
  

  

 

 

 

 

 

   كلمة مملكة البحرين 

  

   والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية  الخامسة  أمام الدورة 

  

   2021 سبتمبر  24  –   20 فيينا 

  

   يلقيها 

  

 محمد بن مبارك بن دينه    الدكتور  سعادة 

 األعلى للبيئة   سالمبعوث الخاص لشئون المناخ الرئيس التنفيذي للمجل 
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   لسيد الرئيس، ا  

   أصحاب المعالي والسعادة، 

   السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود الكرام، 

   السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، 

  

   السيد الرئيس، 

 

يود وفد بالدي أن يتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تعيين   بداية  

لدى  السي الشقيقة  الكويت  دولة  معرفي، سفير  االتحادية  د صادق  النمسا  جمهورية 

فيينا  في  الدولية  المنظمات  لدى  الدائم  الخ   ا  رئيس   ومندوبها  العادية  مسة  اللدورة 

للوكال  العام  للمؤتمر  الذرية  ةوالستين  للطاقة  كما والدولية  السفير ،  عز    نشكر سعادة 

الدين فرحان، رئيس المؤتمر العام للدورة العادية الرابعة والستين على جهوده المبذولة  

وفي هذا اإلطار نود ان نتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان  في إنجاح اعمال المؤتمر السابق.  

دة السيد رافايل غروسي على إدارته الفعالة  لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سعا

 . مر بها العالم  التحديات التيرغم كافه للوكالة  

 

 

 السيد الرئيس، 

  وذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية   مع  تعزيز التعاون بمملكة البحرين مستمرة    ان

كبير في تحقيق أهداف التنمية    ساهم بشكال والذي يبرامج التعاون التقني    من خالل 

تعتز  امج التعاون التقني التي  ن بر   ان  يعمل العالم أجمع على تحقيقها.  التي المستدامة  

مملكة في شتى  المملكة البحرين بأنها حققت من خالله فوائد جمة في رفع قدرات  

في   خاص  وبشكل  والتعليمية  والبيئية  الصحية  والمجاالت  اإلشعاعي  من  االاألمان 
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والبنية الرقابية الالزمة لتحقيق متطلباتها، وفي االستعداد والتصدي للطوارئ    ووي الن

 ة. اإلشعاعية والنووي 

 

   السيد الرئيس،

 

تحرص مملكة البحرين على تقديم تقاريرها الوطنية المتعلقة بالسالمة النووية  

ان النووي.  بانتظام تام وعلى المشاركة الفاعلة في عمليات االستعراض التفاقية األم 

أما على صعيد األمن النووي، تدعم مملكة البحرين كافة الجهود كافة الجهود التي تبذلها  

 ماية المادية للمواد النووية.  حالوكالة نحو تحقيق عالمية اتفاقية ال 

 

 السيد الرئيس، 

 

تؤكد المملكة على أهمية جعل منطقة الشرق األوسط منطقة خالية من أسلحة  

استنادا  بالقرار الخاص بالشرق األوسط الصادر   وخاصة األسلحة النووية،  الشاملالدمار  

إخضاع جميع المنشآت النووية في  ضرورة  و ،  1995عن مؤتمر استعراض  المعاهدة عام  

وذلك لتحقيق البيئة الصحية    المنطقة لرقابة وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 اآلمنة والمستدامة الي تسعى لها دول المنطقة لخير وصالح شعوبها. 

 

وتعرب المملكة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تقوم بها الوكالة لمتابعة البرنامج  

السالمة   بمعايير  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  التزام  من  للتأكد  االيراني،  النووي 

 ي. النوو واألمان 
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استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها للوكالة    ي فعن قلقها    تعبر مملكة البحرين  إن  

الدولية للطاقة الذرية، ووقف تنفيذ تعهداتها، وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة  

النووي،   برنامجها  القلقي  الذحول  من  الكثير  المنطقة  يثير  هنا و.  في  الى    من  ندعو 

بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة فيما يتعلق  إيران  التزام    ضرورة 

اليورانيوم تخصيب  نسب  في  السلمية.   بتجاوزاتها  االستخدامات  حاجة  يتجاوز    بما 

الوكالةفيينا  واالنخراط في مفاوضات   وامتيازات مفتشي  واحترام حصانات    ، بجدية، 

 .  وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها

 

  السيد الرئيس،

 

، البحرين ختاما  مملكة  الوكالة   إلى  تتطلع  مع  والبناء  المثمر  التعاون  من  المزيد 

التي  حقيق األهداف النبيلة  األعضاء من أجل ت  الصديقة   الدولية للطاقة الذرية والدول 

وفي مقدمتها تعزيز االستخدام السلمي للطاقة النووية في كافة    ،من أجلها  ئتُأنش

 إلنسانية جمعاء.  لالمجاالت الحيوية لما فيه خير  

 

 

       شكرا  السيد الرئيس. 

 


