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 كلمة مملكة البحرین 
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 تُـلقیھا 

 

 سعادة الشیخة الدكتورة 
 رنــا بنت عیسى بن دعیج آل خلیفة 

 وكیل وزارة الخارجیة رئیس اللجنة الوطنیة لحظر 
 استحداث وإنتاج واستعمال األسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك األسلحة 
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 الرئیس،  ةالسید  

 أصحاب المعالي والسعادة، 

 السیدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود الكرام، 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، 

 

 الرئیس،  ةالسید

بدایةً أود أن أستذكر بمزید من الحزن واألسى الراحل السید یوكیا أمانو المدیر العام األسبق للوكالة الدولیة للطاقة 
 الدؤوبة  جھودهالخالصة للوكالة الدولیة وألسرة السید أمانو على رحیلھ، واإلشادة ب الذریة، وأن أتقدم باسم وفد بالدي بتعازيّ 

    .لتعزیز مكانة الوكالة الدولیة على مختلف األصعدة

ویطیب لي في ھذا المقام أن أتقدم باسم وفد مملكة البحرین بخالص التھاني لسعادة السید كورنیل فیروتا على تسمیتھ 
. كما ویسرني خالل ھذه الفترة ابة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، متمنین لسعادتھ النجاح في إدارة أعمال الوكالةمدیراً عاماً بالنی

ً  أن أُبارك الدورة الثالثة والستین للمؤتمر العام للوكالة مع التأكید على استعداد وفد بالدي  للسیدة ألیسیا ماسیو انتخابھا رئیسا
 .  جل نجاح أعمال المؤتمرمن أمعھا للعمل والتعاون 

 

 الرئیس،  ةالسید

یؤكد وفد بالدي على الدور اإلستراتیجي الھام الذي تلعبھ الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في إطار جھودھا الرامیة 
لدعم ومساعدة الدول األعضاء على االستفادة المثلى من العلوم المتقدمة للطاقة النوویة في االستخدامات السلمیة ال سیما تلك 

ً من أجندة وأھداف التنمیة المتعلقة بالجوانب الصحیة والتعلی میة والبیئیة وتوفیر الطاقة النظیفة والتي تشكل جزءاً أساسیا
، إلى جانب توفیر التدریب الفني وبناء القدرات. من ھذا المنطلق، فقد حرصت مملكة البحرین على تعزیز 2030المستدامة 

، لقناعتھا بأن 2018ى "إطار البرنامج القطري" في العام أطر التعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة من خالل التوقیع عل
التي یمكن لمملكة البحرین االنطالق منھا نحو بناء شراكة إستراتیجیة مع الوكالة الدولیة  العملیةھذا البرنامج یشكل المنصة 

 بناء القدرات. في جمیع المجاالت الحیویة المعنیة باالستخدامات السلمیة للطاقة النوویة والتعاون التقني و

 

ً كبیراً في تفعیل مضمون البرنامج القطري من خالل الوفاء فقد  ،ك الحیناومنذ ذ قطعت مملكة البحرین شوطا
نھا من تعزیز مكانتھا وحضورھا الدولي على مختلف األصعدة المتعلقة بالتزاماتھا بموجب البرنامج األمر الذي مكَ 

باالستخدامات السلمیة للطاقة النوویة. وفي ھذا السیاق، یُشید وفد بالدي بالتعاون المثمر بین مملكة البحرین وقطاع التعاون 
ى تنفیذ البرامج المشتركة بمھنیة عالیة التقني وبناء القدرات بالوكالة الدولیة ویتقدم لھم بالشكر على جھودھم وحرصھم عل

وضمن إطارھا الزمني المحدد. كما یتطلع وفد بالدي إلى مضاعفة الوكالة الدولیة من دورھا المحوري في برنامج التعاون 
خالل  التقني وبناء القدرات وزیادة مساحة التطبیقات العلمیة المتقدمة في میدان الطاقة النوویة، إلى أقصى حدود ممكنھ، من

مجموعة  2020البرنامج القطري واإلقلیمي. وكثمرة لھذا التعاون، یسرني أن أُعلن بأن مملكة البحرین ستستضیف في العام 
 من ورش العمل بالتعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة باإلضافة إلى االجتماع اإلقلیمي للدول العربیة حول األمن النووي. 
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 الرئیس،  ةالسید  

طالقاً من إیمان مملكة البحرین وحرصھا بضرورة االلتزام التام والتنفیذ الكامل لتعھداتھا التعاقدیة الدولیة بشفافیة ان
مطلقھ ال سیما فیما یتعلق بالجوانب الخاصة باألمن النووي، فقد قامت مملكة البحرین بتقدیم تقریرھا السنوي الخاص باتفاقیة 

) التي صادق علیھ SQPالملحق باتفاقیة الضمانات، وكذلك بروتوكول الكمیات الصغیرة ( الضمانات، والبروتوكول اإلضافي
. كما قامت مملكة البحرین بتقدیم تقاریر الربع الرابع للعام 2018إلى  2009للوكالة الدولیة عن األعوام من  2009عام 

 ، المتعلقة بالبروتوكول اإلضافي.          2019، والربع األول والربع الثاني للعام 2018

 

 الرئیس،  ةالسید

ج وتطویر واستخدام الطاقة النوویة في األغراض السلمیة ھو حق ثابت لجمیع الدول تؤكد مملكة البحرین بأن إنتا
) التي تُعد األساس NPTمعاھدة عدم االنتشار النووي ( بموجب القانون الدولي. إال أن ھذا الحق ال بد أن یُمارس ضمن إطار

دي الوكالة الدولیة قلقھا الذي أعربت عنھ مؤخراً القانوني لنظام ضمانات الوكالة الدولیة. وفي ھذا الصدد، یُشاطر وفد بال
بسبب تجاوز الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة حدود مخزون الیورانیوم المخصب المسموح لھا بامتالكھ بموجب االتفاق النووي 

وكالة الدولیة للطاقة ، ویدعو وفد بالدي الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة إلى التعاون مع ال2015الموقع مع القوى الدولیة عام 
الذریة بشفافیة تامھ وإخضاع كافة منشآتھا وأنشطتھا النوویة لرقابة الوكالة وااللتزام الكامل بتطبیق ضمانات األمن واألمان 
النوویین األمر الذي من شأنھ أن یُساھم في طمأنة الدول األعضاء وباألخص الدول العربیة الواقعة على الضفة الثانیة من 

العربي نظراً لوجود ھواجس حقیقیة لدى ھذه الدول إزاء مدى سلمیة البرنامج النووي اإلیراني والظروف التشغیلیة  الخلیج
ً لمنع أي حادثة قد تؤدي إلى  المرتبطة بمفاعل أبوشھر والحاجة إلى التأكد من استیفاءه لكافة متطلبات األمن النووي تجنبا

 ب ھذه المنطقة. عواقب بیئیة وإنسانیة كارثیة لجمیع شعو

 

 الرئیس،  ةالسید

، بشأن إخالء منطقة الشرق 1995تؤكد مملكة البحرین على تمسكھا بأھمیة تنفیذ قرار مجلس األمن الدولي لعام 
األوسط من األسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل األخرى، باألخص منطقة الخلیج العربي التي أضحت في حاجة ماسة أكثر 

الیة من األسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل نظراً ألھمیتھا اإلستراتیجیة من أي وقت مضى لتفعیل إجراءات تنفیذ المنطقة الخ
على الصعید العالمي. ومن ھنا تُجدد مملكة البحرین دعوتھا للمجتمع الدولي بضرورة اعتماد استراتیجیة عالمیة موحدة للحد 

ھذه األسلحة عالمیاً وإقلیمیاً ال سیما منطقة الشرق  من انتشار األسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل من خالل آلیة فعالة لنزع
مملكة البحرین عن إدانتھا واستنكارھا للھجوم اإلرھابي الذي استھدف معملین تابعین لشركة  عربوفي ھذا الصدد، تاألوسط. 

الوقوف الثابت في  على موقفھامملكة البحرین  وتؤكد .ةأرامكو بمحافظة بقیق وخریص في المملكة العربیة السعودیة الشقیق
 إلى جانب المملكة العربیة السعودیة الشقیقة.  اً واحد اً صف

 

 الرئیس،  ةالسید

ختاماً، یتطلع وفد بالدي إلى لمزید من التعاون المثمر والبناء مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والدول األعضاء من 
أجل تحقیق األھداف النبیلة التي أُنشأت من أجلھا وفي مقدمتھا تعزیز االستخدام السلمي للطاقة النوویة في كافة المجاالت 

معاء. كما ویسرني أن أُؤكد لكم على التقدیر العالي لوفد بالدي إلى الجھود المبذولة من قبل الحیویة لما فیھ خیر اإلنسانیة ج
 الوكالة الدولیة وأجھزتھا المختلفة لتعاونھا المستمر مع مملكة البحرین. 

 

   الرئیس.    ةشكراً السید


