
	1 	

 

بیان دولة اإلمارات العربیة المتحدة  

60أمام المؤتمر العام الدورة   

یلقیھ سعادة السفیر حمد الكعبي  

المندوب الدائم لدولة اإلمارات العربیة المتحدة لدى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  

السید الرئیس،  

لوكالة الدولیة للطاقة الذریة. واسمحوا للمؤتمر العام ل الستونأود بدایة أن أھنئكم على تولیكم رئاسة الدورة 
بالثناء، وا أغتنم ھذه الفرصة  الجدیرةلي أیضا أن أعرب عن تقدیري للمدیر العام السید یوكیا امانو لقیادتھ 

ً  60الـ  على مدارلتھنئة الوكالة على نجاحھا في تعزیز اإلستخامات السلمیة للتكنولوجیا النوویة  منذ  عاما
. انشاؤھا   

كأعضاء  .غرینادین، جمھوریة غامبیا االسالمیةو فینست لوسیا ، وسانت سانت وفد بالدي  بانضمامیرحب 
جدد في الوكالة.  

السید الرئیس،  

االستخدامات السلمیة  تعزیز وكالة فيلل األساسي و المحوري دورتثمن دولة اإلمارات العربیة المتحدة عالیاً ال
تطویر برامج الطاقة النوویة الوطنیة، وغیرھا من التطبیقات السلمیة. للتكنولوجیا النوویة ، وذلك في سیاق 

واألمانة في تنفیذ والیتھا لتحقیق  بالثناء على الجھود الحثیثة التي بذلھا المدیر العام دولة اإلماراتكما تتقدم 
لوكالة الدولیة للطاقة العمل بشكل وثیق  ومطابق لمعاییر ا منمجدداً موقفھا  تؤكد دولة اإلمارات و. ھذه الغایة

  السیاسیة النوویة للدولة.  ءالذریة بالشكل الذي نصت علیة مبادى

مام دولة اإلمارات العربیة المتحدة  للوكالة الدولیة للطاقة منذ إنض 40ام الذكرى السنویة الـ یصادف ھذا الع
 التعاون فرصتي تكللت بتوفیر الذریة،  وفي ھذا الصدد نود أن نعرب عن تقدیرنا لھذه الشراكة الناجحة ال

ً للتعاون التقني. 170بین دولة اإلمارات العربیة المتحدة و الوكالة في أكثر من  التعاون  حیث یشھد مشروعا
اإلمارات العربیة المتحدة في مختلف برامج جھة وطنیة من دولة  60الیوم مشاركة أكثر من  مع الوكالة 

أكثر الى  كیین من دولة اإلمارات العربیة المتحدة في أنشطة الوكالة وصل عدد المشاروومشاریع الوكالة، ، 
ً من أنشطة  120أكثر من  2011الدولة منذ العام  ، كما إستضافت2011منذ العام  مشارك 3200من  نشاطا

الوكالة بما في ذلك ورش العمل والمؤتمرات.  
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السید الرئیس،  

تحقیق اعلى ب ملتزمةویة السلمیة ، واالمارات نامج للطاقة النومنذ اتخاذ دولة االمارات قراراھا بتطویر بر
ادارة ذات جودة عالیة لتطویر ووتنفیذ التشریعات لحمایة االنسان و البیئة   المعاییر الدولیة واعتمدت ادوات

من اي مخاطر نوویة او اشعاعیة محتملة.  

ً في الوطني للطا برنامجھالقد أحرزت دولة اإلمارات منذ الشروع في   بناءقة النوویة السلمیة تقدما ملموسا
 انجاز المشروع وصلت الى اكثر مننسبة  أن  حیث یسرني أن أبلغكمالمشروع والبنیة التحتیة الخاصة بھ ،

٪ من 90، وقد تم إتمام أكثر من  أربع مفاعالت للطاقة النوویة بمحطة براكة للطاقة النوویة  بناءفي %  70
الشراكة مع الوكالة في تحقیق ھذا التقدم فنحن تثمن دولة اإلمارات  و.المفاعل االول في االعمال االنشائیة 

عمل وتطویر نطبق توجیھات الوكالة بشكل مستمر ، ونتلقى الدعم الالزم منھا ،  و نساھم ایضا في دعم 
عن طریق مشاركة خبرة االمارات في تنفیذ برنامجھا. الوكالة  

– 21افة مؤتمر الوكالة الوزاري للطاقة النوویة في القرن الـستضة المتحدة إلوتتطلع دولة اإلمارات العربی  
إسھامات  على تسلیط الضوءالقادم والذي من المتوقع أن یلعب دورا ھاما في عام لبأبوظبي في أكتوبر من ا

الطاقة النوویة لتحقیق اھداف التنمیة المستدامة على المدى الطویل.   

السید الرئیس،  

لضمان تعزیز  كبیرة جھودقامت الوكالة  ب  ،  الطاقة النوویة على المستوى العالمي و برامج نمظل في 
وتدعم بالدي  دور الوكالة المحوري في ھذا المجال  ، كون تحقیق اعلى معاییر . في العالم السالمة النوویة 

 اإلمارات دولة تواصلو  ومستدام. حاالمان النووي ھو عنصر اساسي الستخدام الطاقة النوویة بشكل ناج
 بالديت قدم النوویة، حیث  للسالمة الدولیة االتفاقیات بموجب التزاماتھا جمیعب االمتثال المتحدة العربیة
 والنفایات الوقود إدارة سالمة بشأن المشتركة التفاقیةل الخامس االستعراض اجتماع في الثاني الوطني التقریر
 النوویة السالمة تفاقیةال السابع الستعراضلمؤتمر ا   الثالث الوطني قریرالت توقدم ،2015 مایوفي   المشعة

 CNSاألمان النووي  تفاقیةأھمیة كبیرة ال بالديكما تولي  . 2017 عام  وأبریل مارس في والمقررعقده 
من ھذا المنطلق تدعو دولة اإلمارات جمیع  الدول التي تمارس و،  في االتفاقیة النظراء مراجعة وآلیة

لالنضمام إلى   االیرانیة االسالمیة ،  الجمھوریة  مثل ، األنشطة النوویة بشكل واسع والتي لم تنضم بعد
. جمھوریة ایران االسالمیة مازالت الدولة الوحید التي لدیھا انشطة نوویة االتفاقیة وتنفیذھا في أسرع وقت 

واسعة ولم تنضم التفاقیة االمان النووي حتى االن .  
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بعثات تقییم شامل من  ٦تلقت االمارات تعتبر ادوات قیمة  ، تقدمھا الوكالة  التي النظراء  مراجعةخدمات  ان 
وذلك بالتوازي مع  المقبلین العامین بعثات أخرى خالل 5تقبال مع التخطیط إلس، ٢٠١١الوكالة منذ عام 

  مرحلة التشغیل. فيالدخول من  للطاقة النوویة المشروع الوطني  أقتراب 

وفي مجال تعزیز التأھب واالستجابة  لحاالت الطوارئ النوویة، استفادت االمارت من المشاركة في عدد من 
االجتماعات المعقودة في الوكالة . وتم عقد اول تمرین استجابة  لطارئ نووي  خالل فبرایر من ھذا العام، 

ھذا  التمرین من خالل الدعم لعملیات االستعداد  والتنفیذ و التقییم  . فریق الوكالة عقد وساعاد  

 

السید الرئیس،  

في نقل التكنولوجیا و المعرفة بھدف دعم  الرئیسيتشید دولة اإلمارات العربیة المتحدة بدور الوكالة   
االمم  ھدافأتحقیق دعم الة للتعاون التقني في برنامج الوك یسھماإلحتیاجات التنمویة للدول األعضاء، حیث 

كما أننا نشید بجھود إدارة التعاون التقني في انخراطھا الفعال ودعمھا  ،) SDGs( یة المستدامةالمتحدة  للتنم
فمنذ العام  االستراتیجیة؛ والشراكات الممارسات أفضل تبادل خالل من تعاونال تعزیزو القیّم لدولة اإلمارات،

 المیاه إدارة مجاالت في الوكالة مع التعاون لتعزیز الجدیدة العملیة الترتیبات عدد من على التوقیع تمالماضي 
 إدارة مدارس "من اثنین المتحدة العربیة اإلمارات دولة استضافتو. النووي والطب التصحر، ومكافحة
.2017 عامال خاللمع التخطیط إلستضافتھا مرة اخرى  ،2015 و 2012 عام في " النوویة الطاقة  

في تنفیذ  المحرزبالتقدم  والترحیبالعام  المدیرباإلشادة  بمجھودات  ، السید  الرئیسھنا ،  و أسمح لي 
مھمة ضمن الجھود الدولیة لدعم   خطوة وھو ، البنك الدولي لوقود الیورانیوم منخفض التخصیبمشروع 

التوسع في استخدام الطاقة النوویة بشكل مسؤول .   

ید الرئیس،الس  

وتبادل أفضل تنسیق التعاون  األمن النووي من خالل دعم  بدور الوكالة المھم فيتؤمن دولة اإلمارات 
للمواد  التعدیل على اتفاقیة الحمایة المادیة ترحب دولة اإلمارات العربیة المتحدة بدخول والممارسات، 

 منذ البدایة في سلسلة قمة األمن النووي  بالدي بشكل فعال شاركت قد و حیز النفاذ ،   CPPNM  النووي
دعم  خطة وعقدت  ونفذت االمارات  مع الوكالة  ، یما في ذلك القمة التي عقدت مؤخراً في واشنطن ھذا العام

) في IPPASكما نتطلع إلى استقبال بعثة الخدمة االستشاریة الدولیة للحمایة المادیة (  ،متكامل لالمن النووي
. نوفمبر القادم  
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السید الرئیس،  

باعتباره آلیة للتحقق تضمن  المھم لنظام ضمانات الوكالةالدور  دولة اإلمارات العربیة المتحدة تدرك
االستخدام السلمي الحصري للمواد والمنشات  النوویة .كما یعتبر البروتوكول االضافي اداة مھمھ للوكالة 

. كما اشیر ھنا ان ن تعمل على  ذلك باقرب وقت لتحقیق ھذا الھدف ، ونشجع الدول التي لم تصدق علیھ ا
اتخاذ كل الخطوات ا النوویة  یجب علیھا نشطتھأل السلمیة  طبیعةالالتي تدور تساؤالت حول الدول 

.امجھاروإستعادة الثقة في الطبیعة السلمیة لبلمعالجة الشواغل الدولیة  الضروریة  

ة النوویة وأسلحة الدمار الشامل األخرى في الشرق إنشاء منطقة خالیة من األسلحوفیما یختص بمسألة 
معاھدة عدم االنتشار لمراجعة البخیبة أمل من فشل مؤتمر  وبقیة بلدان المنطقة  تشعر دولة اإلمارات األوسط.

إنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل الخاص ب 2012وعدم إنعقاد مؤتمر  2015عام 
نحو ھذا الھدف.  اي جھود  بناءه في دعم تستمر بالدي سوف ، و لشرق األوسط.األخرى في ا  

السید الرئیس،  

ختاماً، تتطلع دولة اإلمارات العربیة المتحدة لمواصلة العمل مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والمجتمع 
الشكر للمدیر العام السید  الدولي لضمان طبیعة مسؤولة وآمنة وشفافة لالنشطة  النوویة  ویسرني أن أكرر

و خالل  یوكیا أمانو وامانة  الوكالة على العمل الدؤوب  واالنجازات التي حققتھا الوكالة منذ العام الماضي
.الستین سنة الماضیة.  

شكرا السید الرئیس.   


