
 ة للطاقة الذريةيالسيد رئيس المؤتمر العام للوكالة الدول

 ،السادة اصحاب المعالي

 ،السادة الوزراء  

 ،السادة السفراء 

 ،الوفودوأعضاء السادة رؤساء 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالي وبركاته؛؛؛

 السيد الرئيس

القلبية بمناسبة اختياركم لهذه الدورة اصالة عن نفسي ونيابة عن وفد بالدي اتقدم اليكم بالتهاني 

وكلنا ثقة في حكمتكم لقيادة وادارة مداوالت المؤتمر للوصول للغايات المرجوة. ويمتد شكرنا 

 الكبير في انجاح اعمال المؤتمر. هللرئيس السابق لدور

عاما للوكالة  مديرا   ه بمناسبة اختيارغروسي  رافائيلتقدم بالتهنئة القلبية للسيد أ السودانوباسم 

النماء في مساهمة التقانات يشهد عهده مزيدا من التطور وأن الدولية للطاقة الذرية ونامل 

 تحقيق اهداف االمم المتحدة للتنمية المستدامة .لالنووية 

دعمها المقدر استجابتها و تقدم بالشكر للوكالة الدولية للطاقة الذرية عليأ السودانانابة عن وفد 

أثناء الثورة الشعبية التي تعرضت للتلف ة معامل هيئة الطاقة الذرية السودانية جهزألتعويض 

  .رونا المستجدومكافحة فيروس كلوكذلك الدعم المقدر نظام البائد الحت بطاالتي أ

تقوم به الوكالة في دعم الجهاز الرقابي في مجال االجهزة ذي الدور العاليا يثمن السودان  كما

 بصورة كبيرة في اداء مهامه الرقابية. والخبراء مما ساعد

 سيد الرئيسال    

طري ق  البرنامج االطاري العلى اعداد وقفنافي ظل الظروف المعقدة التي تمر بها بالدي فاننا  

برنامج عبر لهذا ال االعداد . تمخالل هذا العامم والذي سيتم توقيعه 2027-2021الرابع للفترة 

والتي محددة ولويات في الفترة الصحاب المصلحة لتحديد األأمع الشركاء وموسعة مشاورات 

 :تياآل تمثلت في



 والنووية تعزيز البنية التحتية للسالمة االشعاعية -

المراكز الوالئية لتقديم شبكة  بتوسيعالسرطان وذلك سين خدمات الكشف وعالج حت -

 وترقيتها.خدمة العالج باالشعة والطب النووي 

في لظروف المناخية وامقاومة لالفات من الغذائي عبر انتاج طفرات وراثية األتعزيز  -

 المناطق المختلفة.

 .المياهموارد تعزيز البنية التحتية لمعامل البيئة و -

والبعوض الناقل ذبابة الفاكهة استخدام تقنية الحشرة العقيمة لمكافحة التوسع في  -

 للمالريا.

اولويات اعتمادا علي  2023-2022تعاون الفني للدورة قدم برنامجه للقد علما بان السودان 

ن الوكالة ستدعم هذا البرنامج أوكلنا ثقة في  انفا البرنامج االطاري القطري المشار اليه 

 .كيد التزام بالدي بما يليه من االلتزامات أمع ت لتحقيق اهدافه

 سيد الرئيسال

من اللوائح على مستوى مجلس إدارة  في االطار التشريعي والرقابي فقد تمت اجازة عدد   

التأهب والتصدي للطواريء النووية  الجهاز الوطني للرقابة النووية واالشعاعية شملت الئحة

 واالشعاعية والئحة أمن المصادر المشعة والئحة تقييم الموقع للمنشآت النووية. 

، للطاقة النووية ات السلميةاالستخدامبذات العالقة فيما يلي االتفاقيات والمعاهدات الدولية و  

 ( اتفاقيات.8توقيع عدد ثمانية )مع جهات االختصاص لين التنسيق والمتابعة مستمرفان 

االتفاقيات و ن وفد بالدي يؤكد التزام حكومة السودان بكافة التزاماتها وفقا للمواثيقإ

 .التي سبق وان صادق عليهاوالبروتوكوالت المعاهدات و

 وشكرا

 

 

 


