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بموجب معاھدة عدم االنتشار مع  اتفاق الضمانات المعقود
 جمھوریة إیران اإلسالمیة 

 
 1654تشرین الثاني/نوفمبر خالل الجلسة  17اعتُمد في قرار 

 

 
 إنَّ مجلس المحافظین،

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

د (ب) على الدور األســـاســـي والمســـتقل للوكالة في التحقق من امتثال إیران اللتزاماتھا المتعلقة    وإذ یؤّكِ
 بالضمانات بمقتضى معاھدة عدم االنتشار،

د (ج) على أھمیة امتثال إیران اللتزاماتھا المتعلقة بالضـــمانات والحاجة إلى أن تتعاون إیران    وإذ یشـــّدِ
وكالة بغیة توضـــیح وتســـویة المســـائل التي لم تزل عالقة منذ أمد تعاوناً كامالً وفي الوقت المناســـب مع ال

  GOV/2022/63طویل فیما یتـصل بالـضمانات، والمبیَّنة بالتفـصیل في تقریر المدیر العام الوارد في الوثیقة  
 وفي عدة تقاریر سابقة،

ـكاـنت موجودة في ـعدة  إعراب الـمدیر الـعام عن قلـقھ الـبالغ من أنَّ مواد نووـیة غیر معلـَنة   وإذ یالحظ (د)
ا،   ة في إیران ومن أنَّ الوـكاـلة ال تعرف مـكان وجود ـھذه المواد (أو أـماكن وجودـھا) ـحالیـ� مواقع غیر معلـَن
والتقییم اـلذي خلص إلـیھ ـبأنَّ ھـناك مواد نووـیة اســـــتـُخدـمت في إیران دون أن یُعلَن عنـھا على النحو اـلذي  

  وجب معاھدة عدم االنتشار،یقتضیھ اتفاق الضمانات المعقود مع إیران بم

ر )ـ(ھ یـــذكـِّ اـلـمؤرخ    وإذ  اـلـمحـــاـفـظـین  ـمـجـلس  اـلوـثـیقـــة    2020ـحزـیران/ـیوـنیـــھ    19ـبـقرار  ـفي  اـلوارد 
GOV/2020/34    ٍد من ة دون مزـی اـل ات الوـك اء بطلـب ة والوـف اـل ل مع الوـك اـم اون الـك ا إیران إلى التـع ذي دـع اـل

 اإلبطاء،
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یـــذـكر (و) اـلـمؤرخ    وإذ  ـمحـــاـفـظـین  اـل ـمـجـلس  یـــھ  ـحز  8ـبـقرار  ـیقـــة    2022ـیران/ـیوـن اـلوـث ـفي  اـلوارد 
GOV/2022/34    إیران إلى اتخاذ إجراءات على أســاس عاجل للوفاء بالتزاماتھا القانونیة والقبول    دعاالذي

دون إبطاء بالعرض المقدَّم من المدیر العام بمواصــلة العمل على توضــیح وتســویة جمیع المســائل العالقة  
 ،المتعلقة بالضمانات

م إیران تفسـیرات ذات مصـداقیة    إلى  یشـیروإذ   (ز) االسـتنتاج الذي انتھى إلیھ المدیر العام بأنَّھ ما لم تُقّدِ
من الناحیة التقنیة لوجود جـسیِّمات یورانیوم بـشریة المنـشأ في ثالثة مواقع غیر معلنة وتبلغ الوكالة بالمكان 

ثة، وإلى أن تفـعل ذلك،  الذي توجد فـیھ (أو األماكن التي توجد فیـھا) حالیـ�ا المواد ا لنوویة و/أو المـعدات الملوَّ
د صــحة واكتمال إعالنات إیران بمقتضــى اتفاق الضــمانات المعقودة معھا   لن یكون بوســع الوكالة أن تؤّكِ

  بموجب معاھدة عدم االنتشار،

وجب اتفاق  بقلق شـدید اسـتنتاج المدیر العام بأن ھذه المسـائل تنبع من التزامات إیران بم  وإذ یالحظ (ح)
الضــمانات الشــاملة المعقود بین إیران والوكالة، ویلزم تســویتھا لكي تكون الوكالة في وضــع یمِكّنھا من  

 ،تقدیم توكیدات بأن برنامج إیران النووي ھو برنامج سلمي

ــمانات العالقة   وإذ یعرب (ط) ــایا الض ــاطر عن دعمھ للوكالة للتعامل مع إیران من أجل حل قض   وإذ یش
  یر العام البالغ لعدم تحقیق أي تقدم صوب توضیح وحل تلك القضایا،  قلق المد

المناقشـــات، على النحو الوارد في التقریر الســـابق للمدیر العام، التي دارت بین الوكالة   وإذ یالحظ (ي)
ــبتمبر   ــرین الثاني/نوفمبر    7وفي    2022وإیران في أیلول/س توقع المدیر العام بأن،   وإذ یالحظ،  2022تش

، إیران تشــــرع في  2022االجتماع التقني في طھران المزمع عقده قبل نھایة تشــــرین الثاني/نوفمبر  في 
ـشمل تزوید الوكالة "بتفـسیرات ذات مـصداقیة من الناحیة التقنیة بـشأن تلك القـضایا، بما یتعاون موـضوعي 

 في ذلك معاینة المواقع والمواد، وكذلك أخذ العینات حسب االقتضاء."،

ة یدعم ب -1 فیذ اتفاق الضــمانات المعقود مع إیران بموجب معاھدة نالجھود المتواصــلة التي تبذلھا الوكالة لت  قوَّ
  عدم االنتشار، قصد توفیر توكیدات بشأن الطابع السلمي حصراً للبرنامج النووي اإلیراني؛

لمعلنة ال تزال عالقة بسـبب  عن قلقھ العمیق من أنَّ مسـائل الضـمانات المتعلقة بالمواقع الثالثة غیر ا یعرب -2
 ؛2019عدم إبداء إیران قدراً كافی�ا من التعاون الجوھري، رغم التفاعالت العدیدة مع الوكالة في ھذا الصدد منذ  

الضــروري والملّح، من أجل ضــمان التحقق من عدم تحریف المواد النوویة، أن تقوم إیران  بأنھ من   یقرر -3
ــویة جمیع  خبالتزاماتھا القانونیة وأن تتباتخاذ إجراءات للوفاء   ذ دون إبطاء اإلجراءات التالیة بھدف توضــیح وتس

 المسائل العالقة المتعلقة بالضمانات:  

تقدیم تفسـیرات ذات مصـداقیة من الناحیة التقنیة لوجود جسـیِّمات یورانیوم بشـریة المنشـأ في ثالثة   ‘1’
  مواقع غیر معلنة في إیران؛

  لة بالموقع (المواقع) الحالیة للمواد النوویة و/أو للمعدات الملوثة؛إبالغ الوكا ‘2’
  تقدیم جمیع المعلومات والوثائق واألجوبة التي تتطلبھا الوكالة لھذا الغرض؛ ‘3’
الوـكاـلة لـھذا الغرض، وـكذـلك أـخذ العیـنات حســـــبـما    اـتاـحة مـعایـنة المواقع والمواد، التي تقتضـــــیـھا ‘4’

 تقتضیھ الوكالة؛
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أنَّ توفیر إیران لھذه المعلومات واتاحة المعاینة وتحقق الوكالة الحقا، بمقتضـــى اتفاق الضـــمانات    یالحظ -4
ــار، أمر ضــروري لكي تكون األمانة في وضــع یمكنھا من اإلبالغ   المعقود مع إیران بموجب معاھدة عدم االنتش

 یھا واتخاذ إجراء بشأنھا؛عن المسائل التي لم تعد عالقة، ومن ثمَّ إزالة الحاجة إلى نظر المجلس ف

اـھدة ـعدم    یطـلب -5 ات المعقود مع إیران بموـجب مـع اـن اق الضــــــم ذ اتـف دیم تقریر عن تنفـی ام تـق دیر الـع من الـم
أو قبل ذلك حســـب    2023المجلس في دورة مجلس المحافظین في آذار/مارس   فیھ  ظریناالنتشـــار وھذا القرار ل

  ؛االقتضاء

 النظر.  أن یُبقي ھذه المسألة قید  یقرر -6


