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 الوفد ادلامئ للجمهورية المينية دلى الواكةل ادلولية للطاقة اذلرية

 بيان

 امجلهورية المينية

 أ مام

والس تون للمؤمتر العام للواكةل  ثانيةادلورة ال 

 ادلولية للطاقة اذلرية

 ،فيينا1018بمترب س 17-11
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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 ،ام للواكةل ادلولية للطاقة اذلرية للمؤمتر الع والس تون ثانيةال رئيس ادلورة  ةالس يد

 ،السادة أ عضاء املكتب

 ،الس يد املدير العام

 ،الس يدات والسادة رؤساء وأ عضاء وفود ادلول املشاركة

 ،السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته 

رئيس املؤمتر  ةيطيب يل يف البداية أ ن أ تقدم ابمس وفد امجلهورية المينية ابلهتنئة للس يد 

عىل انتخابمك لرئاسة املؤمتر ، وحنن عىل ثقة يف كفاءتمك وقدرتمك عىل تب الكرام وأ عضاء املك 

 .املنظمةمبا يسامه يف حتقيق الاهداف النبيةل اليت من أ جلها أ نشأ ت هذه ادارة أ عامل املؤمتر 

للمؤمتر العام عىل  الس تونالواحدة و كام أ تقدم جبزيل الشكر لرئيس وأ عضاء مكتب ادلورة 

 .مية اليت بذلوها لإجناح أ عامل ادلورة السابقة اجلهود الق 

دارته أ  يوكيا / لسعادة مدير عام الواكةل الس يد ويتقدم وفد بالدي ابلشكر اجلزيل  مانو عىل اإ

  .ممتنني هل الشفاء العاجلالرش يدة للواكةل 

 ...الرئيس  ةالس يد

هبا الواكةل ادلولية للطاقة دمعها ادلامئ لاكفة ال نشطة اليت تقوم  عىلامجلهورية المينية  تؤكد

اذلرية وخاصة يف جمالت الوقاية  الإشعاعية والصحة والزراعة والعلوم التكنولوجيا وتدعو اكفة 
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ادلول ال عضاء لالس تفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية يف خدمة الإنسان ورخائه 

وص نظام الضامانت جه اخلصحتت مظةل منظومة عدم الانتشار والقوانني املنظمة لها وعىل و 

اذلي نؤكد عىل رضورة دمعه وتعزيز دوره مبا يضمن حتقيق التاكفؤ واملساواة ، الشامل للواكةل

 بني مجيع ادلول وخيدم ال من والسمل ادلوليني

 ...الرئيس  ةالس يد

دهما الواكةل اهامتما كبريا بربانمج التعاون التقين ابعتباره الالية اليت تس تخ امجلهورية المينيةتويل 

لسد حاجات البحث يف جمال للقيام بوظيفهتا املتعلقة بتوفري املوارد واخلدمات واملعدات 

  .مية خاصة يف املناطق الاقل منواالسل  لل غراضالطاقة اذلرية وتطبيقاهتا 

. لقد اس تفادت بالدي ، ولتزال ،يف اطار اولوايهتا الوطنية ، من برانمج التعاون التقين 

ملشاريع يف الوقت الراهن عىل جوانب الطب النووي والعالج الاشعاعي والتطبيقات وتركز ا

اىل تعزيز القدرات والبنية التحتية  ابلإضافةالنووية يف جمالت الزراعة والرثوة احليوانية والبيئة 

 .الرقابية اتللهيئ

 ...الرئيس ةالس يد

يف التعاون مع الواكةل يف جمال س مترار يف امجلهورية المينية عىل الا العالقةحترص اجلهات ذات 

يف تنفيذ مشاريع التعاون التقين مع الواكةل برمغ الظروف الاس تثنائية وكذا الامن النووي 

عىل القيادة  املدعومة من ايران انقالب مليش يا احلويثنتيجة  والصعبة اليت متر هبا المين

من خالل اليت هادي و به منصور يف المين ممثةل بفخامة الرئيس عبد ر الرشعية الس ياس ية 

غري مس بوقة هتديد السمل الاجامتعي داخل المين والتسبب باكرثة انسانية معلت عىل انقالهبا 

، كام ان اس مترار قيام ايران بزتويد املليش يا احلوثية ابلسلحة يعاين مهنا الشعب الميين 
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البحرية والقوارب املتفجرة ال رضية و  الالغامتطورة وتكنولوجيات الطاررات بدون طيار وامل 

ضافة اىل  ان اس مترار و يف اململكة العربية السعودية،  اجلريان الصوارخي البالستية لس هتدافاإ

دد هيو تقويض هجود احالل السالم يف المين اطاةل امد احلرب و عىل يعمل  دمع املليش يا احلوثية

 .ابب املندبمضيق يف البحر الامحر و املالحة ادلولية 

 ...الرئيس  ةالس يد

مع  وادارة التعاون التقين عىل اجلهود احلثيثة والتعاون ادلامئللطاقة اذلرية شكران للواكةل  جندد

ونتطلع اىل المين احلكومة المينية من أ جل اس مترار دمع مشاريع التعاون التقين املنفذة يف 

البدائل والتسهيالت عمل عىل اجياد لللواكةل ل ادلعوة وجندد ،حصول المين عىل مزيد من ادلمع

الالزمة من أ جل ضامن اس مترار تنفيذ مشاريع التعاون التقين يف البدلان اليت متر بظروف 

 .اس تثنائية واليت مهنا المين

رئاسة وسكراترية التفاق التعاوين لدلول العربية الواقعة يف اس يا لكام ل يفوتنا تقدمي الشكر 

عىل مايبذلوه من  (عراس يا)النووية  والتكنولوجيام للبحث والتطوير والتدريب يف جمال العلو 

حتت مساعي لتنس يق اجلهود بني دول التفاق يف جمال التعاون التقين وتوفري فرص تدريب 

 .ارشاف الواكةل

 ...الرئيس  ةالس يد

العلوم حول  املؤمتر الوزاري للمشاركة يفتتطلع بالدي ومعها مجيع ادلول الاعضاء 

التصدي للتحدايت الراهنة والناش ئة اليت تواجه التمنية ، واذلي س يعقد :والتكنولوجيا النووية 

لإجراء ابعتباره فرصة فريدة . يف مقر الواكةل يف فيينا 1018نومفرب  00اىل  18يف الفرتة من 

ا ل غراض حوار رفيع املس توى بني املشاركني بشأ ن العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاهت
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نأ مل أ ن خيرج بقرارات وتوصيات ختدم الاهداف واذلي . الاس تخدامات السلمية والتمنية

 . اليت أ نشأ ت من اجلها الواكةل ويساعد يف حتقيق أ هداف التمنية املس تدامة

 ...الرئيس  ةالس يد

من النووي واجراءات الا تقوم هبا الواكةل لتعزيز نظام اكفة اخلطوات اليتامجلهورية المينية  تدمع

وماكحفة الاجتار غري  ،جامعات ارهابية  ل يمنع وصول املواد النووية  واليت هتدف اىل 

ونؤكد هنا عىل أ مهية العمل امجلاعي وتنس يق اجلهود بني اكفة . املرشوع ابملواد النووية املشعة

وماكحفة  ومبا يسامه يف تعزيز الامن يف العامل أ مجعادلول الاعضاء يف هذا اجملال الهام 

 .الارهاب

 ...الرئيس  ةالس يد

تؤكد امجلهورية المينية عىل احلق الثابت مجليع ادلول يف امتالك الطاقة النووية لل غراض 

خضاع هذا احلق ل ية  السلمية كام نصت عليه معاهدة عدم انتشار ال سلحة النووية وعدم اإ

ت الواكةل الشامةل وتقوية وتؤكد كذكل عىل رضورة الالزتام الاكمل بضامان. قيود س ياس ية 

امجلهورية ترحب اجملال ويف هذا  .ة ال ساس ية ملعاهدة عدم الانتشارابعتبارها الركي دورها 

 .ابنضامم دوةل فلسطني اىل اتفاق الضامانت الشامل مع الواكةل المينية

نشاء  المينكام تؤيد  ىل احلد من انتشار ال سلحة النووية واإ مناطق اكفة املبادرات الرامية اإ

خالية من أ سلحة ادلمار الشامل خاصة يف منطقة الرشق ال وسط اليت تشهد حاةل من عدم 

الاس تقرار والشعور ابل من بفعل الاختالل يف موازين القوى بني أ طرافها ووجود أ نشطة 

 .نووية غري خاضعة ملنظومة عدم الانتشار النووي
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 ...الرئيس  ةالس يد

ىل معاهدة عدم انتشار ال سلحة النووية يف الوقت اذلي انضمت فيه مجي    ع ادلول العربية اإ

نشاء منطقة خالية من أ سلحة  ىل اإ وأ كدت عىل اس تعدادها ادلامئ لختاذ الإجراءات الرامية اإ

رسائيل ،ادلمار الشامل يف الرشق ال وسط  ىل معاهدة عدم انتشار الا ترفضلتزال اإ نضامم اإ

خضاع اكفة منش ا النووية لتفاق الضامانت الشامل للواكةل ادلولية هتأ  ال سلحة النووية وعدم اإ

ىل حتقيق عاملية معاهدة عدم الانتشار ، للطاقة اذلرية  ورفضها مجليع املبادرات ادلولية الهادفة اإ

ىل حاةل من .ونزع السالح النووي يف منطقة الرشق ال وسط   ال مر اذلي أ دى ابملنطقة اإ

 .عدم الاس تقرار

امجلهورية المينية عىل رضورة بذل اجلهود الرامية لتنفيذ ما جاء يف قرار ويف هذا اجملال تؤكد 

اخلاص ابلرشق الاوسط،  واذلي أ كد عىل انشاء  1991مؤمتر مراجعة عدم الانتشار  لعام 

. الشامل الاخرى يف الرشق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية وابيق اسلحة ادلمار

اليت تضمنت  1010خلتامية ملؤمتر مراجعة عدم الانتشار لعام وعىل ماجاء يف ويف الوثيقة ا

ونشدد أ ن املامطةل والتسويف يف هذا الشأ ن  .الاجراءات املطلوبة لعقد مؤمتر هبذا اخلصوص 

فهيا مرهون  حيث أ ن الامن والسالممنطقة الرشق ال وسط الهام س يكون هل ابلغ الاثر عىل 

خالهئا من السالح النووي  .ابإ

 ...لرئيس ا ةالس يد

يف اخلتام يود وفد بالدي أ ن يتوجه جبزيل الشكر ومعيق الامتنان للواكةل ادلولية للطاقة 

يوكيا امانو ومجيع العاملني لس تجابهتم وتعاوهنم مع امجلهورية المينية /اذلرية ومديرها العام الس يد

 . ش  ى جمالت الاس تخدامات السلمية للطاقة اذلريةيف
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ن يكرر متنياته لمك خشصيا وللسادة أ عضاء املكتب الكرام ابلتوفيق كام يود وفد بالدي أ  

والسداد وملؤمتران هذا اخلروج بقرارات تعزز املاكنة املرموقة للواكةل وأ هدافها السامية ملا فيه 

 .خري ورخاء وامن واس تقرار شعوب العامل امجع 

 ،،،والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


