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 ۲۰۲۱ حزیران/یونیھ ۲

 
 
 عربي

 نكلیزي إاألصل: 

 مجلس المحافظین

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
 (و) من جدول األعمال المؤقت۷البند الفرعي 

 )GOV/2021/24(الوثیقة 
 

 اتفاق الضمانات المعقود بموجب 
 جمھوریة إیران اإلسالمیة معاھدة عدم االنتشار مع 

 
 تقریر من المدیر العام 

 
 
 

مة  -ألف  مقّدِ
، المعقودین بموـجب  ۲والبروتوكول اإلضـــــافي  ۱یتـناول تقریر الـمدیر الـعام ـھذا تنفـیذ اتـِّفاق الضــــــماـنات -۱

وتفاعالتھا مع إیران  ویـصف التقریر جھود الوكالة  معاھدة عدم االنتـشار، في جمھوریة إیران اإلـسالمیة (إیران).
لتوضــیح المعلومات المتعلقة بصــحة إعالنات إیران واكتمالھا بموجب اتفاق الضــمانات والبروتوكول اإلضــافي  

 المبرمین معھا.

 
  المسائل المطروحة  -باء

القسم االستنباطات التي خلصت إلیھا الوكالة في ما یتصل بأربعة مواقع غیر معلنة في إیران  یلخص ھذا   -۲
وھو یغطي الفترة حتى التقریر الســابق للمدیر العام   وردود إیران على طلبات التوضــیح التي تقدمت بھا الوكالة.

۳بشأن ھذا الموضوع ویشملھ.

 
، الذي  )INFCIRC/214االتفاق المعقود بین إیران والوكالة لتطبیق الضـمانات في إطار معاھدة عدم انتشـار األسـلحة النوویة (الوثیقة   ۱

 .۱۹۷٤أیار/مایو  ۱٥دخل حیز النفاذ في 
ــافي إلیران في  أقر مجلس   ۲ افظین البروتوكول اإلضـــ اني/نوفمبر    ۲۱المـح ھ إیران في    ۲۰۰۳تشــــرین الـث انون   ۱۸ووقـعت علـی ـك

ذت إیران بروتوكولھا اإلضــافي طوعاً في الفترة ما بین كانون األول/دیســمبر   .۲۰۰۳األول/دیســمبر   ــَّ وشــباط/فبرایر   ۲۰۰۳ونفـــــ
ــافي وفقاً للفقرة (ب) من المادة ، بدأت إیرا۲۰۱٦كانون الثاني/ینایر   ۱٦في  و .۲۰۰٦ ــكل مؤقت تطبِیّق البروتوكول اإلضـ  ۱۷ن بشـ

، أوقفت إیران تنفیذ التزاماتھا المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة  ۲۰۲۱شـباط/فبرایر   ۲۳واعتبارا من  من البروتوكول اإلضـافي.
  ).GOV/INF/2021/13العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك البروتوكول اإلضافي (انظر الوثیقة 

 .GOV/2021/15الوثیقة  ۳
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 ۱الموقع    -۱-باء

، اُدِعي بأن موقعاً في إیران لم یُْعلن عنھ ۲۰۱۸أتیحت للوكالة في أیلول/سـبتمبر  بحسـب المعلومات التي   -۳
وما بعده،   ۲۰۱۸ومنذ مطلع تشرین الثاني/نوفمبر    ٤) قد استُخدم في خزن مواد ومعدات نوویة.۱للوكالة (الموقع 

األراضـــي وتصـــمیم  الحظت الوكالة، من خالل تحلیل صـــور األقمار الصـــناعیة التجاریة، وجود أنشـــطة لحفر  
 المناظر في الموقع.

ــباط/فبرایر   -٤ ــفت   .۱، أجرت الوكالة معاینة تكمیلیة وأخذت عینات بیئیة في الموقع ۲۰۱۹وفي شـ واكتشـ
الوكالة وجود جـسیمات یورانیوم طبیعي بـشري المنـشأ، یـشیر تكوینھا إلى أنھ ربما أُنتِجت من خالل أنشطة تحویل  

ــفت الوكالة أ  ٥الیورانیوم. ــعیف اإلثراء،واكتشــ ــیمات معدَّلة نظائریاً من الیورانیوم الضــ ــا جســ مع وجود   ٦یضــ
وطلبت الوكالة من إیران، بموجب اتفاق الـضمانات    ۷.یمكن كـشفھ ویورانیوم مـستنفد بـشكل طفیف  ۲۳٦-یورانیوم 

تتعلق باسـتنباطات  والبروتوكول اإلضـافي المبرمین مع إیران، تقدیم توضـیحات ومعلومات، واإلجابة عن أسـئلة  
ــیمات. ــأن وجود ھذه الجس ــأن وجود ھذه    ۸الوكالة بش ــیرات التي قدمتھا إیران بش وكان في تقدیر الوكالة أن التفس

   ۹الجسیمات لم تكن ذات مصداقیة من الناحیة التقنیة.

 ۲الموقع    -۲-باء

احتمال وجود یورانیوم  ) على ۲عثرت الوكالة على مؤشــرات في موقع آخر لم تعلن عنھ إیران (الموقع  -٥
في ھیئة قرص معدني، مع دالئل على خضــــوعھ للحفر والمعالجة،   ۲۰۰۳و ۲۰۰۲طبیعي في إیران بین عامي  

ــمناً في إعالنات إیران. ــلة بھذه    ۱۰وقد ال یكون متض ــئلة المتص باحتمال وجود ھذه  وحددت الوكالة عددا من األس
، بما في ذلك منـشأ ھذا القرص ومكان  نة المتـصلة بالمجال النوويالمواد النوویة غیر المعلنة واألنـشطة غیر المعل

، طلـبت الوـكاـلة من إیران تـقدیم ردود على ـھذه  ۲۰۱۹وفي تموز/یولـیھ وآب/أغســـــطس    وجود ـھذه الـمادة ـحالـیا.
 األسئلة، عمالً باتفاق ضماناتھا وبروتوكولھا اإلضافي، لكن الوكالة لم تتلّق أي رد.

وكجزء من الجھود الرامـیة إلى توضـــــیح مســـــائل الضــــــمانات المتعلـقة   ،۲۰۲۰وفي أیلول/ســـــبتمبر   -٦
، أجرت الوكالة أیضـا أنشـطة تحقق إضـافیة بموجب اتفاق الضـمانات في مرفق معلن في إیران كان قد  ۲ بالموقع

ــافیة ھذه ھو التحقُّق مما إذا  أُْنتُج فیھ معدن الیورانیوم من قبل. ــطة التحقُّق اإلضــ كان   وكان من الغرض من أنشــ
 
ــمانات أمام مجلس المحافظین في    ٤ ــؤون الضـ ــرین الثاني/نوفمبر  ۷بیان من نائب المدیر العام لشـ من الوثیقة  ۱۱، الفقرة  ۲۰۱۹ تشـ

GOV/OR.1532.  
 .GOV/2019/55من الوثیقة  ۲۹الفقرة  ٥
دت ھذه الجسیمات نتیجة إلجراء الوكالة مزیداً   ٦ والتي أُبِلغت بھا إیران  ۲۰۱۹من التحلیالت للعینات التي أخذتھا في شباط/فبرایر   حّدِ

ـخة   ـھة إلى إیران والمؤرَّ من الوثیـقة  ۳۳، الفقرة ٥۲(انظر الـحاشـــــیة   ۲۰۲۰أیلول/ســــبتمبر  ۲ألول مرة في رســـــاـلة الوـكاـلة الموجَّ
GOV/2020/51.( 

ھة إلى إیران بتاریخ   .GOV/2020/51من الوثیقة   ۳۳الفقرة   ،٥۳انظر الحاشـیة    ۷ أیلول/سـبتمبر  ۲وأشـارت الوكالة في رسـالتھا الموجَّ
أتھا إلى  ۲۰۲۰ یمات التي ُوِجدت في إیران في الماضـي، والتي تعود نـش بیھة بالجـس یمات المعدَّلة نظائریاً ـش إلى أن تركیبات ھذه الجـس

 .)GOV/2008/4من الوثیقة  ۱۱ة مكونات طاردات مركزیة مستوَردة (انظر الفقر
 .GOV/2020/51من الوثیقة  ۳۳الفقرة  ۸
 .GOV/2021/15من الوثیقة  ۸-٦الفقرات  ۹

 .GOV/2020/30من الوثیقة  ٤النقطة األولى، الفقرة  ۱۰
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ّدد في الموقع   ذي حـُ ذا المرفق المعلن.  ۲الیورانیوم الطبیعي في شــــــكل قرص مـعدني اـل د أن   ۱۱موجوداً في ـھ بـی
 وال یزال یتعین على إیران أن تجیب على أسئلة الوكالة.  ۱۲نتیجة أنشطة التحقق ھذه لم تكن حاسمة.

 ۳الموقع   -۳-باء

ــتخدام أو  ۳تعلن عنھ إیران (الموقع  عثرت الوكالة على مؤشــــرات في موقع آخر لم   -۷ ) على احتمال اســ
تخزین مواد نوویة و/أو القیام بأنشطة ذات صلة بالمجال النووي، بما في ذلك أنشطة بحث وتطویر متصلة بدورة  

 .۲۰۰۳ولـعل ھذا الموقع اســـــتـُخدم لمـعالـجة وتحویل خام الیورانیوم، بـما في ذلك الفلورة في عام   الوقود النووي.
   ۱۳.، بما في ذلك تدمیر معظم المباني۲۰۰٤ذا الموقع أیضاً لتغییرات كبیرة في عام وخضع ھ

وحدَّدت الوكالة عدداً من األســــئلة المتعلقة بإمكانیة وجود مواد نوویة غیر معلنة وأنشــــطة ذات صــــلة   -۸
ال النووي. المـج اـن۲۰۱۹وفي آب/أغســـــطس   ـب اق ضــــــم اتـف دیم ردود، عمالً ـب ة من إیران تـق اـل ت الوـك ا  ، طلـب اتـھ

، ســعت الوكالة إلى الحصــول  ۲۰۲۰وفي كانون الثاني/ینایر   ولم تقدم إیران أي إجابات. وبروتوكولھا اإلضــافي.
  على معاینة تكمیلیة في الموقع ألخذ عینات بیئیة خاصة بھذا الموقع.

الوكـالـة من معـاینـة الموقع   -۹ ن في ولكن بعـد االتفـاق بین الوكـالـة وإیرا ۳٫۱٤منعـت إیراُن في البـدایـة 
ة.۲۰۲۰آب/أغســـــطس   ات بیئـی ة في الموقع وأـخذت عیـن ة تكمیلـی ایـن ة مـع اـل ات في  ، نـفذت الوـك ذه العیـن وُحلِّـلت ـھ

  مختبرات الوكالة في زایبرسـدورف وعدد من المختبرات ضـمن شـبكة مختبرات التحلیل المعیّنة من قبل الوكالة. 
ھذا الموقع إلى وجود جـسیمات یورانیوم طبیعي بـشري   وقد أـشارت النتائج التحلیلیة للعینات البیئیة التي أُخذت في

، نقلت الوكالة إلى إیران نتائج التحلیل وأســـئلة  ۲۰۲۱وفي كانون الثاني/ینایر    المنشـــأ تتطلب تفســـیراً من إیران.
 وال یزال یتعین على إیران أن تجیب على أسئلة الوكالة.  ۱٥الوكالة ذات الصلة.

 ٤الموقع   -٤-باء

ــتخدام وتخزین  ٤موقع آخر لم تعلن عنھ إیران (الموقع   عثرت الوكالة في -۱۰ ) على ما یدل على احتمال اسـ
ة في ـعام   دـی ار ـخارجي لمتفجرات تقلـی د أجري اختـب ة حـیث یمكن أن یكون ـق ا ۲۰۰۳مواد نووـی ا في ذـلك فیـم ، بـم

ــفات النیوترونات. ــتخدام كاشــ ــتعداداً الســ بعده، الحظت    وما ۲۰۱۹ومنذ تموز/یولیھ    یتعلق باختبار التدریع اســ
 ۱٦الوكالة وجود أنشطة متوافقة مع بذل جھود لتنظیف جزء من الموقع.

 

 

 
 .GOV/2020/30من الوثیقة  ٤، الفقرة ۹الحاشیة  ۱۱
 .GOV/2021/15من الوثیقة  ۱٦الفقرة  ۱۲
 .GOV/2020/30، من الوثیقة ٤النقطة الثانیة، الفقرة  ۱۳
 .GOV/2020/30من الوثیقة  ٥الفقرة  ۱٤
 .GOV/2021/15من الوثیقة  ۱۷الفقرة  ۱٥
 .GOV/2020/30، من الوثیقة ٤، الفقرة الثالثةالنقطة  ۱٦
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ووجھت الوكالة إلى إیران عدداً من األســــئلة المتعلقة بإمكانیة وجود مواد نوویة وأنشــــطة ذات صــــلة   -۱۱
ة. المجـال النووي غیر معلـن دیم ردود،  ۲۰۱۹وفي آب/أغســـــطس   ـب ة من إیران تـق اـل ت الوـك اق  ، طلـب اتـف عمالً ـب

، سـعت الوكالة إلى  ۲۰۲۰وفي كانون الثاني/ینایر    ولم تقدم إیران أي إجابات. ضـماناتھا وبروتوكولھا اإلضـافي.
  الحصول على معاینة تكمیلیة في الموقع ألخذ عینات بیئیة خاصة بھذا الموقع.

ة الموقع   -۱۲ ة من معـایـن ة الوكـاـل داـی اق  ٤٫۱۷ومنعـت إیراُن في الـب ة وإیران في   ولكن بعـد االتـف بین الوكـاـل
وتمَّ تحلـیل ـھذه العینـیات في  ، نـفذت الوـكاـلة مـعایـنة تكمیلـیة في الموقع وأـخذت عیـنات بیئـیة.۲۰۲۰آب/أغســـــطس  

وـقد   مختبرات الوـكاـلة في زایبرســـــدورف وفي ـعدد من المختبرات ضـــــمن المختبرات المعیـنة من قـبل الوـكاـلة.
التي أُخذت في ھذا الموقع إلى وجود جســـیمات یورانیوم طبیعي بشـــري  أشـــارت النتائج التحلیلیة للعینات البیئیة  

، نقلت الوكالة إلى إیران نتائج التحلیل وأســـئلة  ۲۰۲۱وفي كانون الثاني/ینایر   المنشـــأ تتطلب تفســـیراً من إیران.
 وال یزال یتعین على إیران أن تجیب على أسئلة الوكالة.  ۱۸الوكالة ذات الصلة.

 
  خیرةالتطورات األ  -جیم
، عن قلـقھ إزاء ـعدم إحراز  ۲۰۲۱شــــــباط/فبرایر    ۲۱أعرب الـمدیر الـعام، أثـناء زـیارـتھ إلى طھران في  -۱۳

 تقدم في توضیح مسائل الضمانات المتعلقة بالمواقع األربعة.

ــالحي، بتاریخ   -۱٤ ــالة موجھة إلى نائب الرئیس صـ ، اقترح المدیر العام، من ۲۰۲۱آذار/مارس   ۳وفي رسـ
الجمود وإحراز تقدم ملموس في توضـــیح ھذه المســـائل وحلھا، أن یجتمع خبراء تقنیون من الوكالة  أجل كســـر 

وإیران في طھران في نیســـان/أبریل لمقارنة أوجھ الفھم التقني لألنشـــطة التي ربما تكون قد أجریت في المواقع  
لوكالة بشـــأن المعلومات التي قدمتھا  التي حددتھا الوكالة، وللنقاش بالمزید من التفاصـــیل التنقیة حول مالحظات ا

ــائل   ــیح المسـ ــافیة مطلوبة لتوضـ ــر ومعلومات إضـ ــول من إیران على أي عناصـ لھا إیران حتى حینھ، وللحصـ
  المطروحة.

ــراك  ۲۰۲۱آذار/مارس   ٤وفي بیان أمام مجلس المحافظین في  -۱٥ ــتعداده إلشـ ، أعرب المدیر العام عن اسـ
وأـشار   ن المأزق، وتوـضیح ھذه المـسائل وحلھا بدون مزید من اإلبطاء.إیران في جھد اـستباقي ومرّكز للخروج م

 وقبلت إیران عرض المدیر العام.  ۱۹المدیر العام إلى أن توقعاتھ ھي إنجاز ھذا العمل على وجھ السرعة.

وفي أعقاب قبول إیران المضـــي قدماً في الجھود المركزة، عقد أول اجتماع بین الوكالة وإیران في فیینا   -۱٦
وخالل المناقـشات، قدمت الوكالة مزیدا من التفاـصیل عن تقییمھا التقني لألنـشطة التي یحتمل أن   بریل.نیـسان/أفي 

وفي اجتـماع ـثان، عـقد في طھران في أـیار/ـمایو، ـقدـمت  تكون ـقد جرت في المواقع األربـعة المشـــــار إلیـھا أعاله.
ــطة التي ذكرت إیران أنھا وقعت ــأن األنشـ ــفویا بشـ ــلة   ٤في الموقع  إیران بیانا شـ والتي تعتبرھا إیران ذات صـ

إال أن إیران لم تتطرق إلى األـسئلة التي طرحتھا الوكالة   ، وتعھدت بتقدیم تفـسیر مكتوب ووثائق داعمة.٤بالموقع 
 .۳أو  ۲أو   ۱ولم تقدم إیران أي معلومات عن المواقع  .٤بشأن الموقع 

 
 .GOV/2020/30من الوثیقة  ٥الفقرة  ۱۷
 .GOV/2021/15من الوثیقة  ۱۷الفقرة  ۱۸
 .GOV/OR.1573من الوثیقة  ۸۲الفقرة  ۱۹
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 ٥الصفحة  

 

، قال المدیر العام إنھ قد  ۲۰۲۱أیار/مایو  ۲٤وفي رســـالة موجھة إلى نائب الرئیس صـــالحي، مؤرخة  -۱۷
بات واضـحاً، في سـیاق المناقشـات الثنائیة التي جرت حتى ذلك الحین، أن عمالً جوھریاً ال یزال مطلوبا في ظل 

 عدم تقدیم أجوبة على أسئلة الوكالة أو أي مستندات داعمة.

اـنا  ، عـقد اجتـماع آخر بین الوـكاـلة وإیران  ۲۰۲۱أـیار/ـمایو    ۲٦وفي   -۱۸ ا ـقدـمت فـیھ إیران للوـكاـلة بـی في فییـن
)، ولكن لم تقدم أي مســـتندات  ۱٦، على غرار البیان الشـــفوي المشـــار إلیھ أعاله (الفقرة  ٤مكتوباً یتعلق بالموقع 

وقد طرحت الوكالة على إیران عدداً من األـسئلة المتعلقة ببیان إیران المكتوب بـشأن   داعمة لتأكید البیان المكتوب.
في ـھذا االجتـماع، رغم أنـھا أشـــــارت    ۳أو    ۲أو    ۱ولم تـقدم إیران أي معلوـمات فیـما یتعلق ـبالمواقع   .٤الموقع  

 .۳و ۱بالفعل إلى أنھا سوف تقدم معلومات فیما یتعلق بالموقعین 

، دعت إیران الوكالة إلى حضــور اجتماع آخر في طھران في ۲۰۲۱أیار/مایو   ۲۷وفي رســالة مؤرخة   -۱۹
ــبوع الذي یبدأ ف ــألتین المتبقیتین   ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۲۱ي األســ ــات حول معالجة المســ ــلة المناقشــ "لمواصــ

 المتعلقتین بالضمانات بھدف التوصل إلى حل مناسب لھما".

ســتعود  ، إیران على الدعوة وأشــارت إلى أنھا  ۲۰۲۱أیار/مایو   ۳۱وشــكرت الوكالة، في ردھا المؤرخ  -۲۰
مع إیران بخصــوص التاریخ المقترح، مشــیرة إلى أن الموعد الذي اقترحتھ إیران من شــأنھ أن یطیل  إلى التفاھم  

  أمد العملیة التي ینبغي أن تختتم بدون إبطاء.

الوـكاـلة من ـجدـید أـنھ نظرا ألن إیران لم ترد على أســـــئـلة الوـكاـلة ولم تـقدم  ـباإلضـــــاـفة إلى ذـلك، أـكدت  و -۲۱
المعلومات المطلوبة، فإن الوكالة لیســت في وضــع یمكنھا من التوصــل إلى نتیجة تقنیة مرضــیة بشــأن أي من 

،  ٤لموقع وفیما یتصــل بالبیان المكتوب الذي قدمتھ إیران بشــأن ا المســائل، وأن العمل الجوھري ال یزال مطلوبا.
أشــارت الوكالة على وجھ الخصــوص إلى أن إیران لم تجب بعد على أســئلة الوكالة أو تقدم أي مســتندات داعمة  

 إلثبات المعلومات التي سبق أن قدمتھا.

،  ۲وتعتزم الوكالة، كجزء من جھودھا الرامیة إلى توضــــیح مســــائل الضــــمانات المتصــــلة بالموقع  -۲۲
ــافیة في  ــطة تحقق إض ــطالع بأنش ــابقا (الفقرة  االض ــار إلیھ س )، وذلك للتحقق مما إذا كان ٦المرفق المعلن المش

 موجوداً في ھذا المرفق المعلن. ۲الیورانیوم الطبیعي في شكل قرص معدني الذي حدد في الموقع 

، أوضــح نائب الرئیس صــالحي  ۲۰۲۱أیار/مایو   ۳۱وفي رســالة موجھة إلى المدیر العام، اســتُِلمت في  -۲۳
ــوعیة، وھي منخرطة  للمدیر العام   ــارى جھدھا للتعاون مع الوكالة بطریقة موضـ أن "إیران بذلت حتى اآلن قصـ

بنشـاط مع الوكالة بكل الطرق الممكنة، وتقّدم التوضـیحات واإلجابات الالزمة" وأنھا "سـتسـتمر في التعاون البنّاء  
  مع الوكالة".

، ولم تجب عن ۱معلومات جدیدة عن الموقع  ومنذ ـصدور التقریر الـسابق للمدیر العام، لم تقدم إیران أي -۲٤
بدون أي   ٤، وقدمت بیانا مكتوباً بـشأن الموقع ۳و ۲أّيٍ من أـسئلة الوكالة، ولم تقّدم أي معلومات تتعلق بالموقعین  

 وثائق داعمة.  
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 ٦الصفحة  

 ۱-۳البند المعدَّل   -دال
بقت اإلفادة، -۲٥ ھو التزام قانوني على إیران   ۱-۳البند المعدَّل  فقد ذّكر المدیر العام إیران بأن تنفیذ    ۲۰كما ـس

ــماناتھا، ووفقاً للمادة   ــمانات الخاص بإیران، ال  ۳۹بموجب الترتیبات الفرعیة الملحقة باتفاق ضــ من اتفاق الضــ
ا في  ام المتفق علیـھ ذ األحـك ات لوقف تنفـی اـن اق الضــــــم ة في اتـف د آلـی ھ ال توـج د، وأـن ب واـح اـن ھ من ـج دیـل یمكن تـع

من   ۱-۳، أبلـغت إیران الوـكاـلة أنـھا أوقـفت تنفـیذ البـند المـعدل  ۲۰۲۱شــــــباط/فبرایر    ۲۳وفي   فرعـیة.الترتیـبات ال
وفیـما بـعد، أبلـغت إیران الوـكاـلة ـبأنـھا ال تعتزم    ۲۱الترتیـبات الفرعـیة الملحـقة ـباتـفاق الضــــــماـنات المبرم مع إیران.

أیضـاً باسـتعدادھا للعمل مع الوكالة إلیجاد حل   وأبلغت إیران الوكالة بناء مرفق نووي جدید في المسـتقبل القریب.
 مقبول لدى الطرفین لمعالجة المسألة.

 
 ملخص  -ھاء

یُعتبر وجود جســیمات یورانیوم متعددة بشــریة المنشــأ في ثالثة مواقع في إیران لم تعلن للوكالة، فضــال   -۲٦
 ً على وجود مواد و/أو معدات نوویة ملوثة   عن وجود جزیئات ُمعدلة نظائریاً في أحد ھذه المواقع، مؤشراً واضحا

  بالمواد النوویة في ھذه المواقع.

ّدي اـلذي أعرب عـنھ ۲۰۲۰وأكـّد مجلس المـحافظین، في قراره المتـخذ في حزیران/یونـیھ   -۲۷ ، على القلق الجـِ
أنشـــطة  المدیر العام من أن المناقشـــات "من أجل توضـــیح أســـئلة الوكالة فیما یتعلق باحتمال وجود مواد نوویة و

إلى "التعاون بالكامل مع الوكالة من ودعا إیران    متصـــلة بالمجال النووي غیر معلنة في إیران لم تحرز أي تقدم"
وبـعد أشـــــھر ـعدـیدة، لم تـقدم إیران التفســـــیر الالزم لوجود    ۲۲."أـجل تلبـیة طلـبات الوـكاـلة دون مزـید من الـتأخیر

ــیمات المواد النوویة في أي من المواقع الثالثة   وفي ظل عدم تقدیم   التي أجرت فیھا الوكالة معاینات تكمیلیة.جســ
إیران التفســـیر المطلوب، یســـاور الوكالة قلق عمیق من أّن موادَّ نوویة قد وجدت في المواقع الثالثة غیر المعلنة  

ب   في إیران، وأن الوـكاـلة ال تعلم المواقع الـحالـیة التي توـجد فیـھا ـھذه المواد النووـیة. إیران عن أســـــئـلة  كـما لم تُجـِ
الوكالة فیما یتعلق بالموقع اآلخر غیر المعلن، ولم تقدم توـضیحاً بـشأن الموقع الحالي للیورانیوم الطبیعي في ـشكل 

 قرص معدني.

ویسـاور المدیر العام القلق إزاء المناقشـات التقنیة بین الوكالة وإیران التي لم تسـفر عن النتائج المتوقعة،   -۲۸
وإذ یالحظ المدیر العام   م إحراز تقدم في توضـــیح مســـائل الضـــمانات المبینة أعاله.وما ترتب عن ذلك من عد

ــائل وحلھا   ــیح ھذه المس ــرورة قیام إیران بتوض ــاركة إیران في الجھود المركزة، فإنھ یؤكد من جدید على ض مش
عدم إحراز تقدم في  إنو بدون مزید من اإلبطاء من خالل تقدیم المعلومات والوثائق واألجوبة على أـسئلة الوكالة.

إعالنات إیران بموجب الـضمانات یؤثر بـشكل   لتوـضیح التـساؤالت التي طرحتھا الوكالة بـشأن مدى ـصحة واكتما
 خطیر على قدرة الوكالة على تقدیم التوكید بشأن الطابع السلمي للبرنامج النووي اإلیراني.

 

 
  .GOV/2021/15من الوثیقة  ۱۹الفقرة  ۲۰
 .GOV/INF/2021/13الوثیقة  ۲۱
 .GOV/2020/34من الوثیقة   ٥و ٤الفقرتان  ۲۲
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 ۷الصفحة  

 

إلیـجاد ـحل مقبول ـلدى الطرفین لمـعالـجة  وعلى الرغم من إبالغ إیران الوـكاـلة ـباســـــتـعدادـھا للعـمل معـھا -۲۹
ــاـئل البـند المـعدل   ة  ۱-۳، ـفإن القرار اإلیراني بـعدم تنفـیذ البـند المـعدل  ۱-۳مســـ انونـی ا الـق ، یتـعارض مع التزاـماتـھ

 بموجب الترتیبات الفرعیة الملحقة باتفاق الضمانات المبرم معھا.

 حسب االقتضاء.  وسیواصل المدیر العام تقدیم التقاریر إلى مجلس المحافظین -۳۰
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