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  تنفيذ اتفاق الضمانات، المعقود بموجب معاھدة عدم االنتشار،
 ي الجمھورية العربية السوريةف

 تقرير من المدير العام
 

  

اق الضمانات،   -١ ذ اتف افظين تنفي س المح ى مجل ّدم إل ام والمق دير الع ر الصادر عن الم ذا التقري اول ھ يتن
(سوريا)، ويشمل التطورات التي طرأت  ١المعقود بموجب معاھدة عدم االنتشار، في الجمھورية العربية السورية

  ٢٠١٠.٢قرير األخير الصادر في أيلول/سبتمبر منذ الت

  موقع دير الزور – ألف

زعم أن ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢في   -٢ ـّت معلومات ت ة تلق أن الوكال افظين ب ، أبلغ المدير العام مجلس المح
ول ي أيل رائيل ف ـّرتھا إس وريا، دم زور بس ر ال ي دي أة ف بتمبر/منش اعال٢٠٠٧س ت مف ً  ، كان ا ت . ً◌ نووي وزعم

ة المعل ومات كذلك أن المفاعل كان قيد التشييد لكن ليس قيد التشغيل وقت تدميره، وأنه ُبنَي بمساعدة من جمھوري
وبر  كوريا الشعبية الديمقراطية. ة تشرين األول/أكت ات٢٠٠٧وبحلول نھاي  سطحية وتسوية إخالء ، جرت عملي

  ٣مدمَّر.أزالت أو أحجبت بقايا المبنى ال المذكور في الموقع كبير نطاق على

 
 .INFCIRC/407الوثيقة   ١

 ).  ٢٠١٠أيلول/سبتمبر  ٦( GOV/2010/47الوثيقة   ٢

  .GOV/2008/60من الوثيقة  ١٦والفقرة  ،GOV/OR.1206من الوثيقة  ٢٦الفقرة   ٣
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  ٢الصفحة 

 

، بالقول إن المبنى المدّمر كان منشأة عسكرية غير نووية وإنه ٢٠٠٨وقد تمسكت سوريا، منذ أيار/مايو   -٣
دلم يكن  ة ى سوريال ا الشعبية الديمقراطي ة كوري ووي مع جمھوري رتبط بالمجال الن اون م وإذ ال يمكن  ٤.أي تع

ان الستخدا ات استبعاد أن الغرض من المبنى المـُدمـَّر ك ة توصيل كمي ى وإمكاني إن سمات المبن ووي، ف ر ن م غي
اعالت. ع المف ادة في مواق وفر ع ا  ٥وافية من مياه التبريد إليه مشابھة لما يت ى أن جھودھ ا أشارت سوريا إل وفيم

ة  لشراء معدات الضخ وكميات كبيرة من الغرافيت والباريت كانت ذات طابع مدني وليس نووياً، فقد قّيمت الوكال
ً أنه  ات  ٦تشييد مفاعل نووي. يمكن لھذه المفردات أن تدعم أيضا ين إعالن وباإلضافة إلى ذلك، ليس ھناك اتساق ب

ات األخرى  ة السورية والمعلوم ة الذري ة الطاق ترته ھيئ ذي اش ائي للباريت ال ق باالستخدام النھ ا يتعل سوريا فيم
ت اليورانيوم الطبيعي المنشأ التي ُعِثر عليھا خالل وتمّسكت سوريا كذلك بالقول إن جسيما المتوافرة لدى الوكالة.

ي است ٢٠٠٨زيارة الوكالة في حزيران/يونيه  ُ إلى موقع دير الزور ھي جسيمات ناتجة عن الصواريخ الت خدمت ـ
 ٧لتدمير المبنى.

ك الجسيمات ناتجة عن  وكما ذ  -٤ أن تكون تل ال ضئيل ب ُ◌كر في تقارير سابقة، قّدرت الوكالة أن االحتم
ُ الصواريخ التي است ً  خدمت لتدمير المبنى.ـ ك الجسيمات  كما قّدرت الوكالة أيضا أن تكون تل أن االحتمال ضئيل ب

ووي  ناتجة عن تشتيت جوي. ووجود جسيمات اليورانيوم ھذه يشير إلى إمكانية وجود أنشطة مرتبطة بالمجال الن
دّمر. ى الم ة المبن ول طبيع اؤالت ح ن التس د م ع وتزي ي الموق يرات و ف دم تفس وريا أن تق ى س ّين عل ا زال يتع م

ا. ُد  ٨ُمرضية عن مصدر تلك الجسيمات ووجودھ دمھا بع م تق ي ل إن من شأن المعلومات الت ياق، ف ذا الس وفي ھ
 ٩إسرائيل أن تساعد في توضيح ھذه المسألة.

ر  -٥ ع دي ر، وموق دمَّ اكن  وال تتوافر تفاصيل وافية في إعالنات سوريا بشأن طبيعة المبنى الم زور، واألم ال
ا أعاله، والمساعدة  ة، وأنشطة الشراء المشار إليھ ة الوظيفي الثالثة األخرى التي ُيزعم أنھا متصلة به من الناحي

ة. ائق داعم دم أي وث م تق ا أن سوريا ل ة، كم ة المزعوم ن  األجنبي ات وم ى اآلن من معلوم ه سوريا حت ا قدمت وم
ِّ إمكانيات المعاينة لم يمك دمَّر.ن الوكالة مـ ى الم ة للمبن ر النووي ذ  ن تأكيد ما أفادت به سوريا بشأن الطبيعة غي ومن

ات  إلى، تقّدمت الوكالة ٢٠٠٨الزيارة التي قامت بھا الوكالة إلى موقع دير الزور في حزيران/يونيه  سوريا بطلب
 متكررة التمست فيھا ما يلي:

 ي شوھد ة معلومات عن موقع دير الزور، والبنية األساسية الت اٍع شرائية معّين ع وبشأن مس ت في الموق
 أفادت سوريا بأنھا تتعلق بأنشطة مدنية غير نووية؛

 ومعاينة وثائق تقنية وأية معلومات أخرى متعلقة بتشييد المبنى المدَمَ◌ّ◌ر؛ 

 ذخائ ا ال ـَّر، وبقاي ى المدم ر، ومعاينة المواقع التي كان فيھا و/أو يـُوجد فيھا اآلن الركام الناشئ عن المبن
ات، فضال ات تم إنقاذھا؛ وحطام المعدَّ  ً◌ عن أي معدَّ

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

 .GOV/2008/60من الوثيقة  ١١و ١٠الفقرتان   ٥

 .GOV/2009/36من الوثيقة  ١٤الفقرة   ٦

 .GOV/2008/60من الوثيقة  ٨الفقرة   ٧

  .GOV/2010/47من الوثيقة  ٥الفقرة   ٨

  .GOV/2009/36من الوثيقة  ٧الفقرة   ٩
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  ر ع دي اً بموق ا مرتبطة وظيفي زعم أنھ ع أخرى ُي ة مواق ة ثالث زور ومعاين ر ال ع دي ومعاينة إضافية لموق
 الزور.

وتمّسكت سوريا بقولھا إنھا غير ملزمة بتوفير مزيد من المعلومات بموجب اتفاق الضمانات الذي عقدته  -٦
زعم  ١٠لة،مع الوكا ي ُي ة األخرى الت وذلك نظراً للطابع العسكري وغير النووي لموقع دير الزور واألماكن الثالث

املة ال تضع أي حدود  أنھا متصلة به من الناحية الوظيفية. وقد شرحت الوكالة لسوريا أن اتفاقات الضمانات الش
د تكون متصلة بالمجال العسكري.على ما يمكن للوكالة معاينته من معلومات أو أنشطة أو أماكن لمج ا ق  رد أنھ

ى سوريا إرساء راراً عل راراً وتك ة م ق وقد عرضت الوكال ة الطرائ ة لتيسير الالزم ة المعاين  للمعلومات المنظم
 األخرى. الثالثة واألماكن الزور دير موقع فيھا بما الحّساسة، واألماكن

ة بشكل جوھري بشأن طابعلم تتعاون سوريا   -٧ ا  مع الوكال ي قامت بھ ارة الت ذ الزي زور من ر ال ع دي موق
. ومازالت ٥ل الواردة في الفقرة ائلم تُرد على المس ٢٠٠٩ومنذ أغسطس/آب  ،٢٠٠٨الوكالة في حزيران/يونيه 

دات المواد وومعاينة المعلومات  تاحةإ سوريا من طلبالالوكالة تواصل  ة المع ا الوكال ي أشارت إليھ ع الت والمواق
 ً  .سابقا

 أنشطة في أماكن أخرى في سوريا – باء

ي   -٨ 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
ّ رصيد سوريا المعلن في المفاعل النيوتروني المصغ ات  .٢٠٠٩و ٢٠٠٨ر في عامي ـ ائج فحص العين ولم تؤّد نت

حة التفس د ص ى تأكي ة إل ذتھا الوكال ي أخ ه الت ي حزيران/يوني وريا ف ّدمتھا س ي ق ة الت أن  ٢٠٠٩يرات األولي ب
ل  ة نق وتروني أو عن حاوي ل بالتنشيط الني ة مستخدمة في التحلي ة معياري واد مرجعي ا عن م الجسيمات نشأت إم

ة. اني/نوفمبر  ١١مدّرع رين الث ي تش ت ف ي تم يش الت ة التفت اء عملي يمات ٢٠٠٩وأثن وريا أن الجس ، أوضحت س
َّ نشأ قد نتجت عن أنشطة لم ُيبلالبشرية الم وتروني المصغـ د أجريت في المفاعل الني ّ غ عنھا في السابق كانت ق ر ـ

ة الصفراء المنتجة في حمص ل باستخدام الكعك رات اليوراني  ١٢.فيما يتعلق بتحضير عشرات الغرامات من نيت
ارس  ي آذار/م ادي ف ق من الرصيد الم ة التحق ة٢٠١٠وخالل عملي ى كمي ر عل رات  ، ُعِث ضئيلة أخرى من نيت

ّ في المفاعل النيوتروني المصغ عنه اليورانيل غير المعلن د  ر.ـ ا ق ن عنھ ر المعل وأوضحت سوريا أن األنشطة غي
ّ أجريت في مكان آخر من المفاعل النيوتروني المصغ ة.ـ ه للوكال ا ١٣ر غير ذلك الذي سبق اإلعالن عن  تمت وكم

ر عن تقارير سوريا قّدمت، قبل من اإلفادة ه  الرصيد في تغيي وادبشأن  ٢٠١٠في حزيران/يوني ن الم ا المعل  عنھ

 ً  واستنباطات سوريا إعالنات بين التباين أوجه. بيد أن المادي الرصيد من التحقق عملية خالل للوكالة لمقدمةا حديثا

 ال تزال دون حل. الوكالة

 
 .GOV/2008/60من الوثيقة  ١٤والفقرة  ،GOV/2009/56من الوثيقة  ٩الفقرة   ١٠

 .GOV/2009/75 من الوثيقة ٦الفقرة   ١١

ام   ١٢ ة ع ي الخدم ت ف فوريك وأدخل ة حمض الفوس ة لتنقي ييد محطة تجريبي م تش ن  ١٩٩٧ت دعم م ك ب وريا، وذل ي حمص بس ف
ة. ً  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والوكال م أيضا ة الحمض. وت ة تنقي ة الصفراء كنتيجة لعملي اج الكعك ارة محطة تن إنت ة وخالل زي قي

، الحظ مفتشو الوكالة كميات من الكعكة الصفراء تصل إلى بضع مئات من ٢٠٠٤حمض الفوسفوريك الكائنة بحمص في تموز/يوليه 
  الكيلوغرامات.

  .GOV/2010/47من الوثيقة  ١٠الفقرة   ١٣
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ي   -٩ د ف اع ُعق بتمبر  ٣وخالل اجتم ل ٢٠١٠أيلول/س أن خطة عم وريا بش ع س اق م ى اتف م التوصل إل ، ت
 وتضمنت الخطة إجراءات تتصل بما يلي: .تلك لتسوية أوجه التباين

  ي ة ف عيع الجاري طة التش ل، وأنش رات اليوراني داد نيت ي إع تخدمة ف ة المس واد النووي واع الم ات وأن كمي
ّ مصغالمفاعل النيوتروني ال  ر والعمليات المستخدمة في ذلك؛ـ

  وم تختلف ل اليوراني ى إجراء تجارب لتحوي والوثائق التي نشرتھا ھيئة الطاقة الذرية السورية مشيرة إل
ّ عن التجارب التي أعلنت سوريا أنھا تمت في المفاعل النيوتروني المصغ  ر؛ـ

 ا ة خاضعة لقسم إدارة النفاي واد نووي ة السورية ومعلومات تشير إلى وجود م ة الذري ة الطاق دى ھيئ ت ل
 ولكنھا غير مدرجة في رصيد سوريا المعلن عنه من المواد النووية؛

 .ومعاينة حمص من أجل تحديد حجم أنشطة معالجة اليورانيوم وحجم المواد النووية في ذلك الموقع 

ة   -١٠ الة مؤّرخ ي رس بتمبر  ٩وف ل ل٢٠١٠أيلول/س ب مفّص وريا بطل ة س ى ، زّودت الوكال ول عل لحص
ورداً  تباين في كميات وأنواع المواد النووية المستخدمة في إعداد نيترات اليورانيل. أوجه توضيحات بشأن وجود

لم توّضح فيھما المسائل  ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ٢٨على ذلك، بعثت سوريا إلى الوكالة برسالتين مؤرختين 
ضافة إلى ذلك، أضفت الرسالتان على ما يبدو مزيداً من التباين وباإل في رسالة الوكالة وفي خطة العمل. المحددة

 فيما يتعلق بإعداد نيترات اليورانيل وبأنشطة التشعيع الالحقة.

الة مؤرخة   -١١ بتمبر  ١٣وفي رس ا ٢٠١٠أيلول/س اكن الواجب معاينتھ ة باألم ة لسوريا قائم ّدمت الوكال ، ق
التھا المؤرخة  ى حمص.واألنشطة الواجب القيام بھا خالل الزيارة إل ورّدت ھيئة الطاقة الذرية السورية، في رس

، قائلة إن المحطة التجريبية في حمص واألنشطة الجارية ھناك ال تخضع التفاق ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ٢٩
ة بالمعاي ة المتعلق ين مناقشة جوانب أخرى من طلب الوكال ة الضمانات الذي أبرمته سوريا مع الوكالة وأنه يتع ن

 وتوضيح ھذه الجوانب مع الوكالة قبل أن تتمكن ھيئة الطاقة الذرية السورية من طلب إذن بالزيارة.

ة الخاضعة ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ٢٨وفي رسالة إلى الوكالة مؤرخة   -١٢ واد النووي ، حول رصيد الم
ة لقسم إدارة النفايات لدى ھيئة الطاقة الذرية السورية، أقّرت سوريا بوجود  بعض المواد النووية التي سبق للوكال

ارس ة في آذار/م ا الوكال ا متاحة لكي تتحقق منھ ائق المتصلة بھ واد والوث ا ستجعل الم -أن حددتھا وأفادت بأنھ
ّ ، ذك٢٠١٠تشرين الثاني/نوفمبر  ١٢وفي رسالة مؤرخة  .٢٠١١نيسان/أبريل  ر ـ ديم التقري رت الوكالة سوريا بتق

ديم معلومات عن الالزم عن التغيير الحا ى سوريا بتق ا إل د طلبھ ة وأعادت تأكي صل في رصيد ھذه المواد النووي
 ١٤المواد النووية األخرى التي حددتھا الوكالة في رسائل سابقة.

ؤرختين   -١٣ التين م ي رس اني/نوفمبر  ١٢وف رين الث اريخ  ٢٠١٠تش ا بت ي فيين د ف اع ُعق الل اجتم وخ
تلمة من  ، زّودت٢٠١٠تشرين الثاني/نوفمبر  ١٥ ائل المس واردة في الرس الوكالة سوريا بتقييمات للمعلومات ال

د من التوضيحات. ٢٠١٠سوريا في تشرين األول/أكتوبر  ديم مزي ى تق دعو إل ك  وبّينت السبب الذي ي وخالل ذل
ّ االجتماع، أعادت سوريا تأكيد التزامھا بتسوية المسائل المتعلقة بالمفاعل النيوتروني المصغ اق ر ضمن نطـ اق اتف

 
١٤   ً تعلقان باحتمال وجود مواد ، ت٢٠١٠تموز/يوليه  ٢٩و ٢٠١٠أيار/مايو  ١٤رسالتين إلى سوريا مؤّرختين  بعثت الوكالة سابقا

ورية. ة الس ة الذري ة الطاق عة لھيئ ات الخاض ق إدارة النفاي ي مراف ا ف ن عنھ ر معل ة غي ؤرختين  نووي التين م ي رس وريا ف ورّدت س
ّ مؤك ٢٠١٠آب/أغسطس  ١٥و ٢٠١٠أيار/مايو   ٢٣   دة عدم وجود مثل ھذه المواد وبأن قائمة رصيدھا المعلن كاملة.ـ
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ابقة  ا الس ة بشأن طلباتھ الضمانات، وبالرد على أسئلة الوكالة المتعلقة بأوجه التباين، وبإجراء مناقشات مع الوكال
ة في بزيارة  دى سوريا رد فعل سريع  حمص.المحطة التجريبي ة أن يكون ل ى أھمي د عل ة التأكي وأعادت الوكال

 وإيجابي على ھذه المسائل. 

 موجز – جيم

ر  ٢٠٠٨تعاون سوريا مع الوكالة منذ حزيران/يونيه لم ت  -١٤ ع دي ة المرتبطة بموق ائل العالق بخصوص المس
ة  الزور واألماكن الثالثة األخرى التي ُيزعم أنھا متصلة وظيفياً بالموقع المذكور. تمكن الوكال م ت ذلك، ل ونتيجة ل

 ع.من إحراز تقّدم في اتجاه حسم القضايا العالقة المتصلة بتلك المواق

ى   -١٥ زور أو إل ر ال ع دي ة بموق دھور في جودة بعض المعلومات المتعلق اقم الت ى تف ويؤدي مرور الوقت إل
ذه  فقدانھا كلياً. لذا، فمن الجوھري أن تتعاون سورياً بشكل فعال، ومن دون مزيد من التأخير، مع الوكالة بشأن ھ

 القضايا العالقة المرتبطة بتنفيذ الضمانات.

ّ المفاعل النيوتروني المصغب لقوفيما يتع  -١٦ ُ ت ال رـ ح الردود التي قّدمتھا سوريا حتى اآلن، بمقتضى خطة يتـ
ي  اين الت ة. حددتھاالعمل المتفق عليھا، تسويَة أوجه التب ى  الوكال تنتاجات بشأن مصدر وال يمكن التوصل إل اس

وتروني المصغ ّ جسيمات اليورانيوم التي عثر عليھا في المفاعل الني ا إالر ـ وم حينم وفير توضيحات  تق سوريا بت
 .بشأن أوجه التباين العالقة

ا،   -١٧ اق الضمانات الخاص بھ ويحث 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.
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