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 المنتدى العربي الدادس
 حهل آفاق تهليد الكيرباء وإزالة ممهحة مياه البحر بالطاقة النهوية

 ، القاىرة2022ديدمبر  8-6خالل الفترة 



 حبنة استخذاو انطبقة انذرية في انذول انعزبية
 :والتطور فً استخدام الطالة النووٌة الدول العربٌة لٌست على نفس الدرجة من اإلمكانٌات •

 :األنشطة  

 استخدام األشعة المإٌنة فً الصناعة والزراعة والطب والبحث العلمً •

 انتاج، استٌراد، بعض األحٌان تصدٌر النظائر المشعة •

 :المعدات

 :معدات نووٌة وإشعاعٌة ألغراض مختلفة •

 معدات للعالج باألشعة والطب النووي •

 مسرعات أٌونٌة وإلٌكترونٌة للبحوث األساسٌة والتحلٌل العناصري وإنتاج النظائر وغٌرها من التطبٌمات •

 مشععات جاما ومصادر نٌترونٌة•

 (تخزٌن و تخلص) منشآت إلدارة النفاٌات المشعة  •

 ومشارٌع مفاعالت لوى  أبحاثمفاعالت  •
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 مفاعالت األبحاث في الدول العزبية

 فً وات مٌجا 22 بمدرة أرجنتٌنً وآخر وات مٌجا 2 بمدرة روسً أبحاث مفاعل لدٌها :مصر •
 انشاص

 15 بمدرة  صٌنً وآخر درارٌة فً وات مٌجا 1 بمدرة أرجنتٌنً ابحاث مفاعل لدٌها :الجزائر •
 .أوسارة عٌن فً وات مٌجا

 .تاجوراء فً حرجة ومجموعة وات مٌجا 10 بمدرة روسً أبحاث مفاعل عندها :لٌبٌا •

  .المعمورة فً وات مٌجا 2 بمدرة TRIGA نوع من امرٌكً  ابحاث مفاعل لدٌها  :المغرب •

  .الرمثا فً وات مٌجا 5 بمدرة Tank Pool نوع من كوري  ابحاث مفاعل لدٌها  :األردن   •

 الحجر دٌر فً وات كٌلو 30 بمدرة MINSR نوع من صٌنً أبحاث مفاعل عندها :سورٌا •

 الرٌاض فً  وات كٌلو 30 بمدرة  POOLنوع من أرجنتٌنً أبحاث مفاعل عندها :السعودٌة •
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المشاريع النىوية العزبية الحالية    

  مفاعالت ممترحة
 2022 

 2022مفاعالت مخطط لها 
 مفاعالت تحت اإلنشاء 

2022 

مفاعالت تحت 
 التشغٌل

2022 
 

 الدولة

  م و ن  

  عدد  

  م و ن  

  عدد  

  م و ن  

  عدد  
 عدد  م و ن

  

0 0 1400 1 
4035  3 

  اإلمارات   

0 0 2400 2 2400 2 

  مصر  

 100  1 0 0 0 0 

  األردن  

17000 16 0 0 0 0 

  السعودٌة  
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 عشاصراإلستراتيجية العربية لإلستخدامات 
2030الدمسية لمطاقة الذرية حتى العام   

 

 إستخدام التمنٌات النووٌة فً مجاالت الغذاء والماء والبٌئة والطالة والصحة
 .والصناعة

تعزٌز المدرات الوطنٌة والعربٌة لإلستجابة للطوارئ النووٌة واإلشعاعٌة 

 اإلدارة المتكاملة للنفاٌات المشعة 

   شبكات الرصد اإلشعاعً واإلنذار المبكر 

 للدول     واإلشعاعٌة  تعزٌز األطر التشرٌعٌة والرلابٌة لألنشطة النووٌة
 العربٌة

إنشاء مراكز تدرٌب 
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  تم «والتشرٌعٌة الرلابٌة األطر تعزٌز » مشروع إطار  فً
 فً "النور" ANNuR النووٌٌن للمرالبٌن العربٌة الشبكة تؤسٌس
 فً والملحة المهمة المضاٌا إلى التطرق بهدف ،2010 ٌناٌر
 الفنٌة المدرات بناء ذلن فً بما والنووٌة اإلشعاعٌة الرلابة مجال

 وإتخاذ والتدرٌب والتؤهٌل وكفاءة بفعالٌة والمإسساتٌة والبشرٌة
 التً والمستمبلٌة اآلنٌة الحاجات تعكس التً الملموسة اإلجراءات

 للهٌئة التحتٌة البنٌة تحسٌن أو لتؤسٌس العربٌة الدول تساعد
 .الوطنٌة الرلابٌة
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«اننىر»انشبكة انعزبية نههيئبت انزقببية   

 الجمعٌة العمومٌة للشبكة

  اللجنة التسٌٌرٌة

 5مجموعة عمل 

 

 األمن النووي 

 6مجموعة عمل 

 

 الضمانات

 4مجموعة عمل 

 إدارة 

 النفاٌات المشعة

 3مجموعة عمل 

اإلستعداد واإلستجابة 
 للطوارئ

 

 2مجموعة عمل 
 أنظمة اإلدارة المتكاملة

 1مجموعة عمل 

تعزٌز البنى التحتٌة 

  وبناء المدرات

 

 الرئٌس

 7مجموعة عمل 

أمان المنشآت 
 النووٌة

 8مجموعة عمل 

 نمل المصادر 
 المشعة
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 توزٌع مفاعالت الموى فً العالم
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قيد اإلنذاء قوى مفاعالت  مفاعالت القوى القائسة الــــــــدولـــــة
 أو التخطيط

 مفاعالت األبحاث القائسة

 2 0 7 إسبانيا

 8 1 56 فرندا

 18 0 0 إيطاليا 

 5 7 1 إيران 

 4 12 0 تركيا

 2 1 6 باكدتان

 7 48 23 الهشد

 16 221 53 الرين

 52 51 37 روسيا

 3 4 15 أوكرانيا

 إنتشار المفاعالت النووٌة فً دول مختارة لرٌبة من المنطمة العربٌة
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 التطبيقات السلمية للطاقة الذرية

 طب                      صناعة                                                    إنتاج كهزباء         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سراعة                      مفاعالت البحىث                                    التخشين والتخلص    
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الطاقة الشوويةمخاطر   
 إحتمالٌة الحوادث •

 أو التفجٌرالعرضة للتخرٌب  •

 األسلحة النووٌةإحتمالٌة إنتشار •

 تهرٌب المواد النووٌة والمشعة •

 (أو االرتجالٌة  المنبلة المذرة) اإلرهاب النووي  •

 النمل والتخزٌن •

 النفاٌات المشعة•

 واإلستعداد للطوارئ األمان واألمن النووٌٌن  : الحل فً

 اإلستعداد واإلستجابة للطوارئ النووٌة واإلشعاعٌة
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 انطىارئ اإلشعبعية واننىوية

أو السعدة تذغيل في خطأ عن يشتج حادث أو حدث كل  بأنه اإلشعاعي الحادث يعرف 
 تعرضات إلى تؤدي أن يسكن عواقب عميه ترتبي ،فيها عطل حدوث أو ،السذع السردر
   .عادية غير تعرض ظروف إلى أو إشعاعية

الستعاقبة والخطوات واألفعال اإلجراءات مجسوعة بأنها اإلشعاعية الطوارئ  خطة تعرف كسا 
 :الخطة وتتزسن .ااكتذافه بسجرد أو ةمعيش ةإشعاعي ةحادث وقوع بسجرد تشفيذها يشبغي التى

 كافة تشفيذ عمى العسمي والتدريب ،لمسواجهة الالزمة والفشية البذرية االحتياجات توفير
 .السواجهة معداتو  أجهزة استخدام وعمى ،والخطوات اإلجراءات
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الطهارئ أىداف خطة   

o  الحادثة تداعيات وعالج المخاطر، من التقميل.   
o  تحقيقو يمكن قدر بأكبر احتمالية صحية آثار حدوث من التقميل.   
o  باتا منعا قطعية صحية آثار حدوث منع محاولة. 
oالدريعة االستجابة من تمكنال. 
oاإلشعاعى التمهث  - الجميهر جرعات  - العاممين جرعات : التداعيات من تقمل. 

o    
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انشبكة انعزبية نهزصذ اإلشعبعي 
 ANERM انبيئي 
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صٌاغة مشروع أصدر المجلس التنفٌذي للهٌئة لراراً ٌدعو فٌه اإلدارة العامة للهٌئة إلى -
نموذجً تشارن فٌه دول عربٌة من آسٌا وأفرٌمٌا وتمدٌمه كورلة مفاهٌمٌة إلى الوكالة 

الدولٌة للطالة الذرٌة كمشروع ضمن برنامج الوكالة للتعاون الفنً بٌن األلالٌم فً الدورة 
 (2018ماٌو ) الممبلة لبرامج التعاون الفنً للوكالة

 "الشبكة العربٌة للرصد اإلشعاعً البٌئً واإلنذار المبكر" أصاغت الهٌئة المشروع المعنون -
وأرسلت إلى جمٌع الدول األعضاء وصفاً موجزاً للمشروع ٌبٌن أهدافه وأهمٌته وفائدته 

 .وطلبت من الدول الموافمة على المشاركة فٌه

 

 

   خلفٌة تارٌخٌة
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 مشارٌع ضمن إللٌمً بٌن كمشروع للمشروع اإلنجلٌزٌة باللغة مفاهٌمٌة ورلة الهٌئة أعدت•
  األعضاء الدول جمٌع على وعممتها الدولٌة للوكالة الفنً التعاون

 ووصف مشاركة دولة لكل اإلتصال نمطة تفاصٌل على المفاهٌمٌة الورلة تحتوي•
 ٌحلها التً والمشاكل والخاصة العامة واألهداف والمبررات والخلفٌة للمشروع
 النووٌة والتمنٌات والشركاء المصلحة وأصحاب إللٌمً بٌن هو ولماذا المشروع
 التحتٌة والبنى األداء ومإشرات المتولعة والنتائج الدولٌة الوكالة ودور المستخدمة
 .وغٌرها والمٌزانٌة واإلستدامة والمالٌة البشرٌة والموارد

دولة عضو فً الهٌئة على المشاركة فً المشروع وأرسلت بٌاناتها وإسم منسك 12وافمت •
تونس، الكوٌت، البحرٌن، : الدول التً وافمت على المشاركة هً. المشروع ونمطة اإلتصال

 .العراق، األردن، مورٌتانٌا، السودان، لٌبٌا، لبنان، المغرب ومصر وفلسطٌن

 

 

   خلفٌة تارٌخٌة

، الماهرة2022دٌسمبر  8-6المنتدى العربً السادس حول آفاق تولٌد الكهرباء وإزالة ملوحة مٌاه البحر بالطالة النووٌة خالل الفترة   



 
 انشبكة انعزبية نهزصذ اإلشعبعي انبيئي

ANERM 

الدول العربٌة فً لارة 

 آسٌا
 

 األردن1.

 لبنان2.

 العراق3.

 فلسطٌن4.

 البحرٌن5.

 الكوٌت6.
 

 
 

الدول العربٌة فً لارة 
 أفرٌمٌا

 
 مصر1.
 لٌبٌا2.
 السودان3.
 تونس4.
 مورٌتانٌا5.
 المغرب6.

 
 
 

Asian Arab Countries 

دولة عربٌة مشاركة فً المشروع 12  

دول أمرٌكا الالتٌنٌة –دول شرق آسٌا والمحٌط الهادي  –دول اإلتحاد األوربً : هنان شبكات إللٌمٌة للرصد اإلشعاعً   



 البيئي مرصد اإلشعاعيشبكة عربية لإنذاء 
 : الهدف

المإٌنة اإلشعاعات ألخطار المواطنٌن وتعرٌض للبٌئة إشعاعً تلوث عنها ٌنتج لد حوادث أي مواجهةو كشف 

 وكذلن الطبٌعٌة اإلشعاعٌة الخلفٌة لٌاس إلى باإلضافة داخلٌة أو خارجٌة مصادر من الحوادث هذه كانت سواء

 .المختلفة اإلشعاعٌة التحلٌالت وطرق أسالٌب تطوٌر

 

 :المتولعة النتائج

 ًلحاالت التصدي و للتؤهب البٌئة فً اإلشعاع مرالبة نظام فً الفنٌة الخبرة تحسٌن ٌتم الشبكة إطار ف 

 وصٌانة تشغٌل عن فضالا  الرلابٌة الجوانب فً الخبرات وتبادل التعاون وتحسٌن واإلشعاعٌة النووٌة الطوارئ

 .اإلشعاعً الرصد أنظمة
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ا إلى  ٌهدف المشروع أٌضا
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خلك شبكة عربٌة لوٌة لتبادل البٌانات والمعلومات والمعارف والتجارب 
 والدروس المستفادة

خلك تعاون  وتنسٌك عربً مستدام من أجل التحسٌن المستمر ألنظمة 
 الرصد اإلشعاعً

بناء المدرات لتلبٌة اإلحتٌاجات الحالٌة والمستمبلٌة للدول المشاركة فً الشبكة 
 وإصدار األدلة والوثائك ذات العاللة باللغة العربٌة

المنتدى العربً السادس حول آفاق تولٌد الكهرباء وإزالة ملوحة مٌاه البحر بالطالة 
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 األردن

 المغرب

 البحرٌن مورٌتانٌا

 السودان

 فلسطٌن

 لبنان الكوٌت

 لٌبٌا

 مصر

 العراق

 تونس

 انشبكة انعزبية نهزصذ اإلشعبعي انبيئي     
ANERM 

 مركز لجمع المعلومات

الوكالة 

 الدولٌة

 الدعم الدولً للمشروع

 الدعم العربً للمشروع

الهٌئة 

 العربٌة

 بناء أو تحدٌث محطات الرصد اإلشعاعً•

 تركٌز محطات نموذجٌة •

 بناء المدرات•

 إجتماعات فنٌة•

 بعثاث خبراء •

 برامج تدرٌب وتؤهٌل •

 مواءمة ظروف وبروتوكوالت المٌاس •

 مواءمة  خطط الطوارئ •

 العمل على تؤسٌس خطة طوارئ عربٌة •

 مجال مفتوح إلنضمام دول عربٌة  جدٌدة 
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 دور انهيئة انعزبية في انمشزوع

 واإلستعداد اإلشعاعً الرصد مجال فً المشروع فً المشاركة الدول بٌن التنسٌك•
 (المشروع تنفٌذ على اإلشراف ) للطوارئ واإلستجابة

 بمواضٌع المتعلمة والمعلومات المعرفة ونمل البشرٌة الكوادر تنمٌة فً المساعدة•
 الفنٌة واإلجتماعات التدرٌبٌة البرامج وإستضافة تنظٌم  فً المساعدة ) المشروع
 (اللوجستً الدعم وتمدٌم

 .العربٌة باللغة بالمشروع العاللة ذات التمنٌة واألدلة المنشورات إصدار•

  من إلٌها الواردة والمعلومات البٌانات وتحلٌل لتجمٌع  مركزاً  لٌكون ممرها عرض•
 .ودعمها الشبكة بإستدامة اإللتزام مع .الرصد مراكز
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 انتقذو انحبصم في انمشزوع

 ًاإلشعاع مرالبة نظام فً الفنٌة الخبرة تؤسٌس / تحسٌن المتولع من المشروع إطار ف 
 وتبادل التعاون وتحسٌن واإلشعاعٌة النووٌة الطوارئ لحاالت واالستجابة للتؤهب البٌئً

 .اإلشعاعً الرصد أنظمة وصٌانة وتشغٌل الرلابٌة الجوانب فً الخبرات

عن المشروع فً المشاركة األعضاء والدول الذرٌة للطالة العربٌة الهٌئة أعلنت 
 .2020 سبتمبر 4 فً  ANERM     "البٌئً اإلشعاع للرصد العربٌة الشبكة"تؤسٌس

الشبكة فً المشاركة الدول لبعض المبكر االنذار اجهزة بعض شراء على االتفاق تم. 

  الشبكة استدامة اجل من أشمل برإٌة ألالٌمً مشروع صٌاغة اآلن ٌتم. 
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ض أكبير محطية نووٌية فيً أوروبيا • أثارت الحرب الروسيٌة األوكرانٌية، وتعيرأ
إلى لصف، الكثٌر من المخاوف حول مخاطر نشوب كارثية نووٌية، ليد تجعيل 
الحٌيياة فييً منيياطك شاسييعة فييً العييالم ميين بٌنهييا المنطميية العربٌيية غٌيير صييالحة 

وأي حيييادث نيييووي أو إشيييعاعً تترتيييب علٌيييه آثييياراً صيييحٌة وبٌئٌييية . للحٌييياة
وإلتصييادٌة وإجتماعٌيية كبٌييرة ٌجييب اإلسييتعداد والتصييدي لهييا والتخفٌييف ميين 

 . آثارها فً حالة الولوع

المنطمة العربٌة محاطة بكم هائل من المنشيآت النووٌية واإلشيعاعٌة فيً اليدول •
المرٌبة منها جغرافٌيا  والمتاخمية لهيا وكيذلن مين أنشيطتها النووٌية واإلشيعاعٌة 

 .الداخلٌة
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 واإلستجابة اإلستعداد مجال فً العربٌة الدول بٌن التنسٌك فً جهودها إطار فً الهٌئة•
 للبٌئة إشعاعً تلوث عنها ٌنتج لد حوادث أي لمواجهة واإلشعاعٌة النووٌة للطوارئ
 استشعرت المإٌنة، اإلشعاعات ألخطار والممتلكات والعاملٌن الناس عموم وتعرٌض

 العربٌة بمنطمتنا تحٌط التً المخاطر الهٌئة

 على العربٌة الدول لجامعة العام األمٌن معالً بإطالع الهٌئة بادرت الصدد هذا فً•
 جامعة ممر وفً رعاٌته تحت بالخصوص إجتماع عمد معالٌه على والترحت الوضع
 .العربٌة الدول

 الدول جامعة ممر فً واستضافته اإلجتماع هذا رعاٌة على مشكوراً  معالٌه وافك •
 الماهرة فً العربٌة
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 حول كبار المسئولٌن العرب اجتماع

   تؤسٌس بنٌة تحتٌة عربٌة لالستعداد للطوارئ النووٌة واإلشعاعٌة

برعاية األمين العام لجامعة الدول العربية 
الذرية  لمطاقة العربية الييئة وتنعيم

 بالتعاون مع 
 الهكالة الدولية لمطاقة الذرية

 07/07/2022-06 جسهورية مرر العربية: –القاهرة 
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  االجتساع– أهداف 
  التعرف عمى إمكانات الدول العربية في مجال االستعداد واالستجابة لمطهارئ النهوية واإلشعاعية

 ومناقذة سبل تطهير خطط الطهارئ الهطنية والعربية.
  خمق مناخ مناسب لمتعاون والتنديق وتبادل المعمهمات والتجارب بين الدول العربية في ميدان

الطهارئ النهوية واإلشعاعية ورفع الهعي عمى مدتهى متخذي القرار بأىمية الرصد اإلشعاعي البيئي 
 وخاصة في ظل العروف الراىنة.

التعريف بالذبكة العربية لمرصد اإلشعاعي البيئي واإلنذار المبكر وأىميتيا في اإلستعداد العربي لمهاجية أي 
 حادث نهوي أو إشعاعي
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 نتائج اإلجتماع
 

واإلشعاعٌة النووٌة للطوارئ واإلستجابة اإلستعداد مجال فً العربً التعاون أسس إرساء فً ساهم  

ظل فً وخاصة البٌئً اإلشعاعً الرصد بؤهمٌة المرار متخذي مستوى على الوعً رفع فً ساهم 
  الراهنة العالمٌة الظروف

 ف  العربً اإلستعداد فً وأهمٌتها المبكر واإلنذار البٌئً اإلشعاعً للرصد العربٌة بالشبكة عرأ
 العربٌة الدول ودعى .البٌانات لتبادل آلٌة ووضع .محتمل إشعاعً أو نووي حادث أي لمواجهة
 .إلٌها لإلنضمام

 واإلشعاعٌة النووٌة للطوارئ واإلستجابة اإلستعداد مجال فً العربٌة الدول إمكانات على التعرف 
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 خبرطة طزيق نهتعبون انعزبي في مجبل 
 االستعذاد واالستجببة نهطىارئ اننىوية واإلشعبعية

المستوى رفٌع وفد إلى باإلضافة عربٌة دولة 18 من مشارن 100 حوالً االجتماع هذا فً شارن 
 معبراً  لالجتماع كلمة غروسً السٌد للوكالة العام المدٌر وجه حٌث الذرٌة للطالة الدولٌة الوكالة من
ً  البٌئً اإلشعاعً للرصد العربٌة للشبكة الكامل دعمه عن  على الذرٌة للطالة العربٌة الهٌئة وحاثأا

 واإلشعاعٌة النووٌة للطوارئ واالستجابة االستعداد مجال فً العربً للتعاون طرٌك خارطة وضع
 .الممبلة سنوات للخمس

 مهمة بتوصٌات اإلجتماع خرج 
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 االستعداد مجال فً العربً للتعاون طرٌك خارطة" إعداد تم للوكالة العام المدٌر لدعوة إستجابة 
  ."واإلشعاعٌة النووٌة للطوارئ واالستجابة

 النووٌة للطوارئ واٌستجابة اإلستعداد مجال فً إللٌمٌة طرٌك خارطة أول الخارطة هذه تعتبر 
  .الذرٌة للطالة الدولٌة للوكالة تمدٌمها وتم واإلشعاعٌة

الوكالة إستعداد وأبدى إلعدادها بذله تم الذي والجهد الخارطة لهذه تثمٌنه عن جروسً السٌد عبر 
   .والطوارئ للحادثات الوكالة مركز مع الخطة هذه أنشطة لدعم

 خبرطة طزيق نهتعبون انعزبي في مجبل 
 االستعذاد واالستجببة نهطىارئ اننىوية واإلشعبعية
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الشبكة فً المشاركة الدول وهً عربٌة دولة 12 من عرب خبراء الخرٌطة هذه وضع فً شارن 
ً  إطاراً  الخرٌطة شكلت .المبكر واإلنذار البٌئً اإلشعاعً للرصد العربٌة  الدول بٌن للتعاون عاما
  .واإلشعاعٌة النووٌة للطوارئ واالستجابة باإلستعداد ٌتعلك فٌما العربٌة

 االستراتٌجٌة وهً العربٌة الدول جامعة ألرتها التً االستراتٌجٌات إحدى إلى تستند الخارطة 
 بالمخاطر عاللة له الذي المكون هً الخرٌطة هذه تعتبر حٌث الكوارث مخاطر من للحد العربٌة

 اإلستراتٌجٌة هذه فً والنووٌة اإلشعاعٌة
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 من مستوى ألصى تحمك وفاعلة كفوءة مستدامة شبكة خلك هو والهدف 
 بدعم لها واالستجابة والنووٌة اإلشعاعٌة للطوارئ اإلستعداد مجال فً التعاون
 المظلة وتحت الذرٌة للطالة الدولٌة والوكالة الذرٌة للطالة العربٌة الهٌئة

 العربٌة الدول لجامعة السٌاسٌة

 خبرطة طزيق نهتعبون انعزبي في مجبل 
 االستعذاد واالستجببة نهطىارئ اننىوية واإلشعبعية
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 :اآلتٌة الركائز من الخرٌطة تتناول

 والنووٌة اإلشعاعٌة للطوارئ واإلستجابة اإلستعداد أطر ورعاٌة تطوٌر. 

 والتمانات والمعدات األنظمة :التحتٌة البنٌة ورعاٌة تطوٌر. 

 والنووٌة اإلشعاعٌة للطوارئ واإلستجابة اإلستعداد إمكانات. 

 والدولٌة واإلللٌمٌة الوطنٌة التمرٌنات. 

 والدولً العربً والتعاون التنسٌك. 

 خبرطة طزيق نهتعبون انعزبي في مجبل 
 االستعذاد واالستجببة نهطىارئ اننىوية واإلشعبعية
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 جزيل الذكر لحضراتكم
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