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       Permanent Mission 

     of the State of Kuwait 

     to the United Nations 

                 Vienna 

 

 الـوفد الـدائـم لـدولـة الكـويـت 

 لـدى األمـم الـمتحـدة      

 فيينـا                

 

 

 

 كلمة دولة الكويت

 املؤتمر الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذريةامام 

 شئة والراهنة التي تواجه التنمية"التصدي للتحديات النا"

 30/11/2018-28فيينا 

في  ولة الكويت لدى املنظمات الدوليةيلقيها سعادة املندوب الدائم لد

 فيينا

 السفير / صادق محمد معرفي
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       Permanent Mission 

     of the State of Kuwait 

     to the United Nations 

                 Vienna 

 

 الـوفد الـدائـم لـدولـة الكـويـت 

 لـدى األمـم الـمتحـدة      

 فيينـا                

  رحمن ا رحمن مبسم هللا

 ،،، رلحضور رحكميم . .. رملشتركة رحمئاسة 

 وبمكاته ،،،رحسالم عل كم ورن ة هللا 

 

التقةةةةةدم باللةةةةةير املةةةةةل السةةةةةيد املةةةةةدير العةةةةةام ومن سةةةةة ي الوكالةةةةةة   ةةةةةل  أود بدايةةةةةة 

اللةةةةةير املةةةةةل الجهةةةةةد الةةةةةذي قةةةةةاموا بةةةةةه اقامةةةةةة هةةةةةذا املةةةةةؤتمر الهةةةةةام   مةةةةةا اتقةةةةةدم ب

مساهمتهما الجوهرية في اا ةداد لهةذا زمالئي مندوبي كوستاريكا واليابان   ل 

 وانجاحه.  املؤتمر

 س د رحمئيس ،،،رح

يواجةةةةه  املنةةةةا اليةةةةوم العديةةةةد مةةةة  التحةةةةديات التةةةةي تحةةةةتم   ةةةةل جميةةةة  الةةةةدو  ان 

تتعاون م  اجل مواجهتها  ملا يحقة  اازدهةار والرءةاي ويةؤم  تةوفير متطل ةات 

الحيةةةةةةاة لللةةةةةةعوب. حيةةةةةة  للةةةةةةهد اليةةةةةةوم  المةةةةةةات الت يةةةةةةر املنةةةةةةا ي مقرونةةةةةةة مةةةةةة  

ل كو  نةةةةةةةةةا  و يرهةةةةةةةةةا مةةةةةةةةة  اازديةةةةةةةةةاد السةةةةةةةةةكالي وتنةةةةةةةةةاق  املةةةةةةةةةوارد الط يعيةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةة

التحةةديات التةةي يسةةتطي   املنةةا اليةةوم تمطيهةةا ااا مةةا احسةةنا اسةةتمدام املةةوارد 

 والتقنيات املتاحة لنا.
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       Permanent Mission 

     of the State of Kuwait 

     to the United Nations 

                 Vienna 

 

 الـوفد الـدائـم لـدولـة الكـويـت 

 لـدى األمـم الـمتحـدة      

 فيينـا                

 

وفي هذا الصدد  توفر التط يقات النووية املمتلفة امكانةات  يةر محةدودة فةي 

قطا ةةةةةةةةةات  ديةةةةةةةةةدة قةةةةةةةةةد يكةةةةةةةةةون اهمهةةةةةةةةةا القطةةةةةةةةةا  الصةةةةةةةةة ي وال ةةةةةةةةةذائي واانمةةةةةةةةةائي 

فة املةةةل قطةةةا  الطاقةةةة  لسةةةا د علةةةكل اسا ةةة ي   ةةةل معالجةةةة والصةةةنابي باا ةةةا

 التحديات التي تواجهنا.

ان  قةةةةةةد هةةةةةةذا املةةةةةةؤتمر ااو  مةةةةةة  نو ةةةةةةه و هةةةةةةذا العنةةةةةةوان تحديةةةةةةدا يحةةةةةةاكي هةةةةةةذ  

عالجتهةةةةةةةةا  واا نرحةةةةةةةة   هةةةةةةةةذ  العمةةةةةةةةل ملامللةةةةةةةةا ل ويغةةةةةةةةرجم الر  ةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة   ةةةةةةةةل 

تحقيةة  اهةةدا     نؤ ةةد   ةةل اهميتهةةا فةةي هةةذا الوقةةت  وا سةةيما فةةي ا ةةارامل ةةادرة

 .2030التنمية املستدامة واجندة 

 

 

 رحس د رحمئيس ،،،

لوكالةة الدور املحوري والهام الذي تقةوم بةه اب الغ التقدير دولة الكويت  تقدر

لنوويةةةةة سةةةةتمدامات السةةةةلمية للتقنيةةةةات الغةةةةروي  لال الدوليةةةةة للطاقةةةةة الذريةةةةة ل

   النامية.في الدو  وباألء  عرفة ونقل الخبرات وبناي القدراتللر املو 
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       Permanent Mission 

     of the State of Kuwait 

     to the United Nations 

                 Vienna 

 

 الـوفد الـدائـم لـدولـة الكـويـت 

 لـدى األمـم الـمتحـدة      

 فيينـا                

 

  ةةل ااسةةتفادة  1964فةةي العةةام  ةوقةةد  ملةةت بةةالدي منةةذ انلةةمامها املةةل الوكالةة

مةة  هةةةذ  اامكانيةةات التةةةي ت يحهةةةا الوكالةةة  وقةةةد حققةةةت بةةالدي تقةةةدما م حو ةةةا 

ءال  الخمسة  قود املا ةية فةي ااسةتفادة مة  التط يقةات النوويةة السةلمية 

  ممتلة  بةرام  الوكالةة  مةا تفادة مةسةاملمتلفة  ولستمر دولة الكويةت فةي اا 

د م اللطتها  هد  لعظيم ااسةتفادة ساهم   ل املستوى املادي والفني  في ل

 م  هذ  التقنيات القيمة.

ففي ااشهر القليلة املا ية  استلافت دولة الكويةت دورات  ةدة ماهةا دورة 

تدريبيةةة مةة  مجمو ةةة دو  اراسةةيا حةةو  اسةةتمدام الوسةةائل النوويةةة املتقدمةةة 

ارة امليةةا  الارا يةةة  واءةةرى حةةو  بحةةوي تحمةةا املحيطةةات  واءةةرى حةةو  اد

 ال يئة ال حرية  والك  م  برام  التعاون التقني للوكالة.

 مةةةا يغةةةؤام  مؤتمرنةةةا مةةة  تيةةةريم مجمو ةةةة اراسةةةيا  ةةةم  الوكالةةةة ملر ةةةا الكويةةةت 

 ملكافحة السر ان تقديرا لجهود  كاحد مرا ا املوارد والخدمات.
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       Permanent Mission 

     of the State of Kuwait 

     to the United Nations 

                 Vienna 

 

 الـوفد الـدائـم لـدولـة الكـويـت 

 لـدى األمـم الـمتحـدة      

 فيينـا                

  التعةةةةاون التقنةةةةي كونةةةةه االيةةةةة منةةةةاهةةةةذا الصةةةةدد  للةةةةيد دولةةةةة الكويةةةةت ببر وفةةةةي 

ولشةةةةةةجي  ود ةةةةةةم ااساسةةةةةةية التةةةةةةي تميةةةةةة  مةةةةةة  ت ةةةةةةاد  الخبةةةةةةرات وبنةةةةةةاي القةةةةةةدرات 

  ولةةذا تحةةرل دولةةة الكويةةت ال حةةوي فةةي مجةةا  الطاقةةة النوويةةة واسةةتمداما ها

  ةةل تقةةديم مسةةاهمتها لصةةندوق التعةةاون التقنةةي علةةكل كامةةل وبانتظةةام فةةي كةةل 

ل اهميةةةةةة ان  ةةةةة ةةةةام وتؤ ةةةةةد   ةةةةل اهميةةةةةة اتاحةةةةةة كافةةةةة املةةةةةوارد املاليةةةةةة واملاديةةةةة و 

الةةةةةدو  اا لةةةةةاي بالوكالةةةةةة   ةةةةةل وتحةةةةة  كافيةةةةةة وملةةةةةمونة  تكةةةةةون هةةةةةذ  املةةةةةوارد 

 بالكامل وبلكل منتظم.للصندوق تقديم مساهما ها 

 

 رحس د رحمئيس ،،،

 لعايةةةةا فةةةةي النوويةةةةة التط يقةةةةات دور  أهميةةةةةب إيمانهةةةةا منطلةةةة  مةةةة  بةةةةالدي قةةةةدمت

 هةذا فةي الوكالةة تلع ةه الةذي األهميةة بةالغ للةدور  وتقةديرا العالم  وتقدم ازدهار

 تحةةةدي   ملةةةرو  الوكالةةةة  ا ةةةار فةةةي ملةةةار   لعةةةدة  و يةةةا د مةةةا الخصةةةول 

 صةةندوق  ود ةةم مونةةاكو  فةةي الوكالةةة ممتبةةرات ود ةةم سايبرسةةدور   ممتبةةرات

 بنةةةةك افتتةةةةا   اهةةةةا اثمةةةةر التةةةةي الجهةةةةود د ةةةةم إملةةةةل باإل ةةةةافة السةةةةلمية  امل ةةةةادرات

 قةةةدمتها التةةةي املسةةةاهمات قيمةةةة بل ةةةت حيةةة  التمصةةةي   مةةةنمفا اليورانيةةةوم

 دوار مليةةةةةةةةون  13  امللةةةةةةةةار   لهةةةةةةةةذ  املا ةةةةةةةةية القليلةةةةةةةةة السةةةةةةةةنوات ءةةةةةةةةال  بةةةةةةةةالدي

 .أمريكي
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       Permanent Mission 

     of the State of Kuwait 

     to the United Nations 

                 Vienna 

 

 الـوفد الـدائـم لـدولـة الكـويـت 

 لـدى األمـم الـمتحـدة      

 فيينـا                

فةي  جةدا هةام ReNuALترى دولة الكويت بان برنام  تحدي  ممتبةرات الوكالةة 

   مةةةةةا تةةةةةرى بةةةةةان  ةةةةةل القيةةةةةام باملهةةةةةام املتوءةةةةةاة ماهةةةةةاا ةةةةةار لعايةةةةةا قةةةةةدرة الوكالةةةةةة  

ممتبةةةةةةرات الوكالةةةةةةة فةةةةةةي سايبرسةةةةةةدور  وفةةةةةةي مونةةةةةةاكو لسةةةةةةهم فةةةةةةي لعايةةةةةةا املمةةةةةةاون 

 .األ لايالعم ي والعلمي الدوملي ملا يفيد كافة الدو  

 سةةاهمةبامل مرار دولةةة الكويةةتاسةةتا لةة   ةة   أنو سةةعدلي مةة    ةةل هةةذا املنبةةر 

الةةدو  التةةي م   ةة ReNuALبرنةةام  تحةةدي  ممتبةةرات الوكالةةة  حلصةةال عسةةخاي

 مةةا لعةةرب  ةة  تقةةديرنا   امللةةرو  إل مةةا  املةةوارد الالزمةةة تحصةةيللعمةةل   ةةل 

 املل جمي  الدو  اا لاي ااءرى التي قدمت مساهمات في هذا السياق.

 رحس د رحمئيس ،،،ختاما 

لعيةةةةد التأ يةةةةد   ةةةةل الحةةةة  ااصةةةةيل  يةةةةر القابةةةةل للتصةةةةر  للةةةةدو  اا لةةةةاي فةةةةي 

اهميةةةة دور الوكالةةةة فةةةي  تمدام السةةةلمي للطاقةةةة النوويةةةة  و  ةةةلالوكالةةةة فةةةي ااسةةة

 مما يمي  م  تحقي  الرءاي لللعوب.مسا دة الدو    ل التقدم  لميا 

اهمية دور مثل هذ  املؤتمرات في لسةلي  اللةوي   ةل  يفيةة   ما للدد   ل 

لعظةةيم ااسةةتفادة مةة  التقنيةةات النوويةةة واتاحةةة منصةةة مناسةة ة لت ةةاد  ااراي 

وفي هذا الصدد  نؤ د تاييدنا ملا جاي في ال يةان الةوزاري الصةادر  ة   لرؤى وا

 هةةةةةةةةةةةذا املةةةةةةةةةةةؤتمر  ونةةةةةةةةةةةد و املةةةةةةةةةةةل اسةةةةةةةةةةةتمرار  قةةةةةةةةةةةد هةةةةةةةةةةةذ  املةةةةةةةةةةةؤتمر علةةةةةةةةةةةكل دوري. 

  ،شكمر رحس د رحمئيس ،،
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