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Abstract 
This article represents the second part showing the triangular 

relationship between water, food and energy. 

Food security is a central issue that can not be left to changing 
circumstances. Food is a vital necessity for humans and the concept of food 
security has evolved over time. The first concern was quantity and then 
came the attention to quality. At last stage, the focus was on health and 
environmental aspects and what is known as food safety. 

Total or partial self sufficiency in food production is a strategic option 
that Arab countries should strive to achieve despite its high cost, especially 
in light of the scarcity of water in the Arab region. The third report of the 
Arab Ministerial Council for water indicates, in a comparison between the 
cost effectiveness of using water in agriculture or industry, that the average 
employment in the agricultural sector in the Arab countries is 900 workers 
per million cubic meters of water while 17,000 jobs per million cubic meters 
of water in the industrial sector. The report pointed out that the imported 
food to meet Arab food deficit is estimated at 288 billion cubic meters of 
virtual water worth about 70 billion cubic meters and 16 billion dollars .  





تمثل هذه المقالة الجزء الثاني من ثالثة أجزاء تبین الترابط الثالثي بین الماء 
 والغذاء والطاقة .
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حصول "بأنه  (FAO)األمن الغذائي حسب منظمة األغذیة والزراعة  فُ رَّ عَ یُ 
تلبي حاجاتهم جمیع السكان في جمیع األوقات على أغذیة كافیة صحیة ومغذیة 

لألمن الغذائي ثالثة أبعاد و  ."وأذواقهم الغذائیة لكي یعیشوا حیاة ملؤها النشاط والصحة
الحصول علیها بأسعار معقولة تناسب النفاذ و هي توافر اإلمدادات، استقرارها وٕامكانیة 

 القدرة الشرائیة للمواطنین .

فالغذاء  ،المتغیرة األمن الغذائي قضیة محوریة ال یمكن تركها للظروفیعتبر 
ضرورة حیویة لإلنسان ومتى توافرت له حاجته من الغذاء بمقادیر مناسبة ومستقرة 

غیر ذلك انشغل الناس ومتى أصبح  ،وبطریقة سهلة اتجه نحو التشیید وبناء الحضارة
 القتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة،اهتز االستقرار وبرزت المشاكل ابقوت یومهم ف

 . من الغذائي الركیزة األساسیة للسلم االجتماعيیمثل األبذلك و 

تطور مفهوم األمن الغذائي مع الزمن حیث كان االهتمام األول منصّبًا على 
وحالیًا في  ،الكم ألن الطلب یفوق العرض ثم جاءت مرحلة االهتمام بالجودة والنوعیة

 . رف بأمان الغذاءالمرحلة األخیرة بدأ التركیز على األبعاد الصحیة والبیئیة وما یع

واألمن الغذائي یختلف عن االكتفاء الذاتي حیث أن مفهوم االكتفاء الذاتي هو 
احتیاجاته الغذائیة أو مادة أو أكثر منها  أو جلِّ  درة المجتمع على توفیر كلِّ ق

ویتصف االكتفاء الذاتي بأنه نسبي دائمًا وأن  .د على موارده وٕامكانیاته الذاتیةباالعتما
 رنتاج في ظل توفإلاالقتصادیة أو الكلفة قد تكون مرتفعة مع تدني الجودة وا الجدوى

، باإلضافة إلى المفهوم األسواق العالمیة بأسعار قد تكون زهیدة الغذاء في
 . لالكتفاء الذاتي والسیاسي اإلیدیولوجي

ورغم التحفظات الكبیرة حول االكتفاء الذاتي فإن االكتفاء الذاتي الكامل أو 
یعتبر خیارًا استراتیجیًا یجب على الدول العربیة  الغذائیةالسلع  في إنتاجزئي الج

خاصة في ظل شح المیاه في المنطقة  ،برغم التكلفة العالیةالسعي إلى تحقیقه 
مجلس الوزاري العربي للمیاه في مقارنة له حول لحیث أشار التقریر الثالث ل .العربیة

أن متوسط العمالة في  إلىعة أو في الصناعة استعمال المیاه في الزرا مردودیة
المیاه بینما  من 3كل ملیون معامل وفالح ل 900بالدول العربیة هو  القطاع الزراعي

 من المیاه في قطاع الصناعة . 3وظیفة لكل ملیون م 17000هو 
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أن المواد الغذائیة المستوردة لسد العجز الغذائي العربي  إلى أشار التقریر كما
ملیار  70حوالي تصل قیمتها إلى من المیاه االفتراضیة  3ملیار م 288ـــــ تقدر بـ
جات زراعیة قیمتها االفتراضیة من المیاه قامت الدول العربیة بتصدیر منتبینما  ،دوالر
وهو ما یؤكد أن للمنتجات الزراعیة  ،ملیار دوالر 16بــــــ  و 3ملیار م 33 بــــــ تقدر

 .أكثر من المنتجات المستوردة  للمزارعین وللدولة حيالعربیة عائد مالي ورب
 



ملیون هكتار  73) نحو 2017بلغت المساحات المزروعة في الوطن العربي (
 من إجمالي المساحة) منها : 0.5%(

 ) ضمن القطاع المروي%18.6ملیون هكتار ( 13.5 ــــــ
 ) ضمن القطاع المطري%81.4ن هكتار (ملیو  59 ــــــ

وهذه الزراعة  ،الزراعة المطریة على بقیة أنواع الزراعات هنا سیطرة ویتضح
مّما یتطلب  ،عرضة للكثیر من التقلبات المناخیة والتباین في معدالت سقوط األمطار

اه توظیف التقنیات المالئمة للتغیرات المناخیة ونقص األمطار مثل تقنیات حصاد المی
واستخدام األصناف مبكرة النضج وزراعة شتالت مقاومة للجفاف والملوحة. وتعرف 

إذ تعتمد الدول العربیة  ،الدول العربیة بأنها أكبر منطقة عجز غذائي في العالم
من  %70و ح والشعیرمن القم %50اعتمادًا كبیرًا على استیراد األغذیة، حیث أن 

لمنطقة. وال تمثل هذه األرقام وردة من خارج اجات مستمن الذرة هي منت %60األرز و
بل هي نتیجة القیود التي فرضتها ندرة المیاه  ،حصائیة سیاسات اقتصادیة اختیاریةاإل

الغذائي  األمنوالخصوبة المتدنیة للتربة الصالحة للزراعة التي ال تمّكن من تحقیق 
تكاثر عدد السكان من ومن المنتظر أن یتفاقم العجز الغذائي العربي بحكم  .الیومي
 . من ناحیة أخرى وارتفاع االستهالك وعدم ترشیده وارتفاع الدخل ناحیة

لذلك فإن تحقیق األمن الغذائي یستلزم بالضرورة تنمیة الزراعة واالرتقاء 
ة في سبیل توفیر الغذاء یكنباإلنتاج الزراعي كّمًا ونوعًا، وتوظیف العلوم والتقنیات والم

 لبقاء البشر وتحقیق السلم . كأحد أهم العناصر
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فّعاًال للكثیر من المعضالت التي تواجه الزراعة في ل التقنیات النوویة حال� تشك
أكثر إذا رافقتها التقنیات الحیاتیة ذات الصلة (الهندسة الوراثیة  فعالیتهاوتكون  ،العالم

لموارد النباتیة للذلك تحقق التقنیة النوویة  .والمعلوماتیة وغیرها) وزراعة األنسجة
والحیوانیة والمیاه وحفظ األغذیة قیمة مضافة من ناحیة الكم والجودة الصحیة والتكاثر 

 أهمها : ومنواالستهالك األمثل للمیاه 

 التقنیات النوویة والنبات ـــــــأ 

أو خلیة أو مجموعة خالیا إلى  في تعریض نبات أو نسیج تتمثل هذه التقنیة
شعاع إلحداث طفرة وراثیة تحمل صفة یمكن من خاللها استنباط أصناف أو اإل

مجتمعات نباتیة جدیدة قد تكون أكثر إنتاجًا أو مقاومة لألمراض والفطریات أو أكثر 
 تحّمًال للظروف البیئیة .

عن نظیراتها على المستوى العالمي من معظم المحاصیل العربیة تقل  وبما أن
، أصبح ضروریًا إحداث قفزات في ولتجاوز هذه الفجوة ،ناحیة اإلنتاجیة وجودتها

نتاجیة عن طریق االهتمام بمجاالت البحث العلمي الزراعي وتوفیر الكوادر اإلنتاج واإل
واآلفات  نتاج ومقاومة لألمراضسالالت واستحداث طفرات عالیة اإل البحثیة الستنباط

 وأقل احتیاجًا للماء ومقاومة للتغیرات المناخیة .

 على سبیل المثال نذكر التقنیات التالیة :

 إنتاج فصائل من القمح والشعیر مقاومة للجفاف والملوحةــــــ 
 جهاد الرعويقاومة النبات العلفي لألمراض واإلتحسین مــــــ 
 تحسین إنتاج محاصیل البقولیات ــــــ
تتحمل ندرة المیاه وارتفاع الحرارة وتدني خصوبة  رعویةإنتاج فصائل  ــــــ
 .األرض

 التقنیات النوویة والتربة ـــــــب 

أصبح تحلیل التربة بواسطة التقنیات النوویة من الطرق المعتادة التي تساعد 
على إنجاح إدارة األراضي الزراعیة لفهم خواصها الكیمیائیة ومدى توفر العناصر 
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ائیة وخصوبتها لمعرفة أنسب المحاصیل والمغروسات واألنواع التي تالئمها، ولقد الغذ
 أمكن بفضل التقنیات النوویة المحافظة على رطوبة األرض لمدة أطول .

 التقنیات النوویة والثروة الحیوانیة ـــــــج 

 ،نوات المقبلةمن المنتظر أن یلعب قطاع اإلنتاج الحیواني دورًا محوریًا في الس
سُیقبل آلیًا على زیادة استهالك  حیثرتفاع دخل المواطن العربي وذلك بالنظر إلى ا

 المنتجات الحیوانیة مّما سیؤدي إلى ضغط متزاید على هذا القطاع .

وتتصدر الدول العربیة قائمة  ،تشكل الثروة الحیوانیة مصدرًا مهمًا لتوفیر الغذاء
في تطویر هذه تقنیات النوویة دورًا بارزًا وتلعب ال .في العام أكبر مستوردي اللحوم

في مكافحة األمراض من خالل التقدیر المناعي وخاصة  والحفاظ علیها الثروة
خاصة مرض الطاعون  ،ن من اكتشاف عوامل المرضواالختبارات الجزیئیة التي تمكّ 

لكفاءة لدى البقر وتقلیص المدة الفاصلة بین الوالدة وٕاعادة الحمل لدى األبقار ورفع ا
كما تتیح  نات.التناسلیة لألغنام باستخدام طرق التقدیر المناعي اإلشعاعي للهرمو 

نتقاء سالالت حیوانیة عالیة اإلنتاج تمّكن من تقدیر القیمة الغذائیة التقنیات النوویة ا
 لمواد العلف وتحدید احتیاجات الحیوان من المواد العلفیة .

 ة اآلفات والحشراتالتقنیات النوویة ومكافح ـــــــد 

ومن المؤكد أن مكافحة  ،تشكل اآلفات الحشریة تهدیدًا مستمرًا للمزارعین
الحشرات بالمبیدات الكیمیائیة یخلف تأثیرات مؤذیة في الغذاء والبیئة فضًال عن 

 في هذا اإلطار .متحملة للمبید الكیمیائي إنتاج أجیالالتأثیرات األخرى التي تؤدي إلى 
وتتمثل في إنتاج واسع النطاق للحشرة  ،النوویة حّل الحشرة العقیمة تقدم التقنیات

ة للتزاوج مع الحشرات ــــــاما وٕاطالقها في المنطقة المستهدفعقیمة باستخدام أشعة غال
ویمكن بذلك القضاء علیها بصفة تدریجیة والمحافظة على  .البریة بحیث ال تنتج نسالً 

 ل المبیدات الكیمیائیة .البیئة من خالل التقلیل من استعما

 ع األغذیة وتقلیص الفقد منهاحفظ وتشعی ــــــ ــــــه

لیس فقط  ،تتوسع الفجوة بین إنتاج الغذاء والطلب علیه في جمیع أنحاء العالم
ومع ذلك فإن ثلث المواد الغذائیة  وٕانما في جمیع دول العالم. في الدول العربیة
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قت یعاني نحو ملیار شخص من تهدر في و المنتجة على مستوى العالم تفقد أو 
 .الجوع

إلى أن الفاقد في دول  2018یشیر تقریر منظمة األغذیة والزراعة لسنة و 
وقرابة  ،من محصول الحبوب %19ــــــ  14فریقیا والشرق األوسط یتراوح بین شمال أ

 %45و ،في األلبان %18و ،في اللحوم %13وحوالي  ،في قطاع األسماك 26%
 ر والغالل .في الخض

فإن الطلب على األغذیة  ،العالملتطور االجتماعي واالقتصادي في ونظرًا ل
السلیمة والصحیة في تصاعد مستمر واألخطار الطبیعیة للبكتریا والفیروسات التي 

مّما یجعل منع تلوث الغذاء  ،نسانلغذاء لها أبلغ األثر على صحة اإلتفسد ا
تقنیات النظائر لرصد تلوث الغذاء بدور هام  وتقوم .والمحاصیل أمرًا ذا أولویة

محددة من  اتحیث یتم تعریض األغذیة سریعة التعفن والفساد إلى جرع ،لحفظه
اإلشعاعات لقتل البكتریا وبالتالي إطالة فترة الخزن وفق معاییر تضبط تعریض 

 األغذیة والمنتجات الزراعیة لإلشعاعات المعتمدة دولیًا .
ملیون طن  5دولة في العالم وتنتج قرابة  50 علىفیما یزید  تستخدم هذه التقنیة

 . سنویاً  متري من األغذیة المعرضة لإلشعاع
 أ. د. سالم حامدي                                                     

 المدیر العام للهیئة العربیة للطاقة الذریة                                           
 



 . 2017التقریر االقتصادي العربي الموحد ) 1(
 ) المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة .2(
 .) نشریة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 3(
 . تقریر السیاسات الغذائیة ــــــ المعهد الدولي لبحوث سیاسات األغذیة ــــــ واشنطن) 4(
 . للمیاه التقریر الثالث للمجلس الوزاري العربي) 5(
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Abstract 
Most of the present energy demand is met by fossil fuels and nuclear 

power plants. A small part is met by renewable energy technologies. There 
will soon be a time when we will face a severe fuel shortage. So, different 
countries are working now in hybrid energy systems which can integrate 
different sources such as nuclear and renewable energy systems to meet 
their needs. 

On the other hand, electrical power plants are covering and consuming 
massive land of the urban and rural areas specially the renewable energy. In 
Egypt, for exanple, land resources are limited. In the last years, the 
government allocated thousands of square meters for energy power plants, 
especially renewable energy. On the other hand, there are a lot of pressure 
on governmental lands which need to serve other development activities. 

This article discusses the challenges which are facing the hybrid 
nuclear and renewable energy systems. It describes the current strategy for 
power generation in Egypt with emphasis on introducing a new proposal for 
efficient land use planning for power plants which can depend on nuclear 
renewable hybrid energy power plants. It concludes that land use urban 
planning should look differently for its future strategy for the existing and 
future allocation of lands for electrical power plants. 

مترجمة من ورقة علمیة باللغة اإلنجلیزیة لنفس الكاتب مع أ. د. علي إسالم متولي،  مقالةال (*)
 A Proposal for National Efficient Land Use Planning for Plants in Egypt : An"بعنوان

Integrated Nuclear Renewable Hybrid Energy System"  منشورة في مجلة"International 
Journal of Current Research", Vol. 9, Issue 07, PP. 53813-53822, July 2017 . 
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كمیات هائلة من الطاقة. ویزداد االستخدام مع تستخدم المجتمعات الحدیثة 
ویالحظ أن من أفضل خیارات الطاقة مصادر  .الرخاءمظاهر زیادة السكان والتنمیة و 

لة من المیاه والتي تستهلك نسبة قلی ،ذات الضرر األقل على التنوع البیولوجي الطاقة
(مثل ثاني أكسید الكربون،  البیئي كذلك التي تقلل من التلوث .العذبة ومن األراضي

التي لیس تلك وختامًا  .یلة، والمواد الكیمیائیة السامة)والملوثات الجویة، والمعادن الثق
 . على المستوى المحلي أو اإلقلیمي حوادث التي تسببها سواءً ال ناتجة عنلها مخاطر 

التي  معظم الطلب الحالي على الطاقة من خالل محطات الطاقة ةتم تلبیت
من مصادر الطاقة  منه تم تلبیة جزء صغیرتاألحفوري والنووي. و  تستخدم الوقود

حادًا في الوقود،  المتجددة. ونتیجة الطلب الحالي والمستقبلي سوف یواجه العالم نقصاً 
 . أنظمة الطاقة لتلبیة احتیاجاتها لذا تعمل بلدان كثیرة اآلن على تطویر

من ناحیة أخرى، تشغل محطات الطاقة الكهربائیة مساحات ضخمة من 
في مثًال  األراضي بالمناطق الحضریة والریفیة وخاصة محطات الطاقات المتجددة.

الزمة لتلبیة احتیاجات مشروعات البنیة أراضي الدولة ال فيمحدودیة  هناكمصر، 
التحتیة ومشروعات التنمیة المختلفة. وفي السنوات األخیرة، قامت الدولة بتخصیص 
آالف األمتار المربعة لمحطات تولید الطاقة وخاصة محطات الطاقة المتجددة. ومن 

ولة ناحیة أخرى، هناك الكثیر من الضغوط على األراضي الحكومیة التي توفرها الد
كانت أنشطة  سواء لتنفیذ أنشطة التنمیة األخرى مثل الصناعة واإلسكان والزراعة

 . مستقبلیة جدیدة أو

أن محطات الطاقة النوویة والطاقة المتجددة تعتبر من  عدیدةدراسات  بّینتوقد 
 . وقد ظهرت2040إلى عام  2012مصادر الطاقة األسرع نموًا في العالم من عام 

لمحطات الطاقات  المتجددة والطاقة النوویة في  هجینةستخدام نظم الاتجاهات جدیدة 
بلدان مختلفة. ویؤدي هذا التوجه إلى إمكانیة استخدام أراضي محطات الطاقة بكفاءة 

ا یساعد على استخدام مصادر الطاقة المختلفة بطریقة اقتصادیة لمواجهة أكبر، ممّ 
ویحتاج هذا التوجه إلى فكر جدید األحمال المستمرة الالزمة ألغراض التنمیة. 
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للمخططین ومتخذي القرار لمراعاة ذلك عند تخطیط استعماالت األراضي بكفاءة في 
والطاقات  الطاقة النوویة نظام هجین منعلى  وعلى أن یعتمد هذا المقترح ،مصر

 .  المتجددة

النوویة  ة للطاقةهجینالتحدیات المختلفة التي تواجه األنظمة ال المقالیناقش هذا 
ستعرض االستراتیجیة الحالیة لتولید الطاقة یوالطاقة المتجددة بأنواعها المختلفة، كما 

في مصر مع التركیز على تقدیم اقتراح جدید لتخطیط استعماالت األراضي بكفاءة 
ة من الطاقة النوویة هجینلمحطات تولید الكهرباء في مصر معتمدًا على المحطات ال

ستعماالت األراضي في مصر اویخلص البحث إلى أن تخطیط  جددة.والطاقات المت
یجب أن ینهج نهجًا مختلفًا عن النهج التقلیدي الحالي وذلك عن طریق إعداد 

ستخدامها االحالیة والمستقبلیة التي سیتم  استراتیجیة مستقبلیة للتعامل مع األراضي
 . لمحطات الطاقة

 


وعلى الصعید العالمي یرتفع معدل  ،للحیاة الحدیثة اً حیوی اً الكهرباء أمر تعتبر 
استخدام الكهرباء بسرعة كبیرة مع التطور االقتصادي المتنامي في مختلف البلدان. 
وهذا األمر یدعو إلى التسارع في الطلب على تولید الكهرباء وبالتالي الحاجة إلى 

عالم على مدى العقود اآلالف من محطات الطاقة الجدیدة الالزمة في جمیع أنحاء ال
 . القادمة

لعقود عدیدة ، تم تولید كل الكهرباء المستهلكة في العالم تقریبًا من ثالثة أشكال 
د الطاقة وتشمل الوقود األحفوري والطاقة المائیة والطاقة النوویة. كما تولِّ  ،مختلفة

لرغم من ذلك المتجددة حالًیا حصة صغیرة نسبًیا من الكهرباء في العالم ولكنها على ا
 . تنمو بطریقة سریعة

، فإن العالم (World Nuclear Association)ووفقًا للرابطة النوویة العالمیة 
سیحتاج إلى زیادة كبیرة في إمدادات الطاقة في المستقبل، وخاصة الكهرباء المولدة 

 سرعة االستخدام اإلجمالي يد الطلب على الكهرباء بمعدل ضعفبشكل نظیف. ویزدا
 . 2035عام  حتىومن المرجح أن یرتفع بأكثر من الثلثین ، للطاقة اليالح
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، العالممن احتیاجات الكهرباء ب %10.5حوالي  اآلن توفر الطاقة النوویة
وتشیر جمیع التقاریر الدولیة حول مستقبل الطاقة إلى الدور المتزاید للطاقة النوویة 

واسع. وأیضًا ستساهم مصادر الطاقة كطریقة نظیفة بیئیًا إلنتاج الكهرباء على نطاق 
 نتاج المستقبلي للطاقة النظیفة.في اإلالمتجددة مثل الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح 

الصادرة  2016لعام  )International Energy Outlookفي توقعات الطاقة الدولیة (و 
ت الطاقة النوویة والطاقا ذكر أن، (EIA)عن إدارة معلومات الطاقة األمریكیة 

 . 2040حتى عام  2012المتجددة من أسرع مصادر الطاقة نموًا في العالم من عام 

وبدراسة جدوى التشغیل، یالحظ أنه یمكن تشغیل محطات الطاقة النوویة لعدة 
مدار  كما یمكنها تولید الكهرباء على ،أشهر مع توفیر إمدادات طاقة مستمرة ومؤكدة

ناحیة أخرى، تنتج الطاقات المتجددة مثل  نقطاع. مناالیوم وطوال األسبوع بدون 
الكهرباء دون انبعاثات غازیة في مرحلة  ،طاقة الریاح والطاقة الشمسیة والطاقة المائیة

التولید وكمیات منخفضة للغایة من االنبعاثات خالل دورة حیاتها بأكملها. وتمیل تكلفة 
تكون أعلى من مصادر تولید الكهرباء لكثیر من مصادر الطاقات المتجددة إلى أن 

التولید األخرى،  للتنافس مع مصادر اً مادی اً ما تتطلب دعم التولید األخرى، وغالباً 
 . الرغم أن هذه التكالیف آخذة في االنخفاض على

فإن الكثیر من مصادر الطاقات المتجددة ال تنتج الكهرباء على نحو  كذلك
ن توربینات الریاح باختالف مستمر أو ثابت. حیث یختلف معدل تولید الكهرباء م

إذا كانت الریاح ضعیفة جًدا أو قویة جًدا، فلن یتم إنتاج  ما سرعة الریاح، وفي حالة
أشعة الشمس،  قوةعتمد إنتاج الخالیا الشمسیة على ی االكهرباء على اإلطالق. كم

. وهذا یعني أن يكمیة الغطاء السحابوالتي تعتمد على الوقت من الیوم وكذلك 
 اً ات المتجددة یجب أن تكون مدعومة بأشكال أخرى لتولید الكهرباء لتكون مصدر الطاق

جتمع وجمیع مشروعات التنمیة على للطاقة یساهم في توفیر احتیاجات الم اً مستمر 
االقتصادات النامیة على الدول المتقدمة ألول مرة في تقدمت وقد  ختالف احتیاجاتها.ا

الطاقة المتجددة الجدیدة. كما ارتفعت حصة  من حیث إجمالي استثمارات 2015عام 
المتجددة الجدیدة التي استأثرت بها البلدان  اتستثمار العالمي في إجمالي الطاقاال

 . 2015في عام  %55إلى  2014في عام  %49النامیة من 
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 %27، تولد أنظمة الطاقة المتجددة اآلن حوالي ، على سبیل المثالفي ألمانیاف 
ن. وقد افقط قبل عقد من الزم %9، والتي كانت حوالي دالبالمن الكهرباء في 

) مصادر الطاقة 1مختلفة. یوضح الشكل (دمت ألمانیا أنظمة طاقة هجینة استخ
 .  المتجددة كنسبة من تولید الكهرباء في ألمانیا والوالیات المتحدة األمریكیة والصین

 
 المتجددةوضح نسبة مشاركة الطاقة : رسم بیاني ی )1شكل رقم (

 المصادر األخرىفي إنتاج الطاقة الكهربیة بالمقارنة ب
 في المانیا، الوالیات المتحدة األمریكیة والصین

 


مزیج من مصدرین للطاقة إلنتاج الحمل الكهربائي.  يه هجینةإن نظم الطاقة ال
"نظام الطاقة المصنوع أو المصمم الستخراج  اعلى أنه اهوبعبارة أخرى ، یمكن تعریف

هجینة مصادر الطاقة" وتتمتع أنظمة الطاقة ال الطاقة عن طریق استخدام نوعین من
قل على البیئة وبتكلفة أقل بالمقارنة بمصادر أیا عدیدة وكفاءة أعلى وانبعاثات بمزا

 . كل على حدةالطاقة التقلیدیة 

ج الطاقات المتجددة والطاقة النوویة خیارات إضافیة وسوف توفر تقنیات إدما
إلنتاج الطاقة الحراریة والكهربائیة و/أو الطاقة الكیمیائیة لتلبیة متطلبات قطاعات 
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الصناعة والنقل. وسیتم تصمیم هذه األنظمة وفًقا للموارد اإلقلیمیة واألسواق من أجل 
دینامیكي. وبالنسبة لكفاءة التشغیل تحسین استخدام الطاقة الحراریة والكهربائیة بشكل 

نها ستلبي احتیاجات المرونة المتنامیة لشبكات نقل إف ،ةهجیناألمثل لهذه األنظمة ال
 عندمصادر الطاقة المتجددة والنوویة  كل من وتوصیل الكهرباء مع السماح بتشغیل

یساعد  مّماادیة. وبالتالي زیادة الفائدة والكفاءة االقتص ــــــأقصى حد من عوامل القدرة 
التي توفرها الشبكة إلى حد  إلنتاج الكهرباءفي إمكانیة زیادة استخدام الطاقة المتجددة 

كمصادر  وحدهاكبیر مع تجنب الحاجة إلى أن تعمل المحطات األحفوریة أو النوویة 
 .  طاقة متحركة قابلة لالستبدال

 
 ةهجینتحدیات تطویر أنظمة الطاقة ال

ة لیس فكرًا هجینج مصادر تولید الطاقة في أنظمة الطاقة الإن استخدام وٕادما
جدیدًا، ولكن التكامل في هذه األنظمة هو نهج جدید وخاصة بین الطاقات المتجددة 

یة یمكن نبعاثات الكربوناالوالطاقة النوویة لتحقیق هدف توفیر إمدادات طاقة منخفضة 
ة یواجه هجینمة الطاقة الن تصمیم وتطویر ونشر أنظأاالعتماد علیها. ویالحظ 

 : ویمكن بشكل عام تلخیص هذه التحدیات على النحو التالي .تحدیات عدیدة

لزیادة قیمة مكونات  اإلدماجتشمل هذه التحدیات إمكانیة  : أ) قیمة اإلدماج(
النظام، وٕاضافة مخاطر اإلدماج مقارنة بتحسین الكفاءة وتوافر الطاقة، وكذلك آلیات 

 .حتاج إلى استثمار قیمة خدمات الشبكة التي قد یوفرها نظام متكاملالسوق التي ال ت
تشمل التحدیات التكنولوجیة آلیة التداخل بین األنظمة  : ب) التكنولوجیا(

داء، وكذلك األدوات المتقدمة ووسائل التحكم في مصادر الطاقة، واأل الفرعیة من
تجاري للتكنولوجیا والمخاطر التشغیل، وختامًا تقییم مخاطر السالمة واالستعداد ال

 .  التشغیلیة

تشمل التحدیات المالیة النموذج المالي لألعمال، تكلفة ومراحل :  ج) التمویل(
توفیر التمویل واتفاقیات تقییم المخاطر وجني األرباح، كما تشمل التحوالت في القیم 

ة، وختامًا الثقافیة وما یرتبط بها من اتجاهات وتطور السوق لمختلف مصادر الطاق
 . ضمان كفاءة استخدام رأس المال
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اللوائح البیئیة المتوقعة، إعادة تنظیم  الرقابیةتشمل التحدیات :  الرقابةد) (
أسواق الطاقة الكهربائیة وأسواق الطاقة األخرى، آلیة ترخیص نظام متكامل لتولید 

حطات الطاقة ٕاشراك مختلف الهیئات الرقابیة لكل أنواع مو الطاقة في نفس الموقع، 
مثل جهاز تنظیم الكهرباء، وزارة البیئة، هیئة الرقابة النوویة واإلشعاعیة وذلك في 
إطار وجود نظام فرعي خاص بكل جهة ولوجود مسائل أو إعتبارات متصلة أو 

 . من مصادر الطاقة منفصلة بین كل نوع أو مصدر

طار الزمني / التحدیات ضمن اإل شمل حل القضایای:  الزمني (هـ) اإلطار
المحدد استنادًا إلى المحفزات الخارجیة لهذه األنظمة (مثل معاییر زیادة التلوث من 

في إطار قوى سعر  الهجینالكربون من جهاز حمایة البیئة)، إمكانیة تنفیذ النظام 
السوق التي تؤثر على بناء الموارد المتجددة، إمكانیة حل قضایا االستقرار في الشبكة 

دیلة والتي بدورها تخلق استثمارات رأسمالیة بدیلة طویلة األمد لعالج أي لدفع حلول ب
 . أوجه قصور في المدى القریب

 
 

ستخدام الطاقة النوویة ومصادر اب هجینالنظام ال  إن الغرض الرئیسي من 
 ،أو غیرها لریاح والطاقة الشمسیة وطاقة الكتلة الحیویةمثل طاقة االطاقة المتجددة 

لید الطاقة الكهربائیة ستهالك تو اتقلیل تكلفة ستخدامها كمصادر طاقة نظیفة لاهو 
وبالتالي تقلیل  ،وغیرها من العملیات الصناعیة بأسعار تنافسیة ٕانتاج الوقودو  والحراریة

نبعاثها من قطاعات الكهرباء والنقل اوالتي یتم   يحتباس الحرار اال انبعاثات غازات
ختالفًا جوهریًا عن األنظمة التقلیدیة التي ا الهجینةوالصناعة. وتختلف هذه األنواع 

ن زیادة إدماج أنظمة الطاقة المتجددة أونجد  .للطاقة اً واحد اً عادًة ما تستخدم مصدر 
والذي یمكن توفیره من  ــــــمثل الریاح والطاقة الشمسیة تزید من الحاجة إلى تولید مرن 

حتیاجات الطاقة ومدى ا في ختالفاتالاللتعامل مع خالل وحدات وسیطة قابلة 
والتي یمكن أن توفرها إدارة مخرجات  ــــــ، وكذلك من خالل أحمال أكثر مرونة ذروتها

الطاقة من ناحیة الطلب، وذلك من أجل الحفاظ على جهد النظام والتردد المطلوب. 
المرن بشكل عام له قیمة أكبر في أسواق الكهرباء أكثر من  التولیدذا ویالحظ أن ه

 .  األساسي أو اإلمدادات المتغیرة الحمل



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2/2019ـــــــ العدد  31المجلد نشرة الذرة والتنمیة ـــــــ 
 

16 
 

 : ما یلي الهجینةوتشمل أنواع األنظمة 

یعتمد هذا النظام على ربط جمیع مصادر تولید :  بإحكام هجینالنظام الأ) (
ت الصناعیة من خالل شبكات الطاقة النوویة والطاقات المتجددة وكذلك العملیا

بحیث ال یكون هناك سوى وصلة واحدة للشبكة العمومیة من النظام، كما  ،الكهرباء
من الطاقة  المقترن). من المرجح أن یدیر هذا النظام 2هو موضح في الشكل (

النوویة والطاقات المتجددة كیان مالي واحد لتحسین الربحیة والكفاءة المالیة للنظام 
 . المتكامل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
، تم تطویره بإحكام ةمقترن ونوویة ة متجددةهجین: نظام طاقة  )2شكل (

 یداهو الوطنيإسطة مختبر بوا
إدماج األنظمة یعتمد هذا النظام على :  اً المقترن حراری هجینالنظام ال(ب) 

نظمة وربطها بإحكام مع العملیات الصناعیة، ولكن یمكن أن یكون لأل حراریاً  الفرعیة
الفرعیة للطاقة الكهربائیة المنتجة من الطاقة النوویة والطاقات المتجددة أكثر من 

في  ،تصال واحد إلى نفس الشبكة وفي هذه الحالة لن تحتاج إلى أن تكون مشتركةا
، ولكن یمكن التحكم فیها بشكل مشترك لتوفیر الطاقة والخدمات المساعدة الموقع

  

 

التخزین 
 الحراري

التخزین 
 الكھربائي

 تولید الطاقة

الطاقة الشمسیة

 

لطاقة الشمسیة ا طاقة الریاح
 المركزة

لطاقة النوویةا  

 رفع درجة الحرارة
الغاز 
 الطبیعي

مراحل الحرارة 
 المنخفضة

مراحل الحرارة 
 العالیة

مراحل الحرارة 
 المتوسطة

 منتجات منخفضة الكربون: وقود، كیماویات، معادن، میاه، الخ
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أن تفي األنظمة الفرعیة المدمجة حراریًا بمتطلبات للشبكة. وفي هذا النظام یجب 
البیئة على  إلىالعملیات الصناعیة مع مراعاة جودة الحرارة المطلوبة، وفقدان الحرارة 

من و مان المطلوبة حول المحطة النوویة. ألطول نظام توصیل الحرارة، وكذلك منطقة ا
الشكل  في احد كما هو موضحالمحتمل أن تتم إدارة هذه األنظمة بواسطة كیان مالي و 

 . )3رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 حراریًا، ةمقترن متجددة ونوویة ةهجین: نظام طاقة  )3شكل (
 یداهو الوطنيإ تم تطویره بواسطة مختبر

 هجینیقترن هذا النظام ال: المرن إلنتاج الكهرباء فقط  هجینالنظام ال(ج) 
وبالتالي لن یكون هناك اقتران مع  ،ة الصناعیةنتاج الكهرباء لمستخدمي الطاقإلالمرن 

الطاقة الحراریة المباشرة من النظم الفرعیة. ویسمح هذا التصمیم بإدارة الكهرباء 
 الكهرباء المنتجة داخل النظام (على سبیل المثال، من المحطة النوویة أو من تولید
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قتران مباشر اجود وعلى الرغم من عدم و الطاقات المتجددة) قبل التوصیل للشبكة. ب
للطاقة الحراریة بالعملیات الصناعیة، یمكن أن یتضمن النظام معدات تحویل الطاقة 
الكهربائیة إلى طاقة حراریة لتوفیر مدخالت الطاقة الحراریة إلى العملیات الصناعیة. 
وقد یسمح مثل هذا الخیار بإعادة تأهیل منشآت التولید الحالیة مع تنفیذ عدد أقل من 

. كما یمكن أن تحتوي هذه األنظمة على أكثر من نقطة اتصال الرقابیةراءات اإلج
بالشبكة ولكن في الغالب یجب أن تدار مالیًا بواسطة جهة واحدة، كما هو موضح 

 . )4بالشكل رقم (

 
 ة مرن، تم تطویره بواسطةهجین: نظام طاقة  )4شكل (

 یداهو الوطنيإمختبر 

من الطاقة النوویة والطاقات المتجددة  الهجینةة ، نوضح أن أنظمة الطاقوختاماً 
إلى الحد الذي ال یكون  والقدرة الكهربائیة المدمجةعن أنظمة الطاقة الحراریة  تختلف

الستخدامات المنشآت الصناعیة  والكهرباءالهدف منها هو التولید المزدوج للحرارة 
قلیلة الطاقة  ولكن تتضمن األهداف أیًضا نقل أكبر قدر ممكن من ،المحلیة
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هي في األساس  الهجینةهذه األنظمة إلى العملیات الصناعیة. و نبعاثات الكربونیة اال
ریة الشبكة الكهربائیة واستقرارها ودعم اإلنتاج الصناعي، تمثل منهج أمثل لدعم استمرا

وتوفیر تولید الطاقة الكهربائیة والطاقة الحراریة للصناعة مع زیادة الربحیة وتقلیل 
 . انبعاثات الغازات الملوثة للبیئة إلى الحد األدنى

ات من الطاقة النوویة والطاقهجینة یمكن تلخیص الفوائد الكبیرة من األنظمة الو 
 : المتجددة في اآلتي

التقلیدیة، ال سیما عن طریق  تقلیل تكلفة وتقلبات إنتاج الطاقة من المصادرــــــ 
 الكهرباء من مصادر متجددة متغیرةالمساعدة في توازن إمدادات 

 الشبكة فينبعاثات الكربونیة النظیفة الخالیة من اال الكهرباء تولیدــــــ 
ستهالك افعالیة للمعدات الرأسمالیة عن طریق توفیر  توفیر استخدام أكثرــــــ 

ثاني للحرارة التي یمكن أن تولدها المفاعالت النوویة، والتي قد تكون في 
 ارة من مصادر االحتراق التقلیدیةبعض األحیان أقل تكلفة من إنتاج الحر 

 حدهاتوفیر دعم أكبر لشبكة الكهرباء من المصادر المتجددة المتغیرة و ــــــ 
 بعاثات الكربونیة للقطاع الصناعينتخفیض االــــــ 
الحد من تأثیر نظم الطاقة على موارد المیاه العذبة عند استخدام الطاقة ــــــ 

الحراریة أو الكهربائیة الزائدة إلنتاج میاه صالحة للشرب، وذلك عن طریق 
إلى  ستخدام المیاه ذات درجة الحرارة المنخفضة في أنظمة صناعیة تحتاجا

درجات الحرارة المنخفضة في اإلنتاج الصناعي بدًال من االعتماد على 
 . أبراج التبرید

 


العملیة التي یقرر من خاللها باألراضي  عماالتیتم تعریف تخطیط است
المجتمع من خالل مؤسساته آلیة تحدید وتوزیع األنشطة االجتماعیة واالقتصادیة 

وعلى  مختلفة مثل الزراعة واإلسكان والصناعة والترفیه والتجارة على أراضي الدولة.ال
مستوى العالم، یالحظ أن موارد األراضي الصالحة للتنمیة محدودة  جدًا وذلك 
بالمقارنة بمعدالت تزاید عدد السكان بالمعدل الحالي، حیث سیصبح عدد السكان في 
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عاًما. ولذلك هناك حاجة  60غضون حوالي العالم ضعف عدد السكان الحالي في 
ستعماالت األراضي  االدول لدراسة وتقنین عملیة تخطیط وتحدید ملحة على مستوى 

بطرق مبتكرة أكثر عقالنیة، وذلك لزیادة اإلنتاج والتنمیة المستدامة وتلبیة االحتیاجات 
 . البیئیةالمتنوعة للمجتمع مع الحفاظ في نفس الوقت على النظم اإلیكولوجیة و 

ونجد أن عملیة التخطیط لالستفادة المثلى من األراضي لیس فكرة جدیدة. حیث 
مل عملیة التخطیط الحدیثة على توقع للحاجة إلى التغییر وكذلك ردود الفعل تتش

علیه. ونجد أن أهدافها تحددها الضرورات االجتماعیة أو السیاسیة والتي یجب أن 
. ویالحظ في العدید من األماكن أنه ال یمكن أن تأخذ في االعتبار الوضع القائم

یستمر الوضع الحالي في عملیة استعماالت تخطیط األراضي بالشكل التقلیدي حیث 
 . أن الكثیر من األراضي نفسها تتدهور

اقتصادًیا،  ةاستعماالت األراضي مجدی عملیة كونتیجب أن وفي نفس الوقت، 
ستعماالت األراضي بكفاءة وٕانتاجیة. اهو لذا فإن أحد أهداف التخطیط اإلنمائي 

وتتحقق الكفاءة في استعماالت األراضي من خالل مطابقة االستخدامات المختلفة 
وقد ركزت بلدان كثیرة  ختیارها لممارسة هذا النشاط.ایتم  لألراضي مع المناطق التي

ارد في المحاوالت المبكرة لتخطیط استعماالت األراضي بشكل ضیق للغایة على مو 
یجب أن ال تُتخذ قرارات في كیفیة استخدامها. لذا  فءاألراضي دون التفكیر الك

استخدامات األراضي على أساس مالءمة األراضي فحسب، بل أیًضا وفًقا للطلب 
على المنتجات ومدى أهمیة استخدام منطقة معینة لغرض معین. ویجب أن یدمج في 

دراسات المساحیة معلومات الجغرافیة والعملیة التخطیط الستعماالت األراضي نظم ال
االستخدامات والفرص  لك، وكذيضامة األر ءطبوغرافیة والجیولوجیة حول مدى مالوال

في الزمن الحالي أو في  طالب على األراضي المتاحة سواءً المتاحة لتلبیة تلك الم
 . المستقبل
 



دما یتم قیاس التأثیرات على استخدام األراضي ببساطة عن طریق المساحة عن
السطحیة المحددة لمحطات الطاقة والتي تشغلها خالل دورة حیاتها، یبدو أن بعض 
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محطات الطاقات المتجددة لها متطلبات من استخدام األراضي كبیرة جدًا. ومع ذلك 
األراضي أو ما إذا كانت التكنولوجیا  ال یأخذ هذا النهج في االعتبار كثافة استخدام

 . ألغراض أخرى يضالألر  المتزامنتسمح باالستخدام 

تحتاج إلى مساحة  طمیجاوا 1000 قدرتها تبلغ ویالحظ أن مزرعة الریاح التي
مقارنة ذلك بالمساحة المخصصة  تمیل مربع، وٕاذا تم 360ى إل 260تتراوح من 

میل مربع،  75إلى  45المساحة حوالي  حطة طاقة شمسیة بنفس القدرة فستصبحلم
 میل مربع . 1طاقة نوویة بنفس القدرة فستكون  لمحطة المخصصة أما المساحة

) مقارنة بین المساحات المطلوبة بالمیل المربع لمحطات من 5ویوضح الشكل رقم (
  . طمیجا وا 1000الریاح والطاقة الشمسیة والطاقة النوویة بقدرة 

 
 
 
 

 
 

 
 

لمساحات المطلوبة لألراضي بالمیل المربع لمحطات من مقارن ل: رسم  )5شكل (
 طمیجا وا 1000طاقة النوویة بقدرة الریاح والطاقة الشمسیة وال





مع النمو السكاني السریع والمتزاید في مصر وتزاید المشروعات القومیة التي 
تحتاج مصر إلى إمدادات  ،مشروعات الصناعیة كثیفة الطاقةومنها ال ،تقوم بها الدولة

كبیرة من الطاقة للحفاظ على معدالت النمو. وقد سعت الحكومة بشكل حاسم إلى 
رئیسیین : األول من خالل  من خالل محورین ذلكویتم تنفیذ  ،زیادة إمدادات الطاقة

من خالل الدفع لتحسین  إطار تعریفات أكثر تحررًا وبنیة سوقیة أكثر فاعلیة، وثانیاً 
تنوع مصادر تولید الطاقة، وكذلك االستفادة من مصادر الطاقات المتجددة باإلضافة 

 .  الطاقة النوویة ومحطات الفحمستخدام اإلى 

 مربع یلم 1طاقة نوویة 

 مربع میل  75-45طاقة شمسیة 

 مربع میل  360-260طاقة ریاح 
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إلى مصادر تولید الطاقة في مصر، نجد أنه یتم تولید الكهرباء بشكل  وبالنظر
، فإن النسبة المئویة ائیة. ومع ذلكومحطات الطاقة الم رئیسي من المحطات الحراریة

مائیة تتناقص تدریجیًا بسبب حقیقة أن جمیع مواقع لطاقة الكهر من اللطاقة المولدة 
الطاقة الكهرمائیة الرئیسیة قد تم تطویرها بالفعل وأن منشآت التولید الجدیدة التي یتم 

الدورة  قنیاتبناؤها هي في األساس غازیة. ویعتمد التولید الحراري للطاقة على ت
من  %38الشركة المصریة القابضة للكهرباء بتخصیص  تقومالمركبة والبخار. و 

لمحطات تولید  %36لطاقة البخاریة وطاقتها اإلنتاجیة الجدیدة لمحطات تولید ا
من إجمالي إنتاج  %94وفي الوقت الحالي، فإن أكثر من  .الطاقة ذات الدورة المركبة

بینما تسهم الطاقة المائیة  ،ود األحفوري والغاز الطبیعيالطاقة في مصر یغطیها الوق
فقط، بینما تمثل حصة الطاقات المتجددة األخرى مثل طاقة الریاح  %5بنسبة 

 . %1والطاقة الشمسیة أقل من 

إلى نظام  وفي نفس الوقت، تطورت شبكة نقل وتوزیع الكهرباء في مصر
في یسیة في جمیع أنحاء البالد. و رئیخدم جمیع مراكز التحمیل ال مترابط معقد، وهو

م من الخطوط لك 39,552، بلغت أطوال شبكة نقل الكهرباء حوالي 2008عام 
،م من خطوط الجهد المتوسطلك 134,005الهوائیة كما تشمل شبكة التوزیع 

ویالحظ أیضًا أن جمیع محطات تولید ض. م من خطوط الجهد المنخفلك 218,408و
وطرق نقلها تستغل مساحات كبیرة من األراضي الحكومیة الطاقة وشبكة توزیعها 

  . والتي تبلغ مساحتها مالیین األمتار المربعة
مع تدهور إنتاج النفط الخام على مدى السنوات القلیلة الماضیة باإلضافة إلى 
المخاوف الكبیرة بشأن معدل استنزاف احتیاطیات مصر من الغاز الطبیعي، أصبح 

ت المتجددة في تلبیة الطلب على الكهرباء واضًحا. وقد أدركت ستخدام الطاقاادور 
من إجمالي  %20الحكومة المصریة هذه الحقیقة ووافقت على خطة طموحة إلنتاج 

من  %12. وهي تشمل نسبة 2020الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة في عام 
 2851درة (مائیة بقالكهر  من الطاقة %6) وطمیجاوا 7200قدرة  (طاقة الریاح ب

). وقد تم مد سنة طمیجاوا 1320طاقة الشمسیة بقدرة (من ال %2) ونسبة طمیجاوا
 .  2022الهدف لتصبح سنة 
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 الطاقة النوویة ةموقع محط

هرباء منذ بدأت مصر خطة طموحة إلنشاء واستخدام الطاقة النوویة لتولید الك
ستقر الرأي على ات عملیة اختیار أحد المواقع وقد ، بدأ1970ات. وفي عام یالستین

، أعلنت الدولة 1981موقع الضبعة إلنشاء محطة للطاقة النوویة. وفي عام 
یة وذلك بقرار تخصیص قطعة أرض من أمالك الدولة من أجل إنشاء أول محطة نوو 

، تم 2015وفي سبتمبر مربع.  كیلومتر 50. وتبلغ مساحة الموقع حوالي رئاسي
التعاون بین حكومتي روسیا ومصر وتوقیع اتفاقیة حكومیة إلنشاء  ءاإلعالن ببد

 1200البحر المتوسط بقدرة الضبعة على ساحل  وتشغیل أربعة مفاعالت في موقع
 . لكل مفاعل میجاواط
 

 المتجددة اتمواقع محطات الطاق

مولدة من مواقع محطات الطاقات المتجددة عنصرًا تعد كمیة الطاقة الكهربائیة ال
وخاصة الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح.  ،رئیسیًا له تأثیر كبیر في اختیار أنواعها

مًا في شدة اإلشعاع الشمسي المباشر دورًا ها تلعبالنسبة لمحطات الطاقة الشمسیة ب
اختیار مواقعها على  أما بالنسبة لمزارع الریاح فیعتمد .اختیار مواقع هذه المحطات

ولهذا السبب ینبغي دراسة المواقع النموذجیة ذات  ،سرعة الریاح ومعدالت تحمیلها
 . ساعات التحمیل المثلى عند اختیار مواقع مزارع الریاح

وجد محطات الطاقة تف ،محطات الطاقة الشمسیة تبعًا لنوع االستخدامتختلف 
خر یعتمد آلتولید الكهرباء، كما یوجد نوع  ةالشمسیة التي تستخدم  الخالیا الفوتوفولطی

، فإن المواقع ذات . ولهذا السببعلى تركیز الطاقة الشمسیة وتحویلها لطاقة حراریة
في  طكیلو وا 2500و 2000راوح ما بین والتي تت ةاإلشعاعات السنویة المباشر 

 . الساعة تكون مالئمة لمحطات الطاقة الشمسیة المركزة

بإعداد أطلس مصر للریاح  )NREA(طاقة الجدیدة والمتجددة وقد قامت هیئة ال
 وهو یشمل تحدید مواقع مختارة مناسبة لتنفیذ مشاریع الریاح ،واإلسطاع الشمسي

وتنفیذّا لخطة الدولة فقد صدرت عدة قرارات مختلفة لتخصیص  .والطاقة الشمسیة
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ومنها علي سبیل  .ةح ومحطات للطاقة الشمسیالعدید من األراضي إلقامة مزارع الریا
 656صدر قرار محافظ البحر األحمر بتخصیص حوالي  2006: في مایو  المثال

كیلومتر مربع إلى هیئة الطاقة الجدیدة والمتجددة إلنشاء مزارع للریاح في منطقة جبل 
رئاسي بتخصیص بعض األراضي لتنفیذ  صدر قرار 2009الزیت. وفي سبتمبر 

ید مصر وغرب وشرق النیل في محافظات بني مشروعات لمزارع الریاح في صع
كیلومتر مربع. وبالنسبة للطاقة  6418سویف والمنیا وأسیوط وبمساحة إجمالیة تبلغ 

) لتنفیذ 2ملك 7525فدان (ما یعادل  3630الي الشمسیة تم تخصیص مساحة تبلغ حو 
تبنت  2016وفي عام  في كوم أمبو. طمیجاوا 100للطاقة الشمسیة بطاقة محطة 

حیث  لحكومة المصریة خطة طموحة لتنفیذ عدة مشروعات للطاقة المتجددة،ا
 7200حراویة لتولید حوالي كیلومتر مربع من األراضي الص 7600خصصت حوالي 

. وتقع هذه األراضي في خلیج السویس وبني سویف والمنیا والوادي الجدید طمیجاوا
 .  وكوم امبو

 



ة من الطاقة النوویة هجینلألنظمة ال ةالجدید هاتجاتقییم ودراسة االتتم 
والطاقات المتجددة، حیث تم تسلیط الضوء على الحاجة إلى مقترحات جدیدة للتفكیر 
بشكل أكثر كفاءة في نهج استخدام وتخصیص األراضي لمحطات الطاقة. ویمكن 

 : تلخیص النتائج على النحو التالي

الطاقة النوویة والطاقات المتجددة في المراحل  ة منهجینإن أنظمة الطاقة الــــــ 
األولى من التطویر. ویالحظ أن العدید من برامج التطویر تركز على ضرورة توافق 

كذلك من ناحیة هذه األنظمة مع احتیاجات التكنولوجیا والتنمیة من ناحیة الطاقة و 
لم یتم تطبیقها في وتجدر اإلشارة إلى أنها  ستدامة.دى االعتبارات االقتصادیة وماال

عتبارات جمیع اال نتهاء مناالنتظار توافر و وهي في ا أي من بلدان العالم حتى اآلن
 . الفنیة والمالیة والتقنیة

من الطاقة النوویة والطاقات  هجینةهناك مزایا مختلفة ألنظمة الطاقة الــــــ 
القادمة، زیادة كفاءة  : خفض انبعاثات الغازات الدفیئة في العقود المتجددة والتي تشمل
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تحویل الطاقة من خالل نشر التكامل المتقدم، استدامة عالیة إلمدادات الكهرباء، 
توفیر أحمال طاقة ثابتة من خالل توفیر المرونة االقتصادیة وغیرها من الخدمات 

قطاع النقل من  فيالوقود األحفوري على عتماد االاإلضافیة إلى الشبكة،  تقلیل 
مصادر الطاقة النظیفة التي یمكن استخدامها من قبل مركبات التوصیل، خالل توسیع 

 . المیاه العذبةستهالك اوانخفاض عملیات 

توفر الطاقة النوویة والطاقات المتجددة إمكانیة تحقیق مزایا كثیرة طویلة ــــــ 
ر المدى من ناحیة توفیر الطاقة الحراریة والكهربائیة بأسعار ال تخضع لتغیرات أسعا

الوقود األحفوري، واضعین في االعتبار المزایا البیئیة من ناحیة انبعاثات الغازات 
یضًا أكما تشمل المزایا الدفیئة التي تقل بكثیر عن مصادر الوقود األحفوري البدیلة. 

 . أن مصادر الطاقات المتجددة لدیها فوائد من ناحیة القبول المجتمعي القوي
ة من الطاقة النوویة والطاقات المتجددة هجیناألنظمة ال إن النهج الجدید منــــــ 

 . یمكن أن یوفر فرًصا الستخدامات األراضي بكفاءة أكبر في مصر
ة من الطاقة النوویة والطاقات المتجددة في هجینلدراسة تنفیذ األنظمة الــــــ 

م ن المفاهیمصر، یجب دراسة التطویر التكنولوجي والتقني وتحلیل النظم وتحسی
 .  عتبارات التنظیمیة والرقابیةوكذلك اال

أحد مصادر الطاقة المتجددة لموقع الضبعة أحد  إدخال مقترح ــــــ یمكن اعتبار
البدائل المطروحة ویقترح أن یكون من الطاقة الشمسیة ألن الموقع أحد المواقع 

 . المؤهلة بأطلس الطاقات المتجددة لتولید الكهرباء من الطاقة الشمسیة
 أ. د. شریف الجوهري  ترجمة :                                           

 أستاذ الهندسة المعماریة البیئیة                                          
 قسم المواقع والبیئة                                                

 لرقابة النوویة واإلشعاعیة المصریةهیئة ا                                     
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Abstract 

The proper site selection for the nuclear power plants can achieve the 
highest degree of safety during normal conditions or natural disasters. Since 
we choose a site to set up a nuclear power plant, we should focus on 
studying the main geological and natural characteristics of the site. This 
helps to create a database related to the location of the nuclear power plant, 
which is very important during the design and construction stages and will 
have a direct impact during the operation and on  the nuclear facility safety. 
Natural phenomena and potential man-made hazards must also be studied 
precisely because the results of these studies will be taken into consideration 
during the engineering design phase of the nuclear plant. 

 It is also important to know the purpose for which the plant will be 
used, the proposed maximum power level, the nature of the appropriate 
nuclear fuel, as well as the accepted engineering standards of the reactor 
design. The population density and the area characteristics around the site of 
the nuclear plant should also be taken into consideration.  

 


عند اختیار موقع إلقامة محطة للطاقة النوویة یجب التركیز على دراسة 
هذا علي یساعد الخصائص والصفات الجیولوجیة والطبیعیة الرئیسیة في الموقع. و 

یمثل أهمیة  مّماتكوین قاعدة من المعلومات التي تتعلق بموقع مفاعل الطاقة النوویة، 
سیكون له تأثیر مباشر أثناء تشغیل وسالمة البناء، كما م و بالغة خالل مراحل التصمی
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تم دراسة الظواهر الطبیعیة والمخاطر المحتملة من تكذلك یجب أن  المنشأة النوویة.
صنع اإلنسان بدقة ألن نتائج هذه الدراسات ستوضع في االعتبار خالل مرحلة 

 .  التصمیم  الهندسي للمحطة النوویة

 دم من أجله المفاعلالغرض الذي سوف یستخ من األهمیة بمكان معرفةو 
المقترحة وطبیعة الوقود النووي المناسب ألغراض هذا  ىالقدرة القصو  ىمستو و 

المفاعل، وكذلك المعاییر الهندسیة المقبولة في تصمیم المفاعل. وهل یشمل المفاعل 
ع. مواصفات خاصة یكون لها أي تأثیر كبیر الحتماالت التسرب العارض لإلشعا ةأی

ومن األهمیة بمكان األخذ في االعتبار میزات السالمة النوویة في المنشأة وكذلك 
الحواجز التي یجب خرقها نتیجة لحادث قبل أن تتسرب المواد المشعة إلي البیئة 

البد أن یؤخذ في االعتبار الكثافة السكانیة وخصائص استخدام المنطقة و المحیطة. 
 . المحیطة بموقع المحطة النوویة

النوویة من األمور  محطات الطاقةقامة بإعملیة اختیار الموقع الخاص إن 
الهامة للغایة، حیث أن هذا االختیار یرتبط  بسالمة  المفاعل وأمن اإلنسان والبیئة 

 المحیطة به. وفیما یلي نوضح بعض البنود الهامة التي یجب معرفتها ودراستها :
 



یة ائ) الغرض الذي سیستخدم فیه المفاعل، هل هو إلنتاج الطاقة الكهرب1( 
، بما في ذلك مستوى القدرة األقصى  المقترح وطبیعة المیاه أیضاً  ة ملوحةإلزال مفقط أ

 . ومخزون الوقود النووي المستخدم
على تصمیم  ،وجه العموم ىعل ،تطابق المعاییر الهندسیة المقبولة ى) مد2(

 . لمفاعلا
لها تأثیر كبیر  اعتیادیةاشتمال المفاعل على سمات فریدة أو غیر  ى) مد3(

 .على احتمال أو عواقب التسرب العارض للمواد المشعة 
) میزات السالمة التي یتعین تصمیمها في المنشأة وتلك الحواجز التي یجب 4(

 . مادة مشعة إلى البیئة ةخرقها نتیجة لحادث قبل أن تتسرب أی
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ویتراوح نصف المنطقة المحیطة بالمفاعل مباشرة، هي و  منطقة االستبعاد :
م، ومن سلطة الدولة تحدید جمیع األنشطة بما في ذلك لك 3.0 ىإل  1.0  قطرها من

من  المتضررینمع تعویض استبعاد ونقل السكان ونزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة 
 .  هذا اإلجراء في منطقة المفاعل

هي المنطقة المحیطة مباشرة بمنطقة  : المنطقة السكانیة منخفضة الكثافة
هم ؤ االستبعاد التي تحتوي على عدد إجمالي معقول من السكان، وذلك لیسهل إجال

ر ال قدر من المنطقة بطریقة سهلة وذلك لحمایة حیاتهم في حالة وقوع حادث خطی
 . م من مركز المفاعللك 5 ىإل  3هذه المنطقة  من  اهللا. ویبلغ نصف قطر

 ىیجب أن تقع التجمعات السكانیة أو ما یسم : المسافة بین المراكز السكنیة
بعد  ىعل )نسمة 25000حوالي  فیهاوهي التي یبلغ عدد السكان ( بالمراكز السكانیة

 . م من مركز المفاعللك 10
 
        



الخصائص الجیولوجیة والزلزالیة والهندسیة للموقع ومحیطه من  دراسةیجب 
خالل نطاق وتفاصیل كافیة للسماح بتقییم مالئم للموقع المقترح، لتوفیر معلومات 

لوصول إلى تقدیرات التوقف من أجل ام التي تم إجراؤها كافیة لدعم عملیات التقیی
لتأثیرات الجیولوجیة والزلزالیة مجابهة ااآلمن، والسماح بالحلول الهندسیة الكافیة ل

یجب تحدید حجم المنطقة المراد دراستها كما الفعلیة أو المحتملة في الموقع المقترح. 
ومن ة المحیطة بالموقع المقترح. ونوع البیانات ذات الصلة على أساس طبیعة المنطق

الحصول على البیانات الخاصة بحركة األرض االهتزازیة وتشوه السطح المهم 
ومعدالت  للصدوعكتوني ومعدالت تكرار الزالزل المسببة تالتكتوني والتشوه الال

تحدث بفعل الزالزل وموجات  قد األساس في الموقع والفیضانات التي طبقةاالنزالق و 
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ركاني قد یؤثر على تصمیم بنشاط  كما یجب دراسة أيٕاجراء دراسات میدانیة. المیاه و 
 . وتشغیل محطة الطاقة النوویة المقترحة

 د قوة زلزال اإلغالق اآلمن یتحد أهمیةى اإلشارة إل وتجدر
(Safe Shutdown Earthquake)ة األرض . وهو الزلزال الذي ینتج الحد األقصى لحرك

أساسها الهیاكل وأنظمة ومكونات المحطة النوویة لتظل  ىعل االهتزازیة التي صممت
سالمة حد ضغط سائل التبرید بالمفاعل والقدرة  ضمانمن أجل تعمل بطریقة فعالة 

 . مناآلغالق اإلعلى إغالق المفاعل والمحافظة علیه في حالة 

في المنطقة المزمع إقامة   (Capable faults)كذلك یجب دراسة الصدوع القادرة
المحطة النوویة بها، ومن خصائص هذا النوع من الصدوع أن تكون الحركة على 

سنة  000,35سطح األرض أو بالقرب منه قد حدثت مرة واحدة على األقل خالل الــ 
 . سنة الماضیة 500  000,ــالماضیة أو حركة ذات طبیعة متكررة خالل الـ



 

ما یلي بعض البنود المطلوب التحقق منها في المنطقة المزمع إقامة المحطة فی
 :بها النوویة 
 والهیكلیة تحدید الظروف الجیولوجیة الصخریة والطبقیة والهیدرولوجیة) 1(

  . للموقع والمنطقة المحیطة بالموقع، بما في ذلك تاریخها الجیولوجي
الموقع والمنطقة المحیطة به،  فيامنة التكتونیة الك ) تحدید وتقییم الظواهر2(

على السطح. كما یجب أن یأخذ التقییم بعین االعتبار  أو التي لها آثار ةسواء المغطا
التأثیرات المحتملة الناجمة عن أنشطة اإلنسان مثل سحب السوائل أو إضافة السوائل 

 أو الخزانات. إلى الطبقة تحت السطحیة، أو استخراج المعادن، أو آثار تحمیل السدود
خلل في سطح األرض أو بالقرب منه في  أي تحدید دلیل جیولوجي عن) 3(
 . الموقع

، أي جزء منها یقع قدم 1000 علىدوع التي یزید طولها بالنسبة للص) 4(
اعتبارها صدوع  یمكنأمیال  من الموقع، وتحدید ما إذا كانت هذه الصدوع  5ضمن 
 .ضارة 
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المتعلقة بالحركة أثناء الزالزل السابقة للطبقات تقییم األدلة المادیة ) 5(
فحص الدراسات  خالل السطحیة والطبقات التحتیة الكامنة بمنطقة الموقع وذلك من

 . الجیولوجیة الصخریة
تحدید الخصائص الهندسیة الثابتة والدینامیكیة للطبقات الموجودة في ) 6(
المادة األساسیة أثناء الزالزل تشمل الخصائص المطلوبة لتحدید سلوك  حیثب، الموقع

وخصائص المادة األساسیة في نقل الحركات التي یسببها الزلزال إلى طبقة األساس 
  .  بالمحطة، مثل سرعات الموجات الزلزالیة والكثافة ومحتوى الماء والمسامیة والقوة

 كون قد أثرتت) إدراج جمیع الزالزل المسجلة تاریخیًا والتي من المتوقع أن 7(
المقاسة أو ، بما في ذلك تاریخ حدوثها والبیانات قدم) 1000(طولها أكثر من  بالموقع
 . زلزالیة  واألماكن األعلى كثافة حجمها أو شدتها األعلى، مثل المقدرة

 العالقة بین مراكز أو مواقع الزالزل ذات الكثافة العالیة والتي تم تسجیلها) 8(
میل  200مسافة  ىبالظواهر التكتونیة الموجودة حت ، حیثما أمكن، وارتباطهاتاریخیاً 

 .  من موقع المحطة النوویة
والذي  ،میل من الموقع 200أي جزء منها یقع ضمن أو بالنسبة للصدوع،  )9(

، فإنه من الضروري تحدید ما إذا یة في تحدید زلزال اإلغالق اآلمنقد یكون ذا أهم
في تحدید قوة زلزال اإلغالق اآلمن. كانت هذه الصدوع خطرة من عدمه ویساعد هذا 

الحد األدنى من طول الصدع الذي یجب أخذه في االعتبار ) 1(ویوضح الجدول 
 . مقابل المسافة من الموقع

طول الصدوع والمسافة من ل الحد األدنى : یوضح العالقة بین) 1(جدول 
 دراسة الصدوع بها تفصیلیاً  محطة الطاقة النوویة الواجبموقع 

  *طول الصدع  بالمیل  ة من الموقع بالمیلالمساف
 1 20إلي   0من 
 5 50 إلي  20 من  أكثر
 10 100 إلي  50 من  أكثر
 20 150 إلي  100 من  أكثر
  40 200 إلي  150 من  أكثر

 ؤخذ في االعتبار عند حساب مقدار قوة زلزال اإلغالق اآلمنی الذيالحد األدنى للطول *
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یجب جمع المعلومات المتعلقة بالموجات أو تسونامي التي تحدث على نطاق 
تضمین األدلة المتوفرة بشأن  یتم وأن ،إقلیمي أو محلي والتي قد تؤثر على الموقع

س المنطقة في نف اً الجریان السطحي والهبوط األرضي المرتبط بتسونامي تاریخی
السمات المحلیة  دراسة الساحلیة المحتمل إقامة المحطة النوویة بها. ومن المهم أیضاً 

المترتبة علي حدوث التسونامي. كذلك   النتائجللطبوغرافیا الساحلیة التي قد تؤثر في 
یجب تجمیع األدلة الجیولوجیة والزلزالیة الالزمة لتوفیر المعلومات لتحدید أساس 

بأمان الفیضانات التي تحدث بفعل الزالزل أو موجات  الذي یجابههندسي التصمیم ال
المیاه نتیجة للزالزل المحلیة، أو من اآلثار البحریة المحلیة للزلزال البري، أو من 
الهبوط الساحلي. كما یجب النظر في خصائص االنزالقات المحتملة بسبب الصدوع 

 . البعیدة عن الشاطئ أو الموجودة في األعماق

 


یجب أن یأخذ تصمیم كل محطة للطاقة النوویة في الحسبان التأثیرات المحتملة 
یجب تحدید أساس التصمیم كما  .للحركة األرضیة االهتزازیة التي تسببها الزالزل

ألقصى حركة أرضیة اهتزازیة وحركة األرض االهتزازیة المتوقعة من خالل تقییم علم 
الزالزل والجیولوجیا والتاریخ الزلزالي والجیولوجي للموقع والمنطقة المحیطة به. وینبغي 

الموقع تحدید الزالزل األكثر شدة المرتبطة بالظواهر التكتونیة في المنطقة المحیطة ب
المسجلة. إذا كانت الصدوع في المنطقة المحیطة بالموقع  بدراسة الزالزل التاریخیة

تشتمل علي صدوع، فیجب تحدید الزالزل األكثر شدة المرتبطة بهذه الصدوع من  هذات
رضیة . وینبغي عندئذ تحدید الحركة األخالل دراسة تاریخها الجیولوجي أیضاً 

ض أن المراكز أو المواقع التي توجد فیها أعلى كثافة االهتزازیة في الموقع بافترا
للزالزل تقع عند نقطة التركیب التكتوني أو المناطق التكتونیة القریبة من الموقع. 
الزلزال الذي یمكن أن یتسبب في الحد األقصى لحركة األرض االهتزازیة في الموقع 

 . إلغالق اآلمنیجب أن یتم تقدیره ویوضع في االعتبار عند تحدید زلزال ا
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 تحدید زلزال االغالق اآلمن
تحدد قیمة زلزال اإلغالق اآلمن من خالل تقییم المعلومات الزلزالیة 
والجیولوجیة، وتحدد الزالزل التاریخیة ذات الكثافة العظمى أو الكثافة التي ارتبطت 
بالظواهر التكتونیة، وباإلضافة إلى ذلك یجب تحدید الفوالق القادرة، وتتحدد 
التسارعات في الموقع على افتراض أن مراكز الزالزل ذات الكثافة العظمى المرتبطة 

ُیسمى الزلزال الذي ینتج و  بالظواهر التكتونیة تقع عند النقطة األقرب إلى الموقع.
ن أجل الحركة األرضیة زلزال اإلغالق اآلمن مبأقصى تسارع اهتزازي في الموقع 

  . االهتزازیة

 التشغیل تحدید زلزال أساس

هي القیمة الزلزالیة التي ال یتوقع أن یحدث بسببها أي مخاطر للمحطة النوویة 
یجب أن یكون أقصى تسارع و یؤثر علي البیئة المحیطة واإلنسان.  بما أثناء التشغیل

أساس التشغیل أقل من نصف أقصى تسارع أرضي اهتزازي  لزلزالأرضي اهتزازي 
 . لزلزال اإلغالق اآلمن

 


یجب تصمیم محطة الطاقة النوویة علي أساس أن تتحمل تأثیرات التصدعات 
السطحیة وخاصة الصدوع القادرة التي یكون قد ثبت تواجدها في المنطقة في الماضي 
عن طریق رسم خرائط آثارها في المنطقة المجاورة لموقع المحطة. یتم تعیین آثار 

أمیال في كال االتجاهین من أقرب نقطة  10اتجاه الصدع لمسافة  الصدع على طول
من  أجزاء، قد یتم حجب اآلثار على طول على سبیل المثال .لنوویةلمحطة الطاقة ا

ة، ویسمى ـدع المعینـیتم بعد ذلك تحدید الحد األقصى لعرض آثار الصو  الصدع
ات التي تتطلب دراس . یحدد هذا العرض األكبر منطقة تسمى المنطقةكمـعرض التح

 . ، والتي یتم فیها تحدید إمكانیة التصدع  السطحيتفصیلیة عن التصدع

هي أقل و عن الصدع  مفصلة تحریاتالمنطقة التي تتطلب  )2(یوضح الجدول 
العرض. في هذه الحالة یجب أن تكون المنطقة بعرض  من حیثمن نصف میل 

لمتعلقة بالخصائص اإلقلیمیة والمحلیة نصف میل على األقل، أو تبرر األدلة الثابتة ا
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د تتطلب بعض الصدوع زیادة في ــــــللصدع استخدام قیمة مختلفة. على سبیل المثال، ق
وقد تفید المعلومات  ،الصدوععرض المنطقة للحصول علي بیانات أكثر عن 

التفصیلیة ثالثیة األبعاد، مثل تلك التي یتم الحصول علیها من تقنیات الدراسات 
لدقیقة في استخدام منطقة أضیق. ومن األمثلة الممكنة لهذه التقنیات استخدام ا

 .سجالت دقیقة من آبار الحفر المتقاربة أو عن طریق المسح الجیوفیزیائي عالي الدقة

في حالة وجود  یوضح عرض المنطقة المطلوب دراستها تفصیلیاً  )2(جدول 
 یةة بالقرب من موقع المحطة النوو الصدوع القادر 

 )2(كما هو موضح في الشكل 
 شدة الزلزال
 (ریختر)

عرض المنطقة التي تتطلب دراسات 
 تفصیلیة للصدوع

عرض التحكم للصدع   X 1 5.5أقل من   
6.4 - 5.5 2 X   عرض التحكم للصدع  
7.5 - 6.5 3 X   عرض التحكم للصدع  

عرض التحكم للصدع   X 4 7.5أكبر من   
 

 فیضانات والموجات المائیة المستحثة زلزالیاً تحدید قواعد التصمیم لل

یتم تحدید حجم الفیضانات المستحثة بالزلزال وموجات المیاه التي یمكن أن 
من النشاط الزلزالي المولد محلیًا أو بعیًدا. كما  محطة الطاقة النوویة تؤثر على موقع

ل عملیة یجب النظر في الخصائص الطبوغرافیة المحلیة التي قد تمیل إلى تعدی
یجب أن تؤخذ ظروف المد العكسي في االعتبار عند كما السحب والتراجع المحتملة. 

 . تحدید تأثیر الفیضانات واألمواج على موقع المحطة النوویة
 



 ستقرار التربةإ
یمكن لحركة األرض االهتزازیة المرتبطة بالزلزال اآلمن أن تتسبب في عدم 

التربة بسبب اضطراب األرض مثل التشقق، التآكل نتیجة عوامل التعریة  استقرار
 . الجویة، التمیع أو االنتفاخ، والتشققات التي ال ترتبط مباشرة بالتصدع السطحي
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 مناطق الھبوط 

تشمل مناطق الهبوط السطحي أو تحت السطحي الفعلي أو المحتمل، أو 
ضاریس الكهفیة لمنخفضات التكتونیة والتالسمات الطبیعیة مثل ا االنهیار الناتج عن

یرها من الرواسب القابلة سیما تلك الموجودة في الطبقات الجیریة أو غأو الكارستیة، وال
 . للذوبان

 التشوه اإلقلیمي

الطیات و الكسور و  الفواصلو   (Shear)السمات التشویهیة مثل القص یشمل ذلك
التركیبیة. كذلك یشمل مناطق  یاالتي ترتبط بالجیولوج أو خلیط من هذه الظواهر

أو عدم تكوینها المعدني مستقرة بسبب الالصخور أو التربة  غیر و  ،المختلفةالتغیر 
تجانسها أو محتواها المائي أو االستجابة غیر المرغوب فیها لألحداث السیزمیة أو 

 . غیرها من األحداث

 استقرار المنحدر

لطبیعیة منها واالصطناعیة، والتي یجب النظر في استقرار جمیع المنحدرات، ا
یمكن أن یؤدي عدم استقرارها إلى تأثیر سلبي على محطة الطاقة النوویة. كما یجب 

 . إجراء تقییم لآلثار المحتملة للتآكل أو الترسیب

 إمدادات میاه التبرید

یجب أخذ ضمان توفیر إمدادات میاه التبرید الكافیة لحاالت الطوارئ إلزالة 
ى المدى القریب والطویل في تصمیم محطة الطاقة النوویة، كما یجب أن الحرارة عل

یدرج في التقییم، عند االقتضاء، النظر في احتماالت انسداد األنهار أو تحویل مجراها 
أو حاالت الفشل األخرى التي قد تعوق تدفق میاه التبرید، أو االرتفاعات الساحلیة أو 

 . السدود وأدوات السحب نهیاراالهبوط الساحلي، أو التسونامي، و 

 المباني البعیدة

یجب تصمیم تلك المباني التي ال تقع في المنطقة المجاورة للموقع مباشرة والتي 
تتعلق بالسالمة بحیث تتحمل تأثیر زلزال اإلغالق اآلمن وأساس التصمیم للصدوع 

 . نوویةالسطحیة التي یتم تحدیدها على أساس قابل للمقارنة مع محطة الطاقة ال
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أن تؤخذ األحمال المتزامنة الناجمة عن الحوادث بعین االعتبار عند ) یجب 1(
أن یأخذ تصمیم محطة  هذا باإلضافة إليتصمیم مكونات المحطة المتعلقة بالسالمة. 

الطاقة النوویة في الحسبان اآلثار المحتملة للزلزال اآلمن على أساسات المنشأة عن 
وتجدر اإلشارة إلي التمیع واالنزالقات. و التكسیر و إضعاف األرض، مثل التشقق طریق 

الطریقة الهندسیة المستخدمة لضمان الحفاظ على وظائف السالمة المطلوبة أثناء أن 
غالق اآلمن تقضي باستخدام إما رضیة االهتزازیة المرتبطة بزلزال اإلوبعد الحركة األ

ر تأهیل مناسب إلثبات أن الهیاكل واألنظمة تحلیل دینامیكي مناسب أو اختبا
والمكونات یمكن أن تتحمل التأثیرات الزلزالیة واألحمال األخرى المتزامنة. كما یجب 
أن یأخذ التحلیل أو االختبار في االعتبار تأثیرات تفاعل بنیة التربة والمدة المتوقعة 

 . یة للمحطة النوویةللحركة االهتزازیة وذلك للحفاظ على وظائف السالمة الضرور 

: یجب توفیر أجهزة مناسبة لقیاس الزالزل بحیث  األجهزة الزلزالیة المطلوبة) 2(
یمكن تحدید االستجابة الزلزالیة لمحطة الطاقة النوویة ذات األهمیة للسالمة على 
الفور للسماح بمقارنة هذه االستجابة مع تلك المستخدمة كأساس التصمیم. هناك 

هذه المقارنة لتقریر ما إذا كان یمكن االستمرار في تشغیل المحطة حاجة إلى مثل 
 . بأمان والسماح باتخاذ اإلجراء المناسب في الوقت المناسب

 


 یلقيإن ما تم سرده من تفاصیل ومعاییر الختیار مواقع المحطات النوویة 
لشروع في إقامة محطة بجدیة عند ا ، وال بد أن یؤخذالهامذا الموضوع الضوء على ه

للطاقة النوویة. وتجدر اإلشارة إلي أن تلك المعاییر یجب تطبیقها لضمان سالمة 
 والبیئة المحیطة بها وخاصة اإلنسان .المنشأة النوویة 

 عبد العاطي بدر سالماند.                                             
 األسبقهیئة المواد النوویة المصریة رئیس                                     
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Abstract 

In siting research nuclear reactors, as well as for power reactors, 
serious considerations must be given to minimize  the effects of the site on 
the reactor and the reactor on the site, i.e. the effects of extreme external 
events, both natural and man-made (earthquake, floods, air crashes, 
chemical explosions, external human induce events etc.), and the potential 
impact of the reactor on the environment. 

Because of the relatively small power, core size and fission product 
inventory of research reactors in comparison with power reactors, postulated 
accidents will normally result in relatively small releases of radioactivity to 
the environment. Exceptionally large research reactors could possibly 
release an amount of radioactive materials not much different from power 
reactors. 





  ،نتاج الكهرباءت النوویة سواء كانت بحثیة أو إلبناء المفاعالعند تحدید موقع 
المفاعل على  المفاعل أوعلى  ثار الموقعآمن  ىدنالحد األإلى  التقلیل البد من
من صنع أو طبیعیة  سواء كانت حداث الخارجیةأمثلة هذه اآلثار، األ ومن الموقع.

الحوادث و الزالزل والفیضانات وحوادث الطیران والتفجیرات الكیمیائیة مثل  اإلنسان 
إن  .البیئةعلى  ثیر المفاعلأت ةمكانیإ وما إلى ذلك، و نسان یسببها اإلالتي  الخارجیة
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المنتجات االنشطاریة لمفاعالت البحوث والحجم ومخزون  الصغیرة نسبیاً  ةالقو 
 ةصغیر  اتة ستؤدي إلى انبعاث كمیحوادثها المفترضو بالمقارنة مع مفاعالت الطاقة 

من  ةكمیمفاعالت البحوث الكبیرة ن تطلق أیمكن و  اإلشعاع إلى البیئة.من  نسبیاً 
 . عن مفاعالت الطاقة المواد المشعة ال تختلف كثیراً 

ة في البحوث العلمیة أبسط بكثیر من مفاعالت مالمستخد المفاعالت النوویةإن 
حیث أن تصمیمها لیس بغرض إنتاج  ،القوى وهي تعمل تحت درجة حرارة أقل بكثیر

الطاقة الكهربائیة. وتستخدم تلك المفاعالت كمیات أقل من الوقود النووي وتنتج منها 
درجة أعلى مما إلى  یورانیوم مخصبإلى  نفایات مشعة قلیلة. ولكنها تحتاج أیضاً 

یورانیوم مخصب یحتوي على إلى  یحتاجه مفاعل القوى ؛ فمفاعل األبحاث یحتاج
 فیعمل بیورانیوم مخصب بدرجة تصل ى، أما مفاعل القو  235-الیورانیوم% من 20

  للسیطرة على احتمالیة التسرب اإلشعاعي. و % فقط لظروف األمان4نحو إلى 
أو  بحاثالمواد المشعة (سواء مراكز األ خدميأو مست نواع المفاعالتلجمیع أ

إدارة خاصة بالطوارئ ومعرفة سبل ووسائل  تحدیدیجب ، المستشفیات والمصانع)
العناصر دارات من جهات متعددة لدراسة أیضًا مع مسؤولین وإ شتراك تها وباالإدار 

واضحة وموجزة ومرنة  ط خطهذه ال ویجب أن تكون .خطط الطوارئل األساسیة
 لها .  دائمالتحدیث الو  مع مراعاة مراجعتهال التنظیمات العامة وتشم

 خر تبعاً إلى أن خطط الطوارئ اإلشعاعیة تختلف من مكان آل وتجدر االشارة 
رئ لمفاعالت القوى عن هناك اختالف واضح بین خطط الطوا یضاً ، وألنشاط المنشأة

ع التدخل ومنطقة ونو  اإلجراءات ختالف فيهذا االیتمثل و  .مفاعالت األبحاث
ستخدام والتنظیمات والموارد البشریة والموارد المتیسرة والتدخل باإلنذار المسبق اال

 . ووسائل اإلنقاذ
الحوادث ، المفاعالت النوویة وأنواعها هذه المقالة عدة محاور أساسیة :تتناول 
 ةرشادیاإل القیم، ت لحاالت الطوارئاستعداداییر واالالمع، حوادث الحرائقاإلشعاعیة و 

وسائل ، للطوارئ التخطیط الفعلي، الكوارثاألزمات و  مراحل إدارة، لعمال الطوارئ
ت للطوارئ بین مفاعالت البحوث و مفاعالت استعدادمقارنة اال، الحمایة من اإلشعاع

 النوویة . الطاقة
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محطات خدم في بشكل عام، هناك نوعان من المفاعالت النوویة، نوع یست
 المائي ــــــ مفاعل القدرة المائيومن األمثلة علیه  إلنتاج الكهرباء الطاقة النوویة

 لمضغوطمفاعل الماء او LWR) ( مفاعل الماء الخفیف، وكذلك (WWER) الروسي
)(PWRر عالي یصل. وتعمل تلك المفاعالت عند درجات حرارة عالیة، وضغط للبخا 

في تلك المفاعالت یتم انتقال الحرارة الناتجة من  .جوي ضغط 400نحو إلى 
غاز)، وینتج من مفاعل الماء ال(مثل الماء أو  التبریدسوائل إلى  االنشطار النووي

وتقوم تلك  ،توربیناتالحرارة والضغط الذي یمر بدوره عبر  يالخفیف البخار عال
التوربینات بتحریك مراوح السفینة أو بتدویر المولدات الكهربائیة. ویمكن استخدام الماء 
الساخن المتولد من تلك المفاعالت من حیث المبدأ في األغراض الصناعیة أو 

أو استغالله  المیاه إزالة ملوحةبحر عن طریق استخدامه إلنتاج ماء عذب من میاه ال
  .لتدفئة البیوت في المناطق الباردة

إلنتاج  ات التي تستخدمكمصدر للنترونأما النوع اآلخر من المفاعالت فتعمل 
أو الصناعة بواسطة التصویر باألشعة لمعرفة  الطبالستخدامها في  نظائر مشعة

 البحث العلميسالمة األجزاء المصنعة وسالمتها من الشقوق. كما یستخدم ألغراض 
عناصر أخرى أو إلزالة إلى  وألغراض أخرى مثل تحویل عناصر كیمیائیة معینة

أو إلنتاج  )الماء إزالة ملوحة(للحصول على الماء النقي الماءاألمالح والمعادن من 
  .األسلحة النوویةلتصنیع  239-لبلوتونیوما

 


 :إلى  عةیمكن تصنیف حوادث المواد المش

 حوادث تسرب أو انسكاب لبعض المواد المشعةـــــــ  1

یتم التعامل مع هذه الحوادث بواسطة العاملین دون الحاجة لتدخل رجال  
 . زالة التلوث منهاإ الدفاع المدني، حیث یتم تحدید المنطقة الملوثة و 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A_(VVER)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-239
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
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 حوادث متطورةـــــــ  2

مباشر لرجال الدفاع المدني. هي حوادث خارجة عن السیطرة وتتطلب التدخل ال
الحوادث في األساس حوادث مواد مشعة وٕانما تدخل المواد المشعة كطرف ال تكون و 

مساهم وأساسي في أسلوب التعامل مع الحادث األساسي. وتكون هذه الحوادث في 
شعة، مواد الماألقسام التي تتعامل مع الإلى  العادة، إما حوادث حریق یمكن أن یصل

انهیار أو تهدم بمباني األقسام التي تتعامل مع المواد إلى  ن كارثة  تؤديأو أن تكو 
 ،تفكك أو ذوبان دروع المواد المشعةإلى  المشعة. ویمكن لهذه الحوادث أن تؤدي

وبالتالي تعرض رجال الدفاع المدني المتعاملین مع الحادث (وربما المواطنین القریبین 
هذه الحوادث ال یمكن  .ن هذه المصادرمن موقع الحادث) لإلشعاع المنبعث م

الحسبان عند التعامل معها كحادث روتیني وٕانما یجب أخذ وجود المواد المشعة في 
 . إعداد خطط لمواجهتها

 

 حوادث المواد المشعة المصاحبة لحوادث الحریقـــــــ  3
عند تلقي بالغ عن حادث حریق في مفاعل نووي ما أو في مؤسسة تستخدم 

كالمؤسسات البحثیة والمختبرات والمستشفیات، فإن على متلقي البالغ التأكد اإلشعاع 
من مكان الحریق وٕامكانیة تواجد مواد مشعة بموقع الحریق، وتمریر هذه المعلومة لمن 

لحمایة ول اؤ رفة العملیات التأكد من تواجد مسیباشر الحادث. على العاملین بغ
فریق اإلطفاء. عد األیمن والمستشار لقائد ن یكون الساأاإلشعاعیة بموقع الحریق و 

ول الحمایة من اإلشعاع هو أهم شخص یجب التنسیق معه ؤ ویجب مالحظة أن مس
في أمور المواد المشعة وأماكن تواجدها وكمیاتها ومخاطرها. ومن الجدیر بالذكر أن 

عة مع األش أنظمة التعامل مع المواد المشعة تتطلب أن یكون لدى كل منشأة تتعامل
حوادث المواد المشعة في مجملها قلیلة إن ول حمایة من اإلشعاع. ؤ والمواد المشعة مس

موقع إلى  ولكن یمكن أن تحدث في أي وقت وعند وصول فریق اإلطفاء ،ونادرة
الحریق أوال یجب التأكد من إمكانیة تواجد مواد مشعة بموقع الحریق وكمیاتها 

 . المحتملة
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وأساسیًا في إعطاء  مهماً  ر المسبقة للحادث دوراً وتلعب عملیة تحلیل المخاط
 : النحو التالي ىعل معلومات دقیقة عن أماكن تواجد المواد المشعة وكمیاتها

 .ول الحمایة اإلشعاعیة بموقع الحادث ؤ التأكد من تواجد مســـــــ  1
التأكد من صحة ما لدى الدفاع المدني من معلومات عن أماكن تواجد ـــــــ  2

 .  مواد المشعة وكمیاتهاال
 . ول الحمایة اإلشعاعیة في كیفیة التعامل مع الحادثؤ التنسیق مع مســـــــ  3
إنه أماكن تواجد المواد المشعة، فإلى  إذا وجد أن الحریق لم یصل بعدـــــــ  4

 .أماكن تواجد المواد المشعةإلى  یجب تقدیر الموقف ودراسة احتمال انتشار الحریق
 .عه بكل الوسائل الممكنة یجب محاولة من، ن هذا االحتمال وارداً ٕاذا كاو 

مناطق آمنة (خاصة إذا كان إلى  یجب محاولة إخالء المصادر المشعةـــــــ  5
 . ول الحمایةؤ بالتنسیق مع مس هناك احتمال لذوبان حاویات هذه المواد) وذلك 

 


    المشعةحریق بعید عن مصادر المواد :  أوالً 

والشدة اإلشعاعیة أن هناك بعض المصادر الكبیرة في الحجم إلى  تجدر اإلشارة
ها، إال أن دروع هذه المواد وغرف تواجدها عادة ما تصمم من مواد ؤ قد یستحیل إخال

مقاومة للحریق ویجب االهتمام بإخماد الحریق قبل وصوله لهذه المصادر. أما إذا لم 
 فإنه یتم التعاملأماكن تواجد المواد المشعة، إلى  الحریقیكن هناك احتمال لوصول 

مع الحادث كحادث حریق عادي مع مراقبة الموقف بحذر، حیث یمكن أن یتطور 
 . الوضع في أي لحظة

    حریق في أماكن تواجد المواد المشعة:  ثانیاً 

یجب على رجال أماكن تواجد المواد المشعة، إلى  إذا وجد أن الحریق قد وصل
اإلطفاء ارتداء المالبس الواقیة والكمامات ومسح المنطقة بالقرب من الحریق إشعاعیًا، 
وذلك بهدف التأكد من وجود (أو عدم وجود) تسرب إشعاعي نتیجة ذوبان حاویات 
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إطفاء الحریق بسرعة مع بیباشر ، يالمواد المشعة. فإذا لم یوجد أي تسرب إشعاع
مع استمرار عملیة الرصد  ،ما أمكن ،ق الجافةتجنب استخدام الماء واستخدام الطر 

 اإلشعاعي، حیث یمكن لحاویات ودروع المواد المشعة أن تبدأ بالذوبان في أي وقت.

   شعاعي إحدوث تسرب :  ثالثاً 

 : عي یتم إتباع التعلیمات اآلتیةإذا وجد أي تسرب إشعا

ال یتعرض فرد أو  یجب توزیع فریق اإلطفاء والتناوب في أداء العمل بحیثـــــــ 
سیفرت   1لكل الجسم أو سیفرت   0.025أعلى منمجموعة أفراد لجرعات عالیة (

 .  ، مع مالحظة أن الجرعة اإلشعاعیة تتناسب طردیًا مع الزمنللیدین)

التعرض لجرعات إشعاعیة عالیة، حیث ال یمكن  فيیجب عدم التهاون ـــــــ 
لحظة التعرض ولكن تأثیر هذا الیة یشعر بالجرعات الع  أن للمتعرض لإلشعاع

كما یجب ارتداء المالبس الواقیة . ساعات عدة التعرض یمكن أن یظهر بعد
 .والكمامات وتجنب استخدام الماء واستخدام الطرق الجافة 

 من المصادر المشعة ؤهیجب محاولة إخالء ما یمكن إخالـــــــ 
 بالتعاون مع المختصین مكان وذلكبعد إخماد الحریق یجب تطهیر الـــــــ 
یجب إجراء فحص طبي عاجل لكل من تعرض لإلشعاع من رجال اإلطفاء ـــــــ 

 هناك احتمال للتعرض لجرعات عالیةوغیرهم، خاصة إذا كان 
تقدیر وقبل الشروع في وضع خطة لمكافحة التسرب اإلشعاعي علینا ـــــــ 

 العناصر األساسیة التالیة :
 د لمواجهتهااالستعدا مدىـــــــ 
 وجود خطط محددة وواضحة للمواجهةـــــــ 
 أماكن تواجد المواد المشعة وكمیاتهاـــــــ 
 ولین عن الحمایة من اإلشعاع ومدي تدریبهمعدد المسؤ ـــــــ 
 . من اإلشعاع ول الحمایةكیفیة تحدید التدریب الكافي لمسؤ ـــــــ 
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تم تطویر المعاییر العامة لالستجابة لحاالت الطوارئ الواردة  بمراجع الوكالة 
الدولیة للطاقة الذریة كدلیل للسالمة  مع األخذ في االعتبار ما هو مناسب كإرشادات 

اإلشعاعیة. والتوصیات أو  م توصیات لالستجابة لحاالت الطوارئ النوویةیتقدلدولیة  
رجي والتعرض الدلیل  تتناول العواقب  الصحیة بسبب التعرض الخاالمقدمة في هذا 

كما یشمل الدلیل  .راتكیفیة معالجة اآلثار لهذه التأثی یضاً أالداخلي لهدف محدد و 
 . القرار في حالة طوارئ يالالزمة لمتخذ األساسیة الخطوات یضاً أ

 :ي االعتبار ه يیجب أن تؤخذ فاالعتبارات الهامة  التي و 

االستجابة في و أثناء التخطیط وتنفیذ اإلجراءات الوقائیة  النتائج المحتملةـــــــ 
 حالة طوارئ

 التأثیرات العشوائیة  ـــــــ
 اآلثار السلبیة على البیئة والممتلكات ـــــــ

 ر النفسیة، واالضطرابات االجتماعیةضارة األخرى (مثل اآلثااآلثار الـــــــ 
 )یةقتصادالاو 

 عاجلة الجراءات اإلالمتوقعة التي یمكن الوقایة منها عن طریق  الجرعاتـــــــ 
 تزوید األفراد بالعنایة الطبیة المناسبة ، بما في ذلك العالج الطبيـــــــ 
 . رصد الصحة  العامة على المدى الطویلـــــــ 



 

 ةستجاباالك ةواجبات محددمكلف بمهام و الطوارئ هو الشخص ال عامل 
 الموظفینویشمل عمال الطوارئ كل من  .حوادثثناء الأ في لحاالت الطوارئ 

، تجابةعن الموظفین من منظمات االس ، فضالً بهذا العمل المسجلین والمرخص لهم 
 جالء المركباتإ والسائقین وأطقم ،طباءضباط الشرطة ورجال اإلطفاء واأل مثل
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لة مع المعاییر الدولیة كإدارة . ویجب أن تتفق الخطط المحلیة لكل دو والمنشآت
نشطة المذكورة ئ لجمیع األالطوار  حاالت ن فيیتلقاها العاملیتسجیل للجرعات التي و 

 المتوقعة . لمخاطر الصحیةالتدریب الجید واالستعداد ل أیضاً  ینبغيو  .بالخطة

 



والتي تنقسم  ،للمنظومة القومیة طبقًا والكوارثوحدة إدارة األزمات ل تعم 
 :  لثالث مراحإلى  عادة

 األزمة  ل :  ما قب المرحلة األولى 

حدوثها فى المدى ل المحتم والكوارث) لألزمات قعالتو ــــــالتخطیط (التنبؤ ـــــــ  1
 بعید  .الط / المتوسیب / القر

 األزمات رء لدإعداد الخطط ورسم السیناریوهات  ـــــــ 2
 ثة تسکین األزمة أو الکارمنع / الوقائیة ل اإلجراءاتإتخاذ    ـــــــ 3
 تتدریب األفراد وصیانة المعدال مع األحداث مثل االستعداد للتعام ـــــــ 4
تدریبیة رش عمل وعقد و الثقافي بإدارة الکوارث واألزمات  الوعينشر   ـــــــ 5
 لالعاملین في هذا المجا كفاءة بمستوى لالرتقاء
إدارة األزمات ل مجا فينذار المبكر اإلالرصد و ویر آلیات تطـــــــ  6

 ذلك ممکنًا كان كلما ،والکوارث
تجهیز غرفة عملیات إلدارة األزمات والکوارث مزودة بأجهزة ـــــــ  7
 .بة المناسل اإلتصا

 ء)(مرحلة المواجهة واالحتوا ناء األزمةأثالمرحلة الثانیة : 

  علیهاوالتدریب ها تنفیذ الخطط والسیناریوهات التى سبق إعدادـــــــ  1

 الكارثةالمواجهة واإلغاثة بأنواعها وفقا لنوعیة األزمة أو ل تنفیذ أعماـــــــ  2

 جلةخدمات الطوارئ العال القیام بأعماـــــــ  3

 الء عند الضرورةاإلختنفیذ عملیات ـــــــ  4
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وتقییمه مستمر  بشكلتطورات الموقف  علىمتابعة الحدث والوقوف ـــــــ  5
 .  غرفة العملیاتل معه من خالل المطلوبة للتعام اإلجراءاتوتحدید 

 ن)مرحلة التواز ( ما بعد األزمة الثالثة : المرحلة

 . تحصر الخسائر فى األفراد والمنشآ ـــــــ 1

 أخطار من والحمایة ط)النشا إستئناف (مرحلةالبناء  إعادةو لالتأهیـــــــ  2
 . لةالمحتم لالمستقب

 مرحلة لخال الکارثة مع لللتعام اتخاذها تقییم اإلجراءات التي تم ـــــــ  3
 .  المستفادة بالدروس روجـوالخ واالحتواء تجابةـواالسة ـالمواجه

 إلى وتوجیهها الالزمةـــــــ توثیق الحدث وتقدیم التوصیات والمقترحات  4
. ت)وجد (إن مستقبًال السلبیات تالفي لأج من منها لالستفادة المعنیة الجهات
 . أفضل إدارة لأج من للمستجدات وفقاً الخطط وتحدیث وتطویر





  (Hazard Analysis)تحلیل األخطارـــــــ  1

وتحلیلها بواسطة  دید األخطاربتح یتم الحصول علیه من مستخدم المواد الخطرة
ولیس فقط المخاطر واحتماالتها وٕانما  ،المنظمات المتخصصة للصحة والبیئة واألمن

ر هذه یوبتوف. االحتماالت أفي أسو  هات تعكس النظام النظري لحدوثهاسیناریو 
نه من الممكن تحدید المناطق الرئیسیة التي تتأثر مع تدقیق المعلومات إالمعلومات ف

 . لظروف الطقس والطبوغرافیا وكثافة السكان وغیرهاطبقا 
 

   (Goals & Objectives)الهدف ـــــــ  2

 أویفترض حدوث أسو بعد تحلیل األخطار یتم تحدید الهدف من الخطة 
ن یكون الهدف أو  ،یمكن الوصول إلیهو  االحتماالت. ویجب أن یكون الهدف مرناً 

 . وكذا طریقة تحقیقه اً واضح
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   (Execution) التنفیذـــــــ  3
 تحدید المصادر المتیسرة ـــــــ

ار التنظیمات والترتیبات العملیة لتحقیق اإلجراءات الفعالة لمواجهة األخطـــــــ 
 والمخاطر
 اإلدارة والسیطرةـــــــ 
 . جداول االختبار والفحص والمسح الشامل لمنطقة حدوث الخطرـــــــ 

  (Communication and logistics)االتاالتصاالت واالنتقـــــــ  4

من األمور الرئیسیة لتحقیق الهدف إیضاح طرق االتصال وانتقال القوات 
 والوسائل المتیسرة للمواجهة.

اختبارها والتدریب علیها ا و صالحیة الخطة القائمة والتدریب علیها وٕاصالحهـــــــ  5
 (Plan validation training,  exercising, andوتدقیقها وتحدیث معلوماتها

(maintenance . 
 

 

بالرغم مما ذكر أعاله من آثار لإلشعاع والتعامل معه، إال أنه یمكن الوقایة 
حة من هذه اآلثار وتقلیل احتمال حدوثها باستخدام الوسائل واألسس العلمیة الصحی

 التالیة للتعامل مع اإلشعاع :

 أجهزة الكشف عن األشعة  استخدامـــــــ  1
حیث أنه ال یمكن حس األشعة بحواسنا الخمس، فإنه یجب استخدام أجهزة 

أجهزة المسح أو الكشف اإلشعاعي. وتقوم للكشف عنها، وتسمى هذه األجهزة  مناسبة
هذه األجهزة بالكشف عن األشعة وتحدید كمیاتها، كما یحتوي الكثیر من هذه األجهزة 

 ا .تواجد األشعة وشدته إلىصوتیة ومرئیة) تنبه المستخدم على وسائل إنذار (

 تقلیل زمن التعرضـــــــ  2
المعروف أن الجرعة اإلشعاعیة (وبالتالي احتمال حدوث الضرر  من

للمتعرض) تزداد بازدیاد زمن التعرض. فكلما زاد زمن التعرض لألشعة كلما زادت 
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ي من اآلثار اإلشعاعیة. لهذا فإنه الجرعة اإلشعاعیة وبالتالي زاد احتمال حدوث أ
إنجاز عمله في أقل وقت ممكن وذلك  على من یتعامل مع األشعة أن یحاول دوماً 
 . للحفاظ على نفسه وعلى اآلخرین من األذى

 المسافة واستخدام وسائل التعامل عن بعدـــــــ  3

، لهذا المسافة بین المتعرض ومصدر األشعة تتزداد الجرعة اإلشعاعیة كلما قل
فإن على من یتعامل مع األشعة عدم االقتراب من مصادر األشعة أكثر من المسافة 
الالزمة له إلنجاز عمله كما أن علیه أن یحاول استخدام أجهزة التحكم عن بعد كلما 

 . أمكنه ذلك

 الدروع ووسائل الحمایة الشخصیةـــــــ  4

یقلل كمیة  بحیثأي حائل بین المصدر المشع والمتعرض  ستخداما یمكن
األشعة التي تصل للمتعرض وبالتالي یقلل جرعة المتعرض. لهذا یجب دائمًا حفظ 
المصادر المشعة في حاویة (دروع) خاصة تمنع أو تقلل التعرض لألشعة المنبعثة من 

 . بس الواقیة كلما كان ذلك ممكناً المصدر، كما یجب لبس المال
 

 

 لمفاعالت البحثیةا  التخطیط لطوارئ

 : مجموعات ثالث یتضمن
   كیلو واط1 تتراوح قوة المفاعالت بین  في هذه المجموعة :  ىالمجموعة األول

  كیلو واط . 500 إلى 

االنشطاریة  وادمخزون المو والتفاعل الزائد منخفض،  الطاقة محدودة جداً ــــــ 
انهیار المبني أو التعرض للوقود األساسي  ةحالحتى في  "ةال عواقب إشعاعی" رةصغی

 أو الوقود المستهلك في الهواء

 للقوانین التقلیدیة للبناء والصناعة یمكن تصمیم هیكل المبني ومكوناته وفقاً ــــــ 
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 ةالجمهور حتى في حالعلى  اإلشعاعي وال خطر للنشاط ةال توجد مشكلــــــ 
 ذات النطاق الواسعار ضر األ

 . عالتخطیط للطوارئ خارج الموقإلى  ال توجد حاجهــــــ 

 500قدرة المفاعالت بین  هذه المجموعة  تتراوح في : المجموعة الثانیة
 طواا غمی 2إلى  كیلوواط

 یةاالنشطار المواد  مزید من مخزون، والتفاعل الزائد و لطاقة معتدلةا تكونــــــ 
تسرب  أيیكون هناك  ، وال ن ال ینهار المبنيأ" شریطه ةإشعاعی "ال عواقبــــــ 

 هیاكل االحتواء  خارج 
حداث لحمایة ضد األلللبناء  ةمعین ةمتطلبات تصمیم بسیطإلى  لحاجةاــــــ 

 لموقعداخل ا
  كانٕاذا و التخطیط لحاالت الطوارئ.  ةال یلزم عادحالة ذوبان الوقود  ــــــ في

التخطیط  ذلك یستلزم، شعاع خارج الموقعمع خروج كمیات من اإل لوقودذوبان ل هناك
 . للطوارئ

 میغا واط 2تتراوح قدرة المفاعالت من   هذه المجموعة في : المجموعة الثالثة
 میغا واط 5حوالي إلى 

 االنشطاریة وادمخزون الممزید من  الطاقة العالیة والتفاعل الزائد ونجد ــــــ 
 قوى وعدم حدوث تسریبات توفیر بناء  ة مع ضمان عیال عواقب إشعاــــــ 
فاعل ضمان أال یكون هناك سقوط للحطام أو الكتل الخرسانیة فوق المــــــ 

 ضافیة بعد الحدث بالموقعوضمان توفیر بعض الوظائف اإل
نظمة جمیع األ ن تفقدأحال  صارمة وواضحة في معاییریجب وضع ــــــ 
 هاثناء العملیة وبعدأوظیفتها 
 اآلمنإیقاف التشغیل  ةمفاعل بأمان والحفاظ علیه في حالیجب إغالق الــــــ 
 ثابتةاالحتفاظ بالجرعات داخل حدود الحدود الخارجیة یجب العمل على ــــــ 
، ینبغي ضمان الوظائف التالیة في "ةاعیكي ال تكون هناك "عواقب إشعولــــــ 

الحبس من أجل ــــــ  الحرارة المتبقیة ةزالإــ ــــ اآلمنإیقاف التشغیل  : جمیع الظروف
 . ثر اإلطالق اإلشعاعيأتخفیف 
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 التخطیط لطوارئ مفاعالت القوى

 جزاء :یشمل أربعة أ
للمواد  تسربال یوجد فاعل  و تدهور محتمل لمستوى سالمة الم : عامةطوارئ 

 لل فيأي خرصد فاعل و أنظمة سالمة الم من المتوقع رصدو  .المشعة خارج الموقع
إخطار  عادة ما یتمو  ،تهمفقدان القدرة على أداء وظیف وجهزة أالوظیفي لألداء األ

 الجهاز الرقابي فقط .

أو حدث أمني   فاعلیحدث تدهور كبیر محتمل لمستوى سالمة الم :اإلنذارات 
 الكسور الصغیرة بعض   یاة أفراد الموقع أو تلف معدات الموقع بسببحأو خطر یهدد 

خطر وی عطل مولد البخاریو وتوقف عملیات التبرید الطاقة خارج الموقع ، فقدان أو 
 ن بالدولة .ولیالمسؤ الجهاز الرقابي و  في الجمیع

إخفاقات كبیرة فعلیة أو  تدل على أحداث  وقوع :  موقع منطقة الطوارئ
أو  األساسیةجزاء األ ذوبانمثل  حمایةلالالزمة لساسیة مفاعل األمحتملة في وظائف ال
ضرار أضرار بالغة بالعاملین أو األجهزة أو أإلى  تؤدى والتي ،انقطاع خط البخار

هذه  ففي. خارج الموقع حمایة الجمهورجهزة المسؤولة عن األإلى  تمنع الوصول
 .البالد المجاورة والمسؤولین بالدولة و  الجهاز الرقابي یتم إخطار  الحالة 

تدهور جوهري عنها   تجنیالتي و الشدیدة األحداث عادي : إشعار حدث غیر 
 الذي یؤديو  ،سالمةال عوامل  مع احتمال فقدانانصهار بالمفاعل فعلي أو وشیك أو 

مستویات  لمتوقع أن تتجاوزقد یكون من ا على المفاعل.خسارة فعلیة للسیطرة إلى 
ولذا یجب عمل  ع.الموقحول  خارج الموقع ألكثر من منطقةلمسموحة اشعاع اإل

 الختباء فيا ــــــ الفوري اإلخالء مثل حتى إجراء مزید من التحلیلة الفوری اتاإلجراء
 منطقة المفاعل والمناطق المحیطة به .فقدان السیطرة على  قبل مالجئ الحمایة 

 


 تدریب مستخدمي الحمایة المدنیة ــــــ
یل واجبات ة األساسیة والمراجع من أجل تسهإعداد ونشر المستندات الفنی ــــــ

 ومهام األجهزة الوطنیة
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تابعة للحمایة المدنیة تجمیع وتسجیل جمیع ما ینشر من بیانات حول النظم ال ــــــ
 في العالم
م االبتدائي واإلنقاذ بدءًا من التعلی تنمیة تدریس اإلسعاف ومكافحة اإلشعاع  ــــــ

 وحتى التعلیم العالي
 آت الصناعیة والتجاریة والحكومیةتخطیط وتنظیم حمایة المنش ــــــ

إجراء دراسات وبحوث تهتم باألخطار النوعیة مثل الفیضانات والزالزل ــــــ 
ئق وغیرها واألعاصیر واالنزالق األرضي أو الثلجي، واألوبئة واالنفجار والتلوث والحرا

 وما ینجم عنها من آثار
 لیمیة في حال وقوع كارثةعدة اإلقتنظیم المسا ــــــ
 . التعاون مع المنظمات والمؤسسات المختصة ــــــ
 
 

، كانت أسبابها اً ا سبق یتضح لنا خطورة الحوادث الناتجة عن اإلشعاع أیممّ 
أن الحرائق تعد واحدة من أهم األسباب التي قد تؤدي لحدوث التسرب اإلشعاعي في و 

  : شعاع لذا یجب االلتزام بالعناصر التالیةالمنشآت المتعاملة مع اإل

 سائل الوقایة الشخصیة من الحوادثضرورة استخدام و  ــــــ
 وفقاً  خاصاً  ضرورة تدریب األشخاص المتعاملین مع حوادث اإلشعاع تدریباً  ــــــ

 للمعاییر الدولیة المتعارف علیها
وذلك  ،بالكفاءة المطلوبة ضرورة توافر الكواشف اإلشعاعیة والتأكد من عملها ــــــ

ثار المتأخرة واآلثار اآلثار الناجمة عنها خاصة اآلو لمحاولة تجنب حدوث الحوادث 
 الوراثیة

إجراء الفحص الدوري للمتعاملین مع اإلشعاع ولفریق الطوارئ ومحاولة تقلیل  ــــــ
 إلي الحد األدنى لتقلیل المخاطرزمن تعرضهم لإلشعاع 

نظم للصیانة الوقائیة والصیانة التنبؤیة في المناطق المعرضة وضع برنامج م ــــــ
 .  لإلشعاع وذلك بهدف منع الحوادث وتالفي آثارها

 وفاء محمد مصطفى سالم  د. أ.                                           
 البیئة أستاذ بقسم المواقع و                                               

  المصریة شعاعیةاإلهیئة الرقابة النوویة و                                      
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آتوم" الحكومیة الروسیة ألیكسي لیخاتشوف،  زكشف المدیر العام لمؤسسة "رو 
عن مواصفات العرض الروسي المطروح على السعودیة، في إطار المناقصة التي 

لقناة روسیا خاتشوف في حدیث خاص وقال لی .أعلنتها الریاض لمفاعالت كهرذریة
الذي " 2019-خالل فعالیات منتدى الطاقة الذریة "آتوم إكسبوالتلفزیونیة  (RT)الیوم 
ن روسیا تقدمت بعرض متكامل من الناحیة الفنیة أفي مدینة سوتشي الروسیة،  انعقد

  .لتدریب الكادر السعودي

ري حدیث وفائق ذو أن المقترح الروسي یتضمن إنشاء مفاعل كهر  وأوضح
آتوم"  زذي تشیده "رو مماثل لمفاعالت یتم استخدامها في روسیا، ومطابق للمفاعل ال

 .على ورق في موقع الضبعة بمصر، ولیس مجرد نموذج نظري لمشروع، أو مخططاً 
طراز وأشار إلى أن المقترح الروسي یشمل بناء مفاعالت من الجیل الثالث من 

VVER-1200 فنیة التي وضعتها الریاض وتدریب الكادر الفني في تلبي المواصفات ال
  .ة في روسیا، ما سیمنحه الخبرات العملیة الالزمةیذریة حقیقو محطات كهر 

إلى جانب السعودیة، لفت لیخاتشوف إلى أن روسیا تجري مباحثات مع األردن 
وسط وقطر واإلمارات حول مشاریع من هذا النوع، واعتبر أن شمال إفریقیا والشرق األ

 . من المناطق الواعدة للتعاون في مجال الطاقة الكهرذریة

یشار إلى أن روسیا تتنافس مع كوریا الجنوبیة والوالیات المتحدة وفرنسا 
ذریة في السعودیة التي تخطط لبناء و والصین، للفوز بعقد إلنشاء محطة للطاقة الكهر 

 . ملیار دوالر 80 علىبكلفة تزید  عاماً  25إلى  20على مدى  مفاعالً  16

 . 16/4/2019، بتاریخ "RT Arabic" بالعربیة روسیا الیوم موقع *
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قل للطاقة على أهمیة الوقود النووي كنا "ألكسندر أوفاروف" أكد الخبیر الروسي
التي تحتوي على یورانیوم  وأضاف، أن وحدات الوقود. ذریةفي محطات الطاقة الكهر 

، التي تمّكن ادر موثوقة وآمنة وفّعالة للطاقة الكهربائیةمخّصب هي بالقطع مص
  .ذریة من العملمحطات الطاقة الكهر 

وأضاف أوفاروف: "لقد أصبح اهتمام جمیع موردي تقنیات المفاعالت النوویة 
على العمل  لیس على الوقود النووي فحسب، وٕانما أیضاً  اآلن، بال استثناء، منصباً 
لزیادة نسبة توفیر الوقود وفعالیة االستخدام، مع وضع  باستمرار لتحسینه والسعي

كما أشار إلى أن شركة الوقود الروسیة  ."السالمة النوویة على رأس قائمة األولویات
"TVEL آتوم"، تنضم بقوة إلى  زتدخل ضمن مجموعة شركات مؤسسة "رو "، والتي

ویة عن العمل على تلك الجهود، حیث ال یتوقف العلماء الروس في مجال الطاقة النو 
وتعدیالت للوقود النووي، ما جعلهم الیوم في  تصامیمإنتاج أصناف جدیدة وابتكار 

 .مقدمة منافسیهم على مستوى العالم في عدد من األمور

ومن بین المزایا الرئیسیة التي تتمیز بها المدرسة الروسیة في إنتاج الوقود 
مالء وفقا لمتطلبات كل عمیل على النووي، قدرتها على توفیر حلول خاصة بكل الع

"البطاریات  من أنواع وحدات الوقود النووي نوعاً  87" تمتلك TVELفشركة ". حدة
كما توفر الشركة  "VVER 1000" مخصصة فقط لمفاعالت الطاقة نموذجال النوویة"

فرصة للراغبین في شراء الوقود الذي یمكن أن یعمل في نظم مناورة، تعمل بوقود 
 . عالي التخصیب یورانیوم

" میزانیة كبیرة لتطویر أنواع جدیدة من الوقود النووي TVELوقد خصصت "
جدید من الوقود أطلقت علیه اسم  المكّلف بطبیعته، وتمكنت الشركة من إنتاج نوع

في المفاعالت في  ، والذي یتمّیز عن مثیله المستخدم حالیاً "الوقود المقاوم للحوادث"

 . 16/4/2019، بتاریخ التونسي "Tunisia News" موقع *
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ستقراره المرتفع في حاالت الطوارئ، بینما ترتفع معاییر السالمة جمیع أرجاء العالم با
، ویصبح احتمال وقوع حوادث وخیمة مع الوقت باستمرار لمحطات الطاقة النوویة

آتوم" ومنشآتها المصممة والمنتجة نصب عینیها  زللغایة. حیث تضع شركة "رو  متدنیاً 
مبدأ، عند توقف تزوید المفاعل مهمة استحالة إمكانیة وقوع حاالت طارئة من حیث ال

  .بالماء المبرد

أن هناك خیارین آخرین للوقود المقاوم للحوادث،  وكشف الخبیر أوفاروف أیضاً 
تعمل شركة "تفیل" على تطویرهما، على الرغم من أنهما أكثر تعقیًدا، إال أنهما كما 

ون الروس، حال یفّكر الخبراء النووی: قائًال واعدة، حیث صرح  یرى یحمالن آفاقاً 
لیكون كغالف لعناصر امج البحث، في استخدام كربید الساالنتهاء بنجاح من برن

هناك خیار آخر للوقود المقاوم للحوادث یتمثل في استبدال مادة :  وأضاف. الوقود
یتم استخدام الیورانیوم في المفاعالت النوویة على هیئة ثاني  حیثصفائح الوقود، 
، فیما تخطط شركة "تفیل" إلنتاج وقود مقاوم الوقت الحاضرفي  أكسید الیورانیوم

فحسب، بل ومختلف المفاعالت  "VVER" ادث لیس للمفاعالت الروسیة طرازللحو 
من الطراز الغربي، لكي تتمكن الدول التي تمتلك محطات مزودة بمفاعالت أمریكیة 

للوقود الذي یقدمه من خالل استخدام حلول جدیدة  معاییر أمانها أو فرنسیة من زیادة
 . العلماء الروس

 
“ÕihªA “≥BÒºª “ŒªÀfªA “ªB∑ÃªA “R®I æB¿ßC ¬BNNaG 

ªº“®UAj¿ “ºøB∏NùA ‹ ΩßB∞ø ¬AfbNmBŒªBÒÕG ü TÃÅ∗ 

خبراء دولیین، بمن فیهم الوكالة الدولیة للطاقة الذریة،  4أكمل فریق مكّون من 
غلي مفاعل البحوث بالجامعة مهمة مراجعة في جامعة بافیا اإلیطالیة لمساعدة مش

الذي هو من  ر مفاعل البحوثـــال مدیـــلتحسین استخدام مرافقهم وتشغیلها المستدام. وق
توسیع خطة االستخدام وتعزیز أن مهمة الوكالة ساعدتهم في  "Triga Mark II"نوع 
 العلمیة في مجاالت جدیدة . القدرة

 . 26/4/2019، بتاریخ "IAEA Newsletter"مترجم من  *
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مختبر الطاقة النوویة التطبیقیة  كیلوواط ویقع في 250تبلغ قدرة هذا المفاعل 
بالجامعة. وقد قام فریق العمل بتقییم الخطة االستراتیجیة للمفاعل ومستوى االستخدام 
بناء على مؤشرات األداء الرئیسیة والفرص والقیود التي یمكن أن تعوق مواصلة 

م تطویر خدماتها ومنتجاتها ومجاالت التحسین من أجل االستخدام األمثل والمستدا
 للمنشأة .

وقد خلص الخبراء إلى أن مفاعل البحوث مرفق جّید االستخدام، یلعب دورًا 
مهمًا في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة الوطنیة، مع تطبیقات في الطب واآلثار 
وعلوم المواد وغیرها. كما قدموا توصیات واقتراحات لزیادة تعزیز استخدام المرفق، بما 

لى الخطة االستراتیجیة وتطویر أنشطة التواصل وتوسیع في ذلك ردود الفعل ع
 األنشطة التعلیمیة لتشمل مجاالت معرفیة إضافیة .

وقد قدمت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، على مدار السنوات الخمس الماضیة، 
مفاعًال بحثیًا حول  50المشورة بشأن الخطط االستراتیجیة لالستفادة من أكثر من 

قدمت دورات تدریبیة نصف سنویة حول التخطیط االستراتیجي لمنشآت العالم. كما 
، تم إطالق أداة للتعلم اإللكتروني تقدم 2019مفاعالت البحوث. وفي شهر مارس 

إرشادات حول تطویر التخطیط االستراتیجي من أجل االستخدام الفّعال والمستدام 
، بما في ذلك مفاعالت لمختلف المنشآت التي تدیرها المؤسسات النوویة الوطنیة

 البحوث .

وتقدم الوكالة حالیًا العدید من خدمات مراجعة النظراء لمفاعالت البحوث، بما 
التشغیل  ومراجعة (INSARR)مفاعالت البحوث ة لسالمة المتكامل المراجعةفي ذلك 

ومراجعة البنیة التحیة النوویة المتكاملة  (OMARR)والصیانة لمفاعالت البحوث 
. وسیكون استخدام مفاعالت البحوث واستدامتها أحد (INIR-RR)ت البحوث لمفاعال

المواضیع المطروحة في المؤتمر الدولي حول "مفاعالت البحوث : مواجهة التحدیات 
ر القادم بمدینة بوینس بوالفرص لضمان الفعالیة واالستدامة" الذي سیعقد في نوفم

 آیرس في األرجنتین .
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عقدت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة دورة تدریبیة لضباط الحمایة من اإلشعاع 
باللغة العربیة بالتزامن مع أخرى باللغة اإلنجلیزیة في بیروت ــــــ الجمهوریة اللبنانیة 

من المهنیین في مجال  32 . وقد شارك في الدورة29/3/2019ــــ ــ 25خالل الفترة 
السالمة من اإلشعاع المشرفین على تطبیق متطلبات السالمة في المنشآت الطبیة أو 

 الصناعیة باستخدام اإلشعاع .
دورة  27، عقدت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 2012منذ إنشاء الدورة في عام 

من اإلشعاع باللغات اإلنجلیزیة والفرنسیة والروسیة واإلسبانیة. تدریبیة لضباط الحمایة 
وقد عقدت الدورة األولى باستخدام لغتین بشكل متزامن ــــــ اإلنجلیزیة والفرنسیة ــــــ السنة 

 الماضیة في المغرب .
وقد صّرح المشرف على الدورة من الوكالة بأن استخدام لغات إضافیة یجعل 

جمهور أوسع ألن المشاركین یكونون أكثر درایة بالمصطلحات الدورة في متناول 
 الفنیة بلغاتهم األم .

مشاركون من البحرین في بیروت باللغة العربیة، حضر  وفي الدورة المقامة
والعراق واألردن ولبنان وسلطنة ُعمان وسوریة والیمن. في حین حضر مشاركون من 

نیسیا وٕایران ومالیزیا وباكستان وبابوا غینیا أفغانستان وبنغالدیش وكمبودیا وفیغي وأندو 
 مة باللغة اإلنجلیزیة بالتزامن معها .نغافورة وسیریالنكا الدورة المقاالجدیدة وس

ناقش المشرفون على الدورة األدوار والواجبات والكفاءات في مجال السالمة 
الفنیة  ضیعالموااإلشعاعیة. كما ركزت الدورة على كیفیة تصمیم تسلسل تدریبي على 

وكیفیة تكوین مدرب فّعال وتمكین المتدربین من أفضل األدوات التعلیمیة والتقنیات 
المبتكرة لتقدیم المعلومات والمعرفة الضروریة التي یجب أن یتمتع بها موظف الحمایة 

 من اإلشعاع .
 وتمثل هذه الدورة جزءًا من موارد التعلیم والتدریب التي تقدمها الوكالة الدولیة
للطاقة الذریة للدول األعضاء في مجال اإلشعاع وسالمة النقل وٕادارة النفایات، 
وتشمل الموارد األخرى الدورات التعلیمیة للدراسات العلیا والدورات التدریبیة 

 . 2/5/2019بتاریخ ، "IAEA Newsletter" مترجم من *
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المتخصصة. وقدمت هذه الدورة ضمن مشروع الوكالة للتعاون الفني الذي یوفر التعلیم 
 شعاع في منطقة آسیا والمحیط الهادي .والتدریب في مجال السالمة من اإل

 
 îvªAÀ BŒmÀi îI fÕfU –ÀÃ√ f¥ß∗ 

بني ت عقداً  ، أن موسكو وبكین ستبرمان قریباً "الروسیة ذكرت وكالة "إنترفاكس
، وذلك في إطار الصینیة ذریة في محطة "سیویدابو"بموجبه روسیا وحدتي طاقة كهر 

برم العقد بین شركة الطاقة النوویة وسی .2018صفقة نوویة ضخمة وقعت بینهما في 
لبیان  والشركة الروسیة "آتوم ستروي إكسبورت". ووفقاً  (CNNP) الحكومیة الصینیة

 .ملیار دوالر 1.7صدر عن الشركة الصینیة فإن قیمة الصفقة تبلغ 

وحدة تابعة للشركة الحكومیة  ذكر البیان أن "آتوم ستروي إكسبورت"، وهي
، على أن تبدأ 2021في أكتوبر عام  3ناء وحدة الطاقة رقم آتوم"، ستباشر ب ز"رو 

 ویأتي هذا العقد استكماالً  .2022في أغسطس عام  4بناء وحدة الطاقة رقم 
حول تشیید وحدتین جدیدین للطاقة في  2019لبروتوكول حكومي وقع في یونیو 

البروتوكول  محطة "سیویدابو"، الواقعة في منطقة هولوداو بمقاطعة لیاونینغ. ویتضمن
 .الروسیة VVER-1200 تزوید الوحدتین بمفاعالت نوویة من طراز

آتوم" مع إدارة الطاقة الحكومیة الصینیة  ز، وقعت "رو وفي تلك الفترة أیضاً 
 7(وحدتي الطاقة رقم  على عقود إطاریة، تتعلق ببناء المرحلة الرابعة في "سیویدابو"

الصیني  شروع بناء المفاعلفیر الخدمات لم)، وتورید المعدات وتو 8و
كتل نویدات مشعة  بالنترونات السریعة، وبیع الصین العامل  CFR600التجریبي

 . حراریة لألغراض الفضائیة
 

∆ÃÕfƒªÃI ∆ÃŒôeB∑C 
“ÕÀÃƒªA “≥BÒªA ≈ß œºbNªA ü j§ƒªA —eBßG ïG BŒ√BùC ∆ÃßfÕ∗* 

طات األلمانیة البولندیین السل والمهتمین بالبیئةدعت مجموعة من العلماء 
بالبدء التدریجي في التخلي عن  2011إلعادة النظر في قرارها الذي اتخذته عام 

 . 15/5/2019بتاریخ ، "RT Arabic"موقع روسیا الیوم بالعربیة  *
 . 21/5/2019بتاریخ اإلماراتي،  "Dotemirates"موقع دوت إمارات  **
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من األكادیمیین،  100وفي خطاب مفتوح وقع علیه نحو  .استخدام الطاقة النوویة
دعوا إلى إعادة النظر في القرار والتأني في تطبیقه، وذلك باعتبار ألمانیا رائدة في 

د األكادیمیون على أن قرار التخلي عن وشدّ  .ةـــوة اقتصادیـــوقالسیاسة العالمیة 
 . مزید من المداوالتالاستخدام الطاقة النوویة ال یزال بحاجة إلى 

تشدد على  (IPCC) وأشار الخطاب إلى أن اللجنة الدولیة للتغیرات المناخیة
ة، وهو ما درجة مئوی 1.5الحاجة إلى الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عند نحو 

أن الحد  مضیفاً  ي،ریجي والفعال من الوقود األحفور یمكن تحقیقه عبر التخلص التد
لضمان مستقبل مقبول  الذي سیوفره التخلص من الوقود األحفوري سیكون كافیاً 

 . للملیارات من البشر

كما دعا األكادیمیون إلى النظر في سیناریوهات اللجنة الدولیة للتغیرات 
وبعید المدى في  سریعاً  خفیف من آثار تغیر المناخ والتي تتطلب تحوالً المناخیة للت

، وٕاحداث تحول في اإلنسان مثل تغییر أنماط الزراعةجمیع المناحي التي قد یسلكها 
صافي انبعاثات ثاني أكسید الكربون العالمیة إذ ینخفض  .قطاع الطاقة بشكل أساسي

بحلول  %45ق هذه السیناریوهات إلى نحو الناتجة عن الممارسات البشریة عند تطبی
   . 2010، مقارنة بمستوى عام 2030ام ع

كما أشار األكادیمیون إلى أن التخلي عن الطاقة النوویة منخفضة الكربون قبل 
النهایة الكاملة للفحم الصلب واللغنیت سیؤدي إلى حدوث مشاكل تقنیة وتكنولوجیة 

رة، مشیرین إلى أن ذلك سیتطلب استمرار یصعب التغلب علیها في فترة زمنیة قصی
استخدام أنواع الوقود األحفوري األخرى، وخاصة الغاز الطبیعي، وهذا بدوره یؤدي إلى 

  .عدم توفیر ما هو متوقع لعملیة سریعة وفعالة إلزالة الكربون

یذكر أنه بموجب سیاسیة "االنتقال الطاقي" األلمانیة التي قدمتها حكومة 
نوویة في على حادث محطة فوكوشیما دایتشي للطاقة ال یال میركل رداً المستشارة أنغ

ُأجبرت المرافق األلمانیة على إغالق محطات الطاقة  ،2011الیابان خالل مارس 
وكانت ألمانیا في ذلك التوقیت، تحصل على نحو ربع إنتاج . النوویة الخاصة بها

 . نوویاً  مفاعالً  17الكهرباء في البالد من 

 : م. نهلة نصر وترجمة إعداد                                                  
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1  __ “ÕihªA “≥BÒºª “ŒIj®ªA “◊Œ»ºª –hŒ∞ƒNªA oºV¿ºª ∆ÃNnªAÀ “RªBRªA “ÕeB®ªA —iÀfªA

 o√ÃM) :29/4  __1/5/2019( 

تم افتتاح أعمال الدورة العادیة الثالثة والستین للمجلس التنفیذي للهیئة یوم 
وذلك بحضور السادة ممثلي الدول العربیة بمقر الهیئة في تونس،  29/4/2019

األعضاء التالیة : األردن، البحرین، تونس، السعودیة، العراق، فلسطین، الكویت، 
مصر، وممثلي كل من قطر والمغرب، باإلضافة إلى ممثلة جامعة الدول العربیة 

 ورئیس هیئة الرقابة المالیة ووفد الهیئة العربیة للطاقة الذریة .

ماع المهندس محمد بن یحیى زكري رئیس وفد المملكة العربیة ترأس االجت
السعودیة، ونائبًا للرئیس د. كمال حسین لطیف رئیس وفد جمهوریة العراق. وقد ألقیت 
كلمات ترحیبیة من كل من رئیس المجلس ونائبه ود. عال البدري ممثلة جامعة الدول 

ئة كلمة شكر وتقدیر للحضور العربیة. ألقى أ. د. سالم حامدي المدیر العام للهی
شطتها ممثلي الدول العربیة، ثم عّرج على ما قامت به اإلدارة العامة للهیئة لتطویر أن

حصائیة ألعداد األنشطة التدریبیة واالجتماعات والحصیلة اإل 2018خالل عام 
العلمیة والمؤتمرات الدوریة. وأوضح خالل استعراضه للعشریة القادمة لالستراتیجیة 

عربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة مالمح المرحلة الثانیة من االستراتیجیة ال
وٕاطارها العام لتلبیة احتیاجات الدول العربیة والمساهمة في تحقیق أهداف التنمیة 

 المستدامة .

التالیة لجدول أعمال الدورة، وبعد النقاش  عرض رئیس المجلس البنود
 قرارات المناسبة بشأنها :والمداوالت اتخاذ المجلس ال
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 انتخاب رئیس ونائب رئیس الدورةــــــ  1
 إقرار جدول أعمال الدورة ــــــ 2
 للمجلس التنفیذي 62متابعة قرارات الدورة  ــــــ 3
  2019/ 4/ 26 – 2018/ 11/ 30نشاط الهیئة خالل الفترة :  ــــــ 4
شر لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة تنفیذ المؤتمر العربي الرابع ع ــــــأ  ــــــ 5

2018 
استضافة المؤتمر العربي الخامس عشر لالستخدامات السلمیة ــــــ ب ــــــ  5

 2020للطاقة الذریة 
المنتدى العربي الخامس حول آفاق تولید الكهرباء وٕازالة ملوحة میاه البحر  ــــــ 6

 2019بالطاقة النوویة 
المقدم  "لعربیة للرصد اإلشعاعي البیئي واإلنذار المبكرالشبكة ا"مشروع  ـــــ 7

 للوكالة الدولیة للطاقة الذریة
 2030 ــــــ 2020االستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة  ــــــ 8
 2018للسنة المالیة   الحساب الختامي وتقریر مراجع الحسابات القانوني ــــــ 9

 2018همات في المشروعات المنفذة خالل السنة المالیة والمناقالت والمسا
 2018تقریر هیئة الرقابة المالیة واإلداریة حول الحساب الختامي لسنة  ــــــ 10

 وٕاجابة اإلدارة العامة علیه
 2018تقریر المراقب المالي الداخلي لسنة  ــــــ 11
 ــــــ 1/1خالل الفترة : تقریر المدیر العام حول تنفیذ میزانیة الهیئة  ــــــ 12

31/3/2019 
 2020 ــــــ 2019تشكیل هیئة الرقابة المالیة واإلداریة للدورة المالیة  ــــــ 13
 2021 ــــــ 2020اختیار مراقب الحسابات القانوني للدورة المالیة  ــــــ 14
 تعدیل اتفاقیة إنشاء الهیئة العربیة للطاقة الذریة ــــــ 15
 جتمـاعيقرارات المجلس االقتصادي واال ــــــ 16
إجراء دراسة تقییمیة لعمل الهیئة وفق قرار المجلس االقتصادي  ــــــ 17

 واالجتماعي
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للمجلس التنفیذي والدورة   65و 64  تحدید موعد ومكان عقد الدورتین ــــــ 18
 للمؤتمر العام للهیئة 32

 ما یستجّد من أعمـــال ــــــ 19
 ترقیة السید یوسف مكي ــــــأ         
 التعاقد مع السید خمیس العایدي ــــــب         
 ینكروترونسمذكرة تفاهم بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة ومركز ال ــــــج         
 "سدیم للطاقة"مذكرة تفاهم بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة وشركة  ــــــد         

 ة .اإلماراتی
 

2  __A “ÕihªA “≥BÒºª “ŒIj®ªA “◊Œ»ºª ¬B®ªA jó€¿ºª ∆ÃQ›RªAÀ “ÕeBáA “ÕeB®ªA —iÀfª
 o√ÃM) :3/5/2019( 

تم افتتاح أعمال الدورة العادیة الحادیة والثالثین للمؤتمر العام للهیئة یوم 
في مقر الهیئة بتونس، وذلك بحضور الوفود المشاركة من الدول العربیة  3/5/2019

: األردن، البحرین، تونس، السعودیة، العراق، فلسطین، الكویت،  األعضاء التالیة
لبنان، مصر، موریتانیا، الیمن، وممثلي كل من الجزائر، سلطنة ُعمان، قطر، 
المغرب، باإلضافة إلى وفد جامعة الدول العربیة وممثل مجلس وزراء الداخلیة العرب، 

 لطاقة الذریة .ورئیس هیئة الرقابة المالیة ووفد الهیئة العربیة ل

ترأس المؤتمر أ. د. صالح ولد موالي أحمد ممثل الجمهوریة اإلسالمیة 
الموریتانیة ورئیس السلطنة الوطنیة للحمایة من اإلشعاع واألمن والسالمة النوویة، 

یب ممثل الجمهوریة الیمنیة وسفیرها بتونس. بونائبًا للرئیس السفیر عبد الناصر باح
یة من كل من رئیس المؤتمر ونائبه وممثلة جامعة الدول وقد ألقیت كلمات ترحیب

العربیة. ثم ألقى أ. د. سالم حامدي مدیر عام الهیئة كلمة رحب من خاللها بالسادة 
الحضور من الدول العربیة وعرض ما تحقق خالل سنة كاملة من عمل وٕانجازات 

ا نّوه سعادته إلى وأنشطة غطت مختلف مجاالت التطبیقات السلمیة للعلوم النوویة. كم
أن الهیئة تعكف حالیًا على إعداد المرحلة الثانیة من االستراتیجیة العربیة 

، وعرض مشروع الشبكة العربیة 2030لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة حتى العام 
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للرصد اإلشعاعي واإلنذار المبكر الذي قدمته اإلدارة العامة للهیئة إلى الوكالة الدولیة 
 الذریة كمشروع عربي جماعي بمشاركة اثنتي عشرة دولة عربیة . للطاقة

وبعد النقاش والمداوالت تولى الحاضرون النظر في البنود التالیة المطروحة 
على جدول أعمال الدورة، واالطالع على قرارات المجلس التنفیذي بشأنها واتخذوا 

 القرارات المناسبة :

 دورةانتخاب رئیس ونائب رئیس ال ــــــ 1
 إقـرار جدول أعمال الدورة ــــــ 2
 للمؤتمر العام للهیئة 30متابعة تنفیذ قرارات الدورة  ــــــ 3
تقریر المدیر العام عن نشاط الهیئة ما بین دورتي انعقاد المؤتمر العام  ــــــ 4

 للهیئة
اقة الذریة تنفیذ المؤتمر العربي الرابع عشر لالستخدامات السلمیة للط ــــــ أ ــــــ 5

2018 
استضافة المؤتمر العربي الخامس عشر لالستخدامات السلمیة  ب ــــــ ــــــ 5

 2020للطاقة الذریة 
المنتدى العربي الخامس حول آفاق تولید الكهرباء وٕازالة ملوحة میاه البحر  ــــــ 6

 2019بالطاقة النوویة 
یئي واإلنذار المبكر" المقدم مشروع "الشبكة العربیة للرصد اإلشعاعي الب ــــــ 7

 .للوكالة الدولیة للطاقة الذریة
 2030 ــــــ 2020االستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة  ــــــ 8
 2018للسنة المالیة   الحساب الختامي وتقریر مراجع الحسابات القانوني ــــــ 9

 2018ة خالل السنة المالیة والمناقالت والمساهمات في المشروعات المنفذ
 2018تقریر هیئة الرقابة المالیة واإلداریة حول الحساب الختامي لسنة  ــــــ 10

 وٕاجابة اإلدارة العامة علیه
 2018تقریر المراقب المالي الداخلي لسنة  ــــــ 11
 ــــــ 1/1ذ میزانیة الهیئة خالل الفترة : ـــر المدیر العام حول تنفیـــتقری ــــــ 12

31/3 /2019 
 2020 ــــــ 2019تشكیل هیئة الرقابة المالیة واإلداریة للدورة المالیة  ــــــ 13
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 2021 ــــــ 2020اختیار مراقب الحسابات القانوني للدورة المالیة  ــــــ 14
 تعدیل اتفاقیة إنشاء الهیئة العربیة للطاقة الذریة ــــــ 15 
 جتمـاعيقتصادي واالقرارات المجلس اال ــــــ 16

إجراء دراسة تقییمیة لعمل الهیئة وفق قرار المجلس االقتصادي  ـــــ 17 
 واالجتماعي
والدورة  للمجلس التنفیذي  65و 64  تحدید موعد ومكان عقد الدورتین ــــــ 18

 ة .للمؤتمر العام للهیئ 32


 
 
1  __IB≥jªA PB_◊Œ»ºª jqB®ªA ™B¿NU‚A“ŒIj®ªA “_Œ )PBøBÈ¿áA  “Œn√ÃNªA “ÕiÃ»¿ÜA __ :

1  __3/4/2019( 

قامت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بعقد االجتماع العاشر للهیئات الرقابیة 
العربیة وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، في مدینة الحمامات 

جتماع متابعة ویعتبر هذا اال. 3/4/2019ــــــ  1بالجمهوریة التونسیة خالل الفترة : 
، ولین عن الرقابة النوویة واإلشعاعیة في الدول العربیةؤ جتماعات السابقة للمسلال

نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  حیث
امش جتماعات في فیینا على ها ةلشبكة النور باإلضافة إلى أربع جتماعاتا تسع

 .  المؤتمر العام للوكالة الدولیة

 دولة عربیة 12جتماع ممثلو الهیئات الرقابیة في وقد حضر فعالیات هذا اال
ون العلمیة من الهیئة العربیة للطاقة الذریة ؤ مدیر الش أ. د. ضو مصباحوكل من 

وممثلون عن الوكالة المدیر العام للهیئة  حامديألستاذ الدكتور سالم عن ا ممثالً 
الدولیة للطاقة الذریة والمعهد الكوري لألمان وهیئة الرقابة النوویة األمریكیة ووكالة 

 بي للتعلیم والتدریب في مجال األمان النووي.و السالمة النوویة الفرنسیة والبرنامج األور 

نیابة عن المدیر العام للهیئة العربیة للطاقة  ،ضو مصباح أ. د.جتماع افَتَتح اال
ب بالسادة ممثلي الهیئات الرقابیة وأثنى على مشاركة الوكالة الدولیة رحّ  الذي ،الذریة
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وحرصهم على المساعدة في تطویر وتأسیس  والشركاء الداعمین للشبكةللطاقة الذریة 
جتماع هو تفعیل مجموعات عربیة. وبّین أن الهدف من هذا االال الهیئات الرقابیة

بین الهیئات الرقابیة  فّعالوخلق تعاون  العمل المنبثقة عن الشبكة من أجل تنسیق
العربیة والهیئات والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة ذات العالقة باألمان واألمن النوویین. 

الهیئة الرقابیة من  الدكتور ممدوح عثمان بعد ذلك تفضل السید رئیس الشبكة
د المدیر العام ین خوان كارلوس لینتیجو مساعقدم السید كما السودانیة بإلقاء كلمته،

روزو مدیر مكتب تنسیق األمان اجوستاف كللوكالة الدولیة لألمان واألمن النوویین و 
لتزام الوكالة ا على مؤكدینواألمن بالوكالة الدولیة للطاقة الذریة رسالة مسجلة بالفیدیو 

  . الدولیة بدعم الشبكة العربیة وأنشطتها المختلفة

االجتماع بعد إدخال بعض التعدیالت  برنامج جتماع بإجازةفعالیات اال استهلت
تیة على مدى ثالثة الطفیفة علیه ومن ثم قام المجتمعون بمناقشة بنود االجتماع اآل

 : أیام
 وضع الشبكة العربیة للهیئات الرقابیةــــــ  1
 النوويلألمان واألمن  الدوليطار اإلــــــ  2
 الشبكة فيالدول األعضاء  في النوويإتجاهات وأولویات األمن  ــــــ 3
 والشبكة النوويلألمان  الكورياإلنجازات وخطط التعاون بین المعهد  ــــــ 4
 واالستعداد لالجتماع الثامن بشأنها النوويوضع اتفاقیة األمان  ــــــ 5
 والشبكة األمریكي الرقابيالتعاون والمساعدات بین الجهاز  ــــــ 6
 لمصادر المشعةرقابة ا فيالشراكة ــــــ  7
الدعم الفعال لألجهزة الرقابیة للدول الجدد  في الفرنسي الرقابيدور الجهاز ــــــ  8

 يالمجال النوو  في
 للتعلیم والتدریب األوربيأنشطة المعهد  ــــــ 9

 الشبكة  فيوضع الهیئات الرقابیة العربیة األعضاء  ــــــ 10
بعنوان "الشبكة العربیة لرصد  الفنيتعاون للبین اإلقلیمي مشروع الوكالة  ــــــ 11

 اإلشعاع البیئي واإلنذار المبكر"
 شبكة الهیئات الرقابیة العربیة وتفعیل مجموعات العمل. فيتقییم التطور  ــــــ 12
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لدعم  اتقدیمه رقابيیمكن لكل جهاز  التيستعراض أهم المواضیع ابعد ذلك تم 
تضح او  .رقابيهم االحتیاجات لكل جهاز ألك وكذ ،العربیة األخرى الهیئات الرقابیة

یمكن تلبیتها من خالل  التي من هذا االستعراض بأن هناك الكثیر من االحتیاجات
 والتطبیقات الطبیةللمفاعالت البحثیة  الرقابيمثل التحكم  ،التعاون بین أعضاء الشبكة

الهیئات الرقابیة  ومراجعة اللوائح وغیرها وأن هناك بعض التعاون الموجود بالفعل بین
العربیة بالتنسیق المباشر بینها غیر أنه یجب تفعیل مجموعات العمل بحیث تقود مثل 

 . هذا التعاون على نطاق أوسع
 

2  __ PÀ�I) “ŒIj®ªA æÀfªA ü “®rùA j÷B§ƒªA XBN√G ΩøB∏M æÃY ’A�a ™B¿NUG :2  __
3/5/2019( 

مع هیئة الطاقة الذریة اللبنانیة في  نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون
لبنان، اجتماع خبراء حول "تكامل إنتاج النظائر المشّعة في الدول العربیة"  ــــــبیروت 

وذلك من أجل وضع تصور لتعاون عربي مشترك حول إنتاج وتصدیر واستخدام 
خبراء  7شارك في هذا االجتماع  النظائر المشّعة في األغراض الطبیة المختلفة. وقد

 . مصرق، العرا، لبنان، تونس، ردناأل ،من الدول العربیة التالیة : السعودیة
 ،هیئة الطاقة الذریة اللبنانیة ــــــ تم افتتاح االجتماع من قبل الدكتور خالد زهرمان

ثم أوضح األستاذ الدكتور عماد برعي، ممثل الهیئة  لالجتماع االفتتاحیةلقاء الكلمة إب
والتي تدور حول وضع تصور لتعاون  جتماعاالهداف هذا أالذریة،  العربیة للطاقة

عربي مشترك حول إنتاج وتصدیر واستخدام النظائر المشّعة في األغراض الطبیة 
قام السادة الخبراء بإلقاء محاضرات  االجتماعهداف أتفعیل  إلى المختلفة. وسعیاً 

نشطة الوطنیة ورؤیة كل متخصصة فیما یتعلق بمجـال االجتماع لتغطیة ومعرفة األ
 . وتسویق النظائر المشعة إلنتاجمؤسسة 

مناقشة  تمن قبل السادة الخبراء الممثلین لكل دولة تم هوفي ضوء ما تم عرض
 النقاط اآلتیة :

استعراض المقترح المبدئي للمواصفة العربیة لممارسات التصنیع الجید  ــــــ 1
)GMP(  یلي :الخبراء باالجتماع بما  أوصىوقد 
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بالملحق الخاص بالمستحضرات الصیدالنیة  ءعن طریق البدتعدیل المقترح  ــــــ
المشعة على اعتبار أن المقترح المطلوب یختص بالمستحضرات الصیدالنیة المشعة 

 . من المستحضرات الصیدالنیة الدوائیة أكثرول في المقام األ
 . لعربیةبالمواصفات العالمیة والمواصفات ا ــــــ االستعانة

إجراء التعدیالت المقترحة واقترح الخبراء الدعوة الجتماع یضم كل من  ــــــ
وٕاقرار والجهات الرقابیة الدوائیة بالدول العربیة لمناقشة  اإلشعاعیةالجهات الرقابیة 

 . )GMPالمقترح النهائي لممارسات التصنیع الجید (
في مجال  العاملةكوادر العربیة ورشة عمل لتدریب و تأهیل ال إعداداقتراح  ــــــ

 .   تطبیق مواصفات ممارسات التصنیع الجیدل المركبات الصیدالنیة المشعة

استعراض ما تم انجازه في االجتماع السابق للمشروع المقدم لبرنامج ــــــ  2
"Horizon-2020بین الدول األوروبیة والعربیة لبناء القدرات في  عزیز التعاون" بعنوان ت

تها" وبعد مناقشة المشروع المقترح تم اإنتاج النظائر المشعة الطبیة واستخدام مجال
 : تفاق على النقاط التالیةاال

لزیادة الكمیات  والً أیهدف المشروع  أن علىتعدیل بعض الفقرات بالمشروع  ــــــ
مصر واألردن لتلبیة االحتیاجات ب 131-والیود 99-بدنومالمنتجة من نظیري المولی

 . لوبة من النظائر المشعة بالدول العربیةالمط
وحدة مركزیة للمركبات  ضافة بند جدید للمشروع یهدف إلى إنشاءإــــــ 

 . تونس الصیدالنیة المشعة في
 99mتطویر إنتاج مولدات التكنشیوم ضافة المقترح المقدم من األردن حول ــــــ إ

 . واستكمال وثائق الجودة 99من المولیبدنوم 
رسالها إ للبنود الجدیدة و  Horizon-2020إستیفاء االستمارة الخاصة بمشروع ـ ـــــ

 . لة في اجتماع الخبراء بالعام الماضيبعد ذلك للجنة المراجعة الثالثیة المشكّ 
من جمهوریة  99-المولیبدنومو  131-نات من الیودرسال عیّ إاالتفاق على ــــــ  3

للبدء  العینات تمهیداً  هبارات الجودة الالزمة لهذاخت إلجراءمصر العربیة للدول العربیة 
 . في فتح قنوات تسویقیة للنظائر المشعة بین الدول العربیة
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ن لتلك الدول و بالنسبة لدول الكویت ولبنان والعراق اقترح الخبراء الممثلــــــ  4
وزارات الصحة في  على) GMPعرض المقترح النهائي لممارسات التصنیع الجید (

 . لعملیة التسویق بین الدول المنتجة وتلك الدول تمهیداً  دولهم
 

3 ºª jrß ©IAjªA ™B¿NU‚A __îÕÀÃƒªA ≈øfiAÀ ∆Bøflª “ŒùB®ªA “∏Jrºª “Õ�ŒnNªA “ƒV 
 BƒŒŒØ) :20  __21/6/2019( 

بناًء على التنسیق بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
سید غوستافو كاروسو رئیس قطاع تنسیق األمان واألمن في قسم األمان وبدعوة من ال

واألمن النوویین بالوكالة الدولیة للطاقة الذریة، قام أ. د. ضو مصباح رئیس قسم 
 الرابع عشرجتماع بحضور االاألمان واألمن النوویین بالهیئة العربیة للطاقة الذریة 

والذي عقد بمقر الوكالة الدولیة  واألمن النوویین للجنة التسییریة للشبكة العالمیة لألمان
 . 21/6/2019ــــــ  20 خالل الفترة النمسا ــــــفیینا للطاقة الذریة في 

جتماع هو مناقشة التطور الحاصل في شبكات األمان من هذا اال كان الهدف
في مجال النووي اإلقلیمیة والعالمیة ومراجعة منهجیة التقییم الذاتي لبناء القدرات 

جتماع كل من السید خوان كارلوس فتتح االاألمان النووي في الدول األعضاء. وا
لینتیغو نائب المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة لألمان النووي والسید خمار 

ناقش . وقد GNSSNواألمن النوویین  المرابط الرئیس الحالي للشبكة العالمیة لألمان
برنامج ــــــ  : األولویات واألنشطة برنامج األمان اإلشعاعي اآلتیة : جتماع المواضیعاال

:  ــــــ برنامج األمن النووي : األولویات واألنشطة ستجابة للطوارئاالستعداد واال
: األولویات  ــــــ برنامج أمان المنشآت النوویة واإلشعاعیة األولویات واألنشطة

ــــــ برامج الماجستیر في األمن واألمان  واألمن النوویین ــــــ الربط بین األمان واألنشطة
ــــــ القیادة في األمان  ــــــ المعاهدات والصكوك الدولیة النوویین في الدول األعضاء

سیویة )، اآلANNuRــــــ الشبكات اإلقلیمیة : العربیة ( : األولویات واألنشطة النووي
)ANSN) األفریقیة ،(FNRBA الالتینیة ()، أمریكاFORO() أوروبا ،EuCAS(  ــــــ

ــــــ المؤتمرات الدولیة القادمة في األمن واألمان  بناء القدرات وٕادارة التجارب الرقابیة
ــــــ مشروع تطویر البنیة التحتیة لألمان  ــــــ الخطة المنسقة لألمان النووي النوویین
 عالت الصغیرة والمتوسطة .ــــــ أمان المفا : الطریق إلى األمام النووي
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وقد قدم أ. د. مصباح عرضًا بّین فیه الوضع الحالي للشبكة العربیة للهیئات 
الرقابیة "النور" وٕاحتیاجات الدول العربیة األعضاء في الشبكة التي تم التعبیر عنها 

 في اإلجتماع األخیر العاشر للشبكة .
 وقد خرج اإلجتماع بالعدید من المالحظات منها :

ــــــ أبدت اللجنة التسییریة للشبكة العالمیة رضاها عن مراجعة السكرتاریة 
 لمنهجیة بناء القدرات ووثائقها

الجهود المتعلقة بتطویر  أبدت اللجنة التسییریة للشبكة العالمیة رضاها عنــــــ 
 وتنفیذ منهج درجة الماجستیر في األمان واألمن النوویین

جهود اللجنة التنسیقیة في  یریة للشبكة العالمیة رضاها عنأبدت اللجنة التسیــــــ 
 إعتماد التقریر الفني في تطویر اإلرتباط بین األمان واألمن النوویین

ترحیبها بالمقاربة الجدیدة لتطویر أبدت اللجنة التسییریة للشبكة العالمیة ــــــ 
 الخطة الموحدة لألمان

الجهود التي بذلتها  العالمیة رضاها عنأبدت اللجنة التسییریة للشبكة ــــــ 
 ورشة عمل وطنیة وٕاقلیمیة على مدار العام 70السكرتاریة في تنفیذ أكثر من 

ــــــ أوصت اللجنة التسییریة بضرورة إجراء تقییم شامل عن برامج وأنشطة الشبكة 
 العالمیة وأثرها على األمان واألمن على المستوى الوطني واإلقلیمي والعالمي

مراجعة الشروط المرجعیة للشبكة العالمیة  أوصت اللجنة التسییریة بضرورةـــــ ـ
ولجنتها التسییریة وتحدیث خططها بناًء على الدروس المستفادة والتحدیات واألهداف 

 المستقبلیة التي یراد تحقیقها .
 



 
1  __“qiÀ Ñ æÃY Ω¿ß�zbNmAÀ “¿≥jùA “ŒJÒªA ¡≥AÃÒªA XBN√GÀ B»MBøAf )—j«B¥ªA  :

20  __25/4/2019( 

، قامت الهیئة العربیة للطاقة 2019في إطار تنفیذ الخطة العلمیة للهیئة للعام 
ورشة عمل حول "تحضیر الذریة وبالتعاون مع هیئة الطاقة الذریة المصریة بتنظیم 
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 ر العربیةالقاهرة ــــــ جمهوریة مصفي  وٕانتاج الطواقم الطبیة المرقمة واستخداماتها"
 . 25/4/2019 ــــــ 20خـالل الفترة : 

أ. د.  محمد طه القللي مشرف الدورة و أ. د.من قبل ورشة العمل فتتاح اتم 
هذه الورشة زیادة . وكان الهدف من الذریة للطاقة العربیة الهیئة ممثل يبرع عماد

ج وفصل وتحضیر المهارات العملیة للكوادر العلمیة والبحثیة العاملة في مجاالت إنتا
التعرف على المخابر المرافقة والمشاكل  إلى كما تهدفالمركبات الطبیة المشعة. 

 . الناتجة عن عملیات إنتاج وفصل وتحضیر للمركبات الطبیة المشعة
موریتانیا، متدربًا من الدول العربیة التالیة :  22 الورشةوقد شارك في هذه 

 . مصر ،تونس ،الیمن، األردن، لبنان، السودان
الورشة الطرق المختلفة إلنتاج النظائر المشّعة من المفاعالت تضمنت 

المسرعات اإللكترونیة، كما تم استعراض طرق التقنیات النوویة لتحضیر الطواقم 
الطبیة المرّقمة باستخدام أنواع مختلفة من المولدات والنظائر المشّعة المستخدمة في 

أیضًا على تدریب عملي لترقیم المركبات  التشخیص والعالج، واشتملت الورشة
 . الصیدالنیة بالتكنشیوم والیود المشع

لمستشفى أورام األطفال للتعّرف على استخدام كما أدى المشاركون زیارة 
 المتدربین بین ةنقاشی ةحلق عقدت الیوم ختام وفىالنظائر المشّعة في تشخیص األورام. 

تقدیم  رة، وكذلكدو فیها بال التحدث تم يالت المجاالت جمیع لتقییم المحاضرین وبعض
 هي كالتالي :و المقترحة من الحضور التوصیات 

عربیة للتشخیص الطبي في مجال األشعة  ــــــ ضرورة تطبیق معاییر 1
  .  والطب النووي لمنع الفحوصات الطبیة غیر المبررة  التشخیصیة

لتبادل الخبرات في هذا  عةبیة لألشــــــ زیادة التعاون مع الجمعیة األورو  2
 المجال .
ــــــ عمل دورة تدریبیة متخصصة لوضع معاییر التشخیص الطبي واستخدام  3

 .األشعة التشخیصیة 
ــــــ توعیة مراكز التشخیص الخاصة بشأن استخدام األشعة التشخیصیة   4

قلیلة مع االحتفاظ بالقیمة  دیدة التي تتضمن التصویر بجرعات إشعاعیةالج
 . التشخیصیة عالیة الجودة
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2  __ æÃY Ω¿ß “qiÀ‘Ã¥ªAÀ TÃZJªA P›ßB∞ø ©≥AÃø iBŒNa‹ “ŒIB≥jªA K√AÃÜA 
)¢BIjªA :23  __26/4/2019( 

مع الوكالة المغربیة لألمن نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون 
ة عمل حول ورش والهیئة األمریكیة للرقابة النوویة والسالمة النوویة واإلشعاعیة

ختیار مواقع مفاعالت البحوث والقوى بهدف تزوید المختصین الالجوانب الرقابیة 
ختیار مواقع المفاعالت جارب العملیة الحدیثة المتعلقة باالعرب بالمعرفة األساسیة والت

طالع على تجربة هیئة الرقابة اإلجراءات الرقابیة المؤدیة إلى اعتمادها واالالنوویة و 
في مراجعة طلبات مواقع مفاعالت القوى واألبحاث. وتم خالل الورشة األمریكیة 

التعّرف على أمثلة عملیة تتضمن رسومات وجداول وخرائط وأدلة للوكالة الدولیة 
یفیة تنفیذ المتطلبات الرقابیة للطاقة الذریة والهیئة األمریكیة للرقابة النوویة حول ك

 ختیار الموقع .ال
لتغطیة النقص في الكوادر العربیة المؤهلة والخبیرة  وقد ُصّممت هذه الورشة

بالمتطلبات الرقابیة األساسیة الختیار مواقع مفاعالت القوى والبحوث. وتقع هذه 
والوكالة المغربیة لألمن الورشة في إطار التعاون بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة 

بة النوویة تنفیذًا لالستراتیجیة والهیئة األمریكیة للرقاوالسالمة النوویة واإلشعاعیة 
وفي إطار مشروعها  2020العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة حتى العام 

المعنون "تعزیز البنیة التحتیة للدول العربیة من أجل إنشاء محطات نوویة لتولید 
 الكهرباء : دراسات الجدوى والموقع كمرحلة أولى" .

للوكالة المغربیة الدكتور خمار المرابط المدیر العام  افتتح الورشة سعادة األستاذ
ضو  أ. د.ممثل الهیئة العربیة للطاقة الذریة و  لألمن والسالمة النوویة واإلشعاعیة

 شارك خبیران من هیئة الرقابة األمریكیة في هذه الورشة.و . مصباح
مواقع  أیام مواضیع ذات عالقة بآلیات اختیار ةوناقش المشاركون على مدى أربع

المفاعالت النوویة باالعتماد على قراءات وٕاجراءات عالمیة أعدتها الوكالة الدولیة 
للطاقة الذریة والهیئة األمریكیة للرقابة النوویة والوكالة المغربیة لألمن والسالمة النوویة 

متخصصًا من تونس والعراق  20شارك في فعالیات هذا البرنامج  .واإلشعاعیة
 .ن والسعودیة ومصر ولیبیا ولبنان واألردن والمغرب والسودان والیم
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قدمت  ةومناقشات وتمارین عملی وطنیة من محاضرات وعروض تكونت الورشة
من الهیئة األمریكیة للرقابة النوویة والوكالة مدعوین متخصصین  خبراء من قبل

قدمت و ریة. المغربیة لألمن والسالمة النوویة واإلشعاعیة والوكالة الدولیة للطاقة الذ
الورشـة نظرة واسعـة عن األسس المعرفیة لمواقع المفاعالت النوویـة وأطرها الرقابیـة 
والتشریعیـة وهي مكّرسة في المقام األول لصغار المهندسین والفنیین والموظفین 

ة ومفاعالت ن حدیثًا تحت مظّلة البرامج الوطنیة إلنشاء محطات القوى النوویویالمنض
 ختیار الموقع .لعالقة باالبحوث ذات ا

 ع التالیة :المواضیو على المجاالت  الورشة وركزت
 ــــــ االعتبارات والمبادئ الرقابیة األساسیة في اختیار مواقع المفاعالت النوویة

 ــــــ مفهوم خطة المراجعة، الموافقة المبدئیة ومظروف الخصائص
 ــــــ خصائص وبارامترات الموقع

 كاني للموقع وطرق االستبعادــــــ الوصف الم
 ــــــ السكان والمناخ واألرصاد الجویة المحلیة واإلقلیمیة

 تقییم الحوادث المحتملة ــــــ
 ــــــ تقدیر تشتت اإلشعاع في الجو خالل الحوادث النوویة

 ــــــ االعتبارات الهیدرولوجیة والفیضانات والسدود والتسونامي
 والخزاناتــــــ قنوات میاه التبرید 

 ــــــ االعتبارات الجیولوجیة والزالزل
 ــــــ الحركة األرضیة

 ــــــ أنظمة اإلمداد بالكهرباء وثباتها وانقطاعها
 ــــــ االستعداد للطوارئ .

خالل هذه الورشة زیارة میدانیة للمفاعل البحثي المغربي التابع للمركز  توقد تم
المعمورة للتعّرف على الموقع النوویة المغربیة في الوطني للطاقة والعلوم والتكنولوجیا 

 . طالع على إجراءات ومعدات االستعداد للطوارئ النوویة واإلشعاعیةواال

 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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