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 نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي

  (د) من جدول األعمال المؤقت٦الفرعي  البند
  )GOV/2008/57(الوثيقة 

 

  تفاق المعقود بين حكومةاال تنفيذ

  الوكالة الدولية للطاقة الذريةالجمھورية العربية السورية و

 ١في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية لتطبيق الضمانات

 من المدير العام تقرير

 

  

ه، ف٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢ في  -١ افظين بأن ام، ، أبلغ المدير العام مجلس المح ذا الع ي نيسان/أبريل من ھ

ـّرتھاُوفِ أة دم زعم أن منش ات ت ة معلوم ي رت للوكال رائيل ف ورية إس ة الس ة العربي وريا( الجمھوري ي )س ، ف
ً  أيلول/سبتمبر الماضي، كانت مفاعالً نووياً. امالً  ووفقا م يكن المفاعل ع ات، ل م يكن جرى  لھذه المعلوم د  ول بع

ه. ة في واد نووي ه  ٢إدخال أية م افظين أن ام مجلس المح دير الع غ الم ا أبل ة كم زور مفتشو الوكال ر أن ي ـَقرَّ ع موقت
سوريا، فقد أعلنت أن  أما ، من أجل التحقـّق، بالقدر الممكن، من صحة المعلومات المتاحة.)٣دير الزورالمنشأة (

بتمبر  ٢٢ وفي موقع دير الزور كان موقعاً عسكرياً ولم يكن منخرطاً في أية أنشطة نووية. ّدم ٢٠٠٨أيلول/س ، ق
  ار كلمته االستھاللية أمام مجلس المحافظين.المدير العام معلومات مستوفاة عن ھذه األحداث في إط

من ھذا التقرير ھو إحاطة مجلس المحافظين علماً بالتطّورات المتصلة بتحقيق الوكالة الجاري  والغرض  -٢
 في المزاعم المذكورة. 

 
 .INFCIRC/407 الوثيقة  ١

 .٢٨و ٢٦، الفقرتان GOV/OR.1206 الوثيقة ٢

 لمفتوحة باسم "الكبار". إليه أيضاً في المصادر ا يـُشار  ٣
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 سرد لتسلسل األحداث   -ألف

ي  -٣ ة  ف الة مؤرخ ايو  ٢رس ً ٢٠٠٨أيار/م ا ا، وفق وريا بأنھ ة س ً  ، أبلغت الوكال ا ة ووفق ؤولياتھا الرقابي  لمس
اللتزامات سوريا في إطار الضمانات، تعتزم إيفاد فرقة مفتشين إلى سوريا الستعراض جميع المعلومات المتاحة 

وفي رسالة مؤرخة  ٤وزيارة موقع دير الزور وثالثة أماكن أخرى زعمت بعض الدول األعضاء أنھا ذات صلة.
ـّنات ، وافقت سوريا عل٢٠٠٨أيار/مايو  ٣١ ى زيارة تقوم بھا الوكالة إلى موقع دير الزور وتقوم خاللھا بأخذ عي

ع. ك الموق ين  واشتملت بيئية في ذل رة ب ي تمت في الفت ى سوريا، الت ة إل ارة الوكال ه  ٢٤و  ٢٢زي حزيران/يوني
ه  ٢٤و ٢٢، على اجتماعات عـُقدت مع السلطات السورية في دمشق، في ٢٠٠٨ ار٢٠٠٨حزيران/يوني ة ، وزي

 . ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٣إلى موقع دير الزور تمت في 

ه  ٢٣ في موقع دير الزورأثناء الزيارة التي قامت بھا الوكالة إلى و  -٤ سوريا  أتاحت ٢٠٠٨حزيران/يوني
ع  ة في الموق فافية  –بدون قيود معاينة جميع المباني الكائن ل الش دبير يكف ان  –كت ع ك د أن الموق ـّدت من جدي وأك

ى طلب  ولم سكرية ال صلة لھا بأية تطبيقات نووية ال في الماضي وال في الحاضر.منشأة ع توافق سوريا بعد عل
مر، أو بأي من المباني األخرى، بما يؤيـِّد إفاداتھا.  د بأية وثائق ذات صلة بالمبنى المـُدَّ  الوكالة أن تـُزوَّ

اء  -٥ ي  وأثن ـُقد ف ذي ع اع ال ه  ٢٤االجتم ـُزّود ، أ٢٠٠٨حزيران/يوني أن ت ا ب د طلبھ ة من جدي ـّدت الوكال ك
ة في الماضي وفي  اكن األخرى الثالث زور واألم ر ال ع دي ة في موق اني الكائن ة بشأن استخدام المب بوثائق داعم

راھن. ا الوقت ال ات سورية. كم ا كيان ـّنة قامت بھ ة إيضاحات بشأن أنشطة شراء معي اء طلبت الوكال ذا  وأثن ھ
ا عدم  االجتماع، أفادت سوريا ة أسباب منھ اً لجمل اً نووي ان من الممكن أن يكون مرفق ا ك ـَّر م بأن المبنى المـُدم

ات  وافر كمي وارد البشرية المحدودة في سوريا، وعدم ت ة، والم اء في المنطق دادات الكھرب عولية وعدم كفاية إم
 كبيرة من المياه المعالجة. 

، أكـّدت الوكالة من جديد طلبھا بأن ٢٠٠٨موز/يوليه ت ٣رسالة متابعة موجھة إلى سوريا ومؤرخة  وفي  -٦
د بالمعلومات والوثائق التي أشـِير إليھا في مراسالت ومناقشات سابقة، واقترحت مواعيد لزيارة أخرى تقوم  تـُزوَّ

ى٢٠٠٨تموز/يوليه  ٢١سوريا، في رّدھا المؤرخ  وأجابت بھا الوكالة إلى سوريا. ارة إل  ، بأنه ينبغي إرجاء الزي
آب/أغسطس  ١٥الوكالة إلى سوريا في  وكتبت "أن يتم وضع الترتيبات الالزمة مع الھيئات المعنية في سوريا".

الة مؤرخة ٢٠٠٨ ا، في رس ا؛ وأجابت سوريا رداً عليھ آب/أغسطس  ٢٤، مؤكـّدة من جديد، مرة أخرى، طلبھ
 ـّنات. ، بأن أية تطّورات الحقة يجب أن تتوقـّف على نتائج تحاليل العي٢٠٠٨

ة، وطلبت ٢٠٠٨كتوبر أتشرين األول/ ٢٢ وفي  -٧ ـّنات البيئي ل العي ائج تحالي ، قّدمت الوكالة إلى سوريا نت
ى  ارة إل ام بزي عقد اجتماع مع سوريا بغية مناقشة تلك النتائج، والحصول على المعلومات المطلوبة، وضمان القي

  ى ھذا الطلب.تتلقَّ الوكالة رداً عل ولم األماكن األخرى الثالثة.

 

 
 موقع دير الزور.ت مرتبطة وظيفياً بأن ھذه األماكن كان ُزعم  ٤
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ي  -٨ ة  وف الة مؤرخ وفمبر  ١١رس اني/ ن رين الث ار ٢٠٠٨تش دم انتش دة ع ا لمعاھ وريا امتثالھ ـّدت س ، أك
 : ٥األسلحة النووية وقّدمت اإليضاحات التالية

 .إن الزعم األمريكي الذي قدم للوكالة للتحقق، كان يتحدث عن مبنى قيد اإلنشاء وليس قيد التشغيل 

 ل ال اتإن نتائج تحلي ووي،  عين اء مفاعل ن دخل في بن واد ت م تظھر أي م دمر ل ع الم أخوذة من الموق الم
 الذي يؤكد أن الموقع الذي كان يتم تشييده ھو لألغراض العسكرية. األمر

  ل بعض ائج تحلي ي نت رياً ف ة بش وم المعدل ات اليوراني ن جزيئ داً م دود ج دد مح ود ع تغرب وج ا نس إنن
ار  ين االعتب ات، آخذين بع ات العين م يعرف محتوي ذائف إسرائيلية ل دميره بواسطة ق ع جرى ت أن الموق

 تركيبھا.

  ل ى ثالث  ىحدإالبد من لفت االنتباه أيضاً إلى حقيقة أن نتيجة تحلي وي عل ا تحت ى أنھ ات تشير إل العين
ر ٣٠وبدائرة قطرھا  جزيئات من اليورانيوم، في حين أن أربع عينات أخرى أخذت من نفس المكان  اً مت

 يورانيوم. جزيءت نتائجھا خالية من أي كان

  ا ي ألقتھ دل، والت وم المع ذائف، من اليوراني ا تضمنته الق ات ھو م ذه الجزيئ إن التفسير الوحيد لوجود ھ
ة  ن الوكال و م ك نرج ى ذل تناداً إل ة. واس وة التدميري ادة الق ك لزي ى وذل ى المبن رائيلية عل ائرات اإلس الط

 مة في ھذه القذائف.التحقق من طبيعة المواد المستخد

 التحقـّق الذي قامت به الوكالة  -باء

الوكالة تحليالً دقيقاً لجميع المعلومات التي أتـِيحت لھا نتيجة للزيارة التي قامت بھا إلى موقع دير  أجرت  -٩
اً وصور  الزور باإلضافة إلى معلومات وردت من مصادر أخرى، بما فيھا صور ملتقطة بالسواتل متاحة تجاري

ى، قيل إنھا لقطات ن مصادر مفتوحةم دمير المبن ل ت زور قب ق بالشراء، أخذت في موقع دير ال ، ومعلومات تتعل
 ونتائج تحاليل العيـّنات البيئية.

رة  ويظھر  -١٠ زور في الفت ر ال تحليل الصور المتاحة الملتقطة بالسواتل أن أنشطة التشييد بدأت في موقع دي
ين  ان/أبريل  ٢٦ب طس آب ٤و ٢٠٠١نيس طس ٢٠٠١/أغس ى آب/أغس ييد حت تمرار التش ور اس ـِّن الص . وتبي
ي ٢٠٠٧ ير الصور الت كل أ. وتش ى ش ان عل ذي ك مر ال ـُدَّ ى الم ى أن المبن رة إل ده مباش ل القصف وبع ـِذت قب خ

ات تحت سطح األرض. ه طبق ت ل ا كان دو صندوق ربم اد  ويب ي األبع بيھاًً◌ ف ان ش ه ك وائي أن ه االحت ن ھيكل م
ان  ة، وك اعالت نووي وجي لمف ـَّبه درع بيول ا يتطل االً والترتيب النسقي لم ى إجم ّدات  حجم المبن واء المع اً إلي كافي

  الالزمة لمفاعل نووي من الطراز المزعوم.

  

 
 
ا من أن  في  ٥ ھذه الرسالة، أعربت سوريا أيضاً عن عدم ارتياحھا لتسريب نتائج تحاليل العيـّنات البيئية إلى وسائل اإلعالم وقلقھ

 ة الوكالة ألغراض سياسية. يكون ذلك مؤشـّراً على محاولة أطراف أخرى استغالل أنشط
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اھدتھا خالل الوكالة، ضمن تقديراتھا، بإجراء تقييم للبنية األساسية  وقامت  -١١ ي ش اه الت الخاصة بضخ المي
ه  ي حزيران/يوني زور ف ر ال ى دي ا إل ة  وتشير .٢٠٠٨زيارتھ درة الضخ وافي ى أن ق يم إل ذا التقي ائج ھ مفاعل لنت

ع  والحظت ميجاواط حراري). ٢٥لحجم الذي أشـِير إليه في المزاعم (وھي با ى الموق ا إل ة خالل زيارتھ الوكال
الزم لمفاعل يل نظام الضختشغطاقة كھربائية كافية ل ائي ال ـّاً من حجم الطلب الكھرب ، وھو ما يشكـّل جزءاً مھم

 من ھذا القبيل.

رات في شبكة  وكشف  -١٢ تحليل العيـّنات البيئية المأخوذة من موقع دير الزور، الذي أجراه عدد من المختب
ر من ج ة، عن وجود عدد كبي ة للوكال وم الطبيعي.ات ازيئالمختبرات التحليلية التابع ك  ويشير ليوراني ل تل تحلي

ذكـِر أعاله،  وحسبما .كيميائية لمعالجةكنتيجة ات إلى أن اليورانيوم بشري المنشأ، أي أن المادة تم إنتاجھا جزيئال
ك ال د لوجود تل واة في جزيئأفادت سوريا بأن التفسير الوحي ا كانت محت ذائفات ھو أنھ ـُخِدمت في  الق ي است الت

 . تدمير المبني

الوكالة تقييم المعلومات المتصلة بالجھود التي بذلتھا كيانات سورية لشراء مواد ومعّدات يمكن  وتواصل  -١٣
م شراؤھا  وتجدر أن تدعم تشييد مفاعل نووي وتشغيله. د ت ردات ق ذه المف اإلشارة إلى أنه من الممكن أن تكون ھ

 لمطلوبة من سوريا. تتلقَّ الوكالة بعد المعلومات ا ولم الستخدام غير نووي.

وحي  -١٤ ي  وت ة ف ة بشأن المنشآت الكائن ات المتاحة للوكال ا من المعلوم الصور الملتقطة بالسواتل وغيرھ
ا كانت ذات صلة باألنشطة في  األماكن األخرى الثالثة في سوريا، التي أشـِير إليھا أعاله، بأن تلك األماكن ربم

زور. ر ال بما موقع دي ـِير أعاله، طل وحس ة في أش اكن الثالث ة األم ة معاين ايو  ٢بت الوكال ويشير  .٢٠٠٨أيار/م
تحليل الصور الملتقطة بالسواتل المأخـُوذة لتلك األماكن بأنه جرت أنشطة لتعديل سمات المنظر الطبيعي وأزيلت 

ا ص ومع حاويات كبيرة بعد فترة وجيزة من طلب الوكالة إجراء معاينة. ع أن تلك األنشطة قد ال تكون لھ لة بموق
 دير الزور، سيكون من المفيد أن تقّدم سوريا تفسيراً لألنشطة المذكورة وأن تسمح للوكالة بزيارة األماكن الثالثة.

 التقييم في الوقت الراھن   -جيم

دة   -١٥ ر عن االضطالع بمسؤولياتھا بموجب معاھ ـِيقت بشكل خطي ة أع ويشّدد المدير العام على أن الوكال
دھا في عدم االنتشار و ّراء عدم تزوي اً وج ّوة أحادي ّراء استخدام الق اق الضمانات الخاص بسوريا ج بموجب اتف

زور. ر ال ع دي ي في موق المبني المعن ة ب ى الوقت المناسب بالمعلومات المتعلق ذكور  وعل ي الم دمير المبن ضوء ت
ر  داً وإزالة األنقاض بعد ذلك، أصبح قيام الوكالة بالتحقـّق من الوضع القائم أكث ر تبدي ذلك أكث ـّداً وك  صعوبة وتعق

 للوقت والموارد.

المعلومات التي وفـّرتھا بعض الدول األعضاء للوكالة صوراً ملتقطة بالسواتل لموقع دير الزور  وتشمل  -١٦
الوكالة من أجل تقديرھا حالة الموقع بعد القصف مباشرة ً، صوراً ملتقطة  واستخدمت واألماكن األخرى الثالثة.

ائعين بالسو رة من ب ك الفت ة لتل تبانة عالي ة صور ذات اس ة أي اتل وفـّرتھا دول أعضاء، حيث لم تكن متاحة للوكال
 ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ٦بعد القصف الذي وقع في  أول صور تمكنت الوكالة من الحصول عليھا وكانت تجاريين.

ى حدو .٢٠٠٧كتوبر أتشرين األول/ ٢٤قد أخـِذت في  ك الصور إل ات إخالء وتسوية سطحية وتشير تل ث عملي
ؤخراً  وتعتزم على نطاق كبير في موقع دير الزور بعد القصف. ـّرو الصور م ا موف ، أن الوكالة، بقدر ما خّوّ◌لھ
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وريا ا،تشرك س ادم معھ ا الق واتل  ، خالل اجتماعھ ة بالس اھدة الصور الملتقط ي مش التقييمف ذي  ذات الصلة ب ال
 .ستجريه الوكالة

ى، حين ال  وفي  -١٧ إن سمات المبن ووي، ف ر ن ان مقصوداً الستخدام غي ي ك ى المعن تبعاد أن المبن يمكن اس
د  ا ق ابھة لم د ھي مش اه التبري ى ضخ مي حسبما جاء وصفھا أعاله، إلى جانب أوجه وصل الموقع بقدرة وافية عل

اط بيكون موجوداً  ع مفاعل.في ارتب م موق ّدم سوريا ول د تق ة  بع ائق المطلوب ة أو دعم إعاللالوث ا بشأن طبيع ناتھ
 وظيفة المبنى المـُدمـَّر، وال ھي وافقت على طلب الوكالة القيام بزيارة إلى األماكن األخرى الثالثة. 

ات اليورانيوم التي عـُثر عليھا في موقع جزيئالوكالة على تقييم التفسير الذي قّدمته سوريا لمنشأ  وتعكف  -١٨
ي يوجد من سوريا السماح لھا، في جملة أمور، أن تطلب  الوكالة وتعتزم .دير الزور بأن تقوم بزيارة األماكن الت

ا ات منھ زور، لغرض أخذ عين ر ال ع دي دات أزيحت من موق ى وأي مع ا .فيھا حطام المبن ة أن  كم زم الوكال تعت
 ات اليورانيوم. جزيئتطلب من إسرائيل تقديم معلومات فيما يخّص إدعاءات سوريا المتعلقة بمنشأ 

وب  السماحالمدير العام سوريا إلى توفير الشفافية الالزمة، بما يشمل  ودعا  -١٩ اكن المطل ى األم ارات إل بزي
ا. ة استكمال تقييمھ ا زيارتھا والحصول على جميع المعلومات الموجودة، لكي يتسنى للوكال ام  كم دير الع ا الم دع

ا يشمل صور ة وأن سائر الدول التي قد يكون لديھا معلومات ذات صلة، بم ا للوكال اً ملتقطة بالسواتل، أن تتيحھ
 تأذن للوكالة بإشراك سوريا في االطالع على ھذه المعلومات.

 المدير العام اإلفادة عن ھذا الموضوع حسب االقتضاء. وسيواصل  -٢٠

 


