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 املنتدى العربي الرابع
 لكهرباء وإزالة ملوحة مواه البحرحول آفاق تولود ا

 بالطاقة النووية
 

نظمت الييئة العربية لمطاقة الذرية وبالتعاون مع ىيئة الطاقة الذرية األردنية وأمانة المجمس 
الرابع حول آفاق  يالعرب المنتدىالوزاري العربي لمكيرباء )إدارة الطاقة( واالتحاد العربي لمكيرباء، "

زالة مموحة  بالطاقة النووية" وذلك بمدينة عمان بالمممكة األردنية  مياه البحرتوليد الكيرباء وا 
( من كبار 00وقد شارك في المنتدى أكثر من ) .12/10/2017 ــــــ 10الياشمية خالل الفترة : 

لييئات ومراكز البحوث والمؤسسات وا تالشخصيات والباحثين العمميين ورؤساء وممثمي الشركا
( 5( دول أجنبية، باإلضافة إلى عدد )6)( دول عربية، و0اقة النووية من )العاممة في مجال الط

( جمسات عمل صباحية ومسائية خالل األيام الثالثة 10من المنظمات العربية والدولية، قدموا في )
نت عدة قضايا رئيسية ( ورقة عممية غطت محاور المنتدى، وتضم40لممنتدى ما يقارب من )

لبرامج بناء محطات قوى نووية في الدول العربية، واألمن واألمان النوويين. ومثل الييئة في ىذا 
المنتدى كل من سعادة األستاذ الدكتور سالم حامدي، المدير العام واألستاذ الدكتور ضو سعد 

 . مصباح، مدير إدارة الشؤون العممية بالييئة
 المنتدى معرضًا لممؤسسات التالية :كما أقيم عمى ىامش 

( المعيد الكوري ألبحاث KAERI- Korea  Atomic Energy Research Institute)ــــــ  1
 . الطاقة النووية

شركة  350( المؤسسة الروسية الحكومية لمطاقة النووية، وتضم حوالي ROSATOM) ــــــ 2
 .   في مجال التكنولوجيا النووية

شركات( بريطانية تختص في مجال ىندسة  5( وىي مجموعة شركات )Rolls- Royce) ــــــ 3
 . المفاعالت الصغيرة والمتوسطة، ويرتكز اىتماميا عمى أنظمة الطاقة

 
 االفتتـــاح

بكممة ألقاىا سعادة األستاذ الدكتور سالم  10/10/2017افتُتح المنتدى الرابع صباح يوم 
بية لمطاقة الذرية رّحب فييا بالسادة المشاركين مؤكدًا عمى أىمية الحامدي المدير العام لمييئة العر 
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ىذا المنتدى الذي جاء مساندة لتوّجو الدول العربية نحو إدخال خيار الطاقة النووية ضمن برامجيا 
الوطنية لتوليد الكيرباء، والستعراض ومناقشة البرامج الوطنية العربية وبعض التجارب العالمية 

ات تأسيس محطات القدرات النووية، وأكد عمى أن التفاعل اإليجابي الذي يتوّقعو وقضايا وموضوع
في ىذا المنتدى سيفتح آفاقا جديدة لمتعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة 
في مجال بناء محطات الطاقة النووية، ولذلك يأتي ىذا المنتدى مساىمة من الييئة العربية لمطاقة 

نتاج الكيرباء الذرية لدعم جيود الدول العربية، ثم أشار إلى أنو وبانطالق البرنامج العربي النووي إل
مارات والسعودية ومصر، فإنو ال بد من التأكيد من جديد عمى حق الدول العربية في في األردن واإل

النووية، وذلك  امجياراض السممية، وفي استدامة بر امتالك ىذه التقنية واستخداميا حصرًا في األغ
 . بامتالك التقنية النووية بما في ذلك دورة الوقود النووي

المجمس الوزاري العربي لمكيرباء  ثم ألقت الميندسة جميمة مطر مدير إدارة الطاقة كممة أمانة
حيات معالي رّحبت فييا بالسادة المشاركين، ونقمت إلييم ت ــــــاألمانة العامة لجامعة الدول العربية  ــــــ

األمين العام لجامعة الدول العربية وتمنياتو لممنتدى كل النجاح والتوفيق، كما عبرت عن خالص 
الشكر والتقدير إلى معالي الدكتور خالد طوقان رئيس ىيئة الطاقة الذرية األردنية عمى تفضمو 

عمى ما بذلوه من برعاية أعمال المنتدى، والشكر موصول إلى كل الجيات المشرفة عمى المنتدى، 
جيود في إعداد وتنظيم أعمال المنتدى، مشيرة إلى أن تنوع مصادر الطاقة في الدول العربية مع 
ضمان استدامتيا يمثل أحد أىم أىداف المجمس الوزاري العربي لمكيرباء، ثم أشارت إلى أنو وعمى 

العربي ووثائق الحوكمة  مستوى تكامل قطاع الكيرباء، جاءت الدراسة المتكاممة لمربط الكيربائي
الخاصة بتأسيس السوق العربية المشتركة لمكيرباء لبنة أساسية نحو تحقيق حمم الشبكة العربية 
الواحدة، ثم أوضحت أن بعض الدول العربية قد بادرت باإلعالن عن قرارات واضحة باستخدام 

أتي ىذا التطور متزامنًا مع عودة الطاقة النووية في توليد الكيرباء، تمبية لحاجات متزايدة لدييا، وي
 . الدول الصناعية العتماد محطات توليد الكيرباء بالطاقة النووية لسد حاجتيا من الطاقـة

ثم ألقى معالي الدكتور خالد طوقان رئيس ىيئة الطاقة الذرية األردنية كممة استيميا بالترحيب 
عة فالطاقات التقميدية آيمة لمنضوب إلى أن موضوع المنتدى ىو موضوع السا بالمشاركين مشيراً 

ميما اختمفت تقديرات احتياطاتيا، لذلك تصبح الطاقة النووية أحد أىم البدائل التي يراىن عمييا 
العالم إلدامة توفير الطاقة الكيربائية، وأشار إلى أن خيار الطاقة النووية يتطمب قاعدة عممية 

وتشريعي وصناعي، لذلك بادرت الييئة إلى إرساء  صمبة وكفاءات تقنية وفنية وكذلك إطار قانوني
ستراتيجية كما أنيا أعدت ا منظومة وطنية متكاممة لمبحث العممي وتطوير التكنولوجيا والتجديد،

وطنية لتنمية الموارد البشرية العاممة في مختمف االختصاصات النووية، ويأتي تدشين المفاعل 
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( ليكون نقطة ارتكاز رئيسية لمركز وطني لمبحوث 2016 النووي األردني لمبحوث والتدريب )يناير
والتكنولوجيا النووية، باإلضافة إلى استخدام المفاعل في إنتاج النظائر الطبية المشعة. كما أن 

نووية، ومياه التبريد، والشبكة الكيربائية، وسوق راسات الفنية لموقع المحطة الكير الييئة استكممت الد
اآلن دراسة الجدوى االقتصادية القابمة لمتمويل لبناء  الطاقة الذرية األردنية ىيئةوتعد الكيرباء، 

 . مفاعمين بتقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة
ثم قدم معالي الدكتور خالد طوقان محاضرة حول البرنامج النووي األردني، وتوقع خالليا بأن 

استكمال دراسات تحديد الموقع المناسب لبناء محطة بنياية العام الحالي من  األردنية تنتيي الييئة
الطاقة النووية، من خالل إجراء مسح شامل لممممكة لتحديد مواقع مناسبة، والختيار الموقع األفضل 
من بينيا إلقامة المحطة النووية، ومن دراسات الجدوى االقتصادية الستكشاف خامات اليورانيوم في 

ن خيار ًا. وقال أطن 20ياطات المممكة من ىذا الخام بحوالي منطقة وسط األردن، مقدرًا احت
زالة مموحة المياه خيار استراتيجي لطاقة المستقبل في  استخدام الطاقة النووية لتوليد الكيرباء وا 
األردن، إلى جانب إمكانية استخدام أي مصدر بديل متاح، وأكد عمى أىمية إنشاء آلية لضمان 

 .  ن خالل إنشاء بنك وقود نووي إقميمي عربياإلمداد بالوقود النووي م
وألقى السيد جايجو رئيس معيد بحوث الطاقة الذرية الكورية محاضرة حول التقنيات النووية 

 .  الكورية الماضي والحاضر والمستقبل
محاضرة )روز أتوم( كما ألقى السيد ميموش مستيكي من المؤسسة الروسية لمطاقة الذرية 

 . المتكامل لبناء محطات نوويةعن العرض الروسي 
 

 فطاليـات المؤتمـر
محاضرة  40ىا توزعت فعاليات المنتدى عمى خمسة محاور ضمن عشر جمسات ألقيت أثناء

 عمى النحو التالي :
 

 النوويظ الطربيظ والتطاون الطربيالمحور األول : برامج الػدرة 
الطاقة الذرية األردنية، وقد تضمنت ىيئة  الرئيس عبد الحميم وريكات ــــــ : الجمسة األولى

 : محاضرات تمتيا جمسة نقاش الجمسة خمس
االتحاد العربي  ــــــ خالد الوليدي:  قطاع الكيرباء وشبكة الربط البيني في الدول العربيةــــــ  1
 . ردنــــــ األ لمكيرباء
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جميمة  ــــــ:  في الدول العربيةسوق الكيرباء العربي ودوره في دعم مشاريع القدرة النووية ــــــ  2
 . مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية مطر ــــــ
ئيس الر  خميل ياسو ــــــ:  برنامج الطاقة النووية المصرية والدروس المستفادة لممنطقةــــــ  3

 . مصر السابق لييئة المواد النووية ــــــ
 . ىيئة الطاقة الذرية األردنية ــــــ كمال األعرج : برنامج الطاقة النووية األردنيــــــ  4
مدينة الممك عبداهلل لمطاقة الذرية  : شرف الشريف ــــــ برنامج الطاقة النووية السعوديــــــ  5
 . والمتجددة

مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية. وقد  الرئيس جميمة مطر ــــــ:  الجمسة الثانية
 : محاضرات تمتيا جمسة نقاش ثالجمسة ثالتضمنت 
ضو مصباح، الييئة العربية لمطاقة  : التوجيات العربية في بناء محطات القدرة النوويةــــــ  1
 . الذرية

 . وزارة الكيرباء والمناجم، المغرب ــــــ البرنامج المغربي : عبد العزيز الحجانيــــــ  2
 الشركة التونسية لمكيرباء والغاز، تونس. ـىدى حدوق ـــــالبرنامج التونسي : ــــــ  3

أمين عام االتحاد العربي لمكيرباء. وقد تضمنت  الرئيس فوزي خربط ــــــ:  الجمسة الثالثة
 : الجمسة ثالثة محاضرات تمتيا جمسة نقاش

 . : كاميميا الشيخ، وزارة الطاقة والتعدين، السودان البرنامج السودانيــــــ  1
 . : ناجي ساسي، مؤسسة الطاقة الذرية، ليبيا امج الميبيالبرنــــــ  2
 . : محمد رمضان، ىيئة المحطات النووية، مصر إقتصاديات دورة الوقود النووي ــــــ 3
 

 المحور الثاني : التجارب الدوليظ في مجال الػدرة النوويظ
دنية. وقد تضمنت الجمسة ىيئة الطاقة الذرية األر  الرئيس كمال األعرج ــــــ : الجمسـة الرابعة

 : محاضرات تمتيا جمسة نقاش أربع
سياسة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وتوصياتيا إلى البمدان التي شرعت في برامج ــــــ  1

 .  الطاقة النووية: محمد جييان، قسم الطاقة النووية، الوكالة الدولية لمطاقة الذرية
 . : ىونج ىاو، الصين دريب لمصناعات النووية الناشئةتنمية الموارد البشرية والتــــــ  2
 . : سونج سي، الصين نظرة تقنية HPR1000 ــــــ مفاعل القدرة 3
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 المحور الثالث : تكنولوجيا المغارالت ذات الوحدات الصعيرة المدمجظ 

الرئيس أندرو رينتون، المممكة المتحدة. وقد تضمنت الجمسة ست :  الجمسـة الخامسة
 رات تمتيا جمسة نقاش:محاض

: أندرو رينتون،  فوائد المفاعالت المتوسطة والصغيرة الحجم لمنطقة الشرق األوسطــــــ  1
 . المممكة المتحدة

 ( سمارت: كي كيم  كيري، كوريا الجنوبية. SMARTتكنولوجيا مفاعالت )ــــــ  2
 . يات المتحدة األمريكية: مولدر، الوال (XE- 100المينية والقيادة ومفاعالت )ــــــ  3
 . الن وودز، المممكة المتحدةآبرنامج المفاعالت المتوسطة والصغيرة: ــــــ  4
 .  منتجات المفاعالت المتوسطة والصغيرة: جيوتي شاترجي، الواليات المتحدة األمريكيةــــــ  5
 تم، روسيا.: إلينا باشينا، روز أتم لمطاقة، محطات نووية عائمةحمول روز أــــــ  6

ىيئة الطاقة الذرية األردنية. وقد تضمنت  الرئيس كمال األعرج ــــــ:  الجمسـة السادسة
 : الجمسة ثالث   محاضرات تمتيا جمسة نقاش

 .  : كرس كولبرت، المممكة المتحدة شركة نيو سكيلــــــ  1
 . : ليو شيان، الصين (ACP- 100مقدمة عامة عن مفاعالت )ــــــ  2
: بسام خويمة،  لمحة عامة عن إزالة مموحة المياه بالمفاعالت ذات الوحدات الصغيرةــــ ــ 3

 . ماراتاإل
 

 المحور الرابع : قضايا متطلػظ بإنذاء برامج الطاقظ النوويظ
مصر. وقد  ئيس السابق لييئة المواد النووية ــــــالر  الرئيس خميل ياسو ــــــ : الجمسـة السابعة

 : ثالث محاضرات تمتيا جمسة نقاش تضمنت الجمسة
: فنسيت  التحديات التي تواجو البناء النووي الجديد مع التركيز عمى األبعاد اإلقميميةــــــ  1

 . كة المتحدةمزابيكسكي، المم
 دور شركات البناء في تنفيذ برامج الطاقة النووية، طارق خطاب، مصر. ــــــ  2
ثة في اختيار موقع محطة الطاقة النووية: بربر عبداهلل، استخدام التقنيات الحديــــــ  3
 السودان.

ىيئة الطاقة الذرية األردنية. وقد تضمنت الجمسة  الرئيس سامر قاىوق ــــــ:  الجمسـة الثامنة
 : ثالث محاضرات تمتيا جمسة نقاش
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 . األردن : صالح الدين ممكاوي، الطاقة النووية األردنية مشروع محطةالتقدم في ــــــ  1
 . أثر المفاعالت البحثية في تطوير محطات الطاقة النووية: خميفة أبوسميم، األردنــــــ  2
 .  البنية التحتية لمموقع وما حولو: توفيق اليازجين، األردنــــــ  3

 المحور الخامس : األمـان واألمـن والضمـانـات
اع الطاقة والمعادن، األردن. وقد الرئيس مجد ىواري، ىيئة تنظيم قط:  الجمسـة التاسعة

 تضمنت الجمسة ثالث محاضرات تمتيا جمسة نقاش:
بنية األمن النووي األردني، وجية نظر المجتمع المدني: الشريف ناصر بن ناصر، ــــــ  1
 .  األردن

. : م األمريكية لمدول التي شرعت في البرامج النووية ةالنووي الرقابةبرنامج دعم ىيئة ــــــ  2
 . فيمدز، الواليات المتحدة األمريكية

: ر. سميث،  االلتزامات الدولية لمضمانات النووية، شراكة من أجل االستخدام النوويــــــ  3
 . الواليات المتحدة األمريكية

الرئيس خميفة أبوسميم، ىيئة الطاقة الذرية األردنية، األردن. وقد تضمنت :   الجمسـة العاشرة
 : اضرات تمتيا جمسة نقاشالجمسة أربع مح

اإلطار التنظيمي والقانوني لبرنامج الطاقة النووية األردني: مجد ىواري، ىيئة تنظيم ــــــ  1
 . قطاع الطاقة والمعادن، األردن

 . مشروع تحميل عواقب المفاعالت المتطورة: د. أوسبورن، الواليات المتحدة األمريكيةــــــ  2
مفاعل بحثي نووي أردني: سامر قاىوق، ىيئة الطاقة الذرية  أنشطة تشغيل أولــــــ  3
 األردنية.
 . : ضو مصباح، الييئة العربية لمطاقة الذرية، تونسلمييئات الرقابية الشبكة العربية ــــــ  4

خالد طوقان، رئيس ىيئة الطاقة الذرية  الرئيس معالي الدكتور:  الجمسة الحادية عشرة
 . األردنية

 . امية، الممخص واالستنتاجاتالجمسة الخت
 

 الجلدظ الختاميظ
حامدي مدير عام الييئة ختامية، حيث ألقى الدكتور سالم في نياية المنتدى عقدت الجمسة ال

العربية لمطاقة الذرية كممة شكر فييا معالي الدكتور خالد طوقان، رئيس ىيئة الطاقة الذرية األردنية 
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عمى مساندتو الدائمة لمييئة العربية لمطاقة الذرية، كما شكر عمى حسن االستقبال وكرم الضيافة، و 
الدكتور عبد الحميم وريكات رئيس المنتدى وكافة العاممين بالييئة األردنية عمى دقة التنظيم، وشكر 
الميندسة جميمة مطر مدير إدارة الطاقة والسادة المشاركين عمى جيودىم التي بذلوىا، مشيدًا بما 

ى إنجاح المنتدى والخروج بيذه النتائج اإليجابية والتي ستخدم الدول العربية، ثم أبدوه من حرص عم
أشار إلى أن ىذا المنتدى أظير مدى تقدم البرامج النووية العربية وخاصة باألردن والسعودية 

مارات ومصر، كما أكد عمى أن الييئة العربية لمطاقة الذرية ىي الذراع الفني لجامعة الدول واإل
بية، وتضع كل إمكانياتيا الفنية والتقنية لصالح الدول العربية، حتى تتمكن من توطين ىذه العر 

 . التكنولوجيا في دولنا العربية
ثم ألقى معالي الدكتور خالد طوقان رئيس ىيئة الطاقة الذرية األردنية كممة أشار فييا إلى 

، وييدف الستعراض البرامج الوطنية قةيات الثالثة السابتواصاًل لممنتد يعتبر عقد ىذا المنتدىأن 
النووية في الدول العربية واستعداداتيا لبناء محطات الطاقة النووية سعيًا نحو تضافر الجيود 

العربية لالستخدامات  االستراتيجية إطارالعربية وبحث إمكانية تنفيذ برامج عربية مشتركة في 
جمسات المنتدى استعراض البرامج الوطنية النووية  وتبعًا لذلك فمقد تضمنت ،السممية لمطاقة النووية

التأكيد عمى  إلىوالتعاون العربي في بناء محطات الطاقة النووية، باإلضافة  ،في العالم العربي
تأسيس البنية التحتية إلنشاء المحطات النووية، مثل الرقابة والتشريع والجودة واألمان واألمن 

دارة النف ايات المشعة ودورة الوقود النووي وتنمية الموارد البشرية واإلعالم النوويين، والضمانات وا 
كما تضمنت بعض الجمسات الخبرات العالمية في الطاقة النووية باإلضافة لدور  ،والقبول الشعبي

تنفيذ برامج الطاقة النووية  إلىاستفادة الدول التي تسعى  إلمكانيةالوكالة الدولية لمطاقة الذرية 
الوطنية  استراتيجيتيااعتماد معظم الدول العربية لمطاقة النووية ضمن أكد عمى أن  ، كماودعميا

لمطاقة، جاء استجابة لتنويع مصادر الطاقة الضرورية لمتنمية االقتصادية الشاممة وقمة تكاليف 
 توليد الكيرباء من المحطات النووية بالمقارنة مع محطات الوقود األخرى، ومساىمة الطاقة النووية

كما اتضح بأن بعض الدول العربية بدأت بالدراسات واألعمال الفعمية  ،بتقميل آثار التموث البيئي
لبناء برامجيا النووية من حيث التخطيط المتكامل ووضع الترتيبات لدراسة الجدوى وتأسيس البنية 

النووية وتعزيز  التحتية وبناء القدرات البشرية واالستفادة من خبرات الدول المتقدمة في المجاالت
 . والييئة العربية لمطاقة الذرية ،التعاون مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

8 
 

 التوصيــات
ومن خالل المحاضرات والمناقشات التي تمت أثناء المنتدى الرابع، والتي تناولت عدة قضايا 

رامج الوطنية في الدول رئيسية لبرامج بناء محطات قوى نووية في الدول العربية، وبعد استعراض الب
ليبيا( واستعداداتيا لبناء  ردن ــــــ مصر ــــــ السعودية ــــــ المغرب ــــــ  تونس ــــــ السودان ــــــ)األالعربية 

محطات قوى نووية، وبعد االطالع عمى التجارب العالمية لتبادل الخبرات والدروس المستفادة أثناء 
ل النقاش الذي تم حول إمكانية تنفيذ برامج عربية مشتركة لبناء تنفيذ ىذه البرامج، ومن خال

أكد المشاركون عمى ضرورة دعم الييئة ث الجدوى واإليجابيات والصعوبات، محطات نووية من حي
العربية لمطاقة الذرية لتقوم بدورىا المحوري في تعزيز البنى التحتية لمدول العربية التي تعتزم بناء 

ل المشاركون في توصّ قد و  .نسيق بينيا في بناء قدراتيا البشرية والمؤسسيةمحطات نووية والت
 المنتدى لعدد من التوصيات ترتكز عمى ثالثة محاور :

زالة مموحة مياه البحرمحطات الطاقة النووية لتوليد اــــــ  1  لكهرباء وا 
ال، وتحقيق التكامل ــــــىذا المج ة فيــــــاون والتنسيق الفني بين الدول العربيــــــاح التعــــــإلنج

 : العربي، وتذليل الصعوبات، ال بد أن يرتكز العمل العربي المشترك عمى
 . العمل عمى نقل المعرفة والتكنولوجيا النووية وتوطينيا في الدول العربيةأ ــــــ 

لبناء حث الدول العربية عمى التعاون في تأسيس وتطوير عناصر البنية التحتية ب ــــــ 
 . المحطات النووية وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في ما بينيا

تعزيز شبكات الربط الكيربائي العربي القائمة وتقويتيا، لتتمكن من استيعاب مشروعات ج ــــــ 
 . الطاقة النووية المستقبمية

 مفاعالت النووية لمبحوث والتدريبال ــــــ 2
اعالت األبحاث النووية كمراكز عممية وتكنولوجية لالستفادة التأكيد عمى أىمية استخدام مف

نتاج النظائر المشعة  والدعوة إلى توظيفيا  منيا باإلضافة إلى إجراء البحوث والدراسات العممية وا 
أيضًا في إعداد الكوادر البشرية العاممة مستقباًل في البرامج الوطنية لبناء محطات القوى، و تقنيات 

دارة الوقود المستيمك والنفايات المشعة ومعالجتيا وآليات نقل ال وقود النووي والمواد المشعة، وا 
 . والتخمص منيا
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 ــــــ دورة الوقود النووي 3
نظرًا إلى أن العديد من الدول العربية في الوقت الحاضر تطمح إلدخال الخيار النووي ضمن 

ل عمى وضع معالم لتصور عربي حول استراتيجياتيا الوطنية لتنويع مصادر الطاقة، فإن العم
التزود بالوقود النووي والتخمص من الوقود المستخدم من األىمية بمكان لضمان استمرار التزود 

 : بد من التأكيد عمى وفي ىذا السياق ال ،بالطاقة الكيربائية باستخدام الطاقة النووية
ود األمامية والخمفية لضمان استدامة ق العرب األصيل في امتالك تقنية دورة الوقــــــحــــــ  أ

 . التزود بالوقود وىذا الحق مكفول باالتفاقيات والصكوك الدولية
إنشاء مراكز لتنمية الموارد البشرية والبحث العممي في مجال استغالل المواد الخام، ــــــ  ب

لجة وتطوير الموارد الطبيعية، وتدريب وتأىيل العاممين في المجال اإلشعاعي، ومعا
 . النفايات المشعة وتجييزىا وتخزينيا والتخمص منيا

نشــــــتصميــــــ  ج د ــــــددة األغراض لموقود النووي، لتزويــــــع متعــــــأة تصنيــــــل منشــــــاء وتشغيــــــم وا 
 . ات المطموبة لكل دولةــــــا وبالمواصفــــــة حسب احتياجاتيــــــالدول المشارك

 . ضرورة إنشاء بنك وقود نووي عربي لضمان استدامة التزودـــــ ـ د
ومتوسطة وعالية المستوى اإلشعاعي  منخفضةأىمية التعاون في إدارة النفايات ــــــ  ىــــــ

 . والتخمص منيا
 أ . د. ضو سعد مصباح                                                         

 مدير إدارة الشؤون العممية                                                        
 

 


