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أﺼ�ﺢ اﻻﺴتخدام اﻟسﻠمﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذر�ﺔ ﻓﻲ اﻟمنطﻘﺔ اﻟﻌر��ﺔ راﻓداً ﻤن رواﻓد اﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ ،ﺤیث دﺨﻠت
اﻟتﻘن�ﺎت اﻟنوو�ﺔ ﻓﻲ ﻤجﺎﻻت اﻟح�ﺎة اﻟمختﻠﻔﺔ .وﻟﻘد أﺼدر ﻤجﻠس اﻟجﺎﻤﻌﺔ اﻟﻌر��ﺔ ﻤنذ ﻗمﺔ اﻟخرطوم 2006
ﻗرارات ﻤتﻌﺎ��ﺔ ﺘدﻋو إﻟﻰ ﻀرورة اﻟتﻌﺎون اﻟﻌر�ﻲ ﻓﻲ ﻤجﺎل اﻻﺴتخدام اﻟسﻠمﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذر�ﺔ ،وﺘم ﺘجسید ﻫذﻩ
اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻻﺴتراﺘ�ج�ﺔ اﻟﻌر��ﺔ ﻟﻼﺴتخداﻤﺎت اﻟسﻠم�ﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذر�ﺔ  2020-2010وﺨطﺔ اﻟﻬیئﺔ اﻟﻌر��ﺔ
ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذر�ﺔ ﻟتنﻔیذ ﻫذﻩ اﻻﺴتراﺘ�ج�ﺔ اﻟتﻲ ﺒرزت اﻟحﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺘطو�رﻫﺎ ﻟترﺘﻘﻲ إﻟﻰ ﻤﺎ ﺘطمﺢ إﻟ�ﻪ اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ .
وﻗد وﻀﻌت اﻟﻬیئﺔ اﻻﺴتراﺘ�ج�ﺔ اﻟﻌر��ﺔ ﻟﻼﺴتخداﻤﺎت اﻟسﻠم�ﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذر�ﺔ  2030-2021اﺴتمراراً ﻟﻠمرﺤﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻤنﻬﺎ "واﻟتﻲ ﻤن اﻟمزﻤﻊ اﻋتمﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘمﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﻘﺎدﻤﺔ" ،آﺨذة ﻓﻲ اﻻﻋت�ﺎر ﺘطور اﻟتﻘن�ﺎت اﻟنوو�ﺔ
وﻤستجداﺘﻬﺎ واﺤت�ﺎﺠﺎت اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ �مﺎ �حﻘق طموﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟنمو اﻻﻗتصﺎد� واﻻﺠتمﺎﻋﻲ .و�دأت ﻓﻲ ﺘطبیق
اﻻﺴتراﺘ�ج�ﺔ اﻟجدﯿدة ﻤنذ ﻤطﻠﻊ ﻋﺎم  2021ﻟتنﻔیذ أﻨشطتﻬﺎ اﻟﻌﻠم�ﺔ .

يقع البحث العممي والتطوير في مجال تطبيقات الطاقة الذرية السممية المتعددة في صمب ىذه اإلستراتيجية.
ويمثل المؤتمر العربي لالستخدامات السممية لمطاقة الذرية محطة ميمة يمتقي فييا الباحثون والعمماء العرب
لعرض نتائج بحوثيم العممية والتطبيقية وتبادل الرؤى والتجارب والمعارف وتعزيز أواصر التعاون بينيم.
ظم اﻟﻬیئﺔ اﻟﻌر��ﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذر�ﺔ �ﺎﻟتﻌﺎون ﻤﻊ ﻫیئﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟذر�ﺔ اﻟمصر�ﺔ اﻟمؤﺘمر اﻟﻌر�ﻲ
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺘن ّ
اﻟخﺎﻤس ﻋشر ﻟﻼﺴتخداﻤﺎت اﻟسﻠم�ﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذر�ﺔ �مدﯿنﺔ أﺴ ــوان ﻓﻲ اﻟﻔترة  .2021/12/16-12 :و�توﺠﻪ
اﻟمؤﺘمر �صﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ إﻟﻰ إﺒراز ﻨتﺎﺌﺞ اﻟر�ط ﺒین اﻟ�حث واﻟتطبیق ﻓﻲ اﻟﻌمﻞ اﻟﻌﻠمﻲ اﻟﻌر�ﻲ ﻓﻲ ﻤجﺎل اﻻﺴتخدام
اﻟسﻠمﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذر�ﺔ ،اﺴتﻬداﻓﺎً ﻹﺤداث ﺘطو�ر ﻤستدام ﻓﻲ ﺤ�ﺎة اﻹﻨسﺎن اﻟﻌر�ﻲ اﻟمﻌﺎﺼر.
وﻤح�مﺔ ،إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤحﺎﻀرات ﻤدﻋوة وﺤﻠﻘﺎت ﻨﻘﺎﺸ�ﺔ ﺘتنﺎول
ﺘتضمن ﺠﻠسﺎت اﻟمؤﺘمر ﻋرض أوراق أﺼﻠ�ﺔ
ّ
ّ
ﻋدداً ﻤن اﻟمواﻀ�ﻊ اﻟﻌﻠم�ﺔ اﻟمرﺘ�طﺔ �مجﺎﻻت ﻤحﺎور اﻟﻤؤﺘﻤر.
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