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  :ملخص
ه یصاحب          ع ة واإلشعاعية إال أن ا النووی ا التكنولوجي ددة التي توفره د المتع لى الرغم من الفوائ

ى      دام عل ى تحجيم اإلق استخدامها بعض القلق والتحفظ من قبل شریحة من الجماهير مما أدى إل

ا  ك التكنولوجي يتل دول  ف ن ال د م دات   . العدی مل معتق تحفظ لتش ق وال داء القل باب إب وع أس وتتن

إن  . ت نتيجة لعدم التفهم واإللمام الكامل بخصائص التطبيق السلمي لهذه التكنولوجياتأصل ولذا ف

امي ود     تن ى الجه ر عل كل آبي د بش عاعية یعتم ة واإلش ا النووی تخدام التكنولوجي ياس ذلها  الت تب

ت  ویعد .تثيرها الشرائح المختلفة من الجماهير التيالتعامل مع القضایا  فيالجهات النوویة  فهم ال

النوویة واإلشعاعية سواء بمصر   اوالقبول الجماهيري أحد العوامل المؤثرة في نشر التكنولوجي

  .أو بالعدید من دول العالم

اهيري الستخدامات    القضایا الخاصة ب   وتهدف هذه الدراسة إلى استعراض  ل الجم التفهم والتقب

ل  تشخيص وتحليل مما یساعد في  لتكنولوجيا النوویة واإلشعاعية،ل ومعالجة قضایا التفهم والتقب

اهيري  وميالجم عيد الق ي الص ع  .عل م وض ن ث تراتيجيةوم ل  إس تفهم والتقب اهيريلل  الجم

ة  للتكنولوجيا النوویة واإلشعاعية بجمهوریة مصر العربية  تهدف إلي وضع آلية تطویر منظوم

ر  ع   نش رائح المجتم ف ش ين مختل ة ب ة النووی توى المعرف ادة مس دعم المصريوزی ين  ل وتحس

ؤازرة     الجماهيريالتقبل  ازة الم للموضوعات المرتبطة باالستخدامات النوویة واإلشعاعية وحي

ا     ا وموثوق الجماهيریة لمشروعاتها، وأن تكون الهيئات النوویة المصریة مرآزا ومصدرا متاح

ذه  أن تكون  علي ، للحصول علي المعلومة النوویة به تيعاب     ه ا واس ة یسهل فهمه ة بلغ ها المعلوم

 . والتعليمية والمهنية عمریةمن آافة المستویات ال
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  :وتظهر أهمية الدراسة فيما يلي

ارآة    ة لمش ة  وضع آلي ات السياسات المرتبطة بالطاق د أولوی م وتحدی ي رس اهير ف الجم

 . عامة والطاقة النوویة خاصة

  . نوویةتدعيم االستخدامات السلمية للطاقة ال 

ة  ع آلي ور للقضل وض ة التفهم الجمه لمية للطاق تخدامات الس ة باالس ةایا المرتبط  نووی

 . هو بوابة التقبل والتأیيد الجماهيري لهذه االستخداماتباعتباره 

دأ      اهيري یب الم جم امج إع ة لبرن يط بعنای ل التخط ذه قب ذ   تنفي دء تنفي ووي  ب امج الن البرن

 .        المصري إلنشاء المحطة النوویة األولي

  . بالبرنامج النووي المصريحدید القضایا ذات العالقة قياس الرأي العام وت  

  :تقديم -1
مياه البحر خيارًا إستراتيجيًا بالنسبة  وتحليهالطاقة النوویة لتوليد الكهرباء  استخدامأصبح خيار 

 – فحم – بترول( األحفوریة الوقود مصادر ألن نظرًا وذلك العربية الدول من لمصر والعدید

 خالل  استنزافها بقرب ینذر مما سریعة بمعدالت استهالآها یتم ناضبة دموا هي)  طبيعي غاز

 النمو لمعدالت ونتيجة ثابتة، األرض آوآب علي منها الموجودة الكمية أن حيث محددة فترة

 هذه علي لزامًا أصبح فقد منها المعروض یفوق بما الطاقة علي الطلب وزیادة للتنمية السریع

 خالل من وذلك الكهربية، الطاقة علي والطلب العرض مابين ةالفجو لسد تسعي أن الدول

 ولذلك الناضبة، المصادر علي فقط تعتمد ال للطاقة بدائل توفير علي تعتمد منظومات تطویر

 النوویة الطاقة دور زیادة خيار إدراج في رغبتها العربية الدول من والعدید مصر أعلنت فقد

   والبيئية االقتصادیة مزایاها إلي باإلضافة وتنوعها لطاقةا مصادر لتأمين مجتمعاتها تنمية في

وتشير اإلحصاءات إلى وجود تصاعد تدریجي في استخدام المفاعالت النوویة لتوليد الكهرباء، 

اً   د عن      حيث بلغ مقدار الطاقة الكهربائية المنتجة نووی ا یزی ى م ا )  370( إل  آهربي  وات جيج

ام  والي ) 2013(خالل ع ت ح توى  % 14مثل ى مس دة عل ة المول ة الكهربائي الي الطاق ن إجم م

الم غالة  ویصل. الع اعالت الش دد المف ًاع ه ( حالي ى ) 2014یولي اعًال،) 435(إل ا   مف تم حالي وی

اء  ي  ) 72(إنش اعًال ف ن     16مف ة ع دراتهم الكهربائي وع ق د مجم ة تزی اوات   68دول ف ميج أل

  .آهربي
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ل     المشروع النووتنفيذ  ویجب التأآيد علي أن ومي وإستراتيجي قب ي المصري هو مسألة أمن ق

وفير   ة بمصر وت ع مصادر الطاق دفًا لتنوی رد ه ون مج اأن یك ة  احتياجاته ن الطاق تقبلية م المس

  .الكهربية

ة واإلشعاعية بمصر         ا النووی اء ونمو مشروعات التكنولوجي ویتطلب تشكيل رأي عام مؤید لبن

دول األخرى ف رات وتجارب ال تفادة من خب ة واستقصاء اتجاهات االس ذا المجال ودراس ي ه

اه          ق والمخاوف تج ار القل ة القضایا مث الرأي العام من مختلف القطاعات في مصر بشأن نوعي

اد الحل المناسب لمعالجة القصور في       التكنولوجيا النوویة واإلشعاعية ومن ثم  العمل علي إیج

دعم الحكومي    عملية نشر الثقافة والتوعية النوویة بين جميع شرائح الش عب المصري وآسب ال

 .للمشروعات النوویة

  :لمنظومة نشر الثقافة النووية في مصرالوضع الراهن   -2

  :نشر الثقافة النووية في مصرتنفيذ منظومة  يةمسئول 2-1

ـة ا      هيئ وط له ة المن ي الجه اء ه د الكهرب ة لتولي ات النووی ة  المحط ذ منظوم ة   تنفي ر الثقاف نش

اهيري      والتوعية النوویة  ل الجم بين مختلف شرائح الشعب المصري بهدف دعم وتحسين التقب

ًا          للبرنامج النووي المصري ك طبق ة بمصر وذل ك والمشغل للمحطات النووی بصفتها هي المال

  .في مصر بتنظيم األنشطة النوویة واإلشعاعيةالخاص  2010لسنة ) 7(لقانون 

ي أن   ار إل د الكه   ویش ة لتولي ات النووی ة المحط اء هيئ ئت رب ية    أنش ا الشخص ة له ة عام آهيئ

الذي  1976لسنة ) 13(االعتباریة ویرأس مجلس إدارتها وزیر الكهرباء بمقتضي القانون رقم 

  :الهيئة فيما یلي حدد اختصاصات

ا ضمن     وتحليهالمحطات النوویة في توليد الكهرباء  واستخدامإنشاء   مياه البحر وإدراجه

 .الخطة العامة للدولة

  .بحوث والدراسات الالزمة لمشروعات إنشاء محطات القوي النوویةإجراء ال 

  .وضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوي النوویة وتهيئتها للتنفيذ 

ة           ا أو المترتب ة والمشروعات المرتبطة به وي النووی تنفيذ مشروعات إنشاء محطات الق

اع أح       ا بإتب ي إدارته ا واإلشراف عل ة    عليها أو المتفرعة منه ة والتكنولوجي اليب العلمي دث األس

  .والوقائية
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دخل في      داخل أو     اختصاص القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التي ت ة في ال الهيئ

 .في الخارج والتي تتفق مع إمكانيات الهيئة والخبرات التي تتوافر لدیها أو بواسطتها

م  بصدور  انون رق نة  )7(الق ة واإلشعاعيةبتنظيم األنشطة االخاص  2010لس م  لنووی ت

إضافة تشغيل المحطات النوویة إلي اختصاصات الهيئة وآذلك تكهين تلك المحطات عند انتهاء 

 .العمر االفتراضي

 .الجماهير توعيةو النووي الوعي نشر 

 ).المشارآون(بالبرنامج النووي التنسيق مع الجهات ذات االختصاص  

 :في الوقت الراهن في مصر إجراءات تنفيذ منظومة نشر الثقافة النووية 2-2
ة     نظرًا ألن عملية نشر الوعي النووي وتوعية الجماهير هي احدي المسئوليات الرئيسية الواقع

والتي لثقافة واإلعالم النووي ابتشكيل لجنة  هيئة القامت علي عاتق هيئة المحطات النوویة  فقد 

ا  ة فني ة مؤهل ن مجموع ون م ة تتك ر متفرغ ا بالغي ع أفراده بة ویتمت ات الشخصية المناس مقوم

  .النوويواإلعالم  لمهام االتصال

وم ل    ي تق طة الت م األنش وجز أله ي م ا يل ات    جفيم ة المحط ووي بهيئ الم الن ة واإلع ة الثقاف ن
  : النووية لتوليد الكهرباء

ول            ارة ح وعات المث م الموض ول أه ة ح ة والمرئي ة المكتوب ادة العلمي وفير الم داد وت إع

تيعابها وتلبي   استخدامات الطاقة ال ة   نوویة داخليا وخارجيا بلغة واضحة وصحيحة یمكن إس آاف

 .متطلبات الشرائح المستهدفة

 .إصدار وتوزیع المطبوعات الدوریة من مجالت علمية وتكنولوجية 

اول موضوعاً            ات تتن ة أو بضع وریق ة من ورق ة إعالمي ع مطبوعات علمي  إصدار وتوزی

  .محددًا

ة لإلعال   يم دورات تثقيفي ين تنظ يمي ة  ف وعات نووی ع   /  موض ق م ددة تتواف عاعية مح إش

  .التطورات الراهنة والمحتملة

ات        ات والنقاب دارس والجامع عاعية بالم ة واإلش وعات النووی ول الموض دوات ح يم ن تنظ

  .االجتماعية وغيرها والنواديواألحزاب 

رأي إیجاد وسائل اتصال مع الساسة وقادة   ان   وسائل اإلعالم وأعضاء    ومراسلي  ال البرلم

 .وبالمناطق المجاورة للمشروعات النوویة واإلشعاعية القوميعلى الصعيد 
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تمرة    ارآة المس يم والمش يالتنظ ة   ف ایا المرتبط ف بالقض دوات للتعری ؤتمرات والن الم

  .بالمشروعات النوویة واإلشعاعية

 .توفير مصدرًا متاحًا وموثوقًا به للمعلومات والحقائق النوویة 

 .من آافة المستویات التعليمية والثقافية واستيعابهامات بلغة یسهل فهمها تقدیم المعلو 

 .المصري النوويالبرنامج  في الدوليالوصول إلى حيازة ثقة المجتمع  

ة واإلشعاعية من خالل نشر المعلومات           ا النووی اهير بالتكنولوجي زیادة مدى معرفة الجم

د وعواقب استخدامها ع     ى الصعيد   والحقائق الموضوعية وفوائ ومي ل اطق المجاورة    الق وبالمن

  .لمشروعاتها

دعم      يم ال ى وتعظ اظ عل اهيريالحف ذي الجم ة     ال ا النووی ات التكنولوجي ه تطبيق ى ب تحظ

ن      دره م ا ت راز م ة وإب ة والمحتمل عاعية القائم ى واإلش افع عل ة   من اة اليومي يالحي ها  الت یعيش

  . مشروعاتهاأو بالمنطقة المتاخمة ل القوميالمواطن على المستوى 

اه     توفير جزء من احتياجات مصر  فيإبراز أهمية دور الطاقة النوویة   اء والمي من الكهرب

  .العذبة بطریقة آمنة واقتصادیة ومحافظة على نظافة البيئة

ة        ریة العامل ات المص ور بالهيئ ة الجمه بة معرف ع نس يرف ة    ف ا النووی ال التكنولوجي مج

  .  ومساعيها لتطویر تلك التطبيقات لخدمة الفرد والمجتمع حققتها التيواإلشعاعية واإلنجازات 

ة       ا النووی ة للتكنولوجي ات الجماهيری أن التوجه ات بش ات والمعلوم د البيان وفير قواع ت

 .واإلشعاعية داخليا وخارجيا

  :تقييم منظومة نشر الثقافة والتوعية النووية في مصر  2-3

في مصر تم عمل استقصاء رأي علي عينة من  لتقييم منظومة نشر الثقافة والتوعية النوویة −

تم اختيارهم بعنایة فائقة من قادة المستقبل بالقطاع واشتملت العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة 

  .فرد 30العينة علي عدد 

داخل مقر هيئة المحطات النوویة بهدف توصيل رسالة واضحة  مع المجموعةتم عمل لقاء  −

الطاقة النوویة وتطبيقاتها المتعددة في شتي مجاالت التنمية وبسيطة وموثوق بها عن أهمية 

آالطب والصناعة والزراعة والحفاظ الحيویة وخدمة البشریة واالرتقاء والتقدم في المجتمع 

 .علي بيئة نظيفة
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عدة أسئلة آان الهدف منها قياس التغيير الذي طرأ علي أفراد العينة علي االستقصاء  اشتمل −

 .ومة النوویة ومدي تقبلهم لها وتأثيرها علي التوعية النوویة لدیهممن تغير في المعل

  :والذي يتضح منه ما يلي االستقصاءهذا نتيجة ) 1(شكل يوضح 

أن نصف عدد أفراد العينة تقریبًا لم یكن لدیه أي خلفية علمية عن المحطات النوویة  .1

  .واستخداماتها السلمية قبل إجراء اللقاء العلمي معهم

إجماع من جميع أفراد العينة علي أنه تم توصيل معلومة واضحة وسهلة  أن هناك .2

ومفهومة من خالل هذا اللقاء مما یدل علي أهمية مثل هذه اللقاءات في نشر الثقافة والتوعية 

  .النوویة

من خالل المعلومات التي تم توصيلها من خالل هذا اللقاء حدث تغير في انطباعات أفراد  .3

، مما یؤآد %87ت النوویة واستخداماتها السلمية بنسبة تصل إلي حوالي العينة حول المحطا

علي أهمية الدور الذي تلعبه برامج التوعية النوویة في توسيع قاعدة التقبل الجماهيري 

 .للمحطات النوویة

 %.100بعد اللقاء أصبح أفراد العينة أآثر تأیيدا للمحطات النوویة بنسبة وصلت إلي  .4

بأن هناك قصورًا في عملية نشر الثقافة والتوعية النوویة، بين % 100ة هناك إجماع بنسب .5

 .فئات المجتمع المختلفة

ائق المرتبطة بالمشروعات     .6 یوجد تقصير في نشر الثقافة النوویة وخاصة فيما یتعلق  بالحق

 .النوویة واإلشعاعية وتطبيقاتها السلمية

بالهيئات النوویة ومراآز البحوث  من أفراد العينة لم یكن لدیهم أي علم %  75حوالي  .7

  . المتخصصة الموجودة في مصر
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ي   2-4 ة ف ة النووي ة والتوعي ة نشر الثقاف راهن لمنظوم يم الوضع ال ائج تقي نت

   :مصر
ة ال  ة والتوعي ة نشر الثقاف راهن لمنظوم يم الوضع ال ن الخروج من خالل تقي ة أمك نووي

   :بالنتائج التالية
اً      ة عموم ة عن الطاق ة العلمي ة خصوصا   ضعف الخلفي ة النووی ي   ،والطاق ا أدي إل مم

ط    عدم التقبل الجماهيري لبعض فئات الشعب للمحطات النوویة ویظهـر ذلك من خالل الخل

  .نوویةلطاقة العسكریة للواالسلمية ين التطبيقات ب

ر    ن الب د م ار العدی روءة   انتش موعة والمق ة والمس ة المرئي ة (امج اإلعالمي اإلذاع

والتي تتحدث عن الطاقة النوویة وتمد المشاهد بمعلومات مغلوطة    ) والتليفزیون والصحافة

ة        ة عن الطاق ين بمعلومات آافي ر ملم نتيجة ألن مقدمي هذه البرامج  غير متخصصين وغي

  .شخصية ومآرب أخري النوویة باإلضافة إلي أن العدید منهم تحكمه مصالح

روءة         موعة والمق ة والمس الم المرئي ائل اإلع اول وس دم تن ون  (ع ة والتليفزی اإلذاع

ي         ) والصحافة ارهم إل ك نتيجة الفتق ة بموضوعية وذل ة النووی ة بالطاق للموضوعات المتعلق

  .معلومات دقيقة وواضحة وغير مغلوطة عن الطاقة النوویة

ة        رفض أهالي الضبعة إلنشاء المحطة    أن المحطة النووی ك  ب ين في ذل ة متعلل النووی

ة   عاعات النووی داهمهم خطر اإلش القرب من المحطة سوف ی م بوجودهم ب ة وأنه ر آمن غي

 . مستشهدین علي ذلك برأي بعض الغير متخصصين في الطاقة النوویة

ة      من خالل رصد    ة والتوعي ة نشر الثقاف راهن لمنظوم ي الوضع ال ي ترتبت عل ائج الت النت

ةال ين        نووی ة ب ة النووی ة والتوعي ر الثقاف ة نش ویر منظوم ة لتط ود ضرورة ملح ين وج تب

ة نشر     " مختلف شرائح المجتمع المصري حيث تنحصر المشكلة في         قصور في منظوم

  ".الثقافة والتوعية النوویة في مصر
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قصور منظومة نشر الثقافة والتوعية النووية في   مشكلةلألسباب المحتملة ا -3

 :مصر
رامج             ي عدم وجود ب ا أدي إل ة مم ووي بالهيئ عدم وجود إدارة متخصصة لإلعالم الن

ليمة ومغلوطة عن  ر س ات غي ه وصول معلوم تج عن ا ن ة مم ة محددة خاصة بالهيئ إعالمي

  .ة والمرئيةؤالطاقة النوویة واستخداماتها السلمية إلي وسائل اإلعالم المقر

  للبرنامج النووي المصري  عدم مساندة ودعم وسائل اإلعالم الحكومية 

ؤالء    بعض ه ون ل ن أن یك ن الممك ه م ووي المصري ألن امج الن بعض للبرن ة ال مقاوم

ة     اطهم بمشروعات تنموی مصالح أخرى تتعارض مع تنفيذ مشروعات الطاقة النوویة آارتب

ياحية   روعات الس ل المش ارة مث ع المخت ي المواق ة ف ون  . بدیل د یك ى أن بعضهم ق افة إل إض

  .إحدى الجماعات المناهضة للطاقة النوویة عضوًا في

ة بطرق متنوعة تضمن وصول           ة النووی ة والتوعي عدم وجود آليات فعالة لنشر الثقاف

  .معلومات نوویة سهلة وبسيطة إلي آافة شرائح الشعب المصري

  .عدم وجود برنامج إعالمي واضح ومحدد یهدف إلي نشر الثقافة والتوعية النوویة 

ود المخص  دم وج ة     ع ة والتوعي ر الثقاف ة نش طة عملي ام بأنش ة للقي ة الكافي صات المالي

 . النوویة من خالل وسائل اإلعالم المرئية والمقرؤة

 .المصریة ضعف المعلومات المتعلقة بهيئة الطاقة الذریة ومفاعالت األبحاث 

ووي المصري        نالمستثمروالحرب التي یشنها   امج الن في الساحل الشمالي حول البرن

رو ذ         وت ة تنفي ابئين بحتمي ر ع ة غي ة النووی رار الطاق ول أض ة ح ات مغلوط یجهم لمعلوم

البرنامج النووي المصري في توفير احتياجات مصر الراهنة والمستقبلية من الطاقة خاصة  

  .ونحن علي مشارف حدوث مجاعة في الطاقة

ة    ة النووی ي الطاق ة ف ة المتخصص ات النووی ين الهيئ ي ب رابط إعالم ود ت دم وج ع

ه عدم              تج عن ا ن رة منفصلة مم نهم یعمل في جزی د المتخصصة فكل م والجامعات والمعاه

 .وجود برنامج إعالمي متكامل یشارك فيه جميع الهيئات النوویة المتخصصة

  

   :األسباب الجذرية للمشكلة -4
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ة       ة النووی ة والتوعي ة نشر الثقاف للوصول لألسباب الجذریة لمشكلة القصور في أداء منظوم

  :تباع اآلتيتم إ

ل األخطاء   أ  -4 ا هو موضح في  )Fault Tree Analysis(استخدام شجرة تحلي  آم

  )2(شكل 

ي      ر ف كلة تنحص ة للمش باب الجذري ين أن األس اء تب ل األخط جرة تحلي ع ش باب  بتتب األس

  : التالية

  .واستثماریةمقاومة البعض للبرنامج النووي ألغراض شخصية  

 .ؤهلة للعمل اإلعالميعدم وجود موارد بشریة مدربة وم 

 .عدم وجود ترابط إعالمي بين الهيئات النوویة المتخصصة 

ا سبق    ين لكل م ه   تب ى          أن ووي عل اهيري للمشروع الن ول جم ى قب م الحصول عل من المه

المستویين المحلي والقومي لضمان عالقة جوار طيبة بين المحطة النوویة وآل من السكان 

ة عكسية بمطالب      والسلطات المحلية في المنطقة الم ى تغذی حيطة بالمحطة، وللحصول عل

ذها  كان لتنفي ك ألن الس ية    ، وذل ز بالحساس اس یتمي ة الن دیدة عام ات  الش اه التكنولوجي تج

   .الجدیدة ومنها التكنولوجيا النوویة

ا مصر   الرأي العام في العدید من البلدان  أنونخلص من ذلك إلي  ر متعاطف   ومن بينه غي

ة رة  بصفة عام وًال واضحة مع فك اذ حل تم اتخ ه یتح الي فإن ة وبالت اء المحطات النووی إنش

ع       ة لجمي ة النووی ة والتوعي ر الثقاف ة نش ين عملي ي تحس دف إل ق ته ة للتطبي ددة وقابل ومح

لمية       شرائح الشعب المصري حيث أن  م الجمهور للقضایا المرتبطة باالستخدامات الس تفه

  .الجماهيري لهذه االستخداماتهو بوابة التقبل والتأیيد  نوویةللطاقة ال
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  شجرة تحليل األخطاء لتحديد األسباب المحتملة لمشكلة) 2(شكل 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  نشر الثقافة والمعرفة النووية منظومةقصور في أداء 

  قصور يف آليات التنفيذ قصور إداري

عدم وجود خطة 
 إعالمية واضحة

ومحددة

عدم وجود 
موارد بشرية 
عدم وجود إدارة   مدربة إعالميًا

متخصصة 
 النوويلإلعالم

 قصور يف الدعم اخلارجي

مقاومة البعض للبرنامج 
النووي ألغراض شخصية 

 واستثمارية

عدم وجود دعم 
عدم توفر   من اإلعالم 

 مخصصات مالية

عدم وجود ترابط 
لهيئات إعالمي بين ا

 النووية المتخصصة
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 SWOT Analysis التحليل الرباعي  -5
داخلي      ل المسح ال  External(والمسح الخارجي   ) Internal Scanning(من خالل تحلي

scanning (  ة أمكن دراسة وتحدید نقاط القوة والضعف والفرص والتهدیدات لتحسين عملي

  .نشر الثقافة والتوعية النوویة

 sStrength نقاط القوة 5-1

ين مختلف       وجود قيادة عليا بالهيئة تؤمن بأهمية رفع  − ة ب ة النووی ادة مستوى المعرف وزی

اهيرى للم     ل الجم ين التقب دعم وتحس رى ل ع المص رائح المجتم ة  ش وعات المرتبط وض

   .باالستخدامات النوویة واإلشعاعية وحيازة المؤازرة الجماهيریة لمشروعاتها

ي      − ة تعمل عل ا      وجود لجنة إعالمية داخل الهيئ اهير بالتكنولوجي ة الجم ادة مدى معرف زی

    .والغير مغلوطةالنوویة واإلشعاعية من خالل نشر المعلومات والحقائق الموضوعية 

رات علم  − ود نش هلة      وج ة س ة بطریق ة مكتوب ة النووی ي الطاق ة ف ات متخصص ة وآتيب ي

 .ومفهومة یسهل فهمها من العامة ورجال الصحافة واإلعالم

رة     − دول ذات الخب ن ال ددًا م ين مصر وع ووي ب ال الن ي المج اون ف ات للتع ود اتفاقي وج

تفادة من       ي االس رات وتجارب   النوویة مما یساعد مصر عل ذه  خب دول في   ه مجال نشر   ال

  . الثقافة النوویة والتقبل الجماهيري بها

ة             − ة الذری ة للطاق ة الدولي ا الوآال ك التي توفره ة وخاصة تل ایير دولي ایيس ومع وجود مق

 .لكيفية نشر الثقافة والتوعية النوویة

وجود العدید من العاملين بهيئة المحطات النوویة حاصلين علي دورة إعداد القادة لقطاع  −

أثير      الكهرباء والطاقة قاد ة الت ال وآيفي ارات التواصل الفع رین علي تطبيق ماتعلموه من مه

  .في الرأي العام

ة         − ة الذری ة للطاق ة الدولي دمها الوآال وجود بعض البرامج التدریبية المتخصصة والتي تق

  .لتوصيل مفهوم نشر الثقافة النوویة

 Weakness نقاط الضعف 5-2

 .لهيئةعدم وجود إدارة متخصصة باإلعالم النووي با −

  . المتفرغة للعمل اإلعالميالموارد البشریة عدد آافي من توفر عدم  −
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ة    لقيام الكافيةالمخصصات المالية عدم توفر  − ووي بالهيئ ام  لجنة الثقافة واإلعالم الن بالمه

  . المنوطة بها

ادة     − ة المعت ؤتمرات  ( االعتماد فقط علي الوسائل التقليدی دوات والم في التواصل مع    ) الن

  .لشعب المصري ورجال السياسة ووسائل اإلعالم المختلفةأفراد ا

  Opportunities  الفرص 5-3

وین      − ر وتك اه البح ه مي اء وتحلي د الكهرب ة  لتولي ات النووی ذ المحط ومي لتنفي ه الق التوج

  .المجلس األعلى للطاقة النوویة

م  − ووي رق انون الن ام ) 7(صدور الق تقلة للر 2010لع ة مس اء هيئ م إنش ة وبمقتضاه ت قاب

  .النوویة واإلشعاعية

  .وجود فرصة من االستفادة من الخبرات العالمية االستشاریة −

ووي    − امج الن ذ البرن ة تنفي ؤمن بحتمي ي ت ية الت ة والسياس ادات الحكومي ود بعض القي وج

  .المصري لسد احتياجات مصر الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربية

  .مصريالثقة العالمية في البرنامج النووي ال −

رأي       − ي اتجاهات ال التعاون الجيد مع الوآالة الدولية للطاقة الذریة یسهل من التعرف عل

  العام في البلدان المختلفة بالنسبة لبرامج المحطات النوویة

اه     − ه مي اء وتحلي د الكهرب ي تولي ة ف تخدام المحطات النووی و اس ة نح دول العربي ه ال توج

را   ل الخب ي نق اون ف ة التع ر وإمكاني اهيري   البح ل الجم تراتيجيات التقب ول خطط واس ت ح

  .للمشروعات النوویة

  Threats التهديدات 5-4

  .متطلبات المرحلة القادمة التي تمر بها الهيئة مع ضرورة مواآبة هذا التغير −

ة  − ات المصریة العامل ور بالهيئ ة الجمه بة معرف دني نس يت ة  ف ا النووی ال التكنولوجي مج

ازات  عاعية واإلنج يواإلش رد    الت ة الف ات لخدم ك التطبيق ویر تل اعيها لتط ا ومس حققته

  .  والمجتمع

ووي          − امج الن الح للبرن حاب المص تثمرین أص ية والمس وي السياس ض الق ة بع معارض

  .      المصري
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دي     − ي التص ة ف ات األهلي ات والجمعي الم والمحلي ب اإلع ن جان ارآة م ور المش قص

  .النوویة كنولوجياتللجماعات المناهضة للت

  :لتطوير منظومة نشر الثقافة والتوعية النووية في مصر الحل المقترح  -6 
ب − ع     یتطل روعات م ك المش ذ تل د لتنفي ام مؤی كيل رأى ع ة تش روعات النووی ذ المش تنفي

ه     اء بتوقع دال من االآتف . ضرورة الدعم الثقافي واالتصال الفعال وجها لوجه مع الجماهير ب

ق    ر القل مما یدفع الدول لوضع اإلستراتيجيات والخطط التنفيذیة التي تهدف إلى تلمس ما یثي

وح من          لفئات القاعدة العریضة اب المفت اع سياسة الب ة الشباب، واتب من الشعب وخاصة فئ

ذ          اهيري لتنفي د الجم ول والتأیي ى القب ول إل ة والوص باب المعارض ى أس رف عل ل التع اج

ة   ا النووی روعات التكنولوجي اه      . مش ة تج ات الجماهيری ى أن التوجه دالئل إل ـير ال ا تش آم

وعي        االستخدام السلمي للتقنيات النوویة واإلشعاعية  ان ومدى ال ان والزم ا للمك تختلف تبع

ة ات النووی د التكنولوجي ة وفوائ نقص الطاق ؤثرات االقتصادیة ل ة الم م بحقيق بصورة   والفه

ى  ة إل ة النووی ذه الثقاف د الجموع للوصول به ق تضافر جه واضحة وموضوعية عن طری

 .القرارجذور المجتمع مع دراسة رأى الجماهير الدائم التأثير تباعا على متخذ 

د للتكن       − اخ مؤی ق من ام وخل رأي الع اع ال ا  ووقد أثبتت التجارب أن السبيل الوحيد إلقن لوجي

ى معلومات      ة ومؤسسة عل النوویة یتم من خالل برامج إعالمية طویلة المدى مصممة بعنای

ة   تخدام الطاق ا المناهضون الس ز عليه ي یرتك د الحجج الت ى تفني ة وصحيحة تهدف إل دقيق

ة والم راد          النووی ى األف دة عل النفع والفائ ود ب ي تع ة الت واحي اإلیجابي ى الن ة عل راهن

اج  رامج تحت ذه الب ل ه ات، ومث وة،     والمجتمع ا المرج ؤتى ثماره ى ت رة حت ود آبي ى جه إل

ووي      ویجب أال نقلل من شأنها أو تأثيرها، آما یجب أن یؤدى المتخصصون في المجال الن

 جماهير ویستلزم هذا وجود سياسات وبرامج وخطط من خاللها دورا جيدا في التفاعل مع ال

 .لإلعالم النووي

ي        − رح یهدف إل دیم حل مقت ة    " قامت هذه الدراسة بتق ات لتطویر منظوم نشر   وضع آلي

ك   للحصول علي الدعم والتأیيد للمشروعات النوویة في مصر " الثقافة والتوعية النوویة وذل

زة    االل من خ  الكوادر البشریة المتمي تعانة ب ة الموجودة بالقطاعات واإلدارات     الس والمدرب
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ة   رات استشاریة من           المختلفة في هيئ تعانة بخب اء مع االس د الكهرب ة لتولي المحطات النووی

   .بمصر النووي واإلعالمالمعنية بالثقافة الجهات خالل 

  :  محاور أربعةسوف يتم تنفيذ الحل المقترح علي 
  :المحــور األول 6-1

  :المنوط لها تنفيذ تحسين أداء عملية نشر الثقافة والتوعية النوويةتدريب بعض الكوادر 

ة                ة النووی ة والتوعي ا نشر الثقاف وط له وادر البشریة المن دریب الك ذا المحور في ت ل ه یتمث

ال        ارات التواصل الفع ة ومه وم اإلداری ي العل ة  ف ل دورات تدریبي ق عم ن طری ك ع وذل

  . الرأي العام واالتصال اإلقناعيوآذلك فيما یتعلق بدورات التأثير في 

ي     يتم العمل عل تفادة من    آما أنه من خالل هذا المحور س رات و الاالس ابقة  التجارب  الخب س

ا       مجال لدول األخرى في ل ل لالستخدام السلمي للتكنولوجي اهيري متقب اء رأى جم التفهم وبن

عاعية ة واإلش يباإلضافة   النووی ل  إل ة وورش العم دورات التدریبي ة ال دها الوآال ي تعق الت

   .الدولية للطاقة الذریة في هذا المجال

  المحـــور الثاني 6-2

ي     ور عل ذا المح د ه روءة       يعتم موعة والمق الم المس ائل اإلع ن وس ل م ع آ ل م التواص

ية   وي السياس ة والق يوالمرئي افة إل ة  باإلض ة المتخصص ات النووي ن   الهيئ ك م تم ذل وي

  :خالل
   :عاملين بوسائل اإلعالم المختلفةالتواصل الفعال مع ال -أ 

ذه     ة نظرًا ألن ه ة النووی رامج اإلعالمي ذ الب يا فى تنفي ة دورا رئيس وات اإلعالمي تلعب القن

ى        ائق والمعلومات إل ة الحق ل آاف رأي القنوات هى المراآز الرئيسية لنق ام  ال د . الع راد   یع أف

ذ     هذه الشریحة هم األآثر واألسرع تأثيرًا في الجماهير، آما  ي جعل تنفي درة عل أنهم أآثر ق

ائل        ة، فوس ية قومي عاعية قض ة واإلش ا النووی ات التكنولوجي ة بتطبيق روعات الخاص المش

اًال         ا أیضًا تلعب دورًا فع ا ولكنه اإلعالم ليست فقط جزء من الجمهور الواجب التوجه إليه

اس،      ة الن ي عام الة إل اهيري بع      في نقل الرس ك في   حيث تستخدم وسائل اإلعالم الجم د ذل

ة   ة المختلف ائل اإلعالمي ور، ألن الوس ن الجمه اع م ر قط يالوصول ألآب أثيرا  ه وى ت األق

ز         ات والمراآ ة بالهيئ توى المعرف ى مس ص ف ود نق ن وج ات فضال ع يال للمعلوم  وتوص
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راد الشریحة      التيالنوویة بمصر واقتصار المعرفة على التطبيقات  ة ألف اة اليومي تمس الحي

   .النوويوسائل اإلرشاد والتثقيف  فيبوجود تقصير عالوة على الشعور 

ريحة    ذه الش يم دور ه تفادة وتعظ ن االس يويمك ل   ف ادة التقب اهيريزي ا  الجم للتكنولوجي

  :النووية واإلشعاعية، من خالل

ة    /  تنظيم دورات تدریبية  ة النووی ام والطاق ورش عمل للمعنيين بقضایا الطاقة بوجه ع

ة      بشكل خاص من العاملين بوسا ة المبسطة الخاصة بالطاق ائق العلمي ئل اإلعالم لشرح الحق

  . النوویة والبرنامج النووي المصري من حيث أهدافه وتاریخه وإنجازاته

عاعية       ة واإلش ا النووی ة بالتكنولوجي ول الموضوعات المتعلق وجزة ح اریر م داد تق إع

ة مواآ   وفرة    وإرسالها بصفة دوریة لوسائل اإلعالم، على أن تكون المعلوم ة لألحداث ومت ب

  .وقت طلبها

د   يتزوی ة   ممثل ایا الطاق نهم بقض ين م لين والمهتم ة المراس الم وخاص ائل اإلع وس

ور  يوالتط وجي العلم ة   والتكنول المواد اإلعالمي يب فة     الت ة بص ات النووی درها الهيئ تص

  .دوریة

ين      فني تقدیم آل عون    دوریا    في ممكن لتشجيع مشارآة اإلعالمي ت إعداد وإصدار ال

  . تتناول الموضوعات المرتبطة بالتكنولوجيا النوویة واإلشعاعية التيوالكتيبات والكتب 

ة          ممثليدعوة   ة بصفة منتظم ع النووی ات والمواق ارة الهيئ ة لزی وسائل اإلعالم المختلف

  .لإلطالع على اإلنجازات والتحاور بشأن التطلعات

ة    يم دورات تثقيفي يتنظ ة بالتكنو  ف يع المتعلق ل   المواض عاعية مث ة واإلش ا النووی لوجي

ار            دم االنتش ایا ع ا، وقض ب عليه ات الطل ًا وتوقع ًا وعالمي ة قومي ة المتاح ادر الطاق مص

ووي عاعية،    الن ة واإلش ا النووی ات التكنولوجي ة لتطبيق ریعات الحاآم دات والتش ، المعاه

الحمایة المادیة المياه نوویا، وتدابير األمان و وتحليهواقتصادیات مشروعات توليد الكهرباء 

ارة   بالمنشآت المستخدمة للتكنولوجيا النوویة واإلشعاعية، والقضایا النوویة واإلشعاعية المث

 . قوميا ودوليا
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  المستمر مع رجال السياسة وأعضاء المجالس التشريعية االتصال  - ب

ابع سياس    عاعية ذات ط ة واإلش ا النووی ة بالتكنولوجي ایا المتعلق ت القض ت ومازال  يآان

ة        ب ة أو عدم الموافق م سلطة الموافق ة والتشریعية ه األساس، آما أن أعضاء المجالس النيابي

ى     على تنفيذ البرامج النوویة واإلشعاعية، وعلى تدبير التمویل الحكومى للمشروعات، وعل

ة   ود التجاری ى العق ة، وعل ل الدولي ات التموی ن مؤسس روض م ة للق مانات الحكومي الض

ة و  ين          واالتفاقات الدولي دعم السياسى للمثل ى ال ذلك فمن الضرورى الحصول عل ا ول غيره

ومى     ى المستوى الق ين سواء عل ى  ) مجلسى الشعب والشورى (المنتخب المجالس (أو المحل

ة       ). المحلية للوحدات والمراآز والمحافظات اء المحلي ار جسامة األعب ومع األخذ فى االعتب

رفتهم     والقومية التى یتعاملون معها ومحدودیة الوقت المتاح لدیهم وآذلك احتماالت عدم مع

ًا     اجون غالب إنهم یحت الكاملة بكافة النواحى المتعلقة بالتكنولوجيا النوویة واإلشعاعية ولذلك ف

م       إلى معلومات ذات طبيعة شاملة ومختصرة ویمكن فهمها بسهولة وسرعة حتى یتسنى له

ا   التسلح بالمعلومات الدقيقة والصحيحة عند التعرض لمنا قشة القضایا المرتبطة بالتكنولوجي

اتهم وتحقيق     النوویة واإلشعاعية آما أن غالبيتهم یفضل أن تكون له مصادر خاصة لمعلوم

  . في ذلك السبق

    :يلي ويشمل هذا النشاط ما
ة    ى حال ات ف ن المعلوم د م دیم مزی تعداد لتق ع االس ائل واضحة ومختصرة م داد رس إع

الها      طلب ذلك حول الموضوعات المتعلق  ة واإلشعاعية وإرس ا النووی ة باستخدام التكنولوجي

ى         ة والتشریعية، عل رار السياسى أعضاء المجالس النيابي بصفة دوریة لصناع ومتخذى الق

ة، ومعر      ائل بعنای ات بالرس د األولوی ار تحدی ى االعتب ذ ف ةأن یؤخ ان   أ ف ان وزم ب مك نس

  . لتقدیمها

عية بملخص لفحوى الدراسات المرتبطة   تزوید رجال السياسة وأعضاء المجالس التشری 

  .باآلثار االقتصادیة واالجتماعية لبرامج ومشروعات التكنولوجيا النوویة واإلشعاعية

ال    وات لالتص تح قن يف ریعية    الشخص الس التش اء المج ة وأعض ال السياس ع رج م

ة       دیم حوافز تقدیری ة لتق ات النووی ا الهيئ ى تنظمه ة و (واستغالل المناسبات الت ةمعنوی ) أدبي

  .للنشطاء منهم فى مؤازرة ودعم مشروعات التكنولوجيا النوویة واإلشعاعية
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ول    ا ح ة نصوص ية والحزبي وى السياس ف الق رامج مختل مين ب و تض عى نح الس

 .االستخدامات السلمية للتكنولوجيا النوویة واإلشعاعية

 

ز    -ج  ة ومراآ ات النووي املين  بالهيئ ع الع ة م االت فعال ائل إتص وفير وس اث  ت األبح

  :المصرية

يع    ى توس دور الرئيسى ف ية وأصحاب ال زة األساس ة الرآي ات النووی املون بالهيئ ل الع یمث

ا           ة التى ینتمون إليه ات النووی ة عمل الهيئ ائق المرتبطة بطبيع دائرة نشر المعلومات والحق

ذه            ن ه ى م تفادة المثل ق االس ن تحقي ا، ویمك ل منه ات لك ازات والتطلع ف باإلنج والتعری

زیادة التقبل والتفهم ل الثقافة والتوعية النوویةالشریحة وتعظيم دور أفرادها آسفراء فى نشر 

  :الجماهيرى من خالل

ة           • لمية للطاق ات الس ائق حول مختلف التطبيق ة المعلومات والحق تزویدهم المستمر بكاف

  .ة والمجتمعالنوویة واإلشعاعية التى تتوالها الهيئات النوویة ومنافعها على الفرد والبيئ

ف          • ة للتعری تویات التعليمي ة والمس ات الوظيفي ة الفئ ة لكاف رامج ودورات ثقافي ذ ب تنفي

تجدات          أهم المس ف ب ذلك للتعری تخداماتها وآ عاعية واس ة واإلش ة النووی ة الطاق بماهي

  . التكنولوجية والتطورات العالمية طبقا لمتطلبات آل مستوى وظيفي أو تعليمى

ئولية اإلعالم تضمين الهياآل التنظي • ولى مس امًا تت ة المصریة أقس ات النووی ة بالهيئ مي

 .الجماهيرى مع توفير موارد مالية وبشریة مناسبة لتنفيذ أنشطتها

ى      • اهيرى ف تفهم الجم ل وال رامج التقب ى ب نهم ف ارآين م دریب األعضاء المش ة وت تنمي

 .ل والخارجالموضوعات المتعلقة باالتصال والتخاطب واألساليب اإلعالمية بالداخ

  :توفير وسائل اتصاالت فعالة مع أهالي مدينة الضبعة والمناطق القريبة منها - د
أثرا    مشروعات النوویة واإلشعاعيةالیعد السكان المقيمون بالمناطق القریبة من  ر ت هم األآث

إن   تفهم وال  إستراتيجية بمناقب وعواقب تلك المشروعات، ولذلك ف ل  تال اهيري قب یجب   الجم

ة واإلشعاعية   أال یق تصر مضمونها على مجرد التوضيح للجوانب الفنية للمشروعات النووی

رة    ا المباش د والمزای ى إیضاح الفوائ داه إل ل یتع يب ریحة    الت ك الش ى تل ود عل ن أن تع یمك

  .اجتماعيًا واقتصادیا
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ك من        أهميةتستوجب عملية نشر الثقافة والتوعية النوویة و  الي الضبعة وذل د أه آسب تأیي

اتهم        ة حي ى طبيع ًا عل ؤثر ایجابي ا وت خالل الترآيز على المنافع التى یمكن أن یحصلوا عليه

ة          ادیة واالجتماعي اة االقتص يط الحي ل أو تنش رص للعم وفير ف ة ت ن ناحي واء م ة س اليومي

اه   بالمنطقة أو تقدیم خدمات صحية وتعليمية متميزة أو تطویر البيئة األساسية من طرق ومي

ات       . رباء وغيرهاوتليفونات وآه ين الهيئ اون ب ام التع ویمكن إبراز هذه المنافع من خالل قي

ة التى           اطق نظرًا للثق ك المن رأى بتل ادة ال النوویة والداعمين لمشروعاتها من المسئولين وق

ر        ين غي ارهم ممثل ك باعتب نهم وذل یتمتعون بها وقدرتهم على التأثير على قطاعات واسعة م

  :وذلك من خاللة، مباشرین للهيئات النووی

دة         • ة المؤی اطق المحلي ن المن ر م ا عناص ارك فيه ووى یش الم الن ات لإلع وین جماع تك

للمشروعات النوویة بهدف نقل المعلومات إلى السكان، والمشارآة فى تنظيم االجتماعات      

  . والمؤتمرات بتلك المناطق

ين وتسهي   • ة    تنمية العالقات مع المسئولين وقادة الرأى والقادة المحلي ى آاف ل حصولهم عل

راز  ى التساؤالت وإب رد عل نهم من ال ا یمك ة بم افتهم النووی ادة ثق ائق وزی المعلومات والحق

  . المنافع

ع        • ات والمواق الم بالهيئ ارة واإلع ز الزی ين لمراآ كان المحلي ارة الس هيل زی ز وتس تحفي

 .النوویة

ادة التو    • ة لزی ين السكان     وضع خطط القابلة للتنفيذ إلعطاء درجة من األولوی ظيف من ب

 .القاطنين بالقرب من المشروعات النوویة واإلشعاعية

روعات      • ات المش ن منتج الي م تفادة األه من اس ط تتض ع خط اه و(وض اء/مي ) أو آهرب

 . بأسعار تفضيلية

المبادرة من جانب الهيئات النوویة بالمشارآة فى تقدیم الخدمات واألعمال الرامية لتنمية  •

 .المرافق النوویة واإلشعاعيةالمجتمعات المحيطة ب

ذه    • دخول ه إتاحة الفرصة السكان القاطنين بالقرب من المشروعات النوویة واإلشعاعية ل

 .المواقع والتعرف عن قرب على ما یجري فيها

  المحـــور الثالث 6-3
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وادر  بشریة            ة وآ ات إعالمي ة من خالل آلي التواصل مع شرائح الشعب المختلف

  .مدربة واتصاالت فعالة
ة          ات إعالمي ة من خالل آلي ویتم من خالل هذا المحور التواصل مع شرائح الشعب المختلف

  :وآوادر بشریة مدربة واتصاالت فعالة وذلك من خالل

ات   -أ ة بالمؤسس ال الحديث ى األجي ز عل ةالترآي ة وخاص ية  التعليمي دارس األساس الم

  والثانوية

ه  ث أن ة  حي دریس القضایا المتعلق تم ت ا ی ادرا م ي   ن ة ف ة النووی ك الطاق ي ذل ا ف ة بم بالطاق

م       . المدارس ة الضآلة، ومن ث ذا الموضوع بالغ والمعلومات المتوافرة لدى المدرسين عن ه

زل أو          ة سواء في المن ة النووی ى الطاق وا عل ذ ليتعرف فإنه ال توجد فرصة متاحة أمام التالمي

  . في المدرسة

  :ة النووية لهذه الشريحة من خاللويمكن نشر المعلومات والحقائق وزيادة الثقاف

التعاون مع وزارة التربية والتعليم بشأن تضمين المقررات الدراسية مادة علمية مناسبة  

حول التطبيقات السلمية للطاقة النوویة واإلشعاعية وحول مصادر الطاقة المتاحة بمصر 

  .ومستقبًال حاليًا

احل السنية وتوصيلها لطالب توفير المطبوعات اإلعالمية المناسبة لمختلف المر 

  .المرحلتين اإلعدادیة والثانویة

إقامة الندوات وحلقات النقاش والمعارض المتنقلة بمختلف المدارس والمناطق  

 .التعليمية

تشجيع المشارآة اإلیجابية لطالب المدارس والمعاهد التعليمية المختلفة من خالل إقامة  

 .مسابقات دوریة للرسم والكتابة

 . سهيالت من جانب الهيئات النوویة  لزیارة الطالب للمنشآت النوویة المصریةتقدیم ت 

    :العاديأفراد الجمهور تفعيل التواصل مع  -ب

ة حيث قامت            ى المشارآة الجماهيری ة واإلشعاعية عل ة النووی یعتمد نمو مشروعات الطاق

ریعات        ن التش ود بس دة عق ذ ع دول ومن ن ال د م يالعدی ا   الت رورة حي زم بض ول تل زة القب

اهيري ارآة     الجم اليب المش ت أس ا، وتمثل راخيص له دار الت ل استص روعات قب ك المش لتل
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ة  يالجماهيری ات   ف ى المالحظ عبية لتلق ورة الش تماع أو المش ات لالس كل جلس ش

ا تسفر          زام بم تفتاءات الشعبية وااللت ذلك تنظيم االس ا وآ واالستفسارات ووجوب الرد عليه

  . عنه من نتائج

بحجم الفوائد المتوقعة  العاديم أو نقص المعرفة الصحيحة لدى أفراد الجمهور ویؤدى عد

 ینبغيلها ولذلك فإنه  الجماهيريمن المشروعات النوویة واإلشعاعية إلى فقد حيازة التقبل 

، والقاعدة الجماهيريتمثل الشریحة العظمى ببرامج التفهم  والتياالهتمام بتلك الشریحة 

توجهاتها شكل القرار تجاه مشروعات التكنولوجيا النوویة  یؤسس بناء على التي

  .واإلشعاعية

ر     ریة بنش اهير المص ين الجم بته ب يم نس ر وتعظ د الكبي ذا التأیي ى ه اظ عل ن الحف ویمك

ة  ائق الدقيق ات والحق يالمعلوم ة  والت ائق المرتبط ة الحق وعية آاف ة وموض ف بأمان تص

  :ا السلمية عالميا ومحليا وذلك من خاللالتكنولوجيا النوویة واإلشعاعية وتطبيقاته

ات      نووي إعالميلمرآز  التدریجياإلنشاء   ة للهيئ ار الرئيسية والفرعي متخصص بالمق

  .النوویة وتقدیم التسهيالت لزیارتها

ة            ات التعليمي ة والمؤسس ات المهني مل النقاب ارة تش ع مخت ة بمواق دوات دوری يم ن تنظ

وادي واألحزاب السياسية  ا      الریاضي  والن لمية للتكنولوجي ات الس ة حول التطبيق ة واالجتماعي

  .النوویة واإلشعاعية

ة          ى آاف وى عل ة یحت ات النووی ة خاصة بالهيئ إنشاء مواقع على شبكة االتصاالت الدولي

ر  عاعية بمص ة واإلش ا النووی لمية للتكنولوجي ات الس ة بالتطبيق وعات المرتبط الموض

 .وبالخارج

المواد اإلع   ام ب اة االهتم ة مراع يالمي ة     الت رأة وخاص دان الم ل ووج ب عق يتخاط  ف

ة للعنصر       ارآة اإلیجابي ة، والمش ال المقبل ى األجي عاع عل رض لإلش ب التع يح عواق توض

 . بالقوافل اإلعالمية، وعقد المزید من الندوات بالجمعيات النسائية النسائي

  :لمحور الرابعا 4 -6
ة والمر ت  ة المكتوب ة اإلعالمي ادة العلمي ات  وفير الم ة للهيئ ية والفرعي ار الرئيس ة بالمق ئي

ة  ا النووی لمية للتكنولوجي ات الس ة بالتطبيق وعات المرتبط ة الموض ول آاف ة ح النووی
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ى  ة عل ة المترتب ادیة واالجتماعي ار االقتص ب، واآلث ب والعواق املة المناق عاعية ش واإلش

  . استخدامها

  :اآلثار المترتبة علي تنفيذ الحل المقترح -7

ذ الح ة  تنفي ي هيئ ًا عل ًا ملحوظ أثيرًا إیجابي ه ت ون ل رح سوف یك ة  ل المقت المحطات النووی

  :ویتمثل ذلك التأثير في

ائل        ة ووس رأي والسياس ر وال ادة الفك ة وق ات النووی ة المحط ين هيئ ال ب دعيم االتص ت

  .اإلعالم المختلفة ممثلة في الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية

توي المعرف    ادة مس ر وزی دعم     نش ع المصري ل رائح المجتم ف ش ين مختل ة ب ة النووی

  .وتحسين التقبل الجماهيري لإلستخدام  السلمي للطاقة النوویة 

وفير           ه في ت ًا ب ًا وموثوق زًا ومصدرًا متاح ة مرآ ضمان أن تكون هيئة المحطات النووی

 .المعلومات والحقائق الصحيحة في الوقت المناسب

 .البرنامج النووي المصري وناهضمالتصدي لألآاذیب التي یروجها  

ة       ين المحط ة ب ة طيب ووي لضمان عالق روع الن اهيري للمش ول جم ي قب الحصول عل

 .النوویة وآل من السكان والسلطات المحلية بمنطقة الضبعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التوصيات -8
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رأي أوضحت نتائج استطالع    ل          ال ة تمث ا وجود  عدد من التوجهات اإلیجابي وتحليالته

ا  ا مواطن و م وة وه يللق ن  ینبغ ر م دد آخ ا، وع تمراریتها وتعزیزه ى اس ة عل المحافظ

تستوجب مراعاة آيفية التغلب عليها أثناء  والتيتعتبر نقاطا للضعف  التيالتوجهات السلبية 

ع تراتيجية وض وو   إس الم الن ة لإلع طلع    ي قومي ية تض تراتيجية تخصص ا اس ون قوامه یك

دور  يبال ات النوو الرئيس ا الهيئ ل   فيه ازة التقب تهدف حي ریة وتس ة المص اهيريی  الجم

  .للمشروعات النوویة واإلشعاعية

 :هي لإلستراتيجيةالمالمح األساسية أن تكون   

 ، االعتماد على الشفافية 

ر         ة بمص ات النووی ة الهيئ ن آاف ة م ارآة اإلیجابي ي المش داد    ف ل اإلع ة مراح آاف

تفه  رامج ال ات وب ویم لسياس ذ والتق يط والتنفي اهيروالتخط ل الجم ق ي، وم والتقب تواف

ة مع آل شریحة      ة الرسالة اإلعالمي اة القضایا     اجتماعي اة    التي مع مراع تمس الحي

 ، اليومية لكل منها

 مراعاة وتطویر الدور الفعال لوسائل اإلعالم المختلفة،  

ى   ز عل ة الترآي ات التعليمي ة  (المؤسس ية والثانوی دارس األساس ة الم والمرحل

 ، )الجامعية

ادة وأصحاب     ال  ع الق ات م ة العالق ين وتنمي كان المحلي ل الس ن قب ة م ارآة الفعال مش

 ، التأثير بالمناطق المجاورة للمشروعات النوویة واإلشعاعية

 تعزیز موقف المبادرة بدال من الموقف الدفاعي، 

الم   رامج اإلع ذ ب رًا بتنفي ادرة مبك اهيريالمب بة  الجم ات المناس تخدام التوقيت واس

  .إلعالمية مع تعظيم االستفادة من األحداث الوقتية عالميا ومحلياللحمالت ا

 : أن تكون الشرائح المستهدفة لبرامج التفهم والتقبل الجماهيري هي 

 أفراد الجمهور العادي  

  طالب المرحلة األساسية والثانویة 

 العاملون بالهيئات النوویة  

 ویة واإلشعاعية، السكان المقيمون بالمناطق القریبة من المشروعات النو 

 العاملون بوسائل اإلعالم المختلفة،  
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 رجال السياسة وأعضاء المجالس التشریعية،  

 المستثمرون والمؤسسات التمویلية،  

  .الهيئات والجمعيات والمنظمات النوویة بمصر وبالخارج 

ومي ضرورة وجود تنسيق وتعاون على المستوى   وارد البشریة       الق دبير الم من حيث ت

اون  والمخصصا ذلك التع ة وآ ة الالزم يت المالي ات استقصاء  ف رأيعملي تخالص  ال واس

ى الصعيد   ات، وعل ة المصریة  التخصصيالتوجه ات النووی ة الهيئ زم مشارآة آاف ه یل فإن

ا  ا بينه ارآة فيم ا أو بالمش داخل آل منه يسواء ب ا  ف رامج واألنشطة وفق دد من الب ذ ع تنفي

  .للمخططات الزمنية المقررة

  .تصال بالجمعيات األهلية العاملة في مجال البيئة وتنمية المجتمعتفعيل اال 
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