
  

والستون للوكالة الدولية للطاقة الذرية الثالثالمؤتمر العام    

 كلمة رئيس وفد المملكة العربية السعودية

 صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

 وزير الطاقة 

 ذريةللمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة ال نيوالست ةالثالثالدورة  أمام

 النمسا – فيينا

 

  هـ١٤٤١محرم  21 إلى 17 منالفترة  خالل

 م 2019سبتمبر  20 إلى 16 من للفترة ةالموافق

 

 

 

Statement of the Head of Delegation of  

The Kingdom of Saudi Arabia 

HRH Prince Abdulaziz Bin Salman Bin Abdulaziz 

Minister of Energy 

eGeneral Conferenc drAt the IAEA 63 

 

Vienna; Austria  

16-20 September, 2019 



 

ةللوكالة الدولية للطاقة الذريوالستون  الثالثالمؤتمر العام   
IAEA 63rd General Conference  
 

 

 

 6  من 2  صفحة

  



 

ةللوكالة الدولية للطاقة الذريوالستون  الثالثالمؤتمر العام   
IAEA 63rd General Conference  
 

 

 

 6  من 3  صفحة

 الرحيمبسم اهلل الرحمن 

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل،

 ؛ رئيسة المؤتمر العام،(HE Ms Alicia MASSIEUمعالي أليسا ماسيو )

 الوكالة بالنيابة، ؛ مدير عام(Mr. Cornel Feruta) كورنيل فيروتا سعادة

 أصحاب المعالي والسعادة،

 أيها الحضور الكرام،

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

 . المهمالدولي  المحفلفي هذا  ،اليومأكون معكم، أن يسعدني 

ام السابق ؛ المدير العيوكيا أمانو سعادة وفاةل حزنالعن أود أن استهل كلمتي بالتعبير و

كما  .ةالوكال منسوبيولجميع ألسرته بأحر التعازي وصادق المواساة  أتقدمأن و ،للوكالة

م المدير العا ،(Mr. Cornel Ferutaفيروتا ) كورنيللسعادة  والنجاح التوفيقأرجو 

 .خالل هذه المرحلة االنتقالية في تسيير أعمال الوكالةبالنيابة، 

 مر العام للوكالة،لمؤتلن يوالست ةالثالثلدورة ل ًة، بانتخابِك رئيسمعالي أليسا ماسيو ُأهنئِك،و

فضل أوالحصول على هذا المؤتمر أعمال نجاح إل التعاون علىالوفد السعودي  عزموأؤكد 

 .من اجتماعاته النتائج

 ،ةالرئيس معالي

  الحضور الكرام،

التي تخدم التنمية  ،تعزيز االستخدامات السلمية للطاقة الذريةالعربية السعودية  المملكةتؤيد 

إيجابي عالمي لنقل ومشاركة  تحقيق تعاوٍنكما تؤيد وتدعم المستدامة لإلنسان والبيئة، 

واتفاقية الضمانات  ،النوويضمن إطار معاهدة عدم االنتشار  ،التقنية والخبرات النووية

  الشاملة.
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بحيث يكون نفذ المملكة مشروعها الوطني للطاقة الذرية ُتفي إطار هذه المبادئ الراسخة، و

بالتعاون مع  ،التقنية الدوليةطر التشريعية والمعايير مع األ كافة، في مراحله ًا،توافقم

 العديد من الدول والجهات ذات الخبرة في المجال النووي.مع و ،الوكالة

، التي تقدمها الوكالةالمتنوعة البعثات والخدمات الفنية واالستشارية ب وتشيد المملكة

، ومن ذلك بعثة مشروعها الوطني للطاقة الذريةفي تطوير  وتحرص على االستفادة منها

(، والبعثة الخاصة INIR missionاالستعراض المتكامل للبنية األساس النووية )

 وبعثة(، LPRRمنخفض الطاقة ) األبحاثبمراجعة األمان في مشروع بناء مفاعل 

، وبعثة االستعراضات الرقابية المتكاملة (TSRالنووي ) المراجعة الفنية لألمان

(IRRSوبعثة خدمة استعراض إجراءات التأه ،) ب للطوارئ(EPREV) ، وغيرها من

 البعثات.

كما ترى المملكة أن تعزيز دور الطاقة النووية والطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، يمثل 

عنصراً جوهرياً في دعم الجهود الرامية إلى تقليل االنبعاثات، والتوسع في استخدام مصادر 

هي من أولويات المملكة، كما أنها من  الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة، تلك الجهود التي

 أبرز أجندتها، في رئاستها لمجموعة العشرين العام القادم.

 الحضور الكرام،

، ركائزها األساسجميع الدول بمعاهدة منع االنتشار بجميع تؤكد المملكة على أهمية التزام 

ومشروعية االستخدام  عدم انتشار األسلحة النووية،و ،يالتي تدعو إلى نزع السالح النوو

. وتعرب عن قلقها حيال تباطؤ تحقيق الهدف األسمى من المعاهدة السلمي للطاقة النووية

  .النزع الكامل لألسلحة النوويةالُمتمثِّل في 

، هاإلي ،غير األطراف ،الدولجميع انضمام ب معاهدةالتطالب المملكة بتحقيق عالمية و

 الضمانات الشامل للوكالة. منشآتها النووية تحت نظامجميع ووضع 

جعل منطقة الشرق األوسط الرامية إلى تدعم المملكة جميع المبادرات اإليجابية كذلك، 

خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وتدعو المجتمع الدولي للقيام  منطقًة
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مؤتمر  الخاص بالشرق األوسط، وخطة عمل ،م1995 عام حيال تنفيذ قرارجادةٍ بخطوات 

 م. 2010 عام مراجعة معاهدة عدم االنتشار

شاء منطقة الدول المعنية بمؤتمر إنلجميع على ضرورة المشاركة الفاعلة  المملكة ؤكدتكما 

المزمع  ،في الشرق األوسط ،الشامل التدميروغيرها من أسلحة  ،خالية من األسلحة النووية

 في نيويورك. ،القادم نوفمبرشهر عقده في 

 الكرام، الحضور

 فاتوالمخال ،النوويإيران زاء التطورات التي يشهدها برنامج إبالقلق  المملكة تشعر

تجاوزها للحد النووية، وبالنشاطات التزاماتها المتعلقة  حيالالمستمرة التي تقوم بها إيران 

 المملكة. وترى ونسب التخصيب، بخّصالُماألقصى المسموح به من مخزون اليورانيوم 

 . صارخًا وتحديًا للمجتمع الدولي انتهاكًا أن مثل هذه التوجهات ُتعد

وأكثر زمًا واتخاذ موقف أكثر ح ،التصدي لتلك المخالفاتب طالبُم المجتمع الدولي نإف لذا؛

ت المخالفاب مليَئين وحاضرمن تاريخ إيران تمتلكه ما ، خصوصًا لتجاه إيرانصرامة 

سلحة وسائل إيصال أ وتطوير ،مشروعات التخريبيةالوة، وانيالعد الدولية، والممارسات

لهذه  تزويدهاواإلرهابية للمجموعات والمليشيات الذي تقدمه والدعم المستمر  التدمير،

سلوكيات وما ُتمّثله هذه اليصال، بنوعيات استراتيجية من األسلحة ووسائل اإلالجماعات 

 .ينوالدولي يناإلقليمي ألمنلسلم واوهذه األفعال من تهديٍد سافر ل

 الحضور الكرام،

مثل ترتيبات  ،للمنشآت النووية اإليرانية في التشغيلعدم اكتمال بعض معايير األمان إن 

يبعث  ،محطة )بوشهر( النووية اإليرانية، التي تقع في منطقة نشطة زلزاليًافي الطوارئ 

إلى  ، ال قّدر اهلل،قد يمتد أثرها ،المزيد من المخاوف من حدوث كارثة نووية في المنطقة

وال شك أن هذا يؤّكد  .الخليج العربيالحياة البحرية في يشمل و ،المملكة والدول المجاورة

، المحطة التشغيل في للتحقق من مدى أمان وسالمة أكبر اهتمام دوليالحاجة الماسة إلى 
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اتفاقية  ومنها ،ذات العالقةأن إيران ليست طرفًا في عدد من الترتيبات الدولية خاصًة 

 األمان النووي.

 الحضور الكرام،

إلرهاب اومن ذلك مكافحة ، أشكالهبجميع في مكافحة اإلرهاب  جبارة ًاجهود تبذل المملكة

اء مركز بمبلغ عشرة ماليين دوالر إلنش ؛ سبق أن تبرعت المملكةالنووي. وفي هذا اإلطار

 ورغبًة من المملكة في استدامة عمل .األمن النووي تحت إشراف الوكالةفي متخصص 

في م اإلسهاإلى فإننا ندعو الدول األعضاء  ،قصوىواالستفادة منه بصورة ، هذا المركز

 .تمويل إنشاء المركز وتقديم الدعم الالزم للوكالة في تشغيله

 ،لنووياألمن احول تدعم المملكة جهود الوكالة لتنظيم المؤتمر الدولي الصدد، وفي هذا 

وتدعو  .دمالقا من العام فبرايرشهر عقد في ، والذي سُي(الجهود وتعزيزها استدامة)بعنوان 

لنووي تعزيز منظومة األمن او ،إنجاح المؤتمرفي الدول األعضاء في الوكالة للمشاركة 

 العالمي.

 ،ةالرئيس معالي

 سعادة المدير العام بالنيابة،

 الحضور الكرام،

 وجهودها. الوكالة دعم في بالدي استمرارعلى  كيدأأود أن أختتم كلمتي هذه بالت

 أشكر لكم حسن استماعكم، وآمل أن ُتكلل أعمال هذا المؤتمر بالتوفيق والنجاح.

  .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته


