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Abstract 
Employees are responsible for maintaining a clean and healthy 

workplace and employees have a responsibility to work safely and maintain 
good standards of housekeeping. Good housekeeping should be regarded as 
a routine part of job and means more than just neatness, it includes keeping 
all reagents, equipments and everything used in the laboratories in good 
working order. Good housekeeping can improve safety by minimizing 
carelessness and clutter which are two common causes of accidental injuries 
and fires. Efficiency can be improved by keeping an orderly workplace and 
reducing lost time and frustration resulted from constantly looking for 
papers, reagents, equipments.. ect.                       





حفاظ على ن عن الو ولؤ المختبرات هم المسفي المعامل و  الموظفین والعاملینإن 
العمــل بأمـــان والحفــاظ علــى مســتویات جیــدة مــن التـــدابیر بیئــة عمــل نظیفــة وصــحیة و 

  یجب اعتبار التـدابیر اإلداریـة  كجـزء روتینـي مـن العمـل الیـومي والـذي حیث ،اإلداریة
وكـل مـا یـتم اسـتعماله داخـل المعامـل  ،المعـداتو  یـع الكواشـفیتضمن الحفاظ على جم

مســــتویات  التــــدابیر اإلداریــــة الجیــــدة یمكــــن أن تحســــنو فــــي حالــــة جیــــدة.  ،والمختبــــرات
األســــباب الرئیســــیة  مــــن وهمــــا ،الســــالمة مــــن خــــالل التقلیــــل مــــن اإلهمــــال والفوضــــى

الحفــاظ علــى وكــذلك یمكــن تحســین الكفــاءة عــن طریــق  .لإلصــابات العرضــیة والحرائــق
الضــــــائع فــــــي البحــــــث علــــــى األوراق والكواشــــــف  العمــــــل المــــــنظم والحــــــد مــــــن الوقــــــت

 . لخإ ...المعداتو 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2/2017ـــــــ العدد  29نشرة الذرة والتنمیة ـــــــ المجلد 
 

4 
 

مــن المختبــرات أن أولین عــن تشــغیل المختبــرات و ؤ ینبغــي علــى المــوظفین والمســ
یكونــوا علــى بینــة مــن كــل عملیــة  یجــري تنفیــذها والمخــاطر المرتبطــة بهــا. لــذلك یجــب 

عـــالم تتضـــمن إجـــراءات الســـالمة والتـــدابیر اإلداریـــة المتعـــارف إعـــداد قائمـــة واضـــحة الم
علــى و  هــذه القائمــة یجــب أن یــتم تحــدیثها باســتمرار ،علیهـا عنــد وقــوع الحــوادث الطارئــة

ات إطفــاء أمــاكن معــدو  تســتعرض بنــود مثــل النظافــة العامــةفتــرات منتظمــة وینبغــي أن 
تــدفق الهــواء فــي و  ألولیــةأمــاكن معـدات اإلســعافات او  مخــارج طــوارئ واضــحةو  الحرائـق

 .  وغیرها أماكن التخزین

یجب أن تتعامل إجراءات التشغیل وتدابیر السالمة في المختبـرات مـع المخـاطر 
بحیـث یمكـن  ،السـیطرة الضـروریة لجمیـع العملیـاتالمتأصلة وتعزیـز إجـراءات الـتحكم و 

 تشـمل وصـفاً إجـراء عملیـات تقیـیم المخـاطر علـى نحـو مثـالي أو نمـوذجي والتـي   مثالً 
 المـــوظفین المحتمـــل تعرضـــهم للخطـــرو  لكـــل العـــاملین داخـــل المختبـــر واضـــحاً  وظیفیـــاً 

ومعــــدات الوقایــــة  وتــــدابیر الرقابــــة والــــتحكم خــــاطروالحلــــول الالزمــــة لمواجهــــة هــــذه الم
وبحیــث تــتم  ،االحتیاجــات التدریبیــة لكــل موظــفو الشخصــیة المطلوبــة حســب الوظیفــة 

 . أي تغییرات إجرائیة أو عند حصول سنویاً مراجعة عملیة تقییم المخاطر 

ـــال  ضـــمان أن تكـــون نتـــائج التحالیـــل ذات دقـــة ومصـــداقیة یعتمـــد  یمكـــن يوبالت
 . أحد األهداف الرئیسیة لبرامج ضمان الجودةوهي علیها. 





ـــة تحلیـــل أساســـیة فـــي مختبـــرات  ـــلالهـــو عملی تصـــبح عملیـــة و  اإلشـــعاعي  تحلی
ـــــدات المشـــــعة ذات  ضـــــروریة ـــــد نشـــــاط النوی ـــــدما یســـــتحیل تحدی ـــــةعن بالتقنیـــــات  العالق

للعینـة المـراد تحلیلهـا  اإلشـعاعينشـاط الویحدث هـذا عنـدما یكـون  .اإلشعاعیة المباشرة
المباشـــر أو فـــي وجـــود خلفیـــة  اإلشـــعاعيأقـــل مـــن تحســـس منظومـــة الكشـــف  إشـــعاعیاً 

 . حوالبأي حال من األها عن نشاط العینة إشعاعیة متداخلة وال یمكن فصل

عـادة لتحدیـد مسـتویات اإلشـعاع المنخفضـة فـي  اً الفصـل الكیمیـائي مطلوبـیكون 
امــا یمكـــن غحیــث أن أشـــعة  ،العینــات البیئیـــة  التــي تنبعـــث منهــا إشـــعاعات ألفــا وبیتـــا

امـا غعلـى الـرغم مـن أن مسـتویات  ،)رصدها مباشرة (بواسطة كاشـف الجرمـانیوم مـثالً 
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تكــون بحاجــة إلــى درجــة مــا مــن عملیــة التركیــز أو الفصــل. لــذلك  ، قــدالمنخفضــة جــداً 
عندما یكون من الواضح أن الفصل الكیمیائي  مطلوب، یجب إجـراء الخطـوات العامـة 

 : التالیة

 فاعلیة إشعاعیة ممكنةبأكثر نقاوة و  یتم عزل النویدات المشعةــــــ 
مـن الكفـاءة، مـع األخـذ  قـدر ممكـن المشـعة بـأعلى االنبعاثاتیتم الكشف عن ــــــ 

 . ي االعتبار  الخلفیة اإلشعاعیة في المكانف
ـــــ  ة واســــعة مــــن المــــواد لمجموعــــ  اإلشــــعاعيینبغــــي إجــــراء التحلیــــل الكیمیــــائي ـــــ

 . المختلفة المحتویة للنویدات المشعة كیزاوالتر 

هذه الخطوات تتطلب معالجة مبدئیة من تنقیـة وفصـل وتركیـز وٕاعـداد المصـادر 
 . ائیةیوغیرها والتي تندرج تحت ما یعرف بالمعالجة الكیم المشعة
 



واد التـي جمیع الموظفین الذین یعملون فـي مخـابر التحالیـل قـد یتعـاملون مـع المـ
ریــــة أو یمالمســـة الجلــــد أو العـــین، أو تحــــوي عـــدوى بكت یحتمـــل أن تكــــون خطـــرة عنــــد

ـــتالعمـــن خـــالل  وكـــذلك ،فیروســـیة  بجمیـــع أنواعهـــا المـــواد األبخـــرة و  االستنشـــاق أو اب
محتملــة خطــورة   ةلــذلك  یجــب أن تكــون إجــراءات الســالمة إلزامیــة لتفــادي أیــ .الســامة

 : النقاط التالیة توضح أهم هذه اإلجراءاتو 

 وحتى التبرج األكل والشرب والتدخین غیر مسموح به مطلقاً ــــــ 
 عدات حمایة العینبشكل مستمر وم رتداء معاطف المختبراتــــــ إ
الحصــول علــى المشــورة الطبیــة الحــوادث و  وقــوعروح المفتوحــة عنــد الجــ تغطیــةــــــــ 

 إذا لزم األمر
 ة للعملیات ذات الخطورة المحتملةرتداء قفازات واقیة مناسبــــــ إ
 أن تحتوي على أبخرة خطرة یحتمللتعامل مع  مواد االكمامات عند  ستخدامــــــ إ
 غطیة المحالیل الحمضیة كلما كان ذلك ممكناً حفظ وتــــــ 
 إضافة الحامض إلى الماء عند عملیة التخفیف أو التمییعــــــ 
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 نحاء المختبرأالتهویة الفعالة لجمیع ــــــ 
ـــــ ســــنة أو حســــب قــــوانین العمــــل  18یجــــب أن ال یقــــل عمــــر المســــتخدم عــــن  ـــــ

 . المعمول بها

خاوف إضـافیة تتجـاوز تلـك التـي عـادة مـا ممع المواد المشعة التعامل  ینتج عن
ـــاع قواعـــد  ـــة. فباإلضـــافة للمحـــاذیر الســـابقة یجـــب إتب تتعلـــق بمختبـــرات التحالیـــل العادی

 :  وٕاجراءات السالمة الضروریة اآلتیة
ـــــ ـــــرتیجــــب ا ـــــ ـــــداء قفــ معــــاطف المختبــــر ونظــــارات ازات یمكــــن الــــتخلص منهــــا و ــ

مشــــعة (باســــتثناء بعــــض المصــــادر القیاســــیة الســــالمة كلمــــا  تــــم التعامــــل مــــع المــــواد ال
ــــة أي فواصــــل  ــــى تغطی ــــة). باإلضــــافة إل ــــدین، المغلق ــــى الی ــــد، وخاصــــة عل تظهــــر الجل

الحرص على عدم اسـتخدام أدوات مشـتركة  فـي المختبـر مثـل مقـص، مـوزع الشـریط، و 
الــخ. والتـــي ال ینبغـــي التعامـــل معهـــا أثنـــاء ارتـــداء القفـــازات التـــي اســـتخدمت مـــع المـــواد 

 . عةالمش
ــــــ  ــــــــــ ـــــات المعالجـــــة الكیمیائی ـــــع عملی ـــــتم جمی ـــــاطق وینبغـــــي أن ت ـــــي المن ـــــط ف ة فق

ل المختبـــر. یجـــب أن تكـــون المـــواد المشـــار إلیهـــا بكـــل وضـــوح داخـــالمخصصـــة لـــذلك و 
 . مغلقة بإحكام شدید  بعیدة عن محیط عدادات اإلشعاعالغیر المشعة و  والعینات
م مصــادر ة التـي تنطـوي علـى اسـتخداینبغـي أن تكـون جمیـع العملیـات الجدیـدـــــــ 

أي نشـــاط إشـــعاعي. نـــة ال تحـــوي هـــا بأكملهـــا مـــع عیّ ؤ إجرا إشـــعاعي قـــد تـــمذات نشـــاط 
 ، وكیفیة الـتحكممصادر التلوث األكثر احتماالً  جراء هذه العملیة یجب مالحظةإخالل 

 . السیطرة في النفایات المشعةو 
ي التلــوث لســوائل وذلــك لتفــادیجــب القیــام بجمیــع العملیــات علــى ورق مــاص لــــــــ 

الملوثــة مــع النفایــات  اصــةالــتخلص مــن هــذه األوراق المثــم فــي حــال االنســكاب ومــن 
 أن تتم عملیة المص عن طریق الفم . وال ینبغي أبداً  ،الجافة

ال و  یجــب الــتخلص مــن جمیــع النفایــات فــي حاویــات النفایــات المعــدة للغــرض.ــــــــ 
 .یات المشعة في مجاري الصرف العادیة تخلص من النفاالب یسمح إطالقاً 

ـــ  الروتینــي للتلــوث اإلشــعاعي ألســطح العمــل بانتظــام الرصــد والمســح الــدوري و ـــــ
 باستخدام عدادات اإلشعاع . 
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حد  حملهن لرؤسائهم على أن ال یتجاوزالعامالت الحوامل یجب اإلبالغ عن ــــــ 
 . مّلي سیفرت 1 جرعة التي یتلقاها الجنینال

ـــــــ وغســل الیــدین  الروتینــي قبــل مغــادرة المختبــر، یجــب إجــراء المســح اإلشــعاعي ـ
 . جیداً 

ول المباشــر فـــي ؤ انســـكاب أو جــروح للمســـیجـــب اإلبــالغ عـــن أي حــوادث أو ــــــــ 
 . ن كان مجرد شكإ أقرب وقت ممكن حتى و 

 


بـبعض الكائنـات  خـاطر العـدوىجیة یمكن أن تصـاحبه متحضیر العینات البیولو 
یجــب  لــذلك .ة فــي المختبــرات ذات الطــابع الطبــيالمجهریــة وتــزداد هــذه الخطــورة خاصــ

كمدونـــة ســـلوك لتغطیـــة هـــذه  تتـــوفر إرشـــادات وتوجیهـــات واضـــحة وصـــارمة تكـــونأن 
وتصـــنف  ،الحـــاالت والحـــد األدنـــى مـــن شـــروط الســـالمة الواجـــب توفرهـــا فـــي المختبـــر

لمســتوى الخطــر  ة والفیروســات والمــواد إلــى أربــع مجموعــات تبعــاً الكائنــات الحیــة الدقیقــ
الدولیــة للقـوانین المحلیـة و  اإلرشـاداتهــذه التعلیمـات و  تخضـع ویفتـرض أنالـذي تمثلـه. 

 .                                التي تعنى بقواعد السالمة البیولوجیة

لكیمیـائي اإلشـعاعي هـو فمن األعمال الروتینیة التي یقـوم بهـا مختبـر التحلیـل ا 
نیــة لعمــال تحلیــل العینــات البیولوجیــة، مثــل البــول والبــراز والــدم  لرصــد الجرعــات الروتی

سكان مناطق معینة. وباإلضافة إلى ذلك قد یتطلب األمر مـن اإلشعاع المصنفین أو ل
ــ المشــغلین تحلیــل شــعة فــي جســم اإلنســان أو الحیــوان و ســلوك النویــدات الم ق مــنالتحّق

 . جة  واإلفرازات الجسمانیة األخرىالجسم واألنسسوائل 
 



یجب وضع إجـراءات للتعامـل مـع انسـكاب األحمـاض والمـذیبات والمـواد الخطـرة 
األخرى. وینبغي التعامل مع حاالت االنسكاب الطفیفة على وجه السرعة وبكفاءة، كما 

نســكاب مثــل المناشــف الماصــة للســوائل ینبغــي أن تكــون أدوات ومســتلزمات معالجــة اال
متاحـــة بســـهولة، وینبغـــي تـــدریب جمیـــع المـــوظفین علـــى اســـتخدامها. فـــي حالـــة حـــدوث 
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انســكاب كبیـــر یجــب تفعیـــل اإلجـــراءات الداخلیــة التـــي یجـــب أن تتضــمن تنبیـــه ضـــابط 
بـالخطر المحتمـل وبنوعیـة المـواد  السالمة الذي یفترض أن یكون قـد تـم إحاطتـه مسـبقاً 

اإلطفـاء المختبر حتى یعرف فریق السـالمة و لة و القابلة لالشتعال الموجودة في المشتع
 . المخاطر الفعلیة التي ربما تنتج من الحریق

حالــة تهــدد الحیــاة بشــكل جــدي مثــل انتشــار األبخــرة، یجــب أن  وفــي حالــة وجــود
ــ علــى أن یكــون تتــوفر فــي المختبــر أقنعــة  تــنفس مــزودة بمرشــحات مناســبة ن   و الموظف

ـــدربوا علـــى ـــرة قـــد ت التعامـــل  لغـــرض اســـتخدام هـــذه المعـــدات مســـبقاً  وخاصـــة ذوي الخب
لالسـتخدام  معـدة  فقـط تكون هذه األقنعة ع الحاالت الطارئة. مع مالحظة أنالسریع م

 غراض الضروریة .صالحیتها في غیر األال یتم استنفاد في حاالت الطوارئ و 
 



مـن الكائنـات  ىللعـدو  جمع ومعالجة عینات بیئیـة معینـة مصـدراً ل شكّ ییمكن أن 
كحــد أدنــى، یجــب أن یكــون و  ،العینــات. لــذلك قــد تكــون موجــودة فــي هــذه يالدقیقــة التــ

العـاملون الـذین و  ،التیتـانوسجمیع العاملین في هذه المختبرات قد تلقوا تلقیح  ضـد داء 
صـریف میـاه المجـاري یجـب أن اطق المجـاورة لتیجمعون عینات مائیـة خاصـة فـي المنـ

مشــــــــــــــورة طبیــــــــــــــة بشــــــــــــــأن األخطــــــــــــــار الممكنــــــــــــــة وتمییــــــــــــــز أعــــــــــــــراض داء  یتلقــــــــــــــوا
 . یمكن أن ینتشر عن طریق الجرذان الذي  (Leptospirosis)یبتوسبایروسیسالل

                     
 التدریب على السالمة

یختلــف مــن  یكــون لكــل موظــف ســجل تــدریبي خــاص بــه والــذي ربمــایجــب أن 
مــــع التشــــدید علــــى أن  ،لــــخإ ...نــــوع الوظیفــــة وأهمیتهــــا ومــــدتهاخــــر حســــب موظــــف آل

التدریب على عملیات إطفاء الحرائق وحسن اسـتخدام طفایـات الحریـق یجـب أن یشـمل 
 ب كل ثالث سـنواتویجب تجدید هذا التدری ،لعاملین في المختبر بدون استثناءجمیع ا

علــى أســاس تقیــیم المخــاطر اجــات التــدریب األخــرى م احتیأن تقــیّ  يوینبغــ .كحــد أقصــى
ــــى حضــــور دورات تدریبیــــة حــــول  ،الوظیفیــــة كمــــا یجــــب تشــــجیع جمیــــع المــــوظفین عل

والمســــاعدة اإلســــعافات األولیــــة علــــى أن تكــــون إدارة الصــــحة المهنیــــة متاحــــة للمشــــورة 
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ل عدم توفر اأن تكون اإلسعافات األولیة الضروریة متوفرة في حالطبیة لكل العاملین و 
والتي من المستحسـن أن تكـون موجـودة لجمیـع المختبـرات كجـزء  ،إدارة الصحة المهنیة
ـــــة وكـــــذلك حضـــــور ،مـــــن إدارة الســـــالمة مـــــع األحمـــــاض  حـــــول التعامـــــل دورات تدریبی

كـــذلك أن  بالمـــواد. ویجـــ الخطـــرة للمـــوظفین المتعـــاملین مـــع هـــذه والكواشـــف الكیمیائیـــة
 . تاح للمسعفین المؤهلینیكون دلیل اإلسعافات األولیة م

 


مصــادر المعــایرة المشــعة  ردین المعتمــدین لمقتفیــات األثــر و یطلــب دائمــا مــن المــو 
بكــل حرفیــة وحــرص عنــد عملیــات بكمیــات كبیــرة أن یطبقــوا إجــراءات الســالمة المتبعــة 

واد. وبسبب مسـتویات النشـاط اإلشـعاعي والتخزین والتخلص من هذه الم التدریعو  النقل
 فبمشــر  تخضــع لرقابــة مــا یعــرف طقــة مخصصــةلهــذه المــواد، ینبغــي تخزینهــا فــي من

یجـب علیـه  الـذي، (Radiological Protection Supervisor, RPS)الحمایة اإلشـعاعیة 
ـــع داخـــل هـــذه المنطقـــة ب ضـــمن هـــذه الخدمـــة أن ـــزم الجمی ـــاع القواعـــد والتعلیمـــات  ایل تب

ستخضع لهـا مقتفیـات األثـر ومصـادر المعـایرة  يتوبة الخاصة بجمیع العملیات التكالم
 . المشعة

قبـــل  فالتخفیـــ ىألثـــر ومصـــادر المعـــایرة المشـــعة  إلـــعـــادة مـــا تحتـــاج مقتفیـــات ا
االستخدام لذا یجب استخدام االحتیاطات المتبعـة فـي هـذه العملیـات مثـل تـوخي الحـذر 

 أحیانــاً  اجیــة المختومــة (المغلقــة). وكــذلك یجــببشــكل خاصــة عنــد فــتح األنابیــب الزج
تبریـــدها قبـــل فتحهـــا بســـبب تـــراكم الضـــغط داخلهـــا وفتحهـــا بعنایـــة فـــي وجـــود عـــدد مـــن 

مسـتویات عالیـة لإلشـعاع   ةالموظفین الداعمین الذین یمكنهم القیـام بالرصـد الفـوري ألیـ
معـــدات كمـــا یمكـــن أن تكـــون هنـــاك حاجـــة إلـــى  ،باســـتخدام معـــدات المســـح اإلشـــعاعي

للمـوظفین الـذین یفتحـون  Finger Doses)( خاصة لمعالجة ما یعرف بجرعات اإلصـبع
ومصــادر المعــایرة الـدوارق  الزجاجیــة المختومــة. وینبغـي أن یــتم تخــزین مقتفیـات األثــر 

 . في قوالب زجاجیة سمیكة  كفایة المشعة المخففة




لتحلیــل الكیمیــائي اإلشــعاعي بحیــث صــمیم مختبــر امــن الناحیــة المثالیــة، یجــب ت
ومـن الناحیـة العملیـة . هـاؤ التي من المفترض أن یتم إجرالجمیع العملیات  اً كون مناسبی
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یجـب تحدیـد  في كلتـا الحـالتین ، یمكن أن تكون المختبرات مستعملة من قبل أو جدیدة
 تسـم بكفـاءة اإلجــراءمعـاییر أساسـیة معینـة كحـد أدنـى مـن المتطلبـات إلجـراء عملیـات ت

  : ، ویمكن تلخیصها على النحو التاليودقة النتائج

أي تلوث متبادل وضمان إجراء  حدوثفصل العملیات التحلیلیة لضمان عدم ــــــ 
للمســتوى المــنخفض  شــعاعياإل تحالیــل صــحیحة لعینــات تتــراوح بــین عملیــات الكشــف

إلــى مســتویات  یــاس الجرعــات،نــات الســوائل الحیویــة لإلنســان ألغــراض قعیّ  مثــلًا جــد
إلـــى مســـتویات عالیـــة مـــن  شـــعاعي فـــي العینـــات البیئیـــة وتصـــلأعلـــى مثـــل النشـــاط اإل

المـــأخوذة مـــن المواقـــع النوویـــة التـــي تخضـــع  عینـــاتشـــعاعي مثـــل معالجـــة الالنشـــاط اإل
 . إلزالةللعملیة 

ــــ  مســـاحات كافیـــة مـــن أمـــاكن التخـــزین المناســـبة للعملیـــات التـــي تشـــتمل علـــى ـــــ
للغـرض ة مناسـب یجب أن تكون أماكن التخزینو  ،ستعمال أحماض أو مواد ذات أبخرةا

مجــــاري إخــــراج الهــــواء إلــــى خــــارج المختبــــر اوم للحــــرارة و ـــــــــومجهــــزة بمق ذهـــــــــالمــــراد تنفی
 مباشرة.

یجــب أن تكــون التجهیــزات والمعــدات المســتعملة مالئمــة للغــرض وفــي مكانهــا ــــــــ 
یــات المراقبــة والرصــد لــدرجات الحــرارة ونقــاوة الهــواء ومســتوى المناســب، وأن تكــون عمل

 . النشاط اإلشعاعي روتینیة ومتاحة للجمیع وفي أي وقت

ــــ  التـــي تحتـــوي علـــى و  ،غرفـــة التـــي تحـــوي عـــدادات اإلشـــعاعیجـــب أن تكـــون الـــــ
مكیفــة الهــواء لتجنــب التذبــذب فــي درجــات الحــرارة الــذي قــد  ،معــدات إلكترونیــة حساســة

 . على تشغیل هذه العدادات لباً یؤثر س
یجب أن یكون لـدیها الضـوابط البیئیـة  نكن إعداد العینة مثل معدات الطحأماــــــ 

 . المناسبة، مثل تعلیمات السالمة وٕاجراءات التشغیل الداخلیة
 بیتطلـقـد و  ا.أمـاكن  مناسـبة للحفـاظ علـى سـالمتهیجـب تخـزین العینـات فـي ــــــ 

لنــــوع العینــــة  التجمیــــد تبعــــاً وغــــرف التبریــــد و  خــــزائنالو  الرفــــوف مرافــــق تتــــراوح بــــین هــــذا
 . واحتیاجات العمیل
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أن تكـون نتـائج التحالیـل  فـيیتمثل أحد األهداف الرئیسیة لبرامج ضمان الجـودة 
تحقیق هذا الهدف على مدى تطبیـق المعمـل یعتمد . و ذات دقة ومصداقیة یعتمد علیها

  ظم إدارة الجودة التي یمكن أن تحقق المستوى المطلوب من الجودة .أو المختبر ن

في معظم الدول توجد هیئـات حكومیـة تقـدم المشـورة بشـأن خطـة ضـمان الجـودة 
معــایرة ومــواد  مــواد ومعــدات ومــوادتــوافر و  ،مثــل إنشــاء طــرق تحلیــل معتمــدة المناســبة
ظفین على لتدریب المتواصل للمو او  ،ٕاجراء االختبارات الالزمة لمراقبة الجودة، و مرجعیة

ـــدولي ـــوطني وال ـــائج التو  ،المســـتوى ال ـــوطنيمقارنـــة نت ـــدولي  حالیـــل علـــى المســـتوى ال وال
والحصــول علــى  ،ي قــانوني مــن قبــل الســلطات المحلیــةبشــكل رســمواعتمــاد المختبــرات 

 . وتراخیص دولیة دشهائ

بـــات مـــدى المختبـــرات إلثن اســـتخدامها داخـــل المعامـــل و هـــذه المعـــاییر التـــي یمكـــ
مواءمــــة تحالیــــل المــــواد البیئیــــة التــــي تقــــوم بهــــا المنشــــآت النوویــــة واإلدارات الحكومیــــة 

وهـــذا یـــؤدي إلـــى تحســـن  ،الدولیـــةللمعـــاییر المحلیـــة و  والمنظمـــات األخـــرى والمختبـــرات
 . كبیراً  التقییم والتحقق واعتماد التحلیالت الكیمیائیة اإلشعاعیة تحسناً 

ت توظـف مـوظفین ذوي ة الجودة إال مـن قبـل مختبـراال یمكن تحقیق نتائج عالیو 
جیــــدا تعمــــل مــــع التقیــــد الصــــارم بمبــــادئ  مختبــــرات مجهــــزة تجهیــــزاً  يكفــــاءة وخبــــرة وفــــ

 .الممارسة المختبریة الجیدة 
 



على   ها اعتماداً ئتقییم أدا اعتمادها و جمیع المختبرات الحكومیة و الخاصة یتم
. مـن المتعـارف العمـالء الوفـاء بمتطلبـاتالمعاییر المستخدمة و یل و حسن اإلدارة والتشغ

 ، التقیـیمأوالً  : نظـم الجـودة لهـا معیـارین رئیسـیین أن علیه في جمیع أنحاء العالم تقریبـاً 
ســـاقها مـــع اتالتحالیـــل ومطابقتهـــا للمواصـــفات و  لمعـــاییر مهنیـــة  محـــددة مثـــل دقـــة وفقـــاً 

معاییر تحدد مدى تناسب ما تقوم به المنشأة مـع مـا تـم  ،ثانیاً و  متعارف علیهاالنتائج ال
التعاقــد علیــه عنــد إنشــاء هــذه المنشــأة ومــا تقدمــه لعمالئهــا حســب المتطلبــات التعاقدیــة 
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 مــــن أن المنشــــأة لـــدیهابـــبـــین الطـــرفین. حیــــث یـــتم التصـــدیق علــــى مثـــل هــــذا المعیـــار 
بــین العمیــل. بالمتطلبــات التعاقدیــة بینهــا و  فــاءن الو ضــممــا ی اإلجــراءات والــنظم الالزمــة

شــهادة و  ISOیــزو ینــدرج ضــمن معــاییر شــهادة األ ،فــي كثیــر مــن الــدولو  ،عیــارهــذا الم
مــن  ةتقــدم عــادالتــي   (Good Laboratory Practice, GLP)حســن العمــل المختبــري

 . الصحة بالدول اتوزار 

ن دولـة إلـى أخـرى  ولكـن تختلف نظم اعتماد المختبرات والجهة المخولة بذلك م
تبـر فهـم ینبغي أن یكون لـدى المخو  .جمیع نظم الجودة  محددة لتلبیة احتیاجات معینة

یوثـق النظـام واإلجـراءات المتبعـة داخـل المختبـر واضح ألهداف هذه النظم وأن یحـدد و 
، الذي توضـع فیـه یل التنظیم اإلداري لنظام الجودةلتحقیق هذه األهداف ویحدد بالتفص

وضــعت المبــادئ  مقارنــة تشــغیل وٕادارة هــذه الــنظممراجعــة و  عنــدو معــاییر الجــودة. كــل 
المتبـع داخــل و االعتمـاد لنظـام الجــودة  التالیـة للحصــول علـى اعتمـاد العامـة التوجیهیـة

 : رالمختب

یجـب أن یؤكـد نظـام االعتمـاد  أن االختبـار التحلیلـي یتفـق مـع معـاییر مهنیـة ــــــ 
د علــــى اختصــــاص المختبــــر المعتمــــد للخدمــــة التحلیلیــــة التــــي ا یــــدل ویؤكــــمحــــددة، مّمــــ

 .یؤدیها

إلــــى ضـــمان أن یكـــون لـــدى المرفـــق التحلیلــــي  ISOیـــزو یهـــدف التســـجیل األـــــــــ 
 . النظام واإلجراءات الالزمة من أجل تقدیم متطلبات تعاقدیة مضمونة للعمیل

 ت الجیـدة للمختبـراتلمختبـري أو الممارسـاایعتبر االمتثال لمبدأ حسن العمل ــــــ 
(Good Laboratory Practice, GLP)  ًللمرافــق التحلیلیــة التــي تعطــي  أساســیاً  شــرطا

تحسـین نوعیـة ل وذلك ،المواد الكیمیائیة الجدیدةتدعم تسجیل العقاقیر العالجیة و بیانات 
 . بیانات السالمة ومنع سوء الممارسة واالحتیال داخل المجتمع التحلیلي

هـو   (Good Manufacturing Practice, GMP)التصـنیع الجیـدة ممارسـاتـــــــ 
ــــي  ــــى إنتــــاج األجهــــزة والمعــــدات الطبیــــة المســــتخدمة ف نظــــام ضــــمان جــــودة یطبــــق عل
الصــــناعة الطبیــــة ویمكــــن تطبیــــق هــــذا المعیــــار بشــــكل معقــــول علــــى إنتــــاج المصــــادر 

 . والمضادات اإلشعاعیة المستخدمة في التطبیقات الطبیة
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لتحلیـــل اإلشـــعاعي هـــو جـــزء ال مختبـــرات او الســـالمة داخـــل معامـــل و  إن األمـــن
ن العمـل داخـل لـذلك فـإ ،من منظومة األمان النووي من الناحیـة التقنیـة والقانونیـة یتجزأ

مــن للعمــل وللبیئــة المحیطــة طالمــا كــان تطبیــق ذه المختبــرات یمكــن اعتبــاره مكــان آهــ
مســـتویاتها. إن الجـــدل القـــائم حـــول الطاقـــة  إجـــراءات الســـالمة ونظـــم الجـــودة فـــي أعلـــى

ــــر منــــه جــــدل حــــول الجــــدوى  ینالنوویــــة هــــو جــــدل حــــول األمــــن و األمــــان النــــووی أكث
مـا و  جددة والتي ال یختلـف حولهـا اثنـان،االقتصادیة أو األهمیة التقنیة لهذه الطاقة المت

ومن ضمنها النوویة  تالسالمة داخل كل المنشآو  یهم هو التأكید على أن مسألة األمن
الحقیقـة  ، وتلك هيالمختبرات هو أولویة مطلقة لكل العاملین في هذا المجالالمعامل و 

ن كـل تطـور أو تعـاون بـین أل ،التي یجـب أن تصـل بشـكل واضـح ال لـبس فیـه للجمیـع
مجال الطاقة النوویة والمجاالت األخرى هو باألساس تعاون یعتمد على مدى االقتنـاع 

 . مة المتعلقة بالطاقة النوویةالسالو  بإجراءات األمن

 الدین أحمیدة عز                                                            
 التدریبمعهد النفط للتأهیل و                                                       

 ة لیبیادول                                                                
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Abstract 
All low-carbon energy technologies, including nuclear power, are 

needed to meet the Paris Agreement goal of limiting the rise of global 
temperatures to below 2°C. This paper summarizes the potential role of 
nuclear power in climate change mitigation and sustainable development. 

 


جمیع تكنولوجیات الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك الطاقة النوویة، تحتاج 
 مـا دونلحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمیـة إلـى في اباریس  یةهدف اتفاق تلبیة إلى

الورقـة الـدور المحتمـل للطاقـة النوویـة فـي التخفیـف مـن  هذهدرجة مئویة". وتلخص  2"
 . مستدامةالتنمیة تحقیق الو  یةالمناخ اتتغیر ال

 


:  أهـداف مناخیـة ثابتـةلالتفـاق علـى  ، اجتمع قادة العالم معـاً 2015في نوفمبر 
الناتجــة عــن المســتویات مــا قبــل الصــناعیة فــي متوســط درجــات الحــرارة العالمیــة  زیــادةال

الحراریـة یمكـن  أنه عند هـذه العتبـةیعتقد معظم الخبراء ، و درجة مئویة" 2إلى ما دون "
 ومواصـلة الجهـود للحـد مـن ارتفـاع تجنب أسوء اآلثـار الناجمـة عـن التغیـرات المناخیـة؛

 . ویةدرجة مئ 1.5إلى  الحرارة

تنفیــــذ جمیــــع البلــــدان : علــــى بــــاریس اتفــــاقنحــــو تحقیــــق هــــدف  األولــــىخطــــوة ال
تهــدف المســاهمات و  .INDC)( المعتَزمــة المحــددة وطنیــاً  التعهــدات األولیــة للمســاهمات

من موقع الوكالة الدولیة  "Nuclear Power and the Paris Agreement"عن : مقالة مترجمة  (*)
 ."http://www.iaea.org/NuclearEnergytwitter.com/IAEA, November 2016"للطاقة الذریة 
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ـــًا ( ـــاق بـــاریس ) المقدمـــة دعمـــاً INDCsالمعتَزمـــة المحـــددة وطنی ـــى الحـــد مـــن أو  التف إل
 10خـالل فتـرة مـن (غـازات الدفیئـة)  غـازات االحتبـاس الحـراريانبعاثـات التخفیف مـن 

ـــســنة. اعتب 15إلــى  ـــم اراً ــــ ـــنهای نـــ ـــع األولتشــرین أكتوبر/ ةــــ  163، قــدمت 2016ام ــــ
ــــــمساهممـــــن  مـــــن االنبعاثـــــات  %99 دولـــــة وتغطـــــي تقریبـــــاً  190 تمثـــــل ،INDCsات ـــ

 . العالمیة
 



لالحتبـــاس الحـــراري  الغـــازات المســـببةمـــن  لطاقـــة ثالثـــة أربـــاعاانبعاثـــات  تشـــكل
إنتـاج فـي  جـذريالتحـول الاالتفـاق علـى  ). وبالتالي ینطوي تنفیـذGHG (غازات الدفیئة

 : أساسیةلمناخ ثالثة مكونات ل ستراتیجیةاأي تتضمن و . عماالتهاالطاقة واست

االســتهالك، الســیما الوقــود  لخفــض حفــظ الطاقــةشــاملة فــي اعتمــاد تــدابیر ــــــــ  1
 قطاع التحویلفي لطاقة و الستعمال انهائي كل ش األحفوري، في كل

مصادر منخفضـة الكربـون ب على الوقود األحفوري ةاستبدال الكهرباء القائمــــــ  2
ـــل الطاقـــة النوویـــة أو  حفـــوريالوقـــود األ تعمـــل علـــىمحطـــات بالطاقـــة المتجـــددة أو  مث

 )CCS(سر وتخزین الكربون مزودة بتكنولوجیا أ

ــــ  3 ، لتغذیـــة المنـــازل وقطاعـــات الصـــناعة والنقـــلهربـــاء لـــى كتحویـــل الطاقـــة إـــــ
 . غیرهاو 

 
       



كخیـار اسـتراتیجي الطاقـة النوویـة اعتمدت عشر دول  INDCفي تقاریر ُأدِرَجت 
ــاً لــك التــي تمالــدول منهــا: ، وطنــي للتخفیــف مــن التغیــرات المناخیــة طاقــة للبــرامج  حالی

ا مـودولتـان فیهجمهوریة إیران اإلسـالمیة، الیابـان)،  النوویة (األرجنتین، الصین، الهند،
دول  وثـــالث تحـــت اإلنشـــاء (روســـیا البیضـــاء، اإلمـــارات العربیـــة المتحـــدة)، مفـــاعالت

ذه هـ من احتیاجات وانطالقاً  (األردن، النیجر، تركیا).كمستعمل محتمل للطاقة النوویة 
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مــع زیــادة  ،كثــر طموحــاً األنــووي التوســع الخطــط  الهنــدتملــك لكهربــاء، لالمتنامیــة  الــدول
، مــن أجــل تلبیــة لطاقتهــا النوویــة المســتویات الحالیــة مــع مقارنــةثمانیــة أضــعاف  تعــادل

الصـــین، فـــي  ، فـــإن األهـــداف التـــي وضـــعتها. أیضـــاً ة للهنـــدالوطنیـــ یـــةالمناخاألهـــداف 
ة ــــــــخمسة ــــــــدرة النوویــــــــادة القــــــــلزی هیـــــأت الظـــــروف، ة عشـــــرــــــــلثة الثاــــــــالخمسیة ــــــــخطال

ــــأضع مـــن و . 2030بحلـــول عـــام  لطاقتهـــا النوویـــة المســـتویات الحالیـــة مـــع اف مقارنـــةــ
ـــــدان إضـــــافیة دور  زالمتوقـــــع أن تعـــــز  ـــــةبل ـــــى وجـــــه و . هـــــا فـــــي مجـــــال الطاقـــــة النووی عل

اســتبدال بعــض  األوروبــي واالتحــادالمتحــدة األمریكیــة  الوالیــات مــن الخصــوص، یتوقــع
ــــةالمفــــاعالت  ــــاعالت تماشــــیًا مــــع وحــــدات ٕاضــــافة و  المتوقف ــــدة مــــن المف إجــــراءات جدی

 . الكربون األخرى تخفیض
 



إلـى جنـب مـع الطاقـة الكهرمائیـة وطاقـة الریـاح، أدنـى  الطاقة النوویة، جنباً تُنِتج 
 حیـــاة خـــالل دورةولـــدة توحـــدة الطاقـــة الكهربائیـــة المفـــي  زات الدفیئـــةغـــامســـتویات مـــن 

أن تكــــون الطاقــــة  مــــن الممكــــن. و ٕادارة النفایـــات)الترحیــــل و تشــــغیل و البنــــاء و ال(المنشـــأة 
كما جرى تأكیـده فـي ، یةالمناخ اتتغیر الال في التخفیف من تكنولوجي فعّ خیار النوویة 

المعنـي  ینالحكـومی وفریق الخبراء لطاقةل لدولیةكالة امن قبل الو  مدتوقعات طویلة األال
عمال النـوعي سـتالا إزالـة الكربـون مـن قطـاع الطاقـةأیضًا تسـتدعي  .یةالمناخ اتتغیر الب
غــــازات  CCS محطــــات تنـــتج . ومـــع ذلــــكCCSمحطــــات مــــع  لفحـــم والغــــاز الطبیعـــيل

الشـــكوك مـــن العدیـــد تترافـــق مـــع الطاقـــة النوویـــة و بمســـتویات أعلـــى مقارنـــة مـــع الدفیئـــة 
 . االقتصادیةو  لتقنیةا

 أدنــى، ریحیــةوالكهر  مائیــةإلــى جنــب مــع الطاقــة الكهر  الطاقــة النوویــة، جنبــاً تنــتج 
ـــة انبعـــاث غـــازات مـــن  یاتمســـتو  ـــاس الحـــراري.الدفیئ  عمالاســـتیبقـــى و  المســـببة لالحتب

 . جمیع الدولعلى حدة كل بلد وقرار اً سیادیًا حق المناختغیرات الطاقة النوویة لتخفیف 
الكاملـة مسـؤولیة مـع الالتكنولوجیـا النوویـة لألغـراض السـلمیة، عمال لدیها الحق في است
 . وأمان في استعمالها بأمن
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أسـباب انتشـار الطاقـة النوویـة.  هـو مـن أبـرز یةالمناخ اتتغیر الالتخفیف من إن 
 درةقــلمســتوى العــالي للســیناریو ا 2016فــي عــام  ونشــرت الوكالــة الدولیــة للطاقــة الذریــة

 مـــن صـــافي كهربـــائي طاواغـــیغ 600تصـــل إلـــى نحـــو والتـــي  للطاقـــة النوویـــة محتملـــةال
، 2050بحلـول عـام كهربـائي غیغـاواط  900ونحـو  2030بحلـول عـام  نتجةالقدرة الم

غیغـاواط  383 والتـي تشـكل فـي جمیـع أنحـاء العـالم القدرة الحالیةأي أكثر من ضعف 
 للتنمیـةكـل بلـد تقیـیم من الطاقة عـن طریـق المستوى  إلى هذاجرى الوصول  كهربائي.

علــى  ،یترافــقو متطلبــات الكهربــاء المتوقعــة. و السیاســیة والتوجهــات المحتملــة واألهــداف 
 2فــي الســیناریو "المقترحــة توقعــات الطاقــة النوویــة مــع الوكالــة  ســیناریو ،نطــاق واســع
 . أیضاً قبل الوكالة  منالمقترح  درجة مئویة"

مـن  درجة مئویـة" أكثـر 2اتفاق باریس "هدف  القدرة النوویة الالزمة لدعماج تحت
 فــــي توقعــــاتو  فــــي جمیــــع أنحــــاء العــــالم. للطاقــــة الكهربائیــــة ضــــعف المســــتوى الحــــالي

في الصین وجمهوریـة  الشرق األقصى، خصوصاً في لتوسع لأكبر  رؤیةهناك ، الوكالة
ع فـي منطقـة الشـرق األوسـط وجنـوب التوسـسـتكون رائـدة فـي كوریا، في حـین أن الهنـد 

االتحاد الروسي. على النقیض من  إمكانات كبیرة للتوسع النووي في أیضاً  آسیا. هناك
 أمریكــا الشــمالیةكــل مــن أقــل فــي االت بنــاء محطــات نوویــة جدیــدة احتمــســتكون ذلــك، 

 . وأوروبا الغربیة

 900إنتـاج نحـو والـذي یتوقـع  (مستوى التوقعات العالیـة) IAEAسیناریو م ترجَ یُ 
قریبــة جــدًا  مــن اإلنشـاءاتإلــى وتیــرة سـنویة  ،2050عـام كهربــائي مـن القــدرة غیغـاواط 

. ومـع ذلـك، تحتـاج هـذه الـوتیرة 1980أوائـل  الذروة المسجلة فيمن تلك الموجودة في 
 . الحكومي دعمعلى األرجح بتقدیم اللعقود،  االستمراریةإلى 

 


، لمناطق الجغرافیـة. حالیـاً تبعًا لمع مرور الوقت و َیتغیر مالكي المشاریع النوویة 
جمیـــع أنحـــاء فـــي مـــن إجمـــالي الطاقـــة منخفضـــة الكربـــون  %32تـــوفر الطاقـــة النوویـــة 
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األمریكیــــة الوالیــــات المتحــــدة  مــــن قبــــل %50كثــــر مــــن ة تصــــل ألهماســــمالعــــالم، مــــع 
األســواق الناشــئة، وال ســیما  ومــن المتوقــع نمــو الطاقــة النوویــة فــي. يوروبــاالتحــاد األو 

محطــات تولیــد عوضــًا عـن بــدائل منخفضـة الكربــون نحــو  تسـعىالتــي الصـین والهنــد، و 
لتلـــوث للفحـــم والغـــاز الطبیعـــي، مـــع الهـــدف المشـــترك للتصـــدي العاملـــة علـــى االطاقـــة 

روســي الضــوء علــى الــدور فــي االتحــاد ال ســلط خطــط التنمیــة الجاریــةالمحلــي الحــاد. تُ 
 نمـو المعتـدلیـؤدي ال لطاقة النوویـة فـي إمـدادات الكهربـاء منخفضـة الكربـون.ل الرئیسي

إلـى  ركـود فـي االتحـاد األوروبـي، جنبـاً الو األمریكیة في الوالیات المتحدة  للطاقة النوویة
ة الطاق تخفیض مساهمةإلى ، التطورات السریعة في مجال الكهرباء المتجددة جنب مع

مـــن المحتمـــل أن و  .2030بحلـــول عـــام  كهربـــاء منخفضـــة الكربـــونإنتـــاج النوویـــة فـــي 
فـــي  الكربـــون ةكهربـــاء منخفضـــ هامـــة فـــي إنتـــاج مســـاهمة الطاقـــة النوویـــة علـــىتحـــافظ 

 . 2030جمیع أنحاء العالم بحلول عام 




الكربــون  انبعاثــاتتجنــب لطاقــة النوویــة فــي المســاهمة النوعیــة لعلــى الــرغم مــن 
 تـزودال الحفـاظ علـى وتیـرة هـو رئیسالتحـدي الـیبقـى ، الماضیة 45على مدى السنوات 

 االنتشـار السـریعُیقیَّـد درجة مئویة".  2هدف "ال منخفضة الكربون لتلبیةكهربائیة طاقة ب
، قیود اإلنتاج الصناعيعن  وقت التشیید فضالً و  األمد التخطیط طویلب للطاقة النوویة

مین متطلبــات یتــألف التحــدي فــي تــألطاقــة النوویــة. اكونــات محطــة موخاصــة بالنســبة ل
ف یــتكثو  المتوقفــة عــن العمــلوحــدات الاســتبدال :  ینبنــاء وحــدة نوویــة جدیــدة مــن شــقّ 

ــاســتبدال  لُیشــكِّ و  القــدرات فــي أســواق جدیــدة. أن دون رة محطــات الطاقــة النوویــة المعّم
تملــك قضــیة ملحــة بالنســبة للبلــدان التــي الطاقــة فــي انقطــاع أو خســارة فــي أي تســبب ال

تجنـب الكربـون بشـكل فعـال فـي الطاقة النوویـة ساهمت وقد  لطاقة النوویة.لأقدم برامج 
 2التحـــدیات فــي دعــم الهـــدف "مــن  الماضــي، ولكـــن اســتمرار دورهــا یواجـــه العدیــد فــي

  . درجة مئویة"

 %60 اقع منهیسنة،  30ن كثر مأل ثلثي محطات الطاقة النوویة تقریباً عملت 
مـــن ذلـــك، تمثـــل المفـــاعالت النوویـــة فـــي  بـــدالً  .والوالیـــات المتحـــدة فـــي فرنســـا والیابـــان
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علـــى و  .مـــن عمـــر هـــذه المفـــاعالت ســـنة 20قـــل مـــن ألة لیـــاإلجما قـــدرتهاالصـــین ثلـــث 
ـــى تشـــغیل المفـــاعالت رخصـــة  تمدیـــدافتـــراض  ـــات یجـــري حتـــى فـــي ســـنة ( 60إل الوالی
مــن ثلــث القــدرة النوویــة  أقــل ســیبقىنظــر فــي تمدیــدات إضــافیة)، الاألمیركیــة  المتحــدة

 . الحالي منتصف القرن حتى حالیاً  عاملةال

یثـق یجـب أن و في أي برنامج للطاقة النوویة.  رئیساً  یلعب تأیید الرأي العام دوراً 
ستضـــمن و  ،مـــنویـــة القائمـــة ستســـتمر بالعمـــل بشـــكل آفـــي أن المحطـــات النو الجمهـــور 

علـى ثقافـة الحفـاظ  ،. واألهـم مـن ذلـكالنوویـة لسـالمةلمعـاییر  ة أعلـىجدیدال محطاتال
والتواصــل  لقــدراتل رالمســتم بنــاءالمــن خــالل  محطــات الطاقــة النوویــةاألمــان العــالي ل

ــــوحا ــــة.  لمفت ــــار الضــــارةضــــمان حمایــــة لو مــــع الجهــــات المعنی ــــة مــــن اآلث ــــاس والبیئ  الن
ــ إلشــعاعات المؤینــة، تســاعدل  األمــانتعزیــز علــى  الــدولة الذریــة الوكالــة الدولیــة للطاق

 . والحمایة من اإلشعاع النووي والتأهب لحاالت الطوارئ
 



تحتــاج البلــدان إلــى تنفیــذ  القتصــاد مــنخفض الكربــون، تهیئــة الظــروفمــن أجــل 
النظیفــة. فــي  اتاســتثمار الطاقــتجــاه مالیــة ال هــاوالتزامات ســتقبلیةالم هاســتراتیجیاتالفعــال 
مصــادر الطاقــة و  ،الطاقــةزیــادة كفــاءة فــي مجــال  الســتثماراتحجــم ا ، بلــغ2014عــام 

الصـــناعة، قطاعـــات الطاقـــة و الكربـــون وتخزینـــه فـــي  ســـرأو  المتجـــددة، والطاقـــة النوویـــة
الطاقــة،  ملیــار دوالر أمریكــي لزیــادة كفــاءة 130ُخصــص . ملیــار دوالر أمریكــي 470

مــع المســتویات الحالیـــة مــن االســتثمارات فـــي الفحــم الجدیــد وتولیـــد  لمســـاواةعلــى قــدم ا
 . الكهرباء من الغاز الطبیعي

لالســــتثمار فــــي الطاقــــة  ســــنویاً دوالر أمیركــــي ملیــــار  80نحــــو  ،نحتــــاج وســــطیاً 
لوكالة الطاقة الدولیة،  ووفقاً  درجة مئویة". 2" حقیق الهدفلت 2030النوویة حتى عام 

فــــي االســــتثمارات منخفضــــة  یتطلــــب االنتقــــال أكثــــر مــــن الضــــعف، 2030حتــــى عــــام 
-2015 الفتـرة خاللدوالر أمیركي ملیار  1100أكثر من  ستثمر سنویاً تالكربون، أو 

 ) مــــن مجمــــوعدوالر أمیركــــي ملیــــار 700مــــا یقــــرب مــــن ثلثــــي (یلــــزم ســــنویًا . 2030
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حصــة الة أخـرى، فـإن وبعبـار  الطاقـة. كفـاءةاالسـتثمارات خـالل هـذه الفتـرة لتنفیـذ تــدابیر 
 ضـــمن إجمـــالي االســـتثمارات منخفضـــة الكربـــون ارات كفـــاءة الطاقـــةمـــن اســـتثم 28%
التـــــزود بالطاقـــــة یعـــــوض و . 2030بحلـــــول عـــــام  %62أن تصـــــل إلـــــى  تزداد إلـــــىســـــ

إجمالي االستثمارات ولكن ال یـزال یصـل إلـى من  عن الثلث المتبقي الكربون ةمنخفض
 80هـذا االسـتثمار ( خمـسذهب مـا یقـرب مـن یكل سـنة. سـدوالر أمیركي ملیار  400
هـذا المسـتوى ثالثـة یشـكل و الطاقـة النوویـة.  إلـى محطـات) سـنویاً  دوالر أمیركـي ملیـار

ـــة مـــن أضـــعاف  ـــةاســـتثمار الالمســـتویات الحالی  الســـتثماراتاویقـــارن مـــع  لطاقـــة النووی
 . 2020في الصین خالل عام  النوویة المتراكمة

 


تحقیــق كــل المشــاریع النوویــة  واســعنشــر الطاقــة النوویــة علــى نطــاق مــن شــأن 
توقعـــات مـــع ال التـــي تتطـــابقو ، 2030فـــي جمیـــع أنحـــاء العـــالم بحلـــول عـــام  المقترحـــة

 يستثمارات النوویة فالا يثلثقع من المتوقع أن ی. و للوكالة الدولیة للطاقة الذریة عالیةال
 تلوث الهـواء،الحد من و  كبیرة للطاقةالحاجة المن  القاً طالنمو. وان سریعة االقتصادیات

عــزز تقــد و خــالل العقــد المقبــل.  االســتثماراتثلــث  الصــین النوویــة قــد تجــذب إنشــاءات
بالتزامن مع إزالة التنوع في مصادر الطاقة ة نحو یسیاسالالتوجهات  المدى البعید على

بـرامج البنیـة التحتیـة النوویـة فـي الهنـد  یة تنمیةاالقتصاد الكربون واستراتیجیات التحفیز
قـد تصـبح تلـك البلـدان و أفریقیا.  ودول جنوب شرق آسیویة أخرى ویحتمل أن تكون في

 . الستثمارات النوویة العالمیةل الرئیسي الملتقى
 



ارات في محطـات الطاقـة االستثم عند تقییم األمدهناك حاجة إلى منظور طویل 
المشـروع.  خـالل دورة حیـاة االقتصـادیة والبیئیـة التـي تعـود الفوائـد النوویة، بما في ذلـك

فتـــرات تكـــالیف رأس مـــال عالیـــة و تحتـــاج مقـــدمًا محطـــات الطاقـــة النوویـــة الكبیـــرة إلـــى و 
ثــــل الســــدود م الضــــخمة مشــــاریعلل ، وهــــو أمــــر شــــائع فــــي البنیــــة التحتیــــةزمنیــــة طویلــــة

بشــكل تعتمــد  یجعــل اقتصــادیات مشــاریع الطاقــة النوویــةممــا ئیــة أو المطــارات. ماالكهر 
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 مخـاطر المشـروع ذلیلإدارة واعیـة وتـ كبیر على تكلفة رأس المـال، األمـر الـذي یتطلـب
 الســـوق ضـــاراً ر إلـــى مخـــاطالتعـــرض بشـــروط مواتیـــة. یمكـــن أن یكـــون  التمویـــللتـــأمین 
 ترتیبــات المحــررة األســواق فــي النوویــة تتطلــب المشــاریع وقــدمشــروع، لجــدوى الللغایــة 
 مختلفــة، مالیــة وتظهــر ترتیبــات. كبیــر حــد إلــى المخــاطر هــذه تقلیــل أو إلزالــة تعاقدیــة

مخططات التمویـل ـــــــ و  القروض، لضمان حكومي الحكومي ــــــ نموذج التمویل من بدءاً 
ي مجـــال الطاقـــة ال یمكـــن أن تكـــون االســـتثمارات فـــو  .الطاقـــة شـــراء اتفاقیـــات البـــائع أو
الفوائــد علــى المــدى الطویــل أن تأخــذ فــي االعتبــار و  ولكــن یجــب األمــدقصــیرة  النوویــة

  . البیئیةو ة االقتصادی

ـــــة عنـــــدما  تتحســـــن بشـــــكل ملحـــــوظ التكـــــالیف تكـــــون اقتصـــــادیات الطاقـــــة النووی
التكــالیف هــذه  ضــمتلألنظمــة ذات التقنیــات المختلفــة لتولیــد الطاقــة معتبــرة. و اإلجمالیــة 

ـــی ـــد الس فقـــط تكـــالیف ل علـــى مســـتوى الشـــبكة  ولكـــن أیضـــاً المحطـــة مســـتوى علـــى تولی
 . والتكالیف البیئیة

النقــل  دعــموتشــمل التكــالیف علــى مســتوى الشــبكة اســتثمارات إضــافیة لتوســیع و 
ـــوتوزی ة زیــادة ــــــــتكلفوتتضــمن أیضــًا دة إلــى الشــبكة. ــــــــات، لــربط قــدرات جدیــــــــالشبك عـــــ

المــدى الطویــل فــي علــى الكهربــاء ب التــزودوللحفــاظ علــى  المــدى القصــیرعلــى موازنــة ال
وهــذه هــي التكــالیف المالیــة الحقیقیــة التــي  مواجهــة مصــادر الطاقــة المتجــددة المتغیــرة.

شــــــامل التقیــــــیم وســــــیكون لل شــــــبكة النقــــــل. وومشــــــغل كونوالمســــــتهل ونالمنتجــــــ یتكبــــــدها
قتصــاد علــى نطــاق حتــى فــي االالبیئیــة أو الجوانــب  فــي یة تقنیــات التولیــد أثــراً قتصــادال
 . سعوا

 ن المتوقـع خلـق المزیـدنـه مـعلـى أ ،دولیـةاللسیاسـة لإطـار ك، ینص اتفاق بـاریس
ومـــن مكـــن التنبـــؤ بهـــا. التـــي یو  منخفضـــة الكربـــون ســـتثماراتلالمواتیـــة الظـــروف مـــن ال

إلـى الفعـال  نتقـالاالعند  أي ضرر بیئي ناجمیعكس السعر االستهالكي  الضروري أن
 الحلــول الممكنــة إزالــة الــدعم الحكــومي تــدریجیاً  مــنو  الكربــون. ةمنخفضــاالقتصــادیات 

یقـود و  علـى انبعاثـات الكربـون. ضـریبة، ووضع عالي الكربون ستهالكواال اإلنتاج عن
 . اقتصادیات الطاقة النوویة تحسینإلى الكربون تسعیر 
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ــــة  لتعزیــــز نشــــر ياالبتكــــار ضــــرور  التقنیــــات منخفضــــة الكربــــون بأســــعار معقول
وٕاطالـة عمـر  واألمـاناألداء إلـى تحسـین  لطاقـة النوویـةا یقود تطـویرو  .أطول واستدامة

ــــاً  یفــــتح  الكهربــــاء، ولكــــنللتــــزود بالطاقــــة النوویــــة تســــتعمل  ،تشــــغیل المفــــاعالت. حالی
غیـر  تطبیقـاتالللحد من االنبعاثات، بمـا فـي ذلـك  لمساهمةاالبتكار مجاالت إضافیة ل

وتخــزین الطاقــة.  یــةالحرار المعالجــة المیــاه و  إزالــة ملوحــةمثــل  للطاقــة النوویــة لكهربائیــةا
 باإلضـافة إلـىدعم التعـاون یـو عـزز، منصة لالبتكار التكنولـوجي الم اتفاق باریس ضعی

ـــد مـــن فـــرص نقـــل  ـــاك العدی ـــة فـــي معالجـــة لتع بتكـــاراالالمعرفـــة. هن ـــز الطاقـــة النووی زی
النموذجیـة المفـاعالت  ، بما في ذلك تصامیم المفاعالت الجدیدة مثـلیةالمناخالتغیرات 

محطـات الطاقـة النوویـة  بعـض تصـامیم حالیاً  . توجدالمتطورة صغیرة  ودورات الوقودال
یـد المز إلـى ومـع ذلـك، هنـاك حاجـة  .أخرى عدیدة في مرحلة التطورومحطات المبتكرة 

 . واالنشاء من االستثمار في البحث والتطویر
 



 التنمیة المستدامة؟ في برنامجكیف تساهم الطاقة النوویة 

 اعتمــــاد قــــرار األمــــم المتحــــدة 2015باإلضــــافة إلــــى اتفــــاق بــــاریس، شــــهد عــــام 
 لبــذلدعو هــذا البرنــامج البلــدان مســتدامة. ویــالتنمیــة لل 2030: برنــامج "تحویــل عالمنــا"

ــــ) علــى مــدى الســنوات الSDGs(هــدف مــن األهــداف المســتدامة  17الجهــود لتحقیــق   ــــ
 ، الســـــالم،األرض اإلنســـــان،عناصـــــر هـــــي:  خمســـــةالتركیـــــز علـــــى مـــــع  المقبلـــــة، 15

 هــو ثارهــاوآ یــةالمناخ اتتغیــر ال لحــد مــناتخــاذ إجــراءات عاجلــة لإن االزدهــار والشــراكة. 
سیسـاهم ن تحقیق هـدف اتفـاق بـاریس أإذ المستدامة.  للتنمیة الشاملة الرؤیة في صلب

 التــي مــن شــأنها أن تســاعد علــى تلبیــة كــل مزایــا االقتصــادیة والبیئیــة واالجتماعیــةفــي ال
 . الدول األفریقیة ، والسیما فياألخرى SDG أهداف

ـــة فـــي ـــة مســـتدامة مت یمكـــن أن تســـهم الطاقـــة النووی  .عـــددةتحقیـــق أهـــداف إنمائی
سـاهم فـي العدیـد مـن األهـداف بـل وتا للكهربـاء؛ هامً  الطاقة النوویة لیست فقط مصدراً ف

. یساعد بناء وتشغیل محطـات الطاقـة النوویـة علـى اسـتقرار أسـعار مستدامةالاإلنمائیة 
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عمـــل، الخلـــق فـــرص وتســـر والشـــركات. ألالكهربـــاء، وبالتـــالي تخفیـــف فـــواتیر الكهربـــاء ل
لتنمیـة المسـتدامة، ل ات العدیـدةؤشـر وتبعًا للم قل تلوثًا للهواء.ألي و االقتصاد المح عززتو 

 . تقنیات تولید الطاقة األخرى معبشكل ایجابي الطاقة النوویة تقارن 
في والتكنولوجیا  ساعد العلوم النوویةتما وراء نطاق تولید الطاقة، یمكن أن وفي 

مجــاالت حیاتنــا، بمــا فــي مــن  ثیــركالفــي  فوائــد الهائلــةمتعــددة وتقــدم الال SDGsمعالجــة 
 . ذلك األدویة والمواد الغذائیة وٕانتاج المیاه النظیفة

تســـاهم  مصـــدرًا مســـتمرًا لخفـــض غـــازات الدفیئـــة،واســـع،  مجـــال باعتبارهـــا وعلـــى
أهــداف و " درجــة مئویــة 2" وبشــكل فعــال فــي تحقیــق هــدف اتفــاق بــاریسالطاقــة النوویــة 

لالســـتفادة مـــن اإلمكانـــات الكاملـــة للطاقـــة النوویـــة، و  لتنمیـــة المســـتدامة.لمـــم المتحـــدة األ
 الطاقـة النوویـة نشـریصـطدم ومـع ذلـك،  .یـة كبیـرةأس مالر هناك حاجة إلى اسـتثمارات 

، والمخـاوف العامـة. التمویـل والسوق غیر المواتیـة وظـروف مالال ارتفاع تكالیف رأسب
لطاقـة فـي اتیـة للتوسـع بیئـة موا ات إزالـة الكربـونیقتصـادالاتفاق بـاریس  تشجیعخلق یو 

 فــــي المســــتقبليدورهــــا  أن تبــــینلطاقــــة النوویــــة البلــــدان التــــي تختــــار لیمكــــن و النوویــــة. 
 . المساهمة المقررة المحددة وطنیاً 

 : د. م. سعدو الظواهرة ترجمة                                                   
 هیئة الطاقة الذریة السوریة                                                    
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4. Source: United Nations Framework Convention on Climate Change, Paris 
(2015), Adoption of the Paris Agreement, Document 
FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1. 

5. The IAEA projects about 900 GW(e) of net installed capacity by 2050 in 
the high estimate. Alternatively, a conservative IAEA Low estimate 
assumes a lack of incentives for a large scale deployment and only 
maintains global installed capacity to current levels by 2030. 
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Abstract 
The first decade of the 21st century saw a modest upturn in the 

demand for refurbishing existing and building new nuclear power plants. 
This was driven by the push for cleaner energy in response to climate 
change, the rapid growth of newly industrialized economies and the need to 
replace many ageing or decommissioned power generation facilities. 

The benefits of nuclear technology were, once again, being brought 
into sharp focus around the world - until 11 March 2011. The large 
earthquake and resulting tsunami that struck the east coast of Japan not only 
caused a severe accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, 
but like the Chernobyl accident, also seriously damaged public confidence 
in the safety of nuclear energy. The accident at Fukushima demonstrated, 
dramatically, the importance to safety of effective decision making through-
out all phases. 

 


 فـــي التوســع وضــرورة التنمیـــة متطلبــات وازدیــاد العالمیـــة الســكانیة الزیــادة نتیجــة
بمنظومـة األمـن  وأخـل المحـدودة الطبیعیـة الموارد استنزاف إلى ذلك أدى الطاقة، تاجإن

 وآمنـة نظیفة مصادر على للحصول الدولیة الجهود وتتزاید. األرضیة الكرة على البیئي
 أقــــل النوویــــة تالمفــــاعال مــــن المنتجــــة یــــةائالكهرب الطاقــــة وتعتبــــر للطاقــــة واقتصــــادیة
للمحطــــات   العالیــــة األمــــان ومعـــامالت ةالكفــــاء إلــــى ضـــافةباإل للبیئــــة تلوثــــاً  المصـــادر
 .النوویة 
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 علـى الطلـب فـي متواضعاً  تراجعاً  والعشرین الحادي القرن من األول العقد وشهد
 علـــى بالضــغط مـــدفوعاً  ذلــك كـــان وقــد. الجدیـــدة النوویــة الطاقـــة محطــات وبنـــاء تجدیــد
 الحدیثـة، الصـناعیة لالقتصـادات السـریع والنمو المناخ، رلتغیّ  ستجابةا األنظف الطاقة

ـــد اســـتبدال إلـــى والحاجـــة ـــد مرافـــق مـــن العدی  عـــن توقفـــت التـــي أو القدیمـــة الطاقـــة تولی
 أنحـــاء جمیـــع فـــي النوویـــة التكنولوجیـــا فوائـــد علـــى التركیـــز أخـــرى مـــرة . وجـــرىالتشـــغیل
 العالم .

 موجــات مــن عنــه نجــم ومــا ،الكبیــر الزلــزال ضــرب 2011 آذار/مــارس 11 فــيو 
 فوكوشــیما محطـة فـي حـادث للیابـان ونـتج عـن ذلــك الشــرقي السـاحل منطقـة ،يتسـونام

 ثقــــةب خطیــــر بشــــكل أضــــر حادثــــة تشــــیرنوبیل،  مثــــل ولكنــــه النوویــــة، للطاقــــة تشــــيدای
 اتخـاذ سـالمة أهمیـة كبیـر الحـادث وبشـكل النوویـة، فـأظهر الطاقة سالمة في الجمهور
 . المراحل جمیع خالل الفعالة القرارات

 البلـدان في أساساً  تستخدم النوویة الطاقة كانت ،عاماً  52 البالغ یخهاتار  وطوال
 أو(محطة  403 العالم حوالى في حالیاً  یعمل ،نووي مفاعل 441 بین من .الصناعیة

 بقــدرة یتعلــق وفیمــا. انتقالیــة بمرحلــة اقتصــاداتها تمــر التــي البلــدان بعــض وفــي  )91%
 مـن المائـة فـي 95 أو واط، اغیغـ 368 لأصـ مـن واط، اغیغ 349 الكهربائي، التولید

 . البلدان هذه في النوویة الطاقة تولید قدرة

 نهایــة منــذ اإلنشــاء قیــد الصــین فــي النــووي للتوســع الطموحــة الخطــط معظــم إن
ا غیغ 40 إلى في الوقت الحالي  ا واطغیغ 6.6 من النوویة القدرة لتوسیع 2005 عام
 قیــــد النوویــــة الطاقــــة تولیــــدل محطــــات مــــانيث الهنــــد لــــدیهاو  .2020 عــــام بحلــــول  واط

. 2022 عــام بحلــول واط اغیغــ 29 إلــى  ا واطغیغــ 3 مــن للتوســع وتخطــط اإلنشــاء،
ـــدیها ـــد ومحطـــة اآلن  ا واطمیغـــ 425 وباكســـتان ل ـــذ اإلنشـــاء قی ـــة من  2005 عـــام نهای

 . 2030 عام بحلول واط اغیغ 8 حوالي إلضافة تخططو 

طاقـة النوویـة بشـكل علـى ال ت  المتزایدة أظهر الطلبا 2005لوحظ أن عام قد و 
عام، ویرجع ذلك إلـى التوسـع المحتمـل فـي البلـدان النامیـة بسـبب اسـتمرار الحاجـة إلـى 

 ينبعاثــات غــازات الوقــود األحفــوري فــإمــدادات الطاقــة باإلضــافة الــى المخــاوف بشــأن ا
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الطاقـة فـي  تولید الكهرباء، وخاصة الفحـم. ویتوقـع خبـراء الطاقـة أن یشـتد الطلـب علـى
حیـــث یصـــعب الحصـــول علـــى  ،وخاصـــة فـــي البلـــدان النامیـــة ،القـــرن الواحـــد والعشـــرین

 . الحدیثة لما یربو على ملیار شخص/الیوم الطاقة
 
 

 التطلعـــات لتلبیـــة األهمیـــة بالغـــة معقولـــة بأســـعار النظیفـــة الطاقـــة خـــدمات تعتبـــر
 اإلنمائیـة األهـداف وتحقیـق المسـتدامة بالتنمیـة والنهـوض الـدول للتنمیة فـي االقتصادیة

 شــــخص، ملیــــار 1.6 نحــــو أن الذریــــة حالیــــاً  الدولیــــة للطاقــــة  الوكالــــة وتقــــدر .لأللفیــــة
 إلــى العــددیــنخفض وســوف الكهربــاء، علــى یحصــلون ال النامیــة، البلــدان فــي ومعظمهــم

 .  2030 عام بحلول ملیار 1.4

والتوقعــات المســتقبلیة   2010عــالم عـام ال يإنتـاج الكهربــاء فـ )1( یظهـر الجــدول
 يحیـث بلـغ اإلنتـاج العـالم ،للطاقـة يحسب دراسات المجلس العـالم ،2050 عام حتى

 %150 ي/ســـاعة  ومـــن المتوقـــع الزیـــادة بحـــوالطواتیرا 21477 2010للكهربـــاء عـــام 
 . 2050ساعة عام /طتیراوا 53646 إلىلیصل 

 لموقعات إنتاج الكهرباء حول العا) ت1جدول (
 المجلس العالمي للطاقة

 المنطقة
 نتاج الكهرباء حول العالمإتوقعات 

 / ساعة )ط(تیراوا
2010 2020 2030 2040 2050 

 3087 1867 996 612 414 أفریقیاــــــ  إقلیم الصحراء
 4024 3123 2106 1549 996 سیا والباسیفیكآجنوب شرق 

 8024 7727 6903 6152 5214 أمریكا الشمالیة
 3644 2693 1951 1445 1150 لشرق األوسط وشمال أفریقیاا

 3701 3131 2422 1648 1147 أمریكا الالتینیة
 8493 7803 6869 5932 5104 أوروبا

 14298 13064 11070 8761 6121 جنوب آسیا
 8424 5055 2881 1861 1331 سیاآشرق ووسط 
 35646 44454 35198 27960 21477 المجموع
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 %10لـى یصـل إ العربیـة بمعـدل سـنويالـدول  اجة إلنتاج الكهرباء فيتتزاید الح
ــــف الــــدول العربیــــة فــــي معــــدل إبعضــــها للوفــــاء بمت فــــي نتاجهــــا طلبــــات التنمیــــة. وتختل

 نسـبةحیـث  ،الـدول العربیـة لكهربـاء فـيوتتراوح اسـتخدامات ا .واحتیاجاتها من الكهرباء
 لالســتهالك الصــناعي %21و لالســتهالك التجــاري %16و نزلــيلالســتهالك الم 43%
نتاجهــا للكهربــاء علــى المحطــات إ وتعتمــد الــدول العربیــة فــي وجــه أخــرى.فــي أ %20و

 الطاقـــة الشمســـیة والریـــاح. علـــىبشـــكل محـــدود و  ،المســـاقط المائیـــةوالبترولیـــة و الغازیـــة 
علــى مســتویات مــن األمــان والكفــاءة مــل علــى أنهــا تعوبرهنــت المحطــات النوویــة علــى أ

 الثقة .و 
 

 

ن االتجاهات العامة نحو زیادة استخدام الكهرباء على نطاق أوسع في التنمیة إ 
حیـث  ،بشكل عام  یمكن أن تكون الطاقة النوویة أكثر جاذبیة. و ملموساً و  بات واضحاً 

 . لحد من تلوث الهواءل قصوىالولویة األ إلى أنضافة البدائل نادرة أو مكلفة باإل

وة النوویة مثـل الصـین والهنـد استخدمت الدول الكبرى  الق ن المتقدمةوفي البلدا 
فــي  9فــي الهنـد و ناآل تعمـالً  مفــاعالً  15حتــى اآلن أكبـر البــرامج النوویـة (لـدیها  يالتـ

الصــین). أمــا البلــدان النامیــة مثــل األرجنتــین والبرازیــل والمكســیك وباكســتان وجمهوریــة 
محدودیــة مــوارد  وتعــدین مــن المفــاعالت العاملــة. ك  اثنــكــل منهــا تمتلــفجنــوب أفریقیــا، 

ة وجمهوریــ وباكســتان لقــرارات التــي اتخــذتها األرجنتــینفــي ا اً هامــ الطاقــة المحلیــة عــامالً 
مائیـــة كبیـــرة وكتلـــة ا البرازیـــل فكـــان لـــدیها مـــوارد كهر مـــأكوریـــا لتطـــویر الطاقـــة النوویـــة. 

 يفـــ. و المشـــاریع والمراكـــزجمیـــع  يلبـــى الحاجـــة فـــیلكثیـــر منهـــا كـــان ال حیویــة، ولكـــن ا
لــى الــرغم مــن أن صــافي مصــدر الطاقــة كــان أقــل بكثیــر مــن المتطلبــات ع ،المكســیك

ة  المختلفـة فـي ظـل تطویر الطاقـة النوویـة وتنویـع مصـادر الطاقـ بسبب النفط، اختاروا
 . النفط والغاز حتیاطي منانخفاض نسبة اال

طاقـة، والسـرعة التـي تنمـو الحجم الهائل للطلب علـى ال كانوفي الصین والهند، 
عـدد  )2(یوضح جـدول  . یجب تطویرهابها، یعنیان أن جمیع خیارات الطاقة الممكنة 
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 2016فــــة(لدول العــــالم المخت يقیــــد التشــــغیل والتــــي قیــــد اإلنشــــاء فــــت النوویــــة الالمفـــاع

WNA( . 

 ــــــ االنشاءقید ) عدد المفاعالت النوویة قید التشغیل ــــــ 2جدول(
 )WNA 2016( في عدد من دول العالم خطیطقید الت

 الدولة م

 مفاعالت
 قید التشغیل

 مفاعالت
 قید اإلنشاء

 مفاعالت
 قید التخطیط

 العدد
 القدرة

 طا واغمی
 العدد

 القدرة
 طا واغمی

 العدد
 القدرة

 طا واغمی
 48330 42 26885 2 26849 30 الصین 1
 2400 2 - - - - مصر 2
 - - 1750 1 63130 58 فرنسا 3
 1200 1 1700 1 2741 4 فنلندا 4
 23900 24 4300 6 5302 21 الهند 5
 11600 8 4200 3 32107 25 كوریا الجنوبیة 6
 27755 25 7104 8 26053 35 روسیا 7
 - - 5600 4 - - اإلمارات 8
 1200 2 - - - - األردن 9

 6800 4 - - 8883 15 المملكة المتحدة 10
 12947 9 3036 3 40480 43 الیابان 11
 8312 18 6218 5 98990 99 الوالیات المتحدة 12

 182424 173 68953 65 384006 440 العالم 

میــاه البحــر مــن أجــل  ةـــــــة ملوحـــــــوٕازالاء ـــــــربهظــل الحاجــة الماســة لتولیــد الك يوفــ
 يفـــ يالعربـــ يبـــاألمن القـــوم وثیقـــاً  رتباطـــاً اة والمیـــاه والمرتبطـــة ــــــــمصـــادر الطاقضـــمان 

ـــــالتوقع إطــــار ـــــات المستقبلیـــ ـــــة للنزاعـــــ ـــــلسیطات المســــلحة لــــ ــــة ــــــ ــــى مصــــادر الطاق رة عل
المحافظـــــة علـــــى  يســـــتخدام المحطـــــات النوویـــــة فـــــا باإلضـــــافة إلـــــى مســـــاهمة ،لمیـــــاهوا
ـــــالمنطق يفــــ يحتیاطیــــات مــــن الــــنفط والغــــاز الطبیعــــاال ـــــة العربیــــ ـــــة وٕاطالــــــ ــــــــة عمرهــــــ ا ــ

،  لذا بدأت الدول العربیة في إدخـال المحطـات ن مصادر الطاقة لألجیال القادمةــــلتأمی
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مــارات العربیــة وقــد بــدأت دولــة اإل .النوویــة ضــمن مــزیج  مــن مصــادر الطاقــة المتعــددة
ــــالمتحـــدة برنامجه ـــة لتـــدخل فـــي شـــبكتها  اــــ ـــة ائالكهربالمكـــون مـــن أربـــع محطـــات نووی ی

مشـاریع ذ ــــتنفیا في ـرى عن جدیتهــــــكما أعلنت دول عربیة أخ .2017 عام من اعتباراً 
ستراتیجیة العربیـة األردن والجزائر، ضمن االالسعودیة و و مصر  مثل ،المحطات النوویة

ـــالتــي وضعته 2020ســتخدامات الســلمیة للطاقــة الذریــة حتــى عــام لال ا الهیئــة العربیــة ــ
 . 2009دت في مؤتمر القمة العربیة في مارس/آذار الطاقة الذریة واعتم

 

 

ة مثـــــل یــــتواجــــه المحطــــات النوویــــة فــــي العــــالم مجموعــــة مــــن المعضــــالت البیئ
إثبــات  التــأثیرات الصــحیة لإلشــعاع فــي حالــة التشــغیل العــادي وحالــة الحــوادث وأیضــاً 

ى  والتغیــرات لغــازات المســببة لالحتبــاس الحــرار عــدم المشــاركة فــي ا مــن ناحیــةجــدارتها 
تــأثیر تــدفق میــاه التبریــد الســاخنة علــى  مــن للنفایــات النوویــة وأیضــاً المناخیــة والحفــظ اآل

 . البیئة البحریة المحیطة

مصـــدر الكهربـــاء الوحیـــد الـــذى  يالمحطـــات النوویـــة هـــالجـــدیر بالـــذكر أن مـــن و 
كمــا  ،ســاعة مــن الكهربــاء طاجیــة الكیلــوایئیــة ضــمن تكــالیف إنتتــدخل تكــالیف آثــاره الب

موافقـة  ذلـك لهـا ویقتضـى يلتقـدیم تقـاریر تقیـیم األثـر البیئـتخضع طـوال فتـرة تشـغیلها  
 . واعتماد الجهات الرقابیة النوویة والبیئیة لنتائج هذه التقاریر

 


 المسـبب الكربـون أكسـید ثـاني غـاز منهـا ینبعث بأنها ال النوویة المحطات تتمیز
 عنهـــا یصـــدر وال )،1( شـــكل فـــي  موضـــح كمـــا ،الحـــرارى االحتبـــاس لظـــاهرة الرئیســـي
 ،الحمضـیة األمطـار لسـقوط المسـببة تـروجینالن أكاسـید أو الكبریـت أكسـید ثاني غازات

 لــذا .غیرهــا وأ الزئبــق أو الرصــاص مثــل ســامة معدنیــة مــواد أي عنهــا یصــدر ال كمــا
 التغیــــرات لمشــــكلة األمثــــل الحــــل وهــــى للبیئــــة ملــــوثال غیــــرو  األنظــــف درالمصــــ فهــــي

 بوصــفها  كیوتــو بروتوكــول فــي النوویــة الطاقــة تضــمین یــتم لــم كمــا ،العالمیــة المناخیــة
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 الحكومیـــة یئـــةاله ســـتنتاجاتال فقـــاً ، و الحراریـــة حتبـــاساال غـــازات مـــن خالیـــة تكنولوجیـــا
 . )IPCC( المناخي بالتغیر المعنیة الدولیة

 الكربون أكسید ثاني غاز ) انبعاثات1( شكل
 الكهرباء إلنتاج المختلفة المصادر من

 
 سـلبیة آثـار إلـى مئویـة درجـات 2 یتعـدى الـذى الحـرارى حتبـاساال یـؤدى سوف 
 المنـــاطق فـــي الیابســـة جـــزاء مـــنالبحـــر وانحســـار أ مســـتوى رتفـــاعا إلـــى تـــؤدي متزایـــدة

 الفقـــــر وانتشــــار الجفــــاف وتزایــــد العذبــــة المیــــاه تــــوافر وتعــــذر  العــــالم مــــن المنخفضــــة
 مـن أنـه علـى عـالمي إجمـاع وهنـاك. العـالمیین واألمـن علـى السـلم والتـأثیر واألمـراض

 ال أن یجـــب قتصـــادیةواال جتماعیــةواال البیئیـــة الــنظم علـــى الســـلبیة اآلثــار تجنـــب أجــل
  بنســبة تــنخفض وأن 2020 عــام بعــد الحــرارى حتبــاساال غــازات نبعاثــاتا نســب ترتفــع

 العالم فإن لذا. 2050 عام ولبحل الیوم المسجلة مستویاتها من %85-50تتراوح بین 
 لتقـاریر ووفقـاً العقـود القادمـة.  ن اآلثـار السـلبیة فـيمـ التخفیـف فـي ضـخماً  تحدیاً  یواجه

IPCC المحطــــات وتعتبـــر ،الطاقـــة كثافـــة تقلـــص قــــد التقنیـــة واإلجـــراءات الحلـــول فـــإن 
 نقــص فــي العجــز وســد الســلبیة اآلثــار مــن للتقلیــل المتاحــة الخیــارات أهــم أحــد النوویــة
 أن یجب ما تحمیل فیها جرى النوویة الطاقة مستقبل بعنوان دراسة أجریت وقد الطاقة.

 تولیـــد فیــه یتضــاعف ســیناریو الدراســة وضــعت وقـــد ،النــووي الخیــار علــى للحفــاظ یــتم
 1.8 -0.8من  تتراوح نبعاثاتا العالم یتفادى وبذلك مرات ثالث عالمیاً  النوویة الطاقة
 مـــن الصـــادر التقریـــر وحســـب .)2006 العلـــوم (مجلـــة ســـنویاً  الكربـــون مـــن طـــن بلیـــون
 الهـواء حمایـة فـي تسـاعد النوویـة المحطـات فـإن (NEI) األمریكـي النوویـة الطاقة معهد
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 مــن طــن ملیــون 2.4 وحــوالى الكبریــت أكاســید مــن طــن بلیــون 5.1 مــن ســنویاً  الجــوي
 .ملیون طن من الكربون  164روجین وحوالى تالن  أكاسید

 هــو الطاقــة احتیاجــات فــي العجــز لســد النوویــة المحطــات تحــدیات أهــم عتبــروی
 ونالكربـ أكسید ثاني انبعاثات تسعیر فیها سیلعب والتي لها ستثماریةاال التكالیف تقلیل

 . النوویة المحطات مستقبل لتحدید هاماً  دوراً  األحفوري الوقود الصادر من
                               

 

 فــي النوویــة الطاقــة فــي االســتثمار بشــأن المقبلــة القــرارات تعتمــد أن المــرجح مــن
 علیـه كانـت ومقارنتهـا بمـا التكـالیف وتحدیـداً  الجوانـب االقتصـادیة، علـى النامیة البلدان

 كبیــر حــد إلــى النامیــة یعتمــد نالبلــدا فـي النوویــة الطاقــة بــرامج ن تمویــلإ. الماضــي فـي
 كمـا االسـتثمارات علـى السـریع العائـد نفـس العام القطاع یتطلب وال .العام القطاع على
لكامــل إلمــدادات ضــافة الــى التــأمین اهــذا باإل ،الخــاص القطــاع مــن المســتثمرون یفعــل

 فــي ،وعلــى ســبیل المثــال ایــة البیئــة.تطــویر صــناعة التكنولوجیــا وحمالطاقــة الوطنیــة و 
یة مـن المشـاریع االسـتراتیج كجـزء نوعهـا مـن األولـى النوویـة الطاقة تكالیف قبلت كوریا

 بنحـو النوویـة الطاقـة مـن االقتصـادیة الفوائـد حدیثـة دراسـة وقـدرت الهامة طویلة األجـل
 . للبلد اإلجمالي المحلي من الناتج 2%

 الفحم ثلالبدائل م قتصادیاتبا مقارنة النوویة الطاقة اقتصادیات وتتوقف 
. عــــــوالمتوق يــــــالحال اءــــــالكهرب دــــــتولی ةــــــي على تكلفــــــالطبیع ازــــــوالغ طــــــوالنف

لى إأدى مّما  الماضیة القلیلة السنوات في كبیراً  ارتفاعاً  جمیعاً  الثالثة أسعار تــــــوارتفع
 منذ أضعاف عدة زادت أیضاً  الیورانیوم ارفأسع. النوویة للطاقة التنافسیة ارتفاع القدرة

 على النوویة الطاقة تكلفة من %5 حوالي یشكل الیورانیوم ألن ولكن ،2001 عام
 النفط بأسعار الغاز عقود أسعار ترتبط ما وغالباً  ،األحفوري الوقود تكالیف عكس

 جمیع في %38( مرتفعة الكهرباء تولید في الفحم حصة فإن ،النفطیة والمنتجات
 عام حتى نسبیاً  مستقرة تكون أن المتوقع ومن )النامیة البلدان في %45و العالم أنحاء

2030 . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التحدیات التي تواجه الصناعة النوویة في الدول النامیة 
 

33 
 



مرونة خیارات من إمدادات الطاقة في بلد ما هي إن أفضل طریقة لتعزیز أ
الطاقة  فيع توسّ یزید ال. و بالنسبة لكثیر من البلدان النامیةخاصة إمدادات الطاقة، و 

فإن تكالیف تولید الكهرباء  عالوة على ذلك، تنوع إمدادات الطاقة والكهرباء من النوویة
نه على أ . ونؤكدمن الوقود األحفوريالكهرباء  دیتول تكالیف أقل من الطاقة النوویةمن 

 السكانیة للزیادة نتیجة القادمة السنوات في الطاقة من العالم حتیاجاتا تزداد سوف
 تلبیة في رئیسي بدور النوویة المحطات وستقوم .دیةقتصااال للتنمیة والحاجة

 نهاأ النوویة المحطات أثبتت وقد. العذب والماء الكهرباء من المتزایدة حتیاجاتاال
 المحطات تقوم نأ أجل ومن. للبیئة ملوثال غیرو  االقتصاديو  الموثوق المصدر
 من التخوف لمث ةیالبیئ من المعضالت عدد تجاوز علیها الكامل بدورها النوویة

 الطارئة الحوادث وحاالت العادي التشغیل حاالت في لإلشعاع الصحیة التأثیرات
 والتغیرات الحراري حتباسالا غازات تزاید على العالمیة للقیود ستجابةاال وتنافسها في

 . النوویة النفایات من التخلص قضایا كلوكذ المناخیة

 وتسعى ،ضروریاً  أصبح ویةالنو  المحطات لمجال العربیة الدول دخول إن 
اتف ن تتك. ویجب أالمتعددة بفوائدها النوویة التقنیاتلالستفادة بالدول العربیة جمیعها 

ن ل من الباحثین والعاملیأجیا وتنشئةهذا المجال  جمیع الدول العربیة للنهوض في
طوال فترة  یضاً ة اإلعداد والتشغیل والمتابعة والرقابة أللتدریب المستمر والدائم طوال فتر 

كل من هذه المراحل  في بارزاً  وأن یكون دور الهیئات الرقابیة دوراً  عمل المحطة.
 المة اإلنسانرة  للحفاظ على سالمتابعة المستملرصد البیئي و همها عملیات االسابقة وأ

نشر الوعي الثقافي النووي  دول المحیطة، باإلضافة إلى أهمیةوالبیئة في جمیع ال
عداد الجید لهذه اإلكیز على القبول الجماهیري لهذه المشاریع والتهیئة و واألمني والتر 

 مع االتفاقات المشتركة یجب تعزیزكما  لناس.النقاط الهامة لبث الطمأنینة بین ا
للنهوض بجمیع الدول العربیة في سباق الطاقة النوویة  الذریة للطاقة الدولیة الوكالة

 السلمیة .
 أ. د. وفاء محمد مصطفى                                                
 أستاذ هیدرولوجیا النظائر البیئیة                                             

 المصریة شعاعیةهیئة الرقابة النوویة واإل                                         
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 . 2014 رباءالكه لقطاع االحصائیة نشرةال ــــــ للكهرباء العربي تحاداالــــــ  1
 . 2013مارس  -الذریة للطاقة الدولیة الوكالة مجلةــــــ  2
 . 2012 ریو مؤتمر ــــــ المستدامة للتنمیة المتحدة األمم مؤتمرــــــ  3

4- Nuclear Energy Today, 2nd Edition ,Nuclear Energy Agency(NEA), 
2012. 

5- World Energy Council (WEC), World Energy Scenarios, Composing 
energy  future to 2050 , 2013.  
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أعلن وزیر الخارجیة الروسي، سیرغي الفروف، أن موسكو مهتمة بتنفیذ 
، وذلك خالل لطاقة النوویة في السعودیةا خطط وبرامج للتعاون في مجال مشاریع

وكشف الفروف عن سكو بنظیرة السعودي عادل الجبیر. مؤتمر صحفي جمعه في مو 
 . آتوم" للطاقة ستمثل الجانب الروسي زأن شركة "رو 

مع روسیا، على هامش زیارة  2014یونیو  18أبرمت في  قد وكانت السعودیة
ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مدینة سان بطرسبورغ، اتفاقیة تعاون 

 ة .االستخدام السلمي للطاقة النووی في مجال

توفیر دورة الوقود النووي والمفاعالت البحثیة، وٕانشاء محطات  اقیةاالتف وتشمل
المیاه، وتوفیر خدمات الوقود النووي، وٕانتاج النظائر المشعة واستخدامها  ةإلزالة ملوح

في مجال الطاقة  في مجاالت الصناعة، والطب، والزراعة، وتعلیم المتخصصین
 م .النوویة وتدریبه

ین على مدار األعوام الخمسة والعشر  نوویاً  فاعالً م 16وتخطط المملكة لبناء 
 . من إجمالي الطاقة المطلوبة في المملكة %20إلنتاج حوالي  القادمة

 
“ÕÀÃ√ “Òä æÀC ’Br√G æB¿N∑A ≈º®M PAiBø‚A∗* 

عن اكتمال األعمال اإلنشائیة األولیة  اإلمارات للطاقة النوویةأعلنت مؤسسة 
روع اإلمارات للطاقة النوویة السلمیة الجاري تنفیذه للمحطة النوویة األولى ضمن مش

 . 26/4/2017، بتاریخ "RT Arabicسیا الیوم بالعربیة "و ر موقع  *
 . 5/5/2017 بالعربیة، بتاریخ "CNN" موقع **
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في براكة بمنطقة الظفرة في أبوظبي، وتسلیم كافة أنظمة المحطة إلى الشركة الكوریة 
 . للطاقة المائیة والنوویة للقیام باالختبارات الضروریة قبل بدء العملیات التشغیلیة

إلمارات یذي لمؤسسة اوقال المهندس محمد إبراهیم الحمادي، الرئیس التنف
أنظمة  انتهاء األعمال اإلنشائیة األولیة وتسلیم جمیع نأ ،هللطاقة النوویة، في بیان

ُیعد إنجازًا كبیرًا ضمن هذا المشروع الهام لتنویع مصادر  المفاعل في المحطة األولى
كس ا یعمّ الطاقة في الدولة، وهو دلیل على اإلیفاء بأعلى معاییر الجودة والسالمة، م

 . مهنیة وتفاني جمیع العاملین في المشروع

كما أعلنت مؤسسة اإلمارات للطاقة النوویة عن تعدیل الجدول الزمني لتشغیل 
المحطة النوویة األولى لالعتبارات الخاصة بتحقیق أعلى معاییر السالمة والجودة 

محطة النوویة. ویتضمن تعدیل الجدول الزمني تمدید موعد العملیات التشغیلیة لل
لضمان وقت كاف إلجراء عملیات التقییم الدولیة  2018إلى  2017األولى من عام 

وااللتزام بأعلى معاییر السالمة العالمیة، فضًال عن تعزیز الكفاءة التشغیلیة للمحطة 
 . ومشغلیها، بحسب البیان

وأشارت المؤسسة إلى أن مشروع اإلمارات للطاقة النوویة السلمیة في "براكة" 
أول موقع في العالم یجري فیه بناء أربع محطات نوویة متطابقة في آن واحد. هو 

، حیث ستوفر مؤسسة 2012وبدأت األعمال اإلنشائیة في المحطة األولى عام 
مارات من الطاقة % من احتیاجات دولة اإل25ة حینها اإلمارات للطاقة النووی

 . الكهربائیة منخفضة االنبعاثات الكربونیة
 

Ã∑ÃMÀjI’BIj»∏ªA —iAkÀ îI æ “ÕjvùA ¬Ãº®ºª “ŒIj®ªA “ŒôeB∑fiAÀ 
BŒUÃªÃƒ∏NªAÀ  –jZJªA Ω¥ƒªAÀ“ÕÀÃƒªA “≥BÒªA ”ºß LBJrªA KÕifNª∗ 

العربیة للعلوم والتكنولوجیا وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واألكادیمیة  توّقع
كوادر الشابة بروتوكول تعاون في مجال تدریب ال 7/5/2017والنقل البحري بتاریخ 

 . 7/5/2017 بتاریخ موقع جریدة الیوم السابع، *
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بوزارة الكهرباء في عدة مجاالت، نظرًا لخبرة األكادیمیة في مجاالت الكهرباء. وقد تم 
متضمنًا التعاون في مجال  بمحافظة اإلسكندریة توقیع البروتوكول بمقر األكادیمیة

 تدریب الكوادر الشابة في مجال الطاقة النوویة .

والطاقة المتجددة والدكتور محمد شاكر وزیر الكهرباء  المهندسشهد  وقد
 ي،لعلوم والتكنولوجیا والنقل البحر إسماعیل عبد الغفار فرج، رئیس األكادیمیة العربیة ل

تخدم إنتاج  يشتى المجاالت الت يواألكادیمیة فتعاون بین الوزارة  يتوقیع بروتوكول
  الطاقة الكهربائیة واالستخدامات السلمیة للطاقة النوویة.

من أجل  يمحمد شاكر، فى بیان له، أن هذا التعاون یأت توروأوضح الدك
م واحتیاجات المجتمع لتنفیذ ء، بما یتاليوالتقدم التكنولوج ياالستفادة من البحث العلم

خطط التنمیة الحالیة والمستقبلیة، ومن أجل توحید الجهود، بهدف توفیر كوادر بشریة 
ضوء التوجه  يختلف أنواعها فولوجیات الطاقة بممتمیزة لدیها ثقافة ووعى بتكن

الواضح لدى الكثیر من بلدان المنطقة العربیة لالستخدام األمثل للطاقة للوفاء 
الذى  يعلى أهمیة البحث العلم كداً ؤ یة، مباحتیاجاتها المستقبلیة من الطاقة الكهربائ

تطورة، المجتمعات الم يالذى ترتكز علیه التنمیة ف يالفقر یعتبر اللبنة األولى والعمود 
ة المجتمعات تقدم ونهض يالقتصاد الدول وتطورها، ویساهم فوهو دعامة أساسیة 

  . وتجاریاً  واجتماعیاً  واقتصادیاً  صناعیاً 

مجال البحث والتطویر  يعلى أهمیة الشراكة مع الجامعات فوشدد الوزیر 
اجة نحو ما یتفق مع متطلبات التنمیة وح يواالستشار  يبحثوكیفیة توجیه النشاط ال

المجتمع، عن طریق تواصلها مع التقنیات العالمیة الحدیثة وتوفیر الكوادر المؤهلة 
مل، حیث أنه ال یمكن للعمل بقطاعات الدولة المختلفة طبقًا الحتیاجات سوق الع

ة بالجامعات، أن یزدهر إال من خالل تفاعل المراكز البحثی يالتطبیق يللبحث العلم
ت حل المشكال يف ي، وأهمیة مساهمة البحث العلملخاصوا يمع القطاعین الحكوم

  . القطاعین العام والخاص يحضورًا متمیزًا ف يالتنمویة مما یجعل للبحث العلم

شتى  يفیما بینهما فتم االتفاق بین الجانبین على التعاون نه أوقال شاكر 
ة النوویة، تخدم إنتاج الطاقة الكهربائیة واالستخدامات السلمیة للطاق يالمجاالت الت
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 يته ومعامله المتخصصة إلمداد خریجمن خالل مساهمة قطاع الكهرباء بخبرا
منشآت الطاقة  يتؤهلهم للعمل ف يیة العلمیة والخبرات العملیة التاألكادیمیة بالخلف

تطویر مشروعات التخرج والدرجات العلمیة  يهربائیة، باإلضافة إلى التعاون فالك
وعقد  يالتثقیف المجتمع ية، باإلضافة إلى المساهمة فادیمیالممنوحة من قبل األك

للمهندسین والفنیین  الندوات العامة وورش العمل والدورات التدریبیة لنقل هذه الثقافة
هذا المجال  ية المرتبطة بها لتأهیلهم للعمل فتلك التطبیقات واألنشط يالمشاركین ف

اسات العلیا للعاملین المتمیزین وكذا قیام األكادیمیة بإتاحة المنح الدراسیة للدر 
 . تنمیة القدرات العلمیة والعملیة لهم يحین من الطرف األول، بما یساهم فالمرش

إدراك أهمیة الطاقة ي مصر تعد من بین الدول الرائدة فوأوضح شاكر، أن 
واجهان التنمیة المستدامة حل أهم عقبتین ت يفالنوویة والدور الذى یمكن أن تسهم به 

توفیر الكهرباء وتوفیر المیاه، وفى ذات السیاق فقد شرعت مصر  يتتمثل ف يتوالال
ات بالدخول إلى مجال الطاقة النوویة من خالل ثالث محاوالت إلنشاء یمنذ الستین

إجراء االتصاالت الالزمة  محطات نوویة بالبالد توقفت جمیعها ألسباب متعددة، وتم
ــــــ النوویة (لمفاعالت الماء الخفیف المضغوط مع عدد من الدول المصدرة للتكنولوجیا 

PWR تضعها تلك الدول قبل بدء  يمتطلباتها والمحددات والشروط الت) للوقوف على
 . إجراءات تنفیذ المشروع

تابع شاكر، أنه بناء على نتائج تلك المفاوضات تم اختیار دولة روسیا و 
، والوصول يالمصر  يرنامج النوو تنفیذ الب يللمشاركة ف يیة كشریك استراتیجاالتحاد
، حیث تم اتخاذ العدید من يالمصر  يتفاق متكامل بشأن البرنامج النوو إلى ا

) بین البلدین فى PDAاإلجراءات التنفیذیة بدأت بتوقیع اتفاقیة تطویر المشروع (
) وكذلك االتفاقیة الحكومیة IGA، وتال ذلك توقیع االتفاقیة الحكومیة (2015فبرایر 

 . 2015) بین الحكومتین المصریة والروسیة فى نوفمبر FIGAیلیة (التمو 
ویة المصریة األولى مجال إنشاء المحطة النو  يوتم إنجاز خطوات هامة ف

بالتعاون  طیجاوام 4800تتكون من أربع وحدات نوویة بقدرة إجمالیة  يبالضبعة والت
 2016لمشروع نهایة عام ل يتم بحمد اهللا توقیع العقد الرئیسوقد  يمع الجانب الروس

الفترة  ، وسیتم خالليى على عقد اإلمداد بالوقود النوو وكذا تم التوقیع باألحرف األول
 . العقود الخاصة بالمشروع يالقادمة التوقیع على باق
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كما أشار إلى االهتمام الذى یولیه قطاع الكهرباء للتدریب من أجل بناء وٕاعداد 
 يمركز تدریب 20 القطاع  ربة جیدًا، حیث یمتلكالكوادر البشریة المؤهلة والمد

المجاالت الهندسیة والفنیة والمالیة واإلداریة وتعد منظومة التدریب  يمتخصص ف
بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من المنظومات المتكاملة والمؤهلة بإمكانیاتها 

ها داخل مصر التدریبیة المتطورة من معامل وورش ومعدات ُتمكنها من تسویق خبرات
 . وخارجها وبما یتناسب مع متطلبات أسواق العمل الحالیة

ویجرى حالیًا دراسة إمكانیة إنشاء شركة تدریب تضم مراكز التدریب التابعة 
لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وٕایفاد مدربین من الخارج لیكون هدفها األسمى 

 يتتطلب تغییرات هامة ف يإلنتاج والتعملیة ا ية السریعة فمواكبة التغیرات التكنولوجی
فإن هناك حاجة إلى مزید من المرونة من أجل االستجابة  يوبالتال، المهارات

 يص االرتقاء ببرامج التدریب التقنللمتطلبات المهاریة المتغیرة، وعلى وجه الخصو 
 . وٕاعادة تدریب القوى العاملة الحالیة يوالمهن

لعلوم عبد الغفار رئیس األكادیمیة العربیة لمن جانبه أوضح الدكتور إسماعیل 
تنص على  ة الكهرباءر ا، أن بنود مذكرة التفاهم مع وز يوالتكنولوجیا والنقل البحر 

ریة والمعملیة لدى كال الطرفین ستفادة من جمیع اإلمكانات البشالتعاون فیما یتعلق باال
 . هتمام المشتركالمجاالت ذات اال يعاون بین الطرفین ففتح آفاق جدیدة للت يف

وأشار الدكتور إسماعیل إلى أنه من ضمن بنود مذكرة التفاهم إقامة ندوات 
وورش عمل ودورات تدریبیة وتثقیفیة وتعلیمیة وبحثیة مشتركة لنشر ثقافة وتعلیم أسس 
استخدام تقنیات االستخدامات السلمیة للطاقة النوویة بصفة عامة وتولید الكهرباء من 

یات ة بصفة خاصة وتوعیة الطالب والمواطنین بأهمیة هذه التكنولوجالمحطات النووی
 . تنمیة المجتمع يوالدور الذى یمكن أن تلعبه ف

مجاالت  يإدخال مواد مستحدثة ف يتنص مذكرة التفاهم على التعاون فكما 
أقسام الطاقة  يئیة والتحكم فاالستخدامات السلمیة للطاقة النوویة والشبكات الكهربا

عمل اختبارات المتقدمین الجدد لهیئة  يیة إلى جانب مشاركة األكادیمیة فادیمباألك
المحطات النوویة لتولید الكهرباء، وكذا برامج إعداد القادة بهیئة المحطات النوویة 
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إعداد وتأهیل أعضاء هیئة  ياإلضافة إلى مشاركة األكادیمیة فلتولید الكهرباء ب
 . التدریس بمدرسة الضبعة الصناعیة النوویة

بموجب البروتوكول  يلعلوم والتكنولوجیا والنقل البحر وتقوم األكادیمیة العربیة ل
 يتساهم ف يبتنفیذ الدراسات والمشروعات الت ومذكرة التفاهم بالتعاون مع الوزارة

مجاالت االستخدامات السلمیة للطاقة النوویة  كافة يالستفادة من التطبیقات العلمیة فا
بصفة عامة وتولید الكهرباء من المحطات النوویة بصفة خاصة، على أن یحرر عن 
كل دراسة، مشروع، ورشة عمل أو دورات تدریبیة ملحق ینظم أوجه التعاون والجوانب 

 . المالیة یوقع علیه من الطرفین
 

ü —fÕfU PAfYÀ ’BƒJª –fƒ« œmÀi ∂B∞MG “Òä "¬‹Ã∏√AeÃ∑"∗ 

لبناء  إطاریاً  وقعت موسكو ونیودلهي في سان بطرسبورغ الیوم الخمیس اتفاقاً 
ل القمة الثامنة عشرة وجاء التوقیع خالكودانكوالم النوویة. المرحلة الثالثة من محطة 

االقتصادي الدولي"، الهندیة"، التي انعقدت على هامش منتدى "بطرسبورغ  ــــــ"الروسیة 
 .بمشاركة نخبة من السیاسیین واالقتصادیین 1/6/2017یوم لذي انطلق ا

، "ASE"الجانب الروسي "فالیري لیمارینكو" رئیس مجموعة ع االتفاقیة عنووقّ 
المسؤولة عن بناء محطة "كودانكوالم"، وعن الجانب الهندي "شري ساتیش كومار 

ع البلدان كما وقّ . "NPCIL" شارما" رئیس مجلس إدارة الشركة الهندیة للطاقة النوویة
الخامسة  للهند لبناء وحدتي الطاقة ، ستقدم روسیا بموجبه قرضاً حكومیاً  بروتوكوالً 
 . سنوات 10ملیار دوالر ولمدة  4.2من محطة "كودانكوالم" بقیمة  والسادسة

مت روسیا الوحدة الثانیة من "كودانكوالم" وجاء بناء الوحدة الجدیدة بعد أن سلّ 
وحدة طاقة في  25. ویأتي ذلك في إطار وثیقة لبناء 2017ي مارس/آذار للهند ف

 . الهند علي أساس التكنولوجیا الروسیة

هذا وعقد الرئیس الروسي فالدیمیر بوتین ورئیس الوزراء الهندي ناریندرا مودي 
لتعزیز الشراكة االستراتیجیة. اتفق خالله الجانبان  على هامش المنتدى اجتماعاً 

 . 1/6/2017بتاریخ " RT Arabic" موقع روسیا الیوم بالعربیة *
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تطویر لة العمل المشترك بین البلدین أعلنه الرئیس بوتین على مواصل بحسب ما
كما التقى بوتین ومودي بممثلین من قطاعي األعمال  .نتاج األسلحة الحدیثةإ و 

توطین أنشطتها  الروسي والهندي، دعا خالله الرئیس الروسي الشركات الهندیة إلى
 . بین البلدین صادیةا سیسهم في تعزیز العالقات االقتفي روسیا، م

 
’BIj»∏ªBI BŒ∑jM eÈÀlM BŒmÀi∗ 

توم" الروسیة، لتوقیع أ ز"رو ــــــ ونال"، التابعة لینترناشإتوم إینیرغو أ زو تخطط "ر 
لكهربائیة من محطة "أكویو" اتفاق مع شركة "تیتاس" التركیة للطاقة حول بیع الطاقة ا

یرة قسم تحلیل االستثمارات واإلدارة وقالت أناستاسیا بولوفینكینا، مد .ذریة مستقبالً الكهر 
: "نخطط اآلن لتوقیع  "2017 ــــــالمالیة بالشركة، خالل كلمة في منتدى "آتوم إكسبو 
 ."عقد مع (تیتاس) التركیة حول بیع الطاقة الكهربائیة

، اتفاقیة تعاون 2010وكانت الحكومتان الروسیة والتركیة قد وقعتا في عام 
 يضواح يطة نوویة تركیة في ساحة آكویو (فأول مح وتشغیلناء بینهما فیما یتعلق بب

وتعتبر محطة "آكویو" أول مشروع محطة نوویة في ). مدینة مرسین، جنوب تركیا
شغل" حیث ستقوم روسیا  ــــــامتلك  ــــــ العالم سیجري إنجازه في إطار شعار "ابني

م مشروع محطة "أكویو" ویض .بموجب االتفاق ببناء وامتالك وتشغیل هذه المحطة
. وتبلغ الثالث " من أسرة الجیلVVERمفاعالت روسیة الصنع من طراز " 4النوویة 

میغاواط. ویبلغ حجم االستثمارات الروسیة في هذا المشروع  1200قدرة كل مفاعل 
ملیار دوالر، كما یأمل الجانب التركي في أن یتم تشغیل المفاعل األول في عام  22

2023 .  

من حصتها في مشروع  %49توم" الروسیة للطاقة، طرح أ زم شركة "رو تعتز و 
 .  " النووي بوالیة مرسین التركیة، للبیعأكویومحطة "

 . 19/6/2017" بتاریخ RT Arabicموقع روسیا الیوم بالعربیة " *
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" بالعاصمة 2017 ــــــ ، خالل منتدى "آتوم إكسبووقالت أناستاسیا بولوفینكینا
) للمستثمرین أكویومن أسهمها في محطة ( %49توم) لبیع أ زموسكو: "تخطط (رو 

 .م" تو أ زستبقى بحوزة شركة "رو الباقیة  %51 النسبةذكرت بولوفینكینا أن . و "ألتراكا

 3بشأن الشروط األساسیة لدخول  قاً توم" خالل المنتدى اتفاأ زعت "رو ووقّ 
تركیة في رأس مال مشروع شركة " أكویو نیوكلر" التي تنفذ بمشاركة روسیا شركات 

یا، وذلك وفقا لمراسل وكالة "نوفوستي"، بحیث بناء أول محطة للطاقة النوویة في ترك
 . من األسهم %49على  الثالثة تستحوذ مجموعة الشركات

 
 BŒmÀiC eÈÀlM–ÀÃƒªA eÃ≥ÃªBI B∏Õjø ∗ 

إلنتاج الوقود النووي التابعة  أعلن أولیغ غریغوریف، نائب رئیس شركة "تفیل"
حدى المحطات النوویة توم" الروسیة، أن الشركة ستورد منتجاتها إلأ ز"رو ــــــ ل

"وقعنا على عقد  : "2017 ــــــ وقال غریغوریف، خالل منتدى "آتوم إكسبو .األمریكیة
سنصدر لهم خالیا وقودیة التقني، و  ــــــللتشغیل التجریبي مع أحد المشغلین األمریكیین 

وأشار إلى أن الشركة حصلت على جمیع الوثائق من المشغل . "2019تجریبیة عام 
 . مریكي التي تسمح بالتشغیل التجریبي للوقود النووي الروسياأل

في إمكانیة تنظیم إنتاج  "تفیل" تنظر حالیاً  شركة كما لفت غریغوریف، إلى أن
"نحن اآلن في مرحلة نشطة، لدینا بالفعل مشروع  : الوقود النووي في أوروبا، بقوله

 . "ج الوقود في أوروباللتعاون مع أحد الشركاء األوروبیین لغرض توطین إنتا

واحدة من الشركات الرائدة في  ــــــبالذكر أن شركة "تفیل" الروسیة  الجدیرو 
ت النوویة، وهي فرع من شركة العالم، المتخصصة في إنتاج الوقود النووي للمفاعال

توم" الحكومیة. وتسیطر الشركة على عدد من الشركات التي تقوم باستخراج أ ز"رو 
الیورانیوم، وكذلك على الشركات التي تقوم بصناعة الوحدات واألجزاء ومعالجة مادة 

وتقوم بإمداد الوقود النووي لمحطات تولید الطاقة  .والمكونات للمفاعالت النوویة
 . الكهرذریة في الصین وأوروبا والشرق األوسط

 . 20/6/2017بتاریخ  ة "الوفد"موقع البوابة اإللكترونی *
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 ≠ºI196  ü ¢AÀÃºŒ∑ ∆ÃŒºI2016 ∗ 

 196.4العام الماضي بلغ حجم الكهرباء المولدة من الطاقة النوویة حول العالم 
للطاقة التابعة ” أتوم زرو “للبیانات التي أعدتها شركة  / ساعة، وفقاً طبلیون كیلووا

  .للحكومة الروسیة

وأشارت هذه البیانات إلى أن منطقتي الشرق األوسط وشمال أفریقیا من 
 -أتوم إكسبو“وخالل فعالیات منتدى ومعرض  .ة بالنسبة إلیهاألولویالمناطق ذات ا

یة المقام في موسكو، أعلنت الشركة أنها تنفذ مشاریع لبناء محطات طاقة نوو ” 2017
األردن یواصل مراحل ما قبل االستثمار في مشروع في مصر وتركیا، مشیرة إلى أن "

 . "األردنأول محطة طاقة نوویة في 

باتفاقات للتعاون في مجاالت الطاقة النوویة  "أتوم ز"رو ترتبط ووفقًا للبیانات، 
السلمیة مع اإلمارات والسعودیة والجزائر وتونس، وخالل فعالیات المنتدى والمعرض 

دولة، أعلن الجانب الروسي  65شخص من  6500المقام على هامشه بمشاركة نحو 
زرعة ریاح، واستكشاف فرص لبناء م” الیمامة السعودیة“توقیع مذكرة تفاهم مع شركة 

لكة، وتزوید السعودیة بمعدات التعاون في مجاالت بناء وتشغیل مزارع الریاح في المم
 . بهدف المساعدة في تطویر صناعة البتروكیماویات” أتوم زرو “

كیریل كوماروف، إن الشركة تخطط  أتوم" ز"رو وقال النائب األول لرئیس 
یاح بعد استكمال مثل هذه التجربة في روسیا. وفي لدخول األسواق العالمیة لطاقة الر 

قد "ما یتعلق بالتعاون مع الجانب المصري، أكد المسؤول الروسي أن روسیا ومصر 
. كما "توقعان قریبًا جدًا العقد المتعلق ببناء محطة الضبعة للطاقة النوویة في مصر

م للتعاون في مجال وقع الجانبان الروسي والسوداني على هامش المنتدى، مذكرة تفاه
 . الطاقة النوویة

 . 25/6/2017بتاریخ  بالعربیة، "CNBC"موقع  *
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ΩJ¥NnùA P›ßB∞ø �JM BŒmÀi ∗ 

أكد عدد من الخبراء في مجال الطاقة أن روسیا ستشهد في السنوات الخمس 
وقد  .ترونات السریعةنوویة متطورة تعتمد على مبدأ النالقادمة وجود مفاعالت 

ق" العلمي في مجال یفغیني آداموف، رئیس مشروع "اخترا  العالم الروسي، قعلّ 
النوویة الروس، في  الطاقة : "من الممكن أن یستعرض علماء الطاقة النوویة قائالً 
ترونات السریعة، التي قد تطور ادمة، تقنیات جدیدة لمفاعالت النالسنوات الخمس الق

 . "مستقبل الطاقة النوویة بشكل ملحوظ

ترونات السریعة لها مزایا كبیرة، قد تساعد في آلداموف فإن "مفاعالت الن ووفقاً 
ي، كما تساهم في االستفادة من تطویر الطاقة النوویة وضمان إغالق دورة الوقود النوو 

كامل الیورانیوم الخام، األمر الذي یزید من كمیة الطاقة المنتجة، ویقلل من حجم 
 . "على البیئة كبیراً  النفایات المشعة التي تشكل خطراً 

وخالل أحد االجتماعات التي تتعلق بعلوم الطاقة النوویة في روسیا علق العالم 
ن خالل السنوات الخمس القادمة من إظهار مزایا دائرة : "أعتقد أننا سنتمك بقوله
روع مش رونات السریعة ستساعدنا على ذلك.تود النووي المغلقة، ومفاعالت النالوق

توم الروسیة، یعتبر أحد أهم المشاریع العالمیة أ ز، الذي تعمل علیه رو "اختراق"
ة لتولید الطاقة النوویة المتطورة في مجال الطاقة النوویة، هدفه استحداث تقنیات جدید

 . "ترونات السریعةت الوقود المغلقة في مفاعالت النالتي تعتمد على دورا

العالمي، الذي یجري  "FR" یذكر أن تصریحات آداموف جاءت عشیة منتدي
توم" الروسیة، ویعقد في أ زلدولیة للطاقة الذریة ومؤسسة "رو برعایة الوكالة ا

ونیو الجاري، حیث یعتبر هذا المنتدى منصة تجمع ی 29و 26یكاترینبورغ، ما بین 
حول آخر برامج تطویر الخبراء الدولیین المهتمین بمناقشة وتبادل المعلومات 

 . ترونات السریعةمفاعالت الن

 : م. نهلة نصر إعداد                                                           

 . 26/6/2017بتاریخ  "Public News en Tunisie"موقع  *
                                                 

https://arabic.rt.com/search?cx=012273702381800949580%3Aiy4mxcpqrji&cof=FORID%3A11&ie=utf8&q=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9&sa=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
https://arabic.rt.com/search?cx=012273702381800949580%3Aiy4mxcpqrji&cof=FORID%3A11&ie=utf8&q=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9&sa=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
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بجمهوریة روسیا االتحادیة،  (JINR)بدعوة من المعهد المشترك للبحوث النوویة 
اذ الدكتور سالم حامدي المدیر العام بزیارة قام وفد من الهیئة برئاسة سعادة األست

أبریل  21ــــــ  17المنشآت والمختبرات المختلفة للمعهد في مدینة دوبنا خالل الفترة 
. تكّون وفد الهیئة باإلضافة للمدیر العام من كل من األستاذ الدكتور ضو 2017

التوثیق العلمي.  مصباح مدیر إدارة الشؤون العلمیة والمهندسة نهلة نصر رئیسة قسم
عها في مدینة یتهدف هذه الزیارة إلى تفعیل مذكرة التفاهم بین الطرفین والتي تم توق

على هامش المؤتمر العربي  21/12/2016الجمهوریة التونسیة بتاریخ  ـــــالحمامات ـ
 قام الوفد بزیارة المخابر اآلتیة :وقد الثالث عشر لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة. 

 VBLHEPر وبالدن لفیزیاء الطاقة العالیة لــــــ مختبر فكس
 FLNPــــــ مختبر فرانك للفیزیاء النوویة 

 BLTPــــــ مختبر بوجولیوبوف للفیزیاء النظریة 
 DLNPــــــ مختبر دجیلبوف للمعضالت النوویة 

 LBRــــــ مختبر بیولوجیا اإلشعاع 
 FLNRیة ــــــ مختبر فلیروف للتفاعالت النوو 

 LITــــــ مختبر تكنولوجیا المعلومات 
 . UCــــــ المركز الجامعي 

ن ـــاء والباحثیـــر بالمسؤولین والعلمـــه لهذه المخابـــالل زیارتـــد خـــالتقى الوف
والفنیین واطلع على المستوى المتقدم واإلنجازات العلمیة التي حققها المعهد حیث 

عناصر جدیدة تم إضافتها للجدول  10خیرة في اكتشاف سنة األ 60ساهم في الـــ 
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الدوري. ویعتبر هذا المعهد من أكبر مراكز البحوث في العالم حیث یتم نشر حوالي 
 6دولة ذات عضویة كاملة و 18ورقة بحثیة في السنة ویضم في عضویته  1500

مهوریة تأتي من جومعظم میزانیته  ،دول مشاركة من بینها جمهوریة مصر العربیة
استكشف وفد الهیئة بزیارته لهذه المخابر السبعة المذكورة أعاله،  .روسیا االتحادیة

ا، إمكانیة استفادة باحثین وعلماء ومتدربین من الدول العربیة وبعد نقاش مع مدرائه
 األعضاء في الهیئة من هذه المخابر في بحوثهم ودراساتهم .

اجتماعًا عالي المستوى مع إدارة معهد عقد وفد الهیئة العربیة للطاقة الذریة 
"JINR"  واستحضر الطرفان مذكرة التفاهم الموقعة  2017أبریل  20یوم الخمیس

وقد اتفق الطرفان على البدء في  .لهابینهما وأبدیا عزمهما على المضي قدمًا في تفعی
 تنفیذ مذكرة التفاهم حسب البروتوكول التالي :

نقل التكنولوجیا عداده لمساعدة الهیئة على صورة ــــــ عّبر المعهد عن است 1
فریقي ن "إنشاء مركز التدریب العربي األذ مشروعها المعنو والمعرفة في تنفی

 لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة" .
راته لدى المؤسسات مــــــ تعرض الهیئة التعریف بالمعهد وأنشطته العلمیة ومؤت 2

 ء .ذات العالقة في دولها األعضا
إمكاناته المعملیة متاحة للعلماء الشباب والباحثین من الدول  دــــــ یجعل المعه 3

العربیة للتدریب والتعلیم وٕاجراء البحوث المشتركة مّما یخدم برامجهم التعلیمیة من 
 ماجستیر ودكتوراه، على أن تتم حسب اإلجراءات المعمول بها في المعهد .

صباح كمنسق لألنشطة المشتركة بین م ور ضوترشح الهیئة الدكت ــــــ  4
یدعو المعهد الدكتور مصباح للمشاركة في جلسة اللجنة االستشاریة للمعهد و  ،الطرفین

 . 2017یونیو  20و 19لفیزیاء المادة المكثفة والتي ستعقد بمدینة دوبنا یومي 
هیئة د العلماء الشباب من الدول العربیة األعضاء في الهیشجع المعــــــ  5

 للمشاركة في مدارس التدریب الصیفیة ومشاركة تجاربهم وخبراتهم .
 كة في المؤتمر العربي الرابع عشرــــــ تدعو الهیئة إدارة المعهد للمشار  6

لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة والذي سیعقد في النصف الثاني من شهر دیسمبر 
 مر .، وستخصص جلسة خاصة للمعهد في هذا المؤت2018
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برنامج المعهد اء المجلس التنفیذي فیها لحضور ــــــ تشجع الهیئة أعض 7
 للدول األعضاء فیه والدول المشاركة" . JINRللتعریف بأنشطته والمعنون "خبرات 

ــــــ تمت تسمیة المهندسة نهلة نصر عضو من طرف الهیئة والدكتور وائل  8
 .م التنسیق بین الطرفین بدوي من طرف المعهد كنقاط اتصال تتابع تقد
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رة بناًء على دعوة المدیر العام للهیئة العربیة للطاقة الذریة تم افتتاح الدو 
في فندق السفیر بمدینة  16/5/2017التاسعة والخمسین للمجلس التنفیذي للهیئة یوم 

: ألعضاء التالیةالحمامات ــــــ الجمهوریة التونسیة، وذلك بحضور السادة ممثلي الدول ا
األردن، البحرین، تونس، السعودیة، السودان، لبنان، الكویت، مصر، باإلضافة إلى 

عربیة ومدیر مركز الشرق األوسط للنظائر المشعة للدول العربیة ممثل جامعة الدول ال
 ورئیس هیئة الرقابة المالیة ووفد الهیئة العربیة للطاقة الذریة .

ترأس االجتماع سعادة السفیر أحمد عبد الّله الهاجري رئیس وفد مملكة البحرین 
یة، ونائبًا للرئیس سعادة ومدیر إدارة الشؤون القانونیة باإلنابة بوزارة الخارجیة البحرین

الدكتور مختار حامدي رئیس وفد الجمهوریة التونسیة ومدیر عام المركز الوطني 
ألقیت كلمات ترحیبیة من كل من رئیس وقد  .وم والتكنولوجیا النوویة في تونسللعل

المجلس ونائبه وعدد من ممثلي الدول األعضاء رحبوا من خاللها بالمدیر العام 
ه على تسلمه لمهامه متمنین له التوفیق والنجاح و سالم حامدي وهّنأ الجدید أ. د.

لتطویر عمل الهیئة  هوعّبروا عن مساندة أعضاء المجلس التنفیذي لسعادته في برنامج
 والنهوض بها لتصل إلى مصاف المنظمات اإلقلیمیة المتمیزة .

ء على ثقتهم وقد ألقى سعادة المدیر العام كلمة شكر فیها ممثلي الدول األعضا
التي منحوه إیاها وأثنى على التوافق العربي في مجاالت الطاقة الذریة وتطبیقاتها، 
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محددًا مالمح رؤیته وأولویاته للنهوض بالهیئة وااللتزام بتنفیذ خططها. ثم تطّرق إلى 
المواضیع المعروضة على جدول أعمال الدورة. وبعد النقاش والمداولة في بنود جدول 

 لتالیة طیلة أیام انعقاد المجلس، تم اتخاذ القرارات المناسبة :األعمال ا

 ــــــ انتخاب رئیس ونائب رئیس الدورة . 1
 ــــــ إقـرار جدول أعمال الدورة . 2
 للمجلس التنفیذي . 58متابعة قرارات الدورة  - 3
وتقریر  01/05/2017ــــــ  11/12/2016ــــــ نشاط الهیئة خالل الفترة :  4

 . لمدیر العام عن نشاط الهیئةا
 ــــــ .أ ــــــ تنفیذ المؤتمر العربي الثالث عشر لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة5

2016 . 
.ب ــــــ استضافة المؤتمر العربي الرابع عشر لالستخدامات السلمیة للطاقة 5

 . 2018 ــــــ الذریة
 وٕازالة ملوحة میاه البحرید الكهرباء حول آفاق تول الرابعالمنتدى العربي ــــــ  6

 . 2017ــــــ بالطاقة النوویة 
 ــــــ الشبكة العربیة للمراقبین النوویین "النــور" . 7
 ــــــ التعاون العربي ــــــ الصیني في مجال االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة. 8
 2016للسنة المالیة   ــــــ الحساب الختامي وتقریر مراجع الحسابات القانوني 9

 . 2016والمناقالت والمساهمات في المشروعات المنفذة خالل السنة المالیة 
 2016ــــــ تقریر هیئة الرقابة المالیة واإلداریة حول الحساب الختامي لسنة  10

 وٕاجابة اإلدارة العامة علیه .
 . 2016ــــــ تقریر المراقب المالي الداخلي لسنة  11
 . 2017 في الثلث األولتقریر المدیر العام حول تنفیذ میزانیة الهیئة ــــــ  12
 . 2018ــــــ  2017ــــــ تشكیل هیئة الرقابة المالیة للدورة المالیة :  13
 . 2019ــــــ  2018ــــــ اختیار مراقب الحسابات القانوني للدورة المالیة :  14
 . عربیة للطاقة الذریةال إتفاقیة إنشاء الهیئةتعدیل ــــــ   15
 ــــــ جدولة المتأخرات على الـدول . 16
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 ــــــ قرارات المجلس االقتصادي واإلجتمـاعي . 17
 ــــــ الكـادر الوظیفـي . 18
والدورة للمجلس التنفیذي   61و 60  ــــــ تحدید موعد ومكان عقد الدورتین 19

 .للمؤتمر العام للهیئة  30
 الئحة التنفیذیة ألنشطـة الهیئة .ــــــ  تعدیل ال 20
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بناًء على دعوة السید المدیر العام للهیئة العربیة للطاقة الذریة، تم افتتاح أعمال 
للمؤتمر العام للهیئة في مدینة الحمامات بالجمهوریة الدورة العادیة التاسعة والعشرین 

بحضور الوفود المشاركة من  21/5/2017التونسیة، وذلك في فندق السفیر یوم 
الدول التالیة : األردن، البحرین، تونس، السعودیة، السودان، سلطنة عمان، فلسطین، 

ة الدول العربیة لبنان، الكویت، مصر، موریتانیا، الیمن، باإلضافة إلى وفد جامع
شرق األوسط للنظائر وممثل المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ومدیر مركز ال

 العربیة ورئیس هیئة الرقابة المالیة ووفد الهیئة العربیة للطاقة الذریة . المشعة للدول

ترأس المؤتمر أ. د. بالل نصولي ممثل الجمهوریة اللبنانیة ومدیر عام هیئة 
الذریة اللبنانیة، ونائبًا للرئیس أ. د. عاطف عبد الحمید عبد الفتاح ممثل الطاقة 

 جمهوریة مصر العربیة ورئیس هیئة الطاقة الذریة المصریة .

الدول  ممثليت الكلمات الترحیبیة من كل من رئیس المؤتمر ونائبه و توال
مجال  األعضاء، والتي أشادت بما تقوم به الهیئة العربیة للطاقة الذریة في

السلمیة للطاقة الذریة وتنسیقها مع المنظمات اإلقلیمیة والدولیة ذات  االستخدامات
العالقة، كما ثّمن أعضاء المؤتمر جو الوفاق الذي ساد أعمال المجلس التنفیذي مّما 

لهیئة والحرص على تنفیذ أدى إلى الخروج بقرارات من شأنها الرقي بمستقبل ا
سالم حامدي المدیر العام للهیئة كلمة رحب فیها بالسادة  وقد ألقى أ. د. .مشاریعها

ة من برامج ومشاریع خالل ـــا نفذته الهیئـــزًا عمّ ـــأعضاء المؤتمر العام. ثم قّدم موج
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الفترة ما بین دورتي المؤتمر العام، كما قّدم أولویاته ورؤیته لتحقیق أهداف الهیئة على 
 أكمل وجه .

العام النظر في البنود التالیة المطروحة على جدول ثم تولى أعضاء المؤتمر 
 أعمال الدورة التاسعة والعشرین، والتي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة :

 ــــــ انتخاب رئیس ونائب رئیس الدورة . 1
 ــــــ إقـرار جدول أعمال الدورة . 2
 للمؤتمر العام للهیئة . 28ــــــ متابعة تنفیذ قرارات الدورة  3
ــــــ تقریر المدیر العام عن نشاط الهیئة ما بین دورتي انعقاد المؤتمر العام  4
 للهیئة .
 ــــــ .أ ــــــ تنفیذ المؤتمر العربي الثالث عشر لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة5

2016 . 
.ب ــــــ استضافة المؤتمر العربي الرابع عشر لالستخدامات السلمیة للطاقة 5

 . 2018 ــــــ الذریة
میاه البحر  وٕازالة ملوحةحول آفاق تولید الكهرباء  الرابعالمنتدى العربي ــــــ  6

 . 2017 ــــــبالطاقة النوویة 
 ــــــ الشبكة العربیة للمراقبین النوویین "النــور" . 7
 ة.الصیني في مجال االستخدامات السلمیة للطاقة الذریــــــ ــــــ التعاون العربي  8
 2016ــــــ الحساب الختامي وتقریر مراجع الحسابات القانوني  للسنة المالیة  9

 . 2016والمناقالت والمساهمات في المشروعات المنفذة خالل السنة المالیة 
وٕاجابة  2016ــــــ تقریر هیئة الرقابة المالیة حول الحساب الختامي لسنة  10

 اإلدارة العامة علیه .
 . 2016ر المراقب المالي الداخلي لسنة ــــــ تقری 11
 . 2017في الثلث األول ــــــ تقریر المدیر العام حول تنفیذ میزانیة الهیئة  12
 . 2018ــــــ  2017ــــــ تشكیل هیئة الرقابة المالیة للدورة المالیة :  13
 . 2019ــــــ  2018ــــــ اختیار مراقب الحسابات القانوني للدورة المالیة :  14
 . العربیة للطاقة الذریة إتفاقیـة إنشاء الهیئةتعدیل ــــــ  15
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 ــــــ جدولة المتأخرات على الـدول . 16
 ــــــ قرارات المجلس االقتصادي واإلجتمـاعي . 17
 ــــــ الكـادر الوظیفـي . 18
ة والدور للمجلس التنفیذي   61و 60  ــــــ تحدید موعد ومكان عقد الدورتین 19

 .للمؤتمر العام للهیئة  30
 ــــــ استضافة أنشطة الهیئة . 20
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ول العربیة شارك المدیر العام في بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الد
مخاطر الكوارث الذي عقد بالدوحة أعمال المؤتمر العربي التحضیري الثالث للحد من 

ُنظم المؤتمر بالتعاون بین دولة قطر وقد  .1/5/2017و 30/4ــــــ دولة قطر یومي 
 تحدة للحد من مخاطر الكوارث. وشارك فيوجامعة الدول العربیة ومكتب األمم الم

ن جمیع الدول العربیة وممثلین عن المنظمات العربیة المتخصصة المؤتمر وفود م
 باإلضافة إلى اإلدارات المختصة في جامعة الدول العربیة .

افتتح المؤتمر بكلمة ترحیبیة من معالي وزیر البلدیات والبیئة في دولة قطر، 
واالستراتیجیة الوطنیة  تناول فیها الجهود العربیة المبذولة للحد من مخاطر الكوارث

ستراتیجیة لتتماشى وضرورة تحدیث هذه اال 2030 ـــــ 2015للحد من مخاطر الكوارث 
 جلسات تناولت المواضیع التالیة : 6توزعت أعمال المؤتمر على و  .مع إطار سنداي

 ــــــ الجلسة األولى : فهم مخاطر الكوارث . 1
ــــــ  2030العربیة للحد من مخاطر الكوارث  ــــــ الجلسة الثانیة : االستراتیجیة 2

 . 2020 ــــــ 2018برنامج العمل 
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ــــــ الجلسة الثالثة : دور العلوم والتكنولوجیا في الحد من مخاطر الكوارث ــــــ  3
 المجموعة العربیة االستشاریة للعلوم والتكنولوجیا للحد من مخاطر الكوارث .

جتماع مائدة مستدیرة رفیع المستوى : بیان الدوحة ــــــ الجلسة الرابعة : ا 4
 العربي للمؤتمر العالمي الخامس للحد من مخاطر الكوارث .

ــــــ الجلسة الخامسة : تعزیز حوكمة مخاطر الكوارث : االستراتیجیات الوطنیة  5
والمحلیة للحد من مخاطر الكوارث. خالل هذه الجلسة قدم المدیر العام للهیئة مداخلة 

شعاعیة التي أعدتها الهیئة العربیة للطاقة الذریة رض فیها خطة الطوارئ النوویة واإلع
كما عّدد األنشطة التدریبیة والعلمیة التي قامت الهیئة بتنفیذها لتدریب المختصین 

 . العرب في مجاالت الوقایة اإلشعاعیة وأمن وأمان المفاعالت النوویة

 إلى األمام : المنظور الوطني للدول العربیة . ــــــ الجلسة السادسة : الطریق 6

 ت التوصیات التالیة :وفي ختام المؤتمر صدر 

ــــــ ضرورة االستمرار في تفعیل اإلدارة وااللتزامات السیاسیة التي تمت لتنفیذ  1
إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربیة، وتكاملها مع جدول 

یق التنمیة المستدامة على المستوى العالمي واإلقلیمي والوطني، العملیات الدولیة لتحق
ووثیقة مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة (ریو دي جانیرو، البرازیل) یونیو 

، ونتائج المؤتمر العالمي للتربیة من أجل التنمیة المستدامة (أیشي نوجویا، 2012
، وخطة 2015لتمویل التنمیة، یولیو ، وخطة عمل أدیس أبابا 2014الیابان)، نوفمبر 

، واتفاق باریس حول المناخ، 2015للتنمیة المستدامة نیویورك، سبتمبر  2030
إسطنبول مایو  ،، مخرجات مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني2015دیسمبر 

أكتوبر  ،كوادورستوطنات البشریة، كیتو ــــــ اإل، ونتائج مؤتمر األمم المتحدة للم2016
2016 . 

ــــــ أهمیة تحدید المسؤولیات واألدوار وآلیات العمل على كل المستویات  2
بغرض تحقیق الحوكمة والشفافیة التي تعتبر من أولویات العمل للحد من مخاطر 

 الكوارث .
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ــــــ أهمیة توفر قاعدة بیانات محّدثة عن المخاطر وعن خسائر الكوارث  3
من أجل دعم جهود التصدي لها بما یتماشى مع وتطویر مؤشرات إقلیمیة ووطنیة 

 .للتنمیة المستدامة  2030حقیق خطة متطلبات تنفیذ إطار سنداي وت
ــــــ اعتبار آلیة التنسیق بین األجهزة العربیة المعنیة بالكوارث الطبیعیة  4

نفیذ وحاالت الطوارئ هي اآللیة العربیة المعنیة بالتعاون والتنسیق بین الدول العربیة لت
، اتساقًا مع قرار مجلس الوزراء العرب 2030إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 

 المسؤولین عن شؤون البیئة في هذا الصدد .
 

 لقاء المدیر العام مع معالي وزیر البلدیة والبیئة
على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر أجرى المدیر العام لقاءًا مع معالي 

ّله الرمیحي وزیر البلدیة والبیئة في دولة قطر حیث قدم له لمحة السید محمد بن عبد ال
عن الهیئة وأنشطتها وبرامجها وما یمكن أن تقدمه الهیئة للمتخصصین القطریین، 
وطلب منه بذل جهوده حتى تنضم دولة قطر إلى عضویة الهیئة وقد وعد معالیه 

 بدراسة موضوع االنضمام .
السید أحمد محمد السادة الوكیل المساعد لشؤون كما التقى المدیر العام سعادة 

البیئة والسید عبد الهادي ناصر المري مدیر إدارة التغیر المناخي في وزارة البلدیة 
والبیئة وناقشوا موضوع انضمام دولة قطر إلى الهیئة ومشاركة المتخصصین في 

 .أنشطة الهیئة 
 



 
1 “ƒVºª ©mBNªA ™B¿NU‚A __  SªBRªA ∫�rùA ™B¿NU‹AÀ “ŒIj®ªA æÀfªA ü ’BIj»∏ªA ’A�a

 ∆ÃQ›RªAÀ SªBRªA ™B¿NU‹AÀ —efVNùA “≥BÒªA ’A�aÀ ’BIj»∏ªA ’A�a �ƒVºª
ß “Œ√BRªA —iÀfªAÀ ’BIj»∏ºª œIj®ªA –iAkÃªA oºV¿ºª –hŒ∞ƒNªA KN∏¿ºªr —j

’BIj»∏ºª œIj®ªA –iAkÃªA oºV¿ºª ) : —j«B¥ªA3  __6/4/2017( 
ناء على دعوة أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء، عقدت لجنة خبراء ب

، والذي شارك فیه 3/4/2017یوم الكهرباء في الدول العربیة اجتماعها التاسع بالقاهرة 
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عدة خبراء من الدول العربیة (اإلمارات، الجزائر، السعودیة، السودان، العراق، سلطنة 
صر، المغرب، الیمن). كما حضره بصفة مراقب ُعمان، فلسطین، قطر، الكویت، م

كل من الهیئة العربیة للطاقة الذریة، االتحاد العربي للكهرباء، هیئة الربط الكهربائي 
 الخلیجي، المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء، إلى جانب أمانة المجلس .

متجددة تم عقد االجتماع المشترك الثاني للجنتي خبراء الكهرباء وخبراء الطاقة ال
، واالجتماع 5/4/2017بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربیة في القاهرة یوم 

 5/4/2017الثالث والثالثون للمكتب التنفیذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء یوم 
بمشاركة  6/4/20147والدورة الثانیة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء یوم 

كما حضره بصفة مراقب كل من الهیئة  .مكتب التنفیذيالدول العربیة أعضاء ال
العربیة للطاقة الذریة، لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 
(االسكوا)، االتحاد العربي للكهرباء، المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، 

هذه االجتماعات األستاذ الدكتور  إلى جانب أمانة المجلس. وقد مّثل الهیئة العربیة في
 إدارة الشؤون العلمیة في الهیئة .ضو مصباح، مدیر 

خصوص البنود الواردة بمشروع جدول األعمال واطلعت بناقشت االجتماعات 
االستخدامات السلمیة للطاقة النوویة على مذكرة أمانة المجلس المتعلقة بند 

لذریة حول أنشطة الدول العربیة فیما یتعلق الموضوع، وتقریر الهیئة العربیة للطاقة اب
باستخدام التقنیات النوویة في إنتاج الكهرباء وٕازالة ملوحة میاه البحر وتقریر عن 
المنتدى العربي الثالث حول آفاق تولید الكهرباء وٕازالة ملوحة میاه البحر بالطاقة 

، واإلعالن عن إقامة المنتدى )3/12/2015ــــــ  1النوویة (مملكة البحرین ــــــ المنامة : 
العربي الرابع حول آفاق تولید الكهرباء وٕازالة ملوحة میاه البحر بالطاقة النوویة 

)، وتقریر وتوصیات 2017(المملكة األردنیة الهاشمیة ــــــ عّمان : أغسطس/آب 
المؤتمر العربي الثالث عشر لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة في الجمهوریة 

ربي الصیني في ع، وتقریر حول التعاون ال22/12/2016ــــــ  18نسیة خالل الفترة التو 
. وبناء على 2017مجال الطاقة النوویة، واألنشطة والبرامج التي تقترحها الهیئة للعام 

 ذلك أوصى االجتماع بما یلي :
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یة ــــــ دعوة الوزارات / والمؤسسات المعنیة بشؤون الكهرباء في الدول العرب 1
 المشتركة التالیة :لتكثیف مشاركتها في األنشطة 

ــــــ المنتدى العربي الرابع حول "آفاق تولید الكهرباء وٕازالة ملوحة میاه البحر 
 . 2017عام  بالطاقة النوویة"، المقرر إقامته بالمملكة األردنیة الهاشمیة

دام الطاقة النوویة في ــــــ أنشطة الهیئة العربیة للطاقة الذریة ذات العالقة باستخ
 . 2017تولید الكهرباء لعام 

ــــــ تكلیف الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتنسیق مع أمانة المجلس لتحدیث  2
التقریر الذي یتم إعداده بشكل دوري حول أنشطة الدول العربیة فیما یتعلق باستخدام 

ومشروعاتها في هذا الصدد، المیاه  وٕازالة ملوحةالتقنیات النوویة إلنتاج الكهرباء 
 .قة الذریة إلعداد هذا التقریروالطلب من الدول العربیة التعاون مع الهیئة العربیة للطا

ــــــ الترحیب بالدعوة التي تقدم بها معالي رئیس المكتب التنفیذي للدول العربیة  3
 لتبادل الخبرات التي اكتسبها قطاع الكهرباء المصري في مجال الطاقة .

اطلع على ما جاء في تقریر وتوصیات المكتب التنفیذي في اجتماعه ما ك
المستجدات الكبیرة فیما یتعلق  بشأنالثالث والثالثین حول مداخلة رؤساء الوفود 

بالمحطة النوویة المصریة، ومقترح اإلمارات بإدراج آفاق التعاون في مجال الطاقة 
یة للطاقة الذریة حول أنشطة الدول النوویة ضمن التقریر الذي تعده الهیئة العرب

كد مجددًا على وأ .وٕازالة ملوحة میاه البحرالعربیة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائیة 
قرارات المجلس السابقة بشأن دعوة الدول العربیة غیر المنضّمة لعضویة الهیئة 

 . العربیة للطاقة الذریة إلى االنضمام للهیئة وفقًا لقرارات القمم السابقة

ثم اطلع االجتماع على بند التعاون العربي ــــــ الصیني وعلى مذكرة أمانة 
رة الخامسة لمؤتمر التعاون العربي و المجلس المتعلقة بالموضوع، التقریر الختامي للد

) والذي أعدته أمانة المجلس 27/10/2016ــــــ  24الصیني في مجال الطاقة (بكین : 
البیان الختامي للدورة الخامسة لمؤتمر التعاون العربي الوزاري العربي للكهرباء، و 

ي فالصیني في مجال الطاقة، واألنشطة التي تقوم بها الهیئة العربیة للطاقة الذریة 
 .مع الصین في مجال الطاقة الذریة  التنظیم المشترك لورش العمل والدورات التدریبیة
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تم التوقیع على مذكرة الجتماعات، وخالل االحتفالیة التي تمت على هامش ا
 دولة عربیة . 14التفاهم إلنشاء السوق العربیة المشتركة للكهرباء والتي وّقع علیها 

   


 
1  __ æÃY Ω¿ß “qiÀ“ŒÒ∞ƒªA æÃ¥áBI îºøB®ºª “ŒßB®q‚A “ÕB≥ÃªAÀ “ø›nªA )o√ÃM  :

17  __19/4/2017( 

ریة من شركة أجاوید للطاقة الذالدعوة الموجهة إلى الهیئة العربیة بناء على 
للخدمات النفطیة في دولة لیبیا، للمشاركة بصفة بیت خبرة في ورشة عمل حول الخیر 

السالمة والوقایة اإلشعاعیة للعاملین بالحقول النفطیة والتي عقدت في مدینة تونس ــــــ 
وخبیرًا دسًا مهن 34، وبمشاركة 19/4/2017ــــــ  17الجمهوریة التونسیة خالل الفترة 

فقد شارك األستاذ الدكتور صالح الدین التكریتي، رئیس  لیبیًا ومن جامعة طرابلس،
محاضرًا في فعالیات و العربیة للطاقة الذریة  قسم التقنیات النوویة، ممثًال عن الهیئة

هذه الورشة التي تهدف إلى تحدید أنواع التلوث اإلشعاعي في الحقول النفطیة وسبل 
 شعاعیة ووضع تصور لمعالجة النفایات المشعة الطبیعیة .الوقایة اإل

من قبل السید  17/4/2017صباح یوم االثنین تم افتتاح الجلسة األولى 
المهندس فایز عبد الرزاق احمیدة رئیس مجلس إدارة شركة أجاوید الخیر. وقد ألقى 

في هذا  كلمة رحب بها بالسادة المشاركین والمحاضرین وأكد على أهمیة التعاون
المجال الحیوي والهام للتطور االقتصادي في دولة لیبیا باإلضافة إلى أنه یعتبر بدایة 
أمل في التعاون بین الشركة والهیئة العربیة للطاقة الذریة. وقدم ممثل الهیئة العربیة 
تحیات السید المدیر العام للهیئة إلى رئیس مجلس إدارة الشركة وشكره على دعوة 

اركة في هذه التظاهرة العلمیة التي تقع ضمن برامج الهیئة العربیة الهیئة للمش
واستراتیجیاتها في التواصل بین الدول العربیة ومناقشة أفضل السبل للتواصل والعمل 

شعاعي وكیفیة الوقایة منه ومعالجة على طرح أفكار ومشاریع تخص التلوث اإل
 یة والفسفاتیة .النفایات المشعة الطبیعیة في حقل الصناعات النفط
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لوجیا النوویة و قّدم أ. د. مختار حامدي مدیر المركز الوطني للعلوم والتكن
محاضرة تعریف بالمركز وبالخدامات التي یقدمها، باإلضافة إلى التعاون مع الجهات 
الدولیة والعربیة والقطاع الخاص. ثم قّدم أ. د. صالح الدین التكریتي محاضرة تعریف 

وأیضًا محاضرة بعنوان "مقدمة عن األشعة المؤینة والتطبیقات في  بالهیئة العربیة
الوطن العربي" تالها محاضرة عن التعریف بالمواد المشعة الطبیعیة والطرق المختلفة 

، ثم سم الفویرس مستشار الشركة العلميقدمت من قبل أ. د. أبو القا عهاللتعامل م
على  الصناعة النفطیة وآثارها تطبیقاتة عن مخاطر التعرض اإلشعاعي في محاضر 

البیئة. تال ذلك مناقشة عامة حول آلیات معالجة التلوث اإلشعاعي وطرق الوقایة 
 لمختلف العاملین .

قدمت محاضرات عن قیاس التعرض اإلشعاعي وتبریر التعرض المهني وأجهزة 
ت، األثر القیاس، محطة إزالة التلوث اإلشعاعي عن التجهیزات الملوثة والتخزین المؤق

البیئي لمخلفات االمتیازات النفطیة على قطاع السیاحة واآلثار في لیبیا، خواص المیاه 
المصاحبة إلنتاج النفط والغاز وعالقتها بالتلوث اإلشعاعي في الحقول النفطیة. ثم 

 تمت مناقشة األوراق المعدة من قبل بعض المشاركین والممثلین لشركات النفط .

عن اللوائح والقوانین والتشریعات المنظمة للتلوث قدمت محاضرات كما 
اإلشعاعي في لیبیا، غاز الرادون المشع ومساهمته في تعرض العاملین بالحقول 
النفطیة، معالجة النفایات المشعة الطبیعیة والمشاكل الناجمة عن التخزین. وبعده قّدم 

ت البترولیة بمشاركة تمرینًا عن تقییم األثر البیئي قبل إنشاء مخزن مؤقت للنفایا
 الحاضرین .

عقدت جلسة ختامیة للورشة تناولت  19/4/2017وفي مساء یوم األربعاء 
مناقشة عامة حول المواضیع المطروحة وأسئلة المشاركین باإلضافة إلى طرح 
توصیات للقائمین على الورشة بأن یتم عقد دورات تخصصیة في مجال النفایات 

 اإلشعاعیة .المشعة الطبیعیة والوقایة 

والجدیر بالذكر أن رئیس مجلس إدارة الشركة ومدیرة التدریب قدما مسودة 
إتفاقیة تعاون علمي وفني مع الهیئة العربیة للطاقة الذریة یتم من خاللها تقدیم خدمات 
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التدریب والتأهیل لمسؤولي الوقایة اإلشعاعیة في الحقول النفطیة من قبل الهیئة 
م الشركة بدفع كافة نفقات التدریب المطلوبة للهیئة. وقد تم العربیة مقابل أن تقو 

عرض االتفاقیة على المجلس التنفیذي والمؤتمر العام للهیئة اللذان وافقا على عقدها 
 مع بعض التعدیالت .

 
2  __“ÕÀÃƒªA PFrƒùA ©≥AÃø ¡ŒŒ¥M æÃY Ω¿ß “qiÀ )èAeŒBÕiÃ∑ “ÕiÃ»ö __ ∆Ã  :17  __

21/4/2017( 

نظم المعهد الكوري لألمان النووي والوكالة الدولیة للطاقة الذریة ورشة عمل 
ون ــــــ جمهوریة كوریا یمشتركة حول "تقییم مواقع المنشآت النوویة" وذلك في مدینة دایج

 . 2017أبریل  21ــــــ  17خالل الفترة : 
ة لتقییم مواقع هدفت هذه الورشة إلى تقدیم المعرفة العملیة والمعلومات الضروری

المنشآت النوویة وخصائصها من جوانب عدیدة منها التأثیرات الطبیعیة والسكانیة 
 والبیئیة .

وتقع هذه الورشة في إطار التعاون بین الهیئة العربیة للطاقة لذریة والمعهد 
الكوري لألمان النووي والوكالة الدولیة للطاقة الذریة. وشارك في هذه الورشة متدربون 

فریقیة واآلسیویة للرقابة لشبكتین األالشبكة العربیة للهیئات الرقابیة (النور) وامن 
 النوویة واالشعاعیة .

وخالل هذه الورشة تم التعرف على أمثلة علمیة تتضمن رسومات وجداول 
وخرائط وأدلة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة والمعهد الكوري لألمان النووي حول كیفیة 

 بات الرقابیة الختیار الموقع .تنفیذ المتطل
قدمت الورشة نظرة واسعة عن األسس المعرفیة لمواقع المنشآت النوویة وأطرها 
الرقابیة والتشریعیة وهي مخصصة في المقام األول لصغار المهندسین والفنیین 
والموظفین والمنضوین حدیثًا تحت مظلة البرامج النوویة الوطنیة ذات العالقة باختیار 

 قع .المو 

 وتناولت الورشة المجاالت والمواضیع التالیة :
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 ــــــ معاییر الوكالة الدولیة لألمان المتعلقة باختیار الموقع
 ــــــ االعتبارات والمبادئ الرقابیة األساسیة في اختیار مواقع المفاعالت النوویة

 ــــــ مفهوم خطة المراجعة، الموافقة المبدئیة والخصائص
 وبارامترات الموقعــــــ خصائص 

 ــــــ الوصف المكاني للموقع وطرق االستبعاد
 قلیمیةناخ واألرصاد الجویة المحلیة واإلــــــ السكان والم

 ــــــ تقییم الحوادث المحتملة
 شعاع في الجو خالل الحوادث النوویةــــــ تقدیر تشتت اإل

 تسوناميــــــ االعتبارات الهیدرولوجیة والفیضانات والسدود وال
 ــــــ قنوات میاه التبرید والخزانات

 ــــــ االعتبارات الجیولوجیة والزالزل
 ــــــ الحركة االرضیة

 ــــــ أنظمة اإلمداد بالكهرباء وثباتها وانقطاعها .

ة العربیة وهذه الورشة مكرسة لمساعدة الهیئات الرقابة النوویة واإلشعاعی
لخبرة والمعرفة الضروریة الخاصة بتقییم مواقع بغرض نقل ا ومنظماتها للدعم الفني

ة "النور" وعلى یالمنشآت النوویة إلى الدول األعضاء في الشبكة العربیة للهیئات الرقاب
 وجه الخصوص تقییم إجراءات األمان .

فریقیة والعربیة من الشبكات الثالث اآلسیویة واأل متدرباً  26شارك في الورشة 
ي والتنسیق شراف العلمقام باإلمشاركًا. ولقد  11ة منها وكان نصیب الشبكة العربی

على هذه الورشة كل من السید كیوسك دو من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  االداري
 والسید ضو مصباح من الهیئة العربیة للطاقة الذریة .

والجدیر بالذكر أن المعهد الكوري لألمان النووي أصبح ینتهج سیاسة تنظیم 
 (FNRB)فریقیة واأل (ANSN)دریبیة مشتركة لشبكات األمان الثالث اآلسیویة برامج ت

وسینظم المعهد  .واءمة األمان والتشریعات عالمیاً في اتجاه لم (ANNuR)والعربیة 
الكوري لألمان النووي العدید من ورش العمل حتى نهایة هذه السنة وستنال الشبكة 
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عل عن ورشتي عمل فركین، وتم اإلعالن بالالعربیة نصیبًا ال بأس به من عدد المشا
 في كوریا هما :

ــــــ ورشة عمل مشتركة حول "رقابة أمان النظائر المشعة واالستعداد للطوارئ"  1
 ) .16/6/2017ــــــ  12ون : ی(دایج

ون : یــــــ دورة تدریبیة في مجال "األساسیات المهنیة لألمان النووي" (دایج 2
 ) .7/7/2017ــــــ  26/6

 
3  __ eAÃùA jvá ��ÃªA ¬B§ƒªA hŒ∞ƒNª “ŒIB≥jªA PB◊Œ�A PBŒmBmC æÃY Ω¿ß “qiÀ

 B»ŒØ ¡∏ZNªAÀ “ÕÀÃƒªA) : “øBƒùA7  __11/5/2017( 

نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة / الشركة العربیة للهیئات الرقابیة بالتعاون 
اإلرتباط الدولي للضمانات  مع المجلس األعلى للبیئة في مملكة البحرین وبرنامج

النوویة / اإلدارة الوطنیة لألمن النووي ــــــ وزارة الطاقة في الوالیات المتحدة األمریكیة 
والوكالة الدولیة للطاقة الذریة ورشة عمل حول "أساسیات الهیئات الرقابیة : لتنفیذ 

مة ــــــ مملكة البحرین النظام الوطني لحصر المواد النوویة والتحكم فیها" في مدینة المنا
 . 11/5/2017ــــــ  7خالل الفترة 

هدفت هذه الورشة إلى تبادل المعلومات واألمثلة على أفضل الممارسات 
والتجارب العملیة من أجل تعزیز قدرات الدول العربیة في مجال تأسیس نظام وطني 

ات ن باإلجراءالنوویة وتعریف المختصیفّعال للتحكم في المصادر المشعة والمواد 
والتقنیات الحدیثة في هذا المجال وكذلك بناء القدرات البشریة المؤهلة تأهیًال جیدًا 
والتي سیكون على كاهلها بدایة واستدامة اإلستخدام السلیم واآلمن لبرامج التقنیات 

 صادر المشعة .ومنع االستخدام غیر السلیم للم

دولة عربیة،  14مشاركًا من  35تمرت أربعة أیام سشارك في الورشة التي ا
بإشراف مدربین من الدول العربیة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة والوالیات المتحدة 
األمریكیة وفنلندا. وشاركت مملكة البحرین ممثلة في المجلس األعلى للبیئة ووزارات 

 الخارجیة والداخلیة والصحة .
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الرئیس التنفیذي للمجلس وقد افتتح سعادة الدكتور محمد مبارك بن دینة، 
باح، ممثل الهیئة العربیة صاألعلى للبیئة، ورشة العمل، بحضور السید ضو سعد م

للطاقة الذریة، المشرف العلمي على الورشة، والسیدة مارجوت مینیني مدیر البرنامج 
الدولي لحمایة المواد النوویة التابع لوزارة الطاقة األمریكیة. وفي معرض ترحیبه 

وجهات الوطنیة التي تبنتها الدول المشاركة، تعلى ال ةر، أثنى الدكتور بن دینبالحضو 
رات المحلیة باستمرار بما یؤهل دبما فیها مملكة البحرین، من أجل تطویر وتحدیث الق

الدول المشاركة للتعامل مع أیة مخاطر لها ارتباط بالمواد المشعة واألجهزة المولدة 
دینة في كلمته بأن مملكة البحرین قد سعت منذ لإلشعاع. وأوضح الدكتور بن 

، واالنضمام 2009انضمامها للوكالة الدولیة للطاقة الذریة في شهر سبتمبر من عام 
إلى الهیئة العربیة للطاقة الذریة في نفس العام، إلى التقدم بخطى راسخة لتجاوز 

مل مع المواد اشتراطات التأهل لمواجهة المسؤولیات الجسیمة المترتبة على التعا
المشعة واألجهزة المولدة لإلشعاع. وأشار سعادته إلى أن المجلس األعلى للبیئة والذي 

في مملكة البحرین یعتقد اعتقادًا راسخًا ضرورة وجود نظام  الرقابیةیعتبر هو الهیئة 
 كفؤ وفّعال لتسجیل وحصر المواد النوویة والمصادر المشعة والتحكم فیها ومراقبتها .

انبه بّین السید ضو سعد مصباح، ممثل الهیئة العربیة للطاقة الذریة من ج
لإلشراف على الورشة، مواكبة الهیئة العربیة للطاقة الذریة للتطورات في مجال التعامل 
مع اإلشعاع على المستوى الدولي، وبالتالي سعیها الحثیث لرفع مستویات الجاهزیة 

ل استخدام آمن وسلیم للطاقة الذریة خاصة مع واالستعداد لكافة الدول العربیة من أج
ازدیاد تطبیقات النظائر والمواد المشعة في أكثر من مجال حیاتي. كما شكر السید 

 مصباح مملكة البحرین على حسن االستضافة والتنظیم .
خبراء من وزارة الطاقة األمریكیة وخبیران من الوكالة  5شارك في الورشة قد و 

تكونت الورشة من و  .وخبیر من فنلندا وخمس خبراء عرب ریةالدولیة للطاقة الذ
ومحاضرات وعروض ومناقشات وزیارات میدانیة قدمت من قبل خبراء متخصصین 
من المنطقة العربیة وخارجها. وكان أحد أهداف الورشة هو تبادل األمثلة العملیة، 

وركزت الورشة وتحدید الصعوبات المشتركة، والحلول الممكنة والممارسات الجیدة. 
 على المجاالت والمواضیع التالیة :
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 ــــــ األنظمة الرقابة لألنشطة النوویة والضمانات
 ــــــ أنظمة إدارة المعلومات للنظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النوویة

 ــــــ المواد النوویة : حصر وتحكم ومراقبة
 ــــــ أنظمة إدارة الجودة
 التفتیشــــــ برامج الترخیص و 

 ــــــ اإلتصاالت
 ــــــ إدارة الموارد البشریة والتدریب .

 



 
1  __ “Œ÷BŒ¿Œ∏ªA ΩŒªBZNªA jIBã ü —eÃÜA ∆B¿y æÃY “Œºä “ŒJÕifM —iÀe

 µØÀ “ŒßB®q‹AÀISO-17025 ) : o√ÃM10  __14/4/2017( 

د الوطني للبحث والتحلیل نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع المعه
دورة تدریبیة محلیة حول "ضمان الفیزیائي الكیمیائي في تونس ــــــ الجمهوریة التونسیة 

" في الفترة ISO-17025ة وفق ـــــة واالشعاعیـــــل الكیمیائیـــــر التحالیـــــودة في مخابـــــالج
دسین والعلمیین والفنیین بهدف إتاحة الفرصة لعدد من المهن ،14/4/2017 ــــــ 10

لتحلیل الفیزیائي المختصین والعاملین في مجال البحوث والتطبیقات التي تعتمد على ا
شعاعي للتعرف على التطور في عملیات التحلیل وتحلیل النتائج والكیمیائي واإل

باإلضافة إلى اإلجراءات المتبعة لضمان جودة النتائج وتقدیمها بصورة صحیحة تخدم 
 . من التحلیلالغرض 

متدربًا من الدول العربیة التالیة : العراق واألردن  33شارك في هذه الدورة 
باإلضافة إلى الخبیرین الدكتور فاروق جابر من هیئة الطاقة  ،ومصر ولیبیا وتونس

 الذریة اللبنانیة والسیدة المهندسة سكینة جرار من هیئة الطاقة الذریة األردنیة .

في قاعة المحاضرات  10/4/2017دورة یوم االثنین الموافق تم افتتاح أعمال ال
بالمعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي الكیمیائي في القطب التكنولوجي ــــــ سیدي 
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ثابت بتونس. وقد حضر الجلسة االفتتاحیة أ. د. محمد الحمامي مدیر عام المعهد 
. مختار حامدي مدیر عام المركز الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي الكیمیائي و أ. د

الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة و أ. د. سالم حامدي مدیر عام الهیئة العربیة 
للطاقة الذریة و أ. د. صالح الدین التكریتي رئیس قسم التقنیات النوویة في الهیئة 

خبیرین العربیة والسیدة الدكتورة راضیة ساسي السویسي المشرفة المحلیة للدورة وال
 تدربین وعدد من السادة المحاضرین .موال

وقد ألقیت كلمات ترحیبیة بالسادة الحضور، وبّین أ. د. سالم حامدي من خالل 
كلمته المراحل التي قطعتها الهیئة في دعم وتأهیل العمل العربي في مجال 

تطویر االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة والتحدیات التي تواجهها الدول العربیة ل
قدراتها في المجال النووي والتطبیقات المرافقة، كما قدم عرضًا عن االستراتیجیة 

والتي رسمت من  2020العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة حتى العام 
أوجه استخدامات الطاقة الذریة المختلفة وأفق تطویرها على المدى البعید  هاخالل

 المشاركین في أعمال الدورة . والمتوسط. وتمنى النجاح لكافة

 ساعة من المحاضرات النظریة والدروس 25العلمي للدورة ن البرنامج تضمّ 
 أیام، وفق المواضیع اآلتیة : 5والزیارات المیدانیة وذلك على مدى  العملیة

 هلیل اآللي وشروط عملــــــ التعرف على طرق التح
 ظام الجودةــــــ مقدمة عن الجانب اإلداري والقانوني لن

ــــــ المتطلبات اإلداریة والفنیة لتطبیق نظام الجودة وفق المواصفة الدولیة ــــــ 
ISO/IEC 17025 . 

 أنظمة التوثیق وضبط العملیات .ــــــ 
 البالزمیة . الطیفیةالقیاسات  ــــــ
 . الكروماتوغرافیةالقیاسات الطیفیة  ــــــ
 وتطبیقه على النتائج التحلیلیة . باالرتیامبادئ أساسیة لقیاس  ــــــ
 سالمة القیاس في المخابر التحلیلیة واإلشعاعیة . ــــــ
 بطاقات الضبط اإلحصائي وتقدیر االرتیاب . ــــــ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017 /2ـــــــ العدد  29نشرة الذرة والتنمیة ـــــــ المجلد 
 

64 
 

كما تضّمن البرنامج زیارة إلى المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة بتونس 
شعة في حالة من األجراءات الحمایة لالطالع على التجهیزات والقیاسات اإلشعاعیة وإ 

 حدوث تعرض إشعاعي .

، حیث 14/4/2017تم عقد الجلسة الختامیة للدورة بنهایة یوم الجمعة الموافق 
تمت مناقشة نتائج االستبیان الذي تم توزیعه على السادة المشاركین وتوضیح النقاط 

محلیة وممثل الهیئة اإلیجابیة ونقاط الضعف في برنامج الدورة. وقامت المشرفة ال
ركین، وبعد االنتهاء من اباإلجابة عن االستفسارات والمالحظات التي قدمها المش

 . ، وبذلك انتهت فعالیات هذه الدورةكلمات الحاضرین تم توزیع الشهادات
 

2  __ŒJÕifM —iÀe‚A PBŒƒ¥NªA ¬AfbNmA æÃY “Œºä “ œUÃªÃƒ∏MÃ√BƒªA ü “ŒßB®q
 “∞ºNbùA PB¥ŒJÒNªAÀ)I : “Œn√ÃNªA “ÕiÃ»¿ÜA __ Pilƒ24  __29/4/2017( 

نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع كلیة العلوم في بنزرت ــــــ 
الجمهوریة التونسیة دورة تدریبیة محلیة في مجال استخدام التقنیات االشعاعیة في 

دف إتاحة الفرصة ، به29/4/2017ــــــ  24النانوتكنولوجي والتطبیقات، في الفترة 
البحوث لعدد من المهندسین والعلمیین والفنیین المختصین والعاملین في مجال 

والصناعات التي تعتمد على التقنیات المتناهیة في الصغر في األقطار العربیة 
ینة وأهمیتها في الصناعات للتعرف على التطبیقات الحدیثة لألشعة المؤینة وغیر المؤ 

 یة .النانو 

متدربًا من الدول العربیة التالیة : العراق والكویت  20هذه الدورة شارك في 
یب المرزوقي من فة إلى الخبیر األستاذ الدكتور نجومصر ولیبیا وتونس باإلضا
 مؤسسة الطاقة الذریة اللیبیة .

تم افتتاح أعمال الدورة بحضور األستاذ الدكتور حافظ عبد الملك أستاذ في 
محلي للدورة واألستاذ الدكتور صالح الدین التكریتي، رئیس كلیة العلوم والمشرف ال

قسم التقنیات النوویة ممثًال عن الهیئة العربیة للطاقة الذریة والمتدربین وعدد من 
 السادة المحاضرین باإلضافة إلى الخبیر .
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ساعة من المحاضرات النظریة والدروس  35تضّمن البرنامج العلمي للدورة 
 أیام، وفق المواضیع اآلتیة : 6المیدانیة وذلك على مدى  العملیة والزیارات

 ــــــ مبادئ عامة في تقنیة النانو واستخداماتها الواعدة
 نة وغیر المؤینةیــــــ تأثیر األشعة المؤ 

 ات النانویئفي تحضیر جز  ةــــــ استخدام اإلشعاع المؤین
 نوات النایئــــــ استخدام التقنیات الحیویة في تحضیر جز 

ــــــ استخدام المجهر اإللكتروني واألشعة السینیة في التعرف على الجزیئات 
 متناهیة الصغر

 ــــــ تكنولوجیا النانو في الصیدالنیات وعالج السرطان والسلسلة الغذائیة
 ــــــ معالجة وتدویر مخلفات البولیمیرات

 ــــــ  توصیف وخواص المواد الحاویة على جسیمات النانو
 ـــ تطبیقات عملیةـــ

 ــــــ تقدیم ورقات عمل للمشاركین .

كما تضّمن البرنامج زیارة میدانیة إلى القطب التكنولوجي في برج السدریة ــــــ 
مخابر مركز علوم المواد لالطالع على كیفیة تحضیر مركبات النانو بالطرق التقلیدیة 

إلضافة إلى إلقاء بعض والتطبیقات المرافقة في المجال البیئي واإلشعاعي با
 المحاضرات عن المعالجة اإلشعاعیة .

تم عقد الجلسة الختامیة للدورة بحضور المشرف المحلي وممثل الهیئة العربیة 
ان ـــج االستبیـــت مناقشة نتائـــث تمـــن. حیـــن السادة المحاضریـــدد مـــن وعـــوالمتدربی
وتوضیح النقاط اإلیجابیة ونقاط الضعف في  م توزیعه على السادة المشاركینـــالذي ت

برنامج الدورة. وقام المشرف المحلي وممثل الهیئة باإلجابة عن االستفسارات 
والمالحظات التي قدمها المشاركون. وبعد االنتهاء من كلمات الحاضرین تم توزیع 

 الشهادات .
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1  __A “◊Œ»ºª ¬B®ªA jÕfùA îI ™B¿NUG ±ÕB√ “®øBU oŒ÷iÀ “ÕihªA “≥BÒºª “ŒIj®ª

 “ŒƒøfiA ¬Ãº®ºª “ŒIj®ªA) : “◊Œ�A j¥ø4/4/2017( 

التعاون الوثیق بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة وجامعة نایف العربیة في إطار 
تشرفت الهیئة بزیارة معالي الدكتور جمعان رشید بن رقوش رئیس  ،للعلوم األمنیة

علوم األمنیة إلى مقرها صباح یوم الثالثاء الموافق جامعة نایف العربیة لل
4/4/2017. 

مع المدیر العام للهیئة سعادة األستاذ  ةاجتمع معالي رئیس جامعة نایف العربی
األستاذ نایف  بجامعة نایف الدكتور سالم حامدي بحضور مدیر العالقات العامة

 الحنان .

عن سعادته بهذه الزیارة المهمة  رّحب سعادة المدیر العام بالضیوف الكرام وعّبر
 والتي تعتبر حجر الزاویة في تعزیز التعاون بین الطرفین .

تنفیذها بالتنظیم المشترك بینهما والمتمثلة  تماستحضر الطرفان األنشطة التي 
في العدید من الحلقات العلمیة والندوات وكذلك مذكرة التفاهم الموقعة بینهما بتاریخ 

تضمن التعاون العلمي والبحثي والتدریبي وٕاقامة الدورات والتي ت 30/3/2016
والندوات والملتقیات والمؤتمرات في المجاالت ذات االهتمام المشترك وبما یحقق 

 األهداف العلیا للمؤسستین .

 ناقش الطرفان سبل تفعیل مذكرة التقاهم ومجاالتها التي تشمل :

 السلمیة وأطرها التشریعیةأ ــــــ التعریف بالطاقة الذریة وتطبیقاتها 
 ب ــــــ نشر ثقافة األمان النووي

 شعاعیة والنوویةج ــــــ نشر ثقافة الطوارئ اإل
 د ــــــ التخلص اآلمن من النفایات المشعة
 هـ ــــــ الرصد اإلشعاعي واإلنذار المبكر .
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واتفق الطرفان على الشروع في تنفیذ مذكرة التفاهم وعلى وجه الخصوص ما 
 لي :ی

ــــــ إقامة منتدى سنوي عربي حول األمن النووي بتنظیم مشترك بین الهیئة  1
العربیة للطاقة الذریة وجامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة وذلك لتوفیر مجال للعاملین 
والمهتمین باألمن النووي في الدول العربیة لتبادل األفكار والتجارب والدروس المستفادة 

 ذا المیدان وتوعیة أصحاب القرار بهذا الموضوع .والتشاور في ه
ــــــ التنظیم المشترك لدورات تدریبیة وورش عمل في المجاالت التي حددتها  2

 مذكرة التفاهم المذكورة أعاله .
ــــــ یدعى الطرفان لحضور اللقاءات العلمیة والندوات والمؤتمرات ذات العالقة  3

 ما أمكن ذلك .التي ینظمها أي من الطرفین كلّ 
ــــــ تبادل المطبوعات والدراسات واألبحاث والمنشورات التي تقع ضمن  4

 اختصاصات الطرفین .

وفي نهایة االجتماع اتفق معالي رئیس الجامعة وسعادة المدیر العام للهیئة 
على أن تتواصل االتصاالت بینهما من أجل متابعة تنظیم األنشطة المشتركة كّلما 

 ، بقصد التشاور حول الوسائل الكفیلة بنجاح تنفیذها .تدعو الحاجة
 

2  __ “ŒIj®ªA PB¿§ƒ¿ºª —fYÃùA “ŒmBmfiA “¿§√fiA “mAifI “Œƒ®ùA “Œƒ∞ªA “ƒVºªA
 “vvbNùA) : —j«B¥ªA4  __5/4/2017( 

بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربیة شارك السید جمال الرایسي 
عاون العربي في اجتماع اللجنة الفنیة المعنیة بدراسة األنظمة مسؤول وحدة شؤون الت

الذي عقد في مقر األمانة العامة  ،األساسیة الموحدة للمنظمات العربیة المتخصصة
 . 5/4/2017ــــــ  4لجامعة الدول العربیة خالل الفترة 

 شارك في االجتماع ممثلون عن الدول العربیة أعضاء اللجنة واألمانة العامة
 لجامعة الدول العربیة والمنظمات العربیة المتخصصة .
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ترأس االجتماع سعادة األستاذ یوسف الرومي مدیر إدارة التعاون العربي 
والخلیجي في وزارة المالیة بدولة الكویت. وقد درست اللجنة المقترحات المعروضة 

عدتها رات الشارحة التي أكوأصدرت التوصیات المناسبة بعد اطالعها على المذ
 األمانة العامة للجامعة ــــــ إدارة المنظمات واالتحادات العربیة بشأن البندین التالیین :

البند األول : التعدیالت المقترحة على األنظمة األساسیة الموحدة للمنظمات 
 العربیة المتخصصة .

یته البند الثاني : نموذج محضر التسّلم والتسلیم بین المدیر العام المنتهیة وال
 والمدیر العام الجدید للمنظمات العربیة .

 
3  __—iÀfªA )46 ( ∫�rùA œIj®ªA Ω¿®ºª BŒº®ªA µŒnƒNªA “ƒVºª) __ “Õifƒ∏m‹A

 : “ŒIj®ªA jvø “ÕiÃ»ö21  __23/4/2017( 

بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربیة شارك السید جمال الرایسي 
) للجنة التنسیق 46العربي بالهیئة في أعمال الدورة (التعاون  شؤون مسؤول وحدة

 ــــــ 21العلیا للعمل العربي المشترك التي عقدت في اإلسكندریة خالل الفترة 
23/4/2017 . 

المنظمات العربیة المتخصصة وبعض ممثلون عن شارك في االجتماع 
 . االتحادات العربیة باإلضافة إلى وفد األمانة العامة

 )22/4/2017ــــــ  21ـــ أعمال اللجنة الفنیة للجنة التنسیق العلیا (ـــأّوًال 

محمد خیر عبد القادر مدیر إدارة  المستشار أولترأس االجتماع سعادة 
 المنظمات واالتحادات العربیة في األمانة العامة لجامعة الدول العربیة .

اسبة بشأن المن درست اللجنة المواضیع المعروضة علیها وأصدرت التوصیات
 التالیة : البنود

) للجنة 45البند األول : تقریر بشأن متابعة تنفیذ تقریر وقرارات االجتماع (
)، واالجتماع 20/4/2016 ــــــ 19التنسیق العلیا للعمل العربي المشترك (القاهرة : 
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ر األمانة العامة : االستثنائي للجنة التنسیق العلیا للعمل العربي المشترك (مق
13/11/2016( 

 البند الثاني : التعاون بین مؤسسات العمل العربي المشترك
البند الثالث : مقترحات ومرئیات مؤسسات العمل العربي المشترك لتطویر 

 وتفعیل عمل لجنة التنسیق العلیا
البند الرابع : التعاون بین جامعة الدول العربیة ومنظماتها المتخصصة واألمم 

 خصصةالمتحدة ووكاالتها المت
لدراسات المناطق المواضیع التي طلب عرضها المركز العربي البند الخامس : 

 الجافة واألراضي القاحلة
: تقریر متابعة بشأن مبادرة فخامة رئیس جمهوریة السودان  السادسالبند 

 . الخاصة باالستثمار الزراعي في السودان لتحقیق األمن الغذائي العربي

 )23/4/2017یق العلیا (لجنة التنس ــــــثانیًا 

برئاسة معالي األمین  23/4/2017عقدت لجنة التنسیق العلیا اجتماعها یوم 
العام لجامعة الدول العربیة الذي ألقى كلمة رحب فیها بالمشاركین ثم تحدث عن 

داعیًا إلى المزید من العمل على  ،العمل العربي المشترك والصعوبات التي تعترضه
ي الدول العربیة بإنجازات المنظمات العربیة واالهتمام بوسائل تعریف عامة الناس ف

 اإلعالم وخاصة المرئیة منها لإلخبار بأنشطة المنظمات .

كما عبر معالیه عن استعداده لمساعدة المنظمات التي تعترضها صعوبات 
 وخاصة في مجال التمویل .

 وناقش المجتمعون توصیات اللجنة الفنیة وتم إقرارها .
 

4 __ “øAfNnùA “Œ¿ƒNºª œIj®ªA ™ÃJmfiA )“øB®ªA “√BøfiA  __—j«B¥ªA  :14  __17/5/2017( 

یعتبر األسبوع العربي للتنمیة المستدامة هو الفاعلیة األكبر واألهم التي تتناول 
سبق وأن قامت أي یأهداف التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة بشكل شامل، ولم 

 .ث عن هذه األهداف بمثل هذا الحجم بتنظیم حدمنظمة إقلیمیة في العالم 
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المستدامة في القاعة الكبرى بمقر بدأت فعالیات األسبوع العربي للتنمیة وقد 
الجامعة العربیة في جلسة عامة حضرها معالي األمین العام للجامعة العربیة األستاذ 

دامة والتعاون أحمد أبو الغیط والمستشارة ندى العجیزي، مدیر إدارة التنمیة المست
الدولي والدكتور مراد وهبة، األمین العام المساعد لألمم المتحدة مدیر المكتب اإلقلیمي 

 سات العالمیة للمیاه ــــــ البنكللدول العربیة والسید جوانجتشي تشن، مدیر أول للممار 
ة كتورة خولة مطر، األمین التنفیذي بالوكالة ــــــ لجنة األمم المتحددالدولي وال

االقتصادیة ــــــ اإلسكوا باإلضافة إلى ممثلي الدول العربیة والمنظمات العربیة واإلقلیمیة 
والدولیة المعنیة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص واألمانة الفنیة 
للجنة المشتركة للبیئة والتنمیة في الوطن العربي وممثلین عن برنامج األمم المتحدة 

 لمكتب اإلقلیمي لغرب آسیا واللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا .للبیئة / ا
وحضر السید األمین العام والمشاركون حفل توقیع مذكرة التفاهم بین الجامعة 

 . 2030العربیة والبنك الدولي للمساهمة الفعلیة في مجال التنمیة المستدامة 
یسیة تعتبر األساس الذي یمكن تناولت محاور األسبوع العربي مفاهیم تنمویة رئ

 أن یقوم علیه العمل التنموي بالمنطقة العربیة وهذه المحاور هي :
 ــــــ تقریب مفاهیم ومنهجیات العمل والترابط حول التنمیة المستدامة 1
 ــــــ تعزیز الشراكات اإلقلیمیة والعالمیة 2
 ــــــ كرامة اإلنسان وجودة الحیاة ومستویات المعیشة 3
 ــــــ تعزیز السالم واألمن والعدالة 4
 ــــــ النمو االقتصادي واإلنتاج واالستهالك 5
 ــــــ الموارد الطبیعیة والبیئیة ومخاطر المناخ 6
 ــــــ األمن المائي والغذائي ــــــ فرص ومبادرات . 7

كذلك تناول المشاركون مجموعة من المواضیع التقاطعیة مثل دورة القطاع 
في تحقیق التنمیة المستدامة ومؤسسات التمویل والبورصات وفرص االستثمار الخاص 

وبناء منتدیات وطنیة غیر حكومیة للتنمیة المستدامة والشباب واإلعالم ونشر الوعي 
من أجل تحقیق التنمیة المستدامة باإلضافة إلى التعلیم والبحث والتطویر في مجاالت 

 في البحث واالبتكار .الصحة وتطبیق التكنولوجیا الحدیثة 
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وانقسمت فعالیات األسبوع العربي على تسع جلسات رئیسیة استعرضت 
باإلضافة إلى عدد من الفعالیات الجانبیة التي تم  ،المحاور السبعة سالفة الذكر

تنظیمها باالشتراك مع وكاالت األمم المتحدة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني 
 شركاء في مجاالت التنمیة المستدامة .والقطاع الخاص وغیرهم من ال

تكریتي في جلسة دور التقنیات الحدیثة ال صالح الدین د.ممثل الهیئة وقد قدم 
في التنمیة المستدامة بالمنطقة العربیة مداخلة حول دور التقنیات اإلشعاعیة في 
الحفاظ على المواد الغذائیة باإلضافة إلى إیجاد أصناف غذائیة رئیسیة تتحمل 

كما قدم مداخلة في جلسة ترابط المیاه والغذاء لظروف المناخیة الصعبة وقلة المیاه. ا
والطاقة، وقد بّین أن الهیئة العربیة تعطي األولویات في أنشطتها وبرامجها لموضوع 
األمن المائي والغذائي وسالمة الغذاء وسالمة البیئة وتولید الطاقة وٕازالة ملوحة میاه 

یذ أنشطة تدریبیة على استخدام الطاقات الصدیقة للبیئة ومعالجة البحر، وتقوم بتنف
حیث یقتضي ذلك  ،المواد ومواجهة مشاكل تلوث المیاه البحریة في الوطن العربي

اتخاذ جمیع الوسائل التقلیدیة والتقانات الحدیثة لدراسة مصادر التلوث البیئي واستدامة 
تنمیتها والمحافظة علیها من التدهور للى العنایة البیئیة الستثمارها في األوجه المث

وٕانتاج طفرات زراعیة باألشعة المؤینة متحملة للضغوط المناخیة وعالیة اإلنتاج وباقي 
والبیئیة وزیادة  ةالمشروعات التي من شأنها دفع التنمیة االقتصادیة واالجتماعی

األخضر التي االستثمار في الدول العربیة وفق الخطة اإلطاریة وبرامج االقتصاد 
 تعمل بها المنظمات المتخصصة في األمانة العامة لجامعة الدول العربیة .

عقدت الجلسة الختامیة لألسبوع العربي للتنمیة المستدامة ظهر یوم األربعاء 
بمناقشة خارطة الطریق المعدة من قبل إدارة التنمیة المستدامة والتعاون  17/5/2017

 اإلضافة إلى توصیات األسبوع العربي للتنمیة المستدامة .الدولي في الجامعة العربیة ب

 إعداد : م. نهلة نصر
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ندعوكم للمساهمة في تحریر نشرة الذرة والتنمیة وذلك بتقدیم مقاالت علمیة مبّسطة 
مؤلفة أو مترجمة في مجاالت االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة حسب القواعد 

 التالیة :
ریف أبناء الوطن العربي تقدم المقاالت المؤلفة بحیث تكون موجهة لزیادة تع ــــــ 1

بأساسیات العلوم والتقنیات النوویة واستخداماتها في مختلف المجاالت التطبیقیة 
 وأهمیتها في التقدم االقتصادي واالجتماعي .

یكتب ملخص باللغة اإلنجلیزیة في بدایة المقالة على أّال یتجاوز عدد كلماته  ــــــ 2
 5ایة المقالة على أّال تزید على وتضاف قائمة بالمراجع في نهكلمة  200

 .مراجع 
یجب أن تكون المقاالت مطبوعة باللغة العربیة الفصحى وتكون المصطلحات  ــــــ 3

العلمیة المتضمنة مطابقة لما ورد في المعاجم الموحدة لمصطلحات الفیزیاء 
العامة والنوویة والكیمیاء والبیولوجیا الصادرة عن مكتب تنسیق التعریب 

 نظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم .بالم
یة الدقیقة التي مللریاضیة المعقدة أو التفاصیل العاجات امراعاة تجّنب اإلستنت ــــــ 4

تفوق مستوى القارىء غیر المتخصص باعتباره القارىء المفضل لنشرة الذرة 
 والتنمیة .

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

یشترط في المقاالت المترجمة أن تكون مرفقة باألصل الذي ترجمت منه في  ــــــ 6
المترجمة في نشرتنا یشار  مجاالت العلوم النوویة، علمًا بأنه عند نشر المقاالت

إلى إسم صاحب المؤلف األصلي باإلضافة إلى ذكر اسم المجلة المنشور فیها 
 سابقًا مع تحدید العدد وتاریخ النشر .

یمكن للسادة المؤلفین إرسال استفساراتهم بشأن الموضوعات التي یرغبون في  ــــــ 7
حریر قبل إرسالها للنشر. تقدیمها للنشرة وعناصرها للحصول على رأي لجنة الت

یر أساسیة أما بالنسبة للمقاالت المترجمة فإن الموافقة المبدئیة من لجنة التحر 
 .قبل الشروع في الترجمة 
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