
 
 
 
 

  النووية  بالطاقة وتحلية مياه البحر آفاق توليد الكهرباءحول  الثانيالعربي  المنتدى
The Second Arab Forum on the Prospects of Nuclear Power for  

Electricity Generation and Seawater Desalination 
  21/06/2012 – 19: المملكة األردنية الهاشمية  –عمـان 

  والهيئة األردنية للطاقة الذرية الهيئة العربية للطاقة الذرية تنظمه
 بالتعاون مع

  جامعة الدول العربيةب إدارة الطاقة  -  المجلس الوزاري العربي للكهرباءأمانة 
  

  ةــخلفيـ – 1

ة في إطار خطط الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ اإلستراتيجية العربية لالستخدامات السلمية للطاق
وإزالة خيار توليد الكهرباء  إدراجفي  ، ومساندة لرغبة معظم الدول العربية2020الذرية حتى عام 

، نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية وأمانة ضمن استراتيجياتها لتنويع مصادر الطاقة ملوحة المياه
العربي األول  المنتدىية، المجلس الوزاري العربي للكهرباء وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذر

 ) 25/6/2010- 23: تونس - الحمامات(المياه بالطاقة النووية  إزالة ملوحةحول آفاق توليد الكهرباء و
هو دراسة واستكشاف القدرة النووية كخيار عربي استراتيجي  للمنتدى األولوكان الهدف األساسي 

الزمة لتخطيط برنامج قدرة نووية عربية، بما ألمن اإلمداد بالطاقة، وفهم أفضل للمظاهر الرئيسية ال
وقد . يشمل تقييم شامل للطاقة مع التأكيد على تأسيس البنية التحتية األساسية إلنشاء محطات نووية

 تمن كبار الشخصيات والباحثين العلميين ورؤساء وممثلي الشركا) 110(شارك فيه أكثر من 
) 12(دولة عربية، و ) 15(في مجال الطاقة النووية من والمؤسسات والهيئات ومراكز البحوث العاملة 

ورقة علمية، ) 42(من المنظمات العربية والدولية ، قدموا ) 5(دولة أجنبية، باإلضافة إلى عدد 
 تضمنت عدة قضايا رئيسية لبرامج بناء محطات قوى نووية في الدول العربية، واألمن واألمان النووي

  .من بعض الشركات المهتمة بالصناعة النووية وجرى على هامش المنتدى معرضاً
حول األولويات والمخاوف  األول منتدىلا، متابعة لنقاش القضايا التي طرحت في منتدىهذا ال يعتبرو

المتعلقة ببرامج القدرة النووية في الدول العربية، بما في ذلك المتطلبات الالزمة إلجراء دراسات شاملة 
شجيع التعاون العربي والفهم العام حول قضايا رئيسية تتعلق بالقدرة النووية، لجدوى القدرة النووية، وت

مثل الموارد البشرية والمالية، النظم التشريعية والرقابية الشاملة، اختيار الموقع، اختيار تقنيات القدرة 
شعة، والتواصل مع النووية المناسبة، مالءمة الشبكة الكهربائية، دورة الوقود النووي، إدارة النفايات الم

كما أنه يقدم فرصة لدول . وتأثير حادثة فوكوشيما على البرامج النووية العربية الصاعدة الجمهور
عديدة تدرس الفوائد المحتملة إلدخال القدرة النووية في خليط الطاقة الوطنية لديها من أجل تعميق 



وإزالة ء محطات نووية لتوليد الكهرباء تفكيرهم حول إتخاذ القرار المناسب لظروفهم الوطنية تجاه بنا
  .مياه البحر ملوحة
خياراً  المياهوإزالة ملوحة أصبح خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء لقد 

وقد أعلنت معظم الدول . إستراتيجياُ بالنسبة للدول العربية يجب اإلعداد له على المدى البعيد والمتوسط
ضمن استراتيجياتها لتنويع  المياهوإزالة ملوحة خيار توليد الكهرباء  إدراجرغبتها في العربية أخيراً 
تدعو الدول العربية إلى بناء محطات نووية لعل من  التيوهناك العديد من األسباب . مصادر الطاقة

غاز وتذبذب المياه والنقص المتزايد في إحتياطيات النفط وال وشحةبينها الزيادة في الطلب على الطاقة 
كما أن الطاقة . الذاتيأسعارها وعالقة الطاقة بالتنمية والرغبة في تأمين التزود بالطاقة واإلكتفاء 

من حيث األمان واألمن العاليين الذي تمتع بها سجلُّها  ، رغم حادثة فوكوشيما،النووية أثبتت وثوقيتها
مسببة لإلحتباس الحراري وكونها كذلك ينبعث منها غازات  في الربع قرن األخير، ناهيك عن أنه ال

وقد تم التعبير عن رغبة الدول العربية في . ذات تكلفة منافسة مقارنة بمصادر الطاقة األخرى
اإلستخدام السلمي للطاقة النووية وخاصة توليد الكهرباء من خالل قرارات القمة العربية والتي توجت 

معظم الدول  إن  .2020ت السلمية للطاقة الذرية حتى عام بإعتمادها لإلستراتيجية العربية لإلستخداما
والمالية الالزمة للشروع في بناء   العربية تفتقر إلى المعرفة المطلوبة والمهارات والموارد البشرية

ولذلك فهي في حاجة إلى تأسيس وتطوير للبنى  ، المياهوإزالة ملوحة محطات نووية لتوليد الكهرباء 
  . التي تمكنها من بناء محطات نوويةالتحتية األساسية 

العربية، خالل العقود السابقة، دراسات جدوى من أجل تأسيس برنامج للقدرة  بعض الدولأجرت  لقد 
ومع ذلك ففي أغلب الحاالت لم تستمر األنشطة ولم يتم الحفاظ على المعرفة التي تم اكتسابها . النووية

البشرية التي تم بناؤها وهاهي معظم الدول العربية اآلن  من خالل تلك األنشطة، بما في ذلك القدرة
تدرس إمكانية إدراج خيار توليد الكهرباء بالطاقة النووية ضمن استراتيجياتها الوطنية لخليط الطاقة 

  .وتطلب المساعدة الفنية من الوكالة الدولية للطاقة والهيئة العربية للطاقة الذرية
والمجلس الوزاري العربي  الذرية واألمانة العامة لجامعة الدول العربية،وتدرك الهيئة العربية للطاقة 

. ن اإلمداد بالطاقةم، ضرورة دراسة واستكشاف القدرة النووية كخيار عربي إستراتيجي ألللكهرباء
في إبراز فهم أفضل للمظاهر الرئيسية الالزمة  والمجلس الوزاري العربي للكهرباءوتأمل الهيئة 
مج قدرة نووية عربية، بما يشمل تقييم شامل للطاقة مع التأكيد على تأسيس البنية التحتية لتخطيط برنا

األساسية إلنشاء محطات نووية وعلى الخصوص من حيث الهيكلية التشريعية والرقابية والموارد 
  .البشرية وشروط اختيار الموقع األمثل واألمان والقبول الجماهيري

عناصر المساعدة للدول العربية التي تأمل في تنسيق المقاربة الشاملة أحد ال منتدىهذا السيكون و
إلدخال القدرة النووية لديها من أجل زيادة الوعي لدى صناع القرار بشأن المتطلبات والشروط 
األساسية وااللتزامات التشريعية والمالية واإلدارية األخرى التي تصاحب قرار الشروع في برنامج 

إن التخطيط الدقيق في المراحل المبكرة للبرنامج النووي لنطاق واسع  من عناصر  .القدرة النووية
البنية التحتية الوطنية يمكن أن يساعد في غرس الثقة في قدرة الدولة على تشريع وتنظيم وإنشاء 

  .وتشغيل محطّة قدرة نووية  بأمن وأمان عاليين



   منتدىأهداف ال – 2

الدول العربية حول دور  ي اإلختصاص وأصحاب القرار فيذو التواصل والنقاش بين متابعة - 
  .القدرة النووية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة

 .تبادل المعلومات والخبرة بشأن المقاربات الوطنية لدراسة القدرة النووية  - 
 .مناقشة العالقة المتبادلة بين الطاقة والكهرباء والقدرة النووية والبيئة - 
الحاصل في برامج القدرة النووية بالدول العربية وتطوير سبل التعاون وتبادل التجارب  تقييم التقدم - 

 .والخبرات في ما بينها بخصوص بلوغ أقصى فائدة لبرنامج القدرة النووية الوطني
  وقضاياه الرئيسية  منتدىمجاالت ال - 3

ية في تلبية الطلب المستقبلي على فرصاً للدول العربية لتقديم ومناقشة دور القدرة النوو منتدىيقدم ال
مداخالت  منتدىكما سيتضمن ال. الطاقة من خالل المداخالت حول البرامج الوطنية للدول وأوضاعها

حول تنمية برامج القدرة النووية في  ودراسات ورؤىحول آليات التعاون العربي واإلقليمي والدولي 
  :ومن بينها مراحلها المتعددة

مياه البحر من حيث  إزالة ملوحةلبناء محطات نووية إلنتاج الكهرباء وبرنامج عربي مشترك  - 
  .الجدوى واإلمكانية والواقعية وكذلك اإليجابيات والسلبيات

 .برنامج عربي مشترك إلدارة النفايات المشعة والتخلص منها بصفة دائمة أو مؤقتة - 
 .د المستخدمإستراتيجية عربية بعيدة المدى للتزود بالوقود والتخلص من الوقو - 

مداخالت متنوعة حول المحاور والمواضيع أدناه من قبل صناع القرار، وكادر  منتدىويشمل برنامج ال
اإلدارة العامة للهيئة وإدارة الطاقة ومتخصصين آخرين باإلضافة إلى أوراق تقدّم من قبل ذوي الخبرة 

  .منتدىلمشاركين في الواإلختصاص ومدعوين رئيسيين عرب وأجانب يعقبها حلقات نقاش مع ا
  : الرئيسية هي منتدىومحاور ال 

 ،وضع السياسات والتخطيط للطاقة  .1
 ،تقنيات محطات القوى النووية .2
 ،دورة الوقود النووي وسياسات التزود بالوقود .3
 ،والمالي لمحطات القوى االقتصاديالمنظور  .4
 ،تنمية الموارد البشرية .5
 ،البنية التحتية تطوير .6
 ،شعة والتخلص من الوقود المستخدمإدارة النفايات الم .7
 ،األطر الرقابية والتشريعية .8
 ،األمان واألمن والضمانات .9

 ،اإلعالم والقبول الشعبي  .10
 ،دراسة الموقع .11
 ،الربط الكهربائي .12
 ،التجارب النووية العربية في الشروع في بناء محطات نوويةالدروس المستفادة من  .13
 .على برامج القدرة النووية العربية الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما وأثرها .14



  : اللغات المعتمدة في المنتدى – 4

  .العربية واالنجليزية هما اللغتان المعتمدتان في أعمال المنتدى مع توافر الترجمة الفورية
  :برنامج المنتدى – 5

  .سيرسل البرنامج األولي للمنتدى إلى جميع المشاركين، ويتم وضعه على موقع الهيئة
  لمعـرضا - 6

ستكون هناك مساحة متاحة خالل المنتدى للعرض وعلى الجهات المعنية اإلتصال بالهيئة العربية 
   .دوالر أمريكي لكل شركة 5000ورسوم اإلشتراك في المعرض  للطاقة الذرية

  :ة ــالمشارك – 7

  :كل من منتدىسوف يدعى للمشاركة في ال
في ميدان السياسة النووية في الدول العربية والذي  العاملةوالمؤسسات المنظمات الهيئات ممثلو  - 

  .يمكنهم صنع القرارات المتعلقة ببناء محطات القوى النووية أو التأثير فيها
دوليين في مجاالت بناء محطات القوى وتعزيز البنية التحتية الوطنية لتقديم العرب والخبراء ال - 

   .صوى لدى الدول العربيةتجاربهم ثم مناقشة القضايا التي تحظى بأولوية ق
  .المعنية بشؤون الكهرباء بالدول العربية/ المؤسسات / الهيئات / الوزارات  - 
  .منتدىشركات الصناعة النووية العالمية لعرض منتجاتها على هامش فعاليات ال - 
 عليه التسجيل باستعمال نموذج التسجيل المرفق منتدىكل من يريد المشاركة في فعاليات هذا الو

  .أقرب وقت ممكن للهيئة العربية للطاقة الذرية يوإرساله ف
  .ليس هناك أي رسوم تسجيل للمشاركين العربمع العلم بأنه  - 
  .دوالر 1000 يكون رسم التسجيل للمشاركين غير العربسو - 
  .إرسال استمارة الترشيح عبر اإلحالة الرسمية للهيئة العربية للطاقة الذرية والمرجو 

  :اد ـاإلنعقتاريخ و مكان – 8

  21/06/2012 – 19:  ةـالمملكة األردنية الهاشمي - عمان 
  :ة ــاإلقام – 9

  .الوقت المناسب يالمعلومات التفصيلية عن توفير اإلقامة واألمور اإلدارية األخرى ستكون متاحة ف
  :رات ــالتأشي – 10

المملكة األردنية لدخول إلى تسمح لهم باالمشاركون الذين تم ترشيحهم ويحتاجون إلى تأشيرات 
مبكراً،  مبلده موجودة فييجب عليهم تقديم طلباتهم للحصول على التأشيرة إلى أقرب قنصلية  الهاشمية

  .منتدىكلما أمكن ذلك، قبل موعد انعقاد ال
.18/05/2012: آخر موعــد للتسجيــل  – 11



 

 

 

  النووية  بالطاقة ية مياه البحروتحل آفاق توليد الكهرباءحول  الثانيالعربي  المنتدى
The Second Arab Forum on the Prospects of Nuclear Power for  

Electricity Generation and Seawater Desalination 
Amman, Jordan: 19 – 21/06/2012 

Organized by the 
Arab Atomic Energy Agency  and Jordanian Atomic Energy Commission  

In cooperation with the 
League of Arab States, Arab Ministerial Council of Electricity, Directorate of Energy 

 

1 – BACKGROUND

In the framework of implementing the “Arab Strategy for Peaceful use of Atomic Energy up 
to 2020” and in support of Arab need to include the nuclear option of electricity generation 
and seawater desalination in their strategies to diversify energy resources, the Arab Atomic 
Energy Agency and the Arab Ministerial Council of Electricity in cooperation with 
International Atomic Energy Agency organized the ‘First Arab Forum on the Prospectus of 
Nuclear Power for Electricity Generation and Seawater Desalination’ in Hammamet –
Tunisia, 23-25/06/2010. The objective was to explore nuclear power as a strategic option for 
Arab countries for addressing energy security concerns. In particular, to better understand the 
key aspects of the planning of a nuclear power programme, including energy assessment. 
More than 110 senior officials, sceintific researchers, head of nuclear power related 
institutions and industry from 15 Arab countries and 12 forign countries in addition of 5 Arab 
and internationall organizations were participated in this Forum. A 42 paper were presented 
in many topics of nuclear power programmes.  
 
This Forum will provide a follow-up discussion forum of the issues raised in first Forum to 
debate openly the Arab priorities and concerns related to nuclear power, including the 
requirements for conducting comprehensive studies to establish the need for and to survey 
the feasibility of nuclear power, and promoting regional cooperation and common 
understanding on major issues related to nuclear power, such as human and financial 
resources, comprehensive legal and regulatory frameworks, site selection, selection of 
appropriate nuclear power technologies, grid appropriateness, nuclear fuel cycle, radioactive 
waste management, stakeholder involvement, public communication and the impact of 
Fukushima accident on the emerging nuclear power programmes. It will also offer an 
opportunity for many countries considering the potential benefits of introducing nuclear 
power in their national energy mix to deepen their thinking about their own national 
conditions, environment and strategies for a viable nuclear power option. 
 



The option of electricity generation and water desalination with nuclear energy becomes now 
a strategic option for Arab countries and needs good medium and long term preparedness. 
Recently many Arab countries have expressed their interest in adopting nuclear energy for 
electricity generation and sea water desalination and sought assistance from IAEA and 
AAEA. 
  
The socio-economical development in Arab countries is facing high challenges such as 
growing energy demand, increasing energy costs, dependence on fossil fuels which are 
uncertain, decaying, and leading to increased levels of greenhouse gases and environmental 
alteration as well as the national desire to secure and diverse energy supply resources.  
Nuclear power, regardless Fukushima accident, is expected to have a vital role to play in 
helping to solve these problems and will offer insurance to highly uncertain supplies and 
escalating costs of fossil fuels. The worldwide development of nuclear power is improved 
during the last twenty years where it has been proven to be safe, secure, economic and clean. 
The Arab desire to the peaceful use of nuclear energy especially for electricity generation and 
water desalination has been expressed clearly by the Arab Summit resolution which approved 
“The Arab Strategy for Peaceful use of Atomic Energy up to 2020’ 
Most Arab countries have currently limited nuclear activities and there is a clear need for a 
required knowledge, skills and human and financial resources to initiate and sustain a nuclear 
power programme. A few Arab counties have conducted, in the past, feasibility studies for 
the establishment of a nuclear power programme. However, in most cases the activities were 
not sustained and the knowledge gained through these studies, including human capacity 
built through IAEA and AAEA support has not been preserved.  
Increasing energy demand, concerns over climate change and dependence on overseas 
supplies of fossil fuels have prompted AAEA and League of Arab States, Energy Directorate 
to look at nuclear power as a strategic option for Arab countries for addressing energy 
security concerns. In particular, to better understand the key aspects of the planning of a 
nuclear power programme, including energy assessment, with special emphasis on the 
requirements in terms of the legal and regulatory framework, human resources, optimal siting 
conditions, safety, and public acceptance.  
This Forum is one of the components of the AAEA assistance to the Arab counties which 
aims at increasing awareness at decision making level about the requirements, pre-requisites, 
and other legal, financial and managerial obligations which are associated with the decision 
to embark on a nuclear power programme. Careful planning in the early stages of a 
programme across a wide range of national infrastructure issues can help instil confidence in 
the country’s ability to legislate, regulate, construct and safely and further securely operate a 
nuclear power plant (NPP). 

2 - OBJECTIVES  
- Follow-up of discussions and interaction between high level participants from the Arab 

counties about the role of nuclear power in meeting energy demands in a sustainable 
manner. 

- To provide a platform and facilitate exchange of information and experience about national 
approaches for considering nuclear power programmes,  

- To discuss the interrelationship between energy, electricity, nuclear power, and the 
environment. 

- To assess the progress made in Arab nuclear power programmes and to promote Arab 
cooperation and exchange of experiences in the field. 



3 - SCOPE AND MAJOR ISSUES 
 The Forum will provide opportunities to the Arab counties to present and discuss the role of 
nuclear power in meeting the future energy demand by making presentations on their 
national positions and programmes. It will also include presentations on the Arab, regional 
and international cooperation mechanisms under the framework of the Arab strategy 
programme and vision on nuclear power development, including: 
- Joint Arab nuclear power stations for electricity generation and seawater desalination, its 
possibilities, reality, advantages and drawbacks. 
-  Joint Arab programmes for radioactive waste management and medium and long term 
disposal repository. 
- Long-term Arab strategy for nuclear fuel supply and disposal of used fuel. 
The Forum programme includes various presentations on many topics by Arab decision-
makers, IAEA staff and other specialists as well as papers by invited key speakers followed 
by panel discussions with and among the participants. 

 The major issues and topics are as follows: 
1. Nuclear Power Policy Issues and Energy Planning, 
2. Nuclear Power Plant Technologies,    
3. Nuclear Fuel Cycle and supply policies  
4. Financial And Economic Aspects of Nuclear Power  
5. Human Resources Development  
6. Infrastructure Development,  
7. Nuclear Waste Management and disposal of used fuel,  
8. Legislative and regulatory frameworks, 
9. Safety, Security And Safeguard of Nuclear Material,  
10. Public Acceptance,  
11. Site selection, 
12. Electrical grids, 
13. The lessons learned from Arab experiences in embarking on Nuclear Power Plants. 
14. The lessons learned from Fukushima accident and its impact on emerging Arab nuclear 

power programmes. 

4 - PARTICIPATION 
Representatives of Arab organizations working in the nuclear energy field that can make or 
influence energy related decisions will be invited to attend the Forum.  
The AAEA will also invite key Arab and international experts to give talks about issues of 
major interest to the Arab States. Companies of nuclear industry will be invited to exhibit  
their products. 
All persons wishing to participate in the Forum are requested to register using the attached 
registration form and send it as soon as possible to the AAEA. With a registration fee of 
1000 USD, to be paid to AAEA. 

5 - VENUE 

Amman, Jordan: 19 – 21/06/2012 

6 - WORKING LANGUAGES  
The working languages of the Forum will be Arabic/English. Prompt translation will be 
offered.  



7 - PROGRAMME OF THE FORUM  
A preliminary programme of the Forum will be sent to participants and placed on the website 
before the meeting. The final programme will be available at registration. 

8 - ACCOMMODATION 
Detailed information on accommodation and other administrative matters will be available in 
due time.  

9 - EXIBITION 
Limited space will be available for displays/ exhibits during the Forum. Interested parties 
should contact AAEA Exhibitor fee is 5000 USD .  

10 – LAST DATE OF REGISTRATION: 18/05/2012 



 
 

 

النووية  بالطاقة مياه البحر وتحلية الكهرباءآفاق توليد حول  الثانيالعربي ا منتدىال  
The Second Arab Forum on the Prospects of Nuclear Power for 

Electricity Generation and Seawater Desalination 
Amman, Jordan 

19 – 21/06/2012 
  0021671808450: أو الفاآس رقم  tnaaea@aaea.org.تمأل االستمارة بالكامل وترسل إلى البريد اإللكتروني 

 Tunisia -Tunis  – 450 or  faxed to: +216 71 808 .tnaaea@aaea.org This form needs to be duly completed and either sent to 
 

 :Full Name         االسم واللقب  

Nationality       الجنسية  

الجهة التي ينتمي إليها المشارك
Affiliation 
Address  العنوان          
 

 Postal Code الرمز البريدي

City             المدينـة

 Country          البلــد

E-mail البريد اإللكتروني

 Telephone     الهـاتف

Fax             الفـاكس

صفة المشاركة في االجتماع
Qualification for Attendance

 اختصاص المشارك
Participant’s qualification 

  )ال  أو  نعم( ؟ االجتماع في ورقة تقديم تريد هل                           )ال  أو  نعم( ؟ المعرض في مشاركةال تريد هل
Do You Intend to Participate in the Exhibition? (Yes  or  No)       Do You Intend to Submit  Presentation? (Yes  or  No) 

: الورقة عنوان
Title of presentation: 

                 

 


