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 يس المؤتمر السيد رئ
 السيدات والسادة

لى أعضاء المكتب الموقر على انتخابكم رئيسا للدورة  في ليأسمحوا   البداية أن أتوجه إليكم بالتهنئة، وا 
للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن أتقدم لكم سيدى الرئيس بخالص التمنيات بالتوفيق والخمسين التاسعة 

 لجهودكم ومساعيكم الرامية إلنجاح هذا المؤتمر وتحقيق النتائج المرجوة منه. بالديعم وفد مهمتكم، مؤكدًا د في
تحقيق التنمية  فيتؤديه الوكالة على صعيد المساهمة  الذيكما أود أن أؤكد على امتنان مصر للدور الهام  

 دمة البشرية.السلمية لخ االقتصادية والعلمية للدول األعضاء من خالل تسخير الطاقة النووية وتطبيقاتها

تركمانستان انتيجوا وباربدو، و من كل من المقدمة ام االنضملطلبات أود أيضًا أن أعرب عن دعم مصر  كذلك 
 نشاط الوكالة وتحقيق العالمية المنشودة لنظام الضمانات الشاملة. في وتطلعنا إلى إسهامهم وباربادوس،

 د الرئيسالسي

تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية فى  فيلنووية وتطبيقاتها السلمية تؤمن مصر بأهمية الطاقة ا 
فى تطوير  المساهمةو  المستدامةالتنمية  تحقيقمصر، وفى هذا اإلطار بدأت مصر اإلعداد إلنشاء محطات نووية ل

 مع كل محطة جديدة.وتطوير الصناعة المصرية من خالل التصاعد بنسب التصنيع المحلى  برامج البحث العلمي

 
وحدات نووية لتوليد الكهرباء  4عن بدء برنامج لبناء عدد  5112واتصااًل بذلك، فقد أعلنت مصر فى أكتوبر  

يد الكهرباء لواتخاذ الخطوات التنفيذية إلقامة أول محطة نووية لتو  –الدولية لألمان واألمن النوويين  طبقا للمعايير –
رات المصرية بالتعاون مع مختلف شركاء مصر الدوليين ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتمادًا على الخبرات والقد

والتى تمثل أهمها فى دعم البنية التحتية  ،من العديد من اإلجراءات الضرورية للبرنامج النووى المصرى االنتهاءوتم 
عو فى مجال الطاقة النووية، ة والمؤسسية والتنظيمية للعمل التشريعي ادة تشكيل المجلس األعلى لالستخدامات السلمية ا 

صدار القانون النووى رقم  نشاء  5101 لعام 2للطاقة الذرية برئاسة السيد رئيس الجهورية، وا  والئحته التنفيذية، وا 
  ،لخدمات االستشارية للمشروعكما تم توقيع عقد لتقديم ا ،هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية كهيئة رقابية مستقلة

ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  ،تحديث واستكمال دراسات الموقع طبقا ألحدث المتطلبات الدولية ومنها
عداد الدراسات الفنية الالزمة للمشرو   .عوا 

قامت  وتحرص مصر على بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية وفقًا ألعلى معايير األمان النووي، وفي هذا اإلطار
مع خبراء الوكالة الدولية  ، بالتنسيقالمواصفات الفنية لمشروع المحطاتات النووية بمراجعة وتحديث هيئة المحط

للطاقة الذرية والمكتب االستشارى للهيئة بهدف دمج الخبرات والدروس المستفادة من حادث فوكوشيما من أجل تحقيق 
 أعلى مستويات األمان بالمنشآت النووية.

 



ي توليه مصر للمشروعات االستراتيجية في مجال الطاقة ضمن العديد من المشروعات التنموية الذ هتماماالوفى ضوء 
وع المحطة فقد أكد السيد رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسى على إلتزام الدولة بتنفيذ مشر  التي تشهدها مصر،

 لمصادر الطاقةعة كقاطرة للتنمية باعتباره أحد البدائل الرئيسية النووية األولى فى الضب

 االتجاه نحو اتخاذ شريك استراتيجى للمشاركة فى تنفيذ مشروع المحطة النووية وتعتزم مصر   

لمفاعالت  المتاحة تكنولوجيةالوقد قام الخبراء المصريون بإعداد الدراسات الوطنية الكافية لتحديد أنسب  
مباحثات على أعلى  وأطلقت، PWR –لمضغوط ءم مصر، وهي مفاعالت الماء الخفيف االطاقة النووية التي تال

وهي العروض المقدمة من النواحي االقتصادية والفنية والتمويلية،  دراسةالمستويات مع مسئولي عدد من الدول ل
 المباحثات التي ستستكمل في القريب العاجل ليبدأ تنفيذ المحطة النووية األولى في الضبعة.

   

 الرئيس السيد

مع  الفنيللتعاون الفرصة لتقديم عميق الشكر للوكالة الدولية للطاقة الذرية لجهودها الهامة  وأنى النتهز تلك 
فضاًل  ،الكهرباء وتحلية مياه البحرفي مجاالت توليد وخاصة  ،لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية برنامجها فيمصر 

دارة  في التي تقدمها الوكالة الدعم الفني مشروعاتعن القيمة المضافة ل بناء القدرات البشرية الالزمة لتنفيذ وا 
  البرنامج النووي المصري.

إنشاء مجال في حديثًا الصاعدة حرص مصر على االستفادة من جهود الوكالة في دعم الدول أود أن أؤكد كما        
لمشروعات الطاقة النووية، وتأهيل وتنمية  الجماهيريفي إعداد برامج التوعية والقبول ، و محطات الطاقة النووية

 وحماية البيئة من أخطار اإلشعاعات.  النوويمجاالت األمان  فيالكوادر البشرية 

 

 الرئيس السيد

للطاقة النووية فى  يةالسلمبالتطبيقات لة فى أنشطة البحث والتطوير ذات الص تواصل مصر جهدها الدءوب 
مجتمع، ويشمل ذلك مجاالت الصحة والغذاء والزراعة والصناعة والموارد المائية تعزيز التنمية المستدامة وخدمة ال

بدء التشغيل الفعلى بمصنع إنتاج النظائر المشعة حيث يتم إنتاج العديد من  وفي هذا اإلطار، والثروات المعدنية وغيرها
 مل مع فائض كبير للتصدير.وذلك بطاقة تغطى السوق المحلى بالكا ،ةير لالستخدامات الطبية والصناعالنظائ

 

حرص مصر على توظيف ما لديها من خبرات وكوادر مؤهلة ومرافق بحثية فى خدمة  وأود في هذا السياق ابراز
برامج االستخدام السلمى للطاقة الذرية على المستوى اإلقليمى، والذى يشمل المجالين العربى واألفريقى، ويتم ذلك من 

برنامج التعاون األفريقى  تمت من خاللفعالة فى برامج التدريب والتأهيل التى خالل مشاركة مصر الجادة وال



(AFRAوالهيئة العربية للطاقة الذرية ) ويجرى تنفيذ هذه األنشطة بالمشاركة الفعالة والدعم الكامل من الوكالة ،
 الدولية للطاقة الذرية، وتقدر مصر دور الوكالة فى هذا الشأن.

 
 
 

نية على عاتق الدولة، تؤكد مصر على محورية طوالذى يعد باألساس مسئولية و  ،النووى فيما يتصل باألمن
الوكالة ذات الصلة من خالل المساهمة تحقيق االستفادة من جهود وتحرص مصر على  ، دور الوكالة فى هذا المجال

، وتتطلع النوويةالسلمى للطاقة  اماالستخدبما يعزز استفادة الدول األعضاء من  ،والمشاركة الفعالة فى أنشطة الوكالة
 خطوة لتحقيق األهداف المشار إليها أعاله. 5102الوكالة عام ستنظمه الذى  الوزاريمصر بأن يكون المؤتمر 

( مع INSSP) النوويباعتماد الخطة المتكاملة لدعم األمن  5104وقد قام الجانب المصري في نوفمبر 
تم التوافق بشأنها وفقًا لالحتياجات  التي( لتنفيذ األنشطة 5102-5102ة ) الوكالة، كما تم اعتماد خطة عمل محدد

 واألولويات المصرية.

لتحقيق منظومة  كما تؤكد مصر دائمًا على أن التخلص التام من األسلحة النووية هو السبيل الوحيد  
أيدى الفاعلين من غير الدول  فيوكذا التأكد من عدم وقوع تلك األسلحة  الدوليعلى المستوى  النوويفعالة لألمن 

 وعدم استخدامها من قبل الدول.

  

 السيد الرئيس

إطار من الشفافية  فيذات الصلة باالستخدام السلمى للطاقة الذرية  أنشطتهاتحرص مصر على ممارسة كافة  
 عدم االنتشارمعاهدة ل وفقاً ية الدول التزاماتهاوبما يتفق مع الدولية للطاقة الذرية الكاملة والتعاون الوثيق مع الوكالة 

التزامات إضافية  أيةالدول ال يجب أن يفرض  في(، كما تؤكد مصر أن عملية تطوير تطبيق الضمانات NPT) النووي
التعاقدية الحالية، ويجب أن تؤخذ شواغل الجميع فى االعتبار، خاصة ما يتعلق بعدم التمييز بين  التزاماتهاتتجاوز 

 قابلية التسييس ألية معايير يتم االرتكان إليها. الدول األعضاء وعدم

 استفادةالشرق األوسط بما يساعد على تحقيق أقصى منطقة  فيقيق التنمية المستدامة أننا نؤكد على تح 
 فيممكنة من االستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وهو ما يتطلب أمور عديدة من أهمها تأمين حق شعوب المنطقة 

لدول  المتساويلتحقيق األمن ، ومن هنا فإن مسئولية العمل الجاد النوويأن يهدد أمنها السالح أن تعيش دون 
ة بعيدًا عن التهديدات النووية تقع على جميع الدول وذلك تمهيدًا للوصول إلى عالم آمن خال من األسلحة قطالمن

لى توجيه الطاقة النووية فقط لخدمة البشر  للوكالة الذى تناول  األساسيك اتساقًا مع النظام وذل ة والتنمية،يالنووية وا 
 أنشطة التحقق المرتبطة باتفاقيات نزع السالح. فيدور الوكالة 



جهودها الجادة لجعل منطقة الشرق األوسط خالية من  أؤكد عزم مصر على مواصلةأود أن ، اإلطاروفي هذا 
لى إخضاع كافة المنشآت النووية لدى جمي ة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية طقع دول المناألسلحة النووية، وا 

 للطاقة الذرية.

 

 السيد الرئيس

الوكالة الدولية  ار الخاص بتطبيق ضماناتر وتتقدم مصر مجددًا لهذه الدورة من المؤتمر العام بمشروع الق 
والعمل منطقة، ال فيت النووية ضمانات على كافة األنشطة والمنشآالالشرق األوسط سعيًا لتطبيق  فيللطاقة الذرية 

وتتطلع العتماده بتوافق اآلراء، خاصة في ضوء اتفاق كافة الدول  النوويعلى تحقيق عالمية معاهدة منع االنتشار 
 مع األهداف التي يشملها مشروع القرار.

تعاون مع الدول الدور الهام الذى تقوم به الوكالة لبث روح ال في بالديوفى النهاية أود كذلك أن أجدد ثقة  
المجاالت العلمية  كافة فيالنامية للنهوض بقدراتها البشرية والمعرفية، معربًا عن دعم مصر لمشاركة الوكالة الفعالة 

 ية إلى تحقيق التنمية واألمن واألمان لصالح شعوب العالم أجمع.والبحثية الرام

 

 
 وأشكر سيادتكم على حسن االستماع 

  ورراات والسالم عليكم ورحمة هللا

 ـــــ


