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 ٢٠٢١ شباط/فبراير ٢٣
 

 عربي 
نكليزي إاألصل: 

 مجلس المحافظين 

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 

  (هـ) من جدول األعمال المؤقت ٧البند 
  )GOV/2021/6(الوثيقة 

 

 اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة 
 إيران اإلسالمية عدم االنتشار مع جمهورية 

 

 تقرير من المدير العام 

 

  

مة  -ألف   مقّدِ

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

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

 

  تقييم المعلومات ذات الصلة بالضمانات  -باء

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

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

 
لحة النووية (الوثيقة   ١ ار األـس ، الذي )INFCIRC/214االتفاق المعقود بين إيران والوكالة لتطبيق الضـمانات في إطار معاهدة عدم انتـش

  .١٩٧٤أيار/مايو   ١٥دخل حيز النفاذ في 

ــرين الثاني/نوفم  ٢١في  )INFCIRC/214/Add.1(الوثيقة    أقر مجلس المحافظين البروتوكول اإلضــافي إليران ٢ ووقعت    ٢٠٠٣بر تش
ذت إيران بروتوكولها اإلضـافي طوعاً في الفترة ما بين كانون األول/ديـسمبر  .٢٠٠٣كانون األول/ديـسمبر    ١٨عليه إيران في  ــَّ ونفــــ

، كانت إيران تطبِّق بشـكل مؤقت البروتوكول اإلضـافي وفقاً للفقرة ٢٠١٦كانون الثاني/يناير   ١٦ومنذ  .٢٠٠٦وشـباط/فبراير    ٢٠٠٣
ادة  (ب) من   ــافي.  ١٧الـم اط/فبراير    ١٦وفي   من البروتوكول اإلضـــ اراً من  ٢٠٢١شــــــب ة أن إيران، اعتـب اـل   ٢٣، أبلـغت إيران الوـك

، سـتتوقف عن تنفيذ تدابير الشـفافية الطوعية، المنصـوص عليها في خطة العمل الشـاملة المشـتركة، بما في ذلك ٢٠٢١شـباط/فبراير  
    ).GOV/INF/2021/13ق الضمانات الشاملة" (انظر الوثيقة "أحكام البروتوكول اإلضافي الملحق باتفا

  .١٢و  ١١، الفقرتين  GOV/2020/9‘، الوثيقة ٢٠١٩انظر، على سبيل المثال، ’تقرير تنفيذ الضمانات لعام  ٣
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 ٢الصفحة 

 

وال تزال عملياُت التقييم التي تـضطلع بها الوكالة جارية بـشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة   -٣
ويخضــع كل ما يُتاح للوكالة من معلومات ذات صــلة بالضــمانات فيما يتعلق بإيران لعملية تثبُّت مكثفة   في إيران.

   ٤ودقيقة.

  

  استنباطات الوكالة وتفسيرات إيران  -جيم

  ١الموقع  -١-جيم

ــبقت اإلفادة به،  -٤ ــبتمبر   ٥كما س ، ُزعم بأن موقعاً  ٢٠١٨وبناء على المعلومات المتاحة للوكالة في أيلول/س
الثاني/نوفمبر  ومنذ مطلع تشــرين   في إيران لم يتم اإلعالن عنه للوكالة قد اســتُخدم في خزن مواد ومعدات نووية.

وـما بـعده، الحـظت الوـكاـلة، من خالل تحلـيل صـــــور األقـمار الصــــــناعـية التـجارـية، وجود أنشــــــطة حفر   ٢٠١٨
ونتيجة للتقييمات   وكانت هذه األنشــطة تتوافق مع أنشــطة تطهير الموقع. األراضــي وتصــميم المناظر في الموقع.

ــئلة المتعلقة بإم ــلة  الجارية، حدَّدت الوكالة عدداً من األســ ــطة ذات صــ كانية وجود مواد نووية غير معلنة وأنشــ
  بالمجال النووي في هذا الموقع.

، أجرت الوكالة معاينة تكميلية وأخذت عينات بيئية في هذا الموقع (يشــار إليه ٢٠١٩وفي شــباط/فبراير   -٥
كوينها إلى أنه ربما  يورانيوم طبيعي بـشري المنـشأ، يـشير ت  جـسيماتواكتـشفت الوكالة وجود  ).١فيما يلي بالموقع  

ً   ٦تم إنتاجها من خالل أنشــطة تحويل اليورانيوم. ً جســيمات معدَّلة    واكتشــفت الوكالة أيضــا من اليورانيوم    ٧نظائريا
ت الوكالة من وطلب ٨يمكن كشــفه ويورانيوم مســتنفد بشــكل طفيف.  ٢٣٦-الضــعيف اإلثراء، مع وجود يورانيوم

  ٩الجسيمات.ابة على أسئلة تتعلق باستنباطات الوكالة بشأن وجود هذه إيران تقديم توضيحات ومعلومات، واإلج

اليورانيوم الطبيعي البشــري المنشــأ، بما في    جســيماتبوخالل التفاعالت بين الوكالة وإيران فيما يتعلق    -٦
ومع ذلك،  وتفســيرات.ذلك أخذ عينات بيئية من قبل الوكالة في موقعين معلنين في إيران، قدَّمت إيران معلومات  

، قيَّمت الوكالة رد إيران على أنه غير ُمرٍض  ٢٠٢٠وحسبما نُقل إلى مجلس المحافظين في تشرين الثاني/نوفمبر  
وأـشارت الوكالة أيـضاً إلى مقدار الوقت الذي انقـضى في معالجة طلب   ١٠التقنية.ألنه ليس له مـصداقية من الناحية 

ــيمات ال الوكالة. يورانيوم الضــعيف اإلثراء، أبلغت إيران الوكالة بأنه "يجري التحقيق في الدليل  وفيما يتعلق بجس
وأبلغت الوكالة إيران بأنها ما زالت تعتبر ردها غير ذي مصداقية من الناحية التقنية وأن إيران   على هذا التلوث".

بما في ذلك جـسيمات معدلة    يورانيوم متعددة بـشرية المنـشأ،  جـسيماتبحاجة إلى تقديم تفـسير كامل وـسريع لوجود 
   .١نظائرياً، في الموقع 

 
  تتبع الوكالة المسار ذاته مع جميع الدول التي لديها اتفاق ضمانات نافذ. ٤

  .GOV/OR.1532، الوثيقة ٢٠١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٧لضمانات أمام مجلس المحافظين في بيان من نائب المدير العام لشؤون ا ٥

  .GOV/2019/55من الوثيقة   ٢٩الفقرة  ٦

والتي أُبِلغت بها   ٢٠١٩تم تحديد هذه الجســــيمات نتيجة إلجراء الوكالة مزيداً من التحليالت للعينات التي أخذتها في شــــباط/فبراير   ٧
خة   إيران ألول مرة في هة إلى إيران والمؤرَّ   .٢٠٢٠أيلول/سبتمبر   ٢رسالة الوكالة الموجَّ

ه إلى إيران بتاريخ   ٨ إلى أن تركيبات هذه الجســيمات المعدَّلة نظائرياً هي    ٢٠٢٠أيلول/ســبتمبر  ٢أشــارت الوكالة في رســالتها الموجَّ
  ١١إلى مكونات طاردات مركزية مســتوَردة (انظر الفقرة شــبيهة بالجســيمات التي ُوِجدت في إيران في الماضــي، والتي تعود نشــأتها  

  .)GOV/2008/4من الوثيقة 

  .GOV/2020/51من الوثيقة   ٣٣الفقرة  ٩

  .GOV/2020/51من الوثيقة   ٣٥الفقرة  ١٠
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  ، ذكَّرت الوكالة إيران بتقديم المعلومات المطلوبة.٢٠٢٠كانون األول/ديســمبر   ١٤وفي رســالة مؤرخة    -٧
من    جسيمات، تفـسيرها الـسابق فيما يتعلق بوجود  ٢٠٢١كانون الثاني/يناير   ٢٠وكررت إيران، في ردها المؤرخ  

معدَّلة نظائرياً، وقالت إيران إنه "لم يتم العثور    جسـيماتبيعي البشـري المنشـأ، وفيما يتعلق بوجود  اليورانيوم الط
   على أي سبب أو أساس لمثل هذا التأكيد".

ــالة مؤرخة    -٨ ــيرات  ٢٠٢١كانون الثاني/يناير   ٢٥وفي رس ــارت الوكالة إلى أنها تواصــل تقييم التفس ، أش
ليس لـها مصـــــداقـية من الـناحـية   ١ت الغنـية ـباليورانيوم التي ُوـجدت في الموقع  التي ـقدَّمتـها إيران ألن الجســـــيـما

غنية باليورانيوم في    جـسيماتوحثت الوكالة إيران على تقديم توـضيحات إـضافية موـضوعية لـشرح وجود   التقنية.
رـسالة تذكير  وعندما لم يـصل أي رد، أرـسلت الوكالة   وطالبت إيران بالقيام بذلك في غـضون أـسبوعين.  ١الموقع  

وحتى تاريخ إصـدار هذا التقرير، لم تكن إيران قد قدَّمت أي توضـيح   .٢٠٢١شـباط/فبراير    ١٠إلى إيران بتاريخ  
  إضافي.

    ٤و  ٣و  ٢المواقع  -٢-جيم

ــبقت اإلفادة به،  -٩ ــئلة   ١١كما سـ حدَّدت الوكالة، نتيجة لعمليات التقييم التي ما انفكت تجريها، عدداً من األسـ
المتعلـقة بإمـكانـية وجود مواد نووية وأنشــــــطة ذات صــــــلة بالمـجال النووي غير معلـنة في ثالثة مواقع أخرى في  

   ة ذات الصلة:لوفيما يلي المواقع واألسئ إيران لم يتم اإلعالن عنها للوكالة.

   يورانيوم طبيعي في شــكل قرص ٢٠٠٣و ٢٠٠٢إمكانية أن يكون في إيران في الفترة بين  :٢الموقع ،
معدني، مع وجود إشارات تدل على أنه خضع للتنقيب والمعالجة، وهي معلومات قد ال تكون ُمدرجة في 

   إعالنات إيران؛ وأصل القرص؛ ومكان وجود مثل هذه المادة في الوقت الحالي.

   ية اـستخدام أو تخزين مواد نووية و/أو إجراء أنـشطة ذات ـصلة بالمجال النووي، بما في  إمكان :٣الموقع
ولعل هذا الموقع اســـتُخدم لمعالجة وتحويل   ذلك أنشـــطة البحث والتطوير المتعلقة بدورة الوقود النووي.

ة في عام وخضـــع هذا الموقع أيضـــاً لتغييرات كبير .٢٠٠٣خام اليورانيوم، بما في ذلك الفلورة في عام 
  ، بما في ذلك تدمير معظم المباني؛٢٠٠٤

   إمـكانـية اســـــتـخدام وتخزين مواد نووية حـيث يمكن أن يكون هـناك اختـبار خارجي لمتفجرات   :٤الموقع
، بما في ذلك فيما يتعلق باختبار التدريع اســـتعداداً الســـتخدام كاشـــفات  ٢٠٠٣تقليدية قد جرى في عام 

وـما بـعده، الحـظت الوـكاـلة وجود أنشــــــطة متوافـقة مع ـبذل جهود    ٢٠١٩ومـنذ تموز/يولـيه  النيوتروـنات.
  لتنظيف جزء من الموقع.

ــئلة، عمالً  ٢٠١٩وفي تموز/يوليه وآب/أغســــطس    -١٠ ، طلبت الوكالة من إيران تقديم ردود على هذه األســ
وحدَّدت الوكالة المواقع على   من البروتوكول اإلضـافي. ٤من المادة   )د(من اتفاق الضـمانات والفقرة   ٦٩بالمادة  

لة التي قدَّمت الوكالة طلباتها بناًء عليها. دت إيران بالمعلومات المفصَّ   ١٢وجه الدقة وزوَّ

 
  .GOV/2020/15الوثيقة  ١١

  .GOV/2020/15من الوثيقة   ٤الفقرة  ١٢
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ــوية مكثَّفة في عامي   ٢وبما أن الموقع    -١١ خلص تقييم  ٢٠٠٤،١٣و ٢٠٠٣قد خضـــع ألنشـــطة تطهير وتسـ
وفيما يتصـل بأسـئلة الوكالة المتعلقة   ال توجد قيمة تحقُّقية في إجراء معاينة تكميلية في هذا الموقع.الوكالة إلى أنه 

رت الوكالة إجراء أنـشطة تحقُّق إـضافية في مرفق معلن عنه في إيران كان قد ٢بالموقع   ُ ، قرَّ نتِج فيه ـسابقاً معدن  أ
دن اليو ).٢٠٠٠-١٩٩٥اليورانيوم ( اج مـع د أُعلن عن إنـت ام  وـق ة في ـع اـل ذا المرفق إلى الوـك  ٢٠٠٣رانيوم في ـه

وســـيكون الغرض من أنشـــطة التحقُّق هو التحقُّق مما إذا كان   وظل ختم الوكالة موضـــوعاً عليه منذ ذلك الوقت.
ناً حالياً في هذا المرفق. ٢اليورانيوم الطبيعي في شكل قرص معدني الذي تم تحديده في الموقع     ١٤مخزَّ

 ‘١)’ب(، عمالً بالفقرة ٢٠٢٠، أبلـغت الوكالة إيران، في كانون الـثاني/يـناير  ٤و ٣بالموقعين    وفيـما يتعلق  -١٢
من البروتوكول اإلضــافي، بأن تُتيح معاينة كّلٍ من الموقعين إلجراء عملية   ٥من المادة   )ج(والفقرة   ٤من المادة  

ينات هو مساعدة الوكالة على التأكد من عدم وكان الغرض من أخذ هذه الع أخذ العينات البيئية الخاصة بالموقعين.
ورفضــت إيراُن منح الوكالة   وجود مواد وأنشــطة نووية غير معلنة في هذين الموقعين والرد على أســئلة الوكالة.

   ١٥إمكانية معاينة الموقعين معاً.

لت الوكالة تفاعلها مع إيران لكي تلبي   -١٣ إيران متطلبات معاينة الوكالة  وخالل األشــهر القليلة التالية، واصــَ
   للموقعين دون تأخير وتقديم ردود على أسئلتها، ولكن دون طائل.

د في    -١٤ ، إيران، في جمـلة أمور، إلى  ٢٠٢٠حزيران/يونـيه    ١٩ودـعا مجلس المـحافظين، في قراره المعتمـَ
ــراع في إتاحة  "التعاون بالكامل مع الوكالة من أجل تلبية طلبات الوكالة دون مزيد من التأخير ، بما في ذلك اإلســ

م إلى مجلس المـحافظين تقريراً عن أّيِ  ّدِ ام أن يـق اـلة" وطـلب من الـمدير الـع ا الوـك ذين ـحدَّدتهـم ة الموقعين الـل ايـن مـع
   ١٦تطورات تطرأ.

، أجرى المدير العام مناقشات في طهران مع فخامة الرئيس اإليراني  ٢٠٢٠آب/أغسطس    ٢٦و  ٢٥وفي    -١٥
روحاني، ومعالي محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران، ومعالي علي أكبر صــــالحي، نائب  الدكتور حســــن 

ة. ذرـية اإليرانـي ة الـطاـقة اـل ة أمور، في   الرئيس اإليراني ورئيس هيـئ ام، في جمـل ارة الـمدير الـع وتمثَّـلت أـهداف زـي
بالضمانات، وعلى وجه الخصوص    إحراز تقدُّم ملموس في تناول أسئلة الوكالة التي ما زالت بال ردود فيما يتعلق

ألة المعاينة. ً ٢٠٢٠آب/أغـسطس  ٢٦وفي   حل مـس جاء فيه، من جملة    ١٧، أصـدَر المدير العام وإيران بياناً مـشتركا
ــمانات التي حّددتها الوكالة. ــائل تنفيذ الضـ ــوية مسـ ــأن تسـ ــلتا إلى اتفاق بشـ وفي   أمور، أن إيران والوكالة توصـ

ــبتمبر   ــطس وأيلول/س وأخذت عينات بيئية  ٤و ٣أجرت الوكالة معاينتين تكميليتين في الموقعين   ،٢٠٢٠آب/أغس
وتمَّ تحلـيل ـهذه العيـنات من قـبل مختبرات الوـكاـلة في زايبرســـــدورف وـعدد من المختبرات   في الموقعين كليهـما.

أنشـطة التحقق  ، أجَرت الوكالة أيضـاً  ٢٠٢٠وفي أيلول/سـبتمبر   ضـمن شـبكة المختبرات التحليلية التابعة للوكالة.
   أعاله). ١١اإلضافية المذكورة أعاله في المرفق المعلن عنه في إيران (انظر الفقرة 

 
  .GOV/2004/60من الوثيقة   ٦الفقرة  ١٣

  .GOV/2020/30من الوثيقة  ٤في الفقرة   ٩الحاشية  ١٤

  .GOV/2020/30من الوثيقة   ٥الفقرة  ١٥

  .GOV/2020/34من الوثيقة   ٥و ٤الفقرتان   ١٦

   .٢٠٢٠آب/أغسطس   ٢٦، بتاريخ /Note 50)(2020مذكرة من األمانة  ١٧
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، لم ترد إيران على أســــئلة الوكالة، وألنَّ نتيجة أنشــــطة التحقق اإلضــــافية في  ٢وفيما يتعلق بالموقع    -١٦
ــبتمبر   ــافي في المرفق   ٢٠٢٠أيلول/س ــمةً، يلزم إجراء تحقُّق إض المعلن عنه. وعليِه، ما زال الموقع  لم تكن حاس

   الحالي لليورانيوم الطبيعي في شكل قرص معدني بحاجٍة إلى توضيح.

إلى وجود جسيمات اليورانيوم    ٤و  ٣وقد أشارت النتائج التحليلية للعينات البيئية التي أُخذت في الموقعين    -١٧
ــيراً من   ــأ وهو األمر الذي يتطلب تفسـ ــري المنشـ ، نقلت  ٢٠٢١كانون الثاني/يناير   ١٤وفي  إيران.الطبيعي البشـ

ولم  .٤و ٣الوكالة إلى إيران في رســائل منفصــلة نتائج التحليل وأســئلة الوكالة ذات الصــلة فيما يتعلق بالموقعين  
  تقِدّم إيران بعُد ردوداً على أسئلة الوكالة ذات الصلة.

  
    ١-٣البند المعدَّل  -دال

ــبقت اإلفادة به،  -١٨ خة  ١٨كما سـ ــالة مؤرَّ ــباط/فبراير   ١٥في رسـ ، أبلغت إيراُن الوكالة بأن إيران  ٢٠٢١شـ
"ســتتوقف عن تنفيذ تدابير الشــفافية الطوعية، المنصــوص عليها في خطة العمل الشــاملة المشــتركة، اعتباراً من  

باط ٢٣ الضـمانات المعقود  من الترتيبات الفرعية الملحقة باتفاق    ١-٣"، بما في ذلك البند المعدَّل  ٢٠٢١فبراير /ـش
  مع إيران.

، ذّكر المدير العام إيران بأن تنفيذ ٢٠٢١شـباط/فبراير   ١٦في رسـالة مؤرخة  ١٩وكما سـبقت اإلفادة به،   -١٩
ــمانات الخاص بها،    ١-٣البند المعدَّل   هو التزام قانوني على إيران بموجب الترتيبات الفرعية الملحقة باتفاق الضـ
اتفاق الضـمانات الخاص بإيران، ال يمكن تعديله من جانب واحد، وأنه ال توجد آلية في اتفاق  من  ٣٩ووفقاً للمادة  

 الضمانات لوقف تنفيذ األحكام المتفق عليها في الترتيبات الفرعية.

  

  ملخص -هاء

الذي ، ١وجود جـسيمات يورانيوم متعددة بـشرية المنـشأ، بما في ذلك جـسيمات معدَّلة نظائريا، في الموقع     -٢٠
ثة بالمواد النووية في هذا الموقع.   لم تعلن عنه إيران، هو مؤشــر واضــح على وجود مواد و/أو معدات نووية ملوَّ

ــيمات   ١٨وبعَد   ــير الضــروري والكامل وذا المصــداقية من الناحية التقنية لوجود جس م إيران التفس ــهراً، لم تقّدِ ش
ــير من إير المواد النووية. ــعر الوكالة بقلق عميق من احتمال وجود مواد نووية  وفي غياب مثل هذا التفسـ ان، تشـ

ا بموـجب   ا زاـلت إيران لم تبلغ عنـه ة ـم ذه المواد النووـي ل ـه ه، وأن مـث ذا الموقع غير المعلن عـن ة في ـه غير معلـن
  اتفاق الضمانات الخاص بها.

تســتوضــح الوكالة بعُد الموقع الحالي  ولم  ٢ولم تقِدّم إيران ردوداً على أســئلة الوكالة فيما يتعلق بالموقع     -٢١
  لليورانيوم الطبيعي في شكل قرص معدني.

واألســئلة المتعلقة   ٤و ٣وفيما يتعلق بوجود جســيمات اليورانيوم الطبيعي البشــري المنشــأ في الموقعين    -٢٢
م إيران بعُد ردوداً عليها.   بهذين الموقعين، لم تقّدِ
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ــباط/فبراير    ٢١-٢٠ى طهران في الفترة  وأكد المدير العام، خالل رحلته إل   -٢٣ ، للحكومة اإليرانية  ٢٠٢١شـ
قلقه إزاء عدم إحراز تقدُّم في توضـيح قضـايا الضـمانات المبيَّنة أعاله، وأعرَب عن اسـتعداده إلشـراك إيران في  

  ير.جهود استباقية ومركَّزة من أجل الخروج من المأزق، وتوضيح هذه القضايا وتسويتها دون مزيد من التأخ

من اتـفاق الضــــــماـنات الـخاص ـبإيران، ال يمكن تـعدـيل الترتيـبات الفرعـية الُمتَّفق عليـها    ٣٩ووفـقاً للـمادة     -٢٤
ـلذـلك، نظراً للطبيـعة الملزـمة ـقانوـناً للترتيـبات الفرعـية المتَّفق عليـها، ـفإنَّ إيران ُمـطالـَبة   وتنفـيذـها من طرف واـحد.

وإذا تخلَّفت إيران عن تنفيذ  لترتيبات الفرعية التفاق الضـمانات الخاص بها.من ا ١-٣بمواصـلة تنفيذ البند المعدَّل  
، فســــيكون ذلك غير متســــق مع التزامات إيران بموجب الترتيبات  ٢٠٠٣كما وافقت في عام   ١-٣البند المعدَّل  

  الفرعية التفاق الضمانات الخاص بها.

  المحافظين حسب االقتضاء.وسيواصل المدير العام تقديم التقارير إلى مجلس    -٢٥


