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 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 

GOV/2011/30 

٢٠١١ أيار/مايو ٢٤
 

 عربي
األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

 نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي

  (و) من جدول األعمال المؤقت٧البند 
  )GOV/2011/23(الوثيقة 

 

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

 

 قرير من المدير العامت

  

  

ود   -١ اق الضمانات المعق يتناول ھذا التقرير الصادر عن المدير العام المقّدم إلى مجلس المحافظين تنفيذ اتف
ة  (سوريا). ١بموجب معاھدة عدم االنتشار في الجمھورية العربية السورية ويشمل ھذا التقرير تقييم الوكالة لطبيع

 الزور. المبنى المدّمر في موقع دير

 موقع دير الزور  -ألف

زعم أن ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢في   -٢ ـّت معلومات ت ة تلق أن الوكال افظين ب ، أبلغ المدير العام مجلس المح
م يكن ُمشغالً ٢٠٠٧سبتمبر/منشأة في موقع دير الزور بسوريا، دمـّرتھا إسرائيل في أيلول ، كانت مفاعالً نووياً ل

ّ والمعلومات التي تلق فيه. وويةن مواد أي ولم يتم إدخال بعد ً ـ  أن المفاعل المذكور كان تھا الوكالة الحقاً تزعم أيضا
داً  مفاعالً  ة ومھّدأً  بالغاز مبرَّ م بمساعدة جمھوري ييده ت اء، وأن تش اج الكھرب م يكن مصمماً إلنت  بالغرافيت، وأنه ل
وبنھاية  رتبطة وظيفياً مع موقع دير الزور.الديمقراطية، وأن ثالثة أماكن أخرى في سوريا كانت م الشعبية كوريا
ر نطاق على سطحية وتسوية إخالء عمليات ، جرت٢٠٠٧/أكتوبر األول تشرين ع في كبي ذكور الموق  أزالت الم

ذ سوريا، تمّسكت وقد ٢.المدمَّر المبنى بقايا أحجبت أو ار من ايو /أي القول ،٢٠٠٨م ى إن ب دّمر المبن ان الم أة ك  منش

 
 .INFCIRC/407الوثيقة   ١

 .GOV/2008/60من الوثيقة  ١٦والفقرة  GOV/OR.1206من الوثيقة  ٢٦الفقرة   ٢
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كرية ر عس ة غي ه نووي م وإن ن ل ديھا يك اون أي ل رتبط تع ال م ووي بالمج ع الن ة م ا جمھوري عبية كوري  الش
  ٣الديمقراطية.

ل   -٣ ّوة  قب ا والستخدام الق زور في حينھ ر ال ع دي ة بموق دھا بالمعلومات المتعلق دم تزوي ة لع وتأسف الوكال
  ا، للتثبـّت من الوقائع.إتاحة فرصة للوكالة، وفقاً لمسؤولياتھا بموجب اتفاق الضمانات الخاص بسوري

، في أثناء زيارة الوكالة لسوريا، طلبت الوكالة تـزويدھا بوثائق داعمة بشأن ٢٠٠٨وفي حزيران/يونيه   -٤
ا  زعم أنھ ي ي ة األخرى الت اكن الثالث زور وفي األم ر ال االستخدام الماضي والحاضر للمباني الكائنة في موقع دي

ذك ً  ور.كانت مرتبطة وظيفياً بالموقع الم ة أيضا ا قامت شراء توضيحات بشأن أنشطة وطلبت الوكال ات بھ  كيان
ات الضخ السورية، تتعلق بمعدات الذرية الطاقة سورية، من بينھا ھيئة رة وكمي وفي  والباريت. الغرافيت من كبي

ق بالصواريخ. ادت سو أثناء الزيارة المذكورة، صّرحت سوريا أن وظيفة المبنى المّدمر كانت تتعل ريا أيضاً وأف
ة وعدم  اء في المنطق دادات الكھرب ة إم دم عولي اً لع اً نووي بأن المبنى المـُدمـَّر ما كان من الممكن أن يكون مرفق

 كفايتھا، عالوة على الموارد البشرية المحدودة في سوريا، وعدم توافر كميات كبيرة من المياه المعالجة.

وي العيّ   -٥ اءوتحت ذت أثن ي أُخ ة الت ات البيئي ه  ن ي حزيران/يوني زور ف ر ال ع دي ارة موق ى  ٢٠٠٨زي عل
كت جسيمات من اليورانيوم الطبيعي البشري المنشأ، والغرافيت والفوالذ غير القابل للصدأ. القول سوريا وتمّس  ب

وم جسيمات إن أ الطبيعي اليوراني ي المنش ر الت ا ُعِث ع في عليھ ر موق زور دي ي الصواريخ عن ناتجة ھي ال  الت
ُ است ً  ٤.المبنى لتدمير خدمتـ دات لشراء بالقول إن مساعيھا كما تمّسكت سوريا أيضا ات الضخ مع رة وكمي  من كبي

 نووية. وغير مدنية ألغراض كانت والباريت الغرافيت

ر، وموقع دير الزور، واألماكن الثالثة األخرى التي ُيزعم  -تصريحات سوريا و  -٦ بشأن طبيعة المبنى المدمَّ
 تقدمال  - لناحية الوظيفية، وأنشطة الشراء المشار إليھا أعاله، والمساعدة األجنبية المزعومةأنھا متصلة به من ا

ِّ غير مدعومة بوثائق ولم تمكوتفاصيل وافية   النووي غير الطابع بشأن سوريا به أفادت ما تأكيد من الوكالة نـ
، تقّدمت ٢٠٠٨الزور في حزيران/يونيه ومنذ الزيارة التي قامت بھا الوكالة إلى موقع دير  المدمَّر. للمبنى

 الوكالة إلى سوريا بطلبات متكررة التمست فيھا ما يلي:

 

  اٍع شرائية ع وبشأن مس ي شوھدت في الموق ة األساسية الت زور، وعن البني ر ال ع دي معلومات عن موق
 معّينة أفادت سوريا بأنھا تتعلق بأنشطة مدنية غير نووية؛

 علومات أخرى متعلقة بتشييد المبنى المدَمَ◌ّ◌ر؛ومعاينة وثائق تقنية وأية م 

  ،ذخائر ا ال ـَّر، وبقاي ى المدم ومعاينة األماكن التي كان فيھا و/أو يـُوجد فيھا اآلن الركام الناشئ عن المبن
ات تم إنقاذھا؛ ات، وأي معدَّ  وحطام المعدَّ

 ا م زعم أنھ اكن أخرى ُي ة أم ة ثالث زور ومعاين ر ال ع دي ر ومعاينة إضافية لموق ع دي اً بموق رتبطة وظيفي
 الزور.

 
  .GOV/2009/36من الوثيقة  ١٥، والفقرة GOV/2008/60من الوثيقة  ١الفقرة   ٣

 . في ھذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أن إسرائيل لم تقدم أي معلومات إضافية.GOV/2008/60من الوثيقة  ٨الفقرة   ٤
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وتمّسكت سوريا بقولھا إنھا غير ملزمة بتوفير مزيد من المعلومات بموجب اتفاق الضمانات الذي عقدته   -٧
زعم  ٥مع الوكالة، ي ُي ة األخرى الت اكن الثالث زور واألم ر ال وذلك نظراً للطابع العسكري وغير النووي لموقع دي

املة ال تضع أي حدود أنھا متصلة به من الناحية ال وظيفية. وقد شرحت الوكالة لسوريا أن اتفاقات الضمانات الش
د تكون متصلة بالمجال العسكري. ا ق  على ما يمكن للوكالة معاينته من معلومات أو أنشطة أو أماكن لمجرد أنھ

د ة عرضت وق راراً  الوكال راراً  م اء وتك ق إرس ة الطرائ ين الالزم ة سوريا من دعم تصريحات لتمك ع حماي ھا م
 األخرى. الثالثة واألماكن الزور الحّساسة المتعلقة بأنشطتھا في موقع دير المعلومات

اني/نوفمبر  ١٨وفي رسالة مؤرخة   -٨ د ٢٠١٠تشرين الث يد ولي الي الس ى مع الة إل ام رس دير الع ه الم ، وّج
ت، المعلم، وزير الشؤون الخارجية لسوريا، يطلب فيھا جملة أمور منھا أن تسمح س ة، في أسرع وق وريا للوكال

 ً  .بمعاينة المعلومات واألماكن التي أشارت إليھا الوكالة سابقا

أن ٢٠١١شباط/فبراير  ٦وفي رسالة مؤرخة   -٩ ام ب دير الع ، أشار وزير الشؤون الخارجية لسوريا إلى الم
ع ال ة لحل جمي ع الوكال ل م ورية سيواصل العم ة الس ة الذري ة الطاق ام لھيئ دير الع ً الم ا ة وفق ة العالق ائل التقني  مس

النووية واتفاق الضمانات الخاص  األسلحة انتشار عدم اللتزامات سوريا بموجب نظام الوكالة األساسي، ومعاھدة
 بسوريا.

م  -١٠ اون وعلى الرغم من تصريح الوزير المشار إليه أعاله، ل ة مع جوھري بشكل سوريا تتع ا الوكال  فيم
ةموقع دير الزو بطبيعة يتعلق ا الوكال ران في ر منذ الزيارة التي قامت بھ ه /حزي ذ آب/أغسطس ٢٠٠٨يوني ، ومن
 أعاله. ٦تقدم رداّ على المسائل األخرى المشار إليھا في الفقرة  لم ٢٠٠٩

 تقييم موقع دير الزور  -باء

 وكما ھو مبين أكثر أدناه، خلصت الوكالة إلى التقييم التالي :  -١١

 وع والحجم  سمات المبنى المدمر مشابھة ّدأة بالغرافيت من حيث الن از والمھ دة بالغ للمفاعالت المبرَّ
 المزعومين؛

  اه د المي يالتھا لتبري ك توص ي ذل ا ف ع، بم ي الموق ية ف ة األساس ة البني ت تركيب ف، كان ل القص قب
م تكن مت اعالت ول وع من المف ذا الن ل ھ ّ ومعالجتھا، قادرة على تشغيل مث سقة مع إدعاءات سوريا ـ

ة األساسيةبشأن  ى ؛غرض تلك البني دداً  باإلضافة إل د من مدى ل أخرى من سمات أن ع ع تزي لموق
 مالءمته لتشييد وتشغيل مفاعل نووي.

 وتشير تحاليل للعينات المأخوذة من الموقع إلى صلة بأنشطة تتعلق بالميدان النووي؛ 

  سوريا.لم تكن سمات المبنى المدمر والموقع المذكور لتخدم الغرض الذي زعمته  

 
 .GOV/2008/60من الوثيقة  ١٤؛ والفقرة GOV/2009/56من الوثيقة  ٩الفقرة   ٥
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 سمات المبنى المدّمر  -١-باء

اعالت من   -١٢ ك السمات الموجودة في مف قّيمت الوكالة أن أبعاد المبنى المدّمر وشكله وتركيبته مشابھة لتل
 النوع المزعوم.

ى استناداً و  -١٣ ين  صور إل ة التقطت ب ى٢٠٠٧و ٢٠٠١تجاري اد المبن إن أبع اعالت  ٦، ف اد المف ابھة ألبع مش
ة للمفاعلالنووية من ا د لنوع والقدرة المزعومتين، أي مماثل رَّ از المب ّدأ بالغ درة  والمھ اواط  ٢٥بالغرافيت بق ميغ

ة. الشعبية كوريا بجمھورية ٧(حراري) الموجود بيونغبيون  ة للصورة  الديمقراطي ه الوكال ذي قامت ب ل ال والتحلي
ة عوالفوتوغرافية للمبنى الذي قُصف  ة من دول ّدمت للوكال ي قُ اء الت أن سوريا حاولت إخف دعم اإلّدعاء ب ضو ت

 سمات تركيبة المبنى بإضافة أجزاء من جدار وسقف.

ى   -١٤ ة للمبن ى أن السمات الداخلي ى، إل ويشير تحليل لصور قدمتھا دولتان عضوان، أخذت ُبعيد تدمير المبن
دريع م واء، وھياكل ت ادل الحرارة، وحوض تشمل قاعة مركزية كبيرة، ودرع بيولوجي اسطواني، وھيكل احت ب

ل. مات ضرورية لمفاع ذه الس ع ھ تھلك؛ جمي ود المس د  ٨للوق ذت ُبعي ى اّخ ة للمبن ة صورة راداري ت الوكال واقتن
ّ وفي حدود االستبانة، ثمة ات تدميره. مت للوكالة من طرف الدولتين العضويين.ـ  ساق بين الصورة وتلك التي ّقدِّ

ي فالسن أالمدّمر، لمبنى ا تصوير وأظھر  -١٥ ُ مة الت اد وشكل ـ ة في أبع واء مماثل ا ھيكل احت ى أنھ سِّرت عل
 ً ا ان كافي ى ك ام للمبن م الع وم، والحج وع المزع ن الن ة م رى معروف اعالت أخ ميم مف ت وتص دات يالس عاب المع

التي في موقع دير الزور مفاعل  وعاءلوأن الصور الفوتوغرافية  الضرورية لمثل ھذا النوع من المفاعل النووي.
اد ھيكل أطل ة ألبع يم الوكال ه نشر االدعاءات ليست متناقضة مع تقي م في ذي ت قتھا دولة عضو في نفس الوقت ال

واستناّدا إلى كل المعلومات المتاحة للوكالة، بما في ذلك تحليل الوكالة لتلك الصورة الفوتوغرافية، من  االحتواء.
وصول، وبحسب خصائص نقل الحرارة للوقود، كان  بوابة ٧٩قناة وقود و ٨٤٣المقدر أن قلب المفاعل كانت له 

 ميغاواط أو أكثر. ٢٥المفاعل بقدرة حرارية بلغت 

ه   -١٦ ة في حزيران/يوني ا الوكال ي قامت بھ ارة الت دات ٢٠٠٨وخالل الزي ، صّرحت سوريا أن بعض المع
دّمر. ى الم د  التي ظلت في حالة تشغيل بعد القصف تمت إزالتھا من المبن اتوتؤّك ّدمتھالية صور س ة عضو  ق دول

ه. ة  جھود سوريا في استعادة معدات ومواد من المبنى المدّمر قبل تدميره الكامل ودفن ود تغطي ك الجھ وشملت تل
وقد جرى إزالة جزء كبير من  مواقع المبنى المدّمر التي قد تكون استخدمت إلخفاء سمات المرفق خالل العملية.

  قبل تدمير البقايا ودفنھا في األسابيع السبعة التي تلت القصف.المواد والمعدات من الموقع المذكور 

 البنية األساسية للموقع ومدى مالءمة الموقع  -٢-باء

ه   -١٧ ارة حزيران/يوني ي جرت خالل زي ة الت ، قّيمت ٢٠٠٨استناداّ إلى الصور الساتلية ومالحظات الوكال
ع ي الموق درتھا ف ية وق ة األساس ة البني ة أن تركيب ى مت الوكال دمير المبن ل ت ّ قب د لمفاعل ـ ات التبري ع متطلب سقان م

 
  يأخذ في الحسبان الجزء الكبير للمبنى المبني تحت سطح األرض. المدّمرتقييم أبعاد المبنى   ٦

٧   ً  ميغاواط كھربائي. ٥البالغة قدرتھا  ١بمحطة القوى النووية التجريبية رقم  المشار إليه رسميا

ّيد تحت سطح األرض،  وجود تالحظ الوكالة  ٨ ا جزء مش اعالت، بعضھا لھ وع من المف ذا الن ة لھ ة معروف ة أمثل تنوع في تركيب
ود ا دّمر في  لمستھلك.ونظم تبريد دون أبراج تبريد، وأحجام قلوب مختلفة ومواضع مختلفة ألحواض الوق ى الم ة المبن درج تركيب وتن

 ھذه النوعية من التركيبات.
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ا ٢٥نووي بقدرة  وزعمت سوريا أن المضخات الموجودة في مركز الضخ للنھر ومركز  اط (حراري).وميغ
اه  ة المي دني لمعالج ق الم ى المرف ر إل اه النھ د مي ى مراحل لتوري ام ضخ عل زور تشمل نظ ر ال ع دي الضخ لموق

م  ٥الموجود حوالي  زور.كل ر ال ع دي ه  شرق موق ذي أجرت يم ال دعمھا التقي ذا الصدد ال ي ي ھ زاعم سوريا ف وم
  وتشمل العوامل التي ُروعيت في التقييم الذي أجرته الوكالة ما يلي: أدناه. ١انظر الشكل  الوكالة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ّ ال يطابق السل قبل القصف وبعد إعادة تركيبھا. التركيبات الرئيسية للبنية األساسية -١الشكل   مـ

 .قبل تدمير المبنى، كانت لدى نظام مركز ضخ مياه النھر األنابيب الضرورية لتزويد المبنى بمياه النھر 
اه في مركز الضخ للنھر. ى ونقطة في مجرى المي ين المبن ة كانت  واألنبوب موصول ب ذه التركيب وھ

ّ مت  ريد لمفاعل وعودة المياه إلى النھر؛سقة مع توريد مياه التبـ

 التركيبة قبل القصف

 بعد إعادة التركيبة

ت
را
الف

ر 
نھ

 
ت
را
الف

ر 
نھ

 

WTF

WTF

SPH

SPH

RPH 

RPH 
 مرالمبنى المّد

 استبدال المبنى

 أنبوب التصريف

 جھة التل

 ھة التلج

 المفاتيح:
 أنبوب مياه النھر ذو قطر كبير

و/أو كھرباء صغيرة القطرتوصيلة مياه   

 أنبوب ذو قطر كبير لعودة المياه إلى النھر
كبير القطر المياه النھر ذو ل الُمقدر نبوباأل  

SPH – مركز الضخ لموقع دير الزور 
RPH – مركز الضخ للنھر 

WTF – مرفق معالجة المياه 
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  د ة لتبري درة الضخ المالحظة كافي ة. ٢٥كانت ق وى الحراري اواط من الق إن  ميغ ك، ف ى ذل وعالوة عل
اه النھر  درة ضخ مي ق بالصواريخ) ال تتطلب توصيلة بق ا (أي متعل دّمر المصّرح بھ وظيفة المبنى الم

 المالحظة؛

  بمرفق معالجة المياه؛ ضخ مياه النھر موصوالً قبل تدمير المبنى، لم يكن خرج نظام 

  ودة ووضع وب الع ام من أنب ة أقس ة األساسية للضخ إلزال بعد تدمير المبنى، أعادت سوريا تركيب البني
 توصيلة أنبوب مياه جديد ذي قطر كبير من مركز الضخ لموقع دير الزور إلى مرفق معالجة المياه.

ع وخالفاً لتصريحات سوريا بشأن عد  -١٨ م كفاية إمدادات الكھرباء في المنطقة، شملت البنية األساسية للموق
 ً ة ومحّوالت. نظاما ة الفلطي اء عالي ع الكھرب ة في  تحت سطح األرض لتوزي ا الوكال ي أجرتھ ارة الت وخالل الزي

اه النھر في مركز ضخ ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ة وتشغيل كل مضخات مي ، الحظت الوكالة بنية أساسية كھربائي
ة للمضخات جزءاً  لمياه للنھر ومركز ضخ المياه لموقع دير الزور.ا ة المجمع ل الشحنة الكھربائي اً من  وتمث ھام

وم. وع المزع ن الن غيل مفاعل م ة لتش وى الكھربائي ن الق الي م ب اإلجم ة  المتطل أن البني ة ب ه، قّيمت الوكال وعلي
 فية لتلبية احتياجات مفاعل نووي من ھذا النوع.األساسية الكھربائية في الموقع المذكور يحتمل أنھا كانت كا

ة السورية   -١٩ ة الذري ة الطاق واستناداً إلى المعلومات المتاحة، بما في ذلك بيانات الزالزل الصادرة عن ھيئ
ع  ٢٠٠٢المركزة على موقع دير الزور والبيانات الجيولوجية لعام  ١٩٩٤لعام  زور، يتمت ر ال ة دي المتعلقة بمنطق

ع بع ماتالموق ن الس غيله. األخرى دد م ووي وتش ل ن ييد مفاع ه لتش دى مالءمت ن م د م ي تزي مات  الت ك الس وتل
ً  جيولوجيةالخاصة بالموقع تشمل أرضية  ة سكانية منخفضة  ثقيل، من الناحية ُيشّيد عليھا مبنى مستقرة نسبيا كثاف

ة، د في المنطق اه التبري داد بمي اء. ،قرب النھر لإلم اه المعالجة والكھرب ك المي ا في ذل وافر الخدمات، بم د  وت وق
 ٩درجت العادة دراسة مثل ھذه السمات في عملية اختيار الموقع لمفاعل نووي.

 أخذ العينات  -٣-باء

تشير التقييمات التي أُخضعت لھا العينات المأخوذة من موقع دير الزور إلى صلة بأنشطة تتعلق بالميدان   -٢٠
ُ وجود مواد يمكن أن تالنووي و  ستخدم في تشييد مفاعالت مبّردة بالغاز.ـ

في موقع دير الزور يشير إلى صلة  المنشأ البشري الطبيعي اليورانيوم من جسيمات عدد كبير من ووجود  -٢١
ع. ا في الموق ن عنھ م  بأنشطة تتعلق بالميدان النووي في الموقع وتزيد من الشواغل بشأن مواد نووية غير معل ول

أ الجسيمات. د منش ى معلومات  تتمكن الوكالة من تحدي ة للحصول عل ات الوكال ة طلب رغم من عدم تلبي ى ال وعل
إلى  إضافية عن منشأ الجسيمات، فإن تقييم الوكالة للشرح الذي قّدمته سوريا بخصوص وجود الجسيمات، استناداً 

االً  أن تكون الجسيمات  ضئيالً  شكلھا وتوّزعھا، ھو أن ثمة احتم ذخائرب د نشأت من ال ي استخدمت ق دمير الت  لت

 جوي كما أفادت سوريا. تشتيت المبنى أو عن

ي   -٢٢ ا ف ت بھ ي قام ارة الت الل الزي زور خ ر ال ع دي ن موق أخوذة م ات الم ص العين ة بفح ت الوكال قام
د ٢٠٠٨حزيران/يونيه  رَّ ة بمفاعل مب ا عالق ييد لھ واد تش از لتحديد مؤشرات عن وجود م ّدأ بالغ  الغرافيت.ب ومھ

بما ال يسمح  وكانت جسيمات الغرافيت صغيرة جداً . للصدأ القابل غير والفوالذ وأظھرت النتائج وجود الغرافيت
 
لة من NS-R-3 العدد  ٩ ايير سلس ان مع يم عن الصادرة األم وان "تقي ة بعن ع الوكال دد للمنشآت المواق ة"؛ والع  من NG-G-3.1 النووي

  النووية". للقوى وطنية أساسية بنية في تطوير البارزة الوكالة، بعنوان "المعالم عن الصادرة النووية الطاقة سلسلة
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اعالت. ادة لالستخدام في المف وب ع ا ھو مطل ة بم ل  إجراء تحليل مستوى النقاء مقارن ر القاب والذ غي واع الف وأن
 دام النووي، ولكن ليس بشكل حصري.للصدأ التي ُعثر عليھا في الموقع مناسبة لالستخ

 المصّرح بھادير الزور وظيفة موقع   -٤-باء

د   -٢٣ ى للقصف ومباشرة بع ل تعرض المبن زور قب ر ال ُيفيد تقييم الوكالة للسمات التي لوحظت في موقع دي
ا. د شملت  القصف أنه من غير المرّجح أن الغرض من الموقع كان لتجميع الصواريخ أو لتخزينھا أو إلطالقھ وق

ة  اء، ومدى مالءم واد البن ى، وم العوامل التي أخذت في عين االعتبار في التقييم الذي أجرته الوكالة تركيبة المبن
أعاله،  ١٧الفتحات والبيوبات لمناولة الصواريخ وإطالقھا، وتقييم البنية األساسية للمياه الوارد وصفھا في الفقرة 

 ساسية للمياه في الموقع وممارسات عادية لمناولة الصواريخ.األبنية الطابع المدني للوإعالنات سوريا عن 

 موجز التقييم  -٥-باء

ُ وت  -٢٤ ة ـ دميره، وتمت إزال عد الظروف المتعلقة بموقع دير الزور فريدة، من حيث أن المبنى في الموقع تم ت
اون الضروري ا دم التع م تق ا ھو الركام من الموقع، ومّرت عدة سنوات اآلن، وسوريا ل ة، كم ه الوكال ذي طلبت ل

ّ مف د النظر في اإلدعاءات  صل في ھذا التقرير والتقارير السابقة.ـ ة، فبع وعلى الرغم من فقدان معلومات جوھري
ة،  تنتجتاألولية وردود سوريا عليھا، وبعد النظر في كل المعلومات المتاحة للوكال ة اس دّمر الوكال ى الم  أن المبن

ان  ه ك داً أن ل ج ن المحتم ام اعال نووي وريا و ١٠مف ن س ي أن تعل ان ينبغ هك ادتين  عن الً بالم اق  ٤٣و ٤٢عم التف
 الفرعية الوارد في االتفاق. الترتيبات من العام الجزء من ١-٣الضمانات الخاص بھا والبند 

 أنشطة ومواقع أخرى ممكن أن تكون لھا عالقة بموقع دير الزور  -جيم

ة تشغيلھا  ليس بحوزة الوكالة معلومات كافية  -٢٥ ة األخرى وحال اكن الثالث ة األم لتقديم أي تقييم بشأن وظيف
 دير الزور.التي ُيزعم أنھا متصلة وظيفياً بموقع 

رة   -٢٦ رة من الباريت خالل الفت ين قامت ھيئة الطاقة الذرية السورية بشراء كميات كبي . ٢٠٠٦و ٢٠٠٢ ب
ديم أي وأفادت سوريا أن ھذه المادة كانت لتستخدم في قاعات ا لعالج اإلشعاعي المدّرعة في المستشفيات، دون تق

ة ھو لترشيح  ١١معلومات داعمة. ة الشحن الفعلي ه في وثيق م التصريح ب ا ت بيد أن االستخدام النھائي للباريت كم
ى  الذرية الطاقة وباإلضافة إلى ذلك، تم توقيف تسليم الباريت بطلب من ھيئة األحماض. دمير المبن د ت السورية بع

ليمھا.ف ة دون تس ة المتبقي زور وبقيت الكمي ز خاصة ونظراً  ي موقع دير ال ا ُيستخدم لتعزي راً م ألن الباريت كثي
ّ ألوجه عدم االتالتدريع اإلشعاعي لإلسمنت المسلّح، ونظراً  ائي للباريت وضلوع ـ ساق بخصوص االستخدام النھ

ة ة ھيئ ة الطاق تط الذري ة ال تس إن الوكال رائه، ف ي ش ورية ف ا الس ان مخصص ت ك ة أن الباري يع إقصاء إمكاني
 الستخدامه في تشييد أماكن مدّرعة ألغراض ذات صلة بمرافق تتعلق بدورة الوقود النووي.

 
ك)   ١٠ ر ذل ال (أو غي اطع المتث منذ السنوات األولى من قيام الوكالة بتنفيذ الضمانات الشاملة، جرى االعتراف بأن ضمان برھان ق

والً" في استخالص اال ين االستدالل استدالالً "معق ه يتع ن، وأن تنتاجات، مع دولة ما لشروط اتفاق الضمانات الخاص بھا غير ممك س
  .)GOV/2863من الوثيقة  ٣٢و ٣١والفقرتان  GOV/2107) من الوثيقة ٢(٣األخذ في الحسبان كل المعلومات المتاحة (الفقرة 

 .GOV/2009/56من الوثيقة  ٥، والفقرة GOV/2009/36من الوثيقة  ١٤الفقرة   ١١
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 أنشطة في أماكن أخرى في سوريا -دال

٢٧-   ً أ البشري اليورانيوم من جسيمات على٢٠٠٩و ٢٠٠٨عامي  في ُعثر ،كما تم اإلبالغ عنه سابقا  من المنش
ّ المصغ النيوتروني المفاعل في المعلن سوريا رصيد في مشمول غير نوع ي ـ ات الت ائج فحص العين ؤّد نت ر. ولم ت

ه  ّدمتھا سوريا في حزيران/يوني ي ق ة الت أن الجسيمات  ٢٠٠٩أخذتھا الوكالة إلى تأكيد صحة التفسيرات األولي ب
ل بالتنشيط الني ة مستخدمة في التحلي ة معياري واد مرجعي ل مدّرعة.نشأت إما عن م ة نق  ١٢وتروني أو عن حاوي

ً ٢٠٠٩وأثناء عملية التفتيش التي تمت في تشرين الثاني/نوفمبر  ابقة، أن  إلعالناتھا ، أوضحت سوريا، وخالفا الس
َّ الجسيمات البشرية المنشأ قد نتجت عن أنشطة لم ُيبل وتروني ـ غ عنھا في السابق كانت قد أجريت في المفاعل الني

ّ المصغ ة الصفراء المنتجة في ر فيما يتعـ ل باستخدام الكعك رات اليوراني ق بتحضير عشرات الغرامات من نيت ل
ادي في آذار/مارس ١٣حمص ة ضئيلة ٢٠١٠. وخالل عملية التحقق من الرصيد الم ى كمي ة عل ، عثرت الوكال

وتروني المصغ ه في المفاعل الني ن عن ّ أخرى من نيترات اليورانيل غير المعل  األنشطة أن سوريا وأوضحت ر.ـ
وتروني المفاعل من آخر مكان في أجريت قد عنھا المعلن غير ّ المصغ الني ر رـ ك غي ذي ذل ه اإلعالن سبق ال  عن

ً  ١٤للوكالة.  للمواد الرصيد في تغيير عن ٢٠١٠تقارير في حزيران/يونيه  سوريا ، قدمتوكما تم اإلبالغ عنه سابقا
ن ا المعل ً  عنھ ديثا ة ح ة المقدم ة خالل للوكال قا عملي ن لتحق ادي الرصيد م ه .الم د أن أوج دم االت بي ّ ع ين ساقـ  ب
 .عند تلك المرحلة الوكالة ظلت قائمة والنتائج التي توصلت إليھا سوريا إعالنات

٢٨-   ً ابقا ه س الغ عن اع ، فخاللوكما تم اإلب د اجتم ول ٣ في ُعق بتمبر/أيل م ،٢٠١٠ س ى التوصل ت اق إل  مع اتف
ّ عدم االت أوجه لتسوية عمل خطة بشأن سوريا ق  ساقـ ور، إجراءات تتعل ة أم ين جمل ذي شمل، من ب ك، وال تل

وتروني بكميات المواد النووية واستخدامھا في المفاعل ّ المصغ الني ة ر، ومنشوراتـ ق بتجارب علمي ل  تتعل تحوي
ا تمت في المفاعل ي أعلنت سوريا بأنھ ك الت وتروني اليورانيوم تختلف عن تل ّ المصغ الني ل عن مـ واد ر، ودالئ

ة حمص. الذرية الطاقة ھيئة لدى النفايات إدارة نووية تحت رقابة قسم ة بمعاين ات الوكال دم  السورية، وطلب م يق ول
 ١٥رد سوريا األولي لخطة العمل التوضيحات الضرورية.

ارس   -٢٩ ي آذار/م ي ٢٠١١وف ة لحمص ف ارة الوكال ات لزي اء من وضع الترتيب م االنتھ ان/أبريل  ١، ت نيس
ةوزار .٢٠١١ اريخ المحطة التجريبي ك الت اكن ذات الصلة وأجرت  لحمض ت الوكالة في ذل الفوسفوريك واألم

 لعينات متلف وأخذت الوكالة عينات بيئية من أماكن محددة ومن تحليل جميع العينات واألنشطة التي خططت لھا.
ة مأخوذة ة تنقي ة الصفراء المنتجة من عملي ة ك.الفوسفوري حمض من دفعات محددة للكعك ّدمت ھيئ ة وق  الطاق
ين لحضور مناقشة  الذرية ات لموظفي البحوث المعني السورية بعض الوثائق التي طلبتھا الوكالة ووضعت ترتيب

 أعاله. ٢٨تجارب تحويل اليورانيوم المشار إليھا في الفقرة 

 
 .GOV/2009/75من الوثيقة  ٦الفقرة   ١٢

امج  ١٩٩٧تنقية حمض الفوسفوريك وأدخلت في الخدمة عام تم تشييد محطة تجريبية ل  ١٣ دعم من برن ك ب في حمص بسوريا، وذل
ة. ائي والوكال ة الحمض. األمم المتحدة اإلنم ة تنقي ة الصفراء كنتيجة لعملي اج الكعك م أيضاً إنت ة حمض  وت ارة محطة تنقي وخالل زي

ه  ي تموز/يولي ة بحمص ف فوريك الكائن ن ، الحظ مفتشو ا٢٠٠٤الفوس ات م ى بضع مئ ة الصفراء تصل إل ن الكعك ات م ة كمي لوكال
 الكيلوغرامات.

 .GOV/2010/47من الوثيقة  ١٠الفقرة   ١٤

 .GOV/2010/63من الوثيقة  ١٢و ١١و ١٠الفقرات   ١٥
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ى حمص لي  -٣٠ ارة إل م أخذھا خالل الزي ست متناقضة مع والنتائج التحليلية المستخلصة من العينات التي ت
ي أجريت في المفاعل اليورانيل تصريحات سوريا بخصوص مصدر نترات داده خالل التجارب الت م إع ذي ت  ال

وتروني ّ المصغ الني يماتـ در جس وم ر ومص ي اليوراني ري الطبيع أ البش ر ع المنش ي ُعث لليالت ي المفاع ا ف  ھ
ّ المصغ النيوتروني  ر.ـ

ادي في المفاعل الرصيد من التحقق كالة عملية، أجرت الو٢٠١١نيسان/أبريل  ١٩وفي   -٣١ وتروني الم  الني
ّ المصغ اتـ ك التحقق من النفاي ا في ذل ة، بم م االضطالع بأنشطة تحقق روتيني ي ر حيث ت م الت  اإلعالن يسبق ل

 ١٦عنھا.

لة إلى إلى المعلومات التي قّدمتھا سوريا، ونتائج أنشطة الوكالة في مجال التحقق، خلصت الوكا واستناداً   -٣٢
أ البشري اليورانيوم أن تصريحات سوريا بشأن مصدر جسيمات ر ع المنش ي ُعث ا في المفاعلليالت وتروني ھ  الني

ّ المصغ  وعليه، فسيتم تناول المسألة في إطار التنفيذ الروتيني للضمانات. ر ال تتناقض مع نتائج الوكالة.ـ

 الخالصة  -ھاء

ع  ٢٠٠٨زيران/يونيه تأسف الوكالة لعدم تعاون سوريا منذ ح  -٣٣ ة المرتبطة بموق ائل العالق بخصوص المس
إلى كل المعلومات  واستناداً  دير الزور واألماكن الثالثة األخرى التي ُيزعم أنھا متصلة وظيفياً بالموقع المذكور.

ع المتاحة للوكالة وإلى تقييمھا التقني لتلك المعلومات، ترى الوكالة أنه من المرّجح جداً أن المبنى  المدّمر في موق
ر  دير الزور كان مفاعالً نووياً كان ينبغي إعالنه للوكالة. وفي ما يتعلق باألماكن الثالثة األخرى، فإن الوكالة غي

 قادرة على تقديم أي تقييم بشأن طبيعتھا أو حالتھا التشغيلية.

ل  -٣٤ ق بالمفاع ا يتعل ي م وتروني وف ّ المصغ الني ة بـ ع الوكال وريا م ت س ة ر، تعاون ة المطلوب ة المعاين إتاح
طة لحمص. أن أنش وريا بش ريحات س ل وتص ر التحوي ـّغ غي ا المبل ي عنھ ل ف ي المفاع ت ف ي أجري ابق الت  الس

ّ المصغ النيوتروني ھا في المفاعل المذكور ال تتناقض ليالمنشأ التي ُعثر ع البشري اليورانيوم ر ومصدر جسيماتـ
 وعليه، فسيتم تناول المسألة في إطار التنفيذ الروتيني للضمانات. لة.مع نتائج أنشطة التحقق التي أجرتھا الوكا

 

 
  .GOV/2010/63من الوثيقة  ١٢الفقرة   ١٦


