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 ةـمقدم
 وهي: دراسة الحفاظ على الموارد البحرية الفيزيائية والبيولوجية ووظائف النظم البيئيةهي علم حماية البيئة البحرية 

مياه البيئة البحرية: تشكل المياه أساس البيئة البحرية، وتتمّيز بملوحتها، فهي تحتوي على كمياٍت هائلٍة من األمالح  -
 بالغازات الذائبة كاألكسجين، والذي تتنفسه الكائنات الموجودة بداخله. الذائبة، كما أّنها مشبعٌة 

األحياء الحيوانّية البحرية: تضم البيئة البحرية كّمًا هائاًل من الحيوانات البحرية، بدءًا من الحيوانات غير المجهرية  -
هذه المخلوقات على اختالف أنواعها، ومن  وحيدة الخلية إنتهاًء بالثدييات واألسماك متطورة النمو، وتغتني البحار بمثل

 أهّم هذه الكائنات: الشعاب المرجانية.
 .النباتات البحرية: تضم الطحالب بأنواعها المختلفة، والعوالق، والهائمات والبالنكتون -

ضافة لما للبيئة من أهمية حيوية فإن لها أيضًا أهميتها االقتصادية التي تنفرد بها عن غيرها من الب يئات األخرى من وا 
 .مصادر هائلة من الموارد المعدنية والنفط والغاز وغيرها من الثروات المعدنيةو  حيث كونها مصدرًا للغذاء

 للمنطقة الجغرافي الوضع وهذا .ستراتيجيةاإلو  قتصاديةالا ناحيتينال من كبرى أهميةب العربية البحرية لبيئةا تمتازو 
ستراتيجية اقتصادية أهمية ذات يجعلها العربية  ثالث تتوسط يجعلها فريد موقع في توجد العربية الدول أن حيث كبيرة وا 
 والخليج الهندي المحيط إلى غرباً  األطلنطي المحيط من الطويلة سواحلها وتمتد ( وأوربا وأفريقيا آسيا ) هامة قارات
 وهي اإلستراتيجية األهمية غاية في يةالدول للمالحة مستعملة وطرق ممرات على العربية الدول وتسيطر شرقًا، العربي
 . والغرب الشرق بين تربط التي السويس وقناة طارق جبل مضيق تيران، مضيق ،هرمز مضيق ،المندب باب مضيق
 المناطق من العربية البحرية المنطقة تعتبر حيث بالثروات خرز ت العربية البحرية البيئة فإن يةاالقتصاد الناحية ومن
 العربية الشواطئ طول إلى ذلك في السبب ويرجع المعدنية والثروات المختلفة الحية والثروات السمكية بالثروة الغنية
 لوجود بل فحسب األسماك إنتاج على العربية البحرية البيئة أهمية تقتصر وال تقريبًا. متر كيلو ( 03832 ) تبلغ حيث

 والعديد البحرية والطحالب والقشريات واألصداف اإلسفنج يوجد حيث الحية، األخرى الطبيعية الثروات من هائلة كميات
 منطقة العربية البحرية فالمنطقة الكبرى اإلستراتيجية األهمية العربية البحرية للبيئة وكذلك األخرى. الثروات من

 .التجارية والمالحة للنقل إستراتيجية
ضغوط الناتجة عن األنشطة البشرية والتي تؤدي ويتعّرض كل من النظامين اإليكولوجيين البحري والساحلي لمختلف ال

 بدورها إلى التدهور البيئي والساحلي، من أبرز هذه الضغوط التي تحتاج إلى عناية عاجلة هي مشكلة التلّوث.
وتتعدد ملّوثات البيئة البحرية فهي إما عضوية أو مواد مشّعة أو مخّلفات صناعية أو عن مصادر تلّوث أخرى. ومن 

المشّعة الطبيعية الناجمة عن مخّلفات  الموادر التلّوث اإلشعاعي في البيئة البحرية للدول العربية، هي أبرز مصاد
بعض الصناعات، كصناعة الفوسفات، صناعة األسمنت، استخراج ونقل الغاز والبترول، والصناعات البيتروكيميائية. 
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الحدودية سقط الجوي وتداعيات حوادث المفاعالت عن ال للملوثات االشعاعية األخرى والتي يمكن ان تنتجأما بالنسبة 
 للمنطقة العربية.

 أخطار من العربية البحرية البيئة عن بالدفاع الكبير االهتمام إلى تدعو العربية البحرية للمنطقة الخطيرة األهمية وهذه
 القيام طريق عن كبيرة أهمية ارالبح تلوث مشاكل العربية الدول من العظمى الغالبية تولي المضمار هذا وفي التلوث

 مناسبة لحلول والتوصل البحري بالتلوث المتعلقة المشاكل لمناقشة العلمية والندوات المؤتمرات وعقد الميدانية بالدراسات
 أجل من المتحدة لألمم التابعة البحرية المنظمات مع والتعاون والدولية اإلقليمية البحرية االتفاقيات في واالشتراك لها

 أخطار من البيئة تلك تحمي التي الوقائية اإلجراءات واتخاذ التلوث خطر من العربية البحرية البيئة على المحافظة
 .بها المحيطة التلوث

إن تقييم التلّوث اإلشعاعي البيئي ومراقبة تطوره بات من أولويات معظم الدول. وتسعى الهيئة العربية للطاقة الذرية إلى 
البيئي وتقييمه والحد منه من أولويات برامجها حيث أصبح من الضروري تطوير مهارات العاملين  وضع مسألة التلّوث

 العرب في هذا المجال، بهدف استخدام التقنيات النووية لقياس تراكيز المواد المشّعة المختلفة في البيئة البحرية.
 

 الدورة: أهداف 
تهدف هذه الدورة إلى تدريب المشاركين وتطوير مهارات العاملين في مجال الرقابة اإلشعاعية للبيئة، حيث تتيح لهم 
مجال التعّرف على مختلف التقنيات الحديثة المستخدمة في قياس تراكيز العناصر المشّعة، باإلضافة إلى تطبيقاتها 

 ميائي في البيئة البحرية.المتعّلقة بالتعّرف على الملّوثات وسلوكها الكي
 

 :الدورة برنامج 
كافة الجوانب النظرية والعملية حول كيفية الحماية للبيئة البحرية من كافة الملوثات العلمي للدورة يتناول البرنامج 

 وفق المحاور التالية: 
 التعّرف على البيئة البحرية )باخرة علمية(. .3

 يات، وكائنات حّية(.طرق أخذ عينات البيئة البحرية )مياه، رسوب .2

 ، نظائر الثوريوم ونظائر اليورانيوم(.230 –طرق الفصل الكيميائي لقياس مصدرات ألفا )بولونيوم  .1

ـــــــى ترســـــــيب الســـــــيزيوم  .4 ـــــــاس مصـــــــدرات جامـــــــا، باإلضـــــــافة إل ـــــــات لقي باســـــــتخدام  317 –تحضـــــــير عين
Ammonium Molybdophosphate (AMP). 

 قاتهما في البيئة البحرية.تقنيات مطيافية ألفا ومطيافية جاما وتطبي .5
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ــــــــة للبحــــــــار وتـــــــــأري   .6 ــــــــي المحيطــــــــات واســــــــتخدامها فــــــــي دراســــــــة األنظمــــــــة البيئي ــــــــدات المشــــــــّعة ف النوي
 الرسوبيات.

 إدارة الجودة في المخابر التحليلية. .7

 البرنامج الوطني للرصد اإلشعاعي البيئي والمسح اإلشعاعي. .8

 

على طرق أخذ العينات البحرية وزيارة المخابر الخاصة بتحضير برنامج أيضًا دراسات عملية تشمل التعّرف تضمن الوي
 وقياس العينات.

والمعتمدين من قبل الهيئة  هيئة الطاقة الذرية اللبنانيةمتميزين من خبراء  وسيقوم بالتدريس والتدريب في هذه االدورة
 .العربية للطاقة الذرية 

 
 : الدورة مكان انعقاد
من قبل الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة في حماية البيئة البحرية"  التقنيات النووية"تنظم دورة 

 .42/70/4700 – 42الذرية اللبنانية في بيروت خالل الفترة : 
 كافة المعلومات التفصيلية عن توفير اإلقامة واألمور اإلدارية األخرى ستكون متاحة في الوقت المناسب.

 
 المشاركــة :

العلميون الباحثون  وسوف يدعى للمشاركة في هذه الدورةمناسبة حيازة شهادة جامعية  الدورةرط لإلشتراك في هذه يشت

في الهيئات والمراكز والعاملون في مجال الوقاية والرقابة اإلشعاعية البيئية و  والفنيون المختصين في األقطار العربية

 .اوفي التخصصات ذات العالقة بموضوعه الدورةمتعلقة بمحاور المختلفة ال تمجاالبال ذات العالقةالبحثية 

وسوف تتحّمل الهيئة العربية نفقات إقامة وسفر عدد من المشاركين من الدول األعضاء فى الهيئة حسب االمكانيات 

  المالية المتاحة، باالعتماد على طلب الدعم المادي الموجود في الفقرة خامساً من طلب االشتراك المصاحب.

ويتعين على الجهة الموفدة للمشارك من الدول غير األعضاء فى الهيئة العربية تكفل مصاريف السفر واإلقامة، 

 دوالر أمريكى عن كل مشارك. 100باإلضافة إلى معلوم إشتراك والمقدر بـ 
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ة عضو المجلس بنسخة من السيرة الذاتية بواسط مصحوب نموذج التسجيل المرفقباستعمال ترسل طلبات االشتراك 
مباشرة من الجهة الموفدة للدول غير /أو للهيئة العربية للطاقة الذرية للدول األعضاء وأو المؤتمر العام التنفيذي 

، وذلك 70/70/4700في موعد أقصاه في الهيئة العربية للطاقة الذرية  الشؤون العلميةاألعضاء في الهيئة إلى إدارة 
 على العنوان اآلتي :

 الجمهورية التونسية –تونس  0773حي الخضراء  –نهج المؤازرة  0عربية للطاقة الذرية، الهيئة ال
 77( 400) 00 272 277هاتف :  - 77( 400) 00 272 257فاكس : 

 aaea@aaea.org.tn :  البريد االلكترونيو aea.org.tnwww. aموقع الهيئة : 
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