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س  ،السید الرئ
م الصدی مالیزا ع وااسمح لد م و ة أن أهنئ سًا لي في البدا م رئ لى انتخا

قدرتكم على إدارة أعماله بنجاح للمؤتمر العام الستینللدورة  بد . ال ونحن على ثقة 
ضاً  لي الة وفر األمانة على  أن من أ رنا وتقدیرنا للمدیر العام للو أعرب عن ش

  الجهود التي بذلوها في التحضیر الجید ألعمال هذا المؤتمر واإلعداد لوثائقه.
انضمامو  ومتي أن أرحب  اسم ح ني  ا، وسانت فنسنت  سرُ سانت لوس

ة، ا اإلسالم ة للطاقة  إلى والغرنادین، وجمهورة غامب الة الدول ة الو عضو
الة.إسهامهم الالذرة، متطلعین إلى    فاعل إلى جانب الدول األعضاء في الو

س،    السید الرئ

  السیدات والسادة،

ة للطاقة احتفاالت مع  الدورة للمؤتمر العامهذه  صادف انعقاد الة الدول الو
سها الذرة ر الستین لتأس ل ،الذ ش ة ل وهذا  المتعاظم  دورهاإلضاءة على مناس

ة األ ا مجال في واالتساعهم ة لصالح السالم  تسخیر العلوم والتكنولوج النوو
ة في العالم أجمع. الةقد اكتسب ل والتنم عد تحدید  دور الو ًا  ًا إضاف زخمًا تنمو

ة المستدامة للعام  الة للمساهمة  ،٢٠٣٠األمم المتحدة ألهداف التنم واستعداد الو
الصحة تلك مساعدة الدول األعضاء على تحقی في  ،األهداف ذات الصلة 

اه ،والطاقة ص ،والغذاء ،والم ضاف إلى ذلك  .وتغیر المناخ ،الفقر وتقل و
الة في تعزز السلم واألمن الدولیین عبر إدارتها لنظام ضمانات  مساهمة الو

الة  ة السلمي لل ستخداماال ضمان الهادف إلىالو ا النوو ومنع استخدامها تكنولوج
رة.   ألغراض عس

الة خاصة  لقد ساهمت النجاحات التي حققتها الو على أكثر من صعید، و
ة مع إیران التأكید على الدور المحور  في تطبی خطة العمل الشاملة المشتر
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ة،  الة في ضمان حقوق الدول األعضاء في االستخدام السلمي للطاقة النوو للو
دول أعضاء ال ام استمرار  حرص علىولهذا یتعین علینا  الة ق بوظائفها الو

ة، و  اد ة وح ة ومهن ل استقالل االمتناع عن على المحددة في نظامها األساسي 
عض الدول األعضاء ضغ علیها أ  ممارسة ة من قبل  اس خدمة ألجندات س
قة  الة عن مما قد یض   .ةالسام أهدافهاؤد إلى حرف الو

ات  الة في استمرارة أدائها  الهامة ولعل أحد التحد التي تواجه هذه الو
ة توفیر الموارد  هولدورها  ة الكاف  وغیر المشروطة والقابلة للتنبؤوالمضمونة المال

الة أن تعمل بدونها ن للو م طلب الدول األعضاء ، خاصة في ظل تزاید التي ال 
الةالخدمات التي المساعدات و على  وفد أن  عتبر، في هذا الصدد توفرها الو

ة الالزمة  الة المختلفة على نحو متوازن توفیر الموارد المال االستخدام و  ألنشطة الو
ساألمثل لها  الة ع قي للو   . مؤشرًا هامًا على دعمنا الحق

س،   السید الرئ

ة السورة التي هي من الدول األوائل التي انضمت إلى    إن الجمهورة العر
مرور ستة عقود على إنشائها،  الة تشاطر الدول األعضاء سعادة االحتفال  الو
الة وسعیها للعمل مع الدول األعضاء من  التعاون مع الو د التزامها التام  وتؤ

م خدماتها للدول  ر عملها وتقد األعضاء على نحو أمثل خالل أجل ضمان تطو
الة لعام العقود القادمة. لقد شهد  عدم على التزام سورة  ٢٠١٥التقرر السنو للو

ة،لتحرف وجود أ  عیدًا عن األنشطة السلم ة المعلنة   البند الذأما  لمواد النوو
الةمجلس یناقشه  المتعل و  منذ عدة سنوات من دورة إلى أخر  محافظي الو

ة السورة اتفاق الضمانات بتطبی موجب  في الجمهورة العر الة  المعقود مع الو
ة، ما هو إال أحد معاهدة عدم االنتشار هذه ل عض الدول ستغاللال األوجه السلب

الة  ة لسورة لتنفیذالو ة المعاد اس   .أجنداتها الس
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ادة السرائیلي اإلعتداء اللالمحافظین  مجلس إّن تجاهل  سافر على س
لاألراضي السورة  ش ام القانون الدولي ومیثاق األمم فاضٍح  الذ انتهك  أح

تقرارًا  واتخاذ المجلسالمتحدة،  ستنتاج على ا مبني ٢٠١١في العام  التصو
ة و  افتراضي واحتمال غیر قاطع بیر اعتراض عد أد إلى، ملموسةأدلة دون أ د 

ة  األعضاء الدول من ف مع هذا البند، وذلك لحرص هذه الدول  التعاملعلى 
الة من جهةعلى  ة الو ة وحرف واستمرار الحوار والتعاون بین سورة  ،مصداق

الة    .من جهة أخر  والو

الة لحل  نينإ التعاون مع الو أكرر أمام هذا المؤتمر التزام سورة الكامل 
موقع دیر الزور،  ع المسائل العالقة المتصلة  لتنفیذ ما تم االتفاق  واستعدادهاجم

الة. ه في دمش من "خطة للعمل" بین سورة والو   عل

س،   السید الرئ
ةشهد ة التي تم  بدءهذا العام  ت بدا تنفیذ خطة العمل الشاملة المشتر

یران، وشهدت تقارر ١+٥االتفاق علیها بین مجموعة  التي التنفیذ الدورة  وإ
فاءمنذ ذلك الیوم على  أصدرها المدیر العام موجب الخطة  بتعهداتهاإیران  إ

ورة حرصًا منها  ًا منها لمساعدة المذ ة برنامجها النوو وسع ات سلم على إث
ما یخص برنامجها النوو  الة على التوصل إلى االستنتاج األوسع نطاقًا ف  الو

ن شدد وفد على أن. أسرع وقت مم تطبی في ستمرار اال في هذا الصدد 
قابل هذا االلتزام اإلیراني  ُ غي أن  نما ین عتمد على إیران فق وإ الخطة ونجاحها ال 

ورة.  موجب الخطة المذ التزاماتها  فاء األطراف األخر    بإ

س،   السید الرئ
تحت عنوان  قرار في اعتماد ٥٣في دورته الـ إن نجاح المؤتمر العام 

عث برسالة واضحة من المجتمع الدولي تطالب  ة"،  ة اإلسرائیل "القدرات النوو
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ة  ة التفاق ع منشآتها النوو خضاع جم االنضمام لمعاهدة عدم االنتشار، وإ إسرائیل 
ة للطاقة الذرة. لقد عبر هذا القرار عن  الة الدول الضمانات الشاملة مع الو

بیر من  الة إزاء امتالك إسرائیل لقدرات استمرار قل عدد  الدول األعضاء في الو
له على األمن والسلم في منطقة  ش ة، والتهدید الذ  ة دول عیدًا عن أ رقا ة  نوو

ار ینخذآالشرق األوس والعالم،  ضاً  االعت سرائیل السلوك العدواني إل استمرار أ
ت القرار  ذلكاعتماد في مقابل و  .المنطقةتلك في  ما تجاهلهعلى  إسرائیلأصرّ  ،

ل القرارات ة اعتادت دائمًا مع  حقها في  الدول مختلف المنظمات الصادرة 
ة ینها دول و  .والمحافل الدول عض الدول األعضاء الفاعلة و ما یؤسف له أن 

ة  ة تحقی عالم ة واضحة في المعاییر وذلك عندما ترفع را ة تمارس ازدواج نوو
نتشار من جهة، وفي ذات الوقت تغض الطرف عن هذا المبدأ معاهدة عدم اال
ةعندما یتعل األ ة اإلسرائیل القدرات النوو له .مر  ام تلك  واألخطر من ذلك  ق

ر  ةالدول بدعم ومساعدة إسرائیل في تطو بذلك التزاماتها  مخالفةً  قدراتها النوو
ام المعاهدة ذات الصلة.   موجب أح

قف في وجه  لمجتمع الدوليللقد حان الوقت  اسةي   عن التغاضي س
ة لممارساتا ، وخو في هذا المجال،  اإلسرائیل ٍة أن یتخذ قرارًا واضحًا طواٍت عمل

ة  إسرائیل جادة من أجل إلزام االنضمام إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة النوو
ة للطاقة الذرة دون شر أو قید. الة الدول ش الو ع منشآتها لتفت خضاع جم   وإ

س   ،السید الرئ
ع دول منطقة الشرق األوس إلى معاهدة  ه جم في الوقت الذ انضمت ف

ما فیها  قیْت إسرائیل امؤخرًا عدم االنتشار  لطرف الوحید في دولة فلسطین، 
المنطقة خارج هذه المعاهدة. إن انضمام دولة فلسطین إلى معاهدة عدم االنتشار 

ا  دولة طرف في المعاهدة، ورغبتها في عقد اتفاق ضمانات شاملة  ٢٠١٥في ش
المادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشار، هو تطور هام  ما یرت  الة ف مع الو
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ون من جب أن  یجابي، و عوإ السعي من أجل جعل منطقة الشرق  طلقًا لتشج
ع أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها األسلحة  ة من جم األوس منطقة خال

ة.  عني  ٢٠١٥لعام  مؤتمر المراجعةفشل إن النوو الغ ألنه  عث على القل ال ی
ة إلى إخالء منطقة الشرق األوس ة الرام ة للجهود الدول ه ضرة قو ًا توج  عمل

ة وغیرها من أسلحة الدمار الشامل، لكن هذه االنتكاسة التي  من األسلحة النوو
ة لمواصلة  ة یجب أّال تؤثر في عزمتنا الجماع تعرضت لها تلك الجهود الدول

ةعا وصوًال إلىالسعي الحثیث لتحقی أهداف المعاهدة   .لم خال من األسلحة النوو
د وفد على أن ال الشرق األوس لعام في هذا المجال یؤ  ،١٩٩٥قرار الخاص 

قى ،الذ تم على أساسه التمدید الالنهائي للمعاهدة   نافذًا لحین تحقی أهدافه.    سی

س   ،السید الرئ
قات تثمّ    الة في توظیف التطب ن سورة دور برنامج التعاون الفني للو
ة ة المستدامةفي تحقی للطاقة الذرة  السلم ة أهداف التنم وعلى . في الدول النام

ة التي  فضل الدعم الملموس إال أنها و  سورة تمرّ بهاالرغم من الظروف الصع
الة،  الفنيإدارة التعاون  تقدمهالذ  نت سورةفقد في الو من تنفیذ  العامهذا  تم

ة القائمة، ونات مشارع التعاون الفني الوطن ه من م أس  ونتطلع لتنفیذ  جزء ال 
الة لسورةالمشار  ة الخمسة التي أقرتها الو ة  ع الوطن - ٢٠١٦للدورة البرنامج
شرة ٢٠١٧ اه ،في مجاالت الصحة ال ة ،والغذاء ،والم قات الصناع   .والتطب
د سورة استمرار دعمها ل   ةالتفاق التعاوني للدول تؤ ا في  العر من آس

ا النو  ة للعلوم والتكنولوج ا)ین و مجال التدرب والتنم ضًا و  ،(عراس هي مستمرة أ
ة الفاعل الموقع  حتى اآلن تستضیف تزالوما ة في برامجه وأنشطته، في المشار

انته،  االلكتروني دارته وص الة في دعم هذا إلى استمرار  وتتطلعلالتفاق وإ الو
بیر في تعزز التعاون بین الدول األطراف  وتوطین االتفاق لما له من أثر 

ة فیها.   التقانات النوو
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س،   السید الرئ
ة السورة    االلتزام بتسدید المستحقات دائمًا على تحرص الجمهورة العر

الة، إال أّن  ة علیها للو ة المترت ات االقتصاد ة  العقو المفروضة الجائرة األحاد
ل خاص ، علیها ش الت المصو ةعلى التحو نهالم  رف مساهماتها  تسدیدمن  تم
ة ة علیها المال افة للعام  في المترت الة  ذلك ، لكن ٢٠١٦و ٢٠١٥صنادی الو

منعنا من العمل ننا من تسدید تلك  لم  الة إلیجاد السبل البدیلة التي تم مع الو
ماننا الراسخ  ، وذلكالمساهمات الة انطالقًا من إ ضرورة الحفا على دعم الو

الدور الهام الذ امها  ینها من ق ه.وتم    تضطلع 

س   ،السید الرئ
اني،    ، وقبل أن أختم ب ضرورة التمییز الواضح بین  أن أشیر إلى أودأخیرًا

ة التي تقع على الدول األطراف في معاهدة عدم االنتشار  عات االلتزامات القانون
ة تقوم بها الدول األعضاء. وفي هذا الصدد أدعو الدول  ة إجراءات طوع ین أ و

قظة عض الدول  األعضاء إلى توخي ال إدخال إجراءات والحذر إزاء محاوالت 
أو معاهدة عدم االنتشار أو اتفاق  النظام األساسيفي سواء غیر منصوص علیها 

الة والدول األعضاء الة الضمانات المعقود بین الو األمر الذ  ،ضمن عمل الو
الة ع أجواء عدم الثقة بین الدول األعضاء في الو ة والشك في ثیر و  ،ش الر

ا تلك الدول إزاء  ّن محاوالت تلك إ. فرض تلك اإلجراءات الهدف من وراءنوا
عض الدول األعضاء على نحو طوعيتخدام إجراءات الدول اس وفي ظل  نفذتها 

ما أن  ظروف خاصة بها أتي لخدمة أجندات خاصة،   سعي تلك الدولإنما 
م تطبی تلك اإلجراءات ع على  لتعم الة عن  الدول األعضاءجم حرف عمل الو

ح   .مساره الصح
الد لهذا المؤتمر م     .والتوفی في أعماله النجـاحل رة أخر یتمنى وفد 

س. رًا السید الرئ  ش


