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 سالم حامدياألستاذ الدكتور كلمة 
 المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية

 عن بعد
 احتــــــــــــــــفتا في

 للمؤتمر العام  46أعمال الدورة 
 للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 معالي السيد رئيس المؤتمر
 Rafael Marino Grossi    معالي السيد 

 المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الدول األعضاء

 السادة الحضور
 ،السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

أتوجه باسمي الخاص وباسم الهيئة العربية للطاقة الذرية لمعالي السيد رئيس الدورة 
أخاطبكم عن ، كما يسّرني أن به رئيسًا للمؤتمراألعضاء بانتخابالتهنئة على ثقة الدول 

وهي منظمة متخصصة تابعة لجامعة الدول ممثاًل للهيئة العربية للطاقة الذرية  بعد
وتتشارك الهيئة مع الوكالة . األعضاء من دولهادولة  22تستهدف أنشطتها و  العربية

 لطاقة الذريةا يفتوظ األهداف العليا والطموحات من حيثالدولية للطاقة الذرية في 
 تكثيف التعاون الثنائي والجماعي. كذلك  ،الدول األعضاء لخدمة التنمية والتقدم في

 السيـدات والســادة،
أتمنى  يمر العالم بأزمة صحية غير مسبوقة وهي جائحة كورونا وفي هذا السياق

ا بنفس وأثني على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي استمر نشاطه ،للجميع الصحة
وكذلك ما  الزخم لتأدية رسالتها اإلنسانية والمساهمة في التخفيف من عواقب هذا الوباء

قدمته من مساعدات للدول األعضاء من أجهزة تحليل الفيروس بواسطة التقنيات 
 النووية.
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 السيـدات والســادة،
من  مرحلة الثانيةال أعدت الهيئة 2222-2202 ةلالستراتيجي بعد المرحلة األولى

والتي ( 2202 – 2220اإلستراتيجية العربية لإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية )
ة عكس الترجمة الحقيقية والشاملة الحتياجات الدول العربية من االستخدامات السلميت

 الطاقي.و المائي و ثالثية األمن الغذائي  كز أنشطتها على تحقيقيث تر ح .للطاقة الذرية
األمن الغذائي، صحة اإلنسان، البيئة، الطاقة لموارد المائية و ا هي: عملهامجاالت و 

  .والصناعة والتعدين

 أيها السيدات والسادة

لذلك اسمحوا لي أن أتقدم ، ة للطاقة الذرية الشريك المتميزلقد وجدنا في الوكالة الدولي
ه ورؤساء للوكالة الدولية للطاقة الذرية وللسادة معاوني لمدير العاملبالشكر والتقدير 

 .الهيئة بتطوير التعاون مع البالغ اهتمامهمو  دورهم الفّعال اإلدارات واألقسام على

بورقة مفاهيمية لمشروع بين  إفريقيا وآسيا دولة عربية واقعة في القارتين 02لقد تقدمت 
 2220-2222إقليمي ضمن برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون الفني للدورة 

عي البيئي واإلنذار المبكر" وهو وهذا المشروع معنون "الشبكة العربية للرصد اإلشعا
بية تطوير شبكات للرصد اإلشعاعي البيئي واإلنذار المبكر في الدول العر يهدف إلى 

تم االجتماع التنسيقي األول لهذا المشروع الذي ونحن سعداء بأن . لمواجهة أي حوادث
للتعاون د اإلشعاعي ويمثل نموذجًا مثاليًا أسفر عن اإلعالن عن الشبكة العربية للرص

 بين الهيئة العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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ت نووية لتوليد الطاقة اء محطالقد بادرت بعض الدول العربية في التخطيط إلنش
العربية المتحدة بأخلص  اإلماراتلدولة وفي هذا الصدد دعوني أتقدم  رباء.الكه

التهاني بمناسبة نجاحها في تشغيل أول مفاعل نووي لتوليد الكهرباء في المنطقة 
 العربية.

 السيــدات والسـادة الكـرام،
أعداد/ عام( وتوزيعها بانتظام  4ة" فصليًا )كما تقوم الهيئة بإصدار نشرة "الذّرة والتنمي

على الهيئات المتخصصة وتقوم بترجمة الكتب والمنشورات ذات العالقة باإلستخدام 
 السلمي للغة العربية.

 وتقوم الهيئة بتنظيم " المؤتمر العربي لإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية" كل سنتين.
آلفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر كما تنظم الهيئة أيضًا المنتدى العربي 

 للمنتدى.  تعدبالطاقة النووية وهي 
 

 اح.ختامًا، أشكركم على حسن إصغائكم متمنيًا للمؤتمر التوفيق والنجـ

 ورحمة الله وبركاته.والسالم عليكم  
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