحقق والرصـــد الخاصـــة بالتزامات إيران المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل 

  الشاملة المشتركة.

 علي أكبر صالحي، نائب الرئيس ورئيس  ، المدير العام وفخامة السيد٢٠٢٠شباط/فبراير    ١١والتقى في    -٩
منظـمة الـطاقة الذرية اإليرانـية، في فييـنا وناقشـــــا المســـــائل المتعلـقة بتنفيذ إيران اتفاَق ضـــــماناتها وبروتوكولها 

  اإلضافي المبرمين بموجب معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.

ــباط/فبراير وآذار/مارس    -١٠ ــهري شـ ــاحات وطلب إتاحة ٢٠٢٠وخالل شـ ــلت الوكالة طلب اإليضـ ، واصـ
  ا.الوصول له

 ملخص  -جيم

 ٥والفقرة ج من المادة   ٤من المادة  ‘١ب ’لم تســمح إيران بوصــول الوكالة إلى موقعين بموجب الفقرة   -١١
من البروتوكول اإلـضافي، ولم تدخل في مناقـشات موـضوعية لتوـضيح أـسئلة الوكالة المتعلقة باحتمال وجود مواد 

ويؤثر هذا األمر سلبا على قدرة الوكالة على توضيح   إيران.  نووية وأنشطة متعلقة بالمجال النووي غير معلنة في
  المسائل وحسمها، وبالتالي تقديم توكيد موثوق بعدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران.

وـيدعو الـمدير الـعام إيران إلى التـعاون الـكاـمل فوراً مع الوـكاـلة، بـما في ذـلك عن طريق إـتاحتـها إمـكانـية   -١٢
ً الوصـــــول ا ا ة، وفـق اـل ا الوـك ذين حـددتهـم ات  لفوري إلى الموقعين الـل اـن اق الضــــــم ات إيران بموجـب اتـف اللتزاـم

  والبروتوكول اإلضافي.

 حسب االقتضاء. وسيواصل المدير العام تقديم التقارير إلى مجلس المحافظين،  -١٣


