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بموجب معاھدة عدم االنتشار مع اتفاق الضمانات المعقود 
 جمھوریة إیران اإلسالمیة 

 
 

 تقریر من المدیر العام 
 

 
مة  - ألف  مقّدِ

، المعقودین  2والبروتوكول اإلضــــافي  1یتناول ھذا التقریر المقدَّم من المدیر العام تنفیذ اتِّفاق الضــــمانات -1
ویصـف التقریر جھود الوكالة وتفاعالتھا    اإلسـالمیة (إیران).بموجب معاھدة عدم االنتشـار، في جمھوریة إیران  

مع إیران لتوضــیح المعلومات المتعلقة بصــحة إعالنات إیران واكتمالھا بموجب اتفاق الضــمانات والبروتوكول  
  اإلضافي المعقودین معھا، وال سیما فیما یتعلق بثالثة مواقع غیر ُمعلنة في إیران.

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

اد ( ة في إیران وھي ــــــــــ تورقوزآـب ة مواقع غیر ُمعلـن ة في ثالـث ارامین (2019حـددتھـا الوكـاـل )،  2020)، وـف

 

، 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   21) في  INFCIRC/214/Add.1أقرَّ مجلس المحافظین البروتوكول اإلضـــافي إلیران (الوثیقة    2
 2003ونفَّذت إیران البروتوكول اإلـضافي طوعاً في الفترة بین كانون األول/دیسمبر    .2003كانون األول/دیـسمبر    18علیھ إیران في  
، بدأت إیران تطِبّق البروتوكول اإلضـافي بشـكل مؤقت وفقاً للفقرة (ب) من 2016كانون الثاني/ینایر    16وفي   .2006وشـباط/فبرایر  

، أوقفت إیران تنفیذ التزاماتھا المتصـــلة بالمجال النووي  2021شـــباط/فبرایر    23واعتباراً من   من البروتوكول اإلضـــافي. 17المادة  
  ).GOV/INF/2021/13ك البروتوكول اإلضافي (انظر الوثیقة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذل



GOV/2022/63 
 2الصفحة 

 

خ  3 ).2020( و’مـــارـیفـــان‘ ـمؤرَّ اـل ـتـقرـیره  ـفي  اـلعـــام،  اـلمـــدـیر  ـم  17وأـعرب  ثـــاـني/ـنوـف اـل   2021ـبر  تشـــــرـین 
 4 ، عن قلقھ البالغ ألنَّ مواد نوویة قد ُوِجدت في ھذه المواقع غیر المعلنة.)GOV/2021/52 (الوثیقة

، اتفق الـمدیر الـعام ومـعالي الســــــید محـمد إســـــالمي، ـناـئب الرئیس اإلیراني  2022آذار/ـمارس    5وفي   -3
  .GOV/2021/52ائل المذكورة في الوثیقة  ورئیس ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة، على بیان مشترك لتوضیح المس

ــائل وعقد   -4 ــكال مختلفة من خالل تبادل الرسـ ــاً كثیرة بأشـ ومع ذلك، ورغم أنَّ الوكالة تتیح إلیران فرصـ
وكما ھو وارد في  االجتماعات في فیینا وطھران من أجل توضــیح ھذه المســائل، فإنھا ما زالت غیر محســومة.

خ   ، ـفإنَّ إیران لم تكن حتى موـعد اجتـماع  )GOV/2022/26(الوثیـقة    2022أـیار/ـمایو    30تقریر الـمدیر الـعام المؤرَّ
یرات ذات مصـداقیة من الناحیة التقنیة.  2022مجلس المحافظین في حزیران/یونیھ   كما أنَّ إیران لم    قد قدَّمت تفـس

ة أو   ا المواد النووـی الیـ� الموقع (أو المواقع) حـیث توـجد ـح ة ـب اـل ة، أو حـیث  تبلغ الوـك المواد النووـی ة ـب المـعدات الملوـث
ــمانات المتعلقة    .2018توجد كلتاھما معاً، التي نُقلت من موقع تورقوزآباد في عام   ــائل الض وفیما یلي موجز لمس

 بالمواقع الثالثة كما ھو مبین في ذلك التقریر:

نت في   تورقوزآباد: ــرات تدلُّ على أن الحاویات التي ُخِزّ تورقوزآباد إما كانت تحتوي  لدى الوكالة مؤشـ
على مواد نووـیة أو على مـعدات نووـیة ـكاـنت ملوـثة بشـــــدة بمواد نووـیة، أو ـكاـنت تحتوي على كلتیھـما  

ــباط/فبرایر   معاً. ، أخذت الوكالة عینات بیئیة تخص مواقع بعینھا،  2019وخالل المعاینة التكمیلیة في شـ
یمات یورانیوم طبیعي م ار تحلیلھا إلى وجود جـس یمات معدلة نظیریاً، بما وأـش أ، وجـس ریة المنـش تعددة بـش

،  236-في ذـلك جســـــیـمات یورانیوم ضـــــعیف اإلثراء تحتوي على ـقدر یمكن اكتشـــــاـفھ من الیورانیوم 
ــتنفد بقدر طفیف. ویشـــیر تقییم الوكالة إلى أنھ في حین فُِكّكت بعض الحاویات    وجســـیمات یورانیوم مسـ

ـنة في تورقوزآـباد، فـقد أُزیـلت   ونُقـلت إلى    2018ـحاوـیات أخرى من الموقع دون تفكیكـھا في ـعام  المخزَّ
 موقع غیر معروف.

یشـــــیر تقییم الوـكاـلة إلى أنَّ موقع ـفارامین ھو محـطة غیر معلـنة على نـطاق تجریبي لمـعالـجة  ـفارامین:
ــید الیورانیوم، ثم تحویلھ على نطاق مختبري إلى رابع فلور ید  وتجھیز خام الیورانیوم وتحویلھ إلى أكســ

  . 2003و 1999الیورانیوم وـسادس فلورید الیورانیوم، وأنَّ المحطة كانت تـُستخَدم في الفترة بین العامین 
ــرات، مدعومة بنتائج تحلیل عینات بیئیة، تدلُّ على أنَّ   ــاً إلى أنَّ ھناك مؤشــ ــیر تقییم الوكالة أیضــ ویشــ

ولكنَّ األنشطة النوویة التي   تورقوزآباد.  الحاویات التي أُزیلت من فارامین قد نُقلت في نھایة المطاف إلى
ر وجود األنواع المختلفة من الجســیمات   خلص تقییم الوكالة إلى أنَّھا كانت تُنفَّذ في موقع فارامین ال تفســِّ

  المعدَّلة نظیری�ا في موقع تورقوزآباد.

ــرات تدل على أن إیران خططت، في عام    'ماریفان': ــتخدام وتخزین  ،  2003وجدت الوكالة مؤشــ الســ
ــق تحلیل جمیع ما أُتیح للوكالة من معلومات ذات    مواد نوویة في 'ماریفان' الختبارات المتفجرات. ویتسـ

ـصلة بالـضمانات فیما یخصُّ موقع ’ماریفان‘ مع إجراء إیران اختبارات متفجرات باالـستعانة بتدریع واٍق  
ــف النیوترونات في منطقة واح ــتخدام أجھزة كشـ ــیراً السـ وخالل المعاینة  5 دة من موقع ’ماریفان‘.تحضـ

ــارت نتائجھا التحلیلیة إلى  2020التكمیلیة في عام  ، أخذت الوكالة عینات بیئیة تخص أماكن بعینھا، فأشـ
 وجود جسیمات یورانیوم بشري المنشأ في منطقة أخرى مجاورة لموقع 'ماریفان'.

 

 شیان لم تعد مسألة عالقة في ھذه المرحلة.-ترى الوكالة أنَّ مسألة ضمانات تتعلق بموقع رابع ھو الفیسان 3
 .GOV/2021/52من الوثیقة  14الفقرة  4
 .GOV/2021/15من الوثیقة  9، الفقرة ؛ والنقطة الثالثةGOV/2020/30من الوثیقة  4النقطة الثالثة، الفقرة  5
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م  2022مرة أخرى في أیلول/سـبتمبر    ، ثم أفاد2022وأفاد المدیر العام في حزیران/یونیھ   -5 ، بأنَّھ ما لم تُقّدِ
إیران تفســیرات ذات مصــداقیة من الناحیة التقنیة لوجود جســیمات الیورانیوم المشــار إلیھا آنفا في المواقع الثالثة  

ة و/ ا المواد النووـی الیـ� د ـح ث توـج اكن) حـی ان (أو األـم المـك ة ـب اـل ا في إیران وتبِلّغ الوـك دات  غیر الُمعلن عنـھ أو المـع
ــى اتفاق   ــحة واكتمال إعالنات إیران بمقتضــ د صــ ــع الوكالة أن تؤّكِ ثة، وإلى أن تفعل ذلك، فلن یكون بوســ الملوَّ

بأن الوكالة تظلُّ على أھبة االســتعداد للتواصــل مع   وأكّد المدیر العام مجدداً 6 الضــمانات الشــاملة المعقود معھا.
 المسائل.إیران دون تأخیر من أجل تسویة جمیع ھذه  

إیران    2022ومن بین جملــة أمور، دعــا مجلس المحــافظین في قراره الصــــــادر في حزیران/یونیــھ   -6
ــاس عاجل للوفاء بالتزاماتھا القانونیة والقبول دون إبطاء بالعرض المقدَّم من المدیر   "إلى اتخاذ إجراءات على أس

العالقة المتعلقة بالـضمانات"، وأـشار إلى أنَّ تقدیم إیران  العام بمواـصلة العمل على توـضیح وتـسویة جمیع المـسائل  
ــداقیة من الناحیة التقنیة   "جمیع ما تحتاجھ الوكالة لكي تجري تقییماتھا من المعلومات والوثائق واألدلة ذات المصـ

ائل التي لم تعد عالقة ومن ثمَّ إز الة الحاجة  ھو أمٌر ضـروري لكي تكون األمانة في وضـع یمكنھا من اإلفادة بالمـس
إلى نظر المجلس فیـھا واتـخاذ إجراء بشـــــأنـھا"، وطـلب إلى الـمدیر الـعام "أن یواصـــــل تـقدیم التـقاریر إلى مجلس  

 7 المحافظین ما دامت المسائل المذكورة ... ال تزال عالقة".

 التطورات التي طرأت خالل الفترة المشمولة بھذا التقریر -جیم
ــبتمبر    27و 26في  -7 ــالمي، نائب الرئیس    ،2022أیلول/سـ ــید محمد إسـ ــعادة السـ أجرى المدیر العام وسـ

اإلیراني ورئیس ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة، مناقشـات في فیینا تتعلق بمعالجة إیران لمسـائل الضـمانات العالقة،  
ــاـئل على النحو المتفق علـیھ خالل االجتـماع ابـعة من طرف إیران لـھذه المســـ ولم   .وبـعد ذـلك انتظرت الوـكاـلة مـت

إلجراء مناقشـات إضـافیة بشـأن ھذه    2022تشـرین الثاني/نوفمبر   7ترسـل إیران مسـؤولین كبار إلى فیینا إال في 
وفي الیوم نفســھ، أجرى نائب المدیر العام لشــؤون الضــمانات مناقشــة تقنیة مع كبار   المســائل مع المدیر العام.

ووافقت إیران على اـستئناف انخراطھا مع الوكالة في   القة.المـسؤولین اإلیرانیین فیما یتعلق بمـسائل الـضمانات الع
وفي ھذا الـصدد، ـسیقوم كبار مسؤولي الوكالة بزیارة تقنیة إلى طھران قبل   ـسبیل تـسویة مـسائل الـضمانات العالقة.

الضمانات  لتناول الشؤون المتصلة بمسائل  –في األسبوع الذي حددتھ إیران   – 2022نھایة تشرین الثاني/نوفمبر  
ــداقیة من   وأكدت الوكالة مجدداً   العالقة. ــیرات ذات مصـ إلیران أنھا تنتظر في ھذا االجتماع أن تبدأ في تلقي تفسـ
   یة من إیران بشأن ھذه المسائل، بما في ذلك معاینة المواقع والمواد، وكذلك أخذ العینات حسب االقتضاء. ن التق  الناحیة

 1-3البند المعدَّل  -دال
دَّل   -8 د المـع ذ البـن أنَّ تنفـی ام إیران مرة أخرى ـب دیر الـع ذِكّر الـم انوني على إیران بموـجب    1-3یـُ ھو التزام ـق

  39الترتیبات الفرعیة الملحقة باتفاق الضـــــمانات المعقود معھا، وأنھ ال یمكن تعدیلھ من جانب واحد، وفقاً للمادة  
ــمانات المعقود مع إیران، وأنھ ال توجد آ ــمانات لوقف تنفیذ األحكام المتفق علیھا  من اتفاق الضـ لیة في اتفاق الضـ

ــابق المقدَّم من المدیر العام، لم تقدم إیران أي عرض للوكالة من   في الترتیبات الفرعیة. ومنذ صــدور التقریر الس
 أجل معالجة ھذه المسألة.

 

 .GOV/2022/42من الوثیقة  9؛ والفقرة GOV/2022/26من الوثیقة  36الفقرة  6
 .GOV/2022/34من الوثیقة  5-3الفقرات  7
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  موجز -ھاء
في توضـیح وتسـویة مسـائل الضـمانات    یشـعر المدیر العام بقلق بالغ إزاء عدم إحراز أي تقدم حتى اآلن -9

ً   العالقة خالل الفترة المشـمولة بالتقریر. في ھذا السـیاق باقتراح إیران عقد اجتماع تقني آخر مع كبار   ویحیط علما
مســؤولي الوكالة في طھران قبل نھایة الشــھر، ولكنھ یشــدد على ضــرورة أن یكون الھدف من ھذا االجتماع ھو 

ویؤكد المدیر العام مجدداً أن ھذه المسائل تنبع من التزامات إیران بموجب    یتھا بفعالیة.توضیح تلك المسائل وتسو
اتفاق الـضمانات الـشاملة المعقود بین إیران والوكالة، ویلزم تـسویتھا لكي تكون الوكالة في وـضع یمِكّنھا من تقدیم  

 .توكیدات بأن برنامج إیران النووي ھو برنامج سلمي حصراً 

ة   -10 ة بموـجب الترتیـبات الفرعـی انونـی ا الـق وـیدعو الـمدیر الـعام مرة أخرى إیران إلى أن تفَي بجمیع التزاـماتـھ
 تنفیذاً كامالً.  1-3الملحقة باتفاق الضمانات المعقود معھا وأن تنفِّذ البند المعدَّل  

 وسیواصل المدیر العام تقدیم تقاریر في ھذا الشأن حسب االقتضاء. -11


