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 النووية  بالطاقة مياه البحر إزالة ملوحةو آفاق توليد الكهرباءحول  الخامسالعربي  المنتدى
The Fifth Arab Forum on the Prospects of Nuclear Power for  

Electricity Generation and Seawater Desalination 

 مصر العربيةفي جمهورية  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة معالي برعاية
 هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباءو  الذرية للطاقة العربية الهيئة وتنظيم

 بالتعاون مع 
  المجلس الوزاري العربي للكهرباء بجامعة الدول العربيةأمانة 

 20/20/0221-20 :العربيةجمهورية مصر  – القاهرة
 

 ةــخلفيـ – 1
زالة ملوحة  إدراجفي  رغبتهاعن الدول العربية العديد من أعلنت  ضمن  المياهخيار توليد الكهرباء وا 

تدعو الدول العربية إلى بناء محطات  التياستراتيجياتها لتنويع مصادر الطاقة. وهناك العديد من األسباب 
زالة ملوحةلتوليد الكهرباء نووية  المياه والنقص  وندرةمن بينها الزيادة في الطلب على الطاقة مياه البحر  وا 

حتياطيات النفط والغاز وتذبذب أسعارها وعالقة الطاقة بالتنمية والرغبة في تأمين الطاقة المتزايد في ا
كما أن الطاقة النووية أثبتت وثوقيتها من حيث األمان واألمن الكهربائية من خليط مصادرها المختلفة. 
حتباس الحراري وكونها كذلك ذات ينبعث منها غازات مسببة لال الذي تمتع بها سجلُّها، ناهيك عن أنه ال

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

 .0202للطاقة الذرية حتى عام  لإلستراتيجية العربية لإلستخدامات السلمية
الالزمة للشروع في  والمالية البشريةمعظم الدول العربية تفتقر إلى المعرفة المطلوبة والمهارات والموارد  إن

زالة ملوحة بناء محطات نووية لتوليد الكهرباء  التحتية  يةلبنافهي في حاجة إلى تأسيس وتطوير  ،المياهوا 
 اء محطات نووية. األساسية التي تمكنها من بن

والمجلس الوزاري العربي  وتدرك الهيئة العربية للطاقة الذرية واألمانة العامة لجامعة الدول العربية،
ن مالنووية كخيار عربي إستراتيجي أل الطاقةضرورة دراسة واستكشاف للكهرباء بجامعة الدول العربية 

نووية  طاقةالرئيسية الالزمة لتخطيط برنامج في إبراز فهم أفضل للمظاهر  ويأملون  ،اإلمداد بالطاقة
إلنشاء محطات نووية  النوويةعربية، بما يشمل تقييم شامل للطاقة مع التأكيد على تأسيس البنية التحتية 

وعلى الخصوص من حيث الهيكلية التشريعية والرقابية والموارد البشرية وشروط اختيار الموقع األمثل 
 القبول الجماهيري.و النوويين األمان األمن و و 
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زالة ملوحة المياهخيار توليد الكهرباء  إدراجفي  مساندة لرغبة معظم الدول العربيةو  ضمن استراتيجياتها  وا 
المياه بالطاقة  ا زالة ملوحةالعربي حول آفاق توليد الكهرباء و  المنتدىم ينظتيتم ، لتنويع مصادر الطاقة

  .دوري بشكل  النووية
بالطاقة النووية على المستويين  الوعيزيادة  فيواضحًا ألربع السابقة دورًا إيجابيًا ولقد كان للمنتديات ا

 الجماهيرى وأصحاب القرار.

 الطاقةالمتعلقة ببرامج و  السابقةيات المنتد، متابعة لنقاش القضايا التي طرحت في الخامس منتدىال يعتبرو 
اون العربي والفهم العام حول قضايا رئيسية تتعلق التع المنتدى هذا شجعيكما النووية في الدول العربية، 

النووية في خليط الطاقة  الطاقةلدول عديدة تدرس الفوائد المحتملة إلدخال  يقدم فرصةو  النووية طاقةبال
الوطنية تجاه بناء محطات  للظروفالقرار المناسب  اتخاذحول  التفكيرالوطنية لديها من أجل تعميق 

زالة ملوحة نووية لتوليد الكهرباء  .مياه البحر وا 
شرعت بعض الدول العربية مثل دولة اإلمارات  الذيالوقت  فيوتأتى أهمية انعقاد المنتدى الخامس 

من الدول  عددتفكر  نووية لتوليد الكهرباء، كماة مصر العربية بالفعل فى إنشاء محطات العربية وجمهوري
 لتنويع مصادر الطاقة.اتيجيتها العربية فى إدراج خيار الطاقة النووية ضمن استر 

 
  منتدىأهداف ال – 2

والمستوى دعم توجه الدول العربية نحو تطوير واستخدام الطاقة النووية على مستوى صانعى القرار  -
 الجماهيرى.

النووية  الطاقةالدول العربية حول دور  القرار فيوصانعي ختصاص ذوي اال التواصل والنقاش بين -
  .المزالة الملوحةالكهرباء والمياه زايد على في تلبية الطلب المت

 وتطوير بغرض تأهيل النووية الطاقةالوطنية لدراسة  المنهجيات بشأن اتتبادل المعلومات والخبر   -
 .الموارد البشرية

 .والبيئةالنووية المتبادلة بين الطاقة  اتمناقشة العالق -

 بالوقود النووي.واإلمداد المستنفد وقود الدارة ا  في تقنيات مفاعالت القوى وأمانها و تقييم التقدم  -

 فيما بينها. النووية بالدول العربية وتطوير سبل التعاون  الطاقةبرامج تقييم  -

زالة ملوحة مفاعالت صغيرة ومتوسطة الحجم إلنتاج الكهرباء إنشاء تقييم إمكانية  - في مياه البحر وا 
 .الدول العربية

  الرئيسية ومحاوره وقضاياه منتدىال مجاالت - 3

 وضع السياسات والتخطيط للطاقة، 

  النووية الطاقةتقنيات محطات، 

  النووي  بالوقود اإلمداددورة الوقود النووي وسياسات، 

  النوويةالطاقة والمالي لمحطات  االقتصاديالمنظور، 

  الموارد البشريةوتأهيل تنمية، 

 النووية البنية التحتية تطوير، 

  داإدارة النفايات المشعة  ،المستنفدالوقود  رةوا 

 لألنشطة النووية واإلشعاعية األطر الرقابية والتشريعية، 



3 
 

 النووية األمان واألمن والضمانات، 

   الجماهيري  والتقبلاإلعالم، 

 دراسة الموقع، 

  الربط الكهربائيو الشبكات الكهربائية، 

 للكهرباء السوق العربية المشتركة، 

  نوويةة الالطاقمحطات  إنشاءالدروس المستفادة من، 

  الصغيرة والمتوسطةالنووية المفاعالت، 

 باستخدام الطاقة النووية مياه البحر إزالة ملوحة. 

 ة ــالمشارك – 4
 كل من: سوف يدعى للمشاركة في المنتدى

 .النووية الطاقة مجالالعاملة في الدولية العربية و والمؤسسات المنظمات و الهيئات  يممثل -
وتعزيز البنية التحتية  الطاقة النوويةمحطات  إنشاءدوليين في مجاالت لاعرب و ال أصحاب القرار -

  مناقشة القضايا التي تحظى بأولوية قصوى لدى الدول العربية.و الوطنية لتقديم تجاربهم 
زالة ملوحةالوزارات / الهيئات / المؤسسات / المعنية بشؤون الكهرباء  -  بالدول العربية.المياه  وا 
لعرض منتجاتها على هامش  والصناعات المرتبطة بها والمحلية ة النووية العالميةشركات الصناع -

 فعاليات المنتدى.
التسجيل  استمارة ملءمن خالل التسجيل  عليه ،المشاركة في فعاليات هذا المنتدى وكل من يريد

رساله ةالمرفق  . )faf_2019@nppa.gov.eg (للمنتدى:  اإلليكترونيالبريد  إلىفي أقرب وقت ممكن  اوا 

 دوالر. 0222 األجانبيكون رسم التسجيل للمشاركين سو  -
عبر إلى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء  والمعرض والدعم رسوم التسجيلإرسال  والمرجو 

  الحساب:
Correspondent Bank Name: Citi Bank New-York 

Swift Bank Code : CITIUS33XXX 

Account Number : 36001304 

Beneficiary's Bank Name : Central Bank of Egypt, 54 El Gomhoria St. Cairo-Egypt 

Swift Bank Code: CBEGEGCXXXX 

Beneficiary Account No. :4082187617  

 اد ـنعقاال وتاريخ  مكان – 5
 20/20/0221-20 العربية:جمهورية مصر  – القاهرة

 اللغات المعتمدة في المنتدى – 6
 العربية واالنجليزية هما اللغتان المعتمدتان مع توافر الترجمة الفورية.

 برنامج المنتدى – 7
 .للمنتدى الرسمي اإلليكترونيموقع اليتم وضعه على سإلى جميع المشاركين، و  المبدئيسيرسل البرنامج 
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 ــة:اإلقام – 8
على الموقع اإلليكترونى  لية عن توفير اإلقامة واألمور اإلدارية األخرى ستكون متاحةالمعلومات التفصي
 الوقت المناسب. يف الرسمى للمنتدى

 :المعـرض - 9
الوقت  فيالمعرض  فيوستحدد قيمة االشتراك  ينرضاخالل المنتدى للع محددةستكون هناك مساحة 

  المناسب.

 الرعاية - 11

مع األطراف المعنية  وسيتم ترتيب ذلكالذهبي والفضي والبرونزي البالتيني و  لراعيايتم تقسيم الرعاة إلى 
 .حسب تقديم الطلباتوحسب طلبهم واألسبقية 

 رات :ــالتأشي – 11
 جمهورية مصر العربيةتسمح لهم بالدخول إلى المشاركون الذين تم ترشيحهم ويحتاجون إلى تأشيرات 

مبكرًا، كلما أمكن  موجودة في بلدهملى التأشيرة إلى أقرب قنصلية يجب عليهم تقديم طلباتهم للحصول ع
 ذلك، قبل موعد انعقاد المنتدى.

 .02/10/2012آخر موعــد للتسجيــل :  – 12
 ط االتصال: انق -11

 الهيئة العربية للطاقة الذرية
 ضو مصباح

       org.tnaaea@aaea       @yahoo.com_orgaaea.كتروني: البريد اإلل
 +54355921612التليفون: 

 هيئة المحطات النووية
 سامح صابر حسين
 s.saber@nppa.gov.eg البريد اإللكتروني:

 01005799880 -2+التليفون: 
 ي هشام نبيل حجاز 
 hhegazy@nppa.gov.eg البريد اإللكترونى:

 01090493784-2+ التليفون:
 األمانة العامة لجامعة الدول العربية

 عبد الله شعيب
 abdullahi.shueb@las.int البريد اإلليكتروني:

 201149292691+التليفون: 

 www.fafegypt2019.orgموقع المنتدى:     -11
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