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 ۳الصفحة  

 

 مقدمة

شـھد التعاون بین جمھوریة إیران اإلسـالمیة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة بشـأن قضـایا الضـمانات تطوراً كبیراً  
). وفي ھذه المذكرة اإلعالمیة، یُعَرُض تحلیل إحصــــائي للتعاون بطریقة  ۲۰۱۹-۲۰۱۰خالل العقد الماضــــي (

ر  ر ھذا التعاون.تُصِوّ  تطوُّ

)، كانت إیران ملزمة فقط  ۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر  ۱٦وبشـكل عام، وقبل تنفیذ خطة العمل الشـاملة المشـتركة (
بتنفیذ أحكام اتفاقیة الضــمانات الشــاملة المعقودة معھا. ومع ذلك، وبســبب عملیة المفاوضــات، والجو البناء العام  

، حدثت تغیرات  ۲۰۱۳أن خطة العمل المشــتركة في تشــرین الثاني/نوفمبر واالتفاق الذي جرى التوصــل إلیھ بشــ 
ــائل المتعلقة بالتحقق في الفترة   ــأن المسـ ــالمیة بشـ ــتوى التعاون بین الوكالة وجمھوریة إیران اإلسـ كبیرة في مسـ

ً على تنفیــذ  ۲۰۱٦كــانون الثــاني/ینــایر  ۱٦. وعالوة على ذلــك، وبعــد ۲۰۱۲-۲۰۱٥ ، وافقــت إیران أیضــــــا
توكول اإلضافي بشكل مؤقت وطوعي وفقاً اللتزاماتھا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. ومن أجل فھم  البرو

م ھذه المذكرة إلى ثالثة أقســام: خالل الفترة    ؛ ۲۰۱٥- ۲۰۱۰الجداول والرســوم البیانیة المعروضــة ھنا فھماً أفضــل، تُقســَّ
ــل بالتحقق  ؛ وتُقِدّم تخطیطاً لالتجاه الع۲۰۱۹-۲۰۱٦وخالل الفترة  ــأن بعض البنود المحدَّدة للتعاون المتصـ ام بشـ

 .۲۰۱۹-۲۰۱۰في الفترة 

 موجز جامع للنقاط الرئیسیة

واألماكن الواقعة  MBAs(۱في المائة من المرافق ومناطق قیاس المواد النوویة ( ۲۰-۱۲تمتلك إیران إجماالً نحو 
 ، ومع ذلك:۳الخاضعة للتفتیش من بین الدول من الفئة ذاتھا LOFs(۲خارج المرافق (

في  ۳٥من  عملـیات التفتیش التي تقوم بـھا الوـكاـلة، تزاـیدت نســــــبة ۲۰۱۹و ۲۰۱۰في الفترة بین  •
ة اـئ ام  الـم ا في ـع ات ذاتـھ دول من الفـئ ة ۹۳إلى  ۲۰۱۰من بین اـل اـئ ام  في الـم ا ۲۰۱۹في ـع ، وھو ـم

ل تغیراً من  ة م ٤یمثـِّ اـئ الم في عـام  في الـم ة حول الـع اـل ا الوـك ات التفتیش التي أجرتـھ ن جمیع عملـی
 .۲۰۱۹في المائة في عام  ۲۰إلى  ۲۰۱۰

ــبة  • ــي التي تقوم بھا الوكالةبالمثل، تزایدت نسـ من بین الدول   في المائة ٤۳من  أیام العمل التفتیشـ
في  ٥٫٦ل تغیُّراً من ، وھو ـما یمثـِّ ۲۰۱۹في ـعام  في الـماـئة ۹۲إلى  ۲۰۱۰من الفـئات ذاتـھا في ـعام 

ام  ة في ـع اـل ا الوـك ات التفتیش التي أجرتـھ ة من جمیع عملـی اـئ ام   ۱۷إلى  ۲۰۱۰الـم ة في ـع اـئ في الـم
۲۰۱۹. 

 

 
 في اللغة اإلنكلیزیة MBAsیستخدم المختصر  ۱
 في اللغة اإلنكلیزیة LOFsیُستخدم المختصر  ۲
، ـكاـنت جمھورـیة إیران اإلســــالمـیة من بین اـلدول األعضـــــاء في الوـكاـلة المرتبـطة فقط ـباتـفاق ۲۰۱٦ـكانون الـثاني/یـنایر  ۱٦قـبل   ۳

عضواً على التوالي.  ٤۲و  ٥٤و  ٥٥و  ٥۷و  ٦۱و ٦۸ما مجموعھ   ۲۰۱٥و ۲۰۱۰ضمانات شاملة نافذ، وكانت أعدادھا في الفترة بین 
نِّفت إیران ـضمن الدول األعـضاء في الوكالة المرتبطة ۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر  ۱٦خطة العمل الـشاملة المـشتركة في  ومع تنفیذ  ، صـُ

إلى  ۲۰۱٦باتفاق ضـمانات شـاملة وبروتوكول إضـافي نافذین والتي لم یُسـتخلص بشـأنھا االسـتنتاج األوسـع، وكان عددھا في الفترة 
 ضواً على التوالي.ع ٦۲و ٥۹و ٥۷و ٥٥ما مجموعھ  ۲۰۱۹



 ٤الصفحة  

عملیات التحقق من المعلومات التصـــــمیمیة التي تقوم بھا  خالل ھذه الفترة، تزایدت كذلك نســــبة  •
في عام   في الـمائة ۸۹إلى  ۲۰۱۰من بین الدول من الفـئات ذاتـھا في عام  في الـمائة ٤۷من   ٤الوكالة
في المائة من جمیع عملیات التحقق من المعلومات التصمیمیة   ۱۲٫۲، وھو ما یمثِّل تغیُّرا من  ۲۰۱۹

 .۲۰۱۹في المائة في عام  ۲۰إلى  ۲۰۱۰التي أجرتھا الوكالة في عام 

حصــة تكالیف أنشــطة التحقق التي تقوم بھا الوكالة في   عالوة على ذلك، تزایدت خالل ھذه الفترة  •
في  في المائة ٥٫۲من   إیران في المیزانیة العادیة للوكالة المخصــصــة للتحقق في جمیع أعضــائھا

 .۲۰۱۹في عام  في المائة ۱۳إلى  ۲۰۱۰عام 

ذ  • ــافي مـن ت والطوعي للبروتوكول اإلضـــ د تطبیق إیران المؤقـَّ ایر  ۱٦بـع اني/یـن انون الـث ، ۲۰۱٦ـك
ة  اـل اـحت إیران للوـك ة ۸۰-۷۰أـت اـئ ةمن  في الـم ات التكمیلـی ایـن اق   المـع اتـف ة ـب دول المرتبـط من بین اـل

ضـمانات شـاملة وبروتوكول إضـافي نافذین والتي لم یُسـتخلص بشـأنھا االسـتنتاج األوسـع، وھو ما 
 أنحاء العالم. التي أجرتھا الوكالة في كل في المائة من جمیع المعاینات التكمیلیة ۲٥-۲۰یمثِّل نحو 

 ۲۰۱٥-۲۰۱۰التعاون المتصل بالتحقق خالل الفترة  -۱

ــمانات   ــالمیة والوكالة إلى التزاماتھا وفقا التفاق الضـ ــتند التعاون بین جمھوریة إیران اإلسـ خالل ھذه الفترة، اسـ
ــاملة ل إلیھ بشــأن خطة العمل ٥الش ــَّ ــات، والجو البناء العام واالتفاق الُمتوص ــبب عملیة المفاوض . ومع ذلك، وبس

ــرین الثاني/نوفمبر  ــتركة في تشـ ــتوى التعاون بین الوكالة وجمھوریة ۲۰۱۳المشـ ، حدثت تغیرات كبیرة في مسـ
ائل المتعلقة بالتحقق في الفترة  أن المـس المیة بـش تة مجاالت جوھریة . وت۲۰۱٥-۲۰۱۲إیران اإلـس ة ـس جري دراـس

واألـماكن الواقـعة ـخارج المرافق   ٦)MBAsفي ـھذا القســـــم، بـما في ذـلك: المرافق ومـناطق قـیاس المواد النووـیة (
)LOFs(۷   الخاضـــعة للضـــمانات والتي خضـــعت للتفتیش؛ وعدد تقاریر الحصـــر؛ وعدد عملیات التفتیش؛ وعدد

ة ( ة الـعادـیة (بمالیین  ۸)DIVsعملـیات التحقق من المعلوـمات التصـــــمیمـی ؛ وحصـــــة تـكالیف التحقق في المیزانـی
 الیوروھات).

 النقاط الرئیسیة:

المرافق ومناطق قیاس المواد النوویة  ئة من في الما ۱۷-۱۲خالل ھذه الفترة، كان لدى إیران نحو  •
من بین الدول المرتبطة باتفاق ضمانات شاملة  واألماكن الواقعة خارج المرافق الخاضعة للضمانات
 في المائة من بین جمیع الدول. ۱٫٥-۱٫۳نافذ بدون البروتوكول اإلضافي، وھو ما یمثِّل نحو 

المرافق ومـناطق قـیاس المواد النووـیة واألـماكن  من  في الـماـئة ۲۰-۱٦ـبالمـثل، ـكان ـلدى إیران نحو  •
من بین الدول المرتبطة باتفاق ـضمانات ـشاملة وبدون   الواقعة خارج المرافق التي خـضعت للتفتیش

 في المائة من بین جمیع الدول. ۲٫۸إلى  ۲٫۲البروتوكول اإلضافي، وھو ما یمثل نحو 
 
 في اللغة اإلنكلیزیة DIVsیُستخدم المختصر  ٤
ــمانات ۲۰۱٥إلى   ۲۰۱۰خالل الفترة   ٥ ــاء في الوكالة المرتبطة باتفاق ضـ ــالمیة من بین الدول األعضـ ، كانت جمھوریة إیران اإلسـ

 على التوالي.دولة عضواً  ٤۲و ٥٤و ٥٥و ٥۷و ٦۱و ٦۸شاملة نافذ وبدون البروتوكول اإلضافي، وكان عددھا 
 في اللغة اإلنكلیزیة MBAsیستخدم المختصر  ٦
 في اللغة اإلنكلیزیة LOFsیُستخدم المختصر  ۷
 في اللغة اإلنكلیزیة DIVsیُستخدم المختصر  ۸



 ٥الصفحة  

 

ــبة تقاریر الحصــر اإل • من بین   ۲۰۱۰في المائة في عام  ۱٤یرانیة من خالل ھذه الفترة، ارتفعت نس
ــافي ( ــاملة نافذ وبدون البروتوكول اإلض ــمانات ش في المائة من بین   ۰٫۱الدول المرتبطة باتفاق ض

 في المائة من بین جمیع الدول). ۱٫٤( ۲۰۱٥في المائة في عام  ٦۹جمیع الدول) إلى 

اـئة في  ۳۷في إیران من  ـھا الوـكاـلةعملـیات التفتیش التي تقوم بخالل ـھذه الفترة، تزاـیدت  • في الـم
من بین اـلدول األعضـــــاء في الوـكاـلة المرتبـطة ـباتـفاق ضــــــماـنات شـــــامـلة ـناـفذ وـبدون   ۲۰۱۰ـعام 

في  ۱۷( ۲۰۱٥في المائة في عام  ۷٤في المائة من العالم كلھ) إلى  ٤البروتوكول اإلضـافي (قرابة 
 المائة من جمیع عملیات التفتیش في جمیع الدول).

ة التي تقوم بـھا الل ـھذه الفترة، تزاـیدت خ • ة في عملـیات التحقق من المعلوـمات التصـــــمیمـی اـل الوـك
ام  ٤۷إیران من  ة في ـع اـئ اق   ۲۰۱۰في الـم اتـف ة المرتبطـة ـب اـل ــاء في الوـك دول األعضـــ من بین اـل

ــافي (قرابة  ــاملة نافذ وبدون البروتوكول اإلضــ ــمانات شــ في المائة من العالم كلھ) إلى   ۱۲٫۲ضــ
 في المائة من جمیع عملیات التفتیش). ۲۲( ۲۰۱٥المائة في عام  في ٦٦

في الـماـئة من  ٥٫۲خالل ـھذه الفترة، ارتفـعت نفـقات الوـكاـلة المتعلـقة ـبأنشــــــطة التحقق في إیران من  •
ام  الم في ـع اء الـع الیف التحقق في جمیع أنـح الي تـك ام   ۱۰٫۰۳إلى  ۲۰۱۰بین إجـم ة في ـع اـئ في الـم

۲۰۱٥. 

 طق قیاس المواد النوویة واألماكن الواقعة خارج المرافق الخاضعة للضماناتالمرافق ومنا ‘۱’

دى إیران نحو   ان ـل ذه الفترة، ـك ة   ۱۷-۱۲خالل ـھ اس المواد النووـی اطق قـی ة من المرافق ومـن في المـاـئ
ــاملة  ــمانات ش ــمانات من بین الدول المرتبطة باتفاق ض ــعة للض واألماكن الواقعة خارج المرافق الخاض

 في المائة من بین جمیع الدول. ۱٫٥ - ۱٫۳وبدون البروتوكول اإلضافي، وھو ما یمثل نحو 

 )۲۰۱٥-۲۰۱۰المرافق ومناطق قیاس المواد النوویة واألماكن الواقعة خارج المرافق الخاضعة للضمانات (

 
  

 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ 

جمھوریة  
إیران  

 اإلسالمیة 

 
 
 
النسبة  ۱۹

المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
 

   ۱۹ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
 

   ۱۸ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

 

النسبة المئویة 
٪ 

من 
جمیع الدول

  
 
 

   ۱۷ 

النسبة المئویة ٪ من 
الدول في 

الفئة نفسھا 
النسبة المئویة ٪ من  

جمیع الدول
  

 
 

   ۱۷ 

النسبة المئویة ٪ من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة ٪ من  
جمیع الدول

  
 
 

   ۱۷ 

النسبة المئویة ٪ من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة ٪ من  
جمیع الدول

 

۱٤٫٥ ۱٫٥ ۱٦٫٦ ۱٫٥ ۱٤٫۲ ۱٫٤ ۱۳٫٤ ۱٫۳ ۱۳٫۷ ۱٫٤ ۱۲٫۹ ۱٫٥ 

الدول في 
 ۱۳۲ ۱۲۹ ۱۲٤ ۱۲۷ ۱۳۰ ۱۳۱ الفئة نفسھا

جمیع  
الدول 

األعضاء 
 في الوكالة 

۱۲۸٦ ۱۲٦۷ ۱۲٦٤ ۱۳۱۷ ۱۲۱۲ ۱۱۷۳ 



 ٦الصفحة  

 ۲۰۱٥-۲۰۱۰اإلحصاءات المتعلقة بالفترة 
 المواد النوویة واألماكن الواقعةالمرافق ومناطق قیاس 

 خارج المرافق الخاضعة للضمانات

  

 

 المرافق ومناطق قیاس المواد النوویة واألماكن الواقعة خارج المرافق التي خضعت للتفتیش ‘۲’

دى   ان ـل ل، ـك المـث اكن  ۲۰-۱٦إیران نحو ـب ة واألـم اس المواد النووـی اطق قـی ة من المرافق ومـن اـئ في الـم
ــمانات شـــاملة وبدون   ــعت للتفتیش من بین الدول المرتبطة باتفاق ضـ الواقعة خارج المرافق التي خضـ

 في المائة من بین جمیع الدول. ۲٫۸إلى  ۲٫۲البروتوكول اإلضافي، وھو ما یمثل نحو 

 )۲۰۱٥-۲۰۱۰ومناطق قیاس المواد النوویة واألماكن الواقعة خارج المرافق التي خضعت للتفتیش (المرافق 

 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ 

جمھوریة  
إیران  

 اإلسالمیة 

 
 

۱٦ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 

۱٦ 

النسبة المئویة من 
الدول في 

الفئة نفسھا 
النسبة المئویة من  

جمیع الدول
  

 
۱٦ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 

۱٥ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 

۱٥ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 

۱۳ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

 

۱۹٫٥ ۲٫۸ ۲۰٫۳ ۲٫۸ ۱۸٫۸ ۲٫۷ ۱۷٫۱ ۲٫٦ ۱۹ ۲٫۷ ۱٦٫۲ ۲٫۲ 

الدول في الفئة 
 ۸٤ ۷۸ ۸۸ ۸٥ ۷۹ ۸۲ نفسھا

جمیع الدول 
األعضاء في 

 الوكالة 
٥۷٥ ٥۷۸ ٥۸۳ ٥۸٥٦ ٦۰ ٥۹۰ 

 
  

 جمھوریة إیران اإلسالمیة 
 
 
 الدول في الفئة نفسھا 

 
 
 جمیع الدول األعضاء في الوكالة 



 ۷الصفحة  

 

 ۲۰۱٥-۲۰۱۰اإلحصاءات المتعلقة بالفترة 
 المرافق ومناطق قیاس المواد النوویة واألماكن الواقعة خارج المرافق التي خضعت للتفتیش

 

 
 تقاریر الحصر ‘۳’

من بین الدول   ۲۰۱۰في المائة في عام  ۱٤تقاریر الحـصر اإلیرانیة من خالل ھذه الفترة، ارتفعت نـسبة  
في المائة من بین جمیع الدول)   ۰٫۱المرتبطة باتفاق ـضمانات ـشاملة نافذ وبدون البروتوكول اإلـضافي (

 في المائة من بین جمیع الدول). ۱٫٤( ۲۰۱٥في المائة في عام  ٦۹إلى 

 عدد تقاریر الحصر
)۲۰۱۰-۲۰۱٥ ( 

 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ 

جمھوریة  
إیران  

 اإلسالمیة 

 
 

۱۰٬۷۰۳ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 

٥۷۹۱ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 

۸۲۸۳ 

النسبة المئویة من 
الدول في 

الفئة نفسھا 
النسبة المئویة من  

جمیع الدول
  

 
٤۳٤۱ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 

۱٦۰۲ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 

۹۹۷ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

 
النسبة 

المئویة من 
جمیع الدول

 

٦۹ ۱٦ ٫٤۰ ۰٦ ٫٦۷ ۱٫۲ ٥۰ ۰٫٦ ۲٦ ۰٫۲ ۱٤ ۰٫۱ 

الدول في 
 ۷٤٥۱ ٦۱٤۱ ۸۷۳۷ ۱۲۳۹۱ ۹۷۱۸ ۱٥٬٤۰۲ الفئة نفسھا

جمیع الدول 
األعضاء في 

 الوكالة 
۷۸٥٬۰۷۸ ۹٦۳٬٤۹٦ ٦۹۹٬۰۸۳ ۷۰۳٬۱۹۹ ۷٤۷٬٥٦۸ ٦٤٦٬۷۸۸ 

 
  

 جمھوریة إیران اإلسالمیة 
 
 الدول في الفئة نفسھا 

 
 جمیع الدول األعضاء في الوكالة 



 ۸الصفحة  

 عدد تقاریر الحصر
)۲۰۱۰-۲۰۱٥ ( 

 
 عدد عملیات التفتیش ‘٤’

من  ۲۰۱۰في الـماـئة في ـعام  ۳۷خالل ـھذه الفترة، تزاـیدت عملـیات التفتیش التي تقوم بـھا الوـكاـلة في إیران من 
في  ٤الدول األعضـاء في الوكالة المرتبطة باتفاق ضـمانات شـاملة نافذ وبدون البروتوكول اإلضـافي (قرابة بین 

 في المائة من جمیع عملیات التفتیش). ۱۷( ۲۰۱٥في المائة في عام  ۷٤المائة من العالم كلھ) إلى 

 عدد عملیات التفتیش
)۲۰۱۰ - ۲۰۱٥ ( 

 

 

 

 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ 

جمھوریة  
إیران  

 اإلسالمیة 

 
 
 

۳٥٤ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
 

۳٦۱ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
 

۲۱۱ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
 

۲۱٥ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
 

۹۳ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
 

۸۷ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

 

۷٤ ۱۷ ۷٤ ۱۷ ٦۳ ۱۱ ٦۲ ۱۱ ٤٫٥ ٤٤ ۳۷ ٤ 

الدول في 
 ۲۳٤ ۲۱۳ ۳٤٦ ۳۳٤ ٤۸۹ ٤۷۹ لفئة نفسھاا

جمیع  
الدول 

األعضاء 
 في الوكالة 

۲۱۰۲ ۲۱۱٤ ۱۹٦۹ ۱۹٦۲ ۲۰۲٦ ۲۱٦۲ 

 جمھوریة إیران اإلسالمیة 
 
 
 الدول في الفئة نفسھا 

 
 
 جمیع الدول األعضاء في الوكالة 



 ۹الصفحة  

 

 عدد عملیات التفتیش
)۲۰۱۰ - -۲۰۱٥ ( 

 

 المعلومات التصمیمیةعدد عملیات التحقُّق من  ‘٥’

في المائة في عام   ٤۷خالل ھذه الفترة، تزایدت عملیات التحقق من المعلومات التصـمیمیة في إیران من  
ــاملة نافذ وبدون البروتوكول   ۲۰۱۰ ــمانات شـ ــاء في الوكالة المرتبطة باتفاق ضـ من بین الدول األعضـ

في المائة من  ۲۲( ۲۰۱٥في المائة في عام  ٦٦في الـمائة من الـعالم كـلھ) إلى  ۱۲٫۲اإلضـــــافي (قرابة 
 جمیع عملیات التفتیش).

 عدد عملیات التحقُّق من المعلومات التصمیمیة
)۲۰۱۰ - ۲۰۱٥ ( 

 

 

 

 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ 
جمھوریة  

إیران  
 اإلسالمیة 

 
 
 

۱۳٦ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
 

۱۳۳ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
 

۷۰ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
 

۷۳ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
 

۷٤ 

النسبة المئویة من 
الدول في 

الفئة نفسھا 
النسبة المئویة من  

جمیع الدول
  

 
 

۷٤ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

 

٦٦ ۲۲ ٦۳ ۲۱٤ ٫٥۹ ۱۲٫۲ ٤٦ ۱۲٫۱ ٤۸ ۱۲٫۳ ٤۷ ۱۲٫۲ 

الدول في 
 الفئة نفسھا

۲۰٦ ۲۱۰ ۱٤٤ ۱٥۸ ۱٥۳ ۱٥۸ 

جمیع الدول 
األعضاء في 

 الوكالة 

٦۲۳ ٦۱۸ ٥۷۳ ٦۰٦ ٤۰٦ ٤۰٥ 

 جمھوریة إیران اإلسالمیة 
 
 

 الدول في الفئة نفسھا 
 
 

 جمیع الدول األعضاء في الوكالة 



 ۱۰الصفحة  

 عدد عملیات التحقُّق من المعلومات التصمیمیة
)۲۰۱۰-۲۰۱٥ ( 

 

 حصة تكالیف التحقق في المیزانیة العادیة (بمالیین الیوروھات) ‘٦’

في الـماـئة من بین   ٥٫۲خالل ـھذه الفترة، ارتفـعت نفـقات الوـكاـلة المتعلـقة ـبأنشــــــطة التحقق في إیران من  
 .۲۰۱٥في المائة في عام  ۱۰٫۰۳إلى  ۲۰۱۰إجمالي تكالیف التحقق في جمیع أنحاء العالم في عام 

 حصة تكالیف التحقق في المیزانیة العادیة
 (بمالیین الیوروھات)

)۲۰۱۰-۲۰۱٥ ( 

 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ 
جمھوریة  

إیران  
 اإلسالمیة 

 
۱۳٫۱۱۰ 

النسبة المئویة من 
جمیع الدول

  
۱۲٫٤۷۸ 

النسبة المئویة من 
جمیع الدول

  
۱۲٫٥۰۳ 

النسبة 
المئویة من 

جمیع الدول
  

۱۲٫۱٥٦ 

النسبة المئویة من 
جمیع الدول

  
٦٫٦۰٦ 

النسبة المئویة من 
جمیع الدول

  
٥٫۹۹۹ 

النسبة المئویة من 
جمیع الدول

 

۱۰٫۰۳ ۱۰٫۰۳ ۱۰٫۱۸ ۱۰٫۰۳ ٥٫۷ ٥٫۲ 

جمیع الدول 
األعضاء في 

 الوكالة 
۱۳۰٫٦٦۱ ۱۲٤٫۳٦۳ ۱۲۲٫۸۲٦ ۱۲۱٫۱٥۲ ۱۱٦٫۸۸ ۱۱٦٫۱ 

 

 

 

 

 جمھوریة إیران اإلسالمیة 
 
 

 نفسھا الدول في الفئة 
 
 
 جمیع الدول األعضاء في الوكالة 



 ۱۱الصفحة  

 

 حصة تكالیف التحقق في المیزانیة العادیة
 ) ۲۰۱٥-۲۰۱۰(بمالیین الیوروھات) (

 

 
 ۲۰۱۹-۲۰۱٦التعاون المتصل بالتحقق خالل الفترة  -۲

إیران اإلســـــالمیة والوكالة یســـــتند إلى التزامات إیران وفقاً التفاق  خالل ھذه الفترة، كان التعاون بین جمھوریة  
في إطار خطة العمل الشــاملة المشــتركة.   ۹الضــمانات الشــاملة وتنفیذھا المؤقت والطوعي للبروتوكول اإلضــافي

ــمل: المرافق ومناطق قیاس المواد النوویة   ــم، وھي تشــ ــبعة مجاالت جوھریة في ھذا القســ ــة ســ وتجري دراســ
اكن الواقعة خارج المرافق الخاـضعة للـضمانات والتي خـضعت للتفتیش؛ وعدد اإلعالنات بـشأن البروتوكول  واألم

ــمیمیة؛   ــافي؛ وعدد المعاینات التكمیلیة؛ وعدد عملیات التفتیش؛ وعدد عملیات التحقُّق من المعلومات التصـ اإلضـ
 والحصة في المیزانیة العادیة (بمالیین الیوروھات).

 یة:النقاط الرئیس

المرافق ومناطق قیاس المواد النوویة  في المائة من  ۲٥-۱۸خالل ھذه الفترة، كان لدى إیران نحو  •
من بین الدول المرتبطة باتفاق ضمانات شاملة  واألماكن الواقعة خارج المرافق الخاضعة للضمانات

 - ۱٫۲ثل نحو وبروتوكول إضـافي نافذین والتي لم یُسـتخلص بشـأنھا االسـتنتاج األوسـع، وھو ما یم
 في المائة من بین جمیع الدول. ۱٫۷

المرافق ومـناطق قـیاس المواد النووـیة واألـماكن  في الـماـئة من  ٥٤-۳۳ـبالمـثل، ـكان ـلدى إیران نحو  •
ــاملة  الواقعة خارج المرافق التي خضـــــعت للتفتیش ــمانات شــ من بین الدول المرتبطة باتفاق ضــ
إلى   ۲٫۷بـشأنھا االـستنتاج األوـسع، وھو ما یمثل نحو وبروتوكول إـضافي نافذین والتي لم یـُستخلص 

 في المائة من بین جمیع الدول. ۳٫٦
 
، كانت جمھوریة إیران اإلسالمیة من بین األعضاء في الوكالة المرتبطة باتفاق ضمانات شاملة  ۲۰۱۹إلى  ۲۰۱٦خالل الفترة من  ۹

 دولة عضواً على التوالي.   ٦۲و  ٥۹و ٥۷و  ٥٥وبروتوكول إضافي نافذین والتي لم یُستخلص بشأنھا االستنتاج األوسع، وكان عددھا 

 جمھوریة إیران اإلسالمیة 
 
 
 
 جمیع الدول األعضاء في الوكالة 



 ۱۲الصفحة  

دت إیران الوكالة بنسـبة  • من  اإلعالنات بشــأن البروتوكول اإلضــافيفي المائة من  ۳٫۷-۲٫۲كما زوَّ
 بین الدول المرتبطة باتفاق ضــمانات شــاملة وبروتوكول إضــافي نافذین والتي لم یُســتخلص بشــأنھا

 في المائة من بین جمیع الدول. ۰٫۹ - ۰٫۷االستنتاج األوسع، وھو ما یمثل نحو 

ة  • اـل اـحت إیران للوـك ك، أـت ة من  ۸۰-۷۰عالوة على ذـل اـئ ةفي الـم ات التكمیلـی ایـن دول   المـع من بین اـل
المرتبطة باتفاق ضــمانات شــاملة وبروتوكول إضــافي نافذین والتي لم یُســتخلص بشــأنھا االســتنتاج  

 في المائة من بین جمیع الدول. ۲٥ - ۲۰ھو ما یمثل نحو األوسع، و

عملیـات التفتیش التي تقوم بھـا  في المـائـة من  ۹۳-۹۲خالل ھـذه الفترة، أُجري في إیران نحو  •
من بین اـلدول المرتبـطة ـباتـفاق ضــــــماـنات شـــــامـلة وبروتوكول إضـــــافي ـناـفذین والتي لم   الوـكاـلة

 في المائة من بین جمیع الدول. ۲۰ - ۱۸ا یمثل نحو یُستخلص بشأنھا االستنتاج األوسع، وھو م

عملیــات التحقق من المعلومــات  في المــائـة من  ۹۰-۸٦خالل ھـذه الفترة، أُجري في إیران نحو  •
ــمیمیة التي تقوم بھا الوكالة ــاملة وبروتوكول  التصــ ــمانات شــ من بین الدول المرتبطة باتفاق ضــ

في المائة  ۲۱ - ۱۷نتاج األوسـع، وھو ما یمثل نحو إضـافي نافذین والتي لم یُسـتخلص بشـأنھا االسـت
 من بین جمیع الدول.

في  مخصـصـاتھا ألنشـطة التحققفي المائة من مجموع   ۱۳-۹خالل ھذه الفترة، أنفقت الوكالة نحو  •
ــاتھا الخارجة عن المیزانیة لدعم مثل  ۳٥-۲۳إیران. كما أنھا أنفقت  ــصـ في المائة تقریباً من مخصـ

 ھذه األنشطة في إیران.

 المرافق ومناطق قیاس المواد النوویة واألماكن الواقعة خارج المرافق الخاضعة للضمانات ‘۱’

دى إیران نحو   ان ـل ذه الفترة، ـك ة من ا ۲٥-۱۸خالل ـھ ة  في المـاـئ اس المواد النووـی اطق قـی لمرافق ومـن
ــاملة  ــمانات ش ــمانات من بین الدول المرتبطة باتفاق ض ــعة للض واألماكن الواقعة خارج المرافق الخاض

ع، وھو ما یمثل نحو  تنتاج األوـس أنھا االـس تخلص بـش   ۱٫۷ - ۱٫۲وبروتوكول إضـافي نافذین والتي لم یـُس
 في المائة من بین جمیع الدول.

 ) ۲۰۱۹-۲۰۱٦ق قیاس المواد النوویة واألماكن الواقعة خارج المرافق الخاضعة للضمانات (المرافق ومناط

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
  جمھوریة إیران اإلسالمیة

 
۲۲ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
۲۲ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

 

النسبة 
المئویة من 

جمیع الدول
  

 
۱٦ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
۱۹ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

 

۲۲ ۱٫۷ ۲۳٫٤ ۱٫٦۷ ۱۸ ۱٫۲۳ ۲٫٥ ۱٫٥ 

 ۷۷ ۸۹ ۹٤ ۱۰۰ الدول في الفئة نفسھا 

 ۱۲۹۰ ۱۲۹۸ ۱۳۱٤ ۱۳۲٤ الدول األعضاء في الوكالة جمیع 

 

 



 ۱۳الصفحة  

 

 )۲۰۱۹-۲۰۱٦المرافق ومناطق قیاس المواد النوویة واألماكن الواقعة خارج المرافق الخاضعة للضمانات (

 

 المواد النوویة واألماكن الواقعة خارج المرافق التي خضعت للتفتیشالمرافق ومناطق قیاس  ‘۲’

دى إیران نحو   ان ـل ل، ـك المـث اكن  ٥٤-۳۳ـب ة واألـم اس المواد النووـی اطق قـی ة من المرافق ومـن اـئ في الـم
الواقعة خارج المرافق التي خـضعت للتفتیش من بین الدول المرتبطة باتفاق ـضمانات ـشاملة وبروتوكول 

في المائة   ۳٫٦إلى  ۲٫۷نافذین والتي لم یُسـتخلص بشـأنھا االسـتنتاج األوسـع، وھو ما یمثل نحو إضـافي 
 من بین جمیع الدول.

 لمرافق ومناطق قیاس المواد النوویة واألماكن الواقعة خارج المرافق التي خضعت للتفتیشا
)۲۰۱٦-۲۰۱۹ ( 

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 

  جمھوریة إیران اإلسالمیة
 
۱٦ 

النســــــبة المئوـیة من 
الدول في الفئة نفسھا

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
۱٦ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
۲۲ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
۱٦ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة 

نفسھا 
النسبة المئویة من  

جمیع الدول
 

٤۰ ۲٫۷ ۳۳ ۲٫۸ ٥٤ ۳٤ ٫٦۳ ۲٫۷ 

 ۳۷ ٤۱ ٤۸ ٤۰ الدول في الفئة نفسھا 

 ٥۹۳ ٦۱۲ ٥۷٥ ٥۹۷ جمیع الدول األعضاء في الوكالة 

 

 

 

 

 جمھوریة إیران اإلسالمیة 
 
 
 الدول في الفئة نفسھا 

 
 

 جمیع الدول األعضاء في الوكالة 



 ۱٤الصفحة  

 المرافق ومناطق قیاس المواد النوویة واألماكن الواقعة خارج المرافق التي خضعت للتفتیش
)۲۰۱٦-۲۰۱۹ ( 

 

 عدد اإلعالنات بشأن البروتوكول اإلضافي ‘۳’

دت إیران الوـكاـلة بنســــــبة   في الـماـئة من اإلعالـنات بشـــــأن البروتوكول   ۳٫۷-۲٫۲خالل ـھذه الفترة، زوَّ
تخلص  اإلضـافي من بین  املة وبروتوكول إضـافي نافذین والتي لم یـُس الدول المرتبطة باتفاق ضـمانات ـش

 في المائة من بین جمیع الدول. ۰٫۹ - ۰٫۷بشأنھا االستنتاج األوسع، وھو ما یمثل نحو 

 عدد اإلعالنات بشأن البروتوكول اإلضافي
)۲۰۱٦-۲۰۱۹ ( 

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 

  اإلسالمیةجمھوریة إیران 
 
۲۱ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
۲۱ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
۲۲ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
۱۹ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

 

۲٫۲ ۰٫۷ ۲٫۳ ۰٫۸ ۳٫٤ ۰٫۹ ۳٫۷ ۰٫۹ 

 الدول في الفئة نفسھا 
۹۷٦ ۹۰٦٤ ٥۷ ٥۱۷ 

 ۲۱۷۳ ۲٥۱۳ ۲٦۱۳ ۲۷۸۳ جمیع الدول األعضاء في الوكالة 

 

 

 

 جمھوریة إیران اإلسالمیة 
 
 
 
 الدول في الفئة نفسھا 

 
 
 
 جمیع الدول األعضاء في الوكالة 



 ۱٥الصفحة  

 

 

 عدد اإلعالنات بشأن البروتوكول اإلضافي
)۲۰۱٦-۲۰۱۹ ( 

 

 عدد المعاینات التكمیلیة ‘٤’

في المائة من المعاینات التكمیلیة من بین الدول المرتبطة   ۸۰-۷۰خالل ھذه الفترة، أتاحت إیران للوكالة  
املة وبروتوكول إضـافي نافذین والتي لم  تنتاج األوـسع، وھو ما باتفاق ضـمانات ـش أنھا االـس یـُستخلص بـش

 في المائة من بین جمیع الدول. ۲٥ - ۲۰یمثل نحو 

 عدد المعاینات التكمیلیة
)۲۰۱٦-۲۰۱۹ ( 

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 

  جمھوریة إیران اإلسالمیة
 
۳۳ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
٤۱ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
۳٥ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 
۲٥ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

 

۷۳ ۲۲ ٦۸ ۲۲٫٤ ۸٥ ۲٥ ۸۰ ۱۹ 

 ۳۱ ٤۱ ٦۰ ٤٥ الدول في الفئة نفسھا 

 ۱۳٦ ۱٤۰ ۱۸۳ ۱٤۹ جمیع الدول األعضاء في الوكالة 

 

 

 اإلسالمیة جمھوریة إیران 
 
 
 الدول في الفئة نفسھا 

 
 
 جمیع الدول األعضاء في الوكالة 



 ۱٦الصفحة  

 عدد المعاینات التكمیلیة
)۲۰۱٦-۲۰۱۹ ( 

 

 عدد عملیات التفتیش ‘٥’

في الـماـئة من عملـیات التفتیش التي تقوم بـھا الوـكاـلة من  ۹۳-۹۲إیران نحو خالل ـھذه الفترة، أُجري في  
ــأنھا   ــتخلص بشـ ــافي نافذین والتي لم یُسـ ــاملة وبروتوكول إضـ ــمانات شـ بین الدول المرتبطة باتفاق ضـ

 في المائة من بین جمیع الدول. ۲۰ - ۱۸االستنتاج األوسع، وھو ما یمثل نحو 

 عدد عملیات التفتیش
)۲۰۱٦ - ۲۰۱۹ ( 

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 

  جمھوریة إیران اإلسالمیة
 

٤۳۲ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 

۳۸٥ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 

٤۱۹ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

 

النسبة 
المئویة من 

جمیع الدول
  

 
٤۰۲ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

 

۹۳ ۲۰ ۹۲ ۱۸ ۹۳ ۲۰ ۹۳ ۱۸ 

 الدول في الفئة نفسھا 
٤ ٤٦٦۲۱ ٤٥۱ ٤۳۱ 

 ۲۲۱٤ ۲۱۰۲ ۲۱۹٥ ۲۱۷۹ جمیع الدول األعضاء في الوكالة 

 

 

 

 جمھوریة إیران اإلسالمیة 
 
 

 الدول في الفئة نفسھا 
 
 
 جمیع الدول األعضاء في الوكالة 



 ۱۷الصفحة  

 

 عدد عملیات التفتیش
)۲۰۱٦ - -۲۰۱۹ ( 

 

 عدد عملیات التحقُّق من المعلومات التصمیمیة ‘٦’

في المائة من عملیات التحقق من المعلومات التصـمیمیة   ۹۰-۸٦خالل ھذه الفترة، أُجري في إیران نحو  
الوكالة من بین الدول المرتبطة باتفاق ـضمانات ـشاملة وبروتوكول إـضافي نافذین والتي لم  التي تقوم بھا 

 في المائة من بین جمیع الدول. ۲۱ - ۱۷یُستخلص بشأنھا االستنتاج األوسع، وھو ما یمثل نحو 

 عدد عملیات التحقُّق من المعلومات التصمیمیة
)۲۰۱٦ - ۲۰۱۹ ( 

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 

  جمھوریة إیران اإلسالمیة
 

۱۲۳ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 

۱۲۳ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 

۱۲٤ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

  
 

۱۱٤ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول

 

۸۹ ۲۰ ۹۰ ۱۹ ۸٦ ۲۱ ۹۰ ۱۷ 

 ۱۲٦ ۱٤۰ ۱۳۷ ۱۳۸ الدول في الفئة نفسھا 

 ٦٥٥ ٦۰۱ ٦۳۳ ٦۲٥ جمیع الدول األعضاء في الوكالة 

 

 

 

 جمھوریة إیران اإلسالمیة 
 
 

 الدول في الفئة نفسھا 
 
 
 جمیع الدول األعضاء في الوكالة 



 ۱۸الصفحة  

 عدد عملیات التحقُّق من المعلومات التصمیمیة
)۲۰۱٦-۲۰۱۹ ( 

 

 حصة تكالیف التحقق في المیزانیة العادیة (بمالیین الیوروھات) ‘۷’

ــاتھا ألنشــــطة التحقق في  ۱۳-۹خالل ھذه الفترة، أنفقت الوكالة نحو   في المائة من مجموع مخصــــصــ
ــاتھا الخارجة عن المیزانیة لدعم مثل ھذه   ۳٥-۲۳إیران. كما أنھا أنفقت  ــصـ في المائة تقریباً من مخصـ

 األنشطة في إیران.

 حصة تكالیف التحقق في المیزانیة العادیة
 ) ۲۰۱۹-۲۰۱٦(بمالیین الیوروھات) (

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 

جمھوریة إیران 
 اإلسالمیة 

 
۱۸٫۱۷۸ +٤٫۱ 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول 

  
۱۷٫۰٤۸ +٥٫۱ 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول 

  
۱٥٫۸۳٦٫+ ٤۳ 

النسبة المئویة من  
جمیع الدول 

  
۱۲٫۲٥٫٥+ ٥٦ 

النسبة المئویة من  
 جمیع الدول 

۱۳ +)۲۳( ۱۲٫۳  +)۳٤( ۱۱٫٦  +)۳٥( ۹٫۲۱  +)۳۰( 

جمیع الدول األعضاء 
 )۱۸٫٤۸۱(+ ۱۳۲٫۹٦٤ )۱۷٫۸٦٦(+ ۱۳۷٫۰۱۷ )۱٥٫۱۰۸(+ ۱۳۸٫٦٤۱ )۱۷٫۹۷۲(+ ۱٤۲٫۹۲۷ في الوكالة 

 

 

 

 

 جمھوریة إیران اإلسالمیة 
 
 
 الدول في الفئة نفسھا 

 
 
 جمیع الدول األعضاء في الوكالة 



 ۱۹الصفحة  

 

 حصة تكالیف التحقق في المیزانیة العادیة
 ) ۲۰۱۹-۲۰۱٦(بمالیین الیوروھات) (

 
 ۲۰۱۹-۲۰۱۰تخطیط لالتجاه العام بشأن بعض البنود المحدَّدة للتعاون المتصل بالتحقق في الفترة  -۳

) تتمیَّز بخصائص فریدة  ۲۰۱۹-۲۰۱٦و  ۲۰۱٥-۲۰۱۰خالل ھذه الفترة، ورغم أنَّ كل مرحلة من المراحل (أي 
من حیث االختالفات في التزامات جمھوریة إیران اإلسالمیة وبالتالي في والیة الوكالة، ثمة بعض المجاالت التي  

ــتمراریة التعاون في كامل الفترة: أي الحصـــص في المیزانیة العادیة (بمالیین الیوروھات)؛   یمكن فیھا تحلیل اسـ
 وعدد عملیات التحقق من المعلومات التصمیمیة؛ وعدد عملیات التفتیش؛ وعدد أیام العمل التفتیشي.

 النقاط الرئیسیة:
حصة تكالیف التحقق التي أنفقتھا الوكالة في إیران من میزانیتھا العادیة  خالل ھذه الفترة، تزایدت  •

 ؛۲۰۱۹في المائة في عام  ۱۳إلى  ۲۰۱۰في المائة في عام  ٥٫۲من  صصة للتحققالمخ
في  ٤۷من  عملیات التحقق من المعلومات التصــمیمیة التي تقوم بھا الوكالةبالمثل، تزایدت نســبة  •

، وھو ـما ۲۰۱۹في الـماـئة في ـعام  ۸۹إلى  ۲۰۱۰الـماـئة من بین الفـئات نفســــــھا من اـلدول في ـعام 
في الـماـئة من جمیع عملـیات التحقق من المعلوـمات التصـــــمیمـیة التي أجرتـھا   ۱۲٫۲اً من یمثـِّل تغیُّر

 .۲۰۱۹في المائة في عام  ۲۰إلى  ۲۰۱۰الوكالة في عام 
في الـمائة من بین   ۳٥من   عملـیات التفتیش التي تقوم بـھا الوكالةخالل ھذه الفترة، تزایدت نســــــبة  •

، وھو ما یمثِّل تغیُّراً من ۲۰۱۹في المائة في عام  ۹۳إلى  ۲۰۱۰الفئات نفســـــھا من الدول في عام 
ة في ـعام  ٤ اـل ا الوـك ات التفتیش التي أجرتـھ ة من جمیع عملـی اـئ ة في  ۲۰إلى  ۲۰۱۰في الـم اـئ في الـم

 .۲۰۱۹عام 
في المائة من بین الفئات نفسھا    ٤۳من   أیام العمل التفتیشي التي تنفذھا الوكالةوتزایدت كذلك نسبة  •

في الـماـئة   ٥٫٦، وھو ـما یمثـِّل تغیُّراً من ۲۰۱۹في الـماـئة في ـعام  ۹۲إلى  ۲۰۱۰م من اـلدول في ـعا
 .۲۰۱۹في المائة في عام  ۱۷إلى  ۲۰۱۰من جمیع عملیات التفتیش التي أجرتھا الوكالة في عام 

 )۲۰۱۹-۲۰۱۰(بمالیین الیوروھات) ( حصة تكالیف التحقق في المیزانیة العادیة ‘۱’

في الـماـئة من مجموع  ٥٫۲الفترة، تزاـیدت نفـقات أنشــــــطة التحقق التي تجریـھا الوـكاـلة في إیران من خالل ـھذه 
 .۲۰۱۹في المائة في عام  ۱۳إلى  ۲۰۱۰المیزانیة العادیة المخصصة للتحقق في عام 

 

 جمھوریة إیران اإلسالمیة 
 
 
 جمیع الدول األعضاء في الوكالة 



 ۲۰الصفحة  

 حصة تكالیف التحقق في المیزانیة العادیة
 ) ۲۰۱۹-۲۰۱۰(بمالیین الیوروھات) (

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ 

جمھوریة 
إیران 

 اإلسالمیة

۱۸٫۱۷۸ 
النســــــبة المئوـیة  

من جمیع الدول
 

۱۷٫۰٤۸ 

النســــــبة المئوـیة  
من جمیع 

الدول
 

۱٥٫۸۳٤  ۱۲٫۲٥٦  ۱۳٫۱۱۰ 

النســــــبة المئوـیة  
من جمیع الدول

 

۱۲٫٤۷۸ 

النســــــبة المئوـیة  
من جمیع الدول

 

۱۲٫٥۰۳ 

النســــــبة المئوـیة  
من جمیع الدول

 

۱۲٫۱٥٦ 

النســــــبة المئوـیة  
من جمیع الدول

 

٦٫٦۰٦ 

النســــــبة المئوـیة  
من جمیع الدول

 

٥٫۹۹۹ 

النســــــبة المئوـیة  
من جمیع الدول

 

۱۳ ۱۲٫۳ ۱۱٫٦ ۹٫۲۱ ۱۰٫۰۳ ۱۰٫۰۳ ۱۰٫۱۸ ۱۰٫۳ ٥٫۷ ٥٫۲ 

جمیع الدول 
األعضاء 
 في الوكالة

۱٤۲٫۹۲۷ ۱۳۸٫٦٤۱ ۱۳۷٫۰۱۷ ۱۳۲٫۹٦٤ ۱۳۰٫٦٦۱ ۱۲٤٫۳٦۳ ۱۲۲٫۸۲٦ ۱۲۱٫۱٥۲ ۱۱٦٫۸۸ ۱۱٦٫۱ 

 
 )۲۰۱۹-۲۰۱۰(بمالیین الیوروھات) ( حصة تكالیف التحقق في المیزانیة العادیة

 

 الوكالةجمیع الدول األعضاء في 
 

 جمھوریة إیران اإلسالمیة 



 ۲۱الصفحة  

 

 عدد عملیات التحقُّق من المعلومات التصمیمیة ‘۲’
)۲۰۱۰ - ۲۰۱۹( 

بة عملیات التحقق من المعلومات التصـمیمیة التي تقوم بھا الوكالة في إیران من  ھا من الدول في عام  ٤۷بالمثل، تزایدت نـس المائة في  ۸۹إلى  ۲۰۱۰في المائة من الفئات نفـس
في الـماـئة في ـعام  ۲۰إلى  ۲۰۱۰في الـماـئة من جمیع عملـیات التحقق من المعلوـمات التصـــــمیمـیة التي أجرتـھا الوـكاـلة في ـعام  ۱۲٫۲، وھو ـما یمثـِّل تغیُّراً من ۲۰۱۹في ـعام 
۲۰۱۹. 

 عدد عملیات التحقُّق من المعلومات التصمیمیة
)۲۰۱۰ - ۲۰۱۹ ( 

 

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ 

 جمھوریة 
 إیران 

 اإلسالمیة 
۱۲۳ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا 
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

۱۲۳ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا 
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

۱۲٤ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا 
 

النسبة المئویة من 
جمیع الدول

 

۱۱٤ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا 
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

۱۳٦ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا 
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

۱۳۳ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا 
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

۷۰ 

النسبة المئویة من الدول في
 

الفئة نفسھا 
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

۷۳ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا 
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

۷٤ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا 
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

۷٤ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا 
 

النسبة المئویة من جمیع 
الدول

 

۸۹ ۲۰ ۹۰ ۱۹ ۸٦ ۲۱ ۹۰ ۱۷ ٦٦ ۲۲ ٦۳ ۲۱٤ ٫٥۹ ۱۲٫۲ ٤٦ ۱۲٫۱ ٤۸ ۱۲٫۳ ٤۷ ۱۲٫۲ 

الدول في 
 ۱٥۸ ۱٥۳ ۱٥۸ ۱٤٤ ۲۱۰ ۲۰٦ ۱۲٦ ۱٤۰ ۱۳۷ ۱۳۸ الفئة نفسھا

جمیع  
الدول 

األعضاء 
 في الوكالة 

٦۲٦ ٥۳۳ ٦۰۱ ٦ ٦٥٥۲۳ ٦۱۸ ٥۷۳ ٦۰٦ ٤۰٦ ٤۰٥ 



 ۲۲الصفحة  

 عدد عملیات التحقُّق من المعلومات التصمیمیة

 

 

 

 

 

 

 جمھوریة إیران اإلسالمیة 

 نفسھا الدول في الفئة 

 جمیع الدول األعضاء في الوكالة 



 ۲۳الصفحة  

 

 )۲۰۱۹ - ۲۰۱۰( دد عملیات التفتیشع ‘۳’

في المائة في عام  ۹۳إلى  ۲۰۱۰في المائة من بین الفئات نفســــھا من الدول في عام  ۳٥خالل ھذه الفترة، تزایدت نســــبة عملیات التفتیش التي تقوم بھا الوكالة في إیران من 
 .۲۰۱۹في المائة في عام  ۲۰إلى  ۲۰۱۰في المائة من جمیع عملیات التفتیش التي أجرتھا الوكالة في عام  ٤راً من ، وھو ما یمثِّل تغیُّ ۲۰۱۹

 
 )۲۰۱۹ - ۲۰۱۰( عدد عملیات التفتیش

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ 

 جمھوریة
 الشعبیة
إیران 

 اإلسالمیة

٤۳۲ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا

 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

۳۸٥ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

٤۱۹ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

٤۰۲ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا
 

النسبة المئویة من ج
میع الدول

 

۳٥٤ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

۳٦۱ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

۲۱۱ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

۲۱٥ 

النسبة المئویة من 
الدول في الفئة نفسھا

 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

۹۳ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

۸۷ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

۹۳ ۲۰ ۹۲ ۱۸ ۹۳ ۲۰ ۹۳ ۱۸ ۷٤ ۱۷ ۷٤ ۱۷ ٦۳ ۱۱ ٦۲ ۱۱ ٤٫٥ ٤٤ ۳٤ ٥ 

الدول في 
 ۲۳٤ ۲۱۳ ۳٤٦ ۳۳٤ ٤۸۹ ٤۷۹ ٤۳۱ ٤٥۱ ٤۲۱ ٤٦٦ الفئة نفسھا

جمیع الدول 
األعضاء في 

 الوكالة
۲۱۷۹ ۲۱۹٥ ۲۱۰۲ ۲۲۱٤ ۲۱۰۲ ۲۱۱٤ ۱۹٦۹ ۱۹٦۲ ۲۰۲٦ ۲۱٦۲ 

 

 



 ۲٤الصفحة  

 

  عدد عملیات التفتیش

 

  

 جمھوریة إیران اإلسالمیة 
 
 
 الدول في الفئة نفسھا 

 
 

 األعضاء في الوكالة جمیع الدول 



 ۲٥الصفحة  

 

 )۲۰۱۹-۲۰۱۰عدد أیام العمل التفتیشي ( ‘٤’

في المائة في عام  ۹۲إلى  ۲۰۱۰في المائة من بین الفئات نفسـھا من الدول في عام  ٤۳التي تقوم بھا الوكالة من  خالل ھذه الفترة، تزایدت نسـبة أیام العمل التفتیشـي 
 .۲۰۱۹في المائة في عام  ۱۷إلى  ۲۰۱۰في المائة من جمیع عملیات التفتیش التي أجرتھا الوكالة في عام  ٥٫٦، وھو ما یمثِّل تغیُّراً من ۲۰۱۹

 ) ۲۰۱۹-۲۰۱۰عدد أیام العمل التفتیشي (

 

 

 

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ 

 جمھوریة 
 الشعبیة

 إیران اإلسالمیة 
۱۱۰۳ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا 
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

۹۸۹ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا 
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

۱۰٤۹ 
النسبة المئویة من الدول في 

الفئة نفسھا 
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

۱۰٤۲ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا 
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

۲۱۷۰ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا 
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

۱٦۹۲ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا 
 

النسبة المئویة من جمیع ال
دول

 

٦۸۹ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا 
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

٦۷٦ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا 
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

٥۱۸ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة نفسھا 
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

٤۲۸ 

النسبة المئویة من الدول في الفئة
 

نفسھا 
 

النسبة المئویة من جمیع الدول
 

۹۲ ۱۷ ۸۸ ۱٥ ۹۱ ۱٥ ۹۰ ۱٥ ۸٥ ۲۸ ۷۷ ۲۳ ٥٥ ۱۱٥٦ ٫٥ ۱۱ ٥۲ ۸ ٤۳ ٥٫٦ 

الدول في الفئة 
 ۹۹۲ ۹۸۹ ۱۲۱۱ ۱۲٦٤ ۲۲۰۷ ۲٥٦۷ ۱۱٥٥ ۱۱٥۸ ۱۱۲٤ ۱۲۰۰ نفسھا

جمیع الدول 
األعضاء في 

 الوكالة 
٦ ٦٦٦٥۷۲٥ ۷۰۷۳ ٦۹۳۲ ۷۸۸۳ ۷۳۹٦ ٤۰٦ ٦٦۲٥۷ ٦٥٥۰ ۷٦۷۱ 



 ۲٦الصفحة  

 

 ) ۲۰۱۹-۲۰۱۰عدد أیام العمل التفتیشي (

 

 

 

 جمھوریة إیران اإلسالمیة 
 
 
 الدول في الفئة نفسھا 

 
 
 جمیع الدول األعضاء في الوكالة 



 ۲۷الصفحة  

 

 عدد المعاینات التكمیلیة ‘٥’

، ـكان التـعاون بین جمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة والوـكاـلة یســـــتـند إلى  ۲۰۱٦ یـنایرـكانون الـثاني/ ۱٦قـبل  
المیة، خالل الفترة  املة. ولكنَّ جمھوریة إیران اإلـس  ۲۰۱٦التزامات إیران بموجب اتفاق الضـمانات الـش

  ، نفَّذت مؤقَّتاً وطوعاً البروتوكول اإلضـافي عمالً بخطة العمل الشـاملة المشـتركة. وكما ذُكر۲۰۱۹إلى 
ذه الفترة  ة خالل ـھ اـل اـحت إیران للوـك اً، أـت دول   ۸۰-۷۰آنـف ة من بین اـل ات التكمیلـی ایـن ة من المـع اـئ في الـم

المرتبطة باتفاق ـضمانات ـشاملة وبروتوكول إـضافي نافذین والتي لم یُستخلص بشأنھا االستنتاج األوسع،  
 في المائة من بین جمیع الدول. ۲٥ - ۲۰وھو ما یمثل نحو 

 التكمیلیة عدد المعاینات
)۲۰۱٦-۲۰۱۹ ( 

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 

جمھوریة إیران 
 اإلسالمیة

 
۳۳ 

النسبة المئویة من الدول 
في الفئة نفسھا

 

النسبة المئویة من جمیع 
الدول

 

 
٤۱ 

النسبة المئویة من الدول 
في الفئة نفسھا

 
النسبة المئویة من جمیع 

الدول
 

 
۳٥ 

النسبة المئویة من الدول 
في الفئة 

نفسھا
 

النسبة المئویة من جمیع 
الدول

 

 
۲٥ 

النسبة المئویة من الدول 
في الفئة نفسھا

 

النسبة المئویة من جمیع 
الدول

 

۷۳ ۲۲ ٦۸ ۲۲٫٤ ۸٥ ۲٥ ۸۰ ۱۹ 

 ۳۱ ٤۱ ٦۰ ٤٥ الدول في الفئة نفسھا

جمیع الدول 
 ۱۳٦ ۱٤۰ ۱۸۳ ۱٤۹ األعضاء في الوكالة

 

 عدد المعاینات التكمیلیة
)۲۰۱٦-۲۰۱۹ ( 

 

 

 جمھوریة إیران اإلسالمیة 
 
 
 الدول في الفئة نفسھا 

 
 
 جمیع الدول األعضاء في الوكالة 
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