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 تسخير الذرة من أجل السالم

  ٢٠١٢ سبتمبر/أيلول ١٤تاريخ السماح بالتداول: 

  )٢٠١٢أيلول/سبتمبر  ١٤(ُسِمح بتداول ھذه الوثيقة خالل اجتماع المجلس بتاريخ 

GOV/2012/42 

٢٠١٢ آب/أغسطس ٣٠
 

 عربي
األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

 نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي

  (ھـ) من جدول األعمال المؤقت٧البند الفرعي 
  )GOV/2012/34(الوثيقة 

 

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

 
 من المدير العامتقرير 

 
  

ايو  ٢٤في  -١ اق الضمانات، ٢٠١١أيار/م 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 الجمھوري ار، ف دم االنتش دة ع ب معاھ ود بموج  ).GOV/2011/30المعق

 ت منذ ذلك التاريخ.ويغطـِّي ھذا التقرير التطّورات ذات الصلة التي طرأ

 

 معلومات أساسية  -ألف

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

أنَّ  فيه. نووية مواد أي لولم يتم إدخا بعد د ب زاعم إضافية ُتفي اً م مت إلى الوكالة الحق وتضّمنت المعلومات التي قُدِّ
داً  مفاعالً  المفاعل المذكور كان م  ومھّدأً  بالغاز مبرَّ ييده ت اء، وأنَّ تش اج الكھرب بالغرافيت، وأنَّه لم يكن مصمماً إلنت
ع الديمقراطية،  الشعبية كوريا بمساعدة جمھورية اً بموق اكن أخرى في سوريا كانت مرتبطة وظيفي ة أم وأنَّ ثالث

ات ، جرت٢٠٠٧نھاية تشرين األول/أكتوبر  قبلو دير الزور. ى سطحية وتسوية إخالء عملي ر نطاق عل  في كبي
القول ،٢٠٠٨مايو /أيار منذ سوريا، تمّسكت وقد ١.المدمَّر المبنى بقايا أحجبت أو أزالت المذكور الموقع ىال إن ب  مبن
ر عسكرية منشأة كان المدّمر ة غي ه نووي م وإن ديھا يكن ل اون أي ل رتبط تع ووي بالمجال م ة مع الن ا جمھوري  كوري
 ٢الديمقراطية. الشعبية

 
 .GOV/2008/60من الوثيقة  ١٦، والفقرة GOV/OR.1206من الوثيقة  ٢٦الفقرة     ١

 .GOV/2009/36من الوثيقة  ١٥؛ والفقرة GOV/2008/60من الوثيقة  ١الفقرة     ٢
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  ٢الصفحة 

 

ه  -٣ ي حزيران/يوني أن ٢٠٠٨وف ة بش ائق داعم دھا بوث ت تزوي زور وطلب ر ال ع دي ة موق ، زارت الوكال
ا االستخدام الماضي والحاضر للمباني الكائنة في م زَعم أنھ ي ُي ة األخرى الت اكن الثالث زور وفي األم ر ال وقع دي

ق  كانت مرتبطة وظيفياً بالموقع المذكور. ومنذ تلك الزيارة، لم تتعاون سوريا بشكل جوھري مع الوكالة فيما يتعل
 بطبيعة موقع دير الزور أو األماكن الثالثة األخرى.

ذي المقّدم إلى مجلس المحافظين تقييم الوكالة  ٢٠١١و المدير العام في تقريره المؤّرخ أيار/ماي أدرجو -٤ ال
ات، يفيد ك المعلوم ي لتل ا التقن ه، استناداً إلى جميع المعلومات المتاحة للوكالة وإلى تقييمھ داً أنَّ  أن رّجح ج من الم

ة. ه للوكال اكن وفيم المبنى الذي ُدمِّر في موقع دير الزور كان مفاعالً نووياً وكان ينبغي اإلعالن عن ق باألم ا يتعل
 الثالثة األخرى، فإن الوكالة لم تكن قادرة على تقديم تقييم بشأن طبيعتھا أو حالتھا التشغيلية.

  

 التطورات  -باء

اون الكامل مع ٢٠١١أيار/مايو  ٢٦في رسالة موّجھة إلى الوكالة مؤّرخة  -٥ ، أبدت سورياً استعدادھا للتع
تعدادھا  دير الزور.ة بموقع قلعالوكالة لتسوية المسائل المت وبعد عدد من االجتماعات مع الوكالة، أبدت سوريا اس

 مع الوكالة من أجل "االتفاق على خطة عمل لتسوية المسائل العالقة بشأن موقع دير الزور". آخرلعقد اجتماع 

رار ٢٠١١حزيران/يونيه  ٩وفي  -٦ افظين بالتصويت الق ذي رأى GOV/2011/41، اعتمد مجلس المح ، ال
ه ج ديمھا في دم تق زور وع ر ال ي دي ووي ف ل ن اء مفاع ن ببن ر معل و غي ى نح وريا عل ام س ا أن قي ور، منھ ة أم مل

ع  ود م اق الضمانات المعق ا بموجب اتف وريا اللتزاماتھ ال س دم امتث كِّل ع ق يش ذا المرف ات عن تصميم ھ معلوم
ادة ال ن الم يم م رة ج ياق الفق ي س ك ف ار، وذل دم االنتش دة ع ة بموجب معاھ امالوكال ن نظ رة م ة عش ة ثاني  الوكال

ة  .األساسي ارير محّدث ة بتق زّود الوكال ا وت ور عدم امتثالھ ى الف الج عل ى أن تع ودعا مجلس المحافظين سوريا إل
ى  واد واألشخاص عل ع والم ع المعلومات والمواق بموجب اتفاق الضمانات المعقود معھا وتتيح الوصول إلى جمي

ديم النحو الالزم للوكالة من أجل التح قق من ھذه التقارير وتسوية جميع المسائل العالقة، لكي تتمكن الوكالة من تق
ا تنص  مية حصراً للبرنامج النووي السوري.لالتأكيدات الالزمة فيما يتعلق بالطبيعة الس وقّرر المجلس أيضاً، كم

على ذلك الفقرة جيم من المادة الثانية عشرة من النظام األساسي، أن ُيقّدم تقريراً من خالل المدير العام حول عدم 
ة  امتثال سوريا التفاق الضمانات المعقود معھا إلى جميع األعضاء في الوكالة وإلى مجلس ة العام األمن والجمعي

اق وطل لألمم المتحدة. ذ الكامل التف ى التنفي ة إل وده الرامي ام أن يواصل جھ دير الع افظين من الم ب مجلس المح
ً الضمانات الذي عقدته الوكالة مع سوريا وأن  ة مجلس المحافظين ومجلس األمن يحيط علما أي تطورات مھم ، ب

 وقّرر أن يواصل النظر في ھذه المسألة. حسب االقتضاء،

ومي وخالل اجتماع ُعقد مع الوكال -٧ وبر  ٢٦و ٢٥ة في دمشق ي ، أعلنت سوريا ٢٠١١تشرين األول/أكت
ة. ذلك  عن استعدادھا للسماح للوكالة بالوصول إلى موقع دير الزور مرة أخرى، بشروط معّين وذكرت سوريا ك

ة األختأن المبنى المدّمر في موقع دير الزور ھو منشأة غير نووية  رى تعلق بالصواريخ، لذلك فإن األماكن الثالث
أغراض موقع دير الزور ھي أماكن ال فيما يخص التي اعتبرت الوكالة أنھا أماكن حاسمة لتسوية المسائل العالقة 

ا بالمناقشات. ة. صلة لھ ع الوكال ة األخرى م اكن الثالث تعدة لمناقشة األم ر مس إن سوريا غي ك، ف ى ذل اء عل  وبن
راءات ا أن اإلج اً بش وريا اقتراح اع، عرضت س ر وخالل االجتم ع دي ى موق ط عل ز فق تقبل ركَّ ي المس ة ف لممكن

 وأقّر فريق الوكالة االقتراح ولكّنه أوضح أنه سيحتاج إلى مزيد من االستعراض والتأييد. الزور.
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راح  -٨ اع ھو اقت وقِش خالل االجتم ذي ن راح ال ى أن االقت وبعد إجراء استعراض دقيق، خلصت الوكالة إل
تعداد سوريا للشروط التي فرضتھا  غير مقبول نظراً  ة وعدم اس ا الوكال وم بھ ي تق سوريا على أنشطة التحقق الت

 واقترحت الوكالة الحقاً على سوريا أن تجري مناقشات إضافية. أعاله. ٧لمناقشة األماكن المشار إليھا في الفقرة 
الً ٢٠١٢شباط/فبراير  ١٢مؤّرخة  إلى الوكالة وفي رسالة تقّدم رداً مفصَّ في وقت الحق،  ، ذكرت سوريا أنھا س

د.في السائد نظراً للوضع األمني الصعب  ً  البل ا ة ِعلم ى سوريا  وأحاطت الوكال ا إل ّررت طلبھ الة سوريا وك برس
 بإجراء مناقشات إضافية لمعالجة جميع المسائل العالقة.

  

 قضايا أخرى  -جيم

ي  -٩ أ الت ري المنش وم البش يمات اليوراني ق بمصدر جس ا يتعل ابقاً، وفيم ر س ا ُذِك ل كم ي المفاع دت ف ُوِج
 ٣ النيوتروني المصّغر، خلصت الوكالة إلى أن تصريحات سوريا ال تتناقض مع نتائج الوكالة.

ادي في المفاعل  -١٠ ة تحقق من الرصيد الم ة، أجريت عملي ي لضمانات الوكال ذ الروتين وكجزء من التنفي
 .٢٠١٢حزيران/يونيه  ١٤النيوتروني المصّغر في 

د الم -١١ ة رص ة وتواصل الوكال ي المحط وم ف ازة اليوراني زن رك ة خ ّغر، ومنطق وتروني المص ل الني فاع
 بضمانات الوكالة. المعنيةالتجريبية لحمض الفوسفوريك الكائنة بحمص، وغيرھا من األماكن 

  

 االستنتاج  -دال

دة من سوريا أو من ٢٠١١أيار/مايو  ٢٤ منذ تقرير المدير العام في -١٢ ، لم تتلق الوكالة أي معلومات جدي
زور. الدول ر ال ع دي دمَّر في موق ى الم ة المبن ة لطبيع ا  األعضاء األخرى من شأنھا أن تؤّثر في تقييم الوكال وفيم

ا  ا أو حالتھ يم بشأن طبيعتھ ديم أي تقي ى تق ادرة عل ر ق ا زالت غي ة م إن الوكال ة األخرى، ف يتعلق باألماكن الثالث
 التشغيلية.

ا ويحّث المدير العام سوريا على التعاون ب -١٣ ة فيم ة المتصلة ب يخصالكامل مع الوكال ائل العالق ع المس موق
 دير الزور واألماكن األخرى.

 

 
 .GOV/2011/30من الوثيقة  ٣٢إلى  ٢٧الفقرات من     ٣


