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الجمعية العامة

احملاضر الرمسية

الدورة الرابعة والسبعون
اجللسة العامة 30

اإلثنني 11 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،2019الساعة 10/00
نيويورك
الرئيس:

السيد حممد بندي  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .نيجرييا)

نظرا لغياب الرئيس ،توىل الرئاسة نائب الرئيس ،السيد بايل سنوات تقريبا ،باعتباره دبلوماسيا خمضرما وخبريا يف جمال عدم
(الكونغو).
االنتشار النووي وحتديد األسلحة ونزع السالح .وكان املدير
العام أمانو ملتزما حبماس مبساعدة البلدان النامية على االستفادة
افتتحت اجللسة الساعة .10/00
استفادة كاملة من استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية لتوليد
البند  88من جدول األعمال
الكهرباء وإنتاج املزيد من األغذية وإدارة إمدادات املياه وعالج
تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
السرطان ،من بني أمور أخرى كثرية.
مذكرة من األمين العام ()A/74/287
ويف الشهر املاضي ،عني جملس حمافظي الوكالة الدولية

للطاقة الذرية السيد رافائيل غروسي يف منصب املدير العام املقبل
مشروع القرار ()A/74/L.10
لفرتة أربع سنوات تبدأ يف  3كانون األول/ديسمرب .وأمتىن له كل
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن
النجاح خالل فرتة واليته.
للسيد كورنل فريوتا ،املدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة
إن التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام
الذرية ،ليعرض تقرير الوكالة لعام .2018
( 2018انظر  )A/74/287يبني بالتفصيل التطورات اهلامة اليت
السيد فيروتا (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) (تكلم
حدثت مؤخرا يف مجيع جماالت أنشطتنا .وشعار “الذرة من
باإلنكليزية) :لقد شعر موظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أجل السالم والتنمية” ،وهو جزء من إرث املدير العام أمانو،
والدول األعضاء فيها حبزن عميق إثر الوفاة املفاجئة للمدير
جيسد الدور املزدوج الفريد الذي تقوم به الوكالة .إننا نسهم يف
العام يوكيا أمانو يف متوز/يوليه .لقد قاد الوكالة بامتياز طيلة 10

يتضمن هذا المحضر نص الخطب والبيانات الملقاة بالعربية وترجمة الخطب والبيانات
الملقاة باللغات األخرى .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية.
وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى:
) .Chief of the Verbatim Reporting Service، Room U-0506، (verbatimrecords@un.orgوسيعاد
المصوبة إلكترونيا في نظام الوثائق الرسمية لألمم المتحدة (http://documents.un.org
إصدار المحاضر َّ
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ترد إيران بشكل موضوعي ومرض على أسئلة الوكالة املتعلقة
بأحد املواقع يف إيران .وآمل أن تؤدي املشاركة املوضوعية من
جانب إيران ،بعد اجتماع اجمللس يف األسبوع املاضي ،إىل
توضيح مجيع اجلوانب ذات الصلة .وستواصل الوكالة العمل
مع إيران يف حماولة حلل هذه املسألة .وتواصل الوكالة التحقق
من عدم حتويل املواد النووية اليت أعلنتها إيران مبوجب اتفاق
الضمانات لديها .والتقييمات املتعلقة بعدم وجود مواد وأنشطة
نووية غري معلنة يف إيران ال تزال مستمرة.

السلم واألمن الدوليني بالتحقق من أن املواد النووية ال تزال
تستخدم يف األغراض السلمية ،ونساعد على حتسني رفاه
ورخاء شعوب العامل من خالل االستخدام السلمي للتكنولوجيا
النووية .وتساهم الوكالة بصورة مباشرة يف حتقيق تسعة من
أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر ،وبصورة غري مباشرة يف
عدة أهداف أخرى .ويقوم املفتشون املعنيون بالضمانات لدينا
بالسفر كل يوم من أيام السنة لتعقب املواد النووية والتحقق
من عدم استخدامها ألغراض غري األنشطة السلمية .ونعمل
كمنرب عاملي للتعاون يف جمال السالمة واألمن النوويني ،ملساعدة
وقبل أكثر من  10سنوات ُطلب من مفتشي الوكالة
البلدان على احلفاظ على سالمة املواد والتكنولوجيات النووية الدولية للطاقة الذرية مغادرة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.
واملشعة وإبعادها عن أيدي اإلرهابيني وغريهم من اجملرمني.
وتواصل الوكالة رصد الربنامج النووي جلمهورية كوريا الشعبية
وعلى الرغم من الضغط على ميزانيتنا يف السنوات األخرية ،الدميقراطية ،مبا يف ذلك من خالل الصور املرسلة من السواتل.
فقد واصلنا تقدمي خدمات عالية اجلودة .وقد شهدنا منوا مطردا وال تزال األنشطة النووية جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية تثري
يف عضويتنا على مر العقود وزيادة مستمرة يف الطلب على القلق الشديد .إهنا انتهاك واضح لقرارات جملس األمن ذات
خدماتنا .وتنفذ الوكالة اآلن ضمانات لـ  183دولة .وعدد الصلة ومدعاة لألسف الشديد .وال تزال الوكالة على استعداد
املرافق وكمية املواد النووية اخلاضعة لضمانات الوكالة الدولية للقيام بدور أساسي يف التحقق من الربنامج النووي جلمهورية
للطاقة الذرية يتزايدان .ويبلغ عدد الدول اليت هلا بروتوكوالت كوريا الشعبية الدميقراطية إذا مت التوصل إىل اتفاق سياسي بني
البلدان املعنية .وأدعو مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل
إضافية سارية املفعول  136دولة.
ويف العام املاضي ،واصلنا التحقق من تنفيذ إيران اللتزاماهتا االمتثال التام اللتزاماهتا مبوجب قرارات جملس األمن ذات الصلة
املتصلة باألسلحة النووية يف إطار خطة العمل الشاملة املشرتكة والتعاون على وجه السرعة مع الوكالة وحل مجيع املسائل املعلقة.
وفيما يتعلق بتنفيذ الضمانات يف اجلمهورية العربية السورية،
ال يزال تقييمنا هو أنه من املرجح جدا أن املبىن الذي دمر يف
موقع دير الزور يف عام  2007مفاعل نووي كان ينبغي أن تعلنه
سورية للوكالة مبوجب اتفاقية الضمانات لديها .وأدعو سوريا إىل
التعاون الكامل مع الوكالة يف املسائل العالقة املتصلة مبوقع دير
الزور ومواقع أخرى.

ورصد ذلك التنفيذ .وواصلنا إبقاء جملس حمافظي الوكالة الدولية
للطاقة الذرية وجملس األمن على علم بالتطورات املتصلة بتنفيذ
إيران اللتزاماهتا مبوجب خطة العمل الشاملة املشرتكة ،مبا يف
ذلك أحدثها ،بشأن تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة
واألنشطة املتعلقة بالتخصيب .وقد أبلغت جملس الوكالة الدولية
للطاقة الذرية للتو باستئناف ختصيب اليورانيوم يف فوردو .ويف
األسبوع املاضي ،وافيت جملس احملافظني مبعلومات عن مسألة
ونرى أن برنامج التعاون التقين للوكالة الدولية للطاقة الذرية
تتعلق باكتمال إعالنات الضمانات اليت أصدرهتا إيران مبوجب آلية رئيسية ملساعدة الدول األعضاء على االستخدام األمثل
اتفاق الضمانات الشاملة والربوتوكول اإلضايف .ومن املهم أن للعلم والتكنولوجيا النوويني السلميني .وقد أنفق التعاون التقين
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استخدام الطاقة النووية علميا بغية اإلسهام يف مكافحة تغري
املناخ .وبدأ بنك اليورانيوم منخفض التخصيب التابع للوكالة يف
كازاخستان عمله هبدف تقدمي ضمانات للبلدان بشأن توافر
الوقود النووي ملفاعالت الطاقة النووية عندما تلقى أول شحنة
من اليورانيوم املنخفض التخصيب يف تشرين األول/أكتوبر.

جل ميزانيته العام املاضي على الصحة والتغذية واألمان النووي
واألغذية والزراعة .لذلك ينبغي احلفاظ على متويل التعاون
التقين مبستوى يكفل تلبية الطلب املتزايد على خدمات الوكالة.
وقدمنا هذا العام مساعدة فورية للدول األعضاء يف االستجابة
لألزمات .فعلى سبيل املثال ،زارت بعثه طارئة مشلت خرباء
من الوكالة ومنظمة الصحة العاملية العاصمة دكا لتقييم جدوى
وال ميكن االستمرار يف االستفادة من التكنولوجيا النووية
تطبيق تقنية تعقيم احلشرات للسيطرة على أسوأ حالة تفش بقدر كبري إال إذا استخدمت بأمن وأمان .وتستخدم كافة
حلمى الضنك يف بنغالديش منذ سنة .2000
البلدان تقريبا معايري األمان اليت وضعتها الوكالة حلماية الناس
وال يزال السرطان حمورا رئيسيا لعملنا .وقد وضعت الوكالة والبيئة من اآلثار الضارة لإلشعاع املؤين .وأكملنا يف هذا العام
ومنظمة الصحة الدولية يف أيلول/سبتمرب خريطة طريق لربنامج استعراض هيكل معايري السالمة جلعلها أقوى وأسهل تطبيقا.
وطين ملكافحة السرطان حيدد املعامل اليت ميكن أن تتبعها البلدان وسينعقد املؤمتر الدويل املقبل للوكالة بشأن األمن النووي على
إلنشاء خدمات الطب النووي والتصوير التشخيصي والعالج املستوى الوزاري يف فيينا يف شباط/فرباير  .2020وأتوقع أن
باألشعة .وقد ّ
مكن ابتكار أول مسرع خطي يف خمترب املعايرة يعزز املؤمتر إجنازاتنا اليت حققناها يف جمال األمن النووي خالل
التابع للوكالة هذا العام من تقدمي خدمات معايرة موسعة للدول العقد املاضي وأن يساعد يف وضع هنجنا يف السنوات القادمة.
األعضاء ،ما يساعد على كفالة تلقي مرضى السرطان للجرعة
وال تزال زيادة نسبة النساء يف موظفي الوكالة ،وال سيما يف
الصحيحة من اإلشعاع .ويشكل هذا االبتكار جزءا من عملية الرتب العليا ،تشكل أولوية لنا .وللمرة األوىل ،متثل النساء أكثر
حتديث خمتربات الوكالة للتطبيقات النووية الذي يعد أحد أهم من  30يف املائة من موظفي الفئة الفنية وما فوقها.
املشاريع اليت اضطلعت هبا الوكالة على اإلطالق ،وقد بلغ مرحلة
وأخريا ،أود أن أعرب عن شكري جمللس حمافظي الوكالة
متقدمة حاليا .وسلم املتعهد يف أب/أغسطس خمترب مكافحة
على الثقة اليت أوالها يل بصفيت املدير العام بالنيابة وكذلك
اآلفات احلشرية إىل الوكالة ،وبدأنا حينها عملية انتقال تدرجيية
جلميع الدول األعضاء على دعمها الفعال للوكالة .وإين ألشعر
إىل العمل .وسيكون املبىن اجلديد واملرن والنموذجي للمختربات،
بامتنان بالغ ملوظفي الوكالة ملا يقومون به من عمل شاق وعلى
الذي يعرف حاليا باسم خمتربات يوكيا أمانو ،جاهزا لالستخدام
ما يبدونه من التزام .وبفضل استمرار كفاءهتم املهنية ووالئهم
يف نيسان/أبريل القادم.
وتفانيهم يف العمل أصبحت الوكالة ما هي عليه اآلن  -مثاال
وتشري أحدث التوقعات السنوية للوكالة إىل أن الطاقة للتفوق.
النووية ستواصل أداء دور رئيسي يف مزيج الطاقة العاملي ذي
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن
االنبعاث الكربوين املنخفض ،على الرغم من حدوث اخنفاض
ملمثلة السويد لعرض مشروع القرار .A/74/L.10
يف سعتها اإلنتاجية سيستمر إىل سنة  .2050وقد عقدنا يف
السيدة انيستتروم (السويد) (تكلمت باإلنكليزية) :يسرين
الشهر املاضي مؤمترنا الدويل بشأن تغري املناخ ودور الطاقة
النووية ،والذي شكل منربا للمناقشة املوضوعية لكيفية زيادة ويشرفين أن أعرض على اجلمعية العامة مشروع القرار A/74/L.10
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املعنون “تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية” .وأعرضه بصفيت
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن
ممثلة للسويد اليت ترتأس جملس حمافظي الوكالة الدولية للطاقة للمراقب عن االحتاد األورويب.
الذرية للفرتة املمتدة من أيلول/سبتمرب  2019إىل أيلول/سبتمرب
السيد دابوي (االحتاد األورويب) (تكلم باإلنكليزية):
 .2020وهذه هي املرة األوىل اليت تشغل فيها السويد هذا يشرفين أن أتكلم بالنيابة عن االحتاد األورويب .ويؤيد هذا البيان
املنصب اهلام ،بعد أن خدمت ألكثر من  35سنة من خالل كل من مجهورية مقدونيا الشمالية وصربيا وألبانيا والبوسنة
مديري الوكالة السابقني السيد سيغفارد اكلوند والسيد هانز واهلرسك وليختنشتاين ومجهورية مولدوفا.
بليكس ،اللذين تناوبا على قيادة الوكالة طوال هذه املدة .وينبغي
دعوين أبدأ هذا البيان باإلشادة باملدير العام الراحل أمانو،
النظر إىل رئاسة السويد للوكالة باعتبارها انعكاسا لدعمنا الدائم
واإلعراب عن تعازينا لوفاته املفاجئة.
هلا ولألولوية اليت تعطيها حكومة بلدي لعدم انتشار األسلحة
ويسرنا أن نؤيد مشروع القرار ( )A/74/L.10املتعلق بتقرير
ُّ
النووية وللمسؤولية املشرتكة عن صون السالم واألمن.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية (انظر  ،)A/74/287وهو تقرير
ومتت املوافقة باإلمجاع على مشروع قرار هذا العام إلحالته
يؤكد جمددا دور الوكالة الذي ال غىن عنه يف كفالة عدم انتشار
إىل اجلمعية العامة عقب املشاورات اليت أجريت يف فيينا يف 16
األسلحة النووية ،واملساعدة على تطوير الطاقة الذرية وتطبيقها
تشرين األول/أكتوبر .وأعربت كذلك كافة الدول األعضاء يف العملي يف االستخدامات السلمية ،فضال عن نقل التكنولوجيا
األمم املتحدة عن دعمها له هنا يف نيويورك يف اجتماع عقد يف والتحقق النووي واألمن والسالمة النوويني .ونشري كذلك مع
 23تشرين األول/أكتوبر .ويتضمن نص قرار هذا العام أيضا االرتياح إىل ما أُعرب عنه من دعم قوي لعمل الوكالة.
إشادة باملدير العام يوكيو أمانو ،الذي كانت وفاته املأساوية
إن االحتاد األورويب ملتزم التزاماً تاماً بعدم انتشار األسلحة
يف متوز/يوليه صدمة لنا مجيعا .وكان السيد أمانو مديرا عاما
النووية ونزع السالح النووي .ونؤكد من جديد دعمنا الثابت
ممتازا عاش حياة مهنية مرموقة بصفته دبلوماسيا يابانيا .وقدم
للتنفيذ الكامل والتام والفعال ملعاهدة عدم انتشار األسلحة
يف مناسبات عديدة تقارير الوكالة يف هذه القاعة طوال العقد النووية ،بوصفها حجر الزاوية للنظام الدويل لعدم االنتشار،
املاضي.
والركيزة األساسية للسعي إىل نزع السالح النووي وفقاً للمادة
وينبثق مشروع القرار املعروض على اجلمعية اليوم من السادسة من املعاهدة ،وعنصرا مهما من عناصر تطوير تطبيقات
مطلب يف النظام األساسي للوكالة واتفاق تعاون وقعته األمم الطاقة النووية لألغراض السلمية.
املتحدة والوكالة يف عام  .1957ووفقا للممارسة املتبعة ،حييط
ويؤكد االحتاد األورويب جمددا دعمه الكامل إلنشاء منطقة
نص مشروع القرار علما بالقرارات واملقررات اليت اختذها املؤمتر خالية من األسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل ووسائل
العام للوكالة يف دورته العادية الثالثة والستني ،ويعرب جمددا عن إيصاهلا يف الشرق األوسط ،وهو ميول مشروعا تابعا ملعهد األمم
تأييد الدول األعضاء الشديد للوكالة وأنشطتها املقررة .وحيدونا املتحدة لبحوث نزع السالح يهدف إىل تدوين األفكار بشأن
األمل يف أن تعتمد اجلمعية العامة مشروع القرار دون تصويت ،سبيل املضي قُدما يف هذا اجملال.
مؤكدة بذلك األمهية اليت يوليها اجملتمع الدويل للوكالة وعلى
إن نظام الضمانات التابع للوكالة عنصر أساسي من
النطاق الواسع لعملها.
عناصر نظام عدم االنتشار النووي ،وهو يؤدي دوراً ال غىن عنه
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يف تنفيذ معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية .ونشدد على جمددا تأييده التام ملهمة الوكالة يف األجل الطويل للتحقق من
املسؤولية الرئيسية جمللس األمن يف حاالت عدم االمتثال .ويدرك التزامات إيران يف اجملال النووي ورصدها ،ويشري إىل أمهية كفالة
االحتاد األورويب كذلك حتديات االنتشار اخلطرية اليت ال تزال توفري املوارد الالزمة للوكالة لالضطالع بدورها.
تشكل هتديدا لألمن الدويل ،كما يُدرك احلاجة إىل إجياد حلول
وعلى نفس املنوال ،حيث االحتاد األورويب مجهورية كوريا
سلمية ودبلوماسية هلا.
الشعبية الدميقراطية على الشروع يف مسار يبعث على الثقة حنو
ويف هذا الصدد ،يعرب االحتاد األورويب عن التزامه الراسخ
خبطة العمل الشاملة املشرتكة وعن استمرار دعمه هلا ،وهو مصمم
على مواصلة العمل مع اجملتمع الدويل للحفاظ على اخلطة ،اليت
أيدها جملس األمن باإلمجاع يف قراره  .)2015( 2231ويف
هذا السياق ،يأسف االحتاد األورويب بشدة النسحاب الواليات
املتحدة من خطة العمل املشرتكة الشاملة وإعادة فرضه اجلزاءات،
ويدعو مجيع البلدان إىل االمتناع عن اختاذ إجراءات تعوق تنفيذ
االلتزامات اخلاصة خبطة العمل .ويساور االحتاد األورويب قلق
عميق ألن إيران ،كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
جتاوزت احلد األقصى الذي تفرضه خطة العمل على خمزونات
اليورانيوم املخصب ،وتقوم بتخصيب اليورانيوم فوق املستوى
األقصى الذي تسمح به اخلطة ،وهو  3.67يف املائة .ويساورنا
بالغ القلق أيضا إزاء األنشطة األخرية اليت تقوم هبا إيران ،على حنو
ما تفيد به تقارير الوكالة ،فيما يتعلق بتوسيع أنشطتها للبحث
والتطوير يف جمال أجهزة الطرد املركزي ،واألعمال التحضريية
لتغذية سلسلتني من أجهزة الطرد املركزي يف فوردو ،وكذلك فيما
يتعلق بـاملسائل املعلقة بشأن اكتمال املعلومات عن الضمانات
اإليرانية ،واحلادث الذي وقع ألحد مفتشي الضمانات التابعني
للوكالة .فتلك األنشطة مثار قلق عميق.

نزع السالح النووي الكامل والقابل للتحقق والذي ال رجعة
فيه ،وعلى اختاذ خطوات ملموسة يف ذلك االجتاه .وحيث
االحتاد األورويب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على الدخول
يف مزيد من املناقشات اهلادفة مع مجيع األطراف املعنية ،يف
الوقت الذي يعمل فيه اجملتمع الدويل على حتقيق السالم واألمن
الدائمني يف شبه اجلزيرة الكورية .وحيث االحتاد األورويب مجهورية
كوريا الشعبية الدميقراطية على االمتثال لقرارات جملس األمن
ذات الصلة ،والعودة إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف وقت مبكر ،والتوقيع
على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية والتصديق عليها.

حيث االحتاد األورويب سورية على التعاون فوراً
وأخرياّ ،
وبشفافية مع الوكالة من أجل حل مجيع املسائل املعلقة ،مبا يف
ذلك من خالل إبرام وتنفيذ بروتوكول إضايف هبذا اخلصوص يف
أقرب وقت ممكن.

وال يزال االحتاد األورويب يدعو إىل إضفاء الطابع العاملي على
اتفاق الضمانات الشاملة ،إىل جانب بروتوكوالت إضافية ذات
صلة ،دون إبطاء .ويؤيد االحتاد األورويب بقوة مواصلة حتسني
فعالية وكفاءة تنفيذ الضمانات بواسطة اتباع هنج على مستوى
الدول .وعالوة على ذلك ،يدعم االحتاد األورويب بنشاط نظام
ونالحظ عزم إيران املعلن على البقاء ضمن خطة العمل .الضمانات التابع للوكالة من خالل برنامج دعم الضمانات التابع
وحنث إيران على عكس مسار تلك األنشطة والعودة إىل التنفيذ للمفوضية األوروبية ،وصك التعاون يف جمال األمان النووي ،ومن
الكامل خلطة العمل دون إبطاء ،وعلى التعاون الكامل يف الوقت خالل برامج الدعم اخلاصة بالدول األعضاء.
املناسب مع الوكالة ،ال سيما يف املسائل املتصلة بتنفيذ اتفاق
ويويل االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه أمهية قصوى
الضمانات الشاملة والربوتوكول اإلضايف .ويؤكد االحتاد األورويب
لتنفيذ تدابري األمان النووي وحتسينها باستمرار على الصعيد
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الذرية على املشاركة يف املؤمتر على املستوى الوزاري وااللتزام
بإعالن وزاري طموح وتطلعي .وكذلك ندعو الدول األعضاء
يف الوكالة إىل كفالة توافر املوارد الكافية ألغراض أنشطة الوكالة
يف جمال األمن النووي .واالحتاد األورويب ،إىل جانب الدول
األعضاء فيه ،هو من بني أكرب املاحنني لصندوق األمن النووي
التابع للوكالة .وقد مسح التمويل الذي قدمناه للوكالة مبساعدة
البلدان على حتسني جمموعة خمتارة من املرافق وكفالة احلماية
املادية هلا ،وعلى حتسني هياكلها األساسية التنظيمية الوطنية.

العاملي .وندعو مجيع البلدان إىل إظهار التزامها بالسالمة وإجياد
حلول مأمونة إلدارة النفايات املشعة .ويف عام  ،2018أكملت
الدول األعضاء يف االحتاد األورويب والبلدان املشاركة األخرى
أول استعراض مواضيعي لألقران بشأن إدارة حمطات الطاقة
النووية املتقادمة ومفاعالت البحوث مبوجب توجيه االحتاد
األورويب بشأن السالمة .وحنن على استعداد لتشاطر جتربتنا
خالل اجتماع االستعراض الثامن لألطراف املتعاقدة يف اتفاقية
األمان النووي ،املقرر عقده يف عام  .2020وكذلك عرض
االحتاد األورويب خربته عن طريق ما يسمى باختبارات اجلهد
ويظل االحتاد األورويب ملتزماً التزاماً راسخاً بفوائد النهج
يف عدد من البلدان اجملاورة ،هبدف بناء إطار أمان نووي أمنت املتعددة األطراف لدورة الوقود النووي ،وبكفالة تطبيق مستويات
وأكثر واستدامة وشفافية يف مجيع أحناء العامل.
عالية من السالمة واألمن والضمانات حلماية مصاحلنا اجلماعية
ويشدد االحتاد األورويب على احلاجة إىل مواصلة تعزيز األمن بعدم االنتشار .وقد دعم االحتاد األورويب إنشاء مصرف
النووي على نطاق العامل من أجل منع اإلرهاب النووي وإساءة اليورانيوم املنخفض التخصيب التابع للوكالة حبوايل  25مليون
استخدام املواد النووية واملشعة .وحتقيقاً لتلك الغاية ،نربز أمهية يورو .والحظنا مع االرتياح أن الوكالة تسعى لتسليم اليورانيوم
االنضمام إىل املعاهدتني ذوايت الصلة وتنفيذمها تنفيذاًكامالً ،ومها املنخفض التخصيب إىل مرفق التخزين قبل هناية عام .2019

االتفاقية املعدلة للحماية املادية للمواد النووية واالتفاقية الدولية
لقمع أعمال اإلرهاب النووي ،ونؤكد أمهية قراري جملس األمن
 )2004( 1540و  .)2016( 2325ويف إطار اسرتاتيجية
االحتاد األورويب ملكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ،ندعم
بنشاط املبادرات الدولية اليت تُسهم يف تعزيز األمن النووي.
وخالل الفرتة من عام  2014إىل عام  ،2020خيصص االحتاد
األورويب أكثر من  100مليون يورو ملبادرته اخلاصة مبراكز االمتياز
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.

ويؤيد االحتاد األورويب بقوة الدور املركزي للوكالة الدولية
للطاقة الذرية يف حتسني إطار األمن النووي العاملي عن طريق
تعزيز التعاون الدويل وتوفري اخلدمات االستشارية وتقدمي
املساعدة املباشرة إىل الدول األعضاء .ويرحب االحتاد األورويب
باألعمال التحضريية اجلارية للمؤمتر الدويل لألمن النووي لعام
 ،2020ويشجع مجيع الدول األعضاء يف الوكالة الدولية للطاقة
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ويف اخلتام ،ال يزال االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه
تؤيد بقوة برنامج التعاون التقين التابع للوكالة ،الذي يقدم
االحتاد والدول األعضاء فيه ثاين أكرب مسامهة فيه .ونؤيد بقوة
أنشطة الوكالة الرامية إىل تطوير التكنولوجيات اإلشعاعية والنووية
وتطبيقها من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة .فالتكنولوجيا
النووية ميكن أن تسهم إسهامات ُمغرية جملرة احلياة يف جمال صحة
ورفاه األشخاص يف مجيع أحناء العامل .ويدعم االحتاد األورويب
االستخدامات السلمية للطاقة والتكنولوجيا النووية باخلربة التقنية
ومبسامهة تبلغ يف املتوسط  15مليون يورو يف السنة.

السيد ريباكوف (بيالروس) (تكلم بالروسية) :باسم وفد
مجهورية بيالروس ،أود أن أشيد بذكرى السيد يوكيا أمانو ،املدير
العام الراحل للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وأن أعرب عن امتناين
الصادق إلسهامه اهلام يف عمل الوكالة وجلهوده لضمان تسخري
الطاقة الذرية السلمية ألغراض التنمية املستدامة جلميع بلدان
وشعوب العامل.
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بيالروس .فمشاريع التعاون التقين اجلارية ّ
متكن من استخدام
أفضل املمارسات الدولية من أجل التنمية املستدامة للربامج
الوطنية للطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا النووية والطب
النووي ،من بني أمور أخرى .وتشعر بيالروس باالمتنان للوكالة
على مسامهتها الكبرية يف التنمية املستدامة ملناطق بيالروس
املتضررة من حادث تشرينوبل.

وتدعم بيالروس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف
كل جمال من جماالت األنشطة املنوطة هبا ،وما فتئت تؤمن
بأن التعاون الدويل ينبغي أن يستند إىل فهم مصلحتنا املشرتكة
يف التنمية املستدامة واملتعددة األطراف واالستخدام اآلمن
للتكنولوجيات النووية .ونشهد اليوم عدداً متزايداً من الدول
اليت تنظر يف إمكانات التكنولوجيات النووية من أجل ضمان
ونؤيد تأييداً كام ً
ال عمل الوكالة يف رصد تنفيذ نظام
أمن الطاقة لديها ،وتلبية االلتزامات الطموحة اليت مت التعهد
هبا يف إطار اتفاق باريس بشأن تغري املناخ ،واستخدامها يف الضمانات وفقاً ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،ونرى
تطبيقات أخرى إلحراز تقدم أكثر دينامية حنو حتقيق أهداف أن تلك األنشطة عنصر هام يف اهليكل العاملي لألمن الدويل
وأساس لالستخدامات السلمية للطاقة النووية .ونتفق على
التنمية املستدامة.
أن من املنطقي مواصلة تعزيز فعاليتها وحتسينها .ويف الوقت
لقد اختذت بيالروس بالفعل قراراً بتطوير برنامج وطين
نفسه ،نعتقد أن من املهم كفالة أن تظل آليات الضمان واضحة
للطاقة النووية ،الذي سيمكن بلدنا حينما يُنـ ّفذ من تلبية ثلث
وموضوعية ومنظمة من الناحية التقنية .وينبغي أن تستند إىل
احتياجاته من الكهرباء املوثوقة وامليسورة التكلفة ،وحيد بقدر
الثقة املتبادلة واالتفاقات املربمة بني األطراف املعنية على الصعيد
كبري من انبعاثات غازات االحتباس احلراري .وقد أضاف
الدويل .إننا نؤيد اجلهود اليت تبذهلا الوكالة من أجل تعزيز األمن
بالفعل زمخاً إضافياً إىل تنميتنا للقطاعات ذات الصلة وصناعاتنا
النووي املادي .فالطابع العاملي للمخاطر والتهديدات يف جمال
ومعارفنا العلمية .وتستفيد بيالروس فعلياً من اخلربات الدولية
األمن النووي املادي تتطلب اختاذ اإلجراءات املناسبة من جانب
وتدعم اجلهود اليت تبذهلا الوكالة من أجل استحداث أدوات
الدول ،ومن جانب الوكالة اليت تضطلع بدور تنسيقي يف التعاون
فعالة وتوفريها للدول األعضاء للمساعدة االستشارية والتقنية
الدويل يف هذا الصدد.
بشأن طائفة واسعة من مسائل السالمة النووية واإلشعاعية.
وأود يف اخلتام أن أعرب ،باسم بيالروس ،عن تقديرنا
ونعتقد اعتقاداً راسخاً بأن علينا أن حنافظ على تركيز
خاص على األمن النووي وبأن ثقة اجملتمع الدويل تتوقف إىل للعمل الذي قامت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ الدورة
حد كبري يف جمال االستخدامات السلمية للذرة على نتائج عمل السابقة للجمعية العامة وعن التأييد العتمادنا مشروع القرار
الوكالة يف هذا اجملال .وجيب أن يظل األمن النووي غري قابل  ،A/74/L.10بشأن التقرير السنوي للوكالة (انظر .)A/74/287
للتجزئة .وجيب أن يكون مربراً من الناحية التقنية والعملية ،بعيداً
عن أي اعتبارات سياسية .ونأمل أن تكون املسائل املتعلقة
موحد حصراً وأن
بالسالمة النووية واألمن النووي ذات طابع ِّ
يقوم التعاون الدويل على أساس احرتام احلق السيادي للدول يف
وضع صيغها للطاقة النووية.
ويسرنا أن برنامج الوكالة للتعاون التقين معرتف به على
نطاق واسع وهو ذو أمهية خاصة للدول األعضاء ،مبا فيها
1936084

السيد تانغ (سنغافورة) (تكلم باإلنكليزية) :هتنئ سنغافورة
السفري رافائيل غروسي على تعيينه مؤخراً يف منصب املدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية .ونؤكد له دعمنا وتعاوننا الكاملني.
ونشيد أيضاً بذكرى املدير العام الراحل يوكيا أمانو ،الذي سيُذكر
إلسهاماته اهلامة يف عمل الوكالة وقيادته املقتدرة هلا يف العديد
من املسائل الصعبة .ويُعرب وفد بلدي عن شكره للوكالة الدولية
للطاقة الذرية على تقريرها السنوي الشامل (انظر )A/74/287
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ويسره أن يشري إىل أن سنغافورة ستكون هذا العام أحد مقدمي سنغافورة أن تدعم عمل الوكالة يف مساعدة الدول األعضاء
مشروع القرار  A/74/L.10بشأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة على بناء قدرات االستعداد واالستجابة حلاالت الطوارئ بعملها
الذرية .وأود أن أعلق بإجياز على العمل الذي تقوم به الوكالة يف جلنة معايري االستعداد واالستجابة حلاالت الطوارئ.
يف ثالثة جماالت هامة.
وأخرياً ،يف جمال التعاون التقين ،يؤدي برنامج الوكالة

أوالً ،فيما يتعلق بدور الوكالة يف جمال عدم االنتشار،
بوصفها السلطة املختصة الوحيدة املسؤولة عن التحقق من
وفاء الدول بالتزاماهتا املتعلقة بالضمانات ،فإهنا تؤدي دوراً
أساسياً من خالل نظامها للضمانات ،وهو تدبري لبناء الثقة
وآلية لإلنذار املبكر بالنسبة للمجتمع الدويل .بيد أن التطورات
األخرية تشكل حتدياً للعمل الذي تقوم به الوكالة يف هذا اجملال.
إن سبيل املضي قدماً يف خطة العمل الشاملة املشرتكة قد
بات غري واضح يف أعقاب انسحاب الواليات املتحدة منها
يف أيار/مايو  2018واإلجراءات اليت اختذها إيران منذ متوز/
يوليه  .2019وقد أمسى مستقبل خطة العمل الشاملة املشرتكة
وحتث سنغافورة مجيع األطراف على الوفاء
ذاهتا موضع شكّ .
بالتزاماهتا الرئيسية خبطة العمل الشاملة املشرتكة والتمسك
حنث مجهورية كوريا الشعبية
هبذا االتفاق الدويل الرئيسي .كما ّ
الدميقراطية على أن تتقيد بالتزاماهتا الدولية ونؤّكد على دعمنا
الكامل لإلزالة الكاملة األسلحة النووية من شبه اجلزيرة الكورية.

للتعاون التقين دوراً حامساً يف مساعدة الدول األعضاء على
ويسر
تلبية أولوياهتا اإلمنائية واحتياجاهتا من الطاقة يف املستقبلّ .
سنغافورة أن تكون شريكاً مع الوكالة يف جهودها الرامية إىل
تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان النامية األخرى .ويف إطار
تعزيز مذكرة التفاهم بني سنغافورة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
لربنامج تدريب البلدان الثالثة ،املوقّعة يف عام  ،2015عقدت
سنغافورة والوكالة حلقات عمل إقليمية للبلدان النامية بشأن
مواضيع مثل االستعداد واالستجابة حلاالت الطوارئ ،والقانون
التنظيمي النووي ،وسالمة األغذية .كما استضفنا العديد من
الزماالت التدريبية.

وعلى الصعيد اإلقليمي ،وقّعت رابطة أمم جنوب شرق
آسيا على الرتتيبات العملية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يف أيلول/سبتمرب .ومن شأن ذلك تعميق عالقات رابطة أمم
جنوب شرق آسيا مع الوكالة وتوسيع نطاق تعاوننا من خالل
األنشطة البحثية وتبادل أفضل املمارسات ،واملشاريع األخرى
ثانياً ،من األمهية مبكان أن نظل متيقظني فيما يتعلق بدور لبناء القدرات .وتتطلع سنغافورة إىل اإلسهام يف هذه املشاريع.
الوكالة يف جمال األمن واألمان النوويني ،ال سيما فيما يتعلق
يف اخلتام ،أود أن أؤكد جمددا التزام سنغافورة الثابت بتقدمي
بالتهديدات اجلديدة غري التقليدية مثل اهلجمات اإللكرتونية .الدعم النشط واهلادف لعمل الوكالة .ونتطلع إىل تعميق تعاوننا
ّ
ونرحب بوضع الوكالة توجيهات مستكملة لألمن احلاسويب يف السنوات املقبلة.
ألجل املرافق النووية وإجراء أول دورة تدريبية دولية هلا على
السيدة ميلز (جامايكا) (تكلمت باإلنكليزية) :يف
اإلطالق عن محاية النظم احلاسوبية يف النظم األمنية النووية
البداية ،أود أن أبدأ باإلعراب ،بالنيابة عن جامايكا حكومة
يف عام  .2018وندعوها إىل كفالة أن تظل الوثائق التوجيهية
وشعبا ،عن خالص التعازي يف وفاة املدير العام يوكيا أمانو،
لألمان النووي حم ّدثة باالبتكارات يف جمال التكنولوجيا النووية،
الذي قضى سنوات يف خدمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفان
مثل املفاعالت الصغرية واملتوسطة احلجم واملعيارية واحملطات
ودون حتفظ .إننا سنفتقده بشدة وسيحظى إىل األبد بأعلى
النووية القابلة للنقل لتوليد الكهرباء .ويف هذا الصدد ،يسر
درجات التقدير واالحرتام.
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يود وفد بلدي أن يعرب عن تقديره إزاء التقرير الشامل
للغاية املقدم عن أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام
( 2018انظر .)A/74/287
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وتدعم جامايكا بقوة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يف جمال األمان واألمن النوويني .وقد قرأنا باهتمام هذا اجلانب
من التقرير ونواصل دعم عمل الوكالة يف هذا الصدد .كما
أننا حصل على دعم لبناء القدرات والتدريب لتحسني بنيتنا
التحتية يف جمال األمان من اإلشعاع .ويف الواقع ،تعمل حكومة
جامايكا ،من خالل وزارة العلوم والطاقة والتكنولوجيا واملركز
الدويل للعلوم البيئية والنووية ،مع الوكالة الدولية من أجل توفري
رقابة فعالة على دورة حياة املصادر املشعة .كما مت إصدار لوائح
تنظم استخدام اإلشعاع املؤين واملصادر النووية يف عام .2019

لقد استفادت جامايكا كثريا من تعاوهنا مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية .فنتيجة للرتكيز الشديد الذي توليه الوكالة لبناء
القدرات من خالل التعاون التقين ،شهدنا تعزيز عالقتنا مع
املنظمة وتعميقها منذ أن أصبحنا عضوا فيها للمرة األوىل قبل
 54عاما .ومنذ ذلك الوقت ،تعاونا مع الوكالة بشأن جمموعة
من املشاريع الوطنية اليت استجابت لبعض أولوياتنا وشواغلنا
وفيما يتعلق بالتحقق النووي ،فإننا نواصل دعم عمل
الرئيسية يف جماالت مثل الزراعة والطب ومراقبة جودة املياه
الوكالة يف هذا اجملال .ونعتقد أنه أمر حموري جلهودنا اجلماعية
وتطوير البنية التحتية.
وتعكف جامايكا على تنفيذ تسعة مشاريع وطنية ،كما اليت ترمي إىل تعزيز السلم واألمن الدوليني وصوهنما ،بالنظر إىل
تشارك يف حوايل  30مشروعا إقليميا وثالثة مشاريع أقاليمية .دور الوكالة الذي ال غىن عنه يف الكشف عن احتمال إساءة
وجدير بالذكر أن قيمة املشاريع الوطنية اليت جيري متويلها يف استخدام املواد أو التكنولوجيا النووية .ولذلك ،تؤيد جامايكا
جامايكا حاليا يبلغ  2.6مليون يورو .ونعرب عن بالغ تقديرنا األعمال اليت اضطلعت هبا الوكالة خالل العام املنقضي لتعزيز
للموافقة على متويل مشاريع جديدة لدورة  ،2021-2020الضمانات ،مبا يف ذلك عن طريق زيادة التعاون مع الدول
واليت سرتكز ،يف مجلة أمور ،على التلوث الساحلي والبحري .والسلطات اإلقليمية.
فبوصفنا دولة جزرية صغرية نامية يعتمد بقاؤها االجتماعي
وتستحق الوكالة الثناء على ما تبذله من جهود هبدف
واالقتصادي بشدة على مواردنا البحرية ،يكتسي تقدمي الدعم
إدماج إطار أهداف التنمية املستدامة يف سياق عملها .وهذا
يف هذا اجملال أمهية خاصة.
النهج يبشر باخلري بالنسبة لتحركنا اجلماعي حنو حتقيق أهداف
وقد استضافت جامايكا على مدار عام  2019عددا من التنمية املستدامة حبلول املوعد املستهدف ،وهو عام 2030
حلقات العمل اإلقليمية لبناء القدرات ،مبا يف ذلك حلقات الذي يقرتب بسرعة .ونشيد باالهتمام املوجه إىل تغري املناخ
عمل بشأن احلماية من اإلشعاع يف التصوير لألغراض الطبية ،والتنمية املستدامة ،وال سيما يف سياق اهلدف  7من أهداف
وتقييم املوارد املائية باستخدام اهليدرولوجيا النظريية ،وتطبيق التنمية املستدامة ،على النحو املشار إليه يف التقرير السنوي
تقنيات النظائر املستقرة يف جمال تقييم االضطرابات املعوية
لعام  .2018وجتدر اإلشارة أيضا إىل التوقيع يف آب/أغسطس
البيئية وفهم أثرها على منو الطفل .وإزاء هذه اخللفية ،فإننا نويل
 2018على “الرتتيب العملي” بني الوكالة الدولية للطاقة
اهتماما خاصا لعناصر الواردة يف التقرير السنوي الذي يوضح
الذرية ومركز اجلماعة الكاريبية لتغري املناخ هبدف التعاون يف
بالتفصيل كيف تدير الوكالة برناجمها للتعاون التقين وجهودها
جمال استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية للتصدي لتغري املناخ،
الرامية إىل حتسني نوعية الربامج ،مبا يف ذلك من خالل رصد
وكذلك مع عدد من األطر واملنظمات اإلقليمية األخرى ،مبا يف
املشاريع وتقييمها.
1936084

9/37

A/74/PV.30

11/11/2019

ذلك اآللية اإلقليمية الكاريبية ملصايد األمساك والوكالة الكاريبية النووية ،يف حزيران/يونيه  ،2018واليت تُعترب األوىل من نوعها.
ومن هذا املنطلق ،نشجع الدول األعضاء ،اليت لديها خطط
للصحة العامة ،من أجل تعزيز أنشطة التعاون التقين.
حالية أو مستقبلية لتطوير واستخدام الطاقة النووية ألغراض
ويظل من دواعي االرتياح أن عدد الدول األعضاء يف
سلمية ،على االستفادة من خدمات االستعراض اليت تقدمها
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ال يزال يشهد منوا مطردا .ومن هذا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
املنطلق ،تنضم جامايكا إىل الوفود األخرى يف الرتحيب بزميلتنا
ويظل برنامج التعاون التقين للوكالة وسيلة أساسية
الدولة العضو يف اجلماعة الكاريبية ،سانت لوسيا ،بوصفها
أحدث عضو يف الوكالة الدولية .ونتطلع إىل التعاون مع سانت لدعم الدول األعضاء يف االستفادة من التطبيقات السلمية
للتكنولوجيا النووية .وتواصل بالدي تعاوهنا الوثيق مع الوكالة من
لوسيا ومجيع الدول األعضاء يف النهوض بعمل الوكالة.
خالل التعاون التقين لتطوير البنية التحتية وبناء القدرات الالزمة
السيدة مطر (اإلمارات العربية املتحدة) :أود يف البداية
لربنامج الطاقة النووية يف كافة القطاعات .فقد سامهت دولة
أن أعرب عن تقدير دولة اإلمارات للعمل املشرتك مع الوكالة
اإلمارات منذ عام  2010بدعم عمل الوكالة بأكثر من 210
الدولية للطاقة الذرية .وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة ألشيد
خرباء يف أنشطتها املختلفة وقادت عملية تطوير وتنفيذ عدد
باإلجنازات البارزة للمدير العام الراحل يوكيا أمانو ،الذي قاد
من املبادرات ،مثل االستعراض املتكامل الثالث للبنية األساسية
خالل حياته املهنية املتفانية أعمال وبرامج الوكالة بشكل فعال
النووية .وللحفاظ على التقدم احملرز ،يرى وفد بالدي أمهية أن
و ُعرف بدعمه الكبري الستخدام الطاقة الذرية للسلم والتنمية.
حيظى برنامج التعاون التقين للوكالة بالدعم والتمويل املطلوب
وأود كذلك أن أتقدم بالتهنئة للسيد رافائيل غروسي على
لتمكينها من تقدمي املساعدة الفنية للدول األعضاء.
انتخابه مديرا عاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن أؤكد على
ويف اخلتام ،تؤكد دولة اإلمارات على التزامها بالشراكة
دعمنا الكامل له وثقتنا يف قدرته على قيادة برامج الوكالة.
القوية واملستمرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خالل
تؤكد بالدي على الدور األساسي واحملوري الذي تضطلع
هنجها املسؤول لتطوير برنامج وطين للطاقة النووية واستخدام
به الوكالة يف تعزيز االستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية
ومساعدة الدول األعضاء يف سعيها لالستفادة من التطبيقات التطبيقات النووية السلمية .كما تعرب بالدي عن تقديرها لعمل
النووية والطاقة النووية .ويف هذا الصدد ،تشيد دولة اإلمارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية واإلجنازات اليت حققتها يف تقريرها
جبهود الوكالة لتوفري منصات يتم من خالهلا تبادل الدعم واملعرفة السنوي لعام ( 2018انظر .)A/74/287
العلمية واخلربات بني الدول األعضاء يف جماالت األمان واألمن
النوويني وعدم االنتشار .كما تؤكد بالدي على أمهية تدابري
التحقق التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأمهية االمتثال الكامل
لنظام الضمانات الشاملة والربوتوكول اإلضايف ،والذي يُعترب أداة
هامة تسهم يف تعزيز الثقة العاملية حول الطبيعة السلمية للربامج
النووية .فمن خالل التعاون الوثيق مع الوكالة ،استضافت دولة
إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية منشور هام لفهم
اإلمارات  12بعثة مراجعة واستعراض شاملة من الوكالة ،واليت
كانت إحداها بعثة االستعراض املتكامل الثالث للبنية األساسية املهام احلامسة اليت تضطلع هبا الوكالة يف تعزيز االستخدام
السيد كومار (اهلند) (تكلم باإلنكليزية) :نشكر الوكالة
الدولية للطاقة الذرية على تقريرها السنوي لعام ( 2018انظر
 )A/74/287ونشكر املدير العام بالنيابة للوكالة على تقدمي
معلومات إضافية عن التطورات الرئيسية يف أنشطة الوكالة يف
عام .2019
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السلمي للطاقة النووية وكفالته ،على ح ّد سواء .وقد شاركت
اهلند يف تقدمي مشروع القرار  A/74/L.10عن أنشطة الوكالة
الدولية للطاقة الذرية .ونرحب بتعيني السفري رافائيل ماريانو
غروسي مديرا عام جديدا للوكالة.
وينضم وفد بلدي إىل الوفود األخرى يف اإلعراب عن حزننا
العميق لوفاة املدير العام يوكيا أمانو يف متوز/يوليه .وإسها ُمه
يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية معروف جيدا .فخالل فرتة
واليته ،أخضعت اهلند  12منشأة لضمانات الوكالة ووقعت
على الربوتوكول اإلضايف امللحق باالتفاق املربم بني حكومة
اهلند والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات
على املنشآت النووية املدنية .وسيُذكر إىل األبد إسهام املدير
العام أمانو ،وال سيما رؤيته لـ “تسخري الذرة من أجل السالم
والتنمية” ،اليت هلا أمهية عاملية .وتؤيد اهلند تسمية خمتربات
الوحدات املرنة املوجودة يف سايربسدورف بالنمسا ،مبختربات
يوكيا أمانو.
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وإجنازاهتا املتعلقة بالتطبيقات النووية يف جماالت شىت منها
األغذية ،والزراعة ،والصحة ،والتغذية ،وإدارة املوارد املائية ومحاية
البيئة مفيدةٌ يف تلبية احتياجات البلدان النامية .وستواصل اهلند
تقدمي دعمها إىل برامج الوكالة هذه من خالل توفري خدمات
اخلرباء وفرص التدريب للخرباء من الدول األعضاء يف مؤسسات
مرموقة يف اهلند.

وال يزال تفاعل اهلند مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كبريا.
ويسرين أن أشاطركم أن املؤمتر السابع والعشرين للوكالة الدولية
للطاقة الذرية بشأن طاقة االندماج ،وهو منتدى ملناقشة املسائل
الرئيسية يف الفيزياء والتكنولوجيا ،قد ُعقد يف غانديناغار ،باهلند
يف تشرين األول/أكتوبر  .2018وقد عرف املؤمتر جناحا باهرا
وشارك فيه أكثر من  700خبري من  39بلدا .وقد أُجريت
مثانية برامج من أصل  19نُ ّظمت يف املركز العاملي للشراكة
يف جمال الطاقة النووية يف اهلند يف الفرتة ،2019-2018
باالشرتاك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،مما عزز تعاون اهلند
ومناقشة اليوم مناسبة هامة للتأمل يف الدور البالغ األمهية مع الوكالة يف جمال بناء القدرات.
ويسرين أن أشاطركم أن حمطة كايغا لتوليد الطاقة يف اهلند
الذي تؤديه الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف دعم البلدان يف
سعيها إىل احلصول على الطاقة النووية بطريقة مأمونة وآمنة ،قد سجلت يف  31كانون األول/ديسمرب  ،2018رقما قياسيا
ويف توفري أنشطة التعاون التقين وتقدمي التطبيقات النووية عامليا جديدا للتشغيل املستمر ملدة  962يوما ،فيما كانت
للدول األعضاء فيها .وتظل الطاقة النووية خيارا مهما ملواجهة تعمل بنسبة عامل حتميل قدرها  99.3يف املائة .وقد أمتت
التحديات اليت يشكلها تزايد االحتياجات من الطاقة ،ومعاجلة الوحدتان  1و  2من حمطة الطاقة الذرية يف تارابور ،اللتان مت
املخاوف املتعلقة بتغري املناخ ،واحلد من تقلب أسعار الوقود ربطهما بالشبكة يف نيسان/أبريل وأيار/مايو  50 ،1969عاما
األحفوري وكفالة أمن إمدادات الطاقة .وال بد للوكالة أن تواصل من العمليات اآلمنة .ومها حاليا أقدم مفاعالت الطاقة العاملة
يف العامل ،وتنتجان الطاقة النووية بأقل من  3سنتات للوحدة
براجمها الداعمة للدول األعضاء اليت تشرع يف برامج طاقة نووية
الواحدة .وهذه اإلجنازات دليل على قدرة اهلند على تصميم
أو تقوم بتوسيعها ،واألهم من ذلك ،أن تدعمها يف تعزيز قدرهتا
مفاعالت املاء الثقيل املضغوط ومفاعالت املاء اخلفيف وبنائها
على تشجيع قبول اجلمهور للطاقة النووية.
وتشغيلها على حنو موثوق .وتعتزم اهلند اكتساب قدرات إضافية
َ
وتويل اهلند
أعمال الوكالة يف خمتلف جماالت العلوم يف جمال توليد الطاقة النووية ،إذ مثة  21مفاعال يف مرحليت البناء
النووية أمهي ًة .ونسهم يف تلك األنشطة من خالل املشاركة يف والتخطيط .وستساعد هذه املفاعالت يف بلوغ قدرة إضافية
االجتماعات الفنية واملشاريع البحثية املنسقة .وبرنامج الوكالة تصل إىل حوايل  15 000ميغاواط.
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وقد واصلت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بذل جهود
استباقية حبسن نية طوال العام إلنشاء نظام سالم دائم يف شبه
اجلزيرة الكورية .وقد امتنعنا عن إجراء جتارب نووية وجتارب
تتعلق بالقذائف التسيارية العابرة للقارات ألكثر من  20شهرا،
وهو أوضح تعبري عن صدق نوايانا وتساحمنا اللذين نسعى
بفضلهما إىل حتقيق الرغبة العاملية للمجتمع الدويل يف حتقيق
السالم واالستقرار يف شبه اجلزيرة الكورية.

ويسرين أيضا أن أشاطركم أن اهلند قد استهلت مؤخرا
شبكة عاملية لرعاية مرضى السرطان تسمى شبكة فيشوام الوطنية
لرعاية مرضى السرطان ،على هامش املؤمتر العام الثالث والستني
للوكالة يف فيينا ،يف أيلول/سبتمرب .وتتوخى شبكة فيشوام
إدماج املستشفيات ومعاهد رعاية مرضى السرطان ذات الصلة
يف البلدان الشريكة ضمن شبكة اهلند الوطنية لرعاية مرضى
السرطان إلحداث حتول منوذجي يف جمال رعاية مرضى السرطان
من خالل تشاطر املبادئ التوجيهية بشأن مجلة أمور منها إدارة
ويكمن مفتاح توطيد السالم واالستقرار وحتقيق التنمية يف
أنواع السرطان الشائعة ،وتقدمي آراء طبية ثانية ،واختاذ القرارات شبه اجلزيرة الكورية يف التنفيذ الشامل للبيان املشرتك بني مجهورية
بشأن العالج املناسب وتشاطر املوارد على شبكة اإلنرتنت.
كوريا الشعبية الدميقراطية والواليات املتحدة املتفق عليه واملعتمد
وقد أحرزت اهلند تقدما هائال يف االستفادة من خالل احملادثات اليت متت بني البلدين إبان مؤمتر القمة التارخيي
التكنولوجيات اإلشعاعية الستخدامات على مستوى اجملتمع .املعقود يف سنغافورة يف يونيو  .2018وقد مضى أكثر من
وحنن مستعدون لتشاطر معرفتنا وخربتنا يف هذا اجملال مع البلدان عام على اعتماد البيان املشرتك .بيد أن العالقات بني مجهورية
الصديقة .والعملية جارية بالفعل من خالل زيادة التفاعل كوريا الشعبية الدميقراطية والواليات املتحدة مل تشهد سوى
والتعاون احلقيقي يف مجيع جماالت التكنولوجيا النووية املتعلقة حتسنا ضئيال حىت اآلن ،ومل ُتلِّص شبه اجلزيرة الكورية نفسها
باحلياة البشرية ،سواء أكانت الطاقة أو الصحة ،أو الزراعة أو من احللقة املفرغة من التوترات املتفاقمة اليت تعزى بالكامل
تنمية رأس املال البشري .وحنن مصممون على االرتقاء هبذا لالستفزازات السياسية والعسكرية اليت ُتـقْدم عليها الواليات
املتحدة ،اليت ما فتئت تلجأ إىل سياسة عدائية عفا عليها الزمن
التعاون إىل مستوى أعلى.
وتسلم اهلند بالدور الدينامي الذي تؤديه الوكالة الدولية ضد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.
للطاقة الذرية يف توجيه استخدام الطاقة النووية يف األغراض
السلمية ويف ضمان السالمة واألمن ،وتتطلع إىل استمرار الدعم
احليوي الذي تقدمه الوكالة لتهيئة مناخ يفضي إىل تطور العلوم
والتكنولوجيا النووية .وال تزال اهلند ملتزمة بدعم أعمال الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.

السيد كيم سونغ (مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية)
(تكلم باإلنكليزية) :يرفض وفد مجهوريةكوريا الشعبية الدميقراطية
رفضا قاطعا تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (انظر )A/74/287
اعرتافا بأنه يكشف عن عدم إملامه بالواقع السائد يف البلد.

12/37

وقد بات اليوم إعالن بامنوجنوم لتحقيق السالم واالزدهار
وإعادة توحيد شبه اجلزيرة الكورية ،الذي كان مصدر كثري من
احلماس يف صفوف زمالئنا الكوريني يف الشمال واجلنوب ويف
اخلارج ،فضال عن اجملتمع الدويل ،قبل عام واحد فقط ،يف
حت قبل أن يبلغ مرحلة التنفيذ الرئيسية .وميكن أن
حالة مجود ّ
يعزى هذا اجلمود إىل ازدواجية تعامل سلطات كوريا اجلنوبية،
اليت صافحتنا متطلعة إىل السالم أمام شعوب العامل ،ولكنها
بعد ذلك ،أدخلت وراء الكواليس أسلحة هجومية حديثة
للغاية وأجرت مناورات عسكرية مشرتكة مع الواليات املتحدة
تستهدف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية .وتشكل االستعانة
1936084
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بأحدث األسلحة اهلجومية واملناورات العسكرية املشرتكة بني
الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية اليت تستهدف مجهورية كوريا
الشعبية الدميقراطية انتهاكات وحتديات صارخة لإلعالن
املشرتك بني الشمال واجلنوب واالتفاق املربم بني الكوريتني يف
اجملال العسكري.
إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُظهر أهنا مل تتخلص
بعد من مواقفها اجلائرة القائمة على التحامل والريبة .وعالوة
على ذلك ،فإن تعميم الوكالة لتقارير تكرر االدعاءات املقولبة
اليت تطلقها القوى املعادية جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
أمر سخيف متاما .وإن كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مهتمة حقا بصون السالم واألمن يف شبه اجلزيرة الكورية ،فينبغي
هلا اختاذ موقف حمايد خال من التحيز وعدم الثقة.
السيد ساندوبال منديوليا (املكسيك) (تكلم باإلسبانية):
تقدر املكسيك تقدمي التقرير السنوي (انظر  )A/74/287للوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،فضال عن مشروع القرار  A/74/L.10الذي
اقرتحه وفد السويد .ونود أن نعرب عن خالص التقدير إزاء
العمل الذي اضطلع به املدير العام الراحل يوكيا أمانو وإسهاماته
يف تعزيز استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية .كما يرحب
بلدي ترحيبا حارا بالسيد رافائيل غروسي ،املدير العام اجلديد
للوكالة ،حيث أنه ليس خبريا مشهودا بكفاءته يف جمال نزع
السالح النووي وعدم االنتشار واألمن فحسب ،ولكنه أيضا
أول شخصية من أمريكا الالتينية تشغل هذا املنصب اهلام.
ترأست السفرية أليسيا بوينروسرتو ماسيو ،ممثلة املكسيك
يف فيينا ،أحدث مؤمتر عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية .ويف
سياق قيامنا بذلك الدور ،شهدنا التوصل إىل توافق يف اآلراء
حول قيمة الوكالة ودورها باعتبارها جزءا أساسيا من نظام عدم
االنتشار النووي وعنصرا ال غىن عنه يف التحقق من االمتثال
ألحكام معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وحول صالهتا
وأوجه تآزرها مع املعاهدات األخرى املتعلقة بعدم االنتشار،
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مثل معاهدة تالتيلولكو ،باإلضافة إىل املكانة املعرتف هبا للوكالة
بوصفها املؤسسة اليت تقود جهود تعزيز االستخدامات السلمية
للطاقة النووية وضمان السالمة املادية والتكنولوجية ،فضال عن
تدابري مكافحة االجتار غري املشروع باملواد النووية واملشعة.
ويسعدين أن أبلغ اجلمعية العامة بأن املؤمتر العام الثالث
والستني للوكالة الدولية للطاقة الذرية كان ناجحا ومت خالله
اعتماد العديد من القرارات املتعلقة بتعزيز الوكالة يف جماالت
العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية ،باإلضافة إىل النهوض
بالتعاون التقين وحتسني كفاءة ضمانات الوكالة .وشهد املؤمتر
أيضا اعتماد قرارات بشأن تنفيذ معاهدة عدم انتشار األسلحة
النووية ،وكذلك ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والشرق األوسط.
إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤدي دورا حموريا يف تعزيز
التعاون التقين وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا هبدف حتسني
إمكانية االستفادة من االستخدامات اآلمنة والسلمية للطاقة
النووية ،وال سيما يف البلدان النامية ،وينبغي هلا مواصلة القيام
بذلك الدور .وتسعى املكسيك بنشاط إىل تعزيز التعاون التقين
بني البلدان النامية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.
ولذلك ،نواصل دعم األنشطة اليت تروج هلا الوكالة يف حمافل
التعاون اإلقليمي ،مثل “االتفاق التعاوين اإلقليمي لرتويج العلم
والتكنولوجيا النوويني يف أمريكا الالتينية والكارييب” ،الذي
يستهدف ضمان أن تدعم البلدان األكثر تقدما يف جمال العلوم
والتكنولوجيا النووية اجلهود اليت تبذهلا الدول األقل تقدما نسبيا
يف هذا اجملال.
لقد بات استخدام الطاقة النووية وغريها من التطبيقات
النووية لألغراض السلمية أمرا أساسيا لتنفيذ خطة التنمية
املستدامة لعام  2030وأهداف التنمية املستدامة اآلن أكثر
من أي وقت مضى .وأود أن أختتم بياين بالتأكيد على أن
اخليار الوحيد املعقول عندما نأخذ يف االعتبار العواقب اإلنسانية
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الكارثية لألسلحة النووية هو كفالة استخدام الطاقة النووية حصرا
لألغراض السلمية .ومن مث ،فإن منع حدوث تلك العواقب
يشكل أساس عملنا وجيب أال نغفل عن ذلك.
السيد حسن (مصر) :أود يف البداية أن أعرب عن تقدير
مصر البالغ للجهود الصادقة اليت بذهلا الراحل السيد يوكيا أمانو،
املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،على مدار السنوات
املاضية وأن أتقدم جمددا خبالص تعازي بالدي ألسرته وحلكومة
وشعب اليابان .كما نود أن نشيد جبهود السيد كورنل فريوتا،
املدير العام بالنيابة للوكالة ،على مدار الفرتة املاضية وأن نتقدم
خبالص التهنئة إىل السيد رافائيل غروسي على انتخابه ملنصب
املدير العام ،متطلعني إىل التعاون معه يف االستمرار يف النهوض
بكافة أنشطة الوكالة.
ترحب مصر باعتماد اجلمعية العامة بتوافق اآلراء اليوم
ملشروع القرار  ،A/74/L.10بشأن التقرير السنوي للوكالة
( ،)A/74/287والذي شاركت مصر يف تقدميه .وتعرب عن تقديرها
جلهود األمانة العامة للوكالة يف إعداد هذا التقرير وجلهود السويد
يف إعداد وتقدمي مشروع هذا القرار.
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يف جمال التعاون الفين وحتقيق التوازن بني الركائز الثالث لعمل
الوكالة ،وفقا لنظامها األساسي ،مبا حيقق اهلدف من إنشائها
وينفي االنطباع السائد بأهنا منظمة خمصصة فقط ألهداف
التحقق النووي ونؤكد أمهية ضمان استمرارية واستقرار أنشطة
الوكالة يف تعزيز االستخدامات السلمية للطاقة الذرية بأنواعها،
خاصة يف حالة الدول النامية ،أخذا يف االعتبار أن االستخدام
السلمي حق سيادي غري قابل للتصرف.
ويف هذا السياق ،تواصل مصر جهودها من خالل
عضويتها يف جملس حمافظي الوكالة يف دعم أنشطة الوكالة
يف جماالت التعاون الفين واألمن واألمان النوويني ،مع إيالء
االهتمام الضروري ملصاحل الدول األفريقية ودول جمموعة الـ 77
والصني لتعزيز دور الوكالة التنموي.
وتؤكد مصر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي اجلهة
املؤهلة فنيا واملفوضة دوليا إلصدار تقارير عن التحقق من امتثال
الدول اللتزاماهتا يف جمال عدم انتشار األسلحة النووية .كما
تؤكد مصر أن للوكالة دورا حموريا ،مبوجب نظامها األساسي،
يف دفع جهود نزع السالح النووي والتحقق من التخلص من
األسلحة النووية ،مبا جيعل للوكالة دورا هاما يف حفظ السلم
واألمن الدوليني وتنفيذ كافة االلتزامات الواردة يف معاهدة عدم
االنتشار األسلحة ،مبا يف ذلك املادة السادسة من هذه املعاهدة.
وتويل مصر أمهية بالغة ألنشطة الوكالة يف جمال تنفيذ الضمانات
ومتكني الوكالة من التحقق بشكل حمايد من عدم حتريف املواد
النووية عن االستخدامات السلمية وفقا التفاقات الضمانات
الشاملة اليت متثل األساس القانوين لعمل الوكالة ،وفقا ملعاهدة
عدم االنتشار وهو ما يستلزم حتقيق عاملية هذه االتفاقات.

إن مصر ،باعتبارها إحدى الدول املؤسسة للوكالة الدولية
للطاقة الذرية ويف طليعة الدول اليت اجتهت لتوظيف االستخدامات
السلمية للطاقة الذرية وإنشاء مفاعالت نووية ،تويل أمهية بالغة
ألنشطة الوكالة يف جماالت االستخدامات السلمية للطاقة الذرية
وتعزيز التعاون الدويل والدعم الفين والضمانات والتحقق واألمان
واألمن النوويني .وتساهم مصر يف دعم جهود الوكالة وأنشطة
أمانتها يف مجيع هذه اجملاالت ،خاصة يف الوقت الذي نستعد
فيه لبدء تشغيل حمطة الضبعة ،اليت تعد أول حمطة وطنية لتوليد
كما نؤكد أن تطوير منظومة ضمانات الوكالة ال ينبغي أن
الكهرباء بالطاقة النووية .كما تتطلع مصر إىل استضافة املؤمتر يرتتب عليه أي التزامات إضافية تتجاوز االلتزامات التعاقدية
الوزاري للوكالة بشأن الطاقة النووية يف عام .2021
والقرارات السيادية للدول األعضاء ،وأن تطبيق هنج الضمانات
وتطالب مصر جمددا بضرورة مضاعفة اجلهود لتوفري التمويل على مستوى الدولة جيب أن يكون مبوافقة الدولة املعنية ،وليس
واملوارد الالزمة الضطالع للوكالة مبهامها على النحو املنشود فقط بالتشاور معها.
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لألطراف يف املعاهدة .إن تعزيز عمل الوكالة يف اجملاالت اليت
ذكرهتا هو أيضا جزء من أغراض املعاهدة يف املساعدة على
صون السالم وتعزيز التنمية يف زمننا املفعم بالتغريات .وتأمل
الصني أن تركز الوكالة على القيام بعمل فعال يف اجملاالت التالية.

وختاما ،تتطلع مصر إىل تنفيذ الوكالة للوالية املمنوحة
هلا وفقا لقرار تطبيق ضمانات الوكالة يف الشرق األوسط مبا
يسمح بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار
الشامل األخرى يف الشرق األوسط ،واختاذ اخلطوات التنفيذية
ذات الصلة ،خاصة يف ضوء التطور اهلام املتمثل يف عقد الدورة
اجملال األول هو الرتويج القوي لالستخدامات السلمية
األوىل ملؤمتر إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وأسلحة للطاقة النووية .استجابة للتطوير العاملي للطاقة النووية
الدمار الشامل األخرى يف الشرق األوسط يف الفرتة من  18إىل واحتياجات الدول األعضاء ،ينبغي للوكالة زيادة مدخالهتا من
 22تشرين الثاين/نوفمرب اجلاري برئاسة اململكة األردنية اهلامشية .املوارد ،ومواصلة تقدمي دعم قوي للدول األعضاء يف تطوير
السيد وو هايتاو (الصني) (تكلم بالصينية) :يرحب الوفد واستخدام الطاقة النووية وتطبيق التكنولوجيا النووية على نطاق
الصيين بقيام املدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أوسع .كما ينبغي هلا أن تزيد مساعدهتا التقنية واملالية للبلدان
فريوتا بعرض التقرير عن عمل الوكالة (انظر  )A/74/287ويتقدم النامية وأن تعزز بنشاط التعاون الدويل ذي الصلة حىت يتسىن
للجميع تقاسم فوائد الطاقة النووية.
بتعازيه يف وفاة املدير العام أمانو.
خالل العام املاضي ،وعم ً
ال بالوالية املنوطة هبا مبوجب
النظام األساسي ،قامت الوكالة بالكثري من العمل لتعزيز
االستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية وتطبيقها على نطاق
أعم ،ولتعزيز األمن والسالمة النوويتني يف العامل ومحاية نظام
عدم االنتشار النووي .إن عمل الوكالة ذا الصلة يدعم تنفيذ
اتفاق باريس بشأن تغري املناخ وأهداف التنمية املستدامة يف
خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030ويدعم صون السلم
واألمن الدوليني ،وحنن نشيد هبا على هذه اجلهود .إن التطوير
املطرد للطاقة النووية العاملية اليوم والتطبيق األوسع للتكنولوجيا
النووية يؤديان دوراً متزايد األمهية يف تعزيز التنمية االجتماعية
واالقتصادية ،وضمان أمن الطاقة ،والتصدي لتغري املناخ .يف
الوقت نفسه ،مير وضع األمن الدويل بتغريات كبرية ومعقدة.
تتزايد حتديات عدم االنتشار النووي واألمن النووي ،وال ميكن
جتاهل التهديد الذي ميثله اإلرهاب النووي .يف هذا السياق،
ال يزال يتعني على الوكالة أن تقوم بالكثري.

بناء على
واجملال الثاين هو تعزيز نظام ضمانات الوكالةً .
مبادئ املوضوعية واحلياد ،ينبغي للوكالة مواصلة تعزيز التطبيق
العاملي للضمانات وتعزيز فعالية وكفاءة اتفاقات الضمانات
الشاملة وبروتوكوليها اإلضافيني وحتقيق أهداف الضمانات من
خالل االستخدام اجليد ملوارد الدول األعضاء .إننا حنث أمانة
الوكالة على مواصلة اتصاالهتا مع الدول األعضاء فيما يتعلق
بنهج الضمانات على صعيد الدولة.
اجملال الثالث هو تعزيز تطوير الطاقة النووية على حنو سليم
وآمن .ينبغي أن تواصل الوكالة بنشاط إعداد معايري السالمة
النووية وإرشادات األمن النووي ،وتعزيز خدمات استعراض
األقران ،ومساعدة الدول األعضاء يف بناء القدرات وتبادل
اخلربات من أجل بناء نظام عاملي للسالمة واألمن النوويني
يستند إىل معايري عالية.

اجملال الرابع هو تسهيل التسوية السياسية والدبلوماسية
للقضايا النووية الساخنة .تشيد الصني بالوكالة ملا تبذله من
سيصادف العام املقبل الذكرى السنوية اخلمسني لبدء نفاذ جهود يف تيسري تنفيذ خطة العمل الشاملة املشرتكة وتؤيدها
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية واملؤمتر االستعراضي العاشر يف مواصلة الوفاء بواليتها املتمثلة يف الرصد والتحقق مبوضوعية

1936084

15/37

A/74/PV.30

وحياد ،وكذلك من خالل الدور الذي تؤديه يف الضمانات
ذات الصلة جبمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،استناداً إىل
حل سياسي تتوصل إليه األطراف املعنية ،وبالتايل اإلسهام كما
ينبغي يف حتقيق نزع السالح النووي والسلم واألمن الدائمني يف
شبه اجلزيرة الكورية.
من خالل اتباع هنج معقول ومنسق ومتوازن جتاه األمن
النووي وااللتزام مببدأ السالمة أوالً ،تعمل الصني بنشاط على
تشجيع التطوير اآلمن والفعال للطاقة النووية .لقد شجعنا بقوة
التطبيق األوسع نطاقا للتكنولوجيا النووية من خالل املشاركة
الفعالة يف التعاون الدويل بشأن االستخدامات السلمية للطاقة
النووية ،وحنن ملتزمون ببذل ما يف وسعنا ملساعدة البلدان
األخرى الناشئة يف جمال الطاقة النووية.
كما أننا ندعم الوكالة بثبات يف الوفاء بواليتها اخلاصة
بالضمانات واحلفاظ على النظام الدويل لعدم االنتشار .والصني
على استعداد لتكثيف تعاوهنا الشامل مع الوكالة وزيادة اإلسهام
يف قضية األمن والتطوير الدوليني.

11/11/2019

املستدامة السبعة عشر الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام
 .2030ميكن للعلوم والتكنولوجيا النووية أن تساهم يف حتقيق
هذه الغاية يف جماالت الطاقة والرعاية الصحية والغذاء واملياه
ومحاية البيئة ،من بني أمور أخرى.
وترحب األرجنتني بتعيني جملس احملافظني للسفري رافائيل
غروسي مديراً عاماً هلذه الوكالة املرموقة واملوقرة ،وتشكر الدول
األعضاء فيها ،وال سيما دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب ،على دعمها الكبري خالل عملية التعيني .إن تعيني
السفري غروسي هو تقدير ملنطقة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب وإلسهامها يف السلم واألمن الدوليني باعتبارها منطقة
خالية من األسلحة النووية .كما أن هذا التعيني هو تقدير
لألرجنتني بوصفها دولة ذات تاريخ طويل يف االستخدامات
السلمية للطاقة النووية ،ولديها برنامج نووي قوي وسياسة تصدير
هامة ودبلوماسية نشطة يف املنطقة ،مما أتاح لألرجنتني تعزيز
وتوسيع تطوير قطاعها النووي من أجل االستخدامات السلمية.

تقوم الوكالة بدور رئيسي يف تعزيز االستخدامات السلمية
دائما ،وحنن على يقني
السيد غارسيا موريتان (األرجنتني) (تكلم باإلسبانية) :للتكنولوجيا النووية ،واليت التزم بلدنا هبا ً
أود أوال أن أعرب عن امتناين للعرض الشامل لتقرير الوكالة بأن املدير العام اجلديد سيقدم مسامهة حامسة يف إدارة شؤون
الدولية للطاقة الذرية لعام ( 2018انظر  )A/74/287وأن أشكر الوكالة يف املستقبل .
تؤدي الطاقة النووية دوراً حامساً يف حتقيق مستقبل االستدامة
وفد السويد لتيسريه مشروع القرار  ،A/74/L.10والذي من
خالله ستعتمد اجلمعية العامة التقرير .وتكرر مجهورية األرجنتني واستدامة الطاقة .ويف هذا الصدد ،جيب أن ينظر اجملتمع الدويل
اإلعراب عن حزهنا لوفاة املدير العام يوكيا أمانو ،والذي قاد يف عمل الوكالة ويقيّمه .وتأمل األرجنتني من خالل مشاريعها
املختلفة للكهرباء النووية أن تكون طرفا فاعال مهما يف هذه
الوكالة باقتدار ملدة  10سنوات.
تود األرجنتني أن تسلط الضوء على الدور الرائد الذي العملية.
تؤديه الوكالة يف تعزيز االستخدامات السلمية اخلالصة للطاقة
النووية ويف إدارة نظام الضمانات وفقاً ألحكام معاهدة عدم
انتشار األسلحة النووية .وفقا لواليتها املتمثلة يف تعزيز مبادرة
تسخري الذرة من أجل السالم والتنمية ،فإن الوكالة مطالبة أيضا
بدعم اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء لتحقيق أهداف التنمية
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وبفضل مكانة قطاعنا النووي البارزة على الصعيد الدويل،
فإنه يعلق أمهية بالغة على تنفيذ نظام الضمانات الدولية .إن
فعالية نظام التحقق التابع للوكالة فيما يتعلق باألنشطة النووية
أمر أساسي ملنع االنتشار النووي .وهو يشكل بال شك الدعامة
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األساسية اليت عمل اجملتمع الدويل بشأهنا لعقود ملنع إساءة
استخدام املواد والتكنولوجيا النووية.
ويف هذا الصدد فإننا نعيد التأكيد على أمهية أنشطة تنفيذ
الضمانات الفعالة والفعلية والسليمة تقنيًا مبا يكفل طابعها غري
التمييزي .باإلضافة إىل ذلك ،تود مجهورية األرجنتني أن تؤكد
من جديد احلاجة إىل تطبيق نظام الضمانات وما يكفله يف مناخ
من التعاون واحلوار.
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وتود مجهورية األرجنتني أن تعرب عن تقديرها ودعمها
لعمل الوكالة فيما يتعلق باألمن النووي .ويف هذا الصدد أكد
بلدنا مرارا وتكرارا الدور احملوري للوكالة يف تنسيق وتعزيز هيكل
األمن النووي ،مع حثها على القيام بدور أكثر نشاطا يف هذا
اجملال .ويف هذا السياق ،يشارك بلدنا يف األعمال التحضريية
للمؤمتر الدويل لألمن النووي ،املقرر عقده يف شهر شباط/فرباير
 ،2020وكنتيجة له نأمل أن نرى إعالنا وزاريا يوجه أعمال
الوكالة يف هذا اجملال.

ويف هذا السياق ،من األمهية مبكان مالحظة أن هذا العام
وتشارك األرجنتني بنشاط يف استعراض تعديل اتفاقية
يصادف الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين لبدء نفاذ االتفاق
الرباعي الذي أبرمته األرجنتني مع مجهورية الربازيل االحتادية احلماية املادية للمواد النووية ،وهي إحدى الرئيسني املشاركني
الشقيقة والوكالة الربازيلية  -األرجنتينية حلصر املواد النووية الجتماع اخلرباء القانونيني والتقنيني املقرر عقده يف عام .2019
أخريًا ،نود التأكيد على أن عناصر األمن النووي ختضع
ومراقبتها ،والوكالة الدولية للطاقة الذرية اليت حددت منذ عام
للسلطة السيادية لكل دولة ،وضرورة أن يتوافق التقدم والتطورات
 1991ونظمت أنشطة التعاون لتطبيق الضمانات النووية.
وتربز األرجنتني مرة أخرى الدور البناء وأمهية الوكالة ملواجهة التهديدات اإلرهابية مع اخلطر احلقيقي الذي يواجهه
ّ
الربازيلية  -األرجنتينية حلصر املواد النووية ومراقبتها يف تطبيق كل بلد .وعلى هذا األساس فإننا نعيد التأكيد على احلاجة
إىل تنسيق التدابري امللزمة وغري امللزمة لكي متضي قدماً بسالسة
الضمانات وبناء الثقة مع مجهورية الربازيل االحتادية.
وبصفة تدرجيية ومستدامة.
ويظل التزام األرجنتني بأعلى معايري السالمة النووية ميثل
وتدرك األرجنتني أن التعاون الدويل ضروري لنشر فوائد
أحد أركان سياستنا النووية .وتعترب املؤسسة األرجنتينية لتنظيم
الطاقة النووية ،املؤسسة التقنية والتنظيمية املستقلة اليت خيول هلا الطاقة النووية وتطبيقاهتا السلمية وهو أداة رئيسية لتحقيق
القانون مهمة مراقبة هذه األنشطة مبا يف ذلك التفتيش املناسب األهداف اإلمنائية ملنفعة للناس.
وتشارك مجهورية األرجنتني بنشاط وتتطلع إىل أن تصبح
لعمليات تشييد مفاعالت نووية .وأكدت األرجنتني أن حمطاهتا
النووية اجلديدة للطاقة سيتم تصميمها وحتديد موقعها وبناؤها مبا مركز تنسيق لألنشطة التدريبية يف املنطقة .ويستضيف بلدنا
يتماشى مع مبادئ إعالن فيينا بشأن األمان النووي ،وقد قدم بشكل متكرر أنشطة التدريب والتعليم وتنمية املوارد البشرية
بلدنا بالفعل تقريره الوطين لالجتماع االستعراضي الثامن لألطراف املتعلقة باالستخدامات السلمية للطاقة النووية حتت رعاية
املتعاقدة يف اتفاقية األمان النووي الذي سيعقد العام املقبل .الوكالة الدولية للطاقة الذرية .وسوف نستمر يف العمل واإلسهام
ويواصل قطاعنا النووي العمل من أجل االجتماع االستعراضي باملوارد يف برنامج الوكالة للتعاون التقين الذي نقدم له خرباتنا
السابع لالتفاقية املشرتكة بشأن أمان إدارة الوقود املستنفد وأمان ومرافق التدريب وبناء القدرات اليت استفاد منها بالفعل التقنيون
واملهنيون من منطقتنا وأجزاء أخرى من العامل .ويف هذا الصدد
إدارة النفايات املشعة ،املقرر عقده يف عام .2021
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ثانيا ،استضافة دولة الكويت إلحدى البعثات االستشارية
فإننا نسلط الضوء على تعيني جلنتنا الوطنية للطاقة الذرية كمركز
بشأن البنية التحتية التنظيمية للسالمة اإلشعاعية إىل جانب
متعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
السيدة الصباح (الكويت) :يصادف هذا العام مرور استضافتها إلحدى الدورات اإلقليمية الست اليت تنظمها
مخسة ومخسني عاما على انضمام دولة الكويت إىل الوكالة الوكالة حول أمن املصادر املشعة ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ.
ثالثا ،التوقيع على اتفاقية الرتتيبات العملية لدعم التعاون
الدولية للطاقة الذرية حيث تستمر دولة الكويت يف حرصها
على التعاون الوثيق مع اإلدارات املختلفة يف الوكالة هبدف يف جمال رصد ومحاية البيئة البحرية من خالل تعزيز القدرات
االستفادة من برامج الوكالة ولبناء املؤسسات والقدرات الوطنية املؤسسية والتقنية.
املطلوبة لتنفيذ مشاريع حيوية وإمنائية واقتصادية ،وتتطلع على
رابعا ،التوقيع على اتفاقية لتعيني مركز أحباث البيئة وعلوم
الدوام لتعزيز ذلك التعاون حنو ما حيقق أهدافها املرجوة.
احلياة التابع ملعهد الكويت لألحباث العلمية كمركز متعاون مع

ويف هذا الصدد ،نود أن نقدم التهنئة للسيد رافائيل غروسي الوكالة يف جمال استخدام التقنيات النووية.
مبناسبة فوزه مبنصب املدير العام للوكالة متمنني له التوفيق
وتدين دولة الكويت بشدة القيام أي جتارب نووية تسهم يف
والنجاح يف مهمته اجلديدة ،كما يتوجب علينا أن نستذكر هنا تقويض السالمة البشرية .كما تدين أي استفزاز أو تصرف من
دور الراحل املدير العام الراحل الرائد والفعال السيد يوكيا أمانو شأنه أن يضر بالسلم واألمن الدوليني .ومن هذا املنطلق ،فإهنا
الذي مل يتوان عن أداء واليته على أكمل وجه.
تدعو مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل االلتزام باملعاهدات

تتزامن الذكرى اخلامسة واخلمسني النضمامنا للوكالة مع الدولية وقرارات جملس األمن ذات الصلة وترحب خبطوات احلوار
فوز الكويت وللمرة اخلامسة بعضوية جملس حمافظي الوكالة اليت ُاتذت مؤخرا ،متطلعني إىل أن تؤدي هذه املبادرات إىل
للفرتة  ،2021-2019تلك العضوية اليت تؤكد من جديد حتقيق االستقرار يف شبه اجلزيرة الكورية.
ثقة اجملتمع الدويل يف سياسة دولة الكويت املتزنة وتقديرا لدورها
تتابع دولة الكويت التقارير الدورية الصادرة من املدير العام
ومشاركتها الفعالة يف خمتلف أنشطة الوكالة منذ العام  ،1964للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن حالة تنفيذ قرار جملس األمن
متعهدين مبواصلة املشاركة الفعالة يف أعمال اجمللس وتعزيز العمل  )2015( 2231املعين بربنامج إيران النووي .وتؤكد هنا على
الفين واملهين بغية الوصول إىل تطلعات الدول األعضاء وخاصة أمهية استمرار إيران يف اإليفاء بالتزاماهتا النووية املنصوص عليها
فيما يتعلق بالرتويج لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية من يف خطة العمل الشاملة املشرتكة ،مؤكدين على حق مجيع الدول
أجل السالم والصحة واالزدهار يف العامل أمجع ،ومن منطلق يف إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية
تعزيز التعاون بني دولة الكويت والوكالة ،يود وفد بلدي أن يف إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.
يسلط الضوء على بعض أوجه هذا التعاون.
وندعو إيران إىل استمرار تعاوهنا مع الوكالة بشفافية تامة ،كما
أوال ،تعيني مركز الكويت ملكافحة السرطان كأول مركز نتطلع إىل مصادقتها على الربوتوكول اإلضايف وتنفيذه.
إقليمي ملوارد اتفاقية التعاون بني الدول العربية يف آسيا للبحث
تشدد دولة الكويت على متسكها بإقامة منطقة خالية من
والتطوير يف جمال العلوم والتكنولوجيا النووية.
األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط،
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ملا لذلك من إسهام يف استقرار املنطقة وحفظ األمن والسلم باالستخدامات السلمية” وغريها من املشاريع التعاونية اجلارية
الدوليني .ونؤكد ،من هذا املنطلق ،على أمهية انضمام إسرائيل باالشرتاك مع اجلامعات ومعاهد البحوث والشركات احمللية.
إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،ال سيما وإهنا الدولة
ومن أجل تعزيز االستخدامات السلمية للطاقة النووية
الوحيدة يف املنطقة اليت ليست طرفا يف املعاهدة ،وإخضاع كافة من الضروري أن نعزز ضمانات الوكالة اليت تشكل أهم أدواتنا
منشآهتا إىل نظام الوكالة للضمانات الشاملة.
لضمان عدم االنتشار النووي .وتدعم اليابان أعمال الوكالة بغية

ويف اخلتام ،جندد التزام دولة الكويت باستمرار دعمها
للوكالة وما تقوم به من مسامهات فعالة من خالل بناء القدرات
مبا يسهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة  2030وتعزيز
منظومة األمن واألمان النووي مبا حيقق السالم واالستقرار للعامل
كافة.
السيد كاوامورا (اليابان) (تكلم باإلنكليزية) :أود أوال أن
أعرب عن عميق احرتامنا وتقديرنا للسيد كورنل فريوتا ،املدير
العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،الذي أدت قيادته
املتميزة وقدراته البارزة إىل سري أعمال الوكالة بسالسة يف األوقات
العصيبة اليت أعقبت الوفاة املفاجئة للمدير العام يوكيا أمانو.
وفيما يتعلق بوفاة املدير العام أمانو ،أود أن أغتنم هذه الفرصة
ألعرب عن تقديري إزاء عبارات العزاء واملواساة اليت تضمنتها
بيانات الدول األعضاء اليوم .وترحب اليابان بتعيني السفري
رافائيل غروسي مديرا عاما جديدا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسنقدم له املساعدة الكاملة يف مساعيه وسنواصل العمل على
تعزيز عمل الوكالة بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء األخرى.
لقد ركزت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجه خاص
خالل األعوام األخرية على زيادة جهودها الرامية إىل تعزيز
االستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيات النووية حتت
الشعار الذي تبناه املدير العام أمانو “تسخري الذرة من أجل
السالم والتنمية” .وتلك املبادرة تسهم يف التنمية االجتماعية
واالقتصادية الدولية ويف حتقيق أهداف التنمية املستدامة .ولذا،
فإن اليابان ستواصل دعم الوكالة حتت قيادة املدير العام غروسي
باملسامهة باملوارد التقنية واملالية والبشرية يف “املبادرة املتعلقة
1936084

جعلها أكثر فعالية وكفاءة .ونعلق أمهية خاصة على حتقيق عاملية
اتفاق الضمانات الشاملة والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة به،
وذلك هبدف تعزيز النظام الدويل احلايل لعدم االنتشار .وكذلك
تدعم اليابان الدور املركزي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف تعزيز
إطار األمن النووي الدويل وستعمل على ضمان جناح املؤمتر
الدويل لألمن النووي يف عام .2020

إننا نتخذ مجيع التدابري املمكنة ملكافحة اإلرهاب ،مبا يف
ذلك اإلرهاب النووي ،يف إطار التحضري للمناسبات العامة
الرئيسية املقبلة ،مبا يف ذلك الدورة األوملبية واأللعاب األوملبية
للمعوقني لعام  2020يف طوكيو .وتقدر اليابان ،يف ذلك
الصدد ،الدعم الذي تلقته من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لتمارين احملاكاة اليت أجريت يف طوكيو يف الشهر املاضي.
أود اآلن أن أغتنم هذه الفرصة لتناول بعض املسائل األكثر
إحلاحا اليت تواجه النظام الدويل لعدم االنتشار حاليا .تأسف
اليابان أسفا شديدا إلطالق مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
املتكرر للقذائف التسيارية يف انتهاك للعديد من قرارات جملس
األمن .وحنث مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بقوة على
االمتثال الكامل جلميع التزاماهتا مبوجب قرارات جملس األمن
ذات الصلة وعلى أن تتخذ خطوات ملموسة لتحقيق التفكيك
الكامل والقابل للتحقق والذي ال رجعة فيه جلميع أسلحتها
النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل ،عالوة على قذائفها
التسيارية بكل فئات مداها وبراجمها ومرافقها ذات الصلة .وحنثها
على االمتثال التام ألحكام معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية .كما تدعو اليابان مجيع
الدول إىل التنفيذ الكامل لقرارات جملس األمن ذات الصلة.
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وتواصل اليابان دعم خطة العمل الشاملة املشرتكة بغية
تعزيز النظام الدويل لعدم االنتشار وضمان االستقرار يف الشرق
األوسط .ويساورنا قلق عميق ،يف ذلك الصدد ،إزاء التدابري
اليت اختذهتا إيران لتجاوز احلدود املنصوص عليها يف خطة
العمل وحنثها على العودة إىل التزاماهتا وعلى تنفيذ خطة العمل
واالمتناع عن اختاذ أي تدابري إضافية ميكن أن تقوضها .إن
للوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا هاما يف التحقق من تنفيذ
اخلطة ورصده ،وستقف اليابان معها وتدعم جهودها يف القيام
بأنشطة التحقق والرصد بصورة حمايدة ومهنية.

11/11/2019

على الدور النشط الذي تضطلع به الوكالة يف جمال األمان
النووي ،مبا يف ذلك من خالل بعثات استعراض األقران اليت توفر
معلومات مفيدة للدول األعضاء يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يف جهودها الرامية إىل تنفيذ املبادئ واملتطلبات والتوصيات
األساسية لضمان األمان النووي .وحنث مجيع الدول األعضاء
على التعاون بشكل وثيق مع الوكالة يف تطبيق أعلى معايري
األمان من أجل محاية الصحة والتقليل إىل أدىن حد من األخطار
على األرواح واملمتلكات.
وتؤكد مجهورية كوريا أيضا أمهية الدور املركزي الذي تضطلع
به الوكالة يف تنسيق األنشطة الدولية وتعزيز إطار األمن النووي.
وسيشكل املؤمتر الدويل الثالث لألمن النووي الذي سيعقد يف
شباط/فرباير  2020فرصة مناسبة لتجديد الدول األعضاء
التزاماهتا بتعزيز النظم الوطنية لألمن النووي والتعاون الدويل.

يف اخلتام ،أود أن أعيد التأكيد ،بالنيابة عن حكومة
بلدي ،على التزام اليابان الراسخ مبواصلة تعزيز االستخدامات
السلمية للطاقة النووية والنهوض بنظام عدم االنتشار النووي.
وسيُعقد مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
الستعراض املعاهدة خالل العام املقبل هنا يف نيويورك .وهو
ومتثل الذكرى السنوية اخلمسون لبدء نفاذ معاهدة عدم انتشار
حدث غاية يف األمهية سيقرر املبادئ التوجيهية لتحقيق نزع األسلحة النووية يف عام  2020معلما هاما .ويسرت ضمانات
السالح النووي وعدم االنتشار واالستخدامات السلمية للطاقة الوكالة ،طيلة مخسة عقود ،التعاون يف جمال االستخدامات
النووية .ولن تدخر اليابان وسعا لضمان خروجه بنتائج ناجحة .السلمية للطاقة النووية بتقدمي ضمانات موثوقة تؤكد وفاء الدول
السيد بيك يونغ جين (مجهوريةكوريا) (تكلم باإلنكليزية) :بالتزاماهتا القانونية بعدم إساءة استخدام املرافق النووية أو حتويل
تعرب حكومة مجهورية كوريا عن خالص تعازيها يف وفاة املدير املواد النووية من االستخدامات السلمية .وترحب مجهورية كوريا
العام يوكيا أمانو .إن تفانيه وإجنازه سيظالن يف قلوب مجيع أيضا باجلهود اليت تبذهلا الوكالة لتحسني فعالية وكفاءة أنشطة
التحقق اليت تقوم هبا .ويعد اتباع هنج الضمانات على مستوى
الشعوب يف مجيع أحناء العامل.
الدولة بالنسبة لكافة الدول يف إطار الضمانات املتكاملة وسيلة
ال تزال مجهورية كوريا مؤيدا قويا لوالية الوكالة الدولية هامة لرتكيز موارد الوكالة بغية حتقيق نتائج ضمانات متسقة يف
للطاقة الذرية لتسريع وزيادة إسهام الطاقة الذرية يف حتقيق السالم نطاق االتفاقات القائمة .ويود وفد بلدي أن يغتنم هذه الفرصة
والصحة والرخاء يف مجيع أحناء العامل .ونرحب بالتقرير السنوي ليثين على الوكالة ملا تقوم به من رصد وحتقق شاملني ومهنيني
لعام ( 2018انظر  ،)A/74/287الذي يبني كيف يسهم عمل وحمايدين بشأن تنفيذ إيران التزاماهتا املتعلقة بربناجمها النووي.
الوكالة يف جهود األمم املتحدة بتوفري حلول للتحديات العاملية ونرحب أيضا باستعداد الوكالة ،وفقا لواليتها ،لالضطالع بدور
أساسي يف أنشطة التحقق من الربنامج النووي جلمهورية كوريا
الرئيسية اليت تواجه البشرية.
الشعبية الدميقراطية إذا مت التوصل إىل اتفاق سياسي بني الدول
وجيب أن يكون االستخدام السلمي للطاقة النووية مأمونا
املعنية.
وآمنا ومستداما .ولذلك ،فإن مجهورية كوريا تعلق أمهية كبرية
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وحتيط مجهورية كوريا علما بتقرير الوكالة الدولية للطاقة
الذرية لعام  ،2018وتؤكد من جديد دعمها الثابت للوكالة
وواليتها ويسرها أن تنضم إىل املقدمني اآلخرين ملشروع القرار
 A/74/L.10بشأن التقرير.

األسلحة النووية من أجل مواصلة اإلسهام يف حتقيق التنمية
املستدامة والسالم العاملي .ويدرك وفد بلدي فوائد التكنولوجيا
النووية لشعوب العامل ،ليس يف توليد الطاقة النووية فحسب ،بل
ويف جماالت خمتلفة أيضا مثل الصحة والزراعة واألمن الغذائي
والبيئة ضمن أمور أخرى .وهلذا السبب ،فإن السلفادور مقتنعة
بأنه من املمكن حتقيق نتائج ممتازة تعزز التنمية العلمية لصاحل
شعوبنا ،وذلك من خالل تضافر اجلهود وإقامة التعاون وتطوير
أوجه التآزر بني البلدان من أجل االستخدام السليم والسلمي
للتكنولوجيا النووية.

وقد انبثق مشروع القرار  A/74/L.10املتعلق بتقرير الوكالة
الذي تنظر فيه اجلمعية العامة وتعتمده كل عام من اتفاق أُبرم
بني األمم املتحدة والوكالة سنة  .1957ويؤكد مشروع القرار
من جديد الدور الرئيسي الذي تضطلع به الوكالة يف تشجيع
تطوير الطاقة الذرية وتطبيقها العملي يف االستخدامات السلمية،
ويف نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية ويف احلفاظ على نظام
للتحقق واألمن النوويني .ويرى وفد بلدي هذا االجتماع مبثابة
فرصة إلبالغ اجلمعية العامة بالعمل الذي أجنزته الوكالة خالل
سنة  2018وإلتاحة الفرصة للدول األعضاء لاللتزام بعمل
الوكالة املتواصل ودعمه .ونرحب بالقرارات اليت اختذت يف الفرتة
ما بني  16و  20أيلول/سبتمرب خالل املؤمتر العام للوكالة
يف دورته الثالثة والستني .ويف هذا السياق ،يقر بلدي باحلق
السيادي يف استغالل التكنولوجيا النووية واستخدامها لألغراض
السلمية حصرا ،على النحو املنصوص عليه يف املادة الرابعة
من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية .ويف الوقت نفسه،
فإننا نؤكد من جديد التزامنا بالعمل من أجل نزع السالح
العام والكامل بوصفه الوسيلة الوحيدة لضمان السالم واألمن
واالستقرار على الصعيد الدويل.

وتود السلفادور أن تسلط الضوء على الدور اهلام الذي
يؤديه برنامج عمل الوكالة لعالج السرطان وال سيما من خالل
مساعدته للبلدان على تقييم قدراهتا يف جمال مكافحة السرطان.
ونأمل أن نتمكن من العمل معا بشكل أوثق يف املستقبل
هبدف حتسني كفاءة خدمات الطب اإلشعاعي كجزء من
إطار شامل ملكافحة السرطان يدعم تدريب املهنيني الصحيني
ويعزز مبادرات مكافحة السرطان .ونود أيضا أن نشكر الوكالة
على اجلهود اليت بذهلا فريق بعثتها يف بلدي يف عام 2018
الستعراض هياكلنا األساسية التنظيمية للسالمة من اإلشعاع،
وتزويدنا باملشورة والدعم يف جهودنا الرامية إىل حتسني إطارنا
التنظيمي الوطين للسالمة من اإلشعاع .ولذلك ،نود أن نؤكد من
جديد ضرورة تعاون البلدان مع الوكالة لتعزيز استخدام الطاقة
النووية من أجل حتسني جودة اخلدمات الصحية ،وزيادة التغطية
الصحية واإلنتاج واإلمدادات الغذائية على حنو أكثر فعالية ملنع
وتقليل اآلثار السلبية لتغري املناخ ،وحتسني االستجابة للكوارث
الطبيعية ،ضمن أمور أخرى حتظى بأولوية عالية وتؤدي دورا
هاما يف حتقيق تنمية بشرية حقيقية.

السيد خايمي كالديرون (السلفادور) (تكلم باإلسبانية):
أود يف البداية أن أشكر السيد كورنل فريوتا ،املدير العام
بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،على تقدميه التقرير (انظر
 )A/74/287عن أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية خالل سنة
.2018

وتقدر السلفادور الدعم املستمر والقيّم للوكالة يف تنفيذ
وينبغي لكافة البلدان أن تواصل تشجيع االقتصار على استخدامات الطاقة الذرية يف التكنولوجيا والعلوم وتعزيزها ،وهو
ما ّ
مكن بلدنا من إحراز تقدم ملموس يف استخدامات الطاقة
االستخدامات السلمية للعلم والتكنولوجيا النوويني ومنع انتشار
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الذرية هلذه األغراض .وهو جمال ّ
ميكننا من االعرتاف بقيمتها
املضافة اهلامة بوصفها وكالة .ولذلك نأمل أن نواصل تعميق
عالقات التعاون الثنائي معها .ووضعنا يف  8تشرين األول/
أكتوبر يف فيينا اإلطار الربناجمي لبلدنا للفرتة 2023-2019
والذي ميكن من مواءمة تعاون الوكالة مع أولويات حكومة
السلفادور ضمن اجلهود الرامية إىل مواصلة تعزيز العالقات
التعاونية بينهما .وعالوة على ذلك ،ومن أجل اإلسهام يف
اجلهود العاملية الرامية إىل حتقيق األمن املادي النووي الفعال
وكفالة التنفيذ الفعال للصكوك الدولية ،يسر بلدي أن يعلن
انضمامه إىل قاعدة بيانات احلوادث واالجتار غري املشروع ،اليت
أكدت أمهيتها يف الكشف عن احلوادث ومنع وقوعها عندما
يتعلق األمر باالجتار غري املشروع بالطاقة النووية أو استخدامها
اخلبيث ،وهي بذلك تدعم االستخدام السلمي للطاقة النووية
وتكفله.

11/11/2019

مجيع أحناء العامل .لقد كان املدير العام أمانو قائداً ذا رؤية
ودبلوماسياً حمنكاً .وقد سامهت حكمته ورحابة صدره والتزامه
الثابت بتعددية األطراف يف احلفاظ على االستقرار يف النظام
النووي املعاصر .وإننا ممتنون بشكل خاص ملوقفه الشخصي
الثابت بشأن تنفيذ ضمانات الوكالة يف أوكرانيا ،الذي أثبت
أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية منرب لن يُستخدم أبداً إلضفاء
الشرعية على احتالل روسيا جلمهورية القرم املتمتعة باحلكم
الذايت ومدينة سيفاستوبول.
ويف الوقت نفسه ،ترحب أوكرانيا بالقرار الذي اختذه جملس
حمافظي الوكالة بتعيني رافائيل غروسي مديرا عاما جديدا للوكالة.
ونعتقد أن هذه الوظيفة اهلامة سوف تستفيد من قدرته على
التفهم وطاقته .ونود أيضا أن نثين على املدير العام بالنيابة
كورنل فريوتا على اإلدارة املمتازة والكفاءة والقيادة اليت أظهرها
خالل الفرتة االنتقالية.

ورحبت السلفادور بتعيني جملس حمافظي الوكالة مؤخرا
للسيد رافائيل غروسي بصفته املدير العام املقبل للوكالة والذي
ستمتد واليته ألربع سنوات ابتداء من  3كانون األول/ديسمرب.
وأمتىن له كل النجاح خالل فرتة واليته .ويسرنا أنه سيكون أول
مدير عام للوكالة من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.
ويود وفد بلدي أيضا أن يغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن تقديره
إننا نواجه اآلن السنة السادسة من العدوان الروسي ضد
وشكره للسيد كورنل فريوتا على تفانيه وعمله املتميز خالل
أوكرانيا ،الذي قوض بدرجة كبرية اجلهود الدولية الرامية إىل منع
توليه منصب املدير العام للوكالة بالنيابة .وأخريا ،نود أن نؤكد
انتشار أسلحة الدمار الشامل .إن الغزو واالحتالل الروسي
التزامنا الثابت مبواصلة العمل يدا بيد مع الوكالة ،وحنث الدول
ألجزاء من أراضي أوكرانيا ،مبا يف ذلك شبه جزيرة القرم ومدينة
األعضاء على مواصلة دعمها ألنشطة الوكالة.
سيفاستوبول ،قد أدى إىل حتويل سريع لشبه اجلزيرة إىل قاعدة
ّ
السيد ليستشينكو (أوكرانيا) (تكلم باإلنكليزية) :شكل عسكرية ضخمة ،مما يهدد األمن واالستقرار يف منطقة البحر
هذا العام نقطة حتول يف تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية .األسود بأكملها وخارجها .وعلى الرغم من استمرار العدوان
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لإلشادة بذكرى املدير العام يوكيا العسكري من جانب دولة حائزة لألسلحة النووية ،ال تزال
أمانو على حكمته ومهارته يف إدارة الوكالة وعلى جهوده يف أوكرانيا ملتزمة التزاما كامال بتعهداهتا مبوجب معاهدة عدم
الدعوة إىل تعزيز األمان النووي واإلشعاعي واألمن النووي يف انتشار األسلحة النووية بصورة عامة وباتفاق الضمانات الشاملة
تقر أوكرانيا بالدور القيادي الذي تضطلع به الوكالة
يف نظام عدم االنتشار النووي .ونؤكد دعمنا لألنشطة اليت
تضطلع هبا الوكالة هبدف تعزيز فعالية وكفاءة نظام الضمانات
ونرحب باجلهود اليت تبذهلا الوكالة ملنع حتويل الطاقة النووية من
االستخدامات السلمية إىل األغراض العسكرية.
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على وجه اخلصوص .جيب أن يفهم املعتدي بوضوح أن أياً من ( ،)A/74/L.10الذي عرضه وفد السويد ،وتبلغ اجلمعية العامة
املنظمات الدولية ،حيث يسود حكم القانون ،لن تُستخدم بعزمها على املشاركة يف تقدميه.
بصفاقة أبدا لالعرتاف بأي تغيري يف مركز شبه جزيرة القرم.
السيد كوبا (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :يتقدم وفد
بلدي بالشكر إىل املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على
التقرير السنوي الشامل للوكالة لعام  ،)A/74/287( 2018وعلى
بيانه الذي يتضمن معلومات إضافية عن التطورات الرئيسية يف
أنشطة الوكالة يف عام  .2019وحتيط إندونيسيا علما بالتطورات
واألنشطة اهلامة اليت اضطلعت هبا الوكالة خالل الفرتة املشمولة
بالتقرير.

ونقر بالتقدم الكبري احملرز يف النهج العام لتنفيذ الضمانات
الذي حتول من نظام يرّكز على التحقق من املواد النووية املعلنة
واستخالص االستنتاجات املتعلقة بالضمانات إىل هنج يُقيّم
االتساق بني مجيع املعلومات املتعلقة بالربنامج النووي لدولة
ما وخيلص إىل استنتاجات بشأن الضمانات للدولة ككل.
ونؤيد متاماً استقالل الوكالة يف هذا الصدد .إن أوكرانيا واضحة
يف موقفها املتمثل يف أنه ينبغي أن تظل الوكالة هي السلطة
وباسم حكومة مجهورية إندونيسيا ،أود أن أعرب عن
الوحيدة الستخالص االستنتاجات ذات الصلة ،واليت ينبغي خالص تعازينا لوفاة املدير العام ،يوكيا أمانو ،يف متوز/يوليه.
أن تستند إىل املعلومات اليت ُجعت من جمموعة واسعة من وسيبقى إخالصه املثري لإلعجاب وتفانيه املثايل لتسخري الذرة
املصادر ،ومتت معاجلتها وتقييمها باستخدام بيانات موثوقة من من أجل السالم والتنمية حياً دائماً يف ذاكرة إندونيسيا.
الناحية التقنية ال غري.
كما هننئ السفري رافائيل ماريانو غروسي من األرجنتني
ّ
ونرحب حبقيقة أن التقرير السنوي للوكالة لعام  2018على تعيينه يف منصب املدير العام للوكالة .ونؤكد له تعاوننا
( )A/74/287يتوافق متاماً مع قواعد القانون الدويل والنظام املستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتت قيادته ،اليت
األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية واتفاقات الضمانات نأمل منها أن تعزز عمل الوكالة يف تعزيز االستخدام السلمي
ذات الصلة.
للتكنولوجيا النووية من أجل التنمية واالزدهار.
ال توجد حىت اآلن أي وثيقة من وثائق الوكالة تعرتف
باالحتالل الروسي للقرم بأي شكل من األشكال .لقد كان
موقف الوكالة واضحاً يف العديد من املناسبات ،وهذه اجللسة
ليست استثناء .وال تزال الوكالة تطبّق الضمانات يف أوكرانيا
وفقا التفاق الضمانات الشاملة اخلاص بأوكرانيا والربوتوكول
اإلضايف امللحق به .وبالتايل ،فإن مجيع املرافق واملواد النووية يف
القرم ّ
تظل مشمولة بتلك الصكوك ،على النحو املبني بوضوح
يف التقرير السنوي ،الذي حنيط علماً به اليوم ،وكذلك يف مجيع
التقارير السابقة الصادرة منذ بداية العدوان الروسي على أوكرانيا
يف شباط/فرباير  .2014وبعد قويل هذا ،تعرب أوكرانيا عن
ونقر بعمل الوكالة املستمر يف مساعدة الدول األعضاء يف
ّ
تأييدها ملشروع القرار بشأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية جهودها الرامية إىل تعزيز أمنها النووي ونؤيده .وتق ّدر إندونيسيا

وترحب إندونيسيا باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا الوكالة من
ّ
ونشجع أمانة
أجل تقدمي ما يلزم من دعم إىل الدول األعضاءّ .
الوكالة على متابعة برنامج عملها بطريقة متوازنة من أجل تلبية
االحتياجات املتغرية للدول األعضاء ولضمان أن ييسر برنامج
عملها تعميم فوائد العلوم والتكنولوجيا النووية ألغراض التنمية
االجتماعية واالقتصادية .تعتقد إندونيسيا أن جهود األمن النووي
جيب أن تتواصل بطريقة شاملة .وجيب أال تعوق تدابري تعزيز
األمن النووي التعاون الدويل يف جمال األنشطة النووية السلمية
وال أن تقوض األولويات املقررة لربنامج التعاون التقين للوكالة.
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مواجهة الطلب على األرز وفول الصويا ،وذلك بإنشاء ثالثة
جممعات للتكنولوجيا الزراعية وجممع للعلوم التقنية .ونتعاون مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية.

معدات الكشف احملمولة اليت قدمتها الوكالة إىل إندونيسيا،
األمر الذي سيعزز قدرتنا الوطنية على الكشف واالستجابة
خالل األحداث العامة الكربى اليت ستُعقد يف إندونيسيا .وتلتزم
إندونيسيا ،بوصفها دولة طرفاً يف اتفاقية األمان النووي ،باحلفاظ
على مستوى عال من السالمة عن طريق وضع مبادئ األمان
ويف جمال الصحة ،ما فتئت إندونيسيا تتعاون مع الوكالة
األساسية موضع التنفيذ يف تشغيل مفاعالت األحباث لدينا .بشأن عالج السرطان واألدوية املشعة .ومنذ عام ،2010
وفيما خيص الضمانات النووية ،تؤكد إندونيسيا من جديد أرسلت الوكالة بعثات متكاملة من برنامج العمل من أجل عالج
التزامها مبواصلة تعزيز تطبيق معايري ضمانات الوكالة ،من بني السرطان إىل إندونيسيا لتحسني التشخيص والعالج للمصابني
أمور أخرى ،من خالل شبكة ضمانات آسيا واحمليط اهلادئ .بالسرطان من خالل التكنولوجيا النووية .كما جنحنا يف إنتاج
إن إندونيسيا ،بوصفها الرئيس احلايل لذلك املنرب اهلام ،قد األدوية املشعة لعالج آالم العظام ،والتخفيف من آالم مرضى
استضافت الذكرى العاشرة إلنشاء ذلك املنرب اهلام تشرين األول /السرطان ،وتشخيص ورم اخلاليا البدائية العصبية وعالجه ،واليت
أكتوبر هبدف تعزيز قدرات الضمانات يف املنطقة .ونعرب عن مت توفريها للمستخدمني النهائيني من خالل تعاون اجلهات
تقديرنا للوكالة على تقدمي املساعدة التشريعية أثناء عملية تنقيح الوطنية املعنية يف الصناعات الصيدالنية .وترى إندونيسيا أنه
إندونيسيا لقانوهنا اخلاص بالطاقة النووية.
من اجملدي توعية األجيال الشابة بالعلوم والتكنولوجيا النووية.
وتؤيد إندونيسيا أيضاً الوكالة يف تعزيز مسامهتها القيمة يف وقد تعاونا مع الوكالة يف إجراء تقييم ذايت لربنامج إدارة املعارف
حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك من خالل برنامج النووية وتنفيذها يف بلدنا .ونتطلع إىل الفرص املتاحة ملواصلة
التعاون التقين .ونعمل يف هذا الصدد بشكل وثيق مع الوكالة ،تعزيز التعاون مع الوكالة يف عام  2020وما بعده.
ال باعتبارنا مستفيدين منها فحسب ،بل وبوصفنا أيضا مق ّدماً
وأخريا ،يرى وفد بلدي أن الغرض من املناقشة اجلارية
للتعاون التقين لألعضاء اآلخرين.
اليوم بشأن مشروع القرار املعنون “تقرير الوكالة الدولية للطاقة
لقد وقعت إندونيسيا ترتيباً عملياً مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية” بصيغته الواردة يف الوثيقة  ،A/74/L.10يف إطار البند 88
الذرية ،ملواصلة تعزيز التعاون بني إندونيسيا والوكالة فيما خيص
من جدول األعمال ،هو منح الدول األعضاء يف األمم املتحدة
حتسني التعاون التقين بني البلدان النامية والتعاون فيما بني
الفرصة الستكشاف األنشطة اليت اضطلعت هبا الوكالة خالل
بلدان اجلنوب .وباإلضافة إىل ذلك ،مت تعييننا بوصفنا مركزاً
السنة املشمولة بالتقرير ،فضال عن تقدمي الدعم لعملها املستمر.
متعاوناً النتخاب السالالت النباتية بالطفرة الوراثية وأصبحنا
أحد املسامهني يف مبادرة الوكالة لالستخدامات السلمية .وحنن ومن بني أمور أخرى ،حييط مشروع القرار علما باملقررات
ملتزمون أيضاً بتقدمي املساعدة التقنية لبناء القدرات إىل البلدان والقرارات اليت اعتمدها املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
األخرى يف إطار مشروع بناء القدرات يف جمال الطاقة النووية يف دورته العادية الثالثة والستني ،املعقودة يف الفرتة من  16إىل
 20أيلول/سبتمرب يف فيينا .وتعتقد إندونيسيا أن مجيع الدول
الذي سيبدأ يف العام املقبل.
األعضاء يف الوكالة ستتفق ،دون استثناء ،على أن الوكالة تؤدي
يؤدي تطبيق التكنولوجيا النووية يف الزراعة دوراً هاماً
دورا ال غىن عنه يف مساعدة االستخدامات السلمية للعلوم
بوصفه ابتكاراً لتحقيق األمن الغذائي الوطين ،وال سيما يف
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والتكنولوجيات النووية وتعزيزها .ويف هذا الصدد ،حيدونا األمل
يف أن يعتمد مشروع القرار بتوافق اآلراء.
السيد لوزينسكي (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :لقد
خسر اجملتمع الدويل هذا العام خسارة فادحة بالوفاة املفاجئة
للسيد يوكيا أمانو ،املدير العام الراحل للوكالة الدولية للطاقة
الذرية .وتصعب املبالغة يف تقدير مسامهته يف تعزيز السلم واألمن
الدوليني ،وتعزيز االستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية .ونعرب
عن امتنانا للسيد كورنل فريوتا ،املدير العام بالنيابة للوكالة ،على
قيادته الناجحة واملهنية للوكالة خالل الفرتة االنتقالية الصعبة.
كما نود أن هننئ السيد رافائيل غروسي ،املمثل الدائم لألرجنتني
لدى املنظمات الدولية يف فيينا ،على انتخابه مديرا عاما للوكالة.
وحيدونا األمل يف أن متكنه خربته املهنية من أن يصبح شخصية
توحد الدول األعضاء يف الوكالة ،وأن يكفل استمرار الوكالة يف
العمل بأكرب قدر ممكن من الكفاءة من أجل تنفيذ األهداف
واملهام املنصوص عليها يف نظامها األساسي .واالحتاد الروسي
على استعداد للمساعدة يف ذلك بكل الطرق املمكنة.
إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة دولية فريدة ،من
حيث تعزيز االستخدام السلمي للطاقة النووية وتطويره ،ويف
رصد امتثال الدول اللتزاماهتا بعدم االنتشار .ويكتسي عمل
الوكالة أمهية بالغة لتهيئة بيئة مواتية ،وتشجيع إنشاء بنية حتتية
موثوقة ،وضمان استفادة الدول دون عوائق من االستخدام
السلمي للطاقة الذرية .وهذا العمل يستحق الدعم الكامل
من األمم املتحدة .ويعتزم االحتاد الروسي زيادة قدراته يف جمال
الطاقة النووية والعمل بنشاط على تقدمي املساعدة يف تطوير هذا
القطاع يف البلدان األخرى.
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أن تظل آلية الرصد التابعة للوكالة موضوعية وغري مسيسة ومربرة
من الناحية التقنية ومفهومة بشكل واضح للدول األعضاء
ومستندة إىل اتفاقات الضمانات املربمة بني الوكالة والدول.
ويشكل اتباع هنج موضوعي وحمايد للتحقق النووي عنصرا
أساسيا يف احلفاظ على شرعية نظام ضمانات الوكالة ونظام
عدم االنتشار النووي يف جمموعه .إن النهج املهين والنزيه الذي
تتبعه الوكالة إلجراء عمليات التفتيش يف إيران هو أساس تنفيذ
خطة العمل الشاملة املشرتكة وضمان حتقيق الثقة الدولية يف
الطابع السلمي حصرا لربنامج إيران النووي .وتشكل استعادة
التوازن املفقود يف االتفاق النووي مهمة نتشاطرها مجيعا.
ويشارك االحتاد الروسي بنشاط بوصفه جهة ماحنة مالية
ألنشطة الوكالة ،مبا يف ذلك من خالل تقدمي التربعات للمشروع
الدويل للمفاعالت النووية ودورات الوقود االبتكارية وصندوق
التعاون التقين وصندوق األمن النووي .وندعم دعما كامال
اجلهود اليت تبذهلا الوكالة يف جمال التعاون التقين ويف تقدمي
املساعدة املالئمة للبلدان النامية .واالحتاد الروسي على استعداد
لتقدمي الدعم الشامل للوكالة ومجيع البلدان الشريكة يف وضع
العناصر الالزمة للبنية التحتية للطاقة النووية ،مبا يف ذلك ضوابط
السالمة النووية واإلشعاعية .وتضطلع الوكالة بدور حموري يف
تعزيز التعاون الدويل بشأن صندوق األمن النووي ،بوصفها
املنظمة األكثر متثيال واألكثر كفاءة من الناحية التقنية يف هذا
اجملال .ونعتقد أنه ينبغي للدول نفسها أن تتحمل املسؤولة عن
ضمان استخدام صندوق األمن النووي داخل أقاليمها الوطنية
وحتديد املعايري املثلى لنظمها وآلياهتا الوطنية املناظرة.

ونعتقد أنه من املهم ضمان أوسع مشاركة ممكنة للدول يف
اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية واملرافق النووية ،واالتفاقية
و املصداقية الدولية لنظام ضمانات الوكالة شرط أساسي
الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي .وقد وقعت روسيا
لصون نظام عدم االنتشار النووي وتعزيزه .وينبغي أن تساعد
وصدقت على هاتني االتفاقيتني الدوليتني ،وندعو الدول اليت
أي تعديالت يف النهج الذي تتبعه للتحقق على زيادة فعاليتها
مل تفعل ذلك بعد إىل تسريع إجراءاهتا الداخلية لالنضمام إىل
وكفاءهتا .ويف الوقت نفسه ،عند إجراء تغيريات ،من املهم كفالة
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هذين الصكني الدوليني البالغي األمهية .ونشدد على أمهية أن
تبدي الدول األعضاء يف الوكالة االحرتام يف التعامل معها .ومن
املهم االمتناع عن اإلدراج املصطنع ملسائل تقع خارج نطاق
النظام األساسي للوكالة يف جدول أعمال هيئات صنع القرار
التابعة هلا ويف أنشطتها بوجه عام.
ويشيد االحتاد الروسي بعمل الوكالة يف الفرتة املشمولة
بالتقرير ،ويعيد تأكيد دعمه األساسي ملشروع القرار ،A/74/L.10
بشأن تقرير الوكالة ،الذي نشارك يف تقدميه .وحنن على ثقة بأن
اجلهود اليت تبذهلا الوكالة ستستمر وستزداد للنهوض بالطاقة
النووية والتكنولوجيات النووية السلمية يف مجيع أحناء العامل،
مع القيام يف الوقت نفسه بتحسني نظام عدم االنتشار النووي
وتعزيزه .وفيما يتعلق ببعض املالحظات اليت أدىل هبا ممثل أوكرانيا،
فقد مت اإلعراب عن موقفنا الثابت بشأن هذه املسائل يف وثيقة
الوكالة ذات الصلة ،INFCIRC/876 ،وليس لدي ما أضيفه.

السيدة سانشيس رودريغيس (كوبا) (تكلمت
باإلسبانية) :نعرب عن امتناننا لعرض التقرير السنوي للوكالة
الدولية للطاقة الذرية لعام ( 2018انظر  )A/74/287ومشروع
القرار .A/74/L.10

11/11/2019

الوكالة تعزيز تطوير الطاقة النووية وتطبيقاهتا واستخدامها يف
األغراض السلمية مبا يعود بالنفع على البشرية ،وخباصة يف
اجملاالت ذات األولوية مثل الرعاية الصحية ،واألمن الغذائي،
ومحاية البيئة ،وإدارة املوارد املائية.
وتعلق كوبا أمهية كبرية على تطوير التطبيقات النووية،
والتعاون التقين للوكالة ،ونقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية.
ومن الضروري أن متنح الوكالة األولوية لزيادة موارد برنامج التعاون
التقين للوكالة ومضاعفة جهودها الرامية إىل حتقيق ذلك ،على أن
تكون خطة التنمية املستدامة لعام  2030حمور تركيزها .ويف إطار
هذا التعاون التقين ،قامت كوبا يف أيار/مايو باستضافة االجتماع
العشرين هليئة التنسيق التقين التفاق التعاون اإلقليمي لرتويج
العلم والتكنولوجيا النوويني يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب ،وستتوىل رئاسة ذلك االتفاق اإلقليمي اهلام للسنتني
املقبلتني .ويف هذا الصدد ،تعهدنا بالتزام هام مبواصلة العمل على
تعزيز عالقات التعاون القائمة ،وإجياد شراكات جديدة ،والعمل
على تطوير التطبيقات النووية بالوسائل السلمية يف املنطقة.
وسنواصل دعم احلق غري القابل للتصرف جلميع الدول يف تطوير
حبوث الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها لألغراض السلمية،
دون أي شكل من أشكال التمييز أو الشروط .ولذلك ،فإن
كوبا ترفض مجيع العراقيل والقيود املفروضة على صادرات املواد
واملعدات والتكنولوجيات الالزمة لألنشطة النووية السلمية إىل
البلدان النامية وتطالب بإلغائها إلغاء فوريا.

وعلى حنو ما أعربت عنه وفود أخرى ،فإننا نشعر باحلزن
لوفاة السيد يوكيا أمانو ،الذي أدى مهامه بطريقة مثالية يف
قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملدة  10سنوات وحافظ على
صداقة وثيقة مع كوبا .وهننئ السيد رافائيل ماريانو غروسي على
إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي إطار اعتماد املعايري
انتخابه مديرا عاما جديدا للوكالة يف االجتماع األخري جمللس
الدولية لألمن النووي ،واليت ينبغي أن تكون نتيجة ملفاوضات
اإلدارة.
متعددة األطراف شفافة وشاملة للجميع مبشاركة مجيع الدول.
تعرب كوبا عن تقدرها ودعمها للعمل اهلام الذي تقوم به
ونكرر التأكيد على أن اإلدارة الفعالة لألمن النووي ال تسمح
الوكالة يف حتقيق السالم والتنمية املستدامة .ويعد تنفيذ نظام
باستبعاد بعض الدول أو مشاركتها بشكل انتقائي.
التحقق من الضمانات التابع للوكالة أمرا ال غىن عنه لتنفيذ
ومن شأن بدء نفاذ االتفاقية املعدلة للحماية املادية للمواد
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،مبا يف ذلك عن طريق
التحقق من الطبيعة السلمية لربامج الطاقة النووية .كما تكفل النووية واملرافق النووية أن يعزز محاية املرافق واملواد النووية،
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وبالتايل تيسري التعاون بني الدول األطراف ملنع ومكافحة اجلرائم
اليت تنطوي على استخدام املواد املشعة والنووية ،والتصديق
على االستخدام السلمي للطاقة النووية .وال ميكن القضاء على
إمكانية وقوع هجوم إرهايب مبواد نووية بتطبيق هنج انتقائي يقتصر
على االنتشار األفقي ويتجاهل االنتشار الرأسي ونزع السالح.
ونكرر التأكيد على أن نزع السالح النووي وعدم انتشاره يعزز
كل منهما اآلخر وأن الضمان الوحيد لعدم استخدام األسلحة
النووية هو إزالتها التامة بطريقة شفافة وقابلة للتحقق وال رجعة
فيها.
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إن بلدي يعرتف باحلق السيادي يف استخدام التكنولوجيات
النووية لألغراض السلمية حصرا ،على النحو املنصوص عليه يف
املادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية .كما إننا
جندد التزامنا بالعمل من أجل نزع السالح العام الكامل بوصفه
الضمان الوحيد لتحقيق السالم واألمن واالستقرار على الصعيد
الدويل .وقد أصبح ضروريا بصورة متزايدة ،يف ظل املناخ احلايل،
أن نسعى بصورة مجاعية إىل مواصلة تشجيع االستخدامات
السلمية حصرا للعلوم والتكنولوجيا النووية ومحاية أجيالنا املقبلة
من الفناء جراء استخدام األسلحة النووية.
ويدرك بلدي فوائد التكنولوجيا النووية لشعوب العامل -
ليس يف توليد الكهرباء فحسب ،بل كذلك يف العديد من
اجملاالت ،ومن بينها الصحة والزراعة واألمن الغذائي والبيئة
والبحوث .ولذلك ،فإن غواتيماال تؤكد على املنفعة املشرتكة
للتعاون بني الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبلدان النامية ،فضال
عن املشاريع اإلقليمية اليت تتاح فيها فرصة الستفادة كال الطرفني
من تبادل املعارف والتقنيات واخلربات واملوارد مبا لذلك من تأثري
إجيايب ومباشر على السكان.

وإذ نعرب عن تأييدنا إلجياد عامل خال من األسلحة النووية،
نشدد على أمهية إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وغريها
من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط .ونؤيد عقد مؤمتر
إلنشاء هذه املنطقة يف تشرين الثاين/نوفمرب املقبل .ومن املؤسف
أن الواليات املتحدة ال تؤيد هذه املبادرة .ونرفض قرار حكومة
الواليات املتحدة االنسحاب من خطة العمل الشاملة املشرتكة
وإعادة فرض جزاءات انفرادية على إيران .فهو أمر غري مربر
ويتعارض مع القانون الدويل وينتهك قواعد التعايش بني الدول،
وميكن أن ترتتب عليه عواقب وخيمة على االستقرار واألمن،
وأنوه إىل أن أكثر استخدام لتكنولوجيا اإلشعاع املؤيَّن يف
بإبعادنا عن هدف إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف غواتيماال هو يف ميدان الطب وأنه يرتبط ارتباطا مباشرا بتوفري
الشرق األوسط.
اخلدمات الصحية األساسية لسكان غواتيماال .وتتمثل إحدى
السيدة إسترادا جيرون (غواتيماال) (تكلمت باإلسبانية) :األولويات الرئيسية لبلدي يف ضمان أن يتلقى الناس خدمات
يف البداية ،أود أن أشكر السيد كورنل فريوتا ،املدير العام بالنيابة آمنة ومالئمة بناء على االستخدام السلمي للتكنولوجيات
للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،على إحاطته بشأن التقرير املتعلق النووية من خالل تدريبات السالمة واحلماية من اإلشعاع .ونود
باألنشطة اليت اضطلعت هبا الوكالة يف عام ( 2018انظر أن نشدد ،يف هذا الصدد ،على أمهية حمتوى الوثيقة املعنونة
“دعم هنج متكامل ملكافحة السرطان”ذات الصلة بربنامج
.)A/74/287
وتتشاطر غواتيماال الشعور املعرب عنه يف تأبني املدير العام عمل الوكالة من أجل عالج السرطان.
فإجراءات مكافحة السرطان ضرورية إذا أردنا أن يكون
الراحل يوكيا أمانو وتنوه بإرثه يف ما أحرز من تقدم خالل عشر
سنوات من قيادته احلكيمة ،وال سيما يف جمال االستخدامات لدينا دليل اسرتاتيجي جلهودنا املستمرة لوضع هنج موحد داخل
الوكالة ملكافحة السرطان ولتلبية التوقعات املتزايدة بأن تكون
السلمية للتكنولوجيا والطاقة النووية.
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الرعاية يف جمال األورام يف متناول شعوبنا .ويف هذا الصدد ،يكرر
السيد الحبيب (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
وفد بلدي التأكيد على األمهية البالغة ألن توحد البلدان جهودها باإلنكليزية) :أشكر املدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان توجيه استخدام الطاقة الذرية على عرضه التقرير السنوي للوكالة (انظر .)A/74/287
النووية حنو حتسني التغطية الصحية ونوعيتها وضمان إنتاج
إن للطاقة النووية ،يف العصر احلديث ،دورا أساسيا يف تنمية
األغذية وإمداداهتا ومنع اآلثار السلبية لتغري املناخ واحلد منها جمتمعنا .ولذلك ،جيب بذل كل جهد ممكن لضمان اإلعمال
بصورة فعالة ،فضال عن توفري رعاية أفضل يف أعقاب الكوارث الكامل للحق غري القابل للتصرف ألي دولة يف إجراء حبوث
الطبيعية ومعاجلة اجلوانب األخرى ذات األولوية العالية من أجل تتعلق بالطاقة النووية ويف إنتاجها واستخدامها يف األغراض
اإلسهام يف حتقيق تنمية حقيقية ومستدامة.
السلمية .ويشمل هذا اجلهد االحرتام الكامل للحق األصيل
وجتدد غواتيماال التزامها باحرتام أنظمة نزع السالح ،مبا
يف ذلك معاهدة عدم االنتشار ،وتشيد بالدور احلاسم للوكالة
الدولية للطاقة الذرية يف منع انتشار األسلحة النووية وتكنولوجيا
األسلحة من خالل نظام الضمانات .ويشجع بلدي هبمة حتقيق
عاملية معاهدة عدم االنتشار واالمتثال ألحكامها .ونؤكد من
جديد أن مجيع الدول األطراف قد التزمت بأن تربهن بوضوح
على امتثاهلا لنص وروح املعاهدة .وحنث مجيع الدول األطراف
على ضمان أن يكون االحتفال بالذكرى السنوية اخلمسني لبدء
نفاذ املعاهدة مصحوبا بتقدم ملموس.

إننا مقتنعون بأن الضمان الفعال الوحيد ألن ال جتد
البشرية نفسها يف خطر مرة أخرى يتمثل يف احلظر الكامل
لألسلحة النووية وإزالتها .ولذلك ،وقعت غواتيماال معاهدة
حظر األسلحة النووية وتدعو إىل التعجيل بدخوهلا حيز النفاذ
من أجل إجياد عامل أكثر سلما وأمنا للجميع.

لكل دولة يف تطوير دورة وطنية كاملة للوقود النووي لألغراض
السلمية ،فضال عن احلق يف املشاركة يف أوسع تبادل ممكن
للمعدات واملواد واملعلومات العلمية والتكنولوجية لالستخدام
السلمي للطاقة النووية .وهلذا الغرض ،فإن الدول املتقدمة
األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ملزمة التزاما
قانونيا صارما بالتعاون ملواصلة تطوير تطبيقات الطاقة النووية
لألغراض السلمية ،وال سيما يف البلدان النامية ،وهو التزام جيب
الوفاء به.
واالجتاه اخلطري يف هذا الصدد هو حماولة جمموعة معينة
من البلدان احتكار العلوم واملعرفة والتكنولوجيا النووية ،وكذلك
البحث والتطوير يف هذا اجملال .هذا أمر خطري للغاية .جيب أن
تكون مجيع البلدان النامية متيقظة بشأن العواقب السلبية هلذا
االجتاه وأن تكون متحدة وحازمة يف مقاومته.

القيود ذات الصلة املفروضة على البلدان النامية تعيق
بشكل خطري اإلعمال الكامل والفعال حلقها األصيل يف
استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية .وهذه القيود يف
كل األحوال غري مربرة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدويل
الساري .لذلك جيب وقف فرضها.

أخريا ،نكرر اإلعراب عن تأييدنا لعمل الوكالة الدولية
للطاقة الذرية يف تعزيز رؤيتها لتسخري الذرة من أجل السالم
والتنمية ،ونعيد تأكيد التزامنا مبواصلة العمل ودعم أنشطة
الوكالة .وكذلك ،نغتنم هذه الفرصة لنعرب عن هتانينا للسفري
رافائيل ماريانو غروسي على تعيينه مديرا عاما جديدا للوكالة
باإلشارة إىل الوالية األساسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية
ونتمىن له كل النجاح على رأس الوكالة.
بشأن مساعدة الدول األعضاء يف إجراء حبوث الطاقة النووية
والتطبيق العملي هلا يف األغراض السلمية ،جيب ضمان بقاء
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برنامج التعاون التقين للوكالة ثابتًا ومستدا ًما من خالل موارد
مالية وبشرية كافية ومضمونة وميكن التنبؤ هبا.

ولكن من حيث املمارسة العملية فإن انسحاب الواليات
املتحدة من اخلطة وفرض اجلزاءات ،لألسف ،جعال هذه اخلطة
غري فعالة على اإلطالق فيما يتعلق بالفوائد العائدة على إيران،
وهو ما يعرض اخلطة للخطر ،حيث ال ميكن أن يبقى أي اتفاق
يف حالة وجود خلل شديد يف الفوائد اليت جتنيها األطراف.

أن مينع تآكل مصداقية منظمة مهمة مثل الوكالة الدولية للطاقة
الذرية.

ومع ذلك ،ففي غضون عام من انسحاب الواليات
املتحدة كان رد فعل إيران الوحيد هو إعطاء املزيد من الفرص
للمشاركني املتبقني يف اخلطة ،بناء على طلبهم ،للتعويض عن
عواقب انسحاب الواليات املتحدة .ومع ذلك ،مل تسفر النوايا
احلسنة وضبط النفس األقصى من جانب إيران عن أية نتائج
ملموسة.

وفيما يتعلق بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصفها
السلطة املختصة الوحيدة املسؤولة عن التحقق من االمتثال
اللتزامات الضمانات ،نشدد على أنه من الضروري لدى القيام
لقد كانت سياسة الواليات املتحدة هذه خرقًا ماديًا
هبذه املهام أن يتم جتنب املعايري املزدوجة والتسييس والنهج
االنتقائي .باختصار ،جيب أن تكون مجيع مهام الوكالة ذات اللتزاماهتا مبوجب خطة العمل وقرار جملس األمن 2231
الصلة سليمة قانونًا وحكيمة سياسياً ومهنية من الناحية املنهجية ( .)2015باإلضافة إىل ذلك ،تواصل الواليات املتحدة انتهاكها
املنهجي اللتزاماهتا مبوجب ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل
وحيادية ومستقلة ومراعية بصرامة ملبدأ السرية.
يف وقت ال تفوت فيه بعض البلدان أية فرصة إلساءة من خالل إجبار دول أخرى بوقاحة على انتهاك القرار 2231
االستخدام وبشكل منهجي ملؤسسات مثل جملس األمن ( )2015أو مواجهة العقاب .إن هذا السلوك غري املسؤول
والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل خدمة مصاحلها الوطنية ،من قبل عضو دائم يف جملس األمن مل يسبق له مثيل يف تاريخ
فإن االلتزام الصارم باملبادئ املذكورة سلفاً هو وحده ما ميكن اجمللس.

وكما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مر ًارا وتكر ًارا،
ختضع إيران ألقوى نظام للتحقق النووي ُ
وتري مجيع أنشطتها
النووية حتت إشراف الوكالة .وستواصل إيران العمل مبا يتفق
متا ًما مع التزاماهتا مبوجب معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
لقد دفعت إيران حىت اآلن مثناً باهظاً للحرب االقتصادية
واتفاق الضمانات اخلاص هبا وستظل ملتزمة خبطة العمل
الشاملة املشرتكة طاملا يفي مجيع املشاركني اآلخرين أيضا بكل الشاملة من الواليات املتحدة وما تُسمى سياسة الضغط
القصوى ،وقامت بأكثر من دورها العادل بكثري للحفاظ على
التزاماهتم ذات الصلة بشكل كامل ويف الوقت املناسب.
لقد وضعت خطة العمل بعض القيود احملددة زمنياً على خطة العمل .لذلك مل يعد بوسع إيران وحدها أن تتحمل ،ولن
برنامج إيران النووي مقابل رفع اجلزاءات وتعزيز العالقات تتحمل ،كل عبء احلفاظ على خطة العمل.
بالتايل ،ومن أجل حتقيق التوازن يف خطة العمل ،قررت
االقتصادية والتجارية الطبيعية مع إيران .وفقًا لذلك ،جيب
على املشاركني يف اخلطة دعم تنفيذها واالمتناع عن أي عمل إيران احلد من االمتثال اللتزاماهتا ،مبا يتفق متا ًما مع الفقرتني
يقوضها ،مبا يف ذلك أية سياسة تؤثر بشكل مباشر وسليب على  26و  36من خطة العمل ،واليت تنص على أنه يف حالة إعادة
تطبيق اجلزاءات أو إعادة فرضها يكون إليران احلق يف التوقف
تطبيع العالقات التجارية واالقتصادية مع إيران.
كليًا أو جزئيًا عن االمتثال اللتزاماهتا مبوجب خطة العمل .هذا
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هو احلد األدىن لإلجراء الذي ميكن أن تتخذه إيران بعد عام من
انسحاب الواليات املتحدة من خطة العمل.
ما مل يتخذ املشاركون اآلخرون يف خطة العمل ،ويف الوقت
املناسب ،تدابري كافية وجادة وعملية ،ستضطر إيران ،يف ممارسة
منها حلقها مبوجب الفقرتني  26و  36من خطة العمل ،إىل
احلد من االمتثال اللتزاماهتا كل  60يوًما.
مجيع التدابري اليت اختذهتا إيران ميكن الرتاجع عنها ،مما يتيح
الفرصة للمشاركني املتبقني يف خطة العمل إما الختاذ خطوات
عملية جادة للحفاظ على اخلطة أو ألن يقبلوا ،إىل جانب
الواليات املتحدة ،باملسؤولية الكاملة عن أية عواقب حمتملة.

11/11/2019

وفيما يتعلق باحلوادث املتعلقة مبفتشة تابعة للوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،ينبغي يل أن أوضح أنه خالل إجراءات الفحص
الروتينية عند دخول مفتشي الوكالة إىل منشأة نووية إيرانية
اكتشفت أجهزة الفحص جمموعة من املواد املتفجرة اليت حتتوي
على النرتات .وقد اختذت إيران مجيع التدابري املتعلقة بذلك وفقا
لالتفاق ذي الصلة بشأن امتيازات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وحصاناهتا واملمارسة املعمول هبا ،وكذلك يف حضور الوكالة
ومبوافقتها .ويف مذكرة شفوية أرسلت إىل مجيع البعثات يف فيينا،
شرحت البعثة اإليرانية الدائمة لدى مكتب األمم املتحدة يف
فيينا احلادثة بالتفصيل .وميكن للوفود املهتمة االتصال بالوفد
اإليراين للحصول على نسخة من تلك املذكرة الشفوية.

أخريًا ،وفيما يتعلق بالبيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
األورويب ،فإذا كان االحتاد األورويب جا ًدا ج ًدا يف احلفاظ على
خطة العمل جيب عليه أن يغتنم الفرصة احلالية باختاذ تدابري
عملية كافية لتمكني إيران من االستفادة منها .وباملثل ،فيما
يتعلق بالقلق الذي أثاره االحتاد األورويب بشأن موقع ما يف
إيران ،أود أن أوضح أن مجيع أنشطتنا النووية تتوافق متا ًما مع
التزاماتنا مبوجب اتفاق الضمانات اإليرانية .إن إيران تواصل
التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف اإلجابة على األسئلة
تدعم الفلبني الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنشاط من
املطروحة عليها .يف حني أن التفاعل بني الوكالة وإيران مستمر،
فإن أي استنتاج من جانب أطراف أخرى ال يتماشى مع نتائج خالل اجلمع بني خرباء وطنيني ودوليني يف اجملال النووي لتبادل
األفكار واخلربات بشأن التطبيقات النووية يف جماالت األغذية
الوكالة وبالتايل فهو غري مقبول.
والزراعة والصحة والطب والصناعة والبيئة .وباملثل ،تؤيد الفلبني
بدالً من اإلعراب عن القلق بشأن هذه القضية ،فض ً
ال عن
بقوة جهود الوكالة من أجل املساواة بني اجلنسني والتمثيل
جتاهل تعاون إيران غري املسبوق مع الوكالة يف مجيع القضايا،
اجلغرايف املتوازن على مجيع مستويات املنظمة .وتشجع الفلبني
جيب على االحتاد األورويب إهناء صمته املميت بشأن خطر
الوكالة على احلفاظ على التوازن بني اجلوانب الرتوجيية وغري
الربنامج النووي السري واألسلحة النووية اخلاصة بإسرائيل ،واليت
الرتوجيية لعملها ،متشيا مع نظامها األساسي .وتعتقد الفلبني
تظل الدولة الوحيدة يف الشرق األوسط اليت ليست طرفا يف
أن اتباع هنج متوازن يف مجيع الربامج الرئيسية الستة سيكون من
معاهدة عدم االنتشار النووي .خالف ذلك ،ال ميكن لالحتاد
شأنه تعزيز الوكالة واملساعدة يف زيادة أمهيتها ملواطين مجيع الدول
األورويب أن يزعم أن خماوفه بشأن القضايا األخرى يف املنطقة
األعضاء فيها.
حقيقية وأن مواقفه ذات الصلة تتمتع باالتساق.
السيد بيناراندا (الفلبني) (تكلم باإلنكليزية) :ترحب الفلبني
باعتماد مشروع القرار  ،A/74/L.10الذي يسرته السويد ،بشأن
تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (انظر  )A/74/287بتوافق اآلراء.
وبوصفها شريكا قويا للوكالة الدولية ،يسر الفلبني مشاركتها يف
تقدمي مشروع القرار  A/74/L.10الذي يتماشى مع الشراكة بني
الفلبني والوكالة الدولية ،واليت سامهت يف معاجلة القضايا املعلقة
املتعلقة باألمان واألمن النوويني والضمانات النووية.
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السيدة تويت (ماليزيا) (تكلمت باإلنكليزية) :يف البداية،
يود وفد بلدي أن يشيد باملدير العام الراحل للوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،السيد يوكيا أمانو .ونشكره على جهوده الدؤوبة
والتزامه وتفانيه يف العمل يف الوكالة يف تشجيع االستخدام
السلمي للطاقة النووية لصاحل البشرية .كما نود أن هننئ السفري
رافائيل ماريانو غروسي على تعيينه مديرا عاما جديدا.

وتصبح أمهية الوكالة أكثر وضوحا بالنظر إىل األمهية املتزايدة
للتعامل أيضا مع قضايا عدم االنتشار النووي ونزع السالح
من منظور تقين وعلمي .ويسعدنا اختاذ قرارات بشأن تنفيذ
اتفاق الضمانات بني الوكالة ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
مبوجب معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وبشأن تطبيق
ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف الشرق األوسط .وإننا
ندرك التحديات اليت تواجهها الوكالة ،مبا يف ذلك الزيادة املطردة
تؤمن ماليزيا بالتنفيذ املتوازن والفعال للركائز الثالث
يف كمية املواد النووية املتداولة وعدد املنشآت النووية اخلاضعة ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،وهي نزع السالح النووي
لضمانات الوكالة والضغط املستمر على ميزانية الوكالة.
وعدم االنتشار النووي واالستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وتغتنم الفلبني هذه الفرصة للتنويه بالقيادة املتميزة والرائعة ويف هذا الصدد ،فإن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذو
للمدير العام الراحل ،السيد يوكيا أمانو (اليابان) ،يف احلفاظ أمهية حيوية لتعزيز االستخدامات السلمية للطاقة والتكنولوجيا
على برامج عالية اجلودة وحتقيق نتائج ملموسة للدول األعضاء .النووية .وندرك أن الوكالة هي السلطة املختصة الوحيدة املكلفة
ونشيد باملدير العام أمانو على إسهاماته ،وخاصة مبادرة بالتحقق من امتثال الدول اللتزاماهتا املتعلقة بالضمانات.
“تسخري الذرة من أجل السالم والتنمية” ،اليت روج هلا بنشاط
وترحب ماليزيا مبشروع القرار  ،A/74/L.10بشأن تقرير
خالل توليه املنصب .ووجه أمانة الوكالة يف واليتها املتمثلة يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام ( 2018انظر .)A/74/287
تقدمي املساعدة الالزمة للدول األعضاء من أجل حتقيق أهدافها وننوه بأنشطة الوكالة املهمة يف خمتلف اجملاالت على النحو
اإلمنائية من خالل تطبيق العلوم والتكنولوجيا النووية.
املبني يف التقرير ،مبا يف ذلك ،يف مجلة أمور ،التكنولوجيا النووية
وقام املدير العام أمانو بعدة زيارات رفيعة املستوى إىل والعلوم والتطبيقات النووية واألمان واألمن النوويان والتحقق
الفلبني خالل فرتة واليته .وكانت زيارته األخرية إىل الفلبني النووي وإدارة التعاون التقين ألغراض التنمية .ويؤكد مشروع
يف شباط/فرباير  2018لدعم العديد من املشاريع املنفذة يف القرار من جديد أمهية دعم الوكالة يف دورها يف تطوير وتطبيق
الطاقة الذرية لألغراض السلمية ،وهو ما يتماشى مع موقف
إطار الشراكة بني الفلبني والوكالة الدولية للطاقة الذرية .وتعرب
ماليزيا املبدئي الطويل األمد املتمثل يف استمرار دعم الوكالة.
الفلبني عن امتناهنا للوكالة على تقدميها التقرير النهائي عن
وبصفتها عضوا يف الوكالة منذ عام  ،1969تواصل ماليزيا
بعثتها إىل الفلبني الستعراض تطوير البنية التحتية لربنامج للطاقة
االستفادة من مشاركتها الواسعة يف برنامج املساعدة التقنية
النووية ،وهو التقرير الذي صدر يف تشرين األول/أكتوبر.
والتعاون مع الوكالة .وكان التعاون بني ماليزيا والوكالة الدولية
مثمرا ومشج ًعا .وتكرر ماليزيا
كما يقدر وفد الفلبني عمل املدير العام بالنيابة كورنل للطاقة الذرية يف خمتلف اجملاالت ً
فريوتا ويهنئ السفري رافائيل ماريانو غروسي ،ممثل األرجنتني ،التزامها بتعزيز التعاون مع الوكالة والشركاء املهتمني يف اجملاالت
على تعيينه مديراً عاماً للوكالة .وستواصل الفلبني عالقتها الوثيقة ذات املنفعة املتبادلة.
بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ونتطلع إىل تقدمي الدعم الكامل
وال تزال ماليزيا ملتزمة التزاما تاما بدعم الوكالة الدولية
لقيادة املدير العام غروسي.
للطاقة الذرية والعمل معها ،وكذلك الدول األعضاء األخرى يف
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الوكالة ،للنهوض باالستخدامات السلمية للطاقة والتكنولوجيا
النووية .وتأمل ماليزيا أن تواصل الوكالة أداء دورها املهم يف
تيسري إمكانية استخدام الدول للطاقة والتكنولوجيا النووية يف
األغراض السلمية مع ضمان التقيد بأعلى مستويات األمان
واألمن النوويني والضمانات النووية.
وتعيد ماليزيا مرة أخرى ،بوصفها أحد مقدمي مشروع
القرار  ،A/74/L.10تأكيد دعمها للمشروع.
السيد مابونغو (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود
أنا أيضا أن أعرب عن خالص تقدير وفد بلدي للمدير العام
بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،السيد كورنل فريوتا ،على
إحاطته املفصلة عن تقرير الوكالة (انظر  )A/74/287وعلى تقدمي
حتديثات قيمة عن أنشطة الوكالة خالل عام  .2019وهننئ
السفري رافائيل ماريانو غروسي على انتخابه ملنصب املدير العام
املقبل للوكالة ونتطلع إىل العمل معه.

11/11/2019

وجنوب أفريقيا هي إحدى الدول املستفيدة من برنامج
الوكالة للتعاون التقين ،وال سيما يف مكافحة السرطان ويف
تعزيز اإلدارة السريرية لألمراض العصبية وأمراض القلب واألوعية
الدموية .وقد دعمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جنوب أفريقيا
بطرق جديرة بالذكر مثل زيادة تعزيز قدرتنا على تشخيص
األمراض العابرة للحدود واحليوانية املصدر والسيطرة عليها
وكذلك يف تطوير تقنية احلشرة العقيمة للمساعدة على السيطرة
على املالريا.
وسيدشن بلدي ،من خالل دعم الوكالة القوي ملشروعنا
الوطين املتعلق بتقييم تقنية احلشرة العقيمة ملكافحة بعوض
املالريا يف سياق جنوب أفريقي ،أول مرفق لرتبية البعوض الناقل
بكميات ضخمة يف معهدنا الوطين لألمراض املعدية يف أوائل
عام  .2020وتعيد جنوب أفريقيا اإلعراب ،يف ذلك السياق،
عن تأييدها  -الذي تشارك فيه العديد من الدول األعضاء يف
الوكالة  -ملواصلة مساعدة البلدان النامية ،وال سيما يف أفريقيا،
بغية تعزيز الفوائد اليت ميكن جنيها من االستخدامات السلمية
للعلوم والتكنولوجيا النووية من أجل حتقيق التنمية االجتماعية
واالقتصادية.

تنضم جنوب إفريقيا إىل مجيع أعضاء الوكالة الدولية للطاقة
الذرية يف دعم أهداف مبادرة “تسخري الذرة من أجل السالم
والتنمية” ،وهي من بني املوروثات اهلامة اليت خلفها املدير العام
الراحل ،السيد يوكيا أمانو .ونرى أن مبادرة “تسخري الذرة
وعالوة على ذلك ،تود جنوب أفريقيا أن تعيد تأكيد
من أجل السالم والتنمية” هي جتسيد لدور الوكالة ومسامهتها
الدور احملوري الذي تضطلع به الوكالة يف تنفيذ نظام التحقق
العملية يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030
من الضمانات ،الذي ال يزال يؤدي دورا أساسيا يف النظام
ولذلك فإن جنوب أفريقيا تؤيد تأييدا كامال أولويات عمل
العاملي لعدم االنتشار من خالل التحقق من الطابع السلمي
الوكالة ،مبا يف ذلك التقدم الذي أحرزته خالل الفرتة املشمولة
للربامج النووية املدنية يف مجيع أحناء العامل ،مما يؤدي إىل الوثوق
بالتقرير .وظلت جنوب أفريقيا ترى دائما أن عمل الوكالة يف
يف الطاقة والتكنولوجيا النوويتني .وجنوب أفريقيا بوصفها البلد
جمال التعاون التقين ،من خالل العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات
الوحيد الذي فكك طوعا برناجمه لألسلحة النووية الذي نفذ
النووية يف جماالت مثل األغذية والزراعة وسالمة األغذية واألمن
مبساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاهتا ،مثال حي
الغذائي والصحة البشرية وإدارة املوارد املائية والصحة احليوانية،
على الدور املركزي الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يسهم إسهاما كبريا يف مساعدة الدول األعضاء على حتقيق
يف السالم واألمن الدوليني .وباإلضافة إىل االستخدامات
التنمية االجتماعية واالقتصادية ،مبا يف ذلك حتقيق أهداف
السلمية للطاقة النووية ،ترى جنوب أفريقيا أن نزع السالح
التنمية املستدامة .وهذا ينطبق بصفة خاصة على القارة األفريقية.
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النووي وعدم االنتشار النووي عمليتان متعاضدتان ،ولذلك فإن
إحراز تقدم يف مجيع ركائز معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
ضروري لتحقيق أهداف الوكالة والغرض منها.

إن بنغالديش تثمن شراكتها مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،اليت تستند إىل قناعتنا بدور الوكالة احملوري يف تعزيز
السالمة واألمن والضمانات يف اجملال النووي على الصعيد
العاملي ويف تعزيز استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية.
وما فتئت بنغالديش تستخدم بكفاءة التقنيات النووية لألغراض
السلمية منذ بعض الوقت .غري أن مبادراتنا يف جمال توليد الطاقة
النووية حديثة نسبيا.

للوكالة الدولية للطاقة الذرية على موافاتنا مبعلومات عن تقرير
الوكالة لعام ( 2018انظر  .)A/74/287ونتطلع إىل استمرار
جهود الوكالة الرامية إىل حتقيق األهداف املنصوص عليها يف
نظامها األساسي.

وتتوخى رئيسة الوزراء الشيخة حسينة حتويل بنغالديش إىل
بلد متوسط الدخل حبلول عام  2021وإىل بلد متقدم حبلول
عام  .2041ونقدر عاليا ،يف مسريتنا إىل األمام ،شراكتنا مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية .وقد أبرمنا اتفاق ضمانات الوكالة
الدولية للطاقة الذرية يف عام  1982وبروتوكوهلا اإلضايف يف
العام  .2001وقد وقعنا العام املاضي ،إطارنا الربناجمي القطري
لألعوام من  2018إىل  2023مع الوكالة ،الذي يركز على

كما تدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول األعضاء -
باإلضافة إىل نشاطيها املقررين يف نظامها األساسي  -يف جمايل
السالمة واألمن النوويني بالغي األمهية ،من خالل وضع املبادئ
التوجيهية ومبادرات بناء القدرات ،من مجلة أمور .وتقع هذه
األنشطة ضمن مسؤولية الدول األعضاء يف املقام األول ،غري
وتعترب بنغالديش يف الطاقة النووية مصدرا مأمونا وسليما
أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اضطلعت بدور حاسم يف وضع من الناحية البيئية وجمديا من الناحية االقتصادية لتوليد الطاقة
معايري دولية وممارسات جيدة ،األمر الذي يزيد من تعزيز ثقتنا لتلبية الطلب املتزايد على الكهرباء ،ومن مث إطالق إمكاناتنا
يف االستفادة من مجيع الفوائد اليت ميكن أن جننيها من الطاقة
اإلمنائية من خالل النهوض باإلنتاجية والنمو املستدام .ويتمثل
والتكنولوجيا النوويتني.
هدفنا يف توليد ما ال يقل عن  4 000ميغاواط من الكهرباء
ويف اخلتام ،شارك وفد بلدي يف تقدمي مشروع القرار من املصادر النووية حبلول عام  ،2030ما ميثل  10يف املائة من
 A/74/L.10الذي قدمته السويد بصفتها رئيسة جملس حمافظي إمجايل الكهرباء املستهدف توليدها حبلول ذلك املوعد.
الوكالة للفرتة  ،2020-2019ويف دعمه .ويعيد مشروع القرار
وحنن ندرك أن احلق يف االستخدام السلمي للطاقة النووية
التأكيد ،يف مجلة أمور ،على الدور الذي ال غىن عنه الذي
تضطلع به الوكالة يف التشجيع واملساعدة على تطوير الطاقة يقرتن مبسؤوليات معينة يف ضمان األمان واألمن النوويني .وللوكالة
الذرية وتطبيقها العملي يف االستخدامات السلمية ،مبا يف الدولية للطاقة الذرية دور فريد تضطلع به يف هذا الصدد .فمن
ذلك يف جمال نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية ويف السالمة ناحية ،تضطلع الوكالة بالدور املركزي املتمثل يف كفالة السالمة
والتحقق واألمن يف اجملال النووي .ونقدر دور السويد يف تيسري واألمن النوويني على الصعيد العاملي .ومن ناحية أخرى تعمل
الوكالة على مساعدة الدول األعضاء ،مبوجب الوالية املنصوص
مشروع القرار.
السيد إسالم (بنغالديش) (تكلم باإلنكليزية) :تشارك عليها يف مبادرة “تسخري الذرة من أجل السالم والتنمية” ،على
بنغالديش اآلخرين يف توجيه الشكر إىل املدير العام بالنيابة بناء القدرات من خالل برناجمها للتعاون التقين.

إننا حزينون لوفاة املدير العام للوكالة ،الراحل السيد يوكيا
أمانو ،وهننئ السفري رافائيل ماريانو غروسي على انتخابه مديرا
عاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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األغذية والزراعة واملياه والرتبة والبيئة والصحة والطاقة النووية
والسالمة واألمن النوويني واإلشعاعيني وتطوير املعرفة النووية
والتطبيقات الصناعية ،على سبيل املثال ال احلصر .وقد برهنت
مشاريعنا للتعاون التقين بشأن حتسني األمن الغذائي وأصناف
احملاصيل املقاومة لإلجهاد وإدارة السرطان أهنا مفيدة فائدة
بالغة .وبالفعل ،ظلت الوكالة تشكل شريكتنا الرئيسية منذ فرتة
طويلة يف جمال تعزيز التطبيق السليم واآلمن للعلوم والتكنولوجيا
النووية لألغراض السلمية عن طريق برامج التعاون التقين ،مبا يف
ذلك اتفاق التعاون اإلقليمي.

11/11/2019

أعطي الكلمة اآلن ملمثل األمانة العامة.

السيد ناكانو (إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات) (تكلم
باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه منذ تقدمي مشروع القرار ،وباإلضافة
إىل الوفود املدرجة أمساؤها يف الوثيقة ،أصبحت البلدان التالية
أيضا من مقدمي مشروع القرار  :A/74/L.10االحتاد الروسي،
األرجنتني ،األردن ،أرمينيا ،إسبانيا ،أسرتاليا ،ألبانيا ،أملانيا،
اإلمارات العربية املتحدة ،إندونيسيا ،أوكرانيا ،بروين دار السالم،
بلغاريا ،بنغالديش ،البوسنة واهلرسك ،بيالروس ،تركيا ،تونس،
اجلبل األسود ،اجلزائر ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،اجلمهورية
الدومينيكية ،مجهورية كوريا ،مجهورية الكونغو الدميقراطية،
جنوب أفريقيا ،جورجيا ،سنغافورة ،السودان ،سيشيل ،شيلي،
صربيا ،طاجيكستان ،العراق ،غواتيماال ،كازاخستان ،كولومبيا،
لبنان ،املغرب ،املكسيك ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية ،منغوليا ،موناكو ،النرويج ،نيوزيلندا واليابان.

وقد تلقينا تعاونا مستمرا يف تطوير القدرات من أجل تطبيق
العلوم والتقنيات النووية يف قطاعات مثل اهلياكل األساسية
النووية والبحوث والثروة احليوانية والزراعة والصناعة وإدارة املياه،
من مجلة قطاعات .وقد استفادت بنغالديش ،باإلضافة إىل
ذلك ،من إطار اتفاق التعاون اإلقليمي للوكالة ،الذي يواصل
تعزيز القدرات واخلربات اإلقليمية يف خمتلف اجملاالت املواضيعية،
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :هل يل أن أعترب أن
مبا يف ذلك مفاعالت األحباث وإدارة النفايات املشعة والسالمة اجلمعية العامة ترغب يف اعتماد مشروع القرار A/74/L.10؟
النووية واحلماية من اإلشعاع .وحيدونا األمل يف أن يستمر ذلك
اعتمد مشروع القرار ( A/74/L.10القرار )8/74
الدعم الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف املستقبل
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :قبل أن أعطي الكلمة
استجابة لالحتياجات واملطالب املتغرية على األرض.
لتعليل التصويت بعد التصويت ،أود أن أذكر الوفود بأن
وترغب بنغالديش يف مواصلة تعزيز تعاوهنا مع الوكالة
تعليالت التصويت تقتصر على  10دقائق وينبغي أن تديل هبا
الدولية للطاقة الذرية يف األيام املقبلة بغية تعزيز األمن والسالمة
الوفود من مقاعدها.
النوويني مجاعيا وتعزيز تطبيق العلوم والتكنولوجيات النووية
أعطي الكلمة اآلن ملمثل اجلمهورية العربية السورية ،الذي
لألغراض السلمية .إننا نرى أن هذه األهداف تكتسي أمهية
قصوى لتحقيق عدد من األهداف اإلمنائية املستدامة ذات يود أن يتكلم يف سياق شرح املوقف بشأن القرار املتخذ للتو.
الصلة ،وال سيما من قبل البلدان النامية والبلدان األقل منوا.
السيد حالق (اجلمهورية العربية السورية) :انضم وفد
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :استمعنا إىل املتكلم بالدي إىل توافق اآلراء بشأن مشروع القرار الذي اعتمدناه للتو
(القرار  )8/74وذلك إلمياننا بأمهية قيام الوكالة الدولية للطاقة
األخري يف املناقشة املتعلقة بالبند  88من جدول األعمال.
الذرية بعملها مبوجب نظامها األساسي.
تبت اجلمعية اآلن يف مشروع القرار  A/74/L.10املعنون
“تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
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يعلم اجلميع هنا ،ويف مقدمتهم املدير العام بالنيابة للوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،السيد فريوتا ،أن مسألة عدم االنتشار
النووي متثل ركيزة من الركائز واألولويات الوطنية لبالدي ،سورية،
قوال وفعال .إذ بادرت بالدي ،سورية ،ويف وقت مبكر جدا،
إىل االنضمام إىل معاهدة عدم االنتشار يف عام  ،1968أي
قبل العديد من دول االحتاد األورويب اليت تدعي اليوم حرصها
على نظام عدم االنتشار ،يف حني أن لدى بعض هذه الدول
األوروبية ،إضافة إىل دولة أخرى تسعى لالنضمام إىل االحتاد
 وهي مجيعها أعضاء يف منظمة حلف مشال األطلسي -أسلحة نووية على أراضيها ،ما يشكل حالة عدم امتثال فاضحة
ألحكام معاهدة عدم االنتشار مبوجب املادتني األوىل والثانية
من املعاهدة.
لقد وقعت بالدي على اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية
يف عام  ،1992وتقدمت يف عام  2003مبشروع قرار إىل
جملس األمن يهدف إىل إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية
ومجيع أسلحة الدمار الشامل األخرى يف الشرق األوسط.
إذن ،فإن مصداقية التزامنا الوطين بعدم االنتشار النووي عصية
على التشكيك ،ال سيما وأن هذا املشروع منسجم مع أحكام
وأهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وقد اصطدم آنذاك
باعرتاض وفد الواليات املتحدة األمريكية يف جملس األمن،
والذي هدد باستخدام حق النقض ضده آنذاك.
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الدعوات الرامية إىل جعل الشرق األوسط منطقة خالية من
األسلحة النووية ،هلو األمر الوحيد الذي خيل مبصداقية نظام
عدم االنتشار ويهدد أمن واستقرار دول وشعوب منطقة الشرق
األوسط ويقوض عاملية املعاهدة.
وكل هذه أمور يف منتهى اخلطورة ومؤكدة وموثقة ومعروفة
لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية .وكنا نتوقع من املدير العام
بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يتطرق إليها يف بيانه
كبديهيات ومسلمات ،بدال من تكرار استخدام تعابري غري
حامسة وليست ذات داللة يف تقرير الوكالة مثل “من املرجح
جدا” عند احلديث عن عدوان إسرائيل على دير الزور ،كما
ورد يف بيانه.
إن التزام الدول األعضاء بالنظام األساسي للوكالة كان
يقتضي قيام الواليات املتحدة بإبالغ املعلومات اليت كانت
حبوزهتا قبل تدمري املبىن ،وليس بعد مثانية أشهر من تدمري
اإلسرائيليني للمبىن .والشيء نفسه ينطبق على إسرائيل أيضا
اليت مل متتنع عن تزويد الوكالة مبا لديها من معلومات فحسب -
هذا إن صحت تلك املعلومات  -بل قامت بعدوان عسكري
موصوف على سيادة األراضي السورية ،متسللة عرب اجملال اجلوي
لدولة جماورة ،هي تركيا ،األمر الذي مل تتعامل معه الوكالة وفقا
للوالية املناطة هبا ومل تتخذ إجراءاهتا الضرورية وفقا ملسؤولياهتا
وصالحياهتا بشأن خرق إسرائيل اللتزاماهتا الدولية.

إن جملس األمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية مل يدينا
عدوان إسرائيل العسكري الفاضح على بالدي ،سورية يف عام
 ،2007ومل يدينا كذلك رفض إسرائيل التعاون مع الوكالة
والسماح ملفتشيها بالكشف والتحقق عن مصدر التلوث
احملتمل الناجم عن الصواريخ اإلسرائيلية املستخدمة واملواد اليت
(تكلم باإلنكليزية)
استخدمتها يف تدمري وتلويث موقع دير الزور .وإن استمرار
“من املؤكد أن أغرب األمثلة وأكثرها وضوحاً
عدم تعاون إسرائيل مع متطلبات الوكالة ومواصلتها تطوير
على النفاق النووي املتعدد األوجه واألطراف هو قصف
قدراهتا النووية العسكرية خارج أي رقابة دولية وجتاهلها مجيع
وكلنا يتذكر ما ورد يف مذكرات املدير العام السابق للوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،السيد حممد الربادعي ،وهي املذكرات
اليت حتمل اسم “زمن اخلداع :الدبلوماسية النووية يف أوقات
الغدر” .وسأقتبس من تلك املذكرات:
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إسرائيل ملنشأة دير الزور يف سورية يف أيلول/سبتمرب
 2007وما أعقب ذلك اهلجوم .فقد بدأت التكهنات
على الفور تقريبا بأن املوقع كان يضم منشأة نووية .ونفت
سورية تلك االهتامات .وظلت إسرائيل والواليات املتحدة
تلتزمان الصمت رمسيا ،على الرغم من أن مسؤولني
أمريكيني حتدثوا إىل وسائط اإلعالم بشأن املوضوع ،من
تكلمت بقوة ،مشريا
دون الكشف عن هوياهتم .وقد
ُ
إىل أن أي دولة لديها معلومات تفيد بأن املنشأة اليت
مت قصفها هي منشأة نووية ملزمة قانونا بإبالغ الوكالة
عنها .ولكن مل يتقدم لنا أحد ببالغ من هذا القبيل .ومل
نتمكن ،خالل األسابيع الستة اليت أعقبت القصف -
وهي الفرتة األكثر أمهية ألن نرى ما بداخل املرفق  -من
احلصول على أي صور عالية الدقة للمنشأة من السواتل
التجارية”.

(تكلم بالعربية)
إن معظم ما تضمنه استنتاج الوكالة بشأن املوقع يف دير
الزور قد استند إىل تلك الصور والتحليالت اليت قدمتها وكالة
االستخبارات املركزية األمريكية ،األمر الذي يطرح العديد من
التساؤالت حول مصداقية تلك املعلومات اليت تلقتها الوكالة،
آخذين بعني االعتبار أهنا قُدمت من قبل دولة تتبع أجندة
سياسية معادية ملصاحل بالدي ،سورية ،كما تعلمون مجيعا،
وآخذين يف االعتبار أيضا سوابق يف هذا الصدد تتعلق بامللف
العراقي الكارثي والتضليلي الذي أدى إىل غزو العراق وتدمري
بنيته التحتية ونشر اإلرهاب فيه ويف املنطقة.
لقد تعاونت سورية مع الوكالة على حنو إجيايب وبنّاء فيما
خيص طبيعة املوقع يف دير الزور الذي اعتدت عليه الطائرات
احلربية اإلسرائيلية قادمة من األجواء الرتكية .ومسحت بلدي
التحرك
ملفتشي الوكالة بزيارة املوقع يف حزيران/يونيه  2008و ّ
بكل حرية يف حميطه ومجع العينات البيئية منه ،كما أجابت
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على كافة االستفسارات اليت ُطرحت .مث مارست سورية أقصى
درجات املرونة واجل ّدية حلل مجيع املسائل العالقة وتوصلت مع
الوكالة يف تشرين األول/أكتوبر  2011إىل اتفاق على خطة
تضمنت حل مجيع تلك املسائل .ولكن من املؤسف
عمل ّ
أن بعض الدول  -وعلى رأسها الواليات املتحدة  -ضغطت
من أجل عدم السماح بتنفيذ تلك اخلطة خدمة ألجندة
االبتزاز السياسي اليت كشفتها وثائق ويكيليكس .وبالتايل ،فإن
تتحمل املسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ تلك
الواليات املتحدة ّ
اخلطة وليس سورية.
لقد شهدت التقارير السنوية للوكالة بشأن تنفيذ
الضمانات ،وآخرها يف عام  ،2018على التزام سورية التام
بالوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة
عدم االنتشار ،ولبّت ّ
كل طلبات التفتيش الدورية يف مواعيدها،
واليت كان آخرها يف آذار/مارس من العام اجلاري.
إن اإلقرار اإلسرائيلي باملسؤولية عن العدوان على سورية
بعد عقد من اإلنكار والكذب حيتّم على الوكالة الشروع فوراً
بإرسال بعثتها التفتيشية إىل إسرائيل .وما مل يتعاون الكيان
املعتدي مع الوكالة ،فإن استمرار مناقشة هذا املوضوع سيبقى
بال جدوى.
يوجه ممثل االحتاد األورويب
من املعيب حبق اجلمعية العامة أن ّ
يف بيانه االنتقادات واالهتامات للدول .وإن ما ورد يف بيانه يؤّكد
لنا حقيقة أن االحتاد األورويب يلعب دور حمامي الشيطان .حيث
يتضمن بيانه أي انتقاد للكيان اإلسرائيلي ،الذي ميثّل اخلطر
مل ّ
احلقيقي والوحيد يف منطقتنا والعامل المتالكه ترسانة هائلة من
األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى ووسائل إيصال
تلك األسلحة إىل مناطق بعيدة جداً عن منطقتنا وخارج أي
رقابة دولية .إن السبب واضح لعدم توجيه أي انتقاد المتالك
إسرائيل للسالح النووي من قبل االحتاد األورويب ألن دوالً
من االحتاد زّودت إسرائيل باملفاعالت النووية واملياه الثقيلة
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والتكنولوجيا النووية والغواصات القادرة على إطالق السالح
النووي ووسائل اإليصال األخرى.
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خالل تعاون العديد من دول
االحتاد مع إسرائيل لتعزيز قدرات الكيان اإلسرائيلي العسكرية،
وباألخص يف جمال الربنامج النووي العسكري اإلسرائيلي ،إضافة
إىل براجمه يف أسلحة الدمار الشامل األخرى .وكذلك من خالل
تقدمي اخلربات واملواد والتكنولوجيا إضافة إىل مساعدة إسرائيل
يف تصنيع وحيازة وتطوير السالح النووي.

إن االحتاد األورويب هو آخر من حيق له احلديث يف موضوع
عدم االنتشار ،وخصوصاً وأن  4دول من االحتاد األورويب ودولة
أخرى تسعى لالنضمام إليه تنشر أسلحة نووية على أراضيها،
يف انتهاك فظيع ملعاهدة عدم االنتشار .ويف هذا الصدد ،ندعو
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :هل يل أن أعترب أن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوفاء بالتزاماهتا والتحقيق يف وجود
أسلحة نووية على أراضي دول أوروبية غري نووية وتقدمي تقريرها اجلمعية العامة ترغب يف أن ختتتم نظرها يف البند  88من جدول
حول حالة انتهاك معاهدة عدم االنتشار يف الدول اخلمس يف األعمال؟
أسرع وقت ممكن .ال تزال العديد من دول االحتاد األورويب خترق
تقرر ذلك.
التزاماهتا مبوجب معاهدة عدم االنتشار واالتفاقيات املتعلقة بعمل
ُرفعت اجللسة الساعة .13/05
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