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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 و الصالة و السالم علي املبعوث رحمة للعاملين

بيان السودان أمام املؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الواحد 

 والعشرين

 2017نوفمبر  1-اكتوبر 30أبوظبي 

 رئيس املؤتمر السيد/ 

 املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذريةالسيد/ 

األخ سهيل محمد فرج املزروعي وزير الطاقة والصناعة بدولة اإلمارات  معالي

 العربية الشقيقة

 معالي الوزراء و رؤساء الوفود و العلماء 

 الحضور الكريم 

 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته

 

دولة األمارات العربية املتحدة لشكر أتقدم بخالص الاسمحوا لي أن في البدء 

العربي  إستضافتها لهذا املؤتمر الهام و علي حسن الضيافة و الكرمالشقيقة علي 

لوكالة الدولية للطاقة الذرية ملشاركتها في تنظيم هذا لشكر بال , كما نتقدماألصيل 

املؤتمر و دورها املتعاظم في الترويج لإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية السيما 

 في توليد الكهرباء.

 ،السيد الرئيس

كما تعلمون بأن السودان يعتبر ثاني دولة افريقية من حيث املساحة ، و يبلغ عدد 

مليون نسمة و يتمتع بموارد طبيعية معتبرة و لكن رغم ذلك لم يتم  39سكانه 

إستغالل هذه املوارد بالصورة املطلوبة نسبة لعدم توفر الطاقة الكافية ، إذ تبلغ 
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 القدرة التركيبية للتوليد  بالشبكة 
ً
% من 50قيقاوات ،  3.5القومية للكهرباء حاليا

% توليد حراري من التوربينات البخارية و التوربينات 50هذه القدرة توليد مائي و 

 بحواليسنوية في الطلب علي الطاقة الزيادة ال تقدرالغازية و ماكينات الديزل. و 

في قت مبكر منذ و و بدأ السودان فقد % من الطاقة املنتجة في السنة. لذلك 14

ط لتنويع مصادر الطاقة بما يتوافق مع إمكانياته املادية و الطبيعية و يخطالت

 إلتزاماته تجاه البيئة.

 ،السيد الرئيس

ستغالل املتاح إل  ت الدولةبالسودان فقد إتج و الغاز  نسبة ملحدودية موارد النفطو 

إلستغالل الطاقات املتجددة بإجراء دراسات السودان من التوليد املائي ، كما  قام 

مثل طاقة الرياح و الطاقة الشمسية و حرارة باطن األرض  و الكتلة الحيوية و شرع 

 بالفعل في تنفيذ بعض هذه املشروعات .

واضعا في  كذلك شرع السودان في التخطيط لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية

سلمي للطاقة النووية ومعايير قابل للتصرف لالستخدام الالاعتباره هذا الحق غير 

في هذا السياق ، و األمن واألمان النوويين بجانب التزاماته في منع اإلنتشار النووي

تأهيل البنية التحتية قد قامت الحكومة بالعديد من الخطوات التي تمهد ملشروع ف

ة والتي ترتكز علي منهج واجراءات ومعايير الوكالة خاصاملتعلقة بالبرنامج النووي 

تم إصدار قانون للرقابة علي األنشطة حيث  فيما يتعلق باألمن واألمان النووين

 علي هذا القانون تم إنشاء جهاز 
ً
 وطنيرقابي  النووية و اإلشعاعية ، و بناءا

تم إعداد خطة وطنية متكاملة لتنمية املوارد البشرية و  تم البدء في كما .مستقل

تشكيل لجنة قومية تضم كافة الجهات  باإلضافة الي ذلك فقد تم،ها  تنفيذ

املختصة إلستعراض كل اإلتفاقيات واملعاهدات والبروتوكالت ذات الصلة بمنع 

 االنتشار النووي للنظر  في اماكنية اإلنضمام الي تلك اإلتفاقيات.
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 ،السيد الرئيس 

كما تعلمون ان الطاقة النووية تعتبر طاقة نظيفة و صديقة للبيئة إذ أن  

 ، هذا باإلضافة الي أنها تعتبر طاقة 
ً
اإلنبعاثات الغازية املصاحبة لها ضئيلة جدا

حمل أساس ي و ذات إعتمادية عالية اذا ما قورنت بالطاقات املتجددة مثل طاقة 

 يعتبر ا
ً
 و مستدامالرياح و الطاقة الشمسية.  أيضا

ً
 لوقود النووي رخيص نسبيا

ً
اذا  ا

السوداني لذلك فإن مشروع توليد الطاقة النووية  ما قورن بالوقود اإلحفوري

سيشكل دفعة قوية ليس فقط في املساهمة لتحقيق التنمية املستدامة فقط وانما 

 درجة 2التخفيف من آثار تغير املناخ  والحفاظ على الزيادة في درجة الحرارة دون 

مئوية كما جاء في اتفاقية باريس لتغير املناخ وجملة هذه املكاسب تمثل اهداف 

 السيد الرئيس ، . 2030التنمية املستدامة 

إستغالل الطاقة النووية يأمل السودان ومن اجل أكمال هذا املشروع املهم و  

الوكالة يستمر في تعزيز عالقاته وتعاونه مع أن وفعالة بطريقة إقتصادية و آمنة 

الدولية للطاقة الذرية الشريك الرئيس في هذا املشروع الحيوي اضافة للتعاون 

 :واالستفادة من خبرات كل الدول الشقيقة والصديقة خصوصا فيما يتعلق باآلتي

  توسيع دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق باألمن و األمان النوويين و

 ر.نقل التقانات و تدريب الكواد

 .تأهيل املوارد البشرية و تدريبها و إعادة تدريبها 

 .إتاحة الفرصة لإلستفادة القصوي من مراكز التدريب النووي و املحاكيات املتوفرة 

  و تسهم في تقليل الكلفة الكلية 
ً
رفع كفاءة الصناعات الوطنية بحيث تتكامل إقليميا

 للمحطات النووية.
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 في البحوث و اإلبتكارات التي من شأنها أن تشجيع العلماء و الباحثين للمض ي قد 
ً
ما

 و ذات جدوي إقتصادية بما يتماش ي مع متطلبات 
ً
تجعل الطاقة النووية أكثر أمانا

 القرن الحادي و العشرون.

 .بذل مزيد من الجهد لتوعية الجمهور و كسب تأييدهم للطاقة النووية 

 ت النووية بما في ذلك حث و تشجيع مؤسسات التمويل لتمويل مشاريع بناء املحطا

 تمويل تأهيل البنية التحتية.

 السيد الرئيس ،

هيئة الطاقة وقبل الختام ,يود وفد بالدي أن يعبر عن إعجابه بالجهود التي تضطلع بها 

في سعيها لتلبية إحتياجات الطاقة الالزمة لدعم  العربية الشقيقة اإلمارات الذرية بدولة

لقيام نوع من عملية التنمية املتسارعة في هذه الدولة الشقيقة ونتطلع في السودان 

التعاون والتنسيق مع هذه املؤسسة الهامة كما نتقدم بالتهنئة بانشاء محطة براكة لتوليد 

 الدول العربية.الطاقة الكهربائية والتي تعتبر األولى في اإلمارات و 

 شكرا السيد الرئيس،

 

 


