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 الرحیم الرحمن اهللا بسم

 (،األمریكیة المتحدة الوالیات رئیس  ،أوباما باراك الرئیس الفخامة صاحب)

 الحضور والسادة السیدات ،الموقرین الوفود ورؤساء الدول وقادة ورؤساء ملوك والفخامة والسمو الجاللة أصحاب

  .القمة لهذه التحضیر في المتحدة الوالیات بذلته الذي الجهد لعظیم وتقدیرنا امتناننا عن نعرب أن لنا یطیب

 الرئیس السید

 إنجازات من تحقق ما لمراجعة الرئیس فخامة یا رعیتموها التي األولى القمة ىعل سنوات ست بعد أخرى مرة الیوم هنا نجتمع
 األهداف تحقیق في تسهم الحقة تنفیذیة خطوات بلورة في هذا اجتماعنا مخرجات تساهم أن ونأمل .المقبلة للمرحلة تصور ووضع
 .القمة إلیها سعت التي

 مجلس رارق مثل ،النووي باألمن الصلة ذات الدولیة القرارات دعمت التي الدول أوائل من السعودیة العربیة المملكة كانت لقد
 لسعودیةا العربیة المملكة قامت لقد .اإلجرامیة لألغراض الشامل التدمیر مواد استخدام إساءة منع على للعمل 1540 رقم األمن



 االتفاقیة هذه إدخال باإلمكان یكون أن ونأمل ،بها ةالمتعلق التعدیالت وعلى النوویة للمواد المادیة الحمایة معاهدة على بالمصادقة
 لقمع الدولیة االتفاقیة في طرف أنها كما النووي اإلرهاب مكافحة لمبادرة المملكة دعم جانب الى هذا .فرصة أقرب في النفاذ حیز
 باألمن بطةالمرت الدولیة نشطةواأل الفعالیات معظم في وإیجابیة بفاعلیة حاضرة كانت المملكة ان كما ،النووي االرهاب أعمال
 لنوویةا بالمواد الصلة ذات والندوات العمل ورش من سلسلة المملكة نظمت كما ،م2010 واشنطن في األولى القمة منذ النووي
 .الخطرة المواد وبقیة والمشعة

 واألمن يالنوو األمان بین املالتك إدراك خالل من النووي لألمن التحتیة البنیة تطویر بمسألة خاصا اهتماما المملكة وأولت
 .المملكة يف إنشائها على العمل الجاري الذریة الطاقة في الرقابة هیئة مكونات أهم كأحد النووي األمن إدراج على والعمل النووي
 في مدةلمعتا والممارسات لألنشطة الفعال التنظیم خالل من النووي لألمان العالمیة المعاییر أعلى اتباع على المملكة تحرص
 واإلشعاعیة النوویة ةالسالم هیئة“ مع االستراتیجیة الشراكة اتفاق تفعیل في مستمرة المملكة فإن ،السیاق هذا وفي .الذریة الطاقة
 ولتنمیة المملكة في ذریةال الطاقة قطاع لتنظیم الضروریة والخبرة والمعرفة التقني الدعم لتقدیم استراتیجي كشریك ،”فنلندا في
 .النوویة للرقابة مستقلة وطنیة هیئة إلنشاء الالزمة البشریة الموارد

 مجال في الدولیة ةاألنشط لكل الكامل الدعم تقدیم في وستستمر المملكة قدمت فقد الدولي االطار في اما ،الوطني الصعید على هذا
 قدمتو .م2010 العام من دیسمبر في الریاض في 1540 القرار حول الدولیة العمل ورشة المملكة نظمت فقد .النووي األمن
 العمل بتمدید يالقاض 1977القرار من 7 رقم  العاملة للفقرة تنفیذا دوالر ألف 500 بمبلغ تبرعا بسیول م2012 قمة في المملكة
 زمرك نشاءال دوالر ملیون 100 بمبلغ تبرعها عن م2014 العام في المملكة أعلنت أن سبق كما .سنوات عشر لمدة 1540 بالقرار
 .اإلرهاب لمكافحة المتحدة األمم

 الرئیس السید

 للطاقة الدولیة ةالوكال تؤدیه الذي المحوري للدور وخاصة النووي باالمن الصلة ذات العالمیة للمنظومة بالغًا اهتماما المملكة تولي
 مركز انشاء اللخ من الذریة للطاقة ةالدولی للوكالة والبشریة الفنیة االمكانات وتعزیز دعم الى الجمیع ندعو فاننا ولذا ،الذریة
 اعلن ان بةالمناس هذه في ویسعدني ،الدول كل من ودعم بمساهمة فیینا في الوكالة مقر في النووي االرهاب لمكافحة متخصص
 اعلن ان كذلك نيیسعد كما  .المركز ذلك النشاء دوالر مالیین عشرة بمبلغ السعودیة العربیة المملكة تبرع عن القمة هذة منبر من
 .یورو الف خمسمائة بمبلغ سایبرزدورف في الوكالة معامل تحدیث لمشروع المملكة دعم عن

  

  

 الرئیس السید



 أهداف لتحقیق السلمیة لألغراض النوویة الطاقة الستغالل طموح برنامج تطویر عزمها عن السعودیة العربیة المملكة أعلنت لقد
 السلمي النووي جهابرنام تخطیط بصدد المملكة فإن لذا ،القادمة لألجیال الهیدروكربونیة واردالم على والمحافظة المستدامة التنمیة
 المواد في تحكموال للرقابة محاسبي وطني نظام بتأسیس ملتزمة المملكة ان كما ،النووي األمن متطلبات مع كلیا یتوافق بشكل
 ومنع فلكش القانون انفاذ أجهزة وكافة الحدود ومراقبة ماركالج أجهزة تطویر في الجهد قصارى وتبذل واإلشعاعیة النوویة
 .الخطرة للمواد الشرعي غیر االتجار

 الرئیس السید

 الدول حق وبین النووي األمن قضایا تجاه الدول التزامات بین التوازن على المحافظة مبدأ تتبنى االستراتیجیة المملكة رؤیة إن
 على المبررة وغیر هافی المبالغ القیود إلى النظر تلفت المقام هذا في المملكة فإن ،لذلك .یةالنوو للطاقة السلمیة االستخدامات في
 .ذاته النووي األمن في المشترك التعاون برامج على حتى سلبي أثر إلى یؤدي قد بما السلمیة النوویة التقنیة في األصیلة الحقوق

 لألسلحة عالمیا لالكام بالنزع األسمى الهدف تحقیق تباطؤ حیال قلقها عن تعرب المملكة فإن ،األهمیة من القدر نفس وعلى ،كذلك
 .وانتشارها وجودها واستمرار النوویة

 المواد درمصا تحجیم خالل من المخاطر هذه من للحد موحدة استراتیجیة حول عالمیا االتفاق ضرورة ترى المملكة فإن ،ولذلك
 األوسط الشرق مستوى وعلى عامة الدولي المستوى على بالكامل ونزعها النووي السالح رأسها وعلى المخاطر عالیة النوویة
 .عالمیا النووي السالح االنتشار ومنع النووي األمن لجهود األسمى الهدف األصل في یمثل ما وهو ،خاصة بصفة
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 وأطر هداتمعا من بالفعل قائم هو لما بأكمله الدولي المجتمع تبني ضرورة بادراك تبدأ النووي األمن غایات تحقیق جهود إن
 من الدول من یوجد بینما األصل في ملتزم هو من اللزام جدیدة وأنظمة دولیة قانونیة أطر استحداث یجدي ولن ،وأخالقیة قانونیة
 .النووي والسالح االرهاب من تماما خال عالم إلى للوصول الهادفة القائمة طرواأل المعاهدات مع یتجاوب ال

 الدولیة راألط في الفاعلة لألطراف موجهة عمل خطط من الموقرة القمة إلیه توصلت ما على تثني المملكة فإن ،الصدد هذا وفي
 لمكافحة المیةالع والمبادرة واالنتربول الذریة للطاقة یةالدول والوكالة المتحدة األمم رأسها وعلى النووي األمن شؤون على القائمة
 هذه تبنيل الدولي المجتمع المملكة وتدعو كذلك .الخطط هذه تفعیل في للمساهمة الجهد أقصى ببذل وتتعهد النووي اإلرهاب
 .ميعال نووي أمن من جمیعا إلیه نصبو ما إلى القمة هذه في المشاركة الدول تأثیرها لیتخطى السیاسات



 الرئیس السید وختاما

 واألمن الحمایة تحقیق طریق على الخطوات من مزید نحو تقودنا ومثمرة بناءة خطوة الموقرة القمة هذه تكون أن ،نأمل فإننا
 .والقادمة الحالیة لألجیال واالستقرار

 الرئیس السید شكرا
 


