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للوكالة الدولیة للطاقة الذریة الثاني والستونالمؤتمر العام   

 

 
 ۹  من ۲  صفحة

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ،العام المؤتمر ةرئیس جیاكوفا؛ امارت معالي السیدة

  ،وكالةلا  عاممدیر  ةنائب س ھایورد؛میري أل السیدة سعادة

 ،والسعادة أصحاب المعالي

 ،أیھا الحضور الكرام

 ،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

الوكالة  دور یجسد أھمیةالذي  المھم،ھذا الحدث الدولي  في أكون معكم الیوم أن یسعدني

ترسیخ استخدام و ،العلمي والتقنيالتنظیمي و التعاون تعزیز فيالدولیة للطاقة الذریة 

  .والسلمیة اآلمنة األغراض في النوویة التقنیة

 تقوم التي الطیبة لجھودل السعودیة العربیة لكةالمملكم تقدیر قیادة  أن أنقل        ً ، بدایة ،أودو

 ندعو ، الذيأمانو یوكیا السید العام المدیر سعادة بقیادة ،في ھذه المجاالت الوكالة بھا

  .عاجلال شفاءباللھ 

 نیالستو الثانیةلدورة ا ھذهل  ً ة  رئیس  ِ ك  انتخابب ،ةالرئیس معالي،  ُ    ِ أ ھنئك  أن  یطیب ليكما 

        ُ    یدعم وی ساندأن الوفد السعودي  الكرام،، وللحضور        ِ أؤكد لك  أن و ،للمؤتمر العام للوكالة

 . النتائج بأفضل لخروجلالمؤتمر ھذا نجاح المساعي الرامیة إلى 

 

  



  
للوكالة الدولیة للطاقة الذریةالثاني والستون المؤتمر العام   

 
 

 
 ۹  من ۳  صفحة

 ،ةالرئیس معالي

  ،أیھا الحضور الكرام

                          ّ          ھي من أكبر المنتجین والمصد رین للنفط  أن المملكة العربیة السعودیة على الرغم من

ً  عالمیا ،  "رؤیة المملكة  ؛إال أنھا حرصت، في إطار رؤیتھا التنمویة الوطنیة الطموحة      

 الطاقة تولید على تنویع مصادر "، ومن خالل البرامج التنفیذیة لھذه الرؤیة،۲۰۳۰

 ماسة     ً حاجة   یعكس الذي ،الكھرباءبة الطلب المتزاید على لمواكوذلك  فیھا؛ الكھربائیة

 الصناعات وفي التبرید،       ً    ، وخاصة  في المنزلیة الستخداماتا نمو فيتتمثل  ،المملكة في

 . وغیرھا المیاه، تحلیة وفي المتنامیة،

ولتفعیل ھذه الرؤیة االستراتیجیة، أطلقت المملكة برنامجین طموحین لتنویع مصادر 

الوطني للطاقة الذریة،  والمشروع ،سلمان للطاقة المتجددةالطاقة ھما؛ برنامج الملك 

الذي تم إطالقھ في شھر یولیو من العام الماضي، والذي یھدف إلى ضم الطاقة الذریة 

إلى مزیج الطاقة المتنوع الذي بدأ یتكون في المملكة، وذلك للوصول إلى المزیج األمثل 

 في المملكة. والمستدامة الذي یخدم التنمیة الشاملة

  ً ا  خیار عد ُ ی   ،المملكةفي إلى مزیج الطاقة  أن إدخال الطاقة الذریةالمملكة  رأت وقد

ً ا  استراتیجی ً ا  یأساس   ٍ          وصدیق  للبیئة،  ،      ٍ مستدام            ٍ قطاع طاقة   وتكامل لتطویر    الفاعلیة،عالي و    

ّ                                                                       ی مك ن المملكة من استثمار جمیع مواردھا الطبیعیة وقدراتھا التنافسیة العالیة.  ُ   



  
للوكالة الدولیة للطاقة الذریة الثاني والستونالمؤتمر العام   

 

 
 ۹  من ٤  صفحة

الطاقة  مواردالحال مع  يكما ھ ،الذریة للطاقة الوطني المشروع إطالق یأتيو

ذات بعد تقني  جدیدة وطنیة صناعة خلقالمملكة على  حرصعلى  ، ً ا  تأكید األخرى،

 بیئة توفیرتنویع االقتصاد، و    ُ       ، وت سھم في ۲۰۳۰ المملكة رؤیةمع  تتوافق ،   ٍ عال  

 الكفاءات تطویر ىإل باإلضافة ،فرص عمل جدیدة وتولید ،   ّ   وجذ ابة خصبة استثماریة

  .الوطنیة

 ،أیھا الحضور الكرام

 تقوم، فإنھا من جوانب عدة ذریةالطاقة ال استخدام       ً                         إدراكا  من المملكة ألھمیة وحساسیة

جمیع المعاھدات واالتفاقات  مع یتوافق بماللطاقة الذریة الوطني ھا مشروع بتنفیذ

أعلى  اتباعبو في ھذا المجال، الدولیة الممارسات أفضل ما یتطابق معبالدولیة، و

  .والشفافیة والسالمة األمان معاییر

ً ، تعاونا  المملكة وفي ھذا الصدد، تتعاون ً  وثیقا  وشفافا ،            الدول العدید منومع  ،مع الوكالة     ً       

 تنفیذ في اوتجاربھ ھالالستفادة من خبرات ،ذات الخبرة في المجال النووي والجھات

 ُ                                  ی حقق األھداف التي اقتضتھا المعاھدات  بماوضمان نجاحھ، و ،المشروعھذا  مكونات

  .االستراتیجیة المملكة مصالح یخدمواالتفاقات الدولیة، و

 ،النووي الشأنالمتعلقة ب ،الدولیة تفاقاتاالو معاھداتالجمیع ب المملكة التزمت ولھذا،

 ،مع العدید من الدول ،الثنائیة اتمن االتفاق  ً ا  عدد تأبرم كما .ا    ً    طرفا  فیھوالتي دخلت 

 .النوویةلطاقة ل السلمیةستخدامات اال مجال للتعاون في



  
للوكالة الدولیة للطاقة الذریةالثاني والستون المؤتمر العام   

 
 

 
 ۹  من ٥  صفحة

ً        وداخلیا ، أنشأت  وإدارة  المشروعتنفیذ ل الالزمةالتشریعات  ت  ّ سن  و ،ألجھزةالمملكة ا       

 الوطنیة للسیاسة رسمیةالوثیقة ال م،۲۰۱۸ عامأصدرت، خالل ، حیث مكوناتھ

 ،شعاعیةواإل النوویة االستخدامات على الرقابة نظامو ،الذریة لطاقةالوطني ل للمشروع

 اتيومؤسس قانوني     ٍ إطار  لتشكیل  وذلك النوویة، األضرار عن المدنیة المسؤولیة ونظام

 . المملكة في الذریة م قطاع الطاقة  ِّ نظ    ُ ی  

 رقابیة    ً جھة   ، لتكونواإلشعاعیة النوویة الرقابةھیئة  إنشاء عن أعلنت المملكة كما

ذات  األنظمة التأكد من تطبیقو یذ،نفالت أعمال على الدقیق بدورھا الرقابي تقوم مستقلة

وضمان أعلى مستویات  ،والبیئة اإلنسان حمایة من لتحققبھدف اذلك و العالقة،

  .السالمة التشغیلیة

 ،المملكة على تلك التشریعات الوطني للطاقة الذریة في المشروع ریتطویقتصر  ملو

ً متسارعا    ً ا  تطورالمملكة  تشھد بل  ، اآلن،العمل یجري حیث ،البرنامج مكونات جمیعل        

وذلك  ،ھافیالمرشحة لبناء محطة نوویة  للمواقعالتفصیلیة  الخصائص دراسة على

 لسالمة وحمایة البیئة.ل الوطنیة والدولیة معاییرال معالمواقع المختارة  توافقلضمان 

ً ، قریبا ،وسوف تشرع المملكة  مفاعالت محطة أول لبناءالھندسیة  لتصامیما إجراء في        

ً عالمیا   النوویة التقنیة موردي أكبر مع لتعاونبا، كبیرة نوویة       .  
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 ۹  من ٦  صفحة

في  للیورانیوماستكشافیة  تعدینیةدراسات  إجراء وباإلضافة إلى ھذا كلھ، یتم اآلن

تعزیز االستفادة من الثروات الرامیة إلى في إطار جھود المملكة التنمویة ذلك و ،المملكة

  .والموارد المعدنیة الوطنیة بشكل متكامل

التحقق من تكامل وفاعلیة خطواتھا التنفیذیة في مشروعھا على المملكة      ً   حرصا  منو

 االستعراض بمھمة المعنیةبعثة الوكالة  ،یولیو الماضي في ،استقبلت المملكة ،الوطني

 لالستفادة من خبرات ،)INIR Missionفي المملكة ( النوویة األساس للبنیة المتكامل

ُ    الم حرز التقدم مستوى قییمتو ،في تنفیذ المشروع الوكالة  للطاقة التحتیة البنیة تھیئة في   

  .المملكة في النوویة

 

 ،ةالرئیس معالي
 ،أیھا الحضور الكرام

، في موضوع االستخدام السلمي للطاقة والثابت االستراتیجي المملكة موقف إن

 منعقضایا  تجاه الدول التزامات بین التوازن على المحافظة مبدأ على قائم ،النوویة

ي االستفادة ف وقھاحق وبین جانب،من  ،النووي األمنتحقیق و النوویةاألسلحة  انتشار

 من جانب آخر. وثرواتھا الطبیعیة  النوویة للطاقة السلمیة االستخداماتمن 
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 ۹  من ۷  صفحة

بركائزھا  نتشاراالمعاھدة منع الدول ب التزامالمملكة على أھمیة  تؤكدفي ھذا المجال، و

بتقدیم تقنیاتھا  النوویةد الدول    ُّ تعھ  إلى و ،التي تدعو إلى نزع السالح النووي، یةاألساس

  .الملتزمة بھاولالستخدامات السلمیة للدول األطراف في المعاھدة 

الداعیة لخلق مناطق جغرافیة خالیة من األسلحة اإلیجابیة  المملكة المبادرات كما تؤید

، على جعل منطقة الشرق األوسط ،المجتمع الدولي ، معللعمل ھاوتجدد دعوت ،النوویة

 األسلحة.  ھذه منطقة خالیة من كلھا،

 ٌ        ب  باتخاذمطالالمجتمع الدولي أن من خالل ھذا المحفل،  ،وفي ھذا الصدد، تؤكد المملكة

ً أیضا ، وأكثر شفافیة ،صرامة أكثر     ٍ موقف    نییھدد األمن والسلم اإلقلیمی ماكل ضد      

 جھودھا، لما ظھر من خاصةبصفة  ن،إیرا جمھوریةبصفة عامة، وضد  ،والدولیین

ً   تزامنا  مع، النوویة قدراتھا لبناء المقلقة  التخریبیة وممارساتھا مشروعاتھا تنامي ،      

الذي  ،للمنظمات اإلرھابیة والمستمر الكبیر دعمھاو ،المنطقة ضد دول العدوانیة

 استراتیجیة بنوعیات ذه المنظماتلھتزویدھا یظھر، على سبیل المثال ال الحصر، في 

 .العسكریة النوویة القدرات مكونات أحد  ُ  ت عد األسلحة من
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 ۹  من ۸  صفحة

 ،ةالرئیس ليمعا

 ،أیھا الحضور الكرام

 سالمة المحطاتشفافیة فیما یتعلق بجوانب أعلى مستویات ال المملكة بتحقیق ُ     ت طالب 

ة تمثل مصدر (بوشھر) اإلیرانی وفي ھذا الشأن، فإن معاییر السالمة لمحطة ،النوویة

ً زلزالیا   النشط اموقعھل    ً نظرا  ، في المنطقة  كبیر   ٍ قلق   ه أن ھذ ما أضفنا    ً     خاصة  إذا  ،       

إلى عاصمة  االخلیج منھ دولالمدن في إلى بعض                        ُ ، من حیث المسافة، أقرب  المحطة

  إیران نفسھا.

 ،النووي التقني الجانب في الفاعلة والدول ،الوكالة نا نرى أنفإن ،ھذا المنطلق ومن

 النوویة) بوشھرمخاطر الوضع الحالي لمحطة ( یمیبتق عاجل وحیوي، بشكلون، مطالب

قد  إشعاعیة تسربات أيواألضرار التي قد تنتج عن  ،تھسالم من والتحقق ،اإلیرانیة

كارثة  تسبب قد والتي ،منطقة بوشھر التي تتعرض لھا المتكررة الزالزلتحدث جراء 

       ً                          ھذا فضال  عما قد یترتب على مثل ھذه  .منطقة الخلیج العربي في وبیئیة إنسانیة

 تحتاجھا التي النوویة التقنیة في الثقة عمقو مصداقیة الحوادث من تأثیر سلبي على

 . البشریة
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 ۹  من ۹  صفحة

 ،ةالرئیس معالي

 ،أیھا الحضور الكرام

التزامھا  تعید تأكید المملكة العربیة السعودیة على أن بالتشدیدأود أن أختتم كلمتي ھذه 

تجدد وتبادل تقنیاتھا، و النوویةجمیع المعاھدات واالتفاقات التي تحكم استخدام الطاقة ب

لخدمة  النوویةالطاقة  تسخیر، وذلك بھدف والمعنوي للوكالة الماديالمبدئي ودعمھا 

 منةاآل وغیر العدوانیة خطر االستخدامات في مرمى البشریة وضع     ُّ وتجن ب ،البشریة

  .الحیویة لطاقةھذه ال

 التقنیة تطویرالمجتمع الدولي إلى التعاون اإلیجابي في  ، في ھذا، تدعووالمملكة

 اآلمنغیر و سلميالغیر  االستخدام لجمیع محاوالت ،بشكل حازم، والتصدي ،النوویة

 .النوویةللطاقة 

 .والنجاح التوفیقب المؤتمر ھذا أعمال  ُ   ت كلل أن وآمل استماعكم، حسنلكم  أشكر

  وبركاتھ، هللا ورحمة علیكم والسالم


	خلال الفترة من ٧ إلى ١١ محرم ١٤٤٠هـ
	الموافقة للفترة من ١٧ إلى ٢١ سبتمبر ٢٠١٨م
	بسم الله الرحمن الرحيم
	أيها الحضور الكرام،
	على الرغم من أن المملكة العربية السعودية هي من أكبر المنتجين والمصدّرين للنفط عالمياً، إلا أنها حرصت، في إطار رؤيتها التنموية الوطنية الطموحة؛ "رؤية المملكة ٢٠٣٠"، ومن خلال البرامج التنفيذية لهذه الرؤية، على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية فيها؛ و...
	ولتفعيل هذه الرؤية الاستراتيجية، أطلقت المملكة برنامجين طموحين لتنويع مصادر الطاقة هما؛ برنامج الملك سلمان للطاقة المتجددة، والمشروع الوطني للطاقة الذرية، الذي تم إطلاقه في شهر يوليو من العام الماضي، والذي يهدف إلى ضم الطاقة الذرية إلى مزيج الطاقة الم...
	وقد رأت المملكة أن إدخال الطاقة الذرية إلى مزيج الطاقة في المملكة، يُعد خياراً استراتيجياً أساسياً لتطوير وتكامل قطاع طاقةٍ مستدامٍ، وصديقٍ للبيئة، وعالي الفاعلية، يُمكّن المملكة من استثمار جميع مواردها الطبيعية وقدراتها التنافسية العالية.
	أيها الحضور الكرام،
	أشكر لكم حسن استماعكم، وآمل أن تُكلل أعمال هذا المؤتمر بالتوفيق والنجاح.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

