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 االنتشار اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاھدة عدم 
 مع جمھوریة إیران اإلسالمیة 

 
 تقریر من المدیر العام 

 
مة -ألف  مقّدِ

، المعقودین  2والبروتوكول اإلضــــافي  1یتناول ھذا التقریر المقدَّم من المدیر العام تنفیذ اتِّفاق الضــــمانات -1
ــالمیة (إیران). ــار، في جمھوریة إیران اإلسـ ــتكمال  وھو  بموجب معاھدة عدم االنتشـ ــمن معلومات عن اسـ یتضـ

اإلجراءات المنصـوص علیھا في البیان المشـترك بین المدیر العام ونائب رئیس إیران ورئیس ھیئة الطاقة الذریة  
خ   (انظر المرفق)، بـما في ذـلك تقییم الوـكاـلة للمســـــاـئل المتعلـقة ـبالمواقع    2022آذار/ـمارس    5اإلیرانـیة، والمؤرَّ

  صَّل إلیھ المدیر العام حسبما ھو متوخى في البیان المشترك.األربعة واالستنتاج الذي تو

 

 الخلفیة -باء
كما أفید بھ ســابقاً، فإنَّ التقییم الشــامل لجمیع ما ھو متاح للوكالة من المعلومات ذات الصــلة بالضــمانات   -2

طة النوویة  أمٌر ضــروري لكي یتســنى التأكد من عدم وجود مؤشــرات على تحریف مواد نوویة معلنة عن األنشــ
الســـــلمـیة، ومن ـعدم وجود مؤشـــــرات على أنَّ ھـناك موادَّ وأنشــــــطةً نووـیة غیر معلـنة في دوـلة مرتبـطة ـباتـفاق  

  3ضمانات شاملة.

 
، والذي  )INFCIRC/214االتفاق المعقود بین إیران والوكالة لتطبیق الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة (الوثیقة    1

 .1974أیار/مایو  15دخل حیز النفاذ في 
ووقعت    2003نوفمبر تشـــرین الثاني/  21) في  INFCIRC/214/Add.1أقرَّ مجلس المحافظین البروتوكول اإلضـــافي إلیران (الوثیقة    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    16وفي   .2006وشــباط/فبرایر    2003
، أوقفت إیران تنفیذ التزاماتھا المتصــلة بالمجال 2021شــباط/فبرایر   23واعتباراً من   من البروتوكول اإلضــافي.  17ن المادة  (ب) م

  ).GOV/INF/2021/13النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك البروتوكول اإلضافي (انظر الوثیقة 
 .GOV/2020/15من الوثیقة  2الفقرة  3
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ــئلة المتعلقة بإمكانیة وجود  ، نتیجة لما 2019وحدَّدت الوكالة في عام  -3 أجرتھ من تقییمات، عدداً من األسـ
مواد نوویة وأنشـــطة ذات صـــلة بالمجال النووي في إیران لم یتم اإلعالن عنھا للوكالة، وطلبت من إیران تقدیم  

  ـضافي. من البروتوكول اإل  4من اتفاق الـضمانات والفقرة (د) من المادة    69ردود على ھذه األـسئلة، عمالً بالمادة  
لة التي قدَّمت الوكالة بناًء علیھا طلبات التوضیح. دت الوكالة إیران أیضاً بالمعلومات المفصَّ  4وزوَّ

ارس   -4 افظین في آذار/ـم دَّم إلى مجلس المـح ام، في تقریره المـق دیر الـع اطـات  2021وعرض الـم ، اســـــتنـب
ــفھا المواقع الوكالة فیما یتعلق بأربعة مواقع لم تعلن عنھا إیران للوكالة، ُحدِّ  ، كما عرض 4و 3و 2و  1دت بوصــ

ــأن ھذه المواقع ــیرات إیران بشــ وبعد أن أجرت الوكالة معاینات تكمیلیة في ثالثة من ھذه المواقع وأخذت    5.تفســ
ــأ  4و 3و 1منھا عیِّنات بیئیة محدَّدة الموقع (وھي المواقع   ــیِّمات یورانیوم متعددة ذات منشـ )، وجدت الوكالة جسـ

یراً من إیران ابق  قد خضـع  2وبما أنَّ الموقع   6.بـشري، مما یتطلَّب تفـس ویة لألراضـي  في الـس ألنـشطة تطھیر وتـس
ذا الموقع ة في ـھ ة تكمیلـی ایـن ة في إجراء مـع ة تحقُّقـی د قیـم ھ ال توـج ة إلى أنـَّ اـل ة، خلص تقییم الوـك   7. بصـــــورة مكثَّـف

ـصاً الـستنباطات الوكالة فیما یتعلق بجمیع المواقع األربعة غیر المعلنة   وباإلـضافة إلى ذلك، أورد المدیر العام ملخَّ
ــبتمبر  وردود إیران   على طلبات الوكالة في تقریریھ الالحقین إلى مجلس المحافظین في حزیران/یونیھ وأیلول/ســ

 8.، على التوالي2021

وفي ظّلِ عدم   إلى أي نـتائج.  2021و 2020ولم تُفض المـناقشـــــات التقنـیة بین الوكالة وإیران في عامي  -5
المســائل المذكورة أعاله المتصــلة بالضــمانات، صــار    إحراز تقدُّم لفترة تربو على الســنتین فیما یتعلق بتوضــیح

المدیر العام یشــعر بقلق عمیق من أنَّ مواد نوویة كانت موجودة في مواقع غیر معلنة في إیران وأنَّ المكان الذي  
توضـیح ھذه  وأكَّد المدیر العام مجدَّداً ضـرورة قیام إیران ب توجد فیھ ھذه المواد النوویة حالی�ا لیس معروفاً للوكالة.

 9.المسائل وحلھا دون مزید من اإلبطاء من خالل تقدیم المعلومات والوثائق واألجوبة على أسئلة الوكالة

ـكانون األول/دیســـــمبر    15وعـقب مشـــــاورات بین الـمدیر الـعام وـناـئب رئیس إیران ورئیس الھیـئة في   -6
قة المتبقیة المتعلقة بالضـــــمانات بھدف  ، اتفـقت إیران والوكالة على مواصــــــلة العـمل على المســـــائل العال2021

ــویتھا ــلة من عملیات تبادل المعلومات   10.تســ ــلســ ــاً على أن تُجري إیران والوكالة ســ ولتحقیق ذلك، اتُّفق أیضــ
 والتقییمات، بما في ذلك من خالل تنظیم اجتماعات للخبراء.

ایر   -7 اني/یـن ا لـك2022وفي ـكانون الـث اًء على تقییمـھ ة، بـن اـل دَّـمت الوـك ا من المعلوـمات ذات  ، ـق ّلِ ـما توفَّر لـھ
 2.11الصلة بالضمانات، إلى إیران تقییمھا التقني للمسألة المتعلقة بالموقع  

 
 .GOV/2020/30من الوثیقة  4و 3؛ والفقرتان GOV/2020/15من الوثیقة  4و 3الفقرتان  4
 .GOV/2021/15من الوثیقة  17إلى  4الفقرات من  5
 .GOV/2021/15من الوثیقة  22إلى  20ومن  17إلى  4الفقرات من  6
 .GOV/2020/30قة من الوثی  4النقطة األولى من الفقرة  7
 .GOV/2021/42من الوثیقة  24إلى  10؛ والفقرات من GOV/2021/29من الوثیقة  27و 26و 12إلى  2الفقرات من  8
 .GOV/2021/52من الوثیقة  14؛ والفقرة GOV/2021/42من الوثیقة  30و 28الفقرتان  9

 .GOV/INF/2021/47من الوثیقة  3النقطة األولى من الفقرة  10
 .GOV/2022/5من الوثیقة  6الفقرة  11
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 شیان-الفیسان –2الموقع   

ــابقاً، فقد تبدَّت للوكالة، في عام   -7-1  ــرات على احتمال وجود یورانیوم  2019كما أُفید بھ سـ ، مؤشـ
دني في موقع غ ل قرص مـع ام  طبیعي في شــــــك ، وعلى أنَّ القرص  2003یر معروف في إیران في ـع

 12.المعدني المذكور قد خضع للتثقیب والمعالجة، دون أن یكون ذلك متضمناً في إعالنات إیران

ھ   -7-2  ة في تموز/یولـی اًء على ذـلك، طرـحت الوـكاـلة على إیران ـعدداً من األســـــئـل ، عمالً 2019وبـن
المعقودین معھا، بشــأن احتمال وجود ھذه المواد النوویة غیر   باتفاق الضــمانات والبروتوكول اإلضــافي

ــأ القرص المذكور   ــلة بالمجال النووي، بما في ذلك فیما یتعلق بمنشـ ــطة المتصـ المعلنة وتنفیذ ھذه األنشـ
وقدَّمت الوكالة إلى إیران أیضـاً الوثائق   ومكان معالجتھ والموقع الذي توجد فیھ حالی�ا ھذه المواد النوویة.

ولم تتلق الوكالة رد�ا من إیران على ھذه   داعمة المتصـلة بأسـئلة الوكالة، بما فیھا الصـور الفوتوغرافیة.ال
ومن خالل اســـتمرار العمل على تحلیل جمیع المعلومات المتاحة ذات الصـــلة بالضـــمانات،    13.األســـئلة

 شیان.-بوصفھ موقع الفیسان - 2وھو الموقع  –حدَّدت الوكالة الموقع المعني 

، وفي إطار جھود الوكالة الرامیة إلى توضــیح المســائل ذات الصــلة  2020وفي أیلول/ســبتمبر   -7-3 
شـیان، أجرت الوكالة أیضـاً أنشـطة إضـافیة متصـلة بالضـمانات  -موقع الفیسـانبالضـمانات فیما یخصُّ  

مختبر أبحاث جابر بن حیان المتعدد األغراض  ھو    –بموجب اتفاق الضمانات في مرفق معلن في إیران  
ــابق.  ــابھة في وقت سـ   ("مختبرات جابر بن حیان") حیث كان یجري إنتاج أقراص یورانیوم معدنیة مشـ

ــمانات ھو التحقُّق مما إذا كان قرص وكان الغرض من  ــلة بالضـ ــافیة المذكورة المتصـ ــطة اإلضـ األنشـ
بید أنَّ   14.شـیان موجوداً في ذلك المرفق المعلن-الیورانیوم المعدني الذي ربما اسـتُخدم في موقع الفیسـان

 15.أنشطة التحقُّق المذكورة لم تخلص إلى نتیجة حاسمة

، أجرت الوكالة أنشــطة تحقُّق إضــافیة في مختبرات جابر بن  2021الثاني/نوفمبر  وفي تشــرین   -7-4 
ـخة  ، ـبأنَّـھا في 2022ـكانون الـثاني/یـنایر    14حـیان. ونتیـجة ـلذـلك، أبلـغت الوـكاـلة إیران، في رســـــاـلة مؤرَّ

ان، فلم ة في مختبرات جـابر بن حـی ـن د القرص المعني من بین األقراص المخزَّ   حین لم تتمكن من تحـدـی
ھر وأُعید ســبكھ ومن الممكن أن یكون قد صــار اآلن   یمكنھا أن تســتبعد احتمالیة أن یكون القرص قد صــُ

ومع ذـلك فلم تتمكن الوـكاـلة   جزءاً من مخزون المواد النووـیة المعلن عنـھا في مختبرات ـجابر بن حـیان.
 من توكید الموقع الحالي للقرص المذكور.

  

 
 .GOV/2020/30من الوثیقة  4النقطة األولى من الفقرة  12
 .GOV/2021/29من الوثیقة  24و 6؛ والفقرتان GOV/2020/30من الوثیقة  5و 3الفقرتان  13
 .V/2020/30GOمن الوثیقة  4بالفقرة  9الحاشیة  14
 .GOV/2021/15من الوثیقة  16الفقرة  15
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ـشیان، خـضع قرٌص واحٌد على  -في الفیـسان 2003إلى أنَّھ في عام  وخلـصت الوكالة في تقییمھا   -7-5 
ـنـحو   اإلـجمـــاـلي  وزـنھـــا  (ـیـبـلغ  اـلـطـبـیـعي  اـلـیوراـنـیوم  ـمن  ـمعـــدـنیـــة  أـقراص  عشـــــرة  ـبـین  ـمن  األقـــل، 

وخـضعت ھذه الرقائق بعد ذلك للمعالجة الكیمیائیة   كیلوغرامات)، لعملیة تثقیب إلنتاج رقائق معدنیة. 10
ــبتین على األقل ف ولم تعلن إیران للوكالة عن ھذه األنشــــطة والمواد النوویة    ي الموقع نفســــھ.في مناســ
 16.شیان وفقاً لما یقتضیھ اتفاق الضمانات-المستخدمة فیھا في الفیسان

ونتیـجةً لجھود التحقُّق التي ـبذلتـھا الوـكاـلة والتقییم اـلذي خلصـــــت إلـیھ، أبلـغت الوـكاـلة إیران ـبأنَّ   -7-6 
ـشیان، ومن ثمَّ أنَّ ھذه المـسألة لم  -ئلة إـضافیة بـشأن المـسألة المتعلقة بموقع الفیـسانالوكالة لیـست لدیھا أـس

ولم تطرأ منذ التقریر السابق أي تطورات من شأنھا التأثیر في تقییم الوكالة   17.تَعُد عالقةً في تلك المرحلة
 شیان.-فیما یخصُّ موقع الفیسان

 

 البیان المشتركاإلجراءات المنصوص علیھا في  -جیم
بناًء على دعوة من إیران، شــارك مســؤولون كبار من الوكالة وإیران في مناقشــات تقنیة في طھران في  -8
، نظروا خاللھا في الســبل الممكنة للمضــي قدماً بھدف توضــیح المســائل العالقة المتصــلة  2022شــباط/فبرایر   9

رات الالحقة بین الوكالة وإیران، اتفق المدیر العام  وفي أعقاب ھذه المناقشــات والمشــاو بالضــمانات وتســویتھا.
، على بیان مشــترك لتوضــیح المســائل المذكورة في 2022آذار/مارس    5ونائب رئیس إیران ورئیس الھیئة، في  

خة  GOV/2021/52الوثیقة    .2021تشرین الثاني/نوفمبر   17المؤرَّ

خ  -9 ترك المؤرَّ ابق المقدَّم من المدیر العام، ووفقاً للبیان المـش ، قدَّمت  2022آذار/مارس    5ومنذ التقریر الـس
تفســــیرات مكتوبة للوكالة، بما في ذلك الوثائق الداعمة ذات الصــــلة، رد�ا على   2022آذار/مارس    19إیران في 

  .4و 3و 1ا بشأن المسائل المتعلقة بالمواقع  األسئلة التي طرحتھا الوكالة ولم تكن إیران قد أجابت علیھ

وتبیَّن لھا أنَّھا في غالبیتھا    2022آذار/مارس   19واسـتعرضـت الوكالة المعلومات المقدَّمة من إیران في  -10
العظمى معلومات سـبق إلیران تقدیمھا للوكالة، ولكنھا تضـمنت أیضـاً معلومات جدیدة اضـطلعت الوكالة بتقییمھا  

م تُِجب المعلومات المقدَّمة من إیران على جمیع أســئلة الوكالة. ووفقاً للبیان المشــترك، قدَّمت الوكالة  ول بعد ذلك.
أـسئلة إلى إیران بـشأن المعلومات المطلوبة، باإلـضافة إلى األـسئلة التي طرحتھا الوكالة    2022نیـسان/أبریل   4في 

 .4و 3و 1  في وقت سابق ولم تُِجب علیھا إیران فیما یتعلق بالمواقع

ل    12وفي   -11 ــان/أبرـی ایو    7و  2022نیســـ ار/ـم ایو    17و  2022أـی ار/ـم ة وإیران  2022أـی اـل دت الوـك ، عـق
ــئلة المذكورة. ــیر الوكالة إلى أنَّھ خالل االجتماع المعقود في  اجتماعات لمعالجة األسـ ،  2022أیار/مایو   17وتشـ

  .4و 3و 1في تفسیراتھا فیما یتعلق بالمواقع قدَّمت إیران مقاطع فیدیو وعروضاً إیضاحیة منفصلة للتوسُّع  

ــائل المتعلقة بالمواقع   -12 ــم دال أدناه تقییم الوكالة للمس ــم ھاء 4و 3و 1ویرد في القس ، في حین یرد في القس
خ    .2022آذار/مارس   5االستنتاج الذي توصَّل إلیھ المدیر العام حسبما ھو متوًخى في البیان المشترك المؤرَّ

 
 .GOV/2022/5من الوثیقة  6الفقرة  16
 .GOV/2022/5من الوثیقة  7الفقرة  17
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 ت الوكالة فیما یخصُّ كل موقعتقییما -دال

 ’ماریفان‘ – 4الموقع   -1-دال

توجد لدى الوكالة معلومات، تشــــمل صــــوراً فوتوغرافیة، تشــــیر إلى أنَّ إیران ربما خطَّطت، في عام   -13
ــتخدام مواد نوویة في الموقع 2003 ــم ’ماریفان‘).  4، السـ ویتكون   (وھو موقع قریب من مدینة آباده، یُعرف باسـ

وفیما یخصُّ إحدى المنطقتین، وھي تضمُّ مخبأین محصَّنین وكانت تُجرى   موقع ’ماریفان‘ من منطقتین متقاربتین.
فیھا اختبارات خارجیة ألنظمة متفجرات تقلیدیة، وجدت الوكالة مؤـشرات على إجراء اختبارات للتدریع تحـضیراً  

وباإلضـافة إلى ذلك، توجد لدى الوكالة معلومات    18.السـتخدام أجھزة الكشـف عن النیوترونات في المنطقة نفسـھا
ان مبر  -عن معایرة أجھزة مماثلة للكـشف عن النیوترونات في موقع الفیـس یان في وقت ما قبل كانون األول/دیـس ـش

وفي المنطقة الثانیة في موقع ’ماریفان‘، الحظت الوكالة من خالل تحلیل الـصور الـساتلیة المتاحة تجاری�ا،   .2002
وبـعد ذـلك، ـھدم مـباٍن مـباشـــــرةً عـقب إبالغ الوـكاـلة إیران بنـتائج العیـنات البیئـیة التي    2019 من تموز/یولـیھ  ـبداـیةً 

 19.آباد)) آباد التابع لطھران (موقع تورقوز (وھو مستودع في حي تورقوز 1أخذتھا الوكالة من الموقع 

ة، عمالً ـباتـفاق الضــــــماـنات  ، طرـحت الوـكاـلة على إیران ـعدداً من األســـــئـل2019وفي آب/أغســـــطس   -14
والبروتوكول اإلضــافي المعقودین معھا، فیما یتعلق باحتمال وجود مواد نوویة غیر معلنة وتنفیذ أنشــطة متصــلة  

وقدَّمت الوكالة إلى إیران أیضـاً الوثائق الداعمة المتصـلة بأسـئلة الوكالة، بما  بالمجال النووي في موقع ’ماریفان‘.
ــور الفوتوغراف ــئلة. یة.فیھا الصـ م إیران أي إجابات على ھذه األسـ ، طلبت  2020وفي كانون الثاني/ینایر   ولم تقّدِ

دَّدة الموقع. ة مـح ات بیئـی ة للموقع ألـخذ عیـن ة تكمیلـی ایـن ة إجراء مـع اـل ــت إیران ـھذا الطـلب  الوـك وعـقب   20.ورفضـــ
خ   ــترك المؤرَّ ــدار البیان المش  معاینة تكمیلیة للموقع.   أتاحت إیران للوكالة إجراء  2020،21آب/أغســطس   26إص

وبعد أن أخذت الوكالة عینات بیئیة محدَّدة الموقع، أشـارت نتائج تحلیل تلك العینات إلى وجود جسـیمات یورانیوم  
، نقلت الوكالة إلى إیران نتائج تحلیل  2021وفي كانون الثاني/ینایر   بشــریة المنشــأ مما یتطلَّب تفســیراً من إیران.

ــئلة ال ــلةھذه العینات وأسـ ــاتلیة    22.وكالة ذات الصـ ــور السـ وعقب المعاینة، الحظت الوكالة من خالل تحلیل الصـ
 المتاحة تجاری�ا أنَّ المخبأین المذكورین آنفاً قد أُزیال من الموقع.

، قدَّمت إیران معلومات إلى الوكالة بشـأن تاریخ اسـتخدام موقع ’ماریفان‘، كما 2021وفي آب/أغسـطس   -15
وذكرت إیران في تفسیرھا أنَّ المنطقة الثانیة في موقع ’ماریفان‘ قد   ف إلى إثبات تلك المعلومات.قدَّمت وثائق تھد

وذكرت إیران أیـضاً أن   .1994أُنـشئت دعماً لمنجم تدیره منظمة تنتمي لدولة عـضو أخرى وكان عامالً حتى عام 
إیران الوكالة أیضــاً بأنَّ المخبأین الموجودین  وأبلغت   أصــبحت "غیر مأھولة ومھجورة". 1994المنطقة بعد عام  

في منطـقة االختـبار الـخارجـیة في موقع ’ماریـفان‘ كان الغرض منھـما أســـــاســـــاً "توفیر مأوى لحـمایة وحدة إزاـلة  
 القنابل أثناء إبطال الذخائر البالیة أو المعطوبة".  

 
 

 .GOV/2021/15من الوثیقة  9؛ والنقطة الثالثة من الفقرة GOV/2020/30من الوثیقة  4النقطة الثالثة من الفقرة  18
 .GOV/2020/30یقة من الوث  4النقطة الثالثة من الفقرة  19
 .GOV/2020/30من الوثیقة  5الفقرة  20
 ، ومرفق الوثیقة نفسھا.GOV/2020/47من الوثیقة  12إلى  10الفقرات من  21
 .GOV/2021/15من الوثیقة  17الفقرة  22



GOV/2022/26 
 6الصفحة  

 

ــق مع ما ھو متاح للوكالة من   وانتھى تقییم الوكالة إلى أنَّ بعض المعلومات التي قدَّمتھا -16 إیران غیر متســ
وعلى وجھ الخصـوص، فإنَّ ما ذكرتھ إیران من أنَّھ "لم یكن ثمة أي   المعلومات األخرى ذات الصـلة بالضـمانات.

" ال یتـسق مع ما رـصدتھ الوكالة من خالل تحلیل  2018و  1994نـشاط في ھذا الموقع [المنطقة الثانیة] بین عامي  
ــاتلیة   ــور الس ــارت إلیھا    المتاحة تجاری�ا.الص ــو التي أش ــیحاً وتوكیداً من الدولة العض ــاً توض وطلبت الوكالة أیض

، أشــارت الدولة العضــو المعنیة إلى أنَّ المعلومات التي قدَّمتھا إیران ال 2021وفي تشــرین األول/أكتوبر    إیران.
لمشـار إلیھا من أنشـطة تعاونیة في تتضـمن "أي معلومات تشـیر إلى وجود صـلة" بین ما اضـطلعت بھ المنظمة ا

إیران، وفق المذكور في الوثیقة الداعمة التي قدَّمتھا إیران، "وجســـیمات الیورانیوم البشـــریة المنشـــأ التي عثرت  
 علیھا الوكالة".

خ  -17 ، ذكرت إیران أنَّھا لم یســبق لھا 2022آذار/مارس   5وخالل العملیة المبیَّنة في البیان المشــترك المؤرَّ
وذكرت إیران في تفســـیرھا أنَّ المنطقة الثانیة   طلقاً إنتاج مواد نوویة من النوع المحدد في نتائج العینات البیئیة.م

لفرد من القـطاع الـخاص، وأنَّ ذـلك الفرد ـھدم المـباني    2019التي ـكاـنت مملوـكة لوزارة حكومـیة ـقد بیـعت في ـعام  
تفســـیرھا أیضـــاً أنَّھ بعد المعاینة التكمیلیة التي أجرتھا   وذكرت إیران في  بھدف اســـتخالص المعادن من الحطام.

ض المخبآن   ــخاص  ید للنھب علىالوكالة، تعرَّ ــافي    أشــ ــیر اإلضــ مجھولین، وبعدھا ھدمتھما إیران. وكان التفســ
أن یكون الوحید الذي قدَّمتھ إیران أثناء العملیة المنبثقة من البیان المـشترك بـشأن نتائج العملیات البیئیة ھو احتمال  

ث اـلذي ُرصـــــد في المنطـقة راجـعاً إلى عـمل تخریبي ارتكـبھ طرف ـثاـلث. م إیران أي أدـلة   التلوُّ ومع ذـلك، لم تـقّدِ
  تدعم ھذا التفسیر.

، أنَّ الصور الفوتوغرافیة  2022أیار/مایو   17و  7وذكرت إیران أیضاً، خالل االجتماعین المعقودین في   -18
ــور "مزیَّفة".التي قدَّمتھا الوكالة في وقت  ــابق للمخبأین في موقع ’ماریفان‘ ھي صــ ــاق ھذه    ســ وذلك رغم اتســ

ــاتلیة المتاحة تجاری�ا   ــور السـ ــدتھا الوكالة من خالل تحلیل الصـ ــور الفوتوغرافیة مع المالحظات التي رصـ الصـ
 والمالحظات البصریة أثناء عملیة المعاینة التكمیلیة في ذلك الموقع.

احنات التي   -19 ابھ مواصـفات الـش اتلیة المتاحة تجاری�ا إلى تـش یر التحلیل الذي أجرتھ الوكالة للصـور الـس ویـش
وفي الفترة    .2018آباد بین منتصـف تموز/یولیھ ومنتصـف آب/أغـسطس   ُرصـدت في موقعي ’ماریفان‘ وتورقوز

ی�ا عملیة جاریة إلزالة مفردات من نفســھا، رصــدت الوكالة أیضــاً من خالل تحلیل الصــور الســاتلیة المتاحة تجار
 آباد. موقع تورقوز

ــمانات فیما یخصُّ موقع ’ماریفان‘   -20 ــلة بالض ــق تحلیل جمیع ما أُتیح للوكالة من المعلومات ذات الص ویتس
 مع إجراء إیران تجارب تفجیر مع االستعانة بتدریع واٍق تحضیراً الستخدام أجھزة الكشف عن النیوترونات.  

ــاس العملیة المضــطلع بھا وتبادل المعلومات بین الوكالة وإیران على النحو الوارد وصــفھ في وعلى  -21 أس
خ   ، فإنَّ مســـألة وجود جســـیمات یورانیوم بشـــریة المنشـــأ في موقع 2022آذار/مارس   5البیان المشـــترك المؤرَّ

 ’ماریفان‘ لم یتم توضیحھا.
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 فارامین –3الموقع   -2-دال

توجد لدى الوكالة معلومات بشـأن احتمال اسـتخدام أو تخزین مواد نوویة و/أو إجراء أنشـطة ذات صـلة   -22
ة ـبدورة الوقود النووي، في الموقع   ا في ذـلك أنشــــــطة البـحث والتطویر المتعلـق المـجال النووي، بـم في إیران    3ـب

ــم موقع فارامین). ــاً لتغییرات كبیر (المعروف باس ــع ھذا الموقع أیض ، بما في ذلك ھدم  2004ة في عام وقد خض
 23.معظم المباني

ــافي   -23 ــمانات والبروتوكول اإلضــ وكانت أول مرة طلبت فیھا الوكالة أجوبة من إیران، عمالً باتفاق الضــ
وكانت األســئلة متعلقة باحتمال   .2019المعقودین معھا، بشــأن المســائل المتعلقة بموقع فارامین في آب/أغســطس  

وقدَّمت الوكالة إلى إیران   یر معلنة وتنفیذ أنشــــطة متصــــلة بالمجال النووي في ذلك الموقع.وجود مواد نوویة غ
م إیران أيَّ أجوبة على ھذه   أیضـاً الوثائق الداعمة المتصـلة بأسـئلة الوكالة، بما فیھا الصـور الفوتوغرافیة. ولم تقّدِ

ایـنة تكمیلـیة للموقع ألـخذ عیـنات بیئـیة مـحدَّدة  ، طلـبت الوـكاـلة إجراء مـع2020وفي ـكانون الـثاني/یـنایر   24األســـــئـلة.
خ    25.ورفضــت إیران ھذا الطلب الموقع. ، أتاحت  2020آب/أغســطس   26وعقب إصــدار البیان المشــترك المؤرَّ

وأخذت الوكالة عینات بیئیة أشـارت نتائج تحلیلھا إلى وجود جسـیمات   إیران للوكالة إجراء معاینة تكمیلیة للموقع.
ونقلت الوكالة النتائج التحلیلیة ومعھا األسئلة ذات الصلة إلى   المنشأ مما یتطلَّب تفسیراً من إیران.  یورانیوم بشریة

م إیران أي إجابات على ھذه األسئلة.  2021.26إیران في كانون الثاني/ینایر     ولآلن لم تقّدِ

خ   -24 اـلـمؤرَّ اـلمشــــــترك  اـلـبیـــان  ـفي  اـلـمـبیـَّنـــة  اـلـعـمـلیـــة  ـفي   ،2022آذار/مـــارس    5وـخالل  إـیران  ذـكرت 
في إنتاج كبریتات الـصودیوم. ومع ذلك، فالتحلیل   2004أنَّ الموقع كان یـُستخدم حتى عام   2022آذار/مارس   19

ــاتلیة المتاحة تجاری�ا للفترة من  ــور الســ ونتائج تحلیل العینات البیئیة    2004إلى   1999الذي أجرتھ الوكالة للصــ
ر وجود   كرتھ إیران.المأخوذة من موقع فارامین ال تؤید ما ذ وباإلضــــافة إلى ذلك، فإنَّ ما ذكرتھ إیران ال یفســــِّ

وكان التفـسیر اإلـضافي الوحید الذي قدَّمتھ إیران    جـسیِّمات الیورانیوم البـشریة المنـشأ التي ُعثر علیھا في فارامین.
ث الذي ُرصــد في أثناء العملیة المنبثقة من البیان المشــترك بشــأن نتائج العملیات البیئیة ھو  احتمال أن یكون التلوُّ

م إیران أي أدلة تدعم ھذا التفسیر. المنطقة راجعاً إلى عمل تخریبي ارتكبھ طرف ثالث.   ومع ذلك، لم تقّدِ

ویـشیر تحلیل جمیع ما أُتیح للوكالة من المعلومات ذات الـصلة بالـضمانات فیما یخصُّ موقع فارامین، بما  -25
البیئیة، إلى اـستخدام وخزن مواد نوویة و/أو إجراء أنـشطة متـصلة بالمجال النووي في ذلك    في ذلك نتائج العینات

دورة الوقود النووي ك أنشـــــطـة بحـث وتطویر تتعلق ـب ا في ذـل ة إلى أنَّ موقع    27.الموقع، بـم اـل وانتھى تقییم الوـك
ھو مرفق غیر معلن على نطاق تجریبي لمعالجة وتجھیز خام الیورانیوم والتحویل إلى أكسید الیورانیوم،   فارامین

وربما أیضــاً، على نطاق مختبري، إلى رابع فلورید الیورانیوم وســادس فلورید الیورانیوم، وأنَّ ذلك المرفق كان 
ً  .2003و  1999مـستخدماً في الفترة بین   ، بما في ذلك  2003 لتغییرات كبیرة بعد عام وقد خـضع ھذا الموقع أیـضا

ھدم معظم المباني، وتنفیذ أنشـــطة تجریف وتنســـیق لألراضـــي بما یتســـق مع أعمال التطھیر، فضـــالً عن إزالة  
  الحاویات.
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 .GOV/2020/30من الوثیقة  4النقطة الثانیة من الفقرة  27
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وتوـجد ـلدى الوـكاـلة مؤشـــــرات، ـتدعمـھا نـتائج تحلـیل العیـنات البیئـیة، على أنَّ الـحاوـیات التي أُزیـلت من  -26
 آباد. ین في وقت تفكیك المباني في الموقع قد نُقلت في نھایة المطاف إلى موقع تورقوزموقع فارام

ــاس العملیة المضــطلع بھا وتبادل المعلومات بین الوكالة وإیران على النحو الوارد وصــفھ في  -27 وعلى أس
خ   المنشـــأ في موقع  ، فإنَّ مســـألة وجود جســـیمات یورانیوم بشـــریة2022آذار/مارس   5البیان المشـــترك المؤرَّ
 فارامین لم یتم توضیحھا.

 آباد تورقوز –1الموقع   -3-دال

ا أنَّ موقع تورقوز -28 ادـھ ات مـف ة معلوـم اـل دى الوـك د ـل دَّعى   توـج ة، یـُ اـل ھ للوـك د أُعلن عـن ذي لم یكن ـق اد، اـل آـب
 2018ي/نوفمبر  وبدایةً من أوائل تـشرین الثان 28.في خزن مواد ومعدات نوویة  2018اـستخدامھ في أیلول/ـسبتمبر  

ــیق   ــطة تجریف وتنسـ ــاتلیة المتاحة تجاری�ا، وجود أنشـ ــور السـ وبعد ذلك، الحظت الوكالة، من خالل تحلیل الصـ
 ألراضي الموقع.

ووفقاً التفاق الـضمانات والبروتوكول اإلـضافي، وبناًء على تقییم الوكالة لما أُتیح لھا من المعلومات ذات   -29
، توضـیح ما إذا كانت قد اـستخدمت أو  2019لة من إیران، في كانون الثاني/ینایر  الصـلة بالضـمانات، طلبت الوكا

ــلة بالمجال النووي في الموقع المذكور. وردَّت إیران بأنَّھ ال  ــطة متصـ نت أي مواد نوویة و/أو نفَّذت أي أنشـ خزَّ
 29.توجد أي مواد نوویة غیر معلنة و/أو أنشطة غیر معلنة في الموقع

، وبناًء على التحلیل الذي أجرتھ الوكالة للصـــــور الســـــاتلیة المتاحة تجاری�ا  2019رایر  وفي شـــــباط/فب -30
آـباد، طلـبت الوـكاـلة من إیران تـقدیم معلوـمات إضـــــافـیة بشـــــأن حرـكة الـحاوـیات من ـھذا   الـمأخوذة لموقع تورقوز

ھ خالل الفترة من   اني    2018إلى    2010الموقع وإلـی ات في النصـــــف الـث اوـی ك بعض الـح ام  وتفكـی   . 2018من ـع
إلى    2018وطلبت الوكالة أیضـــاً معلومات عن األنشـــطة المنفَّذة في الموقع في الفترة من تشـــرین الثاني/نوفمبر  

 ، والتي اعتبرتھا الوكالة متسقة مع خضوع الموقع للتطھیر.2019كانون الثاني/ینایر  

اط/فبرایر   -31 ة في شــــــب ة تكمیلـی ة معـایـن ك أجرت الوكـاـل ة في موقع   2019وبعـد ذـل ات بیئـی وأخـذت عیـن
واكتشـفت الوكالة وجود جسـیمات یورانیوم متعددة بشـریة المنشـأ یشـیر تكوینھا إلى أنَّھا ربما نتجت   آباد. تورقوز

ضــــمانات والبروتوكول اإلضــــافي  وطلبت الوكالة من إیران، عمالً باتفاق ال  30.من أنشــــطة لتحویل الیورانیوم 
ــأن وجود ھذه   ــتنباطات الوكالة بش ــئلة تتعلق باس المعقودین معھا، تقدیم توضــیحات ومعلومات، واإلجابة على أس

ــیِّمات معدَّلة نظیری�ا  31.الجســــیمات ــار التحلیل الالحق لھذه العینات البیئیة إلى وجود جســ بما في ذلك    32،كما أشــ

 
من الوثیـقة  11، الفقرة 2019تشــــرین الـثاني/نوفمبر   7بـیان ـناـئب الـمدیر الـعام لشــــؤون الضـــــماـنات أـمام مجلس المـحافظین في  28

GOV/OR.1532. 
من الوثیـقة  14، الفقرة 2019تشــــرین الـثاني/نوفمبر   7بـیان ـناـئب الـمدیر الـعام لشــــؤون الضـــــماـنات أـمام مجلس المـحافظین في  29

GOV/OR.1532. 
 .GOV/2019/55من الوثیقة  29الفقرة  30
 .GOV/2020/51من الوثیقة  33الفقرة  31
. وأُبلغت إیران بھذه 2019التحلیالت للعینات التي أخذتھا في شــباط/فبرایر   ُحّدِدت ھذه الجســیمات نتیجة إلجراء الوكالة المزید من  32

خة   ھة إلى إیران والمؤرَّ من  33بالفقرة   52(انظر الحاشــــیة    2020أیلول/ســــبتمبر    2التحلیالت ألول مرة في رســــالة الوكالة الموجَّ
 ).GOV/2020/51الوثیقة 
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ــیِّمات من الیورانیوم ال ــف من الیورانیوم جسـ ــعیف اإلثراء تحتوي على قدر قابل للكشـ ــیِّمات من   236-ضـ وجسـ
 وأُبلغت إیران بھذه النتائج الجدیدة وُطلب منھا تقدیم توضیح.  33.الیورانیوم المستنفد بقدر طفیف

لتي ُعثر  وخالل التفاعالت بین الوكالة وإیران فیما یتعلق بجسـیِّمات الیورانیوم الطبیعي البشـریة المنشـأ ا -32
ا في موقع تورقوز در   علیـھ ة بـن ة في موقعین معلنین في إیران (محـط ات بیئـی ة عیـن اـل ذ الوـك ك أـخ ا في ذـل اد، بـم آـب

ــیرات. ــفھان)، قدَّمت إیران معلومات وتفسـ ومع ذلك،   عباس إلنتاج الیورانیوم ومرفق تحویل الیورانیوم في أصـ
ــبق إبالغ مجلس المحافظین في تشـــرین الثاني/نوفم ، فقد قیَّمت الوكالة ردَّ إیران على أنَّھ غیر  2020بر  وكما سـ

م إیران أي تفـسیرات فیما یتعلق    34.ُمرٍض ألنَّھ یفتقر إلى المـصداقیة من الناحیة التقنیة وباإلـضافة إلى ذلك، فلم تقّدِ
یِّمات المعدَّلة نظیری�ا. یِّم بالجـس یر كامل وفوري لوجود جـس ریة  وطلبت الوكالة من إیران تقدیم تفـس ات یورانیوم بـش

 35.آباد المنشأ، بما في ذلك جسیِّمات معدَّلة نظیری�ا، في موقع تورقوز

خ  -33 ، كان التفســیر اإلضــافي الوحید  2022آذار/مارس   5وخالل العملیة المبیَّنة في البیان المشــترك المؤرَّ
ث الذي ُرـصد في المنطقة راجعاً إلى عمل الذي قدَّمتھ إیران بـشأن نتائج العملیات البیئیة ھو احتمال أن یكون التل وُّ

م إیران أي أدلة تدعم ھذا التفســــیر.  تخریبي ارتكبھ طرف ثالث. ــاً أنَّھ لیس   ومع ذلك، لم تقّدِ وذكرت إیران أیضــ
د المكان الذي توجد فیھ الحاویات أو محتویاتھا حالیَّا عقب إزالة الحاویات من موقع تورقوز ــعھا أن تحّدِ آباد   بوسـ

 .2018م في عا

وتوـجد ـلدى الوـكاـلة مؤشـــــرات، ـتدعمـھا نـتائج تحلـیل العیـنات البیئـیة، على أنَّ الـحاوـیات التي أُزیـلت من  -34
ومع ذلك،    آباد. موقع فارامین في وقت تفكیك المباني في ذلك الموقع قد نُقلت في نھایة المطاف إلى موقع تورقوز

یِّمات المعدَّلة  فاألنـشطة النوویة التي خلص تقییم الوكالة إلى أ ر وجود الجـس نَّھا كانت تُنفَّذ في موقع فارامین ال تفسـِّ
ا في موقع تورقوز ا یعود إلى موقع آخر غیر   آـباد. نظیریـ� ــأ ـھذه الجســـــیِّـمات المـعدَّـلة نظیریـ� وال ـبد من أنَّ منشـــ

ـنة في موقع تورقوز معروف. آـباد ـقد   وـقد انتھى تقییم الوـكاـلة أیضـــــاً إلى أنـَّھ في حین أنَّ بعض الـحاوـیات المخزَّ
، فإنَّ حاویات أخرى قد أُزیلت من الموقع كاملة كما ھي ونُقلت  2018خضــع للتفكیك في النصــف الثاني من عام  
 إلى موقع غیر معروف خالل الفترة نفسھا.

ــاس العملیة -35 المضــطلع بھا وتبادل المعلومات بین الوكالة وإیران على النحو الوارد وصــفھ في   وعلى أس
خ   ، فإنَّ مســـألة وجود جســـیمات یورانیوم بشـــریة المنشـــأ في موقع 2022آذار/مارس   5البیان المشـــترك المؤرَّ

 آباد لم یتم توضیحھا. تورقوز

  

 
ھة إلى إیران بتاریخ   .1GOV/2020/5من الوثیقة    33بالفقرة   53الحاـشیة    33  2020أیلول/ـسبتمبر    2وأـشارت الوكالة في رـسالتھا الموجَّ

ــأتھا راجعة إلى  ــابق، وكانت نشـ ــیِّمات ُوجدت في إیران في وقت سـ ــبیھ بتكوین جسـ ــیِّمات المعدَّلة نظیری�ا شـ إلى أنَّ تكوین ھذه الجسـ
 ).GOV/2008/4من الوثیقة  11مكونات طاردات مركزیة مستوردة (انظر الفقرة 

 .GOV/2020/51من الوثیقة  35الفقرة  34
 .GOV/2021/15من الوثیقة  7؛ والفقرة GOV/2020/51من الوثیقة  35الفقرة  35
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  ملخص -ھاء

ل   -36 خ  یرد فیما یلي االســتنتاج الذي توصــَّ إلیھ المدیر العام على النحو المتوخى في البیان المشــترك المؤرَّ
م اإلجراءات المبیَّنة في ذلك البیان:  2022آذار/مارس   5  ، لیتّمِ

منذ أن وقفت الوكالة على وجود جســیِّمات یورانیوم بشــریة المنشــأ في ثالثة مواقع غیر معلنة في إیران   
)، وفَّرت الوـكاـلة 2020) وموقع ’ـماریـفان‘ (2020ـفارامین () وموقع 2019آـباد ( وھي موقع تورقوز  –

ا   ات المعقودة في فییـن اـع ة من خالل المراســـــالت واالجتـم ال مختلـف أشــــــك د من الفرص، ـب دـی إلیران الـع
لت الوكالة إلى تقییماتھا الراھنة بصـیغتھا الواردة في  وطھران، لتفسـیر وجود ھذه الجسـیِّمات. وقد توصـَّ

خ  ھذا التقریر نتیجةً     .2022آذار/مارس   5لالنتھاء من اإلجراءات المبیَّنة في البیان المشترك المؤرَّ

م إیران تفسـیرات تحظى بالمصـداقیة من الناحیة التقنیة فیما یتعلق باسـتنباطات الوكالة بشـأن تلك    ولم تقّدِ
ا المواد    كـما أنَّ إیران لم تبلغ الوـكاـلة ـبالمـكان اـلذي توـجد فـیھ (أو األـماكن التي المواقع. توـجد فیـھا) ـحالیـ�

من موقع تورقوز نُقلــت  التي  النوویــة،  بــالمواد  الملوثــة  المعــدات  و/أو    . 2018آبــاد في عــام   النوویــة 
وباإلـضافة إلى ذلك، فلم تعلن إیران للوكالة عن ھذه األنـشطة النوویة والمواد النوویة المـستخدمة فیھا في 

 انات الشاملة المعقود مع إیران.شیان وفقاً لما یقتضیھ اتفاق الضم-الفیسان

یِّمات یورانیوم بـشریة المنـشأ في   م إیران تفـسیرات ذات مـصداقیة من الناحیة التقنیة لوجود جـس وما لم تقّدِ
اكن التي توـجد   مواقع تورقوز ھ (أو األـم ان اـلذي توـجد فـی المـك ة ـب اـل ان‘ وتبلغ الوـك اریـف ارامین و’ـم اد وـف آـب

ا المواد النووـیة   المواد النووـیة، وإلى أن تفـعل ذـلك، لن یكون بوســـــع  فیـھا) ـحالیـ� و/أو المـعدات الملوـثة ـب
د ـصحة واكتمال إعالنات إیران بمقتـضى اتفاقات الـضمانات الـشاملة المعقود معھا. ولذلك   الوكالة أن تؤّكِ

 فإنَّ المسائل المتصلة بالضمانات فیما یخصُّ ھذه المواقع الثالثة ال تزال عالقة. 

نھا من تقدیم توكیدات بشــأن الطابع الســلمي   -37 وكما جرى في الســابق، وحتى تكون الوكالة في وضــع یمّكِ
الخالص لبرنامج إیران النووي، تظلُّ الوكالة على أھبة االسـتعداد للتواصـل مع إیران دون تأخیر من أجل تسـویة  

   ھذه المسائل.
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 المرفق 

 بیان مشترك 

 ب الرئیس ورئیس ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة،من سعادة السید محمد إسالمي، نائ
 ة السید رافائیل غروسي، المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة دوسعا

 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

 لي:وفي ھذا السیاق، اتفقت ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة والوكالة على ما ی

ــتقوم ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة بتزوید الوكالة في موعد ال یتجاوز   -1    2022آذار/مارس    20سـ
بتفســیرات مكتوبة تشــمل الوثائق الداعمة ذات الصــلة فیما یخصُّ األســئلة التي طرحتھا الوكالة  

 ولم تتطرق إلیھا إیران بشأن المسائل المتعلقة بثالثة مواقع.

ین من تلقي التفســـیرات المكتوبة والوثائق الداعمة ذات الصـــلة من ھیئة  وفي غضـــون أســـبوع -2 
ــأن   ــئلة بش م إلى الھیئة أيَّ أس ــتعرض الوكالة ھذه المعلومات وتقّدِ ــتس الطاقة الذریة اإلیرانیة، س

 المعلومات الواردة منھا.

ئة الطاقة  وفي غضــون أســبوع واحد من تقدیم الوكالة أيَّ أســئلة بشــأن ھذه المعلومات إلى ھی -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 ــلة، س ل إلیھ بحلول موعد التقییم ذي الص ــَّ ــتنتاج الذي توص ــتھدف المدیر العام اإلفادة باالس یس

 .2022انعقاد مجلس المحافظین في شھر حزیران/یونیھ  
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