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اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاھدة عدم االنتشار مع  
 جمھوریة إیران اإلسالمیة 

 
 تقریر من المدیر العام 

 
 

مة -ألف  مقّدِ
، المعقودین  2والبروتوكول اإلضــــافي  1المقدَّم من المدیر العام تنفیذ اتِّفاق الضــــمانات  التقریر  ھذا  یتناول -1

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

 اإلضافي المعقودین معھا، ال سیما فیما یتعلق بثالثة مواقع غیر معلنة في إیران.

 الخلفیة -باء
ــأ   -2 ــیِّمات یورانیوم بشــریة المنش تســعى الوكالة إلى الحصــول على تفســیرات من إیران بشــأن وجود جس

ة مواقع غیر معلـن ة في ثالـث اـل ا الوـك اد (  ــــــــــة في إیران وھي  حـددتـھ ارامین (2019تورقوز آـب )،  2020)، وـف
وـقد وردت ـكل ـھذه المســـــاـئل المتعلـقة ـبالضــــــماـنات في تقریر الـمدیر الـعام الصـــــادر في   3).2020( وـماریـفان

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

 .1974أیار/مایو  15دخل حیز النفاذ في 
الثــاني/نو  21) في  INFCIRC/214/Add.1أقرَّ مجلس المحــافظین البروتوكول اإلضــــــافي إلیران (الوثیقــة    2  2003فمبر  تشــــرین 

في   ووقعــت إیران  ــھ  األول/دیســــمبر    18علی ــانون  بین   .2003ك ــا  م الفترة  في  ــاً  ــافي طوع البروتوكول اإلضــــ إیران  ذت  ــَّ ونف
، بدأت إیران تطِبّق البروتوكول اإلضافي بشكل 2016كانون الثاني/ینایر   16وفي   .2006وشباط/فبرایر    2003 األول/دیسمبر كانون

ــافي.  17المادة  (ب) من   مؤقت وفقاً للفقرة ــباط/فبرایر    23واعتباراً من   من البروتوكول اإلض ، أوقفت إیران تنفیذ التزاماتھا 2021ش
اإلضـــــــاـفي   اـلـبروـتوـكول  ذلــك  ـفي  ـبمــا  اـلمشــــــتركــة،  الشـــــــاـملــة  اـلـعمــل  ـخطــة  ـبـموجــب  اـلـنووي  بــاـلـمجــال  اـلـمتصـــــلــة 

 ).GOV/INF/2021/13 الوثیقة (انظر
 شیان ـ لم تعد قائمة في ھذه المرحلة. -نات بخصوص موقع رابع  وھو ـ الفیسانوترى الوكالة أن المسألة المتعلقة بالضما 3



GOV/2022/42 
 2الصفحة 

وقد أتاحت الوكالة عدة فرص إلیران، في أـشكال متنوعة   ).GOV/2021/52(الوثیقة    2021الثاني/نوفمبر   تـشرین
 خالل تبادل الرسائل وإجراء اجتماعات في فیینا وطھران من أجل حل ھذه المسائل، ولكن بدون نجاح.من 

، اتفق الـمدیر الـعام وـناـئب رئیس إیران ورئیس ھیـئة الـطاـقة اـلذرـیة إلیران على 2022آذار/ـمارس    5في   -3
ــائل المذكورة في الوثیقة   ــیح المسـ ــترك لتوضـ و وارد في تقریر المدیر  أنھ، وكما ھ  . بیدGOV/2021/52بیان مشـ

ــادر في   ة    2022أـیار/ـمایو    31الـعام الصـــ ، وحتى موـعد اجتـماع مجلس المـحافظین في )GOV/2022/26(الوثیـق
كـما أنَّ إیران لم تبلغ الوـكاـلة   لم تـقدم إیران تفســـــیرات ذات مصـــــداقـیة من الـناحـیة التقنـیة.  2022حزیران/یونـیھ  

ھ (أو األـماكن التي المـكان اـلذي توـجد فـی المواد النووـیة،    ـب ا المواد النووـیة و/أو المـعدات الملوـثة ـب توـجد فیـھا) ـحالیـ�
 .2018التي نُقلت من موقع تورقوز آباد في عام  

م إیران تفســــیرات ذات مصــــداقیة من الناحیة التقنیة لوجود جســــیِّمات    4وأفاد المدیر العام  -4 بأنَّھ ما لم تُقّدِ
الوكالة بالمكان الذي توجد فیھ (األماكن التي توجد فیھا) حالی�ا المواد النوویة    الیورانیوم المشـار إلیھا آنفا وأن تبلغ

د صحة واكتمال إعالنات إیران بمقتضى   ثة، وإلى أن تفعل ذلك، لن یكون بوسع الوكالة أن تؤّكِ و/أو المعدات الملوَّ
املة المعقود معھا. ائل المتصـلة بالضـما اتفاق الضـمانات الـش نات فیما یخصُّ ھذه المواقع الثالثة ال ولذلك فإنَّ المـس

وأكّد المدیر العام مجددا بأن الوكالة ال تزال على أھبة االســتعداد للتواصــل مع إیران دون تأخیر من  تزال عالقة.
 أجل تسویة جمیع ھذه المسائل.

إلى أن ، من بین جمـلة أمور،  2022حزیران/ یونیو    8أشـــــار مجلس المـحافظین في قراره المعتـمد في   -5
توفیر إیران "لجمیع المعلوـمات والوـثائق واألدـلة ذات المصـــــداقـیة من الـناحـیة التقنـیة التي تطلبـھا الوـكاـلة اـلدولـیة  
ــع یمكنھا من اإلفادة بأن   ــروري لألمانة العامة لكي تكون األمانة في وضـ للطاقة الذریة إلجراء تقییماتھا أمر ضـ

ائل لم تعد عالقة وبالتالي إزالة الحا ائل"المـس أن ھذه المـس وطلب من المدیر    جة إلى نظر المجلس واتخاذ إجراء بـش
 5 العام" مواصلة تقدیم تقاریر إلى مجلس المحافظین طالما أن ... القضایا ال تزال عالقة".

 التطورات التي طرأت خالل الفترة المشمولة بھذا التقریر  -جیم
ــابق المقدَّم من  -6 ــدور التقریر السـ المدیر العام، وعلى الرغم من تصـــریح الوكالة بأنھا على أھبة منذ صـ

ــل إیران مع الوكالة. ــائل، لم تتواص ــویة ھذه المس ــل مع إیران دون تأخیر من أجل تس ــتعداد للتواص وعلیھ،    االس
تظل  وبالتالي    أي تطورات خالل الفترة المشـمولة بھذا التقریر ولم یتم حل أي مسـألة من المسـائل العالقة.  أتطر لم 

 جمیع المسائل المتعلقة بالضمانات عالقة.

 1-3البند المعدَّل  -دال
ذكِّ  -7 دَّل  یـُ د المـع ذ البـن أنَّ تنفـی ام إیران ـب دیر الـع ات    1-3ر الـم انوني على إیران بموجـب الترتیـب ھو التزام ـق

من اتـفاق    39مادة  الفرعـیة الملحـقة باتـفاق الضــــــمانات المعقود معـھا، وأنھ ال یمكن تـعدیـلھ من جانب واحد، وفـقاً لل
ا في  ام المتفق علیـھ ذ األحـك ات لوقف تنفـی اـن اق الضــــــم ة في اتـف ھ ال توـجد آلـی ات المعقود مع إیران، وأـن اـن الضــــــم

  ومنذ صـدور التقریر السـابق المقدَّم من المدیر العام، لم تقدم إیران أي عرض للوكالة من أجل   الترتیبات الفرعیة.
 6معالجة ھذه المسألة.

 
 .GOV/2022/26من الوثیقة  36الفقرة  4
 .GOV/2022/34 من الوثیقة 5-3الفقرات  5
قّدمت إیران مؤخرا للوكالة اســــتبیان معلومات تصــــمیمیة محیّن في ما یخص مفاعل بحوث معلن علیھ ســــابقا تعتزم تشــــییده في   6

 المستقبل.
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 موجز -ھاء
یشــــعر المدیر العام بقلق متزاید من أن إیران لم تتواصــــل مع الوكالة بشــــأن المســــائل العالقة المتعلقة   -8

 حراز أي تقدم صوب حل تلك المسائل.  إبالضمانات خالل الفترة المشمولة بھذا التقریر، وعلیھ لم یتم  

ــداقـی  ویؤـكد -9 م إیران تفســـــیرات ذات مصـــ ّدِ ھ ـما لم تـُق ة من الـناحـیة التقنـیة لوجود  الـمدیر الـعام مـجددا ـبأنـَّ
جســیِّمات یورانیوم بشــریة المنشــأ في ثالثة أماكن غیر ُمعلّن عنھا في إیران وتبلغ الوكالة بالمكان الذي توجد فیھ 
ثة، وإلى أن تفعل ذلك، لن یكون بوســــع الوكالة   (األماكن التي توجد فیھا) حالی�ا المواد النوویة و/أو المعدات الملوَّ

د ص وعلیھ، لیس بوسع الوكالة    حة واكتمال إعالنات إیران بمقتضى اتفاق الضمانات الشاملة المعقود معھا.أن تؤّكِ
  تقدیم ضمان بأن برنامج إیران النووي مكّرس ألغراض سلمیة حصرا.

في ھذا    اویؤكد المدیر العام مرة أخرى على أن المـسائل غیر المحـسومة المتعلقة بالـضمانات المـشار إلیھ -10
 تنبع من التزامات إیران بمقتضى اتفاق الضمانات الشاملة المعقود بین إیران والوكالة.    التقریر

ویـناشـــــد الـمدیر الـعام إیران أن تفَي بجمیع التزاـماتـھا الـقانونـیة بموـجب الترتیـبات الفرعـیة الملحـقة ـباتـفاق  -11
 .1-3الضمانات المعقود معھا وأن تنفّذ بشكل كامل البند المعدَّل  

ى في البیان المشترك بین الوكالة وإیران بتاریخ  وحسبما ھو م -12 توخــّ ، تظل الوكالة  2022آذار/مارس    5ــُ
 مع إیران دون تأخیر من أجل حل جمیع ھذه المسائل.  اصلعلى أھبة االستعداد للتو

 . وَسیُواِصل المدیر العام تقدیم التقاریر في ھذا الشأن حسب االقتضاء
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