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ب/  5بناًء على قرار المؤتمر العام للهیئة العربیة للطاقة الذریة (ق. م. ع. رقم 
ر ــــــه بالشكــــــ) بشأن التوج22/5/2017ــــــ  21ات : ــــــامــــــ/ الحم 29د. ع. 
ة على استضافتها للمؤتمر العربي الرابع عشر ــــــیر العربــــــة مصــــــلجمهوری

رار ــــــاًء على قــــــ، وبن2018ة في شهر دیسمبر ــــــلالستخدامات السلمیة للطاقة الذری
/ 60ب/ د. ع.  6ة العربیة للطاقة الذریة (ق. م. ت. رقم ــــــالمجلس التنفیذي للهیئ

اد المؤتمر خالل الفترة ــــــة على انعقــــــفق) بشأن الموا14/12/2017ــــــ  11تونس : 
 بجمهوریة مصر العربیة، ، تم عقد المؤتمر العربي الرابع 20/12/2018ــــــ  16

ستخدامات السلمیة للطاقة الذریة في فندق الشیراتون بمدینة شرم الشیخ خالل عشر لال
اء في جمهوریة مصر الفترة المحددة أعاله، وذلك تحت رعایة دولة رئیس مجلس الوزر 

 العربیة الدكتور مصطفى مدبولي .




في القاعة الكبرى  16/12/2018تم افتتاح أعمال المؤتمر صباح یوم األحد 
ر ــــــد شاكــــــة وزراء هم الدكتور المهندس محمــــــ(أ) بفندق الشیراتون بحضور ثالث

ة المتجددة والدكتورة یاسمین صالح الدیـن وزیرة ــــــاء والطاقــــــالمرقبي وزیر الكهرب
ة واستصالح األراضي. وقد ألقى ــــــة والدكتور عز الدین أبو ستیت وزیر الزراعــــــالبیئـ

أ. د. عاطف عبد الحمید عبد الفتاح رئیس مجلس إدارة هیئة الطاقة الذریة المصریة 
ؤتمر، تلتها كلمة أ. د. سالم حـامدي المدیـر العام كلمة االفتتاح بصفته رئیس الم

للهیئة العربیة للطاقة الذریة، ثم كلمـة السفیر د. خالد بن نایف الهباس األمین العام 
رئیس قطاع الشؤون السیاسیة الدولیة ممثًال لألمین العام لجامعة الدول ــــــ  المساعد
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فظ جنوب سیناء، وأخیراً ألقى معالي وزیر فودة محا العربیة، ثم كلمة السید اللواء خالد
الكھرباء والطاقة المتجددة كلمة بالنیابة عن دولة رئیس الوزراء الذي لم یتمكن من 
حضور المؤتمر النشغالھ بمھام طارئة كلف بھا صباح یوم افتتاح المؤتمر. وقد وقع 

وممثل األمین  تسلیم درع المؤتمر لمعالي الوزراء الثالثة والسید محافظ جنوب سیناء
 العام لجامعة الدول العربیة .

عالم عربي وعدد من المحاضرین  300حضر الجلسة االفتتاحیة ما یزید على 
األجانب، باإلضافة إلى السادة ممثلي المؤسسات الراعیة للمؤتمر وهي : مؤسسة 

 من روسیا االتحادیة (الراعي الماسي)، المعهد المشترك للبحوث "Rosatom"روزاتوم 
من روسیا البیضاء  "Atomtex"في روسیا االتحادیة ومؤسسة  "JINR"النوویة 

(الراعیین الذهبیین) وعدد من الشركات العربیة والمصریة العاملة في مجال العلوم 
 النوویة والمشاركة في المعرض الذي أقیم على هامش المؤتمر .

معالي الدكتور وبعد انتهاء الجلسة االفتتاحیة تم افتتاح المعرض من قبل 
المهندس محمد شاكر المرقبي ومرافقیه من السادة الوزراء والسید المحافظ والمرور 
بالبوسترات المعروضة من قبل الشباب الدارسین في الدولة المستضیفة مصر. وبعدها 

 تم عقد مؤتمر صحفي حضره العدید من الجهات اإلعالمیة التي غطت المؤتمر .
 



محاضرات للمؤسسات  8محاضرات عامة و 8اشتمل برنامج المؤتمر على 
ة تغیب بعض ــــــبحثًا منها نتیج 156اء ــــــم إلقــــــبحثًا، ت 163الراعیة للمؤتمر و

 8الباحثین الذین لم یتمكنوا من المشاركة في المؤتمر. وقد تضمنت جلسات المؤتمر 
وف من ــــــن وضیــــــن ومحاضریــــــمحورًا فرعیًا، وبمشاركة باحثی 29اور رئیسیة وــــــمح
ودان واألردن ــــــس والســــــا وتونــــــراق ولیبیــــــر والعــــــة هي : مصــــــة عربیــــــدول 12
ة ــــــومن الوكالة وسلطنة ُعمان، ــــــان والسعودیــــــت ولبنــــــن والكویــــــن وفلسطیــــــوالیم

ة نایف العربیة للعلوم األمنیة والوالیات المتحدة ــــــالدولیة للطاقة الذریة وجامع
 ان .ــــــة والیابــــــاألمریكی
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 16/12/2018الیوم األول : األحد 

 الجلسة الصباحیة

تلـت الجلسة االفتتاحیـة في القاعـة (أ) جلسة محاضـرات عامـة بـدأت على 
، وترأسها أ. د. عبد الوهاب عبد الرازق من هیئة الطاقة الذریة 12:00الساعة 

 المصریة. وألقیت فیها المحاضرتان التالیتان :

 وانــــــبعن Rosatom ةــــمن شرك Alexander Voronkov رة للسیدــــــــــــــ محاض 1

"International Projects of ROSATOM and Cooperation with MENA 

Countries" 

من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  Muhammed Khaliq ــــــ محاضرة للسید 2
 "IAEA Nuclear Security Programme of Assistance to Member States" بعنوان

 الجلسات المسائیة

ظهرًا  14:00بـدأت جلسة المحـاضرات العامـة في القاعـة (أ) على الساعة 
ب عبد الرازق من هیئة الطاقة الذریة المصریة، وألقیت فیها برئاسة أ. د. عبد الوها

 المحاضرات الثالث التالیة :

 Instruments and"بعنوان ATOMTEX ــــــ محاضرة من شركة 1

Technologies for Nuclear Measurements and Radiation Control" 

 JINR ــــــ محاضرة من المعهد المشترك للبحوث النوویة 2

 وانـــــان بعنــــــمن الیاب Professor Masahiko Tomitori رة للسیدـــــــــــ محاضـ 3

"Advanced Material Science and Atomic Scale Observations" . 

وبعد انتهاء المحاضرات توزع الحاضرون على القاعات الثالث (أ)، (ب)، (ج) 
 كالتالي :

محور ، بحوث) 7ساسیة ــــــ بیولوجیا (محور العلوم النوویة األ القاعة (أ) :
 . تقانات وتطبیقات النظائر المشعة (بحثان)
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ه حسین القللي والمقرر أ. د. سمیر مصطفى ــــــترأس الجلسة أ. د. محمد طـ
شخصًا. وألقیت  42عبد العزیز من هیئة الطاقة الذریة المصریة، وكان عدد الحضور 

 البحوث التالیة :
العاملیـن المعرضین مهنیـًا لمستویات  ر الجیني في دمـالتعبیدراسة ــــــ  1

 العراقــــــ  عبد الصاحب كاظم عليمنخفضة من األشعة المؤینة، 
تأثیر عوامل العمر والتدخین في تقییم األضرار الوراثیة في دم العاملین ــــــ  2
 ، أمل جبار مطر ــــــ العراقباإلشعاع
غیرة في الخالیا اللمفاویة لدم اإلنسان كمقیاس بیولوجي ــــــ فحص األنویة الص 3

 في تقدیر الجرع اإلشعاعیة مختبریًا، شذى خضیر خیون ــــــ العرق
ــــــ دراسات جزیئیة وبیوكیمیائیة للتأثیرات العالجیة لغضروف القرش في  4

 الجرذان المعرضة لإلشعاع المؤین، سهیر قراعة ــــــ مصر
في تخفیف االضطرابات الكیموحیویة التي تحدثها ادة الجنیستین م تأثیرــــــ  5

 ، سامح سلیمان محمد ــــــ مصرأشعة جاما في الفئران البیضاء
ــــــ تأثیر أشعة جاما وبعض الزیوت النباتیة على اإلنزیمات المضادة للسّمیة  6

 رفي دودة الشمع الكبرى، جالیریامیللونیال، حسین فرید محمد ــــــ مص
من فطر األسبرجیللیس فالفیس وتقدیره  1ــــــ التخلیق الحیوي لألفالتوكسین ب 7

 بواسطة طریقة القیاس المناعي اإلشعاعي، محمد أمین محمد أمین ــــــ مصر
عن  للكشفة إشعاعیة مناعیة یساقمك Charm IIــــــ التحقق من صحة تقنیة  8

 ــــــ تونسمتبقیات التتراسیكلین في العسل، خولة نصر 
ــــــ مختبر التأریخ بالكربون المشع في الهیئة اللبنانیة للطاقة الذریة وتطبیقاته،  9

 رنا بیضون ــــــ لبنان .

 التوصیات الصادرة في الجلسة

ــــــ التأكید على الكشف عن متبقیات المبیدات والمضادات الحیویة والسموم  1
 Charm IIاز الفطریة في األغذیة باستخدام تقنیة جه
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 ــــــ التركیز على استخدام التعبیر الجیني في تطبیقات التعرض لإلشعاع 2
ــــــ التأكید على الكشف عن السموم الفطریة في المخازن، خاصة التقدیرات  3

 الكمیة
كمقیاس دقیق لتحدید  (Biological dosimetry)ــــــ أهمیة المعایرة البیولوجیة  4

لتي یتعرض لها العاملون المهنیون واألفراد في المنشآت النوویة الجرعة اإلشعاعیة ا
 وفي حاالت الحوادث اإلشعاعیة، وذلك من خالل فحص عّینة من الدم .

محور ، بحوث) 6محور العلوم النوویة األساسیة ــــــ كیمیاء ( القاعة (ب) :
اج النظائر المشعة والمركبات المرقومة ــــــة ــــــ إنتـــــــات النظائر المشعـــــــات وتطبیقــــــتقان

 . بحوث) 4(
رر ــــــترأس الجلسة أ. د. هشام فؤاد علي من هیئة الطاقة الذریة المصریة والمق

أ. د. مختار حامدي من المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة التونسي، وكان 
 شخصًا. وألقیت البحوث التالیة : 35عدد الحضور 

ــ منهجیة تحضیر واعتماد عینة مرجعیة لخام الیورانیوم من وسط األردن، ــــ 1
 ربى الزعبي ــــــ األردن

ــــــ خصائص امتزاز الیورانیوم من محلول كبریتات مرشح باستخدام راتنجات  2
)(Amberlyst A-27 وDowex 21K)(أیمن أحمد السید مسعود ــــــ مصر ، 

على حبیبات من سلیكات  152/154االیروبیوم  ــــــ دراسة امتزاز أیونات 3
 القصدیر باستخدام تقنیة قیاس األثر اإلشعاعي، إسماعیل محمد على ابراهیم ــــــ مصر

ــــــ الدراسات الحراریة والحركیة المتزاز أیونات الیورانیوم باستخدام أكسید  4
 ادو ــــــ مصرالجرافین ثالثي المجموعات الوظیفیة العضوي، محمد عبد الّله ج

ــــــ تطبیقـات استخدام أغشیة المیكروبالون على استخالص بعض عناصر  5
 كمادة حاملة، بطرس عبد الناصر ــــــ مصر 923-الالنثانیدات باستخدام سیانكس 

المشع من محلول مائي عن طریق االمتصاص  137–ــــــ إزالة السیزیوم  6
ستخدام عمود الفصل، محمد محمد إبراهیم ــــــ على مخلفات عصر الزیتون المعالج : ا

 مصر
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ــــــ تقییم النمذجة النوویة لدوال اإلثارة المؤدیة إلى إنتاج نظائر االنبعاث  7
مجاهد إبراهیم األبیض ــــــ  ، 11C 13N, 15O,18F: قصیرة األجل  -PET- البوزیترونى

 مصر
رباعي (فینیل خماسي [ركب ــــــ ــــــ التشیید اإلشعاعي والتقییم البیولوجي لم 8

 كعامل محتمل لتصویر الورم الصلب، محمد عبد المطلب ــــــ مصر ]الفلور) بوریفیرین
یوریا كعامل محتمل  99–ــــــ تخلیـق، ترقیـم وتقییـم بیولوجـى أولـي للتكنشیوم 9

 لتصویر الكلى، محمود حمدي سند ــــــ مصر
كسیكام كعامل تشخیصي محتمل لتصویر لورن -م99-یومشالتكن ــــــ 10

 ، عبیر محمد أمین ــــــ مصر .االلتهابات إشعاعیاً 

 التوصیات الصادرة في الجلسة

اإلهتمام بالبحوث ذات الطابع التطبیقي في معالجة النفایات المشعة، كذلك  ــــــ 
 تلك التي تطرقت لتطویر بعض المركبات لمعالجة وتشخیص األمراض .

 11محور مفاعالت البحوث ومفاعالت القوى النوویة ــــــ تقانات ( : القاعة (ج)
 . بحثًا)

ترأس الجلسة أ. د. عبد الفتاح هالل والمقرر أ. د. نجیب عبد الرحمـن عشوب 
شخصًا. وألقیت البحوث  33من هیئة الطاقة الذریة المصریة، وكان عدد الحضور 

 التالیة :
لتحكم بالمنطق الضبابي، وجدي الرتیمى ــــــ ــــــ محاكي لقطعة الضاغط مع ا 1

 لیبیا
ــــــ إستنباط طریقة تحلیلیة مبسطة لحساب نسبة االنزالق في جریان ثنائي  2

 الطور، محمد أحمد عمر الحاج ــــــ لیبیا
 ، ناجي ساسي یونس ــــــ لیبیادراسة المتغیرات بقلب مفاعل تاجوراء البحثيــــــ  3
باستخدام  "HTR-10"الوضع الحرج وحرق الوقود في قلب المفاعل ــــــ تحلیل  4

MCNP6محمد عطیة الزملي ــــــ مصر ،  
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، نسداد قلب المفاعل في المفاعالت البحثیة ذات الوقود اللوحياتحلیل ــــــ  5
 نجیب عشوب ــــــ مصر

 ــــــ مصرــــــ مراقبة تذبذب الزینون باستخدام طریقة الكیمومتركس، ریم رشوان  6

لقیم   TRACEعن حساسیة النتائج المنبثقة من برنامج تریســــــ دراسة  7
التجریبیة، ربیع عبداهللا أبو سلیم ــــــ   FEBAختباراتاالمعامالت المدخلة بناًء على 

 األردن

ــــــ تقدیر كمیة الحرارة المنحلة لمفاعل تاجوراء البحثي، البهلول العباني ــــــ  8
 لیبیا

نماط مختلفة لقلب مفاعل تاجوراء التحلیل الهیدرولیكي الحراري ألــــــ  9
 ، فاطمة غنجیر ــــــ لیبیاPARET/ANL باستخدام برنامج

ــــــ التحلیل النظري لجریان ثنائي الطور في المحطات الكهرنوویة، عقیل  10
 مریوش ــــــ العراق

، یب العمودیة للمفاعالت النوویةدراسة ظاهرة هبوط الضغط في األنابــــــ  11
 مهند لطیف عبداهللا ــــــ العراق .

 التوصیات الصادرة في الجلسة

ــــــ إنشاء مكتبة للشفرات الحسابیة واألكواد الخاصة بحسابات المفاعالت  1
 بالهیئة العربیة للطاقة الذریة لتكون متاحة لكل العلماء العرب .

ة حسابات تصمیم وأمان تشغیل المفاعالت مع ــــــ عقد مدرسة دوریة لتقنی 2
ة الحل وكفاءة الشفرات الحسابیة ــــــا لتقییم فرضیــــــخالله Bench markطرح 

 المستخدمة .

ــــــ إعادة النظر في إنشاء معمل محاكیات المفاعالت لتدریب العلماء العرب  3
مفاعالت بحثیة ومحطات من خالله، نظرًا التجاه العدید من الدول العربیة إلنشاء 

 قوى نوویة .
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 17/12/2018الیوم الثاني : اإلثنین 
 الجلسات الصباحیة

صباحًا  9:00بدأت جلسة المحاضرات العامة في القاعة (أ) على الساعة 
برئاسة د. خالد زهرمان من هیئة الطاقة الذریة اللبنانیة، وبلغ عدد الحضور حوالي 

 الثالث التالیة : شخصًا. وألقیت فیها المحاضرات 90

 ROSATOM من شركة Anatoly Kovtunov ــــــ محاضرة للسید 1
 Implementation of El-Dabaa NPP Project. Current Status. Complex"بعنوان

Innovative Solutions and Methods in the NPP Units Constructions Process" 
قدمها السید مصطفى  Technatom ــــــ محاضرة حول مجاالت عمل شركة 2

 الصفتي .
 National Center for Electron"من  Dr. Suresh D. Pillai ــــــ محاضرة للسید 3

Beam Research" في الوالیات المتحدة األمریكیة بعنوان"Electron Beam 
Technology for Ensuring Public Health, Animal Health and Environmental 

Quality" 

 التوصیات الصادرة في الجلسة :

ـ التوسع في استخدام المسرعات اإللكترونیة في مجال المعالجات اإلشعاعیة ـــــ
 للغذاء وتعقیم المنتجات والصحة والتطبیقات الصناعیة .

وبعد انتهاء المحاضرات توزع الحاضرون على القاعات الثالث (أ) ، (ب)، 
 (ج) كالتالي :

 بحوث) . 10لوم النوویة األساسیة ــــــ فیزیاء (محور الع القاعة (أ) :

ترأس الجلسة أ. د. محمد ناصف حسین قمصان من هیئة الطاقة الذریة 
المصریة والمقرر أ. د. علیاء بدوي من كلیة الهندسة بجامعة اإلسكندریة، وبلغ عدد 

 شخصًا. وألقیت البحوث التالیة : 45الحضور 

الثقیلة ومعدل زفیر الرادون في صخور الفوسفات  ــــــ تقدیـر تلـوث المعـادن 1
 المصریة ومشتقاتها، جیهان یوسف محمد ــــــ مصر
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ــــــ تصحیح الزمن المیت أثناء القیاس بمنظومـة أشعـة جامـا في حالـة معدل  2
 العد المرتفع الثابت، مریم علي عبد المجید ــــــ لیبیا

المطلقة لقمة الطاقة الكاملة كدالة في   ــــــ أسلوب تجریبي لتحدید الكفاءة 3
 الطاقة والمسافة لكاشف الجرمانیوم عالي النقاوة، إبراهیم ابو قصة ــــــ لیبیا

ــــــ بلقاراد : نحو حساسیة أفضل لمطیافیة أشعة جاما، إشراق عبابنة ــــــ  4
 األردن

على أفالم الخواص الضوئیـة والكهربیـة لتأثیـر التیار األیوني ــــــ  5
 مصرــــــ  الرحیم عبد محمود أحمد، 20Bi 70Se 10Ge من

میجا إلكترون فولت علي الجرافیت  14طاقة  اتدراسة تأثیر النیترونات ذــــــ  6
 ، سماح إبراهیم رضوان ــــــ مصرندماجیةوالتنجستین كدروع واقیة في محطات القوي اال

لتمییز شكل النبضات الناتجة من  ــــــ تحویلة فورییه الكسریة المتقطعة 7
 الكاشفات الوامضة، حسن إبراهیم صالح ــــــ مصر

ــــــ رصد في الحجم الجزیئي للوضع المنبطح لجزيء ثنائي األمینو ثالثي  8
الفینیل على سطح السیلیكون باستخدام المیكروسكوب الماسح الخارق، عامر محمود 

 مصر -عامر حسن 

ثیة الجاري إجراؤها بالطرق النوویة للكشف عن األلغام ــــــ األنشطة البح 9
 األرضیة في لیبیا، فوزیة البكوش ــــــ لیبیا

والغنیة  8,9,12,13B الغریبة البورون نظائر لبعض النووي التركیبــــــ  10
 . العراقــــــ  دخیل أحمد زاهدة، بالبروتونات والنیوترونات من االنتقاالت المغناطیسیة

 ات الصادرة في الجلسةالتوصی

ــــــ زیادة الدعم المالي لبحوث وتطبیقات الفیزیاء لكي تتمكن من المنافسة  1
 على مستوى العالم

 ــــــ دعم المجالت العلمیة التي تقوم بالنشر في هذا التخصص 2
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ــــــ إعطاء المزید من االهتمام للبحوث األساسیة في مجال التفاعالت النوویة  3
 الحاسوبیة وحساب تفاعالت الجسیمات النوویة مع المادة . والشفرات

محور تقانات وتطبیقات النظائر المشعة ــــــ الهیدرولوجیا وٕادارة  القاعة (ب) :
 . بحوث) 8موارد المیاه (

ترأس الجلسة أ. د. فرید أبو النور والمقرر أ. د. هدى عشري من هیئة الطاقة 
 شخصًا. وألقیت البحوث التالیة : 60 الذریة المصریة، وكان عدد الحضور

التحري عن مصدر تغذیة میاه بحیرة ساوة باستخدام تقانات النظائر ــــــ  1
 العراقــــــ  على رؤوف عجینةالبیئیة، 

شحن  زمنالمستقرة في تحدید و  (81Kr , 14C) إستخدام النظائر المشعةــــــ  2
 تونســــــ  الطرابلسي ریم، )للقاري المتوسطي (جنوب تونس المیاه الجوفیة

الهیدروجیولوجیا النظائریة لتقییم أفضل لموارد المیاه في حوض الدوارة ــــــ  3
 تونســــــ  سماح صالح خالد)، الوسط التونسي(

الكیمیائیة والنظائریة لدراسة ظاهرة تداخل میاه البحر في  تقنیاتاستخدام الــــــ  4
ریم ویة (شمال غرب حوض سهل الجفاره الجوفي بلیبیا)، المیاه الجوفیة بمنطقة الزا

 تونســــــ  الطرابلسي

تقدیر الیورانیوم في المیاه لبعض مناطق محافظتي النجف وبغداد بطریقة ــــــ  5
 العراقصیهود ــــــ  سهیلة كاظمالفلورة، 
ختلفة ــــــ تصمیم ومعایرة كواشف لقیاس تراكیز غاز الرادون المشع لعّینات م 6

 من میاه الشرب في جنوب الضفة الغربیة بفلسطین، خلیل محمد ذباینة ــــــ فلسطین
تقییم المخاطر اإلشعاعیة وتقدیر جرعة الرادون التي یتلقاها العاملون في ــــــ  7

عز الدین ، بار المیاه السطحیة في ضواحي غرب وجنوب غرب مدینة طرابلسآحفر 
 لیبیاــــــ  أحمیدة

طبیعیة للتربة والنبات في الحركة العناصر الثقیلة والنظائر المشعة ــ ــــ 8
 العراقــــــ  نعیمة غضبان هادي الموسوي، المناطق المرویة بمیاه الصرف الصحي
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 التوصیات الصادرة في الجلسة

نظرًا للحاجة الشدیدة للمیاه في الوطن العربي، فإنه من المالئم نقل الخبرات  ــــــ
 ل العربیة في مجال الهیدرولوجیا وٕادارة موارد المیاه .بین الدو 

محور ، بحوث) 3محور المسرعات النوویة ــــــ تقانات وتطبیقات ( القاعة (ج) :
، مفاعالت البحوث ومفاعالت القوى النوویة ــــــ تطبیقات ودورة الوقود النووي (بحثان)

 . ث)بحو  4محور علوم المواد ــــــ خامات ومواد نوویة (

ترأس الجلسة أ. د. محمد عزت عبد العظیم من هیئة الطاقة الذریة المصریة 
 28والمقرر د. خالد زهرمان من هیئة الطاقة الذریة اللبنانیة، وبلغ عدد الحضور 

 شخصًا. وألقیت البحوث التالیة :

، متوهج كهربيالمصعد ذو تفریغ  يسطوانأ يإصدار جدید لمصدر أیونــــــ  1
 مصرــــــ  د الرحمانمصطفى عب

 مصرــــــ  هشام الخبیري، مصدر أیونات بننج ذو مهبط بارد أمثلــــــ  2
ــــــ دراسة الخصائص النترونیة لتحویل النفایات النوویة في مفاعل ُمقاد  3

، عامر أحمد القعود MCNPXبُمعجل مكون من منطقتین باستخدام كود مونت كارلو 
 الیمن ــــــ

 تاجوراء لمفاعل العّینات نقل منظومة قناتي في النتروني الفیض سابحــــــ  4
 لیبیاــــــ  قصة أبو إبراهیم ،مختلفة طرق باستخدام
باستخدام كود   VVER-1000تحلیل حزمة الوقود لمفاعل الماء المضغوطــــــ  5

 السودانــــــ  المنذر محمد إبراهیم، WIMSD-5B ـــــالـ
لطور الصلب ألیون الیورانیوم من وسط حامض الفسفوریك إستخالص اــــــ  6

 مصرــــــ  أحمد مرسي أحمدباستخدام الكربون المشبع بالهیدرازین، 
تأثیـر ظروف التخمیـر الحـراري قبـل اللحام وسرعة دوران أداة اللحام على ــــــ  7

الملحومة  6061البنیة الدقیقة والصالدة وسلوك التآكـل لوصالت سبیكة األلومنیوم 
 باحتكاك المزج التحریكي، محمد السید محمد البدیوي ــــــ مصر
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الكیروسین من محلول  يف 336 ستخالص الیورانیوم باستخدام األلمینإــــــ  8
جنوب غرب ــــــ  حماطة بوأمنطقة  في يالخاص بخام الطین الرمل الكبریتات

 مصر ــــــ جالل محمود عبد الوهاب دبور، مصرب سیناء
معـادن الثـوریوم في جنـوب سیناء  داتـة لتواجـة والمعدنیـص الجیولوجیـالخصائــــــ  9

 . مصرــــــ  مصر، عامر حسین عامر بشرب

 التوصیات الصادرة في الجلسة

 ــــــ اإلهتمام بالمواد المستخدمة في المفاعالت النوویة ودورة الوقود النووي 1
ن الخامات النوویة لما لها من أهمیة في خدمة البرامج ــــــ اإلهتمام بالبحث ع 2

 النوویة في الدول العربیة .

 18/12/2018الیوم الثالث : الثالثاء 

 الجلسات الصباحیة

صباحًا  9:10بدأت جلسة المحاضرات العامة في القاعة (أ) على الساعة 
النوویة التونسي برئاسة أ. د. مختار حامدي من المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا 

 83وبمساندة م. مشاري معرفي من وزارة الكهرباء والماء الكویتیة، وبلغ عدد الحضور 
 شخصًا. وألقیت فیها المحاضرتان التالیتان :

للتعریف بالمعهد  (JINR)ــــــ محاضرة من المعهد المشترك للبحوث النوویة  1
وبصفة خاصة معمل فرانك لفیزیاء المقام في مدینة دوبنا العلمیة بروسیا االتحادیة، 

النترونات، حیث وقع التركیز على تطبیق فیزیاء النترونات في دراسة وتطویر المواد 
 لتوسیع التطبیقات في مجاالت الصناعة والصحة والبیئة .

ــــــ محاضرة قدمتها أ. د. علیاء بدوي من كلیة الهندسة بجامعة اإلسكندریة  2
لنووي" تكلمت فیها عن اعتماد برنامج تعلیمي عالي الجودة بعنوان "سیاسة التعلیم ا

مالئم لألهداف والمؤهالت المطلوبة لتنفیذ مشاریع الدولة باعتمادها على الموارد 
 البشریة المتعلمة والمدربة لضمان أداء عاٍل وخاٍل من المخاطر .
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 التوصیات الصادرة في الجلسة

ات الستكشاف المواد وتطویرها لتوسیع ــــــ إستعمال تقنیات فیزیاء النترون 1
 التطبیقات النوویة

عبر المشاركة في مشاریع مشتركة  JINRــــــ تكثیف التعاون مع معهد  2
 واالستفادة من خبراتهم في المجال

ــــــ تخصیص الموارد الالزمة لتكوین الموارد البشریة المتالئمة مع سوق العمل  3
 م مقررات دراسیة مدعومة دولیاً عبر مخطط تدریسي وتدریب وتصمی

ــــــ دمج الهیئات والمعاهد البحثیة في البرامج التعلیمیة وربطها بالسوق عبر  4
 مشاریع مشتركة .

وبعد انتهاء المحاضرات توزع الحاضرون على القاعات الثالث (أ)، (ب)، (ج) 
 كالتالي :

ـــــ  بحوث) 3ءات الرقابیة (محور األمان واألمن النوویین ــــــ اإلجرا القاعة (أ) :
 . ــــــ تفكیك المنشآت النوویة (بحثان) بحوث) 4الوقایة من اإلشعاع (

ترأس الجلسة أ. د. محمد أحمد جمعة والمقرر أ. د. سمیر مصطفى عبد 
شخصًا. وألقیت  32العزیز من هیئة الطاقة الذریة المصریة، وبلغ عدد الحضور 

 البحوث التالیة :

ى التزام وحدات األشعة التشخیصیة والعالجیة بقطاع الصحة في لیبیا مدــــــ  1
 لیبیاالخبولي ــــــ  مبروكة أبو بكربتطبیق المعاییر واالشتراطات الصحیة والبیئیة، 

ــــــ ضوابط تصمیم وتنفیذ برمجیات نظام حمایة المفاعل، إیهاب عوض  2
 شافعي ــــــ مصر

طویر اإلطار الرقابي والتشریعي الخاص بمشاریع ــــــ تبادل الخبرات بشأن ت 3
 مصرــــــ  جمعة إبراهیم رانیاالمحطات النوویة بالدول العربیة، 

في ) دراسة أولیة لتحدید العناصر المشعة (الثوریوم والیورانیوم والبوتاسیومــــــ  4
، نجالء الیبیب مسحوق الزركونیوم المستخدم في مختبرات األسنان المختلفة في طرابلس

 عمران اكحیل ــــــ لیبیا
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حساب الجرعة السنویة الناتجة عن استنشاق غاز الرادون داخل مخزن ـــــ ـ 5
تغرید في موقع التویثة النووي بالعراق،  (Bunker-B) مستعملةالالمشعة غیر  المصادر

 العراقــــــ  نافع منعم
واد مختارة لتدریع المفاعل قیاس معدل مربع مسافة التباطؤ للنترونات لم ــــــ 6

 النووي باستخدام تقنیة رقائق اإلندیوم، أحمد غانم مسلم ــــــ العراق
 حساب الجرعة الفعالة والجرعة الممتصة للجلد من مصادر مشعة خارجیةــــــ  7

 العراقــــــ  داود األمیر عبد قیس ،النوویة  جهزةاأل مختبر في اماغ شعةأل باعثة
ة مستویـات التلـوث اإلشعاعي لبعض الخـردة المعدنیـة في موقـع دراســـــ ـ 8

 العراقــــــ  كركوش نصار دىـهالتویثـة النـووي، 
 اإلنجازات التحدیات، : راقـالع في رةـالمدم ةـالنووی منشآتال ةـتصفیــــــ  9
 العراق .ــــــ  وهیب عباس خضیر ،المستنبطة والدروس

 لسةالتوصیات الصادرة في الج

 ــــــ توحید المصطلحات العلمیة 1
ــــــ أن تتضمن البحوث المقبولة مستقبًال نتائج إیجابیة لخدمة االستخدام  2

 السلمي للطاقة الذریة
 ــــــ السماح بعرض البحوث باللغة االنجلیزیة إذا تعذر العرض باللغة العربیة . 3

 4ة ــــــ خصوبة التربة (محور تقانات وتطبیقات النظائر المشع القاعة (ب) :
 . بحوث) 5ــــــ التطبیقات الصناعیة ( بحوث)

ترأس الجلسة أ. د. حافظ أحمد الفولي والمقرر أ. د. سلیمان محمد سلیمان من 
وث ــــــشخصًا. وألقیت البح 48هیئة الطاقة الذریة المصریة، وبلغ عدد الحضور 

 : ةــــــالتالی

ضویة الحیویة ومعدالت النیتروجین على امتصاص ضافات العتأثیر اإلــــــ  1
دة النظیر المستقر ــــــة بمساعــــــة األذرة الرفیعــــــالنیتروجین والفوسفور والبوتاسیوم بواسط

 ، حسین أحمد عبد العزیز ــــــ مصر15ن –
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تربة منخفضة الخصوبة  علىالحیوي لنباتات السبانخ النامیة  ــــــ التحفیز 2
، یحیى جالل محمد جالل ــــــ 15ن -النظیر المستقر استعمالیة بالماء المالح بوالمرو 
 مصر

ــــــ التلقیح بفطر الفیوزاریوم أوكسي سبورم  لمعالجة األرض الملوثة بالكادمیوم  3
والمنزرعة بالشعیر المسمد بمعدالت مختلفة من النیتروجین باستخدام تقنیة اقتفاء 

 عیل ــــــ مصراألثر، مازن مصطفى إسما

 وأثرهـة المشعع يـالصح رفـأة الصـحم من المستخلص الهیومیك امضـحــــــ  4
 ــــــ مصر حمد مرسىأحمد عبد المنعم ، أالنبات نمو على

ــــــ تصمیم بسیط لنظام یعمل بمبدأ التصویر الطبقي المحوسب، مفلح سالمة  5
 مفلح الحمیدیین ــــــ األردن

بین كاشفین لإلشعاع (جیل/فیلم) لالستخدام في الصناعة للجرعات مقارنه ــــــ  6
 اإلشعاعیة (المنخفضة والعالیة)، مشیرة عبد القادر الكیالني ــــــ مصر

التحضیر بالتشعیع الجامي لهیدروجالت تعتمد على الجینات الصودیوم ــــــ  7
 الدین ــــــ مصروحمض األتاكونیك لالستخدام كحوامل الدواء، حوریة محمود نظام 

س الجرعات ادراسة استجابة نسبة الغلوكوز للسكر المشعع في مجال قیــــــ  8
 تونســــــ  كوثر مرزوقي، العالیة

ة في الخزان باستخدام نظام متنقل ـواد المختلفـوى المـكشف عن مستالــــــ  9
 . ، شاكر محمود أحمد ــــــ الكویتلقیاس كثافة أشعة غاما

 ت الصادرة في الجلسةالتوصیا

 لألسمدة العالي االستخدام عن الناتج التلوث تقلیل في العضویة األسمدة إستخدامــــــ  1
 المعدنیة النتروجینیة

 الثقیلة بالعناصر التلوث لتقلیل تستخدم للفطریات، الحیوي للدورة نظراً ــــــ  2

 . للدواء املكحو  الذوبان سهلة الحیویة المركبات بعض إستخدامــــــ  3
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محور التقانات النوویة في الدراسات البیئیة ــــــ المواد المشعة  القاعة (ج) :
 . بحوث) 6طبیعیة المنشأ (

ة الطاقة الذریة األردنیة والمقرر ــــــة أبو سلیم من هیئــــــترأس الجلسة أ. د. خلیف
 30عدد الحضور  أ. د. سحر أحمد إسماعیل من هیئة الطاقة الذریة المصریة، وبلغ

 شخصًا. وألقیت البحوث التالیة :

ــــــ تقییم النشاط اإلشعاعي الطبیعي والمخاطر اإلشعاعیة المصاحبة له في  1
 لیبیاــــــ  یاسر عبد الفتاح المسماريالسیرامیك المحلي والمستورد في بنغازي، 

 نتاج الغازشعاعیة للرواسب في محطات الرمیلة الشمالي إلالدراسة اإلــــــ  2
 ه ــــــ العراقحمد صدام مول، أالعراقب

النویدات المشعة الطبیعیة في محطات نفط المنطقة  التحري عن تراكیزـــــ ـ 3
 ــــــ العراق نجالء شاكر عبدالحسین، الشمالیة
تقییم مستویات الفاعلیة اإلشعاعیة الطبیعیة وعوامل األخطار اإلشعاعیة ــــــ  4

ا، ــــــة جامــــــة مطیافیــــــام لمصنع لبدة لألسمنت ونواتجها باستعمال منظومــــــللمواد الخ
 لیبیاــــــ  أبو القاسم أمحمد عبد الّله

في محطات عزل غاز  NORMتوصیف المـواد المشعة طبیعیة المنشأ ـــــ ـ 5
 الرمیلة الشمالیة بالعراق، حمید حربي خزعل ــــــ العراق

م واستخدام نظام المعلومات الجغرافیة لقیاس أشعة جاما األرضیة في ــــــ تقیی 6
 . منطقة الفاو في والیة القضارف، نهلة سلیمان حسن ــــــ السودان

 التوصیات الصادرة في الجلسة

ــــــ وضع دلیل عربي موحد للقیاسات اإلشعاعیة في المواد المستخدمة  1
 یة... إلخ)للمواطن العربي (مواد بناء ــــــ أغذ

 ــــــ توحید القوانین المطبقة للوقایة والقیاسات اإلشعاعیة 2
 (NORM)ــــــ إنشاء مختبر عربي لقیاسات المواد المشعة طبیعیة المنشأ  3
 ــــــ إستخدام التقنیات الحدیثة في القیاسات اإلشعاعیة 4
 ــــــ تطویر القوى البشریة العاملة في المجال اإلشعاعي . 5
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 جلسات المسائیةال

ظهرًا  14:00بدأت جلسة المحاضرات العامة في القاعة (أ) على الساعة 
اللیبیة  طرابلسبرئاسة أ. د. وجدي محمد الرتیمي من قسم الهندسة النوویة بجامعة 

وبمساندة أ. د. محمود عاشور من هیئة الطاقة الذریة المصریة، وبلغ عدد الحضور 
 ضرات التالیة :شخصًا. وألقیت فیها المحا 58

 من المعهد المشترك للبحوث النوویة   Nechaev Alexanderالسید ــــــ محاضرة 1
"JINR" بعنوان "Application of Swift Heavy ions" 

 المعهد المشترك للبحوث النوویةمن  Otilia Culicov  للسیدةمحاضرة ــــــ  2
"JINR" بعنوان "Neutron Activation Analysis and Radiation hardness 

Investigations IBR-2 Reactor" 

ــــــ محاضرة للدكتور عدنان سلیم جرجیس من وزارة العلوم والتكنولوجیا  3
الخبرة في نقل الوقود النووي المحترق (المشع) من المفاعالت النوویة العراقیة بعنوان "

 . "خارج العراق إلىالمدمرة 

 التوصیات الصادرة في الجلسة

تنسیق التعاون بین الدول األعضاء والمعهد المشترك للبحوث النوویة  ــــــ
(JINR) . 

وبعد انتهاء المحاضرات توزع الحاضرون على القاعات الثالث (أ)، (ب)، (ج) 
 كالتالي :

محور إدارة ،  بحوث) 8محور العلوم النوویة األساسیة ــــــ فیزیاء ( القاعة (أ) :
 . اسات اإلعالمیة والقبول الشعبي للطاقة النوویة (بحث)المعرفة النوویة والسی

أ. د. وجدي محمد الرتیمي والمقرر أ. د. محمود عاشور، وبلغ  ترأس الجلسة
 شخصًا. وألقیت البحوث التالیة : 31عدد الحضور 

ببالزما   ترسیب طبقة أكسید التیتانیوم النانویة باستخدام الرشرشةــــــ  1
 العراقــــــ  ثائر لطیف الزبیدي، ددات الرادیویة واألكسدة األنودیةالمغنترون ذات التر 
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، 20 >الخواص الكهرمغنطیسیة لنظائر الكالسیوم المفردة لعدد النیترونات ــــــ  2
 العراقــــــ  بان صباح حمید

ادیوم الرقیقة ــــــ تأثیر أشعة غاما على الخصائص التركیبیة ألغشیة أكسید الفن 3
الطیف ــــــ  عبدالحسین خضیروالمحضرة بالترذیذ الماكنتروني ذي التردد الرادیوي، 

 العراق
، هیكل حسابات دقیقة لمستویات الطاقة للهیلیوم مثل حالة اللیثیومــــــ  4

 الجالصي ــــــ تونس
ي في تأثیر الحزمة النترونیة على انتثار الفونون والمحصول الكمومــــــ  5

 تونســــــ  محمود الداوديبولیمترات الراتنج اإلیبوكسي، 
 (NiO)المشععة التحقق من الخصائص البصریة والهیكلیة لألغشیة الرقیقةــــــ  6

 تونســــــ  كریمة الجویني، من أجل تطبیق الحساسیة (MINERVE)باستخدام مفاعل  
المطیافیة النوویة باستخدام بناء مرشح اإلشارة شبه المنحرف إلشارات ــــــ  7

، محمد عوض عبداهللا ــــــ 7000منصة التقییم المعتمدة على المعالجات الدقیقة زنك 
 السودان
باستخـدام نموذج  188ــــــ  184التركیب النووي لنظائـر البالتینیوم ــــــ  8

 سالم عبد الرحمـن أبو مصلح ــــــ فلسطین، IBM-1البوزونات المتفاعلة 
تطویر مناهج المعالجة اإلشعاعیة للمحافظة على القطع األثریة للتراث ــــــ  9

 . الثقافي التونسي، زیاد الطرابلسي ــــــ تونس

 التوصیات الصادرة في الجلسة

 مراعاة التجانس في مواضیع البحوث المطروحة مع العنوان العام للجلسة . ــــــ

نظائر المشعة ــــــ الطب النووي والعالج محور تقانات وتطبیقات ال القاعة (ب) :
 . ) بحوث)10باألشعة (

تـرأس الجلسة أ. د. محمد طـه حسین القللـي من هیئة الطاقة الذریة المصریة 
والمقرر د. عمر محمد عبد الّله الحاج من هیئة الطاقة الذریة السودانیة، وبلغ عدد 

 شخصًا. وألقیت البحوث التالیة : 30الحضور 
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تحضیر وتقییم منظومة التحلیل المناعي اإلشعاعي ذات الطور السائل ـــ ـــ 1
 مصرــــــ  خالد محمد سالملتحدید مستوى سي الببتید في مصل الدم البشرى، 

ـــــ  ستخدام السلدنیفیلإــــــ  2 م كعامل محتمل لتصویر ضعف 99یوم شتكنـ
فوزي عبد المجید ، لبیولوجياالنتصاب: التوسیم، الفصل الكروماتوجرافي والتقییم ا

 مصرــــــ  محمد
ومستضد  3-15األهمیة التشخیصیة والمآلیة لمستوى مستضد السرطان ـــــ ـ 3

البروستاتا النوعي بعد العالج اإلشعاعي في مصل مریضات سرطان الثدي، محمد 
 رمضان عبد الجواد ــــــ مصر

رقیة من حیث الجنس والفئة حصائیة عن حاالت سرطان الغدة الدإدراسة ــــــ  4
علي عبد الكریم ، 131I العمریة والتوزیع الجغرافي وتشخیصها وعالجها بالیود المشع

 الیمنــــــ  الخضر
ــــــ تحضیر بعض مشتقات البنزامید باستخدام تقنیة االقتران وترقیمها  5
جالن ــــــ : دالئل تصویر فعالة لسرطان الجلد الخبیث، هاني عبد الحمید عإشعاعیاً 
 مصر

التي تؤثر  CTدراسة العوامل التشغیلیة الرئیسیة لجهاز التصویر المقطعي ــــــ  6
 لیبیاــــــ  فتحي أوشاحعلى جرعة المریض وجودة الصورة للبطن والحوض، 

م وعدة -99المعلمة بنظیر التكنشیوم  التقییم السریري لعدة الدكستران ـــــ ـ 7
م للتصویر اإلشعاعي للعقد اللمفاویة،  -99ة بنظیر التكنشیومالكبریت الغروي المعلم

 إقبال فاضل علوان ــــــ العراق
ة ـل الجرعـات تماثـا ومنحنیـون ومساقطهـة الفوتـص حزمـدراسة خصائـــــ ـ 8

 باستخدام نظام شفرات مونت كارلو6MV Varian Clinac 600C  يـللمسرع الخط
OMEGA BEAMnrc Code Systemحمد عامر محمد ــــــ لیبیا، م 

 باستخدام المتجانسة غیر األوساط في اإلشعاعیة الجرعات توزیع حسابــــــ  9
 الیمنــــــ  ماجد محمد أحمد الحذیفي ،BEAM/DOSXYZ المحاكاة شفرة

 داء في واألنسولین األكسدة مضادات من البالزما محتوي بین ةـالعالقــــــ  10
 ن .السوداسلمى محمد عثمان ــــــ  ،نيالثا النوع من السكري
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 التوصیات الصادرة في الجلسة

ــــــ إستخدام مستضد البروستاتا النوعي في عمل مسح وتتبع قبل وبعد في  1
 حاالت سرطان الثدي

 ــــــ تقلیل الجرعة اإلشعاعیة للمریض بحیث ال تؤثر على جودة الصورة 2
نساء والرجال للكشف المبكر عن سرطان ــــــ التأكید على عمل مسح شامل لل 3

 الثدي
 ــــــ الحرص على استخدام الملح الیودي في الطعام في المناطق غیر الساحلیة 4
ــــــ ضرورة تحدید مستوى السي ببتید مع مضادات األكسدة لتشخیص مرض  5
 السكري
ثناء ــــــ وضع قیم مرجعیة على المستوى العربي لجرعات التعرض اإلشعاعي أ 6

 التشخیص .
ـــــ التنشیط  بحوث) 4تقانات نانویة ( وم المواد ــــــمحور عل القاعة (ج) :

ان) ــــــ تحسین خواص المواد ــــــان) ــــــ التحلیل الكیمیائي اإلشعاعي (بحثــــــالنتروني (بحث
 . بحوث) 3(

عصام صالح ترأس الجلسة أ. د. السید أحمد عبد العزیز حجازي والمقرر أ. د. 
شخصًا. وألقیت  65زكریا محمد من هیئة الطاقة الذریة المصریة، وبلغ عدد الحضور 

 البحوث التالیة :
تحسین الخواص الفیزیائیة والتوصیلیة الحراریة للنحاس المحاط بعدید ــــــ  1
السید عبد النانومتري المحضر بالتشعیع الجامي،  )Copper-Polyaniline(األنیلین 

 مصرــــــ  والي المنعم
الفیزیقیة لكیمیائیة و تأثیر التشعیع بأشعة جاما على بعض الخواص اــــــ  2

من  %3لبولیمر حامض الالكتیك ومتراكب بولیمر حامض الالكتیك المحتوي على 
 جزیئات الكیتوزان النانویة، نبیلة أحمد مزید ــــــ مصر

یك / أكریلونیتریل ــــــ نترات الفضة حمض األكریل ـــــالتشابك اإلشعاعي لـــــــ  3
 مصرــــــ  محمد غباشيكمستشعر لوني للجلوكوز، 
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یبوكسي اما على بعض الخصائص الفیزیائیة لمتراكبات اإلغشعة أثیر أتـــــ ـ 4
 ، نجیبة عبداهللا حسن الحمداني ــــــ العراقنابیب الكربون النانویةأالمدعمة ب
للرواسب البحریة على طول ساحل البحر األحمر  يالتحلیل  العناصر ـــــ ـ 5

، ومنظومة الحث المالزم للبالزما يستخدام طرق التحلیل بالتنشیط النیوتروناالمصري ب
 مصرــــــ  الطاهرمحمد عاطف 

 ،النوویة التقنیات باستخدام سنور وادي كهف من رــــــالمرم من ارــــــآث لــــــتحلیـــــ ـ 6
 مصرــــــ  هیم محمد هاللعبد الفتاح إبرا

ــــــ قیاس النشاط اإلشعاعي في األسمدة الفوسفیتیة، أسماء محمد عیسى ــــــ  7
 السودان
في میاه بحیرة  (234U)ویورانیوم  (238U) اإلشعاعي للیورانیوم تعیین النشاطــــــ  8

، سالم ألفااللیبیة باستخدام الترسیب الكهربائي والتحلیل بمطیاف  عون بالصحراءر قب
 علي الفیتوري ــــــ لیبیا

التخلیق اإلشعاعي وتوصیف األغشیة البولي إلكترولیتیة لتطبیقات خالیا ــــــ  9
 مصرعلي ــــــ  عمرو الحاجــــــ أغشیة كاتونیة،  1الوقود : 

التحضیر اإلشعاعي لهیدروجیالت الدكستران ــــــ حمض األكریلیك ــــــ  10
ة المخاطیة لتوصیل دواء السیفادروكسیل عن طریق التجویف الفمي، الّالصقة لألغشی

 مصرــــــ  رأفت إسماعیل محمود أماني
تقییم األثر اإلشعاعي ألشعة غاما على عینات حمض البولي الكتیك ــــــ  11

 األردن .ــــــ  راشد المصريالمطبوعة بتقنیة الطباعة ثالثیة األبعاد، 

 جلسةالتوصیات الصادرة في ال

اإلهتمام بالبحوث التطبیقیة وخاصة في المجاالت الصناعیة والصحیة ــــــ  1
 والبیئیة

زیادة التعاون وتبادل المعلومات بین الدول العربیة األعضاء لالستفادة ــــــ  2
 القصوى ورفع المستوى البحثي بها

 . الستكمال بعض البحوث الهامة Mass Spectroscopyتوفیر جهاز ــــــ  3
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 19/12/2018الیوم الرابع : األربعاء 

 الجلسات الصباحیة

صباحًا  9:30بـدأت جلسة المحاضـرات العامـة في القاعة (أ) على الساعة 
برئاسة أ. د. عبد الوهاب عبد الرازق من هیئة الطاقة الذریة المصریة، وبلغ عدد 

 شخصًا. وألقیت فیها المحاضرتان التالیتان : 75الحضور 

دارة ـ محاضرة قدمها الدكتور خالد النبهاني من سلطنة ُعمان بعنوان "إـــــ 1
" وقد صناعة النفط والغاز يف لنوویة المعززة تقنیاً ا شعاعیةوتقییم مخاطر المواد اإل

 (TENORM)تعرض المحاضر للتعریف بالمواد اإلشعاعیة النوویة المعززة تقنیًا 
اإلشعاعیة وآلیات وطرق التعامل معها وتواجدها في حقول النفط والغاز ومخاطرها 

 للحد من هذه المخاطر .

ــــــ محاضرة قدمها أ. د. أمجد سعید الوكیل رئیس مجلس إدارة هیئة  2
المحطات النوویة لتولید الكهرباء في مصر بعنوان "الوضع الحالي للبنیة التحتیة 

یما یتعلق النوویة في مصر" وقد تعرض المحاضر للوضع الحالي والمستقبلي ف
بالبرنامج النووي المصري والقضایا ذات الصلة لإلعداد والتنفیذ للبرنامج، وخاصة فیما 
یتعلق بالمحطات النوویة األربع المزمع إنشاؤها في منطقة الضبعة على الساحل 

 الشمالي لجمهوریة مصر العربیة .

 التوصیات الصادرة في الجلسة

موضوع المخاطر اإلشعاعیة للمواد اإلشعاعیة ــــــ إعطاء المزید من االهتمام ل 1
في المنشآت البترولیة في الدول العربیة واالستفادة  (TENORM)النوویة المعززة تقنیًا 

 . من الخبرات العالمیة في هذا المجال
ــــــ دعم برامج تولید الطاقة الكهربائیة من المفاعالت النوویة وتدعیم إعداد  2

ة ذات الصلة بالموضوع لتأهیل المزید من الخبرات العربیة في الكوادر والبنى التحتی
 هذا المجال .

وبعد انتهاء المحاضرات توزع الحاضرون على القاعات الثالث (أ)، (ب)، (ج) 
 كالتالي :
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 بحوث) 4محور األمان واألمن النوویین ــــــ إدارة النفایات المشعة ( القاعة (أ) :
 . بحوث) 3) ــــــ قیاس الجرعات اإلشعاعیة (بحوث 3ــــــ تقدیر المخاطر (

تـرأس الجلسة أ. د. عبـد الحلیـم وریكـات من هیئـة الطاقـة الذریـة األردنیـة 
والمقرر أ. د. السید أحمد عبد العزیز حجازي من هیئة الطاقة الذریة المصریة، وبلغ 

 شخصًا. وألقیت البحوث التالیة : 70عدد الحضور 

قیاسیة مغلقة من نفایات مفاعل فعلیة سائلة،  137Csمصادر ــــــ تصنیع  1
 فاطمة حافظ السویفي ــــــ مصر

ــــــ تقییم عملیات المعالجة األولیة الحقلیة للنفایات من خالل تقدیر الجرع  2
 اإلشعاعیة، مزهر عبد كاطع ــــــ العراق

سید الغرافین إلزالة ــــــ تحضیر المركب النانوي بروسي األزرق المتراكب مع أك 3
من النفایات السائلة المشعة، عامر عبد العباس سكران ــــــ  137Csنظیر السیزیوم المشع 

 العراق
تحضیر تراكیب سلمیة المسامات من ألیاف النخیل العراقیة متراكبة مع ــــــ  4
ــــــ ، سالم خضیر الناصري زالة النظائر المشعة من المحالیل المائیةإل Y الزیوالیت

 العراق
، على RE-CLAIM باستخدام  شعاعیة للفسفوجبسومتقییم المخاطر اإلــــــ  5

 كریم جلعوط ــــــ العراق
تقییم الجرع والمخاطر اإلشعاعیة لمنشأة تصنیع الوقود المدمرة، زینب ــــــ  6

 موسى جبارة ــــــ العراق
 / الملوثة في ساحات السكرابلحاویات الشحن  شعاعیةاإلر ـم المخاطـتقییــــــ  7

 العراقــــــ  كركوش نصار هدى، موقع التویثة النووي
مقارنة الجرع المستلمة من غاز الرادون باختالف الرطوبة ودرجة الحرارة ــــــ  8

 ــــــ العراق الزهرة جبر زینب عبدداخل موقع التویثة النووي، 
في التعرض المهني، أمیمة جعفر  التقییم البیولوجي للجرعة اإلشعاعیةــــــ  9

 إبراهیم ــــــ السودان
على حمض الجلوتامیك للتطبیق  مقیاس جرعات معتمداً  ریتحضــــــ  10
 . ، رامي عامر فهیم ــــــ مصراإلشعاعلتكنولوجیا 
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 التوصیات الصادرة في الجلسة
في  ــــــ اإلهتمام بالبحوث التطبیقیة وٕانشاء محطات نصف صناعیة وخاصة 1

 مجال إدارة النفایات المشعة ومعالجة النفایات المشعة
 ــــــ مراعاة المخاطر اإلشعاعیة وتقییمها طبقًا لمصدرها 2
ــــــ إمكانیة االستفادة من البحوث التي تمثل تطبیقًا عملیًا إلنتاج مصادر  3

 مشعة أو مواد إشعاعیة أخرى
لمشعة ــــــ اإلنتاج النباتي محور تقانات وتطبیقات النظائر ا القاعة (ب) :

 . بحوث) 10والحیواني (
ة الذریة المصریة ــــــة الطاقــــــمن هیئي ــــــد الفولــــــافظ أحمــــــترأس الجلسة أ. د. ح

د. عادل مختار المغربي من مركز بحوث التقنیات الحیویة اللیبي، وبلغ عدد و 
 :شخصًا. وألقیت البحوث التالیة  33الحضور 
المعامل بأشعة جاما  يلمخلف البروكل يوالحیو  يتقدیر التركیب الكیمیائــــــ  1

 ي ــــــ مصرسامیة حسن مكاو ، عالئق الدواجن يف يستخدامه مكون غذائال
ان ـة من الباذنجـزاء مختلفـجي أة فـواص البیوكیمیائیـدراسة بعض الخــــــ  2

 ــ مصر، رباب وحید مرعي ــــالمعامل بأشعة جاما
في  ة جاما علي بعض المركبات النشطة حیویاً ـة بأشعـرات المستحدثـالتغیــــــ  3

 ، أمینة عبد الحمید علي ــــــ مصرحمرنبات الكرنب األ
ـى من أشعة جاما ألعلى تثبیت حیوي للنتروجین بواسطة ــــــة المثلــــــالجرعــــــ ـ 4

 بار الساعدي ــــــ العراق، سعاد عبد الجBradyrhizobium ـــــالـ
تأثیر األربع مواسم السنویة واإلشعاع علي سلوك شغاالت نحل العسل،  ــــــ 5

 عادل محمد البسیوني ــــــ مصر
جینات مستقبل الكاینزیز لتكوین الجنین عائلة ل تحلیل التعبیر الجینيــــــ ـ 6
ــــــ  عادل مختار المغربيا، ستخدام أشعة جاماب مستنبطةجنة طفرة شعیر أفي  الجسمي

 لیبیا

استنباط طفرات جدیدة من نبات البزالیا مقاوم لطفیلي الهالوك باستعمال ـــــــ ـ 7
 تونســــــ  یاسین مبروكاإلشعاع، 
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آفاق استخدام أشعة جاما الكولشیسن وهیدروكسیل أمین في إحداث تنوع  ــــــ 8
 الیمنــــــ  ناجي محمد أحمد وراثي في طرازین وراثیین محلیین من الحلبة،

تقییم وانتخاب سالالت من القمح متحملة للجفاف في الظروف المطریة ــــــ  9
 الیمنــــــ  عبدالواحد عبداهللا سیف، A13Cباستخدام تقنیة التمییز النظیري للكربون 

تر دراسة أولیة للتغیرات المورفولوجیة والبیوكیمیائیة لنوع محلي من الزعــــــ  10
 . تونســــــ  سنیة الماجريالتونسي المعالج بأشعة جاما، 

 التوصیات الصادرة في الجلسة

ــــــ إستخدام التقنیة الحیویة وتقنیة اإلشعاع في تحسین اإلنتاج الزراعي  1
 والحیواني
ــــــ العمل على تطویر البحوث واستخدام التقنیات الحدیثة واستغالل تقنیة  2

 ث تراكیب وراثیة جدیدة ذات مواصفات عالیة الجودةاإلشعاع الستحدا
ــــــ تقدیم الدورات التدریبیة للباحثین صغار السن إلعداد خبراء المستقبل،  3

 وخاصة في مجال األمن الغذائي في الوطن العربي .

 11محور التقانات الذریة في الدراسات البیئیة ــــــ التلوث البیئي ( القاعة (ج) :
 . بحثًا)

تـرأس الجلسـة أ. د. عدنـان سلیـم جرجیـس من وزارة العلـوم والتكنولوجیـا العراقیـة 
إبراهیم حماد من هیئة الطاقة الذریة المصریة، وبلغ عدد  أحمد والمقـرر أ. د. علي

 شخصًا. وألقیت البحوث التالیة : 35الحضور 

األرضیة في التربة:  ــــــ تركیزات غاز الرادون وارتباطها بمحتوى معدل الجرعة 1
قیاسات في شمال شرق تونس (إقلیم الوطن القبلي)، عواطف بن الحاج حسن ــــــ 

 تونس
ــــــ تحضیر بسیط ألفالم من متراكب البولي فینیل الكحول مع األنیلین  2

زكریا بواسطة اإلشعاع الجامي واستخدامها في امتصاص الصبغة أزرق المثیلین، 
 مصرعلي ــــــ  سماعیلإ
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یثیلین المعاد تدویره  / مطاط إجاما على متراكبات  البولي  ةشعأتأثیر ـــــ ـ 3
 ، مدحت محمد حسن ــــــ مصرلیاف السیزال المعالجأدایین /  بروبیلین یثیلیناإل

متر من سطح األرض  1ارتفاع الجرعة الممتصة على  تتحدید معدالــــــ  4
 ،ي تربة المنطقة المحیطة بمصنع لبدة لإلسمنتلتراكیز النویدات المشعة الطبیعیة ف

 لیبیاــــــ  إمباركة خلیفة میالد
وهجرته العمودیة في عّینات التربة  137-ــــــ قیاس وتحلیل ترسیب السیزیوم 5

 لیبیاــــــ  نجاة أحمد عبد السالم الشریفباستخدام منظومة مطیافیة جاما، 
معدني المتعاقب على تراكم بعض العناصر ــــــ التقییم اإلحصائي للتسمید ال 6

 الثقیلة والمشعة في التربة والنباتات النامیة فیها، نصیر عبد الجبار الساعدي ــــــ العراق
ــــــ تأثیر القصف المعادي باستخدام العوامل المتفجرة الحاویة على الیورانیوم  7

 ر عبهول حسین ــــــ العراقالمنضب على مواقع ملوثة إشعاعیًا في محافظة البصرة، نزا
في  شعاعإستخدام الداالت الوراثیة الخلویة للكشف عن التلوث البیئي باإلــــــ  8

 ــــــ العراق زیاد كاطع كوشان الركابي، منطقة التویثة (مدینة بغداد)
تقییم مستوى النشاط اإلشعاعي في التربة ومخاطر اإلشعاع المحتملة ــــــ  9

بلقوة ــــــ السودان، نور الدین إدریس فضل ــــــ دین األهلي في منطقة المرتبطة بالتع
 السودان

ألنماط الترسب في بیئتین مختلفتین عمیقتین للبحر  التقییم التاریخيــــــ  10
األبیض المتوسط (قناتي صقلیة وسردینیا البحریتین) على طول الساحل الشمالي 

 التونسي، نور الهدى حسن ــــــ تونس

ــــــ كیفیـة انتشار الملوثـات من مصدر نقطي عند سرعات متوسطة  11
 ومنخفضة للریاح، فوزیة مبارك عبد القادر ــــــ مصر .

 التوصیات الصادرة في الجلسة

إستمراریة البحوث التي تتناول القیاسات اإلشعاعیة في المناطق المختلفة  ــــــ
 الیورانیوم المنضب .خاصة المناطق التي تعرضت للقصف بقنابل 
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 الجلسة المسائیة

ظهرًا  14:15بدأت جلسة المحاضرات العامة في القاعة (أ) على الساعة 
برئاسة أ. د. ضو سعد مصباح من الهیئة العربیة للطاقة الذریة، وبلغ عدد الحضور 

شخصًا. وألقیت فیها محاضرة عامة للدكتور أحمد سعد عمر من جامعة نایف  50
األمنیة في إعداد  للعلومجهود جامعة نایف العربیة وم األمنیة بعنوان "العربیة للعل

" حیث قدم المحاضر نظرة عامة على الموارد البشریة في األمن الشامل واألمن النووي
األمن النووي ودور جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة بالمملكة العربیة السعودیة في 

 تدریس مناهج األمن النووي .

 صیات الصادرة في الجلسةالتو 

 اإلهتمام بالتعلیم والتدریب في مجال األمن النووي .ـــــ ـ

 وبعد انتهاء المحاضرات توزع الحاضرون على القاعتین (أ)، (ب) كالتالي :

 . بحوث) 8تقانات وتطبیقات النظائر المشعة ــــــ مكافحة اآلفات ( القاعة (أ) :

مود سالم والمقرر أ. د. مجدیة عبد الرحمـن ترأس الجلسة أ. د. هدایة الّله مح
شخصًا. وألقیت  35هزاع من هیئة الطاقة الذریة المصریة، وبلغ عدد الحضور 

 البحوث التالیة :
ــــــ تعزیز القدرة المعادیة لبعض الفطریات الممرضة للحشرات على حشرة  1

مجدیة عبد الرحمـن دودة ورق القطن اإلسبودوبترالیتورالس بواسطة التشعیع الجامي، 
 هزاع ــــــ مصر

ــــــ التأثیرات الهیستولوجیة من التشعیع الجامي للجرعات تحت المعقمة على  2
الجهاز التناسلي لذكور وٕاناث فراشة دقیق البحر األبیض المتوسط، سامح جرجس 

 نصر سویرس ــــــ مصر
على بعض  anisopliaeMetarhiziumالتأثیر المشترك ألشعة جاما وفطر ــــــ  3

هدایة الّله محمود سالم ــــــ ، Agrotisipsilonالنواحي البیولوجیة في الدودة القارضة 
 مصر
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تأثیر أشعة جاما والنیماتودا الممرضة للحشرات على العدد الكلي والنوعي ــــــ  4
 ــــــ سید محمود رحاب ،Galleria mellonellaلخالیا دم یرقات فراشة الشمع العظمى 

 مصر

تأثیـر أشعـة جاما على نشاط إنزیم اإلستیریزوالبیروكسیدیز في الحشرات ــــــ  5
 مصر ــــــ زهران فهمي نجوان، الكاملة لذبابة الخوخ

 الكبیرة البصل ذبابة حشرة وٕانـاث ذكـور في العنصري التركیب تغیـراتــــــ  6
 مصرــــــ  حمزة فوزي علي جاما، بأشعة المشععة

 العقیمة الذكور لیرقات الغذائي النظام على البروبیوتیك مكمالت تأثیرــ ــــ 7
 تونس ــــــ القرفالي مساعد مریم ،المتوسط األبیض للبحر الفاكهة لذبابة

 فاكهة ذبابة تعداد خفض في وراثیاً  المحّورة والسالالت جاما أشعة ستخدامإ ــــــ 8
 ر .مصــــــ  الحمید عبد أحمد وحید ، Ceratitis capitata (Wied.)المتوسط البحر

 التوصیات الصادرة في الجلسة

 الحقلیة اآلفات مكافحة في جاما ألشعة األمثل االستخدام إلى اإلتجاه ــــــ
 . لآلفات المتكاملة المكافحة برامج ضمن ودمجها المخازن آفات وكذلك والبستانیة

 . بحوث) 6ـــــ حفظ األغذیة (تقانات وتطبیقات النظائر المشعة ـ ) :ب( القاعة

ترأس الجلسة أ. د. علي أحمد إبراهیم حماد والمقرر أ. د. محمد ضیاء الدین 
 . وألقیت البحوث التالیة :من هیئة الطاقة الذریة المصریة حامد فرج

 خلیط من الناتج المصري الخبز رغیف على الحیویة الكیمیائیة االختبارات ــــــ 1
 عفیفي ــــــ مصر عطیة إبراهیم أحمد ترتیكال،وال القمح دقیق من

 فتحي هنیة ،شعاعیاً إ المعالج السوداني لفول الغذائیة والقیمة الحسي التقییم ــــــ 2
 النیلي ــــــ مصر غریب

 الدین ضیاء ، محمدالتخزینجودة زیت بذر الكتان المعالج إشعاعیا أثناء  ــــــ 3
 فرج ــــــ مصر حامد
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 التلون ودلیل مینیةاأل حماضاأل صورة على االشعاعیة المعالجة ثیرتأــــــ  4
 مصرــــــ  فرج حامد الدین ضیاء محمد ،البقولیات بعض في نزیمياإل غیر البني

 إشعاعًیا المعامل الجاف البلح عن للكشف DNA المذنب تحلیل ستخدامإــــــ  5
 مصرــــــ  فرج الدین سراج ًا،حراری والمعاملة ةالمجمد العینات وبین بینه للتفرقة

 الخرطوم، والیة في للسجق الملوثة البكتیریا عدد على جاما أشعة تأثیرــــــ  6
 . السودانــــــ  القدال الطیب محمد

 التوصیات الصادرة في الجلسة

 ــــــ اإلهتمام بمواضیع السالمة الصحیة لألغذیة المعالجة إشعاعیاً  1
 ضیع التعرف على األغذیة المعالجة إشعاعیًا .ــــــ اإلهتمام بموا 2
 



تضمن البرنامج الترفیهي المصاحب للمؤتمر القیام برحلة في الیوم الثاني 
بعد انتهاء الجلسات العلمیة الصباحیة إلى منطقة  17/12/2018الموافق اإلثنین 

لجغرافیة حیث تطل على منطقة التقاء خلیجي رأس محمد السیاحیة ذات األهمیة ا
السویس والعقبة وبها اثنان من أكثر مواقع الغطس شهرة في العالم. وتمت دعوة 
المشاركین في المؤتمر ومرافقیهم لغداء تكریمي في خیام بدویة وذلك بدعم مشترك من 

 الهیئة العربیة للطاقة الذریة وهیئة الطاقة الذریة المصریة .
 



خصص الیوم األخیر في المؤتمر لعقد حفل اختتام المؤتمر الذي بدأ على 
صباحًا في القاعة الرئیسیة الكبرى (أ) بحضور سعادة أ. د. عاطف  10:00الساعة 

عبد الحمید عبد الفتاح رئیس المؤتمر وسعادة أ. د. سالم حامدي مدیر عام الهیئة 
الذریة والسیدات والسادة من الجهات الراعیة والمحاضرین والباحثین العربیة للطاقة 

المشاركین في المؤتمر. حیث قامت المهندسة نهلة نصر األمانة العامة للمؤتمر 
بتالوة نبذة عن المؤتمرات العربیة السابقة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة والتي 
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عاون مع الدول العربیة األعضاء، مشیرة إلى عقدتها الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالت
 إقامته للمرة الرابعة في جمهوریة مصر العربیة .

خاص بالمؤتمر من إعداد  (Promo)وبعدها تم عرض فیلم دعائي قصیر 
األستاذ طارق عبد العزیز مسؤول المكتب اإلعالمي في هیئة الطاقة الذریة المصریة 

عقاد المؤتمر في تغطیة األحداث الیومیة للجلسات والذي قام بجهد مشكور طیلة فترة ان
العلمیة واجتماعات اللجان المنظمة للمؤتمر بطریقة مهنیة متمّیزة، حیث كانت فعالیات 
المؤتمر تنشر یومیًا من قبل وكاالت األنباء والصحف اإللكترونیة والمكتوبة بما لم 

 نصادفه من قبل في مؤتمرات الهیئة السابقة .

مت اللجنة المنظمة للمؤتمر السادة رعاة المؤتمر بتسلیم ممثلیهم إثر ذلك كر 
درع المؤتمر المصنوع من الكریستال والمنقوش علیه شعار كل من الهیئة العربیة 
للطاقة الذریة وهیئة الطاقة الذریة المصریة. كما أهدت اللجنة درع المؤتمر إلى كل 

تاذ السید حجازي ومدیر فندق من ممثل لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري األس
 الشیراتون المقام فیه فعالیات المؤتمر .

وتشجیعًا من اللجنة المنظمة للمؤتمر للباحثین الشباب، فقد ارتأت تكریم 
سنة. ودارت المنافسة بین  35الباحثین المتمیزین من الشباب الذین یصل سنهم إلى 

داد نماذج تقییم لهم من قبل باحثًا من بین مقدمي البحوث في المؤتمر، تم إع 19
األمانة العامة للمؤتمر ووزعت طیلة أیام المؤتمر على السادة رؤساء ومقرري 
الجلسات. وقد وزعت شهادات تمیز للباحثین الشباب الذین حصلوا على المراكز 

 الثالثة األولى .

كما قررت اللجنة المنظمة للمؤتمر تكریم أصحاب البوسترات المتمیزة من 
ب الدارسین في الدولة المستضیفة مصر، حیث كانت اللجنة العلمیة االبتدائیة الشبا

من الدولة المضیفة فقط.  (Posters)للمؤتمر قد قررت قبول عرض ملصقات علمیة 
 . وقد وزعت شهادات تمیز للحاصلین على المراكز الثالثة األولى من بینهم

مید عبد الفتاح بتالوة وقد تفضل سعادة رئیس المؤتمر أ. د. عاطف عبد الح
التوصیات التي اتفقت علیها اللجنة العلمیة واللجنة التنفیذیة للمؤتمر كحوصلة 
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للتوصیات الصادرة من رؤساء ومقرري جلسات المحاضرات العامة وجلسات األوراق 
 : ، وهي كالتاليالبحثیة التي تضمنها المؤتمر

وتوفیر اإلطار القانوني لتحفیز اإلهتمام بالبحوث ذات الطابع التطبیقي ــــــ  1
 . المبتكرین وٕاتاحة المصادر التمویلیة

تشجیع المؤسسات البحثیة في الدول العربیة إلجراء مشاریع بحثیة مشتركة ــــــ  2
 . في مجاالت التطبیقات السلمیة للطاقة الذریة

مة لإلبتكار دعوة الدول العربیة إلى تبني سیاسة تعلیمیة وتدریبیة فعالة داعــــــ  3
والتمیز وتلبي اإلحتیاجات الحقیقیة للدول العربیة في برامجها النوویة الحالیة 

 . والمستقبلیة

الدعوة إلى إنشاء المختبرات الالزمة للكشف عن بقایا المبیدات ــــــ  4
والمضادات الحیویة والسموم الفطریة والعناصر الثقیلة باستخدام التقنیات النوویة في 

 . الغذائیةالمواد 

الدعوة إلى التوسع في استخدام التقنیات النوویة واإلشعاعیة المناسبة في ــــــ  5
 . تطبیقات حفظ األغذیة والتعقیم وتحسین اإلنتاج النباتي والحیواني

الدعوة إلى مواءمة التشریعات واإلجراءات الرقابیة بین الدول العربیة ــــــ  6
 . ي الحاالت العادیة والطارئةلألنشطة النوویة واإلشعاعیة ف

دعم استخدام تقنیة تعقیم الحشرات باإلشعاع وتقلیل استخدام المبیدات ــــــ  7
 . للحفاظ على سالمة البیئة

اإلشادة بإتفاق التعاون الذي تم توقیعه بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة ــــــ  8
ودعوة الهیئة إلى توثیق التعاون  والمعهد المشترك للبحوث النوویة في دوبنا بروسیا،

 .  مع المراكز البحثیة المماثلة لفتح آفاق أمام الباحثین العرب
دعم جهود الهیئة العربیة للطاقة الذریة في بناء مركز تدریبي وتعلیمي ــــــ  9

للكوادر العربیة من خالل إنشاء محاكیات المفاعالت البحثیة ومفاعالت القوى 
 . اضیةوالمختبرات اإلفتر 
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تشجیع البحوث المتعلقة بتطویر التقنیات والبروتوكوالت المعمول بها في ــــــ  10
 . التصویر والعالج اإلشعاعي لتقلیل جرعات التعرض قدر اإلمكان

اإلهتمام بقیاسات الجرعة اإلشعاعیة البیولوجیة وذلك لتقدیر الجرعات ــــــ  11
شعاعیة وكذلك أثناء حوادث التعرض للعاملین المهنیین بالمنشآت النوویة واإل

 . اإلشعاعي

تقدم منظمو المؤتمر ببرقیات شكر لعدد من الشخصیات الهامة التي شرفت قد و 
المؤتمر بالرعایة أو بالحضور وهم : دولة رئیس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى 
مدبولي، معالي وزیر الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور المهندس محمد شاكر 

لمرقبي، معالي وزیر الزراعة واستصالح األراضي الدكتور عز الدین أبو ستیت، ا
معالي وزیرة البیئة الدكتورة یاسمین صالح الدین، السید محافظ جنوب سیناء اللواء 
خالد فودة، والسفیر الدكتور خالد بن نایف الهباس ممثل األمین العام لجامعة الدول 

 العربیة .

م كل من سعادة أ. د. سالم حامدي المدیر العـام للهیئة وفي ختـام الجلسة قـا
العربیة للطاقة الذریة وسعادة أ. د. عاطف عبد الحمید عبد الفتاح رئیس هیئة الطاقة 
الذریة المصریة بإلقاء كلمة، شكروا فیها أعضاء اللجان العلمیة والتنفیذیة وفریق العمل 

هیئتین العربیة والمصریة والذین تمیز المكلف باإلعداد لتنفیذ المؤتمر في كل من ال
 عملهم بالجدیة والتفاني، مّما حاز على تقدیر وٕاعجاب كافة المشاركین في المؤتمر .

وقد تم توزیع شهادات التقدیر باللغة العربیة على السادة العرب مقدمي 
المحاضرات وملقي البحوث في المؤتمر وشهادات الحضور باللغة العربیة على السادة 

لعرب المشاركین بالحضور فقط. كما وزعت شهادات تقدیر باللغة اإلنجلیزیة على ا
السادة المحاضرین األجانب وشهادات حضور باللغة االنجلیزیة على السادة أعضاء 
وفود المؤسسات األجنبیة الراعیة للمؤتمر. وتم تجمیع استبیانات تقییم المؤتمر التي 

الجلسة الختامیة لالسترشاد بها في المؤتمرات  وزعت على السادة المشاركین في أول
 القادمة بإذن الّله .

 إعداد : م. نهلة نصر
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Abstract 
It is known that a large number of Arab countries have programs and 

activities in nuclear fields, but most often do not go beyond the front of the 
nuclear fuel cycle and applications of radioisotopes in medicine, animal 
production and irradiation of some foodstuff. 

This article focuses on the importance of nuclear programs in 
producing desalinated water and electric energy to Arab countries. The 
problem of water demands is one of the most important topics that must be 
put by the Arab countries in their priorities; hence its scarcity can threaten 
their development projects. Moreover, the population growth rate in this 
region ranges from 2.4% to 3.3%, which illustrates the importance of 
increasing water resources to cope with the rapid increase in the population. 
It is noteworthy to say that the electric energy produced from nuclear power 
plants can help in increasing the production of electricity, in addition to the 
other energy resources. This helps in the performance of the sustainable 
development projects in Arab countries. 

 



ي ــــــج وأنشطة فـمن الدول العربیة لدیها برام كبیراً  من المعروف أن عدداً 
آخر في الشكل والمضمون، ولكن إلى  المجاالت النوویة، ولكنها تختلف من بلد

معظمها في أغلب األحیان ال تتعدي مقدمة لدورة الوقود النووي، أو بعض 
ظائر المشعة في الطب والصناعة والزراعة االستخدامات والتطبیقات السلمیة للن

 . فـا للتلـادة فترة مقاومتهـواإلنتاج الحیواني وتشعیع بعض المواد الغذائیة لزی
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التي تعتبر المصدر الرئیسي و  ،جدیر بالذكر أن خامات الیورانیومومن ال
دول العربیة لم یتم إثبات تواجدها في الكثیر من ال ،للیورانیوم الالزم لدورة الوقود النووي
لمعاییر  كذلك لم یقدر احتیاطي الخام لها طبقاً  .بطریقة یمكن استغاللها اقتصادیاً 

الجزائر فقط، ومعظم التقدیرات لتلك االحتیاطیات  يإال ف للطاقة الذریة الوكالة الدولیة
بد أن یكون  . لذلك الالتنبؤیةالخامات المحتملة أو  في البالد العربیة تقع تحت نوع

مع . للطاقة الذریة ةالمعالم لالستخدامات السلمیدولة عربیة برنامج نووي واضح لكل 
توفیرها حیث على  عملیات االستكشاف وتقییم خامات الیورانیوم والعملعلى  التركیز

أي برنامج نووي متكامل بدون وجود خامات الیورانیوم، كذلك هناك  ءأنه ال یمكن بد
 . له الدول المنتجة منورانیوم الیعلى  صعوبات بالغة في الحصول

 
 

، ىالتي یجب أن نولیها أهمیة قصو  المواضیعتعتبر مشكلة المیاه من أهم  
المدي على  ن نقصهاألأولویاتها  ضمنبد من أن تضعها الدول العربیة  ال حیث

التنمویة في العالم العربي.  المشروعات المدي البعید یهدد فعالً على  القریب وندرتها
  . المیاه إلزالة ملوحةمن اآلن في التخطیط إلنشاء محطات نوویة  ءیجب البد وعلیه

استعرضنا بعض الدراسات عن السكان في العالم العربي نجد أنه یتكون  فإذا 
 سكانه، وعدد حتى المحیط األطلنطي غرباً  تمتد من الخلیج العربي شرقاً  دولة 22من 

أن معدل النمو إلى  . وتجدر اإلشارة2016ملیون نسمة في ینایر  400 حوالي
 ،(الجزائر) %3,3إلى   (لبنان) %2,4یتراوح ما بین  العربیة في المنطقة السكاني

ویبلغ عدد السكان بها  %2,7وأن معدل النمو السكاني في مصر یبلغ 
العراق ثم  یلیهاة تعداد السكان، أكبر دولة من ناحی أنها أي نسمة 99,375,741

 . السعودیة

أن معدل النمو االقتصادي في تلك الدول ال یتمشي مع معدل النمو ب علماً 
 السكاني وأن الركیزة األساسیة لدفع عجلة التطور والتنمیة هي الطاقة والمیاه. ولمعرفة

فإننا نجد أن استخدامات المیاه في الزراعة تحتل  ،أهمیة المیاه للدول العربیة مدى
 . ستخدامـات الیومیـــة والصناعیةلي نسبة، ثم یلي ذلك االأع
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 اه في الدول العربیة معروف جیداً أن أهمیة موضوع المیإلى  تجدر اإلشارة
 حیث أن الوضع الذي یواجه بلدان الشرق األوسط وشمال إفریقیا حرج للغایة، فمثالً 

 المنطقة تستخدم حالیاً عشرة دولة من بین العشرین دولة الموجودة في هذه  ىحدإیوجد 
لیبیا ودول الجزیرة العربیة عدا عمان  وتستخدم. فیهاأكثر من نصف مصادر المیاه 

میاه البحر المكلفة أو  إزالة ملوحة ى، وهم یعتمدون علفیهامن مصادر المیاه  100%
 . خطیرةمع توقع زیادة عدد السكان بطریقة  میاه الجوفیةالسحب من الـ

بالنسبة لنقص المیاه یتوقع حدوثها في البلدان العربیة في  هناك مشكلة طاحنةو 
تالفي هذه على  العمل وما بعدها، ولذا ـیجب من اآلنالقادمة  خالل العشرین عاماً 
میاه  إزالة ملوحةإنشاء محطات نوویة الستخدامها في على  الكارثة وذلك بالعمل

 . البحار، وذلك لزیادة مصادر المیاه في تلك الدول
 



تمثل الطاقة أخطر تحدیات القرن الحادي والعشرین حیث أنها تعتبر عصب 
غني عنها في الحیاة الیومیة أو المشروعات الصناعیة والتنمویة والتي  الحیاة وال

رفاهیته، وهناك ثالثة مصادر المعیشي للفرد و المستوى  رفعإلى  تترجم في النهایة
 : للطاقة رئیسیة

متجددة) مثل البترول والغاز الغیر قة الناتجة عن الوقود األحفوري (الطاــــــ  1
 . الطبیعي والفحم

، الشمسیة، والریاح الطاقة الجدیدة والمتجددة والتي تشمل المائیةــــــ  2
 . والجیوحراریة

 . الطاقةعلى  للحصولالمصادر النوویة ــــــ  3
تطور االستهالك العالمي من الطاقة والمتوقع خالل  )1( رقم ویوضح الجدول

ادة مستمرة في والذي یوضح أن هناك زی 2006حتي عام  1980الفترة من عام 
 . العالمي استهالك الطاقة على المستوى
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صادر غیر المتجددة) المقة الناتجة من الوقود األحفوري (ستعرضنا الطاافإذا 
ن مصادر الطاقة المستعملة مع بدایة القرن م %95یقرب من  مایشكل  نجد أن الفحم

مع ظهور دور النفط والغاز الطبیعي في النصف یتغیر العشرین. ثم بدأ هذا الوضع 
 الثاني من القرن العشریـن . 

أما عن الطاقة الجدیدة والمتجددة فإن مصادرها تشمل الطاقة المائیة وطاقة 
لكن هذه المصادر تسهم بنصیب و والجیوحراریة والطاقة الحیویة. الشمس والریاح 

تي لدیها كثیرة قد استغلت المصادر المائیة ال حیث أن دوالً  ،متواضع كمصادر للطاقة
في  منها إال القدر الیسیر، وهي تعتبر رخیصة ونظیفة بیئیاً  لتولید الطاقة ولم یتبق

ألول زالت في نشأتها ا نفس الوقت. أما عن المصادر األخرى الجدیدة والمتجددة فال
 حصول علیها ویمكنها أن تضیف جزءاً وتحتاج لدراسات كثیرة للخفض من تكالیف ال

 .  إجمالي الطاقة المطلوبةإلى  محدوداً 

 المي لمعظم مصادر الطاقة األولیةاالستهالك الع )1( رقم جدول

 
 نوع المصدر

 متوسط القدرة (تیراواط)
1980 2004 2006 

 5.74 5.58 4.38 نفط
 3.61 3.45 1.80 غاز
 4.27 3.87 2.34 فحم

 0.995 0.933 0.599 طاقة كهرمائیة
 0.929 0.914 0.253 طاقة نوویة
 0.158 0.133 0.016 طاقة متجددة

  15.8  15.0  9.48 المجموع
والذي یعتبر من المصادر الهامة فیمثل الطاقة  ــــــ أما المصدر الثالث للطاقة

نان المكافئة النوویة. وهذا المصدر یمكنه تعویض ما یعادل مئات المالیین من األط
  . للنفط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
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سوف  2040 عام الطلب العالمي على الطاقة بحلول أنإلى  تجدر اإلشارة 
مبني على ثالث مؤثرات  لتوقعاهذا و . 2017علیه في  ا هوعمّ  %30رتفع بنسبة ی

في السنة، وزیادة عدد سكان  %4,3أساسیة تتمثل في نمو االقتصاد العالمي بمعدل 
وفي . 2040 عام ملیار نسمة في 9ثر من كأ إلىحالیًا  ملیار نسمة 4,7العالم من 

سیناریو التنمیة المستدامة، تتضاعف حصة مصادر الطاقة ذات االنبعاثات الكربونیة 
یبدأ الطلب على الفحم سو  ،2040بحلول عام  %40المنخفضة في مزیج الطاقة إلى 

ویصبح تولید  ل.بالنزول الفوري، ویصل الطلب على النفط إلى ذروته بعد ذلك بقلی
على  2040على المصادر الكربونیة، حیث سیعتمد بحلول عام  الكهرباء غیر معتمد

 ،%15 بنسبة وعلى الطاقة النوویة %60ثر من كأنسبة مصادر الطاقة المتجددة ب
  . %6بنسبة  ذلك على نزع وتخزین الكربونكو 

 : العربیة هناك عدة اعتبارات لالهتمام بالطاقة النوویة وخاصة في الدول

العدید من المشاریع إلى الدول العربیة  جمیع تحتاج فمن الناحیة االجتماعیة
معیشة الفرد في هذه الدول. مستوى  العمرانیة والصناعیة الكبیرة حتي یمكن رفع

ولكن لتشغیلها  ،طاقة هائلة لیس لبنائها فحسبإلى  وتحتاج تلك المشاریع التنمویة
مصر كمثال لتنفیذ العدید من المشاریع التنمویة العمالقة  وٕاذا أخذناوضمان صیانتها. 

والصناعي لخدمة المجتمع وخاصة االستثمار التعدیني  ،في شتي المناطق المصریة
لمیة هو إنتاج فإن التطبیق األساسي الستخدام الطاقة النوویة ألغراض س، المصري

 وتحتاج مشاریع إنشائها .ربيفي الوطن العمیاه البحار وٕازالة ملوحة  الطاقة الكهربائیة
 . ولهذا فإن االعتمادواستدامتها إلقامتها وتشغیلهاكمیة هائلة من الطاقة والمیاه إلى 
 . واجتماعیاً  له ما یبرره میدانیاً  وتشغیالً  الطاقة النوویة استخداماً على 

أما من الناحیة االقتصادیة فإن ارتفاع تكالیف إنشاء المحطات النوویة یمثل 
بة الرئیسیة في استخدام الطاقة النوویة، إال أن میزتها تتمثل في كمیة الطاقة العق

بالنسبة  جداً  ةساعة منخفض طي والتي تجعل كلفة إنتاج الكیلواالكامنة في الوقود النوو 
كفي یرامات من الیورانیوم غاستهالك كلي لكمیة تعادل بعض ال للوقود األحفوري. فمثالً 

الطاقة النوویة على  . لذا فإن االعتمادمتتالیاً  یوماً  12ألف مصباح لمدة  20إلضاءة 
الكهربائیة له مردود اقتصادي معقول بالرغم من توافر كمیات كبیرة  االحتیاجاتلتلبیة 
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ترتفع  بشكل  تغیرة وأحیاناً أن أسعار البترول مإلى  من البترول. ولكن تجدر اإلشارة
حوال السیاسیة السائدة في األعلى  ا تتوقف في كثیر من األحیانحیث أنه كبیر،
كما أنه یعتبر من المصادر غیر المتجددة وال یجب أن تبقي الدول العربیة  .العالم

 وٕانما ال بد من إیجادأن ینضب، إلى  البترول كمصدر أساسي للطاقةعلى  معتمدة
 . بدائل 

ة وف أن إنشاء المحطات النووی، فمن المعر أما عن االعتبارات االستثماریة
إلى  یحتاج ةناعته والتخلص من النفایات المشعوصه وتوفیر الوقود النووي ومعالجت

حیث البد من توفیر أموال طائلة الستثمارها في هذه الصناعة  ،تكالیف باهظة
التكالیف الالزمة إلنشاء تلك المحطات بالتعاون بین الدول  یمكن تدبیرو النوویة. 

أساس المصلحة المشتركة والمصیر الحتمي الواحد. وهناك العدید من على  العربیة
أساس على  الدول العربیة التي تمتلك التمویل الالزم، ویمكنها استثمار ما تدفعه

الدول على  التقني الذي سوف ینعكسالمستوى  رفعإلى  اقتصادي، هذا باإلضافة
 . ضیفةستالممولة والدول الم

من المعروف أن مفاعالت القوي النوویة ال تنبعث منها یئیة، فأما من الناحیة الب
غازات ضارة بكمیات مؤثرة مثل تلك الغازات التي تنبعث من محطات الوقود 

بشكل ملحوظ في التغیرات  األحفوري وأخطرها غاز ثاني أكسید الكربون، والتي تؤثر
رة األرضیة. ولتوضیح وتسبب ظاهرة االحتباس الحراري ورفع درجة حرارة الك ةالمناخی

هذا الموضوع فإن متوسط الزیادة في درجة حرارة األرض قد زاد منذ أواخر القرن 
 ةعشر  وفي القرن العشرین تبین وجود عشر سنوات دافئة من الخمسالتاسع عشر. 

ة من واقع السجالت أو األعلى حرار  فأهو األد 1998من القرن، وأن عام سنة األخیرة 
لوج الطافیة في فإن الغطاء الجلیدي في نصف الكرة الشمالي والثك لالمناخیة. وكذ

 ارتفعالكرة األرضیة، مستوى  ى. وعلنتیجة الذوبان قد قلت كمیاتها المحیط األركتیكي
. الماضيفي القرن  بوصة عن معدالته 8 ــــــ 4بین  سطح میاه البحار مامستوى 
معدالت  زادتو  %1م بنسبة العالعلى مستوى  ترسبات میاه األمطار زادتكذلك 

أن محطات الطاقة النوویة تمتلك القدرة لتعویض على  یمكن التأكیدو . بشدةهطولها 
للمستویات  الخلل الناتج من انبعاث الغازات الضارة بالبیئة إلعادة التوازن البیئي وفقاً 
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لحد لبروتوكول كیوتو والخاص با طبقاً  ،2012 ــــــ 2008المطلوبة خالل الفترة من 
البیئة لیس على  أن الحفاظإلى  من انبعاث الغازات الضارة بالبیئة. وتجدر اإلشارة

، والبیئة المحیطة به ثانیاً  ولكنه هام لإلنسان أوالً  ،كما یظنه البعض ،من الرفاهیة نوعاً 
نشاء محطات وأن الدول العربیة لدیها القدرات المادیة والبشریة للدخول في مجال إ

 . ثابتة وفعالة ىبخط القوي النوویة

أما عن االعتبارات السیاسیة واالستراتیجیة، فإن إدخال الطاقة النوویة ال یعني 
ن تقطع بالضرورة استخدامها في مجاالت غیر سلمیة. ولكنه من األهمیة بمكان أ

في مجال الطاقة النوویة والتعامل معها وتعزیز  وهاماً  كبیراً  العربیة شوطاً  الدول
وٕازالة لسلمي في الدول العربیة ، بهدف توفیر الطاقة  الكهربائیة  الالزمة استخدامها ا

میاه البحر وغیرها من المشاریع الحیویة والهامة لتنمیة المجتمع والبیئة، فهذا  ملوحة
عامل الوقت كعنصر هام على  ع التركیزأمر تفرضه المصلحة العامة للتنمیة م

 . ومؤثر

في جمهوریة مصر  هناك بعض المحاوالتأنه كانت إلى  وتجدر اإلشارة
إلجراء دراسة جدوى فنیة واقتصادیة لتولید  1997ــــــ  1995خالل الفترة من  العربیة

التصنیع على  تخدام المفاعالت النوویة اعتماداً ساهرباء وٕازالة ملوحة میاه البحر بالك
وویة والتي المحلي لمكونات كل من محطة إزالة ملوحة میاه البحر والمحطات الن

تتناسب مع اإلمكانیات والخبرات والتكنولوجیا المصریة، وذلك ضمن المشاریع البحثیة 
ألكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا في مصر.  1997ــــــ  1992للخطة الخمسیة 

 مواقع مصریة تقع ةوفي إطار هذه الدراسة تم اختیار وتقییم فني واقتصادي أولي لثالث
اختیار موقعین قریبین من دول إلى  ر األبیض المتوسط، باإلضافةساحل البحعلى 
 . الجوار

كالة لبرنامج الو  1997وقد تمت المقارنة االقتصادیة باستخدام إصدار أبریل 
المحطات النوویة مزدوجة  التقییم االقتصادي لخیاراتالدولیة للطاقة الذریة عن "

في هذا  "، وتم إجراء بعض التعدیالتحةأي تولید الكهرباء وٕازالة الملو  ــــــ الغرض
جنة. وقد وضعت وخاصة فیما یتعلق بحسابات األنظمة المه ئه،البرنامج لتطویر أدا
النوویة  إزالة الملوحة بالطرقاقتصادیة للتقییم المقارن بین خیارات عدة معاییر فنیة و 
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محطة نوویة في نتائج هذا التقییم أوصت الدراسة بأن تكون أول على  المختلفة. وبناء
من  إزالة الملوحةمربوطة به محطة  6–مصر مكونة من المفاعل النووي طراز كاندو

 . نوع التقطیر متعدد التأثیرات

وحكومة جمهوریة  يالروس ومن الجدیر بالذكر أن االتفاق بین حكومة االتحاد
قیعه الضبعة تم تو في  بناء وتشغیل محطة للطاقة النوویةفي  مصر العربیة للتعاون

وسیبنى المفاعل  .2016ینایر  13في  ودخل حیز النفاذ 2015نوفمبر  19یوم 
وحدات  4ن من " الذى یتكو 2–رادغ"لینین يالروس يوفقًا للمفاعل النوو  ير المص يالنوو 

أوضحت الوثیقة، أن المیاه  إزالة ملوحةومن ناحیة  .طاواغمی 1200سعة الوحدة 
ألف متر مكعب من میاه البحر  170 وحةإزالة ملسیعمل على  يالمفاعل المصر 
تتمتع بها مفاعالت الجیل  يالت إزالة الملوحةباستخدام تكنولوجیا  ،المتوسط یومیاً 
 . الثالث الجدیدة





وبدون الدخول  .حتمیة للعالم العربية یملالبرامج النوویة لالستخدامات الس تعتبر
ظروف السیاسیة التي تسود ادي والعشرین والبوعي متعمق لمتطلبات القرن الح فیها

التقدم والنمو على  فاألمن یعتمد .ال ازدهار وال أمن للعالم العربيفال تقدم و  ،العالم
 : ، ومن األهمیة بمكان تفعیل البرامج النوویة في الدول العربیة كما یليازدهار العلمو 

 مع توفیر المناخ  إعداد الكوادر البشریة من العلماء والمتخصصین، : أوالً 
 . صارمة  یةها وذلك تحت مظلة قانونالمشجع لهم كي یتفرغوا للمهام المكلفین ب

 لحصـوللتوفیر الخامات النوویة وخاصة خامات الیورانیوم ومعالجتها  : ثانیاً 
الوقود الطبیعي، مع توفیر االعتمادات المالیة الالزمة وٕاعطاء هذا الموضوع على 

 . ه الرئیسیة في أي برنامج نووي متكاملأولویة خاصة ألهمیت

جمیــع على  وتقنیاً  وعملیاً  التعمق في دورة الوقود النووي والتعرف علمیاً  : ثالثاً 
 .  صناعيالنصف  ىالمستو  ىمراحلها حت
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 إلى هإعطاء القطاع الخاص االستثماري الوطنـي تسهیالت مشجعة لجذب : رابعاً 
 . ج الكهرباء وٕازالة ملوحة المیاهإلنتا مجال إنشاء المحطات النوویة

فتح مجاالت للتعاون التقني وتقویته مع الدول الصدیقة وتبادل  : خامساً 
الخبرات في عملیات التطبیقات السلمیة في المجاالت النوویة وخاصة إنشاء مفاعالت 

 . میاه البحر وٕازالة ملوحةالقوي لتولید الكهرباء 

علمیة وعملیة دقیقة لتوطین صناعات  الفوري في عمل خطةء البد : سادساً 
الیة الالزمة، مكونات المحطات النوویة محلیا بشتى الوسائل مع توفیر االعتمادات الم

 . وضع جدول زمني لتنفیذ كل بند من بنودهاو 
 



: التعدین في خدمة المجتمع المصري: الهیئة  2018العاطي بدر،  ) سالمان، عبد1(
 صفحة . 355عامة للكتاب، القاهرة، المصریة ال

المیاه في المنطقة العربیة، على  : الصراع 2010العاطي بدر،  سالمان، عبد) 2(
 . صفحة 164دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 

: العصر النووي : استكشاف الیورانیوم وتقییم  2005العاطي بدر،  ) سالمان، عبد3(
الدول العربیة : دار الكتاب الحدیث، حتیاطیاته ومكامنه المحتملة في بعض إ

 صفحة . 295القاهرة،  

 . https://mawdoo3.com) موقع "الموضوع" اإللكتروني:  4(

(5) IEA, 2017: World Energy Outlook 2017, Executive Summary, 19 p. 

(http://www.qibebt.cas.cn/kxcb/yjbg/201811/P020181127357808656751). 

 دكتور عبد العاطي سالمان                                            
 سابقاً  المصریة رئیس هیئة المواد النوویة                                     

https://mawdoo3.com/
http://www.qibebt.cas.cn/kxcb/yjbg/201811/P020181127357808656751).
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 œáBu: BŒmÀi —fßBnñ ∆AjÕG ü j÷B§ƒªA KŒvÖ B√CfI∗ 

أعلن رئیس منظمة الطاقة الذریة اإلیرانیة علي أكبر صالحي البدء بتخصیب 
دول الجوار إلى االستفادة من التكنولوجیا  بمساعدة روسیا، داعیاً  إیرانالنظائر في 

: "قبل االتفاق النووي  ة "اعتماد" اإلیرانیةوقال صالحي في حوار مع صحیف .الحدیثة
لم یكن لنا نشاط باسم النظائر المستقرة وكانت أبحاثنا مركزة على تخصیب الیورانیوم، 
أما اآلن فقد بدأنا التخصیب على النظائر األخرى، نظائر قیمة كل غرام منها عدة 

بمساعدة الروس إلى  عدة آالف من الدوالرات حیث نتقدم بهذا المشروع مئات وأحیاناً 
  .األمام

وأضاف، "رغم أن مبادئ التخصیب للیورانیوم ال تختلف عن تخصیب عنصر 
ظر من نا في ظل الحولقد تمكّ  .آخر، إال أن هنالك تباینات في التفاصیل التكنولوجیة

ي هذا ة جدیدة، ونحن نشكر الروس لتعاونهم معنا فبالوصول إلى تكنولوجیا وتجر 
ن هذا المشروع مستمر وأخذنا النماذج األولى لتخصیب إة الحال فوبطبیع .المشروع

وأشار صالحي إلى وجود وحدتین نوویتین كبیرتین ". لیوم والزینون وهي قیمة جداً یالتر 
قید التنفیذ في البالد، وأن طهران تجري مباحثات مع دول أخرى إلنشاء مفاعالت 

 . نوویة صغیرة

ظمة الطاقة الذریة اإلیرانیة تقدم مساعدات وشدد المسؤول اإلیراني على أن من
جدیة لوزارتي النفط والصحة والقطاع الزراعي، وأن األجهزة التي تقوم بتصنیعها لوزارة 
النفط ال یضعها الطرف الخارجي تحت تصرف إیران بذریعة أنها تأتي ضمن 

 ." "االستخدام المزدوج

ن التكنولوجیا لالستفادة م صالحي استعداد بالده للتعاون مع دول الجوار ىوأبد
 .لم یتقدم لغایة اآلن للتعاون في هذه المجال إیران من جیران أحداً المتوفرة، إال أن 

 . 1/10/2018بتاریخ ، " عن "فارس نیوز"24"صحافة  موقع *
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 ــــــ منتدى إقلیمي لألمان النووي ــــــ: "یحدونا األمل بأن نتمكن من تأسیس  وأضاف
 . "بحضور علماء نوویین من دول الجوار

 
MÃIîªA ≈øC �øBy fYC BŒmÀi : �B®ªA ü “≥BÒ∗ 

في تأمین أمن  مهماً  أفاد الرئیس الروسي فالدیمیر بوتین بأن روسیا تلعب دوراً 
 الطاقة العالمي، وقال إن روسیا تعد أحد أبرز ضامني أمن الطاقة العالمي نظراً 

  .لصادراتها الضخمة من موارد الطاقة

والذي وجاء تصریح الرئیس الروسي خالل اجتماع لمجلس األمن الروسي، 
بحث أمن الطاقة، حیث أشاد بإمكانات روسیا في مجال الطاقة، وقال إن لدى روسیا 

 . من الطاقة ذاتیاً  اكتفاءً 

وأوضح بوتین أن "االحتیاطیات الفریدة من جمیع موارد الطاقة الرئیسیة تلبي 
الیوم احتیاجات البالد من الطاقة بشكل كامل"، ودعا لتقدیم دعم لشركات الطاقة 

سیة في الخارج، عبر تكثیف التعاون مع منظمات الطاقة الدولیة واالستفادة من الرو 
 . االتحادات التي تشارك فیها روسیا

وانتقد بوتین المنافسة غیر النزیهة التي تواجهها شركات بالده، وقال إن روسیا 
تواجه منافسة غیر نزیهة في سوق الطاقة، بما في ذلك فرض حظر على تورید 

 .لروسیة إلى بلدان أخرىالمعدات ا

كذلك دعا بوتین أعضاء مجلس األمن الروسي للعمل على اجتثاث الفساد من 
 . قطاع الطاقة الروسي، والقضاء على التعامالت المشبوهة

 
�»ùA œßB®q‚A ~j®Nºª “ŒIÀiÀfiA “vƒùA 
BIÀiÀC ü “Œƒ»ùA PBßjÜA pBŒ≥À “J≥Ajù —AeC*∗ 

ورشة  (IRSN)شعاع واألمان النووي الفرنسي إستضاف معهد الوقایة من اإل
التي انعقدت  (ESOREX)العمل الثالثة للمنصة األوروبیة للتعرض اإلشعاعي المهني 

 . 29/11/2018بتاریخ وكالة أنباء نوفوستي الروسیة،  *
 . 2018في نوفمبر  الصادر 55العدد  "IRSN UPDATES" مترجم من **
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، بهدف تعزیز الطریقة التي تعمل بها هذه المنصة األوروبیة التي 2018في أكتوبر 
مال في لمراقبة وقیاس التعرض اإلشعاعي المهني للع 2015تم إطالقها في سبتمبر 

 أوروبا .

بشأن  2013عام  "وراتومی"مؤسسة الطاقة الذریة األوروبیة وطبقًا لتوجیهات 
معاییر األمان األساسیة، تحتاج التشریعات الوطنیة في كل دولة عضو إلى مراجعة 
لكل نظام رقابي بها. وقد تم تطویر المشروع األوروبي لدراسة منصة التعرض 

سنوات ممول من قبل المفوضیة  3وجب عقد مدته بم (ESOREX)اإلشعاعي المهني 
، على وجه الخصوص : لتأسیس وتحدیث نظرة عامة على األنظمة (EC)األوروبیة 

الرقابیة الوطنیة ذات الصلة في أوروبا، للمساعدة في تطبیق متطلبات الوقایة من 
مجال  كن العمل، لتسهیل تبادل المعلومات والخبرات بین الخبراء فيااإلشعاع في أم

التعرض المهني، لتوفیر أساسیات تقییم وتحلیل بیانات التعرض اإلشعاعي المهني، 
لتعزیز تنسیق البیانات ونماذج عرض المعلومات داخل وخارج المفوضیة األوروبیة، 
ولتعزیز عالقات العمل مع الهیئات الدولیة مثل اللجنة العلمیة لألمم المتحدة بشأن 

 . (UNSCAER)تأثیرات اإلشعاع الذري 

المخصصة لدراسة مستقبل  ESOREXوقد ركزت ورشة العمل الثالثة لمنصة 
المنصة على حالة استخدام المنصة، توقعات أعضائها، مدى مالءمة إنشاء شبكة 

من أجل تحسین جمع البیانات وتحلیلها، والدعم والفرص المتاحة  ESOREX لمنصة
فرصة لألعضاء لتقدیم بعض األمثلة  إلنشاء مثل هذه الشبكة. كما وفرت ورشة العمل

المتاحة، ومشاركة األفكار حول كیفیة  ESOREXعن كیفیة استخدام بیانات منصة 
زیادة كفاءة المنصة وجذب أعضاء جدد. ومن المقرر عقد ورشة العمل القادمة في 

 . 2020عام 
 

∆AeÃnªA ü “¿÷Bß “Õigj»∑ “Òä ∂›�G ‘ÀfU ∆BmifM ¬Ã�jàAÀ Ã∏mÃø∗ 

ت اللجنة الحكومیة الروسیة السودانیة المشتركة أن موسكو والخرطوم اتفقتا أعلن
وجاء في  .ذریة عائمة في السودانحضیر دراسة جدوى أولیة لمحطة كهر على ت

 . 12/12/2018یخ بتار ، "اللبنانیة "اإلقتصاد صحیفة موقع *
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ضیر لدراسة التي تتضمن التح لبروتوكول اللجنة أن الطرفین رحبا بتوقیع خطة العم
من  العشرینتم التوقیع علیها في  ذریة في جمهوریة السودان،جدوى أولیة لمحطة كهر 

 . في الخرطوم 2018نوفمبر 

واقترح الجانب السوداني دراسة إمكانیة تسویة دیون الخرطوم أمام موسكو، 
مقابل تقدیم تسهیالت وتوفیر مزایا في التعامل مع الشركات الروسیة والتعامل 

وكانت  .لمشتركةلما ورد في بروتوكول اجتماع اللجنة ا بالعمالت الوطنیة، وفقاً 
موسكو والخرطوم، قد وقعتا خالل زیارة الرئیس السوداني عمر البشیر إلى روسیا في 

في مدینة بورتسودان على  لبناء محطة ذریة لتولید الكهرباء اتفاقاً  2017نوفمبر  25
 . البحر األحمر

وأعلن الرئیس الروسي فالدیمیر بوتین عقب لقائه الرئیس السوداني عمر 
واسعة للتعاون بین البلدین في مجال الطاقة والمجاالت  أن هناك آفاقاً  البشیر،

والطاقة الكهربائیة وتطویر  تصادوجود آفاق جیدة في مجال االق األخرى، مؤكداً 
 . المجال النووي السلمي بشكل عام

 بالودیة والمتانة، وتشهد تطوراً  وتتمیز العالقات بین موسكو والخرطوم تاریخیاً 
في عدد من المجاالت، بینها المجال السیاسي واالقتصادي والتجاري، حیث أعطیت 
عالقات البلدین دفعة جدیدة بعد زیارة الرئیس السوداني عمر البشیر إلى سوتشي 

من مجاالت التعاون الثنائي  ومباحثاته مع نظیره الروسي بوتین، التي تناولت عدداً 
  .والمشاریع المشتركة

 
 “ŒmÀi “∑jq“ÕÀÃƒªA ΩJ¥NnùA P›ßB∞ø eÃ≥À �NÖ∗ 

توم" الروسیة تجربة ناجحة ألول دفعة للوقود النووي الذي أ زأجرت شركة "رو 
نشره المكتب الصحفي في  وجاء في بیان .سیستخدم في مفاعالت المستقبل النوویة

ي أتوم" الروسیة، أن االختبار شمل دفعة أولى من الوقود الذي سیستخدم ف زشركة "رو 
ترونات السریعة، وهو الوقود المختلط ألكسیدي " العامل بالن800-مفاعل "بي إن

أقراص من الوقود المصنوع من خلیط أكسید  كما أنتجت .الیورانیوم والبلوتونیوم

 . 15/12/2018بتاریخ ، "تاس" الروسیة الحكومیة األنباء عن وكالة "RT Arabic" "روسیا الیوم بالعربیة" موقع *
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الیورانیوم قلیل التخصیب، وأكسید البلوتونیوم الذي أنتج نتیجة معالجة الوقود النووي 
 . المستعمل

انطالق عملیة اإلنتاج الصناعي للوقود النووي الواعد "بي  وذكر البیان أیضا أن
"، هو خطوة هامة على طریق حل المشكلة االستراتیجیة الخاصة بخلق 800-إن

الدائرة المغلقة لدورة الوقود، وٕانشاء مفاعالت عاملة بالوقود ثنائي المكونات، األمر 
واستخدام الیورانیوم غیر  الذي سیؤدي بال شك إلى تقلص استهالك الیورانیوم الطبیعي

 . ذریةم بكمیات كبیرة في المحطات الكهر المخصب الذي تراك

مفاعالتها  یذكر أن المحطات الذریة المعاصرة تستخدم في الوقت الحاضر في
 %99فقط من الیورانیوم الطبیعي. أما  %1ترونات الحراریة نسبة النوویة العاملة بالن

 . دعات أو یتلف بصفته مواد خام إشعاعیةمن الیورانیوم، فیحفظ في المستو 
 

 ≠ºJM ∆eifiA ü ¬ÃŒ√AiÃŒªA PBŒ¿∑62.1 ≈� ±ªC∗ 

ن كمیات الیورانیوم أاقة الذریة في تقریر صدر حدیثًا قالت الوكالة الدولیة للط
ألف طن، في حین تبلغ كلفة استخراج الكیلوغرام  62.1رة في األردن تبلغ نحو المقدّ 

في وأضافت الوكالة في تقریرها أن إجمالي اإلنفاق الحكومي  .اً دوالر  130الواحد منه 
  .2017ملیون دوالر في  3.5على تطویر واستكشاف موارد الیورانیوم بلغ األردن 

 وٕازالة ملوحةوبحسب الوكالة الدولیة، "بدأت خطة بناء مفاعلین لتولید الكهرباء 
ذ عام من ي البالد، تمضي قدماً إلى جنب مع تطویر موارد الیورانیوم ف المیاه، جنباً 

من  %95بزیادة الطلب على الطاقة والحاجة الحالیة الستیراد حوالي  ة، مدفوع2004
دراسات تفصیلیة لتقییم موقع  ووفقًا للتقریر، تجري حالیاً ة". احتیاجات األردن من الطاق

حطة جدید لبناء مفاعل نووي، باإلضافة إلى دراسات أخرى متعلقة ببناء وتشغیل م
 .  الطاقة النوویة

% من احتیاجاتها من 95أكثر من  حالیاً  األردنیة الهاشمیة تستورد المملكة
الطاقة، كما أن االضطرابات في إمدادات الغاز الطبیعي من مصر قد كلفت األردن 

 . 16/12/2018بتاریخ "، سبأ" الذي تصدره وكالة األنباء الیمنیة" السیاسیةموقع " *
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وتم تأسیس هیئة الطاقة الذریة  .أكثر من ملیون دوالر في الیوم، بحسب الهیئة
 2007) لسنة 42لقانون الطاقة النوویة (القانون رقم  قاً ، وف2008األردنیة في 

، و هي الجهة الرسمیة المكلفة بتطویر وتنفیذ برنامج الطاقة النوویة 2008وتعدیالت 
 . األردني

 
“≥BÒªA “ŒªBß “ÕÀÃƒªA B»M›ßB∞ø ¬f≥C ±≥ÃM BŒmÀi∗ 

النووي  توم" إیقاف المفاعلأ زاقة الذریة الحكومیة الروسیة "رو أعلنت شركة الط
 45"، الذي كان أول مفاعل نووي عالي الطاقة شید في االتحاد السوفیتي قبل 1"رقم 
 High Power( RBMK-1000 لنوع )1(المفاعل الذي یحمل رقم ینتمي و  .عاماً 

Channel-type Reactor(،  وهو اختصار لعبارة باللغة الروسیة تعني "مفاعل عالي
 . توضع في قنوات رأسیة منعزلة عن األخرىالطاقة ذو قنوات" ألن حزم الوقود 

رافیت لتقلیل سرعة غالماء العادي كمبرد ومعدن الالمفاعل  یستخدم فيو 
بالقدرة الكهربائیة  ،وكان هذا المفاعل .ویعمل بوقود الیورانیوم المخصب تروناتالن

 أول نوع من المفاعالت ذات القدرة العالیة التي صممت في ،میغاواط 1000المولدة 
في محطة "لینینغرادسكایا" للطاقة  1973 ومنذ تشغیله في دیسمبر .االتحاد السوفیتي

كیلوواط/  ملیار 265د هذا المفاعل قرابة النوویة بالقرب من مدینة سان بطرسبورغ، ولّ 
الطاقة الكهربائیة، دون تسجیل أي حوادث خطیرة فیه طوال سنوات  ساعة من

 .الخدمة

ن أ لها توم"، في بیانأ زتوم"، إحدى فروع "رو أ إینیرغو زوقالت شركة "رو 
 45للقواعد التكنولوجیة المعمول بها، بعد  كما هو مخطط ووفقاً  المفاعل أغلق نهائیاً 

ورغم أن فترة الخدمة المحددة للمفاعل، وفق النموذج  .من الخدمة ال غبار علیها عاماً 
سنة أخرى بعدما مسة عشر لخ عاما، لكنها مددت الحقاً  30التصمیمي األولي، كانت 

أكدت الفحوصات أن المفاعالت من هذا الطراز ال تزال صالحة لالستخدام وتمتثل 
 . لمعاییر األمن الدولیة في مجال الطاقة النوویة

 . 22/12/2018بتاریخ ، الروسیة "Atomenergoprom" التابعة لمؤسسة "Rosenergoatom" شركةموقع  *
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+" 3منه من جیل " بدالً  وحدة جدیدة تم تشغیل )1(رقم مفاعل الإیقاف  وعشیة
 .عاماً  60غاواط تبلغ فترة خدمتها می 1200المائي بقدرة -ذات مفاعل الطاقة المائي

توم" أن تنتهي عملیة تفریغ المفاعل من وقود الیورانیوم بالكامل أإینیرغو  زوتوقعت "رو 
 . 2023 عام بحلول

نحو  وتنتج إجمالیاً  تعمل مفاعالت مماثلة على أراضي روسیا 9وال تزال 
  .من الطاقة النوویة في البالد 30%

 : م. نهلة نصر وترجمة إعداد                                                  
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 بناء على دعوة المدیر العام للهیئة العربیة للطاقة الذریة تم افتتاح أعمال الدورة
وذلك بفندق الشیراتون في  ،11/12/2018الثانیة والستین للمجلس التنفیذي للهیئة یوم 

وبحضور السادة ممثلي الدول العربیة  ،مدینة شرم الشیخ ــــــ جمهوریة مصر العربیة
األعضاء التالیة : األردن، البحرین، السعودیة، السودان، الكویت، مصر، موریتانیا، 

البدري المشرفة على المنظمات العربیة بإدارة المنظمات باإلضافة إلى د. عال 
 واالتحادات العربیة في جامعة الدول العربیة ووفد الهیئة العربیة للطاقة الذریة .

ترأس االجتماع سعادة أ. د. عاطف عبد الحمید عبد الفتاح، رئیس مجلس إدارة 
 ء المجلس التنفیذيهیئة الطاقة الذریة المصریة، بتكلیفه باإلجماع من قبل أعضا

في دورته  وذلك نظرًا لتعذر حضور ممثل الجمهوریة التونسیة رئیس المجلس التنفیذي
الحالیة، ونائبًا للرئیس د. عبد الرحمــــــن بن محمد العرفج مستشار قطاع الطاقة الذریة 

 . بمدینة الملك عبد الّله للطاقة الذریة والمتجددة وممثل المملكة العربیة السعودیة

وقد ألقیت كلمات ترحیبیة من كل من رئیس المجلس ونائبه وممثلة جامعة 
الدول العربیة. ثم ألقى أ. د. سالم حامدي المدیر العام للهیئة العربیة للطاقة الذریة 
كلمة أبرز فیها دور الهیئة في التعاون العربي في مجال االستخدامات السلمیة للطاقة 

جهود لتنفیذ خطتها العلمیة التي تشتمل على اجتماعات من  بذلته الهیئةالذریة وما 
ضافة إلى التعاون العربي خبراء وورش عمل ودورات تدریبیة ومؤتمرات علمیة، باإل

دورة تدریبیة وورشة عمل  23بتنفیذ  2018حیث قامت الهیئة خالل عام  والدولي.
ریب النظري یومًا من التد 150على امتداد  متدرب 410شارك فیها ما یزید على 
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 4، كما نظمت والعملي غطت مختلف مجاالت التطبیقات السلمیة للعلوم النوویة
من المتخصصین العرب  خبیراً  45اجتماعات خبراء شارك فیها ما یزید على 

. باإلضافة إلى اإلعداد لعقد المؤتمر العربي الرابع عشر المتمیزین في هذه المجاالت
ریة بعد انتهاء أعمال المجلس التنفیذي خالل الفترة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذ

والذي یتم تنفیذه بالتعاون مع هیئة الطاقة الذریة المصریة  20/12/2018ــــــ  16
 .ویعقد في جمهوریة مصر العربیة للمرة الرابعة 

 للمجلس التنفیذي التالیة : 62ورة الد أعمال بنود جدول المجلسعرض رئیس 

 دول أعمال الدورةــــــ إقـرار ج 1
 للمجلس التنفیذي 61ــــــ متابعة قرارات الدورة  2
 30/11/2018 ــــــ 30/4/2018ط الهیئة خالل الفترة ــــــ نشا 3

 أ ــــــ األنشطة العلمیة المنفذة
 ب ــــــ إجتماعات خبراء

 ج ــــــ التنسیق والتعاون مع الهیئات والمنظمات العربیة
 والتعاون مع الهیئات والمنظمات الدولیةد ــــــ التنسیق 

 2018ــــــ تقریر المدیر العام عن إنجازات الهیئة خالل العام  4
 2019ــــــ أنشطة وبرامج الهیئة العربیة للطاقة الذریة لسنة  5
 ــــــ تعدیل بعض مواد اللوائح التنفیذیة ألنشطة الهیئة العربیة للطاقة الذریة 6
 2018العربي الرابع عشر لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة ــــــ المؤتمر  7
ــــــ المنتدى العربي الخامس حول آفاق تولید الكهرباء وٕازالة ملوحة میاه البحر  8

 2019بالطاقة النوویة 
ــــــ مشروع إنشاء محاكي لمفاعالت القوى لتدریب وتأهیل العاملین في البرامج  9

 النوویة العربیة
ــ مشروع الشبكة العربیة للرصد اإلشعاعي واإلنذار المبكر المقدم للوكالة ــــ 10

 الدولیة للطاقة الذریة
 2030 ـــــ 2020ــــــ اإلستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة  11
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 ــــــ 1/1میزانیة الهیئة خالل الفترة ــــــ تقریر المدیر العام حول تنفیذ  12
 وتحدید المبلغ الذي سیتم تحویله إلى صندوق مكافأة نهایة الخدمة 30/11/2018

 )102ــــــ قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته ( 13
ــــــ إجراء دراسة تقییمیة لعمل الهیئة وفق قرار المجلس االقتصادي  14

 واالجتماعي
 ة .ــــــ إتفاقیة إنشاء الهیئة العربیة للطاقة الذری 15

 وبعد النقاش والمداولة اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة .





 
1  __“≥BÒªA æBâ ü �ŒvªA œIj®ªA ∆ÀB®NªA jó€ù “meBnªA —iÀfªA )—j«B¥ªA  :5  __

8/11/2018( 

 2016 يعربي الصیني بین عامفي إطار البرنامج التنفیذي لمنتدى التعاون ال
استضافت جمهوریة مصر العربیة الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي  ،2018ــــــ 

في مدینة القاهرة، تحت  8/11/2018 ــــــ 5الصیني في مجال الطاقة خالل الفترة 
 250شعار "حزام واحد، طریق واحد : فرص استثماریة واعدة"، وذلك بمشاركة حوالي 

ندسین ورجال األعمال المعنیین بشؤون مشاركًا من كبار المسؤولین والخبراء والمه
مشاركًا من الجانب العربي  200مشاركًا من الجانب الصیني، و  51الطاقة منهم 

دول عربیة)، والمنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین، ومنظمة األقطار  10(
، وفد األمانة العامة لجامعة الدول العربیة و العربیة المصدرة للبترول (أوابك)، 

التي مثلها سعادة المدیر العام األستاذ  باإلضافة إلى الهیئة العربیة للطاقة الذریة
  . الدكتور سالم حامدي

الطاقة  ــــــ التالیة: الكهرباء والربط الكهربائي الخمس ناقش المشاركون المحاور
فرص  ــــــ طبیعيالنفط والغاز ال ــــــ االستخدامات السلمیة للطاقة النوویة ــــــ المستدامة

صدر عن المؤتمر بیان ختامي تم التوقیع علیه من كما  االستثمار في قطاع الطاقة.
 . قبل رئیسي الجانبین العربي والصیني
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 االجتماعات التنسیقیة ــــــ أوالً 

برئاسة  ،5/11/2018یوم  االجتماععقد  : ) االجتماع التنسیقي العربي1(
ان وكیل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهوریة سعادة الدكتور/ محمد موسى عمر 

المشاركة في  مصر العربیة، رئیس الجانب العربي، وبحضور ممثلي الدول العربیة
 المغرب ــــــ انلبن ــــــ فلسطین ــــــ السودان ــــــ السعودیة ــــــ الجزائر ــــــ المؤتمر وهي: (تونس

لعربیة للطاقة الذریة، ومنظمة األقطار العربیة المصدرة مصر) إلى جانب الهیئة ا ــــــ
 . للبترول (أوابك) وأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء (إدارة الطاقة)

 ،5/11/2018یوم  االجتماععقد  : ) االجتماع التنسیقي العربي الصیني2(
اء والطاقة من الجانب العربي الدكتور/ محمد موسى عمران وكیل وزارة الكهرب هترأسو 

المتجددة بجمهوریة مصر العربیة، كما ترأسه عن الجانب الصیني السید/ لیو باوهوا 
نائب مدیر الهیئة الوطنیة للطاقة بجمهوریة الصین الشعبیة، وبحضور الوفد المرافق 

 .  له

 الجلسة االفتتاحیة  ــــــ ثانیاً 
زیر الكهرباء فتتح أعمال المؤتمر سعادة المهندس أسامة عسیران نائب و إ

وحضرها إلى جانبه  صر العربیة (رئیس الجانب العربي)والطاقة المتجددة بجمهوریة م
سعادة السفیر الدكتور كمال حسن علي األمین العام المساعد رئیس القطاع 
االقتصادي بجامعة الدول العربیة، والمهندس أشرف فرج وكیل وزارة البترول والثروة 

نائب مدیر الهیئة الوطنیة للطاقة بجمهوریة و لعربیة، المعدنیة بجمهوریة مصر ا
ین القائم بأعمال سفیر جمهوریة الصو الصین الشعبیة (رئیس الجانب الصیني) 

 .  الشعبیة بجمهوریة مصر العربیة

 جلسات العمل ــــــ ثالثاً 
ورقة عمل من  32جلسات عمل قدمت خاللها  5عقد المشاركون في المؤتمر 

ضمن المؤتمر جلسات خصصت لبحث آفاق التعاون العربي الصیني الجانبین، وقد ت
في مجاالت الطاقة الكهربائیة، والطاقة المستدامة، واالستخدامات السلمیة للطاقة 

 .  النوویة، والنفط والغاز الطبیعي، وفرص االستثمار في قطاع الطاقة
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 تخدامات السلمیة للطاقة النوویةاالسحول جلسة العمل 
ئیس هیئة المحطات النوویة لجلسة الدكتور/ خلیل عبد الفتاح ر ترأس هذه ا

 الورقة الثالثة. وكانت أوراق عمل من الجانبین 5خاللها  مصر، وقدمت ــــــ السابق
حول لهیئة العربیة للطاقة الذریة مدیر عام ا ــــــالدكتور سالم حامدي  األستاذ مقدمة من

مذكرة التفاهم التي تم فیها استعرض  ،النوویة ي الصیني في مجال الطاقةالتعاون العرب
توقیعها بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة والسلطة الصینیة للطاقة الذریة بتاریخ 

، حیث تم بمقتضاها االتفاق على البناء المشترك لمركز تدریب عربي 25/5/2017
ادر العربیة في تدریب الكو  بهدفمعني باستخدام الطاقة النوویة في األغراض السلمیة 

والتواصل وتبادل الخبرات بغیة تطویر مجال  ،الستخدام السلمي للطاقة النوویةمجال ا
الطاقة النوویة، وتنفیذ التعاون العملي المشترك في هذا المیدان، وأخیرًا تطرق إلى 
مشروع  إنشاء محاكي لمفاعالت القوى لتدریب وتأهیل  العاملین في برامج القدرة 

 .  عربیةالنوویة ال

 الجلسة الختامیةــــــ  رابعاً 

في نهایة فعالیات المؤتمر، تم عرض فیلم تسجیلي قصیر عن مراحل تطور 
وكیل  ــــــقطاع الكهرباء بجمهوریة مصر العربیة، ثم ألقى الدكتور محمد موسى عمران 

كلمة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهوریة مصر العربیة رئیس الجانب العربي، 
شكر فیها الجمیع وأكد على وجود مجاالت متعددة وفرص ضخمة للتعاون بین 
الجانبین في مجاالت الطاقة المختلفة، والصناعات المرتبطة بها، وحث كل جانب 
للمضي قدمًا في استغالل تلك الفرص وتذلیل أي عقبات تحول دون ذلك، كما تم 

 دورة السابعة لمؤتمر التعاون العربياإلعالن عن استضافة جمهوریة الصین الشعبیة لل
 . 2020الصیني في مجال الطاقة عام 

في ما یخص التعاون العربي الصیني في  للمؤتمر وقد تضمن البیان الختامي
 : مجال الطاقة النوویة النص اآلتي

ثّمن الجانبان المستوى الذي وصل إلیه التعاون بین الهیئة العربیة للطاقة "
والشركة الصینیة للطاقة النوویة  CAEلطة الصینیة للطاقة الذریة الذریة وكل من الس
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CNNC  ودعیا إلى تفعیل مذكرة التفاهم بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة والسلطة
الصینیة للطاقة الذریة التي تم بمقتضاها االتفاق على البناء المشترك لمركز تدریب 

راض السلمیة على أساس الصداقة، عربي معني باستخدام الطاقة النوویة في األغ
والمساواة والمنفعة المتبادلة. كما اتفق الجانبان على أهمیة تطویر التواصل وتبادل 
الخبرات في مجال الطاقة الذریة إلى جانب االستفادة من المنح الدراسیة المقدمة من 

العربیة  الحكومة الصینیة للجانب العربي في هذا المجال والتنسیق في ذلك مع الهیئة
 . "للطاقة الذریة

 
2  __ ≤Af«C µŒ¥Ñ ü “ŒIj®ªA PBøÃ∏áA iÀe æÃY jrß ≈øBRªA ¬B®ªA –ÃƒnªA jó€ùA

 “øAfNnùA “Œ¿ƒNªA2030  )°¥nø  :26  __27/11/2018( 

بدعوة من المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة شارك المدیر العام للهیئة في 
"دور الحكومات العربیة في تحقیق أهداف حول السنوي العام الثامن عشر المؤتمر 

 : الذي انعقد في مدینة مسقط بسلطنة ُعمان خالل الفترة "2030التنمیة المستدامة 
لوزراء أصحاب المعالي اشارك في المؤتمر عدد كبیر من . 27/11/2018 ــــــ 26

ولین في ؤ المسم وكبار العمو  ومدراء ن في الحكومات العربیةو ووكالئهم، واألمناء العام
المدیرون العاملون في وزارة التنمیة اإلداریة والتخطیط و  المؤسسات الحكومیة

ن في رو مدارس ومعاهد اإلدارة والمختصون والمعنیو ومدی واالتصاالت والمعلومات
مجال التنمیة المستدامة والسادة أعضاء مجالس الشعب والبرلمانات والهیئات 

ومدراء البنوك التجاریة وشركات  ون في البنوك المركزیةالتشریعیة والقضائیة والمحافظ
التأمین وأسواق المال واالستشاریون والخبراء في مكاتب السادة رؤساء الوزراء أو 

ریة والصناعیة التجا الغرفالدواوین الرئاسیة والملكیة ورئاسات وأعضاء مجالس 
ؤسسات البحثیة وقیادات ن من الجامعات ومجموعات الخبراء في المواألساتذة والباحثو 

وخبراء المنظمات الدولیة  المراكز البحثیة والدراسات االستراتیجیة في الدول العربیة،
واإلقلیمیة وصناع السیاسات في الحكومات والمنظمات الدولیة ورجال األعمال في 

المنظمات الدولیة المعنیة بالتنمیة والشراكة بین القطاعین وكذلك  المنطقة العربیة،
باإلضافة إلى الهیئة العربیة للطاقة الذریة ممثلة ، لعام والخاص في المنطقة العربیةا

 .  في المدیر العام األستاذ الدكتور سالم حامدي
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محوریة ذات عالقة بمستقبل وأدوار الحكومات في  مواضیعالمؤتمر  ناقش
یة في ظل قتصادیات العربساهم في تنمیة وتحسین تنافسیة االالدول العربیة، بما ی

في  التحدیات الدولیة ومتطلبات العصر على طریق تحقیق أهداف التنمیة المستدامة
 : المحاور اآلتیة

التخطیط  آلیات ــــــ 2030أهداف وغایات التنمیة المستدامة  : المحور األول
 . تجارب عربیة تحت التنفیذ ــــــنمویة وتوفیر المتطلبات واالستحقاقات الت

 . 2030الحكومة ودورها في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة  : يالمحور الثان
خارطة لإلصالح اإلداري وتطویر  ــــــاإلدارة العامة الجدیدة  : المحور الثالث
 . الممارسات الحكومیة

عن التقنیات فیه تحدث عرضًا  ام الهیئة العربیة للطاقة الذریةمدیر ع وقد قدم
كما  .2030أهداف وغایات التنمیة المستدامة النوویة ومساهماتها في تحقیق 

أصبحت العلوم حیث ، في هذا المیدان جهود الهیئة العربیة للطاقة الذریةاستعرض 
وتالمس تقریبًا كل جزئیاتها وتفاصیلها فمن  الحیاةالنوویة وتقانتها تلعب دورًا مهمًا في 

ة مرورًا بالزراعة بمختلف الغذاء إلى الماء والصحة والصناعة والبیئة إلى إنتاج الطاق
ویتعاظم دورها في تحقیق التنمیة بصفة عامة والتنمیة المستدامة بصفة  عناصرها.
على تحفیز اإلنتاج وحفظ الصحة  وقدرة تتمیز به العلوم النوویة من دقة اخاصة لم

والبیئة. وأكد المدیر العام على أهمیة التقنیات النوویة وٕاسهاماتها في التنمیة 
امة، موضحًا أن الهیئة تعمل على ثالثة میادین : األطر الرقابیة والتشریعات المستد

وآلیة إیجاد تشریعات متكاملة بین الدول العربیة لتفادي مخاطر اإلشعاعات، الزراعة 
والبیئة والصحة، الصناعة والخامات. وأشار إلى أن الهیئة تهدف إلى تطویر 

الدول العربیة وتوظیفها في عملیة التنمیة االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة في 
االقتصادیة الشاملة، ورفع كفاءة القوى البشریة العاملة في االختصاصات ذات الصلة 

، مّما یؤدي إلى حدوث نقلة علمیة وتقنیة في مسار بالعلوم النوویة وتطبیقاتها السلمیة
 . التطور الحضاري العربي

 : ت كان من أهمهاوخرجت عن المؤتمر العدید من التوصیا
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دور على  المجتمعون في أعمال المؤتمر السنوي العام الثامن عشر أكد
أهداف األجندة التنمویة وعلى الحكومات العربیة في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة 

المستدامة بصفتها التزامًا حكومیًا ودولیًا تمثل في توقیع واعتماد قادة العالم لهذه 
لألمم المتحدة في  العامةإبان اجتماعات الجمعیة  2015مبر سبت 25األجندة في 

 . نیویورك
رئیس الوزراء ووزیر  معالي هذا وقد تواصل سعادة المدیر العام مع كل من

في سلطنة ُعمان وأطلعهما على دور الهیئة العربیة للطاقة الذریة في  الخدمة المدنیة
لتقانات النوویة، كما تحادث معهما على التنمیة المستدامة في الدول العربیة باستخدام ا

 إمكانیة انضمام سلطنة ُعمان لعضویة الهیئة العربیة للطاقة الذریة .
 



 
1  __TBÅfiA P›ßB∞ø wŒajMÀ ∆BøC æÃY –ÃƒnªA ™B¿NU‚A )Aj∑C  :8  __12/10/2018( 

، قامت 2018یة لعام العلمیة للهیئة العربیة للطاقة الذر في إطار تنفیذ الخطة 
بالتعاون مع و  للهیئات الرقابیة النوویة/ الشبكة العربیة  الهیئة العربیة للطاقة الذریة

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وهیئة الرقابة النوویة الغانیة والشبكة األفریقیة للهیئات 
في أكرا  بعقد االجتماع السنوي حول أمان وترخیص مفاعالت األبحاث، وذلك الرقابیة

 . 12/10/2018 ــــــ 8غانا خالل الفترة :  ــــــ
وقد أشرف على هذا االجتماع كل من السادة : ضو مصباح من الهیئة العربیة 
للطاقة الذریة وسانج شیم من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والسید أوجیستینو سیمو من 

 .  الشبكة األفریقیة للهیئات الرقابیة
إلى إتاحة الفرصة للدول المشاركة لمناقشة القضایا المتعلقة  جتماعاالهدف 

باإلشراف الرقابي على مفاعالت األبحاث في المنطقة بالتركیز على تأسیس وتنفیذ 
عملیة ترخیص فّعالة بالتوافق مع معاییر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لألمان. وقد 

ة والدروس المستفادة في المراجعة تضمن هذا االجتماع أیضًا تبادل المعرفة والخبر 
حاث أو تجدیدها. كما الرقابیة وتقییم متطلبات األمان لطلبات تراخیص مفاعالت األب
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جتماع إلى إتاحة الفرصة للمشاركین فیه لمناقشة تجاربهم الوطنیة وتبادل االهدف 
  . خبراتهم والتحدیات في موضوع تأسیس وتنفیذ مشاریع مفاعالت األبحاث الجدیدة

مشاركًا من الدول العربیة واألفریقیة، باإلضافة إلى  15شارك في هذا االجتماع 
قطاع  ــــــ قسم األمن واألمان النوویین ــــــ خبراء من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ةثالث

 . أمان مفاعالت البحوث

محاضرات وعروض من قبل خبراء جتماع لخصص الجزء األول من االوقد 
للطاقة الذریة والمشاركین  والهیئة العربیة للطاقة الذریة من الوكالة الدولیة متخصصین

 جتماع تبعه نقاش حول المواضیع اآلتیة :في اال

 تجاهات أمان مفاعالت البحوثقضایا وا ــــــ
 ــــــ المهام الرقابیة وتطبیقاتها على مفاعالت البحوث

 لطلبات المقدمة من المشغلینــــــ المراجعات الرقابیة  وتقییم األمان ل
 ــــــ عملیات الترخیص للمفاعالت الجدیدة

 ــــــ إعتماد الكادر المشغل للمفاعل
 ــــــ طلبات مراجعة عملیة األمان الدوریة

 لبشریة العاملة في مفاعل األبحاثتنمیة الكوادر ا ــــــ
 لمتدرجة في تطبیق متطلبات األمان .إستخدام المقاربة ا ــــــ

وخالل هذا االجتماع قدم المشاركون عروض عن تجاربهم الوطنیة حول 
اإلشراف الرقابي على مفاعالت األبحاث الجدیدة أو القائمة أو تحت اإلنشاء 
وتضمنت العروض تجارب الدول في تطویر البنیة التحتیة المتعلقة بأنظمة األمان 

 . والتقانة
شكیل مجموعات عمل للمشاركة فقد خصص لت ،جتماعأما الجزء الثاني من اال

تطویر نظام ترخیص فّعال في التجارب والدروس المستفادة ومناقشتها في ما یتعلق ب
هتمامات مان المعتمدة، وأیضًا لمناقشة االاألبحاث وفقًا لمعاییر األ لمفاعالت

لقة بمساعدة الخبراء من منظمي المشتركة والسبل الممكنة لحل المشاكل العا
 .جتماعاال
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لمجموعة العمل  2019ا ناقشت مجموعات العمل خطة عمل سنة كم
العربیة واألفریقیة وأوصت  المتخصصة بإدارة أمان مفاعالت البحوث في الشبكتین

جتماع تنسیقي بین مجموعتي العمل المتخصصتین بأمان مفاعالت األبحاث بعقد ا
لسنة  الذریة الدولیة للطاقة وذلك من أجل وضع خطة عمل مشتركة تدعمها الوكالة

 . وما بعدها 2019
 

2  __ –iÀBrNªA ™B¿NU‚A)39(  “ÕÀÃƒªA PBøÃº®¿ºª œªÀfªA ¬B§ƒªA æBvMA ¢BJzª(INIS) 
 “ÕihªA “≥BÒºª “ŒªÀfªA “ªB∑ÃªA j¥ø ___ BƒŒŒØ) :16  __18/10/2018( 

بناء على الدعوة الموجهة من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إلى الهیئة العربیة 
ة الذریة، حضرت المهندسة نهلة نصر رئیس قسم التوثیق العلمي وضابط للطاق

اتصال إینیس في الهیئة االجتماع التشاوري التاسع والثالثین لضباط اتصال النظام 
الذي عقد في فیینا بمقر الوكالة الدولیة للطاقة  (INIS)الدولي للمعلومات النوویة 

. وكان الهدف من االجتماع هو مراجعة 18/10/2018ــــــ  16الذریة خالل الفترة 
أنشطة النظام الدولي للمعلومات النوویة منذ االجتماع التشاوري الثامن والثالثین 

)، باإلضافة إلى تكریس االنتباه إلى 5/10/2016ــــــ  INIS )4لضباط اتصال 
استخدام وفعالیة نظام إینیس ومستقبله. كما تم عقد جلسة خاصة للشبكة الدولیة 

على هامش االجتماع لمناقشة األنشطة الحالیة والمستقبلیة  (INLN)للمكتبات النوویة 
 . INISو  INLNللشبكة والتعاون والتنسیق بین 

 (Dobrica Savic)بدأت الجلسة االفتتاحیة بكلمة ألقاها السید دوبریكا سافیتش 
 Mikhail)ائیل شوداكوف، تالها السید میخ(NIS)رئیس قسم المعلومات النوویة 

Chudakov) إدارة الطاقة النوویة. ومن ثم توالت المداخالت  ـــــنائب مدیر عام الوكالة ـ
 أیام . 3وفقًا للبرنامج المعد من قبل سكرتاریة االجتماع لمدة 

امج، ــــــرة في البرنــــــاء المداخالت المقــــــاع، بعد انتهــــــوفي الیوم الثالث لالجتم
ن و ــــــالمجتمع علیهاات التي اتفق ــــــالوة التوصیــــــة وتــــــد الجلسة الختامیــــــم عقــــــت

 ا :ــــــوأهمه
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ــــــ شكر السیدات والسادة من المراكز الوطنیة للنظام الدولي للمعلومات  1
 النوویة والمنظمات المشاركة على تقدیم عروض حول أنشطتهم .

 INISلیسوتو كعضو جدید في إینیس وتشجیع سكرتاریة ــــــ الترحیب بمملكة  2
 على ضم المزید من الدول لعضویة النظام .

ــــــ إقرار مساهمة إینیس كمصدر أساسي للمعلومات لتمكین البحث والتطویر  3
 النوویین من أجل المساعدة في تحقیق أهداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة .

واألمانة العامة للنظام في  INISي أنجزه أعضاء ــــــ تقدیر العمل الذ 4
 2017في عام  180,000أكثر من  (Records)من إدخال تسجیالت  2017/2018

 . 2018وحتى أكتوبر 
ــــــ إقرار التحسینات التي طرأت في الحصول على السجالت اإللكترونیة من  5

 لمعلومات .خالل تدفقات العمل المنقحة، مّما أدى إلى تحقیق وفرة في ا
على مواصلـة بـذل جهـود إضافیة لتوفیر النصوص  INISــــــ تشجیع أعضاء  6

لمستودع نظام إینیس  (Non-Conventional literature, NCL)الكاملة غیر التقلیدیة 
 المعلوماتي .

ــــــ الثناء على المراكز الوطنیة إلینیس التي قدمت مساهمات طوعیة لعمل  7
على مساعدة السكرتاریة الفنیة  أخرى وتشجیع األعضاء اآلخرین تسجیالت لبلدان

 في هذا الجهد . إینیس نظامل
اإللكتروني  INISاإلنجلیزي على موقع  (Thesaurus)ــــــ تقدیر نشر المكنز  8

 وتحدیثاته المنتظمة .
ــــــ اإلعراب عن التقدیر للسكرتاریة الفنیة لتنسیق الفریق العامل االستشاري  9

 لمجموعة المرادفات ودعوة المزید من األعضاء لالنضمام إلى المجموعة .
وتقدیم  2019ــــــ إقرار تنظیم الحلقة الدراسیة التدریبیة المتقدمة في عام  10

 إلى المراكز الوطنیة . INISالمشورة بشأن جمیع المسائل المتعلقة بتشغیل نظام 
عالیات ترویجیة للنظام داخل على القیام بف INISــــــ تشجیع أعضاء  11

 محیطهم المحلي وأنشطتهم .
 ــــــ التخطیط ألنشطة خاصة باالحتفال بالذكرى السنویة الخمسین إلینیس . 12
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ــــــ إقرار أهمیة إتاحة الوصول المفتوح إلى المعلومات العلمیة والتقنیة بشأن  13
 االستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجیا النوویة .

ــــــ اإلعتراف بتناقص الموارد البشریة المتاحة في مراكز إینیس والدعوة  14
لمواصلة الدول األعضاء والمنظمات للعمل على إدخال موارد بشریة بدیلة في نقاط 

 االتصال الوطنیة .
على االستفادة من المشاریع  INISــــــ تشجیع الدول األعضاء في نظام  15

 ة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة .التابع (TC)التنمویة للتعاون التقني 
 



 
1  __ æÃY Ω¿ß “qiÀ"iBJNa‹AÀ TBÅfiA P›ßB∞ø ”ºß sŒN∞NªA" )∆BÈ¿ß  :30/9  __

4/10/2018( 

 هیئة الرقابة النوویة األمریكیةنظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع 
التفتیش على "عمل حول ورشة  األردنیة وهیئة تنظیم قطاع الصناعة والمعادن

 خالل المدة : ان ــــــ المملكة األردنیة الهاشمیةعمّ ب "الت األبحاث واالختبارــــــمفاع
تقدیم المعرفة والخبرة المتعلقة  إلى هذه الورشة وهدفت. 4/10/2018ــــــ  30/9

یة العاملة في میدان بالتفتیش على مفاعالت األبحاث للهیئات للكوادر العربیة الرقاب
نتاج النظائر المشعة والتجارب العلمیة إن مفاعالت األبحاث المستخدمة في أما

الورشة إلى تبادل الخبرات وأنشطة التفتیش الرقابي على  هدفتوالبحثیة. كما 
 عدیل والتشغیل الطبیعي والطوارئمفاعالت البحوث في مراحل البناء والتصمیم والت

رتها على إجراء تیة المتعلقة بالتفتیش للهیئات الرقابیة العربیة ومقدتقییم البنیة التحو 
 . قتداراعملیات التفتیش ب

مشاركًا عربیًا من العاملین في الهیئات الرقابیة المسؤولة عن  20حضر الورشة 
خبراء من هیئة الرقابة النوویة  3التفتیش والمشّغلة لمفاعالت األبحاث، كما حضر 

 أ. د. ضو سعد مصباح في الورشة من الهیئة العربیة للطاقة الذریة األمریكیة. وشارك
مجد الهواري المفوض بقطاع تنظیم فتتح الورشة الدكتور وا الشؤون العلمیة. إدارة مدیر
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 مرحبًا بالمشاركین في فعالیات الورشة وسرد التطور الحاصل الطاقة والمعادن األردني
ومبدیًا استعداد الهیئة للتعاون  نیة والرقابة علیهااألنشطة النوویة واإلشعاعیة األرد في

 .  واستضافة فعالیاتها للهیئات الرقابیة النوویةالتام في تفعیل أنشطة الشبكة العربیة 

المبادئ األساسیة والتجارب للعاملین في الهیئات الرقابیة  قدمت الورشة
براء وكذلك تقدیم محاضرات وعروض من خ وتم .المنخرطین في برامج التفتیش
 : محاور رئیسیة ةالورشة على ثالث واشتملتعروض وطنیة من المشاركین. 

جال التفتیش المعرفة والخبرة المتراكمة من هیئة الرقابة النوویة األمریكیة في م ــــــ
 . ختبارواال على مفاعالت األبحاث

ویة توقعات ومؤهالت التفتیش حسب أدلة هیئة الرقابة النو متطلبات و  ــــــ
 .  األمریكیة

المراجعة المبدئیة والنهائیة  لتقاریر التفتیش واإلجراءات والخصائص الفنیة  ــــــ
 . حالیل األمانوتوتقاریر 
یارة میدانیة لمفاعل األبحاث تطبیقات وأمثلة عملیة وتفتیش افتراضي وز  ــــــ

 . ختبار األردنيواال
 . NS-R-4المتضمنة وثیقة الوكالة  معاییر الوكالة ألمان مفاعالت البحوث ــــــ
 GSRمتطلبات األمان العامة المفصلة في الجزء األول من وثیقة الوكالة  ــــــ
: البنیة األساسیة القانونیة والحكومیة المتعلقة باألمان النووي واألمان  بعنوان

 . اإلشعاعي وأمان النفایات المشعة وأمان النقل
 . ألمان لمفاعالت البحوثمراجعة وتقییم وثائق ا ــــــ
 . برامج التفتیش الرقابي لمفاعالت البحوث ــــــ
 . مراجعة األمان الدوریة لمفاعالت البحوث ــــــ
 . دور الجهاز الرقابي أثناء ظروف الحوادث ــــــ
نتائج وردود أفعال حادثة فوكوشیما المتعلقة بالبرامج واألنشطة الرقابیة  ــــــ

 . لمفاعالت البحوث



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 /4ـــــــ العدد  30نشرة الذرة والتنمیة ـــــــ المجلد 
 

64 
 

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

 . التجارب الوطنیة حول اإلجراءات الرقابیة على مفاعالت البحوث ــــــ
 . ال عن مفاعالت البحوثحلقات نقاش حول تأسیس برامج تفتیش رقابي فعّ  ــــــ

ث ى كل مراحل الرقابة في مشاریع مفاعالت البحو كما تطرقت الورشة إل
ختبار المتضمنة التصمیم واختیار الموقع والبناء والتشغیل وتجدید الترخیص واال

والخروج من الخدمة. وركزت الورشة على األدلة واإلجراءات والمعاییر الرقابیة 
الذریة. وتم تنظیم  المعمول بها في الوالیات المتحدة األمریكیة والوكالة الدولیة للطاقة

ختبار األردني حیث تم بحث ملفات تحلیل ل البحوث واالزیارة میدانیة إلى مفاع
 . األمان واإلجراءات الرقابیة

 
2  __BÕiÃ∑ “ÕiÃ»ö ___ ∆ÃŒèAe) –ÀÃƒªA ∆Bøflª “Œƒ»ùA PBŒmBmfiA æÃY Ω¿ß “qiÀ :

15  __26/10/2018( 

للهیئات الرقابیة النوویة بكة العربیة نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة / الش
بالتعاون مع المعهد الكوري لألمان النووي والوكالة الدولیة للطاقة الذریة  "النور"

وبمشاركة الشبكتین اآلسیویة واألفریقیة لألمان النووي، ورشة عمل حول "األساسیات 
ون ــــــ جمهوریة ییجالمهنیة لألمان النووي" بالمعهد الكوري لألمان النووي في مدینة دا

، وتنّفذ هذه الورشة في إطار مذكرة التفاهم 26/10/2018ــــــ  15كوریا خالل المدة: 
الموّقعة بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة والمعهد الكوري لألمان النووي والتي نتج عنها 

لى دعم المعهد تنفیذ العدید من األنشطة التدریبیة في كوریا والدول العربیة، باإلضافة إ
 . للهیئات الرقابیة النوویةالكوري لألمان النووي للشبكة العربیة 

وقد صممت هذه الورشة من أجل تقدیم نظرة واسعة عن كل مفاهیم األمان 
وتطبیقاتها في ما یتعلق بتصمیم وتشغیل مفاعالت القوى واألبحاث. وهي مكّرسة 

ثًا في أنشطة متعلقة باألمان النووي. بالدرجة األولى للمهنیین الشباب المنضوین حدی
وهي مناسبة للمهنیین المختصین القدماء والتي تنقصهم النظرة الشمولیة لألمان 
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المستقبل المندمجین  شة نظرة عامة وتدریب أساسي لمهنیيالنووي. كما تقدم هذه الور 
 . في تطویر الهیئات الرقابیة ومنظمات الدعم الفني

ى تقدیم نظرة عامة لمفاهیم األمان النووي وتطبیقاتها كما تهدف هذه الورشة إل
على مفاعالت القوى ومفاعالت البحوث بما یتماشى مع معاییر األمان للوكالة. وهي 
تستهدف تأطیر الكوادر المهنیة للهیئات الرقابیة ومنظمات الدعم الفني والمؤسسات 

األنشطة ذات العالقة لین في إلى صغار المهنیین العام والبرنامج أساسًا موجه البحثیة.
أیضًا للمدربین الذین یرغبون في تدریب كوادرهم  باألمان النووي وهو صالح

 . المتخصصة أو الذین یریدون توسیع نظرتهم عن األمان النووي

من الدول العربیة واألفریقیة واآلسیویة  مشاركاً  35وقد شارك في هذه الورشة 
خبراء من الوكالة  10مشاركًا، باإلضافة إلى  11 منها كان نصیب الدول العربیة

 . الدولیة للطاقة الذریة والمعهد الكوري لألمان النووي
وتم خالل الورشة التعّرف على الخطوات العملیة التي أوصت بها الوكالة 
الدولیة للطاقة الذریة في أدلة األمان واطلع المتدربون على أمثلة حول كیفیة تنفیذ 

 . دئ العامة لألمان والرقابة على المفاعالت النوویةالمتطلبات والمبا
ومن الناحیة العملیة، تم التركیز على القضایا الرئیسیة لألمان النووي مثل 
المبادئ األساسیة لألمان والدفاع في العمق واألطر الرقابیة والتشریعیة والمتطلبات 

ئ المفاعالت ومعاییر المؤسساتیة والتنظیمیة والمواثیق والمعاهدات الدولیة ومباد
بما ینسجم مع أهداف  الوكالة لألمان والوقایة من اإلشعاع والتأثیرات البیئیة وغیرها 

مشروع التعاون العربي للهیئة العربیة للطاقة الذریة في مجال "تعزیز البنیة األساسیة 
ا ستفادة من التجربة الكوریة في هذیة من أجل بناء محطات نوویة" واالللدول العرب

 . المجال
قدمت الورشة نظرة واسعة عن األسس المعرفیة للمفاعالت النوویة وأمانها 
ونفذت على أساس كتاب منهجي لبرنامج تدریبي قیاسي للمعهد الكوري لألمان النووي 

وقد اكتسب المشاركون المعرفة المتعلقة بالخصائص الفنیة . KINS/TR-159یسمى 
 . ملیات الرقابة والتحكم في المفاعالت النوویةالتي یجب أخذها في الحسبان خالل ع
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وقد كانت العروض الوطنیة الخاصة التي قدمها المشاركون فرصة للتعرف 
على التجارب الوطنیة المتعلقة ببرامج المفاعالت النوویة واألطر الرقابیة وٕاجراءات 

والمستقبلیة حتیاجات اآلنیة األنشطة النوویة وكذلك لتحدید االالرقابة على المنشآت و 
 . للدول المشاركة وطرق تحسین اإلجراءات الفنیة والرقابیة

 . وتخللت الورشة زیارات میدانیة لمفاعالت قوى نوویة عاملة وتحت اإلنشاء

الة الدولیة ولقد قام بالتنسیق اإلداري لهذه الورشة كل من وان كاب تشو من الوك
 . بیة للطاقة الذریةضو مصباح من الهیئة العر  للطاقة الذریة و أ. د.

ون یوكان من ضمن برنامج الورشة زیارات میدانیة لمصنع الوقود النووي بدایج
 . وموقع محطات أولجین النوویة ودوسان للصناعات الثقیلة

 
3  __ æÃY Ω¿ß “qiÀTBÅfiAÀ ‘Ã¥ªA P›ßB∞ø PBŒmBmC  ___ WƒŒqÃØ ___ î∏ŒI)

 “ÕiÃ»öîvªA “ŒJ®rªA : 22  __31/10/2018( 

نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع الهیئة الوطنیة الصینیة للطاقة 
 ورشة عمل حول ،إدارة الطاقة ــــــالذریة واألمانة العامة لجامعة الدول العربیة 

بجمهوریة الصین  ــــــ فوشینج" في مدینتي بیكین و أساسیات مفاعالت القوى واألبحاث"
 یةوتأتي هذه الدورة بعد تنفیذ ثمان .31/10/2018 ــــــ 22الشعبیة خالل المدة : 

منها في الصین  خمسة ،ضوع مفاعالت القوى واألبحاثناجحة في مو  تدریبیةأنشطة 
، والجانب الصیني یولي اهتمامًا كبیرًا بالتعاون مع 2013في  تونس منذ سنة  ةوثالث

ر عن ذلك لمي للطاقة الذریة وعبّ ستخدام السلعربیة للطاقة الذریة في مجال االالهیئة ا
 2008مرارًا في المؤتمرات الست للتعاون العربي الصیني التي عقدت تباعًا في 

 . 2018و 2016و  2014و 2012و  2010و
ختصاص وأصحاب القرار في الدول إطالع ذوي اال إلى الورشة هذه تهدفو 

الصین اث في جمهوریة العربیة على التقدم الحاصل في تقنیات مفاعالت القوى واألبح
أیضًا لسد نقص الدول العربیة من الخبرات المؤهلة تأهیًال عالیًا  هدفتكما ، الشعبیة
 وساعدتعلى فهم التكنولوجیا الصینیة في مجال مفاعالت القوى وتشغیلها  وركزت
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ستیعاب نظام القدرة النوویة وتزوید المختصین العرب بالمعرفة األساسیة اعلى 
ینیة الحدیثة المتعلقة بمحطات القوى النوویة وأمانها والرقابة على سالمة والتجارب الص

 : الورشة المواضیع التالیة وقد تناولتتشغیلها وٕادارة مشاریع إنشائها. 

التجربة الصینیة في میدان تصمیم مفاعالت القدرة واألبحاث النوویة  ــــــ 1
ا ومقدمة لمفاعالت القدرة : أنواع مفاعالت القوى واألبحاث وخصائصه وبنائها

 . HPR-1000 وتطورها والمفاعل الصیني الجدید  ACP الصینیة سلسلة
: خطوات بناء البنیة التحتیة،  إدارة مشاریع برامج بناء المحطات النوویة ــــــ 2

 ء .لشبكة، إدارة العقد، إدارة البناالربط مع ا
 ي .لتشریع والرقابة في األمان النوو ا ــــــ 3
 ي .لنوو ثقافة األمان ا ــــــ 4
الصیني للرقابة، إجراءات  : معاییر األمان، النظام نظام الرقابة النوویة ــــــ 5

 ص .الترخی
 . HPR-1000 :  محاكي ستخدام المحاكیاتامبادئ التشغیل ب ــــــ 6
الرئیسیة  تفاصیل تقنیات مفاعالت القوى في الصین، األنظمة والمعدات ــــــ 7

 ة .حطات القوى النوویفي م
 . ینجشحاث ومفاعالت قوى في بیكین و وفو زیارات میدانیة لمفاعالت أب ــــــ 8
 نظرة على دورة الوقود النووي: التقانات، اإلتجاه العالمي للتزود بالوقود، ــــــ 9

 ة .حالة دورة الوقود النووي الصینی
 . یةآفاق بناء محطات نوویة في المنطقة العرب ــــــ 10

الشئون العلمیة بالهیئة  إدارة السیدین ضو مصباح مدیرفتتح الورشة كل من إ
كما قام باإلشراف العلمي والتنسیق  وهو دان من الهیئة الوطنیة الصینیة للطاقة الذریة.

من الهیئة الوطنیة الصینیة للطاقة  كي بو اإلداري على هذه الدورة كل من السید
 . الهیئة العربیة للطاقة الذریة الذریة والسید ضو مصباح من

من مصر والسودان  من الدول العربیة مشاركاً  11 الورشةشارك في هذه وقد 
 الصینیین . خبراءال، باإلضافة إلى وتونس والمغرب واإلمارات
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وحضر الجلسة الختامیة للورشة في فوشینج مدیر التدریب بمحطة فوشینج 
ن وبعض بالهیئة العربیة والسادة المتدربو علمیة الشؤون ال إدارة النوویة  والسید مدیر

 على المشاركین. الشهاداتحیث تم توزیع  ،الكوادر الصینیة التي شاركت في التدریب

الصیني للتشغیل للمركز  في بیكینوالجدیر بالذكر أنه قد تمت زیارات میدانیة 
 ني الصغیرترو فاعل النموذجي ومفاعل المصدر النعلى المطالع النووي حیث تم اال

 والعدید من المخابر في المركز التي كان من بینها ورش إختبار المعدات النوویة
أما في مدینة فوشینج فقد استكمل األسبوع الثاني  .متیاز األمن النوويوكذلك مركز ا

وحدات إثنان منها في حالة شغل وهي  4للورشة في موقع المحطة الذي یشتمل على 
والتي  HPR-1000ان اآلخران تحت اإلنشاء وهي من نوع واإلثن ACP-1000من نوع 

. وقد أتیحت للمشاركین فرصة اإلطالع 2019ستكون جاهزة للتشغیل السنة القادمة 
المباشر على المفاعالت المربوطة بالشبكة الكهربائیة وأجواء العمل في تركیب األجزاء 

نوع من المحطات المختلفة للمحطات التي تحت اإلنشاء وكذلك المحاكیات لكل 
 . النوویة المختلفة

 


 
1  __ æBâ ü “ŒJÕifM —iÀe™B®q‚A ≈ø “ÕB≥ÃªAÀ “ÕihªA “≥BÒºª “Œ¿ºnªA PB¥ŒJÒNªA 

)OÕÃ∏ªA : 7  __11/10/2018( 

نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء في 
 "الوقایة من اإلشعاعجال "التطبیقات السلمیة للطاقة الذریة و الكویت، دورة تدریبیة في م

شارك في هذه الدورة  . وقد11/10/2018 ــــــ 7 : خالل الفترة الكویت مدینة وذلك في
 ،، الیمن، العراق، األردن، فلسطینمتدربًا من الدول العربیة التالیة : لبنان 42

 . یتالسودان، تونس، السعودیة، البحرین، مصر والكو 

المهندس فؤاد العون وكیل مساعد من قبل السید الدورة التدریبیة تم افتتاح 
مشاریع محطات القوى الكهربائیة بوزارة الكهرباء والماء وسمو الشیخ فهد الصباح 
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ممثل الهیئة ، األستاذ الدكتور عماد برعيرئیس شركة الثریا للتجارة العامة والمقاوالت و 
د خبیر الوقایة ابراهیم شدا الدكتور كما حضر االفتتاح. العربیة للطاقة الذریة

نوار مهندسة أالالمشرفة المحلیة للدورة و شعاعیة بالوكالة الدولیة للطاقة الذریة اال
وقد أوضح المهندس فؤاد العون أهمیة ودور الوقایة من اإلشعاع في شتى  السابج.

. كما أوضح ممثل الهیئة المجاالت المتعلقة باالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة
مهامها في دعم ورفع مستوى المهارات البشریة، وخاصة في مجال استخدام التقنیات 
النوویة في قطاعي الطب النووي وشركات استخراج النفط والغاز. ثم ألقیت عدد من 

  المحاضرات العلمیة من قبل خبراء متخصصین في مجال الدورة .

ت النظریة للبرنامج التدریبي بمقدمة عن أنواع المحاضرابدأت في الیوم األول 
ثم  .شعاع المؤینلإلقیاس الكشف و ثم سرد لطرق ال واستخداماته المؤین اإلشعاع

مبادئ و  اآلثار البیولوجیة ومخاطر اإلشعاع المؤینبعنوان التالیة  ةجاءت المحاضر 
  . وخاصة في مجال تكنولوجیا الطب النوويالحمایة 

ة وطرق المؤین قیاس األشعة لمحاضرة بعنوان بشرح متكاملبدأ الیوم الثاني 
 ةشعاألمختلف األجهزة التي تستخدم في قیاس شرح وافر عن الكشف عنها. ثم 

الضرورة الماسة و اإلشعاعیة  الحوادثتم عرض لبعض  في نفس الیومو  ة.المؤین
معاییر  انبعنو التالیة  ةثم جاءت المحاضر للحمایة من اإلشعاع. للبرنامج التنظیمي 

اإلطار التنظیمي للسالمة . كما تم استعراض السالمة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة
 . (GSR-part 1) اإلشعاعیة

الحمایة من اإلشعاع وسالمة بعنوان  ةمحاضر ي الیوم الثالث تم عرض ف
كما تم عرض  .(GSR-part 3) للسالمة: المعاییر الدولیة األساسیة  مصادر اإلشعاع

أنظمة لذلك، تم إلقاء محاضرة بعنوان  وتباعاً  جرد وتسجیل المصادر اإلشعاعیة أهمیة
ضرة بعنوان المنظومة المتكاملة تم عرض محا في نفس الیومو  .السالمة من اإلشعاع

دارة النفایات المشعة في الدول المتقدمة والدول النامیة. ثم عرض للطرق المختلفة إل
النفایات المشعة ومتطلبات األمان قبل عملیة  فتصنیوالمعاییر الدولیة لتقسیم و 

  . ودفن النفایات المشعة لتخلصا
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 واألنشطةالنوویة المنشآت و تصریح المرافق تم بدأ الیوم الرابع بمحاضرة بعنوان 
ثم عرض  التفتیش على المنشآت واألنشطةبعنوان محاضرة  اهتثم تبع .شعاعیةاإل

كما تم  .النوویة واإلشعاعیة تفتیش على المنشآتلة لظیمیتنالاإلجراءات تنفیذ  لكیفیة
م وت المرافق الطبیةفي التشریعات واللوائح والتصاریح والمسؤولیات إلقاء محاضرة حول 

 . المنشآت الصناعیةفي  عن المسؤولیات التنظیمیة ةهذا الیوم بمحاضر  مااختت
 وانعنب ةحاضر ماء لقبإ البرنامج التدریبيلیات الیوم النهائي من اوقد جاءت فع

بعنوان محاضرة  اهتثم تبع .(NORM)معلومات أساسیة عن المواد المشّعة الطبیعیة 
الوقایة اإلشعاعیة في الصناعة النفطیة وأماكن تمركز المواد المشعة في الخطوط 

اء الضوء حول الطرق المختلفة لتنظیف المعدات لقتم إ واألنابیب البترولیة. وأخیراً 
 .  اطق الملّوثة بالمخلفات البترولیةوٕاعادة تأهیل المن

الكهرباء  قام المهندس محمد بوشهري وكیل وزارة وفي اختتام الدورة التدریبیة 
 .تدربین الم ىتوزیع الشهادات علن على تنظیمها بوالماء والسادة القائمو 

 


 
1  __ —iÀfªA20 ªAÀ œIj®ªA ≈�ÃªA ü “◊ŒJºª “∑�rùA “ƒVºª —iÀf55  –hŒ∞ƒNªA KN∏¿ºª

 —iÀfªAÀ “◊ŒJªA ∆À€q ≈ß îªÀ€nùA Lj®ªA ’AikÃªA oº�30  ’AikÃªA oº�
“◊ŒJªA ∆À€q ≈ß îªÀ€nùA Lj®ªA )—j«B¥ªA : 21  __25/10/2018( 

للجنة المشتركة للبیئة في الوطن العربي  20في أعمال الدورة  شاركت الهیئة
تنفیذي لمجلس الوزراء للمكتب ال 55، والدورة 2018أكتوبر  23إلى  21 خالل الفترة
لمجلس  30والدورة  2018أكتوبر  24ولین عن شؤون البیئة بتاریخ ؤ العرب المس

بمقر جامعة  2018أكتوبر  25الوزراء العرب المسئولین عن شؤون البیئة بتاریخ 
تور فاخر العكور مثل الهیئة الدك وقد. جمهوریة مصر العربیة ــــــ بالقاهرة الدول العربیة

 . المشرف على قسم علوم الحیاة والبیئة

تم خالل جلسات عمل اللجنة المشتركة للبیئة في الوطن العربي ومجلس 
جدول االعمال ولین عن شؤون البیئة عرض ومناقشة ؤ ء العرب المسالوزرا
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لتحرك المستجدات ذات العالقة بحمایة البیئة بالمنطقة لتوحید الرؤى والمواقف وقیادة او 
العربي في المجال البیئي وللسعي لتعبئة الموارد المالیة ودعم تبادل الخبرات والتجارب 
لتحقیق األهداف المرتقبة وخاصة منها المحددة على المستوى الدولي وال سیما في 
مجال التنمیة المستدامة ودعم المحافظة على التنوع البیولوجي وتثمینه ومكافحة 

 . علقة بالتغیرات المناخیة وٕاحكام التصرف في النفایاتالتصحر والقضایا المت

ل ول حو ا بعرضها األتقدمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة من خالل ممثلهوقد 
ثار المحتملة للمفاعالت الحدودیة على المنطقة اآلتقریر اجتماع الخبراء لدراسة "

تم التركیز فیه و  ).12/08/2018ــــــ  10ده بمدینة تونس (العربیة وبیئتها" والذي تم عق
رب هم التوصیات التي خلص الیها الخبراء وتم رفعها لمجلس الوزراء العأعلى 
هم المنجزات التي أالثاني حول  هاعرض ممثل الهیئةكما قدم ولین عن البیئة. ؤ المس

 . 2018قامت بها الهیئة خالل العام الحالي 

 : عمل المذكورةأهم المخرجات المنبثقة عن جلسات ال فیما یليو 

 : ولین عن شؤون البیئة وبعد اطالعه علىؤ إن مجلس الوزراء العرب المســــــ  1
ثار المحتملة اآلتقریر الهیئة العربیة للطاقة الذریة عن اجتماع الخبراء لدراسة "

، )12/08/2018 ــــــ 10للمفاعالت الحدودیة على المنطقة العربیة وبیئتها" بتونس (
 : ـرریق ،اقشاتوفى ضوء المن

ثار المحتملة عربیة للطاقة الذریة في دراسة اآلتثمین جهود الهیئة ال ــــــ
لى االستمرار في رصد المخاطر إیة على المنطقة العربیة ودعوتها للمفاعالت الحدود

اإلسرائیلي  ةفة خاصة تأثیر كل من مفاعل دیمونالناتجة عن هذه المفاعالت، وبص
ي على المنطقة العربیة وبیئتها، وكذلك متابعة عملیة رصد ومفاعل بوشهر اإلیران

التلوث اإلشعاعي في المناطق الحدودیة مع إسرائیل وتأثیراتها على المنطقة العربیة 
وبیئتها وعرضها في االجتماع القادم للجنة، ومتابعة جمع نتائج عملیات الرصد 

 . ت النوویةاإلشعاعي في الدول العربیة المجاورة للمحطات وللمفاعال

تثمین جهود الهیئة العربیة للطاقة الذریة في تحیین خطة الطوارئ اإلشعاعیة  ــــــ
ودعم سعیها لزیادة األنشطة العلمیة  ،ا على اللجنة في اجتماعها القادمالعربیة وعرضه
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في التطبیقات النوویة في مجاالت البیئة والصحة والزراعة والقیاسات اإلشعاعیة، 
طوارئ، وٕازالة التلوث اإلشعاعي، ولتنفیذ ورشات عمل حول القیاسات وتجهیزات ال

 . اإلشعاعیة للبیئة البحریة بالتقنیات النوویة

تثمین مساعي الهیئة العربیة للطاقة الذریة للحصول على الموارد المالیة  ــــــ
 . الالزمة لالضطالع بمهامها

العربیة  التعاون مع الهیئة الطلب من الجهات المعنیة في الدول العربیة ــــــ
شعاعي العام وتزویدها بكافة نشاء شبكة الرصد اإلإ للطاقة الذریة في موضوع

القیاسات والبیانات اإلشعاعیة لتجهیزات الطوارئ وأیة أنشطة وبرامج أخرى ذات 
الصلة وذلك بصفة دوریة لیتسنى للهیئة اتخاذ اإلجراءات التنسیقیة في هذا المجال، 

على اللجنة المشتركة للبیئة والتنمیة في الوطن العربي في دورتها وعرض ذلك 
 القادمة.

) للجنة المشتركة للبیئة والتنمیة في الوطن العربي في 21عقد الدورة (وقد تقرر 
ــــــ  20ي ذلك خالل الفترة مقر األمانة العامة للجامعة أو أي دولة ترغب ف

رب لمكتب التنفیذي لمجلس الوزراء الع) ل56، ویلیها عقد االجتماع (22/10/2019
) لمجلس 31ویلیها عقد الدورة ( ،23/10/2019عن شؤون البیئة یوم  ولینؤ المس

 .  24/10/2019ولین عن شؤون البیئة یوم ؤ العرب المس الوزراء
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ندعوكم للمساهمة في تحریر نشرة الذرة والتنمیة وذلك بتقدیم مقاالت علمیة مبّسطة 
مؤلفة أو مترجمة في مجاالت االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة حسب القواعد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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