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 الرابعة النووي األمن قمة أمام مصر كلمة

 واشنطن

 (2016 أبریل 1 -مارس 31)

  

 ،الرئیس السید

 تهدیدات لمعالجة أطلقها التي أوباما الرئیس لمبادرة استجابة ،2010 لعام النووي لألمن واشنطن قمة أعمال في مصر شاركت
 سول في عقدت والتي واشنطن لقمة التالیة القمم في بفعالیة المشاركة علي أیضًا مصر حرصت وقد .النووي األمن ومخاطر
 .الثالث القمم بین ما عقدت التي التحضیریة االجتماعات كافة ذلك يف بما 2014 عام الهاي في ثم ،2012 عام

 مكتمًال تقییمًا یستوجب ،كاملة أعوام لستة استمر الذي والوطنیة الدولیة الجهود مسار فإن ،2016 واشنطن قمة وبانعقاد
 وفكر جهد من السنوات ذهه مدار على المسار هذا شهده ما ظل في خاصة ،المستقبلي التحرك سبل وتحدید استشراف بهدف
 لسعي األشمل اراإلط في وذلك ،ثقافته وتعزیز النووي األمن مفهوم لتطویر والدولیة واإلقلیمیة الوطنیة األطر لتعزیز ومبادرات
       .الدولیین واالستقرار األمن تحقیق في إسهامًا ،االنتشار منع نظام تدعیم نحو الدولي المجتمع

 الثالث ممللق نتاجًا كانت التي تلك سواء النووي األمن مجال في المبذولة للجهود ومساندتها دعمها دائمًا مصر أكدت لقد         
 المصریة الرؤیة فإن ،ذلك ومع .الثنائي التعاون بمجاالت ارتبط ما أو الثالث التعاون مسارات الیها خلصت التي أو السابقة
 :التالیة والثوابت تاالعتبارا تحكمها النووي األمن موضوعات إزاء

  

 األمن اقضای معالجة بضرورة وثیقًا ارتباطًا مرتبطًا یظل النووي األمن موضوعات مع األمثل التعامل أن :أوًال
 فيو استثناء دون النوویة المواد كافة علي النووي األمن إجراءات بتطبیق تسمح شامل منظور من النووي
 .النوویة األسلحة خاصة ،ةالعسكری لألغراض المستخدمة تلك مقدمتها



 ،النووي الحالس نزع جهود في فعلي تقدم تحقیق یستلزم النووي األمن دعم مجال في حقیقي تقدم أي أن :ثانیا
 ولىواأل األجدر فمن ،الماضیة السنوات خالل النووي باألمن خاصًا إهتمامًا أولى قد الدولي المجتمع كان فإذا
 الوضعف .النووي السالح نزع مجال في نوعیة نقلة لتحقیق فصاعدًا اآلن من الدولي المجتمع جهود توجه أن
 دولیة رقابة أو للضمانات نظام دون نوویة ومنشآت برامج تترك أن حال بأي یسمح ال وإقلیمیًا دولیًا األمني
 مصر لیهاتو التي األولویة علي مجددًا التأكید إلي تقدم ما ویقودنا .النوویة المنشآت هذه إلي النفاذ علي قادرة
 اإلرادة رتواف یستوجب ملحًا أمرًا باتت والتي ،األوسط الشرق في النووي السالح من الخالیة المنطقة إلنشاء
 مراجعةال مؤتمرات عن الصادرة القرارات لتنفیذ فعلیة خطوات من یلزم ما التخاذ الدولي للمجتمع السیاسیة
 .الشأن هذا في االنتشار منع لمعاهدة

 منع لمعاهدة الثالث األساسیة الركائز أحد النوویة للطاقة السلمي االستخدام في للدول األصیل الحق یظل :ثالثًا
 لدولل األصیل الحق هذا تمس أن حال بأي یجب ال النووي األمن إجراءات تطبیق فإن ثم ومن ،النووي االنتشار
 دفًاه یعد األمر نهایة في النووي األمن مفمفهو ،علیه مشروطیة أیة فرض أو الحق هذا تقیید خالل من سواء
 .تقییدیًا ولیس تعاونیًا

 تلتزم ،األعضاء للدول خالصة مسئولیة هي إنما النووي األمن إجراءات بتنفیذ اإلضطالع مسئولیة أن :رابعًا
 .الوطنیة وتشریعاتها لقوانینها وفقًا الدول والتزامات تعهدات مع إتساقًا طوعیًا بها

 لریاديا والدور ،الرئیسیة المسئولیة تحمل علي القادرة الجهة هي الذریة للطاقة الدولیة الوكالة تعد :خامسًا
 كلبش تؤهلها متراكمة وعملیة علمیة وخبرات موارد من لدیها یتوافر لما النووي األمن إجراءات تنفیذ في
 .لكذ طلبت إن األعضاء لدولل الفنیة المساعدة وتقدیم ،النووي األمن إجراءات ومتابعة تنفیذ من أساسي

 ،الرئیس السید

 ،للطاقة ةالتقلیدی بالمصادر المرتبطة العوائق إلي وبالنظر ،الطاقة مجال في مصر تواجهها التي التحدیات ضوء في         
 1200 یةإنتاج بطاقة مفاعالت أربعة تضم الضبعة منطقة في نوویة محطة أول إنشاء عن 2015 نوفمبر 15 في مصر أعلنت
 ینتوط إلي یهدف سلمي نووي برنامج إطار في وذلك ،دوالر ملیار 10 حوالي تبلغ مالیة وبتكلفة ،مفاعل لكل میجاوات
 التنمیة لیاتعم في إلیها االحتیاج یتزاید التي الكهربائیة الطاقة وتوفیر وإنتاج ،السلمیة لألغراض النوویة التكنولوجیا
 .االقتصادیة

 لمراجعةل وإخضاعها ،النوویین واألمان األمن ومعاییر درجات أقصى بتوفیر مصر اهتمت ،المشروع هذا لنجاح وضمانًا         
 .النوویین واألمان لألمن الدولة مسئولیة تحمل منطلق من مستمرة تقییم وعملیات الدوریة

 والرقابي ریعيالتش اإلطار تطویر شمل المجال هذا في كبیرًا شوطًا مصر قطعت فقد ،النووي باألمن الخاص بالشق یتعلق وفیما
 تطویر لكوكذ ،2011 عام التنفیذیة الئحته وإصدار ،2010 لسنة 7 رقم واإلشعاعیة النوویة األنشطة تنظیم قانون باصدار



 يالدول تعاونال أوجه ودعم البشریة الكوادر تطویر عن فضًال ،له التابعة والمنشآت البحثیین للمفاعلین المادیة الحمایة نظام
 إعداد من نتهاءاإل تم كما ،الذریة للطاقة الدولیة للوكالة التابعة النووي األمن لتعلیم الدولیة الشبكة لعضویة اإلنضمام خالل من
 لدور ودعمًا الجهود لهذه تتویجًا جاءت والتي ،الذریة للطاقة الدولیة الوكالة مع بالتنسیق ،النووي األمن لدعم المتكاملة الخطة
 .النووي باألمن الصلة ذات مهامها أداء في المصریة طنیةالو الجهات

 ألمنا من المزید تحقیق في یسهم اإلنتشار منع نظام دعم بأن منها إدراكًا مصر أن علي التأكید ضوء وفي وختامًا         
 المتمثلة النظام الهذ الثالث الركائز بین المطلوب التوازن تحقیق علي العمل في جهدها تواصل سوف فإنها ،الدولیین واالستقرار
   .شرط أو قید دون الذریة للطاقة السلمیة اإلستخدامات من اإلنتفاع في الدول وحق ،اإلنتشار ومنع ،النووي السالح نزع في

 التعاون نم المزید إلي ونتطلع ،واشنطن في األخیرة النووي األمن قمة استضافة علي ،الرئیس سیادة ،أشكركم أن أود         
 .واالستقرار األمن من المزید لتحقیق الدولي المجتمع ودول المتحدة الوالیات مع
 


