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א 
  

العربية للطاقة نشرة "الذرة والتنمية" هي إحدى الوسائل التي تساهم بها الهيئة 
بالعلوم  ،غير المتخصص ،علمي وتقني لدى المواطن العربي الذرية في خلق وعي

النووية ومجاالت استخداماتها السلمية في شتى الميادين، وذلك عن طريق تقديم 
ة أو مترجمة. ونأمل أن يجد القارئ العربي في نشرتنا ما مقاالت علمية مبسطة مؤلف

  يهمه ويحفزه لمزيد من اإلطالع والسعي إلى المعرفة في هذا المجال .
وقد ارتأت اإلدارة العامة للهيئة تجديد شكل ومضمون النشرة التي لم تتغير 

ب ذب شبافي هذا اإلطار تتوجه إلى ج. وهي 2001العدد األول لعام  منذهيئتها 
العالم العربي لزيادة اهتمامهم بالتطور العلمي والتقني الذي تتسم به المرحلة الحالية 
من هذا العصر، مّما يؤدي إلى حدوث نقلة علمية وتقنية في مسار التطور الحضاري 
العربي. وال يفوتني أن أشير إلى أهمية النشر العلمي الموجه لزيادة تعريف أبناء 

العلوم والتقنيات النووية واستخداماتها في مختلف المجاالت الوطن العربي بأساسيات 
  التطبيقية السلمية وأهميتها في التقدم االقتصادي واالجتماعي .

وتحرص لجنة تحرير نشرة "الذرة والتنمية" على أن تكون المقاالت العلمية 
في  المتضمنة في النشرة باللغة العربية السليمة وتكون المصطلحات مطابقة لما ورد

المعاجم الموحدة لمصطلحات الفيزياء العامة والنووية والكيمياء والبيولوجيا الصادرة 
عن مكتب تنسيق التعريب بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (األليكسو). كما 

ق مستوى القارئ غير المتخصص باعتباره و فالتفاصيل العلمية الدقيقة التي تنتجنب 
  رة "الذرة والتنمية" .القارئ المفضل لنش

أولها بالترابط يضم هذا العدد من النشرة مقاالت علمية مؤلفة ومترجمة، تتعلق 
باستخدام البيولوجيا  الثالثي : الماء، الغذاء، الطاقة وخيار التقنيات النووية والثانية

بالتأثيرات المستقبلية للثورة والثالثة اإلشعاعية في خدمة علم الحشرات التطبيقي، 
الصناعية الرابعة على التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، والرابعة بالمفاعالت البحثية : 

  . اآلفاق والمستقبل
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وفي األعداد القادمة إن شاء الّله سنسعى إلى تنويع وتجديد مواضيع النشرة 
بتكار واألهداف التي لتتالءم مع التطور الكبير في البحث العلمي واإلبداع واال

وضعتها الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ مشاريعها المستقبلية في إطار االستراتيجية 
. وتأخذ تلك األهداف 2030العربية لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى العام 

ووية بعين االعتبار التقدم المتسارع في العلوم والتقانات النووية وتطور التقنيات الن
ومستجداتها وحاجيات الدول العربية من هذه التقنيات، بما يحقق طموحها في النمو 

، تماشيًا مع إقدام عدة دول عربية على توليد الكهرباء االقتصادي واالجتماعي
  . باستخدام الطاقة النووية وانضمام عدد من الدول العربية إلى النادي النووي العالمي

حقيقية دون بحث علمي  يس هناك تنمية مستدامةلمن الجدير بالذكر أنه و 
  . ونشر الثقافة العلمية على أوسع نطاق

  رئيس التحرير           
 سالــــــم حامــــــديأ. د. 
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تشیر كل التوقعات العالمیة إلى الطلبات المتزایدة على المیاه والطاقة والغذاء 
في السنوات القلیلة القادمة، وذلك لتزاید عدد السكان والتطور االقتصادي، والتبادل 

ائیة، والتغّیر الثقافي والتكنولوجي والتغّیر التجاري، والتحّضر، وتنویع النظم الغذ
من كمیات المیاه  %80المناخي. ولئن تبدو الزراعة أول مستهلك للمیاه بنسبة تناهز 

من الطاقة، حیث أن  %30المتاحة، فإن إنتاج األغذیة وسلسلة إنتاجها تستهلك قرابة 
المیاه وضخها  الطاقة ضروریة إلنتاج ونقل وتوزیع األغذیة عالوة على استخراج

وتجمیعها وتنقیتها، باإلضافة إلى الطلبات المتزایدة لالستهالك العادي من طرف 
 التجمعات السكانیة واألنشطة الصناعیة والقطاعات السیاحیة .

وهذه الوضعیة مرشحة للتفاقم في المستقبل القریب، حیث تتوقع منظمة األغذیة 
، وما 2050في غضون سنة  %60 والزراعة أن یرتفع الطلب على الغذاء بنسبة

 . %50سیرافقه من ارتفاع في الطلب على الطاقة والمیاه قد تصل نسبتها إلى 

وفي هذا اإلطار یتحتم على الدول العربیة وصناع القرار مراجعة استراتیجیاتهم 
فیما یخص تحسین إدارة الموارد المائیة وتخصیصها لتحقیق األمن الغذائي وترشید 

اقیة. إن الترابط الثالثي بین األمن الغذائي، األمن المائي واألمن الطاقي سیاساتها الط
في المنطقة العربیة ترابط وثیق أكثر من أي منطقة أخرى في العالم وستزداد حدته في 

سبب زیادة الطلب على الموارد الطبیعیة والتأثیرات السلبیة لظاهرة تغیر بالمستقبل 
في إطار واحد عرب االنتباه لهذه األزمة ومعالجتها لذلك على المسؤولین ال .المناخ

ألن معالجة كل قطاع على حدة سیؤدي حتمًا إلعاقة  یضم القطاعات الثالث،
 القطاعین اآلخرین .
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باألهمیة االستراتیجیة لهذه  بصورة مبّسطة التعریف سلسلة مقاالتسنحاول في 
یق قنیات النوویة في تحقترابطها والدور الذي یمكن أن تلعبه التمدى القطاعات و 

 . األمن الغذائي والمائي والطاقي وأهمیتها في تحقیق التقدم االقتصادي واالجتماعي
 


من إجمالي المیاه الموجودة في كوكب  %3في العالم نسبة  تشكل المیاه العذبة
من هذه المیاه على هیئة جلید  %77.6فاو فإن األرض وحسب إحصائیات ال

من المیاه العذبة مخصصة للوفاء بحاجیات أكثر من  %0.6میاه جوفیة و %21.8و
 الزراعة والصناعة . في مجالي وخاصة م،ملیارات من البشر وتلبیة طلباته 6

ة، ــــــه جافــــــتها شبة وفي أحسن حاالــــــة جافــــــة في منطقــــــدول العربیــــــع الــــــتق
وهي المنطقة المعرضة للتغیرات المناخیة أكثر من غیرها على مستوى العالم، حیث 

لحرارة وعدم انتظام هطول ز هذه التغیرات المناخیة بارتفاع في درجات اــــــتتمی
 .األمطار

حیث  ،ةـــر المناطق في مصادر المیاه العذبـــقـــة ضمن أفـــتصّنف الدول العربی
من إجمالي أمطار  %2من الجریان السطحي للمیاه في العام و %1ال یتوفر إّال 

اه العذبة الذي حددته دولة عربیة تحت خط الفقر العالمي للمی 12وتتموقع  .العالم
تراوح متوسط حصة الفرد العربي في هذه الدول بین . ویللفرد بألف متر مكعبالفاو 

 ،وتتوزع هذه الدول على قارتي آسیا وأفریقیا ،ویاً خمسمائة وسبعمائة متر مكعب سن
البحرین، الكویت، السعودیة، قطر، فلسطین، اإلمارات، سلطنة :  وتضم الدول التالیة

 . والمغرب ُعمان، األردن، لیبیا، تونس والجزائر

 ،فإن بعض الدول العربیة وتحدیدًا دول الخلیج العربي ،وبالرغم من هذا العجز
الت استهالك المیاه للفرد الواحد. حیث تضاعف استهالك الدول تسجل أعلى معد

ویقدر االستهالك السنوي  .العربیة من المیاه خمس مرات خالل األربعین سنة األخیرة
 للشرب والصناعة والثلثین للزراعة . ثلثها ملیار متر مكعب یذهب 300بــــــ 
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 رمیاه األمطاــــــ  1

األمطار أول مصدر للمیاه في الدول العربیة وترتكز علیها األنشطة الزراعیة 
تتوزع في الدول العربیة على  3ملیار م 2300ویقدر التهاطل السنوي بــــــ  ،والصناعیة

 النحو التالي :

من األمطار تتساقط في فصل الصیف أغلبها في حوض السودان  %60ــــــ 
 وموریتانیا .والقرن االفریقي والیمن 

من األمطار تتساقط خالل فصل الشتاء في دول المغرب العربي  %40ــــــ 
 ومصر والعراق وبالد الشام .

 میاه األنهار واألودیةــــــ  2

 ،ملیار متر مكعب 125ل موارد میاه األنهار في الدول العربیة بــــــ ر معدّ یقدّ 
عن طریق نهر دجلة  3ملیار م 38وعن طریق نهر النیل  3ملیار م 56 حیث یأتي

الفرات، كما تنتشر في الدول العربیة المئات من  نهر عن طریق 3م ملیار 28و
 . موسمیةالمجاري الدائمة الجریان أو ذات سواء  األودیة

 المیاه الجوفیةــــــ  3

معظمها  3آالف ملیار م 8یقدر مخزون المیاه الجوفیة في الدول العربیة بنحو 
 .سنویاً  3ملیار م 50حوالي  من هذا الرصید وتستهلك الدول العربیة ،ددةمیاه غیر متج

 میاه البحر إزالة ملوحةــــــ  4

لتوفیر المیاه  میاه البحر إزالة ملوحةعتمد العدید من الدول العربیة على ی
 .ملیار متر مكعب سنویاً  2إنتاج تفوق  ، بقدرةوخاصة دول الخلیج الصالحة للشرب،

أضحى توفیر المیاه بواسطة ، حیث التقنیة بالتكلفة العالیة والتلوث البیئيوتتمیز هذه 
الخیار  ،في ظل نقص الموارد الطبیعیة من المیاه إلزالة الملوحة تقنیات المختلفةال

ملیار  40أكثر من  الدول العربیةوقد أنفقت  .الدول العربیةالمفضل لصناع القرار في 
مزالة  المیاه المیاه. وباتت إزالة ملوحةمحطات  دوالر على تشیید وتشغیل وصیانة
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في المائة في  100إلى تغطي احتیاجات القطاع المدني بنسبة قد تصل  الملوحة
وتتصدر المملكة العربیة السعودیة دول العالم في  .قطر والبحرینمثل بعض الدول 

محطة عاملة  27إنتاج هذه المیاه بطاقة تتجاوز الملیار متر مكعب سنویًا من حوالي 
ملیار متر مكعب في  4ویتوقع أن تصل الحاجة من هذه المیاه في المملكة إلى حدود 

 . 2030غضون العام 

 وعلى الرغم من النجاح الذي حققته هذه التقنیة في توفیر میاه آمنة، إال أن
:  من أهمهاو ، عدیدة بالطاقة األحفوریة المیاه إزالة ملوحةلعملیات  النتائج السلبیة

 المحطات عن تشیید وتشغیللتكلفة االقتصادیة المرتفعة، والتلوث البیئي الناتج ا
 .ها مخلفاتالتخلص من و 

بالوقود  المحطات العاملةالمیاه في  إلزالة ملوحةستخدم العدید من التقنیات ی
التناضح العكسي والتقطیر الومضي متعدد المراحل على بقیة  اتقنیتتهیمن و  األحفوري
تقنیة ویقدر البعض تكلفة المتر المكعب الواحد المنتج بواسطة  لمستخدمة. التقنیات ا

دوالر أمریكي، بینما ترتفع التكلفة باستخدام  2.82و 1.21التناضح العكسي بین 
دوالر  4.15و  1.25ما بین تقنیة التقطیر الومضي متعدد المراحل فتصل إلى 

 . أمریكي
للقطاع الصالحة للشرب یر المیاه لتوف ویمكن تحمل هذه التكلفة المرتفعة

في قطاع الزراعة، حیث ال  مزالة الملوحةمیاه الالمدني، لكن من المتعذر استخدام 
 امحلیًا عن طریق ریه المنتجات الزراعیةجدوى اقتصادیة في الوقت الراهن من توفیر 

 .مزالة الملوحة بمیاه 
 بالطاقة األحفوریة ومن جهة أخرى، تعتبر صناعة تخلیص المیاه من األمالح

الضرر  إزالة الملوحةتلحق نواتج عملیات  حیث ،مخلفات غیر مستحبةل مصدراً 
  .ن، وتلوث مكونات البیئة المحیطةبصحة اإلنسا

 


مة من أجل استمراریة توفیر الطاقة الالز  الخیار المناسبالطاقة النوویة  تعتبر
صالحة أثبتت هذه الطاقة قدرتها على إنتاج میاه  وقد المیاه. ة ملوحةإزاللمحطات 

  .وبتكلفة أقل مقارنة بالطاقة األحفوریة للشرب



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقنیات النوویة الطاقة وخیار ،الترابط الثالثي : الماء، الغذاء 
 

9 
 

المیاه  إلزالة ملوحةتي السابق في بناء محطة نوویة حاد السوفیومنذ نجاح االت
ة تطورت تقنیة استخدام المحطات النوویة في تولید الطاق ،1972في كازاخستان عام 

ي مقدمتها الیابان والصین المیاه، وانتشرت في العدید من دول العالم وف وٕازالة ملوحة
  .وفلسطین المحتلة والهند

تولید الطاقة الكهربائیة سیقلل من و  المزاوجة بین إزالة ملوحة میاه البحرإن 
یید المیاه، وعلى الرغم من أن تكلفة تش وٕازالة ملوحةتكلفة إنتاج الطاقة الكهربائیة 

وحسب  ،المحطات النوویة تفوق نظیراتها التي تستخدم الوقود األحفوري إال أنه
للمحطة النوویة والتي تشمل  الجملیةفإن التكلفة  ،للطاقة الذریة وكالة الدولیةالتقدیرات 

على المدى  للمحطات التقلیدیة الجملیةالتشیید والتشغیل والوقود، أقل من التكلفة 
سنة، بینما  60الذي یقدر بنحو و  اً فتراضیا اً طول عمر أالمحطات النوویة  إذ أن .البعید

وتشیر التقدیرات إلى أن  نة.س 30ال یزید العمر االفتراضي للمحطات التقلیدیة على 
 وٕازالة ملوحةاستخدام الطاقة النوویة یساعد على خفض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائیة 

مقارنة بالطاقة األحفوریة، بل تذهب تقدیرات أخرى  في المائة 40إلى  30المیاه بنحو 
المیاه باستخدام الطاقة النوویة إلى  إزالة ملوحةإلى أبعد من ذلك، حیث تنخفض تكلفة 

سعار في المائة تبعًا لنوعیة المیاه المرغوب في إنتاجها وكمیاتها واأل 70إلى  60نحو 
 . ستخدام یحد من التلوث البیئياالأن هذا  باإلضافة إلى ،العالمیة للطاقة األحفوریة

ولن تقتصر فوائد استخدام الطاقة النوویة على خفض التكلفة والحد من التلوث 
تنفیذ مشاریع المحطات النوویة في من المنتظر أن تترافق مع الشروع البیئي، بل 

تدریب المیاه تنمیة اجتماعیة واقتصادیة، السیما التعلیم وال وٕازالة ملوحةإلنتاج الطاقة 
 . الدقیقةالتعامل مع هذه التقنیات وٕایجاد خبرات محلیة مؤهلة قادرة على 

 الدول العربیةإن العجز الحاد في المیاه العذبة واالستهالك المتنامي في  
باستخدام الطاقة األحفوریة الناضبة وما  مزالة الملوحةمیاه الوالتكلفة المرتفعة إلنتاج 

 إلزالة ملوحةیئي، تجعل خیار استخدام الطاقة النوویة ینتج عن استخدامها من تلوث ب
 في تنویعالاللجوء إلى هذا المصدر في وقت مبكر  یحققالخیار المالئم. و  میاه البحر

ة بتكلفة یوفر المیاه العذبمن ثروة أحفوریة، و مصادر الطاقة والمحافظة على ما تبقى 
 . ةمقبولة لألجیال القادم
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نوویة  ة بإقامة مشاریع بناء مفاعالت قوىعربیلادول ال بعضبادرت ولذلك 
حیث شرعت كل من دولة اإلمارات العربیة  ،إلنتاج الكهرباء وٕازالة ملوحة میاه البحر

المتحدة والمملكة األردنیة الهاشمیة وجمهوریة مصر العربیة والمملكة العربیة السعودیة 
فیر كمیات هامة من المیاه عدد من المفاعالت التي سُتمّكن من تو  التخطیط لبناءفي 

 . باإلضافة إلى توفیر الكهرباء
 



االحتیاجات  ترتفع أن لألمم المتحدة (الفاو) منظمة األغذیة والزراعةتتوقع 
في المائة حتى  50بمقدار  2050العالمیة من المیاه ألغراض الزراعة بحلول عام 

تلبیة الطلب المتزاید على الغذاء بفعل الزیادة السكانیة. ویشهد العالم تحوُّل  منتتمكن 
المیاه العذبة إلى مورد نادر على نحو متزاید، بسبب اإلدارة غیر السلیمة واالستخدام 
العشوائي والمناخ المتغیر. وتمثِّل ندرة المیاه والمشاكل المتعلقة بنوعیتها في العدید من 

 . األمن الغذائي واالستدامة البیئیة في المستقبل یهّددتحدی�ا خطیرًا  أنحاء العالم

تطویر و  یا تحسین إدارة األراضي والمیاه.ویتطلَّب التصدي لهذه القضا
التكنولوجیات القائمة على المجال النووي واألخذ بها من أجل االرتقاء بممارسات إدارة 

دعم تكثیف إنتاج المحاصیل والمحافظة المیاه الزراعیة إلى المستوى األمثل، بما ی
 .المائیة على الموارد 

النظیریة بیانات عن استخدام المیاه تقنیات الهیدرولوجیا وتوفِّر التقنیات النوویة و 
بما في ذلك الفواقد بسبب التبخُّر من التربة، وتساعد على تحدید المواعید المثلى للري 

التقنیات دورًا مهم�ا في توفیر المعلومات  تلك تؤدِّيو  .وتحسین كفاءة استخدام المیاه
 . الالزمة لوضع استراتیجیات تحسین إدارة المیاه الزراعیة

 ،في المیاه 2-والهیدروجین 18-تتیح البصمتان النظیریتان لألكسجینــــــ 
الوقوف على توزیع میاه الري بین التبخُّر من التربة  ،المأخوذة من المحاصیل الحقلیة

، ومن ثمَّ توفیر معلومات ضروریة لتحسین كفاءة (Transpiration) نباتاتونتح ال
  . استخدام المحاصیل للمیاه
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تروني أداة مثالیة لقیاس نسبة الماء في قیاس رطوبة التربة بالسبر الن ُیعدُّ ــــــ 
التربة في المناطق المجاورة مباشرة لجذور المحاصیل، وهو ما یوفِّر بیانات دقیقة عن 

افر المیاه. وتساعد هذه التقنیة على تحدید المواعید المثلى للري وهي األداة األكثر تو 
مالءمة لقیاس رطوبة التربة في الظروف الملحیة. كما ُتستخدم على نطاق واسع 

 . لمعایرة أجهزة استشعار الرطوبة التقلیدیة

تروجینیة ة النلتتبُّع حركة األسمد 15-جینترو ُتستخدم البصمة النظیریة للنــــــ 
في التربة والمحاصیل والمیاه، وهو أمٌر ضروري لتحدید العوامل التي یمكن  المرقومة

تروجینیة وجودة المیاه في المناطق الزراعیة. ثر في كفاءة استخدام األسمدة النأن تؤ 
في النترات  18-واألكسجین 15-تروجینصمتان النظیریتان المجتمعتان للنتمكِّن الب

 . فصل مصادر التلوُّث بالنترات في أحواض الصرف الزراعيمن تحدید و 

ترونات األشعة الكونیة لتقییم تدفُّقات المیاه على مستوى ُیستخدم السبر بنــــــ 
المناطق الطبیعیة بهدف وضع استراتیجیات اإلدارة المستدامة الستخدام األراضي 

 . والمیاه
على التقنیات التي تستخدم النظائر  وفي البلدان القاحلة یتم التركیز أكثر فأكثر

من حیث الكمیة والجودة  المستقرة لتقییم مواردها من المیاه الجوفیة والتصدي
في موارد المیاه العذبة بأسلوب مستدام لتلبیة طلبات  للتصرف واتجاهات تحركها

 سكانها الذین تتزاید أعدادهم .
 



مال میاه الصرف الصحي في الدول العربیة یتوجه أساسًا للزراعة إن إعادة استع
 نما یتوجه في دول الخلیج مثًال لري(المغرب، تونس، مصر، سوریة، األردن) بی

 ولف وزراعة األعالف .ئق العامة ومالعب الغالحدا
ئیلة ض الدول العربیةفي الزراعة في  نسبة استعمال المیاه المعالجةتبقى و 

كوریا الجنوبیة تكاد تعالج كافة مثل  أن دوالً حیث الدول المتقدمة،  مقارنة ببعض
ألغراض أخرى مفیدة تشمل یقع إعادة استعمالها بالكامل تقریبًا  إذ ،میاهها المستعملة
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وهناك دول  ري الحدائق والحقول الزراعیة أو تجدید موارد المیاه السطحیة والجوفیة.
مرات، ولكن ال یتم اإلعالن عن إعادة استعمالها تعید استعمال میاهها أكثر من ثالث 

هذه العملیة في الحفاظ على المیاه وتساهم  للمیاه خشیة من رد الفعل السلبي للجمهور
من الندرة والجفاف ویخفف الضغوط على  یحدمّما  ،كجزء من التنمیة المستدامة للمیاه

 .المیاه الجوفیة وغیرها من المسطحات المائیة الطبیعیة 

مع تزاید الطلب على المیاه اتجه التفكیر إلى إعادة استخدام میاه الصرف و 
الصحي في الزراعة بعد تنقیتها من الملوثات السامة والمیكروبات، وتبین أن الطرق 
ه التقلیدیة (الكیمیائیة) ال تضمن التنقیة المطلوبة وتسبب أضرارًا متعددة للتربة والمیا

، حیث أكثر فاعلیةإلى طرق بدیلة فاتجه التفكیر  ن.الجوفیة والحیوان وحتى اإلنسا
تمت دراسة تأثیر أنواع مختلفة من اإلشعاع لتنقیة هذه المیاه من المواد الحیویة 

اما واألشعة فوق البنفسجیة واألشعة السینیة فكان . وقد استخدمت أشعة غوالكیمیائیة
تخلص المیاه ما وجد أنها ك .فاعل وقاتل للمیكروبات بجمیع أنواعهاو لها تأثیر كبیر 

شعاع . ویستخدم اإلمن المواد الصلبة والكیمیائیة عن طریق ترسیبها وٕازالتها بالترشیح
 .لتعقیم رواسب محطات الصرف الصحي التي تجفف وتستخدم كسماد 

تستعمل من أجل  تقنیة نظیفة وآمنة وغیر مكلفةهي إن تطهیر المیاه باألشعة 
عملیة طبیعیة تمامًا  نشاط الكائنات الحیة الدقیقة. وهيإلبطال  الصرفمعالجة میاه 

قدرتها على التكاثر إلى أن  من البكتیریا تسلبحیث  ،خالیة من المواد الكیمیائیة
هذه كما یمكن استخدام األشعة إلزالة الكلور والعدید من المخلفات الصلبة في  ،تتلف
 . المیاه

 أ. د. سالم حامدي                                                     
 المدیر العام للهیئة العربیة للطاقة الذریة                                           
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Abstract 
Ionizing radiation is used in various disciplines of biology including 

basic and applied entomology.  Gamma radiation, X-rays and E-beam are 
some of the most used kinds of ionizing radiation. In this article, basic 
principles of radiation biology are discussed.  Various perspectives of the 
applications of ionizing radiation in applied entomology are also discussed. 
Radiation mediated sterile insect technique (SIT) is an environmentally-
friendly control method against some key insect pests.  Inherited (F1) 
sterility has also been developed for managing the serious Lepidopteran 
pests.  In addition, insect disinfestations of agro-commodities for quarantine 
and phytosanitary purposes and augmentation of biological control are 
options.  Furthermore, radiation hormesis for enhancing the efficacy of 
useful insects and industrial applications, particularly in honey bee and silk 
production, are the numerous applications.  

 


بأنه حقل متداخل من  Radiobiology)(اإلشعاعیة  ُیعرف علم البیولوجیا
االختصاصات التي تدرس، بشكل عام، تأثیرات األشعة المؤینة في الكائنات الحیة 

ا في مجاالت الحیاة المختلفة، وفي مجال علم الحشرات التطبیقي ــــــوتطبیقاته
)Applied Entomology( ائنات ونتائج فإنه یدرس تأثیرات األشعة المؤینة في هذه الك

ومع أن وجود األشعة  منها إلى ما فیه منفعة اإلنسان. هذه التأثیرات وكیفیة االستفادة
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المؤینة على كوكبنا هذا قدیم قدم األرض نفسها، فإن تنبه اإلنسان إلى تأثیرات هذه 
قادت  ).1895األشعة یعود إلى زمن اكتشاف وجودها في نهایة القرن التاسع عشر (

الیة الكتشافها إلى إماطة اللثام عن طبیعة هذه األشعة وأنواعها األبحاث الت
وخصائصها ومصادرها وكیفیة إنتاجها واالستفادة منها وتفادي أضرارها، وأدت إلى 
تقدم هائل في مجال إنتاج األشعة المؤینة واالستفادة من تطبیقاتها في مجاالت الحیاة 

 . المختلفة

بعد فقد لوحظت  ،في الكائنات الحیة ،ة المؤینةالتأثیرات البیولوجیة لألشع أما
ورغم أن اهتمام الدارسین في السنوات األولى الكتشافها،  ،اكتشاف هذه األشعة مباشرة

تركز على تأثیراتها اإلیجابیة على الكائنات الحیة، فإن هذا االهتمام سرعان ما تغیر 
مع  نذ بدایة القرن العشرین.الظهور مبعد التأكد من تأثیراتها السلبیة، مسألة بدأت ب

ذلك، بقي شعور اإلعجاب باألشعة المؤینة سائدًا حتى نهایة الحرب العالمیة الثانیة إذ 
أدى اختراع القنبلة النوویة واستعمالها، ألول مرة، في نهایة الحرب، إلى رعب حقیقي 

األشعة في منها وبدأت الدراسات العلمیة المكثفة لمعرفة التأثیرات البیولوجیة لهذه 
الكائنات الحیة وكیفیة تفادي األخطار الناتجة عنها واالستفادة من تأثیراتها لما فیه 

 .  خیر البشریة

ت نتائج األبحاث العلمیة على التأثیرات البیولوجیة لألشعة المؤینة في دفع
بالباحثین إلى وضع قواعد وأسس للتعامل معها واالستفادة منها في  الكائنات الحیة

علوم البیئة والصناعة والغذاء والمیاه واآلثار  سیما في مجال ف مجاالت الحیاة،مختل
 . مجال علم الحشرات التطبیقي والطب والصیدلة والهندسة والزراعة، وخاصة في

تهدف هذه المقالة للتعریف بأهم أنواع األشعة المؤینة وتأثیراتها البیولوجیة 
، بشكل خاص، لألشعة المؤینة شراتخالیا الحیة، بشكل عام، والحوحساسیة ال

هم التأثیرات الناتجة عن ألوالعوامل المؤثرة في هذه الحساسیة. تتطرق المقالة أیضًا 
ثم تتعرض لدور  تعرض الحشرات لهذه األشعة وٕامكانیة استعمال ذلك في مكافحتها

یتها األشعة المؤینة في حمایة المواد الغذائیة المخزونة من اإلصابات الحشریة وأهم
في مجال الحجر الزراعي وتربیة وٕاكثار األعداء الحیویة وزیادة كفاءتها في مكافحة 
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اآلفات الزراعیة ودورها في بعض الصناعات الزراعیة وخاصة، صناعتي تربیة النحل 
 . ودودة الحریر

 


 )β(تـــا أشـــعة بیو  )α( تتعـــدد أنـــواع األشـــعة المؤینـــة ولكـــن أهمهـــا هـــي أشـــعة ألفـــا
، أمـا )E-Beam(لكترونیـة والحـزم اإل)  نغأشعة رونـت(واألشعة السینیة  )γ(وأشعة غاما 

 یلــيمــن الناحیــة التطبیقیــة فتعــد األنــواع الثالثــة األخیــرة األكثــر أهمیــة وســنتناولها فیمــا 
 : بإیجاز

 )γ(أشعة غاما  ــــــ 1
ج عـن دیدة، تنـتطیسیة ذات طاقـة عالیـة جـدًا وقـدرة اختـراق شـمغنأشعة كهر  يوه

.  ونظـرًا لقـدرة )137Cs( 137-والسـیزیوم )60Co( 60-لتالنظائر المشعة وخاصة الكوب
هذه األشعة الشدیدة على االختراق وطاقتها العالیة، فإن تطبیقاتها في مجال البیولوجیـا 

 . اإلشعاعیة، بشكل عام، ومكافحة اآلفات، بشكل خاص، متعددة جداً 

 )X ن أو أشعةأشعة رونتغ( األشعة السینیةــــــ  2
طیسـیة مغنبشكل مشـابه ألشـعة غامـا، فـإن األشـعة السـینیة هـي أیضـًا أشـعة كهر 

عــن اصــطدام  هــذه األشــعة تنــتج مؤینــة ذات طاقــة عالیــة جــدًا وقــدرة اختــراق شــدیدة. 
تــأتي هــذه األشــعة بالدرجــة  .اإللكترونــات المســرعة بهــدف داخــل أنبــوب األشــعة الســینیة

ث األهمیة، بعـد أشـعة غامـا فـي اسـتعماالتها فـي مجـال مكافحـة اآلفـات الثانیة، من حی
    . الزراعیة

 )E-Beam(لكترونیة ــــــ الحزم اإل  3
لكترونــات المســرعة تحــت تــأثیر مجــال كهربــائي فــي هــي عبــارة عــن حــزم مــن اإل

من الهواء، وهي مشابهة ألشعة غاما واألشـعة السـینیة بتأثیراتهـا البیولوجیـة  مفرغوسط 
ولكن یؤخذ علیها قدرة اختراقها الضعیفة التي تتعلق بكثافة المادة المعاملـة والتـي قـد ال 

الت متعــــددة فــــي اتســــتعمل هــــذه األشــــعة فــــي مجــــ مــــع ذلــــك .تتجــــاوز عــــدة ســــنتیمترات
 . الصناعة وحفظ الغذاء ومكافحة اآلفات
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ؤینة، عند تخللها لجزیئات المادة الحیة، جزءًا من طاقتها إلى تنقل األشعة الم
تلك الجزیئات عن طریق تصادمها مع إلكترونات ذراتها الموجودة حول النواة، مؤدیة 

تؤدي  لك تبعًا لكمیة الطاقة المنتقلة.وذ ،إلى تأین تلك الذرات أو على األقل إثارتها
مدار أكثر بعدًا عن النواة، ولكنه ما یلبث أن لكترون من مداره إلى إاإلثارة إلى انتقال 

یعود إلى مداره األساسي بعد تحریر الطاقة التي كان قد اكتسبها، أما التأین فهو 
إیاها إلى ذرة مشحونة  اقتالع إلكترون (أو أكثر) من المدار الخارجي للذرة، محوالً 

لألشعة المؤینة في  وتعتبر عملیة التأین هذه أساس التأثیرات البیولوجیة إیجابًا.
ا الحیة تتناسب والجرعة إذ تؤدي إلى إحداث تغیرات في الخالی ،الكائنات الحیة

ینة وتتم هذه التغیرات نتیجة للتأثیر المباشر أو غیر المباشر لألشعة المؤ  الممتصة.
ینتج النوع األول من التأثیرات (التأثیر المباشر) عن  في الجزیئات المكونة للخلیة.

اص المباشر للطاقة من قبل الجزیئات أو المركبات الخلویة في حین ینتج االمتص
التأثیر غیر المباشر لألشعة المؤینة عن تأثیرها في مركبات أخرى (الماء مثًال) ثم 

وُیعد هذا النوع من التأثیر  بعض الجزیئات الهامة في الخلیة. انتقال هذا التأثیر إلى
عتبار أن الماء یدخل في تركیب األنسجة الحیة أكثر أهمیة من النوع األول على ا

 . بنسبة كبیرة جداً 
 



ول، بشكل عام، أن حساسیة الخالیا الحیة لألشعة المؤینة تتناسب ـیمكن الق
طردًا مع زیادة عدد االنقسامات المیوزیة (المنصفة) والمیتوزیة (الخیطیة) فیها وعكسًا 

ة تمایزها. كما یؤدي الطور االنقسامي للخلیة ذاتها، أثناء تعرضها لألشعة مع درج
المؤینة، دورًا هامًا في درجة حساسیتها لألشعة المؤینة، إذ تبلغ درجة حساسیة الخالیا 
 حدها األدنى في الطور البیني أو طور السكون (طور الراحة) حیث تكون الصبغیات

(Chromosomes) وهذه تمتلك قدرة كبیرة على ترمیم التغیرات في حالتها الخیطیة ،
 . التي تحدث فیها
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تتوقف التغیرات التي تحدثها األشعة المؤینة في األنسجة الحیة، بشكل عام، 
 : على عوامل عدة یمكن تلخیصها بما یلي

 الجرعة الممتصةــــــ  1
تغیر الذي تحدثه األشعة المؤینة في األنسجة الحیة طردًا مع زیادة یتناسب ال

كیلو غراي أكبر  50الجرعة الممتصة. فالتأثیر البیولوجي الناتج عن جرعة مقدارها 
 . كیلو غراي 5بكثیر من ذلك الناتج عن جرعة 

 طریقة إعطاء الجرعةــــــ  2

بشكل عام، من إعطائها إعطاء الجرعة اإلشعاعیة دفعة واحدة أكثر فعالیة، 
على دفعات متقطعة بفاصل زمني بین الجرعة واألخرى.  وربما یعود السبب في ذلك 
إلى قدرة الخالیا على تصحیح بعض التغیرات البیولوجیة التي تحدثها األشعة المؤینة 

 .  خالل الفاصل الزمني بین الجرعة واألخرى

 معدل الجرعة ــــــ 3

حدود معینة، التأثیرات البیولوجیة لألشعة المؤینة مع  تتزاید، بشكل عام، وضمن
زیادة معدل الجرعة، فالتأثیرات البیولوجیة الناتجة عن تعریض كائن حي لجرعة 

 .  كیلو غراي مثًال) یتزاید مع زیادة معدل الجرعة 5إشعاعیة معینة (

 تركیب الوسط المحیطــــــ  4

ط (وبالتالي في األنسجة الحیة) تؤدي زیادة نسبة األكسجین في الوسط المحی
أثناء التشعیع إلى زیادة تأثیر األشعة في هذه األنسجة، وذلك بسبب قدرة األكسجین 
على التفاعل مع الجذور الحرة الناتجة عن تأین جزیئات الماء مؤدیًا إلى حدوث 

لمؤینة.  ا یزید من التأثیرات البیولوجیة لألشعة اسلسلة من تفاعالت األكسدة الذاتیة، ممّ 
وبعكس ذلك، یؤدي انخفاض مستوى األكسجین في الوسط المحیط (وبالتالي في 

ر األشعة المؤینة، كما ــــــاألنسجة)، أثناء التشعیع، إلى التقلیل من التلف الناتج عن تأثی
كسید الكربون یؤدیان دورًا هامًا في حمایة األنسجة الحیة أن غازي النتروجین وثاني أ
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مؤینة، عند زیادة نسبتیهما في األنسجة أثناء تعرضها لألشعة، وذلك من األشعة ال
فمثًال، أدى تعریض  نتیجة لتفاعلهما مع الجذور الحرة وتشكیل مركبات مستقرة.

في وسط من النتروجین (بدًال من الهواء)  )Musca autumnalis(عذارى ذبابة الوجه 
تة في الحشرات الناتجة وزیادة غراي إلى زیادة الطفرات السائدة الممی 200لجرعة 

 . خصوبة اإلناث وقدرة الذكور المعاملة على المنافسة

 درجة الحرارةــــــ  5

ري معین، مع زیادة یزداد تأثیر األشعة المؤینة، بشكل عام، وضمن مجال حرا
ویعود ذلك إلى زیادة سرعة التفاعالت الكیمیائیة في األنسجة الحیة،  درجة الحرارة.

 . التفاعالت الناتجة عن األشعة المؤینة، مع ارتفاع درجة الحرارة بما فیها




تعد الحشرات من أكثر الكائنات الحیة مقاومة لألشعة المؤینة وال یفوقها في 
الرخویات في درجة  هاتلیو  لبكتریا والبرتوزوا والفیروسات).األحیاء الدقیقة (ا ذلك إالّ 
لألشعة المؤینة ثم النباتات الراقیة واألسماك والبرمائیات والزواحف والطیور،  المقاومة

ویأتي اإلنسان، لسوء الحظ، في نهایة السلم فهو أكثرها حساسیة.   وللمقارنة فقط، 
أدناه الحساسیة النسبیة لمجموعات مختلفة من الكائنات الحیة والجرعة  1یبین الجدول 

 . )LD50(أفرادها  القاتلة لخمسین بالمائة من

الحساسیة النسبیة لمجموعات مختلفة من الكائنات الحیة وجرعة ) 1رقم ( الجدول
 Bakri et al. 2005)من أفرادها (عن  )LD50(التعرض القاتلة لخمسین بالمائة 

 المرجع الجرعة (غراي) المجموعة

 Harrison and Anderson 1996 10,000-100 بكتریا، بروتوزوا، فیروسات

 Whicker and Schultz 1982 1500-30 الحشرات

 Ravera 1967 500-50 الرخویات

 Harrison and Anderson 1996 130-1.5 النباتات الراقیة
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 المرجع الجرعة (غراي) المجموعة

 Harrison and Anderson 1996 100-4 األسماك

 Harrison and Anderson 1996 22-7 البرمائیات

 Harrison and Anderson 1996 40-3 الزواحف

 Harrison and Anderson 1996 20-5 ورالطی

 Rice and Baptist 1974 3 اإلنسان





إضافة إلى العوامل السابقة المتعلقة بحساسیة الخالیا الحیة لألشعة المؤینة، 
 : فإن هنالك عوامل أخرى تخص الحشرات أهمها

 التابعة لها عائلة والرتبةنوع الحشرة والــــــ  1

حساسیة الحشرات لألشعة المؤینة تبعًا لنوع الحشرة والعائلة  ،بشكل عامتختلف، 
أشد رتب الحشرات  )Lepidoptera( األجنحة لیها، فرتبة حرشفیاتوالرتبة التي تنتمي إ

في  Coleopteraفي حین تأتي حشرات رتبة غمدیات األجنحة  ،مقاومة لألشعة المؤینة
لرتب  الحساسیة اإلشعاعیة النسبیة 2یوضح الجدول  ل السلم من حیث المقاومة. أسف

 . مختلفة من الحشرات

 )2رقم ( الجدول
 لألشعة المؤینة الحشراترتب  النسبیة لبعض حساسیةالترتیب 

 ( الرتبة) االسم العربي الرتبة (االسم الالتیني) درجة الحساسیة

 غمدیات األجنحة Coleoptera حساس
 ثنائیات األجنحة Diptera متوسط الحساسیة

 األجنحة متشابهات Homoptera مقاوم
 حرشفیات األجنحة Lepidoptera مقاوم جداً 
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تتباین أیضًا العائالت ضمن الرتبة الواحدة واألجناس في نفس العائلة وحتى 
رتبة  األنواع المنتمیة لنفس الجنس في درجة حساسیتها لألشعة المؤینة.  فمثًال، في

، تحتل األنواع التابعة لعائلة خنافس البقولیات (Coleoptera)غمدیات األجنحة 
)(Bruchidae  غراي  100المرتبة األكثرها حساسیة لألشعة المؤینة وتكفي جرعة

فهي  )Dermestidae(إلعقام معظم أنواعها.  أما األنواع التابعة لعائلة خنافس الجلود 
 200ة لألشعة المؤینة ویحتاج تعقیمها جرعًا تتراوح بین أشد أنواع هذه الرتبة مقاوم

 . غراي 500و

 مرحلة التطور والعمر ضمن كل مرحلةــــــ  2

تتناقص حساسیة الحشرات لألشعة المؤینة، بشكل عام، من طور للطور الذي 
كما تنخفض  من الیرقات وتلك أقل من البیوض.یلیه، فالعذارى أقل حساسیة 

ازدیاد العمر ضمن الطور الواحد، فالعذارى قبیل تحولها إلى حشرات الحساسیة أیضًا ب
كاملة، أكثر مقاومة لألشعة المؤینة بعشرات المرات من العذارى حدیثة التكون، 
وتنخفض الحساسیة اإلشعاعیة بشدة في طور الحشرة الكاملة.  ولكن، برغم المقاومة 

ؤینة، بسبب تمایز خالیاها وانخفاض النسبیة التي تبدیها الحشرات الكاملة لألشعة الم
معدل االنقسام فیها، تكون الخالیا الجنسیة، في األعضاء التناسلیة، حساسة جدًا لها 
بسبب استمرارها في االنقسام، ویفسر هذا الفروق الكبیرة بین الجرع اإلشعاعیة الالزمة 

 . لقتل الحشرات الكاملة وتلك التي تسبب لها العقم

 الجنس ــــــ  3

ر إناث الحشرات، بشكل عام، أكثر حساسیة لألشعة المؤینة من ــــــتعتب 
ب ــــــذكورها، ولو أن الذكور، في بعض األنواع، أكثر حساسیة من اإلناث. یعود السب

في نوى خالیاها (بعكس الحالة  (XY)في ذلك لوجود صبغیین جنسیین غیر متماثلین 
ولكن هذا  (XX)لذكور صبغیین متماثلین عند اإلنسان)، في حین یوجد في خالیا ا

واع هي التي تحمل الصبغیین ــــــاث الحشرات في بعض األنــــــًا فإنــــــًا دائمــــــلیس صحیح
 المتماثلین. 
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 : یؤدي تعریض الحشرات لألشعة المؤینة إلى جملة من التأثیرات أهمها

 رات المنشطةالتأثیــــــ  1

هنا عن أي  (Stimulation or hormesis)یعبر اصطالح التنشیط أو التحفیز 
 اتفي حین تكون الجرع األشعة المؤینةتأثیر منشط ناتج عن جرعة منخفضة من 

العالیة منها مؤذیة للحشرة. تعددت النظریات التي تفسر تنشیط الجمل البیولوجیة 
، اتبجرعات منخفضة من األشعة المؤینة ولكن أهمها یعتقد بأن التعرض لهذه الجرع

الیا وبالتالي زیادة العالیة منها، یؤدي إلى زیادة انقسام الخ اتبعكس التعرض للجرع
اإلشعاعیة المنخفضة تؤدي إلى تنشیط  اتًا بأن الجرعیعتقد آخرون أیض سرعة النمو.

 ستقالب وهذا مامن مقاومة الجسم ویسرع عملیات االالجهاز المناعي مما یزید 
ویذهب البعض اآلخر لالعتقاد بأن  إیجابًا على مختلف وظائف الجسم. ینعكس
یح اإلشعاعیة المنخفضة تؤدي إلى إنتاج بروتینات خاصة تساهم في تصح اتالجرع

بًا على نشاط مما ینعكس إیجا DNA ــــــاألخطاء الوراثیة أثناء استنساخ سالسل ال
 .  نموهالكائن الحي وسرعة 

 التأثیرات الوراثیةــــــ  2

تنتج التأثیرات الوراثیة عن تأثیرات األشعة المؤینة في المادة الوراثیة 
لكائن الحي أو ما یسمى (الصبغیات) مؤدیة إلى حدوث تغیرات في التركیب الوراثي ل

والحشرات  تغیرات أن تنتقل من جیل إلى آخر.، ویمكن لهذه ال)Mutation( بالطفرة
 حیث تبینهي أولى الكائنات الحیة التي اكتشف فیها التأثیر الوراثي لألشعة المؤینة، 

لألشعة المؤینة، یؤدي ، Drosophila melanogaster ،أن تعریض حشرات ذبابة الخل
في الخالیا الجنسیة  (Dominant lethal mutations)ث طفرات ممیتة سائدة إلى حدو 

 .    لهذه الحشرات

تنشأ الطفرات الممیتة السائدة نتیجة لحدوث تبدالت في الصبغیات أو ما یدعى 
، وتأخذ هذه التبدالت (Chromosomal aberrations)بالزیوغ (أو التبدالت) الصبغیة 
أو انقالب جزء منه  )Deletion(زء من الصبغي أشكاًال متعددة مثل حذف ج
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)Inversion(  أو تكراره)(Duplication  أو تغیر مكانه على الصبغي
)(Translocation.  ویمكن للطفرات السائدة الممیتة أن تنشأ عن حدوث تغیرات في

 ةــــــالنقطیرات الموضعیة أو ــــــى بالطفــــــ) أو ما یدع DNAــــــ(ال بنیة المادة الوراثیة
(Point mutations) . ویحدث هذا النوع من الطفرات نتیجة لتأثیر األشعة المؤینة

والذي ینتج عنه تغیر  (DNA)(المباشر أو غیر المباشر) في اصطناع المادة الوراثیة 
في تسلسل األسس اآلزوتیة أو حذف لبعضها، مما یؤدي إلى تغیر في تركیب سلسلة 

 . DNA ــــــال
التغیرات الصبغیة السابقة الناتجة عن التعرض لألشعة المؤینة إلى تشكل  تؤدي

، تضیع أثناء االنقسامات (Centromere)قطع صبغیة ال تحتوي على جزيء مركزي 
الخلویة، وصبغیات ثنائیة السنترومیر وهذا یؤدي إلى حدوث خلل في التوازن الصبغي 

ضة الملقحة مما ینتج عنه عجز الخلیة أو الجیني أثناء االنقسامات الخلویة في البی
عن القیام بوظائفها الطبیعیة لوجود نقص في جیناتها أو زیادة فیها، وكالهما یؤدي 

 . إلى هالكها وموت الجنین

 التأثیرات الجسمیة  ــــــ 3
تؤدي زیادة جرعة التعرض اإلشعاعي عن حد معین إلى تعدي تأثیرها في 

رى في الخالیا كاألنزیمات، ینتج ــــــة األخــــــات الهامــــــالصبغیات لیشمل أیضًا الجزیئ
عنه خلل في أداء هذه الخالیا لدورها، ینعكس سلبًا على مقدرة الكائن الحي على 

ام بوظائفه بشكل طبیعي أو توقفه كلیًا عن قیامه بهذه الوظائف مؤدیة إلى موته.  ــــــالقی
ورًا ــــــو قتلها فــــــة المؤینة هــــــعریض الحشرات لألشعدف من تــــــولذلك، عندما یكون اله

إشعاعیة عالیة تتناسب  اتأو خالل مدة زمنیة قصیرة، ُیلجأ إلى تعریضها لجرع
لة إلحداث اإلشعاعیة المستعم اتوسرعة القتل المطلوبة وهي أعلى بكثیر من الجرع

لممیتة لألشعة المؤینة في وأهم التأثیرات الجسمیة غیر ا العقم عند النوع نفسه.
الحشرات هي تأثیرها في طول العمر والقدرة على الحركة واالنتقال وٕانتاج الفرمونات، 
كما قد یؤدي التعرض لجرعات إشعاعیة عالیة إلى تشوهات في أعضاء الجسم 

 . المختلفة
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 دة إنتاج وكفاءة األعداء الحیویة والحشرات المفیدة بالتنشیط اإلشعاعيزیاــــــ  1

ة ــــــرة في بدایــــــفي مجال الحشرات ألول ماإلشعاعي ستعمل التنشیط ا
األربعینیات من القرن الماضي إذ بینت الدراسات األولى على خنفساء الطحین 

Tribolum confusum  عة غراي من أش 1.5أن تعریضها لجرعة x أدى إلى زیادة
استعمل التشعیع بجرعات  األفراد المعرضة مقارنة بالشاهد.متوسط العمر عند 

منخفضة من األشعة المؤینة الحقًا لزیادة كفاءة األعداء الحیویة عن طریق زیادة 
ــــــ  1المنخفضة من األشعة المؤینة ( اتنشاطها البیولوجي، فقد أدى استعمال الجرع

زیادة إنتاج األعداء الحیویة وخاصة الطفیلیات مثل طفیل البیوض غراي) إلى  25
Trichogramma chilonis  وطفیل الیرقاتBracon hebetor  وزیادة معدل فقس

وتحسین نوعیة الخیوط  Bombyx moriالبیوض وٕانتاج الشرانق في دودة الحریر 
 . الناتجة

 ثیرات الوراثیة لألشعة المؤینةمكافحة اآلفات الزراعیة باالستفادة من التأــــــ  2

ُیعد العقم الناتج عن الطفرات الممیتة السائدة من أكثر أشكال العقم أهمیة من 
الناحیة التطبیقیة عند التفكیر باالستفادة من األشعة المؤینة في مكافحة اآلفات 

تعتمد هذه الطریقة (تقنیة  استعمال تقنیة الحشرات العقیمة. الزراعیة، وخاصة عند
الحشرات العقیمة) على تربیة الحشرة مخبریًا بأعداد كبیرة، ثم إعقامها، باستخدام 
األشعة المؤینة، وٕاطالقها في الطبیعة بأعداد كبیرة ولمدة زمنیة كافیة، بحیث یؤدي 
تزاوجها مع الحشرات الطبیعیة إلى وقف تكاثرها ومن ثم فنائها.  أظهرت هذه الطریقة 

(وحتى استئصال) العدید من أنواع اآلفات الزراعیة ذات فعالیة كبیرة في مكافحة 
األهمیة االقتصادیة، ویكفي، للداللة على أهمیتها، أن نذكر أن مئات المالیین من 
أنواع مختلفة من اآلفات الحشریة تنتج أسبوعیًا في عشرات من منشآت التربیة لهذه 

مؤینة وتطلق في الحقل إلفناء األنواع وفي مناطق متفرقة من العالم ثم تعقم باألشعة ال
 . مجتمعاتها
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یتطلب إنتاج الطفرات الممیتة السائدة عند بعض أنواع الحشرات، وخاصة 
إشعاعیة مرتفعة نسبیًا (قد تصل  اتالتابعة منها لرتبة حرشفیات األجنحة، إلى جرع

ا یؤثر سلبًا في للحصول على عقم كامل في الحشرات المعاملة، ممّ  غراي) 500إلى 
في قدرتها  يلتزاوج وٕانتاج الفرمونات وبالتالدرة هذه الحشرات على الحركة واالنتقال واق

ولحسن الحظ، فقد اكتشف الدارسون، أن استعمال جرعات إشعاعیة  على المنافسة.
غراي) تؤدي إلى عقم جزئي فقط في الحشرات المعاملة  150ــــــ  50منخفضة نسبیًا (

سل هذه الحشرات كما تنحرف النسبة الجنسیة فیها لصالح ولكن ترتفع نسبة العقم في ن
ونظرًا للمزایا المتعددة لهذه  .)F1 sterility(الذكور وهذا ما یدعى بالعقم المورث 

 . الطریقة فهي تستعمل، بشكل خاص، لمكافحة حشرات رتبة حرشفیات األجنحة

 آفات المواد الغذائیة ألشعة المؤینة في مكافحةل التأثیرات الجسمیة ستعمالإــــــ  3

تتعرض طریقة مكافحة حشرات المواد الغذائیة المخزونة باستعمال المبیدات 
الكیمیائیة، النتقادات واسعة بسبب األضرار الصحیة التي یمكن أن تسببها للمستهلك، 

یكفي تعریض و  ال ظهور سالالت مقاومة للمبیدات.إضافة إلى أضرارها البیئیة واحتم
إشعاعیة محددة للقضاء على هذه اآلفات  اتة بالحشرات إلى جرعالمواد المصاب

المستعملة ال تؤثر سلبًا  اتوتخلیص المواد الغذائیة المخزونة منها، علمًا بأن الجرع
في المادة الغذائیة المشععة أو الصحة العامة أو البیئة كما أنها أشد فعالیة من المواد 

 . الكیمیائیة

 ألشعة المؤینة في مجال الحجر الزراعيل لتأثیرات الجسمیةا االستفادة منــــــ  4
عالمیة االنتشار، فإن العدید من  باتت الیوم مع أن معظم اآلفات الحشریة

ولضمان عدم  صورًا في بقاع محدودة من العالم.أكثرها خطورة ما زال انتشاره مح
ستیطان فیها، فقد انتقال هذه اآلفات، مع المنتجات الزراعیة، إلى بلدان جدیدة واال

عمدت الدول إلى فرض قیود على نقل مثل هذه المنتجات ما لم تكن معاملة بطریقة 
تضمن عدم احتوائها على أیة حشرات یمكن أن تنتقل معها إلى البلدان المستوردة.  

حشرات ولتحقیق ذلك، تخضع الشحنات الزراعیة المستوردة لمعالجات تضمن قتل أیة 
وتؤدي األشعة المؤینة دورًا هامًا جدًا في هذا المجال، إذ  ة فیها.یمكن أن تكون موجود
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إشعاعیة محددة إلى قتل الحشرات  اتیكفي أن تعرض الشحنات الزراعیة لجرع
 . لهالموجودة فیها وٕازالة الخطر الذي تشكّ 

تتشابه هذه الطریقة، من حیث المبدأ، مع تقنیة استعمال األشعة المؤینة 
ة ولكنها تختلف عنها في درجة الثقة التي ــــــواد الغذائیــــــي الملمكافحة الحشرات ف

ود في ــــــمثًال) الموج %95ة من الحشرات (ــــــة عالیــــــة، فقتل نسبــــــتتطلبها المعامل
ثقة أما في معامالت الحجر الزراعي فدرجة ال ة قد یكون مقبوًال.ــــــلمواد الغذائیا

بد من التأكد عند معاملة الشحنات الزراعیة التي  فال ذلك بكثیر.المطلوبة أعلى من 
یمكن أن تكون حاملة آلفة ما ذات أهمیة من وجهة نظر الحجر الزراعي، أن 
المعاملة تؤدي، بما یقطع الشك، إلى القضاء على اآلفة بشكل كامل، أو یكون عدد 

لتي تتیح لها فرصة األفراد التي یمكن أن تهرب من فعل المعاملة دون الحدود ا
د من ذلك، وضع العلماء حدود ثقة ــــــوللتأك د.ــــــیطان والتكاثر في المكان الجدیاالست

معینة البد من تحقیقها في معامالت الحجر الزراعي سمیت "مستوى الثقة لالحتمال 
یعني هذا المفهوم أن فعالیة أي معاملة حجر . (Probit 9 Security level)" أو 9

وبعبارة أخرى فإن هذا یعني أن عدد  .%99.9968ي یجب أال تقل عن زراع
 32الحشرات التي یمكن أن تنجو من كل ملیون حشرة معاملة یجب أال یزید عن 

حشرة، كما یتطلب أال یقل حجم العینة التي تخضع للمعاملة عند دراسة تحدید الجرعة 
 . الالزمة عن مئة ألف فرد

 نة في تعزیز المكافحة الحیویة لآلفات الزراعیةدور األشعة المؤیــــــ  5
تستعمل المكافحة الحیویة لآلفات الزراعیة للحد من أضرارها وٕابقائها دون الحد 
االقتصادي الذي یتطلب المكافحة، ویمكن لألشعة المؤینة أن تؤدي دورًا هامًا في هذا 

سین البیئات الغذائیة المجال سواء في تسهیل نقل واستیراد األعداء الحیویة أو في تح
الالزمة لها وٕاطالة فترة تخزینها أو في زیادة كفاءة التربیة على هذه البیئات الغذائیة، 
وحتى في تسهیل إدخال أنواع جدیدة من األعداء الحیویة إلى بیئات ال توجد فیها 

یمكن لألشعة المؤینة أن تساهم  ها معها.أصًال، دون التخوف من احتمال إدخال عوائل
ین طرق تربیة أیضًا في المكافحة الحیویة لآلفات الزراعیة بطرق عدة أهمها تحس

تسهیل إجراءات التعامل معها، و نقلها وتوزیعها وفي تدعیم قدرة األعداء الحیویة، و 
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الطفیلیات على التكاثر واالستیطان في الحقل و زیادة أعدادها بشكل مبكر في بدایة 
الطبیعي منخفضة أو غیر متوفرة وذلك عن طریق  الموسم حیث تكون أعداد العائل

 . تأمین عوائل بدیلة معاملة باألشعة المؤینة للتكاثر علیها

 دور األشعة المؤینة في مجال صناعة النحل وٕانتاج الحریرــــــ  6

التطبیقات الصناعیة لألشعة المؤینة في مجال علم الحشرات التطبیقي كثیرة 
المثالیین التالیین من صناعة تربیة النحل وٕانتاج الحریر.  جدًا ولالختصار فقط، نسوق 

تعد تربیة هاتین الحشرتین (النحل ودودة الحریر) من أهم قطاعات اإلنتاج الزراعي 
في كثیر من دول العالم وتتجاوز التجارة العالمیة بمنتجات هاتین الحشرتین مئات 

لدور الحضاري الذي لعبه الحریر الملیارات من الدوالرات سنویًا، وال یخفى على أحد ا
نة تطبیقات فریدة في عبر التاریخ في تبادل الثقافات بین شعوب العالم، ولألشعة المؤی

تعد إصابة الخالیا بمرض تعفن الحضنة ففي مجال تربیة النحل  هذا المجال.
األمریكي من أخطر أمراض النحل على اإلطالق وتستدعي مكافحة هذا المرض حرق 

كل مكوناتها ومحتویاتها من شمع وعسل، وتقدم األشعة المؤینة في هذا الخلیة ب
المجال خدمة ال تقدمها أیة وسیلة أخرى فتعریض الخلیة المصابة لجرعة معینة من 
األشعة المؤینة یقتل البكتریا المسببة للمرض دون أي تخریب للخلیة أو أي من 

 .  مكوناتها
تخالص الحریر من شرانق دودة ففي عملیة اس ،صناعة الحریر أما في 

الحریر الحاویة على عذارى الحشرة بداخلها والتي تتطور بسرعة إلى حشرات كاملة 
تخرب الشرنقة وتخرج منها، یحتاج الصناعیون إلى قتل العذارى داخل الشرانق خالل 
فترة زمنیة قصیرة من تكونها وبسرعة قیاسیة. وتقدم األشعة المؤینة في هذا المجال 

ة ال تضاهى، فتعریض الشرانق لجرعة إشعاعیة محددة، وخالل زمن قصیر جدًا، خدم
 . یؤدي إلى موت العذارى وتالفي أي تخریب للشرانق

 محمد منصورد.                                                          
 السوریة هیئة الطاقة الذریة                                                   
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Abstract 
In the light of recent and rapid changes, and in order to achieve the 

vision of sustainable development until 2030, the strategies of scientific 
research of the Arab countries must be changed to keep with the changes of 
the Fourth Industrial Revolution through artificial intelligence applications 
in the fields of scientific research and development. This change is 
inevitable, so that we can create a modern system for the peaceful uses of 
atomic energy to help us to overcome the capitalist control and social 
conflicts resulting from the widening gap between technological inertia of 
developing  countries  and  the  digital  transformation  of  developed 
countries. 

 



زراعي الالقطاع  ساسیة مثلاألالقطاعات عدد من  مندول ال اقتصادون یتك
ض في العصر الحدیث تقدمت بعض الدول مثل الیابان وبعو  .والتجاري والصناعي

واستخدامه  القطاع الصناعيالتقدم السریع في  علي الدول األوروبیة نتیجة اعتمادها
یعد القطاع الصناعي من أهم لمختلفة. لذلك من المجاالت اإلنتاجیة ا في كثیر

وركیزة أساسیة یقوم علیها االقتصاد كبیر القطاعات في الدول؛ لما له من مردود مالي 
الثورة الصناعیة علي التطبیقات السلمیة تأثیرات  ویستعرض هذا المقال .في المجتمع
 . للطاقة الذریة
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لترا، فأحدثت جفي أواسط القرن الثامن عشر في إنالثورة الصناعّیة بدأت 
ت بتطّور الحیاة الزراعیة البدائیة ثلفي مختلف جوانب الحیاة تم یةجذر و تغییراٍت كبیرًة 

على المستویین الفردي والمجتمعي وذلك الحدیثة التكنولوجیا  على إلى حیاة تعتمد
ٍة على تنفیذ میكانیكیَّة قادر  في العدید من المهن بآالتٍ  ةلماعیدي الباالستعاضة عن األ

ْین كما  م.عمله تمثَّلت أهمُّ آثار هذه الثورة في تطویر القطاَعْین الصناعیَّین الخاصَّ
بالمنسوجات الُقطنیَّة والتعدین، واختراع اآللة البخاریة التي أحدثت تحوًُّال هائًال 

  . باالقتصاد في ذلك الوقت
 

 الثورة الصناعیة األولى

اختراع المحِرك البخاري في الربع األخیر من القرن  علىه الثورة هذ تدتمعإ
قوة البخار ألداء عمٍل میكانیكٍي بواسطة الحرارة. لتحویل ستخدم الذى یالثامن عشر، و 

االعتماد الواسع على الطاقة المیكانیكیة والوقود  فيتحوُّل كبیر ا أدى إلى ممّ 
ناعات الفحم والحدید وأفران صهر الحدید في ص اً كبیر  اً نمو  ذلك حدثأ وقد .األحفوري

هذه الصناعات الكبیرة إلى دت كما أ .الغزل والنسیجو  وسكك الحدید والمعّدات الّزراعّیة
 . الصناعیة الجدیدةالمدن في بناء التوسع 



 الثورة الصناعیة الثانیة 

ّركات اسُتكِمَل هذا التطّور بُظهور الكهرباء والُمح في أواخر القرن التاسع عشر
األثر في األحوال  ةبالغحدث تطورات أا ائیة وصناعة الوقود األحفوري، ممّ الكهرب

 ظهورإلى  الجدیدة دت االكتشافات. وأاالقتصادیة واالجتماعّیة بسائر دول أوروبا
إلى  ضافةباإلدن الصناعیة ء ما یعرف بالمانشإ و نتاج اإلفي خطوط الضخم  اإلنتاج

محِرك مثل اختراع  شافات واالختراعات الكبیرة األخرىاالكت أمام ةفتح أبواب كثیر 
 .االحتراق الداخلي الذي أحدث ثورة في صناعة النقل، كالسیارات والطائرات وغیرها

محل  لیحل البترول كمصــدر أساسي للطاقةاستخدام إلى  االكتشافاتدت  هذه كما أ
  .نواع األخرىحم واألالف
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 لثورة الصناعیة الثالثة ا

كوسیلة متطورة  الحاسوبظهور ومع  ف الثاني من القرن العشرین،في النص
برمجة اآللة ستحداث طفرات عظیمة في مجال تم ا ،تخزین المعلومات ومعالجتهال

 ا أدى. ممّ والمعاِلجات الدقیقة واإلنترنت وبرمجة الشبكات (Digitization) ورقمنتها
ثورة في عالم ما یعرف بال وهو ،العالمجمیع دول انتشار شبكة اإلنترنت في إلى 

في الباهر التطور إلى  االتصاالت دت ثورةوفي شتي مجاالت الحیاة أ .االتصاالت
ة على تخزین المعلومات ومعالجتها كبیر وقدراتها ال (Servers) الحاسوب خوادمصناعة 

  . المنصات الرقمیة العمالقةنشاء وإ 
 

 الثورة الصناعیة الرابعة

المنتدى  خالل انعقادالثورة الصناعیة الرابعة" "اسم  أطلق 2016عام  يف
 اً متداداقتصادیون والتي یعتبرها المتخصصون االاالقتصادي العالمي في سویسرا، 

في مجاالت إلنجازات الكبیرة التي حققتها الثورة الصناعیة الثالثة، خاصة ل اً مباشر 
على تخزین الكبیرة  ، والقدرة(Data Processing) البیانات اإلنترنت ومعالجةات شبك

 .  للوصول إلى المعرفةالمتغیرة المعلومات، واإلمكانات 

 بینما تتمیز الثورة الرقمنة البسیطةبأنها الثورة الصناعیة الثالثة ویمكن تعریف 
ة عن طریق داخلالمت ات الرقمنة اإلبداعیة القائمة على التقنیبعملیة الصناعیة الرابعة 
 . مبتكرةمنظومات حسابیة 

 )1لصناعیة األربعة في الجدول رقم (هم مالمح الثورات ایمكن تلخیص أو 

 نجازاتهم المالمح واإل أ الثورات الصناعیة األربعة
 الت البخاریةواآل يالتطور المیكانیك الثورة الصناعیة األولى
 نتاجوخطوط اإل يالكهربائ التطور الثورة الصناعیة الثانیة
 ور اإللكتروني في تشغیل المعداتالتط الثورة الصناعیة الثالثة

 الثورة الصناعیة الرابعة 
 

 : التطور في عدة مجاالت مثل
معالجة  ــــــ  (Internet of things)إنترنت األشیاء ــــــ

 األمن السیبراني ــــــ المدن الذكیة ــــــالبیانات الضخمة 
(Cyber Security) صطناعي الذكاء اال ــــــ 
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 ایلتكنولوجنواع كثیرة من افي إنشاء أ ثورة الصناعیة الرابعةالوقد ساهمت 
عن طریق إدخال الشرائح  إنترنت األشیاءفي العدید من المجاالت مثل  اإللكترونیة

سائق وصناعة المتصلة باإلنترنت في معظم الصناعات مثل صناعة الطائرات بدون 
هزة التحكم جوأ ،ئقبدون ساالروبوتات والمركبات جهزة السیارات المرتبطة بأ

في استحداث مجاالت  الثورة الصناعیة الرابعةستشعار عن بعد. كما ساهمت واال
التعدیل الجیني وتكنولوجیا و مجال التكنولوجیا الحیویة مثل  ومتطورة جداً  مركبة ومعقدة

تحسین خواص م و ، وعل، والطباعة ثالثیة األبعاديالذكاء االصطناعومجال النانو، 
 . هاالمواد وغیر 

 


جیال القادمة مهارات تعلیمیة ع أن تكتسب األتوقَّ یة یُ مجال الطاقة الذر  في
 األتمتةعن الخبرات الحالیة نتیجة لعملیة  اً كبیر  اً اختالف مختلفةخاصة و 

(Automation) ن ا یساعد الباحثیممّ  ،قام والبیاناتر والقدرة الضخمة في معالجة األ
 كما یمكنهم التعرف على ت ومعلومات كبیرة في وقت قصیر جداً تجمیع بیانا على

، وبناًء بصورة عامةفي مجال الطاقة الذریة.  لوجیات الحدیثة في الدول المتقدمةالتكنو 
عملیات م في تقدِّ نتیجة ال الثورة الصناعیة الرابعةدخلتها التغیرات الضخمة التي أ على

ثیرات ن نتنبأ بجمیع التأإنه من الصعب أف ،في شتي المجاالت الحیاتیة األتمتة
الثورة الصناعیة بعض النواحي التي أثرت علیها  ن نتعرف علىالمتوقعة ولكن یمكن أ

 :  المتعلقة بالتطبیقات السلمیة للطاقة الذریة التالیةالمجاالت  وخصوصاً  الرابعة

 الطاقة ستدامةإــــــ  1
في تغییر سیاسات الدول  الثورة الصناعیة الرابعةثیر بات من الواضح تأ 

ستراتیجیاتها لتنویع إدخال الخیار النووي ضمن اوذلك ب ،المتقدمة والدول النامیة
صبح ، فقد أمصادر الطاقة وتعزیز بنیتها التحتیة النوویة األساسیة. وفي هذا السیاق

حتیاجات األساسیة إلنشاء مفاعالت األبحاث ات واالالمعلوم سهل التعرف علىمن ال
ومفاعالت القوى وتصمیمها وأمانها وتشغیلها ودورة وقودها والترخیص لها من أجل 

في  الثورة الصناعیة الرابعةتولید الكهرباء وٕازالة ملوحة میاه البحر. كما ساهمت 
فاعالت القوى واألبحاث لمستخدام اآلمن الاختراع األجهزة الحدیثة والدقیقة الالزمة ل
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مهندسین ذوي المهارات العالیة وتدریب  من وبصورة مباشرة في تأهیل متخصصین
التخصصات المتعلقة بجمیع مراحلها، بدایة من التركیب والتشیید ثم وعلمیین في شتى 

ستفادة من تجارب فكیك. وهذا بدون شك یحتاج إلى االالتشغیل والصیانة وحتى الت
ستخدام التنمیة المستدامة المتعلقة باال األخرى من أجل تحقیق أهدافوتقانات الدول 

 . السلمي للطاقة الذریة
صطناعي أصبح من الممكن حدیثة في مجال الذكاء االونتیجة للتطورات ال

:  تصمیم برامج متخصصة إلدارة المعرفة المتعلقة بمشاریع المحطات النوویة مثل
ار التقنیة المناسبة، النماذج ختییار الموقع، البنیة التحتیة، اختبرنامج تطویر ا

مان، تنفیذ المشروع ستثمار، التزود بالوقود، أنظمة تحلیل األاالقتصادیة والعقود واال
ن المتاح اآلكما أصبح من . ستجابة للحوادث النوویةوالتشغیل واالستعداد واال

وى واألبحاث اعالت القلمعرفة أنواع مف الستفادة من خبرات الدول المتقدمةا
 . وتطورها ىاألجیال المختلفة لمفاعالت القو وخصائصها و 

 لكترونيـ المعامل االفتراضیة للتعلیم اإل ـــــ 2
انتشر مصطلح المعامل فقد  ،علي مواكبة التطورات التكنولوجیة حرصاً 

دریب. وقد جل تقلیل الوقت والتكلفة المادیة للتي الدول المتقدمة من أفتراضیة فاال
في المعامل  هاجراؤ یصعب إ جراء التجارب التيفي إ فتراضیةت المعامل االساعد

ل طار سعت الدو ألخطار الناتجة عنها. وفي هذا اإللصعوبتها وعظم ا التقلیدیة نظراً 
لمفاعالت القوى  من أجل  (Simulator) نشاء محاكيالمصنعة للمفاعالت النوویة إل

النوویة وخاصة للدول التي تعتزم إدخال تدریب وتأهیل العاملین في برامج القدرة 
 ر الطاقة. ویساعد هذا المحاكي علىالطاقة النوویة ضمن استراتیجیاتها لتنویع مصاد

ستیعاب العملیات المتكاملة لمفاعالت الُقَوى والبحوث وأسالیب وشروط التشغیل في ا
 .النوویة الظروف العادیة وفي حاالت الطوارئ 

  األمن الغذائيــــــ  3
ستخدام التقنیات النوویة في في مجال ا الثورة الصناعیة الرابعةنجازات تعددت إ

ستحداث وتنمیة تباینات محصولیة اتحسین اإلنتاج النباتي والحیواني عن طریق 
وٕانتاج  ،ستعماالت جدیدة للمحاصیل الحالیةإلیجاد أصناف جدیدة وكذلك إدخال ا

ستفادة ویة والّالحیویة من أجل تعظیم االالحی الصعبةأصناف مقاومة للظروف البیئیة 
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وتحسین اإلنتاج الزراعي كمًا ونوعًا. كما استخدمت األشعة المؤینة المختلفة لتقلیل 
لمساهمة في حل مشكلة الغذاء اء خالل عملیات الحفظ والتخزین ولالفاقد من الغذ

ٕاطالة فترة میكروبي و وتحقیق األمن الغذائي وكذلك خفض التلف الفسیولوجي وال
تحقیق سالمة األغذیة صحیًا بهدف تخلیصها من الطفیلیات إلى  ضافةإلالتخزین با

 . دة لمنتجات ضارة بصحة المستهلكوالمیكروبات الممرضة والمیكروبات المولّ 

 تشخیص وعالج األمراضــــــ  4
بتكار تقنیات طبیة حدیثة نتیجة التسابق افي  الثورة الصناعیة الرابعةأثرت 

 ة الدقیقة والمتخصصة للحصول على أعلىجهز عة لألبین الشركات المصنّ  مستمرلا
نجازات مع التطور یص وعالج األمراض. وقد تضاعفت هذه اإلكفاءة للتشخ
 ة وقدرة عالیة علىنتاج النظائر المشعة التي لها خصائص محددالمصاحب إل

في العدید من  الیاً ح تشخیص وعالج األمراض واألورام. وأصبح هذا التقدم ملموساً 
 : مثل مجاالتال

تفعیل استخدام تقانات الطب النووي في تشخیص انسداد الشرایین التاجیة ــــــ 
 وتشخیص األورام السرطانیة ومتابعتها بعد العالج

ترون یتفعیل استخدام األجهزة الحدیثة في مجال الطب النووي مثل البوز ــــــ 
 السرطانیةوذلك في تشخیص األورام  ،المقطعي
 . إدخال وتطویر تقانات المعالجة اإلشعاعیة الحدیثة ثالثیة األبعادــــــ 

تضح أثر هذه اإلنجازات في تحسین نتائج الحاالت المرضیة الرئیسیة اوقد 
إنتاج النظائر المشعة والتي من الممكن أن تستفید من استخدام التقانات النوویة في 

 . الطبیة والصیدالنیةللتطبیقات 

یونیة في عملیات التشعیع لحفظ ومعالجة یة واأللكترونإستخدام المسرعات اإل ــــــ  5
 المواد

نهایة الثورة الصناعیة الثالثة وبدایة الثورة الصناعیة الرابعة دخلت تقنیات  في
وتركزت بشكل رئیسي على استعمال أشعة غاما الصادرة  ،التشعیع في مجاالت عدیدة

الحزم اإللكترونیة المتولدة عن المسرعات اإللكترونیة. وقد و  60-لتعن نظیر الكوب
مسرع  1200أكثر من  انتشرت هذه التقنیة في كثیر من الدول حیث یوجد حالیاً 
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باإلضافة إلى مجال و لكتروني حول العالم لما لها من تطبیقات صناعیة عدیدة. إ
واد الصیدالنیة في مجال تعقیم الماألخرى تشعیع األغذیة، تقع أكثر التطبیقات 

، عبوات دوائیة) التي الجراحیة (سیرنجات، إبر، ضمادات والمنتجات الطبیة واألدوات
یتعذر تعقیمها حراریًا أو كیمیائیًا. ویستعمل أیضًا التشعیع في مجال تحضیر 
البولیمرات ألغراض متعددة مثل إحداث عملیات البلمرة دون استعمال المحفزات 

ا یزید من قدرة ممّ  ،مرات الحراریة والكهربائیة والمیكانیكیةوتحسین مواصفات البولی
 . ن خواص االنكماش الحراريیقوي متانته ویحسالبولیمر على العزل و 

ي التبعدم استخدام النظائر المشعة  لكترونیةالتشعیع بالحزم اإل تمیز تقنیةت
إلى حف عملیة النقل من مخاطر، باإلضافة أصبح من الصعب استیرادها، لما ی

على تطبیق معاییر الوقایة اإلشعاعیة الدولیة،  یساعدسهولة استخدام المسرع. و 
كما أن  غاما. أشعةالتقلیل من وسائل الحمایة والسهولة في التعامل كبدیل توافقي عن 

المردود االقتصادي لهذه التقنیة یعمل على توجیه الدول نحو اختیار المسرعات 
دعم الصناعات إلى توسیع مجاالت استخدامها و  األمر الذي یؤدي ،اإللكترونیة

  : برزهاومن أ م الموادو المتخصصة في مجال عل
 . لكترونیات والمواد الجدیدةاإل، ت في مجال علم المعادندعم الصناعاــــــ 
 . استحداث تطبیقات للمسرعات اإللكترونیة في مجال الصناعات النانونیةــــــ 
دیثة لتقنیة المسرعات األیونیة في مجال تحلیل العناصر إدخال التطبیقات الحــــــ 

 النزرة في العینات الجیولوجیة والبیئة. 
نشر استخدام المسرعات األیونیة في التطبیقات البحثیة والصناعیة في العلوم ــــــ 

 المختلفة مثل اآلثار والبیئة والصحة وعلوم المواد

 الصناعیة  األجهزة والمعدات صیانة واختبارــــــ  6

صطناعي المصاحب للثورة الصناعیة الرابعة ثراء مفهوم الذكاء االنتیجة إل
إلى  والذي یهدف (Technological Alliances)تحادات التكنولوجیة ظهر مفهوم اال

ة من أجل سد واستكمال نقاط الضعف في أي تكاتف وتكامل التخصصات المختلف
تم دعم  ،مظلة جامعة الدول العربیةوتحت  ،سبیل المثال صناعه بمفردها. على

التحالف التقني والتكنولوجي بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة والمنظمة العربیة للتنمیة 
لدعم  (UNIDO)الصناعیة والتعدین، وكذلك منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة 
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 یضاً یة. كما تم أعدینیة للخامات النوو لصناعات التفي مجال ا التعاون العربي المشترك
دورها في تنمیة القدرات التنافسیة و حاضنات الصناعیة والتكنولوجیة ال لمشاریعلترویج ا

إیجاد نخبة متخصصة في البلدان إلى  ا أدىممّ  ،للصناعات الصغیرة والمتوسطة
 . العربیة قادرة على تنفیذ عملیات ضبط الجودة والتحكم في الصیانة

تكنولوجیة أصبح هناك أثر كبیر في ضمان حسن تحادات الوبظهور مفهوم اال
والتي  ،تشغیل وسالمة المنشآت النوویة والمنشآت النفطیة والبتروكیمیائیة والصناعیة

ستثمار البنى التحتیة اإلى  دىا أتعتمد على االختبارات الّالإتالفیة بشكل متزاید. ممّ 
تالفیة إتخدم الفحوصات الالّ المتوافرة في الدول العربیة من األدوات والتجهیزات التي 

وتوفیرها لتلبیة متطلبات السوق العربیة الحدیثة وكذلك زیادة عدد الفنیین الحاصلین 
 . الصعید العربي والعالمي لى رخص تفتیش لكافة المستویات علىع

 
 

دة محدو  الصناعة في الوطن العربيفي منتصف الثورة الصناعیة الثالثة ظلت 
زدهرت . إاألیادي العاملة بعض الصناعات التي تعتمد على وبسیطة العتمادها على

التواصل بین وازداد النقل والمواصالت بعد ذلك مع تطور وسائل  الصناعات المحلیة
المتعلقة  الصناعاتفي بعض  خبراتاألقطار العربیة بإرسال بعثات علمیة واكتساب ال

لحوظ في ظهر تحسن م ثقیلةالمعدات لشراء بعض ال . ونتیجةالمواد الخام باستخراج
المواد الزراعیة والحیوانیة باإلضافة الى صناعات نتاج بعض الصناعات المتعلقة بإ
 . ینیةعدتال صناعاتوالیة ئایالغزل والنسیج واألسمدة الكیم

االستفادة  بعض الدول العربیة التي حرصت على ن هناكوجدیر بالذكر أ 
نشاء صر العربیة بإجمهوریة م تقامقد . فلثورة الصناعیة الرابعةا في عصرقصوى ال

دارة المعرفة. تمتة أنظمة المعلومات وإ وذلك من أجل أوبنك المعرفة  ""القریة الذكیة
 الثورة الصناعیة الرابعةالستفادة من على ا العربیة السعودیة المملكةكما حرصت 

نشاء ، حیث تم إیةالنفط الطاقة غیر مصادرتنویع الحدیثة في  التكنولوجیا ةاكبلمو 
الثورة الصناعیة الرابعة نجازات على إللتعرف  "ةمركز لالبتكار ومنصة "رقمی

حرصت دولة اإلمارات العربیة  2017وفي أواخر عام  .منهاالقصوى االستفادة و 
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لذكاء ا لالستفادة من حوكمة صطناعيلذكاء االنشاء وزارة االمتحدة على إ
 . ؤسسات الدولعظم مفي م صطناعياال




تسمت الثورات الصناعیة الثالثة السابقة بوجود تطورات تكنولوجیه كبیرة علي إ
نجازات علمیة كبیرة إبینما تتمیز الثورة الصناعیة الرابعة ب ،فترات زمنیة طویلة

 قصیرة وسریعة ومعتمدة على مهارات وظیفیة واختراقات تكنولوجیة في فترات زمنیة
الذكاء في مجال المنصات الرقمیة وانترنت األشیاء و  وخصوصاً  عالیة جداً 

 . الفضاء اإللكترونيإلى  ضافةباإل صطناعياال

 تحقیق في ورغبة  والسریعة، الحدیثة التغیرات ضوء فيو في هذا الصدد،  
 العلمي البحث جیاتیاسترات ریتغی من البد 2030 ى عامحت المستدامة التنمیة رؤیة
 تطبیقات خالل من وذلك" الرابعة الصناعیة الثورة" متغیرات یواكب بما العربیة لللدو 

 حتمیاً  التغیر هذا ویعتبر. والتطویر العلمي البحث مجاالت في االصطناعي الذكاء
 . الذریة للطاقة السلمیة لالستخدامات حدیثة منظومة تكوین من نتمكن لكي

 د. عماد الدین حسن برعي أ.                                             
 المشرف على قسم التقنیات النوویة                                           

 الهیئة العربیة للطاقة الذریة                                              
 


 . 2008تونس  ،2020العام یة العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة حتي یجاإلسترات) 1(
 ،الستدامة الطاقة» ةــــــة الرابعــــــالثورة الصناعی«ات ــــــتوظیف تقنی ــــــ تحاد اإلماراتیةة االــــــصحیف) 2(

 . 2018سبتمبر   26
 بنزرت ،"الدورة الثانیة للمنتدى السنوي حول الثورة الرقمیة تحت شعار " الثورة الصناعیة الرابعة) 3(

 . 2018نوفمبر  ــــــ
 . 2015 ــــــ ابریل مجّلة الصناعة واالقتصاد "كیف تطّورت الثورة الصناعّیة في أوروبا ؟") 4(
 . 2018یولیو  الرابعة؟ الصناعیة ماذا تعرف عن الثورة جلة القافلة، أرامكو السعودیةم) 5(
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Abstract 
For more than 60 years, research reactors (RRs) have been centers of 

innovation and productivity for nuclear science and technology. The 
multidisciplinary research that RRs support has spawned new developments 
in nuclear power. Several aspects have been covered such as :  radioisotope 
production and nuclear medicine, neutron beam research and applications, 
materials characterization and testing, computer code validation, various 
elemental analyses and capacity building for nuclear science and technology 
programmes. 

 


تشمل مفاعالت األبحاث مجموعة واسعة من أنواع المفاعالت المختلفة التي ال 
لمفاعالت األبحاث في توفیر  رئیسيتمثل االستخدام الویستخدم لتولید الطاقة. ت

 والتطبیقات المختلفة، بما في ذلك التعلیم والتدریب. وهي لألبحاثمصدر نتروني 
مفاعالت الطاقة التي مهمتها األساسیة إنتاج الكهرباء.  صغیرة بالمقارنة مع مفاعالت

تراوح من الصفر تویمكن أن  ططاقة المفاعل البحثي بالمیغاوامعدالت یتم تصنیف 
 ــــــ، مقارنة بحراري طمیجاوا 200) حتى حزمة  الوقود الحرجة(على سبیل المثال، 

 . كبیر قدرة مفاعلل) كهربائي میغاواط 1000( حراري طمیجاوا 3000

أبسط من مفاعالت الطاقة وتعمل في درجات  أیضاً  یةمفاعالت البحثتكون ال
أقل  ونواتج انشطار وقودهاوقود، كمیة قلیلة من الإلى  كما تحتاجحرارة منخفضة. 

ضمن  )1وهو المرجع رقم (ن الكتیب الصادر عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة مترجمة م مقالةال (*)
 . من المقالةفي الصفحة األخیرة قائمة المراجع 
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ذي إلى یورانیوم هذه المفاعالت بكثیر. من ناحیة أخرى، یحتاج الوقود الذي تستخدمه 
، مقارنة بمفاعالت 235-من الیورانیوم  %20، عادة ما یصل إلى تخصیب عالي

ال تزال بعض مفاعالت األبحاث تستخدم الیورانیوم عالي و ). %5إلى  3من الطاقة (
 . 235-من الیورانیوم تقریبًا  %90الذي یحتوي على  )HEU(التخصیب 

، األمر المفاعل قلبفي  اً ة عالیة جدیكثافة طاق أیضاً  یةمفاعالت البحثالتمتلك 
 قلب اجتحكما هو الحال مع مفاعالت الطاقة، یو یتطلب میزات تصمیم خاصة. الذي 

لنترونات لتعزیز مهدئ للتبرید وعادة ما یكون هناك حاجة إلى ل المفاعل البحثي
 اتلتقلیل فقد النترون العدید من مفاعالت األبحاث عاكساً ًا ستخدم أیضیو االنشطار. 

 . عل المتسلسلالتفا تأمین استمراریةول المفاعل قلبمن 
 


هناك مجموعة من التصامیم المستخدمة لمفاعالت األبحاث مقارنة بمفاعالت 
 . منتظمة أو نبضیةالطاقة، ولدیها طرق تشغیل مختلفة، والتي قد تكون 

 خزانالو أ ،(Pool) بركةالنوع یة هي من مفاعالت البحثلشائعة لالتصامیم ال
(Tank)، بركةالان في خز الو أ (Tank in Pool) بركةالنوع قلب المفاعل من . یكون ،

في بركة میاه مفتوحة كبیرة.  المتوضعةمجموعة من عناصر الوقود  عبارة عنوهو 
في وعاء، كما هو الحال في قلب یتم احتواء الف، خزانفي المفاعل من نوع الما أ

یوضع القلب ، بركةالفي الخزان في المفاعالت من نوع و محطات الطاقة النوویة. 
/عاكس، یختلف مهدئعلى  خزانیحتوي الو  بركة.ي ضمن خزان قابل للتبرید موجود ف

فارغة  قنواتلتحكم و لبین عناصر الوقود قضبان ویتواجد عادة عن سائل التبرید. 
مفاعل اختبار د تصامیم مفاعالت األبحاث (أح للتجارب. یتكون عنصر الوقود في

في صندوق عمودي.  ومتوضعة باأللومنیوم غلفةوقود م ائحصفمن عدة  )،المواد
رافیت أو البریلیوم غ، بینما یستخدم الدور المهدئ والمبردالمفاعل في المیاه  لعبتو 

تخترق  كما ، على الرغم من أنه قد یتم استخدام مواد أخرى.للنتروناتعاكس كعادة 
من  حصولللبركة وال الوعاءالمفاعل و  تدریع بیضاویة الشكلدائریة أو حزمة أنابیب 

غاما لالستخدامات التجریبیة في قاعة وأشعة  اتنترونمن الحزم  على المفاعل قلب
 . المفاعل
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مفاعل تریغا هو  یةلمفاعالت البحثلمثال آخر على التصمیم الشائع 
)TRIGA(وقود  استخدام بسببو  .اتـــدد االستخدامـــوع من المفاعالت متعـــ. هذا الن

U-ZrH مستویات  بشكل نبضي عندأو  بشكل منتظمأن یعمل  للمفاعل لفرید، یمكنا
 . ثانیةألجزاء من ال ة عالیة جداً یطاق

ا نمبیبواسطة الماء الثقیل.  تهدئتهاو مفاعالت یتم تبرید أنواع أخرى من ال
وتستخدم  مهدئاألنواع األقل شیوعًا هي المفاعالت السریعة التي ال تتطلب أي 

المفاعالت  ماأ لي التخصیب أو خلیط من الیورانیوم والبلوتونیوم كوقود.الیورانیوم عا
یحتوي على محلول سائل من أمالح  خزانعمل كی قلبتحتوي على فالمتجانسة 

 . سائل هذه المفاعالت الیورانیوم، أي أن وقود

تستخدم العدید من المفاعالت النوویة في العالم ألغراض البحث والتدریب، 
هذه المفاعالت البحثیة و واد، وٕانتاج النظائر المشعة لألدویة والصناعة. واختبار الم

 . أصغر بكثیر من مفاعالت الطاقة، والعدید منها موجود في حرم الجامعات
 



. بحاثمفاعالت األل قائماتعدة  بانتظام درج الوكالة الدولیة للطاقة الذریةتُ 
(بما في ذلك  )63عاملة (ث الابحاعالت األیضم االتحاد الروسي أكبر عدد من مف

) وفرنسا 17) والصین (42)، تلیها الوالیات المتحدة األمریكیة (حرجةال المنشآت
). ویوجد لدى العدید من البلدان النامیة مفاعالت 8) وألمانیا (8) والیابان (10(

بیا والمغرب الجزائر وبنغالدیش وكولومبیا وغانا وجامایكا ولیو  مصر بحثیة، من بینها
األردن. وتبني دول أعضاء أخرى أو تخطط لبناء أول و وفیتنام  وتایالندونیجیریا 

أذربیجان والسودان وبولیفیا وتنزانیا ا في المستقبل القریب جدًا، وهي له يمفاعل بحث
 ،ألبحاث في الستینیات والسبعینیاتبنیت العدید من مفاعالت اوقد  والسعودیة.

دولة، مقارنة  55في  يمفاعل بحث 373مع  1975ذروتها عام وصلت العملیة إلى و 
، أي دولة 55) في اً مؤقتمغلق  مفاعل بحثي 19(بما في ذلك  264مع العدد الحالي 

. حتى اآلن، تم مفاعل بحثي مشّغل 255أن عدد المفاعالت العاملة یصل إلى 
 یخ النوويمتاحف للتار ك مع وضع البعض منها، بحثيمفاعل  483 فكیكإغالق أو ت

 . )2016لعام  1(المرجع 
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التابعة للوكالة الدولیة للطاقة  بحاثأظهرت قاعدة بیانات مفاعالت األكما 
منها في  86( مفاعًال بحثیًا عامالً  226أن هناك  )2018لعام  2(المرجع  الذریة

 100 تبلغ قدرتهافاعالت ممفاعالت قید اإلنشاء (أربعة من هذه ال 9البلدان النامیة) و
في البلدان النامیة)  منها 11( له اً مخطط مفاعالً  13) و أكثر أومیغا واط حراري 

 510تم إیقاف تشغیله بشكل دائم، و  مفاعالً  56وبشكل مؤقت  اً مغلق مفاعالً  26و
متوقفة الالعاملة أو مفاعالت البحث  ویبلغ عمر معظم. هتفكیك أو یجري مفاعل جرى

 . سنة 40مؤقت أكثر من بشكل 
 



 حزم النترونیةالث مجموعة متنوعة من التطبیقات، مثل ابحتقدم مفاعالت األ
التنشیط النتروني لقیاس كمیات بتحلیل ال، و الّالإتالفيوالفحص  وادالم ةلدراس البحثیة

اختبار و ، وٕانتاج النظائر المشعة لالستخدام الطبي والصناعي، ما دقیقة من عنصر
لیكون لسا طعیمتو ، بالنترونات المشعة واالندماجیة لمفاعالت االنشطاریةامواد 

 لمفاعالت البحثیةل هناك مجال آخر مهمو تلوین األحجار الكریمة، الخ. و ، بالنترونات
تعلیم وتدریب  فيبیرة في جمیع مجاالت التكنولوجیا النوویة الكمساهمة وهو ال

، یةحمایة اإلشعاعالنوویة، وموظفي ال حطاتلما لتشغیو صیانة طواقم مشغلین و ال
 . والطالب والباحثین یةالتنظیمالشؤون وموظفي 
 



على الرغم من أن العدید من مفاعالت األبحاث ال یتم استخدامها بكامل 
في وقت الحق، ستواصل مفاعالت  أو تفكیكهم منها سیتم إیقاف تشغیله یالقدو طاقتها 

 ةفي الوقت الحاضر، هناك ستو في العقود المقبلة.  داً األبحاث لعب دور مهم ج
مفاعًال خالل السنوات العشر  11مفاعالت بحثیة جدیدة قید اإلنشاء، وقد تم بناء 

مت بعض . صمّ 2014و  2005مفاعًال بین عامي  19الماضیة، وتم االنتهاء من 
ا مفاعالت هذه المفاعالت الجدیدة إلنتاج تدفقات نترونیة عالیة، وسوف تكون إم
مفاعالت المتعددة األغراض أو مكرسة لالحتیاجات المحددة للجیل القادم من 

 .في المستقبل  یةواالندماج یةاالنشطار 
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في التكنولوجیا النوویة فوائد بالوعي  نشرث القدرة على ابحتمتلك مفاعالت األ
یمكن توفیر المعلومات و التطبیقات الطبیة. بما في ذلك العدید من  ،لتنمیة االجتماعیةا

باإلضافة إلى غیرهم من  ،والتدریب حول استخدام مفاعالت األبحاث للطالب
، تم بناء العدید من مفاعالت األبحاث في مباني الجامعةوقد المهتمین من العامة. 

وجودها إلى جانب المؤسسات األكادیمیة مكَّن مفاعالت األبحاث من  حیث أن
 . ام بشكل كبیر في التعلیم النووي األعلىاإلسه

برنامج منح لوحتى اآلن  2009تقدم الوكالة الدولیة للطاقة الذریة منذ عام 
ث، ابحتدریب الجماعي لمساعدة الدول األعضاء التي تفكر في بناء مفاعالت األال

 اتلدور تساعد هذه او كخطوة أولى لتطویر الكفاءة النوویة والبنیة التحتیة في البالد. 
التدریبیة على تطویر المهارات والخلفیة الالزمة لتنفیذ األنشطة المتعلقة بتخطیط وتقییم 

خطة  ضرورة وضعوتشغیل وصیانة مفاعالت األبحاث، مع  ثمارستواوتطویر وبناء 
وُنفذ بنجاح  مؤخراً  لوقود المستهلك. تم تنظیم البرنامجمشكلة ا وحلإلغالق المفاعل 

ركزت أربع  ، حیث)EERRI(األبحاث في أوروبا الشرقیة  تفاعالفي إطار مبادرة م
 : على ثالثة أهداف رئیسیة EERRIمؤسسات مشاركة من 

توفیر التدریب العملي في مجاالت العلوم النوویة، والحمایة من اإلشعاع،  ــــــ
 . واألجهزة النوویة، وفیزیاء المفاعالت

بحاث من خالل الزیارات العامة ت األلفهم الواسع الستخدام مفاعالضمان ا ــــــ
 . التجاربوٕاجراء والعلمیة 
تطویر المعرفة األساسیة لتشغیل محطات الطاقة النوویة من خالل منصات  ــــــ

 . والمنظمین لمفاعالت الطاقة النوویة في بعض البلدان نمشغلیلالتدریب ل
 


ألبحاث بشكل أساسي إلنتاج النترونات. ومع ذلك، لیس من تستخدم مفاعالت ا
على الحیاة الیومیة.  یةتروننبحاث الاألالواضح لمعظم الناس كیف أثرت إنجازات 
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 ،J. Chadwickبواسطة  ااكتشافهعند 1932في عام  یةلنتروناث ابحاال تبدأ
 تبعثرم الات من خالل تقنیات مكثفة الستخدایزخمًا بعد منتصف الخمسین تواكتسب

 . النتروني الذي طبقه آالف الباحثین
من أجل فهم و . مكونات نواة الذرةهي ب البروتونات، النترونات إلى جانتعد 

ألطباء وعلماء األحیاء والجیولوجیین والفیزیائیین والكیمیائیین ل اتالنترونأهمیة سبب 
من الضروري ه فإنفي البحث والتطویر وكذلك في العدید من التطبیقات الصناعیة، 

 : بها مع المادة تفاعلتمعرفة الطبیعة الخاصة للنترونات والطریقة التي 
في  استخدامها شدیدة االختراق ویمكن وهي ،كهربائیاً  عتدلةالنترونات م ــــــ
على سبیل المثال، تدعم النترونات بناء أجزاء من  .إتالفهادون مواد الاختبار 

 . بها جودة التحكمو  السیارات الجدیدة أو الطائرات
وبما أن المادة الحیة تتكون في الغالب من  خفیفة،لذرات اللالنترونات حساسة  ــــــ

الهیدروجین، وهو أخف عنصر في الكون، تعتبر النترونات مثالیة للبحث في المواد 
 . البیولوجیة أو األجهزة المختلفة التي تحتوي على الهیدروجین كمركب

وبالتالي تؤدي إلى تحویل  ،ات أن تحرض التفاعالت النوویةیمكن للنترون ــــــ
لصناعة أشباه  طعملیكون المتوفر هذه العملیات الس ، حیثالمشععة العینات نشیطوت

حد أإنتاج النظائر المشعة  یعدو  الموصالت أو تكشف عن عمر عینات الصخور.
ص الطبي وعالج بحاث، والتي تستخدم في التشخیمفاعالت األلالتطبیقات الرئیسیة 

یساعد التنشیط النتروني على تحسین المواد البالستیكیة والمنظفات، أو  كما السرطان.
 . لتشخیص األمراض، أو للتحري عن التلوث من خالل تحلیل محتویات العینة

یمكن دراسة و . )Spin( حركتها المغزلیةطیسي بسبب مغن عزمالنترونات لدى ــــــ 
ساعد تكما طیسیة جدیدة. تطویر أجهزة تخزین مغنلرونات طیسیة بالنتالمغن بنىال

 . قیاس خصائص المواد زیادة دقةعلى  حركتها المغزلیة
متر إلى  10-15راوح بین ــــــي یتــــــول موجــــــات طــــــون للنترونــــــن أن یكــــــیمكــــــ 

المقیاس الذري إلى  على مستوىیمكن دراسة المعلومات اإلنشائیة لذلك متر.  5-10
باستخدام النترونات، حیث تتراوح التطبیقات  (Micrometric scale) المقیاس المیكروي

 . م10-5م و 10-11بین  األكثر شیوعاً 
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األولیة في  لطاقات اإلثارةیمكن أن تحتوي النترونات على طاقات مشابهة  ــــــ
 . والشبكاتالمواد الصلبة. لذلك یمكن دراسة دینامیكیة الجزیئات 

 


یمكن استخدام األشعة المجهریة واألشعة السینیة لدراسة  كما هو معروف
التصویر  تسمى. إن طریقة الفحص المجهري باستخدام النترونات بالتفصیل جساماأل

التطبیقات النوویة إمكاناتها  ستخدمفي كثیر من الحاالت، تو الشعاعي النتروني. 
لة، على سبیل المثال، الجمع بین األشعة السینیة كمّ مإذا تم تطبیقها بطریقة الكاملة 

 . النتروني والتصویر الشعاعي

، على سبیل المثال خفیفةعناصر الالأنها حساسة للعدید من بالنترونات  تتمیز
الماء، في حین تكون األشعة السینیة أكثر حساسیة للعناصر الثقیلة، على سبیل 

المجال لذلك، یمكن استخدام هذه التقنیة بالكامل في  فوالذ.ات المكونلالمثال، 
ر الغراء ییمكن باستخدام النترونات تصو و بشكل أساسي لمراقبة الجودة. و صناعي، ال

 من السینیة التصویر باألشعةُیمكِّن  حیث داخل الصفائح المعدنیة للسیارة أو الطائرة.
معلومات  تجمیع منالتصویر المقطعي كِّن ُیمبینما توفیر الصور في الوقت الحقیقي، 

ثالثیة األبعاد. حتى في مسائل التراث الثقافي، مثل الفنون واآلثار، تعتبر النترونات 
رات في رونات فقط تحلیل التركیبة والتغیمهمة، حیث یمكن في بعض األحیان بالنت

 . خصائص الطالء، ألنها تمیز بین أنواع مختلفة من الدهانات

ترونات االنشطاریة وكذلك النترونات االندماجیة (بسبب طاقاتها العالیة) تثیر الن
 المادة على تركیبة المواد وخصائصها، تصبح اعتماداً و المواد.  بنیویة في تعدیالت
كل سبیكة ف. تغیر تركیبهاو أتنهار، و أ مرنة أو صلبة، ویمكن أن تنتفخ،أو هشة، 

لذي ال یمكن التحقق منه إال عن طریق سیرامیك وبالستیك لها سلوكها الخاص، وا
 30لمدة من  تم بناء معظم مفاعالت الطاقة النوویة مبدئیاً وقد . یةاإلشعاعالتجارب 

یعتمد تمدید و  ،عاماً  60ــــــ  50، ولكن االتجاه الحالي هو تمدیدها إلى عاماً  40إلى 
 . األبحاث حیاة محطات الطاقة النوویة على اختبارات سلوك المواد في مفاعالت
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في الواقع، بما أن مفاعالت األبحاث قادرة على إعادة إنتاج سالالت میكانیكیة 
 في مفاعالت الطاقة، فإنها توفر الدعم األساسي لدراسة شیخوخة المستخدمة لموادل

، لتحسین المفاعالت المتقدمة واختبار العاملة حالیاً  (NPPs) النوویة محطات الطاقة
). كما أن 2050 عام اعالت المبتكرة (التي من المحتمل نشرها بعدالوقود والمواد للمف

إلى بحث  ملحة النووي مهمة، حیث أن هناك حاجة دماجالبحوث المتعلقة باالن
: مقاومة درجات دماجوتطویر مخصص للعثور على المواد التي تلبي احتیاجات االن

ولألسباب نفسها،  الیة.الع يالحرارة التي تبلغ عدة مالیین وطاقة اإلشعاع النترون
 قیاسوأجهزة ال الكواشفلتطویر واختبار ومعایرة  ُتستخدم مفاعالت األبحاث أیضاً 

 . المختلفة

م من أن المدخالت النوویة األولیة في مجال البحث والتطویر ــــــعلى الرغو 
مشاریع ال مساهمتها في وٕانتاج المواد لها تكلفة استثماریة منخفضة نسبیًا، إال أن

في مجال تكنولوجیا المعلومات  ،، على سبیل المثالیرةقتصادیة كباالجتماعیة و اال
 . وبحوث الطاقة

یتم  ، حیثيالنترون تشعیعال تنشآلیكون بفضل مالس تطعیم كما یمكن أیضاً 
تحویل بعض ذرات السلیكون إلى فوسفور في سبیكة سلیكونیة، مما یغیر من قدرتها 

یمكن لمفاعالت البحث كما تطویر أشباه الموصالت. على التوصیل كما هو مطلوب ل
 . سبائك كبیرةتطعم أن 

 


قویة لتحلیل كل من المادة الصلبة والسائلة  اً النترونات طرق تبعثرتقنیات تعد 
النترونات  بعثر. تتبعثرلتجارب الت الطاقةالمكثفة. یتم استخدام النترونات أحادیة 

المرن)، الذي یوفر معلومات حول ترتیب تبعثر ییر في طاقتها (الدون تغ ساقطةال
حركة الذرات في السائل، أي  عنمعلومات توفیر یمكن كما الذرات في المواد. 

غیر  التبعثر( تبعثریر في طاقتها أثناء الیعندما تخضع النترونات لتغ دینامیكیة الذرة
 .  المرن)
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 التحلیل بالتنشیط النتروني

التنشیط النتروني تقنیة مهمة لتحلیل العناصر في الماء والهواء بتحلیل الیعتبر 
والتربة واألسماك والنیازك والصخور وحتى المنتجات والنباتات الزراعیة. یتم تشعیع 

عث مفاعل، وفي وقت الحق یمكن أن یحدد إشعاع غاما الممیز المنبالالعینات في 
یمكن استخدام هذه و . )ppb(ملیار الفي نطاق أجزاء  ثرمن النواة المنشطة عناصر األ

التقنیة في التحلیل البیئي لتوصیف التلّوث، وفي علم اآلثار إلعادة تكوین تركیبة 
وبفضل  والكشف عن األمراض. يتشخیص الهرمونللالسلف، وفي الطب الحیوي 

صخور الوتاریخ  زمنمن العودة إلى الوراء في كیالنترونات في علم البیئة، استخدام 
 . ملیار سنة) 4.6قدیمة (ال

 
 BNCTتقنیة العالج 

 Boron Neutron Capture)رونــــــنت ون ــــــور ــــــالب ــــــرأس الجــــــر عــــــیعتب

Therapy, BNCT(  عالجًا تجریبیًا للسرطان في مناطق محددة جدًا من جسم
یجري استكشاف هذه التقنیة، على الرغم من أنها ال تزال و لدماغ والفم. اإلنسان، مثل ا

في مراحل التجربة، في عدد قلیل من مفاعالت األبحاث حول العالم وتتكون من 
لتفاعل بین النترونات ونتیجًة لبالنترونات.  تشعیعه، ومن ثم ونتحمیل الورم بالبور 

 جداً  قصیراً  الجسیمات نطاًقاً  هذه . تمتلكنعالیة التأییتم إنتاج جسیمات ألفا  ونوالبور 
تقنیة  تجعلالمودعة موضعیًا المرتفعة  تهاطاقن فإفي األنسجة البشریة، وبالتالي 

BNCT  جلسات قلیلة فقط بعد عدةفي قتل خالیا الورم فعالة . 
 

 ةالمشع ائرنظال إنتاج

 یاً بحث عالً كبیرة من النظائر المشعة مفاتجاریة  عادة ما یتطلب إنتاج كمیات
وأهم  .حارةالخالیا البمعالجة  تنشآوم عاليبشكل خاص مع تدفق نتروني  مكیفاً 

. یتم Tc-99m)( 99-یومتكنشالنظائر المشعة المستخدمة على نطاق واسع هي الـ
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دم ـــیستخ .)Mo-99( 99-نوممن نوى األم المولیبد Tc-99mالحصول على 
للقلب والكلى والرئتین والكبد والطحال في تقییم الحاالت الطبیة  99-یومتكنشالـ

 . لدراسات تدفق الدم والعظام، ویستخدم أیضاً 

لمنظمة الصحة العالمیة، فإن السرطان هو السبب الرئیسي للوفاة في  وفقاً و 
جمیع أنحاء العالم. وعالوة على ذلك، من المتوقع أن یرتفع معدل حدوثه مع زیادة 

یا الورم النامیة حساسة ألضرار التشعیع، ولهذا تكون خالو العمر المتوقع العالمي. 
على  اعتماداً و العالج في كثیر من األحیان. في مشعة النظائر الستخدم ت السبب
مع الجزیئات البشریة، یكون من السهل على النظائر أن  هذه النظائر ترابط قدرات

یة وفعالة. معالجة محلإلى ؤدي مما یتودع جسیمات الطاقة العالیة في موقع الورم، 
 . تشخیص العدید من األمراضفي  النظائر المشعة مفیدة جداً كما تكون 

 


دم في مفاعالت الطاقة النوویة (تخصیب الیورانیوم ــــــود المستخــــــالف الوقــــــبخ
م )، عملت العدید من مفاعالت األبحاث المدنیة تاریخیًا باستخدا%5-3بنسبة  235-

). 235-من الیورانیوم  %20ر من ث(أي أك )HEU(وقود الیورانیوم عالي التخصیب 
مع  أصغر حجماً  مفاعالتبوجود  من ذلك یمكن أن تسمح عملیات التخصیب األعلى

عادة التزود بالوقود وقدرات استخدام أكثر إلتدفقات نترونیة أعلى، وأوقات أطول 
باستخدام وقود الیورانیوم  ت األبحاث حالیاً . ومع ذلك، یتم تشغیل معظم مفاعالتنوعاً 

منخفض ویله الستخدام وقود الیورانیوم أو یمكن تح )LEU(منخفض التخصیب 
 . التخصیب مع الحفاظ على خصائص األداء المطلوبة

في ضوء المخاوف األمنیة المحیطة باستخدام الیورانیوم عالي التخصیب، في و 
رة الوقود النووي الذي ترعاه األمم المتحدة إلى دو لتقییم الدولي ال، خلص 1980عام 

 %20في وقود المفاعالت البحثیة إلى أقل من  235-تخفیض تخصیب الیورانیوم 
للحمایة من انتشار األسلحة النوویة. وجاء هذا االستنتاج بعد إنشاء برنامج لتخفیف 

 . 1978ام االختبار من قبل الوالیات المتحدة في عو  األبحاثمفاعالت ل تخصیبال
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مفاعل  150من حوالي مفاعل  قلب 93، تم تحویل 2015من عام  واعتباراً 
ذات الصلة إلى وقود  تنشآوالم (HEU) عالي التخصیب وقودال العاملة على يبحث

غالق هذه المفاعالت عالیة إ التحقق منجرى الیورانیوم منخفض التخصیب أو 
ل قادرة على التحوّ العالت غیر . تبذل جهود دولیة بالنسبة لهذه المفاالتخصیب

لتطویر جیل جدید من وقود حالي، باستخدام وقود الیورانیوم منخفض التخصیب ال
نوم عالي المولیبد -الیورانیوم منخفض التخصیب على أساس خلیط من الیورانیوم 

 عضاءالدول األ كما تعمل الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بشكل وثیق مع الكثافة.
من مواقع  هالدولیین لدعم إزالة الیورانیوم عالي التخصیب والتخلص منوالشركاء 

 . ت األبحاث في جمیع أنحاء العالممفاعال
 



تشغیلي واحد على األقل إلى تحدید حل  يتحتاج كل دولة لدیها مفاعل بحث
ا هو موضوع قلق نهائي لتخزین الوقود المستهلك والنفایات األخرى عالیة المستوى. هذ

، وحمایة البیئة، وفي النهایة عدم الماديرئیسي یتعلق باستمراریة المنشأة، واألمن 
لعدة سنوات قبل  مائي. یتم تخزین الوقود المستهلك حالیًا في حوض النووي االنتشار
. بالنسبة للبلدان التي لیس لدیها أو تحتهاسطح األرض طویل األمد على  التخزین

ة النوویة، قد ال یكون إنشاء مستودعات جیولوجیة معقدة لكمیات صغیرة برنامج للطاق
لذلك . واحد أو اثنین من مفاعالت البحث ممكناً  عنمن الوقود المستنفد المتولد  نسبیاً 

هناك حاجة إلى خیارات بدیلة للتخلص من الوقود المستنفد. وتدعم الوكالة الدولیة 
لوقود بالدول األعضاء لتحدید مسار التصرف للطاقة الذریة الجهود التي تبذلها ا

 . النووي المستهلك المناسب لمفاعلها البحثي
 
(Code of Conduct)

هو تحقیق مستوى عال من  یةمفاعالت البحثال أمان إدارةالهدف من مدونة 
م من خالل تعزیز التدابیر في جمیع أنحاء العال یهمفاعالت األبحاث والحفاظ عل أمان

 الوطنیة والدولیة. واعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة المدونة في
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. وتواصل 2004 سبتمبر/في أیلول للوكالة وأقرها المؤتمر العام 2004آذار /مارس
مفاعالت االبحاث،  أمانالوكالة الدولیة للطاقة الذریة، في إطار برنامجها بشأن 

ا ــــــذه المساعدة مــــــتتضمن هو دة الدول األعضاء في التطبیق الفعال للمدونة. ــــــمساع
 : يــــــیل

 . الجیدة في تطبیق المدونة خبراتجمع ونشر المعلومات المتعلقة بالــــــ 
 . تنظیم اجتماعات إقلیمیة ودولیة حول تطبیق المدونة ــــــ
 . األمانتوفیر خدمات مراجعة  ــــــ
 . ات الصلةاألمان ذتطویر معاییر  ــــــ
توفیر تطبیق هذه المعاییر من خالل تقدیم المشورة والمساعدة في جمیع  ــــــ

 . بحاثمفاعالت األ أمانجوانب إدارة 
 


 عبارة عن هي )INSARR( األبحاثمفاعالت  مانتقییم المتكامل ألالإن مهمة 
التي تقدمها الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عند الطلب إلى جمیع الدول  ماناألخدمة 

للوكالة  مانمعاییر األل وفقاً المفاعل  أماناألعضاء. وفي هذا النشاط، تتم مراجعة 
، األمانالتصمیم، وتحلیل  : الدولیة للطاقة الذریة. وتشمل مجاالت المراجعة الرئیسیة

یانة المفاعالت، والتجارب والتعدیالت، والحمایة من ، وتشغیل وصالرقابيواإلشراف 
 . اإلشعاع، وٕادارة النفایات المشعة

 
)IRSRR(

 )IRSRR(تقوم الوكالة بتشغیل نظام اإلبالغ عن حوادث مفاعالت األبحاث 
 مانلمتعلقة باألمفاعالت األبحاث من خالل تبادل المعلومات ا درجة أمانلتحسین 

حول األحداث غیر العادیة والدروس المستفادة منها. یمكن للتحلیل السلیم لألحداث 
غیر العادیة أن یحدد األسباب الجذریة ویسهم في تبادل الخبرات القیمة بین مشغلي 

 58أو مصممي المفاعالت. وقد انضمت حتى اآلن  الرقابیةالمفاعالت أو الهیئات 
 . IRSRR ظامن إلى دولة عضواً 
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 تقدممن أجل تعزیز اإلدارة اآلمنة واالستخدام الفعال لمفاعالت األبحاث، 
 : ما یلي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 منحالدورات التدریبیة وبعثات الخبراء وال )TC(وفر مشاریع التعاون التقني ت ــــــ
المهارات الضروریة إلنشاء تكنولوجیا  أو المعداتنفاق على اإلو  والزیارات العلمیة

 . عنیةمستدامة في البلد أو المنطقة الم
إجراء البحوث  ، بحیث تحفز وتنسق)CRPs( تنسیقیةنظم مشاریع البحوث الت ــــــ

من قبل العلماء في الدول األعضاء في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في مجاالت 
رة تجمع بین معاهد البحوث في الدول األعضاء النامیة والمتقدمة على حد نوویة مختا

 .األطراف المشاركة  سواء للتعاون في موضوع البحث الذي یهم
 تنظم المؤتمرات واالجتماعات الفنیة لتسهیل تبادل المعلومات بین منظمات ــــــ

 . األعضاءالدول  مفاعالت األبحاث في
 .التقادم وقواعد بیانات  يبحثمفاعل الصیانة ال ــــــ
 .بمفاعالت األبحاث ورات واإلرشادات التقنیة الخاصة أحدث المنش تطور ــــــ
تجري هذه  والشبكات. األبحاثساعد في تشكیل تحالفات مفاعالت تعزز و ت ــــــ

الشبكات أبحاثًا مشتركة أو أنشطة مشتركة أخرى، وتغطي مجموعة واسعة من 
تعزیز البنیة التحتیة اإلقلیمیة والقدرات لعلوم النترون،  : ل المثال، على سبیالمواضیع

الموجود جدید أو تعزیز الوتطویر إمدادات جدیدة من النظائر المشعة الطبیة، وتوفیر 
 . ، و توسیع نطاق التعلیم والتدریبیةإلشعاعاخدمات المنتجات/من ال

في االستراتیجیة  ثابحاأل تعطي االعتبار الرئیسي لخطط مفاعالت ــــــ
 واألمانعن التجدید والتحدیث  ، فضالً الزمني قادمتالستخدام، وٕادارة الوقود، وٕادارة اال

 .والتفكیك




كبیرة لوضع استراتیجیات لالستخدام الفعال لمفاعالت األبحاث  هناك ضرورة
 تنشآي ودولي بسبب عدم استخدام عدد كبیر من هذه المعلى أساس وطني وٕاقلیم
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إلمكاناتها الكاملة. ومن ناحیة أخرى، تطلب بعض الدول األعضاء دعم الوكالة لبناء 
لها، والذي ینظر إلیه في العدید من الحاالت على أنه خطوة وسیطة  بحثيأول مفاعل 

صة جدیدة لتقاسم الموارد نحو برنامج للطاقة النوویة في المستقبل. یوفر التعاون فر 
لضمان توفر وسائل آمنة  اإلقلیمیة الموجودة لیس فقط لزیادة االستخدام، ولكن أیضاً 

مفاعالت  تلمنشآللتشغیل. ویتمثل دور الوكالة في الجمع بین الشركاء المحتملین 
 . ومستخدمیها من أجل تعزیز الشبكات اإلقلیمیة األبحاث

ث التي تدعمها حالیًا مشروعات ابحاالتهدف تحالفات وشبكات مفاعالت 
اإلقلیمیة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة إلى تعزیز قطاعات البحوث  فنيالتعاون ال

في و النوویة اإلقلیمیة عن طریق إنشاء كیانات مجمعة لخدمة المستعملین الدولیین. 
اعدة بمس ثحابعدد من تحالفات مفاعالت األ تم تشكیل 2013ــــــ  2007الفترة 

المجاالت المختلفة للتعاون، بما  المفاعالت . وتغطي هذهالوكالة الدولیة للطاقة الذریة
التنشیط النتروني، والبحوث األساسیة بتحلیل الفي ذلك إنتاج النظائر المشعة، و 

من بین أهدافها الكثیرة، یسعى و والتعلیم والتدریب.  األمان النوويوالتطبیقیة، وأنشطة 
إلى تنفیذ خطط استراتیجیة وٕاداریة مشتركة، مستمدة من المبادئ  شركاء التحالف

یقوم شركاء التحالف بمزید من التحلیل و التوجیهیة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة. 
وهو  ــــــمن أجل تحدید الفرص وتولید اإلیرادات  تجاريال االستثمارالتفصیلي للسوق و 

 . لالستدامة الضروريمكون ال
 



من القضایا الحرجة والتحدیات  أسطول مفاعالت األبحاث عدداً  یواجه الیوم
غیر الموجودة أو غیر المالئمة،  اإلستراتیجیة، أو الخطط التقادم الزمنيالمهمة، مثل 

إدارة الوقود الى أو االستخدام المنخفض، أو الحاجة إلى التحدیث أو التجدید، أو 
 التشغیل، إلیقاف المتقدمة والتنفیذ التخطیط مراحل إلى الحاجةد، أو النووي المستنف

 .النوویین  مانواأل في بعض الحاالت، قضایا األمنو 
أنشطة و واستجابة لهذه التحدیات، تتخذ الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إجراءات 

 لمعالجة هذه القضایا وللتأكد من الحفاظ على تعزیز الدول األعضاء یةمیتصم
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 ودینامیكیة قویة بحثیة مفاعالت وتشغیل تطویر حیث منودعمها ومساعدتها، 
 . النوویة والتقنیات الذریة للطاقة السلمیة لالستخدامات ومكرسة وآمنة ومستدامة

یتغیر مستقبل مفاعالت األبحاث بشكل جذري في سوق أكثر قدرة على 
التي أجل البقاء في بیئة الیوم من و . النووي مانالمنافسة من الناحیة االقتصادیة واأل

وأن یتم التخطیط لها  البشكل فعّ  ، یجب أن تدار المفاعالت البحثیةتزداد صعوبة
والبحث فیها وتمویلها وتسویقها. وتساعد الوكالة الدولیة للطاقة الذریة الدول األعضاء 

للطاقة  استراتیجیات استخدام قابلة للتطبیق. كما تساعد الوكالة الدولیة تباعاعلى 
الذریة البلدان على وضع خطط استراتیجیة الستدامة مفاعالتها البحثیة على المدى 

یضًا أ . ویشمل ذلكلمتوقفة عن العملمفاعالت اال الطویل أو بدًال من ذلك، إغالق
 . مساعدة الدول األعضاء على تحدید القدرات الحالیة والممكنة لمفاعالتها

 
 سعدو الظواهرة .د. مترجمة                                                   

 هیئة الطاقة الذریة السوریة                                                  
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منشآت الطاقة النوویة  يالنوویة الیابانیة وقوع مشاكل ف نفت سلطات الرقابة
الموافق  جراء الزلزال الذى ضرب محافظة كوماموتو مساء الیوم الخمیس

3/1/2019.  

 3ن المفاعلین رقم أولین قولهم ؤ " عن مسNHKعة الیابانیة "ونقلت هیئة اإلذا
بمحطة  2ورقم  1محافظة ساجا، والمفاعلین رقم  يفبمحطة جینكاى النوویة  4ورقم 

 . سینداى النوویة بمحافظة كاجوشیما مازالت تعمل بدون أیة مشاكل

ة ن مواقع المراقبة بالقرب من المحطات لم تظهر أیأ وتقول السلطات أیضاً 
 . تغییرات فى مستویات اإلشعاع

درجات على مقیاس ریختر  5بلغت قوته  ومن الجدیر بالذكر أن زلزاًال قویاً 
 . ، دون وقوع خسائر3/1/2019یوم رب الیابان، جنوب غضرب 

 
¬f¥M “ÕihªA “≥BÒºª “ŒªÀfªA “ªB∑ÃªA 

∆AeÃnªA ü “ÕÀÃƒªA “≥BÒºª “ŒNZNªA “ŒƒJªA jÕÃÒM ≈ß ıAjÕj¥M∗* 

لمهندس خضر محمد قسم السید وزیر السودان للموارد المائیة والري تسّلم ا
التقریر الذي أعدته بعثة الوكالة الدولیة  23/1/2019والكهرباء في الخرطوم بتاریخ 

في  (INIR)عن المراجعة المتكاملة للبنیة التحتیة النوویة  (IAEA)للطاقة الذریة 
مدیر العام للوكالة ورئیس قسم الطاقة نائب ال تشوداكوفالسودان من السید میخائیل 

 . النوویة

 . 3/1/2019الیوم السابع" المصریة، بتاریخ " موقع *
 . 28/1/2019بتاریخ ، "IAEA Newsletter"مترجم من **
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 من رةــــــالل الفتـــخة ـــة المتكاملــــــرت المراجعـــد أجـــــة قـــة الوكالـــت بعثـــوكان
قام فریق خبراء الوكالة  .ن حكومة السودانــــــوة مــــــبدع 3/9/2018 إلى 27/8

و المبین في المرحلة األولى ــــــة على النحــــــة النوویــــــیة التحتــــــراض وضع البنیــــــباستع
ة ثالثیة المراحل ــــــة المسار الزمني للوكالة. وُتمّكن هذه المنهجیة الشاملــــــمن مقارب

الدولة من فهم االلتزامات والواجبات المرتبطة بتطویر برنامج للطاقة النوویة آمن 
 ومستدام .

ة ــــــًا من حكومــــــًا قویــــــة إلى أن هناك إلتزامــــــة الوكالــــــت بعثــــــد خلصــــــوق
ة لبرنامج الطاقة النوویة وأنشأت سلطة ــــــة الالزمــــــة التحتیــــــر البنیــــــالسودان بتطوی

. وقّدم ة نوویة مستقلة وعّینت المالك/المشغل لمحطة الطاقة النوویة الجدیدةــــــرقابی
ق ــــــات لمساعدة السودان في تحقیــــــات ومقترحــــــدة توصیــــــع INIRل ــــــق عمــــــفری

ع اللمسات ــــــة، مثل وضــــــة النوویــــــة التحتیــــــر البنیــــــدم لتطویــــــن التقــــــد مــــــالمزی
ز ــــــة، وتعزیــــــة النوویــــــج الطاقــــــم برنامــــــلدعة ــــــرة على السیاسات الوطنیــــــاألخی

ة وتطویر اإلطار القانوني ــــــة الدولیــــــوك القانونیــــــالتخطیط لالنضمام إلى الصك
تحضیر للمرحلة القادمة من تنفیذ البرنامج الوالرقابي للبالد، ومراجعة تحدیث دراسات 

 النووي .

بالفعل خطة عمل وطنیة لمعالجة هذه التوصیات، حیث  السودانوقد وضع 
عقد االجتماع األول لمناقشة خطة العمل المتكاملة بین الوكالة والسودان في نوفمبر 

 لتحدید دعم الوكالة ألنشطة تنفیذ خطة عمل الدولة . 2018

مشجع ومؤشر  كل ذلكداكوف، نائب مدیر عام الوكالة، أن وقال السید تشو 
السودان بإحراز تقدم لتحریك البرنامج قدمًا. وأشار أیضًا إلى أن المشغلین  زامـعلى الت

والبائعین والشركات االستشاریة واالتفاقات الثنائیة هي آلیات مهمة للحصول على هذا 
الدعم، وأن االتفاقات الثنائیة ال یمكن أن تحل محل فهم الحكومة وقیادات المنظمات 

لبرنامج الطاقة النوویة وأضاف أن تنمیة  لتزامات والمتطلباتالرئیسیة للبرنامج لكافة اال
والمهارات والكفاءات الخاصة بالدولة أمر ضروري الستدامة برنامج  الموارد البشریة
 الطاقة النوویة .
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لبحوث وتكنولوجیا  يالقوم أحمد إسماعیل رئیس المركز كشفت الدكتورة سحر
 عقد الذياألول  يفریق، خالل مؤتمر الصحة األالمصریة اإلشعاع بهیئة الطاقة الذریة

، أن استخدامات الطاقة الذریة 1/2/2019 إلى 29/1 من خالل الفترة بالقاهرة
الطاقة  هیئةومن أهم أنشطة  ي،القطاع الطب يسلمیة متعددة، ومنها ما یستخدم فال

 :لمصریة في هذا المجال ا الذریة

معظم احتیاجات  يطالهیئة تمتلك مصنًعا إلنتاج النظائر المشعة یغ : أوالً 
 . التشخیص والعالج وخصوصا األورام يتستخدم ف يمصر منها، والت

بتعقیم كل المستلزمات الطبیة بمركز  هیئة الطاقة الذریة المصریة قومت : ثانیاً 
 . تكنولوجیا اإلشعاع

 في مجال تعقیم األغذیة والمعالجة باإلشعاع لهیئة لدیها مشاریع متعددةا : ثالثاً 
 . مع الدول األفریقیة

تقوم المصریة ن هیئة الطاقة الذریة أء، حیث تحقیق سالمة الغذا : رابعاً 
بالكشف عن األغذیة للتأكد من خلوها من جمیع المواد المشعة الضارة بصحة 

 اإلنسان.
باإلشعاع للتخلص من المیكروبات، والبكتیریا المسببة معالجة الغذاء  : خامساً 

 . ، والفطریات المفرزة للسموم الفطریة مثل األفالتوكسین والفطریات الضارةلألمراض
 

 jó€øHEIR œºaAfªA TÃºNºª “ŒZvªA  iBQ‡A ¡»∞ª*∗ 

المؤتمر الثاني  (IRSN) نّظم معهد الوقایة من اإلشعاع واألمان النووي الفرنسي
من اإلشعاع من  الوقایةلتعزیز  (HEIR)ات المشعة یدول اآلثار الصحیة للنو عشر ح

 خالل مناقشة نتائج البحوث األوروبیة في علم السموم وعلم األشعة بشكل عام .

 . 31/1/2019"الیوم السابع" المصریة، بتاریخ  جریدة موقع *
 . 2019 ینایرفي  الصادر 56العدد  "IRSN UPDATES" مترجم من **
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خبیرًا وباحثًا من جمیع  140ما یزید على  HEIR 2018وقد جمع مؤتمر 
ج من النویدات المشعة، بما في أنحاء العالم لمناقشة كافة جوانب التلوث الداخلي النات

ذلك الحركیة البیولوجیة، وقیاس الجرعات اإلشعاعیة، وعلم األوبئة، والتأثیرات 
 البیولوجیة والصحیة، وأنواع العالج .

وقد خصصت جلسة كاملة لالستخدامات الطبیة للنظائر المشعة والقضایا ذات 
تلوث الداخلي المرتبطة الصلة، حیث تم تسلیط الضوء على التشابه بین قضایا ال

باألشعة الطبیة وغیرها (النوویة، الصناعیة، وغیرها) مّما یشیر إلى الحاجة إلى 
 التعاون في المستقبل .

أن التقدم في مجال البیولوجیا اإلشعاعیة مازال یهیمن وأظهر المؤتمر أیضًا 
للنویدات وزیع المعقد علیه مفهوم الجرعة، الذي ال یزال من الصعب فهمه بسبب الت

 .سم اإلنسان والطریقة التي یتم التخلص منها المشعة في ج
  

“ÕihªA “≥BÒºª “ŒªÀfªA “ªB∑Ãºª ¬B®ªA jÕfùA 
“Œ¿ºnªA “ÕÀÃƒªA “≥BÒºª …¿ße k�ÕÀ jvø iÀlÕ∗ 

إلتقى السید یوكیا أمانو مدیر عام الوكالة الدولیة للطاقة الذریة مع الرئیس 
. 2019یارته الرسمیة للقاهرة في أوائل فبرایر المصري عبد الفتاح السیسي خالل ز 

وأكد الرئیس المصري على تعاون بالده مع الوكالة في مجال التطبیقات السلمیة 
للطاقة الذریة لمساعدة مصر على تحقیق أهدافها التنمویة. كما تحدث عن أهمیة 

ید أمانو إنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة في منطقة الشرق األوسط. وأكد الس
 على دعم الوكالة واستعدادها إلتاحة خبرتها في مجال الضمانات النوویة .

كما ناقشا اهتمام مصر باستخدام الطاقة النوویة لتلبیة الطلب المتزاید على 
نو بأن الوكالة ستواصل دعم الجهود التي تبذلها مصر االكهرباء. وصّرح السید أم

البالد بمدینة الضبعة. وشدد على أهمیة إرسال إلنشاء أول محطة للطاقة النوویة في 
بعثة الوكالة الستعراض البنیة التحتیة النوویة المتكاملة المقرر إرسالها في أكتوبر 

 . 5/2/2019، بتاریخ "IAEA Newsletter"مترجم من  *
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، مشیرًا إلى أن بعثة الخبراء ستساعد مصر في أعمالها التحضیریة بشأن 2019
 المحطة .

واألمن النوویین  الرئیس السیسي بأن مصر ستلتزم بأعلى معاییر األمانوصّرح 
في بناء وتشغیل محطة الطاقة النوویة، وأنها مستعدة لتقاسم مرافقها وخبراتها النوویة 
في مختلف التطبیقات السلمیة للطاقة الذریة مع خبراء أفریقیا والشرق األوسط. وأكد 
السید أمانو على أهمیة بناء القدرات في مجال الموارد البشریة وتطویر نظام رقابي 

ي فّعال ومستقل، وأن الوكالة تدعم هیئة الرقابة النوویة واإلشعاعیة المصریة في نوو 
 مجاالت تقییم المنشآت النوویة في الموقع وتعزیز الكفاءة الرقابیة .

وفي اجتماع مع أ. د. عاطف عبد الحمید عبد الفتاح رئیس هیئة الطاقة الذریة 
خدام المفاعل البحثي متعدد المصریة، تم إطالع السید أمانو على تشغیل واست

ومصنع تصنیع الوقود لمفاعل األبحاث ومختبرات إنتاج النظائر  ETRR-2األغراض 
المشعة. وشرح رئیس الهیئة المصریة إسهام المرافق النوویة في الرقابة الصحیة 
والصناعة والتعلیم لیس فقط في مصر، ولكن أیضًا في المنطقة األوسع من خالل 

 من جمیع أنحاء الشرق األوسط .استضافة خبراء 

كما التقى السید أمانو بوزیر الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر 
بة النوویة اهیئة الرق كل من وممثل لوزادي المرقبي ونائب وزیر الخارجیة السید حم

 شعاعیة وهیئة المحطات النوویة .واإل
 

“ŒIj®ªA jvø “ÕiÃ»ö �∞m —iBÕk 
rùA f»®¿ºª“ÕÀÃƒªA TÃZJºª ∫� (JINR) ∗ 

قام السید إیهاب نصر السفیر فوق العادة والمفوض  8/2/2019في یوم 
بزیارة للمعهد المشترك للبحوث النوویة  في روسیا االتحادیة لجمهوریة مصر العربیة

(JINR)  في دوبنا ــــــ روسیا االتحادیة. وقد هدفت الزیارة إلى مناقشة المسؤولین في
تطویر التعاون بین مة في إطار خارطة الطریق الخاصة بول الخطوات الالز المعهد ح

 . 11/2/2019بتاریخ ، (JINR)موقع المعهد المشترك للبحوث النوویة  من مترجم *
                                                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عالمیةو  عربیة أخبار  
 

57 
 

، على هامش بالقاهرة 2018والتي تم توقیعها في دیسمبر ، JINRمصر ومعهد 
المؤتمر العربي الرابع عشر لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة الذي نظمته الهیئة 

ــــــ  16الذریة المصریة خالل الفترة  العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع هیئة الطاقة
20/12/2018 . 

حضر االجتماع من جانب المعهد السید فیكتور ماتفیف مدیر المعهد ونائبه 
شارك من و ین رئیس قسم التعاون الدولي. السید ریتشارد ریدنیك والسید دیمتري كامن

ریة ود. عامر الجانب المصري أ. د. خالد صقر نائب رئیس هیئة الطاقة الذریة المص
ید خالد شعالن نوویة التابع للهیئة المصریة والسحسن األستاذ بمركز البحوث ال

المستشار بالسفارة المصریة والدكتور وائل بدوي رئیس المجموعة الوطنیة المصریة في 
 . JINRمعهد 

وقد صّرح السفیر المصري بأنه یرى آفاقًا كبیرة لتنمیة التعاون النشط مع كل 
في ضوء إنشاء أول مفاعل في مصر للطاقة النوویة  JINRاألفریقیة ومعهد  من الدول

باالشتراك مع مؤسسة روزأتوم الروسیة. وفي هذا الصدد البد من العمل المكثف على 
 تدریب الموظفین المؤهلین تأهیًال عالیًا .

 JINR"إن تعاوننا مع معهد  وعّلق السفیر المصري على أهداف الزیارة قائًال :
ه تاریخ طویل یعود إلى بدایة الخمسینیات. وقد بدأت المرحلة األكثر نجاحًا في عام ل

في  بعد توقیع االتفاقیة بین المعهد وأكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا 2009
بعد  JINRوالهدف الرئیسي من الزیارة هو البحث عن آلیات العمل مع معهد  .مصر

العام الماضي من أجل تدریب الموظفین  توقیع خارطة الطریق في دیسمبر من
 هم عددًا كبیرًا من المهام في المرحلة القادمة .ر الشباب الذین ینتظ

وقد شارك السفیر المصري في المائدة المستدیرة التي عقدت في ختام البرنامج 
والموجه  ،8/2/2019ــــــ  4الذي أقامه المعهد خالل الفترة  (JEMS)التدریبي العاشر 

راء العلمیین في مجاالت العلوم النوویة األساسیة والتطبیقیة من جمیع البلدان في للمد
 العالم للتعرف على المختبرات العلمیة المتعددة الموجودة في المعهد .

فل في روسیا االتحادیة بیوم العلوم تیح 8/2/2019جدیر بالذكر أنه في یوم و 
 . بهذا الحدث الهام JINRمعهد الروسیة. وقد هّنأ السفیر المصري جمیع موظفي 
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 ∆BƒJª ü ’BIj»∏ªA “º∏rø Ωá œmÀi ~jß∗ 

عن أن روسیا تقدمت بعرض للبنان لحل مشكلة  كشفت وسائل إعالم لبنانیة
ونقلت صحیفة "الجمهوریة" اللبنانیة عن مصادر مطلعة أن  .لبناننقص الكهرباء في 

اقة الكهربائیة، والتي ستعمل لتولید الط نوویةالروسي یتضمن بناء محطة كهر  العرض
 . على سد احتیاجات لبنان من الكهرباء

نظام "البناء والتشغیل  أساس وأشارت المصادر إلى أن بناء المحطة سیتم على
واإلعادة"، أي أن لبنان لن یتحمل تكالیف بناء المحطة، وبعد استثمارها من قبل 

ویرى  .طة إلى الحكومة اللبنانیةالجانب الروسي لفترة زمنیة محددة ستنقل ملكیة المح
في حل مشكلة المیاه،  بعض الخبراء، أن حل مشكلة الكهرباء في لبنان سیساهم تلقائیاً 

 .الدولة ویوفر مئات المالیین من الدوالرات لخزینة 

ن الوزارة أدر عن وزارة المالیة اللبنانیة، بیان ص ذكر وعلى صعید متصل،
ث إصالح في قطاع الكهرباء، ما سیساهم في تقلیص إحدا والبنك الدولي أكدا أهمیة

 . "لما نقلته وكالة "رویترز عجز المیزانیة وزیادة إیراداتها، وفقاً 

حطتین للطاقة یذكر أن روسیا تقوم في الوقت الراهن بتنفیذ مشروعین لبناء م
في الشرق األوسط، األولى محطة الضبعة في مصر، والثانیة  نوویةالكهر 

 . في تركیاأكویو"  محطة
 : م. نهلة نصر وترجمة إعداد                                                  

 . البوابة اإللكترونیة لجریدة "الوفد" المصریة *
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1  __ Ω¿®ªA PBnm€øÀ PB¿§ƒø “Òr√CÀ PAkBå‚ WÕÀ�ºª œ√BRªA œø›ß‚A jó€ùA

 “Œn√ÃNªA “ÕiÃ»¿ÜA __ o√ÃM) ∫�rùA œIj®ªA :24  __26/3/2019( 

في إطار التعریف بمؤسسات العمل العربي المشترك وٕانجازاتها وأنشطتها 
رعایة معالي األمین العام لجامعة الدول العربیة المؤتمر  وبرامج عملها، عقد تحت

اإلعالمي الثاني للترویج إلنجازات وأنشطة وبرامج منظمات ومؤسسات العمل العربي 
في فندق الیكو  26/3/2019ــــــ  24المشترك والمعرض المصاحب له خالل الفترة 

 بتونس ــــــ الجمهوریة التونسیة .

للهیئة العربیة للطاقة الذریة من أ. د. سالم حامدي المدیر تكّون الوفد الممثل 
العام وأ. د. ضو سعد مصباح مدیر إدارة الشؤون العلمیة وم. نهلة نصر رئیس قسم 

 التوثیق العلمي .

بتالوة آیات من الذكر  24/3/2019افتتح المؤتمر صباح یوم األحد الموافق 
عبد القادر مدیر إدارة المنظمات  الحكیم، تلتها كلمة الوزیر المفوض محمد خیر

واالتحادات العربیة (المنسق العام للمؤتمر). كما تحدث الدكتور رفیق علي صالح 
المدیر العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة ـ ممثل 
مؤسسات العمل العربي المشترك. وتحدث السفیر كمال حسن علي األمین العام 

رئیس قطاع الشؤون االقتصادیة بجامعة الدول العربیة (رئیس المؤتمر). المساعد 
وأخیرًا تحدثت معالي وزیرة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن السیدة نزیهة العبیدي 

 ممثلة الحكومة التونسیة الفتتاح المؤتمر .

لضیوف وبعد الجلسة االفتتاحیة قامت معالي الوزیرة بمرافقة السادة المنظمین وا
بافتتاح المعرض المقام على هامش المؤتمر والذي شارك فیه مركز جامعة الدول 
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العربیة بتونس ومنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك لعرض مشاریعها 
 وخططها االستراتیجیة وٕانجازاتها ومنشوراتها .

 عقد في إطار المؤتمر سبع جلسات عمل، وكانت محاورها كالتالي :

 مشروعات الصغیرة والمتوسطة وریادة األعمالــــــ ال 1
 ــــــ اإلعالم الحدیث واالقتصاد الرقمي : الفرص والتحدیات 2
 ــــــ الزراعة الذكیة واالستثمار والتنمیة في المنطقة العربیة 3
 ــــــ االستقرار األمني والتنمیة الشاملة في المنطقة العربیة 4
 العمل في المنطقة العربیةــــــ التعلیم واحتیاجات سوق  5
ــــــ دور مؤسسات العمل العربي المشترك في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة  6

 في المنطقة العربیة
 ــــــ التجارب والممارسات الناجحة لمؤسسات العمل العربي المشترك . 7

وقد شاركت الهیئة بورقة عمل ألقاها أ. د. سالم حامدي بعنوان "تنفیذ 
اتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة : قصة نجاح" ضمن جلسة االستر 

التجارب والممارسات الناجحة لمؤسسات العمل العربي المشترك. كما شاركت بورقة 
عمل ألقاها أ. د. ضو مصباح بعنوان "دور الهیئة العربیة للطاقة الذریة في تعزیز 

تقرار األمني والتنمیة الشاملة في المنطقة األمن في الدول العربیة" ضمن جلسة االس
 العربیة .

كما شاركت الهیئة في المعرض المصاحب للمؤتمر، وتحت إشراف قسم 
التوثیق العلمي بالهیئة، بعرض نسخ من كافة إصدارتها العلمیة من الكتب ونشرتها 

التي تضم  نسخ من األقراص المدمجةو التعریفیة المحدثة وأعداد نشرة "الذرة والتنمیة" 
ریة التي تعقدها الهیئة كل وقائع المؤتمرات العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذ

ض على شاشة العرض في المساحة المخصصة للهیئة فیلم وثائقي باللغة عامین. وعر 
العربیة یلخص مجاالت عمل الهیئة وأهدافها وأنشطتها، باإلضافة إلى عرض فیلم 

ي الرابع عشر لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة الذي إعالمي عن المؤتمر العرب
أربع  توعالوة على ذلك، عرض ).2018ي مدینة شرم الشیخ (دیسمبر عقد ف
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ملصقات (أفیشات) مبین فیها مشاریع االستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة 
رئیسیة ضمن محاورها الثالثة، ومجاالت العمل ال 2020للطاقة الذریة حتى العام 

للمشاریع المستقبلیة ضمن االستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة 
 . 2030حتى العام 

وفي الجلسة الختامیة للمؤتمر تم إطالق البیان الختامي ألعماله بحضور 
 السادة المنظمین والمشاركین في المؤتمر .

 
 

 
1  __‚A –iÀBrNªA ™B¿NU‚A —j«B¥ªA) “Œ®ŒJÒªA eiAÃùAÀ “◊ŒJªA æÃY œ¿Œº≥ :27  __
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استجابة لقرار مجلس الوزراء العرب المسؤولین عن شؤون البیئة  عقد االجتماع
، ي طلب من "األمانة الفنیة للمجلس، والذ)2018أكتوبر (في دورته العادیة الثالثین 

للتنمیة المستدامة  2030ل أعمال متابعة تنفیذ أنشطة وبرامج البعد البیئي لجدو 
وأولویات البیئة والموارد الطبیعیة في المنطقة العربیة ودعوتها لتنظیم اجتماعات 
تحضیریة لمناقشة هذه المواضیع إلعداد مساهمات المجلس في كل من المنتدى 

 العالمي السیاسي رفیع المستوى للتنمیة ىوالمنتد 2019العربي للتنمیة المستدامة لعام 
قد و  .، وتقدیم تقریر حول تنفیذ القرار في الدورة القادمة للمجلس"2019المستدامة 

عن الهیئة  شارك الدكتور فاخر العكور المشرف على قسم علوم الحیاة والبیئة ممثالً 
 . في هذا االجتماع

إلى ممثلي عدد من  ةدولة عربیة، باإلضاف 11شارك في االجتماع ممثلون عن 
 میة والدولیة، منظمات المجتمع المدني، الجامعات، والقطاع الخاص.المنظمات اإلقلی

العربي للتنمیة المستدامة والمنتدى السیاسي رفیع  ىوقد ناقش االجتماع موضوع المنتد
 الذي یتمحور حول "تمكین الناس وضمان الشمولیة والمساواة" . 2019المستوى لعام 

 الهدف فیها بما لموضوع،ا هذا إطار في جرى استعراض مجموعة األهداف
 التنفیذ وسائل : تعزیز17 الهدف : سنة  كل في بَحثٍ  محور سیكون الذي 17

 . المستدامة التنمیة تحقیق أجل من العالمیة الشراكةوتنشیط 
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 اآلتي : التي تمت مناقشتها في االجتماع حسب المواضیعویمكن تلخیص 

المعرفة  یعّزز البیئي التعلیم: ركز المجتمعون على أن البیئي  ــــــ التعلیم
المحلیة والوطنیة  األصعدة على البیئیة القضایا معالجة إلى ویرشد البیئیة، بالتحدیات
 والمهارات الضروریة المعارف لتعزیز الالزمة القدرات تنمیة وینبغي لعالمیة.وا واإلقلیمیة

 من ضرر . بها لحق ما ومعالجة البیئة تدهور منع سبل بشأن مدروسة قرارات التخاذ

 للبیئة : ركز المجتمعون على أن االنتقال المراعیة الوظائف مبادرات ــــــ تشجیع
 سبیلٌ  وهو  الالئق للجمیع العمل فرص بتوفیر لكفی شموالً  األكثر النمو إلى نماذج

 سیاسات من ذلك یستدعیه ما اعتماد خالل من المستدامة، التنمیة أهداف لتحقیق
 . األخضر االقتصاد إلى ومن خالل االنتقال نیةومبادرات وط وخطط

 البیئي : أكد المشاركون على أن التدهور عن االقتصادي النمو مسار ــــــ فصل 
 وتقدیم الطبیعیة، الموارد استخراج على بعید حد إلى تعتمد االقتصادي النمو أنماط

 .ن النفایات المزید م تولید تؤدي إلى التيالمصاحبة لألنشطة البشریة  الخدمات

 على سلباً  تؤثر المسلحة النزاعات والبیئة : أكد المجتمعون على أن ــــــ النزاعات
 األمم برنامج أعد وقد .العربیة الدول من في العدید الطبیعیة الموارد إلى والوصول البیئة

 العراق نزاعات، منها من خارجة بلدان في البیئة على النزاعات ألثر تقییماً  للبیئة المتحدة
 . ولبنان

 : الرسائل التالیة اً وكان التقریر النهائي لالجتماع متضمن

 أ ــــــ الرسالة العامة

مولیة والمساواة مع البعد التشدید على أهمیة تقاطع تمكین الناس وضمان الش
خذ بعین االعتبار تداعیات االحتالل والنزاعات المسلحة وما یترتب علیها البیئي، واأل
جرة واآلثار السلبیة الناتجة عن ذلك على الموارد الطبیعیة والبیئة من أجل من نزوح وه

 . تحقیق التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة

 الموجهة ب ــــــ الرسائل

 وتعزیز للجمیع والشامل المنصف الجید التعلیم البیئي، ضمان التعلیم أوًال :
 للجمیع . الحیاة مدى التعّلم فرص
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 االقتصادي النمو للبیئة، تعزیز المراعیة الوظائف مبادرات جیعتش ثانیًا :
 للجمیع . الالئق العمل وتوفیر والمنتجة الكاملة والعمالة والمستدام للجمیع الشامل

 النمو البیئي، تعزیز التدهور عن االقتصادي النمو مسار فصل ثالثًا :
 . لمناخ وآثارهاتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغّیر او  الشامل االقتصادي

 الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفیما بینهاوالبیئة،  النزاعات رابعًا :
 . من أجل تحقیق التنمیة المستدامة مسالمة مجتمعات إقامة على والتشجیع
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2/2/2019( 

الشبكة العربیة للهیئات الرقابیة بالتعاون  / ت الهیئة العربیة للطاقة الذریةمنظ
مع المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة وهیئة الرقابة النوویة األمریكیة، ورشة 
عمل محلیة حول "تحلیل تقاریر األمان للمنشآت النوویة" وذلك في مدینة تونس ــــــ 

 . 2/2/2019ــــــ  28/1ل الفترة الجمهوریة التونسیة خال
هدفت هذه الورشة إلى تقدیم المعرفة العملیة والمعلومات الضروریة حول وضع 
تقاریر األمان للمنشآت النوویة وتحلیلها وتقییمها حسب معاییر الوكالة الدولیة للطاقة 

ونظامیًا  حیث تتطلب هذه المعاییر تحلیًال شامالً  ،الذریة لألمان والمعاییر األمریكیة
الذي یتم إعداد ، (SAR)لألمان وٕاعداد تقریر لتحلیله یسّمى تقریر تحلیل األمان 

بواسطة الجهة المشغلة للمنشأة النوویة أو اإلشعاعیة قبل بنائها وتشغیلها ویتم تقییمها 
ومراجعتها بواسطة السلطة الرقابیة. كما قدمت الورشة الخبرة المتراكمة من هیئة 

ویة األمریكیة في مجال تحلیل تقاریر األمان وتقییمها ومراجعتها. ومّثل الرقابة النو 
 الهیئة في الورشة أ. د. ضو مصباح مدیر إدارة الشؤون العلمیة .

في إطار التعاون بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة والمركز  تقع هذه الورشة
شارك  وقد لنوویة األمریكیة.وهیئة الرقابة ا بتونس الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة

 متدربون من داخل الجمهوریة التونسیة ومن األردن ومصر ولیبیا . هافی
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تكونت الورشة من محاضرات وعروض ومناقشات وتمارین عملیة ُقدمت من 
قبل خبراء ومسهلین متخصصین من هیئة الرقابة النوویة األمریكیة، علمًا بأن محتوى 

 ة الرقابة النوویة األمریكیة .الورشة مبني على وثائق هیئ

بما فیها  (SAR)قدمت الورشة المفاهیم األساسیة لمنهجیة تحلیل تقاریر األمان 
 المعلومات الناتجة عنها ومصطلحاتها وأهدافها ومحدداتها وأسالیب تقییمها .

كما تم تقدیم عروض عن تحلیل تقاریر األمان للمنشآت النوویة واإلشعاعیة 
ورشة وهي : المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة في تونس المشاركة في ال

والمفاعالت  ،ومركز الحمایة من اإلشعاع في تونس والشركة التونسیة للكهرباء والغاز
البحثیة في كل من األردن ومصر ولیبیا. وقدم ممثل الهیئة عرضًا یبین دورها في 

 . تعزیز البنیة التحتیة الرقابیة للدول العربیة
تناولت الورشة أیضًا محاضرات عن تراخیص المنشآت النوویة واإلشعاعیة 
واستخدام المقاربة المتدرجة في أمان المنشآت النوویة واإلشعاعیة، وكذلك الوثیقة 

من الفصل األول إلى الفصل العاشر المتعلقة بمراجعة  NUREG-1537األمریكیة 
 وٕاعداد طلبات التراخیص لمفاعالت البحوث .

قد لّبت هذه الورشة حاجة الجهات المشغلة والرقابیة للمشاركین فیها وكان ل
 .مستوى التفاعل مع الموضوع والنقاشات وحلقات النقاش في المستوى المطلوب 
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نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء وجمعیة 
الكویت، دورة تدریبیة في  دولة ــــــالمیاه الكویتیة والمعهد العربي للتخطیط في الكویت 

عن مصادر المیاه  وطرق حفظ وترشید استخدام التقانات النوویة في الكشف مجال "
 . 7/3/2019ــــــ  3استهالك المیاه" خـالل الفترة : 
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وقد هدفت الدورة إلى إتاحة الفرصة لعدد من الكوادر العلمیة المتقدمة في 
األقطار العربیة العاملة في مجال استخدام التقانات النوویة في الكشف عن مصادر 

طالع على مختلف الجوانب النظریة الك المیاه ، واالحفظ وترشید استهالمیاه  وطرق 
متدربًا من الدول  27والعملیة الحدیثة المتعلقة بموضوع الدورة. وشارك في هذه الدورة 

 العربیة التالیة : الكویت ومصر والبحرین . 

حضر الجلسة االفتتاحیة األستاذ الدكتور حسین طالفحة نائب مدیر المعهد 
دكتور صالح المزیني رئیس جمعیة المیاه الكویتیة والدكتورة منى العربي للتخطیط وال

الرز من جمعیة المیاه الكویتیة والمشرف المحلى على الدورة والدكتور فاخر العكور 
المشرف على قسم علوم الحیاة والبیئة ممثًال عن الهیئة العربیة للطاقة الذریة 

 والمشاركون وعدد من السادة المحاضرین.

ودور الهیئة لمات الترحیبیة والتي تضمنت أهمیة الدورة التدریبیة وبعد الك
 إبرازستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة، تم العربیة في تنفیذ اال

مشروع التقنیات النوویة في تحقیق األمن المائي لمصلحة الدول العربیة، ومواجهة 
التحدي المزدوج المتمثل في االستجابة إلى  أضرار ظاهرة التغیر المناخي الذي سیزید

الطلب على المیاه لمختلف االستخدامات وفي الوقت نفسه االستمرار في بذل الجهود 
لحمایة الموارد المائیة الطبیعیة وتحسین جودة المیاه. حیث أصبح من الضروري 

شید اللجوء إلى التكنولوجیا النوویة في الكشف عن مصادر المیاه وطرق حفظ وتر 
 استهالك المیاه ولدراسة تلوث المیاه ومعالجتها .

ساعة من المحاضرات النظریة والدروس  32تضمن البرنامج العلمي للدورة 
 أیام، وفق المحاور الرئیسیة التالیة : 5العملیة والحلقات النقاشیة وذلك على مدى 

تقییم التلوث الهیدروكربوني ( ــــــ استخدام التقنیات النوویة في دراسة تلوث المیاه
) وتحدید أسباب التلوث ووضع العالج المناسب لمكافحة لموارد المیاه الجوفیة العذبة

 . التلوث وتجنب حدوث تأثیرات جانبیة ضارة
ة إقامتها أو عبورها) ونسب نتحدید مصادر المیاه الجوفیة وأعمارها (أزمــــــ 

 . توزعها وكمیتها
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في مستویات المیاه الجوفیة  غیراتقییم التوت لتغذیة وآلیة الرشحتحدید مناطق اــــــ 
 . وجودتها

 .جوفیة)ة المیاه (أمطار، سطحیة و ــــــ إستخدام النظائر الثابتة والمشعة في دراس
 . في دراسة تلوث المیاه 15-تروجین ــــــ إستخدام تقنیة الن

 . وجیةفي الدراسات الهیدرول 14-تیوم والكربون ــــــ التر 
 . تحدید أنماط االستهالكو  استهالك المیاه المنزلیة والمحافظة علیهاــــــ 
مسح مكامن المیاه الجوفیة الصحراویة الموجودة تحت سطح األرض ــــــ 

 . رباستخدام تقنیة الرادا
تأثیر المعالجة المغنطیسیة  موتقیی المیاه إلزالة ملوحةرنامج التقنیات المبتكرة ــــــ ب

 . في األنابیب تأخیر ترسب القشور في
 . ــــــ دراسة وتحدید تسرب المیاه في المنشآت المائیة أو الهیدرولیكیة

 . ــــــ الترسب والرشح من خزانات السدود واألنفاق والقنوات المائیة
 ــــــ الملوثات .
ضمن محاور الدورة لمختبرات  امج أیضًا زیارات میدانیة ومخبریةوتضمن البرن

جهزة المتوفرة العلمیة حیث اطلع المشاركون على أحدث األمعهد الكویت لألبحاث 
 .    وتعرفوا على استخداماتها

وبحضور مساعد المعهد  7/3/2019تم عقد الجلسة الختامیة للدورة بنهایة یوم 
العربي للتخطیط والمشرف المحلي علیها وممثل الهیئة والمشاركین وبعض من السادة 

 ، وتم توزیع الشهادات على المشاركین .المحاضرین
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بناء على دعوة معالي األمین العام لجامعة الدول العربیة حضر أ. د. سالم 
الرابعة للقمة العربیة التنمویة االقتصادیة  حامدي المدیر العام للهیئة أعمال الدورة
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. وقد شارك في أعمال القمة 20/1/2019واالجتماعیة التي عقدت في بیروت یوم 
رؤساء وأمراء وممثلون عن الدول العربیة واألمانة العامة لجامعة الدول العربیة 

 والمدراء العامون للمنظمات العربیة .
س الجمهوریة اللبنانیة أعمال القمة بكلمة افتتح فخامة الرئیس میشیل عون رئی

ترحیبیة، كما دعى فخامته إلى جعل كل األحداث المؤلمة التي عرفتها الدول العربیة 
 حافزًا للعمل المشترك للمضي بمسیرة النهوض العربي اقتصادیًا واجتماعیًا وتنمویًا .

العربیة كلمة وألقى معالي السید أحمد أبو الغیط األمین العام لجامعة الدول 
مدة ترحیبیة شكر فیها الدول العربیة على حرصها إلنجاح القمة رغم غیاب انعقادها ل

سنوات، كما استعرض الجهود التي بذلتها األمانة العامة من أجل المساهمة في  ست
 تحقیق التنمیة العربیة االقتصادیة واالجتماعیة .

تخذ بشأنها القرارات ناقش المؤتمر المواضیع المدرجة بجدول أعماله وا
 المناسبة، نذكر منها ما یلي :

 مبادرة فخامة رئیس جمهوریة السودان بشأن األمن الغذائي العربي ــــــ أ

دعوة القطاع الخاص العربي لالستثمار في المشروعات التي توفرها المبادرة  ــــــ
االت المتاحة لتحقیق األمن الغذائي العربي، وعقد ملتقیات للتعریف بالفرص والمج

 لالستثمار الزراعي العربي في السودان بالتنسیق مع اتحاد الغرف العربیة .

ان عقد االجتماع األول ألعضاء آلیة تنفیذ المبادرة والمشكلة بقرار قمة عمّ  ــــــ
والتي تضم حكومة جمهوریة السودان واألمانة العامة  29/3/2017بتاریخ  698رقم 

صنادیق التمویل العربیة والمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة لجامعة الدول العربیة و 
 .والمنظمات واالتحادات ذات الصلة  والقطاع الخاص

 البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي ــــــ ب

ارئ لألمن الغذائي الترحیب باالستمرار في تنفیذ الخطة اإلطاریة للبرنامج الطــــــ 
وتكلیف األمانة العامة والمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ) 2021 ــــــ 2017العربي (

باستكمال متطلباتها، ودعوة الصنادیق العربیة للمساهمة في توفیر التمویل الالزم 
 إلنجاز مشاریع الدعم الفني للدول األعضاء في البرنامج .
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ات الثروة التكامل والتبادل التجاري في المحاصیل الزراعیة والنباتیة ومنتجــــــ  ج
 الحیوانیة في المنطقة العربیة

دعوة صنادیق ومؤسسات التمویل العربیة لتأمین التمویل الالزم لدراسات ــــــ 
مشروعات التكامل والتبادل التجاري في المحاصیل والمنتجات النباتیة والحیوانیة في 

ألنظمة تلك  لك وفقاً المنطقة العربیة، الُمقّدمة من المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، وذ
 الصنادیق والمؤسسات .

 إدارة النفایات الصلبة في العالم العربي ــــــ د

تكلیف مجلس الوزراء العرب المسؤولین عن شؤون البیئة بوضع استراتیجیة ــــــ 
 إطاریة إلدارة النفایات الصلبة في الدول العربیة .

 2030دامة االستراتیجیة العربیة للطاقة المست ــــــ هـــ
 إعتماد االستراتیجیة بصیغتها المرفقة ودعوة الدول العربیة لالسترشاد بها .ــــــ 

جهود منظومة جامعة الدول العربیة في إطار تنفیذ خطة التنمیة المستدامة  ــــــ و
2030 

تكلیف األمانة العامة بإعداد تقریر حول جهود منظومة جامعة الدول العربیة ــــــ 
ل العربیة قبل عرضه على وٕارساله إلى الدو  2030خطة التنمیة المستدامة  في تنفیذ

مم المتحدة السیاسي رفیع المستوى المقرر عقده في نیویورك خالل عام منتدى األ
2019 . 

 
2  __ “ŒºaAfªA “IB≥jªA PAfYÀ ’Bm⁄iÀ “ŒªBùA “IB≥jªA PB◊Œ« ’Bm⁄jª –iÀBrNªA ™B¿NU‚A

 “vvbNùA “ŒIj®ªA PB¿§ƒ¿ºª ___ “ŒIj®ªA æÀfªA “®øBÜ “øB®ªA “√BøfiA j¥ø)
 —j«B¥ªA :31/1/2019( 

إدارة المنظمات  العامة لجامعة الدول العربیة ــــــانة بناء على دعوة األم
لرؤساء هیئات الرقابة المالیة  يجتماع التشاور االواالتحادات العربیة بشأن عقد 

لمزید من تطویر بیة المتخصصة الداخلیة للمنظمات العر  رؤساء وحدات الرقابةو 
منظمات العربیة ال یة فيوتفعیل عمل هیئات الرقابة المالیة واإلداریة والرقابة الداخل

 : كل من ، ممثًال عن الهیئة،جتماعحضر اال، المتخصصة
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یة للهیئة العربیة رئیس هیئة الرقابة المالیة واإلدار  : إیهاب الغریبــــــ األستاذ 
 للطاقة الذریة

العربیة للطاقة ــــ األستاذ عالء الدین مصطفى یوسف : المراقب الداخلي للهیئة ــ
 .الذریة 

 الجتماع العدید من النقاط والتالي بیانها :وتناول ا

المالیة واإلداریة وكل ما  التأكید على مهام الرقابة الداخلیة فیما یتعلق باألمور ــــــ
 ا :ینشأ عنه التزام على الهیئة للغیر ومنه

 الجهاتكافة مراجعة العقود ومذكرات التفاهم بین الهیئة و ــــــ 
مال ستكفین على المالك الوظیفي وضرورة اوغات التعیین للموظــــــ مراجعة مس

 . بملفات الموظفینكافة المستندات غیر الموجودة 

 . مراجعة عقود وملفات السادة الخبراء ــــــ
بخصوص التعاقد مع السادة  االقتصادي واالجتماعي اإللتزام بقرارات المجلس ــــــ
 . الخبراء

 . المشروعات تفاقیات التمویل والمساهمات فيیق في االتدق ــــــ
 نهایة الخدمة والتأكید على عدم استخدامها في مراجعة حسابات صنادیق ــــــ

ء ما الصنادیق من متأخرات مساهمات الدول األعضا نة وسداد العجز فيعجز المواز 
 . 1990بعد 

ارنته بسلم الرواتب المعمول المنظمة ومق فيم الرواتب المعمول به سلّ  إعداد ــــــ
 . جامعة الدول العربیة به في

 . 2018كشف األجور والرواتب عن آخر شهر لسنة  إعداد ــــــ
وهیئة الرقابة المالیة واإلداریة لتسهیل عمل  التواصل بین المراقب الداخلي ــــــ

 . هیئة الرقابة
 وقوع المنظمة في التأكید على الرقابة الوقائیة للمراقب الداخلي لتالفي ــــــ

 . المخالفات
 . التأكید على وقف التعیینات لحین تحسن األوضاع المالیة ــــــ
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التأكید على اإللتزام بنماذج التقاریر الخاصة بوحدات الرقابة وكذلك نماذج  ــــــ
 . بهیئات الرقابة المالیة واإلداریة التقاریر الخاصة

والحساب الختامي  من إرسال تقاریر المجلس االقتصادي واالجتماعيالتأكد  ــــــ
المنظمات وتقریر المراقب الداخلي  الخارجي وتوصیات لجنة الحسابات مراجعوتقاریر 

من القیام  هابأعمالها بوقت كاف لتمكین قیامهالى هیئة الرقابة المالیة واإلداریة قبل إ
 . بأعمالها بالشكل المطلوب

القى ، و مناقشة عقد دورات تدریبیة للمراقبین الداخلیین بصورة دوریة تتموقد 
دریبیة بصورة منتظمة كل سنتین تعلى عقد دورة  مبدئیاً تفاق المقترح القبول وتم اال

مر أت مناقشة تم كما الخبرات فیما بینهم. ونقلالتعدیالت  جمیعطالع على لال
نضمام عدم ایجة التفاوت بین الموازنة المعتمدة والمیزانیة الفعلیة لبعض المنظمات نت

بعض الدول العربیة لعضویة تلك المنظمات وأن یتم إعداد الموازنة وفقًا لنسب 
كان  المجلس االقتصادي واالجتماعي، ولكن مساهمات الدول األعضاء بالمنظمة فقط

 وأفاد بالعمل وفقًا للشكل الحالي في ق هذا المقترحوقت سابق العمل وف في قد رفض
 . إعداد الموازنة

 
3  __ “ÕeB®ªA —iÀfªA)103 ( —j«B¥ªA) œßB¿NU‹AÀ –eBvN≥‹A oºV¿ºª :3  ___7/2/2019( 

العربیة (أمانة المجلس االقتصادي  بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول
عقد بمقر  الذي ،لس) للمج103الدورة ( أعمال في شاركت الهیئة ،)واالجتماعي

أ. د. سالم بوفد ترأسه  7/2/2019ــــــ  3األمانة العامة لجامعة الدول العربیة بتاریخ 
وضم الوفد األستاذ عالء الدین مصطفى المراقب الداخلي للهیئة. المدیر العام  حامدي

مؤسسات المالیة ، والاألعضاء جتماعات ممثلون عن الدول العربیةوقد شارك في اال
 . تحادات العربیة، واألمانة العامةوالمنظمات العربیة المتخصصة واال العربیة

وتم  جتماعیة.الجتماع اللجنة اال 3/2/2019ص الیوم األول بتاریخ تم تخصی
وقد نوقشت  قتصادیة.الجتماع اللجنة اال 4/2/2019بتاریخ  تخصیص الیوم الثاني

) لعرضها على المجلس المنعقد یوم 103دورة (بنود جدول األعمال الخاصة بال
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على  7/2/2019یوم نعقاد المجلس وتم ا على مستوى كبار المسؤولین. 6/2/2019
 . لمناقشة التوصیات وٕاصدار القرارات بشأنها المستوى الوزاري

وزیر التجارة بجمهوریة  ــــــمحمد هاشم عبد المجید  د. كلمةجتماع بفتتح االا
ان رئاسة ثم تولت سلطنة عم .) للمجلس102ته رئاسة الدورة (ولت دولت الذيالعراق 
نائب األمین العام  ــــــطالل بن سلیمان الرحبي السید وألقى  ،) للمجلس103الدورة (

مین العام لجامعة ألقى األترحیبیة. ثم  على للتخطیط بسلطنة عمان كلمةللمجلس األ
غیط كلمة أشار فیها إلى أن القمة التنمویة : الدول العربیة ــــــ السید أحمد أبو ال

انیة أول العام، قد صدر عنها عقدت في الجمهوریة اللبن االقتصادیة واالجتماعیة، التي
لتنمویة تتفاعل مع التحدیات جتماعیة واقرارات هامة في المجاالت االقتصادیة واال

تماعیة تخدم الصالح جورة سیاسات اقتصادیة واتواجه الدول العربیة وضرورة بلالتي 
 ضرورة أن تشمل مواضیع الملف االقتصادي واالجتماعي العام العربي، موكدًا على

القمة العربیة القادمة بالجمهوریة التونسیة أهداف وآلیات وٕاطار زمني قابل  إلىالمرفوع 
 . للتنفیذ

 وأقره على النحو التالي : ض المجلس بنود مشروع جدول أعمالهستعر ا

 للمجلس) 102( الدورة تاقرار  تنفیذة متابع  :العام األمین تقریر : ولاأل البند
 ) .103) و(102( المجلسي دورت بین فیما ةالعام ةاألمان نشاطو 

 ىلع ةالعربی لالدو  ةجامع لمجلس يعواالجتما ياالقتصاد الملف: الثاني  البند
 .) 2019آذار /مارس  :ةیسالتون ةالجمهوری) (30( ..عد ةالقم مستوى

 ةیعاالجتماة و االقتصادیة التنموی ةالعربی ةالقم اراتقر  تنفیذ ةمتابع :الثالث  البند
 ) .20/1/2019ة اللبنانیة الجمهوری ــــــ بیروتة (بعار لا دورتها في 

 ماالبو(ة بعاالر  دورتها في ةفریقیاإل ةالعربی ةالقم تاقرار  تنفیذ ةمتابع :الرابع  البند
 ة .یعواالجتما ةاالقتصادی الجوانبــــــ ) 23/11/2016 :ة توائیساال ــــــ غینیا

 لللدو  ةبعاالر  ةالقم نع الصادر ضالریا إعالن تنفیذة متابع :الخامس  البند
 في ةللقم دادإلعوا) 11/11/2015ــــــ  10: ضالریا( ة الجنوبی اكمریل أودو  العربیة
 ة .یعواالجتما ةاالقتصادی الجوانب ــــــ سةامخال دورتها
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 ىبر كال ةالعربی الحرة التجارة ةمنطق  :الدورة لماأع محور  :السادس البند
 ي .العرب كيالجمر  االتحاد  وتطورات

 ة .العربی ولالد في تثمارساال :السابع  البند

 شؤون نع ؤولینسالم العرب ءاالوزر  لمجلس يساساأل النظام لتعدی :الثامن  البند
 .  البیئة

 . الزارعیة  للتنمیة العربیة المنظمة یعمواض  :التاسع البند

 ة .والتنمی انسكلل العربي للمجلس يساساأل النظام  :العاشر البند

 .ةوالتنموی ةیعاالجتما المجاالت في الدولي العربي التعاون :عشر  الحادي البند

 .ومنتجاته والتبغ ینخالتد ةافحكبم اصخال يترشادساال لالدلی :عشر  الثاني البند

 .ةتدامسالم ةالتنمی :عشر  الثالث دالبن

 واللجان . الوزاریة المجالس تاوقرار  تقاریر  :عشر الرابع البند

 ياالقتصاد للمجلس) 104( الدورة قدع انكوم دعمو  یدكتأ :عشر  الخامس البند
 . للمجلس) 105( الدورة قدع انكوم دعمو  وتحدید واالجتماعي

 إعداد : م. نهلة نصر
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 العلوم النوویة مقاالت علمیة مبّسطة مؤلفة أو مترجمة في مجاالت إلرسالندعوكم 
 االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة حسب القواعد التالیة :و 
المقاالت موجهة لزیادة تعریف أبناء الوطن العربي بأساسیات العلوم  تكون ــــــ 1

 اتها في مختلف المجاالت التطبیقیة .ویة واستخداموالتقنیات النو 
في بدایة المقالة على أّال یتجاوز عدد  السلیمة یكتب ملخص باللغة اإلنجلیزیة ــــــ 2

وتضاف قائمة بالمراجع في نهایة المقالة على أّال تزید على  ،كلمة 200كلماته 
 .مراجع  5

تكون المصطلحات ، على أن الفصحىباللغة العربیة  تكونالمقاالت  صیاغة ــــــ 3
العلمیة المتضمنة مطابقة لما ورد في المعاجم الموحدة لمصطلحات الفیزیاء 
العامة والنوویة والكیمیاء والبیولوجیا الصادرة عن مكتب تنسیق التعریب 

 . (األلكسو) بالمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم
التي  اجات الریاضیة المعقدةاإلستنت أو یة الدقیقةملالتفاصیل العمراعاة تجّنب  ــــــ 4

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

لم تسبق معالجتها بشكل مشابه في یجب أن تكون الموضوعات المطروحة  ــــــ 5
وال  نشر بهامالئمة ألغراض النشرة ومتوافقة مع سیاسة الو األعداد السابقة 

 .تتضّمن أیة إشارات سیاسیة أو خصوصیات أمنیة ألي من الدول العربیة
، علمًا مرفقة باألصل الذي ترجمت منه یشترط في المقاالت المترجمة أن تكون ــــــ 6

بأنه عند نشر المقاالت المترجمة في نشرتنا یشار إلى إسم صاحب المؤلف 
المنشور فیها سابقًا مع تحدید العدد  الوثیقةاألصلي باإلضافة إلى ذكر اسم 

 وتاریخ النشر .
التي  المواضیعإرسال استفساراتهم بشأن  أو المترجمین یمكن للسادة المؤلفین ــــــ 7

 یرغبون في تقدیمها للنشرة للحصول على رأي لجنة التحریر قبل إرسالها للنشر.
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