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  تنفيذ اتفاق الضمانات، المعقود بموجب معاھدة عدم االنتشار، 
 سوريةفي الجمھورية العربية ال

 تقرير من المدير العام

 

 
اق الضمانات، ٢٠١٠شباط/فبراير  ١٨في   -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/2010/11المعق

 التي حدثت منذ ذلك التاريخ.ويتناول ھذا التقرير التطورات 

 موقع دير الزور  -ألف

زعم أن ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢في   -٢ ـّت معلومات ت ة تلق أن الوكال افظين ب ، أبلغ المدير العام مجلس المح
ً ٢٠٠٧سبتمبر/منشأة في دير الزور بسوريا، دمـّرتھا إسرائيل في أيلول وزعمت المعلومات . ، كانت مفاعالً نوويا

ا الشعبية كذلك أن الم ة كوري فاعل كان قيد التشييد لكن ليس قيد التشغيل وقت تدميره، وأنه ُبنَي بمساعدة جمھوري
وبر  ة تشرين األول/أكت ول نھاي ات إخالء وتسوية سطحية ٢٠٠٧الديمقراطية. وبحل د شھد عملي ع ق ان الموق ، ك

دّمر. ى الم ا المبن اء بقاي د تمسك ١واسعة النطاق أدت إلى إزالة أو إخف ان وق دّمر ك ى الم القول إن المبن ت سوريا ب
عبية  ا الش ة كوري ع جمھوري ووي م ال الن رتبط بالمج اون م ديھا أي تع يس ل ة وإن ل ر نووي كرية غي أة عس منش

د قّيمت  ٢الديمقراطية. ووي، فق ر ن ان الستخدام غي ـَّر ك ى المـُدم ورغم أنه ال يمكن استبعاد أن الغرض من المبن
اعالت الوكالة أن سمات المبنى و ع المف إمكانيات توصيله بوسائل التبريد المالئمة مشابھة لما يتوفر عادة في مواق

ة. ت  ٣النووي ن الباري رة م ات كبي خ وبكمي دات الض ع بمع داد الموق ا إلم ى أن جھودھ وريا إل ارت س ا أش وفيم
 ٤أن تدعم تشييد مفاعل. والغرافيت كانت ذات طابع مدني وليس نووياً، فقد قّيمت الوكالة أنه يمكن لھذه المفردات

 
  .GOV/2008/60من الوثيقة  ١٦والفقرة  ، GOV/OR.1206من الوثيقة  ٢٦الفقرة   ١
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GOV/2010/29 
  ٢الصفحة 

ه  ٢٣وقد أتيحت للوكالة إمكانية معاينة الموقع في   -٣ ات ٢٠٠٨حزيران/يوني ا بأخذ عين ا حينھ مح لھ ، وُس
ة  اٍن أخرى، أو بمعاين بيئية ولكنھا لم تحصل على اإلذن المطلوب بمعاينة الوثائق ذات الصلة بالمبنى المدّمر ومب

. وأشارت تحاليل العّينات إلى وجود جسيمات من اليورانيوم الطبيعي ٥ى المدّمرالركام والمعدات الناشئة عن المبن
ة. ٦البشري المنشأ واد النووي ن من الم ال  من نوع غير مشمول في رصيد سوريا المعل ة أن االحتم رت الوكال دَّ وق

. ووجود ٧ته سورياضئيل بأن تكون تلك الجسيمات ناتجة عن الصواريخ المستخدمة لتدمير المبنى، وفقاً لما زعم
جسيمات اليورانيوم ھذه يشير إلى إمكانية وجود أنشطة مرتبطة بالمجال النووي في الموقع وتزيد من التساؤالت 

دّمر. ى الم ة المبن ول طبيع ك  ح ود تل أن مصدر ووج دم إيضاحاً مرضياً بش وريا أن تق ى س ين عل ا زال يتع وم
إن من شأن المعلوم الجسيمات. ياق، ف ذا الس ذه  وفي ھ ُد إسرائيل أن تساعد في توضيح ھ دمھا بع م تق ي ل ات الت

 ٨المسألة.

اكن   -٤ زور، واألم ر ال ع دي ادات بشأن موق ّدمت سوريا عدداً من اإلف ابقة، ق ارير س وكما أشير إليه في تق
ا أعاله، وا داد المشار إليھ ة، وأنشطة اإلم ة الوظيفي ه من الناحي زاعم الثالثة األخرى التي يزعم أنھا متصلة ب لم

ا  المتعلقة بالمساعدة األجنبية. دعم م ائق ت ة وث ديم أي تم تق م ي وتضمنت ھذه اإلفادات عدداً محدوداً من التفاصيل ول
ة  ورد فيھا. ة طلب الوكال كما تمّسكت سوريا بموقفھا أنه، نتيجة للتخلص من ركام موقع دير الزور، يستحيل تلبي

د  إن ما قدمته سوريا إلى ھذا معاينة الركام. التاريخ من معلومات ومن إمكانيات المعاينة لم يمكِّن الوكالة من تأكي
اعيھا  وريا بخصوص مس اءات س م إدع دمَّر أو دع ى الم ووي للمبن ر الن ابع غي أن الط وريا بش ه س ادت ب ا أف م

 الشرائية.

ـَّر، وا  -٥ ى المدم ة المبن ة مع سوريا حول طبيع داول مع وطلبت الوكالة تكراراً إجراء مناقشات جوھري لت
ة.  ا من المعلومات المتاحة للوكال ا  سوريا بشأن صور السواتل ذات الصلة وغيرھ ي قامت بھ ارة الت ذ الزي ومن

ه  ي حزيران/يوني زور ف ر ال ع دي ى موق ة إل ات ٢٠٠٨الوكال ي مناقش ة ف ع الوكال راط م وريا االنخ ، رفضت س
د من المعلومات بموجب وفضالً عن ذلك، فقد تمّسكت سوريا بأنھا  جوھرية بھذا الصدد. غير ملزمة بتوفير مزي

اكن  ٩اتفاق الضمانات الذي عقدته مع الوكالة، زور واألم وذلك نظراً للطابع العسكري وغير النووي لموقع دير ال
املة ال تضع أي حدود  ات الضمانات الش الثالثة األخرى. وبھذا الصدد، سبق للوكالة أن شرحت لسوريا أن اتفاق

د تكون متصلة بالمجال العسكري.على ما يمكن لل ا ق  وكالة معاينته من معلومات أو أنشطة أو أماكن لمجرد أنھ

 ، ذكَّرت الوكالة سوريا بطلباتھا المتكررة للحصول على ما يلي:٢٠١٠آذار/مارس  ١٧وفي رسالة مؤرخة 

 ع وبشأن مساعٍ  دير معلومات بشأن موقع ة  الزور، والبنية األساسية التي شوھدت في الموق شرائية معّين
 أفادت سوريا بأنھا تتعلق بأنشطة مدنية وغير نووية؛

 معاينة وثائق تقنية وغيرھا من المعلومات المتعلقة بتشييد المبنى المدَمَ◌ّ◌ر؛  

 
  .GOV/2008/60من الوثيقة  ٤الفقرة   ٥

  تشير عبارة "بشري المنشأ" إلى مواد أنتـِجت بالمعالجة الكيميائية.   ٦

  .GOV/2009/9من الوثيقة  ٧لفقرة ا  ٧
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  ٣الصفحة 

  ،ذخائر ا ال ـَّر، وبقاي ى المدم ام الناشئ عن المبن ا اآلن الرك ـُوجد فيھ معاينة المواقع التي كان فيھا و/أو ي
ات، ات تم إنقاذھا؛ وحطام المعدَّ  فضالً عن أي معدَّ

 مرتبطة أنھا الزور ومعاينة ثالثة مواقع أخرى ُيزعم دير لموقع إضافية معاينة  ً  دير الزور. بموقع وظيفيا

ة الطرائق إرساء في سوريا مع تنخرط وقد عرضت الوكالة في عدة مناسبات بأن  -٦ ة لتيسير الالزم  المعاين

اكن الزور دير موقع فيھا بما ساسة،الح واألماكن للمعلومات المنظمة ة األخرى. واألم ة أساسية  الثالث ذه المعاين وھ
ً  سوريا تعتبره ما حماية مع بالتحقـّق، المتصل عملھا في تقّدم وإحراز الوقائع من لتمكين الوكالة من التثبـّت ا  حساس

ى  وغيرھا. عسكرية معلومات من ة سوريا إل دعو الوكال ات، ت ونظراً لمرور الوقت واحتمال تدھور حالة المعلوم
وال تزال الوكالة مستعدة لالنخراط مع سوريا في إرساء  اإلسراع في إتاحة معاينة كامل المعلومات ذات الصلة.

 الطرائق الالزمة لتيسير المعاينة المنظمة المطلوبة.

 ني المصّغراألنشطة في المفاعل النيوترو  -باء

ن   -٧ ر مشمول في رصيد سوريا المعل وع غي تم العثور على جسيمات من اليورانيوم البشري المنشأ من ن
ولم تؤدِّ نتائج فحص العّينات التي أخذتھا الوكالة إلى  .٢٠٠٩و ٢٠٠٨في المفاعل النيوتروني المصّغر في عامي 

ي ا سوريا ف ّدمت بھ ي تق ه  تأكيد صحة التفسيرات األولية الت ا عن  ٢٠٠٩حزيران/يوني أن الجسيمات نشأت إّم ب
 ١٠مواد مرجعية معيارية مستخدمة في التحليل بالتنشيط النيوتروني أو عن حاوية نقل مدّرعة.

وتروني المصّغر،   -٨ وفي سياق تحقيقات الوكالة بشأن مصدر ووجود جسيمات اليورانيوم في المفاعل الني
اً في  ٢٠٠٩ أشارت سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر ة الصفراء المنتجة محلي إلى أنھا قد تكون ناشئة عن الكعك

 ١١مصنع تنقية حمض الفوسفوريك بحمص، وعن كمية صغيرة من نيترات اليورانيل المستنفد المستورد.

اريخ   -٩ ارس  ٣١وبت ت، ٢٠١٠آذار/م وتروني  أجري ل الني ي المفاع ادي ف يد الم ن الرص ق م ة تحق عملي
ا في السابق زّودت سوريا الوكالة بمعلومات حول أنشطة العملية . وخالل ھذهالمصّغر ن عنھ ر معل تنطوي  غي

ل شملت عشرات الغرامات  على تحويل الكعكة الصفراء إلى نيترات يورانيل. أن أنشطة التحوي وأفادت سوريا ب
ام  ـِّذت في ع ا نـُف ة وأنھ واد النووي وتروني المصّغر. ٢٠٠٤من الم سوريا أن أنشطة  وشرحت في المفاعل الني

تنفد في تجارب تشعيع  ل المس رات اليوراني ة مع نيت ل الطبيعي للمقارن رات اليوراني التحويل ھدفت إلى إنتاج نيت
 جرى تنفيذھا في المفاعل النيوتروني المصّغر.

ة الصفرا  -١٠ ء وخالل عملية التحقق من الرصيد المادي، قّدمت سوريا ما يناھز كيلوغراماً واحداً من الكعك
ل. رات اليوراني ل نيت أتاحت و وأفادت بأنھا أنتجت في حمص، باإلضافة إلى كميات صغيرة من مساحيق ومحالي

عت في إطار تجارب أجريت في المفاعل النيوتروني المصّغر.  سوريا للوكالة إمكانية معاينة عّينات قالت إنھا ُشعِّ
ل وقد زّودت الوكالة أيضاً بنسخ عن وثائق قيل إنھا ذات صلة ّدمت .بأنشطة التحوي ة للسوريا  وق معلومات وكال

ة  الة مؤرخ ي رس ّغر ف وتروني المص ل الني ن المفاع توفاة ع ان/أبريل  ١١تصميمية مس وّدات و، ٢٠٠٩نيس مس
ديثاً. ا ح ن عنھ واد المعل أن الم ي الرصيد بش ر ف ارير عن تغيي ة  تق وريا مؤرخ الة لس ي رس ان/ابريا  ٢٣وف نيس

 

  .GOV/2009/75من الوثيقة  ٦الفقرة   ١٠

   .GOV/2010/11من الوثيقة  ٩الفقرة   ١١
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  ٤الصفحة 

ق، طلبت الوكالة مزيد٢٠١٠ ة التحق  الرصيد من ا من المعلومات بشأن الوثائق والمعلومات المقدمة خالل عملي

ايو  ١٠وفي رسالة مؤرخة  المادي. دّمت سوريا معلومات إضافية.٢٠١٠أيار/م ائج  ، ق ا نت ة حالي وتنتظر الوكال
 تحليل العيـِّنات المأخوذة خالل عملية التحقق من الرصيد المادي.

جراء تقييمات إضافية إلفادات سوريا المتعلقة بأنشطة التحويل والتجارب المرتبطة ويجري العمل على إ  -١١
 .بھا ومصدر جسيمات اليورانيوم الطبيعي البشري المنشأ

 موجز  -جيم

ر  ٢٠٠٨لم تتعاون سوريا مع الوكالة منذ حزيران/يونيه   -١٢ ع دي ة المرتبطة بموق ائل العالق بخصوص المس
ذكور.الزور واألماكن الثالثة ا الموقع الم اً ب ا متصلة وظيفي زعم أنھ ة  ألخرى التي ي م تكن الوكال ذلك، ل ونتيجة ل

ذكورة.  ع مرور وفض قادرة على إحراز تقّدم في سبيل حسم القضايا العالقة المتصلة بالمواقع الم ك، فم الً عن ذل
اون لذا يحث الم تعرض بعض المعلومات الضرورية للتلف أو الفقدان التام.يالوقت، قد  دير العام سوريا على التع

 مع الوكالة بشأن ھذه المسائل من دون تأخير.

ا في السابق جرت في   -١٣ ـّغ عنھ ر مبل وم وتشعيع غي ل يوراني وقّدمت سوريا معلومات بشأن أنشطة تحوي
وم الطبيعي ة بوجود جسيمات من اليوراني ـّرت توضيحات إضافية متعلق ا وف  المفاعل النيوتروني المصّغر، كم

والحقاً، قّدمت سوريا مسوّدات تقارير عن تغيير في الرصيد بشأن المواد المعلن  البشري المنشأ في المفاعل ذاته.
 عنھا حديثاً. وما زال التقييم جاٍر بشأن المعلومات التي قّدمتھا سوريا.

اق الضمانات الخاص بھا، كما يحث المدير العام سوريا على أن تـُدِخل حيَز النفاذ بروتوكوالً إضافياً التف  -١٤
 مّما ييّسر أكثر فأكثر عمل الوكالة الرامي إلى التحقق من صحة إعالنات سوريا واكتمالھا.

 وسيواصل المدير العام اإلفادة عن ھذا الموضوع، حسب االقتضاء.  -١٥

  

 


