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 تنفيذ اتفاق الضمانات، المعقود بموجب معاھدة 
 العربية السوريةعدم االنتشار، في الجمھورية 

 

 تقرير من المدير العام

 

  

اق الضمانات، ٢٠٠٩شباط/فبراير  ١٩في   -١ ذ اتف م المدير العام إلى مجلس المحافظين تقريراً عن تنفي ، قدَّ
ة  وطلب المجلس  ).GOV/2008/9المعقود بموجب معاھدة عدم االنتشار، في الجمھورّية العربية السورية (الوثيق

رات، حسب االقتضاء.من المدير العا ويشمل التقرير الحالي التطّورات  م مواصلة إطالعه على ما يستجّد من تطوُّ
 ذات الصلة التي طرأت منذ ذلك التاريخ.

  سرد لتسلسل األحداث  -ألف

 أن مفادھا معلومات للوكالة بأنه توفـرت المحافظين مجلس العام المدير أبلغ ،٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢ في  -٢

ً  مفاعالً  كانت ،٢٠٠٧سبتمبر/أيلول في سوريا، في دير الزور، إسرائيل مـّرتھاد منشأة  .نوويا

مه التقرير في وحسبما جاء  -٣ ل كشف العام، المدير السابق الذي قدَّ ـِّنات تحلي ة العي أخوذة البيئي ع من الم  موق

ر عدد وجود عن الزور خالل الزيارة التي قام بھا مفتشو الوكالة إلى ھذا الموقع دير وم جسيمات من كبي  اليوراني

ـُدرج في  بالمعالجة المـُنتـَج الطبيعي المصنع (أي ر م وع غي ان من ن وم ك ى أن اليوراني ا أشار إل ة)، مم الكيميائي
ى  رصيد المواد النووية المـُعلن من جانب سوريا. دمير المبن ـُخِدمت في ت ي است ذائف الت وقد أفادت سوريا بأن الق

ت منش لة كان رة ذي الص وم (الفق يمات اليوراني ة  ٨أ جس ن الوثيق رة GOV/2008/60م ة  ٢؛ والفق ن الوثيق م
GOV/2009/9.(  
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ة بالمصدر المحتمل لجسيمات   -٤ دات سوريا المتعلق ى التحقق من تأكي وفي إطار جھود الوكالة الرامية إل
مت إلى سوريا، في ائج ٢٠٠٩آذار/مارس  ١٣رسالة مؤرخـَّة  اليورانيوم التي عـُثـِر عليھا في دير الزور، قدَّ ، نت

ة كما كررت طلبھا أن تتيح التحليالت اإلضافية التي أجريت على العيـِّنات البيئية. إضافية  لھا سوريا إجراء معاين
اكن وأي الموقع)، في المياه معالجة في ذلك محطة لموقع دير الزور (بما ان أخرى أم ا ك ـَد أو/و فيھ ا يـُوج  في فيھ

ات، المبنى من الناشئ الحطام الراھن قتالو ات أي وكذلك والمعدَّ زور، دير من وأزيلت أنقـِذت معدَّ ى ال ـَّى حت  يتسن

ة ـِّنات تأخذ أن للوكال ا عي دات وأن تستخرج منھ ـِّنات من الحطام والمع ة. عي ا  بيئي ة أيضاً طلبھ وكررت الوكال
ات رب ائج أي تقييم ى نت وريا عل ـُطلعھا س أن ت ابق ب اء الس ـُخِدمت أثن ي است واد الت أن الم ا بش د أجرتھ ون ق ا تك م

 القصف أو الناتجة عنه. 

ـَّة  -٥ الة مؤرخ ي رس ان/أبريل  ٢١وف ي ٢٠٠٩نيس ادات الت ى اإلف ات عل ى سوريا تعليق ة إل مت الوكال دَّ ، ق
ات ٢٠٠٩شباط/فبراير  ١٥أوردتھا سوريا في رسالتھا المؤرخـَّة  ل إن كيان ي قي ود الت ذلتھا بشأن الجھ  سورية ب

ي  نووي. مفاعل تشييد تستخدم في أن يمكن ومعّدات مواد للحصول على ود الت ديرھا للجھ ة عن تق وأعربت الوكال
ا  أن إجاباتھ بذلتھا سوريا في اإلجابة عن بعض القضايا المثارة في مراسالت سابقة، ومع ذلك فقد أبلغت سوريا ب

ائق  ئلة المطروحة.كانت مجرد إجابات جزئية ولم تتناول معظم األس وطلبت الوكالة مزيداً من اإليضاحات والوث
الداعمة فيما يتعلق بوظائف المنشآت المدمـَّرة والمنشآت القائمة في الوقت الراھن في موقع دير الزور، باإلضافة 

د. ق بأنشطة التوري ا يتعل زور، وفيم ا وكررت الوكال إلى األماكن األخرى التي قيل أنھا ذات صلة بدير ال ة طلبھ
مته في  وم  ٢٠٠٩آذار/مارس  ١٣الذي قدَّ أ جسيمات اليوراني لتزويدھا بمعلومات متصلة بتأكيد سوريا بشأن منش

 التي عـُثـِر عليھا في دير الزور. 

ـَّة   -٦ الة مؤرخ ي رس ايو  ١٨وف وم ٢٠٠٩أيار/م يمات يوراني ى جس ـِر عل ه عـُث ة سوريا بأن ، أبلغت الوكال
ـِّنا ي عي نع ف ي مص ام طبيع ي ع ـِذت ف ة أخ وتروني  ٢٠٠٨ت بيئي ل الني ق المفاع ي مرف اخنة ف ا الس ن الخالي م

ي دمشق. ـَّر ف ـَّة  المـُصغ الة مؤرخ ي رس ه  ١وف ديم ٢٠٠٩حزيران/يوني ة تق ب الوكال ى طل وريا عل ت س ، أجاب
ي المفاعل ا ا ف ـِر عليھ ي عـُث وم الطبيعي المصنع الت يمات اليوراني أ جس يرات بشأن وجود ومنش وتروني تفس لني

ـَّر. اريخ  المـُصغ وريا، بت ى س ـَّھة إل الة مـُوج ي رس ه  ٥وف يرات ٢٠٠٩حزيران/يوني ى تفس ة عل ت الوكال ، عّقب
 سوريا. 

اريخ  إلى مـُوجھـَّة رسالة وفي  -٧ ايو  ٢٠إسرائيل بت ـَّة  – ٢٠٠٩أيار/م الة إسرائيل المؤرخ ى رس اً عل تعقيب
ا إذا طلبت الوكا – ٢٠٠٨كانون األول/ديسمبر  ٢٤ ا بشأن م ق بإفاداتھ دة تتعل دَّ م إسرائيل معلومات مح لة أن تقدِّ

ي  وم الت زور يمكن أن تكون مصدر جسيمات اليوراني ر ال كانت الذخائر التي استـُخِدمت في تدمير المبنى في دي
 عـُثـِر عليھا في الموقع.

ـرى بتاريــــ، واألخ٢٠٠٩و ــــــايأيار/م ١٢وفي رسالتيـْن موجھـَّتيـْن إلى الوكالة، إحداھما بتاريخ   -٨ خ ـــ
طعنت سوريا، في  –، على التوالي ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٠و ١٩تم تسلـُّمھما بتاريخْي  – ٢٠٠٩نيسان/ابريل  ١٧

 ذات صلة بالوكالة.  جملة أمور، في صحة بيانات معيـَّنة وردت في تقارير وجلسات إعالمية تقنية ورسائل

نيسان/أبريل  ٢١، أجابت سوريا على رسالة الوكالة المؤرخـَّة ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٤وفي رسالة مؤرخـَّة   -٩
ة األساسية  .٢٠٠٩ زور والبني ر ال ة منشآت دي فأعادت سوريا، في جملة أمور، تأكيد إفاداتھا السابقة بشأن طبيع

ة كور ي جمھوري ات ف ع كيان اون م أن التع ا بش د، وإفاداتھ طة التوري اه وأنش ّخ المي ة بض عبية الخاص ا الش ي
 الديمقراطية. ولم تتضمـَّن الرسالة المذكورة أياً من الوثائق الداعمة التي طلبتھا الوكالة. 



GOV/2009/36 
Page 3 

ا سوريا ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٤وفي رسالة مؤرخـَّة   -١٠ ي أعربت عنھ ى الشواغل الت ة عل ، أجابت الوكال
ائلھا  كما .٢٠٠٩في الرسائل الثالث التي تسلـَّمتھا الوكالة في أيار/مايو  ا ورس د صحة بياناتھ أعادت الوكالة تأكي

مت تعليقات على النقاط التي أثارتھا سوريا. فافية،  وقدَّ ل الش ا سوريا، من قبي وطلبت الوكالة من جديد أن تتيح لھ
 أنشطة عن الزور، ومعلومات دير موقع في المبنى وطبيعة الستخدام السابق الوضع معلومات ووثائق داعمة حول

 باإلضافة إلى معاينة أماكن أخرى قيل إنھا ذات صلة بدير الزور.التوريد، 

 التحقـَّق من جانب الوكالة  -باء

زور.  -١١ ر ال ع دي ي  واصلت الوكالة التحقق من اإلدعاءات المتعلقة بالمبنى المدمـَّر في موق والمعلومات الت
متھا سوريا حتى تاريخه ال تمكـِّن الوكالة من تحديد طبيعة ھذا المرفق.   قدَّ

ألة وعرضت ٢٠٠٨ومنذ أيار/مايو   -١٢ ذه المس ، طلبت الوكالة إجراء مناقشات جوھرية مع سوريا بشأن ھ
ـَّرتھا دول أع ى صور وف ديھا وعل وفرة ل اتلية المت ع الصور الس ى جمي وامتنعت  ضاء أخرى.إطالع سوريا عل

 سوريا حتى اآلن عن قبول ھذا العرض.

ة  ٧وحسبما أشـِير في التقرير األخير (الفقرة   -١٣ رت GOV/2009/9من الوثيق دَّ ام، ق دير الع ه الم ذي قّدم ) ال
ة عن ألن تكون ضئيالً  احتماالً  ثمة الوكالة أن زور ناجم ر ال ع دي ا في موق ـِر عليھ ي عـُث وم الت  جسيمات اليوراني

ذكور. ع الم ى في الموق د  القذائف التي استخدمت في تدمير المبن م بشأن تفني دُّ م يحرز أي تق ر، ل ك التقري ذ ذل ومن
 وتواصل الوكالة تقييمھا لمعرفة منشأ اليورانيوم.  تفسيرات سوريا.

ـَّة ٢٠٠٩شباط/فبراير  ١٥وفي رسالة مؤرخـَّة   -١٤ ا على رسالة الوكالة المؤرخ ه تموز/يول ٣، ردَّ ، ٢٠٠٨ي
ات الخاصة بضّخ المياه  ات ومواد معيـَّنة، تناولت على وجه التحديد المعدَّ مت سوريا معلومات بشأن توريد معدَّ قدَّ

رة  اريوم (الفق ات الب رة من كبريت  ٤التي شـُوھـِدت في موقع دير الزور، وكمية كبيرة من الغرافيت، وكميات كبي
ة  ا وأشارت سوريا  ).GOV/2009/9من الوثيق ة بطبيعتھ ر نووي ة وغي وداً مدني د كانت جھ ود التوري ى أن جھ إل

دريع  واد ت ة، وم وكانت ذات صلة، على التوالي، بتنقية المياه ألغراض مدنية، وصناعة الصلب السورية المحلي
مت سوريا مزيداً من اإليضاحات في رسالتھا المؤرخـَّة  الزمة لمراكز عالج إشعاعي.  .٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٤وقدَّ

ك  د تل ـِّنھا من تأكي ة ليست في وضع يمك إن الوكال راھن، ف ة في الوقت ال ـُتاحة للوكال وبناء على المعلومات الم
 ، طلبت الوكالة من سوريا مزيداً من اإليضاحات. ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٤التفسيرات. وفي رسالتھا المؤرخـَّة 

ـَّتين   -١٥ ـْن مؤرخ ي رسالتي ه  ٣وف ات ٢٠٠٩ان/ابريل نيس ٢١و ٢٠٠٨تموز/يولي ة معلوم ت الوكال ، طلب
ة،  وإيضاحات بشأن ادعاءات عن أنشطة تمارسھا شركة استيراد/تصدير في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطي
ة. ا الشعبية الديمقراطي ة كوري  لھا مكتب في سوريا، وبشأن تعاون بين علماء نوويين من سوريا ومن وجمھوري

مت سوريا تفسيرات في رس وأنكرت صحة  ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٤و ٢٠٠٩شباط/فبراير  ١٥التيھا المؤرخـَّتين وقدَّ
 وتقوم الوكالة بتقييم رد سوريا ھذا.  تلك اإلدعاءات.

اكن أخرى قوكررت الوكالة طلبھا تقديم   -١٦ ر يمعلومات بشأن ثالثة أم ع دي ة بموق ا ذات صلة وظيفي ل إنھ
رة  زور (الفق ة  ٧ال ن الوثيق ك ). GOV/2008/60م ة لتل راء معاين ة إج ات الوكال ى طلب د عل وريا بع م تجب س ول

 المواقع كتدبير من قبيل الشفافية. 
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ايو   -١٧ ي أيار/م ي آب/أغسطس ٢٠٠٩وف ـِذت ف ة أخ ة روتيني ـِّنات بيئي ل عي ائج تحلي ة نت ـَّمت الوكال ، تسل
وم طبيعي مصنع  وأظھرت النتائج وجود جسيمات في الموقع النيوتروني المـُصغـِّر في دمشق. ٢٠٠٨  –يوراني

ـموجودة داخل الخاليا الساخنة وف –من نوع لم يـُعلن عنه في المرفق  ّدات مرتبطـــــ ـي مع ـة بھــــ ـوف ا.ــــ ي ــــ
ك الجسيمات.٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١ أ تل ديم تفسيرات بشأن وجود ومنش ة تق ى طلب الوكال  ، أجابت سورياً عل

ھا، معلو مت سوريا، في ردِّ اول وقدَّ م تتن ـَّھا ل وم الطبيعي، لكن ا الساخنة ووجود اليوراني مات عن استخدام الخالي
اً ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٥وفي رسالة مؤرخـَّة  وجود ومنشأ اليورانيوم المصّنع. ى سوريا تعقيب ة إل ، كتبت الوكال

ـِر ويتطلب التحقـُّق من وجود صلة محتملة بين تلك الجسي على رّد سوريا المـُشار إليه. ي عـُث مات والجسيمات الت
 عليھا في موقع دير الزور من الوكالة القيام بمزيد من التحليل. 

 موجز  -جيم

ـُتاحة   -١٨ ع الم زور وصور الموق ر ال ع دي ما زال من الضروري إيضاح وجود جسيمات اليورانيوم في موق
د. ة بالتوري ـَّنة متعلق م لدى الوكالة وأنشطة معي دَّ ي ق دعم بشكل واٍف والمعلومات الت ى تاريخه ال ت تھا سوريا حت

اً  تأكيداتھا بشأن طبيعة الموقع. ر تعاون ولكي تتمكـَّن الوكالة من استكمال تقييمھا، يتعين على سوريا أن تكون أكث
 وشفافية ً. 

ـَّر م  -١٩ وتروني المـُصغ ا في مرفق المفاعل الني ـِر عليھ ي عـُث ن وجسيمات اليورانيوم الطبيعي المصنع الت
ة وجود  نوع لم يـُدرج في رصيد المواد النووية المـُعلن من جانب سوريا. م حقيق ة أن تفھ ومن الضروري للوكال

 ومنشأ ھذه الجسيمات، وكذلك الجسيمات التي عـُثـِر عليھا في موقع دير الزور. 

م في موعد مبكـِّر مزيداً من المعلومات و  -٢٠ يح ويحّث المدير العام سوريا على أن تقدِّ ة، وتت ائق الداعم الوث
اكن ذات صلة أيضاً من أجل أخذ  ى أم معاينة أماكن أخرى يقال إنھا ذات صلة بموقع دير الزور، والوصول إل

ات التي تم تدميرھا وإنقاذھا ومن الحطام. وكما سبق أن ُعرض على سوريا، تعرب الوكالة عن  عيـِّنات من المعدَّ
يا طرائق تكفل إجراء معاينة محكمة تمكـِّن سوريا من حماية ما لديھا من استعدادھا ألن تضع باالشتراك مع سور

ـَّتھا  ة من االضطالع بمھم ه الوكال ة، وتمكن في الوقت ذات ة الوكال ا بوالي ية ال صلة لھ ـَّاسة وسرِّ معلومات حس
فافي المتعلقة بالتحقـُّق. اون والش ة التع ـِّر للوكال ا ومن الواضح أن من مصلحة سوريا أن توف ة الضروريين إذا م

دير  رغبت في أن تكون الوكالة قادرة على التثبـُّت من تأكيداتھا بشأن طبيعة موقع دير الزور. وبالمثل، يناشد الم
د  العام إسرائيل أن تتعاون مع الوكالة فيما تجريه من استقصاءات. ي ق دول األخرى الت ام ال دير الع كما يناشد الم

أن تتيحھا للوكالة وأن توافق على أن تشرك الوكالة سوريا في االطـِّالع على ھذه تكون لديھا معلومات ذات صلة 
ا  المعلومات. م في واليتھ دُّ ى إحراز تق ائع وعل ـُّت من الوق ى التثب ة عل دابير أن تساعد الوكال ذه الت إذ من شأن ھ

 المتعلقة بالتحقـُّق. 

 االقتضاء.وسيواصل المدير العام اإلفادة عن ھذا الموضوع، حسب   -٢١

 

 


