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 ر،خارجیة كوستاريكا ایبسي كامبل با ةورية ووزير هالسیدة النائب األول لرئیس الجم
 السید نائب وزير خارجیة الیابان، 

 السیدات والسادة،
ما المشتركة هكل من كوستاريكا والیابان لرئاستبالشكر والتقدیر ل هأود بدایًة أن أتوج

 للمؤتمر الوزاري للعلوم والتكنولوجیا النوویة.
لطاقة للوكالة الدولیة ل المدیر العام "ب عن التقدیر للسید "یوكیا أمانوكما أود أن أعر 

م وتعزيز مجال التطبیقات تمام بدعهمن حرص وا هاالفتتاحیة وما عكست هعلى كلمت ،الذرية
 ورفع كفاءة وقدرات الدول األعضاء في مجال االستخدام السلمي للطاقة الذرية. ،النوویة

 السیدات والسادة؛
للطاقة الذرية  لیةالدو ًا في مسار عمل الوكالة هامتطورًا الیوم یمثل انعقاد المؤتمر الوزاري 

 تهایة من فرص عدة للدول لتحسین قدرابما یمكن أن توفره التكنولوجیا النوویسهم في التعريف 
من المجاالت التي ترتبط ارتباطًا وثیقًا  وغیرهافي مجاالت الصحة العامة والزراعة والصناعة 

للوكالة الذي یمثل  عبر برنامج التعاون الفني وخطط التنمیة المستدامة في الدولبمشروعات 
 .والثالثة الثانیة هالنظام األساسي للوكالة في مادت هاألداة الرئیسیة لتنفیذ ما نص علی

من خالل االلتزام الكامل  الفنيعلى دعم برنامج التعاون  إن مصر تحرص كل الحرص
 دیمتقفضاًل عن  ،تأخیربشكل كامل ودون  في صندوق التعاون الفني مساهماتهاسداد بوالتام 
 .المجال من خالل شراكات اقلیمیة ودولیة مع العدید من الدول هذافي  خبراتها

أن االستفادة من أنشطة وبرامج التعاون الفني المختلفة ال یمكن أن ه مما ال شك فیو 
األمر الذي یدعونا  ،كفاءة والقدرات البشرية في الدولتتحقق دون االستثمار المباشر في رفع ال

ة وتوفیر الموارد المالیة الالزم ،تمام ببرامج رفع القدراتھبة باالددًا على المطالإلى التأكید مج
الوكالة وفي  بسكرتاريةم الفرصة من خالل شغل المناصب هومنح ،البشريةالكوادر  وتأهیل لتدريب
دارا هاأقسام د وایجا دولهمم لنقل الخبرة والمعرفة في لهھويؤ یمكنهمالمختلفة بما  هاا ومعاملتهوا 

مسار نشط من تدريب أجیال من الشباب تكون قادرًة على التفاعل والتعامل في البرامج واألنشطة 
 ذات الصلة بقضایا االستخدامات والتطبیقات النوویة لألغراض السلمیة.
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 السیدات والسادة؛
وبما یؤسس لمرحلة  ،خطوة أولى على الطريق السلیمالمؤتمر  هذا ترى في انعقادإن مصر 

ومن ثم فال یجب  ،ة في تمكین الدول من النقل واالستخدام اآلمن للطاقة النوویة السلمیةجدید
نما خطوة عملیة ،هاعتبار المؤتمر غایة في حد ذات ن كانت تستحق التقدیر ،وا  تستلزم  فإنها ،وا 

تتیح  ،وفنیة متكاملة علمیةإطار رؤیة في  علیهاوالبناء  ومتابعتها استكمالهادون شك أن یتم 
 ،الوكالةالمجال لتبادل اآلراء والخبرات والرؤى بل والدروس المستفادة بین الدول األعضاء في 

النوویة لألغراض تسخیر الطاقة  بهدف ،یم الشراكة الحقیقیةھجدیدة لمفا واستكشاف آفاق تعاون 
دة عدم ھعاالمادة الرابعة من مو  ،النظام األساسي للوكالة هووفقًا لما نص علی ،السلمیة الخالصة

 االنتشار النووي. دعمًا لنظام منع عالمیتهاتواصل مصر المطالبة بتحقیق االنتشار النووي التي 
 السیدات والسادة؛

دة عدم االنتشار النووي منذ ھمعا هالذي أرست ،غیر القابل للتصرف ،إن الحق األصیل
دون  ،لهادة یحق ھعاأن الدول أطراف المقد أقر بشكل صريح وقاطع ب 1968عام  علیهاالتوقیع 

 ،ذا المؤتمرھمصر في إطار  هو ما تؤكد علیھاالستخدام السلمي للطاقة الذرية و ،شرط أو قید
 .الحق والعمل على تنفیذه بهذازام وتدعو الدول كافة لاللت

 یةلتلب الكهربائیةلتشیید أربع وحدات للطاقة النوویة بغرض انتاج الطاقة  التنفیذیة خطواتها لقد بدأت مصر
عدم االنتشار النووي كما تسعى  لمعاهدةوفقًا  بتعهداتهاكامل وهى في ذلك تلتزم وبشكل  ،التنمویة احتیاجاتها

نشاء قاعدة علمیة من الخبراء والفنیین في مجال التطبیقات النوویة، أنشطتهالتوسیع نطاق   الجهودلدعم  وا 
 .ريقیة وأي دول أخرى راغبة في ذلكول العربیة واألفللدول الشقیقة من الد خبراتهاوطرح  ،التنمویة والصناعیة
 السیدات والسادة؛

یم التعاون ھقصة نجاح حقیقیة في مجال التطبیقات النوویة تستند إلى مفامصر  تشهد
 77ومجموعة الـعبر األفرا،  اإلقلیميولنا رصیدنا المعروف في التعاون  ،لشراكة والحوار البناءوا

التي تترأسها مصر حالیًا وتستضیف المؤتمر العربي  قة الذريةللطا العربیة الهیئةوعبر ، والصین
دیسمبر القادم في مدینة شرم  20-16الرابع عشر لالستخدامات السلمیة للطاقة الذرية في 

 .العربي في هذا المجال –الشیخ والذي یستهدف تعزيز التعاون العربي 
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بیقات النوویة لتشمل زيادة االنتاجیة الزراعیة وتمتد الخبرة المصرية أیضًا في مجال التط

نة لضمان والتقییم المیداني للمحاصیل الغذائیة المحس ،يدف تحقیق أعلى درجات األمن الغذائھب
الصحة خاصًة ما یتعلق باستخدام االشعاع والنظائر المشعة في  وقطاع ،ا الغذائیةھارتفاع قیمت

 عن التنسیق المستمر مع الوكالة الدولیة للطاقة فضالً  ،تطبیقات التشخیص والرعایة الصحیة
داف ھالذرية لالستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الوكالة في مجال التطبیقات النوویة بما یحقق أ

 .2030خطة التنمیة المستدامة لعام 
 السیدات والسادة،

بلورة ور الماضیة لصیاغة و هود التي بذلت على مدار الشھیرحب وفد مصر بكافة الج
و ما یعكس التزامًا صريحًا من الدول األعضاء في ھو إعالن وزاري یتم اعتماده خالل المؤتمر،
لدعم وتعزيز تطبیقات العلوم والتكنولوجیا النوویة في  هالوكالة بالدور األساسي الذي تضطلع ب

والصحة الدول األعضاء خاصًة في مجاالت الطاقة، والصناعة، والبیئة، واألغذیة والزراعة، 
 هوأیضًا في مجال حمایة التراث الثقافي على النحو الذي تشارك فی ،المیاهاالنسانیة، ومصادر 

 . امش أعمال المؤتمرھدث جانبي على ولندا بحھمصر مع كل من فرنسا والبرازيل و
ننا  ى المعیشة خاصة في الدول التطبیقات النوویة في تحسین مستو  إسهامنقدر إذ وا 

المؤتمر والذي یعد األول  هذاإلنجاح وتكاتفها  الجهودتكثیف  أهمیةیدعونا إلى لك ، فإن ذالنامیة
ودعوة سكرتارية الوكالة الدولیة للطاقة الذرية لتقدیم ما یلزم من دعم للدول األعضاء  ،همن نوع

ا القدرة على بلورة ھا العملیة والفنیة في مجال البحث والتطوير بما یتیح لھلتطوير قدرات
ة التحدیات التنمویة بشكل علمي ھومواج ،طنیة في مجال التنمیة االجتماعیةا الو ھجاتاحتیا

وتتفقون معنا في أن الحوار البناء یظل األسلوب األمثل الذي یوفر االطار المناسب  ،مدروسو 
 لتبادل الخبرات الوطنیة والتجارب المثلى.
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؛السیدات والسادة
اكتساب الخبرات للتعلم واالطالع على المعرفة و  میة منح الفرصة للشبابھتقدر مصر أ

 ،للتفكیر واالبداع هواطالق طاقات هاراتھوتنمیة م هبتوسیع مدارك هبما یسمح ل ،العلمیة والعملیة
ا ھعلى المبادرة بترشیح احدى السیدات من الشباب الواعد ومنح هو ما حرصت مصر معھو

إعمااًل لمبدأ تمكین المرأة واتاحة  ،هحدى جلساتذا المؤتمر والتحدث في إھالفرصة للمشاركة في 
.لعلوم والتكنولوجیا النوویةلالستفادة والعمل في مجال ا لها المجال

المبادرة المصرية  هذهلدعم " أمانو" لمدیر العام لالشكر  ألجددذه الفرصة ھز ھوأود أن أنت
لدول األفريقیة والعربیة للعمل ستكون مفیدة لتحفیز المزيد من الشباب في مصر وا أنهاوالتي أثق 

م بدوره في خلق جیل جدید ومستنیر من الشباب ھفي مجال العلوم والتكنولوجیا النوویة مما سیس
یكون قادرًا على االبتكار والتجدید والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجیا النوویة.

السیدات والسادة،
یة في ھق التقدم والرفاات التي تعوق تحقیالمزيد من التحدی هالزال المجتمع الدولي یواج

یم الشراكة ھوالعمل في إطار مفا ،الهادفوالحوار  إال أننا نقدر أن التعاون المشترك، ،مجتمعاتنا
من ذه التحدیات بشكل علمي یستند إلى تعمیق االستفادة من االستخدام اآلھة ھیتیح الفرصة لمواج

للتكنولوجیا النوویة والعلوم النوویة.
عداد أود أن أجدد الشكر والتقدیر لسكرتارية الوكالة الدولیة للطاقة الذرية على اال ،ختاماً و 

مؤكدًا دعم مصر الكامل وتطلعنا إلى دورية انعقاد هذا المؤتمر مستقباًل،  ،والتحضیر الجید للمؤتمر
ستفادة من ا الوكالة لدعم االستخدامات السلمیة للطاقة الذرية من خالل االھالتي تبذل للجهود

.المختلفة وتطبیقاتهاا النوویة في العلوم والتكنولوجی
شــكــراً  




