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  )GOV/2009/6(الوثيقة 

 

  تنفيذ اتفاق الضمانات، المعقود بموجب
 الجمھورية العربية السوريةمعاھدة عدم االنتشار، في 

 
 تقرير من المدير العام

  
  
  
اني/نوفمبر  ١٩في   -١ اق ٢٠٠٨تشرين الث ذ اتف راً عن تنفي افظين تقري ى مجلس المح ام إل دير الع م الم دَّ ، ق

ة  وريا) (الوثيق ورية (س ة الس ة العربي ي الجمھورّي ار، ف دم االنتش دة ع ب معاھ ود بموج مانات، المعق الض
GOV/2008/60(. .وطلب المجلس من المدير العام مداومة إطالعه على ما يستجّد من تطورات، حسب االقتضاء 

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

 سرد لتسلسل األحداث  -ألف

المأخوذة من موقع دير الزور حسبما أشـِير في التقرير السابق للمدير العام، كشف تحليل العيـِّنات البيئية   -٢
ة  ق المعالج ن طري ـَج ع أ (أي المـُنت ري المنش ي البش وم الطبيع يمات اليوراني ن جس ر م دد كبي ود ع ن وج ع

رة  الكيميائية). ى (الفق دمير المبن  ٨وأفادت سوريا بأن منشأ جسيمات اليورانيوم ھو القذائف التي استـُخِدمت في ت
 ).GOV/2008/60من الوثيقة 

ا في  ومن  -٣ ـِر عليھ ي عـُث أجل التثبـّت من تأكيدات سوريا بشأن المصدر المحتمل لجسيمات اليورانيوم الت
ـَّة  اني/نوفمبر  ٢٦دير الزور، طلبت الوكالة من سوريا، في رسالة مؤرخ ة ٢٠٠٨تشرين الث ا معاين يح لھ ، أن تت

ن أخرى كان موجوداً فيھا و/أو يـُوجـَد فيھا في الموقع (بما فيه محطة معالجة المياه الكائنة في الموقع)، وأية أماك
ى  زور، حت ر ال ـِذت وأزيلت من دي ات أنق دَّ ة مع ذلك أي ات، وك دَّ ى والمع راھن الحطام الناشئ من المبن الوقت ال

ا.  ة مرفوعة منھ ـِّنات بيئي ة، يتسنـَّى للوكالة أن تأخذ عيـِّنات لتلك المفردات والمواد، إلى جانب عي ا أن الوكال  كم
 في تلك الرسالة:
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  ي واد الت ا بشأن الم د أجرتھ ا تكون ق ة تقييمات ربم ائج أي طلبت من سوريا أن تـُطلعھا على نت
 استـُخِدمت أثناء القصف، أو الناتجة عنه؛ 

  وطلبت، كتدبير من تدابير الشفافية، أن ُيسمح للوكالة بتفقُّد أماكن إضافية؛ 

 ات الم أن طلب ـَّة وذكَّرت سوريا ب ة المؤرخ الة الوكال ا في رس ـُشار إليھ ائق الم  ٣علومات والوث
ة أمور  –، المتصلة ٢٠٠٨تموز/يوليه  ا  –في جمل ـَّر، م ى المـُدم ديم معلومات بشأن المبن بتق

 زالت بال جواب؛ 

  ا أعاله ـُشار إليھ وأعلنت أنھا تقف على أھبة االستعداد لمناقشة تلك األمور وللقيام باألنشطة الم
 سرع ما يمكن. بأ

دمَّر والمرفق الحالي ٢٠٠٩شباط/فبراير  ١٧وفي رسالة مؤرخة   -٤ أن المرفق الم ، أفادت سوريا مجدداً ب
ارة عن منشآت عسكرية. ا عب زور، كالھم ر ال ع دي ي موق ئلة  ف ى بعض األس ات رّداً عل دمت سوريا معلوم وق

اريخ  ة بت ه  ٣المطروحة في رسالة الوكال ة بشأن ا ٢٠٠٨تموز/يولي اه ومحطة تنقي لغرض من محطة ضخ المي
بيد أن اإلجابات التي قدمتھا سوريا  المياه الموجودتين في الموقع ومساعي الشراء المرتبطة بمعدات ومواد معينة.

ئلة  م األس اول معظ م تتن ا ل ا أنھ ل، كم ة بالفع ديمھا للوكال ات سبق تق ة وشملت معلوم ات جزئي كانت مجرد إجاب
 وتعكف الوكالة حالياً على تقييم المعلومات التي قدمتھا سوريا. لوكالة.المطروحة في رسائل ا

اريخ   -٥ رائيل بت ى إس ـَّة إل الة مـُوجھ ي رس اني/نوفمبر  ٢٦وف رين الث زاعم ٢٠٠٨تش ى م ا إل ـِير فيھ ، أش
ة من إسرائيل أن  زور، طلبت الوكال ر ال ا في دي ا سوريا بشأن منشأ جسيمات اليورانيوم التي عـُثـِر عليھ دھ تزوِّ

بمعلومات تستطيع الوكالة من خاللھا أن تتثبـَّت مما إذا كانت الذخائر المزعوم أنھا قد استـخدمتھا يمكن أن تكون 
ة، اكتفت  ). GOV/2008/60من الوثيقة  ١٨و ٨مصدر جسيمات اليورانيوم (الفقرتان  وفي ما يخص طلب الوكال

ذه ٢٠٠٨كانون األول/ديسمبر  ٢٤إسرائيل، في رسالة مؤرخـَّة  زاعم السورية بشأن ھ ، بالقول "إنھا ترفض الم
ع المفاعل  ا في موق ـِر عليھ ي عـُث وم الت المسألة" وإنه "ال يمكن أن تكون إسرائيل ھي مصدر جسيمات اليوراني

 النووي".

 انب الوكالةالتحقـَّق من ج -باء

ر   -٦ ع دي ى موق ا إل ي قامت بھ ارة الت ا نتيجة للزي واصلت الوكالة تحليلھا لجميع المعلومات التي أتيحت لھ
ى معلومات وردت من مصادر أخرى. ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٣الزور في  ا أجرى عدد من  ، باإلضافة إل كم

ي أخـِذت من المختبرات المشاِركة في شبكة مختبرات التحليل التابعة للوكال ة الت ـِّنات البيئي ل إضافية للعي ة تحالي
وجسيمات اليورانيوم  وكشفت ھذه التحاليل عن جسيمات إضافية من اليورانيوم البشري المنشأ. موقع دير الزور.

ة  واد النووي ـُدرج في رصيد الم ر م وع غي ابقة، ھي من ن ل الس ھذه، فضالً عن تلك التي اكتـُشـِفت نتيجًة للتحالي
 ـُعلن من جانب سوريا.الم

اً الستخدام   -٧ وم راجع وتقييم الوكالة في الوقت الراھن ھو أن ثمة احتماالً ضئيالً ألن يكون وجود اليوراني
ه نتيجة  ا يمكن توقع ا تتعارض مع م ا، كلھ ائي للجسيمات وشكل بنيتھ قذائف حيث إن التكوين النظيري والكيمي

 استخدام ذخائر قائمة على اليورانيوم. 
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رات   -٨ ام (الفق دير الع ن الم ادر ع ابق الص ر الس ي التقري ـِير ف بما أش ى  ٥وحس ة  ٧إل ن الوثيق م
GOV/2008/60 دات واد ومع ديم إيضاحات حول مساعي جھات سورية لشراء م )، طلبت الوكالة من سوريا تق

ذكورة، وتواصل الوكالة تقييم المعلومات المتعلقة بمس يمكن أن تدعم تشييد وتشغيل مفاعل نووي. اعي الشراء الم
 .٢٠٠٩شباط/فبراير  ١٧بما فيھا تلك التي قدمتھا سوريا في رسالتھا بتاريخ 

 موجز -جيم

ة،   -٩ دى الوكال ـُتاحة ل البد من فھم تام لوجود جسيمات اليورانيوم في موقع دير الزور، ولصور الموقع الم
ى سور وللمعلومات المتعلقة بأنشطة شراء معيـَّنة. ة لذا فإن عل ائق الداعم د من المعلومات والوث دم المزي يا أن تق

زور، فضالً عن معلومات حول أنشطة  ر ال ع دي ائن في موق ى الك ة المبن حول الوضع السابق الستخدام وطبيع
دير  ة ب ا ذات عالق الشراء. وعلى سوريا أن تتحلى بالشفافية، وذلك بإتاحة معاينة إضافية ألماكن أخرى ُيزَعم أنھ

ا يتسم  فھذه الزور. ات التي تم تدميرھا وإنقاذھا ومن الحطام، كالھم التدابير، باإلضافة إلى أخذ عيـِّنات من المعدَّ
 بأھمية جوھرية كي يتسنى للوكالة إنجاز تقييمھا. 

ن.  -١٠ ا يمك رع م اً بأس ذكورة آنف دابير الم ذ الت وريا أن تتخ د س ام يناش دير الع ام  والم دير الع د الم ا يناش كم
ا الصور إسرائيل وس ا فيھ ة، بم ك المعلومات للوكال يح تل ائر الدول التي قد تكون لديھا معلومات ذات صلة أن تت

 الملتقطة بالسواتل، وأن توافق على أن ُتشِرك الوكالة سوريا في االطـِّالع على ھذه المعلومات.

 وسيواصل المدير العام اإلفادة عن ھذا الموضوع حسب االقتضاء.  -١١

  


