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 السيدات والسادة

لةى  أتوجه بالتهنئةة فى البداية أن ليسمحوا إ مةااا  الاابيةة إلدولةة اإلةيم  جمياةاو واى
لى أعضاء ومالة الطاقة النووية لمنظمة التااون اإلقتصةاد  والتنميةة بنانسةا المتحدة  واى

اامة فةي هةاا المةمتما المهة  فاصةة لاقد هةاا المةمتماك ممةا أننةى أتطنةت أن تمةون الم ة
دوا القةةو  النوويةة فةةى تنبيةةه الطنةةا عنةةى الطاقةةة فةةى عةةن حةةواا افيةةت المسةةتو   إلجةااء

ممةا المنةا،ك فةي تغيةا التخنية  مةن حةدة البما يساه  فى التنمية المستدامة و  كالمستقبل
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فى  ىحول القضايا األساسية اا  الدوا الائيس اآلااءمناق ة وتبادل نتطنت جميااو إلى 
المامةةل  الةةدع مةةد م مهمةةتم  وأمةةت خةةالت التمنيةةا  بةةالتوفي  فةةى ك تطةةويا القةةو  النوويةةة

متنةان مصةا ودعمهةا إمةد عنةى م أود أن أممةا لجهودم  ومساعيم ك  بالديمن قبل وفد 
ستمااا دع  مصا من أجةل تاةاظ  دوا ك مممدين إالدولية لنطاقة الاايةلنومالة الثاب  

المجةةةاا  السةةةنمية لخدمةةةة  الومالةةةة فةةةى تسةةةخيا الطاقةةةة النوويةةةة وتطبيقاتهةةةا فةةةى مافةةةة
 الب اية.

 السيدات والسادة

الا  يممن  والدواتاد مصا من بين الدول الاائدة في إدااك أهمية الطاقة النووية 
وهمةةا إنتةةاك المهابةةاء  أاالمسةةتدامة التنميةةة  تواجهةةانبةةه فةةي حةةل أهةة  عقبتةةين  تسةةه أن 

وأنهةا  بحثيةةوتحنية المياه حيث بةدأ  مصةا ن ةاطها النةووي السةنمى ب ن ةاء منةاعال  
 المهاباء. منتامل اآلن عنى بناء محطا  قو  نووية لتنبية احتياجا  

 السيدات والسادة

تةةةةةدع  مصةةةةةا الطاقةةةةةة النوويةةةةةة وتطبيقاتهةةةةةا السةةةةةنمية لتحقيةةةةة  التنميةةةةةة ااقتصةةةةةادية 
وتممةد عنةى حة  الةدول األعضةاء فةي ااسةتخدا  السةنمى لنطاقةة والب ةاية  وااجتماعية

 النووية باعتبااه ح  أصيل لندول األعضاء وفقاو لمااهدة عد  اانت اا النووي.
تممةةةد مصةةةا عنةةةى أهميةةةة الباةةةد الخةةةات باألمةةةان النةةةوو  لنمنةةةاعال  والمحطةةةا  

تغطةى م ةاوعا  حيويةة  النووية وهاا من خالل أن طة التااون الننى فى مصا والتي
فةةةى مجةةةال األمةةةان النةةةوو ك ومنهةةةا م ةةةاو  اإلدااة المتمامنةةةة لنمصةةةادا الم ةةةاة والةةةا  
دخةةال نظةة   ي ةةمل إعةةداد قاعةةدة بيانةةا  لنمصةةادا الم ةةاة المسةةتنناة الموجةةودة بمصةةا واى
توميةةد الجةةودة فةةى إدااة الننايةةا  الم ةةاة وتةةدايا المةةوادا الب ةةاية القةةاداة عنةةى مجابهةةة 

 مما يمد  الى حماية اانسان والبيئة. ةث نووية أو إ ااعيأية حواد
 

تحات مصا عنى توظي  ما لديها من خباا  وموادا ممهنة وماافة  بحثيةة مما 
فى خدمة باامج ااستخدا  السنمى لنطاقة الااية عنةى المسةتو  اإلقنيمةي والةا  ي ةمل 

الجادة والناالة فةى بةاامج المجالين الاابى واألفايقى وت  الك من خالل م اامة مصا 
التةةدايا والتيهيةةل والم ةةاوعا  البحثيةةة والةةك مةةن خةةالل عضةةويتها فةةى مةةل مةةن الهيئةةة 

 الاابية لنطاقة الااية واتنا  التااون اإلقنيمي األفايقي.
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 السيدات والسادة

محطةةةةةا  القةةةةةوي النوويةةةةةة فةةةةةي توليةةةةةد المهابةةةةةاء فةةةةةي مصةةةةةا أهميةةةةةة  اسةةةةةتخدا  إن
محدوديةة المةوااد المتاحةة مةن الوقةود التقنيةدي واسةتنناد مصةادا إنتةاك ل نظااو  استااتيجية

الامةل عنةي عةدة الةك تطنةا وقةد ك مة لمجابهة هاه الزيادة المستماةالطاقة المائية الالز 
سةةتهالك فضةةال عةةن تاةةديل مةةزيج سةةين منةةاءة إنتةةاك الطاقةةة وتا ةةيد اإلمحةةاوا أهمهةةا تح

ليةد المهابةاء مةن خةالل التوسةت فةي إسةتخدا  مصةادا الطاقة الحةالي وتنويةت مصةادا تو 
سةةتخدا  محطةةا  النحةة  باةةد اتخةةاا اإلجةةااءا  الالزمةةة لمنةةت التنةةوث الطاقةةة المتجةةددة واى 

ج النةةةووي المصةةةا  لتوليةةةد المهابةةةاء والمحافظةةةة عنةةةي البيئةةةة فضةةةال عةةةن تننيةةةا البانةةةام
% 10 – 7بةةين  مةةاوخاصةةة فةةي ظةةل ااحتياجةةا  المهابائيةةة المتزايةةدة والتةةي تبنةة  فةةي 

ضةةةةافا  سةةةةنوية لقةةةةداا  التوليةةةةد لسةةةةنوا  الا ةةةةا القادمةةةةة وهةةةةاا يانةةةةي إا سةةةةنوياو خةةةةالل
ميجةاوا  والةك لتةيمين حاجةة م ةاايت البنيةة  3500-2500المهابائية الحالية بمقةداا 

وفقةاو لخطةة ولسةو  يةت  الةك ك التحتية من مصادا مستقاة وآمنةة مةن الطاقةة المهابائيةة
% مةن 20وصول بمسةاهمة الطاقةة الجديةدة والمتجةددة إلةى حةوالي الدولة التي تهد  لن

تنةةا  بةةااي  إلتزامةةا  مصةةا بموجةةا إك تما ةةياو مةةت 2022بةةاء بحنةةول عةةا  إنتةةاك المها 
تاتبةةةا مصةةةا مةةةن أمثةةةا دول الاةةةال  تااضةةةا ألضةةةااا التغيةةةاا   حيةةةث  كلتغيةةةا المنةةةا،

 .المناخية
 
 

 السيدات والسادة,

وتحنيةة  المصاي لنمحطةا  النوويةة عنةى توليةد المهابةاءتقتصا أهمية البانامج ا 
قتصةةةاديا وفنيةةا وعنميةةةا فةةى الحنةةةاظ عنةةى مةةةوااد ميةةاه البحةةةا ولمنهةةا تممةةةن إسةةتااتيجيا واى 

الطاقةةة البتاوليةةة يالزيةة  والغةةاز الطبياةةىا ممصةةادا هامةةة لنتنميةةة المسةةتماة والمسةةتقنة 
المضةةافةك ة لتاظةةي  القيمةةة واسةةتخدامها فةةى الصةةناعا  البتاوميميائيةةة وصةةناعة األسةةمد
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ك والمسةاهمة فةي تطةويا ستيااد البتاول ومنتجاتهتخنيض مادا  إمما يمد  الك إلى 
 الصناعة المصاية من خالل التصاعد بنسا التصنيت المحنى مت مل محطة جديدة.

 عةةةةن بةةةةدء بانةةةةامج لبنةةةةاء  ٢٠٠٧متةةةةوبا أعننةةةة  مصةةةةا فةةةةي أبةةةةالكك فقةةةةد  تصةةةةااو اى و 
طبقةاو لنماةاييا الدوليةة لنمةان واألمةن النةوويين  -وحدا  نووية لتوليد المهابةاء  ٤عدد 

عتمةةةةاداو عنةةةةى إول محطةةةةة نوويةةةةة لتوليةةةةد المهابةةةةاء أواتخةةةةاا الخطةةةةوا  التننيايةةةةة إلقامةةةةة 
ة الخبةةاا  والقةةداا  المصةةاية بالتاةةاون مةةت مختنةة   ةةاماء مصةةا الةةدوليين ومةةت الومالةة

ءا  الضةةاواية لنبانةةامج انتهةةاء مةةن الاديةةد مةةن اإلجةةا إلتةة  اقةةد الدوليةةة لنطاقةةة الاايةةةك و 
همهةةةا فةةةي دعةةة  البنيةةةة التحتيةةةة الت ةةةاياية والممسسةةةاتية أالنةةةووي المصةةةا  والتةةةي تمثةةةل 

والتنظيميةةة لنامةةل فةةي مجةةال الطاقةةة النوويةةةك وتضةةمن  إعةةادة ت ةةميل المجنةة  األعنةةى 
صةةداا القةةانون  لالسةةتخداما  السةةنمية لنطاقةةة الاايةةة بائاسةةة السةةيد ائةةي  الجمهوايةةةك واى

ن ةاء هيئةة الاقابةة النوويةة واإل ةةااعية  ٢٠١٠لسةنة  ٧النةووي اقة   وائحتةه التننيايةةك واى
ست ااية لنم او  وقد ا تمل اإلت  توقيت عقد لتقدي  الخدما   مهيئة اقابية مستقنة مما

ليةةةةة ألحةةةةدث المتطنبةةةةا  الدو  التااقةةةةد عنةةةةى تحةةةةديث واسةةةةتممال دااسةةةةا  الموقةةةةت طبقةةةةاو 
عةداد الدااسةةا  الننيةة اومتطنبةا  الومالةةة الدوليةة لنطاقةةة ال تيجية الالزمةةة اسةةتا إلاايةةةك واى

ك سةة ال ةاوط والمواصةنا  الننيةةالنم او  وقةد تة  تضةمين نتةائج تنةك الدااسةا  فةي ما 
 باإلضافة إلى الداو  والخباا  المستنادة من تجااا الدول األخا .

 
 

 

 السيدات والسادة 

قضية الطاقة بمافة أباادها ممانها المناسةا فةي تقةديا القيةادة السياسةية لقد أخا  
إداامةاو منهةا ألهميةة منة  الطاقةةة لةاا فقةد أولة  اهتمامةةاو خاصةاو ب حيةاء الم ةاو  النةةووي 

ت  إجةااء ااتصةاا  الالزمةة مةت عةدد مةن الةدول  حيث 2014من يونيو  المصا  بدأو 
ا لنوقةةو  PWR -  المةةاء الخنيةة  المضةةغوط المصةةداة لنتمنولوجيةةا النوويةةة يلمنةةاعال

ءا  تننيةةا ادا  وال ةةاوط التةةي تضةةاها تنةةك الةةدول قبةةل بةةدء إجةةا دعنةةى متطنباتهةةا والمحةة
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الطاقةةة بتنةةك متاباةةة موضةةوعا  الم ةةاو . حيةةث تةة  مخاطبةةة السةةادة الةةوزااء المانيةةين ب
النوويةةة جةةل بةةدء المناوضةةا  األوليةةة ماهةةا لبنةةاء عةةدد مةةن وحةةدا  القةةو  أالةةدول مةةن 
ل الجةاا التةي قتصةادية والتموينيةة وعوامةإلعتبةاا النةواحي اإلفةي ا خةااو أباة بموقت الض

نيةةا الم ةةاو . وقةةد نسةةتااتيجي الةةا  سةةيقو  بتإلل ةةايك اختيةةاا اإسةةو  تسةةاه  بقةةوة فةةي 
مباحثةةا  لتحديةةد خطةةوا  بةةدء التةةي تةة  مخاطبتهةةا بةةالاد ماحبةةة ب الةةدول بةادا  عةةدد مةةن

 .السنمي لمصا يالنوو البانامج تننيا 
تةة  عقةةد الاديةةد مةةن جنسةةا  المباحثةةا  والمناوضةةا  الثنائيةةة فقةةد فةةى هةةاا اإلطةةاا و 

مةةةت مةةةل دولةةةة عنةةةى حةةةدة ممةةةا قةةةا  عةةةدد مةةةن المختصةةةين مةةةن تنةةةك الةةةدول بزيةةةااة موقةةةت 
ود نسةةةخة مةةةن المتطنبةةةا  الننيةةةة المحطةةةة النوويةةةة بالضةةةباةك ممةةةا تةةة  تسةةةني  تنةةةك الوفةةة

جل إعداد عاوض فنية وتموينيةة أوالتموينية المصاية لنمحطة النووية من  قتصاديةاإلو 
 ا ما مةةاعةةن توقيةةت باةةض مةةل هةةاه الجهةةود  سةةنا  أمتمامنةةة خاصةةة بالم ةةاو . وقةةد 

 .األخاتناقيا  ومناق ة الباض إلالتناه  وا
تحاديةةةة ت الةةةدول تةةة  اختيةةةاا دولةةةة اوسةةةيا اإلوفةةةي ضةةةوء نتةةةائج تنةةةك المناوضةةةا  مةةة

ووي المصةايك تمهيةداو لنوصةول إلةى يجي لنم اامة فةي تننيةا البانةامج النةم ايك استاات
تخةةا  الاديةةد مةةن اإلجةةااءا  ين البانةةامج النةةووي المصةةايك حيةةث أتنةةا  متمامةةل ب ةةإ

ك وتةال 2015فباايةا  ا بةين البنةدين فةيPDAالتننياية بتوقيةت اتناقيةة تطةويا الم ةاو  ي
ا CIGAااتناقيةةة الحموميةةة التموينيةةة يا ومةةالك IGAتناقيةةة الحموميةةة يالةةك توقيةةت اإل

تمهيةةةداو لنتااقةةةد مةةةت الجانةةةا  2015المصةةةاية والاوسةةةية فةةةي نةةةوفمبا بةةةين الحمةةةومتين 
 الاوسى إلن اء أول محطة نووية مصاية بالضباة.
اإلجةةااءا  التننيايةةة مةةت اوسةةيا نهةةاء لقةةد قطاةة  مصةةا  ةةوطاو مبيةةااو فةةى إعةةداد واى 

طايةة  البةةدء فةةى تننيةةا  عةةنا فةةى هةةاا الم ةةاو ك سةةتااتيجي لمصةةاإلتحاديةةةك ال ةةايك اإل
نتهاء ميجاوا ك وت  اإل 4800طة نووية فى منطقة الضباة بقداة إجمالية بناء أول مح

وايةد بالنال من الجوانا الننية والتموينية والقانونية فيما يخت عقود التصمي  وتةيمين ت
دالوقود النوويك والخدما  اإل  المستنند. النوو  ااة الوقودست ااية لنت غيل والصيانةك واى

 السيدات والسادة 
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 لقد تمثن  األهدا  الائيسية لنبانامج النووي المصا  لتوليد المهاباء في األتى:
 تيمين وتوفيا اإلمداد بالطاقة المهابائية ضمن سياسة تنو  مصادا الطاقة. –
 تاظي  الم اامة المحنية ونقل توطين تمنولوجيا المحطا  النووية. –
 اانبااثا  الغازية وتحقي  التنمية المستدامة.خنض  –

 وهاا ما نيمل في تحقيقه في المستقبل القايا.
مةةااا  وومالةةة الطاقةةة النوويةةة تقةةد  بخةةالت ال ةةما لمةةل مةةن دولةةة اإلوفةةى النهايةةة أ

عنةى تنظةي   لمنظمة التااون ااقتصادي والتنميةة بنانسةا والومالةة الدوليةة لنطاقةة الاايةة
جةدد ثقةة بةالدي فةى الةدوا الهةا  الةا  تقةو  بةه الومالةة لبةث او  أود أن أهاا الممتما و 

الب ةاية والماافيةةك ماابةاو عةن دعة  مصةا  بالقةداا التااون مت الدول النامية لننهوض 
تحقيةة  التنميةةة واألمةةن للم ةةاامة الومالةةة الناالةةة فةةى مافةةة المجةةاا  الانميةةة والبحثيةةة 

 واألمان لصالح  اوا الاال  أجمت.


