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النووية اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم انتشار األسلحة 
 جمهورية إيران اإلسالمية مع

  
 

 تقرير من المدير العام

  

مة  -الف   مقّدِ

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

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

  تقييم المعلومات ذات الصلة بالضمانات  -باء

لكي يتســنى إنَّ التقييم الشــامل لجميع المعلومات المتاحة للوكالة، فيما يتعلق بالضــمانات، أمٌر ضــروري    -٢
ــلمية، ومن عدم وجود  التأكد من عدم وجود مؤشـــرات على تحريف مواد نووية معلنة عن األنشـــطة النووية السـ

  ٣مؤشرات على أنَّ هناك موادَّ وأنشطةً نووية غير معلنة في دولة مرتبطة باتفاق ضمانات شاملة.

 
، 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 إليران في أقر مجلس  ٢ افظين البروتوكول اإلضـــ اني/نوفمبر  ٢١المـح ه إيران في  ٢٠٠٣تشـــــرين الـث انون   ١٨ووقـعت علـي ـك
.  ٢٠٠٦  وشباط/فبراير  ٢٠٠٣. ونفـَّذت إيران بروتوكولها اإلضافي طوعاً في الفترة ما بين كانون األول/ديسمبر  ٢٠٠٣األول/ديسمبر  

ــافي وفقاً للفقرة (ب) من المادة ، كانت إير٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ١٦ومنذ  ــكل مؤقت تطبيق البروتوكول اإلضـ من  ١٧ان تنفِّذ بشـ
  البروتوكول اإلضافي ريثما يبدأ نفاذه.

  .١٢و ١١، الفقرتين GOV/2020/9، الوثيقة ‘٢٠١٩تقرير تنفيذ الضمانات لعام ’انظر، على سبيل المثال،  ٣
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وال تزال عملياُت التقييم التي تـضطلع بها الوكالة جارية بـشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة   -٣
في إيران. ويخضـع كل ما يُتاح للوكالة من معلومات ذات صـلة بالضـمانات فيما يتعلق بإيران لعملية تثبُّت مكثفة 

ــبقت ا ٤ودقيقة. ــئلة فقد حدَّ  ٥إلفادة،وكما س دت الوكالة، نتيجة لعمليات التقييم التي ما انفكت تجريها، عدداً من األس
ــلة بالمجال النووي غير معلنة في ثالثة مواقع في إيران لم  ــطة ذات صـ المتعلقة بإمكانية وجود مواد نووية وأنشـ

كالة من إيران تقديم ردود على هذه ، طلبت الو٢٠١٩وفي تموز/يوليه وآب/أغســطس   ٦تعلن عنها إيراُن من قبل.
دت الوكالة  ٤من المادة   -من اتفاق الـضمانات والفقرة د ٦٩األـسئلة، عمالً بالمادة  من البروتوكول اإلـضافي. وزوَّ

لة التي قدَّمت الوكالة كل طلٍب بناًء عليها.   إيران بالمعلومات المفصَّ

اداً إلى التحلـيل التقني اـلذي ـقاـمت ـبه الوكـ   -٤ اـلة، بـما في ذـلك تقييم جميع المعلوـمات ذات الصــــــلة واســـــتـن
بالضـــمانات، ترد أدناه األســـئلة والطلبات التي تحتاج إلى توضـــيحات فيما يتعلق بهذه المواقع الثالثة على النحو 

  التالي:

  في موقع حـدَّدتـه الوكـالـة الحقـاً ٢٠٠٣و ٢٠٠٢إمكـانيـة أن يكون في إيران في الفترة بين ،
ــوعه ، يورانيو٧إليران ــارات تدل على خضــ ــكل قرص معدني، مع وجود إشــ م طبيعي في شــ

للتنقيب والمعالجة بالهيدروجين، وهي معلومات قد ال تكون ُمدرجة في إعالنات إيران؛ وأصــل 
ــبق أن أفادت به الوكالة، ــع هذا   ٨القرص؛ ومكان وجود مثل هذه المادة حالياً. وكما سـ فقد خضـ

. وبناء على ذلك، فإنَّ تقييم ٢٠٠٤و ٢٠٠٣الموقع ألنشـــطة تطهير وتســـوية مكثَّفة في العامين  
  ٩الوكالة خلص إلى أنه قد ال توجد قيمة تحققية في إجراء معاينة تكميلية في ذلك الموقع؛

  بما في إمكانية اســتخدام أو تخزين مواد نووية و/أو إجراء أنشــطة ذات صــلة بالمجال النووي ،
ولـعل   ١٠ذـلك أنشــــــطة البـحث والتطوير المتعلـقة ـبدورة الوقود النووي، في موقع ـحددـته الوـكاـلة.

ا في ذـلك  ام اليورانيوم، بـم ل ـخ ة وتحوـي الـج دم لمـع ذا الموقع اســـــتـُخ ام  الفلورةـه . ٢٠٠٣في ـع
  ، بما في ذلك تدمير معظم المباني؛٢٠٠٤وخضع هذا الموقع أيضاً لتغييرات كبيرة في عام 

 ــتخدام وتخزين مواد نووية في موقع آخر حدَّدته الوكالة حيث يمكن أن يكون هناك   ١١إمكانية اس
ام  د جرى في ـع ة ـق دـي ارجي لمتفجرات تقلـي ار ـخ ار ٢٠٠٣اختـب اختـب ا يتعلق ـب ا في ذـلك فيـم ، بـم

 
  لديها اتفاق ضمانات نافذ. تتبع الوكالة المسار ذاته مع جميع الدول التي ٤
  .GOV/2020/15انظر الوثيقة  ٥
ــأ (انظر الفقرة  ٦ ة جســـــيمـات اليورانيوم الطبيعي المنشـــ اـل ه الوـك ذي حـدَّدت فـي ة  ٢٩هـذه المواقع ال تشـــــمـل الموقع اـل من الوثيـق

GOV/2019/55 من الوثيقة  ٣٢، والفقرةGOV/2020/5 من الوثيقة  ٣٣، والفقرةGOV/2020/26.(  
أدناه)، حدَّد نائب المدير العام لشــؤون الضــمانات الموقع باإلســم  ٨(انظر الفقرة  ٢٠٢٠أيار/مايو  ١٦االجتماع الذي ُعقد في   خالل ٧

  إليران.
  .GOV/2004/60من الوثيقة  ٦انظر الفقرة  ٨
ه  ٤في  ٩ اع طهران في ٢٠٢٠حزيران/يونـي ا نوقِش خالل اجتـم ه وكـم ة إيران أـن اـل ار/مـ  ١٦، أبلـغت الوـك (انظر الفقرة  ٢٠٢٠ايو أـي
أدناه)، تعتزم الوكالة إجراء تحقق إضـافي من الرصـيد المادي في مرفق ُمعلَن عنه في إيران إلعادة التحقق من اليورانيوم الطبيعي  ٨

  ١٩٩٥أنه أُنتِج خالل تجارب تحويل ـسابقة غير معلنة كانت قد أُجريت بين عام  ٢٠٠٣في ـشكل معدن كانت إيران قد أعلنت في عام 
  ).GOV/2004/60من المرفق بالوثيقة  ٢والفقرة  GOV/2003/75بالوثيقة  ١من المرفق  ٢٥(انظر الفقرة  ٢٠٠٢ومطلع عام 

  زودت الوكالة إيران باإلحداثيات الجغرافية للموقع. ١٠
  زودت الوكالة إيران باإلحداثيات الجغرافية للموقع. ١١
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ــفات النيوترونات. ومنذ تموز/يوليه   ــتخدام كاش ــتعداداً الس وما بعده، الحظت  ٢٠١٩التدريع اس
  وجود أنشطة متوافقة مع بذل جهود لتنظيف جزء من الموقع. الوكالة

ســـــبقــت اإلفــادة، وإذ لم تتلق الوكــالــة أي توضـــــيحــات من إيران، أبلغــت الوكــالــة إيران في  وكمــا  -٥
اير  ٢٧و ٢٦ الفقرة ب٢٠٢٠ـكانون الـثاني/يـن من البروتوكول  ٥من الـمادة  -والفقرة ج ٤‘ من الـمادة ١’-، عمالً ـب

يح إمـكانـية مـعايـنة الموقعين المـحددين (المشـــــار إليهـما في النقطتين الـثانـية والـثالـثة من الفقرة اإلضـــــافي، ـبأن تت
وكان الغرض من إتاحة المعاينة هو أخذ عينات بيئية خاصـة بالموقعين بغية مسـاعدة الوكالة في التأكد  أعاله). ٤

ــوية ــطة نووية غير معلنة في هذين الموقعين وتس ــئلة المطروحة. وفي  من عدم وجود مواد وأنش كانون  ٢٧األس
، أبلغت إيراُن الوكالة شـــفهياً بأنها ال تســـتطيع أن تتيح إمكانية معاينة أيٍّ من الموقعين، وفي ٢٠٢٠الثاني/يناير  

الة مؤرخة   ، أبلغت إيران الوكالة، من بين أمور أخرى، بأنَّه فيما يتعلق بطلبات ٢٠٢٠كانون الثاني/يناير   ٢٨رـس
ـ  ــائل الثالث المذكورة أعاله، "مع مراعاة الفقرة الوكالة الحـصــ ــار إليها في الرســ  ١٤وَل على المعلومات المشــ

ك قرار مجلس المحـافظين المؤرخ  (القســـــم ذـل ة... وـك ة المشـــــترـك ــامـل ل الشـــ انون  ١٥جيم) من خطـة العـم ـك
بشــأن أنشــطة   ، لن تعترف جمهورية إيران اإلســالمية بأي ادعاء)GOV/2015/72(الوثيقة   ٢٠١٥األول/ديســمبر  

  سابقة وال تعتبر نفسها ملزمة بالرد على هذه االدعاءات".

اـلة، في ردـها المؤرخ   -٦ اير  ٣١وأشـــــارت الوـك اني/يـن ّبِ ٢٠٢٠ـكانون الـث الغ، إلى أن إيران لم تـُل ، بقلٍق ـب
روتوكول من الب ٥من المادة   -طلبات الوكالة الحصـوَل على توضـيحات وإتاحة إمكانية المعاينة، بموجب الفقرة ج

اإلضــافي، في الموقعين اللذين حددتهما الوكالة؛ ولم تقدم وســائل أخرى للرد على األســئلة التي طرحتها الوكالة؛ 
ر قيام  رت الوكالة طلبها إلى إيران أن تُيسـِّ ولم تدخل في مناقشـات ملموسـة مع الوكالة لتوضـيح هذه األسـئلة. وكرَّ

ا ذـلك، "أن تـبذل ـكل جـهد معقول لتلبـية متطلـبات الوـكاـلة، ـبدون إبـطاء، الوـكاـلة ـبالمـعايـنة، أو، في ـحال تـعذر عليهـ 
من البروتوكول اإلضـافي. وأوضـحت الوكالة  ٥من المادة  -في مواقع مجاورة أو بوسـائل أخرى"، وفقًا للفقرة ج

بروتوكول أنَّ طلباتها الحـصوَل على توـضيحات وإتاحة الوـصول لها تتطابق تمام التطابق مع اتفاق الـضمانات وال
اإلضـافي، وال شـأن لها بعميات التحقق والرصـد الخاصـة بالتزامات إيران المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة 

  العمل الشاملة المشتركة.

ــباط/فبراير   ١١وفي    -٧ ــالحي، نائب الرئيس ٢٠٢٠شــ ــيد علي أكبر صــ ، اجتمع المدير العام ومعالي الســ
يرانية، في فيينا وناقشـــا المســـائل المتعلقة بتنفيذ إيران اتفاَق الضـــمانات اإليراني ورئيس هيئة الطاقة الذرية اإل

والبروتوكول اإلضــافي المعقودين معها بموجب معاهدة عدم االنتشــار واتفقا على مواصــلة المناقشــات التقنية من 
  أجل معالجة هذه المسألة.

عام لـشؤون الـضمانات مناقـشات تقنية ، أجرى نائب المدير ال٢٠٢٠أيار/مايو   ١٦نيـسان/أبريل و ٢٩وفي    -٨
في طهران مع مســـــؤولين من هيـئة الـطاـقة اـلذرـية اإليرانـية ومن وزارة الشـــــؤون الـخارجـية اإليرانـية. وفي ـهذا 

دت الوكالة إيران بمعلومات إضـافية، مسـتقاة من مصـادر ٢٠٢٠أيار/مايو   ٢١الصـدد، وفي رسـالة مؤرخة   ، زوَّ
ابقاً إلى الوكالة في عام مفتوحة وكذلك معلومات كانت إيرا ، فيما يتعلق بالرـسائل األـصلية ٢٠٠٣١٢ن قد قدَّمتها ـس

أعاله) واألســاس التقني الذي تقوم عليه األســباب وراء أســئلة الوكالة المحددة في رســائلها   ٤و ٣(انظر الفقرتين  
  أعاله).  ٥الثالث المنفصلة وطلباتها الحصول على إمكانية المعاينة (انظر الفقرة 

 
  .GOV/2003/75من الوثيقة  ١-القسم جيم ١٢
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إيران الوكالة بأن إيران "مســـــتـعدة لتلبـية طلـبات ، أبلـغت  ٢٠٢٠حزيران/يونـيه   ٢وفي رســـــالة مؤرخة   -٩
الوكالة مثلما قامت به في الماضـــي". ولكنها أشـــارت إلى "أنَّ هناك بعض أوجه الغموض القانوني وأوجه القلق 

، "ـما زاـلت تنتظر ٢٠٢٠أـيار/ـمايو   ١٦التي من الضـــــروري مـعالجتـها" وأنـها، وفـقاً للمـناقشـــــات التي جرت في 
ن التوضـيحات من طرف الوكالة". واقترحت إيران أنه "نظرا للتعاون الواسـع النطاق بين الحصـول على مزيد م

ــايا غير الملحة  ــطة التحقق الجارية" في البلد، فإنَّ "موقفها من مثل هذه القضـ الوكالة وإيران والحجم الكبير ألنشـ
  .ينبغي أال يطلق عليه ’الرفض‘" ودعت الوكالة إلى إجراء "مزيد من المناقشات"

، ذكَّرت الوـكاـلة إيران ـبأنَّ طلـبات الوـكاـلة الحصـــــول على ٢٠٢٠حزيران/يونـيه  ٤وفي رد الوـكاـلة في   -١٠
توضيحات وعلى إمكانية المعاينة تتفق تماماً مع اتفاق الضمانات والبروتوكول اإلضافي، وبأنه ال توجد بناء على 

ة والتزا اـل ا يتعلق بحقوق الوـك انوني فيـم اق والبروتوكول الـمذكورين. ذـلك أي أوـجه غموض ـق ا بموـجب االتـف اتـه ـم
 ٢٠٢٠أيار/مايو   ٢١وشــــعرت الوكالة باألســــف ألن المعلومات اإلضــــافية التي قدَّمتها في رســــالتها المؤرخة  

ــالة إيران المؤرخة   ٨الفقرة   (انظر ، والحظت أنه لم ٢٠٢٠حزيران/يونيه   ٢أعاله) لم تؤخذ في االعتبار في رس
د من التوضــيحات فيما يتعلق باألســاس القانوني لكي تقوم الوكالة بالمعاينة. وذكَّرت الوكالة تكن هناك حاجة لمزي

ــافي ينص على أن تبذل إيران كل جهد معقول لتلبية متطلبات الوكالة بإجراء معاينة  إيران بأنَّ البروتوكول اإلضـ
ماح بمعاينة الموقعين دون تأخير، وأعادت تأكيد قلقها البالغ إلنَّ إيران رفضـت، طوال أكثر م هر، الـس ن أربعة أـش

د الوكالة، طيلة ســــنة تقريباً، بالردود الالزمة على  المشــــار إليهما أعاله واللذين حدَّدتهما الوكالة، وألنها لم تزّوِ
  أسئلتها.

  ملخص  -جيم

ماح للوكالة بإجر  -١١ هر، الـس اء معاينة، تالحظ الوكالة بقلق بالغ أن إيران رفضـت، طوال أكثر من أربعة أـش
ا ولم  ٥من الـمادة  -والفقرة ج ٤من الـمادة  ‘١’-بموـجب الفقرة ب ــافي، في موقعين، وأنـه من البروتوكول اإلضـــ

تدخل، طيلة ســـنة تقريباً، في مناقشـــات موضـــوعية لتوضـــيح أســـئلة الوكالة المتعلقة بإمكانية وجود مواد نووية 
ويؤثر هذا األمر ســــلباً في قدرة الوكالة على توضــــيح وأنشــــطة متعلقة بالمجال النووي غير معلنة في إيران. 

المسـائل وحسـمها، وبالتالي تقديم توكيد موثوق بعدم وجود مواد وأنشـطة نووية غير معلنة في هذين الموقعين في 
  إيران.

بســـــرعة وـيدعو الـمدير الـعام إيران إلى التـعاون الـكاـمل فوراً مع الوـكاـلة، بـما في ذـلك عن طريق إـتاحتـها    -١٢
ا اللتزاـمات إيران بموـجب اتـفاق الضــــــماـنات والبروتوكول  إمـكانـية مـعايـنة الموقعين الـلذين ـحددتهـما الوـكاـلة، وفقـً

  اإلضافي.

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

 


