
      
 
 

 
 
 

1 

 -808.45071 فاكس : ـ-71 808.400 : هاتف ـة ـلتونسيالجمهورية ا ـس ـتون 1003راء ـ ـي الخضـج المؤازرة ـ حـ، نه7

7, Rue de l’assistance – cité el Khadhra – 1003 Tunis – TUNISIA – Tel: 71-808.400 – Fax: 71-808.450 – E-Mail: aaea@aaea.org.tn & aaea_org@yahoo.com 

 

 الذريـة  للطـاقـة  العربيـة  الهيئـة
 
 

Arab Atomic Energy Agency 
           

 الذرة في خدمة اإلنسان
 

 . / ب. هـ.ج. ر

 
 
 
 

 سالم حامديكلمة األستاذ الدكتور 
 المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية

 في
 إفتتــــاح

 للمؤتمر العام  62أعمال الدورة 
 للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 

 

 

 

 

mailto:aaea@aaea.org.tn


      
 
 

 
 
 

2 

 -808.45071 فاكس : ـ-71 808.400 : هاتف ـة ـلتونسيالجمهورية ا ـس ـتون 1003راء ـ ـي الخضـج المؤازرة ـ حـ، نه7

7, Rue de l’assistance – cité el Khadhra – 1003 Tunis – TUNISIA – Tel: 71-808.400 – Fax: 71-808.450 – E-Mail: aaea@aaea.org.tn & aaea_org@yahoo.com 

 

 الذريـة  للطـاقـة  العربيـة  الهيئـة
 
 

Arab Atomic Energy Agency 
           

 الذرة في خدمة اإلنسان
 

 . / ب. هـ.ج. ر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 
 معالي السيد رئيس المؤتمر

 YUKIYA AMANOمعالي السيد 

 دولية للطاقة الذريةالمدير العام للوكالة ال

 أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الدول األعضاء

 السادة الحضور

 

 

mailto:aaea@aaea.org.tn


      
 
 

 
 
 

3 

 -808.45071 فاكس : ـ-71 808.400 : هاتف ـة ـلتونسيالجمهورية ا ـس ـتون 1003راء ـ ـي الخضـج المؤازرة ـ حـ، نه7

7, Rue de l’assistance – cité el Khadhra – 1003 Tunis – TUNISIA – Tel: 71-808.400 – Fax: 71-808.450 – E-Mail: aaea@aaea.org.tn & aaea_org@yahoo.com 

 

 الذريـة  للطـاقـة  العربيـة  الهيئـة
 
 

Arab Atomic Energy Agency 
           

 الذرة في خدمة اإلنسان
 

 . / ب. هـ.ج. ر

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

بداية يسعدني أن أتوجه باسمي الخاص وباسم الهيئة العربية للطاقة 
للمؤتمر العام للوكالة  الثانية والستينالذرية لمعالي السيد رئيس الدورة 

قة الذرية بالتهنئة على ثقة الدول األعضاء بانتخابه رئيسًا الدولية للطا
للمؤتمر وأنا على يقين من قدرته على حسن إدارة أعمال المؤتمر 
وتحقيق نجاحه، كما يسّرني أن أحضر معكم ممثاًل للهيئة العربية 

دولة عربية أعضاء في  22تستهدف بأنشطتها  للطاقة الذرية التي
ضم في عضويتها خمسة عشرة دولة عربية. تو  جامعة الدول العربية

وتعنى الهيئة بتطوير االستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الدول 
العربية وتكثيف التعاون الثنائي والجماعي بين هذه الدول في مختلف 
مجاالت العلوم التي ال تخفى عليكم قدرتها على توفير الحلول للعديد 

عية خاصة لدى الدول السائرة في من المشاكل االقتصادية واالجتما
العربية. ولقد استطاعت الهيئة أن تحقق  الدول على غرارطريق النمو، 

العديد من أهداف إنشاءها فكان أول أهدافها تنمية القدرات البشرية ورفع 
كفاءتها وذلك عبر الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والحلقات 

 شطة أخرى مختلفة.الدراسية والمؤتمرات تساندها أن
 السيـدات والســادة،
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العربية  اإلستراتيجيةسنوات انطلقت الهيئة في تنفيذ  ثمانمنذ 
التي أقّرها  2020لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى العام 
ويعتمد هذا  2009الرؤساء والملوك العرب في قمة الدوحة سنة 
واإلقليمي و مع  ليالدو البرنامج في جانب هام من جوانبه على التعاون 

المنظمات الدولية. ولقد وجدنا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشريك 
العديد من األنشطة  ناالمتميز فقدمت لنا الدعم الفني والمالي، حيث نفذ

حن نجري اللمسات األخيرة لضبط برنامج التعاون للعام نالمشتركة و 
تركة وفي مختلف الذي يتضمن عددًا من األنشطة المش 2019

مانو أالمجاالت، لذلك اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر والتقدير للسيد 
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وللسادة معاونيه ورؤساء 
اإلدارات واألقسام بالشكر والتقدير على اهتمامهم بتطوير التعاون مع 

ة إلى الدول المجموعة العربية وحرصهم على تقديم العون والمساعد
 العربية.

إن مجموعة الدول العربية التي تتوزع أراضيها بين قارتي إفريقيا وآسيا 
تستفيد من برامج التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية المخصصة 

تشترك  بين القارتين الدول الممتدة جغرافياً ه ذهإن  إلقليمي إفريقيا وآسيا.
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 كل إقليمًا واحدًا يمكن إستهدافها يجعلها تشمّ اللغة والثقافة والتاريخ م في
وفي  كمجموعة إقليمية واحدة بمشاريع الوكالة اإلقليمية للتعاون الفني.

دولة عربية واقعة في القارتين بورقة  11هذا السياق فقد تقدمت 
سيا ضمن برنامج الوكالة الدولية للطاقة إفريقيا وآمفاهيمية لمشروع بين 

وهذا المشروع معنون  2021ـ  2020فني للدورة الذرية للتعاون ال
يهدف إلى و "الشبكة العربية للرصد اإلشعاعي البيئي واإلنذار المبكر" 

تطوير شبكات للرصد اإلشعاعي البيئي واإلنذار المبكر في الدول 
العربية لمواجهة أي حوادث قد ينتج عنها تلوث إشعاعي للبيئة 

المؤينة سواء كانت هذه  وتعريض المواطنين ألخطار اإلشعاعات
تعزيز البنى التحتية الوطنية ادث من مصادر خارجية أو داخلية و الحو 

ا يعزز اإلستعداد للطوارئ اإلشعاعية والنووية لهذه الشبكات ممّ 
تتم الموافقة على هذا  ونحن يحدونا األمل في أن واإلستجابة لها.

 عتماده.المشروع وا 

ل المتقّدمة في مجال االستخدام السلمي كما أننا نتطّلع إلى مساهمة الدو 
للطاقة الذرية لتقديم العون والمساعدة إلى الدول العربية من ناحية 
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حن على استعداد نالتعليم والتدريب وتطوير القدرات البشرية العربية، و 
 كامل لبحث جميع أشكال وأنواع التعاون.

 السيــدات والسـادة الكـرام،

بية في التخطيط إلنشاء محطات نووية لقد بادرت بعض الدول العر 
من لقدرة اإلنتاجية الكبيرة لهذه المحطات للتوليد الطاقة الكهربائية وذلك 

التأرجح الملحوظ في أسعار النفط والغاز وضرورة الحفاظ على و ناحية 
عربية هذه الثروة واستغاللها استغالاًل جيدًا حفاظًا على حقوق األجيال ال

إلى الفوائد العظيمة لهذه المفاعالت  انية. إضافةمن ناحية ث القادمة
والتكنولوجيا النووية في مختلف مجاالت الحياة األخرى كالطب 
والصناعة والزراعة والبيئة والمياه والثروة الحيوانية، لذلك فإن الدول 

الدول الدولية للطاقة الذرية و  الوكالة كل من العربية في حاجة إلى دعم
عة النووية وتطبيقاتها وتقديم المساعدة العلمية المتقدمة في الصنا

 والفنية.

اني من ندرة المياه تعصحراوية الدول العربية تقع في منطقة  إن معظم
لذلك فإن للطاقة النووية دورًا هامًا في إمداد السكان و  الصالحة للشرب

بالكهرباء والمياه. والهيئة العربية للطاقة الذرية تستكشف عبر مؤتمراتها 
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مياه البحر  وأزالة ملوحةالدورية واجتماعاتها الفنية خيار توليد الكهرباء 
 بالطاقة النووية كخيار استراتيجي عربي لإلمداد بالطاقة.

 السيــدات والسـادة الكـرام،

أهمية الهيئات الرقابية ألي نشاط   إن الهيئة العربية للطاقة أدركت
تعزيز البنية التحتية للسلطات لنووي أو إشعاعي، لذلك تسعى الهيئة 

الرقابية الوطنية العربية لتكون مستقّلة وفّعالة ومجّهزة بشرّيًا وماديًا. ولقد 
ساهمت الهيئة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تأسيس الشبكة 
العربية للهيئات الرقابية " النور"  من أجل خلق مناخ إلتقاء العاملين في 

لعربية لتبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الهيئات الرقابية ا
الجيدة بين الدول العربية وبناء القدرات للهيئات الرقابية وتطوير 
التشريعات النووية واإلشعاعية والنظم الرقابية واالستعداد للطوارئ 
واالستجابة لها. وقد ثمنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشبكات 

ثلة تأسيس الشبكة العربية للمراقبين النوويين واإلشعاعيين الرقابية المما
 التي تعتبر رافدًا للنظام العالمي لألمان واألمن النوويين. 

وفي هذا المجال اسمحوا لي أيضًا أن أتقّدم بالشكر والتقدير إلى كوريا 
الجنوبية على حرصها وجهدها لمساعدة الدول العربية في تنمية قدراتها 
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. وال يفوتني أن الرقابة النووية واإلشعاعيةعاملة في مجال البشرية ال
أتوّجه بالشكر والتقدير أيضًا إلى الواليات المتحدة األمريكية واإلتحاد 

 للشبكة العربية للمراقبين النوويين األوروبي على ما قدموه من دعم
  .وحرص على تنفيذ برامج مشتركة

شعبية التي ساندت جهودنا كما أتقّدم بالشكر إلى جمهورية الصين ال
وقّدمت لنا مساعدات وخبرات نحن في أمس الحاجة إليها ونحن نخطط 

عالقات التعاون العربية  زيد حتمًا في تمتينتس ةمعًا لبرنامج مشترك
 .الصينية

 
 السيــدات والسـادة الكـرام،

 
تطّورًا واضحًا في أنشطة الهيئة المختلفة  2018-2010شهدت الفترة 

تنفيذ العديد من البرامج التدريبية والزيارات واإلقامات العلمية حيث تم 
يفادهم والتدريب اإلفرادي والندوات والمؤتمرات في  واجتماعات الخبراء وا 
العديد من مجاالت االستخدام السلمي للطاقة الذرية التي تشمل 
الصناعة والزراعة والطب وكانت السمة البارزة في هذه البرامج هو 

ارات الوثيق مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية واإلد التعاون 
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية والمجالس التابعة لها و 
في زيادة األنشطة ذات العالقة بنشاط الهيئة. كما ساهمت هذه 

اإلستعداد العربي إلمتالك المعرفة والتقانات النووية وعززت البنى 
 ألساسية لإلستخدام السلمي للطاقة الذرية. التحتية ا

ورشة عمل أستفاد  63دورة تدريبية و  131تنفيذ  ذه الفترةوتم خالل ه
متدّرب من الدول العربية األعضاء وغير  4200منها ما يربو على 

يفاد ال اتزيار ال العديد مناألعضاء. كما تم تنفيذ   الخبراءعلمية وا 
 واإلجتماعات الفنية.

أعداد/ عام(  4الهيئة بإصدار نشرة "الذّرة والتنمية" فصليًا ) كما تقوم
وتوزيعها بانتظام على الهيئات المتخصصة وتقوم بترجمة الكتب 

 والمنشورات ذات العالقة باإلستخدام السلمي للغة العربية.

المؤتمر العربي لإلستخدامات السلمية للطاقة وتقوم الهيئة بتنظيم "
قاء قرابة المائتين من الباحثين والعلماء والطالب الذرية" كل سنتين إللت

 مصرعشر في  الرابع العرب من أجل نشر أبحاثهم حيث يقام المؤتمر 
 .نهاية هذا العام
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" المنتدى العربي آلفاق  2010كما تنظم الهيئة بشكل دوري ومنذ سنة 
زالة ملوحة متوليد الكهرباء   ياه البحر" بهدف التواصل والنقاش بينوا 

الدول العربية حول دور القدرة  ي االختصاص وأصحاب القرار فيذو 
 . النووية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة

 
 السيــدات والسـادة الكـرام،

 
الدول العربية حريصة على جعل منطقة الشرق األوسط منطقة  إن

خالية من السالح النووي على غرار العديد من المناطق في أفريقيا 
لذلك فإننا ندعو جميع دول منطقة الشرق  أمريكيا الجنوبية.وآسيا و 
إلى اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل إقامة هذه ستثناء بدون ا األوسط 

 المنطقة والحرص على بناء الثقة والسالمة خدمة لشعوب المنطقة.

 السيــدات والسـادة الكـرام،

للوكالة الدولية  أجدد شكري لمعالي رئيس المؤتمر ولمعالي المدير العام
ملحوظًا في   تطوراً  األعوام المقبلةشهد تللطاقة الذرية متمنيًا أن 

عالقات التعاون بين الوكالة والهيئة العربية للطاقة الذرية وأن يكّرس 
مؤتمركم هذا مبدأ تعزيز التعاون المشترك بين الوكالة والمجموعات 
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 الذريـة  للطـاقـة  العربيـة  الهيئـة
 
 

Arab Atomic Energy Agency 
           

 الذرة في خدمة اإلنسان
 

 . / ب. هـ.ج. ر

علوم النووية اإلقليمية وخاصة الدول األقل حظًا في اكتساب ال
 وتطبيقاتها.

 ختامًا، أشكركم على حسن إصغائكم متمنيًا للمؤتمر التوفيق والنجـاح.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
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