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 السید الرئیس 

 

للمؤتمر العام  والستینثالثة الاسمحوا لي بدایة أن اتوجھ إلیكم بالتھنئة على انتخابكم رئیساً للدورة 

ً لكم  ً بالتھنئة ألعضاء المكتب المحترمین متمنیا للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، كما أتوجھ أیضا

 جمیعاً النجاح والتوفیق.

 .لوكالةالدول التي انضمت حدیثا الى عضویة اكما أھنئ 

 السید الرئیس 

والتي مثلھا في العقد الماضي الراحل یعبر وفد بالدي عن تقدیره للوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

العامة لجھودھم في النھوض بالدور الذري تلعبھ  عضاء األمانةیوكیا أمانو كما نعبر عن تقدیرنا أل

المجاالت التي تؤثر إیجابا  وتطبیقاتھا فيالوكالة في تعزیز االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة 

 .وبیئتھعلى حیاة االنسان 

كما یعرب الوفد عن تقدیره الكبیر للجھود الحثیثة التي تبذلھا الوكالة في سبیل تنمیة القدرات 

 الوطنیة الفلسطینیة سواء كان ذلك على صعید القدرات البشریة أو البنیة التحتیة. 

على تخطیط  والعرفان للقائمینالمنبر یسرني أن أتقدم بجزیل الشكر  ومن ھذاالصدد  وفي ھذا

إدارة التعاون التقني لمنطقة اسیا  وأخص بالذكرالتعاون التقني المختلفة  وتنفیذ برامج وتنظیم

 بجمیع موظفیھا. والمحیط الھادئ
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تنفیذ العدید من المشاریع الوطنیة في مجال الوقایة االشعاعیة لة وما زالت تقوم باقامت الوكلقد 

وأخص  عاون التقني مع الوكالة الدولیة،في سیاق برنامج الت والطب والبیئة والتي كانت والزراعة

حسین أداء أنواع القمح عن طریق الطفرة المستحثة (المرحلة المشاریع التالیة : ت على سبیل الذكر

 ، بناء القدرات في الطب النووي واألورام اإلشعاعیة لمستشفى خالد الحسن الوطني، الثانیة)

تعزیز القدرة على مراقبة الملوثات في ، مصادر اإلشعاعتطویر البنیة التحتیة التنظیمیة لسالمة 

تقییم ، المواد الغذائیة والمصفوفات ذات الصلة من خالل التقنیات التحلیلیة النوویة والتكمیلیة

تحسین القدرات الوطنیة لرصد و موارد المیاه الجوفیة باستخدام النظائر البیئیة (المرحلة الثانیة)

ب العاجل لمشاریع أخرى في مجاالت مختلفة یفي القر ونحن نتطلع ئة.النویدات المشعة في البی

اشعاعیة لفلسطین  وعمل خارطةتحسین محاصیل زراعیة استراتیجیة أخرى  ومتقدمة مثل

 لألطفال بالدراسات واألبحاث المختلفة. وتحسین التغذیة
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 الرئیس السید

 وشاركت بفعالیةالى اتفاقیھ منع االنتشار النووي  2015في بدایة عام فلسطین  دولة لقد انضمت

 المراجعةاألولى لمؤتمر  التحضیریة اللجنةفي نفس العام. كما شاركنا في  المراجعةفي مؤتمر 

المدیر العام  واستجابة لدعوةفي معاھده عدم االنتشار  الواردة. وتنفیذا اللتزاماتنا 2020لعام 

بأن  للطاقة الذریة المتكررة للدول التي لم توقع اتفاقیة ضمانات شاملة مع الوكالة الدولیة للوكالة

مما  ، 2019یونیو  في حزیران دولة فلسطین على اتفاقیة ضمانات شاملة وقعتفقد  ،تقوم بذلك

 . دولة فلسطین وسعیھا لتعزیز الجھود الرامیة لتحقیق عالمیة المعاھدةلتزام امدى یدل على 

تقدم التزاماً بوالیتھ في تنفیذ القرار العام من احداث أي  مدیرلعدم تمكن ال سفأنوفي ھذا الصدد، 

GC(62/RES/12) والمتعلق بالتطبیق الكامل التفاقیة الضمانات في الشرق األوسط ، ولكن ،

میع الدول مشاوراتھ وفقا للوالیة الممنوحة لھ مع ج الجدید سیباشرنحن على یقین بأن المدیر العام 

ً في تطبیق  األعضاء من اجل التطبیق المبكر لالتفاقیة ولن یدخر جھداً من أجل المضي قدما

االتفاقیة ونؤكد بأن دولة فلسطین ملتزمة التزاماً كامالً بالتعاون مع لمدیر العام ودعم مجھوداتھ 

 في ھذا االطار.

 السید الرئیس

احتالل دولة تمتلك منشئات نوویة ال تخضع لنظام الضمانات تحت  ال زلنا نعیش فلسطین نحن في

ً لكافة التقاریر المتخصصة  كبیرةترسانة نوویة  بل تمتلك ،الشامل والوثائق المفرج عنھا وفقا

بل  سالمة وأمن شعبنا وباقي شعوب المنطقةیھدد على نحو مباشر وصریح أمر  وھو، مؤخراً 

  .وشعوب العالم أجمع
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لقد كانت دولة فلسطین من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على معاھدة حظر األسلحة النوویة،  

 ھذه المعاھدة التي تعتبر إضافة نوعیة لمنظومة نزع السالح النووي في العالم.

 السید الرئیس

 ویة اإلسرائیلیة في الوقت الذيالنو العسكریة عن بالغ القلق من تنامي القدرات وفد بالدي یعرب 

نضمام إلى معاھدة منع االنتشار ورفضھا اخضاع لال رفض كافة الدعوات فیھ إسرائیلتستمر 

ً لباقي دول المنطقة والتي انضمت  النوویةبرامجھا  ومنشآتھا لنظام الضمانات الشاملة خالفا

ات العسكریة النوویة على القدرالدول ویعتبر وفد بالدي بأن تستر عدد من  جمیعھا للمعاھدة.

فلسطین في حال تصرفات إسرائیل العدوانیة مع واقع  ویتنافى، ھو أمر مرفوض اإلسرائیلیة

 . وخارجھا

وفد بالدي لعدم انعقاد المؤتمر المعني بإقامة منطقة خالیة من السالح  یأسفصدد، وفي ھذا ال

تطبیقاً  2012النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط والذي كان مقرراً في عام 

على الرغم من الجھود التي بُذلت والمرونة التي ، 2010للوثیقة الختامیة لمؤتمر المراجعة لعام 

وبشكل خاص الدول المنظمة  الدول النوویة الخمسنؤمن بمسؤولیة وا المجموعة العربیة، ابدتھ

عالمیة معاھدة عدم االنتشار النووي والدفع قدماً باتجاه سرعة  لتحقیق الدؤوبالعمل  للمؤتمر على

  تحقیق المنطقة الخالیة من األسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط.
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بسبب إصرار بعض  2015المراجعة للعام  وفشل مؤتمرالمؤجل  2012على ضوء تعثر مؤتمر 

 إلفشاللة في المحافل الدولیة إضافة الى السعي دائما من المساءالدول بتوفیر حمایة إلسرائیل 

، كل ھذا استدعى أن تقوم الدول السنوات األخیرةمشروع قرار القدرات النوویة اإلسرائیلیة في 

 ونزع السالحفي مجاالت عدم االنتشار النووي  ھاعملیة مراجعة شاملة لسیاسات بإجراءبیة العر

حد نھائي لسیاسة  واألخالقیة ووضعتضع االسرة الدولیة امام مسؤولیاتھا القانونیة  وذلك لكي

 الكیل بمكیالین.

 

لنووي وانطالقا من إیماننا وتمسكنا بدور الوكالة في تعزیز منظومة عدم االنتشار ا

ووالیتھا في مجال تطبیق الضمانات، فإن طرح بند القدرات النوویة اإلسرائیلیة على جدول أعمال 

أجھزة صنع السیاسات في الوكالة، یشكل جھداً دبلوماسیا عربیاً إضافیاً یھدف لوضع حد لتھرب 

مجلس قرارات لإسرائیل من االلتزام كباقي دول المنطقة بمنظومة عدم االنتشار النووي وتجاھلھا 

 األمن والجمعیة العامة لألمم المتحدة الصادرة بحقھا في اإلطار النووي. 

الخاص  73/546، تؤكد دولة فلسطین على تبني الجمعیة العامة للقرار اإلطاروفي ھذا 

بعقد مؤتمر انشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل األخرى في منطقة 

وتتطلع الى مشاركة جمیع دول المنطقة والوكالة في المؤتمر المزمع عقده في  الشرق األوسط،

في نیویورك. كما ترحب بترأس المملة األردنیة الشقیقة ألعمل المؤتمر ونحن على 2019نوفمبر 

 .كاملة بقدرتھا على أداء المھام المنوطة بھا على أكمل وجھ من أجل انجاح ھذا المؤتمرثقة 
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على ة للطاقة الذریة وأعضاء أمانتھا یجدد وفد بالدي شكره للمدیر العام لوكالة الدولیختاماً، 

جھودھم، ونتمنى لكم السید الرئیس ولمكتبكم الموقر ولكافة الوفود النجاح في تحقیق األھداف 

 المرجوة من ھذه الدورة لمؤتمرنا العام.

 

 الرئیس شكراً سیدي


