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Abstract 

Forensic science is oriented towards the examination of specimens, 
collected from a scene of crime in order to establish the link between a 
criminal and a crime. Criminal investigators have long relied on array of 
forensic tools to help them in solving crimes. Nuclear techniques stand 
among them, and are gaining more attention among law enforcement 
authorities and police forces worldwide. Analytical techniques are an 
important addition to every analyst’s toolbox. 





لقد عرف اإلنسان الجریمة منذ فجر البشریة، وكلما تعددت وسائل وأسالیب 
الجرائم كلما تطورت وسائل الكشف عنها، ولهذا تعتبر علوم األدلة الجنائیة محصلة 
لهذه الجرائم وتتطور معها في طرق الكشف عنها والوقایة منها والبحث وراء الحقیقة 

همت االستخدامات النوویة وتقنیاتها في مجال الكشف عن وتعقب المجرمین، ولقد سا
الجرائم على أسس علمیة والحد منها ومحاولة التعرف علي مالبساتها، فبعد وقوع 

استخدام التقنیات النوویة بعدًا آخر في محاولة التعرف على خیوطها،  یأخذجریمة ما 
لعینات التي یتم الحصول ل اإلتالفيوذلك باستخدام طرق التحلیل الكمي والنوعي غیر 

یجذب االنتباه في حل لغز الكثیر من  والذيعلیها من مسرح الجریمة بعد وقوعها، 
 حل  فيالقضایا في ساحات القضاء، كما تعمل هذه التقنیة لتساعد الخبراء العاملین 

، وتساهم الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بدور كبیر في هذه  النوعیة  من الجرائم 
 . اإلمكانیات التحلیلیة المستخدمة في مجال الكشف عن الجریمة تحسین
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التقنیة النوویة منذ عدة عقود في الحد من الجریمة والكشف عنها بطرق تساهم 
المطارات حیث تقوم  فيمختلفة فمنها ما هو مألوف لدى الكثیر من المسافرین 

مد تشغیلها على استخدام األشعة السینیة بالتعرف على یعت التيالمعادن  كواشف
ا یساعد ممّ  ،األجسام المعدنیة واآلالت الحادة واألسلحة المخبأة في األمتعة وغیرها

 .  على إیقاف الجریمة قبل وقوعها
وفي هذا المجال هناك العدید من الدراسات لتطویر طرق نوویة جدیدة للكشف 

ع عادة من مواد كیمیائیة ویصعب الكشف عنها تصنّ  تيوالعن المخدرات والمتفجرات، 
 . بالطرق التقلیدیة سواء باستخدام المغانط أو األشعة السینیة

ولذلك فإن مختبرات الجریمة الحدیثة تستفید من عدد من الطرق العلمیة الحدیثة 
مًا تلعب دورًا ها والتي تساعد على الكشف عن الجریمة التيبما فیها التقنیة النوویة 

 : التالیةفي أحد األغراض 

التحقق من أن جریمة ما قد ارتكبت أم ال (مثل الكشف عن اآلثار شدیدة ــــــ  1
 . الضآلة للتسمم)

 على المنفذ المحتمل إلي التعرفتوفیر معلومات هامة لهدایة المحققین ــــــ  2
لملتصقة بالسیارة (كبقایا الزجاج أو الدهان في موقع حادث سیارة مثًال أو ا للجریمة

 . المرتكبة للحادث)

 . توفیر معلومات هامة یمكن استخدامها كأدلة قاطعة أثناء المحاكمةــــــ  3

نوع  هيجدیر بالذكر أن الطرق النوویة المستخدمة في الكشف عن الجریمة و 
حیث یتم استخدامها في التحقیق في  ،من أنواع الطرق التحلیلیة المختلفة والمتوفرة

عدد من مختبرات الجریمة في العالم. فعلي سبیل المثال  فيالجرائم الهامة  مئات
عندما أعید التحقیق في حادث  1977استخدمت التقنیة النوویة على نطاق واسع عام 

حیث أظهرت هذه التقنیة بعض األدلة القاطعة  ،اغتیال الرئیس الراحل جون كیندى
إلي  التعرف على بعض أسالیب في هذا الحادث وسوف نتعرض في هذا المقال 

 مختبرات تحقیق الجرائم . فيالتحلیل بالطرق النوویة وبعض تطبیقاتها 
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 طریقة التحلیل التنشیطيــــــ  1

بعض ذرات العناصر الكیمیائیة الموجودة  ةعتمد هذه الطریقة على تنشیط أنویت
نترونات عند تشعیعها بواسطة اصها للفي العینات المراد تحلیلها عن طریق امتص

طیسیة ذات الطاقات مغنأو األشعة الكهر تروني آخر نترونات المفاعل أو أي مصدر ن
اما غة تطلق إشعاعات ــــــر ثابتــــــوى غیــــــلي نفتتحول نوى هذه الذرات إ ةــــــالعالی

بعد عملیة التشعیع امیة المنبعثة غوعند قیاس الطاقات ال ،بطاقات ممیزة لكل عنصر
، حیث أن العینة التي تم تنشیطها إشعاعیاً یمكن التعرف على العناصر الموجودة في 
امیة بطاقة أو طاقات محددة القیمة دون غكل عنصر في العینة یصدر إشعاعات 

غیرها وتمیز هذا العنصر عن غیره. وتعتبر هذه الطاقة أو الطاقات إحدى بصماته 
  . الممیزة

ترونات فكان في مجال أخذ عینات ام الثاني للتحلیل التنشیطي بالنخدأما االست
بودرة البارود من أیدي المشتبه فیهم بعد إطالقهم األعیرة الناریة على الضحایا من 

، فعند إطالق الرصاص تخرج إلقامة الدعاوى في جرائم القتلالمسدسات أو البنادق 
الدقیقة لبودرة البارود غیر المحترقة معظم األدخنة المتكونة من مالیین الجسیمات 

، إال أن كمیة قلیلة من هذه األدخنة تتسرب في كامل من فوهة المسدس أو البندقیةبال
 . االتجاه المعاكس واالتجاهات الجانبیة لتصل إلي  ید الشخص المطلق للعیار

ویمكن أخذ عینات بودرة البارود من أیادي المشتبه فیهم عن طریق سكب 
شمع البرافین المنصهر على األیدي ثم أخذه بعد تجمده للتحلیل التنشیطي  بعض  من

(العمر  122-دقیقة) واألنتیمون 83(العمر النصفي  139-لتعیین نظیري البار یوم
 ن في بودرة البارود . ین األساسییأنهما یعدان العنصر ، حیث یوم) 2.7النصفي 

من هذین العنصرین على ظهر وقد اتضح أنه بالرغم من أن الكمیات المترسبة 
رام)، إال غرام (واحد على ملیون من الغلحاملة للسالح تكون في مستوى المیكرو الید ا

ترونات تسمح بتعیین ًا لطریقة التحلیل التنشیطي بالنأن الحساسیة العالیة جد
 ین السبابةا هو جدیر بالذكر أن كمیة بودرة البارود تتركز بالعنصرین بدقة كبیرة. وممّ 
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، كما یمكن جمع هذه المادة (البارود) بواسطة قطعة قطن مبللة واإلبهام من ظهر الید
عدد قلیل من  قد وجد أن كمیة الباریوم تصل إليتریك، و من حمض الن %5بمحلول 

رام واحد من عنصر األنتیمون، غمات في مقابل ما ال یتعدى میكرو راغیكرو الم
قدیم األدلة في العدید من قضایا جرائم في ت 1970وتستخدم هذه الطریقة منذ عام 

 . القتل

كذلك یتم أیضًا استخدام طریقة التحلیل التنشیطي بغرض مضاهاة عینات 
القذائف المستخرجة من أجسام الضحایا بتلك التي تستخدم عادة في أسلحة المسدسات 

من األنتیمون باإلضافة إلي  كمیات أقل  %4-0.5من الرصاص المقّسي بواسطة 
یر من الفضة والزرنیخ والنحاس والقصدیر. وبذلك یمكن باستخدام التحلیل بكث

الحصول على أطیاف حتمیة لعینات القذائف بعد تنشیطها  يإتالفالتنشیطي الالّ 
إشعاعیًا لتقدیم براهین حاسمة في ساحة القضاء، وتتراوح كمیة العینات التي یلزم 

رام. وقد استخدمت هذه غي ملّ  30و 10 یلها بهذه الطریقة بینأخذها من القذائف لتحل
الطریقة بنجاح كبیر في الوالیات المتحدة األمریكیة، وتمتاز عن الطریقة األخرى 

ة المستخدمة في هذا المجال وهى طریقة مطیاف االنبعاث الذري الُمستحث بواسط
 . تالفیة أي ال تتطلب إذابة للعیناتإالبالزما بأنها طریقة ال

األخرى للتحلیل التنشیطي لعینات الطب الشرعي فتشمل أما االستخدامات 
الدهانات حیث یمكن عن طریق تحلیل عینات الدهانات التي تعلق بأجسام المشتبه 
فیهم أو بمالبسهم أو بسیاراتهم إقامة الدعاوى في بعض الجرائم عند التعرف على 

 . مصدر هذه الدهانات بدقة كبیرة

أیضًا لتحدید مصدر مختلف  يإتالفیطي الالّ كما یمكن استخدام التحلیل التنش
للعینات الطبیة الشرعیة عن طریق تعیین مستوى تركیز عدد من العناصر الرئیسیة 
والعناصر الشحیحة. وتشمل هذه العینات األطعمة ومواد التجمیل والتربة والورق 
 والمخدرات واألنسجة الحیویة خاصة في قضایا التسمم، ومن أهمها تحلیل الشعر
واألسنان واألظافر وخاصة  بالنسبة لعنصري الزرنیخ والزئبق وهما العنصران اللذان 

، حیث ال یغیر األول یومنا هذا في جرائم القتل بالسم یستخدمان من قدیم الزمن وحتى
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من لون أو طعم الطعام المضاف إلیه وال تشعر به الضحیة ولكن طریقة التحلیل 
على الزئبق وجزء  ية له،  فعند تنشیط الطعام المحتو عالیة الحساسیة بالنسب التنشیطي

فترة عمر ( 76-ترونات یتكون نظیر الزرنیخعدة الضحیة أو أظافر القاتل بالنمن م
وعلى سبیل المثال فقد تحدد  .والذي  یمكن الكشف عنه )ساعة 26.3النصف له 

سممه وتحدد أیضًا زمن  حدوث هذا باستخدام هذه الطریقة قتل نابلیون عن طریق ت
الرأس  خذ عینات  من الشعر على مسافات مختلفة من فروةأ التسمم من خالل 

 .وتحلیلها 

یمكن أن تفید طریقة التحلیل التنشیطي في تحدید مصادر  ،إضافة إلي ذلك
المخدرات وبذلك یمكن مالحقة عصابات تهریبها ، كما یمكن أن تستخدم في الكشف 

ئك معینة تعطي عند تنشیطها النقود الورقیة بإدخال رقائق فلزیة أو سبا عن تزییف
امیة ممیزة یمكن من خاللها التأكد من سالمة النقود الورقیة من غبالنترونات أطیافًا 

 . تروني آخر مثل مصدر الرادیومستعمال مصدر نعدمه، وفي هذه الحالة یمكن ا

أنها ال تغطي  يترونبالتنشیط الن ملیه التحلیلومن عیوب الطرق النوویة في ع
بح حیث أن بعض العناصر ال یمكن تنشیطها إشعاعیًا (أي ال تص ،جمیع العناصر

 . تروناتمادة مشعة) عند امتصاصها للن
 

 التحلیل الطیفي باألشعة السینیةطریقه ــــــ  2

 في  هذه الطریقة یتم استخدام مطیاف األشعة السینیة المستحثة بالبروتون
)PIXE(  في تحلیل العدید من العناصر ذات العدد الذريZ > 15 ةت دقیقبمستویا 

في الملیون یمكن تخفیضها إلي  ءجز  1قل من أمستویات  ىتصل حدودها إل
حیث یتم إثارة اإللكترونات المحیطة بالذرات في  ،غرام 13 10-إلىمستویات تصل 

یصاحب هذه العملیة و یة ، یق تعریضها لألشعة السینالعینة المراد تحلیلها عن طر 
إعادة ترتیب لإللكترونات في المدارات اإللكترونیة الخارجیة للذرات الموجودة في 
العینة  مع انبعاث لألشعة السینیة بطاقات محددة تعرف باسم األشعة السینیة الممیزة 
حیث أنها تمیز كل عنصر عن اآلخر. وبقیاس طاقات األشعة السینیة المنبعثة یسهل 
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حلیل عرف بالتالي على العناصر الموجودة في العینة وتعرف هذه الطریقة بالتالت
 . الطیفي باألشعة السینیة أو تحلیل الفلورة باألشعة السینیة

ومن خصائص هذه الطرق أنها تتمیز بحساسیة عالیة تجاه الكشف عن العدید 
 12 10- نجزء من البلیو  ىل تركیزها (حیث تصل إلي مستو ءمهما تضامن العناصر 

في كثیر من الحاالت. وتعتبر جمیع هذه الطرق طرقًا غیر إتالفیة (حیث ال یتم غرام، 
مر أهمیة خاصة فیها إتالف العینة المستخدمة بواسطة التعرض اإلشعاعي). ولهذا األ

أو عندما یراد إجراء  ،األمر استخدام العینة الوحیدة كوسیلة إثبات يعندما یستدع
وهذا ال یمكن تحقیقه باستخدام الطرق الكیمیائیة  ،لى العینة نفسهااختبارات إضافیة ع

لتكراره أو تأكیده أو  يءعملیة التحلیل فال یتبقى منها ش والتي قد تستهلك العینة خالل
 .  الستخدام تقنیة أخرى

 ،أن األشعة المنبعثة طریقة التحلیل الطیفي باألشعة السینیة من نقاط ضعفو 
واسطة األشعة السینیة. ال تنبعث إال من خالل عملیة التنشیط ب ،روالدالة على العناص

 يا یؤدامتصاصها داخل العینة ممّ  ك فإن انخفاض طاقتها قد یؤدى إليذل إضافة إلي
أو غیر  السمیكةلعینات في حالة استخدام ا دقیقةصعوبة الحصول على نتائج  ىإل

 يمختبرات الجریمة ه الستخدام فيفي ا ، لهذا فإن الطریقة األوسع انتشاراً المتجانسة
 . طریقة التحلیل التنشیطي

 
 اما غیل الطیفي باستخدام  مطیاف أشعه التحل ةطریقــــــ  3

 ةیل الطیفي والذي یظهر علي هیئیستعمل المطیاف للحصول علي التحل
ویمكن  ،خرلكل خط عن اآل ةالختالف طول الموج خطوط ضوئیة ملونه نظراً 

ن كل عنصر كیمیائي یتمیز أل ةمعین ةط الضوئیة الناتجة عن مادالخطو  ىالتعرف عل
ة اما تقنیغویعد التحلیل الطیفي بأشعة  .خاصة (طیف ضوئي خاص به) ةببصم

 ،یمكن استخدامها لتحدید مختلف النظائر المشعة في العینة تحلیلیة سریعة وال إتالفیة
إجراء  تطلبتلحاالت التي تطبیقات السیما في الدیها العدید من ال  الطریقةوهذه 
سریع ویتم استخدام هذه الطریقة في معامل الطب الشرعي في قضایا ال إتالفي تحلیل 
 ل .رات وفي تحلیل الشعر والدم والبو المخد
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  14-التأریخ الكربوني باستخدام نظیر الكربون طریقةــــــ  4
ویات نظیر یتم استخدام هذه التقنیة في مجال العلوم الجنائیة لقیاس مست 
 ، حیثذین قتلوا في حوادث أو جرائمفي األنسجة البشریة لألشخاص ال 14-الكربون

یمكن أن یساعد الخبراء العاملون في مجال العلوم الجنائیة في تقدیر عمر وتاریخ 
 . الوفاة من خالل فحص المخلفات البشریة

 


الكشف عن العدید من الجرائم فقد جرى استخدام  فينوویة ساعدت الطرق ال
الشعر عن من  عینات صدرهذه الطریقة في أوائل السبعینیات لالستدالل على م

، وخاصة معمل المكتب الفیدرالي للبحث الجنائي طریق تحلیله تنشیطیًا بعدة معامل
م بالوالیات مئات قضایا الجرائ فيقامة الدعاوى إل، وتم تطبیق ذلك واشنطن في

 . المتحدة األمریكیة

مثل تلك الجرائم یتطلب  فيطرق للتحلیل  أيوینبغي اإلشارة إلي  أن استخدام 
عنایة فائقة خالل عملیة التحلیل، فمثًال یمكن استبعاد األدلة الناتجة عن تحلیل معین 

أو تسمیة أو ترقیم العینة  فيهناك احتمالیة تشیر إلي  إمكانیة الخطأ  تإذا كان
التعامل مع العینة من قبل أشخاص آخرین غیر الشخص المختص بالتعامل معها أو 
أن التعامل مع العینة كان غیر مالئم حیث أن العینة غالبًا ما تكون ضئیلة وال یمكن 

 . استبدالها ألغراض التحلیل

عالم الكشف عن  فيوقد یكون أكبر عائق النتشار استخدام التقنیة النوویة 
لدیها  التيالدول  فيهذا المجال  فيالواقع قلة المختبرات المتخصصة  فيهو الجریمة 

على  ،في الوالیات المتحدة األمریكیةو اإلمكانات الضروریة الستخدام هذه التقنیة ، 
یلها باستخدام ترسل معظم العینات ذات العالقة بالجریمة المراد تحل ،سبیل المثال

 .(F.B.I)خصص تابع لمكتب التحقیقات الفیدرالي مت مركزيمختبر  ىالطرق النوویة إل
یقوم بعملیة التحلیل یستدعى شخصیًا من قبل المحكمة لشرح  أن المختص الذيكما 

 فيعملیة التحلیل وذلك قبل قبولها  فيتوصل إلیها والطرق المستخدمة  التيالنتائج 
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دام الطرق ا یحد من استخل تكالیف باهظة جدًا ممّ وهذا یعني تحمّ  ،قضیة معینة
 . القضایا الروتینیة فيالنوویة 
 



من بعض المرتفعة للتقنیة النوویة ومنافساتها بالرغم من التكلفة االقتصادیة 
الطرق الكیمیائیة الحدیثة مثل التحلیل باستخدام جهاز مطیاف الكتلة باستخدام 

یة في مختبرات الجریمة إال أن استخدام الطرق النوو  ،(ICP-MS) المستحثة البالزما
ألنه یقدم أدلة قاطعة في بعض الحاالت التي ال یمكن توفیرها  جدوى ذایظل سوف 

غیر أداة تحلیل  إلي أنها، إضافة نظرًا لحساسیتها ودقتها الفائقة باستخدام طرق أخرى
إتالفیة ومع ذلك فإن هذه الطرق النوویة ال تشكل إال نسبة ضئیلة من الطرق التحلیلیة 

 . لمختلفة المتوفرة في مختبرات الجریمة ولدى القضاء بشكل عاما

       د. محمد عبد الرحمن سالمة أ.                                           
 هیئة الرقابة النوویة واإلشعاعیة المصریة                                     
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Abstract 
This article summarizes basic radiation protection aspects, which are 

important for risk communication to the public in the case of 
radiation/nuclear accidents or radiological attacks. The present system of 
radiation protection quantities and units, as well as the associated 
terminology, is complicated for those who are not professionally engaged in 
the field, but who need to have some basic understanding of how to protect 
themselves and others against the harmful effects of ionizing radiation. 
Emphasis is placed on the education and training of the general public in 
order to acquire some basic understanding of radiation protection. This is 
important for achieving better cooperation and coordination between the 
public and the first responders, as well as, relevant authorities and 
stakeholders during radiation or nuclear emergency situations. The main 
goal is the minimization of the consequences of such events in terms of 
personal exposure and the radioactive contamination of the environment. 

 


عند لهامة للحمایة من اإلشعاع ا الجوانب األساسیة المقالةهذه تلخص 
الحوادث اإلشعاعیة/النوویة أو الهجمات مع الجمهور في حالة  االضطرار للتواصل

والهدف الرئیسي من الحمایة من اإلشعاع هو ضمان السالمة الكافیة  .اإلشعاعیة
 Jozef Sabol, Bedrich Sestak. Education in radiation" المنشورة مترجمة عن الورقة مقالةال (*)

protection and radiation risk communication to the public. Rad Conference Proceedings, 
vol. 1, pp. 58-64, 2016". 
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إلشعاع المؤین والتلوث بیئة من اآلثار الضارة لعن ال للعمال والمرضى والسكان فضالً 
 م فیها مصادر اإلشعاعات المؤینةوفي معظم الحاالت التي تستخد اإلشعاعي.

ــوالمفاعالت النوویة، تكون اآلثار الصحیة منخفضة ج ة ـــوتكون المخاطر المرتبط ،داً ـ
في معظم الصناعات  هایمكن مصادفت ة مع المخاطر التيـــة للمقارنـــل أو قابلـــبها أق

شعاع إلى مستویات أعلى فقط في لإلصل التعرض یأو حتى في حیاتنا الیومیة. قد 
 . واضحة آثار ضارة مسبباً حاالت الحوادث 

وبما أن التعرض لجرعات إشعاعیة عالیة یمكن أن یؤدي إلى آثار صحیة 
ر المشعة خطیرة على الناس، فإن هناك بعض اإلمكانیات إلساءة استخدام المصاد

مثل  المناسبة لألعمال اإلرهابیة. وال یمكن للمرء في الوقت الحالي أن یستبعد تماماً 
هذا الوضع، وعلینا أن نكون على استعداد التخاذ تدابیر فعالة مناسبة للحیلولة دون 

أن نكون مستعدین للتخفیف من أثر هذه الحالة یجب ، تحدوث ذلك، وٕاذا ما حدث
 . الطارئة
أو نووي، فمن الضروري إبقاء  يإشعاعطارئ لعداد السكان من أجل إو 

الجمهور على علم حول األثر األساسي ألي حدث خطیر متوقع. ویفضل أن تكون 
هذه العملیة مستمرة حتى یكون لدى الجمهور فهم أساسي للخطر الذي قد یواجهونه. 

شخاص الذین ال واقعیة أكثر من األبطوارئ الحاالت  لعطّ وعادة ما یقبل الجمهور الم
 . یعرفون الكثیر عن طبیعة التأثیر الذي قد یتوقعه المرء في ظل هذه الظروف

 


إلدراك الخطر الناجم عن التعرض، یتعین على المرء أن یفهم أصل وحجم 
یث ومن ح اآلثار الضارة الناجمة عن اإلشعاع المؤین المنبعث من المواد المشعة.

طوارئ إشعاعیة أو نوویة، باإلشعاع  ةالمبدأ، یمكن ألي شخص أن یتأثر، خالل أی
 النویداتض الداخلي الناتج عن اإلشعاع المنبعث من والتعرّ  ،ي المتسربالخارج

 . المشعة التي تدخل الجسم، وال سیما عن طریق االستنشاق أو االبتالع
 كریلبالوحدة بر عنه اط المعبّ النشبوعادة ما یتم قیاس كمیة المصادر المشعة 

)Bq(  تفكك الذي یتوافق مع نشاط صغیر جداً و) ز یلتمیأما  ،في الثانیة) واحد
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غیغا و ، )M(ا غمیو  )k( كیلوتستعمل الوحدات فالمصادر المشعة ذات النشاط العالي 
)G(  وحتى تیرا)T( . 

ي ذلسطح، الدة الحجم أو الكتلة أو ابوح أن یكون النشاط مرتبطاً  ویمكن أیضاً 
ما  على التوالي. وكثیراً  Bq/m2و  Bq/kgو  Bq/m3تعبر عنه الوحدات المقابلة 

 بعثرةالمواد المشعة الم تراكمیستخدم مصطلح "التلوث اإلشعاعي" الذي یشیر إلى 
بات أو المركّ  بناءأي وسط آخر مثل الهواء أو الماء أو الطعام أو األرض أو ال داخل

 . أو األشخاص

ن اإلشعاع الطبیعي الصادر م لحجم المجال الواسع )1( رقم دوللجایوضح 
أو  شائعةالمشعة الموجودة في المواد ال النویداتوبعض  بعض المصادر الطبیعیة

 . مصادر اإلشعاع، بما في ذلك إشعاع المصادر الطبیعیة

 في بعض المواد واألماكن ةالمشعة الموجود نشاط النویداتقیم ) 1رقم (الجدول 
 في ذلك جسم اإلنسان) وفي المصادر المستخدمة على نطاق واسع في الطب (بما

 كیلو بكریل 4.5 بكریل/كلغ) 65شخص بالغ (
 كیلو بكریل 1.0 كلغ من القهوة 1
 بكریل 400 كلغ من الجوز البرازیلي 1

 بكریل 15 موزة واحدة
 ریلكیلو بك 30حتى  )Rn(متر مكعب من المنازل األوربیة  100الهواء في 

 لیكیلو بكر  30 كاشف الدخان المنزلي (مع أمریشیوم) 1
 غیغا بكریل 70 النوكلیدات المشعة في التشخیص الطبي

 تیرا بكریل 100 مصدر النوكلیدات المشعة في العالج الطبي
 تیرا بكریل 10 عام من النفایات النوویة عالیة المستوى المزجج 50كلغ لـ 1
 كریلغیغا ب 25 كلغ یورانیوم 1
 غیغا بكریل 25 كلغ من خام الیورانیوم الكندي 1
 غیغا بكریل 1 كلغ من النفایات المشعة ذات المستوى المنخفض 1
 بكریل 2000 كلغ من رماد الفحم 1
 كیلو بكریل 1 كلغ من الغرانیت 1
 كیلو بكریل 5 سوبرفسفاتكلغ من سماد  1
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لحالة الطوارئ النوویة أو  لتنسیق التواصل الفعال مع الجمهور في التأهبو 
العناصر األساسیة المرتبطة  حول األفراد وٕارشاداإلشعاعیة من الضروري تعلیم 

باالستخدام المفید لإلشعاع والتكنولوجیات النوویة في مختلف مجاالت الصناعة 
حالة  وخاصة في الطب. ومع ذلك، ینبغي على الجمهور أن یدرك أنه ال توجد أبداً 

 . فریةتتسم بمخاطر ص

فقط فرت) سي لّ م 200ــــــ 100( منخفضالمستوى ال ذيالتعرض  َینُتج عن
یجب و حتمیة. الاآلثار  ذي المستوى األعلىسبب التعرض ی، في حین العشوائیةثار اآل

یؤدي إلى مشاكل صحیة عن مجال التعرض الذي أن یكون لدى أفراد الجمهور فكرة 
معلومات حول التعرض الالخطر عند صدور  حجملواقعي التقییم البحیث یمكن  ،حادة

 .ما  المحتمل بعد وقوع حادث

 الجرعةالجرعة الفعالة. تعتمد هذه  مصطلح ولتقییم اآلثار العشوائیة، أدخل
ألعضاء الفردیة الرئیسیة واألنسجة في جسم لعلى الجرعات المتوسطة  أساساً 

حتمال االیة العشوائیة حیث لآلثار البیولوج مقیاساً  الجرعة الفعالة مثلتو  اإلنسان.
. وبعبارة أخرى، إذا كان من بین لكل سیفرت 310x5-المقابل لتطور السرطان حوالي 

ملي سیفرت، فإن هذا التعرض  1 قدرهاألف شخص یتلقى كل فرد جرعة فعالة  100
إضافیة في المجموعة المعرضة. للمقارنة،  یةحاالت سرطان 5 منیؤدي إلى ما یقرب 

ألف حالة سرطان  30ألف شخص حوالي  100 ـــــالـ ن بین هؤالءسوف تتطور م
 أبداً وال نخاف م خطر اإلشعاع یقیت ضرورة . وهذا هو السبب فيبسبب عوامل أخرى

في تلك الجرعات نكون مضطرین ، على الرغم من أننا حتى من الجرعات المنخفضة
 .  للحد من تأثیرها قدر اإلمكان

 أكثرألنسجة لتفاعالت الضارة العن  ةلناجملضرر اا ةكون كمیتعادة ما 
شعاع. وفي اآلونة اإلظروف التشعیع ونوع و  مراعاة خصائصبالجرعة، مع  ارتباطاً 

لمراعاة الفعالیة اإلشعاعیة  )Gy-Eq(المكافئ -ياغر األخیرة، تم إدخال وحدة 
 المستوى التعرض ذو( للتعرض لإلشعاع عند الجرعات العالیة نوعیةالبیولوجیة ال

 . العالي)
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المعلومات األساسیة التي تم الحصول علیها خالل التعلیم االبتدائي تعد 
والثانوي حول الفیزیاء الذریة وهیكل المادة، بما في ذلك اإلشعاع المنبعث من 

متنوعة من التطبیقات ، شرط أساسي لتثقیف الجمهور نحو مجموعة المشعة النویدات
حیث أثبتت هذه التطبیقات أنها  ،اإلشعاعیة أو النوویة في الطب والصناعة وغیرها

كثیر من المفیدة للغایة. غیر أنه ینبغي التشدید هنا على أنه، كما هو الحال في 
 ز اآلثار الصحیةهناك بعض المخاطر التي تحفّ  ،التكنولوجیات غیر النوویة األخرى

 . الحتمیة

التعلیم  ،مع اإلشعاع الذین یفترض أنهم یعملون مهنیاً  ،ى أولئكینبغي أن یتلقّ و 
ینبغي أن یكون الهدف و المتخصص أو التدریب في المدارس الثانویة أو الجامعات. 

حمایة و  تشریعاتالرئیسي من تدریبهم تطویر المهارات والقدرات من أجل االمتثال لل
العمل مع أفراد الجمهور من أجل تحقیق ویجب  أنفسهم، واألشخاص اآلخرین والبیئة.

ن أتوضیح بعض الفهم األساسي والوعي بالوضع الحقیقي المرتبط باستخدام اإلشعاع و 
لبیة الطلب المتزاید الطاقة النوویة هي البدیل الممكن في المستقبل المنظور من أجل ت

ى الخیار النووي ظر المزید من البلدان في جمیع أنحاء العالم إلوین على الطاقة.
كاستراتیجیة طویلة األمد. لذا ال بد من التواصل المستمر مع الجمهور ونقل جمیع 

في  بطریقة مناسبة، أخذاً  لألمان النوويالمعلومات ذات الصلة عن الوضع الحالي 
 االعتبار الظروف المحلیة في كل بلد .

ائط اإلعالم بدور بغیة إبقاء الجمهور على علم كاف باإلشعاع وآثاره، تقوم وس
لسوء الحظ، فإن معظم هذه الوسائط ال تنشط إال في حالة بعض الحوادث أو و هام. 

غ عن مثل هذه بلِّ الحوادث اإلشعاعیة أو النوویة، عندما تعمل تحت ضغط الوقت وتُ 
 . الحالة بطریقة ال تتماشى مع التقییم الحقیقي لعواقب حاالت الطوارئ

 بداءصادر المشعة خطرة بنفس القدر. وینبغي إومن الواضح أنه لیس كل الم
 (وفقاً  2و  1ن یالفئت فيمصادر النشاط العالي حیث ینبغي أن ینظر باهتمام خاص 

المصادر  1في المقام األول. وتشمل الفئة  )لتصنیف الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
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ابة دائمة صإ بستسبمحمیة بشكل آمن لم تكن بأمان أو  یتم إدارتهاالتي إذا لم 
ومن المحتمل أن تكون قاتلة خاصة إذا لم تكن  ،معها نتعاملو یلألشخاص الذین 

 . محمیة بشكل صحیح

وفي حاالت محددة، یتعین علینا أن ننظر في جمیع العناصر ذات الصلة التي 
 : شملت تيالو تسهم في إجمالي التعرض 

بما في ذلك األرض التعرض الخارجي من تلوث األسطح في الهواء الطلق، ــــــ 
 . )یةالهندسالبنیة و  السطحي هانشاطو المشعة،  النویدات(والتعرض یعتمد على نوع 

التعرض الخارجي من تلوث األسطح الداخلیة، واألرضیات والجدران واألثاث، ــــــ 
 وما إلى ذلك (یعتمد التعرض على نفس العوامل المذكورة أعاله).

المالبس والجلد (یعتمد التعرض على نوع التعرض الخارجي من تلوث ــــــ 
المتصاص في ااالعتبار عین بالسطحي، وینبغي أن یؤخذ  هانشاطو المشعة  النویدات
 . )األقمشة

الملوثة (یعتمد التعرض على نوع  الغیمة التعرض الخارجي من عبورــــــ 
 . )غیمةالمشعة وتركیز النشاط داخل ال النویدات

(نفس ما ورد أعاله  غیمة ملوثةستنشاق أثناء مرور االن التعرض الداخلي مــــــ 
 . ائیة والكیمیائیة للمادة المشعة)الخصائص الفیزیباإلضافة إلى 

 المعلَّق التعرض الداخلي من استنشاق الهواء الملوث بسبب الغبار المشعــــــ 
 (النشاط السطحي، وخصائص األرض وكذلك الظروف الجویة).

 


هناك بعض التدابیر المحددة التي یمكن استخدامها للمساعدة في منع وقوع أي 
هجوم إرهابي للحصول على المواد المشعة واستخدام تلك المواد لصنع السالح. ومن 

 هنا تكمن أهمیة الحفاظ على أیة مادة مشعة عالیة النشاط تحت رقابة صارمة .
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 جهوداً ن في المجال النووي و األخصائیأن یبذل ینبغي للحمایة من اإلشعاع 
متضافرة ترمي إلى توضیح الفوائد والمخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجیات 

من أجل  ،النوویة والمفاهیم المتعلقة بالمخاطر الحقیقیة الناتجة عن ذلكو اإلشعاعیة 
بشأن األثر السلبي على الجمهور من هذه  القضاء على الخرافات القائمة وسوء الفهم

التقنیات. ومن المهم بصفة خاصة ضمان حصول الجمهور على المعارف األساسیة 
عن التعرض لإلشعاع وآثاره الضارة المحتملة في المدارس األساسیة والثانویة. وینبغي 

مادیة  التي ینبغي أن تستخدم شروطاً  عامةأن یستمر ذلك باستخدام وسائط اإلعالم ال
إلبقاء الجمهور على علم بمزایا اإلشعاع والتكنولوجیات النوویة، مع اإلشارة في الوقت 

عن الخطر  نفسه إلى المخاطر المرتبطة بها، ووضعها في منظورها الصحیح، فضالً 
خرى. ویتعین على المجتمع أن یقدم بعض األنشطة األصناعات أو الالمحتمل في 

م القضایا النوویة في الصراعات السیاسیة التي قد تؤدي اآللیات لتجنب إساءة استخدا
. وقد "نووي"إلى خلق جو من المخاوف غیر المبررة ضد أي شيء یحتوي على كلمة 

في استخدام الطاقة  على المضي قدماً  سلبیاً  یؤثر مثل هذا االستخدام السیئ تأثیراً 
 . أحد المصادر الرئیسیة للطاقة في المستقبلكالنوویة، 

الفرق بین تصور الخبراء وٕادراك  األمثلة على المخاطر اإلشعاعیة أیضاً  ومن
فیما یتعلق بعواقب التعرض لإلشعاع، وسالمة  الجمهور العام، على سبیل المثال

محطات الطاقة النوویة، أو النفایات النوویة. وقد أجریت العدید من الدراسات 
أنه في كثیر من  نت الخالصةكااالستقصائیة لفهم هذه االختالفات بشكل أفضل. 

ر الناس العادیون تصورات أعلى للمخاطر اإلشعاعیة من الخبراء، الذین ظهِ األحیان، یُ 
ن إ هم أكثر درایة ویعتمدون على بیانات أكثر جدیة وأكثر وثوقیة من الجمهور.

 ال یعتقد الجمهورو النتائج المقدمة من حیث السالمة. ب بل بالتفاصیل ال یهتم الجمهور
الوضع بخطر الصفر عن بر ُیععادة ما و ألي نشاط بشري.  يصفر الخطر بوجود ال

 .  یعتبر معظم األعضاء هذا الخطر آمن تماماً ذي الحد األدنى جدًا، بحیث 

بالمخاطر  اإلعالموباإلضافة إلى ذلك، هناك إدراك متزاید بأنه لكي یكون 
ولیس مجرد تدبیر إلدارة  رة ومتطورةـعملیة مستمال تلك كونتأن ، ینبغي فعاالً 

 األزمات.
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قد تقلل بعض و وینبغي أن تتناول التوصیات واإلنذارات بالتحدید الحالة الفردیة. 
 ینبغيو التعلیمات البسیطة المقدمة للجمهور بشكل كبیر من تأثیر حالة الطوارئ. 

ما ع اـــإتبب من موقع تفجیر قنبلة قذرة أو إطالق مواد مشعة، ـــیلقر على الجمهور ا
 : يـــیل

 ةاالبتعاد عن أي عمود أو سحابة غبار واضحــــــ 
استنشاق  ، أو قطعة قماش مبللة لتجنبأو فلتر، بمندیلتغطیة الفم واألنف ــــــ 

 أو تناول المواد المشعة
األبواب والنوافذ بأسرع ما یمكن بطریقة منظمة  مغلقداخل مبنى إلى الذهاب ــــــ 

 یبین والسلطات في حاالت الطوارئمات من المستجواالستماع إلى المعلو 

إزالة المالبس الملوثة في أقرب وقت ممكن ووضعها في حاویة مغلقة، مثل ــــــ 
 في وقت الحق لتقدیر تعرض الشخص) كیس من البالستیك (یمكن استخدام المالبس

 غسل الجلد بلطف إلزالة التلوث المحتملــــــ 

كمیة الهواء التقلیل من النوافذ و  وٕاغالقالسلیم هناك  داخل المبنى البقاءــــــ 
 . الخارجي إذا أمكن

 عنها مختلفة جداً  لإلجابة محّلل المخاطرالتي یسعى  األسئلةما تكون  وغالباً 
خطر العن تلك التي یسعى إلیها الجمهور. على سبیل المثال، في حین یوفر تحلیل 

تیجة معینة، یرید الجمهور عادة أن یعرف إجابات حول توزیع االحتماالت المرتبطة بن
 . أم ال آمنة هذه اإلجابات ما إذا كانت

 ه ال یمكن الكشف عنأن فيخصوصیة حاالت الطوارئ اإلشعاعیة تتمثل 
 وال رائحة، وال طعم، وال لون. بالن طریق أجهزة الحس البشري، كما أنه ع اإلشعاع

علم الغالبیة من ع. وكقاعدة عامة، تَ اإلشعا الناتج عنتقییم التهدید  ستطیع الفردی
. أخرى مصادرمن وسائل اإلعالم أو  عن طریقوقوع حادث إشعاعي إما بالناس 
. وفي المقابل، تركز وسائل اإلعالم الخطر مدى كبیر حد إلى تضخم الشائعات عادًة،

من التركیز على مستوى المخاطر  اهتمامها على االستجابة العامة للحدث بدالً 
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إلى الخبرة السابقة والتحلیل  ویمكن صیاغة بعض النقاط الرئیسیة، استناداً  .الفعلي
 : على النحو التالي

األولویات. إن  أهممن  بالمخاطر واحداً إعالم الجمهور ینبغي اعتبار ــــــ 
التواصل المناسب في المخاطر أمر حیوي لزیادة الوعي العام بالمخاطر في أي 

 مجال.

ألسباب تاریخیة: األسلحة النوویة  الشعور بالخوفشعاعي اإل حادثالیثیر ــــــ 
 . الستینیاتالمستخدمة في الیابان وغیرها من التجارب التي بلغت ذروتها في أوائل 

تحدید في على السیاق االجتماعي الثقافي، المهم  یعتمد إدراك المخاطر أیضاً  ــــــ
 . ضخم أو تخفف المخاطرالعوامل التي تُ 

مشاركة في الواصل التفاعلي للمعلومات لمختلف الجهات الفاعلة یتیح الت
 . ، وبناء االحترام المتبادلسوء الفهم، وٕادارة المخاطر معاً  المناقشات، ومنع

ویتم التخطیط على أسس نمذجة السیناریوهات؛ ویشمل تخطیط االستجابة 
طویر التدابیر األطباء ذوي الخبرة، وتقبل من  تهمالطبیة، وتوزیع الضحایا لرعای

متابعة بشكل الالمضادة الطبیة لتخفیف أو عالج إصابات اإلشعاع، وتقدیم المشورة و 
، ومساعدة المجتمع المحلي أو المحتمل تعرضهم ضین للخطرمناسب ورصد المعرّ 

یجب أن تستند االستجابة المثلى و على تنمیة الثقة في خطة االستجابة الخاصة بهم. 
ولویات األتحدید القدرة على  العلماءمن حة. وهذا یتطلب إلى أفضل العلوم المتا

علم و الفیزیاء األساسیة  فيومعالجة الثغرات في المعرفة مع مجموعة من الخبرات 
سیاسة الرعایة الصحیة و االستجابة  وخطة األنظمةخبرة و لبحوث الوطنیة وااألحیاء 

 . االتصاالتو 

ظ علیها بین الوكاالت الوطنیة ذات وال بد من إقامة جهود تعاونیة كبیرة والحفا
 ةسالمالالصلة وبین الحكومة والشركاء الدولیین والمستجیبین المحلیین لضمان 

اآلثار الصحیة المحتملة لإلشعاع عملیة بكون تثقیف الجمهور یینبغي أن و الجماعیة. 
 . وال تجري فقط في أعقاب حادث نووي كبیر األمدطویلة 
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اإلشعاع، والتي قد  عنن بعض أفراد الجمهور صورة غیر صحیحة كوِّ قد یُ 
والتصورات التي  األمدذلك یعتمد على الصور طویلة و تسبب لهم الكثیر من القلق. 

كانت موجودة في أذهانهم. وأظهرت الدراسات السابقة أن عامة الناس قد یكون لها 
جیا النوویة بدال من الخبراء بشأن المخاطر الناشئة عن التكنولو  أفكار مختلفة جذریاً 

 آمنة النوویة التكنولوجیا الناتجة عن األنشطة أن الخبراء رأى حین وفيفي المیدان. 
 في العادیین السكان من جداً  كبیر عدد أذهان في ذاتها األنشطة هذه ُصنفت تمامًا،
 . المخاطر حیث من األولى المرتبة

مرضى الذین یخضعون للفحوصات لا إعالمتسبت الكثیر من الخبرة في وقد اكُ 
 . وقد تنطبق بعض الدروس المستفادة في هذا المجال أیضاً المخاطرب التشخیصیة

المخاطر في التطبیقات األخرى للتكنولوجیات اإلشعاعیة النوویة. وتمثل ب اإلعالمعلى 
یمكن  صغیراً  مخاطر اإلشعاع الناجمة عن الطب النووي، على سبیل المثال، خطراً 

 . فیه التحكم

ویشیر كل شيء إلى أن التواصل مع الجمهور ال یمكن أن یقتصر على 
العالقة بین اإلشعاع وحاالت الطوارئ النوویة فحسب، بل ینبغي أن یصبح عملیة 
مستمرة تثقف السكان بشأن االستخدام اآلمن للتكنولوجیات اإلشعاعیة والنوویة التي 

في  صغیرةلحفاظ على المخاطر التعود بالفائدة على المجتمع، وذلك من أجل ا
وتأثیر ذلك على البیئة  الجمهورض الحاالت العادیة والتقلیل إلى الحد األدنى من تعرّ 

 . إلى أدنى مستوى یتوافق مع المعاییر الدولیة الحالیة

ما  أي حادث نووي أو طارئ إشعاعي له تأثیر هائل على الرأي العام وكثیراً إن 
تولید الطاقة. وفي هذا لبشأن استخدام الطاقة النوویة  یؤدي إلى مناقشات سیاسیة

في تشكیل الرأي العام بشأن التكنولوجیات  مؤثراً  السیاق، تلعب وسائط اإلعالم دوراً 
القدرة على التأثیر  وسائل اإلعالم أیضاً  ىلدأن النوویة. وتشیر العدید من الدراسات 

تملة. وعندما تقدم وسائل على آراء الناس وحتى تصورات مختلف المخاطر المح
اإلعالم تقاریر مكثفة عن موضوع معین، فإن األشخاص الذین یتلقون مثل هذه 
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المزید من االهتمام له.  یقدمونالموضوع على أنه هام و  إلى ینظرونالمعلومات 
وعالوة على ذلك، فإن نتائج البحوث السیاسیة والمخاطر تظهر عالقة قویة بین 

 . ویات العامةوسائل اإلعالم واألول
 واهرةترجمة : د. م. سعدو الظ                                                    
 هیئة الطاقة الذریة السوریة                                                     
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Abstract 
Non-destructive testing (NDT) is the development and application of 

technical methods to examine materials and their components in ways that 
do not impair their usefulness at the time of examination or in the future, in 
order to detect, locate, measure and evaluate discontinuities, and other 
imperfections, to assess integrity, properties and composition; and to 
measure geometrical and physical characteristics and manufacturing defects 
of different products without exposing these materials or products to any 
change in their components, characteristics or functions. 

In addition to the simple methods such as Visual Testing (VT) and 
Liquid  Penetrant Testing (PT), efficient and reliable methods are the 
methods of radiation-based types, such as X-rays, gamma rays, radioisotope 
measurements, microwaves, computed tomography and neutron and proton 
radiation imaging. 



 .تالفيإوبعضها ال إتالفيتوجد مجموعة واسعة من أنظمة االختبار ، بعضها 
المواد هو تطویر وتطبیق األسالیب التقنیة لفحص (NDT)  إتالفياالختبار الالّ 

 وقت الفحص أو في المستقبل، في المرجوة منها بطرق ال تضعف الفائدة هامكوناتو 
لتقییم  وغیرها من العیوب الشقوقو  الكشف عن وقیاس وتقییم وتحدید االنقطاعاتو 

وعیوب التصنیع للمنتجات المختلفة دون تعرض  ،دللموا الخصائص الهندسیة والمادیة
 . هذه المواد أو المنتجات ألي تغیر في مكوناتها أو خصائصها أو وظائفها
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تقنیات ال هذه هو استخدام إتالفي، االختبار الالّ في مجال صناعة النفط والغاز
 فطیةللمنشآت الن واألنظمة التشغیلیة الصناعیةلفحص وقیاس وتقییم سالمة  البنیة 

المستقبلیة لتلك األصول. وهذا الحالیة و دون التدخل في العملیة الشاملة أو الفائدة 
بین والمشغلین في صناعة النفط والغاز أن یوازنوا  لمالكي األصول یعطي فرصة كبیرة
و ضمان سالمة والبیئة الصارمة بشكل متزاید لل الرقابیة طللضواب متطلبات االمتثال

 .ٕانتاج ألساسیة من حفر وتشغیل و عملیات ااستمرار ال
ن جل إاستعمال األصباغ  فلطرق البسیطة مثل الكشف البصري و باإلضافة ل
 عبارة عن سواء كانت تقلیدیة أو حدیثة في هذه التقنیة هي حالیاً  الطرق المستخدمة

حیث أن أكثر الطرق ، نوویة بشكل مباشر أو غیر مباشرتطبیق التقنیات التطویر و 
، السینیة األشعةمثل ، ة على التصویر اإلشعاعي بأنواعهالطرق المعتمد موثوقیة هي
التصویر المقطعي ، الموجات المیكرویة ،المشعة النظائر مقاییس ،أشعة جاما

 . تروني والبروتونيالتصویر بتقنیة اإلشعاع النو  محوسبال
 



إتالفي یصعب حصرها  منها ما الالّ  من طرق االختبار یوجد عدد كبیر جداً 
وهذه أمثلة  ،یندرج تحت مسمى الطرق التقلیدیة ومنها ما یتم تصنیفها كطرق حدیثة

 : انتشاراً و  على بعض أكثر الطرق التقلیدیة استخداماً 
 االختبار البصري هو أول طریقة (Visual Testing, VT) : االختبار البصري ــــــ

التي یجب أخذها في االعتبار قبل المرور إلى أسالیب  (NDT) لالختبارات الّالإتالفیة
على بالعین المجردة  بصریاً  یتم تطبیق الفحصفي هذه الطریقة وكلفة.  أكثر تطوراً 

الشذوذ. إذا تم الكشف عن عیوب كبیرة أثناء سطح الجسم للكشف عن العیوب و 
ر لتطبیق فإنه یمكن رفض المنتج من البدایة ولیس هناك مبر  ،الفحص البصري

، غیر مكلفة وسریعة وبسیطة أنها من ممیزات هذه الطریقةاألخرى.  NDT أسالیب
 . وتطبق أثناء المعالجة

 تستخدم للكشف هذه الطریقة : (Penetrant Testing, PT)الكشف باألصباغ   ــــــ
تطبیق الغیر مكلفة وسهلة وهي ب، الشقوق السطحیة والمسام والتسر و النقطاعات ا عن

 .البصري  الكشف ر حساسیة منأكثو 
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هذه : Testing, MT)  (Magnetic Particleات الممغنطة ئیالكشف بالجز  ــــــ
 وللكشف عن طیسیةمغنالكهر التي تتأثر بالمجاالت  الموادتطبق على الطریقة 

 أكثرهي و ، اللفاتو  اللحاماتو  ائبالشو و  المسامو  الفراغاتو  الشقوقو  االنقطاعات
  (PT) . الكشف باألصباغ ضیقة مناللشقوق لة یحساس

تقوم هذه الطریقة :  (Eddy Current Testing, ET)الكشف بالتیار الدوامي  ــــــ
على وضع ملف مغذى بتیار متناوب بالقرب من سطح المادة الناقلة المراد اختبارها، 

 طبقتمّما یؤدي إلى تولد تیارات دوامة فیها نتیجة لفعل التحریض الكهرمغنطیسي و 
حالة و  اتاالنحرافو  اتكاسمالو  المكوناتو  طبقاتالو  الشقوقو  االنقطاعات للكشف على

 . سطحیةالتحت حتى للعیوب و سریعة للغایة نتائجها  .السطح
طریقة  يه : ),UT)  Ultrasonic Testingالكشف بالموجات فوق الصوتیة ــــــ

المواد التي یتم فحصها ویتم ة التردد في ـــة عالیـــات صوتیـــال موجـــیتم فیها إدخ
وهي أكثر فاعلیة من الطرق  ،لناتج عن عینة االختبار وتحلیلهالكشف عن الصوت ا

 . السابقة
طریقة ال هذه تتضمن:  ,RT) (Radiographic Testingالكشف باإلشعاع  ــــــ

بواسطة كاشف إشعاعي مناسب  ویتم  ،بعینة االختبار مریإلشعاع لاستخدام مصدر 
 الفراغاتو الشقوق و  االنقطاعات للكشف على لجانب المقابل لذلك المصدرعلى ا

 التفسیرو  فهمال ةسهل أنها یزاتهاممن ممفقودة. المكونات الو التآكل و نقص االندماج و 
أكثر من أي من تنطبق على مجموعة واسعة من المواد و  تكلفة معتدلة عادةذات و 

 . الطرق السابقة
 طرق، أدت التطورات التكنولوجیة إلى ظهور دیةإلى جانب هذه الطرق التقلی

وق الصوتیة الموجات ف ،الطرق من هذه .اً أكثر تقدم  (NDT)اختبارات الإتالفیة
، واختبار االنبعاثات الصوتیة ب، والتصویر اإلشعاعي المحوسالتلقائیة أو البعیدة

 . عدیدة طرق أخرىو ، الموجات الموّجهة واختبار
 



 :  أهمها نیالختبار توجد فوارق عدیدة بین ا
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التي سیتم  المصنعة مباشرة على األشیاء إتالفیةیتم إجراء االختبارات الالّ  ــــــ
وبالتالي لیس هناك شك في أن االختبارات أجریت  ،في الخدمة مباشرة استخدامها

ال یتم إجراء في االختبارات اإلتالفیة  أنه ي حینف نماذج تمثل المنتج،على 
، یجب إثبات االرتباط وبالتالي ،االختبارات على األشیاء المستخدمة فعلًیا في الخدمة

 . أو التشابه بین األشیاء التي تم اختبارها وتلك المستخدمة في الخدمة بوسائل أخرى

بأكمله أو في جمیع أو نتاج اإلمن على جزء  ةإتالفییمكن إجراء اختبارات الــــــ 
االختبارات أما  .كلعلى ال وبالتالي  ینطبق تقییم الجزء  ،منه مستهدفةالمناطق ال

غالبًا ما  ،الكاملة على أجزاء اإلنتاج هاؤ في كثیر من األحیان ال یمكن إجراف اإلتالفیة
ة من أجزاء اإلنتاج أو من عینات خاص مجترئة وممثلةتقتصر على قضبان اختبار 

 . من المواد تم تجهیزها لمحاكاة خصائص األجزاء التي سیتم استخدامها في الخدمة

دون  المستهدفةأجزاء الخدمة  على إتالفیةًا ما یتم تطبیق االختبارات الالـغالب ــــــ
 أما ،أنها ال تنطوي على فقدان األجزاء الصالحة للخدمة أيانقطاع الخدمة 

إزالة الجزء بشكل دائم من  أو الخدمة بانقطاع تجرىا عادة مف اإلتالفیةالختبارات ا
 . الخدمة
 



في عملیات الكشف  ا دور مهم جداً له (NDT) االختبارات الّالإتالفیة خدمة
ریة أو في بریة أو البحالغاز سواء في الحقول الییم والصیانة في قطاع النفط و التقو 

 من هذه الخدمات على سبیل الذكر ال الحصر : ،ةوكیمیائیالمجمعات البتر المصافي و 

جدار األنابیب  سماكةوالخزانات والصمامات  وتقییم  التفتیش على األنابیبــــــ 
عملیات التفتیش عن التآكل والتصدع و  ،وتحدید مواطن الضعف للكشف عن التسریب

 . ألنابیبالداخلي والخارجي لخطوط ا

عملیات التفتیش لنظم األنابیب في منصات اإلنتاج واللحامات الداخلیة ــــــ 
 . وغیرها من البنیة التحتیة الحیویة التي یصعب الوصول إلیها

 . مراقبة التآكل لمعدات المصانع الحرجة وخاصة عند درجات الحرارة العالیة ــــــ
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 . تدهور البئرلتقییم  تقییم مواقع رؤوس اآلبار  ــــــ

 .التقییم  لمعدات السالمة ومراقبة برامج السالمة المیكانیكیة الكشف و ــــــ 

التقییمات المباشرة للمعدات الدوارة لتقلیل وقت التوقف عن العمل وتحسین ــــــ 
 . االستخدام
 



 .تكون هائلةفي كثیر من الحاالت  إتالفيالالّ  نفیذ االختبارإن تكلفة عدم ت
خط أنابیب یحمل النفط  أو بتروكیماویاتمصنع  أو فشل في مصفاةعواقب ال ولتقدیر

النفط  أو الغاز أو سوائل غالیة أخرى والعدید من المواقف األخرى المماثلة في صناعة
اإلنتاج، وحتى فقدان  وتوقفكلفة، فقدان اآلالت والمعدات الم فإنها تتضمن و الغاز،

 . األرواح البشریة

االختبارات الّالإتالفیة  یمكن منع معظم هذه الكوارث من خالل استخدام
(NDT) وبالتالي ینبغي النظر في جانب الفوائد عند حساب نسبة في الوقت المناسب ،
ل متزاید وأصبحت بشك "ممیكنة"، أصبحت الصناعة عالوة على ذلك .الفوائدــــــ  التكلفة

، حیث أن الفشل لیس مجرد فشل لجزء أكثر اعتماًدا على أضعف حلقاتها قوة السلسلة
القدرة  ، فإنلوقت بآالف الدوالرات لكل دقیقة؛ لذلكیتم قیاس ا حیثواحد من المعدات 

بشكل صحیح للكشف عن هذه  (NDT) االختبار الّالإتالفي على تطبیق أسالیب
  .االقتصادي أدوات ال تقدر بثمن منظورمن الالعیوب یجعلها 

ما یجعل أي تكنولوجیا مقبولة  : تخفیض التكلفةفي  إتالفیةاالختبارات الالّ دور 
واألهمیة االقتصادیة  .لقیمة االقتصادیة وتكلفة تطبیقهاوواسعة االنتشار هي ا

نفط وفي صناعة ال ،في جمیع الصناعات(NDT) االختبارات الّالإتالفیة  لتكنولوجیا
دورها الهام یشمل جمیع  نبل إ .محددال یمكن أن تقتصر على جانب  ،والغاز خاصة

، وهو یعني من تحت ج إلى مرحلة التصدیرالمراحل من الحفر والتجهیز واإلنتا
  :یمكن تلخیص هذه األهمیة في األسباب التالیةو األرض إلى الناقلة. 
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ج المفقود من خالل فشل مكون نتقیمة الم معبالمقارنة  : خسارة المنتجــــــ  1
األضرار البیئیة أو حتى  أوناقلة ملیئة بالنفط الخام  َفْقد قیمة نفإ نسبیاً  صغیر

التي من شأنها أن  NDT تطبیق خدمةلفة كوالت التنظیف سوف تتجاوز بكثیر محا
 .ذلك  سبب قد یتحدد العیب الذي 

بسبب  لتكلفة اإلنتاج المفقودكل محطة تشغیل لدیها رقم  : الوقت الضائعــــــ  2
تعتمد الصیانة الوقائیة على عملیات اإلغالق و ؛ وقت التوقف غیر المخطط له

المجدولة التي یمكن خاللها إجراء جمیع عملیات اإلصالح والتفتیش واالستبدال 
 NDTطرق  بطریقة منظمة. یعتبر الكشف في الوقت المناسب عن العیوب باستخدام

الكثیر و  ، ویمكنه توفیر العدید من ساعات التوقفالصیانة الوقائیة رئیسًیا فيعامًال 
 . من المال
وهي تكلفة االستبدال أو اإلصالح  والتي كان من  :تكالیف اإلصالح ــــــ  3

 الممكن تجنبها من خالل الكشف في الوقت المناسب عن العیب من خالل اختبار
NDT . 

بشكل عام قطاًعا فرعًیا من  NDT وقمثل سی : إتالفیةاالختبارات الالّ  سوق
 Testing, Inspection and)وٕاصدار الشهاداتصناعة الفحص واالختبار 

Certification, TIC)،  ملیار دوالر. تشمل صناعة 125وهو سوق عالمي بقیمة 
TIC بما في ذلك الطاقة والتصنیع والنقل موعة متنوعة من األسواق األساسیةمج ،
الدائم والمتزاید على السالمة والجودة  ونظرًا للطلبلصحیة. ن والرعایة اوالطیرا

 المينتیجة للنمو العتوسًعا كبیًرا مؤخًرا  NDT سوق قد أظهرف ،للنظم واالمتثال
ملیار دوالر  3.5 ــــــ، مما أدى إلى إنفاق سنوي یقدر بلصیانةا على نفاق المدفوع باإل

 2012على سبیل المثال في عام  .االستهالك قطاعاتالصناعة عبر جمیع  هذه في
ملیار دوالر، بما في ذلك  5.6بنحو العالمیة  NDTفي صناعة ر حجم التداول قدّ 

 .  المنتجات والخدمات

عبارة عن سوق مجزأة للغایة لمزودي  (NDT) االختبارات الّالإتالفیة سوقإن 
افة إلى ، باإلضالصغیرة التي یتم تشغیلها محلًیاالخدمات التي تشمل الشركات 
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 توزیعال )1( یوضح الشكلو  .ًا والعابرة للحدوداألكبر واألكثر تنوع الشركاتمجموعة 
 . العالم في NDT شركة متخصصة في تقنیة 180 ألكبر الدولي

 
 
 
 
 
 
 
 

 NDTفي مجال خدمات  شركة 180ألكبر التوزیع العالمي  )1(الشكل 

 NDT ب على خدمات، یأتي الطلعلى سبیل المثال ،والیات المتحدةلفي او 
الشكل  مبین في هو كما ،بشكل أساسي من شركات التشغیل في صناعة النفط والغاز

هذه األعمال كثیفة األصول وتلتزم بمتطلبات البنیة التحتیة الصارمة التي تكون  .)2(
 . الرقابیةتفرضها الهیئات 

 
 على أهم األسواق NDTتوزیع خدمات  )2(شكل 

 2016ي سنة في الوالیات المتحدة ف

 نیاألساسییشمل العمالء  : في تطویر اإلنتاج إتالفیةمساهمة االختبارات الالّ 
 :  في أسواق الطاقة ما یلي NDT لخدمات
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 ات التنقیب وٕانتاج النفط والغاز) شرك1(
 یة) مقاولي تصنیع الهیاكل النفطیة والغاز 2(

 لمشغلین والمقاولینلبحریة ، وا) مالكي خطوط أنابیب النفط والغاز البریة وا(3
  .المصنعة لمعدات الحفر والتنقیب عن النفط والغاز ات) الشرك(4

باإلضافة إلى معامل التكریر ، یوجد حالًیا عدة مئات من مصانع معالجة و 
تجاوز إجمالي  فقد وعلیهفي الوالیات المتحدة وعلى المستوى الدولي.  توكیماویاالبتر 

في العالم في قطاع معالجة المواد الهیدروكربونیة رأس المال واإلنفاق على الصیانة 
. 2010عن مستویات عام  9.5%، بزیادة قدرها 2013ملیار دوالر في عام  225

، نمت نفقات الصیانة واإلصالح واإلنفاق في قطاعي التكریر عالوة على ذلك
 على التوالي منذ عام سنويمعدل نمو ك 2.0%و 4.3والبتروكیماویات والغاز بنسبة 

 .2013 في اإلجمالي لعام على التوالي ملیار دوالر 9.7و 16.7وتجاوزت  2007
 . NDT ، فإن مشاریع صیانة المصافي تخلق طلًبا كبیًرا لمزودي خدماتولذلك

         
 

من  عالیة اییرنفط والغاز بمعتتمتع صناعة ال : تعزیز السالمة المهنیة
 .صناعة النفط والغاز من أولویات المهنیةالسالمة  حیث أصبحت، متطلبات السالمة

تقنیات تطور مكان العمل و  المجال الصناعي في القویة في السالمة بفضل ثقافةو 
 لحقول البریةفي ا، انخفض معدل اإلصابة مراقبة اإلصابات والحوادث ومنعها

 NDT تقنیة بفضل، (API)األمریكي  ، وفًقا لمعهد البترولیةالبحر والحقول 
 .المستخدمة

 من تربة ومیاه البیئة، أدت زیادة الوعي واالهتمام بتلوث باإلضافة إلى ذلك
تركیب المشاریع مثل منشآت إنتاج  عند صارمة رقابیةضوابط  استنباط إلى هواءو 

 ،اریج التخزین وخطوط األنابیبصهو یة ئایوالمصانع الكیم البریةو  البترول البحریة
إلى إطالق كمیات كبیرة  غیر متقن یمكن أن یؤدي فشل صمام بسیط أو لحام حیث
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 اً سریع نتشارغالبًا ما یكون االو  ،الماء في الهواء أو أواألرض  إلىمن المواد الضارة 
 أن یجمع خبراء السالمة المهنیة في قطاع النفط و  .مستحیالً  یصبح لدرجة أن االحتواء

العیوب التي قد تؤدي إلى  كشف وفحص وتقییمفي ضمان  اً مهم اً دور  NDTطرق ل
 . وتفادي الكثیر من الكوارثمثل هذا الفشل 

، سیتعین لطاقة الدولیةل الدولیة لوكالةاوفًقا :  جدیدة الدفع إلى حدود أمان
 2007ملیون برمیل یومًیا من النفط  في الفترة ما بین عامي  64رب اما یق إنتاج

ي ، ومن غیر المحتمل أن یفي االستكشاف التقلیدلتلبیة الطلب المتوقع 2030و
، حتى في الوقت الذي تعمل فیه المؤسسات على بمفرده بالطلب العالمي المتوقع

 الغاز بشكل متسارع لالستثمارتتجه صناعة النفط و  لذلك ،األسالیب التقلیدیة تطویر
تحلیًال  تتطلب هذه التقنیات حیث ،الهیدرولیكي، مثل التكسیر في التقنیات الجدیدة

 وتطبیق لضمان إدارة صارمة إلدارة المخاطر لجوانب السالمة والبیئة وافیاً و  شامالً 
 . NDTمن ضمنهم مقدمي خدمات مع كل المعنیین و  بروتوكوالت السالمة

لشركات النفط  بالنسبة قلقللالسالمة هما أكبر مصدر  وضوابط معاییرن إ
لذلك  فإن البحث عن جمیع الوسائل والتقنیات التي من شأنها أن تسهم في  ،والغاز

حسب ، و كثر إلحاًحا في السنوات القادمةتعزیز السالمة وحمایة البیئة هي المهمة األ
 مقدميالفرصة لتكون في طلیعة  NDTهذا یعطي خدمات  فإن خبراء قطاع الطاقة

في نفس الوقت تتوافق مع و وتطویره  مهالحلول التقنیة للمنتجین للحفاظ على إنتاج
  .قواعد السالمة والضوابط البیئیة

 


في لیبیا وعالقتها  (NDT) االختبارات الّالإتالفیة تعتبر تقنیة:  التجربة المحلیة
فقد جلبت الشركات األجنبیة  ،غاز قدیمة قدم صناعة النفط نفسهاالبصناعة النفط و 

 ،نیات الضروریة لعملیات الصیانة والتقییمي القطاع هذه التقنیة كجزء من التقالعاملة ف
 . یزخر بالكوادر اللیبیة NDTوبمرور الوقت أصبح مجال 

ات أدخلت الشركات األجنبیة هذه التقنیة یفي أواخر الثمانینیات وبدایة التسعین
أقسام خاصة من ثم تم تأسیس لصیانة و ال ملموس وفعال في عملیات الكشف و بشك
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بهذه التقنیة في بعض الشركات الوطنیة وكذلك شركات خدمات تقدم خدمات في هذا 
وٕان كان قطاع النفط یمثل  ،المجال للشركات النفطیة وبعض القطاعات األخرى

 .من زبائن هذه الخدمة  90%
في غیاب األرقام واإلحصائیات الدقیقة على المستوى المحلي تم إجراء 

من شركتي إنتاج  NDTیر شمل مهندسین وخبراء محلیین في تقنیة استطالع رأي صغ
وشركة خدمات تابعین للمؤسسة الوطنیة للنفط لصالح هذه المقالة، أكد هؤالء الخبراء 
أن هذا المجال محلیًا لدیه مقومات النجاح الالزمة من كوادر فنیة ومعدات تقنیة 

لكشف بالجزیئات الممغنطة والكشف تشمل تقریبًا كل الطرق التقلیدیة المعروفة مثل ا
بالتیار الدوامي والكشف بالموجات فوق الصوتیة وخاصة طرق الكشف باإلشعاع، 
حتى بعض الطرق الحدیثة المتقدمة، كذلك وجود كوادر تدریب محلیة مرخصة 
ومعتمدة من مراكز عالمیة. كما أجمع هؤالء الخبراء على أن هذه التقنیة تختصر 

قت والمال في عملیات الكشف والصیانة، مّما یؤدي بشكل واضح علیهم الجهد والو 
إلى خفض تكالیف التشغیل واإلنتاج، حیث یعتمد علیها في أعمال تقییم األعطال 

بفضل موثوقیة وسرعة نتائجها، كما أكدوا  %70و 40والصیانة بنسبة تتراوح بین 
 .أهمیة هذه التقنیة في تفادي الحوادث والمحافظة على البیئة 

في مالیزیا  NDTفي مجال یمكن لنجاح برنامج التدریب :  المالیزیة تجربةال
أن یكون بمثابة نموذج وٕالهام للبلدان األخرى التي ترغب في تطویر برنامج محلي 

. یوضح المثال المالیزي أنه من الممكن المعتمدة في هذا المجال إلصدار الشهادات
 مالیزیاأصبح نظام التدریب في حیث ، الصفربار معترف به دولًیا من بناء نظام اخت
الوطني نقطة مرجعیة للعدید من البلدان. كانت البدایة في  NDT ونظام شهادة

، ة للطاقة الذریةالثمانینیات بدعم من الحكومة المالیزیة ومساعدة من الوكالة الدولی
تیجة ، نمالدولیة. والیو  تم تأسیس المجلس الوطني المالیزي إلصدار الشهادات حیث

، یعمل بها أكثر شركة في مالیزیا 50، تم اعتماد أكثر من طویلة األمدلهذه الشراكة 
وتمثل الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز   NDT.، للقیام باختبارفني 2000من 

في مالیزیا، ومحطات الّالإتالفیة  باالختبارات من جمیع أعمال التفتیش 70%حوالي 
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تبلغ تكلفة عملیات التفتیش المحلیة و  .، وصناعة الطیرانسفنواض ال، وأحالطاقة
 . الخارج التكنولوجیا من قداممس تكلفة توظیف المفتشین واستحوالي خُ 

في  المبتكرةمن الدول المتقدمة و المملكة المتحدة تعد :  تجربة المملكة المتحدة
ة سجل حافل في المملكة المتحدة قاعد صناعةال هذه ولدى، NDTتكنولوجیا  مجال

ة عالیة القتصاد قیم وهي في وضع جید ولدیها القدرة على تقدیم ،باإلنجازات الهامة
 ، حیث تتبع المملكة المتحدة منذ سنوات عدیدة سیاسة تعتمد علىالمملكة المتحدة

تحفیز نقل التكنولوجیا لحلول التفتیش الجدیدة  وتوحید شبكة البحث والتطویر الممولة 
ة النشطة لجمیع الالعبین الرئیسیین بما في ذلك مراكز الخبرة لتمكین المشارك

االعتراف بقیمة الحد من  المالي مع التأمینقطاع و والجامعات والحكومات والصناعة 
تعمل في التطبیقات التي و النظم  و تطویر المعاییر و  NDT المخاطر من خالل تطبیق

  . إطارها هذه الصناعة

شركة تغطي قطاعات تورید  172اني، یوجد وفقًا للمعهد الوطني البریط
 24 من ضمنهافي المملكة المتحدة  NDT مجال المعدات والتدریب والخدمات في

، تساهم بنحو شركة على مستوى العالم 180شركة بریطانیة رئیسیة ضمن أكبر 
، وتقریبًا نفس النسبة في سوق النفط  NDTمن السوق العالمي في خدمات %13

  . والغاز العالمي

في المملكة المتحدة كان في قطاع  NDT أفضل مثال على نجاح تكنولوجیاو 
سنة على /عطب 900حوالي " هاتفیلد" حادثةقبل  هناك حدیدیة، حیث كانالسكك ال

تم  ،ةالمناسب NDTتقنیات  عندما تم تطبیقو  .المملكة المتحدةالسكك الحدیدیة بشبكة 
 . سنة 14ظرف  في 90%یقترب من  معدلاألعطال إلى تخفیض 
 


خدمة هندسیة عالمیة أساسیة یتم استخدامها  (NDT) االختبارات الّالإتالفیة تعد
خدمة حاسمة للشركات العاملة في قطاع  NDTطوال دورة حیاة المنتج. تقدم خدمات 

على تحسین ربحیة شركات النفط والغاز من خالل  NDTحیث تعمل خدمات  ،الطاقة
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ة تشغیل المرافق وتقلیل حدوث فشل المنظومة وعطلها ومع ضمان توافق تحسین كفاء
 . العملیات الصناعیة مع األنظمة البیئیة الصارمة بشكل متزاید

 م السلمي لتقنیات الطاقة النوویة،مثال جید على االستخدا NDT تعتبر خدمات 
 اجة إلى أسالیب، ستزداد الحتیة الهندسیة أنظمة أكثر تعقیًدامع تبني البنیة التحو 

NDT ذا یعطي الفرصة وه ،من قبل أفراد مؤهلین تأهیًال مناسًبا اعلیةفو  كثر قدرةأ
صلب أحد أهم القطاعات الصناعیة المشتغلین بها أن یكونوا في للطاقة النوویة و 

 .االقتصادیة في العالم و 
 أحمیدةعز الدین                                                            

 معهد النفط للتأهیل والتدریب                                                      
 دولة لیبیا                                                               
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B»MBuAÃ´ “Õh¨Nª KzƒM ‹ “ÕÀÃ√ P›ßB∞ø ÿrƒM BŒmÀi∗ 

یعمل  نووي مفاعل أتوم" الروسیة، أنها تمكنت من إنشاء زأعلنت شركة "رو 
العسكریة  الغواصات ، بهدف استخدامه كمورد أساسي لتغذیةبشكل دائم وال ینضب

وأوضحت الشركة، في تقریرها السنوي الذي نشرته على موقعها، أن . النوویة الروسیة
یضم مكونات الوقود النووي  على قلب ي المذكور في أنه یحتويأهمیة المفاعل النوو 

، مضیفة أن الوقود یكون في الغالب لتفاعالت النوویة وتتولد الحرارةحیث تحدث ا
 . عبارة عن یورانیوم منخفض التخصیب، حسب وكالة "سبوتنیك" الروسیة

وورد في التقریر أنه "مع التفاعل المتسلسل یمكن الوصول إلى طاقة ال تنضب؛ 
صات النوویة الروسیة الطاقة الدائمة دون الحاجة إلى إعادة شحن ما سیعطي الغوا

وأكد القائد السابق ألسطول الشمال، األدمیرال . الوقود النووي، وفق المصدر المذكور
فیاتشیسالف بوبوف، في تصریح صحفي، على أهمیة هذا االبتكار الذي "سیشكل قفزة 

على مستوى االستعداد القتالي  كبیرة بالنسبة للقوات البحریة الروسیة خصوصاً 
، : "إلعادة شحن الغواصة النوویة یتطلب األمر شهراً  وقال بوبوف .للغواصات البحریة

 ."الحریة والمزید من المهمات العسكریة الروسیة غواصاتالومع هذا االبتكار سیعطي 

وأفاد التقریر السنوي الذي تم نشره في موقع الشركة : لقد تم االنتهاء من 
صمیم والتصنیع واالختبارات الشاملة للنوعین من نواة المفاعالت النوویة، إحداهما الت

للغواصات من الجیل الرابع والتي تتمیز بقدرتها على أداء عملها حتى حلول موعد 
إجراء اإلصالح المتوسط. أما الثانیة فهي نواة فریدة من نوعها في التاریخ الروسي 

وتضم  .داء عمله طیلة دورة حیاة الغواصةبأ لعحیث أنها تضمن أن یقوم المفا
 الغواصات النوویة الروسیة من الجیل الرابع غواصات مشروعي "بوري" و "یاسن" .

 . 7/8/2018بتاریخ بالعربیة،  "Euronews"موقع  *
                                                 

http://arabic.euronews.com/2018/04/30/russia-launches-floating-nuclear-power-plant
http://arabic.euronews.com/2018/04/30/russia-launches-floating-nuclear-power-plant
http://arabic.euronews.com/2015/08/12/russia-remembers-kursk-disaster
http://arabic.euronews.com/2015/08/12/russia-remembers-kursk-disaster
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أعلنت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، في بیان لها، أنها أكملت جولة ناجحة 
ووي السعودي في شهر یولیو الماضي، بناء لتفقد تطویر البنیة األساسیة للبرنامج الن

 . على طلب من المملكة
وأوضح رئیس فریق الوكالة الدولیة للسعودیة فوزیة باستوس، أن "الریاض باتت 

 . "إلنشاء أول مفاعل نووي في أراضیها مهیأة تماماً 

ملیون  33وأشار تقریر وفد الوكالة، إلى أن السعودیة، والتي یبلغ عدد سكانها 
، تسعى إلى تنویع وزیادة قدراتها على إنتاج الطاقة، لضمان استمرار النمو نسمة

 . االقتصادي والتنمیة

وبریطانیا، إلى  ریق الدولي ضم خبراء من البرازیل وٕاسبانیاوذكر البیان أن الف
تتعلق بالبنیة األساسیة  بنداً  19جانب موظفي الوكالة الدولیة، والذین راجعوا وضع 

 . النوویة في المملكة إلنتاج الطاقة
 

ªA®NnM “ÕihªA “≥BÒºª “ŒªÀfªA “ªB∑Ã“ŒNZNªA “ŒƒJªA jÕÃÒM ~j 
∆AeÃnªA ü “ÕÀÃƒªA “≥BÒºª*∗ 

بعثة  3/9/2018إختتم فریق الخبراء التابع للوكالة الدولیة للطاقة الذریة في 
الطاقة أیام إلى جمهوریة السودان الستعراض تطویر البنیة التحتیة لبرنامج  8مدتها 

بناء على دعوة من  (INIR)النوویة. تم إجراء مراجعة متكاملة للبنیة التحتیة النوویة 
 جمهوریة السودان .

إستعرضت البعثة وضع تطویر البنیة التحتیة النوویة في السودان باستخدام 
معاییر المرحلة األولى من مقاربة المسار الزمني للوكالة، والتي توفر إرشادات مفصلة 

مراحل للتطویر. تشیر نهایة المرحلة األولى إلى استعداد أي بلد لتقدیم إلتزام  3 عبر
 واسع النطاق لبرنامج الطاقة النوویة .

 . 22/8/2018بتاریخ  ،السعودیة "عكاظ"صحیفة  موقع *
 . 7/9/2018بتاریخ ، "IAEA Newsletter" مترجم من **
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وقال قائد الفریق أنتوني ستوت، الرئیس التنفیذي لقسم تطویر البنیة التحتیة 
ن بتطویر النوویة في الوكالة : "من الواضح أن هناك التزامًا قویًا من حكومة السودا

 البنیة التحتیة الالزمة لبرنامج للطاقة النوویة آمن وسلمي" .

ضم الفریق خبراء من المغرب وسلوفینیا وجنوب أفریقیا وأسبانیا، باإلضافة إلى 
مشكلة في البنیة التحتیة  19موظفي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة. واستعرض حالة 

وقبل البعثة، قّدم السودان تقریرًا للتقییم الذاتي  للطاقة النوویة باستخدام تقییم الوكالة.
 یغطي جمیع جوانب قضایا البنیة التحتیة، فضًال عن الوثائق الداعمة للوكالة .

وقد قدم الفریق توصیات ومقترحات بما في ذلك : وضع اللمسات األخیرة على 
 الصكوكإلى  السیاسات الوطنیة لدعم برنامج الطاقة النوویة، تعزیز الخطط لالنضمام

القانونیة الدولیة وتقییم وتطویر اإلطار القانوني والرقابي، تنفیذ خطط لدعم تطویر 
المنظمات الرئیسیة وتعزیز الوعي العام ببرنامج الطاقة النوویة، ومواصلة تحلیل مدى 

 تأهب الشبكة الكهربائیة ونهج التمویل وٕادارة النفایات المشعة .

عمر أبو القاسم، وكیل وزارة الموارد المائیة  ومن جانبه، رحب السید موسى
، (NEPIO)والري والكهرباء ورئیس منظمة تنفیذ برنامج الطاقة النوویة في السودان 

بعثة الوكالة الدولیة، قائًال : "إن الحكومة ملتزمة بتطویر برنامج الطاقة عمل بنتائج 
ان وٕارشادات األمن النووي القانونیة الدولیة ومعاییر األم للصكوكالنوویة امتثاًال 

التابعة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة. لقد أمضى السودان أكثر من عقد من الزمان في 
تطویر البنیة التحتیة لبرنامج الطاقة النوویة الخاص به، حیث األمن واألمان النوویین 

لة جزء ال یتجزأ من كل جانب من جوانب األنشطة النوویة، بدعم ممتاز من الوكا
الدولیة للطاقة الذریة. وأود التأكید بأننا منفتحون لتنفیذ توصیات ومقترحات بعثة 

 . "في السودان (INIR)الوكالة الدولیة إلجراء المراجعة المتكاملة للبنیة التحتیة النوویة 

 : م. نهلة نصر وترجمة إعداد                                                  
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21/9/2018( 

بدعوة من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة شارك المدیر العام للهیئة العربیة للطاقة 
د. ضو سعد مصباح في  الذریة أ. د. سالم حامدي ومدیر إدارة الشؤون العلمیة أ.

المؤتمر العام الثاني والستین للوكالة الدولیة للطاقة الذریة الذي بحث في العدید من 
 . القضایا المتعّلقة بتنمیة االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة وتقویتها

تحدث الدكتور یوكیا أمانو المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة في رسالته 
ؤتمر الثاني والستین مبرزًا دور الوكالة الدولیة للطاقة الذریة الفرید في إلى الم

المساهمة في تعزیز السلم واألمن العالمي وعملها الدؤوب في تحسین صحة ورفاه 
المدیر  . وألقى األستاذ الدكتور سالم حامديالبشر من خالل التقنیات النوویة مالیین

كلمة هنأ فیها السیدة مارتا زیاكوفا على ثقة الدول  العام للهیئة العربیة للطاقة الذریة
باختیارها رئیسة للمؤتمر ثم أثنى على الدور الریادي للوكالة الدولیة للطاقة الذریة على 
المستوى العالمي في جعل الطاقة الذریة محركًا رئیسیًا للتنمیة ونّوه بالتعاون الوثیق 

ة العربیة للطاقة الذریة الذي تمّثل في دعم بین الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والهیئ
 .االستخدام السلمي للطاقة الذریة  الوكالة للعدید من أنشطة الهیئة في مجال

وكان المؤتمر العام للوكالة فرصة ثمینة لاللتقاء برؤساء الوفود وخاصة العربیة 
العربیة للطاقة وذلك لتدارس سبل التعاون مع الهیئة  ،وكذلك األقسام الفنیة في الوكالة

ة لألمان ــــــة واألفریقیالهیئة في اجتماع الشبكة العالمیــــــة واآلسیویــــــ شاركت، و الذریة
 . النووي
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 إجتماع الشبكة العربیة للهیئات الرقابیة

بحضور وفود من  20/9/2018جتماع الخامس من نوعه في فیینا یوم عقد اال
ومنها الوكالة الدولیة  ،المهتمة بنشاط الشبكة الدول األعضاء في الوكالة والمنظمات

للطاقة الذریة والمعهد الكوري لألمان النووي وهیئة الرقابة النوویة األمریكیة ووزارة 
تحاد األوروبي عیة واألمان النووي في فرنسا واالالطاقة األمریكیة ومعهد الوقایة اإلشعا

نوویة الفنلندیة واللجنة العلمیة لألمم وهیئة الرقابة النوویة الصینیة وهیئة الرقابة ال
المتحدة لتأثیر األشعة الذریة، وممثلین من الدول العربیة اآلتیة : األردن، البحرین، 
مصر، السودان، السعودیة، لبنان، موریتانیا، المغرب، تونس واإلمارات وُعمان وقطر. 

ر العام ومدیر إدارة جتماع المدیالعربیة للطاقة الذریة في هذا االوقد مّثل الهیئة 
 . الشؤون العلمیة

األمین العام لجهاز الرقابة النوویة  محمد حسن أبو أذنین،وقد ألقى الدكتور 
الرئیس الحالي للشبكة كلمة رّحب من بصفته  واإلشعاعیة في جمهوریة السودان

ن جتماع مثمرًا في تعزیز أواصر التعاون بیبالحضور ومتمنیًا أن یكون هذا االخاللها 
الشبكة العربیة للهیئات الرقابیة والمنظمات والشبكات اإلقلیمیة المماثلة. ثم تناول 
الكلمة الدكتور سالم حامدي المدیر العام للهیئة معطیًا نظرة عامة على الشبكة العربیة 
للهیئات الرقابیة مبّینا في ذات الصدد أن الشبكة تسعى إلى زیادة التعاون وتبادل 

ال الرقابة النوویة ول العربیة التي لدیها مشتركات ثقافیة في مجالتجارب بین الد
 .  واإلشعاعیة 

وبعد ذلك تحدث كل من مدیر مكتب تنسیق األمان واألمن النوویین في الوكالة 
ممثلة المعهد الكوري لألمان النووي ورئیس وحدة الشبكات و ، الدولیة للطاقة الذریة

كل من السید أمجد شكر وٕایجور و وویین بالوكالة، المعرفیة في قسم األمان واألمن الن
الدولیة للطاقة ي الوكالة السید محمد خالق من قطاع األمن النووي فو بیزدوجومیلي 

ري باول من االتحاد األوروبي وممثلة هیئة الرقابة النوویة األمریكیة نالذریة، والسید ه
ویة الفنلندیة وممثل السلطة وممثل وزارة الطاقة األمریكیة وممثل هیئة الرقابة النو 
 .الرقابیة في الصین وممثل اللجنة العلمیة لألمم المتحدة 

عرض من أ. د. ضو مصباح بّین من خالله الوضع الحالي  كما تم تقدیم
للشبكة العربیة للهیئات الرقابیة : التأسیس والرؤیة والرسالة والهیكلیة وخطط العمل. 
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للشبكة وما تحقق من أنشطة وتقدم فیها وما  ستراتیجیةتحدث عن خطة العمل االو 
صدر عنها من وثائق منذ تأسیسها. وعرج على المشروع بین اإلقلیمي الذي تقدمت به 
بعض الدول العربیة إلى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ضمن برنامجها للتعاون الفني 

 . في مجال الرصد اإلشعاعي واإلنذار المبكر
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) 29(في دورته ولین عن شؤون البیئة ؤ لقرارات مجلس وزراء العرب المس تنفیذاً 
مقر خبراء ب اجتماعقامت الهیئة بدعوة المختصین العرب لعقد  ،19/10/2017بتاریخ 

إلى  االجتماعهدف هذا و . 2018/ 12/8 ــــــ 10الهیئة العربیة بتونس خالل الفترة : 
على دول الجوار  المفاعالت الحدودیةالدراسات حول خطورة  واستكمالتبادل اآلراء 

والتعاون العربي في حاالت  االستعدادالعربیة وماهیة التأثیرات البیئیة والصحیة وكیفیة 
 .  الحوادث التي قد تنجم عن هذه المفاعالت الطوارئ ومواجهة

خبراء من كل من مصر والكویت والبحرین والعراق شارك في هذا االجتماع 
جتماع الدكتور فاخر العكور مثل الهیئة في اإلشراف على االوقد  .وسلطنة ُعمان

مصادر التلوث ــــــ  الذي قدم عرضًا مفصًال حول مواضیع االجتماع كاآلتي :
المخاطر البیئیة ــــــ  ومفاعل دیمونة محطة بوشهر النوویة ــــــ اعي للمنطقة العربیةاإلشع

األثر على الزراعة والبیئة،  : الجوارلتشغیل مفاعل بوشهر، اآلثار اإلشعاعیة لمنطقة 
، مجابهة الطوارئ اإلشعاعیة ومشاكل التلوث اإلشعاعي العابر االقتصادیةاآلثار 
اإلجراءات العاجلة واآلجلة لمتابعة التسرب  ،اإلشعاعيرب : ظواهر التس للحدود

لیات المتبعة في وتوحید اآل اإلشعاعي ووضع االقتراحات والتوصیات للحلول المناسبة
ونوعیة الحدودیة علي المنطقة العربیة  شعاعي وتأثیر المفاعالتعملیات الرصد اإل

وقد قام  وأماكن أخذ العینات. العینات والعناصر المشعة المراد تتبعها وقیاسها وطرق
تقوم به دولهم على المستوى الوطني بشأن  السادة الخبراء المشاركون باستعراض ما

 ، وأصدروا التوصیات التالیة :شعاعیةءات الوقایة واألمان والطوارئ اإلإجرا
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ــــــ اتخاذ االجراءات السیاسیة والدبلوماسیة للضغط على الدول الحدودیة التي  1
 . )CNS(ا مفاعالت نوویة من أجل التوقیع على اتفاقیة األمان النووي لدیه

شعاعي الناتج عن المفاعالت آلیات لتنفیذ ومراقبة التلوث اإل ــــــ وضع 2
 الحدودیة من خالل عملیات النمذجة المتبعة في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ودولیاً 

 وتعمیمها على الدول العربیة .
داد مقترح أولي لمشروع متكامل لعملیة النمذجة على أن یشمل ذلك ــــــ إع 3

األهداف والمدد الزمنیة والمیزانیة المالیة الالزمة لتنفیذه. والطلب من الهیئة العربیة 
 للطاقة الذریة السعي إلیجاد مصادر تمویل من الجهات المانحة المختلفة .

خطوات وآلیات وعملیات تنفیذ ــــــ إعداد مسودة دلیل إرشادي شامل بجمیع  4
رشادي للوكالة الدولیة اإلشعاعي باالستعانة بالدلیل اإل الطرق الخاصة بمراقبة التلوث

 . من خالل وثیقة مرجعیة موحدة من الهیئة العربیة للطاقة الذریة
ــــــ إعداد نظام متكامل لتقییم التأثیر اإلشعاعي للمنشآت النوویة المختلفة على  5
 . والبیئة بنظام مماثل للمتبع في الوكالة الدولیة اإلنسان
ــــــ العمل على تنفیذ دورة تدریبیة حول نمذجة االنتشار والتشتت للنشاط  6

 .  اإلشعاعي في الجو
 .   ــــــ العمل على تنفیذ دورة تدریبیة حول البیئة البحریة والرسوبیات البحریة 7
ربیة للطاقة الذریة بإعداد مشروع الشبكة العربیة على قیام الهیئة الع الثناءــــــ  8

 .  للرصد اإلشعاعي واإلنذار المبكر وتقدیمه للوكالة الدولیة لطلب الدعم
ــــــ تعمیم نموذج العناصر المتكاملة لخطة الطوارئ النوویة التي أعدتها الهیئة  9

ت الطوارئ ومواجهة لحاال واالستجابةفي مجال كیفیة االستعداد العربیة للطاقة الذریة 
 . في المجالالنوویة واإلشعاعیة والدعوة الى عقد ورشة عمل الحوادث 
لى إلى الهیئة العربیة للطاقة الذریة إدعوة الدول العربیة غیر المنضمة  ــــــ 10

شعاعي لى عضویة الهیئة نظرًا ألهمیة موضوع التلوث اإلإاإلسراع في االنضمام 
 . ربیة وحرصًا على تكامل العمل العربي المشتركوالبیئي على المنطقة الع

ــــــ الطلب من جامعة الدول العربیة السعي لتعزیز الموقف العربي لجعل  11
 .  منطقة الشرق األوسط خالیة من أسلحة الدمار الشامل بما فیها األسلحة النوویة
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لالجتماع دعوة الخبراء  ،ومن خالل الهیئة ،ــــــ الطلب من الدول العربیة 12
 . ) مع مراعاة استمراریة حضور الخبراء الذین حضروا لهذا العام2019القادم (

 .ها ــــــ استمراریة مثل هذه االجتماعات لتحدیث الدراسات وتطویر  13
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بدعوة من المدیر العام للهیئة العربیة للطاقة الذریة أ. د. سالم حامدي، 
وباستضافة كریمة من أ. د. عاطف عبد الحمید عبد الفتاح رئیس مجلس إدارة هیئة 
الطاقة الذریة المصریة، اجتمعت اللجنة العلمیة للمؤتمر العربي الرابع عشر 

مقر هیئة الطاقة الذریة المصریة خالل الفترة  لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة في
من حضر االجتماع السادة رئیس وأعضاء اللجنة العلمیة وقد  .13/8/2018 ــــــ 11

 كل من مصر وتونس والسعودیة والسودان واألردن ولبنان والكویت .

مّثل الهیئة العربیة للطاقة الذریة في االجتماع أ. د. سالم حامدي المدیر العام 
المهندسة نهلة نصر رئیس قسم التوثیق العلمي والمكلفة باألمانة العامة للمؤتمر. كما و 

حضرت االجتماع السیدة سحر عبد الحلیم مدیر إدارة التعاون الدولي والمؤتمرات في 
 هیئة الطاقة الذریة المصریة .

ستعرض الحاضرون الجداول المعدة من قبل األمانة العامة للمؤتمر والتي إ
ن توزیع األوراق البحثیة المقدمة من الدول العربیة على مختلف محاور المؤتمر تتضم

بشكل مبدئي وتم تسجیل موقف البحوث من حیث القبول أو الرفض في تلك الجداول. 
كما تمت دراسة تقاریر السادة المحكمین بشأن األوراق البحثیة ومناقشة نتائج التحكیم 

 . بحثاً  173ن قبل اللجنة العلمیة، والبالغ عدد وتحدید البحوث المجازة نهائیًا م

وقد تم عرض االستمارات المعدة إلخطار الباحثین بالقبول أو الرفض وتعدیل 
سّلم  .ذج التعهد بعدم نشر البحث مسبقاً صیاغتها بما رآه أعضاء اللجنة وكذلك نمو 

ن أعضاء أعضاء اللجنة العلمیة البحوث المحكمة في بلدانهم وتم تسلیم كل عضو م
اللجنة مجموعة البحوث المقبولة التي ستعاد إلى الباحثین في بلده مع استمارات 

االلتزام  التحكیم المتضمنة مالحظات المحكمین على األوراق البحثیة، مع االتفاق على
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اتفق على دعوة أعضاء المجلس التنفیذي لحضور و  .3/9/2018باإلبالغ یوم 
عضاء اللجنة العلمیة لحضور اجتماعات اللجنة یومیًا فعالیات المؤتمر كاملة ودعوة أ

بعد انتهاء الجلسات العلمیة ودعوة أعضاء اللجنتین العلمیة والتنفیذیة وكذلك التنفیذیة 
 . 15/12/2018المحلیة الجتماع تحضیري یوم 

نوقشت و تمت مناقشة الترتیبات التي تمت إلقامة معرض على هامش المؤتمر، 
وأسماء المحاضرین التي تم اقتراحها أثناء انعقاد اجتماع األمانة مواضیع المحاضرات 

العلمیة للمؤتمر والمراسالت التي تمت في شأن دعوتهم لحضور المؤتمر ومدى 
استجابتهم لتلك الدعوات. وبالنسبة لموضوع التعاقدات للمحطات النوویة، اقترح رئیس 

المحطات النوویة في مصر إللقاء  اللجنة العلمیة دعوة أ. د. أمجد الوكیل رئیس هیئة
محاضرة في هذا الموضوع، حیث أنه سیكون متواجدًا لحضور االجتماع التحضیري 
للمنتدى الخامس حول آفاق تولید الكهرباء وٕازالة ملوحة میاه البحر بالطاقة النوویة. 

ي كما اقترح دعوة أ. د. حامد میرا رئیس هیئة المواد النوویة المصریة و أ. د. سام
شعبان عطا الّله رئیس هیئة الرقابة النوویة واالشعاعیة المصریة للمشاركة في فعالیات 

محاضرة توزع على جلسات  16المؤتمر، وبذلك یصل عدد المحاضرات المقترحة إلى 
 المؤتمر حسب المحاور .

وقد وزعت األوراق البحثیة المقبولة على جلسات المؤتمر في إطار المحاور 
المسرعات النوویة : ، بحثاً  34العلوم النوویة األساسیة :  النحو التالي : الرئیسیة على

تقانات وتطبیقات ، بحثاً  13مفاعالت البحوث ومفاعالت القوى النوویة : ، بحوث 3
التقانات الذریة في الدراسات ، بحثاً  16علوم المواد :  ،بحثاً  60النظائر المشعة : 

إدارة المعرفة النوویة ، بحثاً  21ن النوویین : األمان واألم، بحثاً  25البیئیة : 
 : بحثًا واحدًا .ة والقبول الشعبي للطاقة النوویةوالسیاسات اإلعالمی

في الیوم األخیر لالجتماع تم إعداد البرنامج الزمني المبدئي لجلسات المؤتمر، 
دقیقة  15، وتخصص )A ،B ،C(قاعات لفعالیات المؤتمر  3حیث تقرر أن تخصص 

ساعة ونصف للغداء یومیًا دقیقة لكل محاضرة عامة، وتخصص  30بحث و لكل
، ویخصص الیوم الخامس بین الفترتین الصباحیة والمسائیة )14:00 ــــــ 12:30(

 . واألخیر للجلسة الختامیة التي تتضمن محاضرة عامة واختتام المؤتمر
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3  __ÀfªA ü “®rùA j÷B§ƒªA XBN√G ΩøB∏M æÃY ’A�a ™B¿NUG —j«B¥ªA) “ŒIj®ªA æ :15  __
17/9/2018( 

نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع هیئة الطاقة الذریة المصریة في 
جمهوریة مصر العربیة، اجتماع خبراء حول "تكامل إنتاج النظائر المشّعة  ــــــالقاهرة 

إنتاج  في الدول العربیة" وذلك من أجل وضع تصور لتعاون عربي مشترك حول
شارك في هذا  وتصدیر واستخدام النظائر المشّعة في األغراض الطبیة المختلفة. وقد

 خبراء من كل من السعودیة واألردن وتونس ولبنان والسودان ومصر . 7االجتماع 

ممثل الهیئة العربیة للطاقة ، عماد برعي أ. د.من قبل االجتماع تم افتتاح 
د الرحیم نائب رئیس هیئة الطاقة الذریة المصریة حسن عبواألستاذ الدكتور  ،الذریة
اهداف هذا االجتماع من أجل وضع تصور لتعاون عربي الهیئة أوضح ممثل حیث 

مشترك حول إنتاج وتصدیر واستخدام النظائر المشّعة في األغراض الطبیة المختلفة. 
ة متخصصمحاضرات  السادة الخبراء بإلقاءم وسعیًا إلى تفعیل أهداف االجتماع قا

 االساسیة التالیة : فیما یتعلق بمجـال االجتماع لتغطیة ومعرفة النقاط

 ــــــ اإلمكانیات الحالیة المتاحة إلنتاج النظائر المشعة 1
 ــــــ حجم اإلنتاج للنظائر المشعة 2
 ــــــ االحتیاجات المطلوبة لزیادة وتحسین عملیة اإلنتاج 3
 مشترك بین الدول العربیةــــــ كیفیه زیادة التعاون ال 4
 ــــــ اقتراح تقدیم مشروع مشترك لالتحاد األوروبي . 5

النقاط الخمس وما تم عرضة من قبل السادة الخبراء الممثلین  هذهوفي ضوء 
 حدة . المتاحة واالحتیاجات لكل دولة علىلكل دولة تم تحدید اإلمكانیات 

إنتاج النظائر المشعة التابعة زیارة وحدة وفي الیوم األخیر من االجتماع تم 
وتم  .لمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني بموقع أنشاص بهیئة الطاقة الذریة المصریة

إلضافة إلى االجراءات با ،بالمصنع إنتاج النظائر المشعة تفصیلي لعملیاتشرح 
 عن المجتمعین التوصیات التالیة: صدر . وقدة لضبط جودة المنتجات المصنعةالمتبع
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یوم شرونات ومعامل انتاج مولدات التكنحداث شبكة متكاملة من السیكلوتستإ ــــــ
وخبرات  الوطن العربي بتمویلب في مجال الطب النووينظائر المشعة المستخدمة وال

بدعم من الهیئة العربیة للطاقة الذریة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة تحت مظلة و عربیة 
إلى وضع هذه الشبكة وتهدف  .)نسمة ملیون 420لتغطیة حاجیات الوطن العربي (

اظ على الجودة والتوفر تخفیض كلفة اإلنتاج واالستعمال األمثل مع الحفلیات لآ
 ة .والمردودی
تشكیل لجنة تنسیقیة من الدول العربیة الراغبة في العضویة والهیئة توكل لها  ــــــ

 . الدول العربیةالنظائر المشعة بین  وتكامل نتاجإالمهام المتعلقة ب
ن تقوم اللجنة ات الحتیاجات الدول العربیة على أبملخص أعالهاللجنة  موافاة ــــــ

 . لهیئة العربیة للطاقة الذریةلي المدیر العام لإبرفع التوصیة النهائیة 
نتاج النظائر المشعة شهادة معتمدة من وضع آلیة لمنح العاملین في مجال إ ــــــ

وذلك بتشكیل لجنة مختصة من العاملین  الذریة لممارسة المهنة، طاقةالهیئة العربیة لل
 . الخبراء في هذا المجال لدراسة ووضع المؤهالت والمواصفات القیاسیة العربیة

 نتاج النظائر المشعةإورشتي عمل بخصوص تأهیل وحدات إقتراح تنظیم  ــــــ
النظائر المشعة  نتاجوأخرى بإ  (GMP)فة بــــــو المعر و تصنیع البأفضل الممارسات في 

لضرورة وجود  نظراً  القادمةوات خالل السن(Cyclotron) رع النووي من المس
هیل المنشآت لهذه تاج والتصدیر، والتكلفة الباهظة لتأنلغایات اإل  GMPشهادات

 .الغایة، وارتفاع الطلب على النظائر المشعة بالدول العربیة
لمراكز ووحدات إنتاج النظائر المشعة   GMPالبحث عن تمویل لمشاریع ــــــ

لتزاید الطلب على  وروبي نظراً لیة للطاقة الذریة أو االتحاد األسواء من الوكالة الدو 
ولتحقیق التكامل بین الدول المنتجة والدول   النظائر المشعة في الدول العربیة،
العملیة  سیاتصبح من أساأ GMP الــــــلكون  المستهلكة للنظائر المشعة ونظراً 

 .GMP الالزمة لتأهیل الوحدات المنتجة بال  التكلفةرتفاع او  اإلنتاجیة،
ردني والمصري لیتمكنوا من المفاعلین النوویین األالتنسیق مع المسؤولین عن  ــــــ

 .  استكمال عملیة التصنیع والتصدیر
 . االطالع على احتیاجات الدول المستهلكة للنظائر المشعة ــــــ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أخبار الهیئة  
 

45 
 



 
1  __TBÅfiAÀ ‘Ã¥ªA P›ßB∞ø PBŒmBmC æÃY Ω¿ß “qiÀ ) “ÕiÃ»¿ÜA ___ PBøB¿áA

“Œn√ÃNªA  :23  __27/7/2018( 

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

"أساسیات مفاعالت القوى واألبحاث"، وذلك في مدینة الحمامات ــــــ الجمهوریة 
. نفذت هذه الورشة في إطار التعاون 27/7/2018ــــــ  23التونسیة خالل الفترة : 

عة بین الهیئة مذكرة التفاهم الموقّ وضمن  العربي ــــــ الصیني في مجال الطاقة النوویة
 . طاقة الذریة والهیئة الوطنیة الصینیة للطاقة الذریةالعربیة لل

ناجحة في موضوع مفاعالت  تدریبیةسبع أنشطة  هذه الورشة بعد تنفیذ يوتأت
، والجانب 2013تونس منذ سنة  ثنان فيامنها في الصین و  خمسة ،القوى واألبحاث

ذریة في مجال لعربیة للطاقة الالصیني یولي اهتمامًا كبیرًا بالتعاون مع الهیئة ا
ر عن ذلك مرارًا في المؤتمرات الخمس للتعاون ستخدام السلمي للطاقة الذریة وعبّ اال

 2012و  2010و  2008 خالل األعوام :العربي الصیني التي عقدت تباعًا 
 . 2016و  2014و

ًال ـــة تأهیـــرات المؤهلـــلخبة من اـــهذه الورشة لسد نقص الدول العربی تـــهدف
مفاعالت القوى واألبحاث أیضًا على فهم التكنولوجیا الصینیة في مجال  ترّكز ًا و ـــعالی

حدیثًا تحت  المنضوینالورشة للمهندسین والفنیین والموظفین كرست . و اـــوتشغیله
ة البرامج الوطنیة إلنشاء محطات القوى النوویة ذات العالقة بتولید الكهرباء ـــمظلّ 

 25ة ـــقراب الورشة واستهدفتوكذلك مفاعالت البحوث. میاه البحر  وٕازالة ملوحة
مشاركًا من الدول العربیة ومن العاملین في البرامج الوطنیة الصاعدة إلنشاء محطات 

، من الدول العربیة التالیة : مصر، لیبیا، تونس بحوثالالقوى النوویة وبناء مفاعالت 
ان، باإلضافة ـــن ولبنـــرب والیمـــراق والمغـــا والعـــت وموریتانیـــاألردن، السودان، الكوی

خبیرًا من المؤسسة الوطنیة الصینیة للطاقة النوویة والهیئة الصینیة للطاقة  11إلى 
 . الذریة
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 السیدو سعادة األستاذ الدكتور سالم حامدي المدیر العام للهیئة  الورشةفتتح ا
الصینیة للطاقة النوویة  نیةالداعمة للهیئة الوط CZECشركة  رئیسوانج یونجي نائب 

قام باإلشراف العلمي و  .لي بنجي المستشار بالسفارة الصینیة في تونسوالسید 
والتنسیق اإلداري على هذه الورشة كل من الدكتور ضو مصباح من الهیئة العربیة 

الورشة . واشتملت المؤسسة الصینیة للطاقة النوویة كي بو من للطاقة الذریة والسید
 : االت والمواضیع التالیةعلى المج

 ،المفاعل، التصمیم : فیزیاء عالت القوى واألبحاثاالمبادئ األساسیة لمف ــــــ 1
 . التحكم، تشغیل المفاعل

مبادئ التشغیل واألنظمة الرئیسیة في مفاعالت القوى واألبحاث، األنواع  ــــــ 2
 . الرئیسیة، األجیال

: معاییر األمان، النظام الصیني للرقابة  یةمقدمة لنظام الرقابة النوو  ــــــ 3
 . والتشریع، إجراءات الترخیص

التجربة الصینیة في میدان تصمیم مفاعالت القدرة واألبحاث النوویة  ــــــ 4
وبنائها: أنواع مفاعالت القوى واألبحاث وخصائصها ومقدمة لمفاعالت القدرة الصینیة 

 . وتطورها  ACPسلسلة 
ختیار االبنیة التحتیة، مشاریع المحطات النوویة: برنامج تطویر إدارة  ــــــ 5
، التزود واالستثمارقتصادیة والعقود ار التقنیة المناسبة، النماذج االختیاالموقع، 

مان، تنفیذ المشروع بالوقود، هیكلیة المؤسسة المالكة، الترخیص وأنظمة تحلیل األ
 . ستجابة للحوادثستعداد واالوالتشغیل واال

 . تنمیة الكوادر البشریة ــــــ 6
تم عقد اجتماع ضم كل من الهیئة والسفارة الصینیة في وعلى هامش الورشة 

م فیه والسلطة الصینیة للطاقة النوویة ت  CNNCتونس والشركة الصینیة للطاقة النوویة
عیل مناقشة أوجه التعاون في تنفیذ أنشطة الهیئة العربیة للطاقة الذریة والسعي إلى تف

 CAEAالصینیة للطاقة الذریة  والسلطةمذكرة التفاهم بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة 
وكبدایة  ستخدامات السلمیة للطاقة الذریةللتدریب على االلتأسیس مركز عربي 

بناء محاكي لمفاعل قوى في مقر الهیئة العربیة  لتأسیس هذا المركز اقترحت الهیئة
  . للطاقة الذریة بتونس
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2  __“ŒZvªA B»Nø›m µŒ¥ZNª ™B®q‚BI “Õh´fiA •∞Y æÃY Ω¿ß “qiÀ  —j«B¥ªA) :1  __
6/9/2018( 

في  المصریةنظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع هیئة الطاقة الذریة 
حفظ األغذیة باإلشعاع لتحقیق حول " ورشة عمل،  جمهوریة مصر العربیة ــــــالقاهرة 

متدربًا  19وقد شارك في هذه الورشة  .6/9/2018 ــــــ 1" في الفترة  سالمتها الصحیة
من أقسام البحوث الزراعیة والجامعات ومراكز البحوث الزراعیة من الدول العربیة 

 التالیة : مصر، األردن، تونس، السودان، موریتانیا، الیمن، لبنان .

والمشاركین  تمت الجلسة االفتتاحیة بحضور عدد من السادة المحاضرین
والضیوف، حیث ألقت الكلمات الترحیبیة االفتتاحیة من الدكتور فاخر العكور ممثًال 
 عن الهیئة العربیة للطاقة الذریة ومشرفًا على الورشة، ومن األستاذ الدكتور علي حماد

 : وقد هدفت الورشة إلى .هیئة الطاقة الذریة المصریةالمنسق المحلي من 

صة للعدید من الكوادر العلمیة في األقطار العربیة للتعرف على إتاحة الفر  ــــــ 1
وعلى مزایاها وفوائدها، وتشجیع توطین هذه  باإلشعاعماهیة تقنیة معالجة الغذاء 

ة لیآ، و التشریعات واللوائح المنظمة لهامفهوم  عرضقنیة في األقطار العربیة، و الت
 طالعواالعاعیًا بین الدول العربیة، ألغذیة المعالجة إشلتسهیل سبل التبادل التجاري 

 . الحدیثة المتعلقة بموضوع الورشة على مختلف الجوانب النظریة والعملیة
تعزیز العمل العربي المشترك وٕازكاء روح التعاون والتنسیق بین مؤسسات  ــــــ 2

البحث العلمي والمؤسسات النوویة في مجال معالجة الغذاء وتداول األغذیة المشععة 
 . ن األقطار العربیةبی

المساهمة في حل مشكلة الغذاء وتحقیق األمن الغذائي العربي من خالل  ــــــ 3
الحد من الفقد وزیادة كمیة الغذاء المتاحة للمستهلك، وتحقیق سالمة الغذاء وتخلیصه 

 . من الحموالت المیكروبیة والبیولوجیة الضارة بالصحة العامة
 . یني للغذاء المعالج باألشعة بین الدول العربیةتشجیع التبادل الب ــــــ 4

 وقد تناولت الورشة المحاور التالیة :
 يالوطن العرب يف يق األمن الغذائالفجوة الغذائیة وتحقی ــــــ 1
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 األشعة المؤینة الُمستخدمة في معالجة الغذاء ــــــ 2
 شعاعیاً إالسالمة الصحیة لألغذیة المعالجة  ــــــ 3
 يواإللكترون يلوحدات التشعیع الجام يمعاییر األمان اإلشعاع ــــــ 4
 الوطن العربي يف إشعاعیاً التشریعات المنظمة لمعالجة األغذیة  ــــــ 5
 عملیات معالجة الغذاء إشعاعیاً  يتقدیر وتوكید الجرعات اإلشعاعیة ف ــــــ 6
إلطالة مدة حفظها  المیكروبات المفسدة باألغذیة والتخلص منها باإلشعاع ــــــ 7

 وتخزینها وتوافقها مع المواصفات العالمیة
أهمیة دور وعملیات التعبئة والتغلیف لألغذیة قبل التشعیع في تنمیة  ــــــ 8

 الصادرات وزیادة حجم التبادل التجاري
 ألغذیة المعالجة إشعاعًیالدراسات للجدوى االقتصادیة  ــــــ 9

 تسویق األغذیة المعالجة إشعاعًیا في الوطن العربيستراتیجیات تنمیة و إ ــــــ 10
 . ُطُرق الكشف عن األغذیة المعالجة إشعاعیاً  ــــــ 11

ساعة من المحاضرات النظریة والدروس  34شمل البرنامج العلمي للورشة 
عدد من الخبراء واألساتذة المتمّیزین من منظمة التي ألقاها العملیة والحلقات النقاشیة 

ومن هیئة الطاقة الذریة ومن الجامعات المصریة ومن  الدولیة والزراعةاألغذیة 
 أیام . 5وعلى مدار  الزراعیة المنظمة العربیة للتنمیة

المركز القومي في  برنامج أیضًا زیارة میدانیة لمعمل التشعیعتضمن الو 
المستخدمة في هذه المعامل والتعرف  ، حیث تم عرض لألجهزةاإلشعاع لتكنولوجیا

وخالل الورشة كان هناك العدید من  لى التقانات المستخدمة في هذه العملیاتع
 النقاشات والحوارات حول ما شاهده المتدربون .

وعدید من  بحضور المنسق المحلي المصري للورشةتم عقد الجلسة الختامیة 
 الورشةلإلشراف على  العربیة ممثل الهیئةالخبراء من المراكز العلمیة المختلفة، و 

وبعد االنتهاء من كلمات . الورشةوالمشاركین وبعض من السادة المحاضرین في 
المصریة هیئة الطاقة الذریة ستاذ الدكتور خالد صقر نائب رئیس األ قامالحاضرین 

 .بتوزیع الشهادات على المشاركین 
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3  __ “ƒnä “ŒßAik PAj∞� ¢BJƒNm‹ “ŒßB®q‚A PB√B¥NªA ¬AfbNmA æÃY Ω¿ß “qiÀ
ÀB¥øÀ“ŒaBƒùA PA�¨Nºª “ø )∆BÈ¿ß  :9  __13/9/2018( 

نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع هیئة الطاقة الذریة األردنیة في 
حول "استخدام التقانات اإلشعاعیة  ورشة عملالمملكة األردنیة الهاشمیة،  ــــــان عمّ 

 ــــــ 9ة" في الفترة الستنباط طفرات زراعیة محسنة ومقاومة للتغیرات المناخی
13/9/2018 . 

إتاحة الفرصة لعدد من الكوادر العلمیة المتقدمة في هدفت هذه الورشة إلى 
نتاجي والطبي بشقیه اإل نتاج الزراعي والنباتياإلاألقطار العربیة العاملة في مجال 

والتعرف على التقانات الجدیدة في تحسین خواص الكائنات الحیة المنتجة ذات 
میة العالیة والمرتبطة بتحسین إنتاجیة الثروة الزراعیة والنباتیة بتقنیات تقلیدیة األه

طالع على واالوغیر تقلیدیة ومقارنتها مع بعضها البعض بطریقة علمیة وعملیة، 
شارك في وقد  مختلف الجوانب النظریة والعملیة الحدیثة المتعلقة بموضوع الورشة.

البحوث الزراعیة والجامعات ومراكز البحوث  متدربًا من أقسام 15هذه الورشة 
كیمیاء حیویة) من الدول العربیة  ــــــمیكروبیولوجي  ــــــوالنباتیة (فسیولوجیا  ةالزراعی

 .ودان الس ،مصر، العراق، تونس ،األردنالتالیة : 
بحضور الدكتور فاخر العكور ممثًال عن  تم عقد الجلسة االفتتاحیة للورشة

الهیئة األردنیة علیان المنسق المحلي من یة للطاقة الذریة والسید نضال الهیئة العرب
الكلمات ، حیث تضمنت للطاقة الذریة والمشاركین وعدد من السادة المحاضرین
ي تنفیذ االستراتیجیة العربیة الترحیبیة أهمیة الورشة التدریبیة ودور الهیئة العربیة ف

اصة مشروع التقنیات النوویة في تحقیق األمن ستخدامات السلمیة للطاقة الذریة وخلال
ید الغذائي لمصلحة الدول العربیة ومواجهة أضرار ظاهرة التغیر المناخي التي ستز 

 ةستجابة إلى الطلب على منتجات الثروة الزراعیالتحدي المزدوج المتمثل في اال
عامة التي نتاجیة مع الظروف الخصائصها اإل والنباتیة وتوفیر انواع حیویة تتالءم

ستمرار في وفي الوقت نفسه اال تعیشها الدول العربیة من شح المیاه وقلة االنتاجیة.
بذل الجهود لحمایة الموارد الطبیعیة وتحسین الجودة البیئیة حیث أصبح من الضروري 

 نتاج الزراعي والنباتي.تحسین اإلاللجوء إلى التكنولوجیا النوویة والحیویة لدراسة فرص 
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عالیات الورشة حول تزوید المشاركین بأحدث التطبیقات النوویة في تمحورت ف
إحداث الطفرات الزراعیة القادرة على التكیف واإلنتاج في ظل التغیرات المناخیة التي 

راضي انحسار األتواجه العالم والمتصاحبة مع الزیادة المفرطة في السكان و 
 شملت محاور الورشة ما یلي :والمساحات الزراعیة المنتجة بالطرق التقلیدیة. و 

ت تتحمل االتقنیة النوویة في إنتاج طفر و ت بالوسائل االطفر  استحداثــــــ  1
 ارةوحة والجفاف والحر لالم

 دور تربیة الطفرات في تحسین المحاصیل الحقلیة التعرف على ــــــ 2
 رات الكشف عن الطفطرق  التعرف علىو  الطفرات والتطور ونشوء األنواع ــــــ 3
 ت المناخیةافي مقاومة التغیر  الوراثیةندسة هوظیف الت ــــــ 4
 ة الضغوط البیئیةهالنباتیة لمواج الوراثیةمن الموارد  االستفادة هأوج ــــــ 5
 إحداث وعزل الطفرات في المحاصیل خضریة التكاثرلیات وطرق آ ــــــ 6
 من العینات النباتیة DNAعزل الـ  ــــــ 7
 الزراعات المعاصرة واألمن الغذائي ــــــ 8
 .كشف حدوث طفرات في النبات  ــــــ 9

ساعة من المحاضرات النظریة والدروس  32وتضمن البرنامج العلمي للدورة 
 .أیام  4العملیة والحلقات النقاشیة وذلك على مدى 

كما تضمن البرنامج أیضًا دراسات وتطبیقات عملیة شملت التعرف على 
 .مختلف التجارب العملیة مخبریاً ستخدمة في مثل هذه المختبرات وٕاجراء األجهزة الم

نتاج قسم بحوث اإلنتاج الزراعي والنباتي التجریبیة لم قام المتدربون بزیارة محطات اإلث
الزراعي والنباتي بمركز البحوث الزراعیة حیث تم التعرف على التقانات المستخدمة 

 . في مثل هذه العملیات

ردني األ الختامیة للورشة، وبحضور ممثل الهیئة والمنسق المحلي الجلسة في
وبعض السادة ومجموعة من خبراء المركز الوطني للبحوث الزراعیة والمشاركین 

 . ، تم توزیع الشهادات على المشاركینالمحاضرین في الورشة
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1  __ZNªA jIBã ü —eÃÜA ∆B¿y æBâ ü “ŒJÕifM —iÀe“ŒßB®q‚AÀ “ÕÀÃƒªA ΩŒªB 

)∆BÈ¿ß :1  __5/7/2018( 

في إطار التعاون المشترك بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة وهیئة الطاقة الذریة 
التحالیل النوویة مخابر  ن الجودة فيمجال "ضما تدریبیة في األردنیة تم تنظیم دورة

. شارك في هذه 5/7/2018ــــــ  1 : "، عمان ــــــ المملكة االردنیة الهاشمیةواالشعاعیة
متدربًا من الدول العربیة : (مصر وتونس والعراق ولیبیا ولبنان) باإلضافة  22الدورة 

 للمشاركین المحلّیین من األردن . 

مفوض العلوم النوویة  خلیفة أبو سلیم من قبل الدكتورالتدریبیة  الدورةتم افتتاح 
 ،ممثل الهیئة العربیة للطاقة الذریة، عماد برعي . د.أ بهیئة الطاقة الذریة األردنیة و

 والمشرف المحلي الدكتور مأمون مكاحلة مدیر مدیریة مختبرات البحوث والمعلوماتو 
علومات في هیئة الطاقة الذریة لمحة عن مدیریة البحوث والم تم تقدیم وقد للدورة.

 . شعاعيعرض لجمیع أجهزة القیاس اإل تردنیة تّضمناأل
تم في الیوم الثاني عرض مقدمة عن ضبط الجودة  ،لموضوع الدورة وتمهیداً 

وذلك تهیئة للمحاضرات المكثفة التي عرضت على  ISO17025 مواصفة األیزوو 
طرق جراءات المتبعة في ضبط الجودة و الي من قبل الفریق المتخصص عن اإلالتو 

بلوغ الهدف وحتى یتسّنى  .األیزو شعاعیة ضمن برنامجالتحقق من القیاسات اإل
شعاعیة ات تفصیلیة عن الطرق القیاسیة اإلتم اعطاء محاضر  ،المرجو من الدورة

 . شعة جاماالعینات فیزیائیًا وكیفیة قیاس أ وطرق جمع وتحضیر

ودة كیفیة التحقق من وفي الیوم الثالث بّین الفریق المتخصص في ضبط الج
ثر "طرق تحلیل عناصر األ محاضرة بعنوان ألقیتوبعد ذلك  شعاعیة.القیاسات اإل
لعرض الطرق القیاسیة  واستكماالً  .التحلیل البالزمي الكتلي والطیفي"باستخدام 

كما تم توضیح كیفیة  لفا،رح كیفیة تحضیر العینات للقیاس بأشعة أتم ش ،المختلفة
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هم الجوانب الفیزیائیة من معایرة الطاقة وكفاءة ألفا و أقیاس العینات باستخدام منظومة 
 . إلشعاعيعّد والفصل لكل منطقة خاصة  بالنظیر اال

رق التحلیلیة بعرض محاضرة عن الط ممثل الهیئةوفي الیوم الرابع قام 
ة یممیتها وتطبیقاتها في القیاسات اإلشعاعیة وأهم المنشورات العلهالمزدوجة الحدیثة وأ

افیة بیتا شعاعیة طرق تحضیر العینات لمطی، واستكمل رئیس قسم الكیمیاء اإلفیها
تبعته محاضرة عن كیفیة القیاس  ،لفا وبیتاومجمل باعثات أ (Sr-90,H-3)مثل 

لمادة یجابیاته واختیار اي السائل مع إبراز خصائصه وإ لومیضتخدام العداد اباس
فضل كفاءة مع تفسیر للكبت اللوني والكیمیائي وآلیة الومیضیة لكل قیاس لتحقیق أ
 . میضىقیاسه باستخدام جهاز العد الو 

، تم بیان كیفیة إعادة هندسة وتطبیقًا ألنظمة وأسس ضبط الجودة في المختبرات
وقد تخلل الدورة التدریبیة برنامج  لفا وبیتا.ءات المتبعة في مختبر قیاسات أجرااإل

ملیًا عملي مع نهایة المحاضرات النظریة عن كل یوم تّم فیها ترجمة الجانب النظري ع
 یق اإلجراءات أثناء العمل ومشاهدة األدوات واألجهزة المستخدمةوذلك ببیان كیفیة تطب

 لفا وبیتا وجاما .قیاس أشعة أ وآلیة عّد العینات في مختبرات

تم عرض محاضرة عن التدقیق الداخلي  للدورة التدریبیةخیر وفي الیوم األ
ضه من قبل وأهمیته للمختبر خاّصة قبل زیارة االعتماد الدوّریة وتأكیدًا على ما تم عر 

رات محاضرة عن كیفیة الفریق المتخصص في ضبط الجودة قّدم أحد مشرفي المختب
جراءات المتبعة في مختبر المعایرة الثانویة تطبیق أنظمة ضبط الجودة من خالل اإل
 . والنماذج والسّجالت المستخدمة في القیاس

ینات عن متطلبات تحضیر الع محاضرة قّیمة تقدیمتم  أنه جدیر بالذكرو 
حیث أن هیئة الطاقة الذریة األردنیة قامت بتحضیر عینة  ،المرجعیة وآلیة استخدامها

مرجعیة لخام الیورانیوم المتواجد في وسط األردن بالتعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة 
. وتحقیقا لمبدأ التعاون بین الدول ) دولة13شاركت فیه ( دوليالذریة ضمن مشروع 

ولته تّم توزیع عینة مرجعیة لكل مشارك مندوبا عن د ،فادة ممكنةالعربیة وأقصى است
 . إلیهافي مؤسسته التي ینتمي  استفادة منها واستخدامهلیتسّنى له اال
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2  __ “¥ÒƒùA ü œ√AÃŒáA XBN√‚A înÑ ü “ÕÀÃƒªA PBŒƒ¥NªA æBâ ü “ŒJÕifM —iÀe
“ŒIj®ªA ) ∆BÈ¿ß: 7  __12/7/2018( 

یة للطاقة الذریة بالتعاون مع هیئة الطاقة الذریة األردنیة نظمت الهیئة العرب
المملكة األردنیة الهاشمیة، دورة تدریبیة  ــــــان والمركز الوطني للبحوث الزراعیة في عمّ 

في مجال "التقنیات النوویة في تحسین اإلنتاج الحیواني في المنطقة العربیة" خـالل 
إتاحة الفرصة لعدد من الكوادر هذه الدورة إلى هدفت . 12/7/2018 ــــــ 7الفترة : 

یه نتاج الحیواني بشقّ اإلالعلمیة المتقدمة في األقطار العربیة العاملة في مجال 
نتاجي والطبي ذات األهمیة العالیة والمرتبطة بتحسین إنتاجیة الثروة الحیوانیة اإل

لبعض بطریقة علمیة باستعمال معالجات تقلیدیة وغیر تقلیدیة ومقارنتها مع بعضها ا
وعملیة، واالطالع على مختلف الجوانب النظریة والعملیة الحدیثة المتعلقة بموضوع 

متدربًا من أقسام البحوث الزراعیة والجامعات  22شارك في هذه الدورة وقد  الدورة.
كیمیاء حیویة) من الدول  ــــــمیكروبیولوجي  ــــــومراكز البحوث الحیوانیة (فسیولوجیا 

 .ان، الكویت السود ،، فلسطین، األردنالعربیة التالیة : مصر، العراق

الجلسة االفتتاحیة الدكتور فاخر العكور ممثًال عن الهیئة العربیة للطاقة  حضر
على الدورة والدكتور سامي عوابدة المشرف المحلي والمشاركین وعدد  مشرفاً و الذریة 

 أهمیة الدورة التدریبیة ودورلترحیبیة وقد تضمنت الكلمات ا من السادة المحاضرین.
 ،ستخدامات السلمیة للطاقة الذریةالهیئة العربیة في تنفیذ االستراتیجیة العربیة لال

 ،وخاصة مشروع التقنیات النوویة في تحقیق األمن الغذائي لمصلحة الدول العربیة
مثل في ج المتومواجهة أضرار ظاهرة التغیر المناخي الذي سیزید التحدي المزدو 

ستمرار في وفي الوقت نفسه اال ستجابة إلى الطلب على منتجات الثروة الحیوانیة.اال
بذل الجهود لحمایة الموارد الطبیعیة وتحسین الجودة البیئیة حیث أصبح من الضروري 

 . اللجوء إلى التكنولوجیا النوویة والحیویة لدراسة فرص زیادة وتحسین االنتاج الحیواني

ساعة من المحاضرات النظریة والدروس  40مج العلمي للدورة ن البرناتضمّ 
 : ةتیاآلمحاضرات الأیام، وفق عناوین  6العملیة والحلقات النقاشیة وذلك على مدى 

المشاكل الناجمة عن التغذیة في  ،نتاج الحیواني في الوطن العربي : واقع وطموحاإل
األغنام ــــــ التغذیة  ةسین إنتاجیتح، تربیة األغنام الحلوب، مزارع األبقار واألغنام
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مسببات ، التقانات الحیویة في تكاثر الحیوانات، نقص العناصر الغذائیةو  لإلنتاج
مقاومة مضادات ، العوامل الناشئة والمعاد إنشاؤها ،مل المعدیةاالعدوى أو العو 

شخیص التقدم الحاصل في ت، المیكروبات والعوامل المضادة للعدوى واللقاحات الحدیثة
طرق جمع السائل ، تراتیجیات السیطرة على أمراض الحیوان ومكافحتهاساألمراض وا

معدات وطرق التلقیح االصطناعي في المجترات الصغیرة ، المنوي وٕاطالة مدد حیویته
سالمة ، الكشف عن وتنظیم دورة الشبق في المجترات الصغیرة، (األغنام والماعز)

التقنیات ، الكشف عن الحمل باستخدام الموجات فوق الصوتیة، تربیة الكباش
الكشف عن حركة النظائر المشعة مخبریًا وفي ، المساعدة في بحوث اإلنتاج الحیواني

تقییم االحتیاجات التغذویة لحیوانات ، أنسجة الحیوانات ألغراض تقییم تغذیة الحیوانات
تخلیق البروتین المیكروبي باستخدام ، المزرعة باستخدام تقنیات تتبع النظائر المشعة

15N  35وS لمیاه في جسم الحیوان اإلجمالیة لتحدید كمیات االحتیاجات ، في المجترات
اإلنتاج التقلیدي وغیر التقلیدي لألعالف ، باستخدام تقنیات تتبع أثر المیاه المستخلصة

 (أشجار الصفصاف) تحت ظروف الترب المالحة .
راسات عملیة شملت التعرف على أجهزة جمع السائل تضمن البرنامج أیضًا د

كشف  و المنوي وتخفیفه، معدات وطرق التلقیح االصطناعي في المجترات الصغیرة
والكشف عن الحمل باستخدام الموجات  ،وتنظیم دورة الشبق في المجترات الصغیرة

ة لقسم بحوث نتاج الحیواني التجریبیم قام المتدربون بزیارة محطات اإلفوق الصوتیة. ث
 بالمفرق . االنتاج الحیواني بمركز البحوث الزراعیة

خلیفة أبو سلیم عضو المجلس تم عقد الجلسة الختامیة للدورة بحضور الدكتور 
ردني والدكتور نزار حداد المدیر العام لمركز البحوث الزراعیة والمشرف التنفیذي األ

دورة والمشاركین وبعض من السادة ممثل الهیئة لإلشراف على الو ، على الدورة المحلي
 . تم توزیع الشهادات على المشاركین، و المحاضرین في الدورة

 
3  __ (“ßjnùA “Œ√À�∏ª‚A ¬láAÀ BøB´) “ƒÕ€ùA “®qfiA ¬AfbNmA æBâ ü “ŒJÕifM —iÀe

eAÃùA xAÃa înÑ ü )∆BÈ¿ß  :8  __12/7/2018( 

بیة للطاقة الذریة وهیئة الطاقة الذریة في إطار التعاون المشترك بین الهیئة العر 
 والحزم األردنیة تم تنظیم دورة تدریبیة في مجال "استخدام األشعة المؤینة (غاما
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عّمان ــــــ المملكة األردنیة في اإللكترونیة المسرعة) في تحسین خواص المواد" 
ربًا من الدول متد 14. شارك في هذه الدورة 12/7/2018ــــــ  8 خالل الفترة الهاشمیة

ضافة للمشاركین المحلیین من العربیة (مصر، تونس، لیبیا، موریتانیا والسودان) باإل
 ن .در األ

افتتاح الدورة التدریبیة من قبل الدكتور خلیفة أبو سلیم  تمفي الیوم األول 
مفّوض العلوم النوویة بهیئة الطاقة الذریة األردنیة واألستاذ الدكتور عماد برعي، ممثل 
الهیئة العربیة للطاقة الذریة، والسید المهندس محمد العتوم مدیر مدیریة المشع الجامي 
التجاري والمشرف المحلي للدورة. تم عرض مداخلة لممثل الهیئة العربیة حول 
استراتیجیة الهیئة العربیة للطاقة الذریة وأهدافها ورؤیتها المستقبلیة. كما قام المشرف 

تضّمنت  الجامي"األنشطة المختلفة لمنشأة المشع "بعنوان  المحلي بإلقاء محاضرة
عرض نبذة عن هیئة الطاقة الذریة األردنیة بشكل عام ومدیریة المشع الجامي 

 التجاري بشكل خاص .

ینة في ؤ وفي الیوم الثاني ألقیت عدة محاضرات عن استخدام األشعة الم
واستخدام  ،للسموم في األغذیةالتخلص من البكتیریا المرضیة ومن الفطریات المعززة 

استخدام و  ،األشعة المؤینة في إزالة التلوث المیكروبي من التوابل واألعشاب الطبیة
وطرق الكشف  ،راض الصحة النباتیة للحاصالت الزراعیةاألشعة المؤینة لتحقیق أغ

عن المواد الغذائیة المعالجة باإلشعاع، وتطور الوضع العالمي والعربي في مجال 
 اإلشعاع .باألغذیة  حفظ

وفي الیوم الثالث تم تقسیمه إلى نظري وعملي، حیث ألقیت محاضرة عن 
مبادئ قیاس الجرعات اإلشعاعیة وطرق قیاس المجراعیة في مدیریة المشع الجامي 

وذلك  ،تدربین إلى مجموعتینمالتجاري. وبعدها تم التوجه إلى المشع الجامي وتقسیم ال
على المجراعیة وطرق قیاس الجرعات وعمل الخارطة لتسهیل التدریب العملي 

 اإلشعاعیة للبضائع .
وفي الیوم الرابع ألقیت محاضرات عن تطبیقات األشعة المؤینة وتأثیرها على 

وٕاجراءات األمان  ،اتر المواد وأنواع األشعة المؤینة وتأثیرها على الخالیا الحیة والبولیم
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 ،المؤین على البولیمرات والهیدروجیالتوتأثیر اإلشعاع  ،والوقایة من اإلشعاع
والمعالجات اإلشعاعیة للبولیمرات الطبیعیة واستخدامها في الزراعة والصناعة 

تم شرح مقاییس  ،واستكماًال لعرض قیاس الجرعات اإلشعاعیة .والتقانات النانویة
اس مرجعیة وبیان أهداف معایرة األجهزة المستخدمة وكیفیة قیالجرعات اإلشعاعیة ال

الجرعة اإلشعاعیة. وفي نهایة الیوم ألقیت محاضرة بعنوان المصادر اإلشعاعیة حیث 
بینت المصادر الطبیعیة المؤثرة على جسم اإلنسان باإلضافة إلى المصادر الصناعیة 

 واألشعة الكونیة .

المنشآت  فيوفي الیوم األخیر تم إلقاء محاضرات عن ضبط الجودة 
والخطط المستقبلیة  ،ات المشعة ونقل المواد المشعةوٕادارة النفای ،اإلشعاعیة

واالستراتیجیة لمنشأة المشع الجامي التجاري في هیئة الطاقة الذریة األردنیة وذلك 
 لتطویر المنشأة الوحیدة في المملكة ولتواكب التطور العالمي في مجال التشعیع .

سلیم مفّوض العلوم  وفي اختتام أعمال الدورة التدریبیة قام الدكتور خلیفة أبو
 النوویة وممثل الهیئة والمشرف المحلي بتوزیع الشهادات على المشاركین .

 
4  __ wŒbrNªA ü “®rùA �≥B¥®ªAÀ –ÀÃƒªA KÒªA ¬AfbNmA æBâ ü “ŒJÕifM —iÀe

 —j«B¥ªA) X›®ªAÀ :9  __13/9/2018( 

لذریة المصریة في نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع هیئة الطاقة ا
النوویة  ستخدام الطباالقاهرة ــــــ جمهوریة مصر العربیة، دورة تدریبیة في مجال "

المشعة في التشخیص والعالج" وذلك في القاهرة ــــــ جمهوریة مصر العربیة والعقاقیر 
متدربًا من الدول  26شارك في هذه الدورة  . وقد13/9/2018ــــــ  9خالل الفترة : 

 ربیة التالیة : لیبیا، الیمن، العراق، األردن، السودان، تونس، السعودیة، ومصر.الع

ممثل الهیئة العربیة للطاقة ، عماد برعي أ. د.من قبل الدورة التدریبیة تم افتتاح 
حسنة مصطفي أستاذ الطب النووي بجامعة  أ. د. ةالسیدالمشرفة المحلیة و  ،الذریة

الدورة.  خبراء متخصصین في مجالقبل اضرات من المحألقى عدد من ثم القاهرة، 
باإلضافة إلى یوم عملي كامل  ،) محاضرة19وصل عدد المحاضرات النظریة إلى (
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في مقر هیئة الطاقة الذریة المصریة بموقع أنشاص، حیث تمت زیارة وحدة إنتاج 
ل بمركز المعام شعاعیاً إتحضیر الطواقم الطبیة المرقمة النظائر المشعة ومعمل 

 .الحارة
بمقدمة عن  للدورة التدریبیةالمحاضرات النظریة بدأت في الیوم األول 

استخدامات الطب النووي في مجاالت التشخیص المختلفة والتعریف بالطب النووي ثم 
ثم سرد لمختلف المجاالت التي یساعد فیها الطب النووي علي التشخیص أو العالج. 

 ،ة في مجال تكنولوجیا الطب النووينیات الحدیثبعنوان التقالتالیة  ةجاءت المحاضر 
 .وبعدها تم عرض محاضرة بعنوان استخدامات البوزیترون المشع في تشخیص األورام

ترقیم المركبات الصیدالنیة  لمحاضرة بعنوان بدأ الیوم الثاني بشرح متكامل
نیة أنواع المركبات الصیدالم لألغراض التشخیصیة حیث تم توضیح 99-بالتكنیشیوم

السینیة شعة األالفرق بین  شعاعي موضحاً المشعة التي تستخدم في التصویر اإل
والتصویر  )PET(الفرق بین التصویر المقطعي باإلصدار البوزیتروني و وأشعة جاما 

قدمت محاضرة حول ثم  .)SPECT(الطبقي المحوسب باالنبعاث األحادي الفوتون 
 . m99  ومبالتكنشیالمركبات الصیدالنیة طرق ترقیم 

زیارة علمیة إلي وحدة إنتاج النظائر المشعة التابعة تم القیام ب في نفس الیومو 
وتم  .لمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني بموقع أنشاص بهیئة الطاقة الذریة المصریة

إجراء بعض التجارب العملیة التي توضح ما سبق شرحه نظریا فیما یخص تحضیر 
ودراسة التوزیع  ي الطب النووي للتشخیص والعالجالعقاقیر المشعة المستخدمة ف

 . باستخدام فئران التجارب البیولوجي لها
ي الیوم الثالث تم عرض الوسائل الحدیثة المستخدمة في تشخیص الشرایین ف

التاجیة وكیفیة التشخیص والعقاقیر المشعة التي قد تستخدم في تخصص القلب 
وان دور البوزیترون المشع في تشخیص أورام إلقاء محاضرة بعنثم واألوعیة الدمویة 

الرئة وٕایضاح أماكن وجود السیكلوترون بجمهوریة مصر العربیة. وتباعًا لذلك، تم 
إلقاء محاضرة بعنوان دور المسح الذري في تشخیص أمراض الكلى، تلتها محاضرة 
بعنوان دور المسح الذري في تشخیص وعالج أمراض العظام واستخدام مختلف 

 . اقیر المشعة في هذا التخصص الدقیق من الطب النوويالعق
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ودور  العالج الذري لتسمم الغدة الدرقیةالیوم الرابع ألقیت محاضرات عن في و 
وأنواع العالج الذري المستخدم في عالج أورام ، مراضالمسح الذري في تشخیص األ

هذا  مام اختترض. وتالغدة الدرقیة وكذلك النظائر المشعة التي تستخدم أیضًا لهذا الغ
دور المسح الذري والبوزیترون المشع في تشخیص األورام وخاصة عن  ةالیوم بمحاضر 

 . تلك التي تصیب الغدة الدرقیة
اء لقتم إفي إطار تعلیمي حیث  الدورةمن  األخیرلیات الیوم اوقد جاءت فع

 اهتثم تبع ،ةدور البوزیترون المشع في تشخیص أورام الغدة اللیمفاوی وانعنب ةمحاضر 
بعنوان دور المسح الذري المدمج باألشعة المقطعیة في مجاالت الطب محاضرة 

 .  النووي المختلفة
مین تدربین من قبل القائتوزیع الشهادات علي المتم  وفي اختتام الدورة التدریبیة

 .تنظیمها  على
 

5  __≥jªA ¬B»ùAÀ “ŒIB≥jªAÀ “Œ®ÕjrNªA j�fiA æBâ ü “ŒJÕifM —iÀe : PBŒªÀ€nùAÀ “ŒIB
 “Œn√ÃNªA “ÕiÃ»¿ÜA ___ PBøB¿áA) œIÀiÀfiA eBÑ‹A �ÕB®ø :10  __14/9/2018( 

االتحاد األوروبي ومكتب إیتر نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع 
لرقابیة "األطر التشریعیة والرقابیة والمهام ادورة تدریبیة في مجال ، االستشاري

وریة الجمه ــــــوروبي" وذلك في مدینة الحمامات تحاد األ: معاییر اال والمسؤولیات
تزوید  الدورةهذه  وكان الهدف من .2018سبتمبر  14 ــــــ 10التونسیة خـالل المدة : 

بي و تحاد األور أفضل ممارسات وتجارب االالمختصین العرب بالمعرفة األساسیة و 
مؤسسیة یعیة للهیئات الرقابیة واإلجراءات الفنیة والالمتعلقة بتطویر البنى الرقابیة والتشر 

هذه الدورة التدریبیة نظرة واسعة عن األسس المعرفیة  قدمتو  .المؤدیة إلى تأسیسها
وهي مكّرسة في المقام   لألطر التشریعیة والرقابیة وأمان المنشآت النوویة واإلشعاعیة

رقابیة أو مؤسسات الدعم الفني األول للمهندسین والفنیین والموظفین في الهیئات ال
التعّرف على الصكوك الدولیة  تموخالل هذه الدورة  المعنیة بالرقابة والتشریع واألمان.

ومهام الهیئات الرقابیة ومسؤولیاتها وأساسیات األمان للمنشآت اإلشعاعیة والنوویة 
 . ٕادارة النفایات المشعة والضماناتوالترخیص والتفتیش و 
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دولة عربیة ومن العاملین في  11مشاركًا من  27دریبیة حضر الدورة الت
والدول  ومؤسسات الدعم الفني التابعة لها والمعنیة بالرقابة والتشریع.الهیئات الرقابیة 

المشاركة هي : تونس ولیبیا ومصر والمغرب والسودان واألردن والعراق والسعودیة 
خبراء عرب  3تحاد األوروبي واالخبراء من  3وموریتانیا وقطر والبحرین. كما حضر 

  إللقاء المحاضرات . 
افَتَتح الدورة ممثل الهیئة العربیة للطاقة الذریة أ. د. ضو مصباح الذي رّحب 

تحاد االتحاد األوروبي والمتدربین العرب وأثنى على مشاركة الخبراء من االبالسادة 
قابیة العربیة. وبّین األوروبي وحرصه على المساعدة في تطویر وتأسیس الهیئات الر 

أن الهدف من هذه الدورة هو نقل الخبرة األوروبیة في مجال الرقابة النوویة 
واإلشعاعیة. وقد غطى الیوم األول الخبراء العرب الثالث وفي الیوم التالي حضر 

الذي  أنتونیو مادونا ممثل االتحاد األوروبي ومؤسسة إیتر االستشاریة في إیطالیا السید
یة هذه الدورة التدریبیة وأنها أول دورة إقلیمیة ینفذها االتحاد األوروبي للدول أهمبّین 

ستدامته الي من األمان واألمن النوویین واالوصول إلى مستوى ع العربیة من أجل
وى اإلقلیمي والعالمي وتطرق إلى حرص االتحاد على دعم أنشطة شبكة على المست

محاضرات وعروض  على شتملت الدورةقد او  الهیئات الرقابیة "النور" العربیة.
ع على المواضی تركز و  نمتخصصی خبراء قدمت من قبل ةعملی وأمثلةومناقشات 

 الرئیسیة التالیة :

تحاد األوروبي التشریعي وبناه التحتیة المتعلقة باألطر الرقابیة االــــــ إطار  1
 والتشریعیة والمهام والمسؤولیات

 ت الرقابیةــــــ دور ومهام الهیئا 2
 ــــــ تطویر البنیة التحتیة للرقابة النوویة واإلشعاعیة في الدول العربیة 3
 ستقالل الهیئة الرقابیة وتمویلهاعناصر اــــــ  4
 ــــــ الموارد المادیة والبشریة 5
 ــــــ األدلة التشریعیة والرقابیة والصكوك والمعاهدات الدولیة 6
 لى المنشآت النوویة واإلشعاعیة واإلنفاذــــــ التفتیش الرقابي ع 7
 تحاد األوروبي في األمان النووي وٕادارة النفایات المشعةتوجیهات االــــــ  8
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 ــــــ مهام وعملیات وخطوات الترخیص 9
 ــــــ إدارة المصادر المشعة 10
ستعداد للطوارئ ومهام الهیئات الرقابیة أثناء الحوادث النوویة االــــــ  11

 إلشعاعیةوا
 تقییم إجراءات األمان لطلبات الترخیص ــــــ تحلیل و 12
ــــــ دور وكفاءة المفتش الرقابي والخبیر وضابط الوقایة وخبیر الفیزیاء  13
 الصحیة

 ــــــ الوقایة من األشعة ذات المنشأ الطبیعي والمتطلبات الرقابیة 14
 ــــــ األمن النووي ودور الهیئة الرقابیة 15
 ــــــ التعاون الدولي 16
ــــــ أمثلة عملیة على أنظمة الوقایة اإلشعاعیة في منشأة طب نووي ومنشأة  17

 تخلص من النفایات النوویة .

 وفي الختام تم توزیع الشهادات على المشاركین في الدورة .
 

6  __ “®rùA j÷B§ƒªA æBâ ü “ŒJÕifM —iÀe—j¥NnùAÀ )  BŒùA ∫›»NmA fŒqjM ü∆BÈ¿ß :
16  __20/9/2018( 

قامت الهیئة العربیة للطاقة الذریة وبالتعاون مع هیئة الطاقة الذریة األردنیة 
ووزارة المیاه والري في عمان ــــــ المملكة األردنیة الهاشمیة، بعقد دورة تدریبیة في مجال 

. 20/09/2018ـ ـــــ 16"النظائر المشعة والمستقرة في ترشید استهالك المیاه" في الفترة 
متدربًا من أقسام البحوث الزراعیة والجامعات ومراكز  14وقد شارك في هذه الدورة 

 البحوث الزراعیة من الدول العربیة اآلتیة : األردن، مصر، السودان، ولبنان .

في مدیریة المختبرات التابعة لسلطة المیاه بوزارة المیاه  الجلسة االفتتاحیة عقدت
بحضور الدكتور فاخر العكور ممثًال عن الهیئة العربیة للطاقة الذریة ان والري في عمّ 

وزارة  ــــــ سلطة المیاهالمنسق المحلي من  حمد علیماتالمهندس أعلى الدورة و  مشرفاً و 
عدد من السادة المحاضرین ن في هذه الدورة و المشاركو ردنیة و المیاه والري األ

  .والضیوف 
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 ــداف الدورة :أه

 د المائیة المتاحة بكافة أنواعهاقیق االستخدام األمثل للموار تح ــــــ
 مایة الموارد المائیة من التلّوثح ــــــ
 مواجهة التأثیرات المحتملة للتغیرات المناخیة على الموارد المائیة المتاحة ــــــ

 والتكّیف معها

 ومعالجة المیاه إلزالة ملوحةت الحدیثة توطین ودعم التقنیا ــــــ
 العلمي في إدارة الموارد المائیةتعزیز دور البحث  ــــــ

 لمائیة التقلیدیة وغیر التقلیدیةتنمیة الموارد ا ــــــ
سیق بین مؤسسات تعزیز العمل العربي المشترك وٕازكاء روح التعاون والتن ــــــ

 البحث العلمي
تطبیقات  تعزیز القدرات العربیة في مجال استخدام النظائر المشعة في ــــــ

 المیاه  استهالكالنظائر المشّعة والمستقّرة في ترشید 
 مائي وتحقیق األمن المائي العربيالمساهمة في حل مشكلة العجز ال ــــــ
السموم الضارة بالصحة  والمساهمة في تحقیق سالمة المیاه من الملوثات  ــــــ
 . العامة

 الدورة محاور

 الدورة الهیدرولوجیة ــــــ
 سطحیة وجوفیة) (أمطار ستخدام النظائر الثابتة والمشعة في دراسة المیاهإ ــــــ
 في دراسة تلوث المیاه 15- یتروجیناستخدام تقنیة الن ــــــ
 في الدراسات الهیدرولوجیة 14- التریتیوم  والكربون ــــــ
 ستخدام التقنیات النوویة في دراسة تلوث المیاهإ ــــــ
السطحیة وفهم دینامیكیة البحیرات والخزانات المائیة (حساب  دراسة المیاه ــــــ

 كمیة التبّخر)
 . دراسة وتحدید تسّرب المیاه في المنشآت المائیة أو الهیدرولیكیة ــــــ
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لمعامل دائرة المختبرات وٕاجراء التجارب العملیة الواردة تضمن البرنامج زیارة و 
دة المیاه والصحة العامة والنظائر ببرنامج الدورة على ید خبراء وفنیي ضبط جو 

المحلیین بالتدریس في هذه الدورة عدد من الخبراء واألساتذة المتمّیزین  وقام  المشعة.
 . والمعتمدین دولیاً 

ساعة من المحاضرات النظریة والدروس  32وتضمن البرنامج العلمي للدورة 
 .أیام  5وذلك على مدى  وزیارة میدانیة، العملیة والحلقات النقاشیة

بحضور المنسق المحلي األردني وعدید من  للدورةتم عقد الجلسة الختامیة 
ممثل الهیئة لإلشراف على الدورة والمشاركین و الخبراء من المراكز العلمیة المختلفة، 

 . توزیع الشهادات على المشاركین تموبعض من السادة المحاضرین في الدورة، حیث 

 


 
1 _ _ “ÕeB®ªA —iÀfªA)47 (∫�rùA œIj®ªA Ω¿®ºª BŒº®ªA µŒnƒNªA “ƒVºª ) ___ —fU

“ÕeÃ®nªA “ŒIj®ªA “∏º¿ùA : 1  __3/7/2018( 

بناء على دعوة األمین العام لجامعة الدول العربیة شارك المدیر العام في 
عقدت  ) للجنة التنسیق العلیا للعمل العربي المشترك التي47أعمال الدورة العادیة (

في مدینة جدة بالمملكة العربیة السعودیة باستضافة كریمة من المنظمة العربیة 
. ترأس الدورة معالي األمین العام لجامعة 3/7/2018ــــــ  1للسیاحة وذلك خالل الفترة 

الدول العربیة وبحضور معالي الدكتور نزار بن عبید مدني ــــــ وزیر الدولة للشؤون 
ة العربیة السعودیة، وسعادة السفیر الدكتور كمال حسن علي األمین الخارجیة بالمملك

العام المساعدة رئیس قطاع الشؤون االقتصادیة وسعادة السفیر حسام زكي األمین 
العام المساعد رئیس مكتب األمین العام وبمشاركة السادة المدراء العامین ورؤساء 

لعربیة النوعیة أعضاء لجنة وممثلي المنظمات العربیة المتخصصة واالتحادات ا
 التنسیق العلیا للعمل العربي المشترك .
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افتتح أعمال لجنة التنسیق العلیا للعمل العربي المشترك معالي األمین العام 
لجامعة الدول العربیة السید أحمد أبو الغیط مرحبًا بالحضور وموجهًا الشكر لكل من 

عزیز الرئیس الفخري للمنظمة صاحب السمو األمیر سلطان بن سلمان بن عبد ال
العربیة للسیاحة ورئیس الهیئة العامة للسیاحة واآلثار بالمملكة العربیة السعودیة، 
والدكتور بندر بن فهد آل فهید رئیس المنظمة على استضافتهما ألعمال هذا االجتماع 

 وتقدیم التسهیالت الالزمة إلنجاحه .
المشترك، وعلى الرغم من زخم  كما أكد أن مؤسسات ومنظمات العمل العربي

أنشطتها، تحتاج بشكل ملح إلى المزید من التطویر آللیات عملها حتى تتمكن من 
مواجهة التحدیات القائمة، وخاصة التحدیات التنمویة، موضحًا أن تحقیق أهداف 
التنمیة المستدامة بأبعادها المختلفة والمتنوعة والمتداخلة، وعلى رأسها األبعاد 

دیة واالجتماعیة، هي السبیل الحقیقي للوصول إلى األمن واالستقرار في االقتصا
المجتمعات العربیة. وأكد على أهمیة المبادرة بإدراج موضوع "دور منظمات العمل 

في المنطقة العربیة"  2030العربي المشترك في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة 
نسیق العلیا، وأشار إلى أن المرحلة كمحور رئیسي ألعمال الدورة الحالیة للجنة الت

الحالیة تقتضي إذكاء منظومة العمل العربي المشترك بروح جدیدة تتسم بمزید من 
 اإلبداع والفكر الخالق والتجدید والحیویة .

 أقر المجتمعون جدول أعمال الدورة الذي تضمن البنود التالیة :
) للجنة 46رات االجتماع (البند األول : تقریر بشأن متابعة تنفیذ تقریر وقرا

التنسیق العلیا للعمل العربي المشترك (مقر األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا 
 ) .23/4/2017ـ  21والنقل البحري باإلسكندریة 

البند الثاني : دور منظمات العمل العربي المشترك في تحقیق أهداف التنمیة 
 ر أعمال الدورة) .في المنطقة العربیة (محو  2030المستدامة 

المحور الثالث : مجاالت التعاون واآللیات المقترحة للتنسیق بین مؤسسات 
 العمل العربي المشترك

المحور الرابع : مقترحات ومرئیات مؤسسات العمل العربي المشترك لتطویر 
 وتفعیل عمل لجنة التنسیق العلیا والئحتها الداخلیة
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الدول العربیة ومنظماتها المتخصصة البند الخامس : التعاون بین جامعة 
 واألمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة

البند السادس : نتائج أعمال المؤتمر اإلعالمي للترویج إلنجازات وأنشطة 
 مؤسسات العمل العربي المشترك

لمعرض القاهرة  50البند السابع : المشاركة العربیة كضیف شرف في الدورة 
 2019الدولي للكتاب لعام 

لبند الثامن : إعادة بناء مؤسسات الدولة في جمهوریة الصومال ودعم ا
 االستقرار والسالم

البند التاسع : مشروع اتفاقیة التأشیرة العربیة الموحدة ألصحاب األعمال 
 والمستثمرین العرب

 . ) للجنة التنسیق العلیا48البند العاشر : موعد ومكان عقد الدورة (

وأصدرت بشأنها القرارات  أعالهأیام البنود  3تدارست اللجنة على مدى 
 المناسبة .

 
2  __ ™B¿NU‚A14  —fZNùA ¡øfiAÀ B»MB¿§ƒøÀ “ŒIj®ªA æÀfªA “®øBU îI ∆ÀB®Nºª

B»M‹B∑ÀÀ )—fZNùA ¡øfiA j¥ø ___ ±ŒƒU : 17  __19/7/2018( 

بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربیة شارك المدیر العام 
ؤول وحدة التعاون العربي والدولي في االجتماع الرابع عشر للتعاون بین ومس

منظومتي جامعة الدول العربیة واألمم المتحدة والذي عقد في مقر األمم المتحدة 
. وسبقه االجتماع التنسیقي بین 19/7/2018ــــــ  17ة جنیف خالل الفترة ـــبمدین
في مقر بعثة  16/7/2018ة المتخصصة یوم ة الدول العربیة والمنظمات العربیـــجامع

جامعة الدول العربیة بجنیف والذي خصص لعرض وثائق االجتماع وتحدید قائمة 
 المتحدثین .

األمین العام المساعد للشؤون  الهباسافتتح االجتماع كل من الدكتور خالد 
ساعد السیاسیة في جامعة الدول العربیة والسید میرسالف جانكا األمین العام الم

للشؤون السیاسیة في األمم المتحدة الذي ألقى كلمة رّحب فیها بالمشاركین ممثلي 
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جامعة الدول العربیة ومنظماتها وممثلي وكاالت األمم المتحدة وأشار إلى التعاون 
والتنسیق القائم بین مكونات المنظمتین في مجاالت السالم واألمن ونزع السالح وفض 

ب إلى جانب االهتمام بالقضایا االقتصادیة واالجتماعیة النزاعات ومكافحة االرها
 والثقافیة .

األمین العام المساعد لجامعة الدول العربیة كلمة الهباس كما ألقى الدكتور خالد 
أشار فیها إلى أهمیة التعاون العربي األممي مؤكدًا على ضرورة تطویر هذا التعاون 

ى الدول العربیة مشیرًا إلى المشاریع وأن تنتج عنه مشاریع لها فوائد مباشرة عل
المعروضة على االجتماع تم اختیارها بعنایة في اجتماع القاهرة وتمنى أن یتم تنفیذها 
بصفة مشتركة، ثم تحدث ممثلو وكاالت األمم المتحدة الذین ركزوا على ضرورة 

 اختیار المشاریع المثالیة واألنسب للدول العربیة .
ي المدیر العام للهیئة كلمة تحدث فیها عن أهمیة وألقى أ. د. سالم حامد

االستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة والمشاریع المنبثقة عنها والتي 
تهدف إلى بناء قدرات نوویة عربیة خاصة في مجاالت األمن النووي وأمان 

ر الطاقة والغذاء والمیاه المفاعالت باإلضافة إلى توظیف العلوم النوویة وتقنیاتها لتوفی
والصناعة والصحة، وأشاد المدیر العام بمستوى التعاون بین الهیئة العربیة للطاقة 
الذریة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة ورغبة الهیئة في أن تساهم وكاالت دولیة أخرى 

یة ومنظمة األمم المتحدة للتنم (FAO)مثل منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة 
ولجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیا  (UNIDO)الصناعیة 
(ESCWA)  في تنفیذ هذه المشاریع خاصة تلك المشاریع ذات األبعاد المترابطة

والمتداخلة حول ثالثیة الطاقة والمیاه والزراعة التي تشكل الهدف الرئیسي الذي تسعى 
 الدول العربیة لتحقیقه .

الهیئة في أعمال اللجنة االقتصادیة التي وضعت مصفوفة  وقد شاركت
المشاریع المقدمة للتنفیذ، حیث قدمت الهیئة اثني عشر مشروعًا للتنفیذ مع الوكالة 

 الدولیة أساسًا ومن یرغب من المنظمات والوكالة الدولیة األخرى والمشاریع هي :
 إدخال العلوم النوویة في المؤسسات التعلیمیة ــــــ 1
 تعزیز األطر التشریعیة والرقابیة لألنشطة النوویة واإلشعاعیة للدول العربیة ــــــ 2
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تعزیز القدرات العربیة لالستجابة للطوارئ النوویة واإلشعاعیة واإلدارة  ــــــ 3
 المتكاملة للنفایات المشعة

لتولید تعزیز البنیة األساسیة للدول العربیة من أجل إنشاء محطات نوویة  ــــــ 4
 الكهرباء
 استخدام التقانات النوویة في إدارة الموارد المائیة ــــــ 5
 استخدام التقانات النوویة في تشخیص وعالج األمراض ــــــ 6
 استخدام التقانات النوویة في تحسین اإلنتاج النباتي والحیواني ــــــ 7
 ذیة المعالجة إشعاعیاً معالجة األغذیة باإلشعاع وطرائق التعرف على األغ ــــــ 8
 تكامل إنتاج النظائر المشعة بین الدول العربیة ــــــ 9

 المسرعات اإللكترونیة في عملیات التشعیع لحفظ ومعالجة المواد ــــــ 10
 استخدام المسرعات األیونیة في مجال التحالیل وتحسین خواص المواد ــــــ 11
 . NDTفي مجال االختبارات الّالإتالفیة تقویة وتعزیز القدرات العربیة  ــــــ 12

 
3  __ PAkBå‚ WÕÀ�ºª œ√BRªA –ÃƒnªA œø›ß‚A jó€¿ºª æÀfiA –�zZNªA ™B¿NU‚A

∫�rùA œIj®ªA Ω¿®ªA PBnm€ø “Òr√CÀ  j¥ø ___ ±ŒƒU) “®øBVºª “øB®ªA “√BøfiA
“ŒIj®ªA : 22/7/2018( 

 3/9/2015بتاریخ  96دورة تنفیذًا لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي في ال
والذي ینص على دعم جهود األمانة العامة للجامعة العربیة ــــــ إدارة المنظمات 

ــــــ لعقد ملتقى سنوي للمنظمات العربیة المتخصصة یهدف إلى  واالتحادات العربیة
تأمین تغطیة إعالمیة كبیرة للتعریف بالجامعة العربیة ومنظماتها المتخصصة والترویج 

كذلك تنفیذًا لتوصیات لجنة التنسیق  .العربي المشتركألنشطة وبرامج منظومة العمل 
العلیا للعمل العربي المشترك في هذا الشأن، عقد االجتماع التحضیري األول للمؤتمر 
اإلعالمي السنوي الثاني للترویج إلنجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك 

العامة للجامعة، بحضور سعادة الدكتور السفیر كمال  بمقر األمانة 22/7/2018یوم 
لمستشار أول حسن علي األمین العام المساعد رئیس قطاع الشؤون االقتصادیة، ا
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مدیر إدارة المنظمات واالتحادات العربیة ومدیري وممثلي  محمد خیر عبد القادر
 بیة .المنظمات العربیة المتخصصة وممثلي إدارة المنظمات واالتحادات العر 

إفتتح االجتماع سعادة الدكتور السفیر كمال حسن علي األمین العام المساعد 
 االتفاق على اآلتي : ن االقتصادیة، وبعد المناقشات تمرئیس قطاع الشؤو 

على أن هدف المؤتمر هو إبراز عمل المنظمات العربیة والتعریف بها ــــــ التأكید 
 .نفذها المنظمات العربیة المتخصصة برامج التي توبإنجازاتها، وٕابراز أثر المشاریع وال

حجز ب الخاصةــــــ  یتولى اتحاد إذاعات الدول العربیة كل األعمال اللوجستیة 
 باإلضافة على توفیر مساحة للمعرض وشاشات كبیرة للعرض .، القاعات

ــــــ یتولى االتحاد التغطیة اإلعالمیة الشاملة للمؤتمر وٕاعداد ملخص یومي 
مقابالت مع المسؤولین والتحدثین لمحطات التلیفزیون ووسائل اإلعالم وشبكات لل

 المؤتمر . عنالتواصل االجتماعي والصحافة المكتوبة، مع توفیر رابط إلكتروني 
ــــــ تتولى األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب عملیة توفیر وسائل نقل 

 ت المؤتمر .الوفود واستقبالهم أثناء فترة فعالیا
المنظمات الخمس المنظمین للمؤتمر، ومن بینها ــــــ تحدید نقطة اتصال كل من 

 أثناء فترة التحضیر للمؤتمر . ،الهیئة العربیة للطاقة الذریة
 ات المؤثرة في منظومة العمل العربي المشترك.ـــــــــ تكریم بعض الشخصی

الفاعلة في الوطن العربي من ــــــ دعوة بعض الوزراء والشخصیات المؤثرة و 
 . جمیع القطاعات الحكومیة والخاصة، وكذلك الصحفیین واالتحادات العربیة النوعیة

ــــــ تقوم األمانة العامة للجامعة (إدارة المنظمات واالتحادات العربیة) بإبالغ 
تمر المندوبیة الدائمة للجمهوریة التونسیة لدى جامعة الدول العربیة بقرار عقد المؤ 

 بتونس والفترة الزمنیة المحددة والتحضیرات الجاریة له .

ــــــ یتم االعالن عن المؤتمر اإلعالمي السنوي الثاني للترویج إلنجازات وأنشطة 
 .یوم على األقل  15نطالقه بــــــ مؤسسات العمل العربي المشترك قبل ا
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واالتحادات العربیة)  ــــــ الطلب من األمانة العامة للجامعة (إدارة المنظمات
 . اإلعالمي األول االستفادة من التجربة األولى لعقد المؤتمر

ــــــ التأكید على دور المنظمات العربیة األخرى التي مقراتها بتونس النظر في 
 . تونسیة أو أخرى مؤتمر من خالل جهات راعیة ومساهماتتوفیر تمویل لعقد هذا ال

المي السنوي الثاني للترویج إلنجازات وأنشطة عــــــ فتح حساب للمؤتمر اإل
 ومؤسسات العمل العربي المشترك في اتحاد إذاعات الدول العربیة بتونس .

دوالر في حساب  3000ــــــ یتم الطلب من كل منظمة أو مؤسسة دفع مبلغ 
 المؤتمر كمساهمة منها في تنظیم المؤتمر .
ة المنظمات واالتحادات العربیة) بتنظیم ــــــ تقوم األمانة العامة للجامعة (إدار 

 ،التي مقراتها في تونس ،زیارة میدانیة للمنظمات العربیة الخمس المنظمین للمؤتمر
 للوقوف على اإلستعدادات والتحضیرات الخاصة بالمؤتمر على أرض الواقع .

ــــــ تم تقدیم مقترح على أن یعقد المؤتمر السنوي للترویج إلنجازات وأنشطة 
أو النصف  2019ؤسسات العمل العربي المشترك في النصف الثاني من فبرایر م

 . ولمدة ثالثة أیام بالجمهوریة التونسیة 2019الثاني من أبریل 
 

4  __ —iÀfªA PBßB¿NUG)27(  —j«B¥ªA) “®IBNùAÀ µŒnƒNºª PB¿§ƒùA “ƒVºª: 22  ___
26/7/2018( 

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

ن بمقر األمانة العامة والعشریالمجلس االقتصادي واالجتماعي اجتماعها السابع 
 ــــــ 22الفترة جمهوریة مصر العربیة خالل  ــــــلجامعة الدول العربیة بمدینة القاهرة 

والمدیرین العامین وممثلي المنظمات  ، بحضور ممثلي الدول العربیة26/7/2018
العربیة المتخصصة، واألمانة العامة لجامعة الدول العربیة. وقد شاركت الهیئة العربیة 

المدیر العام للهیئة  د. سالم حامدي  أ.للطاقة الذریة في هذه االجتماعات بوفد ترأسه 
المكي  والسید یوسفمدیر الشؤون اإلداریة والمالیة لسید هشام العیادي اویضم 

 . المراقب الداخلي للهیئة



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أخبار الهیئة  
 

69 
 

األمین العام  ــــــكمال حسن على  السفیر الدكتورسعادة  اللجنة أعمالافتتح 
 . باألمانة العامة لجامعة الدول العربیة المساعد للشؤون االقتصادیة

یئة عرض المواضیع التالیة على لجنة المنظمات طلبت اإلدارة العامة للهوقد 
تحدید دوریة انعقاد المؤتمر العام للهیئة صلب  : 27للتنسیق المتابعة في دورتها 

الصرف على الدورات التدریبیة التي  ــــــ اتفاقیة إنشاء الهیئة العربیة للطاقة الذریة
عرض  تم أیضاً و  .مكافأة خبیرینالترفیع في  ــــــ تنظمها الهیئة العربیة للطاقة الذریة

موضوع توضیح إجراءات التصرف في صندوق الضمان االجتماعي للمتعاقدین في 
المنظمات العربیة المتخصصة على أنظار اللجنة الفنیة المعنیة بدراسة األنظمة 
األساسیة الموحدة للمنظمات العربیة المتخصصة والتي انعقدت قبیل انعقاد لجنة 

 . )21/7/2017المنظمات (یوم 

السید المستشار أول/ محمد خیر عبد  ضبدأ اجتماع لجنة المنظمات باستعرا
مدیر إدارة المنظمات واالتحادات العربیة مشروع جدول األعمال المعد من قبل  القادر

وبعد إقرار جدول في ثالثة عشر بندًا. األمانة العامة ومرفقاته، والذي تم إقراره 
ي أعمالها التي أفرزت عدة توصیات عامة وأیضًا توصیات األعمال شرعت اللجنة ف

خاصة بكل منظمة، حیث كانت التوصیات الخاصة بالهیئة العربیة للطاقة الذریة كما 
 یلي :

الموافقة على طلب الهیئة العربیة للطاقة الذریة على أن تكون دورات ــــــ  1
 ن كل عامینانعقاد المؤتمر العام (الجمعیة العامة) سنویًا بدال م

جراء دراسة تقییمیة لعمل الهیئة تشمل خطة إل دعوة الجمعیة العامة للهیئة ــــــ 2
 عمل لتطویر عمل المنظمة وتوسیع نشاطها لتشمل الطاقة الجدیدة والمتجددة . 

مواصلة الهیئة تكثیف جهودها في دعوة الدول غیر األعضاء في الهیئة  ــــــ 3
 من إمكانیاتها ودعم مواردها لالنضمام إلیها لالستفادة

ضرورة قیام الجمهوریة التونسیة بسداد مساهمتها السنویة إلى الحساب  ــــــ 4
 . الموحد بصندوق النقد العربي  ولیس إلى حساب الهیئة مباشرة
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ــــــ السعي لتوفیر البیانات المالیة وتقدیم مذكرة إیضاحیة بالمبالغ التي حصلت  5
 . 2017تي ظهرت بالحسابات الختامیة لعام علیها  المنظمة وال

ضرورة قیام الهیئة بتنمیة مواردها الذاتیة من خالل ترویج خدماتها كبیت  ــــــ 6
 خبرة عربي.

العمل على معالجة العجز المتراكم في حساب صندوق مكافأة نهایة  ــــــ 7
 الخدمة والتوقف عن االقتراض من الصندوق

ستثناء الهیئة العربیة للطاقة الذریة من قرار المجلس الموافقة على ا ــــــ 8
بشأن تعیین  11/9/2014بتاریخ  94في دورته  2024االقتصادي واالجتماعي رقم 

 رجة مالیة ال تقل عن سكرتیر ثانيالمراقب الداخلي على د
عدم الموافقة على طلب الهیئة العربیة للطاقة الذریة بشأن الزیادة في  ــــــ 9
 بها لخبیرین المتعاقدینرواتب ا

التأكید على الهیئة العربیة للطاقة الذریة عدم دفع أیة مبالغ لمشاركة  ــــــ 10
 . ممثلي الدول األعضاء في الدورات التدریبیة التي تنفذها الهیئة

 
5  __ —iÀfªA)102(  —j«B¥ªA) œßB¿NU‹AÀ –eBvN≥‹A oºV¿ºª: 2  ___6/9/2018( 

ة العامة لجامعة الدول العربیة (أمانة المجلس االقتصادي بناء على دعوة األمان
) للمجلس 102واالجتماعي)، شاركت الهیئة العربیة للطاقة الذریة في أعمال الدورة (

االقتصادي واالجتماعي المنعقدة في القاهرة بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربیة 
المدیر  سالم حامدي األستاذ الدكتور ، وذلك بوفد ترأسه6/9/2018ــــــ  2بتاریخ : 

العام، وضم الوفد السید مدیر الشؤون اإلداریة والمالیة في الهیئة. وقد شارك في 
االجتماعات ممثلون عن الدول العربیة األعضاء، والمؤسسات المالیة العربیة 

 والمنظمات العربیة المتخصصة واالتحادات العربیة، واألمانة العامة .
األول الجتماع اللجنة االجتماعیة. ثم اجتمعت اللجنة خصص الیوم 

، حیث تمت مناقشة بنود جدول األعمال الخاصة 4/9/2018و 3االقتصادیة یومي 
على مستوى كبار المسؤولین،  5/9/2018بالدورة لعرضها على المجلس المنعقد یوم 
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وصیات وٕاصدار كما انعقد المجلس في الیوم األخیر على المستوى الوزاري لمناقشة الت
 القرارات بشأنها .

افتتح االجتماع معالي د. طارق حسن علي شلبي، وزیر المالیة والتخطیط 
) للمجلس 101االقتصادي باإلنابة بجمهوریة السودان الذي تولت دولته رئاسة الدورة (
) للمجلس 102االقتصادي واالجتماعي. ثم تولت جمهوریة العراق رئاسة الدورة (

االجتماعي، وألقى معالي د. سلمان علي الجمیلي، وزیر التخطیط ووزیر االقتصادي و 
التجارة في جمهوریة العراق كلمة رّحب فیها بالسادة الوفود وبجمیع العاملین باألمانة 

وتوجه بالشكر لجمهوریة السودان على ما بذلته من جهد وأداء جّید أسهم في  العامة
 ) .101لدورة (اإنجاح 

عالي األمین العام لجامعة الدول العربیة السید أحمد أبو الغیط بعد ذلك ألقى م
) 102كلمة استهلها بالتهنئة لجمهوریة العراق على تولیها رئاسة الدورة العادیة (

للمجلس متمنیًا لها التوفیق والنجاح. كما أعرب عن تقدیره لجمهوریة السودان على 
إلى أن األجندة االقتصادیة واالجتماعیة  اإلدارة الحكیمة ألعمال الدورة السابقة. وأشار

للدول العربیة تزدحم بتحدیات جسام في الوقت الذي یبذل فیه عمل حقیقي على 
. كما أن هناك رؤى جسورة تطرح لتغییر وجه المنطقة بتحقیق الصعید التنموي

 . االستفادة القصوى من إمكانیاتها البشریة ومواردها الطبیعیة
ود مشروع جدول أعماله، وأقر بنوده الثمانیة عشر. ثم استعرض المجلس بن

. تقاریر وقرارات 17وبخصوص البند الذي یخص بصفة مباشرة أعمال الهیئة (البند 
 المجالس الوزاریة واللجان) فقد جاء في القرار بشأن هذا البند الموافقة على ما یلي :

 2019تین المالیتین ــــــ أن تكون موازنات المنظمات العربیة المتخصصة للسن 1
 المقر . النحو على 2020ــــــ 

ــــــ التأكید على المنظمات العربیة المتخصصة االستمرار في جهودها في  2
مجال التمویل الذاتي من خالل تقدیم خدماتها بمقابل وتعزیز التعاون مع الدول 

رة في العربیة (حكومات وقطاع خاص) من أجل الترویج لخدماتها كونها بیوت خب
 مجاالت عملها .
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ــــــ قیام المنظمات العربیة المتخصصة بالترویج لمشروعاتها وبرامجها التي  3
تحتاج إلى تمویل، لدى المؤسسات المالیة العربیة واإلقلیمیة والدولیة للحصول على 

 التمویل الالزم لتلك المشروعات أو البرامج .
تخصصة مخاطبة وزارات الدول العربیة ــــــ التأكید على المنظمات العربیة الم 4

الممثلة في المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمور المالیة والهیكلیة والتنظیمیة 
 التي تخص المنظمات .

 ــــــ الموافقة على اتفاقیة اإلنشاء الخاصة بالمنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة . 5
س التنفیذي للمنظمة العربیة للتنمیة ــــــ الموافقة على زیادة عدد أعضاء المجل 6

 عضوًا . 11عضوًا بدال من  13الصناعیة والتعدین إلى 
ــــــ الموافقة على تسویة أوضاع بعض منتسبي المنظمة العربیة للتنمیة  7

الزراعیة وفقًا للوائح والنظم الموحدة المعمول بها في المنظمات العربیة المتخصصة، 
 عضاء أیة أعباء مالیة جدیدة .وبما ال یحّمل الدول األ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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