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Abstract 
This article introduces a new way of the data visualization. This new 

kind of data visualization is called "Digital Measurements Image" or 
"Digital 'Application name' Image". It is known that the normal digital 
image is created by digital camera or digital scanner but digital 
measurements image is created by measurements of monitoring data. This 
work uses the data which is measured by some radiation monitoring stations 
and classifies it using a fuzzy logic classification technique to create some 
digital measurements images or digital radiation images. The main 
advantage of digital measurements image is that it expresses thousands of 
measurements in a very clear form through only one photo while the 
maximum number of measurements does not exceed 100 for conventional 
data visualization methods. This feature gives a facility to view all 
measurements taken in one year in a single photo. This photo helps the user 
to observe the behavior of thousands of measurements in few minutes 
instead of spending hours in reviewing hundreds of charts for the same 
measurements. 

This article also introduces a new way for forecasting Gamma 
radiation levels. This way uses image restoration technique to predict the 
gamma levels. 

 یةیمكن االطالع على الجدول واألشكال باأللوان من خالل رابط نشرة الذرة والتنم (*)
"www.aaea.org.tn/?page_id=816" ، . على موقع الهیئة العربیة للطاقة الذریة 
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على     (Data Visualization)مجال البیانات المرئیةفي  تعتمد الطریقة الجدیدة
تحویــل بیانــات المســتویات اإلشــعاعیة إلــى صــورة رقمیــة . فمــن المعــروف أن الصــورة 

 الناتجـةلكـن الصـورة الرقمیـة  الضـوئيالرقمیة تنشأ بواسـطة الكـامیرا الرقمیـة أو الماسـح 
م بیانـات اسـتخدانظـام رصـد. بحیـث یـتم  أيتنشأ بواسطة بیانات قیاسات  ةالطریقبهذه 

صــــور  هــــي التــــيقیاســــات بعــــض محطــــات الرصــــد اإلشــــعاعي إلنتــــاج صــــور رقمیــــة 
 وهـذه یة الرقمیة لهـا میـزة مهمـة ومفیـدةالحالة. الصورة اإلشعاعفي هذه  إشعاعیة رقمیة

الف أو مئــــات ظهـــار آوإ  ســــتیعاباعلـــى  أن الصـــورة اإلشــــعاعیة لهـــا قــــدرةهــــي  المیـــزة
  ،صــورة واحــدةفــي  الف مــن بیانــات  قیاســات المســتویات اإلشــعاعیة بشــكل واضــح اآل

المســـــتطیالت ال تســـــتطیع یانـــــات التقلیدیـــــة مثـــــل المنحنیـــــات و بینمـــــا وســـــائل إظهـــــار الب
المیـزة أعطـت إمكانیـة هـذه  مائـة قیـاس للمسـتویات اإلشـعاعیة. ستیعاب أكثر من عـددا

 قیاســات المســتویات اإلشــعاعیة علــى مــدار عــام كامــل بشــكل واضــح إلظهــار بیانــات  
فــي  كتشــاف معلومــات كثیــرةاللمســتخدم  الصــورة المنتجــةهــذه وتتــیح  صــورة واحــدة.فــي 

مراجعة مئـات مـن في  ستغراق وقت كثیر یصل إلى ساعات قلیلةامن  قلیلة بدالً  ثواني
هــذا البحــث فــي  ات. تــمكتشــاف نفــس المعلومــالرســوم منحنیــات القیاســات اإلشــعاعیة 

مــن ممیــزات الصــورة الرقمیــة بعمــل معالجــة رقمیــة للبیانــات اإلشــعاعیة  االســتفادة أیضــاً 
ســـتنتاجها. الـــم یـــتم رصـــدها نتیجـــة عطـــل بجهـــاز الرصـــد لتوقعهـــا أو التـــي  وأالمفقـــودة 
عتمــاد علیهــا. االالطریقــة علــى األقــل مقبولــة و یمكــن هــذه  النتــائج الخارجــة مــنوتكــون 

تعمـل علـى نوعیـة واحـدة  هـاالطریقـة لهـا میـزة مهمـة وهـى أنهـذه  أنضـافة إلـى إلاهذا ب
األخــرى المتعــارف علیهــا تحتـاج علــى األقــل إلــى ثــالث  التنّبـؤمـن البیانــات بینمــا طــرق 

أنهـا تغطـى  إلـىالطریقـة هـذه  نوعیات من البیانـات لكـى تبـدأ عملهـا. لهـذا ترجـع أهمیـة
وفر الكثیر من الوقت والجهد ت المعروفة وأیضاً  كل الطرقفي  المشترك الرئیسيالعیب 
 . والمال

ة المتسلسـلة علـى هیئـة صـورة ملونـة، التعبیر عن بیانات القیاسات اإلشعاعییتم 
الصورة یعبر عن وقت في هذه  لكل نقطة األفقي اإلحداثيالرأسي و  اإلحداثي حیث أن

االســتفادة  قیــاس. وتكمــنوتــاریخ هــذا القیــاس واللــون نفســه یعبــر عــن مقــدار قیمــة هــذا ال
 للتنّبــــؤســــتخدام الصــــورة الملونــــة لتولیــــد طریقــــة جدیــــدة اعــــن طریــــق  الطریقــــةمــــن هــــذه 

 .إلشعاعیة المستقبلیة أو المفقودة بقیاسات المستویات ا
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ــــالصـــورة اإلشعاعی مـــن النـــوع ة ــــــة ملونــــــورة رقمیــــــارة عـــن صــــــة هـــي عبــــــة الرقمیــ
(Red, Green and Blue, RGB) الهــواء فــي  لقــیم قیاســات المســتویات اإلشــعاعیة

مكــان ثابــت فــي  القیاســات تمــت بواســطة محطــة رصــد إشــعاعي موجــودةهــذه  .الجــوي
حیــث أنهــا تقــوم بقیــاس المســتویات  ســاعة یومیــاً  24وتعمــل بصــفة مســتمرة علــى مــدار 

فـي  دقیقـة. كمـا هـو واضـح 15ت كل اإلشعاعیة كل لحظة وحساب وتخزین المتوسطا
. الصورة اإلشعاعیة یمكن أن ینظر إلیها كمـا لـو كانـت ثـالث صـور بـنفس )1(الشكل 

الصـــور تعبـــر عـــن نســـب اللـــون هـــذه  المقـــاس فـــوق بعضـــها. حیـــث أن كـــل نقطـــة فـــي
الصــورة فــي  الصــورة األولــى و نســب اللــون األخضــر بالنقطــة المنــاظرة لهــافــي  األحمــر
هـذه  الصورة الثالثة. عندما توضـعفي  بالنقطة المناظرة لها األزرقلون نسب الالثانیة و 

 . الصور بهذا النظام فوق بعضها تظهر صورة ملونة تعبر عن الصورة اإلشعاعیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RGB: صورة رقمیة إشعاعیة من النوع  )1(شكل      
 



 : صورة كالتاليالهذه  عملیات إنشاءتتم 
تجمیع كل قیاسات المستویات اإلشعاعیة من محطة رصـد إشـعاعي خـالل ــــــ  1

 . عام كامل

Blue component image 

Green component image 

Red component image 

The three color 
component of 
a color pixel 

ZR 
ZG 
ZB [ ] 
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عامود. حیـث أن  X96 صف 365محددة بأبعاد في  القیاساتهذه  وضعــــــ  2
عـامود تعبـر عـن عـدد بیانـات متوسـطات  96صف تعبر عـن عـدد أیـام السـنة و 365

 . السنةفي  لكل یوم اإلشعاعیة مستویاتالقیاسات 
ـــ  3 إنشــاء عــدد ثــالث محــددات أخــرى بــنفس حجــم المحــددة الســابقة حیــث أن ـــــ
ألخضـر المحـددة الثانیـة تمـأل بنسـب اللـون ااألولى تمأل بنسب اللون األحمـر و المحددة 

 . المحددة الثالثة تمأل بنسب اللون األزرقو 
للـون یعبـر عـن مـدى معـین  قیاس إلى لون حیث أن هذا ا تحویل كل قیمة ــــــ  4

 ) .1(الجدول في  عظمى كما هو مبینإلى قیمة (قیمة فازیه) من قیمة صغرى 

 یوضحهذا الجدول ) : 1(جدول 
  كیفیة تحویل قیم قیاسات المستویات اإلشعاعیة إلى ألوان

 اللون المعبر عن المدىالقیمھ العظمى بوحدة قیاس القیمة الصغرى بوحدة قیاسرقم المدى
مایكرو سیفرت / ساعھمایكرو سیفرت/ ساعھ

101.01E-02أبیض
21.02E-022.00E-02لبنى فاتح
32.01E-022.99E-02لبنى
43.00E-024.00E-02أزرق فاتح
54.01E-024.99E-02أزرق
65.01E-026.00E-02أزرق غامق
76.01E-026.99E-02أخضر فاتح
87.01E-028.00E-02أخضر
98.01E-029.04E-02أخضر غامق
109.05E-021.00E-01أخضر عامق جدا
111.01E-013.00E-01أصفر فاتح
123.01E-015.00E-01أصفر
135.01E-016.99E-01برتقالى فاتح
147.00E-018.99E-01برتقالى
159.00E-019.98E-01بني
بنفسحي فاتح161.003.00
بنفسجى173.015.00
بنفسجى غامق185.007.00
أحمر فاتح197.017.86
أحمر أكبر من 207.877.87
أسود21  قیاس غیر مرصود

رقم 
 المدى

 بوحدة قیاس العظمىالقیمة 
 مایكروسیفرت/ساعة

اللون المعبر 
 عن المدى

 القیمة الصغرى بوحدة قیاس
 یكروسیفرت/ساعةما
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المحـددة فـي  من الخطوة السابقة یمكن تحدید و وضـع نسـب اللـون األحمـرــــــ  5
المحـددة فـي  المحـددة الثانیـة و نسـب اللـون األزرقفـي  و نسب اللـون األخضـر األولى

صــبح الــثالث محــددات جــاهزة إلنشــاء الصــورة اإلشــعاعیة مــن النــوع الثالثــة. بعــد ذلــك ت
RGB . 

الصــورة فــي  إلنتــاج الصــورة اإلشــعاعیة بشــكل أوضــح یــتم تكــرار كــل نقطــةــــــــ  6
 . مرات بالعرض 4عدد 

ل متوسطات قیاسات المستویات اإلشعاعیة لمحطة الرصد ك )2(شكل  یوضح
 . 2007اإلشعاعي لمدینة القاهرة خالل عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 2007: صورة إشعاعیة لمدینة القاهرة عام  )2(شكل 
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ة معالجــة الصــور وتطبیقهــا یــســتخدام تقناء الصــورة اإلشــعاعیة إلــى اإنشــیقودنــا 
 . الصورة لتوقع المستویات اإلشعاعیة على هذه

تعبر عن  الصورة اإلشعاعیة (التيفي  عتبار النقط السوداءـذا عن طریق ایتم ه
ة همســــجلة) كــــنقط مشــــو الر ـغیــــودة أو ات متوســــطات القیاســــات اإلشــــعاعیة المفقــــبیانــــ

 . ةهالنقط المشو ذه ـــــه ستنتاجاد أو اجوتوظف تقنیة معالجة الصور للعمل على إی

ختبار هذا النمـوذج عـن طریـق عمـل صـورة إشـعاعیة كاملـة علـى مـدار عـام تم ا
 (b3)ة وشـكل هصورة إشعاعیة كاملة بـدون نقـط مشـو (a3) بحیث یوضح شكل  ،كامل

ة بهــا یبلــغ عــددها هصــورة إشــعاعیة لــنفس الصــورة الســابقة ولكــن تــم عمــل نقــاط مشــو 
فــي  % مــن إجمــالي النقــاط الموجــودة8.5تعبــر عــن نســبة التــي  ةهنقطــة مشــو  9105

صــــورة إشــــعاعیة منتجــــة مــــن هــــذا الخــــوارزم بعــــد تطبیقــــه علــــى  (c3)الصــــورة و شــــكل 
 تطبیـقنقاط المنتجة بواسـطة الصورة اإلشعاعیة السابقة. و كانت نتیجة المقارنة بین ال

أن نســبة العــدد الكلــي هــي  الصــورة األولــىفــي  النقــاط الفعلیــة المنــاظرة لهــاالخــوارزمي و 
% مـن عـدد النقـاط 90هـي  %10لعدد النقاط المنتجة التي تحوي نسبة خطأ أقـل مـن 

 . الصورة اإلشعاعیةفي  الكلیة

المعروفــة  خوارزمیــات التنبــؤفــي  هــذا الخــوارزمي لدیــه میــزة مهمــة غیــر موجــودة
نـــات بینمـــا وهـــى أن هـــذا الخـــوارزمى یســـتطیع أن یـــؤدي مهمتـــه بنوعیـــة واحـــدة مـــن البیا

الخوارزمیات األخرى ال تسطیع البدء بعملهـا إال بوجـود ثـالث أنـواع مـن البیانـات علـى 
أقــل جهــد مبــذول مــن هــذا الخــوارزمي یصــبح أقــل تكلفــة و  األقــل. یترتــب علــى هــذا أن

خـر ن المسـتخدم یسـتخدم خـوارزمي آهـذا یتضـح أنـه إذا كـامـن الخوارزمیات األخرى. و 
البیانــات هــذه  ن البیانــات فإنــه یضــطر إلــى البحــث عــننوعیــة مــفــي  كــان لدیــه نقــصو 

أن نسـبة الخطـأ مـن هـذا إلـى وقت أكثـر. هـذا باإلضـافة  وهذا یعني جهد مبذول وأیضاً 
ن نســــبة الخطــــأ مــــن خوارزمیــــات التنبــــؤ الریاضــــیة بقلیــــل مــــ أفضــــلالخــــوارزمي تقریبــــا 

ـــة و یوالكیم ســـتویات یوضـــح صـــورتان إشـــعاعیتان للم )4(الشـــبكات العصـــبیة. شـــكل ائی
 . قبل وبعد تطبیق الخوارزمي 2010عام  اإلشعاعیة لمحطة الرصد لمدینة القاهرة
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 ةهصورة إشعاعیة مشو  (b3)شكل صورة إشعاعیة و  (a3): شكل  )3(شكل 

 يصورة إشعاعیة بعد تطبیق الخوارزم (c3)وشكل 
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شعاعیة لمحطة الرصد لمدینة : صورتان إشعاعیتان للمستویات اإل )4(شكل 

 قبل وبعد تطبیق الخوارزمي 2010القاهرة  عام 
 

د ذاتهــا أعطــت میــزات جدیــدة مهمــة حــفــي  أمــا بالنســبة للصــورة اإلشــعاعیة فهــي
ة تحدیـد قیمـة الصـورة اإلشـعاعیفي  فعلى سبیل المثال یمكن بمجرد النظر ،نافعة جداً و 

بمجــرد و  .خــالل عــام كامــلفــي  اعيوتــاریخ وقــت أعلــى متوســط قیــاس للمســتوى اإلشــع
كانــت المحطــة فیهــا عاطلــة وهــذا یتضــح عنــد التــي  تحدیــد الفتــرات یمكــن النظــر أیضــاً 

تیـة  تكتشـف ات اآلحیث المعلوم )2(الصورة اإلشعاعیة الموجودة في شكل في  النظر
 بمجرد النظر وهي :

مـن األسـبوع  الفتـرةفـي  أعلى قیم  لمتوسطات المستویات اإلشعاعیة حدثتــــــ  1
د المســـموح بـــه األول مـــن مـــارس حتـــى منتصـــف نـــوفمبر وكانـــت قیمهـــا قریبـــة مـــن الحـــ

 . مرحلة ثانیةمرحلة أولى و 
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أقـل مـن الحـد هـي  أكثر قیمة مكررة للمستویات اإلشعاعیة على مدار العامــــــ  2
 . المسموح به مرحلة سادسة

أول أســبوع فــي  یومـان ،سـبعة أیــامهــي  عــدد أیـام عطــل المحطـة فــي السـنةـــــــ  3
من یونیو ویومـان مـن األسـبوع الثالـث مـن یولیـو وثالثـة أیـام مـن األسـبوع الرابـع لشـهر 

 یولیو.
 

 

ـــى عتمـــاد یمكـــن اال كتشـــاف توقـــع القیاســـات المســـتقبلیة وافـــي هـــذه  الطریقـــة عل
د بیئي وعمل محطة قیاس أي نظام رصفي  الظواهر الغریبة وتكملة القیاسات الناقصة

 الطریقـــة مـــن الجـــائز أن تكـــون مفضـــلة عـــن طـــرق أخـــرى بدیلـــة فتراضـــیة مؤقتـــة. هـــذها
فقـط هـي  عندما یكون توقع القیاسـات هـو المطلـب الوحیـد و نوعیـة واحـدة مـن البیانـات

طـرق فـي  صممت على أساس معالجة العیب الوحیـد المشـترك متاحة ألن هذه الطریقة
أنــواع  ةطیع أن تعمــل دون تــوافر ثالثــتالطــرق ال تســهــذه  ي أن كــلالمعروفــة وهــ التنبــؤ

الخــوارزمي یســتطیع القیــام بعملــه بنوعیــة واحــدة  تطبیــقبینمــا  ،مــن البیانــات علــى األقــل
 . من البیانات

العدید من التطبیقات مثل كل أنظمة المراقبـة في  یمكن لهذه الطریقة أن تستخدم
 . تخاذ القرار بالنسبة لألنظمة البیئیةنظم دعم ا السوق وفي  البیئیة و توقع األسعار

لبیانــــات  لعمــــل تحلیــــل ســــریع جــــداً  أداة جیــــدة جــــداً هــــي  الصــــورة اإلشــــعاعیةإن 
الصــورة أكثــر هــذه  حیــث تضـم ،قیاسـات المتوســطات اإلشــعاعیة علــى مـدار عــام كامــل

 وسـیلة ألي لضـخم مـن القیاسـات ال یمكـن إدخالـهقیاس وهذا العدد ا 35000من عدد 
 . أخرى لرؤیته على مرحلة واحدة

الصـــورة اإلشـــعاعیة علـــى أنهـــا قاعـــدة بیانـــات مرئیـــة بحیـــث یمكـــن أن تســـتخدم و 
ن الحاجـة إلـى بـدو عملیات بحث سـریعة بمجـرد النظـر و  یمكن للمستخدم أن یقوم بعمل

 . لياستخدام حاسب آ

 حفناويدكتور / مظهر محمود محمد                                            
 اإلشعاعیة المصریةو  هیئة الرقابة النوویة                                         
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Abstract 
Despite the adverse ramifications from the accident at the Fukushima 

Daiichi nuclear power plant, nuclear power is receiving increasing global 
interest, particularly in Asia. A growing number of countries are considering 
building nuclear power plants to meet increasing energy needs of their 
growing economies while decreasing their greenhouse emissions. 

 
(Evolutionary Power Reactor, EPR)

 متعددةمجموعة كبیرة  من EPR تصمیم المفاعلالقائمة على أریفا تتكون شركة 
فرنسا. وقد استفاد ب النوویة ومقرها الرئیسي في باریسالجنسیات متخصصة في الطاقة 

مفاعـل نـووي  100مـن خبـرة البنـاء التراكمیـة لشـركة أریفـا ألكثـر مـن المفاعل  مصّممو
نیــة. ومــن الخبــرة التشــغیلیة للصــناعات النوویــة الفرنســیة واأللما العدیــد مــن البلــدانفــي 

وثوقیــة المتنوعــة و المــان األأنظمــة  المتقــدم ذي PWRمفاعــل الوأدى ذلــك إلــى تصــمیم 
 تصلألخطاء البشریة. تجاه امنخفضة الهوامش المحدود، و الشعاعي اإلثر األعالیة، و ال

كفــــاءة  زیــــادة ویمكــــنمیغــــا واط،  1750تقریبــــًا إلــــى  EPRلمفاعــــل الكهربائیــــة ل القــــدرة
ارة الوقود والتي نفایات المشعة من خالل استراتیجیات مرنة إلدالوقود وتقلیل ال ثماراست

التخفیـــــف مـــــن  أنظمـــــة. وتـــــؤدي (MOX) ةالمختلطـــــ األكاســـــید وقـــــودتشـــــمل اســـــتخدام 
م احتـواء مصـهور القلـب، إلـى تقلیـل وتـأخیر االقلب ونظ تثبیتم انظكالحوادث الشدیدة 

فــي  EPRالت مــن النــوع إنشــاء أربعــة مفــاع آثــار ســیناریوهات الحــوادث. ویجــري حالیــاً 
فنلنـــدا وفرنســـا والصـــین، مـــع إجـــراء مراجعـــة إضـــافیة للتصـــامیم الموجـــودة فـــي الوالیـــات 

 . المتحدة والمملكة المتحدة
من موقع الوكالة الدولیة  "Advanced Large Water Cooled Reactors"عن : قالة مترجمة م (*)

 . 2015سبتمبر  ، "http://www.iaea.org/books/IAEA_WRC_Booklet"للطاقة الذریة
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(Pressurized Water Reactor, PWR) 

اراتها قید اإلنشاء فـي العـالم بسـبب اسـتثم تالصین أكبر عدد من المفاعالتملك 
مـــن عـــام  اعتبـــاراً و . المتنوعـــة واســـعة النطـــاق فـــي الصـــناعة لتطـــویر الطاقـــة المســـتدامة

قیـد اإلنشـاء  اً جدیـد مفاعالً  24وكذلك  اً تجاری عامالً  مفاعالً  26 تملك الصین، 2015
وجـد المزیـد مـن المفـاعالت فـي مراحـل كمـا یفي مواقع مختلفة في جمیـع أنحـاء الـبالد. 

مجموعــة متنوعــة مــن المفــاعالت  ةالصــینی توتشــمل المفــاعالمختلفــة مــن التخطــیط. 
 EPR ،AP1000 و CANDU6المفــاعالت  المتاحــة فــي الســوق العالمیــة، بمــا فــي ذلــك

مـــن خـــالل  فـــاعالت المحلیـــةفـــي تطـــویر تصـــامیم الم صـــین. كمـــا نجحـــت الVVERو 
 ,.CANDU Energy Incمثـل : عالمیـة  البناء ونقل التكنولوجیا من شركات الخبرة في

Westinghouse and AREVAالمحلیــة لمفـــاعالت  . أهــم التصــامیم الصــینیةPWR 
 .CAP-1400و  CPR-1000 ،ACPR-1000 ،HPR-1000 هي:

 

 CPR-1000المفاعل 

 بقــدرة )المعــدلالصــیني  PWRالمفاعــل (CPR-1000 اعتمــد تصــمیم المفاعــل 
 (loop-3) واتثالثیــة العــر  M310المحطــات الفرنســیة  ، علــىمیغــاواط كهربــائي 1000

. وعلى الـرغم مـن أن الصـین لـدیها سلسـلة میغاواط كهربائي 900كهربائیة قدرها  بقدرة
فـإن حقـوق الملكیـة الفكریـة تحـتفظ بهـا  ،CPR-1000بالمفاعل  محلیة كاملة تقریباً تزود 

 مفاعــل فــي الســوق المحلیــة. تــم ربــط أول هــذا المفاعــل د اســتخدامیــقا یمّمــشــركة أریفــا، 
CPR-1000 تعلیق مـنح تـراخیص البنـاء جرى  ، ولكن2010الشبكة الصینیة في عام ب

 . متقدمةالجدیدة لصالح تصامیم محلیة أخرى 
 

 ACPR-1000المفاعل 
 ) من قبل مؤسسةالمتقدمالصیني  PWR(المفاعل  ACPR-1000المفاعل  صمم

 CPR-1000باالعتمــاد علــى المفاعــل  )CGNPCجوانغــدونغ (الطاقــة النوویــة الصــینیة 
مع كامل حقوق الملكیـة الفكریـة الصـینیة. ویركـز التصـمیم علـى األداء اآلمـن للمفاعـل 

ذي  CPR-1000للمفاعـل هـذه النسـخة المحسـنة تملـك مع تحسین الكفـاءة االقتصـادیة. 
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وتثبیـت  ضـاعفاالحتـواء الممزایـا زل، و الـزالاألمان ضـد أعلى معاییر  العروات الثالث
المفـاعالت هـذه تصـمیم  جـرى ن الحـوادث العرضـیة.مغراض التخفیف ألالمفاعل قلب 
. وعـالوة علـى ذلــك ءاالحتـوامـن الـرش إلزالــة الحـرارة وأنظمـة  حمایـة الوعـاءأنظمـة مـع 

 . فوكوشیما حادثة الرئیسیة بعد األمانمتطلبات  ACPR-1000المفاعل یلبي 
 

 Hualong One (HPR-1000)المفاعل 
كومة الصینیة رسمیًا بالمفاعل من قبل الح Hualong Oneُیسمى المفاعل 

HPR-1000) وهو نتیجة دمج تصمیم مؤسسة الصین الوطنیة النوویة ،CNNC مع (
) وفقًا القتراح إدارة الطاقة الوطنیة الصینیة. یستخدم هذا المفاعل CGNPCتصمیم (

ن ـم ACPR-1000و CNNC  ن مؤسسةـــم ACP-1000 : نـــال المفاعلیـــة كـــأنظم
التقلیدي ذي العروات الثالث،  PWR. وكال المفاعلین من النوع CGNPC مؤسسة

. Hualong Oneلیتم وضعه في  ACP-1000ولكن أخیرًا اعتمد تصمیم المفاعل 
ویتضمن التصمیم أحدث أنظمة األمان وفقًا للمعاییر المقبولة دولیًا، بما في ذلك 

اطر الحوادث العرضیة، أنظمة األمان السلبیة االحتیاطیة، وأنظمة التخفیف من مخ
والحمایة الزلزالیة المحسنة. وسیتم مستقبًال نشر هذه المفاعالت من قبل الشركتین 
بشكل منفصل، مع الحفاظ على الكثیر من سالسل التزود الخاصة بها، ولكن مع 

 . اختالفات طفیفة فیما یتعلق بأنظمة األمان
 

 CAP-1400 المفاعل

 جـرى تطـویره مـن PWR-1400مـن النـوع  ركبیمفاعل هو  CAP-1400المفاعل 
شـــــركة ) و SNPTCخـــــالل التعـــــاون بـــــین شـــــركة تكنولوجیـــــا الطاقـــــة النوویـــــة الصـــــینیة (

 األمـــانأنظمــة المعتمــد علــى  AP-1000ویســتنغهاوس. ویســتند التصــمیم علــى مفاعــل 
مبســطة لزیــادة األمــان والمرونــة التشــغیلیة. وقــد تحســنت  أنظمــةتصــمیم  كــرةالســلبیة وف
فوكوشــیما دایتشـــي الســتیعاب التصــمیم الزلزالـــي  ةالمفــاعالت بعـــد حادثــ أمــانتصــامیم 

یملــك  كمــا. تصــمیمیةالفــوق حالــة الحــوادث  المعــزز وتعزیــز القــدرة علــى االســتجابة فــي
كمـا سـاعدت الـدروس  .MOX مـن النـوع تحمیل وقود ة علىدر الق CAP-1400المفاعل 

التـي  مشـاكلصـین علـى الحـد مـن الفـي ال AP-1000القیمة المستفادة مـن بنـاء وحـدات 
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علـــى  طـــورةتواجههــا عملیـــة البنـــاء. وقـــد ســـاعدت التقنیــات النمطیـــة وتقنیـــات البنـــاء المت
فـــــــي موقـــــــع  CAP-1400مفاعـــــــل  تقلیـــــــل التـــــــأخیر أثنـــــــاء البنـــــــاء. وســـــــیتم تشـــــــیید أول

Shidaowan  مســـتمرة منـــذ مـــا زالـــت فـــي مقاطعـــة شـــاندونغ، حیـــث التحضـــیرات للموقـــع
 . 2014أوائل عام 

 

(APR-1400) 

للطاقـــــــة الكهربائیـــــــة  ةكوریـــــــالشـــــــركة مـــــــن قبـــــــل ال APR-1400صـــــــمم المفاعـــــــل 
)KEPCO وهــو مفاعــل تطــوري یتضــمن مجموعــة متنوعــة مــن التحســینات الهندســیة ،(

وتحســین االقتصــاد وزیــادة وثوقیــة تولیــد الكهربــاء النوویــة فــي جمهوریــة  األمــانلتعزیــز 
 میغـــــا واط 1400كهربائیـــــة  بقـــــدرة PWRمـــــن النـــــوع یـــــا الجنوبیـــــة. هـــــذا المفاعـــــل كور 

لتــوفیر األداء فعالــة الحدیثــة باإلضــافة إلــى أنظمــة األمــان الســلبیة نظمــة الاألســتخدم یو 
نظــــام الوالیــــات  عــــنتصــــمیم ُطــــوِّر هــــذا المفاعــــل. لل مــــناآلالعــــالي وظــــروف التشــــغیل 

فلســــفة شــــركة  تعتمــــد. المقاومــــة الزلزالیــــةو  األمــــان العــــاليمــــع میــــزات  )80(+المتحــــدة 
KEPCO نتشـارإلى جنب مع تصـمیم قابـل لال جنباً  انسیر یواالقتصاد  على أن األمان 

تكییفـــه مـــع مجموعـــة متنوعـــة مـــن المرافـــق. وقـــد یمكـــن  بحیـــثفـــي جمیـــع أنحـــاء العـــالم 
 غیلتشـاستمدت الشركة من خبرتها الواسعة في الصناعة النوویة فـي مجـاالت البنـاء وال

بحــث الالســابقة. وأتاحــت عملیــة  تجاربهــاوٕایقــاف التشــغیل لــدمج الــدروس المســتفادة مــن 
مــن المشــاریع البحثیــة التجریبیــة بهــدف حمایــة العمــال  مجموعــةتصــمیم إدراج نتــائج الو 

 . والبیئة سكانوال

خیص التصمیم من قبل اتر مراجعة من خالل  APR-1400 المفاعالت تمر حالیاً 
 . (USNRC) األمریكیة ةنوویال هیئة الرقابة
 ، والتـــي ســـتولد+APRتصـــامیم  2007أطلقـــت الحكومـــة الكوریـــة فـــي عـــام  وقـــد

بنــاء  مــع زمــن، APR-1400 ـ. تصــمیمها العــام مشــابه جــدا لــمیغــا واط كهربــائي 1500
 قلـبأكبـر لطاقـة  وٕانتـاجأكثـر صـرامة  أمـاناستیعاب معاییر و ، APR-1400أقصر من 

 . قلبلبنظام تثبیت لباحتواء مزدوج و  +APRیتمیز  . أیضاً المفاعل
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 ATMEA1 
ATMEA  هــو مشــروع مشــترك بــین شــركة أریفــا وشــركة میتسوبیشــي للصــناعات

اآلمنـــة والفعالـــة علـــى  PWR مفـــاعالت ) بهـــدف تصـــمیم وتســـویق ونشـــرMHIالثقیلـــة (
ة مـن مثبتـو مبتكـرة السـوق العالمیـة. وباسـتخدام تكنولوجیـات نوویـة المدى المتوسـط فـي 

یتفــق مــع  ATMEA1قطاعــات الطاقــة النوویــة المتطــورة فــي فرنســا والیابــان، فــإن نظــام 
والتجاریـة فـي جمیـع أنحـاء العـالم. ویشـمل هـذا  الرقابیـةمجموعة واسعة مـن المتطلبـات 

 ،، والكفـاءة الحراریـة العالیـة ودورة الوقـود المرنـةاألمـان عالیـة المسـتوىالتصمیم أنظمـة 
تكـالیف البنـاء. باإلضـافة إلـى ذلـك، و مـال الیقلـل مـن رأس الذي سیط التب باإلضافة إلى

 إلــىالتصـمیم الفعـال المبسـط وتوحیـد المواصـفات للمكونـات  مـن المتوقـع أن یـؤدي فـإن
ي عمــــر التصــــمیمالمــــن  عامــــاً  60تخفــــیض تكــــالیف التشــــغیل والصــــیانة علــــى مــــدى 

بتكـرة إلدارة الوقـود وبـرامج العالیـة واالسـتراتیجیات الم المحطـات ة. وتؤدي كفاءللمفاعل
ـــة إلـــى تقلیـــل إنتـــاج النفایـــات الضـــرر البیئـــي إلـــى أدنـــى تقلیـــل و  المشـــعة المراقبـــة الفعال

 . المستویات
القـدرة علـى ، ولـدیها هـذه المفـاعالت للتـرخیص فـي مختلـف البلـدان تخضع حالیاً 

 یــــؤدي إنتــــاج الطاقــــةو  .هرتــــز) 60أو  50التكیــــف مــــع متطلبــــات الشــــبكة المختلفــــة (
ــــى جعــــل هــــذا المفاعــــل قــــابًال للتكیــــف مــــع البلــــدان ذات الشــــبكات  متوســــطة المــــدى إل

 . الكهربائیة األصغر حجمًا أو األقل تطوراً 
ودمج سلسلة المعـدات الخاصـة  MHIاالستفادة من خبرة البناء في أریفا و  تتم

تــواء تثبیــت القلــب، وأنظمــة التبریــد ومجمعــات الهیــدروجین لتــوفیر أمــان االح. ویــتم بهــم
 . تأمین استخدام معدات الطوارئ خارج الموقع. كما یتم على المدى الطویل

 
(APWR) 

شركة میتسوبیشي مع خمس شركات كهرباء  1990اجتمعت في الیابان عام 
لتصمیم وتطویر مفاعالت  PWRوطنیة مشاركة في تولید الكهرباء من مفاعالت 

PWR ت رؤیتهم الرئیسیة تصمیم مفاعل جدید لجعل إنتاج الكهرباء أكثر الكبیرة. وكان
عت هذه الشركات خبرتها التشغیلیة الواسعة مع أمنًا، وأكثر وثوقیة واقتصادیة. وقد جمّ 
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 مشروعاً  26خبرة شركة میتسوبیشي في مجال التصمیم والبناء، حیث شاركت في 
مفاعل موثوق به مع تقلیل فترة ات القرن الماضي، لبناء یمنذ سبعین PWR لمفاعالت

لالستخدام المحلي  أصالً  (APWR)اإلنشاء والتكالیف. وقد جرى تصمیم هذا المفاعل 
-US، و JP-APWR: المعیاري  في الیابان. وینتج المفاعل في ثالثة إصدارات

APWR و ،EU-APWR ویقدم كل تصور فرید من هذه المفاعالت من قبل ،
 قدراتوالمرافق الخاصة في كل بلد. وتتراوح  الرقابیةت المصممین لیناسب المتطلبا

میغاواط كهربائي.  1700إلى  1538الكبیرة من  PWRهذه المجموعة من مفاعالت 
واستخدمت هذه المفاعالت أحدث ما توصلت إلیه تكنولوجیا مراكز األبحاث الخاصة 

للوقود وحمایة  بمیتسوبیشي لتوفیر هوامش أمان تشغیلیة عالیة وتوفیر خیارات مرنة
 . البیئة من خالل توفیر نظم الحمایة المتنوعة والمتكررة للمحطات

 
 )VVER( 

الروسیة  ةمجموعة من مفاعالت المیاه المضغوط Rosatomتصمم شركة 
من قبل منظمات  VVER. یتم إنشاء محطات المفاعالت المحلیة VVERالمسماة 

قامت الشركات الروسیة في جمیع أنحاء العالم ببناء ما . وقد روزأتومالتصمیم داخل 
، وذلك منذ منتصف الستینیات من القرن VVERمحطة من مفاعالت  60یزید على 

الماضي، حیث قامت بتصدیر تكنولوجیا نوویة جرى اختبارها وٕاثباتها محلیًا. وقد 
وویة من الحدیثة لمواجهة التحدیات الحالیة للصناعة الن VVERُصممت مفاعالت 

خالل خفض تكالیف رأس المال وتقصیر فترات البناء وزیادة الكفاءة وعوامل الحمل 
الكهربائي، فضًال عن تنفیذ قدرات كهربائیة تبعًا للحمولة المطبقة. وعالوة على ذلك 

في دورات الوقود المغلقة. حالیًا  VVERیحاول المصممون تحقیق االستخدام الفعال لـ 
میغا واط  1000كهربائیة  بقدرة AES-92بیرة، وتشمل: المفاعل النماذج المتاحة ك

 . میغا واط 1200باستطاعة كهربائیة  AES-2006والمفاعل 
 

 VVER-1000 (AES-91 & AES-92) المفاعل الروسي
 بقدرة PWRبشكل مشابه لتصمیم المفاعل  VVER-1000صمم أول مفاعل 

ن واحدًا من التصامیم األولى . وكا1980میغا واط المنتج عام  1000كهربائیة 
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السلبیة وحمایة المفاعل. واستندت  لى القوى الطبیعیة ألنظمة األمانالمعتمدة ع
القدیمة، وعلى تاریخها التشغیلي.  VVER-440على تصامیم  VVER-1000مفاعالت 

جرى تحسین میزات التصمیم المثبتة في المحطات الصغیرة لتتناسب مع المتطلبات 
األكبر المرتبطة باإلنتاج الحراري العالي. واستندت األنظمة األولیة لهذه المفاعالت 

تصامیم محسنة لمولد البخار عروات مع  4الكبیرة على تصمیم تقلیدي مؤلف من 
. وأدى استخدام مواد جدیدة خالیة من الكوبالت مع تنشیط أقل للنترونات إلى يألفقا

انخفاض كبیر في معدالت تعرض العاملین لإلشعاع. وقد تم تجهیز مفاعالت 
VVER-1000  .الحدیثة بنظام تبرید القلب السلبي ونظام إزالة الحرارة لحمایة المفاعل

مع عامل إتاحة للمحطة  %33.7كفاءة للعمل ب VVER-1000جرى تصمیم المفاعل 
-VVER. یجري حالیًا بناء ثالثة مفاعالت اً عام 50وعمر تصمیمي قدره  %90قدره 

مع  AES91حول العالم في موقعین مختلفین. یتوافق النموذج األول المسمى  1000
ویجري حالیًا  ،ى تصمیمه أصًال للبناء في فنلندامعاییر األمان األوروبیة، كونه جر 

) AES92 )VVER-1000/V412شیید وحدتین في تایوان. یسمى النموذج اآلخر ت
ومفاعل في كودانكوالم في الهند  AES92وجرى تصمیمه للهند. حالیًا یعمل المفاعل 

 . خر ال یزال قید اإلنشاءآ
 

 VVER-1200/AES-2006المفاعل الروسي 

التصامیم لمفاعالت  2006في عام روزأتوم وضعت شركة 
VVER1200/AES-2006 والتي تمثل تصامیم ،PWR األكثر انتشارًا. جرى  المتقدمة

تصمیم هذه المحطات لالستفادة من التقنیات المثبتة سابقًا من سلسلة المفاعالت 
VVER-1000  لخفض تكالیف رأس المال والبناء، مع الحفاظ على معاییر األمان

 AES-2006رى تصمیم المفاعل العالیة باستخدام أنظمة األمان الفعالة والسلبیة. ج
وفقًا للمعاییر التنظیمیة الروسیة وأیضًا في االمتثال لمتطلبات المنشآت األوروبیة. 

، وتتكون من تصمیم VVER-1000األنظمة األساسیة مشابهة جدًا لسلسلة مفاعالت 
الكهربائیة  القدرةذات  VVER-1200رباعي العروة. ومن المتوقع أن تعمل المفاعالت 

 60وعمر خدمة متوقع  %90٪، وعامل إتاحة أكثر من 34بمردود قدره  1170
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شهر بعمق استحراق وسطي من  18-12عامًا. یمكن ضبط طول دورة الوقود بین 
غیغا واط یوم/طن. وقد حسنت تقنیات البناء النموذجیة أوقات البناء  60-70

تملك  AES91/92شهر. باإلضافة إلى میزة األمان لـ  54المتوقعة إلى حوالي 
النظام السلبي إلزالة الحرارة من االحتواء ومولدات البخار في  AES-2006المفاعالت 
ساعة دون الحاجة إلى  72تصمیمیة، والتبرید اآلمن لمدة الفوق دث حالة الحوا

 . إمدادات الطاقة الخارجیة
 

 VVER-1500المفاعل الروسي 

لبناء الناجح في جمیع أنحاء كثیرًا من اروزأتوم  استفاد أحدث تصمیم لـشركة
. وتحسبًا لالتجاه المتزاید الستهالك VVER1200و  VVER1000العالم لمفاعالت 

كبیر  PWRالكهرباء في جمیع أنحاء العالم والفوائد من اقتصادیات الحجم، تم تصمیم 
میغا واط. یتوافق التصمیم الجدید مع التنظیم اآلمن  1560كهربائیة تصل إلى  بقدرة
 . بیةو الروسیة واألور  الرقابیةیث، وكذلك مع المعاییر الحد

وتتمثل الجوانب الرئیسیة للتصمیم في القدرة التنافسیة العالیة في أسواق الطاقة 
العالمیة مع الحفاظ على أمان عالي ووثوقیة تشغیل من خالل الخبرة التشغیلیة 

یة على: االستخدام الواسع مل مزایا التصمیم الرئیستالمكتسبة من المشاریع السابقة. تش
ألنظمة األمان السلبیة، ومقدار التسامح تجاه األخطاء البشریة، والعمر التصمیمي من 

غیغا  70للوقود  األقصىسنة والمرونة التشغیلیة الكبیرة. یبلغ االستحراق  50-60
 . شهر 24و  12واط یوم/طن مع دورة وقود تتراوح بین 

 
 (Advanced Passive 1000) 

كهربائیة  بقدرة PWR) هو مفاعل من النوع Toshiba )AP1000مفاعل شركة 
میغا واط مصمم مع التركیز على أنظمة األمان السلبیة. وتعتمد هذه األنظمة  1100

على قوى الطبیعة مثل الجاذبیة أو الدوران الطبیعي للقیام بوظائف األمان التي تسهل 
على تبسیط المحطة،  AP1000فاعل. وتركز فلسفة التصمیم التشغیل اآلمن للم

والخبرة التشغیلیة للمحطات الصغیرة، وتقنیات البناء النموذجیة، والتي من شأنها 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبردة بالماء المتقدمةاعالت الطاقة أنواع مف 
 

21 
 

التقلیل من تعقید أنظمة األمان، ووقت البناء وتكالیف رأس المال، مع الحفاظ على 
ما یؤدي تبسیط المحطات المعاییر العالیة المطلوبة من قبل الصناعة والمنظمین. ك

إلى تبسیط إجراءات التشغیل والصیانة نتیجة لتخفیض المكونات ومواد البناء مقارنة 
. ویستند نموذج هذا Westinghouseالسابقة المصنعة من قبل شركة  PWRبتصامیم 

سنة الماضیة من البناء الناجح والخبرة التشغیلیة من قبل الخمسین المفاعل على 
، التي تم شراؤها من قبل الشركة الیابانیة Westinghouseء األمریكیة شركة الكهربا

Toshiba  كما أدرج في التصمیم عازل االحتواء الفرید من نوعه 2005في عام .
ومزایا التبرید لمنع أو الحد من هروب نواتج االنشطار التي قد تنتج عن الحوادث 

 . المحتملة

ي مع جدولة البناء لتقلیل التكالیف والمدة بالتواز  اً نموذجی Toshibaابتكار  یعد
من  الستیعاب تدابیر الحمایة المادیة ضد مجموعة واسعة مصمم. وهو زمنیةال

األنظمة والمكونات هي اإلصدارات المحسنة . إن التهدیدات الطبیعیة واألمنیة
الحفاظ على . ومن أهم مزایاه العاملة Westinghouseالموجودة حالیًا في محطات 

 .(MOX)ٕامكانیة استخدام الوقود المختلط و  وعاء في حالة الحوادث التصمیمیةال
انخفاض التعرض ، و %93سنة مع عامل إتاحة قدره  60العمر التصمیمي للمفاعل 

 . قلأ لإلشعاع، ونفایات مشعة
 
 KERENA 

سیة والمؤسسات األوروبیة الرئی AREVAشركة  2008َوضعت في عام 
، ولكن أعید تسمیتها في عام SWR-1000تدعى  BWR مفاعالت متطورة من النوع

إلى إنتاج محطة تنافسیة  المفاعل. یهدف تصمیم وتطویر KERENAإلى  2009
 . اقتصادیة في المستقبل

سنوات الخبرة في مجال تشغیل المفاعل والتصمیم  KERENAیجمع المفاعل 
بمزیج متنوع من مزایا  مصمم وبحوث خاصة. وهرة مثبتة في منشآت مع میزات مبتك

األمان الفعالة والسلبیة لتقلیل مخاطر األمان التشغیلیة وتخفیف سیناریوهات الحوادث. 
وجرى تحسین المرونة التشغیلیة وتكالیف دورة الوقود على النحو األمثل من خالل 
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قلیل من إجراءات القدرة على تغطیة الحمل، وتحسین استراتیجیات دورة الوقود، والت
 . الصیانة المعقدة

، وهو BWRصمم هذا المفاعل مع مدخالت المنتدى األوروبي لمفاعالت  وقد
محطة من  19. وتساهم األوروبیة والمرافق BWRمنظمة تتألف من بائعي مفاعالت 

سنة من  60 أكثر من التشغیل على مدىفي تأمین خبرة البناء و  BWRمفاعالت 
طرق البناء الحد األدنى من زمن البناء من خالل اعتماد لمفاعل . ویوفر هذا االعمل

 . النموذجیة
أنظمة التخفیف ویستعمل  يواالهتزاز الزلزال تحطم الطائرات یقاوم هذا التصمیم

المعاد  الیورانیوم أواستعمال وقود الیورانیوم المخصب، . ویمكن خطیرةمن الحوادث ال
 . في المفاعل MOXأو وقود  معالجته

 
 (Advanced Boiling Water Reactor, ABWR) 

لیكون أداة  GE-Hitachiمن قبل شركة  ABWRجرى تصمیم المفاعل 
اقتصادیة إلنتاج الكهرباء مع أعلى معاییر األمان النوویة مقارنة مع المفاعالت 

ة جنرال إلكتریك من قبل شرك 1991. وقد اكتمل هذا التصمیم في عام BWRالحالیة 
سنة في ثالثة إصدارات  60وشركائها الفنیین. تنتج هذه المحطة مع عمر تصمیمي 

والخدمیة في البلدان أو المناطق التي  الرقابیةمختلفة مصممة خصیصًا لالحتیاجات 
 ,JP-ABWRهي  یاً . اإلصدارات المتوفرة حالمن المتوقع فیها بناء هذه المفاعالت

US-ABWR  وEU-ABWR.  یشیر مصطلح وABWR  اآلن إلى النسخة األكثر
التقنیات المتطورة وتبسیط  وقد سمحت ي.رًا من تصامیم مفاعل الماء المغلتطو 

تكالیف رأس المال المعدات، دون المساس بأمان المحطة، بتقصیر وقت البناء وتقلیل 
مشاریع قید  4و  ABWRمفاعالت عاملة  4، كان هناك 2015. وفي عام األولیة
 . اإلنشاء

 
 (ESBWR) 

الذي یجمع  ESBWRهیتاتشي هو المفاعل ــــــ  لجنرال إلكتریكأحدث تصمیم 
بین االقتصادیة في الحجم، وتحسینات األمان وتبسیط التصمیم لتولید الكهرباء بطریقة 

تصمیم والبناء والتصنیع في عامًا من الخبرة في ال 50موثوق بها. وتستخدم الشركة 
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الصناعة النوویة لالستفادة من الظواهر الطبیعیة والخصائص السلبیة لتشغیل 
من. ویؤدي انخفاض تكالیف التشغیل والصیانة نتیجة آ بشكل BWRمفاعالت 

لعملیات التبسیط، إلى جانب قصر وقت اإلنشاء المتوقع وانخفاض تكالیف البناء إلى 
صادیة. یملك هذا التصمیم أنظمة فعالة غیر أنظمة األمان إنشاء محطة طاقة اقت

للتعامل مع الحاالت العابرة التشغیلیة، وجمیع أنظمة األمان في المفاعل سلبیة، 
إلى الطاقة الكهربائیة وال إلى إجراءات المشغل للتبرید لفترة تتجاوز  تحتاجوبالتالي ال 

هي و ESBWR یال القدیمة للمفاعل ات عن األجیسبعة أیام. وجرى التخلي في التسعین
ABWR  وSBWR  بسبب عدم كفایة إنتاج الطاقة. تعتمد معظم األنظمة والمكونات

، ولكن تم دمج بعض المزایا ABWRعلى سجالت التشغیل المثبتة في  ESBWRفي 
 . المبتكرة واختبارها من قبل المصممین في منشآت خاصة

 
6(Enhanced Candu 6) 

بتصمیم وبناء مفاعالت  ،هي شركة هندسیة كندیةو تقوم شركة كاندو للطاقة، 
میغاواط  740 بقدرة (EC6) المحسن 6كاندو. أحدث تصمیم لها هو مفاعل كاندو 

بالمیاه الثقیلة ویستخدم الیورانیوم الطبیعي كوقود. یعطي استخدام  أكهربائي ویبرد ویهد
، وتجنب الحاجة إلى EC6ستقاللیة لدورة وقود المفاعل الیورانیوم الطبیعي كوقود، اال

تخصیب الیورانیوم أو إجراءات الوقود المعقدة. صمم هذا المفاعل بناًء على الخبرة 
، التي جرى نشرها في 6والنتائج المكتسبة من خالل بناء وتشغیل محطات كاندو 

یدة لتعزیز األمان المزایا المبتكرة والتكنولوجیات الجد EC6خمسة بلدان. یتضمن 
والتشغیل واألداء. جرى إدخال أنظمة األمان السلبیة الرئیسیة باإلضافة إلى األنظمة 

مرن جدًا فیما یتعلق  EC6السابقة. وعالوة على ذلك، فإن  6المثبتة لمفاعالت كاندو 
باختیار دورة الوقود، مما یسمح لمختلف البلدان باالستفادة من الوقود المحلي، 

 . یات الوطنیة، والتكامل مع تكنولوجیات المفاعالت األخرى وأحجام الشبكاتواألولو 
 

 (Indian Pressurized HWR-700) 

والتي هي مؤسسة قطاع  ،)NPCILإن شركة الطاقة النوویة الهندیة المحدودة (
وتشغیل عام واقعة تحت إدارة الطاقة الذریة الهندیة، مسؤولة عن تصمیم وبناء وتهیئة 
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نوع  ، وهو مفاعل منIPHWR-700محطات الطاقة النوویة. أحدث تصمیم لها هو 
HWR  مع أنابیب الضغط األفقي، التي تحتوي على الیورانیوم الطبیعي والمیاه الثقیلة

 PHWRتحت اإلنشاء وهو من نماذج  HWRكمبرد ومهدئ. ال یزال أكبر مفاعل 
میغا واط  540و  220 القدراتعالت ذات الهندیة، ویأتي كنسخة متطورة بعد المفا

 220ات مع بناء محطة بمفاعل یكهربائي العاملة حالیًا. بدأ تطویرها في أوائل الثمانین
میغاواط كهربائي. إن زیادة مرونة مصادر الوقود وٕاجراءات اإلدارة تجعل من 

IPHWR-700  قد تم خیارًا مناسبًا للهند لمواجهة الطلب المتزاید على الكهرباء. و
تصمیمه مع العدید من أنظمة األمان الفعالة والسلبیة للتخفیف من بدء وتطور 

 . وعواقب الحوادث المفترضة

 د. م. سعدو الظواهرة ترجمة :                                                     
 السوریة هیئة الطاقة الذریة                                                      
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Abstract 
The technological developments have great and vast expansions 

serving multipurpose functions of exports and imports. Those have been 
playing too many bad behaviors in dealing with different trades as it is 
internationally reported to be “Illicit Trafficking” with nuclear and 
radioactive materials. Such trades are considered harmful with numerous 
hazards to human health and environment under international consideration 
of safe transport which is increasing between countries when considering 
exchanges of food stuff, pharmaceuticals, and material ores utilized for 
industrial, agricultural, and other fields. 

Therefore, developments should have to be advanced to control the 
customs ports utilizing the nuclear and radiological technology to monitor 
and control the safety, security, and quality in imports and exports products. 
This will ensure the socio-economic considerations against the 
contamination and illicit trafficking for the sake of human health and 
environment. 

The objectives of this article are to improve the experience transfer 
and lessons learned around the world and shed light on how to utilize the 
methods of controlling nuclear and radioactive materials across the customs 
ports. 
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ـــالهـــداف الأمـــن  ـــة  مق ـــى كیفی ـــاء الضـــوء عل الرئیســـیة نقـــل الخبـــرات الســـابقة وٕالق
ـــــةاســـــتخدام  ـــــ الطـــــرق النووی ـــــة الصـــــادرات اال يالمشـــــعة ف ـــــى كاف ـــــة عل ـــــارات والرقاب ختب
القـــوانین صـــدرتها الوكالـــة الدولیـــة للطاقـــة الذریـــة و أ يالتوصـــیات التـــحســـب  ،والـــواردات
صـــحة لحفـــاظ علـــى مـــن أجـــل االـــتحكم ومنـــع الغـــش والفســـاد  محلیـــة لضـــمانواللـــوائح ال

ن تعمــل الــدول علــى إنشــاء وتكــوین منظمــات البیئــة؛ ویســتلزم ذلــك أنســان وســالمة اإل
فـراج الجمركـي علـى كافـة ة والرصـد والمتابعـة والتحلیـل واإلحكومیة لتقوم بأعمال الرقابـ

المهــام التنظیمیــة والرقابیــة ذات  جمیــع هــذه المنظمــاتمــارس الصــادرات والــواردات. وت
ن تنظــــیم األنشــــطة وانیألحكــــام قــــ الصـــلة باالســــتخدامات الســــلمیة للطاقــــة الذریــــة تنفیـــذاً 

  . الصادرة في هذا الشأنالنوویة واإلشعاعیة 

 : رئیسیة منهاأنشطة تقوم هذه المنظمات بعدة 

ـــــ  ــــوائح والمعــــاییر الرقابیــــة، إـــــ ریر ذات الصــــلة لتقــــااتقــــویم ومراجعــــة و صــــدار الل
 .واإلشعاعي  النوويباألمان 

ـــ  إصــدار التــراخیص الالزمــة لتشــغیل المنشــآت واألنشــطة والممارســات النوویــة ـــــ
 . واإلشعاعیة
للقـــوانین ومـــا یـــرتبط بهـــا مـــن آلیـــات إنفـــاذ  يالتفتـــیش التنظیمـــالقیـــام بعملیـــات ـــــــــ 
والمفتوحـــة مشـــعة المغلقـــة لجمیـــع المنشـــآت والمصـــانع المســـتخدمة للمصـــادر ال واللـــوائح

حمایـــة المـــواد النوویـــة مـــن  لحفـــاظ علیهـــا مـــن التخریـــب وأیضـــاً والمـــواد النوویـــة بهـــدف ا
 . السرقة والتهریب

جمیــــع المنافــــذ الجمركیــــة فــــي  إدارة ومتابعــــة اإلفــــراج عــــن المصــــادر المشــــعةــــــــــ 
لــك لســالمة شــعاعیة، وذســتخدامها بالمنشــآت النوویــة واإلوالتصــریح بنقلهــا إلــى أمــاكن ا

 .لمنظومة تحدید الجرعة شعاعیة طبقاً ضمان الصحة المهنیة والتعرضات اإلاإلنسان و 
ـــــ  شــــعاعیة عبــــر جمیــــع المنافــــذ النقــــل اآلمــــن للمــــواد النوویــــة واإل الرقابــــة علــــىـــــ

لجهـــات  الـــداخليالنقـــل  ، وكـــذلكأو جـــواً  ، بحـــراً كانـــت بـــراً  اءً الجمركیـــة المختلفـــة  ســـو 
 . االستخدام
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تـأمین البیئـة عبـر منافـذ الجمـارك البریـة  يف يبالدور الرئیس هذه المنظماتتقوم 
الذى ینتج من أنشطة أو حوادث نوویـة  يالبحریة من أخطار التلوث اإلشعاعوالجویة و 

 .  التربة الهواء أو الماء أو يالدول أو األقالیم المحیطة عبر التلوث ف يف

هذا المضـمار في  لرقابة النوویة واإلشعاعیةل مثل هذه المنظماتل أنشطة شموت
 : ما یلى

 
 يشبكة قومیة للرصد اإلشعاعــــــ  1

ثابتـــة للرصـــد ال یـــتم تجهیـــز مثـــل هـــذه الشـــبكات بأعـــداد مناســـبة مـــن المحطـــات 
(الخلفیـة  يعـدالقا يبهدف تحدیـد المسـتوى اإلشـعاع بالدأنحاء الفي  موزعة ياإلشعاع

السـنة، حیـث تكـون الهـواء والمـاء علـى مـدار  يالطبیعیة) ورصد الملوثات اإلشعاعیة ف
ر الحـدود هذه المعلومات أساسیة لما قد یحـدث مـن انتشـار لملوثـات إشـعاعیة تـأتي عبـ

شـــعاعیة أو خالفـــه مـــن الـــدول المجـــاورة أو عبـــر المســـافات نتیجـــة لحـــوادث نوویـــة أو إ
، حیـــث وصـــل التلـــوث بـــالمواد 1986تشـــرنوبیل ســـنة  حـــادثي فـــ البعیـــدة مثلمـــا حـــدث

االنشطاریة المشعة إلى أغلب الدول في نصف الكرة األرضـیة الشـمالي نتیجـة للعوامـل 
 . المناخیة السائدة آنذاك

 
 يمعامل متنقلة للقیاس والرصد اإلشعاعــــــ  2

زة بكافـة سیارات متنقلة ومجهـ توافر یتطلب هذا العمل من قیاس ورصد إشعاعي
المـوانئ ومنافـذ مـوانئ  يتقوم بقیاسات إشـعاعیة دوریـة فـكما ، يأجهزة القیاس اإلشعاع

  . شعاعیة داخل البالدالقریبة من المنشآت النوویة واإل المختلفة واألماكنالمطارات 
 

 لرقابة اإلشعاعیةثابتة لمعامل ــــــ  3

مجهـــزة بأحـــدث األجهـــزة وتكـــون البیئیـــة شـــعاعیة و اإلة للرقابـــة ثابتـــمعامـــل  وهـــي
تحدیـــد صـــورة دقیقـــة ل والتحلـــیالت إلجـــراء القیاســـات علـــى عینـــات بیئیـــة وحیویـــة وذلـــك
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التربـة  يوالملوثات البیئیـة فـ الثقیلة،لمستوى تركیز النظائر الطبیعیة المشعة، العناصر 
 . والنبات والماء والهواء

 
 المائیة الموانئ والمجاريتأمین ــــــ  4

ــــر تــــأمین هــــذ ــــق اا المر یعتب ــــي  الحیویــــة؛ المتمثلــــةف المــــوانئ البحریــــة المختلفــــة ف
بالبالد، وذلك لحمایتها  يأحد عناصر األمن القوموالمجاري المائیة من أنهار وقنوات؛ 

 . أخطار محتملة تنجم عن عبور السفن الحاملة للمواد الخطرة والمشعة يأمن 
 

 خطة الطوارئ اإلشعاعیةــــــ  5
ضـمن خطـة الطـوارئ العامـة شـعاعیة النوویـة واإل ئا للطـوار تم تشكیل لجنة علیی
مـــن خاللهـــا یـــتم وضـــع و . عضـــویتها جمیـــع جهـــات الدولـــة المعنیـــة يوتضـــم فـــ للدولـــة،

حــدد دور كــل جهــة یشــعاعیة، و إلالخطــط النوویــة المجابهــة لحــاالت الحــوادث النوویــة وا
 . هذا الشأن ووسائل االتصال والتنسیق فیما بینهم يوطنیة ف
 



أثبتت تجربة التعامل مع الحوادث، المقصودة أو غیـر المقصـودة، المترتبـة علـى 
علـى الوجـود البشـري  كبیـراً  استخدام المواد اإلشعاعیة والنوویة في اآلونـة األخیـرة خطـراً 

ن ولـــذا فـــإ ات والحیـــوان.نبـــنســـان والضـــار علـــى اإل يمـــا تســـببه مـــن تلـــوث بیئـــلبكاملـــه 
ـــدة حـــوادث المـــواد ـــ ،الخطـــرة تعتبـــر ذات طبیعـــة معق  ئعـــداد خطـــط طـــوار إســـتلزم یا مّم

 : ينسان والبیئة، وتتطلب اآلتثارها على اإلآلمواجهة 
 . قدر كاف من التخطیط والتعلیم والتدریب لمحاور مخاطرها المختلفةــــــ  1
 . جراءات التنفیذإومحكم قبل اتخاذ  يتقییم ذاتــــــ  2
 . ات متخصصة للوقایة والسیطرة على التلوثاستخدام معدــــــ  3
 

 شعاعیةشهر الحوادث النوویة واإلأ

شــعاعیة خطیــرة بدایــة مــن نهایــة دول ومــدن مختلفــة لحــوادث نوویــة وإ  تعرضــت
مریكیــــة قنبلتــــین الوالیــــات المتحــــدة األ لقــــاءا بدایــــة عنــــد إالحــــرب العالمیــــة الثانیــــة ومنهــــ
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 بالیابــــان نهایــــة الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة يازاكغــــهیروشــــیما ونا يتین علــــى مــــدینتینــــوو 
ـــ)، م1945أغســـطس ( ـــاة مئـــات اآلأا ّم ـــة ســـفر عـــن وف الف مـــن آثـــار المخـــاطر النووی

 . هاتین المدینتینشعاعیة على سكان واإل

مراض الناجمـة عـن وتعیش األجیال الجدیدة حتى اآلن في خوف مستمر من األ
 والتـي تعرضـت للتلـوث. لمحیطة عمومـاً اإلشعاعات النوویة في الهواء والبیئة الحیاتیة ا

حادثــة  أشــهرهاوكــان قــدرة نوویــة، للمفــاعالت نوویــة  يحــوادث فــوكــذلك مــا حــدث مــن 
ضـــربت أســوأ كارثـــة نوویــة فـــي ، حیــث 1979بالوالیــات المتحـــدة » ثــري مایــل آیالنـــد«

 رئیســیاً  لعــب مبنــى االحتــواء دوراً و  التــاریخ األمیركــي جزیــرة (ثــري مایــل) فــي بنســلفانیا
(Containment building) البیئــة فــي  شــعاعيوث اإلالخســائر وانتشــار التلـ فـي تحجــیم

تقول لوحة معدنیة على أحد شوارع الجزیـرة تصـف مـا حـدث و  المحیطة خارج المحطة.
هذا االنفجار أحدث تغییرات في صناعة محطات تولیـد الطاقـة النوویـة ” : 1979عام 

 . “حول العالم

كارثــة  مفــاعالت بحــوث نوویــة ولكــن كــان أعظمهــافــي  وتوالــت حــوادث صــغیرة
تلــك  وتســببت )ســابقاً  (االتحــاد الســوفییتي 1986ل عــام یمحطــة القــدرة النوویــة بتشــرنوب

المــواد وتســربت ســحابة اإلشــعاعات مــن  ،نــوويالمفاعــل الاحتــراق وحــدات فــي  الكارثــة
 مســببةازات النوویــة االنشــطاریة المتصــاعدة لعنــان الســماء مــع الحریــق الناشــئ مــن الغــ

خ السـائدة آنـذاك مـن ریـاح بسـبب حالـة المنـا لـدول المجـاورةا خطیـر فـي يشـعاعإتلوث 
ـــة واإلفـــي  رئیســـیاً  مطـــار وكانـــت ســـبباً شـــدیدة وأ ـــوث معظـــم المحاصـــیل الزراعی ـــاج تل نت

لتنفیــــذ الرقابــــة علــــى المــــواد الغذائیــــة بجمیــــع لــــزم الــــدول اتخــــاذ خطــــوات ا أـــــــآنــــذاك، ممّ 
وعلــف الحیــوان ووضــع  لبـانطفــال خاصــة األغذیـة األأدویــة و واألصـنافها والمشــروبات أ

ـــة المســـتوردة لحمایـــة اإلمعـــاییر لقبـــول المـــو  نســـان مـــن التلـــوث الحـــادث لهـــذه اد الغذائی
  . االغذیة

الحـادث  هـذا یعـود سـببف 2011 مفاعل "فوكوشـیما" فـي الیابـانحادثة   أما عن
موجـة مـق المحـیط ممـا نجـم عنـه ع في ترریخ درجات 9أكبر من زلزال بقوة وقوع إلى 

دت إلــى ارتفــاع الموجــة أكثــر مــن عشــرة أمتــار عنــد الشــاطئ المواجــه لســور أ تســونامي
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إلـى قطـع التغذیـة الخارجیـة بالتیـار الكهربـائي فـي المنشأة النوویة بفوكوشـیما، ممـا أدى 
صـابة بعـض إ والمحطة وفي ستة من مفاعالتها، ثم وقع الحریـق فـي المفاعـل الرابـع، 

ــــد أمیــــال 10جــــالء اآلالف مــــن دائــــرة نصــــف قطرهــــا إ لعــــاملین و ا تجــــاوز النشــــاط ، وق
  . اإلشعاعي الحد الطبیعي بعشرین مرة

ــــا یجومّمـــ ــــبع وعــــــإلشـــارة إلیـــه وقدر اــ ــــشعاعیض الحـــوادث اإلــ ر مشـــعة ة لمصـــادــ
 لتعرضـــها للســـرقة والتعامـــل معهـــا بجهالـــة أو رئیســـیاً  ســـبباً  أهمـــل العنایـــة بهـــا ممـــا كـــان

تصــنیع بعــض مســتلزمات البنــاء. فــي  دخلــت ضــمن خــردة معدنیــة بــدون علــم خطورتهــا
ـــوف ـــذا اإلطـــــى هــ ــــ ـــبرص ة فــي فیینــاـة الذریـــة للطاقـــة الدولیـــار قامــت الوكال ر مــن ـــــثكد أــ

والمشــكلة  عضــاء،الــدول األفــي  والمصــادرحالــة مــن حــاالت تهریــب تلــك المــواد  300
فهناك ؛ نسان والبیئةالضار على صحة اإل يشعاعض اإلمن مخاطر التعر  هتحمل فیما

ــــ ــــة  ياحتمــــاالت اســــتغاللها ف  أو أســــلحة قــــذرة. يو إنتــــاج ســــالح نــــوو أعملیــــات إرهابی
ه ــــد نشأ عنـــة قــــردة المعدنیـــالخ يف المصادر المشعة فـــإلى ذلك فإن تصری باإلضافـــة

ة ـــــات عالیـــــة مــن جرعــــمیتار مـــــوآث ةـــــرة وحــوادث أدت إلـى أخطــار صحیـــــل خطیــــمشاك
ـــشعاعیللتعرضــات اإل ـــة. كمــا أنـــ ـــه تــم كــذلك رصـــ ـــد حــوادث عدیــ ـــدة لحــ ـــت مــن نقاالـــ ل ـــ

دود ــــــر حــــــة عبــــــواد نوویــــــعلـــى م يو ـــــــتحت يو التـــأ اً ـــــــشعاعیإة ـــــــردة الملوثــــــات الخـــــــكمی
 ل .الدو 

 
 

مصــلحة الجمـارك بمثابــة خــط الـدفاع األول نحــو مكافحـة التهریــب واالتجــار تعـدُّ 
كمـا أنهـا تعمـل ، غیر المشروع عبر المنافذ الجمركیـة بـالموانئ البحریـة والجویـة والبریـة

بالتعــاون مــع الجهــات المعنیــة علــى إحكــام الرقابــة علــى جمیــع الــواردات مــن البضــائع 
مختلفــة، ومــن بینهــا المـواد النوویــة والمصــادر اإلشــعاعیة وغیرهــا مــن والسـلع بأنواعهــا ال

 . المواد المشعة
 : دارة الجمــاركإبالتعــاون مــع مراقبتهــا  تمتــ يهــم الصــادرات والــواردات التــأمــن و 
وعـالج  ياسـتخدامات طبیـة (طـب نـوو بحثیـة، و ن معامـل مـ والمصادر المشـعةالنفایات 
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 يتـــأتالتـــي الخـــردة المعدنیـــة . وكـــذلك صـــناعیةالســـتخدامات االفـــي  ، وأیضـــاً شـــعاع)باإل
 علــى مصــادر مشــعة تنــتج عــن طریــق ين تحتــو أویمكــن  شــعاعیاً إوتكــون ملوثــة  حیانــاً أ

تفكیـك مصـانع كانـت تسـتخدم مصـادر و  نفایات شركات البترول مـن عملیاتهـا المختلفـة
 . ةمشعة ولم یتم تكهین المصادر على حد

 ذ لرصــــد الحاویــــات والبضــــائع فــــيتتخــــأن یجــــب راءات ـــــــجإهنــــاك فعلیــــه وبنــــاء 
حــاالت الصـــادرات والـــواردات ممـــا قــد تحتویـــه مـــن مـــواد نوویــة ومصـــادر ومـــواد مشـــعة 

ترونـــات النافـــذة مـــن تلـــك والن امـــاشـــعاعات الغإ لقیـــاستركیـــب أجهـــزة وذلـــك عـــن طریـــق 
 .  البضائع

 
 ترونات على منافذ دخول وخروج البضائعاما والنغشعاعات نظم الكشف إل

مـع نفـذت  الوكالـة الدولیـة للطاقـة الذریـةشـرفت علیهـا أ التـيعلـى الدراسـات  ءً بنـا
لتجــریم  يشــعاعمســمى برنــامج تقیــیم نظــم الكشــف اإل تحــت مشــروعاً الــدول األعضــاء 

عملیــات ضــبط  يعلــى دقــة وكفــاءة فــأوذلــك لتحقیــق  ؛النقــل غیــر اآلمــن للمــواد المشــعة
 . مصادر) المواد المشعة الخطرة (نوویة، مشعة، نفایات،

 
 يشعاعمنظومة الكشف اإل

یــــتم تحمیلهــــا  يبحیــــث تســــمح بمــــرور المركبــــات التــــ ةتــــم تركیــــب تلــــك المنظومــــ
، تروناتوالناما غشعاعات شعاعیة إلبین عناصر الكواشف اإلبالبضائع والحاویات ما 

 على مصادر مشعة أو خردة معدنیة ملوثة إشـعاعیاً  يذا ما كانت تلك البضائع تحتو إف
ا، یصــدر عنهــا مــن إشــعاعات یــتم قیاســها ورصــدهإن مــا ي علــى مــواد نوویــة فــأو تحتــو 

 . شعاع للمنظومةخالل تحرك المركبة، بكواشف اإل

ســــطح كبیــــرة" تتناســــب مــــع حجــــم أشــــعاعیة ذات "مســــاحات إتســــتخدم كواشــــف و 
 كمــا یتــوافر ،الحاویــات والبضــائع علــى جوانــب هیكــل معــدني صــلب یأخــذ شــكل "بوابــة"

 .  شعاعات الصادرة من األسقفیاس اإلكاشف من أعلى لق
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ــــد المنظومــــة بعــــدد مــــن  ــــتم تزوی لرصــــد دخــــول  (Sensors) أجهــــزة االستشــــعاری
المركبة وسرعتها وانتهاء مرورها، حیث یسجل الحاسب اآللي تلك المعلومات، وتعطـي 

كامـل بكافـة مسـتلزمات  يالبوابـة مجهـزة بنظـام تحكـم آلـیًا، كمـا أن وصـوت یاً ضـوئ اً إنـذار 
  . بكة وله القدرة على تخزین عدد ال نهائي من البیانات والنتائجالش

 هویدا جالل عبد المنعم طـهد.                                                  
 قسم األمان النووي                                                      
 المصریة الرقابة النوویة واإلشعاعیةة هیئ                                         

                                                      
 

 

ــــــ جمهوریة مصر العربیة، قانون تنظیم األنشطة النوویة واإلشعاعیة، قانون رقم  1
 . 2010مارس  30مكرر (أ) في  12)، الجریدة الرسمیة العدد 7(

ر العربیة، الالئحة التنفیذیة لقانون األنشطة النوویة واإلشعاعیة ــــــ جمهوریة مص 2
) مكرر في 42)، الجریدة الرسمیة العدد (2010)، (7الصادرة بالقانون رقم (

 . 2011أكتوبر  26
3- Regulations for the Safe Transport of Radioative Material – 2012 Edition, 

Specific Safety Requirements No. 6, (SSR-6). 
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Abstract 
Nuclear knowledge has been developed and accumulated over decades 

of research and development of nuclear technologies for power and non-
power applications. It is expected that large parts of this knowledge will be 
used in the future, not only for existing nuclear installations, but also, for 
future innovations and socioeconomic development. Unfortunately, the 
present status of nuclear knowledge and its management remains in an 
unsatisfactory condition. Since nuclear knowledge is unique in many ways, 
managing this knowledge requires specific programmes and needs to 
achieve specific objectives. Good management of nuclear knowledge, 
however, can contribute to economics, safety and innovation.  

 The establishment of the IAEA constituted the nuclear knowledge 
menagement. After the initial phase, the development of nuclear knowledge 
for civilian applications relied predominantly on an empirical approach. 
Priority was given to experiments, and the data collected was applied 
without the benefit of comprehensive analyses. The need for a systematic 
and consistent description of that knowledge was recognized, but the level 
of computer development and information technology was simply 
insufficient to create meaningful databases. 

 


 وتزایـــد عـــدد الســـكان فـــي الســـنوات األخیـــرة تعـــاظم الطلـــب علـــي الطاقـــة النوویـــة
ار فـي مجـال تولیـد سـتثمهتمـام المتجـدد واالاالإلـى  ، مّمـا أدىالقلق بشأن البیئة ىتنامو 
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، ففـــي ظـــل التقـــدم مـــأزق یكمـــن بـــین طیـــات هـــذه الصـــناعة ، لكـــن هنـــاكالقـــدرة النوویـــة
لطاقة النوویة في سجل كثیر من الدول یتزاید الخـوف حـول الواضح في مجال تطویر ا

القــدرات العــاملین بهــا یمتلكــون المهــارات و كیفیــة قیــام الصــناعة بخلــق جیــل جدیــد مــن 
فــي الصــناعة االزمــة لــدعم النمــو المتوقــع لهــا. و لكــن الخطــر فــي أن معظــم العــاملین 

أن تلــك المشــكلة ال و  ،القادمــة للتقاعــد فــي غضــون الســنوات العشــر مالنوویــة فــي طــریقه
بــل یمكــن أن تــؤثر شــیخوخة قــوة العمــل  ،یهــدد الخطــط المســتقبلیة فحســب تمثــل خطــراً 

 . صیانة المحطات النوویة العاملة الحالیةفي أمان و  أیضاً 

علــى تــراكم "المعــارف النوویــة". وقــد تــم  كبیــراً  اعتمــاداً  الصــناعة النوویــة تعتمــد 
مـدى عقـود مـن البحـث والتطـویر للتكنولوجیـات  تطویر المعارف النوویة وتراكمت علـى

نتـاج الطاقـة النوویـة. إن  المعـارف النوویـة الحالیـة مـن المتوقـع أن إ لتطبیقـاتو النوویة 
بـد مـن اسـتمرار اسـتخدامها  واألهـم مـن ذلـك ال ،تستخدم أجزاء كبیرة منها في المستقبل

لالبتكـــــارات النوویـــــة  أیضـــــاً و لضـــــمان ســـــالمة المنشـــــآت النوویـــــة القائمـــــة والمســـــتقبلیة  
الصــانعة نتجــة و المســتقبلیة والتــي تســاهم فــي التنمیــة االجتماعیــة واالقتصــادیة للــبالد الم

ا یؤســف لــه أن الحالــة الراهنــة للمعــارف النوویــة وٕادارتهــا ال تــزال فــي . ومّمــنیــةلهــذه التق
 .   هتمام بهابد من االحالة غیر كافیة ومرضیة لذا ال

لجیدة للمعارف النوویة في بناء أسس االقتصاد والسالمة اإلدارة ایمكن أن تسهم 
االحتفـاظ بهـا  ویـتم االسـتعانة و وبما أن المعرفـة النوویـة فریـدة مـن نوعهـا  ،النوویة للبالد

مشاریع الحتیاجات محددة لتحقیـق و بطرق عدیدة، فإن إدارة هذه المعرفة تتطلب برامج 
ه المعرفــة، یمكــن أن تفقــد أجــزاء كبیــرة أهــداف محــددة. وبــدون بــذل العنایــة فــي إدارة هــذ

أو عنـــدما یـــتم االســـتغناء عـــن  ،نو ة عنـــدما یتقاعـــد الموظفـــون المتخصصـــمنهـــا خاصـــ
األشیاء التي تحمل المعارف وتجاهلها بسبب تغیر األولویات لنظم االدارة القائمة.  لذا 

حیــث ناعة بالمعــارف النوویــة مــن هنــاك اهتمــام كبیــر مــن قبــل القــائمین علــي هــذه الصــ
 .  نقلها عبر األجیالظ بها وتسجیلها و حتفااال

یشــكل إنشــاء الوكالــة الدولیــة للطاقــة الذریــة الخطــوة األولــى مــن جانــب المجتمــع 
فـي  هامـاً  الدولي إلدارة المعـارف النوویـة. وتلعـب البـرامج والمبـادرات الدولیـة أیضـا دوراً 
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ن  وضــــع وصــــف اآل ىإلــــولــــم یــــتم  لمعــــارف الخاصــــة بالطاقــــة النوویـــة.اتطـــویر قــــدرة 
ب وتكنولوجیـا ین مستوى تطویر الحواسإمتسق لتلك المعارف، وبجانب ذلك فمنهجي و 

الطاقـــــة النوویـــــة  فـــــي المعلومـــــات ال یكفـــــي إلنشـــــاء قواعـــــد بیانـــــات كبیـــــرة ذات مغـــــزى
غیــر ت المبكــرة بشــأن الطاقــة النوویــة االفتراضــاكــذلك للمعــارف و تطبیقاتهــا المختلفــة و و 
طــات تحقــق النمــو الســریع للتطبیقــات النوویــة، بمــا فــي ذلــك مح يوالتــمكلفــة والمتــوفرة ال

متعلقــة بالطاقــة فــي الصــناعة والطــب والزراعــة. وقــد الغیــر الطاقــة النوویــة والتطبیقــات 
 المتطلبــات لهــا، علـي ســبیل المثــال الحاجــةو  خلـق هــذا النمــو الســریع بعـض الصــعوبات

كشـــرط مســـبق الســـتخدام المعـــارف تطـــویر الثقافـــة الضـــروریة لألفـــراد والمؤسســـات إلـــى 
ـــة لألغـــراض المدنیـــة بطریقـــة آمنـــة ومنـــع إســـاءة اســـتخدامها. لـــذا یجـــب تطـــویر  النووی
المعــارف النوویــة واالحتفــاظ بهــا علــى مــدى أطــر زمنیــة طویلــة لخدمــة المرافــق النوویــة 

 . ل لتمكین النمو المستدام العالميالتشغیلیة وعلى األطر الزمنیة األطو 
ـــدة نســـبیاً إن أنشـــطة إدار  ـــة جدی ـــد مـــن التعریفـــات ة المعـــارف النووی ـــاك العدی ، وهن

المختلفة للمفاهیم والمصـطلحات الرئیسـیة فـي إدارة المعرفـة والتـي تعمـل علـى المسـتوى 
 أن یكون لدینا مجموعة من التعریفات الرئیسـیة المعروفـة جیـداً  الدولي، ومن المهم جداً 
 . والمفصلة والمتفق علیها

 


ـــا غالبـــاً  ـــدما نتحـــدث عـــن المعرفـــة، فإنن ـــى  مـــا نشـــیر عن  والمعلومـــاتت البیانـــاإل
 . )1والعالقة بین المعرفة و البیانات والمعلومات موضحة في شكل (

 
 البیانات والمعلومات) المعرفة و 1شكل (
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ویمكن تعریف المعرفة على أنهـا البنیـة العقلیـة المسـتخدمة فـي اكتسـاب الحقـائق 
ق وٕاعـادة تجمیـع تلـك الحقـائق للتفكیـر الخـالق، وحـل المشـاكل وٕاصـدار وفهمها، وتطبیـ

األحكــام. ویمكــن تعریــف اكتســاب المعرفــة علــى أنهــا عملیــة الحصــول علــى المعلومــات 
جانــب المواقــف والمهــارات، المتطلبــات الكاملــة إلــى  وفهمهــا وتفســیرها. وتــوفر المعرفــة،

رفــة تختلــف عــن البیانــات والمعلومــات للقیــام بوظیفــة أو مهمــة معینــة. ولــذلك، فــإن المع
إلـى  تـؤديفالبیانـات أما حیث أن المعرفة هي المعلومات التي لها غرض أو استخدام. 

 . المعرفةإلى  ؤديتالمعلومات والمعلومات 

م وتشـــكیل ویمكـــن تطبیـــق المعرفـــة، علـــى ســـبیل المثـــال، لحـــل المشـــكالت والـــتعلّ 
ٕایجـــاد خیـــارات مجدیـــة لتخطـــیط االســـتراتیجي و راء واتخـــاذ القـــرار والتنبـــؤ وااألحكـــام واآل

اتخــاذ إجــراءات لتحقیــق النتــائج المرجــوة. وتعكــس المعرفــة مســتوى أعلــى مــن للعمــل، و 
دات ف عــن طریــق اختبــار التأكیــیــدرجــة أنــه یمكــن ضــمان الحقیقــة أو التزیإلــى  التنظــیم

 . على التجربة واألفكار األخرى

زیــــد مـــن  الــــذكاء تن االنحطـــاط؛ و الفكریـــة لألفــــراد مـــوتحمـــي المعرفـــة األصــــول 
المكتســب منهــا؛ وتــوفر لهــم مرونــة أكبــر. والمعرفــة هــي المــورد الحیــوي للتنمیــة البشــریة 
والبقــــاء علــــى قیــــد الحیــــاة ویجــــب إدارتهــــا بعنایــــة. وینطبــــق هــــذا بصــــفة خاصــــة علــــى 

ة فـي العلـوم  الطبیعیـ المجاالت المعقدة مثل التكنولوجیا النوویة، وهو مـا ینطـوي عملیـاً 
أن ، و المعرفـــة هـــي األصـــلف(الفیزیائیـــة)، والعلـــوم االجتماعیـــة، والهندســـیة واالقتصـــاد. 

یكــون لـــدیك المعرفــة یعنـــي أن یكــون لـــدیهم القــدرة علـــى اكتســاب وفهـــم وٕاعطــاء معنـــى 
 . للمعلومات والحقائق

 


علــى الــرغم مــن أن بعــض البــاحثین والعلمــاء یعتبــرون المعرفــة إمــا صــریحة أو 
نیة، فــإن المعرفــة بمــا یتفــق مــع تعــاریف المصــطلحات الــواردة فــي الوكالــة الدولیــة ضــم

 . : صریحة، شبه ضمنیة، وضمنیة ثالث فئات متمیزةإلى  تللطاقة الذریة قسم

المعرفـــــة الصــــــریحة هــــــي المعرفــــــة المعلنــــــة (أي المعرفــــــة التــــــي یــــــدركها حامــــــل 
والحســــابات والتصــــامیم  المعــــارف). وهــــي المعرفــــة الواضــــحة فــــي الوثــــائق والرســــومات
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ســــاس المســــاعدة  للموظــــف الحــــدیث  أهــــي و وقواعــــد البیانــــات واإلجــــراءات والكتیبــــات. 
. والمجالت وغیرها حیث أنها متاحة لكل الناس  في الكتب كتسبةبالقواعد والحقائق الم

وتشمل األمثلة التي تحتوي على معرفة صریحة وثائق محطات الطاقـة النوویـة وقواعـد 
دلیـــل التشـــغیل والســـجالت أو تقریـــر نتـــائج و  مثـــل موقـــع علـــى شـــبكة اإلنترنـــتنـــات البیا

 . البحوث

التــي تقـــام فــي ذهــن الشــخص، وعــادة لــم یـــتم الضــمنیة و  المعرفــة  هنــاك أیضــاً  
الحصــول علیهــا أو نقلهــا فــي أي شــكل (إذا كــان ذلــك، فإنــه سیصــبح معرفــة صـــریحة 

ذه المعرفـــة أكثـــر صـــعوبة فـــي ، فـــإن هـــالصـــریحة ضـــحة). وبالمقارنـــة مـــع المعرفـــة واو 
شـة أن تكون مشتركة بین الناس مـن خـالل المناقإلى  التعبیر أو الكتابة، وبالتالي تمیل

شـــــمل المهـــــارات والخبـــــرات والبصـــــیرة والحـــــدس توالقصـــــص والتفـــــاعالت الشخصـــــیة. و 
 والحكم.

ضـــمنیة یصـــعب الكشـــف عنهـــا، لكنهـــا ال تـــزال قابلـــة للتســـجیل. الشـــبه المعرفـــة 
 یستطیع حاملو المعارف أن یتذكروا هذه المعرفة بأنفسـهم، ألن المعلومـات وعادة ما ال
معرفة صریحة من إلى  تحویل المعرفة الضمنیة لهم. ومن الممكن عموماً  واضحة جداً 

 . خالل التقریب والتوثیق

ضــمنیة، وتعــرف المعرفــة الشــبه الســلطات بــین المعرفــة الضــمنیة و  وتمیــز بعــض
ضــمنیة علــى أنهــا مــا یمكــن الشــبه یمكــن كتابتــه، والمعرفــة  ا مــا الالضــمنیة علــى أنهــ

اضــحة علــى أنهــا مــا ف المعرفــة الو كتابتــه ولكــن لــم تكتــب بعــد. وفــي هــذا الســیاق، تعــرّ 
المثــال، تــم تصــمیم العدیــد مــن مقــابالت الخــروج مــع العمــال  بیلســ ىســبق كتابتــه. علــ

ل المغادر بحیث یمکـن عامالمتقاعدین لتحصیل المعرفة الضمنیة في المجال الواعي لل
 . للعمال المتبقین أو الجدد معرفة صریحة ومن ثم یصبح مفیداً  ىإل لهتحوی

 
 

ـــة فـــي الصـــناعات  فقـــاً و  للتعریـــف المســـتخدم فـــي إدارة المعرفـــة للمنظمـــات العامل
نهـا هـي نهـج متكامـل ومنهجـي أعلـي  تعـّرف ل الوكالـة الدولیـة للطاقـة الذریـةالنوویة مث
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یــد المعــارف واكتســابها وتحویلهــا وتطویرهــا ونشــرها واســتخدامها وتقاســمها والحفــاظ لتحد
علیهـا لتحقیــق أهــداف محـددة  مثــل تحقیــق األمــان و األمـن النــووي للمحطــات النوویــة. 

المؤسســـات علـــى اكتســـاب المعرفـــة والـــتفهم مـــن المنظمـــات و  فـــي وتســـاعد إدارة المعرفـــة
األنشــطة المحــددة فــي مجــال إدارة  یضــاً أســاعد ة والــدروس الســابقة  وتتجربتهــا الخاصــ

 معرفـــة المنظمـــات علـــى اكتســـاب المعـــارف وتخزینهـــا واســـتخدامها علـــى نحـــو أفضـــل.
 . : الناس والعملیات والتكنولوجیا وتتألف إدارة المعرفة من ثالثة عناصر أساسیة

ورعایـــــة تبـــــادل ز إدارة المعرفـــــة علـــــى النـــــاس والثقافـــــة التنظیمیـــــة لتحفیـــــز ّكـــــوتر 
ـــــة وخلقهـــــا واقتســـــامهاوطـــــرق  ،لمعـــــارف واســـــتخدامهاا ـــــى المعرف ـــــور عل  ،ا وتبادلهـــــالعث

 . تاحة المعرفةإ وتکنولوجیا لتخزین و 

ولكـــــي یعمـــــل نظـــــام إدارة المعرفـــــة بشـــــكل ســـــلیم، یجـــــب أن یكـــــون األشـــــخاص  
المتخصصین  على استعداد لتبادل المعارف القائمـة وٕاعـادة اسـتخدامها وتولیـد معـارف 

 . وني لصالح المنظمةجدیدة بشكل تعا

إدارة المعرفة هو المجال الذي یأخذ مزایا نهـج متعـدد التخصصـات مثـل السـلوك 
التنظیمي، وتكنولوجیا المعلومات، وعلم االجتماع، وعلم النفس المعرفي، وٕادارة المـوارد 
البشــریة، وعلــوم المكتبــات وغیرهــا مــن المجــاالت ذات الصــلة. ومــن األمــور األساســیة 

النـاس والعملیـات والتكنولوجیـا.  التنظیمیة، التي توجد عنـد التقـاءعرفة المعرفة إلدارة الم
 . والهدف الرئیسي إلدارة المعرفة هو خلق قیمة من األصول للمعرفة غیر الملموسة

 


قد أثبتت الحوادث األخیرة التي شملت محطـات القـوى النوویـة فوكوشـیما، بشـكل 
صــل أن ت يمــن الضــرور حیــث كــان  ،دةیــة إدارة المعرفــة النوویــة الجّیــمكبیــر،  علــي أه

فــي المكــان األشــخاص المناســبین و إلــى  كیفیــة معینــةبالمعلومــات فــي الوقــت المناســب و 
ســاته بومالبالحــادث المعرفــة  روفّ فــي فوكوشــیما تــ يكــان مــن الضــرور  مــثالً ف المناســب.

 هــمأومــن تصــل فــي الوقــت المناســب.  أن علــى الفــور للوكالــة الدولیــة للطاقــة الذریــة أي
ل مــن هــذا الــدروس المســتفادة  بشــأن ضــمان الســالمة النوویــة فــي المجتمــع الــدولي ككــ
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عــدم الــوعي بأهمیــة إدارة المعــارف النوویــة، لــیس فقــط لحــاالت نقــص و  الحــدث الهائــل
 . الطوارئ مثل فوكوشیما، بل بالنسبة لجمیع األنشطة النوویة

الوكالــة الدولیــة للطاقـة الذریــة بأعمــال الرقابــة والتفتـیش والتحقیــق فــي الــدول  تقـوم
ـــدیها منشـــآت نوویـــة. وكانـــت الوكالـــة الدولیـــة للطاقـــة الذریـــة مســـتودعاً  للبیانـــات  التـــي ل

ها، وكانــت شــعبة المعلومــات العلمیــة والتقنیــة أول شــعبة فــي الوكالــة ئالنوویــة منــذ إنشــا
ن تـــم االعتـــراف بأهمیـــة إدارة المعرفـــة النوویـــة وجـــاءت فـــي الدولیـــة للطاقـــة الذریـــة. ولكـــ

فــي القــرن الحــادي والعشــرین فقــط. وتضــمنت عــدة قــرارات اعتمــدت فــي  المقدمــة رســمیاً 
، وضــع إدارة 2002المــؤتمرات العامــة للوكالــة الدولیــة للطاقــة الذریــة، اعتبــارا مــن عــام 

ة. وحثت أمانة الوكالة الدولیـة المعارف النوویة كأولویة علیا للدول األعضاء في الوكال
 : في الوكالة على األعضاءطاقة الذریة على مساعدة الدول لل

نولوجیـا تعزیز التعلیم والتدریب النوویین والحفـاظ علیـه فـي جمیـع مجـاالت التكــــــ 
 النوویة لألغراض السلمیة

ــــ  ف فیـــذ بـــرامج إدارة المعـــار وضـــع توجیهـــات ومنهجیـــات لتخطـــیط وتصـــمیم وتنـــــ
 النوویة

ــــ  ـــى  الوصـــولـــــ مصـــادر معلومـــات موثوقـــة بشـــأن االســـتخدام الســـلمي للطاقـــة إل
 لنوویةا
مواصــــلة تطــــویر أدوات وطــــرق اللتقــــاط المعــــارف النوویــــة وتبادلهــــا والحفــــاظ ــــــــــ 

 علیها.
وحددت الوكالة مفهوم "إدارة المعارف النوویة" كنهج متكامل ومنتظم یطبق على 

عـــارف النوویـــة بمـــا فـــي ذلـــك تحدیـــد المعـــارف وتبادلهـــا وحمایتهـــا جمیـــع مراحـــل دورة الم
 . تحقیق أهداف محددةلونشرها وحفظها ونقلها 

 


بالعلوم والتكنولوجیا النوویة واألنشطة ذات الصلة،  هي المعارف المتعلقة تحدیداً 
نشــطة التــي بمــا فــي ذلــك علــى ســبیل المثــال ال الحصــر مــا یلــي: المنشــآت النوویــة؛ األ

تســــتخدم مصــــادر اإلشــــعاعات المؤینــــة؛ إدارة النفایــــات المشــــعة؛ نقــــل المــــواد المشــــعة؛ 
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أنشـطة الحمایــة مــن اإلشــعاع؛ أي ممارســات أو ظـروف أخــرى قــد یتعــرض فیهــا النــاس 
لإلشعاع من مصـادر طبیعیـة أو مصـطنعة؛ و تنظـیم مثـل هـذه التسـهیالت واألنشـطة. 

نوویــة ذات صــلة بطبیعــة الحــال بمجــاالت أخــرى وهنــاك جوانــب معینــة مــن المعــارف ال
 . ألهمیتها بالنسبة للتطبیقات النوویة نظراً 

تتطلـب المعرفــة النوویــة بنیــة تحتیـة معقــدة ویجــب أن تقــوم علـى فهــم تقنــي قــوي  
إلدارة الســـــالمة واالقتصـــــاد واالبتكـــــار. وتوجـــــد قیـــــود خاصـــــة بســـــبب الطـــــابع المـــــزدوج 

ا النوویــة، وقــد أدت هــذه الخصــائص فــي كثیــر مــن (الســلمي وغیــر الســلمي) للتكنولوجیــ
 . جعل الجهود المبذولة إلدارة المعرفة النوویة بشكل فعال إلزامیةإلى  األحیان
 



ــاالــذ إن مســتوى المعرفــة هــو الحــد األدنــى  ي ینطــوي علــى فهــم كــاف للتكنولوجی
خصصــون المــوارد. وعلــى مســتوى المطلــوب لكبــار المــدیرین الــذین یتخــذون القــرارات وی

الدرایة الفنیة، یمتلك الخبراء القدرة التقنیة على تطبیق معارفهم على التكنولوجیا والـنظم 
النوویـــة. وعلـــى مســـتوى معرفـــة الســـبب، یكـــون لـــدى الخبـــراء الفهـــم األساســـي للظـــواهر 

 . األساسیة الالزمة إلنشاء معارف نوویة جدیدة
 



ـــــة أصـــــحاب ا صـــــحاب المعلومـــــات أهـــــم لمصـــــلحة فـــــي مجـــــال المعـــــارف النووی
. وقـــد تـــم تطـــویر المعـــارف النوویـــة وتراكمـــت علـــى مـــدى قـــرون مـــن والمعـــارف النوویـــة

. ومـن المتوقـع أن لنوویة لمجموعة واسعة مـن األغـراضالبحث وتطبیق التكنولوجیات ا
في المستقبل من أجل الحفـاظ علـى  قدر كبیر من تلك المعارفإلى  تكون هناك حاجة

التطبیقـــات الحالیـــة وتحســـینها، وٕاجـــراء البحـــوث النظریـــة والتطبیقیـــة الكتشـــاف معـــارف 
عیـــــة جدیـــــدة مـــــن أجـــــل التحســـــین واالبتكـــــار فـــــي المســـــتقبل، ولتعزیـــــز التنمیـــــة االجتما

 . واالقتصادیة السلمیة للبشریة
األطــراف المختلفــة علــى إن المعــارف النوویــة مملوكــة الیــوم مــن قبــل العدیــد مــن 

اب المصـلحة بـإدارة واسـتخدام وتطبیـق جمیع المستویات. وتهتم أنواع واسعة مـن أصـح
 : وتشمل هذه الجهات المعنیة ما یلي ،المعرفة النوویة
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 الحكومات، بما في ذلك الهیئات التنظیمیةــــــ 
ن ومنظمـات و ین واالستشار و ن والموردو ن والمرافق والمشغلو ن والبائعو المصممــــــ 

 الدعم
 األكادیمیةؤسسات ملالتدریب واــــــ 
 منظمات البحث والتطویرــــــ 
 المنظمات العامة وغیر الحكومیة (المنظمات غیر الحكومیة)ــــــ 
 . منظمات دولیةــــــ 
 



نوویــة: إدارة المعــارف الهنــاك العدیــد مــن الخصــائص التــي یجــب مراعاتهــا عنــد 
 التـــوازن بـــین المشـــاركة والحمایـــةو  التعـــاونو  الجـــدول الزمنـــيو  التكـــالیف العالیـــةو  التعقیـــد

 . مشاركة الحكومة والتعلیمو 

ــــد : ــــي والكلــــي.  التعقی ــــة علــــى الصــــعیدین الجزئ ــــدة للغای ــــة معق المعــــارف النووی
 ،بشــریةویتطلــب االســتخدام الفعــال للطاقــة النوویــة والتطبیقــات النوویــة األخــرى لفائــدة ال

معرفة شدیدة التعقید ومتعددة األوجه للعدید من التخصصات، بمـا فـي ذلـك  ،بوجه عام
العدید من فروع العلوم والهندسة األساسیة والقانون واالقتصـاد والمالیـة والتجـارة واإلدارة 
واالتصـــاالت العامـــة. إن اكتســـاب معرفـــة نوویـــة كبیـــرة شـــرط مســـبق ضـــروري ألي بلـــد 

وائــــد العلــــوم والهندســــة النوویــــة. إن تفــــرد هــــذه التقنیــــة، وخاصــــة تســــخیر فإلــــى  یتطلــــع
المتطلبات الصارمة للتحكم السلیم، یتطلب قاعدة معرفة واسعة مـع اتسـاع وعمـق أكبـر 
بكثیـــر مـــن التقنیـــات األخـــرى. وبســـبب هـــذا التعقیـــد، وعلـــى النقـــیض مـــن أنـــواع المـــوارد 

 . صعیدین الوطني والدوليعلى ال -ة األخرى، فإن قاعدة المعارف النوویة محدود

حـد إلـى  تعقیـدهإلـى  حد كبیرإلى  یعود تطور المعرفة النوویة : رتفاع التكالیفإ
إلــى  یحتــاج المهنیــون النوویــونمكونــات متطــورة للغایــة.  المرافــق النوویــة ، وتشــملبعیــد

بشـــریة الالزمـــة تطـــویر المـــوارد ال ، ویكـــوناكلمهـــارات متخصصـــة متعـــددة لحـــل المشـــ
ن. وبســـبب هـــذه التكلفـــة، فـــإن مســـتوى عـــال مـــن الـــدعم ین بـــاهظیبهـــا أمـــر واالحتفـــاظ 
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الحكــــومي والرصـــــد الــــدقیق لألنشـــــطة أمــــر ضـــــروري أثنــــاء تطـــــویر المعــــارف النوویـــــة 
 . وتطبیقها ونقلها

 
الوقت الالزم لتولید المعـارف النوویـة طویـل :  ة واالستخدام على المدى الطویلالتنمی 

لــــة للمرافــــق النوویــــة ألغــــراض البحــــث والتطبیقــــات بســــبب فتــــرات النضــــج الطوی نســــبیاً 
الصناعیة. ویتعـین الحفـاظ علـى المعرفـة التـي تـم تطویرهـا فـي كـل مجـال تطبیـق علـى 

لطـول  األجیال المتعاقبة مـن المهنیـین نظـراً إلى  مدى عدة عقود ونقلها على نحو فعال
 العدید من دورات حیاة المرافق النوویة.

ي الماضــي، اســتخدمت العدیــد مــن البلــدان المعــارف فــ أهمیــة التعــاون الــدولي :
النوویـــة بنجـــاح كعامـــل حفـــاز للتنمیـــة االجتماعیـــة واالقتصـــادیة. وأصـــبح مـــن الواضـــح 
بصــورة متزایــدة أنــه یمكــن الحصــول علــى مجموعــة واســعة مــن الفوائــد مــن االســتخدام 

خدام "المالئـم" المالئم للطاقة النوویة والتطبیقات النوویة األخـرى. ومـع ذلـك، فـإن االسـت
مستوى معین من النضج في السیاقات الصـناعیة والمجتمعیـة، وال سـیما  یفترض مسبقاً 

من حیث المساءلة ونظم صنع القرار والـوعي العـام بالقضـایا النوویـة وفهمهـا أكثـر مـن 
مجــرد الجوانــب التكنولوجیــة. ومــن ثــم، لــیس مــن المســتغرب أن یــؤدي التعــاون الــدولي 

 . ذ بدایة تطبیقه لألغراض المدنیةتنمیة المعرفة النوویة منفي  حاسماً  دوراً 
 


األثر الكبیر للتكنولوجیا النوویة على حیاتنا الیومیة على مدى القرن إلى  بالنظر
المعرفـة النوویـة لـن تــزداد إلـى  الماضـي، هنـاك توافـق واسـع فـي اآلراء علــى أن الحاجـة

 . إال في المستقبل

 : تیاج الرئیسیة األربعة هيومجاالت االح

 واآلمن للمرافق النوویة القائمة مواصلة التشغیل الناجحــــــ  1
 ة بإیقاف الخدمة وٕادارة النفایاتالمسائل القصیرة والطویلة األجل المرتبطــــــ  2
 دیدةتصمیم وٕانشاء مرافق نوویة جــــــ  3
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والزراعـة والصـناعة، وال ســیما زیـادة مسـاهمة التطبیقــات النوویـة فـي الطــب ـــــــ  4
 . في البلدان النامیة

المستقبل في الطاقـة النوویـة، سـتظل  فيوبغض النظر عن النمو أو االنخفاض 
وسـالمتها مبـررة. وكـان مـن  المنشآت النوویة القائمة تعمل طالمـا ظلـت صـالحة تجاریـاً 

، عامـاً  30حـو المتوقع في األصل أن تكون لمحطات الطاقـة النوویـة مـدة خدمـة تبلـغ ن
یمكــن أن تســتمر فــي  ولكــن التجربــة التشــغیلیة أثبتــت أن معظــم المصــانع المــدارة جیــداً 

ـــه  ســـنة أو أكثـــر.  60العمـــل ومـــن المـــرجح أن یكـــون لهـــا عمـــر خدمـــة اقتصـــادي مدت
وبالتــالي، یجــب أن تــدار المعرفــة بجوانــب التصــمیم والبنــاء للمصــنع والخبــرة التشــغیلیة 

جیــال المتعاقبــة مــن مــوظفي المرافــق والمنظمــین والمنظمــات علــى نحــو فعــال وتتــاح لأل
األخــرى المرتبطــة بهــا. ومـــن المــرجح أن تزیــد دورة الحیــاة العامـــة لكثیــر مــن محطـــات 

ســنة، مــع اســتمرار مراحــل إنهــاء الخدمــة وٕادارة النفایــات بعــد  100الطاقــة النوویــة عــن 
إلدارة المرفـــق  ضـــروریاً  راً عـــدة عقـــود. وهـــذا یجعـــل تـــوافر المعرفـــة النوویـــة المناســـبة أمـــ

اإلمكانـات إلـى  وبـالنظر. حالتـه النهائیـةإلى  بنجاح من خالل جمیع مراحل دورة حیاته
، مـــن الضـــروري وضـــع نظـــام جیـــد إلدارة الضـــخمة لتحقیـــق أثـــر عـــالمي أوســـع نطاقـــاً 

 . داماً أحدث وأكثر استخ یا النوویةجللتكنولو  المعارف من أجل تطویر تطبیقات

 أ. م. د. ماجي محمد قندیل                                                
 المصریة هیئة الرقابة النوویة واالشعاعیة                                         
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أعلنت مؤسسة اإلمارات للطاقة النوویة أمس عن استكمال عملیات تركیب 
مولدات البخار في المحطة الرابعة، آخر محطات مشروع براكة للطاقة النوویة السلمیة 

 في منطقة الظفرة غرب إمارة أبوظبي.

في  رئیسیاً  وأوضحت المؤسسة في بیان، أن مولدات البخار سوف تؤدي دوراً 
تحویل الطاقة الناجمة عن التفاعالت النوویة داخل حاویة المفاعل، إلى طاقة 

وكشفت عن استكمال تركیب حاویة  كهربائیة تنیر المنازل والشركات في اإلمارات.
مسیرة البرنامج النووي السلمي المفاعل الرابع، الذي قالت إنه خطوة حاسمة في 

اإلماراتي. وتزن الحاویة التي تعد من أكبر وأهم مكّونات المحطة النوویة أكثر من 
 .متراً  15طن ویصل ارتفاعها إلى نحو  500

یعتبر مشروع براكة أكبر موقع إنشائي لمحطات الطاقة النوویة السلمیة في 
على المواقع النوویة  واحد، متقّدماً  محطات متطابقة في آن 4العالم، حیث یجري بناء 

في الصین والوالیات المتحدة والمملكة المتحدة وروسیا، بحسب بیان سابق للمؤسسة 
 52وأعلنت المؤسسة أن نسبة اإلنجاز في المحطة الرابعة بلغت نحو  اإلماراتیة.

انیة ئة، والمحطة الثابالم 96ئة، بینما وصلت في المحطة األولى إلى أكثر من ابالم
ئة، لتصل بذلك نسبة اإلنجاز الكلیة ابالم 75ئة والثالثة أكثر من ابالم 85أكثر من 

 . ئةابالم 82للمحطات األربع إلى أكثر من 

ستوفر محطات مشروع براكة فور اكتمالها طاقة آمنة وصدیقة للبیئة تصل إلى 
ى الموافقات عل میغاواط وسیتم ضخها في شبكة الكهرباء في اإلمارات اعتماداً  5600

 . 5/8/2017صحیفة العرب الصادرة في لندن، بتاریخ  *
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الرقابیة والتنظیمیة. وتعتبر اإلمارات أول دولة خلیجیة تبدأ في بناء محطة نوویة لتولید 
الكهرباء. واحتفلت مؤسسة اإلمارات للطاقة النوویة أمس بالنقالت النوعیة التي تم 
إنجازها أمس بحضور عدد من كبار المسؤولین في المؤسسة وحكومة إمارة أبوظبي 

رئیس االستراتیجیین وبینهم  لطاقة وشركة براكة األولى وممثلي الشركاءوشركة نواة ل
 . مجلس إدارة الشركة الكوریة للطاقة الكهربائیة (كیبكو)

سسة اإلمارات للطاقة النوویة وقال خلدون خلیفة المبارك رئیس مجلس إدارة مؤ 
مصادر  البرنامج النووي السلمي اإلماراتي یدعم تحقیق خطة أبوظبي لتنویعإن "

 . لنمو االقتصادي على المدى البعید"الطاقة لتعزیز ا

وأكد جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئیس مكتب اللجنة التنفیذیة وعضو المجلس 
في صناعة مستقبل  استراتیجیاً  الطاقة النوویة تلعب دوراً ظبي أن "التنفیذي إلمارة أبو 

وأضاف أن  .شباب اإلماراتي"الطاقة النوویة للاإلمارات وتوفر فرص عمل في مجال 
دعم أمن الطاقة من خالل تنویع مصادرها بما یید الكهرباء من الطاقة النوویة ستول

 . یلبي النمو المتسارع في االقتصاد الوطني

وقال محمد إبراهیم الحمادي الرئیس التنفیذي لمؤسسة اإلمارات للطاقة النوویة 
السلمي اإلماراتي وفق أعلى معاییر  إن المؤسسة التزمت بتطویر البرنامج النووي

 سواء خالل العملیات اإلنشائیة أو التشغیلیة. عالمیاً  الجودة والسالمة وتكریسه نموذجاً 
وأشار إلى أن استكمال تركیب آخر حاویات المفاعالت ومولدات البخار في براكة 

رة یعكس مدى الجهود والمثابرة التي حرصت على تقدیمها فرق العمل خالل الفت
 . الماضیة وعزمها مواصلة هذا العمل حتى إنجاز المشروع بالكامل

كانت المؤسسة قد أعلنت في مایو الماضي عن إرجاء تشغیل أول مفاعل نووي 
لمدة عام بسبب المعاییر التنظیمیة والرقابیة العالیة التي تعتمدها اإلمارات والتي 

قبل هیئة الرقابة على الطاقة  تتطلب المزید من التدقیق قبل منح رخصة التشغیل من
فاعل األول، وتسلیم كافة وأكدت المؤسسة انتهاء األعمال اإلنشائیة في الم النوویة.
ل بدء العملیات للقیام باالختبارات الضروریة قبة إلى الشركة الكوریة الجنوبی أنظمته

 . التشغیلیة اآلمنة
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یهدف  2018ى عام وأعلنت المؤسسة أن تمدید موعد العملیات التشغیلیة إل
إلى ضمان وقت كاف إلجراء عملیات التقییم الدولیة وااللتزام بأعلى معاییر السالمة 

أن  ومن المقرر أیضاً  .لمحطة ومشغلیهاكفاءة التشغیلیة لعن تعزیز ال العالمیة فضالً 
ییم یقوم خبراء من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والرابطة العالمیة للمشغلین النوویین بتق

 . هیكل محطة براكة والعاملین بها

وتندرج مفاعالت محطة براكة ضمن الجیل الثالث من مفاعالت الطاقة النوویة 
 . التي تتمّیز بأحدث التقنیات المتطورة بین تصامیم مفاعالت الطاقة النوویة في العالم

 
“ÕÀÃƒªA “≥BÒªA æBâ ü î∏I ©ø ∆ÀB®M PB≥B∞MG ©≥ÃM ~BÕjªA∗ 

إن المملكة والصین تعتزمان التعاون في  )واس(األنباء السعودیة  قالت وكالة
مشروعات للطاقة النوویة، عقب مناقشات بین البلدین هذا األسبوع بشأن سبل دعم 

 . برنامج الریاض للطاقة النوویة

منذ سنوات لتنویع مزیج الطاقة كي یتسنى لها تصدیر المزید  السعودیة وتسعى
 .البحر  میاه وٕازالة ملوحةمن حرقه في محطات تولید الكهرباء  من النفط بدالً 

وهي  (CNNC)أن المؤسسة الوطنیة الصینیة للصناعة النوویة  )واس(ت وذكر 
عت مذكرة تطویر المشروعات النوویة الحكومیة الرائدة في الصین، وقّ  المسؤولة عن
لتوثیق التعاون القائم بین الجانبین في ئة المساحة الجیولوجیة السعودیة تفاهم مع هی

 . لثوریوممجال استكشاف وتقییم مصادر الیورانیوم وا

عت الشركة السعودیة للتنمیة واالستثمار التقني "تقنیة"، المملوكة للدولة، كما وقّ 
إزالة لتطویر مشاریع ع شركة الهندسة النوویة الصینیة أمس الخمیس مذكرة تفاهم م

 . عالیة الحرارة والمبردة بالغاز في المملكةباستخدام المفاعالت  میاه البحر ملوحة

، البحر میاه إلزالة ملوحةستساعد الطاقة النوویة المملكة على تطویر محطات 
مذكرة تفاهم  2012 عام في اعتوقّ قد  السعودیة والصینوكانت وهي منتج رائد لها. 

 . االستخدام السلمي للطاقة النوویة مجال للتعاون في

 .، عن وكالة رویترز لألنباء 25/8/2017"، بتاریخ RT Arabicموقع روسیا الیوم بالعربیة " *
                                                 

https://arabic.rt.com/focuses/63566-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/focuses/63566-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
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pÀjªA ’B¿º®ªA 
�J∏ªA PB√Àif�A ¬eBvÂø PBŒâjI ∆ÀiÈÃÒÕ∗ 

علماء من فرع سیبیریا التابع لألكادیمیة الروسیة للعلوم على تطویر وافق 
برمجیات تجمع التجارب التي أجریت على ُمصادم الهدرونات الكبیر في مختبر 

 "سیرن" على الحدود الفرنسیة السویسریة .

وجاء في بیان صحفي نشر على الموقع الرسمي لألكادیمیة الروسیة للعلوم، أن 
  (SB RAS)هد بودكار للفیزیاء النوویة ومن األكادیمیة الروسیة للعلوم"العلماء من مع

بشأن تطویر البرمجیات  عوا اتفاقاً ومن المنظمة األوروبیة لألبحاث النوویة (سیرن)، وقّ 
ُمصادم  المعلومات لكل تجارب منصات التي تم تصمیمها بهدف توحید

، وسوف یبدأ تشغیله في سیرن في CRIC مشروع اسم، ویحمل الالكبیر الهدرونات
 ."2017أواخر عام 

للباحث في األكادیمیة الروسیة للعلوم ومنسق المشروع، ألیكسي  ووفقاً 
أنیسیونكوف، فإن البرنامج الجدید سیكون نسخة محسنة من مسرع 

، إلى جانب مشروع لولب مركز سیرن "أطلس"، وهو أكبر مكشاف في الجسیمات
، الذي تم تأكید بوزون هیغز ، للمساعدة على اكتشاف جسیم(CMS) مركب للمیون

 . 2012وجوده من قبل سیرن في یولیو 

وأشار أنیسیونكوف إلى أن المفهوم األساسي للمشروع "هو تحدید الموارد 
 . كیفیة استخدامها بكفاءة أكبر"والقدرات الحاسوبیة المزودة لشبكة االتصال العالمیة و 

یذكر أن مجمع سیرن (المنظمة األوروبیة للبحوث النوویة) في سویسرا، هو 
موطن أكبر منشآت فیزیاء الجسیمات في العالم، بما في ذلك مصادم الهدرونات 

. والمختبر هو مركز والدة كیلومتراً  27الكبیر الذي یمتد على طول 
حیث أنشأ العالم، تیم بیرنرز لي، أول موقع له في  )رنتاإلنت(العالمیة  الویب شبكة
 . 1990عام 

 . 6/7/2017"، بتاریخ RT Arabicالیوم بالعربیة "موقع روسیا  *
                                                 

https://arabic.rt.com/search?cx=012273702381800949580%3Aiy4mxcpqrji&cof=FORID%3A11&ie=utf8&q=+%D9%85%D9%8F%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%C2%A0%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&sa=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
https://arabic.rt.com/search?cx=012273702381800949580%3Aiy4mxcpqrji&cof=FORID%3A11&ie=utf8&q=+%D9%85%D9%8F%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%C2%A0%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&sa=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
https://arabic.rt.com/search?cx=012273702381800949580%3Aiy4mxcpqrji&cof=FORID%3A11&ie=utf8&q=+%D9%85%D9%8F%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%C2%A0%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&sa=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
https://arabic.rt.com/news/765547-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1/
https://arabic.rt.com/news/765547-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1/
https://arabic.rt.com/news/776625-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A%D9%83%D8%B2-%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A9/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عالمیةو  عربیة أخبار  
 

49 
 

 TeAÃáA TÃÅ æÃY ≈øBRªA jó€ùA—�ÒàA __ 2017 
 TeAÃáA TBÅfi —j¿NnùA “ÕÃŒáA ”ºß “ZyAÀ “ø›ß—�ÒàA∗ 

في وراسو عاصمة بولندا في مایو  استضاف المركز الوطني للبحوث النوویة
، والذي (ERMSAR-2017) الخطیرةلمعني ببحوث الحوادث ا ، المؤتمر الثامن2017
دولة. ویمكن اعتبار المؤتمر، الذي قّدم  27منظمة في  84مشاركًا من  179ضم 

وأتاح الفرصة للباحثین  الخطیرةآخر التطورات في المعرفة الدولیة بشأن الحوادث 
كبیرًا نجاحًا حقق  یات البحث والتطویر المستقبلیة في هذه المجاالت، قدو لمناقشة أول

والمناقشات التي  البحثیة المقدمةمن خالل عدد المشاركین والجودة العلمیة لألوراق 
 دارت فیه .

كان الغرض من المؤتمر هو تقدیم تقریر عن أنشطة البحوث المنسقة من قبل 
. (SARNET) في سارنیت (IRSN)معهد الوقایة من اإلشعاع واألمان النووي الفرنسي 

على سارنیت واألنشطة  شاملةلمحاضرات والمناقشات قضایا عامة كنظرة وشملت ا
، الخطیرةالمتعلقة بالحوادث  (یورأتوم) األوروبیة للطاقة الذریة المؤسسةالبحثیة في 

، سلوك االحتواء بما في (Source)باإلضافة إلى قضایا أخرى مثل مصطلح المصدر 
خل وخارج جدار المفاعل، والمحاكاة ذلك خطر انفجار الهیدروجین، سلوك الحطام دا

األوراق المقدمة بحادث فوكوشیما . وقد ارتبطت معظم الخطیرةالرقمیة للحوادث 
ایتشي. وخصص العدید من المحاضرات للتقدم الذي تم إحرازه في النمذجة باستخدام د

ملیة أكواد محاكاة الحوادث الشدیدة، وللجهود المبذولة في آسیا من أجل بناء أكواد تكا
ملصقًا (بوستر)، أثبت المؤتمر الثامن حول  14ورقة بحثیة و 65جدیدة. وبمشاركة 
عامًا من المؤتمر  12أنه بعد مرور  (ERMSAR-2017) الخطیرةبحوث الحوادث 
، ال یزال یتعین استكشاف العدید من القضایا. كما أكد أنه 2005األول في عام 

 لباحثین الشباب وكبار الخبراء .منتدى ممتاز لتبادل الخبرات فیما بین ا

 : م. نهلة نصر وترجمة إعداد                                                   

 . 2017في سبتمبر  الصادر 48العدد " IRSN UPDATES" مترجم من *
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1  __œIj®ªA œ÷BùAÀ œ÷Ah¨ªA ≈øfiA jó€ø )“UBI  __“Œn√ÃNªA “ÕiÃ»¿ÜA  :17  __

18/7/2017( 

مركز جامعة بناًء على الدعوة الموجهة الى الهیئة العربیة للطاقة الذریة من 
" والمائي العربياألمن الغذائي " مؤتمر، للمساهمة والمشاركة في الدول العربیة بتونس

بالتعاون مع ، 18/7/2017 ــــــ 17خالل الفترة : في مدینة باجة بالجمهوریة التونسیة 
للنساء صاحبات والیة باجة والمندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیة بباجة والمجلس الدولي 

 100أكثر من  هوحضر بمدینة باجة جندوبة، فقد عقد المؤتمر  ــــــفرع باجة المشاریع/
الطب ومراكز الزراعة والمنظمات الفالحیة ن عن وزارة و باحث وأستاذ جامعي وممثل

ومعهد  البیطري في تونس ومجمع اللغة العربیة في عمان وجامعة طرابلس في لیبیا 
التخطیط القومي بالقاهرة وجامعة محمد بوقرة في بومرداس بالجزائر والمركز العربي 

عدد و ي القاحلة (أكساد) والهیئة العربیة للطاقة الذریة لدراسة المناطق الجافة واألراض
من السفراء العرب (الكویت والبحرین والسودان وفلسطین) وسفیر تركیا المعتمدین في 

قد شارك األستاذ الدكتور صالح الدین التكریتي، رئیس قسم التقنیات النوویة، و . تونس
 . المؤتمرات هذا عن الهیئة العربیة للطاقة الذریة في فعالی الً ممث

 : هي وراقأ ربعأتم عرض  ،ولىالجلسة األ في
 األمن المائي والعجز الغذائي العربي (مصر)ورقة عن ــــــ 
 (تونس) الفالحة التونسیة منذ االستقاللورقة عن ــــــ 
دور المركز العربي أكساد في موضوع األمن الغذائي والمائي ورقة عن ــــــ 

 العربي
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الجزائریة في ظل رهانات تحقیق واقع األمن الغذائي للجمهوریة عن ورقة ــــــ 
  (الجزائر) من المائي ومواجهة التدهور البیئياأل

 : هي وراقأ ثالثتم عرض  ،الجلسة الثانیة في
 في تحقیق األمن المائي والغذائي دور حمایة التربةورقة عن ــــــ 
 )التربة واألمن الغذائي (تونسورقة عن ــــــ 
تحقیق األمن المائي والغذائي الطاقة الذریة في  الهیئة العربیة ورقة حول دورــــــ 

 . في الدول العربیة
 : هي وراقأ ثالثةتم عرض ، الجلسة الثالثة في
 اآلثار الصحیة لسوء التغذیة في الوطن العربي (تونس)ورقة حول ــــــ 
 ألندلسیة إلبن العوام اإلشبیلياألهمیة العلمیة لكتاب الفالحة اورقة حول ــــــ 
 (األردن)

فالحة الحیوان، ملخص لكتاب الفالحة إلبن العوام اإلشبیلي ورقة حول ــــــ 
 (تونس)

 : هي وراقأ أربعتم عرض  ،الجلسة الرابعة في
المیاه بالطاقة الشمسیة لخدمة األمن المائي والغذائي  إزالة ملوحةورقة حول ــــــ 

 ونس)في الوطن العربي (ت
اع المیاه من أجل فالحة مقاربة نمذجیة لتشخیص وتكمیم قطورقة حول ــــــ 

 فعالة في الوطن العربي (تونس)
 یبياإلدارة المتكاملة للموارد المائیة ودورها في األمن المائي اللورقة حول ــــــ 
الطبقات المائیة السطحیة في تونس بین الضغط البشري وعوائق ورقة حول ــــــ 

 لمناخا
 : هي وراقأ ثالثتم عرض  ،الجلسة الخامسة في
أهمیة الصید البحري وتربیة األسماك في تحقیق االكتفاء الغذائي ورقة حول ــــــ 

 (تونس) العربي
المصائد السمكیة واألمن الغذائي في الوطن العربي: التجربة ورقة حول ــــــ 

 التونسیة (تونس)
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سماك رافد لتحقیق األمن الغذائي وتطویر بیة األصندوق تونس لتر ورقة حول ــــــ 
 التجارة البیئیة (الجزائر)

 : هي وراقأ ثالثتم عرض  ،السادسةالجلسة  في
مساهمة البحث العلمي في تحقیق األمن الغذائي ببلدان شمال ورقة حول ــــــ 

 (تونس) إفریقیا وآسیا العربیة
 بواد الزرقاء بوالیة باجة ان مجردةالمشروع التنافسي التنموي جنورقة حول ــــــ 
 . التربیة على األمن الغذائي والمائي (تونس)ورقة حول ــــــ 
 

2  __“ÕihªA “≥BÒºª “ŒªÀfªA “ªB∑Ãºª îNnªAÀ fYAÃªA ¬B®ªA jó€ùA ) BƒŒŒØ :18  __
22/9/2017( 

مر شاركت الهیئة في فعالیات هذا المؤتبدعوة من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
 إدارة ضو مصباح مدیر مدیر عام الهیئة وأ. د.سالم حامدي  أ. د.ممثلة في سعادة 

 . الشؤون العلمیة والمهندسة نهلة نصر رئیسة قسم التوثیق العلمي

تحدث الدكتور یوكیا أمانو المدیر العام للوكالة في افتتاح المؤتمر مقدمًا موجزًا 
ماضیة، كما تعرض إلى العدید من القضایا عما قامت به الوكالة الدولیة في السنة ال

من بینها : األمان واألمن النوویین، القدرة النوویة، ضمان التزود بالوقود، تطبیقات 
التقنیات النوویة، التعاون الفني، التحقق من االنتشار وتطبیق نظام الضمانات. 

ضیة في توظیف وتطّرق أیضًا إلى الدور الذي تقوم به الوكالة طوال الستین سنة الما
 الذرة من أجل السالم وتنمیة الشعوب . 

وألقى سعادة المدیر العام للهیئة العربیة للطاقة الذریة األستاذ الدكتور سالم 
حامدي كلمة هنأ فیها سعادة المدیر العام للوكالة بالتجدید له لفترة ثالثة على رأس هذه 

كالة الدولیة للطاقة الذریة والهیئة ثم نّوه بالتعاون الوثیق بین الو  ،المنظمة الدولیة
العربیة للطاقة الذریة الذي تمثل في دعم الوكالة للعدید من أنشطة الهیئة في مجال 

لدول لمساعدة ااالستخدام السلمي للطاقة الذریة. كما حّث سعادته الدول المتقدمة 
ي مجال العربیة الطامحة إلى توظیف الطاقة الذریة في برامجها التنمویة وخاصة ف

التعلیم والتدریب وبناء القدرات. وأبرز سعادته تطور التعاون بین الهیئة وكل من 
وجمهوریة الصین  وبيتحاد األور األمریكیة واالجمهوریة كوریا والوالیات المتحدة 
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الشعبیة وروسیا االتحادیة في مجال تنفیذ البرامج التدریبیة وبناء القدرات. وكرر 
من المقدرات النوویة اإلسرائیلیة غیر السلمیة وطالب بإخضاع انزعاج الدول العربیة 

منشآتها النوویة ومالحقها إلى رقابة الوكالة والضغط على إسرائیل لالنضمام إلى 
 . إتفاقیة منع االنتشار النووي

وكان المؤتمر العام للوكالة فرصة ثمینة لاللتقاء برؤساء الوفود وخاصة العربیة 
 .مع الهیئة العربیة للطاقة الذریةة في الوكالة لتدارس سبل التعاون وكذلك األقسام الفنی
 باألنشطة اآلتیة خالل المؤتمر : ولقد قام وفد الهیئة

 أ ــــــ إجتماع الشبكة العربیة للهیئات الرقابیة
من  20/9/2017فیینا یوم األربعاء الموافقمقر الوكالة ب جتماع فيعقد هذا اال

لساعة الرابعة بعد الظهر وبحضور وفود من الدول األعضاء في الساعة الثانیة إلى ا
الوكالة والمنظمات المهتمة بنشاط الشبكة ومنها الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والمعهد 

عیة واألمان الكوري لألمان النووي وهیئة الرقابة النوویة األمریكیة ومعهد الوقایة اإلشعا
ي وهیئة الرقابة النوویة الیابانیة، وممثلین من الدول بو تحاد األور النووي في فرنسا واال

العربیة اآلتیة : األردن، البحرین مصر، السودان، السعودیة، لبنان، موریتانیا، 
 . المغرب، تونس واإلمارات وُعمان وقطر

مدینة الملك ة في رئیس قطاع الرقابة النووی سعید العمودي،وقد ألقى الدكتور 
الرئیس الحالي بصفته  ةوالمتجددة بالمملكة العربیة السعودی ةریعبد اهللا للطاقات الذ

جتماع مثمرًا في تعزیز أواصر التعاون ذا االون هأن یكمن خاللها  تمنىة كلمة ـللشبك
بین الشبكة العربیة للهیئات الرقابیة والمنظمات والشبكات اإلقلیمیة المماثلة. ثم تناول 

العام للهیئة معطیًا نظرة عامة على الشبكة العربیة الكلمة الدكتور سالم حامدي المدیر 
وهي تشهد تقدمًا ملحوظًا  2010ن الشبكة منذ تأسیسها سنة أللهیئات الرقابیة مبّینا 
متدربًا عربیًا، كما  2000نشاط تدریبي استهدف أكثر من  100حیث نّفذت ما یقارب 

المعهد الكوري لألمان النووي تأسست شراكات وثیقة مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة و 
تحاد األوروبي الذین أسهموا في دعم العدید من أنشطة ة األمریكیة واالوهیئة الرقاب

 .   الشبكة
وبعد ذلك تحدث كل من مدیر مكتب تنسیق األمان واألمن النوویین في الوكالة 

شبكات رئیس وحدة الو ممثل المعهد الكوري لألمان النووي و  الدولیة للطاقة الذریة
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رئیس قطاع األمن النووي في و المعرفیة في قسم األمان واألمن النوویین في الوكالة 
وزارة  وممثلهیئة الرقابة النوویة األمریكیة  وممثلةتحاد األوروبي اال وممثلالوكالة 

هیئة الرقابة النوویة الیابانیة والسید خمار مرابط مدیر عام  وممثلالطاقة األمریكیة 
 . الوكالةب قسم األمان النووي ابیة في المغرب والسید أمجد شكر منالسلطة الرق

عرض من أ. د. ضو مصباح بّین من خالله الوضع الحالي  كما تم تقدیم
للشبكة العربیة للمراقبین النوویین: التأسیس والرؤیة والرسالة والهیكلیة وخطط العمل. 

 . 2020ــــــ  2016كما تحدث عن خطة العمل االستراتیجیة للشبكة خالل 

 ب ــــــ إجتماع مع المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة السید یوكیا أمانو

المدیر العام و اجتماع بین المدیر العام للوكالة  2016سبتمبر  21تم یوم 
. تضمن االجتماع استعراض للدعم الذي تقدمه الوكالة للهیئة العربیة للطاقة للهیئة

"النور" وأوجه تعزیزه كما تم اقتراح أن یكون هناك برنامجًا للتعاون الذریة و شبكة 
الفني تابع للوكالة الدولیة للطاقة الذریة یشمل جمیع الدول العربیة بغض النظر عن 
موقعها الجغرافي في آسیا أم أفریقیا وذلك للمشتركات الثقافیة والدینیة واللغویة وتجنبًا 

االت األخرى مثل األفرا والعراسیا. ثّمن مدیر عام الوكالة لتكرار الجهود بین برامج الوك
الدور الذي تضطلع به الهیئة العربیة للطاقة الذریة وشبكة النور في مجال االستخدام 
اآلمن والسلیم للطاقة الذریة في المجتمعات العربیة. وهنأ المدیر العام للهیئة السید 

 . أمانو بمناسبة التجدید له
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بناًء على التنسیق بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
یق األمان واألمن في قسم األمان وبدعوة من السید باولو كاروسو رئیس قطاع تنس

واألمن النوویین، شارك الدكتور ضو مصباح مدیر إدارة الشؤون العلمیة بالهیئة 
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جتماع اللجنة التسییریة للشبكة األفریقیة للهیئات الرقابیة االعربیة للطاقة الذریة في 
(FNRBA)  ــــــ  3: والذي تم عقده بمقر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة خالل الفترة

5/7/2017 . 

وسبل  2018جتماع مناقشة خطط عمل الشبكة للعام ف من هذا االكان الهد
دعمها من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والجهات اإلقلیمیة والدولیة ذات العالقة 

حتیاجات الدول األفریقیة في مجال ویهدف االجتماع أیضًا إلى تقدیر ا باألمان النووي.
 واإلشعاعي . األمن النووي

جتماع باإلضافة إلى الشبكة األفریقیة والعربیة للهیئات الرقابیة االحضر 
ممثلون عن كل من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة (قسم األمان واألمن النوویین) ورئیس 

النووي وشبكة أمریكا الشبكة العالمیة لألمان واألمن النوویین والمعهد الكوري لألمان 
تحاد لنوویة األمریكیة والیابانیة واالسبانیا لألمان النووي وكذلك هیئة الرقابة االالتینیة وإ 

 األوروبي . 

جتماع مناقشة التطور الحاصل في الشبكة األفریقیة لألمان االتم في هذا 
النووي وخططها المتكاملة لبناء قدراتها التي تساهم في التنسیق بین أعضائها من أجل 

 هدافها المنصوص علیها في مواثیقها المرجعیة .رفع كفاءتها لتحقیق أ

كما قدم الدكتور مصباح عرضًا مفصًال للتقدم الحاصل في شبكة الهیئات 
الرقابیة العربیة "النور" مقترحًا ضرورة التنسیق المستمر بین الشبكة العربیة والشبكة 

 بین الشبكتین . األفریقیة في تنفیذ األنشطة وأشاد بنجاح األنشطة المشتركة التي نفذت

جتماع تمت مناقشة الخطط المستقبلیة لشبكات األمان وأبدت اال وفي نهایة
الدول والمنظمات المانحة  رغبتها في المزید من الدعم والتنسیق مع الوكالة الدولیة 

 وتقنیًا . والشبكات اإلقلیمیة لدعمها مالیاً 
 

2   __ÕhŒ∞ƒNªA Ω¿®ªA “Òa ©yÃª æÀfiA ’A�àA ™B¿NUG SZJºª “ŒIj®ªA “ŒVŒMA�m›ª “
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التربیة والتعلیم والبحث بدعوة من األمانة العامة لجامعة الدول العربیة (إدارة 
ة المتخصصة التي شاركت في ، عقد االجتماع األول لممثلي المنظمات العربیالعلمي)
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، وذلك لوضع الخطة عربیة للبحث العلمي والتكنولوجي واالبتكارستراتیجیة الوضع اال
، بمشاركة الهیئة العربیة للطاقة الذریة التي مثلها أ. د. ضو التنفیذیة لالستراتیجیة

مصباح مدیر إدارة الشؤون العلمیة وحضور ممثلي المنظمات التالیة : األمانة العامة 
بیة المنظمة العربیة للتر ، تعلیم والبحث العلمي)التربیة واللجامعة الدول العربیة (إدارة 

جافة واألراضي القاحلة المركز العربي لدراسات المناطق ال، والثقافة والعلوم (األلكسو)
میة الصناعیة المنظمة العربیة للتن، منظمة العربیة للتنمیة الزراعیةال(أكساد)، 

 اتحاد مجالس البحث العلمي العربیة . ، والتعدین

تنفذها  ممثلو المنظمات المشاركة أهم البرامج والمشروعات التي استعرض
ستراتیجیة، ثم استأنف المجتمعون أعمال االجتماع بمناقشة منظماتهم وذات عالقة باال

مشروع الخطة التنفیذیة المقدمة من إدارة العلوم والبحث العلمي بالمنظمة العربیة 
اشتملت على مقدمة، ورؤیة، واألهداف، للتربیة والثقافة والعلوم (األلكسو)، التي 

ستراتیجیة، كما تم مناقشة واآللیات والسیاسات التنفیذیة لالالمرجعیات والمرتكزات، 
 المصفوفة التنفیذیة للخطة باستفاضة .

 :  وأجمع المشاركون على جملة من اآلراء والمقترحات كالتالي
مستدامة في البلدان العربیة، ستراتیجیة بخطط التنمیة الهذه اال ربطأهمیة ــــــ 

 . وتفعیل دوره البحث العلميمیزانیات تستجیب لمتطلبات تطویر  وتخصیص
 . الدول العربیة فيــــــ أهمیة إیالء التعلیم التقني ما یستحقه من اهتمام وتطویر 

ــــــ دعوة الدول العربیة إلى االلتزام بتخصیص موارد مالیة كافیة تتیح تنفیذ جمیع 
 ستراتیجیة .التي تضمنتها الخطة التنفیذیة لاللیات اآل

ــــــ االهتمام بجمع وتوثیق وتحلیل البیانات والمعلومات المتعلقة بأوضاع البحث 
 . العلمي والتكنولوجي واالبتكار في الوطن العربي ، وبناء قواعد البیانات
مساعدة لجنة و  ــــــ أهمیة إشراك جمیع منظمات العمل العربي المشترك في دعم

 ستراتیجیة . التنسیق العلیا لال
ــــــ التأكید على أهمیة تنفیذ اآللیات التي تنص على إشراك القطاع الخاص في 

 جمیع عملیات التعلیم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي واالبتكار . 
 . ــــــ إعداد استراتیجیة عربیة للبحث العلمي
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 یات التالیة : وقد انتهى الحاضرون إلى التوص

ــــــ دعوة معالي األمین العام لجامعة الدول العربیة لرعایة هذه الخطة وحشد  1
الدعم السیاسي على مستوى الدول العربیة والمنظمات والصنادیق ومؤسسات التمویل 

 . ستراتیجیةوالدولیة، لضمان تحقیق أهداف االاالقلیمیة 
 الستراتیجیة، مع مراعاة مراجعتها دوریًا . ــــــ االتفاق على الخطة التنفیذیة ل 2
ستراتیجیة وخطتها بما یتالءم ویتوافق اإلطار الزمني المقترح لتنفیذ االــــــ ربط  3

 .  2030مع متطلبات تنفیذ خطة التنمیة المستدامة 
جها دعوة جمیع منظمات العمل العربي المشترك إلى تكییف أنشطتها وبرام ــــــ 4

 . ستراتیجیةآلیات تنفیذ اال لتنسجم وتعزز
، یدعى له كل عربیةبرئاسة األمین العام لجامعة الدول الـــــ الدعوة الجتماع ـ 5

من : المنظمات العربیة التي شاركت في إعداد االستراتیجیة، منظمات العمل العربي 
یق ، وصنادلجامعة، البرلمان العربي، اإلدارات المعنیة في األمانة العامة لشتركالم

 ومؤسسات التمویل العربیة واإلقلیمیة والدولیة العاملة في المنطقة العربیة .
ــــــ تتولى المنظمات المشاركة في االجتماع تزوید األمانة العامة قبل منتصف  6

بما یلي : األنشطة والبرامج التي یقترحونها لتعزیز تنفیذ أي من  2017شهر سبتمبر 
قتراح مشروع تنفیذي یحظى بأهمیة وأولویة عربیة في اآللیات المدرجة في الخطة، ا

مجاالت البحث والتطویر واالبتكار التي تضمنتها االستراتیجیة، موافاة األمانة العامة 
(إدارة التربیة والتعلیم والبحث العلمي) بموازنات األنشطة والبرامج التي تنفذها لجامعة ل

 العالقة المباشرة باالستراتیجیة .  ذاتورات المالیة الحالیة والقادمة، خالل الد
 ــــــ دعوة المنظمات العربیة المتخصصة إلى التعاون فیما بینها لمتابعة تنفیذ 7

 . العلمي ستراتیجیة العربیة للبحثاألنشطة المشتركة الواردة في اال
 

3   __ “mAifª ’A�a ™B¿NUG"Ij®ªA “¥ÒƒùA ”ºß “ÕeÀfáA P›ßB∞¿ºª “º¿N�A iBQ‡A “Œ
B»N◊ŒIÀ" o√ÃM) “ÕihªA “≥BÒºª “ŒIj®ªA “◊Œ�A j¥ø __  :21 __ 23/8/2017( 

) 28ت.  ولین عن شؤون البیئة (م.ؤ لقرارات مجلس وزراء العرب المس تنفیذاً 
، فقد یة للهیئة العربیة للطاقة الذریةوبناء على الخطة العلم ،8/12/2016بتاریخ 
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جتماع خبراء بمقر الهیئة العربیة بتونس اهیئة بدعوة المختصین العرب لعقد قامت ال
 . 2017/ 23/8 ــــــ 21خالل الفترة : 

ستكمال الدراسات حول خطورة مفاعلي اجتماع إلى تبادل اآلراء و هدف هذا اال
ثیرات البیئیة بوشهر اإلیراني ودیمونة اإلسرائیلي على دول الجوار العربیة وماهیة التأ

عاون العربي في حاالت الطوارئ ومواجهة الحوادث ستعداد والتوالصحیة وكیفیة اال
خبراء من األردن شارك في هذا االجتماع وقد  التي قد تنجم عن هذه المفاعالت.

د. صالح  مثل الهیئة العربیة للطاقة الذریة أ.مو لكویت والعراق ومصر اوالبحرین و 
 علوم البیئة والحیاةرئیس قسم التقنیات االشعاعیة والمكلف بقسم  ــــــالدین التكریتي 

 . وحضرت أیضًا السیدة م. نهلة نصر، رئیسة قسم التوثیق العلمي في الهیئة العربیة
 مصادر التلوث اإلشعاعي للمنطقة العربیةــــــ :  تيوكانت محاور االجتماع كاآل

محطة بوشهر النوویة، المخاطر البیئیة لتشغیل مفاعل بوشهر، اآلثار اإلشعاعیة  ــــــ
قتصادیة، مجابهة الطوارئ على الزراعة والبیئة، اآلثار اال : األثر قة الجوارلمنط

 ــــــ ر للحدود: ظواهر التسرب اإلشعاعياإلشعاعیة ومشاكل التلوث اإلشعاعي العاب
اإلجراءات العاجلة واآلجلة لمتابعة التسرب اإلشعاعي ووضع االقتراحات والتوصیات 

تقوم به دولهم على  ة الخبراء المشاركون باستعراض ماوقد قام الساد للحلول المناسبة.
 . المستوى الوطني بشأن إجراءات الوقایة واألمان والطوارئ االشعاعیة

 
 اتیــــــالتوص 

 القیاسات االشعاعیة ــــــ أوالً 

الجهات المعنیة بالتنسیق مع الهیئة العربیة للطاقة الذریة بوضع  ــــــ قیام 1
 .  میة تقوم على أساس تنفیذ قیاسات إشعاعیة دوریة شاملة سنویاً واستكمال برامج عل

اتباع طرق القیاسات اإلشعاعیة المعتمدة عالمیًا وتبادل العینات البیئیة بین ــــــ  2
 .  بالتنسیق مع الهیئة بالدول العربیةالمعتمدة القیاسات اإلشعاعیة مراكز 

 . يشعاعلخاصة بالمسح والرصد اإلات اتشجیع تبادل المعلومات والبیانــــــ  3
الدعوة إلى و  شعاعي الصادر عن المفاعالت الحدودیةالتلوث اإلمراقبة ــــــ  4
 . شعاعى واإلنذار المبكرعربیة للرصد اإلالشبكة ال تطویر
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 شعاعیةإ خطط طوارئ نوویة و  ــــــ ثانیاً 
االستعداد  مشتركة للتعاون في مجال كیفیةالعربیة الخطة ال ــــــ تعمیم 1

 . اعیةالنوویة واإلشعلحاالت الطوارئ ومواجهة الحوادث  ستجابةواال
ختبار وتقییم فعالیة خطة الطوارئ اإلشعاعیة اإلقلیمیة إجراء تمارین الــــــ  2

 . للدول العربیة واستكمال ما قامت به الهیئة العربیة للطاقة الذریة في هذا المجال
 .ي ن الدول عند حدوث طارئ إشعاعت بیتبادل المعلوماــــــ  3

 التدریب والتأهیل ــــــ ثالثاً 
إعداد وتأهیل كوادر عربیة على كیفیة استخدام برامج المحاكاة والنمذجة ــــــ  1

 . الهواء أو المیاه يالریاضیة الخاصة بدراسة انتشار الملوثات اإلشعاعیة سواء ف
والمراقبة وانتشار  يشعاعاإلمجال الرصد  يتكثیف ورش عمل خاصة فــــــ  2

 . الملوثات اإلشعاعیة والطوارئ االشعاعیة وطرق جمع وقیاس العینات البیئیة
جال تبادل الخبرات في العالم العربي في مــــــ وضع آلیة لنقل المعرفة و  3

 . البیئي واالستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئي و د اإلشعاعـالرص

 والدراساتالمعلومات  ــــــ رابعاً 

الطلب من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تقدیم تقریر للدول العربیة ــــــ  1
 . األعضاء یشمل تقییم فني مستقل لسالمة محطة بوشهر للطاقة النوویة

كبر قدر ممكن من المعلومات والمعطیات أحث الدول العربیة على تجمیع ــــــ  2
 . بیة وكافة األنشطة النوویةعن المفاعالت القریبة من الحدود العر 

تبني برتوكول خاص بالمنطقة العربیة یحمل كل التفاصیل أو اإلجراءات ــــــ  3
 . الخاصة ببرنامج الرقابة الدولیة وتوزیع المعلومات المرتبطة بالموضوع

  . قیاس تركیز المواد المشعة في الكائنات البحریة القریبة من بوشهرــــــ  4

 االتفاقیات الدولیة والتشریعات ــــــ خامساً 

لى إلى الهیئة العربیة للطاقة الذریة إدعوة الدول العربیة غیر المنضمة ــــــ  1
 . اإلسراع في االنضمام الى عضویة الهیئة

ــــــ الطلب من جامعة الدول العربیة السعي لتعزیز الموقف العربي لجعل  2
 منطقة الشرق األوسط خالیة من أسلحة الدمار الشامل بما فیها األسلحة النوویة . 
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28/7/2017( 

مع هیئة الطاقة الذریة اللبنانیة في مت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعـاون نظ
دورة تدریبیة في مجال التقنیات النوویة في حمایة البیئة "بیروت ــــــ الجمهوریة اللبنانیة 

هدف تدریب المشاركین وتطویر مهارات ، ب28/7/2017 ــــــ 24البحریة" في الفترة 
القیاسات اإلشعاعیة للبیئة البحریة، حیث أتاحت لهم مجال التعّرف  العاملین في مجال

على مختلف التقنیات الحدیثة المستخدمة في قیاس تراكیز العناصر المشّعة، 
باإلضافة إلى تطبیقاتها المتعّلقة بالتعّرف على الملّوثات وسلوكها الكیمیائي في البیئة 

متدربًا من الدول  14في هذه الدورة  شاركالبحریة وسبل الوقایة اإلشعاعیة. وقد 
 ولیبیا وتونس وموریتانیا واألردن ولبنان . ومصر الكویت السودانالعربیة التالیة : 

الدورة في هیئة الطاقة الذریة اللبنانیة في بیروت. وقد حضر فتتاح أعمال اتم 
ستاذ الجلسة االفتتاحیة األستاذ الدكتور عمر الصمد المشرف المحلي للدورة واأل

الدكتور صالح الدین التكریتي، رئیس قسم التقنیات النوویة ممثًال عن الهیئة العربیة 
 للطاقة الذریة والمتدربون وعدد من السادة المحاضرین .

ساعة من المحاضرات النظریة والدروس  45تضمن البرنامج العلمي للدورة 
 لمواضیع اآلتیة :أیام، وفق ا 5العملیة والزیارات المیدانیة وذلك على مدى 

 التعّرف على البیئة البحریة (السفینة العلمیة) ــــــ 1
 طرق أخذ عینات البیئة البحریة (میاه، رسوبیات، وكائنات حّیة) ــــــ 2
، نظائر 210 –طرق الفصل الكیمیائي لقیاس مصدرات ألفا (بولونیوم  ــــــ 3

 الثوریوم ونظائر الیورانیوم)
 –ت لقیاس مصدرات جاما، باإلضافة إلى ترسیب السیزیوم تحضیر عینا ــــــ 4

 (Ammonium Molybdophosphate, AMP)باستخدام  137
 اما وتطبیقاتهما في البیئة البحریةتقنیات مطیافیة ألفا ومطیافیة غ ــــــ 5
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النویدات المشّعة في المحیطات واستخدامها في دراسة األنظمة البیئیة  ــــــ 6
 یخ الرسوبیاتللبحار وتـأر 

 إدارة الجودة في المخابر التحلیلیة ــــــ 7
 البرنامج الوطني للرصد اإلشعاعي البیئي والمسح اإلشعاعي ــــــ 8
 الوقایة االشعاعیة . ــــــ 9

برنامج أیضًا دراسات عملیة تشمل التعّرف على طرق أخذ العینات تضمن الو 
 .س العینات ابر الخاصة بتحضیر وقیاالبحریة وزیارة المخ

تم تقدیم محاضرتین حول تقانة مطیافیة أشعة بیتا، ثم  في الیوم األول
ثم محاضرتین حول استخدام النظائر المشعة في  محاضرتین حول تقانة مطیافیة ألفا،

 دراسة معدل الترسیب والتأریخ .

تم تقدیم محاضرتین حول تطبیقات اإلشعاع والوقایة  وفي الیوم الثاني
ثم محاضرتین حول العناصر النزرة وأشكالها في العینات البحریة، ثم تم  اإلشعاعیة،

تقسیم المشاركین إلى مجموعتین إلجراء التجارب العملیة حول ترسیب السیزیوم 
 وتحضیر وقیاس العینات في تقنیة العداد الومیضي السائل .

التابعة  قاناتم إجراء جلسة عملي متكاملة على السفینة العلمیة  وفي الیوم الثالث
لمركز البحوث البحریة اللبناني. حیث قدمت محاضرة عن القدرات التقنیة للسفینة 

، ثم محاضرة حول التطبیقات العلمیة والبیئیة التي تمت على متن قاناالبحریة العلمیة 
هذه السفینة، ثم تتابعت جلسة العملي باستخدام التجهیزات المخصصة لسحب العینات 

لبحریة وأخذ عّینات الترسبات البحریة القاعیة والتصویر البحري لقاع وكسف األعماق ا
 .البحر والمخبر المرفق على السفینة إلجراء القیاسات األولیة 

ألقیت محاضرتین حول تقییم األثر المحتمل للصناعات  وفي الیوم الرابع
لمحیطات الفسفاتیة على الشاطئ اللبناني، ثم محاضرتین حول النویدات المشعة في ا

وتطبیقاتها ودراسة النظم البیئیة وتأریخ الرسوبیات، ثم تم تقسیم المشاركین إلى 
لفا للعینات ول دراسة مطیافیة غاما ومطیافیة أمجموعتین إلجراء التجارب العملیة ح

 . قاناالبحریة المأخوذة من رحلة السفینة 
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ة في المخابر تم إلقاء محاضرتین حول نظام إدارة الجود وفي الیوم الخامس
التحلیلیة، ثم قدمت محاضرتین حول البرنامج الوطني للرصد اإلشعاعي والعالقات 

 توزیع الشهادات .و تم ، و العربیة والدولیة لتداول المعطیات البیئیة اإلشعاعیة

 



 
1  —iÀfªA PBßB¿NUG __26 “®IBNùAÀ µŒnƒNºª PB¿§ƒùA “ƒVºª ) : —j«B¥ªA10 _ _

14/7/2017( 

إدارة ــــــ بدعوة من األمانة العامة لجامعة  الدول العربیة (القطاع االقتصادي 
المنظمات واالتحادات العربیة) عقدت لجنة المنظمات للتنسیق والمتابعة المنبثقة عن 

ن بمقر األمانة العامة والعشری المجلس االقتصادي واالجتماعي اجتماعها السادس
ــــــ  10جمهوریة مصر العربیة خالل الفترة  -عربیة بمدینة القاهرة لجامعة الدول ال

والمدیرین العامین وممثلي المنظمات  ، بحضور ممثلي الدول العربیة14/7/2017
العربیة المتخصصة، واألمانة العامة لجامعة الدول العربیة. وقد شاركت الهیئة العربیة 

المدیر العام للهیئة  د. سالم حامدي  أ.أسه للطاقة الذریة في هذه االجتماعات بوفد تر 
المكي  والسید یوسفمدیر الشؤون اإلداریة والمالیة السید هشام العیادي ویضم 

 . المراقب الداخلي للهیئة

 إدارةالقادر مدیر  المستشار أول / محمد خیر عبد افتتح أعمال االجتماع
لوفود المشاركة في رحبًا بام في الجلسة االفتتاحیةالمنظمات واالتحادات العربیة 

خالل وأكد االجتماعات من الدول العربیة وممثلي المنظمات العربیة المتخصصة، 
على الدور الهام والمطلوب من مؤسسات العمل العربي المشترك في هذه  كلمته

 . المرحلة التي تشهد فیها المنطقة العربیة تغیرات وتطورات هامة

األمین العام المساعد  ــــــ كمال حسن عليوتحدث معالي السفیر الدكتور/ 
معبرًا عن سعادته بالمشاركة  األمانة العامة لجامعة الدول العربیةب للشؤون االقتصادیة
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في اجتماعات اللجنة ألول مرة منذ تولیه مهامه كرئیس للقطاع االقتصادي وتمنى 
 . بتوصیات وقرارات تعمل على دعم العمل العربي المشترك جالخرو 

ي بدایة أعمال اللجنة، تم انتخاب سعادة األستاذ/ حسین بن شویش الشویش ف
رئیس وفد  ــــــربیة واإلسالمیة بوزارة المالیة مدیر عام إدارة العالقات االقتصادیة الع

 ــــــ حیدر نوري/ األستاذكما تم انتخاب سعادة . المملكة العربیة السعودیة رئیسًا للجنة
 ــــــرئیس وفد جمهوریة العراق  ــــــ حق التجاري العراقي بالقاهرةمعاون مدیر عام المل

 . مقررًا للجنة
د. سالم حامدي المدیر العام للهیئة أجرى مقابلة مع  وتجدر اإلشارة إلى أن أ.

معالي األستاذ أحمد أبو الغیط األمین العام لجامعة الدول العربیة، حیث تم تناول 
ئة، ومنها على وجه الخصوص مسألة تعیین رئیس قسم بعض المواضیع الخاصة بالهی

علوم الحیاة والبیئة ورئیس قسم التقنیات النوویة في الهیئة على المالك الوظیفي بدًال 
 .  من التعیین كخبراء بعقود طبقا لقرار المؤتمر العام للهیئة الصادر في الغرض

للجنة  9/7/2017كما نشیر إلى أنه سبق اجتماع لجنة المنظمات اجتماع یوم 
ة المتخصصة، وقد تم عرض العربی تاألنظمة الموحدة للمنظما ةالفنیة المعنیة بدراس

ن من المزمع جتماع على لجنة المنظمات واتخذت توصیات في هذا الشأنتائج اال
 .   جتماعي في دورته القادمةقتصادي واالعرضها على المجلس اال

سید المستشار أول/ محمد خیر عبد الض ابدأ اجتماع لجنة المنظمات باستعر 
مدیر إدارة المنظمات واالتحادات العربیة مشروع جدول األعمال المعد من قبل  القادر

في اثني عشر بندًا وصدرت بشأنها التوصیات األمانة العامة ومرفقاته، والذي تم إقراره 
 المناسبة .

 
2 Ã®IifiAÀ SªBRªA ™B¿NU‚A __ªA îªÀ€nùA iBJ∑ “ƒVºª ∆ “ZºmfiA BÕBz¥I “Œƒ®ùA Lj®

 ΩøBrªA iBøfªA “ZºmC ≈ø B«�´À “ÕÀÃƒªA) : —j«B¥ªA16/8/2017( 

شاركت الهیئة العربیة للطاقة الذریة في االجتماع الثالث واألربعین "للجنة كبار 
المسؤولین العرب المعنیة بقضایا األسلحة وغیرها من أسلحة الدمار الشامل"  الذي 

. وقد مّثلها 16/8/2017العامة لجامعة الدول العربیة بالقاهرة یوم : عقد بمقر األمانة 
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 19أ. د. ضو سعد مصباح، مدیر إدارة الشؤون العلمیة. كما شارك في االجتماع 
 دولة عربیة، إضافة إلى األمانة العامة . 14من  خبیراً 

دیر العام افتتح االجتماع رئیس وفد الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والم
استعرض بنود جدول للشؤون السیاسیة واألمن الدولیین بوزارة الشؤون الخارجیة، الذي 

ناقشت اللجنة بنود جدول األعمال والوثائق المعروضة علیها وأصدروا وقد  .األعمال
 بشأنها التوصیات المناسبـة نذكر منها :

ربعین للجنة كبار البند األول : متابعة تنفیذ توصیات االجتماع الثاني واأل
على الورقة التي أعدتها األمانة العامة والمعنونة  اللجنة اطلعتالمسؤولین العرب : 

"متابعة تنفیذ توصیات االجتماع الثاني واألربعین للجنة كبار المسؤولین العرب المعنیة 
 بقضایا األسلحة النوویة وغیرها من أسلحة الدمار الشامل" .

) للمؤتمر العام للوكالة الدولیة للطاقة 61للدورة العادیة ( البند الثاني : التحضیر
استعرضت اللجنة التحضیرات الجاریة للدورة ) : 22/9/2017 ــــــ 18الذریة (فیینا : 

) للمؤتمر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، وبعد المناقشة اتفقت على 61العادیة (
اإلسرائیلیة" في هذه الدورة، اتساقًا مع توصیة  عدم تقدیم مشروع قرار "القدرات النوویة

المجموعة العربیة في فیینا في هذا الشأن، وأشارت إلى ضرورة إلقاء بیان عربي خالل 
 مناقشة بند "القدرات النوویة اإلسرائیلیة"، یتضمن ما یلي :

ــــــ إن الدول العربیة في تشاور مستمر حول سبل الدفع إلنجاح مشروع  1
 وٕان عدم تقدیمه في هذه الدورة ال یعني عدم تقدیمه في الدورات القادمة . القرار،

 ــــــ إبراز مخاطر القدرات النوویة اإلسرائیلیة . 2
 ــــــ تقدیم الشكر للدول التي تدعم مشروع القرار . 3

وقد حّثت اللجنة الدول العربیة على إلقاء بیانات وطنیة خالل مناقشة بند 
یة اإلسرائیلیة" لتسلیط الضوء على خطورة هذا الموضوع. واتفقت اللجنة "القدرات النوو 

على إعادة النظر في مشروع القرار المعنون "القدرات النوویة اإلسرائیلیة" على نحو 
 62یحقق األغلبیة المطلوبة لضمان اعتماده في حال تقرر تقدیمه خالل الدورة الـ 

 . 2018للمؤتمر العام للوكالة 
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 ثالث : معاهدة حظر األسلحة النوویــةالبند ال
تم االطالع على ما قامت به المجموعة العربیة في نیویورك خالل مؤتمر األمم 
المتحدة المعني بالتفاوض حول صك ملزم قانونًا لحظر األسلحة النوویة (نیویورك : 

ظر )، وتطرقت اللجنة إلى التطورات الخاصة باعتماد معاهدة ح7/7/2017ــــــ  15/6
األسلحة النوویة وقد رحبت اللجنة باعتماد المؤتمر للمعاهدة خاصًة وأن مشروع القرار 

) للجمعیة العامة لألمم المتحدة والذي مّهد لبدء تفاوض 71الذي صدر في الدورة (
 على المعاهدة كان برئاسة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .

تحضیریة الثانیة لمؤتمر األطراف في معاهدة البند الرابع : التحضیر "للجنة ال
 – 23/4" (جنیف : 2020عدم انتشار األسلحة النوویة الستعراض المعاهدة عام 

ناقشت اللجنة التحضیر لتلك اللجنة وتلّقت أوراق من كل من المملكة ) : 4/5/2018
على  العربیة السعودیة ودولة الكویت ودولة فلسطین وجمهوریة مصر العربیة، وأكدت

موقفها المبدئي فیما یخص ضرورة إنشاء المنطقة الخالیة من األسلحة النوویة وغیرها 
خلصت اللجنة إلى أهمیة منح مزید و  من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط.

 من الوقت للدول العربیة لدراسة األوراق المقدمة من الدول .

اللجنة إلى العرض الذي قدمه استمعت البند الخامس : ما یستجّد من أعمـال : 
الدكتور ضو مصباح مدیر إدارة الشؤون العلمیة لدى الهیئة العربیة للطاقة الذریة 
بشأن دعم الهیئة، ومشاركة الدول العربیة في االجتماعات التي تعقدها الشبكة العربیة 

التقني للهیئات الرقابیة التابعة للهیئة. وقد أوضح أن هناك مشاریع إقلیمیة للتعاون 
(دول أفریقیا، آسیا، والكاریبي...) تابعة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، إال أنه ال یوجد 
مشاریع إقلیمیة للمنطقة العربیة، واقترح أن تقوم الدول العربیة بتقدیم مشروع قرار 

 .برامج أو مشاریع تعاون خاصة بها  باعتبار المنطقة العربیة إقلیم للحصول على
 

3 ‚A __ œIjß –ÀÃ√ eÃ≥À —iÀe ™Àjrù ’B¿∏áA “ƒÜ `�¥ø æÃY œßBIjªA ™B¿NU
) : “øB®ªA “√BøfiA j¥ø __ —j«B¥ªA20/8/2017( 

بمكتب إدارة الحد من التسلح ونزع  قدعُ بناًء على توجیه معالي األمین العام 
، اجتماعًا تنسیقیًا شارك فیه الدكتور خالد طوقان 20/8/2017السالح صباح یوم 
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ب رئیس "لجنة الحكماء المعنیة بقضایا ضبط التسلح وعدم االنتشار" ومدیر الهیئة نائ
األردنیة للطاقة الذریة، والدكتور سالم حامدي مدیر الهیئة العربیة للطاقة الذریة، وٕادارة 

 . الحد من التسلح ونزع السالح وٕادارة الطاقة باألمانة العامة

مدیر إدارة الحد من التسلح ونزع السالح  ــفادي أشعیا ــــ السیدافتتح االجتماع 
الذي رحب بالحضور، موضحًا بأن هذا االجتماع جاء تنفیذًا لتوجیهات معالي األمین 
العام الذي ابدى اهتمامه بموضوع "إنشاء دورة وقود نووي عربیة" المقترح ضمن 

ي الدول السلمیة للطاقة النوویة ف تتوصیات لجنة الحكماء بشأن تنمیة االستخداما
العربیة، وأن الهدف من هذا االجتماع هو تقریب وجهات النظر بین "الهیئة العربیة 
للطاقة الذریة" ومقترح لجنة الحكماء. وقد ذكر بأن هناك تفویضًا للهیئة العربیة للطاقة 

تنمیة االستخدامات السلمیة الذریة من قبل القمم العربیة التي اتخذت عدة قرارات بشأن 
وكذلك من خالل اعتمادها "االستراتیجیة العربیة  لنوویة في الدول العربیةللطاقة ا

 . 2009" في عام 2020لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة حتى العام 
سة استعرض الدكتور خالد طوقان سبل تنفیذ التوصیة الخاصة بإنشاء "المؤس

التي  تول العربیة االلتزاما، وأن هذا المشروع سیجّنب الدالعربیة لدورة الوقود النووي"
 . "Gold Standardsتحاول الدول الغربیة فرضها من خالل معاییر "

وقد أكد الدكتور سالم حامدي تثمینه لدور لجنة الحكماء وما خلصت إلیه من 
في تنفیذ  نتائج تعزز األمن القومي العربي، كما أبرز دور الهیئة العربیة للطاقة الذریة

التي  2020بیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة حّتى العام ستراتیجیة العر اال
ستراتیجي مستمر معنون والتي تحتوي على مشروع ا 2009عام اعتمدها القادة العرب 

تعزیز البنیة األساسیة للدول العربیة من أجل إنشاء محطات نوویة لتولید الكهرباء". ـ"ب
العناصر األساسیة لبناء محطات ویشمل هذا المشروع دورة الوقود النووي ضمن 

وفیما یخص إنشاء مؤسسة عربیة لدورة الوقود النووي، أكد مدیر عام الهیئة  نوویة.
على أن أهمیة المشروع وضمان نجاحه تكمن في دعم الهیئة العربیة للطاقة الذریة 
ولیس استحداث مؤسسة جدیدة لتجنب االزدواجیة وتوحید الجهود، وهو ما یتفق مع 

طاقة الذریة. كما ذكر سعادته أن االستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة لل تنفیذ
ة المتعلقة بمجاالت عملها على تفاقیة إنشاء الهیئة تنص بشكل صریح في المادا
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المواد النوویة وٕاكتساب المقدرة التقنیة والعلمیة شتمالها على الكشف عن الخامات و ا
 . لدورة الوقود النووي

لسیاق، أوضح ممثل إدارة الطاقة أن اتجاه الدول العربیة في اآلونة في نفس ا
األخیرة یتجه نحو عدم إنشاء أیة كیانات جدیدة ودعم الكیانات الموجودة خاصة إذا 
كانت تترتب علیه تبعات مالیة، وأنه یمكن أن تكون ضمن مشروعات الهیئة العربیة، 

جدوى حول الموضوع  لضمان فرص وعلى هذا األساس اقترح إمكانیة إعداد دراسة 
 .  نجاحه

تعقیبًا على مقترح قیام الهیئة بإدارة المشروع، أوضح السید أشعیا أن المشروع 
ذو طبیعة اقتصادیة ربحیة وقد یصعب على الهیئة العربیة للطاقة الذریة اإلشراف 
علیه، وهو ما أكده الدكتور طوقان حیث أوضح أن الدول العربیة لن تتخلى عن 

دارتها ألیة مرافق نوویة لمسؤولیتها أمام المجتمع الدولي والتزامها بالمواثیق الدولیة إ
 . ذات الصلة

وقد تم االتفاق على أن الدور السلیم للهیئة هو دور  تنسیقي أسوة بالدور الذي 
في االتحاد األوروبي، السیما وأن االنضمام إلى هذا  Euroatomتلعبه مؤسسة 

یاریًا لكافة هیئات الطاقة الذریة الوطنیة العربیة.  وأن األهم في المشروع سیكون اخت
هذه المرحلة هو إخراج هذا المشروع إلى الوجود من خالل دراسته وتحدید مدى جدواه 

 . للدول العربیة

 : وفي األخیر اتفق المجتمعون على ما یلي

د النووي ــــــ تغییر كلمة المؤسسة بكلمة مشروع لیصبح "مشروع دورة الوقو 
 العربي"

ة ــــــة مفاهیمیة" شاملــــــورق"م ــــــه وتقدیــــــة جوانبــــــمن كافــــــ دراســــــة المشروع 
الي األمین ة والمالیة واالستراتیجیة المحتملة ترفع إلى معــــــات التقنیــــــة التحدیــــــلكاف
 العام

 . 2017صف الثاني من شهر أكتوبر ــــــ عقد اجتماع رباعي ثاني خالل الن
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4 fªA __À) “ÕeB®ªA —i100 œßB¿NU‹AÀ –eBvN≥‹A oºV¿ºª () “√BøfiA j¥ø __ —j«B¥ªA
 : “øB®ªA20  __24/8/2017( 

بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربیة (أمانة المجلس االقتصادي 
) للمجلس 100في أعمال الدورة ( واالجتماعي)، شاركت الهیئة العربیة للطاقة الذریة

االقتصادي واالجتماعي المنعقدة في القاهرة بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربیة 
، وذلك بوفد ترأسه األستاذ الدكتور المدیر العام ویضم 24/8/2017ــــــ  20بتاریخ : 

ممثلون عن مدیر الشؤون اإلداریة والمالیة في الهیئة. وقد شارك في االجتماعات 
الدول العربیة األعضاء، والمؤسسات المالیة العربیة والمنظمات العربیة المتخصصة 

 واالتحادات العربیة، واألمانة العامة .

) الجتماع اللجنة االجتماعیة. ثم اجتمعت 20/8/2017خصص الیوم األول (
لخاصة ، حیث تمت مناقشة بنود جدول األعمال ا21/8/2017اللجنة االقتصادیة یوم 

على مستوى كبار  23/8/2017بالدورة لعرضها على المجلس المنعقد یوم 
المسؤولین، كما انعقد المجلس في الیوم األخیر على المستوى الوزاري لمناقشة 

 التوصیات وٕاصدار القرارات بشأنها .

افتتح االجتماع سعادة السفیر نذیر العرباوي ـ السفیر والمندوب الدائم للجمهوریة 
) للمجلس 99ائریة الدیمقراطیة الشعبیة الذي تولت دولته رئاسة الدورة (الجز 

االقتصادي واالجتماعي. وألقى سعادته كلمة قدم في بدایتها التعازي لعائلتي 
المرحومین السید أحمد بن حلي ـ نائب األمین العام، والسید عبد اهللا محارب.ـ المدیر 

والعلوم (األلكسو)، كما قدم الشكر لألمانة على  العام للمنظمة العربیة للتربیة والثقافة
تعاونها في متابعة تنفیذ قرارات الدورة السابقة، وأشار إلى أن تطویر مؤسسات العمل 
العربي المشترك في المجالین االقتصادي واالجتماعي أصبح ضرورة ملحة وهذا ما 

 استها للدورة السابقة .سعت له الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة خالل فترة رئ

) للمجلس االقتصادي 100تولت المملكة العربیة السعودیة رئاسة الدورة (
واالجتماعي، وألقى معالي الدكتور حمد بن سلیمان البازعي. نائب وزیر المالیة كلمة 
شكر ضمنها الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة على جهودها أثناء رئاسة الدورة 
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لمجلس وكذلك األمانة العامة على التحضیر واإلعداد الجید لهذا االجتماع. السابقة ل
وأشار إلى أن جدول أعمال المجلس حافل بالمواضیع التي تهدف للدفع بمسیرة العمل 
العربي المشترك في ظل التحدیات التي تواجه اقتصادات الدول العربیة، األمر الذي 

 یتطلب التعاون والتنسیق لمواجهتها .

لقى سعادة السفیر د. بدر الدین عاللي كلمة نیابة عن معالي األمین العام، أ
وقدم خاللها التهنئة إلى المملكة العربیة السعودیة على تولیها رئاسة الدورة الحالیة 
للمجلس متمنیًا لها التوفیق والسداد. كما وجه الشكر إلى الجمهوریة الجزائریة 

لدورة السابقة للمجلس. مقّدرا الجهود التي بذلتها في الدیمقراطیة الشعبیة على رئاسة ا
إدارة أعماله. وأشار إلى أهمیة تطویر العمل االقتصادي واالجتماعي العربي 
المشترك، وأن هذا األمر یستلزم وضع رؤیة استراتیجیة ترتكز على ثالثة أركان وهي 

 لتربوي .التعاون الفعال، تعمیق التكامل االقتصادي، اإلصالح الثقافي وا

بندًا تمت مناقشتها  21استعرض المجلس بنود مشروع جدول أعماله، وأقره في 
 واتخذت بشأنها القرارات المناسبة .

 إعداد : م. نهلة نصر
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 ــــــ 1993 عربیة  الهیئة العربیة 264 الهیئة في أربعة أعوام 1
وقائع المؤتمر العربي األول لإلستخدامات السلمیة  2

 ذریةللطاقة ال
عربیة  مجموعة مؤلفین 780

 وٕانجلیزیة
1993 20 

إستخدام االشعاع والنظائر المشعة في الزراعة وعلوم  3
 األحیاء

 20 1993 عربیة مجموعة مؤلفین 531

 20 1993 إنجلیزیة مجموعة مؤلفین 728 فیزیاء وتقانة المفاعالت 4
 10 1993 عربیة نمجموعة مؤلفی 197 إستخدام الحاسوب في الفیزیاء النظریة 5
عربیة  مجموعة مؤلفین مجلدان تداول ومعالجة النفایات المشعة 6

 وٕانجلیزیة
1993 20 

عربیة  مجموعة مؤلفین 289 الطب النووي تشخیصًا وعالجاً  7
 وٕانجلیزیة

1994 15 

طرق إعداد تقریري األمان األولي والنهائي لمفاعالت  8
 البحوث

 20 1994 إنجلیزیة مجموعة مؤلفین مجلدان

 15 1994 إنجلیزیة مجموعة مؤلفین 420 إستخدام التقنیات النوویة في تحلیل المواد 9
مصادر الطاقة في الوطن العربي والعالم : الواقع  10

 واآلفاق المستقبلیة
 نـفــد 1994 عربیة د. نواف الرومي 180

عربیة  مجموعة مؤلفین 218 الرادون والتلوث البیئي اإلشعاعي  11
 نجلیزیةوإ 

1994 15 

عربیة  مجموعة مؤلفین 618 إعداد برامج الرقابة البیئیة 12
 وٕانجلیزیة

1995 20 

عربیة  مجموعة مؤلفین 652 اإلستعداد الطبي للحوادث اإلشعاعیة والنوویة 13
 وٕانجلیزیة

1995 20 

 10 1995 عربیة مجموعة مؤلفین 237 تعقیم وحفظ المواد الغذائیة باإلشعاع 14
 20 1995 إنجلیزیة مجموعة مؤلفین 828 نتاج النظائر المشعة واستخداماتها الطبیةإ 15
إستخدام أجهزة الكشف عن اإلشعاعات المؤینة  16

 ومعایرتها
عربیة  مجموعة مؤلفین 435

 وٕانجلیزیة
 نـفــد 1995

عربیة  مجموعة مؤلفین 387 إستخدام المصادر المشعة في الصناعة 17
 وٕانجلیزیة

1995 15 

 20 1995 عربیة مجموعة مؤلفین 469 أجهزة القیاس واإللكترونیات النوویة 18
 20 1995 عربیة مجموعة مؤلفین 687 إستخدام التقنیات النوویة في تحسین اإلنتاج النباتي 19
وقائع المؤتمر العربي الثاني لإلستخدامات السلمیة  20

 للطاقة الذریة
عربیة  مجموعة مؤلفین أجزاء 3

 یزیةوٕانجل
1995 30 

 15 1996 عربیة مجموعة مؤلفین 374 النقل اآلمن للمواد ذات النشاط اإلشعاعي 21
 20 1996 عربیة د. محمود شرباش 599 تكنولوجیا اإلشعاع في األغذیة والزراعة 22
معاییر األمان األساسیة الدولیة للوقایة من اإلشعاعات  23

 المؤینة
 

 15 1996 عربیة الوكالة الدولیة 349
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 ـــــ 1997 عربیة الهیئة العربیة مجلدان 1996ـ  93الهیئة في أربعة أعوام  24
 20 1997 عربیة مجموعة مؤلفین 635 النووي من الخام حتى الركاز األصفر  دورة الوقود 25
 15 1997 عربیة مجموعة مؤلفین 386 الخامات الذریة في الوطن العربي 26
 15 1998 عربیة مجموعة مؤلفین 328 ظ النفایات المشعةتصمیم وٕانشاء مرافق حف 27
أ. د. محمد سعید  143 اإلشعاعات المؤینة وحفظ الغذاء من الحشرات 28

 هاشم
 10 1998 عربیة

وقائع المؤتمر العربي الثالث لإلستخدامات السلمیة  29
 للطاقة الذریة

عربیة  مجموعة مؤلفین أجزاء 3
 وٕانجلیزیة

1998 30 

لضمانات الدولي وأسلوب تطبیقه على نظام ا 30
 المستویین القطري واإلقلیمي

 15 1998 عربیة مجموعة مؤلفین 392

البرنامج النظري والعملي للتدریب في عملیات  31
 التصویر الشعاعي (المستوى األول)

 20 1999 عربیة مجموعة مؤلفین 243

 15 2000 عربیة د. محفوظ البشیر 130 الحفاظ على الحبوب ومشتقاتها باإلشعاعات المؤینة 32
 15 2000 عربیة أ. د. علي راضي 148 األسس العامة لتكنولوجیا معالجة األغذیة باإلشعاع 33
وقائع المؤتمر العربي الرابع لإلستخدامات السلمیة  34

 للطاقة الذریة
عربیة  مجموعة مؤلفین أجزاء 5

 وٕانجلیزیة
2000 40 

دولي "اآلفاق واآللیات نظام الضمانات النوویة ال 35
 والمشاكل"

عربیة  مجموعة مؤلفین 419
 وٕانجلیزیة

2000 20 

 ـــــ 2000 عربیة الهیئة العربیة مجلدان 2000ـ  97الهیئة في أربعة أعوام  36
البرنامج النظري والعملي للتدریب في اإلختبارات  37

 باألمواج فوق الصوتیة (المستوى األول)
 20 2001 عربیة مجموعة مؤلفین 278

البرنامج النظري والعملي للتدریب في اإلختبارات  38
بالسوائل النافذة والجسیمات المغنطیسیة (المستوى 

 األول)

 20 2001 عربیة مجموعة مؤلفین 214

د. أحمد عصام  330 التقنیات النوویة وتقدیر الهرمونات 39
 فكري

 20 2002 عربیة

لإلستخدامات السلمیة وقائع المؤتمر العربي الخامس  40
 للطاقة الذریة

عربیة  مجموعة مؤلفین أجزاء 5
 وٕانجلیزیة

 نـفــد 2002

وقائع المؤتمرالعربي السادس لإلستخدامات السلمیة  41
 للطاقة الذریة

عربیة  مجموعة مؤلفین أجزاء 4
 وٕانجلیزیة

 نـفــد 2003

وقائع المؤتمر العربي السابع لإلستخدامات السلمیة  42
 ة الذریةللطاق

عربیة  مجموعة مؤلفین أجزاء 3
 وٕانجلیزیة

 نـفــد 2004

أ. د. ضو مصباح  56 مستقبل تولید الكهرباء بالطاقة النوویة 43
 أ. د. م. نصر الدین

 10 2006 عربیة

وقائع المؤتمر العربي الثامن لإلستخدامات السلمیة  44
 للطاقة الذریة

قرص مدمج 
(CD) 

عربیة  مجموعة مؤلفین
 لیزیةوٕانج

2007 10 

النشاط اإلشعاعي البیئي من المصادر الطبیعیة  45
 والصناعیة والعسكریة

 
 

 (مترجم) 816
أ. د. بهاء الدین 

 معروف

 50 2007 عربیة
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46 Research Reactors Types & Utilization 88  أ. د. إبراهیم داخلي
 عبد الرازق

 10 2008 إنجلیزیة

 (مترجم) 88 واستخداماتها المفاعالت البحثیة : أنواعها 47
 م. نهلة نصر

 10 2008 عربیة

إستخدام التقنیات النوویة والذریة في التحلیل العناصري  48
 والنظائري

 20 2008 عربیة مجموعة مؤلفین 176

ـ  2001الهیئة العربیة للطاقة الذریة في ثماني سنوات  49
2008 

 ـــــ 2008 عربیة الهیئة العربیة 174

 20 2008 عربیة أ. د. م. نصر الدین 190 السینیة وبعض تطبیقاتها األشعة 50
اإلستراتیجیة العربیة لإلستخدامات السلمیة للطاقة  51

 2020الذریة حتى العام 
 20 2008 عربیة الهیئة العربیة 160

وقائع المؤتمر العربي التاسع لإلستخدامات السلمیة  52
 للطاقة الذریة

قرص مدمج 
(CD) 

عربیة  ؤلفینمجموعة م
 وٕانجلیزیة

2009 10 

-ICRPتوصیات اللجنة الدولیة للوقایة من اإلشعاع  53
 "الوقایة من اإلشعاع في الطب" 105

(مترجم) مجموعة  69
 خبراء

 10 2011 عربیة

أ. د. محمود أحمد  352 الفحص البصري للملحومات ـ المستوى الثاني 54
 شافعي

 25 2011 عربیة

(مترجم) مجموعة  60 نة : طبیعتها والوقایة من مخاطرهاشعة غیر المؤیاأل 55
 خبراء

 10 2011 عربیة

وقائع المؤتمر العربي العاشر لإلستخدامات السلمیة  56
 للطاقة الذریة

قرص مدمج 
(CD) 

عربیة  مجموعة مؤلفین
 وٕانجلیزیة

2011 10 

أسئلة امتحان التأهیل لإلختبارات الّالإتالفیة وعلم  57
 توى األولالمواد ـ المس

أ. د. حسن إبراهیم  178
 شعبان

أ. د. جمال محمد 
 عاشور الدرویش

 20 2013 عربیة

البرنامج النظري والعملي في اإلختبارات الّالإتالفیة  58
 بالتیارات الدوامیة ــــــ المستوى األول

أ. د. حسن إبراهیم  248
 شعبان

أ. د. جمال محمد 
 عاشور الدرویش

 20 2014 عربیة

ئع المؤتمر العربي الحادي عشر لإلستخدامات وقا 59
 السلمیة للطاقة الذریة

قرص مدمج 
(CD) 

عربیة  مجموعة مؤلفین
 وٕانجلیزیة

2015 10 

وقائع المؤتمر العربي الثاني عشر لإلستخدامات  60
 السلمیة للطاقة الذریة

قرص مدمج 
(CD) 

عربیة  مجموعة مؤلفین
 وٕانجلیزیة

2015 10 

اق شیك ات المذكورة یرجى مخاطبة الهیئة العربیة للطاقة الذریة على العنوان أدناه وٕارفللحصول على المطبوع
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ندعوكم للمساهمة في تحریر نشرة الذرة والتنمیة وذلك بتقدیم مقاالت علمیة مبّسطة 
مؤلفة أو مترجمة في مجاالت االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة حسب القواعد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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