
Page 1 of 5 
 

 
 

 
 الوفد ادلامئ للجمهورية المينية دلى الواكةل ادلولية للطاقة اذلرية 

 

 بيان 

 امجلهورية المينية 

 أ مام 

 والس تني للمؤمتر العام للواكةل ادلولية للطاقة اذلرية   خلامسة ادلورة ا 

 هيمث جشاع ادلين  سفري ه ال يلق ي 

 اذلرية   للطاقة    ادلولية السفري واملندوب ادلامئ للجمهورية المينية دلى الواكةل 

 

 

 ،فيينا 2021سبمترب 20-24
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 بسم هللا الرمحن الرحي 

 

 والس تون للمؤمتر العام للواكةل ادلولية للطاقة اذلرية ،  امسةرئيس ادلورة اخل الس يد

 السادة أ عضاء املكتب،

 الس يد املدير العام ،

 الس يدات والسادة رؤساء وأ عضاء وفود ادلول املشاركة، 

 ، ة هللا وبراكته محالسالم عليمك ور

المينية   - امجلهورية  وفد  ابمس  أ تقدم  أ ن  البداية  يف  يل  صادق  عالسابلهتنئة  يطيب  السفري  دة 

سفري   المعريف  الش كوي دوةل  عىل  ت  رئيسقيقة  أ عضاء  و الرئيس    وابلنو   مترللمؤ   انتخابه 

انتخاهب عىل  الكرام  أ عامل  م  املكتب  ادارة  عىل  وقدرتمك  كفاءتمك  يف  ثقة  عىل  وحنن  ذا  ه ، 

 املؤمتر .

الشكر   - جبزيل  نتقدم  فرحان    للسفريكام  ادلين  اململكة  عز    وأ عضاءالشقيقة    املغربيةسفري 

ادلورة    هجودمهعىل  املكتب   أ عامل  لإجناح  بذلوها  العام    الرابعةاليت  للمؤمتر  الس تون   ،و 

فهيا العاملني  واكفة  الواكةل  عام  ملدير  امللموسة  ابجلهود  الا  مش يدين  حتقيق  سبيل  هداف  يف 

 من اجلها انشأ ت الواكةل خدمة للبرشية مجعاء .النبيةل اليت 

 

 الرئيس ، الس يد

 

امجلهور - والعلوم تدمع  والزراعة  والصحة  الإشعاعية  الوقاية  جمال  يف  الواكةل  أ نشطة  المينية  ية 

النووية  للطاقة  السلمية  التطبيقات  من  لالس تفادة  ال عضاء  ادلول  اكفة  وتدعو  التكنولوجيا 

خدم وعىل يف  لها  املنظمة  والقوانني  الانتشار  عدم  منظومة  مظةل  حتت  ورخائه  الإنسان  ة 

 .امانت الشامل للواكةلوجه اخلصوص نظام الض 
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المينية  كام   - امجلهورية  الواكةل  تؤكد  هبا  تقوم  اليت  ال نشطة  لاكفة  ادلامئ  للطاقة  دمعها  ادلولية 

لعام    2231س الامن  قرار جمل  ايران عىل ضوءوالرصد يف  قق  جمال التحاذلرية وخاصة يف  

اد،ونم  2015 اىلعو  احلصول    يران  من  ومتكيهنا  الواكةل،  طلبات  مجيع  مع  الاكمل  التعاون 

ىل اكفة املعلومات والوصول اىل مجيع املواقع، ومبا يؤدي اىل بناء الثقة والتأ كد من أ ن مجيع ع

املنص الزتاماهتا  مع  ابلاكمل  مامتش ية  يران  اإ يف  النووية  العمل الانشطة  خطة  يف  علهيا  وص 

 ة. كالشامةل املشت 

 الس يد الرئيس ،

 

التقين - التعاون  بربانمج  كبريا  اهامتما  بالدي  الصدد    تويل  هذا  شكره  ويف  بالدي  وفد  جيدد 

ون ادلامئ من أ جل اس مترار  ارة التعاون التقين عىل اجلهود احلثيثة والتعااكةل الطاقة اذلرية وادول

التقين التعاون  مشاريع  و دمع  الرسطان  عالج  جمالت  يف  خصوصا  المين  يف  املنفذة  الزراعة   

م  ادلمع  من  مزيدًا  عىل  المين  حصول  اىل  ونتطلع   ، التكنولوجيا  والعلوم  احليوانية    ن والرثوة 

يف اجملالت املذكورة  مبادر   الواكةل  يف اطار  عاوخاصة  ب العاملي  ل   م املنظمةة مدير  تعزيز التأ هُّ

 .(ZODIAC"زودايك" ) املسمى اختصاراً  للجواحئ

والتقدير - الشكر  تقدمي  يفوتنا  ل  مواهجة   كام  جمال  يف  الواكةل  من  المين  تلقته  اذلي  ادلمع  عىل 

ايل يعاين   ، واذلي اكن هل الاثر الكبري يف دمع القطاع الصحي يف المين  (19كوروان ) كوفيد  

اليت متر هبا المين   عبةالص و الاس تثنائية للظروف  نتيجة اخلدمات الصحية تقدميمن تدهور يف 

 نتيجة انقالب مليش يا احلويث املدعومة من ايران. 

 

 الس يد الرئيس ،

بالدي - وفد  اجله  يود  مواصةل  اىل  الواكةل  وال و دعوة  البدائل  اجياد  عىل  والعمل  تسهيالت د 

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

 ة ومهنا بدلي المين.اس تثنائي
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لإنش - دمعها  خالل  من  الواكةل  به  قامت  اذلي  الكبري  الاسهام  اىل  شارة  لالإ فرصة  اء واجدها 

ابلإ  الرسطان  لعالج  مركز  الميأ ول  يف  النووي  للطب  ووحدة  امتنان شعاع  عن  ونعرب   . ن 

هذا   يف  الواكةل  دمع  زايدة  اىل  المين  حاجة  عىل  مؤكدين   ، ذكل  عىل  للواكةل  المينية  احلكومة 

 اجملال الهام نظرا لرتفاع نس بة املصابني هبذا املرض اخلطري يف المين وامهية املساعدة يف انشاء

 مراكز لعالج الرسطان يف عدة حمافظات مينية.  

 

 الس يد الرئيس ،

الامن   - واجراءات  نظام   لتعزيز  الواكةل  هبا  تقوم  اليت  اخلطوات  اكفة  المينية  امجلهورية  تدمع 

الاجتار  وماكحفة   ، الارهابية  للجامعات  النووية  املواد  وصول  منع  اىل   هتدف  واليت  النووي 

النووية ابملواد  املرشوع  بنتاجئاملشعة.    غري  النووي    ونش يد  لل من  ادلويل  املؤمتر  ي  اذلانعقاد 

يف  العام    عقد  من  ومبا  احلايلفرباير  عنه  الصادر  الوزاري  بدمع    والاعالن  امجليع  الزتام  يؤكد 

 اهداف الامن النووي. 

خالي- مناطق  نشاء  واإ النووية  ال سلحة  انتشار  من  احلد  ىل  اإ الرامية  املبادرات  اكفة  بالدي  ة  تؤيد 

تش  اليت  ال وسط  الرشق  منطقة  يف  خاصة  الشامل  ادلمار  أ سلحة  عدم  من  من  حاةل  هد 

ووجود   أ طرافها  بني  القوى  موازين  يف  الاختالل  بفعل  ال مان  بعدم  والشعور  الاس تقرار 

 أ نشطة نووية غري خاضعة ملنظومة عدم الانتشار النووي.

الواك - ضامانت  نظام  تعزيز  امهية  عىل  نؤكد  الصدد  هذا  الامتثال  ويف  اىل  ايران  وندعو   ، ةل 

لعمل الشامل املشتكة ، ونطالهبا ابلتنفيذ  الاكمل لقرار جملس  لاللزتامات املتتبة عىل خطة ا

حمافظي الواكةل الصادر يف يونيو املايض حول السامح بتفتيش املواقع املشتبه هبا والاجابة عن  

 اكفة اس ئةل الواكةل بشأ هنا وحل املسائل العالقة. 

 

 لس يد الرئيسا

بعقد    ترحب   - للمبالدي  الاوىل  ابإ ادلورة  اخلاص  النووية  ؤمتر  الاسلحة  من  خالية  منطقة  نشاء 

  اذلي عقد يف نومفرب من العام املايض وغريها من اسلحة ادلمار الشامل يف الرشق الاوسط  

الوثيقة.    يف  الوارد  و  املتحدة   لل مم  العامة  امجلعية  اعمتدته  اذلي  للمقرر  .    73/546  تنفيذا 
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املؤمتر من  الثانية  ادلورة  عقد  اىل  اكونتطلع  وندعو  املؤمتر .  هذا  يف  املشاركة  اىل  ادلول  فة 

جناحه.    والاسهام ابإ

 

 الس يد الرئيس 

 

عدم  - معاهدة  ىل  اإ العربية  ادلول  مجيع  فيه  انضمت  اذلي  الوقت  النووية  يف  ال سلحة  انتشار 

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

رسائيل ادلمار الشامل يف ا ىل معاهدة عدم انتشار الا ضترفلرشق ال وسط ،لتزال اإ نضامم اإ

خضاع اكفة منش أ هتا النووية لتفاق الضامانت الشامل للواكةل ادلولية ال سلحة النووية وعدم اإ

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

ا السالح  ونزع  ىل الانتشار  اإ ابملنطقة  أ دى  اذلي  .ال مر  ال وسط   الرشق  منطقة  يف  لنووي 

ىل س    باق تسلح ل حتمد عواقبه . حاةل من عدم الاس تقرار وانزلق دولها اإ

 

 الس يد الرئيس ،

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

العام   العا   ومديرها  مشاريع  ومجيع  خالل  من  المينية  امجلهورية  مع  وتعاوهنم  لس تجابهتم  ملني 

 ت السلمية للطاقة اذلرية.التعاون التقين يف ش ىت جمالت الاس تخداما

صيا وللسادة أ عضاء املكتب الكرام ابلتوفيق والسداد  كام يود وفد بالدي أ ن يكرر متنياته لمك ش 

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

 ورخاء وامن واس تقرار شعوب العامل امجع. 

 محة هللا وبراكته ،،، والسالم عليمك ور

 شكرا الس يد الرئيس 

 

  

 


