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 كلمة مملكة البحرين 

 

 والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية    الرابعةأمام الدورة 

 

   2020سبتمبر  25 – 21فيينا 

 

 لقيها  ُتـ

 

 آل خليفة   بن دعيج رنــا بنت عيسى الشيخة الدكتورةسعادة 

 وكيل وزارة الخارجية 

 رئيس اللجنة الوطنية لحظر  

 استحداث وإنتاج واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة  

 عضو المجلس األعلى للمرأة بمملكة البحرين  

    

 

 السيد الرئيس،  

 أصحاب المعالي والسعادة،  

 السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود الكرام،  

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،  
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 السيد الرئيس،  

 

في البداية، إن هذه الفترة ليست بالسهلة علينا جميعا مع تفشي  

أننا نواجه تحديات غير متوقعة، استنزفت  19-فيروس كورونا )كوفيد إذ   ،)

كما وأن جميع الدول في حرب  .  األرواحالكثير من الجهود وسلبت العديد من  

الخوف   مع عدو ال يرى، حيث انه أثر على أبسط تفاصيل حياتنا اليومية وعم  

 والقلق في نفوسنا. 

ومرارتها    صعوبتها  رغم  كيفية  أ  إال ،  ولكن  األمور   تعاملنا ن  مع 

على   ألمر    بداءإوالحرص  التحديات  على  ويشعرنا  شرب  ُم األولويات   ،

إلقامة المؤتمر  الدول األعضاء  الوكالة و  فحرص .  بالتواصل وتوحد الهدف

مختلفة  العام  وتقنيات  مبتكرة  حلول  أهمية  باستخدام  لنا  يؤكد  وجدية  ، 

 عالم خال من األسلحة النووية.   نحوالعمل 

 

 السيد الرئيس، 

بجزيل الشكر والعرفان للجهود المبذولة   تود مملكة البحرين أن تتقدم 

من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل هذه الظروف، لما قدمته 

ودعم   مساندة  األطراف  من  تدريب  الومعدات  التوفير    حيثمن  للدول 

. وحرصها، منذ بداية تفشي  19-كوفيد  فيروس كورونا  لمواجهة  جهزةاألو

مع الدول    التدريبية  االجتماعات والورش  وعقد  هذا الوباء، على سير العمل

 رغم التحديات.  
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 السيد الرئيس، 

على الدور المركزي الذي تضطلع به الوكالة    تؤكد مملكة البحرينكما  

النووية   للتكنولوجيا  السلمي  الذرية في دعم االستخدام  للطاقة  الدولية 

ومساعدة الدول األعضاء في سعيها لالستفادة من التطبيقات والطاقة  

اإل الكبيرة في   طارالنووية، وفي هذا  الوكالة  بجهود  تشيد  المملكة  فأن 

الدعم المقدم  توفير مجموعة واسعة من المساعدات الفنية باإلضافة الى  

مستمر في االستخدام األمثل للتقنيات النووية تماشيًا  بشكل  الوكالة    من

مع أهداف التنمية المستدامة وذلك من خالل توفير منصات مهمة لدعم  

البنا الدولي  واألمن  التعاون  السالمة  مجاالت  األعضاء في  الدول  بين  ء 

   النووي وعدم االنتشار. 

 

 السيد الرئيس، 

يعتبر برنامج التعاون التقني أحد الركائز األساسية التي يقوم عليها  

نقل   ولضمان  النامية  للدول  الوطنية  القدرات  بناء  أجل  من  الوكالة  عمل 

التكنولوجيا النووية ذات االستخدامات السلمية في سبيل تحقيق األهداف  

عضوية    لىإالتنموية لتلك الدول، وقد أولت مملكة البحرين من انضمامها  

برامجها   ضمن  وركزت  التقني،  التعاون  ألنشطة  خاصًا  اهتمامًا  الوكالة 

تعزيز البنية األساسية لألمان واألمن    ىم عل2021- م 2020للتعاون التقني  

اإلشعاعيين والنوويين من خالل تحضير اللوائح وتأهيل المفتشين وذلك  

ت وقد  اإلقليمية،  المشاريع  من  وعدد  وطني  مشروع  إطار  التركيز  في  م 

للفترة   التقني  التعاون  برنامج  تحضير  على  2023-م2022خالل  إدخال  م 
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البيئية التحليالت  في  االستقرائية  البالزما  تطوير   لىإ  باإلضافة  تقنيات 

و والنووية  اإلشعاعية  للسالمة  التنظيمية  التحتية  مختبر    نشاءإالبنية 

   النووي.لتوصيف المواد باستخدام تقنيات التحليل 

 

 السيد الرئيس، 

مملكة البحرين تسعى جاهدة كدولة طرف في جميع االتفاقيات    نإ

الدولية في مجال السالمة النووية بتقديم تقاريرها الوطنية بشكل شامل 

االستعراض   عمليات  في  الفعالة  والمشاركة  األمان الووقتي  تفاقية 

النووي، وتؤكد المملكة على أهمية انضمام الدول لهذه االتفاقية وتستمر  

إلى  بدعوة البلدان التي لديها أنشطة نووية موسعة والتي لم تنضم بعد 

 االنضمام لالتفاقية وتنفيذها في أقرب وقت.    إلىاتفاقية األمان النووي  

  السالمة النووية، فإنها مملكة البحرين في مجال    دوربالتزامًا    نهوأكما  

المقبلة   المرحلة  العربية  ل   تسعىفي  الدول  بين  التعاون  "اتفاقية  توقيع 

في آسيا للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية  

–  ARASIA   باإلضافة أمان   إلى،  بشأن  السلوك  مدونة  على  الموافقة 

 المصادر المشعة وأمنها.  
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 الرئيس، السيد 

االلتزامات   بجميع  البحرين  مملكة  تلتزم  النووي،  األمن  مجال  وفي 

تبذلها   التي  الجهود  وتدعم  الدولية  االتفاقيات  في  عليها  المنصوص 

خطوات فعالة نحو تحقيق عالمية اتفاقية الحماية المادية    اتخاذ الوكالة في  

، وتؤكد على أهمية هذه االتفاقية والتعديل الذي CPPNMللمواد النووية  

المادية   الحماية  لضمان  عالمية  آلية  إنشاء  وأهميتها في  النفاذ  حيز  دخل 

مع   بالتعاون  البحرين  مملكة  ستقوم  اإلطار  هذا  وفي  النووية،  للمواد 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعداد خطة وطنية شاملة تشمل اإلجراءات  

 لوطنية الالزمة في سبيل تنفيذ االتفاقية وتعديالتها.  والتشريعات ا

 

 ، السيد الرئيس

البحرين عل الداعي    ى تؤكد مملكة  التخلي عن السالح    إلىموقفها 

النووي باعتباره السبيل الوحيد للتأكد من عدم استخدام هذه األسلحة من 

قبل الدول أو من أي طرف كان، كما تؤكد المملكة على أهمية جعل منطقة  

الشرق األوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وخاصة األسلحة  

النووية في المن لرقابة وضمانات  النووية، وإخضاع جميع المنشآت  طقة 

وتدعو   الذرية،  للطاقة  الدولية  الدول  الوكالة   إلىاالنضمام    إلىجميع 

ومنشآتها   برامجها  إخضاع  وترفض  النوية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة 

 النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولة للطاقة الذرية.  
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 ، السيد الرئيس

 

  والشباب  من النساء  كوادرها  ر وتثمن  البحرين تفتخ كما وإن مملكة  

لعاملة في مجاالت عمل الطاقة المستدامة وبشكل خاص  اومن الجنسين،  

النووية تنفيذ    الطاقة  في  فعالة  والدراساتكعناصر    النوعية  األبحاث 

من  الفئتين  لما لهذه  ، وللطاقة النووية والسليمة    لالستخدامات السلمية  

حيث أن مملكة البحرين  .  ناء المجتمعات الواعية والفعالةأهمية في مواكبة ب

بشكل   وتعمل  بين استراتيجي  التوازن  لتحقيق  وجاد  منظم  مؤسسي 

جهاز   إنشاء  خالل  من  التنموية  واألطر  المجاالت  كافة  في  الجنسين 

للمرأة" األعلى  "المجلس  وطني  في   إستشاري  أساسي  كشريك 

تنفيذ أس العاملة على  المتقدمة  التطوير  الصفوف  الوطنية  وس  التنمية 

جميع  مملكة البحرين    تدعومن هذه المنصة الهامة،    و  ومواكبة العالم فيه.

للعمل على تمكين المرأة والشباب من الجنسين  وذلك إيمانًا    العالم،  دول

ويقينًا بالقدرات اإلستثنائية التي تتمتع بها المرأة والشباب من الجنسين  

والت التطويرية  المجاالت  كافة  في  واإلبداع  العمل  الحالية  نفي  موية  

 ضمان إستدامتها. سبل والمستقبلية و
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اء مع  لمزيد من التعاون المثمر والبن  اإلى  تتطلع مملكة البحرين  ختامًا،  

األهداف  تحقيق  أجل  من  األعضاء  والدول  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

السلمي  تعزيز االستخدام  أجلها وفي مقدمتها  ُأنشأت من  التي    النبيلة 

خير    لما فيه  والتنموية  للطاقة النووية في كافة المجاالت الحيوية  والسليم

  للمملكة على التقدير العالي    لكم  اإلنسانية جمعاء. كما ويسرني أن ُأؤكد

إلى الجهود المبذولة من قبل الوكالة الدولية وأجهزتها المختلفة لتعاونها  

 المستمر مع مملكة البحرين.  

 شكرًا السيد الرئيس. 


