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 معاھدة عدم االنتشار، تنفيذ اتفاق الضمانات، المعقود بموجب 

 في الجمھورية العربية السورية

 تقرير من المدير العام

  

  

اق الضمانات، ٢٠٠٩ آب/أغسطس ٢٨في   -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 ود بموجب معاھ  ).GOV/2009/56المعق

 ويغطـِّي ھذا التقرير التطّورات ذات الصلة التي طرأت منذ ذلك التاريخ.

ي   -٢ ه  ٢وف ھر ٢٠٠٨حزيران/يوني ي ش دت، ف ة ُزوِّ أن الوكال افظين ب س المح ام مجل دير الع غ الم ،  أبل
زور بسوريا، دّمرتھ ر ال ع دي ي موق ة ف أة قائم زعم أن منش ات ت ام، بمعلوم ك الع ايو من ذل ي أيار/م رائيل ف ا إس

ول بتمبر/أيل رة ٢٠٠٧س اً (الفق اعالً نووي ت مف ة  ٢، كان ن الوثيق القول إن  ).GOV/2009/56م وريا ب كت س وتمّس
 المبنى كان منشأة عسكرية غير نووية.

داول مع   -٣ ـَّر، والت ى المدم ة المبن ة مع سوريا حول طبيع وطلبت الوكالة تكراراً إجراء مناقشات جوھري
ة.  سوريا بشأن الصور د رفضت سوريا  ذات الصلة الملتقطة بالسواتل وغيرھا من المعلومات المتاحة للوكال وق

وبر  ٢٣وفي رسالة مؤرخة  إجراء ھذه المناقشات.  ا للحصول ٢٠٠٩تشرين األول/أكت ة طلباتھ ّررت الوكال ، ك
ع، وبشأن ب ي على معلومات بشأن موقع دير الزور، والبنية األساسية الُمالَحظة في الموق ود الشراء الت عض جھ

رة  ة (الفق ق بأنشطة مدني ا تتعل د أعلنت أنھ ة  ١٤كانت سوريا ق ة  ).GOV/2009/36من الوثيق ا كررت الوكال كم
دّمر. ى الم ييد المبن ة بتش ة معلومات أخرى متعلق ة وأي ائق التقني ة الوث ا معاين ة  طلبھ ة أيضاً معاين وطلبت الوكال

 ُ ذخائر، والحطام الناشئ المواقع التي ربما كان فيھا و/أو يـ ا ال ـَّر، وبقاي ى المدم وجد فيھا الحطام الناشئ من المبن
ات أنقـِذت. ات، فضالً عن أي معدَّ ة أيضاً أن تنخرط مع سوريا في  من المعدَّ الة، عرضت الوكال وفي تلك الرس

ة إرساء الطرائق الالزمة لتيسير المعاينة المنظمة للمعلومات واألماكن الحساسة، بما فيھ زور وثالث ر ال ا موقع دي
أماكن أخرى يزعم أنھا مرتبطة وظيفياً بموقع دير الزور، لتمكين الوكالة من التثبـّت من الوقائع وإحراز تقّدم في 

 عملھا المتصل بالتحقـّق، مع حماية ما تعتبره سوريا حساساً من معلومات عسكرية وغيرھا.
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أخوذة  -٤ ـِّنات الم ل العي ار تحلي ه  وأش ي حزيران/يوني زور ف ر ال ع دي يمات  ٢٠٠٨من موق ود جس ى وج إل
ـُعلن من جانب سوريا.   ١يورانيوم طبيعي بشري المنشأ ة الم ادت  من نوع لم يـُدرج في رصيد المواد النووي وأف

 سوريا بأن الصواريخ التي استـُخدمت في تدمير المبنى ھي مصدر جسيمات اليورانيوم الطبيعي البشري المنشأ. 

أن  ال ضعيف ب ا، أن االحتم وقد استنتجت الوكالة، بناء على التكوين النظيري والكيميائي للجسيمات وشكل بنيتھ
رة  أ (الفق ري المنش ي البش وم الطبيع يمات اليوراني در جس و مص واريخ ھ تخدام الص ون اس ة  ٧يك ن الوثيق م

GOV/2009/9.(  التھا المؤرخة دداً، في رس ة مج وبرتشرين  ٢٣وأعادت الوكال ا ٢٠٠٩ األول/أكت رار طلبھ ، تك
وحتى تاريخه، لم تقدم سوريا أية معلومات  بأن تقوم سوريا بتقاسم ما قد يتوافر لديھا من معلومات تدعم إعالنھا.

ة المؤرخ  بھذا الشأن. ايو  ٢٠وفي ھذا السياق، لم ترّد إسرائيل على طلب الوكال ديم  ٢٠٠٩أيار/م ى تق داعي إل ال
  ).GOV/2009/36من الوثيقة  ٧محتويات الذخائر المستعملة لتدمير المبنى (الفقرة  معلومات محددة بشأن

بأنھا  ٢، على تأكيدات سوريا٢٠٠٩ تشرين األول/أكتوبر ٢٣ورّدت الوكالة أيضاً، في رسالتھا المؤرخة   -٥
خرى، بتقديم المزيد من غير ملزمة، نتيجة للطبيعة العسكرية وغير النووية لموقع دير الزور واألماكن الثالثة األ

ر  ي عث أ الت وم الطبيعي البشري المنش أن جسيمات اليوراني ه، وب ذي عقدت المعلومات بموجب اتفاق الضمانات ال
ين  عليھا في موقع دير الزور ال تشكل مواَد نووية غير معلنة. ود ب وأشارت الوكالة إلى أن اتفاق الضمانات المعق

ى  د سوريا والوكالة ال يضع حدوداً عل ا ق اكن لمجرد أنھ ه من معلومات أو أنشطة أو أم ة معاينت ا يمكن للوكال م
ال العسكري. ون متصلة بالمج يمات من  تك ى جس زور عل ر ال ع دي واء موق ى أن احت ة أيضاً إل وأشارت الوكال

ر تساؤالت بشأن صحة  ن يثي درج في رصيد سوريا المعل ر م وع غي أ من ن وم الطبيعي البشري المنش اليوراني
 سوريا واكتماله، والوكالة ملزمة بمتابعة ھذه التساؤالت. إعالن

وتروني   -٦ أ في المفاعل المصدري الني وفيما يتعلق بوجود جسيمات من اليورانيوم الطبيعي البشري المنش
ة  ١٧(الفقرة  ٢٠٠٨المصّغر ضمن العينات المأخوذة ھناك في آب/أغسطس  أعلنت  )،GOV/2009/36من الوثيق

ل سوريا أن وجود  ة المستخدمة في تحلي واد المرجعي ات والم راكم العّين تج عن ت وم الطبيعي ن جسيمات اليوراني
رة  ات (الفق يط النيوترون ة  ١٠تنش ن الوثيق ة  ).GOV/2009/56م الة مؤرخ ي رس وبر ١٣وف رين األول/أكت  تش

د أخذتھا ٢٠٠٩ ة التحقق ، زّودت الوكالة سوريا بالنتائج الخاصة بالعينات اإلضافية التي كانت ق في إطار عملي
ه  وتروني المصّغر في تموز/يولي ا في المفاعل المصدري الني ي أجرتھ ادي الت وتظھر  .٢٠٠٩من الرصيد الم

دات. ى بعض المع اكن وعل  النتائج أيضاً وجود جسيمات من اليورانيوم الطبيعي البشري المنشأ في عدد من األم

ة  واد المرجعي أ سواء في الم وم الطبيعي البشري المنش ى وجود جسيمات من اليوراني ائج ال تشير إل د أن النت بي
ة لجسيمات  العادية أو على حاوية النقل المدرعة التي كانت سوريا قد أشارت إلى أنھا قد تكون المصادر المحتمل

 تماع مع سوريا للتعّمق في مناقشة ھذه المسألة.وعلى ضوء ھذه النتائج، التمست الوكالة عقد اج اليورانيوم.

اني/نوفمبر  ٢وخالل اجتماع ُعقِد في   -٧ د من المعلومات  ٢٠٠٩تشرين الث دت سوريا بمزي ا، ُزوِّ في فيين
وتروني المصّغر. أخوذة في المفاعل المصدري الني ة الم ات البيئي ل العين ائج تحلي ك  المفصلة حول نت وخالل ذل

ات االجتماع، عّينت سو ك كمي ا في ذل أ، بم ريا مصادر أخرى ممكنة لجسيمات اليورانيوم الطبيعي البشري المنش
د  م يكن ق ذي ل ل التجاري المستورد وال رات اليوراني ات صغيرة من نت اً وكمي من الكعكة الصفراء المنتجة محلي

ابقاً. ل في م أعلن عنه س رات اليوراني دعم تفسيرھا لوجود نت ة ت ّدمت سوريا وثيق ا ق ع المفاعل المصدري كم وق
  النيوتروني المصّغر.

 
  تشير عبارة "بشري المنشأ" إلى مواد أنتـِجت بالمعالجة الكيميائية.   ١

  .GOV/2009/56من الوثيقة  ٩و ٨، أنظر الفقرتين ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٣مقّدمة في رسالة سوريا الموجھة إلى الوكالة بتاريخ   ٢
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ة ٢٠٠٩تشرين الثاني/نوفمبر  ٥وفي رسالة موجھة إلى سوريا بتاريخ   -٨ ذ عملي ا تنفي ة نيتھ ، أعلنت الوكال
اريخ  وتروني المصغر بت ل المصدري الني ي المفاع ية ف اني/نوفمبر  ١٧تفتيش رين الث ذ  ٢٠٠٩تش راض أخ ألغ

تم خزن العينات من الكعكة الصفراء وم ي ي اكن الت ة من األم ات البيئي ل، فضالً عن أخذ العين رات اليوراني ن نت
ا. واد فيھ تخدمت الم ي اس ك الت ا وتل واد فيھ ة  الم ات بشأن الكعك وفير معلوم ة أيضاً من سوريا ت وطلبت الوكال

وم الصفراء ونترات اليورانيل وغيرھا من المواد المنطوية على يورانيوم التي قد تكون مصدر جسيم ات اليوراني
 الطبيعي البشري المنشأ.

 موجز

من الناحية الجوھرية، لم يتم تحقيق أي تقدم منذ التقرير األخير إليضاح أي من المسائل العالقة المتصلة   -٩
 بتطبيق الضمانات.

ي   -١٠ وم الطبيع يمات اليوراني د مصدر جس ن تحدي ة م ين الوكال الزم لتمك اون ال د التع وريا بع م س دِّ م تق ول
زور. ا ر ال ع دي ن موق أخوذة م ـِّنات الم ي العي ا ف ـِر عليھ ي عـُث أ الت د  لبشري المنش وفر بع م ت وريا ل ا أن س كم

ة  ر النووي ة غي ات سوريا بشأن الطبيع د إعالن ة من تأكي ن الوكال أنھا أن تمّك المعلومات أو المعاينات التي من ش
ع للمبنى المدّمر في موقع دير الزور، أو من التحقق، حسب ال ك الموق ين ذل مزاعم، من وجود أية عالقة وظيفية ب

ود  واألماكن الثالثة األخرى. ا بشأن عدد من جھ دعم مزاعمھ ات ت ة إثبات د أي دم بع م تق إن سوريا ل ك، ف ى ذل وإل
وستواصل الوكالة أنشطتھا التحققية للتأكد من صحة إعالنات  الشراء التي ترى الوكالة أنھا قد تدعم تشييد مفاعل.

  ضمن إطار الصالحيات المتاحة لھا ورھناً بما تقّدمه سوريا من تعاون. سوريا

وتروني المصغر وجود جسيمات من   -١١ وتؤكد نتائج عملية أخذ العينات البيئية من المفاعل المصدري الني
ائج تف اليورانيوم الطبيعي البشري المنشأ من نوع ال يـَرُد في رصيد سوريا المعلن. ذه النت سير سوريا وال تدعم ھ

ا. أ الجسيمات ووجودھ اع  السابق بشأن منش وقش في إطار االجتم ذي ن اً تفسير سوريا ال ة حالي وتتقّصى الوكال
ي  ود ف اني/نوفمبر  ٢المعق رين الث ي  ٢٠٠٩تش يش ف ة تفت ذ عملي ا تنفي ت نيتھ د أعلن يمات وق ود الجس أن وج بش

 .٢٠٠٩ي/نوفمبر تشرين الثان ١٧المفاعل المصدري النيوتروني المصغر بتاريخ 

ة   -١٢ ـّق لكي تكون الوكال ة في أنشطتھا المتصلة بالتحق اون مع الوكال ى التع ويحّث المدير العام سوريا عل
قادرة، وفقاً للوالية المسندة إليھا بموجب اتفاق الضمانات الخاص بسوريا، على التأكـّد من تطبيق الضمانات على 

والمدير العام، إذ يدرك شواغل سوريا  ة الخاصة بموجب ذلك االتفاق. جميع المواد المصدرية والمواد االنشطاري
ة في إرساء  حيال الحساسية التي تتـَّسم بھا معلومات وأماكن معيـَّنة، يحّث سوريا أيضاً على االنخراط مع الوكال

ة من ا ن الوكال ا يمّك اكن بم ك المعلومات واألم ة لتل ة المنظم ة لتيسير المعاين ق الالزم ائع الطرائ ـّت من الوق لتثب
اً من معلومات عسكرية  ره سوريا حساس ا تعتب ة م ـّق، مع حماي فضالً عن إحراز تقّدم في عملھا المتصل بالتحق

ديھا معلومات ذات صلة بعمل  وغيرھا. د تكون ل ي ق ا إسرائيل، الت ا فيھ دول، بم ائر ال كما يناشد المدير العام س
زور الوكالة التحقـّقي، بما يشمل المعلومات  ر ال ع دي ة في موق أة المعني تنتاج أن المنش التي قد تكون قادتھا إلى اس

 كانت مفاعالً نووياً، أن تتيح ھذه المعلومات للوكالة.  

 وسيواصل المدير العام اإلفادة عن ھذا الموضوع، حسب االقتضاء.  -١٣

 

  


