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Abstract 
Most studies indicate that the demand for electricity in the Middle 

East and North Africa (MENA) will triple in 2050, accelerating the growth 
of electricity generated from nuclear and renewable energies other than 
fossil-based ones. In 2050, solar power will be the main source in MENA 
countries with 39% of the total supply and wind power will account for 
28%. In recent years, solar energy has seen significant investments in Jordan 
and Oman. 

Electricity sector in MENA appears to be in contradiction, as the 
region hosts the largest oil and gas reserves. Most of Arab countries have 
been able to supply electricity by nearly 100% to their citizens. However, it 
seems that these countries are unable to keep pace with the rapid population 
growth and the increase of economic and technological needs of their 
citizens at the same time. 

In this context, Arab countries have sought to generalize the supply of 
electricity. Most of them have relied on support funds to cover the 
electricity production cost and provide it to vulnerable social groups of 
citizens at affordable prices. Support funds have become a burden on the 
economies of Arab countries, accounting for 48% of global compensation, 
8.4% of GDP of oil-exporting countries and 6.3% of GDP of oil-supplying 
countries . 
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هذه المقالة الجزء الثالث من ثالثة أجزاء تبین الترابط الثالثي بین الماء  تمثل
 والغذاء والطاقة .

كهربائیة بالشرق األوسط أن الطلب على الطاقة ال إلى تشیر معظم الدراسات
وهو ما یدعو إلى تسریع  2050 عام مرات في غضون 3وشمال إفریقیا سیتضاعف 

المتجددة بعیدًا عن تلك المعتمدة و  النوویة نمو الطاقة الكهربائیة الموّلدة من الطاقات
 هي ستكون الطاقة الشمسیة 2050 عام على الطاقة األحفوریة. وفي غضون

من مجمل  %39بلدان الشرق األوسط وشمال إفریقیا بنسبة المصدر الرئیسي في 
ولقد شهدت هذه األخیرة في  .%28في حین أن طاقة الریح سوف تمثل  ،العرض

الهاشمیة وسلطنة  السنوات األخیرة استثمارات مهمة في كل من المملكة األردنیة
 .ُعمان

 ضع لتناقضیبدو أن قطاع الكهرباء بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا یخ
حیث أن هذه المنطقة تواصل احتوائها على أكبر مخزون للبترول والغاز  ،كبیر

. غیر %100 نسبة ما یقارببمن تزوید الكهرباء لمواطنیها  المنطقة وتمكنت دول
أنها تبدو غیر قادرة على مسایرة النسق السریع لتزاید عدد السكان من ناحیة وازدیاد 

 ة والتكنولوجیة من ناحیة ثانیة .حاجیات مواطنیها االقتصادی
في هذا اإلطار سعت الدول العربیة إلى تعمیم إمداد الطاقة الكهربائیة واعتمدت 

الدعم لتغطیة تكلفة إنتاج الكهرباء وتوفیرها للفئات االجتماعیة على صنادیق  هامعظم
عبئًا على  الدعمولقد أصبحت صنادیق  .الضعیفة من المواطنین بأسعار معقولة

من التعویض على المستوى العالمي  %48قتصادیات الدول العربیة حیث أنها تمثل ا
من الناتج  %6,3الدول المصدرة للنفط ومن الناتج المحلي اإلجمالي في  %8,4و

 لدول الموردة للنفط .في ا المحلي اإلجمالي

الغذاء ال  دعمفإن نسبة  ،الطاقة واألغذیة كال� من الدعمشملت صنادیق  ولئن
 الدعمحیث تكاد تكون صنادیق  ،من الناتج المحلي اإلجمالي %0,7تمثل سوى 

 الدعمفإن مجمل الدراسات أثبتت أن  ،الطاقة دعمالطاقة. وبالرجوع إلى  بدعمخاصة 
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المعمول به  الدعمعلى غرار  الدعملیست في حاجة إلى  التي یتمتع به فئة المجتمع
 في البنزین والدیزل .

، سیستمر في االزدیاد في المنطقة العربیةلطلب على الطاقة من المتوقع، أن ا
، وهو ما یتطلب ارتفاع ملحوظ في تولید 2035حتى سنة  %7بنسبة تناهز 

الصعب  من غیر أن حجم االستثمار المطلوب لمجابهة هذه الوضعیة یبدو .الكهرباء
قتصادیات اال بید أن .من الناتج المحلي الخام لهذه المنطقة %3ناهز توفیره، حیث ی

نسبة  2015سنة الذي بلغ العجز المالي  في ظلهذا االستثمار  تتحملال  العربیة
وكانت االقتصادیات التي تشكو أكبر عجز مالي  .من الناتج المحلي الخام 9.3%

 .للطاقة بالدول العربیة  دعمیات التي تتمیز بأعلى نسب هي االقتصاد

ل تحسین إدارة وأداء هذا المرفق إیجاد معظم الدراسات أنه یمكن من خالتُبین و 
في  اوهو ما سیمّكن من إنتاج الكهرباء واستهالكه ،التمویل الضروري لهذا القطاع

ولربما ستمّكن الطبقة الفقیرة من استعماالت أكثر كثافة  .متناول دافعي الضرائب
 ،ددةللطاقة الكهربائیة وستساعد في فترة الحقة على المرور إلى الطاقات المتج

 .وبالتالي تقلیص الطاقة المستوردة والحد من التبعیة إلى الخارج 

لم نبلغ  اوٕاذ ،عملیة تنمیة ةتكمن أهمیة الطاقة في أنها الركیزة األساسیة ألی
هدف توفیر الطاقة یصعب إلى حد كبیر إتاحة الفرصة لتحقیق باقي أهداف خطة 

لیم وخلق فرص العمل ومقاومة التنمیة المستدامة من توفیر الغذاء والصحة والتع
ل النجاح في توفیر طاقة نظیفة ومستدامة ولهذا السبب ال بد أن یشكّ  .التغیر المناخي

ولقد بدأت دول  .بأسعار معقولة هدفًا طبیعیًا لتحقیق التقدم بالنسبة لسائر األهداف
لة في عدیدة في مختلف أنحاء العالم في االتجاه إلى مصادر الطاقة النظیفة والمتمث

 الطاقة النوویة والمتجددة (الریاح والشمس والمیاه والمخلفات العضویة) .

وتتمیز المحطات النوویة بأنها تنتج طاقة نظیفة بدون انبعاثات كربونیة وهناك 
من اإلنتاج العالمي للكهرباء  %20مفاعل تنتج نحو  400 علىحالیًا ما یزید 

هور الجیل الثالث من المفاعالت التي خاصة مع ظ ،وعشرات المفاعالت تحت البناء
 تتمیز بأقصى معاییر األمان والسالمة .
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دولة تستخدم محطات الطاقة النوویة إلنتاج الكهرباء  31یوجد في العالم 
ومن المتوقع  .من الكهرباء باستخدام الطاقة النوویة %72تتصدرها فرنسا التي تنتج 

 2025 عام دولة في غضون 45ت إلى أن یرتفع عدد الدول التي تمتلك هذه المحطا
 والسعودیة واألردن . هي اإلمارات ومصر من بینها أربع دول عربیة

 ∗ )2016( قائمة الدول المنتجة للكهرباء باستخدام الطاقة النوویة

 الدولة
عدد محطات 

الطاقة 
 النوویة

 القدرة
 (میغاواط)

في المساهمة 
 الكهرباء

 )(كیلوواط ساعة

نسبة المساهمة 
امة في إنتاج الع

 الكهرباء
 5.6% 7677.36 1632 3 األرجنتین
 31.4% 2194.85 375 1 أرمینیا
 51.7% 41430.45 5913 7 بلجیكا
 2.9% 14970.46 1884 2 البرازیل
 35% 15083.45 1926 2 بلغاریا
 15.6% 95650.19 13554 19 كندا

 3.6% 197829.04 31384 36 الصین
 29.4% 22729.87 3930 6 صربیا
 33.7% 22280.1 2764 4 فنلندا
 72.3% 386452.88 63130 58 فرنسا
 13.1% 80069.61 10799 8 ألمانیا
 51.3% 15183.01 1889 4 المجر
 3.4% 35006.83 6240 22 الهند
 2.1% 5923.97 915 1 إیران
 2.2% 17537.14 40290 43 الیابان

 30.3% 154306.65 23077 25 كوریا الجنوبیة
 6.2% 10272.29 1552 2 المكسیك
 3.4% 3749.81 482 1 هولندا
 4.4% 5438.9 1005 4 باكستان
 17.1% 10388.20 1306 2 رومانیا
 17.1% 184054.09 26528 36 روسیا

 54.1% 13733.35 1814 4 سلوفاكیا
 35.2% 5431.27 688 1 سلوفینیا

 6.6% 15209.47 1860 2 جنوب أفریقیا
 21.4% 56102.44 7121 7 إسبانیا
 40.0% 60647.40 9740 10 السوید
 34.4% 20303.12 3333 5 سویسرا

* Nuclear Share of Electricity Generation 2016, IAEA, 19 April 2017 . 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
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 الدولة
عدد محطات 

الطاقة 
 النوویة

 القدرة
 (میغاواط)

في المساهمة 
 الكهرباء

 )(كیلوواط ساعة

نسبة المساهمة 
امة في إنتاج الع

 الكهرباء
 13.7% 30461.09 5052 6 تایوان
 52.3% 76077.79 13107 15 أوكرانیا

 20.4% 65148.98 8918 15 المملكة المتحدة
 19.7% 804872.94 100351 100 الوالیات المتحدة
 392,553 451 مجموع العالم

MWe 2,476 TWh %10.9 





ول العربیة تبیع الكهرباء بأسعار متدنیة جدًا مستفیدة من كانت معظم الد لقد
لكن تزاید الطلب على الكهرباء قّلص من عائدات تصدیر  ،دعم المنتجات النفطیة

لذلك وجب علیها  .من الناتج المحلي %90النفط التي تشكل في دول الخلیج مثًال 
 الطاقة النوویة .ومنها استخدام  ،التوجه إلى استخدام بدائل لتولید الكهرباء

 بسبب االحتباس الحراري ر المناخي، فإن زیادة ضغوط التغیومن جانب آخر
محطات تولید  نتیجة حرق الوقود األحفوري فيالغازات الدفیئة  عن انبعاثالناتج 
، جعل عددًا من الدول العربیة تتجه نحو إقامة محطات تولید بالطاقة الكهرباء

، في مرحلة التطویرأن تكنولوجیات هذه المحطات مازالت الشمسیة وطاقة الریاح، إّال 
انتظام إنتاجها  عدمباإلضافة إلى  مّما یجعلها مكلفة أكثر من المحطات النوویة.

واالضطرار إلى إقامة نظم تولید موازیة أو خالل ساعات الیوم الواحد والعام الواحد 
 . منلطاقة مازالت تقنیاتها غالیة الثنظم كبیرة لتخزین ا

 


نوویة ال العدید من المحطاتبناء  2030ستشهد المنطقة العربیة حتى سنة 
باشرت الوحدة األولى  ،مفاعالت 4بإنشاء  المتحدة انطلقت من دولة اإلمارات العربیة

بقدرة إنتاجیة  2020ومن المتوقع اكتمال الوحدة األخیرة في أفق  2017العمل سنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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من االستهالك  %25میغاواط بنسبة  6000لمحطات األربعة حین اكتمالها تعادل ل
 . 2025المتوقع سنة 

 بناء عدد من المفاعالتنوویة الخطة الفي المملكة العربیة السعودیة تضمنت 
 من كهرباء البالد . %15تؤمن  2030بحلول العام 

 ةلنووي لبناء أربعالعمل في موقع الضبعة ا العربیة مصر جمهوریة كما باشرت
من حاجتها إلى الكهرباء یتوقع أن ینتهي العمل فیها  %10مفاعالت نوویة لتأمین 

 . 2030بحلول العام 

فإن اتفاقًا جمعها مع روسیا االتحادیة لبناء  ،الهاشمیة أما المملكة األردنیة
 میغاواط قادرة على 1000بقدرة  2023 عام وٕانشاء محطة للطاقة النوویة في أفق

محطة ثانیة لتغطي الطاقة ها من الطلب على الكهرباء على أن تلحق ب %20توفیر 
كما وّقعت السودان . 2030 عام من احتیاجات الكهرباء بحلول %30النوویة 

والصین اتفاقیة إطاریة تمّول بموجبها الصین المرحلة األولى لمشروع المحطة النوویة 
 .إلنتاج الكهرباء 

 أ. د. سالم حامدي                                                     
 المدیر العام للهیئة العربیة للطاقة الذریة                                           
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Abstract 
The accident at the Fukushima Daiichi nuclear power plant (NPP) on 

11 March 2011 in Japan reveals the need for the nuclear community to 

prepare for unexpected circumstances that go beyond the design basis 

events. The lessons learned from the accident lead to some international 

activities that have taken place. These include the IAEA‘s nuclear safety 

action plan and the European Commission's nuclear power plant stress test 

process. At the time of the Fukushima nuclear disaster, there was a lack in 

basic knowledge regarding nuclear power and radioactivity, which means 

that we failed to sufficiently take onboard the experiences of Chernobyl and 

Three Miles Island accidents. The Fukushima Daiichi accident imparted 

many valuable lessons on both technical and economic impacts in utilizing 

nuclear energy. The accident has disclosed various existing design 

weaknesses and vulnerabilities, especially when combination of 

unprecedented natural phenomena occurs. 
 



 طاقة هو توفیر )NPP( النوویة للطاقة محطة ن الهدف الرئیسي من إنشاءإ
 تكون أن یجب األمان، ولضمان. األمان ضمان جانبإلى  بها موثوق كهربائیة
 : المختلفة التشغیل أوضاع مع التعامل أجل الموثوقة من باألنظمة مجهزة المحطة
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حیاة  فترة طوال الطبیعیة غیر والظروف ،والصیانة واإلغالق، العادي، كالتشغیل
 داخل والبیئة الناس لحمایة والدفاع االحتیاطیة األمان أنظمة تستخدم كما. المحطة

 عتیادیةالغیر اهذه المحطة في حالة الظروف  وٕاعادة المحطة والمناطق المحیطة بها
التنوع في  تنفیذ أیضاً  یتم ذلك،إلى  باإلضافة. ممكن وقت أسرع في آمنة حالةإلى 

 داخل ألنظمةفي ا والتنوع التكرار من العام والغرض. الوظیفي الفشل لتجنب األنظمة
 خلل أو انحراف أي ضد موثوق بشكل استجابة هذه األنظمة من التأكد هو المحطة

لمنشور  ووفقاً  .والبیئة الناس وسالمة صحة الحادث وحمایة تقدم وتخفیف لمنع
 الوكالة الصادر عن (INSAG-10) النووي مانلأل ةالدولی االستشاریة المجموعة

 األمان في )Defense in Depth, DiD(العمق  في "الدفاع بعنوان الذریة للطاقة الدولیة
 منع األول:  رئیسیتان إستراتیجیتان لدیهالدفاع في العمق  مفهوم فإن ،"النووي

 بصحة تضر حوادثلل تطور أي ومنع المحتملة من العواقب الحد والثاني الحوادث،
الدفاع في  تنظیم یتم وعادة،. والبیئة عند الفشل في منع وقوع الحوادث الناس وسالمة
 المستوىإلى  یتم االنتقال عند فشل أي مستوى، حیث مستویات خمسة علىالعمق 
 الخمسة الدفاع ومستویات. بأكمله المفاعل وحمایة النظام ظروف مع للتعامل التالي

 : هي
 األنظمة وتعطل الطبیعي غیر التشغیل عمنــــــ  1
 العطل عن والكشف الطبیعي غیر التشغیل على السیطرةــــــ  2
 وفقًا للتصمیم األساسي الحوادث على السیطرةــــــ  3
 الحوادث تطور منع ذلك في للمحطة بما الخطیرة الظروف على السیطرةــــــ  4
 الشدیدة عواقبها من والتخفیف
 .اإلشعاع  من والبیئة الناس لحمایة اإلشعاعیة العواقب من فیفالتخــــــ  5

 هذهف. العالم لبقیة تحذیر بمثابة الیابان في كانت اإلخفاقات المؤسساتیةلقد 
 حادثة ذلك في بما الماضیة، النوویة الحوادث لجمیع الرئیسي السبب هي اإلخفاقات

 من عدد هناك. أوكرانیا في بیلتشیرنو  وحادثة المتحدة الوالیات في زمایل ثري جزیرة
 اإلشعاع كمیات:  النوویة من حیث وفوكوشیما تشیرنوبیل حادثتي بین التشابه أوجه
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 من شاسعة لمناطق األمد طویل والتلوث نقلهم، تم الذین األشخاص وعدد المنطلق،
 من قللت المعنیة فالمؤسسات:  متشابهة ینللحادث الجذریة األسباب أن كما. األرض

 تحظى) واالقتصادیة السیاسیة( األخرى المصالح وكانت منهجي، بشكل اطرالمخ
 مستعدین القرار الصناعیین وصناع من كل یكن ولم على حساب السالمة، باألولویة

 . مساءلة أیة دون فیها یعملون بیئة بتأسیس لهم أیضاً  ُسمح بل ،بشكل قوي
 



على  9.0 قوته بلغت( هائل لزالز  ضرب ،2011 من عام مارس/آذار 11 في
 المفاعالت ،)تسونامي( قدماً  46 والجزر المد ارتفاع من أعقبه وما) مقیاس ریختر

 ُغمرت. للیابان الشرقي الشمالي الساحل على دایتشي، فوكوشیما في الستة النوویة
 ىعل القدرة كل وفقدت. الكهربائیة بالشبكة اتصالها وانقطع بالمیاه بأكملها المنشأة
 في تسببمّما  االرتفاع في المفاعالت حرارة درجة وبدأت المحطة تبرید أنظمة تشغیل

 الوقود قضبان انصهارإلى  أدىمّما  .3 و 2 و 1 المفاعالت في جزئي انصهار
 و 3 و 1 المفاعالت في الثانوي االحتواء دمرت التي الالحقة الهیدروجین وانفجارات

 یكون أن المحتمل ومن. المستهلك الوقود اضأحو  فیها توجد التي المناطق في 4
 في الحرائق كما اندلعت ،2 بالمفاعل الخاص االحتواء بهیكل أضر قد االنفجار
 . المستهلك ودـــالوق ةـــبركإلى  المفاعل ودـــوق لـــنق تم حیث 4 المفاعل

 بكثیر أكبر إشعاعي بنشاط بالفعل فوكوشیما في وقع الذي الحادث تسبب لقد
 إصدار تم أنه الفرنسیة اإلشعاع حمایة هیئة وتقدر. زمایل ثري جزیرة ادثح من

 غطت وقد. 2011 آذارمارس/ 22 بحلول 131-الیود من كوري ملیون 2.4 حوالي
 من واسعة مساحات بالفعل المشلولة فوكوشیما مفاعالت عن الناتجة اإلشعاعیة اآلثار
قد  كانت اإلشعاعات معظم هذه أن نم الرغم على الیابان، في الرئیسیة هونشو جزیرة

 والحلیب الخضروات استهالك من الیابانیون المسؤولون كما حذر. البحر فوق انتشرت
 میاه إعطاء تجنب على السكان وحثوا النووي دایتشي مجمع من القریبة المناطق في

 . والرضع لألطفال الصنبور
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 في الذریة الطاقة معیةلج ووفقاً . السیطرة عن بعیداً  فوكوشیما في كان الوضع
 3و 2 و 1 المفاعالت أسفل في تجمعت المنصهر الوقود قضبان شظایا فإن الیابان،
 الطارئة المیاه ضخ عملیات تعطلت إذا في وعاء هذه المفاعالت تحترق أن ویمكن
 اإلشعاعي النشاط من كبیرة كمیات إطالقإلى  یؤدي أن شأنه من وهذا. كبیر بشكل
 .  الكارثة لمكافحة الموقع في البقاء العمال على المستحیل من یجعل وقد البیئة،إلى 

 التالفة المفاعالت:  الیاباني الموقع في تسرب إشعاعیة مصادر سبعة هناك
 كل إطالق المحتمل غیر من أنه من الرغم وعلى. المستهلك للوقود برك وأربع الثالثة

 العمر، طویلة مشعة مواد على معاً  تحتوي المصادر هذه أن إال البیئة،إلى  المواد هذه
 . النووي تشیرنوبیل بمفاعل مقارنة ،137-السیزیوم سیما وال

 3 مساحتها منطقة بإخالء الحادث، وقوع بعد مباشرة الیابانیة الحكومة قامت
 20إلى  ثم كیلومترات 10إلى  ذلك بعد توسیعها وتم المحطة، حول كیلومترات

الكشف  أظهرت معلومات. ملك 30إلى  20 من الداخلیة السماح باإلقامة مع كیلومتراً 
عن وجود كمیة  دایتشي فوكوشیما مفاعل حادث عن الناتجة اإلشعاعات عن األولیة

 اإلخالء منطقة عن هذا اإلشعاع خارج اً الكشف مستمر  یزال وال كبیرة من اإلشعاع،
 من كبیرة كمیة رطیا بدون لطائرة الجوي الرصد اكتشف كما .ملك 20 البالغة الرسمیة
 . المحطة من الغربي الشمال میًال من 25 حواليإلى  المنتشر في الجو اإلشعاع

مواجهة ظهور في العمق لمفهوم الدفاع المستویات مع  تعد الحمایة متعددة
النووي. ولتحقیق المتطلبات  مانالحوادث وتطوراتها من المتطلبات األساسیة لتأمین األ

وشركات الطاقة والعلماء والمهنیین ذوي  الرقابیةلسلطات األساسیة، یتعین على ا
 لةمسأخذوا بعین االعتبار ألی باألمانالصلة أن یتبادلوا المعلومات والمعارف المتعلقة 

 . النوویة المحطةأولویة أولى في ك األمان
 

 

نیون الكثیر من الجهد لتقییم جرعة سكان محافظة یاباالخبراء اللقد بذل 
. وُأمر السكان المقیمون بالقرب من 2011فوكوشیما في أعقاب الكارثة النوویة لعام 
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باإلخالء على الفور بعد الحادث  )FDNPP(محطة فوكوشیما دایتشي للطاقة النوویة 
قیاس لالتي تؤدي للحد من التعرض لإلشعاع. وقد تم بالفعل نشر العدید من األوراق 

مرحلة مبكرة (أقل من إلى  تقسیم التقییمجرى هؤالء السكان. لوتقدیر الجرعة الفردیة 
الشائعة للدراسات التي أجراها الخبراء . والنظرة سنة) 1≥( متأخرةعام واحد) ومرحلة 

من  العدید تالیابانیون هي أن مستویات التعرض منخفضة بشكل عام. وقد قدم
الفردیة في المرحلة المتأخرة معلومات مفیدة لفهم حاالت التعرض في قیاسات الجرعة 

إحدى القضایا  وتعدالحیاة الیومیة لألشخاص الذین یعیشون في المنطقة المتأثرة. 
، وال سیما بالنسبة للجرعة دقةتقییم حالة عدم ال هيالجرعات  قدیرالرئیسیة المتبقیة لت

المرحلة المبكرة. وبالتالي، هناك دور لمزید من تلقیها في  جرىالدرقیة الداخلیة التي 
 .ات تقدیرات الجرع دقةتحسین في الدراسات 

محطة فوكوشیما دایتشي لسنوات على الكارثة الطبیعیة  8مرت أكثر من 
في  )TEPCO(التي تدیرها شركة طوكیو للطاقة الكهربائیة  )FDNPP(للطاقة النوویة 

 بالنویداتث منطقة واسعة من شرق الیابان تلو  فيتسبب الحادث وقد . 2011مارس 
المحطة  من بالقرب البلدیات في القاطنین السكان من كبیر عدد ُأمرو  .المشعة

 . لإلشعاع التعرض منع أجل من الحادث بعد الفوري باإلخالء
الهدف الرئیسي من تقییم الجرعات في الحوادث اإلشعاعیة هو توفیر إن 

طر الصحیة الناجمة عن اإلشعاع و/أو الحكم على المعلومات لتقییم درجة المخا
 محطة ضرورة تدابیر الحمایة من اإلشعاع. كما أنه من المعترف به من خالل تجارب

FDNPP  معلومات تقییم الجرعة یجب أن تستخدم لیس فقط لقرارات السلطات أو أن
تأكید على . یتم الالشأنلدعم السكان من خالل االتصاالت ذات  الخبراء، ولكن أیضاً 

یولوجیة في توصیات االتحاد سأهمیة االهتمام بالقضایا االجتماعیة واألخالقیة والف
األوروبي األخیرة بشأن التأهب والمراقبة الصحیة للسكان المتضررین بحادث 

 .إشعاعي
 



 مع التعامل في الدروس من العدید عن دایتشي فوكوشیما حادث كشف
 تطور أظهر وقد. متعددة مفاعالت على یحتوي لموقع الشدیدة الطبیعیة اراألخط
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 وجود الحقائق، تقصي خبراء بعثات من اكتشافها تم التي واآلثار والحقائق الحوادث
 في النظر عدم كما أدى. الرقابیةوالمعاییر  الحوادث وٕادارة التصمیم في ضعف نقاط

 في المفاعل لمرافق الهاویة حافة تأثیراتإلى  الطبیعیة للطوارئ المحتملة المخاطر
 بسبب الضخم المیاه حجم كما تجاوز. الحادث من المبكرة المرحلة خالل المحطة

 العدیدإلى  األضرار وامتدت. للمحطة مسببًا الضرر الحمایة جدار ارتفاع تسوناميال
 صریفت وفقدان الوقود، بخزانات لحقت التي األضرار مثل واحد وقت في األجهزة من

 في المیاه فیضان بسبب الطارئة الطاقة إمدادات وفقدان المطاف، نهایة في الحرارة
 األجسام الغریبة بسبب الموقعإلى  الوصول إمكانیة وانخفاض ،محركات الدیزل غرف

 . تسوناميالالناتجة عن  المبعثرة
 صعوباتإلى  الشدیدة الطبیعیة المخاطر عن الناجمة المتعددة التأثیرات أدت

 الطرق كما أدت. اآلمنة غیر الظروف مع للتعامل المتاحة الموارد إدارة في كبیرة
كما أجبر . الطوارئ حالة على للرد المطلوبة اإلجراءات من العدید إبطاءإلى  التالفة
 على السیطرة محاولة عند الظالم في العمل على الكهربائیة المشغلین الطاقة فقدان

 المعدات توفر أعاقت المشتركة الموارد ذات المتعددة الوحدات أن كما. المفاعالت
 الحریق مكافحة وحدة من طلب عندما المثال، سبیل على. المتزامنة االحتیاجات لتلبیة

 تستخدم كانت الثالثة، الوحدة الطوارئ للعمل في حاالت في المسؤولة عن حقن المیاه
 . األولى الوحدة في المشكلة لحل

مركزة على منع الحوادث الشدیدة، الفي الیابان  األمانمن الواضح أن تدابیر 
لم  األساسي إدارة الحوادث للتعامل مع الحوادث الشدیدة التي تتعدى التصمیمعلى و 

هناك حاجة ملحة لتخطیط وٕاعداد إدارة الحوادث الخطیرة عن طریق لذلك  تكن كافیة.
یة مثل الزلزال لمنع تطور الحوادث الناجمة عن أحداث خارج المسبقالتدریب 

إلمكانیة إطالق  ةرئاحاالت الطالوالتسونامي واإلرهاب، وإلثبات فعالیة االستجابة في 
 . كمیات كبیرة من المواد المشعة

مؤشرات للحكم على مستوى  وضعمن الضروري استخدام مفهوم الخطر لو 
ك بذل مع العامة بشأن مخاطر الحوادث الشدیدة، وكذل التواصلیجب و النووي.  األمان

 . المزید من الجهود لنشر المعرفة العلمیة حول خطر التعرض لإلشعاع
 : الدروس التالیة یجب االستفادة منجنب الحوادث النوویة المستقبلیة ولت
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 یوجد ما یسمى باألمان المطلق ال : األول الدرس
حادث خطیر، تتعرض الحیاة المحلیة والصناعة والبیئة لضربة  عند وقوع

سطورة أل. فاألشخاص الذین یرّوجون ، وقد ال تتمكن من التعافي منهاماً تدمرها تما
، بمجرد وقوع الكارثة، یدعون بتحٍد أنها غیر متوقعة، ویرفضون تحمل أي ماناأل

یجب على السكان التعاون مع خبراء مستقلین إلجراء تحقیقاتهم لذلك مسؤولیة. 
ي حالة حدوث حادث الخاصة من أجل الكشف عن خطط الحكومة والشركات. ف

 إجراءات إخالء مضادة تمتد لعدة أجیال باإلضافةإلى  خطیر، ستكون هناك حاجة
، من ال غنى عن اإلعداد المسبق لمثل هذه األحداث. أیضاً ف ،تدابیر بیئیة مضادةإلى 

أجل منع الفساد والتواطؤ بین القوى النوویة والشركات الموكلة والبلدیات المحلیة، یجب 
 مشاریعبان المحلیین اإلصرار على الكشف الكامل عن المعلومات المتعلقة على السك

 . لطاقة النوویةاوخطط 
 
 إن الفرضیة األساسیة أثناء الطوارئ هي الهروب : الثانيالدرس 

أماكن إلى  اعتماًدا على عوامل مثل األحوال الجویة، یمكن نقل المواد المشعة
لطاقة النوویة، ادث حالة طارئة في محطة عندما تحلذلك  یمكن توقعه.مّما  أبعد

بغض النظر عما إذا كانت هناك أوامر إخالء أم ال، یجب على المرء أن یهرب في 
د بأكبر قدر ابتعیجب االالخاصة،  ة الفردالمقام األول. بعبارة أخرى، لحمایة حیا

من المهم وضع خطط اإلخالء وٕاجراء و ممكن عن محطة الطاقة بأسرع ما یمكن. 
محطات الطاقة  وجود مناطقفي حالة وقوع حادث لیس فقط في  ریبات اإلخالءتد

 . نوويالحادث الالمحیطة التي قد تتأثر ب مناطقفي ال النوویة، ولكن أیضاً 
كارثة معقدة إذا وقع إلى  الحوادث النوویة طورفي بعض الحاالت، یمكن أن تت

 یل عملیًا إخالء المكانزلزال/تسونامي. في ضوء هذه الحقیقة، یكون من المستح
أشخاص لدیهم مشكلة  المروري والبنیة التحتیة المدمرة. هناك أیضاً  االزدحامبسبب 

في اإلخالء، بما في ذلك المرضى وكبار السن وذوي اإلعاقة أو الذین یدخلون 
 هعزلمع بشكل آمن في المنزل،  الفرد بقىیالمستشفى. في هذه الحاالت، المهم أن 
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.  رجي، والتركیز على جمع المعلوماتفي الهواء الخاالموجودة لمشعة الجسیمات ا عن
، یجب أن تستعد المستشفیات لجعل اإلخالء واستقبال المرضى والعمالء ممكناً و 

من خالل بناء عالقات تعاونیة مع منشآت  تومرافق رعایة المسنین لمثل هذه الحاال
طاقم  ما في ذلك تحركاتأخرى في منطقة جغرافیة واسعة، وٕانشاء خطط محددة ب

عرضة الجدید باإلخالء، قد یكون المكان  وحده الفرد ما. حتى لو قالطبیة الرعایة
على اتجاه الریاح، لذا ال غنى عن جمع المعلومات  لخطر التعرض لإلشعاع اعتماداً 

یعد إرسال المعلومات باستخدام اإلنترنت وسیلة مفیدة لجمع كما حول هذا األمر. 
 . مشاركتهاو المعلومات 

 

 المعلومات والسجالت أمر حیويإلى  الوصول : الثالثالدرس 

شركات المعلومات الالحكومات و  عدم تقدیمهناك احتمال  ،خالل حالة الطوارئ
محطات نوویة  ضمسكان المناطق التي تأن یعرف یجب و المناسبة للمقیمین. 

توفیر  یةكیفارث) في األوقات العادیة (قبل وقوع الكو  المحیطة بها والمناطق
هذه المعلومات خالل حاالت الطوارئ وكذلك التأكد من أنظمة الكشف عن 

 أقنعة وجه ومعاطفى السكان یجب، عند اإلخالء، أن یكون لدكما المعلومات. 
عداداتها امتالك على المدارس المحلیة و  أدویة في متناول الید.وأحذیة طویلة و 

 شعاعيإ ن المستشفیات والمرافق العامة عدادیجب أن تؤمّ و اإلشعاعیة الخاصة بها. 
تتمكن من  لكيو  .(وهو جهاز لقیاس التعرض الداخلي لإلشعاع في جسم اإلنسان)

استخدامه في حاالت الطوارئ، یجب تنفیذ قواعد التشغیل المناسبة مع التدریب 
 . والصیانة

اد االحتفاظ عالوة على ذلك، في حاالت الطوارئ، من المهم للغایة بالنسبة لألفر 
بسجالت عن الوقت الذي یقضونه في األماكن المغلقة/في الهواء الطلق، وكیف انتقلوا 

 على أیة. إلخ ...ا یأكلونالتي بقوا فیها، والطقس، وماذا كانو واألبنیة ٕالى أین ذهبوا، و 
 على كبیر تأثیر الحادث وقوع وقت في السلوك/اإلجراءات لسجالت سیكون حال،

 . والسنوات الالحقة في األشهر الصحیة الرعایة سالمة
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ن من الكارثة لهم الحق في المسح الصحي الشامل والناس المتضرر  : الدرس الرابع
 والكشف عن المعلومات

المنظمات ذات المصالح  تفوكوشیما وتشرنوبیل على حد سواء، حاول في
الضرر  ، التقلیل منخدماتالخاصة في الطاقة النوویة، مثل الحكومات وشركات ال

هم الذین  تحمل الضررإلى  على الصحة. أولئك الذین ینتهي بهم األمر ياإلشعاع
من األهمیة أن یصّر أولئك المتضررون و یعانون من الكوارث، بما في ذلك األطفال. 

من الكارثة على الحق في إجراء مسح شامل للصحة یقوم به كیان مستقل ال یخضع 
 . ألي نفوذ سیاسي

سي من الفحوص الصحیة لیس جمع البیانات، ولكن لضمان الهدف األسان إ
ضمان فرص  األشخاص المتأثرین أنفسهم. ویجب أیضاً إلى  إعادة المعلومات بالكامل

ن الذین یشعرون لألشخاص المتضرری فحوصاتالحصول على رأي ثان ومتابعة ال
 . بالقلق من حالتهم

 
منتجین والمستهلكین على حد إنشاء نظام مراقبة یسمح لل ضرورة : الدرس الخامس

 المشاركة فیهبسواء 

ال و  ،ةــــــقائم ةــــــاه الملوثــــــووي والمیــــــود النــــــاوف بشأن الوقــــــزال المخــــــال ت
ر ــــــ. بكل بساطة، من غیوحــــــدها ة فوكوشیماــــــر هذا القلق على محافظــــــیقتص
ات ــــــن في المنتجــــــرة من الزمــــــرة قصیــــــالل فتــــــة خــــــاس الثقــــــد النــــــول أن یستعیــــــالمعق
عالوة على  الكارثة. وقعت بهاالتي  طقة القریبة من المحطة النوویةالمنبة ــــــاألولی

في الید العاملة بسبب ازدیاد عدد  حاداً  ذلك، تواجه الصناعات المحلیة نقصاً 
هذه  معالجة یمكن وال. وعدم االستقرار العام في المنطقةشخاص الذین تم إجالؤهم األ
، یجب على السبب الهذ .التعویض ومكافآت الفردیة اإلعانات طریق عنمشكلة ال

الناس في كل بلد مطالبة السلطات المعنیة بوضع معاییر أساسیة لإلشعاع تتعلق 
ل حدوث كارثة ــــــاه الشرب قبــــــومیة ــــــات الغذائیــــــة والمنتجــــــة األولیــــــات الصناعــــــبمنتج
 . كبرى
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 حاصیلال غنى عن أن یكون لدینا دائمًا أدوات فحص وقیاس لإلشعاع في الم
لضمان نظام یستطیع بموجبه المزارعون والصیادون والمستهلكون في جمیع األوقات، 

كما والمجتمعات المحلیة.  التعاونیات الزراعیةإجراء القیاسات بأنفسهم على مستویات 
یحتاج و ن اإلفصاح عن المعلومات هو مفتاح كسب الثقة للفحص والقیاس. أ

تهم على قراءة وفهم االخضوع للتدریب بانتظام من أجل رفع قدر إلى  المواطنون
 . الفحوصالقیاسات و 

 
 عيلیس ممكنًا التخلص تمامًا من التلوث اإلشعا : الدرس السادس

في الواقع، لیس من الممكن  فإنه على الرغم من مصطلح إزالة التلوث،
مكان إلى  نقل المواد الملوثةفقط  یتممن التلوث. في معظم الحاالت،  التخلص تماماً 

عملیة إزالة التلوث وجمع مواد النفایات یمكن أن تزید من خطر التعرض و آخر. 
مناطق یكون فیها عمل التطهیر إلى  قلإلشعاع. وبناًء على ذلك، یجب تقسیم المناط

فیها، وذلك لتجنب زیادة إمكانیة  اً كون ضرورییبشكل مطلق ومناطق ال  ضروریاً 
 .  التعرض لإلشعاع

وبدًال من تركها لعدد قلیل من البلدیات والشركات، یجب تنفیذ أعمال إزالة 
لفادح اعتبارها من الخطأ او التلوث في إطار نظام عام یتحمل مسؤولیة منطقة واسعة. 

یجب على المنظمات العامة أن و لیة شخصیة للبلدیات والمجتمعات المحلیة. ؤو مس
 . نیالتفسیر الكامل للسكان المقیم تتحمل مسؤولیة تقدیم

 
د العاملین في المحطة النوویة باإلدارة الصحیة ـــیجب تزوی: الدرس السابع 

 المناسبة

معظم الحاالت، یكون الضحایا النوویة، في محطات حوادث ال تقععندما 
وأسرهم من بین أولئك الذین ینتهي بهم المطاف في عملیات التنظیف وٕایقاف 

للمقیمین خارج الموقع والعاملین في الموقع معاییر محددة مختلفة، ومع إن التشغیل. 
تدابیر الرعایة الصحیة. وفوق كل شيء،  في هاذلك، ینطبق نفس المبدأ على كل من

حل حاالت الطوارئ، هناك خطر أن یتم إهمال حقوقهم إلى  العمال عندما یضطر
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ن النفقات الطبیة یلعمال المؤقتلكفل . وكمسؤولیة عامة، یجب أن یُ اإلنسانیة األساسیة
یمكنهم مّما  على المدى الطویل بعد تقاعدهم، وأن ُیصدر لهم سجل صحي شخصي،

 . بقیة حیاتهممتابعة الفحوصات  من
 

 ة بناء أسالیب الحیاة والمجتمعاتإعادأهمیة  : الثامنالدرس 

لم  ، أن أحداً في الیابان العدید من السیاسیین البارزین من الحزب الحاكم ىدعإ
في حین أنه صحیح أنه  ـــــــنقاش كبیر إلى  . وقد أدى هذافوكوشیما حادثمن  یمت

لكن ع، من اإلشعا عالیة جرعاتإلى  لم تحدث أیة وفیات مباشرة بسبب التعرض
العدید من الناس قد ماتوا بسبب المرض والضغط الناجم عن التغییر الدراماتیكي في 

باسم الوفیات الناجمة عن الحوادث  إلیهیشار  اهذو حیاتهم، بما في ذلك اإلخالء. 
 . النوویة

ال تقتصر التدابیر الخاصة باألشخاص المنكوبین بالكوارث على تعویضات 
حل مشاكلهم. ل منازل، وال یقتصر األمر على مجرد بناء لمرة واحدة طبیةوفحوصات 

، من الضروري التفكیر في إعادة بناء الحیاة الطویلة كمهجرین مردًا على حیاتهو 
. من أجل القیام ئهاإعادة بناأو  مجتمعاتهمعلى  الیومیة للمتضررین، وكذلك الحفاظ

سائل لكسب العیش، بذلك، هناك حاجة لمبادرات شاملة، تشمل التوظیف، وتأمین و 
مطالبة الحكومة إلى  والسكن، والتعلیم، والترفیه، وكذلك الرعایة النفسیة. باإلضافة

بتقدیم هذه الخدمات، فإن أدوار جمعیات األطباء المحلیین، والمحامین، والمعلمین، 
في بناء إطار تعاوني  ، مهمة أیضاً المنظمات المجتمعیةوالمنظمات غیر الحكومیة، و 

 . بناء المجتمعاتإلعادة 
 

 یجب إصدار قوانین حقوق وٕاغاثة للمتضررین بمشاركتهم : الدرس التاسع

التعویض الشرعي  علیهم، وٕانما عطفالینبع من  اً ئإن إغاثة الضحایا لیست شی
أساسیة. وكما یتضح من مثال قانون دعم  یةهي حقوق إنسان ةحیاالبناء  ادةوٕاع

تعاون بالمتضررین یمكنهم الدفاع عن أنفسهم  ضحایا فوكوشیما، فإن هؤالء الضحایا
 . المحامین والمشرعین
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عند إنشاء هذه األنظمة، من الضروري أن تكون المجتمعات واألفراد 
یجب على أولئك الذین لدیهم مصلحة شخصیة و أنفسهم في قلب العملیة. بالمتضررین 

. لفة والصراعاتمختالنظر الفي العملیة إنشاء إطار تعاوني، والتغلب على وجهات 
یجب أن یكون أولئك الذین عانوا من الكارثة األصلیة حاضرین بشكل دائم للمشاركة و 

 . واألطر التشغیلیة األنظمةفي فحص 
 

یجب أخذ الضرر من الحوادث بعین االعتبار في تكلفة الطاقة  : الدرس العاشر
 النوویة

ة النوویة االدعاءات غالبًا ما تقدم الحكومات والشركات التي تنشد مدح الطاق
الطاقة النوویة غیر مكلفة نسبیًا. ولكن في  نأ : أنها ستفید االقتصاد المحلي أو التالیة

معظم الحاالت، تحذف هذه الحسابات تكلفة الحوادث والتعویضات والنفقات الالزمة 
، التي یجب أن تكون TEPCOشركة  لم تفلسعلى سبیل المثال الحوادث.  معالجةل

بل تم الحفاظ على العمل كالمعتاد.  ت، وفي الواقع واصلفوكوشیما حادثن ع مسؤولة
شعب المن خالل ضخ كمیات كبیرة من أموال الضرائب التي یقدمها  ،TEPCOشركة 
 .هذا الحادث  ، الذي هم أنفسهم ضحایايالیابان

حال في ، و حطاتوالمنح لبناء وتشغیل الم ماليال الدعمتقدم الحكومات مختلف 
الحادث، تقوم نفس الحكومة بتوفیر شبكة أمان مالي للمشغلین. وفي ظل هذا وقوع 

اإلطار، وفي الحاالت التي تُنشر فیها الطاقة النوویة كسیاسة وطنیة، ال تنعكس 
التكلفة الحقیقیة في إدارة المشغلین. ونتیجة لذلك، فإن أولئك الذین یتحملون في نهایة 

 . سهم، ودافعو الضرائبالمطاف وطأة الضرر هم الضحایا أنف

ة من الدروس أخیرًا ولمواجهة أي حادث نووي مستقبلي ال بد من االستفاد
 : االستعداد ضد حركة األرض الزلزالیة؛ وضد تسونامي؛المذكورة باإلضافة إلى 

 المعلومات في حاالت الطوارئ؛إلى  والوصول وضد فقدان الطاقة في المحطة؛
 . وتعلیم وتدریب المشغلین

 سعدو الظواهرة .د. م                                                       
 هیئة الطاقة الذریة السوریة                                                   
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Abstract 
Methyl bromide (MB), a widely used fumigant for insect 

disinfestation of agricultural products, was found to be an ozone depleting 
substance. Therefore, the use of this chemical compound has been greatly 
limited for agricultural use without many options in hand. Ionizing radiation 
is one of the most promising alternatives to MB treatment and is being 
increasingly used, particularly for agricultural products including stored 
nuts. 

This article presents a short review of the importance of nuts, their 
storage ability, storage problems, particularly insect pests, and the most 
important insect species encountered on stored nuts. In addition, it discusses 
the possibility of using ionizing radiation as an alternative to MB for 
protecting stored nuts from insect attack, radiation dosages used for this 
purpose, different available sources of ionizing radiation and the advantages 
of this method. 
 



تنمو  رة جافة تحمیها قشرة صلبة.تعّرف المكسرات، نباتیًا، على أنها ثمار صغی
والبندق والكاجو  ءمعظم أنواع المكسرات مثل الجوز واللوز والفستق الحلبي والكستنا

والصنوبر والجوز األمریكي والمكادامیا على األشجار (مكسرات شجریة)، في حین 
سطح تنمو أكثر أنواع المكسرات إنتاجًا واستهالكًا في العالم (الفول السوداني) تحت 
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ر اإلنتاج قدّ  كمحاصیل حقلیة على مساحات واسعة.التربة (مكسرات أرضیة) وتزرع 
مالیین طن  5بنحو  2018/2019العالمي من المكسرات الشجریة للموسم الزراعي 

ر إنتاج العالم من المكسرات األرضیة (الفول السوداني) لنفس الموسم في حین قدّ 
 . لیون طن)م 37بأكثر من سبعة أضعاف ذلك الرقم (

والفول  ءتتبوأ الصین المرتبة األولى في العالم في إنتاج الجوز والكستنا
السوداني في حین تحتل كل من إیران وفیتنام وتركیا والوالیات المتحدة األمریكیة 

ق واللوز، على المرتبة األولى في العالم في إنتاج الفستق الحلبي والكاجو والبند
اني أكثر المكسرات إنتاجًا واستهالكًا في العالم ویلیه في ذلك یعد الفول السود التوالي.

لیون دوالر یتر  20عن  2018اللوز، وقد زاد حجم التجارة العالمیة بالمكسرات في عام 
إدراك ات في العالم بسرعة كبیرة نتیجة أمریكي، ویتزاید معدل استهالك المكسر 

 . بیرةالمستهلك ألهمیتها الغذائیة وفوائدها الصحیة الك

تتعرض هذه المقالة ألهمیة المكسرات االقتصادیة والغذائیة والصحیة وٕامكانیة 
تخزینها والمشاكل التي یمكن أن تواجهها أثناء التخزین، وخاصة اإلصابة باآلفات 
الحشریة، وتتطرق ألكثر أنواع الحشرات أهمیة بالنسبة للمكسرات المخزونة، كما 

ة المكسرات من اآلفات الحشریة ودور األشعة تتطرق للطرق المستعملة في حمای
شعاعیة المستعملة لهذا الغرض، وتستعرض مزایا ات اإلالمؤینة في هذا المجال والجرع

 . هذه الطریقة مقارنة بالطرق التقلیدیة األخرى




لیــة یــة العاتعــد المكســرات مــن المنتجــات الزراعیــة الهامــة جــدًا نظــرًا لقیمتهــا الغذائ
تــأتي األهمیــة الغذائیــة للمكســرات مــن احتوائهــا علــى و  وخصائصــها العالجیــة المتعــددة.

%) التـي تتمیـز بخلوهـا مـن الكولسـترول واحتوائهـا 75ــــــــ  50نسبة عالیة من الـدهون (
على نسـب مرتفعـة مـن األحمـاض الدهنیـة غیـر المشـبعة إضـافة إلـى مركبـات كیمیائیـة 

یــة عالیــة مثــل األحمــاض الفینولیــة والفالفونیــدات، كمــا تمتــاز ثمــار ذات فعالیــة بیولوج
الدهنیـــــة األساســــیة ذات األهمیـــــة  3الجــــوز واللــــوز خاصـــــة بغناهــــا بأحمـــــاض أومیغــــا 

ــــبعض الحــــاالت المرضــــیة واحتوائهــــ ــــرة ل ــــة الكبی ــــى المغنســــ االعالجی یوم ومضــــادات عل
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) >20%البـروتین ( إضـافة للـدهون، تحتـوي المكسـرات علـى نسـبة عالیـة مـن األكسدة.
نسـبتها فـي اللحـوم، التـي تعـد المصـدر األساسـي لتزویـد الجسـم بالبروتینـات،  علىتزید 

ـــك النخفـــاض نســـبة الرطوبـــة فـــي المكســـرات  وارتفاعهـــا فـــي اللحـــوم  )>5%(ویعـــود ذل
)%70<( .  

ـــات  ـــى الفیتامین ـــات، عل ـــدهون والبروتین ـــى ال تحتـــوي المكســـرات أیضـــًا، إضـــافة إل
) والعناصر المعدنیة والمركبات الفعالة بیولوجیًا مثل التوكوفیروالت E(وخاصة فیتامین 

ـــة خاصـــة  ـــة غذائی ـــدات والتـــي تعطیهـــا أهمی والفیتوســـتیروالت والرســـفیراتروالت والفالفونی
ف المكسرات ضمن مجموعـة األغذیـة صنّ إضافة إلى ذلك، تُ  تجعل منها غذاًء وظیفیًا.

یعبـر عـن تركیـز الغلوكـوز فـي الـدم بعـد الـذي  )GI<65( )الغلیسـامیك منخفضة مؤشـر
تنــاول الطعــام. كمــا تشــیر النتــائج العلمیــة إلــى التــأثیر اإلیجــابي لتنــاول المكســرات فــي 

 . خفض خطر اإلصابة بأمراض القلب والشرایین

ستهلك المكسرات بشـكل مباشـر كوجبـات خفیفـة ومقـبالت نظـرًا لقیمتهـا الغذائیـة تُ 
ن أساســـــي فـــــي صـــــناعة رغوبـــــة، كمـــــا تـــــدخل كمكـــــوِّ التذوقیـــــة الم االعالیـــــة وخصائصـــــه

الحلویــات وفــي تحضــیر الكثیــر مــن أنــواع األطعمــة والمثلجــات والمرطبــات والعدیــد مــن 
الصــــناعات الغذائیــــة، ویقــــدر نصــــیب الفــــرد مــــن المكســــرات، بحســــب منظمــــة األغذیــــة 

 . غ سنویاً لك 2)، بنحو FAOوالزراعة العالمیة (
 



ـــواد الغذائیـــــت مــن المد المكســراـــــتع ة القابلــة للتخــزین لفتــرات زمنیــة طویلــة نســبیًا ــ
ـــــ  2( ســــنوات) قبــــل اســــتهالكها، مــــع احتفاظهــــا بخصائصــــها الغذائیــــة والعالجیــــة،  3ــــــ

مـع ذلـك، تتعـرض المكسـرات أثنـاء  خاصة إذا ما تم تخزینهـا فـي شـروط بیئیـة مناسـبة.
ـــى  فـــات الحشـــریة.التخـــزین لمشـــاكل عـــدة أهمهـــا اإلصـــابة باآل تتغـــذى هـــذه اآلفـــات عل

المكســرات مســببة فقــدًا فــي الكمیــة وتــدهورًا فــي النوعیــة وانخفاضــًا فــي معــاییر الجــودة 
كمــا تـــؤدي تغذیــة الحشــرات علـــى المكســرات أثنـــاء  قابلیـــة التســویق. انخفــاض وبالتــالي

ت، التخــزین إلــى رفــع نســبة رطوبــة جــو المخــزن وحرارتــه ممــا یســاعد علــى نمــو الفطریــا
یسبب  بما في ذلك المنتجة للسموم الفطریة كأنواع األسبرجیلس المنتجة لألفلوتوكسین.
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كبیرة  ةوجود األفلوتوكسینات في المكسرات، مهما قلت كمیتها، مشاكل صحیة وتسویقی
لكـــل مـــن المنـــتج والمســـتهلك ویعـــد وجـــود هـــذه المركبـــات أحـــد أهـــم العوامـــل التـــي تعیـــق 

ـــد ـــین ال ـــة فـــي  ول.االتجـــار بالمكســـرات ب ـــة حجری كمـــا یشـــكل وجـــود حشـــرات ذات أهمی
عائقًا حقیقیـًا فـي تصـدیر تلـك المنتجـات، وخاصـة إلـى البلـدان الخالیـة  المكسرات أیضاً 

 . منها
 



تعـــد المكســـرات مـــن المـــواد الحساســـة جـــدًا لإلصـــابة باآلفـــات الحشـــریة، وخاصـــة 
ة عن التغذیة المباشرة أو تلك الناتجة عن تـرك مخلفاتهـا فـي المكسـرات األضرار الناتج

لنوعیـة المكسـرات كجلود االنسالخ والخیـوط الحریریـة وفضـالتها الهضـمیة التـي تسـيء 
ویمكــــن التمییــــز بــــین مجمــــوعتین مــــن الحشــــرات التــــي تصــــیب  وتخفــــض مــــن قیمتهــــا.

من الحقل إلى المخزن حیـث  تنتقل حشرات المجموعة األولى المكسرات أثناء التخزین.
مــثًال)، ورغــم أن  Cydia pomonella تتــابع تطورهــا داخلــه (یرقــات فراشــة ثمــار التفــاح

حشـــرات هـــذه المجموعـــة نـــادرًا مـــا تتكـــاثر فـــي المخـــزن فـــإن مكافحتهـــا ضـــروریة لوقـــف 
أمــــا حشــــرات المجموعــــة الثانیــــة، وهــــي األكثــــر أهمیــــة وضــــررًا  الضــــرر الــــذي تســــببه.

ونــة، فتصــنف ضــمن مجموعــة حشــرات المخــازن، وتتمیــز أنــواع هــذه للمكســرات المخز 
المجموعــة بقــدرتها علــى التكــاثر بســرعة تحــت ظــروف التخــزین وتســبب خســائر فادحــة 

 )Coleopteraبعض هذه األنواع لرتبـة غمـدیات األجنحـة ( تنتمي للمكسرات المخزونة.
دقیق المنشـــاریة، ، وخنفســـاء الـــTribolum castaneum مثـــل خنفســـاء الـــدقیق الحمـــراء،
Oryzaephilus surinamesis ولكـن أكثــر أنــواع هـذه المجموعــة أهمیــة هـي تلــك التــي ،

ویبــــین  ،Pyralidae) وخاصــــة عائلــــة Lepidoptera( األجنحــــة اترتبــــة حرشــــفیتنتمــــي ل
 Plodia،مـــن بـــین هـــذه األنـــواع تحتـــل فراشـــة الطحـــین الهندیـــة .هـــا) أهم1الجـــدول (

interpunctellaكثـــر أهمیـــة وتســـبب للمكســـرات المخزونـــة خســـائر فادحـــة، ، المرتبـــة األ
، التـي تسـبب خسـائر كبیـرة  Amyelois transitella،وتلیهـا فـي األهمیـة فراشـة البرتقـال

فراشــة و  Cadra cautella ،لــوز الجــاف. كمــا تســبب فراشــة اللــوزللمكسـرات، وخاصــة ال
 Ephestia،كووفراشـــة الكـــا Ephestia kuhniella ،طحـــین البحـــر األبـــیض المتوســـط

elutella خسائر الیستهان بها للمكسرات المخزونة . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3/2019ـــــــ العدد  31نشرة الذرة والتنمیة ـــــــ المجلد 
 

26 
 

 تخزینال مكسرات أثناءأهم اآلفات الحشریة التي تصیب ال )1( الجدول
 البلدان العربیةفي 

 االسم العلمي االسم العربي

 Ephestia kuhniella فراشة دقیق البحر األبیض المتوسط
 Ephestia elutella فراشة الكاكو 

  Amyelois transitella البرتقال اشةفر 
 Cadra cautella فراشة اللوز

 Plodia interpunctella فراشة الدقیق الهندیة
 Tribolum castaneum خنفساء الدقیق الحمراء

 Oryzaephilus surinamesis خنفساء الدقیق المنشاریة

 


ــــاء التخــــزین أهمهــــا اســــتعملت وســــائل متعــــددة لمكافحــــة حشــــرا ت المكســــرات أثن
ـــد والفوســـفین، فقـــد اســـتعمل غـــاز میثیـــل  التبخیـــر بالغـــازات الســـامة مثـــل المیثیـــل برومی

)، 1947البرومیـــد فـــي مكافحـــة آفـــات المكســـرات منـــذ منتصـــف القـــرن الماضـــي (عـــام 
ولكن اآلثار البیئیة السیئة لهذا المركب أدت إلى إصدار قرار من قبل الدول المسـاهمة 

وتعدیالتـه الالحقـة بشـأن المـواد المسـتنزفة لطبقـة  1987عـام  یـالمـونتر بروتوكول في
ألغـــراض الحجـــر  علـــى ضـــرورة وقـــف اســـتعمال هـــذا الغـــاز (إالّ  والتـــي تـــنصاألوزون 

علمـًا بأنـه  ،للبلـدان النامیـة 2015ومدد الحقـًا حتـى عـام  2010الزراعي) بحلول عام 
ن أن یحـل محلــه. الفوسـفین مركــب آخــر ال یوجـد فــي الوقـت الحاضــر مركـب آخــر یمكــ

الــزمن الطویــل  هولكــن یعــاب علیــ یســتعمل ألغــراض مكافحــة حشــرات المكســرات أحیانــاً 
أیـام إضــافة إلــى فتـرة كافیــة للتهویــة بعــد  4ــــــــ  2نسـبیًا الــذي تســتغرقه عملیـة المعالجــة (

اد بعـد تغلیفهـا) المعالجة) وصعوبة تخلله المواد المعبأة (لذلك ال تسـتعمل لمعالجـة المـو 
درجـات الحـرارة  فـيوتتوقف فعالیته على درجة حـرارة الوسـط المحـیط (تـنخفض فعالیتـه 

المنخفضــــة)، كمــــا أنــــه یتــــرك بقایــــا غیــــر مرغوبــــة فــــي المــــواد المعالجــــة ویــــؤدي تكــــرار 
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یـؤدي الفوســفین أیضــًا إلــى  .عنــد األجیــال الجدیــدة اسـتعماله إلــى ظهــور صــفة المقاومـة
لك ال یســتعمل فــي األمــاكن التــي تحتــوي علــى هیاكــل أو تجهیــزات تآكــل المعــادن، ولــذ

 . معدنیة

ق بدیلــة لمكافحــة اآلفــات العلمــاء إلــى التفكیــر بإیجــاد طــر  دفعــت هــذه المصــاعب
تعـود فكـرة  الحشریة التي تصیب المكسرات أثناء التخزین وكـان أهمهـا األشـعة المؤینـة.

المخزونــة، بشــكل عــام، إلــى بدایــة  فــات المــواداســتعمال األشــعة المؤینــة فــي مكافحــة آ
العقد الثاني من القرن الماضي. تعتمد هذه الطریقة علـى تعـریض السـلع الحاملـة لآلفـة 
لجرعــة إشــعاعیة كافیــة لقتلهــا أو وقــف تغــذیتها أو منعهــا مــن التطــور والتكــاثر، ولهــذه 

لمــواد الكیمیائیــة المســتعملة فــي عــن االطریقــة مزایــا متعــددة جعلــت منهــا بــدیًال مرغوبــًا 
 . معالجة المكسرات لحمایتها من اإلصابات الحشریة

 


للجرعـــة  حشـــرات تبعـــاً ال تـــأثیر األشـــعة المؤینـــة فـــيدرجـــة  ، بشـــكل عـــام،تختلـــف
جـنس ومرحلـة لنـوع والوا المستعملة ومرحلة تطور الحشرة (من بیضة إلى حشـرة كاملـة)

، فـإن إنـاث الحشـرات، وعموماً  .وظروف الوسط المحیط ةالتنامي والعمر ضمن المرحل
وخاصة منها حشرات رتبة حرشفیات األجنحة التي تنتمي لهـا أهـم حشـرات المكسـرات، 

وتتزایــــد حساســــیة الحشــــرات مــــع زیــــادة  أكثــــر حساســــیة لألشــــعة المؤینــــة مــــن ذكورهــــا،
وتتناقص مع درجة تطورها من طور البیضة إلى طور اإلشعاعیة المستعملة  اتالجرع

حساســیة مــن البیــوض  قــلحساســیة مــن الیرقــات وتلــك أ قــلفالعــذارى أ الحشــرة الكاملــة،
فالعــذراء حدیثــة التشــكل  ،الطــور نفــس وتتنــاقص الحساســیة أیضــًا بزیــادة العمــر ضــمن

 . لةتقترب من التحول إلى حشرة كاممنها عندما أكثر حساسیة بعشرات المرات 

لرتبــة  ي یتبــع أهمهــاالتــ لمكســراتتمتــاز األطــوار الكاملــة لحشــرات اوبشــكل عــام، 
وأكثر هذه األنواع أهمیة هي تلك  ،حرشفیات األجنحة بمقاومتها العالیة لألشعة المؤینة

ـــالتابع ـــة للعائلــ ـــالت Pyralidaeة ـــ ـــي تتضمــــ ـــن فراشــة دقیـ ـــق البحـــ ـــر األبیـــ ـــض المتــــ  وسطــــــ
E. kuehniella  وفراشـة الكـاكوE. elutella  اللـوزوفراشـة C. cautella  وفراشـة الـدقیق

أمـا الحشـرات التـي تنتمـي  .A. transitella وفراشـة البرتقـال P. interpunctellaالهندیـة 
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) وخنفسـاء الـدقیق T. castaneumلرتبة غمدیات األجنحة مثل خنفساء الدقیق الحمراء (
 . ) فهي أكثر حساسیة لألشعة المؤینة بكثیرO. surinamesisالمنشاریة (

 


 0.25جرعة إن من رتبة غمدیات األجنحة ف في حال احتواء الشحنة على أنواع
 ما إذا احتوت الشحنة على أنواع من حرشـفیات األجنحـة، أكیلو غراي كافیة لمعالجتها

تــؤدي  .(أو كیلــو غــراي واحــد علــى األكثــر) ياغــر كیلــو  0.5معاملتهــا بجرعــة یفضــل ف
 األجنحـــة اتالتابعـــة لرتبـــة حرشـــفی منـــع التكـــاثر فـــي أنـــواع الحشـــراتإلـــى  هـــذه الجرعـــة

(وبالطبع في أنواع غمدیات األجنحة التي تفوقها حساسیة لألشعة المؤینة)، وهي أكثر 
ة، وتــــؤثر ســــلبًا فــــي قــــدرتها علــــى التغذیــــة األنــــواع أهمیــــة بالنســــبة للمكســــرات المخزونــــ
كما أن تعریض األنواع األشد مقاومة لمثـل  والتطور إلى حشرات كاملة أو توقفها كلیًا.

یؤدي إلى انخفاض كبیـر فـي خصـوبتها وعقـم  (فراشة الدقیق الهندیة مثًال) هذه الجرعة
مـــا إذا كـــان أ فـــي األجیـــال الالحقـــة ومـــن ثـــم انخفـــاض كبیـــر فـــي قـــدرتها علـــى التكـــاثر.

 فیفضــلمــثًال)  یــوم أو یــومینالهــدف هــو قتــل الحشــرات الموجــودة خــالل زمــن قصــیر (
 . ياكیلو غر  5-3 ةمعاملتها بجرع

 


علـى أن األشـعة المؤینـة ال تـؤثر  المكثفـة خـالل القـرن الماضـي برهنت التجـارب
 اتنـــــت هـــــذه التجـــــارب أن التشـــــعیع بالجرعـــــوبی ،عةالمشـــــعّ  مـــــواد الغذائیـــــةســـــلبًا فـــــي ال

یــؤثر ســلبًا فــي المكونــات الغذائیــة ال  كیلــو غــراي) 10(حتــى  اإلشــعاعیة المســموح بهــا
هــا فــي ن أیــة مــواد ســامة أو غیــر مرغــوب فیإلــى تكــوّ  يیــؤد العة كمــا أنــه المشــعّ  مــوادلل

ـــة والزرا ولـــذلك، فقـــد خلصـــت .المـــواد المعالجـــة ـــة مشـــتركة مـــن منظمـــة األغذی عـــة لجن
(FAO)  والوكالة الدولیة للطاقة الذریة(IAEA)  ومنظمة الصحة العالمیة(WHO)  في

مـــواد الغذائیـــة نتـــائج األبحـــاث المنشـــورة فـــي مجـــال ســـالمة البعـــد دراســـة  1980عـــام 
بجرعــة ال  (ومنهــا المكســرات) تشــعیع أیــة مــادة غذائیــة إلــى نتیجــة مفادهــا أن المشــععة

وال داعــي إلجــراء  ،ي خطــر علــى صــحة اإلنســاني لــیس فیــه أاكیلــو غــر  10تزیــد عــن 
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علمــًا  تلــك الجرعــة. علـىال تزیــد  اتاالختبـارات الصــحیة علــى األغذیـة المشــععة بجرعــ
كیلـو غـراي (وهـي جرعـة أصـغر بكثیـر  1كیلـو غـراي أو علـى األكثـر  0.5بأن جرعة 

 مــن الحـــد األعلـــى المســـموح بـــه) كافیـــة لمعاملــة جمیـــع أنـــواع الحشـــرات التـــي یمكـــن أن
 . تصیب المكسرات

 


إنتــاج المســتعملة فــي  مصــادرلا ثالثــة أنــواع مــن ،فــي الوقــت الحاضــر ،یوجــد 
 مكسـرات.ال المواد الغذائیـة ومـن ضـمنها تشعیعاألشعة المؤینة التي یمكن أن تستعمل ل

جة، فالنوع األول المنتالمؤینة بعضها عن بعض في نوع األشعة  مصادرتختلف هذه ال
في حین ینتج النوع الثاني (أشعة  ،لكترونیة(الحزم اإللكترونیة) ینتج عن المسرعات اإل

) فینتج عن أجهـزة تولیـد األشـعة Xغاما) عن النظائر المشعة، أما النوع الثالث (أشعة 
  . السینیة

عتمد تیستعمل النوع األول األشعة المؤینة الصادرة عن المسرعات اإللكترونیة، و 
حزمـة  أمامسیر ناقل  على مكسرات (مغلفة أو بدون تغلیف)على تمریر الهذه الطریقة 

إفقادهـا القـدرة  تعطیها الجرعة الكافیة لقتـل الحشـرات الموجـودة فیهـا أو لكتروناتاإلمن 
) %85ــــــــ  80تتمیـز هــذه الطریقـة بارتفـاع معـدل االســتفادة مـن الطاقـة ( .علـى التكـاثر

قــــدرة األشــــعة  انخفــــاضولكــــن یعــــاب علیهــــا  ،یف الوقایــــة مــــن األشــــعةوانخفــــاض تكــــال
إذ یجـــب أن ال تزیـــد ســـماكة  .كثافـــة المـــادة المعالجـــةبســـبب  المســـتعملة علـــى االختـــراق

ویمكــن أن  ،ســم فــي حــال كانــت كثافتهــا مشــابهة لكثافــة المــاء 3 علــىالمــادة المعاملــة 
  . تزید أو تقل عن ذلك في الكثافات األدنى أو األعلى

 ، وهو األكثر شیوعًا في الوقـت الحاضـر،یعتمد النوع الثاني من أجهزة التشعیع 
التـي تمتـاز ، إلنتاج أشـعة غامـا 60-الكوبالت ، وخاصةعلى استعمال النظائر المشعة

وتستخدم المحطات الخاصـة بتشـعیع المـواد  بقدرتها العالیة على اختراق المواد المعاملة
یؤخذ على هذه الطریقة الحاجة إلـى تـدریع كبیـر ممـا ینـتج ولكن  .الغذائیة لهذا الغرض

  .كثیرة عنه كلفة إنشائیة عالیة وٕاجراءات أمان 
ج بطریقــة مشــابهة إلنتــاج ن) فتنــتأو األشــعة الســینیة (أشــعة رونــتغ Xأمــا أشــعة 

لكترونیة ولكن قدرتها على االختراق مشابهة ألشعة غاما وهـي، بشـكل مشـابه الحزم اإل
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زمة لمحطات التشـعیع التـي تسـتعمل األمان الال تترونیة، ال تحتاج إلجراءالكللحزم اإل
 . لنظائر المشعةا

 


لألشـــعة المؤینـــة مزایـــا متعـــددة فـــي مكافحـــة آفـــات المكســـرات، وخاصـــة الحشـــریة 
 المكسـراتلمعاملة لزمن الالزم وا ،فهي بدیل ال كیمیائي للتبخیر بالغازات السامة منها،

 من الزمن الـالزم إلجـراء عملیـة التبخیـر بالغـازات السـامة بكثیر باألشعة المؤینة أقصر
كما أن المعاملـة باألشـعة المؤینـة ال تتـرك أیـة بقایـا سـامة أو غیـر  (دقائق مقابل أیام).

 وال تتــأثر وال تشــكل خطــرًا علــى البیئــة أو الصــحة العامــة لجــةمرغوبــة فــي المــواد المعا
وال تــؤدي إلــى ظهــور صــفة المقاومــة  فعالیــة هــذه الطریقــة بدرجــة حــرارة الوســط المحــیط

ـــع أطـــوار  .عنـــد اآلفـــة ـــة واألكیـــدة ضـــد جمی ـــز هـــذه الطریقـــة أیضـــًا بفعالیتهـــا العالی تتمی
الحشرة، داخل المكسرات المعالجة وخارجهـا، كمـا أنهـا مناسـبة جـدًا لمعالجـة المكسـرات 

إضـافة إلـى ذلـك،  ئتها (تغلیفها) دون أي فقد فـي الفعالیـة.قبل تقشیرها أو حتى بعد تعب
فإن المعاملة باألشعة المؤینة یـؤمن معاملـة متماثلـة للمـواد المعالجـة وال یغیـر الخـواص 

 . العامة للمكسرات المعالجة كما ال یؤدي إلى رفع درجة حرارتها




، وهي لجرعة إشعاعیة غیر قاتلة تتعرضتشیر الدراسات إلى أن الحشرات ــــــ  1
 ن الـزمنیمكـن أن تبقـى حیـة مـدة مـ وبالتـالي القاتلة، ةأقل كلفة بكثیر من الجرع ةجرع

إلى مراحل متقدمة ولكن قدرتها على التغذیة تنخفض  شدید) (ببطء وأحیانًا تتابع نموها
 غیـر قاتلـةیة إشـعاع اتؤكـد علـى إمكانیـة اسـتعمال جرعـی ممـا ، وقـد تتوقـف كلیـًا،بشدة

 . ضمن موت الحشرة قبل بلوغها طور الحشرة الكاملةت اتمثل هذه الجرع تما دام
ـــ 2 غیــر قاتلــة مــن  اتعلــى أن معاملــة الحشــرات بجرعــ أیضــاً  الدراســاتؤكــد ت ـــــ

 تهــــاؤدي إلــــى أیــــة زیــــادة فــــي قــــدرة األجیــــال الالحقــــة علــــى مقاومیــــاألشــــعة المؤینــــة ال 
 مكســراتفــإن اســتعمال األشــعة المؤینــة لمكافحــة آفــات ال ،ولــذلك المســتعملة. اتلجرعــل

الكیمیائیــــة بكونــــه ال یــــؤدي إلــــى ظهــــور صــــفة المقاومــــة لألشــــعة  الطــــرقیمتــــاز علــــى 
 المؤینة.
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كغیرهـا  ،تؤدي األشعة المؤینة إلى قتل الحشـرات فـي المـادة المشـععة لكنهـا ــــــ 3
 مكسـراتال بـد مـن تخـزین ال ،لـذلك ال تحمیها من إعـادة اإلصـابة. ،األخرى الطرقمن 

مـن تكـرار  مایتهـالح ، قبـل تشـعیعها،االمشععة في أماكن خالیة من الحشـرات أو تغلیفهـ
 . اإلصابة

 0.5( مكسراتفي تشعیع ال )عادة(المستعملة  اإلشعاعیة لما كانت الجرعة ــــــ 4
تكـــرار فمـــن الممكـــن  ،لحـــدود العلیـــا المســـموح باســـتعمالهاي) تقـــل كثیـــرًا عـــن ااغـــر كیلـــو 

المسـتعملة  شـعاعیةاإل اتلجرعـمجمـوع ابشـرط أال یزیـد  ،إذا لـزم األمـر ،عملیة التشعیع
 . كیلو غراي) 10( الحد األعلى المسموح به قانونیاً  على

 محمد منصورد.                                                          
 هیئة الطاقة الذریة السوریة                                                   
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تم اختتام مؤتمر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إلدارة الوقود المستهلك بتسلیم 
جوائز للمهنیین الشباب من خالل مشروع حول تقلیل مساحة موقع التخلص 

 جیولوجي عن طریق إدخال تقنیات التقسیم .ال

أیام، مفتوحًا  5كان "تحدي جیل الشباب"، الذي أقیم بالتزامن مع المؤتمر لمدة 
 37للمشاركین في جمیع أنحاء العالم، حیث طلب من المهنیین الشباب حتى عمر 

 عامًا تشجیع النقاش ورفع الوعي حول التأثیر الحالي والمستقبلي إلدارة الوقود
مرشحین نهائیین من المجر والمملكة المتحدة وروسیا  4المستهلك. وقد تم اختیار 

متقدمًا. وشارك  35والیابان، الذین حّددوا وطّوروا المشاریع األكثر ابتكارًا من بین 
المتسابقون النهائیون في رئاسة جلسات المؤتمر المختلفة، مّما ساعد على سد الفجوة  

 مج وجهات نظرهم .بین األجیال من خالل د
وقد صّرح الفائز بالجائزة األولى، وهو طالب یاباني من معهد طوكیو 
للتكنولوجیا، بأن هدف بحثه هو إنشاء نظام متطور للطاقة النوویة عن طریق 
التخلص من عبء النفایات النوویة. یوضح المشروع تأثیر تقسیم التقنیات على الوقود 

 المحتوى . ةة عالیعالي االحتراق والنفایات المزجج

 250وحضره أكثر من  28/6/2019ــــــ  24وكان المؤتمر قد عقد خالل الفترة 
دولة في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وممثلي سبع منظمات.  45مشاركًا ومراقبًا من 

وخالل الجلسة الختامیة شددت مدیرة مختبرات ساندیا األمریكیة على أهمیة تبادل 
رة التشغیلیة والتعاون البحثي والتطویر الذي یؤدي إلى حلول قابلة البیانات والخب

 للتنفیذ.

 . 1/7/2019، بتاریخ "IAEA Newsletter" مترجم من *
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عقد هذا ئیس قسم األمان واألمن النوویین أن وأكد نائب المدیر العام للوكالة ور 
الزخم والتأكید على  المؤتمر بانتظام یمكِّن مجتمع الوقود المستهلك من الحفاظ على

والمستدامة للوقود المستهلك أمر ال بد منه وأنه مفتاح رسالة مفادها أن اإلدارة اآلمنة 
 مستقبل الطاقة النوویة .

 
 \ƒø15 “ÕÀÃƒªA P›ßB∞ùA ΩŒ¨rM “vai ıBŒMAiBøG∗ 

رخص تشغیل  إماراتیاً  15أعلنت الهیئة االتحادیة للرقابة النوویة، منح 
براكة  یشكلون الدفعة األولى من مدراء ومشغلي محطاتوهم المفاعالت النوویة، 

 . للطاقة النوویة السلمیة في اإلمارات
من  أساسیاً  ، بأن "شهادات الترخیص تشكل جزءاً لها وأفادت الهیئة في بیان

متطلبات اللوائح التنظیمیة الخاصة بالهیئة االتحادیة للرقابة النوویة، السیما الالئحة 
النوویة السلمیة، ) والخاصة باعتماد كوادر تشغیل محطات الطاقة 17التنظیمیة (رقم 

 ." والتأكد من كفاءتهم العالیة
من جهته، قال المدیر العام للهیئة االتحادیة للرقابة النوویة، كریستر فیكتورسن، 

یضاف إلى سجل البرنامج النووي  كبیراً  إن "شهادات الترخیص تلك تشكل إنجازاً 
ءات النوویة اإلماراتیة السلمي اإلماراتي، حیث یعتبر االستثمار في بناء الخبرات والكفا

 ." لضمان استدامة البرنامج وتحقیق أهدافه الطموحة أساسیاً  أمراً 
بدوره أكد الرئیس التنفیذي لمؤسسة اإلمارات للطاقة النوویة، محمد إبراهیم 

من الكفاءات اإلماراتیة على رخص  15الحمادي، على أن "المؤسسة تفخر بحصول 
ا یعتبر خطوة مهمة نحو تحقیق مساعي الدولة تشغیل المفاعالت النوویة، وهو م

 ." الرامیة لتطویر القدرات والمهارات الالزمة لمستقبل القطاع
عتبر هذه الشهادات أحد الشروط األساسیة للحصول على رخصة التشغیل تو 
، إذ یتولى مشغل المفاعالت مسؤولیة تشغیل وٕادارة غرفة التحكم الرئیسة في مستقبالً 

لنوویة السلمیة خالل عملیات التشغیل االعتیادیة وحاالت الطوارئ، محطات الطاقة ا
 . بینما یتولى مدیر تشغیل المفاعالت مسؤولیة اإلشراف على عمل المشغلین

 . 8/7/2019موقع جریدة الوفد المصریة، بتاریخ  *
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محطات متطابقة  لطاقة النوویة مسؤولیة بناء أربعوتتولى مؤسسة اإلمارات ل
منطقة بویة السلمیة للطاقة النوویة السلمیة في مشروع محطات "براكة" للطاقة النو 

  .ظبي والذي یعد أول مشروع للطاقة السلمیة في العالم العربي الظفرة بإمارة أبو
 

"¬ÃME kÀi" ©ÕjnªA �ÕjVNªA îvªA ΩßB∞ø eÈÀlM 
–ÀÃƒªA eÃ≥ÃªBI∗ 

آتوم" الروسیة للطاقة الذریة،  زمؤسسة "رو  منكة "تفیل" المتفرعة زّودت شر 
بشحنة من الوقود الالزم في إطار التعاون  (CEFR) مفاعل الصین التجریبي السریع

  .النووي بین روسیا والصین

ال یتجزأ من التعاون الروسي  تشكل إمدادات الوقود النووي الروسیة جزءاً 
ویتم بالتزامن مع مشروع  .الصیني الكبیر في تطویر تكنولوجیا المفاعالت السریعة

آتوم"، تشیید مفاعل سریع  زمن "رو ا والمصمم بمشاركة مباشرة المفاعل السریع هذ
ودخل عقد تزوید  ،میغاواط في مقاطعة فوجیان جنوب شرق الصین 600 بقدرة ثان

 . 2019الوقود النووي الخاص به حیز التنفیذ مطلع 

علي هذه الشراكة االستراتیجیة قال أولیغ غریغورییف، نائب الرئیس  وتعلیقاً 
: "نحن نوفر  آتوم" ز"رو  منكة "تفیل" المتفرعة في شر  األول للتجارة واألعمال الدولیة

التي تعمل بالطاقة النوویة بمحطة تیانوان VVER-1000  الوقود للمفاعالت من نوع
بموجب ترخیص من مصنع  VVER-1000 الصینیة، كما نؤمن الوقود لمفاعالت

لى وفي الوقت نفسه، نتفاوض ع .الصیني الذي نقوم بتزویده بمكونات الوقود "ییبین"
التي سیتم إنشاؤها تحت في الصین، و  VVER-1200 عقود الوقود للمفاعالت الجدیدة

المفاعالت السریعة، بما  وأضاف أن التعاون في تقنیات .آتوم" وبتقنیاتها زإشراف "رو 
ما یتعلق بدورة الوقود، له معنى استراتیجي ألنه یهدف إلى تولید طاقة نوویة في ذلك 

 . ستقبلثنائیة المكونات في الم

 . 10/7/2019، بتاریخ "RT Arabic" موقع روسیا الیوم بالعربیة *
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IÃ√jrM ∂ÃØ —fÕfÜA “ÕB¿áA —fYÀŒΩ 
“øfàA ΩafM ∗ 

افتتح الرئیس األوكراني فولودیمیر زیلینسكي رسمیَا "الحاجز اآلمن الجدید" 
ل للطاقة النوویة. وهو مبني على یشرنوبفي محطة ت 4لحصر بقایا وحدة المفاعل رقم 

 ل .یوق الوحدة الرابعة لمفاعل تشرنوبشكل قوس ف

ملیار دوالر) وتطلبت  2.5ملیار یورو (حوالي  2.2ت أعمال اإلنشاء وقد تكلف
تسع سنوات الستكماله، وقد وصفه المسؤولون بأنه أكبر بنیة أرضیة متحركة تم بناؤها 

 على اإلطالق .

من جانبه قال كبیر المستشارین للعالقات الخارجیة في البنك األوروبي، أنطون 
یة األجزاء ة على تأسیس الجمعیة المختصة بتغطسن 22أوسوف : "الیوم وبعد مرور 

رنوبیل دخل البناء الواقي للوحدة الرابعة في المفاعل الخدمة المتضررة في مفاعل تش
ملیار یورو لمشروع البناء  1.5رسمیًا وتم تسلیمه ألوكرانیا. الجمعیة ساهمت بجمع 

 100ا البناء سیخدم هذ .ملیون یورو منها 700المذكور، والبنك األوروبي ساهم بدفع 
 . عام ریثما تحل مشكلة تفكیك الوحدة الرابعة في المفاعل"

 
føfiA “ºÕÃ� XBN√‚A PAf®ø ©ŒƒvM CfJM ¬ÃMC kÀi 

 PAfYÃºª7  À8 îvªBI “ÕÀÃƒªA "∆AÃ√BŒM" “ÒZñ *∗ 

أتوم الروسیة بتصنیع أولى أجزاء  زمنشآت الصناعیة التابعة لشركة رو قامت ال
الخاصة بمحطة تیانوان الصینیة النوویة، تحت إشراف  8و 7رقم أجسام المفاعالت 

 . شركة أتوم ستروي اكسبورت

وفي هذا الصدد، قال نائب رئیس قطاع المشروعات بشركة أتوم ستروي 
اكسبورت في الصین، ألكسي بانیك: "تمثل هذه الخطوة بدایة إنتاج معدات دورة 

لعقد العام، المبرم لبناء وحدات الطاقة رقم من ا التصنیع طویلة األمد، والتي تعد جزءاً 

 . 11/7/2019بتاریخ ، "UKR Press" موقد أوكرانیا برس *
 . 19/7/2019بتاریخ ، "SHAMRASY" السوري اشمر موقع  **
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 ــــــمن المحطة النوویة، والذي تم توقیعه بین شركة أتوم ستروي اكسبورت  8و  7
أتوم الحكومیة وشركة سونینج للطاقة النوویة  زالقسم الهندسي التابع لمؤسسة رو 

 . "(مقرها الصین) في مارس من هذا العام

في محطة الطاقة  7انة لوحدة الطاقة رقم ومن المقرر أن یتم صب الخرس
 . 2021النوویة " تیانوان"، في مایو 

 
 SZJªA ≈ø eÃ¥ß “®IiC : πº»NnùA eÃ≥ÃªA —iAeG∗ 

كانت طفرة إنشاء محطات الطاقة النوویة في الستینیات والسبعینیات من القرن 
دیدًا في الماضي بمثابة وعد بعهد جدید للطاقة. وفي الوقت نفسه أحدثت تحدیًا ج

مجال التعامل مع الوقود المستهلك في المحطات. على مر السنین دارت البحوث لمدة 
أربعة عقود حول إدارة الوقود المستهلك بتنسیق من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة. وقد 

بعنوان سلوك وقود مفاعل  (IAEA TECDOC-1862)صدر منشور جدید من الوكالة 
لتخزین، والذي یجمع البیانات والمالحظات والتوصیات ذات القوى المستهلك أثناء ا

 . 1981الصلة التي سجلها الخبراء في هذا الموضوع منذ عام 

في األیام األولى للطاقة النوویة، خططت العدید من الدول إلعادة تدویر  
ویر رانیوم. وتتمثل الخطوة األولى إلدارة التدو یالمستهلك لتعظیم االستفادة من الالوقود 

في إعادة المعالجة، وهي عملیة كیمیائیة تتضمن فصل المواد االنشطاریة والبلوتونیوم 
في وقود أكسیدي مختلط جدید  والیورانیوم غیر المستخدم في الوقود إلعادة استخدامها

(MOX)ادة ــــــ. ویوجد لدى فرنسا وروسیا والمملكة المتحدة حالیًا منشآت تجاریة إلع
ادة ــــــن اختارت دول أخرى التخلص من الوقود المستهلك بدًال من إعالمعالجة. في حی

ل وضع ــــــره، مثل كندا والوالیات المتحدة وفنلندا والسوید. یتضمن هذا البدیــــــتدوی
سمح تن عمیق في األرض في ظل ظروف ال ود المستهلك بأمان في مكاــــــالوق

 . باستعادته

 . 29/7/2019بتاریخ ، "IAEA Newsletter" مترجم من *
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و التخزین المؤقت، تم إطالق سلسلة من واستجابة للخیار المفضل وه
المشروعات البحثیة المنسقة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة. وساهمت الدول المشاركة 
في دراسة ومناقشة سلوك الوقود المستهلك أثناء التخزین وبدأت في تطویر قاعدة 

لمساعدة في تقییم تقنیات تخزین الوقود المستهلك على مدى فترات زمنیة بیانات ل
طویلة. وقد أدى البحث إلى تبادل المعلومات المفیدة لمشغلي الوقود ومصممي 
محطات الطاقة النوویة والمنظمین والمصنعین، والسیما أولئك المشاركین في تطویر 

 تقییمات األمان .

إخصائیة إدارة الوقود المستهلك في الوكالة الدولیة وقالت السیدة لورا ماكنیمان، 
للطاقة الذریة : كل األبحاث تساعدنا في الحفاظ على مراقبة تقنیة مستمرة ألداء 
الوقود المستهلك، وتعد المشاریع وسیلة جّیدة للتعاون والبحث ألنها توفر منصة 

 للخبراء لتبادل المعلومات بحریة .
 

fÕfU eB¿NßA 
ÕB≥ÃªA f»®ù œn√j∞ªA –ÀÃƒªA ∆BøfiAÀ ™B®q‚A ≈ø “∗ 

حصل مختبر األبحاث والنمذجة التابع لمعهد الوقایة من االشعاع واألمان 
على شهادة االعتماد لمدة أربع سنوات للحصول على شهادة  (IRSN)النووي الفرنسي 

. وقد منح هذا (ISO 17065)معدات الحمایة الشخصیة ضد االشعاعات المؤینة 
 ن من قبل لجنة االعتماد الفرنسیة .في نهایة عملیة تقییم مدتها سنتی االعتماد

ن هذا االعتماد المعهد الفرنسي من االستمرار في منح شهادات معدات سیمكّ 
. وهذا یشمل تقییم تصمیم 1992الحمایة الشخصیة التي كانت تقوم بها منذ عام 

تلوث (على سبیل المثال المعدات المستخدمة في المنشآت النوویة لتغطیة مخاطر ال
سبیل المثال المرایل المستخدمة للحمایة من على المالبس والقفازات...إلخ) والتشعیع (

األشعة السینیة في القطاع الطبي) والتحقق من كونها تلبي متطلبات الصحة والسالمة 
 األساسیة على النحو المحدد في اللوائح األوروبیة .

 . IRSN UPDATES" ،2019 July, No.59"مترجم من  *
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شعاع یق المعهد الفرنسي للوقایة من اإلعن طر  یتم تنفیذ هذا العمل في فرنسا
فقط في حالة معدات معینة للحمایة الشخصیة مثل بدالت  (IRSN)واألمان النوویة 

شهرًا.  15الحمایة ذات التهویة. وسیتم تدقیقها من قبل لجنة االعتماد الفرنسیة كل 
وفیزیاء الهباء  وهذا سیمّكن المعهد الفرنسي من عرض كل خبرته في میكانیكا الموائع

، ومعرفته بالمنتجات وخصائصها، وٕاتاحة كل ذلك ألصحاب (Aerosol)الجوي 
في القطاع النووي (الشركات المصنعة، المرخصون،  (Stakeholders)المصلحة 
 . السلطات)

 
ŒmÀi“Õigj»∑ “Òä ’BƒI ™Àjrñ j∞§M B 

 BŒIÃŒQG ü∗ 

، أن موسكو وأدیس أبابا یغینوتا لدى روسیا، ألماییهو ـــن سفیر إثیوبیـــأعل
ة في ـــذریة كهر ـــاء محطة طاقـــد بنـــات توقیع عقاوضـــاء من مفـــان من االنتهـــتقترب
 . اـــإثیوبی

تمهیدیة لبناء : "لقد قاربنا على االنتهاء من المفاوضات ال وقال السفیر اإلثیوبي
وسنقوم بتوقیع االتفاق  ذریة. المفاوضات تتقدم بدون عوائق،محطة الطاقة الكهر 

 . "بمجرد االنتهاء من المفاوضات، ثم بعد ذلك نشرع في البناء

ذریة، وقال عد تحدید موقع بناء المحطة الكهر للسفیر اإلثیوبي فإنه لم یتم ب ووفقاً 
 . ""یتعین علینا دراسة هذه المسألة

ثیوبیة، وقعتا آتوم" الروسیة، ووزارة العلوم والتكنولوجیا اإل زیذكر أن شركة "رو 
على مذكرة تفاهم حول التعاون في مختلف المجاالت من أجل  2017في یونیو 

وقعت الدولتان خریطة  2019استخدام الطاقة النوویة لألغراض السلمیة. وفي أبریل 
ك البناء طریق لمدة ثالث سنوات، للتعاون في المجال النووي السلمي، بما في ذل

 . ذریةالمحتمل لمحطة طاقة كهر 

 . 12/8/2019موقع الكلمة أون الین اللبناني، بتاریخ  *
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ßB∞ø iBJNaAcÕjùAÀ j¿¥ªA ü fßAÃ¥ºª –ÀÃ√ Ω  ¬Bß CfJÕ2022 ∗ 

الذي  Kilopower األمریكي أن المفاعل النووي Spase.com جاء على موقع
 سیستخدم لتغذیة القواعد القمریة والمریخیة المستقبلیة بالكهرباء سیكون جاهزاً 

 . 2022لالختبارات بحلول عام 

في وزارة الطاقة األمریكیة، باتریك ماكلور،  ونقل الموقع عن مدیر المشروع
أعوام هي فترة كافیة كي یتم إعداد المفاعل النووي لالختبارات  3قوله: "أظن أن 

 . "الجویة

ویذكر أن سلسلة من االختبارات األرضیة للمفاعل النووي التجریبي جرت في 
مشروع آنذاك مدیر ال . وأعلن 2018ومارس عام  2017الفترة ما بین نوفمبر عام 

إلى طاقة   % من الحرارة30تمكن من تحویل  Kilopower أن المفاعل النووي
 . ونتیجة ممتازة كبیراً  كهربائیة، ما یعتبر إنجازاً 

بلوتونیوم   إلى األذهان أن مصادر الطاقة القائمة على Spase.com وأعاد موقع
 "1–" فویاجركانت قد استخدمت في مسباري   واط 110التي تنتج قدرة  238–
وروفر "كیوریوسیتي"  New Horizons ومسبار 1977اللذین أطلقا عام  "2–فویاجرو"

 . المریخي

لكن المستوطنات القمریة والمریخیة بحاجة، حسب الموقع، إلى مصدر طاقة 
 40إلى مصدر طاقة ینتج  قاعدة علمیة صغیرة تحتاج دوماً  ةأقوى، مع العلم أن أی

  .كیلوواط
 

A ∆Ãº¨rùAÕÀÃƒª“ø›nªA ∆Àkl®Õ ∆Ã 
 “ÕihªA “≥BÒºª “ŒªÀfªA “ªB∑Ãºª “¥Œ≥fªA PB®UAjùA æ›a ≈ø∗* 

أظهر تحلیل حدیث للوكالة الدولیة للطاقة الذریة أن مشغلي المنشآت النوویة 
یستجیبون على وجه السرعة لما توصلت إلیه بعثات فریق استعراض السالمة 

 %95لیة للطاقة الذریة. لقد تم حل أكثر من التابع للوكالة الدو  (OSART)التشغیلیة 

 . 13/8/2019وكالة تاس الروسیة لألنباء، بتاریخ  *
 . 28/8/2019بتاریخ  ،"IAEA Newsletter"مترجم من  **
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 18من المشاكل وفي تقدم مرضي بحلول وقت مهام المتابعة، التي عادة ما تتم بعد 
شهرًا من المهمة الرئیسیة. كان هذا نتیجة تحلیل فعالیة خدمة فریق استعراض السالمة 

 . 2018و  2012مهمة تم إجراؤها بین عامي  35التشغیلیة بناء على 
نما األمان النووي مسؤولیة وطنیة ومهمة الرقابة تقع على عاتق المراقبین یبو 

النوویین في كل دولة، یمكن للدول األعضاء في الوكالة الدولیة البحث عن منظور 
دولي مستقل من خالل طلب بعثات المراجعة الدقیقة من الوكالة لتقییم أداء السالمة 

 . وممارسات التصنیع الجیدة لمعاییر السالمة التشغیلیة للمشغلین النوویین بالنسب
وقد صّرح عدد من كبار المدیرین في محطات الطاقة التي استضافت مؤخرًا 
مثل هذه البعثات في كندا ورومانیا وفنلندا بأن مهام فرق استعراض السالمة التشغیلیة 

 تزود المشغلین برؤى ثاقبة حول كیفیة زیادة السالمة .
، وتجري حالیًا من 1982في عام  OSARTأطلقت برنامج كانت الوكالة قد 

ست إلى ثماني مهام للبرنامج سنویًا. وهي تعمل باستمرار على تحسین البرنامج من 
خالل توسیع نطاق المراجعة وتحدیث منهجیتها ومراجعة معاییر األمان ذات الصلة 

ل. وتتعاون أیضًا بالوكالة وتوسیع مجموعة الخبراء الوطنیین للمشاركة في هذا العم
مع عدة منظمات مثل الرابطة العالمیة للمشغلین النوویین لتنسیق مهام المراجعة 

 الدقیقة وتحسین الموارد الالزمة الستضافة بعثاتها .
جمیع أصحاب المصلحة المعنیین، بما في ذلك الحكومة  OSARTتشمل مهام 

النوویة. ویمكن للبعثات أن  والمنظمة المستضیفة والجهة الرقابیة الوطنیة والصناعة
تدعم الشفافیة وثقة الجمهور في األمان النووي من خالل البیانات والمؤتمرات 

 الصحفیة ونشر التقاریر النهائیة على المواقع العامة .
 

“ÕihªA “≥BÒºª “ŒªÀfªA “ªB∑ÃªBI î§ØB�A oºâ “ÕÃz®I kÃ∞M “ÕeÃ®nªA∗ 

ین بالوكالة الدولیة للطاقة الذریة فازت السعودیة بعضویة في مجلس المحافظ
عام للوكالة في دورته ، وذلك خالل انتخابات المؤتمر ال2021 ــــــ 2019ألعوام 

  .المنعقدة في النمسا 63 ــــــالحالیة ال

 . 19/9/2019، بتاریخ Skynews"موقع "عربیة  *
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وأشار رئیس مدینة الملك عبد اهللا للطاقة الذریة والمتجددة الدكتور خالد بن 
یة المشارك في أعمال الدورة الحالیة للمؤتمر، صالح السلطان، الذي ترأس وفد السعود

إلى أن تمثیل المملكة في مجلس المحافظین خطوة مهمة تعكس الثقة الدولیة 
بالمملكة، ویؤكد تقدیر المجتمع الدولي لجهود المملكة في مجال أعمال الوكالة ودورها 

 . على صعید األمن النووي واالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة

المحافظین هو أحد جهازي تقریر السیاسات في الوكالة الدولیة للطاقة  ومجلس
ویعین مجلس  .الذریة، إلى جانب المؤتمر العام السنوي للدول األعضاء في الوكالة

 . المحافظین المدیر العام للوكالة بموافقة من المؤتمر العام

ي ریك بیري وذكرت وكالة "بلومبرغ" أمس األربعاء، أن وزیر الطاقة األمریك
، برسالة إلى وزیر الطاقة السعودي السابق خالد 2019بعث، في الرابع من سبتمبر 

الفالح تضمنت مخاوف واشنطن وشروطها بخصوص نقل التكنولوجیا النوویة 
وبین الشروط الواردة في الرسالة عدم مشاركة السعودیة في تخصیب  .للسعودیة

الریاض على أن تجري الوكالة الدولیة للطاقة الیورانیوم أو إعادة معالجته، وموافقة 
 . الذریة عملیات تفتیش مناسبة ومدروسة في البالد

 : م. نهلة نصر ترجمة وٕاعداد                                                  
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مت المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین بالتعاون مع اللجنة نظ
 فستشراواالاالقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (االسكوا)، ندوة الذكاء االصطناعي 

انیة الجمهوریة اللبن ــــــالتكنولوجي العربي في ضوء الثورة الصناعیة الرابعة في بیروت 
مشاركًا من  49وقد شارك في هذه الندوة حوالي  .2/7/2019ــــــ  1خالل الفترة : 

 ،دولة عربیة 13الخبراء والباحثین والعلماء المهتمین بمجال الذكاء االصطناعي من 
ة العربیة للطاقة الذریة ـــر من الهیئوحض سكوا.ة إلى السادة ممثلي لجنة األــــــباإلضاف

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

سكوا ثم كلمة دشتي األمین التنفیذي للجنة األالندوة بكلمة للسیدة روال فتتاح اتم 
المهندس عادل صقر المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین حول 
أهمیة التغیرات الحدیثة للمجتمعات العربیة والدولیة نتیجة للتطورات التكنولوجیة 

 . نات الضخمة والذكاء االصطناعيالمرتبطة بالبیا

غزالة  في جلسات الیوم األول ألقى السید طالل أبو غزالة رئیس مجموعة أبو
الدولیة كلمة حول العالم المعرفي المتوقد. كما تم إلقاء العدید من المحاضرات التي  

صطناعي والتغیرات الجذریة التي ستشهدها إلى التعریف بإمكانیات الذكاء االتهدف 
قتصادیة والتكنولوجیة وخاصة فرص اإلنتاج في میع مناحي الحیاة االجتماعیة واالج
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الصناعة العربیة لمواجهة التحدیات المواكبة للثورة الصناعیة الرابعة. كما تم عرض 
كیفیة االستفادة من تقنیات الذكاء االصطناعي في دعم التنمیة الصناعیة والتكنولوجیة 

لقاء بعض المحاضرات التي تتمحور حول تثبیت مفاهیم العربیة المستدامة. وتم إ
مراحل تطور الذكاء االصطناعي الذكاء االصطناعي وخصائصه ولمحة عن 

 علىستشراف المسار في المستقبل السیما في الدول العربیة. كما تم إلقاء الضوء وا
وعة دور التعلیم في الثورة الصناعیة الرابعة ومناقشة الفجوات القائمة بین مجم

المهارات التي تنتجها النظم التعلیمیة فضال عن المزایا المطلوبة لتمكین الشباب 
العربي من التطویر والتقدم واالستفادة من الثورة الصناعیة الرابعة. وأخیرًا تم عرض 

ستشراف الذكاء االصطناعي لمساعدة صناع القرار السیاسي على زیادة منافع اكیفیة 
 . عةالثورة الصناعیة الراب

وتمركزت جلسات الیوم الثاني على تطبیقات الذكاء االصطناعي وتوظیفه في 
االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة وتم ربط التقنیات النوویة واإلشعاعیة بالذكاء 

ستدامة الطاقة واألمن الغذائي ااالصطناعي في العدید من المجاالت الحیویة مثل 
إلضافة إلى دعم الصناعات المتخصصة في والتشخیص المبكر وعالج األمراض با

مجال علم المعادن والمسرعات اإللكترونیة في مجال الصناعات النوویة. كما تم 
عرض الفرص المتاحة وصنادیق االستثمار ورؤوس األموال المستثمرة في الشركات 
الناشئة والحضانات القائمة على تكنولوجیا الذكاء االصطناعي. وأخیرًا تم عرض 

المبادرات العربیة في مجال الذكاء االصطناعي وتطبیقها في مجاالت بعض 
االتصاالت واللوجیستیات والزراعة والصناعة والتعلیم لتعظیم االستفادة ومواكبة 

 . التطورات السریعة في هذا المجال
وعلى هامش هذه الندوة افتتح المهندس عادل صقر االجتماع الرابع للجنة 

ادرة العربیة لتطویع علوم وتقنیات النانو والتقنیات المتالقیة بالتزامن العلمیة والفنیة للمب
دعوة أ. د. عماد الدین برعي لحضور هذا  تحیث تم ،مع ندوة الذكاء االصطناعي

االجتماع ممثًال للهیئة العربیة للطاقة الذریة وأوصت اللجنة بإضافة سیادته للجنة 
شارك في هذا االجتماع  وقد .اد النانویةقطاع السالمة واألمن في التعامل مع المو 

 العلمیة الفنیة للمبادرة العربیة، باإلضافة إلى السادة المراقبین . ةالسادة أعضاء اللجن
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في بدایة االجتماع استعرض أ. د. محمد عثمان رئیس مجلس إدارة المعهد 
تطویع القومي للجودة في مصر ورئیس االجتماع، نبذة عامة عن المبادرة العربیة ل

وألقى د. عیاد جلول المكلف بتسییر  علوم وتقنیات النانو والتقنیات المتالقیة وأهدافها.
العمل في إدارة البحوث والتطویر بالمنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین ومقرر 
االجتماع والمبادرة، كلمة رحب فیها باسم سعادة المدیر العام للمنظمة المهندس عادل 

سكوا على استضافتهم للجنة العلمیة الفنیة كما شكر األلسادة أعضاء االصقر با
 الكریمة لهذا االجتماع وتقدیم التسهیالت لعقده .

وبعد نقاش موسع لكافة البنود المدرجة ذلك تم إقرار جدول أعمال اللجنة،  بعد
كین في في جدول األعمال من قبل السادة أعضاء اللجنة العلمیة الفنیة للمبادرة المشار 

 االجتماع تم الخروج بالتوصیات المناسبة .
 

2  __ BƒŒŒØ) “ÕihªA “≥BÒºª “ŒªÀfªA “ªB∑Ãºª îNnªAÀ SªBRªA ¬B®ªA jó€ùA :16  __
20/9/2019( 

بدعوة من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة شارك المدیر العام للهیئة العربیة للطاقة 
م الثالث والستین للوكالة الدولیة للطاقة الذریة أ. د. سالم حامدي في المؤتمر العا

الذریة الذي بحث في العدید من القضایا المتعّلقة بتنمیة االستخدامات السلمیة للطاقة 
 الذریة وتقویتها ومن أهم القضایا التي تناولها المؤتمر هي :

 ــــــ تأبین المدیر العام السابق الراحل یوكیا أمانو
 خاصة بالوكالة وكذلك انتخاب أعضاء مجلس المحافظین ــــــ أمور مالیة وٕاداریة

 ــــــ إجراءات لتعزیز التعاون الدولي في األمان النووي واإلشعاعي
 وتعزیز أنشطته 2020ــــــ المساهمة في صندوق دعم التعاون الفني لسنة 

 ــــــ تعزیز إجراءات األمن النووي والضمانات
 لقة بالعلوم والتكنولوجیا وتطبیقاتهماالوكالة المتع أنشطةتعزیز ــــــ 

ــــــ تنفیذ اتفاق منع اإلنتشار والضمانات الموقع بین الوكالة وجمهوریة كوریا 
 الدیمقراطیة الشعبیة

 ــــــ الضمانات في الشرق األوسط واإلمكانات النوویة "اإلسرائیلیة" .
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األستاذ الدكتور سالم  وقد ألقى سعادة المدیر العام للهیئة العربیة للطاقة الذریة
حامدي كلمة هنأ فیها السیدة ألیسیا ماسیو من المكسیك على ثقة الدول باختیارها 

المدیر  یوكیا أمانورئیسة للمؤتمر ثم أثنى على الدور الریادي الذي قام به الراحل 
العام السابق للوكالة الدولیة للطاقة الذریة في تحقیق أهدافها على المستوى العالمي 

لذي جعل الطاقة الذریة محركًا رئیسیًا للتنمیة ونّوه سعادة مدیر عام الهیئة بالتعاون ا
الوثیق بین الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والهیئة العربیة للطاقة الذریة الذي تمثل في 

وفي دعم الوكالة للعدید من أنشطة الهیئة في مجال االستخدام السلمي للطاقة الذریة. 
الشبكة العربیة للرصد  شكر الوكالة على موافقتها على دعم مشروع  هذا السیاق

دولة عربیة  12به الهیئة نیابة عن تقدمت  الذياإلشعاعي البیئي واإلنذار المبكر" 
.  2021ـ  2020ضمن برنامج الوكالة الدولیة للطاقة الذریة للتعاون الفني للدورة 

تطویر شبكات للرصد اإلشعاعي  ف إلىوبین سعادة المدیر العام أن هذا المشروع یهد
البیئي واإلنذار المبكر في الدول العربیة لمواجهة أي حوادث قد ینتج عنها تلوث 
إشعاعي للبیئة وتعریض المواطنین ألخطار اإلشعاعات المؤینة سواء كانت هذه 

وطنیة لهذه الشبكات الحوادث من مصادر خارجیة أو داخلیة وتعزیز البنى التحتیة ال
 .  ستجابة لهاللطوارئ اإلشعاعیة والنوویة واال ستعدادا یعزز االممّ 

كما حّث سعادته الدول المتقدمة لتقدیم ید العون للدول العربیة الطامحة إلى 
لتعلیم والتدریب وبناء توظیف الطاقة الذریة في برامجها التنمویة وخاصة في مجال ا

والوالیات ة وكل من جمهوریة كوریا وأبرز سعادته تطور التعاون بین الهیئ القدرات.
تحادیة وتقدم جمهوریة الصین الشعبیة وروسیا االتحاد األوربي و المتحدة األمریكیة واال

بالشكر الجزیل لهذه الدول على المساعدات التي تقدمها للهیئة العربیة للطاقة الذریة 
 . والدول العربیة في مجال تنفیذ البرامج التدریبیة وبناء القدرات

سالم حامدي  أ. د.شاركت الهیئة في فعالیات هذا المؤتمر ممثلة في سعادة  
 . الشؤون العلمیة إدارة ضو مصباح مدیر و أ. د.مدیر عام الهیئة 

وكان المؤتمر العام للوكالة فرصة ثمینة لإللتقاء برؤساء الوفود وخاصة العربیة 
تعاون مع الهیئة العربیة للطاقة وكذلك األقسام الفنیة في الوكالة وذلك لتدارس سبل ال

 الذریة فشاركت الهیئة في الشبكة العالمیة واآلسیویة واألفریقیة لألمان النووي .
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والمعارض وحلقات النقاش شاركت  األنشطةل المؤتمر العدید من كما تخلّ 
 : الهیئة في بعضها، والفعالیات التي شاركت فیها الهیئة

 لهیئات الرقابیةالشبكة العربیة لإجتماع ــــــ 
 ینالنووی واألمن لألمان ةالدولی ــــــ إجتماع الشبكة

 ــــــ ندوة التعاون الرقابي
 ــــــ إجتماعات مشاریع التعاون الفني الخاصة بالدول العربیة واألفریقیة

في  إجتماع التعاون التقني لمجموعة عراسیا : إتفاقیة التعاون لعرب آسیاــــــ 
ا النوویة وتضم ــــــولوجیوم والتكنــــــلمجاالت المتعلقة بالعلا والتدریب فيالبحث والتنمیة 

 . دول عربیة 7


 
 
1  __ ™B¿NUG “ŒIj®ªA “¥ÒƒùA ”ºß “ÕeÀfáA P›ßB∞¿ºª “º¿N�A iBQ‡A “mAifª ’A�a

B»N◊ŒIÀ )∆BÈ¿ß  :25  __27/8/2019( 

في دوراته  رب المسؤولین عن شؤون البیئةلقرارات مجلس وزراء الع تنفیذاً 
 الدراسات بالطلب من الهیئة العربیة للطاقة الذریة إجراء 2012منذ سنة  المتعاقبة
ومفاعل بوشهر في الكیان الصهیوني حول تأثیر كل من مفاعل دیمونة  الالزمة

ومنذ ذلك ، دأبت الهیئة العربیة للطاقة الذریة اإلیراني على المنطقة العربیة وبیئتها
اطلع المجلس التنفیذي وقد  جتماع سنوي یناقش هذا الموضوع.تنظیم ا الوقت على

 11شرم الشیخ ــــــ جمهوریة مصر العربیة :  مدینة والمنعقد في )62(للهیئة في دورته 
جتماع الخبراء بالخصوص وأصدر بهذا الشأن القرار على تقریر ا 14/12/2018ــــــ 

لتنسیق مع مجلس الوزراء العرب المسؤولین عن شؤون البیئة ستمرار ا"ا : التالي
دراسة اآلثار المحتملة للمفاعالت ب وتزویدهم بنتائج االجتماعات الفنیة المتعلقة

وأن تكون هذه الدراسة ذات طابع شمولي  الحدودیة على المنطقة العربیة وبیئتها
 . ر العربي"یتضمن كل الحوادث النوویة واإلشعاعیة المحتملة في الجوا
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قامت الهیئة بدعوة المختصین العرب لعقد اجتماع خبراء  ،ما تقدموبناء على 
. وهدف هذا االجتماع إلى تبادل اآلراء 27/8/2019 ــــــ 25ان خالل الفترة : في عمّ 

على الدول العربیة وماهیة التأثیرات البیئیة  الحوادث النوویة بشكل عامحول خطورة 
ستعداد والتعاون العربي في حاالت الطوارئ ومواجهة الحوادث والصحیة وكیفیة اال

 وقد شارك في االجتماع خبراء من كل من األردن التي قد تنجم عن هذه المفاعالت.
  . ولبنان وفلسطین

ستاذ الدكتور خالد طوقان رئیس هیئة عمال هذا االجتماع معالي األأافتتح 
عربیة للطاقة الذریة في االجتماع الدكتور فاخر الهیئة ال ومّثل ردنیة،الطاقة الذریة األ

وقد ركز االجتماع على المحاور  قسم علوم الحیاة والبیئة. المشرف علىالعكور 
 :اآلتیة

المخاطر البیئیة لتشغیل مفاعالت الجوار العربي واآلثار اإلشعاعیة على  ــــــ
 .  الزراعة والبیئة، والصحة العامة

جابة للطوارئ اإلشعاعیة ومشاكل التلوث اإلشعاعي العابر االستعداد واالست ــــــ
 . للحدود ووضع المقترحات والتوصیات المناسبة

 . شعاعي في الدول العربیةلیات المتبعة في عملیات الرصد اإلتوحید اآل ــــــ
وقد قام السادة الخبراء المشاركون باستعراض ما تقوم به دولهم على المستوى 

 . شعاعیة والرقابة الحدودیةشعاعي والطوارئ اإلج الرصد اإلالوطني بشأن برام
 التوصیــات

ــــــ تناول موضوع الطوارئ النوویة واإلشعاعیة ضمن مفهوم شامل دون التركیز 
 . على مفاعالت بعینها

ــــــ مواصلة التنسیق بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة والمجلس الوزاري العربي 
وضوع الطوارئ النوویة واإلشعاعیة ودعوة المزید من الدول العربیة لشؤون البیئة في م

 . للمشاركة فیه
شعاعي وتطویر محطات وشبكات الرصد اإلإنشاء الدول العربیة على  حثّ  ــــــ

ساعة في كل الدول  24البیئي لمراقبة ورصد التسرب االشعاعي وذلك على مدار الـ 
 . مشروع الهیئة للرصد اإلشعاعي وحثهم أیضًا على المشاركة في العربیة
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 .  تحدیثهاشعاعیة و تحدید مستویات الخلفیة اإلشعاعیة ورسم الخارطة اإل ــــــ
 .  توحید منهجیات العمل في جمع وتحضیر وقیاس العینات ــــــ
 . قیاس مختلف العناصر البیئیة من خالل برنامج رقابي شامل ــــــ
 . شعاعيضبط عملیة الرصد اإلدارة جودة لإاعتماد نظام  ــــــ
 .  عضاءشعاعیة للعامة في الدول األتقدیر معدل الجرعات اإل ــــــ

نشاء وتطویر برامج توعیة للمواطنین في الدول العربیة حول كیفیة التعامل ــــــ إ
 . شعاعیةفي حاالت الطوارئ اإل

قة الذریة لمعرفة التنسیق بین الدول األعضاء من خالل الهیئة العربیة للطا ــــــ
 . عضاءتاحة فرص االستفادة منها بین الدول األاإلمكانات والخبرات المتوفرة إل

الطلب من الهیئة العربیة للطاقة الذریة دعم مشاركة مندوبین من الدول  ــــــ
العربیة لمشاهدة تمارین االستجابة لحالة طوارئ ولالستفادة من هذه المشاهدة 

 .   عداد ومراجعة خطط الطوارئ الوطنیةخبرات إلالكتساب المزید من ال
لمشاركة بهذا لة على مخاطبة الدول العربیة الهیئة العربیة للطاقة الذری حثّ  ــــــ

 . لقرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولین عن شؤون البیئة االجتماع تنفیذاً 
تقاریر الرصد عداد نموذج موحد لإهیئة العربیة للطاقة الذریة على حث ال ــــــ

 .  شعاعي بالتعاون مع الدول االعضاءاإل
 . قلیمیة والدولیة القائمة والمقترحة الوارد ذكرها آنفاً دعم المشاریع اإل ــــــ
لهیئة حرصًا للى االنضمام إدعوة الدول العربیة غیر األعضاء في الهیئة  ــــــ

 .السلمیة جاالت االستخدامات على تكامل العمل العربي المشترك في م
دعوة ل الهیئة العربیة للطاقة الذریة الطلب من الدول العربیة ومن خال ــــــ

 .ه هدافأ) وضرورة المشاركة لضمان تحقیق 2020الخبراء لالجتماع القادم (
 

2  __ “◊Œ�A “ŒVŒMA�mA ©yÀ ’A�a ™B¿NUG¬B®ªA ”NY “ÕihªA “≥BÒºª “ŒIj®ªA 2030 
 : o√ÃM)25  __28/9/2019( 

عقد اجتماع خبراء في مقر الهیئة العربیة للطاقة الذریة بتونس ــــــ الجمهوریة  تم
لوضع المرحلة الثانیة من االستراتیجیة  28/9/2019ــــــ  25خالل الفترة  التونسیة
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 9 . وقد حضر االجتماع2030العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة حتى العام 
 ولبنان وفلسطین والعراق ین وتونسالبحر و  هي : األردن خبراء من ثماني دول عربیة

ومن ضمنهم خبیر یعمل بالوكالة الدولیة للطاقة الذریة في النمسا. ومّثل  مصرو  ولیبیا
أ. د. ضو مصباح مدیر إدارة  الهیئة سعادة أ. د. سالم حامدي المدیر العام للهیئة و

 . لى قسم التقنیات النوویةأ. د. عماد الدین برعي المشرف ع الشؤون العلمیة و
تم افتتاح االجتماع من قبل أ. د. سالم حامدي المدیر العام للهیئة، حیث قّدم 

ــــــ  2010رة سعادته عرضًا تفصیلیًا عن أنشطة الهیئة وبرامجها وٕانجازاتها خالل الفت
ما بعد ما سبق رغم قلة الموارد المالیة المتاحة ورؤیتها المستقبلیة وتقییم عام ل 2020
ومراحل بناء الرؤیة االستراتیجیة للهیئة في المرحلة الثانیة حتى العام  2020عام 

 وأهدافها ومجاالت العمل الرئیسیة . 2030

تضّمن االجتماع عرض إنجازات الهیئة خالل تنفیذ المرحلة األولى من 
ت من وتحدید نقاط القوة والضعف والفرص والتحدیا 2020ــــــ  2010استراتیجیتها 

، تقدیم إطار عام لالستراتیجیة العربیة (Swot Analysis)خالل دراسة تحلیلیة 
والتي شملت الرؤیة والرسالة  2030 ــــــ 2020لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة 

مراجعة قلیمیة لمؤسسات الطاقة الذریة، ، عرض االستراتیجیات الوطنیة واإلوالقیم
، وعوامل اصة وخطة العمل الشاملة لتنفیذ االستراتیجیةوصیاغة األهداف العامة والخ

 . تمكین الهیئة من تنفیذ أهدافها وبرامجها
وقد تم تقسیم مجاالت العمل بالهیئة إلى خمسة مجاالت رئیسیة شملت الموارد 

الطاقة والصناعة والتعدین. وفي هذا الصدد المائیة واألمن الغذائي، الصحة، البیئة، 
داف العامة للهیئة والتي أمكن من خاللها تحدید جلسات متخصصة تمت مناقشة األه

لكل مجال الستنباط وتحدیث األهداف الخاصة المتجانسة مع األهداف العامة للهیئة. 
وقد وضعت األهداف الخاصة لكل مجال لكي تتماشى مع المتطلبات الرئیسیة 

المتعلقة باالستخدامات  والملحة للدول العربیة وكذلك مع التطورات الحدیثة العالمیة
 السلمیة للطاقة الذریة .

كما تمت مناقشة وتحدید أهم العوامل األساسیة لتمكین الهیئة من أداء مهامها 
وبرامجها وآلیات تنفیذ األهداف الخاصة لكل مجال في إطار الخطة االستراتیجیة 
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ض ومناقشة . وفي هذا الصدد، تم استعرا2030ــــــ  2020المتكاملة خالل الفترة 
النموذج المعد من قبل خبیر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والمتعلق بالخطة التنفیذیة 
للهیئة وكیفیة قیاس مؤشرات األداء وتحدید المسؤولیات والمیزانیة المالیة المخصصة 

 لألهداف الخاصة في كل مجال .
لي، بما في وستعرض صیاغة المرحلة الثانیة من االستراتیجیة بشكلها التفصی

ذلك مؤشرات األداء والمشاریع المنبثقة عنها على المجلس التنفیذي في دورته القادمة 
 .) 8/12/2019ــــــ  5(القاهرة : 

 


 
1  __“qiÀ  æÃY Ω¿ß“ÕÀÃƒªA ‘Ã¥ªA PBÒä ’BƒI ©ÕiBrø —iAeG ) ___ PBøB¿áA

“Œn√ÃNªA “ÕiÃ»¿ÜA  :22  __26/7/2019( 

ة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع المؤسسة الوطنیة الصینیة نظمت الهیئ
للطاقة النوویة واألمانة العامة لجامعة الدول العربیة ــــــ إدارة الطاقة، ورشة عمل حول 
"إدارة بناء محطات القوى النوویة"، وذلك في مدینة الحمامات ــــــ الجمهوریة التونسیة 

 . 26/7/2019ــــــ  22ل الفترة : خال

والتجارب  تبادل المعلومات على أفضل الممارسات هذه الورشة الهدف منو 
 قوىأول محطة  مشروع على تحسین إدارة العربیةتعزیز قدرة الدول  العملیة من أجل

ستفادة من تجارب وتقانات جمهوریة الصین الشعبیة الورشة في إطار االوتقع . نوویة
 وٕازالة ملوحة میاه البحر .یة لتولید الكهرباء محطات نوو  إدارة مشاریع إنشاءفي 

المشاریع ومتخذي القرار العاملین في البرامج الوطنیة لمدراء  وُكّرست الورشة
میاه  وٕازالة ملوحةذات العالقة بتولید الكهرباء الصاعدة إلنشاء محطات القوى النوویة 

مج الوطنیة الصاعدة مشاركًا من العاملین في البرا 13 الورشةوقد شارك في  البحر.
األردن، السودان، لبنان، ، مصر، لیبیا، تونسإلنشاء محطات القوى النوویة، من 

 خبراء من المؤسسة الوطنیة الصینیة للطاقة النوویة . 10باإلضافة إلى 
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أ. د. ضو سعد مصباح، مدیر إدارة الشؤون العلمیة وممثل الهیئة  الورشةفتتح ا
العربیة للطاقة الذریة  الهیئة ها عن التعاون العمیق بینبكلمة ترحیبیة أعرب من خالل

والمؤسسة الوطنیة الصینیة للطاقة النوویة في مجال الطاقة الذریة وهي فرصة لتبادل 
األفكار والمعلومات والتعّلم من التجربة الصینیة من أجل تعزیز قدراتها، وبالتالي 

قوى النوویة مما ینتج عنه تشغیل تعزیز أفضل إلدارة أكثر نجاحًا لمشاریع محطات ال
آمن لهذه المحطات، متمنیًا للمشاركین االستفادة من هذه الورشة حّتى تعم الفائدة 

 ویتمكنوا من التعّرف على كیفیة التشغیل اآلمن للمحطات النوویة في بلدانهم .

قدمت الورشة نظرة واسعة عن األسس النظریة والعملیة على كیفیة إدارة مشاریع 
على أفضل الممارسات نوویة وركزت على تبادل المعلومات ء محطات القوى البنا

والتجارب العملیة من أجل تعزیز قدرة الدول العربیة على تحسین إدارة مشروع أول 
محطة قوى نوویة، واالستفادة من تجارب وتقانات جمهوریة الصین الشعبیة في إدارة 

 ء وٕازالة ملوحة میاه البحر.مشاریع إنشاء محطات نوویة لتولید الكهربا

تبادل المعلومات للمشاركین افرص مواصلة  ورشة أیضاً ال كما ناقشت
عن اإلمكانات المستقبلیة األخرى  ورشة العمل، فضالً  نقضاءبعد اوالممارسات الجیدة 

بناء محطة نوویة لتولید مهام وتنسیق األنشطة المتعلقة بإدارة مشروع المتابعة ل
 المحاور التالیة :على  عمل الورشةز تركَّ الكهرباء. و 

مقدمة في تاریخ الطاقة النوویة وتطورها في الصین: یتضمن هذا المحور ــــــ 
تاریخ تطور الطاقة الذریة في الصین ووضعها الراهن، التجربة الصینیة في تطویر 

 . الطاقة النوویة وٕادارة مشاریعها
 . القوى لسلسلة مفاعالتACP التقنیة الصینیة  ــــــ
ختیار االبنیة التحتیة، : برنامج تطویر  إدارة مشاریع المحطات النوویة ــــــ

ستثمار، التزود قتصادیة والعقود واالالنماذج اال ختیار التقنیة المناسبة،االموقع، 
مان، تنفیذ المشروع بالوقود، هیكلیة المؤسسة المالكة، الترخیص وأنظمة تحلیل األ

ستجابة للحوادث، إدارة التشغیل وٕادارة المخاطر والربط د واالستعداوالتشغیل واال
 . الكهربائي
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 . دعوة وتقییم العطاءات ــــــ
 . أنظمة األمان والرقابة والتشریع في الصین ــــــ
 .حلقات نقاش  ــــــ

وقد كانت الورشة ملبیة إلى حٍد بعید الحتیاجات الدول العربیة في مجاالت 
 ات النوویة والتعّرف على التجربة الصینیة في هذا المضمار .إدارة مشاریع المحط

لصیني في وكانت أهم توصیة من المشاركین مواصلة التعاون مع الجانب ا
ستفادة من الخبرة الصینیة في هذا شتى مجاالت االستخدام السلمي للطاقة الذریة واال

للطاقة الذریة والسلطة  المیدان والعمل على تفعیل مذكرة التفاهم بین الهیئة العربیة
مركز تدریب عربي معني باستخدام الطاقة النوویة الصینیة للطاقة الذریة بشأن إنشاء 

 . في األغراض السلمیة على أساس المنفعة المتبادلة
 

2  __ æÃY Ω¿ß “qiÀ “ÕÀÃƒªA ΩŒªBZNªA jIBã ü —eÃÜA ∆B¿y ¬B§√ ’BƒIÀ oŒmDM
 “ŒßB®q‚AÀ(ISO-17025) ) ∆BÈ¿ß :28/7  __1/8/2019( 

ردنیة، نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع هیئة الطاقة الذریة األ
"تأسیس وبناء نظام ضمان الجودة في مخابر التحالیل النوویة  ورشة عمل حـول

ردنیة الهاشمیة خالل الفترة : المملكة األ ـــــــفي عمان  "(ISO-17025) شعاعیةواإل
متدربًا من الدول العربیة التالیة:  24شارك في هذه الورشة  . وقد1/8/2019 ــــــ 28/7

الیمن، السودان، تونس، لیبیا، السعودیة، مصر، العراق، سلطنة عمان، لبنان، 
 . ردنالبحرین، األ

 الدین الدكتور عمادو فتتاح ورشة العمل من قبل معالي الدكتور خالد طوقان اتم 
 . ات النوویة بالهیئة العربیة للطاقة الذریةالمشرف على قسم التقنیبرعي 

 ولالیوم األ 
 ثم .ISO17025 المواصفة العالمیة تم عرض محاضرة عن ضبط الجودة و

 ISO 17025:2017صدار الجدید الفروقات الرئیسیة بین اإل لحو  لقیت محاضرة أ
یجب على المختبرات  یهوبناء عل، ISO 17025:2005صدار القدیم للمواصفة واإل

صدار الجدید قبل انتهاء عام مادیة التحویل وتطبیق متطلبات اإلالحاصلة على االعت
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ردن ولبنان. ذو فائدة كبیرة للمعامل الحاصلة على االعتماد الدولي كاألوهذا  2019
 . لیة تطبیقها في المعاملآتم عرض بنود المواصفة الجدیدة و  وفي نهایة الیوم

 الیوم الثاني

دارة إدخال مفهوم إلتي طرأت على المواصفة الجدیدة هم التعدیالت اأمن 
في  اً وهذا البند لم یكن مطروح .المخاطر في المعامل ووجوب تطبیقها في المعامل

ومن  ،لیة تطبیقه غیر واضحة لدى المعامل حتى المعتمدة منهاآالمواصفة القدیمة و 
تم عمل و مقاییس. هنا تم التركیز على هذا البند من قبل خبیر هیئة المواصفات وال

كما عرضت محاضرة عن متطلبات  جراءات على المعامل.تطبیق عملي لكتابة اإل
ردنیة قامت نات المرجعیة وآلیة استخدامها حیث أن هیئة الطاقة الذریة األتحضیر العیّ 
نة مرجعیة بالتعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ضمن مشروع عالمي بتحضیر عیّ 

نة المرجعیة. وقد دولة في القیاس وتحدید تركیز العناصر لهذه العیّ  )13شاركت فیه (
نة لیتم االستفادة منها ردنیة بتزوید المشاركین من هذه العیّ قامت هیئة الطاقة الذریة األ

خیرة تم تحدید وفي المحاضرة األ في عملیات ضبط الجودة داخل معاملهم المحلیة.
 . فة في المختبراتلیة تطبیق المواصالخطوات العملیة آل

 الیوم الثالث
 : تم عرض العدید من المحاضرات في مجاالت مختلفة على النحو التالي

التحلیل الجذري لألعمال غیر المطابقة والطرق المستخدمة لغایات تحلیل الجذور 
عرض موضوع المختبرات ، تحلیل أنظمة القیاس للمختبرات لألعمال المطابقة،

الة وزیادة فعالیة المختبرات لتوفیر من الخطوات غیر الفعّ  الحدیثة وكیفیة التخلص
 . الوقت والمجهود

 الیوم الرابع
اعتمادیة طرق وآلیة مة متطلبات القیاس ءمال 17025یزو هم متطلبات األأمن 

جمیع العناصر والمعلومات التي تشملها عملیة  إلىضافة باإل ،القیاس في المخابر
ها تم شرح آلیة حساب عدم الّالیقین في القیاسات ، وبعدالتحقق من صحة الطریقة

لیة عمل وتطبیق لوحات ضبط الجودة آل البرنامج محاضرة عن وتخلّ  الناتجة،
 . الستفادة منه في متابعة النتائج غیر المطابقةل  softwareواستعراض برنامج
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 الیوم الخامس
همیته أخیر عرض محاضرة مفصلة عن التدقیق الداخلي و تم في الیوم األ

على ما تم عرضه من قبل الفریق  كیداً أوت .للمختبر قبل زیارة االعتماد الدوّریة
ي ـــق عملـــراء تطبیـــجات إلـــالمتخصص في ضبط الجودة تم توزیع المشاركین لمجموع

على جمیع المشاركین واالجراءات المعتمدة من  check listوذلك بعد توزیع استمارات 
ردنیة  لتدریب المشاركین في مختبرات هیئة الطاقة الذریة األ نظام الجودة المطبق

تم و  كد من نقل المعلومة بشكل عملي.أعلي كیفیة كتابة تقریر للتدقیق الداخلي والت
جراءات المتبعة والنماذج ونظام الجودة المتبع  في مختبر عمل محاضرة شاملة لإل

مختبر معتمد حسب المواصفة منذ ردنیة وهو اما في هیئة الطاقة الذریة األغقیاسات 
 . وتكّلل ختام البرنامج التدریبي بتوزیع الشهادات على المشاركین .2012عام 

 
3  __Œ≥À fui æÃY Ω¿ß “qiÀ_ºNªA pB_◊ŒJªA juBƒ®ª œßB®q‚A TÃ_ŒªEÀ “_ PB

øB®NªA_“®rùA PB∞ºbùA ©ø Ω ‚A TÃºNªA “J≥AjøÀ hŒ∞ƒM PBŒªEÀ ∆BÈ¿ß) œßB®q :
18  __22/8/2019( 

، األردنیة لطاقة الذریةاهیئة یة للطاقة الذریة وبالتعاون مع قامت الهیئة العرب
لیات التعامل آشعاعي لعناصر البیئة و رصد وقیاس التلوث اإل"ورشة عمل حول  بعقد

المملكة  ــــــان عمّ في  "شعاعيوآلیات تنفیذ ومراقبة التلوث اإل مع المخلفات المشعة
 . 22/8/2019 ــــــ 18 الل الفترة ما بینخاألردنیة الهاشمیة 

األردن،  تیة :اآلمتدربًا من الدول العربیة  18هذه  ورشة العملوقد شارك في  
 .السعودیة  ،لیبیا ،لبنان ،یمن، الالعراق مصر،

بحضور الدكتور فاخر العكور ممثًال عن الهیئة  الجلسة االفتتاحیة عقدت
هیئة المنسق المحلي من الفیزیائي السید أحمد شنان و  ،مشرفاً و العربیة للطاقة الذریة 

وعدد من السادة الورشة والمشاركین في هذه تنظیم قطاع الطاقة والمعادن األردنیة 
 .  المحاضرین والضیوف

ملین في مجال الورشة إلى إتاحة الفرصة أمام الباحثین والخبراء والعا وقد هدفت
ة موثوقالعملیة وال العلمیة تقنیاتمختلف الشعاعیة للتعرف على الحمایة البیئیة اإل

ناصر عي المواد المشعة وقیاس تركیزها ف لجمع العینات وتحلیل والمعتمدة دولیاً 
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. باإلضافة إلى التعریف ببعض أنظمة الرصد المستمر في أماكن ومة البیئیةالمنظ
 . مختلفة من العالم والتطرق إلى نمذجة انتشار المواد المشعة في البیئة

تناول البرنامج العلمي والعملي لورشة العمل كافة الجوانب النظریة والعملیة وفق 
 :  المحاور التالیة

 اثارهآو ات اإلشعاعیة بیتسر والالتلوث اإلشعاعي و  اإلشعاعیةالرقابة  ـــــــ
 هاومصادر 
 شبكات الرصد اإلشعاعيو الرصد اإلشعاعي  ـــــــ
 إنشائها لباتاإلشعاعي ومتط التحلیلمعامل  ـــــــ
اإلحصائي  التحلیلومفهوم  معایرتها وكیفیة أجهزة الرصد اإلشعاعي ـــــــ
 شعاعیةاإل البیئیة للقیاسات
للعد اإلشعاعي  البیئیة العّینات وتجهیزجمع البیئیة وطرق  والقیاسات العّینات ـــــــ

 التربةو  الماءالهواء و في 
 ثة والرصد اإلشعاعي یاالتصاالت الحدنظم و  اإلشعاعيمراقبة جودة الرصد  ـــــــ
 ، األلفااللیزرامي، غال للقیاس والمیاهالتربة  عّینات وتجهیز تحضیر ـــــــ
لیات وطرق قیاس الخلفیة اإلشعاعیة الطبیعیة آو شعاعي زالة التلوث اإلإطرق  ـــــــ

 للدول ورسم الخرائط اإلشعاعیة
ة والتي تستخدم لحساب معدل االنتشار الریاضی النمذجة التعرف على برنامج ـــــــ

 . الخاص باإلشعاعات النوویة
تضمن البرنامج أیضًا دراسات تطبیقیة للتدرب على الطرق العملیة المختلفة 

التعرف على  شملت زیارات میدانیةتضمن كما المستخدمة في المخابر المتقدمة. 
ة في الشرق لمسّرع الضوئي الخاص بأبحاث العلوم التجریبیة والتطبیقیا

  . (السیسامي) في األردن األوسط
بحضور المنسق  22/8/2019بنهایة یوم  للدورةتم عقد الجلسة الختامیة 

ممثل الهیئة لإلشراف على و المحلي وعدید من الخبراء من المراكز العلمیة المختلفة، 
تم  ، حیثورشة العملوالمشاركین وبعض من السادة المحاضرین في  ورشة العمل

 . یع الشهادات على المشاركینتوز 
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4  __ înÑ ü (“Œ√À�∏ª‚A ¬láA + BøB´) “ƒÕ€ùA “®qfiA ¬AfbNmA æÃY Ω¿ß “qiÀ
 —j«B¥ªA) eAÃùA •∞YÀ :31/8  __5/9/2019( 

نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع هیئة الطاقة الذریة المصریة، 
ة (غاما + الحزم اإللكترونیة) في تحسین ورشة عمل حـول "استخدام األشعة المؤین

 .5/9/2019 ــــــ 31/8  : خالل الفترةجمهوریة مصر العربیة  ــــــالقاهرة بوحفظ المواد" 
  ،البحرین األردن، متدربًا من الدول العربیة التالیة : 21شارك في هذه الدورة  وقد

د. سحر أحمد  أ.من قبل ة الدور فتتاح اتم و  .مصر السودان، لبنان، السعودیة، تونس،
اع ومنسق ورشة العمل ــــــا اإلشعــــــوث وتكنولوجیــــــل رئیس المركز القومي لبحــــــإسماعی

 .  عماد الدین برعي ممثل الهیئة العربیة للطاقة الذریة د. .أو 

 ولالیوم األ 
ع أنشطة المركز القومي لبحوث وتكنولوجیا اإلشعاحاضرة بعنوان "ض متم عر  

/ ألنواعا( المؤینةاألشعة ". ثم ألقیت محاضرة بعنوان "في مجال المعالجات اإلشعاعیة
األشــعة المؤینــة الوقایــة مـن إلقاء محاضرة بعنوان "تم و . )"المصادر/ الخواص

تم عرض محاضرة بعنوان "تقییم األمان اإلشعاعي و ". التشعیعأمـاكـن  يوالسالمــة ف
وفي نهایة الیوم األول قام  مي والمعجالت اإللكترونیة".الغا التشعیعفي وحدات 

 . المشاركون بزیارة لمصنع الكواشف

 الیوم الثاني

لكترونیة: األسس، األنواع، المعجالت اإلبدأ الیوم بمحاضرة بعنوان "
محاضرة بعنوان "التطبیقات الصناعیة لبعض المواد البولیمریة  ثم ألقیتالتطبیقات". 
ستخدامات السلمیة لتكنولوجیا اإلشعاع في اال" تناولت المحاضرة الثالثة". و والمتراكبات

تحضیر وتعقیم األنسجة الحیویة لالستخدامات الطبیة". كما تم عرض بعض الحاالت 
المرضیة المختلفة التي تم بالفعل عالجها باستخدام األنسجة الحیویة المنتجة بالمركز 

تكون مصر أول دولة خالل هذا المشروع  القومي لبحوث وتكنولوجیا اإلشعاع. ومن
عربیة وأفریقیة وشرق أوسطیة تقوم بإنتاج وتعقیم النسیج المشیمى باستخدام اإلشعاع 

وتلى ذلك عرض محاضرة بعنوان "إجراءات ومعاییر الجودة في وحدات  .بالمنطقة
امي الخدمیة للحصول على ة وحدات التشعیع الغالتشعیع الغامي". وتّم شرح تجرب
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وفي نهایة الیوم الثاني قام المشاركون بزیارة  .2017في عام  9001شهادة األیزو 
ثم تلى ذلك عملیة القومي لبحوث وتكنولوجیا اإلشعاع. المعجل اإللكتروني بالمركز 

 . تشغیل فعلي للمعجل اإللكتروني بمشاركة جمیع الحاضرین

 الیوم الثالث

كیب وتشغیل المعجل اإللكتروني". وفي بدأ الیوم بمحاضرة بعنوان "مراحل تر 
یاس الجرعات المحاضرة الثانیة تّم شرح "مبادئ قیاس الجرعات اإلشعاعیة ومعایرة ق

ثالثة تحت عنوان "توصیف وتوكید ثم ألقیت محاضرة امي". في خالیا التشعیع الغ
 وكانتصالحیة وحدات المعجالت اإللكترونیة في عملیات  المعالجات اإلشعاعیة". 

"القواعد الفنیة الختیار وتشغیل وصیانة وحدات التشعیع  آخر محاضرات الیوم بعنوان
الغامي". وفي نهایة الیوم الثالث تم اصطحاب السادة المشاركین في زیارة لوحدات 

وقام السادة المختصون  بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجیا اإلشعاع، التشعیع الغامي
التحكم بها ومتابعة الخطوات المختلفة لتشعیع  بشرح الوحدات المختلفة ووحدة

 .  المنتجات الطبیة والغذائیة

 الیوم الرابع
: استخدام األشعة المؤینة في  مجاالتمتخصصة في عرض محاضرات تم 

تحسین الجودة المیكروبیولوجیة للتوابل واألعشاب الطبیة، و معالجة وحفظ الغذاء، 
وفي  .یر اإلشعاع على الكائنات الحیة الدقیقةتأث، شعاعإلتعقیم المنتجات الطبیة با

نهایة الیوم الرابع تم اصطحاب السادة المشاركین في زیارة إلى معمل الحمل الحیوي 
المعتَمد ضمن شهادة توكید الجودة (األیزو) والمنوط به تقدیر الحمل الحیوي 

 تعقیم .للمنتجات الطبیة واألغذیة المراد تعقیمها وتحدید الجرعة المطلوبة لل

 الیوم الخامس
كانت أولى محاضرات الیوم تحت عنوان "التطبیقات الصیدلیة لألشعة  

تم إلقاء محاضرة بعنوان "آفاق التطویر اإلشعاعي للبولیمرات الموصلة و المؤینة". 
ألقیت محاضرة بعنوان "تحسین مواصفات األسالك والكابالت باستخدام و  .وتطبیقاتها"

ء محاضرة بعنوان "المعالجات اإلشعاعیة للبولیمرات في تم إلقا كمااإلشعاع". 
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وفي نهایة الیوم قام المشاركون  ."التطبیقات المختلفة (صناعیة ــــــ زراعیة ــــــ طبیة)
بالمركز القومي لبحوث  بزیارة المعمل المرجعي لقیاس ومعایرة الجرعات اإلشعاعیة

رح وٕاجراء التجارب العملیة لمعایرة وقام السادة المختصون بالش وتكنولوجیا اإلشعاع
 . اميالغ التشعیعات اإلشعاعیة في وحدة النظام الروتیني لقیاس الجرع

 الیوم السادس

بدأ الیوم بمحاضرة ألقاها أ. د. حسن عبد الرحیم تحت عنوان "التحقق من 
في  ینعرض محاضرتمالءمة المعالجات اإلشعاعیة للمواد المختلفة". وتلى ذلك 

ت التالیة : تحسین اإلنتاج الزراعي باستخدام أشعة غاما والحزم اإللكترونیة، المجاال
. وتفعیًال للتعاون بین الدول العربیة الصناعات المیكروبیة استخدامات التشعیع فيو 

في مجال ورشة العمل تم تشعیع عّینات بحثیة لمشاركة من تونس باستخدام المسرع 
شاركة من السودان باستخدام المشعع الغامي بهیئة اإللكتروني وعّینات بیئیة أخرى لم

 وتكّلل ختام البرنامج بتوزیع الشهادات على المشاركین . الطاقة الذریة المصریة.
 

5  __ |ŒIfiA jZJªA “IBIg “ZØB∏ø ü “ŒßB®q‚A PBŒƒ¥NªA ¬AfbNmA æÃY Ω¿ß “qiÀ
 “Œn√ÃNªA “ÕiÃ»¿ÜA ___ PBøB¿áA) °mÃNùA :23  __27/9/2019( 

قامت الهیئة العربیة للطاقة الذریة وبالتعاون مع المركز الوطني للعلوم 
والتكنولوجیا النوویة في الجمهوریة التونسیة ، بعقد ورشة عمل في مجال " استخدام 

شعاعیة في مكافحة ذبابة البحر األبیض المتوسط".  وقد شارك في هذه التقنیات اإل
 تونس . ،تیة : مصر، العراق، لیبیااآلمن الدول العربیة  متدربین 10الورشة 

بحضور الدكتور فاخر العكور  23/9/2019بتاریخ  الجلسة االفتتاحیة عقدت
ممثًال عن الهیئة العربیة للطاقة الذریة مشرفا والدكتورة مریم مساعد المنسق المحلي 

ن في من المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة بالجمهوریة التونسیة والمشاركی
 .  هذه الورشة وعدد من السادة المحاضرین والضیوف

المهندسین الزراعیین  : تیةهدفت الورشة مرشحین من الفئات اآلوقد است
 فنیو المختبرات الزراعیة ، و مسؤولو المكافحة المتكاملة، المؤهلین



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أخبار الهیئة  
 

59 
 

هدفت هذه الورشة إلى إتاحة الفرصة أمام الباحثین والخبراء والمهندسین 
والعاملین في مجال وقایة النبات والرقابة الصحیة على المحاصیل الزراعیة  الزراعیین

لتعّرف على الوسائل المختلفة لومراكز البحوث الزراعیة في مختلف األقطار العربیة 
تاحت الفرصة لتبادل الخبرات ألمكافحة اآلفات الزراعیة سواء التقلیدیة أو الحدیثة. و 

بین الدول العربیة في مجال مكافحة الحشرات وٕامكانیة وتعزیز التعاون والتكامل فیما 
 .  وضع برامج بحثیة مشتركة وتسهیل استخدام األجهزة واإلمكانیات بین الدول العربیة

 : بما یلي باإلشعاعبیض المتوسط ذبابة البحر األ مكافحة أهدافوتلخصت 
الحد من ، المكافحةمن كلفة اإلنتاج و  التقلیل، عالیة ومردودیةج زراعي ذو جودة منتو 

، آلفاتا مختلف لدى المناعة اكتساب ظاهرةتجنب ، للمبیداتاالستعمال المكثف 
 . القطاع الزراعي دیمومةضمان ، و البیئيالحفاظ على التوازن 

وزودت الورشة المشاركین من خالل المحاضرات النظریة والتطبیقیة بالمعرفة 
لعربیة في مجال ورشة العمل وفرص حدث التقنیات بالدول اوالمهارات العملیة أل

من خالل المقارنات والدراسات المیدانیة والتطورات  التطویر المتوفرة عالمیاً 
 . شعاعیة في مجال ورشة العملحدث التقنیات اإلالتكنولوجیة أل

 ما یلي :  وقد تركزت محاور الورشة حول

 دات في استعمال المبیدات الحشریةأحدث المستجــــــ  1
 المكافحة التقلیدیة للحشـرات ــــــ 2
 الزراعة النظیفة ــــــالزراعة الحیویة والعضویة ــــــ  3
 ة لآلفات الزراعیة على نطاق واسعاإلدارة المتكامل ــــــ 4
 جیا الجزیئیة للتحّكم في الحشراتاستخدام البیولو  ــــــ 5
 مج استعمال تقنیة الحشرة العقیمةبرا ــــــ 6
 ل الطرق الحدیثة لمكافحة الحشراتراسات معملیة حو د ــــــ 7
 . لیات المتبعة في نثر الحشرة العقیمة ومناطق المصائداآل ــــــ 8

بحضور المنسق  27/9/2019تم عقد الجلسة الختامیة للورشة بنهایة یوم 
ممثل الهیئة لإلشراف على و  اء من المراكز العلمیة المختلفةالمحلي وعدد من الخبر 
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تم توزیع  ة والمشاركین وبعض من السادة المحاضرین في الورشة، حیثالورش
 . الشهادات على المشاركین

 


 
1  __ ≈ß ±r∏ªAÀ “I�ªA wZØ ü ≈Õ€ùA ™B®q‚A ¬AfbNmA æBâ ü “ŒJÕifM —iÀe

 “ÕÀÃƒªA PB√B¥NªA ¬AfbNmBI “I�ªA Ω∑FM “ZØB∏øÀ  iBrN√A ü ¡∏ZNªAÀ PBQÃºùA
) —j«B¥ªA :7  __11/7/2019( 

نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع هیئة الطاقة الذریة المصریة في 
القاهرة ـــــــ جمهوریة مصر العربیة، دورة تدریبیة في مجال "دور استخدام اإلشعاع 
المؤین في فحص التربة والكشف عن الملوثات والتحكم في انتشاره ومكافحة تآكل 

وقد شارك في  .11/7/2019ـــــــ  7ربة باستخدام التقانات النوویة" " خـالل الفترة : الت
متدربًا من أقسام البحوث الزراعیة واألراضي والمیاه والبحوث النباتیة  18هذه الدورة 

 . من الدول العربیة التالیة : الیمن، لیبیا، األردن، مصر، تونس، لبنان، العراق

حیة األستاذ الدكتور سلیمان محمد سلیمان نائب رئیس حضر الجلسة االفتتا
للتدریب والتعاون الدولي المشرف المحلى  األسبقهیئة الطاقة الذریة المصریة 

واألستاذ الدكتور یحیى جالل رئیس قسم األراضي والمشرف المحلى المشارك للدورة 
على الدورة  شرفاً الدكتور فاخر العكور ممثًال عن الهیئة العربیة للطاقة الذریة مو 

 . المذكورة والمشاركین وعدد من السادة المحاضرین
هذه الدورة إلى إتاحة الفرصة لعدد من الكوادر العلمیة المتخصصة في  تهدف

األقطار العربیة العاملة في مجال برامج المحافظة على الطبیعة وحمایة النظم الحیویة 
نشطة الهیئة العربیة أبعض من  جراء الفحوصات المخبریة الالزمة لها بتخصیصإ و 

للطاقة الذریة ذات األهمیة العالیة والمرتبطة بتحسین إنتاجیة التربة الزراعیة 
والمحافظة علیها باستعمال معالجات تقلیدیة وغیر تقلیدیة ومقارنتها مع بعضها 
البعض بطریقة علمیة، واالطالع على مختلف الجوانب النظریة والعملیة الحدیثة 

 . ة بموضوع الورشةالمتعلق
 :هي أهم المحاور التي تناولتها الدورة نظریًا وعملیـًا وكانت 
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جراء فحوصات التربة إ األراضي و  علوم مجال في النوویة اتیـــــــ استخدام التقن 1
الزراعیة المختلفة واستخدام النویدات المشعة وتقنیات النظائر المستقرة وطرق التحلیل 

 . اعیةالمثالیة للتربة الزر 

 النظائر بتقدیر الخاصة األجهزة استخدام على والفنیة العلمیة الكوادر ـــــــ تدریب 2
 . والمستقرة والكشف عن الملوثات في التربة والتحكم في انتشارها المشعة

في مجال  الخاصة األجهزة استخدام على والفنیة العلمیة الكوادر ـــــــ تدریب 3
 . دام التقانات النوویةمكافحة تآكل التربة باستخ

في مجال  الخاصة األجهزة استخدام على والفنیة العلمیة الكوادر تدریب  ـــــــ 4
 . تقییم تدهور األراضي الزراعیة

عادة تأهیل التربة إ وضع برامج تقییم و  على والفنیة العلمیة الكوادر ـــــــ تدریب 5
 . لمثلىنتاجیة الخصائص اإللعادة امتالكها إ و  دینامیكیاً 
ة بعلى االستخدام الكیمیائي في فحص التر  والفنیة العلمیة الكوادر ـــــــ تدریب 6

 . والمراقبة من خالل التقانات النوویة
 . ـــــــ استخدام اإلشعاعات المؤینة في تحسین خواص التربة 7
 بعملیات الخاصة األجهزة استخدام على والفنیة العلمیة الكوادر تدریبـــــــ  8

 . الكشف عن الملوثات في التربة والتحكم في انتشارها

للتدّرب على الطرق العملیة  وتضمن البرنامج أیضًا دراسات تطبیقیة ومیدانیة
 . المختلفة والمعتمدة في المخابر والزیارات الحقلیة

ن من و ن ومتمیز و وقام بالتدریس والتدریب في هذه الدورة خبراء متخصص 
 . بل الهیئة العربیة للطاقة الذریةن من قو بحثیة والمعتمدالجامعات والمراكز ال

تم عقد الجلسة الختامیة للدورة التدریبیة بحضور المشرفین المحلیین على الدورة 
ممثل الهیئة لإلشراف على الدورة والمشاركین وبعض من السادة المحاضرین في و 

في  ات على المشاركینم توزیع الشهادوبعد اإلنتهاء من كلمات الحاضرین ت. الدورة
 . الدورة التدریبیة
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2  __ “ŒJÒªA PFrƒùA ü ™B®q‚A ≈ø “ÕB≥Ãºª îIifø eAfßG æBâ ü “ŒJÕifM —iÀe
 ∆BÈ¿ß) “ŒßBƒvªAÀ :21  __25/7/2019( 

قامت الهیئة العربیة للطاقة الذریة وبالتعاون مع هیئة الطاقة الذریة األردنیة، 
داد مدربین للوقایة من اإلشعاع في المنشآت الطبیة دورة تدریبیة في مجال "إع بعقد

. وقد 25/7/2019ـــــــ  21والصناعیة" بمدینة عّمان ـــــــ المملكة األردنیة الهاشمیة : 
، العراق ، مصر،األردن تیة :اآلمتدربًا من الدول العربیة  15شارك في هذه الدورة 

 . السودان ،ودیةالبحرین، السع ،موریتانیا ،لیبیا ،، لبنانالیمن

الدكتور خلیفة أبو سلیم عضو المجلس بحضور  الجلسة االفتتاحیة عقدت
الدكتور فاخر العكور ممثًال عن الهیئة التنفیذي عن المملكة األردنیة الهاشمیة و 

 هیئة الطاقة األردنیةالمنسق المحلي من  والسید محمد العتومالعربیة للطاقة الذریة 
 .  رة وعدد من السادة المحاضرین والضیوفوالمشاركین في هذه الدو 

شعاعیة في المنشآت الطبیة تدریب ضباط الوقایة اإل استهدفت هذه الدورةوقد 
، مسؤولو الوقایة اإلشعاعیة، الخبراء المؤهلون :االتیة  الفئات من والصناعیة

 . المشغلون المؤهلون

 بمعرفة یقیةمن خالل المحاضرات النظریة والتطب الدورة المشاركین زودت
المتوقعة من ضابط الوقایة اإلشعاعیة في المرافق  مسؤولیاتألدوار والواجبات والا

 المواضیعالطبیة والصناعیة؛ والمهارات العملیة لتصمیم وتقدیم تسلسل تدریبي حول 
التقنیة؛ للعمل كمدرب لموظفي الوقایة اإلشعاعیة في بلدانهم، وٕاجراء التدریبات العملیة 

لقد تم تصمیم الدورة بحیث تكون تفاعلیة مع و  وتقدیم برامج التدریب. على تصمیم
ُیتوقع منهم تقدیم عروض حول  نالتركیز على العروض التقدیمیة من المشاركین والذی

 . الموضوعات التقنیة

 : المحاور الرئیسیة التالیة الدورة التدریبیة محاورتضمنت 

في  واإلنشاء التخطیط مراحل في اإلشعاعیة الوقایة برامج ــــــ وضع 1
قبل  اإلشعاعیة الوقایة لمتطلبات واألجهزة اإلنشاءات مطابقة من والتحقق المؤسسات

 .   التشغیل مرحلة
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اإلشعاعیة  للممارسة مكتوبة المحلیة وبخطوات العمل طرق قواعد ــــــ إعداد 2
 .  المناسبة الوقائیة االحتیاطاتوتوفیر 

كافیًا  تلقوا تدریباً  قد اإلشعاعي العمل في العاملین جمیع أن من ــــــ التأكد 3
المتعلقة  والقرارات التعلیمات بجمیع اطالع على وأنهم عملهم، طبیعة مع یتناسب
 . اإلشعاعیةبالوقایة 

من  للتحقق الالزمة العینات وأخذ الفنیة، والفحوص القیاسات ــــــ كیفیة إجراء 4
 .  ملالع أماكن في اإلشعاع مستویات

إشعاعي  رصد وأجهزة واقیة، معدات من اإلشعاعیة الوقایة متطلبات ــــــ تحدید 5
 . مرئیة أو مسموعة تحذیریة وٕاشارات

خطة  تطبیقها وٕاعداد على واإلشراف اإلشعاعیة الوقایة برامج ــــــ وضع 6
 . علیها المعنیین جمیع إطالع من والتأكد مؤسسیة،طوارئ 

 . المؤسسة في اإلشعاعي واألمان الوقایة برنامج اروٕاقر  ــــــ تعدیل 7
یضمن  بما اإلشعاعیة واألجهزة المواد وتشغیل استخدام خطوات ــــــ تعدیل 8
 . آمن نحو على الممارسة
الوقایة  بشروط اإلخالل إلى تؤدي آمنة غیر ةـــعملی أي افـــــــــ إیق 9

 اإلشعاعیة.

لعدید من النقاشات والحوارات حول ما شاهده وخالل الدورة التدریبیة كان هناك ا
 . المتدربون وقام السادة الخبراء والفنیون بالرد على معظم التساؤالت

بحضور المنسق  25/8/2019تم عقد الجلسة الختامیة للدورة بنهایة یوم 
 ممثل الهیئةو ة المختلفة، ـــز العلمیـــراء من المراكـــالمحلي األردني وعدید من الخب

لإلشراف على الدورة والمشاركین وبعض السادة المحاضرین في الدورة، حیث  عربیةال
هادات على المشاركین في تمت مناقشة أسئلة المشاركین والحضور، ثم تم توزیع الش

 . الدورة
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ردنیة، ألانظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع هیئة الطاقة الذریة 
ستخالص وتنقیة العناصر النوویة والعناصر األرضیة استكشاف و ادورة تدریبیة حـول "

ردنیة الهاشمیة خالل ألالمملكة ا ــــــان عمّ  بمدینة النادرة من الخامات والمعادن النوویة"
: تدربًا من الدول العربیة التالیةم 16شارك في الدورة و  .8/8/2019 ــــــ 4 الفترة :

 . ردنراق، سلطنة عمان، لبنان، األـونس، لیبیا، مصر، العـــن، تـــالیم

 ةمفوض العلوم النووی ،بو سلیمأفتتاح الدورة من قبل الدكتور خلیفه اتم 
المشرف على  ،برعي الدین الدكتور عمادو  ،ردنیةة الطاقة الذریة األهیئفي  وتطبیقاتها

 . الهیئة العربیة للطاقة الذریة قسم التقنیات النوویة في

 ولالیوم األ 
رضیة تم عرض محاضرة عن طرق التنقیب واستكشاف الخامات والعناصر األ

التحري همیة الثروات المعدنیة والحدیث عن مفهوم تصنیف الخامات وبرنامج أو 
/ الخبیر الباكستاني بإلقاء الدولیة قام الدكتور طارق بهاتي ولمعرفة الخبرات المعدني.

حیث تم  ةمناطق الجغرافیائصها حسب الصمحاضرة حول خامات الیورانیوم وخ
 . ه وتطبیقاته والحدیث عن مصادره المختلفةتالیورانیوم واستخدامابالتعریف 

 الیوم الثاني
المحاضرات في مجاالت مختلفة على النحو التالي: طرق تم عرض العدید من 

، استخدام الیورانیوم وكیفیة استخالصه في المختبر والحدیث عن میزات كل طریقة
تقنیات استكشاف الیورانیوم ومصادر الیورانیوم والمسوحات الرادیومتریة الجویة 

یة والعناصر العناصر النوو ، ناتخذ العیّ أشعاعي وطریقة للمناطق واالتزان اإل
الطرق الفیزیائیة المختلفة  ،ماكن تواجدهاأردن و رضیة النادرة ومعدن الزركون في األاأل

رضیة رضیة ونتائج هذه الطرق في تركیز العناصر األلتركیز وفصل العناصر األ
نتاج الكعكة الصفراء والحدیث عن تجربة الطرق والتقنیات المستخدمة إل، النادرة

 . ردنمن وسط األ استخالص الیورانیوم
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 الیوم الثالث
تم عرض محاضرات متخصصة حول تكنولوجیا فصل الیورانیوم والثوریوم من 

رضیة النادرة وأهم المعادن ومكوناتها واستخدامات هذه العناصر الثمینة العناصر األ
لى الطرق إشارة اإل تكما تم .وكذلك مدى سیطرة الصین على السوق العالمي

رضیة النادرة. ولمعرفة الخبرات المكتسبة من جمهوریة لعناصر األالكیمیائیة لفصل ا
مصر العربیة تم تقدیم محاضرة عن طرق استكشاف الیورانیوم وتقییم خام الیورانیوم 

تقییم دراسات جد الیورانیوم في الصخور و داخل الصخور والمعادن المصاحبة لتوا
وفي  .یب واالستكشاف المتبعةماكن تواجد الیورانیوم في مصر وطرق التنقأالجدوى و 

وخالل هذه الزیارة  ،نهایة الیوم تم القیام بزیارة عملیة في مختبرات البحوث والمعلومات
عملیة لقیاس الیورانیوم باستخدام المقیاس الطیفي والقیام بتجربة عملیه  ةتم القیام بتجرب

 .  لفةرضیة النادرة بالطرق الفیزیائیة المختلمعالجة خامات العناصر األ

 الیوم الرابع

لى شركة جامكو (شركة إدعوة جمیع المشاركین للقیام بزیارة میدانیة  تتم
حیث تم عرض أنشطة الشركة  ،ردنیةتعدین الیورانیوم) والموجودة في منطقة سواقة األ

ردنیة والتعریف بمبادئ السالمة المتبعة قبل القیام في مجال تعدین الخامات النوویة األ
بار والخنادق وكیفیة كما اشتملت الجولة المیدانیة علي كیفیة حفر اآل .نیةبجولة میدا
 . رسالها لمختبرات التحلیلإل نات وتكویدها وتخزینها تمهیداً جمع العیّ 

 الیوم الخامس

تم  ،همیة نتائج تحلیل العینات في تقدیر احتیاطي الخامات المكتشفةأل نظراً 
مشعة الكیز العناصر المشعة وغیر اتر إلقاء محاضرات متخصصة في مجال تقدیر 

 .  XRFوأجهزة  ICP-MSستخدام أجهزة  اب
بحضور مفوض دورة الوقود م عقد حلقة نقاشیة مع المشاركین ت في الختامو 
حمد الصباغ حول سبل التعاون بین أالدكتور  في هیئة الطاقة الذریة األردنیة النووي

ستفادة من خامات النوویة وكیفیة االالدول العربیة في مجال استكشاف واستخالص ال
توزیع الشهادات  تمو  .المعوقات ىالخبرات النسبیة بین الدول العربیة وكیفیة التغلب عل

 . على المشاركین
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ة ـــة للطاقـــة اللبنانیـــالهیئع ـــاون مـــة وبالتعـــة الذریـــة للطاقـــة العربیـــت الهیئـــقام
وتحلیل  جمع العیناتة في مجال القیاسات االشعاعیة و ـــدورة تدریبی دـــ، بعقةـــالذری

في  هوریة اللبنانیةالجم ـــــــفي بیروت  "المواد المشعة في البیئة البحریة والرسوبیات
 . 9/8/2019ـــــــ  5الفترة 

 مصر،ردن، تیة : األاآلمتدربًا من الدول العربیة  12وقد شارك في هذه الدورة 
 .یمن، لبنان، لیبیا، تونس ، الالعراق

بحضور الدكتور فاخر العكور ممثًال عن الهیئة  الجلسة االفتتاحیة عقدت
الهیئة اللبنانیة المنسق المحلي من كتور عمر الصمد والد مشرفاً و العربیة للطاقة الذریة 

على الدورة المذكورة والمشاركین في هذه الدورة وعدد من السادة للطاقة الذریة 
 .  المحاضرین والضیوف

هدفت هذه الدورة إلى إتاحة الفرصة أمام الباحثین والخبراء والعاملین في 
ة في جمع وأخذ العینات من البیئة ـتبعرق واآللیات المـالقیاسات البیئیة لمعرفة الط

البحریة والتدریب على أخذ مفاهیم القیاسات اإلشعاعیة وآلیات أخذ العّینات وكیفیة 
 التعامل معها وتحضیرها لمختلف األنواع من التحالیل مثل قیاس مصدرات ألفا وغاما. 

یفیة الحمایة تناول البرنامج العلمي للدورة كافة الجوانب النظریة والعملیة حول ك
 : وفق المحاور التالیة ،للبیئة البحریة من كافة الملوثات

 التعرف على البیئة البحریةــــــ 
 طرق أخذ عینات البیئة البحریة میاه، رسوبیات، وكائنات حّیة  ــــــ
، نظائر – 230بولونیوم (طرق الفصل الكیمیائي لقیاس مصدرات ألفا  ــــــ

 .)نیومالثوریوم ونظائر الیورا
ب ــــــترسـیى ة إلــــــضافإلا، باـــــــامغدرات ــــــاس مصــــــات لقیــــــنر عیّ ـــــــیتحض ــــــ

  Ammonium Molybdophosphate, AMP) .( باســـــــتخدام -317ـیزیوم الس
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 . اما وتطبیقاتهما في البیئة البحریةغتقنیات مطیافیة ألفا ومطیافیة  ــــــ
ر انظمة البیئیة للبحـألا ةفي دراسـتخدامها النویدات المشعة في المحیطات واس ــــــ

 . لرسوبیاتوا
 .  إدارة الجودة في المخابر التحلیلیة ــــــ
 . شعاعيإلاوالمسح  البحري شعاعي البیئيإلاالبرنامج الوطني للرصد  ــــــ

أخذ العینات ن البرنامج أیضًا دراسات عملیة تشمل التعرف على طرق وتضمّ 
وقام بالتدریس في هذه  وقیاس العینات. البحریة وزیارة المخابر الخاصة بتحضیر

الدورة خبراء متخصصین ومتمیزین من الجامعات والمراكز البحثیة والمعتمدین من قبل 
وخالل الدورة التدریبیة كان هناك العدید من النقاشات الهیئة العربیة للطاقة الذریة.

 .همما شاهده المتدربون وقام السادة الخبراء والفنیین بالرد على تساؤالتوالحوارات حول 

بحضور المنسق المحلي  9/8/2019بنهایة یوم  للدورةتم عقد الجلسة الختامیة 
 العربیة ممثل الهیئةو وعدید من الخبراء من المراكز العلمیة المختلفة،  اللبناني

ادة المحاضرین في الدورة، حیث تمت لإلشراف على الدورة والمشاركین وبعض من الس
التي تلقوها ومدى والذین اشادوا بالقیمة العلمیة مناقشة أسئلة المشاركین والحضور 

 للطاقة الذریة نوعیة األنشطة الجدیدة التي تطرحها الهیئة العربیةالتمیز الحاصل في 
لتعظیم الفائدة  متمنین تكرار مثل هذا التمیز ورفع مستوى هذه الدورة إلى مستوى متقدم

 . توزیع الشهادات على المشاركینتم ثم في مجال الدورة. 
 



 
1  __ —iÀfªA PBßB¿NUG)28(  oº�A ≈ß “¥RJƒùA “®IBNùAÀ µŒnƒNºª PB¿§ƒùA “ƒVºª

 —j«B¥ªA) œßB¿NU‹AÀ –eBvN≥‹A :7  __11/7/2019( 

لمنبثقة عن المجلس االقتصادي عقدت لجنة المنظمات للتنسیق والمتابعة ا
القاهرة ــــــ امة لجامعة الدول العربیة ببمقر األمانة الع )28(واالجتماعي اجتماعها 

بحضور ممثلي الدول العربیة  11/7/2019ـــــــ  7جمهوریة مصر العربیة خالل الفترة 
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لجامعة والمدیرین العامین وممثلي المنظمات العربیة المتخصصة، واألمانة العامة 
الدول العربیة. وقد شاركت الهیئة العربیة للطاقة الذریة في هذه االجتماعات بوفد 
ترأسه أ. د. سالم حامدي المدیر العام للهیئة ویضم السید هشام العیادي مدیر الشؤون 

 اإلداریة والمالیة والسید عالء الدین مصطفى یوسف المراقب الداخلي للهیئة .
للجنة الفنیة المعنیة  6/7/2019جتماعًا یوم لمنظمات اسبق اجتماع لجنة ا وقد

تم عرض نتائج هذا للمنظمات العربیة المتخصصة، و  بدراسة األنظمة الموحدة
االجتماع على لجنة المنظمات للتنسیق والمتابعة التي اتخذت توصیات في هذا الشأن 

 ورته القادمة.من المزمع عرضها على المجلس االقتصادي واالجتماعي لالعتماد في د
 :التالیة  التوصیات العامةصدرت عن اجتماع اللجنة و 

ن السها التشریعیة والتنفیذیة على أومج العربیةـــــــ التأكید على  المنظمات  1
 . یلها و تعدصنة وال یمكن تغییرها أتقاریر هیئات الرقابة المالیة واالداریة تقاریر مح

المجلس  عربیة المتخصصة االلتزام  بقرارـــــــ التأكید على المنظمات ال 2
 . شغور منصب المدیر العام للمنظمةب الخاص جتماعياالقتصادي واال

بتنفیذ توصیات هیئات الرقابة  ربیة المتخصصة االلتزامعلى المنظمات العـــــــ  3
واألنظمة  االجتماعيو االقتصادي تتوافق مع قرارات المجلس  التياإلداریة المالیة و 

الموحدة للمنظمات العربیة المتخصصة، وتوصیات لجنة المنظمات  لوائح األساسیةوال
 . واالجتماعي االقتصاديللتنسیق والمتابعة المعتمدة من المجلس 

التأكید على المنظمات العربیة المتخصصة عدم صرف أیة مكافآت أو ـــــــ  4
 . تبدالت غیر منصوص علیها في النظام األساسي الموحد للمنظما

التأكید علي المجالس التشریعیة  والتنفیذیة للمنظمات العربیة المتخصصة ـــــــ  5
 .تتعارض مع األنظمة واللوائح  إجراءاتأیة قرارات أو  اتخاذعدم 

عدم إدراج ب الخاص التأكید علي قرار المجلس االقتصادي واالجتماعيـــــــ  6
والتنفیذیة للمنظمات العربیة یكون مواضیع على جداول أعمال المجالس التشریعیة 

 . سبق للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن أصدر بشأنها قرار نهائي
التأكید على هیئات الرقابة المالیة للمنظمات العربیة المتخصصة تضمین ـــــــ  7

 .ت المالیة واإلداریةتقاریرها وتوصیاتها المقترحات والحلول المحاسبیة والمالیة للمخالفا
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وحدات الرقابة الداخلیة  بالمنظمات العربیة المتخصصة  رؤساءعلي ـــــــ  8
 . إجراء رقابة سابقة (وقائیة) باإلضافة  للرقابة الالحقة

التأكید علي الجهات المعنیة التي تمثل دولها في المجلس االقتصادي ـــــــ  9
باألنظمة واللوائح  واالجتماعي تزوید ممثلیها في هیئات الرقابة المالیة واإلداریة

 . الموحدة للمنظمات العربیة المتخصصة وقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي
ـــــــ التأكید على المنظمات العربیة المتخصصة بمخاطبة الجهات الممثلة  10

للدول االعضاء في المجلس االقتصادي واالجتماعي حصرًا عند طلب تسمیة 
 المالیة واالداریة . مرشحین لعضویة هیئات الرقابة 

ـــــــ التأكید على الدول العربیة عند تشكیل هیئات الرقابة المالیة واالداریة  11
 . جهزة الرقابیة في دولهم م من األللمنظمات العربیة المتخصصة ، ان یتم اختیاره

 .  لتعاقد مع الخبراءساسي والئحته التنفیذیة لمراعاة أحكام النظام األـــــــ  12

ـــــــ التأكید على المنظمات العربیة المتخصصة ومجالسها التشریعیة  13
 . تقاریر محصنة والتنفیذیة التعامل مع تقاریر هیئة الرقابة المالیة واالداریة باعتبارها

بعدم صرف أیة نفقات من ـــــــ على المنظمات العربیة المتخصصة االلتزام   14
و أیة نفقات أخرى نظیر مشاركة أعضاء المجالس قبیل تذاكر سفر أو نفقات إقامة أ

 . جتماعات تلك المجالس أو الجمعیاتالتنفیذیة والجمعیات العمومیة في ا
 مثلأیة نفقات المتخصصة عدم صرف  العربیةـــــــ التأكید على المنظمات  15

 . تذاكر سفر أو نفقات إقامة نظیر مشاركة أعضاء هیئات الرقابة المالیة واإلداریة

 : ة العربیة للطاقة الذریة كالتاليوكانت التوصیات الخاصة بالهیئ

وضاع المالیة للهیئة العربیة للطاقة االشادة بالتحسن الذي طرأ على األـــــــ  1
 الذریة .
الهیئة تكثیف جهودها في دعوة الدول غیر األعضاء في الطلب من ـــــــ  2

 .  ها واالستفادة من إمكانیاتهاالهیئة لالنضمام إلى المنظمة لدعم موارد
من  27ـــــــ العمل على استكمال مسوغات التعیین لموظفي الهیئة طبقًا للمادة  3

 النظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربیة المتخصصة .
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ـــــــ الطلب من الهیئة إتباع اإلجراءات الواردة بشأن نظام المخازن الموحد  4
 ة المتخصصة .للمنظمات العربی

ـــــــ ضرورة العمل بالبرنامج اآللي المحاسبي الموحد طبقًا لقرار المجلس  5
 . 19/9/2013بتاریخ  92في دورته  1974االقتصادي واالجتماعي رقم 

ـــــــ التأكید على الهیئة بمعالجة العجز المتراكم في حساب صندوق مكافأة  6
 . ل الصندوق وتنمیتهانهایة الخدمة والعمل على استثمار أموا

 
2  __¿ßC__ªA æB_ÕeB®ªA —iÀf__ “)104( V¿ºª_vN≥‹A oº__¿NU‹AÀ –eB__ßB__ —j«B¥ªA) œ :

1  __5/9/2019( 

بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربیة (أمانة المجلس االقتصادي 
للطاقة الذریة في  واالجتماعي)، شارك أ. د. سالم حامدي المدیر العام للهیئة العربیة

) للمجلس االقتصادي واالجتماعي المنعقدة في القاهرة بمقر 104أعمال الدورة (
. وقد شارك في 5/9/2019ــــــ  1األمانة العامة لجامعة الدول العربیة خالل الفترة 

االجتماعات ممثلون عن الدول العربیة األعضاء والمؤسسات المالیة العربیة 
 المتخصصة واالتحادات العربیة، واألمانة العامة .والمنظمات العربیة 

 استعرض المجلس بنود مشروع جدول أعماله، وأقره على النحو التالي :
 البند األول : تقریر األمین العام

الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدول العربیة على  البند الثاني :
 ) .2020) (مارس/آذار 31مستوى القمة د. ع. (
متابعة تنفیذ قرارات القمة العربیة التنمویة : االقتصادیة  البند الثالث :

 ) .20/1/2019واالجتماعیة في دورتها الرابعة (بیروت ــــــ الجمهوریة اللبنانیة : 
تحسین أسالیب وٕاجراءات عرض المواضیع على المجلس البند الرابع : 

 االقتصادي واالجتماعي .
فریقیة في دورتها الرابعة تنفیذ قرارات القمة العربیة األ متابعةالبند الخامس : 

 واإلعداد للقمة في دورتها الخامسة (الجوانب االقتصادیة) .
متابعة تنفیذ إعالن الریاض الصادر عن القمة الرابعة للدول  البند السادس :

 ) .11/11/2015ــــــ 10العربیة ودول أمریكا الجنوبیة (الریاض : 
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محور أعمال الدورة : منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى  ع :البند الساب
 وتطورات االتحاد الجمركي العربي .

 االستثمار في الدول العربیة . البند الثامن :
 المواضیع االقتصادیة الدوریة البند التاسع :

إنشاء المجلس الوزاري العربي المعني بشؤون الهیئات المحلیة  البند العاشر :
 بلدان العربیة .في ال

 دراسة أولیة لفكرة مشروع إنتاج فوسفات ثنائي األمونیوم . البند الحادي عشر :
 دعم الدول المستضیفة لالجئین والنازحین السوریین . البند الثاني عشر :

 المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة مواضیعالبند الثالث عشر : 
تمدید لألمین العام لمجلس الوحدة الوضعیة القانونیة لل البند الرابع عشر :

 االقتصادیة العربیة .
 النظام األساسي للمجلس العربي للسكان والتنمیة . البند الخامس عشر :

الشارقة بدولة  إمارةافتتاح البرلمان العربي للطفل في  البند السادس عشر :
 اإلمارات العربیة المتحدة .
 . في القطاع غیر المنظممشروع لحمایة المرأة  البند السابع عشر :
مبادرة لتمكین الشباب العاطلین عن العمل في ظل الحمایة  البند الثامن عشر :

 االجتماعیة .
 .ي المجاالت االجتماعیة والتنمویةالتعاون العربي الدولي ف البند التاسع عشر :

مشروع االستراتیجیة العربیة للتمكین االقتصادي واالجتماعي  البند العشرون :
 لمرأة بالمناطق الریفیة .ل

عرض أنشطة ومشاریع اآللیة المشتركة لجمهوریة  البند الحادي والعشرون :
 السودان وجامعة الدول العربیة لدعم األوضاع اإلنسانیة في جمهوریة السودان .

 . جد من أعمالالمواضیع المدرجة تحت بند ما یست البند الثاني والعشرون :
 التنمیة المستدامة . :البند الثالث والعشرون 

 . البند والرابع والعشرون : تقاریر وقرارات المجالس الوزاریة واللجان
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) للمجلس 105تأكید موعد ومكان عقد الدورة (:  البند الخامس والعشرون
 تــــــ تم ) للمجلس106االقتصادي واالجتماعي وتحدید موعد ومكان عقد الدورة (

دولة اإلمارات العربیة المتحدة بتأسیس المجموعة إضافة بند تحت عنوان "مبادرة 
 العربیة للتعاون الفضائي" .

) فقد تمت 24ة مباشرة أعمال الهیئة (البند وبالنسبة للبند الذي یخص بصف
) للجنة المنظمات للتنسیق والمتابعة المنبثقة 28تقریر وتوصیات الدورة (الموافقة على 

) مع التأكید 11/7/2019ــــــ  7مانة العامة : عن المجلس االقتصادي واالجتماعي (األ
 على ما یلي فیما یخص عمل الهیئة :

 ــــــ الموافقة على اتفاقیة اإلنشاء المعدلة الخاصة بالهیئة العربیة للطاقة الذریة. 1
ــــــ الطلب إلى األمانة العامة للجامعة وضع مشروع معاییر وأحكام عامة  2

لعربیة المتخصصة للسیر قدمًا نحو التمویل الذاتي، على أن موحدة تساعد المنظمات ا
تعرض على لجنة المنظمات للتنسیق والمتابعة، تمهیدًا العتمادها من المجلس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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