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 ٢٠١٩آب/أغسطس  ٩
 

 عامتوزيع 
 عربي

نكليزيإصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستونو الثالثة دورة العاديةال
  من جدول األعمال المؤقت ٢١البند 

  )Add.1وإضافتها  GC(63)/1(الوثيقة 

 

  رسالة وردت من الممثلة المقيمة إلسرائيل بشأن الطلب الداعي إلى إدراج
 بند بعنوان "القدرات النووية اإلسرائيلية" في جدول أعمال المؤتمر

 

  

  

الة بتاريخ  تلقّى المدير العام الراحل يوكيا أمانو  -١ رائيل،  ٢٠١٩تموز/يوليه  ١٨رس من الممثل المقيم إلس
اء في الوكالة والداعي إلى إدراج بند بعنوان "القدرات النووية  أن الطلب المقدَّم من الدول العربية األعض بش

 اإلسرائيلية" في جدول أعمال المؤتمر.

م الرسالة طيّه، استجابة للطلب الوارد فيها  -٢   .وتُعَمَّ
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GC(63)/17 
  الملحق

  
  

  البعثة الدائمة إلسرائيل لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة التحضيرية لمنظمة
  معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

 

٢٠١٩تموز/يوليه  ١٨  

  

 سعادتكم،

  

ارة إلى الوثيقة  ّرفني أن أنقل إليكم موقف دولة ٢٠١٩تموز/يوليه  ٥، المؤرخة GC(63)/1/Add.1باإلش ، يش
 إسرائيل في الوثيقة طيّه.

  وسأكون شاكراً لكم لو تكرمتم بتعميم هذه الوثيقة على جميع الدول األعضاء في الوكالة.

  وتفضلوا سعادتكم بقبول أسمى آيات التقدير.

 

  [التوقيع]
 

  دافيد نوسباوم
  السفير

  الممثل الدائم إلسرائيل
  لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة التحضيرية

 لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
  

  

  

  

 

 

 سعادة السيد يوكيا أمانو
  المدير العام

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  





 

  البعثة الدائمة إلسرائيل لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة التحضيرية لمنظمة
 معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

 

اء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤرخ  م الدول العربية األعض فير لبنان باس ارة إلى طلب قّدمه س  ٢٥باإلش
رائيلية" في جدول أعمال المؤتمر العام ٢٠١٩حزيران/يونيه  ، يدعو إلى إدراج بند بعنوان "القدرات النووية اإلس

 الثالث والستين، تودُّ إسرائيل أن تعلن عن موقفها على النحو التالي:

تها أغلبية متزايدة من الدول اريع قرارات عربية مماثلة ورفض ت بالفعل مبادرات ومش اء في  لقد ُعرض األعض
. وفي السنوات الثالث الماضية، ٢٠١٥و ٢٠١٤، و٢٠١٣، و٢٠١٠الوكالة خالل دورات المؤتمر العام للسنوات 

ألة على  أن. وإنَّ إدراج هذه المس روع قرار في هذا الش ألة في جدول األعمال؛ بَْيَد أنه لم يُقدَّم مش أُدرجت المس
ير أعماله جدول األعمال، عاماً تلو آخر، ال يخدم أيَّ  غرض عدا اإلثقال على المؤتمر العام باألعباء وإعاقة س

أنه أن يسمح  ألة من جدول أعمال المؤتمر العام من ش تبعاد هذه المس تيت االنتباه. وإّن اس ييس وتش من خالل التس
اء فيها بتوجيه االنتباه والموارد نحو التحديات الحقيقية التي تواجهها الوكا لة في المنطقة للوكالة والدول األعض

روع قرار في إطار هذا البند من  رائيل امتناع المجموعة العربية عن تقديم مش وخارجها. وفي حين تعتبر إس
ألة مرة أخرى على جدول أعمال المؤتمر  ف لفرض هذه المس ّجعة، فإننا نأس جدول األعمال كخطوة محتملة مش

باً من أساسه، يضفي طابعاً سياسياً على مناقشة المؤتمر العام. العام. فهذا يُظهر نهجاً مثيراً للنزاع ومتحيّزاً ومعي
وهذه المسألة تقع كلياً خارج نطاق النظام األساسي للوكالة وواليتها، وال عالقة لها بجدول أعمال الوكالة، وتمس 

  من مصداقية الوكالة باعتبارها منظمة مهنية.

ار، وتقرّ  رائيل تثّمن عالياً نظام عدم االنتش ةً مسؤولة قائمة على ضبط النفس إّن إس ياس  بأهميته، وال تزال تنفذ س
ر  في المجال النووي. تمرار فيما يتعلق بإمكانية إجراء حوار أمني إقليمي مباش رائيل نهجاً بنّاء باس وقد اتبعت إس

مولية وينبثق من داخل المنطقة. ة مع جاراتها، يقوم على توافُق اآلراء والش أن ممارس تفراد  ولن يكون من ش اس
تمرار في تقويض الثقة والطمأنينة بالمنطقة، وإبعاد األنظار عن التحديات األمنية اإلقليمية  رائيل إال االس إس

واإلصرار على انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم االنتشار يخفي من ورائه رفض بعض الدول العربية،  الحقيقية.
ائل األمنية اإلقليمية. وكذلك جمهورية إيران اإلسالمية، التعامل بإخالص أن المس  وبشكل مباشر مع إسرائيل بش

طيين في المعاهدة، الذين يطمحون إلى  رق أوس اء الش كما أن ذلك يتجاهل االنتهاكات المتكررة من جانب األعض
 امتالك أسلحة نووية تحت ستار االنضمام كأعضاء في معاهدة عدم االنتشار. ولقد تبين أّن العراق وليبيا وإيران
ارخ لواجباتها  ع انتهاك ص رائيل، كانت جميعها في موض وريا، وهي دول داعمة لهذه المبادرة المعادية إلس وس
  والتزاماتها الدولية في هذا الصدد، وما زال بعض هذه الدول يسعى إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل المحظورة.

ية معنون "القدرات ياس روع قرار ذي دوافع س أن تقديم مش رائيلية" في إطار بند جدول  ومن ش النووية اإلس
أن ذلك زيادة  ر. كما أّن من ش اء تفاعل إقليمي مباش األعمال المطلوب أن يعوق حتما أي محاولة ترمي إلى إرس

ائد في العديد من األماكن في منطقتنا، وعن األخطار الحقيقية التي تثيرها  ةإبعاد األنظار عن الحالة المزرية الس
رق األ كانها دول الش د س تخدامها ض اعية إلى حيازتها، وحتى إلى اس امل أو الس لحة دمار ش ط الحائزة ألس وس

يين إلجراء أي  اس اعد هذه المحاولة، ال في بناء الطمأنينة والثقة، وهما يمثالن عاملين أس المدنيين. ولن تس
بيل. بل إنها لن تؤدي إالَّ إلضفاء مشاورات إقليمية مباشرة مجدية، وال في التعجيل بتحقيق نتائج عملية من هذا الق

رائيل تأمل في أن تمتنع  داقيتها. ولذلك، فإّن إس ي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقويض مص ياس طابع س
نوات المقبلة، وكذلك في أن تمتنع كليّاً  نة، وفي الس اريع قرارات معيبة هذه الس المجموعة العربية عن تقديم مش

  ة في جدول أعمال الوكالة.عن إدراج هذه المسأل


