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إفتتاحيةالعدد 

إفتتاحية العدد
يسعدني وأنا أتولى عمى بركة المّو وتوفيق منو اإلدارة العامة لمييئة العربية
لمطاقةالذريةورئاسة تحريرنشرتيا"الذرةوالتنمية"أنأتوجوإلى السادة قراءوناشري
المقاالتالعمميةفيالنشرةبالتحيةوالتقدير .
في مستيل ىذه الكممة الوجيزة ال بد لي من التوجو بالشكر والثناء إلى من
سبقونيفيإدارةشؤونىذهالمنظمةالمتخصصةالتيتمثلأحداألذرعالفنيةوالتقنية
لجامعةالدولالعربيةوتعملعمىتعزيزالتعاونوالتكاملبينالدولالعربية .
إن االستخدامات السممية لمطاقة الذرية في الدول العربية أصبحت اليوم رافداً
أساسياً من روافد التطور االقتصادي واالجتماعي لمشعوب العربية المقبمةعمىندرة
المياه ومزيد الضغط عمى موارد الطاقة في ظل التطور المطرد لممستوى المعيشي
لممواطن العربي من ناحية وازدياد عدد السكان من ناحية ثانية .بيد أن االستخدام
السمميلمطاقةالينحصرفيىذينالعنصرينبليتعدىذلكليشملالتطبيقاتفي
الميادينالزراعيةوالبيئيةوالصحيةوالصناعيةوغيرىا .
لقد وضعت الييئة العربية لمطاقة الذرية باالستعانة بألمع الخبراء العرب
االستراتيجيةالعربيةلالستخداماتالسمميةلمطاقةالذريةالتيصادقعميياالمجمس
التنفيـ ـذي بتكميف من المؤتمر العـام وأقرتيا القمة العربيـة المنع ـقدة بالدوحة سنة
 .2009
إنالمتأمـ ـلفيىذهاالستراتيجيـ ـةيدركبأنياترتكزعمىعنصريـ ـنأساسيين
ىما بناء الكوادر من الفنيين والميندسين والباحثين والعمل في إطـ ـار آمن لمذين
يعممون بالمؤسسات النووية أو المحيطين بيا وفي ىذا اإلطار فإن الييئة ساعية
لتكوينالكوادرالعربيةمعمراعـ ـاةالقدراتالبشريةوالماديةلكلدولة .
3
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فبناء الكوادر الالزمة ليذه التكنولوجيا الدقيقة يتطمب التخطيط المحكم وخمق
المحيطالذييمكّنمناإلبداعفيالبحثالعمميوالتكنولوجيالذييتطمباالستثمار
فيالعنصرالبشريوالماديمنحيثالتجييزاتالضروريةوىومايدعوناجميعاًإلى
مضاعفةالجيدواعتبارالخدماتالمقدمةمنالييئةعمميات استثمارية مربحةعمى
المستوىالقصيروالمتوسطوبعيداألمد .
إنالعملالعربيالمشتركفيمجالاالستخدامالسمميلمطاقةالذريةالذيتقوم
بوالييئةيمثلأحدالعناصراألساسية الذيبعثتمنأجموالجامعةالعربية،لذلك
فإنو بات من الضروري ،وآمالنا كبيرة في ذلك ،أن تجد الييئة كل الدعم من
المسؤولين عن االستخدامات السممية لمطاقة الذرية في مختمف الدول العربية
وأصحاب المعالي والسادة أعضاء المؤتمر والمجمس التنفيذي لتنفيذ االستراتيجية
العربيةلالستخداماتالسمميةلمطاقةالذريةحتىسنة2020 .
وفي األخير يسعدني أن أتوجو إلى السادة العمماء األفاضل أن يكثفوا من
مقاالتيموبحوثيمالعمميةحتى نتمكنمنإثراءمحتوىىذهالنشرة ونساعدعمىنشر
المعرفة والعموم حتى نساىم في تحقيق التطور االقتصادي واالجتماعي في دولنا
العربية.
"وماتوفيقيإالّبالمّوعميوتوكمتواليوأنيب"صدقالمّوالعظيم .
رئيس التحرير
أ .د .سالــــــم حامــــــدي
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األستاذ الدكتور سالم حامدي
المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية
تاريخومكانالوالدة:15جانفي1954بسيديبوزيد ـ ـ ـالجميوريةالتونسية .
المسار األكاديمي
ـ ـ ــشيادةمعيدالدفاعالوطني2015
ـ ـ ــشيادة الدكتوراهفي اليندسةالصناعية (الفيزياءالتطبيقية)من جامعة والية
كنساسالوالياتالمتحدةاألمريكية1986
ـ ـ ـ شيادة ميندس مختص في اليندسة الريفية من المدرسة الوطنية لمعموم
الفالحيةبتونسوالمدرسةالوطنيةلمعمومالفالحيةبباريس1979

ـ ـ ــشيادةاليندسةمنالمدرسةالوطنيةلمعمومالفالحيةبتونس1977 .
المسار المهني
ـ ـ ــعضوبمجمسنوابالشعبديسمبر 2014
ـ ـ ــكاتبدولةلمفالحةوالبيئة2011 ـ ـ ــ 2012
ـ ـ ــمديرعامالمدرسةالعميالمصناعاتالغذائيةبتونس2009ـ ـ ـ ـ2011 
ـ ـ ــمؤطرلرسائلالبحثفيالدكتوراهوالماجستيرمنذعام  2002
العاليبالمدرسةالعميالمصناعاتالغذائيةمارس 2000

ـ ـ ــأستاذالتعميم
ـ ـ ــمؤطرلمشاريعالتخرجلميندسيالمدرسةالعميالمصناعاتالغذائيةبتونس
الخاصةباالستعماالتالسمميةلمطاقةالذرية 
ـ ـ ــمؤسس ومسؤول عنبرامج الماجستير والدكتوراه بالمدرسة العميالمصناعات
الغذائيةبتونسمنذعام 2002
ـ ـ ـ خبير دولي في التموقع االستراتيجي لتونس في قطاع الصناعات الغذائية
2001
ـ ـ ــخبيروطنيلدىكتابةالدولةلمبحثالعممي 1995ـ ـ ـ ـ 1997
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ـ ـ ــنائبمديرعامالمدرسةالعميالمصناعاتالغذائيةبتونس1995ـ ـ ـ ـ 2003
ـ ـ ـ باحث و مدرس في قسم اليندسة الغذائية بجامعة والية كنساس الواليات
المتحدةاألمريكية1991ـ ـ ـ ـ 1992
ـ ـ ـ مدير مركز اليندسة بالمدرسة العميا لمصناعات الغذائية بتونس  1988ـ ـ ـ ـ
1990
ـ ـ ــرئيس قسم ىندسة المواد الغذائيةبالمدرسة العميالمصناعاتالغذائيةبتونس
1988ـ ـ ـ ـ1990 .
المنشورات العممية
ـ ـ ــنشرحوالي58مقاالًفيالمجالتالعمميةالمحكمة 
ـ ـ ـ نشركتابين:البيئةوآفاقتطويرىا 2011
الفالحةالتونسية:الواقعواآلفاق2014 .
ـ ـ ــفصلمنكتاب:Nanoemulsion as potentiel delivery systems for
bioactive compounds in food systems preparation, characterization, and
applications in food industry 2016 : Emulsions.

* سجلثالثبراءاتفياليندسةالصناعيةالغذائية .
* وسامالجميوريةمنالصنفالثالثسنة2011 .
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القضاياوالتحدياتونهجالوكالةالدوليةلمطاقةالذريةفيتعزيزأمافالمفاعالتالبحثية 

القضايا والتحديات ونهج الوكالة الدولية
* للطاقة الذرية يف تعزيز أمان املفاعالت البحثية

( )

ى
Abstract
The International Atomic Energy Agency (IAEA) continues, through
its programs, in supporting Member States, to promote the safety of nuclear
research reactors. Such programs are developed continuously according to
the needs of Member States, so as to enhance the countries abilities to meet
the challenges facing these programs. The research reactors safety program
aims to support Member States to sustain the highest levels of nuclear safety
in all stages of reactors lives. The Agency’s activities include in this regard :
set up nuclear safety standards, support countries in capacity-building,
exchange of experiences, in addition to create an infrastructure that ensures
reactors safety and makes the maximum benifit of it for scientific and social
development. The results of implementing the Agency’s programs show the
continuation of raised levels of research reactors safety in Member States,
with the obligation to take all procedures in order to ensure safety
sustainability and further development of these levels, including lessons
application from Fukushima accident and the continuity of nuclear
infrastructure development. This paper discusses topics of nuclear safety in
nuclear research reactors around the world including Arab countries,
associated challenges, and the IAEA’s effort on supporting Member States
to address these challenges .
)*( محاضرة مدعوة ألقاها البروفيسور أمجد شكر مف جمهورية مصر العربية رئيس قسـ أماف
مفاعالت البحوث ومدير برنامج أماف المفاعالت ومنشآت دورة الوقود النووي بالوكالة الدولية
 فيالمؤتمرالعربيالثالثعشرلالستخداماتالسمميةلمطاقةالذريةالذي،)لمطاقةالذرية(فيينا
ػ ػ ػػ18نظمتهالهيئةالعربيةلمطاقةالذريةفيمدينةالحماماتػ ػ ػػالجمهوريةالتونسيةخالؿالفترة
 .2016/12/22
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مقدمــــــة ى
كانتمفاعالتالبحوثألكثرمفستيفعاماًحجرالزاويةفيتطػوير وتطبيػؽ
العموـوالتكنولوجيا،وفيتعميـوتدريبالعمماءوالمهندسػيفالنػووييف.وقػدامتػدتفوائػد
مف ػػاعالتالبح ػػوثأيضػ ػاًإلػ ػ مج ػػامتأخ ػػر كثيػ ػرةبم ػػاف ػػيذل ػػؾالتطبيق ػػاتالطبي ػػة
والصػػناعية.كمػػايمكػػفأفتمعػػبالمفػػاعالتالبحثيػػةدو اًرهامػاًفػػيبنػػاءالبنيػػةالتحتيػػة
التقنيةوالخاصةبالسالمةفيالبمدافالتيتشػرعفػيالػدخوؿفػيبػرامجالقػدرةالنوويػة.
ولػػذلؾف ػ فاسػػتمرارالتشػػميؿارمػػفلم ارفػػؽمفػػاعالتالبحػػوثيعػػدضػػرورياًلمصػػمحة
المجتمعالنوويكمه .

ووفقػاًلقاعػدةبيانػاتمفػػاعالتالبحػوثالخاصػةبالوكالػػةالدوليػةلمطاقػةالذريػػة،
فبناءحوالي700مفاعؿبحثيمنهاحوالي300مفاعؿتـتفكيكها.

فقدتـحت ار
أمػامفػاعالتالبحػػوثاألربعمائػةالمتبقيػػةفهػيإمػػاعاممػة(حػوالي)240أوفػيحالػػة
إيقاؼتشميؿممتدةلحيفاتخاذالقراربوقؼالعمؿأوالعودةمرةأخر إلػ التشػميؿ.
وهنػػاؾ9مفػػاعالتبحثيػػةعاممػػةفػػيالػػدوؿالعربيػػة:الج ازئػػر(،)2مصػػر(،)2ليبيػػا
(،)2األردف(،)1الممرب(،)1سوريا(،)1باإلضافةإل مفاعالتبحثيةأخر فػي
مرحمػ ػػةالبنػ ػػاءأوالتخطػ ػػيطفػ ػػيالمممكػ ػػةالعربيػ ػػةالسػ ػػعوديةوالسػ ػػودافوتػ ػػونس.هػ ػػذ 
المنشػػآتمػػفنػػوعمختمػػؼمػػفالمفػػاعالتالبحثيػػة (Open pool, Tank in pool,
)TRIGA, MNSR وتتػراوحأحجامهػػامػػفالمجموعػػاتالحرجػػةإلػ قػػوة22ميمػػاواط.
كماأفعمرهاالتشميميمختمؼ(المالبيةتعمؿألكثػرمػف20عامػاًوالػبعضمنهػاتػـ
تشميمهمػؤخ اًر)ولػديهامػواردمختمفػةمتاحػةلممنظمػاتالعاممػةوالهيئػاتالرقابيػة.عممػاً
بأفالقضاياوالتحدياتالتيتواجػههػذ المفػاعالتهػينفػسالقضػاياوالتحػدياتالتػي
تواجهمفاعالتالبحوثفيجميعأنحاءالعالـ .
وتن ػػاقشالعن ػػاويفالتالي ػػةقض ػػاياالس ػػالمةوامتجاه ػػاتوالتح ػػدياتالت ػػيتواج ػػه
مفاعالتالبحوثفيجميعأنحاءالعالـ،وتمخصأنشطةالوكالةفيهذاالصدد .

قضاواىواتجاهاتىالسالمةىللمفاصالتىالبحثوة ى
تـاستخداـعدةمصادرلممعموماتمفقبؿالوكالةلتحديدالقضاياوامتجاهات
الشائعةلممفاعالتالبحثيةفيجميعأنحاءالعالـ.هذ المصادرهي :
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1 ػ ػ ػػالػػرؤ التػػيتشػ يكؿالتقييمػػاتالذاتيػػةلمػػدوؿاألعضػػاءبشػػأفتطبيػػؽمدونػػة
قواعدالسموؾالمتعمقةبسالمةمفاعالتالبحوث .
2ػ ػ ػػناتجبعثاتمراجعةالسالمةالتابعةلموكالة .
3ػ ػ ػ ػػال ػػدروسذاتالص ػػمةالمس ػػتفادةم ػػفاألحػػداثالت ػػيوقع ػػتف ػػيمف ػػاعالت
البحوثوالمنشآتالنوويةاألخر ،بمافيذلؾمحطةالطاقةالنوويةفيفوكوشيما .
وعم الرغـمػفأفردودأفعػاؿالتقييمػاتالذاتيػةلمػد وؿاألعضػاءبشػأفتطبيػؽ
مدونةقواعدالسموؾأظهرتتحسناًممحوظاًفيالعديدمفالمجامت،إميأنهاأظهرت
أيض ػاًالحاجػػةإل ػ مزيػػدمػػفالتحسػػيناتفػػيبعػػضالمجػػامتبمػػافػػيذلػػؾالفعاليػػة
الرقابيػػةوالحمايػػةمػػفاإلشػػعاعأثنػػاءالتشػػميؿوالتخطػػيطلحػػامتالط ػوارئوالتخطػػيط
لعممياتالتفكيؾ.باإلضافةإلػ ذلػؾ،فػ فاعتبػارالعوامػؿالبشػريةفػيم ارحػؿمختمفػة
مػػفعمػػرالمفاعػػؿالبحثػػيوأداءإعػػادةتقيػػيـالسػػالمةلتقػػديرمتانػػةالمنشػػآتفػػيحالػػة
األخطارالخارجيةالشديدةيحتاجإل مزيدمفامهتماـفػيضػوءمػانػتجعػفحػادث
فوكوشيمادايتشي(شكؿرقـ)1 .







شكل رقم ( : )1المجاالت التي تحتاج إلى تحسينات عمى النحو المحدد من
التقييمات الذاتية لــــــ  88دولة عضو لتطبيق مدونة قواعد السموك المتعمقة
بالمفاعالت البحثية ( 4112مقابل )4111
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وقػػدوجػػدأفقضػػاياالسػػالمةوامتجاهػػاتالتػػيتػػـتحديػػدهامػػفمصػػادرأخػػر 
كانتمتسقةمعالتقييماتالذاتيػةلمػدوؿاألعضػاء.ووصػفتقضػاياالسػالمةالرئيسػية
التيتـتحديدهاعم النحوالتالي :
أ ــــــ الفعالية الرقابية
مازل ػػتالفعالي ػػةالرقابي ػػةقض ػػيةهام ػػةتتعم ػػؽبالس ػػالمةف ػػيالعدي ػػدم ػػفال ػػدوؿ،
ا
ومسػيماتمػػؾالتػيمتشػ يػمؿمحطػاتطاقػػةنوويػة.وهنػػاؾحاجػةفػػيمعظػـهػػذ الػػدوؿ
لتحسيفالقدرةعم تقييـتقاريرالسالمةوتأسيسوتنفيذبرامجالتفتػيشالرقابيػة.ولهػذا
أهميةمتزايدةفيضػوءالحاجػةإلػ التعامػؿمػعالػدروسالمسػتفادةمػفحػادثمحطػة
الطاق ػػةالنووي ػػةفوكوش ػػيمادايتشػ ػي.وأظه ػػرتالتق ػػاريرالص ػػادرةع ػػفأنش ػػطةالوكال ػػة
ضرورةوضعمعاييررقابيةلممفاعالتالبحثيةفيحالةإيقاؼتشميمهالمدةطويمة .
ب ــــــ تقادم المنشآت
يعمؿأكثرمف%70مفالمفاعالتالبحثيةعم مستو العالـألكثرمف30
عام ػاًوتتحػػد ارثػػارالسػػمبيةلتقػػادـمك يوناتهػػاونظمهػػاوهياكمهػػاسػػالمة حواتاحيػػةتمػػؾ
امجفعالػة
المفاعالت.ونتيجةلذلؾ،هناؾاتجا متزايدبيفالػدوؿألعضػاءلتأسػيسبػر
ي
مػػفأجػػؿإدارةتقػػادـتمػػؾالمنشػػآت،بمػػافػػيذلػػؾمشػػاريعالتجديػػدوالتحػػديثوتأسػػيس
عمميةرسميةلممراجعةالدوريةلمسػالمةعمػ أسػاسالخبػرةمػفعمميػةمماثمػةلمنشػآت
الطاقةالنووية.وهػذايفػرضتحػدياتعمػ المنظمػاتالتػيتعمػؿبمػواردماليػةوبشػرية
محػػدودة،وكػػذلؾعم ػ الهيئػػاتالرقابيػػةالتػػيتحتػػاجإل ػ تنميػػةقػػدراتهالتقيػػيـسػػالمة
المنشػػآتالقديمػػةوتحديػػدامحتياجػػاتمػػفأجػػؿاسػػتعراضالسػػالمةالدوريػػةومعػػايير
استمرارالتشميؿارمف .
ج ــــــ مفاعالت في حالة إيقاف تشغيل لمدة طويمة

يوجػػدأكث ػرمػػف150مفاعػػؿبحثػػيعم ػ نطػػاؽالعػػالـفػػيحالػػةإيقػػاؼتشػػميؿ
لمدةطويمةدوفأيقرارمحددبشأفمستقبمها،ماإذاكػافسػيتـإعادتهػالمتشػميؿفػي
المسػ ػػتقبؿأوسػ ػػيتـامسػ ػػتمناءعنهػ ػػاوتفكيكهػ ػػا.ويثيػ ػػرهػ ػػذاالوضػ ػػعمخػ ػػاوؼتتعمػ ػػؽ
بالسالمةفيالعديدمفالمجامتبمافيذلؾالمواردالبشريةومنعالوصوؿإل حالة
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الحرجيػػةوالحفػػاظعم ػ األنظمػػةوالمكونػػاتوالصػػيانةوب ػرامجالتفتػػيشوكفايػػةوثػػائؽ
الس ػػالمة.وهن ػػاؾحاج ػػةإلػ ػ قػ ػ ارراتوطني ػػةف ػػيالوق ػػتالمناس ػػببش ػػأفمس ػػتقبؿتم ػػؾ
المرافؽ .
د ــــــ البنية التحتية لبرامج المفاعالت البحثية الجديدة

يوجػػدحاليػ ػاًأكث ػػرم ػػف20دولػػةف ػػيم ارح ػػؿمختمف ػػةمػػفتط ػػويربػػرامججدي ػػدة
لممفاعالتالبحثيػة.وفػيمعظمهػايػتـتأسػيسأوؿمفاعػؿبحثػيكخطػوةنحػوالشػروع
فيبرنامجلمطاقةالنووية.وتواجهتمؾالدوؿصعوباتفيتطػويرالسػالمةالضػرورية
والبنيػػةالتحتيػػةالتقنيػػةوالرقابيػػة.عم ػ وجػػهالخصػػوص،ف ػ فغالبي ػةهػػذ الػػدوؿلػػيس
لػػديهاإسػػتراتيجيةواضػػحةلتنميػػةالمػواردالبشػريةوبنػػاءالكفػػاءاتالالزمػػةبمػػايتفػػؽمػػع
معالـالمشروعلتحقيؽالمهاـالرقابيةوتنفيذأنشطةأهميةالسالمة،بمػافػيذلػؾتقيػيـ
الموق ػػعوالتص ػػميـوتقي ػػيـالس ػػالمةوالت ػػرخيصواإلنش ػػاءوالتش ػػميؿارم ػػفوامس ػػتفادة.
ػوفعػػاؿ
ولألهميػػةالخاصػػة،هنػػاؾحاجػػةإل ػ تأسػػيسسػػمطاترقابيػػةمسػػتقمةعم ػ نحػ ي
وتقميؿامعتمادعمػ المنظمػاتالخارجيػةفػيالوفػاءبػاملتزاـالػوطنيوالمسػؤوليةعػف
ػيؽالفع ػػاؿب ػػيفف ػػرؽتط ػػوير
الس ػػالمة.باإلض ػػافةإلػ ػ ذل ػػؾ،هن ػػاؾحاج ػػةإلػ ػ التنس ػ
ي
المفاعؿالبحثيوفرؽتطويرالطاقةالنوويةفيالدوؿالتييتـتطويرمفاعالتبحثية
جديدةفيهاكخطوةنحوالشروعفيبرنامجلمطاقةالنووية .
هــــــ ــــــ التداخل بين األمان واألمن النوويين

تعطػػيمفػػاعالتالبحػػوثفػػيجميػػعأنحػػاءالعػػالـانتباه ػاًمت ازيػػداًنحػػوضػػماف
األمػػفالنػػوويالكػػافيلمنشػػآتها،وفػػيال وقػػتالحاضػػريػػتـتنفيػػذمشػػاريعزيػػادةكفػػاءة
األمػػفأوالتخطػػيطلهػػا.وعمػ الػػرغـمػػفأفاألمػػفالنػػوويلديػػهنفػػسالهػػدؼالنهػػائي
لألمػػافالنػػووي،ف ػ فاألنشػػطةالتػػيتتنػػاوؿاألمػػافالنػػوويواألمػػفالنػػوويتختمػػؼفػػي
تركيزهاوأحياناًفياإلجراءاتالتيتتخذفيمجػاؿمعػيفويمكػفأفيكػوفلكػؿمنهمػا
أثرعمػ ارخػر.ولػذلؾفمػفالضػروريوضػعنهػججيػدالتنسػيؽلتبػادؿمنػافعاألمػاف
واألمفالنووييف،بحيثيتـتنفيػذالتػدابيرذاتالصػمةبطريقػةمتتعػارضمػعبعضػها
الػػبعض.وباإلضػػافةإل ػ الفػػرؽالطبيعػػيبػػيفثقافػػةاألمػػافوثقافػػةاألمػػف،ف ػ فنقػػص
التنسػيؽالكػػافيفػيتصػػميـالعديػدمػػفالمفػاعالتالبحثيػػةالعاممػة،والفصػػؿالتنظيمػػي
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التقميػػػديبػػػيفسػ ػػمطاتاألم ػ ػ ػافواألم ػ ػ ػف،وعػػػدـوجػػػودمعػ ػػاييررقابي ػػةواضػ ػػحةإلدارة
التػػداخؿبػػيفاألمػػافواألمػػفيش ػ يكؿتحػػدياًبالنسػػبةلمػػدوؿذاتالم ػواردالبش ػريةوالماليػػة
المحدودة .

أنشطةىالوكالةىبشأنىأمانىمفاصالتىالبحوث ى
تعتمػػدأنشػػطةالوكالػػةبشػػأفأمػػافالمفاعػػؿالبحثػػيعم ػ دعػػـالػػدوؿاألعضػػاء
لمواجهةالقضػاياوالتحػدياتالمػذكورةأعػال .ويمكػفوصػؼاألنشػطةالرئيسػيةلموكالػة
فيهذاالصددعم النحوالتالي :
الفعال لمدونة قواعد السموك
 1ــــــ دعم التنفيذ ّ

تحددمدونةقواعدالسموؾفيأمػافمفاعػؿالبحػوثسػماتمطموبػةإلدارةأمػاف
مفاعؿالبحػوثوتقػدـالتوجيهػاتإلػ الحكومػاتوالهيئػاتالرقابيػةومنظمػاتالتشػميؿ
مفأجؿتطويروتنسيؽالسياساتوالقوانيفوالموائح.الهدؼمػفمدونػةقواعػدالسػموؾ
هوتحقيؽمستو عاليمفاألمففيالمفاعالتالبحثيػةوالحفػاظعميػهعمػ مسػتو 
العػػالـ.ويتحقػػؽذلػػؾمػػفخػػالؿظػػروؼالتشػػميؿالسػػميمةوالوقايػػةمػػفالح ػوادث،وفػػي
حػػاؿوقوعهػػايػػتـالتخفيػػؼمػػفالعواقػػباإلشػػعاعيةمػػفأجػػؿحمايػػةالعمػػاؿوالجمهػػور
والبيئةمفالمخػاطراإلشػعاعية.ويعػددعػـالػدوؿاألعضػاءفػيالتنفيػذالفعػاؿلمدونػة
قواعدالسموؾأحداألنشطةالرئيسيةلموكالة .
وتعقػػدامجتماعػػاتاإلقميميػػةكػػؿعػػاميفلمناقشػػةالممارسػػاتوتبػػادؿالخب ػرات
بشػػأفتطبيػػؽأحكػػاـمدونػػةقواعػػدالسػػموؾفػػيمجػػامتامهتمػػاـالمشػػترؾفػػيمنطقػػة
محددة.وتحددهػذ امجتماعػاتأيضػاًفػرصالتعػاوفاإلقميمػيفػيتنفيػذمدونػةقواعػد
السػػموؾ.وتػػؤديهػػذ امجتماعػػاتاإلقميميػػةإل ػ اجتماعػػاتدوليػػةكػػؿثػػالثسػػنوات
بشأفتطبيؽالمدونة،والتيتعقدبشكؿرئيسيعم أسػاسالتقييمػاتالذاتيػةوالتقػارير
الوطنيةلمدوؿاألعضاء.كماتحددهذ امجتماعػاتمجػامتالتطبيػؽالسػميـلممدونػة
والمجامتالتيتحتاجإلػ تحسػينات،وبالتػاليتتطمػبالمزيػدمػفامهتمػاـمػفالػدوؿ
األعضاء.وتتـمراجعةأنشطةالوكالةبشأفسالمةمفاعالتالبحوثوفقاًلذلؾ .
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وقدأظهػرتمخرجػاتامجتمػاعالػدوليلعػاـ2014حػوؿتطبيػؽمدونػةقواعػد
السػ ػػموؾأفالمدونػ ػػةتسػ ػػتخدـكمرجػ ػػعرئيسػ ػػيألنشػ ػػطةالػ ػػدوؿاألعضػ ػػاءبشػ ػػأفإدارة
السالمةوالتيحققتتحسيناتمستمرةفيتنفيذالدوؿاألعضاءألحكاـالمدونة.ومع
ذلؾهناؾحاجةمستمرةلممزيدمفالتحسففيبعضالمجامت .

 4ــــــ تطوير ودعم تنفيذ معايير األمان بالوكالة الدولية لمطاقة الذرية
يعدتطػويرودعػـتنفيػذالػدوؿاألعضػاءلمعػاييراألمػافبالوكالػةالدوليػةلمطاقػة
الذريةنشػاطاًرئيسػياً.وفػيالوقػتالحاضػر،بممػتمعػاييراألمػافمرحمػةالنضػج.وتػـ
نشر11دليؿأمافخالؿالسنواتالقميمةالماضيةوالتيتمطيكافةالمجامتالهامة
بالنسبةلألماف.وقدتـتنقيحوثيقةمتطمباتاألمافلدمجنتائجالحادثالذيوقػعفػي
محط ػػةالطاق ػػةالنووي ػػةفوكوش ػػيمادايتش ػػي.كم ػػات ػػـنش ػػرالعدي ػػدم ػػفتق ػػاريراألم ػػاف
والوثائؽالفنيةلتوفيرإرشاداتإضافية.تمؾهيمجامتإعادةتقييـاألماففيضوء
حػػادثمحطػػةالطاقػػةالنوويػػةفوكوشػػيمادايتشػػيوتحميػػؿاألمػػافونظػػاـاإلدارةوخب ػرة
التشػػميؿ حوادارةتقػػادـالمحطػػاتوأسػػاليبامحتماليػػةومراجعػػةالسػػالمةالدوريػػةوالتقيػػيـ
الذاتيوالتداخؿبيفاألمافواألمف.
وباإلضػػافةلػػذلؾ،تقػػوـالوكالػػةبعقػػدأنشػػطةتدريبيػػةبشػػأفتنفيػػذمعػػاييراألمػػاف
لموكالةوتساعدالدوؿاألعضاءعم تبنيتمؾالمعاييرفيالموائحالوطنية .

 8ــــــ المراجعات الدقيقة لألمان والخدمات اإلشعاعية
تجػػريالوكالػػةالدوليػػةلمطاق ػػةالذريػػةتقييمػػامتك ػػامالًألمػػافمفػػاعالتالبح ػػوث
).(INSARRوتقػػدـهػػذ الخدمػػةبنػػاءعم ػ طمػػبالػػدوؿاألعضػػاء،وهػػيعبػػارةعػػف
مراجعةدقيقةألمافمفاعالتالبحوثاستناداًإل معاييراألمافالصادرةعػفالوكالػة
وتقػػديـالتوصػػياتوامقت ارحػػاتلتحسػػيفالسػػالمة.وتشػػمؿمجػػامتالمراجعػػةالرئيسػػية
التقييـوتحميؿاألمافوالظروؼوالحدودالتشػميميةواإلشػراؼالرقػابي حوادارةالمفػاعالت
حواجػ ػ ػراءاتالتش ػ ػػميؿوالص ػ ػػيانة حوادارةالتق ػ ػػادـوالحماي ػ ػػةم ػ ػػفاإلش ػ ػػعاع حوادارةالنفاي ػ ػػات
والتجػػاربوالتعػػديالتوالتفكيػػؾ.ويجػػوزلممنظمػػةالمضػػيفةطمػػبتقيػػيـمتكامػػؿألمػػاف
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المفاعػػؿالبحثػػي)(INSARRكامػػؿالنطػػاؽأوطمػػباسػػتعراضمجػػاؿمحػػدد.وحت ػ 
ع ػػاـ،2015ت ػػـتنفي ػػذأكث ػػرم ػػف90بعث ػػةإلجػ ػراءتقي ػػيـ""INSARRف ػػيمف ػػاعالت
البحوثبجميعأنحاءالعالـ.
وتقػػدـالمسػػاعدةأيضػاً،عنػػدالطمػػب،لتنفيػػذتوصػػياتالبعثػػات.وتقتصػػرتقػػارير
""INSARRعمػ ػ المنظم ػػةالطالب ػػةلمبعث ػػة.وباإلض ػػافةإلػ ػ التوص ػػياتوالمقترح ػػات
المتعمق ػ ػػةبتحس ػ ػػيفاألم ػ ػػاف،تش ػ ػػمؿتق ػ ػػارير""INSARRوص ػ ػػؼالممارس ػ ػػاتالجي ػ ػػدة
المحػػددة.وينصػػحالػػدوؿاألعضػػاءبتشػػارؾخب ػراتهـمػػع"."INSARRوتػػدمجالوكالػػة
الدولي ػػةلمطاق ػػةالذري ػػةالمعطي ػػاتالعام ػػةم ػػف""INSARRم ػػعمع ػػاييراألم ػػافالت ػػي
وضعتهاالوكالةوتعمـالممارساتالجيدةفيالمنشوراتالتقنية .
كمػػاتقػػدـالوكالػػةخػػدماتاستشػػاريةفػػيمفػػاعالتالبحػػوثلممسػػاعدةفػػيحػػؿ
مشػاكؿأومسػائؿأوتحػدياتتتعمػػؽباألمػاف.وفػيهػذاالصػػدد،تواصػؿالوكالػةتقػػديـ
الدعـلمنظماتمفاعالتالبحوثفػينطػاؽواسػعمػفالمجػامتبمػافػيذلػؾالرقابػة
واإلشراؼوتحميؿاألماف حوادارةالتقادـوالحمايةمفامشعاعاتأثناءالتشميؿوتجارب
األمافوالتخطيطلحامتالطوارئوخططالتفكيؾ حوادارةالتداخؿبيفاألمفواألماف .

 2ــــــ مؤشرات أداء األمان في المفاعالت بموجب مشروع الوكالة واتفاقيات التوريد
تدعـالوكالةتعزيزأمافمفػاعالتالبحػوثفػيإطػارمشػروعالوكالػةواتفاقيػات
التوريػػدلضػػمافكػػوفهػػذ الم ارفػػؽذاتمسػػتو عػػاؿمػػفاألمػػافوفق ػاًلمعػػاييراألمػػاف
الصادرةعفالوكالة.وباإلضافةإل امضطالعباألنشطةالتدريبيةومراجعاتاألمػاف
والخدماتامستشارية،تنظـالوكالةاجتماعاتفنيةتعقدكػؿسػنتيفلمناقشػةومراجعػة
مؤشػراتأداءاألمػػاففػػيهػػذ الم ارفػؽ.ويػػتـتشػػارؾالنتػػائجمػعالمنظمػػاتالعاممػػةفػػي
هذ المرافؽمعاإلجراءاتالمحددةلتعزيزأداءاألماف .

 5ــــــ بناء القدرات

تضطمعالوكالةأيضاًبمجموعواسعةمػفاألنشػطةلػدعـبنػاءالقػدراتمػفأجػؿ
أمافمفاعالتالبحوث.وهيتشمؿأدواتالتطويروالتطبيؽلتقييـاحتياجاتالتدريب
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حوادارةكفاءةالهيئاتالرقابيػةونشػرالمػوادالتدريبيػة حواجػراءاألنشػطةالتدريبيػة.كمػايػتـ
بثحيلعروضالفيديوعم اإلنترنيتحوؿمجامتاألمافالهامة .
وفػػيإطػػارجهػػودالوكالػػةالدوليػػةلمطاقػػةالذريػػةلػػدعـالػػدوؿاألعضػػاءمػػفأجػػؿ
بناءقدراتهافيمجاؿأمافمفػاعالتالبحػوث،تقػدـالوكالػةالػدعـلمبمػدافالعربيػةمػف
خػػالؿالشػػبكةالعربيػػةلممػراقبيفالنػػووييف)(ANNuRلبنػػاءالقػػدراتمػػفأجػػؿاإلشػراؼ
الرقػػابيعمػ مفػػاعالتالبحػػوث.وتنفيػذاألنشػػطةفػػيإطػػارهػػذاالمشػػروعبالتعػػاوفمػػع
الهيئةالعربيةلمطاقةالذريةوتهدؼإلػ دعػـأعضػاءالشػبكةلتأسػيسالكفػاءةوالمػوارد
اتالرقابيػػة،وعمميػػةالتػػرخيص
البش ػريةمػػفأجػػؿضػػمافامسػػتقالليةفػػياتخػػاذالق ػ ارر 
فعالػػة،
وتعزيػػزالقػػدرةعمػ إج ػراءالتقيػػيـوالمراجعػػةالرقابيػػة،وب ػرامجالتفتػػيشالرقابيػػةال ي
والبنيةالتحتيةالرقابيةلمدوؿالتيأنشأتأوؿمنشأةنوويةلها .
وخ ػػالؿالخم ػػسس ػػنواتالماض ػػية،عق ػػدتالوكال ػػةأكث ػػرم ػػف40ورش ػػةعم ػػؿ
وطنيػػة حواقميميػػةواجتماعػػاتفنيػػةبشػػأفالقضػػاياذاتامهتمػػاـالمشػػترؾ،بمػػافػػيذلػػؾ
ب ػرامجالتفتػػيشالرقػػابي،ونظػػاـاإلدارة،وتحميػػؿاألمػػاف،وتحويػػؿالوقػػوداألساسػػيمػػف
اليورانيػ ػ ػػوـعػ ػ ػػاليالتخصػ ػ ػػيبإل ػ ػ ػ اليورانيػ ػ ػػوـمػ ػ ػػنخفضالتخصػ ػ ػػيب، حوادارةالتقػ ػ ػػادـ،
وامسػػتعراضالػػدوريلألمػػاف،والعوامػػؿالبش ػرية،والتػػدريبوالتأهيػػؿ،وبػرامجالتشػػميؿ،
وأمػػافالتجػػارب،والحمايػػةمػػفاإلشػػعاعأثن ػػاءالتشػػميؿ،والصػػمةبػػيفاألمػػفواألم ػػاف
النووييف،وتطبيؽمقارباتمتدرجة،والتخطيطلتفكيؾالمنشآت .

ظيـالوكالةأيضاًمشاريعبحثيةتنسيقية)(CRPsبشأفمواضيعهامةتتعمػؽ
وتن 
باألمػػاف.وفػػيالسػػنواتالقميم ػةالماضػػيةتػػـإنجػػازمشػػاريعبحثيػػةتنسػػيقيةحػػوؿإدارة
التقادـوتحػديثاألجهػزةونظػـالضػوابطوقيػاسرمػوزالحاسػوبالنترونيػةوالح ارريػة ػ ػ ػػ
الهيدروليكيػػةم ػػفأج ػػؿتحمي ػػؿأم ػػافمف ػػاعالتالبح ػػوث.وتنش ػػرنت ػػائجه ػػذ المش ػػاريع
البحثيةالتنسيقيةفيمنشوراتالوكالة .

 6ــــــ التبادل الدولي لممعمومات والخبرة التشغيمية
يتزايدتعزيزاألمافبالتبادؿالدوليلممعمومػاتوتشػارؾالخبػرةالتشػميمية.وتػدير
ممػػايسػػهؿجمػػع
الوكالػػةنظام ػاًل بػػالغعػػفالح ػوادثلمفػػاعالتالبحػػوث)،(IRSRR ي
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المعمومػاتوتحميػؿالبيانػاتونشػػرالػدروسالمسػتفادةمػفأجػػؿتعزيػزاألمػاف.وينضػػـ
إلػ ػ ه ػػذاالنظ ػػاـحاليػ ػاً58دول ػػة(بم ػػايمث ػػؿ%90م ػػفتم ػػؾالت ػػيتش ػػمؿمف ػػاعالت
البحػ ػػوث).كمػ ػػايجػ ػػريعقػ ػػداجتماعػ ػػاتكػ ػػؿسػ ػػنتيفلد ارسػ ػػةالػ ػػدروسالمسػ ػػتفادةمػ ػػف
األحداثالتيترتبعميهاآثارخاصةباألمافومنعتكرارها.ويتـتوفيرالتدريبعم 
تقني ػػاتالتحقي ػػؽف ػػياألح ػػداثلممنس ػػقيفال ػػوطنييفف ػػينظ ػػاـاإلب ػػالغع ػػفالحػ ػوادث
لمف ػػاعالتالبح ػػوث).(IRSRRوكان ػػتالوكال ػػةق ػػدنش ػػرتف ػػيع ػػاـ2015معطي ػػات
الخبرةالتشميميةمفاألحداثالمبممةإل نظاـ" . "IRSRR
ومفأجؿزيادةتعزيزشبكاتالمعموماتوتبادؿالخبرات،تدعـالوكالةالتعاوف
ال ػػدوليواإلقميم ػػيلتعزي ػػزاألم ػػاف،بم ػػاف ػػيذل ػػؾتس ػػهيؿتأس ػػيسالمج ػػافامستش ػػارية
اإلقميميػػةالخاصػػةباألمػػافومسػػاعدتهاعم ػ العمػػؿبفعاليػػة.وتعمػػؿالمجػػافاإلقميميػػة
ارففيأفريقياوآسػياوأوروبػا،وتجتمػعسػنوياًمػفأجػؿمناقشػةالقضػاياذاتامهتمػاـ
المش ػػترؾ.وتش ػػمؿتم ػػؾامجتماع ػػاتالمراجع ػػاتالدقيق ػػةلمج ػػامتتقني ػػةمخت ػػارةف ػػي
مفػ ػػاعالتالبحػ ػػوثلػ ػػد المنظمػ ػػاتالمتمقيػ ػػة.كمػ ػػايػ ػػدعـالبرنػ ػػامجعمػ ػػؿالمنتػ ػػديات
والشبكاتاإلقميمية،بمافيذلؾالشبكةالعربيةلممراقبيفالنووييف)(ANNuRومنتد 
الهيئةالرقابيةالنوويةفيأفريقيا)(FNRBA. 

 7ــــــ دعم إنشاء البنية التحتية لبرامج مفاعالت البحوث الجديدة

توفرالوكالةالدوليػةلمطاقػةالذريػةلمػدوؿاألعضػاء،التػيتبنػيمفاعمهػاالبحثػي
األوؿأومفاعالًجديداً،مجموعةمفالخدماتمفأجؿدعـتمؾالدوؿلتأسيسالبنية
التحتي ػػةالض ػػرورية،بم ػػاف ػػيذل ػػؾنش ػػرالمب ػػادئامسترش ػػاديةوالتواص ػػؿم ػػعالخبػ ػراء
والخدماتامستشاريةوتنظيـأنشطةتدريبية.وفيارونةاألخيرةطورتالوكالػةأيضػاً
خدمػػةاستشػػاريةلػػدعـالػػدوؿمػػفأجػػؿإقامػػةبنيػػةأساسػػيةوطنيػػةلمفػػاعالتالبحػػوث
الجديدةوتحديدالثمراتوتنفيذاإلجراءاتالالزمةلمجابهةتمؾالثمرات .

اإلستنتاجــــــات ى
ت ػػـتحدي ػػداتجاه ػػاتوقض ػػايااألم ػػافوك ػػذلؾالتح ػػدياتالت ػػيتواج ػػهمف ػػاعالت
البحػػوثفػػيجميػػعأنحػػاءالعػػالـمػػفتحميػػؿالبيانػػاتوالمعمومػػاتال ػواردةمػػفمصػػادر
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مختمفػػة:التقييمػػاتالذاتيػػةفػػيالػػدوؿاألعضػػاء ػ ػ ػػمعطيػػاتاألحػػداثالتػػيوقعػػتفػػي
مف ػػاعالتالبح ػػوثوالمنش ػػآتالنووي ػػةاألخ ػػر  ػ ػ ػ ػػنت ػػائجأنشػ ػطةالوكال ػػةف ػػيمنش ػػآت
المفاعالتالبحثيةبمافيذلؾمراجعاتاألماف .
ويجريباستمرارتنقيحبرنامجالوكالةبشأفأمافمفاعالتالبحوثلدعـالدوؿ
األعضاءمفأجؿمجابهةالتحدياتوالقضاياالمحددة.وتشمؿاألنشطةاألساسيةفػي
إطػػارهػػذاالبرنػػامجدعػػـتطبيػػؽمدونػػةقواعػػدالسػػموؾ،وتطػػويرودعػػـتنفيػػذالػػدوؿ
األعضاءلمعاييراألمافالخاصةبالوكالة، حواجراءمراجعاتدقيقةوخدماتاستشارية،
ودعػػـبنػػاءالقػػدرات،وتشػػجيعالتبػػادؿالػػدوليلممعمومػػاتوالخب ػرةالتشػػميمية،وتطػػوير
البنيةالتحتيةلمفاعؿالبحوثاألوؿلد الدولة .
وقدأسفرتنفيذاألنشطةالمذكورةأعال عفإحرازتقدـممحوظفػيتعزيػزأمػاف
المفػػاعالتالبحثيػػةفػػيجميػػعأنحػػاءالعػػالـ.ومػػعذلػػؾ،هنػػاؾحاجػػةإل ػ المزيػػدمػػف
التحسػػيناتفػػيبعػػضالمجػػامت،بمػػايتضػػمفب ػرامجالتفتػػيشالرقابيػػة، حوادارةالتقػػادـ
ومراجعاتاألمافالدورية،والػربطبػيفاألمػفواألمػاف،والتخطػيطلمطػوارئ،والتخطػيط
إلخػ ػراجالمنش ػػأةم ػػفالخدم ػػة.ويم ػػزـأيضػ ػاًب ػػذؿالجه ػػودلنش ػػرال ػػدروسذاتالص ػػمة
المسػػتفادةمػػفحػػادثمنشػػأةالطاقػػةالنوويػػةفػػيفوكوشػػيمادايتشػػي،فضػالًعػػفضػػماف
إقامةبنيةتحتيةمناسبةلمفاعؿالبحوثاألوؿلػد الدولػة.وستواصػؿالوكالػةالدوليػة
لمطاقػػةالذريػة،عبػػربرنامجهػػابشػػأفأمػػافالمفػػاعالتالبحثيػػة،تزويػػدالػػدوؿاألعضػػاء
بالدعـالالزـلمجابهةتمؾالقضاياوالتحديات .
البروفيسور أمجد شكر
رئيس قسم أمان مفاعالت البحوث النووية
ومدير برنامج أمان المفاعالت ومنشآت دورة الوقود النووي
الوكالة الدولية لمطاقة الذرية
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التأهبوالتصديلحاالتالطوارئالنوويةوالحوادثاإلشعاعيةعمىالمستوىالوطنيفيالمممكةالعربيةالسعودية 

التأهب والتصدي حلاالت الطوارئ النووية
واحلوادث اإلشعاعية على املستوى الوطين
* يف اململكة العربية السعودية
( )

ى
Abstract
The peaceful uses of atomic energy became one of the characteristics
of the period after World War II. Despite the serious consequences caused
by ionizing radiation when misused or losing sources control, radiations
have many uses and multiple applications in various fields such as
medicine, industry, agriculture and others.
Decision-makers in all countries show concern about the possible
threat of nuclear and radiation pollution faced by their countries. They seek
to create plans for emergency response and establish training courses to
achieve an optimal response. National plan for radiological and nuclear
emergency is considered a sub-plan of the general plan for disasters.
Countries seek to develop national systems for the prevention of radiation
hazards in normal operating conditions and in case of radiological and
nuclear emergency.
Arab Atomic Energy Agency has prepared a comprehensive strategy
for the Arab region, in cooperation with the International Atomic Energy
Agency, and other relevant regional and international organizations, to
avoid the dangers that might result from nuclear accidents and limit their
consequences.
 عبد الرحمػف بف محمد العرفج مستشار قطاع الطاقة الذرية بمدينة.)*(  محاضرة عامة ألقاها د
فيالمؤتمرالعربيالثاني،الممؾعبدالمّهلمطاقةالذريةوالمتجددة ػ ػ ػػالمممكةالعربيةالسعودية
عشرلإلستخداماتالسمميةلمطاقةالذريةالذينظمتهالهيئةالعربيةلمطاقةالذريةبالتعاوفمع
16هيئةالطاقةالذريةالمصريةوعقدفيمدينةشرـالشيخبجمهوريةمصرالعربيةخالؿالفترة
 .2015/5/20ػ ػ ػػ
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مقدمــــــة ى
أصػػبحتاالسػػتخداماتالسػػمميةلمطاقػػةالذريػػةمػػفسػػماتفت ػرةمػػابعػػدالحػػرب
العالميةالثانية وبمجردترديدمصطمحمادةمشعةأوإشعاعذرييسودالخػوؼوالفػزع
بسببمايتسـبههذااإلشعاعلدىالعامةمفمخاطرالرتباطػهفػيأذهػانهـبػالهالؾ
والدمارالذيأحدثتهالقنبمتػافالػذريتافالمتػافألقيتػاعمػىمػدينتيهيروشػيماوناغػازاكى
بالياباف،وبماتتحدثبهوسائؿاإلعالـمفوقتآلخػرمػفمخػاطرالترسػاناتالذريػة
ل ػػدىبع ػػلال ػػدوؿالنووي ػػة،وم ػػايت ػػرددم ػػفوق ػػتآلخ ػػرع ػػفالحػ ػوادثالنووي ػػةوم ػػا
يصاحبهامفانتشارخطيرلمموادالمشعة.
ومػفالجػػديربالػذكرأنػهرغػػـالعواقػػبالوخيمػػةالتػيتسػػببهااإلشػػعاعاتالمؤينػػة
الّأفلهػ ػػذعاإلشػ ػػعاعات
عنػ ػػدإسػ ػػاهةاسػ ػػتخدامهاأوفقػ ػػدالسػ ػػيطرةعمػ ػػىمصػ ػػادرها،إ 
اسػػتخداماتعديػػدةوتطبيقػػاتمتعػػددةفػػيشػػتىالمجػػاالتالحيويػػةكالطػػبوالصػػناعة
والز ارعػػةوغيرهػػا.ممػػايبػػرراالسػػتمرارفػػياسػػت اللهااالسػػت الؿامأمثػػؿ،حيػػثباتػػت
تقنياتاإلشعاعمفأبرزالتقنياتالتيتسهـبدورمؤثرفيالحفاظعمىبيئةنظيفػة،
فضالًعفاستخدامهافيخدمةالبشريةواالرتقاهوالتقدـ.
مفالمخاطرالنوويةالتيتهددالبشريةتمؾالمخاطرالتيقدتترتبعمػىوقػوع
حوادثإشعاعيةأونووية.وعادةيبديصناعالقرارفيجميعالدوؿقمقهـمفالتهديد
بالتموثاإلشعاعيوالنوويالذيتتعرللهدولهـ. ويسعىصناعالقرارإليجادخطط
لالسػػتجابةلمطػوارئوإلقامػػةتػػدريباتلتحقيػػؽاسػػتجابةمثمػػى،حيػػثتهػػتـالػػدوؿبوضػػع
خطػػطاالسػػتعدادوالمواجهػػةلمح ػوادثب ػػرلسػػرعةاالسػػتجابةلهػػاوتخفيػػؼعواقبهػػا.
وتعتبػػرالخطػػةالوطنيػػةلمط ػوارئاإلشػػعاعيةوالنوويػػةفػػيالمممكػػةالعربيػػةالسػػعودية،
خطةفرعيةمفالخطةالعامةلمواجهةالكوارث .
تدارخطػطمواجهػةالكػوارثبواسػطةالمؤسسػاتوالمجموعػاتوالفػرؽالمسػؤولة
عػػفإدارةالكػوارث. وتفػػولتمػػؾالمؤسسػػاتوالمجموعػػاتوالفػػرؽ،فػػيالعػػادة،بجميػػع
الصالحياتالالزمةإلدارةالكارثة.
تسػعىالػػدوؿإلػػىإعػدادنظػػـوطنيػػةلموقايػةمػػفمخػػاطراإلشػعاعفػػيالظػػروؼ
التشػ ػ يميةالعادي ػػةوف ػػيحال ػػةالط ػ ػوارئاإلش ػػعاعيةوالنووي ػػة. وتتض ػػمفمعظ ػػـخط ػػط
91

التأهبوالتصديلحاالتالطوارئالنوويةوالحوادثاإلشعاعيةعمىالمستوىالوطنيفيالمممكةالعربيةالسعودية 

مواجهػػةالك ػوارثإج ػراهاتتركػػزعمػػىالحف ػػاظعمػػىصػػحةاإلنسػػافوسػػالمةالبيئ ػػة،
واإلخػػاله،والػػتحكـفػػيسػػموؾالجمهػػوروقػػتالكارثػػة.كمػػاتتضػػمفالخطػػطالتفصػػيمية
لمواجهةالكوارث،قوائـلمخبراهوامأجهزةالمتخصصةوالمواردالبشػريةوالماليػةوالتقنيػة
امأخرى .
وتعمػ ػػؿالهيئػ ػػةالعربيػ ػػةلمطاقػ ػػةالذريػ ػػةعمػ ػػىإعػ ػػدادإسػ ػػتراتيجيةمتكاممػ ػػةلػ ػػدوؿ
المنطقػ ػػة،بالتعػ ػ ػ ػ ػاوفم ػ ػػعالوكالػ ػػةالدوليػ ػ ػ ػ ػ ػةلمطاقػ ػػةالذريػ ػ ػ ػ ػ ػة،والمنظمػ ػػاتاإلقميميػ ػ ػ ػ ػ ػة
والدولي ػ ػ ػ ػةامأخػػرىذاتالعالقػػة،لتفػػاديامأخطػػارالتػػيتنػػتجعػػفتمػػؾالح ػوادثوالحػػد
مفنتائجها .
خطةىاالدتجابةىللطوارئىاإلذعاروةىأوىالنوووةى ى
تنقسػ ػػـالخطػ ػػةإلػ ػػىقسػ ػػميفاالسػ ػػتعدادوالمواجه ػ ػة.يتضػ ػػمفاالسػ ػػتعدادتحديػ ػػد
التهديػػداتوالهػػدؼ ومجػػاؿالتطبيػػؽوالمهػػاـالعامػػة وقيػػادةاالسػػتعداد وقيػػادةالمواجهػػة
واعتمػػادالخطػػة وتفعيػػؿالخطػػة ومراجعػػةالخطػػة وتعػػديؿالخطػػةوالتػػدريبعمػػىتنفيػػذ
ػاريؼ
الخطةواإلعالـوالنشراتاإلعالميةواجراهاتالمواجهػةواالسػتجابةامأوليػةوالتع 
والمصػ ػػطمحاتوعالقػ ػػةالخطػ ػػةبػ ػػالخططامأخػ ػػرى(الوطنيػ ػػةػ ػ ػ ػ ػػاإلقميميػ ػػةػ ػ ػ ػ ػػالدوليػ ػػة)
ومعػػاييرإنهػػاهالتدخ ػ ػ ػ ػؿأوإنهػػاهحالػػةالط ػوارئاإلشػػعاعيةوالنوويػػة وتحديػػدالجهػػات
المشػػاركةفػػيتنفيػػذالخطػػة وتوزيػػعامأدوارعمػػىالجهػػاتالمشػػاركةفػػيتنفيػػذالخطػػة
ومالحؽالخطة .
مكوناتىالخطةىالوطنوةىلالدتجابةىللطوارئىالنوووةىواإلذعاروة
تتك ػػوفخط ػػةالطػ ػوارئالوطني ػػةلالس ػػتجابةلمحػ ػوادثالنووي ػػةواإلش ػػعاعيةم ػػف
العناصرالتالية:
أػ ػ ػػتحديدنوعومواصفاتالحوادثالنوويةواإلشعاعية.
بػ ػ ػػتقييـالحوادثالنوويةواإلشعاعية.
جػ ػ ػػتحديدالجهاتاإلداريةوالفنيةالمعنيةبتنفيذبنودخطةالطوارئالوطنية.
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دػ ػ ػ ػ ػػتحديػ ػػداليػ ػػةاإلبػ ػػالغعػ ػػفالح ػ ػوادثالنوويػ ػػةواإلشػ ػػعاعيةواليػ ػػةانسػ ػػياب
المعمومات.
هػ ػػ ػ ػ ػ ػػتحدي ػػدالمه ػػاـوالمس ػػؤولياتلك ػػؿجه ػػةم ػػفالجه ػػاتالمش ػػاركةف ػػيتنفي ػػذ
الخطة.
و ػ ػ ػػإعػػدادالعناصػػرالبشػريةالمؤهمػػةلمتصػػديلمختمػػؼأنػواعالحػوادثالنوويػػة
واإلشعاعية.
زػ ػ ػػتنفيذخطةالطوارئمفقبؿالجهاتالمعنية.
حػ ػ ػػإجراهاتإنهاهخطةالطوارئاإلشعاعيةوالنووية .

تحدودىنوروةىأوىمجالىالحوادثىالنوووةىواإلذعاروةى
ي ػػتـذل ػػؾباعتب ػػارع ػػددم ػػفالخص ػػائ المرتبط ػػةبالح ػػادثوخصوصػ ػاًتحدي ػػد
نوعيػ ػ ػ ػةالح ػ ػ ػ ػادثأومجالػ ػ ػ ػه:حػػادثفػػيمنشػػأةنوويػػةػ ػ ػ ػػحػػادثفػػيمختبػػريسػػتخدـ
م ػ ػ ػ ػوادمشع ػ ػ ػ ػةػ ػ ػ ػػحػػادثأثن ػ ػ ػ ػاهنقػػؿم ػوادمشػػعةبػػيفالمنش ػ تفػػيالمدين ػ ػ ػ ػةأوبػػيف
الم ػدفأوأثن ػ ػ ػاهالنقؿعب ػ ػ ػرالحدود(البريةوالبحريةوالجوية)ػ ػ ػػحادثأثن ػ ػ ػاهتخزي ػ ػ ػف
م ػ ػ ػ ػوادمشػػعة ػ ػ ػ ػحػػادثسطػ ػوعمػػىأوتخريػػبلم ػوادمشػػعةػ ػ ػ ػػحػػادثسػػقوطامأقمػػار
الصناعيػ ػ ػ ػ ػةأوحػ ػوادثالبواخػ ػ ػ ػ ػرالت ػػيتعمػ ػ ػ ػ ػؿبالطاقػ ػ ػ ػ ػةالنووي ػػةأويتض ػػمفتشػ ػ يمها
وجودموادنوويةػ ػ ػػاستخداـالتفجيراتالنوويةأوتمؾالتيتحتويعمػىمػوادمشػعة ػ ػ ػػ
بصفةعامةأيةحادثةتتضػمفتواجػدمػوادومصػادرمشػعةكعنصػرإيجػابيأوسػمبي
بها.
ى
تحدودىذـدةىالحوادثىالنوووةىواإلذعاروة
يسػػتخدـفػػيهػػذاالصػػددالمقيػػاسالػػدوليلمحػوادثالنوويػػةالصػػادرعػػفالوكالػػة
الد وليػ ػػةلمطاقػ ػػةالذريػ ػػة.والقػ ػػيـالتاليػ ػػةتوضػ ػػحمسػ ػػتوياتالح ػ ػوادثاإلشػ ػػعاعيةطبق ػ ػاً
لتصػػنيؼالمقيػػاسالػػدوليلمحػوادثالنوويػػة (International Nuclear Event Scale,
،(INESكماهوموضحفيالجدوؿالتالي :
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مستوى
الحادث/التوصيف

منطقــة التأثيــر
التأثير خارج
المنشأة

التأثير داخل
المنشأة

التأثير عمى
تشغيل أنظمة
األمان

تسربكبيرلممواد 
حادثرئيسيكبير
المشعة ذو تأثير عمى
البيئةوصحةالجمهور
تسرب محسوس ذو
حادثجدي
أهمية لممواد المشعة
ويحتاج لتطبيؽ كؿ
الطوارئ
إجراهات
الوقائيةكاممة
حادث له أخطار خارج تسرب محدود ويحتاج ضرر شديد لقمب
لتطبيؽبعلإجراهات المفاعؿ أو دروع
حدودالمنشأة
الطوارئ الوقائية أو امأمافمفاإلشعاع
أجزاهمنها
حادثبدوفأخطارذات تسرب قميؿ يؤدي ضرر ممحوظ ذو
أهمية خارج حدود لتعرل الجمهور إلى أهمية لقمب المفاعؿ
جرعة إشعاعية في أو دروع امأماف مف
المنشأة
حدود القيـ المسموح اإلشعاع مع تعرل
إشعاعي قات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ
بهالهـ
لمعامميف
شدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد تـ استنفاذ كؿ
تسرب قميؿ جداً يؤدي انتشار
حدثجدي
إلى تعرل الجمهور لممموثات اإلشعاعية طبقاتامأماف،كؿ
امأماف
إلى جزه مف الجرعة مع تأثيرات صحية أنظمة
تعمؿ
اإلشعاعيةالمسموحبها حادةلمعامميف
لهـ
التي
انتشار ممحػ ػ ػ ػ ػ ػوظ امأحداث
حدث
لممموث ػ ػ ػات اإلشعاعية تؤدي إلى تعدي
مع تعػ ػ ػرل العامميف ذي أهمية لشروط
لجرعةإشعاعيةزائدة  امأماففيالتش يؿ
حدوث غير عادي
مخالفة القياس أو
نظاـ
يتعػ ػ ػ ػدى
المعهود
التش يؿ المسموح
به
انحراؼ بالتش يؿ ولكف
ليسلهتأثير
فيحدودالقيـاآلمنة
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تحدودىدائـرةىتأثوــرىالحــادث
يعبػػرعنهػػامػػفخػػالؿتحديػػدمكػػافالحػػادثج رافي ػاً،عمػػىمسػػتوىكػػؿمػػف:
ّ
(المنشػػأةػ ػ ػ ػػالمدينػػةػ ػ ػ ػػالمحافظػػةػ ػ ػ ػػالدولػػةػ ػ ػ ػػاإلقمػػيـػ ػ ػ ػػالقػػارة). ويمػػزـفػػيهػػذاالصػػدد
تحديددائرةتأثيرالحادثباعتبارالحادثيقعفيمركزتمؾالدائرة. وفيحالةحدوث
إطالقػػاتفهنػػهيمػػزـتحديػػدمسػػاراتالريػػاحالسػػائدةفػػيموقػػعالحػػادثوكػػذلؾدرجػػات
ةالسائدة،إذاأمكفذلؾ،ضمفالمعموماتالمدونةفيالبالغامأوؿ .
الح ارر
ّ

تقووـمىالحوادثىالنوووةىواإلذعاروةى
عمىكؿدولة،فيإطارإعدادخطةالطوارئاإلشعاعيةوالنوويةالخاصػةبهػا،
أفتكوفمشتممةعمى:

ػ ػ ػ ػوضػػعنظػػاـلتقيػػيـالح ػوادثالنوويػػةواإلشػػعاعية،مػػفخػػالؿتحديػػدقػػيـشػػدة
النشاطاإلشعاعيالسائدومدىانتشارع.
ػ ػ ػنظاـلتصنيؼحاالتالطوارئ.
ػ ػ ػوضعسيناريوهاتلألخطاراإلشعاعيةأوالنوويةالمحتمؿحدوثها.
تحديدمعدؿالتعرلاإلشعاعيالالزـبموغهإلعالفحالةالطوارئ.
ػ ػ ػ
ّ

ػ ػ ػوضعالتصوراتالمحتممةلمحوادثالنوويةواإلشػعاعيةالممكنػةفػيالمنشػ ت
الوطنية.
ػ ػ ػ ػتحديػدمسػػتوياتالتػػدخؿالمشػػتقةوالتػػييمكػػفتطبيقهػػافػػيحالػػةوقػػوعحػػادث
إشعاعيأونووي.
ػدخؿفػػيالحػػادثوكيفيتػػهبعػػداإلطػػالععمػػىالتقػػاريرال ػواردة
ػ ػ ػ ػتحديػػدبدايػػةالتػ ّ
مفالسمطاتالمحمية.
ػ ػ ػتحديدمعاييرإنهاهحالةالطػوارئالمبنيػةعمػىالتقػاريرالػواردةمػفالسػمطات
المحمية .
تحدودىالجكاتىاإلداروةىوالفنوةىالمعنوةىبتنفوذىبنودىخطةىالطوارئىالوطنوة
هيئةالرقابةالنوويةواإلشعاعيةػ ػ ػػو ازرةالداخمية(مصمحةالدفاعالمدنيوقطػاع
الػػو ازرةامأخػػرى)ػ ػ ػ ػػو ازرةالػػدفاع،مركػػزإدارةامأزمػػاتػ ػ ػ ػػو ازرةالصػػحةػ ػ ػ ػػجهػػازشػػؤوف
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البيئػػة(هيئػػةامأرصػػادالجويػػة)ػ ػ ػ ػػو ازرةاإلعػػالـػ ػ ػ ػػو ازرةالشػػؤوفاالجتماعيػةػ ػ ػ ػػالهػػالؿ
امأحم ػػر(ال ػػوطني) ػ ػ ػ ػػو ازرةالم ػػاهوالكهرب ػػاه(مص ػػادرالمي ػػاعوال ػػري) ػ ػ ػ ػػو ازرةالتنمي ػػة
المحميػة ػ ػ ػػو ازرةالز ارعػة....الػػخ ػ ػ ػػالمجنػػةالعميػالمطػوارئ(عمػىمسػػتوىالدولػة)التػػي
تسػػتعيفبمجنػػةاستشػػاريةفنيػػة.وتتكػػوفهػػذعالمجنػػةمػػفخب ػراهوأخصػػائييفبمػػايسػػاعد
عمػػىاتخػػاذالق ػ ارراتالصػػحيحةفػػيأقػػؿفت ػرةممكنػػةوتتشػػكؿالمجػػافاالستشػػاريةعمػػى
سػػبيؿالمثػػاؿمػػف:ممثمػػيهيئػػةالطاقػػةالذريػػةوممثمػػيهيئػػةالرقابػػةالنوويػػةومسػػؤوؿ
الوقايةمفاإلشعاعوأطباهاستشارييفوفيزيائييفصػحييفوخبػراهفػيتقػديرالجرعػات
اإلشعاعية.
تحدود ىآلوة ىنظام ىاإلبالغ ىرن ىالحوادث ىالنوووة ىواإلذعاروـة ىوآلوة ىاندوابى
المعلوماتىى
1ػ ػ ػ ػ ػػيجػ ػػبأفيكػ ػػوفهنػ ػػاؾنظػ ػػاـلإلبػ ػػالغالمب ّكػ ػػرعػ ػػفالح ػ ػوادثاإلشػ ػػعاعية
والنوويةالتييحتمؿأفينتجعنهااثارإشػعاعيةوبيئيػةخػارجالدولػةوذلػؾمػفخػالؿ
الوكالةالدوليةلمطاقةالذرية.
2ػ ػ ػ ػػتحديػػدإج ػراهاتالتبميػػكالمب ّكػػروتحديػػدنقػػاطاالتصػػاؿداخػػؿالدولػػة،مػػف
خػػالؿالمجػػافالمعنيػػةبتنفيػػذخطػػةالط ػوارئ،ومػػرو اًربالجهػػاتالمعنيػػةعمػػىمسػػتوى
الدولة،ووصوالًإلىالوكاالتالدوليةخارجالدولة.
3 ػ ػ ػػتػػوفيرنظػػاـخػػا بشػػبكةاالتصػػاالتالداخميػػةلتسػػهيؿإجػراهاالتصػػاالت
أثناهالحوادثعمىسبيؿالمثاؿ(تميفوناتػ ػفاكسػ ػأجهزةاتصاؿالسمكية...إلخ) .

تحدودىالمكامىوالمدؤولوـاتىلكلىجكةىمنىالجكـاتىذاتىالعالقة
تحديػ ػػدالفػ ػػرؽالمناسػ ػػبةلمتصػ ػػديلمحػ ػػادثالنػ ػػوويأواإلشػ ػػعاعيمثػ ػػؿ:فريػ ػػؽ
القياساتاإلشعاعية وفريؽإ ازلػةالتمػوثاإلشػعاعي وفريػؽعممػيمتخصػ فػيتقيػيـ
الجرع ػػاتاإلش ػػعاعية وفري ػػؽعمم ػػيمتخصػ ػ ف ػػيتحمي ػػؿت ػػداعياتالحػ ػوادث وفري ػػؽ
إلبالغالوكاالتالدوليةالمعنيةفيحاؿوقوعالحوادثاإلشعاعيةأوالنوويةالطارئة.
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م ػػعمالحظ ػػةأفه ػػذعالف ػػرؽتختم ػػؼب ػػاختالؼالجه ػػاتالمش ػػاركةف ػػيتنفي ػػذالخط ػػة
الوطنيةلالستجابةلمطوارئاإلشعاعيةوالنووية.
إرـداد ىالعناصر ىالبذروة ىالمؤهلة ىللتصدي ىلمختلف ىأنواع ىالحوادث ىالنوووةى
واإلذعاروة
يجبتوفيرالػدوراتالتدريبيػةلألشػخا المعنيػيفبتنفيػذخطػةالطػوارئواجػراه
التماريفالميدانيةالمنظمةالتيتشارؾفيهاالجهاتالمعنيةبتنفيذخطةالطوارئ .
تنفوذىخطةىالطوارئىمنىقبلىالجكاتىالمعنوةى(رلىىمدتوىىالدولة)ى
يتـترتيػبتسمسػميلممسػتوياتالمتتاليػةالمعنيػةبتنفيػذحالػةالطػوارئالنوويػةأو
اإلشػػعاعيةوذلػػؾفػػيحػػاؿ وقػػوعحػػادثنػػوويأوإشػػعاعيعمػػىسػػبيؿالمثػػاؿ:المجنػػة
العميػ ػػالمط ػ ػوارئ(عمػ ػػىمسػ ػػتوىالدولػ ػػة)ػ ػ ػ ػ ػػلجنػ ػػةإدارةالط ػ ػوارئ(المحافظػ ػػة)ػ ػ ػ ػ ػػإدارة
الطػوارئبالمؤسسػةأوالمدينػة ويقػررمسػتوىالتفعيػؿعمػىحسػبشػدةالحػادثومػػدى
اتساعمجاؿتأثيرع.

رفعىدرجةىاالدتعدادىللتعـاملىمعىمخاطرىاإلذعـاعىالنووي
فيظؿامأوضاعالسائدةحالياًفيالمنطقةالعربيةهناؾإمكانيةنشػوهمخػاطر
إشعاعيةنتيجة:الحوادثالنوويةواإلشعاعية ػ ػ ػػت ازيػدعػددالمفػاعالتالنوويػةالعاممػة
فػػيالمنطقػػةػ ػ ػ ػػسػػوهاالسػػتخداـلممنش ػ تالنوويػػةأوالم اركػػزالتػػيتتعامػػؿمػػعالم ػواد
المشعةػ ػ ػػنتيجةالتفجيراتالنوويةػ ػ ػػالحروبالتييمكفأفتستخدـفيهاأسمحةنووية
فهنهيتوجباتخػاذجممػةمػفاإلجػراهات
ػ ػ ػػأسمحةيدخؿفيتركيبهاالموادالمشعة.لذا
ّ
مفقبؿالسمطاتالمسؤولةلحمايةالسكافوالبيئةفيالدوؿالعربيةوهي :
 1ــــــ تفعيل دور شبكات الرصد اإلشعاعي واإلنذار المبكر
يوج ػػدف ػػيال ػػدوؿالعربي ػػةحاليػ ػاًع ػػددم ػػفالش ػػبكاتالعامم ػػةف ػػيمج ػػاؿالرص ػػد
اإلشعاعيواإلنػذارالمبكػر.كمػاأفهنػاؾبعػلالشػبكاتغيػرالمكتممػةأوفػيطػور
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اإلنش ػػاهف ػػيع ػػدداخ ػػرم ػػفال ػػدوؿالعربي ػػة.ويتوج ػػب،ف ػػيظ ػػؿاحتم ػػاالتالمخ ػػاطر
المذكورةسابقاً،اتخاذالتدابيرالتالية:
ػ ػ ػػالحفاظعمىتجهيزاتومعداتالشبكاتفيأحسفأوضاعهاالفنية.
ػ ػ ػػرفعدرجةاليقظةلدىالجهازالفنيالعامؿفيهذعالشبكات.
ػ ػ ػػاإلبالغعفأيشواذإشعاعيةلمجهاتالوطنيةالمسؤولة.
ػ ػ ػػحػثبقيػػةالػدوؿالعربيػةالتػػيالتممػؾشػػبكاترصػدفعميػة،أوالتػػيلػـتف ّكػػر
حتىالمحظةبامتالكها،بضرورةالسعيلتوفيرمثؿهذعالشبكات. 

 2ــــــ التحميل والتقييم
لتحديدمدىحالةالطوارئهنػاؾحاجػةإلػىفػرؽالمسػحلتقيػيـحػاالتالطػوارئ
اإلش ػػعاعية وبنػ ػ ػ ػاهعم ػػىنتيج ػػةالتقيػ ػيـي ػػتـتحديػ ػدالحاج ػػةالتخ ػػاذإجػ ػراهاتوقائي ػػة
مناسبة .
 3ــــــ عمميات التأهب
ةلتعزيزالقدرةعمىاالستجابة.
)1خطةالتأهبهيإدارةالصيانةالمستمر 
)2وصػػؼلالحمقػػةالمفرغػػةلمػػفأجػػؿالتحسػػفواالسػػتعدادلمتصػػدي(حمقػػةردود
الفعؿ):مراجعةوتنقيحالخططالحالية ػ ػ ػػشػراهالمعػدات،ودربالمسػتجيبيف ػ ػ ػػإجػراه
الفرضياتالختبارالجاهزيةػ ػ ػػتحديدالمشاكؿ .
 4ــــــ تفعيل خطة الطوارئ النوويــة
فيهذااإلطار،فهنهمفالمستحسفأفيتـ:
ػ ػ ػاختبارمدىجاهزيةالياتالتنفيذلدىامأجهزةالمسػؤولة،إداريػاًوفنيػاً،وعمػى
كافةالمستويات.
ػ ػ ػافترالحدوثحالةطوارئنوويةأوإشعاعية.
ػ ػ ػ ػ ػالبػ ػػدهبػ ػػهجراهالتمػ ػػاريفوالتػ ػػدريباتالالزمػ ػػةلكافػ ػػةامأجه ػ ػزةاإلداريػ ػػةوالفنيػ ػػة
المسؤولةعفإجراهاتالطوارئالنوويةواإلشعاعية.
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 5ــــــ توفير المواد العالجية والتجهيزات المناسبة
ػ ػ ػتوفيرمركباتنظيراليودالمسػتقربكميػاتكافيػةلتوزيعهػاعمػىالسػكافعنػد
الضرورة.
ػ ػ ػتوفيرالتجهيزاتالفنيةالمتعمقةبقياسشدةاإلشعاع،وكميةالجرعةالممتصة
لدىامأفراد.
ػ ػ ػ ػتحديػػدالمستشػػفياتالمتخصصػػة،عمػػىمسػػتوىالػػدوؿوعمػػىمسػػتوىالمنطقػػة
العربي ػػة،لعػ ػػالجح ػػاالتالتعػ ػ ّػرللإلشػ ػػعاع،وتجهيزه ػػابمػػػايمػ ػػزـم ػػفم ػ ػوادعالجيػػػة
وتجهيزاتفنية.
ػ ػ ػتوفيرمخزوفكاؼمفامأغذيةالسميمة،وخاصةأغذيةوحميبامأطفاؿ .

الرصـدىاإلذعاري

الرصداإلشعاعيهومجموعةمفاإلجراهاتوالعممياتالتػيتهػدؼإلػىتقػدير
المسػػتوىاإلشػػعاعيفػػيالتربػػةوالمسػػطحاتالمائيػػة(أنه ػار،بحي ػرات،بحػػار،خ ازنػػات
سطحية...إلخ)والهواهبصورةمتواصمة(مسػتمرة)ضػمفحػدودالدولػةالمعنيػةبػهجراه
عممياتالرصد.ويمكفتقسيـتمؾالعممياتإلىمايمي:
1ػ ػ ػػالرصػداإلشعاعيفيالهواه 
2ػ ػ ػػالرصداإلشعاعيفيالماه
3ػ ػ ػػتحميؿامألبافوالموادال ذائيةامأخرى
4ػ ػ ػػالفح اإلشعاعيلمتربة .

د .عبد الرحمـن بن محمد العرفج
مستشار قطاع الطاقة الذرية
مدينة الممك عبد المّه لمطاقة الذرية والمتجددة
المممكة العربية السعودية
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كيفيةتدعيممنهجياتإدارةالمعرفةالنوويةلبناءواستدامةالقدرةالنووية 

كوفوة تدعوم منهجوات إدارة املعرفة النووية
لبناء واستدامة القدرة النووية *
( )

Abstract
The IAEA-NKM subprogramme was established more than 10 years
ago. The main objectives was set as to increase Member States’ application
of nuclear knowledge management strategies through the development and
dissemination of methodology, guidance and tools, as well as their
implementation in national programmes, and by providing knowledge
management services and assistance. Currently two projects are supporting
the Nuclear Organizations in the implementation and dissemination of the
NKM methodology. The first project supports the implementation of
methodology and guidance for nuclear knowledge management, provides
products and services in nuclear knowledge management area. The second
facilitates the sustainable education and training in nuclear science and
technology.

ملخـــــــص
لقد دددتناد ددلتالوكالد ددةالدوليد ددةلمطا د ددةال ريد ددة)،(IAEAبرنامجهد دداالمسد ددم إدارة
المعرف ددةالنووي ددة)(NKMمند د م ددايىي دددعمد د عا ددرس ددنواتفو دددت ددمو د د ا دددا 
الرئيسيةمنتجلىيادةتطبيقاستراتيجياتإدارةالمعرفةالنوويدةلدداالددولا ع داء
مدنالددتلتطدويروناددرالمنهجيداتوا رادداداتوا دوات،با دافةإلد تطبيقهدافد 
الب د دراموالوطنيد ددةوعد ددنطريد ددقتقد ددديمالمسد دداعدةوالد دددماتإدارةالمعرفد ددةف اليد ددايوجد ددد
ماددروعانلدددعممنظمدداتالطا ددةالنوويددةف د تطبيددقمنهجيدداتإدارةالمعرفددةالنوويددة
)*( مقالةمترجمةعنور ةلممؤتمرالدول لتنميةالموارد الباريةالتىمةلبراموالطا ةالنووية:
بناء واستدامة القدرات ،التل الفترة من  23 د د د  3125/6/27ف مقر الوكالة الدولية لمطا ة
ال ريةبفيينا،لمكاتبJ. de Grosboisف 
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)(NKMونار افيقومالماروعا ولبدعمتطبيقالمنهجياتوا رااد دارةالمعرفدة
النووي ددةوتي دداتق ددديمالمنتوج دداتوالال دددماتفد د مج ددالإدارةالمعرف ددةالنووي ددةفويق ددوم
دوموالتكنولوجيد ددا
الماد ددروعال د ددان بتسدددهيلالتعمد دديموالتد دددريبالمسدددتدامف د د مجد ددالالعمد د 
النوويةف 
مقدمــــــظ
إنكبارمديريمنظماتالطا ةالنوويةيدركونالرابطالو يقبدينإدارةالمعرفدة
وا مددانفوبالتددال فدداندرجدداتمعينددةومتقدمددةمددنالمعرفددةتكددون ددروريةلمو ددول
وال فاظعمد درجداتعاليدةمدنا مدانفولد لأيجدبتنتكدونالمهدارةوالالبدرةالتقنيدة
المتئمددةمتقدمددةومتا ددةط دوالالدددورةال ياتيددةلمتكنولوجيدداالنوويددةفوف د  الددةعدددم
امتتأمنظمةالطا ةالنوويةلممعرفةالتقنيةالمطموبةتوعددمإمكانيدةالو دولإليهدا،
ي ددبنم ددنمي ددرالممك ددنالتو ددلإلد د فه ددما ددامللمعوا ددبالمترتب ددةعمد د القد د اررات
وا فعال،ممايؤ رسمباعم إدارةا مانفإن ن القرارالفعاليجبتنيكونبنداء
عم درايةبالمالاطروموجهبالمعرفةف مر مةالت ميموالتراليصوالتلمينوا نااء
والتجهيددىوالتاددويلوال دديانةوالتجديدددوتفكيددأالمعددداتالنوويددةففالتكنولوجيدداالنوويددة
معقدددةوتجمددبمعهددامالدداطرمتل ددمةوفريدددةمددننوعهددا،ممددايسددتوجبإدارتهدداإل د 
درجدداتمنالف ددةومقبولددةمددنالالطددورةفويمكددنتنتكددونلددداالمنا د تالنوويددةدورة
ياتيدةطويمددةيرافقهدداتوييدراتفد ظددرو التادويلفعددادةتكددون ددرةمنظمدداتالطا ددة
النوويددةعم د اتالددا القد ارراتوالقيددامبددا جراءاتاممنددةمهددددةبمالدداطرنقددصالمعرفددة
باستمرارفول مانا مدان،فدانمددراءالطا دةالنوويدةتكدونلدديهممسدؤوليةلدي فقدط
تجدداإإنادداءتقنيدداتمعرفيددةكافيددةوالب دراتناجعددةف د منظمدداتهمالنوويددةولكددنلددديهم
مسددؤوليةتي ددالم فدداظعم د  د إالالب دراتفإنالعوا ددبالناجمددةعددنالفاددلف د إدارة
ت دولالمعرفددةالرئيسدديةلممنظمداتيمكددنتنيددؤديإلد تددد ورتو دوادثالطيدرةفد 
ا مانتوال يانةفومن نايتبينمدات ميةو رورةإدارةالمعرفةالنوويةف 
إنإدارةالمعرفةالنووية)(NKM وبرنداموتداب لموكالدةالدوليدةلمطا دةال ريدة
و دددتددمإنادداؤإمن د تك ددرمددنعاددرسددنواتفوينمددو د االبرندداموبدداطرادمددننا يددة
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النطاقوالتعمق،ويوجدداليدوممادروعانفد مجدالينيددعمانمنظمداتالطا دةالنوويدة
فد تطبيددقوناددرمنهجيددةإدارةالمعرفددةالنوويددة)(NKMفوتسددمط د إالو يقددةال ددوء
عم بعضالعنا روالجوانبالتقميديةلممادروعينبا دافةإلد ااتجا داتالجديددة
والق اياالطارئةف 

تطوير المنكجيظ واإلرذاد إلدارة المطرفظ النوويظ
امددتالوكالددةالدوليددةلمطا ددةال ريددةعمد مدددارالسددنواتالقميمددةالما دديةبىيددادة
مجهوداتهد ددالمسد دداعدةمنظمد دداتالطا د ددةالنوويد ددةعم د د تطبيد ددقممارسد دداتوتدواتإدارة
المعرفةالنوويةف تناطتهااليومية،بمايت مندمومنا وإدارةالمعرفةالنوويدةفد 
تنظمددةا دارةالموجددودة،وال و دداإ اكانددتتمددأالمنظمددات دددتناددئتبالفعددلوفقددا
لمعدداييرا مددانالتابعددةلموكالددةالدوليددةلمطا ددةال ريددة)(GSR-3"نظددما دارةلممنا د ت
والتطبيقددات"فومددنالددتلالمادداري المتعددددةلموكالددةالدوليددةلمطا ددةال ريددةف د مجددال
التعاونالتقن ،فانك ي ارمنالدولم دلترمينيداوبيتروسدياوبمواريداوال دينوتسدتونيا
وايد درانوكاىاالس ددتانوليتواني دداوماليىي دداوروس ددياوس ددموفاكياوتنىاني دداوتايتن ددداوتوكراني ددا
وفيتناميتمقونالدعمف  ورةورااتعملوبع اتالبراءوتي اىياراتمسداعدةفد 
إدارةالمعرفد ددةفوبا د ددافةإل د د الميىانيدددةالدائمد ددة،فد ددانبرند دداموإدارةالمعرف ددةالنوويد ددة
يت ددلعمد دعددممددنالعديدددمددنالدددولا ع دداءعددنطريددقإسددهاماتإ ددافيةفد 
الميىانيةتوعنطريقتقديمالبراءبالمجان(عم سبيلالم ال:فرنساوتلمانياواليابدان
وروسيااات اديةوالمممكةالمت دة)فإنالوكالةالدوليةلمطا ةال ريةتقدر إالجهود
وتر ددببا سددهاماتالمسددتقبميةفوتعدددتنميددةالمنهجيددةوا رادداد دارةالمعرفددةالنوويددة
إ داا دا الرئيسيةلعملالوكالةالدوليةلمطا ةال ريةف  د االمجدالفومدنبدين
تمدأا دددا ،الهددد ااسدتراتيج لبرندداموإدارةالمعرفددةالنوويدةالمتم ددلفد مسدداعدة
منظم دداتالطا ددةالنووي ددةفد د ال دددولا ع دداءعمد د تط ددويرسياس ددةتوس ددي الاد دراكة
والبراموالمتعمقةبادارةالمعرفة،وال ييقدممايم  :
د د ددت ديدا تياجاتالمنظمةمنالمعرفةوالكفاءات 
د د ددتقييمماإ اكانتتمب ت دا المنظمةوكي 
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د د ددتقديرماإ اكانت إالمعرفةوالكفاءةتواجهالطرالفقدان 
د د ددتطدويروتنفيد ممارسداتمنهجيداتفعالدة دارةالمعرفدة)(KMمدنتجدلمند 
إالمالاو منتنت بن قيقةو دوثتداعياتتمنيةوا ت اديةواليمة 
د د د ددال فدداظعم د تدددابير ادفددةو/توتسدداليبتقيدديملتددوفيرمعطيدداتعددن د ة
منا والمعرفةوتلسي  اعدةالمعرفةم مراعاةا تياجاتالمنظمةف 

تدكيل التطليم الجامطي المدتدام في مجال التكنولوجيا النوويظ
التعميممكونرئيس ف إعدادالقواالعاممة اتالكفاءةف ال دناعةالنوويدةف
وتيبرنامووطن لمطا ةالنوويةيعتمددعمد تنميدةناج دةلمقدواالعاممدة اتالكفداءة
مددنالددتلتعمدديمجددامع توتكدداديم مسددتداموالتدددريبال ددناع فومددنبددينمجموعددة
ينيكونمهند الطا ةالنوويةمكونا يويافد تي دواعاممدة
واسعةمنالمتال
ةالمعرفددة

ف د مجددالالطا ددةالنوويددةفو ددد ددامالعديدددمددنالدددولا ع دداءبتطبيددقإدار
النوويددة)(NKMفد مبددادراتهموتناددطتهموتيسدديربدرامومتنوعددةعددنالتعمدديموالتدددريب
الن ددوويفيس ددتفيدالتعم دديمبا ددكلوا ددنم ددنالا ددبكاتالتعميمي ددةالتد د تس ددمنبما دداركة
الم ادروالالبراتوالممارساتالمتميىةفويوجدعددمنالابكاتوالجمعيداتالوطنيدة
وا ميميةالت تمعبدو ارمهماف نادرالمندا والتعميميدةوالبدرامووالفدرصلمطدتبف
كمدداتسسددتالوكالددةالدوليددةلمطا ددةال ريددةمبددادراتإ ميميددةف د كددلمددن سددياوتمريكددا
التتيني د ددةوافريقي د ددام د ددل:الا د ددبكةامس د دديويةلمتعم د دديمفد د د مج د ددالالتكنولوجي د دداالنووي د ددة
)(ANENTوابكةتمريكاالتتينيةلمتعميمف مجدالالتكنولوجيداالنوويدة)(LANENT
وا ددبكةتفد درالمتعم دديمفد د مج ددالالعم ددوموالتكنولوجي دداالنووي ددة)(AFRA-NESTفو ن دداأ
ت درأن ددوتاددكيلاددبكةتعميميددةإ ميميددةجديدددةبقيددادةروسدديااات اديددةورابطددةالدددول
المستقمةف 

إطار لتقييم وتخطيط القدرة التطليميظ
إنتطويروتنسيقالتعميمالنوويف ا وساطا كاديميةوال كوماتوالجمعيات
المهني ددةوال ددناعةيع دددنا دداطارئيسد ديايس ددهلبن دداءالق دددراتفد د العم ددوموالتكنولوجي ددا
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النوويددةفو اليددا،يوجدددالعديدددمددنالدددولالت د تواجددهلددي فقددطنق دداف د المددوظفين
المؤ مينو ويالالبرةف عديدالمجااتمنالتطبيقاتالنوويةبلتي اوجودتفاوت
ينالالريجينومتطمباتسوقالعملالفعميةفوبالتال فدان نداأ اجدة
بينالمتال
ماس ددةلتط ددويرمنهجي ددةمتكامم ددةالتالط دديطلمتعم دديمالن ددوويت ددتمس ددم إط ددار"تقي دديم
وتالط دديطالق دددرةالتعميمي ددة")(E-CAPفوعمد د ال ددعيدال ددوطن يج ددبالتركي ددىوا الد د 
بعددينااعتبددارالنط داقالكامددللممجدداات اتا ولويددةال كوميددة،والقدددراتوالعوامددل
الالارجيةالت تؤ رعمد (توتسدتفيدمدن)تنفيد منهجيدةاسدتراتيجيةونظاميدةمدنتجدل
تالطدديطوانادداءاددبكاتتعميميددةنوويددة،مت ددمنةالتعري د بلف ددلالممارسدداتداالددل
ترتيباتالتعميمالنوويال ال فوتقومالوكالةبتطويرنمو جعامادمول  طدار"تقيديم
وتالطدديطالق دددرةالتعميميددة"م ددنالددتلمجموع ددةمددنالما دداري التجريبيددةمد د دولفد د 
المنطقةا فريقية،والت يمكنتطبيقهاعم دولتالرابطريقةمتئمةف 

الحفاظ رلى المطرفظ النوويظ
تواجدده ددناعةالطا ددةالنوويددةادديالوالةالقددواالعاممددة،بينمددالددداالدددولالت د 
تسع لبناءم طاتنوويةجديدةا تياجاتكبيرةلتطويرالقواالعاممةفو ناأالطدر
دينتوكدونهمعمد وادأ
م تملمنفقدانالمعرفةنتيجةتقاعددالك يدرمدنالمتال
التقاعدددفولم ف دداظعم د المعرف ددةالتقني ددةلممفاعددل، ام ددتالوكال ددةبتطددويرنظ ددمتنظ دديم
المعرفد ددةاعتمد دداداعم د د الت د ددنيفاتالمطد ددورةسد ددابقالممفد دداعتتالس د دريعة)(FR-KOS
والمفاعتتالروسية)(VVER-KOSف 
وعم د  ددوء ددادثفوكوادديماالنددووي،فانددهمددنالمسددممبددهتنالبياندداتالقيمددة
والدددرو المسددتفادةمددن د اال ددادثيجددبمادداركتهابطريقددةفعالددةلمن د  دددوثم ددل
تم د ددأال د د دوادثمج د ددددافولهد د د االس د ددببتق د ددومالوكال د ددةبانا د دداءنظ د ددامتنظ د دديمالمعرف د ددة
)(Knowledge Organization System, KOSلم فاظعم المعرفةالمتعمقةبال وادث
النوويةف
منصظ التطليم اإللكتروني للتطليم والتدريب النووي
ناأجيلجديدمنالعماليدالمونف  إال ناعةعم االدتت مسدتوياتهم
وا تياج دداتهمالتعميمي ددةفول ددمتع دددبد دراموالتجري ددبالنووي ددةال الي ددة،التد د ت ددمتطوير ددا
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با ددلفد د  مانيني دداتالق ددرنالما د د ،متئم ددةلمد د اكرةالمعرف ددةلممتعمم ددينالج ددددف
يكتس ددببن دداءالق دددراتت مي ددةمي ددرمعه ددودةوت ت دداجال ددناعةالنووي ددةإلد د تداة وي ددة
لتكنولوجيدداالمعمومدداتمددنتجددلدعددمتناددطةالوكالددةالتعميميددةوالتدريبيددةبطريقددةفعالددة
من يثالتكمفةفإنمن ةالتعميما لكترون لمتعمديموالتددريبالندووي)(CLP4NET
من ةعم ا نترنتتعتمدعم نمدو جالتعمديممفتدوحالم ددرلدنظما دارةو دو
الرائدف العالمفت ثالمن ةالمددربينوالمتددربينمدنالددولا ع داءلددعموتعىيدى
دوراتهمالتدريبيةتوببساطة نااءمواردتعميميةوالو ولإل جمهورتوس ف 

النماذج الحديثظ لمطلومات المحطات لدرم وإدارة المطرفظ التصميميظ خالل
الدورة الحياتيظ لمحطظ الطاقظ النوويظ
إنم طد دداتالطا د ددةالنوويد ددة)(NPPsال دي د ددة د ددد د د ددممتوتدعد دددتوتدنا د ددئت
باسددتالدامالهندسددةبمسدداعدةال اسددوب)(CAEوالت ددميمبمسدداعدةال اسددوب)(CAD
م د نمددا ج نائيددةو ت يددةورباعيددةا بعددادوتك ددر،جنبدداإل د جنددبم د بياندداتو واعددد
معمومدداتوم ددادرمعمومدداتإلكترونيددةفوبالتددال فددانالم طدداتالجديدددةسددو يددتم
ت ميمهاوتسدميمهامد نمدو جمعمومداتلمم طدةالنوويدة)(PIMالد يسديكونادامت
و ابتلمدمووالتاويلم ت ميمالم طةوعممياتالتاويلوال ديانة،با دافةإلد 
واعدوتنظمةمو قةونظدمسدجتتلممنظمداتالتد تمتمدأوتادولتمدأالم طداتفإن
د إالتكنولوجيدداتالمتقدمددةسددو تقدددمالفر ددةلت سددينج د ريف د ال ددولعم د 
المعرفةوالتكاملوالتبادلبينت ابالم م ةف  التدمتطدويرمعداييرال دناعة
واستالدامهاباكلتاملف 

إدارة المطرفظ النوويظ والدرم والخدمات
إنالىيد دداراتالمسد دداعدةف د د إدارةالمعرفد ددة)(NKMV د د الدمد ددةمد ددنالوكالد ددة
الدوليد ددةلمطا د ددةال ريد ددةلتقد ددديمالمسد دداعدةوالتعمد دديموااستاد ددارةلمنظ د دراءال د د ينيريد دددون
ةالمعرفة)(KMف

ااستفادةمنتطبيقتف لالممارساتف تنفي عممياتوتدواتإدار
يتعر تي افريقالوكالةالدوليةلمطا ةال ريةعمد مجدااتالممارسدةالجيددة، يدث
03

كيفيةتدعيممنهجياتإدارةالمعرفةالنوويةلبناءواستدامةالقدرةالنووية 

تقدمإدارةالمعرفةمناف فعمية دا المنظمةفومنالتلالىيارةالممتددةمدن4إلد 
6تيدداميقددومفريددقالوكالددةالدوليددةلمطا ددةال ريددةبتعري د وتدددريبفريددقإدارةالمعرفددة
عم كيفيةاستعمالتداةا دراأف إدارةالمعرفة،والتد يمكدناسدتعمالهاا قداكدلداة
مس دداعدة اتي ددةل س ددابم دددافعالي ددةنظ ددامإدارةالمعرف ددةالمطب ددقفوفد د نهاي ددةالىي ددارة
المسداعدةفد إدارةالمعرفددة)(KMAVيقدومفريددقالوكالددةالدوليددةلمطا ددةال ريددةبتقددديم
تو ددياتلمطددر امالددرعددنكيفيددةالتجدداوبم د م دواطنالق ددورف د إدارةالمعرفددة
ها،وتي ددا

النوويددة)(NKMالتد تددمالتعددر عميهدداالددتلعمددلالبع ددةوكيفيددةإ ددت
ا اارةإل تنفي بعضا ناطةا افيةالت منالنهااستالتص يمعمل قيقية
لم م ةالطر امالرفوبعدتك رمن31ىيارةمساعدةناج دة دارةالمعرفدة،تقدوم
الوكالدةالدوليددةلمطا دةال ريددة اليدابت دديرنادرةتمالدصالدددرو المسدتفادةمددنتمددأ
الىي دداراتفوس ددو يت ددمنس ددجلالىي دداراتالمس دداعدةفد د  د د االممد د الىي دداراتإلد د 
م طاتالطا ةالنووية)(NPPsومنظماتتالرالمطا ةالنوويةف الفتدرةالممتددةمدن
3116إل 3124ف 

جامطظ اإلدارة النوويظ االفتراضيظ
بدددت سددمإدارةالمعرفددةالنوويددةفد الريد عددام3124بالمبددادرةالمسددماةجامعددة
ا دارةالنوويد ددةاافت ار د ددية)(VNMUكتسد ددميةمؤ تد ددةفوتع د ددجامعد ددةا دارةالنوويد ددة
اافت ار دديةتعدداونبددينالوكالددةالدوليددةلمطا ددةال ريددةوجامعدداتتالددرالتتفدداقعم د 
متطمبدداتمنددا ومو دددةمددنتجددلتقددديمب درامواددهادةالماجسددتيرف د ا دارةالنوويددة
والت تستهد مدراءعاممينف القطاعالنوويف 
دةواتالددا الق درارف د الم ارفددقالنوويددة ددوتمددر ددرجت ندداءالدددورة
إنا دارةالفعالد 
ال ياتيةلمتكنولوجياالنوويةمنتجلت قيقدرجةعاليةمدنا مدانوالم افظدةعميهداف
وف د إطددارجامعددةا دارةالنوويددةاافت ار دديةسددو تقددومالجامعدداتبتنفي د برامجهددا،
بينماتقومالوكالةالدوليةلمطا ةال ريةبتسهيلالتعاونبينالجامعاتوتقديما ت ار ات
عامةلبراموجامعةا دارةالنوويةاافت ار يةوتوفير ليةمراجعةد يقةل مانجدودة
تمدأالبدراموفومدنالمتو د تنتبددتتولد البدراموفد ف ددلالالريد مددنسددنة3126ف
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و د امتالوكالةالدوليةلمطا ةال ريةبداجراءمقدابتتمك فدةمتعمقدةبالطا دةالنوويدة،
كمدداتنهدداسددو تجددريمراجعدداتد يقددةم د بعددضت سددامالهندسددةالنوويددةالت د  امددت
سد ددابقابتقد ددديمم ا د درات د ددولبعدددضموا د ددي ا دارةالنوويد ددةلمد ددتعممم ددنالبراتهد دداف
وبااعتمادعم نتائوالمقابتتوالمراجعاتالد يقةسو تقدومالوكالدةالدوليدةلمطا دة
ال ريةبتطويرالمتطمباتالمادتركةوالموا دي التدريسديةلبدراموجامعدةا دارةالنوويدة
اافت ار يةف 
و دتمتمااركةالمتطمباتالماتركة،با افةإل  اياتالرالفهمبرندامو
جامعدةا دارةالنوويدةاافت ار دية،فد عددةاجتماعداتتادداوريةلموكالدةالدوليدةلمطا ددة
ال ريددةف د العددامين3125و3126وف د اجتمدداعتقن د لموكالددةالدوليددةلمطا ددةال ريددة
عام،3126وسو يتمجمعهاف مناور ادرعنالوكالةالدوليةلمطا ةال ريةف 
ترجمة  :م .نهلة نصر
رئيس قسم التوثيق العلمي
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ضمان اجلودة واملعاجلة اإلحصائية

Abstract
The issuing of the valid and improved results depends on the
implementation of a quality assurance system. The quality assurance system
is defined as a procedure or a set of procedures intended to ensure that a
product or an analysis meets specified requirements which are sometimes
expressed as quality assurance and control.
ISO 17025 is the main standard used for testing and calibration
laboratories. A prerequisite for a laboratory to become accredited is to have
a documented quality management system. The usual contents of the quality
manual follow the outline of the ISO-IEC /17025-2005 standard.
Statistical analysis refers to as a set of methods used to process large
amounts of data and report overall trends. Statistical analysis is particularly
useful when dealing with noisy data and provides ways to objectively report
on how unusual event is based on historical data.

مقدمــــــظ
تزداداالستخداماتالسمميةلمطاقةالذريةفيالدولالعربيةبشكلممحوظبحيث
أضحتالطاقةالذريةرافداًميماًمنروافدالتنميةاالقتصااديةواالجتمايياةفايالاوطن
وبالتاااليأصاابحتالحاجااةممحااةأكذاارماانذدقباالإليجااادنظاااإإدارةجااودة.العربااي
أوالتحميميااةففاايالمؤسساااتأوالمنشاالتالعاممااةيم ا تطبي ا /لمعممياااتلالتش ا يميةو
 .التقنياتالنوويةواإلشعاييةفيكافةالمجاالت
 بأنيااا"مجمويااةISO 9000وتعا ارفالجااودة وف ا مضاامونالمواصاالةالقياسااية
الص االاتالمميا ازةألديم االتجعم ااوممبيا ااًلمحاج اااتالمعمن ااةوالمتوقع ااةأوق اااد اًريما ا 
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تمبيتيااا".فكاالالتطبيقاااتالعمميااةالحديذااةايتماادتيم ا مؤسساااتتمتم ا أحاادثنظااإ
الجااودةفااياإلدارةلمحصااوليما أد النتااائ .وليااذاالباادماانالتلريا باايناألنظمااة
التالية: 
ا ا اانظاإإدارةالجودة()Quality Management Systemىواآلليةالتايتساتطي 
بواسااطتياالمنشااأةأنتاانظإيممياتياااوتااديرمواردىاااوتحسااناألدا االقتصاااددلكافااة
األنشطةالتيتقوإبيالتحقي الجودةفييمميا.
ا ا اانظاإضامانالجاودة ) (Quality Assurance Systemوىاويعماليما تطاوير
األنظمةاإلداريةفيالجودةوالعممياتالتنليذيةواللنيةداخلالمنشأةلمتأكدمنكلا تيا
ودقةنتائجيا.
ا ا اانظاااإمراقبااةأوضاابطالجااودة )(Quality Control Systemوىااوالتقنيااات
التش يميةواألنشاطةالتايتساتخدإلتمبياةمتطمبااتالجاودة. ويعنايىاذاالتعريافأنأد
نشاااطس اوا كااانيخاادإتحساايناإلنتاااجأوالمراقبااةأواإلدارةيمكاانأنيكااوننشاااطاً
لضبطالجودة .
ماناألخطاا الشاائعةلاد العااممينفايالمختباراتوخارجيااأنيادإ الحصاول
يم نتائ دقيقةوموذقةيتعم بعمميةالتحميلنلسياوىذافيالواق غيرصحيح ألن
يدإالتطبي الكاملألنظمةضبطوضمانالجودةداخلالمختبراتمانأىاإاألسابا 
التي تؤددلمحصوليم نتائ غيردقيقة. 
وتعاادالمواصاالةالقياساايةالعالميااة"األياازو"13021والتاايتشاامل المتطمبااات
اةوالمعااايرةماانالمواصاالاتالدوليااة اللنيااة
العامااةلضاامانكلااا ةأدا المخااابرالتحميميا 
الجيدةلتطبي يممياتوأنظمةالجودةفيمختباراتالم اركازالبحذياةوالمنشالتالعممياة
منخالل :
ا ا ااتطبي معاييرجودةالقياساتوالتحاليل.

ا ا ا ااتطبي ا ب ارام المقارنااةالمشااتركةوب ارام قياااساألدا التحميماايلتقياايإصااحة
النتائ التحميميةومقارنتيايالمياً.
ا ا اايرضألفضلالممارساتفيضمانالجودةومراقبةالجودةلممختبرات. 
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مبادئ إجراء قيادات تحليليظ صحيحظ
ا ا ااينب يلمقياساتالتحميميةالمنلذةأنتحق اليدفمنإجرائيا.
ا ا ااينب اايأنيااتإاختبااارالط ارئا واألجيازةالمسااتخدمةفاايالقياااسمساابقاًلمتأكااد
منمال متيالم رضمناستخداميا.
ا ا ااينب يأنيكونالباحذونواللنيونمؤىمينومدربينإلج ار القياسات.
ا ا اايج أنيطب مختبرالقياستقييإمستقلودوردألدائوالتقني.
ا ا ا اايج ا أنتكااونالقياساااتالمنج ازةفاايالمختباارقابمااةلمقياااسفاايأدمختباار
آخرمعدليذاال رض.
ا ا اايجا أنتكااونالمختباراتوالمؤسساااتالتاايتجااردالقياساااتمطبقااةألنظمااة
ضمانالجودة.
عناصر ضبط الجودة
1ا ا اايناصرتنظيمية:وتمذلالمراحلاإلداريةلتنظيإسيرالعمليم مستو 
المؤسسةالبحذيةأوالمختبر.
2ا ا اايناصرفنية:وتمذلاأليماالاللنياةمانط ارئا وآليااتلمقيااسوالمعاايرة 
واختبااراتاألدا لPerformance checksف واساتخداإالماوادالمرجعياةل Reference
materialsف وغيرىا.
3ا ا اايناصرالعممياتالتحميمية:وتمذلاألنشطةالمنلذةأذنا أدا يملمعاين
مذاالالتخطاايطوالمراقبااةوكتابااةالممارساااتالموضااويةيناادبدايااةإجا ار العماالوخااالل
إجرائووبعداالنتيا منو.
عناصر الجودة التنظيميظ
 1ــــــ تخطيط فني وإدإري لمعمل
ا ا ااالمقدرةيم إدارةالعملإدارةفنيةمالئماةمانتخطايطوضابطومتابعاةلتنلياذ
العملالعمميومنذإإيدادالتقاريرالالزمة
ا ا ااالمقدرةيم التنسي فيماإذاأجردأكذرمنيملفيآنواحد .
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 2ــــــ إدإرة إلجودة
ا ا ااأنيطب المختبرنظاإادارةجودةلتنليذسياسةالجودةالمعمناةويتطما ذلا 
وجودضابطجودةفيالمؤسسة
الوالسااماح
ا ا ااتحقيا تاوازنبااينالمحافظاةيما مساتو مناسا مانضابطالعم 
باإلبداعفيالوقتنلسو
 3ــــــ حفظ إلسجالت وضبط إلتوثيق
ا ا ا ااحلااظالسااجالتماانأجاالإيااادةإج ا ار القياساااتبياادفالمقارنااةأوالتع اديل
والتطوير
ا ا اايج أنيتإحلظالبياناتمباشرةبعدانتيا العمل
ا ا اايشملضبطالتوذي كلالوذائ المعتمدةفينظاإالجودةالمطب
ا ا اايعط العاممينفيالمختبرمسؤولياتواضحةفيمايتعم بضبطالتوذي
ا ا اااستخداإنظاإأرشلةسيليسايدفياستديا البياناتيندالحاجة
 4ــــــ مؤهالت إلعاممين وإلتدريب وإإلشرإف
ا ا اايج أنيمتم الباحذونواللنيونالمؤىالتالمناسبةإلج ار القياسات
ا ا اامسؤوليةاالدارةتوفيرمستو مالئإمناإلشراف .
 5ــــــ إلمعدإت وإلتجهيزإت
ا ا ا ا ااتا ااوفيرمعا ااداتبمواصا االاتفنيا ااةتالئا ااإاالسا ااتخداإالمتوق ا ا وقا اادراتاألدا 
المطموبة
الاتوواج ا ار ات
اوفرةتحتااوداسااإكاالجيااازومواصا 
ا ا ا ااتااوفرقائمااةبالمعااداتالمتا 
تش يمووغيرىا
ا ا اامنالممكنأنيتضمنالبحثتعديالتيم جيازأوتصميإجيازجديد.
 6ــــــ رصد إلجودة
ا ا اارصدمنتظإومنيجيلمجاودةلضامانمال متيااالحتياجااتالمختبارمانقبال
ىيئاتداخميةأوخارجية
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ا ا اايمكااناجا ار التقياايإالااداخميبتاادري أحاادالعاااممينفاايالمختباارليكااونمقيمااً
داخمياًلInternal Auditorف.
ا ا اايج تقييإجمي مجاالتالمختبرالتيتؤذرفيالجاودةبطريقاةمنيجياةمارة
يم األقلفيالسنةالختبارمال مةاالج ار اتومد االلتزاإبيا
ا ا ااإيدادخطةيملتتضمن:
ىلالميمةالتحميميةموصلةبدقةومليومة؟

ىلىنا خطةيملتحميميةأوخطةدراسة؟
ىلقائدالميمةومسايدوهذووكلا ة؟

ىلاإلج ار اتالمطبقةوالمعداتتناس اليدف؟

ىلمستوياتالمعايرةمالئمةوتتابعيالtraceabilityفمناس ؟

ماىيالتدابيرالمتخذةلتأكيدمصداقيةالنتائ وىلالنتائ معقولة؟

ىلأنجزالعملاللنيوتقريراالختباريحودمعموماتكافية؟
ىلمستو حلظالسجالتكاف؟ 

ا ا ا ااتحدياادجاادولزمنااييناادمايكااونىنااا حاجااةلعماالت يي اراتفاايإج ا ار ات
القياس .
عناصر الجودة الفنيظ
 1ــــــ وحدة إلعمميات
يمكاانتقساايإالعماالالبحذااييم ا مجمويااةماانالمياااإالبحذيااةالمنلصاامةكاال
منياتشكليملروتينيمحدد
 2ــــــ إلقدرة إلفنية لممختبر
إذاأظياارالمختباارمقاادرةيم ا اج ا ار ط ارئ ا قياااسمعينااة فماانالمقبااولأن
يجردطر قياسمشابية
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 3ــــــ إلكوإشف إلكيميائية وإلموإد إلمرجعية
يج ا أنتحظا ا الكواش اافالكيميائي ااةوالم اوادالمرجعي ااةالىتم اااإخ ااا
تزويدىابممصقاتإرشاديةويكوناستعماليامقنن.

في ااتإ

 4ــــــ إلمعايرة وإلتتبع
ا ا ااتجر المعايرةيادةباستخداإموادمعياريةومرجعية
ا ا ااالتتب ميإألنويؤكدأنالبياناتالمنتجةمشابيةلنتائ منتجةفيوقتآخر
أوفيمختبرآخر.
 5ــــــ أدإء إألدوإت
ا ا اابيانأنأدواتالقياستعملبشكلصحيح
ا ا اايتإفح أدا األدواتبتحميلماوادمرجعياةوالحصاوليما نتاائ صاحيحة
ضمنالخطأالتجريبي
ا ا ا ااين اادقي اااسيااددكبي اارم اانالعيناااتالمتش ااابيةيمك ااناسااتخداإيين ااةمراقب ااة
لControl SampleفورسوإبيانيةلChartsفلمراقبةاستم ارريةذباتأدا األداة.
 6ــــــ إستخدإم إإلحصاءإت
ا ا ا ااتعاادالتقنياااتاإلحصااائيةأداةقيمااةفاايتصااميإأواسااتخداإالطاار التحميميااة
وخاااللإجا ار بحااثيممااييمكااناسااتخداإاإلحصااا فاايأربعاةحقااولىااي:التصااميإ
التجريب اايلطريق ااةالقي اااسوص اافأدا طريق ااةالقي اااس وض اابطج ااودةطريق ااةالقي اااس
وتحميلالنتائ
ا ا اايمكنتطبي تقنياتإحصائيةمتنويةفيكلمنىذهالحقول
ار تحميماايبعااددماانالمت ي ارات
ا ا ا ااالتصااميإالتجريبااي:يتااأذراألدا فاايأدإجاا
مذل:تداخلالعينات وتراكيزالكاشفالكيميائي ودرجةالح اررة...الخ
ا ا ااالطر اإلحصائيةميمةفيتصميإنظاإجم العينات
ا ا ااوصفأدا طريقةالقياسوتحديدالش فيالقياس: ويشاملتقيايإالعديادمان
العواملالمرتبطةباألدا منمذلالدقة .
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 7ــــــ إلمتطمبات إلفنية وهي :
أ ــــــ جمع إلعينات
ا ا اايناادماينطااودالبحااثيما وضا إجا ار اتاختبااارجدياادةالسااتخدامياالحقااً
يم ييناتحقيقية يج توفركإكافمنالعينات
ا ا اايندماينطودالبحثيم د ارساةيينااتجديادةلاإتادرسمانقبال يمكانأن
ينطوديم أخطارمجيولةأومشاكلفياالستقراروالمعالجةوالنقلوالتخزين
ا ا ااينادماالتتاوافرمعمومااتيانتجاانسالعيناات فمانالمياإاختباارذلا قبال
الشروعفيتقسيميا .
ب ــــــ إلقياسات
تش ااتمليممي ااةالقي اااسيما ا اس ااتخداإأجيا ازةمع ااايرةوم اانالممك اانأنتتطما ا 
التجربةإيادةالقياسيدةمراتوكذل إج ار تصحيحات.
ج ــــــ إلتحقق
ا ا ااتق مسؤوليةالتحق منموذوقيةالنتائ التجريبيةيما البااحذينواللنياينفاي
المختبر
ا ا اايمكاانالتحقا ماانصااحةطريقااةقياااسجدياادةماانخاااللطريقااةقياااسقديمااة
وقياسالموادالمرجعية.
د ــــــ قياس إلخطأ إلتجريبي
يج ا حسااا الخطااأالتجريباايوتقديمااوبطريقااةمقبولااةقابمااةلمتلسااير  وتساااىإ
يمميةجم العيناتمساىمةكبيرةفيالخطأالتجريبي .

عناصر جودة المكمظ التحليليظ
التحضيروالتخطيطقبلبد العمل:

ا ا ااتعرياافالميمااةوتصااميإمشااروعالعماال:يعاادالتخطاايطوالتطااويرجااز اًميمااً
منالعملالتحميميخاصةيندتنليذطر تحميلجديدة.يمماًبأنتعريفالميماةىاو
07
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الخطوةاألول فيالتخطيطويجا التازودبمعمومااتكافياةلماتمكنمانإجا ار تخطايط
.ويندماتتوفركميةأويددمحادودمانالعينااتفاإنوضا اساتراتيجيةيمال
تلصيمي 
اضحةيصبحأمرضرورياً
و
اً
ا ا ااتصميإالمشروعوخطةالعمال:بعادتحديادالميماةيمكانوضا خطاةالعمال
التاايتحاادداألىاادافوالم اواردوالوقااتالمتاااح  ويج ا أنتكااونخطااةالعماالتلصاايمية
وتشتمليم تحديدوقتبد وانتيا العمل
ا ا اامراجعةوتوذي التقدإفيالعمل
ا ا ااالتحق منالبياناتوالتأكدمنأنيامتسقةم النتائ يندإتماإالعمل
ا ا اامراجعةاإلنجاز
ا ا ااكتابةالتقاريروالنشرونقلالتكنولوجياإنوجدتطريقةجديدة
ا ا اااألرشالةاإللكترونياةواللوتوغرافيااةوتشاملحلظااًآمنااًلمعينااتوالنتاائ وطاار 
القياسوغيرىا ويج أنيمتازنظاإاألرشلةالمتب بسريةإيجاداألشيا المؤرشلة .

التحقق الخارجي
بينمااايمكاانلممختباارمراقبااةجودتااوبااالتقييإالااداخمي فاإنالتقياايإالخااارجيمليااد
فاايإظيااارجودتااولممؤسساااتالخارجيااةوالمجتم ا العمماايوتساااىإمقارنااةجودتااوم ا 
اآلخرينفيالتطور
ا ا ا ااالقي اااس:ى ااييممي ااةمنتظم ااةومس ااتمرةي ااتإفيي ااامقارن ااةالمختب ااربطرائق ااو
واج ار اتوم اآلخرينبيدفالتطوروالتحسن
ا ا ااالمراجعةوالتحكيإ: وتتإبواسطةخب ار فيالمجالالتحميمي

ا ا ا ااتص اانيفالمؤسس اااتالعممي ااة:ويتض اامنمقارن ااةالمختبا اراتض اامنمع ااايير
أسستصنيفمعرفة

مقارنةمحددةو
ا ا ا ااإج ا ار اتتقياايإالجااودةالخارجيااةأواختبااارالكلااا ة:تشااكلالمشاااركةفااي
اختباراتالكلا ةالخارجيةمقياساًخارجياًلألدا  .
00
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المطالجظ اإلحصائيظ
تيتإالمعالجةاإلحصائيةبتحميلنتائ القياسوالحكإيم ىذهالنتائ واصدار
شيادةالتحميلالموذوقة. ويعرفالمجتما اإلحصاائيبأناوكياانشااملمانالمعموماات
أواألشيا التيترتبطم بعضيابخصائ معينة.ولإلحصا نويانىما :
1ا ا اااإلحصا الوصليالذديياتإبد ارساةبيانااتالعيناةالماأخوذةمانالمجتما 
اإلحصااائيدونتعماايإلمنتااائ يم ا مجمويااةأكباارلموصااولإل ا اسااتق ار شاااملياان
المجتم ا ا .وتشا ااملد ارسا ااةبيانا اااتيمميا ااةالتجمي ا ا والتصا اانيفوف ا ا جا ااداولخاصا ااة
ويرضيافيأشكالبيانياةذاإالقيااإبحساا الذواباتالمتعمقاةبتما البيانااتلالمتوساط
الًف.
الحسابيواالنحرافالمعياردمذ 
2ا ا ا اااإلحصااا االسااتقرائيالااذدييااتإبالحصااوليم ا اسااتنتاجاتماانبيانااات
العينةلمتعرفيم خوا المجتم اإلحصائيالمأخوذةمنوحياثياتإتقاديرالذوابات
المطموبة .
وتتإالمعالجةاإلحصائيةوف اإلج ار اتاآلتية  :
ا ا ااوصفإحصائيلمعينة
ا ا ااوصفاالختبارات
ا ا ااتحميلالمعطياتالتجريبية
ا ا ااتحميلاألخطا التجريبية 
ا ا االتطاب .
بعدتطبي المعاادالتالرياضايةلتحميالالنتاائ لبارام تحميالإحصاائيفتظيار
قايإمتوافقاةما القايإالتحميمياةوأخاار تكاونبعياادةوفا ذواباتواضااحةمذالاالنحاراف
المعي ااارد.وىن ااايت اادخلالش ااخ المخ اات بالمعالج ااةاإلحص ااائيةباس ااتبعادالنتيج ااة
الشاااذةالتاايتحياادبصااورةواضااحةياانالنتااائ األخاار فاايسمساامةالقياس ااتوالتاايال
يمكنأنتنس إل يممياتالتشا يلفايالمنشاأة.وىاذاالشاذوذيمكانالتعارفوالحكاإ
يم مد تأذيرهبواسطةالمعالجةاإلحصائيةباإلضافةإلا ايتبااراتأخار إساتذنائية
فاايأنظمااةالتحمي اال.واللاار الوحياادب ااينالقاايإالشاااذةوالق اايإاالسااتذنائيةىااوأنالق اايإ
االستذنائيةيمكنتلسيرىاأوربطيابظروفالتشا يلغيارالطبيعياةلمذالالت وقلااتأو
04
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بد التش يلف.ومنىنافإنالتحميلالادقي لظاروفالتشا يلياؤددإلا التعارفيما 
أسبا الحيودأوالشذوذ. 
وىنا إج ار اتأخر لمتعرفيم القيإالشاذةتتضمنمايمي :

بيا

ا ا اامراجعةكلالقيإم المشاىداتالسابقةوالالحقةومقارنتياابالحادودالمساموح

ا ا اامراجعةالمواقفاالستذنائيةم وحداتاإلنتاج 
ا ا اامراجعةتباينالنتائ خاللفتراتسح العينات 
ا ا ا اامراجعااةالنتااائ الشاااذةوالتاايتزياادأوتقاالياانالحاادالمسااتخرجماانالتحمياال
اإلحصائي .

خالصــــــظ
إناالىتماإالكبيرالاذدتولياوالمختباراتالتحميمياةفايالعاالإإلا إيطاا نتاائ 
تحميميةصحيحة ودقيقةوال إذباتمستو الدقةوالصحةالتايتتميازبياانتائجياامان
خااالل تطبي ا نظااإضاامانالجااودةوادخااالآلياااتلضاابطالجااودةفاايمااتنالعمميااات
التحميمي ااةاليومي ااة بش ااكلمنيج اايوم اانظإبش ااكلي اااإ واآلي اازوISO-2111وISO-
 17025أمرضروردجداًوستتمخضينونتائ إيجابياةكبيارة تارتبطبتكااتفجميا 
الجي اااتواللعالي اااتاالقتص اااديةوالعممي ااة إل ازل ااةالعقب اااتأم اااإالمنتج اااتالص اانايية
والخدميةيم حدسوا  .
أ .د .صالح إلدين إلتكريتي
رئيس قسم إلتقنيات إلنووية
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السعودية تستثنر  05مميار دوالر يف الطاقة املتجددة 

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الميندس خالد الفالح أن
السعوديةستطمقفياألسابيعالقادمةبرنامجاً لمطاقةالمتجددةمنالمتوقعأنيشمل
استثماراتتصلقيمتياإلىمابين 03-03ممياردوالربحمول عام ،0300مشي اًر
إلىوجوداستثماراتكبيرةفيالطاقةالنووية.ومازالتالرياضفيالمراحلالمبكرة
لدراساتالجدوىوالتصاميمالخاصةبأ ولمفاعميننوويينبإجماليإنتاجيصلإلى

0.2غيغاواط .
واستبعدفيالوقتنفسوتمديداتفاقمنظمةالدولالمصدرةلمنفط(أوبك)،مع
المنتجين المستقمين بعد ستة أشير ،الفتاً إلى أن االتفاق قد يمدد إذا اقتضت
الضرورة.

وقال الفالح خالل انطالق الدورة العاشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل،
إحدىالفعالياتالرئيسيةضمن"أسبوعأبوظبيلالستدامة،"2017التيافتتحياولي
عيد أبو  ظبي نائب القائد األعمى لمقوات المسمحة الشيخ محمد بن زايد آل نييان،
لمصحفيين عمى ىامش الدورة  :"إن الرياض ستبدأ في األسابيع القادمة أول جولة
عطاءات لمشروعات ضمن البرنامج الذي سينتج  03غيغاواط من الكيرباء ،وأن
 %43منمرافقالمممكةالتيسيصلاستيالكيالمكيرباءإلى 033غيغاواط خالل
وقتقريبستعملبالغاز" .
وأضاف:"تعملالسعوديةعمىإيجادسبللربطمشروعاتيافيمجالالطاقة
المتجددة باليمن واألردن ومصر ،كما ستربط نفسيا بأفريقيا من أجل تبادل موارد
*موقعصحيفةعكاظالسعودية،بتاريخ0304/0/04 .
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الطاقةغيراألحفورية".وتسعىالسعودية،بموجببرنامجلإلصالحاالقتصاديجرى
إطالقو العام الماضي ،الستخدام وسائل غير نفطية من أجل تمبية احتياجاتيا من
الكيرباء لتتجنب إرىاق مواردىا النفطية الالزمة لتوفير النقد األجنبي من خالل
الصادرات .
منجيتو،أكدالشيخمحمدبنزايدفيكممتوخاللالقمةأناإلماراتماضية
فيترسيخمكانتيافيقطاعالطاقةلتعزيزالنمواالقتصاديواالجتماعيكونياواحدة
الًفيالجيودالراميةلضمان
منالدولالرائدةفيأسواقالطاقةالعالمية،وشريكاًفاع 
أمنالطاقة وتحرصعمىتنويعالطاقة،معتخصيصحصةمتناميةلمطاقةالنظيفة
بمايضمنمستقبالآمناًألجيالالغدويعززالنمواالقتصادي .

إيراى الدولة الرابعة عاملياً املهتجة لمهظائر املشعة



أعمنبيروزكمالوندي،المتحدثباسممنظمةالطاقةالذريةاإليرانية،أنبالده
ستصبح البمد الرابع في العالم الذي ينتج النظائر المشعة المستقرة بعد أن وقعت
اتفاقاتالتعاونمعروسيا .
وقالكمالوندي في حديث لوكالة "إرنا" ،الجمعة  27يناير/كانون الثاني
،2017إنإيرانوروسياوقعتاخاللزيارتولموسكو اتفاقينلمتعاون،أحدىماحول
النظائرالمشعةالمستقرةوالثانيخريطةالطريقالخاصةبإنتاجالوقودالنووي .
وأوضحأنالنظائرالمشعةالمستقرة،التيتنتجياحالياًروسياوالوالياتالمتحدة
وشركة"يورينكو" األوروبية ،ومقرىا بريطانيا،سيتم إنتاجيافيمنشأة "فوردو" النووية
اإليرانية .
وشددكمالونديعمىأىميةالتوصلإلىخريطةالطريقإلنتاجالوقودالنووي
بالنسبةإلىبالده،نظ اًرإلىخبراتروسيافيىذاالمجال .وقال:"نجحتإيرانفي
إنتاجالوقودالمخصببنسبة%20لمفاعلالبحوث،لكنإنتاجالوقودلمحطاتتوليد
الطاقة عممية معقدة ،وزمالؤنا الروس يعممون عمى إنجاز الميمة" .وأكد أن ىدف
إيرانالرئيسمنعمميةالتخصيبىوإنتاجالوقود.
*موقعوكالةأنباءالتقريب(خبركزاريتقريب)عنوكالة"إرنا"بتاريخ0304/0/04 .
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وكانكمالونديوأليكسيليخاتشوف،رئيسشركة"روزآتوم"الحكوميةالروسية
وقعااتفاقينلمتعاونفي19يناير/كانونالثاني2017فيموسكو.وكشفالمسؤول
الًأنو
اإليرانيعنخططإيرانلبناءمحطتيننوويتينجديدتينبالتعاونمعروسيا،قائ 
تمدفعمبمغ185مميونيوروكدفعةأولىفيإطارالمشروع  .

معهد الوقاية مو اإلشعاع واألماى الهووي الفرنسي ) (IRSNيكثف التعاوى مع دولة
اإلمارات العربية املتحدة يف جمال البحث والتطوير



وقّع معيد الوقاية من اإلشعاع واألمان النووي ) (IRSNفي فرنسا والييئة
االتحاديةلمرقابةالنووية) (FANRفيدولة اإلماراتالعربيةالمتحدةإتفاقاً فيفيينا
التطوير،ممايوسع
يوم  14ديسمبر/كانوناألول  2016لمتعاونفيمجالالبحثو
ّ
إتفاقاًمبدئياًبينالشريكينتمعقدهفيعام.2013وييدفالمعيدالفرنسيمنوراء
ذلكإلىأنيصبحشريكاًمرجعياًلمسمطاتفيدولةاإلماراتالعربيةالمتحدة .
وحيثأندولةاإلماراتتعتزمتشغيلأولمفاعلنوويفيمحطةبراكةلمطاقة
النووية في عام  ،2017فقد طمبت الييئة الرقابية المسؤولة عن القطاع النووي في
دولة اإلمارات ) (FANRمن معيد الوقاية من اإلشعاع واألمان النووي الفرنسي
)(IRSNالتعاونفيمجالالبحوثاستم ار اًرلمعالقةالعريقةمعالشركاتالفرنسية .
منذعام،2013بدأالشريكانالتبادالتالمثمرةفيمختمفالمجاالتالعممية
والتقنية مثل تقييم سالمة المواقع المحتممة لمحطة المستقبل أو تعريف المعدات
المختبريةالالزمةلمراقبةالنفاياتالمشعةالسائمةولضمانالمراقبةاإلشعاعيةلمبيئة .
ومن الجدير بالذكر أن االتفاق التنفيذي الجديد الذي تم توقيعو في ديسمبر
 2016يعالجمجموعةواسعةمنمجاالتالتعاونفيمجالالبحوث،مثلالناقالت
الييدروليكيةلمح اررةوالمحاكيات،سموكالوقودالنوويفيظلحادثإدخالالتفاعمية،
ظروفحادثفقدانالمبردوحادثبركةالتخزين،الحمايةمنالنيرانوانتشارىا،إدارة
الحوادث والتخفيف من آثارىا ،االستجابة لحاالت الطوارئ ،الحماية من اإلشعاع
واآلثار الصحية .وينص أيضاً االتفاق عمى تطوير وحدات تدريبية لمييئة االتحادية
*مترجممن""IRSN UPDATESالعدد77الصادرفييناير0304 .
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لمرقابة النووية ) .(FANRوالبند األول في االتفاق ىو تنفيذ برنامج بيئي في مجال
البحثوالتطويربدءاًمنأوائلعام2017 .


موسكو تشارك ببهاء حمطة لتوليد الكهرباء يف إيراى



أكدليفانجاغاريان،السفيرالروسيفيطيران،أنبالدهستشاركفيمشروع
تشييدمحطةبخاريةلتوليدالكيرباءبطاقة 1400ميغاواطفيمنطقة"سيريك"شرقي
محافظةىرمزكانجنوبإيران.وقالجاغاريان  :"إنروسياتشاركحالياً فيتنفيذ
مشاريعإعمارية،وتشييدبنىتحتيةبمافيذلكمحطة"بوشير"الكيرنووية،وكيربة
سككالحديدفيمنطقة"اينجوبرون"الحدوديةشمالشرقإيران .
وأشارالسفيرإلىالزيارةالمرتقبةلمرئيساإليرانيحسنروحانيإلىموسكو،
معرباً عن أممو بأن تكون ناجحة وتسفر عن إنجازات كثيرة .وأوضح جاغاريان في
األسبوع األول من شير فبراير/شباط  ،2017أن طيران سمّمت الجانب الروسي
الدفعة األولى بالكامل خالل ديسمبر/كانون األول  2016في إطار تمويل بناء
وحدتينجديدتينلتوليدالطاقةفيمحطة"بوشير"الكيرنووية(مشروعبوشير)2- .
يذكر أن تدشين بناء المرحمة الثانية من محطة "بوشير" (الوحدتان الثانية
والثالثة) جرى في إيران في  10سبتمبر/أيمول  .2016ويتوقع أن يستغرق تنفيذ
ويقدر الجانب اإليراني قيمتو بحوالي  10مميارات
"مشروع بوشير "2- 10سنواتّ ،
دوالر .ىذا ويخطط لإلطالق الفعمي لوحدة توليد الطاقة الثانية في أكتوبر/تشرين
األولعام،2024أماالوحدةالثالثةفسيتمإطالقيافيأبريل/نيسانعام2026 .

الصني تطوّر مهصات عائنة لتوليد الطاقة الهووية

*

تخطط الصين إلعطاء األولوية لبرنامجيا الخاص بتطوير منصات عائمة
لتوليد الطاقة النووية في السنوات الخمس المقبمة ،وذلك في محاولة لتوفير الطاقة
بشكلثابتومستقرلممشاريعالبحريةوتشجيعأعمالالتنقيبعنالغازفيالمحيط .
*موقعروسيااليومبالعربية""RT Arabicبتاريخ0304/0/00 .
**موقعمصرالعربية،بتاريخ0304/0/07 .

03

أخبارعربيةوعالمية 

وقال وانغ يي رن ،نائب مدير مصمحة الدولة الصينية لمعموم والتكنولوجيا
والصناعةلمدفاعالوطني،فيتصريحاتنشرتيااليومصحيفة"ساينسآندتكنولوجي
دايمي" ،أن  السمطات الصينية قامت بالفعل بإجراء بحوث عمى التقنيات األساسية
ذاتالصمة،فضالً عنتوحيدالمعاييربمحطاتالطاقةالنوويةالبحرية ،مشي اًر إلى
أنتطويرىذاالمرفقىوجزءىاممنخطةالتنميةاالقتصاديةالخمسيةلمبالدوالتي
تمتدحتىعام2020 .

وأضافأنمولداتالديزلىيحالياً مصدرالطاقةالرئيسيلممشاريعالبحرية
لمصين والحياة اليومية لمسكان عمى جزر نانشا وشيشا ،والمشكمة أن استخدام ىذه
غيرفعالوضا اًر بالبيئة .ومنىنايعدتطويرالمنصاتالبحرية
المولداتيعدأم اًر
ّ
لتوليدالطاقةحالًّ ليذهالمشكمة،فضالً عنكونوسيسيلفكرةبناءسفنأكبرحجماً
فيالمستقبل .

وأشارإلىأنالصينلنتكونأولبمدتقومباستخداممحطاتالطاقةالنووية
العائمةففيالستينياتمنالقرنالماضيأقامتالوالياتالمتحدةمفاعالً نووياً داخل
ىيكل سفينة شحن لتوفير الكيرباء لمنطقة قناة بنما ،ومنذ ذلك الحين ،أصبحت
المفاعالت النووية تستخدم عمى متن السفن األمريكية والروسية لتوفير الطاقة
الكيربائية .وقالأنوعندماتكملالصينإنشاءمنصتياالعائمةالخاصة،ستستطيع
استخداميافيخدمةالعممياتالبحريةلمتنقيبعنالغازوالنفط،مشي اًرإلىأنالصين
تقومحالياًبإجراءأبحاثياالخاصةالمتعمقةبيذاالمشروع،كماأنياتسعىلمتعاونمع
روسيالتسريعىذهالعممية .
ويعتقدالخبراءأنتطويرالطاقةالنوويةسيشكلعنص اًرميماًفيقطاعالطاقة
فيالمستقبلفيالصين،حيثيبمغحالياًمتوسطالنسبةالعالميةمنالكيرباءالمولدة
منالطاقةالنووية،%11وتمثلنسبةالصينمنيا%3فقط .

ومن المعروف أن الصناعة النووية تزدىر في الصين في السنوات األخيرة،
خاصة منذ أن وجيت الحكومة اىتماميا إلى االستفادة من الدروس التي يمكن
استخالصيا من حادث التسرب اإلشعاعي النووي في فوكوشيما باليابان في عام
 ،2011حيثقامتباتخاذمجموعةكاممة مناحتياطات الطوارئ النووية،بما في
ذلكنشرورقةبيضاءتتعمقبالسالمةالنوويةفيشيريناير/كانونالثاني2016 .
00
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معهد الوقاية مو اإلشعاع واألماى الهووي الفرنسي )(IRSN

يقدم خربته يف جمال تتبع املواد الهووية واملساءلة يف مؤمتر الوكالة



نظمتالوكالةالدوليةلمطاقةالذرية)(IAEAفيفيينافيديسمبر/كانوناألول
 ،2016المؤتمر الدولي حول األمان النووي  :اإللتزامات واإلجراءات ،والذي كان
فرصة لتبادل الخبرات التشريعية والرقابية والتشغيمية الفرنسية في مجال تتبع المواد
النوويةوالمساءلة،وذلكبمشاركة2000شخصمن139دولةعضو .
وخاللالمؤتمرالذياستمر 5أيام،ناقشتالدولاألعضاءسياساتياالمتعمقة
باألمنالنوويوتنفيذىا،معالتركيزبوجوخاصعمىالحمايةالماديةلمموادوالمنشآت
النووية وتقنيات القياس وتتبع النقل والتدريب في مجال األمن النووي واألمن
السيبراني،وقدحازالموضوععمىاىتمامالسادةالحضور .
عرض معيد الوقاية من اإلشعاع واألمان النووي ) (IRSNنظام التتبع
والمساءلةالمركزيالفرنسيلمموادالنووية،إلىجانبالميامذاتالصمةالتييضطمع
بيا المعيدنيابةعن الحكومة الفرنسية.وقد سمّط الضوءعمى سمتين رئيسيتين في
التجربةالفرنسية:لديياشبكةمكثفةمنالمرافقتشملجميعأنواعالنشاطالنووي،
ومنذالثمانينياتوضعتنيجاًصارماًلييكمةاألدواتوالممارساتالرقابيةذاتالصمة
بتتبع المواد النووية والمساءلة في فرنسا .وقد شدد معيد  IRSNعمى أىمية تركيز
أنشطةالتتبعوالمساءلةوالتحققمنمصادرمتعددةلممعموماتمنأجلالتوصلإلى
الرؤيةالكاممةالتيتعتبرحاسمةلمحفاظعمىمخزونمتماسك .



إعداد وترجمة  :م .نهلة نصر

*مترجممن""IRSN UPDATESالعدد70الصادرةفيمارس0304 .
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أخبار اهليئة






اإلجتماعات العلمية

 1ــ االدتناع التيطيقي رترباء االضرتاتيذية العسبية للبحح العلني والتقين واالبتلاز
(توىظ  4 :ــ )7117/1/5

تنفيذاً لقرارالقمةالعربيةلمدورة 72التيانعقدتفي 7102/2/73بنواكشوط
والذي نص عمى "الطمب مف المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ تحديث
االستراتيجية العربية لمبحث العممي والتقني واالبتكار ،في ضوء مقترحات ومرئيات
الدوؿ األعضاء وعرض االستراتيجية عمى المجمس االقتصادي واالجتماعي تمييداً
لرفعياإلىالقمةالعربيةفيدورتياالقادمة". 
لمتربية والثقافة والعموـ (األلكسو) االجتماع
فقد عقد بمقر المنظمة العربية 
التنسيقيلخبراءاالستراتيجيةالعربيةلمبحثالعمميواالبتكاريومي 4و7102/0/3
والذيدعتاليواألمانةالعامةلجامعةالدوؿالعربيةبالتنسيؽمعالمنظماتالعربية
التي شاركت في إعداد االستراتيجية وىي  :األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية
والمنظمةالعربيةلمتربيةوالثقافةوالعموـواتحادمجالسالبحثالعمميالعربيةوالييئة
العربية لمطاقة الذرية والمنظمة العربية لمتنمية الصناعية والتعديف والمركز العربي
لدراسة األراضي الجافة والقاحمة واتحاد الجامعات العربية والمنظمة العربية لمتنمية
الزراعية. 
بدأاالجتماعفيصباحيوـ7102/0/4برئاسةالدكتورعبداهللحمدمحارب،
المدير العاـ لممنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ وبمشاركة السيد وليد عثماف،
ممثؿ مدير إدارة التربية والتعميـ والبحث العممي في األمانة العامة والدكتور عبد
المطيؼ عبيد ،األميف العاـ المساعد رئيس مركز جامعة الدوؿ العربية بتونس
35
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المنصوري عف اتحاد مجالس البحث العممي ود .ضو سعد

وبحضور د .فتحي
مصباح  ود .صالح الديف التكريتي عف الييئة العربية لمطاقة الذرية والسيدة عائشة
اشمواح عف المنظمة العربية لمتنمية الصناعية والتعديف واألستاذ حافظ خميؼ مدير
مكتبالمركزالعربيلدراسةاألراضيالجافةوالقاحمةبتونس ود.أبوالقاسـالبدري
ود.محمدالجمنيود.محمدعبدالخالؽمدبوليعفالمنظمةالعربيةلمتربيةوالثقافة
والعموـ .
افتتحالمديرالعاـلممنظمةالعربيةلمتربيةوالثقافةوالعموـ،الدكتورعبداهللحمد
محارب ىذا االجتماع  بكممة أبرز فييا دور المنظمات العربية المشاركة في إعداد
االستراتيجيةالعربيةوالتيجاءتتنفيذاً لمقراررقـ 352الصادرعفالقمةالعربية
التي عقدت في سرت بالجماىيرية الميبية  ،7101والمتضمف الدفع بجيود البحث
العمميوالتقنيفيالدوؿالعربية.حيثأشارإلىأفالفترةالزمنيةالتيانقضتقبؿ
اعتمادىا دفع القادة العرب إلى طمب تحديثيا وفؽ المرئيات واالحتياجات العربية.
وتمنىعمىالسادةالخبراءإعادةقراءتياوالعمؿعمىتحديثيامعاألخذبمالحظات
بعضالدوؿالعربية. 
وقدناقشالمجتمعوفجميعالجوانبالمتعمقةبتحديثاالستراتيجيةومراجعةما
ورد فييا مف بنود مراجعة دقيقة ،ومناقشتيا باستفاضة آخذيف بعيف االعتبار
المستجداتعمىالساحتيفالعربيةوالدوليةومحدثيفمايتوجبتحديثو .

وفي النياية تمت قراءة التقرير النيائي مع صورة نيائية عف االستراتيجية
العربيةواتفؽالحاضروفعمى :
 1ــــــ التوصية إلى األمانة العامة

ػ ػ ػػعرضوثيقةاالستراتيجيةالمحدثةعمىالمجمساالقتصاديواالجتماعيفي
أقرباآلجاؿتوطئةلعرضياعمىالقمةالعربيةالدورة72القادمة .
ػ ػ ػػاتخاذالترتيباتالالزمةلوضعخطةتنفيذيةحاؿاعتماداالستراتيجية .
ػ ػ ػ ضرورة تييئة الظروؼ المناسبة العتماد االستراتيجية بإشراؾ مف يتولى
التوضيحأواإلجابةعفاالستفساراتالمتعمقةبيافيجميعاالجتماعاتالتيتسبؽ
القمةالقادمة .
34
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ػ ػ ػ اتخاذ الترتيبات الالزمة إلنجاز استراتيجية عربية لمبحث العممي في
المجاالتاالجتماعيةوالثقافيةواإلنسانيةواالقتصادية .
 7 ػ ػ ػ رفع برقية تعزية إلى اتحاد الجامعػات العربي ػة في فقيد االتحاد والوسط
العمميالعربي،سعادةالدكتورمحمدرأفتمحمود،األميفالعاـالمساعدلالتحاد .


 7ــ االدتنـاع الجامً للَيئات السقابية العسبيـة (اذتنّامات ــ ادتنَوزية التوىطية :
 6ــ )7117/3/8

حضر فعاليات االجتماع ممثمو الييئات الرقابية في الدوؿ العربية وكؿ مف
األستػ ػاذالدكتور سالـحامػ ػديالمديػ ػرالعػ ػاـلمييئ ػػةالعربي ػػةلمطاق ػػةالذري ػػةوممثموف
عف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وىيئة الرقابة النووية األمريكية وو ازرة الطاقة
األمريكية والميندسأيادخياطالرئيسالحاليلمشبكةوالدكتورمختارحامديمدير
عاـالمركزالوطنيلمعموـوالتكنولوجياالنوويةفيتونسوكذلؾمشاركوفمفالعراؽ
وتونس ومصر والسعودية وليبيا واألردف والكويت والمغرب وموريتانيا والسوداف
والبحريف ،باإلضافة إلى أ .د .ضو مصباح  مدير إدارة الشئوف العممية بالييئة
ومنسؽأنشطةالشبكة .
افتتح االجتماع سعادة المدير العاـ لمييئة العربية لمطاقة الذرية الذي رحب
بالسادةممثميالييئاتالرقابيةوأثنىعمىمشاركةالوكالةالدوليةلمطاقةالذريةوىيئة
الرقابةاألمريكيةوحرصيـعمىالمساعدةفيتطويروتأسيسالييئاتالرقابيةالعربية
وعبرعفارتياحولمتقدـالحاصؿفيأنشطةشبكة"النور"()ANNuR .
وقداستمراالجتماعثالثةأياـمتواصمة،وناقشالمواضيعاآلتية :

ػ ػ ػ تبادؿ المعرفة المتاحة والجديدة وأفضؿ الممارسات والتجارب العممية بيف
الييئات الرقابية في األقطار العربية ومناقشة مشاكؿ بناء القدرات عمى المستوى
الحكوميوالمؤسساتيوالفرديوتسييؿالتعاوفالمستداـوخمؽمناخلمتواصؿالطبيعي
واالفتراضيبيفالمختصيفوالميتميففيالمجاؿالرقابي .
ػ ػ ػػمتابعةالتقدـالحاصؿفيشبكة"النور" .
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ػ ػ ػػتقديرالحاجاتاآلنيةوالمستقبميةلكؿىيئةمفالييئاتالرقابيةالعربيةعمى
حدةباستخداـأداةالتقييـالذاتيلبناءالقدرات .
استراتيجياتوخططبناءالكوادرالبشريةوتجييزالسمطاتالرقابيةفيالدوؿالعربيةبماتحتاجومفخب ارتومياراتمفأجؿالحفاظعمىاستم ارريةتحسيفبنيتيا
التقنيةوالتنظيمية .
وقاـممثموالييئاتالرقابيةالعربيةبتقديـع روضبينتالتطوراتالحاصمةفي
تطويروتأسيسالييئةالرقابيةفيدوليـواحتياجاتيااآلنيةوالمستقبميةوأفؽاستفادتيا
مف الشبكة العربية لممراقبيف النووييف واإلشعاعييف العرب والمشاركة في مجموعات
العمؿالمتمخضةعفالشبكة.وخصصاليوـاألخيرفياالجتماعإلجراءتمريفعف
تقديراحتياجاتالييئاتالرقابيةالعربيةباستخداـاستبيافأعدخصيصاً لذلؾبيدؼ
تحديد المفاىيـ والعناصر األساسية لبناء القدرات وتزويد الدوؿ األعضاء بمنيجية
لتقديراحتياجاتياالمستقبميةواآلنيةمفالقدراتالبشريةوالمؤسسية. 
ولقد ناقش المشاركوف في االجتماع تفاصيؿ متطمبات األماف العامة المتعمقة
ببناءالقدراتكماعبرالمشاركوفعفتقديرىـلمتمريفالذييعبرعفعناصرالقوة
والضعؼوالفراغفيالبنيةالتحتيةلمجسـالرقابي.وقدعبرتالييئاتالرقابيةالعربية
عفرغبتيافيالطمبمفالوكالةالدوليةلمطاقةالذريةوالييئةالعربيةلمطاقةالذرية
والجياتالداعمةمساعدتيافيتطويربرامجياالوطنيةلبناءالقدراتوتزويدىابأدلة
وخطط التجييز بالكوادر العاممة وتأىيميا وعقد اجتماعات فنية لكؿ دولة راغبة
لمساعدتيافيالتخطيطلبناءالقدرات.كماتـفياالجتماعالطمبمفممثميالييئات
الرقابيةموافاةالييئةالعربيةلمطاقةالذريةبأولياتىيئاتيـالرقابيةفيالتدريبالمحمي
واالستشاراتالفنيةحتىيتـإدماجيافيأنشطةالشبكةلعاـ 7102وتوفيرتمويميا
مفالوكالةالدوليةوالشركاءالداعميفلشبكةالنور. 
وتقوـالوكالةالدوليةلمطاقةالذريةولييئةالعربيةلمطاقةالذريةباإلشراؼعمى
الجوانباإلداريةلألنشطةوتأميفالحصوؿعمىالدعـالماليليا .
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واقترح المشاركوف أيضاً استمرار االجتماع عمى ىامش المؤتمر العاـ لموكالة
الدوليةلمطاقةالذريةواقامةمعرضمصاحبمفأجؿالتعريؼبشبكةالنورفيىذا
المحفؿ الدولي الياـ وايجاد مصادر لتمويؿ أنشطتيا أسوة بباقي الشبكات اإلقميمية
والعالميةالخاصةباألمافالنووي .



الدورات التدريبية

 1ــ الدوزة التدزي بية حول املفاٍيه األضاضية لألماٌ واملَاو السقابية والرتخيص
واختاذ القساز (اذتنامات ــ ادتنَوزية التوىطية  71 :ــ )7117/7/74

نظمتالييئةالعربيةلمطاقةالذريةبالتعاوفمعاالتحاداألوروبيومكتبإيتر
االستشاري ،دورة تدريبية في مجاؿ "المفاىيـ األساسية لألماف والمياـ الرقابية
والترخيص واتخاذ القرار" وذلؾ في مدينة الحمامات  ػ ػ ػ الجميورية التونسية خػالؿ
المدة:71ػ ػ ػػ2017/2/74 .
وىدفت الدورة إلى التعرؼ عمى مياـ الييئات الرقابية  ومسؤولياتيا الضامنة
لمحمايةمفاألشعةالمؤينةبمافيياعناصراالستقالليةوالدعـالخارجيمفمنظمات
الدعـالفني.كماىدفت الدورةمفخالؿالنقاشالمتاحإلىتزويدالمختصيفالعرب
بالمعرفة األساسية وأفضؿ ممارسات وتجارب االتحاد األوروبي في ىذا الميداف مع
أخذمتطمباتشبكةأوروباالغربيةلمرقابةالنوويةكمرجعأساسيفيذلؾ. 
تقعىذهالدورةفيإطارالتعاوفبيفالشبكةالعربيةلممراقبيفالنووييفواالتحاد
األوروبيتنفيذاًلالستراتيجيةالعربيةلالستخداماتالذريةحتىالعاـ7171وفيإطار
مشروعياالمعنوف" تعزيزاألطرالتشريعيةوالرقابيةلألنشطةالنوويةواإلشعاعيةفي
الدوؿ العربية" .وقد حضر الدورة التدريبية  72مشاركاً مف  00دولة عربية ومف
العامميف في الييئات الرقابية والبرامج الوطنية المعنية بالوقاية مف اإلشعاع في
المنشآت النووية .والدوؿ المشاركة ىي  :تونس وليبيا ومصر والمغرب والسوداف
وعماف والبحريف .كما حضر  3خبراء مف
واألردف والعراؽ والسعودية وموريتانيا ُ
32

نشرةالذرةوالتنمية ػ ػ ػػالمجمد72 ػ ػ ػػالعدد0 7102/

االتحاد األوروبي و  5خبراء عرب إللقاء المحاضرات .أشرؼ عمى الدورة عممياً
وادارياًمفجانبالييئةالعربيةلمطاقةالذريةأ.د.ضومصباح. 
افتَتَح الدورة سعادة المدير العاـ األستاذ الدكتور سالـ حامدي الذي رحب
بالسادة الخبراء مف االتحاد األوروبي والمتدربيف العرب وأثنى عمى مشاركة االتحاد
األوروبيوحرصوعمىالمساعدةفيتطويروتأسيسالييئاتالرقابيةالعربية .
وبعدذلؾتحدثالدكتورأنتونيومادوناممثؿاالتحاداألوروبيومؤسسةإيتر
االستشاريةفيإيطاليا الذيبيفأىميةىذهالدورةالتدريبيةوأنياخامسدورةإقميمية
ينفذىااالتحاداألوروبيلمدوؿالعربيةمفأجؿالوصوؿإلىمستوىعاليمفاألماف
واألمف النووييف واستدامتو عمى المستوى اإلقميمي والعالمي وتطرؽ إلى استراتيجية
االتحاداألوروبيفيدعـاألنشطةالمتعمقةباألمافوالرقابةوالتشريع النوويوحرص
االتحادعمىدعـأنشطةشبكةالنورالعربية .
تكونتالدورة مفمحاضراتوعروضومناقشاتوأمثمة عممية قدمتمفقبؿ
ركزتعمىالمواضيعالرئيسيةالتالية :
خبراءمتخصصيفو 
ػ ػ ػػأنشطةالشبكةالعربيةلممراقبيفالنووييف
ػ ػ ػ إطار االتحاد األوروبي التشريعي وبناه التحتية المتعمقة باألماف النووي
واإلشعاعي
ػ ػ ػػدورومياـالييئاتالرقابية
ػ ػ ػػمياـوأىداؼأمافالمنشآتالنووية:مرجعيةالوكالةالدوليةلمطاقةالذرية
وشبكةأوروباالغربيةلمرقابةالنووية
ػ ػ ػػمتطمباتاألمافالرئيسيةالواجبتنفيذىاعندتصميـمحطاتالقوىالنووية
ػ ػ ػػعممياتوخطواتالترخيصوالتفتيش
ػ ػ ػػالدعـالخارجيالفنيلمييئاتالرقابية
ػ ػ ػػأنظمةومتطمباتالوقايةاإلشعاعيةفيالمنشآتوالمرافؽالنووية
ػ ػ ػػتحميؿوتقييـإجراءاتاألمافلطمباتالترخيص
ػ ػ ػػإدارةالييئةالرقابيةلعممياتالترخيصواتخاذالقرار
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ػالمراجعةالرقابيةلتقريرتحميؿاألماف
ػػػ 
ػ ػ ػػالدروسالمستفادةمفحادثةفوكوشيماواآلثاراإلشعاعيةلمحوادثالنووية
ػ ػ ػػمتطمباتتفكيؾالمنشآتالنوويةواإلشعاعية .
وفينيايةالدورةعقدت جمسةعامة تمتفييامناقشةنتائجالدورةواقتراحات
المشاركيفالتيتمحورتحوؿ مالحظاتيـالعامةعمىالدورةكماأجمؿأ.د.ضو
سعد  مصباح ما تـ التوصؿ إليو مف مقترحات ونتائج وتـ توزيع الشيادات عمى
المشاركيف .

 7ــ دوزة تدزيبية ستلية حول معادتة اآلثاز الصحية الياجتة عً اذتوادخ اإلشعاعية
واليووية وحتديد ادتسعات بالطسق البيولودية (بيصزت  77 :ــ )7117/3/31

نظمت الييئة العربية لمطاقة الذرية بالتعػاوف مع كمية العموـ في بنزرت -
الجميورية التونسية دورة تدريبية محمية حوؿ" معالجة اآلثار الصحية الناتجة عف
الحوادث اإلشعاعية والنووية وتحديد الجرعات بالطرؽ البيولوجية " في الفتػرة  72ػ ػ ػػ
 .7102/5/5وقدشارؾفيىذهالدورة 71متدرباً مفالدوؿالعربيةالتالية:العراؽ
والبحريفومصروليبياوتونس .
وقدحضرالجمسةاالفتتاحيةاألستاذالدكتورحافظعبدالممؾممثالًعفعميد
كميةالعموـبنزرتوالخبيرالدكتورالطبيبوائؿحسيفالقوليمفىيئةالطاقةالذرية
المصرية والدكتورةآماؿحنينيأستاذةفيكميةالعموـببنزرتوالمشرفةالمحميةلمدورة

واألستاذ الدكتور صالح الديف التكريتي ممثالً عف الييئة العربية لمطاقة الذرية
والمتدربيف وعدد مف السادة المحاضريف . وتضمف البرنامج العممي لمدورة  51ساعة
مفالمحاضراتالنظريةوالدروسالعمميةوالزياراتالميدانيةوذلؾلمدة  3أياـ،وفؽ
المواضيعاآلتية :
ػ ػ ػػمقدمةعفاإلشعاعوتطبيقاتالطاقةالذرية
ػ ػ ػػمقدمةعفالحوادثاإلشعاعية
ػ ػ ػػاآلثارالصحيةالناتجةعفالحوادثاإلشعاعيةوالنووية
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ػ ػ ػػمقدمةعفتأثيراإلشعاععمىاألنظمةالبيولوجية
ػ ػ ػػمخاطرالحوادثاإلشعاعيةوالنووية
ػ ػ ػ تقديـ حوؿ األطر العالمية في مجاؿ مجابية المخاطر وخاصة منيا
اإلشعاعيةوالنووية 
ػ ػ ػػمبادئقياسالجرعاتاإلشعاعيةومعايرتيا
ػ ػ ػػنماذجعفالحوادثاإلشعاعيةوالنووية
ػ ػ ػػالوقايةاالشعاعية 
ػ ػ ػػالتجديدفيمجابيةالحوادثاإلشعاعيةوالنووية 
ػ ػ ػ االستراتيجيات التطبيقية في مجاؿ معالجة اآلثار الصحية الناتجة عف
الحوادثاإلشعاعيةوالنووية.
في اليوـ األوؿ تـ تقديـ محاضرات حوؿ برامج الييئة العربية لمطاقة الذرية
والتطبيقات السممية لمطاقة الذرية ،واإلشعاع والحوادث اإلشعاعية ،وتأثير األشعة
المؤينة وغير المؤينة عمى المواد أثناء الحوادث اإلشعاعية ، ومقدمة عف تأثير
اإلشعاععمىاألنظمةالبيولوجية .وفياليوـالثانيتـتقديـمحاضراتحوؿمخاطر
واألطر العالمية في مجاؿ مجابية المخاطر وخاصة منيا
الحوادث اإلشعاعية ،
اإلشعاعية والنووية .ثـ تـ إجراء ورشة تطبيقية إلعداد خطة لمجابية الكوارث
اإلشعاعية والنووية ،حيث تـ تقسيـ المشاركيف عمى ثالث مجموعات عمؿ وكؿ
مجموعة تقدـ برنامج وخطة في حاؿ وقوع حادث إشعاعي في مكاف عمميا .وفي
اليوـالثالث تـتقديـمجموعةمفالمحاضراتحوؿنماذجعفالحوادثاإلشعاعية
والنووية والتعامؿ معيا عمى المستوى الدولي والدروس ،والحوادث اإلشعاعية في
الوقايةاإلشعاعية،والحوادثاإلشعاعيةوالنوويةفيمجاؿالطب،

المجاؿالصناعيو
وتأثيرالحوادثاإلشعاعيةوالنووية عمىالمواردالطبيعيةواألنظمةالفالحية، وتأثير
الحوادث اإلشعاعية والنووية في مجاؿ التغذية ،واألمراض المصاحبة لمحوادث
اإلشعاعية والجرعات الضعيفة التراكمية .وفي اليوـ الرابع تـ االنتقاؿ إلى المركز
الوطنيلمحماية مفاألشعةفي تونس حيث تـتقديـعرض عفالمركز والخدمات
التي يقدميا ثـ تمت زيارة مخبر الكشؼ عف المواد المشعة في المواد الغذائية
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المستوردةإلىتونس.ثـتمتزيارةمركزالطبالنوويفيمشفىصالحعزيز،حيث
عرضرئيسالمركزأعمالووأقسامووتمتزيارةقسـالكشؼعفاألمراضالسرطانية
بالموادالمشعةثـقسـالمعالجةبالموادالمشعةوالتعرضالخارجيأوالداخمي.وبعد
ذلؾتـاالنتقاؿإلىمعيدباستورلزيارةمخبرالتحميؿالخميويوالتمايزبيفالخاليا
السميمة وتمؾ المصابة بالتشوىات الكروموزمية نتيجة السرطاف والتعرض لألشعة.
حيثقدمتتجربةفصؿلمخالياالسميمةوتمؾالمشوىة .
وفي اليوـ الخامس قدمت محاضرات حوؿ التجديد في مجابية الحوادث
واالستراتيجيات التطبيقية في مجاؿ معالجة اآلثار الصحية
اإلشعاعية والنووية ،
الناتجةعفالحوادثاإلشعاعيةوالنووية.ثـاختتمتالدورةووزعتالشيادات. 



نشاط اإلدارة العامة

 1ــ ادتناعات زتلظ إدازة مسكص الشسق األوضط اإلقليني لليظائس املشعة للدول
العسبية الدوزة (( )73القاٍسة  11 :ــ )7117/7/15

بناء عمى دعوة سعادة مدير مركز الشرؽ األوسط اإلقميمي لمنظائر المشعة
لمدوؿ العربية شارؾ المدير العاـ السابؽ لمييئة أ .د .عبد المجيد المحجوب في
اجتماعاتمجمسإدارةالمركزالتيعقدتبمقرالمركزفيالقاىرةخالؿالفترة11 ػ ػ ػ
2017/2/15 .
شارؾفياالجتماعاتممثموفعفمصروالسعوديةواألردفوفمسطيفوالعراؽ
باإلضافةإلىالييئة .
ناقشالمجمسالمواضيعالمعروضةعمىجدوؿاألعماؿواتخذبشأنياالق اررات
المناسبةوالمواضيعىي :
1 ػ ػ ػعرضألنشطةالمركزلعاـ 2016
2 ػ ػ ػالحسابالختاميوالموائحالماليةلعاـ 2016
3 ػ ػ ػالدوراتالتدريبيةوورشالعمؿومنحالزمالةلعاـ 2017
4 ػ ػ ػالتعديالتعمىاتفاقيةإنشاءالمركزوالموائحالمرتبطةبيا .
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 7ــ إدتناعات اجمللظ االقتصادي واالدتناعي يف دوزتُ العادية (( )99القاٍسة  17 :ــ
)7117/7/16

شاركتالييئةالعربيةلمطاقةالذريةفيأعماؿالدورة 99لممجمساالقتصادي
واالجتماعي المنعقدةفي القاىرة بمقر األمانةالعامةلجامعة الدوؿالعربية بتاريخ :
12ػ ػ ػػ،2017/2/16وذلؾبوفدترأسواألستاذالدكتورعبدالمجيدالمحجوبالمدير
العاـ السابؽ لمييئة(حضرإلىغايةيوـ)2017/2/14ويضـكؿمفالسيديف:
ىشاـ العيادي مدير الشؤوف اإلدارية والمالية ويوسؼ مكي المراقب الداخمي في
الييئة .وقد شارؾ في االجتماع ممثموف عف الدوؿ العربية األعضاء ،والمؤسسات
المالية العربية والمنظمات العربية المتخصصة واالتحادات العربية ،واألمانة العامة
لمجامعة .
ثـاستعرضالمجمسبنودمشروعجدوؿأعمالو،وأقرهعمىالنحوالتالي :
البنداألوؿ:تقريراألميفالعاـ :
البند الثاني  :الممؼ االقتصادي واالجتماعي لمجمس الجامعة عمى مستوى
القمةفيدورتوالعادية()28ػ ػ ػػالمممكةاألردنيةالياشمية:مارس/آذار2017 .
البند الثالث  :متابعة تنفيذ ق اررات القمة العربية األفريقية في دورتيا الرابعة
(ماالبوػ ػ ػػغينيااالستوائية:23نوفمبر)2016ػ ػ ػػالجوانباالقتصاديةواالجتماعية .
البند الرابع  :متابعة تنفيذ إعالف الرياض الصادر عف القمة الرابعة لمدوؿ
العربيةودوؿأمريكاالجنوبية(الرياض: 10ػ ػ ػػ)2015/11/11واإلعدادلمقمةفي
دورتياالخامسة(جميوريةفنزويال:)2018ػ ػ ػػالجوانباالقتصاديةواالجتماعية .
البندالخامس:التعاوفبيفمنظومتيجامعةالدوؿالعربيةواألمـالمتحدة ػ ػ ػػ
الجوانباالقتصاديةواالجتماعية .
البندالسادس:منطقةالتجارةالحرةالعربيةالكبرىوتطوراتاالتحادالجمركي
العربيػ ػ ػػمحورأعماؿالدورة .
البندالسابع:االستثمارفيالدوؿالعربية .
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البندالثامف:مشروعاألحزمةالخضراءفيأقاليـالوطفالعربي .
البندالتاسع:دراسةحوؿإنشاءمركزبيئيعربيمتخصصبالنقؿالمستداـ .
البندالعاشر:الدورةاالستثنائيةلممعرضالتجاريلمدوؿاألعضاءفيمنظمة
التعاوف اإلسالمي المقامة ضمف فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكويت التجاري
الدولي:6ػ ػ ػ ػ2018/2/10ػ ػ ػ ػدولةالكويت .
البندالحاديعشر:موضوعاتالمنظماتالعربيةالمتخصصة.
البندالثانيعشر:قرارالمجمسالوزاريالعربيلمسياحةبشأفتخصيصأمانة
عامةمنفصمةلممجمسالوزاريالعربيلمسياحة .
البندالثالثعشر:البرلمافالعربيلألطفاؿ .
البند الرابع عشر  :مبادرة المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ حوؿ تعميـ
األطفاؿالعربفيمناطؽالنزاع(سوريا،اليمف،ليبيا،العراؽ،الصوماؿ)وتحديات
التعميـفيدولةفمسطيفتحتاالحتالؿاإلسرائيمي .
البند الخامس عشر  :التعاوف العربي الدولي في المجاالت االجتماعية
والتنموية .
البند السادس عشر  :تقرير برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي حوؿ التنمية
اإلنسانيةالعربيةلعاـ2016"الشبابوآفاؽالتنميةواقعمتغير" .
البندالسابععشر:إنشاءالمجنةالعربيةلمتابعةتنفيذأىداؼالتنميةالمستدامة
2030فيالمنطقةالعربية .
البندالثامفعشر:تقاريروق ارراتالمجالسالو ازريةوالمجاف .
البندالتاسععشر:تأكيدموعدومكافعقدالدورة()100لممجمساالقتصادي
واالجتماعيوتحديدموعدومكافعقدالدورة()101لممجمس .
البندالعشروف:مايستجدمفأعمػاؿ:الالجئيفوالنازحيػف .
وقدوضعتكافةالق ارراتالتياتخذىاالمجمسبخصوصالبنودالمبينةأعاله،
عمىموقعاألمانةالعامةلجامعةالدوؿالعربية(الموقع:)www.lasportal.org .
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 3ــ ملتقى امليظنات العسبية املتخصصة لدعه تيفير خطة التينية املطتدامة 7131
(القاٍسة  13 :ــ )7117/7/14

بناءعمىدعوةاألمانةالعامةلجامعةالدوؿالعربيةشارؾالمديرالعاـالسابؽ
لمييئة أ .د .عبد المجيد المحجوب في ممتقى المنظمات العربية المتخصصة لدعـ
تنفيذخطةالتنميةالمستدامة،2030الذيعقدفيمقراألمانةالعامةلجامعةالدوؿ
العربية خالؿ الفترة  13 ػ ػ ػ  2017/2/14الذي نظـ بالتعاوف بيف األمانة العامة
واألكاديميةالعربيةلمعموـوالتكنولوجياوالنقؿالبحريوالمنظمةالعربيةلمتنميةاإلدارية .
شارؾ في الممتقى ممثم وف عف مختمؼ اإلدارات العامة في األمانة العامة
والمنظماتالعربيةالمتخصصةوعددمفالمنظماتالدولية. 

يأتي ىذا الممتقى في إطار التنسيؽ العربي لتنفيذ "الخطة العالمية لمتنمية
المستدامة حتى  "2030كخطة عمؿ لمناس والبيئة والرخاء تضـ  17ىدفاً و169
غايةوالتيتـاعتمادىافيقمةرؤساءدوؿالعالـنيايةعاـ2015 .
افتتح االجتماع بكممة تقديمية لمسيد محمد خير عبد القادر مدير إدارة
المنظماتواالتحاداتالعربية،كماألقىكؿمفالدكتورإسماعيؿعبدالغفاررئيس
األكاديميةالعربيةلمعموـوالتكنولوجياوالنقؿالبحريوالدكتور ناصرالقحطانيمدير
المنظمةالعربيةلمتنميةاإلداريةكمماتترحيبيةشرحوافيياأىداؼالممتقىوضرورة
التنسيؽالعربيلتنفيذالخطةباعتبارثالثتيـمنظميالممتقى .
توزعتأعماؿالممتقىعمىخمسةجمساتوأربعمحاورىي :

1 ػ ػ ػمحورالمفاىيـوالتوجياتالعالميةواإلقميميةوالعربيةلمتنميةالمستدامة 

أ ػ ػ ػلماذاممتقىالمنظماتالعربيةالمتخصصة 

ب ػ ػ ػرؤيةإقميميةأممية 

ج ػ ػ ػخططالتمويؿالمتاحةػرؤيةدولية 

د ػ ػ ػدورمؤسساتالعطاءاالجتماعيفيتنفيذأىداؼالتنميةالمستدامة .
2 ػ ػ ػمحوركرامةاإلنسافوجودةالحياةومستوياتمعيشتو .
3 ػ ػ ػمحورالبيئةالتحتيةوالنمواالقتصادي .
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4 ػ ػ ػمحورالمواردالطبيعيةوالبيئةومخاطرالمناخ 
أ ػ ػ ػإدارةالمواردالمائية 

ب ػ ػ ػمخاطرالمناخ 

ج ػ ػ ػتحييدآثارالتصحروالجفاؼ 

د ػ ػ ػالتنوعالبيولوجي .
5 ػ ػ ػالجمسةالختامية 

فيالجمسةالختاميةعرضالسيدمحمدخيرمديرإدارةالمنظماتواالتحادات
العربيةنتائجعمؿالمجموعاتوالتوصياتالمقترحةوآلياتمتابعةتنفيذىا .


 4ــ أعنال الدوزة  147جمللظ دامعة الدول العسبية على املطتوى الوشازي (القاٍسة :
)7117/3/7

بناءعمىدعوةمعالياألميفالعاـلجامعةالدوؿالعربيةحضرالمديرالعاـ
لمييئة أعماؿ الدورة العادية ( )147لمجمس جامعة الدوؿ العربية عمى المستوى
الوزاري التي عقدت بمقر األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية بالقاىرة يوـ
2017/3/7 .

وقد تولى المجمس دراسة المواضيع المعروضة عمى جدوؿ أعمالو وأصدر
بشأنياالق ارراتالمناسبةنذكرمنياالق ارريفالتالييفالمتعمقيفبعمؿالييئةوىما :

ّأوالً ــــــ إنشاء المنطقة الخالية من األسمحة النووية وغيرها من أسمحة الدمار
الشامل في الشرق األوسط (القرار رقم . )1818
1ػ ػ ػػالتحضيرلممشاركةالعربيةفي"المجنةالتحضيريةاألولىلمؤتمراألطراؼ
فيمعاىدةعدـانتشاراألسمحةالنوويةالستع ارضالمعاىدةعاـ"2020(فيينا:2 ػ ػ ػ
)2017/5/12 .

 2ػ ػ ػػالتحضيرلمدورةالعادية()61لممؤتمرالعاـلموكالةالدوليةلمطاقةالذرية
(فيينا:18 ػ ػ ػ)2017/9/22 .
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 3ػ ػ ػ ػ دعـدورالييئةالعربيةلمطاقةالذريةلتمكينيامفتنسيؽالعمؿالعربي
المشترؾوتعزيزأطرالتعاوفوالتنسيؽفيالعالـالعربي،ودعوةالدوؿالعربيةالتيلـ
تنيي إجراءات االنضماـ إلى عضوية الييئة إلى إنياء ىذه اإلجراءات بالسرعة
المطموبة .
 4 ػ ػ ػ التأكيد عمى قرار مجمس األمف رقـ  1540الصادر في أبريؿ/نيساف
 2004ـ والذي يحث جميع الدوؿ عمى تعزيز التعاوف لمنع انتشار أسمحة الدمار
الشامؿ ودعـ أطر التعاوف الدولي مف أجؿ منع الجماعات اإلرىابية مف الحصوؿ
عمىموادتصنيعأوإنتاجأسمحةدمارشامؿ .
ثانياً ــــــ لجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسمح وعدم االنتشار (القرار رقـ
)8132
 1 ػ ػ ػ توجيو الشكر إلى "لجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسمح وعدـ
االنتشار"رئيساً وأعضاءعمىمابذلتومفجيودحثيثةخالؿاجتماعاتيا،واإلشادة
بالتقريرالختاميألعماليا .
 2ػ ػ ػ ػ توجيوالشكرإلىمعالياألميفالعاـلجامعةالدوؿالعربيةعمىجيوده
واالىتماـالذيأبداهبموضوعنزعالسالحوتوفيرهمااحتاجتإليوالمجنةمفإمكانيات
لمقياـبميامياعمىأكمؿوجو .
 3 ػ ػ ػ تكميؼ "لجنة كبار المسؤوليف العرب المعنية بقضايا األسمحة النووية
وغيرىا مف أسمحة الدمار الشامؿ" بدراسة التوصيات الواردة في تقرير األميف العاـ
حوؿنتائجأعماؿلجنةالحكماء .
4 ػ ػ ػعرضالموضوعوتطوراتوعمىمجمسالجامعةعمىالمستوىالوزاريفي
دورتوالقادمة .

أداء المدير العام لقسم تولّي المنصب
عمىىامشمشاركتوفيأعماؿالدورة147لمجمسجامعةالدوؿالعربيةعمى
المستوى الوزاري ،وبناء عمى المادة الرابعة مف النظاـ األساسي الموحد لمنظمات
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العمؿالعربيالمشترؾ،قاـالمديرالعاـلمييئةصباحيوـ7مارس2017بأداءقسـ
تولي المنصب أماـ األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية وبحضور السادة األمناء
العاميف المساعديف لجامعة الدوؿ العربية .وقدـ المدير العاـ لمعالي األميف العاـ
والسادةالحضورلمحةعفعمؿالييئةوبرامجياوحرصاإلدارةالعامةعمىتعزيز
العمؿالعربيالمشترؾفيمجاؿاالستخداماتالسمميةلمطاقةالذرية.وقدعبراألميف
العاـعمىدعموعمؿالييئةواعت اززهبماحققتومفإنجازات .

زيارة المدير العام لهيئة الطاقة الذرية المصرية
بمناسبةمشاركتوفيأعماؿمجمسجامعةالدوؿالعربيةعمىالمستوىالوزاري
أدىالمديرالعاـلمييئةزيارةعمؿوتعارؼإلىىيئةالطاقةالذريةالمصريةحيثتـ
استقبالومفطرؼسعادةأ.د.عاطؼعبدالحميدعبدالفتاحرئيسمجمساإلدارة
وسعادة أ .د .حسف عبد الرحيـ نائب رئيس مجمس اإلدارة ،حيث قدما مشكوريف
عرضاً خاصاً عف أعماؿ الييئة المصرية لمطاقة الذرية وبرامجيا .كما قاـ المدير
العاـ بصحبة أ .د .حسف عبد الرحيـ بزيارة إلى مختمؼ المنشآت والمواقع التابعة
لمييئةوتعرؼعمىأىـاألنشطةالتيتقوـبياىيئةالطاقةالذريةالمصريةوباألخص
مراكزتدريبالمشاركيفالعربفياألنشطةالتيتعقدىاالييئةالعربيةلمطاقةالذرية
فيالييئةالمصرية .

 5ــ أعنال الدوزة ( )78جمللظ دامعة الدول العسبية على مطتوى القنة (املنللة
األزدىية اهلامشية 73 :ــ )7117/3/79

بناءعمى دعوة معالياألميفالعاـلجامعة الدوؿالعربيةشارؾالمديرالعاـ
لمييئة في أعماؿ الدورة العادية الثامنة والعشريف لمجمس جامعة الدوؿ العربية عمى
مستوىالقمةالتيعقدتبالبحرالميتفيالمممكةاألردنيةالياشميةخالؿالفترة23
ػ ػ ػػ2017/3/29 .

شارؾ المدير العاـ في أعماؿ المجمس االقتصادي واالجتماعي التحضيري
الذي درس الممؼ االقتصادي واالجتماعي المرفوع لمقمة وأصدر بشأنو الق اررات
المناسبةفيالمواضيعالتالية :
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 1 ػ ػ ػ  تقرير األميف العاـ عف العمؿ االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي
المشترؾ 
2ػ ػ ػػاالستراتيجيةالعربيةلمبحثالعمميوالتكنولوجيواالبتكار 
3ػ ػ ػػاقتصادالمعرفةفيالدوؿالعربية .

الجمسة االفتتاحية لمجمس جامعة الدول العربية عمى مستوى القمة
حضر المدير العاـ لمييئة أعماؿ الجمسة االفتتاحية لمقمة العربية حيث تـ
افتتاحيا بآيات بينات مف القرآف الكريـ ثـ ألقى فخامة رئيس الجميورية اإلسالمية
الموريتانية رئيس الدورة السابقة كممة رحب فييا بالقادة العرب مستذك اًر ق اررات قمة
نواؽالشطوماقامتبورئاسةالقمةلتنفيذىذهالق اررات،ثـألقىجاللةالممؾعبد
المو بف الحسيف ممؾ المممكة األردنية الياشمية رئيس الدورة كممة مرحباً بالمموؾ
واألمراء والرؤساء العرب شارحاً الوضع السياسي والعربي والصعوبات واإلرىاب
والحروبالتيتعيشيابعضالدوؿالعربيةداعياً إلىالتضامفالسياسيواالقتصادي
واالجتماعي بيف الدوؿ العربية ثـ تتالت كممات المموؾ والرؤساء العرب في نفس
اإلطارمتحدثيفعفالوضعالعربيالمتأزـ .
بعدالجمسةاالفتتاحيةدخؿالمموؾوالرؤساءواألمراءالعربفيجمسةمغمقة
وصادقوا عمى الممفات االقتصادية واالجتماعية والسياسية المرفوعة مف مختمؼ
المجالسالو ازرية .

لقاءات المدير العام عمى هامش القمة
التقىالمديرالعاـلمييئةالعربيةلمطاقةالذريةعمىىامشالقمةبمعاليوزير
خارجية ليبيا حيث ناقشا موضوع المساىمات غير المسددة في ميزانية الييئة ،وقد
وعدمعاليالوزيربالعمؿعمىتسديدمساىماتدولةليبيا.وفينفساإلطارالتقى
المديرالعاـبمعاليوزيرخارجيةالجزائروحثوعمىانضماـالجزائرإلىالييئةوقد
وعدالوزيرعمىالتفكيربجديةفياالنضماـإلىالييئةكماالتقىالمديرالعاـمعالي
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وزير الخارجية البحريني وشكره عمى استضافة مممكة البحريف لورشة العمؿ حوؿ
"أساسيات الييئات الرقابية لتنفيذ النظاـ الوطني لحصر المواد النووية والتحكـ فييا"
بالمنامةمف7إلى11مايو2017 .
وعمى ىامش القمة العربية أثار المدير العاـ مع المستشار أوؿ محمد خير
مديرإدارةالمنظماتواالتحاداتالعربيةفيالجامعةالعربيةموضوعمشاركةالييئة
فيالبرنامجالعربيلألمفالغذائيالعربيوذلؾمفخالؿماتقوـبوالييئةفيمجاؿ
الزراعةوالتنميةالزراعية .

زيارة المدير العام لهيئة الطاقة الذرية األردنية
بمناسبة حضوره أعماؿ القمة في المممكة األردنية الياشمية أدى أ .د .سالـ
حامديالمديرالعاـزيارةإلىىيئةالطاقةالذريةاألردنيةحيثاستقبمومعاليالدكتور
خالدطوقاف رئيسىيئةالطاقةالذريةاألردنية وعطوفة الدكتورعبدالحميـالوريكات
مفوض العموـ النوويةوتطبيقاتيافي الييئة األردنية وسعادة الميندس محمدالعمري
مدير مديرية التعاوف الدولي والثنائي بالييئة األردنية ،حيث تعرؼ عمى البرنامج
األردنيلالستخداماتالسمميةلمطاقةالذريةوزارالمفاعؿالتجريبياألردنيوقدعبر
معاليالدكتورخالدطوقافعفحرصاألردفعمىدعـالعمؿالعربيالمشترؾفي
مجاؿاالستخداماتالسمميةلمطاقةالذريةواستعداداألردفلوضعىذهالمنشآتتحت
تصرؼالييئةلتدريبالشبابالعربوتنفيذبرامجالييئةفياألردف .
إعداد  :م .نهمة نصر
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أسئمة امتحان التأىيل لإلختبارات الالّإتالفية وعمم  156أ .د .حسن إبراىيم عربية
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إىل العلماء واإلختصاصيني والفنيني العرب
مبسطة
ندعوكم لممساىمة في تحرير نشرة الذرة والتنمية وذلك بتقديم مقاالت عممية ّ
مؤلفة أو مترجمة في مجاالت االستخدامات السممية لمطاقة الذرية حسب القواعد
التالية :
 1ـ ـ ـ تقدم المقاالت المؤلفة بحيث تكون موجية لزيادة تعريف أبناء الوطن العربي
بأساسيات العموم والتقنيات النووية واستخداماتيا في مختمف المجاالت التطبيقية
وأىميتيا في التقدم االقتصادي واالجتماعي .
 2ـ ـ ـ يكتب ممخص بالمغة اإلنجميزية في بداية المقالة عمى أالّ يتجاوز عدد كمماتو
 222كممة وتضاف قائمة بالمراجع في نياية المقالة عمى أالّ تزيد عمى 5
مراجع .
 3ـ ـ ـ يجب أن تكون المقاالت مطبوعة بالمغة العربية الفصحى وتكون المصطمحات
العممية المتضمنة مطابقة لما ورد في المعاجم الموحدة لمصطمحات الفيزياء
العامة والنووية والكيمياء والبيولوجيا الصادرة عن مكتب تنسيق التعريب
بالمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم .
تجنب اإلستنتاجات الرياضية المعقدة أو التفاصيل العممية الدقيقة التي
 4ـ ـ ـ مراعاة ّ
تفوق مستوى القارىء غير المتخصص باعتباره القارىء المفضل لنشرة الذرة
والتنمية .
 5ـ ـ ـ يجب أن تكون الموضوعات المطروحة مالئمة ألغراض النشرة ومتوافقة مع
سياسة النشر بيا ولم تسبق معالجتيا بشكل مشابو في األعداد السابقة .
 6ـ ـ ـ يشترط في المقاالت المترجمة أن تكون مرفقة باألصل الذي ترجمت منو في
مجاالت العموم النووية ،عمماً بأنو عند نشر المقاالت المترجمة في نشرتنا يشار
إلى إسم صاحب المؤلف األصمي باإلضافة إلى ذكر اسم المجمة المنشور فييا
سابقاً مع تحديد العدد وتاريخ النشر .
 7ـ ـ ـ يمكن لمسادة المؤلفين إرسال استفساراتيم بشأن الموضوعات التي يرغبون في
تقديميا لمنشرة وعناصرىا لمحصول عمى رأي لجنة التحرير قبل إرساليا لمنشر.
أما بالنسبة لممقاالت المترجمة فإن الموافقة المبدئية من لجنة التحرير أساسية
قبل الشروع في الترجمة .
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