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 رئيس املؤمتر  ةالسيد
 سيدات والسادةال

لى أعضاء المكتب الموقر على انتخاابكم رئيساا  يسعدني في البداية أن أتوجه   إليكم بالتهنئة، وا 
متمنيااا  ل ام التوف اار فاي رئاساات م  ،الذرياةللماامتمر العاام للوكالااة الدولياة لل اقااة  الثانيااة والسات نللادور  

ولياة لل اقاة الذرياة العاود  الساريعة وال املاة ، كما أتمنى للسا د الماد ر العاام للوكالاة الدللممتمر العام
وأود التأ  اد  للصحة الج د  والشفاء العاجل وأن  تغلب على هذا التحاد  وأن يعاود إلاى أفضال حاا 

  إلنجاح الممتمر. دعم وفد مصر ال امل على

 الرئيس، ةالسيد

وياااااة تواصااااال مصااااار جهودهاااااا إل ااااالس برنامجهاااااا الناااااووم السااااالمى لتلبياااااة ا حتياجاااااا  التنم
ا قتصااادية والصااناعية المتةا ااد ، ح ااال حرصاا  و  تااةا  علااى أن تسااتند رميتهااا إلااى إنشاااء إ ااار 
مت امل تشريعيا  وفنيا  تقوده وتشرف عليه كوادر و نية على درجة كب ر  من الحرفياة والمهنياة، وبماا 

تااار  القادماااة يضااامن التشاااغ ل المااان والساااليم لمح اااا  ال اقاااة النووياااة التاااي سااا تم بنامهاااا خااال  الف
م جاااا وا  ل ااال وحاااده، وذلااا  فاااي إ اااار  1200والمتمثلاااة فاااي أراااال وحااادا  لل اقاااة النووياااة بقااادر  

اسااااترات جية مصاااار نحااااو تنااااوت مصااااادر ال اقااااة وتعطاااايم ا سااااتفاد  ماااان مصااااادر ال اقااااا  الجد ااااد  
 والمتجدد .

 ااا  لبناااء المح الساالميعاان باادء البرنااامو النااووم المصاار   2007أعلناا  مصاار فااى أ تااوار 
علاى  وذلا  اعتماادا   الناووي ن،مان ماان واأالنووية لتول د ال هرااء  بقاا  للمعاا  ر الدولياة والعالمياة لأ

الخبرا  والقدرا  المصرية بالتعاون مل مختلف شاركاء مصار الادول  ن ومال الوكالاة الدولياة لل اقاة 
الضارورية للبرناامو الناووم ومن هذا المن لر فقد قام  مصر باتخاذ العد اد مان اإلجاراءا   .الذرية

المصاار  والتااي تتمثاال أهمهااا فااى دعاام البنيااة التحتيااة التشااريعية والممسساااتية والتنطيميااة للعماال فااى 
وتضمن  إعاد  تشاك ل المجلاا اأعلاى للساتخداما  السالمية لل اقاة الذرياة ، مجا  ال اقة النووية

صاااادار القاااانون رقاااام  الخااااان بتنطاااايم اأنشاااا ة  2010لساااانة  7برئاساااة الساااا د رئاااايا الجمهوريااااة وا 
نشاء ه ئة الرقابة النووية وا شعاعية كه ئة رقابياة مساتقلة كماا تام توقيال عقاد  ،النووية وا شعاعية وا 

لتقااديم الخاادما  ا ستشاااارية للمشااروت وقاااد اشااتمل التعاقااد علاااى تحااد ال واسااات ما  دراسااا  الموقااال 
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والعالميااة ومت لبااا  الوكالااة الدوليااة لل اقااة  المت لبااا  الدوليااة أحاادالواختيااار مواقاال جد ااد   بقااا  
نتاائو تلا  الدراساا  باإلضاافة إلاى  تضام نوا عداد الدراسا  الفنية اللةمة للمشاروت وقاد تام  ،الذرية

الاادروا والخباارا  المسااتفاد  ماان تجااارب الاادو  اأخاار  فااى المت لبااا  الفنيااة  ختيااار أو  مح ااة 
 نووية مصرية. 

 الرئيس، ةالسيد

لمفاوضاااا  الجارياااة بااا ن الجاااانب ن المصااار  والروساااى حاااو  النقاااا  الفنياااة والتمويلياااة انتهااا  ا
والقانونياااة للعااارود المقدماااة مااان الجاناااب الروساااى فيماااا  خااان عقاااود الهندساااة والتورياااد وا نشااااء 

دار   ،وتقاديم الخادما  ا ستشاارية للتشاغ ل والصايانة ،وتأم ن توريد الوقاود الناووم  للمح ة النووية وا 
 .11/12/2017ودخل  ح ة التنف ذ فى  ،وقد تم توقيل تل  العقود ،د المستنفدالوقو 

وتقوم مصر حاليا  بالتق يم الذاتي للبنياة التحتياة النووياة وذلا  تمه ادا   ساتقبا  مصار لبعثاة الاا 
INIR .للستفاد  من الخدما  ا ستشارية التي تقدمها الوكالة في هذا الصدد 

 الرئيس، ةالسيد

لل اقااة الذريااة،  الساالمير أنشاا ة البحااال والت ااوير فااي كافااة مجااا   ا سااتخدام تواصاال مصاا
بماااا يسااااهم فاااي تعةياااة التنمياااة المساااتدامة وخدماااة المجتمااال وتشااامل هاااذه اأنشااا ة مجاااا   الصاااحة 

 والصناعة والموارد المائية والثروا  المعدنية وغ رها. والةراعةوالغذاء 

 مرافقها البحثية المت ور  في هذا المجا  ومنها:من  العد دوتسخر ه ئة ال اقة الذرية 

 ااوفر  والااذم حاارارم م جاااوا   22مفاعال مصاار البحثااى الثااانى متعاادد اأغاراد بقاادر   •
أدا  متقدمة في مجا   بحوال  بيعة وهندسة المفاعل  وكذل  في أغاراد التشاعيل 

 اأخر ، ومن أهما إنتاج النطائر المشعة.

 اااتم فياااه انتااااج عااادد كب ااار مااان النطاااائر المشاااعة  والاااذممصااانل إنتااااج النطاااائر المشاااعة  •
للسااااتخداما  ال بيااااة والصااااناعية وغ رهااااا وتغ ااااى  اقااااة المصاااانل معطاااام احتياجااااا  

 السوس المحلى، ويتم تسوير الفائد من إنتاج هذا المصنل للتصد ر الخارجي.
، ساااعة ولمااد  ساابعة أيااام أساابوعيا   24مرافاار التشااعيل الجااامى والتااي تعماال علااى مااد   •

ألاااف كاااور   500ولاااد  مصااار وحااادتان للتشاااعيل الجاااامى أحااادهما فاااي القااااهر  بقااادر  
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جهودهااا لتعةيااة  مصاارألااف كااور ، وتواصاال  300 حااواليوالثانيااة باإلسااكندرية بقاادر  
قاادرا  هااذه الوحاادا  للوفاااء بالمت لبااا  المتةا ااد  للسااوس المحلااى ماان المعاادا  والمااواد 

   الةراعية، وكذل  مت لبا  التصد ر.ال بية والص د نية واأغذية والحاصل
يسااتخدم فااي  الااذموقااد تاام تحااد ال وتعةيااة قاادرا  هااذا المرفاار ااااااا  اإلل ترونااىالمعجاال  •

مل ااون ال تاارون  3إلااى  1,5العد ااد ماان الت بيقااا  الصااناعية اااااا وذلاا  برفاال  اقتااه ماان 
مل اااااون ال تااااارون فولااااا  فاااااي مرحلاااااة التشاااااغ ل  3فولااااا  ويعمااااال المعجااااال الن بقااااادر  

 .لتجريبيا

  ،الرئيس ةالسيد

تسااجل مصاار تقااد رها ال اماال، وتقاادم شااكرها العم اار للوكالااة الدوليااة لل اقااة الذريااة لمساااهمتها 
( والتااي تغ ااى TC Projectsماان خاال  مشااروعا  الاادعم الفنااي   الماااليبااالخبر  الفنيااة والاادعم 

دماااة المجتمااال والتنمياااة لل اقاااة الذرياااة فاااي خ السااالميالعد اااد مااان المجاااا   ذا  الصااالة با ساااتخدام 
 المستدامة، ومنها على سب ل المثا :

اإلنشااااء وماااا قبااال التدشااا ن لمشاااروت المح اااة  لمرحلتااايت اااوير بنااااء القااادرا  اللةماااة  •
 النووية المصرية.

توف ر المساعد  الرقابية له ئاة الرقاباة النووياة واإلشاعاعية المصارية أثنااء مرحلاة إنشااء  •
 المح ة النووية المصرية.

 جة النفايا  الصلبة  من ال وران وم( الناتجة من مصنل انتاج النطائر.معال •
  رس المعالجة اإلشعاعية للمواد التراثية واأثرية في مصر. •
 للوصو  إلى أفضل معالجة للمرضى. اإلشعاعيتعةية قدرا  العلج  •
 تنقية حمد الفوسفوري  ورفل جودته إلى المستو  الغذائي وال بى. •

اء والخبااااراء المصاااري ن فااااي عاااادد كب ااار ماااان المشاااروعا  البحثيااااة المنسااااقة كماااا يشااااار  العلمااا
 CRPS.التي ترعاها الوكالة وتقوم بتمويلها ويشار  ف ها العد د من الدو  اأعضاء في الوكالة ) 

 (Cost Free Expertوتساعى مصار إلاى تع ا ن بعاد ال اوادر للعمال بالوكالاة بنطاام الاا  
 إلعداد كوادر وج ل جد د من الخبراء.
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 ,الرئيس ةالسيد

قااد تاام ا نتهاااء ماان المرحلااة اأولااى لمشااروت تحااد ال منطومااة فوفيمااا  تصاال باااأمن النااووم: 
وجااار  تنف ااذ المرحلااة الثانيااة كمااا تاام مراجعااة  والثااانيمصاار البحثااى اأو   لمفاااعليالحمايااة الماديااة 

مماااا يساااهم فاااي تعةياااة ثقافاااة اأمااان الناااووم وا رتقااااء  لاااةالمت اموتحاااد ال خ اااة دعااام اأمااان الناااووم 
بأنطمة الحماياة المادياة بالمنشاا  النووياة واإلشاعاعية وتاأم ن المصاادر المشاعة مان الفئتا ن اأولاى 

 (. Category 1, Category 2والثانية  

فااي تنف ااذ أنشاا ة  الرئيساايوتمكااد مصاار فااي هااذا الصاادد علااى أهميااة اضاا لت الوكالااة بالاادور 
أماان النااووم وأهميااة جهااود الوكالااة ذا  الصاالة ماان خاال  المساااهمة والمشاااركة الفعالااة بمااا يعااةة ا

 استفاد  الدو  اأعضاء من ا ستخدام السلمى لل اقة الذرية.

كما تمكد مصر على أن كافة أنش ة اأمن النووم تطل مسئولية الدو  اأعضاء وتنف اذها   
ة حاار الاادو  فااي ا نتفااات ماان ا سااتخداما  الساالمية لل اقااة  جااب را ااة بأيااة اعتبااارا  أخاار  خاصاا

 الذرية.

تحاارن مصاار علااى توط ااف مااا لااد ها ماان خباارا  وكااوادر ممهلااة ومرافاار بحثيااة فااي خدمااة و 
بااارامو ا ساااتخدام السااالمى لل اقاااة الذرياااة علاااى المساااتو  اإلقليماااى والاااذ  يشااامل المجاااال ن العرااااى 

لجااااااد  والفعالاااااة فاااااي بااااارامو التااااادريب والتأه ااااال واأفريقاااااي وتااااام ذلااااا  مااااان خااااال  مشااااااركة مصااااار ا
والمشروعا  البحثية المشتركة وذلا  مان خال  عضاويتها فاي كال مان اله ئاة العراياة لل اقاة الذرياة 

 مااا وفااي شااهر ح ااال تاام تنطاايم دور  تدريبيااة بالغردقااة  (,AFRAواتفاااس التعاااون اإلقليمااى اأفريقااي  
والتااي أسااهم  فااي  هنااي والب ئااي لمشاااريل ال وران ااوم"التحق اار والحفاااي علااي اأداء الم"حااو   2018
 .( من ال وادر اأفريقية25تدريب  

ويجر  تنف ذ هذه اأنش ة بالمشاركة الفعالاة والادعم ال امال مان الوكالاة الدولياة لل اقاة الذرياة 
 وتقدر مصر دور الوكالة في هذا الشأن.

وااارامو التعاااون الفنااي بمااا يمكاان وتمكااد مصاار علااى أهميااة تااوف ر مااوارد ماليااة كافيااة أنشاا ة 
داراتها المعنية من ا ض لت بمسئولياتها لتنف ذ تل  اأنش ة.  الوكالة وا 
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 سااااااا نعقد فااااااااي  الاااااااذمكماااااااا تااااااادعم مصااااااار المااااااامتمر الاااااااوةارم للعلااااااااوم والت نولوجياااااااا النووياااااااة 
، وسيشاااار  أحاااد شاااباب الجامعاااا  المصااارية التاااي تااادرا العلاااوم النووياااة فاااي هاااذا 2018ناااوفمبر 

 تمر ممثل  للشباب.المم 

  الرئيس، ةالسيد

تمكااد مصاار علااى أهميااة أنشاا ة التحقاار والتفتاايه التااي تضاا لل بهااا الوكالااة للتأ ااد ماان عاادم 
تحريااف أم ماان المااواد النوويااة لغ اار اأغااراد الساالمية، ويعااد نطااام الضاامانا  الشاااملة، اأساااا 

ووم، وهاو ماا يساتلةم العمال علاى القانوني لنطام ضمانا  الوكالة بموجب معاهد  عادم ا نتشاار النا
تحق اار عالميااة نطااام الضاامانا  الشاااملة، والتأ  ااد علااى أن عمليااة ت ااوير نطااام الضاامانا     جااب 

وأن العمااال بااانهو أن ترتاااب اياااة التةاماااا  إضاااافية علاااى الااادو  تتجااااوة التةاماتهاااا التعاقدياااة الحالياااة، 
 .وليا فقط بالتشاور معها الضمانا  على مستو  الدولة  جب أن يكون بموافقة الدولة

كما ناود التأ  اد علاى أن تحق ار عالمياة نطاام الضامانا  الشااملة يمثال خ او  أساساية إلنشااء 
المن قة الخالية من السلح النووم فاي الشارس اأوساط، وتاأم ن حار شاعوب المن قاة فاي أن تعايه 

 .دون أن  هدد أمنها السلح النووم 

عااال من قاااة الشااارس اأوساااط خالياااة مااان الجااااد  لجوفاااى هاااذا اإل اااار تواصااال مصااار جهودهاااا 
لااى اخضااات كافااة المنشاااا  النوويااة  جمياال دو  المن قااة لنطااام الضااامانا   لااد اأساالحة النوويااة وا 

الشاااملة للوكالااة الدوليااة لل اقااة الذريااة، وتاادعو المااد ر العااام مجااددا  لبااذ  أقصااى جهااد ممكاان لتنف ااذ 
م، والاذ  ي الاب بت ب اار ضامانا  الوكالاة فاي الشاارس القارار الاذ  تقدماه مصار ساانويا  للمامتمر العاا

خضااات كافااة المنشااا  النوويااة لنطااام الضاامانا ، وهااو القاارار الااذ  لاام يشااهد أم جهااد  اأوسااط، وا 
حقيقااااى لتنف ااااذه رغاااام إقااااراره ساااانويا  بأغلبيااااة كب اااار ، بساااابب رفااااد دولااااة وح ااااد  فااااي الشاااارس اأوسااااط 

 .إلخضات منشاتها النووية لنطام الضمانا  الشامل

 الرئيس، ةالسيد

بشاااأن  1995تأساااف مصااار لماااا تلمساااه مجاااددا  مااان غيااااب اإلراد  السياساااية لتنف اااذ قااارار عاااام 
اخاالء من قااة الشاارس اأوسااط ماان اأساالحة النوويااة وأساالحة الاادمار الشااامل اأخاار ، و تااةا  علااى 

مثال يقارار، الاذ  موقفها الم الب للدو  الراعياة للقارار بتحمال مسائول تها والعمال الجااد علاى تنف اذ ال
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لمعاهاااد  منااال ا نتشاااار الناااووم، خاصاااة وأن من قاااة  اللنهاااائيأحاااد اأركاااان الرئيساااية لصااافقة الماااد 
الشرس الوسط أصبح  أ ثر من أم وق  مضى فاي حاجاة ماساة لتفع ال إجاراءا  المن قاة الخالياة 

سااتمرار فااي عاادم ماان اأساالحة النوويااة وأساالحة الاادمار الشااامل اأخاار ، وأخااذا  فااي ا عتبااار أن ا 
القرار  هادد بشاكل صاحيص مصاداقية معاهاد  عادم ا نتشاار التاي تمثال ركناا  أساسايا  لنطاام هذا تنف ذ 

أن يكثاف المجتمال الادولى  الملحاةعدم ا نتشار الناووم، وهاو ماا  ادعونا إلاى التأ  اد علاى الحاجاة 
و  التااي   تااةا  تاارفد ماان جهااوده لتحق اار عالميااة معاهااد  عاادم ا نتشااار النااووم، وحااال كافااة الااد

 ا نضمام للمعاهد  بأن تنضم إل ها كدولة غ ر نووية.

 الرئيس، ةالسيد

الاادائم  والاادعم ر الشااكر للوكالااة الدوليااة لل اقااة الذريااة لجهودهااا الهامااة  ااعموفااى الختااام أ اارر 
ا  لجمهوريااة مصاار العرايااة لتنف ااذ برنامجهااا للسااتخداما  الساالمية لل اقااة الذريااة واخاصااة فااى مجاا

بناااء القاادرا    اخاصااةو  تقااديم المشااور  خاال  المراحاال المختلفااة للبرنااامو المصاار  و ، تول ااد ال هرااااء
وذل  من خل  مشاروعا  السلمى البشرية المصرية اللةمة إلدار  وتنف ذ البرنامو النووم المصر  

ورياة مصار العراياة خ اة مت املاة با ن جمه عادادوا  ، التعاون الفنى مال الوكالاة الدولياة لل اقاة الذرياة
والوكالة الدولية لل اقة الذرية لدعم القدرا  المصرية واخاصاة القادرا  البشارية وذلا  لضامان تنف اذ 

 .وفقا  لمعا  ر اأمن واأمان النووم التي أقرتها الوكالة مشروت بناء مح ة نووية مصرية بنجاح
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