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 الذريـة  لمطـاقـة  العربيـة  الهيئـة
 
 

Arab Atomic Energy Agency 
           

 الذرة في خدمة اإلنسان
 

 
 "دعم الهيئة العربية والوكالة الدولية حول اإلفتراضية الندوةتقرير عن 

 لمطاقة الذرية لمدول العربية الُمقدمة عمى بناء محطات قدرة نووية"  
 2222 مارس 2عن بعد : 

 
بية والوكالة الييئة العربية لمطاقة الذرية والوكالة الدولية لمطاقة الذرية ندوة إفتراضية حول "دعم الييئة العر  نظمت

قدرة نووية " وذلك عن ُبعد يوم الثالثاء الموافق  بناء محطاتالدولية لمطاقة الذرية لمدول العربية الُمقدمة عمى 
 بتوقيت تونس. 31:10إلى الساعة  33:10من الساعة  2/1/2023

بية والوكالة الدولية منصة لمتواصل حول سبل دعم الييئة العر خمق معمومات و الىذه الندوة توفير  كان اليدف من
زالة مموحة مياه البحر من أجل  لمطاقة الذرية لمبمدان العربية التي لدييا برامج نووية صاعدة إلنتاج الكيرباء وا 

تبادل المعمومات والخبرات بين الدول العربية حول المقاربات  ىدفت إلىتطوير بنيتيا التحتية النووية. كما 
ىذه الندوة فرصة لمعرفة التقدم الحاصل في برامج الطاقة  وكانتلمطاقة النووية.  الوطنية إلنشاء البنية التحتية

 200أكثر من  الندوةشارك في وقد النووية في الدول العربية وتبادل التجارب والدروس المستفادة فيما بينيا. 
  .واألجنبية مشارك من الدول العربية

 ىذه، حيث رّحب بالحضور وأكد عمى أىمية سالم حامدياذ الدكتور األستسعادة المدير العام لمييئة  الندوة فتتحا
مساندة لتوّجو الدول العربية نحو إدخال خيار الطاقة النووية ضمن برامجيا الوطنية لتوليد  تجاء التيالندوة 

الذرية في شتى المساعدات التي تقدميا الوكالة الدولية لمطاقة الذرية والييئة العربية لمطاقة الكيرباء، والستعراض 
في مساىمة الييئة العربية لمطاقة الذرية  وأكد سعادتو عمىتأسيس محطات القدرات النووية.  ومواضيعقضايا 

 نووية.دعم جيود الدول العربية وتوفير الفرصة لدراسة إمكانية إقامة برنامج عربي مشترك لبناء محطات قدرة 
مارات العربية المتحدة وجميورية مصر العربية في برامجيا كما ثمن الخطوات المتقدمة التي خطتيا كل من اإل

 بالتعاون الوثيق بين الييئة والوكالة المتعمقة بتحقيق األىدافكما أشاد  من أجل بناء محطات قدرة نووية.
بناء محطات قوى نووية لتوليد الكيرباء و ز البنية التحتية لدوليما األعضاء يالمشتركة بينيما ذات الصمة بتعز 

زالة مموحة مياه البحر.  وا 
الذي ثمن  الندوة هالوكالة الدولية لمطاقة الذرية في ىذب مدير قطاع الطاقة النووية دوىي ىانثم تحدث السيد 

جيود الدول العربية في برامجيا لإلستخدام السممي لمطاقة الذرية وبين برامج وآليات الوكالة في مساعدة الدول 
  نووية الصاعدة.األعضاء فييا في برامجيا ال
دارة جمساتولقد قام باإلشراف العممي   كل من السيد ضو مصباح من الييئة العربية لمطاقة الذرية الندوةىذه  وا 

 .ياسر الميثي من الوكالة الدولية لمطاقة الذريةوالسيد 
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 المحاضرات اآلتية:اشتممت الندوة عمى  
 السيد -في مجال بناء محطات القوى التحتية الوطنيةتطوير البنية  الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في مقاربةــــــ 

 ، الوكالة الدولية لمطاقة الذرية.ميمكو كوفاتشيف
تطوير وتعزيز البنى التحتية لمدول العربية المقدمة عمى بناء محطات دور الييئة العربية لمطاقة الذرية في ــــــ 

 بية لمطاقة الذرية.، الييئة العر السيد ضو مصباحــــــ  نووية
، الوكالة جون حداد السيد – وسائل دعم الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لمدول الشارعة في بناء محطات نوويةــــــ 

 الدولية لمطاقة الذرية.
ولية ، الوكالة الدميمت جييانالسيد  – لمراجعة البنية التحتية المتكاممة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية خدماتــــــ 

 لمطاقة الذرية. 
الوكالة الدولية ستيفانو مونتي،  السيد-إنشائياالتقنيات النووية التجارية الجديدة في مفاعالت القوى وطرق ــــــ 

 لمطاقة الذرية.
 عمي مرشد نصر، ىيئة المحطات النووية. السيدــــــ التجربة المصرية ــــــ 
 ل األعرج والسيد طارق الشاكتيب، ىيئة الطاقة الذرية األردنية.السيد كماــــــ التجربة األردنية ــــــ 
 .الكيرباءالمائية والري و  المواردوزارة ، خالد محرمالسيد ــــــ  السودانيةالتجربة ــــــ 
 .الميبيةالطاقة الذرية  مؤسسة، ابراىيم العزيزيالسيد ــــــ  الميبيةالتجربة ــــــ 
ييا اإلجابة عن إستفسارات المشاركين وتوجيييم إلى الطرق السميمة لتمقي ف تتمى ذلك حمقة نقاش تم ثم

 مطاقة الذرية.لكالة الدولية أو الييئة العربية المساعدات سواء من الو 
وكذلك التعاون بين الييئة العربية لمطاقة  ينيبوفي الختام تم التأكيد عمى ضرورة مواصمة التعاون العربي ال 

كما تمت إتاحة المادة العممية لجميع من حضر  .النووية القدرةفي مجال  ولية لمطاقة الذريةالذرية والوكالة الد
 الندوة.
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