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الدورة العادية الثالثة والستين للمؤتمر    ةرئيسيو س  تروماسوينروبيا شأليسعادة  -

 العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 صحاب املعاليأ -

 باإلنابةللوكالة الدولية للطاقة الذرية سعادة كورنيل فيروتا، املدير العام  -

 عضاء الوفود الكرام، أصحاب السعادة أ -

ها نحن نحتمع نليوم ني نورة ناا و النيتعر علنلي ا  نيتم ا يالنليالريوالنيترا ،النليافة ال نري  ني ن

ي نشااااااااااااا لن ميومنننم اا   ن ماواا نلماا حمليللحاا نليم اا ياالنااا  نل لنماانلساااااااااااااماةاا  واالن  االنر اا  نلرفنظ

 قل ننلملرمللنلنظلرفو ن مةحو ن يرر  .نربهفهنليربنضامةنلملل لنلي   نا نح ال نسا  ن لمل ضاي 

نا سااافنر لنا وبنرب سااا  ن
 
حكمملنا  تلنليفقولنرإ  ناخ يصنليم  زبنرلململسااا  نل  نننشاااا اااو 

ن.لنليلريولنيتر ،لنليفة ل  نممظفينأم حلنليم  يرش بنليو ا ننلي ل قنرإ  ن

ُةنحقن قل لن  نلألاع لنليت ن،  نبه نم    ن ماو نلم حمنرللالم تنليت ن،لم  نل  ن  ن ِّ
إحة نُحقل 

م نأجا نلياافة نتساااااااااااااايرنلياافبن عي تناااينر  مااين شااااااااااااا اا ةنليألاضاااااااااااااا حني نليم اا ياالن ناا نلياالرلنل

رمسااااااااااااا اواي ن،النحققا نليم ا يالنلحتا زلتناال ال  نم ها ننهليسااااااااااااا  نرليمةعوال .ن  فضااااااااااااا نج مو

ت ز زنلألم ننليةمربنرلنشاااااا    ن  لنح وولن م مشااااااوع  نرت ز زنلااااااع ح تنليم  يلنر ر وق  ن

مرملنم نليلرلنلألاضاا حنرلملةظع تنلن،توعولن
ُ
اك نإح اا فنربلرنن عوي نرر ق نيف ف ،و تنلمل

يمقةواالنليةمر االني نمخمتجنلت اا  تنرللحكممواال نر رم لنلنسااااااااااااامخاالل نليسااااااااااااات  نيتراا ،االنرل

نإ  نليمإااملنإ  نأهللفن
 
لملم تقلنا يمةعولنلن،م اا و لنرلنجمع اولنرليفةولنرلي تعول نساا و 

ن نليت نرل ته نمةظعلنلألمفنلملمنل .2030ليمةعولنلملسمللملن

 

 ةسعادة الرئيس
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ما  نم ى ننإننأالزنهافهنلنحتا زلتن تال النر نال ارنمخممرلتنساااااااااااااا  مرساااااااااااااالرةف نحوارن فنإ م

للنلل ل لنرتشااايوتيني نمخممرن،و عنلل لا تنلنشااا  اولني نمخممرلتنسااا  مرسااالرةف ن لملسااا 

ليفبنساااااااامفنُنساااااااا النم نورننشاااااااالناو ن م يرن لم تنرلساااااااا لنيتلرلنلألاضاااااااا حني نليم  يلن

مل اا  ل نلل لااا تنرل سااااااااااااامخاالل نلألحت نرلألو نيتعسااااااااااااالااا تني نلي   نلنشااااااااااااا اا   .نري نهاافلن

ناقسااااااااافنلي   نلنشااااااااا    نا مللازنليمىى ني رةل نا ملسااااااااا شاااااااااف نلي ااااااااالو ن  حين،لن فن
 
مر لل

ليسااتر  يني نمسااقتنلساا  لللنمساالاينن،ل عينناعساالايننجل ل  نيت   نلنشاا    نليفبنن

حز ننل مضاااااااااااااع نلسااااااااااااامخالل ن قةوا تنليم ااااااااااااام لن  لنلي   .نإنن ا نمساااااااااااااللن مضاااااااااااااع نأة  ان

لنشااااااااااااا اا اواالني نن تلل لاااننرساااااااااااااماالنحز نيفي  ررحاا ت نمعاا نسااااااااااااامفن ز االنم نو،االيتفم محاا تن

م  ل لنلألرةل نليسالى حولنرجمو نا  نلمللضاي نلمل ا ايننا يسالى ن.نريقلن فنإو  لنهف  ن

لملسااااااااالاينني نللالملناعسااااااااا ال ن  يرنليفي   حنلير ولنم نليم  يلنليلريولنيتر ،لنليفة لني ن

عاا ننلملم تقنإىاا ةنمشااااااااااااالرلنيتم اا رننليمقى نايننليم اا ياالنلياالريواالنيتراا ،االنلياافة االنرساااااااااااااترةاالناُن

نام ز زنُحظفنإولة نلل مو ني نلملع ةس تنلير ولنلنش  اول.

 نرليااافبنسااااااااااااامفن  ةااا رلنمملاااااااااااااملن اقااالنم نت  ن  لنلملر علنلي ااا  إننإ  قااا ونلملةمااال نلي 

  نساااامفننسااااع نيك نليم مونلملشاااا ةالني ن
 
ًااااي ن،لم 

ُ
ُ  نلمل لي ع ناو نمك  نلنليساااالى ننرسااااُ

ى لناو نماا ن،االممااينننالضن تاا ةبهفني نهاافلنلت اا لنرل نياالنر االنليساااااااااااااترةاالذلملر عل ناعاا ني ن

ليم ا يالنم ن الما تنيم ز زنر زاوالن،الةلتنليالرلناو نليم ااااااااااااالبنياللحنليسااااااااااااالىا ننرليم لفنن

مشااااااا ةالنافيلناو نلحلثنرآ لنليمرمةلتني ن قةولنليربنلنشااااااا    نرليربنليةمرب.نرإننن

عاا حواالنملكاا  ناالنليسااااااااااااالىاا نني ُنلنل يسنلل ع واالر االنا وبنليفاا اتاالني نلملةماال نلي ت  نمع تاالنا

م نم نحلصنرلهمعاا  ناو نماا نسااااااااااااامفن معخ ناةااينعاا ننساااااااااااااترةاالناُنماا ن ميوااينن اايتيني نإىاا ة

ن.رلي لرضنلملقلملني نجتس تنلملةمل ن تحم  جنليةق ش

 ةسعادة الرئيس
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إنن م يرنللالم تنلير ولنلمل  علنرلااااااااع ننليدااااااااحلنلل ول نم نهمنإ نأحلنأهللفنليمةعولن

 ني مفنلملمنل .نريقلنشااا ةا نليساااترةلني نأاع لنلملةمل نليساااو  اااي نة و ن2030لملسااامللملنن

لملسااااااااااااامم نحملنليمةعولنلملسااااااااااااامللملنليفبنإ  قلني نمقلنلألمفنلملمنل نا وم مة .نر،  نر لن

ليساااااااترةلنا سااااااام للضنليمقل لنليمىى نليرم  نلألرلنرليفبنن  سنأهفنلملةتزلتني نسااااااا و ن

نهللفنهفهنليمةعولأ  نحورن فنإوم  ن2040نع نني   مللملنرةؤ لناُن نقوقنليمةعولنلملسااااااااااان

نلملسمللملنليس  لناشلنلع نهفهنليلؤ لنلملسمق تول.

ع ننيضااااااااااااع ننريساااااااااااام لضنليمقل لنا يمف ااااااااااااو نللارملتنلتامتفلنليت ن مخفه نسااااااااااااترةلناُن

 نهللفنليساااااااااا  لناشاااااااااال ناع ني نذيلنلساااااااااامخلل نليمر وق تنليةمر لني،لةته ناو ن نقوقنلألن

لي يئل.نرأحين ننس ى نإ نأننلذالنهة نحع  لننة نلململةونلمل  ولنرنلمت  تنليدحلنرليزةلالنرلو

تتسنل لنرليسااااااااااع ول نم نا   نورلنم نم ن  لنملازنلي تم نلي نع نمشاااااااااا ةالنسااااااااااترةلناُن

ليم  رننيلرلنللاتوجنلي لبول ني نمشاااالرلنمم   لنرةإاااالن يويرلتنلح   و تنح زلتنلنحم  عن

رلتحور تنر نعوضااااا   نرذيلني نإى ةنمشااااالرلنإ،تو  نيتم  رننليمقى نننللحللةبناو نلي ن ةنن

-2019يتف ر نتتسنليم  رننيلرلنللاتوجنلي لبولنرورلنمنايننليم  يلنليلريولنيتر ،لنليفة ل

ن. 2020

 ةسعادة الرئيس

 نرليت نن2018إننم نلع نأهفنليف  يو تنليت نحظعته نليم  يلنليلريولنيتر ،لنليفة لني نا  ن

ع ن نحخصنا يفالنلملر علنليمزلةبنحملنلي تم نرليمقةولنليةمر لنشاااااااااااا ةا ن  ه نسااااااااااااترةلناُن

ليلرلني نليفبنإ  قلني نشااااااا لنحم عمرنلملة ااااااال .ن قلنساااااااع نهفلنلملر علنلنى لناو ن ت ة ن

نيتمةعوااااااالنلن،م ااااااااااااااااااا و ااااااالن نليةمر ااااااالني نمخمتجنلت ااااااا  تنللحوم ااااااال نرليمقةوااااااال  ر وقنلي تم 

نليااااافبن قم نااااااينلي تم نن رلنجمعااااا اوااااال.نرأالزتنماااااللر تنلملر علنليااااالرةنلتحمةبنرليل يلاااااااااااااي 
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رمملج لنليمنل  تنلملم تقلناميمينننن  نسااااااااايننللحو  نليوممولنيف سااااااااا نن رليمقةولنليةمر لني

رنلملة خنرم  ل لنلألمللضنرليم،  لنم ه  نرافيلنليم ااااااااااااالبنيمللاو تنتيي نن توفلييفلحنليسااااااااااااان

ناو نمسمق  نلن س نناو ن مابنلألةض.نرناو نلي يئلنليمر لنرلي نل لن

ليمةعم لنيتعتمع  تن  ع ني نليمرلمجنإننأالزنويو نيلرةنلي تم نرليمقةولنليةمر لني نلملساير نن

ساااااااااا هفني ن نقوقنأهللفنلألمفنلملمنل نليفةولنلي ل ل نيتم  يلنليلريولنيت
ُ
ر ،لنليفة لنليت نت

ريقلنا وةتنليسترةلني نإوم  نآ لنلنامك ةلتنيمر وق تنن .2030ليمةعم لنلملسمللملني   ن

إسااااااااا رل وتوته نليمةعم ل.ناع نأننمشااااااااا ةالنليساااااااااترةلني نلملشااااااااالرلننلي تم نرليمقةولنليةمر لني 

،االنااا وننلملااللةعنلي اا حم االنتم نرليمقةواالنليةمر االني لن،تو  نيتم اا رننليمقى نحملن االةيسنلي 

ىل نليمالةيسنلمل م ل نم ت  نلملاللةعنلي ا حم النلياف  ن فن الة لهفناو نناالواا يفا  ال  نإذنأنن

ن م تفن31لآلنننرةشنرىةواالنرل،توعواالن،االنرإاااااااااااااا نحت ي تم نرليمقةواالنليةمر االنم ن  لني نل

مناا  ظاا تنن تعواافنممزاينناو نن25000ن توفنماا نُ قاا ة ا ااااااااااااافاالنإ تاا اواالناو نتنأ   سمعاا ن

 ليسترةل.

 ةسعادة الرئيس

ي م ننليةمربنرلنشااااااااااااا ا   نرليقالةلتنليفةوالنلملسااااااااااااا حل ني ا ني نننلألسااااااااااااا ساااااااااااااوالإننت ز زنلي  والنن

لريولنيتر ،لنليفة لنمةفنالافن،مبنرمسمعلنم نىلفنليم  يلنلين يضُحنن،لننع نسترةلناُن

ني نإى ةن2009نإ  ناضاااااااااااام لنليم  يلني نا  نلحضااااااااااااع  نليسااااااااااااترةل
 
  نر ن زللنلي ع نمساااااااااااامعلل

م تقلنا ألم ننليةمربنن نلألاع لنلملج نر،لن مننمشااااااااالرلنيتم  رننليمقى ن  صنبهفلنلململااااااااامل.ن

ولنم نلسااااا رل وتولنيمةفوفه .نشااااا  اننليةمر لنرل رم لن رلنرىةولنيترملةئنرلنشااااا    نل  ن

ريويننرلملسااااااااااااامتو يننلير ويننرااافياالننإننلل  مونممملإاااااااااااااتاالنلآلننيماالة اابنلملسااااااااااااامتو يننلألنرن

نللارل.نهإو حلنلنجللحلتنلي عتولني ف
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 ةسعادة الرئيس

يتم  يلننيقلنشاااااااااااا ةا نليسااااااااااااترةلني ن  نليمع ة  نليت نحظع  نملازنللحملوثنرليرملةئنليم   ن

رذيااااالن ر وقااااا ن  فااااا ،وااااالنليم تو نلمل  لنا نر،ملنحااااا وثنحمربننن ليااااالريوااااالنيترااااا ،ااااالنليااااافة ااااال

ع نلي هع ن نلحضااااانليتنني نح يلنر،ملنح وثنحمربنأرنى ةئنإشااااا    رل ف ،ولن قل فنلملسااااا ال نن

شاااا ة نليسااااترةلنا يمياولني نليمعل  نرلساااا نليةر  ن2009نع نني نا  سااااترةلناُن
ُ
 .نرساااامفنت

ConvEx-3نرليفبنتساااااااامضااااااااوفين2021ن يلنليلريولنيتر ،لنليفة لني نا   ةظعينليم نليفبن  

ل سامت النليلريولنيترملةئني نح يلنن  م  ة نرذيلنلي لبولنلملمنل نليشاقوقلننوريلنلنم ةلت

نى ةئنحمربنشل لنجللحنح وثن ريرني نمنرلنحمر ل.حلرثن

ع ننامنضاااااااااااايرنليمقل لننلملرتم ني نإى ةنإ ف ،ولنري نحفسنليسااااااااااااو   نيقلن، م نسااااااااااااترةلناُن

عمينإ  نأم حلن2013لحسااارسننن26لألم ننليةمرب نليت نلحضاااع نإي ه نليساااترةلنام ة  ن
 
  نرسااات

ني جمع لنل سااااام للضاااااي نن  لليم  يلنليلريولنيتر ،لنليفة لن
 
لملمالنلتحلو نرذيلن نضااااايرل

 .نن2020لال ا نن3ما ةعنإ  نن23م ن ر نليفني يتالرلنلألىللفني نلن فا ،والنليافبنسااااااااااااامفنُن قالن

رذيلنننل  ف ،ولي نإى ةنهفهنني سااااااااااام للضفلنليمقل لنهمنو  ين قل لنُ قلمينليساااااااااااترةلنإننه

ن
 
ونيم ز زنلألمااا نن.نرهااافلنويوااا ناو نحلصنليساااااااااااااترةااالناو نوافن ااا نلل  من ي  لمااا تهااا  ةفوااافل

.
 
نليةمربنا ملو 

 

 ةسعادة الرئيس

رليمم لنليق  فني نمةرقلنليشاااااال نلألرسااااااتن فالح نايننهة  نح جلنم حلنإننلألزم تنلأل ير ن

 نرلىعئة ننإ  نم  ل لنلألرلاااا لنا اااافلنا جتلنيمع يننشاااا م نورلنلملةرقلنلي ي ني نساااا ن

نر نقوقنم ن   منإيوينم ن قل نرإزوه ة.
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ري نهااافلنلي ااااااااااااااالو ن راااالنليساااااااااااااترةااالنمل نأ ل ناو نأننليسااااااااااااا وااا نليمحوااالنيتماااياااالنم ناااال ن

منل ساااا حلنليةمر لنلرنليتهل لنا ساااامخللم  نم ن،  نليلرلنأرنم نأبنىلفن  ننهنننلساااامخلل 

.نإ نأنن ا  ال
 
فيا نل  ا نمةرقالنليشااااااااااااال نلألننليمخو نا ها نهها  وا  رساااااااااااااتنمةرقالنلل  مونليت نااُ

تاوبني م نأننم نل  يولنم نلسااااا حلنليلم ةنليشااااا م نيفنُ كت نايبنحت  نإ  نحلنلآلن.نرلحين

 نن2010ُافي نمةفنمر علنمللج لنم  هل نال نلح شاااااا ةنلألساااااا حلنليةمر لني   نلل  مونليت ن

يفن ةجحن  ل نأبن  لناشااااااالنساااااااةملت نحت ني ناقلنمر علن شااااااايننل شااااااا حنمةرقلن  يولنم ن

ن ل ني نمةرقلنليشل نلألرست.لألس حلنليةمر لنرجعو نأس حلنليلم ةنليش م نلألن

نمقلنلملمناال ني نورةتهاا نللحاا يواالنفنلل ع واالنلي اا ماالني منلامعاا ولنننليساااااااااااااترةاالن ل نرن
 
ي قاالنةل

مر علن شيننإ ش حنمةرقلن  يولنم نلألس حلنليةمر لنرحيره نم نأس حلنليلم ةنليش م ني ن

نجل ل ليشل نلألرستنُ ع  نإل  لنيتعلج و تنليت نس قنأننأ،له نلت مع نليلر  نر لإلنن

نلل  مونليلريولنلمل فريلني نهفلنليشين.نحو حن

زم ناقلهني نمقلنإننن
ُ
ساااترةلناع نن رالناو نلااالرة نمشااا ةالن   لنليلرلني نهفلنلملر علنلمل

نن فنلملمناال ني نحم عمرنم نهاافلنلي اا  ملألن
 
نأرنشااااااااااااالرىاا 

 
حواارنأننهاافلنلملر علن ن فلضن،ومول

نم نورلنلملةرقلناو نرجينللا ااامص.نرسااامفنُ قل نليساااترةلن  ن
 
ُمسااا قلنر ننسااا  ى نأحلل

ليلريولنيتر ،لنليفة لنق وهنرحت حي.نرحلامنم نهفلنلملةمرنأم حلنليم  يلنليلافنلملرتم نن  

نم ننل خاا ذن اا  اال
 
ني قاالنهاافلنلملر عل نرذياالنلحر ،اا 

 
لنجللحلتنرليمااللايرنلي زماالنلسااااااااااااام االلول

 ن
 
لة   طناعت  نلملم تقنا يضااااااع ح ت نم ن نققنر فمي نيتع شاااااالتنرلأل شاااااارلنليةمر لنا ملو 

نيق حمهه نلألس  ي 
 
ن.ى ق 
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ال نا ن فاا ؤيةاا نيقاالة نلت مع نلياالر  ن
ُ
نحتملنيكاا  النن تاا وري نللاماا   ن ننسااااااااااااا ى نإ نأننأ

ليقضااااااااااااا  ا نللحلجالنليت ن ملج  ا نلي ا يف نراو نرجاينللا ااااااااااااامصن تالنليت ن ملج  ا نمةرقمةا .ن

ن  نليةت  نرليمم وقنملر علح نهفل نرليس  ناتو فنرةحعلنهللانربل   ي   رل عى ن

ن

نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا


