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 ۲۰۲۰ تموز/یولیھ ۸

 
 عامتوزیع 

 عربي
 عربيصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستون و  الرابعة دورة العادیةال
 

 

 جدول األعمال المؤقت

 بند إضافي مطلوب إدراجھ في جدول األعمال المؤقت

 

 

طلباً، قدمھ سفیر جمھوریة الیمن نیابةً عن الدول العربیة  تلقى المدیر العام  ۲۰۲۰حزیران/یونیھ  ۲٥في   -۱
األعضـــاء في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، بشـــأن إدراج بند عنوانھ "القدرات النوویة اإلســـرائیلیة" في جدول  

 ).۲۰۲۰أعمال الدورة العادیة الرابعة والستین للمؤتمر العام (

م  ۱العام وعمالً بالنظام الداخلي للمؤتمر  -۲ ــتعمَّ ــى ھذه الوثیقة، في قائمة تكمیلیة سـ ، یُدَرج ھذا البند، بمقتضـ
. ومرفق طیھ الرسـالة التي بعث بھا سـفیر جمھوریة الیمن والمذكرة  ۲۰۲۰ ول/سـبتمبرأیل ۱في موعد ال یتجاوز 

 اإلیضاحیة المصاحبة لھا والتي تتعلق بإدراج ھذا البند.

اً للبـند  ویُقتَرح أن ینظر المكـتب في أن ـیأتي -۳ من ـجدول األعـمال المؤـقت وأن یـناقَش في  ۲۰ـھذا البـند ـتالـی
  الجلسة العامة.

 

 

 

 
 . GC(XXXI)/INF/245/Rev.1من الوثیقة  ۲۰و ۱۳المادتان  ۱



GC(64)/1/Add.1 
 الملحق

 

 ۲۰۲۰حزیران/یونیھ  ۲٥نص رسالة وردت في 
 من سفیر جمھوریة الیمن

المملكة األردنیة الھاشـمیة، مملكة البحرین،  األعضـاء في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وھي:  باسـم الدول العربیة 
اإلـمارات العربـیة المتـحدة، الجمھورـیة التونســــــیة، الجمھورـیة الجزائرـیة اـلدیمقراطـیة الشـــــعبـیة، المملـكة العربـیة  

عراق، ســلطنة عمان، دولة قطر، دولة  الســعودیة، جمھوریة الســودان، الجمھوریة العربیة الســوریة، جمھوریة ال
ا   انـی ة موریـت ة، جمھورـی ة المغربـی ة، المملـك ة مصـــــر العربـی ا، جمھورـی ة لیبـی ة، دوـل انـی ة اللبـن ت، الجمھورـی الكوـی

 .اإلسالمیة، الجمھوریة الیمنیة، ودولة فلسطین (مراقب)

ــتند إلى  ــرف بأن أقدم إلیكم طلب الدول العربیة المبینة أعاله والمس قرارات مجلس جامعة الدول العربیة على  أتش
مســـــتوى وزراء الـخارجـیة العرب، راجـیا التكرم ـبإدراج بـند "الـقدرات النووـیة اإلســـــرائیلـیة" على ـجدول أعـمال 

 .۲۰۲۰الدورة الرابعة والستین للمؤتمر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة لعام 

 ب إدراج البند المشار إلیھ أعاله.كما أتشرف بإرفاق المذكرة اإلیضاحیة الخاصة بطل

 یرجي التفضل باتخاذ اإلجراءات الالزمة في ھذا الصدد.

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام،

 (التوقیع)
 

 السفیر
 ھیثم عبد المؤمن شجاع الدین

 سفیر الجمھوریة الیمنیة
 رئیس مجلس السفراء العرب

 

 المرفقات:

 مذكرة إیضاحیة –

 

 معالي السید رافائیل ماریانو غروسي
 المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة

  



 مذكرة إیضاحیة مقدمة من الدول األعضاء في جامعة الدول العربیة
 بشأن القدرات النوویة اإلسرائیلیة

 

ُمدرجا في جدول   ۱۹۸۷ومنذ عام ظل بند "القدرات النوویة اإلســـرائیلیة والخطر النووي اإلســـرائیلي"  -۱
أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، حیث اعتمد خاللھا المؤتمر، قرارات تدعو إســـرائیل  

 إلى إخضاع منشآتھا النوویة لضمانات الوكالة.

وعة العربیة تعلیق تقدیم مـشروع القرار العربي نظرا لعملیة السالم الجاریة  قررت المجم ۱۹۹۲في عام  -۲
في الـشرق األوـسط والتي كانت تھدف إلى عقد ـسالم ـشامل وعادل ودائم في المنطقة، والتي اـشتملت في 
حینھ بوجھ خاص على مناقـشات بـشأن إقامة منطقة خالیة من األـسلحة النوویة في الـشرق األوـسط، األمر 

ً  الذي ــھ بیان الرئیس، وفقا ــة والثالثین للمؤتمر العام لكن   عكسـ ــادسـ لما تم التوافق علیھ، في الدورة السـ
سـیاسـات الحكومات اإلسـرائیلیة المتعاقبة أدت إلى تعثر عملیة السـالم في الشـرق األوسـط، كما وأفشـلت  

وفي مقدمتھا األـسلحة  جمیع المبادرات الخاـصة بإخالء منطقة الـشرق األوـسط من أـسلحة الدمار الـشامل، 
 النوویة.

اعتمد "مؤتمر األطراف في معاھدة عدم انتشــار األســلحة النوویة الســتعراض المعاھدة وتمدیدھا" الذي   -۳
ً  ، قراراً ۱۹۹٥عقد في أیار/مایو  بالشرق األوسط أعرب فیھ عن قلق الدول األطراف في المعاھدة   خاصا

وجود أنشـطة نوویة غیر خاضـعة لضـمانات الوكالة  من خطورة الوضـع في الشـرق األوسـط الناتج عن 
 في المنطقة مما یعرض السلم واألمن اإلقلیمیین والدولیین للخطر.

عُقد "مؤتمر المراجعة السـادس لألطراف في معاھدة عدم انتشـار األسـلحة النوویة"   ۲۰۰۰في أیار/مایو  -٤
ق األوســـــط الصـــــادر عن المؤتمر  الذي تابع التطورات التي طرأت على تنفـیذ القرار الـخاص بالشـــــر

االـستعراـضي الـسابق، حیث أـصدر المؤتمر وثیقة ختامیة تـضمنت مطالبة إسرائیل باالنضمام إلى معاھدة 
عدم انتشـــار األســـلحة النوویة في أســـرع وقت ممكن، والترحیب بانضـــمام عدة دول عربیة إلیھا خالل  

ة في المنطقة التي لم تنضم إلى تلك المعاھدة.  ، في حین بقیت إسرائیل الدولة الوحید۲۰۰۰-۱۹۹٥ الفترة 
وأعاد المؤتمر التأكید على أھمیة انضـــمام إســـرائیل إلى تلك المعاھدة وإخضـــاع كافة منشـــآتھا النوویة  

 لضمانات الوكالة الشاملة، تحقیقا لعالمیة االنضمام إلى المعاھدة في الشرق األوسط.

لحة النوویة الـستعراض المعاھدة   ۲۰۱۰في أیار/مایو  -٥ ار األـس ُعقد مؤتمر األطراف في معاھدة عدم انتـش
حیث اعتمد خطة العمل الخاصـــة بالشـــرق األوســـط ووثیقة ختامیة تضـــمنت اإلجراءات المطلوبة لعقد  

حول جعل الـشرق األوـسط منطقة خالیة من األـسلحة النوویة وغیرھا من أـسلحة   ۲۰۱۲مؤتمر دولي في 
ـشامل، وتعیین منـسق للمؤتمر وتـسمیة الدولة التي ـستـستـضیفھ في أـسرع وقت ممكن بالتشاور مع الدمار ال

 دول المنطقة.

ــل مؤتمر  -٦ ن  ۲۰۱٥فشـ ــار النووي في التوافق حول وثیقة ختامیة مما لم یمّكٍ لمراجعة معاھدة منع االنتشـ
من مراجعة ما تم تحقیقھ من التزامات الســنوات الخمس الماضــیة وتحدید إطار للســنوات الخمس المقبلة  

الذي  الخاص بالشــرق األوســط. ویعتبر ھذا الفشــل،  ۱۹۹٥فیما یتعلق بالركائز الثالثة للمعاھدة وقرار 
جاء نتیجة لرغبة بعض الدول في حمایة إسـرائیل واسـتمرار بقائھا خارج منظومة منع االنتشـار، نكسـة  



 

ــلحة الدمار   ــلحة النوویة وغیرھا من أس ــاء منطقة خالیة من األس ــبة للجھود الدولیة الرامیة إلى إنش بالنس
 الشامل في الشرق األوسط.

ربیة إلى معاھدة منع انتشــــار األســــلحة النوویة، وأبدت  وفي الوقت الذي انضــــمت فیھ جمیع الدول الع -۷
اسـتعدادھا الدائم التخاذ خطوات عملیة نحو إنشـاء منطقة خالیة من األسـلحة النوویة وغیرھا من أسـلحة  
الدمار الشـامل في الشـرق األوسـط، تواصـل إسـرائیل تحدي المجتمع الدولي، من خالل التقلیل من شـأن 

م إلیھا أو إخضاع كافة منشآتھا لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، مما یعرض المعاھدة، ورفضھا االنضما
 المنطقة لمخاطر نوویة ویھدد األمن.

للمؤتمر العام للوكالة   ٥۲اســـتجابت الدول العربیة للمقترحات التي تقدمت بھا بعض الدول خالل الدورة  -۸
ــا منھا على ابد ۲۰۰۸ الدولیة للطاقة الذریة في ســبتمبر ــعیا لتحقیق توافق اآلراء،  حرص اء المرونة وس

وقامت بإجراء تعدیالت على مشـروع القرار العربي الذي أصـبح عنوانھ "القدرات النوویة اإلسـرائیلیة"  
 بدال من "القدرات النوویة ومخاطرھا".

رائیل إلى -۹ ار النووي، ودعوة اـس االنضـمام   وفي إطار المبادرات الدولیة الداعیة لتقویة معاھدة عدم االنتـش
ــلحة النوویة، تمثل   ــط منطقة خالیة من األسـ ــرق األوسـ الیھا، تؤكد الدول العربیة أن مبادرتھا لجعل الشـ
معالجة إقلیمیة ـشاملة الحتماالت انتـشار ھذه األـسلحة وتحقق األمن المتبادل لجمیع دول المنطقة، وتتـسق  

 مع مطالب إخالء العالم من أسلحة الدمار الشامل.

للمؤتمر    ٥۳) من قبل الدورة GC(53)/RES/17اد القرار المعنون "القدرات النوویة اإلسرائیلیة" (إن اعتم -۱۰
العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، قد أكد قلق المجتمع الدولي إزاء القدرات النوویة اإلـسرائیلیة، وطالب  

افة مرافقھا النوویة لضـمانات  إسـرائیل باالنضـمام إلى معاھدة عدم انتشـار األسـلحة النوویة وإخضـاع ك
الوكالة الشــاملة، كما حث القرار المدیر العام على العمل مع الدول المعنیة لبلوغ تلك الغایة وتقدیم تقریر  

 إلى مجلس المحافظین وإلى المؤتمر العام في دورتھ الرابعة والخمسین عن تنفیذ ھذا القرار.

ــاركت الدول العربیة بفعالیة في العملیة -۱۱ ــلحة النوویة   ش ــاء منطقة خالیة من األس ــیریة لمؤتمر إنش التحض
 ً ــط وفقا ــرق األوس ــامل في الش ــلحة الدمار الش  ۲۰۱۰لخطة العمل الصــادرة عن مؤتمر  وغیرھا من أس

ده في ـعام  ــار النووي واـلذي ـكان مقرر عـق اـھدة منع االنتشـــ ا أـبدت المجموـعة  ۲۰۱۲لمراجـعة مـع . كـم
ــفیر یاكو الیافا لإلعداد لھ، إال أن التعنت   العربیة مرونة كبیرة في التعامل ــر المؤتمر السـ مع جھود میسـ

ار من خالل رفض  ال ھذا المـس االـسرائیلي حال دون بلوغ ھذا الھدف حیث أن اـسرائیل ـسعت بقوة إلفـش
عن دفعھا إلدراج قضـایا تخرج عن إطار مرجعیات المؤتمر ومنھا  أي دور لمنظمة األمم المتحدة فضـالً 

وضـــــوـعات األمن اإلقلیمي. وفي ـظل غـیاب إرادة حقیقـیة من بعض اـلدول الراعـیة لقرار  ـما تســـــمـیھ م
بشــأن الشــرق األوســط في الدفع لعقد المؤتمر، لم یتم الوفاء بااللتزامات الواضــحة التي أقرتھا   ۱۹۹٥

 .۲۰۱۰و ۱۹۹٥الدول األطراف في المعاھدة خالل مؤتمري مراجعة 

فیـما یتعلق بتبني مـحددات لتحقیق منطقة خالیة من األســـــلحة   ۲۰۱٥اجـعة إن النتیـجة المخیـبة لمؤتمر مر -۱۲
النوویة وغیرھا من أســلحة الدمار الشــامل في الشــرق األوســط یســتدعي اضــطالع الدول األعضــاء في 
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بمـسؤولیاتھا في إعالن موقف واضح خالل المؤتمر العام تجاه بقاء اسرائیل  

 .المعاھدة واستمرار عدم اخضاع منشآتھا لنظام الضمانات الشاملة للوكالة خارج إطار



ــاع كافة  -۱۳ ــالح النووي في العالم وإخضـ ــراع في تحقیق نزع السـ ــرورة اإلسـ ھناك توافق دولي حول ضـ
المنـشآت النوویة لنظام الـضمانات الـشامل للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، كما أن ھناك التزام دولي بالعمل 
على عدم انتشــار األســلحة النوویة لما تشــكلھ ھذه األســلحة من تھدید جســیم على األمن واالســتقرار في 

 العالم وخاصة في مناطق التوتر، ولما الستخدامھا من آثار كارثیة على اإلنسانیة.

ً  ال ـشك أن للوكالة الدولیة للطاقة الذریة دوراً  -۱٤ وعدم انتـشاره   في عملیة تحقیق نزع الـسالح النووي أـساـسیا
 ً مع نظام الوكالة األســاســي وخاصــة ما تضــمنتھ المادة الثانیة بشــأن عدم اســتخدام المســاعدة التي   اتســاقا

) فیـما یتعلق بتحقیق نزع  ۱تـقدمـھا الوـكاـلة على نحو یـخدم أي غرض عســـــكري، والـمادة الـثالـثة "ـباء" (
 السالح الخاضع للضمانات.

الوـكاـلة ـمدعوة للتـعاون من أـجل مـعالـجة ـھذا الوضـــــع الـناتج عن انفراد  إن جمیع اـلدول األعضـــــاء في  -۱٥
إـسرائیل بقدرات نوویة غیر معلنة وغیر خاـضعة للرقابة الدولیة، مما یـشكل تھدیدا مـستمرا ألمن المنطقة  

 وسلمھا.

ة   وعلى المؤتمر الـعام للوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة أن یتـخذ من اإلجراءات المالئـمة ـما یكـفل -۱٦ اســـــتـجاـب
ــار   ــمام إلى معاھدة عدم انتش ــمانات الوكالة وإلى االنض ــآتھا النوویة لض ــرائیل إلخضــاع جمیع منش إس

 األسلحة النوویة.

 
 ومرفق قائمة تتضمن بعض القرارات الدولیة الصادرة حول ھذا الموضوع.

 

  



 

وكالة الدولیة للطاقة الذریة عدة  صــدر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة، ومجلس األمن الدولي، والمؤتمر العام لل
قرارات تدعو إسـرائیل إلى إخضـاع جمیع منشـآتھا النوویة لضـمانات الوكالة وانضـمامھا إلى معاھدة عدم انتشـار  

 األسلحة النوویة. ومن بین تلك القرارات ما یلي:

 القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة: -۱ 

 رقم القرار السنة
1994 49/78 
1995 50/73 
1996 51/48 
1997 52/41 
1998 53/80 
1999 54/57 
2000 55/36 
2001 56/26 
2002 57/97 
2003 58/68 
2004 59/106 
2005 60/92 
2006 61/103 
2007 62/56 
2008 63/84 
2009 63/38 
2010 64/26 
2011 66/25 
2012 67/28 
2013 68/27 
2014 69/29 
2015 70/24 
2016 71/29 
2017 72/24 
2018 73/28 
2019 74/30 

 
  



 القرارات الصادرة عن مجلس األمن الدولي: -۲ 

 
 الرقم السنة

1981 S/RES/487 
 

 القرارات الصادرة عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة: -۳ 

 
 الرقم السنة

1987 GC(XXXI)/RES/470 

1988 GC(XXXII)/RES/487 

1989 GC(XXXIII)/RES/506 

1990 GC(XXXIV)/RES/526 

1991 GC(XXXV)/RES/570 

2009 GC(XXXXXIII)/RES/17 
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