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 مذكرة شارحة
  شأن

 (2030 – 2021السلمية لل اقة الذرية )  اال تراتيجية العر ية لم ت داما
 ــــــــــــــــــــ

 :الموضوع عرض
ـــــب  8/1/2021( بتـــــاري  10تلقـــــو األمانـــــة العامـــــة مـــــذكرة الهيئـــــة العربيـــــة للطاقـــــة الذريـــــة رقـــــم ) - بشـــــأن طل

(" ضـــــــمن مشــــــــروت 2030-2021الســـــــلمية للطاقـــــــة الذريـــــــة ) تإدراج "اإلســـــــتراتيجية العربيـــــــة لالســـــــتخداما
الملــــ  االقتصــــادي واالجتمــــاعي لمجلـــــا جامعــــة الــــدول العربيـــــة علــــى مســــتوى القمـــــة فــــي دورتــــه العاديـــــة 

(. وقــــد نرفقــــو الهيئــــة بمــــذكرتها المشــــار إليهــــا مــــذكرة شــــارحة فــــي هــــذا الشــــأن، وكــــذل  نســــخة محدثــــة 31)
("، موضـــــــحةي ننـــــــه 2030 – 2021الســـــــلمية للطاقـــــــة الذريـــــــة ) تمـــــــن "االســـــــتراتيجية العربيـــــــة لالســـــــتخداما

تــــــم عــــــرة هــــــذه االســــــتراتيجية علــــــى المــــــ تمر العــــــام للهيئــــــة العربيــــــة للطاقــــــة الذريــــــة فــــــي دورتــــــه العاديــــــة 
ـــــــاري  32) ـــــــم )14/6/2020( بت ـــــــه القـــــــرار رق ـــــــذي جـــــــاء فيـــــــه "اعتمـــــــاد اإلســـــــتراتيجية 6، وصـــــــدر عن (، وال

 (مرفو)عة الدول العربية على مستوى القمة". بصيغتها المرفقة وعرضها على مجلا جام
ـــــــذاي لـــــــذل ، تـــــــم عـــــــرة الموضـــــــوت علـــــــى المجلـــــــا االقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعي فـــــــي دورتـــــــه العاديـــــــة  - وتنفي

ـــــــذي تضـــــــمنو فقرتـــــــه األولـــــــى اإلحاطـــــــة 3/9/2020( بتـــــــاري  2279(، ونصـــــــدر القـــــــرار رقـــــــم )106) ، ال
جتمــــــاعي لمجلــــــا جامعــــــة الــــــدول تضــــــمينها فــــــي الملــــــ  االقتصــــــادي واال المقتــــــر علمــــــاي بالموضــــــوعات 

االســـــــتراتيجية العربيـــــــة (، ومـــــــن بينهـــــــا موضـــــــوت "31القمـــــــة فـــــــي دورتـــــــه العاديـــــــة ) مســـــــتوى العربيـــــــة علـــــــى 
". كمــــــا نّســــــد المجلـــــــا  ــــــالل دوراتــــــه المتعاقبـــــــة (2030-2021لالســــــتخدامات الســــــلمية للطاقــــــة الذريـــــــة )

الملــــــــ  االقتصــــــــادي ( علــــــــى تضــــــــمين هــــــــذا الموضــــــــوت فــــــــي 109( وحتــــــــى الــــــــدورة )107مــــــــن الــــــــدورة )
(، وكــــان آ ـــــر 31واالجتمــــاعي لمجلــــا جامعـــــة الــــدول العربيـــــة علــــى مســـــتوى القمــــة فـــــي دورتــــه العاديـــــة )

  .10/2/2022( بتاري  109( د.ت )2325القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن، القرار رقم )
ـــــة )األمانـــــ - ـــــه  يـــــر العادي ـــــي دورت ـــــى المجلـــــا االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي ف  ة العامـــــة:بعـــــرة الموضـــــوت عل

(، نســــــــد المجلــــــــا علــــــــى نهميــــــــة تضــــــــمينه فــــــــي 31( للتحضــــــــير للقمــــــــة العربيــــــــة د.ت )19-21/7/2022
 مشروت المل  االقتصادي واالجتماعي للقمة. 
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 االسرتاتيجية العربية لالستخدامات السلمية
 2030الذرية حىت العام للطاقة 

 ــــــــــــ
 :أوالا: توطئة

 1964سبتمبر  1بتاري   باإلسكندريةنصدر مجلا جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورة اجتماعه الثاني   
األ راة الســـلمية في نطاب جامعة الدول  فيقراراي بإنشـــاء "المجلا العلمي العربي المشـــتر  الســـتخدام الطاقة الذرية 

 ،1982/3/26العربية". وتم التوقي  على اتفاقية للتعاون العربي في مجال االستخدامات السلمية للطاقة الذرية بتاري  
مما ندى إلى إنشــــــــــــــاء الهيئة العربية للطاقة الذرية كبديل للمجلا العلمي  1988/8/17 فيم ُعدلو هذه االتفاقية ث

لمشتر . وكان  ل  بهدف النهوة بالتعاون العربي في مجال االستخدامات السلمية للطاقة الذرية من  الل العربي ا
هيئة علمية مســتقلة لها نهدافها وتوجهاتها في هذا المجال من نجل تنمية وتطوير المجتم  العربي. وبدن العمل الفعلي 

لحين والهيئة تمار  مهامها في إطار األهداف والمهام ومنذ  ل  ا. 1989/2/15للهيئة العربية للطاقة الذرية في 
الطاقة الذرية في مجاالت الحياة المختلفة  اســـــــتخداماتإنشـــــــائها. وفي  ل تزايد  اتفاقيةومجاالت العمل التي حددتها 

ى ندر  القادة العرا نثر الطاقة الذرية على النمو االقتصـــــــادي واالجتماعي فأصـــــــدر مجلا جامعة الدول العربية عل
تدعو إلى تنمية االســــتخدامات الســــلمية للطاقة النووية في الدول  2006من عام  ابتداءمســــتوى القمة قرارات متعاقبة 

األعضاء بجامعة الدول العربية ووض  برنام  جماعي عربي الستخدام الطاقة النووية في األ راة السلمية والطلب 
ى وضــــ  اســــتراتيجية عربية  اصــــة بامتال  العلوم والتقنيات النووية من الهيئة العربية للطاقة الذرية متابعة العمل عل

مســــتوى القمة قامو الهيئة العربية للطاقة  علىلقرارات مجلا الجامعة  اي . وتنفيذ2020الســــلمية حتى العام  لأل راة
الســـــلمية للطاقة الذرية  لالســـــتخداماتالذرية بالتعاون م  األمانة العامة للجامعة العربية بوضـــــ  اإلســـــتراتيجية العربية 

وضــعو الهيئة الخطص التنفيذية لهذه اإلســتراتيجية . 2009من القمة العربية عام  اعتمادهاالتي تم  2020حتى العام 
األمان واألمن النوويين وتوليد الكهرباء بالطاقة : هياثني عشر مشروعاي وفو ثالثة محاور رئيسية  علىالتي اشتملو 

الصــناعة والخامات. شــرعو الهيئة العربية للطاقة الذرية في تنفيذ هذه اإلســتراتيجية و  حة والبيئةالنووية، الزراعة والصــ
، حي  باشـــــــــرت بالفعل في تنفيذ العديد من األنشـــــــــطة المنبثقة عنها والتي ســـــــــاهمو بإحدا  حرا  2010منذ بداية 

برام  الدول العربية النووية. ور م تحقو تعزيز البنى التحتية ل على إيجابياملمو  في العشـــر ســـنوات األ يرة انعكا 
 فقداحتياجات الدول األعضاء، لتزايد ونمو ، إال ننه ونظراي 2020بتنفيذ االستراتيجية حتى العام  تاإلنجازاالكثير من 

التنفيذي ما تطمح إليه الدول العربية، فوّجه الم تمر العام والمجلا برزت الحاجة إلى تطوير اإلستراتيجية لترتقي إلى 
السلمية حتى العام  لالستخداماتإلى الشروت في وض  اإلستراتيجية العربية  العربية للطاقة الذرية اإلدارة العامة للهيئة

تطور التقنيات النووية ومستجداتها من  االعتبارواالستراتيجية الجديدة تأ ذ في  .للمرحلة األولى منها استمرارا 2030
ممــا يحقو طموحهــا في النمو االقتصــــــــــــــــادي  رى نعربيــة من هــذه التقنيــات من نــاحيــة نــاحيــة واحتيــاجــات الــدول ال

المتزايدة الحاجات  الهيئة لتواسبيتطلب تعديل او اضافة بعم البنود باتفاقية اإلنشاء وهيكلية  و ل  ربماواالجتماعي 
 في العلوم والتقانات النووية. المتسارت للدول األعضاء والتقدم
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 :: الر الةثانياا 
آمن وفّعال ومســـــتدام للطاقة الذرية ونقل المعرفة  اســـــتخدامجهود الدول العربية ومســـــاعدتهم من نجل بي  التنســـــيو      

نهداف للتنمية  ويحقوتنميتها االقتصـــــــــادية واالجتماعية  فيوالتقانات النووية وتوطينها في الدول العربية مما يســـــــــاهم 
 المستدامة.

 :: الرؤيةثالثاا 
مجال  فيلجامعة الدول العربية  و رات فنيخبرة لل كبيو  محوري   تنســــــــــيقي   الهيئة العربية للطاقة الذرية بدور   نن تقوم     

لتنمية المســــــــــتدامة حتى عام نهدافها لتحقيو  في العلوم والتقنيات النووية وتطبيقاتها المختلفة. ونن تســــــــــاهم مســــــــــتقبالي 
2030. 

 :مـقيـ: الاا  عار 
الطريقة التي تحقو بها الهيئة رؤيتها من  الل  تحكمان  ويجباألداء  اييرننشــــــــــــــطة على نعلى معتنفيذ  بنىيُ ان  يجب
 الرشيدة التالية: الحوكمةقيم 

 الجيد. التعاون والتنسيورو   •
  .الشفافية  •
  .التكاف  بين الدول األعضاء •
 في األداء.الكفاءة والفعالية  •
  .االستخدام األمثل للموارد المتاحة •
 ٠والتجارا ونفضل الممارسات لمعارفاالتشار  في  •
 التطبيو األمثل لنظم وقواعد الوقاية اإلشعاعية واألمان لتطبيقات التكنولوجيا النووية. •
 :العمل الرئيسية: مجاال  خامساا 

الشــعوا لقد نصــبحو الطاقة الذرية تلعب دوراي مهمُا في كل مجاالت التنمية المســتدامة كما اضــحى تو يفها في رفاه 
وهذا األمر يتطلب التوســــــــ  في برام  عمل الهيئة لتكون معززة لجهود  والرف  من مســــــــتوى حياتها نمراي ال منا  منه

في  يرها من  رالدول العربية في االســــتفادة من التطبيقات الســــلمية المتعددة للطاقة الذرية لما لها من مميزات ال تتوف
 ا وتحسينها  الل العقد القادم.العلوم والتقنيات والمساهمة في تطويره

يأتي تحديد المجاالت الرئيســـــــية لعمل الهيئة ونولوياتها بناءي إلى المالمح االقتصـــــــادية العامة للدول العربية والظروف 
 الجيوسياسية للمنطقة.

قلة وجود سعدم نو  تعاني معظم الدول العربية من شح في الموارد المائية ناجم عن عدة نسباا، منها ما هو طبيعيف
مياه عذبة سطحية، نو جيوسياسي كوجود مناب  األنهار التي تعتبر المصدر الرئيا للمياه العذبة  ارج حدودها وتحكم 

. فهنا  دول عربية ، نو سوء إدارة الموارد المائية في بعم البلداندول ن رى في كميات المياه التي تصلها من  اللها
التغير الملحوظ في األنمال المنا ية  الل العقد  ندىة ومصنفة كذل . كما يد المائفي الموار  الشديد الشح تعانيعديدة 

المنصرم إلى ارتفات في معدالت درجات الحرارة وتقلبات شديدة في معدالت الهطول المطري تسببو في نقت المياه 
د المتاحة من المياه الجوفية المتوفرة للشرا والزراعة واالستخدامات الصناعية، وندت إلى زيادة الضغص على الموار 

المتجددة منها و ير المتجددة وإلى ازدياد االعتماد على إزالة ملوحة مياه البحر والمياه الجوفية المالحة حي  نصبحو 
 إزالة ملوحة المياه، وهي من الحلول عالية االستهال  للطاقة، المصدر الرئيا للمياه العذبة في سو دول على األقل.
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غيرات المنا ية إلى ارتفات ملحوظ في معدالت هبوا العواصــــــــــــــ  الترابية وفي شـــــــــــــــدتها، وإلى زيادة سما ندت الت
 والمهددة بالتصحر مما كان له تأثيرات بيئية واسعة النطاب في عدد من الدول. المتصحرةمساحات األراضي 

الحيوانية في العديد من الدول وقد شـــــــــــــكل النقت في الموارد المائية المتاحة ضـــــــــــــغطاي على القطات الزراعي والثروة 
العربية نجم عنه زيادة في االعتماد على اســــــــتيراد المحاصــــــــيل الزراعية األســــــــاســــــــية لســــــــد العجز المتزايد في اإلنتاج 

 الزراعي.
سما شكلو زيادة السكان والتوس  العمراني على حساا األراضي الزراعية ضغطاي إضافياي على الموارد المائية وعلى 

 اج الزراعي المحلي.سفاية اإلنت
سذل ، فقد عاشـــــــو العديد من الدول العربية نوضـــــــاعا اســـــــتثنائية شـــــــملو اعتداءات  ارجية ونعماالي إرهابية وعدائية 
واســــــــــــعة النطاب ونزاعات وحروباي دا لية تســــــــــــببو في تدمير واســــــــــــ  النطاب للبنى التحتية كانو له آثاراي مدمرة على 

ين كمياه الشــرا والغذاء والطاقة والرعاية الصــحية األســاســية والثانوية. كما ســببو الخدمات األســاســية المتوفرة للمواطن
الهجرة واســــعة النطاب للســــكان، الدا لية منها والخارجية، إلى زيادة الضــــغص على الموارد المائية والغذائية والطاقة في 

 ين.الدول التي عانو من هذه الظروف وفي الدول التي استقبلو المهاجرين والالجئ
ولذا، صارت الحاجة ملحة لرف  كفاءة إدارة الموارد المائية المتاحة، واستكشاف موارد مائية جديدة، بما في  ل  إزالة 
ملوحة المياه، وصـــــار من الحيوي اســـــتخدام المتا  من التقنيات لرف  إنتاجية األراضـــــي الزراعية من  الل اســـــتحدا  

إضافة إلى إعادة تدوير المياه  وتنقية المياه المستعملة للري، مقاومة للحرارة والجفاف واآلفات المختلفة، نصناف نباتية
 العادمة ومعالجتها واستخدامها في الزراعة المقيدة وفي الزراعة المفتوحة إن نمكن.

ة ملحة إلى العمل على إيجاد ونتيجة للنمو الســـكاني والتنمية المتســـارعة، فقد زاد الطلب على الطاقة ونضـــحو الحاج
الوقود األحفوري آيلة للنضــــــــوا  احتياطاتمصــــــــادر جديدة للطاقة الكهربائية ورف  كفاءة اســــــــتهال  الطاقة نظراي ألن 

 في نسعارها. تذبذاوهنا  
من الضــــــــــروري اللجوء إلى تقنيات فعالة ومنخفضــــــــــة الكلفة للتحقو من نوعية الهواء وتراسيز الملوثات  نصــــــــــبحسما 
 ختلفة في عناصر البيئة والتخفي  من انبعاثاتها والتعامل معها ومعالجتها قدر اإلمكان.الم

وتماشـــــــــــــياي م  جهود حكومات الدول العربية تجاه تقديم نفضـــــــــــــل ما يمكن من  دمات الرعاية الصـــــــــــــحية في حدود 
فاإلنســــــان هو هدف  ،اإلمكانات المتاحة، نصــــــبح من الضــــــروري إد ال التقنيات المختلفة في تطوير قطات الصــــــحة

 التنمية ووسيلتها ووجب وض  صحته من ضمن نولويات التنمية.
بالصــــــــــــناعة وتســــــــــــخير البح  العلمي  االهتمامولتلتحو الدول العربية بركب العالم الصــــــــــــناعي المتقدم البد لها من 

العربي. وحي  نن نراضـــــــــــي  والتقانات المختلفة لتطويرها لتكون رافداي من روافد التنمية والرفاهية لإلنســـــــــــان في الوطن
والتنقيب لدعم قطات  االســــــــــــــتكشـــــــــــــــافبكميات مجزية تبرز الحاجة إلى مهمة و  الدول العربية تحتوي على  امات

 الصناعة.
بالنظر إلى هذه المالمح االقتصــــــادية العامة للدول العربية فيمكن تو ي  الطاقة الذرية بكل الوســــــائل الممكنة لتحقيو 

 اآلتية:الرئيسية في المجاالت ة نهداف التنمية المستدام
 الغذائيالمائية واألمن الموارد  .1
 الصحة  .2
 البيئة .3
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 الطاقة .4
 الصناعة والتعدين .5
 : تراتيجيةإلاألهداف العامة ل : اد اا 

 المســـــــتوى  ورف  العربيتنمية المجتم   للمســـــــاهمة فيوالمعارف النووية  والتكنولوجياالعلوم  تطبيوفي  التوســـــــ  .1
حي  يمكن للتكنولوجيات  الشــــامل يوالعلمي و ل  من  الل البح  والتطوير التطبيقاالقتصــــادي واالجتماعي 

 .ة مضافةقيم تشكلالنووية ان 
للطاقة السلمي المجاالت المتعددة لالســتخدام في انشــطتها بين والتنســيو األعضاء جهود الدول  تكاملالعمل على  .2

  .ةاألنشطه هذبين التكامل إلى  وصولا الذرية 
 النووية والتكنولوجيابالعلوم المختلفة  ات الصلة  التخصصاتفي القدرات البشرية والم سساتية المساهمة فى بناء  .3

 للدول األعضاء.
وتبني البحو  الواعدة و لو  اوتطوير التقنيات النووية والنهوة به دعم البح  العلمي التطبيقيفي المســــاعدة  .4

  و ل  بالتعاون م  الم سسات والهيئات المختصة. العربيةالدول في  مناخ لإلبدات واالبتكار
تعزيز األطر الرقابية والتشــــــريعية ومواءمة التشــــــريعات النا مة لألنشــــــطة النووية واإلشــــــعاعية في العمل على  .5

 .الدول األعضاء
والمطبوعات والوثائو في ت اإدارة المعرفة ونشـــــــــــر المعلومات العلمية والتقنية ونتائ  البحو  وتبادل المنشـــــــــــور  .6

مجال العلوم النووية واســـتخداماتها الســـلمية ورف  الوعي بفوائد الطاقة النووية والعمل على إد ال العلوم النووية 
 .في المناه  التعليمية وشبكات المعلومات

ارات وضـــــــ  ســـــــياســـــــة عربية موحدة للملكية الفكرية تضـــــــمن حماية نتائ  البح  والتطوير واالبتك العمل على  .7
 التكنولوجية وتعزيز العمل على نقل التكنولوجيا النووية تحو  روف آمنه.

و ل  لتحقيو الفائدة القصــــوى للمجتم   الصــــلة طر التعاون م  الهيئات الدولية  اتنالشــــراسات و  رف  مســــتوى   .8
 .العربي ي النوو  يالعلم

 : تراتيجيةلإلعوامت التمكي  أدوا  و :  ا عاا 
للهيئة العربية  اإلســـتراتيجية نسثر فعالية لتحقيو نهدافها العامة والخاصـــة فمن الضـــروري نن تتوفرمن نجل نن تكون 

إلستراتيجية بنجا . تتضمن هذه العوامل دعماي على شكل لخطص التنفيذية الللطاقة الذرية عوامل تمكين رئيسية تدعم 
 هيكلية مناسبة مستندة إلى إدارة حكيمة. إلى إضافةومدروسة وبنى تحتية فنية وعلمية قوية محددة موارد كافية 

وض   طة  مرحلة من المضي قدماي وفي مكانها من نجل  متوفرة في الوقو المناسبكل هذه األدوات يجب نن تكون  
 تفعيلها على نرة الواق . مرحلة العمل إلى

، إنشـــائها فالبد التفاقيةعملها وفقاي  ســـياب العمل العربي المشـــتر  والظروف التي ت دي بها الهيئة االعتبارباأل ذ في و 
 اآلتية: من تبني مجموعة األدوات وعوامل التمكين لكي يتم تنفيذ اإلستراتيجية بنجا ،

الدول األعضـــاء بســـداد مســـاهماتها المالية في ميزانية الهيئة  التزامتوفر الموارد المالية الكافية و ل  عن طريو  .1
 في وقتها.

والشركاء ونصحاا المصالح  تواجد مصادر تمويل ن رى لمشاري  اإلستراتيجية من بينها تشجي  الدول العربية  .2
 على تبني إنجازها.



 

 

117 

نعضـــــــاءي في الهيئة العربية للطاقة الذرية من نجل نن يتم إنجاز المشـــــــاري   ح  جمي  الدول العربية نن تكون   .3
 نف  على الدول العربية جميعاي.المنبثقة عن اإلستراتيجية بنجاعة لتعميم ال

)مفاعالت بحو ، مشـــــــــــعات جاما، معجالت... ال ( على  تواجد العديد من المنشـــــــــــتت النووية واإلشـــــــــــعاعية .4
المســـــتقبلي. حي  تعتبر الهيئة المنشـــــتت والمرافو النووية م  وجود برام  للتحدي  والتوســـــ   يالمســـــتوى العرب

 ضمن ندواتها لتنفيذ ننشطتها في بناء القدرات العربية.واإلشعاعية الموجودة في الدول األعضاء 
اإلدارة الحكيمة القائمة على النتائ  من نجل تحقيو نقصـــــــــى قدر من اإلنجازات من الموارد البشـــــــــرية والمالية   .5

 والبنية التحتية المتاحة.
ووية وتطبيقاتها بالدول تواجد القدرات البشـــــرية الم هلة والمتخصـــــصـــــة في كافة مجاالت العلوم والتكنولوجيا الن  .6

العربيـــة والحفـــاظ على الخبرة والمعرفـــة المتراسمـــة ونقلهـــا لألجيـــال القـــادمـــة من  الل الجـــامعـــات والمعـــاهـــد 
 .المتخصصة والم سسات األساديمية والبحثية

مما يضــــــــــــــمن تدريب م هلة  مجهزة ومراسزم  وجود مختبرات مرجعية  والتدريب توافر  طص للبح  والتطوير .7
 .النوويةوالتكنولوجيا العلوم  لبرام  تطبيقات المهارات والكفاءات وانسياا استمرارية البح  والتطوير

 :األهداف ال اصة لم تراتيجية وآليا  تنفيذها: ثامناا 
 الموارد المائية واألم  الغذائي: .1

تعتمد الحياة الحديثة في مجملها تعتبر المياه والغذاء والطاقة من األعمدة األســـــــاســـــــية للتنمية المســـــــتدامة. حي  
% من مساحة 10على توافر مصادر مائية مناسبة، ويحتل الوطن العربي في مجمله مساحة واسعة تبلغ حوالي 

ومعدالت مطرية متذبذبة تقل  ،العالم، ويتميز بمجموعة من المنا ات يســيطر عليها المناخ الجاف وشــبه الجاف
بعم الدول الشــــاطئية واالســــتوائية(، إضــــافة إلى معدالت لنمو  ســــتثناءباملم في الســــنة ) 250في مجملها عن 

تبلغ حصـــة الفرد الواحد وحي  % ســـنوياي والذي يعتبر من نعلى المعدالت في العالم. 2,5الســـكاني الذي يتجاوز 
ت ممــا يحتم اتخــا  إجراءات فوريــة وإجراءا العــالميــة،من المعــدالت  %10من  نقــل من الميــاه في الوطن العربي

على المدى الطويل، حي  تلعب الطاقة والتكنولوجيا النووية دوراي مهما في مجاالت متعددة منها ادارة المصـــــــادر 
المائية الموجودة واستكشاف مصادر مائية جديدة، تحديد األعمار لألحواة المائية، تحديد نسب التلو ، تحديد 

 كون  ل  بتبني األهداف التالية:وي اتجاهات الجريان، تحلية مياه البحر بالطاقة النووية
في اإلدارة المثلى للموارد المائية الجوفية والســـــــــــــطحية وحمايتها من النووية  التكنولوجياتاســـــــــــــتخدام  تشـــــــــــــجي  

 الملوثات 
 وضمان استدامتها. جديدة للمياه بالتقنيات النووية مصادر العمل على استكشاف

قات العلمية والفنية لالســـــــتخدام الســـــــلمي للطاقة يالعربية في مجال التطبهيل عدد من الكوادر في الدول أتدريب وت   )ج(
 الذرية في مجاالت الموارد المائية واألمن الغذائي.

تطبيقات اللبح  العلمي المتخصـــــــــت في الدول العربية في مجال وتشـــــــــجي  امراسز االبحا  إنشـــــــــاء على  الح   )د( 
 النووية في األمن الغذائي والزراعة والمياه.

التربة الزراعية والحد من  إنتاجيةوزيادة  والري في الزراعة  واإلشعاعية التقنيات النووية استخدام نشر يالمساهمة ف  )ه( 
 إنتاجيةبصفات  وبحرية حيوانيةسالالت وإنتاج نصناف نباتية متحملة للملوحة والجفاف و  وحف  األ ذيةالتصحر 

 .عالية
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تعزيز األطر الرقابية والتشـــــــــــريعية والعمل على وضـــــــــــ  إطار موحد  ا  بالوقاية من االشـــــــــــعاعات العمل على   )و( 
في مجال الم ينة واألمان واألمن النووي واإلشـــــعاعي ومواءمة التشـــــريعات النا مة لألنشـــــطة النووية واإلشـــــعاعية 

 .الموارد المائية واألمن الغذائي
 :آلــيا  التنفيذ

النووية في اإلدارة المثلى للموارد المائية الجوفية والســـــ حية وحمايتها م   الت نولوجيا ا ـــــت دام  تشـــــجي  .أ
 الملوثا 

 المياه مســـاندة الدول العربية على انشـــاء مختبرات معتمدة حديثة لقيا  الملوثات العضـــوية و ير العضـــوية في -
 .الجوفية والسطحية

 . إزالة الملوحة )البحار والمياه الجوفية( علمية في مجال إجراء دراساتح  الدول العربية على  -
التغلب على المشــــــــاسل المرتبطة تقديم العون للدول العربية في إجراء الدراســــــــات واألبحا  الخاصــــــــة من نجل  -

 المطري . الهطولبالمتغيرات المنا ية و اصة معدالت 
 وضمان ا تدامتها جديدة للمياه  التقنيا  النووية مصادر العمت على ا ت شاف .ب

 مصادر جديدة للمياه. الستكشاف المشعةح  الدول العربية على استخدام تطبيقات النظائر  -
 العمل على إعداد قاعدة بيانات و رائص للمصادر المائية السطحية والجوفية. -
التنســــيو بين الدول العربية لوضــــ   رائص كنتورية لمســــارات وســــرعات المياه الســــطحية لمعرفة معدالت النحر  -

 )التتسل( في التربة وحماية الشواطئ. 
مصادر المياه  استكشافاستخدام تقنيات النظائر الثابتة والمشعة في الدراسات الهيدرولوجية وعلى الخصو   -

 رها. الجديدة والقديمة وتحديد نعما
قا  العلمية والفنية لم ــــــــت دام الســــــــلمي يمجا  الت بفي الدو  العر ية  فيتدريب وتاهيت عدد م  ال وادر  .ج

 مجاال  الموارد المائية واألم  الغذائيفي لل اقة الذرية 
مختبرات هيدرولوجية مرجعية معتمدة ومراسز تدريب  إلنشــــــــــــــاءالعمل على زيادة التنســــــــــــــيو بين الدول العربية  -

 يل.وتأه
وضـــ  نســـا لتطوير المختبرات القائمة من  الل منظومة معتمدة لضـــبص الجودة طبقاي للمعايير الدولية وتأهيل  -

 الكوادر البشرية العاملة في هذا الشأن.
إقامة البرام  التدريبية والتأهيلية والتعليمية والندوات التوعوية والم تمرات العلمية في مجاالت الموارد المائية  -

 الغذائي.واألمن 
ت بيقا  الالبح  العلمي المت صـــص في الدو  العر ية في مجا  وتشـــجي  مراكز اال حاث إنشـــاء على  الح  .د

 النووية في األم  الغذائي والزراعة والمياه.
 ح  الدول العربية على زيادة الدعم المقدم للمراسز البحثية -
وتوجيهها للعمل على حل المشـاسل بالشـركات  مسـاعدة الدول العربية على ربص البح  العلمي ومراسز األبحا  -

 االنتاجية والصناعية.
 للدول العربية. االستثماري إقترا  عدد من المشروعات العلمية  ات المردود  -
 نقل المعرفة النظرية إلى المجال التطبيقي. -
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 تنفيذ مشاري  بحثية مشتركة بين الدول العربية. -
 ميزة في هذا المجال.وض  آلية لمنح جوائز تشجيعية للبحو  المت -

التر ة الزراعية  إنتاجيةوزيادة  والري في الزراعة  واإلشـــعاعية التقنيا  النووية ا ـــت دام نشـــر يالمســـاهمة ف .ه
 و حرية حيوانية ـــمال  وإنتاج أصـــناف نباتية متحملة للملوحة والجفاف و  وحفظ األغذيةوالحد م  التصـــحر 

 .عالية إنتاجية صفا  
  التقانات النووية في تحسين اإلنتاج النباتي والحيواني. استخدامعقد برام  تدريبية واجتماعات  براء في مجال  -
 وبحرية حيوانيةوزيادة إنتاج ســـالالت  اســـتحدا  التقانات النووية في اســـتخدامعقد برام  تدريبية وتوعوية حول  -

 العربية. الجودة ومقاومة للعوامل البيئية في الدول بصفات عالية
 إنشاء قاعدة بيانات بالسالالت الجديدة التي تم إنتاجها تمهيداي لوض  آلية لتبادلها بين الدول العربية. -
التقانات النووية في  فم التل  الفســـــــــــــيولوجي والميكروبي وإطالة فترة التخزين وتحقيو  باســـــــــــــتخدامالتوعية   -

  سالمة األ ذية صحياي.
 ىفي الحفاظ عل اإللكترونيةوالمسرعات  ةالجامعيتشجي  الدول العربية على انشاء وتوسي  استخدام المشععات  -

 ي.األمن الغذائ
 :اإلنسانصحة  .2

لة بالعدوى، كالســــرطان واضــــطرابات القلب واألوعية الدموية يزداد بشــــكل كبير  إن انتشــــار األمراة  ير المتناقب
 يلقي المرضــــــي ة بات الحاالت هذهمن  يعانون  الذين األشــــــخا  عدد تنامي وإن  ومقلو في جمي  دول العالم. 

د بعبء المرضـية  الحاالت هذه لتشـخيت الالزمة التقنيات إلى تفتقر سثيراي ما التي هذه البلدان، ساهل على مجهِّ
ا نحو على وعالجها م   منجزات الطب ميدانُ  شـهد الماضـيين، القرنين ففي   ل.فع   جانب فإلى. لها سـابقة ال تقدُّ
 الســتخدامها المشــع ة والنويدات اإلشــعاعات استشــاف فإن   الحيوية والمضــادات الجدري، لقاحات مثل استشــافات  

 من سثير بخصــو  والمعالجة والتشــخيت الوقاية مجاالت في وفعاليةي  تنوعاي  نسثر  يارات إلى ندى الطبّ  في
ومميتةي يمكن اآلن تشخيصها  التدبُّر على عصيةي  ُتعتبر سانو التي انالسرط مثل نمراضاي  وإن   ةالمرضي الحاالت

 ياراي في محاربة  بمزيد من الفعالية باســتخدام تقنيات نووية، مما يتيح للمرضــى في وقو مبكر، وكذل  معالجتها
وقو  نهمية من نيِّّ وهذه الطرائو باتو اآلن نسثر . األهمية للشــفاء المرة، ويتيح بالنســبة للكثيرين فرصــة بالغة

نمراة األوعية القلبية ن ذت اآلن في التفاقم  وفيات عالية كالســـــــرطان نو تمعد ال ات مضـــــــى، ألن  نمراضـــــــاي 
دة األ طار ضـــــمن ونصـــــبحو من م ُنحرز وقد .الصـــــعيد العربي والعالمي على للصـــــحة المهدِّّ  مكافحة في تقدُّ

يات ولكن .األ يرة نيةالزم العقود  ضون  في البلدان من سثير في السرطان  .الصدد هذا ضخمة في تظل التحدِّّ
 الشـــــفائية في المعالجة نعلىتوفير فر   نجل من نقل وتوطين التقنيات النووية إلى احتياجات هنال  تزال وال

وفي مجال تشــــــخيت وعالج األمراة تعاني بعم الدول   .العربية البلدان في الســــــرطان والتخفيفية لمرضــــــى
مشـــكلة اإلمكانيات المحدودة إلنتاج وتصـــني  النظائر المشـــعة والتي تتضـــمن ضـــرورة وجود مركبات العربية من 

 صيدالنية مشعة بكامل ننواعها.
 :تحقيو األهداف التاليةتتبنى الهيئة العربية للطاقة الذرية  وفي هذا الخصو  ا تقدم في نعالهممّ 
مجال تشــــــــــــــخيت وعالج في الســــــــــــــتخدام التقنيات النووية  الالزمة الدول العربية على تعزيز البنية التحتية ح   ن( ) 

 األمراة والتنسيو م  المنظمات العربية والدولية في هذا الميدان.
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آليات إيجاد والعمل على  والمركبات الصـــــيدالنية إنتاج النظائر المشـــــعة الطبيةفي تشـــــجي  الدول العربية للتوســـــ   )ا( 
 هذا المجال.في للتكامل بينها 

م  المواد المشــــــــــعة للتشــــــــــخيت والعالج بأعلى  األمثل للتعامل المتخصــــــــــصــــــــــةالعمل على تدريب الكوادر الفنية  ج( )
 .اإلشعاعيمستويات االمن واالمان 

 العمل على التوس  فى تطبيو الطرب الحديثة في فصل وتحضير المركبات الطبية والصيدالنية المشعة. ( د)
في المركبات الصـــــيدالنية المشـــــعة  إجراءات ضـــــبص الجودة وممارســـــات التصـــــني  الجيد في إنتاج واســـــتخدام توحيد ه( )

 التشخيت والعالج بين الدول العربية. 
بالوقاية من االشــــــــعاعات الم ينة واألمان  ةخاصــــــــالاألطر الرقابية والتشــــــــريعية وتوحيد ومواءمة على تعزيز  و( العمل) 

 الصحة.واألمن النووي واإلشعاعي في مجال 
 :آلـيا  التنفيذ

مجا  تشـــــــ يص وعمج في ال ـــــــت دام التقنيا  النووية  المزمة ح  الدو  العر ية على تعزيز البنية التحتية )أ(
 األمراض والتنسيق م  المنظما  العر ية والدولية في هذا الميدان.

تقديم العون في الدراســات الخاصــة بالتوســ  في انشــاء مراسز صــحية ومســتشــفيات عالجية ألســتيعاا األعداد  -
  .المتزايدة من مرضى السرطانات الخبيثة المختلفة

 استكشاف االمراة والعالج المبكر. التقانات النووية في استخدامبناء القدرات في مجال  -
 مثل منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن. منظمات الدوليةالبين الدول العربية و لتنسيو زيادة ا -

والعمت على إيجاد  الصــــيدالنية والمركبا  إنتاج النظائر المشــــعة ال بيةفي تشــــجي  الدو  العر ية للتو ــــ  )ب( 
 آليا  للت امت بينها في هذا المجا 

  .المتاحة في بعم الدول العربية لتجنب تكرار انشائها في باقي الدول العربية اإلمكانياتتعظيم االستفادة من  -
انشــاء مســرعات ايونية )الســيكلوترون( ومفاعالت بحو  لتوســ  في تشــجي  المشــاركة في الدراســات الخاصــة با -

 .نتاج النظائر المشعة الطبيةإل
 ائر المشعة.العمل على توحيد المعاير العربية لممارسات التصني  الجيد للنظ -
 انتاج وتسويو النظائر المشعة بين الدول العربية. آليات لتكاملالعمل على إيجاد  -
م  المواد المشــــعة للتشــــ يص والعمج  أعلى األمثت للتعامت  المت صــــصــــةالعمت على تدريب ال وادر الفنية )ج( 

 يمان االشعاعألم  واألمستويا  ا
  .م  المواد المشعةاآلمن من اطباء وصيادلة وعلميين وفنيين للتعامل المساعدة في تنمية قدرات الكوادر الفنية  -
 الحديثة بالتدريب والتأهيل المستمرين.لتشخيت والعالج نجهزة ا الستخدامتطوير المهارات الطبية  -
 على برام  الوقاية اإلشعاعية في المنشتت الطبية.  بأعلى مستوياتزيادة نعداد الكوادر المدربة  -

 ت بيق ال رق الحديثة في فصت وتحضير المركبا  ال بية والصيدالنية المشعة يعلى التو   ف( العمت د)
 المركبات والصيدالنية المشعة.طرب جديدة لفصل وتحضير  الستحدا التوس  في مجال البح  العلمي  -
من  الل التدريب  المركبات الصــيدالنية المشــعةوتحضــير  المشــعةإعداد كوادر متخصــصــة في ترقيم النظائر  -

 والتأهيل.
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المركبا  الصيدالنية المشعة في  إجراءا  ضبط الجودة وممار ا  التصني  الجيد في إنتاج وا ت دام ه( توحيد) 
 التش يص والعمج بي  الدو  العر ية

 المركبات الصيدالنية المشعة.ح  الدول العربية على ننشاء مختبرات متخصصة في تحضير  -
 لالستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.  المنظمات الدوليةبين الدول العربية و لتنسيو ا العمل على زيادة -
الصــــــيدالنية  والمســــــتحضــــــرات المركباتالدعوة إلى توحيد المعاير العربية لممارســــــات التصــــــني  الجيد ألنتاج   -

 .المشعة
على تعزيز وتوحيد ومواءمة األطر الرقابية والتشريعية ال اصة  الوقاية م  االشعاعا  المؤينة واألمان  و( العمت)

 واألم  النووي واإلشعاعي في مجا  الصحة
الفنية في موضــوت األطر الرقابية والتشــريعية  واالجتماعاتدعوة الشــبكة العربية للهيئات الرقابية لعقد البرام  التدريبية 

 الصحة ومواءمتها. في مجال
 البيئة : .3

ان امتداد األثر البشـــــــــــري نتيجة النمو  حي لقد نصـــــــــــبح الحفاظ على البيئة من نسبر التحديات في عصـــــــــــرنا الحالي 
لألنظمة البيئية ومواردها الطبيعية. يتركز نطاب  مفرطاي  إجهاداي وتغير ننمال االســــــــتهال  قد ســــــــبب  المتزايدالســــــــكاني 

التقنيات  اســـــــــــتخدام حماية البيئة وفهم مشـــــــــــكالتها من  اللعلى في مجال البيئة  لطاقة الذريةل اهتمام الهيئة العربية
النووية والتركيز على التخطيص وصـــــــيا ة برام  التعاون التقني بين البلدان العربية لوقاية البشـــــــر واألنظمة البيئية من 

البيئية الناجمة عن االنحدار في األنظمة البيئية باســـــــــــتخدام التقنيات  لآلثاروالتحســـــــــــين األمثل  الم ينة اإلشـــــــــــعاعات
يوفر اســـتخدام الطاقة النووية فوائد بيئية متميزة منها  إ , وإدارتهاالنووية وتيســـير االســـتخدام المســـتدام للموارد الطبيعية 

 .الغازات الدفيئة انبعاثاتطاقة  ات مستوى منخفم من  إنتاجعلى سبيل المثال 
في احتياجات البيئة والتنمية المســــــــــــــتدامة.  محورياي نمراي اســــــــــــــتخدام التقنيات النووية في عدد كبير من التطبيقات  نإ 
ســتخدام التقنيات النووية في ال تحســين البنى التحتية لتأسيد علىل تســعى الهيئة العربية للطاقة الذرية من  الل عملهاو 

وفي هذا الخصــــو  تتبنى الهيئة العربية للطاقة البيئية  للمشــــكالتفضــــل تحســــين إدارة الموارد الطبيعية وإتاحة فهم ن
 :الذرية األهداف التالية 

  المساعدة في تطوير  طص طوارئ وطنية والسعي الى تطوير  طص طوارئ عربية مشتركة. (ن)
  .التلو  اإلشعاعيبحماية البيئة من  توحيد القوانين واللوائح الوطنية المرتبطةالمساعدة في   (ا)
 على تشجي  استخدام التقنيات النووية في كش  وتشخيت ومعالجة الملوثات البيئية. ( العملج)
التعاون بين شــبكات الرصــد اإلشــعاعي البيئي واإلنذار المبكر وتســهيل تبادل المعلومات رو  ترســي  د( العمل على )

 هذا المجال.في الدول العربية  بين
والم ســــســــاتية في التخصــــصــــات المختلفة  ات الصــــلة بالعلوم والتكنولوجيا  بناء القدرات البشــــرية فيالمســــاهمة ه( )

 البيئة. حماية النووية في مجال
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 :آليا  التنفيذ
  )أ( المساعدة في ت وير خ ط طوارئ وطنية والسعي الى ت وير خ ط طوارئ عر ية مشتركة

 وطنية والتنسيو والمواءمة بينها.مساعدة الدول العربية على وض  وتطوير  طص طوارئ نووية وإشعاعية  -
مســــاعدة الدول العربية على تكوين فرب متخصــــصــــة ألعمال الطوارئ اإلشــــعاعية مثل مجموعة التد ل الســــري   -

 ومجموعة الوقاية اإلشعاعية ومجموعة إزالة التلو .
 بين الدول العربية لوض   طص طوارئ عربية مشتركة.لتنسيو العمل على ا -
ونن تلعب الهيئة دوراي نســاســياي في التنســيو بين  البيئي شــبكة عربية موحدة للرصــد اإلشــعاعيالعمل على تأســيا  -

 الدول العربية في تبادل المعلومات والتجارا والدرو  المستفادة في هذا المجال.
 إنشاء دليل إرشادي إلعداد  طص الطوارئ الوطنية. -

 اإلشعاعي  التلو بحماية البيئة من  رتب ةتوحيد القواني  واللوائح الوطنية الم )ب( المساعدة في
المرتبطة بحماية القوانين واللوائح الوطنية في الدول العربية على وضـ   واإلشـعاعيةح  الجهات الرقابية النووية  -

 والمواءمة بينها. التلو  اإلشعاعيالبيئة من 
 لتبادل التجارا والدرو  المستفادة. العمل على تعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية العربية و لو مناخ -
 ا ت دام التقنيا  النووية في كشف وتش يص ومعالجة الملوثا  البيئية تشجيع علىالعمت )ج( 
الدول العربية على ننشـــاء مختبرات متخصـــصـــة معتمدة في تقدير الملوثات المشـــعة تقديم المســـاعدة الفنية وح   -

 .و ير المشعة في األوسال البيئية
 التوس  في استخدام التقنيات النووية في كش  وتشخيت ومعالجة الملوثات البيئية.  -
مســـــاعدة الدول العربية في وضـــــ  معايير قياســـــية محددة مشـــــتركة لمعرفة تركيزات الملوثات البيئية  ات المنشـــــأ  -

 اإلنسان وكيفية تقليل األثار الضارة لها. استخداماتالطبيعي نو الناتجة من 
  .في الهواء والتربة والمياه اإلشعاعيتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال ازالة وتقليل التلو  العمل على  -

التعاون بي  شبكا  الرصد اإلشعاعي البيئي واإلنذار المبكر وتسهيت تباد  المعلوما  بي   روح تر يخد( العمت على )
 الدو  العر ية في هذا المجا 

 .تأسيا شبكات للرصد اإلشعاعي البيئيح  الدول العربية على  -
 العمل على ربص الشبكات العربية معاي وتسهيل تبادل البيانات بينها عن طريو الهيئة العربية للطاقة الذرية. -
  .الرصد اإلشعاعي البيئي واإلنذار المبكرالمساعدة في استحدا  طرب تكنولوجية لحوكمة شبكات  -
 موحدة ومحدثة للدول العربية.العمل على استحدا   ارطة اشعاعية  -
 .تبادل المعلوماتنتمتة  تسهيلبين الدول العربية للتنسيو زيادة ا -

المســـاهمة فى بناء القدرا  البشـــرية والمؤ ـــســـاتية في الت صـــصـــا  الم تلفة ذا  الصـــلة  العلوم والت نولوجيا  (ه)
 البيئة حماية النووية في مجا 

 الفنية وبعثات الخبراء في هذا الموضوت. واالجتماعاتتنظيم البرام  التدريبية والندوات التوعوية والم تمرات  -
 ال اقة : .4

الدول العربية في العقود المقبلة، وكذل  تضاع  عدد  واالجتماعي فينظراي للزيادة المتوقعة في النمو االقتصادي 
زيادة الحاجة إلى الطاقة، حي  تعتبر نسبة نمو الطلب على الطاقة في  فال بد نن نتوق  نيضاي  2030السكان بحلول 
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الوطن العربي األعلى عالمياي. وبزيادة الطلب على الطاقة يصــــبح التفكير في تنوي  مصــــادرها نمراي ضــــرورياي. والطاقة 
عربية للحصول على النووية كمصدر من مصادر الطاقة يمكن نن تلعب في المستقبل دوراي مهما في مساعدة الدول ال

 ضرار بالبيئة.بأقل نطاقة نظيفة 
لقد نصـــــبح  يار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصـــــدر لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه  ياراي إســـــتراتيجيُا بالنســـــبة 

 روت فيالشـــ من األســـباا التي تدعو الدول العربية إلىو . المتوســـص والبعيدللدول العربية يجب اإلعداد له على المدى 
 النفص والغاز احتياطياتوالنقت المتزايد في  العذبة بناء محطات نووية الزيادة في الطلب على الطاقة وشـــــــــــّحة المياه

 واالستفاءوتذبذا نســـــــعارهما وعالقة الطاقة بالتنمية والر بة في تأمين التزود بالطاقة  الجديدة فيهما االستشـــــــافاتوقلة 
 مما مكن منمن حي  األمان واألمن العاليين الذي تمت  بها ســــــــــجلُّها،  وقيتهاثو الذاتي. كما نن الطاقة النووية نثبتو 

الحراري  لالحتبا إدارة النفايات النووية والمشــــــعة والتحكم فيها بتقنيات عالية. كما ننه ال ينبع  منها  ازات مســــــببة 
 .بمصادر الطاقة األ رى وكونها كذل   ات تكلفة منافسة مقارنة 

ال بد من الحالي ف من القرن  المقبلةالســــــــــــــنين  والماء فياحتياجات الدول العربية من الكهرباء  الزيادة في تغطيةول
 التفكير جدياي في بناء محطات نووية مزدوجة األ راة لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه معاي.

الطاقة  باســـــــتخدام ا في إدراج  يار توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحرالعديد من الدول العربية ر بته لقد نبدت
الشروت في بناء نول محطاتها النووية وستشهد المنطقة  عن طريوضمن استراتيجياتها لتنوي  مصادر الطاقة  النووية

بنية تحتية  إعدادإلى  ماســـــــــــةإنشـــــــــــاء العديد من المحطات النووية. والدول العربية في حاجة  2030العربية قبل عام 
قوية تمكنها من الشروت في بناء برامجها النووية ويعتبر تقييم عناصر البنية التحتية األساسية لمشاري  محطات القوى 

لضـــــــــمان توفير نســـــــــباا النجا  واستشـــــــــاف نقال التحســـــــــين المحتملة في البرنام  النووي وترتيب ضـــــــــرورياي النووية 
 .األولويات

العربي لبناء المحطات النووية لتوليد  االســــــــــــــتعدادوســــــــــــــتقوم الهيئة العربية للطاقة الذرية بدور محوري في زيادة 
في بناء الهيكلية التشـــريعية والرقابية والموارد البشـــرية وشـــرول  عن طريو المســـاعدة الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر

 :لألهداف اآلتيةري. وفقاي ا تيار الموق  األمثل واألمان والقبول الجماهي
إدراج  يار توليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه ضـــــــــمن اســـــــــتراتيجياتها تخطيص و الدول العربية الرا بة في  ن( مســـــــــاندة) 

 فى جمي  المحافل العربية واالقليمية والدولية. ودعم مواقفها لتنوي  مصادر الطاقة
بناء القدرات البشرية والم سسية وتقديم المشورة في مجال المعرفة والتقنية المتعلقة باالستعداد لبناء المساعدة في )ا( 

 عليها.محطات نووية وتطويرها والحفاظ 
نشـــــــر ثقافة األمان واألمن و القوى النووية  الوعي الشـــــــعبي والقبول الجماهيري بفوائد محطاتزيادة في  ج( المســـــــاعدة)

 .النوويين
  .النووي في توطين المعرفة والتقنية المتعلقة بدورة الوقود  المساعدةد( ) 
  .العمل على تعزيز األطر الرقابية والتشريعية)و(  

  آليا  التنفيذ
 يار توليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه ضــــمن اســــتراتيجياتها لتنوي   وإدراجمســــاندة الدول العربية الرا بة في تخطيص )ن( 

 جمي  المحافل العربية واالقليمية والدولية يمصادر الطاقة ودعم مواقفها ف
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واألدوات الحاســــوبية لتخطيص الطاقة  النما جوتطوير  واســــتخدامفي مجال تخطيص الطاقة  دراســــاتإنشــــاء مركز  -
 .بياناتالقواعد و 

المســـــــــــتقبلية للدول العربية للتزود بالطاقة ونمثبلة نظم التزود بالكهرباء وتقييم التقنيات المختلفة  الحتياجاتاتقدير  -
 بما فيها النووية من حي  التأثيرات البيئية والصحية.

 وصيا ة إستراتيجيات وطنية تأ ذ في اعتبارها نهداف التنمية المستدامة لكل دولة.  ,المساعدة في وض   -
توفير منصــــــة للدول العربية للقاء لتدار   يار الطاقة النووية في توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر وتبادل  -

في البرام  العربية الصـــــاعدة  اال تصـــــا األفكار والرؤى والتجارا والدرو  المســـــتفادة بين المســـــئولين و وي 
 محطات قوى نووية. لبناء

 بعناصــــــرالمتعلقة البشـــــــرية والم ســـــــســـــــية وتقديم المشـــــــورة في مجال المعرفة والتقنية  )ا( المســـــــاعدة في بناء القدرات 
 االستعداد لبناء محطات نووية وتطويرها والحفاظ عليها

تقييم عناصــر البنية التحتية للدول العربية الرا بة في إنشــاء محطات نووية نو التوســ  فيها والعمل على تعزيزها،  -
محطة النووية، حســــب حاجة الدول وإمكانات الهيئة. حي  تشــــتمل عناصــــر البنية في كل مراحل مشــــروت بناء ال

النووي، اإلدارة، التمويل، اإلطار التشـــريعي والرقابي، الضـــمانات،  الوطني، األمانالموق  التحتية على ما يلي: 
الوقاية من اإلشـــعات، شـــبكة الكهرباء، تنمية الموارد البشـــرية، مشـــاركة نصـــحاا المصـــلحة، الموق  والتســـهيالت 

المشــــــــــــــعة،  البيئية، التخطيص للطوارئ، األمن والحماية المادية، دورة الوقود النووي، النفايات الداعمة والحماية
 والتجهيز. مشاركة قطات الصناعة، الشراء

ــل قوى من نجل  - ــن للعاملين في البرام  النووية العربية وإنشاء محاسي لمفاعـ ــب المستمريـ ــل والتدريـ تدريب التأهيـ
نووية القدرة ال برام في تشغيل محطات القوى من العاملين الشباا في مستقبالي وتعليم الكوادر التي سوف تساهم 

. كمـا يكون هذا المحـاسي الالزمةنو مراسز البحو  نو الجـامعـات التي تزّود البرام  النووية الوطنيـة بالمهـارات 
نداة في فهم واســــــتيعاا العمليات المتكاملة لمفاعل الُقوبى ونســــــاليب وشــــــرول التشــــــغيل في الظروف العادية وفي 

 الطوارئ.حاالت 
ي والقبو  الجماهيري  فوائد مح ا  القوى النووية ونشر ثقافة األمان واألم  في زيادة الوعي الشعب ج( المساعدة)

 النوويي 
 التوعية بالطاقة الذريةتنظيم ندوات  -
إصــدار النشــرات حول فوائد المحطات النووية واألفالم التوعوية واإلشــهارية لتبين نهمية المحطات النووية وكيفية  -

 .السيطرة على مخاطرها
 في توطي  المعرفة والتقنية. د( المساعدة) 

في مجال بناء محطات القوى وترجمتها  والتكنولوجياإصــــــدار األدلة والوثائو العلمية والكتب  ات العالقة بالعلوم  -
 إلى اللغة العربية.

 العمل على إد ال العلوم والتقنيات النووية في الم سسات التعليمية في كافة مراحل التعليم. -
 ر في هذا المجال.تشجي  البح  والتطوي -
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  العمت على تعزيز األطر الرقابية والتشريعية )و(
العمل على وضــــــــــــ  إطار موحد  ا  بالوقاية من االشــــــــــــعاعات الم ينة واألمان واألمن النووي واإلشــــــــــــعاعي  -

 هذا المجال.ومواءمة التشريعات النا مة لألنشطة النووية واإلشعاعية في 
 والم سسية للهيئات الرقابية الوطنية. المساعدة في بناء القدرات البشرية -

 والتعدي  :الصناعة  .5
الخامات النووية مثل  ىعل نســــاســــاي مد تبداية عصــــر جديد يع من هذا القرن  القادمة ةيشــــهد العالم  الل العقود القليلســــ

الســــــــــلمية ضــــــــــمن مزي  الطاقة، وتوفير متطلبات التنمية  النوويةاليورانيوم والثوريوم، و ل  ســــــــــعياي إلى إد ال الطاقة 
 اليورانيوم في العالم من %99نصــــبح إنتاج  2002منذ عام وفي هذا الصــــدد، يالح  ننه و  .2030 حتىالمســــتدامة 

  .حكراي على عدد محدود من الدول الغير عربية
إلنشــــــــــــاء المزيد منها  الل العقود القادمة، ، والتوجه الدول العربيةوبالنظر إلى وجود عدد من مفاعالت األبحا  في 

إضافة لتوجه العديد من الدول إلنشاء محطات قدرة نووية، كان لزاماي التفكير بشكل جدي الد ول في الجانب األمامي 
لدورة الوقود النووي باتجاه ضـــــــمان توفر الوقود النووي لهذه المفاعالت والمنشـــــــتت في المســـــــتقبل وما يترافو معه من 

 وتدريب الكوادر البشرية الكافية والمناسبة. تأهيل
عربية الحتياطيات اســـــــــــــتراتيجية كبيرة من الخامات النووية كاليورانيوم والثوريوم فإنها ال الدول فباإلضـــــــــــــافة إلى امتال 

 يوالرئيســـ تعتبر المصـــدر األســـاســـي ( التيالســـوداء لالعناصـــر النادرة ومركباتها )الرما تمتل  نيضـــاي كميات كبيرة من
الدول  ىبالنف  الكبير علنن تعود  من الممكنالتي و  العالية االقتصـــــــــادية الجدوى  ات  والعناصـــــــــر لكثير من المعادن

 . العربيةي 
الموجودة  االقتصـــــاديةالســـــتفادة القصـــــوى من الخامات والمواد المعدنية للطاقة الذرية لتعظيم االعربية الهيئة لذل  تتجه 

اقتصــــــاديا في كثير من االســــــتخدامات والتطبيقات الســــــلمية للنظائر المشــــــعة في  كقيمة مضــــــافة بها واالســــــتفادة منها
 مجاالت الطب والصناعة والزراعة و يرها.

سما تســــعى الهيئة إلى الحد من مشــــكلة قلة اإلمكانيات الالزمة إلنتاج وتصــــني  النظائر المشــــعة والتي تتضــــمن وجود 
 ل على تطوير عمليات ضبص الجودة وفقاي للمعايير الدولية في هذا الشأن.مركبات مشعة بكامل ننواعها م  العم

وتســـعى الهيئة نيضـــاي للعمل على ضـــمان الجودة وحســـن التشـــغيل وســـالمة المنشـــتت الصـــناعية التي يعتمد عملها على 
عن العيوا الموجودة في  بها يمكن الكش  التي تالفيةالإالوكذل  إد ال اال تبارات  ةوالبتروكيميائيالمنشتت النفطية 

 الل جمي  مراحل العملية اإلنتاجية ونثناء  نشـــــــــــــ هاد طبيعة هذه العيوا ونســـــــــــــباا يسل جزء من نجزاء المنت  وتحد
 ولتحقيو  ل  كله تتبنى الهيئة األهداف التالية:مرحلة الخدمة. 

 .والخامات المصاحبة الخامات النووية واستخال  على التوس  في استكشاف العربيةح  الدول   )ن( 
 التشجي  على استخدام التقنيات النووية في مجال الصناعات الحديثة وإنتاج وتخليو المواد وتحسين  واصها.  )ب(
وتطبيقــاتهــا في الصــــــــــــــنــاعــات المختلفــة طبقــا  لالتالفيــةو  ةاالتالفيــتعزيز البنيــة التحتيــة في مجــال اال تبــارات   )ج(

 للمواصفات العربية والدولية.
المســــتخدمة في  وتســــويو النظائر المشــــعةوتصــــني  إنتاج في للتكامل  ةوضــــ  آلية عربية عملية موحدالســــعي الى )د( 

 .الصناعة
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 المساعدة في تطوير اإلدارة المتكاملة للنفايات المشعة بما فيها تل  الحاوية على النظائر المشعة طبيعية المنشأ.) ه(
 التقنيات النووية. باستخدامالسعي إلى الحفاظ على اإلر  التاريخي والحضاري في الدول العربية ) و(

 :آليا  التنفيذ
 النووية والمصاحبةال اما   وا ت مص على التو   في ا ت شاف العر ية)أ( ح  الدو  

يخت اســــــــتكشــــــــاف وتعدين  مخاطبة الدول العربية لمعرفة ننشــــــــطتها الوطنية الحالية و ططها المســــــــتقبلية فيما -
 الخامات النووية والخامات المصاحبة األ رى.

المســـتخدمة في الدول العربية فيما يخت اســـتخال  وتنقية الخامات و الخبرات والعمليات التقنية المتوفرة  حصـــر -
 النووية والخامات المصاحبة األ رى.

 مجاالت االستكشاف والتعدين واالستخال .التنسيو الفعال بين الدول العربية لتبادل الخبرات الفنية في  -
التنســـــــــيو بين الدول العربية واالســـــــــتفادة من الخبرات المتوفرة في عدد منها إلرســـــــــاء وتنفيذ برام  وطنية للرقابة  -

 البيئية والرقابة النووية على عمليات تعدين واستخال  وتنقية الخامات النووية والخامات المصاحبة األ رى.
 ا ت دام التقنيا  النووية في مجا  الصناعا  الحديثة وإنتاج وت ليق المواد وتحسي  خواصها لتشجي  علىا)ب( 

تكوين قاعدة بيانات تشــمل المســرعات اإللكترونية واأليونية العاملة في الدول العربية وتل  التي قيد اإلنشــاء، م   -
 من  الل مشاري  مستقبلية مشتركة.تحديد الدول التي تبدي استعدادها للتعاون م  الدول العربية األ رى 

تشـــجي  الدول العربية على إد ال اســـتخدام تقنيات المســـرعات اإللكترونية واأليونية في علوم وهندســـة المواد في  -
 المناه  الدراسية في الم سسات األساديمية الوطنية  ات العالقة.

ة في مجاالت العلوم الحديثة مثل التقنيات تشـــــــــجي  الدول العربية على إد ال اســـــــــتخدام التقنيات النووية المختلف -
 النانوية في انتاج مواد جديدة وتحسين  وا  المواد.

بارا  ( ج) ية في مجا  االخت ية التحت يتعزيز البن يةو  ةاالتمف قا  لمتمف فة طب عا  الم تل نا ها في الصـــــــــ قات وت بي
 للمواصفا  العر ية والدولية

تحدي  المواصــــفات العربية طبقاي للمواصــــفات الدولية المعمول عقد اجتماعات  براء عرا متخصــــصــــين بهدف  -
 بها.

تشــجي  التوســ  في إد ال التقنيات النووية باســتخدام اال تبارات الالإتالفية في ضــبص جودة المنشــتت الصــناعية  -
 والمحافظة عليها وفي ضبص جودة المنتجات وضبص ومراقبة العمليات الصناعية المختلفة.

سز التدريب الوطنية في مجاالت الفحوصــــــات اإلتالفية والالإتالفية الموجودة في الدول العربية االســــــتفادة من مرا -
 ومن الكفاءات المعتمدة فيها لتأهيل الكوادر الهندسية والفنية العاملة في المنشتت الصناعية  ات العالقة.

المست دمة في  يق النظائر المشعةوتسو وتصني  للت امت في إنتاج  ةوض  آلية عر ية عملية موحدالسعي الى ( د)
 الصناعة

تكوين قاعدة بيانات تشــمل منشــتت إنتاج النظائر المشــعة الطبية والصــناعية العاملة في الدول العربية وتل  التي  -
 قيد اإلنشاء وقدرات تل  المنشتت على تصني  المصادر المشعة المختومة.

جودة وتسويو النظائر المشعة الطبية والصناعية م  الدول تشجي  الدول العربية على التكامل في إنتاج وضبص  -
 تنسقها الهيئة العربية للطاقة الذرية. مشتركة العربية األ رى من  الل مشاري  مستقبلية

 اعتماد مواصفات عربية موحدة لممارسات التصني  الجيد للمركبات الصيدالنية الموسومة بالنظائر المشعة. -
 جال تصني  وضبص جودة المصادر المشعة المختومة بين الدول العربية.تنسيو تبادل الخبرات في م -
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 المساعدة في ت وير اإلدارة المت املة للنفايا  المشعة  ما فيها تل  الحاوية على النظائر المشعة طبيعية المنشأ( ه)
 ايات المشعة.مساعدة الدول العربية في وض  سياسات واستراتيجيات وطنية لتنظيم وإدارة التعامل م  النف -
مســاعدة الدول العربية في تأســيا وتحســين القواعد التشــريعية والرقابية لتنظيم وإدارة التعامل م  النفايات المشــعة  -

 والتخلت اآلمن منها.
مساعدة الدول العربية في تحديد التكنولوجيات المناسبة في معالجة وتكيي  النفايات النووية والمشعة ومواصفات  -

  الم قو لها ومنشتت التخلت الدائم منها.منشتت التخزين 
 السعي إلى الحفاظ على اإلرث التاري ي للحضارا  في الدو  العر ية  ا ت دام التقنيا  النووية( و)

تكوين قاعدة بيانات تشــــــــــــــمل مختبرات فحت وتحليل وترميم وحف  اإلر  التاريخي والثقافي في الدول العربية  -
 تل  المختبرات في مجال استخدام التقنيات النووية.وتل  التي قيد اإلنشاء وقدرات 

 التنسيو بين المختبرات لتحديد نطر التعاون والتكامل وسد الثغرات في مجال التقنيات المستخدمة. -
االســــــــتفادة من الخبرات العربية المتوفرة لتنظيم دورات تدريبية للمتخصــــــــصــــــــين والفنيين على اســــــــتخدام التقنيات  -

 المختلفة.
داد مشـــــــاري  إقليمية م  المنظمات الدولية  ات العالقة لتطوير القدرات العربية في مجال اســـــــتخدام الســـــــعي إلع -

 التقنيات النووية المختلفة في فحت وتحليل وترميم وحف  اإلر  التاريخي والثقافي.
 

 األداء والتقييم والمتا عة: تا عاا 
 التنمية االقتصــــــــــــــادية والحفاظ على الصــــــــــــــحة العامة والبيئة لقد تبينو اهمية العديد من التقنيات النووية في عملية  

تو ي  هذه التقنيات في الدول العربية. لو طوات واضـــــــحة  مناســـــــبة. ومن الضـــــــروري وضـــــــ  آليات تنفيذية والطاقة
 :ثال وتتوزت مس ولية تنفيذ هذه االليات والخطوات على جهات 

 ( الدولة )او مجموعة الدول في حالة المشاري  المشتركة ✓
 األمانة العامة لجامعة الدول العربية  ✓
 الهيئة العربية للطاقة الذرية. ✓
 الممكن ان تتشار  جهتان نو نسثر في تنفيذ آلية معينة وفقأ لطبيعة ومرامي هذه االلية.م  كما  

التحتية للبرام  النووية وتو ي  التقنيات النووية في التنمية  بناهاتأمين  ، حســـــــــــب نولوياتها وإمكانياتها،كل دولة تتبنى
 ، م  إمكانية التعاون م  دول عربية ن رى، وتتمثل البنى التحتية في: الشاملة

 القانون النووي وتفعيل إصدار  •
 هيئة وطنية للطاقة النووية تطوير وتمكين /إنشاء  •
 النووية واإلشعاعية. إنشاء/ تطوير وتمكين الهيئة الرقابية  •
 مراحل التعليم المختلفة حسب ما تقتضيه الحاجة. فيإد ال علوم الطاقة النووية وتقنياتها   •
ر االتحليل والكشـــــــــ   دمة لعلوم البيئة والمياه وعلوم البح فيإنشـــــــــاء المختبرات التي تســـــــــتخدم التقنيات النووية   •

 والصناعة والصحة. والزراعة
 المختلفة.وي وإنتاج النظائر المشعة نو الطب السز اإنشاء مر  •
في  المشــــــــــاركةمن النظائر المشــــــــــعة ودراســــــــــة إمكانية  العربيلتكامل وتبادل اإلنتاج  المشــــــــــاركة في برام  الهيئة •

  ٠الذريةالتي تنسقها الهيئة العربية للطاقة مشتركة العربية المشاري  ال
 واإلشعاعية. بناء المفاعالت والمعجالت والمنشتت النووية •
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قوم الهيئة العربية للطاقة الذرية بمواسبة جهود الدول العربية في تنمية االســـــــــتخدامات الســـــــــلمية للطاقة الذرية فيها تســـــــــ
دور الهيئة في بناء وتعظيم  ٠بينها من اجل تحقيو األهداف العامة والخاصــــــة لإلســــــتراتيجيةفيما والتنســــــيو والتعاون 

في كافة مجاالت التطبيقات الســلمية للطاقة الذرية وفي تطوير نما ج  العربيةالقدرات البشــرية والم ســســاتية في الدول 
 بها. لالستعانةالقوانين النووية واإلشعاعية واللوائح التنظيمية باللغة العربية ووضعها بتصرف الدول 

لشـــــبكة العربية ا م  زيادة تفعيل دور مشـــــتركة بعدد من الخطوات الضـــــرورية لتدعيم مشـــــاري  عربية سما ســـــتقوم الهيئة
 في اداء مهامها.الوطنية  النووية الهيئات الرقابية مساعدةللهيئات الرقابية وتطويرها بهدف 

 علىمن المبادرات الدولية لتأمين الوقود النووي والعمل بشـــــكل جماعي  عربيموق   تكوينسذل  ســـــتعمل الهيئة على 
  .العاملة في الدول العربية االبحا  في تأمينه لمفاعالت تسهمإيجاد مبادرة عربية 

ومراقبة التقدم حســب األهداف المرســومة وم شــرات  تقوم الهيئة العربية للطاقة الذرية بمراجعة وتقييم تنفيذ االســتراتيجية
كل ســـــــنتين وتعرة نتائ  المراجعة والتقييم على المجلا التنفيذي لمناقشـــــــتها والم تمر العام العتمادها وتلتزم  األداء
 التوجيهات والقرارات والتوصيات الصادرة عنهما.الهيئة ب

 

 
  




