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 ٢٠٢٠  تموز/يوليه ٣٠
 

 عام توزيع 
 عربي 

نكليزي إصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستونو الرابعة دورة العادية ال

  من جدول األعمال المؤقت ٢١البند 
  )Add.1وإضافتها  GC(64)/1(الوثيقة 

 

 رسالة وردت من الممثل المقيم إلسرائيل
 بشأن الطلب الداعي إلى إدراج بند بعنوان

 القدرات النووية اإلسرائيلية" في جدول أعمال المؤتمر"

 

 

  

ـخة تلقّى   -١ من الممـثل المقيم  ٢٠٢٠تموز/يولـيه   ١٦الـمدير الـعام راـفائـيل ـمارـيانو غروســـــي رســـــاـلة مؤرَّ
ــأن الطلب المقدَّم من الدول العربية األعضــاء في الوكالة والداعي إلى إدراج بند بعنوان "القدرات  ــرائيل، بش إلس

 النووية اإلسرائيلية" في جدول أعمال المؤتمر.

م الرسالة طيّه،  -٢   استجابة للطلب الوارد فيها. وتُعَمَّ





GC(64)/14 
 حقالمل

 

  البعثة الدائمة إلسرائيل لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
  واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة 

 الحظر الشامل للتجارب النووية
 

 ٢٠٢٠تموز/يوليه  ١٦

 

 سعادتكم،

، يشـــــّرفني أن أنقل إليكم موقف دولة ٢٠٢٠تموز/يولـيه   ٨، المؤرخة  GC(64)/1/ Add.1باإلشـــــارة إلى الوثيـقة 
 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

  إلسرائيلالممثل الدائم 
  لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

  واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة 
  الحظر الشامل للتجارب النووية

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعادة رافائيل ماريانو غروسي
  المدير العام

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية





 

 

  إلسرائيل لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية البعثة الدائمة 

  واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة 

 الحظر الشامل للتجارب النووية

باإلشـارة إلى طلب قّدمه سـفير الجمهورية اليمنية باسـم الدول العربية األعضـاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

بعنوان "الـقدرات النووـية اإلســـــرائيلـية" في ـجدول أعـمال  ، ـيدعو إلى إدراج بـند٢٠٢٠حزيران/يونـيه  ٢٥مؤرخ 

  المؤتمر العام الرابع والستين، تودُّ إسرائيل أن تعلن عن موقفها على النحو التالي:

لقد ُعرضــت بالفعل مبادرات ومشــاريع قرارات عربية مماثلة ورفضــتها أغلبية متزايدة من الدول األعضــاء في 

. وفي السنوات األربع الماضية، ٢٠١٥و  ٢٠١٤، و٢٠١٣، و٢٠١٠لعام للسنوات  الوكالة خالل دورات المؤتمر ا

ــألة على  ــأن. وإنَّ إدراج هذه المس ــروع قرار في هذا الش ــألة في جدول األعمال؛ بَْيَد أنه لم يُقدَّم مش أُدرجت المس

اء وإـعاـقة ســـــير أعـماـله ـجدول األعـمال، ـعاـماً تلو آخر، ال يـخدم أيَّ غرض ـعدا اإلثـقال على المؤتمر الـعام ـباألعبـ 

من خالل التسـييس وتشـتيت االنتباه. وإّن اسـتبعاد هذه المسـألة من جدول أعمال المؤتمر العام من شـأنه أن يسـمح 

ا  المـية التي تواجهـه ام الالزم والموارد الالزـمة نحو التـحدـيات الـع ا بتوجـيه االهتـم ــاء فيـه اـلة واـلدول األعضـــ للوـك

ــي فيروس كوفيدوفي الوقت الذي تواجه ف  الوكالة. ، تضــطلع الوكالة ١٩-يه الدول األعضــاء تحّدياً فريداً بعد تفش

دة لمسـاعدة الدول األعضـاء في هذا الصـدد. وتقاسـَمت إسـرائيل ما لديها من خبرات  بدور بارز في الجهود الموحَّ

التي تقودها   وأفضـل ممارسـات ومعارف مع العديد من البلدان وشـاركت في مشـاريع البحث والتطوير المشـتركة

ومن المؤســف أنه بدالً من تضــافر الجهود ضــد جائحة عالمية، ثمة عدد قليل من البلدان الحريصــة على   الوكالة.

   الدفع بأجندات ذات دوافع سياسية.

فهذا  وتأســف إســرائيل ألن هذه المســألة تفرضــها المجموعة العربية مرة أخرى على جدول أعمال المؤتمر العام.

ــة المؤتمر العام. وهذه يُظهر ن ــياً على مناقش ــياس ــه، يضــفي طابعاً س ــاس هجاً مثيراً للنزاع ومتحيّزاً ومعيباً من أس

المســــألة تقع كلياً خارج نطاق النظام األســــاســــي للوكالة وواليتها، وال عالقة لها بجدول أعمال الوكالة، وتلحق 

  الضرر بمصداقية الوكالة باعتبارها منظمة مهنية.

ل تثّمن عالياً نظام عدم االنتشـار، وتقّر بأهميته، وال تزال تنفّذ سـياسـةً مسـؤولة قائمة على ضـبط النفس إّن إسـرائي

في المجال النووي. وقد اتبعت إسـرائيل نهجاً بنّاء باسـتمرار فيما يتعلق بإمكانية إجراء حوار أمني إقليمي مباشـر 

من داخل المنطقة. ولن يكون من شــأن ممارســة اســتفراد مع جاراتها، يقوم على توافُق اآلراء والشــمولية وينبثق  

إســـــرائـيل إال االســـــتمرار في تقويض الثـقة والطـمأنيـنة ـبالمنطـقة، وإبـعاد األنـظار عن التـحدـيات األمنـية اإلقليمـية 

الحقيقية. واإلصـرار على انضـمام إسـرائيل إلى معاهدة عدم االنتشـار يخفي من ورائه رفض عدد قليل من الدول 

، وكذلك جمهورية إيران اإلسـالمية، التعامل بإخالص وبشـكل مباشـر مع إسـرائيل بشـأن المسـائل األمنية العربية

اإلقليمية. كما أن ذلك يتجاهل االنتهاكات المتكررة من جانب األعضـــاء الشـــرق أوســـطيين في المعاهدة، الذين 

تار االنضـمام كأعضـاء في معاهدة ع لحة نووية تحت ـس ار.يطمحون إلى امتالك أـس ولقد تبيَّن أّن العراق  دم االنتـش

وليبيا وإيران وسوريا، وهي دول داعمة لهذه المبادرة المعادية إلسرائيل، كانت جميعها في موضع انتهاك صارخ 

لواجباتها والتزاماتها الدولية في هذا الـصدد، ويواـصل البعض الـسعي للحـصول على أـسلحة دمار ـشامل محظورة، 

ــول الوكالة إل ــيين لمثل هذه المبادرة   ى مواقع غير معلنة.مع رفض وصـ خف أن أحد الداعمين الرئيسـ ــُّ ومن السـ

  الضارة بلٌد كان المجتمع الدولي يحثُّه قبل أسابيع قليلة على التعاون الفوري مع الوكالة.



ــرائيلية" في إطار بند جدو  ــية معنون "القدرات النووية اإلسـ ــياسـ ــروع قرار ذي دوافع سـ ــأن تقديم مشـ ل ومن شـ

األعمال المطلوب أن يعوق حتماً أي محاولة ترمي إلى إرـساء تفاعل إقليمي مباـشر، وـسيخدم فقط إيران وداعميها 

في العديد من األماكن   ةفي المجموعة العربية. كما أّن من ـشأن ذلك زيادة إبعاد األنظار عن الحالة المزرية الـسائد

اعية إلى في منطقتنا، وعن األخطار الحقيقية التي تثيرها دو امل أو الـس لحة دمار ـش ل الـشرق األوـسط الحائزة ألـس

حيازتها، وحتى إلى اـستخدامها ـضد ـسكانها المدنيين. ولن تـساعد هذه المحاولة، ال في بناء الطمأنينة والثقة، وُهما 

ة من هذا يمثالن عاملين أـساـسيين إلجراء أي مـشاورات إقليمية مباـشرة مجدية، وال في التعجيل بتحقيق نتائج عملي

القبيل. بل إنها لن تؤدي إالَّ إلـضفاء طابع ـسياـسي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقويض مـصداقيتها. ولذلك، 

فإّن إســرائيل تأمل في أن تمتنع المجموعة العربية عن تقديم مشــاريع قرارات معيبة هذه الســنة، وفي الســنوات 

  ج هذه المسألة في جدول أعمال الوكالة.المقبلة، وكذلك في أن تمتنع كليّاً عن إدرا

  


