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א אא
א א א

رقم . ت. م. ق(بناًء على قرار المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية 
بشأن الموافقة على عقد المؤتمر ) 13/12/2014ــــــ  11: الحمامات / 54. ع.د/ 6

الذرية في جمهورية مصر العربية العربي الثاني عشر لالستخدامات السلمية للطاقة 
  . 20/5/2015ــــــ  16خالل الفترة 

تم عقد المؤتمر العربي الثاني عشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية بتنظيم 
مشترك بين الهيئة العربية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية المصرية في فندق السالم 

المحددة أعاله، وذلك تحت رعاية معالي السيد  بمدينة شرم الشيخ خالل الفترة كونكورد
  .    رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب 

  
א

صباحًا بعد انتهاء إجراءات  09:30أفتُِتحت أعمال المؤتمر في تمام الساعة 
الم كونكورد بقاعة المؤتمرات في فندق الس 16/5/2015التسجيل يوم السبت الموافق 

عاطف عبد الحميد عبد . د. بآيات بّينات من القرآن الكريم، ثم تلى ذلك كلمة سعادة أ
عبد المجيد . د. الفتاح رئيس المؤتمر ورئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية وكلمة أ

المحجوب مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية وكلمة المهندس عماد أبو النعاج 
بجامعة الدول العربية بالنيابة عن األمين العام لجامعة الدول العربية  الوزير المفوض

وكلمة الدكتور حسن محمود حسنين وكيل أول الوزارة بالنيابة عن معالي وزير 
الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور ممثلي عدد من 

وأعضاء اللجنة العلمية واللجنة الدول األعضاء في الهيئة العربية للطاقة الذرية 
التنفيذية واللجنة التنفيذية المحلية واألمانة العامة للمؤتمر ووفد الهيئة العربية للطاقة 

  .الذرية، باإلضافة إلى كوكبة من الباحثين والعلماء العرب 
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دارت الكلمات حول الترحيب بالسادة المشاركين في المؤتمر متمنية نجاحه 
مرجوة ومشيدة بهذا الحدث العربي البارز الذي يلتقي فيه العلماء وبلوغه أهدافه ال

والخبراء والمتخصصون العرب في واحٍد من أهم مجاالت العلوم الحديثة وتطبيقاتها 
  .لتحقيق التواصل فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعلومات 

الذرية  المحجوب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة الطاقة. د. وقد شكر أ
المصرية على إتاحتهما الفرصة لهذا اللقاء الذي يضم نخبة متميزة من الباحثين من 

وثّمن عاليًا استضافة . أجل تحقيق التنمية اإلقتصادية المنشودة في دولنا العربية
جمهورية مصر العربية لهذا الحدث والتحضير له وتنفيذه بالتعاون مع الهيئة العربية 

  .فترة قياسية وجيزة للطاقة الذرية في 
  

א א
 123بحثًا، تم إلقاء  134عامة و  محاضرة 11المؤتمر على  جلسات تإشتمل

محورًا فرعيًا،  19محاور رئيسية و  6منها، موزعة على جلسات المؤتمر المتضمنة 
والسودان  مصر والعراق: وبمشاركة محاضرين وباحثين من ثماني دول عربية هي 

  .وتونس وليبيا والسعودية واألردن ولبنان 
  

  16/5/2015السبت : اليوم األول 
  الجلسة الصباحية 
  محاضرات عامة

صباحًا تم افتتاح الجلسة التي تضمنت ثالث محاضرات  11في تمام الساعة 
  :في المجاالت اآلتية 

دوبنا المشترك للبحوث التعاون الدولي في مجال العلوم والتكنولوجيا بمعهد ــــــ  1
  .بالمعهد قسم التعاون الدولي في روسيا للدكتور ديمتري كامنين رئيس (JINR)النووية 
منظومة األمن النووي في مصر للدكتور وليد إبراهيم زيدان نائب رئيس ــــــ  2

  . هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية
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لتغير في المناخ لألستاذ دور التقنيات النووية في التصدي لتحديات اــــــ  3
الدكتور محمد عبد الستار عبد المنعم مستشار وزير البيئة المصري وعضو قسم 

  .هيئة الطاقة الذرية المصرية ــــــ  األراضي بمركز البحوث النووية
شخص وقد انعكس ذلك على  200فتتاحية ما يقرب من حضر الجلسة اال

  .المناقشات التي دارت في الجلسة 
الروسي  JINRالمحاضرة األولى عرضًا للبنية األساسية في معهد  تناولت

كما . وكيف تطور وأصبح مركزًا رئيسيًا لتطوير الكوادر البشرية على مستوى العالم
استعرض السيد المحاضر أهم اإلنجازات وما تم التوصل إليه من اكتشافات علمية 

ي تعتبر تجربة بناءة يمكن ى وهباإلضافة إلى الشراكات المختلفة مع الدول األخر 
  .ستفادة منها في الدول العربية لما لها من خبرات وكفاءات وٕامكانيات اال

تناولت المحاضرة الثانية عرضًا متكامًال إلمكانيات مصر وأهم المرافق النووية و 
واإلشعاعية الموجودة بهيئة الطاقة الذرية وهو ما يستلزم وجود نظام أمن نووي 

. صر على الدخول في مجال توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النوويةمتكامل، وعزم م
والئحته التنفيذية والذي تضّمن  2010لسنة ) 7(واستعرض المحاضر القانون رقم 

إنشاء هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية كهيئة مستقلة تتولى تنظيم األنشطة النووية 
األمن النووي  يئة بجانب هام وهوواإلشعاعية في مصر والذي أدى إلى اهتمام اله

تفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم النظام المتكامل وانعكس على توقيع ا
لألمن النووي في مصر والذي يعتمد على وضع إستراتيجية واضحة لذلك مع وضع 
خطة عمل تنفيذية والتنسيق المتكامل بين وزارات مصر المختلفة ذات العالقة وتطوير 
الكوادر البشرية الالزمة لتحقيق منظومة األمن النووي مع تحديد األدوار لكل جهة 

وقدمت المحاضرة . وتحديد خطة العمل في الظروف العادية وأثناء الطوارئ اإلشعاعية
به في باقي  مصر في هذا المجال والتي يمكن االستفادة منها كنموذج يحتذىتجربة 

  .الدول العربية 
رة الثالثة عرضًا لتأثير تغيرات المناخ على مظاهر الحياة تناولت المحاضو 

المختلفة من مياه وغذاء وٕانتاج حيواني وغيرها من المجاالت الحيوية التي تؤثر في 
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حياة اإلنسان على الكرة األرضية، كما تضّمن العرض تأثير التغير في المناخ على 
وكيفية ) ونس، السعودية وغيرهاالبحرين، مصر، السودان، ت(البالد العربية المختلفة 

العمل للتصدي لهذه التحديات والدور الذي يمكن أن تلعبه التقنيات النووية في هذا 
  .المجال 

  :التوصية 

وجوب التعاون والتكامل بين البالد وبعضها البعض لعمل إستراتيجية متكاملة 
  .في تلك المجاالت 
  الجلسات المسائية

  ية ــــــ الفيزياءمحور العلوم النووية األساس

 16/5/2015ر بدأت الجلسة الساعة الثالثة عصرًا في اليوم األول للمؤتم
 :ًا باحث) 11(تحدث عدد و  .مشارك 55حضر الجلسة حوالي  .بالفندق) أ(بالقاعة 

من ) 1(من السودان و) 3(من تونس و ) 2(من العراق و) 2(من مصر و ) 1(منهم 
  .ن لبنامن ) 1(من ليبيا و) 1(األردن و

  :وكانت عناوين البحوث الملقاة على الترتيب كالتالي 
  ــــــ تحويل الكفاءة في مطيافية غاما باستعمال تقنية مونت كارلو 1
ــــــ تعزيز محاكاة مونت كارلو لإلرتداد المبعثر للنترونات من مواد مدفونة  2

استعمال العاكس تحتوي على عناصر الكربون والهيدروجين والنتروجين واألكسجين ب
  الكربوني
  بناء نظام تحليل الطيف النووي باستخدام برنامج أجهزة التعامل اإلفتراضيةــــــ  3
ترية لقياس اإلشعاع في عمليات ملو كمادة دوزيب ــــــ صبغة لوكسل فاست 4

  التشعيع الصناعي
ا سيليكلل ا على خصائص فجوة الطاقة البصريةامــــــ دراسة تأثير أشعة غ 5

  "Sol-gel" المشوب بالسكر
ترون للمواد المستقرة والنفايات المشعة باستخدام تقنية ــــــ قياس عمر فيرمي للن 6

   "LR-115"كاشف األثر النووي 
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المثارة أليونات اليورانيوم في التصادم  الحاالتــــــ آليات التزايد في عدد  7
   األيوني ــــــ الذري النسبي

  N15والنواة المستقرة  N13النووي للنواة الغريبة الغنية ــــــ بالبروتون ــــــ التركيب  8
  ــــــ األلغام األرضية المنزرعة في األراضي الليبية وتقنيات الكشف عنها 9

ــــــ أنظمة قياس النترونات الّالإتالفية والطرق النسبية للتحقق من كتلة نظير  10
  النوويةالمحتوي على المواد  235-اليورانيوم

رقيقة من الغاليوم الزرنيخي بواسطة  نانويةــــــ تحديد كمية البورون في أفالم  11
  . PIGEتقنية 

  :التوصية 

 . أن تكون األبحاث قابلة لإلجراء والتطبيق في الوطن العربي

  محور العلوم النووية األساسية ــــــ البيولوجيا

 16/5/2015ر األول للمؤتمبدأت الجلسة الساعة الثالثة عصرًا في اليوم 
 : باحثين) 9(تحدث عدد و  .اً مشارك 50حضر الجلسة حوالي  .بالفندق) ب(بالقاعة 

  . من تونس) 2(من العراق و) 5(صر و من م) 2(منهم 
  :وكانت عناوين البحوث الملقاة على الترتيب كالتالي 

الجرذان بد في ــــــ تناول منقوع الشاي األسود للمحافظة على وظائف الك 1
  اماالمعّرضة ألشعة غ

ــــــ تأثير جلوتين الذرة المعالج إشعاعيًا على بعض المؤشرات البيوكيميائية  2
  للجرذان البيضاء النامية

تك أسد يداي أس يولوجي لثالثة من مشتقات األمينوــــــ مقارنة التوزيع الب 3
(IDA) مستوى عالي من تأثير  م في الفئران تحت99-شيومالمعلمة بنظير التكن
  ينالبليروب

نزيمية واإلنحرافات رافين في حماية مضادات األكسدة غير اإلــــــ دور سلفو  4
م في 99-شيومقصدير الغروي المعلم بنظير التكنالكروموسومية عند استخدام عدة ال

  الفئران
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ــــــ تأثير اإلشعاع المؤين على المواد المضادة لألكسدة واألنشطة المضادة  5
 (InulaViscosa) خذريةعّينات من النبتة األبكتريا للل

  ــــــ العراق ــــــ التقييس البيولوجي الوراثي للعاملين باإلشعاع في موقع التويثة 6
ــــــ تقييم األضرار في الحامض النووي في الخاليا اللمفاوية لدم العاملين  7

  لكروماتيدي الشقيق والمذنبباإلشعاع في موقع التويثة باستخدام فحوصات التبادل ا
  ــــــ حساب تركيز نظير التريتيوم في إدرار العاملين في موقع التويثة 8
في ) البنسلين(ــــــ تقييم فعالية تقنية اإلشعاع المؤين لتعقيم المضاد الحيوي  9

  .شكل مسحوق مجفف ومحلول مائي 
  : التوصية

قيم األدوية باإلشعاع واستخدام اإلهتمام بدراسات واقيات اإلشعاع الطبيعية وتع
  .القياسات البيولوجية لمعرفة التأثيرات اإلشعاعية 

  
  17/5/2015األحد : اليوم الثاني 

  الجلسات الصباحية
 محاضرات عامة

بحضور كبير ) أ(بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالقاعة 
مهام "المحاضرة األولى بعنوان  لحوالي مائة من أعضاء المؤتمر على األقل وكانت
محمد رضا عز . د. ألقاها أ" واختصاصات هيئة الرقابة النووية واالشعاعية بمصر

وقد لقيت المحاضرة إقباًال كبيرًا ونجاحًا . الدين رئيس هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية
د ملحوظًا وذلك ما يمكن استنتاجه من كم األسئلة والموضوعات التي أثيرت بع

  .المحاضرة 
من ) كندي الجنسية(وألقى المحاضرة العامة الثانية األستاذ جيف الفورتون 

الذرية  عن التقييم الذاتي للدول العربية في مجال اإلستجابة   الوكالة الدولية للطاقة
 The Self Assessment of Arab Countries In:للطوارئ اإلشعاعية بعنوان 
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Emergency and Response . قد عرض المحاضر مشروعًا للتعاون مع الدول و
العربية في مسائل التقييم الذاتي للخطط الوطنية لإلستعداد ومجابهة الطوارئ 
اإلشعاعية بشكل أولي تمهيدًا لتطوير ذلك إلى مشروع مشترك في مجال مجابهة 

وأجاب المحاضر على مجموعة من األسئلة بشأن آليات التعاون والفوائد . الطوارئ
  .لمنتظرة ا

  محور تطبيقات النظائر المشعة ــــــ الطب النووي والمعالجة باإلشعاع

تم عرض عشرة  أبحاث في . )أ(صباحًا بالقاعة  11:30بدأت الجلسة الساعة 
من ) 5(من تونس و) 2(من العراق و) 2(من مصر ) 1: (هذه الجلسة الصباحية 

  .السودان 
  :رتيب كالتالي وكانت عناوين البحوث الملقاة على الت

م كعنصر مشع لتصوير التعفنات، التوسيما اإلشعاعي، 99ــــــ السولفاديازين  1
  مراقبة الجودة والتوزيع البيولوجي

ــــــ الترقيم اإلشعاعي والتقييم البيولوجي للميتوميسين سي كعامل فّعال  2
  لتصوير األروام

يميائية لعدة الكبريت الغروي وكيلكوراستين على بعض المتغيرات البــــــ تأثير ا 3
  م لتخطيط الكبد99-شيومالمعلمة بالتكن

ــــــ إنتاج وتقييم بيولوجي أولي لمركب كيميائي جديد موسم بالتكنشيوم من نوع  4
(NO2) استنادًا على استراتيجية الكيمياء كليك  

ثدي ــــــ تأثير العالج باألشعة على خاليا الجهاز المناعي لمرضى سرطان ال 5
  في السودان

ــــــ دراسة العالقة بين بعض الهرمونات الستيرويدية الجنسية بتقنية التحليل  6
المناعي اإلشعاعي والمعامالت الكيميائية الحيوية للنساء العراقيات المصابات 

  بسرطان الثدي
المصابات بداء السكري  نسولين وكتلة الجسم للنساء غيرــــــ مستويات اإل 7

  تشخيص بسرطان الثدي في مرحلتي قبل وبعد انقطاع الطمثالوحديثات 
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في الكشف المبكر والمتابعة  72/4و  CA 125ــــــ إستخدام موسمات األورام  8
  لمريضات سرطان المبيض السودانيات

  ــــــ التعرف على سن اليأس لدى النساء السودانيات بواسطة قياس الهرمونات 9
  . لدرقية على أيض البروتينات في المرضى السودانيينــــــ أثر نشاط الغدة ا 10

  :التوصيات 

مع ) المعالجة بالمواد المشعة(إيجاد سوق عربية لتوزيع المركبات الحديثة ــــــ  1
التركيز على كيفية استخدام المركبات الصيدالنية الواحدة لكل من عملية التشخيص 

  .والعالج، خاصة مركب الميتوميسين 
لسعي لعمل مسح لعدد من مرضى سرطان الثدي، عند النساء خاصة، اــــــ  2

  .للكشف المبكر عن السرطان 
  محور تطبيقات النظائر المشعة ــــــ خصوبة التربة وٕادارة الموارد المائية

تجاوز عدد الحضور . )ب(صباحًا بالقاعة  11:30بدأت الجلسة الساعة 
) 2(من العراق  و) 3(من مصر و )3) : (9(وكان عدد المشاركين ببحوث  ،)40(

  . تونس وباحث واحد من السودان
  :وكانت عناوين البحوث الملقاة على الترتيب كالتالي 

ــــــ نمو وٕانتاجية القمح النامي في األرض الرملية متأثرًا بمصادر نيتروجينية  1
  15مختلفة باستخدام النظير المستقر ن

وية بواسطة الذرة الرفيعة النامية على التربة ــــــ كفاءة استخدام المصادر العض 2
  15الرملية باسخدام تقانة النظير المستقر ن

نمو وٕانتاجية تروجيني العضوي والمعدني على ماد النسال ــــــ تأثير خلط 3
  15النظير المستقر ن باستخدامرملية  الحمص النامي في تربة

نمو وٕانتاجية الحنطة  على المشععةمخلفات المجاري ل األثر المتبقيــــــ  4
  التربةتلوث واحتمالية 
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ــــــ دراسة الخصائص الكيميائية والنظائرية للمياه الجوفية في مدينة السماوة  5
  جنوب العراق وعالقتها بالمياه السطحية

ــــــ حساب متوسط زمن اإلقامة باستخدام التريتيوم في نهر الفرات وخزان  6
  العراق/حديثة

تخدام تقنية النظائر في تحديد مصادر النترات بالخزان الضحل لحوض ــــــ إس 7
  في السودان بارا الجوفي

ــــــ دراسة مساهمة عمليات الشحن اإلصطناعي لسد الدفلة في تغذية المائدة  8
  باإلعتماد على التقنيات الكيميائية والنظائرية) تونس الوسطى(المائية بحوض الشبيكة 

يائية ونظائرية للمياه الجوفية السطحية في حوض قرمبالية ــــــ ــــــ دراسة كيم 9
  .شمال شرق تونس 

  : التوصية

إستخدام األشعة المؤينة في تطهير مياه المجاري والمصارف وكذلك المخلفات 
  . الصلبة منها إلعادة استخدامها في الزراعة والتسميد 

  الجلسات المسائية
  ـــ الطب النووي والمعالجة باإلشعاعمحور تطبيقات النظائر المشعة ـــ

  محور علوم المواد ــــــ فصل النظائر والزرع األيوني+ 

وكان ، 40عدد الحضور بلغ . )أ(عصرًا بالقاعة  15:00بدأت الجلسة الساعة 
من ) 2(من العراق ) 5(منهم ) : 10( عدد المشاركين ببحوث في هذه الجلسة

  .من مصر ) 3(السودان و
  :ن البحوث الملقاة على الترتيب كالتالي وكانت عناوي

-سجية الناتجة من استعمال الجرع اإلشعاعية لليودلــــــ بعض المؤشرات الف 1
  الدرقية لمرضى الغدة 131
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 دراسة حالة الغدة الدرقية لألطفالــــــ إستخدام تقنية المناعة اإلشعاعية ل 2
  السودانيين حديثي الوالدة ناقصي الوزن

المشع لعالج  131-التعرضات الطبية حول المرضى المعالجين باليودــــــ  3
  أورام الغدة الدرقية

ــــــ مقارنة الحركة الدوائية والتوافر الحيوي ألقراص كاربيمازول المنتجة من  4
  I131بعد إعطاء جرعة اليود المشع  (Roche, Duopharma)قبل شركتي 

  الصناعي ACTH لهرمونــــــ تحضير عدة تحليل مناعي إشعاعي  5
  ــــــ تقييم جودة الصورة والجرعة اإلشعاعية في التصوير الرقمي 6
ــــــ تحضير ونمذجة جزيئية للبروبرانولول المرقم باليود المشع كعامل فّعال  7

  لتصوير الدفق الدموي في الرئة
  ــــــ فصل نظائر الكبريت باستخدام منظومة الحزمة الجزيئية 8
  صل نظير الهيدروجين بالتبادل الحفزي بين الماء وغاز الهيدروجينــــــ ف 9

ــــــ بالزما الزرع األيوني لسبيكة التيتانيوم باستخدام مصدر التفريغ التوهجي  10
  .للتيار المستمر ذو الكثافة األيونية العالية وسيطرة لمعلمات البالزما 

  :التوصيات 

  .شعاعية في القياسات الحيوية االهتمام بتقنية المناعة اإلــــــ  1
  .االستفادة من اإلشعاع لتحسين خواص المواد ــــــ  2
لجودة في مراكز االهتمام بتطبيق إرشادات الوقاية اإلشعاعية وضمان اــــــ  3

  )كاميراــــــ  اماغ(التصوير الرقمي 
  )تقانات ــــــ تطبيقات(محور المسرعات والمفاعالت النووية 

 ،)50(عدد الحضور تجاوز . )ب(عصرًا بالقاعة  15:00ة الساعة بدأت الجلس
) 1(من األردن  و ) 1(من مصر و  (4)منهم ) : 6(عدد المشاركين بالبحوث كان و 

  .من السودان 
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  :التالي كوكانت عناوين البحوث الملقاة على الترتيب 
  لة محددةأمث: ــــــ إستخدام ضوء السنكروترون في تحليل العّينات الحيوية  1
  ــــــ محاكي مفاعل بحثي نووي ألغراض تدريبية وتعليمية 2
جريبي يماثل دائرة الحمل لجهاز ت 5-من صالحية نموذج ريالبــــــ التحقق  3

  الحراري الطبيعي في مفاعالت اختبار المواد
ــــــ تأثيرات مفاعالت وقود الثوريوم السائل على إدارة الوقود المستهلك  4
  ة لمفاعالت الوقود الصلب التي تعمل بالماء الخفيفبالمقارن

ترونية لمفاعل الماء المغلى باستخدام وقود الهيدريد ــــــ تحسين الخصائص الن 5
  بدًال من ثاني أكسيد اليورانيوم

باستخدام طريقة التحليل متعدد الدورات  24-ــــــ محاكاة إنتاج الصوديوم 6
  .قدرة قليلة بالتنشيط النتروني في مفاعل ذو 

  :التوصيات 

الطلب من الهيئة العربية للطاقة الذرية المساعدة في إنشاء محاكيات لمفاعالت 
األبحاث والقوى تكون متاحة للمهندسين النوويين والمشّغلين والرقابيين العرب وكذلك 
لطالب الهندسة النووية والدراسات العليا في الدول العربية واالستفادة من الخبراء 

  . عرب في هذا الميدان ال
  محور علوم المواد ــــــ التنشيط النتروني

  محور تطبيقات النظائر المشعة ــــــ الصناعة+ 

 ،)35(بلغ عدد الحضور . )ب(مساًء بالقاعة  16:30بدأت الجلسة الساعة 
من ) 1(من مصر و) 1(من السودان و) 2: (أبحاث في هذه الجلسة  )5(تم عرض و 

بحثان في محور ــــــ  بحوث في محور التنشيط النيترونى 3، تونس من) 1(العراق و
ترونى للحصول على خدام تقنية التحليل بالتنشيط النتم التأكيد على استو  .الصناعة

  . تراكيز العناصر المسببة لألمراض والملوثات عموماً 
  :وكانت عناوين البحوث الملقاة على الترتيب كالتالي 
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وتطبيق تقنية  (D-D)الدوتريوم  –النترونات الدوتريوم  مولد ــــــ توصيف أداء 1
  التحليل بالتنشيط النتروني

ــــــ دراسة بعض العناصر النزرة في أمصال سودانيين مصابين باللوكيميا  2
  المزمنة باستخدام تقنية التنشيط النتروني

  لتنشيط النترونيــــــ التحليل العناصري لعّينات غذاء سودانية باستخدام تقنية ا 3
ــــــ تأثير التشعيع بأشعة غاما على الخواص البصرية والتركيبية لغشاء  4

  الكادميوم سيلينايد لتطبيقات الخاليا الشمسية
ــــــ إستخدام تحليل المكون الرئيسي لتحديد عمق اإلمتصاص للكواشف  5

  . (PET) ونير الوامضة المستخدمة في نظم التصوير البوزيت
   : التوصية

ترونى إلجراء بر العربية المجهزة بالتنشيط النالعمل على االستفادة فى المخا
 .األعمال البحثية لباحثي الدول التي ال تملك هذه التقانة 

  
  18/5/2015اإلثنين : اليوم الثالث 

  الجلسات الصباحية 

  محاضرات عامة
بحضور حوالي  )أ(بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالقاعة 

  :مشاركًا، وتضّمنت محاضرتين  80
مركز المعامل ــــــ  إدارة النفايات المشعة لألستاذ الدكتور ياسر توفيق محمدــــــ  1

تناولت المحاضرة االتجاهات الحالية فى التعامل : الحارة بهيئة الطاقة الذرية المصرية 
لفة لها كما قام األستاذ الدكتور مع النفايات المشعة وذلك بعد عرض التقسيمات المخت

ياسر توفيق بعرض بعض أنشطة هيئة الطاقة الذرية المصرية في هذا المجال 
  .والمشروعات الحالية قيد التنفيذ والمشروعات المستقبلية 

تطبيقات المواد النانوية في المجاالت الطبية للدكتورة إكتفاء مزهر عبد ــــــ  2
: بحوث والتطبيقات النووية بوزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية مديرية الــــــ  الحسناوي
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تناولت المحاضرة عرضًا لطرق مستحدثة لتحضير مواد نانوية من الذهب واستعمالها 
في معالجة بعض األورام وتطرقت إلى التعاون بين الدول العربية في هذا المجال 

  .الهام
  اإلنتاج النباتي محور تطبيقات النظائر المشعة ــــــ تحسين

 47عدد الحضور تجاوز . )أ(صباحَا بالقاعة  11:30بدأت الجلسة الساعة 
من ) 3(من العراق و) 5(منهم :  )9( في هذه الجلسة عدد البحوثكان و  .اً شخص

  .  مصر وواحد من تونس
، اما لمحاصيل مختلفةسة استحداث طفرات باستخدام أشعة غتناولت الجل

  :الملقاة على الترتيب كالتالي وكانت عناوين البحوث 
ــــــ تقييم بعض طفرات قمح الخبز لتحّمل الملوحة تحت ظروف األراضي  1

  الملحية والعادية
  ــــــ تكرار التشعيع بأشعة غاما لزيادة التغيرات الوراثية في هجن الشعير 2
  ــــــ إستحداث طفرات جديدة من الرز بأشعة غاما مالئم للبيئة العراقية 3
  اما في نبيتات الالفندرمضادة لألكسدة ألشعة غــــــ إستجابة اإلنزيمات ال 4
 نة وبعض معامالت الترميم على الصفات المظهريةيــــــ تأثير األشعة المؤ  5

 (Phaseolus vulgaris L. cv. Harvester)للفاصوليا 

شعة غاما بأ (.Phaseolus vulgaris L)ــــــ تأثير معاملة بذور الفاصوليا  6
  والمادة المرممة في استحثاث ونمو الكالس منها

الفول المستنبطة باستعمال أشعة  ــــــ تقييم مدى مقاومة أصناف جديدة من 7
  اما لطفيلي الهالوكغ

  ــــــ إستحداث طفرات مبكرة من فول الصويا باستخدام أشعة غاما 8
  .ية لزيت بذور المورينجا المصرية ــــــ القياسات الفيزيائية والكيميائ 9
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  : التوصية

تشجيع تطبيق الطفرات للجهات المعنية مثل وزارة الزراعة وغيرها لسد الفجوة 
  .الغذائية في الدول العربية 

  محور علوم المواد ــــــ تقانات نانوية

تم ، و 42بلغ الحضور . )ب(صباحَا بالقاعة  11:30بدأت الجلسة الساعة 
من العراق، وكانت عناوين ) 3(مصر و) 5: (ث في هذه الجلسة أبحا )8(عرض 

  :البحوث الملقاة على الترتيب كالتالي 
باتيت المترسبة هيدروكسي آ ــــــ دراسة خصائص وتقييم النشاط الحيوي للنانو 1

  )بولي فينيل البيروليدون/الكربوكسي ميثيل كيتوزان(على هيدروجيل 
كريليك مع جسيمات لي فينيل الكحول وحمض األبات البو ــــــ تحضير متراك 2

  اما الستخدامها كحامل للدواءالحديد المغنطيسي والفضة النانومترية بأشعة غ
المحتوية ) ديكستران/الفينيل بيروليدون(ــــــ دراسة تأثير هيدروجيالت البولي  3

اما على سمية عقار لفضة النانومترية المحضرة بأشعة غعلى جسيمات ا
  روبيسين للخطوط الخلويةدوكسو 

وجيالت نانومترية الحجم كحامالت ــــــ إستخدام اإلشعاع في تحضير هيدر  4
  ألدويةل

ــــــ تأثير بعض المواد ذات النشاط السطحي على الخواص الفيزيائية  5
  لجسيمات السيليكا النانومترية المحضرة بطريقة السول جل

أكسيد التيتانيوم  الفيزيائية ألغشية ثنائيــــــ تأثير أشعة غاما على الخصائص  6
  ضرة بالترذيذ الماكنتروني ذي التردد الراديويالرقيقة والمح

صرية ألغشية أكسيد ــــــ تأثير جسيمات بيتا على الخصائص التركيبية والب 7
  DCطيسي ضرة بتقنية الترذيذ المغنالخارصين المح

الفوتوٕالكتروكيميائية من أسالك أكسيد  ــــــ تأثير بالزما النتروجين في األقطاب 8
ليل التركيبية، اإلستجابة للتيار الفوتوني، وكفاءة االتح : الزنك النانومترية المتفرعة

 .تحليل الماء 
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  :التوصيات 

التوجه للتطبيق في مجاالت أخرى مثل البيئة ومعالجة المياه وعدم ــــــ  1
  .في مجال األدوية فقط اإلقتصار على دراسة الهيدروجيالت النانوية 

إدخال الصناعة الدوائية على هذا المحور ألنه يجب الخروج إلى التطبيق ــــــ  2
  .الصناعي وعدم البقاء ضمن المختبرات وخاصة الدواء 

تحويل نتائج بحث األقطاب الفوتوكيميائية إلى خلية إلنتاج الهيدروجين ــــــ  3
  .ومجال الطاقة 

  الجلسات المسائية
  ر تطبيقات النظائر المشعة ــــــ مكافحة اآلفاتمحو 

تم و ، 42عدد الحضور  بلغ. )أ(عصرًا بالقاعة  15:00بدأت الجلسة الساعة 
  . من العراق) 1(من مصر و) 4: (أبحاث  )5(عرض 

تمت مناقشة مراحل المكافحة المتكاملة لآلفات من خالل التأكيد على النظافة 
  :، وكانت عناوين البحوث الملقاة على الترتيب كالتالي أثناء المكافحة وتعقيم الذكور

اما ضد أشعة غــــــ سمية المستخلص النباتي برنوف جنبًا إلى جنب مع  1
  يرقات الدودة القارضة السوداء

مة على التركيب النسيجي لمبايض إناث ــــــ تأثير أشعة غاما والجرعة المتراك 2
  أجيال متعاقبة ةس لثالثدودة ورق القطن أسبودبترا ليتورالي

ــــــ تأثير أشعة غاما في انتشار ومؤشر قابلية الطيران للذكور المشععة عذارى  3
  Dacus ciliatus(Loew)لذبابة ثمار القرعيات 

اما وبعض الزيوت النباتية الطيارة لمكافحة ــــــ التأثير المشترك ألشعة غ 4
  سوسة القمح

لتركيب الدقيق آللة وضع البيض إلناث ذبابة اما على اــــــ تأثير أشعة غ 5
  .الخوخ 



  
  
  
  
  
  
  
 
  

  2/2015العدد  ـــــــ 27نشرة الذرة والتنمية ـــــــ المجلد 
 

18 
 

  :التوصيات 

عمل ورشة عمل تثقيفية للعاملين والفالحين للتوعية بأهمية تقنية الحشرات 
  .العقيمة ومضار المعالجة الكيميائية واستخدام وسائل صديقة للبيئة لمقاومة اآلفات 

  ة باإلشعاعمحور تطبيقات النظائر المشعة ــــــ معالجة األغذي

تم ، و 35عدد الحضور  بلغ. )ب(عصرًا بالقاعة  15:00بدأت الجلسة الساعة 
  .وواحد من تونس  العراق) 2(من مصر و ) 2: (أبحاث في هذه الجلسة  (5) عرض

هدفت البحوث إلى التعريف بأهمية تعرض الغذاء لإلشعاع من أجل تحسين 
على اللحوم وتقليل األحمال  والمحافظة) الطحالب البحرية( القيمة الغذائية 

الميكروبية، وعرض وسائل التعرف على األغذية المشععة وٕاطالة عمر منتجات 
بالتشعيع للتخلص من الميكروبات والبكتيريا الممرضة، وبيان ) فترة التخزين(األلبان 

أثر المعالجة اإلشعاعية على ثبات حمض الفوليك والقيمة الغذائية للحم البقري 
  :، وكانت عناوين البحوث الملقاة على الترتيب كالتاليلمدعم بحمض الفوليكالمفروم ا
لذكور السمان  (Ulvalactuca)لب البحرية احـــــ تحسين القيمة الغذائية للطـ 1
  الياباني

اما مع مواد فّعالة بيولوجيًا على الخصائص ــــــ آثار إدماج أشعة غ 2
  ر المفرومالميكروبيولوجية والفيزيائية للحم البق

  ــــــ التأثير اإلشعاعي في المادة الوراثية لألغذية المشّععة 3
يكروبي وٕاطالة العمر الخزني للجبن الطري ــ تأثير أشعة غاما في الحمل المــــ 4
  العراقي

ــــــ تأثير المعالجة اإلشعاعية على ثبات حمض الفوليك والقيمة الغذائية للحم  5
  .بحمض الفوليك البقري المفروم المدّعم 

  :التوصيات 

إضافة حمض الفوليك إلى منتجات اللحوم ثم تشعيعها لضمان سالمتها ــــــ  1
  .راى كيلو غ 7الصحية، والجرعة الموصي بها هي 
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تشجيع الزيارات العلمية حيث تم عمل بحث من العراق بالتعاون مع ــــــ  2
  .المركز النووي بتونس 
  لتحليل الكيميائي اإلشعاعيمحور علوم المواد ــــــ ا

عدد المشاركين بالبحوث  .)أ(مساءًا بالقاعة  16:30بدأت الجلسة الساعة 
، مشاركاً  30عدد الحضور يربو على و من السودان،  )2(من مصر و) 2: ()4(

  :وكانت عناوين البحوث الملقاة على الترتيب كالتالي 
ويداتها المشعة باستخدام ــــــ طرق التحليل لبعض العناصر تحت النزرة ون 1

  ICPMSتقنية 
ــــــ تحديد العناصر في عّينات تربة مرجعية باستخدام مطيافية األشعة السينية  2
  المتفلورة
ــــــ تعديل الخواص الكيميائية والبصرية والتركيبية للكاشف النووي البوليمري  3

(Bayfol CR-6-2) باستخدام التشعيع الغامي والنتروني  
في  لعوالق التربة في الهواء بمنطقة أرياب للتعدين يــ التحليل العناصر ــــ 4
  .باستخدام تقنية األشعة السينية المستحثة بواسطة البروتونات  السودان

  :التوصيات 

اختيار معامل مركزية معتمدة للدول العربية خاصة بالتحليل العناصري ــــــ  1
تحليل وتمكين الباحثين والمستفيدين العرب والنظائري وكذلك تحديث وتطوير أجهزة ال

في هذه   ICP-MSجهازمن استخدامها والتدريب عليها ويوصى أيضًا بضرورة تواجد 
  .المعامل ألنه جهاز متعدد العناصر والنظائر ويمكن تطويره دائمًا 

اإلشادة بدور الهيئة العربية للطاقة الذرية في دعم اإلقامات العلمية التي ــــــ  2
ثمرت العديد من البحوث لباحثين عرب في دول عربية أخرى والتوصية بدعم المزيد أ

  .من اإلقامات العلمية لألغراض البحثية 
  محور علوم المواد ــــــ قياس الجرعات اإلشعاعية

 28عدد الحضور  بلغ. )ب(مساًء بالقاعة  16:30بدأت الجلسة الساعة 
  . من العراق وبحث واحد من السودان) 2: (تم عرض ثالثة بحوث فقط و ، شخصاً 
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العراق من واقع الحال بعد الدمار الذي  األول من بحثالتمت مناقشة نتائج 
أصاب المنشآت النووية واإلشعاعية، وكانت عناوين البحوث الملقاة على الترتيب 

  :كالتالي 
  ــــــ تقييم الجرع اإلشعاعية لمشروع تصفية منشأة تصنيع الوقود النووي 1
تقنية  لمحافظة واسط باستخدامفي التربة  222Rnــــــ دراسة تركيز غاز الرادون  2

  RAD7مة و منظ
  .اما ازن السيراميك باستخدام مطيافية غــــــ رصد غاز الرادون في مخ 3

  :التوصيات 

إيجاد طريقة لعمل لجنة متخصصة للمساعدة في معالجة التلوث ــــــ  1
  . اإلشعاعي للمناطق المتضررة

إمكانية توثيق مراحل تقدير الجرعة اإلشعاعية للمناطق وطرق إزالة التلوث ــــــ  2
أثناء تهيئة المنشآت  لوضعها على موقع الهيئة العربية لتكون درسًا عمليًا للمناطق 

 .العربية المتضررة وبخبرة عربية 
   

  19/5/2015الثالثاء : اليوم الرابع 
  الجلسات الصباحية

  ةمحاضرات عام

وتجاوز عدد الحاضرين ) أ(بدأت الجلسة الساعة التاسعة صباحًا بالقاعة 
  :السبعين وتم عرض محاضرتين 

ام بعرضها ـــراق وقـــة بالعـــآت النوويـة المنشـــة من تصفيــالدروس المستنبطــــــ  1
تركزت المحاضرة على الجهود التي بذلتها دولة العراق : عدنان سليم جرجيس . د. أ

والتي شملت  2003، 1991في تصفية المنشآت النووية التي دمرت في أطراف أعوام 
. العديد من المنشآت من مفاعالت ومنشآت إنتاج النظائر المشعة ومصنع الوقود إلخ

وشمل ذلك عشرة مواقع حيث تم وضع أولويات إلجراء أعمال التصفية استنادًا إلى 
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ائمة هذه األولويات المنشآت منخفضة مخاطرها اإلشعاعية وعلى أن تكون على ق
وأشار . المستوى اإلشعاعي، ويتبع ذلك المنشآت األخرى عالية النشاط اإلشعاعي

المحاضر إلى مراحل التصفية لكل منشأة وينتظر أن يتم االنتهاء من تصفية جميع 
وقد أوضح السيد المحاضر جهود مجموعات العمل . 2025المنشآت النووية عام 

لهذا العمل، وتنامي الخبرات في التعامل مع المنشآت المطلوب تصفيتها  التي تصدت
  .نتيجة للممارسة العملية وبمعاونة الجهات المعنية الدولية 

: المعامالت اإلشعاعية الصناعية وألقاها الدكتور زاريه آزات سركيس ــــــ  2
تاج الطاقة تركزت المحاضرة على تطبيقات البيولوجيا النووية في غير مجال إن
) المسرعات(والكهرباء ويشمل ذلك مختلف تطبيقات المصادر اإلشعاعية والمعجالت 

وأوضح سيادته أنه في كثير من . في العديد من التطبيقات الصناعية والطب والزراعة
الدول المتقدمة يتجاوز العائد االقتصادي واالجتماعي الناتج من تطبيقات اإلشعاع 

تاج الطاقة من المرافق النووية، وأشار سيادته إلى بعض العائد من تطبيقات إن
  .اإلنجازات  البحثية التي شارك فيها في هذا الصدد في إنتاج النظائر المشعة 

  الدروس المستفادة

نقص مواقع الطمر النهائي للنفايات المشعة منخفضة ومتوسطة النشاط  ــــــ
  اإلشعاعي
  المشعة يجب تحديد أسلوب تدفق النفايات ــــــ
  مساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تدريب الكوادر العراقية ــــــ
  .التأخر لمدة ثمانية عشر عامًا قبل المباشرة بالتصفية كان له إيجابيات  ــــــ

  محور علوم المواد ــــــ مواد وخامات نووية

 ،)55(ر تجاوز عدد الحضو . )أ(صباحًا بالقاعة  11:30بدأت الجلسة الساعة 
وكان  .من السودان) 1(من مصر و) 1(من العراق و) 3: (بحوث  )5(تم عرض و 

  . اليورانيوم+ ي من خليط الثوريوم هناك بحث واحد يتعلق بالوقود المستقبل
  :وكانت عناوين البحوث الملقاة على الترتيب كالتالي 
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الكهربائية /ئيةلى الخواص الفيزياــــــ تأثير مواد التطعيم والحجم الحبيبي ع 1
  لوقود ممزوجات أكاسيد اليورانيوم

اه بطريقة الفلورة ومقارنة النتائج مع مطيافية ـــوم في الميـــر اليورانيـــــــــ تقدي 2
  غاما

، ــــــ تقييم التمعدنات المشعة لعّينات ممثلة لخام اليورانيوم لمتكون أم بجما 3
  ــــــ مصر سيناءجنوب غرب 

غرب (جبل كرن لسفات في صخور الف 238-ويات اليورانيومار مستــــــ إختب 4
  )السودان
الفيزيائية ــــــ تأثير التشعيع باستخدام مصدر ألشعة غاما على الخصائص  5

  .أكسيد الزنك الرقيقة -نديومألغشية أكسيد اإل
  : التوصية

  .تعدينأفضل المواصفات لعمليات ال التأكيد على تعميق الدراسات وطنيًا لتحديد
محور األمان واألمن النوويين ــــــ تقدير المخاطر ــــــ حماية المواد والمنشآت النووية 

  والطوارئ النووية واإلشعاعية

إثنان : بحوث  )4(تم إلقاء  .)ب(صباحًا بالقاعة  11:30بدأت الجلسة الساعة 
  .احد من السودان وواحد من العراق من مصر وو 

  :ملقاة على الترتيب كالتالي وكانت عناوين البحوث ال
تحليل العوامل المناخية للمنطقة الجنوبية الستخدامها في تخمين المخاطر ــــــ  1

  اإلشعاعية في الظروف االعتيادية والحوادث
  ــــــ التطوير في تطبيق الضمانات النووية الدولية والوطنية ــــــ بحث مرجعي 2
  معتمد على تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو ــــــ نظام تأمين المواد النووية 3
  .ــــــ إنشاء نظام وطني للرقابة النووية في السودان  4
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  :التوصيات 

ضرورة التنسيق والتعاون بين الدول العربية وتبادل التجارب والمعلومات  ــــــ 1
عية والدروس المستفادة في مجال اإلستعداد واإلستجابة للطوارئ النووية واإلشعا

  .والحماية المادية للمنشآت النووية واإلشعاعية ونقل المواد المشعة 
دعوة الهيئة العربية للطاقة الذرية إلى المساعدة في وضع الخطط الوطنية  ــــــ 2

  .والعربية للطوارئ وتقييمها وتطويرها ومواءمة القوانين والتشريعات المنظمة لها 
ية للمراقبين النوويين ومجموعات العمل المنبثقة دعم ومساندة الشبكة العرب ــــــ 3

  .عنها والتعاون بين الدول العربية في مجال تأمين وبناء وتطوير الهيئات الرقابية 
  .إنشاء قاعدة بيانات للخبراء العرب في المجاالت المختلفة  ــــــ 4

  :الجلسات المسائية 
  ة المنشأمحور الدراسات البيئية ــــــ المواد المشعة طبيعي

 ،)27(عدد الحضور بلغ . )أ(عصرًا بالقاعة  15:00بدأت الجلسة الساعة 
من العراق وبحث واحد من ) 2(من السودان و) 5: (بحوث ) 8(تضمنت الجلسة و 

  .تونس 
  :وكانت عناوين البحوث الملقاة على الترتيب كالتالي 

ة النفطية في الصناع NORMــــــ توصيف المواد المشعة طبيعية المنشأ  1
  شمال العراق ــــــ كركوك

  ــــــ دراسة المواد المشعة الطبيعية الناتجة عن صناعة البترول بالسودان 2
  سفاتوسفوجيبسوم في الشركة العامة للفــــــ تقييم النشاط اإلشعاعي للف 3
  السودانبالمشعة في بحيرة مارى  النويداتــــــ تقدير  4
العناصر الثقيلة في مخلفات البترول في حقل هجليج، ــــــ تحديد الملوثات و  5
  السودان
اما األرضية في والية البحر يم معدل الجرعة الممتصة من أشعة غــــــ تقي 6
  األحمر

  في التربة وسط السودان 238- ــــــ تركيز اليورانيوم 7
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كاف سفات بمقطع ناصر األتربة النادرة بطبقات الفــــــ توزيع اليورانيوم وع 8
وقياسه باستعمال الطيف البالزمي ) حوض قفصة المتلوي، جنوب تونس(الدور 

  .باإلنبعاث الضوئي ومطياف اإلمتصاص الذري 
  :التوصيات 

من خالل لجنة أو  NORMالطلب من الهيئة العربية االهتمام بموضوع ــــــ  1
  .اجتماع خبراء حول موضوع توصيف الجرعات الخارجية والداخلية 

إمكانية مساعدة الباحثين السودانيين في دراسة المخلفات الطبيعية فى ـــ ـــ 2
  .بحيرة ماري ألهمية الموقع سكانيًا والمواد المزروعة 

  محور األمن و األمان النوويين ــــــ إدارة النفايات النووية

، )35(عدد الحضور تجاوز  .)ب(عصرًا بالقاعة  15:00بدأت الجلسة الساعة 
  .عراق من ال) 1(من مصر و) 4) : (5(المشاركين بالبحوث عدد وكان 

  :وكانت عناوين البحوث الملقاة على الترتيب كالتالي 
التحديد الطيفي من األكسجين إلى نسبة المعادن أثناء إعداد مقلد الوقود ــــــ  1

  النووي المستنفد
تخدام راتنج ــــــ إزالة اليورانيوم من المخلفات السائلة لمحلول محاكي اس 2

  عضوي محضر
-والسيزيوم 60- ــــــ مستخلص الكيتوسان كممتص حيوي لكل من الكوبالت 3

  من مماثالت النفايات المشعة السائلة 137
من النفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي باستخدام  99-ــــــ إمتزاز التكنشيوم 4

  مواد مازة مختلفة
 موقع رة الروسية الواقعة فيبشعة في المقــــــ التوصيف اإلشعاعي للنفايات الم 5
  .بالعراق  التويثة
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  :التوصيات 

  .ضرورة التضامن العربي في مجال التخلص من النفايات المشعة ــــــ  1
ادل ـــود وتبـــق الجهـــة إلى تنسيـــة الذريـــة للطاقـــة العربيـــوة الهيئـــدعــــــ  2

ات عالية ومتوسطة النشاط ـــص من النفايـــل التخلــــجن أـــة مـــرات العربيـــــالخب
  .اإلشعاعي 

  محور الدراسات البيئية ــــــ التلوث البيئي وتقدير األثر البيئي

عدد الحضور حوالي  بلغ. )ب(مساًء بالقاعة  16:30بدأت الجلسة الساعة 
واحد من السودان و ) 3( من مصر و) 2) : (6( المشاركة عدد البحوث وكان ،35

  .من العراق 
  :وكانت عناوين البحوث الملقاة على الترتيب كالتالي 

ــــــ ضبط ظروف غرفة الوقود الميكروبية مزدوجة الخلية لمعالجة مياه  1
  الصرف الصحي المنزلية وٕانتاج الكهرباء

  ــــــ التعديل اإلشعاعي لقشر البرتقال لمعالجة المياه الملوثة من الصبغات 2
  في التبغ المستهلك في السودان 210-حديد البولونيومــــــ ت 3
المناطق السكنية المحيطة بموقع التويثة البيئي اإلشعاعي على  األثرــــــ تقييم  4

  النووي في العراق
  ــــــ قياس النشاط اإلشعاعي في الحليب ومنتجاته في السودان 5
في قياس مستحضرات  (XRF) تقنية األشعة السينية المتفلورة ــــــ إستخدام 6
  .بالسودان التجميل 
  :التوصية 

إستمرار قياس المستويات اإلشعاعية حول مفاعل التويثة العراقي سواء في الماء 
  .أو الهواء أو التربة 
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  20/5/2015األربعاء : اليوم الخامس 
  محاضرات عامة

ن في بحضور كافة المشاركي) أ(بدأت الجلسة الساعة التاسعة صباحًا بالقاعة 
  :المؤتمر، وتم إلقاء محاضرتين 

األولى ألقاها الدكتور مراد التلميني من تونس، حيث عرض خاللها معاهدة  ــــــ
المنطقة الخالية من األسلحة النووية بإفريقيا المعروفة بمعاهدة بلندابا ودور المفوضية 

ببنود المعاهدة، كما في متابعة التزام الدول األطراف ) أفكوه(اإلفريقية للطاقة النووية 
وفي الجزء الثاني من المحاضرة . أوضح أهم أنشطة المفوضية بصفته نائبًا لرئيسها

قدم عرضًا حول استخدام الذرة كمعيار لقياس الذبذبات والزمن وخصائصه وتطبيقات 
الساعة الذرية التونسية ومدى تقدمه مشيرًا إلى أنه األول من نوعه في إفريقيا والوطن 

  . العربي
عبد الرحمـن بن محمد العرفج من السعودية عن .المحاضرة الثانية ألقاها د ــــــ

  . الطوارئ اإلشعاعية والنووية
  
א: מ א
ختتم المؤتمر بجلسة تم فيها قراءة تقرير مختصر إحصائي عن المحاضرات ا

ية والدول العربية التي والبحوث التي تم إلقاؤها ومحاور المؤتمر الرئيسية والفرع
. التي تمخضت عنه على السادة المشاركينالمؤتمر، وتليت التوصيات شاركت في 

كما تمت قراءة برقيتي شكر موجهتين إلى معالي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية 
مصر العربية المهندس إبراهيم محلب ومعالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور 

مرقبي على كرم رعايتهما إلنجاح هذا المؤتمر وكرم ضيافة جمهورية محمد شاكر ال
وتم كذلك . مصر العربية حكومة وشعبًا مّما خلق المناخ المناسب لفعاليات المؤتمر

عاطف عبد الحميد عبد الفتاح رئيس . د. قراءة شهادة شكر وتقدير موجهة إلى أ
لعمل الذي أشرف على فعاليات المؤتمر ورئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية وفريق ا

  .المؤتمر أثناء التحضير له وتنفيذه بالصورة المشرفة التي ظهر عليها 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عشر لإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية الثانيالمؤتمر العربي  
 

27 
 

عاطف عبد الحميد عبد الفتاح عن امتنانه لألستاذ الدكتور عبد . د. كما عّبر أ
المجيد المحجوب المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية وفريق عمله المكلف 

المؤتمر، والذي تمّيز بالتفاني في العمل مّما حاز على تقدير السادة  باإلعداد لتنفيذ
  .المشاركين في المؤتمر 

وفي الختام تم توزيع شهادات التقدير للسادة المشاركين في المؤتمر على 
كما جمعت اإلستبيانات . حضورهم ومساهماتهم العلمية القّيمة باألوراق البحثية المقدمة

ة المشاركين في أول الجلسة لتقييم المؤتمر واإلسترشاد بآرائهم التي وزعت على الساد
  .في المؤتمرات القادمة بإذن الّله 

  
א:א א

اإلشادة بالتجربة العراقية الرائدة في مجال تصفية المنشآت النووية  ــــــ 1
لى توثيق هذه التجربة واإلشعاعية وٕاعتبارها إنجازًا عربيًا وٕانسانيًا متميزًا والدعوة إ

 . واإلستفادة منها
الطلب من الهيئة العربية للطاقة الذرية المساعدة في تعميم التجربة  ــــــ 2

المصرية في إنشاء محاكيات لمفاعالت األبحاث تكون متاحة للمهندسين النوويين 
فى الدول  والمشتغلين والرقابيين العرب وكذلك لطالب الهندسة النووية والدراسات العليا

 . العربية واالستفادة من الخبراء العرب في هذا الميدان 
اصة بالتحليل العناصري اختيار معامل مركزية معتمدة للدول العربية خ ــــــ 3

وكذلك تحديث وتطوير أجهزة التحليل وتمكين الباحثين والمستفيدين العرب والنظائري 
 . من استخدامها والتدريب عليها

رة التنسيق والتعاون بين الدول العربية وتبادل التجارب والمعلومات ضرو  ــــــ 4
والدروس المستفادة في مجال اإلستعداد واإلستجابة للطوارئ النووية واإلشعاعية 

  . والحماية المادية للمنشآت النووية واإلشعاعية واألنظمة الوطنية لألمن النووي
إلى مساعدة الدول العربية في وضع  دعوة الهيئة العربية للطاقة الذرية ــــــ 5

مة لطوارئ وتقييمها وتطويرها مع مواءالخطط الوطنية والعربية لإلستعداد واإلستجابة ل
  .القوانين والتشريعات المنظمة لها 
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دعم ومساندة الشبكة العربية للمراقبين النوويين ومجموعات العمل المنبثقة  ــــــ 6
  .ة في مجال تأمين وبناء وتطوير الهيئات الرقابية عنها والتعاون بين الدول العربي

قامات والزيارات العربية للطاقة الذرية في دعم اإلاإلشادة بدور الهيئة  ــــــ 7
العلمية التى أثمرت العديد من البحوث والتأكيد على اإلستمرار في المزيد من اإلقامات 

 .والزيارات العلمية لألغراض البحثية 

 :ر بالمالحظات اآلتية كما خرج المؤتم

 .مستوى األبحاث بشكل عام جيد وهناك تطور ملحوظ في كّمها ونوعيتها ــــــ 1

زيادة عدد البحوث المقدمة من باحثين شباب وهو ما يعد تحقيقًا لتوصية  ــــــ 2
المؤتمر السابق بإضفاء التوازن بين الخبرة والشباب في ما بين المشاركين في 

  .تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية المؤتمرات التي 
  نهلة نصر. م: إعداد 
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       ∗  
للتعاون في مجال اإلستخدامات  (MOU)وّقعت روسيا وتونس مذكرة تفاهم 

السيد نيكوالي  من قبل 1/6/2015وقد تم توقيع اإلتفاقية في . السلمية للطاقة النووية
ر األعمال التجارية الدولية، والسيد اسكي، نائب مدير عام مؤسسة روزأتوم ومديسب

  .علي قوتالي سفير تونس لدى روسيا 
السابع لعام  "Atomexpo"جرت مراسم حفل التوقيع أثناء مؤتمر ومعرض 

عبد المجيد المحجوب . د. وحضره أ 3/6/2015ــــــ  1الذي عقد خالل الفترة  2015
ألول "ريح صادر عن روزاتوم بأنه وذكر تص .المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية

مرة في تاريخ العالقات الروسية التونسية، وضعت هذه الوثيقة األساس القانوني 
للتفاعل بين روسيا وتونس في مجال الطاقة النووية، وغطت مجموعة واسعة من 

  " .المواضيع ذات الصلة
ية في وو الدعم في تطوير البنية التحتية للطاقة الن: وتشمل هذه المواضيع 

والتطبيقية، التصميم، إنشاء وتشغيل محطات الطاقة النووية  تونس، البحوث األساسية
، إنتاج واستخدام النظائر المشعة في الصناعة والطب والزراعة، ومفاعالت البحوث

  .إدارة النفايات المشعة، تدريب المتخصصين في الفيزياء النووية والطاقة النووية 
لى تشكيل مجموعة عمل لتحديد المشاريع المشتركة التي وتنص مذكرة التفاهم ع

ستساهم في تنفيذ خطط تونس لتأسيس قطاع الطاقة النووية الوطني، فضًال عن 
وباإلضافة إلى ذلك ستشّكل هذه . مشاريع مشتركة أخرى ذات اإلهتمام المشترك

مجال اإلستخدام الوثيقة استعدادًا لدى البلدين لإلتفاق بين الحكومتين حول التعاون في 
 .السلمي للطاقة النووية 

                                                 
  . 2/6/2015، بتاريخ "World Nuclear News, WNN"مترجم من  *
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        ∗  
إتفاقًا للتعاون في  18/6/2015وّقعت روسيا والمملكة العربية السعودية بتاريخ 

وقيع الوثيقة من قبل السيد وتم ت. مجال تطوير الطاقة النووية لألغراض السلمية
نكو مدير عام مؤسسة روزأتوم والدكتور هاشم بن عبد الّله يماني رئيس كيري سيرغي

  .مدينة الملك عبد الّله للطاقة الذرية والمتجددة 
أن هذه الوثيقة تخلق ألول مرة األساس وذكر تصريح عن مؤسسة روزأتوم 

القانوني للتعاون في مجال الطاقة النووية بما يشمل تصميم وبناء وتشغيل وتفكيك 
الت البحوث والطاقة النووية، بما في ذلك محطات إزالة ملوحة المياه ومسرعات مفاع

الجسيمات، وتوفير خدمات دورة الوقود النووي في منشآت الطاقة النووية ومفاعالت 
البحوث، وٕادارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة، وٕانتاج النظائر المشعة 

صناعة، وتدريب وتعليم المتخصصين في مجال وتطبيقاتها في الزراعة والطب وال
  .الطاقة النووية 

وينص اإلتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية لمزيد من النقاش حول استخدامات 
الطاقة النووية لألغراض السلمية، فضًال عن تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتنفيذ 

مل والمساعدة بحوث ومشروعات محّددة وتبادل الخبراء وتنظيم الندوات وورشات الع
  .في تعليم وتدريب الكوادر العلمية والفنية وتبادل المعلومات العلمية والتقنية 

قامت شركات البحث والتطوير المملوكة للدولة في كل  2015في شهر مارس 
من األرجنتين والمملكة العربية السعودية بإنشاء شركة مشتركة لتطوير التكنولوجيا 

وذلك بموجب  ،"Invania"النووية للبرنامج النووي في المملكة العربية السعودية سميت 
  . 2011الدولتين في عام تفاق للتعاون النووي تم توقيعه بين ا

وفي وقت سابق من الشهر نفسه، وّقعت المملكة العربية السعودية وكوريا 
 SMARTثنين على األقل من نوع تفاهم قد تمّكن من بناء مفاعلين االجنوبية مذكرة 

 330مفاعالت الماء المضغوط بقدرة  معاً  وتشجع البلدان. كوري التصميم في المملكة
مولدات البخار التكاملية ومزايا السالمة المتقدمة في السوق  ميغاواط حراري مع

                                                 
  . 19/6/2015، بتاريخ "World Nuclear News, WNN"مترجم من  *
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العالمية، وذلك بموجب اتفاقية تعاون في مجال االستخدامات السلمية للطاقة الذرية تم 
  . 2011توقيعها في نوفمبر 

م من أن البرنامج النووي في المملكة العربية السعودية ال يزال في الرغوعلى 
مفاعًال للطاقة النووية على مدى السنوات  16خططًا لبناء  مهده، فإن لدى المملكة

تم تحديد الطاقة النووية  2010وفي مرسوم ملكي صادر عام . العشرين المقبلة
كضرورة للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة لتوليد الكهرباء وٕازالة ملوحة 

  .كربونية المستنفدة المياه في حين تم تخفيض االعتماد على الموارد الهيدرو 
  

    ∗  
محطة للطاقة النووية تطفو  (MIT)طّور باحثو معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا 

وأرخص وأسهل لإلنتشار ثمانية أميال أو أكثر في عرض البحر وتكون أكثر أمانًا 
ين من تن إثنتجمع المحطة العائمة بي. بدًال من المحطات الحالية التي تبنى على البر

يتم بناء المحطة . التكنولوجيات الراسخة، مفاعل نووي ومنصة نفط في أعماق البحر
وبمجرد نشرها، وهي . العائمة وتفكيكها في حوض لبناء السفن لتوفير الوقت والمال

تقع في المياه العميقة نسبيًا بعيدًا عن سكان المناطق الساحلية، تكون مرتبطة 
عند العمق المحدد، . ط نقل الطاقة الكهربائية تحت الماءباألرض فقط عن طريق خ

تحمي مياه البحر المحطة من الزالزل والتسونامي، ويمكن أن تكون بمثابة مصدر ال 
وقد حّدد تحليل . نهائي من مياه التبريد في حالة الطوارئ دون الحاجة إلى مضخة

م ذات الظروف المادية األسواق المحتملة العديد من المواقع في جميع أنحاء العال
  .واإلقتصادية المناسبة لنشر محطة عائمة 

  نهلة نصر. م: ترجمة                                                             

                                                 
  . 24/6/2015، بتاريخ "Massachusetts Institute of Technology, MIT" أخبار ترجم منم *
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عقد المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية دورته العادية الخامسة 
ــــــ  9جمهورية مصر العربية خالل الفترة والخمسين في مدينة شرم الشيخ ب

برئاسة األستاذ الدكتور عاطف عبد الفتاح عبد الحميد رئيس وفد  12/5/2015
جمهورية مصر العربية ورئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، ونائبًا للرئيس األستاذ 

س السلطة الدكتور صالح ولد موالي أحمد ممثل الجمهورية اإلسالمية الموريتانية ورئي
، وبحضور وفود في موريتانيا الوطنية للحماية من اإلشعاع واألمن والسالمة النووية

عراق والكويت ومصر وتونس والسعودية والسودان وال دناألر : الدول األعضاء التالية 
وموريتانيا، باإلضافة إلى وفد إدارة المنظمات واإلتحادات العربية بجامعة الدول 

يس ئز الشرق األوسط اإلقليمي للنظائر المشعة للدول العربية ور العربية ومدير مرك
  .هيئة الرقابة المالية واإلدارية للهيئة ووفد الهيئة العربية للطاقة الذرية 

ة أكد فيها على مساهمة الهيئة في ملد افتتح رئيس المجلس اإلجتماع بكوق
الدول العربية وتأهيل  النهوض باإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطويرها لخدمة

الكوادر العربية وتطوير البنية التحتية في مجال الطاقة الذرية، ثم تطرق إلى 
المواضيع المعروضة على جدول األعمال وأكد على أهميتها في تقييم نشاط الهيئة 

ثم ألقى المدير العام للهيئة كلمة استعرض فيها . 2015خالل النصف األول من عام 
، وأشار إلى ما خالل الفترة ما بين دورتي المجلسامج التي نفذتها الهيئة األنشطة والبر 

 .جل تطورًا نوعيًا في نشاط الهيئةحققه التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية مّما س
  :التي اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة  األعمالثم تم عرض بنود جدول 
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دية السابعة والعشرين اية دورته الععقد المؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذر 
برئاسة  14/5/2015ــــــ  13في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خالل الفترة 

العلوم والتكنولوجيا العراق ووكيل وزارة  دولةالدكتور فؤاد كاظم الموسوي ممثل 
يت والوكيل العراقية، ونائبًا للرئيس المهندس جاسم محمد النوري رئيس وفد دولة الكو 

الكويتية، وبحضور وفود  ية في وزارة الكهرباء والماءالمساعد لشبكات النقل الكهربائ
األردن والبحرين وتونس والسعودية والسودان والعراق والكويت : الدول األعضاء التالية 

ومصر وموريتانيا، باإلضافة إلى وفد إدارة المنظمات واإلتحادات العربية بجامعة 
للنظائر المشعة للدول العربية اإلقليمي بية ومدير مركز الشرق األوسط الدول العر 

  .ورئيس هيئة الرقابة المالية واإلدارية للهيئة العربية ووفد الهيئة العربية للطاقة الذرية 
) 26(وقد افتتح المؤتمر العام للهيئة بكلمات من كل من رئيس الدورة السابقة 

نائب الرئيس ومدير إدارة المنظمات واإلتحادات العربية للمؤتمر ورئيس الدورة الحالية و 
عبد المجيد المحجوب المدير العام للهيئة كلمة رّحب . د. ثم ألقى أ. بالجامعة العربية

فيها بالسادة ممثلي الدول األعضاء، وأكد على أهمية المواضيع المعروضة على 
الدول العربية مشيرًا إلى تنفيذ جدول األعمال نظرًا النعكاسها المباشر على التنمية في 
في  27 ــــــ 26المؤتمر العام العديد من األنشطة العلمية خالل الفترة ما بين دورتي 

. إطار الخطة العلمية لتنفيذ اإلستراتيجية العربية لإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية
مية للطاقة الذرية الثاني عشر لإلستخدامات السل نّوه إلى انعقاد المؤتمر العربي كما

ويعد هذا المؤتمر ثمرة الجهود المبذولة مع كافة  .بعد انتهاء أعمال المؤتمر العام
الدول العربية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية الستضافتها ومساهمتها في عقد 

ثم توالت كلمات الوفود المشاركة في المؤتمر العام . هذا المؤتمر في مدينة شرم الشيخ
ثم تم . الجهود التي تبذلها الهيئة في ميدان التطبيقات السلمية للطاقة الذريةمشيرة ب

، التي اتخذ المؤتمر بشأنها القرارات )27(عرض بنود جدول أعمال الدورة العادية 
  :المناسبة 
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ضو مصباح  في . د. كلية العلوم شارك أ بناء على دعوة جامعة اإلسكندرية ــــــ
نة اإلسكندرية خالل المؤتمر الدولي للفيزياء اإلشعاعية وتطبيقاتها والذي عقد بمدي

  . 14/4/2015-10الفترة 
نظمت هذا المؤتمر كلية العلوم بجامعة اإلسكندرية ، بالتعاون مع هيئة الطاقة 

والصناعة والتجارة،  والبحث العلمي، وزراء التعليم العالي  الذرية المصرية وتحت رعاية
وية واإلشعاعية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيسي هيئتي الطاقة النو 

  .أيام بمقر الكلية  4والطاقة الذرية، واستمرت فعالياته لمدة 
المعايرة (ناقش هذا المؤتمر عدة أبحاث علمية تتناول تأثير اإلشعاع 

وعلوم المواد النووية، والفيزياء اإلشعاعية نظريًا وعمليًا، والحماية   ،)والتدريع
واألمان  ي، وقياس واستكشاف اإلشعاع،وتطبيقات وتحليل النشاط النوو  اإلشعاعية،

  .والفيزياء الحيوية البيئي، والنشاط اإلشعاعي النووي،
تجدر اإلشارة إلى أن المؤتمر شهد التوقيع على بروتوكول التعاون بين جامعة 

 تطوير سبل التعاون بين الجانبين،، بهدف المصرية اإلسكندرية وهيئة الطاقة الذرية
والتطبيقات التكنولوجية ببرج  ينة األبحاث العلميةوحضر المؤتمر رئيس مد

ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والخبراء  ورئيس مجلس قسم الفيزياء بالكلية، العرب
   . وليبيا والسعودية، وباكستان، والسودان، وتونس والباحثين من مصر،

العربية  بعنوان دور الهيئةوقد ألقى ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية مداخلة 
  .استخدام آمن وسليم للطاقة الذرية في الدول العربية للطاقة الذرية في 

  
2       )       :11 

 13/4/2015(  

تم عقد المؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر 
، وذلك تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب 13/4/2015ــــــ  11الل الفترة العربية خ
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دولة  24رئيس مجلس الوزراء المصري وبحضور متخصصين ومسؤولين يمثلون 
وزارات مختصين  مشارك من صناع قرار ومسؤولي 500ن عربية وأجنبية وأكثر م

غذاء والدواء األمريكية بالغذاء والدواء وممثلين من منظمة الصحة العالمية وهيئة ال
ومنظمة األغذية والزراعة وممثلين من الهيئات واالتحادات العربية في مجال الغذاء 
والدواء باإلضافة إلى العلماء والباحثين واألكاديميين من الجامعات وشركات الغذاء 

  .والدواء المحلية والعالمية 
. د. شارك أ ،تنمية اإلداريةتلبية لدعوة سعادة المدير العام للمنظمة العربية للو 

عبد المجيد المحجوب المدير العام للهيئة في فعاليات هذا المؤتمر حيث ترأس المحور 
الخاص بسالمة الغذاء وكذلك ألقي محاضرة طرح فيها إستراتيجية الهيئة العربية في 
تحقيق سالمة الغذاء، وأوضح أن الهيئة تعطي األولويات في أنشطتها وبرامجها 

وع األمن الغذائي وسالمة الغذاء حيث تنفذ الهيئة هذه البرامج من خالل لموض
الدورات التدريبية وورش العمل واجتماعات الخبراء والمهمات التدريبية لألفراد العرب 
والزيارات العلمية باإلضافة إلى إصدار نشرات دورية وكتب متخصصة في هذا 

  :ة هذه األنشطة على المحاور اآلتية وتنفذ الهيئة العربية للطاقة الذري. المجال
ــــــ استخدام اإلشعاع في استنباط أصناف زراعية محسنة أكثر إنتاجية ومقاومة 

  .لألمراض 
ــــــ معالجة المنتجات الغذائية باإلشعاع ووضع التشريعات واللوائح القياسية 

ان أدوات الحجر الموحدة وآلية تسهيل سبل التبادل التجاري بين األقطار العربية وأم
  .الزراعي الصحي 

ــــــ مقاومة اآلفات الزراعية وآفات حبوب المخازن باستخدام التعقيم باإلشعاع 
  .المؤين وتقنية الحشرة العقيمة باإلشعاع 

ــــــ السالمة الصحية لألغذية باستخدام التقنيات النووية في التحاليل المعملية 
  .والبيولوجيا الجزئية 
أن عدد األنشطة التدريبية التي تنفذها الهيئة بأنواعها المختلفة  وذكر سعادته

متخصص من مختلف األقطار  700نشاطًا سنويًا يستفيد منه حوالي  20يربو على 
العربية وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة والتي تمتلك اإلمكانات الالزمة في 

  .المراكز البحثية والتطبيقية العربية 
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ورقة عمل وبحث  102خالل الجلسات العلمية للمؤتمر تقديم  ويذكر أنه تم
. خبير وباحث علمي عربي وأجنبي 89علمي وبوستر في مجال الغذاء والدواء قدمها 

وقد كان المؤتمر فرصة للتواصل مع مسؤولي الرقابة واإلشراف على سالمة الغذاء مع 
  .عرض المشكالت الخاصة بالتصنيع والتسويق 

مؤتمر طرح العديد من المواضيع مثل مشكالت تسعير الدواء وتم في هذا ال
العربي ومواضيع التغذية العالجية واألغذية العضوية وجودة األعالف وسالمتها 

وقد تم . واستخدام الجرعات اإلشعاعية اآلمنة لتحقيق سالمة المنتجات الغذائية العربية
اصة بالتصنيع  والتسويق أخذ التوصيات المناسبة التي تسهم في حل المشكالت الخ

  .الدوائي والغذائي 
 

3     (ATOMEXPO) )  :1  3/6/2015(  

ة ول للمدير العام لمؤسس، النائب األKirill Komarovبناًء على دعوة السيد 
ألستاذ الدكتور عبد المجيد ا، قام سعادة Rosatom الطاقة الذرية الوطنية الروسية

وب المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية بحضور المؤتمر الدولي السابع المحج
(ATOMEXPO)  للشركات المتخصصة في مجال الطاقة الذرية والمعرض المصاحب

  . 3/6/2015-1خالل الفترة  موسكو، روسيالوجيا النووية في والتكنو 
قة الذرية يهدف المؤتمر إلى عرض ومناقشة آخر المستجدات في مجال الطا

تتنافس فيه الشركات  والتكنولوجيا النووية باإلضافة إلى المعرض المصاحب الذي 
  .  خر التطورات في التكنولوجيا النووية وتطبيقات الطاقة الذريةالعارضة عن آ

مشارك من  200شارك في المؤتمر باإلضافة للمدير العام ما يربو على 
  : الم حيث ناقش المؤتمر المحاور التاليةمنظمات حكومية وغير حكومية من دول الع

 الطاقة النووية في دول البيريكســــــ 
 المشاريع الحالية والمستقبلية: مساعدة مؤسسة روزاتوم للمشاريع الخارجيةــــــ 
حوار حول مشروع األمان وتداعياته على المفاعالت المستقبلية والوقود ــــــ 
 المستنفد
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 المفتوحةبة الداخلية في البيئة حوار حول المراقــــــ 
حوار حول األدوات واآلليات للتعاون الدولي العلمي والتعليمي من أجل ــــــ 

 التكنولوجيا النووية المستدامة
  . حوار حول اقتصاديات مؤسسة روزاتوم نحو تطوير السوق النوويةــــــ 

ساهمة الهيئة وقد قدم المدير العام في فعاليات هذا المؤتمر عرضًا يبين  م
العربية للطاقة الذرية وبرامجها الفعلية تجاه تعزيز البنى التحتية وبناء القدرات العربية 

  .  في مجال التكنولوجيا النووية وتطبيقاتها
وعلى هامش المؤتمر عقد المدير العام للهيئة عددًا من اللقاءات مع المسؤولين 

س آفاق التعاون المستقبلي الروس وممثلين عن بعض الشركات العارضة لتدار 
ومساهمة الجهات المختصة لدعم نشاط الهيئة والمشاركة في تنفيذ عدد من مشاريع 

  .الهيئة 
א א

  
1           

  )  :18  20/4/2015(  
األستاذ الدكتور عبد المجيد ير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية ة من المدبدعو 

المحجوب، وباستضافة كريمة من هيئة الطاقة الذرية في جمهورية مصر العربية، 
اجتمعت اللجنة العلمية للمؤتمر العربي الثاني عشر لإلستخدامات السلمية للطاقة 

وقد . 20/4/2015 ــــــ 18الفترة  الذرية في مقر هيئة الطاقة الذرية المصرية خالل
حضر اإلجتماع السادة رئيس وأعضاء اللجنة العلمية من مصر والسودان والسعودية 

المحجو عبد المجيد . د. ومّثل الهيئة العربية للطاقة الذرية أ .واألردن والكويت وليبيا
ي في الهيئة نهلة عبد الحميد نصر رئيس قسم التوثيق العلم ب المدير العام والمهندسة

  .والمكلفة باألمانة العامة للمؤتمر 
عاطف عبد الحميد عبد الفتاح الجلسة بكلمة افتتاحية رحب فيها . د. استهل أ

ثم بدأ في سرد اإلجراءات التي اتخذت من قبل هيئة الطاقة الذرية . بالسادة الحضور
عاقد مع فندق المصرية من أجل استكمال التحضير لتنفيذ المؤتمر، فأكد أنه تم الت
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السالم كونكورد في مدينة شرم الشيخ لعقد المؤتمر ولجانه وٕاقامة المشاركين فيه، وأنه 
وفي ختام . تم التعاقد على عمل الحقائب التي ستوزع على المشاركين في المؤتمر

عاطف أن هناك استجابة كبيرة من الحكومة المصرية إلنجاح . د. كلمته أكد أ
يليق بمصر وبالهيئة العربية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية المؤتمر وتنفيذه بما 

عبد المجيد المحجوب كلمة رحب فيها باألعضاء الجدد في . د. ثم ألقى أ. المصرية
 ــــــ 16(اللجنة العلمية الذين لم يكونوا ضمن األمانة العلمية في اجتماعها السابق 

اللجنة على تقديم الحلول  وقال أنه على ثقة بقدرة أعضاء). 18/3/2015
المحجوب هيئة الطاقة الذرية . د. وشكر أ. واإلمكانيات لتقديم برنامج متميز للمؤتمر

المصرية على استضافة المؤتمر ووعد بأن تكون الهيئة العربية على مستوى هذه الثقة 
  .ليخرج المؤتمر في أبهى صورة 

نة العلمية، ثم استعرضت نهلة نصر بتالوة جدول أعمال اجتماع اللج. قامت م
محضر اجتماع األمانة العلمية للمؤتمر وما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الهيئة 

ة من الدول العربية، كما العربية من أجل متابعة سير عملية التحكيم للبحوث المقدم
ستمارات المعدة للقبول والرفض والتعهد بعدم النشر مسبقًا وشروط قبول عرضت اال

  .بالصيغة النهائية ونظام إعداد األوراق البحثية الورقة 
ستعرض أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر األوراق البحثية المحكمة والواردة من ا

  :بحثًا على النحو التالي  175الدول العربية المشاركة والبالغ عددها 
بحثًا، جمهورية السودان  54بحثًا، جمهورية العراق  55جمهورية مصر العربية 

 4بحوث، دولة ليبيا  5بحثًا، الجمهورية اليمنية  18بحثًا، الجمهورية التونسية  29
بحوث،  3بحوث، المملكة العربية السعودية  3بحوث، المملكة األردنية الهاشمية 

لجمهورية اإلسالمية الموريتانية بحث، ا 1بحث، دولة فلسطين  1الجمهورية اللبنانية 
  .بحث  1الديمقراطية الشعبية ة الجزائرية الجمهوري، بحث 1

وبعد استعراض الجداول المعدة من قبل األمانة العامة للمؤتمر بتوزيع األوراق 
البحثية المقدمة على مختلف المحاور بشكل مبدئي وتسجيل موقف البحوث من حيث 
القبول أو الرفض في تلك الجداول، وبعد دراسة تقارير المحكمين حول األوراق البحثية 
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مة ومناقشة نتائج التحكيم لتحديد البحوث المجازة نهائيًا من قبل اللجنة العلمية، المحك
  .بحثًا  24بحثًا ورفض  151تم قبول 

جتماع إرسال خطابات الموافقة ومرفق معها الجداول وتم في ثالث أيام اال
 الخاصة بالباحثين المقبولين من كل دولة وكذلك استمارات الرفض لكافة الدول واستلم

أعضاء اللجنة العلمية الخطابات الخاصة بدولهم وقد تم حصر البحوث المقبولة في 
 9+ بحثًا  151عدد (كل محور في جداول نهائية لتقسيم األوراق البحثية المقبولة 

  .على جلسات المؤتمر ) محاضرات مدعوة
  

2    )46(    (AMNT) )   
  :5  7/5/2015(  

، مدير المؤسسة األلمانية لألمان Ralf Guldnerبناًء على دعوة الدكتور 
(DATF) ، قام سعادة األستاذ الدكتور عبد المجيد المحجوب المدير العام للهيئة

حول التكنولوجيا النووية في ) 46(العربية للطاقة الذرية بحضور االجتماع السنوي 
  . 7/5/2015ــــــ  5الفترة  برلين خالل

يهدف االجتماع إلى مناقشة المعايير الجديدة في األمان النووي لكافة التطبيقات 
وكذلك الترتيبات المناط بها أثناء التشغيل اآلمن لألجيال الجديدة من المفاعالت 

  . باإلضافة إلى مسألة الوقود النووي
مشارك من  100يربو على شارك في االجتماع باإلضافة للمدير العام ما 

منظمات حكومية وغير حكومية من اإلتحاد األوروبي وخارجه والذين لهم عالقة 
  . مينبالتكنولوجيا النووية وفيزياء المفاعالت والمهندسين المصمّ 

  :ناقش االجتماع المحاور التالية 
 ــــــ تطبيق المعايير الجديدة لألمان النووي في اإلتحاد األوروبي

 مفاعالت الجيل الجديد ــــــ
 ــــــ فيزياء المفاعالت

 ــــــ نمذجة حول أمان المفاعالت
  .ــــــ الوقود النووي للمفاعالت المستقبلية 
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وشارك سعادة المدير العام في هذا االجتماع  من خالل المشاركة في النقاش 
لنووي الوطنية في مان اوٕابراز دور الهيئة العربية للطاقة الذرية في تعزيز منظومات األ

الدول العربية من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يدعم المنظومة اإلقليمية 
كما حّث سعادته الدول المتقدمة لتقديم يد العون للدول العربية الطامحة . لألمن النووي

في حقل إلى توظيف الطاقة الذرية في برامجها التنموية في مجال التعليم والتدريب 
  .وجيا النووية التكنول

  
3            

      )  :24  28/5/2015(  
االجتماع السابع  للمجلس الوزاري العربي للمياه في مقر األمانة العامة عقد 

وشارك في االجتماع معالي الوزراء رؤساء الوفود العربية . ةلجامعة الدول العربي
المعنيين بشؤون المياه واألمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه ومركز الدراسات 
المائية واألمن المائي العربي والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي 

وقد ترأس االجتماع  .ربية لمرافق المياهوالجمعية الع القاحلة والمجلس العربي للمياه
  .معالي الدكتور عبد الحسين علي ميرزا ــــــ وزير الطاقة بمملكة البحرين 

سبق االجتماع السابع للمجلس الوزاري العربي للمياه، االجتماع الثاني عشر 
نة للجنة الفنية العلمية االستشارية على مستوى كبار المسؤولين والذي عقد بمقر األما

برئاسة المهندس فهد يوسف مدير  26/5/2015ــــــ  24: العامة للجامعة خالل الفترة 
دولة قطر وبمشاركة الدول العربية والمنظمات العربية  –شؤون شبكات المياه 

واإلقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني التي ناقشت بنود جدول األعمال 
. تم رفعها إلى المجلس الوزاري العربي للمياه المعروض عليها واتخذت بشأنه توصيات

وقد شارك في فعاليات هذين االجتماعين األستاذ الدكتور أحمد رشاد قاسم رئيس قسم 
  .علوم الحياة والبيئة بالهيئة العربية للطاقة الذرية 

  :وقد اعتمد المجلس الوزاري العربي للمياه جدول أعماله على النحو التالي 
اإلقتصادية : متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: البند األول 

 واإلجتماعية



  
  
  
  
  
  
  
 
  

  أخبار الهيئة  
 

43 
 

  متابعة تنفيذ أهداف األلفية فيما يخص إمدادات المياه واإلصحاح: الثاني البند 
  )2015أبريل  15 – 12: كوريا ( المنتدى العالمي السابع للمياه :  البند الثالث
  ل الموارد المائية المشتركةالتعاون العربي في استغال:  البند الرابع

عرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول : البند الخامس 
  العربية في مجال الموارد المائية

تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية : السادس البند 
  المشتركة مع دول غير عربية

ظمات العربية واإلقليمية والدولية ومؤسسات التعاون مع المن: السابع البند 
  التمويل العربية واإلقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني

  المؤتمر العربي للمياه: 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: دي عشر الحاالبند 
  محور أعمال دورات المجلس الوزاري العربي للمياه:  عشر الثانيالبند 
  2016 - 2015ن اليوم العربي للمياه للعامي:  عشر الثالثالبند 
ربية ممارسات سلطة االحتالل اإلسرائيلية في سرقة المياه الع:  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 
والمياه  المبادرة اإلقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة:  عشر السابعالبند 

  والغذاء في الدول العربية
  الحساب الموحد للمجالس الوزارية العربية المتخصصة:  البند الثامن عشر

تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه : البند التاسع عشر 
  2016 – 2015للعامين 

  . 2016جتماعات الوزارية والفنية لعام موعد ومكان عقد اال: البند العشرين 
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ستعرض اوبالنسبة للبند السابع الخاص بالتعاون مع المنظمات العربية فقد 
المؤتمر ممثل الهيئة  التقارير المقدمة من الهيئة العربية للطاقة الذرية والتي تشمل 

ستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذي عقد بشرم الشيخ العربي الثاني عشر لال
ودعا الدول العربية للمشاركة واالستفادة   2015العام  واألنشطة الخاصة بالمياه خالل

  .ستدامة الموارد المائية من برامج الهيئة الخاصة با
  

4            
      )  :25  26/5/2015(  

ن المجلس األعلى للبيئة بمملكة البحرين، عقدت اللجنة التحضيرية بدعوة م
 ــــــ 25للمنتدى العربي الثالث اجتماعها األول بمقر المجلس األعلى للبيئة يومي 

وبعد المناقشة تم التوصل إلى النتائج للنظر في جدول األعمال،  وذلك 26/5/2015
  : التالية

 وثائق المنتدى: البند األول 

تم االتفاق على أن تتضمن محاور المنتدى خمسة  :ـــ محاور المنتدى ـــ 1
  : فرعيًا على النحو التاليمحاور رئيسية، وأربعة عشر محورًا 

بناء  التعاون العربي في ــــــ النووية البرامج العربية للقدرة :المحاور الرئيسية 
ــ مواضيع تأسيس برامج القدرة ــــ ــــــ التجارب العالمية للقدرة النووية محطات نووية

 . ــــــ األمان واألمن النوويين النووية

تقنيات محطات القوى ــــــ  وضع السياسات والتخطيط للطاقة :المحاور الفرعية 
والمالي  االقتصاديالمنظور ــــــ  دورة الوقود النووي وسياسات التزود بالوقودــــــ  النووية

إدارة النفايات ــــــ  التحتية ىالبن تطويرــــــ  ة الموارد البشريةتنميــــــ  لمحطات القوى
 والتقبلاإلعالم ــــــ  األطر الرقابية والتشريعيةــــــ  المشعة والتخلص من الوقود المستخدم

التجارب النووية الدروس المستفادة من ــــــ  الربط الكهربائيــــــ  دراسة الموقعــــــ  الشعبي
ــــــ إزالة  ــــــ المفاعالت الصغيرة والمتوسطة ة في الشروع في بناء محطات نوويةالعربي
 . مياه البحر ملوحة
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بعد استعراض للمحاور الرئيسية والفرعية التي  : ــــــ برنامج المنتدى 2
  .الزمني للمنتدى البرنامج  تفاصيلسيتضمنها المنتدى الثالث، تم االتفاق على 

اد ـــم اعتمـــت : ةـــليزية واإلنجـــن العربيـــث باللغتيـــدى الثالـــن المنتال ـــــــــ إع 3
بالعاصمة البحرينية  3/12/2015ــــــ  1خ إقامة المنتدى لتكون خالل الفترة ـــتاري

 ة للطاقةـــة العربيـــاة الهيئـــدى بموافـــام للمنتـــي العـــوم المنسق الوطنـــة، وسيقـــالمنام
الذرية بالصيغة النهائية إلعالن المنتدى الثالث، متضمنًا كذلك ترتيب شعارات 

كما تم تكليف الهيئة العربية للطاقة الذرية لمخاطبة دى، ـــة للمنتـــات المنظمـــالجه
ارها على وثائق ـــالوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص مشاركتها ووضع شع

  .المنتدى
نشرة إعداد مطوية و تم االتفاق على  : ريفية للمنتدى الثالثــــــ النشرة التع 4

ة الذرية بتصميم تم تكليف الهيئة العربية للطاقوقد . تعريفية للجهات المنظمة للمنتدى
 وٕازالة ملوحةلكتروني رسمي خاص بالمنتدى الثالث حول آفاق توليد الكهرباء موقع إ

 .مي للهيئة نووية، ضمن الموقع الرسمياه البحر بالطاقة ال
  

 الجهات المستهدفة للمشاركة في المنتدى:  البند الثاني

والطاقة الذرية في الدول الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الكهرباء 
ــــــ الجامعات والمراكز  ة واإلقليمية والدولية ذات الصلةالمنظمات العربيــــــ  العربية
هات الجــــــ  علميين العاملين بالطاقة النوويةوالباحثبن الكبار الشخصيات ــــــ  البحثية

 . الشركات المعنية بالطاقة النوويةــــــ  المعنية بدعم ورعاية المنتدى

للجهات ) التكليفات(الترتيبات اإلدارية والمالية وتحديد اإللتزامات : البند الثالث 
  المنظمة للمنتدى الثالث

أمانة المجلس الوزاري  :لجهات المنظمة التالية تم تحديد المهام المناطة با
المجلس ــــــ  االتحاد العربي للكهرباءــــــ  الهيئة العربية للطاقة الذريةــــــ  العربي للكهرباء

  . اءاألعلى للبيئة وهيئة الكهرباء والم
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  تسمية أعضاء اللجنة العلمية: البند الرابع 

  .العلمية من الجهات المنظمة للجنة تم االتفاق على تسمية أعضاء ا
  

  تاريخ ومكان عقد االجتماع الثاني للجنة التحضيرية: البند الخامس 

إذا دعت الضرورة  -تم االتفاق على عقد االجتماع الثاني للجنة التحضيرية
  . من تاريخ إقامة المنتدى الثالث) على األقل(قبل شهر  - لذلك

  
א

  
1             

 )  :4  9/4/2015(  
نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية في 

ستنباط طفرات زراعية ا"جمهورية مصر العربية، ورشة عمل في مجال  ــــــ القاهرة
وقد  .9/4/2015 ــــــ 4: خـالل الفترة " قاومة للتغيرات المناخيةمحسنة باإلشعاع وم

األردن، تونس، السودان، : متدربًا من الدول العربية التالية  20شارك في هذه الورشة 
  .السعودية، فلسطين ومصر 

حضر الجلسة االفتتاحية األستاذ الدكتور سامي شعبان نائب رئيس هيئة الطاقة 
دريب والتعاون الدولي واألستاذ الدكتور صبيح السيد سليمان صبيح الذرية المصرية للت

المشرف المحلى للورشة واألستاذ الدكتور أحمد رشاد قاسم ممثًال عن الهيئة العربية 
  .للطاقة الذرية والمشاركين وعدد من السادة المحاضرين 

ساعة من المحاضرات النظرية والدروس  35تضمن البرنامج العلمي للورشة 
  : أيام، وفق المحاور اآلتية  6العملية والحلقات النقاشية وذلك على مدى 

 ــــــ استحداث الطفرات بالوسائل النووية 1
 ــــــ التعرف على الطفرات المستحدثة بالطرق الجزيئية 2
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 ــــــ األمن الغذائي العربي الواقع والتحديات 3
 ــــــ أثر تغير المناخ على األمن الغذائي 4
 ــــــ دور الطفرات في تحسين اإلنتاج النباتي والجدوى االقتصادية 5
 ــــــ توظيف الهندسة الوراثية في مقاومة التغيرات المناخية 6
 ــــــ أوجه االستفادة من الموارد الوراثية النباتية لمواجهة الضغوط البيئية 7
 لجفاف والحرارةــــــ التقنية النووية في إنتاج طفرات تتحمل الملوحة وا 8
 ــــــ زراعة األنسجة في استحداث طفرات تتحمل الضغوط البيئية المعاكسة 9

 .ــــــ تكنولوجيا الخاليا األحادية واستحداث الطفرات  10

برنامج أيضًا دراسات عملية لمعامل زراعة األنسجة وزيارة لمعهد تضمن الو 
طفرات الحقلية مع عرض لتطبيقات الهندسة الوراثية بجامعة مدينة السادات وبرامج ال

وعمل البصمة   DNAتأثير الجرعات اإلشعاعية في مرحلة البادرة وطرق عزل الــــــ
  . الوراثية

وقد تميزت هذه الورشة بتنوع المشاركين من قطاعات وزارة الزراعة والبحوث 
اوبًا النووية والبحوث الزراعية من مختلف األقطار العربية وقد أبدى المشاركون تج

  . واهتمامًا كبيرًا للتعّرف على طرق استخدام اإلشعاع في إنتاج طفرات محسنة 
وخالل الدورة التدريبية كان هناك العديد من النقاشات والحوارات حول كيفية 
تحقيق أقصى استفادة من التقنيات النووية لتحقيق األمن الغذائي وقد شارك المتدربون 

المائدة المستديرة حول أوضاع وٕامكانيات بالدهم في  مع السادة المحاضرين في حوار
مسألة الطفرات المحسنة وشارك أيضا ممثل الهيئة العربية في شرح إستراتيجية الهيئة 
لتحقيق أقصى استفادة للدول العربية من استخدام التقنيات النووية في مجال ورشة 

  .العمل 
دكتور عاطف عبد الحميد تم عقد الجلسة الختامية للدورة بحضور األستاذ ال

رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية المصرية واألستاذ الدكتور سامي شعبان 
واألستاذ الدكتور صبيح السيد واألستاذ الدكتور أحمد رشاد قاسم والمشاركين وبعض 

ستبيان الذي تم توزيعه ، حيث تمت مناقشة نتائج االمن السادة المحاضرين في الدورة
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ستعراض ي واللنشاط التدريب بتقييملدول المشاركة ممثلو اوقام . المشاركين على السادة
وبعد االنتهاء من كلمات الحاضرين تم توزيع . أوضاع بلدانهم في هذا المجال

  .الشهادات، وبذلك انتهت فعاليات ورشة العمل 
  

2              
)  :16  19/4/2015(  

هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة  نظمت
الذرية، ورشة العمل اإلقليمية حول تنفيذ خطط دعم األمن النووي المتكاملة للدول 

ين، السعودية، والبحر : دولة عربية وأفريقية، وهي 14الناطقة بالعربية بمشاركة 
والعراق، واألردن، والكويت، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، والسودان، وتونس، 
وجيبوتي، وجزر القمر، وٕاريتريا، وقطر إضافة إلى مشاركة دولتين بصفة مراقب، هما 
الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة، وكذلك مشاركة عدد من المنظمات 

نايف السعودية، والهيئة العربية للطاقة الذرية، وجامعة  اإلقليمية والدولية، وهي جامعة
الدول العربية، واالتحاد األوروبي، ولجنة األمم المتحدة المعنية بتنفيذ قرار مجلس 

  . 1540األمن 
إلى التعريف بماهية الخطة المتكاملة لدعم األمن النووي وتعزيز  الورشة تهدف

فيذ الخطط المتكاملة لدعم األمن النووي، التعاون بين الدول العربية في تطوير وتن
وكذلك للتعرف على التحديات التي تواجه منظومة األمن النووي على المستوى 

  . اإلقليمي ومناقشة آليات مواجهة تلك التحديات
عبارة عن خريطة  والتي هي المتكاملة لدعم األمن النووي طالخط وتم مناقشة

تضم أيًضا التطورات الضرورية لمنظومة األمن متكاملة تحدد أنشطة األمن النووي، و 
تعزيز  كما تم مناقشة. النووي، بهدف تدعيم وتقوية المنظومة الوطنية لألمن النووي

المحاور  وكانتالتعاون وتبادل الخبرات في المجاالت ذات الصلة باألمن النووي، 
زيز وتقوية ورشة العمل تتعلق باألمن النووي وكيفية تع تناولتهاالرئيسية التي 

  . الوطنية لألمن النووي، بما يدعم المنظومة العالمية في هذا المجال اتالمنظوم
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وشارك في النقاش  16/4/2015يوم  هذا االجتماع وحضر سعادة المدير العام
في ز منظومات األمن النووي الوطنية وٕابراز دور الهيئة العربية للطاقة الذرية في تعزي

حقيق أقصى استفادة ممكنة بما يدعم المنظومة اإلقليمية من أجل تالدول العربية 
  . لألمن النووي

وقد اجتمع سعادة المدير العام مع مدير مكتب األمن النووي في الوكالة الدولية 
  :للطاقة الذرية الذي ناقش معه القضايا التالية 

كشف على ترجمة وثائق الوكالة الدولية المتعلقة باألمن النووي ووسائل الــــــ  1
  المصادر المشّعة المهّربة إلى اللغة العربية

صياغة مشروع لتهيئة المصادر المشّعة المستعملة في الدول العربية ــــــ  2
والناتجة عن االستخدامات المختلفة لها في مجاالت الصحة والزراعة والصناعة 

  . وٕارجاعها إلى الدول المصّنعة
  
3        )  :4  15/5/2015(  

نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
والشبكة األفريقية للرقابة النووية في تونس ــــــ الجمهورية  المعهد الكوري لألمان النوويو 

للعلوم والتكنولوجيا النووية  بالمركز الوطني 15/5/2015ــــــ  4: التونسية خالل المدة 
  .بتونس ورشة عمل حول األساسيات المهنية لألمان 

وقد صممت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه الدورة التدريبية حول األساسيات 
المهنية لألمان النووي من أجل تقديم نظرة واسعة عن كل مفاهيم األمان وتطبيقاتها 

وتم خالل الورشة التعرف . شآت النووية واإلشعاعيةفي ما يتعلق بتصميم وتشغيل المن
على الخطوات العملية التي أوصت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أدلة األمان 
وأطلع المتدربون على أمثلة حول كيفية تنفيذ المتطلبات والمبادئ العامة لألمان 

  . والرقابة على المنشآت النووية
التركيز على القضايا الرئيسية لألمان النووي مثل ومن الناحية العملية، تم 

المبادئ األساسية لألمان والدفاع في العمق واألطر الرقابية والتشريعية والمتطلبات 
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المؤسساتية والتنظيمية والمواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ المفاعالت ومعايير 
بما ينسجم مع أهداف  وغيرها الوكالة لألمان والوقاية من اإلشعاع والتأثيرات البيئية 

اإلستراتيجية العربية لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية واالستفادة من التجربة الكورية 
  .في هذا المجال 

قدمت الورشة نظرة واسعة عن األسس المعرفية للمفاعالت النووية وأمانها 
لألمان النووي ونفذت على أساس كتاب منهجي لبرنامج تدريبي قياسي للمعهد الكوري 

وقد أكتسب المشاركون المعرفة المتعلقة بالخصائص الفنية . KINS/TR-15يسمى 
  . التي يجب أخذها في الحسبان خالل عمليات الرقابة والتحكم في المفاعالت النووية

وقد كانت العروض الوطنية الخاصة التي قدمها المشاركون فرصة للتعرف 
رامج المفاعالت النووية واألطر الرقابية وٕاجراءات على التجارب الوطنية المتعلقة بب

حتياجات اآلنية والمستقبلية األنشطة النووية وكذلك لتحديد االالرقابة على المنشآت و 
  . للدول المشاركة وطرق تحسين اإلجراءات الفنية والرقابية

وتخللت الورشة زيارات ميدانية لمخابر المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا 
 . ووية في سيدي ثابت بتونسالن

مشاركًا من الدول العربية واإلفريقية ومن العاملين في  25شارك في الورشة  
  .  البرامج الوطنية المتعلقة باألمان النووي في بلدانهم

مدير المركز الوطني للعلوم  حامديفتتح الورشة كل من الدكتور مختار ا
باح مدير الشؤون العلمية بالهيئة العربية ضو مص. د. والتكنولوجيا النووية بتونس و أ

هو والسيد  ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذريةللطاقة الذرية والسيد الدكتور كيوسيك دو 
وألقى كلٌّ منهم كلمات ترحيبية . ممثل المعهد الكوري لألمان النووي كي كيم

عربية واألفريقية في بالمشاركين منّوهين بأهمية هذه الدورة لتلبية احتياجات الدول ال
التدريب وبناء القدرات في مجال األمان النووي، وسد النقص في الطواقم عالية 

كما نوه الجميع بأهمية التعاون . التدريب واالختصاص في المجاالت الرئيسية للدورة
الدولي في مجال تقوية البنى التحتية النووية وخاصة موضوع أمان المفاعالت ويأتي 

المعهد الكوري لألمان النووي والوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية  التعاون بين
  . للطاقة الذرية كمثال رائع في هذا االتجاه 
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ولقد قام باإلشراف العلمي والتنسيق اإلداري على هذه الدورة كل من السيد 
العربية ضو مصباح من الهيئة . د. دايسو شين من المعهد الكوري لألمان النووي و أ

  .للطاقة الذرية والسيد ياو إدريس من الشبكة اإلفريقية للرقابة النووية 
ولقد تم استهالل الدورة بعرض تقديمي للدكتور ضو مصباح عن الشبكة العربية 

ذلك الدكتور هو كي كيم الذي أعطى  ىللمراقبين النوويين والتقدم الحاصل فيها تم تل
ألمان النووي ودوره في تعزيز األمان واألمن النووي لمحة تاريخية عن المعهد الكوري ل

واإلشعاعي في كوريا وقدم ممثلو الدول العربية واإلفريقية المشاركة في الدورة عروضًا 
وكان من ضمن برنامج الدورة  زيارات . بينت حالة األنشطة النووية واإلشعاعية لديهم

 . التكنولوجيا النووية بتونسميدانية للمخابر المختلفة بالمركز الوطني للعلوم و 
  

4            
)  :10  14/5/2015(  

الوكالة الدولية للطاقة الذرية نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع 
ورشة عمل  رقابة النووية واإلشعاعيةوالهيئة المصرية للطاقة الذرية والهيئة المصرية لل

التحتية لمشاريع مفاعالت األبحاث الجديدة بهدف تزويد الدول  المعالم والبنىحول 
المشاركة بالمعلومات العملية الخاصة بمعالم ومقاربات الوكالة الدولية لمشروع مفاعل 

الخاصة لقة باعتبارات األمان األبحاث الجديد وكذلك تزويدها بالمعلومات المتع
كما كان الهدف من هذه الورشة أيضًا إلى . عتبارات الفنية لمثل هذا المشروعواال

إتاحة الفرصة للمشاركين فيها لمناقشة تجاربهم الوطنية وتبادل خبراتهم والتحديات في 
  .  موضوع تأسيس وتنفيذ مشاريع مفاعالت األبحاث الجديدة

الدين  رئيس هيئة الرقابة النووية محمد رضا عز  فتتح سعادة األستاذ الدكتور ا
ومنوهًا بأهمية موضوعها ومبديًا واإلشعاعية المصرية أعمال الورشة مرحبًا بالحضور 

ستعداد هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية المصرية تعاونها في تنفيذ أنشطة الشبكة ا
واإلشعاعيين العرب لتقاء المراقبين النوويين في االعربية للمراقبين النوويين التي تساهم 

من أجل تبادل التجارب والدروس المستفادة والعمل على تقوية وتركيز البنى التحتية 
ثم تحدث . للرقابة النووية واإلشعاعية من الناحية المؤسساتية وتنمية الكوادر البشرية
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كل من السادة ضو مصباح وأمجد شكر ممثال الهيئة العربية والوكالة الدولية للطاقة 
النووية واإلشعاعية رية اللذان أعربا عن أهمية هذا النشاط وشكرا هيئة الرقابة الذ

  . ستضافتها لهذه الورشةالمصرية على ا
وشارك من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قسم األمن واألمان النوويين قطاع أمان 

وقد أشرف على تنفيذ الورشة من الناحية العلمية . مفاعالت البحوث أربع خبراء
ضو مصباح من الهيئة العربية للطاقة الذرية وياسين الشاعري من :  واإلدارية السادة

ووليد زيدان من الهيئة المصرية للرقابة النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
  . واإلشعاعية

تكونت الورشة من محاضرات وعروض من قبل خبراء متخصصين من الوكالة 
الدولية والهيئة العربية للطاقة الذرية والمشاركين في الورشة تبعها نقاش حول 

  :المواضيع اآلتية 
جديد حسب مقاربة المعالم للوكالة ــــــ مراحل ومعالم مشروع المفاعل البحثي ال

 الدولية
 متطلبات البنية التحتية الوطنيةــــــ 

 ــــــ إعتبارات األمان الخاصة لمشروع المفاعل البحثي الجديد
 ــــــ األطر التشريعية والرقابية لألمان النووي

 ــــــ اإلشراف الرقابي خالل مراحل المشروع المتعددة
 ستخداماته المستقبليةروع وأوجه االمشــــــ تبريرات إنشاء 

تخاذ في ذلك كل المعلومات الضرورية ال ــــــ دراسة جدوى مفاعل األبحاث بما
 قرار صريح بالمضي في المشروع

 ــــــ أنظمة إدارة األنشطة والمنشآت النووية
 ــــــ تنمية الكوادر البشرية العاملة في مفاعل األبحاث

لوقود بما في ذلك تقدير ومقارنة خيارات الوقود وٕادارة الوقود عتبارات دورة ااــــــ 
 المستخدم وقضايا دورة الوقود الخلفية

 ــــــ التخطيط للطوارئ في مفاعالت األبحاث



  
  
  
  
  
  
  
 
  

  أخبار الهيئة  
 

53 
 

ستخدام المقاربة المتدرجة في تطبيقات متطلبات األمان في مفاعالت اــــــ 
 .البحوث 

وطنية الحالية والمستقبلية إلنشاء عن حالة مشاريعهم ال اً قدم المشاركون عروض
مفاعالت أبحاث الجديدة أو القائمة أو تحت اإلنشاء وتضمنت العروض تجربة الدولة 

ت مجاميع عمل كما تشكل .األمان والتقانة بأنظمةفي تطوير البنية التحتية المتعلقة 
يذ والدروس المستفادة ومناقشتها في ما يتعلق بتطوير وتنف للتشارك في التجارب

هتمامات المشتركة الجديدة وناقشت مجاميع العمل اال مشروع مفاعالت األبحاث
وتمت . والسبل الممكنة لحل المشاكل العالقة بمساعدة الخبراء من منظمي الورشة

زيارة ميدانية للمفاعل البحثي المصري الثاني وٕاجراء تمرينات عملية حول العمليات 
  . الرقابية فيه

  
5          )     :

1  11/6/2015(  
في دايجيون ــــــ  المعهد الكوري لألمان النووينظمت الهيئة بالتعاون مع 

بالمعهد الكوري لألمان النووي ورشة  11/6/2015ــــــ  1: جمهورية كوريا خالل المدة 
وتنفذ هذه الورشة في إطار مذكرة . على المصادر المشعةعمل حول األمان والرقابة 

والتي نتج  2010سبتمبر  22التفاهم الموقعة بين الهيئة العربية والمعهد الكوري في 
عنها تنفيذ ثماني أنشطة تدريبية حتى هذا التاريخ باإلضافة إلى دعم المعهد الكوري 

  .لألمان النووي للشبكة العربية للمراقبين النوويين 
وهذه الورشة مكرسة لمساعدة الهيئات الرقابية  اإلشعاعية العربية ومنظماتها 
للدعم الفني بغرض نقل الخبرة والمعرفة الضرورية الخاصة بأمان المصادر المشعة 

وعلى وجه " النور"ورقابتها إلى الدول األعضاء في الشبكة العربية للمراقبين النوويين 
شارك في  وقد. العملية على المصادر المشعةالخصوص تقييم إجراءات األمان 

مشاركًا من الدول العربية ومن العاملين في البرامج الوطنية للرقابة على  25الورشة 
 . المصادر المشعة والمنشآت النووية واإلشعاعية
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ضو مصباح مدير الشؤون العلمية بالهيئة العربية . د. فتتح الورشة كل من أا
. كانجريونج تشوي مدير المدرسة العالمية لألمان النووي لدكتورللطاقة الذرية والسيد ا

وألقى كلٌّ منهم كلمات ترحيبية بالمشاركين منوهين بأهمية هذه الورشة لتلبية 
احتياجات الدول العربية في التدريب وبناء القدرات في مجال الرقابة النووية 

صاص في المجاالت تواإلشعاعية، وسد النقص في الطواقم عالية التدريب واالخ
ولقد قام باإلشراف العلمي والتنسيق اإلداري على هذه الورشة كل من . الرئيسية للورشة

ضو مصباح من الهيئة . د. السيد دايسو شين من المعهد الكوري لألمان النووي و أ
  .العربية للطاقة الذرية 

عامة تم استهالل الورشة بمحاضرة تقديمية للدكتور ضو مصباح أعطت نظرة 
عن الوضع الحالي في الشبكة العربية للمراقبين النوويين والتطور الحاصل فيها تلى 
ذلك الدكتور دايسو شين الذي أعطى لمحة تاريخية عن المعهد الكوري لألمان النووي 
ودوره في تعزيز األمان واألمن النووي واإلشعاعي في كوريا وقدم ممثلو الدول العربية 

عروضًا بينت حالة خطط الطوارئ اإلشعاعية والنووية في  المشاركة في الورشة
  .بلدانهم 

  :واحتوت الورشة على خمسة محاور رئيسية 
ــــــ تجربة المعهد الكوري لألمان النووي المتراكمة حول أمان المصادر المشعة  1

  . والرقابة عليها
ركين للدول ــــــ العروض الوطنية للدول المشاركة التي ُتَعد من قبل المشا 2

ومناقشتها من قبل الحاضرين وهذه العروض تعكس أمان المصادر المشعة في الدول 
  . ووضع خطة لتطويرها

ــــــ زيارة علمية ميدانية لمعهد بحوث الطاقة النووية الكوري والمعهد المتقدم  3
رصة لإلطالع على لتكنولوجيا اإلشعاع ومفاعل أبحاث هانارو من أجل إتاحة الف

ءات األمان وٕانتاج النظائر المشعة من المفاعل وأجهزة اإلشعاع عالي المستوى جراإ
 . والمعجل الخطي و الزرع األيوني

 . ــــــ التدريب على إعداد التقارير الرقابية لتقييم األمان على المصادر المشعة 4
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تم مل الوطنية لكل الدول المشاركة و ــــــ وضع الخطوط العريضة لخطة الع 5
في التجارب والمعلومات ومن أجل  ضها في نهاية الورشة من أجل التشاركعر 
  . ستخدامها في خطة عمل الشبكة العربية للمراقبين النوويينا

لورشة الدكتور كانجريونج تشوي مدير المدرسة العالمية حضر الجلسة الختامية ل
ضو مصباح  لألمان النووي والدكتور دايسو شين المنسق العلمي الورشة والدكتور

التي  ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية والسادة المتدربون وبعض الكوادر الكورية
تنظيم نشاطين تدريبيين في ستمرار في االوتم اقتراح . شاركت في التدريب واإلدارة

وأبدى الجانب الكوري . الدول العربية ىحدالسنة أحدهما في كوريا واآلخر في إ
  .تنسيق الدائمين مع الهيئة العربية للطاقة الذرية استعداده للتعاون وال

  
א א א

  
1         )  :6  10/4/2015(  

هذه الدورة التدريبية المحلية بالتعاون مع نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية 
عاع واألمن والسالمة النوويين في نواكشوط، خالل شز الوطني للحماية من اإلالمرك

مختلف متدربًا من  22شارك في هذه الدورة وقد . 10/4/2015ــــــ  5الفترة  
االختصاصات في األمن الوطني وأمن المطارات والحدود والدرك والجمارك والهندسة 

الوطنية باإلضافة العسكرية والمفتشين من وزارة الدفاع والداخلية والعاملين في السلطة 
  .إلى خبيرين من ليبيا وتونس 

وزير الدفاع الوطني السيد جلو ممدو معالي تم افتتاح أعمال الدورة بحضور 
واألستاذ الدكتور صالح ولد موالي أحمد رئيس السلطة الوطنية واألستاذ الدكتور  باتيا

ينين العامين لوزارتي ألمعبد المجيد المحجوب مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية وا
واألستاذ الدكتور أحمد ولد هايبه رئيس الجامعة  مركزية والماليةالداخلية والالّ 

الموريتانية  والدكتور مختار سالم المنى المشرف المحلي والخبراء باإلضافة إلى 
  .المشاركين وممثل الهيئة الدكتور صالح الدين التكريتي، رئيس قسم التقنيات النووية 
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أن كلمة أوضح من خاللها المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية  ألقىوقد 
تعمل بصفة دائمة على تدريب الكوادر العربية على التطبيقات السلمية ئة العربية هيال

وأضاف أن . للطاقة الذرية كرافد من روافد العلوم والتنمية الصناعية واالقتصادية
توى المطلوب في عالم تزال دون المس ة النووية الاستخدامات البلدان العربية للطاق

صبحت فيه تطبيقات الطاقة النووية حجر أساس في التقدم التكنولوجي أاليوم الذي 
ر وعبّ . يجابيات في مجاالت الصحة والزراعة والصناعة بمختلف أنواعهاإبمالها من 

الطاقة النووية في  عن استعداد الهيئة لمرافقة جهود موريتانيا في مجال االستفادة من
الموريتاني المتخصص في االستخدامات السلمية عبر تكوين وتأطير الكادر البشري 

  .ل هذا المجا
تناول البرنامج العلمي للدورة كافة الجوانب النظرية والخبرة العربية في مجال 

  : المراقبة الحدودية باإلضافة إلى تدريب حول التعامل مع المصدر المشع من خالل 
  ـــــ اإلشعاعات المؤينة وتأثيرها على اإلنسان والبيئةـ

  ــــــ أساسيات الوقاية اإلشعاعية والجرعات اإلشعاعية ووحدات قياسها
  ــــــ اإلرهاب النووي والتشريعات الدولية

  ــــــ أسس النقل اآلمن للمواد المشعة وطرق القياس
  ــــــ التشريعات النووية الدولية والوطنية 

  ــ الحوادث اإلشعاعيةــــ
  .الدورة هذهفي مع الخبراء العرب المحاضرين تبادل الخبرات وتعزيز التعاون ــــــ 

قدمت محاضرات عن اإلشعاعات المؤينة وتأثيرها على اإلنسان والبيئة والوقاية 
اإلشعاعية ومقدمة عن المواد النووية واإلشعاعية والتعامل معها والمعدات الالزمة 

شعاعي ومحاضرتين عن اإلرهاب النووي واالتجار غير المشروع بالمواد للرصد اإل
المشعة، وأسس النقل اآلمن للمواد المشعة والتشريعات الوطنية الموريتانية والمعاهدات 
والقوانين الدولية التي تلتزم بها موريتانيا في هذا المجال ومحاضرتين حول أسس 

والتشريعات الدولية في الرصد اإلشعاعي  ومبادئ المراقبة الحدودية وأمن الحدود
ثم . حول المراقبة الحدوديةقدم الخبراء عرضًا وتطبيقات المواد المشعة في موريتانيا و 



  
  
  
  
  
  
  
 
  

  أخبار الهيئة  
 

57 
 

تمت زيارة مركز المعالجة اإلشعاعية لألورام باستخدام المسرع اإللكتروني والتشخيص 
حيث عرضت بالمواد المشعة في مركز التصوير الشعاعي التابع لوزارة الصحة 

قدمت التجهيزات الالزمة للقياس اإلشعاعي وكيفية التعامل مع المواد المشعة، و 
محاضرة عن خطة الطوارئ، ثم عقدت جلسة عامة حضرها كافة المشاركين والخبراء 
والمحاضرين لمناقشة مواضيع الدورة باإلضافة إلى إعالن نتائج التمارين كما تم طرح 

ل الهيئة العربية وتمت مناقشتها وتوضيح الصورة حول العديد من األفكار على ممث
  .برامج الهيئة 

  .  على المشاركينالحضور وتم توزيع شهادات تم عقد الجلسة الختامية للدورة 
  

2             
 )  :13  17/4/2015(  
طلب المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بتونس بعقد دورة  ىبناًء عل
، فقد نظمت الهيئة العربية للطاقة تعريف العاملين في مجال التحاليلتدريبية محلية ل

هذه الدورة التدريبية المحلية بالتعاون مع المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا الذرية 
 32شارك في هذه الدورة وقد . 17/4/2015ــــــ  13النووية في تونس، خالل الفترة  

تخدم شعاعية والمخابر التي تسالتحاليل اإلمتدربًا من مختلف االختصاصات في 
من مصر شعاعية في المركز الوطني باإلضافة إلى الخبيرين التقنيات النووية واإل

  .ولبنان 
والتكنولوجيا النووية  في المركز الوطني للعلومافتتاح أعمال الدورة التدريبية  تم

بسيدي ثابت بحضور ممثل الهيئة الدكتور صالح الدين التكريتي، رئيس قسم التقنيات 
  . يناس القاسمي والسادة الخبراء والمشاركينلمشرفة المحلية اآلنسة إالنووية وا

ة لإلدارة ونظام يتناول البرنامج العلمي للدورة كافة الجوانب النظرية والعملي
  : دة وفق المحاور التالية ضمان الجو 

 وأهمية تطبيقه في مجاالت الحياة مقدمة عن نظام الجودةــــــ 
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المتطلبات اإلدارية والفنية لتطبيق نظام الجودة وفق المواصفة الدولية ــــــ 
ISO/IEC 17025-2005 

 ــــــ أنظمة التوثيق وضبط العمليات
 ــــــ برامج المقارنة وأهميتها

 إصدار النتائج والتدقيق ــــــ آليات
 مة القياس في المخابر اإلشعاعيةسالــــــ 
 الضبط اإلحصائي وتقدير االرتياب بطاقاتــــــ 

 ــــــ كتابة التقرير النهائي للتحاليل
 )العالمية(المقارنة بين أنظمة الجودة ــــــ 

  . شعاعيةالحوادث اإلشعاعية و ــــــ الوقاية اإل
ان الجودة والمصطلحات، وتأسيس نظام الجودة قدمت محاضرات عن ضم

قدمت محاضرات عن جودة، و عمل تطبيقي عن نظام العرض ومراجعة الملفات، و 
، والمتطلبات التقنية وتقسيم المهام وتوزيع ISO 17025اإلدارية لنظامالمتطلبات 

بع المسؤوليات، وأجهزة القياس ومراقبة الشروط المحيطة وكيفية معايرة األجهزة وتت
النتائج ثم تم إجراء عمل تطبيقي عن معايرة األجهزة، وتم إلقاء محاضرتين حول 
مبادئ التحقق من طرق الفحص ومراقبة جودة الفحوصات باستعمال المواد المعيارية 
تالها عمل تطبيقي عن التحقق من طرق الفحص ثم تصحيح العمل التطبيقي مع 

وقدم الخبراء عرضًا  .لمتطلبات التقنيةالمناقشة وبعدها قدمت محاضرة عن متابعة ا
للمبادئ األساسية لحساب قيمة االرتياب وٕاجراء عمل تطبيقي مع المشاركين ثم 

التقرير النهائي لنتائج تصحيح العمل التطبيقي ومناقشة نتائج المشاركين وكيفية كتابة 
ر المطابقة وقدمت محاضرة عن التدقيق الداخلي لنظام الجودة، واألعمال غي التحاليل،

وكيفية التعامل معها، ومراجعة اإلدارة لنظام الجودة، واإلشعاع والوقاية اإلشعاعية 
  .والحوادث اإلشعاعية المخبرية 

وتم توزيع شهادات حضور الدورة تم عقد الجلسة الختامية للدورة التدريبية 
  .  التدريبية على المشاركين
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3          )  
   :20  24/4/2015(  

اإلتحاد األوروبي ومكتب إيتر نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع 
" نظام الوقاية اإلشعاعية في المنشآت النووية"دورة تدريبية في مجال ، االستشاري

  . 24/4/2015ــــــ  20: المدة الل ـخجمهورية التونسية ال ــــــمدينة الحمامات في وذلك 
فهم المتطلبات والعمليات األساسية  للوقاية من لتسهيل   وقد صممت هذه الدورة

اإلشعاع في المنشآت النووية واإلشعاعية وتأسيس األطر التشريعية والرقابية والمهام 
بالبنية  ت الصلةذامجموعة من المواضيع  والمسئوليات المنوطة بها وتغطي

وتم التطرق . والتنظيمية للرقابة والتشريع واألمان المنشآت النووية واإلشعاعية التحتية
إلى التطور الحاصل في البنية التحتية لبرامج اإلتحاد األوربي النووية وتم مناقشة 
ا المقاربات المختلفة لبناء القدرات والمهارات التي تحتاجها المنشآت النووية وهيئاته

وتم إجمال . الرقابية للقيام بمهامها في الترخيص والتفتيش والمراجعة الفنية واإللزام
تجربة اإلتحاد األوربي في ميدان الوقاية من اإلشعاع مع أخذ متطلبات شبكة أوربا 

  .الغربية للرقابة النووية كمرجع أساسي في ذلك 
لعاملين في الهيئات دول عربية ومن ا 9مشاركًا من  32حضر الدورة التدريبية 

والدول . الرقابية والبرامج الوطنية المعنية بالوقاية من اإلشعاع في المنشآت النووية
تونس وليبيا ومصر والمغرب والسودان واألردن والعراق والسعودية : المشاركة هي 

خبراء عرب إللقاء  3خبراء من اإلتحاد األوربي و  5كما حضر . وموريتانيا
رف على الدورة علميًا وٕاداريًا من جانب الهيئة العربية للطاقة الذرية أش . المحاضرات

  .  ضو مصباح . د. أ
 قدمت من قبل ةعملي وأمثلةمن محاضرات وعروض ومناقشات  تكونت الدورة

  : ع الرئيسية التاليةعلى المواضي تركز و  نمتخصصي خبراء
تعلقة بالوقاية من اإلشعاع ــــــ إطار اإلتحاد األوربي التشريعي وبناه التحتية الم

 واألطر الرقابية والتشريعية
 ــــــ دور ومهام الهيئات الرقابية
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 ــــــ تفاعل األشعة المؤينة بالمادة وتقنيات الكشف عنها
 ــــــ التأثيرات الصحية لألشعة المؤينة

 ــــــ تقدير التعرضات الداخلية والخارجية لإلشعاع
 فاتهــــــ التعرض المهني وتصني

 ــــــ قياس الجرعات اإلشعاعية
 ــــــ المتطلبات الرقابية ومعايير الوقاية اإلشعاعية للجمهور والعاملين والبيئة

 ــــــ أنظمة الوقاية اإلشعاعية في المنشآت والمرافق النووية
 ــــــ إستخدام المصادر المشعة في البحوث والصناعة والطب

 عــــــ وقاية المرضى من اإلشعا
 ــــــ المتطلبات الوطنية والدولية إلدارة المصادر المشعة

 ــــــ عمليات وخطوات الترخيص والتفتيش واإللزام ألنظمة الوقاية اإلشعاعية
 تقييم إجراءات األمان لطلبات الترخيص ــــــ تحليل و

 ةــــــ دور وكفاءة المفتش الرقابي والخبير وضابط الوقاية وخبير الفيزياء الصحي
ــــــ أمثلة عملية على أنظمة الوقاية اإلشعاعية في منشأة طب نووي ومنشأة 

 . تخلص من النفايات النووية 
تبادل المعلومات والممارسات للمشاركين افرص مواصلة مناقشة  أيضاً  وتم

متابعة لعن اإلمكانات المستقبلية األخرى  فضالً  ، الدورة التدريبية نقضاءبعد االجيدة 
وتم توفير ترجمة فورية  .باألطر التشريعية والرقابية وتنسيق األنشطة المتعلقةمهام ال

 . ستيعابهال ضمان وصول المعلومة للمتدرب وامن اإلنجليزية للعربية والعكس من أج

تمت فيها مناقشة نتائج الدورة  وفي نهاية الدورة كانت هناك جلسة عامة
  . لى المشاركينقتراحات المشاركين وتم توزيع الشهادات عوا

  
4            

     )    :8  
12/6/2015(  

نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع المركز الوطني للعلوم 
شعاعي كاة مونت كارلو لعملية القياس اإلمحا"دورة تدريبية حول  عوتكنولوجيا اإلشعا



  
  
  
  
  
  
  
 
  

  أخبار الهيئة  
 

61 
 

، بنزرت، الجمهورية التونسيةفي  "وٕاصالح كفاءة القياس بهدف المعايرة يالمطياف
تونس متدربًا من  25شارك في هذه الدورة وقد . 12/6/2015ــــــ  8خالل الفترة  

  .والعراق ومصر وليبيا ولبنان وسلطنة عمان 
واألستاذ الدكتور  بحضور كافة المشاركين تتاح أعمال الدورة التدريبيةتم اف

مختار حامدي، مدير عام المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية واألستاذ الدكتور 
جامعة قرطاج والدكتور فؤاد  –عبد السالم بن حاج عمارة عميد كلية العلوم بنزرت 

ممثل الهيئة الدكتور صالح الدين التكريتي، الغربي، المشرف المحلي على الدورة و 
  .رئيس قسم التقنيات النووية 

تناول البرنامج العلمي للدورة كافة الجوانب النظرية والعملية الستعمال طريقة 
شعاعي المطيافي بهدف المعايرة وٕاصالح كفاءة محاكاة مونت كارلو لعملية القياس اإل

  : وفق المحاور التالية القياس 
  مقدمة حول التقنيات المطيافية للقياس اإلشعاعي وخاصة مطيافية غاما   ــــــ

  الطرق شبه التحليلية إلصالح الكفاءة  وتحويلها في مطيافية غاماــــــ 
  طريقة مونت كارلو لمحاكاة تفاعل اإلشعاع الكهرومغناطيسي مع المادةــــــ 
و تحويلها من خالل  التدريب على طريقة مونت كارلو إلصالح الكفاءةــــــ 

   GEANT4استعمال الكود 
لبرامج المصاحبة والخاصة بتجسيد النسق التجريبي االفتراضي وكذلك اــــــ 

  الخاصة بتجسيد الطيف الرقمي المنتج وغيره من البرامج الهامة
على طريقة بني التدريب على كتابة كود خاص إلصالح الكفاءة وتحويلها المــــــ 

  ر المثاليةمونت كارلو غي
 نتائج المعايرة وٕاصالحالتدرب على تحسين ــــــ 
  . معالجة األطياف وتحليل النتــائجــــــ 

 ،شعاعيةوالوقاية اإلشعة غاما يافية أحول مقدمة عن مط وقدمت محاضرات
محاكاة ، و كارلو ونتطريقة مالكفاءة وتحويلها والطرق الحتمية، و حول إصالح و 

ريتم مونت كارلو لعملية القياس اغو لبناء ، و توني في المادةالفو  ديناميكية التفاعل
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طرق ، و المثالي وكيفية استخدامه GEANT 4الكود وعن  اإلشعاعي االفتراضية
لمحة عن البرمجة سلسلة من المحاضرات حول ، و مش في طريقة مونت كارلونالت

وجيا باستعمال التكنول،  GEANT4تثبيت الكودو  Linuxوعن النسق   ++Cبلغة 
كتابة برنامج محاكاة مونت كارلو خاص و  )عمل على الحاسوب( Vmwareالرقمية 
لتجسيد Wired  ةنيقتاجعة برنامج المحاكاة و تنفيذه و مر كيفية ، و GEANT4بالكود 

 كيفية إنتاج الطيف الرقمي وحساب كفاءة الكاشف، و النسق االفتراضي التجريبي
 مقارنة مع التجربة:  ريقة مونت كارلوحساب الكفاءة بطثم   PAWباستعمال تقنية

تقدم مجال المحاكاة الرقمية ، و تأثير خصائص الكاشف الهندسية على دقة المعايرة
   .وأهميتهاالمطيافية  لتقنية

شعاعية في المركز الوطني للعلوم ياسات اإلتمت زيارة مخابر القوقد 
  . ةوالتكنولوجيا النووية في سيدي ثابت وٕاجراء الجلسات العملي

دورة التدريبية على وتم توزيع شهادات حضور ال، تم عقد الجلسة الختامية للدورة
  .المشاركين 

  
א א א

  
1         )  :5  7/4/2015(  

لسالمة النوويين وامن ز الوطني للحماية من اإلشعاع واألدعوة المرك بناًء على
للطاقة  المدير العام للهيئة العربية عبد المجيد المحجوب ستاذ الدكتورفي نواكشوط لأل

ال الرقابة الحدودية والوقاية حضور حفل افتتاح الدورة التدريبية المحلية في مجالذرية ل
المية سورية اإلومقابلة المسؤولين في الجمه 10/4/2015ــــــ  5 خالل الفترةشعاعية اإل

الموريتانية لتوثيق التعاون ما بين السلطة الوطنية والهيئة العربية، فقد شارك المدير 
، بحضور 6/4/2015العام افتتاح أعمال الدورة التدريبية، صباح يوم االثنين الموافق 

واألستاذ الدكتور صالح ولد موالي  وزير الدفاع الوطني السيد جلو ممدو باتيامعالي 
  مركزية والماليةألمينين العامين لوزارتي الداخلية والالّ سلطة الوطنية واحمد رئيس الأ
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نية والدكتور مختار سالم حمد ولد هايبه رئيس الجامعة الموريتاالدكتور أواألستاذ 
  . لى المشاركين وممثل الهيئة العربيةالمشرف المحلي والخبراء باإلضافة إالمنى 

لموريتانية اجتماع بين مبنى الحكومة اعقد في  6/4/2015وفي مساء االثنين 
ستاذ الدكتور عبد المجيد المحجوب مهندس يحيى ولد حلمين واألول معالي الالوزير األ

ستاذ ولد جبريل مدير ديوان الوزير األول واألمدير الهيئة العربية بحضور السيد محمد 
ستاذ الدكتور واأليس السلطة الوطنية للحماية من اإلشعاع الدكتور صالح ولد موالي رئ

  . صالح الدين التكريتي رئيس قسم التقنيات النووية في الهيئة العربية
عرب فيها عن شكر الحكومة واستهل االجتماع معالي الوزير األول بكلمة أ

الموريتانية للهيئة العربية لما تقدمه من دعم متواصل للعلميين والفنيين الموريتانيين 
عرب عن شكره الخاص للمدير لسلمية للطاقة الذرية، كما أقات النقل المعرفة والتطبي

ي مجال المراقبة عمال الدورة المحلية الهامة فعام لتلبيه الدعوة لحضور افتتاح أال
عمال التي تقوم بها الحكومة الموريتانية في مجال األ يضاً وعرض أ. الحدودية

غادرت الشركات ة وكيفية تجميعها بشكل مؤقت بعد أن المصادر المشعة اليتيم
عشرات المصادر المشعة الخطرة، وأعلم المدير العام  جنبية موريتانيا مخلفة وراءهااأل
  . نه يتم التخطيط لوضع برنامج لمعالجتها من قبل السلطة الوطنيةب

ن ن أول على الدعوة وبيّ ور المدير العام معالي الوزير األستاذ الدكتوشكر األ
نشائها بجهود كبيرة في ميدان ترسيخ استخدام إمنذ تقوم ة الهيئة العربية للطاقة الذري

وكان هذا . الطاقة الذرية لخدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية
الدور واضحًا وملموسًا من خالل تقديم العون والمساعدة  للدول العربية لتطوير قدراتها 

المتعددة من تأهيل وتدريب  أنشطتها البشرية وتخطيط برامجها ومشاريعها عن طريق
للكوادر البشرية العاملة في مجاالت االستخدامات السلمية المتنوعة للطاقة الذرية 

ر عن استعداد الهيئة لمرافقة وعبّ . بالتعاون مع العديد من المؤسسات العربية والدولية
ة باإلضافة إلى غراض السلميالذرية لأل جهود موريتانيا في مجال االستفادة من الطاقة

دارة المتكاملة للمصادر المشعة اليتمية الموجودة في تدريب العاملين في مجال اإل
  . موريتانيا
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2           
  )  :24  25/5/2015(  

إدارة المنظمات (عة الدول العربية بناء على دعوة األمانة العامة لجام
حضر السيد هشام العيادي مدير الشؤون اإلدارية والمالية في  ،)واالتحادات العربية

اللجنة الفنية المعنية بدراسة األنظمة األساسية الهيئة العربية للطاقة الذرية اجتماع 
: جامعة يوميبمقر األمانة العامة لل المنعقد للمنظمات العربية المتخصصةالموحدة 

 الدول العربية أعضاء اللجنة  يممثلبحضور  جتماعاال ، وقد انعقد24-25/5/2015
إدارة المنظمات (وكذلك ممثلي المنظمات العربية المتخصصة واألمانة العامة للجامعة 

 .  )واالتحادات العربية
ر مديــــــ محمد خير عبد القادر مستشار أول افتتح أعمال االجتماع سعادة ال

وقد قدم بعض إدارة المنظمات واالتحادات العربية باألمانة العامة للجامعة، 
وما اتخذ ) 2014ديسمبر (التوضيحات بخصوص ما تم في اجتماع اللجنة السابق 

 .من توصيات بشأن بعض المواضيع 
مدير إدارة التعاون  ــــــيوسف حسين الرومي  سعادة السيدترأس االجتماع 

والذي رحب بالسادة ، وزارة المالية بدولة الكويت ــــــ ي والخليجياالقتصادي العرب
 . وممثلي المنظمات العربية المتخصصة الوفود المشاركةرؤساء 

تم استعراض مشروع جدول األعمال وٕاقراره، وبعد المناقشة اتخذت اللجنة 
 :توصيات بشأن الستة بنود التالية 

بتاريخ ) 139(ل العربية في الدورة بشأن  قرارات مجلس جامعة الدو :  أوالً 
بخصوص زيادة رواتب المتعاقدين، وقرار مجلس  7640بشأن القرار رقم  6/3/2013

من الالئحة التنفيذية ) 19(بشأن تعديل المادة  7641جامعة الدول العربية رقم 
الخاصة بالمتعاقدين باألمانة العامة في دولة المقر بشأن احتساب مكافأة نهاية 

  . )سة التكلفة المالية المترتبة على تطبيق هذه القراراتلدرا(
بشأن مقترح منظمة العمل العربية بإضافة وظائف جديدة إلى الفئات :  ثانياً 

الوظيفية الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة المعتمدة من المجلس االقتصادي 
  . )الفئة الرابعة(واالجتماعي 
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لعربية للتنمية اإلدارية المحالة من المجلس بشأن موضوعات المنظمة ا:  ثالثاً 
بدراسة األنظمة األساسية الموحدة  اللجنة الفنية المعنيةاالقتصادي واالجتماعي، إلى 
  . للمنظمات العربية المتخصصة

بشأن مالحظات ومقترحات المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين :  رابعاً 
  . وحدة للمنظمات العربية المتخصصةعلى بعض مواد األنظمة األساسية الم

مقترح األمانة العامة للجامعة بشأن إلغاء منصب المدير العام :  خامساً 
  . المساعد للمنظمات العربية المتخصصة

) 72(و )40(مذكرة المنظمات العربية الزراعية بشأن تعديل المادتين :  سادساً 
  .صة من النظام األساسي لموظفي المنظمات العربية المتخص

  
3         )     

  :30/5/2015(  
بناء على الدعوة الموجهة للهيئة العربية للطاقة الذرية من سعادة البروفيسور 
د، ديمتري كامنين نائب مدير معهد العلوم النووية ورئيس قسم التعاون الدولي بالمعه

فقد قام األستاذ الدكتور عبد المجيد المحجوب بزيارة للمعهد وذلك بغرض التعرف 
على اإلمكانيات المتاحة للتقنيات النووية والتي يمكن أن تفيد الكوادر العربية 

  .المتخصصة 
ومّما يذكر أن هذا المعهد الروسي له صفة عالمية في مجال  البحوث العلمية 

وذلك بدراسة الصفات ) كلم 120(ينة دوبنا قرب موسكو بمد 1956منذ إنشائه عام 
 18وللمعهد . األساسية للمواد وربط الدول األعضاء وٕافادتها في مجال الطاقة النووية

أرمينيا، أذربيجان، بيالروسيا، بلغاريا، كوبا، جمهورية : دولة تمثل مجلس إدارته وهي 
فيا، منغوليا، بولندا، رومانيا، التشيك، جورجيا، كازاخستان، جمهورية كوريا، مولدو 

وهذا باإلضافة إلى تعاون المعهد مع . روسيا، سلوفاكيا،أوكرانيا، أوزبكستان وفيتنام
: دول أخرى تستفيد من المشاركة في أنشطته وذلك باتفاقيات ثنائية حكومية مثل 

من  ويتعاون المعهد مع أكثر. مصر وألمانيا والمجر وٕايطاليا وجنوب أفريقيا وصربيا
  .دولة من العالم  63مركز علمي وجامعة في  700



  
  
  
  
  
  
  
 
  

  2015 /2ـــــــ العدد  27نشرة الذرة والتنمية ـــــــ المجلد 
 

66 
 

وتم في هذه الزيارة اللقاء مع مدير المعهد البروفيسور ماتفيف حيث استعرض 
إمكانيات المعهد العلمية، وفي المقابل قام سعادة الدكتور المدير العام للهيئة العربية 

لالستخدامات السلمية بشرح أهداف الهيئة ورؤيتها من خالل اإلستراتيجية العربية 
  .للطاقة الذرية وتدريب الكوادر العربية في هذا المجال

ثم قام المدير العام للهيئة بزيارة لبعض أقسام المعهد حيث اطلع على 
  : اإلمكانيات والتجهيزات البحثية المتاحة بالمعهد مثل 

  توناتلتسريع األنوية واأليونات الثقيلة والبرو : ــــــ مسرع النيوكلوترون 
  (U400)ــــــ مسرع األيونات الثقيلة 

  (2MW)ــــــ  IBR-2ــــــ مفاعل البحوث 
  ــــــ مسرع ألفا سوترون لتسريع البروتونات

 (1011n/s)ــــــ مصادر إلنتاج النيترونات 

وهذا باإلضافة إلى تجهيزات بحثية أخرى تحت اإلنشاء تشمل أجهزة كاشفة 
مخابر ويبلغ  7ويحتوي المعهد على . سرعات البحثيةلإلشعاع وأنواع أخرى من الم

باحث علمي وأكثر من  1200شخص منهم أكثر من  5000عدد العاملين به حوالي 
. مهندس وفني متخصص 2000وحوالي  DScحاملين على دكتوراه في العلوم  260

ي وقد تعرف المدير العام للهيئة العربية على أهم المجاالت البحثية بالمعهد والت
األساسيات النظرية، والفيزياء النووية، وفيزياء : تختص بعلوم الفيزياء المختلفة مثل 

  .األيونات الثقيلة وفيزياء الطاقات المختلفة وبحوث اإلشعاع 
وبحث المدير العام للهيئة العربية مع المسؤولين بالمعهد وسائل التعاون وبناء 

ألبناء الدول العربية المتخصصين في  الكوادر العربية وكيفية تحقيق أقصى استفادة
  .المجاالت البحثية المختلفة ألنشطة المعهد الروسي 

  
4            )44( 

)  :7 8/5/2015(  
إدارة المنظمات (بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

حضر كل من األستاذ الدكتور عبد المجيد المحجوب المدير  ،)حادات العربيةواالت
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العام للهيئة العربية للطاقة الذرية والسيد هشام العيادي مدير الشؤون اإلدارية والمالية 
للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك ) 44(في الهيئة اجتماعات الدورة العادية 

وقد انعقدت . بيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربيةبرئاسة معالي الدكتور ن
 6/2015/ 8و7جتماعات المذكورة بمقر األمانة العامة للجامعة خالل يومي اال

بمشاركة السادة رؤساء وممثلي المنظمات العربية المتخصصة واالتحادات العربية 
وممثلي بعض القطاعات النوعية أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، 

  .  باألمانة العامة للجامعة
افتتح معالي األمين العام لجامعة الدول العربية أعمال لجنة التنسيق العليا 
للعمل العربي المشترك بكلمة رحب فيها بالسادة المدراء العاميين للمنظمات العربية 

ى أن هذه اللجنة ورؤساء مؤسسات العمل العربي المشترك والسادة الضيوف، وأشار إل
تقوم بدور هام في تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجامعة ومؤسسات 

لزيادة فعالية العمل ) منظمات واتحادات ومؤسسات تمويل(العمل العربي المشترك 
  .العربي المشترك وتالفي االزدواجية 

واالتحادات  تولى المستشار أول محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات
  :ي على النحو التالوالتي تم إقرارها بنود جدول األعمال العربية قراءة 

للجنة التنسيق ) 43(تقرير بشأن متابعـة تنفيذ توصيات االجتمــاع : البنـد األول 
  ) 9/9/2014القاهرة ( العليا للعمل العربي المشترك 

  لعربي المشتركتطوير العمل االقتصادي واالجتماعي ا: البند الثانـي 
  بين مؤسسات العمل العربي المشتركمجاالت التعاون والتنسيق : البند الثالـث 
  تطوير وتفعيل عمل لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك: البند الرابـع 

  مؤشرات قياس األداء في مؤسسات العمل العربي المشترك: البند الخامس 
ة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة واألمم التعاون بين جامع: البند السادس 

  المتحدة ووكاالتها المتخصصة
المواضيع التي تطلب المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين : البند السابع 

  :عرضها على اللجنة 
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خالل النصف (ــــــ الملتقى العربي السابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة  1
  ).2015الثاني من العام 

نات الصناعية والتكنولوجية ــــــ الملتقى العربي حول تعزيز دور الحاض 2
 ).2015أكتوبر  13-12: تونس(

ــــــ مؤتمر الترويج لمعدات الطاقة الجديدة والمتجددة والمعرض المصاحب له  3
  ).2015الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ديسمبر / وهران(

  :مؤسسات العمل العربي المشتركمذكرات : البند الثامن 
 ــــــ اتحاد رجال اإلعمال العرب  1
  .ــــــ المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر  2

الطلب المقدم من بعض االتحادات العربية للحصول على : البند التاسع 
  :العربي المشترك بصفة مراقب  لعضوية لجنة التنسيق العليا للعم

  ــــ اتحاد المستثمرات العرب ــ          
  ــــــ جامعة نايف العربية للعلوم األمنية          

للجنة التنسيق العليا للعمل ) 45(موعد ومكان الدورة : البند الحادي عشر 
  . العربي المشترك

  .وبعد مناقشة بنود جدول األعمال أصدرت اللجنة القرارات المناسبة 
  

5         )  :9/6/2015(  
تم عقد االجتماع الحادي والثالثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي 

العامة  األمانة بمقر للكهرباء والدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء
، بمشاركة الدول العربية 9/6/2015و 8: بمقر األمانة العامة بالقاهرة خالل اليومين 

جمهورية الصومال، سلطنة عمان، دولة فلسطين، (أعضاء المكتب التنفيذي وهي 
كما شارك في ). دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية

الهيئة العربية للطاقة الذرية، المنظمة العربية للتنمية (االجتماع بصفة مراقب كل من 
، االتحاد )إسكوا(عية والتعدين، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا الصنا
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العربي للكهرباء، األمانة العامة لمشروع الربط الثماني، هيئة الربط الكهرباء لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 

(RCREEE)توسطي لكفاءة الطاقة في القطاع البناء ، المشروع األوروم(MED 

ENEC) ل الهيئة العربية للطاقة الذرية األستاذ وقد مثّ  .إلى جانب أمانة المجلس
  .الدكتور عبد المجيد المحجوب، المدير العام 

 بجمهورية المتجددة والطاقة الكهرباء شاكر، وزير الدكتور محمد افتتح معالي
فيها  رحب بكلمة للكهرباء العربي الوزاري للمجلس التنفيذي المكتب مصر العربية ورئيس

كما شدد على أهمية متابعة نتائج دراسة الربط الكهربائي العربي  الحضور، بالسادة
ستراتيجية العربية وفقًا لإلالشامل، ودعا الدول العربية الستكمال خططها الوطنية 

ثم تناولت الكلمة السيدة  ).2030 ــــــ 2010(لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 
جميلة مطر، مدير إدارة الطاقة المسؤولة عن أمانة المجلس، حيث رحبت بالحضور 

  . إقراره واستعرضت جدول األعمال المعروض على المجلس وتم
     : على المجلس اطلعستخدامات السلمية للطاقة الذرية فقد وبخصوص بند اال

تقرير الهيئة العربية للطاقة الذرية ، و علقة بالموضوعأمانة المجلس المت مذكرةــــــ 
نتاج الكهرباء حول أنشطة الدول العربية فيما يتعلق باستخدام التقنيات النووية في إ

 وتحلية مياه البحر
 2015ــــــ األنشطة والبرامج التي تقترحها الهيئة للنصف الثاني من عام 

 . 8/6/2015: التنفيذي بتاريخ  للمكتب 31ــــــ تقرير وتوصيات االجتماع 

وأكد المجلس مجددا على قرارات المجلس السابقة بشأن دعوة الدول العربية 
غير المنضمة لعضوية الهيئة العربية للطاقة الذرية إلى االنضمام للهيئة وفقًا لقرارات 

  .القمم السابقة 
  : المجلس القرارات اآلتية قد اتخذو 
توصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني عشر لالستخدامات ــــــ اإلحاطة علمًا بال 1

 . )20/5/2015 ــــــ 16: شرم الشيخ (السلمية للطاقة النووية 
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ــــــ اإلحاطة علمًا بالتقرير والتوصيات الصادرة عن االجتماع التحضيري  2
 األول للمنتدى العربي الثالث حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة

 . )25/5/2015 ــــــ 24: المنامة  ــــــمملكة البحرين (النووية 

ــــــ تكليف الهيئة العربية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع أمانة المجلس لتحديث  3
التقرير الذي تم إعداده بشكل دوري حول أنشطة الدول العربية فيما يتعلق باستخدام 

ة ملوحة المياه ومشروعاتها في هذا الصدد، التقنيات النووية إلنتاج الكهرباء وٕازال
 .والطلب من الدول العربية التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية إلعداد هذا التقرير

والمؤسسات المعنية بشؤون الكهرباء في الدول العربية / ــــــ دعوة الوزارات 4
العالقة باستخدام الطاقة لتكثيف مشاركتها في أنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية ذات 

وعلى األخص المنتدى العربي الثالث حول  2015النووية في توليد الكهرباء لعام 
المقرر إقامته بمملكة البحرين " آفاق توليد الكهرباء وٕازالة ملوحة المياه بالطاقة النووية"
 . )3/12/2015 ــــــ 1: المنامة (

لوزاري في الدعم المالي للمنتدى ــــــ النظر في أسلوب مساهمة المجلس ا 5
  " .آفاق توليد الكهرباء وٕازالة ملوحة المياه بالطاقة النووية"العربي الثالث حول 

  
6            

       )  :10  
11/6/2015(  

حضر السيد هشام العيادي مدير الشؤون اإلدارية والمالية في الهيئة االجتماع 
وقد شارك في  .11/6/2015ــــــ  10الثالث بمقر األمانة العامة للجامعة خالل الفترة 

ن عن الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة وبعض اجتماع اللجنة ممثلو 
لعامة باألمانة العامة لجامعة الدول العربية بصفتها األمانات القطاعات واإلدارات ا

 .الفنية للمجالس الوزارية المتخصصة التي تتولى األمانة العامة للجامعة أمانتها الفنية 

األمين العام  يمحمد بن إبراهيم التويجر الدكتور  افتتح االجتماع سعادة األستاذ
 ــــــعلي عبد الزهرة عبود  الدكتورجتماع وقد ترأس اال. المساعد للشؤون االقتصادية



  
  
  
  
  
  
  
 
  

  أخبار الهيئة  
 

71 
 

 استعرض المستشار أولوقد  .الملحق التجاري في سفارة جمهورية العراق بالقاهرة
محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات واالتحادات العربية ومنسق فريق العمل 

ل أعمال الثالث الخاص بتطوير العمل االقتصادي واالجتماعي العربي المشترك جدو 
االجتماع، كما استعرض مذكرة األمانة العامة الشارحــة لنتائــج االجتماع الثاني للجنــة 

تدخل ممثل وقد  .28/1/2015ــــــ  26الذي عقد بمقر األمانة العامة خالل الفترة  
على أهمية تمكن جتماع للتأكيد على الدور الهام الذي تلعبه الهيئة و يئة في االاله

للرفع من  ربية من التقنيات النووية واالستفادة منها في األغراض السلميةالدول الع
مشيرًا إلى مختلف مجاالت جتماعي والعلمي للوطن العربي، قتصادي واالالمستوى اال

  :في   االستخداماتمنها بالخصوص و وتطبيقاتها السلمية  استخدامات الطاقة الذرية
 د المائية والبحث عنهارة الموار تحلية مياه البحر وٕاداــــــ 
  المياه العذبة والهواء والبحار البيئة ومقاومة التصّحر والجفاف وتلّوثــــــ 
 توليد الكهرباء ــــــ 
 تنمية اإلنتاج النباتي والحيوانيالزراعة و ــــــ 
 الطب وتشخيص وعالج األمراضــــــ 
 ء وحفظ المواد ومعالجتها إشعاعياً الصناعة والغذاــــــ 
ستجابة للطوارئ يز قدرات الكوادر البشرية على اإلعالوة على ضرورة تعز ـــــ ـ

 . النووية واإلشعاعية وعلى إدارة النفايات المشعة
  

  :وفي ضوء المداخالت والمناقشات أوصت اللجنة بما يلي 
ة المنظمات واالتحادات دار ألمانة العامة للجامعة العربية ــــــ إتقديم الشكر ل:  أوالً 
على الجهد المبذول في إعداد جدول األعمال والدراسة األولية لتقويم عمل  العربية ــــــ

  . المنظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية العربية 
الطلب من رئيس لجنة الخبراء مفتوحة العضوية المعنية بإعداد دراسة : ثانيًا 

مجالس الوزارية العربية  واألمانة لتقويم عمل منظمات العمل العربي المشترك وال
إعداد المسودة النهائية للدراسة  )ارة المنظمات واالتحادات العربيةدإ( العامة للجامعة

األولية التي أعدتها األمانة العامة للجامعة  لتقويم عمل منظمات العمل العربي 
  .مشترك والمجالس الوزارية العربية ال
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بالمسودة النهائية للدراسة األولية لتقويم عمل موافاة الدول العربية : ثالثًا 
منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية العربية في موعد أقصاه 

  . ، قبل موعد عقد االجتماع القادم للجنة 20/7/2015
الطلب من األمانة العامة للجامعة إبالغ فريق العمل الثالث الخاص : رابعًا 

ــــــ  24واالجتماعي العربي المشترك والمقرر عقده يومي بتطوير العمل االقتصادي 
بنتائج االجتماع الثالث للجنة الخبراء مفتوحة العضوية المعنية بإعداد  25/6/2015

  . دراسة لتقويم منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية العربية
ماعات الدورة عقد االجتماع الرابع للجنة الخبراء على هامش اجت:  خامسًا 

للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي ) 24(
  . 20/8/2015ــــــ  15واالجتماعي  والمقرر عقدها باإلسكندرية خالل الفترة 

  نهلة نصر. م: إعداد 



א א א א
  

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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