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Abstract 
The need to increase the annual power generation capacity in many 

countries is a mandate. Combining increased demographic pressures, 
urbanization, sustainable economic growth with electricical power 
availability and the impacts of climate change exacerbate the needs for ideal 
energy generation solutions. Nuclear power is one of the best choices 
among all other options, which have proven to provide stability and 
predictability of prices without pollutants to the atmosphere as gas 
emissions. Therefore, the plan to build and develop nuclear power plants is 
an essential element in maintaining the future economic growth of countries. 

The overall objectives of  the Environmental Impact Assessment 
report are to assure compliance with laws and regulatory requirements; 
identify and analyze sensitive components of the existing environment; 
determine the type, nature and importance of probable environmental 
impacts during the entire lifetime of the Nuclear Power Plants; identify and 
recommend practices and cost effectiveness for mitigation measures; 
recommend a framework for an environmental and social management and 
monitoring plan for the project. 

 


هناك حاجة قائمة لزیادة القدرة السنویة لتولید الكهرباء في دول عدیدة. ویؤدي 
، والنمو االقتصادي المستدام بتوافر الدیموغرافیة، والتحضرالجمع بین تزاید الضغوط 

 . كورة في الصفحة األخیرة منهامذ من عدة مراجع للوكالة الدولیة للطاقة الذریةمقالة مترجمة ال (*)
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 تفاقم الحاجة إلى  التأثیرات الناجمة عن تغیر المناخباإلضافة إلى  الطاقة الكهربائیة
النوویة واحدة من أفضل  حلول مثالیة لتولید الطاقة. وتعتبر الطاقة إیجادإلى 

أثبتت أنها توفر االستقرار والقدرة على التنبؤ بأسعار الكهرباء دون ، التي الخیارات
فإن خطة بناء وتطویر محطات للطاقة ، انبعاثات غازیة في الغالف الجوي. وبالتالي
، على النمو االقتصادي المستقبلي للبالدالنوویة تعد عنصرًا أساسیًا في الحفاظ 

ضارة والملوثة للبیئة والتي تنویع طاقتها والحد من انبعاثات الغازات الباإلضافة إلى 
التنظیمیة الدولیة المسموح بها. ویجب أن أو  ن تقع ضمن الحدود القانونیةأیجب 

یان الغرض من تلتزم الجهات المنفذة للمشروعات النوویة بتقدیم تقاریر توضیحیة لب
تؤثر أو  وفوائده واألهداف الرئیسیة األخرى للمرفق وكیف ستتأثر  يالنوو المشروع 

ن من أهم فإلذا  هذه األهداف بالتغیرات على عملیات التشغیل للمحطة النوویة.
 ة .یالبیئثار اآلتقدم قبل بناء المحطات النوویة تقریر تقییم التي  التقاریر
 


تقییم األثر البیئي هو عملیة لتحدید وتقییم جمیع اآلثار البیئیة  إن تقریر
آثار المشروع  واالجتماعیة واالقتصادیة لمحطات الطاقة النوویة لتولید الكهرباء لدراسة

رخصة  صدارالمعلومات الهامة والالزمة إل إلى على البیئة والبشریة باإلضافة
. وهذه العملیة يالبیئمرتبطة بتقییم األثر التشغیل. لذا فمن المهم  فهم المتطلبات ال

 حیثلزیادة التفاعل بین مرحلة تطور المشروع والدولة المنفذة للمشروع،  همیةبالغة األ
هذا السیاق یقدم تقریر  ي. وفومناقشتها وحّلها البیئیة القضایا على الضوء تسلیط یتم

، یوضح فیه الظروف البیئیة تقییم التأثیر البیئي تحلیل ونتائج العملیة بطریقة شاملة
والسكان المحیطین بها، تحدید تأثیرات المشروع في جمیع مراحله على البیئة والسكان، 

فیتم دراسة مراحل  ،كبیرةفإذا كانت اآلثار  .وتحلیل ما إذا كانت التأثیرات كبیرة
خالل التخفیف لمعالجة اآلثار الضارة  وخطة الرصد المصممة لتتبع التأثیرات الفعلیة 

كما یتضمن تقییم األثر البیئي مشروع المراقبة البیئیة  تطویر المشروع وتشغیله.
 .تجاوزات  غیر متوقعة  ةأیلتدابیر التخفیف الالزمة عند رصد 
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للبیئة حول المشروع مما  شامالً  إن تقریر تقییم التأثیر البیئي یمثل وصفاً 
اقب في عملیات التنمیة دراسة العو التعامل مع صناع القرار بمنتهى الشفافیة لیستوجب 
-PSAR( يلاألوَّ  األمانهذا التقریر هو وثیقة مصاحبة لتقریر تحلیل و  النوویة.

Primary Safety Analysis Report( سالمة في الموقع والذي یتناول جوانب ال
 (EIA-Environmental البیئيإن تقریر تقییم التأثیر  باختصار .للمشروع المقترح

Impact Assessment( تقریر  هو الوثیقة الرائدة لطلب تصریح الموقع، في حین أن
وثیقة مقدمة إلى الهیئة التنظیمیة  هو )SAR-Safety Analysis Report( تحلیل األمان

لطلب ترخیص الموقع. وتشمل مواصفات دعوة العطاءات االلتزامات والقیود والشروط 
طلبات  ،لتأثیر البیئي، التصاریح البیئیةالبیئیة الناتجة عن اعتماد تقریر تقییم ا

المعلومات  الترخیص مثل تراخیص الموقع والبناء والتشغیل، وسوف تشمل أیضاً 
 . واالستنتاجات من عملیة تقییم التأثیر البیئي

یتم تجمیع  البیانات الخاصة ببرنامج الرصد البیئي في مرحلة التصریح، 
تمت الموافقة على  حال يف يقییم التأثیر البیئباستخدام التوصیات المقدمة في تقریر ت

أو خطة المراقبة و المتابعة و الرصد  من قبل السلطات المختصة، إما بشكل منفصل 
إن الهدف من خطة المراقبة هو توفیر معلومات  ...كجزء من الوثیقة المتفق علیها

اوزت اآلثار مستمرة حول التأثیرات الهامة، بحیث یمكن اتخاذ خطوات تخفیف إذا تج
یع المتطلبات لجم خطة اإلدارة البیئیة وثیقة شاملةالمراقبة الحدود المتوقعة. وتعد 

البیئة، بما في ذلك المراقبة واإلبالغ وتدابیر التخفیف والعملیات  الالزمة للحفاظ على
قد ال تطلب بعض الدول مثل هذه الوثیقة المجمعة و لتنفیذ اإلجراءات الصحیحة. 

 . بدال من ذلك خططًا أخرى محددةب ولكن قد تطل
 



وتطبق  ،المرحلة األولى  ینظر إلى القضایا البیئیة المتعلقة بالبرامج  النوویةفي 
 : فیها اإلجراءات اآلتیة

لبیئة ، مع وضع مة الهیكل التنظیمي والمسؤول عن حمایة اءدراسة مدى مالــــــ 
 . خطة عمل بشأن كیفیة معالجة المعوقات البیئیة
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إجراء مسح للمواقع المقترحة وجمع المعلومات البیئیة األولیة الالزمة ــــــ 
 وتحلیلها.

والخطط التنظیمیة وتتم  العمل األساسي یتوجه االهتمام إلىالمرحلة الثانیة وفي 
 : كما یلي

 البیئةلحمایة  دیالت القانونیة والتنظیمیةالتع وضع خطط عمل بشأنــــــ 
 التراخیص صدارإ و تحدید المسؤولیات وٕانشاء غرف عملیات التخاذ القرار ــــــ 
 األمان األّوليستكمال عملیة تقییم األثر البیئي، مع تطویر تقاریر تحلیل إــــــ 
(PSAR)  تقریر تقییم التأثیر البیئي و(EIA) 
لتأثیر البیئي إلعداد مواصفات المناقصة وصیغة التعاقد دمج نتائج تقییم اــــــ 

 . يالمبدئ

وتنتهى باالستعداد  بدأ بالمواصفات الخاصة بالمناقصةتفالمرحلة الثالثة أما في 
 : لبناء محطة الطاقة النوویة وتتم  كما یلى

 . الحصول على جمیع التراخیص والتصاریح الخاصة بالمتطلبات البیئیةــــــ 
تطویر برامج الرصد البیئي وتنفیذها بالكامل و تطویر خطة اإلدارة البیئیة ــــــ 

)EMP( . 
 

  

 :يهعتبار والمتعلقة بالمشكالت الرئیسیة اال يفتؤخذ  يالتة یأهم القضایا البیئ 

 النووي األمانــــــ  1
 الموقع والمرافق الخاصة بهــــــ  2
 والتمویل يالمالالدعم ــــــ  3
 شبكة الطاقة الكهربائیة ــــــ  4
 خطط الطوارئــــــ  5
 .دورة الوقود النووي والنفایات المشعة ــــــ  6
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 النووي األمانــــــ  1

وتقریر تقییم التأثیر  (SAR) األمانتقریر تحلیل  یجب مالحظة العالقة بین
عبارة عن عرض تفصیلي لسالمة محطة ن األما تقریر تحلیلإن . (EIA)البیئي 

لإلجراءات  اً ها من قبل الهیئة التنظیمیة ووفقالطاقة النوویة، یتم مراجعتها وتقییم
على معلومات دقیقة بما فیه الكفایة تحقیق األمان  تقریر المحددة بوضوح ویحتوي

 یملى سبیل المثال، متطلبات السالمة وأساس التصمحول المصنع وظروف تشغیله، ع
وتحلیالت السالمة، بطریقة تستطیع  والقیود والشروط التشغیلیة الموقعوخصائص 

 .قییم سالمة المصنع بشكل مستقل معها الهیئة التنظیمیة ت

 : البیئياألثر  وتشمل المعلومات المطلوبة لتقییم

 االستیطانجغرافیا الموقع، بما في ذلك مناطق ــــــ 
التجمعات السكانیة  السكان القریبین واإلقلیمیین، أیضاً الدیموغرافیا مثل تعداد ــــــ 

 أو القرى السیاحیة
 الموقعالمخاطر الخارجیة التي یمكن أن تؤثر على ــــــ 
األرصاد الجویة، بما في ذلك مناقشة الخصائص التي تصف التشتت وتلوث ــــــ 

 . الهواء
 

 المواقع تحدیدــــــ  2

تتأثر   الواقعفي  .لبیئة وعملیة اختیار الموقعهناك عالقة واضحة بین حمایة ا
عملیة تحدید المواقع لمحطات الطاقة النوویة بشدة باالعتبارات البیئیة المحددة 

هذه االعتبارات لحمایة البیئة والتحلیل البیئي  وتشملللمناطق أو المواقع ذات األهمیة. 
لعوامل التي تؤثر على مسح عادة حمایة الهواء والماء والحیاة البریة. وهي من بین ا

الموقع من خالل معاییر اختیار الموقع. تعمل عملیة تحدید المواقع على تضییق 
خیارات المواقع وفًقا للمعلومات المتوفرة والمتعلقة بالبیئة والسالمة، لكن عملیة تقییم 

 .تحلیل مفصل لها یرة وٕاجراءثیة كاألثر البیئي تتیح فیما بعد جمع معلومات إضاف
ویجب أن یتم النظر في القضایا البیئیة في وقت مبكر من عملیة اختیار الموقع ولیس 
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للموقع من  لضمان  السالمة واألمن و األمان فقط لدراسة اآلثار البیئیة، ولكن أیضاً 
توفر سلسلة الطاقة النوویة التابعة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة عدیدة. و  عوامل أخرى

من  اً ، مزیدةرة أنشطة تحدید المواقع لمحطات الطاقة النووی، إداNG-T-3.7رقم 
 . اإلرشادات حول التأثیرات البیئیة غیر اإلشعاعیة المحتملة على الموقع

قد تستغرق  يوالت ،دراسات مستفیضة ودقیقة جداً  موقع بعد يویتم تحدید أ
لدراسات ومن أهم هذه ا ،بضع سنوات لتحدید أنسب المواقع لبناء المحطة النوویة

 اسة الموقع من جوانب عدة منها :در 

تقییم الظروف الزلزالیة والجیولوجیة في المنطقة والجوانب الجیولوجیة  ــــــ 
 والجوانب الجیوتقنیة لمنطقة الموقع المقترحة

فیجب أن  ،السطحیة (أي قدرة الخلل) للموقع احتمال حدوث التصدعات تقییم ــــــ
 دقیقة بما فیه الكفایة بحیث یمكن التوصل إلىقها مفصلة و الطرق التي یتم تطبی تكون

 . خطأ أيحتواء قرار مناسب ال

لفترة زمنیة مناسبة مثل الریاح واألمطار والثلوج  تقییم وتوثیق الظواهر الجویةــــــ 
 األحداث النادرة مثل البرقصد باإلضافة إلى تقییم ور  .والعواصف ودرجات الحرارة 

اس البیانات التاریخیة المفصلة والوسائل المفیدة للمنطقة، لذا عاصیر على أساألو 
 یجب استنباط المخاطر المرتبطة باألعاصیر والتعبیر عنها بمعلومات مثل حساب

الجید الحتمالیة  والتقییم .ومعدل تغیر الضغط ،نصف قطر أقصى سرعة دوران للریاح
مؤشر  أيهذا التقییم وجود حدوث األعاصیر المداریة في منطقة الموقع. فإذا أظهر 

عادة إ ع البیانات  و ، فیجب جمهاأو دلیل على وجود أعاصیر مداریة أو احتمال حدوث
 خرى .أالتقییم مرة 

یجب فالفیضانات بسبب هطول األمطار وغیرها من األسباب  الرئیسیة، ــــــ 
حدوث تقییم المنطقة لتحدید احتمالیة ذلك التاریخیة و  فيجمع كل البیانات بما 

الفیضانات بسبب واحد أو أكثر من األسباب الطبیعیة، مثل الجریان السطحي الناتج 
 .عن الترسیب أو ذوبان الجلید  والمد العالي  الشدید 
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موجات المیاه الناجمة عن الزالزل أو غیرها من الظواهر الجیولوجیة وتسییل ــــــ 
باستخدام المعلومات والقیم التربة الموجودة تحت سطح األرض في الموقع المقترح 

 . للحركة األرضیة الخاصة بالموقع

 . الفیضانات واألمواج الناجمة عن فشل هیاكل التحكم في المیاهــــــ 

یجب تقییم الموقع ومحیطه لتحدید احتمال عدم استقرار المنحدرات (مثل  ــــــ
التي یمكن أن تؤثر  االنهیارات األرضیة واالنهیارات الصخریة واالنهیارات الجلیدیة)

 . على سالمة المنشأة النوویة

تعامل أو  حتمالیة االنفجارات الناتجة عن الا أحداث اإلنسان الخارجیة مثلــــــ 
ادم السفن احتمالیة تص یضاً أحوادث  تصادم الطائرات و  ــــــ نقل المواد الكیمیائیة

 . بالقرب من موقع المحطة

المیاه السطحیة والجوفیة وعمل برنامج دائم الهواء و  فيتشتت المواد المشعة ــــــ 
 . تغییرات قد تحدث طوال فترة تشغیل المحطة وبعدها أيلرصد 

 . بصفة مستمرة يمراقبة التوزیع السكانــــــ 
 
 والتمویل يالمالالدعم ــــــ  3

تؤثر متطلبات حمایة البیئة بشكل مباشر على اختیار التكنولوجیا والتصمیم،  
ء طلب العدید من المؤسسات المالیة االنتهایالمرتبط بها. و  يالمالمع التكالیف والدعم 

 . للمشروع يالمالساسي لترتیب التمویل أمن تقییم التأثیر البیئي كشرط 
 

 شبكة الطاقة الكهربائیةــــــ  4

االعتبار التأثیر الناتج من تطویر شبكة الطاقة الكهربائیة  فيیوضع  أنیجب 
هذا التقییم على القرارات المتعلقة بتطویر  یؤثر أنیمكن و  ،في تقییم التأثیر البیئي
 . شبكة الطاقة الكهربائیة
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 خطط الطوارئــــــ  5

، إال على الرغم من أن خطط الطوارئ یتم تغطیتها في بعض الدول في المنطقة
تقییم التأثیرات البیئیة لوضع برنامج فعال  فيأنه قد یستلزم  استخدام بعض البیانات 

حالة  فيلالستجابة لحاالت الطوارئ. وتسمح هذه البیانات بتحدید مسارات التلوث 
وقوع حوادث حتى یمكن تحسین أنظمة وٕاجراءات التبلیغ عن حاالت الطوارئ. ویتم 

البیئیة وحاالت الطوارئ بمزید من التفصیل في سلسلة  فحص العالقة بین المراقبة
ألغراض الحمایة  ،RS-G-1.8التابعة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة رقم  األمانمعاییر 

 .من اإلشعاع 
 

 دورة الوقود النووي والنفایات المشعةــــــ  6

اإلثراء، قد یتطلب برنامج الطاقة النوویة النظر في الجوانب البیئیة للتعدین، و 
وتصنیع الوقود، وٕاعادة المعالجة والتخلص كجزء من عملیة الحمایة البیئیة الشاملة. 
تقع بعض هذه الخطوات خارج الدولة، وبالتالي یجب على الوكاالت التنظیمیة تقدیم 
إرشادات حول مستوى اإلجراءات المطلوبة لمعالجة ذلك في عملیة تقییم التأثیر البیئي 

 . دار رخصة البناء)الشاملة (بعد إص
 

 

 

 كبیراً  فهو یتضمن قدراً  ي هو تحلیل معقد وشامل، وبالتاليإن تقییم األثر البیئ
، ومن أجل مراجعة تقریر تقییم األثر البیئي البیاناتمن المعرفة والمهارات لتفسیر 

تطویر قدرتها في هذه المجاالت أو  بفعالیة، یتعین على السلطة المختصة إما
االستفادة من خبرات المنظمات األخرى ذات الصلة. وتتراوح األمثلة على أنواع الخبرة 

خرى أتأثیر البیئي إلى  مجاالت عدیدة تقییم ال اضیعیمكن استدعاؤها في تقییم مو  التي
 . )1اإلشعاعیة وكما هو موضح بالجدول ( المواضیعأبعد من 

 بدءاً  ،البیئيالخبراء في هذه المجاالت طوال عملیة تقییم التأثیر  ویشارك بعض
من مرحلة المعلومات البیئیة األولیة، في حین ال یشارك آخرون إال بعد التحضیر 
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والمراجعة النهائیة لتقریر تقییم التأثیر البیئي (مثل المراقبة، والجیوتكنولوجیا، والهندسة 
ید مستوى مشاركتهم خالل فیز  واألمن،وتیات البصریة، والتخطیط للطوارئ، الص

 . العملیة)

 ) :  الخبرات المطلوبة إلجراء تقییمات اآلثار البیئیة1الجدول (

 خرىأ تخصصات االجتماعیة العلوم هندسة علوم

 الطوارئ تخطیط السكان علم بیئیة هندسة بیئیة علوم
 األمان القانون اإلنسان صحة حیاءاأل علم

 مشروع دارةإ قتصادیاتإ البصریة الهندسة ةالجوی األرصاد
 الجودة دارةإ البیئیة العلوم الصوتیات هندسة المحیطات علم
 اآلثار علم يراضاأل هندسة يالهیدرولوج علم

 الثقافیة والدراسات
  المصلحة صحابأ

 دارةإ و  تصریح  للشبكة التحتیة البنیة الجیولوجیا علم
 التراخیص

 الهندسة  الزالزل علم
 طیسیةالكهرمغن

  

 الخارجیة األحداث البراكین علم
  نساناإل یسببها التي

  

 : يساسیة وهأوتتضمن عملیة تقییم األثر البیئي عدة تقاریر 
 تحلیل األمان األّوليتقریر  ــــــ 1
 تقریر تحدید النطاق البیئي ــــــ 2
 . تقییم التأثیر البیئي ــــــ 3

یة األولیة المعلومات المتاحة التي تم جمعها ویتم یشمل تقریر المعلومات البیئ
استخدامه لدعم اختیار الموقع من بین المواقع المرشحة األخرى أثناء عملیة اختیار 

ة الدولیة الموقع األولیة. ویتم فحص هذا الجزء من العملیة في سلسلة  كتیبات للوكال
 . (NG-T-3.7, IAEA)للطاقة الذریة 
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ن تأخذ عملیة التقییم لتقاریر التأثیر البیئي عدة سنوات. ویتأثر أمن المعتاد 
وقت جمع وتقییم  ،متطلبات الدولة، ذلكالجدول الزمني بالعدید من المتغیرات، بما في 

 .مقدار مشاركة أصحاب المشروع  بما في ذلك المشاركة الدولیة ،البیانات الضروریة
مني لتقییم التأثیر البیئي في االعتبار عند تنظیم العمل بین ویجب أخذ الجدول الز 

نجازات به بشكل عام  اإل وكمّ  یعیة والتنظیمیة، وتطویر المشروعاالستعدادات التشر 
ویجب أن تكتمل جمیع خطوات التقییم  قبل إصدار رخصة البناء. ومع ذلك، وكما 

صدار ترخیص التشغیل. لوحظ من قبل، یمكن معالجة بعض الجوانب البیئیة قبل إ
 :ي التالویتم االنتهاء من الخطوات العامة لتقییم التأثیر البیئي على النحو 

ة  (أ) ینبغي إدراج تحلیل المعلومات البیئیة في نطاق الموقع الخاص بالدراس
جمیع المعلومات حول القضایا جمع وحصر ل وهو أمر أساسي في هذه المرحلة

تأخذ عمل لدراسة الموقع األساسي و  تم تأسیس فریقهذه المرحلة ی يفو  .البیئیة
اتخاذ بوقد تأخذ فترة زمنیة أطول، مما یسمح للحكومة  شهراً  12ــــــ  9الدراسة حوالي

 .القرار 

هاء من عند االنت (ESR) تقریر تحدید النطاق البیئي (ب) االنتهاء من كتابة
 كافةالمفصل، ویتم جمع  من أجل تقییم األثر البیئي اختیار الموقع أو المواقع

عداد المشروع وقد ُیتوقع إل تقریر تحدید النطاق البیئي المعلومات المتاحة وٕادراجها في
ویكون شهًرا تقریًبا.  12إلى  6ا بین م تقریر تحدید النطاق البیئيعداد إأن یستغرق 

للتعلیقات العامة ومراجعة من قبل السلطة المختصة ومراجعة  يإضافوقت هناك 
 . تقریر تحدید النطاق البیئيع الصیغة النهائیة لوض

تقریر بعد الموافقة على  ئیة لتقریر تقییم التأثیر البیئي(ج) وضع الصیغة النها
، ثم تبدأ مرحلة تقییم الموقع، ثم إعداد تقریر تقییم التأثیر البیئي تحدید النطاق البیئي

جمع البیانات األساسیة والوقت شهًرا ل 12وهذه عملیة معقدة، وتشمل فترة ال تقل عن 
الالحق للتحلیل والتقییم للتأثیرات وتطویر البرامج الالزمة للرصد والتخفیف وٕاعداد 

لطة یكون مطلوب وقت إضافي لمراجعة الس تقریر تقییم التأثیر البیئي. وغالباً 
 المختصة ألیة أمور ضروریة .
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حتى  دید النطاق البیئيتقریر تحوبالنسبة للوقت اإلجمالي بعد الموافقة على 
الموافقة على تقریر تقییم التأثیر البیئي فإنه یعتمد على العدید من العوامل، بما في 

قد تتراوح من اثنین إلى أربع  يوالتذلك خبرة الدولة في تقییم تقریر األثر البیئي 
زم الالهو توفیر البیانات  تقریر تحدید النطاق البیئيسنوات. إن الغرض األساسي من 

ینبغي سدها للتمكین من  يالت ها  لدراسة تقییم األثر البیئي كما یحدد الفجواتؤ جراإ
معلومات  تقریر تحدید النطاق البیئيویشمل  .إجراء تقییم كامل لآلثار البیئیة للمشروع

 : يهأساسیة 

 المقدمةــــــ 
 مبررات المشروعــــــ 
 وصف عملیة تقییم التأثیر البیئيــــــ 
 وصف للمشروع ــــــ
 خیارات بدیلة للنظر فیهاــــــ 
 يالبیئرؤیة شاملة لتقریر التأثیر ــــــ 
 ساسیة البیئیة المتاحةالبیانات األــــــ 
 جمع البیانات البیئیة األساسیةــــــ 
 منهجیات لدراسة تقییم األثر البیئيــــــ 
 . خطة المشاركة العامةــــــ 

(EIA) 

یمكن اعتبار محتوى تقریر تقییم التأثیر البیئي لمحطة تولید الطاقة النوویة، إلى 
ویختلف المحتوى . حد كبیر، مشابهًا لمحتوى أي مشروع صناعي كبیر آخر

النموذجي تبعًا للمشروع والدولة التي یتم فیها بناء محطة الطاقة النوویة، ولكن 
 EIAحتوي یلذلك، من المرجح أن  لعامة المعنیة مماثلة للمشاریع الجدیدة.القضایا ا

 : على األقسام التالیة

 يمبدئملخص ــــــ 
 مقدمة للمشروعــــــ 
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 خطوات إجراء تقییم التأثیر البیئي واالتصاالت والمشاركة ــــــ 
 وصف المشروعــــــ 
 وصف المحطةــــــ 
 السالمة النوویةــــــ 
 وصف شامل للبیئة المحیطةـ ـــــ

 للمشروع يالبیئتقییم األثر ــــــ 
 ثار التراكمیةاآلــــــ 
 تأثیر التشغیل غیر النظامي والحوادث في محطة الطاقة النوویةــــــ 
 سلسلة إنتاج الوقود النوويــــــ 
 منع وتخفیف اآلثار السلبیةــــــ 
 . برنامج الرصد البیئيــــــ 

العطاءات  عداد مواصفاتإلالدعوة  ر تقییم التأثیر البیئي من أجلیستخدم تقریو 
ٕاعداد البرنامج ، و والتصاریحعداد إلصدار التراخیص اإل، المشروعوالتجهیز لتنفیذ 

 المتكامل  للرصد البیئي .
 
 

 ،تعتبر مشاریع الطاقة النوویة، بحكم تعریفها، مثیرة للجدل من قبل عامة الناس
المخطط له  يالنوو فإن تزوید الجمهور بمعلومات كافیة وموثوقة عن المشروع  لذا

مشروع محطة الطاقة النوویة، یجب  يففأهمیة كبیرة في خلق ثقة الجمهور وقبوله. 
أن تكون وسائل المشاركة العامة واالتصاالت مصممة لتغطیة متطلبات المعلومات 

یة والدولیة. ومع ذلك، من المهم على لعامة الناس على المستویات المحلیة والوطن
وجه الخصوص إشراك السكان المحلیین في هذه العملیة، حیث أنهم غالبًا ما یلعبون 

في اتخاذ القرار بشأن المشروع وألنهم یمتلكون أیًضا معرفة محلیة مهمة  اً رئیسی اً دور 
البیئیة خطوة  إن إجراء تقییم التأثیرات .یمكن أخذها في االعتبار في تخطیط المشروع

 يالتجراءات من خالل اإل ویتضح هذا تفصیالً  ،المشروع فيرئیسیة ومهمة قبل البدء 
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وتطبیقها بشكل  يالبیئعملیات تقییم التأثیر  فيالوكالة الدولیة للطاقة الذریة  تتبعها
صحیح، باإلضافة إلى تغطیة جمیع المواضیع ذات الصلة بعملیة معالجة القضایا 

ها یسمح للدول بتعدیل منهجیةفیذ برامج الطاقة النوویة حیث أمكن وضع  البیئیة في تن
 . لتناسب إطارها التشریعي أو سیاستها الحالیة

    محمد مصطفى وفاءد.  أ.إعداد :                                          
 صریةهیئة الرقابة النوویة واإلشعاعیة الم                                     
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Abstract 

The concept of sustainable development can be interpreted in many 
different ways, but at its core it is an approach to development that looks to 
balance different, and often competing, needs against an awareness of the 
environmental, social and economic limitations. In 2015, the 2030 agenda 
for sustainable development and its 17 sustainable development goals was 
adopted. The intelligent use of science and technology is the key to achieve 
some of these 17 sustainable development goals. 

Nuclear and radiological technology, in particular, has many valuable 
medical, industrial, agricultural, environmental protection and energy 
applications that help to improve the health and well-being of the people 
and in the implementation of some sustainable development goals. In every 
step towards achieving sustainable development goals, scientists and 
officials need ways to track and understand the progress they have made in 
refining and strengthening their efforts. In several cases, nuclear science and 
technology provide accurate and effective ways to measure progress and 
data collection to help in shaping future policies. 

 



قتصادیة امل یرتبط باستمراریة الجوانب االمفهوم ش يه التنمیة المستدامة
، حیث ُتمّكُن التنمیة المستدامة المجتمع اعیة والمؤسسیة والبیئیة للمجتمعواالجتم

وأفراده ومؤسساته من إیجاد عالقات إیجابیة بینها لتطویر وسائل اإلنتاج بطرق ال 
ا (اإلنسان والنبات والحیوان ارد الطبیعیة البیئیة بمكوناتهتؤدي إلى استنزاف المو 
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بما فیها مصادر الطاقة المتجددة وغیر المتجددة) لضمان استمرار  ،رض والهواءواأل
 . اإلنتاج لألجیال القادمة

الساحة الدولیة والمحلیة لكي یجد  ىعل ر مصطلح التنمیة المستدامةظهوقد 
صراع الحضارات و المعاصرة مثل العولمة  عدید من المصطلحاتالطریقه وسط 

خطاب اللغة  تتوحدلكي  تناولهاالتي یجب  المفاهیمالمعلوماتیة وغیرها من و الحداثة و 
 هاوتأویالتهذه المصطلحات خذ تفسیرات ؤ ت ضمن أن ال، وحتى نالعالم بین دول

لوجهة  وثقافته، ولوجهة نظر واضع المصطلح، وأیضاً معین مختلفة طبقًا لطبیعة بلد ال
لتباس في معني ّن ذلك یخلق قدرًا من الغموض واالأحیث  نظر المفسر للمصطلح
  .المتخصصین أنفسهم ىالعامة ولكن لد ىالمصطلح لیس فقط لد

من  بعضأساسیًا لتحقیق  یعد عامالً للعلوم والتكنولوجیا كي ستخدام الذالإن ا
مؤتمر قمة  العالم فيا قادة تفق علیهاالتي  المستدامةللتنمیة  السبعة عشر األهداف

مشتركة لكل أهداف هي ، و )27/9/2015ــــــ  25( 2015عام  للتنمیة المتحدةاألمم 
 : لیات مشتركة وتشملخاطب بها الجمیع من خالل برامج وآویتبلدان العالم 

 . القضاء على الفقر بجمیع أشكاله في كل مكانــــــ  1
ألمن الغذائي والتغذیة الحسنة وتعزیز الزراعة القضاء على الجوع وتوفیر اــــــ  2

 . المستدامة
 . رفاهیة في جمیع األعمارتمتع الجمیع بأنماط عیش صحیة و  ضمانــــــ  3
ضمان التعلیم الجید المنصف والشامل للجمیع وتعزیز فرص التعلم مدى ــــــ  4

 . الحیاة للجمیع
 . لنساء والفتیاتتحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین اــــــ  5
 بطریقةضمان توفیر المیاه وخدمات الصرف الصحي للجمیع وٕادارتها ــــــ  6
 . مستدامة
 ضمان حصول الجمیع على خدمات الطاقة الحدیثة الموثوقة والمستدامةــــــ  7

 . بتكلفة میسورة
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 طرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملةضتعزیز النمو االقتصادي المــــــ  8
 . للجمیع والمنتجة وتوفیر العمل الالئق

إقامة بنى تحتیة قادرة على الصمود وتحفیز التصنیع الشامل للجمیع ــــــ  9
 . وتشجیع االبتكار

 . الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفیما بینهاــــــ  10
لى جعل المدن والمستوطنات البشریة شاملة للجمیع وآمنة وقادرة عــــــ  11

 . الصمود ومستدامة
 . ضمان وجود أنماط استهالك وٕانتاج مستدامةــــــ  12
 . اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغییر المناخ وآثارهــــــ  13
 ستخدامها لتحقیق التنمیةاوالبحار والموارد البحریة و حفظ المحیطات ــــــ  14
 .المستدامة
ستخدامها وٕادارة الغابات على نحو اتعزیز البریة وترمیمها و حمایة النظم ــــــ  15

فقدان التنوع  والحد منمستدام ومكافحة التصحر ووقف تدهور األراضي وعكس مساره 
 . البیولوجي
 ىوصول إلللیهمش فیها أحد  التشجیع على إقامة مجتمعات مسالمة الــــــ  16

 . لمستویاتوبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جمیع ا العدالة
 . یذ وتنشیط الشراكة العالمیةفتعزیز وسائل التنــــــ  17

من التطبیقات وجه الخصوص، العدید  على، ةواإلشعاعی وللتكنولوجیا النوویة
التي تساعد في  البیئةوحمایة والطاقة المجال الطبي والصناعي والزراعي  القیمة في

عمل على تطبیقها في تنفیذ بعض التي ت ،شعوبالصحة ورفاهیة رفع مستوى وتحسین 
 . أهداف التنمیة المستدامة

في  القویة قتصاداتاال لنجاح المتطورة ركیزة الصناعیة التكنولوجیات تشكِّلكما 
 النوویة على والتكنولوجیا العلوم وتستطیع .سواء حد على والنامیة المتقدمة البلدان

في  هام دور ولها و االقتصادي،النم تحقیق في كبیًرا إسهاًما تسهم أن الخصوص وجه
، شعاعیةالكثیرة للتكنولوجیا النوویة واإلالتطبیقات وبمساعدة . المستدامة التنمیةدعم 
السالمة  اختبارات إجراءلقیامها بلصناعاتها  التنافسیة قدراتها البلدان بعض زادت
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 یحسِّن كما. المنتجات جودة لتحسین التشعیع تقنیات وبتطبیق في الصناعة والجودة
 الصناعي . لإلنتاج البیئي األثر خفضخالل  من الصناعیة االستدامةالتشعیع 
 

 

غیر جیدة.  اإلنسان صحة إذا كانت المستدامة التنمیة تحقیق یمكن ال
 عن الوفیات الناجمة لتقلیل نسبة المستدامة التنمیة هدف تحقیق في لمساعدةول

 التقنیات ُتستخَدمیتم االستعانة بالطب النووي.  ،السرطان مثل غیر الُمعدیة، األمراض
 مثل المشاكل الصحیة من كبیر عدد وعالج تشخیص في عادةً  ةواإلشعاعی النوویة

 ةالقلبیة الوعائی األمراض اضطرابات الُمعدیة، وخاصةً  وغیر الُمعدیة األمراض
 اإلشعاعیة یدالنیةالمستحضرات الص مع النووي الطب ستخَدمیُ حیث  والسرطان.
االشعة  استخدام التشخیصي أساساً  األشعة علم ویشمل. األمراض وعالج لتشخیص
 المقطعي  التصویر. ویمثل كشف األمراض في الحاسوبي المقطعي والتصویرالمؤینة 

باألشعة  المقطعي الحاسوبي التصویر مع جنب إلى جنباً  البوزیتروني نبعاثباال
 أفضل بشكل تطور األمراض مراحل وتحدید بكشف تسمح لةمتكام تكنولوجیا المؤینة

. كما المصابة داخل األعضاء معاً  والوظیفیة التشریحیة ختالالتاال عرض طریق عن
 عالج بغرض العالج الكیمیائي وأحیاناً  الجراحة الستكمال اإلشعاعي العالج ُیستخَدم

 . السرطان

 بشكل غیر الجسم في یةطبیع غیر خالیا انقسام أنه  السرطانالمعروف عن 
لجرعات  یمكن. و ذلك االنقسام لوقف اإلشعاع ُیستخَدم أن ویمكن للرقابة، خاضع
 ،اوموته وقف انقسامها إلى یؤدى مما ،المصابة الخالیا تتلف أن اإلشعاع من محددة
 اإلشعاع كان ذلك، إذا ع. ومالسرطان وعالج إلدارة فعاالً  اإلشعاع یجعلما  وهذا

، الخاطئ الجرعة تنفیذه بمستوى أو تم صحیح غیر أو دقیق غیر لبشك مستهدفاً 
فقط  جزئیاً  القضاء ربما یتم أو داٍع، دون للمریض الخالیا السلیمة تتلف أنفیمكن 

 قد وهذا. لتواصل االنقسام أخرى سرطانیة خالیا وتُتَرك السرطانیة، الخالیا على
. الطویل أو القصیر المدى على مضاعفات صحیة حدوث لخطر المریض یعرِّض
أدوات رسم محیط  شعاعاإلبعالج األورام  ن فيخصائیو األجل ذلك، یستخدم ومن أ
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ن األورام في الجسم من أجل تخطیط وتنفیذ اكمفحص وتحدید ثالثیة األبعاد لاألورام 
م ورس الحجم المستهدف تحدید مفهوموالغرض من العالج اإلشعاعي بشكل فعال. 

لمریضة انسجة األ على یركزتم تطبیقه  الذي اإلشعاع أن من كدلتأم هو ااألورامحیط 
 . السلیمة األنسجة على ولیس

بین  وعالجه السرطان من الوقایة حول الوعي زیادةن ومن جانب آخر، فإ
الصحة  عالمیة لوزراتالمؤسسات اإل جهود في وتصب حیویة مسألة عموماً  السكان
إلزالة  عامة بانتظام حمالتة مجموع هودالج هذه وتشملفي معظم البلدان.  العامة
 ،السرطان لعالج اإلشعاع وفعالیة تكنولوجیا فوائد حول الوعي وتوسیع الجهل

 وتوضیح، ةاإلشعاعی والتكنولوجیاالنووي  الطب حول دور ضافة الى شرح مبسط باإل
 .  وفعالة مؤلمة وغیر آمنة الشعاعي تقنیات التصویر أن

التكنولوجیات ه . وهذضروري أمر الطبیین للموظفین المستمر التدریبكما أن 
للتعامل  مطلوب عالج أفضل واختیار الجسم رؤیة على األورام أطباء فقط تساعد ال
استخدام  من لتأكدتعمل على ا أیضاً  ولكنها السرطان، من األنواع المختلفة مع

في  التقدم تتبعمن خالل  صحیحةبصورة  المرقومة إشعاعیاً  الصیدالنیة المستحضرات
 اإلشعاعي الطب في الجودة ضمان . إنوعمل الجسم تفاعل كیفیة العالج وتقییم

 والتقنیة والمادیة اإلكلینیكیة الجوانب تقییم غطيیو ولكنها هامة جدًا،  معقدة عملیة
 لتجنب اإلداریة الضروریة الضوابط وكذلك اإلشعاعي، والعالج التشخیصي للتصویر
 توفیرالمؤسسات والهیئات النوویة  شمل دعم. ویالتشخیص وسوء والحوادث األخطار
 النووي والطب اإلشعاعي للعالج الجودة ضبطبرامج  ومراجعة لتنفیذ تقنیة إرشادات

 . المستشفیات في التشخیصي األشعة وعلم
 

 

 إمداد كافٍ أعظم التحدیات التي تواجه العالم الیوم إمكانیة الحصول على  لعلّ 
على تقدیرات األمم  وبناءً  من الغذاء لمواجهة االحتیاجات المتزایدة للنمو السكاني.

من سكان الدول النامیة یعانون من الجوع والفقر ونقص  %23، فإن حوالي المتحدة
الغذاء، ال سیما دول العالم  فقدانمن  ال تستطیع بلدان العالم أن تتحمل مزیداً و  .الغذاء
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لتي غالبا ما تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة، وهما العامالن الثالث، ا
ع ما لدیه اللذان یساعدان على سرعة فساد األغذیة، لذلك كان على اإلنسان أن یطوّ 

 وسائل اإلنتاج من خبرة وعلم وتقنیة في سبیل حل مشكلة الغذاء عن طریق تحسین
معرفة في مجال حفظ األغذیة والمحافظة ، إلى جانب تطبیق كل ما لدیه من الزراعي

 .اعلى سالمته

مة، كما تمثل عامًال تشكل سالمة األغذیة عنصرًا رئیسیًا في میدان الصحة العا
ناولة ن على مو ن القائمو . ویشارك فیها جوانب عدیدة، المنتجاألغذیةمؤثرًا في تجارة 

رسمیة ملها، واإلدارات الن بها في السلسلة الغذائیة بكاو األغذیة وتجهیزها والمتاجر 
الذي و ، فسادهاتقدر نسبة خسارة المواد الغذائیة بسبب و  ن.و لمراقبة األغذیة والمستهلك

، ومعظم هذه الخسارة تحدث في %30 ــــــ 25تسببه المیكروبات واآلفات، بحوالي 
بل البلدان النامیة حیث الحاجة أكبر لهذه المواد. وهذه المشكلة لیست ولیدة الساعة، 

قبل بتنشیط الت يذ التسعینات زاد االهتمام العالمومن ترجع إلى آالف السنین.
األغذیة  يلیها إلى جانب التجارة الدولیة فلألغذیة المشععة والرقابة ع يالجماهیر 

 المشععة .

تقلیل معدالت الفاقد  يف ملحوظاً  ألغذیة بالتشعیع إسهاماً تساهم عملیة حفظ ا
ها الصحیة ویشكل هذا أهمیة كبرى لدول العالم الثالث من األغذیة وضمان سالمت

المیكروبات بحصاد وترتفع حدة تلوث األغذیة حیث تتصاعد معدالت الفاقد بعد ال
 يبین هیئات األمم المتحدة توصیة فوقد أصدرت اللجنة الدولیة المشتركة  الضارة .

عة تحدد الجر مبدأ تشعیع الغذاء دون حدود للجرعة ، حیث بقبولها  19/9/1997
 .  صحة اإلنسانعلى أضرار  يأ ودون حدوثلنوع الغذاء  طبقاً 

إن حفظ األغذیة باإلشعاع یعتبر وسیلة حفظ طبیعیة حیث یتم تعریض األغذیة 
ویتم ، المسرعةأشعة غاما أو اإللكترونات  إما ،المؤینة  لواحدة من أنواع اإلشعاعات

وحدات خاصة لتلك األشعة ولفترة زمنیة محددة. تتمیز هذه اإلشعاعات  فيإجراء ذلك 
ات عند ئیالجز ن یطاقة كافیة لتكسیر الروابط الكیمیائیة وتأیأن لها قوة اختراق عمیقة و ب

اضطراب  إحداث یعمل التشعیع على توقف أوو  ،درجة الحرارةمرورها بدون رفع 
 .ة لألغذیة العضویة لمسببات الفساد الحیوی للعملیات
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باألشعة المؤینة (غاما)  الزراعیة تستخدم حالیًا تكنولوجیا استحداث الطفرات
دولة على مستوى العالم حیث تعمل الدول في هذا المجال على  100فیما یقرب من 

 ،صنف طفري تتمیز بصفات عدة 3200نوعًا نباتیًا وتم استحداث أكثر من  214
 . أمن وسالمة الغذاءحقیق د اقتصادي مرتفع یسهم في توذات عائ

 من األغراض لمجموعةشعاعیة طبیق برامج التقنیات النوویة واإلن تكما أ
 من اآلفات النباتات حمایة إلىویصل  والمیاه والمحاصیل التربة موارد على یحافظ

ظروف مناخیة معینة. إذ تحّمل  خصائص لها جدیدة نباتیة وتربیة أصناف الحشریة
 حیاة الناس ُتَعرِّض أن المتآكلة المتدهورة والتربة ألراضيوا للتصحر یمكننه أ

 التربة والبؤر لتآكل دقیقة تقییمات النظیریة التقنیات توفریضًا. و أ للخطر ومعیشتهم
 األراضي واستعادة تدهورتوقیف في  تسهم أن التقییمات لهذه ویمكن. للتآكل النشطة
  .البیولوجي وعالتن فقدان على وقف أیضاً  یساعد اممّ التربة، 

حیث  الحشریة اآلفات مكافحة أشكال من شكالً  العقیمة الحشرة تقنیةوتعتبر 
تربیة  مرافق في إنتاجها بكثافة یتم التي الحشرات لتعقیم المؤین باإلشعاع تستعین
اآلفات،  فیها تنتشر التي المناطق على منتظم بشكل الحشرات هذه وُتطَلق. خاصة
ّیة تنتج ال البریة ة الحشراتمجموع مع رات العقیمةهذه الحش تتزاوج وعندما بعد  ُذرِّ

نهایة  في تقضي الحاالت بعض وفي تقمع، أن التقنیة لهذه یمكن لذلك، ونتیجةً  .ذلك
بین  من العقیمة الحشرة وُتَعدُّ تقنیة. اآلفات الحشریةة كبیرة من مجموع على المطاف

حملة  من كجزء العادة في وُتَطبَّق ة،المتاح للبیئة الصدیقة المراقبة تقنیات أكثر
 الحشرة میدانیًا لتقنیة مشروعاً  80 . وهناك حوالي الحشرات لمراقبة تجمُّعات متكاملة
بین  برنامج التعاون إطار فيهذه المشاریع ُتجرى  العالم، أنحاء جمیع في العقیمة

ریة تهدد صابات حشوجیا اإلشعاعیة وتلك التي عندها إالدول التي تملك التكنول
هذه  أیضًا الستخدام ن هناك بحوث واعدة . كما أالحیوانیة والثروةالمحاصیل الزراعیة 

 األنواع الحاملة یشمل بما للمرض، الناقل البعوض من مختلفة أنواع ضد التقنیة
 . والمالریا زیكا لفیروس

ة في تأمین المیاه العذبة لإلنسان وتغذی يتعتبر میاه األمطار المصدر الرئیس
المیاه السطحیة والجوفیة. وقد تغیرت مع العصور طرق تغذیة المیاه الجوفیة بمیاه 
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میاه  تحتويو األمطار وفقًا لتغیر الظروف الهیدروجیولوجیة في تلك العصور. 
تریوم و الهیدروجین : الد يبشكل خاص نظیر على عدد من النظائر البیئیة ( األمطار

 . ) بكمیات ضئیلة جداً 14و 13-الكربون يونظیر  18 -تیوم، نظیر األكسجینوالتر 

 تستخدم بعض. و وجودتها المیاه عمر على الضوء النظیریة التقنیات وتلقي
 االستخدام أجل من المیاه، المتكاملة لموارد اإلدارة خطط لتنفیذ التقنیات هذه البلدان

بلدان  ستخدمهات بینما بها، المتصلة اإلیكولوجیة والنظم وحمایة المیاه للموارد المستدام
 .استخدامها كفاءة العذبة وضمان المیاه إمدادات وتحسین المیاه شح لمعالجة أخرى

 المتكاملة لموارد وتعتبر الدراسة النظائریة لمیاه األمطار مدخًال أساسیًا لدراسة اإلدارة
المیاه السطحیة والجوفیة وطرق تغذیتها وكمیة وتواتر هذه التغذیة وتعتبر الدراسات 

ظائریة، في الهیدرولوجیا والهیدروجیولوجیا (عمر المیاه الجوفیة وطرق تغذیتها بمیاه الن
تمّثل التقانات النظائریة المشّعة كما  األمطار) األكثر دقة واألقل كلفة على السواء.

والمستقّرة وسیلة مهمة في الكشف على الملوثات وتحدید أسبابها ومصادرها. ویلعب 
 34-ونظیر الكبریت 15-تروجینونظیر الن 14و 13-بونالكشف على نظیري الكر 

حیث تستخدم  نیة كالزراعةدورًا مهمًا في تحدید الملوثات وربطها باألنشطة اإلنسا
ید الكربون فیحدث ظاهرة حیث ینطلق ثاني أكس والصناعةاألسمدة النتروجینیة، 

ة النظائر اإلنحباس الحراري. وهذا ما یجعل بناء المختبرات المتخصصة في دراس
ة والنظیفة بة العذالبیئیة خطوة استراتیجیة مهمة من أجل الحفاظ على الثروة المائی

 . اوٕادارة موارده
قبل الزراعة  التربة في الرطوبة مستویات لرصد ترونیاً نًا مسبر  العلمیون یستخدم

 المسبر وُیصدرسمدة والمیاه الالزمة للحصول على منتوج جید. ولمعرفة كمیة األ
 ویبطئ. التربة في الموجودة المیاه في الموجودة الهیدروجین بذرات تصطدم وناتنتر 
 ویقدم تروناتالن سرعة في التغیر هذا عن المسبر ویكشف. تروناتالن سرعة ذلك
النتروجین  بنظائر مرقومة وباستخدام أسمدة. التربة في الرطوبة مستوى تطابق قراءة

لألسمدة  المحاصیل استجابة مدى فعالیة حدیدلت النظائر یمكن تتبع  )15N( المستقر
وتحقیق  المحصول غلة زیادة ذلك على یساعد أن ویمكن. لألسمدة امتصاصها ومدى

  .لألسمدة األمثل االستخدام
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متوسط نصیب الفرد السنوي من الموارد المائیة المتجددة ویكفي معرفة أن 
المیاه الكامنة في باطن  والقابلة للتجدد في الوطـن العربي (مع استبعاد مخزون

 مكعباً  متراً  3430بعدما كان  2025في سنة  مكعباً  متراً  645األرض) سیصل إلى 
. أما معدل موارد المیاه المتجددة سنویًا %80، أي بانخفاض بنسبة 1960في سنة 

منها  %35ملیار متر مكعب، وتغطي نسبة  350في المنطقة العربیة فیبلغ حوالي 
 . )1رقم (وفق الجدول  األنهار القادمة من خارج المنطقةعن طریق تدفقات 

 لمائیة في بعض دول المشرق العربيالموارد ا) : 1الجدول (
 من المائي العربي)وحصة الفرد منها (د. منذر خدام ــــــ األ

 اسم البلد
صافي الموارد 
المائیة ملیار 

 )3(م

نصیب الفرد 
 1960عام 
 )3(م

نصیب الفرد 
 1990عام 
 )3(م

نصیب الفرد 
 2025عام 
 )3(م

 645 1112 2251 58.3 مصر
 2000 5285 14706 100 العراق
 311 467 1024 2.15 فلسطین
 161 439 1196 5.5 سوریة
 809 1407 2000 3.94 لبنان

لى تطویر إكافة الدول تسعى ومن أجل هذا النقص في الموارد المائیة یجب أن 
دمة (الصرف الصحي والصناعي) حیث أنه من ثقافة إعادة تدویر المیاه المستخ

استعمال میاه الصرف الصحي المعالجة المحافظة على احتیاطي المیاه  إعادة محاسن
ن المیاه الصالحة م استعماالت أخرى بدالً  ةاستعمالها في الزراعة أو أی عن طریق

اج نتوالتوسع في المساحات الزراعیة إلیؤدي إلى توفیر هذه المیاه بما للشرب 
إلى التقلیل من التكالیف المتعلقة  كما یؤدي أیضاً  .محاصیل متنوعة وبسعر أقل

بإنتاج واستیراد واستعمال األسمدة بسبب وجود العناصر الضروریة للنبات في تلك 
والتقلیل من تكالیف الحصول على المیاه في الزراعة خاصة إذا كانت  المعالجة المیاه

 . مصادر تلك المیاه جوفیة
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 في الحد هاًما دوًرا تؤدي أن النوویة، ذلك القوى في بما النوویة، العلوم تستطیع
 وتعتبر القوى. الدفیئة غاز انبعاثات تقلیله من خالل مع التكیف وفي المناخ تغیر من

 الكهرباء المتاحة لتولید الكربونیة االنبعاثات من اً قدر  قلاأل التكنولوجیات إحدى النوویة
 .  یضاً والحصول على میاه شرب أ

الدفیئة  غاز نبعاثاتر استؤث العالمیة، الطاقة منظومة في كبیر تحّول بدون
الكربون  أكسید انبعاثات ثاني ترتفع أن المتوقع ومن األرض. مناخ في حادّ  بشكل

عام  في علیه كانتما ع 2040 العام بحلول %20تناهز  بنسبة بالطاقة المرتبطة
عامًا   20 إلى 10 فترة خالل الثنائي "المناخ ــــــ الطاقة تحّدي" سیزیدو  2013
بشدة  ویحدّ  التكلفة ومیسورة والموثوقة المأمونة الطاقة كمیة وعلى نحو كبیر، ،القادمة

الطاقة  وتكنولوجیات مصادر بین من النوویة الطاقة وُتعدُّ  .الدفیئة غاز انبعاثات من
وتكاد  .المناخ ــــــ الطاقة تحدِّي على التغلُّب في تساعد أن یمكن تيوال الیوم المتوافرة
القوى  وُتعدُّ  معدومة، تكون النوویة القوى محطات عن الناجمة الدفیئة غاز انبعاثات
الدفیئة  غاز انبعاثات مصادر أقلّ  بین من والریاح، القدرة الكهرمائیة ومعها ،النوویة

العام  بحلول المتوقع أنه ومن .ككل حیاتها دورة مدى على االنبعاثات حساب عند
ثاني  انبعاثات من الحدّ  في النوویة القوى خالل من المتولدة الكهرباء ستساعد 2050
على  جزئیاً  التوقع هذا ویعتمد .سنویاً  طن غیغا 3 بمعدل یقارب الكربون أكسید

 . كربونال خفضةنالم التكنولوجیات وأداء النسبیة التكلفة بشأن افتراضات
 



البروتونات  من العدد نفس على تشتمل العنصر نفس من ذرات هي النظائر
امتصاص  كیفیة النظیریة وتتبَّع التقنیات. تروناتالن من مختلفة أعداد على ولكن
لها  لما بها، واحتفاظه لها استخدامه وكیفیة األطعمة في الموجودة للمغذیات الجسم

لتحدید  التقنیات هذه العلماء ویستخدمور. والتط السلیم النمو دعم في أهمیة حیویة من
المغذیات  من الجسم الذي یمتصه الضئیل الجزء بذلك وُیقصد البیولوجي، التوافر

  .األیض وعملیة للنمو ویستخدمه
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المرضى  یتناول الزنك، أو الحدید امتصاص من للتحقُّق المثال، سبیل وعلى
التي  البول أو الدم قیاسات عینات وتكشف. مستقرة بنظائر ممزوجة اختبار وجبات
خالل  من القیاسات تلك تحلیل ویتم. الجسم امتصها التي النظائر مقدار الحقاً  تؤخذ
 الُمَركَّبات وقیاس لتحدید حساساً  مكشافاً  الطریقة هذه الكتلي، وتستخدم الطیف قیاس

من  جرعة المرضى یتناول (أ) ینالفیتام حالة ولتقییم .انتقائیة المختلفة بطریقة
 كتلیًا لتحلیل الخبراء مطیافاً  ویستخدم .ریومبالدوت المرقوم (أ) الفیتامین أو 13-الكربون
 تخفیف الجرعة على وبناءً . وبعدها (أ) الفیتامین جرعة قبل المأخوذة الدم عّینات
 لكلیة منا الكمیة حساب یمكن نظیریًا، المرقوم (أ) الفیتامین من بدقة المقاسة

 . مالجس في للمبادلة القابل الفیتامین (أ)

 د. صالح الدین التكریتي أ.
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Abstract 
Cut flowers are fresh products that may have to be subjected to 

phytosanitary treatments before export to other countries. Ionizing radiation 
is an effective disinfestations procedure that neither harms the environment 
nor the people who handle the treated products. Besides, the irradiated 
insects do not acquire resistance. This paper reviews the role of ionizing 
radiation in facilitating international trade with cut flowers.  In particular, it 
discusses the issue of  phytosanitary requirements for cut flowers due to 
infestation with insect pests and the importance of this subject for 
international trade.  In addition, it discusses the difficulties facing 
international trade with cut flowers, the most important insect pests of cut 
flowers and irradiation doses needed to disinfest exported flowers.  
Furthermore, the article reviews the advantages of ionizing radiation as a 
mean for phytosanitary irradiation of cut flowers in comparison with other 
means and the sensitivity of cut flowers to ionizing radiation.  





للتعبیر عن أزهار  (Ornamental plants)یستعمل اصطالح نباتات الزینة 
) بأنواعها المختلفة ونباتات الزینة Cut flowersیدعى بأزهار القطف ( الزینة أو ما

 Foliage potted) والنباتات الخضراء (Pot plantsالمتنوعة مثل نباتات األصص (

plants ة (نالزی شجیراتأشجار و ) وtrees and shrubs Ornamental وبرغم حاجة .(
العالم الكبیرة الیوم للتركیز على المحاصیل الزراعیة الغذائیة فإن الجمال الطبیعي 
الضائع لجزء كبیر من كوكبنا، بسبب ما ندعوه بالتنمیة والتطویر، یدفع شریحة واسعة 

 ا الجمالیة العالیة، وهذا مامن أفراد المجتمع لالهتمام بأزهار ونباتات الزینة لقیمته
 . مختلف دول العالمیؤكده التطور المضطرد لزراعة وٕانتاج هذه األزهار والنباتات في 
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وقد ازدهرت صناعة إنتاج وتصدیر نباتات الزینة، بشكل عام، وأزهار الزینة، 
بشكل خاص، وتطورت بشكل الفت خالل العقود القلیلة الماضیة، في كثیر من دول 

دفعت األسعار العالیة ألزهار الزینة، بسبب ارتفاع . و المتطورة منها والنامیةالعالم، 
كلفة إنتاجها في الدول المتقدمة، الكثیر من الدول النامیة، ومنها بعض الدول العربیة، 
إلى االهتمام بهذه الزراعة.  فإنتاج أزهار الزینة في البلدان ذات المناخ الدافئ، والید 

یمكن أن یحقق أرباحًا كبیرة جدًا، خاصة إذا ما أخذنا بعین العاملة الرخیصة، 
االعتبار أن كلفة إنشاء مزارع إنتاج نباتات وأزهار الزینة، سواًء في الهواء الطلق، أو 
حتى في البیوت البالستیكیة (الزراعات المحمیة)، لیست مرتفعة. كما تمتاز صناعة 

ال یزید، في معظم األحیان، عن أسابیع ما بإنتاج نباتات وأزهار الزینة بسرعة إنتاجها 
 . أو أشهر قلیلة من الزراعة

ن معظـــم المحاصـــیل الزراعیـــة الطازجـــة، ومـــن ضـــمنها أزهــــار لســـوء الحـــظ، فـــإ
الزینـــة، وخاصـــة المنتجـــة منهـــا فـــي المنـــاطق الدافئـــة أو المعتدلـــة مـــن العـــالم، كحـــوض 

عیـة، وهـي مسـألة تجعلهـا البحر األبیض المتوسط، یمكن أن تكـون حاملـة لآلفـات الزرا
خاضعة، في كثیر من دول العالم، لقـوانین الحجـر الزراعـي، ممـا یعیـق التجـارة الدولیـة 
ــــل  ــــك اآلفــــات قب ــــى تل ــــب إخضــــاعها إلجــــراءات معینــــة تضــــمن القضــــاء عل بهــــا ویتطل

 تصدیرها.

ـــة فـــي تـــذلیل الصـــعوبات القائمـــة أمـــام و  ـــة دور األشـــعة المؤین ـــاقش هـــذه المقال تن
میــــة بأزهــــار الزینــــة، كمــــا تتعــــرض ألهمیــــة هــــذه التجــــارة عالمیــــًا وعربیــــًا، التجــــارة العال

ـــة الحشـــریة التـــي تصـــیبها، وطـــرق  والصـــعوبات التـــي تعترضـــها، وأهـــم اآلفـــات الزراعی
معالجتها، ودور األشعة المؤینة في ذلك ومیزاتها والجرعات اإلشعاعیة المستعملة لهـذا 

 . الغرض
 



تزدهر صناعة إنتاج وتصدیر نباتات وأزهار الزینة وتتطور في الوقـت الحاضـر 
بشــكل ســریع فــي كثیــر مــن دول العــالم، المتطــورة منهــا والنامیــة. وتحتــل هــذه الصــناعة 
مكانة مرموقة في معظم دول العـالم، ویقـدر حجـم التجـارة العالمیـة بهـذه السـلع بعشـرات 
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علــى أهمیــة هــذا القطــاع فــي التجــارة العالمیــة،  مــن الــدوالرات ســنویًا. وللداللــةات الملیــار 
ر ملیـــار دوال 25 علـــىیكفـــي أن نـــذكر أن حجـــم التجـــارة العالمیـــة بنباتـــات الزینـــة یزیـــد 

تجـار بأزهـار الزینـة وحـدها، وتـأتي هولنـدا فـي مقدمـة لإل سنویًا یذهب أكثـر مـن نصـفها
ات وأزهار الزینة، و هي الدولة األولى في العالم في دول العالم في إنتاج وتصدیر نبات

 إنتاج أزهار الزینة.

یختلـــف معـــدل اســـتهالك الفـــرد (نصـــیب الفـــرد) مـــن أزهـــار الزینـــة بـــین المنـــاطق 
ـــىال ـــة المختلفـــة مـــن العـــالم، ویصـــل إل والمتقدمـــة،  أعـــاله فـــي الـــدول الصـــناعیة جغرافی

الرائـدة فـي مجـال إنتـاج  هـي ا زالتمبرغم أن أوروبا و  .الغربیة وخاصة في دول أوروبا
أزهــار ونباتــات الزینــة، والمســتهلك األكبــر لهــا، فــإن إنتاجهــا مــن هــذه الســلع تراجــع فــي 
السنوات األخیرة في معظم بلدان القارة ویعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة 

 . لنامیةوكلفة اإلنتاج وشدة المنافسة مع المنتجات المستوردة، خاصة من الدول ا
 



یتمیــز الــوطن العربــي بموقعــه الجغرافــي فــي وســط قــارات العــالم القــدیم، إذ یحتــل 
الشواطئ الشرقیة والجنوبیة للبحر األبیض المتوسط، وقربه مـن أكبـر األسـواق العالمیـة 

مشمس على مدار العـام تقریبـًا، )، وبمناخه المتوسطي المعتدل والألزهار الزینة (أوروبا
وهي جمیعها عوامل هامة جدًا في إنتاج وتسویق أزهار الزینة.  تحتوي البلدان العربیـة 
أیضًا على تنوع هائل من نباتات و أزهار الزینة ذات القیمـة التجاریـة العالیـة.  ولـذلك، 

ول العربیة، وبرغم األهمیة المتواضعة في الوقت الحاضر لهذا القطاع في صادرات الد
مقارنة بالصادرات العالمیة، فإن لدى معظـم الـدول العربیـة إمكانیـات هائلـة جـدًا إلنتـاج 

 . هذه األزهار ومضاعفة صادراتها منها عشرات، إن لم یكن مئات، المرات

لســــوء الحــــظ، فالمنــــاخ المتوســــطي الــــدافئ والمشــــمس فــــي معظــــم أیــــام الســـــنة، 
المناخ المناسب لتكاثر اآلفات وتنوعها، وخاصة  المناسب لنمو أزهار الزینة، هو نفسه

وعنــد تصــدیر أزهــار الزینــة إلــى  النباتــات الحاملــة لهــذه األزهــار. الحشــریة منهــا، علــى
بلـــدان أخـــرى، ال بـــد مـــن إخضـــاعها لفحـــوص الصـــحة النباتیـــة للتأكـــد مـــن خلوهـــا مـــن 

ة البلــدان اآلفــات الحشــریة التــي تخضــع للحجــر الزراعــي فــي البلــدان المســتوردة، وخاصــ
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الواقعـة فـي المنطقـة المعتدلـة أو البـاردة مــن العـالم.  فالمنـاخ المتوسـطي الـدافئ لمعظــم 
أجزاء الوطن العربي یناسب أنواعًا كثیرة من اآلفات الحشریة التـي ال تتواجـد فـي بلـدان 
أخرى وخاصة المناطق المعتدلـة والبـاردة مـن العـالم، ممـا یتطلـب تخلـیص األزهـار مـن 

 . ت قبل تصدیرهاهذه اآلفا
  



أدى التوســـع الكبیـــر فـــي التجـــارة العالمیـــة بالمنتجـــات الزراعیـــة، بمـــا فیهـــا أزهـــار 
مـن مكـان إلـى آخـر الزینة، خالل العقود القلیلة الماضیة، إلى سهولة انتقال هذه السلع 

المتعــددة لهـذا االنتقــال، فقـد نــتج عـن هــذه الحركــة  ولكـن، بــرغم الفوائـد بـین دول العــالم.
تداعیات عدة، و خاصة على مستوى انتقال اآلفات الزراعیة إلـى أمـاكن لـم تكـن توجـد 
فیها من قبل، واستیطانها في تلك المناطق، مما أدى إلى وضع ضوابط تجاریة، أو ما 

یـة إلـى فـرض جملـة مـن نسمیه بالحواجز التجاریة، بـین دول العـالم، ودفـع بالـدول المعن
إلــى اإلجــراءات التــي تحــد مــن وصــول اآلفــات الزراعیــة، وخاصــة غیــر الموجــودة فیهــا، 

ولتخلـــیص المنتجـــات الزراعیـــة مـــن تلـــك اآلفـــات قبـــل تصـــدیرها، البـــد مـــن  تلـــك الـــدول.
 إخضاعها إلجراءات معینة، تضمن القضاء علیها.  

ـــللعبـــت المعالجـــة بالغـــازات الســـامة، وخاصـــة منهـــا بوقـــد  ـــد المیثی ، (MB) رومی
وألكثــر مــن نصــف قــرن، دورًا هامــًا وفعــاًال جــدًا فــي تجــاوز الحــواجز التجاریــة، وتســهیل 

 ، ولكـننـة، مـن مكـان آلخـر بـین دول العـالمانتقال الشحنات الزراعیة، ومنها أزهـار الزی
أدى اكتشـاف األثــر السـلبي لهــذا الغــاز علـى البیئــة، وخاصــة علـى طبقــة األوزون، منــذ 

وتحدیـــد اســـتعماالته  رار دولـــي بتجمیـــد إنتـــاج هـــذا الغـــازر القـــرن الماضـــي، إلـــى قـــأواخـــ
أن یحل محلـه فـي كن دون توفر بدیل مناسب یم یقاف التدریجي لهذه االستعماالتواإل

ب صــــعوبات حقیقیــــة أمــــام حركــــة التجــــارة العالمیــــة بــــالمواد ســــبّ  الوقــــت الحاضــــر، مّمــــا
بدیلــة  طــرقذا بالدارســین إلــى البحــث عــن حــة عامــة، وأزهــار الزینــة خاصــة، و الزراعیــ

لمعالجة الشحنات الزراعیة بشكل عام، وأزهـار الزینـة بشـكل خـاص، ألغـراض الصـحة 
المؤینـــة، كإحـــدى الطـــرق البدیلـــة، اهتمامـــًا خاصـــًا خـــالل  ةوقـــد أعیـــرت األشـــع النباتیـــة.

 . العقود القلیلة الماضیة
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أزهـــار الزینـــة، كغیرهـــا مـــن المحاصـــیل الزراعیـــة األخـــرى، بالعدیـــد مـــن  تصـــاب
)، وأهــم اآلفــات الحشــریة Insectaاآلفــات الزراعیــة ینتمــي أهمهــا إلــى صــف الحشــرات (

التــي كثیــرًا مــا تصــادف علــى أزهــار الزینــة أثنــاء شــحنها إلــى دول أخــرى هــي الحشــرات 
األوراق) والـذباب األبـیض والتـربس  القشریة وأنواع من النمل والمن (المن القطني ومن

وحـــــــافرات األنفـــــــاق ویرقـــــــات وبیـــــــوض حرشـــــــفیات األجنحـــــــة، كمـــــــا یمكـــــــن للعناكـــــــب 
)Arachnida وخاصـــة العنكبــــوت األحمــــر ذو البقعتــــین ،(Tetranychus urticae  أن

لســـوء الحـــظ، تتمتـــع جمیـــع هـــذه األنـــواع، بخصـــوبة عالیـــة  .تتواجـــد علـــى هـــذه األزهـــار
یــــدات الكیمیائیــــة وقــــدرة ملحوظــــة علــــى االســــتیطان فــــي األمــــاكن ومقاومــــة شــــدیدة للمب

وضرورة التخلص منها فـي  دیدة، مما یؤكد على أهمیتها من ناحیة الحجر الصحيالج
اآلفــات  الجرعــات اإلشــعاعیة ألهــم )1(الشــحنات الزراعیــة المصــدرة.  ویبــین الجــدول 

 .  هار المصدرةالحشریة التي یمكن أن تصیب أزهار الزینة وتتواجد على األز 

 امة ألهم مجموعات اآلفات الحشریةاإلشعاعیة الع اتالجرع : )1(الجدول 
 )Hallman  2016عن  التي یمكن أن تتواجد على أزهار الزینة المعدة للتصدیر (

 المجموعة
)Class ( أهم الرتبة والعائلة 

 األنواع
 مقیاس
 الفعالیة

الجرعة 
 (غراي)

الحشرات 
)Insecta( 

 جنحةثنائیة األ
)Diptera( 

Liriomyza trifolii 
وقف التحول إلى 

 حشرات كاملة
150 

 األجنحة متشابهة
)Homoptera( 

Myzus persicae 
Bemisia tabaci 

 250-150 وقف التكاثر

 هدبیات األجنحة
)Thysanoptera( 

Frankliniella 
intonsa 

 250 وقف التكاثر

بیوض ویرقات 
حرشفیات األجنحة 

)Lepidoptera( 
Spodoptera litura 

وقف التحول إلى 
 حشرات كاملة

250 

عذارى حرشفیات 
 األجنحة

)Lepidoptera( 
Spodoptera litura 350 وقف التكاثر 

 األكاروسات
)Arachnida( 

 ناكبالع
)Acari( 

Tetranychus 
urticae 

 350 وقف التكاثر
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دة لمعالجـــــة أزهـــــار الزینـــــة المعـــــدة للتصـــــدیر للقضـــــاء علـــــى تســـــتعمل طـــــرق عـــــ
وهـي عبـارة عـن مجموعـات كائنـات صـغیرة جـدًا ال تـرى بـالعین ( Acarusاألكاروسات 

المجردة، تعـیش فـي التربـة أو علـى النبـات أو متطفلـة علـى الحیوانـات والطیـور وتضـم 
یمكن أن تحملها، وأهـم ) واآلفات الحشریة التي : القراد والحلممجموعتین من الكائنات 

هــذه الطــرق هــي الــرش أو التغطــیس بمحالیــل المبیــدات الكیمیائیــة، والمعاملــة بــدرجات 
الحدیة (الحـرارة المرتفعـة أو المنخفضـة)، والتبخیـر بالغـازات السـامة، والمعالجـة  ةالحرار 

 باألشعة المؤینة.  

یمیائیــة) علــى تعتمــد الطریقــة األولــى (الــرش أو التغطــیس بمحالیــل المبیــدات الك
تغطیة األزهار المراد معالجتها أو تغطیسها لمدة معینـة، بمحالیـل المبیـدات الكیمیائیـة. 

مـان للعـاملین أحیانـا، شـروط األ ورغم سـهولة هـذه الطریقـة یؤخـذ علیهـا أنهـا ال تراعـي،
والبیئـــة، كمـــا أن فعالیتهـــا تختلـــف بحســـب نـــوع اآلفـــة المســـتهدفة وقـــد تتـــرك بقایـــا غیـــر 

 .   لى األزهارمرغوبة ع

بشـــكل مشـــابه، تعتمـــد طریقـــة المعالجـــة باســـتعمال درجـــات الحـــرارة الحدیـــة علـــى 
تخــزین األزهــار المــراد معالجتهــا علــى درجــة حــرارة منخفضــة أو تعریضــها لتیــار هــوائي 
ساخن ولمدة كافیة لقتل اآلفات الموجودة علیها.  یؤخـذ علـى هـذه الطریقـة أن التخـزین 

وقتًا طویًال نسبیًا مما یقلل من العمر التسویقي لهذه األزهار  على حرارة منخفضة یأخذ
ي نوعیـة األزهـار ع، كمـا أن الحـرارة المرتفعـة قـد تـؤثر فـاوقد یسبب األذى لبعض األنو 

ولـــــذلك، مازالـــــت طریقــــة التبخیـــــر بالغـــــازات الســــامة هـــــي األكثـــــر  وتعجــــل مـــــن تلفهــــا.
ولكن، رغم فعالیة هذه الطریقة، وكونهـا مـا تـزال الطریقـة المفضـلة فـي كثیـر  اًال.استعم

من األحیان، یؤخذ علیها خطورتها على العاملین، وحاجتها ألشخاص مدربین للتعامل 
، أذى مــع التجهیــزات المســتعملة والغــازات الخطــرة، كمــا أن هــذه الغــازات تســبب أحیانــاً 

یــا غیـر مرغوبــة علــى األزهــار المعالجــة. وأهــم لـبعض أنــواع األزهــار وبعضــها یتــرك بقا
) وســــیانید الهیــــدروجین MBل (یثیــــالغــــازات المســــتعملة لهــــذا الغــــرض هــــي برومیــــد الم

)HCN) ــــدیكلورفوین ). أمــــا طریقــــة التشــــعیع باألشــــعة المؤینــــة DDVP) والفوســــفین وال
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علـى فتعتمد على تعریض السلع المراد معالجتها لجرعة إشعاعیة معینـة كافیـة للقضـاء 
وجعلهـــا غیـــر قـــادرة علـــى  تعقیمهـــااآلفـــات الحشـــریة الموجـــودة علیهـــا أو، علـــى األقـــل، 

 . التكاثر
 



تعــود فكــرة اســتعمال األشــعة المؤینــة ألغــراض الصــحة النباتیــة إلــى نهایــة العقــد 
فــي Koidsumi) قتــرح العــالم الصــیني كدســومي (الثالــث مــن القــرن الماضــي عنــدما ا

جزیرة تایوان، معاملة ثمار الفاكهة التي تصـدرها الجزیـرة إلـى أمریكـا الشـمالیة باألشـعة 
التــي  Bactrocera dorsalisالمؤینــة، نتیجــة إلصــابتها بیرقــات ذبابــة الفاكهــة الشــرقیة 

ورغـم تبنـي هـذه الفكـرة  تخضع للحجر الزراعي في الوالیات المتحـدة األمریكیـة وكنـدا. 
ال یســتهان بــه مــن المعلومــات  مــن قبــل البــاحثین فــي كثیــر مــن دول العــالم وتــأمین كــمّ 

العلمیة عن إمكانیة تطبیقها، بقى استعمال األشعة المؤینـة كوسـیلة مـن وسـائل الحجـر 
نه لم یكن هنـاك، فـي الواقـع، حاجـة ، ولعقود عدة، بین أخذ ورد، ذلك أالزراعي، عملیاً 

كـــان یفـــي  (MB)قیـــة الســـتعمالها علـــى اعتبـــار أن اســـتعمال غـــاز برومیـــد المیثیـــل حقی
، بعـد مـؤتمر 1988فـي عـام  بالغرض.  جاء التحـول الكبیـر لمصـلحة األشـعة المؤینـة

ن فیــه أن اســتعمال هــذا الغــاز یشــكل خطــرًا كبیــرًا للبیئــة فــي كنــدا والــذي تبــیّ  یــال مــونتر
كیــة یر ) ســمحت الوالیــات المتحــدة األم1989(علــى طبقــة األوزون، وفــي العــام التــالي 

باســتعمال األشــعة المؤینــة ألغــراض الصــحة النباتیــة، فاتحــة بــذلك المجــال لــدول أخــرى 
 . لتحذو حذوها

 


فــي معــامالت  ملةتعاألخــرى المســ التقلیدیــة قعــن الطــر  ،تمتــاز األشــعة المؤینــة 
بمیـزات عـدة تجعـل منهـا مرشـحًا  صحة النباتیة، خاصة بالنسبة لمعاملة أزهار الزینة،ال

 ،فــي جمیــع أطــوار الحشــرة ، والتــأثیرالفعالیــة األكیــدة فإضــافة إلــى ،لهــذا الغــرض اً ممتــاز 
، وعدم وجود تأثیر یذكر لدرجة حرارة المـادة المعاملـة فـي جرعة المناسبةلل تعرضتإذا 
ـــذ  األخـــرى أهمهـــا یـــزاتالم الطریقـــة أیضـــًا العدیـــد مـــن هـــذهلیتهـــا، لفعا الســـرعة فـــي تنفی
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، فالعملیـــة یمكـــن أن تـــتم خـــالل دقـــائق، بخـــالف التبریـــد أو التبخیـــر بالغـــازات المعاملـــة
تــرك أیــة بقایــا ســامة أو غیــر الســامة، التــي یمكــن أن تســتغرق أكثــر مــن یــومین، وعــدم 

إجـراء  بعكـس الطـرق التقلیدیـة، إضـافة إلـى إمكانیـة، مرغوب فیها علـى المـادة المعاملـة
.  ولهذه المیزات المعاملة للمواد وهي معبأة في عبوات مختومة دون الحاجة إلى فتحها

الثالثــة األخیــرة أهمیــة خاصــة بالنســبة ألزهــار الزینــة. فعمــر األزهــار التســویقي القصــیر 
ممكــن، كمــا أن تخــوف  أصــًال یؤكــد علــى أهمیــة أن تــتم عملیــة المعالجــة بأســرع وقــت

المســتهلك، وخاصــة الســیدات (المســتهلك األكبــر)، مــن احتمــال وجــود بقایــا ســامة علــى 
هـــذه األزهـــار، عنـــد معالجتهـــا بـــالطرق التقلیدیـــة (مبیـــدات أو غـــازات ســـامة)، یمكـــن أن 

 .   یضر كثیرًا بتسویق أزهار الزینة

زهـار الزینـة المعـدة أل نباتیة شعة المؤینة كمعاملة صحةمیزة أخرى الستعمال األ
ض بعــض أنــواع األزهــار لألشــعة المؤینــة یقلــل مــن تعــود إلــى حقیقــة أن تعــرّ  ،للتصــدیر

ن األزهـار التـي تقطـف قبـل إیر األشـعة علـى النمـو، وبالتـالي فـسرعة تطورها نتیجة تـأث
مـــن التطـــور قبـــل قطافهـــا، وذلـــك عنـــد  حهـــا یمكـــن أن تتـــرك إلـــى مرحلـــة أكثـــر تقـــدماً تفتّ 

شعة المؤینـة لمعالجتهـا، وهـذا یزیـد مـن جمالیـة هـذه األزهـار عنـد تسـویقها. استعمال األ
بعضًا من میزات األشعة المؤینة، مقارنة بالطرق التقلیدیـة األخـرى،  )2(ویبین الجدول 

 . المستعملة لهذا الغرض

أهم الطرق المعتمدة عالمیًا في معالجة أزهار الزینة مقارنة بین  : )2(الجدول 
 دیرها وبعضًا من خصائص كًال منهاة النباتیة قبل تصألغراض الصح

 طریقة
 المعاملة 

 درجة 
 تحمل األزهار

 الكلفة
 االقتصادیة 

 السرعة 
 في التنفیذ

 التأثیر 
 المتوقع

 الموت بطيء متوسطة مقبولة التبرید
 الموت متوسط متوسطة متوسطة الهواء الساخن
 الموت متوسطء ــــــ بطي متوسطة متوسطة الغازات السامة

 الموت سریع منخفضة جیدة الكیمیائیة المبیدات
 وقف التكاثر سریع جداً  متوسطة متوسطة األشعة المؤینة
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طیســي الموجــات الضــوئیة القصــیرة مغنیتضــمن الجــزء المــؤین مــن الطیــف الكهر 
تــي یمكــن اســتعمالها ألغــراض التعقــیم الســطحي، لكنهــا مثــل األشــعة فــوق البنفســجیة وال

)، الناتجــة γ، نظــرًا لضــعف طاقتهــا، فــي حــین تتمیــز أشــعة غامــا (قلمــا تســتعمل تجاریــاً 
) بمیـــزات Cesium-137( 137-) والســـیزیومCo-60( 60-لـــتعـــن النظیـــر المشـــع كوب

لیـة جـدًا ذات طاقـة عاة طیسمغنكهر ن من استعمالها لهذا الغرض، وهي أشعة عدة تمكّ 
 . وقدرة اختراق شدیدة

إضافة إلى األشعة الناتجة عن النظائر المشعة، تستعمل األشعة المؤینة المولدة 
لكترونیـة أو أشـعة رونـتغن) والحـزم اإل Xفي أجهزة خاصة مثل األشـعة السـینیة (أشـعة 

)E-beam.وتســـتخدم األشــــعة الســـینیة، إضـــافة إلــــى دورهـــا فـــي مجــــال  ) لهـــذا الغـــرض
لنباتیة، في المشافي ألغراض التصـویر الشـعاعي والمعالجـة اإلشـعاعیة.  أمـا الصحة ا

السـالبة بطاقـة عالیـة یمكـن اسـتعمالها  )β( فهي جسیمات ألشعة بیتا لكترونیةاإلالحزم 
 .  ألغراض الصحة النباتیة والتعقیم وبعض التطبیقات الصناعیة األخرى

 


ـــــال الطــــــــــعنــــد استعم ـــــة فــــي معالجــــــــــرق التقلیدیـــــ ـــــة، ومنهــــــــــواد الزراعیــــــــــة المـــــ ا ـــــ
ـــــأزه ـــــار الزینـــــ ـــــة، ألغـــــ ـــــراض الصحـــــ ـــــة النباتیـــــ ـــــة (مبیـــــ ـــــت، غداـــــ لــــخ) ازات ســــامة ...إـــــ
ـــنــــــفإن ـــا  نتوقــع مــن المعالجـــــ ـــة قتـــــ ـــراد اآلفــــــــع أفــــــــل جمیـــــ ـــ  24ة خــالل زمــن قصــیر (ـــــ ـــــ
ســـاعة).  تختلـــف األشـــعة المؤینـــة فـــي فعالیتهـــا كـــإجراء صـــحة نباتیـــة عـــن الطـــرق  48

ــــالتقلیدیـــة فـــي أنهـــا قـــد ال تســـبب المـــوت المباشـــر، بالجرع وح بهـــا، للكائنـــات ـــــــــة المسمـــــ
و وقــــف ، لكنهــــا تضــــمن عــــدم قــــدرة هــــذه الكائنــــات علــــى التكــــاثر أةــــــــــة المستهدفــــــــــالحی

ن معیــار الفعالیــة عنــد المعالجــة باألشــعة المؤینــة، بشــكل تطورهــا ثــم موتهــا. لــذلك، فــإ
عام، هو منـع البیـوض والیرقـات الموجـودة فـي الشـحنة مـن الوصـول إلـى طـور الحشـرة 

ـــة أو الناتجـــ ـــة المعامل ـــة، وعـــدم قـــدرة الحشـــرات الكامل ـــة مـــن الكامل ة عـــن عـــذارى معامل
 . التكاثر
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ة ــــــــــة النباتیــــــــــراض الصحــــــــــة ألغــــــــــة المؤینــــــــــة باألشعــــــــــون المعالجــــــــــي تكــــــــــلك
ة، ـــــــار الزینـــــــا، وأزهـــــــلهمّ ادرة علـى تحـــــــة قـــــــواد المعاملـــــــون المـــــــد أن تكـــــــب ة، الــــــمقبول
ك ــــــــع وذلــــــــبالتشعی اً ــــــــر سلبــــــــن أن تتأثــــــــرى، یمكــــــــة األخــــــــات الحیــــــــا مــن الكائنــــــــكغیره

كثیـــرًا فـــي  واع المختلفـــة ألزهـــار الزینـــةــــــــن األنـــــــــة. كمـــا تتبایـــــــــة المستعملـــــــــللجرع اً ــــــــتبع
درجــة تحملهــا لألشــعة المؤینــة، فبعضــها یمكــن أن یتــأثر ســلبًا علــى جرعــات ال تتعــدى 

 1000غــراي فــي حــین یتحمــل بعضــها اآلخــر عشــرات أضــعاف تلــك الجرعــة ( 100
 . غراي)

وأكثر أنواع أزهار الزینة تحمًال لألشعة المؤینة ومالئمة للتشعیع ألغراض 
واألزهار المستعملة في  Caryophillaceaeللعائلة الصحة النباتیة هي تلك العائدة 

 Helichrysumو Rhodantheالتجفیف (أزهار مجففة) وخاصة تلك التي تتبع األجناس 
 . Limmoniumو 

 


ینـة. تتفاوت كثیرًا، كما ذكر سابقًا، حساسیة الحشرات وأزهار الزینـة لألشـعة المؤ 
 100فمثًال، جمیع یرقات وعذراى حافرات األنفاق في األوراق یمكن قتلهـا علـى جرعـة 

غراي، وهي جرعة منخفضة جدًا (نسبیًا) وال تؤثر سـلبًا فـي معظـم أنـواع أزهـار الزینـة، 
ولكنها تؤثر سلبًا في العمر التسویقي لبعض أنواع األزهار مثل زهرة األوركیـد. ولـذلك، 

ـــه ـــار أن ـــى اعتب ـــواع الحشـــریة التـــي  وعل ـــع األن مـــن الممكـــن قتـــل، أو وقـــف تكـــاثر، جمی
(عــادة) علــى أزهــار الزینــة أثنــاء التصــدیر، والتــي یمكــن أن تخضــع  وجودهــا تصــادفی

غـــراي، وأن معظـــم  350-150للحجـــر الزراعـــي فـــي البلـــدان المســـتوردة، علـــى جرعـــة 
نباتیـــة أخـــرى ، أكثـــر مــن أي معاملـــة صــحة اتأنــواع أزهـــار الزینــة تتحمـــل هــذه الجرعـــ

-150متوفرة تجاریًا، فإن الجرعة اإلشعاعیة المستعملة حالیا لهذا الغرض تتراوح بین 
 . غراي 350
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تؤمن األشعة المؤینة وسیلة فعالة وآمنة وسریعة جدًا لمعالجة أزهار الزینة 
غیر مرغوبة على األزهار المعالجة.   ألغراض الصحة النباتیة دون أن تترك أیة بقایا

فإن استعمالها ما زال محدودًا ألسباب  لهذه التقنیةرغم المیزات المتعددة ب ولكن،
صعوبة استثمار و  ،كلفتها األولیة العالیةو  ،متعددة أهمها قلة توفر المصادر المشعة

ستعمال ال بسبب كثرة القواعد والقوانین الناظمة في هذا المجال،القطاع الخاص 
ة في مجال نیمن المتوقع أن یتسارع استعمال هذه التق ،ولكن وصیانة أجهزة التشعیع.

تطویر مصادر معالجة أزهار الزینة ألغراض الصحة النباتیة في المستقبل نظرًا ل
، لكترونیةوالمسرعات اإلاألشعة السینیة وخاصة مصادر  ،جدیدة  لألشعة المؤینة

 .أقل صرامة ضوابطل ترخیصها واستعمالها خضعوی أقل كلفة كون هذه األجهزةو 

 محمد منصورد.                                                          
 هیئة الطاقة الذریة السوریة                                                   
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C" ΩßB∞øÁ’B∞N∑A jvù µ¥ê "xBr√ ŒMAgıB “®rùA j÷B§ƒªA ü∗ 

أن  عبد الفتاح عاطف عبد الحمید أ. د. أكد رئیس هیئة الطاقة الذریة المصریة
رة لتلبیة احتیاجات ـینتج النظائر المشعة بكمیات كبی الثاني وويـمفاعل أنشاص الن

وأضاف في تصریح لبرنامج "األخبار"، المذاع عبر  .عیةالسوق المحلیة الطبیة والصنا
 3، أن هناك خطة إلنتاج نظائر مشعة بكمیات تعادل المصریة "dmcفضائیة "

أن المفاعل یوفر  ات المحلیة، وفتح أسواق جدیدة للتصدیر، موضحاً ـأضعاف االحتیاج
 عن تقلسعار أنواع مختلفة من النظائر المشعة للتطبیقات الطبیة والصناعیة، بأ 5

ر ستوف المصریة وأوضح أن هیئة الطاقة الذریة .ر النظائر المستوردةـنصف سع
ة المحطات النوویة المسؤولة عن تشغیل محطة ــــــرات والدعم الفني لهیئـوادر والخبـكال

الدولة في  ةة الطاقة الذریة تنفذ استراتیجیأكد أن هیئكما  .الضبعة النوویة
هتمام كبیر بهذا المجال إلدیها  مصرأن  للطاقة الذریة، مضیفاً  االستخدامات السلمیة

 . حالیاً 
 

∆AjqBJM BŒ∑jMÀ BŒmÀi Ω¿®ªA “ÕÀÃƒªA ÃÕÃ∑C “Òä ü∗* 

بتاریخ  ردوغان وفالدیمیر بوتینأفل رئیسا تركیا وروسیا، رجب طیب احت
 20فة بتكل وویة في تركیاببدء العمل الرسمي لبناء أول محطة للطاقة الن 2/4/2018

الطاقة النوویة الروسیة  مؤسسةوستقوم  .ملیار دوالر، في مقاطعة مرسین الجنوبیة
 1200ع وحدات سعة كل منها توم) ببناء المحطة "أكویو"، وستتكون من أربأزــــــ (رو 

 .ط میغاو 
یر بوتین ونظیره التركي رجب شاهد الرئیس الروسي فالدیموخالل االحتفال 

وذلك عبر دائرة فیدیو ، ي ألعمال بناء الوحدة األولىالرسمردوغان االنطالق أطیب 

 . 3/4/2018ریخ بتا "Alnashra" الصحیفة المصریة اإللكترونیةموقع  *
 . 3/4/2018بتاریخ  بالعربیة، "Euronews" موقع **
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محطة "أكویو" تشغیل المفاعل األول في ن أقال بوتین، و  .من العاصمة التركیة أنقرة
نفس التقنیة  ستستخدم في بناء المحطة الكهرنوویةوأن روسیا  2023سیكون عام 

، وعبر آمن وصدیقة للبیئةالمستخدمة في روسیا، الفتًا النظر إلى أن المحطة ستكون 
لدى زیارته تركیا عن امتنانه لقرار أنقرة إعطاء مشروع أكویو صفة االستثمار 

فیما قال أردوغان : "عندما تبدأ الوحدات األربعة بالعمل، فإن المحطة  .االستراتیجي
من احتیاجات تركیا من الطاقة، مضیفًا أنه على الرغم من التأخیر فإن  %15ستلبي 
 . 2023ال تزال تخطط للبدء في تولید الكهرباء في الوحدة األولى عام تركیا 

من  جزءاً  طیجاوام 4800ملیار دوالر و  20ویشكل المصنع الذي تبلغ تكلفته 
عام على تأسیس تركیا الحدیثة،  100بمرور  ردوغان، احتفاالً أ" لدى 2023"رؤیة 

 بعض التأخیرات كن شابتل .وتهدف إلى تقلیل اعتماد تركیا على واردات الطاقة
  .2010العقد على روسیا في  إرساءالمشروع منذ 

 "أكویو"ن من المرجح أن تتأخر أالشهر الماضي قالت مصادر مطلعة  وفي
أتوم التي تبحث عن شركاء محلیین زــــــ لبدء التشغیل لكن رو  2023د ــــــن موعع
ة ــــــونقلت وكال .يــــــة بالجدول الزمنــــــنها ملتزمأئة من المشروع قالت ابالم 49نسبة ل
ن من المرجح تأجیل أأتوم قوله ز ــــــ لألنباء في وقت الحق عن رئیس رو نترفاكس إ

الشركات علمًا بأن  .2019ئة من العام الحالي إلى ابیع حصة التسعة واألربعین بالم
عث القلق من عن المشروع بسبب حجم التمویل الضروري وبوا عزوفاً  تبدي التركیة

حسبما ذكر  ،عالي الربحیة للصفقةها حصة كافیة من الشق اإلنشائي یعدم تلقّ 
  .مصدران بالقطاع

 
ıBƒŒV« ıBÕiAjY ıBÕÀÃ√ ı›ßB∞ø �JM BŒmÀi∗ 

صرح عضو أكادیمیة العلوم الروسیة والرئیس الفخري لمعهد "كورتشاتوف" 
هجینا بحلول  حراریاً  نوویاً  النووي، یفغیني فیلیخوف، بأن روسیا قد تبني مفاعالً 

 في مشروع ن روسیا وكل دولة تساهم حالیاً أوقال فیلیخوف  .ثالثینیات القرن الجاري
"ITER" مصنع استعراضي قائم على المفاعل  النووي الحراري قادرة على إنشاء

 .  2035ــــــ  2030الهجین المخصص إلنتاج الوقود النووي، أعوام 

 . 18/4/2018بتاریخ ، " RT Arabic " روسیا الیوم بالعربیة موقع *
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ن روسیا أ اإللكترونیة الروسیة قائالً  "iz.ru" ه لبوابةفي حدیث أدلى ب وأضاف
. وأضاف ر الوقود النوويـهي أفضل موقع لهذا المصنع، إذ تعد جهة رئیسیة لتصدی

المفاعل الهجین عبارة عن مفاعل یجمع بین الطاقتین النوویة والنوویة الحراریة.  أن
بالثوریوم الذي تزید نیوم وٕانما وأوضح أن المفاعل یمكن أن یعمل لیس بالیورا

أرخص من  أضعاف احتیاطیات الیورانیوم. كما أنه 5 على حتیاطیاته في األرضإ
 . فائقاً  حرارة عالیة وضغطاً بكثیر وال یتطلب استخدام درجة  الیورانیوم

في بلدة كدراش بجنوب  "ITER"الحراري یذكر أن مشروع المفاعل النووي 
اندماج یقوم مبدأ عمله على تفاعل  .مرسیلیاعن  كیلومتراً  60تبعد التي فرنسا، و 

ترونات لیوم والنا یؤدي إلى تشكیل الهمّ متیوم، نظائر الهیدروجین والدیوتریوم والتر 
ملیون درجة مئویة، أي  100عالیة الطاقة، وذلك في ظروف درجة حرارة تزید على 

 . أضعاف درجة حرارة الشمس 5
 

 jvù Ω¥ƒM BŒmÀiœ∑Bä ä œ∞£Ãø KÕifNª“®JzªA “Ò∗ 

د إلى مصر أجهزة محاكاة توم" الروسیة للطاقة أنها ستور أ ز ــــــأعلنت شركة "رو 
ظفي أول محطة مصریة للطاقة النوویة "الضبعة" على إدارتها والتي ستبنى و لتدریب م

توم" أن أجهزة التدریب المهني صممت على نطاق أ زوأوضحت "رو  .بمشاركة روسیا
 ،میة تحلیلیة متكاملة تحاكي عمل محطات الطاقة النوویةوستشمل برامج رق ،كامل

عن  ومن شأنها تدریب موظفي "الضبعة" على العمل في نقاط المراقبة للمحطة، فضالً 
وستساعد أجهزة  .والطارئةتحلیل عمل أنظمة المحطة في ظروف التشغیل العادیة 

 . لوبالتدریب هذه العاملین في المحطة على دعم المستوى المهني المط

وحدات للطاقة وتجهیزها  4متكونة من المحطة "الضبعة"  ومن المخطط إنشاء
التي تتسم بمستوى الثالث+ من الجیل  VVER-1200 بمفاعالت نوویة من نوع

 1200واحدة الوحدة السعة  وتعادل نة.السالمة العالي والمعاییر الفنیة المحسّ 
لى اتفاق بناء محطة "الضبعة" في ع المصريوقد وقع الرئیسان، الروسي  و  .طمیغاوا

  .2017دیسمبر  11

 . 20/4/2018، بتاریخ جریدة البدیل المصریةموقع  *
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oú Br√‚ oØBƒNM æÀe ’16 “Œ¿ºnªA ~Aj´flª “ÕÀÃ√ “Òä 
“ÕeÃ®nªA “ŒIj®ªA “∏º¿ùA ü∗ 

 16دول حول العالم تتنافس للفوز بعقود بناء أول  5كشف تقریر دولي أن 
األغراض التجاریة السعودیة، تخدم المملكة العربیة محطة نوویة لألغراض السلمیة في 

 . أخرى غیر ربحیة والصناعیة والتكنولوجیة، وأغراضاً 

وأوضح التقریر الذي أعده المعهد األمریكي للطاقة النوویة، أن الدول الخمس 
ة هي الوالیات المتحدة األمریكیة محطة في المملك 16التي تتنافس على إنشاء 

 . وكوریا الجنوبیة والصین وروسیا وفرنسا

معهد األمریكي للطاقة في تقریره، أن الشراكات التي ستنشأ خالل وأضاف ال
ستعمل على نقل الخبرات في  السعودیةبناء محطات نوویة لألغراض السلمیة في 

مجال الطاقة النوویة وتوطینها داخل المملكة، ما یوفر آالف الفرص الوظیفیة 
 . للمواطنین السعودیین

 
" “∑jq ıAeÃ≥À ©ƒvM “ŒmÀjªA "ΩŒ∞MıBƒøE 

“ÕÀÃƒªA “≥BÒªA PBÒ�*∗ 

توم" الروسیة، أ ز"رو  مؤسسةإلنتاج الوقود النووي، التابعة لتلقت شركة "تفیل" 
بتطویر وقود آمن (صدیق للبیئة) لمحطات الطاقة النوویة المبنیة وفق النماذج  طلباً 

خالل  نتالیا نیكیبیلوفا، في مؤتمر صحفي وقالت رئیسة شركة "تفیل" الروسیة، .الغربیة
": "لقد تلقینا طلبا بتطویر وقود آمن خالل اجتماعات 2018منتدى "آتوم إكسبو 

 . "المنتدى

وتابعت رئیسة "تفیل" تصریحها قائلة: "سنركز على مجالین في نهایة هذا العام 
: األول هو استبدال أو تعدیل  بالنسبة للوقود اآلمن وسنقدم وقودنا في السوق العالمیة

، والثاني یتعلق بمزیج "تفیل"ون منه خلیة الوقود األساسیة في كالمعدن الذي تت
 . "الیورانیوم

 . 1/5/2018بتاریخ  ،السعودي" 24أخبار " موقع *
 . 15/5/2018"، بتاریخ RT Arabicموقع روسیا الیوم بالعربیة " **
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قبل عدة  النووي اآلمن فیل" بحوثها حول تطویر الوقودتوقد بدأت شركة "
أن یمنع استخدام  من المفترضو  .سنوات واختارت أربعة مجاالت في هذا البحث

في محطة  تحصل تلك التي الوقود اآلمن (صدیق البیئة) الحوادث الكارثیة مثل
 . " في الیابان1-الطاقة النوویة "فوكوشیما

 
≥ÃÕ BŒmÀiÀ ∆eifiA�¨u –ÀÃ√ ΩßB∞ø ’BƒI “mAie “Œ≥B∞MA ∆B®∗ 

 ياسة جدوى مشتركة لبناء مفاعل نوو تفاقیة لتنفیذ در إوقع األردن وروسیا 
هیئة  بیان صادر عن وقال .في األردننوع المفاعالت الصغیرة المدمجة من  يروس

وفرسیز" أتوم أ زعتها الهیئة مع شركة "رو وقّ ي ن االتفاقیة التأالطاقة الذریة األردنیة 
اسة جدوى ستمكن الطرفین من تنفیذ در  يرین من مایو الحالالرابع والعش يالروسیة ف

 . األردن ينوع المفاعالت الصغیرة المدمجة فمن  يروس يمشتركة لبناء مفاعل نوو 
 يبتركیز الجانبین على التعاون ف يروس ــــــ يإطار قرار أردن يوتأتى االتفاقیة ف

نجزها أ يالدراسات التمجال المفاعالت الصغیرة المدمجة، وذلك استكماًال للتعاون و 
البیان،  وأعرب الطرفان، وفق الطرفان فیما یتعلق بمفاعالت الطاقة النوویة الكبیرة.

مجال المفاعالت الصغیرة  يستعود علیهما من التعاون ف يعن تطلعهما للفائدة الت
المملكة نتیجة  يستخدام هذا النوع من المفاعالت فالمدمجة، ومدى حیویة وٕامكانیة ا

 .ي سوق الطاقة األردن يیر فالتغ
ن المشروع أاألردنیة، الدكتور خالد طوقان،  وقال رئیس هیئة الطاقة الذریة

یة من نوع المفاعالت الصغیرة المدمجة یبدو مناسبًا المقترح لبناء محطة طاقة نوو 
أتوم لسنوات  زأن الهیئة تتعاون مع رو  أكثر لمتطلبات سوق الطاقة األردني، مؤكداً 

 . مجاالت مختلفة يدیدة، وبصدد تطویر هذا التعاون فع
وفرسیز"، یفجینى أتوم أ زنبه، أكد رئیس شركة "جى أس سى رو من جا

قررت تركیز التعاون مع الشركاء باألردن على تعزیز  باكرمانوف، أن الشركة
توم"، أ زِمدة على الحلول المبتكرة لـ "رو تكنولوجیا المفاعالت الصغیرة المدمجة المعت

إلى أن تكنولوجیات المفاعالت الصغیرة المدمجة ستصبح واحدة من أهم  مشیراً 
 .ي طریق تطویر سوق الطاقة العالم يف األولویات

 . 26/5/2018، بتاریخ جریدة الیوم السابع المصریةموقع  *
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ÕB≥ÃªA f»®ø ™B®q‚A ≈ø “øfiAÀB∆Bm f»®øÀ œn√j∞ªA –ÀÃƒªA ∆  TBÅflª oÕÃª
–ÀÃƒªA ≈øfiA æBâ ü ’B∑jq œ√BùfiA œn√j∞ªA∗ 

في إطار أنشطته لألمن النووي، یستخدم معهد الوقایة من اإلشعاع واألمان 
منصة تجریبیة منخفضة النطاق لتشغیل برامج تفجیر  (IRSN)النووي الفرنسي 

 لفة. وقد انضم اآلن إلى معهد سانتأثیراتها على الهیاكل المختالمتفجرات وقیاس 
راء األبحاث العلمیة والتقنیة الذي أنشئ إلج (ISL) لویس الفرنسي األلماني لألبحاث

 .ساسیة في مجاالت الدفاع واألمن األ
ختبار على موجات إحمالت  IRSNتتضمن أبحاث األمن النووي لدى معهد 

ي البیئات شبه المغلقة وتأثیراتها على الهیاكل، باستخدام منصة االنفجار واالنفجارات ف
. وكجزء من استمرار هذا العمل، وّقع 2006تجریبیة استحوذ علیها المعهد في عام 

لویس  فرنسي اتفاقیة تعاون مع معهد سانن النووي الامعهد الوقایة من اإلشعاع واألم
في كل من علوم المتفجرات والحمایة الفرنسي األلماني لألبحاث، الذي یشتهر بخبرته 

 البالستیة، كما یحتفظ بمواد تجریبیة وبشریة هامة مكرسة لتقنیات الحمایة .

ن العمل معًا الشریكین من تجمیع خبرتهما في علوم المتفجرات وسیمكّ 
والحصول على بیانات تجریبیة جدیدة وتوسیع معرفتهما وتحسین صورتهما الدولیة في 

لصلة. ومع وضع ذلك في االعتبار، قام المعهدان بجدولة تقدیم المجاالت ذات ا
 . 2018عروض مشتركة في مؤتمرات متخصصة اعتبارًا من عام 

 
 PAeAf®NmG ∆AeÃnªA“ÕÀÃ√ PBÒä ’BƒJª*∗ 

توم الروسیة ووزارة الموارد المائیة والري والكهرباء في مؤسسة روزأ وقعت
ة األولى تدریب الموظفین في مجال الطاقة جمهوریة السودان مذكرتین. تتناول الوثیق

طاقة النوویة في النوویة، بینما تشیر الوثیقة الثانیة إلى تشكیل رأي عام إیجابي حول ال
وقعت وزارة الموارد  2017ومن الجدیر بالذكر أنه في دیسمبر  .جمهوریة السودان

سیز اتفاقیة لبناء المائیة والري والكهرباء في جمهوریة السودان وشركة روزأتوم أوفر 
 محطة طاقة نوویة عائمة في السودان .

 . 2018الصادر في مایو  52العدد  "IRSN UPDATES" مترجم من *
 . 4/6/2018النشرة اإلخباریة لمؤسسة روزأتوم الروسیة، بتاریخ  **
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كجزء من مذكرة التعاون في مجال تدریب األفراد، اتفق الطرفان على تنفیذ 
مشاریع مشتركة في مجال تعلیم وتدریب العاملین الحتیاجات الطاقة النوویة 

النوویة في  والصناعات ذات الصلة. ومن المخطط تنظیم برامج تدریبیة للبنیة التحتیة
وتطویر التعاون الوثیق بین المؤسسات التعلیمیة المتخصصة، وتنظیم  ،السودان

ومدارس صیفیة وندوات وأولمبیاد ومؤتمرات واجتماعات مائدة مستدیرة  ت تدریبیةدورا
بشأن المواضیع النوویة، وتدریب المدربین لغرض إجراء دورات في الجامعات 

التعلیمیة في البالد، وتطویر األدب التربوي والعلمي  السودانیة وغیرها من المنظمات
 توم .لما ذكرته روزأوفقًا  ،المیداني الخاص وتبادل الطالب

تذكر المذكرة، حول تشكیل الرأي العام اإلیجابي، خطط تطویر برامج اإلعالم 
حول التقنیات النوویة ومجاالت تطبیقها. كما تشمل النوایا في تنظیم الفعالیات 

یمیة لإلعالم وقادة الرأي العام، فضًال عن تطویر المعلومات والمواد التدریبیة التعل
یة واالقتصادیة للمشاریع التي تهدف إلى جذب انتباه الجمهور إلى الفوائد االجتماع

ووفقًا لالتفاقیة، ستقوم األطراف باستكشاف إمكانیة بناء محطة نوویة عائمة  .النوویة
 في السودان .

 
 ¡≥i ©Œ≥ÃMœmBŒ≥ îvªAÀ BŒmÀi îI PBŒ≥B∞M‹A ≈ø 

–ÀÃƒªA æB�A ü ∆ÀB®Nºª∗ 

على مجموعة من  8/6/2018ع في العاصمة الصینیة بكین یوم تم التوقی
الرئیسیة للتعاون بین روسیا  جیة تهدف لتحدید اتجاهات التنمیةالوثائق االستراتی

الحتفال الرسمي في والصین في مجال الطاقة النوویة للسنوات القادمة. حیث تم ا
هوریة الصین إطار االجتماع بین رئیس االتحاد الروسي فالدیمیر بوتین ورئیس جم

للبیان المشترك  عدادها وفقاً إكانت مجموعة الوثائق قد تم و  .الشعبیة شى جین بینغ
لرؤساء حكومات روسیا والصین بشأن تطویر التعاون االستراتیجي في مجال استخدام 

 . 2016نوفمبر سنة  7لألغراض السلمیة والذي اعتمد في  الطاقة النوویة
المجموعة من االتفاقیات هي األكبر في تاریخ التعاون النووي بین  هتعتبر هذ

ن الحدیث فیها یدور عن التعاون في العدید أ إلى روسیا والصین. وترجع حقیقة تفردها

 . 10/6/2018موقع جریدة األهرام االقتصادي المصریة، بتاریخ *
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 صناعة النوویة العالمیة.من المشاریع فائقة التكنولوجیا والتي لیس لها نظائر في ال
 :كما یلي  من مشاریع التعاون بین روسیا والصین ضخمیمثل التوقیع بدایة لبرنامج و 

ة البناء المشترك لوحدات طاقة جدیدة في موقع محطة تیانوان للطاقــــــ  1
ومي دولي خاص بهذا ). تم توقیع بروتوكول حك8و 7 يالنوویة (وحدات الطاقة رقم

 +.3جیال حدث األأل يتنتم يالت VVER -1200ولي لبناء مفاعالتأالمشروع وعقد 
بناء سلسلة من محطات الطاقة النوویة بتصامیم روسیة على مواقع جدیدة ــــــ  2

في الصین. تم توقیع بروتوكول حكومي دولي وعقد أولي لبناء وحدتین طاقة من 
للطاقة النوویة.  في موقع محطة سیودابو VVER -1200التصمیم الروسي بمفاعالت

 . كما تنص هذه االتفاقیات على إمكانیة بناء وحدات طاقة جدیدة في المستقبل
 استعراضي في الصین. تم التوقیع التعاون في بناء مفاعل نترونات سریعةــــــ  3

ولي. سیشارك الجانب الروسي والذي لدیه خبرة أعلى اتفاقیة حكومیة دولیة وعقد 
ترونات السریعة في تورید أجزاء من عناصر وتشغیل مفاعالت النیرة في بناء عملیة كب

 تطویر  یتمو  تقدیم الخدمات وتوفیر الوقود.محددة لهذا المفاعل االستعراضي و 
 . الجانب الصینيمشروع  من قبل ال

إلى الصین. تم  دات المشعة الحراریة الروسیةیو تورید شحنة من وحدات النــــــ  4
ر من عناصر النظائر المشعة التي تعتب وحداتالعة جدیدة من توقیع عقد لتورید دف

 حراریة وذلك لتلبیة احتیاجات البرنامج القمري الصیني.الكهر 
: "الیوم روسیا  أتوم الحكومیةز كسي لیخاتشیوف مدیر عام مؤسسة رو وقال الی

لیل هذه االتفاقیات هي خیر دناعة الطاقة النوویة العالمیة. و والصین هم القادة في ص
أالحظ أننا منذ فترة طویلة أنشأنا مستوى غیر و راكة مع األصدقاء الصینیین. على الش

وكالة الطاقة الذریة  ــــــشركائنا الدائمین والموثوق بهم  مسبوق من التعاون والثقة مع
 (CNNC)لجمهوریة الصین الشعبیة وٕادارة الطاقة في جمهوریة الصین الشعبیة وشركة 

بتطویر شكل من التصمیم المشترك من قبل في موقع تیانوان منا الصینیة. لذلك ق
تولید بناء معظم وحدات  نواصل معاً و وس والصینیین لبناء المحطة. المتخصصین الر 

ضافة إلى أنه تمت الموافقة الیوم في الصین، وإ  الثالث+ الطاقة الحدیثة من الجیل
جدید بالنسبة لنا. إن لدینا في موقع  (VVER - 1200)بدایة بناء وحدات طاقة   على

طموحة لتطویر التعاون في المجال النووي ولیس فقط في مجال محطات  اً خطط
 الطاقة النوویة ذات القدرة العالیة".

 : م. نهلة نصر وترجمة إعداد                                                  
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5/5/2018( 

تم افتتاح أعمال الدورة الحادیة والستین للمجلس التنفیذي للهیئة یوم 
: یة التالیةبمقر الهیئة في تونس، وذلك بحضور السادة ممثلي الدول العرب 2/5/2018

األردن، البحرین، تونس، السعودیة، العراق، فلسطین، الكویت، مصر، المغرب، 
موریتانیا، باإلضافة إلى د. عال البدري المشرفة على المنظمات العربیة بإدارة 
المنظمات واالتحادات العربیة بجامعة الدول العربیة، واألستاذ إیهاب الغریب رئیس 

 فد الهیئة العربیة للطاقة الذریة .هیئة الرقابة المالیة وو 
ترأس االجتماع أ. د. مختار حامدي رئیس وفد الجمهوریة التونسیة ومدیر عام 
المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة في تونس، ونائبًا للرئیس د. عبد الرحمان 

الذریة عبد الّله للطاقة  قطاع الطاقة الذریة بمدینة الملكبن محمد العرفج مستشار 
وقد ألقیت كلمات ترحیبیة من كل من  .وممثل المملكة العربیة السعودیة والمتجددة

رئیس المجلس ونائبه وممثلة جامعة الدول العربیة. ثم ألقى أ. د. سالم حامدي المدیر 
العام للهیئة كلمة رحب في مستهلها بممثلي الدول العربیة، حاثًا وفد المملكة المغربیة 

بّین أن لمرحلة األخیرة من إجراءات االنضمام لعضویة الهیئة. ثم على استكمال ا
ستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة حتى الهیئة بصدد صیاغة "اال

" مراعیة المستجدات في تقنیات الطاقة النوویة والتوسع في استخدامها في 2030العام 
للمساهمة في إثراء هذه االستراتیجیة لتكون شتى مناحي الحیاة، داعیًا الدول العربیة 

 أساسًا لنهضة عربیة تنمویة شاملة مستجیبة لتطلعات الدول العربیة كافة .
عرض رئیس الدورة بنود جدول األعمال التالیة، وبعد النقاش والمداولة اتخذ 

 المجلس القرارات المناسبة :
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 ــــــ إنتخاب رئیس ونائب رئیس الدورة 1
 قرار جدول أعمال الدورةإــــــ  2
 للمجلس التنفیذي 60متابعة قرارات الدورة ــــــ  3
 4/2018/ 30 ــــــ 12/2017/ 15نشاط الهیئة خالل الفترة : ــــــ  4
  2018المؤتمر العربي الرابع عشر لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة ــــــ  5
د الكهرباء وٕازالة ملوحة میاه البحر المنتدى العربي الخامس حول آفاق تولیــــــ  6

 2019بالطاقة النوویة 
 الصیني في مجال االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة ــــــالتعاون العربي ــــــ  7
 التعاون الفني مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریةــــــ  8
 2030 ــــــ 2020االستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة ــــــ  9

للسنة المالیة   الحساب الختامي وتقریر مراجع الحسابات القانونيــــــ  10
 2017والمناقالت والمساهمات في المشروعات المنفذة خالل السنة المالیة  2017

 2017لختامي لسنة تقریر هیئة الرقابة المالیة واإلداریة حول الحساب اــــــ  11
 2017اقب المالي الداخلي لسنة تقریر المر ــــــ  12
 ــــــ 1/1ة الهیئة خالل الفترة : ــــــذ میزانیــــــر المدیر العام حول تنفیــــــتقریــــــ  13

25 /4/2018 
 2020 ــــــ 2019موازنة الهیئة العربیة للطاقة الذریة للدورة المالیة : ــــــ  14
 تمـاعيجقرارات المجلس االقتصادي واالــــــ  15
 اختیـار مراقب داخلي للهیئةــــــ  16
 الكــادر الوظیفيــــــ  17
للمجلس التنفیذي والدورة   63و 62  تحدید موعد ومكان عقد الدورتینــــــ  18

 للمؤتمر العام للهیئة 31
 ما یستجّد من أعمـــالــــــ  19
ثریا للتجارة العامة وشركة الاتفاقیة تعاون بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة ــــــ أ 

 دولة الكویت ــــــوالمقاوالت 
مذكرتي تفاهم بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة وكل من المنظمة العربیة ــــــ ب 

 )أكساد(القاحلة للتنمیة الزراعیة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي 
 . الهیئة العربیة للطاقة الذریةتعدیل اللوائح التنفیذیة ألنشطة ــــــ ج 
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 7/5/2018للهیئة یوم  للمؤتمر العام الثالثین العادیة تم افتتاح أعمال الدورة
المشتل بمدینة تونس ــــــ الجمهوریة التونسیة، وذلك بحضور  Golden Tulipفي فندق 

الوفود المشاركة من الدول العربیة التالیة : األردن، البحرین، تونس، الجزائر، 
السعودیة، السودان، سلطنة ُعمان، فلسطین، لبنان، الكویت، مصر، المغرب، 
موریتانیا، باإلضافة إلى وفد جامعة الدول العربیة ومدیر عام المنظمة العربیة للتربیة 

 قابة المالیة ووفد الهیئة العربیة للطاقة الذریة .والثقافة والعلوم ورئیس هیئة الر 

ترأس المؤتمر أ. د. خالد صقر ممثل جمهوریة مصر العربیة ونائب رئیس 
هیئة الطاقة الذریة المصریة، ونائبًا للرئیس أ. د. صالح ولد موالي أحمد رئیس وفد 

ن إلشعاع واألمالجمهوریة اإلسالمیة الموریتانیة ورئیس السلطة الوطنیة للحمایة من ا
وقد ألقیت كلمات ترحیبیة من كل من رئیس المؤتمر  .والسالمة النوویة في موریتانیا

د. عال البدري المشرفة على المنظمات العربیة بإدارة المنظمات واالتحادات  ونائبه و
العربیة بجامعة الدول العربیة نیابة عن معالي األمین العام المساعد لمركز جامعة 

ربیة بتونس األستاذ عبد اللطیف عبید. ثم ألقى أ. د. سالم حامدي مدیر عام الدول الع
كل من المغرب والجزائر ممثلي الهیئة كلمة رحب فیها بممثلي الدول العربیة حاثًا 

وسلطنة ُعمان على االنضمام إلى عضویة الهیئة، ومهنئًا كل من مصر والسعودیة 
تها كل من تلك الدول إلقامة المفاعالت على الخطوات التي قطع واإلمارات واألردن

هربائیة وٕازالة النوویة على أرضها سعیًا الكتساب التقنیات المعاصرة إلنتاج الطاقة الك
. ثم عّرج أ. د. سالم حامدي على برامج الهیئة العربیة الریادیة في ملوحة میاه البحر

للطاقة الذریة حتى العام  هذا الشأن لتنفیذ االستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة
 . 2030حتى  2020وبدءها النظر إلى ما بعد  2020

تولى المؤتمر النظر في البنود التالیة المطروحة على جدول أعمال الدورة 
 الثالثین واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :

 انتخاب رئیس ونائب رئیس الدورة ــــــ 1
 إقـرار جدول أعمال الدورة ــــــ 2
 للمؤتمر العام للهیئة 29متابعة تنفیذ قرارات الدورة  ــــــ 3
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 ورتي انعقاد المؤتمر العامتقریر المدیر العام عن نشاط الهیئة ما بین د ــــــ 4
  2018المؤتمر العربي الرابع عشر لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة  ــــــ 5
لكهرباء وٕازالة ملوحة میاه البحر المنتدى العربي الخامس حول آفاق تولید ا ــــــ 6

 2019بالطاقة النوویة 
 الصیني في مجال االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة ــــــالتعاون العربي  ــــــ 7
 التعاون الفني مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ــــــ 8
 2030 ــــــ 2020ستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة اال ــــــ 9

 2017للسنة المالیة   الحساب الختامي وتقریر مراجع الحسابات القانوني ــــــ 10
 2017والمناقالت والمساهمات في المشروعات المنفذة خالل السنة المالیة 

 2017یة حول الحساب الختامي لسنة تقریر هیئة الرقابة المالیة واإلدار  ــــــ 11
 2017المالي الداخلي لسنة  تقریر المراقب ــــــ 12
 ــــــ 1/1ام حول تنفیذ میزانیة الهیئة خالل الفترة : ــــــر العــــــیر المدــــــتقری ــــــ 13

25 /4/2018 
 2020 ــــــ 2019موازنة الهیئة العربیة للطاقة الذریة للدورة المالیة :  ــــــ 14
 اعيجتمـقرارات المجلس االقتصادي واال ــــــ 15
 مشروع تعدیل اتفاقیة إنشاء الهیئة العربیة للطاقة الذریـة ــــــ 16
 اختیـار مراقب داخلي للهیئة ــــــ 17
 الكــادر الوظیفي ــــــ 18
للمجلس التنفیذي والدورة   63و 62  تحدید موعد ومكان عقد الدورتین ــــــ 19

 للمؤتمر العام للهیئة 31
 مـــالما یستجّد من أع ــــــ 20

ریا للتجارة العامة اتفاقیة تعاون بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة وشركة الث ــــــ أ
 دولة الكویتــــــ والمقاوالت 
مذكرتي تفاهم بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة وكل من المنظمة العربیة  ــــــ ب

 )أكساد(ألراضي القاحلة للتنمیة الزراعیة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة وا
 ة .شطة الهیئة العربیة للطاقة الذریتعدیل اللوائح التنفیذیة ألن ــــــ ج
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1  __"–ÀÃƒªA ≈øfiA" æÃY œ¿º®ªA ”¥NºùA )~BÕjªA  :3  __4/4/2018( 

 نظمت جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة (الریاض) ممثلًة بكلیة العلوم
 بالتعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والهیئة العربیة للطاقة الذریة ستراتیجیةاال

م في مدینة  4/4/2018 ــــــ 2" خالل الفترة من األمن النووي"حول  الملتقى العلمي
 الریاض بالمملكة العربیة السعودیة .

 ة الدكتور عبدملتقى رئیس جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیالأعمال  فتتحا
م الشكر للوكالة الدولیة وقدّ  كلمة رحب فیها بالحضورب اهللا البنیان المجید بن عبد

إلى  اً ، داعیللطاقة الذریة والهیئة العربیة للطاقة الذریة على ثقتهم بأنشطة الجامعة
عن أمله في أن  اً بما یحقق األهداف المشتركة، معربستراتیجیة استمرار الشراكة اال

لملتقى الذي استقطب نخبة من المختصین في الوطن العربي والعالم أهدافه یحقق ا
 .يهم في تحقیق األمن النوو بالوصول إلى توصیات تؤدي إلى صیاغة رؤیة علمیة تس

في إطار التعاون الوثیق بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة وجامعة نایف العربیة و 
سعادة المدیر  هذا الملتقى العلمي ومثلها للعلوم األمنیة دعیت الهیئة للمشاركة في 

وأشاد في كلمته أمام  اللجنة العلمیة للملتقىفي  كشار  العام أ. د. سالم حامدي الذي 
الملتقى بالجهود التي تبذلها جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة لتحقیق األمن النووي 

ة علمیة ورق وقدم مجالواستشراف المهددات األمنیة التي تواجه المنطقة في هذا ال
جهود الهیئة العربیة للطاقة الذریة في مجاالت التدریب في األمن النووي "بعنوان 

" وترأس جلسة خصصت الستعراض التجارب الوطنیة الخاصة باألمن بالدول العربیة
 النووي في بعض الدول العربیة .

لداخلیة العاملین في وزارات ا المختصین من 317في أعمال الملتقى  شارك
الجامعات والمعاهد العلیا في العالم العربي،  ومنتسبيوالصحة  والبیئة والطاقة

المؤسسات والمراكز البحثیة المختصة ذات االهتمام بالبیئة وممثلي منظمات  ومنتسبي
وكان  .ياإلقلیمیة المعنیة باألمن النوو  وبرامج األمم المتحدة، والمنظمات العربیة
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تقییم عزیز األمن النووي ونشر ثقافته، ة من األهداف أبرزها: تتحقیق جمل هالغرض من
زیادة المعرفة والوعي بالتشریعات واالتفاقیات  ت النوویة وكیفیة الوقایة منها،المهددا

 ل .د الدولیة والعربیة في هذا المجاالدولیة في مجال األمن النووي، وٕابراز الجهو 

جا ار  السیدمان النوویین بالوكالة رئیس قسم األمن واأل كما شارك في المنتدى
أن المملكة ا ألعمال الوكالة، موضحً عم السعودیة بد الذي أشاد العزیز عدنان عبد

 هاوأكد أن .فیینابإلنشاء مركز متخصص لألمن النووي في مقر الوكالة  اً قدمت دعم
ا، م الوكالة ضیًفا أن أولت مسألة تطویر البنیة التحتیة لألمن النووي اهتماًما خاص�

ا إلى استمرار وتطویر ، داعیً الجمهورتسعى لالستفادة من الخبرة السعودیة في حمایة 
رامج العلمیة بین الجامعة والوكالة الذي أثمر العدید من الب يستراتیجالتعاون اال

: األمن  أبرزهاو  العلمیة المهمة الملتقى عدًدا من األوراق ناقش .ةوالتدریبیة المشترك
مواد المشعة في المنشآت إدارة مخاطر الفاعالت األبحاث النوویة، وي في مالنو 

التدابیر األمنیة في برامج المحطات النوویة، وجهود المملكة العربیة السعودیة الطبیة، 
ارب الملتقى عدًدا من التج ناقشود ومكافحة اإلرهاب النووي، كما في حمایة الحش

 ي .العربیة في مجال األمن النوو 
الهیئة  عت مذكرة تفاهم مع جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة قد وقّ یذكر أن 

من أبرز نتائجها إعداد  كانو الوكالة الدولیة للطاقة الذریة العربیة للطاقة الذریة و 
برنامج أكادیمي متخصص في األمن النووي أدخل ضمن المناهج الدراسیة بكلیة 

 .الدبلوم العالي في األمن النوويعة حالی�ا حیث تمنح الجام ،جامعةالعدالة الجنائیة بال
التدریبیة المشتركة مع الوكالة وعدد من الدول  األنشطةكما نفذت الجامعة العدید من 

إلى دراسة الموضوع من  ، باإلضافةاألوروبیة عن أخطار اإلرهاب النووي واإلشعاعي
 ه .تورارسالة ماجستیر ودك 35خالل الرسائل العلمیة التي بلغت أكثر من 

كان من أهمها أن یعقد هذا الملتقى  العدید من التوصیات عن الملتقىوصدرت 
بشكل دوري وبتنظیم مشترك بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة وجامعة نایف العربیة 
للعلوم األمنیة وذلك لتوفیر مجال للعاملین والمهتمین باألمن النووي في الدول العربیة 

ارب والدروس المستفادة والتشاور في هذا المیدان. كذلك أكد لتبادل األفكار والتج
الحاضرون على ضرورة إنشاء وتطویر أنظمة فعالة لألمن النووي في الدول العربیة 

 والتعاون والتنسیق بینها في هذا المضمار .
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2  __ OÕÃ∏ªA) “≥BÒªA —’B∞∑À —efVNùA “≥BÒºª ©IAjªA œIj®ªA ‘fNƒùA :6  __7/5/2018( 

ت جامعة الدول العربیة المنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة وكفاءة نظم
الطاقة، تحت رعایة معالي األمین العام لجامعة الدول العربیة ومعالي المهندس بخیت 

شارك في التنظیم كل  یر الكهرباء والماء بدولة الكویت.شبیب الرشیدي وزیر النفط ووز 
ة، ولجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي من وزارة الكهرباء والماء الكویتی

، (RCREEE)آسیا (األسكوا)، والمركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 
في دولة  2018مایو  7و 6، وذلك یومي (GIZ)والوكالة األلمانیة للتعاون الدولي 

 التكنولوجیا" .الكویت تحت عنوان "الطاقة المستدامة : االستثمار، التشغیل و 
 500حظي المنتدى العربي الرابع باهتمام كبیر، حیث شارك فیه أكثر من 

مشارك من كبار العلمیین ورؤساء وممثلي المؤسسات والهیئات ومراكز البحوث 
 12واالتحادات المهنیة والجامعات والشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة من 

المشاركین األجانب من عدة دول أجنبیة، إلى  دولة عربیة، باإلضافة إلى عدد من
جانب ممثلي المنظمات الدولیة واإلقلیمیة. وقد مثل الهیئة العربیة في هذا المنتدى 
األستاذ الدكتور ضو مصباح، مدیر إدارة الشؤون العلمیة في الهیئة. كما حظي 

 . بنجاح كبیر المعرض التقني الذي أقیم على هامش المنتدى العربي
لي المهندس بخیت شبیب الرشیدي وزیر النفط ووزیر الكهرباء والماء اح معافتت

المنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة  6/5/2018بدولة الكویت صباح یوم األحد 
وكفاءة الطاقة بكلمة رحب في بدایتها بالسادة الحضور من الدول العربیة والمنظمات 

ن الجهود التي تقوم بها دولة الكویت لالستفادة والهیئات العربیة واألجنبیة، ثم تحدث ع
لیصل إنتاج الكویت من الطاقات المتجددة إلى  الكهرباءمن الطاقة المتجددة في تولید 

، ثم أشار إلى توّقعات الوكالة 2030من إجمالي اإلنتاج الكهربائي بحلول  15%
ملیار دوالر في  75وفر الدولیة للطاقة المتجددة بأنه بإمكان دول المنطقة العربیة أن ت

 . 2030حال استخدمت الطاقة المتجددة حتى عام 
عقدت جلسة حواریة رفیعة المستوى بین صّناع القرار حول محاور الطاقة 
المستدامة وآلیات االنتقال نحو سوق طاقة مستقبلي أدارها نائب مدیر عام مؤسسة 

والطاقة بجمهوریة الیمن  الكویت للتقدم العلمي، وشارك فیها كل من وزیر الكهرباء
ووكیل وزارة الكهرباء والماء بدولة الكویت ووكیل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 
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بجمهوریة مصر العربیة وسعادة الدكتور كمال حسن علي األمین العام المساعد رئیس 
 القطاع االقتصادي بجامعة الدول العربیة .

لطاقة حول أفضل الممارسات واإلجراءات أقیمت مسابقة الیوم العربي لكفاءة ا
حیث قدمت األمانة العامة عرضًا مرئیًا لتحسین كفاءة الطاقة في مجال التكییف، 

حول المسابقة وحیثیات اختیار الفائز (فازت بالجائزة شركة نفط الكویت)، ثم قدم 
 الفائز بالجائزة األولى عرضًا مرئیًا حول المشروع الذي تقدم به للمسابقة .

ورقة علمیة غطت كل محاور المنتدى في ست  24وقد تم تقدیم ما یقارب 
جلسات عمل صباحیة ومسائیة خالل یومي المنتدى، وتضمنت التعریف بالطاقة 
المستدامة وخلق فرص عمل وتحدیات وفرص االستثمار في المنطقة العربیة، 

عملیة االنتقال من باإلضافة إلى التحدیات الخاصة بدور التقنیة الحدیثة في تسهیل 
نظم الطاقة التقلیدیة السائدة في المنطقة العربیة إلى نظم حدیثة ومستدامة. وقد تولت 
كل جهة من الجهات المنظمة األربعة ترتیب وٕادارة جلسة أو أكثر، وتولت األمانة 
العامة الجلسة الخاصة بالطاقة المستدامة إلى جانب جائزة الیوم العربي وكذلك 

 وزارة الكهرباء والماء في الجلسة الحواریة رفیعة المستوى . التنسیق مع
أقیم على هامش المنتدى معرضًا لمعدات الكهرباء والطاقة المتجددة شاركت 

ة عربیة وأجنبیة متخصصة في مجال شرك 33ه مجموعة من كبرى الشركات (فی
ص)، وكان الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من القطاعین الحكومي والخا

إلدارة الطاقة بجامعة الدول العربیة جناحًا بالمعرض عرضت فیه المطبوعات والوثائق 
 الخاصة بإنجازات المجلس الوزاري العربي للكهرباء .

 


 
1  __ ‘fNƒ¿ºª “Œ®ŒJÒªA eiAÃùAÀ “◊ŒJªA BÕBz≥ æÃY œ¿Œº≥‚A –�zZNªA ™B¿NU‹A

¿ƒNºª œIj®ªAøAfNnùA “Œ œmBŒnªA ‘fNƒùAÀ “ —j«B¥ªA) ‘ÃNnùA ©ŒØi :11  __
12/4/2018( 

في إطار جهود جامعة الدول العربیة لنشر مفهوم التنمیة المستدامة وأهدافها 
معالي األمین بدعوة من و في المنطقة العربیة،  2030تنفیذًا لخطة األمم المتحدة و 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 /2ـــــــ العدد  30نشرة الذرة والتنمیة ـــــــ المجلد 
 

54 
 

لعربیة للطاقة الذریة، لحضور العام للجامعة العربیة للسید المدیر العام للهیئة ا
جتماع التحضیري اإلقلیمي حول قضایا البیئة والموارد الطبیعیة للتنمیة المستدامة اال

فقد حضر ممثل الهیئة العربیة الدكتور فاخر العكور المشرف على قسم علوم الحیاة 
منتدى جتماع التحضیري اإلقلیمي حول قضایا البیئة والموارد الطبیعیة للاال"والبیئة 

الذي عقدته إدارة  "2018العربي للتنمیة المستدامة والمنتدى السیاسي الرفیع المستوى 
خالل الفترة من التنمیة المستدامة والتعاون الدولي في األمانة العامة للجامعة العربیة 

 . بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربیة بالقاهرة 2018 أبریل 12ــــــ  11

مقر الجامعة العربیة بالقاهرة بجلسة جتماع في القاعة الكبرى باالت بدأت فعالیا
ة الموارد حضرها مندوب معالي األمین العام للجامعة العربیة السفیرة شهیرة وهبي رئیس

رئیس قسم سیاسات الغذاء والبیئة باإلنابة في  لسیدستدامة والشراكات، واالطبیعیة، اال
ي لكفاءة الموارد في األمم المتحدة للبیئة مكتب غرب قلیماإلمسؤول السید الاألسكوا، و 

المنظمات العربیة واإلقلیمیة والدولیة المعنیة و الدول العربیة آسیا، باإلضافة الى ممثلي 
وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص واألمانة الفنیة للجنة المشتركة 

المكتب  امج األمم المتحدة للبیئة /عن برنللبیئة والتنمیة في الوطن العربي وممثلین 
 .  اإلقلیمي لغرب أسیا واللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا

، 2030برنامج عمل التنمیة المستدامة والبرنامج العربي حتى  االجتماع تناول
للتنمیة  15، و12، 11جتماع مبنیة على األهداف االأهداف عمل هذا  وكانت

نظرة عامة حول مسودة و جتماع لخلفیة وبرنامج اال دیم عرضوقد تم تقالمستدامة. 
الوثیقة الختامیة بشأن الترابط بین القضایا البیئیة الرئیسیة األربعة المدرجة في جدول 

 . األعمال للمنتدى السیاسي رفیع المستوى حول التنمیة المستدامة
الهیئة العربیة جتماع، حول دور ات االم ممثل الهیئة العربیة مداخلة في جلسقدّ 

األولویات في العربیة تعطي الهیئة وقد بین أن للطاقة الذریة في التنمیة المستدامة. 
وسالمة الغذاء  المائي والغذائياألمن المدن المستدامة و أنشطتها وبرامجها لموضوع 

تقوم بتنفیذ أنشطة تدریبیة ها وأن ،وتولید الطاقة وٕازالة ملوحة ماء البحر وسالمة البیئة
ستخدام الطاقات الصدیقة للبیئة ومعالجة المواد ومواجهة مشاكل تلوث المیاه على ا
تخاذ جمیع الوسائل التقلیدیة والتقانات في الوطن العربي حیث یقتضي ذلك ا البحریة
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ستثمارها في األوجه ثة لدراسة مصادر التلوث البیئي واستدامة العنایة البیئیة الالحدی
فظة علیها من التدهور وٕانتاج طفرات زراعیة باألشعة المؤینة المثلى لتنمیتها والمحا

ات التي من شأنها دفع متحملة للضغوط المناخیة وعالیة اإلنتاج وباقي المشروع
یة وفق الخطة ستثمار في الدول العربالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة وزیادة اال

ها المنظمات المتخصصة في األمانة قتصاد األخضر التي تعمل باإلطاریة وبرامج اال
 . العامة لجامعة الدول العربیة

وكانت الرسائل الرئیسیة لالجتماع التحضیري اإلقلیمي حول قضایا البیئة 
 : 2018والموارد الطبیعیة للمنتدى العربي للتنمیة المستدامة 

 داخلةزدهار االنسان یقع في صمیم التأثیرات المتان رفاه و أالتأكید على ــــــ 
نتاج االستهالك واإلاستدامة المدن والمجتمعات المحلیة، و لقضایا والمتشابكة 
وتغیر ، حیائيوالتنوع األ ،ومكافحة التصحر وتدهور األراضي، المستدامین

 المناخ
یلعبه التنفیذ المتكامل والشامل لألهداف  التأمین على الدور الرئیسي الذيــــــ 

عدم "تحقیق مبدأ میة المستدامة في للتن 2030من خطة  15، 12، 11
 "حد عن الركبتخلف أ

في المنطقة العربیة تعتبر  ٕاعادة األمن واالستقرارو  ــــــ اإلقرار بأن إنهاء االحتالل
المستدامة خاصة في شرط أساسي للدفع بجهود التنمیة حجر االساس و 

 . المسلحة والصراعات التي تعاني من النزاعات المناطق
 

2  __¿NUG “Œ¿ºnªA PBøAfbNm›ª jrß ©IAjªA œIj®ªA jó€¿ºª “Œ¿º®ªA “√BøfiA ™B
 —j«B¥ªA) “ÕihªA “≥BÒºª :18  __20/6/2018( 

بدعوة من المدیر العام للهیئة العربیة للطاقة الذریة األستاذ الدكتور سالم 
حامدي، وباستضافة كریمة من أ. د. عاطف عبد الحمید عبد الفتاح رئیس مجلس 

ئة الطاقة الذریة المصریة، اجتمعت األمانة العلمیة للمؤتمر العربي الرابع إدارة هی
عشر لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة في مقر هیئة الطاقة الذریة المصریة خالل 

حضر االجتماع السادة رئیس وأعضاء األمانة العلمیة . 20/6/2018 ــــــ 18الفترة 
االجتماع أ. د. سالم حامدي المدیر العام والمهندسة  فيمر. ومّثل الهیئة العربیة للمؤت

 . نهلة نصر رئیس قسم التوثیق العلمي والمكلفة باألمانة العامة للمؤتمر
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، حیث استهل أ. د. عاطف 18/6/2018بدأ االجتماع یوم االثنین الموافق 
وأكد أن عبد الحمید عبد الفتاح رئیس األمانة العلمیة للمؤتمر الجلسة بكلمة ترحیبیة، 

المؤتمر سیقام تحت رعایة معالي رئیس مجلس الوزراء المصري وبحضور معالي 
وزیر الكهرباء والطاقات المتجددة المهندس محمد شاكر عضو المؤتمر العام للهیئة 
العربیة للطاقة الذریة عن جمهوریة مصر العربیة. ثم قامت األمانة العامة للمؤتمر 

اجتماع اللجنة العلمیة االبتدائیة التي عقدت خالل باستعراض أهم ما جاء في محضر 
بمقر الهیئة العربیة للطاقة الذریة في تونس، وفي هذا  12/12/2017و 11الیومین 

االطار تم االطالع على قرار تشكیل األمانة العلمیة والتعرف على مهامها وطلبت 
اللجنة التنفیذیة  أعضاء من مصر إلعداد قرار تشكیل 3اإلدارة العامة للهیئة تسمیة 

للمؤتمر. تم عرض الالئحة التنفیذیة للمؤتمرات بالهیئة العربیة للطاقة الذریة، بما 
یشمل النفقات المالیة التي تتحملها كل من الدولة المستضیفة والدولة الموفدة والهیئة 

ركة العربیة للطاقة الذریة، وتم توزیع الجداول المعدة لألوراق البحثیة المستلمة للمشا
) بحثًا، وكان عدد البحوث المستلمة من كل 263دول عربیة ( 10في المؤتمر من 

بحثًا، السودان :  32بحثًا، لیبیا :  59بحثًا، العراق :  103دولة كالتالي : مصر: 
 3بحوث، فلسطین :  5:  الیمنبحوث،  7: األردن بحثًا،  22:  تونسبحثًا،  26

 . بحوث 3:  لبنانبحوث،  3بحوث، الكویت : 

بحثًا، وزعت  237وقد بلغ عدد البحوث المجازة من األمانة العلمیة للمؤتمر 
من قبل اللجنة العلمیة  نهائیاً على أن یتم توزیعها  مبدئیاً على محاور المؤتمر 

 دول عربیة للتحكیم على النحو التالي : 7للمؤتمر، وتمت إحالة تلك البحوث إلى 
بحثًا،  19بحثًا، السودان :  22:  تونسبحثًا،  46بحثًا، العراق :  125:  مصر

 بحوث . 4:  لبنانبحوث،  9بحثًا، لیبیا :  12: األردن 
تم تسلیم نماذج استمارات التحكیم ونظام إعداد األوراق البحثیة ونسخة موقعة 
من رئیس األمانة العلمیة لخطاب إحالة البحوث للسادة المحكمین والملفات اإللكترونیة 

لمحالة للتحكیم إلى أعضاء األمانة العلمیة من كل من مصر وتونس للبحوث ا
والسودان، وقامت المهندسة نهلة نصر بإرسال بقیة البحوث إلى دول التحكیم األربعة 

 األخرى عن طریق البرید اإللكتروني إثر انتهاء أعمال اجتماع األمانة العلمیة .
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ودولیة للمشاركة في معرض كما تم التشاور حول إمكانیة دعوة شركات محلیة 
مت . وسلّ ات ماسیة وبالتینیة وذهبیة وفضیةعلى هامش المؤتمر وتقسیمه إلى درج

خطاب وجهتها الهیئة العربیة للطاقة الذریة  13األمانة العامة للمؤتمر نسخ من 
للمؤسسات العالمیة المختصة بالطاقة الذریة في كل من روسیا وأمریكا والصین وكوریا 

واألرجنتین وٕانجلترا والیابان واالتحاد األوروبي دعتها فیها إلى المشاركة في  الجنوبیة
 . المؤتمر وحددت طرق مشاركتها

في الیوم األخیر من اجتماع األمانة العلمیة تمت مناقشة مقترحات مواضیع 
المحاضرات المدعوة في المؤتمر والشخصیات العربیة والدولیة التي یمكن دعوتها 

یث سلمت األمانة العامة للمؤتمر نسخة من الدعوة التي أرسلتها الهیئة إللقائها، ح
العربیة إلى مدیر عام الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لحضور المؤتمر وٕالقاء محاضرة 
استهاللیة في أول أیامه. كما عرض رئیس األمانة العلمیة للمؤتمر والسادة األعضاء 

 ن وجهات عملهم ومواضیع محاضراتهم .عددًا من المقترحات ألسماء المحاضری

، على أن یتم 20/6/2018وقد اختتم اجتماع األمانة العلمیة للمؤتمر یوم 
 . 13/8/2018ــــــ  11اجتماع اللجنة العلمیة للمؤتمر خالل الفترة 

 
3  __ —j«B¥ªA) “ŒIj®ªA æÀfªA ü ’BIj»∏ªA ’A�a “ƒVºª jqB®ªA ™B¿NU‹A :25  __

26/6/2018( 

ء على دعوة أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء، عقدت لجنة خبراء بنا
، والذي 26/6/2018و 25الكهرباء في الدول العربیة اجتماعها العاشر بالقاهرة یومي 

شارك فیه عدة خبراء من الدول العربیة وهي (األردن، اإلمارات، الجزائر، السعودیة، 
قطر، الكویت، لیبیا، مصر، المغرب،  السودان، العراق، سلطنة عمان، فلسطین،

الیمن). كما حضره بصفة مراقب كل من : الهیئة العربیة للطاقة الذریة، االتحاد 
العربي للكهرباء، المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین، هیئة الربط الكهربائي 

إلى جانب  الخلیجي، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، البنك الدولي،
 أمانة المجلس. وقد مثل الهیئة العربیة للطاقة الذریة في هذا االجتماع سعادة األستاذ

 سالم حامدي، المدیر العام . الدكتور
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افتتح االجتماع رئیس وفد جمهوریة مصر العربیة (رئاسة المكتب التنفیذي) 
ركة القابضة سعادة المهندس / جابر دسوقي مصطفى ــــــ رئیس مجلس اإلدارة بالش
 لكهرباء مصر ورئیس لجنة خبراء الكهرباء بكلمة رحب فیها بالمشاركین .

 وقد تضمن هذا االجتماع البنود التالیة :
 البند األول : السوق العربیة المشتركة للكهرباء :

 ــــــ تطورات وثائق الحوكمة والمستندات المساندة 1
 لعربیة المشتركة للكهرباءــــــ اإلطار التنظیمي والمؤسسي للسوق ا 2
 ــــــ األدوات / الوسائل الداعمة للتجارة بالسوق 3
ــــــ الخطة التفصیلیة المشتركة لعمل اللجنة التوجیهیة وفریق الدراسة والبنك  4

 الدولي
 .تجارة الطاقة في المنطقة العربیةــــــ المؤتمر اإلقلیمي إلنشاء منصة لتسریع  5

 تخدامات السلمیة للطاقة النوویةالبند الثاني : االس

البند الثالث : دعم صناعة المعدات الكهربائیة إلنتاج ونقل وتوزیع الكهرباء في 
 الدول العربیة

 البند الرابع : التعاون العربي الصیني في مجال الطاقة

البند الخامس موعد ومكان عقد االجتماع العاشر للجنة خبراء الكهرباء في 
 الدول العربیة .

بخصوص البند و  ،كما ناقش االجتماع البنود الواردة بمشروع جدول األعمال
استمع إلى الشرح الذي قدمه المدیر  ،مات السلمیة للطاقة النوویةالثاني : االستخدا

 بما یلي : المجتمعونالعام للهیئة حول الموضوع. وبناء على ذلك أوصى 
درة عن المنتدى العربي الرابع ــــــ اإلحاطة علمًا بالتقریر والتوصیات الصا 1

حول آفاق تولید الكهرباء وتحلیة میاه البحر بالطاقة النوویة (المملكة األردنیة الهاشمیة 
والمؤسسات المعنیة بشؤون )، ودعوة الوزارات / 12/10/2017ــــــ  10ــــــ عّمان : 

تدى العربي الخامس حول "آفاق نالكهرباء في الدول العربیة لتكثیف مشاركتها في الم
 2019میاه البحر بالطاقة النوویة"، والمزمع إقامته عام  وٕازالة ملوحةتولید الكهرباء 

 بجمهوریة مصر العربیة .
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ــــــ تكلیف الهیئة العربیة للطاقة الذریة وبالتنسیق مع أمانة المجلس لتحدیث  2
ول العربیة فیما یتعلق باستخدام التقریر الذي یتم إعداده بشكل دوري حول أنشطة الد

التقنیات النوویة إلنتاج الكهرباء وٕازالة ملوحة المیاه ومشروعاتها في هذا الصدد، 
 لعرضه على المجلس في دورته القادمة .

ثم ناقش االجتماع بند التعاون العربي ــــــ الصیني، واستمع إلى الشرح الذي 
 بما یلي : المجتمعون على ذلك أوصىقدمته أمانة المجلس حول الموضوع. وبناء 

ــــــ اإلحاطة علمًا بإقامة الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصیني في  1
 . 8/11/2018ــــــ  5مجال الطاقة بجمهوریة مصر العربیة : القاهرة خالل الفترة 

رة ــــــ إستمرار التنسیق بین الجانبین العربي والصیني لبدء اإلعداد للدو  2
 . 2018مصر عام بالسادسة لمؤتمر التعاون العربي الصیني في مجال الطاقة 

 
4  __ “øAfNnùA “Œ¿ƒNªA ≤Af«C hŒ∞ƒM “®IBNù “ŒIj®ªA “ƒVº̃ª ©IAjªA ™B¿NU‹A2030  ü

 —j«B¥ªA) “ŒIj®ªA æÀfªA :30/6/2018( 

دامة أهداف التنمیة المست لمتابعة تنفیذفي إطار جهود جامعة الدول العربیة 
األمانة العامة لحضور االجتماع فقد حضر بدعوة من و  في المنطقة العربیة، 2030

ممثل الهیئة العربیة الدكتور فاخر العكور المشرف على قسم علوم الحیاة والبیئة 
في الدول  2030االجتماع الرابع للجنة العربیة لمتابعة أهداف التنمیة المستدامة "

األمانة العامة التنمیة المستدامة والتعاون الدولي في  والذي عقدته إدارة "العربیة
 . بالقاهرة األمانة العامة بمقر 30/6/2018 یوملجامعة الدول العربیة 

دارة التنمیة المستدامة العجیزي مدیر إ ىافتتحت المستشار أول السیدة ند
من  12. وقد شارك عدد عة الدول العربیة أعمال االجتماعوالتعاون الدولي بجام

إضافة الى خمس  ،ومنها الهیئة العربیة للطاقة الذریة ،المنظمات العربیة المتخصصة
 . منظمات إقلیمیة باإلضافة لعدد من األمانات الفنیة للمجالس الوزاریة المتخصصة

تم استعراض جدول األعمال وٕاقراره. وبوشر بمتابعة تنفیذ توصیات االجتماع 
 الثالث كما یلي :
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ل التعاون بین اللجنة والمجالس الوزاریة العربیة المتخصصة، تم أوًال : في مجا
الطلب من األمانة الفنیة للجنة إعداد ورقة توضح آلیة مالمح التعاون المقترح مع 

 . أمانات المجالس الوزاریة المتخصصة على أن تعرض في االجتماع القادم
تقرر تكلیف األمانة ثانیًا : في مجال القضاء على الجوع في المنطقة العربیة، 

العامة للجنة الفرعیة للقضاء على الجوع في المنطقة العربیة بالتحضیر لالجتماع 
 . األول للجنة الفرعیة للقضاء على الجوع

ثالثًا : فیما یتعلق بالشبكة العربیة للعلوم والتكنولوجیا من أجل التنمیة  
الرأي حول أهداف ومهام المستدامة، كانت التوصیة بعقد اجتماع للخبراء إلبداء 

وتشكیل الشبكة العربیة للعلوم والتكنولوجیا من أجل التنمیة المستدامة ومن ثم إرسالها 
 . إلى الدول العربیة قبل اجتماع اللجنة القادم إلبداء المالحظات علیها

رابعًا : في مؤشرات التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة، تمت الموافقة على 
والبیئیة والعمل على  ةؤشرات األولیة ذات األبعاد االجتماعیة واالقتصادیقائمات الم

 . تطویر المؤشرات بحیث تراعي مبادئ التكامل وعدم التجزئة
خامسًا : بخصوص آلیة التمویل المستدام في المنطقة العربیة، تم تكلیف 

یئات المالیة یضم المؤسسات واله ىاألمانة العامة باإلعداد لعقد اجتماع عالي المستو 
 .ویل المستدام في المنطقة العربیة التنظیمیة حول التم

سادسًا : في أثر النزاعات والصراعات في تحقیق التنمیة المستدامة في المنطقة 
العربیة، أوصت اللجنة بتشكیل لجنة من الخبراء بالتعاون مع الشركاء إلعداد تقریر 

في  2030أهداف التنمیة المستدامة عربي حول أثر النزاعات والصراعات في تحقیق 
 . 2019الدول العربیة على أن یتم تقدیم مسودة التقریر إلى اللجنة خالل عام 

المتعلق بالتحضیر للقمة العربیة التنمویة من جدول األعمال و في البند الثاني 
فقد أوصت اللجنة بإعداد  2019االقتصادیة واالجتماعیة الدورة الرابعة في لبنان 

ر مرحلي حول جهود الدول العربیة وجامعة الدول العربیة في تنفیذ اهداف التنمیة تقری
 . في الدول العربیة 2030المستدامة 

في البند الثالث حول التحضیرات الجاریة لألسبوع العربي للتنمیة المستدامة في 
رئیس  في القاهرة تحت رعایة فخامة 28/11/2018ــــــ  25نسخته الثانیة خالل الفترة 
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تم الطلب من األمانة الفنیة للجنة التحضیر والتنسیق مع ، مصر العربیة ةجمهوری
 . الجهات والشركاء المعنیین لتنظیم هذا الحدث

 ،في البند الرابع حول تقاریر التقدم المحرز في تنفیذ أهداف التنمیة المستدامة 
س الوزاریة عضاء والمجالد من العروض المقدمة من الدول األتم عرض العدی

 ،ومنها الهیئة العربیة للطاقة الذریة ،المتخصصة والمنظمات العربیة المتخصصة
والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة. وأوصت اللجنة بتقدیم الشكر لجمیع من قدم هذه 

 . العروض
 



 
1  __ŒMA�m›ª “ÕhŒ∞ƒNªA “Òbºª “ŒªÀfiA “¥ŒQÃªA jÕÃÒMÀ “r≥Bƒø æÃY Ω¿®ªA “qiÀ “ŒV

 ,iB∏NI‹AÀ œUÃªÃƒ∏NªAÀ œ¿º®ªA SZJºª “ŒIj®ªA2018  —j«B¥ªA) :16  __
18/4/2018( 

وبالتعاون مع الجهات التي أعدت في إطار جهود جامعة الدول العربیة 
االستراتیجیة العربیة للبحث العلمي والتكنولوجي واالبتكار، وبهدف عرض الوثیقة 

العربیة للبحث العلمي والتكنولوجي واالبتكار األولیة للخطة التنفیذیة لالستراتیجیة 
عتمادها ومن ثم تنفیذها ومتابعتها بحسب اآللیات ال ودراستها وتطویرها تمهیداً 

المتبعة، فقد حضر ممثل الهیئة العربیة الدكتور فاخر العكور المشرف على قسم علوم 
 . ربیة بالقاهرةبمقر األمانة العامة لجامعة الدول العالحیاة والبیئة ورشة العمل 

في الیوم األول تم عرض واعتماد جدول األعمال للورشة. وبعدها عرض 
ضوئي لالستراتیجیة العربیة للبحث العلمي والتكنولوجي واالبتكار، ثم بدأت مداخالت 
الجهات المشاركة بورشة العمل لبعث مشاریع تنفیذیة تحظى باهتمام وأولویة عربیة، 

قة الذریة مداخلة حیث تضمنت الشكر للمنظمین وعرض وكان للهیئة العربیة للطا
لدور الهیئة العربیة للطاقة الذریة في البحث العلمي وانفتاحها على الباحثین 

 . والمؤسسات البحثیة للعمل المشترك في مختلف التطبیقات السلمیة للطاقة الذریة
 ستراتیجیة. وفيتمت دراسة تقییمیة ومناقشة الوثیقة األولیة للخطة التنفیذیة لال

ما یستجد من أعمال تم استئذان المنظمین لعمل مداخلة خاصة بالهیئة العربیة  بند
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للطاقة الذریة، حیث تم عرض وتزوید األمانة العامة برؤیة الهیئة العربیة للطاقة الذریة 
حول إمكانیة مشاركتها ضمن مصفوفة تنفیذ خطة البحث العلمي واستراتیجیته لیتم 

ٕاضافتها للمصفوفة عند تعدیلها. وتم تقدیم تصور وطلب إشراك الهیئة اعتمادها و 
 :هات المتابعة في المواضیع اآلتیةالعربیة للطاقة الذریة في بند الجهات المنفذة أو الج

عالي والبحث العلمي والتطویر واالبتكار بالتنمیة ــــــ آلیات ربط التعلیم ال
 جتماعیةاالقتصادیة واال
 زیادة التمویل المخصص للبحث والتطویر واإلبتكارــــــ آلیات 

 ــــــ آلیات تفعیل الشراكات في البحث العلمي والتطویر واإلبتكار
ــــــ دور الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي في البحث العلمي والتطویر 

 واإلبتكار 
ویر ــــــ مستویات وآلیات إشراك القطاع الخاص في تمویل البحث العلمي والتط

 واإلبتكار
ــــــ التعاون بین المؤسسات العاملة في الوطن العربي في میدان البحث والتطویر 

 واإلبتكار
 ــــــ آلیات الحد من الخسارة في العقول العربیة

بتكار (في مجال الطاقة الذریة، مجال الزراعة ـــــ مجاالت البحث والتطویر واالـ
التصحر والتغیر المناخي في قطاع الزراعة، مجال والثروة الحیوانیة والسمكیة، مجال 

 لعلوم الصحیة والتقانات الحیویة)ا
ــــــ آلیات تنسیق ومتابعة تنفیذ االستراتیجیة (الطلب بتبني مشاریع الهیئة العربیة 

 . للطاقة الذریة وتفعیلها كجزء من خطة البحث العلمي والتطویر واالبتكار)

إدخال المفاهیم عتماد مشروع الهیئة "تم الطلب با عة، فقدأما في مصفوفة المتاب
ستخدام التقانات النوویة في تحسین ا"ومشروع  لوم النوویة في المناهج الدراسیة"والع

مشروع . ثم تم عرض مشاریع رابطة النانوتكنولوجي وعلوم المواد، "اإلنتاج الحیواني
روع رابطة مشوالعطریة، ابطة النباتات الطبیة مشاریع ر رابطة التقنیات الحیویة، 

مشاریع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي الدراسات المستقبلیة، 
 .  القاحلة (أكساد)، ومشاریع المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة
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كما عرض مشروع الیونسكو بعنوان "بناء القدرات من خالل نقل التكنولوجیا في 
لغذاء والمیاه من أجل التنمیة المستدامة". وعرض ممثل مجاالت الترابط بین الطاقة وا
مشروع بحثي بعنوان "استخدام  وهيلمشاریع التي تقترحها االهیئة العربیة للطاقة الذریة 

التقانات النوویة في تحسین اإلنتاج الحیواني" ومشروع بحثي تطبیقي وتربوي بعنوان : 
 . ""إدخال العلوم النوویة في المؤسسات التعلیمیة

 وكانت أهم التوصیات الصادرة عن االجتماع هي :
ــــــ عمل أسبوع علمي عربي بعنوان "أسبوع المعرفة العربي"  یتم فیه عرض  1

المشاریع البحثیة وتناقش لیتم تبني ما یتفق علیه من المجتمعین تحت مظلة جامعة 
 الدول العربیة

ات فیما یتعلق باألبحاث العلمیة ــــــ إرسال رسائل للدول العربیة لتجمیع البیان 2
 المنشورة من قبل الباحثین في تلك الدول لتشكیل بنك معلومات . 

 
2  __“ŒIÃƒÜA BÕiÃ∑ “ÕiÃ»ö ,∆ÃèAe) “ÕÀÃƒªA PFrƒùA ©≥AÃø ¡ŒŒ¥M æÃY Ω¿ß “qiÀ: 

16  __20/4/2018( 

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

. وقد هدفت هذه الورشة إلى تقدیم المعرفة 20/4/2018 ــــــ 16 :خالل الفترة  الجنوبیة
العملیة والمعلومات الضروریة لتقییم مواقع المنشآت النوویة وخصائصها من جوانب 

لتأثیرات الطبیعیة والسكانیة والبیئیة. وشارك في هذه الورشة متدّربون من عدیدة منها ا
الشبكة العربیة للهیئات الرقابیة (النور) والشبكتین األفریقیة واآلسیویة للرقابة النوویة 

 . واإلشعاعیة
وخالل هذه الورشة تم التعّرف على أمثلة عملیة تتضمن رسومات وجداول 

دولیة للطاقة الذریة والمعهد الكوري لألمان النووي حول كیفیة وخرائط وأدلة للوكالة ال
تنفیذ المتطلبات الرقابیة الختیار الموقع. حیث قدمت الورشة نظرة واسعة عن األسس 
المعرفیة لمواقع المنشآت النوویة وأطرها الرقابیة والتشریعیة وهي مكّرسة في المقام 

ج المنضوین حدیثًا تحت مظّلة البرام األول لصغار المهندسین والفنیین والموظفین
 . ختیار الموقعالنوویة الوطنیة ذات العالقة با
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 ع التالیة :المواضیو المجاالت  وتناولت الورشة
 ختیار الموقعوكالة الدولیة لألمان المتعلقة باــــــ معاییر ال

 النوویةختیار مواقع المفاعالت والمبادئ الرقابیة األساسیة في ا عتباراتاالــــــ 
 ــــــ مفهوم خطة المراجعة، الموافقة المبدئیة ومظروف الخصائص

 ــــــ خصائص وبارامترات الموقع
 ستبعادالوصف المكاني للموقع وطرق االــــــ 

 ــــــ السكان والمناخ واألرصاد الجویة المحلیة واإلقلیمیة
 تقییم الحوادث المحتملة ــــــ

 ي الجو خالل الحوادث النوویةــــــ تقدیر تشتت اإلشعاع ف
 عتبارات الهیدرولوجیة والفیضانات والسدود والتسونامياالــــــ 

 ــــــ قنوات میاه التبرید والخزانات
 عتبارات الجیولوجیة والزالزلاالــــــ 

 ــــــ الحركة األرضیة
 نقطاعها .داد بالكهرباء وثباتها واــــــ أنظمة اإلم

سة لمساعدة الهیئات الرقابیة النوویة واإلشعاعیة العربیة وكانت هذه الورشة مكرّ 
ومنظماتها للدعم الفني بغرض نقل الخبرة والمعرفة الضروریة الخاصة بتقییم مواقع 
المنشآت النوویة إلى الدول األعضاء في الشبكة العربیة للهیئات الرقابیة "النور" وعلى 

 . وجه الخصوص تقییم إجراءات األمان
متدّربًا من الشبكات الثالث اآلسیویة واألفریقیة والعربیة  30الورشة  شارك في 

 . مشاركاً  11وكان نصیب الشبكة العربیة منها 
 

3  __ B»MBøAfbNmAÀ “ŒJÒªA ¡≥AÃÒªA �zÑÀ “®rùA j÷B§ƒªA XBN√G æÃY Ω¿®ªA “qiÀ
 —j«B¥ªA) :21  __26/4/2018( 

ون مع هیئة الطاقة الذریة المصریة نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعـا
"إنتاج النظائر المشّعة  ورشة عمل حول ــــــ جمهوریة مصر العربیة،في القـاهرة 

وقد شارك  .26/4/2018 ــــــ 21الل الفترة : ـوتحضیر الطواقم الطبیة واستخداماتها" خ
السودان، الیمن،  متدربًا من الدول العربیة التالیة : األردن، لبنان، 19في هذه الدورة 

 تونس، لیبیا، السعودیة، العراق، ومصر . 
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ممثل الهیئة العربیة للطاقة ، عماد برعي أ. د.تم افتتاح ورشة العمل من قبل 
أستاذ القللي،  محمد أ. د.وكذلك  والمشرف على قسم التقنیات النوویة، الذریة

 . مصریةالصیدالنیات المشعة والرئیس السابق لهیئة الطاقة الذریة ال
بنبذة مبسطة عن أساسیات النظائر المشعة والتي ألقاها الجلسة االفتتاحیة بدأت 

قلیمي للنظائر المشعة السابق للمركز اإل ، المدیراألستاذ الدكتور سمیر عبد العزیز
حیث تم توضیح بعض المفاهیم الهامة عن النظائر المشعة وكیفیة  ،بالشرق األوسط

تتالت  ثم .مستخدمة وكذلك األنواع المختلفة لألشعةقیاسها ووحدات القیاس ال
 من المفاعالت النوویة، إنتاج النظائر المشعة المحاضرات عن إنتاج النظائر المشعة

ا في هأنواع المولدات وكیفیة اختیار النظائر المشعة الستخدامبواسطة السیكلترون، 
واستخداماتها في شتي  النانوتكنولوجي، وتقنیة تشخیص أو عالج الكثیر من األمراض

المجاالت الزراعیة والصناعیة والطبیة وعالقة النانوتكنولوجي بالطب النووي وكیفیة 
 . شعاعاستخدام تقنیة النانو في تطویر تطبیقات الطب النووي والعالج باإل

كیفیة البناء العضوي للمركبات  وفي الیوم الثاني تم تقدیم محاضرات عن
بهدف استخدامها في  اإلشعاعيعها والتي تؤهلها للترقیم الصیدالنیة بمختلف أنوا

الطرق المختلفة للتصنیع ، النمذجة الجزیئیة للمركبات الصیدالنیة، التشخیص والعالج
الدوائي وكیفیة اختیار أفضل صور للجرعات الدوائیة التي تضمن وصول الدواء إلي 

لمشعة التي تستخدم ة اأنواع المركبات الصیدالنی، و المكان المخصص له دون سواه
التصویر و اما غوأشعة  السینیةشعة األالفرق بین  مع بیانشعاعي في التصویر اإل

والتصویر الطبقي المحوسب باالنبعاث  )PET(المقطعي باإلصدار البوزیتروني 
 . )SPECT(األحادي الفوتون 

رقیم المركبات الصیدالنیة عن طرق ت محاضرات قدمتوفي الیوم الثالث 
ماكن والدول األ وأكثر م99-شیومالتكن على كیفیة الحصول، و م99-یومشكنبالت

شعاعیة والتي تجعله من أفضل النظائر المشعة خصائصه اإل المستخدمة له وأیضاً 
طرق ترقیم المركبات الصیدالنیة باستخدام نظائر الیود ، المستخدمة في التشخیص

، سب استخدامه للتشخیص أو العالجالنظیر المناسب للترقیم بح اختیارالمشعة وكیفیة 
الئحة التراخیص للصیدالنیات المشعة والتي تفید كل من أراد ترخیص معمل إلنتاج و 

 . المركبات الصیدالنیة المشعة
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ا هو جدیر بالذكر أنه تم عمل زیارة علمیة إلي وحدة إنتاج النظائر المشعة وممّ 
ي مشروع السیكلترون بموقع إل التابعة لمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني وأیضاً 

كما  أنشاص بهیئة الطاقة الذریة المصریة وذلك في الیوم الرابع من ورشة العمل.
للتعرف  57357طفال سرطان األ ىزیارة علمیة إلي مستشفنظمت في الیوم الخامس 

 والتعّرف علىعلي بعض تطبیقات الطب النووي المستخدمة في التشخیص والعالج 
 . ستخدمة في التشخیص باستخدام النظائر المشعةأحدث األجهزة الم

 تیألقمن ورشة العمل في إطار تعلیمي حیث  األخیرالیوم  فعالیاتوقد جاءت 
في العدید من معاهد  نواع المختلفة للنظائر المشعة المستخدمة حالیاً عن األ ةمحاضر 
لعالج محاضرة هامة عن األورام السرطانیة وأهمیة التشخیص واوكذلك  االورام.

 . شعاعي وأحدث تطبیقات الطب النووياإل

تم عمل حلقة نقاشیة وتقییمیة أظهرت ضرورة تكامل  وفي اختتام أعمال الورشة
جمیع البلدان العربیة إلنتاج النظائر المشعة والطواقم الطبیة الستخدامها في مجال 

مرض  المزمنة والتي أخطرها األمراضالطب النووي في تشخیص وعالج الكثیر من 
في تطویر عملیة إنتاج  األثرومن ثم فإن للتعاون الدولي العربي أكبر  السرطان.

ستبیان الذي تم توزیعه ت مناقشة نتائج االتم، و الطواقم الطبیة المشعة بأحدث التقنیات
 . ووزعت الشهادات علیهم على السادة المشاركین

 


 
1  __ —iÀeA iÀe æBâ ü “ŒJÕifM “ŒßAilªA PBØ·ª “ºøB∏NùA “ZØB∏ùA ü ≈Õ€ùA ™B®q‚: 

 —j«B¥ªA) “ŒßAilªA “I�ªA înZNª “ŒUÃªÃŒJªAÀ “Œ÷BŒ¿Œ∏ªAÀ “ŒßB®q‚A PBÜB®ùA: 
14  __19/4/2018( 

نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع هیئة الطاقة الذریة المصریة في 
بیة، دورة تدریبیة في مجال "دور اإلشعاع المؤین في جمهوریة مصر العر ــــــ القاهرة 

المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعیة : المعالجات اإلشعاعیة والكیمیائیة والبیولوجیة 
 . 19/4/2018 ــــــ 14لتحسین التربة الزراعیـة " خـالل الفترة : 
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مة في إتاحة الفرصة لعدد من الكوادر العلمیة المتقدهدفت هذه الدورة إلى 
األقطار العربیة العاملة في مجال برامج المكافحة المتكاملة بتخصیص جزئیة من 
مفهوم المكافحة المتكاملة ذات أهمیة عالیة مرتبطة بتحسین إنتاجیة الترب الزراعیة 

معالجات تقلیدیة وغیر تقلیدیة ومقارنتها مع بعضها البعض بطریقة علمیة،  باستعمال
 وانب النظریة والعملیة الحدیثة المتعلقة بموضوع الورشة.واالطالع على مختلف الج
متدربًا من أقسام البحوث الزراعیة واألراضي والمیاه  20وقد شارك في هذه الدورة 

والبحوث النباتیة (فسیولوجیا ــــــ میكروبیولوجي ــــــ كیمیاء حیویة) من الدول العربیة 
 التالیة : الیمن، لیبیا، األردن، ومصر .

ضر الجلسة االفتتاحیة األستاذ الدكتور سلیمان محمد سلیمان نائب رئیس ح
هیئة الطاقة الذریة المصریة السابق للتدریب والتعاون الدولي المشرف المحلى واألستاذ 
الدكتور یحیى جالل رئیس قسم األراضي والمشرف المحلى المشارك للدورة واألستاذ 

ة العربیة للطاقة الذریة لالشراف على الدورة الدكتور فاخر العكور ممثًال عن الهیئ
 والمشاركون وعدد من السادة المحاضرین .

وبعد الكلمات الترحیبیة والتي تضمنت أهمیة الدورة التدریبیة ودور الهیئة 
العربیة في تنفیذ االستراتیجیة العربیة لإلستخدامات السلمیة للطاقة الذریة وخاصة 

حقیق األمن الغذائي لمصلحة الدول العربیة، ومواجهة مشروع التقنیات النوویة في ت
أضرار ظاهرة التغیر المناخي الذي سیزید التحدي المزدوج المتمثل في االستجابة إلى 
الطلب على األرض الزراعیة الصالحة، وفي الوقت نفسه االستمرار في بذل الجهود 

ن الضروري اللجوء إلى لحمایة الموارد الطبیعیة وتحسین الجودة البیئیة حیث أصبح م
التكنولوجیا النوویة والحیویة لدراسة تلوث األراضي الزراعیة ومنع أو تقلیل الفاقد منها 

 والمتآكل بفعل اإلنسان أو الطبیعة .

ساعة من المحاضرات النظریة والدروس  40تضمن البرنامج العلمي للدورة 
 المحاور الرئیسیة التالیة :أیام، وفق  6العملیة والحلقات النقاشیة وذلك على مدى 

 ــــــ أنواع الترب الزراعیة وخصائصها 1
 طرق مكافحة اآلفــات الزراعیة داخل الترب الزراعیةــــــ  2
 وباإلشعاع وبیولوجیاً  تلوث التربة وكیفیة معالجتها كیمیائیاً ــــــ  3
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 تطبیقات البیولوجیا الجزیئیة في تحسین خواص التربةــــــ  4
 تنوع الحیوي داخل الترب الزراعیةستخدام علم الجینات في الــ اــــ 5
 استخدام اإلشعاعات المؤینة في تحسین خواص التربة.ــــــ  6
 نة في المكافحة المتكاملةاستخدام اإلشعاعات المؤیــــــ  7
 الكیمیائي في تحسین خواص التربة االستخدامــــــ  8
 في معرفة صالحیة التربة للزراعةاستخدام النظائر المشعة ــــــ  9

 .  دراسة الجدوى االقتصادیة لتحسین الترب الزراعیةــــــ  10

برنامج أیضًا دراسات عملیة شملت التعرف على أجهزة المحلل متعدد تضمن الو 
القنوات والمحلل األحادي لتقدیر محتوى التربة من العناصر الثقیلة وأیضًا جهاز 

 الغامي والكروماتوغرافي والمطیاف الضوئي .االمتصاص الذري والعّد 
وقام المتدربون بزیارة  الحقل التجریبي لقسم بحوث األراضي والمیاه بمركز 
البحوث النوویة بأنشاص، حیث تم التعرف على التقانات المتبعة لمجابهة التلوث 
كخطوة أولى لصیانة ومكافحة تدهور وتآكل األراضي وكذا الحفاظ علیها من خطر 

لتصحر. وفي هذا الصدد تم زیارة الغابة البحثیة من أشجار اللیوسینا والمقامة بغرض ا
 . صیانة التربة الرملیة وتحسین خواصها الطبیعیة والكیمیائیة والبیولوجیة

ستبیان الذي تم حیث تمت مناقشة نتائج االتم عقد الجلسة الختامیة للدورة 
هاء من كلمات الحاضرین تم توزیع وبعد االنت .توزیعه على السادة المشاركین

 الشهادات على المشاركین، وبذلك انتهت فعالیات الدورة التدریبیة .
 

2  __ —j«B¥ªA) jQfiA juBƒß ΩŒºÑ ü “Œ√ÃÕfiA ¬láA ¬AfbNmA æBâ ü “ŒJÕifM —iÀe: 
23  __28/6/2018( 

یة المصریة نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعـاون مع هیئة الطاقة الذر 
مجال "استخدام الحزم األیونیة  ره تدریبیة فيجمهوریة مصر العربیة،  دو  ــــــفي القـاهرة 

 ــــــ 23جمهوریة مصر العربیة :   –القـاهرة  في تحلیل عناصر األثر (مستوى متقدم)"
متدربًا من الدول العربیة التالیة : األردن،  20شارك في هذه الدورة  .28/6/2018
 .  ودان، تونس، موریتانیا، ومصرالس
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ممثل الهیئة العربیة للطاقة ، عماد برعي أ. د.من قبل الدورة التدریبیة تم افتتاح 
رئیس عبد الفتاح هالل  نائب  أ. د.و  ،والمشرف على قسم التقنیات النوویة الذریة

د من عد من قبلالمحاضرات العلمیة  ألقیتثم األسبق، هیئة الطاقة الذریة المصریة 
حیث وصل عدد  ،الخبراء المتخصصین في مجاالت عدة بهدف التغطیة الشاملة

) محاضرة باإلضافة إلى یوم عملي كامل في مقر هیئة 22المحاضرات النظریة إلى (
الطاقة الذریة بموقع أنشاص حیُث تمت زیارة معمل السیكلترون وكذلك معمل التاندوم 

الُمستحثة وكذلك معمل الطیف الناتج من ومعمل مطیاف الكتلة من نوع البالزما 
 . البالزما

ي الیوم األول تم تقدیم محاضرات تستهدف طرق تحلیل العناصر والنظائر في ف
المدى الجزء من الملیون إلي الجزء من الفمتو غرام وما یلزمها من تجهیزات للمعامل 

یفة ومتطلباتها مع التي ُیطلق علیها نظیفة مع توضیح الُرتب الُمختلفة للمعامل النظ
إیضاح ظروف األمان اإلشعاعي والجرعات اإلشعاعیة والوقایة اإلشعاعیة في 

 . المعامل التي تستخدم أشعة مؤینة إلنتاج النظائر وتحلیل العناصر والنظائر

نحراف اض موسع للمصادر األیونیة وُطرق استعر اني تم عمل اي الیوم الثـف
إلنتاج النظائر والعناصر أو مصادر أیونیة  األیونات سواء كانت مصادر أیونیة

یتها لمعرفة تركیبها الجزیئي، كما تم التعریف بالطرق تإلنتاج أیونات للجزیئات بدون تف
ان وكذلك االنحراف المختلفة لفصل األیونات مثل المحلل الرباعي ومحلل زمن الطیر 

یة النادرة في بنك . وتم التعریف بطریقة حفظ العینات البیولوجيطیسبالمجال المغن
ینات مع للعینات إلعادة تحلیلها في أوقات مختلفة لمعرفة االختالف البیئي لتلك الع

وكذلك تم استعراض طرق تحلیل المواد الصلبة بالطرق األیونیة بدون تجهیزات  .الزمن
ستخدام یق ذلك علي عینات أثریة مختلفة باقد تشوه العینة بالمسح اللیزري وتطب

 . لة أو بالمعمل األیونيمطیاف الكت

 ي الیوم الثـالث تم الشرح المستفیض لمعمل السیكلترون واستخدامه في إنتاجف
ستخدامات التاندوم في مختلف المجاالت التطبیقیة النظائر قصیرة العمر واستكملت با

ستخدام الفیض األیوني في الطیف الكتلي في مجاالت الكیمیاء المختلفة. وا والعلمیة،
ستخدام فصل نظائر عنصر السترنشیوم صخور بالك شرح طرق تعیین ُعمر الوتم كذ
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ستخدام النسب النظائریة في تحدید أعمار انیوم والرصاص مع اوالربیدیوم وكذلك الیور 
 . الصخور
ستخدام الحزم باي الیوم الــرابع تم استعراض طرق تحلیل أسطح المواد ف 

تعراض استخدام تلك الحزم في التطبیقات األیونیة وخاصة باستخدام التاندوم مع اس
الصناعیة المختلفة. كما تم شرح وجود عناصر األثر في اإلنسان وأهمیة تحلیلها 

ستخدام الكروماتوغراف وتم ا لمعرفة تأثیر نقصها وزیادتها في الجسم بأمثلة ُمتعددة.
 وضیحلت األیوني كطریقة بسیطة لفصل وتحلیل األیونات، كما تم الشرح باستفاضة

الفرق بین السیكلترون والسنكروترون وتطبیقاته الكثیرة المفیدة والبدیلة عن  بعض 
 . األجهزة التقلیدیة

موقع أنشاص في وحدة معجل  تم عمل زیارة علمیة إليي الیوم الخـــامس ف
للمعمل  السیكلترون وتشغیله وكذلك وحدة معجل التاندوم مع شرج أجزائه ثم زیارة

والنظائري مع تشغیل مطیاف الكتلة من نوع البالزما  ل العناصريالمركزي للتحلی
الُمستحثة وتحضیر عینة لتحلیلها جهاز طیف البالزما مع بعض أجهزة تحلیل 

 . العناصر والنظائر

ستعراض طرق تفریغ األجهزة التي تم مرور األیونات فیها ي الیوم السادس تم اف
 وفي اختتام أعمال الدورة .فیها تاج أیوناتواستعراض التفاعالت النوویة التي یتم إن

تمت مناقشة  الستعراض ما تم في الدورة كماتم عمل حلقة نقاشیة وتقییمیة التدریبیة 
توزیع الشهادات علي و  ستبیان الذي تم توزیعه على السادة المشاركیننتائج اال
 . المشاركین

 


 
1  __À –eBvN≥‹A oº�A ™B¿NUG oº� –�zZNªA –iAkÃªA ‘ÃNnùA ”ºß œßB¿NU‹A

) “¿¥ªA ‘ÃNnø ”ºß “ŒIj®ªA æÀfªA “®øBU~BÕjªA : 12/4/2018( 

بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربیة حضر المدیر العام اجتماع 
المجلس االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوزاري التحضیري لمجلس جامعة 
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یة الذي عقد بمدینة الریاض في المملكة العربیة السعودیة یوم الدول العرب
12/4/2018 . 

حضر االجتماع وزارء االقتصاد والمالیة في الدول العربیة والمدراء العامون 
 للمنظمات العربیة المتخصصة .

افتتح االجتماع معالي وزیر االقتصاد في المملكة األردنیة (الرئیس السابق 
لمة ترحیبیة استعرض الجهود التي بذلتها األردن لتنفیذ قرارات للقمة) حیث ألقى ك

القمة التي عقدت في مدینة العقبة ثم تولى تسلیم الرئاسة إلى معالي وزیر االقتصاد 
والمالیة في المملكة العربیة السعودیة الذي ألقى كلمة رحب فیها بالحضور واستعرض 

اع في النهوض بالجوانب االجتماعیة بنود جدول األعمال، مؤكدًا على أهمیة االجتم
واالقتصادیة للدول العربیة، كما ألقى معالي األمین العام لجامعة الدول العربیة كلمة 
تناولت ما بذلته الجامعة بالتعاون مع المملكة األردنیة الهاشمیة من جهد لتنفیذ قرارات 

لى اتفاقیة تحریر القمة السابقة وشهد االجتماع مراسم توقیع كل من األردن ومصر ع
 التجارة في الخدمات بین الدول العربیة .

عقد المجلس اجتماعًا مغلقًا تناول فیها البنود المعروضة علیه بالدرس والمناقشة 
 واتخاذ القرارات المناسبة، ونستعرض أهم هذه البنود :

 ) لمجلس الجامعة على مستوى28ـــــ تقریر حول متابعة تنفیذ قرارات الدورة ( 1
) الموضوعات االقتصادیة 29/3/2017القمة (المملكة األردنیة الهاشمیة : 

 واالجتماعیة .
ـــــ تقریر حول متابعة تنفیذ قرارات القمة العربیة التنمویة : االقتصادیة  2

 ) .22/1/2013ـــــ  21واالجتماعیة في دورتها الثالثة (الریاض : 
 كبرى وتطورات االتحاد الجمركي العربي .ـــــ منطقة التجارة الحرة العربیة ال 3
 ـــــ الوثیقة العربیة لحمایة البیئة وتنمیتها . 4
 . 2030ـــــ االستراتیجیة العربیة للحد من مخاطر الكوارث  5
ـــــ االتفاقیة العربیة لتبادل الموارد الوراثیة النباتیة ومعارفها التراثیة وتقاسم  6

 ا.المنافع الناشئة عن استخدامه
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ـــــ األعباء االقتصادیة واالجتماعیة المترتبة على استضافة الالجئین  7 
 السوریین وأثرها على الدول العربیة المستضیفة .

ـــــ االستراتیجیة العربیة للصحة والبیئة ودلیل العمل العربي االستراتیجي  8
 ) .2030ـــــ  2017للصحة والبیئة (

 إعداد : م. نهلة نصر



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

ندعوكم للمساهمة في تحریر نشرة الذرة والتنمیة وذلك بتقدیم مقاالت علمیة مبّسطة 
مؤلفة أو مترجمة في مجاالت االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة حسب القواعد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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