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الرسمي  فقط  نسخة مخصصة لالستخدام 
المؤقت6البند الفرعي   (د) من جدول األعمال 

 )GOV/2023/7/Rev.1(الوثیقة 
 

 اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاھدة عدم االنتشار
 جمھوریة إیران اإلسالمیةمع  

 
 تقریر من المدیر العام

 

 مقدمة  -ألف
ـذ   -1 ـدَّم من المـدیر العـام تنفی ـاول ھـذا التقریر المق ـاتیتن ـان ـاق الضــــم ، المعقود بموجـب معـاھـدة عـدم 2، 1اتِّف

ــالمیة (إیران). ـار، في جمھوریة إیران اإلس ــف التقریر جھود الوكالة وتفاعالتھا مع إیران لتوضــیح   االنتشـ ویص
ـیما فیما یتعلق  المعلومات المتعلقة بصـحة إعالنات إیران واكتمالھا بموجب اتفاق الضـمانات المعقود معھا، وال س

ـأ.  بثالثة ـیِّمات یورانیوم بشـریة المنش ـیر التقریر إلى   مواقع غیر ُمعلنة في إیران عثرت فیھا الوكالة على جس ویش
ـائل أخرى تتعلق بتنفیذ الضـمانات في إیران: تغییر في نسـق تشـغیل محطة فوردو إلثراء الوقود بما ال یتسـق  مس

ــمیمیة التي أعلنتھا إیران في ذلك الوقت؛ وا ـیِّمات یورانیوم في محطة  مع المعلومات التصـ ـاف الوكالة لجســ كتشــ
فوردو إلثراء الوقود أُثریت إلى مســــتوى ال یتفق مع المســــتوى المعلن من إیران في الوقت الحالي؛ وتنفیذ البند 

ـترك   .1-3المعدَّل   ـاً إلى بیان مشـ ـیر التقریر أیضـ تفق علیھ كل من المدیر العام ونائب رئیس إیران ورئیس اویشـ
.2023آذار/مارس   4الذریة اإلیرانیة في  ھیئة الطاقة  

 
ـلحة النوویة (الوثیقة  1 ـار األس عدم انتش ـمانات في إطار معاھدة  الض إیران والوكالة لتطبیق  ، الذي  )INFCIRC/214االتفاق المعقود بین 

 .1974أیار/مایو   15دخل حیز النفاذ في 
الثاني/نوفمبر   21) في  INFCIRC/214/Add.1افظین البروتوكول اإلضـــافي إلیران (الوثیقة أقرَّ مجلس المح 2 ــرین  ووقعت   2003تشـ

كانون األول/دیسـمبر   .2003كانون األول/دیسـمبر    18علیھ إیران في     2003ونفَّذت إیران البروتوكول اإلضـافي طوعاً في الفترة بین 
الثاني/ی 16وفي  .2006وشـباط/فبرایر   البروتوكول اإلضـافي بشـكل مؤقت وفقاً للفقرة (ب) من  2016نایر  كانون  ، بدأت إیران تطبِّق 

، أوقفت إیران تنفیذ التزاماتھا المتصـــلة بالمجال النووي  2021شـــباط/فبرایر    23واعتباراً من   من البروتوكول اإلضـــافي.  17المادة 
  ).GOV/INF/2021/13ضافي (انظر الوثیقة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك البروتوكول اإل
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 المسائل العالقة المتعلقة بثالثة مواقع غیر ُمعلَنة  -باء

 الخلفیة  -1-باء

ــریة المنشــأ   -2 ـیِّمات یورانیوم بش ـأن وجود جسـ ـیرات من إیران بشـ ــول على تفسـ ــعى الوكالة إلى الحص تس
)، و’ماریفان‘  2020)، وفارامین (2019حددتھا الوكالة في ثالثة مواقع غیر ُمعلنة في إیران وھي ــ تورقوزآباد (

خ   3).2020( ، )GOV/2021/52(الوثیقة  2021فمبر  تشــرین الثاني/نو  17وأعرب المدیر العام، في تقریره المؤرَّ
  4عن قلقھ البالغ ألنَّ مواد نوویة قد ُوِجدت في ھذه المواقع غیر المعلنة.

ـیـد محمـد إســــالمي، نـاـئب الرئیس اإلیراني  2022آذار/مـارس   5وفي   -3 ، اتفق المـدیر العـام ومعـالي الســـ
 GOV/2021/52.5ئل المذكورة في الوثیقة  ورئیس ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة، على بیان مشترك لتوضیح المسا

، )GOV/2022/26(الوثیقة  2022أیار/مایو   30ومع ذلك، وكما ھو مبیَّن في تقریر المدیر العام المؤرخ   -4
ـائل وعقد االجتماعات في فیینا  ـاً كثیرة بأشــكال مختلفة من خالل تبادل الرسـ ورغم أنَّ الوكالة تتیح إلیران فرصـ

ـیح ھ ـائل، فإنھا ظلَّت دون حٍل.وطھران من أجل توضـ ـداقیة من   6ذه المسـ ـیرات ذات مصـ ولم تُقدِّم إیران بعدُ تفسـ
ـة. ـة التقنی ـاحی ـة أو المعـدات   الن ا المواد النووی ث توجـد حـالیـ� ـالموقع (أو المواقع) حـی ـة ب ـال ـا أنَّ إیران لم تبلغ الوك كم

ثـة بـالمواد النوویـة، أو حـیث توجـد كلتـاھمـا معـاً، التي نُقـلت وفیمـا یلي  .2018من موقع تورقوزآبـاد في عـام  الملوَّ
 :GOV/2022/26موجز لمسائل الضمانات المتعلقة بالمواقع الثالثة كما ھو مبین في الوثیقة  

،  2018لدى الوكالة معلومات، منھا معلومات من مصـادر مفتوحة من أواخر أیلول/سـبتمبر   تورقوزآباد: 
ـتخـدمـاً في تخزین المواد والمعـدات النوویـة. ـد بـأن تورقوزآبـاد كـان مســـ وبـدایـةً من أواـئل تشــــرین   7تفی

ا، وجود  وبعد ذلك، الحظت الوكالة، من خالل تحلیل الصور الساتلیة المتاحة تجاری�  2018الثاني/نوفمبر  
ــیق ألراضــــي الموقع. وخالل المعاینة التكمیلیة التي أجریت في تورقوزآباد في  أنشــــطة تجریف وتنســ

ـباط/فبرایر   ـارت نتائج تحلیلھا إلى وجود  2019شـ ، أخذت الوكالة عینات بیئیة تخص مواقع بعینھا، وأشـ
ا، بما في ذلك جسیِّمات یورانیوم  جسیِّمات یورانیوم طبیعي متعددة بشریة المنشأ، وجسیِّمات معدَّلة نظیری�

، وجســیَّمات یورانیوم مســتنفد بقدر 236-ضــعیف اإلثراء تحتوي على قدر یمكن اكتشــافھ من الیورانیوم
ـیراً من إیران. نت في تورقوزآباد إما   طفیف مما یتطلب تفسـ ــت الوكالة إلى أن الحاویات التي ُخِزّ وخلص

ثـة بشـــــدة بمواد نوویـة، أو كـاـنت تحتوي   كـاـنت تحتوي على مواد نوویـة أو على معـدات نوویـة كـاـنت ملوَّ
نة في تورقوزآباد   على كلتیھما معاً. ـیر تقییم الوكالة إلى أنھ في حین فُِكّكت بعض الحاویات المخزَّ ویشـــ

ـام   ـا في ع ـات أخرى من الموقع دون تفكیكھ ـاوی ـد أُزیلـت ح ونُقلـت إلى موقع غیر  2018في الموقع، فق
 معروف.

 
بموقع آخر ھو الفیســـان  3 تتعلق  لم تعد مســـألة عالقة في ھذه المرحلة (الفقرة  -ترى الوكالة أنَّ مســـألة ضـــمانات  من الوثیقة    7شـــیان 

GOV/2022/26.( 
 .GOV/2021/52من الوثیقة  14الفقرة  4
 .GOV/2022/26المرفق بالوثیقة   5
 .GOV/2022/63من الوثیقة   4؛ والفقرة  GOV/2022/26وثیقة من ال 36الفقرة  6
من نائب المدیر العام لشــــؤون الضــــمانات أمام مجلس المحافظین في  7 ــرین الثاني/نوفمبر 7بیان  من الوثیقة    11، الفقرة  2019  تشــ

GOV/OR.1532. 
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دى الوكالة معلومات تتعلق باســتخدام أو تخزین المواد النوویة و/أو إجراء أنشــطة ذات صــلة  ل فارامین: 
بـالمجـال النووي، بمـا في ذـلك أنشــــطـة البـحث والتطویر المتعلقـة بـدورة الوقود النووي، في فـارامین بین 

عظم  ، بما في ذلك ھدم م2004وقد خضــــع ھذا الموقع لتغییرات كبیرة في عام  .2003و  1999عامي  
ـاني ـة التي أجرـیت في آب/أغســــطس   .8المب ـة التكمیلی ـاین في فـارامین، أخـذت الوكـالة    2020وخالل المع

عینات بیئیة تخص أماكن بعینھا، فأشـارت نتائجھا التحلیلیة إلى وجود جسـیِّمات یورانیوم بشـریة المنشـأ،  
ـیراً من إیران. یر تقییم الوكالة إلى أنَّ موقع  ویشـ  بما یتسـق مع أنشـطة تحویل الیورانیوم، مما یتطلب تفس

ـید  فارامین ھو محطة غیر معلنة على نطاق تجریبي لمعالجة وتجھیز خام الیورانیوم وتحویلھ إلى أكســـ
ـادس فلورید الیورانیوم، وأنَّ   الیورانیوم، ثم تحویلھ على نطاق مختبري إلى رابع فلورید الیورانیوم وســـ

ـتخدَم في الفترة بین العا ـاً إلى أنَّ ھناك  .2003و  1999مین  المحطة كانت تُسـ ـیر تقییم الوكالة أیضـ ویشـ
مؤشــــرات، مدعومة بنتائج تحلیل عینات بیئیة، تدلُّ على أنَّ الحاویات التي أُزیلت من فارامین قد نُقلت 

ي ولكنَّ األنشـطة النوویة التي خلص تقییم الوكالة إلى أنَّھا كانت تُنفَّذ ف في نھایة المطاف إلى تورقوزآباد.
  موقع فارامین ال تفسِّر وجود األنواع المختلفة من الجسیِّمات المعدَّلة نظیری�ا في موقع تورقوزآباد.

ـتخـدام وتخزین مواد  2003لـدى الوكـالـة معلومـات تفیـد بـأن إیران خطـطت، في عـام  :9'ـماریـفان'  ، الســـ
ـار المتفجرات. ـان' من أجـل اختب ـاریف ـة في 'م ـة ا نووی ـاین ـة المع ـة التي أجریـت في وخالل عملی لتكمیلی

ــارت نتائجھا 2020"ماریفان" في آب/أغســــطس   ، أخذت الوكالة عینات بیئیة تخص أماكن بعینھا، فأشــ
ویتسق تحلیل  التحلیلیة إلى وجود جسیِّمات یورانیوم بشریة المنشأ في منطقة واحدة من موقع "ماریفان".

ــمانات   ــلة بالضـ فیما یخصُّ موقع ’ماریفان‘ مع إجراء إیران  جمیع ما أُتیح للوكالة من معلومات ذات صـ
اختبارات متفجرات باالســـتعانة بتدریع واٍق تحضـــیراً الســـتخدام أجھزة كشـــف النیوترونات في منطقة 

 10أخرى من موقع ’ماریفان‘.

ـبتمبر  2022وأفاد المدیر العام في حزیران/یونیھ   -5 ، بأنَّھ ما لم تُقدِّم 2022، ثم أفاد مرة أخرى في أیلول/س
إیران تفســیرات ذات مصــداقیة من الناحیة التقنیة لوجود جســیِّمات الیورانیوم المشــار إلیھا آنفا في المواقع الثالثة  
ـة و/أو المعـدات   ا المواد النووی ث توجـد حـالیـ� ـالمكـان (أو األمـاكن) حـی ـة ب ـال غیر الُمعلن عنھـا في إیران وتبلِّغ الوك

ثة، وإلى أن تفعل ذلك، فلن یكون بو ســــع الوكالة أن تؤكِّد صــــحة واكتمال إعالنات إیران بمقتضــــى اتفاق  الملوَّ
ـتعداد للتواصـل مع إیران دون تأخیر  11الضـمانات المعقود معھا. وأكد المدیر العام مجدداً بأن الوكالة تظلُّ على اس

 من أجل تسویة جمیع ھذه المسائل.

ـادر في  -6 إیران "إلى    2022حزیران/یونیھ    8ومن بین جملة أمور، دعا مجلس المحافظین في قراره الصـ
ـاس عاجل للوفاء بالتزاماتھا القانونیة والقبول دون إبطاء بالعرض المقدَّم من المدیر العام   اتخاذ إجراءات على أسـ
ـار إلى أنَّ تقدیم إیران   ــمانات"، وأشـ ـائل العالقة المتعلقة بالض ــویة جمیع المسـ ـیح وتس ــلة العمل على توضـ بمواص

كالة لكي تجري تقییماتھا من المعلومات والوثائق واألدلة ذات المصـــداقیة من الناحیة التقنیة "جمیع ما تحتاجھ الو
ھو أمٌر ضـروري لكي تكون األمانة في وضـع یمكنھا من اإلفادة بالمسـائل التي لم تعد عالقة ومن ثمَّ إزالة الحاجة  

ـأنھـا"، وطـلب إلى المـدیر العـام   "أن یواصــــل تقـدیم التقـاریر إلى مجلس  إلى نظر المجلس فیھـا واتخـاذ إجراء بشـــ
  12المحافظین ما دامت المسائل المذكورة ... ال تزال عالقة".

 
 .GOV/2020/30من الوثیقة  4النقطة الثانیة، الفقرة   8
 آباده معروف باسم "ماریفان".موقع بالقرب من   9

 .GOV/2021/15من الوثیقة  9؛ والنقطة الثالثة، الفقرة GOV/2020/30من الوثیقة   4النقطة الثالثة، الفقرة   10
 .GOV/2022/42من الوثیقة   9؛ والفقرة  GOV/2022/26من الوثیقة  36الفقرة  11
 .GOV/2022/34من المنطوق، الوثیقة   5-3الفقرات   12
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ـبتمبر    27و 26وفي یومي   -7 ـید إسـالمي، مناقشـات  2022أیلول/س ، أجرى المدیر العام ونائب الرئیس، الس
توافق إیران على اســتئناف مشــاركتھا مع ولم   في فیینا تتعلق بمعالجة إیران للمســائل العالقة المتعلقة بالضــمانات.

وفي ھذا الصــدد، جرى االتفاق على أن یتوجھ  .2022تشــرین الثاني/نوفمبر   7الوكالة لحل ھذه المســائل إال في 
ــرین الثاني/نوفمبر   ــؤولي الوكالة بزیارة تقنیة إلى طھران قبل نھایة تشــ وأكدت الوكالة مجدداً   .2022كبار مســ

ـأن  إلیران أنھا تنتظر في   ـداقیة من الناحیة التقنیة من إیران بشـ ـیرات ذات مصـ ھذا االجتماع أن تبدأ في تلقي تفسـ
  ھذه المسائل، بما في ذلك معاینة المواقع والمواد، وكذلك أخذ العینات حسب االقتضاء.

ـائل  2022وفي تشـــرین الثاني/نوفمبر   -8 ـیح وحل المســ ، أفاد المدیر العام أنھ لم یُحَرز أي تقدم في توضــ
ــمانات.ال ــمانات   عالقة المتعلقة بالضـ ـائل تنبع من التزامات إیران بموجب اتفاق الضـ وأكد من جدید أن ھذه المســ

ویلزم حلھا لكي تكون الوكالة في وضـع یمكِّنھا من تقدیم توكیدات بأن برنامج إیران النووي برنامج سـلمي بشـكل  
 13حصري.

، في جملة أمور، عن  202214تشــــرین الثاني/نوفمبر   17وأعرب مجلس المحافظین في قراره المؤرخ   -9
ـبب عدم إبداء إیران   ـائل الضـمانات المتعلقة بالمواقع الثالثة غیر المعلنة ال تزال عالقة بس "قلقھ العمیق من أنَّ مس

ا من التعـاون الجوھري...". ر مجلس المحـافظین أنـھ "من الضــــروري والملّح، من أـجل ضــــمان   قـدراً كـافیـ� وقرَّ
ذ دون  خـ ق من عدم تحریف المواد النوویة، أن تقوم إیران باتخـاذ إجراءات للوفاء بالتزاماتھـا القـانونیـة وأن تتالتحق

 إبطاء اإلجراءات التالیة بھدف توضیح وتسویة جمیع المسائل العالقة المتعلقة بالضمانات:

وم بشــریة المنشــأ في تقدیم تفســیرات ذات مصــداقیة من الناحیة التقنیة لوجود جســیِّمات یورانی ‘1’ 
  ثالثة مواقع غیر معلنة في إیران؛

  إبالغ الوكالة بالموقع (المواقع) الحالیة للمواد النوویة و/أو للمعدات الملوثة؛ ‘2’ 

  تقدیم جمیع المعلومات والوثائق واألجوبة التي تتطلبھا الوكالة لھذا الغرض؛ ‘3’ 

ضـــیھا الوكالة لھذا الغرض، وكذلك أخذ العینات حســـبما  إتاحة معاینة المواقع والمواد، التي تقت ‘4’ 
 تقتضیھ الوكالة".

والحظ مجلس المحافظین أیضــاً أنَّ "توفیر إیران لھذه المعلومات وإتاحة المعاینة وتحقق الوكالة الحقاً، بمقتضــى  
ـار، أمر ضــروري لكي تكون   األمانة في وضــع  اتفاق الضــمانات المعقود مع إیران بموجب معاھدة عدم االنتشـ

یمكنھـا من اإلبالغ عن المســـــاـئل التي لم تعـد عـالقـة، ومن ثمَّ إزالـة الحـاجـة إلى نظر المجلس فیھـا واتخـاذ إجراء  
ـأنھا" وطلب إلى المدیر العام "تقدیم تقریر عن تنفیذ اتفاق الضـــمانات المعقود مع إیران بموجب معاھدة عدم  بشــ

ـار وھذا القرار لینظر المجلس فیھ ــب    2023في دورة مجلس المحافظین في آذار/مارس    االنتشــ أو قبل ذلك حسـ
 15االقتضاء".

 التطورات التي طرأت خالل الفترة المشمولة بھذا التقریر  2-باء

ـابقاً لكبار مســـؤولي الوكالة إلى طھران قبل  -10 لت إیران الزیارة التقنیة المذكورة أعاله المتفق علیھا ســ أجَّ
ــرین   ــؤولین   .2022الثاني/نوفمبر  نھایة تشـ ــؤولي الوكالة اجتماعات مع كبار المسـ وبدالً من ذلك، عقد كبار مسـ

 
 .GOV/2022/63من الوثیقة  9الفقرة  13
 .GOV/2022/70الوثیقة  14
 .GOV/2022/70من المنطوق، الوثیقة   5-2الفقرات   15
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ــمبر    18اإلیرانیین في طھران في  ـیرات ذات  2022كانون األول/دیســ ــرع إیران خاللھا في تقدیم تفســـ ، لم تشــ
ـأ في المواقع ال ـداقیة من الناحیة التقنیة لوجود جزیئات الیورانیوم بشـــریة المنشــ ثالثة غیر المعلن عنھا في مصــ

ـباط/فبرایر   إیران، ولم تتح معاینة أي مواقع أو مواد نوویة. في   2023ولذلك، لم یحَرز أي تقدم بحلول نھایة شـــ

 حل أي من المسائل العالقة المتعلقة بالضمانات.

ـت2023آذار/مارس   4وفي   -11 ـات على مسـ وى  ، زار المدیر العام، بدعوة من إیران، طھران إلجراء مناقشـ
رفیع بشأن المسائل المتعلقة بالتعاون بین الوكالة وإیران، وال سیما الحاجة إلى التنفیذ الفعال التفاق الضمانات في 

  إیران (انظر القسم دال أدناه).

 
 قضایا أخرى تخّص تنفیذ الضمانات   -جیم

ومات التغییرات في محـطة فوردو إلثراء الوقود غیر متوافـقة مع اســـــتبـیان المعل  -1-جیم
 التصمیمیة

ــوء  قدَّم التقریر األخیر للمدیر العام المعنون   -12 ــالمیة على ضـ "التحقق والرصـــد في جمھوریة إیران اإلسـ
ـم جیم  )"2015( 2231قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة   معلومات  GOV/2023/8من الوثیقة   3-3-(القســـ  (

كانون   21عن النتائج التي توصــلت إلیھا الوكالة في أعقاب تفتیش غیر معلن في محطة فوردو إلثراء الوقود في  
ـبقاً  IR-6فیما یتعلق بســلســلتین تعاقبیتین من طراز    2023الثاني/ینایر  ، على النحو التالي: عدم إعالن إیران مسـ

یم صــیغة مســتوفاة من اســتبیان المعلومات التصــمیمیة في وقت  عن التغییرات المدخلة على نســق تشــغیلھما؛ وتقد
الحق؛ والكشــف من خالل تحلیل العینات البیئیة عن وجود جســیِّمات الیورانیوم الشــدید اإلثراء بمســتویات إثراء  

ــل إلى   ـدید اإلثراء الذي تنتجھ  -  235-من الیورانیوم  %83.7تصـ ـتوى إثراء الیورانیوم الشــ بما ال یتفق مع مســ
ـافیة في المرفق. وبما أن جمیع ھذه  محطة فوردو إلثراء الوقود، كما أعلنت إیران؛ وتنفیذ تدابیر ضـــمانات إضــ

اتفاق الضمانات في إیران، فقد أشیر إلیھا بإیجاز ھنا.  المسائل تتعلق بتنفیذ 

 1-3ل  البند المعدَّ  -2-جیم

ـد المعـدَّل   -13 البن ـذ  ـأنَّ تنفی ذِكّر المـدیر العـام إیران مرة أخرى ب ـانوني على إیران بموـجب    1-3یـُ ھو التزام ق
 39الترتیبات الفرعیة الملحقة باتفاق الضــــمانات المعقود معھا، وأنھ ال یمكن تعدیلھ من جانب واحد، وفقاً للمادة  

ــمانات المعقود مع إیران، وأنھ ال ــمانات لوقف تنفیذ األحكام المتفق علیھا  من اتفاق الضـ  توجد آلیة في اتفاق الضـ
ومنذ صـدور التقریر السـابق المقدَّم من المدیر العام، لم تتقدم إیران بأي عرض للوكالة من   في الترتیبات الفرعیة.

 أجل معالجة ھذه المسألة.

 
 زیارة المدیر العام لطھران  -دال
ر العام، بدعوة من إیران، طھران حیث شارك في مناقشات منفصلة  ، زار المدی2023آذار/مارس    4في  -14

مع ســعادة الســید إبراھیم رئیســي، رئیس جمھوریة إیران اإلســالمیة، ومعالي الســید محمد إســالمي، نائب رئیس 
ـأن  ـین أمیر عبد اللھیان، وزیر خارجیة إیران، بشـ ـید حسـ ــعادة السـ إیران ورئیس ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة وس

ــمانات المعقود  ا ــلة بالتعاون بین إیران والوكالة، وال ســـیما الحاجة إلى التنفیذ الفعال التفاق الضـ لمســـائل المتصـ
  بموجب معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة في إیران.
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ـم التعاون الفعال والتفاعالت بین   -15 ـدَّد المدیر العام على ضــرورة ضــمان أن یتسـ وخالل االجتماعات، شـ
كما شــدَّد المدیر العام على أنھ  ان بشــأن تنفیذ الضــمانات بالتوافق التام مع اتفاق الضــمانات اإلیراني.الوكالة وإیر

ــمانات العالقة المتعلقة بالمواقع الثالثة غیر المعلنة في إیران، فقد تم التوصـــل إلى نقطة  فیما یتعلق بمســـائل الضـ
دیر العام إلى أھمیة خطة العمل الشاملة المشتركة واألثر  وأخیراً، أشار الم یلزم فیھا اتخاذ خطوات ملموسة لحلھا.

ـد التي تقوم بھا الوكالة والمتعلقة بالتنفیذ الكامل لھذه الخطة، والتي توقفت منذ   اإلیجابي ألنشـــطة التحقق والرصــ
ـبـاط/فبرایر   23 وأكـد من جـدیـد أنـھ ینبغي، من منظور الوكـالـة، االتفـاق على خطوات إیجـابیـة بشـــــأن   .2021شـــ
من أجل تمھید الطریق السـتعادة  -ومجموعة من تدابیر بناء الثقة المتصـلة بالضـمانات   -مسـائل المذكورة أعاله  ال

المعارف المتصــلة بالضــمانات فیما یتعلق بإنتاج وأرصــدة الطاردات المركزیة والدوارات والمنافخ والماء الثقیل  
ـا وركازة خام الیورانیوم. ـتعادة ھذه المعارف وحل المسـ ئل العالقة المتعلقة بالضــمانات أمران ال غنى عنھما  واسـ

  لكي تتمكن الوكالة من تقدیم توكیدات موثوقة بشأن الطابع السلمي لبرنامج إیران النووي.

ــتعداد جمھوریة إیران اإلســــالمیة للعمل مع الوكالة في ھذا  -16 ــید الرئیس إبراھیم رئیســــي اســ ر الســ وكرَّ
ضــرورة مواصــلة الحوار المســتمر مع الوكالة من أجل ضــمان وجود عملیة مطردة ووافقت إیران على   االتجاه.

 تفضي إلى نتیجة إیجابیة للجمیع.

كما أعرب وزیر الخارجیة الســــید أمیر عبد اللھیان عن اســــتعداده للعمل مع الوكالة في تنفیذ التزامات   -17
وأكد مجدَّدا على   ة المتعلقة بالضمانات.إیران الخاصة بالضمانات ومن أجل التوصل إلى حل سریع للمسائل العالق

ـاملة المشـتركة وعلى الدور البناء الذي یمكن أن تؤدیھ الوكالة   ـتعادة خطة العمل الش األھمیة التي تولیھا إیران الس
  في ھذا السیاق.

ـترك یشــمل تنفیذ   -18 ـات جرت بین المدیر العام ونائب الرئیس إســالمي، اُتفِق على بیان مشـ وعقب مناقشـ
ــافیة (انظر  ــائل العالقة المتعلقة بالضــــمانات، وتدابیر التحقق اإلضــ اتفاق الضــــمانات المعقود مع إیران، والمســ

  المرفق).

 
 ملخص   -ھاء

ـائل   -19 ـتعدة للتعاون مع الوكالة لحل المســ ـتوى بأنھا مســ یرحب المدیر العام بتوكیدات إیران الرفیعة المســ
ویرحب أیضـاً بموافقة   قشـات تقنیة للمتابعة مع الوكالة في وقت قریب.العالقة المتعلقة بالضـمانات والدخول في منا

 إیران على السماح للوكالة بتنفیذ المزید من أنشطة التحقق والرصد المناسبة.

ـأن محطة   -20 ـیر المدیر العام إلى أن إیران أجرت تغییراً كبیراً على المعلومات التصــمیمیة المعلنة بشـ ویشـ
ــمانات.فوردو إلثراء الوقود دون إب   الغ الوكالة مســـبقاً، وھو ما یتعارض مع التزامات إیران بموجب اتفاق الضـ

ویالحظ المدیر العام أیضـاً أن الوكالة وجدت أن جسـیِّمات الیورانیوم الشـدید اإلثراء ذات مسـتویات إثراء ال تتـسق 
ـأن مح ـتبیان المعلومات التصـمیمیة بش   طة فوردو إلثراء الوقود.مع مسـتوى اإلثراء الذي أعلنت عنھ إیران في اس

   وقد شرعت الوكالة وإیران في إجراء مناقشات تقنیة من أجل توضیح ھذه المسألة توضیحاً كامالً.

  ویتطلع المدیر العام إلى متابعة المناقشات التقنیة والتنفیذ الفوري والكامل للبیان المشترك. -21

  قتضاء.وسیواصل المدیر العام تقدیم تقاریر في ھذا الشأن حسب اال -22
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 المرفق 

 بیان مشترك صادر عن ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة
 والوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 2023آذار/مارس   4

 طھران

 

، سـعادة السـید رافائیل ماریانو غروسـي، جمھوریة إیران اإلسـالمیة  الدولیة للطاقة الذریة  زار المدیر العام للوكالة
ـید   .2023آذار/مارس   4و 3في یومي   ــعادة السـ ــالمیة، س ـیاق زیارتھ، التقى برئیس جمھوریة إیران اإلس وفي سـ

ـین أمیر عبد اللھیان، ونائب رئیس جمھوریة إیران   ـید حسـ إبراھیم رئیســي، وكذلك بوزیر الخارجیة، معالي السـ
 اإلسالمیة ورئیس ھیئة الطاقة الذریة اإلیرانیة، سعادة السید محمد إسالمي.

ت ھذه االجتماعات الرفیعة المستوى أھمیة اتخاذ خطوات لتیسیر تعزیز التعاون، والتعجیل حسب االقتضاء  وتناول
 بحل المسائل العالقة المتعلقة بالضمانات.

 ویدرك الجانبان أن مثل ھذه المناقشات اإلیجابیة یمكن أن تمھد الطریق التفاقات أوسع بین الدول األطراف.

 ریة اإلیرانیة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة على ما یلي:واتفقت ھیئة الطاقة الذ

o  ـاً مع ـام ـا یتفق تم ـاون، وبم ـة وإیران بروح من التع ـذری ـة ال ـاق ـة للط ـدولی ـة ال ـال ـاعالت بین الوك إجراء التف
ــمانات   ــالمیة والتزاماتھا، اســـتناداً إلى اتفاق الضـ اختصـــاصـــات الوكالة وحقوق جمھوریة إیران اإلسـ

 الشاملة.

o ـتعدادھا  وفیما یخ ـائل العالقة المتعلقة بالضــــمانات في المواقع الثالثة، أعربت إیران عن اســـ ص المســـ
 لمواصلة تعاونھا وتوفیر المزید من المعلومات وإتاحة المعاینة لمعالجة ھذه المسائل.

o   ــطة التحقق ـاس طوعي، للوكالة الدولیة للطاقة الذریة بتنفیذ المزید من أنشـ ــمح إیران، على أســ ـتسـ وســ
وســیتفق الجانبان على الطرائق التي ســتُتَّبع في ســیاق اجتماع تقني ســیعقد قریباً في  د المناســبة.والرصــ 
 طھران.
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