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 السید الرئیس 

 السید مدیر عام الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

 الحضور الكرام

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.

 

یسعدني أن أكون معكم الیوم في ھذا المحفل الدولي الھام، الذي یجسد      

أھمیة دور الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في تعزیز التعاون الدولي؛ لتسخیر 

الذّرة للسالم والتنمیة، كما أود أن أشكر المملكة المغربیة على رئاستھا 

 ).64للمؤتمر العام في دورتھ الـ(

قل إلیكم تقدیر قیادة المملكة العربیة السعودیة على ما تقوم بھ بدایةً أن     

الوكالة ومنسوبوھا بقیادة مدیرھا العام السید/ رافائیل غروسي، في ظل 

)، وعلى جھودھا في اتخاذ التدابیر 19-تحدیات جائحة كورونا (كوفید

الالزمة؛ لضمان سالمة المشاركین في ھذا الحدث السنوي الھام، والشكر 

صول إلى الدول األعضاء، لدعم الوكالة ومساندتھا أثناء تلك المدة مو

 العصیبة.

كما تقدر المملكة الوكالة ومدیرھا العام على الجھود والمبادرات المتمیزة      

في تطویر قدرات الوكالة التقنیة، بما یعزز دورھا في تقدیم المعونة التقنیة، 



ي مجاالت التقنیة النوویة، والمجاالت وتوفیر البرامج الخاصة ببناء القدرات ف

      الرقابیة للدول األعضاء.

 

 السید الرئیس، 

تلتزم المملكة بسیاستھا الوطنیة التي تؤكد أعلى معاییر الشفافیة      

والموثوقیة، وأعلى درجات األمان، وتعمل بذلك على تنمیة االستخدامات 

السلمیة للتقنیة النوویة في المجاالت المختلفة، ویشمل ذلك مشروعھا الوطني 

ة الدولیة للطاقة للطاقة الذریة، وتتعاون المملكة على نحو وثیق مع الوكال

الذریة في تطویر ھذا المشروع، ونشكرھا على تقدیم الخدمات الفنیة 

 واالستشاریة التي استفادت منھا بالدي. 

كما أود أن أعبر عن سروري ببدء أعمال تشیید مبنى مركز األمن النووي      

ضمن مباني مختبرات الوكالة في (سایبرسدورف)، الذي دعمتھ المملكة 

) عشرة مالیین دوالر وغیرھا من الدول الصدیقة؛ لإلسھام في دعم 10بمبلغ (

ولیكون مكمًال  الدور المحوري للوكالة في المنظومة العالمیة لألمن النووي،

 ومعزًزا لمنظومة قدراتھا.

 

 السید الرئیس،

تؤكد المملكة أھمیة التزام الدول بمعاھدة منع االنتشار النووي، مع الحفاظ      

النوویة، واستثمار  للطاقة السلمیة على حقھا في االستفادة من االستخدامات

 وتطالب المملكة ثرواتھا الطبیعیة في ظل بیئة آمنة من التھدیدات النوویة،

ع الكامل عالمیًا لألسلحة النوویة المجتمع الدولي بتحقیق الھدف األسمى بالنز



لتحقیق بنود المعاھدة، وتدعو الدول غیر األطراف بمعاھدة منع االنتشار 

النووي إلى سرعة االنضمام إلیھا، ووضع جمیع منشآتھا النوویة تحت نظام 

 الضمانات الشاملة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة.  

على أھمیة دور المناطق الخالیة وتشدد المملكة على موقفھا الذي یؤكد     

عالم آمن، ونشر السلم، وتعزیز منظومة  إیجادمن أسلحة الدمار الشامل في 

 . فِي َمنِطقَة الَشرق األَوَسط والَعالم عدم االنتشار

وتشید المملكة بدور المدیر العام في استمرار حیادیة الوكالة وجھودھا      

شار النووي بالحفاظ على مسؤولیات المتمیزة في التعامل مع ملف عدم االنت

الوكالة في اتفاق الضمانات، تزامنًا مع استمرار الوكالة في تقدیم تقاریرھا 

إلى مجلس المحافظین فیما یتعلق بعدم جدیة إیران في القضایا المتعلقة 

 بالضمانات.

 السید الرئیس،

ق اماتھا في اتفاإن المملكة تبدي قلقھا حیال عدم امتثال إیران الكامل اللتز     

الضمانات، وعدم شفافیتھا مع الوكالة، مما یشكل تھدیًدا لمنظومة منع 

 .االنتشار

كما أن المملكة تدعم جمیع الجھود الدولیة الرامیة لمنع إیران من حیازة  

 السالح النووي، وتطویر منظومة منع االنتشار في المنطقة والعالم.

لالنتشار النووي في الشرق األوسط  كما تؤكد المملكة ضرورة التصدي     

بما یقتضي ضرورة التعامل مع الخطر النووي اإلسرائیلي الذي ال یھدد أمن 

الشرق األوسط واستقراره فحسب؛ بل العالم أجمع. وفي ھذا الصدد، نؤكد 



كامًال بشأن إنشاء منطقة خالیة من  م)1995على أھمیة تنفیذ قرار عام (

 األسلحة النوویة في الشرق األوسط. 

 السید الرئیس، 

أود أن أختم كلمتي ھذه بالتأكید على أن المملكة تجّدد دعمھا للوكالة من      

أجل تسخیر التقنیة النوویة لخدمة البشریة، وتدعو المجتمع الدولي إلى 

النوویة، والتصدي بحزم لجمیع محاوالت التعاون اإلیجابي في تطویر التقنیة 

 االستخدام غیر السلمي، وغیر اآلمن للطاقة النوویة.

شكًرا للسید الرئیس والحضور الكرام، وآمل أن تُكلل أعمال ھذا المؤتمر 

 بالتوفیق والنجاح.

 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

	


