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محتوى ال

حولالذريةللطاقةالعربيةةهيئالومشاريعمحاور❑
.ذريةالللطاقةالسلميةاماتاألستخد

.األصطناعيالذكاءوالتكنولوجيهالتطوراتتاثيرات❑

السلميةاالستخداماتفياالصطناعيالذكاءتوظيف❑
.الذريةللطاقة

.العامةالتوصيات❑

.الخاصةالتوصيات❑



ذريةة العربية للطاقة الهيئالمحاور ومشاريع 

2020حتى العام 



ئة اإلستراتيجية للهيالمحاور
العربية للطاقة الذرية

.النوويةالطاقةمجالفيوالتشريعاتوالرقابةواألماناألمن1.

.والبيئةوالصحةالزراعة2.

.والخاماتاتالصناع3.



األمان واألمن النوويين والرقابة شاريع م

ةوالتشريعات وتوليد الكهرباء بالطاقة النووي

يةنوومحطاتإنشاءأجلمنالعربيةللدولاألساسيةالبنيةتعزيز1.

.الكهرباءلتوليد

للدولةواإلشعاعيالنوويةلألنشطةوالرقابيةالتشريعيةاألطرتعزيز2.

.العربية

النوويةللطوارئلإلستجابةوالعربيةالوطنيةالقدراتتعزيز3.

.المشعةالنفاياتوإدارةواإلشعاعية

.التعليميةالمؤسساتفيالنوويةالعلومإدخال4.



ور الزراعة والصحة والبيئة امح. 2

.لحيوانيإستخدام التقانات النووية في تحسين اإلنتاج النباتي وا⚫

لجة معالجة األغذية باإلشعاع و طرائق التعرف على األغذية المعا⚫

.  إشعاعيا  

.إستخدام التقانات النووية في تشخيص و عالج األمراض⚫

. إستخدام التقانات النووية في إدارة الموارد المائية⚫



والخامات ات ور الصناعامح. 3

.  تكامل انتاج النظائر المشعة بين الدول العربية⚫

.  المسرعات االلكترونية في عمليات التشعيع لحفظ ومعالجة المواد⚫

. استخدام المسرعات االيونية في مجال التحاليل وتحسين خواص المواد⚫

 NDTتقوية وتعزيز القدرات العربية في مجال االختبارات الالإتالفية ⚫



التعاون مع مجالس الوزراء العرب والمنظمات العربية المتخصصة

المجلس الوزاري العربي للكهرباء⚫

المجلس الوزاري العربي للمياه⚫

ن عن شؤون البيئةيوزراء العرب المسؤولالمجلس ⚫

مجلس وزراء الصحة العرب⚫

والتعدينالمنظمة العربية للتنمية الصناعية⚫

اتحاد مجالس البحث العلمي العربي⚫

-دأكسا-المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة⚫

المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات ⚫

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية⚫



التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية

لوكالة الدولية للطاقة الذريةا⚫

المعهد الكوري لألمان النووي ⚫

ية ذرالمعهد الكوري لبحوث الطاقة ال⚫

بيووراالتحاد األ⚫

هيئة الطاقة الذرية الصينية ⚫

النوويةالوطنية المؤسسة الصينية ⚫

موسسة الطاقة الذرية الروسية⚫

لبحوث النووية في روسيالالمعهد المشترك ⚫

مريكيةوزارة الطاقة وهيئة الرقابة النووية األ⚫



2020نظرة لما بعد 

تعزيز البنية التحتية الوطنية

حدة أو أقاليمللدول العربية كمنطقة واتعزيز البنية التحتية 

2030حتى اإلستراتيجية العربية لإلستخدامات السلمية

ة الذريةالبرنامج العربي لإلستخدامات السلمية للطاق

مشاريع 

وطنية
ة مشاريع وطني

تكاملية

مشاريع 

مشتركة



توظيف الذكاء االصطناعي في االستخدامات السلمية ”

“للطاقة الذرية

/02/072019–01: لبنان 

الجمهورية اللبنانية 



تاثيرات التطورات التكنولوجيه و الذكاء األصطناعي  

13

Arab Atomic Energy Agency

09/07/2019

اعيالزرالقطاعمثلالحياةجوانبمختلففيوجذريةكبيرة  تغييرات  أحدثت❑

.والصناعيوالتجاري

تعديلالوالحيويةالتكنولوجيامجالمثلجداومتطورةومعقدةمركبةمجاالتاستحداث❑

.الموادخواصوتحسين،النانووتكنولوجياالجيني
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اقة الذريةالثورة الصناعية الرابعة علي التطبيقات السلمية للطوظيف ت

إستدامة الطاقة.1

اتيجياتهاإسترضمنالنوويالخياربإدخالالناميةوالدولالمتقدمةالدولسياساتتغيير•

.الطاقةمصادرلتنويع

القوىتومفاعالاألبحاثمفاعالتإلنشاءاألساسيةواألحتياجاتالمعلوماتعليالتعرف•

وقودهاودورةوتشغيلهاوأمانهاوتصميمها

.NKMالنوويةالمحطاتبمشاريعالمتعلقةالمعرفةإلدارةمتخصصةبرامجتصميم•

تطورهاوالقويلمفاعالتالمختلفةاألجياللمعرفةالمتقدمهالدولخبراتمناالستفادة•

3G and 4G Nuclear Reactors.
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اقة الذريةالثورة الصناعية الرابعة علي التطبيقات السلمية للطوظيف ت

األفتراضية للتعليم األلكترونيالمعامل–2

التكلفةوالوقتتقليلاجلمنالمتقدمةالدولفياألفتراضيةالمعاملمصطلحانتشر❑

.التقليديةالمعاملفىاجرائهايصعبالتىالتجاربواجراء.للتدريبالمادية

ريبلتدالقوىلمفاعالتمحاكيإنشاءعليالنوويةللمفاعالتالمصنعةالدولسعت❑

.النوويةالقدرةبرامجفيالعاملينوتأهيل

حاالتوفيالعاديةالظروففيوالبحوثالقَُوىلمفاعالتالمتكاملةالعملياتإستيعاب❑

.الطوارئ
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اقة الذريةالثورة الصناعية الرابعة علي التطبيقات السلمية للطوظيف ت

األمن الغذائي–3

.والحيوانيالنباتياإلنتاجتحسينفيالنوويةالتقنياتإستخدام•

كما  الزراعياإلنتاجوتحسينالمعاكسةالبيئيةللظروفمقاومةجديدةمحاصيلإنتاج•

.ونوعا  

.والتخزينالحفظعملياتلزيادةالمختلفةالمؤينةاألشعةاستخدمت•

.صحيا  ألغذيةاسالمةوتحقيقالتخزينفترةوإطالةوالميكروبيالفسيولوجيالتلفخفض•



09/07/2019
Arab Atomic Energy Agency

17

اقة الذريةالثورة الصناعية الرابعة علي التطبيقات السلمية للطوظيف ت

تشخيص وعالج األمراض–4

.الدقيقةةلالجهرالمصنعةالشركاتبينالتسابقنتيجةحديثةطبيةتقنياتإبتكار❑

وتشخيصةالتاجيالشرايينانسدادتشخيصفيالنوويالطبتقاناتاستخدامتفعيل❑

.العالجبعدومتابعتهاالسرطانيةاألورام

وذلكيالمقطعالبوزترونمثلالنوويالطبمجالفيالحديثةاألجهزةاستخدامتفعيل❑

.السرطانيةاألورامتشخيصفي

األبعادثالثيةالحديثةاإلشعاعيةالمعالجةتقاناتوتطويرإدخال❑
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اقة الذريةالثورة الصناعية الرابعة علي التطبيقات السلمية للطوظيفت

ة الموادإستخدام المسرعات االلكترونية واإليونية في عمليات التشعيع لحفظ ومعالج–5

ضمادات،إبرسيرنجات،)الجراحيةواألدواتالطبيةوالمنتجاتالصيدالنيةالموادتعقيم•

.كيميائيا  أوحراريا  تعقيمهايتعذرالتي(دوائيةعبواتقثاطر،

البوليمرقدرةمنيزيدمماوالميكانيكيةوالكهربائيةالحراريةالبوليمراتمواصفاتتحسين•

.والمتانهالعزلعلى

.الجديدةوالموادااللكترونيات,المعادنعلممجالفيالمتخصصةالصناعاتدعم•

.ةالنانونيالصناعاتمجالفياإللكترونيةللمسرعاتحديثةتطبيقاتاستحداث•
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:  العامة توصيات ال❑

.العربيالوطنيفياالصطناعيالذكاءمفهومترسيخ❑

.الذريةللطاقةالسلميةاالستخداماتفياالصطناعيالذكاءأنظمةتطبيق❑

.النوويةالمعرفةبأدارةوربطهااألشياءانترنتمجالفيالحديثةالعالميةالتطوراتمواكبة❑

.المشتركالعربيالعملتكاملأجلمنالعربيةللدولالنسبيةالمميزاتمناالستفادة❑

.يةاالنتاجوالمؤسساتالعلميالبحثومراكزللجامعاتالثالثالتعاونيهالكتلبينالروابطتدعيم❑

.العربيةالدولبينالمشتركةالتكنولوجيةللتحالفاتمجمعاتإنشاء❑
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:  ةخاصة في مجال الصناعات التعدينيالتوصيات ال❑

عنعةالرابالصناعيةللثورةالمصاحباألصطناعيالذكاءمفهومأثراءيجب

Technological)التكنولوجيةاألتحاداتمفهومدعمطريق Alliances)

تكمالواسسداجلمنالمختلفةالتخصصاتوتكاملتكاتفالييهدفوالذي

.بمفردهاصناعهايفيالضعفنقاط

العربيةهيئةالبينوالتكنولوجيالتقنيالتحالفدعميجبالمثالسبيلوعلي

ابواللطمنظمةوالتعدين،الصناعيةللتنميةالعربيةوالمنظمةالذريةللطاقة

لدعمUNIDOالصناعيةللتنميةالمتحدةاألمممنظمةوكذلك……وغزالة

معادنوالالنوويةللخاماتالتعدينيةللصناعاتالمشتركالعربيالتعاون

.REEsالنادرةاألرضيةالعناصرمثلالثمينةالمصاحبة



May be in the future

234Thank You238




