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  )GOV/2010/38(الوثيقة 

 

  تنفيذ اتفاق الضمانات، المعقود بموجب معاھدة عدم االنتشار، 
 ة السوريةفي الجمھورية العربي

 
 تقرير من المدير العام

  
ذا  -١ ر ھو ھ دير تقري ام الم ّدم الع ى المق ود بموجب  مجلس إل اق الضمانات، المعق ذ اتف افظين بشأن تنفي المح

ورية ة الس ة العربي ي الجمھوري ار، ف دم االنتش دة ع ر (سوريا) ١معاھ ذ التقري ي طرأت من ، يشمل التطورات الت
 ٢٠١٠.٢ في أيار/مايو راألخير الصاد

 موقع دير الزور  -ألف

زعم أن ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢في   -٢ ـّت معلومات ت ة تلق أن الوكال افظين ب ، أبلغ المدير العام مجلس المح
ً ٢٠٠٧سبتمبر/منشأة في دير الزور بسوريا، دمـّرتھا إسرائيل في أيلول وزعمت المعلومات   .، كانت مفاعالً نوويا

د التشي ا كذلك أن المفاعل كان قي ة كوري َي بمساعدة من جمھوري ه ُبن دميره، وأن د التشغيل وقت ت يس قي يد لكن ل
ة.  وبر  الشعبية الديمقراطي ة تشرين األول/أكت ول نھاي ات٢٠٠٧وبحل ى سطحية وتسوية إخالء ، جرت عملي  عل

  ٣أزالت أو أحجبت بقايا المبنى المدمَّر. المذكور في الموقع كبير نطاق

ى إن بالقول ،٢٠٠٨أيار/مايو  سوريا، منذ تمسكت وقد  -٣ دّمر المبن ان الم أة ك ر عسكرية منش ة غي م  نووي ول
ن ديھا يك اون أي ل رتبط تع ووي بالمجال م ة مع الن ا جمھوري ة الشعبية كوري تبعاد يمكن ال وإذ ٤الديمقراطي  أن اس

إن نووي، غير الستخدام كان المـُدمـَّر المبنى من الغرض ى سمات ف ة المبن ات توصيل وإمكاني ة كمي اه من وافي  مي

الضخ معدات لشراء جھودھا أن إلى سوريا أشارت وفيما ٥المفاعالت.  مواقع في عادة يتوفر لما مشابھة إليه التبريد

 
  .INFCIRC/407الوثيقة   ١

  .)٢٠١٠أيار/مايو  ٣١( GOV/2010/29الوثيقة   ٢

  .GOV/2008/60من الوثيقة  ١٦والفقرة  .GOV/OR.1206من الوثيقة  ٢٦الفقرة   ٣

   .GOV/2009/36من الوثيقة  ١٥والفقرة  .GOV/2008/60من الوثيقة  ١الفقرة   ٤

  .GOV/2008/60من الوثيقة  ١١و ١٠الفقرتان   ٥
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GOV/2010/47 
  ٢الصفحة 

ذه يمكن أنه الوكالة قّيمت فقد نووياً، وليس مدني طابع ذات كانت الغرافيت من كبيرة وكميات ردات لھ دعم  أن المف ت
 ٦مفاعل نووي.  أيضا تشييد

ى  -٤ ّين النحو وعل ر في المب دير تقري ام الم وارد الع ة  في ال ّدمتGOV/2009/36الوثيق دداً  سوريا ، ق  من ع

ت.  بخصوص التصريحات ن الباري رة م ات كبي راء كمي ن وراء ش ك ٧الغرض م دعمھا  التصريحاتوتل ال ت
يما بشأن االستخدام ة، ال س ائي المعلومات المتاحة للوكال ن للباريت. النھ ـْن وفي المعل ـَّتين رسالتي   ٤ مؤرخ

ران ه/حزي وبر/تشرين األول ٢٣و  ٢٠٠٩ يوني ة طلبت ،٢٠٠٩ أكت ائق المشروع  الوكال من سوريا إتاحة وث
د  ة من تأكي م تستجب سوريا  سوريا. تصريحاتوالخطط المتعلقة باألنشطة ذات الصلة من أجل تمكين الوكال ول

  بعد لھذه الطلبات.

ع وكما تمت اإلشارة في   -٥ ة موق ة معاين ة إمكاني ـدي التقارير السابقة، قد أتيحت للوكال ـال رـــ ـزور فـــ ي ـــ
ة ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٣ وب بمعاين ى اإلذن المطل م تحصل عل ا ل ة ولكنھ ات بيئي ا بأخذ عين ا حينھ مح لھ ، وُس

دات الناش ام والمع ة الرك رى، أو بمعاين اٍن أخ دّمر ومب المبنى الم لة ب ائق ذات الص دّمر.الوث ى الم ن المبن  ٨ئة ع
أ ر مشمول في  ٩وأشارت تحاليل العّينات إلى وجود جسيمات من اليورانيوم الطبيعي البشري المنش وع غي من ن

رت رصيد سوريا المعلن من المواد النووية.  الصواريخ عن ناتجة الجسيمات تلك تكون أن حتمالا أن الوكالة وقدَّ

١٠.ضئيل المبنى لتدمير المستخدمة
 الجسيمات تلك تكون بأن ضئيل اً لتقدير الوكالة الراھن، ثمة أيضا احتمالووفق 

ين  عن ناتجة وزع الجسيمات ب نمط ت ور، ل ة أم ين جمل ى نظراً، من ب رت المبن تشتيت جوي من الطائرة التي دمَّ
ع في ويالنو بالمجال مرتبطة أنشطة وجود إمكانية إلى يشير ھذه اليورانيوم جسيمات ووجود مواقع العينات.  الموق

وما زال يتعين على سوريا أن تقدم إيضاحاً مرضياً بشأن مصدر  المدّمر. المبنى طبيعة حول التساؤالت من وتزيد
ك الجسيمات. ُد إسرائيل أن تساعد في  ووجود تل دمھا بع م تق ي ل إن من شأن المعلومات الت ياق، ف ذا الس وفي ھ

 ١١توضيح ھذه  المسألة.

اكن  ١٢،بشأن تدمير المبنى التصريحاتعدداً من  لسابقفي ا وقد قّدمت سوريا  -٦ زور، واألم ر ال ع دي وموق
زاعم  ١٣الثالثة األخرى ا أعاله، والم التي يزعم أنھا متصلة به من الناحية الوظيفية، وأنشطة الشراء المشار إليھ

ذه  المتعلقة بالمساعدة األجنبية. م  التصريحاتوتضمنت ھ دم سورياتعدداً محدوداً من التفاصيل ول ائق  ق ة وث أي
كما تمّسكت سوريا بموقفھا أنه، نتيجة للتخلص من ركام موقع دير الزور، يستحيل تلبية طلب  تدعم ما ورد فيھا.

ة  معاينة الركام.لالوكالة  ن الوكال م يمكِّ ة ل ات المعاين إنَّ ما قدمته سوريا إلى ھذا التاريخ من معلومات ومن إمكاني
ريا بشأن الطابع غير النووي للمبنى المدمَّر أو دعم إدعاءات سوريا بخصوص مساعيھا من تأكيد ما أفادت به سو

 الشرائية.

 
  .GOV/2009/36من الوثيقة  ١٤فقرة ال  ٦

  . GOV/2009/36من الوثيقة  ١٤الفقرة   ٧

  . GOV/2008/60من الوثيقة  ٤الفقرة   ٨

  تشير عبارة "بشري المنشأ" إلى مواد أنتـِجت بالمعالجة الكيميائية.   ٩

   .GOV/2009/9من الوثيقة  ٧الفقرة   ١٠

 .GOV/2009/36من الوثيقة  ٧الفقرة   ١١

ي ــــــي فــــع البي بي ســـــ، مقابلة الرئيس السوري م٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ١٠، A/61/1041-S/2007/537قة األمم المتحدة وثي  ١٢
من الوثيقة  ٩الفقرة  .GOV/2008/60 ١، بعنوان "األسد يضع شروطا لعقد مؤتمر"؛ الفقرة ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١

GOV/2009/56.  

  .GOV/2008/60لوثيقة من ا ١٤و ٣الفقرتان   ١٣



GOV/2010/47 
  ٣الصفحة 

داول مع   -٧ ـَّر، والت ى المدم ة المبن ة مع سوريا حول طبيع وطلبت الوكالة تكراراً إجراء مناقشات جوھري
ا من المعلومات المتاحة  الملتقطة بالسواتلسوريا بشأن الصور  ة. ذات الصلة وغيرھ ي  للوكال ارة الت ذ الزي ومن

ه  ي حزيران/يوني زور ف ر ال ع دي ى موق ة إل ا الوكال ي ٢٠٠٨قامت بھ ة ف ع الوكال راط م وريا االنخ ، رفضت س
دد. ذا الص ة بھ ات جوھري ن  مناقش د م وفير مزي ة بت ر ملزم ا غي وريا بأنھ كت س د تمّس ك، فق ى ذل الوة عل وع

ع  ١٤الوكالة،المعلومات بموجب اتفاق الضمانات الذي عقدته مع  ووي لموق وذلك نظراً للطابع العسكري وغير الن
دير الزور واألماكن الثالثة األخرى. وبھذا الصدد، سبق للوكالة أن شرحت لسوريا أن اتفاقات الضمانات الشاملة 
د تكون متصلة  ا ق اكن لمجرد أنھ ه من معلومات أو أنشطة أو أم ال تضع أي حدود على ما يمكن للوكالة معاينت

 ١٥: ما يلي وقد تقدمت الوكالة بطلبات متكررة لسوريا بشأن لمجال العسكري.با

  ة  دير موقع عنمعلومات اٍع شرائية معّين ع وبشأن مس ي شوھدت في الموق الزور، والبنية األساسية الت
 أفادت سوريا بأنھا تتعلق بأنشطة مدنية وغير نووية؛

 بتشييد المبنى المدَمَ◌ّ◌ر؛ معاينة وثائق تقنية وغيرھا من المعلومات المتعلقة  

  ،ذخائر ا ال ـَّر، وبقاي ى المدم ام الناشئ عن المبن ا اآلن الرك ـُوجد فيھ معاينة المواقع التي كان فيھا و/أو ي
ات تم إنقاذھا؛ ات، فضالً عن أي معدَّ  وحطام المعدَّ

 وظيفي مرتبطة أنھا الزور ومعاينة ثالثة مواقع أخرى ُيزعم دير لموقع إضافية معاينة ً  دير الزور. بموقع ا

ى سوريا إرساء  -٨ راراً عل ة تك ق وقد اقترحت الوكال ة الطرائ ة لتيسير الالزم ة المعاين  للمعلومات المنظم

ة من  .الثالثة األخرى واألماكن الزور دير موقع فيھا بما الحّساسة، واألماكن ين الوكال ة أساسية لتمك ذه المعاين وھ
ائع من التثبـّت ّدم وإحراز الوق ا في تق ـّق، المتصل عملھ ة مع بالتحق ا حماي ره م ً  سوريا تعتب ا  معلومات من حّساس

كرية ا. عس ألة و وغيرھ ذه المس أن ھ ة بش ع الوكال راط م ي االنخ وريا ف ردد س ى ضوء ت تمرار وعل دھور اس ت
ا واإلسراع زيادةالوقت، تطلب الوكالة من سوريا  مرور المعلومات مع ة إتاحة في تعاونھ ة معاين لومات المع كاف

 .الصلة وفقاً لما تطلبه الوكالة ذات والمواقع

 األنشطة في المفاعل النيوتروني المصّغر  -باء

ي   -٩ ر مشمول ف وع غي أ من ن وم البشري المنش ى جسيمات من اليوراني ر عل ابقاً، ُعث ادة س ا تمت اإلف كم
ات  .٢٠٠٩و ٢٠٠٨رصيد سوريا المعلن في المفاعل النيوتروني المصّغر في عامي  ائج فحص العّين ؤدِّ نت م ت ول

ه  ا سوريا في حزيران/يوني ّدمت بھ ي تق ة الت د صحة التفسيرات األولي ى تأكي ة إل أن  ٢٠٠٩التي أخذتھا الوكال ب
ل  ة نق وتروني أو عن حاوي ل بالتنشيط الني ة مستخدمة في التحلي ة معياري واد مرجعي ا عن م الجسيمات نشأت إّم

 ١٦مدّرعة.

 
   .GOV/2008/60من الوثيقة  ١٤والفقرة  .GOV/2009/56من الوثيقة  ٩الفقرة   ١٤

   .GOV/2010/29من الوثيقة  ٥الفقرة   ١٥

  .GOV/2009/75من الوثيقة  ٦الفقرة   ١٦



GOV/2010/47 
  ٤حة الصف

ر نشطةاألناتجة عن  المنشأ لك الوقت أن الجسيمات البشريةوأوضحت سوريا منذ ذ  -١٠ ـّغ غي ا المبل  في عنھ

ل السابق ة المتعلقة بإنتاج نيترات اليوراني ادة الكعك وتروني المصّغر، باستخدام م ي أجريت في المفاعل الني  الت

تخدم بع المنقى اليورانيل وأوضحت سوريا أيضا أن نترات ١٧.الصفراء المنتجة في حمص كاُس رات د ذل  مع نيت

ل تنفد المستورد في تجارب اليوراني ذھا جرى تشعيع المس وتروني المفاعل في تنفي ة  المصّغر. الني وخالل عملي
ة ، اُُ◌تيحت٢٠١٠المصّغر التي جرت في آذار/مارس  النيوتروني المفاعل في المادي الرصيد من التحقق  للوكال

ليا بأنھا اُستخدمت في أنشطة الموقع والمواد التي أفادت سور معاينة إمكانية رات اليوراني اج نيت والتشعيع في  إنت
ة المصّغر، حيث أخذت النيوتروني المفاعل ات الوكال ة عددا من العين ا أتيحت للوكال ائق . كم ة بعض الوث معاين
١٨الداعمة.

الة مؤرخة   ه  ٣٠وفي رس ارير عن٢٠١٠حزيران/يوني دمت سوريا تق ر ، ق واد الرصيد في تغيي  للم

ادي. الرصيد من التحقق وكالة خالل عمليةال التي ُعرضت علىحديثاً  عنھا علنالم ـوفي رسال الم ـة مؤرخــــ ة ـــ
 الرصيد من ، قدمت الوكالة لسوريا نتائج تحليل العينات التي أخذت خالل عملية التحقق٢٠١٠آب/أغسطس  ١٦

ي جرت في آذار/مارس  النيوتروني المفاعل في المادي وطلبت إجراء مناقشات مع سوريا  ٢٠١٠المصّغر الت
 بخصوص أوجه عدم االتِّساق والتساؤالت التي تثيرھا تلك النتائج.

ى ةتشير المعلومات الواردة في المنشورات العلمية المتاحة لعامو  -١١ ة  الجمھور إل واد نووي في استخدام م
والتجارب الوارد  بلغ عنھا في سوريا.إمكانية وجود مواد نووية إضافية غير مإلى في تجارب التحويل والماضي 

  المصّغر. النيوتروني أنھا جرت في المفاعلبالتي أفادت سوريا  مشمولة في األنشطةغير وصفھا في المنشورات 

 حمض تنقية محطة، طلبت الوكالة معاينة ٢٠١٠آب/أغسطس  ٢٠وفي رسالة لسوريا مؤرخة   -١٢
حديد مدى أية أنشطة معالجة اليورانيوم ومواد نووية في والمباني المتصلة به لغرض ت بحمص الفوسفوريك

  .حطةال

بتمبر  ٣وخالل اجتماع في فيينا ُعقد في   -١٣ ة لسوريا معلومات إضافية عن ٢٠١٠أيلول/س دمت الوكال ، ق
ي جرت في النيوتروني المفاعل في المادي الرصيد من نتائج العينات التي اُخذت خالل عملية التحقق  المصّغر الت

اق بشأن خطة ٢٠١٠ ار/مارسآذ ى اتف م التوصل إل ، وُعقدت مناقشات بخصوص المسائل المشار إليھا أعاله وت
  .حمص المحطة في ومعالجة طلب الوكالة لمعاينة عمل لإلجابة عن تساؤالت الوكالة

أ. البشري الطبيعي اليورانيوم وتظل الوكالة ملتزمة مع سوريا لتوضيح مصدر جسيمات  -١٤ يمكن  وال المنش
ل ع المفاع ي موق طة ف واد واألنش أن الم ا بش ن تحقيقاتھ ة م ي الوكال ا تنتھ تنتاجات إالّ حينم ى اس وص إل  الخل

 المصّغر والمواقع ذات الصلة. النيوتروني

 موجز  -جيم

ر  ٢٠٠٨لم تتعاون سوريا مع الوكالة منذ حزيران/يونيه   -١٥ ع دي ة المرتبطة بموق ائل العالق بخصوص المس
ذكور.الزور واأل الموقع الم اً ب ا متصلة وظيفي زعم أنھ ة  ماكن الثالثة األخرى التي ُي م تكن الوكال ذلك، ل ونتيجة ل

 قادرة على إحراز تقّدم في سبيل حسم القضايا العالقة المتصلة بالمواقع المذكورة. 

 
ة في  حمضتشييد محطة تجريبية لتنقية تم   ١٧ امج في حمص بسوريا،  ١٩٩٧الفوسفوريك وأدخلت في الخدم دعم من برن ك ب وذل

  تم إنتاج الكعكة الصفراء كناتج ثانوي لعملية التنقية.واألمم المتحدة اإلنمائي والوكالة. 

  .GOV/2010/29من الوثيقة  ١٠الفقرة   ١٨
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  ٥الصفحة 

زور أو ت  -١٦ ر ال ع دي ة بموق دھور بعض المعلومات الضرورية المتعلق د ت ت، يزي د ومع مرور الوق كون ق
اون سوريا، فمن الضروري أن تنخرط سوريا بشكل  فُقدت كلياً. ا عدم تع وبعد سنتين من التحقيقات التي أعاقھ

 إيجابي مع الوكالة بشأن ھذه المسائل دون مزيد من التأخير.

ل وقّدمت سوريا معلومات بشأن أنشطة  -١٧ رات اليوراني اج نيت ي والتشعيع إنت ا في الت الغ عنھ تم اإلب م ي  ل
ابق ي الس يمات من  الت ة بوجود جس ّدمت توضيحات إضافية متعلق وتروني المصّغر، وق ي المفاعل الني جرت ف

ه. أ في المفاعل ذات رة اليورانيوم الطبيعي البشري المنش ة األخي ر في وفي اآلون ارير عن تغيي ّدمت سوريا تق ، ق
قالوكالة لسوريا  وقـّدمت الرصيد بشأن المواد المعلن عنھا حديثاً. ة التحق ات عملي ائج عّين ادي  الرصيد من نت الم

ارب وتروني المصّغر، وتج ة بخصوص المفاعل الني ائل العالق ة المس ع سوريا لمناقش وم واجتمعت م  اليوراني

غ غير إضافية نووية األخرى وإمكانية وجود مواد ا مبل ى سوريا. في عنھ اق عل ى اتف م التوصل إل عمل  خطة وت
 لمعالجة ھذه المسائل.

ا، و  -١٨ اق الضمانات الخاص بھ يحث المدير العام سوريا على أن تـُدِخل حيَز النفاذ بروتوكوالً إضافياً التف
 مّما سيزيد من تيسير عمل الوكالة الرامي إلى التحقق من صحة إعالنات سوريا واكتمالھا.

 وسيواصل المدير العام اإلفادة عن ھذا الموضوع حسب االقتضاء.  -١٩

 


