
 
 

 

 
 

 

 

 (64كلمة دولة قطر في الدورة )

 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 2020سبتمبر  25 -21

 السيد الرئيس

 

للوكالة رئيسا للدورة الرابعة والستين للمؤتمر العام  كمبالتهنئة على انتخاب تكملسعادأتقدم 

على ساموا املستقلة  ةودولالتهنئة لجمهورية غينيا كما أتقدم بالدولية للطاقة الذرية 

وجهود الوكالة السيد روفائيل غروس ي مدير عام وأثني على جهود  ا لعضوية الوكالةمانضمامه

أجهزة الكشف تجهيزها للدول بفي مساعدة الدول على التصدي لوباء كورونا من خالل الوكالة 

لتقنيات النووية ومن خالل برنامجها للتعاون التقني الذي يدعم التطبيق السلمي لعن الوباء 

 في مجال صحة اإلنسان والحيوان.

وأؤكد دعم دولة قطر للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجهودها الكبيرة في تسهيل التقنيات  

وعلى وجه الخصوص جهودها ملساعدة  النووية السلمية اآلمنة والحديثة لخدمة االنسانية، 

تحقيق أهداف خطة التنمية املستدامة  في الدول النامية على االستفادة من هذه التقنيات 

 .2030لعام 

  السيد الرئيس  

نووي جديد،  نالحظ بقلق أن البيئة الدولية تشهد وضعا غير مستقر ومخاطر سباق تسلح 

األهداف  في تحقيق ومسؤوليتنا املشتركة تستوجب منا أن ندعم الوكالة ونعزز دورها

لنووي ونزع السالح النووي و تعزيز االستخدامات السلمية املتمثلة في منع االنتشار او  ،املشتركة

 . للطاقة النووية

كما  للتعددية والدبلوماسية من أجل السالم،  إن دعمنا للوكالة هو جزء أساس ي من دعمنا 

أن علينا أن نعزز املبادرات القائمة حاليا من أجل خلق توافق دولي على حظر األسلحة 



 
 

 

 
 

بشأن   1995التحرك الجاد لتنفيذ قرار مؤتمر مراجعة عام  ونشدد على ضرورة  ،النووية

إنشاء منطقة خالية من االسلحة النووية في الشرق األوسط كخطوة أساسية نحو نزع السالح 

 النووي التام والشامل. 

 السيد الرئيس

إلقامة مفاعالت الطاقة، وهذا يضاعف من  حثيث  بعض الدول في اقليمنا شرعت في سعي

لضمان أعلى معايير السالمة واألمن النوويين في تلك املفاعالت والتحسب   مسؤوليات الوكالة

خطأ بشري أو عن سبب كوارث طبيعية او نتيجة حادث ألية آثار محتملة من هذه املفاعالت ب

دولة قطر تتطلع الى أن تقدم الوكالة، وفق مسؤولياتها وصالحياتها، التطمينات لعمل إرهابي، و 

ولدول اإلقليم وللمجتمع الدولي بشأن سالمة وأمن املفاعالت القائمة حاليا أو  املطلوبة لها 

التي هي قيد اإلنشاء، وإشراك الدول املتشاطئة في تدابير خطط الطوارئ من أي حادث نووي 

 .محتمل ال سمح هللا

 السيد الرئيس :

والذي تمثل في تنفيذ العديد من البرامج والدورات  دولة قطر تعتز بتعاونها الثنائي مع الوكالة 

خاصة في مجاالت الطب والزراعة  ،التدريبية في مجاالت االستخدامات السلمية للطاقة الذرية

ادر الوطنية القطرية بضمنها واألمن الغذائي وتعزيز البنى التحتية، إضافة الى تعزيز قدرة الكو 

في توفير الدعم  قدرات االستجابة للطوارئ االشعاعية والنووية، ونتطلع الى مساهمة الوكالة 

أوثق  . كما نتطلع الى تعاون مستقبلي 2022 لكرة القدم عام لكأس العالم األمني النووي

للتنمية  مع الوكالة خاصة وأن دولة قطر شرعت في برامج طموحة وواسعة وأوسع 

 االقتصادية واالجتماعية.

 الرئيس.  السيد  وشكرا
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