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 اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاھدة عدم االنتشار 
 جمھوریة إیران اإلسالمیة مع 

 

 2022حزیران/یونیھ  8قرار اعتمده مجلس المحافظین في 
 

 إنَّ مجلس المحافظین،

بالجھود المھنیة والمحایدة التي یواـصل المدیر العام للوكالة واألمانة بذلھا من أجل تنفیذ    إذ یـشید (أ) 
 اتفاق الضمانات المعقود مع إیران بموجب معاھدة عدم االنتشار،

د (ب)  على الدور األـساـسي والمـستقل للوكالة في التحقق من امتثال إیران اللتزاماتھا المتعلقة    وإذ یؤّكِ
 بالضمانات،

د (ج)  على أھمیة امتثال إیران اللتزاماتھا المتعلقة بالـضمانات والحاجة إلى أن تتعاون إیران    وإذ یـشّدِ
تعاوناً كامالً وفي الوقت المناســب مع الوكالة بغیة توضــیح وتســویة المســائل التي لم تزل عالقة منذ أمد  

دیر ا ل في تقریر الـم التفصــــــی ة ـب ات، والمبیَّـن اـن الضــــــم ــل ـب ا یتصـــ ل فیـم ة  طوـی ام الوارد في الوثیـق لـع
GOV/2022/26، 

إعراب الـمدیر الـعام عن قلـقھ الـبالغ من أنَّ مواد نووـیة غیر معلـَنة ـكاـنت موجودة في   وإذ یالحظ (د) 
اـلة ال تعرف مـكان وجود ـھذه المواد (أو أـماكن وجودـھا)   ة في إیران ومن أنَّ الوـك ـعدة مواقع غیر معلـَن

ــتُخدمت في إیران دون أن یُعلَن عنھا على النحو  حالی�ا، والتقییم الذي خلص إلیھ   بأنَّ ھناك مواد نوویة اس
 الذي یقتضیھ اتفاق الضمانات المعقود مع إیران بموجب معاھدة عدم االنتشار،

ر (ھـ)  ــذّكِ ی المؤرخ    وإذ  ــافظین  المح مجلس  ــھ    19بقرار  ــة    2020حزیران/یونی الوثیق في  الوارد 
GOV/2020/34  لتـعاون الـكاـمل مع الوـكاـلة والوـفاء بطلـبات الوـكاـلة دون مزـیٍد من اـلذي دـعا إیران إلى ا

 اإلبطاء،
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یرات ذات مصـداقیة    وإذ یالحظ (و)  م إیران تفـس تنتاج الذي انتھى إلیھ المدیر العام بأنَّھ ما لم تُقّدِ االـس
من الناحیة التقنیة لوجود جســــیِّمات یورانیوم بشــــریة المنشــــأ في ثالثة مواقع غیر معلنة وتبلغ الوكالة  

ـثة، وإلى أن  /ـبالمـكان اـلذي توـجد فـیھ (أو األـماكن التي توـجد فیـھا) ـحالیـ�ا المواد النووـیة و أو المـعدات الملوَّ
د صـــحة واكتمال إعالنات إیران بمقتضـــى اتفاق الضـــمانات   تفعل ذلك، لن یكون بوســـع الوكالة أن تؤّكِ

 المعقودة معھا بموجب معاھدة عدم االنتشار،  

كذلك اســتعداد الوكالة لمواصــلة العمل دون إبطاء مع إیران لتســویة المســائل العالقة    وإذ یالحظ (ز) 
 المتعلقة بالضمانات،

ة  -1 ــراً    یدعم بقوَّ ــلمي حصـ ــأن الطابع السـ ــلة التي تبذلھا الوكالة بھدف توفیر توكیدات بشـ الجھود المتواصـ
 للبرنامج النووي اإلیراني؛

الضــمانات المتعلقة بھذه المواقع الثالثة غیر المعلنة ال تزال عالقة    عن قلقھ العمیق من أنَّ مســائل یعرب -2
 بسبب عدم إبداء إیران قدراً كافی�ا من التعاون الجوھري، رغم التفاعالت العدیدة مع الوكالة في ھذا الصدد؛  

دعو -3 اء   ـی ة والقبول دون إبـط انونـی ا الـق اتـھ التزاـم اء ـب ل للوـف اـج ــاس ـع اذ إجراءات على أســـ إیران إلى اتـخ
 بالعرض المقدَّم من المدیر العام بمواصلة العمل على توضیح وتسویة جمیع المسائل العالقة المتعلقة بالضمانات؛

ا من المعلومات والوثائق واألدلة ذات  أنَّ تـقدیم إیران جمیع ما تحـتاجھ الوكالة لكي تجري تقییـماتـھ  یالحظ -4
المصــداقیة من الناحیة التقنیة ھو أمٌر ضــروري لكي تكون األمانة في وضــع یمكنھا من اإلفادة بالمســائل التي لم  

 تعد عالقة ومن ثمَّ إزالة الحاجة إلى نظر المجلس فیھا واتخاذ إجراء بشأنھا؛

ریر إلى مجلس المحافظین ما دامت المـسائل المذكورة أعاله  إلى المدیر العام أن یواـصل تقدیم التقا  یطلب -5
 ال تزال عالقة.

 


