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 الدولي حول األمن النوويالوزاري كلمة دولة قطر في املؤتمر 
 

 2020فبراير   14-10فيينا 

 

 لطان بن ساملين املنصوريس لسفير القيها سعادة 

 تحدة و املنظمات الدوليةدولة قطر و مندوبها الدائم لدى االمم املفير س

 ؛السيد الرئيس

 مؤتمر األمن الدوليعلى ترؤسكم اتقدم لسعادتكم باسم وفد دولة قطر بالتهنئة 

م لجهودهم عاال ة الدولية للطاقة الذرية ومديرهاأشكر الوكال نا أأود أيض  والثالث 

 خطوات، ويحدونا األمل ان تتبلور نقاشاتنا عن راملؤتم التحضير لهذا حسن  في

عزيز السلم واألمن ي وبماتنهض بالعمل الدولي املشترك في مجال تعزيز االمن النووي 

 لجميع الشعوب.   االقتصاديوالرفاه 

لنووي وتعزيزه ودعم ييم التقدم املحرز في مجال األمن اقا هو فرصة لتهذ ن مؤتمرناا

في وفقا لدورها ومسؤوليتها التآزر بين االمن واالمان النووي ، ودعم جهود الوكالة 

ي والحفاظ على اعلى املزيد من التحسينات على أنشطتها في مجال األمن النوو  إدخال

تسهيل مهام البعثات  ك ووية. بضمن ذلالنالسالمة واالمن في االنشطة  معايير 

االستشارية الدولية للطاقة الذرية بهدف مراجعة األطر والهياكل املعنية باألمن النووي 

 في الدول، وكذلك سبل حماية املصادر املشعة على مستوى العالم.

في السنين في مجال األمن التكنولوجي النووي  رز حال شك أن تقدما كبيرا قد أ 

مطلوب القيام به من أجل نشر و تعزيز ثقافة  هناك عمل كثير  ولكن ال يزال ،رةاألخي
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األمن النووي على نطاق واسع. والتصدي ملخاطر الهجمات االلكترونية على املنشآت 

 النووية والدعوة لحماية االجزاء الحاسة ذات العالقة بالكومبيوتر من املنشآت.
 

 لسيد الرئيس؛ ا

 شعايي يشكل  واإل إلرهاب النووي ا
ً
، وتعد اجراءات االمن النووي قائما هديدا

لذلك فان  .القوية اكثر الوسائل فعالية ملنع االرهابيين من امتالك املواد النووية

الدعم على املستويات الوطنية والثنائية ومتعددة األطراف زيادة هو طلوب امل

القدرات لبشرية وبناء د املبادرات التعليم والتدريب الرامية الى تطوير املوار 

 وخاصة في البلدان النامية.

 السيد الرئيس؛

 
 
السلمية للطاقة النووية، وخاصة في مجاالت  االستخداماتن إعتبر دولة قطر ت

الصحة والزراعة والصناعة والبيئة هي رهان استراتيجي وجزء من خطتها للتنمية 

، واعتمدت دولة قطر 2030الشاملة ضمن رؤية قطر  واالجتماعية االقتصادية

سبة لتعزيز سالمة وأمن املواد املشعة وتواصل جهود اقامة بنية املنا التشريعات

تحتيه وقدرة وطنية مالئمة لضمان أمن املرافق واملواد وتتعاون مع الوكالة 

 ووي.الدولية للطاقة الذرية لتعزيز جهود الوكالة في مجال األمن واألمان الن

أن األمن النووي هو عنصر مهم في منظومة السلم واألمن الدولي ولذا فأن السعي 

للتنفيذ الكامل والشامل اللتزامات الدول في مجال منع االنتشار ونزع السالح 

 وطنية فعالة 
ً
النووي سيسهم في تعزيز األمن النووي. وبذات الوقت فإن نظما

مات السلمية للطاقة النووية وفي تعزيز لألمن النووي ستسهم في تطوير االستخدا

الجهود الدولية ملكافحة اإلرهاب النووي ونأمل أن تكون العالقة بين األمن النووي 
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والسلم واألمن الدولي حاضرة في نقاشاتنا وفي خططنا املستقبلية لتحقيق 

  األهداف واألولويات الرئيسية في مجال األمن النووي.

  ؛السيد الرئيس

النظام الوطني لحصر )فقد اصدرت دولة قطر التشريعي القطري  لإلطار ا ز وتعزي

ويختص هذا  12/4/2018والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  (ومراقبة املواد النووية

القانون بحصر املرافق واملواد النووية وإصدار التراخيص الالزمة ملمارسة 

تضمن القانون يكما  ،نوويةاملؤسسات القطرية ألنشطتها املتعلقة بتداول املواد ال

 تجريم األفعال التي تخالف التزامات قطر في املجال النووي وتحديد
ً
فيما يتعلق  ا

 باتفاقيتي الضمانات والحماية املدية للمواد النووية وتعديال ها.

على استضافة واحدة من اهم الفعاليات  2022دولة قطر مقبلة في عام 

،  2022لعام  اض ي وهي كاس العالم لكرة القدمالكبرى في املجال الري الجماهيرية

لذلك فان الجهات القطرية املختصة بتنظيم البطولة تتهيأ منذ األن للتنسيق مع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية لالستفادة من الخبرات التي تمتلكها الوكالة في 

ي مثل هذه تنفيذ تدابير األمن النووي خالل الفعاليات الكبرى وعلى غرار ما جرى ف

 م األخرى.لاألنشطة في دول العا

 السيد الرئيس.
ً
 شكرا
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