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  الرئیس، السید

 �أحر التونسیة، الجمهور�ة وفد عن ونیا�ة نفسي عن أصالة إلیكم أتقدم أن �سعدني

 للو�الة العام للمؤتمر نیالستو  ةلثالثا العاد�ة للدورة رئیسا انتخا�كم �مناسبة التهاني

    .والتوفیق النجاح كل لكم متمنیا الذر�ة للطاقة الدولیة

 التي ولكفاءتكم لخبرتكم تقدیرنا فائق عن جمیعا منا تعبیرا كمانتخا� في نرى  ونحن

  (...) الصدیق لبلد�م متجددا تقدیرا وأ�ضا عنكم نعرفها

 مجهوداتهم تكلل أن متمنیا الجامعة واللجنة المكتب ألعضاء التهاني �أحر أتقدم كما

 إلیهم. المو�ولة المهام تصر�ف في �النجاح

 �النیا�ة العام المدیر فیروتا كورنیل السید إلى أتقدم أن راإلطا هذا في �فوتني ال اكم

 كفاءة �كل مهامهم تنفیذ في المتمیز ألدائهم شكرنا �خالص الو�الة موظفي كافة والى

 .وحیاد�ة

   الرئیس، السید

 السابق مالعا المدیر أمانو، یو�یا لسیدا الفقید لعائلة التعازي  حر�أ أتقدم أن أود

 على ثنيأ كما ،الیا�اني وللشعب أصدقائه ولكافة الذرّ�ة لطاقةل ةالدولّ  للو�الة

 "والتنمیة السالم جلأ من الذرة تسخیر" سبیل في بذلها التي المحمودة المجهودات
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 وحیاد�ة األمانة ةاستقاللی على والحفاظ جلهاأ من أحدثت التي الو�الة أهداف تحقیقو 

 .القضا�ا مختلف في مواقفها ومهنیة

   یس،الرئ السید

 للطاقة الدولیة للو�الة اجدید اامع امدیر  تعیین الضروري  من أصبح تعلمون  كما

 لآلجال وفقا االستحقاق هذا نجازإ یتم ن�أ بالدي تتطلع اإلطار هذا وفي ،الذر�ة

 كافة مصلحة تغلیب متی ن�ا ندعو ونحن المحافظین. مجلس طهاضب التي والشروط

 الكفاءة لد�ه تتوفر اجدید اعام امدیر  تعیین على قالتواف في المتمثلة األعضاء الدول

 أحدثت التي النبیلة �مهامها اضطالعها في الو�الة قیادة لمواصلة المطلو�ة والخبرة

 أخرى. حسا�ات �ةأ عن �عیدا األعضاء الدول كافة وتطلعات یتوافق �ما أجلها من

 هذا دعم في نستطیع ما �قدر الفعالة المساهمة سبیل في جهدا ندخر لن فوسو 

  .المسار

   الرئیس، السید

الى جل السالم " من "تسخیر الذرة من أتغییر شعار الوكالة ل تبعانھ ترى بالدي أ

أن تكون التطبیقات النوویة  یجب نھأ جل السالم والتنمیة""تسخیر الذرة من أ

لى باإلضافة إ لةاألولویة الرئیسیة لعمل الوكاھي وأھداف التنمیة المستدامة 

ن نرى ھذا الشعار مجسدا في عمل الوكالة األخرى ونحن نتطلع الى أھامھا م
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ابتكار مفاھیم جدیدة للتعاون والمساعدة تمكنھا فعال من  إلىن تتوصل وأالیومي 

 المساھمة الفعالة في تحقیق التنمیة.

 وظیفدي ھو التأحد التحدیات الرئیسیة التي تواجھ بال فان ،اإلطار هذا وفي 

 ونحنخاصة بصورة الشباب  توظیفوتطویر الشركات الناشئة وة بصورة عام

الشباب  وظیفت تعمل علىالذریة للوكالة الدولیة للطاقة  نرى مشاریع بأننتطلع 

 .باستخدام التقنیات النوویة وظیفالتثقافة بدء  وتطویر

  الرئیس، السید

 في معها مستدام تعاون  عالقات رساءإ على لو�الةا إحداث منذ تونس حرصت لقد

 مع الیه التوصل تم الذي االتفاق لىإ اإلشارة اإلطار هذا في ونود مجاالت عدة

 الى األولى الفئة من مستعملین غیر مشعین مصدر�ن ترحیل خصوص في الو�الة

 المشار�ع عدید تنفیذ في الو�الة مع التعاون  اخرى  جهة من تواصلو  األصلي. البلد

 یم.األقال بین وما والجهو�ة الوطنیة

 األبیض البحر ضحو  دول مستوى  على للتعاون  المناسبة لیاتاال تر�یز إطار وفي 

 في وأ البحر میاه في اإلشعاعیة وأ النوو�ة الطوارئ  مجابهةل االستعداد في المتوسط

 �إعداد المتعلقة االجتماعات مختلف في بالدي شار�ت فقد المتوسطیة الموانئ



 4 

 هذا نعتبر ونحن اإلشعاعیة وأ النوو�ة ارئ الطو  مجابهةل لالستعداد جهوي  مخطط

  عتماده.ال المعنیة الدول وندعو للتعاون  مناسبا طاراإ المخطط

 الرئیس، السید

 على اإلطار هذا في مجهوداتها وتر�ز النووي، لألمن خاصة أهمیة بالدي تولي

 تاالمعدّ  وتوفیر كو�نوالت القدرات و�ناء ستعداداالو  ةالمناسب العمل طرأ توفیر

 فرقة وهي الخطرة" المواد مكافحة "فرقة حداثإ تم فقد إلطارا هذا وفي الضرور�ة.

 مراقبة مهامها ومن الحدود�ة والمعابر المناطق �كافة تعمل الدیواني �الحرس خاصة

 وتعمل النووي. اإلرهاب مخاطر من والتوقي المشعة للمواد المشروع غیر التداول

 وما تناإمكانیا �ه سمحت ما �قدر الضرور�ة �المعدات عناصرها تجهیز على بالدي

 معاضدة الو�الة تتولى نأ نأمل ونحن .المتاحة الدولي التعاون  برامج قّدمهت

 تكو�ن مجاالت في خاصة الفني التعاون  برامج عبر اإلطار هذا في مجهوداتنا

  .التجهیزات وتوفیر المكونین

 الرئیس، السید

 حرصها �قدر الو�الة هتجا المالیة بتعهداتها الوفاء على التونسیة الجمهور�ة رصتح 

 المخصص القسط تحمل عبر وذلك توفرها التي التعاون  مكانیاتإ من االستفادة على
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 التعاون  صندوق  في أو د�ةالعا المیزانیة في مساهماتنا بتسدید سواء تكالیفه في لنا

 في تونس تتعهدو  الفني. التعاون  مشار�ع تكالیف في الوطنیة المساهمة �ذلكو  الفني

 وفقا المقبلة السنة �عنوان الفني التعاون  صندوق  في ساهمتهام بدفع اإلطار هذا

  دة.المحدّ  للنسبة

  الرئیس، السید

 إطاري  قانون  مشروع استصدار قصد الدستور�ة اإلجراءات مباشرة بالدي تواصل

 وطنیة هیئة إحداث تضمن والذي النوو�ة والتقنیات للطاقة السلمیة لالستخدامات

 واألمان �األمن خاصة المتعلقة الرقابیة األنشطة جمیع شرة�مبا ستعنى النووي  مانلأل

 اتفاقیة منها خاصة الدولیة واالتفاقیات المعاییر مع یتوافق �ما والضمانات النوو�ین

 لذيا والمؤسساتي القانوني اإلطار توفیر من المنظومة هذه وستمكن النووي. األمان

 الضمانات التفاق اإلضافي �ولالبروتو  على المصادقة في قدما المضي من سیمكننا

 مباشرة في الشروع أخرى  جهة من تم كما الخصوص. هذا في بالدي لتعهدات ذاتنفی

 االضرار عن المدنیة المسؤولیة حول فیانا التفاقیة لالنضمام الدستور�ة اإلجراءات

 المشتر�ة لالتفاقیة االنضمام إجراءات مباشرة القر�ب المستقبل في نعتزم كما النوو�ة

 ا�مانا المشعة النفا�ات في التصرف مانوأ المستهلك الوقود في التصرف أمان �شأن
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 �أنشطة العالقة ذات الدولیة واالتفاقیات المعاهدات لكافة االنضمام �أهمیة منا

 الذر�ة. للطاقة الدولیة الو�الة

  الرئیس، السید

 األلیم. یمافو�وش حادث عن سنوات عشر مرور ذ�رى  عن سنتین من قلأ تفصلنا

 خالل قرارهإ تم ما منها خاصة الحادث هذا تلت التي اإلجراءات نأ نعتقد ونحن

 2011 جوان شهر خالل �فیانا عقد والذي النووي  األمان حول الوزاري  المؤتمر

 تولى التي النووي  األمان حول ملالع خطة نفإ تعلمون  و�ما المتا�عة. تقتضي

 لتعز�ز عمل برنامج حددت المؤتمر توصیات لىع بناء للو�الة العام المدیر عدادهاإ 

 النووي  األمان همیةأ  الى و�النظر اإلطار هذا وفي .النووي  لألمان العالمي اإلطار

 عدم تقتضي المصلحة فان خاصة �صورة النوو�ة المفاعالت مانوأ عامة �صورة

 عمهاود تقییمها في والتفكیر اتخاذها تم التي لإلجراءات االطمئنان في المبالغة

 سنة لعقده ندعو مؤتمر إطار في اتخاذها یتم االمر اقتضى نإ جدیدة �إجراءات

 التجارب الستعراض و�خصص فو�وشیما" مؤتمر �عد سنوات عشر " �عنوان 2021

 لألمان العالمي اإلطار لتعز�ز العمل برنامج تنفیذ من المستفادة والدروس العملیة
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 الطاقة مساهمة استدامة على حفاظا نووي ال األمان دعم وافاق وامكانیات النووي 

 . التنمیة تحقیق في النوو�ة

  الرئیس، السید

 الذر�ة للطاقة الدولیة الو�الة دارتهإ على تشرف الذي الضمانات نظام تونس برتتع

 للسلم ضماناو  انتشارها مخاطر من والحد ونزعها النووي  التسلح لمراقبة الوحیدة االلیة

 الذر�ة للطاقة الدولیة الو�الة أنجزته الذي العمل على نثني نونح العالمیین واالمن

 من للحد بذلها تم التي للمجهودات رتیاحناإ عن ونعبر وتعز�زه دعمه إلى ونتطلع

 منطقة �إنشاء اإلسراع إلى الدعوة أخرى  جهة من جددنو  .النووي  التسلح مخاطر

 األسلحة منها وخاصة طاألوس الشرق  �منطقة الشامل الدمار أسلحة كافة من خالیة

  .النوو�ة

  الرئیس، السید

 أصحاب والسادة والسیدات مكتبكم أعضاء ولكافة التعبیر لكم أجّدد أن أود الختام في

 مجددا اشكر وأن هذا مؤتمرنا بنجاح تمنیاتي عن الوفود وأعضاء رؤساء المعالي

 مهامهم. أداء في همر اقتداو  لتفانیهم الو�الة موظفي كافة

 .االھتمام على وشكرا 


