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 ، السید الرئیس

 وز�ر خارجیة رومانیا ونائب وز�ر الخارجیة في بنما  أن أهنئأود في البدا�ة 
 أن أشكر الو�الة المؤتمر الدولي لألمن النووي. أود أ�ضاً  امهعلى ترؤس

 الدولیة للطاقة الذر�ة ومدیرها العام على جهودهما في استضافة هذا المؤتمر 
 .والتحضیر الجید ألعماله

 السید الرئیس، 

 تستدعي انتباه�مسألة هامة  خالل العقد الماضي لقد برز األمن النووي 
للمرة الثالثة   المؤتمر الدولي لألمن النووي . و�عكس انعقاد المجتمع الدولي

 عالمي مشترك. ومشغل متزایدة لألمن النووي �مجال اهتماماألهمیة ال

المواد النوو�ة أو غیرها من المواد  � أو االتجار ال یزال خطر استخدام
، خاصة وأن لألمن الدولي اً دالمشعة في أعمال إجرامیة أو إرهابیة ُ�عتبر تهدی

نتشار  ا ، وقد تنامى هذا التهدید مع لحدودل ةبر اعمثل تلك االنتهاكات �اتت 
أن نتخذ   ، یتعین علینا جمیعاً والجر�مة السیبرانیة. و�التالي تكنولوجیا المعلومات

 وفعالة. شاملةو  جماعیة كل التدابیر الالزمة لمواجهتها �طر�قة

تولي الجمهور�ة العر�یة السور�ة اهتمامًا خاصًا لجمیع الصكوك القانونیة 
منظومة عدم االنتشار  الدولیة التي تؤطر عمل المجتمع الدولي في إطار

الدولي، ومن بینها ر�یزة األمن النووي. وانطالقًا من حرص الجمهور�ة العر�یة  
داخل الدولة تقع على عاتق تلك  مسؤولیة األمن النووي السور�ة على أن تبقى 

من خالل تشر�عاتها ومؤسساتها الوطنیة �شكل رئیسي، فقد   الدولة �الكامل
من الصكوك والمعاهدات الرامیة لدعم اآللیات  انضمت بالدي إلى عدد �بیر 

التي تساعد على تعز�ز األمن النووي، و�ان آخرها اتفاقیة الحما�ة الماد�ة 
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. �ما وصلت السلطات المعنیة إلى  2005للمواد النوو�ة وتعدیلها للعام 
المراحل األخیرة في صیاغة القانون الوطني في هذا المجال.  

 ،  السید الرئیس

ترحب بالدي �اعتماد المؤتمر للبیان الوزراي، وتتطلع إلى تطبیقه �فعالیة 
من قبل جمیع الجهات ذات الصلة �ما �عزز و�سرع تنفیذ هدفنا المشترك في 

ولتحقیق تنفیذ فعال لبنود البیان الوزاري  ، تعز�ز األمن النووي. وفي هذا السیاق
ي هذا اإلطار، ال بد من النظر  الحالي وغیره من القرارات والمقررات الواقعة ف

 التدابیر التالیة:في 

التنفیذ الفعال من قبل الدول األعضاء والو�الة للصكوك القانونیة  •

والدولیة المنطو�ة في إطار األمن النووي من شأنه أن �منع �شكل �بیر من  

 وقوع المواد النوو�ة في أیدي الشبكات اإلجرامیة واإلرهابیة. 

متساو�ة لجمیع الدول األعضاء الكتساب الخبرة   ر الو�الة فرصاً یتوف •

،بناء وتطو�ر قدراتها وذلك �ما �سهم في  ذات الصلة في مجال األمن النووي؛ 

والتي تشمل تیسیر االنضمام إلى الصكوك القانونیة الدولیة ذات الصلة 

وتنفیذها، ومساعدة الدول في إنشاء بنیة تحتیة وطنیة فعالة ومستدامة وشاملة  

ة. وهنا نعید التأكید على أن  وتوفیر عدد من الدورات التدر�بی ،ن النووي لألم

سور�ة ترحب �استضافة أنشطة تدر�بیة على أراضیها، وتؤ�د استعدادها التام  

 لتوفیر جمیع الضمانات الالزمة إلتاحة إجراء هذه األنشطة التدر�بیة. 
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النوو�ة ق تدابیر األمن النووي استخدام التكنولوجیایینبغي أال تع  •

لألغراض السلمیة، والتعاون الدولي في هذا الصدد، �ما في ذلك من خالل 

 برامج التعاون التقني. 

التأكید على أهمیة األمن وسر�ة المعلومات ذات الصلة �األمن النووي   •

ونشجع الدول األعضاء على مواصلة تبادل المعلومات ذات . ومراعاتها

من خالل القنوات وقواعد البیانات  الصلة، على أساس طوعي، �ما في ذلك 

 ذات الصلة.  

وجوب إیالء توازن مناسب بین جمیع أنشطة و�رامج الو�الة الموجهة •

 .األمن النووي للو�الةبرامج تمو�ل   للدول األعضاء عند

، نأمل أن �شهد هذا المؤتمر مداوالت مثمرة وحقیقیة من شأنها أن  ختاماً 
ین الدول األعضاء لتعز�ز األمن الدولي  تسهم �شكل جدي في تعز�ز التعاون ب 

ونظام عدم االنتشار، و�ما �ضمن تحقیق األمن والسلم الدولیین.  

.شكرًا السید الرئیس
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