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 :المؤتمر الدولي بشأن برنامج الوكالة للتعاون التقني
 المساھمة في التنمیة —ستون عاًما وأكثر 

 البرنامج
 2017حزیران/یونیھ  1 –أیار/مایو  30

 1Board Room B/Mقاعة مجلس المحافظین 
 Mالطابق األول من المبنى 

 2017أیار/مایو  30الثالثاء، 

 الجلسة االفتتاحیة 30/9-00/11

ق:  السید دازھو یانغ المنسِّ
 نائب المدیر العام  
 لشؤون التعاون التقني  
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  

 

 السید یوكیا أمانو، المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة
 جمھوریة أوروغواي الشرقیةفخامة السید تاباري فاسكیز، رئیس، 

 موریشیوس جمھوریةفاكیم، رئیسة، -فخامة السیدة آمینا غوریب
 معالي السیدة الشیخة حسینة، رئیسة الوزراء الموقرة، جمھوریة بنغالدیش الشعبیة

 للطاقة الذریةالدولیة  الوكالةسعادة السید تیبوغو جوزیف سیوكولو، رئیس مجلس محافظي 
 السید رینیھ كاسترو ساالثار، مساعد المدیر العام لمنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)

ر الخاص بالوكالة :1الجلسة  00/11-30/12  برنامج التعاون التقني المتطوِّ

ق:  السید مارتن نیسیركي المنسِّ
 مدیر  
 دائرة األمم المتحدة لإلعالم  
 فیینا  

بن�ى الھدف م�ن الجلس�ة ھ�و التمھی�د للم�ؤتمر، م�ع التركی�ز بص�ورة خاص�ة عل�ى الكیفی�ة الت�ي س�اھم بھ�ا برن�امج الوكال�ة للتع�اون التقن�ي ف�ي إرس�اء ال الھدف
 األساسیة النوویة والقدرات النوویة على الصعید الوطني دعماً ألولویات التنمیة الوطنیة.

 



 
 

2 

 فیلم القّوة الدافعة في الوكالة من أجل تحقیق التنمیة —التعاون التقني  00/11-05/11

 سمات برنامج التعاون التقني واتجاھاتھ 05/11-10/11

 السید شوكت عبد الرزاق
 مدیر

 شعبة أفریقیا
 إدارة التعاون التقني

 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
   رحلة الدول األعضاء مع برنامج التعاون التقني: اإلنجازات والتأثیر 10/11-30/12

 
 معالي السیدة بوان ماھاراني إنجازات برنامج التعاون التقني وتأثیره في إندونیسیا

 الوزیرة المعنیة بتنسیق شؤون التنمیة البشریة والشؤون الثقافیة
 إندونیسیا

 

 معالي السید إغور تسرناداك   إنجازات برنامج التعاون التقني وتأثیره في البوسنة والھرسك
 وزیر

 وزارة الشؤون الخارجیة
 البوسنة والھرسك

 

 السید یونغدي لیو إنجازات برنامج التعاون التقني وتأثیره في الصین
 األمین العام

 الھیئة الصینیة للطاقة الذریة
 الصین

 

 معالي السیدة إلبا روزا بیریز مونتویا برنامج التعاون التقني وتأثیره في كوبا إنجازات
 وزیرة

 وزارة العلوم والتكنولوجیا والبیئة
 كوبا
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 معالي السید محمد حامد شاكر المرقبى إنجازات برنامج التعاون التقني وتأثیره في مصر
 وزیر

 وزارة الكھرباء والطاقة المتجددة
 مصر

 استراحة للغداء 30/12-00/14
 : برنامج الوكالة للتعاون التقني: المساھمة في التنمیة الوطنیة في الدول األعضاء 2الجلسة  00/14-30/17

 الھدف

للتح�دیات الھدف من الجلسة ھو عرض خبرات الدول األعضاء فیما یتعلّق باالستفادة من الدعم المقّدم في إطار برنامج التعاون التقني بغی�ة التص�دي 
م�ا یش�مل عیة رئیس�یة بیاإلنمائیة الملّحة. وسینصب التركیز من خالل ست جلسات فرعیة على تأثیر العلوم والتكنولوجیا النووی�ة ف�ي مج�االت مواض�

ال�دعم ال�ذي تقّدم�ھ الوكال�ة والتكنولوجیا اإلشعاعیة، والطاق�ة واألم�ان، مم�ا یت�یح رب�ط  الصحة البشریة والتغذیة، واألغذیة والزراعة، والمیاه والبیئة،
 ھذه القطاعات بمجال التنمیة المستدامة.في 

00/14-00/15 
                                    الصحة البشریة والتغذیة -2-1

قة:  السیدة نجاة مختار المنسِّ
 مدیرة  
 شعبة آسیا والمحیط الھادئ  
 إدارة التعاون التقني  
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة   

 لمحة عامة عن التطبیقات النوویة في مجال الصحة البشریة والتغذیة  00/14-05/14

 السیدة مي عبد الوھاب
 مدیرة

 شعبة الصحة البشریة
 إدارة العلوم والتطبیقات النوویة

 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

05/14-10/14  العالج المأمون للسرطان باستخدام العالج اإلشعاعي 

 السید إیدوارد غیرشكیفیتش
 رئیس

 مركز خدمات الفیزیاء الطبیة للعالج اإلشعاعي
 المركز الطبي لشمال إستونیـا

 إستونیـا
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10/14-15/14  تعزیز مكافحة السرطان 

 السید عبد الجلیل نور الدین
 عمید

 كلیة الطب والعلوم الصحیة
 )UPMجامعة بوترا بمالیزیا (

 مالیزیا

15/14-20/14  األنسجة لتحسین الصحة البشریة زرع 

 السیدة سوزانا م. بیتریك
 رئیسة

 معھد بیرو للطاقة النوویة
 بیرو

20/14-25/14  تحسین تغذیة الرّضع واألمھات 

 السیدة وادي سالیماتا
 المدیرة السابقة
 مختبر التغذیة

 )UCADجامعة الشیخ أنتا دیوب (
 السنغـال

اآلف��اق المس��تقبلیة لبرن��امج التع��اون التقن��ي ف��ي مج��ال الص��حة : حلق��ة النق��اش 25/14-00/15
 البشریة والتغذیة

 السید جون ھاتازاوا
 رئیس

 وأوقیانوسیا للطب النووي والبیولوجیا النوویةاتحاد آسیا 
 أستاذ في جامعة أوساكا

 الیابان
 السید نویل ماري زاغري

 مستشار إقلیمي في مجال التغذیة
 مكتب الیونیسیف اإلقلیمي لغرب ووسط أفریقیا

 السید بابلو خیمینیث
 مستشار إقلیمي بشأن الصحة اإلشعاعیة

 الصحة للبلدان األمریكیةمنظمة الصحة العالمیة/منظمة 
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00/15-00/16 
                                                 األمن الغذائي -2-2

قة:  السیدة نجاة مختار  المنسِّ
 مدیرة  
 شعبة آسیا والمحیط الھادئ  
 إدارة التعاون التقني   
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  

 لمحة عامة عن التطبیقات النوویة في مجال األغذیة والزراعة  00/15-05/15

 السید كیو لیانغ
 مدیر

الش��عبة المش��تركة ب��ین الف��او والوكال��ة الس��تخدام التقنی��ات النووی��ة 
 في األغذیة والزراعة

 إدارة العلوم والتطبیقات النوویة
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

05/15-10/15  استنباط أصناف جدیدة من المحاصیل من أجل دعم األمن الغذائي 

 السید میرزا مفاز اإلسالم
 كبیر المسؤولین العلمیین ورئیس

 شعبة تحسین السالالت النباتیة
 معھد بنغالدیش للزراعة النوویة

 بنغالدیـش

10/15-15/15  زیادة إنتاج المحاصیل 

 السید باسكال ھونغناندان
 نائب رئیس

 الوطنیة للزراعة الجامعة
 بنـــن

15/15-20/15   الفواكھ والخضروات من خالل مكافحة اآلفات سالمةتعزیز 

 السید أوسكار أنطونیو ثیالیا إسترادي
 المدیر التنفیذي

 برنامج إبادة ذبابة فاكھة البحر األبیض المتوسط
 غواتیمـاال
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20/15-25/15   االصطناعيتحسین اإلنتاج الحیواني من خالل التلقیح 

 السید یوسف حاجي خمیس
 مدیر

 إدارة تنمیة الثروة الحیوانیة
وزارة الزراعة والموارد الطبیعیة والثروة الحیوانیة ومصاید 

 األسماك
 زنجبار، جمھوریة تنزانیا المتحدة

اآلف���اق المس���تقبلیة لبرن���امج التع���اون التقن���ي ف���ي مج���ال األغذی���ة  :حلق���ة النق���اش 25/15-00/16
 والزراعة

 تیري لوفرانسواالسید 
 مدیر وحدة البحوث المشتركة المعنیة بالصحة الحیوانیة

مركز التعاون الدولى للبحوث الزراعیة من أجل التنمیة 
)CIRAD( 

 فرنسا
 السید كاوسر مالك

 الرئیس السابق
 مجلس البحوث الزراعیة في باكستان

 باكستان
 السیدة ریبیكا باك

 نائبة المدیر المساعدة
 وزارة الزراعة في الوالیات المتحدة

 الوالیات المتحدة األمریكیة
 السیدة أسمھان الوافي

 المدیرة العامة
 )ICBAالمركز الدولي للزراعة البیولوجیة الملحیة (

 استراحة لتناول القھوة 00/16-30/16
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30/16-30/17 
           المیاه النظیفة والبیئة النظیفة -2-3

ق:  السید دیفید أوسبورن   المنسِّ
 مدیر  
 مختبرات البیئة التابعة للوكالة  
 النوویة إدارة العلوم والتطبیقات  
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  

30/16-35/16 
لمح��ة عام��ة ع��ن التطبیق��ات النووی��ة والنظیری��ة ف��ي مج��ال إدارة الم��وارد المائی��ة 

 والبیئیة
 السید دیفید أوسبورن

35/16-40/16  تنمیة الموارد المائیة على النحو األمثل 

 السید ھیكتور ماریو ھیریرا بارا
 أخصـّائي في العلوم البیئیة

 الشركة اإلقلیمیة المستقلّة في سوكري
 كولومبیــا

40/16-45/16  إدارة الموارد المائیة القائمة على األدلة 

 مراح میدحالسید 
 مدیر علمي

 )CNESTENوالتقنیات النوویة ( المركز الوطني للطاقة والعلوم
 المغرب

45/16-50/16  حمایة محیطاتنا من تكاثر الطحالب الضارة 

 السیدة إلفیرا ث. سومبریتو
 الرئیسة السابقة لقسم الكیمیاء
 معھد البحوث النوویة الفلبیني

 الفلبیــن

50/16-55/16  تغّیر المناخ وتأثیره في الموارد المائیة 

 فیناییفاالسیدة إیلینا 
 عالمة

 معھد مشاكل المیاه وھندسة القدرة الكھرمائیة واإلیكولوجیا
 أكادیمیة العلوم في جمھوریة طاجیكستان

 طاجیكستان
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 السیدة میوھایاتون سانتوزو اآلفاق المستقبلیة لبرنامج التعاون التقني في مجال المیاه والبیئة :حلقة النقاش 55/16-30/17
 كبیرة الباحثین

 العلوم والتكنولوجیا النوویة التطبیقیة مركز
 )BATANالوكالة الوطنیة للطاقة النوویة (

 إندونیسیا
 السید جون رامسدال

 كبیر المسؤولین
 الفرع المعني بتكاثر الطحالب الضارة واالستجابة التحلیلیة

 )NOAAاإلدارة الوطنیة لدراسة المحیطات والغالف الجوي (
 المتحدة األمریكیة الوالیات

 السید ھارالد إیغرا
 رئیس

 مكتب برنامج األمم المتحدة للبیئة في فیینا
 أمانة اتفاقیة الكاربات

 )UNEPبرنامج األمم المتحدة للبیئة (
 السید ھینریك إنیفولدسن

 رئیس
 مركز العلوم والتواصل بشأن الطحالب الضارة

 )IOCالحكومیة الدولیة ( اللجنة األوقیانوغرافیة
 منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونسكو)
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 2017أیار/مایو  31األربعاء، 

30/9-20/10 
           حلول ابتكاریة في مجال الصناعة -2-4

قة:  السیدة میرا فینكاتیش  المنسِّ
 مدیرة  
 شعبة العلوم الفیزیائیة والكیمیائیة  
 النوویة إدارة العلوم والتطبیقات  
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  

 السیدة میرا فینكاتیش لمحة عامة عن التطبیقات في مجال التكنولوجیا اإلشعاعیة 30/9-35/9

35/9-40/9  دعم الصحة البشریة من خالل إنتاج المستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة 

 السید جاییر منغاتشي
 مدیر

 الصیدلة اإلشعاعیة مركز
 )IPENمعھد البحوث النوویة وبحوث الطاقة (

 البرازیل

40/9-45/9  مراقبة الجودة وفحص خطوط أنابیب النفط من خالل االختبار غیر المتلف 

 السید دیفید إیكومي
 المدیر العام

 HYDRAC S.Aشركة 
 الكامیـرون

45/9-50/9  حلول ابتكاریة لمعالجة میاه الصرف الصحي 

 جون ھيیالسید ش
 نائب المدیر

 إدارة التطبیقات البیئیة
 )INETمعھد تكنولوجیا الطاقة النوویة ومصادر الطاقة الجدیدة (

 الصین

50/9-55/9  تعزیز التنمیة الصناعیة من خالل التكنولوجیا اإلشعاعیة 

 السید أندرزیج ج. تشمییلویسكي
 المدیر العام

 )INCTالكیمیاء والتكنولوجیا النوویتین ( لمعھد
 بولندا
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 السید جیل بینیان اآلفاق المستقبلیة لبرنامج التعاون التقني في مجال الصناعة :حلقة النقاش 55/9-20/10
 رئیس

 مدیر الترابط بین المرافق الخاّصة بالمستخدمین
 مفاعل البحوث جول ھورویتز

 والطاقة الذریةالمفوضیة الفرنسیة للطاقات البدیلة 
 فرنسا

 السید غوتام كومار داي
 مدیر

 المجموعة المعنیة بالمواد
 مركز بھابھا للبحوث الذریة

 الھند
 السید تاك ھیون كیم

 باحث رئیسي
 شعبة البحوث في مجالي الصناعة والبیئة

 )ARTIمعھد التكنولوجیا اإلشعاعیة المتقدمة (
 )KAERIالمعھد الكوري لبحوث الطاقة الذریة (

 جمھوریة كوریا
 السید روبن غرایمز

 كبیر المستشارین العلمیین
 وزارة الخارجیة وشؤون الكمنولث

 المملكة المتحدة
20/10-10/11 

                        تخطیط الطاقة والبنیة األساسیة للقوى النوویة -2-5
ق:  السید إد برادلي جونیور المنسِّ

 منسـّق البرامج  
 الطاقة النوویة إدارة  
  الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  
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 السید إراج جالل لمحة عامة عن تخطیط الطاقة 20/10-25/10
 رئیس
 التخطیط وبناء القدراتوحدة 

 إدارة الطاقة النوویة
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

 السید میلكو كوفاشیف لمحة عامة عن البنیة األساسیة للقوى النوویة
 رئیس

 قسم تطویر البنى األساسیة النوویة
 إدارة الطاقة النوویة

 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

25/10-30/10  القوى النوویة محطات بناء القدرات من أجل تمدید عمر 

 السید أوزفالدو كالثیتا الریو
 رئیس

 )CNEAالھیئة الوطنیة للطاقة الذریة (
 األرجنتین

30/10-35/10   التشغیل المأمون لمحطات القوى النوویةدعم 

 السید ألكسي رایمان
 كبیر المستشارین

البعث��ة الدائم��ة لجمھوری��ة ب��یالروس ل��دى الوكال��ة الدولی��ة للطاق��ة 
 الذریة

 بیالروس

35/10-40/10  تنمیة الطاقة المستدامة 

 السید فومزیلي تسیالني
 المسؤول التنفیذي األول

 )Necsaالنوویة (شركة جنوب أفریقیا للطاقة 
 جنوب أفریقیا
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40/10-45/10  بناء القدرات الوطنیة إلدارة برامج القوى النوویة 

 سعادة السید حمد الكعبي
 الممثل المقیم

البعثة الدائمة لإلمارات العربیة المتحدة لدى الوكالة الدولیة 
 للطاقة الذریة

 اإلمارات العربیة المتحدة

اآلف�اق المس��تقبلیة لبرن�امج التع��اون التقن�ي ف��ي مج�ال تخط��یط الطاق��ة  :حلق�ة النق��اش 45/10-10/11
 والبنیة األساسیة للقوى النوویة

 سعادة السید ألفونسو كوزي
 سكرتیر

 إدارة الطاقة
 الفلبیــن

 سعادة السید شي جونغ جون
 الممثل المقیم

البعثة الدائمة لجمھوریة الصین الشعبیة لدى الوكالة الدولیة 
 الذریةللطاقة 
 الصین

 السید خالد طوقان
 رئیس

 )JAECھیئة الطاقة الذریة األردنیة (
 األردن

 السید أندراش مولنار
 مستشار المدیر العام

 )HAEAھیئة الطاقة الذریة الھنغاریة (
 ھنغاریــا

  

 السید جوزیف ك. نجوروجي
 السكرتیر الرئیسي

 وزارة الطاقة والنفط
 كینیـــا
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 استراحة لتناول القھوة 10/11-30/11

30/11-30/12 
       البنیة األساسیة لألمان اإلشعاعي والنووي -2-6

ق:  غوستافو كاروسوالسید  المنسِّ
 مدیر  
 مكتب تنسیق شؤون األمان واألمن  
 إدارة األمان واألمن النوویین  
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  

 لمحة عامة عن األمان اإلشعاعي والنووي 30/11-35/11

 السید بیتر جونستن
 مدیر

 شعبة األمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفایات
 إدارة األمان واألمن النوویین
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

35/11-40/11  االرتقاء بالبنیة األساسیة الرقابیة 

 معالي السید سیزار كاردوثو
 وزیر

 (ARRN) الھیئة الرقابیة اإلشعاعیة والنوویة
 باراغـواي

40/11-45/11  الترویج لألمان النووي واألمان اإلشعاعي 

 السیدة إیندا أنیسا
 رئیسة

 التعاون الدولي 
 )BAPETENالوكالة الرقابیة للطاقة النوویة (

 إندونیسیا

45/11-50/11 
  نم�وذجي ن�اجح للتع�اون دعم إرساء البنیة األساس�یة لألم�ان: إنج�از مش�روع

 التقني

 السید خمار مرابط
 المدیر العام

الوكال����ة المغربی����ة لألم����ن والس����المة ف����ي المج����الین الن�����ووي 
 )AMSSNuRواإلشعاعي (

 المغرب
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50/11-55/11  دعم األمان اإلشعاعي فیما یتعلّق بالتعرض المھني 

 السید شمس الدین ب. إلیغبا
 المدیر العام السابق

 الرقابیة النوویة النیجیریة الھیئة
 نیجیریا

55/11-00/12  إدارة النفایات المشّعة على نحو مأمون 

 السید ھوریا غراما
 رئیس

 )ANDRالوكالة النوویة للنفایات المشّعة (
 رومانیــا

 راینولدزالسید إیمي  بالقدرات والثقافة فیما یتعلّق باألمان اإلشعاعي المضي قدماً  :حلقة النقاش 00/12-30/12
 المدیر العام

 الھیئة الرقابیة النوویة
 غانا

 أنان-السیدة ناتوان یا
 رئیسة

 قسم التصّرف في النفایات المشعة
 )TINTمعھد تایلند للتكنولوجیا النوویة (

 تایلند

 السید جاك رامزي
 كبیر المستشارین

 مكتب البرامج الدولیة
 )NRCالھیئة الرقابیة النوویة (

 المتحدة األمریكیة الوالیات
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 السید فینس نوفاك
 مدیر

 إدارة األمان النووي
 )EBRDالمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمیر (

 السید بابلو خیمینیث
 مستشار إقلیمي بشأن الصحة اإلشعاعیة

 منظمة الصحة العالمیة/منظمة الصحة للبلدان األمریكیة

 استراحة للغداء 30/12-00/14

 )Aاجتماع المائدة المستدیرة الخاص بالوكالة: دور القطاع الخاص: إقامة الشراكات من أجل تحقیق التنمیة (قاعة المجلس  30/12-00/14

00/14-30/17 
                                                              : األخذ بنھج إقلیمي: التعاون من أجل معالجة القضایا اإلنمائیة المشتركة3الجلسة 

 الھدف
ع�اون من الجلسة ھو عرض النھج المتبع في إطار برنامج التعاون التقني اإلقلیمي لمعالجة القضایا المشتركة. وستركز المناقشات على مزایا الت الھدف

ي عل�ى نح�و اإلقلیمي وأسالیبھ، وعل�ى الكیفی�ة الت�ي یمك�ن بھ�ا للوكال�ة ولل�دول األعض�اء تعزی�ز التع�اون اإلقلیم�ي م�ن أج�ل تنفی�ذ برن�امج التع�اون التقن�
 أفضل، وعلى الدور الذي یؤدیھ كّل من التعاون بین الجنوب والجنوب والتعاون بین الشمال والجنوب في المساھمة في تحقیق االستدامة.

00/14-05/14 
أس��الیب الوكال��ة ومبادراتھ��ا فیم��ا یتعلّ��ق بتعزی��ز التع��اون ب��ین الجن��وب والجن��وب 

 في الوكالةوالشمال والجنوب فیما بین الدول األعضاء 

 السید لویس كارلوس لونغوریا غاندارا
 مدیر

 شعبة أمریكا الالتینیة والكاریبي
 إدارة التعاون التقني

 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

ق:  مثال من أمریكا الالتینیة والكاریبي 05/14-45/14  السید لویس كارلوس لونغوریا غانداراالمنسِّ

 الجھود اإلقلیمیة الرامیة إلى مكافحة فیروس زیكا في أمریكا الالتینیة  05/14-15/14

 السیدة مارغاریث كابورو غیماریس
 أستاذة مساعدة

 جامعة ساو باولو
 البرازیل
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الدروس المستفادة وأفضل الممارسات من أجل التعاون اإلقلیمي ف�ي  ش:حلقة النقا 15/14-45/14
 المستقبل

 معالي السید خوسیھ أنطونیو غالدامز
 وزیر

 وزارة الطاقة والموارد الطبیعیة والبیئة والمناجم
 ھندوراس

 سعادة السید مارسیل فورتونا بیاتو
 الممثل المقیم 

 البعثة الدائمة للبرازیل لدى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
 1رئیس اتفاق أركال

 البرازیل

  

 بوبلیتي السید باتریسیو أغیلیرا
 المدیر التنفیذي

 )CCHENلجنة الطاقة النوویة الشیلیة (
 شیلي

 السیدة ھیالري ألكسندر
 األمینة الدائمة

 وزارة العلوم والطاقة والتكنولوجیا
 جامایكــا

 السیدة لیدیا بارادیز غوتییریز
 المدیرة العامة

 )ININالمعھد الوطني للبحوث النوویة (
 المكسیك

 
 

                                                
 ): االتفاق التعاوني لترویج العلم والتكنولوجیا النوویین في أمریكا الالتینیة والكاریبيARCALأركال (اتفاق  1
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 مثال من أفریقیا 45/14-30/15

ق:  السید شوكت عبد الرزاق المنسِّ
 مدیر  
 شعبة أفریقیا  
 إدارة التعاون التقني  
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  

 معالجة ندرة المیاه في أفریقیا 45/14-50/14

 السید كالیست تیندیموغایا
 رئیس

 إدارة تخطیط الموارد المائیة وتنظیمھا
 والبیئةوزارة المیاه 

 أوغنــدا
الدروس المستفادة وأفضل الممارسات من أجل التع�اون اإلقلیم�ي ف�ي  ش:حلقة النقا 50/14-30/15

 المستقبل
 السید عبد الوھاب سماتي

 مدیر
 إدارة حشد الموارد المائیة

 وزارة الموارد المائیة والبیئة
 الجزائر

 السید عاطف عبد الحمید عبد الفتاح القدیم
 رئیس

 )EAEAھیئة الطاقة الذریة المصریة (
 2أفرارئیس اتفاق 

 مصر

 

 السید شیلوه دیده أوساي 
 نائب المدیر العام

 ھیئة الطاقة الذریة في غانا
 غانا

                                                
 األفریقي للبحث والتنمیة والتدریب في مجال العلم والتكنولوجیا النوویین): االتفاق التعاوني اإلقلیمي AFRAاتفاق أفرا ( 2
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 السید الشیخ غاي 
 أستاذ في الجیولوجیا المائیة متقاعد 

 )UCADجامعة الشیخ أنتا دیوب (
 السنغـال

 

 السید عبد القادر دودو
 رئیس

 إدارة المیاه
 )OSSمرصد الصحراء الكبرى والساحل (

 تونس
  استراحة لتناول القھوة 30/15-50/15

 مثال من أوروبا 50/15-30/16

ق:  السید مارتن كراوزي   المنسِّ
 مدیر  
 شعبة أوروبا  
 إدارة التعاون التقني  
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  

 األراضي الملوثة باإلشعاعات: خبرة أوروبا  استصالح 50/15-00/16

 السید لویسف بوغدیفیتش
 خبیر

 معھد البحوث البیالروسي لعلوم التربة والكیمیاء الزراعیة
 بیالروس

الدروس المستفادة وأفضل الممارسات من أجل التعاون اإلقلیمي ف�ي  ش:حلقة النقا 10/16-30/16
 المستقبل

 السید میخائیل باالنوف
 رئیس

 مختبر الحمایة
 معھد البحوث العلمیة في مجال الصحة اإلشعاعیة

 االتحاد الروسي



 
 

19 

 السید باختیور غولیاموف
" التابع�ة لمجل�س Sanoatgeokontexnazoratالمفتشیة الحكومی�ة "

 )SGKTNالوزراء (
 أوزبكستان

 فاالري غاشباروف
 مدیر

 (UIAR) المعھد األوكراني لعلم األشعة الزراعي
 أوكرانیا

  

 السید فینس نوفاك
 مدیر

 إدارة األمان النووي
 )EBRDالمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمیر (

قة:  مثال من آسیا والمحیط الھادئ 30/16-10/17  السیدة نجاة مختارالمنسِّ

30/16-40/16 
خب��رة  :االس��تراتیجیات المتكامل��ة للتص��دي لتل��وث الھ��واء ف��ي المن��اطق الحض��ریة

 منطقة آسیا والمحیط الھادئ

 السیدة میوھایاتون سانتوزو
 كبیرة الباحثین

 مركز العلوم والتكنولوجیا النوویة التطبیقیة
 )BATANالوكالة الوطنیة للطاقة النوویة (

 إندونیسیا
الدروس المستفادة وأفضل الممارسات من أجل التعاون اإلقلیمي ف�ي  ش:حلقة النقا 40/16-10/17

 المستقبل
 السید مارك ألكسندر
 مدیر الشؤون الدولیة

 شؤون األمن النووي والشؤون الحكومیة الدولیة
 )ANSTOالمنظمة األسترالیة للعلوم والتكنولوجیا النوویتین (

 أسترالیا
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 السید جعفر صدیق
 كبیر المھندسین ومدیر

 شعبة الھندسة
 )BAECھیئة الطاقة الذریة في بنغالدیش (

 RCA(3االتفاق التعاوني اإلقلیمي ( رئیس
 بنغالدیـش

 السید بالل نصولي
 المدیر العام

 )LAECالھیئة اللبنانیة للطاقة الذریة (
 ARASIA(4رئیس اتفاق عراسیا (

 لبنان

  

 السید ھاي جو مون
 مدیر

 المكتب اإلقلیمي التابع لالتفاق التعاوني اإلقلیمي للبحث والتنمیة
 )RCAROوالتدریب في مجال العلم والتكنولوجیا النوویین (

 جمھوریة كوریا
 السیدة شامجانا شارستا

 كبیرة االقتصادیین
 شعبة البیئة والموارد الطبیعیة والزراعة

 )ADBمصرف التنمیة اآلسیوي (
 الفلبیــن

 السیدة أسمھان الوافي
 المدیرة العامة

 )ICBAالبیولوجیة الملحیة (المركز الدولي للزراعة 
  اإلمارات العربیة المتحدة

                                                
 االتفاق التعاوني اإلقلیمي للبحث والتنمیة والتدریب في مجال العلم والتكنولوجیا النوویین (لمنطقة آسیا والمحیط الھادئ): )RCA( االتفاق التعاوني اإلقلیمي 3
 اوني للدول العربیة الواقعة في آسیا للبحث والتنمیة والتدریب في مجال العلم والتكنولوجیا النووییناالتفاق التع: )ARASIAاتفاق عراسیا ( 4
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قة:  معالجة القضایا العالمیة من خالل التعاون األقالیمي 10/17-30/17  السیدة نجاة مختارالمنسِّ

10/17-20/17 
دعم بناء القدرات البشریة والتعلیم من خالل الجھود اإلقلیمیة: مشروع سیس�امي 

 مثاالً 

 السید خالد طوقان
 رئیس

 )JAECھیئة الطاقة الذریة األردنیة (
 األردن

ال�دروس المس�تفادة وأفض�ل الممارس�ات م�ن أج�ل التع�اون األق�الیمي  ش:حلقة النقا 20/17-30/17
 في المستقبل

 السید جون بیار كوتشوك
الت  كبیر العلماء في مجال المعجِّ

 )CERNعضو شرفي في المنظمة األوروبیة للبحوث النوویة (
 جاوسيالسیدة كالریسا فورموزا 

 األمینة السابقة لمجلس سیسامي 
  منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونسكو)

 حفل استقبال 00/18-00/20
 2017حزیران/یونیھ  1الخمیس، 

30/9-30/12 
           : الشراكة العالمیة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة4الجلسة 

ق:   السید مارتن نیسیركي  المنسِّ
 مدیر  
 دائرة األمم المتحدة لإلعالم  
 فیینا  

س�ُتبرز الجلس�ة ُتركِّز ھذه الجلسة على النھج الذي تتبعھ الوكالة لبناء شراكات دائم�ة وذات منفع�ة متبادل�ة م�ع ال�دول األعض�اء والمنظم�ات اإلنمائی�ة. و الھدف
بھ��ا برن��امج الوكال��ة للتع��اون التقن��ي ال��دول األعض��اء عل��ى إقام��ة ش��راكات اس��تراتیجیة فعال��ة م��ع البل��دان عل��ى وج��ھ الخص��وص الكیفی��ة الت��ي س��اعد 

لجدی�د لخط�ة والمنظمات اإلنمائیة. كما أنھا ستدرس الكیفیة التي یمكن بھا ألسالیب التعاون أن تتطور على أفضل وج�ھ، ب�النظر إل�ى الس�یاق اإلنم�ائي ا
 .2030عام 

 كایادو-السیدة آنا رافو الشراكة في إطار برنامج التعاون التقني 30/9-40/9
 مدیرة

 شعبة دعم وتنسیق البرنامج
 إدارة التعاون التقني

 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
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 أمثلة عن شراكات ناجحة 40/9-50/9
 الشراكة من أجل مكافحة السرطان 

 برومسون-السیدة نیلي إینویریم
 مدیرة

 شعبة برنامج العمل من أجل عالج السرطان
 إدارة التعاون التقني

 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
50/9-00/10  السید كریم تونكارا القضاء على الطاعون البقري في أفریقیا 

 الممثل اإلقلیمي ألفریقیا
 )OIEالمنظمة العالمیة لصحة الحیوان (

00/10-10/10   السید فیلیب شولتاس الغذائیة في إندونیسیامعالجة سلسلة القیمة 
 المدیر اإلداري

 وضع البرامج والتعاون التقني
 منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة (الیونیدو)

بالشراكات في إطار برن�امج التع�اون  الجھود المشتركة للمضي قدماً  ش:حلقة النقا 10/10-00/11
 التقني

 دیدیي لونوار السیدسعادة 
 سفیر

 االتحاد األوروبي
  جون لوي فالكونيسعادة السید 
 الممثل المقیم

 الوكالة ىالبعثة الدائمة لفرنسا لد
 فرنسا

 السید تاكاشي ناكنيسعادة 
 المساعد الخاص لوزیر الشؤون الخارجیة

 وزارة الشؤون الخارجیة
 الیابان
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 السید شیادیونغ لیو  
 نائب الرئیس

 للتكنولوجیامعھد شرق الصین 
 الصین

 السید فالدیمیر ب. كوتشینوف
 مستشار المدیر العام

 الشركة الحكومیة للطاقة الذریة "روزاتوم"
 االتحاد الروسي

 السید أندرو شوفر
 القائم باألعمال باإلنابة

البعث��ة الدائم��ة للوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة ل��دى الوكال��ة الدولی��ة 
 للطاقة الذریة

 المتحدة األمریكیة  الوالیات
 عین ل حالسید ولید م

 رئیس وحدة الِمنح والمساعدة التقنیة
 إدارة عملیات القطاع العام

 (OFID)صندوق األوبك للتنمیة الدولیة 
 استراحة لتناول القھوة 00/11-20/11
 السید بول الد البعد الجدید للشراكات العالمیة  رئیسي: متحدث 20/11-30/11

 مدیر
 )UNRISDاألمم المتحدة لبحوث التنمیة االجتماعیة ( معھد

 أمثلة عن شراكات بین القطاعین العام والخاص 30/11-55/11
 السید سوریش د. بیلالي  30/11-35/11

 مدیر
 المركز الوطني لبحوث الحزم اإللكترونیة

 في تكساس A&Mجامعة 
 الوالیات المتحدة األمریكیة
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 السید ذو الكافلي غزالي  35/11-45/11
 مدیر

 شعبة تكنولوجیا المعالجة اإلشعاعیة
 الوكالة النوویة المالیزیة

 مالیزیا
 السید تشانغ تشوي تشان
 المسؤول التنفیذي األول

 Wonderful Ebeam Cableشركة 
 مالیزیا 

 السید إلھام أكبر شھادة 45/11-50/11
 المدیر المؤسس

 Salewangang Rice Seed Breedingشركة 
 إندونیسیا 

 كانامي كاناي السید شراكات ابتكاریة للمستقبل ش:حلقة النقا 50/11-30/12
 قني تنفیذيتمستشار 

   إدارة التنمیة البشریة
 )JICA( وكالة الیابان للتعاون الدولي

 الیابان
 السید دینییو ماثالكو

 مدیر 
 )ARFالنھضة األفریقیة والتعاون الدولي ( صندوق

 جنوب أفریقیا
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 ة شامجانا شارستاالسید  
 أخصائیة كبیرة في االقتصاد

 شعبة البیئة والموارد الطبیعیة والزراعة
 (ADB)مصرف التنمیة اآلسیوي 

 السید كارل جیمس ھوسبیدالس
 مدیر تنفیذي

 (CARPHA) وكالة الصحة العمومیة في الكاریبي
 السید عبد الحكیم الواعر

 مدیر
 إدارة التعاون والتكامل

 )IDBالبنك اإلسالمي للتنمیة (
 السید س.م. ضیاء الدین حیدر

 كبیر أخصـّائیي التغذیة
 البنك الدولي

   استراحة للغداء 30/12-00/14

 : ما وراء األفق: تمھید الطریق للمستقبل5الجلسة  00/14-00/17
ق: السید مارتن نیسیركي                   المنسِّ

 الھدف
متح�ّدثین رفیع�ي المس�توى ومن�اظرین لدراس�ة ال�ُنھج المناس�بة والت�دابیر الملموس�ة الت�ي م�ن ش�أنھا أن تس�اعد  5بتطلّعھا نح�و المس�تقبل، تجم�ع الجلس�ة 

النووی��ة ف��ي إط��ار س��عیھا إل��ى تحقی��ق الغای��ات الرئیس��یة ألھ��داف التنمی��ة البل��دان عل��ى االس��تفادة إل��ى أقص��ى ح��د م��ن اس��تخدامھا للعل��وم والتكنولوجی��ا 
 المستدامة.

 توظیف العلم والتكنولوجیا واالبتكار لدعم التنمیةرئیسي:  متحدث 00/14-10/14
 السید بول الد

 مدیر
 )UNRISDمعھد األمم المتحدة لبحوث التنمیة االجتماعیة (
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10/14-00/15 
قدرات الدول األعضاء في مجال العلوم النوویة والتكنولوجیا تعزیز  ش:حلقة النقا

 واالبتكار بما یلبِّي احتیاجاتھا اإلنمائیة.

 معالي السید ماري تیو نیان
 وزیر

 وزارة التعلیم العالي والبحوث
 السنغـال

  

 السید أندریاس ریشتر
 أستاذ

 إدارة علوم األحیاء المجھریة والنظم اإلیكولوجیة
 جامعة فیینا

 النمسا
 آسو-السید بونوا مارتیمور

 رئیس
 وحدة الشؤون الدولیة
 )IRDمعھد بحوث التنمیة (

 فرنسا
 السید تشارلز أبیشي أوكو

   الدولیة للطاقة الذریة البعثة الدائمة لنیجیریا لدى الوكالة
 نیجیریا
 كامیرون دایفرالسید 

 نائب المدیر العام
 (SPC) أمانة جماعة المحیط الھادي

 السید ألدو ماالفازي
 نائب المدیر العام

 رئیس إدارة العلوم والتطبیقات النوویة
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 استراحة لتناول القھوة  00/15-20/15
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بتك�ار وبن�اء الق�درات م�ن أج�ل تعم�یم العل�وم والتكنولوجی�ا واالالمتحدثة الرئیس�یة:  20/15-30/15
 المستدامةتحقیق التنمیة 

 صاحبة السمو الملكي األمیرة سمیة بنت الحسن
 رئیسة

 الجمعیة العلمیة الملكیة
 األردن

التطل��ـّع إل��ى المس��تقبل: المس��اھمة ف��ي خط��ة التنمی��ة المس��تدامة لع��ام  ش:حلق��ة النق��ا 30/15-30/16
2030 

 معالي السیدة إلبا روزا بیریز مونتویا
 وزیرة

 والبیئةوزارة العلوم والتكنولوجیا 
 كوبا

 سیریمایا ماطایا ناوالومعالي السید 
 وزیر

 الزارعة ومصاید األسماك والثروة الحیوانیة والغاباتوزارة 
 فانواتو

 السید شنتانو موكرجي
 كبیر المسؤولین

 فرع السیاسات والتحلیل 
 شعبة التنمیة المستدامة

الش���ؤون االقتص���ادیة واالجتماعی���ة التابع���ة لألم���م المتح���دة  إدارة
)UNDESA( 

 السید خوان كارلوس لینتیخو
 نائب المدیر العام

 رئیس إدارة األمان واألمن النوویین
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
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 السید دازھو یانغ
 نائب المدیر العام

 لشؤون التعاون التقني
 للطاقة الذریةالوكالة الدولیة 

 الجلسة الختامیة 30/16-00/17

 السید دازھو یانغ
 نائب المدیر العام

 لشؤون التعاون التقني
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
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