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Abstract 

Energy is essential for all human activities, and its availability is 
critical to economic and social development. Energy is the engine for the 
production of goods and services across all economic sectors. It is vital to 
the provision of basic civic services in education, health care, clean water 
supply and sanitation, and also for wealth creation. Lack of energy is a 
contributing factor to the poverty of individuals, communities, nations and 
regions. While not an end itself, energy, jointly with appropriate 
technologies and infrastructure, generates the services modern societies 
demand (transportation, lighting, air conditioning, information exchange, 
etc.). Meeting the United Nations Millennium Development Goals can be 
only accomplished with access to affordable energy services. 

Energy planning aims at ensuring that decisions on energy demand 
and supply infrastructures involve all stakeholders, consider all possible 
energy supply and demand options, and are consistent with overall goals for 
national sustainable development. The concept of sustainable development 
encompasses three interdependent and mutually reinforcing pillars : social 
development, economic development and environmental protection, linked 
by effective government institutions . 

                                                 
  : ترجمة الملخص التنفيذى لكتيب الوكالة الدولية للطاقة الذرية (*)

IAEA, Sustainable Energy for the 21st Century, IAEA Tools and Methodologies for 
Energy System Planning and Nuclear Energy System Assessments. 
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الطاقة أمر ضروري لجميع األنشطة البشرية، وتوافرها أمر بالغ األهمية لتحقيق 
الطاقة هي المحرك إلنتاج السلع والخدمات في جميع  .التنمية االقتصادية واالجتماعية

أساسية من أجل توفير الخدمات األساسية في التعليم  يلقطاعات االقتصادية ، فها
  .الثروة  لنمو وأيضاً والرعاية الصحية، وٕامدادات المياه النظيفة والصرف الصحي، 

في فقر األفراد والشعوب والمناطق في حين  يبشكل أساسيسهم نقص الطاقة 
ن ارتباط الطاقة والتقنيات المناسبة مع أن امتالك الطاقة ليس غاية في حد ذاته، ولك

 اإلضاءةو  وسائل النقل(المجتمعات الحديثة  البنية التحتية  يساعد على تلبية متطلبات
وضعتها التي  إن تلبية األهداف اإلنمائية). وغيرها تبادل المعلوماتو  تكييف الهواءو 

الحصول على خدمات  من خالل األمم المتحدة لأللفية الحالية ال يمكن أن تتحقق إالّ 
   .الطاقة بأسعار مناسبة

وجودة الهواء وأمن  المخاوف بشأن توافر مصادر الطاقة وتغير المناخوتشير 
يمكن أن تلعبه الطاقة النووية في اإلمداد بالطاقة في  يالذ الدور المهم الطاقة إلى
 30 يالخدمة ف يف *يقوى نوو  مفاعل 436 يوجد حالياً و  .والعشرين يحادالقرن ال

للكهرباء، وتوفر  ياإلنتاج العالممن  %14لد ما يقرب من َّوتو، بلدًا حول العالم
 )45(كما يوجد عدد ، نصف أو أكثر من الكهرباء في عدد من البلدان الصناعية

وتتميز عملية توليد الكهرباء من الطاقة النووية . قوى نووي آخر تحت اإلنشاءمفاعل 
توفر الكهرباء بأسعار و  أنها موثوقة وآمنة بيئياً  بانخفاض انبعاثات الكربون كما

  .مناسبة

א א א א
القرارات في  يهدف تخطيط الطاقة إلى ضمان إشراك جميع أصحاب المصلحة

أخذ بعين يلطلب على الطاقة واإلمداد بها، و التحتية  الخاصة با ىالمتعلقة بالبن
                                                 

مفاعل تحت اإلنشاء طبقًا لقاعدة بيانات الوكالة الدولية  69التشغيل، وفي  يمفاعل قوى نوو  439اليًا ح *
 للطاقة الذرية
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تفق مع األهداف يو ، لإلمداد بالطاقة والطلب عليهانة االعتبار  جميع البدائل الممك
  .ي على المستوى الوطن العامة للتنمية المستدامة

يقوم مفهوم التنمية المستدامة على ثالث ركائز مترابطة ويعزز بعضها بعضًا 
وترتبط مع المؤسسات ، والتنمية االقتصادية وحماية البيئة التنمية المجتمعية  :وهى

  :كما هو موضح في الشكل التالي  فعالةالحكومية ال
  
  
  
  

  
  

  مفهوم التنمية المستدامة

مجال في  بناء قدراتهافي  تساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول األعضاء
سم ا يمكنها من ر ، ممّ يواإلقليم يعلى المستويين الوطن تخطيط وتحليل أنظمة الطاقة
  . لبشكل مستق ااستراتيجيات الطاقة الخاصة به

ور البنية التحتية بها والمرحلة الحالية لتط عية للدولةاعتمادًا على الموارد الطبي
لتنمية المستدامة، فإنه ربما نستخلص أو ال نستخلص من تحليل نظامها لوأهدافها 

  .للطاقة أن الطاقة النووية سوف تكون مستقبًال جزءًا من مزيج الطاقة
  : يماذج الحاسوبية لآلتنالجموعة من مو تقدم الوكالة منهجية 

دادات الطاقة تطوير مسارات محتملة ومقبولة للطلب على الطاقة ومزيج إمــــــ  1
 ؛)بصورة محايدة من الناحية التكنولوجية( المناظر لهذا الطلب

 مع التركيز على كل ما هو )NESA(إجراء تقييم لنظام الطاقة النووية ــــــ  2
  .نووي 
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اتيجي بعيد المدى لتطور نظام الطاقة والدور المحتمل التخطيط االستر يتطلب 
في  ات تغير التكنولوجيا واالبتكاراتلدينامي اً سليم اً مزيج الطاقة فهمفي  للطاقة النووية

واتجاهات التنمية االقتصادية  التحتية المرتبطة بالطاقة واألفضليات االجتماعية ىالبن
نامج للطاقة النووية له آثار والتزامات فيما ، فإن تبنى بر وبصفة خاصة .والقيود البيئية

  . سنة 100 علىيزيد  بين عدة جهات حكومية لفترة قد تمتد إلى ما
  

א א  א

  ما منطقةبلد أو في باستعراض الحالة العامة للطاقة  تبدأ عملية تخطيط الطاقة
مية المستدامة، ومن ثم التن جوانبباستخدام مجموعة من المؤشرات التي تشمل جميع 

من استخراج الموارد وصوًال لتقديم  بدءاً  يالحالالحصول على صورة لنظام الطاقة 
ثم يتم . بما يتفق مع متطلبات أدوات الوكالة لتحليل وتخطيط الطاقةو  ،خدمات الطاقة

 ضبط النماذج الرياضية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعكس البنية التحتية والتدفقات
مستقبلية للتنمية االقتصادية  )1(إن تصميم سيناريوهات. الحالية للطاقة بشكل صحيح

الخطوة التالية، بمعنى أنه يتم صياغة النظرة  يه لوجىو التكناالجتماعية والتطور 
المستقبلية المحتملة للتنمية االجتماعية واالقتصادية للبلد أو المنطقة على المدى 

 يتم ،وأخيراً . تم  استنتاج شكل الطلب على خدمات الطاقةوبناًء على ذلك ي ،الطويل
 يية والمستقبلية التي يمكن أن تلبإجراء تقييم لجميع خيارات إمدادات الطاقة الحال

  . الطلب تحت أهداف أو قيود معينة للسياسات
 ضمنفيه  الدولة العضو أن الطاقة النووية عنصر مرغوب تحددوبمجرد أن 

لنظام الطاقة متكامل قد يكون من المفيد إجراء تقييم ف ،طاقةلل المستقبلي هامزيج
 جميع القضايا المرتبطة بتطوير ونشر الطاقة النووية، ودعمالوعي نحو  النووية لرفع

الطاقة النووية  تحديد ما إذا كان نظامتطوير خطة استراتيجية وطنية للطاقة النووية، و 
 . يلبي معايير التنمية المستدامةالمقترح 

                                                 
حيث أن المستقبل غير معروف، يستخدم و  لمستقبل ممكن الحدوث هو صورة متسقة داخلياً : السيناريو) 1(

  .تقبلية المحللون مجموعة من السيناريوهات لفهم أفضل للتشككات المس
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  الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدوات ومنهجيات
 الوطنى) النووية(تدعم التخطيط المستدام  لنظام الطاقة 

يشمل نظام الطاقة النووية كافة مرافق دورة الوقود النووي بدءًا من 
 ىصنيع الوقود النووي، باإلضافة إلوت )التخصيب( ثراءاإلو  التحويلو  الطحن/التعدين
المراحل النهائية لجميع  ىالطاقة وصوًال إلكهرباء أو غيرها من منتجات توليد ال

النفايات ثم التخلص الدائم من النفايات عالية المستوى اإلشعاعي، فضًال عن التدابير 
  . إلخ... المؤسسية ذات الصلة بما في ذلك اإلطار القانوني و األجهزة التنظيمية

 الطاقة النووية بها، تم تطوير منهجية ولمساعدة الدول األعضاء لتقييم نظام
من  )INPRO(بالمفاعالت النووية ودورات الوقود االبتكارية  يالمشروع الدولي المعن

من بينهم  يخبير دول 300ي وبمساهمات من حوال قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  . (GIF)خبراء من  المنتدى الدولي للجيل الرابع ألنظمة الطاقة النووية 

  
א א א א מ

تشكل النمذجة الحاسوبية جوهر مفهوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحليل 
توفر اإلحصائيات الوطنية للطاقة واإلحصائيات االقتصادية و  .وتخطيط الطاقة
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ة نظام الطاقة تقدمها الوكالة لتعكس بدقالتي  مدخالت لمعايرة النماذج الحاسوبية
حصائيات مع المحركات الرئيسية للطلب على الطاقة تلك اإل الحالي، وأيضًا تفاعل

والسياسات  لوجياواإلمداد بها مثل التركيبة السكانية والتنمية االقتصادية وتغير التكنو 
أو محللو النظم بتصميم مسارات التنمية  الطاقةويقوم مخططو  .الخ... البيئية

سنة في  50إلى  20 محركات الرئيسية لنظام الطاقة لمدة تتراوح بينالمستقبلية لل
وباستخدام أدوات الوكالة لتخطيط الطاقة، واشتقاق شكل الطلب على  ،المستقبل

ومن ثم يقوم  مخططو الطاقة بمقارنة تلك . خدمات الطاقة والمزيج األمثل لإلمداد بها
داف وغايات التنمية الوطنية حيث السيناريوهات المستقبلية مع قدرتها على دعم أه

يمكن التعرف على الجوانب السياسية واالستثمارية الحرجة لمختلف استراتيجيات 
الطاقة وتحديد العواقب غير المرغوب فيها، ويمكن تحديد معظم الطرق الفعالة من 

  . حيث التكلفة لتلبية احتياجات الطاقة في المستقبل
تحليل الطاقة في و التحليلية التي تدعم تخطيط  تقدم الوكالة العديد من األدوات

  : منها الدول األعضاء
يستخدم لتقييم الطلب على  : )MAED(نموذج لتحليل الطلب على الطاقة 

الطاقة في المستقبل استنادًا إلى مجموعة افتراضات ثابتة على المدى المتوسط إلى 
أو  ولوجية والديموغرافية في بلداالجتماعية والتكنو الطويل تتعلق بالتطورات االقتصادية 

حيث ترتبط االحتياجات المستقبلية من الطاقة بإنتاج واستهالك السلع  منطقة ما
 والخدمات باإلضافة إلى مستجدات التكنولوجيا والبنية التحتية، وتغيير نمط الحياة

يتم حساب الطلب . فضًال عن احتياجات التنقل الناجم عن زيادة الدخول الشخصية
سية الطاقة لمجموعة من أنشطة االستخدام النهائي للطاقة في ثالثة قطاعات رئي على

 (MAED)يوفر نموذج . والصناعة والنقل المنزلية والخدمات: للطلب على الطاقة 
أن هذه  لرسم االتجاهات وتوقع التغيير في احتياجات الطاقة، وخصوصاً  اً منهجي اً إطار 

  . بدائل التنمية االجتماعية واالقتصاديةاالحتياجات تتوافق مع سيناريوهات 
الطاقة وآثارها العامة على البيئة ب للتزود الستراتيجيةاالبدائل نموذج 

)MESSAGE( :  تكنولوجيات تحويل  وكذلكيجمع ما بين أنواع الوقود المختلفة
ا يجعل من الممكن رسم خريطة تدفقات ، ممّ "سالسل الطاقة"الطاقة لبناء ما يسمى 
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بدءًا من استخراج الموارد مرورًا بالعمليات المختلفة على الخام وتحويل الطاقة  الطاقة
يمكن للنموذج ). جانب الطلب(وصوًال لتوزيع وتوفير خدمات الطاقة ) جانب اإلمداد(

الطاقة على المدى الطويل أو اختبار بتصميم استراتيجيات اإلمداد في  أن يساعد
يل التكلفة والمزيج األمثل للطاقة واالحتياجات خيارات سياسة الطاقة عن طريق تحل

ية الجديدة، وأمن إمدادات الطاقة واستخدام االستثمارية وغيرها  من تكاليف البنية التحت
، باإلضافة إلى )تعلم التكنولوجيا(ومعدل تقديم التكنولوجيات الجديدة  موارد الطاقة
 . القيود البيئية

توليد في  لتخطيط النظم من أجل تحليل التوسع توماتيو األ " فيينا"برنامج 
البلدان النامية في  هو أداة فعالة لتخطيط الطاقة الكهربائية : )WASP(الكهرباء 

إطار في  للتوسع في توليد الطاقة الكهربائية" المثلى"حيث يساعد على تحديد الخطط 
مل محدودية أو توافر والتي قد تش حديدها من قبل المحللين الوطنيينيتم تالتي  القيود

. اوغيره للبيئة و متطلبات موثوقية النظامالوقود، وقيود الحد من االنبعاثات الملوثة 
يستكشف البرنامج كل ما هو ممكن إلضافة قدرات كهربائية تكون قادرة على تلبية 

في  ويأخذ البرنامج الطلب على الطاقة الكهربائية مع الوفاء بمتطلبات موثوقية النظام
والقدرة  توليد الكهرباء القائمة والجديدةتباره جميع التكاليف المرتبطة بمرافق اع

  .االحتياطية باإلضافة إلى تكلفة عدم اإلمداد بالكهرباء
يتم  : )FINPLAN(لخطط توسع قطاع الكهرباء  نموذج التحليل المالي

اء من خالل لمشروعات توليد الكهرب النموذج إلجراء التحليل التمويلي استخدام هذا
والضرائب وأسعار الفائدة  ادر التمويل والنفقات واإليراداتاألخذ بعين االعتبار مص

ما  ألن القيود المالية هى غالباً  ذلك نظراً ، إلخ...،والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
ة ويعد هذا النموذج أداًة  مفيد .تنفيذ استراتيجية الطاقة المثلى تكون العقبة الكبرى أمام

بشكل خاص الستكشاف الجدوى المالية طويلة األجل للمشاريع من خالل إعداد 
 . النسب الماليةقدية وقوائم الدخل والموازانات و التدفقات الن

تستخدم لتقدير  : )SIMPACTSٍ(مقاربة مبسطة لتقدير آثار توليد الكهرباء 
العوامل "عليها ما يطلق  اية الصحية واألضرار البيئية، وهيوتحديد تكاليف الرع



  
  
  
  
  
  
  
 
  

  1/2015العدد  ـــــــ 27المجلد  ـــــــنشرة الذرة والتنمية 
 

10 
 

 وتفيد هذه األداة بشكل خاص .، لتوليد الكهرباء باستخدام التقنيات المختلفة"الخارجية
طاقة النووية والطاقة إجراء تحليالت مقارنة لتوليد الكهرباء من الوقود األحفوري والفي 

تحديد مواقع محطات جديدة لتوليد الكهرباء أو تحديد فعالية في  وكذلكالمتجددة، 
قدرته  ة للبرنامج هيوتعد إحدى نقاط القوة الرئيسي. اليف سياسات التخفيف البيئيةتك

 . على تقديم نتائج مفيدة على الرغم من محدودية البيانات المتاحة
يوفر هذا اإلطار أداة مرنة  : )ISED( للطاقة مؤشرات التنمية المستدامة

هات الطاقة الوطنية ألوضاع واتجاللمحللين وصناع القرار من أجل فهم أفضل 
. واآلثار المترتبة على السياسات المختلفة والمتغيرات السياسية على نظام الطاقة
ة وتعكس المؤشرات تفاعل الطاقة مع الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمي

أن تستخدم هذه المؤشرات لرصد التقدم  ويمكن أيضاً  .المستدامة على مدار فترة زمنية
  . من أجل التنمية المستدامة للطاقة رز في السياسات واالستراتيجياتمحال

 
א א מ

يعد االبتكار هو المفتاح لمستقبل الطاقة النووية باعتباره ضروريًا للحصول 
 امة بالنسبة لتلك الدول التي تنوي،على طاقة نووية متسقة مع أهداف التنمية المستد

تخطط التي  الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة في المستقبل أو إدخال تكنولوجيا
 وتتميز أنظمة الطاقة النووية باستخدام البنى التحتية المعقدة. استخدامهافي  للتوسع

إن  .يمتد على مدى عدة أجيالوطول العمر االفتراضي للمحطات النووية الذي 
فترات إعداد طويلة  أيضاً  طلباستخدام أنظمة الطاقة النووية يتفي  تطوير أو التوسع

مكونات جديدة ومبتكرة  باإلضافة إلى الموارد الالزمة، وخاصة لتصميم واستخدام
وبالتالي فإنه من الحكمة أن يتم تقييم نظم الطاقة النووية من جميع . بشكل تجاري

  . )2(الزوايا الممكنة بما في ذلك األبعاد األربعة للتنمية المستدامة
                                                 

التنميــة التــي تلبــي  بأنهــا المســتدامة ُتعــرف التنميــة:  )1987( للبيئــة والتنميــة طبقــًا للمفوضــية العالميــة (2)
أساسـية  أربعة أبعـاد ، وحددتاحتياجاتها المقبلة على تلبية األجيال احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة

  .يئية والمؤسسيةواالجتماعية والباالقتصادية : وهى للتنمية المستدامة
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تم  هو نهج شمولي، وذلك باستخدام أداة )NESA(لطاقة النووية ا تقييم نظامإن 
 المعني المشروع الدولي"منهجية  وهي ،ن صالحيتها على المستوى الدوليالتحقق م

، لدعم عملية صنع القرار )INPRO(" االبتكارية ودورات الوقود النووية بالمفاعالت
نامج جديد للطاقة النووية أو بر  االستراتيجي في الدول األعضاء التي تخطط إلقامة

 (NESA) وبشكل أكثر تحديدًا فإن تقييم نظام الطاقة النووية .برنامج قائمفي  التوسع
  : يشمل تقييم
من التعدين وصوًال  اً ووية في نظام الطاقة النووية بدءجميع المنشآت النــــــ 

لية المستوى للحاالت النهائية لجميع النفايات والتخلص الدائم من النفايات عا
 اإلشعاعي، فضًال عن كل التدابير المؤسسية ذات الصلة بما في ذلك اإلطار القانوني

 ؛ إلخ...  األجهزة التنظيميةو 
تصميم ال وتشمل" المهد إلى اللحدمن "دورة الحياة الكاملة للمنشأة النووية ــــــ 
 ؛ واإلغالقتشغيل الو  والتشييد

البنية االقتصاد و  وتشمل، INPROفي منهجية  دةالوار تقييم ال جوانبجميع ــــــ 
والحماية المادية واألمان   النووي مقاومة االنتشاروٕاجراءات  التحتية وٕادارة النفايات

  . النووى والبيئة
لديها التي  من قبل البلدان منهجية تقييم نظام الطاقة النووية يمكن استخدامو 

إلى  العاملة المفاعالتاالنتقال من  لتقييم  ــــــــــــ على سبيل المثال  قائمةبرامج نووية 
القادمين "يمكن استخدامها من قبل  وكذلكالتقنيات المبتكرة، بلطاقة النووية انظام 
 التقييم هذالها  سمحإقامة برامج نووية جديدة حيث يفي  الشروعفي  الراغبين "الجدد
بطريقة شاملة لتحديد ما  ارفي اإلعتب المستقبلفي  نظمة النووية المحتملةاأل بوضع

  . من عدمه أهداف التنمية المستدامة للبلدقادرة على تحقيق إذا كانت 
 

"INPRO" א א מ מ א
على المستوى  لتقييم نظام الطاقة النوويةكأداة  "INPRO" تم تطوير منهجية

 هيل هرمي من ثالث طبقات تتألف من تسلس يوه، العالمي أو أو اإلقليمي الوطني
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، مؤشرات وحدود القبول وتشملوالمعايير المستخدم المبادئ األساسية، متطلبات 
 تشمل يلطاقة النووية في سبعة مجاالت، والتاوتستخدم هذه العناصر لتقييم نظام 

  : أبعاد التنمية المستدامة جميعها
  ياتاالقتصادــــــ 
 )المؤسسيةالترتيبات  (البنية التحتيةــــــ 
 إدارة النفاياتــــــ 
 النووي نتشاراالمقاومة ــــــ 
 الحماية الماديةــــــ 
 )الموارد بو نضو الضغوط البيئية تأثير (البيئة ــــــ 
  .ي سالمة المفاعالت ومرافق دورة الوقود النوو ــــــ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متطلبات ،المبادئ األساسية من تسلسل هرميضم ت  "INPRO"منهجية
 ل القبوحدود و مؤشراتتشمل ومعايير والمستخدم 

في  كل معايير ومتطلبات المستخدم والمبادئ األساسيةب حالة الوفاء وفي
مع متوافق يمثل مصدر طاقة  لنوويةاالطاقة فإن نظام ، المشار إليها مجاالت التقييم
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منهجية  مكونات لم تتحقق كافة إذاأما . لبلدلهذا ا معايير التنمية المستدامة
"INPRO"  ًا لإلمداد ممتاز  اً نظام قد ال يمثلحاليًا  محل التقييم الطاقة النوويةفإن نظام

 نظامًا مستداماً صبح ليحتاج إلى تغيير وتطور ي، ولكن سوف بشكل مؤقت الطاقةب
لتوجيه  (NESA) تقييم نظام الطاقة النووية نتائج استخداميمكن و  على المدى الطويل

  . التطور هذه
  

א א א א א
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحتياجات فريدة من في  تحتاج كل دولة عضو

وتقدم الوكالة مجموعة من برامج . نوعها في مجال الطاقة وتخطيط الطاقة النووية
جراء تقييم متكامل لنظام إعلى ا لبلدان النامية، لتحسين قدراتهالمساعدة وخاصة ل

وتقييم الدور لطاقة ل صياغة استراتيجيات طويلة المدى لتنمية مستدامةمن أجل الطاقة 
  . المحتمل للطاقة النووية في تلبية احتياجات الطاقة في المستقبل

الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن  األدوات والمنهجية الموضحة في كتيبإن 
هى مساهمة  "ت الوكالة لتخطيط نظم الطاقة وتقييم نظم الطاقة النوويةأدوات ومنهجيا"

وفضًال عن ذلك تقدم الوكالة الوثائق والكتيبات وورش  .هامة في برامج المساعدة
وكذلك ينبغى على الدول  .وبعثات الخبراء للدول األعضاء ةالعمل والدورات التدريبي

توصيات الللطاقة النووية النظر في  األعضاء الراغبة في الشروع في برامج جديدة
" تنمية بنية تحتية وطنية للطاقة النوويةل المعالم الرئيسية"الواردة في إصدار الوكالة 

  . )NG-G-3.1:  سلسلة الطاقة النووية رقم(
  محمد محمد صالح أحمدالمهندس :  ترجمة      

  ء والطاقة المتجددةوزارة الكهربا                                            
 جمهورية مصر العربية        
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א א א
א א אאאאא

، א א א אא א
(FNRBA)א א א  )*( (ANNuR)א

  
Abstract 

Capacity is defined as; the ability of individuals and organizations or 
organizational units to perform functions effectively, efficiently and 
sustainably. Capacity building is an evidence-driven process of 
strengthening the abilities of individuals, organizations, and systems to 
perform core functions sustainably, and to continue to improve and develop 
over time. 

This article will explain the contributions of knowledge networks at 
the national, regional and international level in developing the existing 
capacity building and human resources for regulatory body in Sudan, to 
confront the future challenges regarding to nuclear power program- safety 
and security. The article will compare the advantages and effectiveness of 
these knowledge networks (IAEA, ANNuR, FNRBA) in capacity building 
and enhance the infrastructure of national regulatory body. And how these 
networks contribute to enable the regulatory bodies in Africa and Arab 
countries, to establish and strengthen their regulatory infrastructure for 
nuclear power programme consistent with international standards and 
recommendations. As well as the recommendations resulting and deduced 
from comparative study to promote the exchange of knowledge, experience 
and information among its members. 

                                                 
 بناء واستدامة : "النووية الطاقة لبرامج الالزمة البشرية الموارد لتنمية الدولي للمؤتمر قدمت ورقة عن مترجمة المقالة (*)

 : الرئيسي المؤلف إسم ،بفيينا الذرية للطاقة الدولية الوكالة مقر في 16/5/2014ــــــ  12 خالل الفترة من" القدرات
  .عمر الصديق علي عثمان من السودان 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النووية القدرةلبرامج  والحفاظ عليها القدرات البشرية تطوير بناءساهمة الشبكات الدولية واإلقليمية في م 
 

15 
 

  

األفراد والمنظمات أو الوحدات التنظيمية على أداء  مقدرةرة على أنها ُتعرف القد
بفعالية وكفاءة وعلى نحو مستدام، وُتعرف عملية بناء القدرات على أنها  وظائف

عملية قائمة على التجربة تهدف إلى تعزيز قدرات األفراد والمنظمات واألنظمة ألداء 
 مرار في التحسين والتطوير على مداروظائفها األساسية على نحو مستدام، واالست

  . الوقت
مساهمات شبكات المعرفة على المستوى الوطني واإلقليمي  المقالةتشرح هذه 

الرقابة النووية والدولي في تطوير واستدامة بناء القدرات الحالية والموارد البشرية لهيئة 
من النوويين لبرنامج السودان لمواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة باألمان واأل في

الطاقة النووية، وسوف تقارن هذه الورقة بين مزايا وفعالية شبكات المعرفة وهى 
 ، منتدى هيئات الرقابة النووية في أفريقيا)IAEA(الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

)FNRBA(  والشبكة العربية للمراقبين النوويين)ANNuR(  في بناء القدرات وتعزيز
تية للهيئة الرقابية الوطنية بجمهورية السودان و كيف يمكن لهذه الشبكات البنية التح

أن تسهم فى تمكين الهيئات الرقابية في أفريقيا والدول العربية إلنشاء وتعزيز بنيتها 
التحتية التنظيمية الالزمة لبرنامج الطاقة النووية بما يتفق مع المعايير والتوصيات 

صيات الناتجة والمستخلصة من دراسة المقارنة لتعزيز الدولية، باإلضافة إلى التو 
  . تبادل المعارف والخبرات والمعلومات فيما بين أعضاء هذه الشبكات

  
 

من المتعارف عليه على نحو متزايد أن تنظيم وتبادل المعرفة بين القطاعات 
الوطنية أو ) واضعي السياسات والمنظمين والممارسينو  األوساط األكاديميةمثل (

أهمية قصوى في مجال  كون ذاييمكن أن  يعلى المستوى العالمأو  المختلفة اإلقليمية
هذا  يالمعرفة فتزايد عدد شبكات  لذلك النووية، ونتيجة القدرةبناء القدرات لبرامج 

كما أن بعض هذه الشبكات تجمع بين  .المجال بشكل كبير في السنوات األخيرة
األوروبية  يالنوو األمان  مراقبيمجموعة  نطقة محددة، مثلالجهات الفاعلة ضمن م

)ENSREG(،  وجمعية المراقبين النوويين لغرب أوروبا)WENRA( ، الشبكة العربية و
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قارات  يباإلضافة إلى شبكات أخرى تغطو ، )ANNuRشبكة النور (للمراقبين النوويين 
ة الضمانات للدول شبكو  ،)ANSN( يلألمان النوو بأكملها مثل الشبكة اآلسيوية 

في  النووية الرقابةهيئات ومنتدى  )APSN( يسيوية المطلة على المحيط الهادآلا
 تعمل في جميع أنحاء العالم  مثل خدمات الدعم يالت ، أو حتى)FNRBA(أفريقيا 

تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الشبكة العالمية لألمان  يالت الخاصة يالفن
الرابطة و  )WANO(المنظمة العالمية للمشغلين النوويين و  )GNSSN( واألمن النوويين

  . )INRA(الدولية للهيئات  الرقابية النووية 
 متنوعة من الناس معاً  مجموعاتتحاول العديد من هذه الشبكات أن تجمع 

 تحسين السياسات من أجل لتحقيق التعلم وتبادل المعرفة بين القطاعات المختلفة
 ومعظم هذه المبادرات ال تزال في مرحلة مبكرة نسبياً  .يبحث العلموال والممارسات

وتركز بعض الشبكات على مسألة محددة  .حث عن أفضل وسائل لتبادل المعرفةللب
في مجال تنمية الموارد البشرية الالزمة لبرامج  القوى النووية، في حين أن كثير من 

  . الشبكات  األخرى لديها محتوى أكثر شموالً 
إلى تسليط الضوء على المبادرات واألنشطة التي حققتها  المقالةف هذه تهد

في أفريقيا  النووية الرقابةهيئات ، منتدى )IAEA(الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
)FNRBA(  الشبكة العربية للمراقبين النوويين و) شبكة النورANNuR ( خالل

  . 2013ــــــ  2012عامى
  

אא  א

  (IAEA) الوكالة الطاقة الذرية الدولية

حكومي للتعاون العلمي  يبمثابة محفل دولتعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
والتقني في مجال االستخدام السلمي التكنولوجيا النووية والطاقة النووية في جميع 

ت السلمية للتكنولوجيا النووية، وتقدم تشجع برامج الوكالة تطوير التطبيقا. أنحاء العالم
ضمانات دولية ضد سوء استخدام التكنولوجيا النووية والمواد النووية، وتعمل على 

تشمل الحماية من اإلشعاع وٕاصدار وتنفيذ معايير  يوالت يتعزيز إجراءات األمان النوو 
  .ي األمن النوو 
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  (ANNuR) الشبكة العربية للمراقبين النوويين

الهدف من الشبكة العربية للمراقبين و  2010الشبكة العربية في يناير  تم تأسيس
والبنية  ،يمن اإلشعاع واألمان النوو  الوقايةوتوحيد إجراءات النوويين هو تعزيز وتقوية 

وتوفير اآلليات  ،وٕاطار العمل بين أعضاء الشبكة ،يلألمن النوو التحتية التنظيمية 
المستوى  على منتدى فعال وكفاءة معترف بها الالزمة للشبكة العربية حتى تكون

بين هيئات الرقابة النووية  التنظيمية فيماالرقابية و لتبادل الخبرات والممارسات  يالدول
  . واإلشعاعية في البلدان العربية

  
  (FNRBA) منتدى الهيئات التنظيمية النووية في أفريقيا

مارس  26في   (FNRBA)النووية في أفريقيا الرقابةتم تأسيس منتدى هيئات 
رئيسيا لتحفيز تعزيز وتقوية وتنسيق البنية  معلماً هذا المنتدى ويعتبر إنشاء  2009

في الدول األعضاء ويعمل  كمنصة فعالة  يواإلشعاع التحتية التنظيمية لألمان النووي
 .لتبادل الخبرات التنظيمية والممارسات بين  أجهزة تنظيم الطاقة النووية في أفريقيا

الحماية إجراءات  وتوحيد في تعزيز وتقويةًا كون مفيديهو أن المنتدى من والغرض 
بين لألمن النووي، وٕاطار العمل والبنية التحتية التنظيمية  النووي، واألمانمن اإلشعاع 

  .ا أعضائه
 
א

لتحسين أداء  عملية هامة الشبكات المذكورة هوأداء  تقييم  على الرغم من أن
 يمكن تطبيقها الدراسات الخاصة بالمنهجيات التي منجدًا ، وهناك القليل لشبكةا

تم  التي الستخدام األنشطة محاولة المقالةهذه  وتعد. الشبكات مباشرة على هذه
وذلك باعتبارها   FNBRAإلىباإلضافة   IAEA ،ANNuRتنفيذها بمعرفة كل من 

  . بكات المذكورةوالمقارنة بين الش التقييم من منهجياتواحدة 
 IAEAوتوضح الرسوم البيانية التاليـة األنشـطة التـي تـم تنفيـذها بمعرفـة كـل مـن 

حضـــورها وتوثيقهـــا فقـــط بمعرفـــة هيئـــة  والتـــي تـــم FNBRA إلـــىباإلضـــافة   ANNuRو
  . )SNRA(الرقابة النووية واإلشعاعية السودانية 
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 FNBRAو IAEA ،ANNuRا كل من األنشطة التي نفذه) 1( يبين الشكل رقم
خالل عامين سابقين ونالحظ من الشكل أن الهدف الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة 

درات في مجال األمان ـز البنية التحتية وبناء القيرة هو تعز ة األخيناآلو  يفة يالذر 
واألمن النوويين خاصة بعد كارثة محطة فوكوشيما النووية في اليابان، وتواصل 

الة مساعيها فى هذا المجال بقوة بهدف تسهيل االلتزام تجاه تنفيذ برنامج األمان الوك
ن ومنتدى ـمن الواضح أن التزام كل من الشبكة العربية للمراقبين النووييو . اإلشعاعي

هيئات الرقابة النووية في أفريقيا لتحقيق برنامج األمان النووي بشكل كامل قلص 
  .  ي إلشعاعهتمامهما ببرنامج األمان اا

وقد انخفض بشكل واضح عدد األنشطة  المتعلقة بالنفايات المشعة والطوارئ 
وشبكة النور ومنتدى الهيئات  IAEAتم تنفيذها بواسطة الوكالة  يوالت اإلشعاعية

الرقابية األفريقية، على الرغم من أن هناك مجموعات عمل مختصة بموضوعات 
  . لحاالت الطوارئ النفايات المشعة والتأهب واالستجابة

  
  
  
  
  
  

  
في بعض  )IAEA ,ANNuR , FNRBA(نفذتها  يعدد األنشطة الت:  1شكل 

  )2013ــــــ  2012( يالمجاالت خالل عام

لتنفيذ  FNRBAو  IAEA  ،ANNuRطريقة) 2(ويوضح الشكل رقم  
نظم  ومن الواضح أن  الوكالة اتبعت طريقة عقد دورات تدريبية لتطبيق .األنشطة
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وعقد مؤتمرات واجتماعات مفتوحة باعتبارها  أحد الوسائل الفعالة  يان اإلشعاعاألم
 في حين أن .جيداً  )3(ويوضح ذلك الشكل رقم  يلألمان النوو  لتعزيز البنية التحتية
تركز على و تكون على شكل ورش العمل    ANNuRتقوم بها يمعظم األنشطة الت

  . FNRBA ــــــبة لنفس النهج بالنساألمان واألمن النوويين و 

  
  تستخدمها يمختلف المجاالت الت يطريقة تنفيذ األنشطة ف:   2شكل 

)IAEA ,ANNuR , FNRBA(  
بية للمراقبين النوويين ومنتدى تم تنفيذ بعض األنشطة المشتركة بين الشبكة العر 

ه لهذذلك إلى أن الجهات المانحة  يالسبب ف في أفريقيا ويرجع الرقابة النوويةهيئات 
لجنة الرقابة النووية و ، (EU) االتحاد األوروبي مثل أحياناً نشطة تكون واحدة األ

وكذلك تساهم الوكالة   (KINS)المعهد الكورى لألمان النوويو   (NRC)األمريكية
   .الدولية للطاقة الذرية  بشكل كبير في دعم هذه األنشطة

  
  فيذ األنشطةتن يالوكالة الدولية للطاقة الذرية فطريقة :   3شكل 

 مختلف المجاالت يف
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 IAEA)  ،ِANNuRاـألنشطة التي نفذتهل ياً إجمال اً ملخص (4) يبين شكل رقم 
الوكالة أكثر من مجموع األنشطة التي  األنشطة التي نفذتها ويوضح أن) FNRBAو 

  . 2013ــــــ  2012 يعام خالل FNRBAو   ANNuRنفذتها 

 
  )IAEA ,ANNuR , FNRBA(تها نفذ يالت األنشطة يإجمال:  4شكل 

  2012/2013 يعام

 א

قد ساهم بشكل كبير في بناء  ، فإن الدور الذي تقوم به هذه الشبكاتعموماً 
القدرات وتعزيز البنية التحتية لبرنامج الطاقة النووية، ومع ذلك تلعب الوكالة الدولية 

لتعدد مواردها المالية وكفاءة  شرية نظراً في تنمية الكوادر الب رئيسياً  للطاقة الذرية دوراً 
  . أجهزتها، كما تعتبر الوكالة بمثابة محفل حكومي دولي

منتدى الهيئات و )ANNuR( الشبكة العربية للمراقبين النوويين ويمكن تعريف
كمنصة مفيدة لتبادل المعلومات والخبرات  )FNRBA(التنظيمية النووية في أفريقيا 

ة أنظمة الرقابة ـــز فعاليـــتساهم في تعزي وبالتالية، ـــة النوويـــبيات الرقاـــبين الهيئ
 FNRBA و ANNuRة، وقد أثَر نقص الموارد المالية بشكل كبير في قدرة ـالنووي

على دورهما المتوقع في مجال  ا سوف ينعكس سلباً على تنفيذ خططها وبرامجها، ممّ 
زمة لبرنامج الطاقة النووية في المستقبل بناء القدرات و تنمية الموارد البشرية الال

 . القريب
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والعمل   FNRBAو  ANNuRكل من القائمة بالفعل في تنشيط المشاريعــــــ  1
 . كل منهما فيبشكل جاد إليجاد مشاريع جديدة لتلبية احتياجات الدول األعضاء 

شبكات وبعض الجهات الفاعلة االستفادة من االتفاقيات الموقعة بين هذه الــــــ  2
األخرى باإلضافة إلى مواصلة الجهود لتوقيع عدة مذكرات تفاهم مع أطراف أخرى 

 . والتي يمكن االستفادة من قدراتها ومواردها في تنفيذ المشاريع
 بشكل خاص كما هو الحال في  FNRBAو  ANNuRتحتاج كل من ــــــ 3

 : الثة أنواع من األنشطةجميع شبكات المعرفة  إلى االنخراط في ث
التحقيق المنهجي للقضايا أو :  وتبادل المعلومات أ ــــــ البحث  التعاوني

المشكالت المستهدفة، يتم إجراؤه  باالشتراك بين اثنين أو أكثر من الدول 
 .األعضاء أو من خالل دولة واحدة مع أهمية التشاور مع أعضاء آخرين

االستفادة من المعرفة في أنظمة :  مصلحةاالنخراط مع أصحاب الب ــــــ 
وخطط العمل من خالل تحسين االتصاالت والتفاعل مع أولئك الذين 

 . يمكنهم وضع هذه المعارف موضع االستخدام
إنشاء وتشغيل بنية التشغيل الالزمة لبناء العالقات بين :  إدارة الشبكاتج ــــــ 

ات إشراك لمعرفة وعمليالمشاركين من أجل تعزيز التواصل و  تبادل ا
البوابة  في"  "SharePointاستخدام الــــــ :مثال(األفراد  والشبكة ككل 

  . )NNRPالوطنية للجهات الرقابية النووية 
إيجاد وسيلة جذابة لتشجيع الدول األعضاء على المساهمة بفعالية في ــــــ  4

شكل استضافة  مالي فيتوفير دعم فنيا و   ANNuRو FNRBA تطوير إطار عمل 
ورعاية وتوفير الخبراء ضمن األنشطة اإلقليمية لبناء القدرات الوطنية واإلقليمية في 

  . مجال األمان واألمن النوويين
  المهندس محمد محمد صالح أحمد: ترجمة       

  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة                                             
  ة مصر العربيةجمهوري         
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Abstract 
Nanotechnology is the engineering of functional systems at the 

molecular scale. This covers both works and concepts that are more 

advanced. In its original sense, nanotechnology refers to the projected 

ability to construct items from the bottom up, using techniques and tools 

being developed today to make complete high performance products. 

Development of applications incorporating semiconductor 
nanoparticles to be used in the next generation of products, such as display 
technology, lighting, solar cells and biological imaging and others are 
widely progressives. 

Progress has been made in using medical applications (Nano 
medicine) which provided the possibility of delivering drugs to specific 
cells using nanoparticles. Otherwise, nanoparticles have high surface area to 
volume ratio, allowing many functional groups to be attached to a 
nanoparticle, which can seek out and bind to certain tumor cells (cancer). 

  

والتي تعني جزء من  (Dwarf) باللغة اليونانية قزم (Nano) النانو تعني كلمة
بجانب  متراصة نانومتر واحد يساوي عشر ذرات هيدروجينن فإ البليون، وعليه

كافة  التقنية إلى صنع مواد قابلة لالستخدام في وتهدف هذه. بعضها البعض طولياً 
في خدمة كافة أغراض المعرفة البشرية في االستخدامات عليها كثيرًا   لالمجاالت يعوّ 

  .  المتنوعة
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منذ آالف السنين تم استخدام تقنية النانو من قبل العمال دون أن يعرفوا هذا 
المصطلح، فاستخدمت في صناعة الصلب والمطاط والزجاج والخزف وكلها تمت 

ال يمكن تحديد حقبة أو و . الذرية لتلك المواد لألحجاماعتمادًا على خصائص عشوائية 
اإلنسان المادة ذات الحجم النانوي، لكن من المعلوم أن أحد عصر بعينه الستخدام 

في القرن   (Lycurgus) الروماني اليكورغوس المقتنيات الزجاجية وهو كأس الملك
البريطاني يحتوي على جسيمات ذهب وفضة  الرابع الميالدي الموجودة في المتحف

األحمر الغامق عندما يوضع فيه  ر لون الكأس من األخضر إلىنانوية حيث يتغي
  . مصدر ضوئي

ن يدركوا أدون ( هذه التقنية  ن من أوائل الناس الذين استخدمواأومن الواضح 
الدمشقية المعروفة بالمتانة يدخل في تركيبها  هم العرب حيث كانت السيوف) ماهيتها 

الزجاج عند الفنيقيين  كان صانعو كما مواد نانوية تعطيها صالبة ميكانيكية،
. للتلوين لى المواد النانوية الغرويةإضافة ستخدمون حبيبات الذهب والفضة باإلي

عشر والتاسع عشر منذ القرنين الثامن  وكذلك إعتمدت تقنية التصوير الفوتوغرافي
جسيمات فضية نانوية حسّاسة  نتاج فيلم أو غشاء مصنوع منإالميالديين على 

  . للضوء
من  1959عام  في ألول مرة تكنولوجيا النانو صنفت المفاهيم التي نوقشت وقد

 عن طريق التوليف مكانيةإ الذي وصف فيه فاينمان ريتشارد الشهير عالم الفيزياء قبل
ألول مرة عام  االنانو تكنولوجيتم إدخال مصطلح و  .الذرات من التالعب المباشر

نوريو تانيغوشي عندما حاول بهذا المصطلح وذلك من قبل الباحث الياباني  1974
التعبير عن وسائل وطرق تصنيع وعمليات تشغيل عناصر ميكانيكية وكهربائية بدقة 

عن طريق  1982أما البوابة إلى عالم الذرات فقد تم فتحها عام . ميكروية عالية
كوب الباحثين السويسريين جيرد بينيغ وهاينريش رورير، حيث قاما بتطوير الميكروس

األكثر دقة من أجل مراقبة الذرات وٕامكانية التأثير بها وٕازاحتها وبعد إنجازهما المشترك 
اكتشف الباحث  1991في عام . 1986بأربع سنوات  حصال على جائزة نوبل عام 

الياباني سوميو ليجيما األنابيب النانوية المؤلفة فقط من شبكة من الذرات الكربونية 
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مرات وأكثر  أعلى من مقاومة شد الفوالذ بعشر لى مقاومة شدوبالقياس تم الحصول ع
 خذاً آإن الطلب على المنتجات النانوية . قساوة واستقرارًا من الماس بمرتين على األقل

  . االتباالزدياد والنمو في مختلف المج
  

א א אמ א
العلوم  ينب) التالقي(تعتمد التكنولوجيا النانوية على التشبيك والتنسيق 

وعلم المواد وتقنية المعلومات  البيولوجية والفيزيائية والكيميائية والميكانيكية واإللكترونية
الحية والالحية، وكما حدث في القرن  وذلك من أجل دراسة الهياكل البنائية للمادة

لثورة المعلومات واالتصاالت بدأت  نتيجةالعشرين من تبدل في حياة الشعوب 
الهائل في مجال التكنولوجيا النانوية  التطور جذري جديد بالظهور بفعل تبدل عالمات

  . والبيولوجية والنانوبيولوجية والميكروية والبصرية
الت مصنعة آجهزة و أامل أساسية للحصول على مواد و هناك ثالثة عو 
  : بالتكنولوجيا النانوية هي

بكل ذرة من الذرات المكونة  ن يتمكنوا من التأثير والتحكمأالعلماء عليهم ـــــــ  1
مساك بالذرة وتحريكها إلى المكان المطلوب، وفي لمادة، وهذا يعني تطوير طريقة لإلل

طة ترتيب من كتابة اسم الشركة بواس 1990في العام  IBMالحقيقة تمكنت شركة 
زينون على سطح بلورة من النيكل واستخدموا علماء شركة ذرة من ذرات عنصر ال 35

IBM لك جهاز الميكروسكوب الذري في ذ(Atomic force microscopy) .  
، (Assembler)ع الت نانوية تسمى المجمّ آالمرحلة الثانية وهي تطوير ـــــــ  2

الف آيحتاج إلى  اً واحد اً وحيث أن مجمعتبرمج مسبقًا لتتحكم في الذرات والجزيئات، 
المطلوب هو ماليين من هذه لذلك فإن  ،السنين ليصنع مادة من نوع واحد من الذرات

 . لة أو مادةآل مع بعضها البعض لتصنع جهاز أو المجمعات تعم
 فإن أجهزة نانوية تسمى ،عاتالمجمّ  ليتمكن العلماء من تطوير ماليينـــــــ  3

 . عاتتكون مبرمجة لتبني هذه المجمّ   (Replicators)المستنسخات 
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التكنولوجيا النانوية آفاقًا جديدة في المجال الطبي والجراحي، هناك لقد فتحت 

دراسات عديدة من أجل تطوير روبوتات نانوية والتي يمكن إرسالها إلى الجسد للتعرف 
على الخاليا المريضة وترميمها وكذلك للتعرف على محرضات األمراض ومعالجة 

 . األمراض المستعصية واألورام الخبيثة
دوية والبحوث الحيوية والطبية ذات الخصائص الفريدة من المواد األ علمويعد 
عوامل التباين لتصوير الخلية وعالجات  مثل(تبطة بالتطبيقات المختلفة النانوية المر 
ومن ثم فقد بدأ استخدام مصطلحات ومنها التقنية النانوية البيوطبية ). السرطان

كما يمكن . ف وصف ذلك المجال الواسعوالتقنية النانوية الحيوية وطب النانو بهد
إضافة الوظائف للمواد النانوية من خالل تواصلها وتفاعلها مع غالبية الجزيئات 

مع حجم غالبية الجزيئات  ويعد حجم المواد النانوية متماثالً . والتركيبات الحيوية
لتطبيقات والتركيبات الحيوية، ومن ثم تعد المواد النانوية مفيدًة لمجالي األبحاث وا

ياء عن تنمية وقد أسفر دمج وتكامل المواد النانوية مع األح. الحيوية والصناعية
تطبيقات العالج الطبيعي و  األدوات التحليليةو  عوامل التباينو  األجهزة التشخيصية
 . وأدوات توصيل الدواء

 ،اإلضافية لتقنية مختبر على رقاقةتعد تقانة النانو على رقاقة أحد األبعاد كما 
حيث تستخدم الجزيئات النانوية والمرتبطة بالجسم المضاد المالئم من أجل تصنيف 

كما يمكن استخدام جزيئات . بعض الجزيئات والجسيمات المحددة والكائنات الدقيقة
بهدف التعرف على  للحمض النوويالذهب النانوية والموسومة بالشرائح القصيرة 

 (Blocks)ات النقاط على هيئة كوموتسفر عملية تضمين . التسلسل الجيني لعينٍة ما
مختلفة الحجم داخل الكريات البوليمرية الدقيقة عن وقوع ترميز متعدد األلوان 

وتحوَّل تقانة المسام النانوية الخاصة بتحليل األحماض النووية . للفحوصات الحيوية
  . كترونيةليوتيدات مباشرًة إلى توقيعات إلسالسل النيوك
 اتبر تطبيقات النانوتكنولوجيتع )Nanomedicine(والطب  ةمجال الصيدلوفي 

تنتج المئات  ةشرك 1000كثر من أن أذ إفي المجال الطبي أكثر المجاالت استخدامًا 
  . الدوائية للتطبيقات المختلفة المركباتمن 
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  توزيع الدواء بالجسم ــــــ 1
لوجي ر البيو ـــــادة التوافـــــل على زيـــــن تعمأهنا  اكنولوجيالهدف من النانو ت

الجسيمات من  ةال الدواء داخل كبسولـــــدخإق ـــــل الجسم عن طريـــــدواء داخـــــلل
 ةادر ـــــوهذه ق رى من البوليمر،ـــــخأواع ـــــنأمن  ةـــــو كبسولأ )Liposomes( ةـــــالشحمي

نه يزيد من نسبة أكما  ،ةتشار داخل الجسم وانحالل الكبسولعلى تحسين االن
وكل ذلك بسبب صغر الحجم وزيادة السطح المعرض . م للدواءامتصاص الجس

ي أالذي يصعب دخول (داخل المخ  ةعالج الخاليا العصبيللذوبان وقد تم استخدامها ل
  . )ليهإدواء 

بدواء معين يمكن  ةاف خاليا معينكما يمكن استخدام هذه التكنولوجيا في استهد
كان استخدامه ء فعال ن قد استفدنا بدواوبذلك نكو  ،ن يؤثر بالضرر على بقية الخالياأ

بحيث تستهدف  ةعن طريق وضع مجسات عليه معدل ةثاره الجانبيآ ببسب اً محدود
تي تكون في دوية السرطان الأن نطبقه على أوكمثال على هذا يمكن . ةينخاليا مع

  .ة الجسم عامة السليم منها والمسرطنلخاليا  ةالغالب مستهدف
  

  الجديدة ةدويي اكتشاف األف ةالمساعدــــــ  2

سنوات في  لى عشرإخذ الكثير من الوقت الذي يصل أاء جديد يو اكتشاف د
لى إي تصرف على هذا الدواء حتى يخرج موال التهذا بجانب األ ،كثرأو أالغالب 

قل أو  ةبسيط ةصبحت هذه العمليأ اساعدة النانو والميكرو تكنولوجيالنور، ولكن بم
تستخدم في  يالت )Ultrasensetive labeling( ةعالية الحساسي مثل المستكشفات ةتكلف
  . بالدواء الحديث ةالمتعلق بحاثاأل

  
  ستبدالهاو اأنسجة التالفة صالح األ إعملية ــــــ  3

بل شديدة الصعوبة حيث  ةمن العمليات الصعب نسجةاألصالح إعملية تعتبر 
 ا يتطلب تناوللغريب ممّ بسبب عدم قبول الجسم للجسم ا ةن تفشل العمليأيمكن 

ن يقبل الجسم بهذا الجزء أي تثبط الجهاز المناعي حتى يمكن الت ةدويالكثير من األ
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نولوجيا النانو ولكن يمكن حل بعض هذه المشاكل عن طريق استخدام تك. عنه الغريب
  : على ذلك ةمثلوفيما يلي بعض األ

 ةلها قوة التصاق جيد ياً حيو  ةغطية السطح المزروع بمواد متطابقيمكن تـــــــ 
  .ة ممكن ةطول فتر ألى إ ةنسجة وتزيد من عمر الزراعباأل

كدعامات يتم عليها وضع الخاليا التي  ةمكن استخدام الجسيمات النانومترييـــــــ 
الموضوع  )PVA(رصالح العيب وكمثال يستخدم بوليمون النسيج المطلوب إلتك

في صمامات  )Fibroblast( والفيبروبالست )Endothilium( بداخله خاليا االيندوثليم
لى وضع صمام إ ةد نسيج الصمام وذلك بدون الحاجولّ القلب الضعيفة لكي ت

و استخدام البوليمر في استعادة أ ةفي زراعة القرني ةو استخدام نفس الطريقأ ،صناعي
 PVA(من حجمه ماء لكي يكون جيل مائي  %20نه يمتص حتى أل العين حيث شك

hydrogel( .  
 ةضافي حمل وزن الجسم باإلن وظيفة العظام في الجسم هأمن المعروف ـــــــ 

يام وعمليات زراعة العظام هذه األ ةالجسم شكله المميز ولذلك فهي مهمعطاء إلى إ
ا و حيوان، ممّ أخر آو عظام من شخص أخذ جزء من عظام الحوض أتتم عن طريق 

 اً ة التعقيم تجعل العظم رقيقن عمليأو أ لم شديد جداً لم في الحوض وهذا األأيسبب 
بولي ميثيل  خرى مثل حقن مادةألذلك كان التفكير في حلول . رهويسهل كس ةللغاي
على شكل سائل ثم تتصلب داخل الجسم على العظام ويفضل  )PMMA( أسيتات ميتا

وم كالسي من ةو استخدام الجسيمات النانومتريأ ،لوزن الجسم ةحاملمع العظام غير ال
من  %70، التي تمثل )HAP(هيدروكسي أسيتات فسفات  وأ )CPA( اتيتفسفات أس

وهذه تصلح  وزن العظام الطبيعية،  توضع هذه الجسيمات على العظام وتندمج معها
  .لوزن الجسم وتلك التي ال تحمل وزن الجسم ةلكل من العظام الحامل

ن تؤدي أاخل الجسم بعد مرات التي تتحلل دن نستخدم البوليأكما يمكن ـــــــ 
التي تذوب داخل  ةن مثل خيوط العمليات الجراحيخدم اآلتوهذه بالفعل تس وظائفها

ن لها ميزة عدم أكما  لى الطبيب ثانية لنزعها، إهاب الجسم بعد التئام الجرح بدون الذ
 ةام التي تصمم بحيث تعطي قوة معينتثبيت العظ جهزةأ يضاً أو . لثر بعد التحلّ أرك ت

  .  مأعدل ثابت بحيث يكون العظم قد التل بمالتثبيت وتحلّ  في
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داخل عمليات القلب المفتوح لكي تضخ  ةنانومتري ةصنع شبك لىإضافة باإلـــــــ 
ل مع تتحلّ  ةاللتهاب وهذه الشبكات دامضاو  ةوالمسكنات القوي ةت الحيويداضابها الم
  . الوقت

ير و التغأ ةسم وتتأثر بدرجة الحرار داخل الج جسيمات متناهية الصغر توضعـــــــ 
  .ة يخرج الدواء المناسب للحال ةفي مستوى السكر وفي هذه الحال

  
  ةوالتشخيصي ةالتعويضي ةجهز األــــــ  4

البولي  لى استخدام حبيبات متناهية الصغر منإيسعى بعض الباحثون ـــــــ 
 )Fluorescent( ةبجزيئات مشع ةمغطا )Polyethylene glycol(اليكول إيثيلين غ

في الذراع عندما يقل مستوى كل توهج داخل السائل البيني لخاليا الجلد يشع على ش
  . السكر في الدم عن مستوى معين

ة الشكل عن جزيئات كروي ةوهي عبار :  )Dendemers(استخدام الديندميرـــــــ 
 ةن المادن تكو أويمكن  ةفي الفراغات الداخلي ةمواد فعال لكي تحتوي على ةمصمم
التي قد  ةتتنبأ بالتفاعالت الكيميائي ةعن مواد مشع ةعبار  يالتي بالداخل ه ةالفعال

لى خاليا الجهاز المناعي بسهولة بسبب إلسرطان وذلك بقدرتها على الدخول تسبب ا
  .صغر حجمها

التي تزرع داخل الجسم  )Defibrillator(لضربات القلب  ةالمنظم ةجهز األـــــــ 
من الكهرباء لكي تنتظم حركة  ةالصغر يقوم بحساب الكميه المطلوبناهي بمعالج مت

  .القلب
 ةاقترحوا شبكي بعض العلماء من جامعة بنسلفانيا: ة شبكية العين الصناعيـــــــ 

 رؤيةالن كوّ ي يبالتال الذيب العيني لى العصإشارات إحداث إعلى  ةمن السليكون قادر 
قبل  ةن ويتم ربطها مع النهايات العصبيداخل العي يمكن زرعها بسهولةو . عند الكفيف

التي قد تؤثر  ةفلترة معظم البيانات غير المرغوبكما يمكنها . بعد التشابك العصبيو 
  . ة على الصور 
عن  ةجل معالجة ضعاف السمع وهو عبار أخر صنع من آجهاز  هناكـــــــ 

لى حس إا يؤدي ن ممّ ذن ويقوم بتحريك عظمة السنداجهاز يتم زرعه في قوقعة األ
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لى السمع وهذا الجهاز موصول بالخارج بميكروفون إيؤدي  وبالتاليالعصب السمعي 
  . ومعالج ميكرو

د الخلل في الجسم بل ن تحدأتات يمكنها وهي روبو : ة الروبوتات النانومتريـــــــ  
ال  لذيا ةيكرو بسبب اتساع الشعيرات الدمويم 5ـــــــ  3بعادها من أتكون وتصلحه و 

تابعته ، كما يمكن مكن صنعها من الكربون بسبب صالبتهويم. لك الحجمال بذإيسمح 
  . 13ذا كان كربون ذو العدد الذري إ وخصوصاً  يمن خالل الرنين المغناطيس

وهناك روبوت صغير بحيث يمكن بلعه بسهوله قد طور في فرنسا لكي يمكن 
  . ةدوار  ةن طريق عجلتحكم فيه عرؤية الجهاز الهضمي بسهوله ويتم ال

  ورام وعالجهاتحديد مكان األ 

تحتوي بداخلها على مادة يمكنها الظهور  ةستخدام مجسات نانومترييمكن ا
للورم بحيث تتوجه  ةجسام المضادنين المغنطيسي، ثم يتم ربطها باألبسهوله على الر 

 ةبسهول خرى وبذلك يحدد مكانهاا وتتمسك بها فقط دون الخاليا األلى هذه الخاليإ
ى تعريض لإ ةللورم دون الحاج ةتلمن المواد القا ةقليل ةومن ثمة يمكن حقنها بنسب
ث يدخل خاليا الورم و تجهيز هذه المجسات بمعدن بحيأ، ةباقي خاليا الجسم السليم

   . تقتل هذه الخاليا ةلدرج يتم تسخينه ةمناسب ةوسيل ةيأو أوبشعاع ليزر 
من الوسائل المستقبلية الفعالة فى عالج  (Nanoshells)تعتبر أصداف النانو 

مغطاة  فأصداف النانو عبارة عن كريات نانو تصنع عادة من السيليكا، السرطان 
حيث يستطيع العلماء إلصاق مضادات حيوية بأصداف ، بقشرة رقيقة جدا من الذهب

نها من ا يمكممّ  ،النانو لها قدرة عالية على التعرف على الخاليا المصابة بالسرطان
عد ذلك إشعاع سلط عليها بيثم ، رطان وااللتصاق بها بدقة متناهيةاستهداف خاليا الس

فاعل هذه تيث توذلك باستخدام الليزر ح" األشعة تحت الحمراء"طيسى مثل كهرمغن
 100كثر من ألى إلى طاقة حرارية تصل إوتقوم بتحويله شعاع الجسيمات مع اإل

ويتم  .دون المساس بالخاليا السليمة ر الورم كلياً لى تدميإ يا يؤددرجة مئوية ممّ 
 سماكة جسيمات الذهب وأيضاً  يلحرارة المعطاة عن طريق التحكم فكمية ا يالتحكم ف
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عالج  يالطريقة الجديدة ف والجدير بالذكر أنه تم استخدام هذه. نوع الليزر المستخدم
ثار جانبية، آون حدوث وأثبتت نجاحها المذهل د ختبارتجارب فئران اال ياألورام ف

حالة  يالسنوات القليلة القادمة وف ينسان فك من المحتمل إجراء تجارب على اإللذل
  . البشرية مع مرض السرطان الخبيث ةمعها بإذن اهللا معانا ينجاحها ستنته

  
  خرىالتطبيقات األــــــ  5

ئات نانوية معالجة المياه المستهلكة والنفايات السائلة عن طريق ضخ جزيـــــــ 
 . عبر النفايات المتصاص العناصر الضارة

مجال السيطرة على عمليات االهتراء والصدأ والتآكل الميكانيكي  يفـــــــ 
والكيميائي، وكذلك في مجال التغلب على االحتكاك الميكانيكي حيث سيتم االستغناء 

 . زيادة كفاءتهاعن مواد التزييت والتشحيم، وهذا ما يساعد على إطالة عمر اآللة و 
في مجال صناعة السيارات تم استخدام طرق ومواد نانوية جديدة في ـــــــ 

مجاالت الطالء والتغليف والعزل والمساهمة في تخفيف وزن السيارات وزيادة قساوتها 
وهناك العديد من األبحاث في مجال تطوير . وبالتالي تخفيض مصروفها من الوقود

التي ستكون لها خاصية التالؤم األتوماتيكي مع ظروف وتصنيع عجالت السيارات و 
 . الطقس وطبيعة األرض والعوامل الخارجية األخرى

تمكن الباحثون من تخزين المعلومات في ذرات قليلة وقراءتها، وٕاذا ما استمر ـــــــ 
قريبًا تخزين كل ما تم إنتاجه من  في اإلمكان االتجاه فإنه سيصبح النجاح في هذا

 . العالمي على رقاقة بحجم الطابع البريدياألدب 
ر المانع ات شمسية مغطاه بطبقة من البوليمصنع نظار : مجال البصرياتـــــــ 
 . اطفاء معتمدة على النانوتكنولوجيوالصهر والكسر لرجال اإللالنعكاس 

  
א

 اً و التكنولوجيا يتطور بشكل سريع جدأن هذا الفرع من العلوم أهكذا نجد 
جل إضافة الوظائف أشعاعية من خرى وخاصة المعالجة اإلكافة التقنيات األ مستخدماً 

  .  للمواد النانوية من خالل تواصلها وتفاعلها مع غالبية الجزيئات والتركيبات الحيوية
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 يجاد مواد نانوية مفيدةإوقد أسفر دمج وتكامل المواد النانوية مع األحياء عن 
يقات الحيوية والصناعية  ولتنمية األجهزة التشخيصية وعوامل لمجالي األبحاث والتطب

  .  التباين واألدوات التحليلية  وتطبيقات العالج الطبيعي وأدوات توصيل الدواء
من  هنتمكّ نها ألر حياة اإلنسان نحو األفضل تغيّ  االنانو تكنولوجين وهكذا فإ

حل مشاكل تتنظيف البيئة و  ساعد فيتالطاقة و  لزيادة كفاءة استهالك القدرةامتالك 
ي بشكل هائل وبتكاليف اإلنتاج التصنيع على زيادة ةقادر  انهأالصحة الرئيسية، كما 

  .حجمًا  منتجات أصغر باإلضافة إلى كونها منخفضة جداً 
  صالح الدين التكريتي .د .أ              

  رئيس قسم التقنيات النووية              
  عربية للطاقة الذريةالهيئة ال              
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      2030∗  
يمكن أن تقدم  "WNN"وفقًا ألحدث توقعات األخبار النووية العالمية 

تريليون دوالر أمريكي في مشاريع جديدة للطاقة النووية بجميع  1.2استثمارات بحوالي 
  .ارات ستكون في قارة آسيا ستثملعالم، وأكثر من نصف قيمة هذه االأنحاء ا

: سلسلة التوريد النووية العالمية "المعنون  "WNN"تناول المسح األخير لوكالة 
يتصور . الفرص والتحديات على مدى الخمسة عشر عامًا المقبلة" 2030توقعات 

، 2030مفاعًال جديدًا بحلول عام  266السيناريو المرجعي للتقرير البدء في 
ومع مراعاة أن مشاريع بناء وتجديد . تريليون دوالر أمريكي 1.2حو باستثمارات تبلغ ن

اقة النووية عملية طويلة األجل فإن السوق الدولية للمستوردين تكون طمحطات ال
العالمي الذي وسيتم عرض التقرير في المؤتمر . مليار دوالر أمريكي سنوياً  30بقيمة 

  . 15/1/2015في  "World Nuclear Spotlight"سم سيعقد في بكين تحت ا
 47حيث أن  ـــــــالصين في المقام األول  ــــــستكون أكبر منطقة للنمو هي آسيا ـ

. 2030بحلول عام  مفاعًال آخر 142مفاعًال قيد اإلنشاء حاليًا ومن المتوقع زيادة 
مليار دوالر  781ستثمار في المشاريع النووية في آسيا إلى أن يصل االويمكن 

فبرنامج التوسع النووي الصيني اآلن على قدم وساق، وبدأ . ل تلك الفترةأمريكي خال
وسيوفر المؤتمر الفرصة لتعميق . الموردون الصينيون الجدد يدخلون السوق العالمي

  .الحوار حول آفاق هذا البلد ومساهمة الشركات الصينية عالميًا 
 (CIS)تي السابق تشهد أوروبا وكومنولث الدول المستقلة عن اإلتحاد السوفي

 163مليار دوالر أمريكي و 179أيضًا مناطق للنمو باستثمارات محتملة تصل إلى 
وحدات تحت  5في أمريكا الشمالية، حيث هناك . الترتيبمليار دوالر أمريكي على 
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مليار دوالر  90ستثمار إلى مجموع االمتوقعين، يمكن أن يصل  آخرين 7اإلنشاء و
ستثمارات مريكا الالتينية، يمكن أن تصل االوفي أفريقيا وأ .2030أمريكي بحلول عام 

  . الترتيبمليار دوالر أمريكي على  14مليار دوالر أمريكي و 20إلى 
كما تتوسع أيضًا الفرص الصناعية لتفكيك منشآت الطاقة النووية، ويتصور 

ن يصل ويمكن أ. مفاعًال معظمها في أوروبا واليابان 118السيناريو المرجعي إغالق 
مليار  12.4مليار دوالر أمريكي خالل تلك الفترة، منها  95إجمالي سوق التفكيك إلى 

 24.2التكلفة المقدرة لتنظيف موقع فوكوشيما دايتشي في اليابان و قيمة دوالر أمريكي
عتماد على مانيا التي تتخلص تدريجيًا من االمليار دوالر أمريكي يجب إنفاقها في أل

  .الطاقة النووية 
محليًا  موجهاً وخالفًا لبعض الصناعات األخرى، يميل القطاع النووي ليكون 

ويدرس التقرير مجاالت تحسين التنسيق . ويعمل البائعون في بيئة تنظيمية أقل تنسيقاً 
بين السلطات الوطنية المسؤولة عن ترخيص المنشآت النووية وصادرات التكنولوجيا، 

س برامج تدار بشكل مشترك من أجل تشجيع باإلضافة إلى فرصة الصناعة لتأسي
  .ثقافة قوية للسالمة و إنتاج ذي جودة عالية 

  
     ∗  

قام فريق أبحاث مقره فانكوفر في كندا بمضاعفة معدل إنتاج النظائر المشعة 
من قبل مشروع وتم التوصل إلى هذا المعلم . مرات باستخدام السيكلوترون 4الطبية 

"Triumf" 2014كانون األول /بجامعة كولومبيا البريطانية في ديسمبر .  
تم اختبار السيكلوترونات كبديل عن المفاعالت البحثية إلنتاج النظائر المشعة 

 99- ومدنالبحثية حول العالم تنتج الموليبهناك عدد قليل من المفاعالت . الطبية
(Mo-99) م 99-ومالمستخدم إلنتاج التكنشي(Tc-99m)  80والموظف في حوالي% 

النظائر المشعة قصيرة األجل  ومن الجدير بالذكر أن. ات الطبية النوويةمن اإلجراء
نقطاع نتيجة انقطاع غير وأظهرت سلسلة التوريد تعرضها لال .ال يمكن تخزينها

  .مخطط له في المفاعالت المنتجة في السنوات األخيرة 
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في  99-ومنيبدمن إمدادات العالم من المول %40ي تنتج كندا بالفعل حوال
 2016، ولكن من المقرر غلق تلك الوحدة عام "Chalk River"بمنشأة  NRUمفاعل 

وقد استثمرت الحكومة الكندية في عدة مشاريع، بما . عامًا تقريبًا من الخدمة 60بعد 
لمفاعالت إلى ، لجلب تقنيات النظائر المشعة التي ال تعتمد على ا"Triumf"فيها 

 Isotope Technology)السوق من خالل مبادرة برنامج تسريع تقانة النظائر
Acceleration Program, ITAP) .  

 100- ومنموليبدم مباشرة في سيكلوترون بقذف هدف 99-يمكن إنتاج التكنشيوم
فًا من ام باستخدام السيكلوترونات أهد99-وال يحتاج إنتاج التكنشيوم. بشعاع بروتون

اليورانيوم، حيث تعد أهداف اليورانيوم عالية التخصيب المستعملة بصورة شائعة في 
نتشار النووي مفاعالت خطرًا نوويًا محتمًال لالاعتمادًا على ال 99-إنتاج التكنشيوم

م يعني ضرورة 99-إّال أن نصف العمر القصير جدًا للتكنشيوم. على نطاق واسع
ج، والحد من استخدامه في المنطقة القريبة جغرافيًا استعمال النظير بسرعة بعد اإلنتا

  .من منشأة السيكلوترون 
مريضًا  60 ـــــــ 50هذا الصيف تجارب سريرية تشمل ومن المتوقع أن تبدأ 

إلثبات أن النظائر الطبية المنتجة في السيكلوترون تتصرف بالطريقة نفسها لتلك 
أشهر، فإن أحد  3ب لمدة وفي حال نجاح التجار . المنتجة في المفاعالت
سيصبح مكرسًا إلنتاج النظائر الطبية في عام  "Triumf"سيكلوترونات مشروع 

2016 .  
  

     
       ∗  

دام الطاقة النووية والطاقة المتجددة خباشرت السعودية خطوات فعلية نحو است
مياه والكهرباء، فيما شرعت الجهات المختصة في البالد في بناء أكبر في إنتاج ال

أ تشغيلها بعد نحو عامين محطة للطاقة الشمسية في العالم، وهي المحطة التي سيبد
  .من اآلن

                                                 
  . 14/1/2015بتاريخ ، جريدة الشرق األوسط *



  
  
  
  
  
  
  
 
  

  2015 /1عدد ال ـــــــ 26مجلد ال ـــــــوالتنمية نشرة الذرة 
 

36 
 

وكشفت مصادر اقتصادية رفيعة عن وجود لجنة عليا تدرس استخدام الطاقة 
لكهرباء، مؤكدة اعتزام السعودية التحول مياه واوية والطاقة المتجددة في إنتاج الالنو 

نحو عشر الكامل نحو استخدام الطاقة النظيفة في إزالة ملوحة مياه البحر، وذلك بعد 
مليون برميل نفط  1.5ستغناء عن استهالك نحو سنوات من اآلن، مّما يعني اال

  .تستهلكها محطات إزالة الملوحة في البالد يوميًا 
 ،يها اللجنة العليا إلى االستفادة من كل الموارد المتاحةلتي تجر وتهدف الدراسة ا

إضافة إلى تحديد الحاجات الالزمة من الوقود لتوليد المياه والكهرباء، وتقليل اآلثار 
  .البيئية المترتبة على ذلك 

وتعمل اللجنة، حاليًا، على تحديد كل مصدر من مصادر الطاقة في تلبية 
عام المقبل، ارًا من العامًا، تبدأ اعتب 24لكهرباء لمدة طلبات إنتاج وتوليد المياه وا

ا التي أوكلت لها مهمة الدراسة أن نحو ، وتعتقد اللجنة العلي2040حلول عام وتنتهي ب
ة من الكهرباء في السعودية يمكن تأمينها بشكل اقتصادي باستغالل في المائ 40

وزارة البترول والثروة : وتضم اللجنة العليا سبع جهات، هي . الطاقة المتجددة
تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج، المؤسسة المعدنية، وزارة المياه والكهرباء، هيئة 

والشركة السعودية " أرامكو السعودية"العامة لتحلية المياه المالحة، إضافة إلى شركة 
  .للكهرباء، وشركة المياه الوطنية 

ياه في السعودية، حاليًا، الم إزالة ملوحةوبحسب المصادر، تحصل محطات 
على النفط مقابل دوالرين فقط للبرميل الواحد، مّما يعني أن الحكومة تقدم النفط 

  .بأسعار مدعومة  المياه لمحطاتها المتخصصة في إزالة ملوحة
وبينما أكدت المصادر أن السعودية تعمل، حاليًا، على بناء أكبر محطة للطاقة 

قة التي سيجري استخدامها في إزالة ملوحة المياه في الشمسية في العالم، وهي الطا
ألف متر مكعب من المياه يوميًا، بحلول  300المنطقة الشرقية، ضمن مشروع سينتج 

في ، فإنه من المقرر أن تبدأ مشروعات إزالة ملوحة المياه وتوليد الكهرباء 2017عام 
  .الطاقة الشمسية بعد نحو خمسة أعوام من اآلن البالد ب
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هذه األثناء، كشفت المؤسسة العامة إلزالة ملوحة المياه في السعودية أن  في
اواط، مشددة على أن هذا لكهربائية تجاوزت السبعة آالف ميغقدراتها في توليد الطاقة ا

اإلنجاز يضاف إلى سجالت إنجازاتها التي أفصحت عنها في منتدى المياه والطاقة 
وأكدت مؤسسة إزالة ملوحة المياه أن . اضالسعودي الذي بدأت فعالياته في الري

إنتاج توليد الكهرباء في  يفي المائة من إجمال 12إنتاجها من الكهرباء يعادل 
قتصادية إلى أن السعودية قادرة على مدى عشرة اال السعودية، فيما تشير التقارير

ة عبر أعوام على بلوغ مركز الصدارة العالمية في مشروعات توليد الطاقة الكهربائي
  .محطات إزالة ملوحة المياه 

وصّرح عبد العزيز بن عبد الّله المزروع، مدير عام إدارة العالقات العامة 
والصناعية والمتحدث الرسمي لمؤسسة تحلية المياه المالحة، أن إنتاج المؤسسة من 

مليون متر مكعب ماء يوميًا، أي ما  4.6المحالة في السعودية يبلغ حاليًا  المياه
وأكد المزروع قدرة . في المائة من كميات إنتاج المياه المحالة في البالد 69ادل يع

 12اواط كهرباء، أي ما يعادل على توليد أكثر من سبعة آالف ميغ المؤسسة أيضاً 
ادة في المائة من إنتاج الكهرباء في السعودية، مبّينًا أن بالده مازالت تتبّوأ مركز الري

في  54في المائة عالميًا، و 22مكعب ماء يوميًا، بنسبة  متر مليون 6.6حيث تنتج 
  .المائة خليجيًا في إنتاج المياه المحّالة 

  
  2.3         ∗  

 2.3(مليار روبيه  150وافق مجلس الوزراء في روسيا على تخصيص مبلغ 
لتمويل مشروع محطة الثروة السيادية في البالد  ندوقمن ص) مليار دوالر أمريكي

"Hanhikivi 1"  للطاقة النووية في فنلندا.  
ونشرت في  2014ديسمبر  30تم منح الموافقة الوزارية الروسية في 

وقد تم وضع . على الموقع الرسمي الحكومي لإلشعارات القانونية 10/1/2015
ذاتي من البنية التحتية ذات الدعم ال اريعمش"المشروع على قائمة الصندوق المسّماة 

الجهة المبادرة بالمشروع، وهي  "Atomenergoprom"تدعى ". حيث األصول المالية
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المؤسسة النووية الحكومية الروسية، وهي أيضًا شركة قابضة " روزاتوم"جزء من 
  .وتتولى الصناعة النووية المدنية في البالد  %100كة للدولة بنسبة و ممل

لوثيقة الموافق عليها سيخصص صندوق الثروة الوطنية ـــــــ كما هو ووفقًا ل
مليون دوالر  792، و2015مليون دوالر في عام  549معروف في روسيا ـــــــ مبلغ 

ولم . "Hanhikivi 1"لمشروع  2017مليون دوالر في عام  638، و2016في عام 
  ).مليون دوالر 339(دد ترد تفاصيل عن متى سيتم تخصيص ما تبقى من المبلغ المح

سيؤخذ معظم التمويل شكل قروض مضمونة من قبل وكاالت ائتمان 
  " .قروض أخرى"الصادرات، في حين سيكون الباقي في شكل 

في شمال فنلندا، على أن تبدأ في توليد  "Hanhikivi 1"سيتم بناء منشأة 
في  "Fennovoima"وتعود ملكية المشروع لمؤسسة . 2024الكهرباء بحلول عام 
أما . %66ولديها حصة بنسبة الفنلندية  "Voimaosakeyhtiö"فنلندا، التابع لها شركة 
 "RAOS Voima Oy"فتملكها شركة فنلندية أخرى  %34الحصة الباقية بنسبة 

  .أسستها روزاتوم الروسية خصيصًا العام الماضي الستيعاب حصة في الشركة 
البناء للمشروع سوف تصدر فقط حين وقد أعلنت الحكومة الفنلندية أن رخصة 

، وهو ما يجب أن يتحقق %60تبلغ الحصة الفنلندية في ملكية المشروع أكثر من 
  . 2015قبل نهاية يونيو 

الذي  "Gidropress" (AES-2006)من تصميم  "Hanhikivi 1"ستكون محطة 
هي  "Gidropress"ومن الجدير بالذكر أن . اواطميغ 1200بقدرة يستخدم مفاعًال 

  .شركة تابعة لروزاتوم الروسية 
  

  ∗  
بتدريب الموظفين النوويين الفيتناميين ستقوم شركة وستنغهاوس األمريكية 

وتنص اإلتفاقية على . (Vinatom)بموجب اتفاق مع معهد الطاقة النووية في فيتنام 
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ركة وستنغهاوس األمريكية في تدريبية كاملة للمتدربين الفيتناميين في مقر ش فترات
تم . بيتسبرغ أو إجراء دراسات في جامعة كارولينا الشمالية تمولها شركة وستنغهاوس

تفاقية في هانوي عاصمة فيتنام بحضور نائب وزير العلوم والتكنولوجيا في توقيع اال
  .فيتنام 

  
           

       ∗  
الفرنسي في مؤتمر  (IRSN)ساهم معهد الوقاية من اإلشعاع واألمن النووي 

الذي سّلط الضوء  (TSOs)الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول منظمات الدعم الفني 
ة هذا المؤتمر وقد نظمت الوكال. على الدور الرئيسي للخبرة في مجال السالمة النووية

، واستضافت الحدث الحكومة الصينية في بكين ETSONالثالث بدعم من شبكة 
  . 31/10/2014 ـــــــ 27خالل الفترة 

رّكز المؤتمر الثالث لمنظمات الدعم الفني على التحديات التي تواجهها تلك 
لي مشاركًا من حوا 300وقد حضره أكثر من . المنظمات في تعزيز السالمة النووية

 أّكد المؤتمر مجدداً و . كالة الدولية للطاقة الذريةدولة من الدول األعضاء في الو  40
خبرة في منظمات الدعم الفني في مجال السالمة على الدور الرئيسي الذي تلعبه ال

النووية، وأثار النقاش حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك القيمة المحتملة لدليل 
ل الخبرة في منظمات الدعم الفني واستقالل الخبرات فيما يتعلق بالصناعة الوكالة حو 

وأكد المؤتمر أيضًا على الحاجة لتحسين البحوث من أجل ضمان توافر . واإلدارة
الخبرات ذات النوعية العالية، وهو شرط حيوي لسالمة منشآت الطاقة النووية، سواء 

  .كانت قيد التطوير أو أثناء التشغيل 
، الذي ترأس مديره العام (IRSN)عهد الوقاية من اإلشعاع واألمن النووي إن م

شارك في إعداد وٕادارة ، 2014و 2013منتدى الوكالة لمنظمات الدعم الفني عامي 
وروبية لمنظمات الدعم الفني بشكل مباشر أو من خالل الشبكة األالمؤتمر سواء 

                                                 
  . 2015 ـــــــ يناير 32عدد رقم ، "IRSN UPDATES"مترجم من  *
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(ETSON)  الفنيومعهد التدريب والتدريس لمنظمات الدعم (ENSTTI) . وقد وفر
وشركائه، وخاصة  "IRSN" دالمؤتمر الفرصة لعديد من اللقاءات الثنائية بين معه

د التعاون العلمي والتقني معهم من خالل توقيع هشركائه الصينيين الذين عزز المع
  .عقود واتفاقيات جديدة 

     
  ∗  

ض يكتنف احتماالت إجراء إصالحات مبكرة في منظومة تبادل ال يزال الغمو 
قبل  ـــــــوهي أضخم سوق للكربون في العالم  ــــــالكربون الخاصة باإلتحاد األوروبي ـ

فيما انقسم أعضاء . االقتراع الذي يجري اليوم والذي يحظى بمتابعة إعالمية عن كثب
  .اإلصالحات البرلمان األوروبي بشأن مدى سرعة إتمام هذه 

مفاوضات بين الجماعات برلمانية أن من المرجح استمرار الوقالت مصادر 
والذي يتعين أن يليه اقتراع  ،نافسة حتى قبيل االقتراع الذي يجري اليومتالسياسية الم

  .آخر موسع والحصول على دعم الدول األعضاء 
طيين أنه قد ال ار قوني من تحالف اإلشتراكيين الديملكتر رسالة بالبريد اإلوقالت 
مه يتم تقد ذي، وهو الموعد ال2018كانون األول من عام /ديسمبر 31يقبل موعد 

كحل وسط من جانب حزب الشعب األوروبي ـ وهو الجماعة الرئيسية التي تنتمي 
لبدء  2018كانون الثاني من عام /ليمين الوسط ـ لكنه قد يقبل بموعد األول من يناير

  .الكربون األوروبية  إصالحات منظومة تبادل
وقالت مصادر برلمانية أن حزب الخضر والتحالف الليبرالي يرفضان أيضًا 

الشعب ، لكنها أضافت أن حزب 2018كانون األول من عام /ديسمبر 31موعد 
يسبقان اقتراحًا للمفوضية  2018والموعدان في عام  .األوروبي يمانع في تغيير موقفه

  . 2021ث عن عام داألوروبية يتح
يورو لطن  30 عد عدم الموافقة على أعلى سعر حتى اآلن، والذي يتجاوزوب

تقترح المنظمة األوروبية لتبادل الكربون . 2006تفاق عليه عام الكربون الذي تم اال
                                                 

  . لألنباء ، عن وكالة رويترز24/2/2015، بتاريخ القدس العربييدة جر  *
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ستثمار في خفض للغاية ال يشجع على تنشيط االللطن، وهو سعر من وسعر سبعة يور 
أكبر مفيدًا من الفحم الذي يسبب تلوثًا  الطاقة منخفضة الكربون، ما يجعل إحراق

  .قتصادية الوجهة اال
لمانيا وأ طانياومن بين األطراف التي تحرص على تسريع وتيرة اإلصالح بري

وتسعى هذه . ستثمارات في الطاقة عديمة اإلنبعاثاتومرافق كبرى تسعى لدعم اال
  . 2017األطراف للبدء في اإلصالح عام 

ات على صعيد الدول والصناعة والسياسة أخفقت نقساممؤشر على االوفي 
لجنة الصناعة والطاقة في البرلمان األوروبي الشهر الماضي في تحديد موعد البدء 
في اإلصالح لوضع مئات الماليين من كميات الكربون الفائضة في مستودع يسّمى 

  " .مخزون استقرار السوق"
بعض المصادر  تقولضعة أسابيع من وراء الكواليس وبعد جدل استمر ب

 2017البرلمانية أن خير سبيل لتحقيق الوحدة في الرأي هو التخلي عن موعد 
  . 2018ستقرار على موعد واال

  
        ∗  

قالت وكالة األنباء السعودية أن المملكة وّقعت مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية 
التعاون في تطوير الطاقة النووية وذلك بعد اتفاق سابق وّقعه الطرفان في بشأن 
وقالت الوكالة الرسمية أن رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي التقت بالعاهل . 2011

  .السعودي الملك سلمان أمس في الرياض في إطار زيارة رسمية 
لتفاهم تتضّمن دعوة وقال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي في بيان أن مذكرة ا

الشركات الكورية للمشاركة في تشييد ما ال يقل عن مفاعلين نوويين من الحجم 
في حالة المضي قدمًا في الوحدتين "وقال البيان . الصغير أو المتوسط في السعودية

  " .ملياري دوالر) حوالي(فستبلغ تكلفة العقد 
                                                 

  . لألنباء ، عن وكالة رويترز4/3/2015، بتاريخ حيفة الخبر اإللكترونية السعوديةص *
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 2032اواط بحلول عام غيج 17امتالك طاقة نووية قدرها  إلىوتطمح السعودية 
وال ينتج البلد المصدر للنفط أي كهرباء . جيجاواط من الطاقة الشمسية 41وحوالي 

  . نووية حالياً 
كان رئيس مدينة الملك عبد الّله للطاقة الذرية والمتجددة المشرفة على مثل تلك 

غرق ن المرجح أن تستأن تلك الخطط م 2015كانون الثاني /المشاريع قال في يناير
ي هذه المذكرة تأت"وكانت مدينة الطاقة الذرية قالت في بيان أمس  .2040حتى عام 

تفاقية دولية مشتركة بين المملكة العربية السعودية استنادًا على ما تم توقيعه من ا
ودولة كوريا الجنوبية التي تؤكد على الرغبة المشتركة لكال البلدين في توسيع وتقوية 

تفاق االويشمل ". وير وتطبيق الطاقة النووية لألغراض السلميةالتعاون في مجال تط
  .التعاون في األبحاث والتطوير والبناء والتدريب 

وبشكل منفصل وّقعت الشركة السعودية للكهرباء أربعة اتفاقات في مجال 
الطاقة يوم الثالثاء مع جنرال إلكتريك األمريكية ومؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية 

  .سان للصناعات الثقيلة والبناء وبنك الصادرات والواردات ومع دو 
  

        
    ∗  

ردنية أمس أن الحكومتين مسؤول في هيئة الطاقة الذرية األأعلن مصدر 
دوالر أمريكي لبناء  مليار 10تفاقًا إطاريًا قيمته األردنية والروسية ستوقعان غدًا ا

وٕازالة وتشغيل أول محطة نووية لألغراض السلمية من أجل توليد الطاقة الكهربائية 
در قوله ألنباء األردنية الرسمية عن المصونقلت وكالة ا. المياه في المملكة ملوحة

يوّقع األردن مع الحكومة الروسية الثالثاء االتفاقية الحكومية اإلطارية لبناء وتشغيل "
  " .المحطة األولى للطاقة النووية في المملكة

تشرين الثاني الماضي بنود /وكان البلدان وّقعا باألحرف األولى أواخر نوفمبر
تفاقية تنص اال"المصدر فإن وبحسب . االتفاق التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً 

                                                 
  . 22/3/2015، بتاريخ جريدة القدس العربي *
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موضوع على آليات دعم حكومتي البلدين لمشروع المحطة النووية، مثلما تتضمن 
  " .تزويد المحطة بالوقود النووي ومعالجة الوقود المستنفد من المحطة

تفاق عن الجانب األردني رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد االع وسيوقّ 
. سيرجي كريانكو" روزاتوم"طوقان، فيما سيوقعه عن الجانب الروسي مدير عام شركة 

لوزراء األردني إلعداد مسودة قانون تفاق سيتم رفعه إلى مجلس اع االوبعد توقي
  .المصادقة عليه عبر القنوات الدستورية ومن ثم عرضه على مجلس األمة 

شركتين روسيتين لبناء  2013تشرين األول /أكتوبر 28وكان األردن اختار في 
" أتوم ستروي اكسبورت"وتم اختيار شركة . وتشغيل أول محطة نووية في المملكة

الروسية كشريك " وفرسيزأتوم أ"لتكنولوجيا النووية وشركة ة لالروسية كجهة مزود
  .استراتيجي ومستثمر ومشغل للمحطة النووية األردنية األولى 

ويشتمل المشروع، الذي تصل كلفته إلى عشرة مليارات دوالر، على بناء 
يليه  2021ميغاواط لكل منهما، ليشغل األول عام  1000مفاعلين نوويين بقدرة 

كلم شرق عّمان  75الذي يبعد حوالي  "عمرة"وتم اختيار موقع . بعد عامينالثاني 
في المائة من كلفة  49وسيساهم الجانب الروسي بنسبة . موقعًا إلقامة المحطة النووية

  .في المائة  51المحطة النووية فيما تبلغ نسبة الجانب األردني 
وم اهتمام العديد من البلدان، اتها من اليورانييوتستورد المملكة، التي تثير احتياط

في المائة من حاجاتها من المشتقات النفطية، وتشير الدراسات إلى أن الطلب  96
كما ُتعد المملكة واحدة من أفقر عشر . 2020على الكهرباء سيتضاعف بحلول عام 

مليون متر مكعب سنويًا بحسب  500دول في العالم بالمياه إذ يتجاوز العجز المائي 
  .ت المسؤولين تقديرا

ويشار إلى أن قيمة واردات األردن من النفط الخام ومشتقاته كانت قد بلغت في 
  .مليون دوالر 266مليون دينار، ما يعادل  189نحو  2015كانون الثاني /شهر يناير
ص االتفاق على آليات دعم حكومتي البلدين لمشروع المحطة الكهرذرية، وين

أعوام بدءًا من  ةتوريد الوقود النووي للمفاعل لمدة عشر على عاتقها " روز آتوم"وتأخذ 
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، على أن تقوم عّمان بإعادة الوقود النووي المستهلك إلى روسيا للتخلص 2022عام 
  .منه بالطرق المناسبة 

  
       2017∗  

ت للطاقة أن برنامجها لتشغيل محطا العربية المتحدة اإلمارات دولة أعلنت
. 2017النووية يسير حسب الجدول الزمني، ومن المتوقع افتتاح أول محطة في عام 

وقال مسؤولون في مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية أمس أن المؤسسة تقدمت بطلب 
الهيئة االتحادية الحصول على رخصة تشغيل المحطتين النوويتين األولى والثانية إلى 

  .ت ة النووية باإلماراللرقاب
ويأتي تقديم رخصة التشغيل بعد عملية استمرت خمسة أعوام تعاونت فيها 

المقاول الرئيسي للمؤسسة، " كيبكو"المؤسسة مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية 
لتقديم تقارير عن سالمة العمليات والصيانة، وتوافق المحطات مع أعلى معايير 

  . السالمة والجودة واألمن
تقديم طلب " : محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسةوقال المهندس 

الحصول على رخصة التشغيل يعد خطوة مهمة وأساسية في تطوير البرنامج النووي 
السلمي اإلماراتي، ويعتبر تقديم هذا الطلب في الموعد المحدد حسب الجدول الزمني 

، سعيًا لتحقيق هدفنا 2017إنجازًا في مسيرتنا نحو تشغيل أولى المحطات في عام 
 وأوضح ."للبيئة لدفع النمو في اإلمارات وفّعالة وصديقة ةفي توليد طاقة نووية آمن

طلبت المؤسسة الحصول على الترخيص الرقابي من قبل الهيئة " :المهندس الحمادي 
جراء عمليات الصيانة شغيل المحطتين األولى والثانية وإ اإلتحادية للرقابة النووية لت

يهما، علمًا بأن هاتين المحطتين قيد اإلنشاء حاليًا في موقع براكة بالمنطقة الغربية ف
  . "بو ظبيأل

ألف صفحة فريقًا كبيرًا من  15وتطّلب إعداد طلب رخصة التشغيل المكّون من 
. إضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين" كيبكو"مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية وشركة 

                                                 
  . 26/3/2015، بتاريخ جريدة القدس العربي *
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الطلب نحو خمسة أعوام، فقد بدأت التحضيرات لطلب رخصة واستغرق إكمال 
التشغيل بعد أن قدمت المؤسسة طلب الحصول على رخصة إنشاء المحطتين األولى 

  . 2010والثانية في عام 
تشغيل هو بمثابة تتويج ألعوام من طلب رخصة ال" : الحمادي المهندس وتابع

وشركة كيبكو، وهو دليل على تطور  العمل الشاق في مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية
المؤسسة إلى مؤسسة عالمية المستوى وقادرة على تشغيل أولى محطات الطاقة 

  . "النووية في الدولة وفق أولى معايير السالمة الدولية
وقد ُسّلم الطلب إلى الهيئة اإلتحادية للرقابة النووية باإلمارات، وهو قيد 

ن خبراء الطاقة النووية الدوليين لدى الهيئة، وستجري المراجعة والتقييم بواسطة فريق م
  .الهيئة مراجعة مبدئية للقبول ثم ستبدأ بعملية التقييم الشاملة 

من المتوقع انتهاء عملية التقييم من قبل الهيئة " :المهندس الحمادي  وأكمل
وذلك سعيًا لبدء  2016والحصول على رخصة تشغيل المحطة األولى في عام 

، في حين ستستلم المؤسسة الموافقة 2017حسب الجدول الزمني في عام  تشغيلها
  . "2017على طلب تشغيل المحطة الثانية في عام 

وفي وقت سابق من العام، تقدمت المؤسسة للهيئة اإلتحادية للرقابة النووية 
بطلب الحصول على رخصتين تتعلقان باستيراد مواد نووية ومشعة واستالمها 

لى أن تستكمل هاتين الرخصتين قبل استالم الشحنة األولى من الوقود وامتالكها، ع
  .والمتوقعة العام المقبل 

يذكر أن دولة اإلمارات العربية المتحدة أصبحت أول بلد عربي خليجي يبدأ في 
أبرمت اإلمارات عقدًا لبناء  2009كانون األول /بناء محطة طاقة نووية، وفي ديسمبر

ميغاواط مع مجموعة بقيادة مؤسسة الطاقة الكهربائية  1400قدرة بأربعة مفاعالت 
  .الكورية وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء 

  نهلة نصر. م:  ٕاعدادترجمة و                                                      
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، شارك المدير العام للهيئة في المؤتمر ةبدعوة من اللجنة النووية األمريكي
يالند ـــــــ الواليـات الذي عقـد فـي مير  NRC 2015لتنظيم المعلومـات  27السنوي 

  . 12/3/2015-10خـالل الفتـرة  ةالمتحـدة األمريكيـ
دولة وأقيمت  30شارك في المؤتمر عدد كبير من الخبراء والمختصين من 

  .العديد من المعارض لشركات دولية مهتمة بالصناعة النووية 
ماية تضمن البرنامج مجموعة واسعة من المواضيع مثل السالمة النووية والح
  .المادية واالستجابة للحوادث ونظم المراقبة اإلشعاعية وغيرها من المواضيع األخرى

مساهمة الهيئة العربية للطاقة الذرية "ألقى المدير العام للهيئة محاضرة بعنوان 
  " .في برامج وخطط تعزيز األمان النووي في الدول العربية

مسؤولين في مختلف الدول كما أجرى المدير العام عددًا من اللقاءات مع 
للنظر في إمكانيات التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية وتنفيذ مشاريع مشتركة في 

  .إطار خطة الهيئة وعملها 
وعقد المدير العام اجتماعًا مع السيد ماميش مدير البرامج الدولية في اللجنة 

ر وتحّدد الخطوط العريضة النووية األمريكية لتدارس إمكانية وضع مذكرة تفاهم تأطّ 
  .للتعاون القائم حاليًا والمستقبلي بين الهيئة واللجنة النووية األمريكية 

  :في الميادين التالية  2015وتّم االتفاق على تنفيذ أربعة أنشطة خالل سنة 
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  ـــــــ أمان المصادر المشعة 1
  ـــــــ أمان مفاعالت البحوث 2
  فتيش على المصادر المشعةـــــــ تقنيات وٕاجراءات الت 3
  .ـــــــ أمان المفاعالت الصغيرة ومتوسطة الحجم  4
  

2      "      
     )     :26  

27/3/2015(  

إلى الهيئة من المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا  بناًء على الدعوة الموجهة
النووية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية التونسية، للمساهمة والمشاركة 

بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية  اعقد ذانلّ وال وورشة العمل،في الملتقى 
باحثًا  50الفرنسي وبمشاركة أكثر من  نتاج النظائر المشعةإومركز  وربيواالتحاد األ

وأستاذًا جامعيًا وممثلين عن مراكز البحث في تونس وٕايطاليا وألمانيا وفرنسا وبولندا 
. مهورية مصر العربيةجوتونس و  والبرتغال واليونان ومقدونيا ورومانيا وتركيا والمغرب

قنيات النووية، ممثًال ً◌فقد شارك األستاذ الدكتور صالح الدين التكريتي، رئيس قسم الت
عن الهيئة العربية للطاقة الذرية في فعاليات هذا الملتقى وورشة العمل التي تهدف إلى 
وضع وتبيان حاجة المؤسسات العلمية والطبية إلى النظائر المشعة ووضع تصور 

وقدمت الهيئة . ودعم مالي وفني في تنفيذ مشروع المسرع التونسي إلنتاج النظائر
التي تقع  عمًا ماليًا لمشاركة باحثين من المغرب لحضور هذه الفعالية العلميةالعربية د

ومناقشة العربية  الدولضمن برامج الهيئة العربية واستراتيجياتها في التواصل بين 
فضل السبل للتواصل وتذليل الصعاب في تكامل إنتاج النظائر المشعة بين الدول أ

  .العربية 
جارب مركز األبحاث وٕانتاج السيكلوترون في تم عرض تفي اليوم األول 

. البرتغال في مجال إنتاج أنواع محددة من النظائر الطبية للكشف ومعالجة السرطان
ثم قدم من المغرب برنامج التصوير الطبي بتقنية فناء البوزيترون والمقارنة مع 

نتاج إفي التي واجهت المشروع المغربي  التقنيات األخرى، باإلضافة إلى التحديات
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وعرض برنامج المؤسسة . PETالمركبات الطبية المرقومة بمصدرات البوزيترون 
وتم عرض . الفرنسية للمحيط الهندي في مجال السيكلوترون والمراكز المستفيدة

مشروع السيكلوترون في تونس ومراحله باإلضافة إلى جدول بالنظائر المراد إنتاجها 
ة الراهنة إلنتاج ــــــعن الحال ضر ــــــدم عــــــثم ق. دةــــــمستفية الــــــات الطبيــــــوالمؤسس

النظائر المشعة في الوطن العربي وشرح مشروع تكامل إنتاج النظائر المشعة في 
في المركز  99mTcوعرضت من مصر مراحل إنتاج مولدات التكنشيوم . الدول العربية

لتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية ي لمعالجة السرطان في القاهرة واــــــالوطن
ثم قدم ممثل معهد البولي تكنيك في . ومركز الشرق األوسط اإلقليمي للنظائر المشعة

واستخدام ذلك  بشكل مباشر بالطاقة المنخفضة 45Tiالبرتغال النتائج العملية لتشعيع 
 على اشرتجربة البرتغالية للحصول المبثم قدمت نتائج ال. في المعالجة الطبية

 18و16 و 15 من خالل التشعيع بالسيكلوترون بطاقات منخفضة 99mTcتكنشيوم لا
تم تقديم التطور الحاصل في المؤسسة التركية لتشخيص و  .ميغا إلكترون فولط

ثم . السرطان بمركبات مرقومة بدقائق النانو وكيفية تأثير التشعيع على عملية الترقيم
ج مونت كارلو لتصحيح المعطيات من أجل قدم عرض الستخدام نمذجة ببرنام

ثم قدم . PETالحصول على أفضل الشروط للحصول على مصدرات البوزيترون 
حول كيفية ترقيم المركبات الصيدالنية والتأكد ببرامج ضمان الجودة خاصة في  عرض

  . المجال البيولوجي
ا في إيطالي Ispra MC40وفي اليوم الثاني تم عرض مشروع السيكلوترون 
كما تم عرض التجربة . وكيفية استخدامه لترقيم المواد الطبية بدقائق النانو المشعة

 TiO2األلمانية أيضًا في مجال ترقيم المركبات الطبية بدقائق النانو المشعة حالة 
قة الث محاضرات من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاثـــ ـــتا عرضـــكم.  Al2O3و

ووي باإلضافة إلى النفايات المشعة الناتجة عن ـــان النـــمن واألـــحول األم الذرية
لالستخدامات ت ورقة المشروع الوطني ـــقدمو . ةـــر المشعـــاج النظائـــعمليات إنت

واد مـل مع المللتعا ةد والضوابط الموضوععـس والقواة في تونيالسلمية للطاقة الذر 
خطة األمان في مشروع السيكلوترون المشعة وٕانتاج النظائر المشعة باإلضافة إلى 

  .  التونسي
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انطلقت أعمال ورشة العمل الحادية عشرة حول السيكلوترون  وفي المساء
عن مراحل تطور السيكلوترون  الوكالة الدولية، حيث قدم عرضبوجود خبراء 

باإلضافة إلى األعمال والصعوبات التي تواجهها الدول الصاعدة والتي تسعى إلدخال 
حيث أشار الخبراء إلى ضرورة إدخال مؤسسات . تقنية إلى السوق المحليةهذه ال

البحث العلمي التطبيقي والصناديق االستثمارية باإلضافة إلى المجتمع المدني أثناء 
  . على ميزانية الدولة العمل في مشروع السيكلوترون دون االعتماد كلياً 

  
א א

  
1            

        )  :
26  29/1/2015(  

شارك في االجتماع معالي رؤساء الوفود العربية أعضاء المكتب التنفيذي 
اه ومركز الدراسات المائية واألمن للمجلس واألمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمي

المائي العربي والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة والمجلس 
  .العربي للمياه والجمعية العربية لمرافق المياه 

سبق االجتماع العاشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه، 
العلمية االستشارية على مستوى كبار المسؤولين االجتماع الحادي عشر للجنة الفنية 

وبمشاركة الدول  27/01/2015و 26والذي عقد بمقر األمانة العامة للجامعة يومي 
العربية والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني التي ناقشت 

ا إلى المكتب بنود جدول األعمال المعروض عليها واتخذت بشأنه توصيات تم رفعه
وقد شارك في فعاليات هذين االجتماعين . التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه

  .األستاذ الدكتور عبد المجيد المحجوب، المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية 
جدول أعماله  بنود وقد اعتمد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه

  : واتخذ بشأنها القرارات المناسبة على النحو التالي
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االقتصادية : متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: البند األول 
 .واالجتماعية 
متابعة تنفيذ أهداف األلفية فيما يخص إمدادات المياه : الثاني البند 
  .واإلصحاح

: كوريا (لمياه اإلعداد والتحضير العربي للمنتدى العالمي السابع ل:  البند الثالث
  .) 2015أبريل  17 – 12

  .التعاون العربي في استغالل الموارد المائية المشتركة :  البند الرابع
عرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول : البند الخامس 

  .العربية في مجال الموارد المائية 
ية بشأن الموارد المائية تعزيز القدرات التفاوضية للدول العرب: السادس البند 

  .المشتركة مع دول غير عربية 
التعاون مع المنظمات العربية واإلقليمية والدولية ومؤسسات : السابع البند 

برنامج عمل المجلس (التمويل العربية واإلقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني 
  .) 2015و 2014للعامين 

  .ياه المؤتمر العربي للم: الثامن البند 
  .التعاون العربي مع الدول والتجمعات اإلقليمية : التاسع البند 
  .جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه : العاشر البند 
  .عضوية هيئة تحكيم جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه: الحادي عشر البند 
  .محور أعمال دورات المجلس الوزاري العربي للمياه :  عشر الثانيالبند 
  .اليوم العربي للمياه :  عشر الثالثالبند 
ممارسات سلطة االحتالل اإلسرائيلية في سرقة المياه العربية :  عشر الرابعالبند 

  .في الجوالن السوري المحتل والجنوب اللبناني واألراضي الفلسطينية المحتلة 
  .تطوير قطاع المياه في فلسطين :  عشر الخامسالبند 
   .تسمية نقاط اتصال وطنية للمجلس الوزاري العربي للمياه  :عشر السادسالبند 
المبادرة اإلقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه :  عشر السابعالبند 

  .والغذاء في الدول العربية وأنشطتها 
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  . 2015جتماعات الوزارية والفنية لعام موعد ومكان عقد اال: عشر البند الثامن
ات تكليف األمانة الفنية للمجلس بمتابعة تنفيذ الخطة ومن أهم هذه القرار 

التنفيذية اإلستراتيجية لألمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات 
  . المستقبلية للتنمية المستدامة ورفعها إلى القمة العربية

تعراض وبالنسبة للبند السابع الخاص بالتعاون مع المنظمات العربية فقد تم اس
التقارير المقدمة من الهيئة العربية للطاقة الذرية والتي تشمل األنشطة الخاصة بالمياه 

  . 2015وكذلك األنشطة التي سيتم تنفيذها خالل العام  2014خالل العام 
  
2       )  :28  29/1/2015(  

العربية لتوسيع دائرة أجندة العمل العربي  في ضوء أولويات جامعة الدول
المشترك وٕارساء قاعدة صلبة لبناء كيان عربي تعاوني بين جامعة الدول العربية 

ومات والمنظمات العربية المتخصصة التي تعمل في نطاقها، نظمت إدارة المعل
بمقر جتماع الثاني للشبكة العربية للمعلومات والتوثيق بقطاع اإلعالم واالتصال اال

األمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة نخبة من ممثلي المنظمات العربية 
المتخصصة والخبراء المهنيين واألكاديميين في مجال التوثيق ونظم المعلومات بهدف 
استعراض مشروع الدراسة األولية والتمهيدية الفنية للشبكة العربية للمعلومات، وطرح 

نظمات العربية المتخصصة حول مشروع الدراسة، ووضع مالحظات ومقترحات الم
 28إطار عام آللية تسيير مشروع الشبكة العربية للمعلومات، وذلك يومي 

  . 29/1/2015و
وقد شاركت المهندسة نهلة عبد الحميد نصر رئيس قسم التوثيق العلمي بالهيئة 

رة المعلومات والتوثيق جتماع بناء على دعوة إدابية للطاقة الذرية في فعاليات االالعر 
  .باألمانة العامة لجامعة الدول العربية 

  :جتماع ما يلي استعرض اال
، 1978عرض موجز حول فكرة تأسيس شبكة عربية لنظم المعلومات عام  ـــــــ

  .واإلشكاليات والعقبات التي واجهت المشروع في مرحلته األولى 
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بفكر جديد  2014علومات في عام فكرة إحياء مشروع الشبكة العربية للم ـــــــ
  .ومقاربة حديثة 

لومات والتوثيق في ضوء الخطوات التأسيسية التي اتخذتها إدارة المع ـــــــ
  .2014مات الذي ُعقد في شهر يونيو جتماع األول للشبكة العربية للمعلو توصيات اال

لشبكة العربية استعراض مشروع الدراسة الفنية األولية والتمهيدية لمشروع ا ـــــــ
للمعلومات ومسوح الشبكات العربية المتضمنة في مشروع الدراسة، والتصور األولي 
للشبكة العربية للمعلومات في ضوء مقترحات السادة المشاركين في اإلجتماع األول 

  .للشبكة العربية للمعلومات 
والخبراء العرب  مقترحات ومالحظات المنظمات العربية المتخصصة ـــــــ

  .جتماع حول مشروع الدراسة الفنية األولية والتمهيدية المشاركين في اال
التوصيف الفعلي لمسمى المشروع بما يتوافق مع فكرة اإلحياء والتطورات  ـــــــ

  .المتالحقة في قطاع المعلومات
ستفادة بكة العربية للمعلومات لتحقيق االسبل وآليات تسيير مشروع الش ـــــــ

  .مشاركة بين مؤسسات العمل العربي المشترك القصوى من ال
وقد قامت المهندسة نهلة نصر بعد اإلطالع على المشروع وبعد سماع كافة 
المقترحات والرؤى من قبل الخبراء العرب وبعض ممثلي المنظمات العربية بعرض 

ستبيان الذي تم استيفائه لمشروع الشبكة في ضوء اال مالحظاتها على الدراسة األولية
من قبل قسم التوثيق العلمي بالهيئة وٕارساله إلدارة المعلومات والتوثيق بالجامعة 

كما أبدت مقترحاتها بشأن تسيير مشروع الشبكة العربية للمعلومات على نهج . العربية
التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك  (INIS)النظام الدولي للمعلومات النووية 

يوزع على المنظمات العربية المتخصصة لتوحيد طريقة بتطبيق برنامج مخصص 
إعداد تسجيالت المعلومات، مع إحداث لجنة تسييرية بإدارة المعلومات والتوثيق 
الستقبال التسجيالت وٕادخالها في الشبكة والتحديث الدائم لها من أجل زيادة المحتوى 

بكات المتخصصة لكافة كما اقترحت ربط الشبكة بالش. العربي اإللكتروني على الشبكة
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المنظمات العربية مبدئيًا بوضع روابط للمواقع اإللكترونية لتلك المنظمات على بوابة 
  .نتهاء من البنية التحتية لها كة العربية للمعلومات إلى حين االالشب

وجه و  أوصى المجتمعون بعدد من التوصيات الهامة جتماعوفي ختام اال
قطاع اإلعالم (العربية األمانة العامة لجامعة الدول  المشاركون الشكر والتقدير إلى

ستضافة الدورية الجتماعات الشبكة على اال) دارة المعلومات والتوثيقإ واالتصال ـــــــ
العربية للمعلومات وما توليه من اهتمام بالغ إلحياء فكرة إنشاء شبكة عربية 

  .للمعلومات 
 

3         )  :23  27/2/2015(  

، شارك المدير العام )إدارة المعرفة(بناء على دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
للهيئة في االجتماع الفني إلعداد دليل ووثائق بناء القدرات الذي عقد في مقر الوكالة 

  . 27/2/2015ـــــــ  23بفيينا خالل الفترة 
إلى مساعدة الدول األعضاء في تطوير وتعزيز وصيانة وتنفيذ يهدف االجتماع 

برامج بناء القدرات لضمان إمدادات مستدامة من الموارد البشرية المؤهلة تأهيًال مناسبًا 
من أجل االستخدام المسؤول والمستدام واآلمن للتقنيات النووية وذلك بوضع دليل 

  .ووثائق لبناء القدرات 
  :ع على المواضيع التالية وتوزعت محاور االجتما

  ـــــــ تنمية الموارد البشرية 1
  ـــــــ التعليم والتدريب 2
  ـــــــ إدارة المعرفة 3
  .ـــــــ شبكات المعرفة على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي  4

كما تضّمن االجتماع عرضًا ومناقشة للوضع الحالي واآلفاق في مساعي 
الدول األعضاء في تنفيذ برامجها لبناء القدرات وفقًا لخطة وجهود الوكالة لمساعدة 

عمل الوكالة لنشر المعرفة النووية وأيضًا تم عرض ومناقشة برنامج وأنشطة الوكالة 
  . 2015المخصصة لبناء القدرات خالل العام 
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وعلى هامش مشاركته في االجتماع أجرى المدير العام عددًا من اللقاءات مع 
ن في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك لوضع برنامج التعاون بين مختلف المسؤولي

  . 2015الوكالة والهيئة خالل العام 
  

4       )     :
2  4/3/2015(  

ربية وكل من حضر فعاليات هذا اإلجتماع ممثلو الهيئات الرقابية في الدول الع
ة العربية للطاقة الذرية عبد المجيد المحجوب المدير العام للهيئ األستاذ الدكتور

من قطاع تنسيق األمان واألمن النوويين  وياسين الشاعري لينجوان جيو :والسادة
مان النووي من المعهد الكوري لأل بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وسيونجهو تشو

من هيئة الرقابة النووية األمريكية  وأنتونيو مادونا ممثًال عن  نوسيرجي كاتسينلينبوغ
بي والدكتور مختار الحامدي الرئيس الحالي للشبكة ومدير عام المركز و اإلتحاد األور 

الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية في تونس والسيدة عزة حمو مديرة المركز الوطني 
ركون من األردن وتونس ومصر والسعودية التونسي للوقاية من اإلشعاع وكذلك مشا

 .د. أولبنان والمغرب وموريتانيا والسودان والعراق والبحرين واليمن، باإلضافة إلى 
  . ضو مصباح  مدير إدارة الشئون العلمية بالهيئة ومنسق أنشطة الشبكة

مصباح يلخص ما تم ضو  .د. أهلت فعاليات اإلجتماع بعرض تقديمي من أستُ 
أوضح أهداف اإلجتماع السادس والنتائج المتوقعة منه ، كما أهداف الشبكةتحقيقه من 

ثم تلى ذلك عرض من السيد . 2015وما تم إنجازه في السنة الماضية وأنشطة سنة 
جيو بّين فيه بشكل تفصيلي خطة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال األمان 

ٕانشاء صفحتها على اإلنترنت و لناشئة النووي ورؤيتها لمساعدة الشبكة العربية ا
وعرض السيد تشو ممثل المعهد الكوري لألمان . والتطور الحاصل في هذا المجال

النووي منظور المعهد لمساعدة الشبكة العربية للمراقبين النوويين واإلشعاعيين 
  .  والتواصل مع الهيئة العربية للطاقة الذرية في تحقيق أهداف الشبكة

كاتسينلينبوغن مبينًا شراكة هيئة الرقابة النووية األمريكية السيد وتحدث ممثل 
الهيئة علي النطاق الدولي ودورها في تعزيز التعاون مع الهيئات الرقابية في العالم 
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وعرض السيد انتونيو مادونا برنامج اإلتحاد  .وجه الدعم الممكن للشبكة العربيةوأ
لهيئات الرقابية في العالم وتعزيز قدراتها وكذلك لمساعدة ااألوروبي التدريبي والتعليمي 

ن أن هذا المشروع يحتوي على مجموعتين وبيّ . مؤسسات الدعم الفني للهيئات الرقابية
من األنشطة التدريبية والتعليمية المجموعة األولى تركز على مهام الهيئات الرقابية 

. جراءات األمان والرقابةوالمجموعة الثانية تتضمن تقييم إ) تنظيم وترخيص وتفتيش(
اإلستفادة من هذا البرنامج سواًء  )ANNuR(" النور"ويمكن لجميع أعضاء شبكة 

  . بشكل فردي أو عن طريق الهيئة العربية للطاقة الذرية
التي أصبحت جاهزة إلدخال  "النور"ُعرضت في هذا اإلجتماع صفحة شبكة 

لومات الرقابية األساسية وبيانات ويتضمن الموقع  قواعد للبيانات والمعالمعلومات 
تبادل المعرفة المتاحة والجديدة ناقش اإلجتماع و . لمجموعات العمل والدول واألنشطة

مشاكل بناء القدرات على و ألقطار العربية اوالتجارب العملية بين الهيئات الرقابية في 
ل الطبيعي المستوى الفني والمؤسساتي وتسهيل التعاون المستدام وخلق مناخ للتواص

 كما تطرق اإلجتماع إلى  .واالفتراضي بين المختصين والمهتمين في المجال الرقابي
الخطط المستقبلية و  وتمت مراجعة الميثاق" النور"متابعة التقدم الحاصل في شبكة 

سبل تأسيس كما تمت  مناقشة   .مجموعات العمل المتخصصةو " النور"لشبكة 
ية والحفاظ على استمرارية تحسين بنيتها التقنية وتطوير الهيئات الرقابية العرب

وكذلك تم مناقشة . والتنظيمية وتقدير ما يلزمها من احتياجات ظرفية ومستقبلية
التعاون والتنسيق الفّعال بين الشبكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات اإلقليمية 

كما  .اخل وتكرار الجهودذات العالقة وذلك من أجل ضمان التآزر بينهم وتجنب تد
  .تمت مراجعة موقع الشبكة على اإلنترنت وٕاعطاء إذن مرور لكافة المشاركين 

ت الحاصلة في التطورا نبيّ تقديم عرض ب وقام ممثلو الهيئات الرقابية العربية
وٕاحتياجاتها اآلنية والمستقبلية وأفق  في دولهمالرقابية  تطوير وتأسيس الهيئات

بكة العربية للمراقبين النوويين واإلشعاعيين العرب والمشاركة في استفادتها من الش
اع مناقشة خطط اإلجتمهذا وتم في  .مجموعات العمل المتمخضة عن الشبكة

للشبكة العربية  )Thematic Working Groups(مجموعات العمل المتخصصة 
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إدارة : وتمت إضافة مجموعتي عمل متخصصة هما ،للمراقبين النوويين واإلشعاعيين
 . نقل المواد النووية واإلشعاعيةو  األمان لمفاعالت األبحاث

  
5           

  )  :16  18/3/2015(  

لمجيد بدعوة من المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية األستاذ الدكتور عبد ا
المحجوب، وباستضافة كريمة من هيئة الطاقة الذرية في جمهورية مصر العربية، 
اجتمعت األمانة العلمية للمؤتمر العربي الثاني عشر لإلستخدامات السلمية للطاقة 

  . 18/3/2015ـــــــ  16: الذرية في مقر هيئة الطاقة الذرية المصرية خالل الفترة 
من مصر والسعودية وأعضاء األمانة العلمية حضر اإلجتماع السادة رئيس 

عبد المجيد المحجوب المدير العام . د. ومّثل الهيئة العربية للطاقة الذرية أ .والسودان
والمهندسة نهلة عبد الحميد نصر رئيس قسم التوثيق العلمي في الهيئة والمكلفة 

  .باألمانة العامة للمؤتمر 
اإلجتماع  ،رئيس األمانة العلمية ،فتاحعاطف عبد الحميد عبد ال. د. استهل أ

بكلمة رحب فيها بالسادة الحضور، وأكد أن المؤتمر سيقام تحت رعاية معالي 
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وأشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية 

بية، رحبت بعقد اإلجتماع في مصر بما يساهم في تعميق العالقات العربية ـــــــ العر 
  .على أحسن وجه  تنفيذهعاطف نجاح لجان المؤتمر في . د. وتمنى أ

عبد المجيد المحجوب هيئة الطاقة الذرية المصرية على . د. ثم شكر أ
استضافة المؤتمر ومعالي رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الكهرباء والطاقة 

  .المتجددة في مصر على رعاية المؤتمر 
مقترحة خالل المطوية، وكذلك المواضيع ال مؤتمر منتم التعرف على محاور ال

للمحاضرات المدعوة وتحديد أسماء الشخصيات العربية إللقائها على أن تتم مخاطبتهم 
  .أيام  10في هذا الشأن لتلقي الرد في خالل 
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عرضت األمانة العامة للمؤتمر اإلجراءات الالزمة لتنفيذ المؤتمر وفقًا لّالئحة 
مر العربي لإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بما يشمل النفقات التنفيذية للمؤت

المالية التي تتحملها كل من الدولة المضيفة والدولة الموفدة للباحثين والهيئة العربية 
كما تم اإلطالع على قرارات تشكيل األمانة العلمية واللجنة العلمية . للطاقة الذرية

رف على ما تم اتخاذه من إجراءات إدارية ومالية وتم التع. للمؤتمر ومهام كل منهما
  .من قبل الهيئة المصرية من أجل التحضير لتنفيذ المؤتمر 

استعرض أعضاء األمانة العلمية الجداول المعدة من قبل األمانة العامة 
دولة عربية،  12للمؤتمر لحصر األوراق البحثية المستلمة للمشاركة في المؤتمر من 

  :بحث على النحو التالي  202والبالغ عددها 
بحثًا، جمهورية  61: بحثًا، جمهورية العراق  64: جمهورية مصر العربية 

بحوث،  7: بحثًا، دولة ليبيا  19: الجمهورية التونسية بحثًا،  34: السودان 
بحوث، المملكة األردنية  4: بحوث، المملكة العربية السعودية  5: الجمهورية اليمنية 

بحوث، الجمهورية اللبنانية بحث واحد، دولة فلسطين بحث واحد،  4: الهاشمية 
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية بحث واحد، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

  .بحث واحد 
متها دًا من األوراق البحثية لعدم مالءوقد استبعدت األمانة العلمية للمؤتمر عد

ة في عنوان البحث ومتنه، وفقًا ن تقنية نووية واضحلموضوع المؤتمر والتي ال تتضم
وتم توزيع البحوث المجازة على محاور المؤتمر . ماع أعضاء األمانة العلميةإلج

من قبل أعضاء اللجنة العلمية بشكل مبدئي على أن يتم توزيعها بشكل نهائي 
تحكيم، دول عربية لل 7إلى  اً بحث 172بحوث وعددها إحالة تلك الوتمت . للمؤتمر

  :وفقًا لنموذج استمارات التحكيم، على النحو التالي 
 : ، جمهورية السودان31 : ، جمهورية العراق70 : جمهورية مصر العربية

، 5 : ، دولة الكويت15 : ، المملكة األردنية الهاشمية23 : ، الجمهورية التونسية26
  . 2 : المملكة العربية السعودية
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ون اجتماع اللجنة العلمية للمؤتمر خالل الفترة من واختتم اإلجتماع على أن يك
  .كمينحفي مقر هيئة الطاقة الذرية المصرية بعد استالم آراء الم 20/4/2015 ـــــــ 18

  
6          )  :18  

19/3/2015(  

كهرباء، عقدت لجنة خبراء الكهرباء بدعوة من أمانة المجلس الوزاري العربي لل
  .    18/3/2015في الدول العربية اجتماعها السابع بمقر األمانة العامة يوم 
األردن، اإلمارات، الجزائر، (شارك في االجتماع خبراء من الدول العربية وهي 
كما حضره بصفة مراقب ). السعودية، السودان، العراق، ُعمان، قطر، الكويت، مصر

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، الهيئة العربية للطاقة الذرية،  :كل من
، االتحاد العربي )االسكوا(لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

للكهرباء، المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، األمانة العامة لمشروع 
 .أمانة المجلسالربط الثماني، إلى جانب 

) رئاسة المكتب التنفيذي(ة رئيس وفـد جمهورية مصر العربي افتتح االجتماع
رئيس مجلس اإلدارة بالشركة القابضة  ـــــــ جابر دسوقي مصطفى/ سعادة المهندس

 .لكهرباء مصر بكلمة رحب فيها بالمشاركين، وتمنى لالجتماع التوفيق في أعماله
مدير إدارة الطاقة حيث استعرضت بنود  ـــــــيلة مطر جم/ ولت الكلمة المهندسةتنا

  . جدول األعمال بشكل مختصر
  . األستاذ الدكتور ضو سعد مصباح ـــــــبصفة مراقب  ـــــــوقد مثل الهيئة العربية 

  : ستعرض االجتماع مشروع جدول األعمال وتم إقراره على النحو التاليا
  ربائية في قطاع غزةة الطاقة الكهأزم:  البنـــد األول
  دعم قطاع الكهرباء في الصومال:  البنـد الثاني
  الربط الكهربائي العربي:  البنـد الثالث
  ستخدامات السلمية للطاقة النوويةاال:  البنـد الرابع
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دعم صناعة المعدات الكهربائية إلنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء :  البنـد الخامس
 في الدول العربية
  تبارات البيئية في قطاع الكهرباءاالع:  سالبنـد الساد
خبراء الكهرباء في الدول موعد ومكان االجتماع الثامن للجنة :  البنـد السابع

  العربية
واطلع بخصوص بند ناقش االجتماع البنود الواردة بمشروع جدول األعمال 

  : اإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية على
تقرير الهيئة العربية للطاقة الذرية حول أنشطة الدول العربية فيما يتعلق ـــــــ 

  . مياه البحر وٕازالة ملوحةباستخدام التقنيات النووية في إنتاج الكهرباء 
األنشطة والبرامج التي تقترحها الهيئة العربية للطاقة الذرية للنصف الثاني ـــــــ 
 . 2015من عام 

ذي قدمه ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية، وأن الهيئة كما استمع إلى الشرح ال
ستأخذ بعين االعتبار عند تنظيمها لدورات تدريبية قادمة إمكانية ربط المحطات 

  . النووية لتوليد الكهرباء بشبكات الكهرباء
  : أوصى اإلجتماع بما يلي

دول العربية والمؤسسات المعنية بشؤون الكهرباء في ال/ دعوة الوزاراتـــــــ  1
 : لتكثيف مشاركتها في األنشطة المشتركة التالية

المنتدى العربي الثالث آلفاق توليد الكهرباء وٕازالة ملوحة مياه البحر بالطاقة ـــــــ 
  .25/11/2015- 23: النووية والمزمع إقامته بمملكة البحرين خالل الفترة من

العالقة باستخدام الطاقة النووية في  أنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية ذاتـــــــ 
 . 2015توليد الكهرباء لعام 

تكليف الهيئة العربية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع أمانة المجلس بتحديث ـــــــ  2
التقرير الذي تم إعداده بشكل دوري حول أنشطة الدول العربية فيما يتعلق باستخدام 

المياه ومشروعاتها في هذا الصدد،  ة ملوحةوٕازالالتقنيات النووية إلنتاج الكهرباء 
 .والطلب من الدول العربية التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية إلعداد هذا التقرير
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אא א א
  
1             

           
)  :2  6/2/2015(  

نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعـاون مع السلطة الوطنية للحماية من 
االشعاع والسالمة النووية والمعهد الوطني للصحة العمومية في الجمهورية اإلسالمية 

التقنيات النووية للكشف عن المبيدات والمعادن " ية محلية حول الموريتانية دورة تدريب
، "ابر التحليليةشعاعية في المخغذائية وضمان الجودة والوقاية اإلالثقيلة في المواد ال

وذلك بهدف تدريب عدد من الكوادر العلمية والفنية  6/2/2015ــــــ  2في الفترة من 
لعضوية والمعدنية في المواد الغذائية باإلضافة العاملة في تحليل المبيدات والملوثات ا

إلى استعمال النظائر المشعة في عمليات التحليل وذلك من خالل وجود خبيرين من 
 15شارك في هذه الدورة  وقد .هيئة الطاقة الذرية اللبنانية متخصصين في هذا المجال

  .متدربًا من موريتانيا 
محمد . رئيس السلطة الوطنية ود حمد بازيد مستشارأالسيد وحضر االفتتاح 

ممثل و إبراهيم الكوري مدير المعهد الوطني للصحة والمشرف المحلي على الدورة 
  .  صالح الدين التكريتي. د. الهيئة العربية للطاقة الذرية أ

كافة الجوانب النظرية والعملية لعمليات فصل العلمي للدورة تناول البرنامج 
يفية تطبيق النظائر المشعة والوقاية باإلضافة إلى ضمان وتحليل الملوثات عمومًا وك

  : الجودة في المخابر وفق المحاور التالية 
 مبادئ عامة في الذرة والنظائر المشعةـــــــ 
 مبادئ عامة عن طرق التحليل الكيميائيـــــــ 
 مبادئ تحضير وحفظ العينات المعياريةـــــــ 
 غرافيمبادئ التحليل الكروماتو ـــــــ 
 طرق تحضير العيناتـــــــ 
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 ـــــــ طرق تحليل النتائج 
 . ـــــــ استخدام النظائر المشعة في التحليل والوقاية االشعاعية

نتاج النظائر المشعة وتطبيقاتها، إعن  في اليوم األول قدمت محاضرات
. فظهاتحضير المحاليل العيارية وطرق حوأساسيات التحليل الكيميائي والتجهيزات، و 

وفي . جهزة ومعايرتهاجلسات العملية وشرح طرق تشغيل األجراء الإبثم قام الخبيرين 
ن طرق تحليل الملوثات في المواد الغذائية االثاني والثالث عرض الخبير  يناليوم

  . العملي ن جلساتا، ثم تابع الخبير )واألرز والشاي المجفف والدقيقالحليب (
حصائي للنتائج وحساب عن التحليل اإل اتمحاضر قدمت في اليوم الرابع 

في عمليات  14-استخدام الكربونو  ،مان الجودة في المخابر التحليليةوض ،الخطأ
 تركيز المبيدات في المواد الغذائية والمياه باإلضافة إلى شرح عن جهاز التعداد

اليوم وفي  .ة العملي تم تحضير عينات مياه للقياسوفي جلس. الوميضي السائل
ثم تم . مس تم إجراء جلسة عملي لقياس العينات المحضرة سابقًا وتحليل النتائجالخا

تقديم عروض أعمال للخبيرين في مجال تحليل المبيدات والمواصفات العالمية 
  .  باإلضافة إلى اقتراح مجموعة من األعمال البحثية

ومية تم عقد الجلسة الختامية للدورة بحضور مدير المعهد الوطني للصحة العم
ومستشار رئيس السلطة الوطنية ومدير التعاون في السلطة الوطنية وممثل الهيئة 

عمال أكما نوقشت مجموعة  .العربية للطاقة الذرية والخبيرين والمشاركين في الدورة
لمبيدات في الهيئة اللبنانية بحثية للتعاون بين المعهد الوطني ومختبر تحليل ا

  .  الهيئة العربية في هذا المجال لى دور التعاون معإضافة باإل
  . وبعد إلقاء كلمات الشكر تم توزيع شهادات الحضور على المشاركين

  
2              

)  :11  12/2/2015(  
التعليم والبحث بدعوة من اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وٕادارة التربية و 

. د. شارك المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية أ ،العلمي بجامعة الدول العربية
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واإلبتكار في عبد المجيد المحجوب في فعاليات ورشة العمل حول البحث العلمي 
، القاهرة ـــــــ مقر جامعة الدول "Horizon 2020"إطار التعاون العربي األوروبي برنامج 

  . 12/2/2015ـــــــ  11بية خالل الفترة العر 
نّظم الورشة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وٕادارة التربية والتعليم والبحث 
العلمي بجامعة الدول العربية وقسم البحث والتطوير بمكتب اإلتحاد األوروبي 

  .بجمهورية مصر العربية بغية تطوير مفاهيم أفضل لبرامج تعاون بّناءة 
  :رت الورشة يومين وتناولت القضايا التالية استم

ـــــــ عرض نماذج لقصص نجاح بعض المؤسسات العلمية العربية مع اإلتحاد 
األوروبي وكيف حققت من خالل التعاون مع اإلتحاد األوروبي الشراكة مع بعض 
الجامعات األوروبية وكيف استطاعت من خالل ذلك التعاون تحقيق تقدم كبير في 

ة التحتية ومستلزمات البحث العلمي وعمل أبحاث مشتركة مع جامعات اإلتحاد البني
األوروبي وٕارسال العديد من الطالب للجامعات األوروبية إضافة إلى تحويل أفكار 

  .المبدعين والمبتكرين إلى منتج من خالل توفر المتطلبات الالزمة لهؤالء المبدعين 
، من قبل منسق المشروع وآلية التعامل "Horizon 2020"ـــــــ تم عرض مشروع 

معه وما هي المجاالت التي سوف يتم دعمها من هذا المشروع علمًا أن المبلغ 
ـــــــ  2014مليار يورو لدعم البحث العلمي واإلبتكار خالل فترة  80المرصود هو 

2020 .  
ية وعربية ـــــــ بعد مناقشات جادة تم اإلتفاق على آلية لتحقيق شراكة عربية عرب

أوروبية من خاللها يتم اإلستفادة من المنح والمساعدات المقدمة من اإلتحاد األوروبي 
وغيرها من المشاريع التي  "Horizon 2020" جال البحث واإلبتكار والمعروفة بــــــفي م

  .تقدم في هذا الصدد 
  

3             
  )      :1  3/3/2015(  

بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية، شارك السيد هشام العيادي 
مدير الشؤون اإلدارية والمالية في الهيئة العربية للطاقة الذرية في الدورة التدريبية حول 
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والتي نظمتها " قياس األداء في المنظمات العربية المتخصصةكيفية تطبيق مؤشرات "
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع األمانة العامة 

، وقد حضر 3/3/2015ـــــــ  1: لجامعة الدول العربية بمقر األكاديمية خالل الفتـرة 
ة العاملون في مجال إدارة الموارد الدورة ممثلون عن المنظمات العربية المتخصص

  . البشرية
سماعيل عبد الغفار رئيس األكاديمية مرحبًا الدورة األستاذ الدكتور إ افتتح

بالسادة الحضور ومؤكدًا على أن األكاديمية ستبقى دومًا جاهزة للتعاون مع األمانة 
العمل العربي  العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة، بما يخدم

  . المشترك
كما رحب األستاذ محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات واالتحادات 
العربية باألمانة العامة لجامعة الدول العربية بالسادة المشاركين، مؤكدًا على أهمية 

في  2026الموضوع الذي جاء تنفيذا لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 
  . 11/9/2014ريخ بتا) 94(دورته 

تولت األستاذة الدكتورة غادة عوض القط عميد البحث العلمـي في األكاديميـة 
، حيث تناولت موضوع مؤشرات قياس 03/03/2015- 01تنشيط الدورة طيلـة األيام 

األداء بالمنظمات العربية المتخصصـة مستعرضة في ذلك الجانب النظري وأيضا 
  :س، وكانت المواضيـع التي تم التطرق إليها كما يلي الجانب التطبيقي لمؤشرات القيا

  االستراتيجي للمنظمات أهمية التخطيطـــــــ 
  SWOTلمفهوم  جي وفقاً يالتحليل االستراتـــــــ 
      العالقة بين التخطيط االستراتيجي وتقييم األداءـــــــ 
  أهمية قياس األداءـــــــ 
    ألساسية للمنظماتكيفية تنمية مقاييس األداء اـــــــ 
      مفهوم بطاقة قياس األداء المتوازن وأهميتهاـــــــ 
    محاور بطاقة األداء المتوازنـــــــ 
    نموذج لبطاقة األداء المتوازنـــــــ 
  األبعاد التي يحتوي عليها كل محورـــــــ 
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    العناصر الواجب توافرها لضمان نجاح قياس األداء المتوازنـــــــ 
استعراض أمثلة من مؤشرات قياس األداء باستخدام بطاقة األداء المتوازن ـ ــــــ

  )استعراض خطوات عملية لبناء المقاييس(
  .حاالت تطبيقية وأسئلة للنقاش ـــــــ 
ختام  الدورة تم تقديم مقترحات حول تفعيل قياس األداء بالمنظمات العربية  وفي

قييم العمل وتصويب التوجهات بما يخدم المتخصصة وجعله ركيزة يتم اعتمادها في ت
  . المنظمة ويجعلها قادرة على بلوغ أهدافها بأكثر فاعلية

  
א א א

  
1           

   )  :11/1/2015(  
، )26/3/2014(معة العربية على مستوى القمة استنادا إلى قرار مجلس الجا

وتنفيذًا لقرارات االجتماع الرابع  لفريق العمل الثالث الخاص بتطوير العمل االقتصادي 
عقد االجتماع الخامس لفريق العمل  ،)19/8/2014( واالجتماعي العربي المشترك

بمقر األمانة الثالث الخاص بتطوير العمل االقتصادي واالجتماعي العربي المشترك 
نائب رئيس  حمود الحاج محمد برئاسة الدكتور 11/1/2015العامة للجامعة يوم 

اللجنة االستشارية بوزارة الخارجية في جمهورية العراق، وقد حضر االجتماع ممثلو 
الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة واإلدارات المعنية باألمانة العامة 

مدير الشؤون االدارية  السيد هشام العياديوحضر اإلجتماع  لجامعة الدول العربية ،
  .  والمالية ممثال للهيئة

نائب رئيس فريق العمل الثالث  محمد الحاج حمودالدكتور ـــــــ افتتح االجتماع 
العربي المشترك مرحبًا بالمشاركين  يالخاص بتطوير العمل االقتصادي واالجتماع

  . لمعروضة على جدول األعمالومؤكدًا على أهمية المواضيع ا
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مدير إدارة المنظمات واالتحادات  المستشار محمد خير عبد القادرـــــــ ثم تحدث 
العربية ومنسق فريق العمل الثالث الخاص بتطوير العمل االقتصادي واالجتماع 
العربي المشترك، مستعرضًا جدول أعمال االجتماع الخامس والبنود األساسية، 

ة األمانة العامة الشارحة، وعليه تم إقرار جدول األعمال على النحو وموضحًا مذكر 
  :التالي 

توحة العضوية من الدول االجتماع األول للجنة الخبراء مف تقرير :البند األول 
العربية واألمانة العامة للجامعة العربية وبعض ممثلي المنظمات العربية المتخصصة 

ظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية إلعداد الدراسة المطلوبة لتقويم من
  .العربية

ورقة القطاع االقتصادي عن تصوره لمسألة تطوير العمل  :البند الثاني 
  .االقتصادي واالجتماعي العربي المشترك

ورقة القطاع االجتماعي عن تصوره لمسألة تطوير العمل  :البند الثالث 
  .االقتصادي واالجتماعي العربي المشترك

تقرير األمانة العامة عن تقويم نشاط وجهود اللجان المنبثقة عن  :البند الرابع 
  :المجلس االقتصادي واالجتماعي 

  .ـــــــ اللجان العامة في إطار التكامل االقتصادي العربي 1
االقتصادية : ـــــــ اللجنة المعنية بالمتابعة واإلعداد للقمم العربية التنموية  2

  . 2014-2009خالل الفترة من واالجتماعية 
ـــــــ لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس اإلقتصادي  3

  . واالجتماعي
  

2            
       )  :26  

28/1/2015(  
عقد االجتماع الثاني للجنة الخبراء مفتوحة العضوية المعنية بإعداد دراسة لتقييم 
منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية العربية بمقر األمانة العامة 
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وقد حضر االجتماع وفد من الهيئة . 28/1/2015 – 26: للجامعة خالل الفترة 
ر عبد المجيد المحجوب المدير العام للهيئة ويضم السيد هشام ترأسه األستاذ الدكتو 

  . العيادي مدير الشؤون اإلدارية والمالية في الهيئة
ترأس االجتماع الدكتور علي عبد الزهرة عبود، الملحق التجاري في سفارة 
جمهورية العراق بالقاهرة، وقد شارك في اجتماع اللجنة ممثلون عن الدول العربية 

وفي . ات العربية المتخصصة واألمانات الفنية للمجالس الوزارية المتخصصةوالمنظم
مستهل حديثه أكد الدكتور علي عبد الزهرة عبود على أهمية هذه اللجنة والنتائج 

  . المنتظرة منها
ثم تحدث المستشار محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات واالتحادات 

ث الخاص بتطوير العمل االقتصادي واالجتماعي العربية ومنسق فريق العمل الثال
العربي المشترك، موضحًا جدول أعمال االجتماع الثاني ومستعرضًا مذكرة األمانة 

 23العامة الشارحة لنتائج االجتماع األول للجنة والذي عقد بمقر األمانة العامة يومي 
دراسة وما تم بشأن مهام ومنهجية عمل اللجنة ومرجعيات ال 24/11/2014و

المطلوبة، والمنظمات والمجالس الوزارية العربية المستهدفة بالدراسة والفترة الزمنية 
  .لالنتهاء من الدراسة 

  :وبعد المناقشة والمداولة تقرر ما يلي 
إدارة  –التأكيد على الدول العربية األعضاء موافاة األمانة العامة للجامعة : أوًال 

بآرائها ومالحظاتها ومقترحاتها بشأن المنظمات  –المنظمات واالتحادات العربية 
العربية المتخصصة، والمجالس الوزارية العربية المتخصصة، وذلك وفقًا لالستبيان 

  . 2015مارس  10الذي سبق إرساله، في موعد أقصاه 
التأكيد على المنظمات العربية المتخصصة موافاة األمانة العامة للجامعة : ثانيًا 

بتقرير شامل عن أوضاعها يتضمن عرضًا  –مات واالتحادات العربية إدارة المنظ –
لمستوى أدائها وسبل االرتقاء به، والصعوبات والمعوقات التي تواجهها ومقترحاتها 

  . 2015مارس  1للحلول المناسبة لها، في موعد أقصاه 
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الطلب من األمانات الفنية المعنية بالمجالس الوزارية العربية : ثالثًا 
تخصصة موافاة إدارة المنظمات واالتحادات العربية بتقرير شامل عن أوضاع الم

  . 2015مارس  1المجالس في موعد أقصاه 
إدارة المنظمات واالتحادات العربية  –الطلب من األمانة العامة للجامعة : رابعًا 

إعداد تقرير موجز عن العالقة بين المجلس االقتصادي واالجتماعي والمجالس  –
  . ارية العربية المتخصصةالوز 

دعوة المنظمات العربية المتخصصة التي لديها دراسات تقويمية : خامسًا 
  . خاصة بها، موافاة األمانة العامة بها بهدف االستفادة منها

الطلب من األمانة العامة للجامعة إعداد مشروع دراسة تقويمية عن : سادسًا 
زارية العربية المتخصصة، معتمدة في المنظمات العربية المتخصصة والمجالس الو 

ذلك على استبيانات وتقارير المنظمات العربية المتخصصة، وما يرد لها من الدول 
العربية من استبيانات ومالحظات وآراء ومقترحات حول المنظمات والمجالس، وما 
لديها من معلومات مستمدة من تقارير هيئات الرقابة المالية واإلدارية والقرارات 
الصادرة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة بالمنظمات العربية 
المتخصصة، ومعتمدة في إعدادها على المهام المشار إليها في تقرير اللجنة في 

على أن توافي بها الدول العربية قبل االجتماع القادم بشهر إلبداء . اجتماعها األول
  . آرائها وموافاة األمانة العامة بها

عقد االجتماع الثالث للجنة الخبراء مفتوحة العضوية المعنية بإعداد : بعًا سا
دراسة لتقييم منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية المتخصصة خالل 

  . بمقر األمانة العامة للجامعة 30/4/2015 – 28: الفترة 
  

3     )27(        
   )71( )  :1  5/2/2015(  

بناء على دعوة سعادة مدير المركز اإلقليمي للنظائر المشعة للدول العربية، 
والدورة ) 27(شارك المدير العام للهيئة في اجتماعات كل من الجمعية العامة الدروة 
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للدول العربية والتي تم عقدها بمقر ائر المشعة لمجلس إدارة المركز اإلقليمي للنظ 71
  . 5/2/2015ـــــــ  1: المركز في القاهرة خالل الفترة 

وقد شارك في هذا اإلجتماع ممثلون عن الدول العربية، باإلضافة إلى الهيئة 
كما شارك سعادة الدكتور مصطفى عبد السالم علي مدير . العربية للطاقة الذرية

وصادقوا  71المجتمعون على قرارات مجلس اإلدارة في دورته  وقد اطلع. المركز
  :ونذكر من أهمها . عليها

  2015ـــــــ الموافقة على خطة البرامج التدريبية المقترحة للعام 
  ـــــــ تنفيذ بعض األنشطة العلمية المشتركة مع الهيئة العربية للطاقة الذرية

  ى اجتماع شبكة النور العربيةـــــــ تعريف بالمركز اإلقليمي على مستو 
  .ـــــــ الموافقة على الحساب الختامي للمركز 

وفي نطاق تطوير المركز فقد تمت مناقشة إمكانية التحاق المركز بمنظومة 
الجامعة العربية للمنظمات المتخصصة سواء مباشرة تحت لواء المجلس االقتصادي 

  .لواء الهيئة العربية للطاقة الذريةواالجتماعي كمنظمة مستقلة أو كمركز تدريب تحت 
  

4         )95 ()  :15  
19/2/2015(  

أمانة المجلس االقتصادي (بناًء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
) 95(مال الدورة العادية ، شاركت الهيئة العربية للطاقة الذرية في أع)واالجتماعي

للمجلس االقتصادي واالجتماعي المنعقدة في القاهرة بمقر األمانة العامة لجامعة 
ستاذ الدكتور عبد ، وذلك بوفد ترأسه األ19/2/2015 – 15: الدول العربية بتاريخ 

المجيد المحجوب المدير العام للهيئة ويضم كل من السيدين هشام العيادي مدير 
وقد شارك في . دارية والمالية ويوسف مكي المراقب الداخلي في الهيئةالشؤون اإل

االجتماع ممثلون عن الدول العربية األعضاء والمؤسسات المالية والعربية والمنظمات 
  . العربية المتخصصة واالتحادات العربية واألمانة العامة
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جنة للمجلس على المستوى الوزاري اجتماع الل) 95(سبق انعقاد الدورة 
، 17/2/2015و 16واجتماع اللجنة االقتصادية يومي  15/2/2015االجتماعية يوم 

، الذي رفع توصية 18/2/2015واجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين يوم 
للمجلس االقتصادي ) 95(بمشاريع القرارات المعروضة على الدورة العادية 

مجلس بنود مشروع جدول أعماله، ثم استعرض ال. واالجتماعي على المستوى الوزاري
  :وأقره على النحو التالي 

  . 95و 94تقرير األمين العام بين دورتي المجلس : البند األول 
الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على : البند الثاني 

  . )26(مستوى القمة في دورته العادية 
ة الوزارية المعنية بالمتابعة واإلعداد للقمم االجتماع الرابع للجن: البند الثالث 

  . )2015: تونس (االقتصادية واالجتماعية في دورته الرابعة : العربية التنموية 
متابعة تنفيذ الفقرات االقتصادية إلعالن ليما الصادر عن القمة : البند الرابع 

  . )2/10/2012 – 1: ليما (الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية 
متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية األفريقية في دورته الثالثة : البند الخامس 

  . )20/11/2013 – 19: الكويت (
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات االتحاد الجمركي : البند السادس 

  . العربي
  . االستثمار في الدول العربية: البند السابع 
  . ديات التعاون العربي الدوليمنت: البند الثامن 
مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية "إنشاء : البند التاسع 

  . "والمناخ
إنشاء لجنة عربية دائمة إلعداد وتحديث الكودات العربية : البند العاشر 

  . الموحدة للبناء
  . الدول العربيةاتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين : البند الحادي عشر 
ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية : البند الثاني عشر 

  . وتنميته
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  .ة من المنظمات العربية المتخصصة الموضوعات الوارد: البند الثالث عشر 
  .إنشاء المجلس العربي الوزاري للثروة السمكية: البند الرابع عشر 

ورية مصر العربية الخاصة بموضوع المدير مذكرة جمه: البند الخامس عشر 
  .السابق لمعهد البحوث والدراسات العربية

  .عمل األطفال: البند السادس عشر 
  .التعاون العربي الدولي في المجاالت االجتماعية التنموية: البند السابع عشر 
مقترح المملكة األردنية الهاشمية بخصوص إنشاء منتدى : البند الثامن عشر 

  .ر السياسات االقتصادية العربيةتطوي
  .تقارير المجالس الوزارية واللجان: البند التاسع عشر 

للمجلس االقتصادي ) 96(تأكيد موعد ومكان عقد الدورة : البند العشرون 
  ).97(واالجتماعي وتحديد موعد ومكان عقد الدورة 

ألعمال، ثم ناقش المجلس االقتصادي واالجتماعي البنود المدرجة على جدول ا
  .واتخاذ بشأنها القرارات المناسبة 

  
5     ) 26(   )   

    :23  29/3/2015(  
أمانة المجلس اإلقتصادي (بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

الدكتور عبد المجيد المحجوب المدير العام للهيئة العربية حضر األستاذ ) واإلجتماعي
جمهورية - المنعقدة في مدينة شرم الشيخ) 26(اجتماعات القمة العربية في دورتها 

، كما حضر اجتماعاتها التحضيرية 29/3/2015 - 28مصر العربية خالل يومي 
ين المنعقدة على مستوى المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي واجتماعات كبار المسؤول

، وشارك في اإلجتماعات التحضيرية المذكورة السيد 25/3/2015و 23خالل يومي 
 . هشام العيادي مدير الشؤون اإلدارية والمالية في الهيئة

اجتماعات المندوبين وكبار المسؤولين لإلعداد  24/3/2015انعقدت يوم 
وزراء الخارجية  ، وقد انعقد اجتماعع وزراء الخارجية التحضيري للقمةالجتما
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وتم خالل اإلجتماعات التحضيرية المشار إليها تسليم . 26/3/2015التحضيري يوم 
الرئاسة من دولة الكويت إلى جمهورية مصر العربية، وتمت مناقشة بنود جدول 
األعمال وٕاعداد مشاريع قرارات بشأنها رفعت إلى اجتماعات القمة، علمًا أن جدول 

صف المرحلي عن إنجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية األعمال تضمن التقرير ن
لتنفيذ اإلستراتيجية العربية لإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية ضمن البند المخصص 

) 25(متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية في دورتها "للتقرير حول 
  ." 26/3/2014ـــــــ  25المنعقدة في الكويت خالل يومي 

ألقى خالل جلسة العمل األولى للقمة القادة والزعماء العرب كلمات ترحيبية 
مؤكدين على أهمية القمة العربية ودورها في النهوض بالعمل العربي المشترك ورفع 

وتولت القمة مناقشة . التحديات التي تواجه األقطار العربية خاصة في الوضع الراهن
وفق ما تم التوصل إليه خالل اجتماعات المجلس بنود جدول األعمال المرفوع إليها 

وبعد . اإلقتصادي واإلجتماعي واجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة
  :المناقشة والمداولة أصدرت القمة قرارات بشأن المواضيع التالية 

  تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات واإللتزامات ـــــــ 1
  تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك ـــــــ 2
  اع العربي اإلسرائيلي ومستجداتهالقضية الفلسطينية والصر  ـــــــ 3
  تطوير جامعة الدول العربية ـــــــ 4
  التطورات الخطيرة في الجمهورية العربية السورية ـــــــ 5
  التطورات الخطيرة في دولة ليبيا ـــــــ 6
  التطورات الخطيرة في الجمهورية اليمنية ـــــــ 7
  دعم جمهورية الصومال الفيدرالية ـــــــ 8
إحتالل إيران للجزر العربية الثالث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو  ـــــــ 9

  موسى التابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة في الخليج العربي
  ألمن القومي العربيإنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة ا ـــــــ 10
 25: الكويت ) (25(رتها العادية متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دو  ـــــــ 11

  )2014آذار / مارس  26 ـــــــ
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اإلقتصادية واإلجتماعية في : متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية  ـــــــ 12
  )2013كانون ثاني /يناير 22 ـــــــ 21: الرياض (دورتها الثالثة 

  2015األولويات العربية ألجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد  ـــــــ 13
ـ تقرير حول متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات  14

  اإلتحاد الجمركي العربي
  تطوير العمل اإلقتصادي واإلجتماعي العربي المشترك ـــــــ 15
  التحرك العربي في مفاوضات المناخ ـــــــ 16
المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات األسر المنتجة  ـــــــ 17

  بالدول العربي لتكون مدخالت في الصناعات الكبرى
  )2024ـ  2015(العقد العربي لمحو األمية وتعليم الكبار  ـــــــ 18
لمجلس جامعة الدول العربية على ) 27(لعادية موعد ومكان عقد الدورة ا ـــــــ 19

  مستوى القمة
توجيه الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الستضافتها القمة العادية  ـــــــ 20

  .في شرم الشيخ ) 26(
  نهلة نصر. م: إعداد 
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ندعوكم للمساهمة في تحرير نشرة الذرة والتنمية وذلك بتقديم مقاالت علمية مبّسطة 
مؤلفة أو مترجمة في مجاالت االستخدامات السلمية للطاقة الذرية حسب القواعد 

  :التالية 
ريف أبناء الوطن العربي تقدم المقاالت المؤلفة بحيث تكون موجهة لزيادة تع ــــــ 1

بأساسيات العلوم والتقنيات النووية واستخداماتها في مختلف المجاالت التطبيقية 
  .وأهميتها في التقدم االقتصادي واالجتماعي 

يكتب ملخص باللغة اإلنجليزية في بداية المقالة على أّال يتجاوز عدد كلماته  ــــــ 2
 5اية المقالة على أّال تزيد على وتضاف قائمة بالمراجع في نهكلمة  200

  .مراجع 
يجب أن تكون المقاالت مطبوعة باللغة العربية الفصحى وتكون المصطلحات  ــــــ 3

العلمية المتضمنة مطابقة لما ورد في المعاجم الموحدة لمصطلحات الفيزياء 
العامة والنووية والكيمياء والبيولوجيا الصادرة عن مكتب تنسيق التعريب 

  .نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالم
ية الدقيقة التي مللرياضية المعقدة أو التفاصيل العاجات امراعاة تجّنب اإلستنت ــــــ 4

تفوق مستوى القارىء غير المتخصص باعتباره القارىء المفضل لنشرة الذرة 
  .والتنمية 

يجب أن تكون الموضوعات المطروحة مالئمة ألغراض النشرة ومتوافقة مع  ــــــ 5
  .سياسة النشر بها ولم تسبق معالجتها بشكل مشابه في األعداد السابقة 

يشترط في المقاالت المترجمة أن تكون مرفقة باألصل الذي ترجمت منه في  ــــــ 6
المترجمة في نشرتنا يشار  مجاالت العلوم النووية، علمًا بأنه عند نشر المقاالت

إلى إسم صاحب المؤلف األصلي باإلضافة إلى ذكر اسم المجلة المنشور فيها 
  .سابقًا مع تحديد العدد وتاريخ النشر 

يمكن للسادة المؤلفين إرسال استفساراتهم بشأن الموضوعات التي يرغبون في  ــــــ 7
. رير قبل إرسالها للنشرتقديمها للنشرة وعناصرها للحصول على رأي لجنة التح

ير أساسية أما بالنسبة للمقاالت المترجمة فإن الموافقة المبدئية من لجنة التحر 
  .قبل الشروع في الترجمة 
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