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Abstract 
In recent years, small modular reactors (SMRs) have been attracting 

considerable attention around the world. SMR designs incorporate 
innovative approaches to achieve simplicity, modularity and speed of build, 
passive safety features, proliferation resistance, and reduced financial risk. 
The incremental capacity expansion associated with SMR deployment could 
provide a better match (than the large-scale reactors) to the limited grid 
capacity of many developing countries. Because of their lower capital 
requirements, SMRs could also effectively address the energy needs of 
small developing countries with limited financial resources. Although SMRs 
can have substantially higher specific capital costs as compared to large-
scale reactors, they may nevertheless enjoy significant economic benefits 
due to shorter build times, accelerated learning effects and co-siting 
economies, temporal and sizing flexibility of deployment, and design 
simplification. 





المتعلقة بأمن إمدادات الطاقة والتصورات واسعة النطاق  المتزایدة المخاوف دُتولِ 
إطار السیاسة  في كبیرة ضغوطاً  للتخفیف من آثار تغیر المناخ حول الحاجة الملحة

 : ما یليإلى  الحاجةفي  التوافق ویبرز .ةالعالمیة للطاق

 ، بعنوان4/2012د العد " Sustainability" الورقة المنشورة في مجلة عن بتصرف مقالة مترجمة (*)
"Small Modular Reactors for Enhancing Energy Security in Developing Countries"  

 . Vladimir Kuznetsovو  Ioannis N. Kessidesللمؤلفین 
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النقاش التقلیدي حول في  المتوخاة من تلك للسیاسة أكثر طویلة األمدــــــ نظرة  1
 . الرقابة إعادة هیكلة الكهرباء، والخصخصة، وٕالغاء

 االنبعاثات یات تولید الطاقة منخفضةزیادة االعتماد على تكنولوجــــــ  2
 . یةالكربون

  .التنوع التكنولوجيــــــ  3

 ,Internationl Energy Agency)ة ـــة الدولیـــة الطاقـــًا لوكالـــقفع و ــــــومن المتوق

IEA( ،الذي یفترضفي  زیادة الطلب العالمي على الطاقة األولیة) السیناریو المرجعي 
ملیون طن من المكافئ  12150من  قى السیاسات الحكومیة دون تغییر)أن تب فیه

، بزیادة قدرها أكثر 2035عام في  ملیون طن 18300إلى  2009عام في  النفطي
 20000ومن المتوقع أن یتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء من . %50من 

. وسیأتي 2035عام في  ةتیراواط ساع 39400إلى  2009عام في  ةراواط ساعتی
من زیادة الطلب على الطاقة من البلدان النامیة بقیادة الصین والهند.  %80أكثر من 

لعالم سوف تتضاعف من حوالي افي  ولتلبیة هذه االحتیاجات، فإن قدرة تولید الكهرباء
بلغت وقد . 2035عام في  اواطغیغ 9150إلى  2009عام في  اواطغیغ 4950

 ،%40الفحم بمن المحطات العاملة  2016عام في  نسبة تولید الكهرباء العالمیة
. ویعد الفحم أكثر %43إلى  لتصل 2035عام في  ومن المتوقع أن ترتفع حصتها

كهربائي من هذه اواط غیغ 1ر اصد، فإلنتجة للكربونحفوري المالوقود األأنواع 
مالیین طن من ثاني أكسید الكربون سنویًا. وبدون  10حوالي  ینتج محطاتال

سیاسات محددة للحد من انبعاثات غازات الدفیئة، سترتفع انبعاثات ثاني أكسید 
یار مل 43.2إلى  2015عام في  ملیار طن 36الكربون المتعلقة بإنتاج الطاقة من 

خالل نفس الفترة أن ترتفع حصة الفحم من من المتوقع و . 2035عام في  طن
غیر  تأثیره وهو السیناریو الذي یمكن اعتبار ــــــ %45إلى  %43من  CO2انبعاثات 

 . مواجهة مخاوف تغیر المناخ المتزایدةفي  مستدام بیئیاً 

ة تحدیات الطاقة أنه ال توجد رؤیة واضحة لمعالجإلى  الحدیثةوتشیر األبحاث 
مجموعة متنوعة من تكنولوجیات االعتماد على في  الحلن یكون أكن یمالعالمیة. و 
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العرض والطلب على نظام الطاقة. ولمواجهة المخاطر التكنولوجیة الهامة ومخاطر 
تنوع التقنیات في  التنوع التكنولوجي. ویجب النظرإلى  السوق والشكوك، تدعو الحكمة

 طویرها كجزء من استراتیجیة عامة لمواجهة مشاكل الطاقة المتزایدةومصادر الطاقة وت
 .  البلدان المتطورة والنامیة على حد سواءفي 

سیظل و لجمیع مصادر الطاقة وتكنولوجیات تولید الكهرباء. هناك فوائد وعیوب 
الوقود األحفوري مهمًا، ال سیما الفحم والغاز الطبیعي. وبموجب سیناریو السیاسات 

من الكهرباء  %55، من المتوقع أن یمثل الوقود األحفوري أكثر من )NPS(دیدة الج
(یتضمن سیناریو السیاسات الجدیدة التزامات السیاسة  2035المولدة بحلول عام 

مجال في  العامة والخطط التي أعلنتها البلدان حول العالم للتصدي النعدام األمن
غیرها من التحدیات الملحة المتعلقة بالطاقة، الطاقة، وتغیر المناخ والتلوث المحلي، و 

حتى وٕان لم یعلن بعد عن التدابیر المحددة لتنفیذ هذه االلتزامات). ومع ذلك، ال بد 
 الطلب على الكهرباءفي  تلبیة النمو الهائلفي  من إعادة التقییم المستمر لمساهماتها

نتج المصادر المتجددة عالم یتزاید فیه تقیید الكربون. على النقیض من ذلك، تفي 
المتوفرة غازات دفیئة قلیلة أو معدومة. ولكن عادة ما توفر التكنولوجیات المتجددة 
إمدادات كهرباء متقطعة، وهي متاحة حالیًا فقط على نطاق صغیر. تطرح التطورات 

من أجل زیادة فعالیة مصادر الطاقة المتجددة من حیث التكلفة.  اً التكنولوجیة تصور 
مائیة ستصبح الطاقة المتجددة غیر الكهر ، فإنه من غیر الواضح كیف ومع ذلك

إطار سیناریو السیاسات الجدیدة في  من المتوقع ــــــ سریعة التنافس على نطاق واسع
وعلى الجانب اآلخر، . 2035من إجمالي الكهرباء المولدة عام  %15ن تشكل أ

نطاق واسع، وذوبان األنهار یمكن أن یخلق كل من انقطاع التیار الكهربائي على 
الجلیدیة، واألعاصیر القویة، وارتفاع درجات الحرارة، حاجة ملحة لالستجابات السریعة 

حد كبیر نطاق إلى  . وفي ظل هذه الظروف، قد یضیقالمعتمدة للطاقة للسیاسات
 . الحالمةد مصادر الطاقة االعتماد على وعو 

 حملراسخة لتولید  اكنولوجیوعلى الرغم من أن االنشطار النووي یمثل ت
الكهرباء األساسیة مع انبعاثات منخفضة جدًا لغاز ثاني أكسید الكربون، ینظر إلیه 

التخوف من  نتیجة لعموم الجمهور مناسب بالنسبةمنذ فترة طویلة على أنه خیار غیر 
إنسانیة، النصهار المفاعل وما یتبعه من كوارث بیئیة وعواقب  المخاطر المحتملة
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لتخلص من النفایات النوویة، وٕامكانات تحویل المواد االنشطاریة وانتشارها. اائل مسو 
وقد تفاقمت هذه المخاوف بسبب األحداث الكارثیة التي وقعت في الیابان في 

 . 2011عام  /مارسآذار

في  تلبیة احتیاجات الطاقة العالمیةفي  تلعب الطاقة النوویة دورًا رئیسیاً 
المخاطر من حدوث  تخفیفیجب لذلك تغیر المناخ،  المستقبل وتخفیف خطر

فوكوشیما أخرى وتأخر البناء وزیادة التكالیف التي عانت منها الصناعة النوویة خالل 
حد كبیر التعقید التقني والتحدیات اإلداریة إلى  العقود الثالثة الماضیة. وقد تضاعف

 دیدة مع زیادة حجمهاومخاطر الفشل المتأصلة الناجمة عن تشیید محطات نوویة ج
 . تحدیات التمویلإلى  باإلضافة ،اواط وما بعدهغیغنطاق الإلى 

حجم المحطات النوویة من  تقلیصبویمكن أن یتمثل أحد الحلول المحتملة 
وحدات أصغر حجمًا وأقل تعقیدًا. واألجیال الجدیدة من إلى  اواطغیغنطاق ال

من التخطیط والتطویر الواعدة بتعزیز مراحل مختلفة في  المفاعالت النوویة هي اآلن
عد مفاعالت الوحدات الصغیرة توكذلك ین االقتصاد، وتبسیط التصامیم. األمان، وتحس

)SMRs(، بتخفیض  ،لمحطات طاقة نوویة قابلة للتطویر والتي هي تصامیم نموذجیة
القدرات، وتخفیض التكالیف، ومعالجة في  مخاطر االستثمار الناتجة عن التوسع

 . مخاوف المتعلقة بالحوادث الكارثیة بسبب احتوائها على مخزون إشعاعي صغیرال

شبكات الكهرباء كبیرة بما یكفي لدعم  تكون ال في العدید من البلدان النامیة
نشر وحدات نوویة كبیرة جدًا. وعالوة على ذلك، تنطوي المحطات النوویة الكبیرة على 

الكهرباء  غالبًا ما تكون محبطة. وفي أسواقالتي تكالیف ثابتة كبیرة (تكالیف البناء) 
استثمارات رأس المال الصغیرة وزمن  سیكون األجدى اللجوء إلى ،المتزایدةالمحررة 

 .  البناء األقصر

أسواق في  وهناك أیضًا بعض العالمات المبكرة عن نقلة نوعیة محتملة
حو المزید من نظم التوزیع عن محطات الطاقة المركزیة الكبیرة ون كاالبتعادالكهرباء 

شبكات الكهرباء عالیة التكلفة اإلقلیمیة أو إلى  ل من الحاجةمركزیة التي تقلّ الالّ 
الوطنیة. وقد تكون التصامیم النوویة الجدیدة ضروریة للتكیف مع هذه التغیرات 
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 والمتطلبات التجاریة واالجتماعیة. وفي السنوات القلیلة الماضیة، شهدت الوكالة
 برنامجها لتطویرفي  مشاركة الدول األعضاءفي  زیادة كبیرة لیة للطاقة الذریةالدو 

وذجیة الصغیرة متوسطة الحجم أو الوحدات النمتكنولوجیا المفاعالت الصغیرة و 
)SMRs(.  وبذلك، قد یكون هناك مجال كبیر لمفاعالت الوحدات الصغیرة)SMRs( 

ت الكبیرة الماضیة وتوفر توافقًا أفضل التي تسمح باستثمارات إضافیة أكثر من الوحدا
 . العدید من البلدان النامیةفي  مع قدرة الشبكة المحدودة

 
 مقابل القدرة الكلیة الناتجة SMRالقدرة الناتجة عن مفاعالت  )1(الجدول 

 ]5المرجع رقم [ )2035لعام IEA في بلد ما (حسب 

القدرة الكهربائیة  البلد
 الكلیة (میغا واط)

الكهربائیة  القدرة 
 SMRمن مفاعالت 

 (میغا واط)

النسبة المئویة 
لمشاركة مفاعالت 

SMR  في القدرة
 %الكلیة الناتجة 

 0.47 15,000 3,205,366 الصین
 1.15 15,000 1,299,854 اأمریك
 2.6 10,000 375,097 روسیا
 5.7 7,000 122,845 بریطانیا
 2.73 6,200 226,771 البرازیل
 0.6 4,800 793,567 الهند

 4.53 2,900 63,982 األرجنتین
 2.57 2,000 77,730 استرالیا
 0.92 1,650 179,963 كندا

 1.37 1,500 109,467 المكسیك
 6.02 1,320 21,927 فنلندا

 1.91 1,000 52,451 اندونیسیا
 0.6 700 115,917 السعودیة
 2.02 150 7,416 األردن
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الصغیرة خیارًا جذابًا وبأسعار معقولة للطاقة ویمكن أن توفر مفاعالت الوحدات 
عدم كفایة قدرة  نتیجةلصغیرة، النوویة لكثیر من البلدان النامیة مع أسواق الكهرباء ا

قد تكون أیضًا مناسبة خاصة للتطبیقات غیر  ، والتيشبكة، والموارد المالیة المحدودةال
فئة ریة لالستخدامات الصناعیة والتدالمیاه، والمعالجة الحرا إزالة ملوحةالكهربائیة مثل 

 . المركزیة، وٕانتاج الهیدروجین
 

SMR 

لتكنولوجیا المفاعل وسائل  وفقاً  ،یمكن تصنیف مفاعالت الوحدات الصغیرة
 : إلى ،التبرید

وهي تصامیم قائمة على تكنولوجیا  : )PWRs(مفاعالت الماء المضغوط ــــــ 
الكبیرة الموجودة  المضغوطةعلى غرار معظم مفاعالت المیاه مفاعالت الماء الخفیف 

جدًا من االستخدام التجاري.  اً حالیًا مع أدنى المخاطر التقنیة. ویعتبر العدید منها قریب
على التقنیات المبتكرة والمكونات الجدیدة لتحقیق مل تتشوما تزال هذه التصامیم 

 300عادة أقل من  تكون قدرتهاو ألمان. البساطة، وتحسین األداء التشغیلي، وتعزیز ا
الوقود بمحطات الطاقة القدیمة العاملة  بدیًال عنویمكن استخدامها  ،میغاواط كهربائي

 . األحفوري ذات الحجم المماثل

المفاعالت المبردة بالغاز (ومعظمها مفاعالت مبردة بالغاز ذات درجة ــــــ 
ستثمار الوقود النووي. الرونة كبیرة توفر هذه التصامیم م : )HTGRsحرارة عالیة 

من المزایا الرئیسیة لهذه المفاعالت  اً واحد الخارج ویعتبر ارتفاع درجة حرارة المبرد
خرج قلب المفاعالت ممقارنة بالمفاعالت التقلیدیة. یمكن أن تتراوح درجات حرارة 

درجات حرارة تسمح  ــــــدرجة مئویة  1000إلى  درجة مئویة 650 بینالمتقدمة جدًا 
مع دورة البخار  HTGRالتشغیل العالیة بالعمل بكفاءة حراریة أكبر. ویمكن استخدام 

أو مع معدات التولید ذات التوربینات الغازیة، وكمصدر للمعالجة الحراریة، وٕانتاج 
 : الهیدروجین. وتشمل خیارات دورة الوقود

د تدویر صب ویعا) التخصیب المنخفض، حیث یحترق وقود الیورانیوم المخ1(
 . البلوتونیوم



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوحدات الصغیرة في تعزیز أمن الطاقة في الدول النامیةدور مفاعالت ا 
 

9 
 

، حیث یحترق الیورانیوم المخصب والثوریوم بینما یعاد 233-) الثوریوم2(
 . )U-235(و  U-233تدویر 

، حیث یحترق 233-یورانیوم -ثوریومالوقود في  ) استخدام البلوتونیوم3(
 . 233-والیورانیومالبلوتونیوم والثوریوم بینما یعاد تدویر البلوتونیوم 

یتمیز هذا التصمیم  : )SFRs(المفاعالت السریعة المبردة بالصودیوم ـــــ ـ
دورة الوقود المغلقة. لمفاعل و ل كمبردالصودیوم استخدام بالطیف النتروني السریع، و 

وال سیما  ،عالیة المستوىالمشعة یات اصممت هذه المفاعالت لإلدارة الفعالة للنفو 
:  خرى. وتشمل میزات أمان المفاعل الرئیسیةإدارة البلوتونیوم واألكتینیدات األ

 قریباً  النظام األوليغلیان المبرد، وعمل لهامش الاالستجابة الحراریة الطویلة، وزیادة 
المشع  النظام األوليالضغط الجوي، ووجود نظام الصودیوم الفاصل بین صودیوم من 

 محطة الطاقة.في  والماء والبخار الموجود

 : )LFRs( ثبزمو  -لسریعة المبردة بالرصاص والرصاصالمفاعالت اــــــ 
استخدام الرصاص أو یتمیز هذا التصمیم بالطیف النتروني السریع و 

المصهور كمبرد للمفاعل ودورة الوقود المغلقة. وكون هذه  ثالرصاص/البزمو 
لدیها قدرات ممتازة إلدارة المواد إن الطیف النتروني السریع، ففي  المفاعالت تعمل

أكتینیدات الوقود المستخرج من مفاعالت الماء  لحرقوویة. ویمكن أیضًا استعمالها الن
لهذا التصمیم تعزیز الثوریوم. ومن السمات الهامة  مصفوفات تولید/حرقلالخفیف و 

اختیار الرصاص المنصهر كمبرد باعتباره سائل خامل نسبیًا، وال  األمان نتیجة
 وسیط نظامإلى  وبالتالي ال یحتاج المفاعل رارة،أو الهواء مطلقًا ح یتفاعل مع الماء

وفر الرصاص بنشر عدد كبیر من هذه لنقل الحرارة. ومن حیث االستدامة، یسمح تَ 
المفاعالت. األهم من ذلك، كما هو الحال مع األنظمة السریعة األخرى، ُتعَزز 

تخدمة في المس وقودالحد كبیر من خالل قدرات التحویل لدورة إلى  استدامة الوقود
 .LFR  مفاعالت

قید التطویر  SMRلمفاعالت  تصمیماً  50ما ال یقل عن  ویوجد حالیاً 
في  SMRمن . هناك ثالث مظاهر صناعیة ةمختلفالتطبیقات الفي  ستخدامهاال

في الصین و ، )CAREM, an integral PWR(األرجنتین في  مرحلة متقدمة من البناء:
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)HTR-PM برد بالغاز) وفي االتحاد الروسي المالیة عالحرارة ال، مفاعل درجة
)KLT40s 2017بین عامي  تشغیلهابدأ ی، وحدة طاقة عائمة). ومن المقرر أن 
إعداد العشرات من التصامیم الصغیرة لنشرها على المدى  . ویجري أیضاً 2020و

ع القضایا والتحدیات المذكورة أعاله التي یتعین حلها، من المتوقإلى  القریب. وبالنظر
ما اإلطار الزمني للفترة في  الواقع على أرض SMRأن یبدأ أول أسطول تجاري من 

 SMRلـ . وعلى الرغم من ذلك، لن یتم نشر األسطول الكبیر 2030 ــــــ 2025بین 
 . 2030إال بعد عام 

، هناك العدید من تصامیم المفاعالت صغیرة ومتوسطة SMRإلى  باإلضافة
 )PWR(م تكنولوجیات مفاعالت المیاه المضغوطة الحجم. وتمثل هذه التصامی

. وجرى بالفعل نشر البعض منها، على )HWR(التقلیدیة أو مفاعالت الماء الثقیل 
، والكندیة )PHWR(سبیل المثال، مفاعالت الماء الثقیل المضغوطة الهندیة 

CANDU6)  أو(EC6 والصینیة ،)QP300( یةتصمیمالمفاهیم ال. وأخیرًا، هناك بعض 
، مثل )BWR(المعتمدة على تقنیة مفاعل المیاه المغلي  لمفاعالت الوحدات الصغیرة

. ولكن لمجموعة متنوعة (VK-300)، والروسیة IMR)و  (CCRالمفاعالت الیابانیة 
إیقاف الجهود المبذولة لتطویر جرى من األسباب أهمها حادثة فوكوشیما داییتشي، 

 . البلدان المعنیةفي  ةر یتصامیم مفاعالت الماء المغلي الصغ

التصامیم إلى حد كبیر (أنظمة  بساطة SMRsوأحد أهم المزایا لمفاعالت 
وتیرة الحوادث واألحداث التي یمكن أن تسبب الضرر  تخفیضیؤدي إلى  مماأقل)، 

 . ات تولید الطاقة المعقدة الحالیةبالمقارنة مع محط للمفاعل
على سبیل المثال،  ــــــمدمجة الامیم تصبالمفاعالت الوحدات الصغیرة كما تتمیز 

شركة مقدمة من المن مفاعالت الوحدات الصغیرة  25یمكن وضع أوعیة االحتواء لـ 
میغاواط كهربائي) في وعاء احتواء واحد للمفاعل  225كل منها  قدرةویستنغهاوس (

ى ویمكن أن تكون مصنعة في المصانع أو المرافق المركزیة األخر  .AP-1000الكبیر 
ومن ثم نقلها (إلى جانب جدران االحتواء الضروریة، وتوربینات تولید الكهرباء، 
وأنظمة التحكم) إلى موقع المحطة المستقبلیة بواسطة الطرق أو السكك الحدیدیة. 
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 المحطة زمن بناءمن بشكل كبیر بناء المفاعالت في المصنع  ُیخفضیمكن أن و 
 . یلوالتمو  بناءوتحقیق وفورات في تكالیف ال

 

SMRs

 االعتبار هي سوق الكهرباء العالمیة المحررة،في  یةاالقتصادالجدوى كون تس
القرارات المستقبلیة لبناء محطات نوویة جدیدة. ومن ثم فإن تقییم عناصر في  الرئیسي

ي تقدیر هذه التكالیف، أمر أساسفي  التكلفة األولیة للطاقة النوویة والشكوك الكامنة
تحقیق التوازن بین العرض والطلب على الكهرباء خالل في  لتقییم دورها المحتمل

العقود القلیلة القادمة والتخفیف من خطر تغیر المناخ. وحتى إذا قررت البلدان أن 
نزع الكربون الناتج عن تولید الكهرباء یتطلب مزیدًا من سیطرة في  التحدي المتمثل

تكالیف المخاطر  الدولة، فإن االقتصاد سیظل مهمًا على الرغم من انخفاض
الدور المحتمل في  . وتتعلق إحدى المشاكل األساسیة الكامنةإلى حد ما المحسوسة

المستقبلیة، بعدم تلبیة االحتیاجات العالمیة من الطاقة في  SMRsالذي ستؤدیه 
إطار نشرها الموسع. وتعتبر في  استمرار توافق اآلراء بشأن تكالیفها المستقبلیة

 هامراحلفي  هاأولیة جدًا نظرًا ألن تلك المفاعالتتقدیرات التكالیف الرأسمالیة ل
البیانات المتعلقة بتكالیف البناء. وبالتالي، من في  وهناك نقص ،األولىالتصمیمیة 

التنافسیة. ومن  SMRsمفاعالت  لقدرة إجراء تقییم مقارن موثوق به الصعب جداً 
المرجح أن یتم حل هذه المشكلة مع تراكم المعلومات حول التكالیف الكاملة لبناء 

SMR . 
 

 الحجم قتصادیاتإ

بفضل استخدام التكنولوجیات المثبتة، معظم المفاعالت النوویة العاملة حالیًا 
میغاواط. بینما  1500ــــــ  500یرة الحجم بقدرات من كبإلى  هي محطات متوسطة

 500ــــــ  300محطات تولید الطاقة النوویة من الجیل األول حوالي  قدرةبلغت 
ات كبیرة یاواط. وبسبب االعتقاد السائد بأن الطاقة النوویة العاملة تتمیز باقتصادغمی

ح نحو بناء وحدات أكبر. مع زیادة الحجم على مستوى المحطة، كان هناك اتجاه واض
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 800حوالي إلى  وبحلول منتصف ستینیات القرن العشرین، ارتفعت الصناعة النوویة
میغاواط، وقبل أن یتم االنتهاء من هذه الوحدات، جرى تخطیط وبناء وحدات جدیدة 

 . میغاواط 1300 علىبقدرات تزید 
حد ما. إلى  مختلطةالطاقة النوویة قلیلة و في  الحجم اقتصادیاتإن األدلة على 

 الشك وتعرقل عوامل عدیدة من تحدید تأثیر زیادة الحجم على تكالیف الوحدة، منها:
المنهجیة (على سبیل المثال، إذا حسبت التكالیف العاجلة كما تحسب عادة في 

الحجم)، وعدم وجود تعریف متفق علیه دولیًا للمتغیرات األساسیة ومعاییر  اقتصادیات
إلى  تقدیرات المختلفة للتكالیفالحطات الطاقة النوویة (تؤدي تقدیر تكالیف م

افتراضات مختلفة وجعل المقارنات المباشرة فیما بینها صعبة للغایة)، واالختالف 
في  المتنامي بین األداء الجید أو السیئ لبناء المحطة النوویة، وندرة الطلبات الجدیدة

). وعلى الرغم من الصعوبات المذكورة الوالیات المتحدةفي  السنوات األخیرة (خاصة
تقدیر وفورات التكالیف العاجلة الناتجة في  یةأعاله، فهناك العدید من الدراسات العالم

 1300إلى  300الحجم عند زیادة حجم محطات الطاقة النوویة من  اقتصادیاتعن 
 . میغاواط كهربائي

التكالیف العاجلة  عوض مشكلةعددًا من المزایا التي یمكن أن تُ  SMRsتقدم 
الواقع یمكن أن یعمل العدید من في و  التي تعاني منها مقارنة بالمفاعالت الكبیرة.

خصائصها التصمیمیة المقترحة على التغلب على بعض الحواجز الرئیسیة التي حالت 
 : دون نمو الطاقة النوویة. وتشمل هذه الخصائص

غر، والطاقة المنخفضة، یسمح الحجم األص : مدة البناء المنخفضةــــــ 
مزید من النمطیة، وتوحید القیاس، والتحضیر مسبق ب SMRوالتصمیم المبسط لـ 

تبسیط إلى  الصنع للمكونات والوحدات. ویؤدي استخدام الوحدات مسبوقة الصنع
في  الموقع وتقلیل كمیة العمل المیداني المطلوبة لتجمیع المكوناتفي  أنشطة البناء

أقصر بكثیر مقارنًة  SMRونتیجة لذلك، یمكن أن تكون مدة تشیید المحطة العاملة. 
 . تكالیف التمویلفي  اقتصادیات مهمةإلى  مع المفاعالت الكبیرة مما یقود

على النقیض من المحطات النوویة التقلیدیة،  : تهمرونتوسیع االستثمار و ــــــ 
المواقع المنتشرة في  مجموعة من الوحدات أوفي  وقت واحدفي  SMRیمكن تجمیع 
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ها. وبالتالي یمكن توسیع القدرات بشكل ئة نظرًا لصغر حجمها وقصر مدة بناوالبعید
لتكیف مع ظروف السوق المتغیرة. إن المرونة الزمنیة والمكانیة اة یقابلزید مّما ی ،مرن

لها آثار هامة على مخاطر االستثمار المحسوسة (التكالیف  SMRوالحجمیة لنشر 
) وعلى تكالیف التمویل لبناء محطة جدیدة. تتطلب المفاعالت الحالیة الرأسمالیة

 ، فإنمن ناحیة أخرىو ملیارات دوالر أمریكي.  4 علىالكبیرة تكالیف استثماریة تزید 
مئات المالیین من  ــــــ، أقل بكثیر SMRفي  إجمالي تكالیف رأس المال المستثمر
مفاعالت الكبیرة. یمكن تمویل هذه الفي  الدوالرات مقابل ملیارات الدوالرات

البلدان الصغیرة ذات الموارد المالیة في  االستثمارات الصغیرة بسهولة أكبر، وال سیما
 . المحدودة

یمكن أن تؤدي إضافة  : الشبكةالتوافق مع لمحطة الطاقة و  أفضل قدرةــــــ 
ن ذات الشبكات البلدافي  میغاواط كهربائي أو أكثر) 1000محطة طاقة نوویة كبیرة (

یجب أن ال یتجاوز عمومًا و  ــــــاستقرار الشبكة في  مشاكلإلى  الصغیرة والضعیفة،
من القدرة الكلیة للنظام الكهربائي. من ناحیة أخرى،  %10حجم وحدة محطة الطاقة 
، على تلبیة الطلب SMRاإلضافیة الناتجة عن نشر قدرة یمكن أن تساعد زیادة ال

 . قة مع تجنب مشاكل عدم استقرار الشبكةالمتزاید على الطا

 SMRتصامیم  وضعت : البناء مسبق الصنع واقتصادیات اإلنتاج الضخم ــــــ
الموقع. في  هائمن بنا المصانع، بدالً في  لتكون مسبقة الصنع وٕانتاجها بشكل كمي

الموقع في  التصنیع المسبق للمكونات والوحدات لشحنها وتركیبهایكون عمومًا و 
من  SMRs. عالوة على ذلك، یمكن أن تستفید الموقعفي  من تصنیعهابكثیر ص أرخ

المصنع مع إدارة في  " التي تتولد عن اإلنتاج الضخم للمكوناتاقتصادیات المضاعفة"
 .  سلسلة التورید

 یؤدي البناء الكمي للمفاعالت : لتعلم واقتصادیات الموقع المشتركا تأثیراتــــــ 
على  SMRتكلفة الوحدة. وذلك ألن تصنیع العدید من وحدات ي ف تخفیض كبیرإلى 

 أن تبرزیمكن و عملیات التصنیع والتجمیع.  نمذجةخطوط تجمیع المحطة یسهل من 
في  الدروس المستفادة من بناء كل وحدة على شكل مكاسب إنتاجیة أو وفورات أخرى
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القوى من جات حتیااالتكالیف الوحدات المتعاقبة (على سبیل المثال، انخفاض 
). وعالوة على ذلك، یمكن أن كفاءتها وزیادةخطوط التجمیع المنظمة وقصر ، العاملة

نفس الموقع. وهكذا یؤدي في  تتحقق خبرة التعلم اإلضافیة من بناء وحدات متتالیة
وحدات ال ذاتقد تتطلب المواقع  ،التعلم. أیضاً  وتیرةتسریع إلى  التكتل متعدد الوحدات

 .  من المشغلین وموظفي األمن قلیالً  اً دعد متعددةال

مقارنة مع  مبسطة تصامیم SMRsتقدم العدید من  : تبسیط التصمیمــــــ 
التكنولوجیا ذاتها. ویتم إنجاز ذلك من خالل تبني المعتمدة على المفاعالت الكبیرة 

تكون . على سبیل المثال، سمات تصمیم معینة خاصة بالمفاعالت األصغر حجماً 
وضع مع تصمیم تكاملي للدائرة األولیة (أي  SMRفي  ةطبسماألمان قلیلة و  ةأنظم

ألنابیب ذات األقطار الكبیرة) الذي من ا االستغناء عنمولدات البخار و  الوعاء مع
 ,Loss-of-coolant accident)سائل التبریدفقدان نه إلغاء بشكل فعال حادثة أش

LOCA( . 
 

SMR

في الت الوحدات الصغیرة مفاع الفرص والتحدیات التي تواجه نشر یعرض أدناه
 . على مسارات حل التحدیات والقضایا المحددة سلط الضوء أیضاً یو  ،البلدان النامیة

 
  SMRsفرص نشر 
كمنشآت فریدة متطور  SMR مفاعل 11نشر حوالي  2020بحلول عام  یمكن

األرجنتین والصین وجمهوریة كوریا وروسیا االتحادیة والوالیات المتحدة. في  من نوعها
البلدان إلى  هاهذه المفاعالت لتصدیر في  وفي حال النجاح، یمكن فیما بعد النظر

 . 2020 العاممن منتصف  اً النامیة بدء

لوقت من ا مزیداً  SMRومن الطبیعي أن تترك المرونة المكانیة والزمنیة لنشر 
لتطویر وتبسیط الموارد البشریة والخبرات التقنیة الالزمة. وعالوة على ذلك، فإن صغر 

نهایة المطاف في  تصمیم المحطة قد یسهللو  SMRحجم والتبسیط الكبیر لمكونات ال
البلدان النامیة المتلقیة. وفیما یتعلق بالتمویل، في  زیادة مشاركة الصناعة الوطنیة
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، وزیادة قابلیتها كليالرأسمالي ال لصغر إنفاقها زایا كبیرة نظراً م SMRیمكن أن توفر 
الحد األدنى من  توفیر للتوسع، وفترات البناء األقصر وما یترتب على ذلك من

 تكون دائماً  SMRلـ  كلیةأن التكلفة الرأسمالیة الإلى  مخاطر التمویل. وتجدر اإلشارة
وجه التحدید، تقل تكالیف رأس المال  علىو أقل بكثیر مقارنة بالمفاعالت الكبیرة. 

دوالر ملیار میغاواط كهربائي عن  300نطاق أقل من في  بالنسبة للمحطات العاجلة
 . وهو اعتبار هام، ال سیما بالنسبة للبلدان النامیة الصغیرة .أمریكي
 

 النووي االنتشارو  األمانالحد من مخاطر 

االستفادة أكثر قدرة على  SMRفإن بالمقارنة مع المفاعالت التقلیدیة الكبیرة، 
وعاء  إحاطةحادثة فوكوشیما. ویمكن القیام بذلك عن طریق  من قاةالدروس المست من

المفاعالت أو الحاویات الصغیرة بالماء، وكذلك عن طریق استخدام النظام السلبي 
إمدادات إلى  ساعة دون الحاجة 72إلى  إلزالة حرارة التفكك لفترات سماح تصل

 . الموقعفي  ائیة مستمرةكهرب

 البلدان النامیةفي  الشواغل الرئیسیة المتعلقة بنشر الطاقة النوویة ومن أهم
. تضع هذه االعتبارات وجود نظام رقابي أقل نضجًا مقارنة بالبلدان الصناعیة المتقدمة

 ياآلمن. ویمکن أن تلب ئهاعلى وثوقیة محطة الطاقة وأدا متطلبات صارمة جداً 
SMR  ح باالستفادة من میزات مة تسیمع خیارات تصمیم األمانیات معززة من مستو
 SMRفي  هذه بسهولة وفعالیة األمانالسلبیة. یمكن تنفیذ میزات الذاتیة و  األمان

قلب المفاعل، في  ، وانخفاض كثافة الطاقةهاحجمإلى  هانسبة سطح بسبب كبر
سبیل المثال، تسهل النسبة على و وتواتر منخفض للتزود بالوقود (متعدد السنوات). 

الكبیرة بین السطح والحجم (مع عدم وجود مصدر خارجي للطاقة الكهربائیة أو الطاقة 
 . المخزنة) من اإلزالة السلبیة لحرارة التفكك

 
 SMRsا هالقضایا التي تواجهالتحدیات و 
تأمین كلفة إنتاج في  SMRs مفاعالتفي  عموماً  عترف بهالتحدي الم یكمن

بلد اإلنشاء. ومع ذلك، وبغض في  مصادر تولید الكهرباء األساسیةلمنافسة كهرباء 
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في  تحدیات أخرى لنشرها SMRsالنظر عن هذا التحدي االقتصادي الهام، قد تواجه 
 : الدول النامیة. وتشمل هذه القضایا المحتملة ما یلي

لوحدات المتعددة ن تملك اأب ،تقترح البلدان النامیة متطلبات تكنولوجیة مثبتةــــــ 
سنوات. ومن المتوقع أن یتم نشر جمیع  5ــــــ  3للمحطة تجربة تشغیل مثبتة من 

البلدان المتقدمة في  بلدانها األصلیة أوفي  أوالً  SMRs لمفاعالت التصامیم الحالیة
العمل لعدة سنوات إلى  المالكة لتكنولوجیا هذه المفاعالت. وستحتاج هذه المحطات

 . البلدان النامیةإلى  تصدیرقبل عرضها لل

لمعدات والمكونات لبتورید بدیل  السماح ،متطلبات تصمیم المحطة قترحتــــــ 
هذا مشكلة، وال  یمثلخالل حیاة المحطة من قبل المصنعین غیر األصلیین. وقد 

المتنوعة والمیزات التقنیة الفریدة  SMRsتصامیم  نشرفي  سیما على المدى القریب،
 . البعض منهاي ف المنفذة

محطات القوى النوویة ل بالنسبة تحدیاً  المادیةیمكن أن تشكل الحمایة ــــــ 
المناطق النائیة والمعزولة. ویمكن توفیر حل جزئي لهذه في  الصغیرة الموجودة

 . لمفاعلاأمن  درجة زیادةالمشكلة ب
 أن تقلل ،بالوقودیمكن للمفاعالت التي تعمل بالوقود المستورد وٕاعادة التزود ــــــ 

دورة الوقود النووي والنفایات إلدارة حد كبیر من جهود البنیة التحتیة المطلوبة إلى 
حل  البلد المتلقي. ومع ذلك، یتطلب نقل وتصدیر مثل هذه المفاعالتفي  المشعة

 . العدید من القضایا التشریعیة والمؤسسیة الهامة
 


من المزایا الهامة التي قد تجعلها مناسبة  عدداً یرة مفاعالت الوحدات الصغ تقدم
 : البلدان النامیة. وتشمل هذه المزایافي  للعمل

في  یسمح بتصنیع هذه المفاعالت بالكامل، مّما البناءتوحید الحجم الصغیر و ــــــ 
المصنع وتسلیمها وتركیبها، وتحسین إنتاجیة تصنیع المكونات من خالل خبرة التعلم 

 . تكالیف التمویل ومخاطر االستثمارل وقت البناء و مع تقلی
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تولید كهرباء منخفضة  ، مثلعة متنوعة من التطبیقات المفیدةمجمو توفر ــــــ 
 یة، والمعالجة الحرار إلیها الشبكة التي یقل أو ینعدم وصولالمواقع النائیة في  الكربون

 . المشتركةلید أو تنقیة المیاه، وتطبیقات التو  وٕازالة ملوحةالصناعیة، 
صغر حجمها ، حیث أن خیارات تحدید المواقع المحتملة مجموعة واسعة منــــــ 

أن تستوعب  یجعلها مناسبة للشبكات الكهربائیة الصغیرة أو المواقع التي ال یمكن
 . محطات الطاقة الكبیرة

ع بالمقارنة م SMRsتتمیز  النووي، حیثالحد من مخاطر األمان واالنتشار ــــــ 
)، تفككإزالة حرارة المما یسهل ( حجمالإلى  سطحالنسبة  بكبر المفاعالت الكبیرة

(استخدام أكثر فعالیة لمزایا األمان السلبیة)،  المفاعل قلبوانخفاض كثافة طاقة 
طویل المفاعالت التقلیدیة الكبیرة، وتزود بالوقود إلى  صغیر بالنسبةمشع مصدر و 

 . ل الوقود الجدیدتحمیاألمد مما یقلل من تواتر 

 SMR تشغیل تطلبیبشكل عام، بسبب الحجم األصغر والتصمیم األبسط، 
عملیات التشغیل االعتیادیة واالستجابة للحاالت إدارة في  لمشغلمن امشاركة صغیرة 

شرط المصدر األصغر (المحتوى توافر العابرة والفرضیة أثناء الحوادث. وبسبب 
 ةالعواقب اإلشعاعیة المحتملة ألی، تكون الصغیر) اإلشعاعي الصغیر ناتج عن الحجم

المحطات القائمة الكبیرة. وعالوة على في  حوادث أصغر بكثیر من تلك الموجودة
تبسیط إدارة في  SMRساهم التخطیط الفیزیائي والحجم المنخفض لمحطة یذلك، 

ألراضي من ا تقریباً  ثالثة فدادینو قل من فدان واحد أل SMRأصغر یحتاج الطوارئ (
 .الالزمة لألنشطة الداعمة للمحطة) 

وسیتطلب التغلب على العقبات السیاسیة التي تحول دون إضفاء الطابع 
تحدید واعتماد تدابیر مؤسسیة مبتكرة. وسیكون من  ،اإلقلیمي على الطاقة النوویة

ات : إنشاء مجموعات الطاقة اإلقلیمیة التي تملكها اتحاد المهم تقییم إمكانیة ما یلي
البلدان النامیة التي لدیها قدر معقول من النجاح في التعاون اإلقلیمي والتكامل 
االقتصادي؛ وتزوید البلدان المتلقیة بضمان مكفول (ملزم قانونیا) للخدمات من مجمع 
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الطاقة اإلقلیمیة؛ وخلق سلطات إقلیمیة تنظیمیة وأنظمة إلدارة البنیة التحتیة اإلقلیمیة 
 . للطاقة النوویة

 ترجمة : د. م. سعدو الظواهرة                                                     
 هیئة الطاقة الذریة السوریة                                                      
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Abstract 

Most of us are aware today of the contributions of nuclear technology 
to the production of electricity from nuclear power plants. Many of us, 
however, are not aware of the fact that the impact of non-power applications 
of this technology is even greater. The harnessing of radioisotopes in 
medicine, pharmacology, agriculture, engineering and industry has made 
substantial improvements in these fields, and new applications continue to 
make major contributions to our quality of life.  This article deals with the 
applications of nuclear technology in the area of medicine and 
pharmacology.  In particular,  it concentrates on the use of nuclear 
technology in sterilizing medial equipments, testing new drugs, diagnostic 
techniques and treating certain diseases. 





یدرك الكثیر منا الیوم الدور الذي تؤدیه التقانات النوویة في مجال إنتاج 
الكهرباء من مفاعالت الطاقة النوویة، ولكن معظمنا ال یدرك بأن دور التقانات النوویة 

فقد ساهمت األشعة  .همیة بكثیرفي قضایا غیر إنتاج الطاقة الكهربائیة أكثر أ
والنظائر المشعة بشكل جوهري في مجاالت الحیاة المتعددة كالطب والصیدلة 
والهندسة والصناعة والزراعة، وما تزال التطبیقات الجدیدة للتقانات النوویة، في 

 .  مختلف مجاالت الحیاة، تقدم مساهمات كبیرة جدًا تحسن من نوعیة حیاتنا الیومیة

 ,Global 2003, New Orleans, LA, Novemberمقالة مترجمة بتصرف عن الورقة المنشورة في " (*)
 "The Medical, Agricultural, and Industrial Applications of Nuclear، بعنوان " 16-20,2003

"Technology   للمؤلفWalter, A. E. . 
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یر الدهشة حقًا أن مساهمة التقانات النوویة في االقتصاد وسوق العمل وما یث
قطاع إنتاج  فيفي قطاعات أخرى غیر قطاع الطاقة الكهربائیة أكبر منه بكثیر 

الطاقة، الذي هو بحد ذاته مثیر لإلعجاب من حیث العائد االقتصادي وتأمین 
 .وٕادخال أناس جدد إلى سوق العمل  الوظائف

یف یمكن لهذا التأثیر االقتصادي أن یبلغ هذا الحد، من المفید أن ندرك ك ولكي
الیومیة  تنلخص كیف استخدمت التقانات النوویة، على مستوى العالم، في االستعماال

 . غیر الكهربائیة، وخاصة في مجالي الطب والصیدلة
 

 

ي نصف القرن جاحاً وأهمیة للتقانات النوویة فاالستخدام األكثر ن كانربما 
في مجالي الطب والصیدلة. فقد  الماضي هو استعمالها لخدمة الحیاة البشریة

طول العمر عند اإلنسان،  تمعدال تتحسنت، بشكل ملموس، نوعیة الحیاة وزاد
خاصة في البلدان المتقدمة، وذلك نتیجة للتقدم الهائل الذي تحقق في مجال الطب، 

التقانات النوویة في مجالي الطب والصیدلة، وخاصة في مجال  استعمالقد ساهم و 
تعقیم التجهیزات الطبیة والمواد الصیدالنیة واختبار األدویة الجدیدة وتشخیص 

ا انعكس إیجابًا على نوعیة الحیاة التي ممّ  هذین المجالیناألمراض وعالجها في تقدم 
 : نعیشها، وأهم هذه االستعماالت هي

 الطبیة تعقیم التجهیزاتـــــــ  1

اعتبر التعقیم، بالنسبة للفرق الطبیة، منذ اكتشاف النظریة الجرثومیة لألمراض، 
جزءًا هامًا جدًا من األعمال الجراحیة.  وأدرك العاملون في حقل الطب بسرعة، بعد 

إمكانیة معرفتهم بأن األشعة یمكن أن تقتل الكائنات الحیة ومنها األحیاء الدقیقة، 
استعمال بعض أنواع األشعة (أشعة غاما خاصة) لتعقیم الكثیر من التجهیزات الطبیة 
مثل المالبس الجراحیة والضمادات والقفازات والحقن الطبیة واأللواح البالستیكیة 
والمطاطیة والقساطر وخیوط العملیات الجراحیة وصمامات القلب والعدید من األدوات 

العملیات الجراحیة.  وعلى اعتبار أن األشعة تعقم دون نشر األخرى المستعملة في 
حرارة (تعقیم على البارد)، فمن المفید جدًا استعمالها لتعقیم مجال واسع من المواد 
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الطبیة الحساسة للحرارة مثل المساحیق الطبیة (البودرة) والمراهم والمحالیل 
العظام واألعصاب والجلد األنسجة ك عالجوالمستحضرات البیولوجیة المستعملة في 

 . والتي قد یترك تعقیمها بالمواد الكیمیائیة رواسب غیر مرغوبة

المستعملة في  المعقمةوالحقیقة أن أكثر من نصف المواد والتجهیزات الطبیة 
المستشفیات الحدیثة الیوم یتم تعقیمها باألشعة، وهذه الطریقة أكثر أمانًا وأقل كلفة من 

كالبخار) ألنه من الممكن إجراء التعقیم بعد التغلیف، وبذلك معظم الطرق األخرى (
 . یكون التعقیم دائمًا شریطة بقاء الغالف سلیماً 

 اختبار األدویة الجدیدة ـــــــ  2

مع أي حالة مرضیة دون  یصعب على الطبیب الیوم التعامل، بشكل فعال،
في معظم البلدان المتقدمة األدویة الحدیثة. فقد ازدهرت الصناعات الطبیة  اللجوء إلى

األمراض والتشوهات التي كان یصعب معالجتها في  ةوأنتجت أدویة جدیدة لمعالج
الماضي. ولكن قبل اعتماد مثل هذه األدویة ووضعها في أیدي األطباء لخدمة 
المرضى، البد من خضوعها لعدد كبیر جدًا من االختبارات من قبل شركات األدویة 

 للمرضالجدید  المنتجن الصعوبات، لمعرفة كیفیة مهاجمة واجتیاز عدد هائل م
والنظائر المشعة، نظرًا  .المستهدف والتأكد من عدم وجود تأثیرات جانبیة ضارة له

لخصائصها المتمیزة (خصائصها التصویریة الفریدة) تؤمن وسیلة مثالیة إلجراء العدید 
غذائیة واألدویة وتوزعها في من الدراسات واالختبارات ومن ضمنها امتصاص المواد ال

 .مع الفضالت  الجسم وطرح بقایاها غیر المرغوبة

من األدویة الجدیدة التي ُتعتمد لالستعمال الطبي الیوم  %80ویقدر أن نحو 
فلیس من المفاجئ أن  تستخدم التقانات النوویة كمكون أساسي في اختباراتها. ولذلك،

بحثًا بجائزة نوبل في الطب  12فوز  في التقانات النوویة أدت دورًا أساسیاً 
 .جائزة ُمنحت في أواخر القرن الماضي وبدایة هذا القرن 15والفسیولوجیا من أصل 

 300 ــــــ 100بین  ) بأن هنالك ماIAEAوقد قدرت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة (
 یستعمل في العالم الیوم، بشكل روتیني، ومعظمها متوفر مستحضر صیدالني مشع

 . تجاریاً 
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 تشخیص الحاالت المرضیة ـــــــ  3

یعد تشخیص الحاالت المرضیة جزءًا أساسیًا من العمل الطبي، حیث یمكن 
للتشخیص المبكر والدقیق أن یمنع نتائج مأساویة، وهنالك عدد ال حصر له من 

، المجال هذااألمثلة، في كل زاویة من العالم على ذلك. وتؤدي التقانات النوویة، في 
ویعود االستعمال األقدم لألشعة في حقل الطب  .في دعم النظام الصحيدورها المهم 

وقد  ،لألشعة السینیة ةحیث استعملت مصادر متنقل الحرب العالمیة األولى إلى
ساعدت هذه الوسیلة األطباء في إنقاذ حیاة الكثیرین. وتستعمل األشعة السینیة الیوم، 

الطب البشري، وخاصة في مجال التصویر بشكل روتیني، في طب األسنان و 
 . والعدید من االختبارات األخرى  للصدر والثدي وأعضاء الجسم المختلفة ياإلشعاع

ومع ذلك، تؤمن األشعة السینیة، مهما بلغت الفائدة منها، صورة فوتوغرافیة 
لحظیة واحدة لجزء محدد من الجسم، في حین تسمح المزایا التصویریة للنظائر 

ة ألخصائي الطب النووي الحدیث بقیاس نشاط بعض الوظائف الفسیولوجیة أو المشع
من تحدید نقص  بدءاً الجسم لحظة بلحظة. ولهذا تطبیقات كثیرة جدًا،  البیوكیمیائیة في

 . التغذیة إلى إیجاد وتحدید مكان وأنواع مختلفة من السرطانات

الوحید  ير الفوتونالطبقي المحوسب باإلصدا يوتعد تقانة التصویر اإلشعاع
)SPECTالطبقي بإصدار البوزیترون ( ي) وتقانة التصویر اإلشعاعPET من أكثر (

الطرق استعماًال في الطب النووي التشخیصي الحدیث.  تستعمل التقانة األولى 
)SPECT بشكل واسع في الفحوص السریریة الروتینیة ألنها رخیصة نسبیًا وتستعمل (

)، كمصدر TC-99( 99-شیومیعد التكناعالت النوویة. و نظائر مشعة توفرها المف
ساعات،  6، وبعمر نصف كیلو إلكترون فولط 140 ةمعروف جدًا ألشعة غاما، بطاق

من أكثر النظائر المستعملة في هذه التقنیة.  ینتج هذا النظیر في المفاعل النووي 
.  99-نشیومویتفكك إلي تك ،ساعة 66النصف له الذي یبلغ عمر  99-المولیبدنوم

من وعاء من الرصاص یحیط بأنبوب زجاجي یحتوي على  99-شیومیتألف مولد التكن
من وعاء الرصاص بواسطة ، یتم غسله 99-شیوم. وعندما یطلب التكن99-المولیبدنوم

ویعاد المولد بعد نحو أسبوعین من  لول ملحي ویحضر للحقن في المریض.مح
 . 99-لیبدنومالمو االستعمال، لشحنه بدفعة جدیدة من 
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الطبقي المحوسب باإلصدار الفوتوني الوحید  يتعمل تقانة التصویر اإلشعاع
عن طریق حقن المریض بمحلول یحتوي على نظیر مشع قصیر  SPECT)(أو نظام 

وٕابقاء المریض في وضع ثابت في حین تدور حوله ، 99-شیومالعمر مثل التكن
وهو یدور في  99-شیومیطلقها التكن أشعة غاما التي ملتقطة)، كشف أنظمة( تكامیرا

دقیق، یمكن تحلیل البیانات التي تجمعها  لحاسوبوباالستعمال الذكي جسم المریض. 
مع الزمن.  ففي حال وجود سرطان عظام  99-شیومت وتتبع تغیر مكان التكنالكامیرا

في مكان وجود الورم  99-مثًال، یتجمع الحامل الكیمیائي الذي یرتبط بالتكنشیوم
وتظهر صورة العضو المصاب بشكل واضح جدًا. وٕان كان الطبیب یبحث عن أشكال 
أخرى من األورام، فیمكنه استعمال حامل كیمیائي آخر (الحامل الذي له ولع خاص 

یستعمل هذا اإلجراء الیوم على نطاق  لتركز في األماكن المشكوك فیها).للتراكم أو ا
من  ربشكل مباش عالم المتقدمة لالستفادةبلدان الالمراكز الطبیة في  داخلواسع 

 .  التقانات النوویة

هو النظیر األكثر استعماًال لهذا الغرض، فإن بعض  99-شیومومع أن التكن
) SPECTالطبقي المحوسب باإلصدار الفوتوني الوحید ( يأنظمة التصویر اإلشعاع

-صدر الفلور). ی18FDG( 18-بالفلور المرقومكسجین منقوص األمزودة بالغلوكوز 
كیلو  511( 99-شیومثیر من الطاقة التي ینتجها التكنأشعة غاما بطاقة أعلى بك 18

ا یستدعي استعمال نظام كشف مختلف. ومن النظائر األخرى ، ممّ إلكترون فولط)
 67-) والغالیومI-131( 131-التي تنتج في المفاعالت النوویة لهذا الغرض الیود

(Ga-67)  والثالیوم(Tl-210) . 
على  (PET)الطبقي بإصدار البوزیترون  يتعتمد تقانة التصویر اإلشعاع 

)، Positron annihilationاكتشاف زوج من الفوتونات الناتجة عن فناء البوزیترون (
من إصدار بوزیترون من مادة مشعة  جدًا (أقل من الثانیة الواحدة) فبعد زمن قصیر

إلى فناء الجسیمین، وتحول  ون مؤدیاً ، یصطدم البوزیترون بإلكتر 18-مثل الفلور
وینطلق شعاعین من أشعة غاما بطاقة ال  (فوتون) كتلتیهما، بشكل كامل، إلى طاقة

یتحركان بسرعة الضوء باتجاهین متعاكسین تمامًا.    كیلو إلكترون فولط 511عن تقل 
ن من إن إحاطة المریض الذي حقن بالنظیر المشع بكاشف من نوع خاص، یمكّ 
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د مكان النظیر المشع بدقة، وذلك عن طریق تحدید عدد الومضات المسجلة في تحدی
نفس الوقت (الّعد المتطابق) على جانبین متعاكسین من جسم المریض.  وبسبب الدقة 

الطبقي بإصدار البوزیترون  يالهائلة في نظام العد هذا، یمیل التصویر اإلشعاع
)(PET الطبقي المحوسب  ياإلشعاع إلى كونه أكثر كلفة من نظام التصویر

كما أن النظائر التي تطلق البوزیترون لها، (SPECT). باإلصدار الفوتوني الوحید 
بشكل عام، عمر نصف قصیر جدًا. ولذلك، البد من إنتاجها في المسرعات (عادة 

یكلوترون) في نفس المكان وتقدم للمریض بسرعة في الحامل الكیمیائي المناسب. سال
بشكل  (PET)الطبقي بإصدار البوزیترون  يمال تقانة التصویر اإلشعاعیتزاید استع

الطبقي المحوسب  يمستمر وذلك لكونها أكثر دقة من معظم أجهزة التصویر اإلشعاع
الطبقي  يأنظمة التصویر اإلشعاع). كما أن SPECTباإلصدار الفوتوني الوحید (

د المشخص یتزو یمكنها و  مثیرة لإلعجاب ثالثیة األبعاد (PET)بإصدار البوزیترون 
 18-الفلور وٕاضافة إلى ،تستعمل النظائر دائمًا في مثل هذه األجهزة بصور رائعة.

(F-18) 15-واألكسجین 13-والنتروجین 11-فإنها یمكن أن تستعمل الكربون 
 .82-یومدوالروبی 67-الیوموالغ

روتیني الیوم في  ُیستعمل التشخیص الذي یعتمد على النظائر المشعة بشكل
ن لتحدید الحاالت المرضیة في القلب والدماغ والكلى والرئتی العدید من دول العالم

وُتستعمل النظائر المشعة، إضافة إلى ذلك، بشكل  والكبد والصدر والغدة الدرقیة.
 . روتیني، لتشخیص االعتالل (الشذوذ) في العظام والمفاصل والنخاع الشوكي

التشخیص الطبي، إضافة لمساعدتها شعة كوسیلة في تمتاز النظائر المو 
لطبیب في تحدید المشاكل الطبیة بدقة عالیة، بمزایا كثیرة، فالتشخیص یمكن أن یتم ا

دون إزعاج یذكر للمریض، وآثاره تختفي خالل زمن قصیر یصعب بعدها إیجاد أي 
ذا الغرض مستعملة لهدلیل على أن التشخیص قد أجري فعًال، والنظائر المشعة ال

فالطبیعة التخصصیة لهذه التقنیة،  وتتالشى بشكل كامل خالل زمن قصیر. تضمحل
والقدرة على مراقبة العضو من خارج الجسم، وهو یعمل، تجعل من التشخیص 

 . بالنظائر المشعة وسیلة طبیة ال تضاهى
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 معالجة األمراض ـــــــ  4

اض محدودًا، لسنوات خلت، بقي استعمال التقانات النوویة في معالجة األمر   
من أولى االستعماالت الجة سرطان الغدة الدرقیة واحدًا لمع 131-وكان استعمال الیود

العالجیة للنظائر المشعة.  وعلى اعتبار أن الغدة الدرقیة تمتلك قدرة خاصة على 
الیود فیها فإن المسألة بسیطة وسهلة نسبیًا، فبإعطاء المریض كمیة محسوبة  تركیز

النظیر المشع  یتركز ل للبلع،ـــي قابـــول كیمیائـــلى شكل محلع 131-ة من الیودبدق
)I-131 عندئذ في الغدة الدرقیة وتعمل أشعة بیتا الصادرة عن هذا النظیر على (

هو ثمانیة  131-تدمیر الخالیا السرطانیة فیها. وعلى اعتبار أن عمر النصف للیود
 . خالل أسابیع قلیلة الشىویت أیام فقط، یقوم النظیر بعمله

في عالج أنواع مختلفة أخرى من  تستعمل األشعة بشكل واسع أیضاً 
ل، باالشتراك مع وسائل السرطانات وفي العملیات الجراحیة والمعالجة الكیمیائیة وتشكّ 

تعتمد معظم اإلجراءات الحالیة و  أخرى، الطریق الرئیسي لعالج السرطانات الیوم.
معالجة السرطانات في جسم اإلنسان على مصادر خارجیة  الستعمال األشعة في

) فتستعمل المسرعات Teletherapyلألشعة وهو ما یدعى بالعالج عن بعد (
لكترونیة إلیصال البروتونات للجزء المستهدف (كما هو الحال في النظام المستعمل اإل

بدوره (بشكل  لمعالجة البروستاتا) أو جسیمات بیتا، التي توجه عادة إلى هدف ینتج
 . ثانوي) األشعة السینیة

وبرغم الفائدة الكبیرة التي یمكن أن یحصل علیها المریض من هذا العالج، فإنه 
إلحاق بعض األذى  من المستحیل إیصال األشعة إلى المكان المستهدف دون

البد لألشعة من المرور  نباألنسجة السلیمة المجاورة للمكان المصاب، وخاصة إذا كا
وجد طریقتان رئیسیتان تو  الل األنسجة السلیمة للوصول إلى األنسجة المریضة.من خ

إما وضع  : وهما ،لحمایة األنسجة السلیمة من األذى الناتج عن المعالجة اإلشعاعیة
النظیر المشع في مكان وجود الورم مباشرة أو تطویر طریقة إلیصال النظیر المناسب 

 إلى األنسجة المریضة .

بروتون -یدعى المعالجة بانتزاع النترون الذي االتجاه األولمثال على ك
)BNCTفي جسم المریض كجزء من حامل  )، یوضع البورون في هذه الطریقة
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 تتروناالورم.  یوجه بعدها شعاع من الن في مكان للتراكمولع خاص  كیمیائي لدیه
یا السرطانیة على البورون، مؤدیا إلى إنتاج جسیمات ألفا التي یمكن أن تدمر الخال

البورون فقط.  وعلى اعتبار أن جسیمات ألفا تنتقل لمسافة  تراكمالمجاورة لمكان 
قصیرة جدًا من نقطة إصدارها (على بعد خلیة واحدة فقط في معظم الحاالت)، فإن 
األذى الناتج عن هذه األشعة یكون محدودًا جدًا.  ومع أنه یمكن أن یحدث بعض 

من خاللها للوصول للخالیا المریضة،  تتروناالتي تمر النذى لألنسجة السلیمة األ
 .   فمن الممكن توجیه الشعاع بشكل معین لتقلیل األذى إلى حدوده الدنیا

وكمثال على االتجاه الثاني نذكر المعالجة اإلشعاعیة الموجهة للخالیا.  ولكي 
بیتا. ففي  نحصل على التأثیر الموضعي المرغوب نحتاج إلى مصادر ألشعة ألفا أو

هدفه،  حالة األورام الجامدة، یستعمل الحقن، كأحد الطرق، إلیصال النظیر المشع إلى
هذا االتجاه هو ما نسمیه بالمعالجة عن قرب إذا سمح مكان الورم بذلك. و 

)Brachytherapy(،  وُتعتمد هذه التقنیة على نطاق واسع في معالجة سرطان
 125 -ف كمیة محددة من نظیر مشع كالیودالبروستاتا.  یتم ذلك عن طریق تغلی

) في كبسولة من التیتانیوم بحجم حبة األرز وتزرع Pd-103( 103-مثًال أو البالدیوم
 . حیث تبقي هنالك مدى الحیاة ،هذه الكبسوالت في غدة البروستاتا

طریقة أخرى للمعالجة اإلشعاعیة الموجهة مباشرة للخالیا تعتمد على إیجاد مادة 
في مكان الورم، وربط النظیر بهذا الحامل  للتراكمة (حامل) لها ولع خاص كیمیائی

أو  (Monoclonal antibody) مضادات األجسام وحیدة النسیلةوهذا ما نسمیه بطریقة 
وتدعى أحیانا بالمعالجة بجسیمات ألفا الموجهة  .(Smart bullet)الرصاصة الذكیة 

)TATلى استعمال جسیمات ألفا.  وهذه الطریقة ) على اعتبار أن هذا اإلجراء یركز ع
مناسبة، بشكل خاص، لمعالجة األورام الخبیثة غیر المحصورة ببقعة محددة. مثال 

 (Non-Hodgkinهدكنالورم اللمفاوي الالّ ) و Leukemiaذلك مرض سرطان الدم (

disease( وحیدة  مضادات األجسام. وقد جاءت األبحاث الحدیثة على استعمال طریقة
سیلة (أو الرصاصة الذكیة) بنتائج مثیرة لإلعجاب.  وتمت معاملة المصابین بالورم الن

) الذي Yttrium-90( 90-ریومالمراحل األخیرة من المرض بالیت هدكن فياللمفاوي الالّ 
(وذلك للمرضى  %80 علىیصدر أشعة بیتا وحصلوا على استجابة ایجابیة تزید 
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وأدت معالجة المرضى في  .األخرى المعروفة)لجمیع المعالجات  االذین لم یستجیبو 
إلى نسبة  131-بالیود Bالمراحل المتقدمة من سرطان الخالیا اللمفاویة من النوع 

وأعطت محاوالت حدیثة باستعمال مصادر ألشعة ألفا  %90 علىنجاح تزید 
)Bismuth-213نتائج باهرة في معالجة اللوكیمیا (  . 

بشكل مستمر في مجاالت عدة. فمعظم الناس تتطور معالجة المشاكل الطبیة 
) وهو Angioplastyعلى اطالع باإلجراء المسمى بالتصنیع (أو الرأب) الوعائي (

 ـــة الـــره بطریقـــون في الشرایین المسدودة وتمریـــال بالـــه إدخـــراء الذي یتم فیـــاإلج
Roto–Rooter  اء نسبة نجاح عالیة، ومنع لفتح الشرایین المغلقة.  ومع أن لهذا اإلجر

حدوث الكثیر من حاالت احتشاء العضلة القلبیة، فهنالك حاالت تعود فیها الشرایین، 
المستعمل في  بشكل بطيء، إلى االنسداد. وقد اكتشف العلماء، بأن تبطین البالون

) منع، إلى حد بعید، إعادة انسداد Rehenium-86( 86-نیومفتح الشریان بالریه
 . الشرایین

مثال آخر في مجال متخصص هو معالجة الحالة الطبیة المتعلقة بالتشوه 
 . تنتج"AVM"المتمثل بوجود تشعب زائد في بعض شرایین الدماغ أو الحالة المسماة 

بوجود عدد كبیر من األوعیة الدمویة الزائدة في  هذه الحالة عن تشوه خلقي متمثل
یان بمزیج خاص مكون من بودرة تحتوي الدماغ.  تمت معالجة هذه الحالة بحقن الشر 

لدم إلى على نظیر مشع مؤدیة إلى إغالق الشرایین غیر الضروریة ووقف تدفق ا
وهذا مثال واحد من أمثلة عدیدة جدًا من تطبیقات النظائر  األوعیة غیر المرغوبة.

 . المشعة لحاالت مرضیة خاصة جداً 

زالت في المراحل التجریبیة أو  وبرغم أن بعضًا من النتائج المذكورة أعاله ما
االستعمال المبكر نسبیًا، فإن إمكانیة نجاحها عالیة جدًا. وعلى اعتبار أن السرطان 

زال الخطر الرئیسي في معظم بلدان العالم، وأنه المرض األكثر شیوعًا بین  ما
األطفال في العالم المتقدم، فإن الحوافز التي یمكن أن تنتج عن تسخیر التقانات 

 . لنوویة في مجال الطب، وخاصة في معالجة السرطانات، كبیرة جداً ا

خالصة یمكن القول بأن استعمال التقانات النوویة في مجالي الطب والصیدلة 
قد أدى، دون أي شك، إلى نتائج مدهشة جدًا كان لها أثرها الكبیر في خدمة 
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التطبیقات غیر الطاقیة اإلنسانیة، وعلى األغلب أن القادم أكثر إثارة وأهمیة. وهذه 
 . تبقى مجاًال فیه الكثیر من التحدي والعطاء ألجیال البشریة القادمة

 ترجمة : د. محمد منصور                                                        
 هیئة الطاقة الذریة السوریة                                                       
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Abstract 

Protection of workers from occupational diseases and injuries is one 

of the tasks assigned to the International Labor Organization (ILO). Since 

its inception, the ILO has been concerned with developing ways to protect 

the worker to cover wider coverage of the fundamental objectives enshrined 

in its Constitution and the Declaration of Philadelphia. The decisions of the 

1984 International Labor Conference on improving working conditions and 

the environment were formulated . 

The development of international standards in the form of conventions 

and recommendations is one of the main tasks of the ILO. These standards, 

adopted by the Organization, cover labor and social issues. As an integrated 

group, they constitute the International Labor Code, which sets minimum 

standards in the areas of employment and the social sphere. Between 1919 

and 2008, 188 conventions and 199 recommendations were adopted. 

Approximately 50% of them are related to occupational safety and health. 

These include the protection against occupational radiation . 

 

 
ات الناشئة عن العمل إحدى ـــواإلصاب راضـــل من األمـــة العامـــحمايتعتبر 

في ديباجة دستورها. ومنذ ام المسندة إلى منظمة العمل الدولية  كما ورد ـــالمه
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شمل تغطية أوسع تدولية بتطوير سبل حماية العامل ل، تهتم منظمة العمل التأسيسها
وضعت قرارات مؤتمر و جسدة في دستورها وٕاعالن فيالدلفيا. لألهداف األساسية الم

، على أساس المبادئ بشأن تحسين ظروف العمل والبيئة 1984العمل الدولي لعام 
 : التالية

يجب أن يكون العمل في بيئة  آمنة وصحية؛ ينبغي أن تكون ظروف العمل  
نيات حقيقية إمكا لالعم وكرامة اإلنسان؛ يجب أن يوفر ية العاملينمتسقة مع رفاه

  .، الرضا النفسي  وخدمة المجتمعلتحقيق الهدف الشخصي
ويشكل وضع المعايير الدولية في شكل اتفاقيات وتوصيات إحدى المهام 

يا ، قضاالمعايير، التي اعتمدتها المنظمةالرئيسية لمنظمة العمل الدولية. وتغطي هذه 
كاملة، فإنها تشكل قانون العمل بوصفها مجموعة متالعمل والمسائل االجتماعية. و 

الدولي الذي يحدد المعايير الدنيا في مجالي العمل والمجال االجتماعي. وفي الفترة ما 
توصية. ويتصل ما يقرب  199اتفاقية و 188، اعتمدت 2008و 1919بين عامي 

لصحة المهنيتين. وترد من منها  بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالسالمة وا 50% من
ومن بينها  ،بنود الحماية من اإلشعاع المهني االتفاقيات والتوصيات هذهضمن 

حماية العمال من اإلشعاع  التي تتناول تحديداً  114والتوصية رقم  115االتفاقية رقم 
  . المؤين

 
 

بشأن  ILOطاق برنامج عمل حماية العامل من اإلشعاع المؤين داخل نتقع 
السالمة والصحة المهنيتين الذي يستخدم بطريقة منسقة مختلف وسائل العمل المتاحة 
للمنظمة إلعطاء الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المساعدة 

تتراوح أنشطة المنظمة و ، الالزمة في وضع وتنفيذ برامج لتحسين ظروف العمل والبيئة
، بين الدعم التقني امية إلى حماية حياة وصحة العمالعاون التقني الر في مجال الت

واإلدارات التقنية وتوفير الخبراء لدراسة مشاكل  كاتب اإلقليمية والمكاتب القطريةللم
معينة أو منح للدراسة ومواصلة التدريب، وٕانشاء معاهد أو مراكز أو مختبرات السالمة 

   .ت وتدريب الموظفينوالصحة المهنيتين، وتوفير المعدا
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في العمل في مجال حماية العمال من اإلشعاع في عام  ILOكانت بداية  
وثيقة دولية تنص على أن األشخاص الذين يعانون من  باعتماد ونشر ،1934

وفي عام  .إلشعاعات المؤينة سيتلقون تعويضاً اإلصابات المهنية الناجمة عن ا
حدى المجموعات األولى من المعايير إ ،على األرجح ،ما هو ILO، نشرت 1949

الدولية العملية بشأن الحماية من اإلشعاع التي أدرجت في "المدونة النموذجية للوائح 
  .  السالمة الخاصة بالمؤسسة الصناعية"

عقدت منظمة العمل الدولية اتفاقية تعاون مع الوكالة  1958في نوفمبر  
ي بنيا عليها كل برامج القاعدة األساسية الت كانت بمثابة (IAEA)الدولية للطاقة الذرية 

  .  التكامل الذي جاء بعد هذا التاريخالتعاون و 
 114رقم  التوصية، اعتمد مؤتمر العمل الدولي 1960/ يونيه في حزيرانو 
بشأن حماية العمال من اإلشعاع المؤين. وتنطبق االتفاقية على  115رقم  واالتفاقية

ى  تعرض العمال لإلشعاعات المؤينة أثناء عملهم، جميع األنشطة التي تنطوي عل
لحماية العمال  أساسياً  تضع إطاراً  ، كمااالتفاقية المبادئ األساسيةو  التوصية وتحدد

  .  من اإلشعاع
مدونة ممارسات بشأن الحماية من اإلشعاع.  ILO، نشرت 1987وفي عام 

ن المخاطر المرتبطة وفي وقت الحق، وبغية تحديد المتطلبات األساسية للحماية م
منظمات دولية  6شاركت ، صادر اإلشعاعبالتعرض لإلشعاعات المؤينة وألمان م

، منظمة التعاون والتنمية في الميدان FAO ،IAEA ،ILO(منظمة األغذية و الزراعة 
منظمة الصحة و  PAHOنظمة الصحة للدول األمريكية ، مOECD/NEAاالقتصادي 

للحماية من  BSSالمعايير الدولية للسالمة األساسية  في رعاية معاً  )WHOالعالمية 
 1994هذه المعايير في عام  IAEAأمان المصادر اإلشعاعية. وقد نشرت و  اإلشعاع

  . وتمثل متطلبات وتوجيهات موحدة مشتركة بين المنظمات الست الراعية
بنشر العديد من المنشورات المتعلقة بمجال حماية العمال من  ILOقامت 

هذه وكان معظم  .نشرات وغيرها من وسائل النشر ،تقارير ،شكل كتب علىاع اإلشع
  . ع المنظمات الدولية ذات العالقةالمنشورات عبارة عن تعاون مشترك م
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خرها في آكان ، اية عدد من الندوات واالجتماعاتفي رع ILOوشاركت 
عاع واللجنة الدولية للوقاية من اإلش IAEAحيث نظمت بالتعاون مع  ،2014

(ICRP) المؤتمر الدولي ، تعنى بمجال الحماية من اإلشعاعمنظمة دولية أخرى  11و
هدف المؤتمر تركيز كان تعزيز حماية العمال" و حول الوقاية من اإلشعاع المهني و "

، عمل الدولي المشترك في المستقبلالجهود  في هذا المجال وتعظيم األثر اإليجابي لل
أو تطوير سياسات لحة المشاركين في تنفيذ وٕادارة و/مصوقد أتاح الفرصة ألصحاب ال
  . مشاركة بتجاربهم ومناقشتهالالحماية من اإلشعاع المهني ل

وقد خرج هذا المؤتمر بعديد النتائج والتوصيات التي تحّول البعض منها في 
  السنوات القليلة الالحقة إلى إتفاقيات وبروتوكوالت دولية .

 
ILO 

ة المشتركة لتنقيح معايير السالمة األساسية ـــفي األمان اً عضو  ILOتعتبر 
وقد تولت  ، 1996الدولية للحماية من اإلشعاع المؤين وأمان المصادر اإلشعاعية منذ 

لضخمة "بالتعرض المهني" في الدراسة ا الخاصقيادة العمل المتعلق بتنقيح الفصل 
لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار   2002ــــــ  2000التي قامت بها ما بين 

) بعنوان "مصادر وتأثيرات اإلشعاع المؤين" وشملت UNSCEARاإلشعاع الذري (
. حيث كان من ضمن هذه الدراسة فصل مليون عامل متأثرين باإلشعاع 22أكثر من 

نتائج  UNSCEARقطاعات المختلفة. نشرت خاص بتعرض العمال لإلشعاع في ال
بعض مالمح هذه  )1ن الجدول (ويبي، 2008هذه الدراسة في شكلها النهائي سنة 

  . الدراسة
من نتائج هذه الدراسة أنه وباستثناء التعدين، فإن متوسط الجرعات الناجمة عن 

ة، يقل عة، بما في ذلك الصناعة النوويمصنّ  مصادرمعظم أنواع التعرض المهني من 
حيث أن الجرعة في بعض المناجم يمكن أن تكون ، ي سيفرت في السنةملّ  2عن 

في مناجم الذهب  فمثالً )، 1( رعات المتوسطة المبينة في الجدولأعلى بكثير من الج
 يملّ  7، 2000تحت األرض في جنوب أفريقيا كان متوسط الجرعة السنوية في عام 
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عامل جرعات  700،3ناجم الذهب، تلقى في م عامالً  123,333سيفرت، ومن بين 
  . ملي سيفرت / سنة 20فوق 

  )1رقم ( الجدول
    بعنوان "مصادر وتأثيرات اإلشعاع المؤين"بعض البيانات الخاصة بدراسة دولية 

عدد العمال الخاضعين  الصناعة
للمسح

  متوسط مستوى التعرض
 (ملي سيفرت/سنة)

 660,0001دورة الوقود النووي
 13,050,0002.9الطبيعياإلشعاع 

 6,900,0002.4 تعدين الفحم
 4,600,0003.0صناعات التعدين األخرى

 1,250,0004.8أماكن العمل في غير التعدين
 300,0003.0 النقل الجوي

 7,440,0000.5االستخدامات الطبية
 869,0000.3الصناعية األنشطة
 331,0000.1العسكرية األنشطة
 565,0000.1 ىمهن أخر 

 22,915,0000.8المجموع

كما سجلت تقارير هذه الدراسة الجرعات الفعالة السنوية التي يتكبدها العاملون 
أكدت هذه و ، ملي سيفرت 8حيث بلغت  (PET)في التصوير المقطعي البوزيتروني 
التي  تتطلب لتي تنطوي على األشعة التشخيصية و الدراسة أن بعض المهام الطبية ا

. اً نه يواجه خطًرا ملموسإف ن المريضإجراءاتها السريرية أن يكون فيها المعالج قريًبا م
في حين كانت الجرعات في مهن صحية أخرى مثل طب األسنان  والطب البيطري  

  . منخفضة جداً 
مس األشخاص الذين يعملون في مناطق كما بينت هذه الدراسة تعرض نحو خُ 

الجرعة في ، حيث يكون متوسط للرادون (TENORM)يا اإلشعاع الطبيعي المعزز تقن
ملي سيفرت في السنة  5الجرعة لهؤالء العمال ويبلغ متوسط  ،هذه المناطق ملحوظاً 

ا هو عليه بالنسبة للمجموعات األخرى من العمال المعرضين وهو أعلى ممّ ، تقريباً 
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ة تعتمد األشعة الكوني . وبينت هذه الدراسة كذلك أن جرعات األطقم الجوية منمهنياً 
ي ملّ  3وقت الطيران. في المتوسط، الجرعة السنوية حوالي على طرق الطيران و 

على جرعة للرحالت المستمرة الطويلة و يمكن أن يكون ضعف هذه السفرت، و 
  . االرتفاعات العالية

  
ILO 

  لعام لحماية العمال من اإلشعاعالبرنامج ا
الخاصة بحماية العمال من  ILOإن المعايير واللوائح المعتمدة والمتبعة في 

هي المنظمات المعنية بهذا المجال و  اإلشعاع هي نتاج العمل المشترك بين مختلف
اللوائح المعتمدة في باقي المنظمات مع تركيز شبه كلي نفس المعايير و  بالتالي تقريباً 

وفيما يلي بعض أهم بنود البرنامج ، يتعلق بحماية العامل مع اإلشعاعى كل ما عل
  :     لحماية العمال من اإلشعاع ILOالعام المعتمد لدى 

ين ينبغي أن يتضمن برنامج الحماية من اإلشعاع مراقبة ورصد العاملــــــ 
ماية من ام الح، دراسة أحكالمشتغلين باألعمال اإلشعاعية، رصد منطقة العمل

لعمل فيما يتعلق بالصحة والسالمة، إنشاء حدود المناطق ، تقييم أساليب ااإلشعاع
، تصنيف العمال المشاركين في العمل تقييم المستمر للتدابير الوقائية، الالملوثة

وأي تدابير  مشورة بشأن إجراءات إزالة التلوث، تقديم اللظروف العمل اإلشعاعي وفقاً 
  . مناسبة أخرى

، وأيًضا ن اإلشعاع دورًيا في ضوء التجربةيجب مراجعة برنامج الحماية مــ ــــ
 في حالة وجود أية منشآت أو ممارسات جديدة أو أي تعديالت رئيسية تم إجراؤها

 . ، لضمان استمراره في تحقيق أهدافهعلى منظومات العمل أو الممارسات
ن أي برنامج حماية من أ ميجب أن يكون برنامج ضمان الجودة جزء ال يتجز ــــــ 
، وأن المعدات واألدوات تعمل بشكل صحيحوهو يهدف إلى ضمان أن ، اإلشعاع
، دقيقن يتم إجراء التحليالت بشكل ، وأات يتم وضعها وتنفيذها بشكل صحيحاإلجراء

 . وأن تكون األخطاء محدودة
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ملين أو يجب توفير المراقبة اإلشعاعية والمراقبة الصحية من قبل العاــــــ 
يجب أن تتطابق مهام ونظم و ، لمراقبة اإلشعاع ومراقبة الصحة الخدمات المناسبة

وظروف تشغيل الخدمات المكلفة بمراقبة المنشآت أو الممارسات التي تستخدم فيها 
المصادر اإلشعاعية أو المواد المشعة النشطة مع المبادئ المنصوص عليها في 

لسنة  171والتوصية  1985لسنة   161ة رقمـــمهنية الـــات الصحـــة خدمـــاتفاقي
1985  . 

تعتمد الترتيبات التنظيمية التفصيلية الالزمة لضمان الحماية الكافية من ــــــ 
، بما في ذلك حجم المنشأة أو شأة معينة على العديد من العواملاإلشعاع في من

   .الممارسة التي يجري تنفيذها وحجم خطر اإلشعاع المتضمن
  . ومناسبة للمخاطر المهنية للمنشأةينبغي أن تكون منظومة العمل مالئمة ــــــ 
والتي تعمل  مع اإلشعاعات المؤينة التعاملفي أماكن العمل التي يتم فيها ــــــ 

ثال ألحكام الفقرات ، يجب على صاحب العمل ضمان االمتفيها النساء الحوامل
  . الخاصة بهن

اإلشراف اإلشعاعي واإلشراف الصحي، حسب مات ينبغي أن تكون خدــــــ 
  . ن العمل، موجودة داخل أو بالقرب من مكااالقتضاء
ينبغي أن يكون لدى خدمات اإلشراف اإلشعاعي واإلشراف الصحي ما ــــــ  

 .خصصة في مجال الحماية من اإلشعاعيكفي من الموظفين ذوي التدريب والخبرة المت
اء خدمات مراقبة اإلشعاع والمراقبة الصحية إمكانية ينبغي أن يكون لرؤســــــ  

 . الوصول المباشر إلى صاحب العمل
يجب أن تتعاون خدمات المراقبة اإلشعاعية والمراقبة الصحية  من خالل ــــــ  

 ؛تتعلق بسالمة العمال في المنشأة تلك الخدمات التي : قنوات محددة مسبًقا مع
مساعدتها في صياغة وتنفيذ برامج الحماية من وحدات وٕادارات المؤسسة لمختلف 

، ة العمالية ولجنة السالمة والصحةممثلي العمال وممثلي السالم ؛اإلشعاع المناسبة
  في حال وجودها .



  
  
  
  
  
  
  
 
  

  1/2018ـــــــ العدد  30نمية ـــــــ المجلد نشرة الذرة والت
 

36 
 

 

 عنولة ؤ عمل أو الهيئات المسإن التواصل وتبادل المعلومة بين صاحب ال
، ضرورة ملحة تآاإلشعاع والعمال بهذه المنش لتي تتضمن  التعامل معا المنشآت

الرئيسية في هو من األركان المهمة و و ب للعمال التدريباإلضافة لتوفير برامج التعليم و 
لذلك وحسب هذه المعايير يجب ، خاصة بحماية العمال من اإلشعاعال ILOمعايير 

  : إعالم العمال بما يلي
ناولة أو ر المخاطر الصحية المحتملة التي قد تنتج عن مطبيعة ومصادــــــ 

  .استخدام مصادر اإلشعاع 
الواجب اتخاذها  والوقاية معايير ومبادئ الحماية من اإلشعاع وتدابير الرقابةــــــ 

لتقنيات التي في العمل. وينبغي أن يشمل ذلك معلومات عن أساليب العمل اآلمنة وا
أجهزة المراقبة والحماية ، وتشغيل ورعاية السليمتخدام ، واالسينبغي أن تلتزم بها

، والقواعد صية للحد من تأثير المواد المشعة، وٕاتباع إجراءات النظافة الشخالشخصية
  .بما في ذلك تدابير اإلسعافات األولية ، ة للحماية من اإلشعاعالمحلي

، وأسماء إلشعاعحماية من اأسماء الممارسين الطبيين المعتمدين وموظفي الــــــ 
  . وعناوين ممثلي السلطة المختصة

جب تقديم هذه المعلومات وٕاتاحتها، حسب االقتضاء، للعمال قبل تولي يــــــ 
  . ، وفي فترات مناسبة بعد ذلكمهامهم

ه بشكل ، أن يتم توجيهيجب على كل عامل، قبل البدء في مهمة جديدةــــــ 
والمواد المشعة المرتبطة  عرض لإلشعاع، ومصادر التشامل لواجباته ومسؤولياته

 . ، وتدابير الحماية وطرق المكافحة التي يجب إتباعهابمهامه
ينبغي أن تتضمن التعليمات الحاجة إلى اإلبالغ عن أي مشاكل صحية، ــــــ  

 . ومعلومات عن تدابير اإلسعافات األولية المناسبة
، ينبغي تقديم علقة بحماية اإلشعاعالمت، باإلضافة إلى القواعد عند الضرورةــــــ 

 . تعليمات مفصلة تتعلق بالعمل اإلشعاعي المحدد الذي يتعين القيام به كتابةً 
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، لجميع ، في شكل مناسبتاح التعليمات المشار إليها سلفاً ينبغي أن تــــــ  
 . بمحتوياتهايجب على المشرفين التأكد من أن العمال على دراية و العمال المعنيين. 

يجب نشر تعليمات الحماية من اإلشعاع وتعليمات التشغيل المتعلقة ــــــ 
 بالضوابط المعتمدة لمنطقة العمل أو الوظيفة في موضع بارز ويمكن الوصول إليه

 . بسهولة
موضوعات  ، بما في ذلكضمن التدريب والتوضيحات المالئمةينبغي أن يــــــ 

لى مستوى من الكفاءة المطلوبة ألداء ، حصول العمال عالسالمة والصحة المهنية
إلى الحد  اً اآلخرين لإلشعاع منخفضم و اء تعرضهـــواجباتهم والمساهمة في إبق

  .المسموح
، للعمال بما في ذلك إعادة التدريب الدوري، ينبغي توفير برامج تدريبيةــــــ  
 . ةاالقتضاء لواجباتهم ومسؤولياتهم، من أجل ضمان الكفاءة المستمر  حسب

ينبغي توفير التدريب الكافي على إجراءات الطوارئ لجميع األشخاص الذين ــــــ  
ة الختبار يجب إجراء التدريبات الالزمو  ألداء مهامهم في حاالت الطوارئ  لديهم مهام

  . ، بما في ذلك جميع موظفي الموقعخطة الطوارئ بشكل دوري
 

      
ILO 

يجب أن يتم التحكم في التعرض المهني ألي عامل في الحدود التالية التي ــــــ 
  : ال يمكن تجاوزها

فرت في السنة في المتوسط لكل ي سيملّ  20 (أ) تبلغ الجرعة الفعالة  للعامل
 سنوات متتالية؛  خمس

  ؛سنة واحدةأي ي سيفرت في ملّ  50(ب) جرعة فعالة ال تتجاوز 
 سنة؛ الي سيفرت في ملّ 150 (ج) جرعة مكافئة لعدسة العين 
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ي سيفرت في ملّ  500 طراف (اليدين والقدمين) أو الجلد(د) جرعة مكافئة لأل
 . السنة

سنة من العمر الذين يتدربون لألعمال التي  18إلى  16للمتدربين من ــــــ 
، مسار دراستهمتخدام المصادر في تنطوي على التعرض لإلشعاع والمطلوب منهم اس

 : يجب السيطرة على تعرضهم المهني بحيث ال يتم تجاوز الحدود التالية
 ي سيفرت في السنة ؛ملّ  6(أ) جرعة فعالة قدرها 

 ي سيفرت في سنة؛ ملّ  50(ب) جرعة مكافئة لعدسة العين 
 ي سيفرت في السنة.ملّ  150(ج) جرعة مكافئة لألطراف أو للجلد 

جعية التي تشمل الحاالت الخاصة جد العديد من المستويات المر كما تو 
  . االستثنائية وحاالت الطوارئ وحسب الوظيفة ونوع المنشأةو 

  
 

تركز األنشطة الحالية لمنظمة العمل الدولية على تعزيز المشاركة النشطة  
الحماية من اإلشعاع المهني وتنفيذ  لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في

فمنذ ، مة على الصعيدين الدولي والوطنيمعايير السالمة األساسية وأساسيات السال
ة ثنين من تقارير لجنة الخبراء المعنياتقرير أو  تصدر المنظمة سنوياً   2012سنة

جنة هي لهذه ال، )2017خر إصدار في نوفمبر آبتطبيق االتفاقيات والتوصيات (
ئة مستقلة تتألف من خبراء قانونيين مكلفين بدراسة تطبيق منظمة العمل الدولية هي
اتفاقيات وتوصيات الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية. تقدم هذه الوثيقة بشكل و 

بمعايير العمل الدولية المتجددة في  طورات األخيرة المتعلقةأساسي لمحة عامة عن الت
التقني فيما يتعلق بهذه اءات اإلشراف الخاصة والتعاون كل فترة زمنية، وتنفيذ إجر 

الدولية المعلومات عن التصديقات  كما تحتوي هذه الوثيقة على أحدث .المعايير
البروتوكوالت في شكل جداول وبيانات موثقة ودقيقة. لالتفاقيات والتوصيات و  والمحلية

 م وفصول خاصة بكل ما لهما يهم هنا هو اإلشارة إلى احتواء هذه الوثيقة على أقسا
خر ما صدر في هذا المجال سواء من الناحية آو  ،صلة بحماية العمال من اإلشعاع
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القانوني بين  منظمات أصحاب العمل وكذلك التكامل التقني و  ،لقانونيةاإلجرائية أو ا
  .  ومنظمات العمال

ز للقانون باعتبار معايير منظمة العمل الدولية إسهام في عولمة القانون وتعزيو
 2018فبراير في ، فقد أصدرت المنظمة ، مع فهم واضح للمتطلبات المحليةالدولي

 ITCILO (International Training Center/ILO) بالتعاون مع مركز التدريب الدولي
:  "قانون العمل الدولي والمحلي" دليل التدريب التابع لها نسخة مطورة و منقحة من

السالمة المتعلق بالصحة و ، محامين والخبراء القانونييندليل تدريبي للقضاة وال
أحدث إصدارات أحد وهذا الدليل القيم  2010.والذي نشر ألول مرة في ، "المهنية

 ويوفر هذا الدليل للقضاة والمحامين، مل الدولية التابعة للمنظمةإدارة معايير الع
بالسالمة والصحة  المتعلقة القانون مراجع فحص متعمقة لمعايير العمل الدولية وخبراء

لتسوية نزاعات العمل  الصيغ القانونيةاستخدام المهنية، وتوضيحات ملموسة لكيفية 
 على حتوى هذا الدليل في الفصل الخامساوقد ، بهماالتي تنطوي على كل ما يتعلق 

مكن توكوالت الدولية التي يو التوصيات والبر الوثائق القانونية واالتفاقيات و كل المراجع و 
  .  السالمة مهنياً حول أثر اإلشعاع على الصحة و  يةالرجوع إليها عند المنازعات القانون

  
 

ية تسعى ومنظمة العمل الدول ،سنة 100أي منذ ما يقارب  ،منذ تأسيسها
والذي يسعى ، لسالمة والصحة في العمل والبيئةمن"  الخاص بالترسيخ مبدأ "العمل اآل

ة الدول األعضاء على منع الحوادث المهنية واألمراض المتصلة بالعمل إلى زيادة قدر 
وتحسين ظروف العمل. ولتحقيق هذا الهدف ، يسعى هذا المبدأ لتطبيق معايير العمل 

توجيهات وتقديم خدمات استشارية وتقنية، ونشر الدولية في شكلها األمثل وصياغة ال
كما يعمل هذا المبدأ على ، المختلفة مات من خالل المنشوراتالمعلو الوعي المهني و 
  . ة المنتجة والمربحة في بيئة صحيةتشجيع العمال

بة أهداف تسعى كل هذه الشعارات التي ترفعها منظمة العمل الدولية هي بمثا
المشاركة الفعالة مع كل المنظمات المعنية هو أهم عامل والتعاون و ، المنظمة لتحقيقها
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بأن  خفمنظمة العمل الدولية لها إيمان راس، اف الساميةمل الوصول لهذه األهدمن عوا
دمة أو للدول للدول المتق ءالتقنيات النووية هي رافد اقتصادي مهم سواالصناعات و 

الثينيات القرن الماضي للتعاون وعقد لذلك سعت منذ ث، التي في طور النمو
ما تعتبره  وهو ،ت المعنية بالوقاية من اإلشعاعالهيئااالتفاقيات مع المنظمات و 

ون في مجال اإلشعاع بكل أنواعه فالعامل، سيات عملهامن أسا أال يتجز  اً المنظمة جزء
خر تحت بنود القانون آبشكل أو ب يشتغلونعمال  أخيراً وفروعه واستخداماته هم أوال و 

األساسي للمنظمة وواجب توعيتهم وحمايتهم من أي أخطار مهنية يقع في صميم 
  .  عمل المنظمة

: لموظفي مكتب المساعدة لألعمال المتعلقة بالمعايير الدولية  كر وتقديرش
  . على مساعدتهم القيمة في إنجاز هذه المقالة ILOالتابع 

  الدين أحميدة عزإعداد :                                                 
  بيئة من اإلشعاعباحث في مجال حماية ال                                         

  دولة ليبياــــــ  معهد النفط للتأهيل والتدريب                                         
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Abstract 
The option of electricity generation and water desalination with 

nuclear energy has become a strategic option for Arab countries to respond 
to water resources scarcity and industrial and socio-economic development. 
Recently many Arab countries have expressed their interest in adopting 
nuclear energy for electricity generation and sea water desalination. Nuclear 
power is expected to have a vital role to play in helping to solve these 
problems and will offer insurance to highly uncertain supplies and 
escalating costs of fossil fuels. The Arab desire to the peaceful use of 
nuclear energy, especially for electricity generation and water desalination, 
has been expressed clearly by the Arab Summit resolution (Doha 2009) 
which approved “The Arab Strategy for Peaceful Uses of Atomic Energy up 
to 2020’. This Article overviews the development of nuclear power 
technologies and safety worldwide with special emphasis on the capabilities 
and concerns of Arab countries to introduce nuclear power in their energy 
mix strategies. One country in the Arab region will be soon operating a 
nuclear power plant, while two others are at contractual stage and few 
countries are actively involved in planning to build nuclear power plants. 

 



ة من إنشطار أنویة بعض العناصر ستخدمت التقنیة النوویة الطاقة المنطلقالقد 
في أربعینیات القرن الماضي في األغراض العسكریة أثناء الحرب  مباشرة كتشافهابعد ا
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تهاء الحرب انتبه العالم إلى في بدایة الخمسینیات وبعد انولكن  .العالمیة الثانیة
ئت تولید الطاقة الكهربائیة حیث أنشنشطار النووي وبالتحدید في االستخدام السلمي لال

من  %11الطاقة النوویة اآلن حوالي تولد . و الت القوى ألغراض تولید الكهرباءمفاع
بقدرة كهربائیة إجمالیة  دولة 30مفاعل قوى في  449كهرباء العالم بواسطة 

تعتمد على الطاقة النوویة في  دولة 17. وهناك حوالي میغا واط كهربائي 394.137
، ولعله من المفید اإلشارة إلى أن فرنسا تولد أكثر من ربع حاجتها من الكهرباء تولید
. والطاقة النوویة كمصدر طاقة الكهربائیة بالطاقة النوویةحتیاجاتها من المن ا 72%

بین مصادر الطاقة الرئیسیة األخرى حیث یوجد حوالي  للكهرباء تعتبر األسرع نمواً 
مفاعًال آخر وتزداد كفاءتها  158مفاعل قوى تحت اإلنشاء ومخطط إلنشاء  56

وربما تكون العالمة الفارقة هي النمو السریع في استخدام الطاقة  وأمانها یومًا بعد یوم.
ل النقاش المحتدم بین ومن خال النوویة لتولید الكهرباء في كل من الصین والهند.

 مؤیدي تولید الكهرباء من الطاقة النوویة ومعارضیها الذین یتحفظون على قضایا
قتصادیات الكهرباء النوویة وأمانها بالمقارنة مع غیرها خاصة بإدارة النفایات النوویة وا

أصبحت  ،من المصادر وعالقتها المحتملة باألسلحة النوویة وموقف الجمهور منها
ل الحلول المبتكرة لحتمیل بشكل واضح لصالح المؤیدین نتیجة للجهود الجبارة و الكفة 

القول أن الطاقة النوویة هي المصدر المستقبلي األكثر  ویمكنهذه التساؤالت. 
 ضمانًا.

طقة العربیة والنقص المتزاید في تزاید الحاجة للكهرباء وشحة المیاه في المنمع و 
خیار اللجوء إلى الطاقة النوویة كمصدر لتولید  یصبح ،حتیاطیات النفط والغازا

یجب الوقوف عنده واإلعداد له على  وٕازالة ملوحة میاه البحر خیارًا استراتیجیاً الكهرباء 
 . المدى البعید والمتوسط

 


ر في الفترة هناك عدة أجیال من المفاعالت؛ الجیل األول وهو الذي طوّ  
وهي في العموم تستخدم  ،حتى اآلن یعملوالقلیل منها ما زال  1960 ـــــــ 1950
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الجیل الثاني هو الذي یستخدم  الیورانیوم  الغرافیت كمهدئ؛بیعي كوقود و الیورانیوم الط
ي الوالیات ومعظم مفاعالت القوى العاملة ف ،ومهدئ الماء كمبردالمخصب كوقود و 

ث فهو ما یطلق علیه المفاعالت المتقدمة ولقد أما الجیل الثال المتحدة من هذا النوع؛
 ات تحت اإلنشاء أو التجهیز للشغل،تم تشغیل أول ثالثة منها في الیابان وهناك أخری

زال  جیل الرابع فالأما ال؛ وهي تطویر للجیل الثاني مع زیادة في إجراءات السالمة
ن تكون له دورة ویفترض أ ،2020ومن المقدر له أن یشتغل بعد عام  ،تحت التصمیم

 دورة وقود مغلقة ویحرق معظم المواد المشعة ذات عمر النصف الطویل ضمن
 .  وهذا الجیل سیكون في الغالب من المفاعالت السریعة .الوقود

لتصمیم والذي كان بسبب تصدعات في ا ،1986تشرنوبیل  بعد حادث
تصمیم  حدثت ثورة في مجال ،رتكبها المشغلونباإلضافة إلى أخطاء جدیة ا

المفاعالت وتكاتف خبراء العالم من أجل ابتكار واستنباط تقانات مفاعالت جدیدة 
دور الریادة في هذا  (IAEA)وكان للوكالة الدولیة للطاقة الذریة  .متطورة ودورة وقودها

(المشروع الدولي للتصامیم المبتكرة  INPROالمضمار عن طریق مشروعها الرائد 
دولة ویعتبر مكمًال للمشروع العالمي اآلخر  20) الذي یضم للمفاعالت ودورة الوقود

GIF  هذه المشاریع على معالجة تركز . العالمیة لمفاعالت الجیل الرابع)(الندوة
مع مراعاة أن یكون  ،المشاكل المتعلقة باألمن واألمان النووي والسالمة وتولید النفایات

تیح تخفیض أزمنة البناء وتقلیل توتصمیم مرافق  ،تولید الكهرباء بأسعار منافسة
تكالیف التشغیل. وتولي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أیضًا اهتمامًا متزایدًا بالمفاعالت 
الصغیرة والمتوسطة التي توفر انسجامًا أفضل مع قدرة الشبكة الكهربائیة العامة في 

فئة المناطق أو إزالة فها مع تطبیقات عدیدة مثل تدباإلضافة إلى تكیّ  ،البلدان النامیة
إضافة إلى صغر المساحات التي تحتاجها  ملوحة میاه البحر أو تصنیع وقود كیمیائي

 . وسرعة البناء
 
 

نشطار شیوعًا وهو من أكثر النظائر القابلة لال 235-یعتبر نظیر الیورانیوم
من وفرة الیورانیوم في وعلى الرغم  .الوقود المستخدم في معظم المفاعالت الحالیة

) إّال أن نظیره القابل مرة أكثر من الفضة ومساوي للقصدیر والزنك 100الطبیعة (
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الذي نسبته في الیورانیوم الطبیعي  235-نشطار نادر جدًا. ولذلك فإن الیورانیوملال
أي زیادة نسبته إلى أكثر من ذلك حتى یصلح  تخصیب،یحتاج إلى  %0.7تساوي 

من كیلو غرام من  علیها فاعالت القوى. وتصل الطاقة المتحصلكوقود لمعظم م
الحقیقة من الفحم والنفط. و  نفس الكمیةالیورانیوم إلى أكثر من ثالث مالیین مرة من 

أكبر من  مرة  ملیون 10 ـــنطلق منه طاقة تقدر بأن انشطار ذرة واحدة من الیورانیوم ی
 .  فحممن ال حتراق ذرة كربونن االطاقة الناتجة ع

فإن الیورانیوم كمصدر للطاقة یجب أن یمر  ،ومثل باقي أنواع الوقود التقلیدیة
بسلسلة من المراحل حتى یكون وقودًا قابًال إلنتاج الطاقة الكهربائیة وهذه المراحل 

 التالي شكلالتسمى ب"دورة الوقود النووي". ویمكن تلخیص دورة الوقود النووي في 
 . در الیورانیوم المعروفة الیوممصا )1(ویبین جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخطط توضیحي لدورة الوقود النووي
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 الیورانیوم في العالم خام : مصادر )1(جدول رقم 
 النسبة المئویة من العالم طن من الیورانیوم الدولة
 28% 863,000 استرالیا

 15% 472,000 كازاكستان
 14% 437,000 كندا

 10% 298,000 جنوب أفریقیا
 8% 235,000 نامیبیا
 6% 197,000 البرازیل
 4% 131,000 روسیا

 3% 104,000 الوالیات المتحدة
 3% 103,000 ازبكستان
  3,107,000 المجموع

 
 

في  رباء منافسة جدًا لباقي المصادر.تعتبر الطاقة النوویة كمصدر للكه
األحفوري إلى درجات قیاسیة  الوقودانخفضت أسعار ات من القرن الماضي یالتسعین

ا كاد یسلب الطاقة النوویة بعض ممیزاتها، ولكن ارتفاع أسعار النفط قلب المیزان ممّ 
ة من األسباب تدعو إلى التفاؤل لطاقة النوویة. وهناك جملل لصالح التكلفة االقتصادیة

 : ستخدام الطاقة النوویة في تولید الكهرباء منهابا

 . بالنسبة للمادة المستهلكة كوقود هي األعلى بین المصادر الناتجةالطاقة ــــ ــ

المصدر التقلیدي الرئیسي لتولید وهو منافسة للفحم  المنخفضة التكلفةــــــ 
 . الكهرباء في العالم

ستخدام ت والبلوتونیوم كناتج ثانوي من المفاعالوقود لكوفرة الیورانیوم ــــــ 
 . الیورانیوم

 . نوویًا هي األقل من أي عملیة أخرى لتولید الكهرباء ةكمیة النفایات المنتجــــــ 

 .   الطاقة النوویة لها منافع أخرى غیر تولید الكهرباءــــــ 
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ة وتعتمد التكلفة النسبیة لمحطات تولید الطاقة الكهربائیة على موقع هذه المحط
ل مثل ذو أفضلیة اقتصادیة بالنسبة لدو ل الفحم وقربها من مصادر الوقود، فمثًال سیظ

حیث وفرة الفحم محلیًا وسهولة الحصول علیه  ،سترالیاالصین والوالیات المتحدة وأ
 ،في بعض األماكن اً الغاز منافس یعتبر وعدم وجود قیود على انبعاث الكربون. وكذلك

أزال ولكن ارتفاع أسعار الغاز  ،خاصة إذا أقیمت المحطة على مصدر الغاز نفسه
الطاقة النوویة في أماكن عدیدة منافسة لمحطات الوقود األحفوري تعتبر هذه المیزة.  و 

خاصة  ،على الرغم من ارتفاع الكلفة الكلیة إلنشاء المحطات النوویة لتولید الكهرباء
التكالیف الصحیة والبیئیة إلى محطات لص من النفایات و إذا أضیفت تكالیف التخ

 . خیار استخدام الطاقة النوویة یكون هو األفضلالوقود األحفوري فإن 
باهظة تكالیف اإلنشاء ولكن تكالیف  ،بشكل عام ،مفاعالت القوىتعد و 
المنافسة االقتصادیة على عدة عوامل منها بناء المحطة تعتمد  و .نسبیاً قلیلة التشغیل 

لة من في الوقت المحدد والسرعة المطلوبة وتشغیلها بسعات عالیة على فترات طوی
وبالمقابل فإن محطات الغاز والنفط رخیصة وسریعة البناء ولكن تشغیلها  ،الزمن

 على وبالتالي ،مكلف نتیجة كلفة وقودها. وأیضًا من العوامل التي تؤثر على التكلفة
أوقات التوقف للصیانة وهي شهر في السنة ، أسعار الكهرباء المنتجة بالطاقة النوویة

وفي بدایة إنشاء المحطة  .سنة) 60ذلك عمر المحطة (حوالي أو السنتین تقریبًا وك
ولكن بعد تسدید كل الدیون المستحقة  ،تكون أسعار الكهرباء المنتجة مرتفعة نسبیاً 

معظم محطات الطاقة النوویة العاملة اآلن تعتبر و  .علیها یبدأ السعر في االنخفاض
لها هي األقل على اإلطالق. لنسبة ولذلك فإن أسعار الكهرباء با ،مستوفیة الدیون

فإن  ،ساعة بالسنت في الوالیات المتحدة لسعر الكیلو واط فمثًال بمقارنة بسیطة
ساعة  بالسنت لكل كیلو واط 2012متوسط تكلفة تولید الكهرباء بالطاقة النوویة سنة 

 سنت/ك.و.س. 20 ـــ، وبالنفط فاق ال 3.4الغاز الطبیعي ب،  3.27، بالفحم  2.4هي 

قویًا لمصادر الوقود  یة منافسًا اقتصادیاً ائالمصدر النووي للطاقة الكهربظل سیو 
قرب المحطات من مصادر الوقود في حالة  إالّ  ،األحفوري على مدى العقود المقبلة

محطات الفحم قریبة من المناجم والتجمعات  حیثسترالیا ا لمنخفضة السعر مث
 . متوفرة بسعر منخفضالبشریة وكذلك توجد كمیات كبیرة من الغاز 
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 لمیاهٕازالة ملوحة االطاقة النوویة و 

معظم محطات إزالة ملوحة میاه البحر العاملة الیوم في العالم تستعمل الوقود 
كمیة المیاه المنتجة بإزالة تقدر غازات الدفیئة. و زیادة انبعاث  یؤدي إلىا وري ممّ األحف

ون متر مكعب كل یوم من المیاه ملی 30 ـــملوحة میاه البحر على مستوى العالم ب
 .  ما یقارب من نصفها في الدول العربیة ،محطة 12500الصالحة للشرب في 

متعدد  الملوحة هي تقنیة التبخیر الومیضيوالتقنیات الرئیسیة المعروفة إلزالة 
الطریقة األولى میاه أنقى ولكن وتعطي ، )RO(التناضح العكسي و  )MSF(المراحل 

ك.و.س. من  6طریقة التناضح العكسي إلى وتحتاج  في الكمیة.الثانیة تتفوق 
تقنیة التبخیر الومیضي متعدد المراحل إلى  تحتاج الكهرباء لكل متر مكعب بینما

وتختلف مصادر الحرارة  ك.و.س. 200ــــــ  25درجة مئویة و 130ــــــ  70حرارة عند 
 والكهرباء حسب نوع المحطات المستخدمة ووقودها .

الجدیر بالذكر أن المفاعالت النوویة صغیرة ومتوسطة الحجم قد تكون  ومن
مناسبة إلزالة الملوحة بالكهرباء المولدة بواسطة البخار منخفض الضغط من التوربین 

 ل عبر دوائر التبرید النهائیة .وماء البحر الساخن الداخ
 

 

ة للبیئة، وبالتحدید فوائد جمّ  الكهرباءالطاقة الذریة كمصدر لتولید  حققتلقد 
غازات جة حرارة األرض عن طریق انبعاث فإن الطاقة النوویة ال تساهم في رفع در 

أي من أكاسید الكبریت أو  جالدفیئة مثل ثاني أكسید الكربون. وكذلك فإنها ال تنت
ال شيء ، نوویةتروجین أو الجسیمات الملوثة للبیئة. فعندما تنتج الكهرباء بالطاقة الالن

في  نشطار ال األكسدة. في حین نجدتقلیدیة فالحرارة تنتج بطریقة االیحترق بالطریقة ال
نبعاث كمیات هائلة من الغازات الملوثة للبیئة نتیجة حالة محطات الوقود األحفوري ا

ببناء محطات  ابقى أطنان من الرماد. ویمكن تجنب المزید منهتكما ی ،احتراق الوقود
جدیدة أو ترقیة المحطات القائمة وٕاطالة عمرها. وفي أوروبا وحدها یتم توفیر نوویة 

% من كل 75نبعاثه من ثاني أكسید الكربون أي ما یكافئ انصف ملیار طن من 
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نوویة متحكم فیها منذ البدایة إلى حین تكون نفایات المحطات الكهر سیارات أوروبا. و 
في  یمكن التحكمقود األحفوري التي ال على خالف محطات الو  التخلص منها نهائیاً 

 يفي تولید الكهرباء ه المشكلة األساسیةعتبر نفایاتها وتنطلق مباشرة إلى الجو. وت
وثاني أكسید  درجة حرارة الكون ازدیاد في الذي یساهمنبعاث ثاني أكسید الكربون ا

ثیر السلبي التأ ذاتأكاسید النتروجین نزول األمطار الحمضیة و تسبب في الكبریت الم
 . على طبقة األوزون

سبًا إیجابیًا للبیئة بالمقارنة مع إن قضیة ما إذا كانت الطاقة النوویة تمثل مك
غیرها تعتمد على القیمة الموضوعة للتصرف في النفایات التي ینتجها كل نوع من 

ن الطاقة النوویة فائدة عظیمة للبیئة موتمثل . قود وكمیة الملوثات المنبعثة منهالو 
كما قدرت وكالة حمایة البیئة متوسط  ،حیث أنها تقلص بشكل نهائي الملوثات الجویة

 .    ) 2 رقم (جدول ساعة مستوى انبعاث بعض الغازات لكل میغا واط

 )2جدول رقم (
 الرطلا واط ساعة بات لكل میغانبعاث بعض الغاز 

 غاز طبیعي نفط فحم نوویة 
 0 2249 1672 1135 ثاني أكسید الكربون
 0 13 12 0.1 ثاني أكسید الكبریت

 0 6 4 1.7 تروجینأكاسید الن

 ،محل باقي المصادر حالل الطاقة النوویة شیئًا فشیئاً ن إا الشك فیه أوممّ 
الحمضیة الغازات غازات الدفیئة و سیخفض بشكل جوهري انبعاث  ،لفحموخاصة ا

سید الكربون من محطات نبعاث ثاني أكویقدر ا. العناصر الجسیمیة الملوثة للبیئةو 
منها تنبعث من الفحم  %40حوالي  ،ملیار طن في السنة 25الوقود األحفوري ب 

هذه توضح من النفط والغاز والباقي من مصادر الطاقة األخرى. و  %43وحده و
طن من الیورانیوم  22فكل  ،النسب مدى حاجة العالم الماسة الستخدام الطاقة النوویة

 .  من ثاني أكسید الكربون لى العالم ملیون طنتستخدم كوقود توفر ع
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إذا ما توقعنا زیادة في النمو االقتصادي و االجتماعي في الدول العربیة في 
ال بد أن نتوقع أیضًا  2030 عام العقود المقبلة، وكذلك تضاعف عدد السكان بحلول

حاجة للطاقة یصبح التفكیر في تنویع مصادرها زیادة الحاجة إلى الطاقة، وبزیادة ال
یتبین الدور  ،النوویة كمصدر من مصادر الطاقة باستعراض الطاقةو أمرًا ضروریًا. 

الذي یمكن أن تلعبه الطاقة النوویة في المستقبل لمساعدة العالم للحصول على طاقة 
یة ائقة الكهربنظیفة دون اإلضرار بالبیئة. وبالنظر أیضًا إلى الوضع الحالي للطا

بیننا وبین العالم المتقدم فإجمالي استهالك جمیع  الفجوةتتضح  ،واستهالكها في العالم
  .  الدول العربیة من الكهرباء یقارن باستهالك دولة واحدة هي كوریا الجنوبیة

الشام والجزیرة م صحراوي یمتد شرقًا من العراق و المنطقة العربیة في حزاتقع 
وفي هذه المساحة الشاسعة تندر  ،بمصر والسودان والمغرب العربيالعربیة مرورًا 

مصادر المیاه فبعض الدول العربیة یوجد بها أنهار ال تكفي احتیاجات الدول التي 
تمر بها، أما الدول األخرى فتعتمد على المیاه الجوفیة و األمطار التي ال تغطي إال 

 . الجزء القلیل من احتیاجاتها

حتیاجات المائیة من میاه الصدد أن نتوقع أن تتضاعف اال یمكننا في هذاو 
وبالتالي البد من تطویر المصادر  ،لزراعة والصناعة واالستخدام المنزليوا الشرب

السیما إزالة ملوحة میاه البحر بالطاقة النوویة  ،الحالیة وٕایجاد مصادر أخرى للمیاه
الغاز وحدهما لتولید على النفط و  واالعتماد مهددًا.العربي المائي  األمنأصبح  وٕاالّ 

ستراتیجیًا على للحاجة للكهرباء قد یعتبر خلًال االكهرباء في ظل الزیادة المضطردة 
مستوى العالم العربي. ومن المعلوم أن دوًال عربیة عدیدة تنتج میاه البحر مزالة 

 . الملوحة بكمیات كبیرة مستخدمة النفط و الغاز كمصدر للكهرباء

المقبلة  السنواتالماء في جات الدول العربیة من الكهرباء و غطیة احتیاولزیادة ت
ض لتولید في بناء محطات نوویة مزدوجة الغر  ال بد من التفكیر جدیاً  ،من هذا القرن

غبتها ر الدول العربیة  العدید منأخیرًا أعلنت وقد  الكهرباء و إزالة ملوحة المیاه معًا.
میاه البحر ضمن استراتیجیاتها لتنویع  وٕازالة ملوحةخیار تولید الكهرباء  إدراجفي 
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طلبت بعض و  .وهي مقبلة على الشروع في بناء أول محطاتها النوویة ،مصادر الطاقة
الدول العربیة دعم الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في تنمیة وتطویر البنیة التحتیة 

العربیة  . كما أن للهیئةلبرامجها في الشروع في بناء محطات نوویة لتولید الكهرباء
تعزیز البنیة عنوانه " 2020ستراتیجیًا مستمرًا حتى العام للطاقة الذریة مشروعًا ا

 . "األساسیة للدول العربیة من أجل إنشاء محطات نوویة لتولید الكهرباء
نها من الدول العربیة في حاجة ماسة إلى تأسیس بنیة تحتیة قویة تمكّ إن 

ویعتبر  ،میاه البحر وٕازالة ملوحةحطة نوویة لتولید الكهرباء الشروع في بناء أول م
وویة لضمان توفیر لمشاریع محطات القوى الن أساسیاً تقییم عناصر البنیة التحتیة 

كتشاف نقاط الضعف في البرنامج النووي وترتیب األولویات أسباب النجاح وا
ود السابقة، دراسات أجرت بعض الدول العربیة، خالل العقوقد والتحسین المستمر. 

جدوى من أجل تأسیس برنامج للقدرة النوویة. ومع ذلك ففي أغلب الحاالت لم تستمر 
األنشطة ولم یتم الحفاظ على المعرفة التي تم اكتسابها من خالل تلك األنشطة، بما 

 . في ذلك القدرة البشریة التي تّم بناؤها

ف القدرة النوویة ة واستكشاضرورة دراس الهیئة العربیة للطاقة الذریة تدركو 
تأمل في إبراز فهم أفضل كما ستراتیجي ألمن اإلمداد بالطاقة. اكخیار عربي 

. الكاملتقییم الللمظاهر الرئیسیة الالزمة لتخطیط برنامج قدرة نوویة عربیة، بما یشمل 
ستعداد العربي لبناء ة الذریة بدور محوري في زیادة االوتقوم الهیئة العربیة للطاق

تأسیس  وذلك بالمساعدة في ،میاه البحر وٕازالة ملوحةالمحطات النوویة لتولید الكهرباء 
الخصوص من حیث الهیكلیة بو  ،البنیة التحتیة األساسیة إلنشاء محطات نوویة

التشریعیة والرقابیة والموارد البشریة وشروط اختیار الموقع األمثل واألمان والقبول 
ستراتیجیة بتحقیق أهداف هذا االة بالفعل منذ إعتماد وقد باشرت الهیئ الجماهیري.

 . المشروع التي أصبحت ملموسة لدى معظم الدول العربیة




 
أن هناك أربع دول عربیة لدیها مشاریع واضحة  )3(یتبین من الجدول رقم 

:  میاه البحر وهي وٕازالة ملوحةي بناء محطات نوویة إلنتاج الكهرباء للشروع ف
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المملكة یة والمملكة األردنیة الهاشمیة و جمهوریة مصر العرباإلمارات العربیة المتحدة و 
مفاعالت قوى  4الجدول أدناه أن اإلمارات شرعت في بناء یبین و  .العربیة السعودیة

 حینفي  .محطات نوویة أخرى 10ط إلنشاء وتخط ،لكل منها طا واغمی 1400بسعة 
مصر قد استكملت التخطیط لبناء مفاعلین نوویین وتقترح إنشاء مفاعلین أخریین.  أن

 ،لكل منهما كهربائي طا واغمی 1000قوى بسعة  يط لمفاعلاألردن استكملت التخطی
 . كهربائي طا واغمی 17000قوى بسعة إجمالیة  مفاعل 16والسعودیة تقترح إنشاء 

 )3جدول رقم (

 الدولة
 مفاعالت تحت اإلنشاء

 2016ینایر 
 مفاعالت مخطط لها

 2016ینایر 
 مفاعالت مقترحة

 2016ینایر 
 م و ك عدد م و ك عدد م و ك عدد 

 14400 10 0 0 5600 4 اإلمارات
 2400 2 2400 2 0 0 مصر
   2000 2 0 0 األردن

 17000 16 0 0 0 0 السعودیة


 

على المدى  تنفیذه حطات نوویة ونجاأي بلد في برنامج بناء مح إن شروع
على منظومة البنیة التحتیة الوطنیة التي  عتمادًا جوهریاً ا یعتمد القریب والبعید

األطر مجاالت البنیة التحتیة تتضمن والقدرات. و  األنشطةواسع من  نطاقتشمل 
تفاقیات والمواثیق الدولیة والمرافق ان واألمن النوویین واالألماالتشریعیة والرقابیة و 

إعالم  ، باإلضافة إلىالمادیة والتمویل وتنمیة الموارد البشریة بالتعلیم والتدریب
البنیة التحتیة تخطیط وتشمل أنشطة  ختیار المواقع.االقبول الشعبي و و  الجمهور
ولید ونقل وتوزیع كهربائي نظام ت نظیم برنامج القوى النووي؛ تشغیلوٕادارة وت

بما یلزم  ،وخاصة الهیئة الرقابیة ،بكفاءة وموثوقیة؛ تجهیز المؤسسات الحكومیة
 . العمالة الماهرة في كل المراحل من
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 وءة جهود وأموال كبیرة قد تنهذا الطیف الواسع من البنیة التحتی یتطلب
نتیجة برنامج النووي ال الدخول إلىوقد ترفض بعض الدول  بحملها الدولة الواحدة.

 .ةالواحد الدولةقتصاد الوطني في هذا االستثمار باهظ التكالیف الذي یرهق اال
بشكل كبیر إذا تقاسمت  دولة ةویمكن تخفیض عبء تأسیس البنیة التحتیة ألی

نت شراكة على المستوى اإلقلیمي. مجموعة من البلدان األعباء والتكالیف وكوّ 
كفوائد نعكس یا ممّ  ،مادیة والبرامج المشتركة والمعرفةوتشمل الشراكة المرافق ال

قتصادیة مباشرة. وتساهم الشراكة في المعلومات والبنى التحتیة أیضًا في مواءمة ا
اكل التي قد وتوحید المعاییر واألطر الرقابیة والتشریعیة والتغلب على معظم المش

ومن المعلوم أن بناء  التنفیذ والتشغیل للمحطة النوویة.تطرأ أثناء التخطیط و 
تخاذ القرار إلى التشغیل ق وقتًا طویًال قد یصل من بدایة االمحطات النوویة یستغر 

ولكن هذه المدة ُتضغط  في حال المشاركة التي  توّفر  ،سنة 15إلى حوالي 
 .  بشكل معتبر الجهد والوقت والموارد

عة على اتفاقیة موقّ أّكد القادة العرب على الحق األصیل للدول العربیة اللقد 
عدم انتشار األسلحة النوویة في امتالك التكنولوجیا النوویة لألغراض السلمیة 

ونظرًا إلى أن معظم الدول العربیة في تقیید لهذه الحقوق تحت أي مبرر.  دون
ستراتیجیاتها الوطنیة لتنویع تطمح إلدخال الخیار النووي ضمن ا الوقت الحاضر

مل على وضع معالم لتصور عربي حول التزود بالوقود مصادر الطاقة، فإن الع
رار التزود النووي والتخلص من الوقود المستخدم من األهمیة بمكان لضمان إستم

عتماد علیه والوثوق ام الطاقة النوویة كمصدر یمكن االستخدبالطاقة الكهربائیة با
ة الوقود الیورانیوم ومعالج تخصیببه. ولقد فرضت الطبیعة الحساسة لتقنیات 

ستخدامهما في الحصول على صعوبة تداولهما، من حیث إمكانیة االمستخدم 
التخصیب مادتین نوویتین تصلحان في صنع أسلحة نوویة وهما الیورانیوم عالي 

ورغم أن معاهدة عدم إنتشار األسلحة النوویة تنص في مادتها والبلوتونیوم. 
ر البحث إلتناج القدرة هدة بتطویالرابعة على حق جمیع الدول األطراف في المعا

ستخدامها في األغراض السلمیة بدون أن تستثني التوصل إلى تقنیات النوویة وا
ولكن المجتمع الدولي بدأ الوقود المستخدم بالغة الحساسیة،  ومعالجة التخصیب

 .بوضع إجراءات صارمة لضبط إنتشار التقانات النوویة الحساسة 
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 1975في سنة   "NSG"لمزودة للطاقة النوویةتأسست مجموعة الدول القد 
وتلتها أفكار ومناقشات عدیدة ومقاربات متعددة األطراف حول دورة الوقود 

وفي هذا اإلطار تسعى الدول العربیة إلى تبني نظام منصف یتیح لها  النووي.
 قتناءمخطط لها إلنتاج الكهرباء وكذلك االتزود بالوقود النووي لتشغیل مفاعالتها ال

علیها حیال عدم  تقانات دورة الوقود النووي المختلفة مع مراعاة معاییر متفق
 .اإلنتشار النووي 

 
 

مناص من التعاون والتآزر العربي في میدان  ال بد من التأكید على أنه ال
الطاقة الذریة. هذا ما تم إدراكه عربیًا على المستوى الشعبي والرسمي وهذا ما 

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة التي أّصلت للتعاون اإلقلیمي والدولي وهذا توصي به 
ما تفرضه المصلحة العربیة العلیا. فكل القوانین واألعراف الدولیة تتیح للعرب 

 خیر شعوبها.التنمیة والتطویر بما یضمن امتالك واستخدام التقنیات النوویة في 
و هل یمكن للعرب فرادى أو مجتمعین الجدیر بالطرح في هذا المقام ه والسؤال

اه یم وٕازالة ملوحةامتالك برامج نوویة ناجحة وبناء محطات قوى لتولید الكهرباء 
 البحر خدمة ألمنها القومي ؟

في اإلمارات ومصر نطالق البرنامج العربي النووي إلنتاج الكهرباء وبا
إنه ال بد من ف ،السنة هذه یشهد تدشین أول مفاعل قوى خاللواألردن والذي 

متالك هذه التقنیة من أجل تنمیة شعوبهم لتأكید من جدید على حق العرب في اا
هذا الطریق بموقف عربي  سلكتوالتأكید أیضًا على مؤازرة ومساندة الدول التي 

ستدامة برامجها النوویة وض دولي أو إقلیمي یضمن حقها في اموحد في أي تفا
 التخصیب .حقها في امتالك تقانات وسبل تزودها بالوقود بما في ذلك 

 أ. د. ضو سعد مصباح                                                     
 الهیئة العربیة للطاقة الذریة                                                   
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أعلن العلماء الصینیون زعامة الصین في مجال تصنیع الساعة الذریة الفضائیة 
وقالت الصیني للمالحة الفضائیة.  "Beidou"التي تستخدم أحدث نماذجها في نظام 

وزًنا مقارنة الفضائیة الصینیة الجدیدة أصغر ن الساعة أوكالة "شینخوا" الصینیة 
 .، ولدیها إنتاجیة أكبربمثیالتها األجنبیة

للمالحة الفضائیة أطلقا  "Beidou" ن لنظامیذكر أن قمرین اصطناعیین تابعی
بالساعات الفضائیة الهیدروجینیة الذریة من  انمزود ماوهدار حول األرض إلى الم

تلك الساعة على حساب تذبذبات الذرات، ما یجعلها عمل ویقوم مبدأ  .الجیل األخیر
 .تمتلك دقة فائقة

سینافس  "Beidou"الفضائیة ن نظام المالحة أوقال المهندسون الصینیون 
قریًبا أنظمة "جي بي أس" األمریكي و"غلوناس" الروسي و" هالیو" األوروبي للمالحة 

 . الفضائیة

ایة العام الجاري منطقة الحریر ویتوقع أن یشمل نظام المالحة الصیني في نه
أراضي سیشمل  2020عام  بحلولو االقتصادیة كلها ومنطقة آسیا والمحیط الهادئ، 

 . اً اصطناعی اً قمر  35تضمن نظام المالحة الصیني ه. وسیالعالم كلّ 
 

 ∆ÀB®M ©ŒmÃNª “Œ¿ºß —Àf√IRSN ∆BIBŒªA ©ø∗* 

ن من واثنا (IRSN)سي الوقایة من اإلشعاع واألمان النووي الفرن دیقوم معه
والوكالة الیابانیة للطاقة  (JNRA)شركائه في الیابان، هیئة الرقابة النوویة الیابانیة 

 . 20/1/2018، بتاریخ 24أخبار موقع  *
 . 2018في ینایر  الصادر 50، العدد "IRSN UPDATES"من  مترجم **
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، كل سنتین بعقد ندوة علمیة لمناقشة أبحاثهم التنسیقیة في مجال (JAEA)الذریة 
في  السالمة النوویة. وكان آخرها الندوة التي عقدت في العاصمة الیابانیة طوكیو

 . 2017بر نوفم

في مشاركة  JAEAو JNRAو IRSNوتتمثل األهداف الرئیسیة للتعاون بین 
اآلراء وتعریف البرامج المشتركة وتوحید الجهود لتعزیز برامج األبحاث على المستوى 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة التابعة لوكالة الطاقة  الدولي، بما یتضمن برامج
 . (OECD-NEA) النوویة

ز الشركاء الثالثة بشكل أساسي على المواضیع ، ركّ تلك الندوة األخیرة وخالل
البحثیة في مجال السالمة النوویة التي شملت الحوادث الخطیرة (خاصة الضرر 
األساسي للمفاعل) وتقییم مصطلح المصدر والهیدروجین. كما ناقشوا موضوعًا رئیسیًا 

رة في فوكوشیما ــــــ دایتشي. أما فیما لتفكیك المفاعالت المتضر  اتآخر وهو االستعداد
یتعلق بمبادرات ما بعد فوكوشیما، فقد ركزت المناقشات حول السالمة الحرجة، إلى 

المصمم  (Stacy)حد كبیر، على إعادة تشغیل مفاعل األبحاث الیاباني "ستاسي" 
رائق للبحث في هذا المجال. كما تم استعراض األبحاث المتعلقة بالوقود ومخاطر الح

 دم .تقوتمدید عمر تشغیل المفاعل وتصمیم المفاعل الم

إن هذه الندوات ال توفر الفرصة لمناقشة االحتیاجات البحثیة فحسب، بل تؤدي 
 .أیضًا إلى التعاون بین البلدین في مختلف برامج البحث وتبادل الموظفین 

 
"C kÀi¬ÃM" “®JzªA ΩßB∞ø “ÕB¿á “¿§√fiA TfYDI jvø eÀlM –ÀÃƒªA∗ 

توم" الروسیة، تزوید مصر بأحد أحدث أنظمة حمایة أ زركة "رو تعتزم ش
محطة الضبعة النوویة  لقلب المفاعل فيمحتمل  ذوبانالمفاعالت النوویة، لدرء أي 

 وسیحمي النظام الجدید الذي یحمل اسم "فخ ذوبان .2020التي ستبنى بحلول العام 
 . لضبعة في حال وقوع كارثة كبرى"، المفاعالت النوویة التي ستقام في االوقود

 . 2/2/2018، بتاریخ المصریة "Vetogate"بوابة فیتو  جریدة موقع *
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، اتفاقیة لبناء وتشغیل 2015 نوفمبر 19 منذعتا وقّ  قد مصر وروسیا وكانت
أول محطة نوویة بتكنولوجیا روسیة في منطقة الضبعة على ساحل البحر األبیض 

 1200ومن المقرر أن تتكون المحطة من أربع وحدات بقوة  .المتوسط، غرب مصر
 . میغاواط لكل منها

، تابعة للجیل الثالث من المحطات VVER 1200 وستكون الوحدات من نوعیة
، 2006لمعاییر المفاعالت النوویة الروسیة لعام  +" التي تبنى وفقاً 3النوویة الروسیة "

 . بهدف زیادة السالمة وتحسین المؤشرات الفنیة واالقتصادیة
 

"C kÀi¬ÃM" Ã®nªA ü –ÀÃ√ ΩßB∞ø æÀC ’BƒJª KºÒI ¬f¥NM“Õe ∗ 

مناقصة بناء أول  توم" للطاقة النوویة بطلب للمشاركة فيأ زتقدمت شركة "رو 
زیر في السعودیة، إلنتاج الطاقة الكهربائیة، وذلك بحسب ما أعلنه و  نوويمفاعل كهر 

في ختام اجتماع ل الوزیر الروسي من الریاض وقاك. الطاقة الروسي، ألكسندر نوفا
ن الشركة الروسیة أسعودیة للتعاون في مجال الطاقة، لاــــــ  مجموعة العمل الروسیة

 ة .في المملك نینوویلب للمشاركة في بناء مفاعلین كهر تقدمت بط

على خارطة  2017دیسمبر  في منتصف اعتوقّ  وكانت روسیا والسعودیة قد
وترافق توقیع خارطة الطریق مع . طریق للتعاون في مجال "الطاقة النوویة السلمیة"

 على مدى فترة تمتد ما نوویةللطاقة الكهر  مفاعالً  16مها بناء ریاض عن عز إعالن ال
ملیار دوالر، إضافة إلى مفاعالت أخرى  80 على، بتكلفة تزید عاماً  25و 20بین 

 . البحر همیا إلزالة ملوحةصغیرة 

غیغاواط من الطاقة النوویة بحلول عام  17ـــــ وسیزود هذا المشروع المملكة بـ
اء المنتجة بواسطة الطاقة غیغاواط من الكهرب 40اف لهذا الرقم أكثر من ، یض2040
 ة .الشمسی

 . 14/2/2018، بتاریخ السعودیة جریدة الوطنموقع  *
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 _I Ω¿®Õ –ÀÃ√ ΩßB∞ø"¬ÃVƒªA “≥B�"∗ 

ندماج الحراري حدیث، یعمل على االیستعد علماء أمریكیون لبناء مفاعل نووي 
 15 ـــــوسینفذ المشروع، خالل السنوات الـ .كما یحدث عادة في نوى النجوم ،النووي

 المقبلة، علماء من جامعة ماساتشوستس للتكنولوجیا بالتعاون مع خبراء شركة
"Commonwealth Fusion Systems" . 

له حجرة سبارك)، وجّهزت ( "Sparc" وأطلق على هذا المشروع التجریبي اسم
د هذا طیسیة خاصة تتحمل البالزما فوق الحراریة. وسیولّ حلقّیة مزودة بسبائك مغن

  .میغاواط من الطاقة الحراریة 100المفاعل 

ویخطط العلماء، في حال نجاح هذا المشروع التجریبي، إلنشاء مفاعل أكبر، 
 . تبلغ طاقته التولیدیة ضعفي طاقة المشروع التجریبي األول

 
G“ÕÀÃ√j»∑ “Òä æÀC fŒŒrM ∂›Ò√ ¬B®ªA Ah« BŒ∑jM ü∗* 

ي ام الجار ـــالل العـــدأ خـــان أنه ستبـــأردوغ بـــب طیـــأعلن الرئیس التركي رج
وأضاف  .ات الروسیةـــالتركیة، بأحدث التقنی نوویةال بناء محطة "أكویو" الكهر ـــأعم

أن حجر أساس مشروع  لألنباء"رویترز"  وكالة الرئیس التركي في حدیث نقلته
 . ین، وبحضور الرئیس الروسي فالدیمیر بوتالمحطة سیتم وضعه قریباً 

للتعاون في بناء  حكومیاً  اتفاقاً  2017 عام وكانت موسكو وأنقرة قد وقعتا نهایة
، المزمع بناؤها قرب مدینة مرسین جنوبي نوویةیل محطة "أكویو" للطاقة الكهر وتشغ
 . تركیا

مفاعالت تبلغ  4ویعتبر هذا المشروع األول من نوعه في تركیا، ویتضمن بناء 
 20میغاواط وبكلفة إجمالیة قدرها حوالي  1200حد منها الطاقة اإلنتاجیة لكل وا

 . 15/3/2018بتاریخ ، "أخبار مصر" االخباري الرسمي للهیئة الوطنیة لإلعالم في مصر موقعال *
 . 20/3/2018، بتاریخ "RT Arabic"موقع روسیا الیوم بالعربیة  **
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على تركیا استیراد الغاز الطبیعي  نوویةوستوفر محطة "أكویو" الكهر  .ملیار دوالر
 . ملیار دوالر 14تشغیلها بقیمة  منخالل السنوات العشر األولى 

 
“ÕÀÃ√ “≥B� ∫›Nø‹ “ÕeÃ®nªA ”®nM AgBù∗ 

الضوء على الدوافع التي تقود  لها،في مقال  دیةاالقتصا "بلومبرغ"وكالة  سلطت
بتكلفة تزید  اً نووی مفاعالً  16بناء السعودیة لدخول نادي الطاقة النوویة، حیث تعتزم 

ن المملكة تخطط الستخدام الطاقة النوویة أوقالت الوكالة  .ملیار دوالر 80 على
ثاني أكبر احتیاطي  كوسیلة لتخفیف اعتمادها على الوقود األحفوري، رغم امتالكها

بالمنافسة مع إیران، التي تمتلك منشآت نوویة  نفطي في العالم، لكنها مدفوعة أیضاً 
 . متعددة

ل الدول في منطقة الشرق األوسط وشددت "بلومبرغ" في المقال على أن تحوّ 
نحو استخدام الطاقة النوویة، یزید من خطر سباق التسلح النووي في جزء یعد األكثر 

 . في العالمزعزعة 

من خطة التحول  اً مهم اً التحول للطاقة النوویة لتولید الكهرباء جزءیعد و 
ف لتنویع ، والتي تهد2016"، التي أطلقتها المملكة في 2030االقتصادي "رؤیة 

الذي ستجف فیه آبار النفط والغاز الطبیعي، السیما أن  االقتصاد وتحضیره للیوم
منذ عام  % سنویاً 9ى الطاقة الكهربائیة بمعدل في الطلب عل المملكة تشهد نمواً 

2009 . 

وتؤكد السعودیة أن االقتصاد هو دافعها الرئیسي إلقامة مشروع للطاقة النوویة. 
الخام، وتواجه صعوبات في  النفط وتعاني المملكة منذ سنوات من انخفاض أسعار

 . التأقلم مع الطلب المتزاید على الطاقة

خالل العقدین  نوویاً  مفاعالً  16ت خططها لبناء عسرّ  قد وكانت المملكة
ملیار دوالر. ومن المتوقع أن تنتج  80لمسؤولین ومحللین، بكلفة تقارب  المقبلین، وفقاً 

 . 20/3/2018، بتاریخ اقتصاد ــــــ أخبار لبنان والشرق األوسط"موقع جریدة " *
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% من حاجة 10غیغاواط من الكهرباء، أي حوالى  17.6هذه المفاعالت نحو 
 . 2040المملكة، بحلول عام 

 
 πºNó “ÕeÃ®nªA5% G ≈øNYŒAiÃŒªA PBŒ�B“ŒùB®ªA ¬ÃŒ√∗ 

% 6ــــــ  5ن لدى المملكة أالسعودي األمیر محمد بن سلمان،  قال ولي العهد
من احتیاطیات الیورانیوم في العالم، وٕاذا لم یتم استخدامها فاألمر یشابه عدم استخدام 

ن أصحیفة "واشنطن بوست" األمریكیة  وأضاف األمیر السعودي في مقابلة مع .النفط
دة مدعوة لوضع قوانین وقواعد للتأكد من عدم إساءة استخدام الیورانیوم الوالیات المتح

 . المخصب

وأشار إلى أن الهدف الرئیس من زیارته إلى الوالیات المتحدة هو جذب 
إلى جذب  المستثمرین األمریكیین إلى السعودیة. وأضاف "أنه یهدف من الزیارة أیضاً 

 . "، ودعم مسیرتها في هذا اإلطارالتكنولوجیا وتقنیات التعلیم إلى المملكة

نها تحتاج إلى الطاقة النوویة الجتیاز مرحلة حرق النفط الخام أوتقول السعودیة 
لتولید الكهرباء، ولتنویع مصادرها االقتصادیة، وتخطط للبدء بإنشاء مفاعالت نوویة 

  .نهایة العام الجاري وجذب مستثمرین إلیها

السعودیة نهایة العام الماضي العمل على  وباشرت هیئة المساحة الجیولوجیة
تقییم موارد الیورانیوم في منطقة "أصفر ثویلیل" في محافظة الحائط، وقالت مدینة 

مناطق  9ن خامات الیورانیوم تتركز في ألذریة والمتجددة، الملك عبد اهللا للطاقة ا
 . بمختلف أنحاء المملكة وهذه المناطق قید الدراسة

 : م. نهلة نصر وترجمة إعداد                                                  

 . 23/3/2018بتاریخ  ،األمریكیة الواشنطن بوست صحیفة "مصراوي" عن ونیةالبوابة اإللكتر  موقع *
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1  __ Ω¿®ªA PBnm€øÀ PB¿§ƒø “Òr√CÀ PAkBå‚ WÕÀ�ºª æÀfiA œø›ß‚A jó€ùA

∫�rùA œIj®ªA )—j«B¥ªA  :21  __23/1/2018( 

بدعوة من األمانة العامة لجامعة الدول العربیة (إدارة المنظمات واالتحادات 
قة الذریة في المؤتمر اإلعالمي األول للترویج العربیة) شاركت الهیئة العربیة للطا

إلنجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك والمعرض المصاحب له، والذي 
 . 23/1/2018ـــــ  21جمهوریة مصر العربیة خالل الفترة ــــــ  انعقد بمدینة القاهرة

حامدي المدیر  تكّون الوفد الممثل للهیئة العربیة للطاقة الذریة من أ. د. سالم
العام و م. نهلة نصر رئیس قسم التوثیق العلمي. علمًا بأن الهیئة قد شاركت بورقة 
عمل بعنوان "االستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة : نظرة على 
مجالي البحث العلمي والتطویر" ضمن جلسة التعلیم والبحث العلمي والتحدیات 

قة العربیة. كما شاركت الهیئة في المعرض المصاحب بعدد من الثقافیة في المنط
التي تضم وقائع  (CDs)مطبوعاتها العلمیة ونشراتها التعریفیة واألقراص المدمجة 

المؤتمرات العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة في السنوات األخیرة، باإلضافة 
واسم الهیئة العربیة للطاقة الذریة  إلى عدد من السلع المكتبیة التي طبع علیها شعار

وشعار واسم الجامعة العربیة. كما توفرت شاشة عرض في المساحة المخصصة 
وثائقي باللغة العربیة یلخص عمل الهیئة وأنشطتها  (DVD)للهیئة، عرض فیها فیلم 

وأهدافها واستراتیجیتها. وعالوة على ذلك اصطحب وفد الهیئة ملصقات (أفیشات) تم 
ها في المساحة المخصصة للهیئة بالمعرض مبین فیها مشاریع االستراتیجیة تركیب

 العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة ومحاورها الرئیسیة .
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افتتح المؤتمر سعادة المستشار أول / محمد خیر عبد القادر مدیر إدارة 
عالي السید أحمد كما تحدث م المنظمات واالتحادات العربیة والمنسق العام للمؤتمر.

أبو الغیط األمین العام لجامعة الدول العربیة (راعي المؤتمر) عن أهمیة عقد المؤتمر 
اإلعالمي األول للترویج إلنجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك. بعد ذلك 
قام معالي األمین العام لجامعة الدول العربیة بتكریم شخصیات عربیة لها دور فّعال 

بعد الجلسة االفتتاحیة، تفضل معالي و  .ل العربي المشتركواضحة في العم وبصمات
األمین العام لجامعة الدول العربیة بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي 

من منظمات  26شاركت فیه األمانة العامة لجامعة الدول العربیة وأكثر من 
 ج عملها ومشاریعها .ومؤسسات العمل العربي المشترك لعرض إنجازاتها وبرام

في ضوء أوراق العمل والدراسات و عقد في إطار المؤتمر ثماني جلسات عمل، 
التي قدمت إلى أعمال المؤتمر والمناقشات التي جرت حولها، فقد ارتأى المؤتمر، 
الذي عقد تنفیذًا لقرار لجنة التنسیق العلیا للعمل العربي المشترك، أن یرفع عددًا من 

نذكر منها تلك الصادرة عن جلسة التعلیم والبحث العلمي التي  التوصیات التي
 : شاركت فیها الهیئة العربیة للطاقة الذریة

التأكید على الهویة العربیة من خالل الحفاظ على اللغة والثقافة العربیة  ــــــ 1
 وتنمیة روح االنتماء العربي .

لتدریب على الطاقة الذریة تعزیز القدرات الوطنیة والعربیة في مجال ا ــــــ 2
وٕادخال علومها في التعلیم العام والبحث العلمي العربي، مع ضمان وضع األطر 
التشریعیة والرقابیة التي تضمن األمن واألمان الستخدام الطاقة الذریة في جمیع 

 مجاالت الحیاة واإلنتاج .
 ة المتجددة .حث الدول العربیة على المشاركة في قاعدة بیانات الطاق ــــــ 3
تشجیع حریة انتقال العلماء العرب مع نقل خبرات علماء من الدول  ــــــ 4

 .ربي البیني في مجال البحث العلميالصدیقة، وتدعیم التنسیق والتعاون الع
دعم االستراتیجیة العربیة للبحث العلمي للوصول بمنظومة البحث العلمي  ــــــ 5

إلى المستوى الذي تساهم به  2030عربي قبل حلول والتطویر واالبتكار في الوطن ال
 في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة بوضوح .
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تشكیل فریق استشاري من العلماء العرب لرصد أولیات األمة العربیة في  ــــــ 6
 الفترة الراهنة لوضعها ضمن استراتیجیة البحث العلمي العربي .

بیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري في تثمین تجربة األكادیمیة العر  ــــــ 7
 التعلیم والتدریب .

وفي ختام المؤتمر تم توجیه الشكر إلى راعي المؤتمر معالي السید أحمد أبو 
 .قائمین على تنظیم المؤتمر الغیط األمین العام لجامعة الدول العربیة، والسادة ال

 
 

 
1  __◊Œ»ºª ©mBNªA ™B¿NU‹A PBøB¿áA) “ŒIj®ªA “ŒIB≥jªA PB :26  __29/3/2018( 

فعالیات هذا اإلجتماع ممثلو الهیئات الرقابیة في الدول العربیة وكل من حضر 
سالم حامدي المدیر العام والسید ضو مصباح مدیر الشئون العلمیة  األستاذ الدكتور

والدكتور  للطاقة الذریةممثلون عن الوكالة الدولیة ة العربیة للطاقة الذریة و من الهیئ
هیئة الرقابة النوویة حسین الحازمي من جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة وممثل عن 

ن وزارة الطاقة األمریكیة والدكتور عبد الرحمن العرفج ممثل ون عوممثلاألمریكیة 
المملكة العربیة السعودیة الرئیس الحالي للشبكة وكذلك مشاركون من العراق وتونس 

مصر والسعودیة ولیبیا واألردن وفلسطین ولبنان والكویت والمغرب وموریتانیا و 
 والسودان والبحرین .

افَتَتح اإلجتماع سعادة األستاذ الدكتور سالم حامدي المدیر العام للهیئة العربیة 
وقد استمر هذا اإلجتماع أربعة أیام متواصلة وناقش المجتمعون في  ،للطاقة الذریة

 ة المواضیع اآلتیة :جلسات منفصل

ــــــ مستجدات تأسیس وتطویر الهیئات الرقابیة في الدول العربیة والشبكة العربیة  1
 للهیئات الرقابیة

التطورات الحاصلة في  بینتقدیم عرض ب قام ممثلو الهیئات الرقابیة العربیة
لشبكة حتیاجاتها وأفق استفادتها من اوا في دولهمتطویر وتأسیس الهیئة الرقابیة 
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العربیة للمراقبین النوویین واإلشعاعیین العرب والمشاركة في مجموعات العمل 
موافاة الهیئة العربیة  رقابیةال الهیئات وُطِلب من ممثلي  المتمخضة عن الشبكة.

الرقابیة في التدریب المحلي واالستشارات الفنیة  للطاقة الذریة بأولویات هیئاتهم
 2019حتى یتم إدماجها في أنشطة الشبكة لعام  ،قبلیةاآلنیة والمستحتیاجات واال

 . وتوفیر تمویلها من الوكالة الدولیة والشركاء الداعمین لشبكة النور

 ــــــ األمـن النــووي 2

ستعراض خطة القطاع لمساعدة الدول األعضاء في خصصت هذه الجلسة ال
دیدات المتعلقة بالمنشآت ستجابة للتهعزیز أنظمتها للحمایة والكشف واالالوكالة في ت

النوویة واإلشعاعیة وتطویر أدلة ومتطلبات األمن النووي والمساعدة التقنیة 
واإلستشاریة وبناء القدرات البشریة والمؤسسیة في هذا المیدان للدول األعضاء وعلى 

ض معاهدة ااستعر  تم وجه الخصوص دول الشبكة العربیة للهیئات الرقابیة "النور". كما
 یة المادیة للمواد النوویة وملحقاتها .  الحما

 الدولیة حول األمان النووي تفاقیاتــــــ اال  3

عرض إتفاقیة األمان النووي واإلتفاقیة المشتركة ألمان إدارة الوقود المستخدم تم 
وأمان إدارة النفایات المشعة ؛ األهداف والتعاریف ونطاق التطبیق واإللتزامات وتدابیر 

طار الرقابي والتشریعي ومهام الهیئات الرقابیة تجاه هذه اإلتفاقیات. كما تم التنفیذ واإل
خدمات المراجعة الرقابیة و   IRRSالتطرق إلى خدمات المراجعة الرقابیة المتكاملة 

المتكاملة للنفایات المشعة والوقود المستخدم وتفكیك المنشآت النوویة وٕاعادة تأهیلها 
ARTEMIS . 

 اللجان الوطنیة العربیة المعنیة بالطوارئ النوویة واإلشعاعیة إجتماعــــــ  4

تم تبادل التجارب والدروس المستفادة في مجال اإلستعداد واإلستجابة للطوارئ 
النوویة واإلشعاعیة وتمت مناقشة النموذج العام لخطط الطوارئ النوویة واإلشعاعیة 

طط وتیسیر التعاون والتنسیق بین الوطنیة الذي أعدته الهیئة من أجل مواءمة هذه الخ
الدول العربیة في اإلستعداد واإلستجابة للطوارئ. وقد تم عرض لخطط طوارئ نوویة 

المغرب، مصر، السودان،  وٕاشعاعیة وطنیة لكل من الدول اآلتیة: الكویت، األردن،
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 نفس السیاق قام خبیر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في مجال الطوارئ وفيلیبیا. 
وقد تسلمت جمهوریة  .النوویة واإلشعاعیة بإلقاء محاضرات حول مواضیع الطوارئ

 . 2019ــــــ  2018السودان رئاسة الشبكة للدورة  

 


 
1  __§ƒø îI ∆ÀB®Nºª œ√BRªA œ¥ŒnƒNªA ™B¿NU‹AÃ ¡øfiAÀ “ŒIj®ªA “®øBÜA �ø

 —j«B¥ªA) —fZNùA :24  __25/1/2018( 

وة من األمانة العامة لجامعة الدول العربیة (قطاع الشؤون االقتصادیة ــــــ بدع
إدارة التنسیق والمتابعة االقتصادیة) شارك أ. د. سالم حامدي المدیر العام للهیئة 

 .المنظومتین العربیة للطاقة الذریة في االجتماع التنسیقي الثاني للتعاون بین 
ة الذریة في مجموعة مقترحات مشاریع األنشطة وقد شاركت الهیئة العربیة للطاق

 المشتركة للتعاون بین المنظومتین في المجاالت التالیة :
ــــــ تعزیز البنیة األساسیة للدول العربیة من أجل إنشاء محطات نوویة لتولید  1

 الكهرباء : تخطیط الطاقة واقتصادیاتها ودراسات الجدوى كمرحلة أولى .
نتاج الحیواني وٕانتاج طفرات زراعیة محسنة وٕادارة الموارد ــــــ تحسین اإل 2

 المائیة باستخدام النظائر .
 ــــــ إنتاج النظائر المشعة وتحضیر الطواقم الطبیة . 3
 ــــــ تقویة وتعزیز القدرات العربیة في مجال االختبارات الّالإتالفیة . 4
 معالجتها وتطبیقاتها .ــــــ إستخدام تقنیات التشعیع لدراسة المواد و  5
ــــــ تقویة البنیة التحتیة للدول العربیة في مجال األطر التشریعیة والرقابیة  6

 لألنشطة النوویة واإلشعاعیة .
 ــــــ إدخال العلوم والتقانات النوویة في المؤسسات التعلیمیة . 7
دراسیة  ــــــ المشاركة في تنظیم اجتماع تشاوري سنوي وحلقات عمل وحلقات 8

 متخصصة في مختلف مجاالت الملكیة الفكریة .
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ــــــ القیام بأنشطة تدریبیة مشتركة في المجاالت ذات الصلة بالزراعة والتجارة  9
واالستثمار في سیاق خطة العمل المشتركة بشأن التنمیة الزراعیة واألمن الغذائي في 

 . (JAP)افریقیا والمنطقة العربیة 
في تشجیع االستثمار المسؤول الزراعي المستدام في الدول ــــــ التعاون  10
 العربیة .

ــــــ التعاون في إعداد خطة عمل للحد من فقد األغذیة وهدرها في المنطقة  11
 العربیة كطریقة لتحسین األمن الغذائي .

ــــــ المشاركة في االجتماع السنوي المشترك حول األمن الغذائي في إطار  12
 وارئ العربي لألمن الغذائي .برنامج الط
 ــــــ األمن الغذائي في المنطقة العربیة في ضوء أهداف التنمیة المستدامة . 13
ــــــ التعاون في مجال اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة والحصول على  14

 خدمات المیاه والصرف الصحي وٕادارتها .
لمائیة والمبادرة اإلقلیمیة لتغیر ــــــ بناء منصة مشتركة إلدارة المعرفة ا 15

 المناخ.
 ــــــ تقییم تأثیر تغیر المناخ على الموارد المائیة في المنطقة العربیة . 16
ــــــ تطویر قدرات الدول العربیة للتكیف مع تغیر المناخ بتطبیق أدوات  17

 اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة .
على إنتاجیة بعض المحاصیل الزراعیة في  ــــــ تقییم تأثیر تغیر المناخ 18

 المنطقة العربیة .
 ــــــ دراسة تأثیر األحداث المناخیة على الموارد المائیة في المنطقة العربیة . 19
 ــــــ تعزیز األمن الغذائي والمائي من خالل بناء القدرات العربیة . 20
 ربیة .ــــــ تخطیط وتنفیذ ورشات عمل لتطویر القدرات الع 21
 ــــــ التعاون في مجال استراتیجیة وخطة عمل األمن المائي العربي . 22
 ــــــ دعم تنفیذ االستراتیجیة العربیة للحد من الكوارث . 23
ــــــ اإلشراف على تطبیق الخطة االستراتیجیة العربیة للحد من المخاطر  24

 . 2030لعربیة قبل عام وتحقیق أهدافه في المنطقة ا 15-لتنفیذ إطار عمل سندیا
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ــــــ تسهیل تنفیذ خطة العمل الخاصة بتغیر المناخ في الدول العربیة كإطار  25
 عام للعمل المتعلق بتغیر المناخ في المنطقة .

وقعات المناخ في المنطقة مداوالت إنشاء المنتدى اإلقلیمي لتــــ دعم ــ 26
 .العربیة

مخاطر الجفاف ومتابعة إتفاقیة األمم  ــــــ اإلشراف على إدارة الحد من 27
 . (UNCCD)المتحدة للحد من التصحر 

ــــــ تعزیز التعاون في مجاالت تكنولوجیا االقتصاد األخضر واالهتمام  28
 بالسیاسات الوطنیة لدعم االقتصاد األزرق .

، من المهم تنسیق 2030ــــــ في ضوء اعتماد أهداف التنمیة المستدامة لعام  29
وتبادل الخبرات العربیة والمجموعات اإلقلیمیة فیما یتعلق باالستراتیجیات وخطط 

 العمل لتحقیق هذه األهداف .
 ــــــ تنفیذ المبادرة العربیة لتطویع علوم النانو والتقنیات المتقاربة . 30

المجلس  لرفعها إلى رت عن االجتماع وثیقة تقریر وتوصیاتوقد صد
 . )8/2/2018ــــــ  5 :القاهرة ( 101االقتصادي واالجتماعي في دورته العادیة 

 
2  __ —iÀfªA101  —j«B¥ªA) œßB¿NU‹AÀ –eBvN≥‹A oºV¿ºª :5  __8/2/2018( 

لمجلس االقتصادي بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربیة (أمانة ا
) للمجلس 101واالجتماعي)، شاركت الهیئة العربیة للطاقة الذریة في أعمال الدورة (

االقتصادي واالجتماعي المنعقدة في القاهرة بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربیة 
المدیر  سالم حامدي ، وذلك بوفد ترأسه األستاذ الدكتور8/2/2018ــــــ  5بتاریخ : 

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

 المتخصصة واالتحادات العربیة، واألمانة العامة .

دول ، حیث تمت مناقشة بنود ج5/2/2018اجتمعت اللجنة االقتصادیة یوم 
على مستوى  7/2/2018األعمال الخاصة بالدورة لعرضها على المجلس المنعقد یوم 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 /1ـــــــ العدد  30نشرة الذرة والتنمیة ـــــــ المجلد 
 

68 
 

على المستوى  8/2/2018كبار المسؤولین، كما انعقد المجلس في الیوم األخیر 
 الوزاري لمناقشة التوصیات وٕاصدار القرارات بشأنها .

القرارات  وقد استعرض المجلس بنود مشروع جدول أعماله وأقرها واتخذ بشأنها
المناسبة، ونعرض فیما یلي القرارات التي تقع في دائرة اهتمام الهیئة العربیة للطاقة 

 الذریة :

ــــــ اإلحاطة علمًا بالموضوعات المقترح تضمینها في الملف االقتصادي  1
) 29واالجتماعي لمجلس جامعة الدول العربیة على مستوى القمة في دورته العادیة (

مانة العامة إرسال الملف االقتصادي واالجتماعي إلى الدول األعضاء والطلب من األ
قبل موعد بدء االجتماعات التحضیریة للقمة بأسبوعین، وذلك وفق المعاییر الُمقّرة 

 لعرض المواضیع على القمة .
ــــــ متابعة تنفیذ قرارات القمة العربیة التنمویة : االقتصادیة واالجتماعیة في  2
 ) .2013ثالثة (الریاض : ینایر/كانون ثان دورتها ال
ــــــ اإلعداد والتحضیر للقمة العربیة التنمویة : االقتصادیة واالجتماعیة في  3

 ) .2019دورتها الرابعة (الجمهوریة اللبنانیة : 
ــــــ إستمرار األمانة العامة التنسیق مع مفوضیة االتحاد االفریقي الستكمال  4

 2019/2021ــــــ  2018ة في مشروع خطة العمل العربیة االفریقیة الجوانب االقتصادی
ها وفقًا لتوجیهات المجلس االقتصادي واالجتماعي، وتعمیم النتائج التي یتم التوصل إلی

وتكلیف األمانة العامة بالتنسیق مع المنظمة العربیة  على الدول األعضاء أوًال بأول،
ة الالزمة مع الدول األعضاء لتحدید الدولة الراغبللتنمیة الزراعیة إلجراء االتصاالت 

فریقي العربي المشترك الرابع حول التنمیة الزراعیة في استضافة المؤتمر الوزاري األ
، وعقد المعرض الزراعي العربي 2018واألمن الغذائي المقرر عقده خالل عام 

 فریقي على هامش المؤتمر الوزاري المشترك .األ
 علمًا بــــــ :ــــــ اإلحاطة  5
أ) تقاریر المتابعة لكل من : المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الهیئة العربیة (

) 13للطاقة الذریة، المنظمة العربیة للسیاحة، بشأن متابعة تنفیذ نتائج االجتماع (
 ) .2016للتعاون بین منظومتي جامعة الدول العربیة واألمم المتحدة (جنیف : 
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) للتعاون بین 14األنشطة المقترح مناقشتها في االجتماع (ب) البرامج و (
) ضمن فریق العمل 2018منظومتي جامعة الدول العربیة واألمم المتحدة (جنیف : 
 الثالث المعني بالقضایا االقتصادیة والبیئیة، والمقدمة من :

یة ــــــ الدول األعضاء التالیة : الجمهوریة التونسیة، جمهوریة العراق، جمهور 
 مصر العربیة .

ــــــ المنظمات العربیة المتخصصة التالیة : المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، 
الهیئة العربیة للطاقة الذریة، المنظمة العربیة لتكنولوجیات االتصال 
والمعلومات، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة، 

 افة والعلوم، المنظمة العربیة للسیاحة .المنظمة العربیة للتربیة والثق
ــــــ األمانات الفنیة لكل من : مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات، 

 المجلس الوزاري العربي للكهرباء، المجلس الوزاري العربي للمیاه .
ــــــ أهمیة التنسیق المتواصل بین المنظمات العربیة المتخصصة واألمانات  6
مجالس الوزاریة المتخصصة واللجان فیما یخص البرامج واألنشطة المقترحة الفنیة لل

 ) للتعاون العام .14منعًا لالزدواجیة ولضمان التحضیر الجید والفاعل لالجتماع (
 

3  __ “∏JrªA “IAÃJI “Œƒ®ùA �ŒnNªA “ƒÜ ≈ß “¥RJƒùA Ω¿®ªA ∂j∞ª œ¥ŒnƒNªA ™B¿NU‹A
 —j«B¥ªA) PBøÃº®¿ºª “ŒIj®ªA :1/3/2018( 

بدعوة من األمانة العامة لجامعة الدول العربیة (قطاع اإلعالم واالتصال ــــــ 
نهلة عبد الحمید نصر، رئیس قسم  م.إدارة المعلومات والتوثیق والترجمة) شاركت 

التوثیق العلمي وممثل الهیئة في فریق العمل المختص بتحلیل جودة معلومات العمل، 
رق العمل المنبثقة عن لجنة التسییر المعنیة ببوابة الشبكة في االجتماع التنسیقي لف

 . 1/3/2018العربیة للمعلومات، بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربیة یوم 
هدف االجتماع إلى عرض المحاور والخطوط العریضة لخطة العمل بمختلف 

خدماتها بشكل كامل، جوانبها الفنیة واللوجستیة والمالیة، من أجل تفعیل دور البوابة و 
 .ة في المرحلة الثالثة من المشروعخاصة في ضوء التوسع المرتقب في عضویة البواب

 ما یلي : أهم التوصیات الصادرة عن فرق العمل الفنیةوكانت 
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التأكید على التوصیة الصادرة عن المؤتمر اإلعالمي األول لمؤسسات  ــــــ 1
هذا المشروع باعتباره قناة معلوماتیـة عربیة  العمل العربي المشترك بشأن أهمیة دعم

 . معتمدة تضم مؤسسات العمل العربي المشترك

التأكید على حرص كافة منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك  ــــــ 2
الشریكة في بوابة الشبكة العربیة للمعلومات على االرتقاء بهذا المشروع المتكامل كأحد 

یة التي تخدم المواطن العربي بصفة مباشرة وبصورة تواكب المشروعات القومیة العرب
 روح العصر الرقمي الحدیثة .

الترحیب بإعالن ممثل المنظمة العربیة للهالل األحمر والصلیب األحمر  ــــــ 3
في االجتماع عن استعداد المنظمة التام لتسخیر كافة إمكانیاتها لدعم مشروع بوابة 

مة بمبلغ مالي لدعم البنیة الشبكیة المعلوماتیة لالرتقاء الشبكة للمعلومات، والمساه
 بهذا المشروع .

تعدیل مسّمى الورقة التي أعدتها إدارة المشروع باألمانة العامة (إدارة  ــــــ 4
المعلومات والتوثیق والترجمة) المتضمنة اإلطار العام للخطة الفنیة للمشروع، لیصبح 

فیذیة لمشروع بوابة الشبكة العربیة للمعلومات في "مشروع اإلطار العام للخطة التن
 مراحله المستقبلیة" .

 . ة من مراحل المشروعالتأكید على ضرورة وضع إطار زمني لكل مرحل ــــــ 5

الطلب من إدارة المشروع باألمانة العامة إعادة تعمیم مشروع اإلطار العام  ــــــ 6
ربیة للمعلومات في مراحله المستقبلیة بعد للخطة التنفیذیة لمشروع بوابة الشبكة الع

إدراج المقترحات والتعدیالت التي تمت مناقشتها في اجتماع فرق العمل الفنیة 
لالطالع على المشروع وٕابداء المالحظات النهائیة بشأنه، تمهیدًا للتعمیم على أعضاء 

لمشروع، وصوًال اللجنة الفنیة، ومن ثم إحالته بشكله النهائي إلى أعضاء لجنة تسییر ا
 ) للجنة التنسیق العلیا للعمل العربي المشترك .47إلى عرضه على الدورة المقبلة (

التأكید على أن كافة الخدمات المقترح أن تقدمها بوابة الشبكة العربیة  ــــــ 7
، 2014للمعلومات مدرجة في األصل ضمن أهداف المشروع منذ بدایته في عام 
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ام اتصال بین األمانة العامة ومؤسسات العمل العربي والتي من بینها خلق نظ
على البوابة، وٕاعداد مصفوفة لمشروعات  (forum)المشترك وتفعیل الحلقة النقاشیة 

ث التصامیم الذكیة هذه المؤسسات للترویج لمختلف أنشطتها وأعمالها، واستحدا
 .للبوابة

لبوابة الشبكة العربیة  ضرورة االستثمار في إثراء المحتوى المعلوماتي ــــــ 8
للمعلومات من خالل مساهمة المنظمات والمؤسسات الشریكة بفاعلیة في تزوید إدارة 

 المشروع باألمانة العامة بمختلف أوعیة المعلومات المتخصصة .
تطویر التنسیق بین إدارة المشروع باألمانة العامة والمنظمات والمؤسسات  ــــــ 9

العربیة للمعلومات من خالل مختلف وسائل االتصال التي  الشریكة في بوابة الشبكة
 حددتها اإلدارة .

التأكید على دوریة اجتماعات فرق العمل الفنیة المنبثقة عن لجنة تسییر  ــــــ 10
المشروع، وأن یستمر االجتماع الواحد لمدة یومین نظرًا التساع المواضیع على جدول 

نى تحقیق األهداف المرجوة من هذه أعمال اجتماعات هذه الفرق، حتى یتس
 االجتماعات .

 
4  __ —iÀfºª “ŒYBNNØ‚A “nºÜAÕeB®ªA“ 149  ‘ÃNnùA ”ºß “ŒIj®ªA æÀfªA “®øBU oº�

 —j«B¥ªA) –iAkÃªA :7/3/2018( 

بدعوة من سعادة السفیر حسام زكي األمین العام المساعد رئیس مكتب األمین 
المستشارة نهلة عبد الحمید نصر رئیس قسم العام لجامعة الدول العربیة حضرت 

) لمجلس جامعة الدول العربیة 149التوثیق العلمي بالهیئة الجلسة االفتتاحیة للدورة (
 7/3/2018على المستوى الوزاري، ممثلة للهیئة العربیة للطاقة الذریة، وذلك یوم 

 بیة السعودیة .بالقاعة الكبرى بمقر األمانة العامة للجامعة برئاسة المملكة العر 
وقد صدرت عن المجلس مجموعة من القرارات، ونعرض فیما یلي القرارات التي 

 م الهیئة العربیة للطاقة الذریة :تقع في دائرة اهتما

ــــــ التأكید على أهمیة المشاركة العربیة الفعالة في الدورة الثامنة لالجتماع  1
الصین یوم ــــــ  عقدها في بكین الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصیني المزمع



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 /1ـــــــ العدد  30نشرة الذرة والتنمیة ـــــــ المجلد 
 

72 
 

، یسبقها عقد الدورة الخامسة عشرة الجتماع كبار المسؤولین والدورة 10/7/2018
، 9/7/2018الرابعة للحوار السیاسي االستراتیجي على مستوى كبار المسؤولین یوم 

داد وتكلیف األمانة العامة بمتابعة التنسیق مع الجهات العربیة والصینیة المعنیة لإلع
 الجّید لهذه الدورة .

ــــــ الترحیب برغبة جمهوریة مصر العربیة استضافة الدورة السادسة لمؤتمر  2
بالقاهرة،  8/11/2018ــــــ  5التعاون العربي الصیني في مجال الطاقة خالل الفترة 

تمر والترحیب باستضافة (الجمهوریة التونسیة أو الجمهوریة اللبنانیة) للدورة الثامنة لمؤ 
، 2019رجال األعمال العرب والصینیین والدورة السادسة لندوة االستثمارات خالل عام 

والترحیب برغبة دولة الكویت في استضافة الدورة الثالثة الجتماع الخبراء العرب 
 . 2019والصینیین في مجال المكتبات والمعلومات خالل الربع الثاني من عام 

"لجنة كبار المسؤولین العرب المعنیة بقضایا األسلحة ــــــ توجیه الشكر لــــــ  3
النوویة وغیرها من أسلحة الدمار الشامل" على جهودها في إعداد "خطة التحرك لتنفیذ 

إلخالء الشرق األوسط من األسلحة النوویة وغیرها من أسلحة الدمار  1995قرار 
ــــــ  20ن " خالل أعمال اجتماعها الخامس واألربعی2020الشامل حتى عام 

21/11/2017 . 
ــــــ تكلیف المجموعة العربیة في فیینا بإدراج بند "القدرات النوویة اإلسرائیلیة"  4

 للمؤتمر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة . 62على جدول أعمال الدورة العادیة 
ویة ــــــ مواصلة "لجنة كبار المسؤولین العرب المعنیة بقضایا األسلحة النو  5

وغیرها من أسلحة الدمار الشامل" النظر في مشروع القرار المعنون "القدرات النوویة 
اإلسرائیلیة"، وتكلیف المجموعة العربیة في فیینا بإعداد تقریر یتضمن تقییمًا شامًال 
عن مدى إمكانیة حصول مشروع القرار على أصوات داعمة حال تقدیمه خالل الدورة 

عام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، وعرضه على لجنة كبار للمؤتمر ال 62العادیة 
 المسؤولین للنظر فیه وتحدید الموقف بشأنه .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

یمكن للسادة المؤلفین إرسال استفساراتهم بشأن الموضوعات التي یرغبون في  ــــــ 7
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 

ISSN : 0330-7123 


	غلاف 1
	غلاف 2
	صفحة 1
	صفحة 2
	جدول المحتويات

	دور مفاعلات الوحدات الصغيرة في تعزيز أمن الطاقة في الدول النامية
	ترجمة : د. م. سعدو الظواهرة
	هيئة الطاقة الذرية السورية

	التقانات النووية في مجالي الطب والصيدلة
	ترجمة : د. محمد منصور
	هيئة الطاقة الذرية السورية

	منظمة العمل الدولية
	القدرات النووية العربية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر
	أخبار عربية وعالمية
	أخبار عربية وعالمية

	أخبار الهيئة
	أخبار الهيئة

	غلاف 3 ـ إلى العلماء والاختصاصيين والفنيين العرب

