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Abstract 

The radiation risks to the public and to the environment that may arise 
from operation of nuclear installations may transcend national borders.  

International cooperation serves to promote and enhance safety 
globally by exchanging experience and by improving capabilities to control 
hazards, to prevent accidents, to respond to emergencies and to mitigate any 
harmful consequences.  

International cooperation is facilitated by intergovernmental 
agreements (i.e. legally binding agreements between States ranging from 
bilateral treaties to international conventions), codes of conduct and safety 
related standards. 

Strictly speaking, an international participation in the connection with 
the construction of new nuclear installations in a specific country will 
depend also on the conventions acceded to by the country. But, it can be 
underlined also that the participation of countries preparing the construction 
of a new nuclear installation in international agreements related to nuclear 
and radiation safety is increasingly recognized as a reflection of the safety 
culture existing in the country. 

 
                                                 

 ,Stefan ROHÁR VUJE, a.s. Trnava 23-27 September 2013, Trnava مقالة مترجمة من (*)
Slovakia .  
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إن مخـــاطر اإلشـــعاع علـــى الجمهـــور وعلـــى البيئـــة التـــي قـــد تنشـــأ عـــن تشـــغيل 
تعزيــــز ســــبل  يخــــدم التعــــاون الــــدوليو  .المنشــــآت النوويــــة قــــد تتجــــاوز الحــــدود الوطنيــــة

قـــدرات الوتحســـين الســـالمة علـــى مســـتوى العـــالم مـــن خـــالل تبـــادل الخبـــرات وتحســـين 
الطـوارئ وتخفيـف أي سـتجابة لحـاالت واال منـع وقـوع الحـوادثو  للسيطرة على المخاطر

  . عواقب وخيمة
أي (وقواعد السلوك ومعايير السالمة ذات الصلة  االتفاقات الحكومية الدوليةإن 

ملزمـة الدوليـة التفاقيات المن المعاهدات الثنائية إلى ا االتفاقات المبرمة بين الدول بدءاً 
  .ذه االتفاقيات هالتعاون الدولي من خالل من  كثيراً  سهل ت )قانوناً 

بناء منشآت نوويـة جديـدة ل إلى المشاركة الدولية نضمامفإن اال ،بالمعنى الدقيقو 
التأكيد يمكن و . من قبل الدولة المبرمة على االتفاقيات في بلد معين سوف تعتمد أيضاً 

فـــي االتفاقيـــات الدوليـــة  مشـــاركة البلـــدان لبنـــاء منشـــأة نوويـــة جديـــدةاســـتعداد و  علـــى أن
ثقافـة  بأهمية نشـراالعتراف مع النووية والسالمة من اإلشعاع يتزايد نشطة باأل المتعلقة

  . البلدهذا  السالمة الموجودة في

א א א א
المراحـل فـي حيـاة  جميـع اـً عمليـ صور عديدة أهمها في الدولية تتمثل المشاركات

؛ أي تقيـيم )ةيـالرقاب األجهـزة من إجازتهاحتى (ا ـومدة أنشطتهالنووية المنشآت و  مرافقال
وفــــى  .غــــالق ووقــــف تشــــغيل المرافــــقإ البنــــاء والتكليــــف والتشــــغيل و و  التصــــميمو  الموقــــع

خلــق إمكانيــة و توجــه التركيــز علــى القــرارات الهامــة  مثــل  تحديــد الموقــع يالــبعض منهــا 
  . موقعالة في ــــــنوويالمنشأة ال بناءبذن اإل قرار لمشاركة الجمهور في صنع 

א אא אא  א

 معاهــدات دوليــة هامــة فــي 3هنــاك  ،الدوليــة للطاقــة الذريــة تحــت رعايــة الوكالــة
معاهــــدة و  )NPT(عــــدم انتشــــار األســــلحة النوويــــة معاهــــدة  : الطاقــــة النوويــــةجــــاالت م
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عـدد مـن المعاهـدات  وأيضـاً  ،ظـر الشـامل للتجـاربمعاهـدة الحو  1963الحظر الجزئي 
  . اإلقليمية الثانوية

تكنولوجيـا انتشار األسلحة النوويـة و  إلى منعالنووي  معاهدة عدم االنتشارتهدف 
هـــي و  ،النـــووي نـــزع الســـالحللطاقـــة النوويـــة و  تعزيـــز االســـتخدامات الســـلميةاألســـلحة و 

نظام الضـمانات تحـت سست المعاهدة ، وقد أتشغيل المنشآت النووية إلى موجهة أيضاً 
فــــي إطــــار  مركزيــــاً  دوراً  أيضــــاً  لعــــبت التــــيو طاقــــة الذريــــة، لل الدوليــــة وكالــــةالمســــؤولية 

  .السلمية  نقل التكنولوجيا من أجل األغراضل معاهدةال
  

  الوآالةبضمانات التفاقات إ

ات ل ة إتفاقي دى الوآال ن   لضماناتل ر م ع أآث ول م ارية المفع ي  170س ة ف دول
دم    هااتتزاملالالدولة  قيتطبمن الوآالة  من خاللهاتتحقق  ،يع أنحاء العالمجم ة بع الدولي

ة       ة ألغراض صنع األسلحة النووي رامج النووي ا  . استخدام الب املة  إومعظمه ات ش  تفاقي
ماناتل ووي  لض ار الن ر االنتش ة حظ زام باتفاقي ة االلت من متابع يم و (NPT)تتض تقي

  .الخاصة بها  النووية واألنشطةالمواد النووية  عن عالنفي اإل الدولة  مصداقية

" إتفاقيــات طوعيــة"تســّمى  اتيــأنــواع أخــرى مــن االتفاق هنــاك  ومــن المعــروف أن
مبرمـة بـين (وٕاتفاقيـات ضـمانات خاصـة ) NPTمبرمة بين الخمـس دول الموقعـة علـى (

ـــ منشـــأة 900أكثـــر مـــن وهنـــاك ). NPTالـــثالث دول غيـــر المـــوقعين علـــى إتفاقيـــة   يف
  . ضمانات الوكالةل خاضعةجميع أنحاء العالم 

  
  التحقق المستخدمة وسائل 

التقــارير المقدمــة مــن كــل دولــة فيمــا تمتلــك  مــن المــواد ب  وســائل التحقــق تــرتبط
تســتخدمها الوكالــة   تــيال وتتمثــل  وســائل المراقبــة والتقنيــات. واألنشــطة النوويــة المعلنــة

التـي ترّكبهـا  ختـام والكـاميراتألعـدة صـور مثـل ا يف الدولية للطاقة الذرية في المنشآت
ـــة فـــي المنشـــآت ـــز قـــدرات التفتـــيش  .الوكال ـــدابير لتعزي وهنـــاك مجموعـــة أخـــرى  مـــن الت

عمليـــات التفتـــيش و  عمليـــات التفتـــيش الروتينيـــة للوكالـــة بموجـــب اتفـــاق الضـــمانات مثـــل
 . الخاصة، والقيام بزيارات لمجموعة عمل الضمانات



  
  
  
  
  
  
  
 
  

  3/2016ـــ العدد ــــ 27نشرة الذرة والتنمية ـــــــ المجلد 
 

6 
 

אא מ אא
א א
  :كما يلي  تحت رعاية منظمات األمم المتحدةتقع  االتفاقيات هذه 

 (UNECE) مم المتحدة االقتصادية ألوروبالجنة األــــــ 
 (Aarhus)تفاقية آرهوس إأ ــــــ 
 (ESPOO) سبوإتفاقية إ ب ــــــ

  (UNEP) األمم المتحدة للبيئةبرنامج ــــــ 
 مثـل UNEP لبرنـامج عدد من االتفاقيـات اإلقليميـة تحـت بـرامج البحـار اإلقليميـة

ـــــق ومـــــوارده  شـــــمال شـــــرق المحـــــيط األطلســـــيمفوضـــــية حمايـــــة ، (HELCON) البلطي
(OSPAR) ـــــيج عـــــدن ـــــة البحـــــر األحمـــــر وخل ـــــى بيئ ـــــة للمحافظـــــة عل ـــــة اإلقليمي ، والهيئ

(PERSGA)إتفاقيـــــة إقليميـــــة فـــــي  18فيمـــــا يصـــــل إلـــــى (إلـــــخ ...ة، وٕاتفاقيـــــة برشـــــلون
  ).المجموع
  

 تفاقية آرهوسإ

األفـراد والجمعيـات الخاصـة (جمهـور للمـن الحقـوق   تفاقية آرهوس عدداً إ أسست
 الالزمـة اتخـاذ اإلجـراءاتويتعـين علـى األطـراف فـي االتفاقيـة . فيمـا يتعلـق بالبيئـة) بهم

 جعـل سهم فـيت) طني أو اإلقليمي أو المحليالو  المستوىعلى (سلطات العامة لا لجعل
  : تنص االتفاقية علىو . ةهذه الحقوق نافذ

  المعلومات البيئية حصول على الــــــ 
  المشاركة العامة في صنع القرار البيئيــــــ 
 . الوصول إلى العدالةــــــ 

  
  سبوإاتفاقية 

ى بشـــكل غيـــر وتســـم(فـــي ســـياق عـــابر للحـــدود البيئـــي تقيـــيم األثـــر تفاقيـــة إهـــي 
حيـز التنفيـذ  تدخلـو  1991فـي عـام  فنلنـداب ESPOOوقعـت فـي . )رسمي اتفاقية إسبو

وافقـت علـى االلتـزام  الـدول التـي ـــــــ األطـراف وتحدد االتفاقية التزامـات .1997في عام 
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 األنشـطة فـي مرحلـة مبكـرة مـن التخطـيط ألثـر البيئـي لـبعضلتقيـيم  إجراءبـــــــ باالتفاقية 
  . ط نوويانش ألي

خطــار والتشــاور فيمــا باإل للــدولاللتــزام العــام ل اإلتفاقيــة األســسكمــا تضــع هــذه 
 مـن المحتمـل أن يكـون لهـا آثـار التـي  اإلنشـاءجميع المشـاريع الرئيسـية قيـد بشأن بينها 
  . دعبر الحدو قد تقع  ضارة كبيرةبيئية 

  
 UNEPاإلقليمية تحت برنامج البحار اإلقليمية لبرنامج االتفاقيات 

. UNEPإتفاقيـــة إقليميـــة فيمـــا بـــين الحكومـــات المنضـــمة لبرنـــامج  18مجموعهـــا 
اتخـاذ تـدابير وقائيـة  هـم بنودهـاأومـن ، )HELCONالبلطيـق (على سبيل المثال إتفاقية 

كلمـا كانــت هنــاك أســباب معقولــة لالعتقــاد  بإدخــال مــواد بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
نســــان والمــــوارد الحيــــة أو الــــنظم اإليكولوجيــــة فــــي البيئــــة البحريــــة قــــد تضــــر بصــــحة اإل

 . لبحرلالستخدامات المشروعة األخرى البحرية، أو تتداخل مع ا
 

אאאא
א

ـــأهــم بن ـــاتفاقيود ــ ـــات الوكالــ ــبنبالمتعلقــة و ة ــ ـــاء وتشــغيل المنشــآت النوويــ ة هــي مــا ــ
  : ليي

  تفاقية األمان النوويــــــ إ
  المبكر عن وقوع حادث نووي اإلبالغتفاقية ــــــ إ
  تفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعيــــــ إ
تفاقية المشتركة بشأن أمـان التصـرف فـي الوقـود المسـتهلك وأمـان التصـرف اإلــــــ 

  في النفايات المشعة
  ية الحماية المادية للمواد النوويةتفاقــــــ إ
  تفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النوويةــــــ إ
  . النفايات والمواد األخرى دفنتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن ــــــ إ
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  تفاقية األمان النوويإ

ـــلتاالهــدفها هــو  قــة النوويــة محطــات الطال المشــغلةلــدول المشــاركة زام القــانوني لــ
تطبيــق بالتــزام جميــع األطــراف  والتركيــز علــى بالحفــاظ علــى مســتوى عــال مــن األمــان،

وتشمل هذه . )"SF-1(المبادئ األساسية للسالمة " وثيقة  الوكالة ساسيات الواردة فياأل
ر المـوارد الماليـة والبشـرية ـاء والتشغيل وتوافــــار الموقع والتصميم والبنـــ، اختيساسياتاأل
  .ن الجودة والتأهب لحاالت الطوارئلكافية، والتقييم والتحقق من سالمة وضماا

  المبكر عن وقوع حادث نووي اإلبالغإتفاقية 

نظــــام  تــــم تأســــيس، 1986محطــــة تشــــيرنوبيل النــــووي عــــام فــــي أعقــــاب حــــادث 
 االنتشــار خــارج الدولــةالتــي لــديها القــدرة علـى وخاصـة  اإلخطـار عــن الحــوادث النوويــة 

وقـت  تفصيلية عـن الدول تقديم تقاريرجميع  من  ذلك يتطلبو  .ةالدولية للحدود العابر و 
كما يجب أن . الوضعنبعاثات اإلشعاعية والبيانات الضرورية لتقييم واإل لحادثةا مكانو 

  .يتم اإلعالن عن الدول المتأثرة مباشرة أو عبر الوكالة الدولية وٕاعالم الوكالة نفسها 
ـــميمبكــر إلزاإن إتفاقيــة اإلخطــار ال ـــة ألي حــادث نــ ثنائيــة  وهنــاك إتفاقيــات. وويــ

كالـــة الدوليـــة تتضـــمن تعهـــدات اإلبـــالغ مـــع الو مـــع جميـــع الـــدول المحيطـــة بســـلوفاكيا و 
  .المبكر 
  

  اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

مدنيــة عــن بشــأن المســؤولية ال 1963تعــديل اتفاقيــة فيينــا لعــام لبروتوكــول وضــع 
حـدد تيض التكميلـي عـن األضـرار النوويـة األضرار النووية، وكذلك اعتماد اتفاقية التعو 

مليـون  400ا يعـادل تقريبـا الحد األقصـى الممكـن مـن المسـؤولية  بنسـبة ال تقـل عـن مـ
المبــالغ اإلضــافية التــي ســتقدم مــن و تفاقيــة التعــويض التكميلــي االتحــدد . يمريكــأدوالر 

 .المشــغلة المقدمــة مــن الــدول األطــراف علــى أســاس القــدرات النوويــةخــالل المســاهمات 
يمتــد علــى النطــاق الجغرافــي التفاقيــة فيينــا،  مفهــوم الضــرر البيئــي والتــدابير الوقائيــةإن 

  . تعرض للخسارة في األرواح واإلصابات الشخصيةيقد الذي و 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المنشآت النووية بناء وتشغيلالمشاركة الدولية في عمليات  
 

9 
 

אאא אאא
א

المتخصصـة  والمنظمـاتتتعاون الوكالة مع األجهزة المختصة في األمم المتحدة 
ــــــــ  (ILO) منظمــة العمــل الدوليــة ــــــــ (FAO) والزراعــةمنظمــة األغذيــة : مثــل  المعنيــة

مكتـب  ـــــــ (PAHO) الصـحة األمريكيـة منظمة ــــــ (OECD/NEA)وكالة الطاقة النووية 
منظمــة الصــحة العالميــة  ــــــــ (OCHA) األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ةمنظمـ

(WHO) .  
  

אאא אאא א
"MDEP"  تقـوم بهـا السـلطات و  ،دول عشـر أسسـتهاهي مبادرة فريـدة مـن نوعهـا

جمهوريــة كوريـــا واالتحـــاد و  اليابـــانو  فرنســـاو  فنلنــداو  الصـــينو  الوطنيـــة مــن كنـــدا الرقابيــة
ســالمة  شــأنفــي  التعــاونب والواليــات المتحــدة لكــة المتحــدةوالمم الروســي وجنــوب أفريقيــا

فـــرص التعــرف علـــى ممارســات مراجعـــة تـــراخيص تـــوفير جديــدة و ال مفـــاعالتال تصــميم
لعديــد مــن يــة للطاقــة الذريــة فــي اتشــارك الوكالــة الدولو  ،الضــرورية الســالمة والمتطلبــات

  ."MDEP"أنشطة 
مكانيــة إتــم إنشــاء العديــد مــن المنظمــات  فــي نهايــة القــرن الماضــي لتقــديم قــد و 
ت هـــذه أوقـــد أنشـــ ،المعلومـــات والخبـــرات حـــول القضـــايا ذات االهتمـــام المشـــتركتبـــادل 

  : المجموعات على أساس
  )CANDUو WWER(مفاعل النوع ــــــ 
  ة اللغوي/ االعتبارات اإلقليمية ــــــ 
  لطاقة النووية احجم برامج ــــــ 
  . البلدان مع البرامج النووية الصغيرة الهيئات الرقابية فيشبكة ــــــ 

  
אא א א א

ــنهج الرئيســي لتــوفير  "OSART"برنــامج  تطبيــق أفضــل وأوســع  معــايير و هــو ال
تقيـيم أنشـطة  فـي "OSART"لبرنامج وتتمثل المهمة الرئيسية . لوكالةاألمان الخاصة با
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علــــى أســــاس معــــايير  ت اإلنشــــاءمحطــــات تحــــالســــالمة التشــــغيلية، وتقــــديم المشــــورة لل
ـــل ال الســـالمة  ـــة المتبعـــة مـــن قب ـــة  وٕادخـــال منهجي و تحســـين إلنشـــاء أ "OSART"وكال

التشغيلية اآلتية  مجاالتالعلى نطاق واسع  "OSART"برنامج ويغطي . برنامج التقييم
 التشــــغيل عمليــــاتو التــــدريب والتأهيــــل و  تنظــــيمالدارة و اإل:  كمجــــاالت مرجعيــــة معياريــــة

التخطــيط و  ،والكيميــاء الحمايــة مــن اإلشــعاعة و التشــغيلي والخبــرة فنــيالدعم لــوا ،صــيانةوال
 لـىإ المضـافة األخيـرة  التعزيـزاتن إ .ٕادارة الحوادث الشديدةو  لحاالت الطوارئ والتأهب

ــــــى هــــــي "OSART" برنــــــامج  مراجعــــــةلامجــــــاالت  إضــــــافة إدارة الحــــــوادث الشــــــديدة إل
 تحليـــــل  ،األمـــــد طويـــــل تشـــــغيل:  مجـــــاالت مراجعـــــة إختياريـــــة 4اإلعتياديـــــة وتأســـــيس 

  . وثقافة السالمة ،تشغيلال إلىيقاف اإل، االنتقال من عملية (PSA) سالمةلل احتمالي
  

א אא א
لطاقـة ا محطات تحديد مواقع  بناءالتحضيرية  ل مرحلة الخالل ساسية األم لمهاا
  :هى  النووية

  ختيار الموقع ــــــ إ
ــــ  نـــاتورا ، شـــبكة فـــي دول االتحـــاد األوروبـــي البيئيـــةتوجهـــات (  تقيـــيم المخـــاطرـــــ

  )التنوع البيولوجيو لمحميات الطبيعية ابالحفاظ على  الخاصة 2000
  دوى االقتصاديةالج دراسةــــــ  
  البيئي تقييم األثرــــــ  
  التخطيط - 
إلى جانب مشاركة دوليـة ) أي الموافقة على إعداد الموقع(الموقع  إذن قبول ــــــ  

  في مرحلة اختيار الموقع وتحديداً  واضحة من خالل معايير السالمة والتقنية،
 . ليةر إمكانية أخرى للمشاركة الدو يوفتإشراك الجمهور و ــــــ 
 

  )IAEA, GS-R-2, GS-G-2.1(رشادات الوكالة إحسب اختيار الموقع 

لمعـــايير الســـالمة  يـــتم تحديـــد منطقتـــين فـــي حـــاالت الطـــوارئ خـــارج الموقـــع وفقـــاً 
  : طميجاوا 1000 األكبر منلطاقة الذرية  لقوة المفاعل ل الدولية وكالةبال
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مــع دائــرة ) the precautionary action zone-PAZ(منطقــة عمــل وقائيــة ــــــــ 
الشـديدة عـن طريـق الحفـاظ علـى جرعـات  م لمنع اآلثار الصحيةلك 5-3نصف قطرها 

 . التعهد بها في أي ظرف من الظروف أقل من تلك التي يتوقع أن يتم
 UPZ- the urgent protective action( منطقة تخطيط العمل الوقائية العاجلةــــــ 

planning zone (كم  30ــــــ  5طرها مع دائرة نصف ق)عـن طريـق الناجمة  لمنع اآلثار
  . )العشوائية تجنب الجرعات

 
  ESPOOتفاقية ـــ إ تقييم األثر البيئي 

يلتـــزم الطـــرف :  يعلـــى مـــا يلـــ منهـــا 6مـــن الجـــزء  2المـــادة  ياالتفاقيـــة فـــ تـــنص
تــي للجمهــور فــي المنــاطق ال  بالتمهيــدألحكــام هــذه االتفاقيــة،   وفقــاً ، للمحطــة ئالمنشــ

د مــــن أن تأكــــالو  ،ة فــــي إجــــراءات تقيــــيم األثــــر البيئــــييحتمــــل أن تتــــأثر وذلــــك للمشــــارك
 لــإلدالء وجمهــور الطــرف المنشــئ للمحطــة المتضــرر الطــرفلجمهــور الفرصــة متاحــة 

من الجـزء  2المادة ( تفاقية الثنائية بين سلوفاكيا والنمسا، االوعلى سبيل المثال .رائهمبآ
  . )الخامس
  

א
مـن اسـتخدام الطاقـة النوويـة لألغـراض السـلمية أنشـئت  عامـاً   60كثر مـن أبعد 

أشــكال متنوعــة مــن األنشــطة الدوليــة بهــدف الوصــول إلــى مســتوى عــال مــن الســـالمة 
شـعاع عمال والسكان والبيئـة مـن آثـار اإلالنووية أثناء تشغيل المنشآت النووية وحماية ال

  .  مرغوب فيهاالغير 
ختيـــار المواقــــع ن أهـــم المعــــايير الم  تقــــديم لمحـــة عامـــة عــــفـــي هـــذا العــــرض تـــ

يجـــب التـــي تعـــد نقطـــة البدايـــة  والتـــي والحصـــول علـــى تـــرخيص لبنـــاء منشـــآت نوويـــة 
مشــاركات الفعالــة  وال المقالــة مــدى مســاهمة األنشــطة الدوليــة تبــرزكمــا  .التركيــز عليهــا
لنوويـــة فـــي البلـــدان ٕايقـــاف تشـــغيل المنشـــآت او تشـــغيل و بنـــاء و تصـــميم و  لتحديـــد المواقـــع

  .  المختلفة
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العـــام وقيـــاس  يلمتابعـــة الـــرأ يالـــدور الحيـــو المقالـــة   باإلضـــافة إلـــى ذلـــك أبـــرزت
لمحــة مــوجزة عــن بعــض الخطــوات الهامــة   إعطائــهب لــدى الجمهــور مــدى  القبــول العــام
الــدور  يضــاً ت المقالــة أوأوضــح. عتبــارتؤخــذ بعــين اال نيجــب أ يوالتــفــي هــذا المجــال 

ع ينشـــاء المشـــار إوالتوعيـــة الدائمـــة المســـتمرة قبـــل  يالجمـــاهير  ير ثقافـــة الـــوعالهـــام لنشـــ
   . النووية

  وفاء محمد محمد مصطفى. د. أ: ترجمة                                          
  هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية المصرية                                         
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אא א א
אא א  א

Abstract 

This article aims to use the verification tool to determine the 

knowledge of the secondary school teachers about their competence in 

teaching the subject of food treatment and preservation by irradiation .It also 

aims to determine the correlation coefficient  and the extent of the link 

between factors to reach positive attitudes towards food irradiation. This can 

change their beliefs on the safety of food treated by radiation as they can 

influence the education quality provided to students and increase their 

information, and thus educate students and their families about the benefits 

of using radiation in food preservation. 

 

داة التحقق لتحديد مستوى المعرفة لمدرسي إلى استعمال أ تهدف هذه المقالة
األغذية باإلشعاع  وحفظ معالجةالمدارس الثانوية حول كفاءتهم في تدريس موضوع 

إلى  كما تسعى المقالة .وتحديد العوامل المتعلقة بكفاءة تدريسهم لتلك المادة الدراسية
ية تغير من  معتقدات يجابمواقف إإلى  ن هذه العوامل للوصولقياس مدى االرتباط بي

يؤثروا في أن  من بما يمكنهم ،باإلشعاع المعالجةاألغذية  ن سالمةالمدرسين بشأ
حول  وعائالتهموبالتالي تثقيف الطلبة  معلوماتهم،التعليم المقدم للطلبة وزيادة  نوعية

  . غذيةفوائد استعمال اإلشعاع في حفظ األ
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عند  والتي، منة لحفظ الغذاءتقنية آ األغذية باإلشعاع معالجةتعد تقنية 
في  األمراض تعمل على تقليل مسببات ،لتدابير السالمة الغذائية ، وفقاً استعمالها

ن القيمة الغذائية للعديد من المنتجات الغذائية حسّ الغذاء وتطيل من مدة الصالحية وتُ 
في  آمنةاإلشعاع  تقنيةأن تت الكثير من البحوث والدراسات لقد أثب. والفواكه والخضر

على  لكين فقد كان تقبلهم للفكرة بطيئاً ما لدى جمهور المستهأ، األغذية مجال حفظ
وتنفق ، م يصابون بالتسمم الغذائي كل سنةالماليين من الناس في العالأن  الرغم من

  جراءات الوقاية منية وإ الحكومات المليارات من الدوالرات على الرعاية الصح
  .األغذية  المنقولة عن طريقاألمراض  

بالعديد من العوامل باإلشعاع  المعالجةلقد ارتبط قبول المستهلك للمواد الغذائية 
  : منها

ثر بشكل كبير في عدم رغبة ا أممّ األغذية  نقص المعرفة عن تشعيعــــــ 
شخاص الذين على كس األعلى ع ،باإلشعاع المعالجةاألغذية  المستهلكين في شراء

  . لشرائها كثر استعداداً ا أحيث كانو األغذية  لتشعيعدراية وفهم 
حيث كانت األغذية  نخفاض وعي المستهلك حول فوائد التشعيع في حفظــــــ إ

  . باإلشعاع المعالجةاألغذية  غالبية الناس غير متأكدة من سالمة
المتعلمة بالمجتمع من ذوي التعليم الجامعي شريحة الطبقة  ازدياد أن لقد ثبتــــــ 

  . باإلشعاع المعالجةساعد على إيجاد أسواق ناجحة لألغذية 
  المعالجةاألغذية  مستوى المعيشة لألسرة يزيد من قدرتها على شراءــــــ 
  . المحفوظة بالطرق التقليديةاألغذية  كثر كلفة منالتي تعد أو  ،باإلشعاع
 المعالجلتعليم للوالدين يسهل من قناعاتهم لتقديم الطعام ارتفاع مستوى اــــــ 
  .ألفراد األسرة اإلشعاع 

هم باإلشعاع  المعالجةاألغذية  زاء سالمةإن األشخاص الذين يشعرون بالقلق إ
على العكس من ، شعاعباإل معالجةلشراء منتجات غذائية  لدفع المال قل استعداداً أ
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 ليم عالي أو لديهم معرفة مسبقة بموضوع حفظشخاص الذين يتمتعون بمستوى تعاأل
ابل سالمة ما يتناولونه من على استعداد لدفع المزيد مق فهم يكونوناألغذية باإلشعاع 

 في حفظاإلشعاع  عند سماع الجمهور لفوائد هأن فقد أشارت إحدى الدراسات. أغذية
فع مستوى الموقف ارت، طالة العمر التسويقي لهاوإ  الغذائيةوتحسين قيمتها األغذية 

بدوا حيث أ، %62إلى  %11من باإلشعاع  المعالجةاألغذية  يجابي تجاهاإل
إلى أن  خرىوتوصلت  دراسات أ. زيادة بالسعر لتلك األغذية %5هم لدفع استعداد

رتبط بالمعتقدات والقيم اباإلشعاع  المعالجةاألغذية  مواقف بعض المستهلكين تجاه
كلها عوامل ساعدت في اختصار ، ةاألغذي ة عن تشعيعاالجتماعية والمعرفة المسبق

 وقد أثرت .المشععةاألغذية  الوقت الذي يصرفه المدرسون في إقناع الناس بسالمة
تخصص  وتحديداً  ،الصحة المجتمعيةالتغذية و  البحوث التي أجريت من قبل مرشدي

سوء الفهم  توأزالباإلشعاع  المعالجتقبلهم للغذاء  فييجابي بشكل إ ،األسرة والمستهلك
  . غذيةتجاه سالمة تلك األ

 
א אא
في تخصص  مدرساً  425ة ضمت مريكيزت دراسة في الواليات المتحدة األنجأ
 معالجةبيان مواقفهم من لمدينة تكساس المدارس الثانوية لوالمستهلك ب سرةعلوم األ

س علوم رشاد وتدرين يقدمون المعرفة واإلار هؤالء المدرسو باعتب ،األغذية باإلشعاع
جمعت وقد . األغذية علوم وتكنولوجيا الغذاء وسالمةو  الغذاء والتغذية الصحية

أن  علماً  .خالل مدة الدراسة سبوعياً ألكتروني بواسطة خدمة البريد اإل البيانات عشوائياً 
سنة أو  11رة والمستهلك لمدة سا يدرسون علوم األثلثي المدرسين المشاركين كانو 

  . سنة 21خبرة تدريس لمدة  منهم لديه %37ن أو ، أكثر
زاءها درجة الثقة لها ثبت إوم عنصراً  19عددها حددت العناصر المدروسة و 

  :دناه مبين أ هو وكما 1.0تزيد عن  التي ال
وث نسان ناجمة عن تللإلاألغذية  المنقولة مناألمراض    ناالعتقاد بأــــــ  1

  . 0.66= اللحوم بالبكتريا 
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نسان ناجمة عن قولة من الفواكه والخضر لإلالمن األمراض  ناالعتقاد بأــــــ  2
  . 0.81= تلوثها بالبكتريا المرضية 

  . 0.74= األغذية  االهتمام بمعرفة المزيد عن تقنيات سالمةــــــ  3
من آاألغذية  تشعيعأن  تبحاث إلثبايكفي من أ ليس هناك ما عتقاد أنهاالــــــ  4

 =0.66 .  
الفاسدة صالحة للتسويق األغذية  لجعلاإلشعاع  مكانية استعمالاالعتقاد بإــــــ  5

 =0.76 .  
  . 0.76= تجعل الغذاء بدوره مادة مشعة األغذية باإلشعاع  معالجةأن ــــــ  6
كثر من تقنيات لمحتوى الغذائي للمواد الغذائية أيدمر ااألغذية  تشعيعأن ــــــ  7

  . 0.63= الحفظ االخرى 
= بالغذاء األمراض    بشكل فعال على مسبباتتقضي  التشعيع  تقنيةــــــ  8

0.56 .  
= في المستقبل  يكون ضاراً أن  يمكنباإلشعاع  المعالجستهالك الغذاء إــــــ  9

0.72 .  
= سواق في األ ذا كان متاحاً إباإلشعاع  المعالجرغب في شراء الغذاء أــــــ  10

0.82 .  
= شعاعيا للمناطق المحيطة بها إ تسبب تسرباً أن  ت التشعيع يمكنآمنشــــــ  11

0.61 .  
  . 0.87= األغذية  همية تدريس المواضيع المتعلقة بتشعيعأشعر بأــــــ  12
  . 0.79=  كلصالحة لألباإلشعاع  عولجتالتي أن األغذية ــــــ  13
  . 0.73= تصبح ملوثة مرة ثانية أن  يمكنباإلشعاع  لجةالمعااألغذية ــــــ  14
  . 0.69= تسبب السرطان باإلشعاع  المعاملةاألغذية ــــــ  15
  . 0.89= عائلتي باإلشعاع إلى  المعالجرغب بتقديم الطعام ــــــ أ 16
  . 0.76= األغذية  استفادة الطلبة من معرفة المدرسين لموضوع تشعيعــــــ  17
  . 0.95= األغذية باإلشعاع  نا مهتم بمعرفة المزيد حول موضوع حفظأـ ـــــ 18
  . 0.92= األغذية باإلشعاع  معالجةشعر بالثقة عند تدريس مادة نا أــــــ أ 19
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 هميتهاتوزعت حسب أ هانحليل حدود الثقة لكل من العوامل أعاله وجد أوبعد ت
تي قيمة حدود الثقة لها تزيد عن ول للعوامل الالمستوى األكان ، ثالثة مستوياتإلى 

 – 0.72للعوامل التي حدود الثقة لها من  كان المستوى الثاني أما ،فوق فما 0.82
قل من ، أما العوامل التي حدود ثقتها أ0.71 ــــــ 0.61والمستوى الثالث من  0.82
  . نها عدت ضعيفة وغير مؤثرةتذكر هنا أللم  0.60
عند المشاركين بالدراسة معتدل إلى  ر ايجابيتحليل النتائج وجود تصو  ظهرأ

مراض المنقولة مخاطر اإلصابة باأل، وسالمتهااألغذية باإلشعاع  معالجة عن مفاهيم 
  . والتعلم عن تشعيع األغذية، من الغذاء

  المدروسةحصائية بعض المقاييس اإل) : 1(جدول 
 سرة والمستهلكم مدرسي األومفاهي حول مواقف

معامل 
**االرتباط

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  *المقياس

A0.75 0.63 3.41 باإلشعاعالمعاملةاألغذية سالمةa 
0.42B 0.41 4.65 األغذيةالتعلم عن تشعيعa 

B0.35 0.86 3.60 مراض المنقولة من الغذاءمخاطر اإلصابة باأل
a 

A0.61 0.95 2.40 الكفاءة في التدريس 
A0.70 0.63 1.61 األغذيةتشعيعفهم موضوعb 

A0.65 0.52 2.54 التدريب المسبقb 

A0.60 1.35 4.32 المعرفةc 

C0.25 0.61 4.71 و المستوى التعليميالخبرة التدريسية أc 
a : * =  درجات 4قياس المتوسط من b ، = درجات  5قياس المتوسط من.  

c  = درجات 6قياس المتوسط من .  
** : A   =المعنوية، عالي  اطـــــــارتبB  = غير معنوي متوسط المعنوية، ارتباطC  = غير ارتباط

  . معنوي
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א א אא
العرق و  عوامل الجنسإلى أن  ،بصورة عامة ،نفة الذكرتوصلت الدراسة آ

التدريسية  وسالمتها والخبرةاألغذية  ن تشعيعفة المسبقة بشأالمعر و مستوى التعليم و 
وفيما يلي شرح  .باإلشعاعاألغذية  كلها عوامل ترتبط بالمواقف من مسألة معالجة

األغذية  معالجةموجز لمدى ارتباط كل مقياس مدروس بالمواقف المسجلة تجاه 
  : شعاعباإل

   (Safety)المشععةاألغذية  سالمةــــــ  1
 ارتباطاً باإلشعاع  المعالجةاألغذية  لقد ارتبط موقف المدرسين تجاه سالمة

أي تدريب سابق حول نفس  سيعملو . لتشعيع األغذية اً فهم مع ما يعتبرونه إيجابياً 
وتجنب خطر األغذية  م تشعيعيتعلعلى تحديد مواقف المدرسين تجاه قيمة الموضوع 

  . اإلصابة باألمراض المنقولة من الغذاء
والمعرفة ة األغذي فهم موضوع تشعيعأن  ائيحصوضح التحليل اإلأوقد 

 موقفهم من سالمة مفهوم تشعيع تجاه كبير ن له ارتباطللمدرسين كا والتدريب المسبق
ارتباط غير  ذاو المستوى التعليمي نما كان مقياس الخبرة التدريسية أبي، األغذية
  .معنوي 

 (Understanding)األغذية  فهم تشعيعــــــ  2
كس ايجابيا فقط على مواقفهم نعي الاألغذية  تشعيعن فهم المدرسون لموضوع إ
وتدريبهم معرفتهم الفعلية إلى  بل يتعداهباإلشعاع  المعاملةاألغذية  مانسالمة وأتجاه 

المعرفة أن  وقد بينت نتائج االرتباط المبينة في الجدول . المسبق حول الموضوع نفسه
  . غذيةي المعنوية مع فهم تشعيع األوالتدريب المسبق يرتبط ارتباطا عال

 (Competence)  الكفاءةــــــ  3
تية ن الكفاءة الذاإفللبحوث والدراسات المنجزة في مجال التربية والتعليم  ستناداً إ

األغذية  عمع التعليم المسبق لتشعي اً عالي رتبط ارتباطاً للمدرسين وقيمة ذلك التعليم ا
والتعليم من  بينما لوحظ وجود ارتباط متوسط بين الكفاءة، غذيةومع فهم تشعيع األ

مراض المنقولة عن طريق رات التدريبية السابقة ومخاطر اإلصابة باألجهة وبين الخب
  . الغذاء
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  (Previous) األغذية التدريب المسبق حول تشعيعــــــ  4
 المدرسين الذين اشتركوا في فرصأن  مريكيةكانت الفرضية في الدراسة األ

األغذية  سالمة مواقفهم إيجابية تجاهتكون  لناألغذية  لتعلم المزيد عن تشعيع سابقة
، والكفاءة في تدريس الموضوع أعالهاإلشعاع  هم تكنولوجيافو باإلشعاع  المعالجة

بين التدريب المسبق للمدرسين ومستوى  يذكرظهرت النتائج عدم وجود ارتباط وأ
 . غذيةية أو مواقفهم بخصوص تشعيع األالمعرفة عندهم وبين الخبرة التدريس

 
א

 معالجةسرة والمستهلك لموضوع كفاءة تدريس مدرسي مادة علوم األن إ    
، ةــــــاألغذي يعمع عوامل سالمة تشع عالياً  مرتبط ارتباطاً األغذية باإلشعاع  حفظو 

المعرفة والتدريب المسبق حول ، ةــــــاألغذي الكفاءة في التدريس وفهم موضوع تشعيع
بعوامل التعليم عن  اً متوسط اً ط كفاءة التدريس للمدرسين ارتباطرتبوت .موضوع التشعيع

  . مراض المنقولة من الغذاءومخاطر اإلصابة باألاألغذية  تشعيع
األغذية  ادلة تجاه سالمةن لديهم مواقف متعبعض المدرسيأن  لقد وجد

رغم معرفتهم  الموضوع عنخر كان لديهم سوء فهم البعض اآلو  باإلشعاع المعالجة
  . شعاعمعتدلة بتقنية اإلال

برة السابقة في المعرفة والخو األغذية باإلشعاع  معالجةن الفهم المسبق لتقنية إ
ريبية للمدرسين الذين ليس لديهم همية توفير فرص تدأإلى  يشير، تدريس تلك المادة

وماتهم السابقة وتغير معلباإلشعاع  المعالجةاألغذية  ي تدريب سابق للتعلم حولأ
في مقدار التعليم المقدم  يجابياً ا سيؤثر إممّ األغذية  فهم لموضوع تشعيعالء حول سو 
 .للتالميذ

  أحمد صالح ساجت                                                          
  العراقية وزارة العلوم والتكنولوجيا                                                   
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)*(א

Abstract 
Most Arab countries are located in the Mediterranean basin and 

benefit from a typical Mediterranean climate. This climate creates suitable 
conditions for fruits and vegetables production. Unfortunately, these 
conditions are also suitable for a diversity of insect pests, which can be 
transmitted into importing countries with fresh products. To avoid this 
problem, importing countries normally impose quarantine regulations that 
can also limit the potential of trade. Phytosanitary treatments, including 
phytosanitary irradiation, can make it possible to overcome quarantine 
regulations by killing quarantine pests or making them unable to establish in 
importing countries. Phytosanitary irradiation requires very costly 
irradiation facilities that countries, particularly developing ones, might be 
reluctant to invest their money in before making sure that such facilities will 
be profitable; something that can delay the implementation of such 
technology for years. New changes in the import regulations in the United 
States of America made it possible to treat products in the ports of entry 
avoiding the immediate need for irradiation facilities in exporting countries. 
This procedure makes it possible for exporting countries to explore the 
potential trade benefits before investing in the irradiation facilities. This 
article discusses the economic potential of phytosanitary irradiation as 
means for avoiding trade barriers between countries. 

                                                 
 Phytosanitary irradiation in ports of": عن ورقة علمية بعنوان ) بتصرف(مقالة مترجمة  (*)

"entry : a practical solution for developing countries  المؤلفون :Emilia Bustos-Griffin, 
Guy J. Hallman2 & Robert L. Griffin . الورقة منشورة في مجلة: International Journal of 

Food Science and Technology 2015, 50 : 249-255 .  
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ر والخضـ دفعت حاجة المستهلك العصري لتنوع أكبر ونوعيـة أفضـل مـن الفواكـه
الطازجة، التجارة العالمية بالمنتجات الزراعية، إلى مستويات قياسية، فـي العقـود القليلـة 

ر والفاكهـــة فـــي المنـــاطق االســـتوائية وشـــبه مـــن الخضـــ تـــزرع أنـــواع متعـــددة  .الماضـــية
تســـــمح الظـــــروف المناخيـــــة بزراعـــــة مجـــــال واســـــع مـــــن  االســـــتوائية مـــــن العـــــالم حيـــــث

المحاصــيل، لكــن، لســوء الحــظ، فــإن العوامــل المالئمــة لتنــوع اإلنتــاج الزراعــي مالئمــة 
أيضـــًا للتنـــوع فـــي اآلفـــات التـــي يمكـــن أن تنتقـــل، مـــع المنتجـــات الطازجـــة، إلـــى البلـــدان 

نهــا تحــد أيضــًا لك تحــد قــوانين الحجــر الزراعــي مــن دخــول وانتشــار اآلفــاتو . المســتوردة
الـدول  لآلفـات غيـر الموجـودة فـي من إمكانية االتجار في السلع المعروفة بكونها عائالً 

ن معامالت الصحة النباتيـة مـن تحاشـي المعوقـات الحجريـة عـن طريـق تمكّ  .المستوردة
  . إزالة هذه اآلفات أو قتلها أو منعها من االستقرار في الدول المستوردة

، االسـتعمال التجـاري، 2004الصـحة النباتيـة، منـذ عـام دخل التشعيع ألغـراض 
فقــد أرســلت  .بشــكل تــدريجي ومتزايــد، مــن حيــث عــدد الســلع المتبادلــة والــدول المتعاملــة

، خـالل العقـد األخيـر، شـحنات د وفيتنام والمكسيك وجنـوب أفريقيـاأستراليا والهند وتايالن
دا والواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن تســعة أنــواع مختلفــة مــن الســلع المشــععة إلــى نيوزيلنــ

وقـــد تنبهـــت دول أخـــرى، وخاصـــة تلـــك التـــي تصـــدر بشـــكل رئيســـي للواليـــات  .وماليزيـــا
الفرصــــة التجاريــــة التــــي يؤمنهــــا التشــــعيع ألغــــراض الصــــحة إلــــى المتحــــدة األمريكيــــة، 

ولكن تردد القطاع العام والخاص في االسـتثمار فـي منشـآت التشـعيع حـد مـن .  النباتية
ورغــم أنــه قــد تبــين أن منشــآت . ة االســتفادة مــن هــذه التقنيــة فــي كثيــر مــن الــدولإمكانيــ

التشعيع ألغراض الصحة النباتية اقتصادية على األمد الطويل، فإن بنـاء منشـأة جديـدة 
يتطلــب مبــالغ كبيــرة، وال بــد مــن التأكــد مــن تــوفر ســلع كافيــة لتشــغيلها لكــي تكــون هــذه 

  . المنشأة رابحة اقتصادياً 
جديد فـي القـوانين األمريكيـة الناظمـة يسـمح بتشـعيع السـلع فـي  تشريععطى لقد أ

مرافــئ الــدخول فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، فرصــة للــدول المصــدرة لالســتفادة مــن 
األسواق التـي فتحهـا التشـعيع ألغـراض الصـحة النباتيـة، دون الحاجـة إلـى االسـتثمارات 
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دة لبلـدان فـي تسمح القواعـد الجديـ .بلدان المنشأالعالية الالزمة لبناء منشآت تشعيع في 
وأمريكـا باستكشـاف فـرص تسـويق لمنتجاتهـا الزراعيـة الطازجـة بحـد  قارات آسيا وافريقيا
كما تسمح للدول التي تنتج كميات قليلة مـن السـلع ال  .ات والخطورةر أدنى من االستثما

فـي هـذا المجـال، مـن  رثماا ال يبـرر االسـتتؤمن التشغيل الكافي لمحطات التشعيع، مّمـ
  . استعمال التشعيع ألغراض الصحة النباتية

تتعــــرض هــــذه المقالــــة لموضــــوع تشــــعيع المنتجــــات الزراعيــــة ألغــــراض الصــــحة 
كمـــا تتطـــرق  .التبـــادل التجـــاري بـــين دول العـــالمالنباتيـــة ودور هـــذه التقنيـــة فـــي تســـهيل 
ريكيــة الــذي يســمح بالتشــعيع لواليــات المتحــدة األماالمقالــة لموضــوع التشــريع الجديــد فــي 

  .    لد المنشأفي مرافئ الدخول، بدًال من ب
  

א א א א
مليـون طـن مـن  500، بأكثر من 2013قدر اإلنتاج الزراعي العالمي، في عام 

 %60تسـاهم قــارة آســيا بنحــو  .رمليـون طــن مــن الخضــ 800ثمـار الفاكهــة وأكثــر مــن 
  . %10وقارة إفريقيا بنحو  %13يكية بنحو من هذه الكمية والقارة األمر 

تعتمـــد كثيـــر مـــن الـــدول الناميـــة، بشـــكل كبيـــر، علـــى الزراعـــة لـــدعم اقتصـــادها 
ويمكن أن يؤدي فتح أسواق جديدة لمنتجاتها الطازجة إلـى خلـق فـرص عمـل .  الوطني

وتشـــكل قـــوانين الحجـــر الزراعـــي التـــي . جديـــدة وتخفـــيض معـــدل الفقـــر فـــي هـــذه الـــدول
لدول المستوردة، لمنع اآلفات النباتية الضارة من الدخول إليهـا، حـاجزًا رئيسـيًا تفرضها ا

  . لمعظم هذه التجارة
  

מ א א
دولـــة تقريبـــًا إطـــارًا تنظيميـــًا يســـمح بتشـــعيع نـــوع واحـــد علـــى  60عالميـــًا، أنجـــزت 

فقـــد  .لتقنيـــةذه ادولـــة، بشـــكل تجـــاري، هـــ 17األقـــل مـــن المـــواد الغذائيـــة، كمـــا تســـتعمل 
غ مـن الغـذاء، واسـتعملت لـمليـون ك 500، أكثر مـن الماضيةشعع، في السنوات القليلة 

عمليات التشعيع هذه ألغراض متعددة منها وقف اإلنبات وتخليص المنتجـات الطازجـة 
 ةالبحريــة والبهــارات واألغذيــ ةمــن اآلفــات وتطهيــر اللحــوم ومنتجاتهــا واألســماك واألغذيــ

فــي  %20مــن هــذه الكميــة فــي الصــين و %40عــولج نحــو . روبــاتالمجففــة مــن الميك
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فـي ) %19(في المكسـيك والبـاقي  %8في فيتنام و %13األمريكية و ةالواليات المتحد
ويمكــن لــدول كثيــرة أخــرى اســتعمال تقنيــة التشــعيع لمعالجــة األغذيــة، .  بقيــة دول العــالم

ـــديها منشـــآت التشـــعيع ا ـــوفر ل ة، كمـــا أن المســـتثمرين لالزمـــبشـــكل تجـــاري، ولكـــن ال تت
حـدت هـذه األسـباب . ن في بناء منشآت جديدة قبل التأكد من حاجـة السـوق لهـامترددو 

مــن اســتعمال التشــعيع، مقارنــة بتقينــات حفــظ الغــذاء األخــرى، مثــل التعليــب والتجفيــف 
ــــ ــــدخين دوالتبري ــــد والت ــــة المعالجــــة  )1(ويلخــــص الجــــدول  .والتجمي حجــــم المــــواد الغذائي

 المعالجــة باإلشــعاعويعــود الســبب فــي أن كميــة المنتجــات .  نيع المختلفــةبتقانــات التصــ
نســبيًا إلــى أن تقنيــة التشــعيع مازالــت غيــر منافســة للطــرق األخــرى اقتصــاديًا،  ةضــمنخف

نتيجــة لــذلك، تتــوفر كميــات و . ذلك هــو نقــص عــدد منشــآت التشــعيعوالســبب األساســي لــ
 وعـــيا يـــؤدي إلـــى نقـــص عـــام فـــي قليلـــة جـــدًا مـــن المنتجـــات المشـــععة للمســـتهلك، ممـــ

  . المستهلك بنوعية المنتجات المشععة
  

  كمية المواد الغذائية المعالجة )1( الجدول
 تقنيات حفظ الغذاء المختلفة باستعمال

 )310 × طن متري(الكمية  تقنية المعالجة
 17000التعليب
 24300التجميد
 102518 التبريد 
 6498التجفيف

 1307ملة بالماء االساخنالتبخير والمعا
  )الكمية اإلجمالية(التشعيع 

  البهارات والغذاء المجففــــــ 
 منع اإلنباتــــــ 
 تطهير اللحوم من الميكروباتــــــ 
 الخضار والفاكهةــــــ 
تطهير األسماك والغذاء البحري وغيرهــــــ 

500  
-280  
-85  
-9  
-17  
-109 
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א א א אא
بــــدأ االســــتعمال التجــــاري األول للتشــــعيع ألغــــراض الصــــحة النباتيــــة فــــي عــــام   
مشـععة إلـى واليـة فلوريـدا األمريكيـة، ولـو  رتوريكـو ثمـار مـانغوعندما أرسلت بو  1986

ومنـــذ ذلـــك التـــاريخ،  .2004أن االســـتعمال الروتينـــي لهـــذه التقنيـــة لـــم يبـــدأ حتـــى عـــام 
شــعيع ألغــراض الصــحة النباتيــة فــي التجــارة وبتســع ســلع اســتعملت ثمــاني دول فقــط الت

واللوغـــان والمانغوســـتين والـــدراغون والرامبوتـــان والجوافـــة  مـــانغوالطازجـــة مختلفـــة هـــي 
وبلــغ الــوزن اإلجمــالي للســلع المشــععة المســتعملة فــي . والفلفــل والليمــون الحلــو والعنــب

ة المصـــدرة مـــن غ، نصـــفها مـــن الجوافـــلـــك 12853500نحـــو  2013التجـــارة فـــي عـــام 
  . المكسيك إلى الواليات المتحدة األمريكية

منهـــا فـــي الواليـــات  6 ،منشـــأة تشـــعيع مرخصـــة 14) 2015حتـــى عـــام (يوجـــد 
 افـي كـل مـن فيتنـام وتايالنـد والمكسـيك وواحـدة فـي جنـوب أفريقيـ 2والمتحدة األمريكيـة 
ولكــن الحاجــة  .ســتراليا منشــأة لمعالجــة الســلع الطازجــةكمــا رخصــت أ وأخــرى فــي الهنــد،

لمنشـــآت التشـــعيع علـــى أشـــدها فـــي كـــل مـــن أمريكـــا الوســـطى والجنوبيـــة ودول البحـــر 
هــذه المنــاطق لــديها وفـرة مــن المنتجــات للتصــدير،  ، فــبعض الــدول فـيالكـاريبي وأفريقيــا

ـــدول بالحصـــول علـــى أســـواق  والوصـــول إلـــى منشـــآت تشـــعيع يمكـــن أن يســـمح لهـــذه ال
ات النوعيــة العاليــة المتــوفرة للســوق العالميــة وزيــادة ن ارتفــاع كميــة المنتجــات ذإ .جديــدة

عـــدد وحجـــم األســـواق المحتملـــة، ســـيؤدي إلـــى زيـــادة فـــرص التشـــعيع ألغـــراض الصـــحة 
وتعـــد الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة ســـوقًا مؤكـــدة للمنتجـــات المشـــععة حيـــث أن . النباتيـــة

يـــات المتحـــدة ألغـــراض الصـــحة النباتيـــة تصـــدر للوال مـــن الســـلع المشـــععة حاليـــاً  90%
  . األمريكية

ر الطازجة لتبرر االستثمار فـي والخض تنتج كثير من الدول ما يكفي من الفواكه
ر لخضــالكميــة التقديريــة ل )2(ويبــين الجــدول  .منشــآت تشــعيع جديــدة بغــرض التصــدير

فظة على والفاكهة التي يمكن أن تستفيد من التشعيع ألغراض الصحة النباتية أو للمحا
ومنشـــآت التشـــعيع  .الكـــاريبي وأمريكـــا الالتينيـــة ودول البحـــر قـــارات أفريقيـــا النوعيـــة فـــي

 8(األمريكيــة  ةالموجــودة حاليــًا فــي تلــك المنــاطق، والمرخصــة مــن قبــل الواليــات المتحــد
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وتـــدرس  .مطلـــوب، يمكـــن أن تعـــالج جـــزءًا صـــغيرًا فقـــط مـــن االحتيـــاج ال)فـــي المجمـــوع
  . دة ومن ضمنها البيرو وغواتيماالالعديد من الدول إمكانية بناء منشآت جدي

  
يمكن أن تستفيد  من الفواكه والخضر التي) طن متري(قدرة الكمية الم )2( الجدول

قارات وعدد  3من التشعيع ألغراض الصحة النباتية أو تحسين النوعية في 
  المنشآت المرخصة في كل قارة

  أمريكا الالتينية  
 والبحر الكاريبي

 اأفريقي آسيا

 فاكهةثمار ال
  رالخض

 المجموع

3113958  
535690  
3649548 

9840691  
12195582  
22086272 

1017694  
1092655  
2200349 

  1  5 2 عدد المنشآت المرخصة

א א א
منشــآت تشــعيع تجاريــة  8تمتلــك الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي الوقــت الــراهن 

توجــد هــذه المنشــآت فــي مدينــة . باتيــةألغــراض الصــحة الن للمعالجــة باإلشــعاعمرخصــة 
فــي ) College Station(فــي واليــة أيــوا ومدينــة كــولج ستاشــن ) Sioux City(ســيوكس 
بري ماستيتيوشـس ومدينـة مـول فـي واليـة) Gulf port(لـف بـورت كساس ومدينة غوالية ت

)Mulberry ( فــي واليــة فلوريــدا ومنشــأتين فــي هــاواي)فــي جزيرتــي هيلــي وهونولولــو  .(
فــي واليــة تكســاس علــى ) McAllen(ا أن منشــآت جديــدة تبنــى فــي مدينــة مــاك آالن كمــ

ويمكن للدول المصدرة استعمال هـذه . الحدود بين المكسيك والواليات المتحدة األمريكية
والملخــص التــالي يصــف  .المنشــآت لتشــعيع الســلع عنــد وصــولها إلــى الواليــات المتحــدة

موضــوع التشــعيع فــي  مــن طق مختلفــة مــن العــالمإمكانيــة اســتفادة بلــدان معينــة فــي منــا
ر الطازجـــة فـــي والخضـــ مرافـــئ الـــدخول لزيـــادة أو توســـيع حصـــتها مـــن أســـواق الثمـــار

  . األمريكية ةالواليات المتحد
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  آسيا
مــن إجمــالي المنتجــات الزراعيــة  %60دولــة وتنــتج  48تحتــوي هــذه القــارة علــى 

النــاتج اإلجمــالي المحلــي فــي مــن متوســط  %33.4وتســاهم الزراعــة بنحــو . فــي العــالم
موضـوع تشـعيع األغذيـة وتشـعع دولة في قارة آسـيا فـي  16وتساهم  .جنوب شرق آسيا

تتبوأ الصين مركز القيادة في هـذا الموضـوع إذ تمتلـك  .طن من الغذاء 280223نحو 
.  مــن إجمــالي المــواد المشــععة لهــذه المنطقــة %60محطــة تشــعيع وتشــعع نحــو  200

ولكنهـا تعـالج البطاطـا فقـط بغـرض  1973ان تشعيع األغذية منذ عـام كما تمارس الياب
  .  منع اإلنبات

 تحــدة األمريكيــة هــيإلــى الواليــات الم ســيوية الــثالث التــي تصــدر حاليــاً الــدول اآل
الهند وتايالنـد وفيتنـام، كمـا حصـلت الباكسـتان والفلبـين مـؤخرًا علـى إذن بالتصـدير إلـى 

لباكســــتان بعــــض الســــلع التــــي شــــععت فــــي الواليــــات وقــــد صــــدرت ا ،الواليــــات المتحــــدة
النكا يا وٕاسرائيل وماليزيا وسير نسيندو وتمتلك كل من بنغالدش وإ . وصولها المتحدة فور

ولكـن هـذه الـدول تسـتخدمها لتشـعيع  ،وكوريا وتركيا تشريعات ومنشآت مناسـبة للتشـعيع
  . المنتجات المحلية فقط

نغوليــــا وســــوريا تشــــريعات تســــمح باســــتعمال التشــــعيع ومس تمتلــــك كــــل مــــن الو 
ويلخــص  .لمعالجــة الغــذاء ولكــن لــم نــر بعــد اســتخدامًا لهــذه التقنيــة علــى نطــاق تجــاري

سيوية والسلع التي يمكـن أن تصـدرها للواليـات المتحـدة األمريكيـة الدول اآل) 3(الجدول 
لخطــورة لكثيــر مــن وقــد ُدرس موضــوع ا.  باســتعمال التشــعيع ألغــراض الصــحة النباتيــة

ر والفاكهـة المبينـة فـي الجـدول مـن قبـل الواليـات المتحـدة األمريكيـة وسـمح الخضـ أنواع
  .المعالجة باإلشعاع باستيرادها بعد 
  تشعيعهامنتجات أغذية يمكن دول في قارة آسيا لديها ) 3( الجدول

 الحالة السلع األساسية الدولة
، المانغوستين، ونغلوة، الماالبطاطا، البطاطا الحبنغالدش

 وافة، البندورةجال
 تشعيع لالستهالك المحلي

، الفلفل األحمر، الفلفل، الغذاء المجفف، الغذاء والمانغاإندونيسي
 المجمد

 تشعيع لالستهالك المحلي
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 الحالة السلع األساسية الدولة
األغذية المسموح بتشعيعها البطاطا الحلوة، الحمضيات، الفلفل األحمر، الفلفل الوس
 الثمار المستوردة المشععةمبوتان، الستار فروت، الجاك فروتالبابايا، الرا ماليزيا
األغذية المسموح بتشعيعهاالبطاطا، الخضار األخرى منغوليا
  موافقة الواليات المتحدة ، البرتقال، التانغارينالمانغوالتفاح، المشمش، باكستان
 تشعيع لالستهالك المحلي يون، البابايا، الهلونغاشي، اللونغان، الرامبوتان، الماللي الفلبين
ر ، الخضو، المانغالبطاطا، البطاطا الحلوة، البندورةنكاسيريال

 .المجففة، ثمار الفاكهة
 تشعيع لالستهالك المحلي

 تشعيع لالستهالك المحليالخوخ، العنب،الكمثريالتفاح، تركيا

  أفريقيا

امشـية فـي موضـوع دولـة ومازالـت، إلـى حـد كبيـر، ه 60تحتوى هذه القـارة علـى 
نحـو  2009فقد بلغت حصتها من صادرات التجـارة العالميـة فـي عـام . التجارة العالمية

وفـــى . مـــع نصـــيبها مـــن إجمـــالي النـــاتج المحلـــي العـــالمي فقـــط، ويتفـــق هـــذا تقريبـــاً  3%
 %12أكثـر مـن أي قـارة أخـرى فنحـو  جنحـو الخـار  األفريقيـة الوقت نفسه، تتجه التجـارة

 %43 - 20وتشـكل الزراعـة مـن .  لكلية هي بين المناطق المختلفةفقط من تجارتها ا
  .  من إجمالي الناتج المحلي في دول أفريقية جنوب الصحراء

 علـــىتشـــعع األغذيـــة وأنهـــا قـــد شـــععت مـــا يزيـــد  فريقيـــاأ دولـــة فـــي 16وبـــرغم أن 
، تشعع معظم تلك الكميـة وهـى دولة واحدة منها وهى جنوب أفريقياطن، فإن  16000

ولـــة الوحيــــدة التـــي لــــديها منشـــأة مرخصــــة مــــن قبـــل خــــدمات فحـــص صــــحة النبــــات الد
ثمــار العنـب والكــاكي  2013فـي عـام  فقــد صـدرت جنـوب أفريقيــا.  والحيـوان األمريكيـة

وتمتلـك كـل . المعاملة باألشعة ألغراض الصحة النباتية إلى الواليات المتحدة األمريكية
وزامبيــا وســاحل العــاج منشــآت تشــعيع يمكــن مصــر وغانــا وليبيــا ونيجيريــا و مــن الجزائــر 

المنتجات المخصصـة  ةلمعالج استعمالها لمعالجة المواد المصدرة ولكنها تستعمل حالياً 
كمـــا أن دوًال مثـــل بورونـــدي والكونغـــو وأثيوبيـــا وكينيـــا والســـنغال . للســـوق المحليـــة فقـــط
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قتصــادية لبنــاء دراســات جــدوى اوتنزانيــا لــديها منشــآت تشــعيع صــغيرة، كمــا أنهــا قامــت ب
  . ت تشعيع أكبر ولكن ما تزال الخطوة التالية غير مؤكدةمنشآ

ــا  أمــا الــدول الباقيــة مــن القــارة فهــي ليســت فــي وضــع اقتصــادي مناســب األفريقي
للتصــــدير للواليــــات المتحــــدة  ةالســــتعمال هــــذه التقنيــــة، ودراســــات تقــــدير الخطــــور  حاليــــاً 

. غينيـــا وليبيريـــا والنيجـــر والســـنغال معلقـــةامبيــا و فاســـو وغاألمريكيــة مـــن بنـــين وبوركينـــا 
والســلع التــي يمكــن، مــن حيــث المبــدأ، تصــديرها  األفريقيــة الــدول )4(ويلخــص الجــدول 

فـالكثير مـن الخضـار وثمـار الفاكهـة . باألشعة معالجتهاللواليات المتحدة األمريكية بعد 
الفحــص الموجــودة فــي الجــدول قــد خضــعت لدراســات تقــدير الخطــورة مــن قبــل خــدمات 

 االصحي للنبات والحيوان في الواليات المتحدة األمريكيـة وتمـت الموافقـة علـى اسـتيراده
  . باألشعة ابعد معالجته

  
  دول في قارة أفريقيا لديها منتجات زراعية) 4( الجدول

  مع إمكانية تشعيعها لغرض التصدير

  الحالة  المنتج  الدولة
  تشعيع للسوق المحلية ، الباباياونغاذنجان، البامية، الفليفلة، المالبا  غانا
  تمتلك منشأة تشعيع، الباباياونغاالم  نيجيريا
الفاصولياء الخضراء، الثوم، الكراث، البامية،   زامبيا

 الفليفلة، البازالء الحلوة، البازالء الثلجية
  تمتلك منشأة تشعيع تجريبية

  تشعيع للسوق المحلية ، الباباياونغاالم ساحل العاج
 

  تينيكاألمر 

لجنوبيــة والبحــر دولــة فــي أمريكــا الشــمالية والوســطى وا 35تين تتضــمن األمــريك
فـــي أمريكـــا الالتينيـــة ودول البحـــر الكـــاريبي  كبـــرىلقطـــاع الزراعـــي أهميـــة لو . الكـــاريبي

مــــن  %40مــــن إجمــــالي النــــاتج المحلــــي ونحــــو  %25حيــــث تســــاهم الزراعــــة بنحــــو 
  2012عت فـــي عـــام ذيـــة، وقـــد شـــعّ دولـــة منهـــا تشـــعيع األغ 17وتســـتعمل  .الصـــادرات

منها في الواليات المتحـدة  %60ع قرابة طن من منتجات الغذاء، شعّ  173.600نحو 
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كمــا اســتعملت كــل مــن كنــدا . لمحطــات التشــعيع األمريكيــة وهــي الدولــة األكثــر امتالكــاً 
ء واألرجنتــين والبرازيــل وتشــيلي وكوســتاريكا وكوبــا والمكســيك والبيــرو واألوراغــواي الغــذا

وتمتلــك كــل مــن كولومبيــا واألكــوادور وفنــزويال وبوليفيــا منشــآت  .المشــعع بشــكل تجــاري
تشعيع بحثيـة، فـي حـين ال تمتلـك جاميكـا أو هـاييتي أو البـارغواي ومعظـم دول حـوض 

  . الكاريبي منشآت تشعيع أو خبرة في مجال تشعيع األغذية
منشــــآت تشــــعيع المكســــيك هــــي الدولــــة الوحيــــدة فــــي تلــــك المنطقــــة التــــي تمتلــــك 

مرخصــة مــن قبــل خــدمات التحــري عــن صــحة الحيــوان والنبــات األمريكيـــة ) منشــأتين(
سـلع مـن المكسـيك إلـى  9وهناك ترخيص لتصـدير  .باتيةللمعالجة ألغراض الصحة الن

 ونغاالواليـــــات المتحـــــدة األمريكيـــــة هـــــي الكـــــارمبوال والكريفـــــون والجوافـــــة والليمـــــون والمـــــ
كما يوجد عدد أكبر بكثير من السـلع  .والتانغلو والتانغرين ةوالبرتقال وصنف من الفليفل

الطازجــــة المســــموح بتصــــديرها مــــن المكســــيك إلــــى الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة يمكــــن 
الـــدول فـــي القـــارة األمريكيـــة والســـلع  )5( ويلخـــص الجـــدول .ؤينـــةمعالجتهـــا باألشـــعة الم

وصـولها إلـى الواليـات المتحـدة باألشعة المؤينة فـور  معالجتهاالمحتملة للتصدير بشرط 
  . األمريكية

  سلعها التي يمكن تشعيعهاية و دول في القارة األمريك )5( الجدول
  ل في الواليات المتحدة األمريكيةألغراض الصحة النباتية في مرفأ الدخو

 )طن متري(الكمية  المنتج الدولة
 10000الحمضياتاألرجنتين

 10000التفاحيات
 3000ونغاالمنيكاراغوا
 1000ونغاالمكوستاريكا
 200000العنبتشيلي
 40000ونغاالمالبيرو

 80000الهليون
 5000ونغاالمجاميكا

 5000الحمضيات
 9000المانغا والحمضياتهاييتي
 30000المانغااألكوادور
 17000المانغاغواتيماال
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א
فكلفــة  .تشــعيع جديــدةالتحــدي الرئيســي لبنــاء منشــأة  هــي تصــاديةتعــد الكلفــة االق

 2.5تتطلب اسـتثمار نحـو ) جرعة منخفضة(منشأة متواضعة مصممة لتشعيع األغذية 
مليـــون  15-5، ولكـــن هـــذه الكلفـــة يمكـــن أن ترتفـــع بســـهولة إلـــى أمريكـــي مليـــون دوالر

وأجـور اليـد العاملـة تبعـًا وتختلـف كلفـة المنشـأة .  وذلك وفقًا لحجمها ومواصـفاتها دوالر
والسترجاع رأس المال المستثمر اقتصـاديًا، ال بـد مـن وجـود كميـات .  للظروف المحلية

  . كافية من المنتجات لتشعيعها بشكل مستمر
ت دول تصــدر حاليــًا ســلعًا للواليــا لجــدول أمثلــة عــن هــامش الــربح لــثالثيبــين ا

معالجة ضد الحشرات  مانغو اتيماالتصدر هاييتي وغو  .المتحدة األمريكية بدون تشعيع
يبــين . ثيــل البروميــدباســتعمال المــاء الســاخن وتصــدر البيــرو الهليــون المعــالج بغــاز مي

وبضــرب ذلــك بكميــة المســتوردات، مــن الممكــن الحصــول  باونــد،/الجــدول هــامش الــربح
التــــي يحققهــــا التشــــعيع ألغــــراض الصــــحة النباتيــــة فــــي هــــذه  الربحيــــةعلــــى فكــــرة عــــن 

  .الحاالت
  لتصديرامن بعض السلع الممكن تشعيعها بغرض  كلفة الوحدة )6( الجدول

  ت المتحدة األمريكية وصافي الربحإلى الواليا

  الكمية المستوردة  السلعة  البلد
  )عام/طن متري(

  كلفة الوحدة
  باوند /كييأمر  دوالر

  سعر المبيع
  باوند/كييدوالرأمر 

  الربح
  باوند /كييأمر  دوالر

  1.53  2 0.47 9222.1 ونغاالم  هايتي
  1.77  2 0.23 17874 ونغاالم ماالغواتي

  2.974  3.99 1.0116 86139.7 الهليون  البيرو
  

א
تزايــدت التجــارة العالميــة بالمنتجــات الطازجــة المشــععة ألغــراض الصــحة النباتيــة 

 الكميـــة المشـــععة ورغـــم أن .2004منـــذ االســـتعمال التجـــاري الروتينـــي األول فـــي عـــام 
مازالت صغيرة، فإن هنالـك فرصـًا هائلـة ألن يصـبح التشـعيع ألغـراض الصـحة النباتيـة 
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ـــة  ـــدة دون الحاجـــة الســـتثمارات أولي منافســـًا إذا اســـتطاع المصـــدرون إيجـــاد أســـواق جدي
وتســـمح التغييـــرات الجديـــدة فـــي قـــوانين االســـتيراد للواليـــات .  عاليـــة فـــي منشـــآت جديـــدة

نشآت األمريكية بعد الوصـول، ممـا يخلـق فرصـًا جديـدة المتحدة بأن يتم التشعيع في الم
قــــادرة علــــى بنــــاء أو اســــتعمال الغيــــر و للــــدول المصــــدرة المهتمــــة باألســــواق األمريكيــــة 

  . محطات تشعيع محلية
  محمد منصور. د: ترجمة                                                     

  هيئة الطاقة الذرية السورية                                                   
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      ∗  

بإتمام تجارب مهمة  (ENEC)قامت مؤخرًا المؤسسة اإلماراتية للطاقة النووية 
على وحدة المفاعل األولى في محطة براكة للطاقة النووية في دولة اإلمارات العربية 

لمدة  (FANR)ومن خالل إشراف كامل للهيئة االتحادية للرقابة النووية . المتحدة
معدل التسرب اختبار و  (SIT)السالمة الهيكلية  اختبار ستمرت عدة أسابيع، أجريا

على وحدة المفاعل األولى وكانت هذه التجارب تستوفي أعلى  (ILRT)المتكامل 
  .المعايير الدولية للسالمة والجودة 

ختبارين برهنا على سالمة اتية للطاقة النووية، فإن كال االقًا للمؤسسة اإلمار ووف
وقدرة الهيكل على العمل بأمان في ظل  ومتانة الهيكل من ناحية القوة وضيق التسرب

  . الظروف الطبيعية واالستثنائية
، والهيكل في (RCB)قّيم اختبار السالمة الهيكلية قوة مبنى احتواء المفاعل 

المحطة الذي يضم المفاعل والمكونات الرئيسية عن طريق ضغط وفك ضغط قلب 
قّيم اختبار معدل  لعلى نحو مماث. المبنى لمحاكاة الظروف االعتيادية واالستثنائية

في مبنى احتواء المفاعل في إطار مجموعة من  التسرب المتكامل ضيق التسرب
  .الظروف 

نحن : "للطاقة النووية محمد الحّمادي  قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة اإلماراتية
مة والجودة مع االنتهاء من اختباري الفخورون بأننا حافظنا على سجلنا في الس
 إن مرحلة تجهيز محطة الطاقة النووية. السالمة الهيكلية ومعدل التسرب المتكامل

                                                 
  . 3/7/2016بتاريخ  "Technical Review-Middle East" مترجم من النشرة التقنية ــــــ الشرق األوسط *
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ومن الضروري أن . هي خطوة حاسمة نحو تحميل أول حمولة وقود للخدمة الفعلية
ومع  .واألمن والجودة قبل تحميل الوقودتبر المحطة وفق أعلى معايير السالمة تخ

إكمال هذه االختبارات على وحدة المفاعل نقترب من تحقيق هدفنا المتمثل في توفير 
عن طريق طاقة نووية مستدامة من الكهرباء ما يصل إلى ربع احتياجات الدولة 

ستراتيجية مزيج الطاقة في راكة لدعم إفي بوسوف يستمر عملنا . ومنخفضة الكربون
دولة اإلمارات العربية المتحدة، فضًال عن دعم مستقبل اإلمارات في النمو االقتصادي 

  " .واالجتماعي
لقد أثبتت التجارب أن مبنى احتواء المفاعل يستطيع تأدية وظيفته األولية وهي 

وف التشغيل الطبيعية احتواء اإلشعاع ومنع أي تسرب إشعاعي إلى البيئة في ظل ظر 
  .السالمة الدولية وفي حاالت الطوارئ وفقًا ألعلى معايير 

وقد عمل فريق المؤسسة اإلماراتية للطاقة النووية بشكل وثيق مع المؤسسة 
والهيئة االتحادية للرقابة النووية خالل عملية ) كيبكو(الكورية للطاقة الكهربائية 

  .االختبار المعقدة 
أجريت مؤخرًا على وحدة المفاعل األولى  التي جهيز األخرىتضمنت معالم الت

والتي تمت بأمان ونجاح، تنظيف أنظمة المفاعل وتنظيف زيوت تشحيم التوربينات 
وأيضًا االختبار الهيدروستاتي البارد، مّما يثبت أن نظام مبّرد المفاعل وأنظمة أخرى 

إن مشروع براكة . قابة النوويةال تتعارض مع لوائح الهيئة االتحادية للر  به مرتبطة
 %72ووحدة المفاعل الثانية أتمت  %88، فوحدة المفاعل األولى أتمت بانتظام يتقدم

عمومًا، أتمت . %31ووحدة المفاعل الرابعة أتمت  %50ووحدة المفاعل الثالثة أتمت 
سوف و . حتى اآلن %65 علىما يزيد  4إلى  1عمليات اإلنشاء في المفاعالت من 

المفاعالت األربعة طاقة نووية آمنة ونظيفة وموثوقة وفّعالة للشبكة الكهربائية في  دتولّ 
  .اإلمارات، في انتظار المراجعات التنظيمية والتراخيص 

وعندما يتم االنتهاء من المفاعالت األربعة سوف يلّبي برنامج الطاقة النووية 
 اإلمارات العربية المتحدة تقريبًا من االحتياجات الكهربائية في دولة %25السلمية 

مليون طن من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري  12ويوفر ما يصل إلى 
  .سنويًا 
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     (IRSN)   (EC)  
       ∗  

مكن وقود الحوادث الشديدة مع انصهار قلب فوكوشيما، ي اتضح في حادثكما 
  .المفاعل مّما ينتج عنه إصدارات هائلة من اإلشعاع في الغالف الحيوي 

وللتعامل مع تلك . للمجتمعد تلك القضية أساسية للسالمة ومصدر قلق كبير تع
القضية يعمل خبراء السالمة في جميع أنحاء العالم على إيجاد استراتيجيات لالحتفاظ 

ضغط المفاعل في وعاء  داخل (Corium) جزء الحاوي للوقود في قلب المفاعلبال
 (IRSN)واألمان النووي  اإلشعاعيةوقد عقد معهد الحماية . حالة وقوع حادث شديد

  .ورشة عمل حول المعرفة في هذا الموضوع  (EC)بالتعاون مع المفوضية األوروبية 
ء ضغط المفاعل عند وقوع داخل وعا الجزء الحاوي للوقودإن ضمان بقاء 

حادث شديد سوف يقّلل بشكل كبير من األحمال على محتوى المفاعل، وبالتالي يقّلل 
مت ورشة ولمناقشة هذا الموضوع أقي. من خطر انطالق النواتج االنشطارية للبيئة

دراسة حالة المعرفة : ستراتيجية االحتفاظ باألدمة داخل المفاعل إ"عمل دولية بعنوان 
. دولة 20منظمة تمثل  60مشاركًا من  130والتي جمعت نحو " ت النظرووجها

ستراتيجية قابلة ميغاواط، تبدو هذه اإل 600تها عن التي تقل قدر  تبالنسبة للمفاعال
للتحقيق، وتمت مناقشة احتماالت تطبيقها على مفاعالت الماء الخفيف التي تبلغ 

وتمثل هذه . التصاميم الحديثة تفوق ذلك، بما في ذلك ميغاواط أو 1000درتها ق
وسوف تستخدم نتائج . المفاعالت جزءًا كبيرًا من أسطول مفاعالت االتحاد األوروبي

والمختار من  IRSNالمنسق من قبل  IVMRورشة العمل في تحديد تركيز مشروع 
، "Horison 2020"قبل المفوضية األوروبية في إطار الدعوة األولى للمشاريع المسماة 

  . 2015بدأت في عام  والتي
  

        ∗*  
بوليفية، في لطاقة، مع وكالة الطاقة الذرية الالروسية ل "روز أتوم"وقعت شركة 

  .موسكو العقد األّولي لبناء مركز علمي للدراسات النووية في بوليفيا 
                                                 

  . 2016 الصادر في يوليو 41العدد  "IRSN UPDATES"مترجم من  *
  . 4/8/2016بتاريخ " RT Arabic" روسيا اليوم بالعربيةموقع  *
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ام ومدير دائرة التنمية والتجارة وقال كيريل كوماروف النائب األول للمدير الع
تم توقيع العقد اليوم، وهذا : "آب /أغسطس 4الخارجية للشراكة، في بيان الخميس 

العقد الذي وّقعناه . يعتبر بداية مرحلة مهمة من العمل الفعلي في بناء المركز النووي
الحصول يسمح بتنفيذ عمليات مسح هندسية أولية الزمة للوصول مباشرة إلى الموقع، و 
وأضاف  ."على البيانات التي سيتم استخدامها فيما بعد لتصميم وبناء المركز

في المستقبل القريب نخطط لتوقيع العقد العام مع شركائنا من بوليفيا : "كوماروف 
روز "وأشار النائب األول إلى أن شركة ". لبناء مركز للبحوث والتكنولوجيا النووية

لتوفير الظروف الالزمة ألداء وتطوير مرافق الطاقة النووية  تولي اهتمامًا كبيراً " أتوم
في الدول التي تعمل على أراضيها، مؤكدًا أن الشركة الروسية تبدي استعدادًا لمساعدة 

  .الزمالء في بوليفيا لتشكيل عناصر البنية التحتية النووية هناك 
إلشعاعات  يذكر أنه سيتم تزويد هذا المركز بمعدات تجريبية، وجهاز موجه

، ومفاعل بحث يعمل بالماء المضغوط، ومختبر لتحطيم الذرة، وغيرها من "غاما"
ه سيمّكن من تنظيم إنتاج النظائر المشعة التي كما أن. ختبرات الهندسية والعلميةالم

تستخدم في الطب الحديث، الستخدامها على نطاق واسع في تشخيص وعالج أمراض 
  .وفير استخدام الطب النووي في بوليفيا السرطان، األمر الذي سيعزز ت

آذار الماضي، اتفاقية /وكانت الحكومتان الروسية والبوليفية، وّقعتا خالل مارس
ببوليفيا، وأفادت  لتقنيات النووية في مدينة اآللتوحكومية بشأن بناء مركز علمي ل

سيكون مليون دوالر لبناء المركز و  300األنباء حينها بأن بوليفيا ستخصص مبلغ 
أول مشروع تعاون بين البلدين في مجال  لمركز البحوث النووية في بوليفيابناء روسيا 

الطاقة النووية، وسيمّكن المركز بوليفيا من استخدام الطاقة النووية في مجال العلوم 
  .والطب والجيولوجيا والزراعة 

  
         ∗  

" نوفو فورونيج"م محطة انضما الروسية للطاقة" ومروز أت"شركة أعلنت 
تبارها األحدث واألكثر تقدمًا لتعتبر اح إلى شبكة الطاقة في البالد باعبنج الكهرونووية

                                                 
  .7/8/2016بتاريخ " RT Arabic"موقع روسيا اليوم بالعربية  *



  
  
  
  
  
  
  
 
  

  وعالمية عربية أخبار  
 

37 
 

 240وأكدت الشركة أن المحطة أنتجت أول . بذلك مفاعًال نوويًا من الجيل الثالث
  .مة ميغاواط من الكهرباء في بداية تجربة إعادتها للخد
عديل لقد تم تركيب وت" : روز أتوم"وقال أندريه بيتروف، مدير عام شركة 

  " .خرى المعقدةالمعدات، وجميع العمليات األ
ويعتبر هذا المفاعل من الجيل الثالث، الذي يبنى ألول مرة في العالم باستخدام 

الطوارئ، لمعايير السالمة، إضافة إلى نظام آلي في حالة " ما بعد فوكوشيما"تقنية 
  .ونظام فريد إلزالة الحرارة الزائدة من المفاعل 

خالل افتتاح " روز أتوم"من جانبه، قال فاليري ليمارينكو، رئيس أحد فروع 
بر مورد في العالم لمحطات الطاقة النووية في روز أتوم أك: "ة النووية الجديدة المحط

  " .السوق العالمية واليوم أصبح موقفنا أقوى
تعد واحدة من أقدم محطات الطاقة  الكهرونووية" نوفو فورونيج"حطة يذكر أن م

النووية في روسيا، وتقع في ضواحي مدينة فورونيج وسط روسيا، حيث بني فيها أول 
وفي الوقت الراهن، هناك ثالث وحدات تشغيل في المحطة . 1964مفاعل نووي عام 

  . 2018ويتوقع تشغيله عام  ويجري التحضير إلنشاء مفاعل سابع،. لتوليد الكهرباء
  

       ∗  
 1000آب وحدة الطاقة األولى بقدرة /أغسطس 10سّلمت روسيا الهند بتاريخ 

وشارك الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، . الكهرذرية" كودانكوالم"ميغاواط من محطة 
متلفز في مراسم تسليم وحدة توليد  رعبر جس ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي

  . الطاقة هذه، التي تمتثل ألحدث متطلبات السالمة العالمية
وٕالى جانب الوحدة األولى انتهت روسيا من بناء الوحدة الثانية التي سيبدأ 

إن تشغيل الوحدة الثانية لمحطة : "عملها قريبًا، وقال الرئيس الروسي بهذا الصدد 
                                                 

  .10/8/2016بتاريخ " RT Arabic"موقع روسيا اليوم بالعربية  *
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وأضاف أن روسيا تعّول على توقيع وثائق  ."يتم في المستقبل القريبكودانكوالم س
  .قبل نهاية العام الجاري الكهرونووية  إنشاء المرحلة الثالثة من محطة كودانكوالم

ويعد التعاون في مجال الطاقة النووية بين روسيا والهند أحد محاور التعاون 
إن التعاون في مجال : "بوتين  األساسية بين البلدين، وخالل مراسل التسليم قال

ستراتيجية المتميزة بين روسيا والهند، والتعاون يعد عنصرًا هامًا من الشراكة اإل الطاقة
  " .في هذا المجال له أهمية كبيرة في تطوير بلداننا

بدوره، صّرح رئيس الوزراء الهندي بأن بالده تخطط لتشييد عدة مفاعالت 
  .أخرى بالتعاون مع روسيا كهرذرية 

 12وتشمل خارطة الطريق للتعاون بين روسيا والهند في مجال الطاقة بناء 
 11الروسية للطاقة الذرية وّقعت في " روز أتوم"وكانت مؤسسة . وحدة طاقة في الهند

 "كودانكوالم"مع الهند اتفاقية خاصة لتوسيع محطة  2014كانون األول /ديسمبر
  .الكهرونووية 

  
      ∗  

للتعاون النووي مع الواليات  اتفاققال وزير الطاقة األردني أن بلده يسعى إلى 
المتحدة وذلك بعد أزمة طويلة بشأن تخصيب اليورانيوم، مضيفًا أن الجانبين مستعدان 

ن يساعد وأضاف أن من شأن االتفاق أ. ترضي الطرفين على ما يبدو حاليًا لتسوية
حدات صغيرة و األردن في الحصول على تقنية أمريكية، بما فيها مفاعالت مؤلفة من 

  .تتالءم مع برنامج الطاقة النووية الوليد الخاص بالمملكة 
مليارات دوالر  ةحتى اآلن، يتمثل الجزء المحوري بالبرنامج في اتفاق قدره عشر 

في  الوزير األردنيوأقر . 2025م مع روسيا لبناء مفاعلين نوويين كبيرين بحلول عا
بأنه لم يتم توفير هذا التمويل وأن األردن ال يزال يبحث عن  معهالمقابلة التي أجريت 

إلى  70وأوضح الوزير كذلك أن احتمال بناء المفاعلين يتراوح بين . شريك ثالث
75% .  

                                                 
  . 2/9/2016بتاريخ  ،موقع اليوم السابع *



  
  
  
  
  
  
  
 
  

  وعالمية عربية أخبار  
 

39 
 

63        ∗  

 63كة نواة للطاقة عن تواجد اإلمارات للطاقة النووية وشر  ؤسسةكشفت م
فصيًال جديدًا من الكائنات البحرية في المياه المحيطة بموقع براكة للطاقة النووية 
السلمية في المنطقة الغربية إلمارة أبو ظبي، والتي جاءت نتيجة إنشاء الحيد المرجاني 

ئي نفذته المؤسسة وشركة نواة وأظهر آخر مسح بي. 2014االصطناعي في العام 
للطاقة أن الفصائل البحرية الجديدة تتركز في منطقة كاسر األمواج بالقرب من موقع 
براكة، وتضم فصائل متنوعة من الطحالب والالفقاريات واألسماك، وفصيلة واحدة من 

  .فصيًال جديدًا في منطقة الحيد المرجاني  35الثدييات البحرية، في حين يتواجد 
أسهمت القيود التي ُفرضت على األنشطة البحرية والسيما الصيد، في تمتع و 

كاسر األمواج بالبيئة المناسبة لتوفير المأوى المالئم لكائنات بحرية مهمة للعيش 
ودالفين المحيط الهندي الحدباء، وسالحف منقار  والتكاثر، من بينها سمك الهامور

فصائل موجودة في المنطقة البحرية المحيطة الصقر المهددة باالنقراض، وجميع هذه ال
وكشف المسح عن بداية تكّون بيئة بحرية معقدة تتمركز حول حواجز األمواج . ببراكة

وبدأت عملية إنشاء كاسر األمواج في المنطقة مطلع عام . والشعاب االصطناعية
ية ، أي قبل بدء إنشاء المحطات نفسها، وتتمثل مهمة كاسر األمواج في حما2011

قنوات تبريد المياه وقنوات التصريف والقناة المالحية : المرافق التابعة للمحطة مثل 
كيلومترًا وهو مكّون  15ويصل طول كاسر األمواج إلى نحو . ومرافق رصيف الميناء

  .من الصخور الصلبة والخرسانة 
ة مارات للطاقة النوويرجاني االصطناعي من قبل مؤسسة اإلوتم إنشاء الحيد الم

وشركة نواة للطاقة، بالتعاون مع شركة الجرافات البحرية الوطنية، بعد الحصول على 
مترًا مربعًا،  6700ويغطي الحيد مساحة تصل إلى . موافقة هيئة البيئة ــــــ أبو ظبي

كيلومترات عن شاطئ موقع براكة، وُصنع من قطع إسمنتية تالئم فصائل  3.8ويبعد 
  .يش في المنطقة الكائنات البحرية التي تع

                                                 
  . 5/9/2016بتاريخ  مارات اليوم،اإلموقع  *
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      ∗  

أعمال بناء مفاعلين نوويين جديدين  ،10/9/2016بتاريخ  ،بدأت إيران وروسيا
وأوضح محمود جعفري . ، حسبما أفاد به مصدر رسمي)جنوب(في محطة بوشهر 

وقوة كل منهما مسؤول المشروع في محطة بوشهر النووية، أن أعمال بناء المفاعلين 
وصرح . مليارات دوالر 10 بــــــ سنوات وتقدر كلفتها 10ميغاواط ستستمر  1000

مليون برميل من النفط،  22مع تدشين الوحدتين الجديدتين، سيتم توفير "جعفري بأنه 
  " .مليون طن من غازات االحتباس الحراري 14والحد من توليد 

ذي تشرف عليه الوكالة الفيدرالية آالف عامل في المشروع ال 8ويشارك نحو 
. بالتعاون مع الهيئة اإليرانية للتنمية واإلنتاج" روز أتوم"الروسية للطاقة النووية 

  .إلى أن إيران ستؤمن ثلث التجهيزات " ايريب"ة الجمهورية اإلسالمية إذاعوأشارت 
 طاقةوتود إيران التي تملك احتياطات كبيرة من النفط والغاز، تنويع مصادر ال

حفورية لتأمين االستهالك الداخلي، وذلك من خالل لتقليص اعتمادها على الطاقات األ
منشآت تبنيها  9منشأة نووية خالل السنوات المقبلة، بينها  20سعيها إلى بناء 

ميغاواط في محطة بوشهر  1000ولدى إيران مفاعل نووي واحد بقوة . شركات روسية
  .روسيا وبنته  2011بدأ تشغيله في عام 
، سيرغي كيرينكو، الذي حضر مراسم انطالق أشغال "روز أتوم"وصّرح مدير 

أفضل "الحكومية الروسية، بأن المفاعلين الجديدين " ريا نوفوستي"البناء لوكالة 
وتابع ". من أجل توسيع نطاق التعاون بين روسيا وٕايران" مساهمة من قبل روزاتوم

من أجل تعزيز مكانة روسيا في السوق العالمية مرحلة أساسية "المشروع  كيرينكو أن
  " .للتكنولوجيا النووية في منطقة واعدة مثل الشرق األوسط

مع  اتفاق تعاون 2014) تشرين الثاني(في نوفمبر  وكانت روسيا قد وّقعت
إيران لبناء مفاعلين نوويين لمحطة بوشهر على سواحل الخليج تم تسليمهما رسميًا إلى 

  . 2013) أيلول(سبتمبر  اإليرانيين في
                                                 

  . 10/9/2016بتاريخ  جريدة الشرق األوسطموقع  *
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في فيينا اتفاقًا مع الدول الكبرى  2015) تموز(يوليو  14ووّقعت إيران في 
النووية على االستخدامات السلمية، مقابل رفع  ايهدف إلى ضمان اقتصار أنشطته

وردت طهران مرارًا على اتهامات غربية . جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها
قنبلة، مشددة على أنه محصور  نامجها النووي يهدف إلى إنتاجوٕاسرائيلية بأن بر 

 .ستخدام المدني باال
 

      
    ∗  

بعد أشهر من عدم اليقين بشأن أكبر مشروع للطاقة في أوروبا، وافقت الحكومة 
مليار  18حطة للطاقة النووية تبلغ تكلفته البريطانية على البدء في إنشاء مشروع م

  . )مليار يورو 121ما يعادل (جنيه استرليني 
المشرع العمالق يتمثل في بناء مفاعلين نوويين يعمالن بالمياه المضغوطة في 

وستتكفل شركة كهرباء فرنسا بإنشاء هذا . جنوب غرب إنكلترا" هينكلي بوينت"موقع 
  .الصين  المشروع الممول جزئيًا من قبل

ستراتيجية الصناعية كالرك وزير األعمال والطاقة واإل غريغوقد صّرح السيد 
من المهم أن يتم ضمان التوازن بين مداخيل االستثمارات الخارجية : "اإلنجليزي قائًال 

بط هذه التغييرات، وسيوفر هذا وحماية المصالح الوطنية، وهذا ما ستنجزه بالض
عامًا، مّما سيساعد  60ريطانيا من الكهرباء على مدى من حاجيات ب %7ستثمار اال

  " .في استبدال القدرات النووية المتوفرة والتي سيتم االستغناء عنها في العقود المقبلة
من جهتها اعتبرت منظمات مدافعة عن البيئة أن المشروع مكلف جدًا، وأن 

الريحية األموال التي خصصت له كان من األحسن أن تخصص لتطوير الطاقة 
أعدت عريضة في هذا السياق  (Green Peace) والشمسية، منظمة السالم األخضر

  .ألف شخص إلى حد اآلن  300وّقعت من قبل 
                                                 

  . 15/9/2016بتاريخ بالعربية " Euronews"موقع  *
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     (IRSN)    
        ∗  

في مجال  (IRSN)عهد الحماية اإلشعاعية واألمان النووي نظرًا لخبرة م
لى إجراء التحاليل المناسبة عاعية، فإنه يجب أن يكون قادرًا عالمخاطر النووية واإلش

لبيان سالمة المستودع المرخص للنفايات المشعة، والمعايير التي قدمها المرخص له 
لهذا السبب . قانات في هذا الشأنكبرنامج مراقبة للمستودع، وتعزيز استخدام أفضل الت

  . "Modern 2020"للمشروع البحثي األوروبي المسّمى  IRSNانضم 
وهو جزء من البرنامج اإلطاري (شريكًا  28المشروع األوروبي  هذا يضم

Horison 2020( يهدف البرنامج إلى . سنوات 4مستمرًا لمدة  2015، وبدأ في يونيو
تنفيذ برامج تشغيلية من أجل مراقبة ورصد مستودعات تطوير واختبار أساليب مختلفة ل

ستراتيجية في هذا ألساسي من هذا المشروع هو تحديد إوالغرض ا. النفايات المشعة
وعلى هذا األساس، سيتم . المجال يتم تبنيها بالخصوص إلثبات مظاهر السالمة

تم إجراء على سبيل المثال، سي. تطوير أدوات وأساليب وبرامج الرصد المستقبلية
اختبارات على تقنيات االستشعار لقياس دقيق وموثوق في الموقع للمتغيرات المختلفة 

التي تميز منشأة تخلص ...) الحرارة والرطوبة وتراكيز الغاز ودرجة الحموضة، إلخ(
  . من النفايات

كما سيدرس المشروع مصادر الطاقة التي يمكن أن تبقى مستقلة لعدة عقود 
يانات الالسلكية التي تم تصميمها خصيصًا للحد من استخدام أنظمة وأجهزة نقل الب

  .الكابالت، التي تشكل نقاط ضعف في بنية مستودعات التخلص من النفايات 
 "Modern 2020"وسيكون إشراك المجتمع المدني جزءًا هامًا من مشروع 

تطوير لضمان مواجهة القلق المجتمعي بشكل جيد في البرنامج الوطني للبحث وال
  .بشأن إدارة النفايات المشعة والتخلص الجيولوجي من النفايات 

  نهلة نصر. م:  ترجمة وٕاعداد                                             

                                                 
  . 2016الصادر في سبتمبر  42العدد " IRSN UPDATES" مترجم من *
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א   א

  
1         )  :26  30/9/2016(  

بدعوة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية شارك المدير العام للهيئة العربية للطاقة 
ة الدولية للطاقة عبد المجيد المحجوب في المؤتمر العام الستين للوكال. د.الذرية أ

الذرية الذي بحث في العديد من القضايا المتعّلقة بتنمية االستخدامات السلمية للطاقة 
  :الذرية وتقويتها ومن أهم القضايا التي تناولها المؤتمر هي 

 ــــــ أمور مالية وٕادارية خاصة بالوكالة وكذلك انتخاب أعضاء مجلس المحافظين

اون الدولي في األمان النووي واإلشعاعي وأمان نقل ــــــ إجراءات لتعزيز التع
 المواد المشّعة وٕادارة النفايات

 2016ــــــ إجراءات لتعزيز التعاون الدولي في دعم التعاون الفني لسنة 
 ــــــ إجراءات األمن النووي والحماية ضد اإلرهاب النووي
يا وتطبيقاتهما ومنها نظائر ــــــ تعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوج

 .الهيدرولوجيا ومكافحة السرطان بالتقنية النووية 

تحدث الدكتور يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في افتتاح 
المؤتمر الستين مقدمًا موجزًا عما قامت به الوكالة الدولية في السنة الماضية، كما 

األمان واألمن النوويين، القدرة النووية، : يا من بينها تعرض إلى العديد من القضا
ضمان التزود بالوقود، تطبيقات التقنيات النووية، التعاون الفني، التحقق من االنتشار 

وتطرق إلى الدور الذي تقوم به الوكالة طوال الستين سنة . وتطبيق نظام الضمانات
شعوب حيث وصل عدد أعضاء الماضية في توظيف الذرة من أجل السالم وتنمية ال

  .دول أخرى لعضويتها  3دولة بعد انضمام  168الوكالة إلى 
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وألقى سعادة المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية األستاذ الدكتور عبد 
المجيد المحجوب كلمة أثنى فيها على الدور الريادي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

الطاقة الذرية محركًا رئيسيًا للتنمية ونّوه بالتعاون على المستوى العالمي في جعل 
الوثيق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية الذي تمثل في 

كما . دعم الوكالة للعديد من أنشطة الهيئة في مجال االستخدام السلمي للطاقة الذرية
للدول العربية الطامحة إلى توظيف  حّث سعادته الدول المتقدمة لتقديم يد العون

  .الطاقة الذرية في برامجها التنموية وخاصة في مجال التعليم والتدريب وبناء القدرات
وأبرز سعادته تطور التعاون بين الهيئة وكل من جمهورية كوريا والواليات المتحدة 

زيل لهذه الدول األمريكية واإلتحاد األوربي وجمهورية الصين الشعبية وتقدم بالشكر الج
على المساعدات التي تقدمها للهيئة العربية للطاقة الذرية والدول العربية في مجال 

وكرر سعادته إنزعاج الدول العربية من المقدرات . تنفيذ البرامج التدريبية وبناء القدرات
 النووية اإلسرائيلية الغير سلمية وطالب بإخضاع منشآتها النووية ومالحقها إلى رقابة

الوكالة والضغط على إسرائيل لالنضمام إلى إتفاقية منع اإلنتشار النووي من أجل أن 
  .تنعم المنطقة بالسالم 

وكان المؤتمر العام للوكالة فرصة ثمينة لاللتقاء برؤساء الوفود وخاصة العربية 
ة وكذلك األقسام الفنية في الوكالة وذلك لتدارس سبل التعاون مع الهيئة العربية للطاق

  .الذرية وتم اإلتفاق على أنشطة مشتركة 
شاركت الهيئة في فعاليات هذا المؤتمر ممثلة في سعادة  األستاذ الدكتور عبد 
المجيد المحجوب مدير عام الهيئة واألستاذ الدكتور ضو مصباح مدير إدارة الشؤون 

  .العلمية والمهندسة نهلة نصر رئيسة قسم التوثيق العلمي 
  : ة باألنشطة اآلتية خالل المؤتمر ولقد قامت الهيئ

  إجتماع الشبكة العربية للهيئات الرقابيةأ ــــــ 

بناًء على موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعقد هذا اإلجتماع فقد تم عقده 
بحضور وفود من الدول األعضاء في  26/09/2016 في فيينا يوم االثنين الموافق
بنشاط الشبكة ومنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعهد الوكالة والمنظمات المهتمة 
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الكوري لألمان النووي وهيئة الرقابة النووية األمريكية ومعهد الوقاية اإلشعاعية واألمان 
األردن، : النووي في فرنسا واإلتحاد األوروبي، وممثلين من الدول العربية اآلتية 

وقد . نيا، المغرب، تونس واإلمارات وُعمانمصر، السودان، السعودية، لبنان، موريتا
مّثل الهيئة العربية للطاقة الذرية في هذا اإلجتماع المدير العام ومدير إدارة الشؤون 

  . العلمية
رئيس قطاع الطاقة الذرية في مدينة الملك عبد  محمد قروان،وقد ألقى الدكتور 

الرئيس الحالي للشبكة بصفته  ديةاهللا للطاقات الذرية والمتجددة بالمملكة العربية السعو 
كلمة رّحب من خاللها بالحضور ومتمنيًا أن يكون هذا اإلجتماع مثمرًا في تعزيز 
أواصر التعاون بين الشبكة العربية للهيئات الرقابية والمنظمات والشبكات اإلقليمية 

معطيًا  ثم تناول الكلمة الدكتور عبد المجيد المحجوب المدير العام للهيئة. المماثلة
نظرة عامة على الشبكة العربية للهيئات الرقابية مبّينا في ذات الصدد أن الشبكة 
تسعى إلى زيادة التعاون وتبادل التجارب بين الدول العربية في مجال الرقابة النووية 

وهي تشهد تقدمًا ملحوظًا  2010وأضاف أن الشبكة منذ تأسيسها سنة . واإلشعاعية
متدرب عربي،  1700الثمانين نشاطًا تدريبيًا استهدف أكثر من حيث نّفذت ما يقارب 

كما تأسست شراكات وثيقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعهد الكوري لألمان 
النووي وهيئة الرقابة األمريكية واإلتحاد األوروبي الذين أسهموا في دعم العديد من 

  .   أنشطة الشبكة
فو كاروسو مدير مكتب تنسيق األمان واألمن وبعد ذلك تحدث السيد جوستا

بالنسبة للشبكة " النور"النوويين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبديًا أهمية شبكة 
  . ودور الوكالة في دعم الشبكات اإلقليمية  العالمية لألمان النووي

ة نّوه ، ممثل المعهد الكوري لألمان النووي كلمثم قدم بعد ذلك السيد جيهوان ليم
همية أو  الكوري لألمان النووي والهيئة العربية للطاقة الذرية بين المعهد فيها بالتعاون

أمان في مجال  كوريا والبلدان العربيةطار عالقات التعاون بين إهذه العالقة في 
وضرب مثًال باألنشطة العديدة التي دعمها المعهد الكوري لألمان  الطاقة النووية
  .زيد من التعاون والدعم ألنشطة الشبكة العربية للهيئات الرقابية النووي واعدًا بم
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ضو مصباح بّين من خالله الوضع الحالي . د. عرض من أ كما تم تقديم
. التأسيس والرؤية والرسالة والهيكلية وخطط العمل: للشبكة العربية للهيئات الرقابية 

  . 2020 - 2016كما تحدث عن خطة العمل اإلستراتيجية للشبكة خالل 
ثم تحدث السيد لينجوان جيو رئيس وحدة الشبكات المعرفية في قسم األمان 
واألمن النوويين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث شجع جميع الدول العربية على 
اإلستفادة من أنشطة الشبكة والمشاركة فيها بفعالية وأشار إلى أن هذه الشبكة 

  . كة العالمية لألمان واألمن النوويينأصبحت جزءًا أصيًال من الشب
كما تحدث السيد فادي أشعيا مدير إدارة الحد من التسلح واألمن اإلقليمي في 
جامعة الدول العربية ملقيًا الضوء على جهود جامعة الدول العربية في التنسيق بين 

عالقة أعضائها من أجل اتخاذ مواقف موحدة في المحافل الدولية تجاه القضايا ذات ال
باألمن القومي العربي وعلى وجه الخصوص جعل منطقة الشرق األوسط منطقة خالية 

  .  من أسلحة الدمار الشامل
ثم تحدث السيد هنري باول من اإلتحاد األوربي مبينًا سبل دعم اإلتحاد 

كما تحدث السيد عبد العزيز حجاني من . األوروبي للشبكة العربية للمراقبين النوويين
الوطني للطاقة والعلوم والتكنولوجيا النووية في المغرب عن اإلستفادة الوطنية المركز 

  . من برامج بناء القدرات تحت مظلة شبكة النور
أمجد شكر رئيس قسم أمان مفاعالت البحوث النووية . د. وتحدث أيضًا أ

اقة ومدير برنامج أمان المفاعالت ومنشآت دورة الوقود النووي بالوكالة الدولية للط
  .  الذرية عن القضايا والتحديات التي تواجه اإلشراف الرقابي على مفاعالت البحوث

وبعد ذلك ُفِتَح باب النقاش حيث تمت اإلجابة على كثير من اإلستيضاحات 
وكان هذا اإلجتماع فرصة ثمينة للتعريف . ذات العالقة بطبيعة الشبكة وأنشطتها

تح الباب على مزيد من التعاون والتفاعل مع هذه بالشبكة العربية للهيئات الرقابية وف
  . الشبكة

  "النور"ب ــــــ معرض الشبكة العربية للهيئات الرقابية 

المعرض المقام على هامش  تم منح الهيئة العربية للطاقة الذرية مكانًا مميزًا في
الة المؤتمر العام للوكالة والذي كان خاصًا لمصادفته الذكرى الستين لتأسيس الوك
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وكان المعرض فرصة ثمينة للتعريف بالشبكة العربية للهيئات . الدولية للطاقة الذرية
الرقابية وأنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية حيث تم توزيع العديد من األقالم 
وحافظات الذاكرة التي تحمل اسم وشعار الهيئة واسم وشعار الشبكة العربية للهيئات 

ت التعريفية بالهيئة وأهدافها وأنشطتها واألقراص المدمجة الرقابية وكذلك النشرا
المحتوية على وقائع المؤتمرات العربية لإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتي 
تنظمها الهيئة كل عامين، كما تم توزيع مطويات اإلعالن عن المؤتمر العربي الثالث 

استمر . 2016ده في ديسمبر عشر لإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية المقرر عق
المعرض على مدى خمسة أيام المؤتمر وتمت زيارته من قبل المئات من المشاركين 

  . ووفود دول العالم 
  للطاقة الذرية السيد يوكيا أمانوج ــــــ إجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية 

للوكالة  إجتماع مع المدير العام 2016سبتمبر  29تم يوم الخميس الموافق 
الدولية للطاقة الذرية ضم من جانب الهيئة العربية للطاقة الذرية كل من سعادة المدير 
العام األستاذ الدكتور عبد المجيد المحجوب والدكتور محمد قروان رئيس قطاع الطاقة 
الذرية في مدينة الملك عبد اهللا للطاقات النووية والمتجددة والرئيس الحالي للشبكة 

ضو مصباح مدير إدارة الشؤون العلمية  رلمراقبين النوويين واألستاذ الدكتو العربية ل
كما حضر من . بالهيئة والمهندسة نهلة نصر رئيسة قسم التوثيق العلمي بالهيئة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع مديرها العام كل من مدير مكتبه والسيدة نجاة مختار 
لتعاون الفني والسيد لينجوان جيو منسق الوكالة مديرة قطاع آسيا والمحيط الهادي ل

  . لشبكات األمان النووي العالمية واإلقليمية
للهيئة العربية للطاقة  جتماع استعراض للدعم الذي تقدمه الوكالةن االتضم

قتراح أن يكون هناك برنامجًا للتعاون الفني وأوجه تعزيزه كما تم ا" النور"كة شبالذرية و 
دولية للطاقة الذرية يشمل جميع الدول العربية بغض النظر عن موقعها تابع للوكالة ال

الجغرافي في آسيا أم أفريقيا وذلك للمشتركات الثقافية والدينية واللغوية وتجنبًا لتكرار 
ثمن مدير عام الوكالة الدور . الجهود بين برامج الوكالة األخرى مثل األفرا والعراسيا

ستخدام اآلمن ة الذرية وشبكة النور في مجال االية للطاقالذي تضطلع به الهيئة العرب
  . والسليم للطاقة الذرية في تنمية المجتمعات العربية
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א א
  
1         )  :28/8  

1/9/2016(  

كالة الدولية للطاقة الذرية الو نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع 
جتماع اال والهيئة المصرية للطاقة الذرية والهيئة المصرية للرقابة النووية واإلشعاعية

  . السنوي بخصوص استشارات فنية حول تقييم بناء القدرات المتكامل
جتماع إتاحة الفرصة للدول المشاركة لمناقشة القضايا هدف هذا االكان 

قابي على مفاعالت األبحاث في المنطقة بالتركيز على تأسيس المتعلقة باإلشراف الر 
. وتنفيذ عملية ترخيص فّعالة بالتوافق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لألمان

وهذا يتضمن أيضًا تبادل المعرفة والخبرة والدروس المستفادة في المراجعة الرقابية 
هدف كما . الت األبحاث أو تجديدهاوتقييم متطلبات األمان لطلبات تراخيص مفاع

جتماع أيضًا إلى إتاحة الفرصة للمشاركين فيها لمناقشة تجاربهم الوطنية وتبادل اال
  . خبراتهم والتحديات في موضوع تأسيس وتنفيذ مشاريع مفاعالت األبحاث الجديدة 

ة محمد رضا عز الدين  رئيس هيئة الرقابة النووي افتتح سعادة األستاذ الدكتور 
واإلشعاعية المصرية أعمال االجتماع مرحبًا بالحضور ومبديًا استعداد هيئة الرقابة 

يئات الرقابية للهالنووية واإلشعاعية المصرية للتعاون في تنفيذ أنشطة الشبكة العربية 
التي تساهم في إلتقاء المراقبين النوويين واإلشعاعيين العرب من أجل تبادل التجارب 

دة والعمل على تقوية وتركيز البنى التحتية للرقابة النووية واإلشعاعية والدروس المستفا
ضو مصباح . د. ثم تحدث كل من أ. من الناحية المؤسساتية وتنمية الكوادر البشرية

أمجد شكر ممثًال للوكالة الدولية للطاقة الذرية اللذان . د. أ ممثًال للهيئة العربية و
النووية واإلشعاعية المصرية على ا هيئة الرقابة أعربا عن أهمية هذا النشاط وشكر 

  .جتماع االستضافتها لهذا ا
خبراء من الوكالة  5مشاركا، باإلضافة إلى  14وقد شارك في هذا االجتماع 

  . الدولية للطاقة الذرية قسم األمن واألمان النوويين ــــــ قطاع أمان مفاعالت البحوث
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ضو :  ناحية العلمية واإلدارية السادةوقد أشرف على تنفيذ اإلجتماع من ال
مصباح من الهيئة العربية للطاقة الذرية وأمجد شكر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

  . وهاني عامر من الهيئة المصرية للرقابة النووية واإلشعاعية
خصص الجزء األول من هذا اإلجتماع لمحاضرات وعروض من قبل خبراء 

دولية والهيئة العربية للطاقة الذرية والمشاركين في اإلجتماع متخصصين من الوكالة ال
  :تبعه نقاش حول المواضيع اآلتية 

 تجاهات أمان مفاعالت البحوثقضايا واــــــ 
 المهام الرقابية وتطبيقاتها على مفاعالت البحوثــــــ 
 المراجعات الرقابية  وتقييم األمان للطلبات المقدمة من المشغلينــــــ 
 عمليات الترخيص للمفاعالت الجديدةـــــ ـ

 إعتماد الكادر المشغل للمفاعلــــــ 
 طلبات مراجعة عملية األمان الدوريةــــــ 

 ــــــ تنمية الكوادر البشرية العاملة في مفاعالت البحوث
 .لمتدرجة في تطبيق متطلبات األمان ــــــ إستخدام المقاربة ا

اربهم الوطنية في اإلشراف الرقابي على قدم المشاركون عروضًا عن تج
مفاعالت البحوث الجديدة أو القائمة أو التي تحت اإلنشاء وتضمنت العروض تجربة 

  . الدولة في تطوير البنية التحتية المتعلقة بأنظمة األمان والتقانة
جتماع تشكلت مجموعات عمل للتشارك في التجارب في الجزء الثاني من اال

دة ومناقشتها في ما يتعلق بتطوير نظام ترخيص فعال لمفاعالت والدروس المستفا
اإلهتمامات مجموعات العمل  وناقشت. البحوث وفقًا لمعايير األمان المعتمدة

المشتركة والسبل الممكنة لحل المشاكل العالقة بمساعدة الخبراء من منظمي 
ة بإدارة لمجموعة العمل المتخصص 2017وتمت مناقشة خطة عمل سنة . اإلجتماع

 .أمان مفاعالت البحوث في الشبكة العربية للهيئات الرقابية 

وتمت زيارة ميدانية للمفاعل البحثي المصري الثاني وٕاجراء تمرينات عملية 
  . حول العمليات الرقابية فيه
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2           
   )   :17  19/9/2016(  

بدعوة من المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية األستاذ الدكتور عبد المجيد 
المحجوب، اجتمعت األمانة العلمية للمؤتمر العربي الثالث عشر لالستخدامات 

  . 19/9/2016 ــــــ 17السلمية للطاقة الذرية في مقر الهيئة خالل الفترة 
  :ع كل من حضر االجتما

  )تونس(رئيسًا : لدكتور مختار حامدي األستاذ ا ــــــ
  )مصر(عضوًا : األستاذ الدكتور عاطف عبد الحميد عبد الفتاح  ــــــ
  ) .السعودية(عضوًا : الدكتور عبد الرحمـن بن محمد العرفج  ــــــ

عام عبد المجيد المحجوب المدير ال. د. مّثل الهيئة العربية للطاقة الذرية أ
والمهندسة نهلة نصر رئيسة قسم التوثيق العلمي في الهيئة والمكلفة باألمانة العامة 

  .للمؤتمر 
بدأ االجتماع بكلمة ترحيبية من المدير العام للهيئة، ومن ثم قامت األمانة 
العامة للمؤتمر بتالوة جدول أعمال اإلجتماع، ثم استعرضت محضر اجتماع اللجنة 

حيث تم التعرف على  10/7/2016و 9التي عقدت خالل اليومين العلمية االبتدائية 
محاور المؤتمر من خالل مطوية اإلعالن عن المؤتمر وكذلك على تشكيل لجان 

  .واطلع الحاضرون على قرار تشكيل األمانة العلمية للمؤتمر. المؤتمر ومهام كل منها
تمر وفقًا لالئحة عرضت اإلدارة العامة للهيئة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ المؤ 

التنفيذية للمؤتمرات، كما تم إشعار رئيس المؤتمر بما سيترتب على تنفيذ المؤتمر في 
تونس من إجراءات إدارية من جانب المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية ووزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي الستقبال الباحثين ونقلهم إلى مقر انعقاد المؤتمر، 

افقت األمانة العلمية للمؤتمر على اقتراح البث المباشر لجلسات المؤتمر على وو 
  .اليوتيوب باالستعانة بمخرج متخصص في هذا المجال 

تمت مناقشة موضوع الشخصيات المقترحة لدعوتها إللقاء محاضرات في 
المؤتمر ضمن محاوره، واتفق على أن يتم اختيار الشخصيات بشكل نهائي خالل 
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وأن يكونوا من العلماء العرب  16/10/2016ــــــ  14اللجنة العلمية في الفترة  اجتماع
دعوات  3البارزين في مجالهم بالخارج، وأخذ الحاضرون علمًا بأن الهيئة قد وجهت 

لكل من السيد يوكيا أمانو مدير عام  Keynote Speachesلحضور المؤتمر وٕالقاء 
مسؤول األمن واألمان النوويين  Gustavo Carusoيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية والس

بالوكالة والسيد ديمتري كامنين من المعهد المتحد للبحوث النووية في دوبنا ـ روسيا 
  .االتحادية 

وقد استعرضت األمانة العلمية للمؤتمر الجداول المعدة من قبل األمانة العامة 
ؤتمر وكذلك طلبات المشاركة لحصر األوراق البحثية المستلمة للمشاركة في الم

وقد بلغ عدد األوراق البحثية الكاملة . دولة عربية 13بالحضور فقط في المؤتمر من 
  :بحثًا على النحو التالي  223 المقدمة

 13 ، تونسبحثاً  18السودان ، بحثاً  20ليبيا ، بحثاً  71العراق ، بحثاً  84 مصر
السعودية والكويت واليمن وفلسطين  بحثًا واحدًا لكل من، بحثاً  11، األردن بحثاً 

  .والمغرب والجزائر 
بحثًا لعدم مالءمتها لمحاور المؤتمر أو التي  13وقد استبعدت األمانة العلمية 

تم توزيع  .ًا إلجماع أعضاء األمانة العلميةال تتضمن تقنية نووية واضحة، وفق
رعية على أن يتم ذلك البحوث المجازة بشكل مبدئي على محاور المؤتمر الرئيسية والف

بشكل نهائي من قبل أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر وتوزيع األوراق البحثية المقبولة 
  .على جلسات المؤتمر 

 10بحوث، إلى  210وتمت إحالة البحوث المجازة من األمانة العلمية، وعددها 
األمانة العلمية، دول عربية للتحكيم، وفقًا لنموذج استمارة التحكيم الذي تم اعتماده من 

  :على النحو التالي 
العراق ، بحثاً  17السعودية ، بحثاً  20، األردن بحثاً  43 ، تونسبحثاً  88 مصر

، بحوث 4 ، لبنانبحوث 4الكويت  ،بحوث 8السودان  ،بحوث 9ليبيا ، بحثاً  16
  . بحثًا واحداً  الجزائر



  
  
  
  
  
  
  
 
  

  2016 /3ـــــــ العدد  28ــــ المجلد نشرة الذرة والتنمية ـــ
 

52 
 

الدول المشاركة وفي اليوم األخير لالجتماع تم تسليم البحوث التي ستحكم في 
في األمانة العلمية إلى ممثلي تلك الدول، وظلت بقية البحوث لدى األمانة العامة 

واختتم االجتماع . للمؤتمر إلرسالها إلى الدول المعنية بالبريد اإللكتروني خالل يومين
 ــــــ 14، على أن تجتمع اللجنة العلمية للمؤتمر خالل الفترة 19/9/2016يوم 

بعد تلقي ترشيحات كل من السودان ولبنان واألردن لممثليها في  16/10/2016
  .اللجنة العلمية بإذن الّله 

   
א

  
1         )   

 :18  22/7/2016(  
لوطنية الصينية نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع المؤسسة ا

إدارة الطاقة، ورشة عمل حول  ــــــللطاقة النووية واألمانة العامة لجامعة الدول العربية 
هورية التونسية خالل الجم ــــــإدارة محطات القوى النووية، وذلك في مدينة الحمامات 

ني في وتنفذ هذه الورشة في إطار التعاون العربي الصي. 22/7/2016 ــــــ 18: الفترة 
مجال الطاقة وضمن مذكرة التفاهم الموّقعة بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
والهيئة الوطنية الصينية للطاقة والتي يقع من مشموالتها التعاون مع الدول العربية 
الراغبة في إدخال الخيار النووي ضمن إستراتيجياتها لتنويع مصادر الطاقة في تعزيز 

ة النووية األساسية وكذلك مساعدة الهيئة العربية للطاقة الذرية في تنفيذ بنيتها التحتي
، وفي هذا 2020اإلستراتيجية العربية لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 

السياق فقد تم تنفيذ ورشة عمل حول إدارة مشاريع محطات القوى النووية في 
  . الجمهورية التونسية

جحة، كما أن الجانب د تنفيذ عدة أنشطة تدريبية ناوتأتي هذه الورشة بع
هتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية في مجال الصيني يولي ا

اإلستخدام السلمي للطاقة الذرية وعّبر عن ذلك مرارًا في المؤتمرات األربع للتعاون 
 . 2014و  2012و  2010و  2008العربي الصيني التي عقدت تباعًا في 
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 مثلة على أفضل الممارساتاألتبادل المعلومات و الهدف من هذه الورشة كان و 
أول  مشروع على تحسين إدارة العربيةتعزيز قدرة الدول  والتجارب العملية من أجل

وتقع هذه الورشة في إطار اإلستفادة من تجارب وتقانات جمهورية . نووية قوىمحطة 
ع إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه الصين الشعبية في إدارة مشاري

  .  البحر
المشاريع ومتخذي القرار العاملين في البرامج الوطنية وكرست الورشة لمدراء 

ذات العالقة بتوليد الكهرباء وتحلية مياه الصاعدة إلنشاء محطات القوى النووية 
لبرامج الوطنية الصاعدة مشاركًا من العاملين في ا 21وقد شارك في الورشة . البحر

قطر، و  والسودان واألردنتونس و  وليبيا مصرإلنشاء محطات القوى النووية، من 
  . من المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية خبيراً  11باإلضافة إلى 

فتتح الورشة سعادة األستاذ الدكتور عبد المجيد المحجوب المدير العام الذي ا
من خاللها عن التعاون العميق بين الهيئة العربية للطاقة كلمة ترحيبية أعرب ألقى 

الذرية والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية في مجال الطاقة الذرية وهي فرصة 
القدرات لتبادل األفكار والمعلومات والتعّلم من التجربة الصينية من أجل تعزيز 

ا مشاريع محطات القوى النووية ممّ ، وبالتالي تعزيز أفضل إلدارة أكثر نجاحًا لالعربية
  .ينتج عنه تشغيل آمن لهذه المحطات 

 .د. أولقد قام باإلشراف العلمي والتنسيق اإلداري على هذه الورشة كل من 
ضو مصباح من الهيئة العربية للطاقة الذرية والسيدة هاومياو لين من المؤسسة 

  . الصينية للطاقة النووية
عة عن األسس النظرية والعملية على كيفية إدارة قدمت هذه الورشة نظرة واس

محطات المشاريع النووية وركزت على تبادل المعلومات واألمثلة على أفضل 
الممارسات والتجارب العملية من أجل تعزيز قدرة الدول العربية على تحسين إدارة 

لصين مشروع أول محطة قوى نووية، وأيضًا االستفادة من تجارب وتقانات جمهورية ا
  . الشعبية في إدارة مشاريع إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر

تبادل المعلومات للمشاركين افرص مواصلة  ورشة أيضاً ال كما ناقشت
عن اإلمكانات المستقبلية األخرى  ورشة العمل، فضالً  نقضاءبعد اوالممارسات الجيدة 
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بناء محطة نووية لتوليد علقة بإدارة مشروع مهام وتنسيق األنشطة المتالمتابعة ل
  :المحاور التالية على  الورشة وركزت. الكهرباء
يتضمن هذا المحور :  مقدمة في تاريخ الطاقة النووية وتطورها في الصين ــــــ

تاريخ تطور الطاقة الذرية في الصين ووضعها الراهن، التجربة الصينية في 
 شاريعهاتطوير الطاقة النووية وٕادارة م

 لسلسلة مفاعالت القوىACP التقنية الصينية  ــــــ
 في الصين أنظمة  األمان والرقابة والتشريع ــــــ
برنامج تطوير البنية التحتية، اختيار : إدارة مشاريع المحطات النووية  ــــــ

الموقع، اختيار التقنية المناسبة، النماذج اإلقتصادية والعقود واالستثمار، 
بالوقود، هيكلية المؤسسة المالكة، الترخيص وأنظمة تحليل األمان،  التزود

تنفيذ المشروع والتشغيل واإلستعداد واإلستجابة للحوادث، إدارة التشغيل وٕادارة 
 المخاطر والربط الكهربائي

 تنمية الكوادر البشرية ــــــ
 دورة الوقود النووي ــــــ
 .حلقات نقاش  ــــــ

على المشاركين وقام الوفد الصيني  الشهاداتتم توزيع وفي اختتام الورشة 
  .  بتكريم المشاركين بهدايا رمزية

ولقد تم إجمال االنطباع العام على الورشة من خالل اإلستبيان الذي ُوّزع على 
حيث تم تقييم الورشة األنشطة، المشاركين وتضمن أهم مقترحاتهم لمتابعة مثل هذه 

نجاحها الفائق وأشاد الجميع بالورشة وموضوعاتها  بشكل عام وأجمع الحضور على
وتوقيتها ومستواها حيث أتت ملبية إلى حٍد بعيد الحتياجات الدول العربية في مجاالت 

  . إدارة مشاريع المحطات النووية والتعّرف على التجربة الصينية في هذا المضمار
ربية للطاقة الذرية وعلى هامش الورشة قام الوفد الصيني بزيارة مقر الهيئة الع

حيث تم إطالعهم على أنشطة الهيئة المختلفة في مجال اإلستخدام السلمي للطاقة 
  . الذرية والنقاش حول سبل مواصلة التعاون بين المؤسستين



  
  
  
  
  
  
  
 
  

  أخبار الهيئة  
 

55 
 

العالي والبحث كما تم تنظيم زيارات أخرى للوفد الصيني لكل من وزارة التعليم 
  . رباء والغازالشركة التونسية للكهالعلمي التونسية و 

  
2         )    

  :29/8  9/9/2016(  
نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 ة في دايجيون ــــــيقية للرقابة النوو والمعهد الكوري لألمان النووي والشبكة األفري
بالمعهد الكوري لألمان  9/9/2016 ــــــ 29/8: خالل المدة  الجنوبية جمهورية كوريا

وتنفذ هذه الورشة في . النووي ورشة عمل حول أساسيات األمان النووي اإلشعاعي
إطار مذكرة التفاهم الموّقعة بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والمعهد الكوري لألمان 

والتي نتج عنها تنفيذ العديد من األنشطة التدريبية في  2010سبتمبر  22لنووي في ا
كوريا والدول العربية، باإلضافة إلى دعم المعهد الكوري لألمان النووي للشبكة العربية 

  .للهيئات الرقابية 
وقد صممت هذه الورشة لسد نقص الدول العربية من الخبرات المؤهلة تأهيًال 

تزويد اإلختصاصيين العرب  إلى وهدفتمجال أمان المفاعالت وتقنياتها، عاليًا في 
 حولبالمعرفة األساسية والتجارب العملية الحديثة المتعلقة بمفاهيم األمان النووي 

وركزت الورشة على تأهيل الكادر . تشغيل وصيانة مفاعالت البحوث ومفاعالت القوى
وتم خالل  .اتية وٕاستحداث برامج تدريبية محليةالرقابي للدول العربية لتنمية قدراته الذ

للطاقة الذرية  الورشة التعّرف على الخطوات العملية التي أوصت بها الوكالة الدولية
طلع المتدربون على أمثلة حول كيفية تنفيذ المتطلبات والمبادئ في أدلة األمان وا

  . العامة لألمان والرقابة على المفاعالت النووية
ة العملية، تم التركيز على القضايا الرئيسية لألمان النووي مثل ومن الناحي

المبادئ األساسية لألمان والدفاع في العمق واألطر الرقابية والتشريعية والمتطلبات 
المؤسساتية والتنظيمية والمواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ المفاعالت ومعايير 

بما ينسجم مع أهداف  ثيرات البيئية وغيرها الوكالة لألمان والوقاية من اإلشعاع والتأ
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تعزيز البنية األساسية "مشروع التعاون العربي للهيئة العربية للطاقة الذرية في مجال 
واإلستفادة من التجربة الكورية في هذا " للدول العربية من أجل بناء محطات نووية

  . المجال
ت النووية وأمانها قدمت الورشة نظرة واسعة عن األسس المعرفية للمفاعال

ونفذت على أساس كتاب منهجي لبرنامج تدريبي قياسي للمعهد الكوري لألمان النووي 
كتسب المشاركون المعرفة المتعلقة بالخصائص الفنية وقد ا KINS/TR-159 .يسمى 

  . التي يجب أخذها في الحسبان خالل عمليات الرقابة والتحكم في المفاعالت النووية
الوطنية الخاصة التي قدمها المشاركون فرصة للتعرف  ضوقد كانت العرو 

على التجارب الوطنية المتعلقة ببرامج المفاعالت النووية واألطر الرقابية وٕاجراءات 
الرقابة على المنشآت واألنشطة النووية وكذلك لتحديد اإلحتياجات اآلنية والمستقبلية 

وتخللت الورشة زيارات  .ابيةللدول المشاركة وطرق تحسين اإلجراءات الفنية والرق
 . ميدانية لمفاعالت قوى نووية عاملة وتحت اإلنشاء

مشاركًا من الدول العربية ومن العاملين في البرامج  25شارك في الورشة 
  . ومفاعالت القوى البحوثالوطنية الصاعدة المتعلقة بمفاعالت 

وري لألمان المشرف العلمي عن المعهد الك هو كي كيمفتتح الورشة السيد ا
حتياجات الورشة لتلبية ا النووي وألقى كلمة ترحيبية بالمشاركين منوهًا بأهمية هذه

الدول العربية في التدريب وبناء القدرات في مجال أمان المفاعالت النووية وتقنياتها، 
. وسد النقص في الطواقم عالية التدريب واإلختصاص في المجاالت الرئيسية للورشة

ية التعاون الدولي في مجال تقوية البنى التحتية النووية وخاصة موضوع كما نوه بأهم
أمان المفاعالت ويأتي التعاون بين المعهد الكوري لألمان النووي والهيئة العربية 

  .  للطاقة الذرية كمثال رائع في هذا االتجاه
ولقد قام باإلشراف العلمي والتنسيق اإلداري على هذه الورشة كل من السيد 

وكي كيم من المعهد الكوري لألمان النووي والسيد ضو مصباح من الهيئة العربية ه
وكان من ضمن برنامج الورشة زيارات ميدانية لمصنع الوقود النووي  .للطاقة الذرية

 . بدايجون وموقع محطات أولجين النووية ودوسان للصناعات الثقيلة
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للهيئة العربية للطاقة الذرية  وحضر الجلسة الختامية للورشة سعادة المدير العام
األستاذ الدكتور عبد المجيد المحجوب والدكتور ووهوان كيم رئيس المعهد الكوري 

كي كيم و لألمان النووي والدكتور سوخو ليم رئيس المدرسة العالمية لألمان النووي 
ن وبعض الكوادر الكورية التي ق العلمي للدورة والسادة المتدربو دايسو شين المنس

اركت في التدريب واإلدارة حيث تم تقييم الورشة بشكل عام وأجمع الحضور على ش
نجاحها الفائق حيث أتت ملبية إلى حدٍّ بعيد الحتياجات الدول العربية في مجاالت 

  . أمان وتقنية المفاعالت النووية
وقام سعادة المدير العام والسيد مدير إدارة  الشئون العلمية بعقد  لقاءات مع 

والمعهد الكوري ألبحاث الطاقة   (KINS)س المعهد الكوري لألمان النوويئير 
تم فيها مناقشة أوجه التعاون في تنفيذ أنشطة الهيئة العربية للطاقة   (KAERI)النووية
  . الذرية

إحداها في كوريا  2017اقتراح أن تكون هناك ورشتان في العام القادم تم  وقد
وأبدى الجانب الكوري استعداده . كما جرت العادة الدول العربية ىحدخرى في إواأل

  . للتعاون والتنسيق الدائمين مع الهيئة العربية للطاقة الذرية
  

א א א
  
1             

   )     :11  
15/7/2016(  

نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع المركز الوطني للعلوم 
والتكنولوجيا النووية بتونس والوكالة الدولية للطاقة الذرية، دورة تدريبية في مجال 

 ، وذلك في مدينة الحمامات ــــــ"حاكياتأساسيات مفاعالت القوى وأمانها باستخدام الم"
  . 15/7/2016 ــــــ 11 :مهورية التونسية خالل الفترة الج

ا وتنّفذ هذه الدورة في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهدف منه
ستخدام المبادئ األساسية للمحاكيات من أجل الدعم فهم فيزياء وتقنية المفاعالت با



  
  
  
  
  
  
  
 
  

  2016 /3ـــــــ العدد  28ــــ المجلد نشرة الذرة والتنمية ـــ
 

58 
 

. والمستقبلية للبرامج الوطنية العربيةالمباشر لبرامج التعليم والتدريب للكوادر الحالية 
كما تهدف أيضًا إلى تزويد العاملين في المجال األكاديمي والعاملين في المؤسسات 
 المالكة والمشغلة لمفاعالت القدرة واألبحاث واألجهزة الرقابية بالمعرفة والخبرة المتعلقة

وضيح فيزياء المفاعالت ستخدام المحاكيات الحاسوبية كأداة لتبالمفاعالت النووية وبا
  . والخصائص التشغيلية للمفاعالات المضغوطة والمبردة بالماء الخفيف

 تونس وليبيا: دول عربية هي  أربعمشاركًا من  14وقد شارك في الدورة 
  . خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 4مصر والعراق، باإلضافة إلى و 

بالهيئة والمشرف  الشؤون العلميةإدارة  فتتح الدورة الدكتور ضو مصباح، مديرا
العلمي والمنسق اإلداري على هذه الدورة بكلمة ترحيبية أعرب من خاللها عن التعاون 
العميق بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمركز الوطني 

ة وهي فرصة لتبادل األفكار للعلوم والتكنولوجيا النووية بتونس في مجال الطاقة الذري
ولتدريب كوادرها العربية في  الطاقةوالمعلومات بين الدول العربية لتنويع مصادرها من 

لذي يعتبر من األولويات المجاالت الرئيسية المتعلقة بتقنيات المفاعالت وأمانها وا
  .الرئيسية 

الة الدولية وقد قام المشاركون خالل هذه الدورة بتحميل مجموعة محاكيات الوك
للطاقة الذرية على حاسوب شخصي محمول وتم تدريبهم على أنواع مختلفة من 
مفاعالت الماء المضغوط بتمارين معدة سلفًا لذلك وبواسطة خبراء متخصصين في 
كل نوع ، كما أن البرنامج التدريبي يساعد على فهم فيزياء وتقنية المفاعالت المبردة 

حكم في التفاعلية والديناميكا الحرارية وثبات الحالة بالماء الخفيف المتضمنة الت
كما يستطيع المشاركون . المستقرة والتحّكم فيها وتقنيات التصميم وأنظمة األمان

توظيف هذه المفاهيم لمعرفة طبيعة عمل العديد من المفاعالت في الحاالت 
لوظائف اإلعتيادية وغير اإلعتيادية ويصبحون على دراية تامة عن التصميم وا

  . األساسية ألنظمة األمان
  : إلى المشاركين هي والمحاكيات التي تم إعطاؤها مجاناً 

 ذو الدائرتين PWRمفاعل الماء المضغوط اإلعتيادي  ــــــ
 الروسي  VVERمفاعل نزع  ــــــ
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 الكوري المتقدم  PWRمفاعل  ــــــ
 . السلبي المتقدم PWRمفاعل  ــــــ

على المشاركين، الذين أجمعوا على  الشهاداتتوزيع  وفي اختتام الدورة تم
نجاحها الفائق من خالل موضوعاتها ومستواها حيث أتت ملبية إلى حٍد بعيد 

  . الحتياجات الدول العربية في مجال تقنيات المفاعالت وأمانها
  

2            
 )  :19  23/9/2016(  

نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع اإلتحاد األوروبي ومكتب إيتر 
الوقاية اإلشعاعية واإلستعداد الرقابي للطوارئ "اإلستشاري، دورة تدريبية في مجال 

 19: لمدة الجمهورية التونسية خـالل ا –وذلك في مدينة بنزرت " النووية واإلشعاعية
– 23/09/2016.  

تزويد المختصين العرب بالمعرفة األساسية وأفضل  الدورةهذه  وكان الهدف من
بي المتعلقة بالوقاية اإلشعاعية والرقابية وتعزيز البنية و ممارسات وتجارب اإلتحاد األور 

لى التحتية لإلستعداد للطوارئ النووية واإلشعاعية واالستجابة لها وهي محتاجة أيضًا إ
بناء القدرات البشرية المؤهلة جيدًا والتي سيكون على كاهلها اإلستخدام السليم واآلمن 
لبرامج التقنيات والقوى النووية والتصدي لحاالت الطوارئ المتعلقة بالحوادث النووية، 
سواء في المنطقة أو المناطق المجاورة، وذلك في حالة الحدوث حفاظًا على العاملين 

النووية وعامة الناس والبيئة والممتلكات واألمن الوطني والعالمي  في حقل الطاقة
  .   بشكٍل عام

للوقاية من  هم المتطلبات والعمليات األساسيةفلتسهيل   وقد صممت هذه الدورة
اإلشعاع في المنشآت النووية واإلشعاعية واإلستعداد للطوارئ النووية واإلشعاعية 

القوانين والمعاهدات واإللتزامات الدولية وتفصيل كما تمت مناقشة . واالستجابة لها
غطى البرنامج و . القرار أثناء حالة الطوارئ دور الجهاز الرقابي في دعم صاحب

التمارين الدورية المتعلقة باإلستعداد للطوارئ والدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما 
  . الحوادث الطارئةواإلتصال بالجمهور خالل فترات التشغيل العادي وأثناء وبعد 
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 "النور"للهيئات الرقابية وتقع هذه الدورة في إطار التعاون بين الشبكة العربية 
 2020واإلتحاد األوربي تنفيذًا لإلستراتيجية العربية لإلستخدامات الذرية حتى العام 

تعزيز األطر التشريعية والرقابية لألنشطة النووية "وفي إطار مشروعها المعنون 
  . "الدول العربية يفية واإلشعاع

دولة عربية ومن العاملين في  12مشاركًا من  25حضر الدورة التدريبية 
. الهيئات الرقابية والبرامج الوطنية المعنية بالوقاية من اإلشعاع في المنشآت النووية

العراق وليبيا ومصر والمغرب والبحرين والسودان واألردن : والدول المشاركة هي 
خبراء من اإلتحاد  4كما حضر . وريتانيا وقطر وفلسطين واليمنوالسعودية وم

أشرف على الدورة علميًا وٕاداريًا من .  خبراء عرب إللقاء المحاضرات 4بي و و األور 
  .   جانب الهيئة العربية للطاقة الذرية األستاذ الدكتور ضو مصباح

د المحجوب الذي افَتَتح الدورة سعادة المدير العام األستاذ الدكتور عبد المجي
بي والمتدربين العرب وأثنى على مشاركة و رّحب بالسادة الخبراء من اإلتحاد األور 

. بي وحرصه على المساعدة في تطوير وتأسيس الهيئات الرقابية العربيةو اإلتحاد األور 
بية في مجال الوقاية من اإلشعاع و وبّين أن الهدف من هذه الدورة هو نقل الخبرة األور 

وأكد حرص الهيئة العربية للطاقة الذرية على . اد الرقابي للطوارئ اإلشعاعيةواإلستعد
ستمرار أنشطتها المختلفة الرقابية وٕايجاد السبل الكفيلة ال للهيئاتدعم الشبكة العربية 

رتياحه للتقدم الحاصل في تأسيس شبكة تقع هذه الدوة من ضمنها وعبر عن االتي 
الدورة سعادة األستاذ الدكتور عاطف عبد الفتاح  كما حضر إفتتاح. )ANNuR( النور

الهيئة المصرية للطاقة الذرية والدكتور عبد الرحمن العرفج المستشار العلمي رئيس 
لمدينة الملك عبد اهللا للطاقات النووية والمتجددة السعودية عضوا المجلس التنفيذي 

ع األمانة العلمية والّلذان تصادف وجودهما في مقر الهيئة لحضور اجتما للهيئة
  . لإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية للمؤتمر العربي الثالث عشر
بي ومؤسسة إيتر و اد األور لدكتور أنتونيو مادونا ممثل اإلتحوبعد ذلك تحدث ا

اإلستشارية في إيطاليا الذي بّين أهمية هذه الدورة التدريبية التي ينفذها اإلتحاد 
أجل الوصول إلى مستوى عالي من األمان واألمن بي للدول العربية من و األور 

النوويين وٕاستدامته على المستوى اإلقليمي والعالمي وتطرق إلى إستراتيجية اإلتحاد 
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بي في دعم األنشطة المتعلقة باألمان والرقابة والتشريع النووي وحرص اإلتحاد و األور 
  . على دعم أنشطة شبكة النور العربية

 قدمت من قبل ةعملي وأمثلةات وعروض ومناقشات من محاضر  تكونت الدورة
  :ع الرئيسية التالية على المواضي تركز و  متخصصيين  خبراء

  وقاية من اإلشعاع واألمان النوويالبنية التحتية لل -
  يات الوقاية من اإلشعاع والطوارئأساس -
  ر الرقابي أثناء الطوارئ النوويةالدو  -
ثناء الطوارئ النووية لسلطات الرقابية أوليات لالوظائف الرئيسية والمسؤ  -

  واإلشعاعية
  ان والبيئةإنطالق اإلشعاع في الجو وتأثيره على اإلنس -
  الرصد اإلشعاعي وٕادارة المعلومات -
  ة من الحوادث النووية واإلشعاعيةالدروس المستفاد -
 . اإلتصال مع الجمهور في الخاالت العادية وحاالت الطوارئ وما بعدها -

اختتام الدورة ألقى السيد مادونا ممثل اإلتحاد األوروبي كلمة أشاد فيها وفي 
مناقشة  بمستوى المشاركين والمحاضرين وكذلك التنظيم المحكم للدورة، وتمت أيضاً 

كما أجمل الدكتور ضو مصباح على ما تم . نتائج الدورة وٕاقتراحات المشاركين
  . شهادات على المشاركينالتوصل إليه من مقترحات ونتائج وتم توزيع ال

  
א א א

  
1    )25(     )  :10  

15/7/2016(  
إدارة  ــــــالقطاع االقتصادي (بدعوة من األمانة العامة لجامعة  الدول العربية 

ات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن عقدت لجنة المنظم) المنظمات واالتحادات العربية
ن بمقر األمانة العامة الجتماعي اجتماعها الخامس والعشريالمجلس االقتصادي وا
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 ــــــ 10ورية مصر العربية خالل الفترة جمه ـــــلجامعة الدول العربية بمدينة القاهرة ـ
نظمات والمديرين العامين وممثلي الم ، بحضور ممثلي الدول العربية15/7/2016

وقد شاركت الهيئة العربية . العربية المتخصصة، واألمانة العامة لجامعة الدول العربية
عبد المجيد المحجوب المدير . د .أ ية في هذه االجتماعات بوفد ترأسهللطاقة الذر 

العام للهيئة  ويضم السيد هشام العيادي مدير الشؤون اإلدارية والمالية والسيد يوسف 
 . الداخلي للهيئةالمكي المراقب 

أحمد ابو الغيط األمين العام  معالي األستاذتشرف أعضاء اللجنة بحضور 
لجامعة الدول العربية إحدى جلسات اللجنة وقد ألقى كلمة عبر  فيها عن سعادته 
بحضور هذه االجتماع وقدم عرضًا لألوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية 

 . يا في المرحلة القادمةوتصوراته لمعالجة بعض القضا
وبالجلسة االفتتاحية ألقى المستشار أول محمد خير عبد القادر مدير إدارة 
المنظمات واالتحادات العربية كلمته رحب فيها بالوفود المشاركة في االجتماعات من 

على الدور الهام  الدول العربية وممثلي المنظمات العربية المتخصصة، مؤكداً 
بقرارات عمال هذه الدورة ألالنجاح والتوفيق  لعربي المشترك متمنياً لمؤسسات العمل ا

ثم استعرض مشروع جدول  .تدعم وتعزز مسيرة عمل المنظمات العربية المتخصصة
   :األعمال المعد من قبل األمانة العامة ومرفقاته، والذي تم إقراره على النحو اآلتي 

اع الرابع والعشرين للجنة المنظمات متابعة تنفيذ تقرير وتوصيات االجتمــــــ  1
جتماعي المنعقدة للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي واال

 20/8/2015ــــــ  15باإلسكندرية 
 2018ــــــ  2017خطط وموازنات المنظمات العربيــــة المتخصصة لعامي ــــــ  2
 2015ة المعنية لعام نجازات المنظمات العربية المتخصصــــــ تقارير إ 3
بية المتخصصة للعام المالي تقارير هيئات الرقابة المالية للمنظمات العر ــــــ  4

2015  
الحسابات الختامية والمراجع القانوني للمنظمات العربية رير تقاــــــ  5

  2015المتخصصة للعام المالي 
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زنات المنظمات االتقرير الدوري لجدولة متأخرات الدول العربية في مو ــــــ  6
  العربية المتخصصة

للمنظمات التقرير الدوري لصندوق النقد العربي عن نشاط الحساب الموحد ــــــ  7
  العربية المتخصصة

  لموحد للمنظمات العربية المتخصصةالبرنامج اآللي المحاسبي اــــــ  8
االتحادات إدارة المنظمات و (التقرير الدوري عن مشاركة األمانة العامة ــــــ  9

  ماعات المنظمات العربية المتخصصةفي اجت) العربية
تقرير وتوصيات الدورة التدريبية حول مهام واختصاصات رؤساء وحدات ــــــ  10

والصعوبات  تالرقابة الداخلية للمنظمات العربية المتخصصة والمعوقا
- 22عامة للجامعة يومي التي تواجه عملهم والتي عقدت بمقر األمانة ال

23/11/2015  
  اتفاقيات اإلنشاء للمنظمات العربية المتخصصةــــــ  11
مشروع الئحة إجراءات التسليم والتسلم بين المدير العام المنتهية واليته ــــــ  12

  والمدير العام الجديد للمنظمات العربية المتخصصة
 مذكرة األمانة العامة للجامعة حول إلغاء منصب المدير العام  ــــــ 13

  المساعد للمنظمات العربية المتخصصة
 يخص وفيما ،الموضوعات الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة ــــــ 14

الهيئة العربية للطاقة الذرية بشأن وضع الضوابط الالزمة الختيار المدير 
  . العام للهيئة

وبعد إقرار جدول األعمال شرعت اللجنة في أعمالها التي أفرزت التوصيات 
  .سبة المنا

  
2           )27( )  :

25/7/2016(  
بناء على دعوة معالي األمين العام حضر المدير العام للهيئة أعمال مجلس 

الجمهورية  ستوى القمة التي عقدت في نواكشوط ــــــجامعة الدول العربية على م
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وقد سبقها اجتماع المجلس االقتصادي  25/7/2016ية يوم سالمية الموريتاناإل
  . 24/7/2016و  23واالجتماعي التحضيري يومي 

افتتح المؤتمر بكلمة لمعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية نيابة عن 
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدورة السابقة أكد فيها على ضرورة زيادة التنسيق 

  .وتوحيد مواقفها لمواجهة التحديات التي تعترض دول المنطقة بين الدول العربية
سالمية الموريتانية كلمة رحب فيها ما ألقى فخامة رئيس الجمهورية اإلك

بالمشاركين في المؤتمر داعيا التي تعزيز التضامن العربي والعمل على تكثيف 
اعية وتداول تمالتعاون بين الدول العربية في مختلف المجاالت االقتصادية واالج

  . لقاء الكلماترؤساء الوفود على إ
أنها تناول المؤتمر المواضيع المعروضة على جدول األعمال وأصدر بش

الصراع العربي االسرائيلي ــــــ األوضاع في سورية ــــــ العراق  ــــــ: القرارات المناسبة 
فيذ خطة تن ي المشترك ــــــتصادي واالجتماعي العربتطوير العمل االق واليمن وليبيا ــــــ

تنفيذ االستراتيجية العربية لالستخدامات السلمية للطاقة  ــــــ 2030التنمية المستدامة 
  : الذرية التي أصدر المؤتمر بشأنها القرار التالي 

توجيه الشكر إلى الجمهورية اإلسالمية الموريتانية على وفائها بتسديد  ــــــ 1
بية للطاقة الذرية، وٕالى المملكة المغربية التي تستوفي اإلجراءات مساهماتها للهيئة العر 

لالنضمام بإصدارها قانون بالمصادقة على االتفاقية المحدثة للهيئة العربية للطاقة 
المبادرة  علىالذرية، وحث الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى عضوية الهيئة 

 . العربية في هذا الشأنباالنضمام دعمًا للتآزر والتكامل بين الدول 
ستراتيجية نطاق تطبيقها لإل اإلشادة بالتقدم الذي أحرزته الدول العربية في ــــــ 2

العربية لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، وعلى وجه الخصوص الدول التي 
اتخدت إجراءات متقدمة في بناء محطات ومفاعالت نووية وتركيز التكنولوجيا النووية 

المملكة األردنية الهاشمية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، المملكة (الت القوى ومفاع
األمان واألمان النوويين  دعم، والتأكيد على )العربية السعودية، جمهورية مصر العربية

في المنطقة العربية من خالل تدعيم األنشطة الخاصة بهذا الموضوع، وذلك عبر 
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تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ابية المنضويةللهيئات الرقالشبكة العربية 
 .   والهيئة العربية للطاقة الذرية

حث الدول العربية التي لم تقم بتسديد حصتها بسرعة السداد حتى تستطيع  ــــــ 3
مة وكذا حث الدول العربية غير المنض ستراتيجية،تنفيذ اإل الهيئة مواصلة دورها في

 . االنضمام إلى عضويتهاإلى الهيئة بسرعة 
الطلب من األمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه إلى دورة  ــــــ 4

  . قادمة للمجلس
  

3         )98( )  :28/8  
1/9/2016(  

أمانة المجلس االقتصادي (بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
عبد المجيد المحجوب المدير العام . د. ، حضر وفد من الهيئة ترأسه أ)واالجتماعي

للهيئة ويضم السيد هشام العيادي مدير الشؤون اإلدارية والمالية اجتماعات الدورة 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي المنعقد بمقر األمانة العامة لجامعة ) 98(العادية 

، وقد شارك في االجتماع ممثلون عن 1/9/2016 ــــــ 28/8ل العربية خالل الفترة الدو 
الدول العربية األعضاء، والمؤسسات المالية العربية والمنظمات العربية المتخصصة 

  .واالتحادات العربية، واألمانة العامة 
مندوب افتتح االجتماع سعادة الشيخ راشد بن عبد الرحمان آل خليفة، السفير وال

للمجلس االقتصادي ) 97(الدائم بمملكة البحرين الذي تولت دولته رئاسة الدورة 
ألقى معالي السيد زياد و  .كلمة رحب فيها بالسادة المشاركينواالجتماعي وألقى 

العذاري، وزير الصناعة والتجارة بالجمهورية التونسية كلمة توجه فيها بالشكر والتقدير 
للمجلس وعلى ما بذلته من جهود إلنجاح ) 97(سة الدورة لمملكة البحرين على رئا

كما توجه بالتهنئة إلى معالي األمين العام السيد أحمد أبو الغيط بمناسبة . أعماله
  .صب األمين العام للجامعة العربية توليه من

ألقى معالي السيد أحمد أبو الغيط، األمين العام لجامعة الدول العربية كلمة 
إلى أن األمة العربية تمر بأزمات إنسانية حادة من شأنها أن تضع  ترحيبية مشيراً 
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أعباء إضافية على كاهل أبنائها وأحفادها، كما أكد على أهمية العمل من أجل تذليل 
الصعوبات التي تعترض طريق تنفيذ مشروعات التكامل العربي الكبرى، مع وضع 

  .يذ هذه المشروعات برنامج تنفيذي ومفصل وبأجل زمني محدد ومعقول لتنف
 28/8/2016للمجلس اجتماع اللجنة االجتماعية يوم ) 98(سبق انعقاد الدورة 

، واجتماع المجلس على 30/8/2016 ــــــ 29تماع اللجنة االقتصادية يومي واج
، الذي رفع توصيات بمشاريع القرارات 31/8/2016مستوى كبار المسؤولين يوم 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي على المستوى ) 98(المعروضة على الدورة العادية 

  .الوزاري 
  :استعرض المجلس بنود مشروع جدول أعماله، وأقره على النحو التالي 

  تقرير األمين العام:  1البند 
يقية في دورتها الملف االقتصادي واالجتماعي للقمة العربية االفر :  2البند 

  )2016تشرين الثاني /نوفمبر: ة يغينيا االستوائ ــــــماالبو (الرابعة 
متابعة تنفيذ إعالن الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية :  3البند 

  )11/11/2015 ــــــ 10: الرياض (ل أمريكا الجنوبية ودو 
  عة الدول العربية واألمم المتحدةالتعاون بين منظومتي جام:  4البند 
  ركي العربيبية الكبرى وتطورات االتحاد الجممنطقة التجارة الحرة العر :  5البند 
  االستثمار في الدول العربية : 6البند 
م االتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية ومعارفها التراثية وتقاس:  7البند 

  المنافع الناشئة عن استخدامها
  الخضراء في أقاليم الوطن العربيمشروع األحزمة :  8البند 
  رونية للشبكة العربية للمعلوماتمشروع البوابة اإللكت:  9البند 
  الموضوعات الدورية االقتصادية:  10البند 
 "ال للعنف، ال لإلرهاب، ال للتطرف: "الحملة الشبابية العربية :  11البند 
تفعيل المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات :  12البند 

  تكون مدخالت في الصناعات الكبرىلعربية لاألسر المنتجة بالدول ا
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  التعاون العربي الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية:  13البند 
  المدني والديمقراطية التشاركية تطوير دور المجتمع:  14البند 
  تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان:  15البند 

للمجلس االقتصادي ) 99(تأكيد موعد ومكان عقد الدورة  : 16البند 
  .للمجلس ) 100(واالجتماعي وتحديد موعد ومكان عقد الدورة 

ثم ناقش المجلس االقتصادي واالجتماعي البنود المدرجة على جدول أعماله، 
  .واتخذ بشأنها القرارات المناسبة 

  
4    )146 (       ) :

8/9/2016(  
، )أمانة مجلس الجامعة(بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

شارك السيد هشام العيادي، مدير الشؤون اإلدارية والمالية في الهيئة في أعمال الدورة 
لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في مقر  146العادية 

وقد حضر . 8/9/2016لجامعة الدول العربية بمدينة القاهرة يوم األمانة العامة 
 ة في الدول العربية والسادة مديروأعمال هذه الدورة أصحاب المعالي وزراء الخارجي

 . المنظمات العربية المتخصصة وممثلو
نظر المجلس في المواضيع المطروحة على جدول أعماله وأصدر بشأنها 

 :ها القرارات المناسبة نذكر من
إنشاء المنطقة الخالية من األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار ــــــ   أوالً 

  الشامل في الشرق األوسط

التذكير بإعالن القادة العرب في قمة نواكشوط عن تجديد الدعوة إلى إلزام 
نتشار األسلحة النووية وٕاخضاع منشآتها رائيل باالنضمام إلى معاهدة عدم اإس

لنووية للرقابة الدولية ونظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة وبرامجها ا
الذرية، وتوجيه وزراء الخارجية العرب لمراجعة مختلف قضايا نزع السالح النووي 
وأسلحة الدمار الشامل األخرى، ودراسة كل البدائل المتاحة للحفاظ على األمن القومي 
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كيد على ضرورة جعل منطقة الشرق األوسط خالية من العربي واألمن اإلقليمي والتأ
  . أسلحة الدمار الشامل

تنفيذًا " لجنة الحكماء المعنية بقضايا التسّلح وعدم االنتشار"أخذ العلم بتشكيل ــــــ 
، 11/3/2016بتاريخ  8017لقرار مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية رقم 

حتاجه من إمكانيات وقدرات للقيام بمهامها على والطلب من األمين العام توفير ما ت
  . أكمل وجه
للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ) 60(التحضير للدورة العادية ــــــ 

  )30/9/2016ــــــ  26: فيينا (
اللجنة التحضيرية األولى لمؤتمر األطراف "التحضير للمشاركة العربية في ــــــ 

 2: فيينا " (2020شار األسلحة النووية الستعراض المعاهدة عام في معاهدة عدم انت
– 12/5/2017(  

لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا األسلحة "أخذ العلم بأعمال ــــــ 
، والتوجيه بأهمية رفع مستوى التمثيل فيها "النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل
لجهات الوطنية المعنية، مع مراعاة استمرارية ليكون على مستوى متخذي القرار با

المشاركة للتعزيز من عملها في بلورة الموقف والتحرك العربي في المحافل الدولية 
  . ذات العالقة

مفتوح العضوية والمعني بالمضي اجتماعات فريق العمل "م بنتائج أخذ العلــــــ 
هى أعماله في جنيف الذي أن" بمفاوضات نزع السالح النووي متعددة األطراف قدماً 
  . 19/8/2016يوم 

عرض الموضوع وتطوراته على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في ــــــ 
  . دورته القادمة

  التعاون بين جامعة الدول العربية واألمم المتحدةــــــ  ثانياً 

جامعة الترحيب بنتائج االجتماع الثالث عشر للتعاون العام بين منظومتي ــــــ  1
/ الدول العربية واألمم المتحدة الذي ُعقد بمركز األمم المتحدة بجنيف خالل شهر مايو

، والطلب إلى األمانة العامة بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك 2016أيار 
  . التعجيل باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصيات والمقررات الصادرة عنه
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د االجتماع التشاوري على مستوى المندوبين الدائمين بين الترحيب بعقــــــ  2
بمقر  21/5/2016: الدول األعضاء في جامعة الدول العربية ومجلس األمن بتاريخ 

  . العربية األمانة العامة بالقاهرة، وذلك بمبادرة من جمهورية مصر
لمشترك الطلب إلى األمانة العامة بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي اــــــ  3

التحضير المبكر والجّيد لالجتماع الثالث عشر للتعاون القطاعي بين المنظومتين 
التعاون "حول  2017المقرر عقده بمقر األمانة العامة خالل النصف األول من عام 

  ." ارد المائية في المنطقة العربيةفي كيفية المحافظة وٕادارة المو 
تتمتع بالعضوية غير الدائمة بمجلس األمن  الطلب إلى الدولة العربية التيــــــ  4

المساعدة في عقد اجتماعات دورية رفيعة المستوى، وكلما تطلب األمر، بنيويورك بين 
مجلس األمن وجامعة الدول العربية للتشاور والتباحث حول القضايا العربية 

  .وتطوراتها
ع مشروع بروتوكول تخاذ اإلجراءات الالزمة لتوقيوة األمانة العامة الدعــــــ  5

تعديل فقرات اتفاقية التعاون بين جامعة الدول العربية واألمم المتحدة خالل أقرب وقت 
  . ممكن
نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية إلصالح وتطوير جامعة الدول العربية ــــــ  ثالثاً 

  وفرق العمل المنبثقة عنها

وحة العضوية إلصالح وتطوير أخذ العلم بما توصلت إليه اللجنة مفتــــــ  1
جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، ودعوتها وفرق العمل األربعة 
المنبثقة عنها الستكمال أعمالها، وعرض نتائج عملها على مجلس الجامعة على 

  . )147(المستوى الوزاري في دورته العادية 
عربية من مشروع التعديالت التوصية بحذف إنشاء محكمة العدل الــــــ  2

  . المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية المعّدل
عدم الموافقة على إنشاء درجة ثانية استئنافية في نظام التقاضي بالمحكمة ــــــ  3

  . اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية
  نهلة نصر. م: إعداد 
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א א א
عدد  عنوان الكتابالرقم

لغة  إسم المؤلفالصفحات
 الكتابة

تاريخ 
  الصدور

السعر بالدوالر 
 األمريكي

 ــــــ 1993 عربية  الهيئة العربية 264 الهيئة في أربعة أعوام 1
وقائع المؤتمر العربي األول لإلستخدامات السلمية 2

 ذريةللطاقة ال
عربية  مجموعة مؤلفين 780

 وٕانجليزية
1993 20 

إستخدام االشعاع والنظائر المشعة في الزراعة وعلوم 3
 األحياء

 20 1993 عربية مجموعة مؤلفين 531

 20 1993 إنجليزية مجموعة مؤلفين 728 فيزياء وتقانة المفاعالت 4
 10 1993 عربية نمجموعة مؤلفي 197 إستخدام الحاسوب في الفيزياء النظرية 5
عربية  مجموعة مؤلفين مجلدان تداول ومعالجة النفايات المشعة 6

 وٕانجليزية
1993 20  

عربية  مجموعة مؤلفين 289 الطب النووي تشخيصًا وعالجًا 7
 وٕانجليزية

1994 15 

طرق إعداد تقريري األمان األولي والنهائي لمفاعالت 8
 البحوث

 20 1994 إنجليزية مجموعة مؤلفين مجلدان

 15 1994 إنجليزية مجموعة مؤلفين 420 إستخدام التقنيات النووية في تحليل المواد 9
الواقع:مصادر الطاقة في الوطن العربي والعالم10

 واآلفاق المستقبلية
 نـفــد 1994 عربية نواف الرومي.د 180

عربية  مجموعة مؤلفين 218 الرادون والتلوث البيئي اإلشعاعي11
 نجليزيةوإ 

1994 15 

عربية  مجموعة مؤلفين 618 إعداد برامج الرقابة البيئية12
 وٕانجليزية

1995 20 

عربية  مجموعة مؤلفين 652 اإلستعداد الطبي للحوادث اإلشعاعية والنووية13
 وٕانجليزية

1995 20 

 10 1995 عربية مجموعة مؤلفين 237 تعقيم وحفظ المواد الغذائية باإلشعاع14
 20 1995 إنجليزية مجموعة مؤلفين 828 نتاج النظائر المشعة واستخداماتها الطبيةإ15
إستخدام أجهزة الكشف عن اإلشعاعات المؤينة16

 ومعايرتها
عربية  مجموعة مؤلفين 435

 وٕانجليزية
 نـفــد 1995

عربية  مجموعة مؤلفين 387 إستخدام المصادر المشعة في الصناعة17
 وٕانجليزية

1995 15 

 20 1995 عربية مجموعة مؤلفين 469 أجهزة القياس واإللكترونيات النووية18
 20 1995 عربية مجموعة مؤلفين 687 إستخدام التقنيات النووية في تحسين اإلنتاج النباتي19
وقائع المؤتمر العربي الثاني لإلستخدامات السلمية20

 للطاقة الذرية
عربية  مجموعة مؤلفينأجزاء3

 يزيةوٕانجل
1995 30 

 15 1996 عربية مجموعة مؤلفين 374 النقل اآلمن للمواد ذات النشاط اإلشعاعي21
 20 1996 عربيةمحمود شرباش.د 599 تكنولوجيا اإلشعاع في األغذية والزراعة22
معايير األمان األساسية الدولية للوقاية من اإلشعاعات 23

  المؤينة
 

  15  1996  عربية الوكالة الدولية 349
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 الكتابة
تاريخ 
  الصدور

السعر بالدوالر 
 األمريكي

 ـــــ 1997 عربية الهيئة العربية مجلدان 1996ـ93الهيئة في أربعة أعوام24
 20 1997 عربية مجموعة مؤلفين 635 النووي من الخام حتى الركاز األصفر  دورة الوقود25
 15 1997 عربية مجموعة مؤلفين 386 الخامات الذرية في الوطن العربي26
 15 1998 عربية مجموعة مؤلفين 328 ظ النفايات المشعةتصميم وٕانشاء مرافق حف27
محمد سعيد .د.أ 143 اإلشعاعات المؤينة وحفظ الغذاء من الحشرات28

 هاشم
 10 1998 عربية

وقائع المؤتمر العربي الثالث لإلستخدامات السلمية29
 للطاقة الذرية

عربية  مجموعة مؤلفينأجزاء3
 وٕانجليزية

1998 30 

لضمانات الدولي وأسلوب تطبيقه علىنظام ا30
 المستويين القطري واإلقليمي

 15 1998 عربية مجموعة مؤلفين 392

البرنامج النظري والعملي للتدريب في عمليات31
 )المستوى األول(التصوير الشعاعي

 20 1999 عربية مجموعة مؤلفين 243

 15 2000 عربية محفوظ البشير.د 130 الحفاظ على الحبوب ومشتقاتها باإلشعاعات المؤينة32
 15 2000 عربية علي راضي.د.أ 148 األسس العامة لتكنولوجيا معالجة األغذية باإلشعاع33
وقائع المؤتمر العربي الرابع لإلستخدامات السلمية 34

 للطاقة الذرية
عربية  مجموعة مؤلفينأجزاء5

 وٕانجليزية
2000  40 

اآلفاق واآلليات"دولينظام الضمانات النووية ال 35
 "والمشاكل

عربية  مجموعة مؤلفين 419
 وٕانجليزية

2000  20  

  ـــــ  2000  عربية الهيئة العربية مجلدان 2000ـ97الهيئة في أربعة أعوام 36
البرنامج النظري والعملي للتدريب في اإلختبارات 37

 )المستوى األول(باألمواج فوق الصوتية
  20  2001  عربية  مجموعة مؤلفين 278

البرنامج النظري والعملي للتدريب في اإلختبارات 38
المستوى(بالسوائل النافذة والجسيمات المغنطيسية 

  )األول

  20  2001  عربية  مجموعة مؤلفين 214

أحمد عصام .د 330 التقنيات النووية وتقدير الهرمونات 39
  فكري

  20  2002  عربية

لإلستخدامات السلميةوقائع المؤتمر العربي الخامس 40
  للطاقة الذرية

عربية   مجموعة مؤلفين أجزاء5
 وٕانجليزية

  نـفــد  2002

وقائع المؤتمرالعربي السادس لإلستخدامات السلمية 41
  للطاقة الذرية

عربية   مجموعة مؤلفين أجزاء4
 وٕانجليزية

  نـفــد  2003

وقائع المؤتمر العربي السابع لإلستخدامات السلمية 42
  ة الذريةللطاق

عربية   مجموعة مؤلفين أجزاء3
 وٕانجليزية

  نـفــد  2004

ضو مصباح .د.أ 56 مستقبل توليد الكهرباء بالطاقة النووية 43
نصر الدين.م.د.أ

  10  2006  عربية

وقائع المؤتمر العربي الثامن لإلستخدامات السلمية 44
  للطاقة الذرية

قرص مدمج 
(CD) 

عربية   مجموعة مؤلفين
 ليزيةوٕانج

2007  10  

النشاط اإلشعاعي البيئي من المصادر الطبيعية 45
  والصناعية والعسكرية

  
  

  )مترجم( 816
بهاء الدين . د. أ

  معروف

  50  2007  عربية
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 الكتابة
تاريخ 
  الصدور

السعر بالدوالر 
 األمريكي

46 Research Reactors Types & Utilization 88 إبراهيم داخلي.د.أ
 عبد الرازق

  10  2008  إنجليزية

  )مترجم( 88 واستخداماتهاأنواعها:المفاعالت البحثية 47
  نهلة نصر.م

  10  2008  عربية

إستخدام التقنيات النووية والذرية في التحليل العناصري 48
  والنظائري

  20  2008  عربية  مجموعة مؤلفين 176

ـ2001الهيئة العربية للطاقة الذرية في ثماني سنوات 49
2008  

  ـــــ  2008  عربية  الهيئة العربية 174

  20  2008  عربيةنصر الدين.م.د.أ 190 السينية وبعض تطبيقاتها األشعة 50
اإلستراتيجية العربية لإلستخدامات السلمية للطاقة 51

 2020الذرية حتى العام
  20  2008  عربية  الهيئة العربية 160

وقائع المؤتمر العربي التاسع لإلستخدامات السلمية 52
  للطاقة الذرية

قرص مدمج 
(CD) 

عربية   ؤلفينمجموعة م
 وٕانجليزية

2009  10  

-ICRPتوصيات اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع 53
 "الوقاية من اإلشعاع في الطب" 105

مجموعة )مترجم( 69
  خبراء

  10  2011  عربية

محمود أحمد .د.أ 352 الفحص البصري للملحومات ـ المستوى الثاني 54
  شافعي

  25  2011  عربية

مجموعة )مترجم( 60 طبيعتها والوقاية من مخاطرها:نةشعة غير المؤياأل 55
  خبراء

  10  2011  عربية

وقائع المؤتمر العربي العاشر لإلستخدامات السلمية 56
  للطاقة الذرية

قرص مدمج 
(CD) 

عربية   مجموعة مؤلفين
 وٕانجليزية

2011  10  

أسئلة امتحان التأهيل لإلختبارات الّالإتالفية وعلم 57
  توى األولالمواد ـ المس

حسن إبراهيم .د.أ  178
  شعبان

جمال محمد . د. أ
  عاشور الدرويش

  20  2013  عربية

البرنامج النظري والعملي في اإلختبارات الّالإتالفية 58
  بالتيارات الدوامية ــــــ المستوى األول

حسن إبراهيم .د.أ 248
  شعبان

جمال محمد . د. أ
  عاشور الدرويش

  20  2014  عربية

ئع المؤتمر العربي الحادي عشر لإلستخداماتوقا 59
 السلمية للطاقة الذرية

قرص مدمج 
(CD) 

عربية   مجموعة مؤلفين
 وٕانجليزية

2015  10  

وقائع المؤتمر العربي الثاني عشر لإلستخدامات 60
 السلمية للطاقة الذرية

قرص مدمج 
(CD) 

عربية   مجموعة مؤلفين
 وٕانجليزية

2015  10  

اق شيك ات المذكورة يرجى مخاطبة الهيئة العربية للطاقة الذرية على العنوان أدناه وٕارفللحصول على المطبوع
أو إرسال تحويل . حسب الوزن ة البريد الجوي عن كل نسخةـة بالمبلغ المطلوب يضاف إليه قيمباسم الهيئ

م إخطار تونس على أن يت 100-90-3/4173-840رقم : حساب الهيئة لدى الشركة التونسية للبنك إلى 
، نهج المؤازرة، حي 7، الهيئة العربية للطاقة الذرية: عنوان المراسلة . دات التحويلالهيئة بصورة من مستن

البريد ــــــ  71.808.450: فاكس  ــــــ 71.808.400: هاتف  ـــــالجمهورية التونسية ـ ، تونس،1003الخضراء 
  . aaea_org@yahoo.comو  aaea@aaea.org.tn: اإللكتروني 
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ندعوكم للمساهمة في تحرير نشرة الذرة والتنمية وذلك بتقديم مقاالت علمية مبّسطة 
مؤلفة أو مترجمة في مجاالت االستخدامات السلمية للطاقة الذرية حسب القواعد 

  :التالية 
ريف أبناء الوطن العربي تقدم المقاالت المؤلفة بحيث تكون موجهة لزيادة تع ــــــ 1

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

يكتب ملخص باللغة اإلنجليزية في بداية المقالة على أّال يتجاوز عدد كلماته  ــــــ 2
 5اية المقالة على أّال تزيد على وتضاف قائمة بالمراجع في نهكلمة  200

  .مراجع 
يجب أن تكون المقاالت مطبوعة باللغة العربية الفصحى وتكون المصطلحات  ــــــ 3

العلمية المتضمنة مطابقة لما ورد في المعاجم الموحدة لمصطلحات الفيزياء 
العامة والنووية والكيمياء والبيولوجيا الصادرة عن مكتب تنسيق التعريب 

  .نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالم
ية الدقيقة التي مللرياضية المعقدة أو التفاصيل العاجات امراعاة تجّنب اإلستنت ــــــ 4

تفوق مستوى القارىء غير المتخصص باعتباره القارىء المفضل لنشرة الذرة 
  .والتنمية 

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

يشترط في المقاالت المترجمة أن تكون مرفقة باألصل الذي ترجمت منه في  ــــــ 6
المترجمة في نشرتنا يشار  مجاالت العلوم النووية، علمًا بأنه عند نشر المقاالت

إلى إسم صاحب المؤلف األصلي باإلضافة إلى ذكر اسم المجلة المنشور فيها 
  .سابقًا مع تحديد العدد وتاريخ النشر 

يمكن للسادة المؤلفين إرسال استفساراتهم بشأن الموضوعات التي يرغبون في  ــــــ 7
. رير قبل إرسالها للنشرتقديمها للنشرة وعناصرها للحصول على رأي لجنة التح

ير أساسية أما بالنسبة للمقاالت المترجمة فإن الموافقة المبدئية من لجنة التحر 
  .قبل الشروع في الترجمة 
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