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 من جدول األعمال المؤقت  21البند 

 )Add.1وإضافتھا   GC(66)/1(الوثیقة 
 

رسالة وردت من الممثل المقیم إلسرائیل بشأن الطلب  
الداعي إلى إدراج بند بعنوان "القدرات النوویة 

 اإلسرائیلیة" في جدول أعمال المؤتمر
 

 
 
 

خة  -1 من الممثل الدائم إلســرائیل، ملحقاً بھا وثیقة تتعلق    2022تموز/یولیھ   12تلقّى المدیر العام رســالة مؤرَّ
داعي إلى   ة واـل اـل ــاء في الوـك ة األعضـــ دول العربـی ھ اـل دَّمـت ذي ـق ب اـل الطـل ة  ـب درات النووـی د بعنوان "الـق إدراج بـن

 اإلسرائیلیة" في جدول أعمال المؤتمر.

ــاء في   -2 م طیھ نص الرســــالة والوثیقة الملحقة بھا إلعالم جمیع الدول األعضــ وحســــبما ھو مطلوب، یُعمَّ
 الوكالة.
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 البعثة الدائمة إلسرائیل
 لدى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

 واللجنة التحضیریة لمنظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة

 

 

 2022تموز/یولیھ  12

 

 

 صاحب السعادة،

ـخة  GC(66)/1/ Add.1ـباإلشـــــارة إلى الوثیـقة   فني أن أنـقل إلیكم موقف دوـلة  2022تموز/یولـیھ    1، المؤرَّ ، یشـــــّرِ
 الوثیقة الملحقة طیَّھ.إسرائیل في 

 وسأكون ممتناً لكم لو تكرمتم بتعمیم ھذه الوثیقة على جمیع الدول األعضاء في الوكالة.

 وتفضلوا سعادتكم بقبول أسمى آیات التقدیر.

 

 [التوقیع] 

 دافید نوسباوم
 السفیر 

 الممثل الدائم إلسرائیل 
التحضیریة   واللجنة  الذریة  للطاقة  الدولیة  الوكالة  لدى 

 ظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة لمن

 

 

 

 السید رافائیل ماریانو غروسي سعادة 
 المدیر العام

 ةالوكالة الدولیة للطاقة الذری





 

 

 البعثة الدائمة إلسرائیل
 لدى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

 واللجنة التحضیریة لمنظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة

،  2022حزیران/یونیھ   22باإلشـارة إلى طلب قدَّمھ سـفیر لبنان باسـم الدول العربیة األعضـاء في الوكالة، مؤرخ 
جدول أعمال المؤتمر العام السـادس والسـتین، تودُّ  یدعو إلى إدراج بند بعنوان "القدرات النوویة اإلسـرائیلیة" في 

 إسرائیل أن تعلن عن موقفھا على النحو التالي:

لقد ُعرضـت من قبل مبادرات ومشـاریع قرارات عربیة مماثلة ورفضـتھا أغلبیة متزایدة من الدول األعضـاء في 
ي السـنوات السـت الماضـیة،  وف  .2015و 2014، و2013، و2010الوكالة خالل دورات المؤتمر العام للسـنوات  

وإنَّ إدراج ھذه المســألة في   أُدرجت المســألة في جدول األعمال، ولم یُقدَّم مع ذلك مشــروع قرار في ھذا الشــأن.
ـجدول األعـمال، ـعاـماً تلو آخر، ال یـخدم أيَّ غرض ـعدا اإلثـقال على المؤتمر الـعام ـباألعـباء وإـعاـقة ســـــیر أعـماـلھ 

وإنَّ اـستبعاد ھذه المـسألة من جدول أعمال المؤتمر العام من   لیھ وتـشتیت االنتباه.من خالل إـضفاء طابع ـسیاـسي ع
ــاء بتوجیھ االھتمام الالزم والموارد الالزمة نحو التحدیات العالمیة التي   ــمح للوكالة ودولھا األعضـ ــأنھ أن یسـ شـ

 تواجھھا الوكالة ھذه األیام.

  رض ھذه المـسألة مرة أخرى على جدول أعمال المؤتمر العام. لذلك فإنَّ إـسرائیل تأـسف ألن المجموعة العربیة تف
فھذا یُظھر نھجاً مثیراً للنزاع ومتحیّزاً ومعیباً من أســاســھ، یضــفي طابعاً ســیاســیاً على المناقشــة التي تجري في 

دول أعمال وھذه المسـألة تقع كلیاً خارج نطاق النظام األسـاسـي للوكالة ووالیتھا، وال عالقة لھا بج  المؤتمر العام.
 الوكالة، وتمس من مصداقیة الوكالة باعتبارھا منظمة مھنیة.

ؤولة قائمة على ضـبط   ةً مـس یاـس ار، وتقرُّ بأھمیتھ، وال تزال تنفّذ ـس رائیل تقِدّر ُجلَّ التقدیر نظام عدم االنتـش وإنَّ إـس
ــتمرار فیما یتعل  النفس في المجال النووي. ــرائیل تتبع نھجاً بنّاء باســ ق بإمكانیة إجراء حوار أمني  وما انفكت إســ

 إقلیمي مباشر مع جاراتھا، یقوم على توافُق اآلراء والشمولیة وینبثق من داخل المنطقة.

ولن یكون من ـشأن ممارـسة اـستفراد إـسرائیل إال االـستمرار في تقویض الثقة والطمأنینة بالمنطقة، وإبعاد األنظار  
فتـقدیم قرار یتعلق بـھذه المســـــأـلة لن یؤدي إال إلى إخـفاء رفض   زاـیدة.عن التـحدـیات األمنـیة اإلقلیمـیة الحقیقـیة المت

كما أن ذلك یتجاھل    بضع دول عربیة االنخراط بصدق وبشكل مباشر مع إسرائیل بشأن المسائل األمنیة اإلقلیمیة.
لحة  االنتھاكات المتكررة من جانب األعضـــاء من الشـــرق األوســـط في المعاھدة، الذین یطمحون إلى امتالك أســـ

ولقد تبیَّن أّن العراق ولیبیا وســـوریا وإیران    نوویة تحت ســـتار االنضـــمام كأعضـــاء في معاھدة عدم االنتشـــار.
باألســاس، وھي دول داعمة لھذه المبادرة المعادیة إلســرائیل، كانت جمیعھا في موضــع انتھاك صــارخ لواجباتھا  

الســعي للحصــول على أســلحة دمار شــامل محظورة، وفي والتزاماتھا الدولیة في ھذا الصــدد، ویواصــل البعض  
ــون تزوید الوكالة بأي أجوبة ذات   ــول إلى مواقع نوویة غیر معلنة، ویرفض الوقت ذاتھ یمنعون الوكالة من الوص

 مصداقیة من الناحیة التقنیة.

ــط آخذ في التطور، خلقت "اتفاقات أبراھام" إمكانیات جدیدة للتعاون وتحقیق الر ــرق أوسـ وإنَّ تقدیم    خاء.وفي شـ
رائیلیة" في إطار بند جدول األعمال المطلوب من  یة بعنوان "القدرات النوویة اإلـس یاـس مـشروع قرار ذي دوافع ـس
ــوى إیران وداعمیھا في  ــر، ولن یخدم سـ ــاء تفاعل إقلیمي مباشـ ــأنھ أن یعوق حتماً أي محاولة ترمي إلى إرسـ شـ

ــاعد ھذه المحاولة، ال  المجموعة العربیة. ــیین   ولن تسـ ــاسـ ــاء الطمأنینة والثقة، وھما یمثالن عاملین أسـ في إرسـ
بل إنھا لن تؤدي    إلجراء أي مشاورات إقلیمیة مباشرة مجدیة، وال في التعجیل بتحقیق نتائج عملیة من ھذا القبیل.

ة  وتأمل إـسرائیل في أن تمتنع المجموعة العربی  ـسوى إلى إـضفاء طابع ـسیاـسي على الوكالة وتقویض مـصداقیتھا.
عن تقدیم مشــروع قرار في ھذه الســنة، وفي الســنوات المقبلة، وأن تمتنع كلی�ا أیضــاً عن إدراج ھذه المســألة في 

 جدول أعمال الوكالة.
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