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 إفتتاحية العدد

 

 وأنا الّموأيسعدني بركة عمى تولى منو العامةوتوفيق العربيةلاإلدارة مييئة
قراءوناشريالسادةأنأتوجوإلىتحريرنشرتيا"الذرةوالتنمية"لمطاقةالذريةورئاسة

.والتقديرالمقاالتالعمميةفيالنشرةبالتحية
لي بد ال الوجيزة الكممة ىذه فيمستيل والثناء بالشكر التوجو منإلىمن

سبقونيفيإدارةشؤونىذهالمنظمةالمتخصصةالتيتمثلأحداألذرعالفنيةوالتقنية
.وتعملعمىتعزيزالتعاونوالتكاملبينالدولالعربيةلجامعةالدولالعربية
فيةالسممياتإناالستخدام الذرية رافدتالعربيةأصبحالدوللمطاقة ًااليوم

المقبمةعمىندرة التطوراالقتصاديواالجتماعيلمشعوبالعربية منروافد أساسيًا
لممستوىالمعيشي المطرد التطور فيظل الطاقة الضغطعمىموارد ومزيد المياه
االستخدام أن بيد ثانية. ناحية من السكان عدد وازدياد ناحية العربيمن لممواطن

ينالعنصرينبليتعدىذلكليشملالتطبيقاتفيالسمميلمطاقةالينحصرفيىذ
يةوالبيئيةوالصحيةوالصناعيةوغيرىا.الزراعالميادين

العرب الخبراء بألمع باالستعانة الذرية لمطاقة العربية الييئة وضعت لقد
المجمس التيصادقعمييا الذرية لمطاقة العربيةلالستخداماتالسممية االستراتيجية

العذيـــالتنفي المؤتمر من العربيـبتكميف القمة وأقرتيا المنعـام سنةــة بالدوحة قدة
.2009

ترتكزعمىعنصريـــلفيىذهاالستراتيجيـــإنالمتأم نأساسيينـــةيدركبأنيا
إط في والعمل والباحثين والميندسين الفنيين من الكوادر بناء لمذينـــىما آمن ار

 النووية بالمؤسسات ساعيةيعممون الييئة فإن اإلطار ىذا وفي بيا المحيطين أو
اةالقدراتالبشريةوالماديةلكلدولة.ـــمراعمعالعربيةلتكوينالكوادر
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وخمق المحكم يتطمبالتخطيط الدقيقة التكنولوجيا ليذه الالزمة الكوادر فبناء
تطمباالستثمارالمحيطالذييمّكنمناإلبداعفيالبحثالعمميوالتكنولوجيالذيي

فيالعنصرالبشريوالماديمنحيثالتجييزاتالضروريةوىومايدعوناجميعًاإلى
مربحةعمىاستثماريةمضاعفةالجيدواعتبارالخدماتالمقدمةمنالييئةعمميات

المستوىالقصيروالمتوسطوبعيداألمد.
الذيتقومقةالذريةفيمجالاالستخدامالسمميلمطاإنالعملالعربيالمشترك

الييئةيمثل العناصراألساسيةبو لذلكأحد العربية، الذيبعثتمنأجموالجامعة
من الدعم كل الييئة تجد أن ذلك، في كبيرة وآمالنا الضروري، من بات فإنو
العربية الدول مختمف في الذرية لمطاقة السممية االستخدامات عن المسؤولين

والساد المعالي االستراتيجيةوأصحاب لتنفيذ التنفيذي والمجمس المؤتمر أعضاء ة
.2020العربيةلالستخداماتالسمميةلمطاقةالذريةحتىسنة

من يكثفوا أن األفاضل العمماء السادة إلى أتوجو أن يسعدني األخير وفي
نشرونساعدعمىنتمكنمنإثراءمحتوىىذهالنشرةمقاالتيموبحوثيمالعمميةحتى

دولناالم في واالجتماعي االقتصادي التطور تحقيق في نساىم حتى والعموم عرفة
 .العربية

ليوأنيب"صدقالّموالعظيم ."وماتوفيقيإالّبالّموعميوتوكمتوا 
 رئيس التحرير           

 سالــــــم حامــــــديأ. د. 
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 سالم حامدياألستاذ الدكتور 

 المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية
 

 

الجميوريةالتونسية.ــــــبسيديبوزيد1954جانفي15تاريخومكانالوالدة:
  األكاديمي المسار

 2015شيادةمعيدالدفاعالوطنيــــــ

واليةجامعة)الفيزياءالتطبيقية(من اليندسةالصناعيةالدكتوراهفيشيادةــــــ
 1986األمريكيةالمتحدةالوالياتنساسك

 ــــــ المدرسة من الريفية اليندسة في مختص ميندس لمعمومشيادة الوطنية
 1979المدرسةالوطنيةلمعمومالفالحيةبباريسالفالحيةبتونسو

.1977شيادةاليندسةمنالمدرسةالوطنيةلمعمومالفالحيةبتونســــــ
 المسار المهني

2014ضوبمجمسنوابالشعبديسمبرعــــــ
2012ـــــــ2011كاتبدولةلمفالحةوالبيئةــــــ
2011ـــــــ2009المدرسةالعميالمصناعاتالغذائيةبتونسمديرعامــــــ
   2002عاممؤطرلرسائلالبحثفيالدكتوراهوالماجستيرمنذــــــ
2000الغذائيةمارسسةالعميالمصناعاتالعاليبالمدرأستاذالتعميمــــــ
 لمصناعاتالغذائيةبتونســــــ العميا مؤطرلمشاريعالتخرجلميندسيالمدرسة

الخاصةباالستعماالتالسمميةلمطاقةالذرية
 العميالمصناعاتبالمدرسةوالدكتوراهالماجستيرعنبرامجومسؤولمؤسســــــ

2002عاممنذالغذائيةبتونس
 الصناعاتالغذائيةــــــ لتونسفيقطاع االستراتيجي التموقع دوليفي خبير

2001 

1997ـــــــ 1995خبيروطنيلدىكتابةالدولةلمبحثالعمميــــــ
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2003ـــــــ1995المدرسةالعميالمصناعاتالغذائيةبتونسمديرعامنائبــــــ
 مدرسباحثــــــ كنساسبجامعةغذائيةالاليندسةقسمفيو الوالياتوالية
1992ـــــــ1991األمريكيةالمتحدة

 مركزــــــ بالمدرسةمدير بتونساليندسة لمصناعاتالغذائية ـــــــ1988العميا
1990 

 العميالمصناعاتالغذائيةبتونسالغذائيةبالمدرسةالموادىندسةقسمرئيســــــ
.1990ـــــــ1988

 شورات العمميةالمن
التالعمميةالمحكمةمقااًلفيالمج58نشرحواليــــــ
2011البيئةوآفاقتطويرىانشركتابين: ــــــ

.2014الفالحةالتونسية:الواقعواآلفاق
 Nanoemulsion as potentiel delivery systems  forــــــفصلمنكتاب:

bioactive compounds in food systems preparation, characterization, and 

applications in food industry 2016 : Emulsions.  

.سجلثالثبراءاتفياليندسةالصناعيةالغذائية *
.2011سنةمنالصنفالثالثوسامالجميورية *
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 قضايا والتحديات ونهج الوكالة الدوليةال
(*)املفاعالت البحثية أمانللطاقة الذرية يف تعزيز 

 
ى

Abstract 

The International Atomic Energy Agency (IAEA) continues, through 

its programs, in supporting Member States, to promote the safety of nuclear 

research reactors. Such programs are developed continuously according to 

the needs of Member States, so as to enhance the countries abilities to meet 

the challenges facing these programs. The research reactors safety program 

aims to support Member States to sustain the highest levels of nuclear safety 

in all stages of reactors lives. The Agency’s activities include in this regard : 

set up nuclear safety standards, support countries in capacity-building, 

exchange of experiences, in addition to create an infrastructure that ensures 

reactors safety and makes the maximum benifit of it for scientific and social 

development. The results of implementing the Agency’s programs show the 

continuation of raised levels of research reactors safety in Member States, 

with the obligation to take all procedures in order to ensure safety 

sustainability and further development of these levels, including lessons 

application from Fukushima accident and the continuity of nuclear 

infrastructure development. This paper discusses topics of nuclear safety in 

nuclear research reactors around the world including Arab countries, 

associated challenges, and the IAEA’s effort on supporting Member States 

to address these challenges . 

                                                 
(*) شكرمحاضرة أمجد البروفيسور ألقاها العربيةمدعوة مصر جمهورية أمافمف قسـ رئيس

المالبحوثمفاعالت أماف النوويبالوكالومديربرنامج الوقود الدوليةفاعالتومنشآتدورة ة
ستخداماتالسمميةلمطاقةالذريةالذيفيالمؤتمرالعربيالثالثعشرلاللمطاقةالذرية)فيينا(،

ػػػػػػ18نظمتهالهيئةالعربيةلمطاقةالذريةفيمدينةالحماماتػػػػػػالجمهوريةالتونسيةخالؿالفترة
.22/12/2016
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ىقدمــــــةم
بيػؽتطكانتمفاعالتالبحوثألكثرمفستيفعامًاحجرالزاويةفيتطػويرو

،وفيتعميـوتدريبالعمماءوالمهندسػيفالنػووييف.وقػدامتػدتفوائػدالعموـوالتكنولوجيا
مفػػػاعالتالبحػػػوثأيضػػػًاإلػػػ مجػػػامتأخػػػر كثيػػػرةبمػػػافػػػيذلػػػؾالتطبيقػػػاتالطبيػػػة
والصػػناعية.كمػػايمكػػفأفتمعػػبالمفػػاعالتالبحثيػػةدورًاهامػػًافػػيبنػػاءالبنيػػةالتحتيػػة

النوويػة.بػرامجالقػدرةالسالمةفيالبمدافالتيتشػرعفػيالػدخوؿفػيالتقنيةوالخاصةب
فػػ فاسػػتمرارالتشػػميؿارمػػفلمرافػػؽمفػػاعالتالبحػػوثيعػػدضػػروريًالمصػػمحةولػػذلؾ

المجتمعالنوويكمه.
ووفقػًالقاعػدةبيانػاتمفػػاعالتالبحػوثالخاصػةبالوكالػػةالدوليػةلمطاقػةالذريػػة،

.مفاعؿتـتفكيكها300مفاعؿبحثيمنهاحوالي700اليفبناءحوفقدتـحت ار
(أوفػيحالػػة240أمػامفػاعالتالبحػػوثاألربعمائػةالمتبقيػػةفهػيإمػػاعاممػة)حػػوالي

القراربوقؼالعمؿأوالعودةمرةأخر إلػ التشػميؿ.اتخاذإيقاؼتشميؿممتدةلحيف
(،ليبيػػا2(،مصػػر)2)جزائػػرمفػػاعالتبحثيػػةعاممػػةفػػيالػػدوؿالعربيػػة:ال9وهنػػاؾ

(،باإلضافةإل مفاعالتبحثيةأخر فػي1(،سوريا)1)الممرب،(1(،األردف)2)
فػػػػيالمممكػػػػةالعربيػػػػةالسػػػػعوديةوالسػػػػودافوتػػػػونس.هػػػػذ أوالتخطػػػػيطمرحمػػػػةالبنػػػػاء

 ,Open pool, Tank in pool)عالتالبحثيػػةالمنشػػآتمػػفنػػوعمختمػػؼمػػفالمفػػا

TRIGA, MNSRميمػػاواط.22أحجامهػػامػػفالمجموعػػاتالحرجػػةإلػػ قػػوةراوحتتػػ(و
عامػًاوالػبعضمنهػاتػـ20كماأفعمرهاالتشميميمختمؼ)المالبيةتعمؿألكثػرمػف

تشميمهمػؤخرًا(ولػديهامػواردمختمفػةمتاحػةلممنظمػاتالعاممػةوالهيئػاتالرقابيػة.عممػًا
تهػينفػسالقضػاياوالتحػدياتالتػيبأفالقضاياوالتحدياتالتيتواجػههػذ المفػاعال
تواجهمفاعالتالبحوثفيجميعأنحاءالعالـ.

وتنػػػاقشالعنػػػػاويفالتاليػػػػةقضػػػػاياالسػػػالمةوامتجاهػػػػاتوالتحػػػػدياتالتػػػػيتواجػػػػه
.مفاعالتالبحوثفيجميعأنحاءالعالـ،وتمخصأنشطةالوكالةفيهذاالصدد


ىحثوةاهاتىالسالمةىللمفاصالتىالبقضاواىواتج

تـاستخداـعدةمصادرلممعموماتمفقبؿالوكالةلتحديدالقضاياوامتجاهات
الشائعةلممفاعالتالبحثيةفيجميعأنحاءالعالـ.هذ المصادرهي:
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ػػػػػػػػالػػرؤ التػػيتشػػكيؿالتقييمػػاتالذاتيػػةلمػػدوؿاألعضػػاءبشػػأفتطبيػػؽمدونػػة1
بحوث.قواعدالسموؾالمتعمقةبسالمةمفاعالتال

ػػػػػػناتجبعثاتمراجعةالسالمةالتابعةلموكالة.2
األحػػػداثالتػػػيوقعػػػتفػػػيمفػػػاعالتالػػػدروسذاتالصػػػمةالمسػػػتفادةمػػػفػػػػػػػػػ3

.حطةالطاقةالنوويةفيفوكوشيماالبحوثوالمنشآتالنوويةاألخر ،بمافيذلؾم
ؿاألعضػاءبشػأفتطبيػؽوعم الرغـمػفأفردودأفعػاؿالتقييمػاتالذاتيػةلمػدو

مدونةقواعدالسموؾأظهرتتحسنًاممحوظًافيالعديدمفالمجامت،إميأنهاأظهرت
أيضػػػًاالحاجػػػةإلػػػ مزيػػػدمػػػفالتحسػػػيناتفػػػيبعػػػضالمجػػػامتبمػػػافػػػيذلػػػؾالفعاليػػػة

أثنػػػاءالتشػػميؿوالتخطػػيطلحػػامتالطػػوارئوالتخطػػػيطالرقابيػػةوالحمايػػةمػػفاإلشػػعاع
لتفكيؾ.باإلضافةإلػ ذلػؾ،فػ فاعتبػارالعوامػؿالبشػريةفػيمراحػؿمختمفػةلعممياتا

حالػػةمػػفعمػػرالمفاعػػؿالبحثػػيوأداءإعػػادةتقيػػيـالسػػالمةلتقػػديرمتانػػةالمنشػػآتفػػي
فػيضػوءمػانػتجعػفحػادثحتاجإل مزيدمفامهتماـاألخطارالخارجيةالشديدةي

(.1ايتشي)شكؿرقـفوكوشيماد








 
 
 

المجاالت التي تحتاج إلى تحسينات عمى النحو المحدد من : ( 1شكل رقم )
دولة عضو لتطبيق مدونة قواعد السموك المتعمقة  88التقييمات الذاتية لــــــ 

 (4111مقابل  4112بالمفاعالت البحثية )
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مػػفمصػػادرأخػػر وقػػدوجػػدأفقضػػاياالسػػالمةوامتجاهػػاتالتػػيتػػـتحديػػدها
معالتقييماتالذاتيػةلمػدوؿاألعضػاء.ووصػفتقضػاياالسػالمةالرئيسػيةكانتمتسقة

التيتـتحديدهاعم النحوالتالي:
 أ ــــــ الفعالية الرقابية

لػػػتالفعاليػػػةالرقابيػػػةقضػػػيةهامػػػةتتعمػػػؽبالسػػػالمةفػػػيالعديػػػدمػػػفالػػػدوؿ،اماز
عظػـهػػذ الػػدوؿحاجػةفػػيمومسػيماتمػػؾالتػيمتشػػميؿمحطػاتطاقػػةنوويػة.وهنػػاؾ

قدرةعم تقييـتقاريرالسالمةوتأسيسوتنفيذبرامجالتفتػيشالرقابيػة.ولهػذالتحسيفال
ثمحطػةأهميةمتزايدةفيضػوءالحاجػةإلػ التعامػؿمػعالػدروسالمسػتفادةمػفحػاد

شػػػػطةالوكالػػػػةي.وأظهػػػػرتالتقػػػػاريرالصػػػػادرةعػػػػفأنايتشػػػػالطاقػػػػةالنوويػػػػةفوكوشػػػػيماد
ييررقابيةلممفاعالتالبحثيةفيحالةإيقاؼتشميمهالمدةطويمة.ضرورةوضعمعا

 ب ــــــ تقادم المنشآت
30ستو العالـألكثرمفمفالمفاعالتالبحثيةعم م%70عمؿأكثرمفي

تاحيػػػةتمػػػؾناتهػػػاونظمهػػػاوهياكمهػػػاويبيةلتقػػػادـمكارثػػػارالسػػػمعامػػػًاوتتحػػػد  سػػػالمةواح
هناؾاتجا متزايدبيفالػدوؿألعضػاءلتأسػيسبػرامجفعيالػة.ونتيجةلذلؾ،المفاعالت
إدارةتقػػادـتمػػؾالمنشػػآت،بمػػافػػيذلػػؾمشػػاريعالتجديػػدوالتحػػديثوتأسػػيسمػػفأجػػؿ

عمميةرسميةلممراجعةالدوريةلمسػالمةعمػ أسػاسالخبػرةمػفعمميػةمماثمػةلمنشػآت
مػواردماليػةوبشػريةتعمػؿبحػدياتعمػ المنظمػاتالتػيالطاقةالنووية.وهػذايفػرضت

سػػػالمةتحتػػاجإلػػػ تنميػػػةقػػدراتهالتقيػػػيـمحػػدودة،وكػػػذلؾعمػػػ الهيئػػاتالرقابيػػػةالتػػػي
المنشػػػآتالقديمػػػةوتحديػػػدامحتياجػػػاتمػػػفأجػػػؿاسػػػتعراضالسػػػالمةالدوريػػػةومعػػػايير

استمرارالتشميؿارمف.
 ج ــــــ مفاعالت في حالة إيقاف تشغيل لمدة طويمة

مفاعػػؿبحثػػيعمػػ نطػػاؽالعػػالـفػػيحالػػةإيقػػاؼتشػػميؿ150رمػػفيوجػػدأكثػػ
لمدةطويمةدوفأيقرارمحددبشأفمستقبمها،ماإذاكػافسػيتـإعادتهػالمتشػميؿفػي

أوسػػػػيتـامسػػػػتمناءعنهػػػػػاوتفكيكهػػػػا.ويثيػػػػرهػػػػػذاالوضػػػػعمخػػػػاوؼتتعمػػػػػؽالمسػػػػتقبؿ
بشريةومنعالوصوؿإل حالةبالسالمةفيالعديدمفالمجامتبمافيذلؾالمواردال
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الحرجيػػػةوالحفػػػاظعمػػػ األنظمػػػةوالمكونػػػاتوالصػػػيانةوبػػػرامجالتفتػػػيشوكفايػػػةوثػػػائؽ
تمػػػؾالسػػػالمة.وهنػػػاؾحاجػػػةإلػػػ قػػػراراتوطنيػػػةفػػػيالوقػػػتالمناسػػػببشػػػأفمسػػػتقبؿ

المرافؽ.
 د ــــــ البنية التحتية لبرامج المفاعالت البحثية الجديدة

فػػػيمراحػػػؿمختمفػػػةمػػػفتطػػػويربػػػرامججديػػػدةدولػػػة20مػػػفيوجػػػدحاليػػػًاأكثػػػر
معظمهػايػتـتأسػيسأوؿمفاعػؿبحثػيكخطػوةنحػوالشػروعلممفاعالتالبحثيػة.وفػي

فيبرنامجلمطاقةالنووية.وتواجهتمؾالدوؿصعوباتفيتطػويرالسػالمةالضػرورية
ةهػػذ الػػدوؿلػػيسفػػ فغالبيػػوالبنيػػةالتحتيػػةالتقنيػػةوالرقابيػػة.عمػػ وجػػهالخصػػوص،

سػػتراتيجيةواضػػحةلتنميػػةالمػػواردالبشػػريةوبنػػاءالكفػػاءاتالالزمػػةبمػػايتفػػؽمػػعلػػديهاإ
معالـالمشروعلتحقيؽالمهاـالرقابيةوتنفيذأنشطةأهميةالسالمة،بمػافػيذلػؾتقيػيـ
الموقػػػعوالتصػػػػميـوتقيػػػػيـالسػػػػالمةوالتػػػرخيصواإلنشػػػػاءوالتشػػػػميؿارمػػػػفوامسػػػػتفادة.

رقابيػػةمسػػتقمةعمػػ نحػػوفعيػػاؿلألهميػػةالخاصػػة،هنػػاؾحاجػػةإلػػ تأسػػيسسػػمطاتو
ليةعػفوتقميؿامعتمادعمػ المنظمػاتالخارجيػةفػيالوفػاءبػاملتزاـالػوطنيوالمسػؤو

،هنػػػػاؾحاجػػػػةإلػػػػ التنسػػػػيؽالفعيػػػػاؿبػػػػيففػػػػرؽتطػػػػويرالسػػػػالمة.باإلضػػػػافةإلػػػػ ذلػػػػؾ
وويةفيالدوؿالتييتـتطويرمفاعالتبحثيةالمفاعؿالبحثيوفرؽتطويرالطاقةالن

جديدةفيهاكخطوةنحوالشروعفيبرنامجلمطاقةالنووية.
 واألمن النوويين األمانبين  التداخلهــــــ ــــــ 

تعطػػػيمفػػػاعالتالبحػػػوثفػػػيجميػػػعأنحػػػاءالعػػػالـانتباهػػػًامتزايػػػدًانحػػػوضػػػماف
مشػػػاريعزيػػادةكفػػػاءةالحاضػػريػػػتـتنفيػػذقػػػتاألمػػفالنػػػوويالكػػافيلمنشػػػآتها،وفػػيالو

.وعمػػ الػػرغـمػػفأفاألمػػفالنػػوويلديػػهنفػػسالهػػدؼالنهػػائيأوالتخطػػيطلهػػااألمػػف
واألمػػفالنػػوويتختمػػؼفػػياألمػػافالنػػووي،فػػ فاألنشػػطةالتػػيتتنػػاوؿلألمػػافالنػػووي

ؿمنهمػايكػوفلكػتركيزهاوأحيانًافياإلجراءاتالتيتتخذفيمجػاؿمعػيفويمكػفأف
األمػافأثرعمػ ارخػر.ولػذلؾفمػفالضػروريوضػعنهػججيػدالتنسػيؽلتبػادؿمنػافع

واألمفالنووييف،بحيثيتـتنفيػذالتػدابيرذاتالصػمةبطريقػةمتتعػارضمػعبعضػها
وثقافػػةاألمػػف،فػػ فنقػػصاألمػػافالػػبعض.وباإلضػػافةإلػػ الفػػرؽالطبيعػػيبػػيفثقافػػة

العديػدمػػفالمفػاعالتالبحثيػػةالعاممػة،والفصػػؿالتنظيمػػيالتنسػيؽالكػػافيفػيتصػػميـ
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ف،وعػػػػدـوجػػػػودمعػػػػاييررقابيػػػػةواضػػػػحةإلدارةػػػػػػواألمافػػػػػػاألمالتقميػػػػديبػػػػيفسػػػػمطات
واألمػػفيشػػكيؿتحػػديًابالنسػػبةلمػػدوؿذاتالمػػواردالبشػػريةوالماليػػةاألمػػافبػػيفالتػػداخؿ

المحدودة.


ىبحوثمفاصالتىالىأمانأنشطةىالوكالةىبشأنى
المفاعػػؿالبحثػػيعمػػ دعػػـالػػدوؿاألعضػػاءأمػػافتعتمػػدأنشػػطةالوكالػػةبشػػأف

لمواجهةالقضػاياوالتحػدياتالمػذكورةأعػال .ويمكػفوصػؼاألنشػطةالرئيسػيةلموكالػة
فيهذاالصددعم النحوالتالي:

 ــــــ دعم التنفيذ الفّعال لمدونة قواعد السموك 1
أمػافسػماتمطموبػةإلدارةأمػافمفاعػؿالبحػوثفيتحددمدونةقواعدالسموؾ

مفاعؿالبحػوثوتقػدـالتوجيهػاتإلػ الحكومػاتوالهيئػاتالرقابيػةومنظمػاتالتشػميؿ
مفأجؿتطويروتنسيؽالسياساتوالقوانيفوالموائح.الهدؼمػفمدونػةقواعػدالسػموؾ

يػهعمػ مسػتو هوتحقيؽمستو عاليمفاألمففيالمفاعالتالبحثيػةوالحفػاظعم
ؿظػػروؼالتشػػميؿالسػػميمةوالوقايػػةمػػفالحػػوادث،وفػػيالعػػالـ.ويتحقػػؽذلػػؾمػػفخػػال

حػػاؿوقوعهػػايػػتـالتخفيػػؼمػػفالعواقػػباإلشػػعاعيةمػػفأجػػؿحمايػػةالعمػػاؿوالجمهػػور
والبيئةمفالمخػاطراإلشػعاعية.ويعػددعػـالػدوؿاألعضػاءفػيالتنفيػذالفعػاؿلمدونػة

نشطةالرئيسيةلموكالة.قواعدالسموؾأحداأل
وتعقػػػدامجتماعػػػاتاإلقميميػػػةكػػػؿعػػػاميفلمناقشػػػةالممارسػػػاتوتبػػػادؿالخبػػػرات
بشػػأفتطبيػػؽأحكػػاـمدونػػةقواعػػدالسػػموؾفػػيمجػػامتامهتمػػاـالمشػػترؾفػػيمنطقػػة
محددة.وتحددهػذ امجتماعػاتأيضػًافػرصالتعػاوفاإلقميمػيفػيتنفيػذمدونػةقواعػد

هػػذ امجتماعػػاتاإلقميميػػةإلػػ اجتماعػػاتدوليػػةكػػؿثػػالثسػػنواتالسػػموؾ.وتػػؤدي
بشأفتطبيؽالمدونة،والتيتعقدبشكؿرئيسيعم أسػاسالتقييمػاتالذاتيػةوالتقػارير

لممدونػةالسػميـالوطنيةلمدوؿاألعضاء.كماتحددهذ امجتماعػاتمجػامتالتطبيػؽ
تتطمػبالمزيػدمػفامهتمػاـمػفالػدوؿوالمجامتالتيتحتاجإلػ تحسػينات،وبالتػالي

األعضاء.وتتـمراجعةأنشطةالوكالةبشأفسالمةمفاعالتالبحوثوفقًالذلؾ.
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حػوؿتطبيػؽمدونػةقواعػد2014أظهػرتمخرجػاتامجتمػاعالػدوليلعػاـقدو
إدارةبشػػػػأفالسػػػػموؾأفالمدونػػػػةتسػػػػتخدـكمرجػػػػعرئيسػػػػيألنشػػػػطةالػػػػدوؿاألعضػػػػاء

حققتتحسيناتمستمرةفيتنفيذالدوؿاألعضاءألحكاـالمدونة.ومعالسالمةوالتي
ذلؾهناؾحاجةمستمرةلممزيدمفالتحسففيبعضالمجامت.


 بالوكالة الدولية لمطاقة الذرية األمانتطوير ودعم تنفيذ معايير ــــــ  4

يػةلمطاقػةبالوكالػةالدولاألمػافيعدتطػويرودعػـتنفيػذالػدوؿاألعضػاءلمعػايير
مرحمػةالنضػج.وتػـاألمػافالذريةنشػاطًارئيسػيًا.وفػيالوقػتالحاضػر،بممػتمعػايير

دليؿأمافخالؿالسنواتالقميمةالماضيةوالتيتمطيكافةالمجامتالهامة11نشر
يلدمجنتائجالحادثالذيوقػعفػاألماف.وقدتـتنقيحوثيقةمتطمباتلألمافبالنسبة

األمػػػػافايتشػػػػي.كمػػػػاتػػػػـنشػػػػرالعديػػػػدمػػػػفتقػػػػاريرالنوويػػػػةفوكوشػػػػيمادمحطػػػةالطاقػػػػة
فيضوءاألمافوالوثائؽالفنيةلتوفيرإرشاداتإضافية.تمؾهيمجامتإعادةتقييـ

ـاإلدارةوخبػػػرةونظػػااألمػػافايتشػػيوتحميػػػؿثمحطػػةالطاقػػةالنوويػػػةفوكوشػػيمادحػػاد
دارةتقػػادـالمحطػػاتوأسػػاليبامحتماليػػةومراجعػػةالسػػالمةالدوريػػةوالتقيػػيـ التشػػميؿواح

 واألمف.األمافبيفوالتداخؿالذاتي
الوكالػػةبعقػػدأنشػػطةتدريبيػػةبشػػأفتنفيػػذمعػػايير األمػػافوباإلضػػافةلػػذلؾ،تقػػـو

فيالموائحالوطنية.لموكالةوتساعدالدوؿاألعضاءعم تبنيتمؾالمعايير


 شعاعيةوالخدمات اإل لألمانعات الدقيقة المراجــــــ  8
مفػػػاعالتالبحػػػوثألمػػػافتجػػػريالوكالػػػةالدوليػػػةلمطاقػػػةالذريػػػةتقييمػػػامتكػػػاماًل

(INSARR)وتقػػدـهػػذ الخدمػػةبنػػاءعمػػ طمػػبالػػدوؿاألعضػػاء،وهػػيعبػػارةعػػف.
الصادرةعػفالوكالػةاألمافًاإل معاييرمفاعالتالبحوثاستنادألمافمراجعةدقيقة

وتقػػديـالتوصػػياتوامقتراحػػاتلتحسػػيفالسػػالمة.وتشػػمؿمجػػامتالمراجعػػةالرئيسػػية
دارةالمفػاعالتواإلشػراؼالرقػابيوالظروؼوالحدودالتشػميميةاألمافالتقييـوتحميؿ واح

دارةالتقػػػػػادـوالحمايػػػػػةمػػػػػفاإلشػػػػػعا جػػػػػراءاتالتشػػػػػميؿوالصػػػػػيانةواح دارةالنفايػػػػػاتواح عواح
ألمػػافتقيػػيـمتكامػػؿوالتجػػاربوالتعػػديالتوالتفكيػػؾ.ويجػػوزلممنظمػػةالمضػػيفةطمػػب
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كامػػؿالنطػػاؽأوطمػػباسػػتعراضمجػػاؿمحػػدد.وحتػػ (INSARR)المفاعػػؿالبحثػػي
فػػػيمفػػػاعالت"INSARR"بعثػػػةإلجػػػراءتقيػػػيـ90،تػػػـتنفيػػػذأكثػػػرمػػػف2015عػػػاـ

 جميعأنحاءالعالـ.البحوثب
وتقػػدـالمسػػاعدةأيضػػًا،عنػػدالطمػػب،لتنفيػػذتوصػػياتالبعثػػات.وتقتصػػرتقػػارير

"INSARR"عمػػػ المنظمػػػةالطالبػػػةلمبعثػػػة.وباإلضػػػافةإلػػػ التوصػػػياتوالمقترحػػػات
وصػػػػػؼالممارسػػػػػاتالجيػػػػػدة"INSARR"،تشػػػػػمؿتقػػػػػاريراألمػػػػػافالمتعمقػػػػػةبتحسػػػػػيف

.وتػػدمجالوكالػػة"INSARR"المحػػددة.وينصػػحالػػدوؿاألعضػػاءبتشػػارؾخبػػراتهـمػػع
التػػػػياألمػػػػافمػػػػعمعػػػايير"INSARR"الدوليػػػةلمطاقػػػػةالذريػػػةالمعطيػػػػاتالعامػػػػةمػػػف

وضعتهاالوكالةوتعمـالممارساتالجيدةفيالمنشوراتالتقنية.
كمػػاتقػػػدـالوكالػػةخػػػدماتاستشػػاريةفػػػيمفػػاعالتالبحػػػوثلممسػػاعدةفػػػيحػػػؿ

.وفػيهػذاالصػػدد،تواصػؿالوكالػةتقػػديـافباألمػمشػاكؿأومسػائؿأوتحػدياتتتعمػػؽ
الدعـلمنظماتمفاعالتالبحوثفػينطػاؽواسػعمػفالمجػامتبمػافػيذلػؾالرقابػة

دارةالتقادـوالحمايةمفامشعاعاتأثناءالتشميؿوتجارباألمافواإلشراؼوتحميؿ واح
دارةالتداخؿبيفوالتخطيطلحامتالطوارئوخططاألماف فواألماف.األمالتفكيؾواح


 في المفاعالت بموجب مشروع الوكالة واتفاقيات التوريد األمانمؤشرات أداء ــــــ  2

تفاقيػاتالبحػوثفػيإطػارمشػروعالوكالػةوامفػاعالتأمافتدعـالوكالةتعزيز
مػػف وفقػػًالمعػػاييراألمػػافاألمػػافالتوريػػدلضػػمافكػػوفهػػذ المرافػػؽذاتمسػػتو عػػاؿ 

األمػافوكالة.وباإلضافةإل امضطالعباألنشطةالتدريبيةومراجعاتالصادرةعفال
والخدماتامستشارية،تنظـالوكالةاجتماعاتفنيةتعقدكػؿسػنتيفلمناقشػةومراجعػة

فػػيهػػذ المرافػؽ.ويػػتـتشػػارؾالنتػػائجمػعالمنظمػػاتالعاممػػةفػػياألمػػافمؤشػراتأداء
.األمافزيزأداءهذ المرافؽمعاإلجراءاتالمحددةلتع


 بناء القدراتــــــ  5

بمجموعواسعةمػفاألنشػطةلػدعـبنػاءالقػدراتمػفأجػؿتضطمعالوكالةأيضًا
مفاعالتالبحوث.وهيتشمؿأدواتالتطويروالتطبيؽلتقييـاحتياجاتالتدريبأماف
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جػراءاألنشػطةال دارةكفاءةالهيئاتالرقابيػةونشػرالمػوادالتدريبيػةواح تدريبيػة.كمػايػتـواح
.الهامةاألمافحوؿمجامتلعروضالفيديوعم اإلنترنيتبثحي

وفػػيإطػػارجهػػودالوكالػػةالدوليػػةلمطاقػػةالذريػػةلػػدعـالػػدوؿاألعضػػاءمػػفأجػػؿ
مفػاعالتالبحػوث،تقػدـالوكالػةالػدعـلمبمػدافالعربيػةمػفأمافبناءقدراتهافيمجاؿ

لبنػػاءالقػػدراتمػػفأجػػؿاإلشػػراؼ(ANNuR)فالنػػووييفخػػالؿالشػػبكةالعربيػػةلممػػراقبي
ذاألنشػػطةفػػيإطػػارهػػذاالمشػػروعبالتعػػاوفمػػعلرقػػابيعمػػ مفػػاعالتالبحػػوث.وتنفيػػا

الهيئةالعربيةلمطاقةالذريةوتهدؼإلػ دعػـأعضػاءالشػبكةلتأسػيسالكفػاءةوالمػوارد
قابيػػػة،وعمميػػػةالتػػػرخيصالبشػػػريةمػػػفأجػػػؿضػػػمافامسػػػتقالليةفػػػياتخػػػاذالقػػػراراتالر
فعيالػػة،الرقابيػػةالتفتػػيشالوتعزيػػزالقػػدرةعمػػ إجػػراءالتقيػػيـوالمراجعػػةالرقابيػػة،وبػػرامج

والبنيةالتحتيةالرقابيةلمدوؿالتيأنشأتأوؿمنشأةنوويةلها.
ورشػػػةعمػػػؿ40وخػػػالؿالخمػػػسسػػػنواتالماضػػػية،عقػػػدتالوكالػػػةأكثػػػرمػػػف

قميميػػةواجتماعػػات فنيػػةبشػػأفالقضػػاياذاتامهتمػػاـالمشػػترؾ،بمػػافػػيذلػػؾوطنيػػةواح
،وتحويػػؿالوقػػوداألساسػػيمػػفاألمػػافبػػرامجالتفتػػيشالرقػػابي،ونظػػاـاإلدارة،وتحميػػؿ

دارةالتقػػػػػػػادـ، اليورانيػػػػػػوـعػػػػػػػاليالتخصػػػػػػػيبإلػػػػػػػ اليورانيػػػػػػوـمػػػػػػػنخفضالتخصػػػػػػػيب،واح
تأهيػػؿ،وبػػرامجالتشػػميؿ،،والعوامػػؿالبشػػرية،والتػػدريبواللألمػػافوامسػػتعراضالػػدوري

التجػػػارب،والحمايػػػةمػػػفاإلشػػػعاعأثنػػػاءالتشػػػميؿ،والصػػػمةبػػػيفاألمػػػفواألمػػػافوأمػػػاف
النووييف،وتطبيؽمقارباتمتدرجة،والتخطيطلتفكيؾالمنشآت.

بشأفمواضيعهامةتتعمػؽ(CRPs)ـالوكالةأيضًامشاريعبحثيةتنسيقيةوتنظي
مشػػاريعبحثيػػةتنسػػيقيةحػػوؿإدارةتػػـإنجػػازةالماضػػية.وفػػيالسػػنواتالقميمػػباألمػػاف

التقادـوتحػديثاألجهػزةونظػـالضػوابطوقيػاسرمػوزالحاسػوبالنترونيػةوالحراريػةػػػػػػػ
مفػػػاعالتالبحػػػوث.وتنشػػػرنتػػػائجهػػػذ المشػػػاريعأمػػػافالهيدروليكيػػػةمػػػفأجػػػؿتحميػػػؿ

البحثيةالتنسيقيةفيمنشوراتالوكالة.


 بادل الدولي لممعمومات والخبرة التشغيميةالتــــــ  6
بالتبادؿالدوليلممعمومػاتوتشػارؾالخبػرةالتشػميمية.وتػديراألمافيتزايدتعزيز

ػػايسػػهؿجمػػع،(IRSRR)الوكالػػةنظامػػًال بػػالغعػػفالحػػوادثلمفػػاعالتالبحػػوث ممي
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.وينضػػـفاألمػاالػدروسالمسػتفادةمػفأجػػؿتعزيػزالمعمومػاتوتحميػؿالبيانػاتونشػػر
التػػػيتشػػػمؿمفػػػاعالتمػػػفتمػػػؾ%90دولػػػة)بمػػػايمثػػػؿ58إلػػػ هػػػذاالنظػػػاـحاليػػػًا

البحػػػػوث(.كمػػػػايجػػػػريعقػػػػداجتماعػػػػاتكػػػػؿسػػػػنتيفلدراسػػػػةالػػػػدروسالمسػػػػتفادةمػػػػف
ومنعتكرارها.ويتـتوفيرالتدريبعم باألمافاألحداثالتيترتبعميهاآثارخاصة

اإلبػػػالغعػػػفالحػػػػوادثيفالػػػػوطنييففػػػينظػػػاـالتحقيػػػؽفػػػياألحػػػداثلممنسػػػقتقنيػػػات
معطيػػػات2015.وكانػػػتالوكالػػػةقػػػدنشػػػرتفػػػيعػػػاـ(IRSRR)لمفػػػاعالتالبحػػػوث

. "IRSRR"الخبرةالتشميميةمفاألحداثالمبممةإل نظاـ
زيادةتعزيزشبكاتالمعموماتوتبادؿالخبرات،تدعـالوكالةالتعاوفمفأجؿو

،بمػػػػافػػػيذلػػػػؾتسػػػػهيؿتأسػػػيسالمجػػػػافامستشػػػػاريةاألمػػػػافالػػػدوليواإلقميمػػػػيلتعزيػػػز
ومسػػػاعدتهاعمػػػ العمػػػؿبفعاليػػػة.وتعمػػػؿالمجػػػافاإلقميميػػػةباألمػػػافاإلقميميػػػةالخاصػػػة

القضػاياذاتامهتمػاـبػا،وتجتمػعسػنويًامػفأجػؿمناقشػةارففيأفريقياوآسػياوأورو
مجػػػامتتقنيػػػػةمختػػػارةفػػػػيالمشػػػترؾ.وتشػػػمؿتمػػػػؾامجتماعػػػاتالمراجعػػػػاتالدقيقػػػةل

مفػػػػاعالتالبحػػػػوثلػػػػد المنظمػػػػاتالمتمقيػػػػة.كمػػػػايػػػػدعـالبرنػػػػامجعمػػػػؿالمنتػػػػديات
ومنتد (ANNuR)والشبكاتاإلقميمية،بمافيذلؾالشبكةالعربيةلممراقبيفالنووييف

.(FNRBA)الهيئةالرقابيةالنوويةفيأفريقيا


 رامج مفاعالت البحوث الجديدةدعم إنشاء البنية التحتية لبــــــ  7
يمفاعمهػاالبحثػيتوفرالوكالةالدوليػةلمطاقػةالذريػةلمػدوؿاألعضػاء،التػيتبنػ

الدوؿلتأسيسالبنيةموعةمفالخدماتمفأجؿدعـتمؾاألوؿأومفاعاًلجديدًا،مج
التحتيػػػةالضػػػرورية،بمػػػافػػػيذلػػػؾنشػػػرالمبػػػادئامسترشػػػاديةوالتواصػػػؿمػػػعالخبػػػراء

لخدماتامستشاريةوتنظيـأنشطةتدريبية.وفيارونةاألخيرةطورتالوكالػةأيضػًاوا
بنيػػةأساسػػيةوطنيػػةلمفػػاعالتالبحػػوثإقامػػةخدمػػةاستشػػاريةلػػدعـالػػدوؿمػػفأجػػؿ

الثمرات.يذاإلجراءاتالالزمةلمجابهةتمؾالجديدةوتحديدالثمراتوتنف


ىاإلستنتاجــــــات
وكػػػػذلؾالتحػػػػدياتالتػػػػيتواجػػػػهمفػػػػاعالتاألمػػػػافوقضػػػػاياتػػػػـتحديػػػػداتجاهػػػػات

البحػػوثفػػيجميػػعأنحػػاءالعػػالـمػػفتحميػػؿالبيانػػاتوالمعمومػػاتالػػواردةمػػفمصػػادر
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مختمفػػة:التقييمػػاتالذاتيػػةفػػيالػػدوؿاألعضػػاءػػػػػػػػمعطيػػاتاألحػػداثالتػػيوقعػػتفػػي
طةالوكالػػػػةفػػػيمنشػػػػآتمفػػػاعالتالبحػػػوثوالمنشػػػػآتالنوويػػػةاألخػػػػر ػػػػػػػػػنتػػػػائجأنشػػػ

.األمافالمفاعالتالبحثيةبمافيذلؾمراجعات
مفاعالتالبحوثلدعـالدوؿأمافلوكالةبشأفابرنامجويجريباستمرارتنقيح

األعضاءمفأجؿمجابهةالتحدياتوالقضاياالمحددة.وتشمؿاألنشطةاألساسيةفػي
سػػػموؾ،وتطػػػويرودعػػػـتنفيػػػذالػػػدوؿإطػػػارهػػػذاالبرنػػػامجدعػػػـتطبيػػػؽمدونػػػةقواعػػػدال

جراءمراجعاتدقيقةوخدماتاستشارية،األمافاألعضاءلمعايير الخاصةبالوكالة،واح
ودعػػػـبنػػػاءالقػػػدرات،وتشػػػجيعالتبػػػادؿالػػػدوليلممعمومػػػاتوالخبػػػرةالتشػػػميمية،وتطػػػوير

البنيةالتحتيةلمفاعؿالبحوثاألوؿلد الدولة.
أمػافالمذكورةأعال عفإحرازتقدـممحوظفػيتعزيػزأسفرتنفيذاألنشطةوقد

المفػػاعالتالبحثيػػةفػػيجميػػعأنحػػاءالعػػالـ.ومػػعذلػػؾ،هنػػاؾحاجػػةإلػػ المزيػػدمػػف
دارةالتقػػػادـ التحسػػيناتفػػػيبعػػضالمجػػػامت،بمػػػايتضػػمفبػػػرامجالتفتػػيشالرقابيػػػة،واح

طلمطػوارئ،والتخطػيطالدورية،والػربطبػيفاألمػفواألمػاف،والتخطػياألمافومراجعات
أيضػػػًابػػػػذؿالجهػػػودلنشػػػػرالػػػدروسذاتالصػػػػمة إلخػػػراجالمنشػػػأةمػػػػفالخدمػػػة.ويمػػػػـز
المسػػتفادةمػػفحػػادثمنشػػأةالطاقػػةالنوويػػةفػػيفوكوشػػيمادايتشػػي،فضػػاًلعػػفضػػماف

الدولػة.وستواصػؿالوكالػةالدوليػةلػد إقامةبنيةتحتيةمناسبةلمفاعؿالبحوثاألوؿ
المفػػاعالتالبحثيػػة،تزويػػدالػػدوؿاألعضػػاءأمػػافة،عبػػربرنامجهػػابشػػأفلمطاقػػةالذريػػ

لمجابهةتمؾالقضاياوالتحديات. بالدعـالالـز
 البروفيسور أمجد شكر                                            

 رئيس قسم أمان مفاعالت البحوث النووية                                 
 ومنشآت دورة الوقود النووي ومدير برنامج أمان المفاعالت                        

  الوكالة الدولية لمطاقة الذرية                                        
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 التأهب والتصدي حلاالت الطوارئ النووية
 واحلوادث اإلشعاعية على املستوى الوطين

(*)يف اململكة العربية السعودية

 
ى

Abstract 

The peaceful uses of atomic energy became one of the characteristics 

of the period after World War II. Despite the serious consequences caused 

by ionizing radiation when misused or losing sources control, radiations 

have many uses and multiple applications in various fields such as 

medicine, industry, agriculture and others. 

Decision-makers in all countries show concern about the possible 

threat of nuclear and radiation pollution faced by their countries. They seek 

to create plans for emergency response and establish training courses to 

achieve an optimal response. National plan for radiological and nuclear 

emergency is considered a sub-plan of the general plan for disasters. 

Countries seek to develop national systems for the prevention of radiation 

hazards in normal operating conditions and in case of radiological and 

nuclear emergency. 

Arab Atomic Energy Agency has prepared a comprehensive strategy 

for the Arab region, in cooperation with the International Atomic Energy 

Agency, and other relevant regional and international organizations, to 

avoid the dangers that might result from nuclear accidents and limit their 

consequences. 

                                                 
بمدينة(*) الذرية الطاقة قطاع العرفجمستشار بفمحمد الرحمػف عبد د. ألقاها عامة محاضرة

المممكةالعربيةالسعودية،فيالم ػػػػػػ ؤتمرالعربيالثانيالممؾعبدالّمهلمطاقةالذريةوالمتجددة
عشرلإلستخداماتالسمميةلمطاقةالذريةالذينظمتهالهيئةالعربيةلمطاقةالذريةبالتعاوفمع

الشيخبجمهوريةمصرالعربيةخالؿالفترة 16هيئةالطاقةالذريةالمصريةوعقدفيمدينةشـر
.20/5/2015ػػػػػػ
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ىمقدمــــــة
أصػػبحتاالسػػتخداماتالسػػمميةلمطاقػػةالذريػػةمػػفسػػماتفتػػرةمػػابعػػدالحػػرب

بمجردترديدمصطمحمادةمشعةأوإشعاعذرييسودالخػوؼوالفػزعوالعالميةالثانية
بسببمايتسـبههذااإلشعاعلدىالعامةمفمخاطرالرتباطػهفػيأذهػانهـبػالهالؾ

ازاكىغػتػاعمػىمػدينتيهيروشػيماونايقافالمتػافألمتػافالػذريتوالدمارالذيأحدثتهالقنب
بالياباف،وبماتتحدثبهوسائؿاإلعالـمفوقتآلخػرمػفمخػاطرالترسػاناتالذريػة
لػػػدىبعػػػلالػػػدوؿالنوويػػػة،ومػػػايتػػػرددمػػػفوقػػػتآلخػػػرعػػػفالحػػػوادثالنوويػػػةومػػػا

 .يصاحبهامفانتشارخطيرلمموادالمشعة
رغػػـالعواقػػبالوخيمػػةالتػيتسػػببهااإلشػػعاعاتالمؤينػػةذكرأنػهمػفالجػػديربالػػو

أفلهػػػػػذعاإلشػػػػػعاعاتإالّعنػػػػػدإسػػػػػاهةاسػػػػػتخدامهاأوفقػػػػػدالسػػػػػيطرةعمػػػػػىمصػػػػػادرها،
اسػػتخداماتعديػػدةوتطبيقػػاتمتعػػددةفػػيشػػتىالمجػػاالتالحيويػػةكالطػػبوالصػػناعة

ؿامأمثػػؿ،حيػػثباتػػتوالزراعػػةوغيرهػػا.ممػػايبػػرراالسػػتمرارفػػياسػػت اللهااالسػػت ال
مؤثرفيالحفاظعمىبيئةنظيفػة،رتقنياتاإلشعاعمفأبرزالتقنياتالتيتسهـبدو

 .فضاًلعفاستخدامهافيخدمةالبشريةواالرتقاهوالتقدـ
مفالمخاطرالنوويةالتيتهددالبشريةتمؾالمخاطرالتيقدتترتبعمػىوقػوع

بديصناعالقرارفيجميعالدوؿقمقهـمفالتهديدي.وعادةنوويةحوادثإشعاعيةأو
يسعىصناعالقرارإليجادخططوبالتموثاإلشعاعيوالنوويالذيتتعرللهدولهـ.

تهػػتـالػػدوؿبوضػػع،حيػػثلالسػػتجابةلمطػػوارئوإلقامػػةتػػدريباتلتحقيػػؽاسػػتجابةمثمػػى
فيػػؼعواقبهػػا.محػػوادثب ػػرلسػػرعةاالسػػتجابةلهػػاوتخلخطػػطاالسػػتعدادوالمواجهػػة

،فػػػيالمممكػػػةالعربيػػػةالسػػػعوديةالخطػػػةالوطنيػػػةلمطػػػوارئاإلشػػػعاعيةوالنوويػػػةتعتبػػػرو
.خطةفرعيةمفالخطةالعامةلمواجهةالكوارث

تدارخطػطمواجهػةالكػوارثبواسػطةالمؤسسػاتوالمجموعػاتوالفػرؽالمسػؤولة
فػػيالعػػادة،بجميػػعتفػػولتمػػؾالمؤسسػػاتوالمجموعػػاتوالفػػرؽ،وعػػفإدارةالكػػوارث.

 .الصالحياتالالزمةإلدارةالكارثة
تسػعىالػػدوؿإلػػىإعػدادنظػػـوطنيػػةلموقايػةمػػفمخػػاطراإلشػعاعفػػيالظػػروؼ

تتضػػػمفمعظػػػػـخطػػػػطورئاإلشػػػعاعيةوالنوويػػػػة.االتشػػػ يميةالعاديػػػػةوفػػػيحالػػػػةالطػػػػو
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يئػػػة،مواجهػػػةالكػػػوارثإجػػػراهاتتركػػػزعمػػػىالحفػػػاظعمػػػىصػػػحةاإلنسػػػافوسػػػالمةالب
تتضػػمفالخطػػطالتفصػػيميةكمػػاواإلخػػاله،والػػتحكـفػػيسػػموؾالجمهػػوروقػػتالكارثػػة.

لمواجهةالكوارث،قوائـلمخبراهوامأجهزةالمتخصصةوالمواردالبشػريةوالماليػةوالتقنيػة
.امأخرى
سػػػػتراتيجيةمتكاممػػػػةلػػػػدوؿإتعمػػػػؿالهيئػػػػةالعربيػػػػةلمطاقػػػػةالذريػػػػةعمػػػػىإعػػػػدادو

ةػػػػػػػػػػػة،والمنظمػػػػػاتاإلقميميػػػػػػػػػػػةلمطاقػػػػػةالذريػػػػػػػػػػػاوفمػػػػػعالوكالػػػػػةالدوليػػػػػػػػػػالمنطقػػػػػة،بالتع
ةامأخػػرىذاتالعالقػػة،لتفػػاديامأخطػػارالتػػيتنػػتجعػػفتمػػؾالحػػوادثوالحػػدػػػػػػػػوالدولي

.مفنتائجها
 

ىخطةىاالدتجابةىللطوارئىاإلذعاروةىأوىالنوووةى
تحديػػػػديتضػػػػمفاالسػػػػتعداد.ةهػػػػإلػػػػىقسػػػػميفاالسػػػػتعدادوالمواجالخطػػػػةتنقسػػػػـ

قيػػادةالمواجهػػةوقيػػادةاالسػػتعدادوالمهػػاـالعامػػةومجػػاؿالتطبيػػؽوالهػػدؼوالتهديػػدات
التػػدريبعمػػىتنفيػػذوتعػػديؿالخطػػةومراجعػػةالخطػػةوتفعيػػؿالخطػػةواعتمػػادالخطػػةو

جراهاتالمواجهػةواإلعالـوالنشراتاإلعالميةوالخطة يؼتعػارالواالسػتجابةامأوليػةوا 
الدوليػػػػة(ػػػػػػػػػػاإلقميميػػػػةػػػػػػػػػػعالقػػػػةالخطػػػػةبػػػػالخططامأخػػػػرى)الوطنيػػػػةومصػػػػطمحاتالو
تحديػػدالجهػػاتوؿأوإنهػػاهحالػػةالطػػوارئاإلشػػعاعيةوالنوويػػةػػػػػػػػمعػػاييرإنهػػاهالتدخو

توزيػػػعامأدوارعمػػػىالجهػػػاتالمشػػػاركةفػػػيتنفيػػػذالخطػػػةوالمشػػػاركةفػػػيتنفيػػػذالخطػػػة
.مالحؽالخطةو
 

 كوناتىالخطةىالوطنوةىلالدتجابةىللطوارئىالنوووةىواإلذعاروةم

تتكػػػوفخطػػػةالطػػػوارئالوطنيػػػةلالسػػػتجابةلمحػػػوادثالنوويػػػةواإلشػػػعاعيةمػػػف
 العناصرالتالية:

 .تحديدنوعومواصفاتالحوادثالنوويةواإلشعاعيةػػػػػػأ
 .تقييـالحوادثالنوويةواإلشعاعيةػػػػػػب
 .دالجهاتاإلداريةوالفنيةالمعنيةبتنفيذبنودخطةالطوارئالوطنيةتحديػػػػػػج
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تحديػػػػػداليػػػػػةاإلبػػػػػالغعػػػػػفالحػػػػػوادثالنوويػػػػػةواإلشػػػػػعاعيةواليػػػػػةانسػػػػػيابػػػػػػػػػػػد
 .المعمومات
تحديػػػدالمهػػػاـوالمسػػػؤولياتلكػػػؿجهػػػةمػػػفالجهػػػاتالمشػػػاركةفػػػيتنفيػػػذػػػػػػػػػهػػػػ
 الخطة.

ريةالمؤهمػػةلمتصػػديلمختمػػؼأنػػواعالحػػوادثالنوويػػةإعػػدادالعناصػػرالبشػػػػػػػػػػو
 .واإلشعاعية
 .تنفيذخطةالطوارئمفقبؿالجهاتالمعنيةػػػػػػز
.إجراهاتإنهاهخطةالطوارئاإلشعاعيةوالنوويةػػػػػػح


 تحدودىنوروةىأوىمجالىالحوادثىالنوووةىواإلذعاروةى

تحديػػػدوخصوصػػػًابالحػػػادثيػػػتـذلػػػؾباعتبػػػارعػػػددمػػػفالخصػػػائ المرتبطػػػة
حػػادثفػػيمختبػػريسػػتخدـػػػػػػػػحػػادثفػػيمنشػػأةنوويػػة:هػػػػػػػػادثأومجالػػػػػػػػةالحػػػػػػػػنوعي

ةأوبػػػيفػػػػػػػػػاهنقػػػؿمػػػوادمشػػػعةبػػػيفالمنشػػػ تفػػػيالمدينػػػػػػػػػحػػػادثأثنػػػػػػػػػةػػػػػػػػػوادمشعػػػػػػػػػم
فػػػػػػاهتخزيػػػػػػحادثأثنػػػػػػالبريةوالبحريةوالجوية(رالحدود)ػػػػػػاهالنقؿعبػػػػػػدفأوأثنػػالم
حػػادثسػػقوطامأقمػػارػػػػػػػػوعمػػىأوتخريػػبلمػػوادمشػػعةػحػػادثسطػػػػػػػػػػوادمشػػعةػػػػػػػػم

ةالنوويػػػةأويتضػػػمفتشػػػ يمهاػػػػػػػػػؿبالطاقػػػػػػػػػرالتػػػيتعمػػػػػػػػػةأوحػػػوادثالبواخػػػػػػػػػالصناعي
ػػػػػػػاستخداـالتفجيراتالنوويةأوتمؾالتيتحتويعمػىمػوادمشػعةػػػػػػوجودموادنووية
حادثةتتضػمفتواجػدمػوادومصػادرمشػعةكعنصػرإيجػابيأوسػمبيةبصفةعامةأي

 .بها
ى

 تحدودىذـدةىالحوادثىالنوووةىواإلذعاروة

يسػػتخدـفػػيهػػذاالصػػددالمقيػػاسالػػدوليلمحػػوادثالنوويػػةالصػػادرعػػفالوكالػػة
وضػػػػحمسػػػػتوياتالحػػػػوادثاإلشػػػػعاعيةطبقػػػػػًاقػػػػيـالتاليػػػػةتالوليػػػػةلمطاقػػػػةالذريػػػػة.الدو

 ,International Nuclear Event Scale)المقيػػاسالػػدوليلمحػػوادثالنوويػػةلتصػػنيؼ

(INES:،كماهوموضحفيالجدوؿالتالي
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مستوى  م
 الحادث/التوصيف

 منطقــة التأثيــر
 التأثير خارج

 المنشأة
 اخلالتأثير د

 المنشأة
التأثير عمى 
تشغيل أنظمة 

 األمان
تسربكبيرلممواد حادثرئيسيكبير 7

عمى تأثير ذو المشعة
 البيئةوصحةالجمهور

  

ذو حادثجدي 6 محسوس تسرب
المشعة لممواد أهمية
كؿ لتطبيؽ ويحتاج
الطوارئ إجراهات

 الوقائيةكاممة

  

خارج 5 أخطار له حادث
 حدودالمنشأة

ويحتاجتسرب محدود
لتطبيؽبعلإجراهات
أو الوقائية الطوارئ

 أجزاهمنها

لقمب شديد ضرر
دروع أو المفاعؿ

 امأمافمفاإلشعاع

 

حادثبدوفأخطارذات 4
حدود خارج أهمية

 المنشأة

يؤدي قميؿ تسرب
إلى الجمهور لتعرل
في إشعاعية جرعة
المسموح القيـ حدود

 بهالهـ

ذو ممحوظ ضرر
ل المفاعؿأهمية قمب

مف امأماف دروع أو
تعرل مع اإلشعاع

قات ؿػػػػػػػػػػػػػػػػإشعاعي
 لمعامميف

 

يؤدي جديدثح 3 جدًا قميؿ تسرب
الجمهور تعرل إلى
الجرعة مف جزه إلى
اإلشعاعيةالمسموحبها

 لهـ

شدي دػػػػػػػػػػػػػػػػانتشار
اإلشعاعية لممموثات
صحية تأثيرات مع

 حادةلمعامميف

 كؿتـ استنفاذ
طبقاتامأماف،كؿ
امأماف أنظمة

 تعمؿ

وظػػػػػػػػػػػممحانتشار  دثح 2
اإلشعاعيةػػػػػػلممموث ات
تع رلالعامميفػػػػػمع

لجرعةإشعاعيةزائدة

التي امأحداث
تعدي إلى تؤدي
لشروط أهمية ذي
 امأماففيالتش يؿ

أو 1 القياس مخالفة
 المعهود

عادي   حدوثغير
نظاـػػػػػػػيتع دى

المسموح التش يؿ
 به

ولكف 0 بالتش يؿ انحراؼ
 ليسلهتأثير فيحدودالقيـاآلمنة
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 تحدودىدائـرةىتأثوــرىالحــادث

يعّبػػرعنهػػػامػػفخػػػالؿتحديػػدمكػػػافالحػػادثج رافيػػػًا،عمػػىمسػػػتوىكػػؿمػػػف:
فػػيهػػذاالصػػددػػػػػالقػػارة(.و)المنشػػأةػػػػػػػػالمدينػػةػػػػػػػػالمحافظػػةػػػػػػػػالدولػػةػػػػػػػػاإلقمػػيـػػػ يمػػـز

فيحالةحدوث.وتحديددائرةتأثيرالحادثباعتبارالحادثيقعفيمركزتمؾالدائرة
تحديػػدمسػػاراتالريػػاحالسػػائدةفػػيموقػػعالحػػادثوكػػذلؾدرجػػاتإ طالقػػاتفهنػػهيمػػـز

.الحرارةالسائدة،إذاأمكفذلؾ،ضمفالمعموماتالمدّونةفيالبالغامأوؿ


 تقووـمىالحوادثىالنوووةىواإلذعاروةى
،فيإطارإعدادخطةالطوارئاإلشعاعيةوالنوويةالخاصػةبهػا،عمىكؿدولة

 أفتكوفمشتممةعمى:
وضػػعنظػػاـلتقيػػيـالحػػوادثالنوويػػةواإلشػػعاعية،مػػفخػػالؿتحديػػدقػػيـشػػدةػػػػػػػػ

 .النشاطاإلشعاعيالسائدومدىانتشارع
 .حاالتالطوارئنظاـلتصنيؼػػػػػػ
 .وضعسيناريوهاتلألخطاراإلشعاعيةأوالنوويةالمحتمؿحدوثهاػػػػػػ
بموغهإلعالفحالةالطوارئػػػػػػ  .تحديدمعدؿالتعّرلاإلشعاعيالالـز
وضعالتصوراتالمحتممةلمحوادثالنوويةواإلشػعاعيةالممكنػةفػيالمنشػ تػػػػػػ
 .الوطنية
دمسػػتوياتالتػػدخؿالمشػػتقةوالتػػييمكػػفتطبيقهػػافػػيحالػػةوقػػوعحػػادثيػػتحدػػػػػػػػ

 .إشعاعيأونووي
تحديػػدبدايػػةالتػػدّخؿفػػيالحػػادثوكيفيتػػهبعػػداإلطػػالععمػػىالتقػػاريرالػػواردةػػػػػػػػ

 .مفالسمطاتالمحمية
نهاهحالةالطػوارئالمبنيػةعمػىالتقػاريرالػواردةمػفالسػمطاتإمعاييرتحديدػػػػػػ
.المحمية

 
 تحدودىالجكاتىاإلداروةىوالفنوةىالمعنوةىبتنفوذىبنودىخطةىالطوارئىالوطنوة
هيئةالرقابةالنوويةواإلشعاعيةػػػػػػوزارةالداخمية)مصمحةالدفاعالمدنيوقطػاع
الػػوزارةامأخػػرى(ػػػػػػػػوزارةالػػدفاع،مركػػزإدارةامأزمػػاتػػػػػػػػوزارةالصػػحةػػػػػػػػجهػػازشػػؤوف
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ػػػػػػػػالهػػالؿةلبيئػػة)هيئػػةامأرصػػادالجويػػة(ػػػػػػػػوزارةاإلعػػالـػػػػػػػػوزارةالشػػؤوفاالجتماعيػػا
امأحمػػػػر)الػػػػوطني(ػػػػػػػػػػوزارةالمػػػػاهوالكهربػػػػاه)مصػػػػادرالميػػػػاعوالػػػػري(ػػػػػػػػػػوزارةالتنميػػػػة

وىالدولػة(التػػيالمحميػةػػػػػػػػوزارةالزراعػة....الػػخػػػػػػػالمجنػػةالعميػالمطػػوارئ)عمػىمسػػت
تسػػتعيفبمجنػػةاستشػػاريةفنيػػة.وتتكػػوفهػػذعالمجنػػةمػػفخبػػراهوأخصػػائييفبمػػايسػػاعد
عمػػىاتخػػاذالقػػراراتالصػػحيحةفػػيأقػػؿفتػػرةممكنػػةوتتشػػكؿالمجػػافاالستشػػاريةعمػػى
سػػبيؿالمثػػاؿمػػف:ممثمػػيهيئػػةالطاقػػةالذريػػةوممثمػػيهيئػػةالرقابػػةالنوويػػةومسػػؤوؿ

شعاعوأطباهاستشارييفوفيزيائييفصػحييفوخبػراهفػيتقػديرالجرعػاتالوقايةمفاإل
 اإلشعاعية.

 

ىاندوابى ىوآلوة ىواإلذعاروـة ىالنوووة ىالحوادث ىرن ىاإلبالغ ىنظام ىآلوة تحدود
 المعلوماتىى

يجػػػػبأفيكػػػػوفهنػػػػاؾنظػػػػاـلإلبػػػػالغالمبّكػػػػرعػػػػفالحػػػػوادثاإلشػػػػعاعيةػػػػػػػػػػ1
اثارإشػعاعيةوبيئيػةخػارجالدولػةوذلػؾمػفخػالؿوالنوويةالتييحتمؿأفينتجعنها

 .الوكالةالدوليةلمطاقةالذرية
تصػػاؿداخػػؿالدولػػة،مػػفتحديػػدإجػػراهاتالتبميػػكالمبّكػػروتحديػػدنقػػاطاالػػػػػػػػ2

خػػػالؿالمجػػػافالمعنيػػػةبتنفيػػػذخطػػػةالطػػػوارئ،ومػػػرورًابالجهػػػاتالمعنيػػػةعمػػػىمسػػػتوى
 .الدوليةخارجالدولةالدولة،ووصواًلإلىالوكاالت

تصػػاالتالداخميػػةلتسػػهيؿإجػػراهاالتصػػاالتتػػوفيرنظػػاـخػػا بشػػبكةاالػػػػػػػػ3
أجهزةاتصاؿالسمكية...إلخ(.ػػػفاكسػػػعمىسبيؿالمثاؿ)تميفوناتأثناهالحوادث


 تحدودىالمكامىوالمدؤولوـاتىلكلىجكةىمنىالجكـاتىذاتىالعالقة

فريػػػػؽمتصػػػػديلمحػػػػادثالنػػػػوويأواإلشػػػػعاعيمثػػػػؿ:تحديػػػػدالفػػػػرؽالمناسػػػػبةل
فريػؽعممػيمتخصػ فػيتقيػيـوفريؽإزالػةالتمػوثاإلشػعاعيوالقياساتاإلشعاعية

فريػػػؽوفريػػػؽعممػػػيمتخصػػػ فػػػيتحميػػػؿتػػػداعياتالحػػػوادثوالجرعػػػاتاإلشػػػعاعية
لطارئة.إلبالغالوكاالتالدوليةالمعنيةفيحاؿوقوعالحوادثاإلشعاعيةأوالنوويةا
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هػػػػذعالفػػػػرؽتختمػػػػؼبػػػػاختالؼالجهػػػػاتالمشػػػػاركةفػػػػيتنفيػػػػذالخطػػػػةأفمالحظػػػػةمػػػػع
 .الوطنيةلالستجابةلمطوارئاإلشعاعيةوالنووية

 

ىالنوووةى ىالحوادث ىأنواع ىلمختلف ىللتصدي ىالمؤهلة ىالبذروة ىالعناصر إرـداد
 واإلذعاروة

جػراهوةالطػوارئتوفيرالػدوراتالتدريبيػةلألشػخا المعنيػيفبتنفيػذخطػيجب ا 
.التماريفالميدانيةالمنظمةالتيتشارؾفيهاالجهاتالمعنيةبتنفيذخطةالطوارئ

 
 تنفوذىخطةىالطوارئىمنىقبلىالجكاتىالمعنوةى)رلىىمدتوىىالدولة(ى

يتـترتيػبتسمسػميلممسػتوياتالمتتاليػةالمعنيػةبتنفيػذحالػةالطػوارئالنوويػةأو
المجنػػةقػػوعحػػادثنػػوويأوإشػػعاعيعمػػىسػػبيؿالمثػػاؿ:اإلشػػعاعيةوذلػػؾفػػيحػػاؿو

إدارةػػػػػػػػػػلجنػػػػةإدارةالطػػػػوارئ)المحافظػػػػة(ػػػػػػػػػػالعميػػػػالمطػػػػوارئ)عمػػػػىمسػػػػتوىالدولػػػػة(
يقػررمسػتوىالتفعيػؿعمػىحسػبشػدةالحػادثومػػدىوالطػوارئبالمؤسسػةأوالمدينػة

 .اتساعمجاؿتأثيرع


 مخاطرىاإلذعـاعىالنوويىرفعىدرجةىاالدتعدادىللتعـاملىمع

فيظؿامأوضاعالسائدةحاليًافيالمنطقةالعربيةهناؾإمكانيةنشػوهمخػاطر
تزايػدعػددالمفػاعالتالنوويػةالعاممػةػػػػػػػالحوادثالنوويةواإلشعاعية:إشعاعيةنتيجة
لمػػػوادسػػػوهاالسػػتخداـلممنشػػػ تالنوويػػػةأوالمراكػػػزالتػػيتتعامػػػؿمػػػعاػػػػػػػػػفػػيالمنطقػػػة

ستخدـفيهاأسمحةنوويةتالحروبالتييمكفأفػػػػػػنتيجةالتفجيراتالنوويةػػػػػػالمشعة
فهنهيتوّجباتخػاذجممػةمػفاإلجػراهات.لذاأسمحةيدخؿفيتركيبهاالموادالمشعةػػػػػػ

مفقبؿالسمطاتالمسؤولةلحمايةالسكافوالبيئةفيالدوؿالعربيةوهي:
 تفعيل دور شبكات الرصد اإلشعاعي واإلنذار المبكر ــــــ 1

يوجػػػدفػػػيالػػػدوؿالعربيػػػةحاليػػػًاعػػػددمػػػفالشػػػبكاتالعاممػػػةفػػػيمجػػػاؿالرصػػػد
اإلشعاعيواإلنػذارالمبكػر.كمػاأفهنػاؾبعػلالشػبكاتغيػرالمكتممػةأوفػيطػور
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اإلنشػػػاهفػػػيعػػػدداخػػػرمػػػفالػػػدوؿالعربيػػػة.ويتوجػػػب،فػػػيظػػػؿاحتمػػػاالتالمخػػػاطر
 لمذكورةسابقًا،اتخاذالتدابيرالتالية:ا

 .الحفاظعمىتجهيزاتومعداتالشبكاتفيأحسفأوضاعهاالفنيةػػػػػػ
 .رفعدرجةاليقظةلدىالجهازالفنيالعامؿفيهذعالشبكاتػػػػػػ
 .اإلبالغعفأيشواذإشعاعيةلمجهاتالوطنيةالمسؤولةػػػػػػ
ربيػةالتػػيالتممػؾشػػبكاترصػدفعميػة،أوالتػػيلػـتفّكػػرحػثبقيػػةالػدوؿالعػػػػػػػ

.حتىالمحظةبامتالكها،بضرورةالسعيلتوفيرمثؿهذعالشبكات
 م يالتحميل والتقيــــــ  2

لتحديدمدىحالةالطوارئهنػاؾحاجػةإلػىفػرؽالمسػحلتقيػيـحػاالتالطػوارئ
جػػػػةالتخػػػػاذإجػػػػراهاتوقائيػػػػةدالحاتحديػػػػيػػػػتــياهعمػػػػىنتيجػػػػةالتقيػػػػػػػػػػػػبنواإلشػػػػعاعية

.مناسبة
 عمميات التأهبــــــ  3

 .زالقدرةعمىاالستجابةيخطةالتأهبهيإدارةالصيانةالمستمرةلتعز(1
حمقػػةردود)وصػػؼلالحمقػػةالمفرغػػةلمػػفأجػػؿالتحسػػفواالسػػتعدادلمتصػػدي(2

إجػراهػػػػػػػ،ودربالمسػتجيبيفشػراهالمعػداتػػػػػػػمراجعةوتنقيحالخططالحالية(:الفعؿ
.حديدالمشاكؿػػػػػػتختبارالجاهزيةالفرضياتال

 تفعيل خطة الطوارئ النوويــةــــــ  4
 فيهذااإلطار،فهنهمفالمستحسفأفيتـ:

اختبارمدىجاهزيةالياتالتنفيذلدىامأجهزةالمسػؤولة،إداريػًاوفنيػًا،وعمػىػػػػػػ
 كافةالمستويات.

 .حدوثحالةطوارئنوويةأوإشعاعيةافترالػػػػػػ
البػػػػدهبػػػػهجراهالتمػػػػاريفوالتػػػػدريباتالالزمػػػػةلكافػػػػةامأجهػػػػزةاإلداريػػػػةوالفنيػػػػةػػػػػػػػػػ

 .المسؤولةعفإجراهاتالطوارئالنوويةواإلشعاعية
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 توفير المواد العالجية والتجهيزات المناسبةــــــ  5
ودالمسػتقربكميػاتكافيػةلتوزيعهػاعمػىالسػكافعنػدتوفيرمركباتنظيراليػػػػػػ
 .الضرورة
توفيرالتجهيزاتالفنيةالمتعمقةبقياسشدةاإلشعاع،وكميةالجرعةالممتصةػػػػػػ

 .لدىامأفراد
تحديػػدالمستشػػفياتالمتخصصػػة،عمػػىمسػػتوىالػػدوؿوعمػػىمسػػتوىالمنطقػػةػػػػػػػػ

مػػػػفمػػػػوادعالجيػػػػةالعربيػػػػة،لعػػػػالجحػػػػاالتالتعػػػػّرللإلشػػػػعاع ،وتجهيزهػػػػابمػػػػايمػػػػـز
 .وتجهيزاتفنية

.توفيرمخزوفكاؼمفامأغذيةالسميمة،وخاصةأغذيةوحميبامأطفاؿػػػػػػ


 الرصـدىاإلذعاري

الرصداإلشعاعيهومجموعةمفاإلجراهاتوالعممياتالتػيتهػدؼإلػىتقػدير
ار،بحيػػرات،بحػػار،خزانػػاتالمسػػتوىاإلشػػعاعيفػػيالتربػػةوالمسػػطحاتالمائيػػة)أنهػػ

سطحية...إلخ(والهواهبصورةمتواصمة)مسػتمرة(ضػمفحػدودالدولػةالمعنيػةبػهجراه
 عممياتالرصد.ويمكفتقسيـتمؾالعممياتإلىمايمي:

فيالهواهيالرصػداإلشعاعػػػػػػ1
 الرصداإلشعاعيفيالماهػػػػػػ2
 ائيةامأخرىتحميؿامألبافوالموادال ذػػػػػػ3
.الفح اإلشعاعيلمتربةػػػػػػ4

 العرفج بن محمد عبد الرحمـند.                                             
 مستشار قطاع الطاقة الذرية                                              

 الذرية والمتجددة مدينة الممك عبد الّمه لمطاقة                                     
 المممكة العربية السعودية                                               
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 كوفوة تدعوم منهجوات إدارة املعرفة النووية
(*)لبناء واستدامة القدرة النووية

 
 

Abstract 

The IAEA-NKM subprogramme was established more than 10 years 

ago. The main objectives was set as to increase Member States’ application 

of nuclear knowledge management strategies through the development and 

dissemination of methodology, guidance and tools, as well as their 

implementation in national programmes, and by providing knowledge 

management services and assistance. Currently two projects are supporting 

the Nuclear Organizations in the implementation and dissemination of the 

NKM methodology. The first project supports the implementation of 

methodology and guidance for nuclear knowledge management, provides 

products and services in nuclear knowledge management area. The second 

facilitates the sustainable education and training in nuclear science and 

technology. 

 ملخـــــــص
،برنامجهدددداالمسددددم  إدارة(IAEA)لقدددددتناددددلتالوكالددددةالدوليددددةلمطا ددددةال ريددددة

منددد مدددايىيددددعمددد عادددرسدددنواتفو ددددتدددمو ددد ا  ددددا (NKM)المعرفدددةالنوويدددة
منتجلىيادةتطبيقاستراتيجياتإدارةالمعرفةالنوويدةلدداالددولا ع داءالرئيسية

با  دافةإلدد تطبيقهدافدد ،مدنالددتلتطدويروناددرالمنهجيداتوا رادداداتوا دوات
البددددراموالوطنيددددةوعددددنطريددددقتقددددديمالمسدددداعدةوالدددددماتإدارةالمعرفددددةف اليددددا يوجددددد

تطبيدددقمنهجيددداتإدارةالمعرفدددةالنوويدددةماددروعانلددددعممنظمددداتالطا دددةالنوويدددةفددد 
                                                 

الباريةالتىمةلبراموالطا ةالنووية:مقالةمترجمةعنور ةلممؤتمرالدول لتنميةالموارد(*)
القدرات واستدامة من،بناء الفترة 23التل لمطا ة27/6/3125دددددد الدولية الوكالة ف مقر
فJ. de Grosboisال ريةبفيينا،لمكاتب
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(NKM)ونار افيقومالماروعا ولبدعمتطبيقالمنهجياتوا رااد دارةالمعرفدة
النوويدددةوتي دددا تقدددديمالمنتوجددداتوالالددددماتفددد مجدددالإدارةالمعرفدددةالنوويدددةفويقدددوم

التكنولوجيدددداالمسددددتدامفدددد مجددددالالعمددددومووالتدددددريبالماددددروعال ددددان بتسددددهيلالتعمدددديم
النوويةف
 

 مقدمــــــظ
إنكبارمديريمنظماتالطا ةالنوويةيدركونالرابطالو يقبدينإدارةالمعرفدة
وا مددانفوبالتددال فدداندرجدداتمعي نددةومتقدمددةمددنالمعرفددةتكددون ددروريةلمو ددول

يدةوال فاظعمد درجداتعاليدةمدنا مدانفولد لأيجدبتنتكدونالمهدارةوالالبدرةالتقن
المتئمدددةمتقدمدددةومتا دددةطدددوالالددددورةال ياتيدددةلمتكنولوجيددداالنوويدددةفوفددد  الدددةعددددم

لطا ةالنوويةلممعرفةالتقنيةالمطموبةتوعددمإمكانيدةالو دولإليهدا،منظمةاامتتأ
ي دددبنمدددنميدددرالممكدددنالتو دددلإلددد فهدددمادددامللمعوا دددبالمترتبدددةعمددد القدددرارات

يجبتنيكونبنداءعم إدارةا مانفإن ن القرارالفعالمم ايؤ رسمبا ،وا فعال
عم درايةبالمالاطروموجهبالمعرفةف مر مةالت ميموالتراليصوالتلمينوا نااء

التكنولوجيدداالنوويددةجديدددوتفكيددأالمعددداتالنوويددةففوالتجهيددىوالتاددويلوال دديانةوالت
دددايسدددتوجبإدارتهددداإلددد معقددددةوتجمدددبمعهدددامالددداطرمتل دددمةوفريددددةمدددن نوعهدددا،مم 

درجدداتمنالف ددةومقبولددةمددنالالطددورةفويمكددنتنتكددونلددداالمنادد تالنوويددةدورة
 ياتيدةطويمددةيرافقهدداتوييدراتفدد ظددرو التادويلفعددادةتكددون ددرةمنظمدداتالطا ددة
النوويددةعمدد اتالددا القددراراتوالقيددامبددا جراءاتاممنددةمهددددةبمالدداطرنقددصالمعرفددة
باستمرارفول مانا مدان،فدانمددراءالطا دةالنوويدةتكدونلدديهممسدؤوليةلدي فقدط

النوويدددةولكددنلدددديهمتجدداإإنادداءتقنيددداتمعرفيددةكافيدددةوالبددراتناجعددةفددد منظمدداتهم
فدد إدارةالفاددلمسددؤوليةتي ددا لم فدداظعمدد  دد إالالبددراتفإنالعوا ددبالناجمددةعددن

مكددنتنيددؤديإلدد تددد ورتو ددوادثالطيددرةفدد اتيت دولالمعرفددةالرئيسدديةلممنظمدد
فا مانتوال يانةفومن نايتبينمدات ميةو رورةإدارةالمعرفةالنووية

 وبرنداموتداب لموكالدةالدوليدةلمطا دةال ريدة(NKM)إنإدارةالمعرفةالنووية
مدددننا يدددةنددداموبددداطرادرو ددددتدددمإناددداؤإمنددد تك دددرمدددنعادددرسدددنواتفوينمدددو ددد االب
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النطاقوالتعمق،ويوجدداليدوممادروعانفد مجدالينيددعمانمنظمداتالطا دةالنوويدة
فوتسددم ط دد إالو يقددةال ددوء(NKM)فدد تطبيددقوناددرمنهجيددةإدارةالمعرفددةالنوويددة

عم بعضالعنا روالجوانبالتقميديةلممادروعينبا  دافةإلد ااتجا داتالجديددة
والق اياالطارئةف


 تطوير المنكجيظ واإلرذاد إلدارة المطرفظ النوويظ

عمدد مدددارالسددنواتالقميمددةالما دديةبىيددادةال ريددة امددتالوكالددةالدوليددةلمطا ددة
إدارةمجهوداتهددددالمسدددداعدةمنظمدددداتالطا ددددةالنوويددددةعمدددد تطبيددددقممارسدددداتوتدوات

فد المعرفةالنوويدةدمومنا وإدارةالمعرفةالنوويةف تناطتهااليومية،بمايت م ن
وفقددا نددتتمددأالمنظمددات دددتناددئتبالفعددلتنظمددةا دارةالموجددودة،وال و ددا إ اكا

"نظددما دارةلممنادد ت(GSR-3)لمعدداييرا مددانالتابعددةلموكالددةالدوليددةلمطا ددةال ريددة
والتطبيقددات"فومددنالددتلالمادداري المتعددددةلموكالددةالدوليددةلمطا ددةال ريددةفدد مجددال

لتعاونالتقن ،فانك يرا منالدولم دلترمينيداوبيتروسدياوبمواريداوال دينوتسدتونياا
يددددرانوكاىاالسددددتانوليتوانيدددداوماليىيدددداوروسددددياوسددددموفاكياوتنىانيدددداوتايتنددددداوتوكرانيددددا وا 

الدعمف  ورةورااتعملوبع اتالبراءوتي ا ىياراتمسداعدةفد وفيتناميتمقون
وبا  ددددافةإلدددد الميىانيددددةالدائمددددة،فددددانبرندددداموإدارةالمعرفددددةالنوويددددةفإدارةالمعرفددددة

يت  ددلعمدد دعددممددنالعديدددمددنالدددولا ع دداءعددنطريددقإسددهاماتإ ددافيةفدد 
واليابدانالميىانيةتوعنطريقتقديمالبراءبالمجان)عم سبيلالم ال:فرنساوتلمانيا

الوكالةالدوليةلمطا ةال ريةتقدر  إالجهودفإنت اديةوالمممكةالمت دة(وروسيااا
عدددتنميددةالمنهجيددةوا رادداد دارةالمعرفددةالنوويددةوتر ددببا سددهاماتالمسددتقبميةفوت

ا  دا الرئيسيةلعملالوكالةالدوليةلمطا ةال ريةف  د االمجدالفومدنبدينإ دا
رفددةالنوويدةالمتم ددلفدد مسدداعدةتمدأا  دددا ،الهددد ااسدتراتيج لبرندداموإدارةالمع

منظمددداتالطا دددةالنوويدددةفددد الددددولا ع ددداءعمددد تطدددويرسياسدددةتوسدددي الاددددراكة
ال ييقدممايم :و،والبراموالمتعمقةبادارةالمعرفة

ددددددت ديدا تياجاتالمنظمةمنالمعرفةوالكفاءات
ددددددتقييمماإ اكانتتمب ت دا المنظمةوكي 
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المعرفةوالكفاءةتواجهالطرالفقدان  إدددتقديرماإ اكانتددد
مدنتجدلمند (KM)ددددددتطدويروتنفيد ممارسداتمنهجيداتفعالدة دارةالمعرفدة

  إالمالاو منتنت بن قيقةو دوثتداعياتتمنيةوا ت اديةواليمة
عطيدداتعددن ددد ةددددددددال فدداظعمدد تدددابير ادفددةو/توتسدداليبتقيدديملتددوفيرم

منا والمعرفةوتلسي  اعدةالمعرفةم مراعاةا تياجاتالمنظمةف


 التكنولوجيا النوويظلجامطي المدتدام في مجال تدكيل التطليم ا
نرئيس ف إعدادالقواالعاممة ف ال دناعةالنوويدةف اتالكفاءةالتعميممكو 
 اتالكفداءةيدةناج دةلمقدواالعاممدةوتيبرنامووطن لمطا ةالنوويةيعتمددعمد تنم

مددنالددتلتعمدديمجددامع توتكدداديم مسددتداموالتدددريبال ددناع فومددنبددينمجموعددة
نا  يويا فد تي دواعاممدة واسعةمنالمتال  ينيكونمهند الطا ةالنوويةمكو 

فددةفدد مجددالالطا ددةالنوويددةفو ددد ددامالعديدددمددنالدددولا ع دداءبتطبيددقإدارةالمعر
التعمدديموالتدددريبعددنفدد مبددادراتهموتناددطتهموتيسدديربددرامومتنوعددة(NKM)النوويددة

الندددوويفيسدددتفيدالتعمددديمبادددكلوا دددنمدددنالادددبكاتالتعميميدددةالتددد تسدددمنبماددداركة
الم ادروالالبراتوالممارساتالمتميىةفويوجدعددمنالابكاتوالجمعيداتالوطنيدة

بفهما ف نادرالمندا والتعميميدةوالبدرامووالفدرصلمطدتوا  ميميةالت تمعبدورا م
كمدداتسسددتالوكالددةالدوليددةلمطا ددةال ريددةمبددادراتإ ميميددةفدد كددلمددن سددياوتمريكددا
فريقيدددددام دددددل:الادددددبكةامسددددديويةلمتعمددددديمفددددد مجدددددالالتكنولوجيددددداالنوويدددددة التتينيدددددةوا 

(ANENT)لتكنولوجيداالنوويدةوابكةتمريكاالتتينيةلمتعميمف مجدالا(LANENT)
فو نددداأ(AFRA-NEST)وادددبكةتفدددرالمتعمددديمفددد مجدددالالعمدددوموالتكنولوجيددداالنوويدددة

ت درأن ددوتاددكيلاددبكةتعميميددةإ ميميددةجديدددةبقيددادةروسدديااات اديددةورابطددةالدددول
المستقمةف


 إطار لتقييم وتخطيط القدرة التطليميظ
ويف ا وساطا كاديميةوال كوماتوالجمعياتإنتطويروتنسيقالتعميمالنو

ا يسددددهلبندددداءالقدددددراتفدددد العمددددوموالتكنولوجيددددايالمهنيددددةوال ددددناعةيعدددددنادددداطا رئيسدددد
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النوويددةفو اليدددا ،يوجددددالعديددددمددنالددددولالتددد تواجدددهلددي فقدددطنق دددا فددد المدددوظفين
بلتي ا وجودتفاوتالمؤ مينو ويالالبرةف عديدالمجااتمنالتطبيقاتالنووية

بينالمتال  ينالالريجينومتطمباتسوقالعملالفعميةفوبالتال فدان نداأ اجدة
ماسدددةلتطدددويرمنهجيدددةمتكاممدددةالتالطددديطلمتعمددديمالندددوويت دددتمسدددم إطدددار"تقيددديم

فوعمددد ال دددعيدالدددوطن يجدددبالتركيدددىوا الددد (E-CAP)وتالطددديطالقددددرةالتعميميدددة"
اقالكامددللممجدداات اتا ولويددةال كوميددة،والقدددراتوالعوامددلبعددينااعتبددارالنطدد

الالارجيةالت تؤ رعمد )توتسدتفيدمدن(تنفيد منهجيدةاسدتراتيجيةونظاميدةمدنتجدل
نادداءاددبكاتتعميميدددةنوويددة،مت ددمنةالتعريددد بلف ددلالمما رسدداتداالدددلتالطدديطوا 

"تقيديمترتيباتالتعميمالنوويال ال فوتقومالوكالةبتطويرنمو جعامادمول  طدار
مدددنالدددتلمجموعدددةمدددنالماددداري التجريبيدددةمددد دولفددد "القددددرةالتعميميدددةتالطددديطو

والت يمكنتطبيقهاعم دولتالرابطريقةمتئمةف،المنطقةا فريقية


 ظالحفاظ رلى المطرفظ النووي
بينمددالددداالدددولالتدد ،تواجدده ددناعةالطا ددةالنوويددةادديالوالةالقددواالعاممددة

تسع لبناءم طاتنوويةجديدةا تياجاتكبيرةلتطويرالقواالعاممةفو ناأالطدر
م تملمنفقدانالمعرفةنتيجةتقاعددالك يدرمدنالمتال  دينتوكدونهمعمد وادأ

لممفاعدددل، امدددتالوكالدددةبتطدددويرنظدددمتنظددديمالتقاعددددفولم فددداظعمددد المعرفدددةالتقنيدددة
(FR-KOS)المعرفددددةاعتمددددادا عمدددد الت ددددنيفاتالمطددددورةسددددابقا لممفدددداعتتالسددددريعة

ف(VVER-KOS)والمفاعتتالروسية
القيمددةالبياندداتوعمدد  ددوء ددادثفوكوادديماالنددووي،فانددهمددنالمسددممبددهتن

ابطريقددةفعالددةلمندد  دددوثم ددلوالدددرو المسددتفادةمددن دد اال ددادثيجددبمادداركته
تمدددددأال دددددوادثمجدددددددا فولهددددد االسدددددببتقدددددومالوكالدددددةباناددددداءنظدددددامتنظددددديمالمعرفدددددة

(Knowledge Organization System, KOS)لم فاظعم المعرفةالمتعمقةبال وادث
 النوويةف
 

 لكتروني للتطليم والتدريب النوويمنصظ التطليم اإل
مسدتوياتهميدالمونف   إال ناعةعم االدتت منالعمال ناأجيلجديد

وا تياجددداتهمالتعميميدددةفولدددمتعددددبدددراموالتجريددددبالنوويدددةال اليدددة،التددد تدددمتطوير ددددا
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متئمددددةلمدددد اكرةالمعرفددددةلممتعممددددينالجددددددف، ددددلفدددد  مانينيدددداتالقددددرنالما دددد با 
تداة ويدددةلددد إيكتسدددببنددداءالقددددراتت ميدددةميدددرمعهدددودةوت تددداجال دددناعةالنوويدددة

لتكنولوجيدداالمعمومدداتمددنتجددلدعددمتناددطةالوكالددةالتعميميددةوالتدريبيددةبطريقددةفعالددة
(CLP4NET)ةفإنمن ةالتعميما لكترون لمتعمديموالتددريبالندوويفمن يثالتكم

نترنتتعتمدعم نمدو جالتعمديممفتدوحالم ددرلدنظما دارةو دوا عم   من ة
ربينمدنالددولا ع داءلددعموتعىيدىدلعالمفت ثالمن ةالمددربينوالمتدالرائدف ا

دوراتهمالتدريبيةتوببساطة نااءمواردتعميميةوالو ولإل جمهورتوس ف


النماذج الحديثظ لمطلومات المحطات لدرم وإدارة المطرفظ التصميميظ خالل 
 ة الحياتيظ لمحطظ الطاقظ النوويظالدور

دددددم متوتدعددددددتوتدنادددددئت(NPPs)الطا دددددةالنوويدددددةإنم طدددددات ال دي دددددة دددددد د
(CAD)والت ددميمبمسدداعدةال اسددوب(CAE)باسددتالدامالهندسددةبمسدداعدةال اسددوب

و واعدددمدد نمددا ج نائيددةو ت يددةورباعيددةا بعددادوتك ددر،جنبددا إلدد جنددبمدد بيانددات
تالجديددددةسدددو يدددتملكترونيدددةفوبالتدددال فدددانالم طدددامعمومددداتوم دددادرمعمومددداتإ

الد يسديكونادامت(PIM)ت ميمهاوتسدميمهامد نمدو جمعمومداتلمم طدةالنوويدة
و ابت لمدمووالتاويلم ت ميمالم طةوعممياتالتاويلوال ديانة،با  دافةإلد 
 واعدوتنظمةمو قةونظدمسدجتتلممنظمداتالتد تمتمدأوتادولتمدأالم طداتفإن

المتقدمدددةسدددو تقددددمالفر دددةلت سدددينجددد ريفددد ال  دددولعمددد  ددد إالتكنولوجيدددات
تدمتطدويرمعداييرال دناعةلتبادلبينت  ابالم م ةف  الالمعرفةوالتكاملوا

باكلتاملفواستالدامها


 المطرفظ النوويظ والدرم والخدماتإدارة 
 دددد الدمددددةمددددنالوكالددددة(NKMV)إنالىيدددداراتالمسدددداعدةفدددد إدارةالمعرفددددة

يريدددددونالدددد ينلمنظددددراءوالتعمدددديموااستاددددارةوليددددةلمطا ددددةال ريددددةلتقددددديمالمسدددداعدةالد
ف(KM)ةفااستفادةمنتطبيقتف لالممارساتف تنفي عممياتوتدواتإدارةالمعر

 يدث،يتعر تي ا فريقالوكالةالدوليةلمطا ةال ريةعمد مجدااتالممارسدةالجيددة
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إلد 4فعمية  دا المنظمةفومنالتلالىيارةالممتددةمدنتقدمإدارةالمعرفةمناف 
بتعريدد وتدددريبفريددقإدارةالمعرفددةتيدداميقددومفريددقالوكالددةالدوليددةلمطا ددةال ريددة6

عم كيفيةاستعمالتداةا دراأف إدارةالمعرفة،والتد يمكدناسدتعمالهاا قدا كدلداة
دارةالمعرفدددةالمطبدددقفوفددد نهايدددةالىيدددارةمسددداعدة اتيدددةل سدددابمددددافعاليدددةنظدددامإ

ومفريددقالوكالددةالدوليددةلمطا ددةال ريددةبتقددديميقدد(KMAV)المسداعدةفدد إدارةالمعرفددة
مددد مدددواطنالق دددورفددد إدارةالمعرفدددةتو دددياتلمطدددر امالدددرعدددنكيفيدددةالتجددداوب

تي ددا التدد تددمالتعددر عميهدداالددتلعمددلالبع ددةوكيفيددةإ ددت ها،و(NKM)النوويددة
ا اارةإل تنفي بعضا ناطةا  افيةالت منالنهااستالتص يمعمل قيقية

تقدوم،ىيارةمساعدةناج دة دارةالمعرفدة31لم م ةالطر امالرفوبعدتك رمن
بت  دديرناددرةتمالدصالدددرو المسدتفادةمددنتمددأ اليدا الوكالدةالدوليددةلمطا دةال ريددة
سددددجلالىيدددداراتالمسدددداعدةفدددد  دددد االممدددد الىيدددداراتإلدددد الىيدددداراتفوسددددو يت ددددمن

ومنظماتتالرالمطا ةالنوويةف الفتدرةالممتددةمدن(NPPs)م طاتالطا ةالنووية
ف3124إل 3116

 فتراضيظاإلدارة النوويظ االجامطظ 

مسددم اةجامعددةبالمبددادرةال3124عددامالريدد فدد بدددت سددمإدارةالمعرفددةالنوويددة
دجامعدددددةا دارةالنوويدددددةكتسدددددميةمؤ تددددةفوتعددددد(VNMU)فترا ددددديةالنوويددددةااا دارة

اافترا ددديةتعددداونبدددينالوكالدددةالدوليدددةلمطا دددةال ريدددةوجامعددداتتالدددرالتتفددداقعمددد 
متطمبددداتمندددا ومو ددددةمدددنتجدددلتقدددديمبدددراموادددهادةالماجسدددتيرفددد ا دارةالنوويدددة

وويفف القطاعالنعاممينوالت تستهد مدراء
 ددوتمددر ددرجت ندداءالدددورةاتالددا القددرارفدد المرافددقالنوويددةالفعالددةوإنا دارة

ال ياتيةلمتكنولوجياالنوويةمنتجلت قيقدرجةعاليةمدنا مدانوالم افظدةعميهداف
وفددد إطدددارجامعدددةا دارةالنوويدددةاافترا ددديةسدددو تقدددومالجامعددداتبتنفيددد برامجهدددا،

الدوليةلمطا ةال ريةبتسهيلالتعاونبينالجامعاتوتقديما ترا اتبينماتقومالوكالة
فترا يةوتوفير ليةمراجعةد يقةل مانجدودةوجامعةا دارةالنوويةااعامةلبرام

ف3126بددراموفومدنالمتو دد تنتبددتتولدد البددراموفد ف ددلالالريد مددنسددنةتمدأال
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ريةبداجراءمقدابتتمك فدةمتعمقدةبالطا دةالنوويدة،و د امتالوكالةالدوليةلمطا ةال 
مراجعدداتد يقددةمدد بعددضت سددامالهندسددةالنوويددةالتدد  امددتسددو تجددريكمدداتنهددا

 ددددولبعددددضموا ددددي ا دارةالنوويددددةلمددددتعمممددددنالبراتهددددافسددددابقا بتقددددديمم ا ددددرات
لدةالدوليدةلمطا دةوبااعتمادعم نتائوالمقابتتوالمراجعاتالد يقةسو تقدومالوكا

ال ريةبتطويرالمتطمباتالمادتركةوالموا دي التدريسديةلبدراموجامعدةا دارةالنوويدة
اافترا يةف

و دتمتمااركةالمتطمباتالماتركة،با  افةإل   اياتالرالفهمبرندامو
ةلمطا ددةجامعدةا دارةالنوويدةاافترا دية،فدد عددةاجتماعداتتادداوريةلموكالدةالدوليد

وفدد اجتمدداعتقندد لموكالددةالدوليددةلمطا ددةال ريددة3126و3125ال ريددةفدد العددامين
ف،وسو يتمجمعهاف مناور ادرعنالوكالةالدوليةلمطا ةال رية3126عام

 ترجمة : م. نهلة نصر                                                       
 رئيس قسم التوثيق العلمي
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ضمان اجلودة واملعاجلة اإلحصائية

 
 

Abstract 

The issuing of the valid and improved results depends on the 

implementation of a quality assurance system. The quality assurance system 

is defined as a procedure or a set of procedures intended to ensure that a 

product or an analysis meets specified requirements which are sometimes 

expressed as quality assurance and control. 

ISO 17025 is the main standard used for testing and calibration 

laboratories. A prerequisite for a laboratory to become accredited is to have 

a documented quality management system. The usual contents of the quality 

manual follow the outline of the ISO-IEC /17025-2005 standard. 

Statistical analysis refers to as a set of methods used to process large 

amounts of data and report overall trends.  Statistical analysis is particularly 

useful when dealing with noisy data and provides ways to objectively report 

on how unusual event is based on historical data. 

 
 مقدمــــــظ

تزداداالستخداماتالسمميةلمطاقةالذريةفيالدولالعربيةبشكلممحوظبحيث
أضحتالطاقةالذريةرافدًاميمًامنروافدالتنميةاالقتصااديةواالجتمايياةفايالاوطن

نظاااإإدارةجااودةأصاابحتالحاجااةممحااةأكذاارماانذدقباالإليجاااد.وبالتاااليالعربااي
والتحميميااةففاايالمؤسساااتأوالمنشاالتالعاممااةيماا تطبياا أ/ويةلمعممياااتلالتشاا يم

.التقنياتالنوويةواإلشعاييةفيكافةالمجاالت
"مجمويااةنيااابأ ISO 9000مضاامونالمواصاالةالقياساايةوفاا الجااودة فوتعاار 

والمتوقعاااةأوقاااادرًايمااا تجعماااوممبياااًالمحاجااااتالمعمناااةألديمااالالصااالاتالمميااازة

http://en.wikipedia.org/wiki/Standard
http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_management_system
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حاادثنظااإأمؤسساااتتمتماا ايتماادتيماا فكاالالتطبيقاااتالعمميااةالحديذااة.يااا"تمبيت
نظمااةوليااذاالباادماانالتلرياا باايناأل.النتااائ  الجااودةفااياإلدارةلمحصااوليماا أد 

:التالية
ىواآلليةالتايتساتطي (Quality Management System)نظاإإدارةالجودةاااااا

قتصاااددلكافااةاليممياتياااوتااديرمواردىاااوتحسااناألدا ابواسااطتياالمنشااأةأنتاانظإ
 .يمميااألنشطةالتيتقوإبيالتحقي الجودةفي

يعماليما تطاويروىاو (Quality Assurance System) نظاإضامانالجاودةاااااا
ةلمتأكدمنكلا تياأاتالتنليذيةواللنيةداخلالمنشاألنظمةاإلداريةفيالجودةوالعممي

 .ودقةنتائجيا
التقنياااتوىااو (Quality Control System)مراقبااةأوضاابطالجااودةنظاااإاااااااا

يعنايىاذاالتعريافأنأدوالتش يميةواألنشاطةالتايتساتخدإلتمبياةمتطمبااتالجاودة.
اًنشااااطساااوا كاااانيخااادإتحسااايناإلنتااااجأوالمراقباااةأواإلدارةيمكااانأنيكاااوننشااااط

.لضبطالجودة
الحصاول لاد العااممينفايالمختباراتوخارجيااأنيادإةشاائعخطاا الاألمان
ن أليتعم بعمميةالتحميلنلسياوىذافيالواق غيرصحيحدقيقةوموذقةيم نتائ 

يدإالتطبي الكاملألنظمةضبطوضمانالجودةداخلالمختبراتمانأىاإاألسابا 
.تؤددلمحصوليم نتائ غيردقيقة التي

المتطمباااات والتااايتشااامل"13021يااازواأل"وتعااادالمواصااالةالقياسااايةالعالمياااة
اللنيااة المعااايرةماانالمواصاالاتالدوليااةالتحميميااةومخااابرالالعامااةلضاامانكلااا ةأدا 

المراكازالبحذياةوالمنشالتالعممياةالجيدةلتطبي يممياتوأنظمةالجودةفيمختبارات
:منخالل
 .رجودةالقياساتوالتحاليلتطبي معايياااااا
تطبياا باارام المقارنااةالمشااتركةوباارام قياااساألدا التحميماايلتقياايإصااحةاااااااا

 .النتائ التحميميةومقارنتيايالمياً
.يرضألفضلالممارساتفيضمانالجودةومراقبةالجودةلممختبراتاااااا
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 جراء قيادات تحليليظ صحيحظإمبادئ 

 .جرائياإميميةالمنلذةأنتحق اليدفمنب يلمقياساتالتحيناااااا
متأكاادلالطرائاا واألجياازةالمسااتخدمةفاايالقياااسمساابقًارينب اايأنيااتإاختبااااااااااا
 .متيالم رضمناستخداميا منمال

 .القياساتإلجرا ينب يأنيكونالباحذونواللنيونمؤىمينومدربيناااااا
 .التقنيألدائونيطب مختبرالقياستقييإمستقلودورديج أاااااا
يجاا أنتكااونالقياساااتالمنجاازةفاايالمختباارقابمااةلمقياااسفاايأدمختبااراااااااا

 .آخرمعدليذاال رض
يجاا أنتكااونالمختبااراتوالمؤسساااتالتاايتجااردالقياساااتمطبقااةألنظمااةاااااااا

 .ضمانالجودة
 

 عناصر ضبط الجودة 

يم مستو داريةلتنظيإسيرالعملالمراحلاإل:وتمذليناصرتنظيميةاااااا1
 .المؤسسةالبحذيةأوالمختبر

مقيااسوالمعاايرة لطرائا وآليااتماناللنياةيماالاألوتمذل:يناصرفنيةاااااا2
 Referenceلالماوادالمرجعياةف واساتخداإPerformance checksواختبااراتاألدا ل

materialsف وغيرىا. 
معايندا يملأذنا أالمنلذةاألنشطة:وتمذلالتحميميةالعممياتيناصراااااا3

وخاااللالعماالجاارا إيناادبدايااةالموضااويةالتخطاايطوالمراقبااةوكتابااةالممارساااتمذاال
  .وجرائووبعداالنتيا منإ

 

 عناصر الجودة التنظيميظ

دإريتخطيط فني ــــــ  1  للمعم وإ 
لتنلياذتخطايطوضابطومتابعاةماندارةفنيةمالئماةإدارةالعملإالمقدرةيم اااااا
 يدادالتقاريرالالزمةإومنذإعمميالعملال
.فيآنواحديملذاأجردأكذرمنإلتنسي فيماالمقدرةيم ااااااا
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 دإرة إلجودة إــــــ  2
ذسياسةالجودةالمعمناةويتطما ذلا أنيطب المختبرنظاإادارةجودةلتنلياااااا

 وجودضابطجودةفيالمؤسسة
السااماحما مساتو مناساا مانضابطالعمالوتحقيا تاوازنبااينالمحافظاةيااااااا

  بداعفيالوقتنلسواإلب
 حفظ إلسجالت وضبط إلتوثيقــــــ  3

ديلجاارا القياساااتبياادفالمقارنااةأوالتعااإيااادةإحلااظالسااجالتماانأجاالاااااااا
 والتطوير
 يج أنيتإحلظالبياناتمباشرةبعدانتيا العملاااااا
 يشملضبطالتوذي كلالوذائ المعتمدةفينظاإالجودةالمطب اااااا
 لياتواضحةفيمايتعم بضبطالتوذي ويعط العاممينفيالمختبرمسؤاااااا
 اناتيندالحاجةاستخداإنظاإأرشلةسيليسايدفياستديا البياااااا

  وإإلشرإفمؤهالت إلعاممين وإلتدريب ــــــ  4
 القياساتإلجرا ونالمؤىالتالمناسبةيج أنيمتم الباحذونواللنياااااا
 . شرافاالدارةتوفيرمستو مالئإمناإلمسؤوليةاااااا

 إلمعدإت وإلتجهيزإت ــــــ 5
ساااااتخداإالمتوقااااا وقااااادراتاألدا تاااااوفيرمعاااااداتبمواصااااالاتفنياااااةتالئاااااإاالااااااااااا
 المطموبة
جاارا اتا ةتحتااوداسااإكاالجيااازومواصاالاتووتااوفرقائمااةبالمعااداتالمتااوفراااااااا

 تش يمووغيرىا
 .منالممكنأنيتضمنالبحثتعديالتيم جيازأوتصميإجيازجديداااااا

 رصد إلجودةــــــ  6
متيااالحتياجااتالمختبارمانقبال لضامانمالرصدمنتظإومنيجيلمجاودةاااااا

 ىيئاتداخميةأوخارجية
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مقي مااًايمكااناجاارا التقياايإالااداخميبتاادري أحاادالعاااممينفاايالمختباارليكااوناااااااا
 ف.Internal Auditorلداخمياً

يج تقييإجمي مجاالتالمختبرالتيتؤذرفيالجاودةبطريقاةمنيجياةمارةاااااا
 مةاالجرا اتومد االلتزاإبيا الختبارماليم األقلفيالسنة

 :تتضمنيدادخطةيملااااااإ
 ىلالميمةالتحميميةموصلةبدقةومليومة؟

 ىلىنا خطةيملتحميميةأوخطةدراسة؟

 ؟كلا ةوذوىلقائدالميمةومسايدوه

 ؟جرا اتالمطبقةوالمعداتتناس اليدفىلاإل

 فمناس ؟traceabilityمالئمةوتتابعيالىلمستوياتالمعايرة

 ماىيالتدابيرالمتخذةلتأكيدمصداقيةالنتائ وىلالنتائ معقولة؟

 فية؟انجزالعملاللنيوتقريراالختباريحودمعموماتكأىل

ىلمستو حلظالسجالتكاف؟
جااارا اتإيكاااونىناااا حاجاااةلعمااالت يياااراتفااايتحديااادجااادولزمنااايينااادماااااااااا
.القياس

 

 عناصر الجودة الفنيظ

 وحدة إلعممياتــــــ  1

يمكاانتقساايإالعماالالبحذااييماا مجمويااةماانالمياااإالبحذيااةالمنلصاامةكاال
 منياتشكليملروتينيمحدد

 إلقدرة إلفنية لممختبر ــــــ  2

نأطرائااا قيااااسمعيناااة فمااانالمقباااولذاأظيااارالمختبااارمقااادرةيمااا اجااارا إ
 طر قياسمشابيةيجرد
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 إلكوإشف إلكيميائية وإلموإد إلمرجعية ــــــ  3
يجااا أنتحظااا الكواشااافالكيميائياااةوالماااوادالمرجعياااةالىتمااااإخاااا فياااتإ
 .رشاديةويكوناستعماليامقننإممصقاتبتزويدىا

 إلمعايرة وإلتتبع ــــــ  4
 ةتجر المعايرةيادةباستخداإموادمعياريةومرجعياااااا
خرآتجةمشابيةلنتائ منتجةفيوقتالتتب ميإألنويؤكدأنالبياناتالمناااااا

 .خرآوفيمختبرأ
  إألدوإتأدإء ــــــ  5

 بيانأنأدواتالقياستعملبشكلصحيحاااااا
يتإفح أدا األدواتبتحميلماوادمرجعياةوالحصاوليما نتاائ صاحيحةاااااا

 ضمنالخطأالتجريبي
ينااادقيااااسياااددكبيااارمااانالعينااااتالمتشاااابيةيمكاااناساااتخداإييناااةمراقباااةااااااااا

 .فلمراقبةاستمراريةذباتأدا األداةChartsلرسوإبيانيةفوControl Sampleل
 حصاءإت إإل إستخدإمــــــ  6

اسااتخداإالطاار التحميميااةداةقيمااةفاايتصااميإأوأحصااائيةتعاادالتقنياااتاإلاااااااا
:التصااميإحقااولىاايةربعااأحصااا فاايجاارا بحااثيممااييمكااناسااتخداإاإلإوخااالل

ضاااابطجااااودةطريقااااةالقياااااسودا طريقااااةالقياااااسأالتجريباااايلطريقااااةالقياااااسوصااااف
 تحميلالنتائ و

 حصائيةمتنويةفيكلمنىذهالحقولإتطبي تقنياتيمكناااااا
ا تحميماايبعااددماانالمت يااراتجاارإالتجريبااي:يتااأذراألدا فاايأدالتصااميإاااااااا

 الخدرجةالحرارة...وتراكيزالكاشفالكيميائيومذل:تداخلالعينات
 حصائيةميمةفيتصميإنظاإجم العيناتالطر اإلاااااا
يشاملتقيايإالعديادمانو:دا طريقةالقياسوتحديدالش فيالقياسأوصفاااااا

.لدقةمنمذلاباألدا العواملالمرتبطة
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 إلمتطمبات إلفنية وهي : ــــــ  7
 جمع إلعينات ــــــ  أ

جاارا اتاختبااارجدياادةالسااتخدامياالحقاااًإوضاا يماا يناادماينطااودالبحااثاااااااا
  يج توفركإكافمنالعيناتةييم ييناتحقيق

مكانأنيراساةيينااتجديادةلاإتادرسمانقبال يندماينطودالبحثيم داااااا
 يم أخطارمجيولةأومشاكلفياالستقراروالمعالجةوالنقلوالتخزيننطودي

 فمانالمياإاختباارذلا قبالتتاوافرمعمومااتيانتجاانسالعينااتينادماالاااااا
 . الشروعفيتقسيميا

 إلقياساتب ــــــ 
نتتطماااا أجياااازةمعااااايرةوماااانالممكاااانأتشاااتمليمميااااةالقياااااسيماااا اسااااتخداإ

 .جرا تصحيحاتإالقياسيدةمراتوكذل يادةإالتجربة
 إلتحقق ــــــ ج 

نواللنياينفايةالنتائ التجريبيةيما البااحذيليةالتحق منموذوقيوتق مسؤاااااا
 المختبر

يمكاانالتحقاا ماانصااحةطريقااةقياااسجدياادةماانخاااللطريقااةقياااسقديمااةاااااااا
 .وقياسالموادالمرجعية

 إلتجريبيقياس إلخطأ ــــــ د 
تسااااىإ ويجاا حساااا الخطاااأالتجريبااايوتقديماااوبطريقااةمقبولاااةقابماااةلمتلساااير

.يمميةجم العيناتمساىمةكبيرةفيالخطأالتجريبي


 عناصر جودة المكمظ التحليليظ
 التحضيروالتخطيطقبلبد العمل:

اًميماااًيعاادالتخطاايطوالتطااويرجااز :العماالتعرياافالميمااةوتصااميإمشااروعاااااااا
ىاوتعريفالميماة.يممًابأنالتحميميخاصةيندتنليذطر تحميلجديدةالعملمن
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جارا تخطايطإتمكنمانماتازودبمعمومااتكافياةلاللخطوةاألول فيالتخطيطويجا ا
نوضا اساتراتيجيةيمالإكميةأويددمحادودمانالعينااتفاتوفرتايندم.وتلصيمي

 اًيرضرواًواضحةيصبحأمر
العمالبعادتحديادالميماةيمكانوضا خطاة:العمالتصميإالمشروعوخطةاااااا

تلصاايميةالعمااليجاا أنتكااونخطااة واألىاادافوالمااواردوالوقااتالمتاااحالتاايتحاادد
 العملوتشتمليم تحديدوقتبد وانتيا 

 لعملمراجعةوتوذي التقدإفيااااااا
 تماإالعملإيندنيامتسقةم النتائ أمنوالتأكدالتحق منالبياناتاااااا
 نجازمراجعةاإلاااااا
 نوجدتطريقةجديدةإكتابةالتقاريروالنشرونقلالتكنولوجيااااااا
لمعينااتوالنتاائ وطاار اًآمناااًلكترونياةواللوتوغرافيااةوتشاملحلظااألرشالةاإلااااااا

.يجاداألشيا المؤرشلةإتب بسريةمتازنظاإاألرشلةالمالقياسوغيرىا ويج أني


 التحقق الخارجي
نالتقياايإالخااارجيملياادإراقبااةجودتااوبااالتقييإالااداخمي فاابينمااايمكاانلممختباارم

مقارنااةجودتااوماا وتساااىإ العمماايمااجودتااولممؤسساااتالخارجيااةوالمجتإظيااارفااي
 اآلخرينفيالتطور

ياااتإفييااااامقارناااةالمختباااربطرائقااااوىاااييمميااااةمنتظماااةومساااتمرة:القيااااسااااااااا
 جرا اتوم اآلخرينبيدفالتطوروالتحسنا و

 التحميميتإبواسطةخبرا فيالمجالتو:المراجعةوالتحكيإاااااا
ويتضااامنمقارنااااةالمختباااراتضااامنمعااااايير:عممياااةتصااانيفالمؤسساااااتالااااااااا

 فةمقارنةمحددةوأسستصنيفمعر 
المشااااركةفااايتشاااكل:يااايإالجاااودةالخارجياااةأواختباااارالكلاااا ةجااارا اتتقاااااااااإ

. لألدا اًخارجياًاختباراتالكلا ةالخارجيةمقياس
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 المطالجظ اإلحصائيظ
صدار تيتإالمعالجةاإلحصائيةبتحميلنتائ القياسوالحكإيم ىذهالنتائ وا 

انشااملمانالمعمومااتيعرفالمجتما اإلحصاائيبأناوكياوشيادةالتحميلالموذوقة.
:ىماابخصائ معينة.ولإلحصا نويانأواألشيا التيترتبطم بعضي

نااتالعيناةالماأخوذةمانالمجتما ااإلحصا الوصليالذديياتإبدراساةبياااااا1
لاا اسااتقرا شاااملياانإكباارلموصااولأدونتعماايإلمنتااائ يماا مجمويااةاإلحصااائي

تصاااانيفوفااااا جااااداولخاصاااااةناااااتيممياااااةالتجمياااا والالمجتماااا .وتشااااملدراساااااةبيا
شكالبيانياةذاإالقيااإبحساا الذواباتالمتعمقاةبتما البيانااتلالمتوساطأويرضيافي

 .فالحسابيواالنحرافالمعياردمذالً
اإلحصااا االسااتقرائيالاااذدييااتإبالحصااوليمااا اسااتنتاجاتماانبيانااااتاااااااا2

م اإلحصائيالمأخوذةمنوحياثياتإتقاديرالذواباتالعينةلمتعرفيم خوا المجت
.المطموبة

: وتتإالمعالجةاإلحصائيةوف اإلجرا اتاآلتية
 نةوصفإحصائيلمعياااااا
 الختباراتاوصفاااااا

 ااااااتحميلالمعطياتالتجريبية
األخطا التجريبيةتحميلاااااا
 .التطاب اااااا

اضايةلتحميالالنتاائ لبارام تحميالإحصاائيفتظياربعدتطبي المعاادالتالري
قايإمتوافقاةماا القايإالتحميمياةوأخاار تكاونبعياادةوفا ذواباتواضااحةمذالاالنحااراف
المعيااااارد.وىنااااايتاااادخلالشااااخ المخاااات بالمعالجااااةاإلحصااااائيةباسااااتبعادالنتيجااااة

اتوالتاايالالشاااذةالتاايتحياادبصااورةواضااحةياانالنتااائ األخاار فاايسمساامةالقياساا
يمكانالتعارفوالحكاإشا يلفايالمنشاأة.وىاذاالشاذوذيمكنأنتنس إل يممياتالت

ساتذنائيةإيم مد تأذيرهبواسطةالمعالجةاإلحصائيةباإلضافةإلا ايتبااراتأخار 
فااايأنظماااةالتحميااال.واللااار الوحيااادباااينالقااايإالشااااذةوالقااايإاالساااتذنائيةىاااوأنالقااايإ

قلااتأويمكنتلسيرىاأوربطيابظروفالتشا يلغيارالطبيعياةلمذالالتواالستذنائية
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نالتحميلالادقي لظاروفالتشا يلياؤددإلا التعارفيما إبد التش يلف.ومنىناف
.أسبا الحيودأوالشذوذ

  :وىنا إجرا اتأخر لمتعرفيم القيإالشاذةتتضمنمايمي
اىداتالسابقةوالالحقةومقارنتياابالحادودالمساموحمراجعةكلالقيإم المشاااااا

 بيا
مراجعةالمواقفاالستذنائيةم وحداتاإلنتاجاااااا
النتائ خاللفتراتسح العيناتمراجعةتبايناااااا
مراجعااةالنتااائ الشاااذةوالتاايتزياادأوتقاالياانالحاادالمسااتخرجماانالتحمياالاااااااا
  .اإلحصائي


 ظ ــــــخالص
المختباراتالتحميمياةفايالعاالإإلا إيطاا نتاائ ناالىتماإالكبيرالاذدتولياوإ

ل إذباتمستو الدقةوالصحةالتايتتميازبياانتائجياا تحميميةصحيحة مانودقيقةوا 
دخااالآلياااتلضاابطالجااودةفاايمااتنالعمميااات خااالل تطبياا نظااإضاامانالجااودةوا 

-ISOو-2111ISOبشاااكليااااإ واآليااازوبشاااكلمنيجااايومااانظإ التحميمياااةاليومياااة

رتبطبتكااتفجميا تاتتمخضينونتائ إيجابياةكبيارة  أمرضروردجدًاوس17025
الجيااااتواللعاليااااتاالقتصاااااديةوالعممياااة إلزالاااةالعقباااااتأمااااإالمنتجااااتالصاااانايية

.والخدميةيم حدسوا 
 صالح إلدين إلتكريتيد.  أ.                                                        

 رئيس قسم إلتقنيات إلنووية                                                       
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  .5تقاريرأنشطةالييئةالعربيةلمطاقةالذرية2010اااااا2012.
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 عامليةو عربية خبارأ





مميار دوالر يف الطاقة املتجددة 05السعودية تستثنر 
أن الفالح خالد الميندس المعدنية والثروة والصناعة الطاقة وزير كشف

لمطاقةالمتجددةمنالمتوقعأنيشملالسعوديةستطمقفياألسابيعالقادمةبرنامجاً
،مشيراً0300عامممياردوالربحمول03-03استثماراتتصلقيمتياإلىمابين

ة.ومازالتالرياضفيالمراحلالمبكرةستثماراتكبيرةفيالطاقةالنوويإلىوجودا
يينبإجماليإنتاجيصلإلىولمفاعميننواساتالجدوىوالتصاميمالخاصةبأولدر

غيغاواط.0.2
منفط)أوبك(،معواستبعدفيالوقتنفسوتمديداتفاقمنظمةالدولالمصدرةل

الفتاً أشير، ستة بعد المستقمين االمنتجين أن اقتضتإلى إذا يمدد قد التفاق
 ة.الضرور

المستقب لطاقة العالمية القمة من العاشرة انطالقالدورة الفالحخالل ل،وقال
،التيافتتحياولي"2017ظبيلالستدامةأسبوعأبو"إحدىالفعالياتالرئيسيةضمن

أبو آلنييان،عيد بنزايد الشيخمحمد األعمىلمقواتالمسمحة ظبينائبالقائد
عمىىامشالدورة لمصحفيين جولة": أول القادمة فياألسابيع الرياضستبدأ إن

سي الذي البرنامج لمشروعاتضمن عطاءات وأنطاواغيغ03نتج الكيرباء، من
خاللطاواغيغ033ءإلىتيالكيالمكيربامنمرافقالمممكةالتيسيصلاس43%

".وقتقريبستعملبالغاز
فيمجالالطاقةسبللربطمشروعاتياإيجادالسعوديةعمىتعمل":وأضاف

واألردن باليمن مواردالمتجددة تبادل أجل من بأفريقيا نفسيا ستربط كما ومصر،
                                                 

.04/0/0304موقعصحيفةعكاظالسعودية،بتاريخ*
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اديجرىة".وتسعىالسعودية،بموجببرنامجلإلصالحاالقتصالطاقةغيراألحفوري
من احتياجاتيا تمبية أجل من نفطية غير وسائل الستخدام الماضي، العام إطالقو
خالل من األجنبي النقد لتوفير الالزمة النفطية مواردىا إرىاق لتتجنب الكيرباء

الصادرات.
منجيتو،أكدالشيخمحمدبنزايدفيكممتوخاللالقمةأناإلماراتماضية

قطاعالطاقةلتعزيزالنمواالقتصاديواالجتماعيكونياواحدةفيترسيخمكانتيافي
فيالجيودالراميةلضمانفاعالًمنالدولالرائدةفيأسواقالطاقةالعالمية،وشريكاً

تخصيصحصةمتناميةلمطاقةالنظيفةمعتحرصعمىتنويعالطاقة،وأمنالطاقة
ي.مواالقتصادجيالالغدويعززالنألبمايضمنمستقبالآمناً


 الدولة الرابعة عامليًا املهتجة لمهظائر املشعةإيراى 

أعمنبيروزكمالوندي،المتحدثباسممنظمةالطاقةالذريةاإليرانية،أنبالده
وقعت أن بعد المستقرة المشعة النظائر ينتج الذي العالم في الرابع البمد ستصبح

  .اتفاقاتالتعاونمعروسيا
كمالونوقال الجمعة "إرنا"، لوكالة حديث في الثاني27دي يناير/كانون

ىماحولاتفاقينلمتعاون،أحد،إنإيرانوروسياوقعتاخاللزيارتولموسكو2017
  .والثانيخريطةالطريقالخاصةبإنتاجالوقودالنوويالنظائرالمشعةالمستقرة

روسياوالوالياتالمتحدةوأوضحأنالنظائرالمشعةالمستقرة،التيتنتجياحالياً
بريطانيا،وشركة ومقرىا األوروبية، إنتاجيا"يورينكو" النوويةفيسيتم "فوردو" منشأة
  .اإليرانية

وشددكمالونديعمىأىميةالتوصلإلىخريطةالطريقإلنتاجالوقودالنووي
فيحتإيران:"نجوقال. إلىخبراتروسيافيىذاالمجالبالنسبةإلىبالده،نظراً

لمفاعلالبحوث،لكنإنتاجالوقودلمحطاتتوليد%20إنتاجالوقودالمخصببنسبة
الميمة إنجاز عمى الروسيعممون وزمالؤنا معقدة، عممية "الطاقة ىدف. أن وأكد

 .إيرانالرئيسمنعمميةالتخصيبىوإنتاجالوقود
                                                 

.04/0/0304بتاريخ"إرنا"وكالةأنباءالتقريب)خبركزاريتقريب(عنوكالةموقع*
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توم"الحكوميةالروسيةآزوأليكسيليخاتشوف،رئيسشركة"رووكانكمالوندي
وكشفالمسؤول.فيموسكو2017يناير/كانونالثاني19وقعااتفاقينلمتعاونفي

نوأاإليرانيعنخططإيرانلبناءمحطتيننوويتينجديدتينبالتعاونمعروسيا،قائالً
 .فيإطارالمشروعمميونيوروكدفعةأولى185تمدفعمبمغ


يكثف التعاوى مع دولة  (IRSN)ع واألماى الهووي الفرنسي معهد الوقاية مو اإلشعا

 اإلمارات العربية املتحدة يف جمال البحث والتطوير

 النووي واألمان اإلشعاع من الوقاية معيد والييئة(IRSN)وّقع فرنسا في
فيفييناةفيدول(FANR)االتحاديةلمرقابةالنووية إتفاقًا اإلماراتالعربيةالمتحدة

لمتعاونفيمجالالبحثوالتطوير،مّمايوسع2016/كانوناألولديسمبر14يوم
لمعيدالفرنسيمنوراء.وييدفا2013إتفاقًامبدئيًابينالشريكينتمعقدهفيعام

يصبحشريكًامرجعيًالمسمطاتفيدولةاإلماراتالعربيةالمتحدة.ذلكإلىأن
أولمفاعلنوويفيمحطةبراكةلمطاقةوحيثأندولةاإلماراتتعتزمتشغيل

 فيعام المسؤولةعنالقطاعالنوويفي2017النووية الرقابية طمبتالييئة فقد ،
 اإلمارات الفرنسي(FANR)دولة النووي واألمان اإلشعاع من الوقاية معيد من

(IRSN)ية.الفرنسالشركاتاستمرارًالمعالقةالعريقةمعالتعاونفيمجالالبحوث
،بدأالشريكانالتبادالتالمثمرةفيمختمفالمجاالتالعممية2013منذعام

المعدات تعريف أو المستقبل لمحطة المحتممة المواقع سالمة تقييم مثل والتقنية
المختبريةالالزمةلمراقبةالنفاياتالمشعةالسائمةولضمانالمراقبةاإلشعاعيةلمبيئة.

 ومن أن بالذكر ديسمبراالالجدير في توقيعو تم الذي الجديد التنفيذي تفاق
يعالجمجموعةواسعةمنمجاالتالتعاونفيمجالالبحوث،مثلالناقالت2016

الييدروليكيةلمحرارةوالمحاكيات،سموكالوقودالنوويفيظلحادثإدخالالتفاعمية،
نيرانوانتشارىا،إدارةظروفحادثفقدانالمبردوحادثبركةالتخزين،الحمايةمنال

اال آثارىا، من والتخفيف اإلشعاعالحوادث من الحماية الطوارئ، لحاالت ستجابة
وينص االواآلثارالصحية. االتحاديةأيضًا لمييئة تفاقعمىتطويروحداتتدريبية

                                                 

.0304الصادرفييناير77العدد"IRSN UPDATES"مترجممن*
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النووية األول(FANR)لمرقابة والبند برنامجبيئيفيمجالاالتفاقفي. تنفيذ ىو
.2017التطويربدءًامنأوائلعامالبحثو


 موسكو تشارك ببهاء حمطة لتوليد الكهرباء يف إيراى

أكدليفانجاغاريان،السفيرالروسيفيطيران،أنبالدهستشاركفيمشروع
ميغاواطفيمنطقة"سيريك"شرقي1400اريةلتوليدالكيرباءبطاقةتشييدمحطةبخ

فيتنفيذ:محافظةىرمزكانجنوبإيران.وقالجاغاريان تشاركحاليًا "إنروسيا
مشاريعإعمارية،وتشييدبنىتحتيةبمافيذلكمحطة"بوشير"الكيرنووية،وكيربة

مالشرقإيران.سككالحديدفيمنطقة"اينجوبرون"الحدوديةش
بةلمرئيساإليرانيحسنروحانيإلىموسكو،قوأشارالسفيرإلىالزيارةالمرت

وأوضحجاغاريان بأنتكونناجحةوتسفرعنإنجازاتكثيرة. عنأممو فيمعربًا
األول األسبوع فبراير/شباط شير الروسي2017من الجانب سّممت طيران أن ،

د خالل بالكامل األولى الدفعة األول بناء2016يسمبر/كانون تمويل إطار في
(.2-وحدتينجديدتينلتوليدالطاقةفيمحطة"بوشير"الكيرنووية)مشروعبوشير

الثانية )الوحدتان "بوشير" محطة من الثانية المرحمة بناء تدشين أن يذكر
ف جرى والثالثة( في إيران 10ي تنفيذ2016سبتمبر/أيمول يستغرق أن ويتوقع .
2-"مشروعبوشير بحوالي10" الجانباإليرانيقيمتو ويقّدر مميارات10سنوات،

أكتوبر/تشرين في الثانية الطاقة توليد لوحدة الفعمي لإلطالق ويخطط ىذا دوالر.
.2026فسيتمإطالقيافيأبريل/نيسانعامة،أماالوحدةالثالث2024األولعام


 *لطاقة الهوويةالصني تطّور مهصات عائنة لتوليد ا
عائمة منصات بتطوير الخاص لبرنامجيا األولوية إلعطاء الصين تخطط
الطاقة لتوفير محاولة في وذلك السنواتالخمسالمقبمة، في النووية الطاقة لتوليد
بشكلثابتومستقرلممشاريعالبحريةوتشجيعأعمالالتنقيبعنالغازفيالمحيط.

                                                 

.00/0/0304بتاريخ"RT Arabic"موقعروسيااليومبالعربية*
.07/0/0304مصرالعربية،بتاريخموقع**
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مدي نائب رن، يي وانغ وقال الصينية الدولة مصمحة والتكنولوجيار لمعموم
اينسآندتكنولوجيفيتصريحاتنشرتيااليومصحيفة"سوالصناعةلمدفاعالوطني،

 أن بحوثعمىالتقنياتاألساسيةدايمي"، بإجراء قامتبالفعل السمطاتالصينية
إلىذاتالصمة،فضاًلعنتوحيدالمعاييربمحطاتالطاقةالنوويةالبحرية، مشيرًا

أنتطويرىذاالمرفقىوجزءىاممنخطةالتنميةاالقتصاديةالخمسيةلمبالدوالتي
.2020تمتدحتىعام

وأضافأنمولداتالديزلىيحاليًامصدرالطاقةالرئيسيلممشاريعالبحرية
وشيشا نانشا لمسكانعمىجزر اليومية ىذه،لمصينوالحياة أناستخدام والمشكمة

بالبيئة.مولداتيعدال غيرفّعالوضارًا يعدتطويرالمنصاتالبحريةأمرًا ومنىنا
لتوليدالطاقةحالًّليذهالمشكمة،فضاًلعنكونوسيسيلفكرةبناءسفنأكبرحجمًا

فيالمستقبل.
وأشارإلىأنالصينلنتكونأولبمدتقومباستخداممحطاتالطاقةالنووية

ينياتمنالقرنالماضيأقامتالوالياتالمتحدةمفاعاًلنوويًاداخلالعائمةففيالست
أصبحت الحين، ذلك ومنذ بنما، قناة لمنطقة الكيرباء لتوفير شحن سفينة ىيكل
الطاقة لتوفير والروسية األمريكية السفن متن عمى تستخدم النووية المفاعالت

تكملالصينإنشاءمنصت.الكيربائية العائمةالخاصة،ستستطيعوقالأنوعندما يا
استخداميافيخدمةالعممياتالبحريةلمتنقيبعنالغازوالنفط،مشيرًاإلىأنالصين
تقومحاليًابإجراءأبحاثياالخاصةالمتعمقةبيذاالمشروع،كماأنياتسعىلمتعاونمع

روسيالتسريعىذهالعممية.
يشكلعنصرًاميمًافيقطاعالطاقةويعتقدالخبراءأنتطويرالطاقةالنوويةس

فيالمستقبلفيالصين،حيثيبمغحاليًامتوسطالنسبةالعالميةمنالكيرباءالمولدة
فقط.3%،وتمثلنسبةالصينمنيا%11منالطاقةالنووية

السنواتاألخيرة، في الصين في تزدىر النووية الصناعة المعروفأن ومن
الحكوم وجيت أن منذ يمكنخاصة التي الدروس من االستفادة إلى اىتماميا ة

عام في باليابان فوكوشيما في النووي اإلشعاعي التسرب حادث من استخالصيا
في2011 ،حيثقامتباتخاذمجموعةكاممةمناحتياطاتالطوارئالنووية،بما

.2016/كانونالثانيتتعمقبالسالمةالنوويةفيشيرينايرءذلكنشرورقةبيضا
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 (IRSN)معهد الوقاية مو اإلشعاع واألماى الهووي الفرنسي 
  يقدم خربته يف جمال تتبع املواد الهووية واملساءلة يف مؤمتر الوكالة

األول/كانونفيفيينافيديسمبر(IAEA)نظمتالوكالةالدوليةلمطاقةالذرية
اإللتزاماتواإلج2016 : النووي األمان حول الدولي المؤتمر كان، والذي راءات،

المواد تتبع فيمجال الفرنسية والتشغيمية والرقابية الخبراتالتشريعية لتبادل فرصة
دولةعضو.139شخصمن2000النوويةوالمساءلة،وذلكبمشاركة

أيام،ناقشتالدولاألعضاءسياساتياالمتعمقة5وخاللالمؤتمرالذياستمر
تركيزبوجوخاصعمىالحمايةالماديةلمموادوالمنشآتباألمنالنوويوتنفيذىا،معال

واألمن النووي األمن مجال في والتدريب النقل وتتبع القياس وتقنيات النووية
السيبراني،وقدحازالموضوععمىاىتمامالسادةالحضور.

 النووي واألمان اإلشعاع من الوقاية معيد التتبع(IRSN)عرض نظام
الفرنسيلمموادالنووية،إلىجانبالميامذاتالصمةالتييضطمعوالمساءلةالمركزي

الفرنسية.وقدسّمطالضوءعمىسمتينرئيسيتينفي نيابةعنالحكومة المعيد بيا
التجربةالفرنسية:لديياشبكةمكثفةمنالمرافقتشملجميعأنواعالنشاطالنووي،

األدواتوالممارساتالرقابيةذاتالصمةومنذالثمانينياتوضعتنيجًاصارمًالييكمة
النووي المواد ةبتتبع معيد شدد وقد فيفرنسا. تركيزIRSNوالمساءلة عمىأىمية

أنشطةالتتبعوالمساءلةوالتحققمنمصادرمتعددةلممعموماتمنأجلالتوصلإلى
الرؤيةالكاممةالتيتعتبرحاسمةلمحفاظعمىمخزونمتماسك.

 : م. نهلة نصر ترجمةإعداد و                          

                                                 

.0304الصادرةفيمارس70"العددIRSN UPDATESمترجممن"*
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 أخبار اهليئة
 




 اإلجتماعات العلمية

 االدتناع التيطيقي رترباء االضرتاتيذية العسبية للبحح العلني والتقين واالبتلاز ــ 1

 (5/1/7117ــ  4:  توىظ)

لقرارالقمةالعربيةلمدورة بنواكشوط73/2/7102التيانعقدتفي72تنفيذًا
لمت العربية المنظمة مف "الطمب عمى نص تحديثوالذي والعموـ والثقافة ربية

مقترحاتومرئيات فيضوء واالبتكار، والتقني العممي لمبحث العربية االستراتيجية
تمييدًا المجمساالقتصاديواالجتماعي عمى وعرضاالستراتيجية األعضاء الدوؿ

لرفعياإلىالقمةالعربيةفيدورتياالقادمة".
لمتر العربية المنظمة بمقر عقد )األلفقد والعموـ والثقافة االجتماعبية كسو(

3/0/7102و4التنسيقيلخبراءاالستراتيجيةالعربيةلمبحثالعمميواالبتكاريومي
والذيدعتاليواألمانةالعامةلجامعةالدوؿالعربيةبالتنسيؽمعالمنظماتالعربية

وىي االستراتيجية إعداد في شاركت لجامعالتي العامة األمانة العربية: الدوؿ ة
والمنظمةالعربيةلمتربيةوالثقافةوالعموـواتحادمجالسالبحثالعمميالعربيةوالييئة
العربي والمركز والتعديف الصناعية لمتنمية العربية والمنظمة الذرية لمطاقة العربية

لمتن العربية والمنظمة العربية الجامعات واتحاد والقاحمة الجافة األراضي ميةلدراسة
الزراعية.
،محاربالدكتورعبداهللحمدبرئاسة4/0/7102يـواالجتماعفيصباحأبد

والعموـ والثقافة لمتربية العربية لممنظمة العاـ المدير عثمافالسيدوبمشاركة ،وليد
 العمميممثؿ والبحث والتعميـ التربية إدارة عبدمدير والدكتور العامة األمانة في

عبيدالم  مركزطيؼ رئيس المساعد العاـ األميف العربية، الدوؿ تونسبجامعة
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المنصور فتحي د. سعدوبحضور ضو ود. العممي البحث مجالس اتحاد عف ي
الذريةمصباحو لمطاقة العربية عائشةد.صالحالديفالتكريتيعفالييئة والسيدة

والتعديفاشمواح الصناعية لمتنمية العربية حافظخميؼمديرواألستعفالمنظمة اذ
د.أبوالقاسـالبدرياألراضيالجافةوالقاحمةبتونسومكتبالمركزالعربيلدراسة

لمنظمةالعربيةلمتربيةوالثقافةاعفد.محمدالجمنيود.محمدعبدالخالؽمدبوليو
.والعموـ

،الدكتورعب داهللحمدافتتحالمديرالعاـلممنظمةالعربيةلمتربيةوالثقافةوالعمـو
فيإ المشاركة دورالمنظماتالعربية أبرزفييا بكممة االجتماع عدادمحاربىذا

ليستراتاال القمةالعربية352مقراررقـجيةالعربيةوالتيجاءتتنفيذًا الصادرعف
 الميبية بالجماىيرية سرت في عقدت البحث7101التي بجيود الدفع والمتضمف ،

.حيثأشارإلىأفالفترةالزمنيةالتيانقضتقبؿدوؿالعربيةالعمميوالتقنيفيال
العربية. المرئياتواالحتياجات وفؽ طمبتحديثيا العربإلى القادة دفع اعتمادىا
والعمؿعمىتحديثيامعاألخذبمالحظات وتمنىعمىالسادةالخبراءإعادةقراءتيا

بعضالدوؿالعربية.
الجوانبالمتعمقةبتحديثاالستراتيجيةومراجعةماوقدناقشالمجتمعوفجميع

االعتبار بعيف آخذيف باستفاضة ومناقشتيا دقيقة، مراجعة بنود مف فييا ورد
المستجداتعمىالساحتيفالعربيةوالدوليةومحدثيفمايتوجبتحديثو.

االستراتيجية عف نيائية صورة مع النيائي التقرير قراءة تمت النياية وفي
ربيةواتفؽالحاضروفعمى:الع

 األمانة العامة ــــــ التوصية إلى 1

فييجيةالمحدثةعمىالمجمساالقتصاديواالجتماعيعرضوثيقةاالستراتػػػػػػ
.القادمة72جاؿتوطئةلعرضياعمىالقمةالعربيةالدورةاآلأقرب

.جيةياالستراتاتخاذالترتيباتالالزمةلوضعخطةتنفيذيةحاؿاعتمادػػػػػػ
 تيػػػػػػ االستيضرورة العتماد المناسبة الظروؼ بإئة يتولىراتيجية مف شراؾ
يافيجميعاالجتماعاتالتيتسبؽجابةعفاالستفساراتالمتعمقةباإلوأالتوضيح

.القمةالقادمة
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 الال ػػػػػػ الترتيبات إلاتخاذ استراتزمة فيينجاز العممي لمبحث عربية جية
.االتاالجتماعيةوالثقافيةواإلنسانيةواالقتصاديةالمج

تعزي7 برقية رفع إلىاتحادػػػػػػ والوسطػػاتالعربيػالجامعة االتحاد فقيد في ة
العمميالعربي،سعادةالدكتورمحمدرأفتمحمود،األميفالعاـالمساعدلالتحاد.


:  ادتنَوزية التوىطيةــ اذتّنامات ) ةـاع الجامً للَيئات السقابية العسبيـدتناالــ  7

 (8/3/7117 ــ 6

اال فعاليات مفحضر وكؿ العربية الدوؿ في الرقابية الييئات ممثمو جتماع
وممثموفػػػةالعربيػػػةلمطاقػػػةالذريػػػةاـلمييئػػػرالعػػػديالمديػػػسالـحام اذالدكتورػػػاألست
 الذريةعف لمطاقة الدولية ىيئةو الوكالة األمريكية النووية الطاقةوالرقابة وزارة

حامديمديرمختاروالميندسأيادخياطالرئيسالحاليلمشبكةوالدكتوراألمريكية
والتكنولوجياالنوويةفيتونسوكذلؾمشاركوفمفالعراؽ عاـالمركزالوطنيلمعمـو

وموريتاني والمغرب والكويت واألردف وليبيا والسعودية ومصر والسودافوتونس ا
 إلى باإلضافة د.والبحريف، بالييئةأ. العممية الشئوف إدارة مدير  مصباح ضو
ومنسؽأنشطةالشبكة.

اال رح بافتتح الذي الذرية لمطاقة العربية لمييئة العاـ المدير سعادة جتماع
وىيئةبالسادةممثميالييئاتالرقابيةوأثنىعمىمشاركةالوكالةالدوليةلمطاقةالذرية
عربيةالرقابةاألمريكيةوحرصيـعمىالمساعدةفيتطويروتأسيسالييئاتالرقابيةال

.(ANNuR)رتياحولمتقد ـالحاصؿفيأنشطةشبكة"النور"رعفاوعب 
وناقشالمواضيعاآلتية:،أياـمتواصمةةجتماعثالثوقداستمراال

 ػػػػػػ والجديدة المتاحة المعرفة تبادؿ وأفضؿ بيفالممارسات العممية والتجارب
 في الرقابية المستوىاالييئات عمى القدرات بناء مشاكؿ ومناقشة العربية ألقطار

وتسييؿالتعاوفالمستداـوخمؽمناخلمتواصؿالطبيعيوالفرديوالمؤسساتيالحكومي
.واالفتراضيبيفالمختصيفوالميتميففيالمجاؿالرقابي

ـالحاصؿفيشبكة"النور".متابعةالتقدػػػػػػ
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الييئاتالرقابيةالعربيةعمىتقديرالحاجاتاآلنيةوالمستقبميةلكؿىيئةمفػػػػػػ
باستخداـأداةالتقييـالذاتيلبناءالقدرات.حدة

استراتيجياتوخططبناءالكوادرالبشريةوتجييزالسمطاتالرقابيةفيالدوؿ-
تومياراتمفأجؿالحفاظعمىاستمراريةتحسيفبنيتياالعربيةبماتحتاجومفخبرا

التقنيةوالتنظيمية.
التطوراتالحاصمةفيتبينضوتقديـعربوقاـممثموالييئاتالرقابيةالعربية

حتياجاتيااآلنيةوالمستقبميةوأفؽاستفادتياوافيدوليـتطويروتأسيسالييئةالرقابية
لممراقبيف العربية الشبكة فيمجموعاتمف العربوالمشاركة واإلشعاعييف النووييف
وخصصاليوـاألخيرفياالجتماعإلجراءتمريفعفالعمؿالمتمخضةعفالشبكة.

ستبيافأعدخصيصًالذلؾبيدؼاجاتالييئاتالرقابيةالعربيةباستخداـاحتيتقديرا
وتزوي القدرات لبناء األساسية والعناصر المفاىيـ الدتحديد بمنيجيةد األعضاء وؿ

.يةمفالقدراتالبشريةوالمؤسسيةحتياجاتياالمستقبميةواآلنلتقديرا
ناقشالمشاركوففياال المتعمقةولقد جتماعتفاصيؿمتطمباتاألمافالعامة

ببناءالقدراتكماعبرالمشاركوفعفتقديرىـلمتمريفالذييعبرعفعناصرالقوة
يةالتحتيةلمجسـالرقابي.وقدعبرتالييئاتالرقابيةالعربيةوالضعؼوالفراغفيالبن

عفرغبتيافيالطمبمفالوكالةالدوليةلمطاقةالذريةوالييئةالعربيةلمطاقةالذرية
والجياتالداعمةمساعدتيافيتطويربرامجياالوطنيةلبناءالقدراتوتزويدىابأدلة

وتأىي العاممة بالكوادر التجييز وعوخطط اجميا راغبةقد دولة لكؿ فنية تماعات
الييئاتالطمبمفممثميجتماعكماتـفياال.اعدتيافيالتخطيطلبناءالقدراتلمس
موافاةالييئةالعربيةلمطاقةالذريةبأولياتىيئاتيـالرقابيةفيالتدريبالمحميرقابيةال

فيأنشطةالشبكةل وتوفيرتمويميا7102عاـواالستشاراتالفنيةحتىيتـإدماجيا
مفالوكالةالدوليةوالشركاءالداعميفلشبكةالنور.

وتقوـالوكالةالدوليةلمطاقةالذريةولييئةالعربيةلمطاقةالذريةباإلشراؼعمى
الجوانباإلداريةلألنشطةوتأميفالحصوؿعمىالدعـالماليليا.
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استمراراالوا لموكالةجتماعقترحالمشاركوفأيضًا العاـ عمىىامشالمؤتمر
قامةمعرضمصاحبمفأجؿالتعريؼبشبكةالنورفيىذا الدوليةلمطاقةالذريةوا 

الي الدولي أالمحفؿ أنشطتيا لتمويؿ مصادر يجاد وا  الشبكاتاإلقميميةاـ بباقي سوة
والعالميةالخاصةباألمافالنووي.

 

 الدورات التدريبية

بية حول املفاٍيه األضاضية لألماٌ واملَاو السقابية والرتخيص الدوزة التدزي ــ 1

 (74/7/7117ــ  71:  ــ ادتنَوزية التوىطية اذتنامات) واختاذ القساز

تحاداألوروبيومكتبإيتراالنظمتالييئةالعربيةلمطاقةالذريةبالتعاوفمع
ستشارياال "، مجاؿ في تدريبية لألدورة األساسية المفاىيـ الرقابيةماف والمياـ

القراروالترخيصوا تخاذ وذلؾ " في التونسية الجميورية ػػػػػػ الحمامات الؿػخمدينة
.74/2/2017ػػػػػػ71:المدة

التعر ؼتىدفو إلى الرقابيةالدورة الييئات مياـ الضامنةوعمى مسؤولياتيا
الخارجيمفمنظماتلمحمايةمفاألشعةالمؤينةبمافيياعناصراالستقالليةوالدعـ

الدورةمفخالؿالنقاشالمتاحإلىتزويدالمختصيفالعربىدفتالدعـالفني.كما
الميداف األوروبيفيىذا األساسيةوأفضؿممارساتوتجارباالتحاد معبالمعرفة

.أخذمتطمباتشبكةأوروباالغربيةلمرقابةالنوويةكمرجعأساسيفيذلؾ
إطارالتعاوفبيفالشبكةالعربيةلممراقبيفالنووييفواالتحادتقعىذهالدورةفي

وفيإطار7171األوروبيتنفيذًالالستراتيجيةالعربيةلالستخداماتالذريةحتىالعاـ
فيتعزيزاألطرالتشريعيةوالرقابيةلألنشطةالنوويةواإلشعاعيةمشروعياالمعنوف"

العربية التدوقد."الدوؿ الدورة حضر 72ريبية مف ومفةدول00مشاركًا عربية
في اإلشعاع مف بالوقاية المعنية الوطنية والبرامج الرقابية الييئات في العامميف
والسوداف والمغرب ومصر وليبيا تونس : ىي المشاركة والدوؿ النووية. المنشآت

 حضر كما والبحريف. وُعماف وموريتانيا والسعودية والعراؽ مفخبراء3واألردف
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و األوروبي المحاضرات.5االتحاد إللقاء عرب عمميًاخبراء الدورة عمى أشرؼ
داريًامفجانبالييئةالعربيةلمطاقةالذريةأ.د.ضومصباح. وا 

رح ب الذي حامدي سالـ الدكتور األستاذ العاـ المدير سعادة الدورة افَتَتح
األوروبيوالمتدرب مفاالتحاد الخبراء بالسادة العربوأثنىعمىمشاركة تحادااليف
.وتأسيسالييئاتالرقابيةالعربيةاألوروبيوحرصوعمىالمساعدةفيتطوير

بيومؤسسةإيتراداألوروأنتونيومادوناممثؿاالتحوبعدذلؾتحدثالدكتور
يةأىميةىذهالدورةالتدريبيةوأنياخامسدورةإقميمالذيبي فستشاريةفيإيطاليااال

اليمفاألمافالوصوؿإلىمستوىعينفذىااالتحاداألوروبيلمدوؿالعربيةمفأجؿ
وا النووييف المستواألمف عمى استدامتو إلى وتطرؽ والعالمي اإلقميمي ستراتيجيةوى

النوويوحرصاالتحاداألوروبيفيدعـاألنشطةالمتعمقةباألمافوالرقابةوالتشريع
.ةشبكةالنورالعربيةاالتحادعمىدعـأنشط

قدمتمفقبؿةعمميوأمثمةمفمحاضراتوعروضومناقشاتتكونتالدورة
عالرئيسيةالتالية:عمىالمواضيتركزومتخصصيفخبراء

 ػػػػػػأنشطةالشبكةالعربيةلممراقبيفالنووييف

ا باألماف المتعمقة التحتية وبناه التشريعي األوروبي االتحاد إطار لنوويػػػػػػ
 واإلشعاعي

 ػػػػػػدورومياـالييئاتالرقابية

مياـوأىداؼأمافالمنشآتالنووية:مرجعيةالوكالةالدوليةلمطاقةالذرية ػػػػػػ
 وشبكةأوروباالغربيةلمرقابةالنووية

 ػػػػػػمتطمباتاألمافالرئيسيةالواجبتنفيذىاعندتصميـمحطاتالقوىالنووية

 وخطواتالترخيصوالتفتيشػػػػػػعمميات

 ػػػػػػالدعـالخارجيالفنيلمييئاتالرقابية

 ػػػػػػأنظمةومتطمباتالوقايةاإلشعاعيةفيالمنشآتوالمرافؽالنووية

 ػػػػػػتحميؿوتقييـإجراءاتاألمافلطمباتالترخيص

 الييئةالرقابيةلعممياتالترخيصواتخاذالقرارػػػػػػإدارة
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 اجعةالرقابيةلتقريرتحميؿاألمافػػػػػػالمر

 ػػػػػػالدروسالمستفادةمفحادثةفوكوشيماواآلثاراإلشعاعيةلمحوادثالنووية

ػػػػػػمتطمباتتفكيؾالمنشآتالنوويةواإلشعاعية.
 مناقشةنتائجالدورةواجمسةعامةعقدتوفينيايةالدورة قتراحاتتمتفييا

أجمؿالمشاركيفالتيتمحورتحوؿ أ.د.ضومالحظاتيـالعامةعمىالدورةكما
عمىسعد الشيادات توزيع وتـ ونتائج مقترحات مف إليو التوصؿ تـ ما مصباح

المشاركيف.

دوزة تدزيبية ستلية حول معادتة اآلثاز الصحية الياجتة عً اذتوادخ اإلشعاعية ــ  7

 (31/3/7117ــ  77:  بيصزت)  واليووية وحتديد ادتسعات بالطسق البيولودية

 بالتعػاوف الذرية لمطاقة العربية الييئة نظمت بنزرت في العموـ كمية -مع
 التونسية اآلالجميورية معالجة حوؿ" محمية تدريبية عفدورة الناتجة الصحية ثار

" الجرعاتبالطرؽالبيولوجية وتحديد الحوادثاإلشعاعيةوالنووية ػػػػػػ72فيالفتػرة
عراؽمتدربًامفالدوؿالعربيةالتالية:ال71شارؾفيىذهالدورةوقد.5/5/7102

.والبحريفومصروليبياوتونس
وقدحضرالجمسةاالفتتاحيةاألستاذالدكتورحافظعبدالممؾممثاًلعفعميد

مفىيئةالطاقةالذريةكميةالعموـبنزرتوالخبيرالدكتورالطبيبوائؿحسيفالقولي
والدكتورةآماؿحنينيأستاذةفيكميةالعموـببنزرتوالمشرفةالمحميةلمدورةيةالمصر

الذرية لمطاقة العربية الييئة عف ممثاًل التكريتي الديف صالح الدكتور واألستاذ
المحاضريفوالم مفالسادة و.تدربيفوعدد ساعة51تضمفالبرنامجالعمميلمدورة

أياـ،وفؽ3لمدةالعمميةوالزياراتالميدانيةوذلؾمفالمحاضراتالنظريةوالدروس
المواضيعاآلتية:

 وتطبيقاتالطاقةالذريةاإلشعاعػػػػػػمقدمةعف

 اإلشعاعيةمقدمةعفالحوادثػػػػػػ

 والنوويةالصحيةالناتجةعفالحوادثاإلشعاعيةاآلثارػػػػػػ
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 ولوجيةاألنظمةالبيعمىاإلشعاعمقدمةعفتأثيرػػػػػػ

 والنوويةاإلشعاعيةػػػػػػمخاطرالحوادث

منيا وخاصة المخاطر مجابية مجاؿ في العالمية األطر حوؿ تقديـ ػػػػػػ
النوويةواإلشعاعية
 اإلشعاعيةومعايرتيامبادئقياسالجرعاتػػػػػػ

 اإلشعاعيةوالنوويةػػػػػػنماذجعفالحوادث

ػػػػػػالوقايةاالشعاعية
والنوويةاإلشعاعيةالتجديدفيمجابيةالحوادثػػػػػػ
 االػػػػػػ مجاؿ في التطبيقية ستراتيجيات عفاآلثارمعالجة الناتجة الصحية

 .الحوادثاإلشعاعيةوالنووية

األوؿ اليوـ الذريةفي لمطاقة العربية الييئة برامج محاضراتحوؿ تقديـ تـ
 الذرية، لمطاقة السممية واإلشوالتطبيقات اإلشعاعية، والحوادث األشعةعاع وتأثير

عمى المؤينة وغير اإلشعاعيةالمؤينة الحوادث أثناء والمواد تأثير، عف مقدمة
تـتقديـمحاضراتحوؿمخاطروفياليوـالثاني.األنظمةالبيولوجيةعمىاإلشعاع

و اإلشعاعية، منياالحوادث وخاصة المخاطر مجابية مجاؿ في العالمية األطر
 .النوويةواإلشعاعية إجراء تـ الكوارثثـ لمجابية خطة إلعداد تطبيقية ورشة

وكؿ عمؿ مجموعات ثالث عمى المشاركيف تقسيـ تـ حيث والنووية، اإلشعاعية
فيحاؿ برنامجوخطة تقدـ وفي.وقوعحادثإشعاعيفيمكافعمميامجموعة

اإلشعاعيةاذجعفالحوادثتـتقديـمجموعةمفالمحاضراتحوؿنماليوـالثالث
 والحوادث والدروس، الدولي المستوى عمى معيا والتعامؿ فياإلشعاعيةوالنووية

فيمجاؿالطب،الحوادثاإلشعاعيةوالنوويةالمجاؿالصناعيوالوقايةاإلشعاعية،و
تأثير،وعمىالمواردالطبيعيةواألنظمةالفالحيةالحوادثاإلشعاعيةوالنوويةوتأثير

والنووية اإلشعاعية لمحوادثفيالحوادث المصاحبة واألمراض التغذية، مجاؿ
 التراكميةاإلشعاعية الضعيفة الرابع.والجرعات اليوـ المركزوفي إلى االنتقاؿ تـ

تقديـعرضعفالمركزوالخدمات الوطنيلمحمايةمفاألشعةفيتونسحيثتـ
 عف الكشؼ مخبر زيارة تمت ثـ يقدميا الغذائيةالتي المواد في المشعة المواد
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حيثفيمشفىصالحعزيز،المستوردةإلىتونس.ثـتمتزيارةمركزالطبالنووي
عرضرئيسالمركزأعمالووأقسامووتمتزيارةقسـالكشؼعفاألمراضالسرطانية

دالتعرضالخارجيأوالداخمي.وبعوعةبالموادالمشعةثـقسـالمعالجةبالموادالمش
ذلؾتـاالنتقاؿإلىمعيدباستورلزيارةمخبرالتحميؿالخميويوالتمايزبيفالخاليا
والتعرضلألشعة. السرطاف نتيجة الكروموزمية بالتشوىات المصابة وتمؾ السميمة

حيثقدمتتجربةفصؿلمخالياالسميمةوتمؾالمشوىة.
الخامس اليوـ قدمتوفي حوؿ فمحاضرات الحوادثالتجديد مجابية ي

والنووية واإلشعاعية اال، مجاؿ في التطبيقية استراتيجيات الصحيةآلمعالجة ثار
..ثـاختتمتالدورةووزعتالشياداتةعفالحوادثاإلشعاعيةوالنوويةالناتج

 

 نشاط اإلدارة العامة

للدول  ات زتلظ إدازة مسكص الشسق األوضط اإلقليني لليظائس املشعةادتناعــ  1

 (15/7/7117ــ  11القاٍسة : ) (73)العسبية الدوزة 

المشعة لمنظائر اإلقميمي األوسط الشرؽ مركز مدير سعادة دعوة عمى بناء
في المحجوب المجيد عبد د. أ. لمييئة السابؽ العاـ المدير شارؾ العربية لمدوؿ

ػػػػػػ11خالؿالفترةمركزفيالقاىرةاجتماعاتمجمسإدارةالمركزالتيعقدتبمقرال
.15/2/2017

جتماعاتممثموفعفمصروالسعوديةواألردفوفمسطيفوالعراؽشارؾفياال
باإلضافةإلىالييئة.

ناقشالمجمسالمواضيعالمعروضةعمىجدوؿاألعماؿواتخذبشأنياالقرارات
المناسبةوالمواضيعىي:

2016عرضألنشطةالمركزلعاـػػػػػػ1
2016الحسابالختاميوالموائحالماليةلعاـػػػػػػ2
2017الدوراتالتدريبيةوورشالعمؿومنحالزمالةلعاـػػػػػػ3
التعديالتعمىاتفاقيةإنشاءالمركزوالموائحالمرتبطةبيا.ػػػػػػ4
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ـ ـ 17: القاٍسة ) (99)إدتناعات اجمللظ االقتصادي واالدتناعي يف دوزتُ العادية ــ  7
16/7/7117) 

لممجمساالقتصادي99شاركتالييئةالعربيةلمطاقةالذريةفيأعماؿالدورة
بتاريخ: الدوؿالعربية بمقراألمانةالعامةلجامعة فيالقاىرة واالجتماعيالمنعقدة

،وذلؾبوفدترأسواألستاذالدكتورعبدالمجيدالمحجوبالمدير16/2/2017ػػػػػػ12
السابؽالعاـ (ويضـكؿمفالسيديف:14/2/2017لمييئة)حضرإلىغايةيـو

ويوس والمالية اإلدارية الشؤوف مدير العيادي فيىشاـ الداخمي المراقب مكي ؼ
والمؤسسات.الييئة األعضاء، العربية الدوؿ عف ممثموف االجتماع في شارؾ وقد

 واالتحادات المتخصصة العربية والمنظمات العربية العامةالمالية واألمانة العربية،
لمجامعة.

ثـاستعرضالمجمسبنودمشروعجدوؿأعمالو،وأقرهعمىالنحوالتالي:
البنداألوؿ:تقريراألميفالعاـ:

مستوى عمى الجامعة لمجمس واالجتماعي االقتصادي الممؼ : الثاني البند
.2017ياشمية:مارس/آذار(ػػػػػػالمممكةاألردنيةال28القمةفيدورتوالعادية)

الرابعة دورتيا في األفريقية العربية القمة قرارات تنفيذ متابعة : الثالث البند
(ػػػػػػالجوانباالقتصاديةواالجتماعية.2016نوفمبر23)ماالبوػػػػػػغينيااالستوائية:

الرابع القمة عف الرياضالصادر إعالف تنفيذ متابعة : الرابع لمدوؿالبند ة
10العربيةودوؿأمريكاالجنوبية)الرياض: (واإلعدادلمقمةفي11/11/2015ػػػػػػ

(ػػػػػػالجوانباالقتصاديةواالجتماعية.2018دورتياالخامسة)جميوريةفنزويال:
ػػػػػػ البندالخامس:التعاوفبيفمنظومتيجامعةالدوؿالعربيةواألمـالمتحدة

تصاديةواالجتماعية.الجوانباالق
البندالسادس:منطقةالتجارةالحرةالعربيةالكبرىوتطوراتاالتحادالجمركي

العربيػػػػػػمحورأعماؿالدورة.
البندالسابع:االستثمارفيالدوؿالعربية.
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البندالثامف:مشروعاألحزمةالخضراءفيأقاليـالوطفالعربي.
حوؿإنشاءمركزبيئيعربيمتخصصبالنقؿالمستداـ.البندالتاسع:دراسة

البندالعاشر:الدورةاالستثنائيةلممعرضالتجاريلمدوؿاألعضاءفيمنظمة
التجاري الكويت لمعرض الثانية الدورة فعاليات ضمف المقامة اإلسالمي التعاوف

دولةالكويت.ػػػػػػػ10/2/2018ػػػػػػػ6الدولي:
 يعشر:موضوعاتالمنظماتالعربيةالمتخصصة.البندالحاد

البندالثانيعشر:قرارالمجمسالوزاريالعربيلمسياحةبشأفتخصيصأمانة
عامةمنفصمةلممجمسالوزاريالعربيلمسياحة.

البندالثالثعشر:البرلمافالعربيلألطفاؿ.
وا لمتربية العربية المنظمة مبادرة الرابععشر: والعموـحوؿتعميـالبند لثقافة

األطفاؿالعربفيمناطؽالنزاع)سوريا،اليمف،ليبيا،العراؽ،الصوماؿ(وتحديات
التعميـفيدولةفمسطيفتحتاالحتالؿاإلسرائيمي.

االجتماعية المجاالت في الدولي العربي التعاوف : عشر الخامس البند
والتنموية.

برنام تقرير : عشر السادس التنميةالبند حوؿ اإلنمائي المتحدة األمـ ج
"الشبابوآفاؽالتنميةواقعمتغير".2016اإلنسانيةالعربيةلعاـ

البندالسابععشر:إنشاءالمجنةالعربيةلمتابعةتنفيذأىداؼالتنميةالمستدامة
فيالمنطقةالعربية.2030

والمجاف.ةالبندالثامفعشر:تقاريروقراراتالمجالسالوزاري
(لممجمساالقتصادي100البندالتاسععشر:تأكيدموعدومكافعقدالدورة)

(لممجمس.101واالجتماعيوتحديدموعدومكافعقدالدورة)
البندالعشروف:مايستجد مفأعمػاؿ:الالجئيفوالنازحيػف.

ةأعاله،وقدوضعتكافةالقراراتالتياتخذىاالمجمسبخصوصالبنودالمبين
(.www.lasportal.orgعمىموقعاألمانةالعامةلجامعةالدوؿالعربية)الموقع:

http://www.lasportal.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
7102/0ػػػػػػػالعدد72نشرةالذرةوالتنميةػػػػػػػالمجمد

 

24 
 

 7131ملتقى امليظنات العسبية املتخصصة لدعه تيفير خطة التينية املطتدامة ــ  3
 (14/7/7117ــ  13القاٍسة : )

ةلجامعةالدوؿالعربيةشارؾالمديرالعاـالسابؽبناءعمىدعوةاألمانةالعام
لدعـ المتخصصة المحجوبفيممتقىالمنظماتالعربية المجيد عبد د. أ. لمييئة

،الذيعقدفيمقراألمانةالعامةلجامعةالدوؿ2030تنفيذخطةالتنميةالمستدامة
 الفترة خالؿ 14/2/2017ػػػػػػ13العربية بالتعاوف نظـ العامةالذي األمانة بيف

والتكنولوجياوالنقؿالبحريوا .لمنظمةالعربيةلمتنميةاإلداريةواألكاديميةالعربيةلمعمـو
ممثمو الممتقى في العامةشارؾ األمانة في العامة اإلدارات مختمؼ عف ف

والمنظماتالعربيةالمتخصصةوعددمفالمنظماتالدولية.
ال إطار في الممتقى ىذا لمتنميةيأتي العالمية "الخطة لتنفيذ العربي تنسيؽ

 حتى 2030المستدامة تضـ والرخاء لمناسوالبيئة عمؿ كخطة و17" 169ىدفًا
.2015غايةوالتيتـاعتمادىافيقمةرؤساءدوؿالعالـنيايةعاـ

إدارة مدير القادر عبد خير محمد لمسيد تقديمية بكممة االجتماع افتتح
تحاداتالعربية،كماألقىكؿمفالدكتورإسماعيؿعبدالغفاررئيسالمنظماتواال

والنقؿالبحريوالدكتورناصرالقحطانيمدير لمعموـوالتكنولوجيا العربية األكاديمية
أىداؼالممتقىوضرورة فييا المنظمةالعربيةلمتنميةاإلداريةكمماتترحيبيةشرحوا

ارثالثتيـمنظميالممتقى.التنسيؽالعربيلتنفيذالخطةباعتب
توزعتأعماؿالممتقىعمىخمسةجمساتوأربعمحاورىي:

محورالمفاىيـوالتوجياتالعالميةواإلقميميةوالعربيةلمتنميةالمستدامةػػػػػػ1
لماذاممتقىالمنظماتالعربيةالمتخصصةػػػػػػأ
رؤيةإقميميةأمميةػػػػػػب
لمتاحةػرؤيةدوليةخططالتمويؿاػػػػػػج
دورمؤسساتالعطاءاالجتماعيفيتنفيذأىداؼالتنميةالمستدامة.ػػػػػػد
محوركرامةاإلنسافوجودةالحياةومستوياتمعيشتو.ػػػػػػ2
محورالبيئةالتحتيةوالنمواالقتصادي.ػػػػػػ3
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محورالمواردالطبيعيةوالبيئةومخاطرالمناخػػػػػػ4
إدارةالمواردالمائيةػػػػػػأ

مخاطرالمناخػػػػػػب
تحييدآثارالتصحروالجفاؼػػػػػػج
التنوعالبيولوجي.ػػػػػػد
الجمسةالختاميةػػػػػػ5

فيالجمسةالختاميةعرضالسيدمحمدخيرمديرإدارةالمنظماتواالتحادات
ياتمتابعةتنفيذىا.العربيةنتائجعمؿالمجموعاتوالتوصياتالمقترحةوآل


القاٍسة : )جمللظ دامعة الدول العسبية على املطتوى الوشازي  147أعنال الدوزة ــ  4

7/3/7117) 

بناءعمىدعوةمعالياألميفالعاـلجامعةالدوؿالعربيةحضرالمديرالعاـ
) العادية الدورة أعماؿ المستوى147لمييئة عمى العربية الدوؿ جامعة لمجمس )

يوـال بالقاىرة العربية الدوؿ لجامعة العامة األمانة بمقر عقدت التي وزاري
.7/3/2017

 وأصدروقد أعمالو جدوؿ عمى المعروضة المواضيع دراسة المجمس تولى
بشأنياالقراراتالمناسبةنذكرمنياالقراريفالتالييفالمتعمقيفبعمؿالييئةوىما:

الية من األسمحة النووية وغيرها من أسمحة الدمار إنشاء المنطقة الخ ــــــأّواًل 
 ( .1818الشامل في الشرق األوسط )القرار رقم 

التحضيرلممشاركةالعربيةفي"المجنةالتحضيريةاألولىلمؤتمراألطراؼػػػػػػ1
ػػػػػػ2")فيينا:2020ضالمعاىدةعاـفيمعاىدةعدـانتشاراألسمحةالنوويةالستعرا

.(12/5/2017
(لممؤتمرالعاـلموكالةالدوليةلمطاقةالذرية61التحضيرلمدورةالعادية)ػػػػػػ2
.(22/9/2017ػػػػػػ18)فيينا:
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مفتنسيؽالعمؿالعربيػػػػػػػ3 دعـدورالييئةالعربيةلمطاقةالذريةلتمكينيا
الدوؿالعربيةالتيلـالمشترؾوتعزيزأطرالتعاوفوالتنسيؽفيالعالـالعربي،ودعوة

بالسرعة اإلجراءات ىذه إنياء إلى الييئة عضوية إلى االنضماـ إجراءات تنيي
المطموبة.
4 ػػػػػػ رقـ األمف مجمس قرار عمى أبريؿ/نيساف1540التأكيد في الصادر
الدمار2004 أسمحة انتشار لمنع التعاوف تعزيز عمى الدوؿ جميع يحث والذي ـ

أ الحصوؿالشامؿودعـ مف الجماعاتاإلرىابية منع الدوليمفأجؿ التعاوف طر
عمىموادتصنيعأوإنتاجأسمحةدمارشامؿ.

رقـ) لجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسمح وعدم االنتشارثانيًا ــــــ  القرار
8132) 

وعدـػػػػػػ1 التسمح ضبط بقضايا المعنية الحكماء "لجنة إلى الشكر توجيو
وأعضاءعمىمابذلتومفجيودحثيثةخالؿاجتماعاتيا،واإلشادةا النتشار"رئيسًا

بالتقريرالختاميألعماليا.
توجيوالشكرإلىمعالياألميفالعاـلجامعةالدوؿالعربيةعمىجيودهػػػػػػػ2

ياتواالىتماـالذيأبداهبموضوعنزعالسالحوتوفيرهمااحتاجتإليوالمجنةمفإمكان
.لمقياـبميامياعمىأكمؿوجو

النوويةػػػػػػ3 األسمحة بقضايا المعنية العرب المسؤوليف كبار "لجنة تكميؼ
العاـ األميف فيتقرير التوصياتالواردة بدراسة الشامؿ" الدمار مفأسمحة وغيرىا

.نةالحكماءحوؿنتائجأعماؿلج
جامعةعمىالمستوىالوزاريفيعرضالموضوعوتطوراتوعمىمجمسالػػػػػػ4

دورتوالقادمة.


 أداء المدير العام لقسم توّلي المنصب
لمجمسجامعةالدوؿالعربيةعمى147عمىىامشمشاركتوفيأعماؿالدورة

الوزاري لمنظمات،المستوى الموحد األساسي النظاـ مف الرابعة المادة عمى وبناء
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بأداءقسـ2017مارس7العاـلمييئةصباحيوـقاـالمدير،العمؿالعربيالمشترؾ
األمناء السادة وبحضور العربية الدوؿ لجامعة العاـ األميف أماـ المنصب تولي

العربية الدوؿ لجامعة المساعديف العاـ.العاميف األميف لمعالي العاـ المدير وقد ـ
الع امةعمىتعزيزوالسادةالحضورلمحةعفعمؿالييئةوبرامجياوحرصاإلدارة
وقدعبراألميف.العمؿالعربيالمشترؾفيمجاؿاالستخداماتالسمميةلمطاقةالذرية

العاـعمىدعموعمؿالييئةواعتزازهبماحققتومفإنجازات.


 زيارة المدير العام لهيئة الطاقة الذرية المصرية
ستوىالوزاريبمناسبةمشاركتوفيأعماؿمجمسجامعةالدوؿالعربيةعمىالم

أدىالمديرالعاـلمييئةزيارةعمؿوتعارؼإلىىيئةالطاقةالذريةالمصريةحيثتـ
يسمجمساإلدارةاستقبالومفطرؼسعادةأ.د.عاطؼعبدالحميدعبدالفتاحرئ

حس د. أ. رئيسمجمساإلدارةوسعادة نائب الرحيـ عبد مشكوريف،ف قد ما حيث
 أعماؿ عف خاصًا وبرامجياعرضًا الذرية لمطاقة المصرية المدير.الييئة قاـ كما

الرحيـالعاـ عبد حسف د. أ. التابعةبصحبة مختمؼالمنشآتوالمواقع إلى بزيارة
بياىيئةالطاقةالذريةالمصريةاألنشطةلمييئةوتعر ؼعمىأىـ وباألخصالتيتقـو

ىاالييئةالعربيةلمطاقةالذريةمراكزتدريبالمشاركيفالعربفياألنشطةالتيتعقد
.فيالييئةالمصرية


املنللة )مطتوى القنة جمللظ دامعة الدول العسبية على  ( 78)أعنال الدوزة ــ  5

 (79/3/7117ــ  73: األزدىية اهلامشية

الدوؿالعربيةشارؾالمديرالعاـ لجامعة معالياألميفالعاـ بناءعمىدعوة
فيأعماؿالدو الدوؿالعربيةعمىلمييئة الثامنةوالعشريفلمجمسجامعة العادية رة

23مستوىالقمةالتيعقدتبالبحرالميتفيالمممكةاألردنيةالياشميةخالؿالفترة
.29/3/2017ػػػػػػ

التحضيري واالجتماعي االقتصادي المجمس أعماؿ في العاـ المدير شارؾ
 واالجتماعي االقتصادي الممؼ درس القراراتالذي بشأنو وأصدر لمقمة المرفوع

:فيالمواضيعالتاليةالمناسبة
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1 االقتصاديواالجتماعيوالتنمويالعربيػػػػػػ العمؿ عف العاـ األميف تقرير
المشترؾ
االستراتيجيةالعربيةلمبحثالعمميوالتكنولوجيواالبتكارػػػػػػ2
.اقتصادالمعرفةفيالدوؿالعربيةػػػػػػ3


 الجمسة االفتتاحية لمجمس جامعة الدول العربية عمى مستوى القمة

تـ حيث العربية لمقمة االفتتاحية الجمسة أعماؿ لمييئة العاـ المدير حضر
اإلسالمية رئيسالجميورية فخامة ألقى ثـ الكريـ القرآف بآياتبي ناتمف افتتاحيا

ب رح بفييا كممة السابقة رئيسالدورة قراراتقمةالموريتانية العربمستذكرًا القادة
القرارات،ثـألقىجاللةالممؾعبد قامتبورئاسةالقمةلتنفيذىذه نواؽالشطوما
بالمموؾ مرحبًا كممة الدورة رئيس الياشمية األردنية المممكة ممؾ الحسيف بف الم و

واإل والصعوبات والعربي السياسي الوضع شارحًا العرب والرؤساء رىابواألمراء
والحروبالتيتعيشيابعضالدوؿالعربيةداعيًاإلىالتضامفالسياسيواالقتصادي
نفس في العرب والرؤساء المموؾ كممات تتالت ثـ العربية الدوؿ بيف واالجتماعي

. اإلطارمتحدثيفعفالوضعالعربيالمتأـز
جمسةمغمقةبعدالجمسةاالفتتاحيةدخؿالمموؾوالرؤساءواألمراءالعربفي

مختمؼ مف المرفوعة والسياسية واالجتماعية االقتصادية الممفات عمى وصادقوا
المجالسالوزارية.


 لقاءات المدير العام عمى هامش القمة

التقىالمديرالعاـلمييئةالعربيةلمطاقةالذريةعمىىامشالقمةبمعاليوزير
لي المساىماتخارجية موضوع حيثناقشا بيا وقدلاغير الييئة، فيميزانية مسددة

وعدمعاليالوزيربالعمؿعمىتسديدمساىماتدولةليبيا.وفينفساإلطارالتقى
المديرالعاـبمعاليوزيرخارجيةالجزائروحثوعمىانضماـالجزائرإلىالييئةوقد

اـمعاليوعدالوزيرعمىالتفكيربجديةفياالنضماـإلىالييئةكماالتقىالمديرالع
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حوؿ العمؿ لورشة البحريف مممكة استضافة عمى وشكره البحريني الخارجية وزير
فييا" النوويةوالتحكـ الوطنيلحصرالمواد النظاـ لتنفيذ "أساسياتالييئاتالرقابية

.2017وماي11إلى7بالمنامةمف
 مع العاـ المدير أثار العربية ىامشالقمة أوؿوعمى خيرمحمدالمستشار

مديرإدارةالمنظماتواالتحاداتالعربيةفيالجامعةالعربيةموضوعمشاركةالييئة
بوالييئةفيمجاؿ فيالبرنامجالعربيلألمفالغذائيالعربيوذلؾمفخالؿماتقـو

الزراعةوالتنميةالزراعية.


 زيارة المدير العام لهيئة الطاقة الذرية األردنية
أعم حضوره القمةبمناسبة اؿ الياشمية األردنية سالـأدىفيالمممكة د. أ.

المديرالعاـزيارةإلىىيئةالطاقةالذريةاألردنيةحيثاستقبمومعاليالدكتورحامدي
الدكتورعبدالحميـالوريكاتوعطوفةرئيسىيئةالطاقةالذريةاألردنيةخالدطوقاف

فيالييئة النوويةوتطبيقاتيا األردنيةمفوضالعمـو العمريالميندسوسعادة محمد
األردنية، بالييئة والثنائي الدولي التعاوف مديرية البرنامجمدير عمى تعرؼ حيث

األردنيلالستخداماتالسمميةلمطاقةالذريةوزارالمفاعؿالتجريبياألردنيوقدعب ر
شترؾفيمعاليالدكتورخالدطوقافعفحرصاألردفعمىدعـالعمؿالعربيالم

مجاؿاالستخداماتالسمميةلمطاقةالذريةواستعداداألردفلوضعىذهالمنشآتتحت
تصرؼالييئةلتدريبالشبابالعربوتنفيذبرامجالييئةفياألردف.

 إعداد : م. نهمة نصر
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 قائمة مطبوعات اهليئة العربية للطاقة الذرية

 عنوان الكتاب الرقم
عدد 

 الصفحات
 إسم المؤلف

لغة 
 الكتابة

تاريخ 
 الصدور

السعر بالدوالر 
 األمريكي

 ــــــ 1771 عربية  الييئة العربية 442 الييئة في أربعة أعوام 1

وقائع المؤتمر العربي األول لإلستخدامات السممية  4
 ذريةلمطاقة ال

عربية  مجموعة مؤلفين 567
نجميزية  وا 

1771 47 

إستخدام االشعاع والنظائر المشعة في الزراعة وعموم  1
 األحياء

 47 1771 عربية مجموعة مؤلفين 311

 47 1771 إنجميزية مجموعة مؤلفين 546 فيزياء وتقانة المفاعالت 2

 17 1771 عربية نمجموعة مؤلفي 175 إستخدام الحاسوب في الفيزياء النظرية 3

عربية  مجموعة مؤلفين مجمدان تداول ومعالجة النفايات المشعة 4
نجميزية  وا 

1771 47 

عربية  مجموعة مؤلفين 467 الطب النووي تشخيصًا وعالجاً  5
نجميزية  وا 

1772 13 

طرق إعداد تقريري األمان األولي والنيائي لمفاعالت  6
 البحوث

 47 1772 إنجميزية مجموعة مؤلفين مجمدان

 13 1772 إنجميزية مجموعة مؤلفين 247 إستخدام التقنيات النووية في تحميل المواد 7

مصادر الطاقة في الوطن العربي والعالم : الواقع  17
 واآلفاق المستقبمية

 نـفــد 1772 عربية د. نواف الرومي 167

عربية  مجموعة مؤلفين 416 الرادون والتموث البيئي اإلشعاعي  11
 نجميزيةوا  

1772 13 

عربية  مجموعة مؤلفين 416 إعداد برامج الرقابة البيئية 14
نجميزية  وا 

1773 47 

عربية  مجموعة مؤلفين 434 اإلستعداد الطبي لمحوادث اإلشعاعية والنووية 11
نجميزية  وا 

1773 47 

 17 1773 عربية مجموعة مؤلفين 415 تعقيم وحفظ المواد الغذائية باإلشعاع 12

 47 1773 إنجميزية مجموعة مؤلفين 646 نتاج النظائر المشعة واستخداماتيا الطبيةإ 13

إستخدام أجيزة الكشف عن اإلشعاعات المؤينة  14
 ومعايرتيا

عربية  مجموعة مؤلفين 213
نجميزية  وا 

 نـفــد 1773

عربية  مجموعة مؤلفين 165 إستخدام المصادر المشعة في الصناعة 15
نجميزية  وا 

1773 13 

 47 1773 عربية مجموعة مؤلفين 247 أجيزة القياس واإللكترونيات النووية 16

 47 1773 عربية مجموعة مؤلفين 465 إستخدام التقنيات النووية في تحسين اإلنتاج النباتي 17

وقائع المؤتمر العربي الثاني لإلستخدامات السممية  47
 لمطاقة الذرية

عربية  مجموعة مؤلفين أجزاء 1
نجم  يزيةوا 

1773 17 

 13 1774 عربية مجموعة مؤلفين 152 النقل اآلمن لممواد ذات النشاط اإلشعاعي 41

 47 1774 عربية د. محمود شرباش 377 تكنولوجيا اإلشعاع في األغذية والزراعة 44

معايير األمان األساسية الدولية لموقاية من اإلشعاعات  41
 المؤينة

 

 13 1774 عربية الوكالة الدولية 127
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 عنوان الكتاب الرقم
عدد 

 الصفحات
 إسم المؤلف

لغة 
 الكتابة

تاريخ 
 الصدور

السعر بالدوالر 
 األمريكي

 ـــــ 1775 عربية الييئة العربية مجمدان 1774ـ  71الييئة في أربعة أعوام  42

 47 1775 عربية مجموعة مؤلفين 413 النووي من الخام حتى الركاز األصفر  دورة الوقود 43

 13 1775 عربية مجموعة مؤلفين 164 الخامات الذرية في الوطن العربي 44

نشاء مرافق حف 45  13 1776 عربية مجموعة مؤلفين 146 ظ النفايات المشعةتصميم وا 

أ. د. محمد سعيد  121 اإلشعاعات المؤينة وحفظ الغذاء من الحشرات 46
 ىاشم

 17 1776 عربية

وقائع المؤتمر العربي الثالث لإلستخدامات السممية  47
 لمطاقة الذرية

عربية  مجموعة مؤلفين أجزاء 1
نجميزية  وا 

1776 17 

لضمانات الدولي وأسموب تطبيقو عمى نظام ا 17
 المستويين القطري واإلقميمي

 13 1776 عربية مجموعة مؤلفين 174

البرنامج النظري والعممي لمتدريب في عمميات  11
 التصوير الشعاعي )المستوى األول(

 47 1777 عربية مجموعة مؤلفين 421

 13 4777 عربية د. محفوظ البشير 117 الحفاظ عمى الحبوب ومشتقاتيا باإلشعاعات المؤينة 14

 13 4777 عربية أ. د. عمي راضي 126 األسس العامة لتكنولوجيا معالجة األغذية باإلشعاع 11

وقائع المؤتمر العربي الرابع لإلستخدامات السممية  12
 لمطاقة الذرية

عربية  مجموعة مؤلفين أجزاء 3
نجميزية  وا 

4777 27 

دولي "اآلفاق واآلليات نظام الضمانات النووية ال 13
 والمشاكل"

عربية  مجموعة مؤلفين 217
نجميزية  وا 

4777 47 

 ـــــ 4777 عربية الييئة العربية مجمدان 4777ـ  75الييئة في أربعة أعوام  14
البرنامج النظري والعممي لمتدريب في اإلختبارات  15

 باألمواج فوق الصوتية )المستوى األول(
 47 4771 عربية مجموعة مؤلفين 456

البرنامج النظري والعممي لمتدريب في اإلختبارات  16
بالسوائل النافذة والجسيمات المغنطيسية )المستوى 

 األول(

 47 4771 عربية مجموعة مؤلفين 412

د. أحمد عصام  117 التقنيات النووية وتقدير اليرمونات 17
 فكري

 47 4774 عربية

لإلستخدامات السممية وقائع المؤتمر العربي الخامس  27
 لمطاقة الذرية

عربية  مجموعة مؤلفين أجزاء 3
نجميزية  وا 

 نـفــد 4774

وقائع المؤتمرالعربي السادس لإلستخدامات السممية  21
 لمطاقة الذرية

عربية  مجموعة مؤلفين أجزاء 2
نجميزية  وا 

 نـفــد 4771

وقائع المؤتمر العربي السابع لإلستخدامات السممية  24
 ة الذريةلمطاق

عربية  مجموعة مؤلفين أجزاء 1
نجميزية  وا 

 نـفــد 4772

أ. د. ضو مصباح  34 مستقبل توليد الكيرباء بالطاقة النووية 21
 أ. د. م. نصر الدين

 17 4774 عربية

وقائع المؤتمر العربي الثامن لإلستخدامات السممية  22
 لمطاقة الذرية

قرص مدمج 
(CD) 

عربية  مجموعة مؤلفين
نج  ميزيةوا 

4775 17 

النشاط اإلشعاعي البيئي من المصادر الطبيعية  23
 والصناعية والعسكرية

 
 

 )مترجم( 614
أ. د. بياء الدين 

 معروف

 37 4775 عربية
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 عنوان الكتاب الرقم
عدد 

 الصفحات
 إسم المؤلف

لغة 
 الكتابة

تاريخ 
 الصدور

السعر بالدوالر 
 األمريكي

24 Research Reactors Types & Utilization 66  أ. د. إبراىيم داخمي
 عبد الرازق

 17 4776 إنجميزية

 )مترجم( 66 واستخداماتيا المفاعالت البحثية : أنواعيا 25
 م. نيمة نصر

 17 4776 عربية

إستخدام التقنيات النووية والذرية في التحميل العناصري  26
 والنظائري

 47 4776 عربية مجموعة مؤلفين 154

ـ  4771الييئة العربية لمطاقة الذرية في ثماني سنوات  27
4776 

 ـــــ 4776 عربية الييئة العربية 152

 47 4776 عربية أ. د. م. نصر الدين 177 السينية وبعض تطبيقاتيا األشعة 37
اإلستراتيجية العربية لإلستخدامات السممية لمطاقة  31

 4747الذرية حتى العام 
 47 4776 عربية الييئة العربية 147

وقائع المؤتمر العربي التاسع لإلستخدامات السممية  34
 لمطاقة الذرية

قرص مدمج 
(CD) 

عربية  ؤلفينمجموعة م
نجميزية  وا 

4777 17 

-ICRPتوصيات المجنة الدولية لموقاية من اإلشعاع  31

 "الوقاية من اإلشعاع في الطب" 105
)مترجم( مجموعة  47

 خبراء
 17 4711 عربية

أ. د. محمود أحمد  134 الفحص البصري لمممحومات ـ المستوى الثاني 32
 شافعي

 43 4711 عربية

)مترجم( مجموعة  47 نة : طبيعتيا والوقاية من مخاطرىاشعة غير المؤياأل 33
 خبراء

 17 4711 عربية

وقائع المؤتمر العربي العاشر لإلستخدامات السممية  34
 لمطاقة الذرية

قرص مدمج 
(CD) 

عربية  مجموعة مؤلفين
نجميزية  وا 

4711 17 

أسئمة امتحان التأىيل لإلختبارات الاّلإتالفية وعمم  35
 توى األولالمواد ـ المس

أ. د. حسن إبراىيم  156
 شعبان

أ. د. جمال محمد 
 عاشور الدرويش

 47 4711 عربية

البرنامج النظري والعممي في اإلختبارات الاّلإتالفية  36
 بالتيارات الدوامية ــــــ المستوى األول

أ. د. حسن إبراىيم  426
 شعبان

أ. د. جمال محمد 
 عاشور الدرويش

 47 4712 عربية

ئع المؤتمر العربي الحادي عشر لإلستخدامات وقا 37
 السممية لمطاقة الذرية

قرص مدمج 
(CD) 

عربية  مجموعة مؤلفين
نجميزية  وا 

4713 17 

وقائع المؤتمر العربي الثاني عشر لإلستخدامات  47
 السممية لمطاقة الذرية

قرص مدمج 
(CD) 

عربية  مجموعة مؤلفين
نجميزية  وا 

4713 17 
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ندعوكم لممساىمة في تحرير نشرة الذرة والتنمية وذلك بتقديم مقاالت عممية مبّسطة 
مؤلفة أو مترجمة في مجاالت االستخدامات السممية لمطاقة الذرية حسب القواعد 

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

بأساسيات العموم والتقنيات النووية واستخداماتيا في مختمف المجاالت التطبيقية 
 وأىميتيا في التقدم االقتصادي واالجتماعي .

يكتب ممخص بالمغة اإلنجميزية في بداية المقالة عمى أاّل يتجاوز عدد كمماتو  ــــــ 2
 5اية المقالة عمى أاّل تزيد عمى وتضاف قائمة بالمراجع في نيكممة  222

 .مراجع 
يجب أن تكون المقاالت مطبوعة بالمغة العربية الفصحى وتكون المصطمحات  ــــــ 3

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

 نظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم .بالم
ية الدقيقة التي مملرياضية المعقدة أو التفاصيل العاجات امراعاة تجّنب اإلستنت ــــــ 4

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

يجب أن تكون الموضوعات المطروحة مالئمة ألغراض النشرة ومتوافقة مع  ــــــ 5
 سياسة النشر بيا ولم تسبق معالجتيا بشكل مشابو في األعداد السابقة .

يشترط في المقاالت المترجمة أن تكون مرفقة باألصل الذي ترجمت منو في  ــــــ 6
المترجمة في نشرتنا يشار  مجاالت العموم النووية، عممًا بأنو عند نشر المقاالت

إلى إسم صاحب المؤلف األصمي باإلضافة إلى ذكر اسم المجمة المنشور فييا 
 سابقًا مع تحديد العدد وتاريخ النشر .

يمكن لمسادة المؤلفين إرسال استفساراتيم بشأن الموضوعات التي يرغبون في  ــــــ 7
رير قبل إرساليا لمنشر. تقديميا لمنشرة وعناصرىا لمحصول عمى رأي لجنة التح

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