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  ،السید الرئیس

  والستین   خامسةال�لیكم �التهنئة على انتخا�كم رئیسًا للدورة  الى دولة الكو�ت الشقیقة و اسمحوا لي بدا�ة أن اتوجه  

للمؤتمر العام للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة، �ما أتوجه أ�ضًا �التهنئة ألعضاء المكتب المحترمین متمنیًا لكم  

 جمیعًا النجاح والتوفیق. 

 ،السید الرئیس 

�ما نعبر عن    رافائیل غروسي،ومدیرها العام السید  �عبر وفد بالدي عن تقدیره للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة  

العامة لجهودهم في النهوض �الدور الذري تلعبه الو�الة في تعز�ز االستخدامات السلمیة   عضاء األمانةتقدیرنا أل 

 .للطاقة الذر�ة

كما �عرب الوفد عن تقدیره الكبیر للجهود الحثیثة التي تبذلها الو�الة في سبیل تنمیة القدرات الوطنیة الفلسطینیة  

 حتیة.  سواء �ان ذلك على صعید القدرات البشر�ة أو البنیة الت
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یود وفد بالدي شكر الو�الة على الدعم الذي قدمته لفلسطین في الفترة السا�قة خاصًة في موضوع مكافحة  

ل  جائحة �ورونا. حیث  الو�الة  بالدي  استجابت  �مجموعة من  طلب  الفلسطینیة  الصحة  بتزو�د وزارة  وقامت 

 داء دورها في مواجهة جائحة �ورونا لتمكینها في أالمعدات المستهلكة وأجهزة فحص وخزائن الفحص اآلمنة  

الى استمرار الو�الة بتقد�م هذا الدعم  ونتطلع    ألف یورو  60�حوالي  في هذا المجال  حیث �قدر دعم الو�الة  

تجدر اإلشارة �ان فلسطین ممثلًة بوزارة الصحة تواجه التأخیر المستمر في    حتى االنتهاء من هذه الجائحة.

 استالم هذه المعدات �سبب صعو�ة التخلیص وز�ادة تكالیف التخلیص والضرائب المفروضة من إسرائیل.  

التقني بین فلسطین والو�الة،    إطارفي   التعاون  الوطنیة في م  األخیرة تنفذ  برنامج  المشار�ع  جال العدید من 

والمجال الطبي حیث قامت الو�الة في العام الحالي    والبیئة المجال الزراعي والمیاه الجوفیة  الوقا�ة االشعاعیة و 

یوجد هذا التخصص في فلسطین) في مر�ز   ال(النووي بتامین تدر�ب لطبیبین فلسطینیین في تخصص الطب 

   سنوات. 5األردن ولمدة الحسین للسرطان في 

والتي تتمثل في المشار�ع   2023- 2022ة على موافقتها متا�عة الدعم التقني لدورة المشار�ع  كما نشكر الو�ال

 التالیة: 

 انشاء مر�ز للتدر�ب والتعلیم في مجال االمن واألمان النووي. -

 تحسین األمن الغذائي عبر التقنیات النوو�ة. -
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 بناء القدرات والبنیة التحتیة في مجال الطب النووي، العالج االشعاعي وعالج األورام.   -

 

 ،الرئیس السید

في مؤتمر    وشار�ت �فعالیةاالنتشار النووي    معاهدة عدمالى    2015في بدا�ة عام  فلسطین    دولة  لقد انضمت 

في    المراجعة شار�نا  �ما  العام.  نفس  لمؤتمر    التحضیر�ة  اللجنةفي  وتنفیذا 2020لعام    المراجعةاألولى   .

الدولیة للطاقة   للو�الةالمتكررة    الراحل  المدیر العام  واستجا�ة لدعوةفي معاهده عدم االنتشار    الواردةاللتزاماتنا  

دولة فلسطین على   وقعت فقد    ،�أن تقوم بذلك  الذر�ة للدول التي لم توقع اتفاقیة ضمانات شاملة مع الو�الة

دولة فلسطین وسعیها لتعز�ز الجهود الرامیة  لتزام  مدى ایدل على    ، مما2019یونیو  في    اتفاقیة ضمانات شاملة

 .  لتحقیق عالمیة المعاهدة

 القرارتقدم التزامًا بوالیته في تنفیذ العام من احداث  مدیرال نأمل أن یتمكن، اإلطاروفي هذا 

GC(64)/RES/15)    وأن یباشر �عقد   األوسط،، والمتعلق �التطبیق الكامل التفاقیة الضمانات في الشرق 

 وأال یدخر مع جمیع الدول األعضاء من اجل التطبیق المبكر لالتفاقیة    ،للوال�ة الممنوحة له  مشاوراته، وفقاً 

نؤ�د �أن دولة فلسطین ملتزمة التزامًا �امًال وفي هذا الصدد،    االتفاقیة.جهدًا من أجل المضي قدمًا في تطبیق  

 .اإلطارلمدیر العام ودعم مجهوداته في هذا ا�التعاون مع 
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 ،لسید الرئیسا

األسلحة النوو�ة، هذه المعاهدة لقد �انت دولة فلسطین من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على معاهدة حظر  

 ونناشد الدول التي لم تنضم الى القیام بذلك.  التي تعتبر إضافة نوعیة لمنظومة نزع السالح النووي في العالم.

 .2022كما ونتطلع الى عقد المؤتمر األول لهذه المعاهدة والمزمع عقد في فیینا في شهر مارس 

 السید الرئیس،

وفد بالدي لعدم انعقاد المؤتمر المعني �إقامة منطقة خالیة من السالح النووي و�افة أسلحة الدمار   �أسف 

تطبیقًا للوثیقة الختامیة لمؤتمر المراجعة لعام    2012الشامل في الشرق األوسط والذي �ان مقررًا في عام  

التي ابدتها المجموع،  2010 ُبذلت والمرونة  التي  ونؤمن �مسؤولیة الدول ة العر�یة،  على الرغم من الجهود 

عالمیة معاهدة عدم االنتشار   لتحقیق  الدؤوب العمل    النوو�ة الخمس و�شكل خاص الدول المنظمة للمؤتمر على

النووي والدفع قدمًا �اتجاه سرعة تحقیق المنطقة الخالیة من األسلحة النوو�ة وأسلحة الدمار الشامل في الشرق  

  األوسط.
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�سبب إصرار �عض الدول بتوفیر   2015المراجعة للعام    وفشل مؤتمرالمؤجل    2012تمر  على ضوء تعثر مؤ 

مشروع قرار القدرات النوو�ة   إلفشاللة في المحافل الدولیة إضافة الى السعي دائما من المساءحما�ة إلسرائیل 

  ها ة مراجعة شاملة لسیاساتعملی   �إجراء، �ل هذا استدعى أن تقوم الدول العر�یة  السنوات األخیرةاإلسرائیلیة في  

النووي   االنتشار  عدم  مجاالت  السالحفي  لكي  ونزع  القانونیة    وذلك  مسؤولیاتها  امام  الدولیة  االسرة  تضع 

 حد نهائي لسیاسة الكیل �مكیالین.  واألخالقیة ووضع

الخاص �عقد مؤتمر انشاء منطقة    73/546تبني الجمعیة العامة للقرار  بدولة فلسطین    ترحب   ،اإلطاروفي هذا  

�ما تود الترحیب �مخرجات خالیة من األسلحة النوو�ة وأسلحة الدمار الشامل األخرى في منطقة الشرق األوسط،  

نوفمبر   في  نیو�ورك  في  عقد  الذي  المؤتمر  هذا  من  األولى  الهاشمبرئاسة  2019الدورة  األردنیة  یة  المملكة 

 ، ونتطلع الى عقد الدورة الثانیة من المؤتمر برئاسة دولة الكو�ت الشقیقة. الشقیقة

 

 الرئیس شكرًا سیدي


