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 اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاھدة
 جمھوریة إیران اإلسالمیة عدم االنتشار مع 

 

 تقریر من المدیر العام 

 

 
 

مة -ألف  مقّدِ
، المعقودین  2والبروتوكول اإلضـافي  1یتناول ھذا التقریر الصـادر عن المدیر العام تنفیذ اتِّفاق الضـمانات -1

الوكالة وتفاعالتھا  ویصــف التقریر جھود   بموجب معاھدة عدم االنتشــار، في جمھوریة إیران اإلســالمیة (إیران).
مع إیران لتوضــیح المعلومات المتعلقة بصــحة إعالنات إیران واكتمالھا بموجب اتفاق الضــمانات والبروتوكول  

 وھو یتناول أیضاً المسائل المتعلقة بمعاملة إیران لمفتشي الوكالة. .اإلضافي المعقودین معھا

 

 
، الذي )INFCIRC/214االتفاق المعقود بین إیران والوكالة لتطبیق الضـمانات في إطار معاھدة عدم انتشـار األسـلحة النوویة (الوثیقة    1

 .1974أیار/مایو  15دخل حیز النفاذ في 
ووقعت    2003تشـــرین الثاني/نوفمبر   21في  )  INFCIRC/214/Add.1(الوثیقة  أقرَّ مجلس المحافظین البروتوكول اإلضـــافي إلیران   2

ونفَّذت إیران البروتوكول اإلضـــافي طوعاً في الفترة ما بین كانون األول/دیســـمبر   .2003كانون األول/دیســـمبر    18علیھ إیران في  
، بدأت إیران تطِبّق البروتوكول اإلضــافي بشــكل مؤقت وفقاً للفقرة 2016كانون الثاني/ینایر    16  وفي .2006وشــباط/فبرایر    2003

، أوقفت إیران تنفیذ التزاماتھا المتصــلة بالمجال 2021شــباط/فبرایر   23واعتباراً من   من البروتوكول اإلضــافي.  17(ب) من المادة  
  ).GOV/INF/2021/13ذلك البروتوكول اإلضافي (انظر الوثیقة النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في 
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 الخلفیة -باء
إیران  ھو التزام ـقانوني على  1-3كـما أفـید ـبھ ســـــابـقاً، فـقد ذّكر الـمدیر الـعام إیران ـبأن تنفـیذ البـند المـعدَّل   -2

ــماناتھا، ووفقاً للمادة   ــمانات الخاص بإیران، ال  39بموجب الترتیبات الفرعیة الملحقة باتفاق ضــ من اتفاق الضــ
ا في  ام المتفق علیـھ ذ األحـك ات لوقف تنفـی اـن اق الضــــــم ة في اتـف د آلـی ھ ال توـج د، وأـن ب واـح اـن ھ من ـج دیـل یمكن تـع

ــتقبل القریب، كما أبلغت  وأبلغت إیران الوكالة 3 الترتیبات الفرعیة. بأنَّھا ال تعتزم بناء مرفق نووي جدید في المسـ
 4الوكالةَ عن استعدادھا للعمل مع الوكالة إلیجاد حّلٍ مقبول لدى الطرفین لمعالجة المسألة.

ــبتمبر   -3 ین على مجلس المحافظین في حزیران/یونیھ وأیلول/ســ ــَ وقدَّم المدیر العام في تقریریھ المعروضــ
خصـــاً عن اســـتنباطات الوكالة فیما یتعلق بأربعة مواقع غیر معلنة في إیران (محددة على أنھا المواقع  مل  2021

ة.4و  3و  2و 1 اـل ا الوـك ات التوضـــــیح التي تـقدـمت بـھ ة إیران على طلـب ھ  5 )، وأجوـب ام عن قلـق وأعرب الـمدیر الـع
ــرات تدل على أنَّ مواد نوویة كانت   موجودة في ثالثة من المواقع المذكورة  العمیق ألنَّ الوكالة عثرت على مؤشـ

م إیران بعُد التوضـیحات الالزمة بشـأنھا، وأنَّ الموقع الحالي (المواقع الحالیة) للمواد  4و 3و 1(المواقع   )، ولم تقّدِ
وفي ھذین التقریرین، أشـــار المدیر العام أیضـــاً إلى أنَّ إیران لم تجب على   النوویة لیســـت معروفة لدى الوكالة.

م توضـــــیـحات حول الموقع الـحالي  2الوـكاـلة فیـما یتعلق بموقع آخر غیر معلن عـنھ (الموقع    أســـــئـلة ) كـما لم تـقّدِ
ــكل قرص معدني.  ــیح  للیورانیوم الطبیعي الموجود في شــ ــرورة قیام إیران بتوضــ وأكَّد المدیر العام مجدداً ضــ

أخیر م د من الـت ة دون مزـی ذه المواقع األربـع ة بـھ ل المتعلـق ــاـئ ة المســـ ائق  وتســـــوـی دیم المعلوـمات والوـث ن خالل تـق
كما أنھ أـشار إلى أنَّ عدم إحراز تقدم في توـضیح األـسئلة التي طرحتھا الوكالة بـشأن   واألجوبة على أـسئلة الوكالة.

ــكل خطیر على قدرة الوكالة على تقدیم التوكید   ــمانات یؤثِّر بش ــحة واكتمال إعالنات إیران بموجب الض مدى ص
 6 لبرنامج النووي اإلیراني.بشأن الطابع السلمي ل

 

  عملیات تبادل المعلومات والتقییمات -جیم
4-  ً ، ففي أعقاب مشـاورات بنَّاءة بین المدیر العام ونائب رئیس إیران ورئیس ھیئة الطاقة  7كما أفید بھ سـابقا

ــمبر   15الذریة اإلیرانیة (الھیئة) في  ــلة العمل على  ، اتفقت إیران  2021كانون األول/دیســ والوكالة على مواصــ
ــویتھا. ــمانات بھدف تسـ ــائل العالقة المتبقیة المتعلقة بالضـ ــاً على أن تُجري إیران   المسـ ولتحقیق ذلك، اتُّفق أیضـ

 والوكالة سلسلة من عملیات تبادل المعلومات والتقییمات، بما في ذلك من خالل تنظیم اجتماعات الخبراء.

 

 

 
 .GOV/2021/15من الوثیقة  19الفقرة  3
 .GOV/2021/29من الوثیقة  25الفقرة  4
 .GOV/2021/42و GOV/2021/29الوثیقتان  5
 .GOV/2021/29من الوثیقة  28و 27الفقرتان  6
 .GOV/INF/2021/47الوثیقة  7
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قد نفَّذت الوكالة أنـشطة تحقُّق بمقتـضى اتفاق الـضمانات المعقود مع إیران في مرفق وكما أفید بھ ـسابقاً، ف -5
ان) في إیران، بغرض التحقُّق ممـا إذا كـان الیورانیوم الطبیعي الموجود في  ھ (مختبرات جـابر بن حـی معلن عـن

ــتُخدم في الموقع  ــكل قرص معدني والذي ربما یكون قد اسـ ورغم أنَّ  8 ن عنھ.موجوداً في ذلك المرفق المعل 2شـ
نة في مختبرات   الوكالة لم تتمكن خالل أنشطة التحقُّق المذكورة من تحدید القرص المعني من بین األقراص المخزَّ
ــبكھ ومن الممكن أن یكون قد   ھر وأُعید س ــتبعد احتمالیة أن یكون القرص قد صــُ جابر بن حیان، فلم یمكنھا أن تس

 نوویة المعلن عنھا في مختبرات جابر بن حیان.صار اآلن جزءاً من مخزون المواد ال

خة   -6 ، قدَّمت الوكالة، بناًء على تقییمھا لكّلِ ما توفَّر لھا من 2022كانون الثاني/ینایر    14وفي رســالة مؤرَّ
وخلصــت الوكالة في  .2المعلومات ذات الصــلة بالضــمانات، إلى إیران تقییمھا التقني للمســألة المتعلقة بالموقع 

بین عشـــرة أقراص معدنیة من ، خضـــع قرٌص واحٌد على األقل، من 2في الموقع    2003أنَّھ في عام  ا إلى  تقییمھ
ــع لعملیة تثقیب إلنتاج رقائق معدنیة. 10الیورانیوم الطبیعي (یبلغ وزنھا اإلجمالي نحو    كیلوغرامات)، قد خضــ

ولم تعلن إیران   قل في الموقع نفســــھ.وخضــــعت ھذه الرقائق بعد ذلك للمعالجة الكیمیائیة في مناســــبتین على األ
  وفقاً لما یقتضیھ اتفاقات الضمانات. 2للوكالة عن ھذه األنشطة والمواد النوویة المستخدمة فیھا في الموقع 

ــافیة   -7 ــئلة إضـ ــت لدیھا أسـ ونتیجةً للتحقُّق والتقییم المذكورین أعاله، أبلغت الوكالة إیران بأنَّ الوكالة لیسـ
  ، ومن ثمَّ یمكن اعتبار أنَّ ھذه المسألة لم تَعُد عالقةً في ھذه المرحلة.2المسألة المتعلقة بالموقع بشأن  

وبناًء على دعوة من إیران، شــارك مســؤولون كبار من الوكالة في مناقشــات تقنیة مع كبار المســؤولین   -8
الممكنة للمضــي قدماً بھدف توضــیح    ، نظروا خاللھا في الســبل2022شــباط/فبرایر    9اإلیرانیین في طھران في  

ومھَّدت ھذه المناقشـات الطریق أمام صـدور البیان المشـترك المتفق علیھ   المسـائل المتعلقة بالضـمانات وتسـویتھا.
 في وقت الحق.

 

  البیان المشترك -دال
ة وإیران، في   -9 اـل ــاورات بین الوـك د من المشـــ ام  2022آذار/ـمارس    5عـقب إجراء مزـی دیر الـع ، اتفق الـم

ائل المذكورة في الوثیقة   ترك لتوضـیح المـس ونائب رئیس إیران ورئیس ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة على بیان مـش
GOV/2021/52    ة ـخ اني/نوفمبر    17المؤرَّ ة و .2021تشـــــرین الـث اـل ت الوـك ة،  واتفـق ة اإلیرانـی ذرـی ة اـل اـق ة الـط ھیـئ

خ  ــترك المؤرَّ ــتمراراً للتعاون بینھما على النحو الوارد في البیان المشـ ــطس    26اسـ ، على تعجیل  2020آب/أغسـ
د البیان المـشترك ـسلـسلة من اإلجراءات التي ینبغي   وتعزیز التعاون والحوار بینھما بھدف حّلِ ھذه المـسائل. ویحّدِ

ــتھدف المدیر العام  أن تتخذھا الوكالة وإیرا ــیسـ ــلة، سـ ن، والتي فور إنجازھا وعقب إجراء الوكالة التقییم ذا الصـ
ل إلیھ بحلول موعد انعقاد مجلس المحافظین في شــھر حزیران/یونیھ   (انظر    2022اإلفادة باالســتنتاج الذي توصــَّ

 المرفق).  

 

 
 5والفقرة   ،  GOV/2021/42من الوثیقة   15والفقرة   ،  GOV/2021/15من الوثیقة  16والفقرة   ،  GOV/2020/30من الوثیقة    9الحاشـیة    8

 .GOV/2021/52من الوثیقة 
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 مفتشو الوكالة -ھاء
ــھد الوكالة عند تطبیق عملیات التفتیش ا -10 ــي الوكالة أيَّ حاالت منطویة على  لم تشــ ألمني المتعلقة بمفتشــ

ومع ذلك، وحتى تاریخ   .خالل الفترة المشـــمولة بھذا التقریر  أعمال غیر الئقة من جانب موظفي األمن اإلیرانیین
خة   بـشأن تعاُرض بعض   2021تـشرین الثاني/نوفمبر   16ھذا التقریر، لم ترد إیران بعد على رـسالة الوكالة المؤرَّ

 9 اإلجراءات األمنیة المتَّخذة في إیران مع االمتیازات والحصانات المكفولة للوكالة ومفتشیھا.

 

 الملخص -واو
ب المدیر العام بالبیان المـشترك المتفق علیھ مع نائب رئیس إیران ویتطلَّع إلى تلقِّي التوـضیحات في  -11 یرّحِ

 بالضمانات.موعدھا وتسویة المسائل العالقة المتعلقة  

 ومع اإلقرار ـبأنَّ إیران ـقد أبلـغت الوـكاـلة ـبأنَّـھا ال تعتزم بـناء مرفق نووي ـجدـید في المســـــتقـبل القرـیب،   -12
د الـمدیر الـعام دعوـتھ إلیران إلى أن تفَي بجمیع التزاـماتـھا الـقانونـیة بموـجب الترتیـبات الفرعـیة الملحـقة ـباتـفاق   یـجّدِ

 .1-3ذ بشكل كامل البند المعدَّل  الضمانات المعقود معھا وأن تنفِّ 

 وسیواصل المدیر العام تقدیم التقاریر إلى مجلس المحافظین حسب االقتضاء. -13

 

 
 .GOV/2021/52القسم دال من الوثیقة  9
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 المرفق

 

 المرفق

 بیان مشترك

 من سعادة السید محمد إسالمي، نائب الرئیس ورئیس ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة،
 وسعاة السید رافائیل غروسي، المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

 2022آذار/مارس  5طھران، في 

 

اتفق ـناـئب رئیس جمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة ورئیس ھیـئة الـطاـقة اـلذرـیة اإلیرانـیة (الھیـئة) والـمدیر الـعام للوـكاـلة  
ائل المذكورة في الوثیقة     GOV/2021/52الدولیة للطاقة الذریة (الوكالة) على البیان المـشترك التالي لتوضـیح المـس

خة   .2021تشرین الثاني/نوفمبر    17المؤرَّ

یـئة الـطاـقة اـلذرـیة اإلیرانـیة والوـكاـلة، اســـــتمراراً للتـعاون بینھـما على النحو الوارد في البـیان المشـــــترك  اتفـقت ھ
خ   ، على تعجیل وتعزیز التعاون والحوار بینھما بھدف حّلِ ھذه المسائل.2020آب/أغسطس    26المؤرَّ

 ي:وفي ھذا الصدد، اتفقت ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة والوكالة على ما یل

ــتقوم ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة بتزوید الوكالة في موعد ال یتجاوز   -1    2022آذار/مارس    20سـ
ئلة التي طرحتھا الوكالة   مل الوثائق الداعمة ذات الصـلة فیما یخصُّ األـس بتوضـیحات مكتوبة تـش

 ولم تتطرق إلیھا إیران بشأن المسائل المتعلقة بثالثة مواقع.

أســبوعین من تلقي التوضــیحات المكتوبة والوثائق الداعمة ذات الصــلة من ھیئة  وفي غضــون  -2 
ــأن   ــئلة بش م إلى الھیئة أيَّ أس ــتعرض الوكالة ھذه المعلومات وتقّدِ ــتس الطاقة الذریة اإلیرانیة، س

 المعلومات الواردة منھا.

لى ھیئة الطاقة  وفي غضــون أســبوع واحد من تقدیم الوكالة أيَّ أســئلة بشــأن ھذه المعلومات إ -3 
وســــتُعقد   الذریة اإلیرانیة، ســــتعقد الوكالة والھیئة اجتماعات في طھران لتناُول ھذه األســــئلة.

 اجتماعات منفصلة بشأن كّلِ موقع من المواقع المعنیة.

أعاله وعقب انتھاء الوكالة من إجراء   3إلى   1وفور إنجاز األنشـــطة المذكورة في الفقرات من  -4 
ــ ل إلیھ بحلول موعد التقییم ذي الص ــَّ ــتنتاج الذي توص ــتھدف المدیر العام اإلفادة باالس ــیس لة، س

 .2022انعقاد مجلس المحافظین في شھر حزیران/یونیھ  
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