
 

 

09-34256 

 تسخير الذرة من أجل السالم

  ٢٠١١ يونيه/حزيران ٩تاريخ السماح بالتداول: 

  ٢٠١١حزيران/يونيه  ٩(ُسِمح بتداول ھذه الوثيقة خالل اجتماع المجلس بتاريخ 

  )GOV/2011/41وفقاً للقرار 

 مجلس المحافظين
GOV/2009/56 
Date: 28 August 2009 
 
 
Arabic 
Original: English 
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  )GOV/2009/58(الوثيقة 

 

 تنفيذ اتفاق الضمانات، المعقود بموجب معاھدة عدم االنتشار، 
 الجمھورية العربية السورية في

 

 تقرير من المدير العام

 
  

اق الضمانات، ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٥في   -١ ذ اتف م المدير العام إلى مجلس المحافظين تقريراً عن تنفي ، قدَّ
ة  وريا) (الوثيق ورية (س ة الس ة العربي ي الجمھورّي ار، ف دم االنتش دة ع ب معاھ ود بموج  ).GOV/2008/36المعق

رات، حسب االقتضاء.وطلب ال ا يستجّد من تطوُّ ى م ة إطالعه عل ام مداوم دير الع ذا  مجلس من الم ـِّي ھ ويغط
 التقرير التطّورات ذات الصلة التي طرأت منذ ذلك التاريخ.

ـِّرت ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢ولعّل المجلس يتذكـَّر أنه، في   -٢ ، أبلغ المدير العام مجلس المحافظين بأنه ُوفـ
معلومات تزعم أن منشأة في موقع دير الزور، بسوريا، دمـَّرتھا إسرائيل  –في أيار/مايو من ذلك العام  –للوكالة 
ً ٢٠٠٧سبتمبر/في أيلول م . ، كانت مفاعالً نوويا ه ل ييد لكن د التش ان قي وزعمت تلك المعلومات كذلك أن المفاعل ك

 ا الشعبية الديمقراطية. يكن عامالً وقت تدميره، وأنه كان يـُبنى بمساعدة جمھورية كوري

ور، ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٣وزارت الوكالة الموقع في   -٣ ة أم ت، في جمل ك الوق ، حيث جرى خالل ذل
وأشار تحليل العيـِّنات إلى وجود جسيمات يورانيوم طبيعي بشري المنشأ . . أخذ عيـِّنات بيئية

من نوع لم يـُدرج  ١
ـِّر من جانب إسرائيل  ب سوريا.في رصيد المواد النووية المـُعلن من جان ى ُدم القول إن المبن وتمسـَّكت سوريا ب

ة  ا الشعبية الديمقراطي ة كوري ووي مع جمھوري اون ن ديھا تع يس ل وكان منشأة عسكرية غير نووية وإن سوريا ل
ى ).GOV/2009/36من الوثيقة  ١٥(الفقرة  دمير المبن ـُخدمت في ت ي است كانت  كما أفادت سوريا بأن الذخائر الت

ة  ھي مصدر جسيمات اليورانيوم الطبييعي البشري المنشأ. ى طلب الوكال رّد إسرائيل عل م ت ياق، ل ذا الس وفي ھ

 
 تشير عبارة "بشري المنشأ" إلى مواد أنتـِجت بالمعالجة الكيميائية.   ١
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دة الزمة لتأكيد ما إذا كانت الذخائر التي استـُخدمت  ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٠المؤرخ  الداعي إلى تقديم معلومات محدَّ
 ).GOV/2009/36من الوثيقة  ٧يعي البشري المنشأ (الفقرة في تدمير المبنى ھي مصدر جسيمات اليورانيوم الطب

ـَّر، وأن تشرك   -٤ ى المدم ة المبن ة مع سوريا حول طبيع راراً إجراء مناقشات جوھري ة تك وطلبت الوكال
ة. ا من المعلومات المتاحة للوكال ى الصور الملتقطة بالسواتل وغيرھ ورفضت سوريا  سوريا في االطـِّالع عل

ى  ھذه المناقشات. حتى اآلن إجراء درتھا عل إن ق ـّق، ف وعلى الرغم من مواصلة الوكالة أنشطتھا المتصلة بالتحق
رة  ة  ١تأكيد تفسيرات سوريا المتعلقة بالطبيعة السابقة للمبنى المدمـَّر في الموقع (الفق ) GOV/2008/60من الوثيق

اء عدم إتاحة سوريا للوكالة الوصول بصورة كا ة جرَّ واد تعسـَّرت بشدَّ ات أو م دَّ اكن أو مع فية إلى معلومات أو أم
 معيـَّنة. 

ة   -٥ الة مؤرخ ي رس ة، ف ت الوكال افظين، طلب ى مجلس المح م إل دَّ ابق المق ر الس ي التقري د ف بما أفي  ٤وحس
ات الخاصة ٢٠٠٩حزيران/يونيه  دَّ د بمزيد من اإليضاحات من جانب سوريا بشأن الغرض من المع ، أن تـُزوَّ
ي بضّخ المياه ا اريوم، الت ات الب رة من الغرافيت وكبريت ات كبي زور، وشراء كمي ر ال ع دي ـُوھدت في موق لتي ش

رة  ووي (الفق ة  ١٤كانت سوريا قد أفادت بأنھا اقتنتھا الستخدامات مدنية وليست ذات صلة بالمجال الن من الوثيق
GOV/2009/36.(  ة الة مؤرخ ي رس ذا ف ا ھ د طلبھ ة تأكي اودت الوكال ه تموز/ي ٢٣وع الة  .٢٠٠٩ولي ي رس وف

ة المؤرخة ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٣مؤرخة  الة الوكال ى رس ه  ٤، ردَّت سوريا عل ـِّدة ً ٢٠٠٩حزيران/يوني ، مؤك
زور. ر ال ع دي ة األساسية لموق ـَّر والبني ى المدم ابقة بشأن المبن ا الس ور، بياناتھ ة أم وأضافت  من جديد، في جمل

لم يكن مرتبطاً بتدمير المبنى في  ٢٠٠٧باريوم في تشرين األول/أكتوبر سوريا أن إلغاء باقي إمدادات كبريتات ال
د  موقع دير الزور. ـِّنھا من تأكي ة في وضع يمك متھا سوريا، ليست الوكال وفي إطار المعلومات المحدودة التي قدَّ

ات والمواد.  بيانات سوريا بشأن الغرض من شراء ھذه المعدَّ

دي  -٦ ر الم ي تقري ـِير ف بما أش باط/فبراير وحس ي ش ادر ف ام الص رة  ٢٠٠٩ر الع ة  ٧(الفق ن الوثيق م
GOV/2009/9 ي أ الت رت الوكالة أن ثمة احتماالً ضئيالً أن تكون جسيمات اليورانيوم الطبيعي البشري المنش )، قدَّ

دمير المبن ـُخدمت في ت ائن عـُثـِر عليھا في عيـِّنات أخذت من موقع دير الزور راجعة إلى القذائف التي است ى الك
ع ذكور في الموق ـَّدت سوريا. الم ا أك التھا المؤرخة  كم ة، في رس ه  ٤وطلبت الوكال ، ومن ٢٠٠٩حزيران/يوني

ه  ٢٣جديد في رسالتھا المؤرخة  ا ٢٠٠٩تموز/يولي ـُوجد فيھ ا و/أو ي ان فيھ ا ك ي ربم اكن الت ى األم ، الوصول إل
ـِذت، الحطام الناشئ من المبنى المدمـَّر، وبقايا الذخائر، و ات أنق دَّ ات، فضالً عن أي مع دَّ الحطام الناشئ من المع

 ).GOV/2009/36من الوثيقة  ٤وذلك لغرض أخذ عيـِّنات وتقييم طبيعة المبنى (الفقرة 

ؤرختين   -٧ التين الم ي الرس ه  ٤وف ه  ٢٣و ٢٠٠٩حزيران/يوني وريا ٢٠٠٩تموز/يولي ة س ـَّرت الوكال ، ذك
زور، أيضاً بطلبھا السابق أن يـُتاح ل ر ال ع دي اً بموق ا مرتبطة وظيفي اكن أخرى ُزعم أنھ ھا الوصول إلى ثالثة أم

مقترحةً  في ھذا الصدد أن يتم االتفاق مع سوريا مسبقاً على طرائق تكفل حماية أي معلومات حسـَّاسة ذات صلة 
 بموقع دير الزور واألماكن األخرى الثالثة. 

ييد ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٣كما أفادت سوريا، في رسالتھا المؤرخة   -٨ د التش ان قي ـَّر ك ى المدم أن المبن ، ب
ـُمعت  ي ج أ الت وم الطبيعي البشري المنش وقت قصفه وما كان ممكناً، بالتالي، أن يكون مصدر جسيمات اليوراني

ان  في العيـِّنات البيئية. ع، ك من وأضافت سوريا أيضاً إلى ذلك أنه بسبب التخلـُّص من الحطام الموجود في الموق
ى  ر من سنة عل د مرور أكث م بع ـُدِّ ذا ق ة ھ المتعذر تلبية طلب الوكالة الوصول إلى الحطام حيث إن طلب الوكال

 تدمير المبنى من جانب إسرائيل. 
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ا   -٩ ي أثارتھ ئلة الت ديھا من معلومات بشأن األس ا ل ع م مت جمي دَّ وأفادت سوريا، في الرسالة ذاتھا، بأنھا ق
ي الوكالة فيما يتعلق بموق أ الت وم الطبيعي البشري المنش ة إن جسيمات اليوراني ل مقول ا ال تقب زور وأنھ ر ال ع دي

ه، بسبب  عـُثـِر عليھا في العيـِّنات البيئية يمكن أن تـُعتبر مواد نووية غير مـُعلنة. د أن ـَّدت سوريا من جدي كما أك
اكن األخرى ال زور واألم ر ال ع دي ديم الطبيعة العسكرية وغير النووية لموق زام بتق ا أي الت ـَّب عليھ ة، ال يترت ثالث
ة.  ه مع الوكال ذي عقدت ى مواصلة  مزيد من المعلومات بموجب اتفاق الضمانات ال ـَّدت سوريا تصميمھا عل وأك

اون  ذا التع سَّ ھ تعاونھا مع الوكالة وفقاً التفاق الضمانات الخاص بھا ونظام الوكالة األساسي، شريطة "أن ال يم
ية متھا سوريا. قدراتھا الدفاعية وسيادتھا وأمنھا الوطني".  أبداً سرِّ  وتواصل الوكالة حالياً تقييم المعلومات التي قدَّ

وتروني   -١٠ دري الني ل المص ي المفاع أ ف ري المنش ي البش وم الطبيع يمات اليوراني ود جس بة لوج وبالنس
أ )، قGOV/2009/36من الوثيقة  ١٧المـُصغـَّر الكائن في دمشق (الفقرة  مت سوريا تفسيرات إضافية بشأن المنش دَّ

ة  الة مؤرخ ي رس ك ف يمات وذل ك الجس ل لتل ه  ٨المحتم الة  .٢٠٠٩حزيران/يوني ي الرس وريا، ف ادت س وأف
ة المستخدمة  واد المرجعي ـِّنات والم راكم العي المذكورة، برأيھا وھو أن جسيمات اليورانيوم الطبيعي نتجت عن ت

ل بالتنشيط  وتروني.في عمليات التحلي ة  الني ة المعياري المواد المرجعي ة ب مت سوريا قائم دَّ ادة، ق ذه اإلف اً لھ ودعم
رعة ذات صلة.  مت بعض المعلومات عن حاوية نقل مدَّ  المستخدمة في ھذه األنشطة كما قدَّ

ي   -١١ ه  ٨وف ي المفاعل المصدري ٢٠٠٩تموز/يولي ادي ف ن الرصيد الم ـّق م ة تحق ة عملي ، أجرت الوكال
وتر ا الني ادت سوريا بأنھ ي أف واد الت ـِّنات من الم ى عي ة، باإلضافة إل ـِّنات بيئي ا أخذ عي م خاللھ ـَّر ت وني المـُصغ

ً  مصدر جسيمات اليورانيوم الطبيعي البشري المنشأ.   نتائج تحاليل العيـِّنات.  وتنتظر الوكالة حاليا

  

 موجز

ـّق  -١٢ ـَّر. تعاونت سوريا مع الوكالة فيما أجرته من أنشطة تحق وتروني المـُصغ  في المفاعل المصدري الني
  وتقوم الوكالة في الوقت الراھن بتحليل العيـِّنات التي أخذت من ھذا المفاعل. 

وم الطبيعي   -١٣ د مصدر جسيمات اليوراني ة تحدي يح للوكال ا يت اون الضروري بم د التع م سوريا بع دِّ م تق ول
 ِّ ة نات المأخوذة من موقع دير الزور.البشري المنشأ التي عـُثـِر عليھا في العيـ  ولم تتعاون سوريا أيضاً مع الوكال

ع في المدمـَّر للمبنى النووية غير الطبيعة بشأن سوريا بيانات بما يتيح تأكيد ر موق زور دي د ال ة وتحدي ة ماھي  العالق

عاءات من التثبـُّت أو ثالثة،أخرى  وأماكن الزور دير موقع بين عالقة، أي ثمة كان إذا قائمة، كانت التي الوظيفية  إدِّ

 جھات أجنبية. مع النووي المزعوم وتعاونھا معيـَّنة شرائية بجھود المتعلقة سوريا

اً   -١٤ ا، وفق ـَّب عليھ د من الوأكـّّ◌دت سوريا أنه ال يترت ديم مزي زام بتق ا، أي الت اق الضمانات الخاص بھ تف
اكن األخر زور أو األم ر ال ع دي أي أنشطة المعلومات بشأن موق ا ب ي ال صلة لھ ا العسكرية الت ى بسبب طبيعتھ

بيد أنه، وكما سبق للوكالة أن أوضحت لسوريا، ال يرد في اتفاقات الضمانات الشاملة أي قيد على وصول  نووية.
ا صلة بالمجال العسكري. ة  الوكالة إلى معلومات أو أنشطة أو أماكن لمجرد أنه قد تكون لھ ور الوكال ة عث فواقع

ة على  ـِّد ضرورة متابع ـُعلن من جانب سوريا تؤك واد الم جسيمات مواد نووية من نوع لم يـُدرج في رصيد الم
 ھذه المسألة. 
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ة   -١٥ ـّق لكي تكون الوكال ة في أنشطتھا المتصلة بالتحق اون مع الوكال ى التع ويحّث المدير العام سوريا عل
مانات الخاص بسوريا، على التأكـّد من تطبيق الضمانات على قادرة، وفقاً للوالية المسندة إليھا بموجب اتفاق الض

لمية. ة الس ع األنشطة النووي ام، إذ  جميع المواد المصدرية والمواد االنشطارية الخاصة في إطار جمي دير الع والم
ى االنخراط م ـَّنة، يحّث سوريا عل اكن معي ا معلومات وأم ـَّسم بھ ع يدرك شواغل سوريا حيال الحساسية التي تت

ة  المنظم الوكالة في إرساء الطرائق الالزمة لتيسير الوصول ين الوكال إلى ھذه المعلومات واألماكن من أجل تمك
ن  ا يخص سوريا م ة م ع حماي ـّق، م ا المتصل بالتحق ي عملھ ّدم ف ائع فضالً عن إحراز تق ـّت من الوق من التثب

اكن ذات الصلة. معلومات عسكرية حسـَّاسة وغير ذلك من المعلومات الحسـَّاسة ام  في األم دير الع ا يناشد الم كم
مل  ا يش ـّقي، بم ة التحق ل الوكال لة بعم ات ذات ص ديھا معلوم ون ل د تك ي ق رائيل، الت ا إس ا فيھ دول، بم ائر ال س
يح  اً، أن تت اعالً نووي المعلومات التي قد تكون قادتھا إلى استنتاج أن المنشأة المعنية في موقع دير الزور كانت مف

 المعلومات للوكالة.  ھذه 

 وسيواصل المدير العام اإلفادة عن ھذا الموضوع، حسب االقتضاء.  -١٦

 


