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٢٠١٤ أيلول/سبتمبر ٤
 

 عربي
األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

 نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي

  (ھـ) من جدول األعمال المؤقت٨البند 
  )GOV/2014/39(الوثيقة 

 

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

 

 تقرير من المدير العام

  

 

 مقّدمة  -ألف

اق الضمانات ٢٠١٣آب/أغسطس  ٢٨ في  -١ ذ اتف راً عن تنفي م المدير العام إلى مجلس المحافظين تقري ، قدَّ
ة  وريا) (الوثيق ورية (س ة الس ة العربي ي الجمھوري ار ف دم االنتش دة ع ب معاھ ود بموج ). GOV/2013/41المعق

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

  

  الخلفّية  -باء

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 ُمشّغالً ٢٠٠٧ منشأة في موقع دير الزور بسوريا، دمـّرتھا إسرائيل في أيلول/سبتمبر

أنَّ بعد ولم يتم إدخال أي مواد نووية فيه. وتضمّ  د ب مت إلى الوكالة الحقاً مزاعم إضافية ُتفي نت المعلومات التي قُدِّ
م  المفاعل المذكور كان مفاعالً  ييده ت ماً إلنتاج الكھرباء، وأنَّ تش داً بالغاز ومھّدأً بالغرافيت، وأنَّه لم يكن مصمَّ مبرَّ

اك ثالث ت ھن ه كان ة، وأنَّ عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ن جمھوري اعدة م ة بمس وريا مرتبط ي س اكن أخرى ف ة أم
، جرت عمليات إخالء وتسوية سطحية على نطاق ٢٠٠٧وظيفياً بموقع دير الزور. وبنھاية تشرين األول/أكتوبر 

دمَّر. ى الم ا المبن ت بقاي ت أو حجب ذكور، أزال ع الم ي الموق ع ف ايو  ١واس ذ أيار/م وريا، من زعم س ، أن ٢٠٠٨وت
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ة المبنى المدّمر كان منشأة عسكرية  ووي مع جمھوري غير نووية وأنه لم يكن لديھا أي تعاون مرتبط بالمجال الن
  ٢كوريا الشعبية الديمقراطية.

ه   -٣ ي حزيران/يوني ة بشأن ٢٠٠٨وف تندات داعم دھا بمس زور وطلبت تزوي ر ال ع دي ة موق ، زارت الوكال
ة أم ي ثالث زور وف ر ال ع دي ي موق ة ف اني الكائن تخدام الماضي والحاضر للمب ت االس ا كان زَعم أنھ اكن أخرى ُي

ة ا جوھرًيمرتبطة وظيفياً بذلك الموقع. ومنذ تلك الزيارة، لم تتعاون سوريا تعاوًن ق بطبيع ا يتعل ة فيم ا مع الوكال
  موقع دير الزور أو األماكن الثالثة األخرى.

الة الذي مفاده أنه، ، تقييم الوك٢٠١١وأورد المدير العام، في تقريره إلى مجلس المحافظين في أيار/مايو  -٤
استناداً إلى جميع المعلومات المتاحة للوكالة وإلى تقييمھا التقني لتلك المعلومات، من المرّجح جداً أنَّ المبنى الذي 
م  ة األخرى فل اكن الثالث ا األم ة. أم ه للوكال ان ينبغي اإلعالن عن اً وك ُدمِّر في موقع دير الزور كان مفاعالً نووي

  تقديم تقييم بشأن طبيعتھا أو بشأن حالتھا التشغيلية. تتمكن الوكالة من

رار  ٢٠١١حزيران/يونيه  ٩وفي   -٥ ذي خلص GOV/2011/41اعتمد مجلس المحافظين بالتصويت الق ، ال
زور، وعدم  ر ال ووي في دي ييد مفاعل ن ن بتش ر معل ى نحو غي ام سوريا عل ا أن قي فيه إلى جملة أمور من بينھ

اق الضمانات تقديمھا معلومات عن تصمي ا بموجب اتف م ھذا المرفق، يشكِّالن مخالفة من جانب سوريا اللتزاماتھ
ة عشرة من  ادة الثاني يم من الم رة ج ك في سياق الفق الذي عقدته مع الوكالة في إطار معاھدة عدم االنتشار، وذل

ى ال ا عل الج مخالفتھ ى أن تع افظين سوريا إل ا مجلس المح ة. ودع ة النظام األساسي للوكال زّود الوكال ور، وأن ت ف
ع  ات والمواق ع المعلوم ى جمي مح بالوصول إل ا، وأن تس ود معھ اق الضمانات المعق ة بموجب اتف ارير محّدث بتق
ة،  ائل العالق ع المس ارير وتسوية جمي ذه التق والمواد واألشخاص على النحو الالزم للوكالة من أجل التحقق من ھ

ووي. بحيث تتمكن الوكالة من تقديم التأكيدات ا ووفًق الالزمة بشأن الطبيعة السلمية حصراً لبرنامج سوريا الن ا لم
ر  ھو منصوص عليه في الفقرة جيم من المادة الثانية عشرة من النظام األساسي، قّرر المجلس أيضاً أن ُينھي، عب
ى مجلس  ة وإل المدير العام، أمر مخالفة سوريا التفاق الضمانات المعقود معھا إلى علم جميع األعضاء في الوكال

ى  األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة. وطلب مجلس ة إل وده الرامي ام أن يواصل جھ دير الع افظين من الم المح
افظين  التنفيذ الكامل التفاق الضمانات الذي عقدته الوكالة مع سوريا وأن يبلغ أي تطورات مھمة إلى مجلس المح

  وإلى مجلس األمن، حسب االقتضاء، وقّرر أن يواصل النظر في ھذه المسألة.

ي دم  -٦ ة ف ع الوكال اع م الل اجتم ي وخ ق ف وبر  ٢٦و ٢٥ش رين األول/أكت راح ٢٠١١تش وقش اقت ، ن
ق،  ٣بخصوص اإلجراءات الممكنة في المستقبل لم يرّكز سوى على موقع دير الزور وحده. د استعراض دقي وبع

ا  ي تجريھ خلصت الوكالة إلى أن االقتراح غير مقبول نظراً للشروط التي تفرضھا سوريا على أنشطة التحقق الت
ا إلغفال األماكن الثالثة األخرى من نطاق االقتراح. واقترحت الوكالة على سوريا الحقاً موقع ونظرً الوكالة في ال

اريخ  تقّدم ٢٠١٢٤شباط/فبراير  ٢٠إجراء مناقشات إضافية. وفي رسالة إلى الوكالة بت ا س ، أوضحت سوريا أنھ
الً  البلد. وحتى اآلن لم تتلّق الوكالة أي رد  في وقت الحق، مشيرًة إلى صعوبة الوضع األمني السائد في رداً مفصَّ

  كھذا من سوريا عن المعلومات الالزمة لتسوية المسائل العالقة بشأن موقع دير الزور واألماكن الثالثة األخرى.
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  التطورات  -جيم

اريخ   -٧ ا بت الة إليھ ه  ١٢كما سبقت اإلفادة، أبلغت الوكالة سوريا، في رس د ٢٠١٣حزيران/يوني ه، بع ، بأن
ين ا ذاً بع ي سوريا، وأخ ائدة ف ة الس دة لشؤون السالمة واألمن للظروف األمني م المتح يم إدارة األم ي تقي لنظر ف

االعتبار ضآلة كمية المواد النووية، حسب ما أعلنته سوريا، في المفاعل المصدري النيوتروني المصّغر الموجود 
ل التحقق من الرصيد المادي في المفاعل ال ام في دمشق، سيؤجَّ رراً إجراؤه في ع ان مق ذي ك ذكور، ال ، ٢٠١٣م

  ا. ا كافيً ريثما تكون الظروف األمنية قد تحّسنت تحسنً 

ؤّرختين   -٨ ة م ى الوكال وّجھتين إل التين م ي رس دت سورياً، ف باط/فبراير  ١٧وأب ايو  ٢٩و ٢٠١٤ش أيار/م
ادي في المفاعل ، استعدادھا الستقبال مفتشي الوكالة، ولتقديم الدعم، بغرض إجراء تحق٢٠١٤ ق من الرصيد الم

المصدري النيوتروني المصّغر. بيد أنه، بالنظر إلى أن تقييم إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن للوضع 
نھا من إرسال مفتشين إلى ھذا البلد.   األمني في سوريا لم يتغير، فإنَّ الوكالة ليست في وضع يمكِّ

وتروني وتواصل الوكالة، من خالل است  -٩ عراض الصور الملتقطة بالسواتل، رصد المفاعل المصدري الني
فوريك  ة لحمض الفوس ي المحطة التجريبي ة الصفراء) ف وم (الكعك ام اليوراني ازة خ ة خزن رك المصّغر، ومنطق

  الكائنة بحمص، واألماكن األخرى ذات الصلة بضمانات الوكالة.

ره ا  -١٠ ديم تقري ذ تق ام، من دير الع زل الم م ي وريا أن ول ى س ه إل ّدد دعوت افظين، يج ى مجلس المح ابق إل لس
م تستجب  ٥تتعاون تعاوناً كامالً مع الوكالة بشأن القضايا العالقة المتصلة بموقع دير الزور واألماكن األخرى. ول

  سوريا بعد لھذه المناشدات.

  

  االستنتاج  -دال

دة  ،٢٠١٣آب/أغسطس  ٢٨منذ صدور تقرير المدير العام بتاريخ   -١١ ة أي معلومات جدي لم ترد لعلم الوكال
ع  كان من شأنھا أن يكون لھا تأثير على تقييم الوكالة الذي مفاده أن من المرجح للغاية أن مبنى تم تدميره في موق
ة  ا زالت الوكال ة األخرى فم دير الزور كان مفاعالً نووياً وكان ينبغي أن تعلنه سوريا للوكالة. أما األماكن الثالث

  قادرة على تقديم أي تقييم حول طبيعتھا أو حول حالتھا التشغيلية.غير 

ع ويحّث المدير العام سوريا على أن تتعاون تعاونً   -١٢ ة المتصلة بموق ا كامالً مع الوكالة بشأن القضايا العالق
  دير الزور واألماكن األخرى.
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