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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 ،ر الاا  للواالة الدولية للااةة الررةة للمؤمت والستون ةلثثاالرئيس الدورة  ةالسيد
 ،السادة أعضاء املكتب

 ،ابالانبه السيد املدةر الاا 
 ،السيدات والسادة رؤساء وأعضاء وفود الدول املشاراة

 ،السال  عليكم ورمحة هللا وبرااته 
 ةةايب يل يف البداةة أن أتقد  ابسم وفد اجلمهورةة اليمنية ابلتهنئة للسيد -

م لرائسة املؤمتر ، وحنن على على انتخاهبر وأعضاء املكتب الكرا  رئيس املؤمت
 .املؤمتر هرا ثقة يف افاءتكم وةدرتكم على ادارة أعمال 

 الستونو  ثانيةالتقد  جبزةل الشكر لرئيس وأعضاء مكتب الدورة ناما  -
ال و ،ها إلجناح أعمال الدورة السابقةللمؤمتر الاا  على اجلهود القيمة اليت برلو 

ابإلانبة السيد اورنيل لساادة مدةر عا  الواالة   الشكر اجلزةل ميتقدتنا ةفو 
مدةر السرة فريوات على جهوده املبرولة خالل هره الفرتة ، وجندد التاازي 

ومجيع كومة الياابن الصدةقة حلو  مانوأالسيد/ ةوايا عا  الواالة الراحل 
سبيل حتقيق االهداف النبيلة اليت جبهوده امللموسة يف مشيدةن موظفي الواالة 

الناجحة  دارتهإباما نشيد ،اء امن اجلها انشأت الواالة خدمة للبشرةة مج
 واجنازاته. للواالة
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 ،الرئيس  ةالسيد
دعمها الدائم لكافة األنشاة اليت تقو  هبا  علىاجلمهورةة اليمنية  تؤاد -

عية والصحة اإلشااالررةة وخاصة يف جماالت الوةاةة الواالة الدولية للااةة 
والزراعة والالو  التكنولوجيا وتدعو اافة الدول األعضاء لالستفادة من 
التابيقات السلمية للااةة النووةة يف خدمة اإلنسان ورخائه حتت مظلة 
منظومة عد  االنتشار والقوانني املنظمة هلا وعلى وجه اخلصوص نظا  

وتازةز دوره مبا  الري نؤاد على ضرورة دعمه، الضماانت الشامل للواالة 
األمن والسلم  خلدمةةضمن حتقيق التكافؤ واملساواة بني مجيع الدول 

 .الدوليني
 ،الرئيس  ةالسيد

اخلاوات التصايدةة اليت تقو  هبا اةران وانتهااها  بقلق ابلغع وفد بالدي بةتا -
ملقتضيات خاة الامل الشاملة املشرتاة وةرار جملس االمن الدويل رةم 

الكامل  لتزا االو  هرا التصايدوةف بإةران  البانو  .2015لاا   2231
 .خاة الامل الشاملة املشرتاةتنفير ب

 
 الرئيس ،السيدة 

املني ملاجلمهورةة اليمنية أبشد الابارات االستهداف اإلرهايب اجلبان  تدةن -
اد وةوف ؤ ن.و الشقيقة اململكة الاربية الساودةة  يفاتباني لشراة أرامكو 
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ضد  الاربية الساودةة اململكة االخوان يف وشابا مع حكومة جلمهورةة اليمنية ا
 .ال ما ميس أمنها واستقرارها 

 ،السيدة الرئيس 
تويل بالدي اهتماما ابريا بربانمج التااون التقين ابعتباره االلية اليت تستخدمها  -

لسد حاجات البحث يف جمال املوارد واخلدمات واملادات  لتوفريالواالة 
لمية وخاصة يف املناطق االةل الس لألغراضالااةة الررةة وتنميتها وتابيقاهتا 

 . منوا 
لقد استفادت بالدي ، والتزال ،يف اطار اولوايهتا الوطنية ، من برانمج  -

يف اجلمهورةة اليمنية على  الاالةةحترص اجلهات ذات و التااون التقين . 
االستمرار يف تنفير مشارةع التااون التقين مع الواالة برغم الظروف االستثنائية 

 .املدعومة من اةراناحلوثي مليشيا انقالب نتيجة  يت متر هبا اليمنوالصابة ال
دعم مليشيا احلوثي يث ان استمرار حوةف عبثها يف اليمن لاةران  عودون

وناالبها املناقة فحسب وامنا يف اليمن ليس يف  االستقرارزعزعه ةسهم يف 
 الغري مسئول .ابلكف عن هرا السلوك 

وادارة التااون التقين على اجلهود ااةة الررةة الواالة ل هشكر  وفد بالديدد جي -
من أجل استمرار دعم مشارةع التااون التقين املنفرة يف  احلثيثة والتااون الدائم

والالو  والثروة احليوانية والزراعة سرطان ال عالجاليمن خصوصا يف جماالت 
من الدعم من الواالة يف  ا  ، ونتالع اىل حصول اليمن على مزةد التكنولوجيا

 . اجملاالت املراورة
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 السيدة الرئيس ،
ةود وفد بالدي دعوة الواالة اىل مواصلة اجلهود والامل على اجياد البدائل  -

تنفير مشارةع التااون التقين يف والتسهيالت الالزمة من أجل ضمان استمرار 
 اليمن. ومنها بلديالبلدان اليت متر بظروف استثنائية 

الالمي على هامش هرا املؤمتر والري  احملفلابناقاد وفد بالدي رحب ة -
اىل االسها   لإلشارةسرياز على مسألة مكافحة السرطان. واجدها فرصة 

أول مراز لاالج  دعمها إلنشاءالكبري الري ةامت به الواالة من خالل 
عن امتنان  اربنو السرطان ابإلشااع ووحدة للاب النووي يف اليمن . 

دعم زايدة على حاجة اليمن اىل  نةاحلكومة اليمنية للواالة على ذلك ، مؤاد
يف  الواالة يف هرا اجملال اهلا  نظرا الرتفاع نسبة املصابني هبرا املرض اخلاري

ج السرطان يف عدة احافظات اء مرااز لاالشاليمن وامهية املساعدة يف ان
 مينية. 

 ،الرئيس  ةالسيد
 عقد ، والريالالو  والتكنولوجيا النووةة ملؤمتر الوزاري حول اب تشيد بالدي -

الوزاري الصادر  وابإلعالنيف مقر الواالة يف فيينا.  يف نوفمرب من الاا  املاضي
 مبا ةساعد يف املؤمتر اىل ارض الوةع و نتائج وتوصيات عنه وأنمل ترمجته

ونتالع اىل املشاراة يف املؤمتر الدويل حول حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 
ور الااةة النووةة املزمع عقده خالل شهر ااتوبر القاد  ، التغري املناخي ود

 وأنمل أن خيرج املؤمتر بقرارات وتوصيات ختد  االهداف املرجوة منه.
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 ،الرئيس  ةلسيدا
اافة اخلاوات اليت تقو  هبا الواالة لتازةز نظا   اجلمهورةة اليمنية   تدعم -

 للجماعاتاملواد النووةة  منع وصول واليت هتدف اىل واجراءات االمن النووي 
ونتالع اىل ومكافحة االجتار غري املشروع ابملواد النووةة املشاة.  ، االرهابية
شهر فرباةر من الاا  القاد  وما سيصدر يف  نوويال لألمناملؤمتر الدويل اناقاد 

 عنه من اعالن وزاري ةؤاد التزا  اجلميع بدعم اهداف االمن النووي.
 ،الرئيس  ةالسيد

ؤةد بالدي اافة املبادرات الرامية إىل احلد من انتشار األسلحة النووةة وإنشاء ت-
حة الدمار الشامل خاصة يف مناقة الشرق األوسط اليت مناطق خالية من أسل

بفال االختالل يف  اناألمباد  تشهد حالة من عد  االستقرار والشاور 
موازةن القوى بني أطرافها ووجود أنشاة نووةة غري خاضاة ملنظومة عد  

 االنتشار النووي.
النووةة  اقد املؤمتر اخلاص إبنشاء مناقة خالية من االسلحةبالدي برحب ت -

شهر نوفمرب القاد   يف وغريها من اسلحة الدمار الشامل يف الشرق االوسط
 و  اجلماية الاامة لألمم املتحدة يوةورك .  تنفيرا للمقرر الري اعتمدتهبن

. ونؤاد دعمنا الكامل لرائسة اململكة االردنية  73/546الوارد يف الوثيقة 
املشاراة يف هرا دعو اافة الدول اىل وناهلامشية الشقيقة هلرا املؤمتر اهلا . 

 . إبجناحهاالسها  املؤمتر و 
 ،الرئيس  ةالسيد
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يف اخلتا  ةود وفد بالدي أن ةتوجه جبزةل الشكر وعميق االمتنان للواالة الدولية 
ومجيع الااملني الستجابتهم وتااوهنم مع اإلانبة دةر الاا  املللااةة الررةة و 

 ش ى جماالت يفمشارةع التااون التقين اجلمهورةة اليمنية من خالل 
 االستخدامات السلمية للااةة الررةة.

اما ةود وفد بالدي أن ةكرر متنياته لكم شخصيا وللسادة أعضاء املكتب 
الكرا  ابلتوفيق والسداد وملؤمتران هرا اخلروج بقرارات تازز املكانة املرموةة 

 .من واستقرار شاوب الاامل امجعللواالة وأهدافها السامية ملا فيه خري ورخاء وا
 ،،،والسال  عليكم ورمحة هللا وبرااته 

 السيدة الرئيس شكرا 
 

  

 


