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Abstract 
The use of nuclear techniques, particularly ionizing radiation, in 

applied Entomology is only little over a century old.  The contribution of 
ionizing radiation to this field, however, is indispensable.  In fact, ionizing 
radiation provided a very important tool for solving many applied (and 
research) problems.  This article reviews the most important applications of 
ionizing radiation in the area of bee keeping industry.  In particular, it 
concentrates on the role of ionizing radiation in honey bee disease control, 
insect pest control, bee keeping and its effects on honey.  It also discusses 
the advantages and difficulties in applying this technology in the bee 
keeping industry.     

 



) من أكبر صفوف المملكة الحیوانیة إذ Class Insectaیعد صف الحشرات (
یضم أكثر من ملیون نوع من الحشرات المصنفة والمدروسة، كما یعتقد األخصائیون 

ذلك، فمئات اآلالف  ألنواع غیر المدروسة ربما یزید علىفي هذا المجال أن عدد ا
ازون وأدغال أفریقیا والبراري الواسعة في آسیا من األنواع الحشریة في غابات األم

وأمریكا الشمالیة مازالت تنتظر الدراسة والتوصیف.  وبرغم السمعة السیئة للحشرات، 
كونها تشكل مصدر إزعاج لإلنسان والحیوان ونواقل محترفة للعوامل الممرضة ووسائل 

واع التي تسبب األذى ن الغذاء، فإن عدد األنر مریعة للمحاصیل الزراعیة ومخاز تدمی
لإلنسان وممتلكاته قد ال یزید عن ألفي نوع، كما أن عدد األنواع التي تسبب ضررًا 

والحقیقة أن أنواع الحشرات النافعة،  من ذلك العدد. %10قد ال یتجاوز  اقتصادیاً 
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سواء بشكل غیر مباشر من خالل تطفلها أو افتراسها لألنواع الضارة، أو بشكل 
ل منتجاتها التي یستعملها اإلنسان كأنواع نحل العسل ودیدان الحریر، مباشر من خال

 . یفوق بكثیر عدد األنواع الضارة من الحشرات

، من أكثر أنواع Apis melliferaتعد أنواع النحل، وخاصة نحل العسل، 
الحشرات التي تنبه البشر ألهمیتها منذ القدم نظرا لدورها في تأمین غذاء نوعي 

ادة أولیة لبعض صناعاته، فأقدم رسم لإلنسان وهو یجمع العسل موجود لإلنسان وم
في اسبانیا وعمره نحو ثمانیة آالف عام، وتشیر المعطیات التاریخیة إلى أن تربیة 

یوجد أنواع عدة لنحل العسل قد  .النحل بدأت في مصر قبل نحو سبعة آالف عام
ة وطریقة عیشها وشكل تختلف قلیًال في شكلها وحجمها وخصائصها البیولوجی

في موضوع إنتاجها لعسل النحل الذي جعل  األقراص التي تبنیها، لكنها تشترك جمیعاً 
دواء. وقد بقي العسل وبعض ثمار الفاكهة المصدر منه غذاء و  اهللا (سبحانه وتعالى)

األساسي للمواد السكریة التي استعملها اإلنسان آلالف السنین إلى أن انتشرت زراعة 
وال یقتصر إنتاج النحل على العسل بل یتعداه  عام. 700لسكر قبل نحو قصب ا

لمواد أخرى ال تقل أهمیة كشمع النحل والبروبولیس وحبوب اللقاح والغذاء الملكي، 
فشمع النحل واحد من أكثر منتجات نحل العسل أهمیة وفائدة إذ یستعمل في 

في  افة إلى دورهإضالصناعات الدوائیة وطب األسنان ومستحضرات التجمیل، 
 . صناعة الشموع الفاخرة التي توقد في الكنائس واألدیرة

تواجه تربیة نحل العسل، على اختالف أنواعه، كما هو في المحاصیل الزراعیة 
تطفل أنواع أخرى من أهمها اإلصابة باألمراض و  األخرى، مشاكل متعددة من

 . خسائر اقتصادیة كبیرة الحشرات علیها مما یحد من إنتاجها ویسبب، أحیانًا،

تهدف هذه المقالة للتعریف بدور األشعة المؤینة في مجال تربیة نحل العسل، 
وتركز على دورها في حمایة الخالیا من اآلفات، وخاصة عالج اإلصابات المرضیة، 
والحصول على خالیا جدیدة خالیة من األمراض، وتتطرق لدورها في حمایة أقراص 

لتخزین، من التلف وفي تعقیم غذاء النحل والملكات لحمایتها الشمع، خاصة خالل ا
 . من األمراض دون التأثیر سلبًا في مكونات الغذاء
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تتعدد أنواع األشعة المؤینة ولكن أهمها من الناحیة التطبیقیة في مجال تربیة 
ن) أو أشعة رونتغ Xاألشعة السینیة (أشعة النحل وٕانتاج العسل هي أشعة غاما و 
 60-لتا عن النظائر المشعة وخاصة الكوبوالحزم اإللكترونیة.  تنتج أشعة غام

)60Co137( 137-) والسیزیومCs في حین تنتج األشعة السینیة من اصطدام ،(
أما الحزم االلكترونیة فهي  بهدف داخل أنبوب األشعة السینیة.عة اإللكترونات المسرّ 

ل كهربائي ویتم ذلك في لكترونات المسرعة تحت تأثیر مجابارة عن حزم من اإلع
لكتروني.  تمتاز األشعة السینیة والحزم االلكترونیة بأنها تنتج ضمن أجهزة المسرع اإل

كهربائیة، مثلها مثل أي جهاز كهربائي، یتوقف إصدار اإلشعاع منها فور إیقاف 
لكترونیة وطاقة حزمة األشعة السینیة والحزم اإل ةتشغیل الجهاز، ویمكن التحكم بكثاف

 .   فوتوناتها عن طریق التحكم بالتیار الكهربائي والكمون المطبق

أشعة غاما هي أشعة كهرطیسیة مؤینة ذات طاقة عالیة جدًا وقدرة اختراق 
شدیدة، وبشكل مشابه، فإن األشعة السینیة هي أیضًا أشعة كهرطیسیة مشابهة في 

لكترونات عة غاما أما الحزم اإللكترونیة فهي عبارة عن حزم من اإلشخواصها أل
المسرعة في وسط مخلى من الهواء وهي مشابهة ألشعة غاما واألشعة السینیة 
بتأثیراتها البیولوجیة ولكن یؤخذ علیها قدرة اختراقها الضعیفة التي تتعلق بكثافة المادة 

 . تالمعاملة والتي قد ال تتجاوز عدة سنتیمترا
 



بعد اكتشاف  ،في الكائنات الحیة ،ُلوحظت التأثیرات البیولوجیة لألشعة المؤینة 
مما دفع بالباحثین األوائل إلى  ،هذه األشعة مباشرة في نهایة القرن التاسع عشر

كن قبل الخوض في ول ،االستفادة منها في التطبیقات العلمیة المختلفةبإمكانیة التفكیر 
 مجال تربیة النحل وٕانتاج العسل،تطبیقات التأثیرات البیولوجیة لألشعة المؤینة في 

بد من التطرق قلیًال إلى المبادئ األساسیة المتعلقة بتأثیر األشعة المؤینة في ال
 . الحیة بشكل عام كائناتال
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ل جزء من نق ،عند تخللها لجزیئات المادة الحیة ،األشعة المؤینة تستطیع 
طاقتها إلى تلك الجزیئات عن طریق تصادمها مع إلكترونات ذراتها الموجودة حول 

محوًال إیاها إلى ذرة  ،اقتالع إلكترون من المدار الخارجي للذرة إلى مؤدیة ،النواة
وتعتبر عملیة التأین هذه أساس التأثیرات البیولوجیة   (ذرة متأینة)، مشحونة إیجاباً 

في الكائنات الحیة إذ تؤدي إلى إحداث تغیرات في الخالیا الحیة لألشعة المؤینة 
) والغراي هو (Gy.  تقاس الجرعة الممتصة بوحدة الغراي تتناسب والجرعة الممتصة

 . غ من المادةلامتصاص المادة المشععة لكمیة من الطاقة بمقدار جول/ك

، وخاصة یا الحیةخالالفي  األشعة المؤینةتؤدي التغیرات السابقة التي تحدثها  
إلى موت الخالیا نتیجة لعدم قدرتها على القیام بوظائفها  )،DNAفي المادة الوراثیة (

االعتیادیة أو منعها من االنقسام والتكاثر أو إحداث تغیرات وراثیة فیها تنتقل إلى 
ي وذلك تبعًا لدرجة األذى الذي ألحقته األشعة ف ،الخالیا الجدیدة الناتجة من انقسامها

 . والذي یتعلق بمقدار الجرعة الممتصة تلك الخالیا

ونتیجة لهذه التأثیرات، تستعمل األشعة المؤینة كوسیلة لتعقیم طیف واسع من  
 المواد مثل الحقن الدوائیة وأدوات الجراحة والكفوف واألنزیمات واللقاحات والتجهیزات

من الحرارة العالیة، في حفظ كما تستعمل األشعة المؤینة، بدًال  الطبیة والصیدالنیة.
األغذیة في عدد كبیر من الدول مثل الیابان والوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا 

 . وبلجیكا وهنغاریا والنرویج والعدید من الدول األخرى
 



ة تربیة النحل وٕانتاج كغیرها من القطاعات الزراعیة األخرى، تعاني صناع 
ل أنواع أخرى العسل من جملة من المشاكل یأتي على رأسها اإلصابة باألمراض وتطف

، هي )1( رقم أهم هذه األمراض واآلفات، كما یوضح الجدولمن الحشرات علیها. 
اإلصابة بمرض تعفن الحضنة األمریكي ومرض تعفن الحضنة األوروبي، وكالهما 

اإلصابة بأي من هذین المرضین، وخاصة مرض تعفن  مرض بكتیري، إذ تستدعي
إضافة إلى  حرقها بكامل محتویاتها.الحضنة األمریكي، إبادة الخلیة فورًا ویفضل 
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ذلك، تصاب الحضنة بأمراض أخرى مثل مرض الحضنة الطباشیري وهو مرض 
فطري  وبعض األمراض الفیروسیة، كما یمكن أن تصاب الخلیة ببعض أنواع 

 . خلیة المرضیة مثل النوزیماوحیدات ال

 )1الجدول رقم (
 عة تربیة النحل وٕانتاج العسلأهم المشاكل التي تعاني منها صنا

 األذى الناتج  االسم العلمي  المسبب نوع المشكلة المشكلة

تعفن الحضنة  األمراض
 األمریكي

 BACILLUS بكتریا
 LARVAE   

موت الحضنة (یرقات 
وعذارى) وموت الخلیة 

 كاملبشكل 
تعفن الحضنة 

 األوروبي
 MELISSOCOCCUS بكتریا

PLUTON 
موت الیرقات وضعف 

 الخلیة
مرض الحضنة 

 الطباشیري 
 ASCOSPHAERA فطر

APIS 
موت الیرقات وضعف 

 الخلیة
ضعف الشغاالت  NOSEMA APIS بروتوزوا النوزیما

 والخلیة
 موت الیرقات VIRUS فیروس تكیس الحضنة

اآلفات 
 الحشریة

فراشة الشمع 
 الكبرى

 GALLERIA    حشرة

MELLONELLA 
تخریب األقراص 

الشمعیة المخزنة، هجر 
 النحل للخالیا المصابة 

فراشة الشمع 
 الصغرى

 ACHROIA حشرة

GRISELLA 
تخریب األقراص 

الشمعیة المخزنة، هجر 
 النحل للخالیا المصابة

 VARROA أكاروس الفاروا األكاروسات

DESTRUCTOR 
افة األطوار یصیب ك

 ویضعف الخلیة
إضافة إلى األمراض التي تسببها الكائنات الحیة الدقیقة، تتطفل العدید من 

، وفراشة Galleria mellonellaالكائنات الحیة األخرى مثل فراشة الشمع الكبرى، 
، على شمع النحل، في الخالیا وأثناء التخزین، Achroia grisella الشمع الصغرى،
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خالیا وتلف الشمع المخزن كلیًا.  كما تتطفل بعض أنواع العناكب مثل مسببة موت ال
، على حشرات النحل من كافة األعمار واألطوار مسببة Varroa destructorالفاروا، 

 . إضعاف الخالیا، وربما موتها
 



من عشر االنصف األول من القرن الثمنذ  حدثتأدت التطورات الكبیرة التي 
على موضوع تربیة نحل العسل، وخاصة استبدال الخالیا القدیمة ذات إطارات الشمع 

في تربیة النحل  الثابتة إلى خالیا حدیثة بإطارات شمع متحركة، إلى ثورة حقیقیة
تضاعف إنتاج الخالیا مرات عدة في النظام الجدید.  لكن، لسوء  وٕانتاج العسل إذ

لحظ، فقد أدى ذلك أیضًا إلى ظهور بعض المشاكل، وخاصة بالنسبة لإلصابة ا
باآلفات بأنواعها المختلفة، والتي كانت أقل أهمیة في نظام التربیة القدیم.  ففي حین 
یعتمد نظام التربیة في الخالیا القدیمة على تخریب أقراص الشمع الستخالص العسل 

لالستعماالت المختلفة،  یحافظ نظام  یعهمنها ثم صهرها الستخالص الشمع وتصن
التربیة الجدید على أقراص الشمع بعد فرز العسل منها ویتم تخزینها إلعادة استعمالها 
في الخلیة في الموسم التالي، مما یؤدي إلى انتقال المیكروبات من هذه األقراص إلى 

 . الخالیا الجدیدة، انتقاًال لم یكن ممكنًا في نظام التربیة القدیم

مسألة أخرى في نظام التربیة الحدیث ساهمت في زیادة اإلصابة باألمراض 
وانتقالها من خلیة إلى أخرى تعود إلى تفشي استعمال المضادات الحیویة لمعالجة 
األمراض البكتیریة، وخاصة منها مرض الحضنة األمریكي ومرض الحضنة 

ئصالها كلیًا مما یؤدي إلى األوروبي، والتي تؤدي إلى السیطرة على األمراض دون است
سهولة انتقال مسببات األمراض من الخالیا المریضة (تبدو سلیمة نتیجة معالجتها 
بالمضادات الحیویة) إلى الخالیا السلیمة، وخاصة عن طریق أقراص الشمع وأدوات 

 . التربیة

أدى االنتباه إلى دور نظام التربیة الحدیث في نقل العوامل الممرضة من 
ا المریضة إلى السلیمة إلى التأكید على أهمیة تعقیم أدوات التربیة ومكونات الخالی

الدهید وأكسید اإلثیلین سائل متعددة مثل التعقیم بالفورمالخالیا، وقد استعملت لذلك و 
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كما بدأ استعمال األشعة المؤینة لنفس الغرض  ،وحمض الخل والغمر بشمع البارافین
 .   خالل العقود القلیلة المنصرمة

تمتاز األشعة المؤینة، على طرق التعقیم األخرى، بسرعة إجرائها وفعالیتها 
العالیة وبأنها ال تترك أیة بقایا في (أو على) المواد المعالجة وال تؤثر في طبیعة 
وخواص تلك المواد، وخاصة منتجات النحل كالعسل والشمع التي یمكن أن تتأثر 

 .   ما تمكن من استعمالها فورًا بعد المعالجة اإلشعاعیةبالحرارة أو المواد الكیمیائیة، ك
 



كثیرة هي تطبیقات األشعة المؤینة في مجال تربیة النحل وٕانتاج العسل ویمكن  
 : تلخیص أهم هذه التطبیقات فیما یلي

 معالجة األمراض التي تصیب النحلــــــ  1

بالعدید من األمراض، وخاصة منها التي تصیب  یصاب نحل العسل 
الحضنة، وتسبب للمربین خسائر فادحة إذ كثیرًا ما تتطلب المعالجة حرق الخلیة بكل 

وأهم هذه األمراض هي مرض تعفن الحضنة  ،مكوناتها ومحتویاتها من إطارات وعسل
ة ومرض تعفن الحضن Bacillus larvaeاألمریكي الذي یسببه بكتریا من نوع 

یصیب كال النوعین یرقات نحل  .Melissococcus plutonاألوروبي الذي یسببه النوع 
العسل أثناء تطورها وتؤدي إلى موتها وضعف الخلیة واندثارها، وخاصة بالنسبة 
للمرض األول.  ورغم أن التأثیر القاتل لألشعة المؤینة على البكتریا معروف منذ أكثر 

، بشكل تجاري، لم في التعقیمماضي)، إال أن استعمالها ئة عام (بدایة القرن الامن م
ن العلماء من بناء أجهزة التشعیع الالزمة بعد الحرب العالمیة الثانیة حیث تمكّ  یبدأ إالّ 

للقیام بهذا العمل، كما أن أول استعمال لهذه األشعة في مجال تعقیم خالیا النحل 
والواقع  .(1983)ن القرن الماضي وتجهیزات المناحل تأخر حتى بدایة الثمانینات م

أن االهتمام التجاري األكبر في استعمال األشعة المؤینة في مجال تربیة النحل بدأ 
بمعالجة اإلصابة بمرض تعفن الحضنة األمریكي، فقد بینت الدراسات إمكانیة قتل 

إشعاعیة  اتأبواغ البكتریا المسببة للمرض في العسل وأقراص الشمع باستعمال جرع
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كیلو غراي لمعالجة خالیا  10كیلو غراي وقد اعتمدت جرعة  10ـــــــ  1تراوح بین ت
النحل المصابة وأدوات التربیة لمنع انتشار هذا المرض وذلك بعد أن كان حرق الخلیة 
بكل محتویاتها هو اإلجراء المعتمد.  وقد اعتمد هذا اإلجراء في استرالیا منذ عام 

 . المصابة بهذا المرضلمعالجة خالیا النحل  1983

وبشكل مشابه لمرض تعفن الحضنة األمریكي، فقد بینت الدراسات أن  
تعریض العسل وأقراص الشمع الحاملة ألبواغ مرض الحضنة األوروبي لجرعة 
مشابهة من أشعة غاما أدى إلى قتل هذه األبواغ بشكل كامل وأوقفت انتقال المرض 

 . إلى الخالیا السلیمة

مثل مرض  البروتوزوا النحل أیضًا بأنواع مرضیة تسببهاتصاب خالیا  
وقد بینت التجارب أن تعریض عینات خالیا  Nosema apisالنوزیما الذي یسببه النوع 

كیلو غراي أوقف تطور المرض وقضى كلیًا على  2مصابة بهذا المرض لجرعة 
 . العامل المسبب

صیب األطوار غیر ر یــــري آخـــــمرض الحضنة الطباشیري هو مرض فط
ت ــــوقد بین Ascosphaera apis  وعــــر من النــــالكاملة لنحل العسل ویسببه فط

كیلو غراي من أشعة غاما تؤدي إلى قتل أبواغ هذا الفطر  10الدراسات أن جرعة 
وتمنع انتقاله عن طریق العسل أو الشمع أو مكونات الخلیة األخرى إلى الخالیا 

 . السلیمة

م توفر معلومات بحثیة عن حساسیة الفیروسات التي تصیب نحل ورغم عد
ف، بشكل عام، أن من المعرو  أنه العسل لألشعة المؤینة (مرض تكیس الحضنة) إالّ 

غراي تستطیع وقف اإلصابة بجمیع بالفیروسات باستثناء الفیروس كیلو  40-10جرعة 
  . المسبب لمرض الحمى القالعیة

 معمكافحة دیدان الشــــــ  2

یصاب شمع العسل بنوعین من دیدان الشمع هما فراشة الشمع الكبرى  
Galleria mellonella  ،وفراشة الشمع الصغرىAchroia grisella.  تصیب یرقات
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هاتین الحشرتین أقراص الشمع وتنسج حولها شبكة من الخیوط الحریریة مما یؤدي 
لى تخریبها خالل فترة زمنیة إلى هجران النحل لها ثم تبدأ بالتغذیة علیها مؤدیة إ

قصیرة ومغادرة النحل للخلیة وموتها. إضافة إلى ذلك، تتغذى هاتین الحشرتین على 
 األقراص الشمعیة أثناء تخزینها في الشتاء بعد جني العسل وفرزه وتؤدي إلى تخریبها.

یمكن لألشعة المؤینة أن تؤدي دورًا هامًا في مكافحة دیدان الشمع، وخاصة  
التخزین، إذ یكفي أن تعرض األقراص قبل تخزینها لجرعة إشعاعیة معینة لقتل  أثناء

 ،بیوض الحشرة أو یرقاتها التي قد تنتقل مع األقراص المصابة إلى مستودع التخزین
وبالتالي حمایة األقراص من اإلصابة أثناء التخزین وحمایة المخزن من انتقال العدوى 

كافیة لقتل جمیع  كیلوغراي 3ینت الدراسات أن جرعة إلیه مع األقراص المخزنة. وقد ب
 . أطوار هذه الحشرة
مكافحة دیدان الشمع في المنحل باستعمال تقنیة الحشرات العقیمة  یمكن أیضاً 

التي تعتمد على تعقیم الحشرات بوساطة األشعة المؤینة.  تعتمد هذه التقنیة على 
باألشعة المؤینة وٕاطالقها  (جنسیًا) قیمهاتربیة الحشرة في المختبر بأعداد كبیرة، ثم تع

بأعداد كبیرة ولمدة كافیة، بحیث یؤدي  منطقة المستهدفة (المنحل في هذه الحالة)في ال
تمكن هذه التقنیة من مكافحة   تزاوجها مع الحشرات الطبیعیة إلى وقف تكاثرها.

رى على الحشرة في مزارع النحل حیث یصعب استعمال المبیدات أو أیة وسیلة أخ
 . اعتبار أن النحل حساس جدًا لهذه المركبات

 تعقیم غذاء النحل ــــــ  3

ُیغذى النحل خالل فصل الشتاء وبدایة الربیع على المحالیل السكریة وحبوب  
اللقاح لتنشیط الخالیا وزیادة أعداد العامالت تأهبًا لموسم الجمع، كما یتم تغذیة 

 آلخر على عجینة سكریة خاصة لهذا الغرضملكات النحل أثناء نقلها من مكان 
ولتالفي حدوث أیة مشاكل ناتجة عن التلوث  ."Candy" تدعى عجینة الحلوى أو

باألحیاء الدقیقة، وخاصة المرضیة منها، یلجأ المربون إلى تعقیم هذه المكونات قبل 
جمیع ا للنحل، ویمكن استعمال األشعة المؤینة لهذا الغرض إذ أنها تقضي على هتقدیم



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4/2017ـــــــ العدد  29نشرة الذرة والتنمیة ـــــــ المجلد 
 

12 
 

الكائنات الحیة الموجودة فیها دون أي تأثیر في مكوناتها الغذائیة أو تغییر في 
ب بعض خواصها الفیزیائیة، وذلك بخالف التعقیم بالحرارة التي یمكن أن تخرّ 

المكونات وخاصة الفیتامینات، كما یمكن أن تؤثر في الخواص الفیزیائیة للمواد 
 . المعاملة



اإلشعاعیة المستعملة  اتبینت الدراسات أن استعمال األشعة المؤینة، بالجرع 
ضد آفات النحل، لم یسبب تأثیرات غیر مرغوبة في العسل، ولو أن بعض الباحثین 

بعض  حدوثتحدثوا عن ظهور رغوة على سطح العسل بعد التشعیع وسجل آخرون 
 . العكر في العسل وتركز في النكهة

  


تؤمن األشعة المؤینة وسیلة فعالة وآمنة لتعقیم أقراص الشمع وأدوات تربیة  
نحل العسل دون أن تترك أیة بقایا غیر مرغوبة على األقراص أو األدوات المعالجة، 

نة كما یمكن استعمالها لتعقیم الخالیا المصابة باألمراض الخطیرة كمرض تعفن الحض
مع ذلك، تعاني هذه التقنیة  بدًال من حرقها وخسارتها كلیًا. األمریكي وٕاعادة استعمالها

فمثًال، رغم ازدیاد عدد محطات التشعیع  ض المصاعب التي تحد من انتشارها.من بع
في العالم كثیرًا خالل العقود القلیلة الماضیة حتى أصبحت أعدادها بالمئات، فإن 

على مسافة مقبولة للمربین مازال العامل األهم في انتشار  توفر مثل هذه المحطات
وتوسع استعمال هذه التقنیة.  العامل المهم الثاني في انتشار استعمال هذه التقنیة هو 

مسألة  وهي اإلشعاعیة الالزمة بدقة لكل عامل من هذه العوامل، اتتحدید الجرع
 .   تحتاج لمزید من البحث والدراسة

 محمد منصورد.                                                              
 الطاقة الذریة السوریةهیئة                                                        
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Abstract 

Within 12 months of the discovery of X-rays in 1895, research has 
appeared in the field of negative effects of high exposure of radiation. In 
1925, the First International Congress of Radiology, held in London, 
considered the need for a protection committee, which it established at its 
Second Conference in Stockholm in 1928 under the name of  The 
International X ray and Radium Protection Committee (IXRPC), before the 
name was changed to become the Recommendations Committee after the 
1934 meeting, then after the Second World War it became known as "the 
International Commission on Radiological Protection (ICRP)". This article 
celebrates the 90th anniversary of ICRP in 2018, by tracing the history of 
the development of its policies and identifying a few of the personalities 
involved from its inception to the modern era. The International 
Commission on Radiological Protection is an independent, non-
governmental and non-profit international organization, registered in the 
United Kingdom with a scientific secretariat in Ottawa, Canada. The 
Committee consists of eminent scientists and policy makers in the field of 
radiological protection, and all members of the Main Committee, 
subcommittees and task groups are volunteers. Members of the Committee 
come from more than 30 countries and from all disciplines related to 
radiation protection. They are included as independent experts on a 
voluntary basis for four years.  
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، 1895من اكتشاف األشعة السینیة في عام  شهراً  في غضون اثني عشر
للتعرض للجرعات العالیة لألشعة. وفي عام  اآلثار السلبیة ظهرت أبحاث في مجال

، الذي عقد في لندن، الحاجة إلى لإلشعاع، اعتبر المؤتمر الدولي األول 1925
ها في ؤ انشإوالتي تم  ،أمر ملح مختصة في مجال الحمایة من اإلشعاعتكوین لجنة 

جنة الدولیة للحمایة من لال سمتحت ا 1928المؤتمر الثاني في ستوكهولم في عام 
 International X ray and Radium Protection)األشعة السینیة والرادیوم

Committee, IXRPC) قبل أن یتغیر االسم لیصبح لجنة التوصیات بعد اجتماع 
رف باللجنة الدولیة للحمایة من وبعد الحرب العالمیة الثانیة أصبحت تع، 1934

. هذه (International Commission on Radiological Protection, ICRP)اإلشعاع 
عدد قلیل من  مع اإلشارة إلىالمقالة عبارة عن سرد لتاریخ تطور سیاسة هذه اللجنة 

منذ بدایتها وحتى الوقت الحاضر بمناسبة حلول  ؤثرة في تاریخهاالشخصیات الم
. إن اللجنة الدولیة للوقایة من 2018ى التسعین إلنشاء هذه اللجنة في سنة الذكر 

غیر هادفة للربح مسجلة في و هي منظمة دولیة مستقلة وغیر حكومیة  اإلشعاع
واحدة من ثالث لجان تابعة  يوه .كندا ــــــ المملكة المتحدة، ولها أمانة علمیة في أوتاوا

لف اللجنة من العلماء البارزین وصانعي السیاسات وتتأ. ICRللجمعیة الدولیة لألشعة 
في مجال الحمایة اإلشعاعیة. وجمیع أعضاء اللجنة الرئیسیة واللجان الفرعیة وفرق 

ومن جمیع  بلداً  30ویأتي أعضاء اللجنة من أكثر من ، المهمات هم من المتطوعین
ء مستقلین كخبرا التخصصات ذات الصلة بالحمایة اإلشعاعیة. وهم منضمین للجنة

العمل مع اللجنة الدولیة للوقایة من . ویكون على أساس تطوعي لمدة أربع سنوات
 األساساإلشعاع على أساس المهارات والمعارف التي یجلبونها إلى العمل، وعلى هذا 

 ،ن أعضاء اللجنة ال یمثلون بلدانهم أو أرباب عملهم عند العمل مع اللجنة الدولیةإف
حكومیة) المختلفة إلى إیفاد مراقبین إلى اجتماعات الولیة (غیر وتدعى المنظمات الد

هذه اللجنة. وتنظر اللجنة الدولیة، عند إعداد توصیاتها، في المبادئ األساسیة 
التي یمكن بموجبها وضع تدابیر مناسبة للحمایة من اإلشعاع، مع ترك  واألسس
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نظمة التي تكون أكثر صیاغة األل المسؤولیة أمام مختلف هیئات الحمایة الوطنیة
  . الحتیاجات كل بلد على حدة مالءمة



 

اآلثار مهتمة بتجنب اآلثار الحتمیة ( "IXRPC"كانت التوصیات األولى للجنة 
. وأصدرت وقائیة ، بطریقةلإلشعاع) شكل مباشر وفي فترة زمنیة محدودةالتي تظهر ب

في ثالث صفحات ونصف بشأن الحمایة من فقرة،  41اللجنة توصیاتها، المؤلفة من 
 1928یولیو  27األشعة السینیة والرادیوم. وقد أقرت الجمعیة العامة للجنة في 

إلى أن "اآلثار التي یجب تفادیها  1928وأشارت التوصیات األولى في عام . موافقتها
تفادي تعرض األعضاء الداخلیة و عدم : إصابات وجروح األنسجة السطحیة،  هي
 ث تغیرات في الدم" .حدو 

وكان  .وكعالج، أوصي بإجازة طویلة المدة للمصاب والحد من ساعات العمل
ولم یشمل أي حدود  والحمایة التركیز الرئیسي ذو طابع تقني مثل متطلبات التدریع

 تقدمان بعض التوجیهات بشأن حمایة العاملین، 11و 10غیر أن الفقرتین  .للجرعة
ال ینبغي لمشغل األشعة السینیة أن یعرض نفسه " تياآلعلى  10حیث تنص الفقرة 

یجب على المشغل على " 11والفقرة  ".دون داع لحزمة مباشرة من األشعة السینیة
ال ینبغي أن یكون للعین  .وضع نفسه بمنأى عن أنبوب األشعة السینیة قدر اإلمكان

 . "ي تتبع مسارات األشعة بشكل مباشرالمجردة أي دور ف
ب العالمیة الثانیة اجتمعت لجنة الحمایة في كل من المؤتمرات قبل الحر 

، أعادت اللجنة تسمیة 1934. وعقب اجتماع 1937، و1934، 1931الدولیة، في 
نفسها على أنها لجنة التوصیات ونشرت توصیاتها التي تضمنت "حد جرعة" أو 

 : أنه ص علىوالتي تن "الجرعة المسموح بها" ألول مرة تحت مفهوم العتبة اآلمنة
ى السینیة إلشعة ألفي ظل ظروف عمل مرضیة یمكن للشخص الطبیعي التعرض ل"

هذا یمثل في وقتنا الحاضر حوالي خمسة وعشرین  ."رونتغن یومیا 0.2حد حوالي 
لتعرض المهني وحوالي عشرة أضعاف الحد الكلي اضعف الحد المسموح لجرعة 

  . المسموح في السنة
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ونتج عن  1950في عام  العالمیة الثانیة بعد الحرب عقد أول اجتماع للجنة
اجتماع اللجنة تقریر من ثماني صفحات، صدر في المجلة البریطانیة لألشعة في عام 

. وأوصت اللجنة في هذه التوصیات بأن الجرعة القصوى المسموح بها هي 1951
أو  یةلألشعة السینرونتغن في األسبوع الواحد في حالة تعرض كامل الجسم  0.5

واعتبر  .رونتغن في أسبوع واحد في حالة تعرض الیدین والساعدین 1.5اما وغأشعة 
من الحد  ) قریب جداً ن یومیاً غرونت 0.2ن في األسبوع (غرونت 1الحد السابق من 

 .المحتمل لآلثار السلبیة

كما صدر في  .بمقاییس ذلك الوقت تماماً  شامالً  1951كان تقریر اللجنة لعام 
وبیانات حول حدود تقبل الجسم البشري لإلشعاع الناتج من  ریر جدول قیمهذا التق

 اآلثاروأقر في حالة الیورانیوم أن ،226حدى عشر نویدة مشعة، بما في ذلك الرادیوم إ
وفي هذه  بجانب اآلثار اإلشعاعیة. ها في االعتبارذالسمیة الكیمیائیة یجب أخ

اآلثار الصحیة التي ینبغي إبقاؤها قید ، قدمت اللجنة قائمة ب1950التوصیات لعام 
 : وهي الفحص

اآلثار العامة على الجسم، وخاصة الدم وتشكیل الدم،  : اإلصابات السطحیةــــــ 
اآلثار  ة.األورام الخبیث تكّون تحریض .على سبیل المثال، إنتاج فقر الدم وسرطان الدم

(اآلثار  رى أقل احتماالً الضارة األخرى بما في ذلك إعتام عدسة العین وأمثلة أخ
 . الوراثیة)

 :              كما اقترحت هذه التوصیات إنشاء خمس لجان وهيــــــ 

 خاصة بالجرعة المسموح بها من اإلشعاع الخارجي ــــــ لجنة1 
 لجنة خاصة بالجرعة المسموح بها من اإلشعاع الداخليــــــ  2
 من المصادر المختومة اما والسینیةغا و خاصة بالحمایة من أشعة بیت لجنةــــــ  3
 (المغلقة)
لجنة خاصة بالحمایة من اإلشعاع الكهرمغنطیسي، واإللكترونات ــــــ 4 

 والبروتونات النتروناتو 
 . لجنة خاصة بالتخلص من النفایات المشعة ومعالجة النظائر المشعةــــــ  5
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إلشعاع المؤین، كان وباختصار، خالل السنوات الستین األولى بعد اكتشاف ا
ومبدأ  ،) للتعرض المهنيباشرالموقف األخالقي هو مجرد تجنب التأثیر الحتمي (الم

المطبق من أجل تحقیق ذلك هو إبقاء األفراد دون  األساسيالحمایة اإلشعاعیة 
 العتبات المحددة. واعتبرت الجرعات المنخفضة من اإلشعاع مفیدة، ویرجع ذلك أساساً 

المنتجات االستهالكیة التي  یادات اإلشعاع كانت ألغراض طبیة، وازدإلى أن استخدام
 . تحوي اإلشعاع

 


في منتصف الخمسینیات من القرن الماضي، كان هناك قلق عام متزاید بشأن 
 مخاطر اإلشعاع بسبب االختبارات الواسعة لألسلحة النوویة، وكان هذا التطور أیضاً 

زیادة  معالدولیة. وأقرت اللجنة بالحاجة إلى حمایة عامة الجمهور مصدر قلق للجنة 
استخدام المصادر المشعة والطاقة النوویة المتوقع أن تكون صناعة آخذة في االتساع. 
ویعتقد أن المشكلة الرئیسیة، استنادا إلى البیانات التجریبیة هي مسألة األضرار 

وتواتر المعلومات عن تزاید حاالت  الوراثیة، وخاصة مأساة هیروشیما وناغازاكي
في اتخاذ  ساهمت أیضاً وقد اإلصابة بسرطان الدم بین الناجین في هاتین المدینتین، 

 لإلشعاع .قرار توخي الحذر فیما یتعلق بتعرض عامة الناس 
. 1953جنة الدولیة للوقایة من اإلشعاع في كوبنهاغن في عام لاجتمعت ال

 .مرة أخرى في المجلة البریطانیة لألشعة 1955ام ونشرت توصیات االجتماع في ع
 :وقد ذكر المبدأ األساسي . وفي هذا المنشور، قدمت توصیات اللجنة ذاتها

نظرا للدلیل غیر الحاسم الذي تستند إلیه قیم المخاطر(الحدود المسموح بها) وكذلك "
لذلك  ،میةهي تراكو  (ال مجال للتخلص منها) بمعرفة أن بعض اآلثار ال رجعة فیها

یوصى بشدة ببذل كل جهد ممكن للحد من التعرض لجمیع أنواع اإلشعاع المؤین إلى 
 . أدنى مستوى ممكن"

إلى أنه ال  الدولیة للوقایة من اإلشعاع التابعة للجنة وخلص تقریر اللجنة األولى
وأن المشكلة  یمكن اعتبار أي مستوى إشعاعي أعلى من الخلفیة الطبیعیة آمنا تماماً 

 كما یجب تحدید جرعات، في ضوء المعرفة الحالیة،هي اختیار مستوى محدد لل
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مقارنة بالمخاطر  الجرعات القصوى المسموح بها بحیث یكون خطر اإلشعاع ضئیالً 
وأوصي بعدم تلقي األفراد خارج المناطق الخاضعة للمراقبة أكثر  اة.لحیاألخرى في ا

وبالنظر إلى الخطر الوراثي على  .من الحد األقصى للجرعة المهنیة 1/10من 
السكان بأسره، أرادت اللجنة أن یكون هناك عدد محدود من السكان المعرضین 

 . ممكنةحدوث آثار عشوائیة أنه ال یمكن تفادي  غیر أن اللجنة أكدت للخطر

تم إدخال مفهوم العضو الحرج، مثل الغدد  ة التابعة للجنةفي تقریر اللجنة الثانی
الجهزة التي تشكل الدم. وكان الحد المسموح به الجدید المعبر عنه بالوحدة التناسلیة وا

الحد  تراكیزجداول بشأن  ي األسبوع. وقد تضمن هذا التقریرریم ف 0.3 "الریم" الجدیدة
 . األقصى المسموح به في الهواء والماء للتعرض المهني لبعض النویدات المشعة

 


كان هناك ضغط على اللجنة من قبل كل من منظمة الصحة ، 1957في عام 
ولجنة األمم المتحدة العلمیة المعنیة بآثار اإلشعاع الذري  (WHO)العالمیة 

(UNSCEAR)  الذي عقد  1956للكشف عن القرارات الصادرة عن اجتماعها لعام
 نشرت في عامو  1958في جنیف، وهي الوثیقة الختامیة التي اعتمدت في سبتمبر 

فإنه یشار  ، وعلى الرغم من أنه لیس له رقموكان هذا هو أول تقریر للجنة، 1959
المرة األولى التي یتم فیها عرض  هي . وكانت هذهICRP إلیه عادة باسم منشور

قسمت إلى و  1956أساس سیاسة اللجنة ومناقشتها. وقد وضعت المبادئ في عام 
وي للجرعات والجرعة التراكمیة السنحد األسبوعي و تخفیض ال اتم فیه ،فقرة 87

عموم الناس وحتى حدود الجرعات التي یمكن أن تتلقاها األجیال والمتوسطة للعاملین و 
 .  مفصلة لكل هذه القیمو المتعاقبة ووضع جداول طویلة 

 رسمیاً  (ICRP)للوقایة من اإلشعاع  ، انضمت اللجنة الدولیة1956 في اجتماع
فها "منظمة غیر حكومیة مشاركة". وفي عام إلى منظمة الصحة العالمیة بوص

 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة معرسمیة ذات صبغة عالقة ال أصبحت، 1959
(IAEA) ، مع لجنة األمم المتحدة العلمیة المعنیة بآثار اإلشعاع الذريو 
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(UNSCEAR)ومكتب العمل الدولي ، (ILO)،  ومنظمة األغذیة
ومنظمة األمم المتحدة  )ISO-یزوللقیاسات (األ الدولیة منظمةوال،(FAO)والزراعة

 . )الیونسكو(والثقافة  ومللتربیة والعل

تقریر اللجنة الثانیة وجهز  صدر)، 1960وبعد ذلك بوقت قصیر (في عام 
، وتضمن جداول شاملة عن الحد األقصى الثانیة للنشر بوصفه المنشور الثاني للجنة

البشري. وفي نفس السنة، نشرت اللجنة  المسموح به وما یمكن أن یتحمله الجسم
بشأن الحمایة من األشعة السینیة وأشعة بیتا وأشعة غاما من  3الثالثة تقریرها رقم 

، أكدت أن اللجنة الدولیة 3ــــــ  1المصادر المختومة. هذه الوثائق و المنشورات من 
ة من ــــــدة في مجال الحمایــــــة الرائــــــة الدولیــــــهي الهیئ ICRPللوقایة من اإلشعاع 

 . اإلشعاع

(التأثیر غیر المباشر و الذي یحدث بعد فترة  بدأت أهمیة التأثیر العشوائي
 أكثر . وسرعان ما تم إجراء تنقیحاتاً لإلشعاع تزداد وضوح زمنیة لیست محددة)

 بصیاغة وثیقة اعتمدتها اللجنة في قامت، وتم تعیین مجموعة تحریر جدیدة جوهریة
. أثناء صیاغة (ICRP 9)ونشرت بوصفها المنشور التاسع للجنة  1965سبتمبر 
ICRP 9 أعربت مجموعة التحریر عن قلقها إزاء العدید من اآلراء المختلفة حول ،

مخاطر اآلثار العشوائیة. ولذلك طلبت اللجنة من فریق عمل أن ینظر في مدى 
بطة بالتعرض لإلشعاع. وقد نشر تقریر إمكانیة تقییم المخاطر الجسدیة والوراثیة المرت

. وكانت هذه وثیقة 1966الصادر عن اللجنة في عام  8الفریق بوصفه المنشور رقم 
المعرفة الحالیة عن اإلشعاع  ICRPلخص للمرة األولى في منشورات تمهمة ألنه 

 . والمخاطر الجسدیة والجینیة على السواء

ة من اإلشعاع ــــــع إلى حد كبیر فلسفة الحمایة التاســــــدد منشور اللجنــــــوقد ج
ومیز بین "العملیات العادیة" . وذلك عن طریق التركیز على التأثیرات العشوائیة

كما تم إدخال  ،عالجیة وقائیة و والحوادث الممكن حدوثها "، من خالل إجراءات
تعرض ل به ىصالمو  (Rem)ریم  0.5 مصطلح "الحد من الجرعة" للحد السنوي البالغ

 . عموم الناس
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"بضرورة إبقاء جمیع الجرعات  9في منشور اللجنة رقم  52وتنص الفقرة 
منخفضة إلى أدنى حد ممكن، مع مراعاة اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة ". ولذلك 

وخلص هذا الفریق إلى أن المستوى األمثل  ،هذه الفقرةعینت اللجنة فریق مهام لدراسة 
 لألنشطةقق عن طریق التحلیل التفاضلي للعواقب والفوائد للحمایة یمكن أن یتح

هو مبدأ تحسین  52البشریة المرتبطة باإلشعاع وأن المبدأ الوارد وصفه في الفقرة 
الصادر في  22الحمایة إلى أقصى حد . وقد نشر تقریر الفریق بوصفه المنشور رقم 

 .1973 عام 
 
1977

مخاطر اآلثار العشوائیة لإلشعاع واقترحت  أوالً ، حددت اللجنة 1977في عام 
الحمایة من اإلشعاع هي  "أن 6وذكرت اللجنة في الفقرة ة. لتحدید الجرع نظاماً 

المعنیة بحمایة األفراد، وذریتهم والبشریة ككل، مع السماح بممارسة األنشطة الالزمة 
 :ى القول في الفقرة وبعد ذلك ذهبت اللجنة إل." إلشعاعلالتي قد ینتج عنها التعرض 

"على الرغم من أن الهدف الرئیسي للحمایة من اإلشعاع هو تحقیق والحفاظ على  1
، لإلشعاع ظروف آمنة بشكل مناسب لألنشطة التي تنطوي على التعرض البشري

یعتقد أن مستوى السالمة الالزمة لحمایة البشر یحتمل أن یحمي الكائنات األخرى، 
ولذلك، تعتقد اللجنة أنه إذا كان  .ل الكائنات بشكل فرديوٕان لم یكن بالضرورة ك

أن الكائنات األخرى بالضرورة محمیة  البشر محمي بشكل كاف، فمن المرجح أیضاً 
 . بما فیه الكفایة"

وكانت هذه هي المناسبة األولى التي تعالج فیها اللجنة الدولیة للوقایة من  
البشریة، وٕان  لكائنات الحیة األخرى غیرمسألة آثار اإلشعاع على ا (ICRP)اإلشعاع 

في هذه  ذلك غیر مستهدف بشكل مباشر. وتركز الكثیر من عمل اللجنة كان
على تطویر البیانات البیولوجیة الحیویة البشریة وتقییم الجرعات لكل من  التوصیات

ت المجاالفي  العمال وعامة الناس الناتجة من تأثیر النویدات المشعة األكثر شیوعاً 
. وشمل ذلك تطویر "وضع مواصفات بشریة مرجعیة" لوضع الصناعیة المختلفة

 .  اتبیانات موحدة عند التعرض للجرع
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النظام الجدید للحد من الجرعات وأدخلت مبادئ  1977وحددت توصیات عام 
 : وهي منه 12الحمایة الثالثة في الفقرة 

 ال یجوز اعتماد أي ممارسة ما لم یكن إدخالها یحقق منفعة إیجابیة صافیة ــــــ  "
بقدر ما یمكن مع مراعاة الجوانب  یجب أن یظل كل التعرض منخفضاً ــــــ 

 االقتصادیة واالجتماعیة التي یمكن تحقیقها بشكل معقول 
اللجنة ال تتجاوز الجرعات التي یتلقاها األفراد الحدود التي أوصت بها ــــــ 

 . "للظروف المناسبة

 التبریر والتحسین وحدود الجرعة أین نتج المبدأ المعروف باسم مبدومنذ ذلك الح
 (As Low As Reasonably Achievable, ALARA)  وهو ما یعني بذل كل جهد

مع األخذ  ،معقول للحفاظ على التعرض لإلشعاع المؤین أقل بكثیر من حدود الجرعة
اإلشعاع في  ااالجتماعیة الستخدام تكنولوجیلح االقتصادیة و ي االعتبار المصاف

 لهذا المبدأ الجدید الدور الكبیر في إنتاج  عمل مهم جداً كان قد . و لفةالمجاالت المخت
وكذلك الهیئات الدولیة والوطنیة األخرى. وقد أدخل  اإلشعاعللجنة الدولیة للوقایة من 

ة لتحقیق التوازن بین العواقب والفوائد المترتبة هذا المبدأ بسبب الحاجة إلى إیجاد طریق
في أي مجال  نویدات المشعةالعلى إدخال مصادر تشتمل على إشعاعات مؤینة أو 

 . یساهم في رفاهیة البشر

كذلك تم إجراء بعض التعدیالت التنظیمیة على اللجان  1977في توصیات 
 : المختلفة على النحو التالي

وتنظر هذه اللجنة في خطر الحث على السرطان  ،شعاعآثار اإلــــــ  1اللجنة 
، اإلشعاع مخاطر عن العلمیة المعرفة وتقییم واألمراض الموروثة (اآلثار العشوائیة) ؛

المخاطر وشدة وآلیات  أیضاً ، اإلشعاعیة الحمایة نظام على المترتبة اآلثار ودراسة
 . ر الحتمیة)األعضاء على التلف وعیوب النمو (اآلثاتحریض األنسجة و 

وتعنى هذه اللجنة بتطویر معامالت ، جرعات التعرض لإلشعاع ــــــ 2اللجنة 
البیولوجیة  قیاساتالجرعة لتقییم التعرض لإلشعاع الداخلي والخارجي، وتطویر ال

 . المرجعیة ونماذج قیاس الجرعات، والبیانات المرجعیة للعمال وعموم الناس
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وتتعلق هذه اللجنة بحمایة األفراد  ،ال الطبالحمایة في مجــــــ  3اللجنة 
عند استخدم اإلشعاع المؤین ألغراض  بعد و األطقم الطبیة واألطفال الذین لم یولدوا

تقییم العواقب الطبیة  أیضاً و  ،العالج أو البحوث الطبیة الحیویةالتشخیص الطبي أو 
 . لإلشعاعنتیجة التعرض العرضي 

ة بشأن وتعنى هذه اللجنة بتقدیم المشور  ،اللجنة تطبیق توصیاتــــــ  4اللجنة 
للعموم.  به في جمیع جوانبه سواء للتعرض المهني أو ىتطبیق نظام الحمایة الموص

بمثابة نقطة االتصال الرئیسیة مع المنظمات الدولیة األخرى والجمعیات  وهي أیضاً 
 . المهنیة المعنیة بالحمایة من اإلشعاع المؤین

یات، أعید تقییم تقدیر المخاطر المستمدة من الدراسات حول وخالل الثمانین 
النظر في زعم أن مخاطر ناغازاكي. و صف الذري في هیروشیما و الناجین من الق

، وبدأت اإلشعاعالتعرض أعلى من تلك التي تستخدمها اللجنة الدولیة للوقایة من 
لق على الفرد. الضغوط تظهر لتخفیض حدود الجرعة. ویمثل هذا بدایة ارتفاع الق

التأكید على أن مبدأ التحسین و استخدام مفهوم بوكانت استجابة اللجنة الدولیة للوقایة 
أن تكون الجرعات الفردیة  الجرعة الجماعیة وتحلیل العواقب و الفوائد یضمن دائماً 

الثمانینیات بدون اإلشارة للعمل . و ال یمكن أن تمر حقبة منخفضة بما فیه الكفایة
الخاص  30أنجزت المنشور الضخم رقم  والتي ،2الذي قامت به اللجنة رقم  الجبار
في ثالثة أجزاء وأربعة مكمالت باإلضافة  عماللل تلقي الجرعاتبشأن حدود  باللجنة

قضیة  26ثمانیة كتب منفصلة تتألف من  ما یعادل إلى إصدار فهرس منفصل، أي
 . معیاریة
 


، قامت اللجنة بتنقیح تقدیر مخاطر التسرطن نتیجة التعرض 1989بحلول عام 
لحمایة من اتوصیات جدیدة بشأن "نظام  1990لإلشعاع المؤین . واعتمدت في عام 

اإلشعاع" لتحل محل التوصیات السابقة التي كانت اللجنة قد اعتمدتها منذ ظهورها 
حمایة التي أوصت بها اللجنة إلى . واستندت مبادئ ال26ألول مرة في المنشور 

 : مثل ولكن مع إضافات هامة ،26المبادئ العامة المعطاة في منشور 
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"ال ینبغي اعتماد أي ممارسة تنطوي على التعرض لإلشعاع إال إذا كانت تنتج  
 .  "فائدة كافیة لألفراد المعرضین أو للمجتمع لتعویض الضرر الذي یسببه اإلشعاع

 ،وعدد األشخاص المعرضین ،لألفرادى جمیع الجرعات أي ینبغي أن تبق 
في االعتبار أهمیة تحقیق  األخذأقل ما یمكن مع  ،مؤكدةالغیر التعرض  تواحتماال

 . اإلشعاعاألهداف االقتصادیة واالجتماعیة المرجوة من استخدام تقنیات 

فرد. هو تعزیز االهتمام بحمایة ال 1990في منشورات  ما یلفت االنتباه عموماً 
المتزامنة مع مزید من القلق بشأن الرفاهیة و  للقیم المجتمعیة المتغیرة وكان ذلك انعكاساً 

مختلفة للقیود جدیدة  مرجعیة قیمة 30نحو  تحدید هذه التقاریر حیث تم فيالفردیة. 
وباإلضافة  .مختلفةالظروف الفي  لخ)، سنویة...إشهریة، (یومیة على الجرعة الفردیة

اللجنة في وضع توجیهات بشأن السیاسات العامة لحمایة األنواع غیر  إلى ذلك بدأت
 . 2003سنة  91  البشریة و التي صدرت فیما بعد في المنشور رقم

قدمت اللجنة الدولیة للوقایة من  73 رقم في المنشورو  1996في عام 
 Diagnostic Reference) اإلشعاع ألول مرة مصطلح "المستوى المرجعي التشخیصي"

Level, DRL)2001في منشورات سنة  . وقد تم تطویر هذا المفهوم في وقت الحق ،
ساعد في تحسین حیث ی، في المجال الطبي أداة فعالة ثبت أن هذا المبدأ كانو 

مستوى الحمایة الواجب توفرها للمرضى و األطقم الطبیة سواء على مستوى 
 . التشخیص أو العالج

میة بعض لجانها و تم تغییر اسم اللجنة ، أعادت اللجنة تس1998في عام 
 تحدیث تم وقد الثانیة إلى صیغتها الحالیة، " لجنة الجرعات نتیجة التعرض لإلشعاع".

یات غنیًا بالتغیرات كان عقد التسعین الوقت. عموماً  نفس في اللجان كل بیانات
مة اإلنسان سالالمراجعات التي واكبت التطور المتسارع و المتوازن بین والتجدیدات و 

ویبدو ذلك  .االستفادة القصوى من تقنیات اإلشعاع من جهة أخرىو البیئة من جهة و 
من خالل عدد المنشورات الصادرة في هذا العقد و الذي وصل إلى حوالي  اً واضح

 . )84إلى  55(من  اً منشور  30
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ل كل ما یتعلق بالبیئة ومحیط القلق المتزاید حو  معمع بدایة األلفیة الجدیدة و 
واتساع نطاق استخدام لمجتمعي المتزاید بالتلوث البیئي و الوعي ا حیاة اإلنسان

 2003فقد قررت اللجنة سنة  ،و اإلشعاعیة في كل مناحي الحیاة التقنیات النوویة
، هذه 2004في سنة  وصدر بیان مهامها رسمیاً  2005استحداث لجنة خامسة سنة 

بالحمایة اإلشعاعیة للبیئة.  مهامهاوتتعلق  ،حمایة البیئةب الخاصة للجنةا اللجنة هي
مع نهج  هدف إلى ضمان أن یكون تطویر وتطبیق نهج حمایة البیئة متماشیاً تو 

المتعلقة بحمایة البیئة من األخطار  اإلجراءاتالحمایة اإلشعاعیة لإلنسان، ومع 
 . المحتملة األخرى

عداده بعد إوهو المنشور الذي تم  107قم صدر المنشور ر  2007في سنة 
التي بدأت  تباع سیاسة الشفافیةاوب ،من الزمن اً مجهود استثنائي امتد ما یقارب عقد

إشراك كل الذین لدیهم اهتمام جدي بالحمایة من التلوث بو  ،2002من سنة 
وقد أعدت اللجنة هذه التوصیات بعد  .نترنتعن طریق تكنولوجیا اإل اإلشعاعي

نترنت و ذلك ألول مرة في تاریخ عبر شبكة اإل تین من المشاورات العامة الدولیةمرحل
إشراك الهیئات  عن ، فضال2006واحدة في عام و  ،2004واحدة في عام  ،اللجنة

االختصاص وحتى المنظمات المعنیة بحقوق ذات العالقة و  المنظمات الدولیة األخرىو 
باإلضافة لعملیة التحدیث  ،وصیاتهذه التركزت  .عند وضع المسودات اإلنسان

انین و الجانب األخالقي للقو  تمییز بشكل استثنائي على، المستمر لمنظومة الحمایة
أي تقدیم السالمة العامة بشكل شبه مطلق على  ،الجوانب النفعیة الضوابط أكثر من

 . یمكن أن یتحصل علیها األفراد أو المجتمعات أي مصالح

الصادرة في فترة العشریة األولى من األلفیة الجدیدة كما ركزت كل المنشورات 
بشكل كبیر على مزید من التفسیر و التوضیح لكل الضوابط و األحكام و الحدود و 

وهذا ناتج بطبیعة ، القیود بحیث یكون سوء الفهم لهذه الضوابط في أدنى مستویاته
ة التي شهدها العالم ر الحال من التطور الطبیعي للرأي العام وخاصة مع الطفرة الكبی

  . نترنت وتقنیة الوصول للمعلومةفي مجال اإل
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الندوات بدأت اللجنة في سیاسة جدیدة تتمثل في تنظیم  2010 عام فيو 
الشفافیة  أزى من هذه السیاسة هو ترسیخ مبدالمغو ، العمل والملتقیات اتوورش

یة. وقد عقدت الندوة والتواصل مع المجتمع العلمي والمهتمین بهذا المجال بأكثر فاعل
ریالند یفي م (ICRP 2011)أو  لنظام الدولي للوقایة من اإلشعاعاألولى حول ا

، وكانت هذه الندوة مفتوحة ألي شخص 2011أكتوبر 24ــــــ  26األمریكیة في الفترة 
 400وحضر ما یقرب من  .للتسجیلأي رسوم  وضعیرغب في الحضور، ولم یتم 

ومن ثم أصبحت هذه الندوات تعقد  للندوة. 17 ـالالجلسات  دولة 35شخص من 
هذه الندوات عقدت في خر ، وآ2015أبوظبي ، 2013سیول ، بشكل دوري كل سنتین

في  2019على أن تكون الندوة القادمة في أكتوبر ، 2017باریس في أكتوبر 
تي كما نظمت اللجنة حلقة العمل الدولیة بشأن مبادرة فوكوشیما للحوار ال استرالیا.

في مدینة دیت، بمحافظة فوكوشیما. وقد أضحت هذه  2015عقدت في دیسمبر 
 ،النقد البناء ،ردة فعل المهتمین : للجنة للحصول على المعلومة اً مهم اً الندوات مصدر 

التواصل المباشر مع الجمهور. كل هذه العوامل كان لها األثر الكبیر في تحدید و 
المنشور األخیر  من ولیس أدل على ذلك خیرةفي السنوات الخمس األ سیاسة اللجنة

والذي أدخلت فیه تعدیالت مهمة على القیم  136والذي یحمل رقم  2017لسنة 
لسنة  124و المنشور  2008الصادر سنة  108المرجعیة الصادرة في المنشور 

 138وكذلك المنشور  ،وهي القیم الخاصة بالجرعات المقیدة لغیر البشر 2014
و الخاص باألسس األخالقیة المعتمدة لدى اللجنة عند  2018في سنة  المقرر صدوره

من كبیر  عدد علیه ركزكانت هاتین النقطتین محور نقاش  حیث إصدارها للتوصیات
 .الندوات  هذه المتداخلین في

 
2020

  : ما یلي اللجنة للسنوات القلیلة القادمة في جیةیإستراتتتمثل 

والحفاظ على جودة ، لحفاظ ومواصلة تحسین نظام الحمایة اإلشعاعیةاــــــ 
 ،التوصیات وتوافقها مع الظروف المختلفة، ومواصلة تحسینها، لذلك ستقوم اللجنة

تقییم احتیاجات و  بمراجعة وتقییم التقنیات والقیم والخبرات عند إصدار التوصیات
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 ،ئة التي تستخدم اإلشعاعات المؤینةالحمایة اإلشعاعیة المتعلقة بالتكنولوجیات الناش
تعزیز الدعم اللوجستي والمالي لفرق  ،تشجیع البحوث الالزمة لدعم الحمایة اإلشعاعیة

الخبراء التابعة للجنة الذین یدرسون القضایا المستجدة ویضعون التوصیات والبیانات 
 . المرجعیة
صول إلى توصیات تعزیز الوعي بالحمایة من اإلشعاع وتوسیع نطاق الو  ــــــ

اللجنة، وللوصول لهذه الغایة سوف تقوم اللجنة الدولیة بتقدیم منشورات بتكلفة 
منخفضة أو بدون تكلفة و تحسین سهولة استخدام المنشورات، من خالل ملخصات 

تعزیز التعلیم والتدریب في مجال الحمایة اإلشعاعیة والمیادین المتصلة و  ،بلغة بسیطة
ة في جمیع أنحاء العالم، مع إیالء اهتمام خاص للقطاع الطبي زیادة التوعیو  ،بها

المناطق التي تفتقر إلى الخدمات في  نیالرعایة الصحیة للسكان المتضرر و  ،والمهنیین
 . العالم حول

وهذا یعني زیادة المشاركة مع المهنیین وصانعي  ،االستقاللیة ال تعني العزلةــــــ 
 المشاركة داخل مجتمع الحمایة اإلشعاعیة وخارجه، وزیادة، السیاسیات وعامة الناس

، ولذلك سیتم توسیع العالقات مع المنظمات األخرى مع تحسین فعالیة وكفاءة التعاون
وفاعلیة في عملیة تبادل الخبرات من خالل الندوات التي  االنخراط بشكل أكثر نشاطاً و 

المهتمین باستخدام وسائل  وزیادة التفاعل المباشر مع، تنظمها وغیرها من الملتقیات
 التواصل االجتماعي .

 


من خالل توصیاتها نظام الحمایة  من اإلشعاع للوقایةتطور اللجنة الدولیة 
من خالل عدد ویتبین ذلك بوضوح ، عاماً  90منذ  اإلشعاعیة من أجل المنفعة العامة

وتأخذ التوصیات ، 2017حتى سنة  اً منشور  136التي وصلت المنشورات الصادرة و 
والخبرة في كل العلوم التي لها عالقة باإلشعاع  في االعتبار أحدث المعارف العلمیة

والهدف ، واإلنسانیة القیم األخالقیةالمتعلقة بهذا المجال وكذلك  األنشطةلكل  العملیة
من هذه التوصیات هو اإلسهام في توفیر مستوى مناسب من الحمایة للناس والبیئة 

آلثار الضارة للتعرض لإلشعاع دون الحد من الفوائد الفردیة أو المجتمعیة من ا
 . اإلشعاع استخدام لألنشطة التي تنطوي على
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المنظمات الدولیة في منظومة األمم المتحدة عند وضع الكثیر من ستفید وت
توصیات اللجنة الدولیة للوقایة من  من معاییر السالمة األساسیة للحمایة من اإلشعاع
على الوثائق المتعلقة بمسائل تصدرها  اإلشعاع وتؤثر توصیات ومشورة اللجنة أیضاً 

منظمة الصحة ، مثل منظمة العمل الدولیة، وكاالت األمم المتحدة المتخصصة
وحتى كیانات سیاسیة  منظمة األغذیة والزراعة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، العالمیة

للحمایة تها االلجنة عند وضع سیاساالعتبار مشورة مثل االتحاد األوروبي تأخذ في 
وهذه هي النتیجة  .الدولیةت المحلیة واإلقلیمیة و وغیرها من المنظما من اإلشعاع،
ألجیال متعاقبة تتوارث  المتواصلو  ي یمكن أن یتركها العمل المضنيالطبیعیة الت

 . اإلنسانیةمحدودة في سبیل خدمة اإلنسان و الر غیالرغبة العلوم والمعرفة و 

 حمیدةاعز الدین                                                       
 شعاعباحث في مجال حمایة البیئة من اإل                                         
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 . "نجاز هذه المقالةللمراجع المفیدة إل 
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نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة وبالتعاون مع هیئة الطاقة الذریة األردنیة 
وأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء (إدارة الطاقة) واالتحاد العربي للكهرباء، 

بالطاقة  میاه البحرالرابع حول آفاق تولید الكهرباء وٕازالة ملوحة  يالعرب المنتدى"
 ــــــ 10النوویة" وذلك بمدینة عمان بالمملكة األردنیة الهاشمیة خالل الفترة : 

) من كبار الشخصیات 90وقد شارك في المنتدى أكثر من ( .12/10/2017
الهیئات ومراكز البحوث والمؤسسات و  توالباحثین العلمیین ورؤساء وممثلي الشركا

) دول أجنبیة، باإلضافة 6() دول عربیة، و9اقة النوویة من (العاملة في مجال الط
) جلسات عمل صباحیة 10) من المنظمات العربیة والدولیة، قدموا في (5إلى عدد (

) ورقة علمیة غطت محاور 40ومسائیة خالل األیام الثالثة للمنتدى ما یقارب من (
منت عدة قضایا رئیسیة لبرامج بناء محطات قوى نوویة في الدول المنتدى، وتض

العربیة، واألمن واألمان النوویین. ومثل الهیئة في هذا المنتدى كل من سعادة األستاذ 
الدكتور سالم حامدي، المدیر العام واألستاذ الدكتور ضو سعد مصباح، مدیر إدارة 

 . الشؤون العلمیة بالهیئة

 المنتدى معرضًا للمؤسسات التالیة : كما أقیم على هامش
) المعهد الكوري KAERI- Korea  Atomic Energy Research Institute(ــــــ  1

 . ألبحاث الطاقة النوویة
) المؤسسة الروسیة الحكومیة للطاقة النوویة، وتضم حوالي ROSATOM( ــــــ 2

 .   شركة في مجال التكنولوجیا النوویة 350
شركات) بریطانیة تختص في  5) وهي مجموعة شركات (Rolls- Royce( ــــــ 3

 . مجال هندسة المفاعالت الصغیرة والمتوسطة، ویرتكز اهتمامها على أنظمة الطاقة
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بكلمة ألقاها سعادة األستاذ  10/10/2017افتُتح المنتدى الرابع صباح یوم 
بیة للطاقة الذریة رّحب فیها بالسادة الدكتور سالم الحامدي المدیر العام للهیئة العر 

المشاركین مؤكدًا على أهمیة هذا المنتدى الذي جاء مساندة لتوّجه الدول العربیة نحو 
إدخال خیار الطاقة النوویة ضمن برامجها الوطنیة لتولید الكهرباء، والستعراض 

ات تأسیس ومناقشة البرامج الوطنیة العربیة وبعض التجارب العالمیة وقضایا وموضوع
محطات القدرات النوویة، وأكد على أن التفاعل اإلیجابي الذي یتوّقعه في هذا المنتدى 
سیفتح آفاقا جدیدة للتعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الجیدة في 
مجال بناء محطات الطاقة النوویة، ولذلك یأتي هذا المنتدى مساهمة من الهیئة 

الذریة لدعم جهود الدول العربیة، ثم أشار إلى أنه وبانطالق البرنامج العربیة للطاقة 
مارات والسعودیة ومصر، فإنه ال بد من نتاج الكهرباء في األردن واإلالعربي النووي إل

التأكید من جدید على حق الدول العربیة في امتالك هذه التقنیة واستخدامها حصرًا في 
النوویة، وذلك بامتالك التقنیة النوویة بما في  امجهاراض السلمیة، وفي استدامة بر األغ

 . ذلك دورة الوقود النووي
المجلس الوزاري  ثم ألقت المهندسة جمیلة مطر مدیر إدارة الطاقة كلمة أمانة

رّحبت فیها بالسادة  ــــــاألمانة العامة لجامعة الدول العربیة  العربي للكهرباء ــــــ
حیات معالي األمین العام لجامعة الدول العربیة وتمنیاته المشاركین، ونقلت إلیهم ت

للمنتدى كل النجاح والتوفیق، كما عبرت عن خالص الشكر والتقدیر إلى معالي 
الدكتور خالد طوقان رئیس هیئة الطاقة الذریة األردنیة على تفضله برعایة أعمال 

على ما بذلوه من المنتدى، والشكر موصول إلى كل الجهات المشرفة على المنتدى، 
جهود في إعداد وتنظیم أعمال المنتدى، مشیرة إلى أن تنوع مصادر الطاقة في الدول 
العربیة مع ضمان استدامتها یمثل أحد أهم أهداف المجلس الوزاري العربي للكهرباء، 
ثم أشارت إلى أنه وعلى مستوى تكامل قطاع الكهرباء، جاءت الدراسة المتكاملة للربط 

العربي ووثائق الحوكمة الخاصة بتأسیس السوق العربیة المشتركة للكهرباء  الكهربائي
لبنة أساسیة نحو تحقیق حلم الشبكة العربیة الواحدة، ثم أوضحت أن بعض الدول 
العربیة قد بادرت باإلعالن عن قرارات واضحة باستخدام الطاقة النوویة في تولید 
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أتي هذا التطور متزامنًا مع عودة الدول الكهرباء، تلبیة لحاجات متزایدة لدیها، وی
 . الصناعیة العتماد محطات تولید الكهرباء بالطاقة النوویة لسد حاجتها من الطاقـة

ثم ألقى معالي الدكتور خالد طوقان رئیس هیئة الطاقة الذریة األردنیة كلمة 
عة إلى أن موضوع المنتدى هو موضوع السا استهلها بالترحیب بالمشاركین مشیراً 

فالطاقات التقلیدیة آیلة للنضوب مهما اختلفت تقدیرات احتیاطاتها، لذلك تصبح الطاقة 
النوویة أحد أهم البدائل التي یراهن علیها العالم إلدامة توفیر الطاقة الكهربائیة، وأشار 
إلى أن خیار الطاقة النوویة یتطلب قاعدة علمیة صلبة وكفاءات تقنیة وفنیة وكذلك 

وتشریعي وصناعي، لذلك بادرت الهیئة إلى إرساء منظومة وطنیة  إطار قانوني
ستراتیجیة وطنیة كما أنها أعدت ا متكاملة للبحث العلمي وتطویر التكنولوجیا والتجدید،

لتنمیة الموارد البشریة العاملة في مختلف االختصاصات النوویة، ویأتي تدشین 
) لیكون نقطة ارتكاز رئیسیة 2016 المفاعل النووي األردني للبحوث والتدریب (ینایر

لمركز وطني للبحوث والتكنولوجیا النوویة، باإلضافة إلى استخدام المفاعل في إنتاج 
راسات الفنیة لموقع المحطة النظائر الطبیة المشعة. كما أن الهیئة استكملت الد

الطاقة  هیئةوتعد نوویة، ومیاه التبرید، والشبكة الكهربائیة، وسوق الكهرباء، الكهر 
اآلن دراسة الجدوى االقتصادیة القابلة للتمویل لبناء مفاعلین بتقنیة  الذریة األردنیة

 . المفاعل ذي الوحدات الصغیرة المدمجة
ثم قدم معالي الدكتور خالد طوقان محاضرة حول البرنامج النووي األردني، 

استكمال دراسات بنهایة العام الحالي من  األردنیة وتوقع خاللها بأن تنتهي الهیئة
تحدید الموقع المناسب لبناء محطة الطاقة النوویة، من خالل إجراء مسح شامل 
للمملكة لتحدید مواقع مناسبة، والختیار الموقع األفضل من بینها إلقامة المحطة 
النوویة، ومن دراسات الجدوى االقتصادیة الستكشاف خامات الیورانیوم في منطقة 

ن خیار ًا. وقال أطن 20یاطات المملكة من هذا الخام بحوالي وسط األردن، مقدرًا احت
استخدام الطاقة النوویة لتولید الكهرباء وٕازالة ملوحة المیاه خیار استراتیجي لطاقة 
المستقبل في األردن، إلى جانب إمكانیة استخدام أي مصدر بدیل متاح، وأكد على 

ن خالل إنشاء بنك وقود نووي أهمیة إنشاء آلیة لضمان اإلمداد بالوقود النووي م
 .  إقلیمي عربي
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وألقى السید جایجو رئیس معهد بحوث الطاقة الذریة الكوریة محاضرة حول 
 .  التقنیات النوویة الكوریة الماضي والحاضر والمستقبل

(روز أتوم) كما ألقى السید میلوش مستیكي من المؤسسة الروسیة للطاقة الذریة 
 . المتكامل لبناء محطات نوویةمحاضرة عن العرض الروسي 

 



توزعت فعالیات المنتدى على خمسة محاور ضمن عشر جلسات ألقیت أثناءها 
 محاضرة على النحو التالي :  40



الطاقة الذریة األردنیة، وقد هیئة  الرئیس عبد الحلیم وریكات ــــــ : الجلسة األولى
 : محاضرات تلتها جلسة نقاش الجلسة خمستضمنت 
 ــــــ خالد الولیدي:  قطاع الكهرباء وشبكة الربط البیني في الدول العربیةــــــ  1

 . ردنــــــ األ االتحاد العربي للكهرباء
في الدول سوق الكهرباء العربي ودوره في دعم مشاریع القدرة النوویة ــــــ  2
 . مدیر إدارة الطاقة بجامعة الدول العربیة جمیلة مطر ــــــ ــــــ:  العربیة

خلیل یاسو :  برنامج الطاقة النوویة المصریة والدروس المستفادة للمنطقةــــــ  3
 . مصر ئیس السابق لهیئة المواد النوویة ــــــالر  ــــــ

هیئة الطاقة الذریة  ــــــ كمال األعرج : برنامج الطاقة النوویة األردنيــــــ  4
 . األردنیة
مدینة الملك عبداهللا  : شرف الشریف ــــــ برنامج الطاقة النوویة السعوديــــــ  5

 . للطاقة الذریة والمتجددة

مدیر إدارة الطاقة بجامعة الدول  الرئیس جمیلة مطر ــــــ:  الجلسة الثانیة
 : محاضرات تلتها جلسة نقاش ثالجلسة ثالالعربیة. وقد تضمنت 

ضو مصباح، الهیئة  : التوجهات العربیة في بناء محطات القدرة النوویةــــــ  1
 . العربیة للطاقة الذریة
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وزارة الكهرباء والمناجم،  ــــــ البرنامج المغربي : عبد العزیز الحجانيــــــ  2
 . المغرب

الشركة التونسیة للكهرباء والغاز،  ـهدى حدوق ـــــالبرنامج التونسي : ــــــ  3
 تونس.

أمین عام االتحاد العربي للكهرباء. وقد  الرئیس فوزي خربط ــــــ:  الجلسة الثالثة
 : تضمنت الجلسة ثالثة محاضرات تلتها جلسة نقاش

 . : كامیلیا الشیخ، وزارة الطاقة والتعدین، السودان البرنامج السودانيــــــ  1
 . : ناجي ساسي، مؤسسة الطاقة الذریة، لیبیا امج اللیبيالبرنــــــ  2
: محمد رمضان، هیئة المحطات النوویة،  إقتصادیات دورة الوقود النووي ــــــ 3

 . مصر



نیة. وقد هیئة الطاقة الذریة األرد الرئیس كمال األعرج ــــــ : الجلسـة الرابعة
 : محاضرات تلتها جلسة نقاش أربعتضمنت الجلسة 

سیاسة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وتوصیاتها إلى البلدان التي شرعت ــــــ  1
في برامج الطاقة النوویة: محمد جیهان، قسم الطاقة النوویة، الوكالة الدولیة للطاقة 

 .  الذریة
: هونج هاو،  ریب للصناعات النوویة الناشئةتنمیة الموارد البشریة والتدــــــ  2
 . الصین

 . : سونج سي، الصین نظرة تقنیة HPR1000 ــــــ مفاعل القدرة 3

 

الرئیس أندرو رینتون، المملكة المتحدة. وقد تضمنت :  الجلسـة الخامسة
 ت تلتها جلسة نقاش:الجلسة ست محاضرا

:  فوائد المفاعالت المتوسطة والصغیرة الحجم لمنطقة الشرق األوسطــــــ  1
 . أندرو رینتون، المملكة المتحدة

 ) سمارت: كي كیم  كیري، كوریا الجنوبیة. SMARTتكنولوجیا مفاعالت (ــــــ  2
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ت المتحدة : مولدر، الوالیا )XE- 100المهنیة والقیادة ومفاعالت (ــــــ  3
 . األمریكیة
 . الن وودز، المملكة المتحدةآبرنامج المفاعالت المتوسطة والصغیرة: ــــــ  4
منتجات المفاعالت المتوسطة والصغیرة: جیوتي شاترجي، الوالیات ــــــ  5

 .  المتحدة األمریكیة
تم، : إلینا باشینا، روز أتم للطاقة، محطات نوویة عائمةحلول روز أــــــ  6
 روسیا.

هیئة الطاقة الذریة األردنیة. وقد  الرئیس كمال األعرج ــــــ:  الجلسـة السادسة
 : تضمنت الجلسة ثالث   محاضرات تلتها جلسة نقاش

 .  : كرس كولبرت، المملكة المتحدة شركة نیو سكیلــــــ  1
 . : لیو شیان، الصین )ACP- 100مقدمة عامة عن مفاعالت (ــــــ  2
:  لمحة عامة عن إزالة ملوحة المیاه بالمفاعالت ذات الوحدات الصغیرةــــ ــ 3

 . ماراتاإلبسام خویلة، 



 ئیس السابق لهیئة المواد النوویة ــــــالر  الرئیس خلیل یاسو ــــــ : الجلسـة السابعة
 : ثالث محاضرات تلتها جلسة نقاشمصر. وقد تضمنت الجلسة 

التحدیات التي تواجه البناء النووي الجدید مع التركیز على األبعاد ــــــ  1
 . كة المتحدةل: فنسیت زابیكسكي، المم اإلقلیمیة
 دور شركات البناء في تنفیذ برامج الطاقة النوویة، طارق خطاب، مصر. ــــــ  2
ة في اختیار موقع محطة الطاقة النوویة: بربر استخدام التقنیات الحدیثــــــ  3

 . عبداهللا، السودان

هیئة الطاقة الذریة األردنیة. وقد  الرئیس سامر قاهوق ــــــ:  الجلسـة الثامنة
 : تضمنت الجلسة ثالث محاضرات تلتها جلسة نقاش

 : صالح الدین ملكاوي، الطاقة النوویة األردنیة مشروع محطةالتقدم في ــــــ  1
 . األردن
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أثر المفاعالت البحثیة في تطویر محطات الطاقة النوویة: خلیفة أبوسلیم، ــــــ  2
 . األردن

 .  البنیة التحتیة للموقع وما حوله: توفیق الیازجین، األردنــــــ  3



اع الطاقة والمعادن، الرئیس مجد هواري، هیئة تنظیم قط:  الجلسـة التاسعة
 األردن. وقد تضمنت الجلسة ثالث محاضرات تلتها جلسة نقاش:

بنیة األمن النووي األردني، وجهة نظر المجتمع المدني: الشریف ناصر ــــــ  1
 .  بن ناصر، األردن

األمریكیة للدول التي شرعت في البرامج  ةالنووی الرقابةبرنامج دعم هیئة ــــــ  2
 . . فیلدز، الوالیات المتحدة األمریكیة: م النوویة

:  االلتزامات الدولیة للضمانات النوویة، شراكة من أجل االستخدام النوويــــــ  3
 . ر. سمیث، الوالیات المتحدة األمریكیة

الرئیس خلیفة أبوسلیم، هیئة الطاقة الذریة األردنیة، األردن. :   الجلسـة العاشرة
 : اضرات تلتها جلسة نقاشوقد تضمنت الجلسة أربع مح

اإلطار التنظیمي والقانوني لبرنامج الطاقة النوویة األردني: مجد هواري، ــــــ  1
 . هیئة تنظیم قطاع الطاقة والمعادن، األردن

مشروع تحلیل عواقب المفاعالت المتطورة: د. أوسبورن، الوالیات المتحدة ــــــ  2
 . األمریكیة
مفاعل بحثي نووي أردني: سامر قاهوق، هیئة الطاقة  أنشطة تشغیل أولــــــ  3

 . الذریة األردنیة
: ضو مصباح، الهیئة العربیة للطاقة للهیئات الرقابیة الشبكة العربیة ــــــ  4

 . الذریة، تونس

خالد طوقان، رئیس هیئة  الرئیس معالي الدكتور:  الجلسة الحادیة عشرة
 . الطاقة الذریة األردنیة

 . تامیة، الملخص واالستنتاجاتالجلسة الخ
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حامدي ختامیة، حیث ألقى الدكتور سالم في نهایة المنتدى عقدت الجلسة ال
مدیر عام الهیئة العربیة للطاقة الذریة كلمة شكر فیها معالي الدكتور خالد طوقان، 

على مساندته رئیس هیئة الطاقة الذریة األردنیة على حسن االستقبال وكرم الضیافة، و 
الدائمة للهیئة العربیة للطاقة الذریة، كما شكر الدكتور عبد الحلیم وریكات رئیس 
المنتدى وكافة العاملین بالهیئة األردنیة على دقة التنظیم، وشكر المهندسة جمیلة 
مطر مدیر إدارة الطاقة والسادة المشاركین على جهودهم التي بذلوها، مشیدًا بما أبدوه 

ى إنجاح المنتدى والخروج بهذه النتائج اإلیجابیة والتي ستخدم الدول من حرص عل
العربیة، ثم أشار إلى أن هذا المنتدى أظهر مدى تقدم البرامج النوویة العربیة وخاصة 

مارات ومصر، كما أكد على أن الهیئة العربیة للطاقة الذریة باألردن والسعودیة واإل
بیة، وتضع كل إمكانیاتها الفنیة والتقنیة لصالح هي الذراع الفني لجامعة الدول العر 

 . الدول العربیة، حتى تتمكن من توطین هذه التكنولوجیا في دولنا العربیة
ثم ألقى معالي الدكتور خالد طوقان رئیس هیئة الطاقة الذریة األردنیة كلمة 

، ویهدف قةیات الثالثة السابتواصًال للمنتد یعتبر عقد هذا المنتدىأشار فیها إلى أن 
الستعراض البرامج الوطنیة النوویة في الدول العربیة واستعداداتها لبناء محطات 
الطاقة النوویة سعیًا نحو تضافر الجهود العربیة وبحث إمكانیة تنفیذ برامج عربیة 

وتبعًا  ،العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة النوویة االستراتیجیة إطارمشتركة في 
جلسات المنتدى استعراض البرامج الوطنیة النوویة في العالم  لذلك فلقد تضمنت

التأكید على  إلىوالتعاون العربي في بناء محطات الطاقة النوویة، باإلضافة  ،العربي
تأسیس البنیة التحتیة إلنشاء المحطات النوویة، مثل الرقابة والتشریع والجودة واألمان 

ایات المشعة ودورة الوقود النووي وتنمیة الموارد واألمن النوویین، والضمانات وٕادارة النف
كما تضمنت بعض الجلسات الخبرات العالمیة في  ،البشریة واإلعالم والقبول الشعبي

استفادة الدول التي  إلمكانیةالطاقة النوویة باإلضافة لدور الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
اعتماد معظم الدول أكد على أن  ، كماتنفیذ برامج الطاقة النوویة ودعمها إلىتسعى 

الوطنیة للطاقة، جاء استجابة لتنویع  استراتیجیتهاالعربیة للطاقة النوویة ضمن 
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مصادر الطاقة الضروریة للتنمیة االقتصادیة الشاملة وقلة تكالیف تولید الكهرباء من 
 المحطات النوویة بالمقارنة مع محطات الوقود األخرى، ومساهمة الطاقة النوویة

كما اتضح بأن بعض الدول العربیة بدأت بالدراسات  ،بتقلیل آثار التلوث البیئي
واألعمال الفعلیة لبناء برامجها النوویة من حیث التخطیط المتكامل ووضع الترتیبات 
لدراسة الجدوى وتأسیس البنیة التحتیة وبناء القدرات البشریة واالستفادة من خبرات 

 ،النوویة وتعزیز التعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة الدول المتقدمة في المجاالت
 . والهیئة العربیة للطاقة الذریة

 


ومن خالل المحاضرات والمناقشات التي تمت أثناء المنتدى الرابع، والتي 
تناولت عدة قضایا رئیسیة لبرامج بناء محطات قوى نوویة في الدول العربیة، وبعد 

ردن ــــــ مصر ــــــ السعودیة ــــــ المغرب (األامج الوطنیة في الدول العربیة استعراض البر 
لیبیا) واستعداداتها لبناء محطات قوى نوویة، وبعد االطالع  ــــــ  تونس ــــــ السودان ــــــ

على التجارب العالمیة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة أثناء تنفیذ هذه البرامج، 
النقاش الذي تم حول إمكانیة تنفیذ برامج عربیة مشتركة لبناء محطات  ومن خالل

أكد المشاركون على ضرورة دعم ث الجدوى واإلیجابیات والصعوبات، نوویة من حی
الهیئة العربیة للطاقة الذریة لتقوم بدورها المحوري في تعزیز البنى التحتیة للدول 

سیق بینها في بناء قدراتها البشریة العربیة التي تعتزم بناء محطات نوویة والتن
ل المشاركون في المنتدى لعدد من التوصیات ترتكز على ثالثة توصّ قد و  .والمؤسسیة
 محاور :

 لكهرباء وٕازالة ملوحة میاه البحرمحطات الطاقة النوویة لتولید اــــــ  1

ال، ــــــهذا المجة في ــــــاون والتنسیق الفني بین الدول العربیــــــاح التعــــــإلنج
وتحقیق التكامل العربي، وتذلیل الصعوبات، ال بد أن یرتكز العمل العربي المشترك 

 : على
 . العمل على نقل المعرفة والتكنولوجیا النوویة وتوطینها في الدول العربیةأ ــــــ 
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حث الدول العربیة على التعاون في تأسیس وتطویر عناصر البنیة ب ــــــ 
 . بناء المحطات النوویة وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في ما بینهاالتحتیة ل

تعزیز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقویتها، لتتمكن من ج ــــــ 
 . استیعاب مشروعات الطاقة النوویة المستقبلیة

 مفاعالت النوویة للبحوث والتدریبال ــــــ 2

عالت األبحاث النوویة كمراكز علمیة التأكید على أهمیة استخدام مفا
وتكنولوجیة لالستفادة منها باإلضافة إلى إجراء البحوث والدراسات العلمیة وٕانتاج 
النظائر المشعة  والدعوة إلى توظیفها أیضًا في إعداد الكوادر البشریة العاملة مستقبًال 

قود النووي والمواد في البرامج الوطنیة لبناء محطات القوى، و تقنیات وآلیات نقل الو 
 . المشعة، وٕادارة الوقود المستهلك والنفایات المشعة ومعالجتها والتخلص منها

 ــــــ دورة الوقود النووي 3

نظرًا إلى أن العدید من الدول العربیة في الوقت الحاضر تطمح إلدخال الخیار 
على وضع النووي ضمن استراتیجیاتها الوطنیة لتنویع مصادر الطاقة، فإن العمل 

معالم لتصور عربي حول التزود بالوقود النووي والتخلص من الوقود المستخدم من 
 ،األهمیة بمكان لضمان استمرار التزود بالطاقة الكهربائیة باستخدام الطاقة النوویة

 : بد من التأكید على وفي هذا السیاق ال

األمامیة والخلفیة  ق العرب األصیل في امتالك تقنیة دورة الوقودــــــحــــــ  أ
لضمان استدامة التزود بالوقود وهذا الحق مكفول باالتفاقیات والصكوك 

 . الدولیة

إنشاء مراكز لتنمیة الموارد البشریة والبحث العلمي في مجال استغالل ــــــ  ب
المواد الخام، وتطویر الموارد الطبیعیة، وتدریب وتأهیل العاملین في 

ة النفایات المشعة وتجهیزها وتخزینها والتخلص المجال اإلشعاعي، ومعالج
 . منها
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ددة األغراض للوقود ــــــع متعــــــأة تصنیــــــل منشــــــاء وتشغیــــــم وٕانشــــــتصمیــــــ  ج
ات ــــــا وبالمواصفــــــة حسب احتیاجاتهــــــد الدول المشاركــــــالنووي، لتزوی

 . المطلوبة لكل دولة

 . ضرورة إنشاء بنك وقود نووي عربي لضمان استدامة التزودـــ ـــ د

ومتوسطة وعالیة المستوى  منخفضةأهمیة التعاون في إدارة النفایات ــــــ  هــــــ
 . اإلشعاعي والتخلص منها

 أ . د. ضو سعد مصباح                                                         
 مدیر إدارة الشؤون العلمیة                                                        
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توم) الحكومیة الروسیة للطاقة النوویة، استقبال كبریات أ زأكدت شركة (رو 
وجاء في بیان  .طالب أردني لدراسة الهندسة النوویة 100الجامعات الروسیة نحو 

وٕان كان حدیث العهد في خط تاریخه النووي صمم الشركة "بشیر خیر لألردن الذي 
على جني ثمار التغییر اإلیجابي في كثیر من المجاالت األخرى وفي حیاة الناس 

 . "ورفاههم

ن منظومة واسعة من المنشآت التعلیمیة والتدریبیة، أتاحت لروسیا أوقال البیان 
خرى بما فیها من دول أ القدرة على تدریب كوادرها وتدریب المتخصصین أیضاً 

اقة النوویة الروسي وأضاف البیان الذي تزامن صدوره مع احتفال قطاع الط .األردن
، بلداً  12في  مفاعالً  34توم" الروسیة تعمل على إنشاء أ ز، أن "رو 72 ـبالذكرى ال

تمتد من فنلندا إلى الصین "لتكون هي األولى في العالم في تشیید محطات الطاقة 
 . "في الشرق األوسط محوریاً  النوویة، وعنصراً 

ال  توم" إلى أن التقنیة النوویة ستكون جزءاً أ زووفق البیان تنظر مؤسسة "رو 
یتجزأ من المستقبل المستدام، ولهذا تتبوأ روسیا موقع الصدارة في مجال التطبیقات 

 . النوویة من تولید للكهرباء إلى الطب النووي واألشعة والبحوث النوویة والتعلیم
 

ªAjÒ≥ “¿«Bnø ≈È¿RM “ÕihªA “≥BÒºª “ŒªÀfªA “ªB∑Ã 
B»MA�Nã fÕfÉ ΩÕÃó ü∗* 

أعرب سعادة السید یوكیا أمانو المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة عن 
تقدیره العمیق لمساهمة دولة قطر وبعض الدول األعضاء في الوكالة في تمویل تجدید 

 . روملیون یو  30مختبرات الوكالة بمبلغ 

 . 1/10/2017"، بتاریخ RT Arabicموقع روسیا الیوم بالعربیة " *
 . 3/10/2017موقع جریدة الوطن القطریة، بتاریخ  **
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وأكد أمانو، خالل مراسم افتتاح المختبرات الجدیدة التابعة للوكالة الدولیة للطاقة 
الذریة، أن هذا التبرع مكن الوكالة من تجدید مختبراتها، وبالتالي مساعدة دولها 
األعضاء في االستفادة من العلوم والتقنیات النوویة لمكافحة اآلفات الحشریة التي 

ة مثل المالریا وتدمر المحاصیل الزراعیة والماشیة وتعرض تنشر األمراض القاتل
 . الصحة العامة للخطر

حضر مراسم االحتفال سعادة الشیخ علي بن جاسم آل ثاني سفیر دولة قطر 
ة في ــــــات الدولیــــــدى جمهوریة النمسا ومندوبها الدائم لدى األمم المتحدة والمنظمــــــل

 . فیینا
 

ªAª °ÒÖ “ÕeÃ®n“v≥Bƒø `jÒ 
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بد اهللا للطاقة مدینة الملك علتنفیذي لقطاع الطاقة الذریة في أعلن الرئیس ا
ن ی، ماهر العودان، أن المملكة تخطط لمنح عقد بناء مفاعلین نوویالذریة والمتجددة

قد في العاصمة وقال العودان خالل مؤتمر صحفي ع .قبل نهایة العام المقبل
رعایة أعلى  تحت 2018ن العقد سیتم توقیعه بحلول نهایة عام أیة الریاض، السعود

 ة .المستویات في المملك

ة ألقاها في ــــــودي خالد الفالح في كلمــــــر الطاقة السعــــــه قال وزیــــــمن جانب
زة ــــــرة وجیــــــل فتــــــر قبــــــوزراء أقــــــاء أن مجلس الــــــودي للكهربــــــى السعــــــقــــــالملت
ة الملك عبد اهللا ــــــذه مدینــــــوم بتنفیــــــة، الذي تقــــــة الذریــــــي للطاقــــــروع الوطنــــــالمش
ة الذریة والمتجددة، والذي یهدف لتمكین المملكة من االستفادة من ــــــللطاق

 .ة الذریة في تعزیز مصادر الطاقة الكهربائیةــــــقة للطاــــــات السلمیــــــاالستخدام
الت ــــــه البرنامج إنشاء اثنین من المفاعــــــل علیــــــا یشتمــــــوأضاف: "من ضمن م

للمفاعل  طمیغاوا 1600و 1200ة تقدر ما بین ة الكبیرة، ذات قدرة كهربائیــــــالذری
 " .الواحد

 . 11/10/2017موقع البوابة لألخبار، بتاریخ  *
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ذریة عائمة في بطرسبورغ اختبار أول محطة كهر یجري في مصنع "بالتیسك" 
 .في العالم التي تحمل اسم " األكادیمي لومونوسوف" بعد إنجاز تشییدها بالكامل تقریباً 

ألف طن. وخالل الشتاء  20وتزن أكثر من  متراً  144ویبلغ طول هیكل المحطة 
مایو من العام القادم وهناك في  إلى مدینة مورمنسكسیجري تحضیرها لكي تنتقل 

. وتحتوي المحطة على مفاعلین 2018سیتم شحنها بالوقود النووي في أكتوبر 
  .نوویین

وبعد اختبار المحطة ستقوم كاسحة جلید بسحبها إلى شبه جزیرة تشوكوتكا في 
الكهربائیة حتى تقدم الطاقة  2019أقصى شرق روسیا لیتم تشغیلها هناك في خریف 

وجدیر بالذكر أن محطة الطاقة الحراریة النوویة . )ألف نسمة 250لمدینة بیفسك(
العائمة هي مشروع روسي إلنشاء محطات الطاقة النوویة العائمة والمتنقلة ذات القدرة 

 . "تومأ زلمنخفضة. وتنفذ المشروع شركة "رو ا

والحراریة، وكذلك  الطاقة الكهربائیة وستستخدم المحطة العائمة للحصول على
ألف متر مكعب من  240إلى  40میاه البحر (قدرتها اإلنتاجیة من  إلزالة ملوحة

 .) المیاه العذبة یومیاً 

 4وهي تتألف من  ،والمحطة المذكورة لیست سفینة لعدم وجود محركات فیها
 . شخصاً  70كابینة وسیعیش فیها  50بق وتضم أكثر من طوا

 
j»qÃI “Òä “®mÃNª “Œ÷Br√‚A æB¿ßfiA hŒ∞ƒM ü ™jrM BŒmÀi*∗ 

تنفیذ األعمال اإلنشائیة في المفاعل  31/10/2017في موسكو وطهران  بدأت
 .الثاني من مشروع توسعة محطة بوشهر الكهرذریة، الواقعة في جنوب إیران

توم" الحكومیة أ زل بحضور مسؤولین من مؤسسة "رو عماوستنطلق األ
وكانت روسیا  .الروسیة، ورئیس المنظمة اإلیرانیة للطاقة الذریة، علي أكبر صالحي

 . 28/10/2017بتاریخ ، ˝RT Arabic˝ عن" www.Akhbarak.net" موقع أخبارك *
 . 30/10/2017"، بتاریخ gulfmedia.comموقع " **
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من الوثائق لتوسیع  ، عدداً 2014في نوفمبر/تشرین الثاني عام وٕایران قد وّقعتا 
السلمیة، بما في التعاون بین الجانبین في مجال الطاقة الذریة المستخدمة لألغراض 

 " . ذلك بناء وحدتین جدیدتین لتولید الطاقة في محطة "بوشهر

وتسلمت موسكو في إطار هذه االتفاقیة مطلع العام الجاري الدفعة األولى 
المتفق علیها من المشروع. ومن المنتظر أن ینجز الجانب الروسي المرحلة الثانیة، 

 10وتقدر قیمة المشروع بنحو  .2026التي تتضمن بناء مفاعلین، في منتصف 
ملیارات دوالر، ومن المقرر أن یتم تشغیل المفاعل الثاني التجریبي في أكتوبر/تشرین 

  .2026بریل/نیسان أغیل المفاعل الثالث التجریبي في ، فیما سیتم تش2024األول 
 

XAjbNmA ¬lN®M “ÕeÃ®nªA “ÕÀÃƒªA “≥BÒºª B»âB√jI iB�G ü ¬ÃŒ√AiÃŒªA∗ 

د اهللا للطاقة الذریة رئیس مدینة الملك عب یمانيهاشم بن عبد اهللا كتور أعلن الد
ن السعودیة تعتزم أ ، وهي الهیئة الحكومیة المسؤولة عن الخطط النوویة،والمتجددة

إطار برنامجها للطاقة النوویة وتعتبر هذه خطوة لألمام في  استخراج الیورانیوم محلیاً 
ن استخراج السعودیة للیورانیوم أوقال  .النوويوقود إنتاج الفي  الذاتينحو االكتفاء 

 . من وجهة النظر االقتصادیة أیضاً  منطقي محلیاً 

في القرن الحادي  للطاقة النوویة الوزاري الدولي حولمؤتمر الأمام  تهوفى كلم
 ،يأبو ظبمدینة في  01/11/2017 ــــــ 30/10والعشرین، الذي عقد خالل الفترة : 

لتخصیب ومعالجة الیورانیوم وهما  ما إذا كانت السعودیة ستسعى أیضاً  يلم یحدد یمان
لهما حساسیة شدیدة ألنهما تفتحان المجال أمام  النووي خطوتان من دورة الوقود

وقد سبق أن أعلنت السعودیة،  األغراض العسكریة.في  احتمال استخدام هذه المادة
ن تطرق مجال الطاقة النوویة لألغراض إنها ترید أ ،العالمفي  أكبر دولة مصدرة للنفط

السلمیة لتنویع مصادر الطاقة وحسب وٕانها ستمنح عقد بناء أول مفاعلین نوویین 
وبهذا ستكون السعودیة ثاني دولة بمنطقة الخلیج تسعى  .2018بالبالد بحلول نهایة 

 . ك الطاقة النوویة، بعد اإلماراتالمتال

 . 30/10/2017موقع جریدة "الیوم السابع" المصریة عن وكالة رویترز لألنباء، بتاریخ  *
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نه فیما أ الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تهالذي نظممؤتمر الأمام  يوقال یمان 
تتخذها  التيالمملكة فإن هذا البرنامج یمثل الخطوة األولى في  یتعلق بإنتاج الیورانیوم
، وأضاف أن الریاض تستغل خام النوويإنتاج الوقود في  الذاتيالبالد نحو االكتفاء 

النوویة الیورانیوم المخصب وتحتاج المفاعالت  الیورانیوم الذى أثبت كفاءة اقتصادیة.
هذه العملیة یمكن استخدامها في  تستخدم التي% لكن نفس التكنولوجیا  5لدرجة نقاء 

 . لتخصیب هذا المعدن إلى مستویات أعلى بما یسمح باالستعانة به لتصنیع أسلحة

وكانت هذه القضیة محور مخاوف الغرب ودول المنطقة إزاء أنشطة إیران 
وافقت طهران بموجبه على تجمید برنامجها  2015ى إبرام اتفاق عام النوویة وقادت إل

وقال مدیر عام الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  مقابل رفع العقوبات. لخمسة عشر عاماً 
ع مع القوى الموقّ  ين إیران ملتزمة باالتفاق النوو أ في كلمته أمام المؤتمریوكیا أمانو 

 . العالمیة
 

 ∆ÀB®MIAEA ÀIRSN ¥ƒª�ÒªA X›®ªA æBâ ü PAiB»ùA Ω 
“ÕÀÃƒªA “ŒßB®q‚A TeAÃáA ’AjU ≈ø∗ 

دفع تكرار الحوادث اإلشعاعیة المسّجلة خالل السنوات القلیلة الماضیة في 
أمریكا الجنوبیة والوسطى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إلى اتخاذ عدد من اإلجراءات 

 . ینلتطویر قدرة تلك المناطق على عالج المصاب

على مدى السنوات القلیلة الماضیة قام علماء من معهد الوقایة من اإلشعاع 
بتقدیم معرفتهم وخبراتهم لعالج ضحایا الحروق  (IRSN)واألمان النووي الفرنسي 

الناجمة عن اإلشعاع الذین تم نقلهم إلى فرنسا من مختلف بلدان أمریكا الجنوبیة 
التي یدیرها مركز  (RANET)مساعدة والوسطى كجزء من شبكة االستجابة وال

 . (IEC)الحوادث والطوارئ التابع للوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

ومن أجل أن یتم عالج المرضى في بلدانهم األصلیة، عینت الوكالة خبراء من 
ومن هیئات أخرى في أمریكا الشمالیة والبرازیل والیابان من أجل تعلیم  (IRSN)معهد 

یفیة عالج المصابین في الحوادث اإلشعاعیة. وتوّفر الوكالة، على الطبیب المحلي ك

 .2017الصادر في نوفمبر  49العدد  ˝IRSN UPDATES“مترجم من  *
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وجه الخصوص، التدریب على أحدث ما توصلت إلیه المعالجة الطبیة لحاالت 
هذه الدورة في البرازیل في شهر یونیو/  الطوارئ النوویة واإلشعاعیة، حیث أعطیت

 . 2017حزیران 

قة التي قادتها الوكالة بدعم من وتعتمد تلك المبادرات على اإلجراءات الساب
الفرنسي لتحدید مستشفى على أعلى المستویات في أمریكا  (IRSN)خبراء معهد 

الجنوبیة والوسطى تكون قادرة على توفیر التدریب على إدارة الحوادث اإلشعاعیة 
نقل المعرفة الطبیة الالزمة لعالج لمصابین بحروق من جراء اإلشعاع و ومعالجة ا
 . شعاعیةالحروق اإل

 
∆eifiA ü fÕfU ™Àjrñ kÃ∞M BŒmÀi∗ 

توم" الروسیة للطاقة بشأن أ زن توقیع مذكرة تفاهم مع شركة "رو أعلن األرد
وجاء في بیان هیئة  .التعاون في مجال بناء مفاعالت نوویة ذات وحدات صغیرة

م) تو أ ز"وقعت الهیئة مع شركة (رو  : 9/12/2017بتاریخ الطاقة الذریة األردنیة، 
الروسیة الحكومیة للطاقة مذكرة تفاهم لدراسة إمكانیة استغالل مفاعالت الوحدات 

 . "الصغیرة التي تنتجها الشركة الروسیة ضمن البرنامج النووي األردني السلمي

ئیس هیئة الطاقة الذریة، وبحسب البیان، فقد وقع على هذه المذكرة كل من ر 
 .یفغیني باكرمانوف الروسي ،أتوم" زكة "رو خالد طوقان، وممثل شر  الدكتور األردني

نولوجیا النوویة منذ فترة وقال باكرمانوف: "روسیا واألردن یتعاونان في مجال التك
 أتوم زرو  مؤسسة عن استعداد المذكرة تعزیز هذا التعاون معرباً  ومن شأن طویلة.

 . "تقدیم خبراتها في مجال مفاعالت الوحدات الصغیرة

وقان قوله: بأن " المذكرة مهمة في إطار مساعي األردن ونقل البیان عن ط
 في االستراتیجیة النوویة رئیساً  الستغالل مفاعالت الوحدات الصغیرة بصفتها عنصراً 

، باإلضافة للتطبیقات الحراریة وٕازالة ملوحة میاه الشرب األردنیة لغایات تولید الكهرباء
أهمیة المذكرة  الروسي مؤكداً ــــــ ردني وأشاد طوقان بالتعاون األ. "والصناعیة األخرى

 . 9/12/2017موقع "العرب الیوم"، بتاریخ  *
                                                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017 /4عدد ال ـــــــ 29مجلد ال ـــــــنشرة الذرة والتنمیة 
 

46 
 

في فتح آفاق جدیدة لتعزیز التعاون النووي بین البلدین ضمن جهود المملكة لتنفیذ 
یعزز مصادر الطاقة المحلیة ویرفد  استراتیجیاً  البرنامج الوطني النووي باعتباره خیاراً 

 . االقتصاد الوطني بقیمة مضافة

 حكومیاً  اتفاقاً  2015مارس/آذار  24 بتاریخ تاعوقّ قد  روسیاو  األردنت كانو 
المیاه في  وٕازالة ملوحةللتعاون لبناء وتشیید أول محطة نوویة لتولید الطاقة الكهربائیة 

 . ملیارات دوالر 10األردن بكلفة 
 

“≥BÒªA “øÃ§ƒù —fÕfU “Òa f¿N®M jvø∗ 

یوم  ر بوتینوالرئیس الروسي فالدیمی الفتاح السیسي عبد المصري الرئیس وّقع
النوویة  على وثیقة البدء في تفعیل وتنفیذ عقود مشروع المحطة 11/12/2017

 . المصریة األولى بالضبعة

كشف الناطق باسم وزارة الكهرباء المصریة، عن اعتماد خطة جدیدة وقد 
 %8لمنظومة الطاقة في البالد تتضمن مساهمة الطاقة النوویة بنسبة تصل إلى 

، 11/12/2017یوم في مقابلة مع وكالة "سبوتنیك"،  وقال. 2035بحلول العام 
النووي مع روسیا: "یجري تحدیث سیناریو جدید  على بدء تنفیذ مشروع الضبعة تعلیقاً 

في  %42یتضمن تنویع مزیج الطاقة وتعظیم مساهمات الطاقة المتجددة لتصل إلى 
من الغاز  %17باستخدام تكنولوجیا الفحم النظیف، و %33، وٕاضافة 2035

 . "من الطاقة النوویة %8الطبیعي، و

في اإلجراءات التنفیذیة  كبیراً  مصر قطعت شوطاً أن  الناطق باسم الوزارةوأكد 
قدرة تشغیل المحطة تصل إلى إلى أن  ، مشیراً خاصة بإنشاء محطة الضبعة النوویةال

انونیة فیما الجوانب الفنیة والتمویلیة والق تاكتمل"وأضاف:  .میغاواط 4800حوالي 
یخص عقود التصمیم وتأمین تورید الوقود النووي، والخدمات االستشاریة للتشغیل 

 . "والصیانة

 . 13/12/2017، وموقع "مصراوي" بتاریخ 12/12/2017بتاریخ  تلفزیون وجریدة الشاهد اإللكترونیة موقع *
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اتفاقیة لبناء وتشغیل أول  2015نوفمبر  19وقعتا في  قد وكانت مصر وروسیا
محطة نوویة بتكنولوجیا روسیة في منطقة الضبعة على ساحل البحر األبیض 

 25لمصر بقیمة  االتفاقیة تقدم روسیا قرضاً  هذه ضىوبمقت .المتوسط، غربي مصر
 . سنوات 7ملیار دوالر لتمویل عملیات إنشاء هذا المشروع الذي ینفذ على مدى 

كشف علي عبد النبي، نائب رئیس هیئة المحطات النوویة السابق، آلیة وقد 
سداد القرض الذي حصلت علیه مصر من روسیا إلنشاء مشروع محطة "الضبعة" 

سنة، من خالل  15 علىستسدد قیمة القرض في مدة ال تزید  "مصر، فقال وويالن
بیع وفرق سعر الوقود، ومحطة الضبعة یوجد بها أربعة مفاعالت، تبلغ قدرة المفاعل 

میغاواط، ولو تم تشغیل المحطة بالغاز الطبیعي، تكون التكلفة السنویة  1200الواحد 
ملیون دوالر  60لوقود النووي الذي تبلغ تكلفته ملیون دوالر، مقارنة بتشغیلها با 350

 . "ملیون دوالر سنویاً  290، ما یعني توفیر فقط سنویاً 
وأضاف عبد النبي، أن سعر الكیلو واط/ ساعة، المنتج من المحطة النوویة أقل 
تكلفة من منتج المحطة التي تعمل بالغاز، ما یؤكد توفیر العملة الصعبة من 

هذا التوفیر، تستعین به مصر على و  .رق سعر الكیلو واط/ ساعةالدوالرات؛ نتیجة ف
، 43تسدید قیمة القرض، الذي یسدد على دفعات نصف سنویة، ویبلغ عدد الدفعات 

 . ملیون دوالر 950قیمة الدفعة الواحدة حوالي 
ن أتوم للطاقة، أ زة رو من جانبه، قال ألیكسي لیخاتشیوف، مدیر عام شرك

بر صفقة قیاسیة في تاریخ الصناعات النوویة العالمیة، وتعتبر أكبر العقود الموقعة تعت
الطاقة الكهربائیة التي ، وأن اتفاقیة تصدیر لمنتجات غیر الخام في تاریخ روسیا

من إجمالي الطاقة  %10تولدها وحدات الطاقة األربع لمحطة "الضبعة" النوویة توفر 
 . المنتجة في مصر

من أفضل  ي لبناء محطة الطاقة النوویة واحداً واعتبر العقد الروسي المصر 
عاًما، والدفعة األولى منه  30العقود، والقرض الروسي لبناء المحطة، الذي یمتد حتى 

لن تدفع إال بعد تشغیل جمیع وحدات الطاقة للمحطة، وبالتالي لن تعاني من أي 
طاقة األربع الأعباء مالیة بسبب المشروع، واإلیرادات المصریة من تشغیل وحدات 

 . للمحطة النوویة تتجاوز التكلفة اإلجمالیة للبناء عدة مرات
 : م. نهلة نصر وترجمة إعداد                                                  
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1  __ o√ÃM) “ÕihªA “≥BÒºª “ŒIj®ªA “◊Œ»ºª –hŒ∞ƒNªA oºV¿ºª ∆ÃNnªA “ÕeB®ªA —iÀfªA :

11  __14/12/2017( 

افتتاح أعمال الدورة دعوة المدیر العام للهیئة العربیة للطاقة الذریة تم بناًء على 
یة للطاقة الذریة یوم االثنین الموافق الستین للمجلس التنفیذي للهیئة العرب

وذلك بمقر الهیئة بتونس ــــــ الجمهوریة التونسیة وبحضور عدد من  11/12/2017
 السادة ممثلي الدول األعضاء .

سالمي رئیس دیوان وزیر التعلیم العالي ترأس االجتماع األستاذ نور الدین 
بًا للرئیس سعادة الدكتور عبد والبحث العلمي ورئیس وفد الجمهوریة التونسیة ونائ

الرحمـن بن محمد العرفج مستشار قطاع الطاقة الذریة بمدینة الملك عبد الّله للطاقة 
مّثل جامعة الدول العربیة وقد  .العربیة السعودیة الذریة والمتجددة ورئیس وفد المملكة
 . لعربیةإدارة المنظمات واالتحادات ا ــــــ السید محمد عبد الّله متولي یوسف
سالم حامدي المدیر العام للهیئة العربیة للطاقة  ألقى سعادة األستاذ الدكتور

الذریة كلمة رحب في مستهلها بالسادة ممثلي الدول األعضاء مبرزًا دور الهیئة في 
النهوض بالتعاون العربي في مجال االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة وما حققته من 

األولى في العمل على تنفیذ االستراتیجیة العربیة للطاقة الذریة  إنجازات خالل المرحلة
رغم ضعف اإلمكانیات المادیة وأهمیة المضي قدمًا في دفع التعاون العربي في هذا 
المجال. كما عّرج على االستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة التي 

المرجوة من خالل عرض ملخص لما تم شارفت على االنتهاء والتي حققت أهدافها 
خالل الثماني سنوات الماضیة خالل وضع خطة وبرامج ومشاریع الهیئة  هتنفیذ

والتي ستقوم اإلدارة العامة بإعدادها وعرضها على  2020ــــــ  2019للعامین القادمین 
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ة العربیة المجلس التنفیذي والمؤتمر العام في دورتیهما القادمتین. ثم أشار إلى أن الهیئ
ستتولى خالل السنة القادمة بإذن الّله اإلعداد للمرحلة الثانیة من االستراتیجیة العربیة 

وذلك بطلب مرئیات الدول  2030ــــــ  2020لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة 
األعضاء حول برامجها الوطنیة المستقبلیة واحتیاجاتها في مجال إعداد الكوادر 

یط والتنسیق والتكامل بین المشاریع والبرامج العربیة في مجال البشریة والتخط
االستخدام السلمي للطاقة الذریة لوضع وصیاغة المرحلة الثانیة االستراتیجیة التي 

 . 2020ة العرب في قمتهم خالل سنة سیتم عرضها بإذن الّله على القاد

الذي  فیذيللمجلس التن 60ثم عرض رئیس الدورة بنود جدول أعمال الدورة 
 التالیة، وبعد النقاش والمداولة اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة : اعتمد البنود

 ــــــ إقرار جدول أعمال الدورة 1
 للمجلس التنفیذي 59متابعة قرارات الدورة ــــــ  2
  02/12/2017 – 02/05/2017ــــــ نشاط الهیئة خالل الفترة :  3
 2017ر العام عن إنجازات الهیئة خالل العام ــــــ  تقریر المدی 4
 2018ــــــ أنشطة وبرامج الهیئة العربیة للطاقة الذریة لسنة  5
ة ــــــة الذریــــــة للطاقــــــات السلمیــــــر لالستخدامــــــع عشــــــي الرابــــــر العربــــــــــــ المؤتم 6

2018 
میاه البحر  وٕازالة ملوحةحول آفاق تولید الكهرباء  الرابعالمنتدى العربي  ــــــ 7

  2017 ــــــبالطاقة النوویة 
 ).100قرارات المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي في دورته ( ــــــ 8
 ــــــ 1/1تقریر المدیر العام حول تنفیذ میزانیة الهیئة خالل الفترة :  ــــــ 9

30/11/2017  
 الــــــ ما یستجّد من أعمـــ 10
 ان االجتماعي التونسي للمتعاقدینمساهمة الهیئة العربیة في صندوق الضم ــــــأ 

تفویض المؤتمر العام للمجلس التنفیذي في دورته الحالیة للنظر في شأن  ــــــب 
 . المراقب الداخلي في الهیئة
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تم انعقاد المنتدى العربي الرابع حول آفاق تولید الكهرباء وٕازالة ملوحة میاه 
 12ــــــ  10البحر بالطاقة النوویة في عّمان ــــــ المملكة األردنیة الهاشمیة خالل الفترة : 

ردنیة وأمانة المجلس الوزاري العربي هیئة الطاقة الذریة األلتعاون مع با 2017أكتوبر 
 90للكهرباء (إدارة الطاقة) واالتحاد العربي للكهرباء، والذي شارك فیه أكثر من 

مشاركًا من كبار الشخصیات والباحثین العلمیین ورؤساء وممثلي الشركات 
دول  9لنوویة من والمؤسسات والهیئات ومراكز البحوث العاملة في مجال الطاقة ا

 10من المنظمات العربیة والدولیة، قّدموا في  5دول أجنبیة، باإلضافة إلى  6عربیة و
ورقة  40جلسات عمل صباحیة ومسائیة خالل فترة انعقاد المنتدى ما یقرب عن 

المنتدى معرضًا للمؤسسات كما أقیم على هامش  .علمیة غطت محاور المنتدى
 :التالیة

) المعهد الكوري KAERI- Korea  Atomic Energy Research Institute(ــــــ  1
 . ألبحاث الطاقة النوویة

) المؤسسة الروسیة الحكومیة للطاقة النوویة، وتضم حوالي ROSATOM( ــــــ 2
 .   شركة في مجال التكنولوجیا النوویة 350

في  شركات) بریطانیة تختص 5) وهي مجموعة شركات (Rolls- Royce( ــــــ 3
 . مجال هندسة المفاعالت الصغیرة والمتوسطة، ویرتكز اهتمامها على أنظمة الطاقة

واألستاذ  حامدي المدیر العامستاذ الدكتور سالم مّثل الهیئة في هذا المنتدى األ
 . لهیئةالدكتور ضو سعد مصباح مدیر إدارة الشؤون العلمیة با

یة للطاقة الذریة لتقوم بدورها وقد أكد المشاركون على ضرورة دعم الهیئة العرب
المحوري في تعزیز البنى التحتیة للدول العربیة التي تعتزم بناء محطات نوویة 
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والتنسیق بینها في بناء قدراتها البشریة والمؤسسیة وتوصل المشاركون في المنتدى 
 لعدد من التوصیات ترتكز على ثالثة محاور :

 الكهرباء وٕازالة ملوحة میاه البحر ــــــ محطات الطاقة النوویة لتولید 1

 . العمل على نقل المعرفة والتكنولوجیا النوویة وتوطینها في الدول العربیةأ ــــــ 
حث الدول العربیة على التعاون في تأسیس وتطویر عناصر البنیة ب ــــــ 

 . التحتیة لبناء المحطات النوویة وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في ما بینها
تعزیز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقویتها، لتتمكن من ج ــــــ 

 . استیعاب مشروعات الطاقة النوویة المستقبلیة

 ــــــ المفاعالت النوویة للبحوث والتدریب 2

التأكید على أهمیة استخدام مفاعالت األبحاث النوویة كمراكز علمیة 
فة إلى إجراء البحوث والدراسات العلمیة وٕانتاج وتكنولوجیة لالستفادة منها باإلضا

النظائر المشعة  والدعوة إلى توظیفها أیضًا في إعداد الكوادر البشریة العاملة مستقبًال 
في البرامج الوطنیة لبناء محطات القوى، و تقنیات وآلیات نقل الوقود النووي والمواد 

 . ومعالجتها والتخلص منها المشعة، وٕادارة الوقود المستهلك والنفایات المشعة

 ــــــ دورة الوقود النووي 3
حق العرب األصیل في امتالك تقنیة دورة الوقود األمامیة والخلفیة لضمان ــــــ  أ

 . استدامة التزود بالوقود وهذا الحق مكفول باالتفاقیات والصكوك الدولیة
ي في مجال استغالل إنشاء مراكز لتنمیة الموارد البشریة والبحث العلمــــــ  ب

المواد الخام، وتطویر الموارد الطبیعیة، وتدریب وتأهیل العاملین في المجال 
 . اإلشعاعي، ومعالجة النفایات المشعة وتجهیزها وتخزینها والتخلص منها

تصمیم وٕانشاء وتشغیل منشأة تصنیع متعددة األغراض للوقود النووي، ــــــ  ج
 تیاجاتها وبالمواصفات المطلوبة لكل دولة.لتزوید الدول المشاركة حسب اح

 . ضرورة إنشاء بنك وقود نووي عربي لضمان استدامة التزودــــــ  د
ومتوسطة وعالیة المستوى  منخفضةأهمیة التعاون في إدارة النفایات ــــــ  هــــــ

 . اإلشعاعي والتخلص منها
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عقد بمدینة أبوظبي المؤتمر الوزاري حول الطاقة النوویة في القرن الواحد 
بتنظیم من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  01/11/2017ــــــ  30/10والعشرین 

صادي والتنمیة قتالتابعة لمنظمة التعاون اال وبالتعاون مع وكالة الطاقة الدولیة
وباستضافة من حكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة عن طریق وزارة الطاقة 

تحادیة للرقابة النوویة. وقد حضر هذا المؤتمر وزراء ومسؤولون والسلطة اال والصناعة
دولة وست منظمات إقلیمیة ودولیة من بینها الهیئة العربیة للطاقة  68وخبراء من 

مشارك. وقد مثل الهیئة العربیة للطاقة الذریة في  700ي یبلغ الذریة وبعدد إجمال
 . حضور فعالیات المؤتمر األستاذ الدكتور سالم حامدي المدیر العام للهیئة

افتتح المؤتمر كل من السید یوكیا أمانو المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة 
ر معالي السید حمد المؤتمثم تحدث رئیس  ،الذریة ومعالي السید سهیل المزروعي

 .الكعبي 

وقد تمت تغطیة العدید من المواضیع ذات العالقة خالل أیام المؤتمر الثالث، 
قتصاد والتنمیة : الطاقة واال من بینها دور القدرة النوویة المهم في حل المشكلة الثالثیة

م في تقنیات وأهمیة تطویر البنیة التحتیة للقدرة النوویة وجوانب األمان  واإلبداع والتقد
وقدم الخبراء عروضهم لهذه المواضیع  .ت القوى وضمانات التزّود بالوقودمفاعال

 . وسردت الدول تجاربها ورؤیتها لتنفیذ مشاریعها

 وقد خرج المؤتمر بنقاط عدیدة أهمها :
ــــــ أن القدرة النوویة تساهم  في أمن الطاقة العالمي وتجنب تلوث الجو الذي 

 ر المناخي وتساهم في الرقي االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات .یؤدي إلى التغی
ــــــ القدرة النوویة هي مصدر للحمل األساسي من الكهرباء التي یمكنها أن 

 تساهم في تلبیة الحاجات من الطاقة بشكل مستدام في القرن الواحد والعشرین .
ى جمیع الدول أن تفي لنوویة وعلــــــ ضرورة تعزیز جهود منع انتشار األسلحة ا

لتزاماتها في هذا الصدد بالتعاون مع الوكالة الدولیة لضمان تنفیذ اتفاقات با
 الضمانات.
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ــــــ لقد حافظت المحطات النوویة في العالم على مستوى عالي من األمان في 
التشغیل واستمرار التشغیل اآلمن جوهري في تعزیز الثقة بالتقنیة النوویة وعلى الدول 

مالكة والساعیة إلى امتالك محطات قوى أن تعطي أولویة قصوى لألمان واألمن ال
 النوویین طبق معاییر الوكالة .

المساعدة في أن یكون التزود بالوقود متاح وموثوق للدول الراغبة في  ضرورةــــــ 
إنشاء محطات نوویة وأن توجد صیغة تقنیة وقانونیة وسیاسیة واقتصادیة مقبولة لذلك 

 . النوويیاسة متعددة األطراف لدورة الوقود وس

ــــــ إن اإلدارة اآلمنة للوقود المستخدم، والتي تتضمن في بعض الدول إعادة 
التصنیع والتدویر، وكذلك التخّلص من النفایات المشعة من األهمیة بمكان بالنسبة 

المؤتمرون للتطور المستدام للقدرة النوویة وكل دولة لها مسؤولیاتها تجاه هذا و 
 یشجعون التعاون بین الدول في هذا اإلطار.

ــــــ الدول الراغبة في برنامج القدرة النوویة علیها مسؤولیة بناء البنى التحتیة 
األساسیة لذلك ویجب دعم ومساعدة الدول النامیة لمواجهة احتیاجاتها ومسؤولیاتها 

الرقابیة والقانونیة وتنمیة الضروریة في ذلك، بما یتضمن مساعدتها في تأسیس أطرها 
 . الكوادر البشریة ونقل التقنیة

ــــــ استمرار التعاون الدولي في البحث العلمي من أجل ابتكار تقنیات نوویة أكثر 
 . تقدمًا وكفاءة

هذا وقد أقیم على هامش المؤتمر معرضًا للشركات العالمیة المصّنعة 
طالع على أحدث التقنیات اركین لالحقاتها. وكانت فرصة للمشلمفاعالت القوى ومل

 . الصناعیة في هذا المجال

وقد التقى سعادة المدیر العام بكل من معالي السید حمد الكعبي المندوب الدائم 
لدولة اإلمارات العربیة المتحدة لدى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والسید محمد 

لنوویة وتباحث معهما بشأن الدور الحمادي الرئیس التنفیذي لمؤسسة اإلمارات للطاقة ا
المهم الذي تقوم به الهیئة العربیة للطاقة الذریة في التنسیق بین الدول العربیة في 

 . نضمام دولة اإلمارات للهیئةالطاقة الذریة المختلفة وأهمیة ا مجاالت
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األمم المتحدة لمراجعة الخطة العالمیة للحد من الكوارث في إطار جهود 
وتنفیذًا لخطة األمم المتحدة وٕاضافة بعض الفقرات على خطة سنداي وبرتوكول باریس 

اجتماع ، فقد حضر الدكتور صالح الدین التكریتي 2030للتنمیة المستدامة لعام 
الخبراء المعني باإلطار العالمي لتقییم المخاطر دعما إلطار سنداي للحد من مخاطر 

، الذي عقد 2030، وخطة التنمیة المستدامة لعام 2030ــــــ  2015 : الكوارث للفترة
 . ي مقر األمم المتحدة بجنیف ممثًال عن الهیئة العربیة للطاقة الذریةف

جمیع الحكومات والمؤسسات العلمیة  خبیرًا یمثّلون 120االجتماع  حضر
والمنظمات الدولیة العاملة في مجال وضع نماذج  والقطاع الخاصوالتقنیة العامة 

ة المبادرات ذات الصلة التي دراسل وتقییم المخاطر على الصعیدین العالمي واإلقلیمي
باإلضافة إلى جمیع  ،والمخاطر المحددة في إطار سنداي تغطي مجموعة المخاطر

الهدف من  وكان جیة الدولیة للحد من المخاطر.یكادر مكتب األمم المتحدة لالسترات
 هذا االجتماع كالتالي :

تقییم لرجات تحدید المعلومات الهامة عن المخاطر وما یرتبط بها من مخــــــ 
 ت .فیدة من قبل الحكوماالتي تعتبر مو المخاطر 
تحدید التحدیات التي یجب التغلب علیها من أجل وضع إطار عالمي لتقییم ــــــ 

المخاطر یشمل جمیع األخطار المدرجة في نطاق إطار سنداي للحد من مخاطر 
 .2030دامة لعام الكوارث واألهداف المتصلة بمخاطر الكوارث في خطة التنمیة المست

تحدید المبادئ التنظیمیة المحتملة لمثل هذا اإلطار، من حیث المخاطر ــــــ 
 . والحجم والقطاع

 ةیالمخاطر العالم متقیی في هممن الشرکاء التي ستس ةیأول تشكیل مجموعةــــــ 
العالمي للحد من  مییالتق على ةیالمخاطر العالم لتحلی ها فيعرض نتائج تمیالتي سو 

 .(GAR19)  2019 الكوارثمخاطر 
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معالجة التحدیات وتحدید الحلول ت جلسات العمل في مناقشة و تمحور وقد 
 : التالیة مورمن األجملة لووضع نتائج 

الخدمات الرئیسیة التي یمكن أن یوفرها إطار تقییم و ما هي المنتجات ــــــ 
كومات والسكان والبحوث المخاطر العالمي في تكراره األول لالستجابة الحتیاجات الح

 ؟ الصناعة وأصحاب المصلحة اآلخرینواألوساط األكادیمیة و 
كیف یمكن إلطار عالمي لتقییم المخاطر أن یدعم التقارب بشأن القواسم ــــــ 

 ؟المشتركة بین النماذج 
 ؟كیف یمكن لهذا اإلطار التقاط أنواع أخرى من المعلومات عن المخاطر ــــــ 
 ؟قدمًا  العملتنظیم ي ینبغي أن یكون علیه أسلوب ما الذــــــ 
األول  للنموذج لفي النتائج والتحلی تساهمسهي الشرکات والمبادرات التي ما ــــــ 

إطار سنداي للحد من مخاطر  ذیالعالمي للمخاطر دعما لتنف للتقییم
 ؟GAR19  إبرازه في تمیالکوارث، والذي س

 : ىعل التأكیدالبیان الختامي  وتضّمن
ة لتشكیل فریق لهذه االستراتیجیة هي وضع مبادئ توجیهی الخطوة القادمةإن ــــــ 

التطویر المستمر إلطار عالمي لتقییم المخاطر الى وجه یسوف دائم والذي  خبراء
 . وأسالیب عمله

أحدث ما توصلت إلیه التكنولوجیا عبر مجموعة واسعة من المخاطر  تطبیقــــــ 
اآلثار، من خالل التعبیر الدقیق والمحدد عن المخاطر لتطبیقها والتعرض والضعف و 

 . على نطاق مالئم ومناسب عبر القطاعات والمناطق الجغرافیة
عن  حاجة إلى معلومات تنطبق على أطر وأهداف متعددة، فضالً ــــــ ال

 .  االستراتیجیات المحلیة والوطنیة للحد من المخاطر
دن حول تقییم المخاطر واستراتیجیات الحد من ما یحدث مع المــــــ تسجیل 

 . المخاطر، والنظر في التعاون مع المنظمات العاملة مع المدن
 2018 الذي سیعقدالرفیع المستوى  يالمنتدى السیاس ــــــ طرح المقترحات على

بین االستراتیجیة الدولیة وٕاطار  الذى سیركز على االندماجو حول التنمیة المستدامة 
 . وبرتوكول باریس مع مخرجات هذا االجتماعسنداي 
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2   __TBÅfiA P›ßB∞ø wŒajMÀ ∆BøC æÃY –ÃƒnªA ™B¿NU‚A )∆BÈ¿ß  :27/11 __ 
1/12/2017( 

، قامت 2017العلمیة للهیئة العربیة للطاقة الذریة لعام في إطار تنفیذ الخطة 
وبالتعاون مع الوكالة  ةللهیئات الرقابیالهیئة العربیة للطاقة الذریة/ الشبكة العربیة 

الدولیة للطاقة الذریة وهیئة تنظیم قطاع الطاقة والمعادن في األردن بعقد االجتماع 
المملكة األردنیة  ــــــالسنوي حول أمان وترخیص مفاعالت األبحاث، وذلك في عّمـان 

 . 1/12/2017 ــــــ 27/11الهاشمیة خالل الفترة : 

السادة : ضو مصباح من الهیئة العربیة  وقد أشرف على االجتماع كل من
 .  للطاقة الذریة وأمجد شكر من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

جتماع إلى إتاحة الفرصة للدول المشاركة لمناقشة القضایا وهدف هذا اال
المتعلقة باإلشراف الرقابي على مفاعالت األبحاث في المنطقة بالتركیز على تأسیس 

ص فّعالة بالتوافق مع معاییر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لألمان. وتنفیذ عملیة ترخی
وهذا یتضمن أیضًا تبادل المعرفة والخبرة والدروس المستفادة في المراجعة الرقابیة 

هدف حاث أو تجدیدها. كما وتقییم متطلبات األمان لطلبات تراخیص مفاعالت األب
اركین فیها لمناقشة تجاربهم الوطنیة جتماع أیضًا إلى إتاحة الفرصة للمشهذا اال

وتبادل خبراتهم والتحدیات في موضوع تأسیس وتنفیذ مشاریع مفاعالت األبحاث 
 .  الجدیدة

مشاركًا من الدول العربیة، باإلضافة إلى أربع  15شارك في هذا االجتماع 
مان خبراء من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة قسم األمن واألمان النوویین قطاع أ

 . مفاعالت البحوث

محاضرات وعروض من قبل ل الجزء األول من هذا االجتماع وقد خصص
للطاقة الذریة والمشاركین في  خبراء متخصصین من الوكالة الدولیة والهیئة العربیة

 نقاش حول المواضیع اآلتیة : اجتماع یتبعهاال

 تجاهات أمان مفاعالت البحوثــــــ قضایا وا
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 ت البحوثلرقابیة وتطبیقاتها على مفاعالالمهام اــــــ 
 مان للطلبات المقدمة من المشغلینالمراجعات الرقابیة  وتقییم األــــــ 
 ملیات الترخیص للمفاعالت الجدیدةعــــــ 

 ــــــ إعتماد الكادر المشغل للمفاعل
 بات مراجعة عملیة األمان الدوریةطلــــــ 
 املة في مفاعل األبحاثلبشریة العتنمیة الكوادر اــــــ 
 متطلبات األمان .إستخدام المقاربة المتدرجة في تطبیق ــــــ 

وخالل هذا االجتماع قدم المشاركون عروض عن تجاربهم الوطنیة في اإلشراف 
الرقابي على مفاعالت األبحاث الجدیدة أو القائمة أو تحت اإلنشاء وتضمنت 

 . تحتیة المتعلقة بأنظمة األمان والتقانةالعروض تجربة الدولة في تطویر البنیة ال

جتماع فقد خصص لتشكیل مجموعات عمل للتشارك أما الجزء الثاني من اال
ام ــــــر نظــــــق بتطویــــــا في ما یتعلــــــادة ومناقشتهــــــارب والدروس المستفــــــفي التج

تمدة، وأیضًا لمناقشة مان المعترخیص فعال لمفاعالت األبحاث وفقًا لمعاییر األ
هتمامات المشتركة والسبل الممكنة لحل المشاكل العالقة بمساعدة الخبراء من اال

لمجموعة  2018جتماع. كما ناقشت مجموعات العمل خطة عمل سنة المنظمي ا
للهیئات الرقابیة العمل المتخصصة بإدارة أمان مفاعالت البحوث في الشبكة العربیة 

 . "النور"
 

3  __NUG PBøAfbNm›ª jrß ©IAjªA œIj®ªA jó€¿ºª “Œ÷AfNI‹A “Œ¿º®ªA “ƒVºªA ™B¿
 o√ÃM) “ÕihªA “≥BÒºª “Œ¿ºnªA :11 __ 12/12/2017( 

اجتمعت اللجنة العلمیة االبتدائیة للمؤتمر العربي الرابع عشر لالستخدامات 
 وذلك للتحضیر من أجل انعقاد 12/12/2017و  11السلمیة للطاقة الذریة یومي 

 5المؤتمر في جمهوریة مصر العربیة، وفقًا لقرار المؤتمر العام (ق. م. ت. رقم 
 ) .19/05/2017 ــــــ 16/الحمـامات : 59ب/د.ع. 

 حضر االجتماع السادة التالیة أسماؤهم :  

 رئیس هیئة الطاقة الذریة المصریةأ. د. عاطف عبد الحمید عبد الفتاح :  ــــــ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017 /4العدد  ـــــــ 29نشرة الذرة والتنمیة ـــــــ المجلد 
 

58 
 

 طني للعلوم والتكنولوجیا النوویةمدي : مدیر عام المركز الو أ. د. مختار حا ــــــ
 الطاقة الذریة المصریة . أ. د. خالد عبد السمیع صقر : نائب رئیس هیئة ــــــ

وحضر من الهیئة العربیة للطاقة الذریة أ. د. سالم حامدي المدیر العام للهیئة  
التوثیق العلمي في الهیئة  العربیة للطاقة الذریة والمهندسة نهلة نصر رئیسة قسم

ناقش الحاضرون اإلعدادات الالزمة لتنفیذ وقد . األمانة العامة للمؤتمروالمكلفة ب
المؤتمر باستضافة كریمة من جمهوریة مصر العربیة، وفیما یلي بیان بالمواضیع التي 

 تمت مناقشتها وما تم اقتراحه حیالها :

ذیة للمؤتمر العربي لالستخدامات تقدیم عرض مفصل عن الالئحة التنفی ــــــ
 . السلمیة للطاقة الذریة والقواعد المنظمة له

تدارس تقاریر وترتیبات تنفیذ المؤتمرات السابقة وأهم التوصیات الصادرة  ــــــ
 عنها والدروس المستخلصة لالستفادة منها عند تنفیذ هذا المؤتمر .

 لمؤتمراختیار مدینة الغردقة لتحتضن فعالیات ا ــــــ
بعد  2018دیسمبر  20 ــــــ 16ر لیكون خالل الفترة تحدید موعد انعقاد المؤتم ــــــ

یذي في دورته الستین انعقاد المجلس التنفیذي للهیئة وعرضه على المجلس التنف
 ) للنظر في إقراره .14/12/2017 ــــــ 11(تونس : 

جان المؤتمر العلمیة عقد اجتماع مشترك في مكان انعقاد المؤتمر لل ــــــ
الستعراض  15/12/2018والتنفیذیة والتنفیذیة المحلیة قبل انعقاد المؤتمر بیوم واحد 

 الترتیبات النهائیة لتنفیذ المؤتمر في حال إقرار موعد االنعقاد أعاله .
 

 الخطة الزمنیة للتحضیر النعقاد المؤتمر
باإلعالن عن المؤتمر مع اإلكتفاء  2/1/2018: اإلعالن عن المؤتمر  ــــــ

 إلكترونیًا ولیس في صورة مطویة مطبوعة .
  15/5/2018: ـــــ آخر موعد الستالم البحوث ـ
  20/6/2018 ــــــ 18:  اجتماع األمانة العلمیة ــــــ
  15/8/2018 ــــــ 13: ـــــ اجتماع اللجنة العلمیة ـ
 . 3/9/2018: ـــــ إبالغ الباحث بقبول بحثه ـ
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تم اإلتفاق على تشكیل كل من األمانة العلمیة واللجنة :  ل لجان المؤتمرتشكی
أ. د. عاطف عبد الحمید عبد الفتاح  على أن یشكل ،العلمیة واللجنة التنفیذیة للمؤتمر

 بقرار تشكیلها . العربیة وتبلغ الهیئة لجنة التنفیذیة المحلیة للمؤتمرال
 

 محاور المؤتمر الرئیسیة والفرعیة
 العلوم النوویة األساسیة (فیزیاء ـ كیمیاء ـ بیولوجیا)  ــــــ 1

 المسرعات النوویة (تقانات ـ تطبیقات) ــــــ 2
دورة  ومفاعالت القوى النوویة (تقانات ــــــ تطبیقات ــــــمفاعالت البحوث  ــــــ 3

 الوقود النووي) 
المشعة والمركبات ظائر تقانات وتطبیقات النظائر المشعة (إنتاج الن ــــــ 4

المرقومة ــــــ الطب النووي والعالج باألشعة ــــــ التطبیقات الصیدالنیة ــــــ خصوبة التربة 
ه ــــــ اإلنتاج النباتي والحیواني ــــــ مكافحة اآلفات ــــــ الهیدرولوجیا وٕادارة موارد المیا ــــــ

 ــــــ المعالجات اإلشعاعیة باإلشعاع ــــــ على األغذیة المعالجة التعرف حفظ األغذیة ــــــ
 االختبارات الالإتالفیة) اعیة ــــــالتطبیقات الصن

 خامات ومواد نوویة ــــــ تقانات نانویة ــــــ التنشیط النتروني ــــــعلوم المواد ( ــــــ 5
 اد)تحسین خواص المو  ف موسباور ــــــأطیا اإلشعاعي ــــــ التحلیل الكیمیائي

طبیعیة المنشأ ـ التلوث  التقانات الذریة في الدراسات البیئیة (المواد المشعة ــــــ 6
 تقدیر األثر البیئي) إشعاعیًا ــــــالتعرف على السلع االستهالكیة الملوثة  البیئي ــــــ
إدارة  ــیة من اإلشعاع ــــالوقا ن النوویین (اإلجراءات الرقابیة ــــــاألمان واألم ــــــ 7

قیاس الجرعات  نفایات المشعة ــــــ تفكیك المنشآت النوویة ــــــ تقدیر المخاطر ــــــال
 إلشعاعیة ــــــالطوارئ النوویة وا لمادیة للمواد والمنشآت النوویة ــــــالحمایة ا اإلشعاعیة ــــــ

 قانون نووي وٕاشعاعي)
 عالمیة والقبول الشعبي للطاقة النوویة.إدارة المعرفة النوویة والسیاسات اإل ــــــ 8

وقد عرضت األمانة العامة للمؤتمر مشروع المطویة الخاصة باإلعالن عن 
 . المؤتمر (عربیة وٕانجلیزیة) وأدخلت علیها اللجنة بعض التعدیالت الطفیفة
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1 __ “ÕÀÃƒªA ‘Ã¥ªA PBÒä ü œIB≥jªA ¡∏ZNªA æÃY Ω¿ß “qiÀ )¢BIjªA  :6  __

10/11/2017( 

ورشة عمل  (RCF) ومنتدى التعاون الرقابي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تنظم
لكل من الشبكة العربیة للهیئات الرقابیة (النور) والشبكة األفریقیة للرقابة  مشتركة

" وذلك في مدینة التحكم الرقابي في محطات القوى النوویة" حولالنوویة واإلشعاعیة 
 . 2017 نوفمبر 10 ــــــ 6 :خالل الفترة  المملكة المغربیة ــالرباط ــــ

هذه الورشة تحسین مفهوم المشارك فیها عن مهام الهیئات  كان الهدف من
الرقابیة المشتملة على تقییم األمان الرقابي والتفتیش واإلنفاذ والترخیص وٕاصدار 

ي یجب أن تطبق لتطویر اللوائح واألدلة والتواصل مع الجمهور وأصحاب المصالح الت
 . في بناء محطات قوى نوویة التي شرعتالبنیة التحتیة لألمان في الدول 

لوكالة وتقع هذه الورشة في إطار التعاون بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة وا
یشارك في هذه الورشة متدّربون من الشبكة العربیة للهیئات الدولیة للطاقة الذریة. و 

 . ) والشبكة األفریقیة للرقابة النوویة واإلشعاعیةالرقابیة (النور

 6 منها متدّربًا كان نصیب الدول العربیة 15في فعالیات هذه الورشة  شارك
 مشاركین .

 وغطت الورشة المواضیع اآلتیة :
 معاییر الوكالة لألمان المتعلقة بالمهام الرقابیة لمحطات القوى النوویة .ــــــ 
العملیة مع المراقبین النوویین من البلدان ذات البرامج النوویة  تبادل التجاربــــــ 

 القائمة والمتقدمة .
تقییم :  بعنوان SSG-16متطلبات األمان العامة المفصلة في وثیقة الوكالة ــــــ 

 .البنیة األساسیة ألمان محطات القوى 
محطات  عروض عن التجارب الوطنیة حول اإلجراءات الرقابیة في برامجــــــ 

 القوى النوویة .
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2 ªA sŒN∞NªA WøAjI æÃY Ω¿ß “qiÀ __j TBÅfiA P›ßB∞ù œIB≥) “ÕiÃ»ö __ ∆ÃÕiÃNƒm
BŒ¥ÕjØG LÃƒU  :6  __11/11/2017( 

نظمت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بالتعاون مع الهیئة الرقابیة الوطنیة في 
یة للهیئات الرقابیة (النور) الشبكة العرب  جنوب أفریقیا ورشة عمل مشتركة لكل من

حول "برامج التفتیش الرقابي على  یقیة للرقابة النوویة واإلشعاعیةوالشبكة األفر 
 11ــــــ  6جنوب أفریقیا خالل الفترة :  " وذلك في مدینة سنتوریون ــــــمفاعالت األبحاث

 . 2017نوفمبر 
الضروریة لتمكین  هدفت هذه الورشة إلى تقدیم المعرفة العملیة والمعلومات

الدول المشاركة لتعزیز قدراتها في مجال التفتیش الرقابي على مفاعالت األبحاث. 
وأعطت فرصة للمشاركین من الدول المختلفة لتبادل المعارف العملیة والتجارب المبنیة 

ق باإلشراف الرقابي على حاالت دراسیة خاصة لبعض الهیئات الرقابیة في ما یتعل
مما یعزز مواءمة إجراءات األمان على المستوى  متثال واإلنفاذ والترخیص واال

 العالمي .

وتقع هذه الورشة في إطار التعاون بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة والوكالة 
متدّربًا كان نصیب  20في فعالیات هذه الورشة  شاركالدولیة للطاقة الذریة. وقد 

متدّربین من الشبكة العربیة للهیئات ة إلى ، باإلضافمشاركین 8 منها الدول العربیة
 الرقابیة (النور) والشبكة األفریقیة للرقابة النوویة واإلشعاعیة .

وأشرف على تنفیذ الورشة السادة : ضو مصباح من الهیئة العربیة للطاقة 
الذریة ویاسین الشاعري من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وجینو مونسامي من الهیئة 

 ة للرقابة النوویة في جنوب أفریقیا .الوطنی

تم تقدیم محاضرات وعروض من قبل خبراء متخصصین من الوكالة الدولیة 
والهیئة الوطنیة للرقابة النوویة في جنوب أفریقیا تبعها نقاش حول عملیات التفتیش 
 والترخیص واإلنفاذ في مفاعالت البحوث. كما تم تقدیم معاییر الوكالة الدولیة لألمان
بالتفصیل مع التركیز على المتطلبات واألدلة لألطر التشریعیة ومراجعة ودراسة وثائق 
التراخیص والتفتیش الرقابي والمراجعة الدوریة لملفات األمان. وغطت الورشة 

 المواضیع والوثائق اآلتیة :
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  NS-R-4ــــــ معاییر الوكالة ألمان مفاعالت البحوث المتضمنة وثیقة الوكالة 
 GSRمتطلبات األمان العامة المفصلة في الجزء األول من وثیقة الوكالة ــ ــــ
: البنیة األساسیة القانونیة والحكومیة المتعلقة باألمان النووي واألمان  بعنوان

 اإلشعاعي وأمان النفایات المشعة وأمان النقل
 ــــــ مراجعة وتقییم وثائق األمان لمفاعالت البحوث

 تیش الرقابي لمفاعالت البحوثــــــ برامج التف
 ــــــ مراجعة األمان الدوریة لمفاعالت البحوث
 ــــــ دور الجهاز الرقابي أثناء ظروف الحوادث

ــــــ إستخدام المقاربة المتدرجة في تطبیق متطلبات الوكالة للتفتیش الرقابي على 
 مفاعالت البحوث

الرقابیة على مفاعالت ــــــ عروض عن التجارب الوطنیة حول اإلجراءات 
 البحوث

ــــــ حلقات نقاش وعمل حول تأسیس برامج تفتیش رقابي فعال عن مفاعالت 
 البحوث

نتوریون البحثي في ســــــ تمرینات عملیة حول إجراء العملیات الرقابیة في مفاعل 
 جنوب أفریقیا .

 
3  æÃY Ω¿ß “qiÀ __�ªAÀ ∆BøfiA : “ÒmÃNùAÀ —�¨vªA P›ßB∞ùAawŒ ) __ PBøB¿áA

“Œn√ÃNªA “ÕiÃ»¿ÜA  :12  __15/12/2017( 

نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة في  الحمامات ــــــ الجمهوریة التونسیة ــــــ 

شة عمل حول "المفاعالت الصغیرة ور  15/12/2017ــــــ  12خالل المدة : 
 والمتوسطة: األمان والترخیص" .

الورشة تقدیم المعلومات األساسیة حول  الوضع العالمي هذه كان الهدف من 
الحالي لتصامیم مفاعالت الوحدات الصغیرة المجدولة للترخیص على المدى القریب. 

لخصائص المعززة وأعطت الورشة نظرة عامة على تقنیات المفاعالت الصغیرة وا
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 لألمان واألمن. كما قدمت مدخًال إلى عملیات الترخیص التي تقود إلى إجازة التصمیم
واإلجراءات التي تنتهجها بعض الدول في منح  تراخیص التصمیم. ووفرت الورشة 
منصة للمشاركین من الدول المهتمة من الشبكتین األفریقیة والعربیة لنقاش جهودهم 

 ات الرقابیة المتعلقة بهذه التقنیة الصاعدة .في مواجهة التحدی

ستفادة من تجارب الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في إطار اال الورشةوتقع هذه 
والتفتیش  في تصمیم المفاعالت الصغیرة والمتوسطة والترخیص لها والدول المتقدمة

سطة الورشة حلقات نقاش حول جدوى المفاعالت الصغیرة والمتو  تضمنت. علیها
 ستكشاف إمكانیة إنشائها في الدول العربیةالرقابة علیها وٕادارة مشاریعها واوأمانها و 

 .واإلفریقیة 

ستراتیجیة العربیة اقة الذریة وضمن خطتها لتنفیذ االوالهیئة العربیة للط
البنى التحتیة العربیة من أجل تسعى لتعزیز  2020لالستخدامات السلمیة حتى العام 

 قوى نوویة لتولید الكهرباء وٕازالة ملوحة میاه البحر .بناء مفاعالت 

تمحورت الورشة حول تقدیم المعلومات والمعرفة عن التصامیم الحالیة 
لمفاعالت الوحدات الصغیرة والمبنیة على التحسینات التي أجریت على تصمیمات 

ي أدخلت مفاعالت الماء الخفیف المرخصة. وناقشت الورشة أیضًا التعزیزات الفنیة الت
على تصمیم هذا النوع من مفاعالت القوى والتي من شأنها تحسین أمانها وأمنها 

عتبارات ة أیضًا إلى االوالمرونة في اختیار موقعها وتطبیقاتها. كما تطرقت الورش
المالیة التي تؤثر في سوق الطاقة العالمي. وتكونت الورشة من محاضرات لخبراء من 

لذریة وهیئة الرقابة النوویة األمریكیة وخبراء عرب واحتوت على الوكالة الدولیة للطاقة ا
حلقات نقاش مصغرة في مواضیع محددة. ودار النقاش حول ماذا یمكن للتعاون 
العالمي أن یقدمه لمساعدة الهیئات الرقابیة المستقلة األخرى للترخیص والتفتیش على 

 . هذه المفاعالت في بلدانها

 . كًا من الدول العربیة واإلفریقیةمشار  24شارك في الورشة 

افتتح الورشة كل من الدكتور مختار حامدي المدیر العام للمركز الوطني للعلوم 
والدكتور ضو مصباح مدیر إدارة الشؤون  والتكنولوجیا النوویة بالجمهوریة التونسیة
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ة الدولیة السید ستیوارت ماجرودر ممثل الوكالالعلمیة بالهیئة العربیة للطاقة الذریة و 
. وألقى كل منهم كلمات ترحیبیة بالمشاركین منوهین بأهمیة هذه الورشة للطاقة الذریة

 في التعریف بتقنیات المفاعالت الصغیرة والمتوسطة .

ولقد تم تقسیم المشاركین إلى مجموعتین ناقشوا فیها مالبسات انشاء مفاعالت 
الممیزات والعیوب. وتم تقدیم  صغیرة ومتوسطة في المنطقة العربیة وتم التطرق إلى

عروض وطنیة تبین استراتیجیات الدول المشاركة في الورشة للتزود بالطاقة الكهربائیة 
 والمیاه والبنیة الرقابیة المنتظرة .

 


 
1  “Œ¿ƒNªA ≤Af«C hŒ∞ƒM “®IBNù ‘ÃNnùA “®ŒØi “ŒIj®ªA “ƒVºª SªBRªA ™B¿NU‚A __

 “øAfNnùA2030 “ŒIj®ªA “¥ÒƒùA ü ) : —j«B¥ªA20  __21/12/2017( 

بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربیة (إدارة التنمیة المستدامة 
والتعاون الدولي) شارك األستاذ الدكتور سالم حامدي المدیر العام للهیئة العربیة 

رفیعة المستوى لمتابعة تنفیذ للطاقة الذریة في أعمال االجتماع الثالث للجنة العربیة 
في المنطقة العربیة، الذي عقد بمقر األمانة العامة  2030أهداف التنمیة المستدامة 
 . 21/12/2017ــــــ  20في مدینة القاهرة بتاریخ 

 وقد تضّمن جدول أعمال االجتماع البنود التالیة :
 متخصصةالتعاون بین اللجنة والمجالس الوزاریة العربیة ال ــــــ 1

 القضاء على الجوع في المنطقة العربیة ــــــ 2

 الشبكة العربیة للمعرفة والتنمیة المستدامةــــــ  3
 مؤشرات التنمیة المستدامة في المنطقة العربیةــــــ  4
 النمو االقتصادي والتمویل المستدام في المنطقة العربیةــــــ  5
 2030نفیذ أهداف التنمیة المستدامة تقاریر حول التقدم المحرز في تــــــ  6
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 المجالس الوزاریة المتخصصةــــــ  أ
 المنظمات العربیة المتخصصةــــــ  ب
 المنظمات اإلقلیمیة والدولیةــــــ  ج

موعد ومكان عقد االجتماع الرابع للجنة العربیة رفیعة المستوى لمتابعة ــــــ  7
 لمنطقة العربیةفي ا 2030تنفیذ أهداف التنمیة المستدامة 

ما یستجد من أعمال : أثر النزاعات والصراعات في تحقیق التنمیة ــــــ  8
 المستدامة في المنطقة العربیة .

وفي إطار البند السادس من جدول األعمال، قام سعادة المدیر العام للهیئة 
واإلشعاعیة  العربیة للطاقة الذریة بتقدیم مداخلة بّین فیها الدور الهام للعلوم النوویة

وتطبیقاتها المختلفة في الدفع بحركة التنمیة المستدامة في العالم بعد اكتشافها في أول 
القرن الماضي، وتنامي االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة في البلدان العربیة بشكل 
متزاید في شتى مناحي الحیاة من طب وزراعة وصناعة وبیئة وغیرها. وأن منطقة 

ط وشمال إفریقیا من أكثر المناطق تنّوعًا من حیث الناتج المحلي الشرق األوس
دوالر بالدول  20000دوالر أمریكي بالیمن إلى  1400اإلجمالي الذي یتراوح بین 

البترولیة في الخلیج العربي، وهو ما یجعل القدرة على التكّیف والتعّرض للمخاطر 
 المناخیة متباعدة تمامًا في نفس المنطقة .

ملیون نسمة سنة  341أن عدد سكان المنطقة مقدر له أن یزداد من  وأضاف
ملیون سنة  845و  2070ملیون نسمة سنة  685و 2050سنة  571إلى  2015
وباعتبار نسبة الخصوبة العالیة التي تمیز الدول العربیة بصفة عامة، فإن  2100

وٕاذا ما  2080عدد سكان المنطقة سیتضاعف عما هو علیه اآلن في غضون سنة 
أخذنا ذلك في االعتبار مع ما هو متوقع من تغیر في المناخ فإن الموارد الطبیعیة 
كالماء والتربة لهذه المنطقة ستكون تحت ضغوط هائلة، علمًا بأن تولید الكهرباء 
بالطاقة النوویة ال یولد أي انبعاثات لغاز ثاني أكسید الكربون أو ما یسّمى بالغازات 

 للبیئة والتي تساهم بشكل كبیر في التغیر المناخي .الدفیئة الملوثة 
وبّین في كلمته أن المنطقة العربیة تعتمد اعتمادًا كبیرًا على استیراد األغذیة، 

من الذرة هي منتجات  %60من األرز و %70من القمح والشعیر و %50حیث 
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اریة بل مستوردة من خارج المنطقة. وتعد هذه النتائج لیست سیاسات اقتصادیة اختی
هي نتیجة القیود التي فرضتها ندرة المیاه والتربة الصالحة للزراعة التي ال تمّكن من 
االكتفاء الذاتي الغذائي الیومي والتي من المتنظر أن تتفاقم بحكم ازدیاد عدد السكان 

 من ناحیة وازدیاد حاجیاتهم في السنوات القلیلة القادمة من ناحیة أخرى .

ر العام الدور الذي تقوم به الهیئة العربیة للطاقة الذریة بتقدیم وأبرز السید المدی
ید العون والمساعدة للدول العربیة من أجل تطویر قدراتها البشریة وتخطیط برامجها 
ومشاریعها التنمویة وٕاعداد دراسات الجدوى والتنسیق بینها لالستفادة من جمیع 

 میمها على بقیة الدول .الخبرات المتراكمة لدى بعض الدول العربیة وتع

وعلى هامش أعمال االجتماع قام المدیر العام للهیئة بالعدید من اللقاءات مع 
 عدد من الشخصیات الهامة والمدراء بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربیة .

 إعداد : م. نهلة نصر
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W�—c�« W�UDK� WO�dF�« W�O�«  U�u�D� WLzU� 
عدد  عنوان الكتاب الرقم

تاریخ  لغة الكتابة إسم المؤلف الصفحات
 الصدور

السعر بالدوالر 
 األمریكي

 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  23

 اإلشعاعات المؤینة
 

 15 1996 عربیة الوكالة الدولیة 349
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 الصدور
السعر بالدوالر 

 األمریكي
 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 بیةعر  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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 األمریكي
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  48
 العناصري والنظائري

 20 2008 عربیة مجموعة مؤلفین 176

 2001الهیئة العربیة للطاقة الذریة في ثماني سنوات  49
 2008ـ 

 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 

لعربي الثالث عشر لإلستخدامات وقائع المؤتمر ا 61
 السلمیة للطاقة الذریة

قرص مدمج 
(CD) 

عربیة  مجموعة مؤلفین
 وٕانجلیزیة

2017 20 

اق شیك للحصول على المطبوعات المذكورة یرجى مخاطبة الهیئة العربیة للطاقة الذریة على العنوان أدناه وٕارف
. أو إرسال تحویل حسب الوزن لجوي عن كل نسخةة البرید اـة بالمبلغ المطلوب یضاف إلیه قیمباسم الهیئ

تونس على أن یتم إخطار  100-90-3/4173-840حساب الهیئة لدى الشركة التونسیة للبنك : رقم إلى 
، نهج المؤازرة، حي 7، دات التحویل. عنوان المراسلة : الهیئة العربیة للطاقة الذریةالهیئة بصورة من مستن

البرید ــــــ  71.808.450فاكس :  ــــــ 71.808.400هاتف :  ـــــریة التونسیة ـالجمهو  ، تونس،1003الخضراء 
 . aaea_org@yahoo.comو  aaea@aaea.org.tnاإللكتروني : 

72  

mailto:aaea@gnet
mailto:aaea-org@yahoo.com


»dF�« 5OMH�«Ë 5O�UB��ù«Ë ¡ULKF�« �≈ 
 

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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