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 األسلحة النوویةاتفاق الضمانات المعقود بموجب معاھدة عدم انتشار 
 جمھوریة إیران اإلسالمیة مع

 

 تقریر من المدیر العام

 

 

مة  -ألف  مقّدِ

ــمانات -۱ ــافي الملحق بھ ۱یتناول تقریر المدیر العام ھذا تنفیذ اتِّفاق الضــ ، المعقوَدْین  ۲والبروتوكول اإلضــ
ویصـف التقریر جھود الوكالة وتفاعالتھا  بموجب معاھدة عدم االنتشـار، في جمھوریة إیران اإلسـالمیة (إیران). 

ــماناتھا وبروتوكولھا  ــحة إعالنات إیران واكتمالھا بموجب اتفاق ضـ ــیح المعلومات المتعلقة بصـ مع إیران لتوضـ
 اإلضافي.

 

 تقییم المعلومات ذات الصلة بالضمانات  -باء
إنَّ التقییم الشــامل لجمیع المعلومات المتاحة للوكالة، فیما یتعلق بالضــمانات، أمٌر ضــروري لكي یتســنى   -۲

ــلمیة، ومن عدم وجود   التأكد من عدم وجود مؤشـــرات على تحریف مواد نوویة معلنة عن األنشـــطة النوویة السـ
۳ةً نوویة غیر معلنة في دولة مرتبطة باتفاق ضمانات شاملة.مؤشرات على أنَّ ھناك موادَّ وأنشط

 
لحة النوویة (الوثیقة    ۱ ار األـس )، الذي INFCIRC/214االتفاق المعقود بین إیران والوكالة لتطبیق الضـمانات في إطار معاھدة عدم انتـش

 .۱۹۷٤أیار/مایو  ۱٥دخل حیز النفاذ في 
ــافي إلیران    ۲ ــرین  ۲۱في  )  INFCIRC/214/Add.1(الوثیقة أقر مجلس المحافظین البروتوكول اإلضـ ووقعت  ۲۰۰۳الثاني/نوفمبر  تشـ

ذت إیران بروتوكولھا اإلـضافي طوعاً في الفترة ما بین كانون األول/دیـسمبر ۲۰۰۳كانون األول/دیـسمبر   ۱۸علیھ إیران في   ــَّ . ونفــــ
اً ، كانت إیران تنفِّذ بشــكل مؤقت تطبیق البروتوكول اإلضــافي وفق۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر   ۱٦. ومنذ ۲۰۰٦وشــباط/فبرایر   ۲۰۰۳

 من البروتوكول اإلضافي ریثما یبدأ نفاذه. ۱۷للفقرة (ب) من المادة 
 .۱۲و ۱۱، الفقرتین GOV/2020/9، الوثیقة ۲۰۱۹انظر، على سبیل المثال، تقریر تنفیذ الضمانات لعام  ۳
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وال تزال عملیاُت التقییم التي تـضطلع بھا الوكالة جاریة بـشأن عدم وجود مواد وأنشطة نوویة غیر معلنة  -۳
في إیران. ویخضـع كل ما یُتاح للوكالة من معلومات ذات صـلة بالضـمانات فیما یتعلق بإیران لعملیة تثبُّت مكثفة 

فقد حدَّدت الوكالة، نتیجة لعملیات التقییم التي ما انفكت تُجریھا، عدداً من األســئلة   ٥وكما ســبقت اإلفادة، ٤ودقیقة.
المتعلـقة بإمـكانـیة وجود مواد نوویة وأنشــــــطة ذات صــــــلة بالمـجال النووي غیر معلـنة في ثالثة مواقع محدَّدة في 

تفاق الضـمانات والبروتوكول اإلضـافي المعقوَدْین معھا، وطلبت  إیران غیر تلك التي أعلنت عنھا إیران بموجب ا
وـكان الغرض من إـتاـحة المـعاینَتَْین ھو أـخذ عیـنات بیئـیة ـخاصـــــة ـبالموقعین بغـیة  ٦الوـكاـلة مـعایـنة موقعین منـھا.

ــئل ــویة األسـ ــطة نوویة غیر معلنة في ھذین الموقعین وتسـ ــاعدة الوكالة في التأكد من عدم وجود مواد وأنشـ ة  مسـ
 المطروحة.

 

 التطورات األخیرة  -جیم
د في  -٤ افظین، في قراره المعتمـَ ا مجلس المـح ھ  ۱۹دـع ة أمور، إلى  ۲۰۲۰حزیران/یونـی ، إیران، في جمـل

ــراع في إتاحة   "التعاون بالكامل مع الوكالة من أجل تلبیة طلبات الوكالة دون مزید من التأخیر، بما في ذلك اإلســ
ذین  ة الموقعین الـل ایـن م إلى مجلس المـحافظین تقریراً عن أّيِ  مـع ّدِ ام أن یـق ة" وطـلب من الـمدیر الـع اـل ا الوـك ـحدَّدتھـم

   ۷تطورات.

خة   -٥ ــالة مؤرَّ ــین  ۲۰۲۰حزیران/یونیھ  ۲٦وفي رســ ــال مفتشــ ، أبلغت الوكالة إیران أنھا اقترحت إرســ
إلجراء عملـیة أـخذ العیـنات   ۲۰۲۰ولـیھ في تموز/ی ۸معیَّنین إلى إیران لمـعایـنة موقعین من المواقع الثالـثة المـحدَّدة 

 البیئیة الخاصة بالموقعین.

خة  -٦ بت إیران  ۲۰۲۰تموز/یولیھ  ۱٥وفي رســــالة مؤرَّ ، وبعَد تباُدالت إضــــافیة بین إیران والوكالة، رحَّ
ھت إلیھ الدعوة لزیارة طھران  بــــ  "استعداد" نائب المدیر العام لشؤون الضمانات لــــ "استئناف المفاوضات" ووجَّ

 لذلك الغرض". ۲۰۲۰ "في األسبوع الثاني من آب/أغسطس

، أجرى نائب المدیر العام لشؤون الضمانات مناقشاٍت تقنیة في طھران مع ۲۰۲۰آب/أغسطس  ۱۱وفي   -۷
 مسؤولین من ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة ومن وزارة الشؤون الخارجیة اإلیرانیة.

دت الوـكاـلة، في ثالـثة مرفـقات ـبالرســـــاـلة ا -۸ ، إیراَن ـبالمعلوـمات ۲۰۲۰آب/أغســـــطس  ۲۲لمؤرـخة وزوَّ
المتعلقة باألســاس التقني الذي تســتند إلیھ األســباب وراء أســئلة الوكالة فیما یتعلق بالمواقع الثالثة المذكورة أعاله  

 وطلبات المعاینة المتعلقة بموقعین منھا. 

 
 تتبع الوكالة المسار ذاتھ مع جمیع الدول التي لدیھا اتفاق ضمانات نافذ. ٤
 .GOV/2020/30و 0/15GOV/202 الوثیقتینانظر  ٥
، GOV/2019/55من الوثیقة  ۲۹الطبیعي البشـریة المنشـأ (انظر الفقرة  الیورانیوملموقع الذي حدَّدت فیھ الوكالة جسـیمات اال تشـمل ھذه المواقع  ٦

 .)GOV/2020/41من الوثیقة  ۳۲، والفقرة GOV/2020/26من الوثیقة  ۳۳، والفقرة GOV/2020/5من الوثیقة  ۳۲والفقرة 
 .GOV/2020/34من الوثیقة  ٥و ٤ الفقرتان ۷
ــبقت اإلفادة، فإنَّ تقییم  ۸ من الوثیقة    ٤، الفقرة ۱في إجراء معاینة تكمیلیة في الموقع الثالث (النقطة  خلص إلى أنھ ال توجد قیمة تحقُّقیة  الوكالةكما سـ

GOV/2020/30  .( 
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فخامة الرئیس اإلیراني    ، أجرى المدیر العام مناقشات في طھران مع۲۰۲۰آب/أغسطس  ۲٦و ۲٥وفي   -۹
الدكتور حســــن روحاني، ومعالي محمد جواد ظریف، وزیر خارجیة إیران، ومعالي علي أكبر صــــالحي، نائب  
ــال   ــاء قناة اتصـ الرئیس اإلیراني ورئیس ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة. وتمثَّلت أھداف زیارة المدیر العام في إنشـ

لین اإلیرانیین رفیعي المســــتوى، وإحراز تقدُّم ملموس في معالجة وحوار مباشــــرة بین المدیر العام والمســــؤو
 المسائل التي لم تُحسم للوكالة فیما یتعلق بالضمانات، وعلى وجھ الخصوص حل مسألة المعاینة.

، أصـــدر المدیر العام وإیران بیاناً مشـــتركاً (انظر المرفق) جاء فیھ، من ۲۰۲۰آب/أغســـطس  ۲٦وفي  -۱۰
ن والوكالة على زیادة توطید تعاونھما وتعزیز الثقة المتبادلة من أجل تســھیل التنفیذ الكامل جملة أمور، اتفاق إیرا

ل إلى اتفاق بـشأن تـسویة مـسائل   التفاق الـضمانات والبروتوكول اإلـضافي الملحق بھ المعقوَدین مع إیران، والتوصـُّ
 تنفیذ الضمانات التي حّددتھا الوكالة.

ــترك، أج -۱۱ ــدور البیان المشـ ــافي، في أحِد  وبعد صـ َرت الوكالة معاینة تكمیلیة، بموجب البروتوكول اإلضـ
ــي الوكالة معاینة الموقع ألخذ عینات بیئیة. الموقعین اللذین حّددتھما الوكالة. فأخذت الوكالة   وأتاحت إیران لمفتشـ

ــیتمُّ تحلیل ھذه العینات في مختبرات ھي جزء من  ــبكة المختبرات  العینات البیئیة على النحو المخطَّط لھ. وســ شــ
 التحلیلیة التابعة للوكالة، ومنھا المختبرات التحلیلیة الخاصة بالوكالة في زایبرسدورف بالنمسا.

وستجري الوكالة معاینة تكمیلیة، بموجب البروتوكول اإلضافي، في الموقع الثاني المحدَّد الحقاً في شھر  -۱۲
 ران، ألخذ عینات بیئیة.  في تاریخ اتُِّفق علیھ بالفعل مع إی ۲۰۲۰أیلول/سبتمبر 

ــئلتھا عن الموقع اآلخر، -۱۳ ــتجري الوكالة، فیما یتعلق بأسـ ــید المواد   ۹وسـ ــافیة للتحقُّق من رصـ عملیة إضـ
 ۱۰في تاریخ اتُِّفق علیھ بالفعل مع إیران. ۲۰۲۰النوویة في مرفق معلن عنھ في إیران في أیلول/سبتمبر 

 

 ملخص  -دال
ب الـمدیر الـعام ـباالتـفاق بین الوـكاـلة وإیران اـلذي یـھدف إلى توطـید التـعاون وتعزیز الثـقة المتـبادـلة مع  -۱٤ رحـَّ

 تسویة مسائل الضمانات العالقة في إیران.  

   وسیواظب المدیر العام على إحاطة المجلس ِعلماً بما یستجد في ھذا الصدد حسب االقتضاء. -۱٥

 

 
 .GOV/2020/30من الوثیقة  ٤النقطة األولى، الفقرة  ۹

 .GOV/2020/30من الوثیقة  ۹الحاشیة  ۱۰
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 Note 50/2020 المذكرة

 

 ملحوظة 

 من األمانة
 بیان مشترك من المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریّة

 نائب رئیس جمھوریة إیران اإلسالمیة ورئیس ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة، و
 ۲۰۲۰آب/أغسطس  ۲٦طھران، 

 

اإلســـــالمـیة على زـیادة توطـید تـعاونھـما اتفـقت الوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة (الوـكاـلة) وجمھورـیة إیران  
وتعزیز الثقة المتبادلة من أجل تســـھیل التنفیذ الكامل التفاق الضـــمانات الشـــاملة المعقود مع إیران والبروتوكول  

 .۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر  ۱٦اإلضافي الملحق بھ، الذي تُطبِّقھ إیران بصورة مؤقتة منذ 

لت إیران والوكالة إلى اتفاق بشــأن تســویة مســائل تنفیذ الضــمانات  وبعد مشــاورات ثنائیة مكثَّفة، توصــَّ  
المحدَّدة من طرف الوكالة، بحســـن نیة. وفي ھذا الصـــدد، تعمل إیران طوعاً على إتاحة اإلمكانیة للوكالة لمعاینة  

ائل. وقد اتُِفق  الموقعین اللذین حدَّدتھما الوكالة وتسـھیل أنشـطة الوكالة في مجال التحقق من أجل تسـویة تلك المسـ 
تجري أنـشطة الوكالة في مجال التحقق وفقاً   تجري فیھا الوكالة المعاینة وأنـشطة التحقق. وـس على التواریخ التي ـس
التفاق الضـــمانات الشـــاملة والبروتوكول اإلضـــافي، وللممارســـة المعیاریة التي تتبعھا الوكالة في مجال التحقق  

ــذُ بھ ھذه الم ــفـَّ مارسة بالنسبة لجمیع الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة وبروتوكوالت وعلى النحو الذي تُنـ
 إضافیة على قدم المساواة وبدون تمییز.

،  ۲۰۱٥كانون األول/دیسـمبر  ۱٥الذي اعتمده مجلس المحافظین في   GOV/2015/72وفي سـیاق القرار  
ــمانات مرت ــلة بتنفیذ الضـ ــائل المتصـ ــطة النوویة  تُدرك الوكالة وإیران أن ھذه المسـ ــریاً بالمواد واألنشـ بطة حصـ

 الخاضعة للضمانات بموجب اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول اإلضافي.

 

 
 تسخیر الذرة من أجل السالم والتنمیة 

 
  

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 
Phone: (+43 1) 2600 • Fax: (+43 1) 26007 
Email: Official.Mail@iaea.org • Internet: http://www.iaea.org 

In reply please refer to:  
Dial directly to extension: (+431) 2600- 21010 
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ئلة إضـافیة    تناداً إلى تحلیل المعلومات المتاحة للوكالة، لیس لدى الوكالة أـس یاق الراھن، واـس وفي ھذا الـس
أعلنت عنھا إیران بموجب اتفاق الضــمانات الشــاملة  إلیران وطلبات إضــافیة لمعاینة مواقع أخرى غیر تلك التي 

 المعقود معھا والبروتوكول اإلضافي الملحق بھ.

ویُدرك الجانبان معاً بأنَّ اســتقاللیة الوكالة ونزاھتھا ومھنیتھا تظلُّ أســاســیة في تنفیذ أنشــطتھا في مجال  
 التحقق.

ــل الوكالة مراعاة أوجھ القلق األمنیة لدى إیران، من  ــتواصـ خالل حمایة جمیع المعلومات الســـریة    وسـ
الخاصــة بالضــمانات وفقاً للنظام األســاســي للوكالة، واألحكام ذات الصــلة الواردة في اتفاق الضــمانات الشــاملة  

 والبروتوكول اإلضافي، ونظام ومعاییر وإجراءات السریة الراسخة لدى الوكالة.

 
 

 

 ۲۰۲۰آب/أغسطس  ۲٦                
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