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 اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاھدة عدم االنتشار 
 جمھوریة إیران اإلسالمیة مع 

  
 تقریر من المدیر العام 

 
 

 

   دمةمقِّ  - ألف
، المعقودین بموـجب  ۲والبروتوكول اإلضـــــافي  ۱یتـناول تقریر الـمدیر الـعام ـھذا تنفـیذ اتـِّفاق الضــــــماـنات -۱

وتفاعالتھا مع إیران  ویـصف التقریر جھود الوكالة   معاھدة عدم االنتـشار، في جمھوریة إیران اإلـسالمیة (إیران).
 لتوضیح المعلومات المتعلقة بصحة إعالنات إیران واكتمالھا بموجب اتفاق ضماناتھا وبروتوكولھا اإلضافي.

   التطورات السابقة -باء
م المدیر العام ضـمن تقریره السـابق إلى مجلس المحافظین ملخصـاً عن اسـتنباطات الوكالة في ما یتصـل  قدَّ  -۲

)، وأجوبة إیران على طلبات التوـضیح  ٤و ۳و ۲و ۱(المحددة بـصفتھا المواقع  بأربعة مواقع غیر معلنة في إیران  
  التي تقدمت بھا الوكالة.

وأعاد المدیر العام التأكید على قلقھ العمیق بشـأن عثور الوكالة على مؤشـرات تدل على  ۳
م بعد التوضیح ال الزم بشأن وجود تلك الموادوجود مواد نوویة في ثالثة من المواقع المذكورة، وبأن إیران لم تقّدِ

 
، الذي  )INFCIRC/214االتفاق المعقود بین إیران والوكالة لتطبیق الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة (الوثیقة    ۱

 .۱۹۷٤أیار/مایو  ۱٥دخل حیز النفاذ في 
مجلس    ۲ في  أقر  إلیران  اإلضافي  البروتوكول  الثاني/نوفمبر    ۲۱المحافظین  في    ۲۰۰۳تشرین  إیران  علیھ  كانون   ۱۸ووقعت 

  . ۲۰۰٦وشباط/فبرایر    ۲۰۰۳ونفـَّذت إیران بروتوكولھا اإلضافي طوعاً في الفترة ما بین كانون األول/دیسمبر    .۲۰۰۳ األول/دیسمبر
من البروتوكول    ۱۷ق البروتوكول اإلضافي وفقاً للفقرة (ب) من المادة  ن بشكل مؤقت تطّبِ ، بدأت إیرا۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر   ۱٦في  و

، أوقفت إیران تنفیذ التزاماتھا المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة  ۲۰۲۱شباط/فبرایر    ۲۳واعتبارا من    اإلضافي.
   ). GOV/INF/2021/13المشتركة، بما في ذلك البروتوكول اإلضافي (انظر الوثیقة 

 . GOV/2021/29الوثیقة  ۳
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التي ُعثرت فیـھا المواد النووـیة لم تكن معروـفة ـلدى    )النووـیة في تـلك المواقع، وأن الموقع الـحالي (المواقع الـحالـیة
كما أن إیران لم تجب على أـسئلة الوكالة فیما یتعلق بموقع آخر غیر معلن عنھ وال أنھا قّدمت توـضیحات   الوكالة.

د على    حول الموقع الحـالي ام من جـدـی دیر الـع د الـم دني. وأـك ل قرص مـع للیورانیوم الطبیعي الموجود في شــــــك
ضــــرورة تقدیم إیران توضــــیحات وحل تلك المســــائل دون مزید من التأخیر من خالل تقدیم معلومات، ووثائق  

وكالة بخصوص  حراز تقدم في تقدیم توـضیحات بشأن أسئلة الإوأجوبة فیما یتعلق بأـسئلة الوكالة، وـصّرح أن عدم  
على قدرة الوكالة على تقدیم ضـمان بشـأن    یرطخصـحة واكتمال إعالنات إیران المتعلقة بالضـمانات یؤثر بشـكل  

  الطابع السلمي لبرنامج إیران النووي.

٤  

  كـما ســـــبـقت اإلـفادة،و -۳

إیران  ھو التزام ـقانوني على   ۱-۳فـقد ذّكر الـمدیر الـعام إیران ـبأن تنفـیذ البـند المـعدَّل    ٥
من اتـفاق الضــــــماـنات الـخاص ـبإیران،    ۳۹بموـجب الترتیـبات الفرعـیة الملحـقة ـباتـفاق ضــــــماـناتـھا، ووفـقاً للـمادة  

اـنات لوقف تنفـیذ األحـكام المتفق علیـھا في  ال ھ من ـجاـنب واـحد، وأـنھ ال توـجد آلـیة في اتـفاق الضــــــم یمكن تـعدیـل
من   ۱-۳ران الوـكاـلة أنـھا أوقـفت تنفـیذ البـند المـعدل  ، أبلـغت إی۲۰۲۱شــــــباط/فبرایر    ۲۳وفي   الترتیـبات الفرعـیة.

ات المبرم مع إیران. اـن اق الضــــــم اتـف ة ـب ة الملحـق ات الفرعـی   الترتیـب

ا   ٦ ةَ أنـھ اـل وفي وـقت الحق، أبلـغت إیران الوـك
ــتعدادھا للعمل مع الوكالة إلیجاد   ال ــتقبل القریب، كما أبلغت الوكالةَ عن اس تعتزم بناء مرفق نووي جدید في المس

  حّل مقبول لدى الطرفین لمعالجة المسألة.

۷ 

  التطورات األخیرة - جیم
ـخة   -٤ ، أـنھ ال غنى عن مواصــــــلة ۲۰۲۱حزیران/ یونـیھ    ۱۷ذكر الـمدیر الـعام، في رســـــاـلة إلى إیران مؤرَّ

المناقشــات بین إیران والوكالة من أجل التوصــل إلى اســتنتاج تقني بشــأن مســائل الضــمانات فیما یتعلق بالمواقع  
ع یمكنھا من القیام بھ. وأشــار إلى أنھ من أجل التوصــل إلى  األ ربعة، وھو ما لم تكن الوكالة، حتى اآلن، في َوضــْ

ــئلة الوكالة، إلى جانب   ــة دون مزید من التأخیر، یتعیَّن على إیران تقدیم إجابات موضــوعیة على أس نتائج ملموس
ــداقیة. المعلومات الداعمة، التي یمكن للوكالة بعد ذلك تحلیلھا     لتحدید ما إذا كانت قد قدَّمت تفســــیراٍت ذات مصــ

وســعى المدیر العام أیضــاً إلى االنتھاء من االتفاق على موعد االجتماع المقبل بین مســؤولین إیرانیین ومســؤولي 
 ولم یتلق المدیر العام أيَّ رّد من إیران. الوكالة في طھران.

لمناقشــة الترتیبات الخاصــة بالمناقشــات التقنیة   ۲۰۲۱ھ  حزیران/یونی ۲٦وخالل اجتماع ُعقد في فیینا في  -٥
المسـتقبلیة، اقترحت إیران أن تجري الوكالة أنشـطة تحقُّق إضـافیة في مرفق معلَن عنھ في إیران من أجل إغالق  

ة  غیر أنَّ اقتراح إیران كان یتوقف على موافقة الوكالة على إغالق المســـألة المتعلق   .۲المســـألة المتعلقة بالموقع 
وفي جمیع    ولم یكن للوكالة أن تقبل بمثل ھذا الـشرط.  بغض النظر عن نتیجة أنـشطة التحقُّق اإلضـافیة. ۲بالموقع 

ــألة المتعلقة   ــافیة في ھذا المرفق المعلَن عنھ وحده ال یمكن أن یغلق المسـ ــطة تحقُّق إضـ األحوال، فإنَّ إجراء أنشـ
موضـــوعیة على أســـئلة الوكالة ذات الصـــلة ولم توضـــح الموقع الحالي  ألن إیران لم تقّدم أيَّ إجابات   ۲بالموقع 

 للیورانیوم الطبیعي في شكل قرص معدني.

 
 . GOV/2021/29من الوثیقة  ۲۸و ۲۷الفقرتان  ٤
  .GOV/2021/15من الوثیقة  ۱۹الفقرة  ٥
 . GOV/INF/2021/13من الوثیقة  ۲الفقرة  ٦
 . GOV/2021/29من الوثیقة  ۲٥الفقرة  ۷
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ـخة   -٦ ــاـلة إلى إیران مؤرَّ ھ    ۹وأعرـبت الوـكاـلة، في رســـ ، عن أســـــفـھا ألن الوـكاـلة وإیران  ۲۰۲۱تموز/یولـی
ا في لم  د في فییـن ذ االجتـماع المنعـق ة مـن ــات التقنـی اقشـــ د من المـن ا المزـی ایو    ۲٦  تُجرـی ار/ـم ة ۲۰۲۱أـی اـل ، وألن الوـك
خالل ذلـك    ٤تتلق بعـُد وثـائق داعمـة من إیران إلثبـات المعلومـات المقـدَّمـة من إیران فیمـا یتعلق بـالموقع   لم 

كـما ذكرت الوـكاـلة أـنھ من المؤســـــف أنـھا لم تتلق إـجاـباٍت من إیران على األســـــئـلة األخرى المتعلـقة    االجتـماع.
المواقع األربـعة. ادم في أقرب وـقت ممكن، من أـجل  وطلـبت    ـب الوـكاـلة أن تقترح إیران مـكان وموـعد االجتـماع الـق

 التوصل إلى نتیجة تقنیة ُمرضیة بشأن ھذه المسائل.  

، قدَّمت إیران معلوماٍت رداً على األســئلة التي قدَّمتھا الوكالة ۲۰۲۱آب/أغســطس   ۲٤وفي رســالة مؤرخة  -۷
 ۸ .٤فیما یتعلق ببیان إیران المكتوب بشــــأن الموقع   ۲۰۲۱أیار/مایو   ٦۲إلى إیران خالل المناقشــــات التقنیة في 

وتـضمنت المعلومات التي    وفي الرـسالة نفـسھا، قدَّمت إیران أیـضاً معلومات تھدف إلى إثبات ھذا البیان المكتوب.
  ة عضــو أخرى. في الماضــي من قبل منظمة من دول ٤قدَّمتھا إیران إشــارةً إلى األنشــطة التي أُجریت في الموقع 

وفي الرســــالة نفســــھا، ذكرت إیران أیضــــاً أنھ "بالنظر إلى عدة اجتماعات واتصــــاالت بشــــأن ھذه المســــألة  
والتوـضیحات المقدَّمة للوكالة ... ِمن المنتظر بـشدة أن تعلن الوكالة أن المـسألة قد تمَّ حلھا ولیس ثمة حاجة التخاذ  

   أي إجراء آخر".

، إیراَن بأنھا ســــتحلل المعلومات التي قدَّمتھا ۲۰۲۱آب/أغســــطس   ۲۷مؤرخ  وأبلغت الوكالة، في ردھا ال -۸
، إلى جانب معلومات الضمانات األخرى ذات الصلة المتاحة  ۲۰۲۱آب/أغسطس   ۲٤إیران في رسالتھا المؤرخة 

علومات وأوضــحت الوكالة أنھ، وفقاً لممارســات الضــمانات المعیاریة الخاصــة بھا، یتمُّ التحقق من أّي م للوكالة.
اـنات المعقود معـھا، بـما في ذـلك من خالل تقییم ـمدى  ة ـما بموـجب اتـفاق الضــــــم ة من قـبل دوـل اـل دَّـمة إلى الوـك مـق

ــلة المتاحة للوكالة. ــمانات األخرى ذات الصـ ــاقھا مع معلومات الضـ ونظراً ألن المعلومات والوثائق الداعمة   اتسـ
ــطة التي قامت ــاً إلى األنش ــیر أیض ــو أخرى في إیران، فقد أبلغت   التي قدمتھا إیران تش بھا منظمة من دولة عض

وذّكرت الوكالة    الوكالة إیراَن أن الوكالة ســتتواصــل مع تلك الدولة العضــو لطلب توضــیح وتأكید لھذه األنشــطة.
ــاً بأن تحلیل العینات التي أخذتھا الوكالة في الموقع   ــطس   ۲۷في   ٤إیران أیضــ قد أظھَر وجود   ۲۰۲۰آب/أغســ

وفي ضـوء ما سـبق، أبلغت الوكالة إیراَن   نیوم طبیعي بشـري المنشـأ لم تقّدم إیران بعُد تفسـیراً لھا.جسـیمات یورا
   بأنھا لیست في وضع یمكنھا من تسویة مسألة الضمانات ھذه في ھذه المرحلة.

خة  -۹ ــالة إلى إیران مؤرَّ ــبتمبر   ۲وفي رس ً ۲۰۲۱أیلول/س أولی�ا    ، أبلغت الوكالة إیراَن كذلك بأنھا أجرت تقییما
وتـقّدر الوـكاـلة أن جزءاً من المعلوـمات التي ـقدَّمتـھا   .۲۰۲۱آب/أغســـــطس    ۲٤للمعلوـمات التي ـقدَّمتـھا إیران في 

إیران غیر متســق مع معلومات الضــمانات األخرى ذات الصــلة المتاحة للوكالة، بما في ذلك الصــور الســاتلیة  
دت الوكالة  أدناه).  ٤-التجاریة (انظر القســم دال إیراَن بتفاصــیل تقنیة عن بعض أوجھ عدم االتســاق وطلبت   وزوَّ

ــیراً لذلك. ــیراً لوجود جســـیمات الیورانیوم    من إیران تفسـ ــاً إلى أن إیران لم تقّدم بعُد تفسـ وأشـــارت الوكالة أیضـ
ھتھا الوكالة إلى إیران والتي تعود إلى    الطبیعي البشــــري المنشــــأ ولم تُجب بعُد عن األســــئلة األصــــلیة التي وجَّ

  ۹ .۲۰۱۹آب/أغسطس  

 
 . GOV/2021/29من الوثیقة  ۱۸الفقرة  ۸
 . GOV/2021/29من الوثیقة  ۱۱الفقرة  ۹
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 الوضع الراھن -دال
یلخص ھذا القســم االســتنباطات التي خلصــت إلیھا الوكالة في ما یتصــل بأربعة مواقع غیر معلنة في إیران   -۱۰

 واستجابات إیران لطلبات التوضیح التي تقدمت بھا الوكالة، وذلك حتى تاریخ إصدار ھذا التقریر.  

 ۱الموقع  -۱-دال

اُدِعي بأن موقعاً في إیران لم یُْعلن عنھ ، ۲۰۱۸بحســــب المعلومات التي أتیحت للوكالة في أیلول/ســــبتمبر   -۱۱
ة (الموقع   اـل ة.۱للوـك دات نووـی دم في خزن مواد ومـع د اســـــتـُخ   ) ـق

اني/نوفمبر    ۱۰ ذ مطلع تشـــــرین الـث  ۲۰۱۸ومـن
ــناعیة التجاریة، وجود أنشـــطة حفر األراضـــي   وما بعده، الحظت الوكالة، من خالل تحلیل صـــور األقمار الصـ

 وتصمیم المناظر في الموقع.

واكتشــــــفت    .۱، أجرت الوـكاـلة مـعایـنة تكمیلـیة وأـخذت عیـنات بیئـیة في الموقع  ۲۰۱۹ي شــــــباط/فبرایر  وف -۱۲
الوكالة وجود العدید من جـسیمات الیورانیوم الطبیعي البـشري المنـشأ، والتي یـشیر تكوینھا إلى أنھ ربما تم إنتاجھا  

  من خالل أنشــــطة تحویل الیورانیوم.

ــارت النتائج التحلیلیة لل  ۱۱ عینات البیئیة التي أُخذت في ھذا الموقع إلى  وأشــ
یمكن   ۲۳٦-بما في ذلك جسـیمات یورانیوم ضـعیف اإلثراء مع وجود یورانیوم   ۱۲،وجود جسـیمات معدَّلة نظائری�ا

  كشـــفھ وجســـیمات یورانیوم مســـتنفَد بشـــكل طفیف.

وطلبت الوكالة من إیران، بموجب اتفاق ضـــمانات إیران   ۱۳
د  وبروتوكولھا اإلضـافي، تقدیم توضـیحات ومعلومات، واإلجابة عن أسـئلة تتعلق باسـتنباطات الوكالة بشـأن وجو

  ھذه الجسیمات.

وكان في تقدیر الوكالة أن التفسیرات التي قدمتھا إیران بشأن وجود ھذه الجسیمات لم تكن ذات    ۱٤
  مصداقیة من الناحیة التقنیة.

۱٥  

ــرات، مدعومة بنتائج تحلیل العینات البیئیة، على أن الصــھاریج التي تمَّ تخزینھا   -۱۳ وتقّدر الوكالة أن ثمة مؤش
ــدة بمواد نوویة.في ھذا الموقع كان ــاً أنھ في  ت تحتوي على مواد و/أو معدات نوویة تلوثت بش وتقّدر الوكالة أیض

ة في الموقع   ـن اریج المخزَّ ك بعض الصــــــھ ھ في ۱حین تم تفكـی اـل ة البعض اآلخر من الموقع على ـح ت إزاـل ، تـم
، أو ذات صــلة بھ،  ۱وقع ولم تقّدم إیران أيَّ معلومات إضــافیة عن الم ونقلھ إلى مكان غیر معروف. ۲۰۱۸ عام 

   ۱٦ .۲۰۲۰منذ تشرین األول/أكتوبر  

 
في    ۱۰ المحافظین  مجلس  أمام  الضمانات  لشؤون  العام  المدیر  نائب  من  الفقرة  ۲۰۱۹شباط/فبرایر    ۷بیان  الوثیقة    ۱۱،  من 

GOV/OR.1532 . 
 . GOV/2019/55من الوثیقة  ۲۹الفقرة  ۱۱
، والتي أُبِلغت بھا  ۲۰۱۹لعینات التي أخذتھا في شباط/فبرایر  ُحّدِدت ھذه الجسیمات نتیجة إلجراء الوكالة المزید من التحلیالت ل  ۱۲

خة   ھة إلى إیران، المؤرَّ من الوثیقة    ۳۳، الفقرة  ٥۲(انظر الحاشیة    ۲۰۲۰أیلول/سبتمبر    ۲إیران ألول مرة في رسالة الوكالة الموجَّ
GOV/2020/51 .( 

ھ إلى إیران بتاریخ  . GOV/2020/51من الوثیقة  ۳۳، الفقرة ٥۳الحاشیة  ۱۳  ۲۰۲۰أیلول/سبتمبر  ۲وأشارت الوكالة في رسالتھا الموجَّ
إلى   نشأتھا  تعود  الماضي، والتي  إیران في  ُوِجدت في  التي  بالجسیمات  نظائریاً ھي شبیھة  المعدَّلة  الجسیمات  تركیبات ھذه  إلى أن 

 . ) GOV/2008/4من الوثیقة  ۱۱مكونات طاردات مركزیة مستوَردة (انظر الفقرة 
 . GOV/2020/51من الوثیقة  ۳۳الفقرة  ۱٤
 . GOV/2021/15من الوثیقة  ۸-٦الفقرات  ۱٥
 . 51/0GOV/202من الوثیقة  ۳٤ة الفقر ۱٦
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   ۲الموقع  -۲-دال

) على احتـمال وجود یورانیوم  ۲عثرت الوـكاـلة على مؤشـــــرات في موقع آخر لم تعلن عـنھ إیران (الموقع   -۱٤
والمعالجة،  في ھیئة قرص معدني، مع دالئل على خضــــوعھ للحفر   ۲۰۰۳و ۲۰۰۲طبیعي في إیران بین عامي  

  وـقد ال یكون متضـــــمـناً في إعالـنات إیران.

وـحدَّدت الوـكاـلة ـعدداً من األســـــئـلة المتصــــــلة بـھذه المواد النووـیة   ۱۷
المحتملة غیر المعلنة واألنشــطة المحتملة المتصــلة بالمجال النووي، بما في ذلك منشــأ ھذا القرص ومكان وجود  

 ۱۸  ،۲۰۰٤و ۲۰۰۳قد خـضع ألنـشطة تطھیر وتـسویة مكثَّفة في عامي   ۲وبما أن الموقع   ھذه المواد النوویة حالیاً.
ة في ھـذا الموقع. ة تكمیلـی ة في إجراء معـایـن ھ ال توجـد قیمـة تحقُّقـی ة إلى أـن ھ    خلص تقییم الوكـاـل وفي تموز/یولـی

ولھا ، طلبت الوكالة من إیران تقدیم ردود على ھذه األسئلة، عمالً باتفاق ضماناتھا وبروتوك۲۰۱۹وآب/أغسطس  
  اإلضافي، لكنھا لم تتلّق أي رد.

۱۹ 

بتمبر  و -۱٥ ائل الضـمانات المتعلقة بالموقع ۲۰۲۰في أیلول/ـس ، ۲، وكجزء من جھودھا الرامیة إلى توضـیح مـس
ــافیة بموجب اتفاق الضــمانات في مرفق معلن في إیران كان قد أُْنتج فیھ  ــطة تحقق إض أجرت الوكالة أیضــا أنش

من الغرض من أنشــــــطة التحقُّق اإلضـــــافـیة الـمذكورة ھو التحقُّق فیـما إذا ـكان  وـكان  مـعدن الیورانیوم من قـبل.
ــكل قرص معدني الذي ُحّدد في الموقع    موجوداً في ھذا المرفق المعلن عنھ.  ۲الیورانیوم الطبیعي في ش

بید أن  ۲۰
  نتیجة أنشطة التحقق ھذه لم تكن حاسمة.

۲۱  

فیما یتعلق بالمواد النوویة المحتملة   ۲۰۱۹یولیھ وآب/أغسـطس  ولم تُِجب إیران عن أسـئلة الوكالة في تموز/ -۱٦
ــلة بالمجال النووي في الموقع   ــطة المحتملة المتصــ ــأ قرص الیورانیوم  ۲غیر المعلنة واألنشــ ، بما في ذلك منشــ

 المعدني ومكان وجود ھذه المواد النوویة حالیاً.

   ۳الموقع  -۳-دال

ــرات في موقع آخر  -۱۷ ــتخدام وتخزین  ۳لم تعلن عنھ إیران (الموقع  عثرت الوكالة على مؤشــ ) على احتمال اســ
مواد نوویة و/أو القیام بأنشــطة ذات صــلة بالمجال النووي، بما في ذلك أنشــطة بحث وتطویر متصــلة بدورة الوقود  

  النووي. 

ضــع وخ  . ۲۰۰۳ولعل ھذا الموقع اســتُخدم لمعالجة وتحویل خام الیورانیوم، بما في ذلك الفلورة في عام   ۲۲
 ، بما في ذلك تدمیر معظم المباني، إلى جانب إزالة صھاریج منھ. ۲۰۰٤ھذا الموقع أیضاً لتغییرات كبیرة في عام  

طة ذات صـلة بالمجال  -۱۸ ئلة المتعلقة بإمكانیة وجود مواد نوویة غیر معلنة وأنـش وحدَّدت الوكالة عدداً من األـس
ــطس    النووي. ــماناتھا وبروتوكولھا ، طلبت الوكالة من إیران ت۲۰۱۹وفي آب/أغســ قدیم ردود، عمالً باتفاق ضــ

 
 . GOV/2020/30من الوثیقة  ٤النقطة األولى، الفقرة  ۱۷
 . GOV/2004/60من الوثیقة  ٦الفقرة  ۱۸
 . GOV/2021/29من الوثیقة  ۲٤و ٦؛ والفقرتان GOV/2020/30من الوثیقة  ٥و ۳الفقرتان  ۱۹
 . GOV/2020/30من الوثیقة  ٤، الفقرة ۹الحاشیة  ۲۰
 . GOV/2021/15من الوثیقة  ۱٦الفقرة  ۲۱
 . GOV/2020/30من الوثیقة   ٤النقطة الثانیة، الفقرة  ۲۲
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  ولم تقّدم إیران أي إجابات.  اإلضـافي.

، ـسعت الوكالة إلى الحصـول على معاینة ۲۰۲۰وفي كانون الثاني/ینایر    ۲۳
   تكمیلیة في الموقع إلجراء أخذ عینات بیئیة خاصة بھذا الموقع.

ولكن بعد االتفاق بین الوكالة وإیران في آب/أغـسطس    ۲٤ . ۳الموقع  منعت إیراُن في البدایة الوكالة من معاینة و  -۱۹
وـقد أشـــــارت النـتائج التحلیلـیة للعیـنات البیئـیة    ، نـفذت الوـكاـلة مـعایـنة تكمیلـیة في الموقع وأـخذت عیـنات بیئـیة. ۲۰۲۰

أ تتطلب تفـسیراً من إیر  وفي كانون   ان. التي أُخذت في ھذا الموقع إلى وجود جـسیمات یورانیوم طبیعي بـشري المنـش
  ، نقلت الوكالة إلى إیران نتائج تحلیل ھذه العینات وأسئلة الوكالة ذات الصلة. ۲۰۲۱الثاني/ینایر  

۲٥  

وتقّدر الوكالة أن ثمة مؤشـــرات، مدعومة بنتائج تحلیل العینات البیئیة، على أن الصـــھاریج التي أُزیلت من   -۲۰
ــاً في وـقت الحق في الموقع  ۳الموقع   ة البیئـیة من الموقع    .۱  ـكاـنت موجودة أیضـــ ائج تحلـیل العیـن ،  ۳غیر أن نـت

ــیمات المحدَّدة من خالل النتائج التحلیلیة للعینات البیئیة المأخوذة في  ر جمیع الجس ــّ والتي أُبلغت بھا إیران، لم تفس
 .۱الموقع 

 ٤الموقع  -٤-دال

حیث وجدت الوكالة مؤشرات على ) من منطقتین متقاربتین  ٤یتألف موقع آخر لم یُعلن عنھ للوكالة (الموقع  -۲۱
ا تمَّ    ، الســـــتـخدام وتخزین مواد نووـیة.۲۰۰۳أن إیران ـكاـنت تخطط، في ـعام   وفي إـحدى المنطقتین، حـیث ربـم

دریع   ار الـت اختـب ة مؤشـــــراٍت تتعلق ـب اـل ة، وـجدت الوـك دـی ة المتفجرات التقلـی ار في الھواء الطلق ألنظـم إجراء اختـب
ــفات ا ــتخدام أجھزة كاشـ ــتعداداً السـ ــھا.اسـ   لنیوترونات في المنطقة نفسـ

، من ٤وفي المنطقة الثانیة من الموقع  ۲٦
التجاریة، أنشــطة تتســق مع الجھود المبذولة    فصــاعداً، الحظت الوكالة عبر الصــور الســاتلیة ۲۰۱۹تموز/یولیھ  

  لتطھیر المنطقة، بما في ذلك ھدم المباني.

۲۷   

ة ۲۰۱۹وفي آب/أغســـــطس   -۲۲ ذه المواد النووـی ة بـھ ة المتعلـق ة على إیران ـعدداً من األســـــئـل اـل ، طرـحت الوـك
ردود، عمالً باتفاق  المحتملة غیر المعلنة واألنشــــطة المحتملة المتصــــلة بالمجال النووي وطلبت من إیران تقدیم  

، سـعت الوكالة إلى  ۲۰۲۰وفي كانون الثاني/ینایر    ضـماناتھا وبروتوكولھا اإلضـافي. ولم تقدم إیران أي إجابات.
  الحصول على معاینة تكمیلیة في الموقع إلجراء أخذ عینات بیئیة خاصة بھذا الموقع.

۲۸  

الموقع  و -۲۳ الوكــالــة من معــاینــة  الوكــالــة وإیران في   ۲۹  .٤منعــت إیراُن في البــدایــة  ولكن بعــد االتفــاق بین 
وقد أشـــارت النتائج التحلیلیة    ، نفذت الوكالة معاینة تكمیلیة في الموقع وأخذت عینات بیئیة.۲۰۲۰ آب/أغســـطس

للعینات البیئیة التي أُخذت في ھذا الموقع إلى وجود جســیمات یورانیوم طبیعي بشــري المنشــأ تتطلب تفســیراً من 

 
 . GOV/2020/30من الوثیقة  ٥و ۳الفقرتان  ۲۳
 . GOV/2020/30من الوثیقة  ٥الفقرة  ۲٤
 . GOV/2021/15من الوثیقة  ۱۷رة الفق ۲٥
 . GOV/2021/15من الوثیقة  ۹؛ النقطة الثالثة، الفقرة GOV/2020/30من الوثیقة   ٤النقطة الثالثة، الفقرة  ۲٦
 . GOV/2020/30من الوثیقة   ٤النقطة الثالثة، الفقرة  ۲۷
 . GOV/2020/30من الوثیقة  ٥و ۳الفقرتان  ۲۸
 . GOV/2020/30من الوثیقة  ٥الفقرة  ۲۹
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، نقـلت الوـكاـلة إلى إیران نـتائج تحلـیل ـھذه العیـنات وأســـــئـلة الوـكاـلة ذات  ۲۰۲۱الـثاني/یـنایر    وفي ـكانون  إیران.
  الصلة.

۳۰ 

ــطس   ۲٤)، في ۷وكما ذُكر أعاله (الفقرة   -۲٤ ــئلة الوكالة ۲۰۲۱آب/أغسـ ، قدَّمت إیران معلوماٍت رداً على أسـ
ضــالً عن معلومات تھدف إلى إثبات ھذا  ، ف٤بشــأن بیان إیران المكتوب فیما یتعلق باالســتخدام التاریخي للموقع 

،  ۲۰۲۱آب/أغســـــطس   ۲٤والتقییم األولي الذي أجرتھ الوكالة للمعلومات التي قدَّمتـھا إیران في   البـیان المكتوب.
، ھو أن ثمة أوجھ عدم اتســاق بین تلك المعلومات والمعلومات  ۲۰۲۱أیلول/ســبتمبر   ۲والذي أُبلغت إیران بھ في 

وعلى وجھ الخـصوص، فإنَّ تـصریح إیران بأنَّھ "لم یكن ثمة أي    لـضمانات المتاحة للوكالة.األخرى ذات الـصلة با
" ال یتسق مع المعلومات المتاحة للوكالة، بما في ۲۰۱۸و ۱۹۹٤نشاط في ھذا الموقع [المنطقة الثانیة] بین عامي  

ولم    للوكالة المتعلقة بھذا الموقع دون إجابة.وعالوة على ذلك، تظلُّ األـسئلة األـصلیة   ذلك الـصور الـساتلیة للموقع.
ــدر   ــأ، ومصـ ــري المنشـ ــیمات یورانیوم طبیعي بشـ ــیرات لوجود جسـ تقّدم إیران بعُد، من بین أمور أخرى، تفسـ

   النیوترونات التي كانت ستقوم كاشفات نیوترونات بقیاسھا.

 ملخص - ھاء
ـماتـھا الـقانونـیة بموـجب الترتیـبات الفرعـیة التـفاق  مع التزا  ۱-۳یتـعارض قرار إیران بـعدم تنفـیذ البـند المـعدَّل   -۲٥

وأبلغت إیران، بعَد قرارھا، الوكالةَ باســتعدادھا للعمل مع الوكالة إلیجاد تســویة مقبولة    الضــمانات المعقود معھا.
ونـیة  ویـناشـــــد الـمدیر الـعام إیران أن تفَي بجمیع التزاـماتـھا الـقان .۱-۳ـلدى الطرفین لمـعالـجة مســـــأـلة البـند المـعدَّل  

 .۱-۳بموجب الترتیبات الفرعیة الملحقة باتفاق الضمانات المعقود معھا وأن تنفّذ بشكل كامل البند المعدَّل  

جســـیمات یورانیوم بشـــري المنشـــأ في ثالثة مواقع في إیران لم تعلن للوكالة، فضـــال عن عدة  وجود   دیُعو -۲٦
ــیموجود ج ــراً واات ُمعدلة نظائری� س ــحا على وجود مواد و/أو معدات نوویة ملوَّ ا في أحد ھذه المواقع، مؤش ثة ض

   بالمواد النوویة في ھذه المواقع.

، القلق الـجدي اـلذي أعرب عـنھ الـمدیر  ۲۰۲۰وكرر مجلس المـحافظین، في قراره المتـخذ في حزیران/یونـیھ   -۲۷
شــطة متصــلة  العام من أن المناقشــات "من أجل توضــیح أســئلة الوكالة فیما یتعلق باحتمال وجود مواد نوویة وأن

دم" ة في إیران لم تحرز أي تـق ال النووي غیر معلـن المـج ة    .ـب ة وتلبـی اـل ل مع الوـك اـم اون الـك ا إیران إلى "التـع ودـع
وبـعَد مرور أكثر من ـعام، لم تـقّدم إیران بـعُد التفســـــیرات الالزـمة لوجود    طلـبات الوـكاـلة دون مزـید من الـتأخیر".

  ) التي أجرت فیھا الوكالة معاینات تكمیلیة. ٤و ۳و ۱المواقع الثالثة (المواقع  جســـیمات المواد النوویة في أي من 
)، ولم تقّدم توضــیحاً بشــأن  ۲كما لم تُِجب إیران عن أســئلة الوكالة فیما یتعلق بالموقع اآلخر غیر المعلن (الموقع 

 الموقع الحالي للیورانیوم الطبیعي في شكل قرص معدني.

ــعر بقلق عمیق من أّن مواد نوویة قد ُوجدت في مواقع غیر معلنة في إیران، ومن  وما زال المدیر   -۲۸ العام یشـ
ویـشعر المدیر العام بقلق متزاید من أنھ حتى    أن الوكالة ال تعلم المواقع الحالیة التي توجد فیھا ھذه المواد النوویة.

لمواقع األربعة في إیران غیر المعلن عنھا بعَد قرابة عامین فإن مســائل الضــمانات الموضــحة أعاله فیما یتعلق با
   للوكالة ال تزال دون تسویة.
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 ۸فحة  الص

وأشــار المدیر العام إلى أنھ مســتعد للســفر إلى إیران لاللتقاء بأعضــاء اإلدارة الجدیدة لمناقشــة ھذه األمور   -۲۹
ر مـباشـــــر  ویأمل الـمدیر الـعام أن تتم مـعالـجة ھذه المســـــائل الـعاجـلة من خالل حوا  بـھدف تســـــویتـھا دون تأخیر.

 وتعاوني ومثمر مع الحكومة الجدیدة في جمھوریة إیران اإلسالمیة.  

ویؤكد المدیر العام مجدداً على ضـرورة قیام إیران بتوضـیح ھذه المسـائل وحلھا بدون مزید من اإلبطاء من   -۳۰
ــئلة الوكالة. اؤالت التي  إن عدم إحراز تقدم في توضــیح التســو  خالل تقدیم المعلومات والوثائق واألجوبة على أس

إیران بموجب الضمانات یؤثر بشكل خطیر على قدرة الوكالة   عالناتإطرحتھا الوكالة بشأن مدى صحة واكتمال  
 على تقدیم التوكید بشأن الطابع السلمي للبرنامج النووي اإلیراني.

 وسیواصل المدیر العام تقدیم التقاریر إلى مجلس المحافظین حسب االقتضاء. -۳۱


