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 فاق تولود الكهرباءآحول  اخلامسالعربي  املنتدى

 بالطاقة النووية وإزالة ملوحة مواه البحر

 20/20/0222 – 20 :العربيةجمهورية مصر  – القاهرة

 

مع وىيئة المحطات النووية لتوليد الكيرباء في جميورية مصر العربية وبالتعاون نظمت الييئة العربية لمطاقة الذرية 
حول آفاق توليد  الخامسالعربي  ل العربية "المنتدىجامعة الدو الطاقة ب إدارة-لوزاري العربي لمكيرباء أمانة المجمس ا

زالة مموحة مياه البحرالكيرباء   – 04 العربية:جميورية مصر  –وذلك في القاىرة  "بالطاقة النووية وا 
02/44/4042. 

صري الميندس مصطفى مدبولي الذي قام بافتتاح تحت رعاية دولة رئيس مجمس الوزراء المتم إنعقاد المنتدى 
فعاليات المنتدى بمشاركة معالي الدكتور محمد شاكر وزير الكيرباء والطاقة المتجددة ومعالي المواء محمد العصار 
وزير اإلنتاج الحربي ومعالي األستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعميم العالي والبحث العممي ومعالي الميندس 

مرو نصار وزير التجارة والصناعة بجميورية مصر العربية وسعادة السفير كمال حسن عمي األمين العام المساعد ع
 العربية.رئيس القطاع االقتصادي بجامعة الدول 

مشارك من الدول العربية والمنظمات الدولية والعالمية من كبار الشخصيات ورؤساء  200 حوالي وقد حضر المنتدى
كات والمؤسسات والييئات ومراكز البحوث العاممة في مجال الطاقة النووية، باإلضافة إلى مجموعة وممثمي الشر 

الذين قدموا ورقات عممية غطت محاور المنتدى في جمسات صباحية ومسائية. كما أقيم  والخبراء كبيرة من الباحثين
 دولة 44من النووية  صناعة والتكنولوجياالعمى ىامش المنتدى معرضًا ضم العديد من المؤسسات العاممة في مجال 

 من المنظمات العربية والدولية. 6باإلضافة إلى  دول أجنبية 0و عربية

 ة:ـالعربي الـدول –أ 

 -األردن –المغرب  –األردن –ليبيا  -الكويت  –قطر  –العراق  –السودان  –السعودية  –تونس  –مصر
 اإلمارات.

 األجنبية:الدول  –ب 

 ألمانيا. –أستراليا  –بيالروسيا  – فرنسا - األمريكيةالواليات المتحدة  – ياكور  –روسيا  

 :والدوليةالمنظمات العربية  –ج 

 WANOالمحطات النووية جمعية مشغمي  – الوكالة الدولية لمطاقة الذرية –األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 .AFRAني األفريقي الف ومنظمة التعاون WNAالنووية العالمية  والجمعية
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 الجهات الراعية –د 
 و الجيات الراعية ىي: ينبرونزي رعاة 6و  ينذىبي رعاة   6راعيًا بالتينيًا و  44جية راعية لممنتدى منيا  42ىناك 
 المؤسسة الروسية الحكومية لمطاقة النووية ROSATOMشركة روزاتوم   .4
 Korea Hydro & Nuclear Power KHNPوالطاقة النووية  لمماءشركة كوريا  .4
  Framatomeشركة فراماتوم   .2
  Siemensشركة سيمنز   .2
 Worleyشركة وورلي   .1

 ىيئة الطاقة الذرية المصرية .6

 ىيئة المواد النووية المصرية .0

 ىيئة الرقابة النووية واإلشعاعية المصرية. .0

 الحربي وزارة اإلنتاج .2

 مكيرباء مصرل الشركة القابضة .40

 لمتصنيع الييئة العربية .44

 الكتريك السويديشركة  .44

 العامة لممقاوالت شركة النصر .42

 المصري البنك األىمي .42

 شركة سياك .41

 شركة سيكا .46

 أوراسكوم مجموعة .40

 الكترومتري شركة .40

 اليندسية والتصاميم شركة االستشارات .42

 االستشاريين جماعة الميندسين .40

  شركة بتروجيت .44

 شركة اركيرودون .44

 شركة بجسكو  .42
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  االفتتــاح :  
متمنيا ليم إقامة بكممة رّحب فييا بالسادة المشاركين  المنتدى مصطفى مدبوليزراء الدكتور دولة رئيس الو افتتح 

طيبة في بمدىم الثاني جميورية مصر العربية وليذا الحدث العربي اليام النجاح والتوفيق والخروج بنتائج تمبي 
الكيرباء وأن يفتح آفاقًا جديدة لمتعاون  حاجات الدول العربية في مجال الطاقة النووية ضمن برامجيا النووية لتوليد

العربي. ثم تحدث األستاذ الدكتور سالم حامدي، المدير العام لمييئة العربية لمطاقة الذرية، حيث رّحب بالحضور 
لتوّجو الدول العربية نحو إدخال خيار الطاقة النووية ضمن برامجيا  مساندةالذي جاء  المنتدىعمى أىمية ىذا  وأكد

والستعراض ومناقشة البرامج الوطنية العربية وبعض التجارب العالمية وقضايا وموضوعات  ،ة لتوليد الكيرباءالوطني
لدعم جيود الدول لمطاقة الذرية مساىمة من الييئة العربية  المنتدىىذا  تأسيس محطات القدرات النووية. ويأتي

 مشترك لبناء محطات قدرة نووية.بي العربية وتوفير الفرصة لدراسة إمكانية إقامة برنامج عر 

 كممة سعادة السفير كمال حسن عمي األمين العام المساعد رئيس القطاع االقتصادي بجامعة الدول العربية ثم ألقى
رّحب فييا بالسادة المشاركين، وعبر عن خالص الشكر والتقدير إلى كل الجيات المشرفة عمى المنتدى، عمى ما 

مصادر إنتاج  التي تولييا الدول العربية لتنويعىمية األمشيرًا إلى تنظيم أعمال المنتدى، بذلوه من جيود في إعداد و 
استدامة إمداد  –الطاقة الكيربائية وأن خيار توليدىا بالطاقة النووية سيحقق العديد من الفوائد أىميا : حماية البيئة 

 -الخاص في نقل وتوزيع الكيرباء  القطاعتوفير فرص لمشاركة  –فرص عمل جديدة الكيرباء لممستيمك وتوفير 
أن بعض الدول العربية قد بادرت باإلعالن عن  ، وأشار إلىحفاظ  عمى المخزون االستراتيجي من النفط والغازال

مياه البحر تأمينًا لحاجتيا  إزالة مموحةقرارات واضحة باستخدام الطاقة النووية في ميادين متعددة وبشكل خاص في 
لعذبة الالزمة لمشرب والري، كما أن اتجاىـات واضحة بدأت تأخذ مكانيا في دول عربية أخرى، لمذىاب من المياه ا

 .في نفس المنحى، وصواًل إلى توليد الكيرباء بالطاقة النووية، تمبية لحاجات متزايدة لدييا

الدكتور أمجد الوكيل رئيس  كما تحدث كل من معالي الدكتور محمد شاكر وزير الكيرباء والطاقة المتجددة واألستاذ
مجمس إدارة ىيئة المحطات النووية في جميورية مصر العربية المذان أكدا عمى أىمية ىذا المنتدى العربي اليام 
وجددا ترحيبيما بالحضور وأوجزا التقدم الحاصل في المشروع المصري لبناء محطات نووية في الضبعة وعرضا 

ي خدمة الييئة العربية لمطاقة الذرية والمشاريع العربية الصاعدة إلدخال الطاقة وضع الخبرة واإلمكانيات المصرية ف
 النووية ضمن إستراتيجياتيا لتنويع مصادر الطاقة.

 ثم قام معالي الدكتور مصطفى مدبولي وكبار الحضور بإفتتاح المعرض المصاحب لممنتدى.
 عاليـات المنتدى:ف  

 عرضاً  40ومحاضرة عممية  22ور ضمن ثالثة عشر جمسة ألقيت أثناءىا ثمان محاعمى  المنتدىتوزعت فعاليات 
والمحاور  تقديميا من مختمف الشركات والمؤسسات الدولية واإلقميمية العاممة في الصناعة النووية أو المرتبطة بيا

 ىي:
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 .لمحور األول: مستقبل الطاقة النووية في العالم العربيا -4

  .مشركات الراعية لممنتدىالثاني: عروض تقديمية ل المحور -4

  .والمياهالدول العربية لمتزود بالطاقة الكيربائية  الثالث: إستراتيجيات المحور -2

 .الرابع: التحديات التي تواجو تنفيذ برامج الطاقة النووية في العالم المحور -2

 .المشتركة والسوق العربيةالخامس: تخطيط الطاقة والربط الكيربائي  المحور -1

دارة النفايات النوويةالسا المحور -6   .دس: سياسات اإلمداد بالوقود النووي وا 

  .االقتصادي والمالي لمحطات الطاقة النووية وتنمية وتأىيل الموارد البشرية السابع: المنظور المحور -0

 .الثامن: إزالة مموحة مياه البحر بالطاقة النووية والتقبل الجماىيري المحور -0

 فعاليات اليوم األول

 ألولى: )مائدة مستديرة( مستقبل الطاقة النووية في العالم العربيالجمسة ا. 

 )الجمسة الثانية والثالثة: )عروض تقديمية لمشركات الراعية لممنتدى. 

 (الكيربائية والمياهتزود بالطاقة الجمسة الرابعة: )إستراتيجيات الدول العربية لم. 

 فعاليات اليوم الثاني 

 (: التحديات التي تواجو تنفيذ برامج الطاقة النووية في العالم العربي4 –يرة الجمسة األولى )مائدة مستد. 

 أوراق عممية(: وضع السياسات والتخطيط لمطاقة والربط الكيربائي والسوق العربية المشتركة  الجمسة الثانية(
 .لمكيرباء

 8بَبث انُىوَتانجهست انزبنزت )أوراق عهًُت(: سُبسبث اإليذاد ببنىلىد انُىوٌ وإدارة انُف 

 8)انجهست انزابعت: )عزوض انًُظًبث انُىوَت انذونُت 

  ٌانطبلت انُىوَت وحًُُت وحأهُم  وانًبنٍ نًحطبثانجهست انخبيست )أوراق عهًُت(: انًُظىر االلخصبد

 انًىارد انبشزَت8
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 وانضًبَبث يٍ انجهست انسبدست )أوراق عهًُت(: األطز انزلببُت وانخشزَعُت نألَشطت انُىوَت واأليبٌ واأل

 8انُىوَت

 الثفعاليات اليوم الث

  (: آنُبث َشز انىعٍ انجًبهُزٌ نهطبلت انُىوَت ببنعبنى انعزب28ٍ-يبئذة يسخذَزة)األونً انجهست 

  انخمبم انجًبهُزٌ نطبلت انُىوَت واإلعالو انُىوٌ ويهىحت يُبِ انبحز بب إسانتأوراق عهًُت(: )انزبَُت انجهست

 وَت8نًشزوعبث انطبلت انُى

أسخًز انًُخذي عهً يذي رالرت أَبو يخخبنُت كبَج ساخزة ببنًعهىيبث انجذَذة وانُمبشبث انجبدة فٍ يخخهف يحبور 

انًُخذي حُذ كبٌ هذا انًُخذي فزصت نخببدل انخجبرة وانزؤي وانذروس انًسخفبدة واالطالع عهً انخمُُبث انجذَذة 

 فٍ يجبل بُبء يحطبث انمىي8 

 لجلسة الختاميةا  
في نياية المنتدى عقدت الجمسة الختامية، حيث ألقى الدكتور سالم حامدي مدير عام الييئة العربية لمطاقة الذرية 

 وشكر فييا ىيئة المحطات النووية لتوليد الكيرباء عمى حسن الضيافة واالستقبال والتنظيم الرائع لممنتدىكممة شكر 
ًا بما أبدوه من حرص عمى إنجاح المنتدى والخروج بيذه النتائج السادة المشاركين عمى جيودىم التي بذلوىا مشيد

الدول العربية، حيث تناول المنتدى القضايا الرئيسية لبرامج محطات قوى نووية  -بإذن اهلل  -اإليجابية والتي ستخدم 
بعض التجارب واستعرض البرامج الوطنية واستعدادات الدول العربية لبناء ىذه المحطات، كما عرضت في المنتدى 

العالمية لبناء محطات القدرة وذلك لتبادل الخبرات والدروس المستفادة منيا أثناء تنفيذ الدول العربية لبرامجيا، وأشار 
 إلى أىمية التوصيات التي صدرت عن المنتدى واعدًا باسم اإلدارة العامة لمييئة عمى السعي لتنفيذىا.

جميورية مصر العربية ممثمة في ىيئة  فييا تة الدول العربية كممة شكر كما ألقت الميندسة جميمة مطر ممثل جامع
عمى رعايتو ليذا  رئيس الوزراءمعالي بالشكر إلى  تالسادة المشاركين وتوجيو  المحطات النووية لتوليد الكيرباء

مية الطاقة أى عمى تأكدإلى كل من ساىم في إنجاح المنتدى، ثم  أيضاً  بالشكر والتقدير تالمنتدى. كما توجي
الكيربائية ودورىا الرائد في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وأن خيار توليدىا بالطاقة األحفورية أصبح خيارًا 
صعبًا في ظل نقص احتياطات موارد الطاقة وارتفاع أسعارىا، باإلضافة إلى آثارىا السمبية عمى البيئة لذلك كان 

إلى أن شح الموارد المائية  تكما أشار  ،يارًا حتميًا ومحط أنظار العديد من الدولتوليدىا بالطاقة النووية خخيار 
وندرتيا وتزايد سنوات الجفاف دفع العديد من الدول والمؤسسات والمنظمات إلى التفكير في المزاوجة بين توليد 

 مياه البحر باستعمال الطاقة النووية. وتحميةالكيرباء 

ًت رئُس يجهس إدارة هُئت انًحطبث انُىوَت نخىنُذ انكهزببء انذٌ رًٍ عبنُب انُجبح أعًبل انًُخذي بكه واخخخًج

 حىصُبث انًُخذي8 رى حالانفبئك نهذا انحذد انعزبٍ انهبو 
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 التوصيات   
 التالية:خرج المنتدى بالتوصيات 

ن استراتيجيات الدول تشجيع الدول العربية إلدراج خيار الطاقة النووية في مزيج توليد الطاقة الكيربائية ضم .4
وتوفير الدعم الحكومي طويل المدى ليا والتأكيد عمى دور الييئة  ةالطاق مصادرع وتكامل العربية لتنوي

 العربية لمطاقة الذرية لمتنسيق بينيا في ىذا الميدان وتوفير الدعم الالزم ليا.

عربية المشتركة لمكيرباء ومشروعات دعوة الجيات الفاعمة إلى االستفادة من الزخم العربي إلنشاء السوق ال .4
 الربط الكيربائي العربي وتكامميا مع التوجو العربي لتوليد الكيرباء باستخدام التقنيات النووية.

حّث الدول العربية غير المنضمة لمييئة العربية لمطاقة الذرية لالنضمام ليا دعمًا لدورىا المحوري كبيت  .2
 سممية لمطاقة النووية.خبرة عربية في مجال االستخدامات ال

مدادىم بالمعمومات  .2 النووية  ومتطمبات المشروعاتدعم حكومات الدول العربية لمشركات الصناعية الوطنية وا 
المشروعات من المعايير والمستويات القياسية العالمية لألمان والجودة الالزمة لتأىيميم لممشاركة في تمك 

عداد سياس لالرتقاء ات لتوطين التكنولوجيا وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع بالصناعات النووية وا 
 القوى النووية.

التأكيد عمى التعاون والتآزر العربي في مجال تعزيز البنية التحتية لمشاريع بناء المحطات النووية مع  .1
تفادة من ضرورة االستفادة من الخبرات المكتسبة من الدول العربية التي شرعت في بناء المفاعالت واالس

الكوادر الفنية الموجودة بيا لدعم الدول التي تخطط لمدخول في بناء محطات طاقة نووية لتوليد الكيرباء 
زالة مموحة مياه البحر ودراسة إمكانية بناء محطات نووية مشتركة بين الدول العربية لتقاسم أعباء البنية  وا 

 التحتية المكمفة.

يمية والييئات النووية العاممة في مجال االستخدامات السممية لمطاقة أىمية التنسيق بين المؤسسات التعم .6
النووية لتوفير البنية التعميمية التي تخدم برامج الطاقة النووية السممية مع  إدخال العموم النووية في 
ن المؤسسات التعميمية في كل مراحميا من أجل التوعية بأىميتيا وسد حاجات البرامج النووية العربية م

 الكوادر المؤىمة.

دعوة الييئة العربية لمطاقة الذرية الستكمال مساعييا الرامية إلنشاء مركز تدريبي إلعداد وتأىيل الكوادر  .0
يجاد الموارد الاّلزمة  الاّلزمة لمبرامج النووية مع احتواء ىذا المركز عمى محاكي لمفاعالت قوى نووية وا 

 لبنائو.

ين استخدام الكوادر المحمية واألجنبية في المشاريع النووية ووجود خطط ضرورة الحفاظ عمى توازن مثالي ب .0
 متوازية لبناء الكوادر الوطنية تدريجيًا.
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 الذريـة  للطـاقـة  العربيـة  الهيئة

 

Arab Atomic Energy Agency 
           

 الذرة في خدمة اإلنسان
 

دعم الحمالت اإلعالمية التوعوية في مجال الطاقة النووية عمى المستوى الوطني والقومي لرفع مستوى الثقة  .2
زالة مموحة المياه.والتقبل الجماىيري ألىمية استخدام الطاقة النووية لتو   ليد الكيرباء وا 

نظر في استخدام المفاعالت الصغيرة والمتوسطة كأحد الحمول الواعدة لمتغمب عمى التحديات المتعمقة ال .40
 باختيار مواقع المحطات النووية ومحدودية مياه التبريد وتوفير مصادر لمتمويل.

جيزة رقابية مستقمة وفعالة ومجيزة بشريًا وماديًا ضرورة قيام الدول المقبمة عمى بناء محطات نووية بتأسيس أ .44
 وتطوير األطر التشريعية، وكذلك دعم الشبكة العربية لمييئات الرقابية.

الدعوة إلى استمرار ىذا المنتدى كمنصة عربية ميمة ومتخصصة لمساعدة الدول العربية الستكشاف خيار  .44
زالة مموحة مياه البحر.إدخال الطاقة النووية ضمن استراتيجياتيا لمتزود بال  كيرباء وا 
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