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 ) من جدول األعمال المؤقت ج(٤البند الفرعي 

  )GOV/2004/82(الوثيقة 

 

 تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاھدة
  جمھورية كوريا عدم االنتشار في

 
  تقرير من المدير العام

  
  

  خلفّية -ألف
  
ي   -١ دأ ف اني/نوفمبر  ١٤ب رين الث ق  ١٩٧٥تش ة لتطبي ا والوكال ة كوري ين جمھوري ود ب اق المعق اذ االتف نف

. أما البروتوكول اإلضافي ١الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية (اختصارا: اتفاق الضمانات)
ع في  ٢ق الضمانات (اختصارا: البروتوكول اإلضافي)التفا د وق ه  ٢١فق دأ نف ١٩٩٩حزيران/يوني ـوب ـاذه فــ ي ـ
  .٢٠٠٤شباط/فبراير  ١٩
  
ي   -٢ طس  ٢٣وف ى  ٢٠٠٤آب/أغس دئي بمقتض ا الب ديم إعالنھ ل بتق ا يتص ا، فيم ة كوري ت جمھوري أبلغ

تشفت أن باحثين علميين يعملون في معھد بحوث البروتوكول اإلضافي، األمانة بأن حكومة جمھورية كوريا قد اك
ام  د أجروا في ع ة  ٢٠٠٠الطاقة الذرية الكوري (اختصارا: معھد البحوث) المقام في دايجون ق تجارب مختبري

ذري (اختصارا: الفصل  اري ال الليزر البخ ري ب تخدام الفصل النظي وم باس راء اليوراني ى إث اق انطوت عل النط
ري أوسع كما أوضحت جمھ النظيري). د مختب د أجريت في سياق جھ ورية كوريا أن تجارب إثراء اليورانيوم ق

وم. اليوم واإليتربي ادولينيوم والت ل الغ وذكرت  ھدف إلى تطبيق تقنيات الفصل النظيري على مواد غير نووية، مث
ك أنھيت  ٢٠٠جمھورية كوريا أنه لم يتم إنتاج سوى نحو  د ذل رى، وبع وم المث م ملجم من اليوراني التجارب وت

  تفكيك المنشأة التي كانت تلك التجارب قد أجريت فيھا.
  
بما   -٣ ة، حس ق باكتشاف تجارب معين دئي وإيضاحھا المتعل ا الب ديم إعالنھ ا بتق وعقب قيام جمھورية كوري

ذه  ٢جاء في الفقرة  ا من أجل التحقق من ھ ة كوري ى جمھوري يش إل أعاله، أسرعت الوكالة فورا بإيفاد فرقة تفت
 زارت  ٢٠٠٤ر ـأيلول/سبتمب ٤آب/أغسطس إلى  ٣٠وفي الفترة من  المعلومات ومن معلومات أخرى ذات صلة.

 
 

  .INFCIRC/236اتفاق الضمانات مستنسخا في الوثيقة  يرد  ١
  
  .INFCIRC/236/Add.1البروتوكول اإلضافي مستنسخا في الوثيقة  يرد  ٢
  

04-43356 

  ٢٠٠٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٦تاريخ السماح بالتداول: 

  ة خالل اجتماع المجلس(ُسِمح بتداول ھذه الوثيق

 )٢٠٠٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٦بتاريخ 
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ات  ارب وقياس ك التج ا أن تل ة كوري رت جمھوري ذي ذك وث ال د البح ع معھ ة موق ة للوكال يش التابع ة التفت فرق
ة منت ا زارت الفرق ه؛ كم ت في د أجري ا ق ة بھ ة المرتبط وم الفيزيائي زر.اليوراني ات اللي ي مكون ي معرض  ج وف

ي: ا يل  استقصاء الوكالة بخصوص منشأ المواد النووية المستخدمة في تجارب الفصل النظيري، زارت الوكالة م

محطة يونغنام الكيميائية المقامة في أولسان، والمعھد الكوري للعلوم والتكنولوجيا المقام في سيول، ومرافق ذات 
نجم الفحم السابق الموجود في غوزان، في سياق صلة مقامة في موقع معھد البح وث في دايجون؛ كما زارت م

  بعثة متابعة تحققية.
  
رة من  ٢٤إلى  ٢٠وأوفدت الوكالة بعثات تحقق الحقة في الفترة من   -٤ م في الفت بتمبر ث ى  ٣أيلول/س  ٦إل

  .٢٠٠٤تشرين الثاني/نوفمبر 
  
د اضطلعوا وأثناء بعثات التحقق التي أوفدتھا الوكالة ذك  -٥ رت جمھورية كوريا أن باحثيھا العلميين كانوا ق

اج نحو  ى إنت وم  ١٥٤في ثمانينات القرن الماضي بأنشطة لتحويل اليورانيوم انطوت عل دن اليوراني كجم من مع
  الطبيعي، وأن جزءا صغيرا من ھذه الكمية قد استخدم بعد ذلك في تجارب الفصل النظيري.

  
د  TRIGA IIIالتابعة للوكالة المفاعل البحثي من طراز  كما زارت فرقة التفتيش  -٦ ع معھ الموجود في موق

تنفد مشعع  البحوث في سيول. وم مس ع وجود يوراني ذا الموق ا من ھ ي سبق جمعھ وقد أظھرت العينات البيئية الت
ة كوري تشعيعا طفيفا وبلوتونيوم مرتبط به. اك وردا على استفسار وجھته الوكالة ذكرت سلطات جمھوري ا أن ھن

ـتجارب مختبرية النطاق كانت قد أجريت في ھذا المرفق في مستھل ثمانينات القرن الماضي من أج ـل تشعيــ ع ـ
وم. ٢ر٥ وم والبلوتوني تنفد ومن أجل دراسة فصل اليوراني وم المس ة  كجم من اليوراني وذكرت سلطات جمھوري

  أو إذنھا. كوريا أن جميع التجارب السابقة قد أجريت دون علم الحكومة
  
ة   -٧ دمت جمھوري تقاة من مصادر مفتوحة، ق وردا على استفسار وجھته الوكالة، استنادا إلى معلومات مس

وبر  ٢١كوريا في  ام  ٢٠٠٤تشرين األول/أكت ارا من ع ة أجريت اعتب ام  ١٩٧٩معلومات بشأن تجرب ى ع وحت
  %.٣مثرى بنسبة  ٢٣٥رانيوم من أجل تقييم عملية تبادل كيميائي بغية تأكيد جدوى إنتاج يو ١٩٨١

  
أبلغ المدير العام المجلس بأن ھناك  ٢٠٠٤أيلول/سبتمبر  ١٣وفي اجتماع مجلس المحافظين المعقود في   -٨

اق  بما يقضي اتف ة، حس الغ الوكال تم إب م ي ه ل ق شديد أن ر لقل ه " أمر مثي عملية تفتيشية يجري تنفيذھا؛ والحظ أن
ام الضمانات الخاص بجمھورية كوريا، ب دير الع د الم وم". وتعھ وم وفصل البلوتوني راء اليوراني مسألة تحويل وإث

رين  ي تش اع المجلس ف د أقصاه اجتم ي موع ر حسب االقتضاء وف ذا األم را عن ھ ى المجلس تقري دم إل أن يق ب
ى ؛ وطالب جمھورية كوريا " بأن تواصل إبداء تعاونھا النشط وأقصى قدر من الشفافية، حت٢٠٠٤الثاني/نوفمبر 

ن فھما كامال لمدى ونطاق تلك األنشطة التي لم يسبق اإلعالن عنھا؛ وأن تتحقق من صحة  يتسنى للوكالة أن تكوِّ
  واكتمال إعالنات جمھورية كوريا".

  
ان من   -٩ ة، في كل مرفق ومك ة للوكال وفي ظل تعاون جمھورية كوريا النشط تمكنت فرقة التفتيش التابع

ا، من أن تفحص السجالت المرتبطة بكل منھا والتي أتيحت لھا وأن تجري قياسات المرافق واألماكن التي زارتھ
ك األنشطة ومن أن  ي تل اركوا ف ذين ش ين ال احثين العلمي ع الب ابالت م ات وتجري مق ع عين تقط صورا وتجم وتل

ا استطاعت تشاھد المعدات المفككة التي ذكرت جمھورية كوريا أنھا كانت قد استخدمت في التجارب. ة  كم الفرق
  أن تضع أختام الوكالة على المكونات الرئيسية للمعدات المفككة والمواد النووية المرتبطة بھا.
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ة واإلجراءات   -١٠ تنباطات الوكال ة وعن اس ة المعني ة القضايا الرقابي ويقدم ھذا التقرير معلومات عن طبيع
  التصحيحية التي اتخذتھا جمھورية كوريا.

  
  
  ليزر البخاري الذري (اختصارا:الفصل النظيري)الفصل النظيري بال  -باء

  
ا،  ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ١ثم في  ٢٠٠٢كانون األول/ديسمبر  ١٠في   -١١ ة كوري ة من جمھوري طلبت الوكال

د البحوث  ابع لمعھ زر الت ا اللي ة لتكنولوجي ارة مركز البحوث التطويري ا بزي أذن لھ فافية، أن ت كتدبير ينم عن الش
ا رفضت كال  غية تأكيد طبيعة األنشطة المضطلع بھا في ھذا المركز.والمقام في دايجون ب إال أن جمھورية كوري

وفي أعقاب بدء نفاذ البروتوكول اإلضافي لجمھورية كوريا ُسِمح للوكالة بزيارة المركز في آذار/مارس  الطلبين.
ات وذكرت جمھورية  ؛ لكن جمھورية كوريا لم تأذن للوكالة بأخذ عينات بيئية.٢٠٠٤ كوريا أنه ال يمكن أخذ عين

ادة  ي الم ه ف الن المنصوص علي ديمھا اإلع د تق افي. ٢إال بع ول اإلض ن البروتوك ت  أ م ه ظل ت ذات ي الوق وف
ى استعمال  جمھورية كوريا تؤكد أن برنامجھا المتعلق بالبحوث التطويرية لتكنولوجيا اإلثراء بالليزر لم ينطو عل

  أية مواد نووية.
  
ة في وخالفا إلع  -١٢ ا الوكال ة كوري ا ٢٠٠٤آب/أغسطس  ٢٣الناتھا السابقة أبلغت جمھوري ، ضمن إعالنھ

وم فصال  ى فصل اليوراني د انطوت عل ابقة ق اك أنشطة س ا اإلضافي، أن ھن دم بمقتضى بروتوكولھ دئي المق الب
الليزر. ا ب ي  نظيري ائج،  ٢٠٠٤آب/أغسطس  ٢٣وف وجزا بشأن التجارب والنت ا م ة كوري دمت جمھوري حيث ق

  أبلغت الوكالة بما يلي:
  
انون   -أ ين ك ا ب ت فيم لة أجري ارب منفص الث تج ي ث وم ف إثراء اليوراني ت ب ا قام ة كوري أن جمھوري

باستخدام تكنولوجيا فصل نظيري بالليزر طورھا معھد البحوث المقام  ٢٠٠٠الثاني/يناير وشباط/فبراير 
  في دايجون؛

  
تخدم  -ب ي اس ة الت واد النووي ة الم ت وأن كمي راء بلغ ارب اإلث ة لتج ادة تغذي دن  ٣ر٥ت كم ن مع م م كج

  اليورانيوم الطبيعي؛
  
ـوأن تجارب الفصل النظيري حققت مستوى إثراء متوسطا يت  -ج ـراوح بيــ ـ% يوراني١٠ر٢ن ــ  ٢٣٥وم ــ

  ملجم من اليورانيوم المثرى؛ ٢٠٠، وأنتجت ٢٣٥% يورانيوم ٧٧و 
  
ي   -د تخدمت ف ي اس زر الت دات اللي ل وأن مع دات ب ك المع ا، وأن تل م تفكيكھ د ت وم ق راء اليوراني تجارب إث

  والمواد المرتبطة بھا متاحة لكي تتحقق منھا الوكالة؛
  
ة   -ھـ م حكوم ى عل اه إل م تتن ي دايجون ل ام ف د البحوث المق ذت في معھ ي نف الليزر الت راء ب وأن أنشطة اإلث

  جمھورية كوريا إال مؤخرا.
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  ر البخاري الذريتقييم الفصل النظيري بالليز
  
استنادا إلى المعلومات التي قدمتھا جمھورية كوريا إلى الوكالة أثناء البعثات التحققية التي أوفدت مؤخرا   -١٣

رن الماضي واستمرت مع  تينات الق د البحوث في منتصف س ا في معھ دأ إجراؤھ زر ب فإن بحوثا أولية عن اللي
ري تطوير الفصل النظيري بالليزر الجزيئي في سبع ات الفصل النظي ينات وثمانينات القرن الماضي ثم تكنولوجي

ا  بالليزر البخاري الذري في تسعينات القرن الماضي. وانطوى تطوير تكنولوجيا الليزر الخاصة بجمھورية كوري
ذري من  على مساعدات أجنبية. الليزر البخاري ال وتواصل جمھورية كوريا تطوير تكنولوجيا الفصل النظيري ب

ة صلبة أجل ف ة وفي حال ة الطاق زرات صغيرة عالي صل النظائر المستقرة؛ وينطوي ھذا البرنامج على تطوير لي
ي استخدمت في تجارب  يمكن أن تصلح لعملية إثراء اليورانيوم. ة الت زر المعلن دات اللي وقد أكدت الوكالة أن مع

  ٣مكونات نظام الفصل الرئيسية.اإلثراء غير المعلنة قد تم تفكيكھا وأن أختام الوكالة قد وضعت على 
 

ي  وخالل  -١٤ ر الطيف ة التنظي ا أن عملي ة كوري ة، أعلنت جمھوري دتھا الوكال ي أوف رة الت ق األخي ة التحق بعث
ة في ١٩٩٠باليورانيوم بدأت في عام  ا، ذھبت الوكال ة كوري دمتھا جمھوري ي ق د استعراض المعلومات الت . وبع

ى ١٩٩٤و ١٩٩٣في عامي  تقييمھا إلى أن جمھورية كوريا قامت، ، بإجراء اختبار لتبخير اليورانيوم ينطوي عل
ن  رة م الل الفت ي خ ر الطيف رى للتنظي ارب أخ ه تج ى، أعقبت تنفد معف وم مس تخدام يوراني ى  ١٩٩٤اس  ١٩٩٦إل

تورد. ي مس وم طبيع دن يوراني ى ومع تنفد معف وم مس ا يوراني ُتخِدم فيھ الل اس اير  وخ انون الثاني/ين ھور ك الش
ن ٢٠٠٠/فبراير وأيار/مايو وشباط ر معل وم طبيعي غي دن يوراني ري باستخدام مع ، أُجريت اختبارات فصل نظي

  عنه تم إنتاجه محلياً.
  
ق  ويبدو،  -١٥ ل تتعل ى األق م إجراء عشر تجارب عل ه ت ا، أن ة كوري ا جمھوري ي أوردتھ طبقاً للمعلومات الت

د البحوث بالفصل النظيري اسُتخِدم فيھا يورانيوم مستنفد معفى  ويورانيوم طبيعي غير معلن عنه في مرافق معھ
ي؛  تبخير . وقد أُجريت ھذه التجارب بالتسلسل التالي:٢٠٠٠و ١٩٩٣فيما بين عامي  ر الطيف وم؛ والتنظي اليوراني

د  وذكرت والفصل النظيري باليورانيوم. يس معھ ل رئ ا إال من قَِب ح بھ جمھورية كوريا أن ھذه التجارب لم يصرَّ
ا أُجِريت في سياق مشروع لفصل النظائر  ١٤ث في دايجون، وشارك فيھا نحو البحو د، وأنھ اء المعھ من علم

  تواصل الوكالة استقصاء ھذه المسألة. وسوف المستقرة.
  
ذ آب/أغسطس  نتيجةو  -١٦ ألنشطة التحقق التي اضطلعت بھا الوكالة في موقع معھد البحوث في دايجون من

ا وھو:  ، يؤكد تقييم الوكالة٢٠٠٤ ة كوري ه جمھوري ا أعلنت ى نطاق  ‘١’م ري كانت عل أن تجارب الفصل النظي
بياً. ‘٢’مختبري؛  اتج كانت ضئيلة نس ري الن وم المث مستويات  وتتسق وأن كميات اليورانيوم المستخدم واليوراني

للنسق التجريبي الذي  اإلثراء التي أبلغت عنھا جمھورية كوريا مع حسابات الوكالة القائمة على النمذجة الحسابية
ا. ة كوري ه جمھوري ت عن ين أعلن ه  وتب ذي قدمت اتج ال ن الن ة، م دى الوكال وافرت ل ي ت ة الت ات األولي ائج العين نت

ر في المتوسط بنحو  دَّ ة %.١٠جمھورية كوريا، أن مستوى إثراء اليورانيوم يق ائج  والوكال يم نت مستمرة في تقي
  يري (أي الحجرة وألواح المجمِّع) والنواتج المرتبطة بھا.العينات المأخوذة من معدات الفصل النظ

  
 

ة، المتعلق الإ  ٣ دات المفكك تخدام بعض المع ادة اس ى إع ف عل ا تعك ة كوري ار أن جمھوري ي إط ري، ف ارب الفصل النظي ة بتج
 برنامجھا الخاص بفصل النظائر المستقرة (أنشطة غير نووية).
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د  -١٧ وم  وق ارب (اليوراني ي التج تخدمة ف ة المس المواد النووي ة ب غ الوكال ا أن تبل ة كوري ن جمھوري ب م ُطلِ
ه  ى وج ك عل مل ذل اق الضمانات، ويش ي اتف ه ف و منصوص علي ا ھ ي) كم وم الطبيع دن اليوراني تنفد ومع المس

ا الخصوص اشتراط  ا فيھ ة ذات الصلة، بم تقديم السجالت المتصلة بالتجارب وجميع تقارير حصر المواد النووي
ا التجارب، وأن  كما تقارير التغير في الرصيد. ي أُجريت فيھ ُطلِب من جمھورية كوريا أن تعلن عن المرافق الت

  تقدم المعلومات التصميمية التي تخصھا.
  
ق تواصل الوكالة دراسة المسا وسوف  -١٨ ا يتعل ا فيم ة كوري ى جمھوري ة إل عدات التي قدمتھا مصادر أجنبي

دمتھا  ي ق ات الت يم المعلوم ة تقي ألة بغي ذه المس ي استقصائھا لھ تمر ف ري، وستس ا الفصل النظي بتطوير تكنولوجي
  جمھورية كوريا.

  
  

  تحويل اليورانيوم  -جيم
  
واد جمھورية كوريا الوكالة، أثناء بعثات التحقق التي أ أبلغت  -١٩ ى م ا حصلت عل ؤخرا،ً بأنھ ا م وفدتھا إليھ

كغم  ٢٥) خام يورانيوم من منجم فحم سابق في غويزان تمت معالجته إلى نحو (أ مصدرية من منشأين منفصلين:
ي دايجون؛ (ب)  د البحوث ف ي معھ ع ف ي يق وم داخل مصنع معالجة تجريب ازة يوراني وم ضمن رك من اليوراني

فا ام فوس ل بخ وم محمَّ ائي في أولسان.ويوراني ام الكيمي ه في مصنع يانغن  ت مستورد من الخارج تمت معالجت

ام  وذكرت ري جاء من مصنع يانغن جمھورية كوريا أن اليورانيوم المستخدم في التجارب المتعلقة بالفصل النظي
  الكيميائي.

  
  أنشطة التحويل تقييم

  
ا في  لم  -٢٠ ة كوري ه جمھوري ة. ٢٠٠٤طس آب/أغس ٢٣يشمل اإلعالن الذي قدمت ع أنشطتھا التحويلي  جمي

دن  فبعض ى مع األنشطة التي قامت بھا جمھورية كوريا وانطوت على تحويل رابع فلوريد اليورانيوم الطبيعي إل
  يورانيوم لم يتم الكشف عنھا إال نتيجة ألنشطة التحقق التي اضطلعت بھا الوكالة.

  
يد  ١٠٠بون يورانيل األمونيوم ونحو كغم من ثالث كر ٢٥٠٠الكميات البالغة نحو  وكانت  -٢١ م من أكس كغ

اليورانيوم الثماني المستخلص من اليورانيوم المحمَّل بخام الفوسفات، حسبما أعلنت عنھا جمھورية كوريا، متسقة 
اً من بيد مع السجالت المقدمة إلى الوكالة. ا محلي ِتج إم ذي أُن وم ال دار اليوراني د مق ة أن تؤك  أنه يتعذر على الوكال

ك المصنع ذي الصلة. ا قامت بتفكي ة كوري تورد ألن جمھوري فات المس ن الفوس ام أو م يِّن الخ ي  وتب ائج الت النت
اً من  ا أُنِتجت محلي ا أنھ توصلت إليھا الوكالة استناداً إلى العينات المأخوذة من المواد التي أعلنت جمھورية كوري

ع. منجم الفحم السابق في غويزان أن المادة ھي يورانيوم د ُيتوق  مستنفد وليست عبارة عن يورانيوم طبيعي كما ق

اني/نوفمبر  ٨جمھورية كوريا معلومات إضافية في  وقدمت ا في ٢٠٠٤تشرين الث ى تقييمھ ة عل ، تعكف الوكال
  الوقت الراھن.

  
ة  وخالل  -٢٢ ل ثالث ديھا من قب ان ل ه ك بعثات التحقق التي أوفدتھا الوكالة مؤخراً، ذكرت جمھورية كوريا أن

دن  ١٥٤اثنان من ھذه المختبرات في إنتاج نحو  وشارك مختبرات قادرة على إنتاج معدن اليورانيوم. كغم من مع
ر  وذكرت اليورانيوم الطبيعي. ث، وھو أكب ر الثال ا أن المختب م ُيستخَدم في جمھورية كوري ة، ل رات الثالث المختب
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ط. تنفد فق وم مس دن يوراني اج مع ا بغرض إنت ي وإنم وم طبيع دن يوراني اج مع م  وستواصل إنت يم الك ة تقي الوكال
ً  اإلجمالي للمواد المنَتجة في ھذه المختبرات. لجمھورية كوريا، تم تفكيك المختبرات الثالثة جميعھا في عام  وطبقا

١٩٩٤.  
  
ة ليست أن  ورغم  -٢٣ إن الوكال ه، ف ذي أدلت ب السجالت التي قدمتھا جمھورية كوريا متسقة مع اإلعالن ال

 والوكالة قادرة على تأكيد المدى الذي بلغه إنتاج معدن اليورانيوم الطبيعي نظراً ألن المختبرات لم يعد لھا وجود.
ا جمھو ي أبلغت عنھ بياً الت ة نس د العالي دير الفواق ل وتق ي تحلي تمرة ف ة مس ات التنقي ق بعملي ا يتعل ا فيم ة كوري ري

  واختزال المعادن.
  
وم الطبيعي  وقد  -٢٤ دن اليوراني تحققت الوكالة من ركازة اليورانيوم المعلن عنھا ومن الكمية المتبقية من مع

ذه المع وعندما كغم. ١٣٣البالغة  درة ھ  دات.تتمكن الوكالة من معاينة معدات التحويل المفككة، سُتجري تقييماً لق

ام  وفضالً  وم المستخلص من خ ان اليوراني ا إذا ك يم م ى تقي راھن عل ي الوقت ال ة ف ة عاكف إن الوكال ك، ف عن ذل
الفوسفات، بعد تنقيته إلى ثاني أكسيد يورانيوم أو رابع فلوريد يورانيوم، قد أصبح ذا تركيب ونقاء مناسبين لصنع 

  الوقود أو إلثرائه نظيرياً، قبل تحويله إلى معدن.
  
وم الطبيعي  وقد  -٢٥ غ عن اليوراني ذي يخصھا، أن تبل اق الضمانات ال اً التف ُطلِب من جمھورية كوريا، وفق

الذي تم تحويله إلى معدن وأن تقدم معلومات تصميمية مستوفاة عن المرفقين اللذين تمت معالجة معدن اليورانيوم 
ا كما الطبيعي فيھما. دم معلوم ا أن تق ة كوري قُطلِب من جمھوري توفاة عن المرف ُتخِدم  ٤ت تصميمية مس ذي اس ال

تنفد. وم المس دن اليوراني اج مع م يسبق  وتشمل لغرض إنت ي ل ل الت ة الرئيسية بشأن أنشطة التحوي القضايا المعلق
اإلعالن عنھا من جانب جمھورية كوريا قيام الوكالة بفحص وتقييم المعدات المفككة المخزونة على شكل نفايات، 

  وم مستنفد في عينات ركازة اليورانيوم قيل بأن منشأه ھو منجم غويزان السابق.ووجود يوراني
  
  
  فصل البلوتونيوم  -دال

  
ي  -٢٦ اني/نوفمبر  ف رين الث عع بصورة ١٩٩٧تش تنفد المش وم المس ن اليوراني يمين م ة جس فت الوكال ، اكتش

ذا  وحيث ل تريغا الثالث في سيول.طفيفة بالبلوتونيوم في عينات بيئية أُِخذت من خاليا ساخنة مرتبطة بمفاع إن ھ
ا إذا  ة في استقصاء م دأت الوكال د ب ا، فق ة كوري االستنباط ال يتسق مع أية أنشطة معلن عنھا من جانب جمھوري
ائج عولِجت بشئ من  وم، لكن النت ا لفصل البلوتوني ن عنھ ر معل كانت جمھورية كوريا قد اضطلعت بأنشطة غي

شكل روتيني بأخذ عينات بيئية من الخاليا الساخنة كانت تقنية حديثة نسبياً في الوكالة الحذر نظراً ألن االستعانة ب
ذاك. ي آن مبر  وف انون األول/ديس ن ١٩٩٩ك ا، لك ة كوري ع جمھوري اورات م راء مش ي إج ة ف رعت الوكال ، ش

  جمھورية كوريا لم تعترف آنذاك بأنھا اضطلعت بأي نشاط لفصل البلوتونيوم.
  
، جاءت نتائج لمجموعة عينات الحقة ُجِمعت في وقت سابق من الخلية ٢٠٠٣ول/أكتوبر تشرين األ وفي  -٢٧

  ، طلبت الوكالـــة مـــن٢٠٠٣كانون األول/ديسمبر  وفي الساخنة بمفاعل تريغا الثالث لتؤكد االستنباطات السابقة.
  

 

 إنتاج معدن يورانيوم مستنفد في "مرفق معالجة خام اليورانيوم". تم  ٤
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ا، في رسالة بعثت بھا إلى ، ذكرت جمھورية كوري٢٠٠٤آذار/مارس  ٣١ وفي جمھورية كوريا أن تقدم إيضاحاً.
ا الثالث. ة الساخنة بمفاعل تريغ وم في الخلي ة لفصل البلوتوني م إجراء تجرب ة  وأوضحت الوكالة، أنه ت جمھوري

انون األول/ديسمبر  ى ك ه إل ود مصغرة ذات ١٩٨١كوريا أنه تم، خالل الفترة من تموز/يولي ة وق ، تشعيع مجمع
يوماً في مفاعل تريغا  ٨٢كغم من اليورانيوم المستنفد لمدة  ٢ر٥حو خمسة أوتاد (مجمعة مصغرة) تحتوي على ن

وم. وقيلالثالث للبحوث.  وم والبلوتوني ري لدراسة فصل اليوراني  وأضافت بأنه أُجِريت تجارب على نطاق مختب
ا ين نيسان/أبريل وأيار/م ا ب ا، فيم ة المصغرة وإذابتھ ك المجمع ي وقت الحق تفكي م ف ه ت ا بأن ة كوري يو جمھوري

ـي ١٩٨٢ ـة، فــ ا أبلغت الوكالـــ ة المشععة وأنھ واد النووي ة للم ، في إطار دراسة أساسية عن الخواص الكيميائي
بتمبر  ٣٠ ة ١٩٨٣أيلول/س ة المصغرة) كمھمالت مقيسة تخص مجمع اري" (أي المجمع وذج االختب ، عن "النم

  غير مشععة.
  

 فصل البلوتونيوم تقييم
  
 TRIGA IIIالمصنوعة في معھد البحوث في دايجيون إلى المفاعل من طراز  نقل المجمعة الصغيرة تم  -٢٨

ر  ، وھو الوقت الذي أبلغت فيه الوكالة بنقلھا. وقدمت١٩٨١تموز/يوليه  ٢٠في سيول في  جمھورية كوريا "تقري
  .١٩٨١تموز/يوليه  ٣١التغيـّر في الرصيد" الالزم إلى الوكالة في 

  
مTRIGA IIIفادت بأن المجمعة الصغيرة قد تم تشعيعھا في قلب المفاعل جمھورية كوريا قد أ وكانت  -٢٩  ، ث

وركس  ة بي ى عملي تناد إل ة باالس ادن الثقيل ة ساخنة تستخدم في فصل المع ى خلي د .  PUREXنـُقلت إل ة  وبع إذاب
ـُذاب، واس ول الم ى جزء من المحل ة عل ق إجراء أساسي لالستخالص باإلذاب م تطبي ة الصغيرة، ت تخدم المجمع

ً أسلوب التبادل األيوني في محاولٍة الستخالص ناتج بلوتونيوم مـُنقـّى.  ا،  ووفقا لما جاء في إعالن جمھورية كوري
وم و  اليورانيوم والبلوتوني وط ب واتج انشطارية أخرى  -افتراضاً  –"لم يتم الحصول إال على محلول مائي مخل ن

ودة في المحلول فھي غير معروفة،" إال أنھا كما تظن جمھورية كمية البلوتونيوم الموج أما وذلك لغرض التحليل.
  ملغم. ٤٠كوريا تقّل عن 

  
ت  -٣٠ ايو  وأجري ان/أبريل وأيار/م ي نيس وم ف ل البلوتوني ة فص ر ١٩٨٢تجرب ي تقري اء ف ا ج اً لم ، خالف

ايو  ٣١جمھورية كوريا الخاص بقائمة الجرد المادي، المؤرخ  ة الصغ١٩٨٢أيار/م يرة كانت ، وھو أن المجمع
ة  وفي ذلك الوقت.  في TRIGA IIIمازالت في قلب المفاعل  ة بتشعيع المجمع حين أبلغت جمھورية كوريا الوكال

  البلوتونيوم حسبما يقتضي اتفاق الضمانات.-الصغيرة، فھي لم تبلغ عن محلول اليورانيوم
  
ا وأثناء  -٣١ ا وث ة كوري دمت جمھوري ديثاً، ق دت ح ي أوف ـّق الت ة بعثات التحق ق بسجل تشعيع المجمع ئق تتعل

ي المفاعل  اد .TRIGA IIIالصغيرة ف ق أي سجالت تشغيل أو  وأف م يب ه ل ا بأن ة كوري ي جمھوري المسؤولون ف
  تقارير تقنية متعلقة بتجربة فصل البلوتونيوم.

  
ي١٩٨٤تموز/يوليه  وفي  -٣٢ م ف ام  ، تم تفكيك المعدات التي استخدمت في تجربة فصل البلوتونيوم، كما ت ع

ا.  ١٩٨٧ ون لخزنھ د البحوث في دايجي منقلھا، باإلضافة إلى محاليل الناتج والنفايات، إلى معھ ة  ول م جمھوري تق
واد -كوريا بتسجيل محلول اليورانيوم البلوتونيوم الذي تم الحصول عليه في تجربة الفصل، في سجالت حصر الم

  كما لم ُتبلغ الوكالة به. ،TRIGA IIIالخاصة بالمفاعل 
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وم في  ٠ر٧، أفادت جمھورية كوريا بأنه تم إنتاج ٢٠٠٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٥ وفي  -٣٣ غم من البلوتوني
ا كانت في حدود الحجم نفسه  وتقّدرالمجمعة الصغيرة المشععة.  د أنھ ـُنتجة ال ب وم الم ة البلوتوني الوكالة أن كمي

  .٢٣٩-لبلوتونيوم% تقريباً من ا٩٨المشار إليه بما فيھا محتوى نظيري بنسبة 
  
ـّدت  -٣٤ د  وأك وم ق ة فصل البلوتوني ون تجرب ن أن تك ه ال يمك ات أن ا لعين ل أجرتھ الل تحالي ن خ ة م الوكال

. وقّدرت الوكالة أنه برغم أن معدات الفصل المستخدمة في التجربة كانت بدائية، فقد ١٩٨٢أجريت فيما بعد عام 
وم أماضئيلة.  كان في مقدورھا استخالص بلوتونيوم نقي بكميات ول اليوراني وم -المعدات المفكـّكة ومحل البلوتوني

ة في  واستناداً فقد تم وضعھا تحت أختام الوكالة.  ه الوكال إلى المعلومات المتاحة، خلص التقييم األولى الذي أجرت
د البحوث في سيول. ع معھ وم واحدة في موق ة فصل بلوتوني ـُجر إال تجرب م ت ه ل ى أن ذا الصدد إل د ھ ادت  وق أف
  جمھورية كوريا بأن التجربة لم تـُجر إال استجابة لالھتمام العلمي الذي أبداه العلماء المعنيون فحسب.

  
تم اإلعالن  وكانت  -٣٥ جمھورية كوريا قد أجرت تجربة فصل البلوتونيوم في مرفق خاضع للضمانات ولم ي

ك الترتيب تزود جمھورية كوريا الوكالة بمعلومات تصميمي ولم عنھا للوكالة. ا في ذل ة، بم توفاة عن العملي ة مس
اق الضمانات  النسقي العام لمفردات المعدات المھمـّة المـُستخدمة في تجربة فصل البلوتونيوم، حسبما يقتضي اتف

البلوتونيوم والنفايات المرتبطة بھا -تبلغ الوكالة بتجارب الفصل ومحلول اليورانيوم ولم الخاص بجمھورية كوريا.
ة  وعالوةقتضي اتفاق الضمانات. حسبما ي ر صحيحة عن المجمع ا بصورة غي على ذلك، أبلغت جمھورية كوري

  الصغيرة بأنھا مھمالت مقاسة ناتجة عن مجمعة وقود غير مشععة.
  
ا  وتشمل  -٣٦ ة كوري ا جمھوري ي أجرتھ ابقاً الت ة س القضايا المعلـّقة بشأن تجربة فصل البلوتونيوم غير المعلن

وم و/أو  سجالت ورية كوريا بتزويد الوكالة بما يلي: وجوب قيام جمھ التشغيل ذات الصلة بتجربة فصل البلوتوني
معلومات تفصيلية عن العملية؛ ومعلومات عن نتائج تجربة فصل البلوتونيوم وعما إذا استخدمت تلك النتائج على 

  أي نحو.
  
  

  تجربة اإلثراء الكيميائي  -ھاء
  
ـّن اإلعالن على استفسار من جان رداً   -٣٧ تقاة من مصادر مفتوحة، تضم تناداً لمعلومات مس ة، اس ب الوكال

ي  ا ف ة كوري ه جمھوري ذي قدمت وبر  ٢١ال رين األول/أكت تم  ٢٠٠٤تش م ي ائي ل راء كيمي ة إث ات عن تجرب معلوم
رة  وكانتاإلعالن عنھا سابقاً للوكالة بمقتضى اتفاق الضمانات.  ام التجربة المذكورة قد أجريت خالل الفت من ع

وم ١٩٨١إلى نھاية عام  ١٩٧٩ اج يوراني ، وھي صـُمـّمت لتقييم عملية تبادل كيميائي بھدف التأكـّد من جدوى إنت
ً ) لكي يستخدم في وقود مفاعالت ماء مضغوط. ٢٣٥-% من اليورانيوم٣ضعيف اإلثراء (بنسبة  لما أفادت  ووفقا

تخدام  ة باس ت التجرب ا، أجري ة كوري ه جمھوري ن ٧٠٠ب م م يد  غ اني أكس ي (ث وم الطبيع حوق اليوراني مس
وم  داً من اليوراني اليورانيوم)، واستخدمت فيھا عملية متصلة بأعمدة التبادل األيوني بغرض إنتاج كمية ضئيلة ج

ذا المشروع  وأفادت). ٢٣٥-% من اليورانيوم٠ر٧٢المـُثري بنسبة ھزيلة جداً (أي نسبة  أن ھ جمھورية كوريا ب
ام  ١٩٨١قد أنھي في عام  اً في ع ـّكت الحق ا ١٩٨٢وأن المعدات قد فك ي اضطلعت بھ ـّق الت ة التحق اء بعث . وأثن

ى  ٣الوكالة في الفترة من  ة  ٦إل ادت جمھوري ي أف ة الت ـّة في الغرف ـّنات مسحي اني/نوفمبر، أخذت عي تشرين الث
ا أي وأثناءكوريا بأن التجربة قد أجريت فيھا.  ة كوري ادت جمھوري ة، أف ذه البعث وم ھ يد اليوراني اني أكس أن ث ضاً ب
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تخدام  غ باس م ُتبل ة ل د أن الوكال مانات؛ بي يد  ٧٠٠خاضع للض اني أكس ي (ث وم الطبيع حوق اليوراني ن مس م م غ
  ھي بصدد تقييم إعالن جمھورية كوريا بشأن ھذه المسألة. والوكالة اليورانيوم) في التجربة. 

  
  

  استنباطات  -واو
  
ام عدة مناسبات، بدءاً م في  -٣٨ ام  ١٩٨٢ن ع ى ع ا بتجارب ٢٠٠٠واستمراراً حت ة كوري ، قامت جمھوري

اً  ة وفق ا للوكال ي إبالغھ ت ف وم، أخفق وم وفصل بلوتوني راء يوراني وم وإث ل يوراني ى تحوي وت عل طة انط وأنش
  ھذه اإلخفاقات فيما يلي: وتتمثـّلاللتزاماتھا بموجب اتفاق الضمانات الخاص بھا. 

  
الغ  -أ ي اإلب اق ف راء  اإلخف ر الطيف واإلث التبخير وتنظي ة ب ي تجارب متعلق تخدمت ف ة اس واد نووي عن م

  (الفصل النظيري والتبادل الكيميائي) والنواتج المرتبطة بھا؛
  
ة   -ب ة في عملي واد نووي د م وم الطبيعي وفق دن اليوراني اإلخفاق في اإلبالغ عن إنتاج وخزن واستخدام مع

  النفايات الناجمة عن ذلك؛ المعالجة المرتبطة به، وإنتاج ونقل
  
وم  -ج ول اليوراني ا، -اإلخفاق في اإلبالغ عن إذابة مجمعة صغيرة مشععة وعن محل اجم عنھ وم الن البلوتوني

  بما في ذلك إنتاج ونقل النفايات؛
  
توفاة   -د راء ومعلومات تصميمية مس واإلخفاق في اإلبالغ عن معلومات تصميمة أولية متعلقة بمرافق اإلث

دن متعلقة  وم الطبيعي ومع بالمرافق المعنية بتجربة فصل البلوتونيوم وعملية التحويل إلى معدن اليوراني
  اليورانيوم المستنفد.

  
  اتخذت جمھورية كوريا إجراءات تصحيحية بأن قدمت تقارير التغيـّر في الرصيد ذات الصلة. وقد  -٣٩
  
ا المعلومات التي قدمتھا جمھورية كوريا عن التجار وعقب  -٤٠ دت جمھوري ابقاً، أب ب النووية غير المعلنة س

وظفين  ا فرص االتصال بم ا، وتوفيرھ ي أوانھ ات ف ديمھا معلوم ث تق ن حي ة م اه الوكال طاً تج اً نش ا تعاون كوري
ا.  ا وتقييمھ ة بتحليلھ وم الوكال دومعاينة أماكن، وقد سمحت بجمع عيـّنات بيئية وغيرھا من العينات لكي تق ه  بي أن

ي لجمھور ل ينبغ ارب فص ة بتج غيل المتعلق جالت التش ديم س بيل تق ي س ود ف ى الجھ ذل أقص ا أن تب ة كوري ي
  البلوتونيوم والتنظير الطيفي لليورانيوم و/أو معلومات تفصيلية بشأن تلك التجارب.

  
ا  ومع  -٤١ ام بھ م القي ي ت ة األنشطة الت إن طبيع وھي  –أن كميات المواد النووية المعنية ليست ذات شأن، ف
اً  –اء اليورانيوم وفصل البلوتونيوم إثر ا، وفق ك األنشطة في أوانھ الغ عن تل وإخفاقات جمھورية كوريا في اإلب

افظين في  اع مجلس المح ام في اجتم دير الع اللتزاماتھا بموجب اتفاق الضمانات الخاص بھا، ھي (كما أعلن الم
داً للمعلومات التي قدمتھا جمھورية كوريا وأنشطة أنه، استنا بيد ) مسألة تثير بالغ القلق.٢٠٠٤أيلول/سبتمبر  ١٣

ة.  ر معلن ى مواصلة تجارب غي ا يشير إل ة م يس ثم ى اآلن، ل ة حت ا الوكال ة  وتواصلالتحقـّق التي أجرتھ الوكال
  عملية التحقـّق من صحة واكتمال إعالن جمھورية كوريا بمقتضى اتفاق الضمانات وبروتوكوله اإلضافي.

  
 العام تقديم التقارير إلى مجلس المحافظين حسب االقتضاء. المدير وسيواصل  -٤٢


