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 قة في مممكة البحرينبرعاية وزير الطا
  الييئة العربية لمطاقة الذرية وتنظيم

  والمجمس األعمى لمبيئة في مممكة البحرين

 بالتعاون مع
 واإلتحاد العربي لمكيرباء جامعة الدول العربيةب المجمس الوزاري العربي لمكيرباءأمانة 

 
 ةــخمفيـ – 1

تستراتيجية العربية لساتستخدامات التسممية لمطاقة الذرية في إطار خطط الييئة العربية لمطاقة الذرية لتنفيذ اإل
زالة مموحة المياهخيار توليد الكيرباء  إدراجفي  ، ومتساندة لرغبة معظم الدول العربية0202حتى عام   وا 

نظم الييئة العربية لمطاقة الذرية وأمانة المجمس الوزاري ت، ضمن اتستراتيجياتيا لتنويع مصادر الطاقة
زالة مموحةالعربي حول آفاق توليد الكيرباء و  المنتدى، دورياً بجامعة الدول العربية باء العربي لمكير  المياه  ا 

-32 خسال الفترة تونس بالجميورية التونتسية -الحمّامات. انعقد المنتدى األول  في مدينة بالطاقة النووية
عمميين ورؤتساء وممثمي ( من كبار الشخصيات والباحثين ال112)شارك فيو أكثر من  وقد 32/6/3202

( دولة عربية، و 11والمؤتستسات والييئات ومراكز البحوث العاممة في مجال الطاقة النووية من ) تالشركا
. في ( ورقة عممية20( من المنظمات العربية والدولية ، قدموا )1( دولة أجنبية، باإلضافة إلى عدد )10)

-19المممكة األردنية الياشمية خسال الفترة  –حين تم انعقاد المنتدى الثاني في مدينة عمان 
( 19)باحثًا ومتخصصًا من الخبراء العرب واألجانب من  (81) الثاني شارك في المنتدى. 01/6/0210

كما يتم عمى ىامش  محاضرة متخصصة. (02)وتم تقديم دولة وعدد من المنظمات العربية والدولية 
 العساقة بالصناعات النووية.  المنتدى إقامة معرضًا لمشركات الميتمة ذات

حول األولويات  والثاني األول منتدىلا، متابعة لنقاش القضايا التي طرحت في منتدىىذا ال يعتبرو 
والمخاوف المتعمقة ببرامج القدرة النووية في الدول العربية، بما في ذلك المتطمبات السازمة إلجراء دراتسات 

لتعاون العربي والفيم العام حول قضايا رئيتسية تتعمق بالقدرة شاممة لجدوى القدرة النووية، وتشجيع ا
النووية، مثل الموارد البشرية والمالية، النظم التشريعية والرقابية الشاممة، اختيار الموقع، اختيار تقنيات 

التواصل القدرة النووية المناتسبة، مساءمة الشبكة الكيربائية، دورة الوقود النووي، إدارة النفايات المشعة، و 
مع الجميور. كما أنو يقدم فرصة لدول عديدة تدرس الفوائد المحتممة إلدخال القدرة النووية في خميط 



الطاقة الوطنية لدييا من أجل تعميق تفكيرىم حول إتخاذ القرار المناتسب لظروفيم الوطنية تجاه بناء 
زالة مموحةمحطات نووية لتوليد الكيرباء   .مياه البحر وا 

زالة مموحة خيار المجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكيرباء أصبح لقد  خيارًا إتستراتيجياُ  المياهوا 
بالنتسبة لمدول العربية يجب اإلعداد لو عمى المدى البعيد والمتوتسط. وقد أعمنت معظم الدول العربية أخيرًا 

زالة مموحة خيار توليد الكيرباء  إدراجرغبتيا في  اتيجياتيا لتنويع مصادر الطاقة. ضمن اتستر  المياهوا 
تدعو الدول العربية إلى بناء محطات نووية لعل من بينيا الزيادة في  التيوىناك العديد من األتسباب 

المياه والنقص المتزايد في إحتياطيات النفط والغاز وتذبذب أتسعارىا وعساقة  وشّحةالطمب عمى الطاقة 
، . كما أن الطاقة النووية أثبتت وثوقيتياالذاتيد بالطاقة واإلكتفاء الطاقة بالتنمية والرغبة في تأمين التزو 

من حيث األمان واألمن العاليين الذي تمتع بيا تسجمُّيا في الربع قرن األخير،  رغم حادثة فوكوشيما،
ينبعث منيا غازات متسببة لإلحتباس الحراري وكونيا كذلك ذات تكمفة منافتسة مقارنة  ناىيك عن أنو ال

ر الطاقة األخرى. وقد تم التعبير عن رغبة الدول العربية في اإلتستخدام التسممي لمطاقة النووية بمصاد
وخاصة توليد الكيرباء من خسال قرارات القمة العربية والتي تّوجت بإعتمادىا لإلتستراتيجية العربية 

قر إلى المعرفة معظم الدول العربية تفت إن  .0202لإلتستخدامات التسممية لمطاقة الذرية حتى عام 
زالة والمالية السازمة لمشروع في بناء محطات نووية لتوليد الكيرباء   المطموبة والميارات والموارد البشرية وا 

ولذلك فيي في حاجة إلى تأتسيس وتطوير لمبنى التحتية األتساتسية التي تمكنيا من بناء  ، المياهمموحة 
 محطات نووية. 

سال العقود التسابقة، دراتسات جدوى من أجل تأتسيس برنامج لمقدرة العربية، خ بعض الدولأجرت  لقد 
النووية. ومع ذلك ففي أغمب الحاالت لم تتستمر األنشطة ولم يتم الحفاظ عمى المعرفة التي تم اكتتسابيا 
من خسال تمك األنشطة، بما في ذلك القدرة البشرية التي تّم بناؤىا وىاىي معظم الدول العربية اآلن تدرس 

نية إدراج خيار توليد الكيرباء بالطاقة النووية ضمن اتستراتيجياتيا الوطنية لخميط الطاقة وتطمب إمكا
 المتساعدة الفنية من الوكالة الدولية لمطاقة والييئة العربية لمطاقة الذرية.

ربي والمجمس الوزاري الع وتدرك الييئة العربية لمطاقة الذرية واألمانة العامة لجامعة الدول العربية،
ضرورة دراتسة واتستكشاف القدرة النووية كخيار  بجامعة الدول العربية واإلتحاد العربي لمكيرباء لمكيرباء

في إبراز فيم أفضل لممظاىر الرئيتسية السازمة لتخطيط  ويأممونن اإلمداد بالطاقة. معربي إتستراتيجي أل
يد عمى تأتسيس البنية التحتية األتساتسية برنامج قدرة نووية عربية، بما يشمل تقييم شامل لمطاقة مع التأك

إلنشاء محطات نووية وعمى الخصوص من حيث الييكمية التشريعية والرقابية والموارد البشرية وشروط 
 اختيار الموقع األمثل واألمان والقبول الجماىيري.

الشاممة إلدخال  أحد العناصر المتساعدة لمدول العربية التي تأمل في تنتسيق المقاربة منتدىىذا التسيكون و 
القدرة النووية لدييا من أجل زيادة الوعي لدى صناع القرار بشأن المتطمبات والشروط األتساتسية 
وااللتزامات التشريعية والمالية واإلدارية األخرى التي تصاحب قرار الشروع في برنامج القدرة النووية. إن 

طاق واتسع  من عناصر البنية التحتية الوطنية التخطيط الدقيق في المراحل المبكرة لمبرنامج النووي لن
نشاء وتشغيل محّطة قدرة نووية   يمكن أن يتساعد في غرس الثقة في قدرة الدولة عمى تشريع وتنظيم وا 

 بأمن وأمان عاليين.
 



  منتدىأىداف ال – 2
ة الدول العربية حول دور القدر  ذوي اإلختصاص وأصحاب القرار في التواصل والنقاش بين متابعة -

  .النووية في تمبية الطمب المتزايد عمى الطاقة

 تبادل المعمومات والخبرة بشأن المقاربات الوطنية لدراتسة القدرة النووية.  -

 . مناقشة العساقة المتبادلة بين الطاقة والكيرباء والقدرة النووية والبيئة -

دىا المتستيمك والتزود في تقنيات مفاعسات القوى وأمانيا والتخمص من وقو  تقييم التقدم الحاصل -
 بالوقود النووي.

برامج القدرة النووية بالدول العربية وتطوير تسبل التعاون وتبادل التجارب والخبرات في ما بينيا تقييم   -
 بخصوص بموغ أقصى فائدة لبرنامج القدرة النووية الوطني.

 .دول العربيةتقييم إمكانية بناء مفاعسات صغيرة ومتوتسطة الحجم إلنتاج الكيرباء في ال -

 وقضاياه الرئيسية  منتدىمجاالت ال - 3
مداخسات متنوعة حول المحاور والمواضيع أدناه من قبل صناع القرار، وكادر  منتدىيشمل برنامج ال

ومتخصصين آخرين  وأمانة المجمس الوزاري العربي لمكيرباء بجامعة الدول العربية،اإلدارة العامة لمييئة 
م من قبل ذوي الخبرة واإلختصاص ومدعوين رئيتسيين عرب وأجانب يعقبيا قد  باإلضافة إلى أوراق ت

 .منتدىحمقات نقاش مع المشاركين في ال
 : الرئيسية ىي منتدىومحاور ال 
 ،وضع التسياتسات والتخطيط لمطاقة  .1

 ،تقنيات محطات القوى النووية .0

 ،دورة الوقود النووي وتسياتسات التزود بالوقود .0

 ،لمالي لمحطات القوىوا االقتصاديالمنظور  .2

 ،تنمية الموارد البشرية .1

 ،البنية التحتية تطوير .6

 ،إدارة النفايات المشعة والتخمص من الوقود المتستخدم .7

 ،األطر الرقابية والتشريعية .8

 ،األمان واألمن والضمانات .9

 ،اإلعسام والقبول الشعبي  .12

 ،دراتسة الموقع .11

 ،الربط الكيربائي .10

 ،ية العربية في الشروع في بناء محطات نوويةالتجارب النوو الدروس المتستفادة من  .10

 المفاعسات الصغيرة والمتوتسطة. .12

 تحمية مياه البحر .11

 
 

 كل من: تسوف يدعى لممشاركة في المنتدى   ة :ــالمشارك – 4



ن ليم والذي ،العاممة في ميدان التسياتسة النووية في الدول العربيةوالمؤتستسات المنظمات و الييئات ممثمو  -
ببناء محطات القوى والجيات المختصة بالدول العربية والمعنية  بيا ع القرارات المتعمقةصن عمى القدرة

 النووية أو التأثير فييا.
دوليين في مجاالت بناء محطات القوى وتعزيز البنية التحتية الوطنية لتقديم تجاربيم العرب و الخبراء ال -

  العربية.مناقشة القضايا التي تحظى بأولوية قصوى لدى الدول  ثم
 الوزارات / الييئات / المؤتستسات / المعنية بشؤون الكيرباء بالدول العربية. -
 شركات الصناعة النووية العالمية لعرض منتجاتيا عمى ىامش فعاليات المنتدى. -

التسجيل باستعمال نموذج التسجيل المرفق  عميو ،المشاركة في فعاليات ىذا المنتدى وكل من يريد
رسالو في أ  قرب وقت ممكن لمييئة العربية لمطاقة الذرية.وا 

  .ليس ىناك أي رتسوم تتسجيل لممشاركين العربمع العمم بأنو  -
 دوالر. 1222 يكون رتسم التتسجيل لممشاركين غير العربتسو  -
 إرتسال اتستمارة الترشيح عبر اإلحالة الرتسمية لمييئة العربية لمطاقة الذرية. والمرجو 

 20/10/0211 – 21مممكة البحرين :  –المنامة  اد :ـاإلنعقوتاريخ  مكان – 5

 العربية واالنجميزية ىما المغتان المعتمدتان مع توافر الترجمة الفورية.  المغات المعتمدة في المنتدى: – 6

 برنامج المنتدى: – 7
 رية.العربية لمطاقة الذ إلى جميع المشاركين، ويتم وضعو عمى موقع الييئة تسيرتسل البرنامج األولي

 ــة:اإلقام – 8
 الوقت المناتسب. يالمعمومات التفصيمية عن توفير اإلقامة واألمور اإلدارية األخرى تستكون متاحة ف

 والدعم: المعـرض - 9
الجيات المعنية اإلتصال بالييئة العربية  خسال المنتدى لمعرض وعمى محدودةتستكون ىناك متساحة 

دوالر أمريكي لكل  1222والدعم لممنتدى ىو  اك في المعرضمع العمم بأن رتسم االشتر ، لمطاقة الذرية
 شركة تدفع لمييئة العربية لمطاقة الذرية عن طريق الحتساب: 

Société Tunisienne de Banque, Agence Centrale; Rue Hédi Nouira; 1001 Tunis; 

IBAN:  TN59 1040 4100 9041 7338 4007; BIC: STBKTNTTXXX. 

لفضي والبرونزي يمكن ترتيبو مع األطراف المعنية وحتسب طمبيم واألتسبقية  لمن يأتي الذىبي واالدعم 
 أواًل.
 
 رات :ــالتأشي – 11

يجب عمييم  تتسمح ليم بالدخول إلى مممكة البحرينالمشاركون الذين تم ترشيحيم ويحتاجون إلى تأشيرات 
مبكرًا، كمما أمكن ذلك، قبل  بمدىم موجودة فيتقديم طمباتيم لمحصول عمى التأشيرة إلى أقرب قنصمية 

 موعد انعقاد المنتدى.
 .1/11/5115آخر موعــد للتسجيــل :  – 11

 


