
 كلمة رئيس وفد المملكة العربية السعودية

 سعود آل سلطان بن خالد بن عبدهللا األمير الملكي السمو صاحب

 الدائم والمندوب النمسا جمهورية لدى الشريفين الحرمين خادم سفير 

 فيينا في الدولية المنظمات لدى

 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والستين الرابعةالدورة  أمام

 النمسا - فيينا

  هـ2441 صفر 8إلى  4من الفترة  خالل

   م1212 سبتمبر 12 إلى 12من  للفترة ةالموافق

  



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 سعادة السيد/ عزالدين فرحان؛ رئيس المؤتمر العام،

  ،الدولية للطاقة الذرية فائيل غروسي؛ مدير عام الوكالةاسعادة السيد/ ر

 ،أصحاب المعالي والسعادة

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 دور أهمية يجسد الذي المهم،الدولي  المحفلهذا  في اليوم معكم أكون أن يسعدني

 وترسيخ ،العلمي والتقنيو التنظيمي التعاونللطاقة الذرية في تعزيز  الدوليةالوكالة 

 . والسلمية اآلمنة األغراض في النووية التقنية استخدام

فائيل غروسي؛ مدير عام اسعادة السيد/ رل الجزيل بالشكرأتقدم  يطيب لي أن كما

 وأخص في ذلك أعمال التحقق في األداء، تميز الملحوظالعلى  ،ومنسوبيها ،الوكالة

للدول قدمه تما إلى  باإلضافة، 21-سيما في ظل تأثر العالم بجائحة كوفيدال والرصد

وعلى جهودها في اتخاذ  األعضاء من مساعدات وخدمات خالل هذه الفترة العصيبة،

يد ود التأكون كافة التدابير لضمان سالمة المشاركين في هذا الحدث السنوي المهم،

مؤتمر ال هذانجاح إل الرامية جهودالوُيساند  يدعم وفد المملكة العربية السعوديةعلى أن 

 . النتائج بأفضل للخروج

  

 .الرئيس السيد

مساهمة لل النووية إدخال الطاقةفي من خبرات الوكالة لالستفادة المملكة حكومة تسعى 

في مزيج الطاقة الوطني، وما يتطلب ذلك من تنمية للقدرات البشرية من أجل بناء 

ما في ب ،في ذلك معايير الوكالة متبعة  منظومة وطنية متكاملة ومستدامة لقطاع الطاقة 



 ،دراسة الخصائص التفصيلية للمواقع المرشحةو تهيئة البنية التحتية الالزمة،ذلك 

حطة لبناء أول م واالستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مشاريع الطاقة النووية

 .في المملكة طاقة نووية

 

 .الرئيس السيد

قائم على مبدأ حق الدول في االستفادة من االستخدامات  ةالمملك حكومة موقف إن

نع معاهدة مالسلمية للطاقة النووية في كافة مجاالتها، دون اإلخالل بالتزاماتها وفق 

تؤيد المبادرات اإليجابية الداعية لخلق كما  ،بركائزها األساسية النووي نتشاراال

 المجتمع الدولي مع وتها للعملوتجدد دع النووية،مناطق جغرافية خالية من األسلحة 

 على جعل الشرق األوسط منطقة خالية من هذه األسلحة. 

وفي هذا السياق، يجدد وفد بالدي اإلعراب عن قلقه الستغالل إيران لالتفاق النووي، 

(، فضال  JCPOAواستمرار تجاوزاتها على مستوى خطة العمل الشاملة المشتركة )

الضمانات المبرم مع الوكالة وفق معاهدة عدم االنتشار  عن عدم التزامها بتطبيق اتفاق

(NPTوعليه يأمل وفد المملكة ،)  ،اتخاذ المجتمع الدولي موقفا  حازما  تجاه إيران

 برنامجها النووي.المرتبطة بوالتعامل الجاد حيال تجاوزاتها 

 السيد الرئيس.

قة المتعل ومديرها العاميشيد وفد بالدي بالمبادرات والبرامج التي قدمتها الوكالة 

(، باإلضافة إلى المبادرة ZODIACبمكافحة تفشي األمراض حيوانية المنشأ )

والوكالة لمكافحة أمراض سرطان الثدي وعنق للتنمية المشتركة بين البنك اإلسالمي 



التي تعكس اهتمام الوكالة في االستفادة من التطبيقات النووية  ،الرحم في البلدان النامية

 يرها لخدمة البشرية.وتسخ

 مبلغ عشرة ماليين دوالر يمثل إلى أن المملكة قد قامت بتحويلفي الختام كما ننوه 

 نشاء مركز متخصص لمأمن النوويسبق أن أعلنت عنه إل الذيكامل مبلغ التبرع 

هد لجعلى اتعرب عن تقديرها لمدير عام الوكالة ومنسوبيها و، في سايبرسدورف

 مال  لمنظومة قدرات الوكالة.إقامة هذا الصرح ليكون مك أعمالالمبذول للبدء في 

 شكرا  السيد الرئيس.

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم والسالم


