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 المتحدة العربیة اإلمارات دولة بیان 

 63 الدورة العام المؤتمر أمام

 الكعبي حمد السفیر سعادة یلقیھ

 الذریة للطاقة الدولیة الوكالة لدى المتحدة العربیة اإلمارات لدولة الدائم المندوب

 الرئیسة، السیدة

 للطاقة الدولیة للوكالة العام للمؤتمر والستون الثالثة الدورة رئاسة تولیكم على بالتھنئة إلیكم أتقدم أن بدایة أود
 الفرصة ھذه أغتنم أن أن أیضا لي واسمحوا.  بالدي وفد من  الكامل الدعم و التعاون لكم ونؤكد ، الذریة

اعمال  قیادة فيو  المتفانیة المھنیة حیاتھ خالل أمانو یوكیا الراحل العام للمدیر البارزة باإلنجازات الشادةل
 ودعمھ الكبیر الستخدام الذرة للسلم و التنمیة .بشكل ناجح  الذریة للطاقة الدولیة الوكالة وبرامج

  الرئیسة، السیدة

 يالسلم االستخدام دعم في الذریة للطاقة الدولیة الوكالة بھ تضطلع الذي المركزي الدور على  بالدي تؤكد
.  والطاقة النوویة النوویة التطبیقات من الستفادةل سعیھا في األعضاء الدول ومساعدة النوویة للتكنولوجیا

و دعم ، الفنیة اتالمساعد من واسعة مجموعة لتوفیر المكثفة الوكالة بجھود الصدد ھذا في بالدي وفد ویشید
  الدولي التعاون  لدعم مھمة اتمنص توفیر خالل النوویة، من للتقنیات المسؤول ستخداملال الوكالة المستمر 

 . االنتشار وعدم النووي واألمن السالمة مجاالت في األعضاء الدول البناء بین

 الرئیسة، السیدة

 العربیة اإلمارات لدولة السلمیة النوویة للطاقة الوطني البرنامج في المحرز بالتقدم أبلغكم أن یسرني
ً  دخل والذي المتحدة، براكة للطاقة التي تتكون  محطةفي  األخیرة واالستعداد للتشغیل التشیید احلمر حالیا

 البناء أعمال فیھ تشارف الذي الوقت في األول، المفاعل في اإلنشاء عملیات اكتملت حیث،  مفاعالت 4 من 
ي  المفاعل في

 كما.  ٪82 بنسبة والرابع  ٪،  91 بنسبة المفاعل الثالث  و،  ٪95 بنسبة االنتھاء على الثاين
 للطاقة الدولیة الوكالة توجیھات بتطبیق تھبدای ومنذ النوویة للطاقة الوطني البرنامج  التزام على التأكید أود

 التشغیلیة والسالمة  الشفافیة معاییرالع�  االمتثال الكامل یضمن وبشكل الدولیة، الممارسات وأفضل الذریة
 . االنتشار وعدم واألمن

 الرئیسة، السیدة

 12  المتحدة العربیة اإلمارات دولة الذریة ، استضافت للطاقة الدولیة الوكالة مع الوثیق التعاون خالل من
 مراجعة بعثة إحداھا كانت الذریة ، والتي للطاقة الدولیة لوكالةمن ا شاملة  واستعراض مراجعةبعثة 
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 عام من یونیو في نوعھا من األولى تعتبر ، والتيINIR 3 مراجعة البنیة التحتیة النوویةل  الثالثة المرحلة
 لحاالت التأھب مراجعة تالیة في مجال الشھر، بعثة ھذا المتحدة العربیة اإلمارات دولة استقبلت كما. 2018

لتطویر  مستقبلیة أو حالیة خطط لدیھا التي األعضاء الدول شجعن المنطلق ھذا من و. النوویة الطوارئ
 . الوكالة تقدمھا التي االستعراض خدمات ھذه من لالستفادة النوویة واستخدام الطاقة

 الرئیسة، السیدة

  من االستفادة في األعضاء الدول لدعم أساسیة وسیلة الذریة للطاقة الدولیة للوكالة الفني التعاون برنامج یظل
 الوكالة مع الوثیق تعاونھا المتحدة العربیة اإلمارات دولة وتواصل. النوویة للتكنولوجیا السلمیة التطبیقات

 قطاعات وفي النوویة الطاقة لبرنامج الالزمة القدرات وبناء التحتیة البنیة التقني ، لتطویر التعاون خالل من
 210 من بأكثر بدعم عمل الوكالة   ۲۰۱۰ساھمت بالدي منذ عام  و . والبیئة والزراعة الصحة مثل أخرى

مثل المرحلة الثالثة  المبادرات   وقادت عملیة تطویر وتنفیذ عدد من المختلفة ،  الوكالة أنشطة خبیر في
 مجال فيواستحداث اول مسابقة علمیة   )INIR 3( النوویة  التحتیةبعثة االستعراض المتكامل للبنیة ل

 یرى وفد بالدي أھمیة  المحرز التقدم على للحفاظ و.  لمدارس المرحلة الثانویة في االمارات  النوویة العلوم
 . األعضاء للدول الفنیة المساعدة لتمكین المطلوب والتمویل بالدعم للوكالة الفني التعاون برنامج یحظى أن

 الرئیسة، السیدة

 السالمة مجال في الدولیة االتفاقیات جمیع كدولة طرف في المتحدة ،  العربیة اإلمارات دولة تواصل
ي الوطن�ة �شكل   تقاریرھا النوویة ،  تقدیم  لكل االستعراض عملیات في الفعالة المشاركة و شامل ووقيت

 النفایات إدارة وسالمة المستھلك الوقود إدارة سالمة بشأن المشتركة واالتفاقیة ، النووي األمان اتفاقیة من
 انشطة لدیھا التي البلداننستمر بدعوة و االتفاقیات ھذهل أھمیة انضمام الدول على بالدي تؤكد و. المشعة
 الى،  اتفاقیة األمان النووي   إلى بعد تنضم لم التيواالسالمیة،  إیران جمھوریة موسعة ، مثل نوویة

 . في  اقرب وقت  و تنفیذھا  االنضمام لالتفاقیة 

 الرئیسة، السیدة

 في علیھا المنصوص االلتزامات بجمیع المتحدة العربیة اإلمارات دولة النووي ، تلتزم األمن مجال في
 الحمایة اتفاقیة عالمیة تحقیق نحو فعالة خطوات اتخاذ في الوكالة تبذلھا التي الجھود وتدعم الدولیة االتفاقیات

ن النفاذ  االتفاقیة ھذه أھمیة على ونؤكد. CPPNM النوویة للمواد المادیة  وأھمیتھاوالتعد�ل الذي دخل ح�ي
ي هذا النطاق قدمت االمارات  . النوویة للمواد المادیة الحمایة لضمان عالمیة آلیة إنشاء في

للوكالة و �ن
ي اتخذتها �شمل اإلجرا تق��رها حول  ام بالدي بالتداب�ي اليت ن ي نطاق  ال�ت

�عات الوطن�ة  �ن تنف�ذ ءات و الت�ش
   . و تعد�لها  CPPNMاتفاق�ة الحما�ة الماد�ة 
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 الرئیسة، السیدة

 التفاق اإلضافي البروتوكول أن على التأكید نود الذریة، فإننا للطاقة الدولیة للوكالة التحقق بتدابیر یتعلق فیما
كما . الذریة للطاقة الدولیة للوكالة الشاملة الضمانات نظام تكمل وحاسمة ھامة اداة یعتبر الشاملة الضمانات

 السلمیة الطبیعة حول العالمیة الثقة مما یتیح تعزیز  ھذه التحقق لتدابیر الكامل االمتثال نؤكد على أھمیة 
 . النوویة للبرامج

 

 الرئیسة، السیدة

الى تنفیذ  إیران ي ، تدعودبال إیران ، فإن مع المبرمة JCPOA المشتركة الشاملة العمل بخطة یتعلق فیما
والتزاماتھا وفقا لخطة العمل   بموجب اتفاقیة الضمانات الشاملة ومعاھدة حظر االنتشار النووي التزاماتھا 

 المتعلقة الشواغل جمیع لمعالجة الذریة للطاقة الدولیة الوكالة مع الكامل التعاون الشاملة المشتركة  ، و
 یوفر أن نأمل كما. االنتشار عدم نظام تقوض أن شأنھا من التي اإلجراءات عن ، واالمتناعالنوویة  بأنشطتھا

 جدید نھج إلیجاد الدولي للمجتمع ، فرصةJCPOA المشتركة الشاملة العمل بخطة یتعلق فیما الحالي الوضع
  . لوضع حد للقلق والمخاوف المستمرة حول أ�شطة ايران النوو�ة واإلقل�م�ة 

 عدم معاھدة تعزیز إلى الرامیة التدابیر لتنفیذ الملحة الضرورة على التأكید بالدي تودوفي ھذا السیاق 
واسلحة الدمار من األسلحة النوو�ة  خال�ة  منطقة إنشاء یعد حیث. عالمیتھا وتحقیق النوویة األسلحة انتشار

 الحالیة المراجعة دورة تشھد أن نأمل ، ومن األولویات في ھذا النطاق  األوسط الشرق في الشامل األخرى
  2010لعام  علیھا المتفق العمل خطة تنفیذ تقدماً مثمراً نحو

 الرئیسة، السیدة

 الذریة للطاقة الدولیة الوكالة مع والمستمرة القویة بالشراكة التزامھ على التأكید بالدي وفد الختام ، یود في
 ویتطلع. السلمیة النوویة التطبیقات واستخدام النوویة للطاقة وطني برنامج لتطویر المسؤول نھجنا من خالل

 أعلى لتحقیق المتواصل سعیھا  األخرى، في األعضاء الدول مع التعاون مواصلة إلى أیضا بالدي  وفد
 بالدي تقدیر تكرار ویسرني.  والدولي الوطني الصعیدین على النوویة والضمانات واألمن السالمة معاییر
 اإلمارات دولة مع المتمیز وتعاونھا الثابت دعمھا الذریة، واستمرار للطاقة الدولیة الوكالة أمانة لعمل

 . المتحدة العربیة

 . الرئیسة السیدة شكرا


