
 

 الجمهورية العربية السورية        
Syrian Arab Republic           

 
 
 
 
 بيان

 الجمهورية العربية السورية 
 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 62أمام الدورة الـ  

Statement of Syrian Arab Republic before the 62nd session of 
the General Conference of the IAEA 

 
 

 الســـفير بســام الصبــاغ
Ambassador Bassam Sabbagh 

 
 

 النمسا –فيينا 
 2018 أيلول   17-21

 
 
 
 

 



 

 
 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الرئيس، ةالسيد

ن أهنئكم على توليكم رئاسة الدورة الحالية للمؤتمر العام، و أن بداية أود  ا 
 أشكر سلفكم على قيادتها الممتازة ألعمال دورته الماضية.

نضمت إلى معاهدة عددم اية السورية من أوائل الدول التي الجمهورية العربإن 
هده  والماداد  السدامية لانتشار األسلحة النووية، وكانت وما زالت ملتزمدة ااألهددا  

تددؤمن كمدا سددتفادة مدن الةاقدة النوويدة ل اددراي السدلمية، لمعاهددة والمتمللدة  دي اإا
الده  يزيدد مدن  ،اأهمية التعاون الدولي  ي مجال االستخدام السدلمي للةاقدة النوويدة

 .ول األعضاء ويعود االفائدة عليهاقدرات الد

 ددي الوكالددة يددو ر لجميدد  الددددول إن المددؤتمر العددام كددأعلى هيئددة اتخدداه قددرار  
التحدديات التدي تواجده عمدل الوكالدة امدا  لمناقشدة كيفيدة تجداوزهامدا  عضاء منبدرا  األ

االقيام بوظائفها المحددة اموجب نظامهدا األساسدي اكدل اسدتق لية  هااستمرار يضمن 
 ،مارسدة أ  ضد ع عليهداامأل  كدان أيضا  عددم السدما  يضمن ومهنية وحيادية، و 

 .لاعي الدول ضيقة سياسية خدمة أجنداتأستخدامها أداة لأو 
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مجلدددد  البنددددد الدددده  يناقشدددده يددددود و ددددد  أن يشددددير إلددددى أن  ددددي هددددها ال دددددد 
تةبيق اتفاق الضدمانات  دي الجمهوريدة العربيدة السدورية، مدا  محا ظي الوكالة اشأن

لخدمدة وكالدة هده  الل السدت  ل اعدي الددول أحدد األوجده السدلبيةملال علدى هو إال 
سيادة على  االمسؤولية عن العداون مؤخرا  اإقرار اإسرائيلي إن  أجنداتها السياسية.
التحدر  اآلن مدن الضدرور  يجعدل  ،اإنكداراعدد عقددم مدن هلد  و  ،األراضي السورية

لددزام إسددرائيل االتعدداون مدد  الوكالددة الدوليدددة  ،اآللددم العدددوان اإسددرائيليدانددة هددها إ وا 
جددو    ب سياقى هها البند تمرار امناقشةأن االسعلى أكلر والتأكيد ، للةاقة الهرية

 .م  الوكالة لتعاون ل هار ض ي  -الدولة المعتدية -إسرائيلإستمرت ةالما 

جمي   لحل   كاملم  الجمهورية العربية السورية م  الوكالة اشكلم تعاونت قد ل
اون  ي شهر تشرين التعوُتو َج هها ، المسائل العالقة المت لة اموق  دير الزور

تفاق على خةة العمل الموقعة م  نائب المدير العام لشؤون ااإ ٢٠١١األول 
التقارير السنوية  تشهدكما ها. تنفيه ةعاقإ تم  والتيالضمانات  ي هل  الوقت، 
 لتزامعلى اال ،2017لعام ، وآخرها تقريرها الماضية للوكالة خ ل السنوات المتتالية

 .الشاملة تفاق الضماناتإاموجب  سورية التام

 الرئيس، ةالسيد

خارج إةار معاهدة عدم نووية  إن اقاء إسرائيل اما تمتلكه من قدراتم 
يملل خةرا  جسيما  على نظام عدم اإنتشار، تفاق الضمانات الشاملة ا  االنتشار و 

ويعيق إنشاء  دول منةقة الشرق األوسع،جمي  ياعث على القلق العميق لد  و 
 ي هها المجال  .ة الدمار الشامل  ي الشرق األوسعمنةقة خالية من كا ة أسلح

اعتماد المؤتمر  إسرائيل على تجاهلإ رار الشديد إزاء  اإستنكاريعبر و د  عن 
والرسالة  "،القدرات النووية اإلسرائيلية" للقرار المعنون  ٥٣العام  ي دورته الد 
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اعي الدول ارسة ممويشجب أيضا  ، و لها المجتم  الدولي الواضحة التي وجهها
زدواجية واضحة  ي المعايير عندما يتعلق ال ،وبينها دول نووية ،األعضاء الفاعله

ترسانة لمت   إسرائيل إ هاتجاهلعبر وهل  ، ر االقدرات النووية االسرائيليةاألم
  العالم.حتى ر المنةقة و ستقراأمن وا  مة تهدد نووية ضخ

   ،الرئيس ةالسيد

تنفيهها لخةة العمل  ي يران ترحب الجمهورية العربية السورية بإمتلال إ
كما تستنكر  ،عديدةمرات اله  أكدته تقارير الوكالة ومفتشيها و الشاملة المشتركة، 

من  مشروعالاير لقرار األحاد  الجانب اله  اتخهته الواليات المتحدة ااالنسحاب ا
ل انتهاكا   ارخ، لم يكن له ما يبرر واله  المشتركة الشاملة خةة العمل  ا  ويشك 

هها اإنجاز الدبلوماسي الفريد  ي  مما يض ، (2015) 2231لقرار مجل  األمن 
 .شديد خةرم 

كشفت قد  ،  SLAsوبخ وص نهج تةبيق الضمانات على مستو  الدولة 
إستمرار  هها الشأنبحول تقرير المدير العام النقاشات التي دارت األسبوع الماضي 

 ةوا لمما يتةلب م ،نهجهها المختلفة حول آراء و  ،وبواعث قلق ،امويوجود 
م  التشديد ، ا النهجم  الدول األعضاء حول ههاألمانة  ي حوار مفتو  إنخراط 

 لدولة العضو.لالح ول على الموا قة ال ريحة عد على وجوب عدم تةبيقه إال ا

 الرئيس، ةالسيد

الجمهورية العربية السورية جهود الوكالة  ي نشر التقانة النووية لد  تؤيد 
الدول األعضاء خدمة لخةةها التنموية، وتلمن دور برنامجها للتعاون الفني  ي 

نمية المستدامة  ي توظيف التةبيقات السلمية للةاقة الهرية  ي تحقيق أهدا  الت
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له  تقدمه إدارة التعاون الفني  ي اافضل الدعم سورية تمكنت وقد  .الدول النامية
 .الوكالة من تنفيه جزء الاأ  اه من مكونات مشاري  التعاون الفني الوةنية المقر ة

يسر  الجمهورية العربية السورية أن تبلغ المؤتمر العام اأنها قد أودعت لد  
تقديم المساعدة  ي حال وقوع حادث   كي الم ادقة على إتفاقية المدير العام

تفاقية   أو ةار  إشعاعي، و نوو  التبليغ الماكر عن وقوع حادث نوو  أو ةار  ا 
 دراسة االتفاقيات األخر  هات ال لة.  مستمرة بإشعاعي، وأنها 

الجمهورية العربية السورية أيضا  افاعلية  ي البرنامج اإقليمي للتعاون  تشار 
 ي مجال التدريب والاحث التقني، وبرامج االتفاق التعاوني للدول العربية  ي آسيا 

أيار  31بتاريخ وتشير إلى أنها أودعت  ي العلوم والتكنولوجيا النوويين )عراسيا(، 
إلى وتتةل  المنقحة، تفاقية اإلد  المدير العام    الم ادقة على  2018

التعاون بين الدول  تفاق لما له من ألر كبير  ي تعزيزاستمرار دعم الوكالة لهها اإ
 .. .وتوةين التقانات النووية  يها.األةرا  

 .وشكرًا 


