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 أســوان

أص�ح االستخدام السلمي للطاقة الذر�ة في المنطقة العر��ة رافدًا من روافد التنم�ة المستدامة، حیث دخلت 
التقن�ات النوو�ة في مجاالت الح�اة المختلفة. ولقد أصدر مجلس الجامعة العر��ة منذ قمة الخرطوم 2006 

قرارات متعا��ة تدعو إلى ضرورة التعاون العر�ي في مجال االستخدام السلمي للطاقة الذر�ة، وتم تجسید هذه 
القرارات في االسترات�ج�ة العر��ة لالستخدامات السلم�ة للطاقة الذر�ة 2010-2020 وخطة الهیئة العر��ة 

. للطاقة الذر�ة لتنفیذ هذه االسترات�ج�ة التي برزت الحاجة إلى تطو�رها لترتقي إلى ما تطمح إل�ه الدول العر��ة
وقد وضعت الهیئة االسترات�ج�ة العر��ة لالستخدامات السلم�ة للطاقة الذر�ة 2021-2030 استمرارًا للمرحلة 

األولى منها "والتي من المزمع اعتمادها في القمة العر��ة القادمة"، آخذة في االعت�ار تطور التقن�ات النوو�ة 
ومستجداتها واحت�اجات الدول العر��ة �ما �حقق طموحها في النمو االقتصاد� واالجتماعي. و�دأت في تطبیق 

. االسترات�ج�ة الجدیدة منذ مطلع عام 2021 لتنفیذ أنشطتها العلم�ة



في صمب ىذه اإلستراتيجية.  المتعددةيقع البحث العممي والتطوير في مجال تطبيقات الطاقة الذرية السممية 
المؤتمر العربي لالستخدامات السممية لمطاقة الذرية محطة ميمة يمتقي فييا الباحثون والعمماء العرب ويمثل 

 .بينيمالعممية والتطبيقية وتبادل الرؤى والتجارب والمعارف وتعزيز أواصر التعاون  لعرض نتائج بحوثيم
وفي هذا اإلطار تنّظم الهیئة العر��ة للطاقة الذر�ة �التعاون مع هیئة الطاقة الذر�ة المصر�ة المؤتمر العر�ي
الخامس عشر لالستخدامات السلم�ة للطاقة الذر�ة �مدینة أســـوان في الفترة : 12-2021/12/16. و�توجه 

المؤتمر �صفة خاصة إلى إبراز نتائج الر�ط بین ال�حث والتطبیق في العمل العلمي العر�ي في مجال االستخدام 
السلمي للطاقة الذر�ة، استهدافًا إلحداث تطو�ر مستدام في ح�اة اإلنسان العر�ي المعاصر.

تتّضمن جلسات المؤتمر عرض أوراق أصل�ة ومحّ�مة، إضافة إلى محاضرات مدعوة وحلقات نقاش�ة تتناول 
عددًا من المواض�ع العلم�ة المرت�طة �مجاالت محاور المؤتمر. 

محاور المؤتمر
 بيولوجيا( ــــــ  كيمياءــــــ  العموم النووية األساسية )فيزياءــــــ  0
تطبيقات(ــــــ  عات )تقاناتالمسر ــــــ  6
 تطبيقات(ــــــ  مفاعالت البحوث ومفاعالت القوى النووية )تقاناتــــــ  0
زالة مموحة  2  المياهــــــ توليد الكيرباء وا 
دارة الييدــــــ  خصوبة التربةــــــ  صحة اإلنسانــــــ تقانات وتطبيقات النظائر المشعة )إنتاج النظائر المشعة ــــــ  5 موارد الرولوجيا وا 

...(ةالصناعاألمن الغذائي ــــــ ــــــ  مكافحة اآلفاتــــــ  والحيواني الزراعياإلنتاج ــــــ  المائية
ــــــ  يالتنشيط النترونــــــ  تقانات نانويةــــــ  دورة الوقود النوويــــــ  نوويةالخامات ال واستخالص استكشاف وتعدينعموم المواد )ــــــ  2

...(ــــــ تحسين خواص المواد التحميل الكيميائي اإلشعاعي
التموث البيئي...(ــــــ  ة )المواد المشعة طبيعية المنشأالبيئــــــ  7
تفكيك ــــــ  عةإدارة النفايات المشــــــ  الوقاية من اإلشعاعــــــ  األطر الرقابية والتشريعية) والضمانات األمان واألمن النوويينــــــ  8

...(ــــــ الحماية المادية لممواد والمنشآت النووية واإلشعاعية قياس الجرعات اإلشعاعيةــــــ  تقدير المخاطرــــــ  المنشآت النووية
وتنويع مصادرىا ــــــ تخطيط الطاقة 9
.والقبول الشعبي لمطاقة النوويةإدارة المعرفة النووية ــــــ  00




