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، Marta Ziakova  زُياكوفامارتا الدكتورة الرئيسة سعادة  -
ن للمؤتمر العام للوكالة تيوالس الثانيةالعادية  رئيس الدورة

 الدولية للطاقة الذرية
 معالي يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية -
 أصحاب المعالي -
 أصحاب السعادة -
 أعضاء الوفود الكرام -

نتخابكم ال إليكم بالتهنئةأن أتوجه ، ة، سعادة الرئيسلي في البداية يطيب
والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.  الثانيةرئيسًا للدورة 
مؤكدًا دعم . كافة أعضاء مكتب المؤتمر إلى بالتهنئة أيضاً كما أتوجه 

وفد بالدي سلطنة ُعمان لجهودكم ومساعيكم الرامية إلنجاح هذا 
 ه. المؤتمر وتحقيق النتائج المرجوة من

 

 ةسعادة الرئيس

إلى مجابهة التغيرات المناخية واإلسهام  مان تسعى جادةإن سلطنة عُ 
مختلف أنواع التلوث بما  في الجهود الدولية الرامية إلى التخفيف من

وبال شك فإن المنتدى العلمي هذا العام . التلوث اإلشعاعي في ذلك
 ، "والرصد والتكيُّفجيا النووية من أجل المناخ: التخفيف و التكنول" حول
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التقدم الُمحرز في هذا آخر المستجدات و  على سيوفر لنا نافذة للتعرف
أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا للجهود في هذا اإلطار يسعدنا و  المجال.

دارة التعاون التقني إدارة العلوم والتطبيقاتمن  التي بذلتها كالً   النووية وا 
عمل وطنية في السلطنة حول تنظيم ورشة  علىلمساعدة للوكالة في ا

شارك التي و قدة في فبراير من هذا العام المنع "تقنيات اإلشعاع والبيئة"
مختلف الجهات المعنية في مختص من ( 100مائة )فيها أكثر من 

 السلطنة، متطلعين الستمرار مثل هذا التعاون الوثيق والفعال.

 

 ةسعادة الرئيس

يعتبر برنامج التعاون التقني أحد الركائز التي يقوم عليها عمل الوكالة 
من أجل بناء القدرات الوطنية للدول النامية ولضمان نقل التكنولوجيا 

 التنموية هدافاألالنووية ذات االستخدامات السلمية في سبيل تحقيق 
 الوكالةانضمامها إلى عضوية ، وقد أولت سلطنة ُعمان منذ الدولتلك ل

ألنشطة التعاون التقني، وركزت ضمن برامجها للتعاون اهتمامًا خاصًا 
ألمان لم على تعزيز البنية األساسية 2019-م2018التقني للفترة 

 ويين من خالل تحضير اللوائح وتأهيلواألمن اإلشعاعيين والنو 
المفتشين وذلك في إطار مشروع وطني وعدد من المشاريع اإلقليمية. 

-م2020التعاون التقني للفترة  التركيز، خالل تحضير برنامجوقد تم 
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طبيعية  للنفايات المشعة والمواد المشعةعلى اإلدارة اآلمنة م 2021
، وكذلك تقييم ورصد الملوثات المشعة وغير المشعة في البيئة المنشأ

البحرية والمناطق الساحلية باإلضافة إلى سالمة األغذية من أي مواد 
 ة.ضارة أو سام

سوف عمان  ن سلطنة ن دواعي السرور أن أحيطكم علمًا أنه ما  و 
وحلقة  إقليمي تنسيقيجتماع خالل شهر ديسمبر المقبل إ تستضيف
الطحالب السامة في  حول استخدام التقنيات النووية لمكافحةعلمية 

مناقشة أهم النتائج  ماسيتم خالله ،المد األحمر البحار، المعروفة باسم
ي التوصل إليها من خالل تنفيذ مشروع اقليمي للتعاون التقن التي تم

اإلستراتيجيات المناسبة والُمقاربات الفّعالة لإلستجابة الحتياجات الدول و 
 األعضاء في مكافحة المد األحمر.

 

 ةسعادة الرئيس

ستعراضي لألطراف إلجتماع اإللقد شاركت السلطنة للمرة الثانية في ا 
قية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود االتفاالمتعاقدة في 

 مايوالمنعقد خالل شهر  المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة
 ،م201٣أغسطس  2٦إلى االتفاقية في م وذلك منذ انضمامها 2018

لمواضيع المتعلقة بأمان المصادر بااهتمامها البالغ  لىمبرهنة ع
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إلتزامها باإلدارة اآلمنة لجميع أشكال  مؤكدة ،اإلشعاعية والمواد النووية
على أهمية وضرورة اإلدارة السليمة  السلطنة النفايات المشعة، كما تؤكد

في كافة استخدامات وتطبيقات العلوم والتكنولوجيا  للنفايات المشعة
وتدعو جميع  ل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.النووية من أج

اإلهتمام بالتحديات المتعلقة األطراف في اإلتفاقية إلى ضرورة 
بتحسينات األمان وتحقيق انسجام في خطط الطوارئ وتدابير التصدي 

 لها.

، بريل من هذا العامنظمت السلطنة في إ، وفي هذا اإلطار أيضاً 
المتطلبات طرق تنفيذ  بالتعاون مع الوكالة ورشة عمل وطنية حول

ماية من اإلشعاع العامة للوكالة لألمان اإلشعاعي فيما يتعلق بالح
استعراض  على وقد ركزت هذه الورشة .وأمان المصادر المشعة

م 199٦معايير األساسية لألمان لعام الالتغييرات الرئيسية لوثيقة 
ما ينبثق من كما ركزت على  م.2014الصادرة في عام  والنسخة

وفي للجرعات اإلشعاعية  عدسة العين الحدود الجديدة في تعرض
شكرنا  خالصنعرب عن  ،ية التدخلية. وفي هذا الصددالعمليات الطب

على تعاون إدارة األمان واألمن اإلشعاعي والنووي في الوكالة على 
 .ونجاحها هذه الورشة تنظيمالفّعالة في  امساهمته
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 ةسعادة الرئيس

على موقفها الداعي إلى التخلي عن السالح النووي  عمان سلطنةتؤكد 
السبيل الوحيد للتأكد من عدم استخدام هذه األسلحة من قبل  هباعتبار 

جعل  على أهمية السلطنة كما تؤكد .من أي طرف كانالدول أو 
منطقة الشرق األوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وخاصة 
خضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة لرقابة  األسلحة النووية، وا 

تزال الدولة  الأن اسرائيل و  ية للطاقة الذرية.ة الدولوضمانات الوكال
عدم انتشار معاهدة المنطقة التي ترفض اإلنضمام إلى الوحيدة في 

وترفض إخضاع برامجها ومنشآتها النووية لنظام األسلحة النووية 
 الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

يجب علينا أن ندركها وهي أن األمن واألمان في منطقة  وهناك حقيقة  
في ظل وجود تهديدات نووية قائمة. ولذا ال  االشرق األوسط لن يتحقق
من أجل أن يعم مثابرة إلزالة تلك التهديدات بو  بد من العمل سويًا وبجد  

 السالم واالستقرار في المنطقة والعالم بأسره.
 

 التوفيق والنجاح.أتمنى لمؤتمرنا هذا كل وفي الختام، 
 

 ،،ورحمة اهلل وبركاته والسالم عليكم


