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Abstract 
Nuclear power plants are among the different energies where many 

countries are looking for as a source of energy and most of these are 

developing countries with no experiences in nuclear power plant 

technologies. On the other hand, it is important that high levels of nuclear 

safety should be maintained in these countries. New nuclear regulatory 

bodies are facing different challenges depending on their role and historical 

background. Some common challenges were reported as lack of resources, 

manpower problems, new design concepts, new technologies and also the 

pressure of time if the contracts with vendor countries were signed. 

Different international experts had expressed the increase importance 

of Technical Support Organizations (TSOs) specially national safety centers 

for supporting regulatory bodies in developing nuclear power plant 

programs in well-developed or new comers countries. This article discusses 

the different challenges facing the regulatory bodies in these countries. It 

مترجمة من ورقة علمیة باللغة اإلنجلیزیة لنفس الكاتب مع أ. د. علي إسالم متولي،  مقالةال (*)
 NUCLEAR REGULATORY BODIES AND TIME MANAGEMENT OF NPP"بعنوان

PROGRAM IN NEW COMERS COUNTRIES: THE ROLE OF NATIONAL TSO " 
-International Journal of Current Research", Vol. 8, Issue 02, PP. 18816"منشورة في مجلة 

18822, February 2018 . 
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also describes the role that TSOs can play in the regulatory activities of the 

NPP and the different approaches that can be implemented. 
 



 یبحث التي الكهرباء لتولید المختلفة البدائل من النوویة الطاقة محطات تعتبر
یالحظ أن و . المستقبلالوقت الحالي و  في للطاقة كمصدر الدول من الكثیر عنها

 محطات تكنولوجیات في خبرة ةأی لدیها لیس التي النامیة الدول من الدول هذه معظم
 ماناأل من ةعالی مستویات على الحفاظ المهم من أخرى، ةناحی ومن. النوویة الطاقة
 ذلك يدعستوی. النوویة الطاقة محطات مراحل إنشاء جمیعفي  تلك الدول في النووي

والرقابة  التنظیمیة األنشطة جمیع في للمشاركة الكفاءة ةعالی وجود هیئات رقابیة
  .التص وفعّ ومخ نشط كشریك النوویة

 اوخلفیته لمهامها تبعاً  مختلفة تحدیاتة دیالجد لنوویةا رقابةال هیئات تواجه
 الموارد إلى االفتقار تواجهها التي التحدیات بعض منو . وخبراتها السابقة التاریخیة

 وكذلك الجدیدة والتكنولوجیات التصمیم ومفاهیم البشریة المدربة لموارداخاصة و 
 . الموردة الدول مع العقود الدولهذه  وقعت إذاخاصة  الوقت ضغوط

والدور الهام  المتزایدة األهمیة عن دولیینال براءالعدید من الخ أعرب وقد
 تنفیذ في وذلك ،رقابیةال الهیئات لدعم مان النوويفني في مجال األال الدعم لمنظمات

 . أو النامیة متقدمةال الدولفي  سواءً  النوویة الطاقة محطات برامج

الوطنیة  النوویة الرقابة هیئات تواجه التي فةالمختل التحدیات المقالة هذه تناقش
وهي تشرح الدور الهام الذي . على تنفیذ برامج طاقة نوویة حدیثاً  المقدمة الدول في

تنفیذ ل والرقابیة التنظیمیة األنشطةفي دعم  منظمات الدعم الفنيیمكن أن تلعبه 
كما توضح  ذلك. الرقابة النوویة وكذلك األسالیب المختلفة لتطبیق ومهام برنامج
 الدروس لتوثیق دول العالم بعض في الرقابیة الهیئاتبعض  سلوك دراسة المقالة

 تسلیط تم كما. طاقة نوویة مشاریعحوادث نوویة أو أثناء تنفیذ  وقوع أثناء المستفادة
 . لمحطات النوویةل الزمنیة لبرامجا لتنفیذ الرقابیة الهیئات بین العالقة على الضوء
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لطاقة النوویة أن تتأكد محطات انشاء التي تشرع في برامج إل الدولیتعین على 
 البرنامج الزمني إلنشاءیواكب  بما والرقابیةالقانونیة الفنیة و من تطویر بنیتها التحتیة 

ذات كفاءة وعلى نوویة رقابة وجود هیئات  یتبعه ضرورةالطاقة النوویة. وهذا  اتمحط
المحطات  األنشطة النوویة في المهام و ضمان إجراء جمیعلال مستوى دولي فعّ 

 . الوطنیة والدولیة مان النووياألمتسقة مع لوائح ومعاییر لتكون مان و أب النوویة
هناك فجوة في  ، فإن2016وكالة الدولیة للطاقة الذریة عام وطبقًا لتقریر ال

ویر الطاقة النوویة الطموحة لتط ابین خططهالمقدمة على برامج طاقة نوویة  الدول
 ة .النووی الرقابیةنشطة والخبرات والخطط المقابلة لأل

العدید من الدول وخاصة النامیة وبعض الدول  أنویالحظ في الفترة األخیرة 
وفي عقود لتنفیذ برامج إلنتاج الطاقة النوویة مع الدول الموردة، توقیع ب قامت العربیة

للقیام بجمیع األنشطة  الدولالتحتیة في هذه  وجد الكثیر من البنىیالوقت نفسه ال 
 : تشملف و ، تثار أسئلة مختلفة في هذا الموقابمفردها. لذوالرقابیة التنظیمیة 
الدولیة في  وأالوطنیة  الدعم الفني سواءً  ما هي المساهمة الرئیسیة لمنظماتــــــ 

 ؟ الرقابیةألنشطة الجدیدة لتعزیز السالمة النوویة وتنفیذ ا الهیئات الرقابیةدعم 
على المدى القصیر والمتوسط  الرقابیةما الذي ینبغي أن تفعله الهیئات ــــــ 

لتخصیص مع احتیاجات المشغلین والجدول الزمني  ةمتوازیتماشى بطریقة والطویل لت
 المحطات النوویة ؟

 ؟ الطاقة النوویة  ما هو الدور التنظیمي في إدارة الوقت لبرنامجــــــ 
 . التساؤالت تلكالرد على  المقالةهذه  في یتموس
 





 ولیات هیئات الرقابة النوویةمسؤ ــــــ  1
ولیة توفیر وتطبیق المهام الرقابیة والتأكد من النوویة مسؤ  تتحمل هیئات الرقابة

المحطات  مشاریعیع إجراءات السالمة النوویة وذلك خالل جمیع مراحل إنشاء جم
النوویة. ویجب أن تكون الهیئة قادرة على تأكید حصول المرخص لهم على الدعم 
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من خالل  مشاریعالالفني و العلمي والتقني الكافي للحفاظ على تنفیذ جمیع مراحل 
ج حتملة وغیر المتوقعة. كما تحتاعملیات آمنة وكذلك معالجة جمیع المشاكل الم

جمیع  وتقییم لمراجعة إلى معلومات علمیة وتقنیة مستقلة اً الهیئة الرقابیة أیض
 یتم تقدیمها من الجهات المرخص لهاالمستندات والمعلومات الخاصة بالسالمة والتي 

خالل جمیع مراحل ترخیص وتشغیل المحطات النوویة، ویمكن توفیر ذلك من خالل 
 . مان النوويالدعم الفني ومراكز بحوث األ راكزم
 
 الهیاكل التنظیمیة لهیئات الرقابة النوویةــــــ  2

والذي یعتمد على مناخ االنفتاح  ،یحدد الهیكل التنظیمي الجید للهیئات الرقابیة
والتوقعات العالیة من األداء اآلمن الذي سوف یستوعبه المشغلون للمحطات  والشفافیة

اإلضافة إلى ذلك، یجب أن یضمن الهیكل التنظیمي الجید اعتماد النوویة. وب
 . الدولیة وتنفیذها بسهولة بواسطة هیئة رقابة نوویة  وطنیة الرقابیةاالتجاهات 

ویمكن أن تكون خطة الموارد البشریة للتوظیف بالهیئات النوویة الرقابیة ناجحة 
شباب المتمیز ومن ذوي إذا كانت تعتمد على تشغیل مزیج من المتخصصین من ال

وخاصة إذا تم تطبیق هیكل تنافسي للرواتب والذي  ،الخبرة من كبار المتخصصین
یجب أن یكون مقارب لمرتبات القطاع الخاص على أقل تقدیر أو أن یكون أكثر منه.  

وذلك للحفاظ على  ،ویعتبر هذا النمط لتوفیر الموارد البشریة مسألة في غایة األهمیة
بشریة في الهیئات الرقابیة والحد من نمط الباب الدوار في الكوادر البشریة الكوادر ال

والمتمثل في جذب الموظفین الشباب وذوي الخبرة الذین یغادرون أماكن العمل بعد 
في الصناعة  ت األخرى سواءً التدریب للحصول على وظائف بأجر أعلى في المجاال

لرقابیة الجدیدة وضع استراتیجیة للحفاظ لذا ینبغي على الهیئات ا أو القطاع الخاص.
الخبرات في المجاالت النوویة  وخاصة من ذوي ،الوطنیةعلى الكوادر البشریة 

 . ستفادة منهم في إنشاء وٕادارة وتشغیل أول برنامج للطاقة النوویةلال

وتعتمد معظم الهیئات الرقابیة النوویة الحدیثة على نمط هیاكل تنظیمیة مقاربة 
والتي تعتمد على وجود مجموعة إدارة فنیة باإلدارة  ،نظیم الشركات التقنیةألشكال ت

العلیا ویتم دعمها بواسطة مجموعة صغیرة من المتخصصین من ذوي الخبرات الفنیة 
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مراكز بحوث  العالیة وبمجموعة كبیرة من جهات الدعم الفني الخارجیة والمتمثلة في
وم هذه وتق .الوطنیین أو الدولیین سواءً  ستشاریین المتخصصینمان النووي واالاأل

ستشاریین بأعمال المساعدة الفنیة التفصیلیة، وكذا إجراء أعمال المراجعة المراكز واال
والتقییم لألنشطة الرقابیة للمحطات النوویة على أن تقوم بعرض استنتاجاتها ونتائجها 

 القرار النهائي.تخاذ باوالتي تقوم وتوصیاتها إلى اإلدارة العلیا بالجهات الرقابیة 
ویالحظ بأن القرارات النهائیة ال یتم أخذها بواسطة الموظفین بالهیئة أو جهات الدعم 

تقاریرها مباشرة إلى الحكومة الوطنیة وتكون  برفعالفني. وتقوم الهیئات الرقابیة النوویة 
قة ویشترط أن ال یكون لها أي عال ،بطریقة مستقلة قراراتها عنمسؤولة أمامها 

 . بالجهات المشغلة لألنشطة النوویة
كما هو  ،ویوجد لدى بعض الهیئات الرقابیة النوویة لجان استشاریة مستقلة

والتي لدیها  )USNRC(الحال في لجنة الرقابة النوویة بالوالیات المتحدة األمریكیة 
 يیین ذو لجنة استشاریة للحمایة المادیة للمفاعالت النوویة والتي تتألف من خبراء تقن

حترام، واللجنة االستشاریة المعنیة بضمانات الكفاءة وخبرات عالیة تحظى با
في  1954وهي لجنة مفوضة طبقًا لقانون الطاقة الذریة لعام  )ACRS(المفاعالت 

ن هذه اللجنة مستقلو  ویالحظ أن موظفيالوالیات المتحدة األمریكیة بصیغته المعدلة. 
یة األمریكیة وهي تقدم تقاریرها مباشرة إلى اإلدارة العلیا تمامًا عن لجنة الرقابة النوو 

من  والتي تعّین أعضاءها ، بحیث تأتي المدخالت التقنیة إلى لجنة الرقابة النوویة
 : . ولدى هذه اللجنة االستشاریة أربعة أغراض رئیسیة وهيأكثر من مصدر

افق المفاعل وتجدید تقاریر عن دراسات السالمة وتراخیص مر وتقدیم مراجعة ــــــ 
 التراخیص؛
تقدیم المشورة بشأن مخاطر مرافق اإلنتاج واالستخدام المقترحة والحالیة ــــــ 

 ومدى كفاءة معاییر السالمة المقترحة؛
الشروع والمبادرة في استعراض بعض المسائل العامة المحددة أو البنود ــــــ 

 لمتعلقة بسالمة المنشآت النوویة؛ا
 . م المشورة في مجاالت الفیزیاء اإلشعاعیة والوقایة من اإلشعاعتقدیــــــ 
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) مراحل أعمال المراجعة لمستندات تراخیص المحطات 1یوضح الشكل (
 .في روسیا مان النووي والجهات االستشاریة كز بحوث األالنوویة واإلستعانة بمر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لنوویة واإلستعانة بمركز ات ا) أعمال المراجعة لمستندات تراخیص المحط1شكل (
 ي والجهات االستشاریة في روسیامان النوو بحوث األ

 


مختلفة یمكن تطبیقها على هیئات الرقابة النوویة الجدیدة للدول  مقارباتهناك 
 : المقدمة على برامج إلنتاج الطاقة النوویة، وهي تشمل

 ستعانة بالكفاءات الوطنیة المدربة في المشروعات النوویة السابقةاال ـــأ ـــ
نوویة باإلستعانة بمراكز بحوث یعتمد هذا المدخل على قیام هیئات الرقابة ال

مان النووي كجهات دعم فني لتقدیم المساعدة الفنیة والدعم الفني في أنشطة الرقابة األ
ت والموارد البشریة في مشروعات سابقة مثل لدیها الخبرا تلك التيالنوویة وخاصة 
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عالجة النفایات ممفاعالت البحوث، وحدات التشعیع، المعجالت، محطات إدارة و 
وغیرها من األنشطة النوویة. ویمكن لهذا النهج بناء القدرات الوطنیة على النحو 

  ،المتوافرةاألمثل في مجاالت محطات الطاقة النوویة باستخدام الموارد البشریة الوطنیة 
 .النامیة الدولوخاصة  ،أیضًا مع الوضع االقتصادي للكثیر من البلدان وهو یتناسب

 الدولوفي نفس الوقت یحافظ على الكوادر البشریة الوطنیة التي قامت الكثیر من 
عقود والتي تتوفر لها الخبرات المتراكمة.  بتوفیر الدعم المالي والتقني لها على مرّ 

حیث  ،لبرامج الطاقة النوویةا النهج على المدى القصیر والمتوسط ویمكن تطبیق هذ
 أنه یحافظ على استدامة القوى البشریة في البالد. 

 من، حیث استفاد برنامج مفاعالت الطاقة النوویة تبعت كندا هذا النهجوقد ا
الكوادر المدربة سابقًا في مفاعالت األبحاث. كما تم تطبیق هذا النهج بنجاح في 

 . بلدان مختلفة مثل روسیا وباكستان ورومانیا والهند وبلغاریا

ستعانة بالدول الموردة لمفاعالت الطاقة النوویة للمساعدة في إنشاء اال ب ــــــ
 البنیة التحتیة الرقابیة المطلوبة 

تشمل المساعدة الدعم الفني ونقل التكنولوجیا وتدریب العاملین وٕانشاء البنى 
ئات الرقابیة. مع مالحظة أن هذا األمر یستدعى تنبه الدول المقدمة التحتیة في الهی

ى شراء محطات جدیدة نوویة لتوضیح هذا األمر بدقة في عقود الشراء أو في عقود لع
الرقابة النوویة في الدول المنتجة  اتفاقیات تعاون مع هیئات منفصلة أو في صورة

 . للطاقة النوویة

 المساعدة الفنیة ووثائق الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  ستعانة ببرامج اال ــــــ ج
ر برنامج التي تطوّ  للدولتقدم الوكالة الدولیة للطاقة الذریة المساعدة الفنیة 

العمل  اتطاقة نوویة، ویمكنها تقدیم الدعم لها من خالل البعثات الفنیة وورش
عت مجموعة شاملة من والدورات التدریبیة في مجال الرقابة النوویة.كما أنها وض

وخاصة  المتطلبات واألدلة اإلرشادیة التي تغطي جمیع جوانب التطبیقات النوویة
نتاج الطاقة النوویة، بما في ذلك تنظیمها وٕادارتها وبنیتها التحتیة. ویالحظ لمفاعالت إ

استشاري آخر المساعدة الفنیة و  خبرات لتقنیيأن هذا النهج یحتاج إلى ضرورة وجود 
 . داءراقبة األأن یكون دولیًا لمیفضل 
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مان نووي أو هیئات رقابیة استشاریین دولیین أو مراكز بحوث أستعانة بالا د ــــــ
 دولیة 

ووي أو مان ناستشاریین دولیین أو مراكز بحوث أیعتمد هذا النهج على إشراك 
الطاقة  مشاریعوخاصة ممن لدیهم خبرات رقابیة وفنیة في  هیئات رقابیة نوویة دولیة،

. ویفضل لدیها خبرات رقابیة نوویة دولیة التي الدولالنوویة أو التي تعمل في 
المقدمة على  الوطنیة اإلستعانة بهیئات رقابیة دولیة حتى تستفید هیئات الرقابة النوویة

برنامج إنشاء محطة الطاقة النوویة من إنشاء البنیة التحتیة والمعلوماتیة ونظام اإلدارة 
ت والجودة الشاملة لجمیع األنشطة الرقابیة. مع التأكید على أن هذا النهج واإلتصاال

 .ها غیر كافیة على المدى الطویل یمكن أن یكون خطوة ضروریة في البدایة لكن

وعلى سبیل المثال، قامت هیئة الرقابة النوویة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة 
الوالیات المتحدة األمریكیة وبعض الدول بالتعاقد مع ثالث جهات دعم فني دولیة من 

وقد غطت عقود اإلتفاق مع هذه الجهات مجاالت مختلفة من عملیة  ،األوروبیة
المراجعة والتقییم لمراحل التراخیص المختلفة بدایة من ترخیص الموقع، اإلنشاء وحتى 

امج الدعم الفني ستعانة ببر كما قامت هیئة الرقابة النوویة اإلماراتیة أیضًا باالالتشغیل. 
من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عن طریق بعثات المراجعة الفنیة طوال مراحل 

مارتیة كانت تحتفظ  لى أن هیئة الرقابة النوویة اإلالتراخیص. مع التأكید هنا ع
 . بمسؤولیة إصدار القرارات التنظیمیة والتراخیص الرقابیة النهائیة

 ∗وأنشطة الهیئة العربیة للطاقة الذریةاالستعانة ببرامج  هـ ــــــ
العربیة من في الدول تقدم الهیئة العربیة للطاقة الذریة الدعم للهیئات الرقابیة 

خالل الشبكة العربیة للهیئات الرقابیة "النور"، حیث یمكن تلبیة الكثیر من احتیاجاتها 
اعالت البحثیة التحكم الرقابي للمف في مجالمن خالل التعاون بین أعضاء الشبكة 

والتطبیقات الطبیة ومراجعة اللوائح وغیرها. وهناك الكثیر من األنشطة التي قامت بها 
والتأهیل للعناصر البشریة التي سیقع على كاهلها  الشبكة خاصة في مجال التدریب

االستخدام السلیم واآلمن لبرامج القوى النوویة. وتبذل الهیئة العربیة للطاقة الذریة 
كبیرة لتطویر البنى التحتیة التي تحتاجها الدول العربیة في مجال تعزیز  مجهودات

 .تمت إضافة الفقرة هـ للمقالة من قبل سكرتیر تحریر النشرة  *
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األمن النووي والحمایة المادیة للمنشآت النوویة والمصادر المشعة واألطر التشریعیة 
كبر من الشركاء لتقدیم الدعم تسعى الشبكة لتعزیز التعاون مع عدد أوالرقابیة. كما 

كة للرصد اإلشعاعي واإلنذار المبكر في الدول وتسعى الهیئة إلى إنشاء شب .لها
العربیة لمواجهة أیة حوادث قد ینتج عنها تلوث إشعاعي، باإلضافة إلى تشجیع تبادل 

 البیانات الخاصة بالمسح اإلشعاعي .
 


یدة في توفیر األساس والدعم ، أهمیة متزا)TSOsالدعم الفني ( منظماتتكتسب 
التقني والعلمي لتنفیذ المهام الرقابیة والمساعدة في إتخاذ القرارات واألنشطة المتعلقة 

مان النووي واإلشعاعي للهیئات الرقابیة الناشئة. وتكون صور اإلستعانة بها عن باأل
ة،  طریق إشتراكها كجزء من الهیئات الرقابیة أو في صورة جهات منفصلة مساعد

ووكالة بالنمسا  (IAEA) وتعتمد المنظمات الدولیة مثل الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
بفرنسا  (OECD)التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة  (NEA) الطاقة النوویة

 . الدعم الفني لمنظماتعلى المساهمة النشطة 

ریة الداعمة مان النووي والجهات االستشامراكز بحوث األویجب أن تكون 
للهیئات الرقابیة في المقدمة من ناحیة تطویر التكنولوجیا وأن تشارك في البرامج 
والشبكات الوطنیة والدولیة للبحث والتطویر من أجل تبادل المعلومات والدروس 

أنه وتجدر اإلشارة إلى المستفادة في مجاالت الرقابة النوویة لمحطات الطاقة النوویة. 
في زیادة ثقة الجمهور في  اً أیضیمكن أن تسهم تلك المراكز والجهات االستشاریة 

تخاذ والفنیة الوذلك من خالل توفیر معلومات حول األسس العلمیة  ،األنشطة النوویة
 . القرارات وخاصة للتراخیص

) Rostechnadzorروسیا (في وعلى سبیل المثال، یوجد لهیئة الرقابة النوویة 
وكذلك  ،شعاعیةواإل جهات توفر الدعم الفني لممارسة األنشطة الرقابیة النوویةثالث 

 :جمیع األنشطة التنظیمیة  في مجال الصناعة النوویة وهي تشمل 
شعاعي  وهو یشمل حوالي مان النووي واإلالمركز العلمي والهندسي لألــــــ  1

 . عضو 350
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 750) وهو یشمل حوالي VO SAFETYمان النووي (مركز بحوث األــــــ  2
 . عضو

واإلشراف على  مان الصناعة النوویةــــــ هیئات الدعم الفني في مجاالت أ 3
 .أنشطتها 
 




دراسات مستفیضة  ،  بإجراء2014/ فیكتور جي وآخرون في سبتمبر العالمقام 
دراسات لبعض  ثالثبعض هیئات الرقابة النوویة  في  داءألواستقصاء وتحلیل 

الطاقة النوویة إلستخالص بعض الدروس المستفادة  مشاریعالحوادث أو أثناء إنشاء 
التي یمكن أن تساعد الهیئات الرقابیة الجدیدة المقدمة على برامج للطاقة النوویة. وقد 

حادثة ثري مایل آیالند (الوالیات المتحدة األمریكیة) وحادثة  شملت الدراسة :
 . فوكوشیما (الیابان) ومشروع إنشاء المحطة النوویة بأولكیلوتو (فنلندا)

 دراسة حادثة ثري مایل آیالند، الوالیات المتحدة األمریكیةــــــ  أ

یالند بالوالیات المتحدة ، حدثت حادثة ثري مایل أ1979عام  في مارس
األمریكیة، وبعد الحادث عّین رئیس الوالیات المتحدة لجنة لدراسة وتحلیل الحادث، 
وكان تقریرهم یحوي تفاصیل كثیرة جدًا ولكن كان تركیزهم على الجوانب واألخطاء 

حیث تم اإلفادة بالتقریر: "كانت المعدات جیدة  .معالجة الحادث وخاللالبشریة أثناء 
الخلل في العنصر البشري فلواله لكان هذا الحادث الكبیر  بما فیه الكفایة ، باستثناء

الذي حدث في جزیرة ثري مایل قد أصبح مجرد حادثًا بسیًطا".  ومن المثیر لالهتمام 
داء جهاز الرقابة النوویة أهنا النتائج التي توصلوا إلیها بشأن بعض المالحظات على 

 : النحو التالي األمریكي في ذلك الوقت ، والتي یمكن تلخیصها على

معقدة للغایة، وكانت تتطلب بذل جهد هائل لالمتثال  الرقابیةكانت اللوائح ــــــ 
 . لها وتطبیقها بمقارنتها باالمتثال إلجراءات السالمة



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقدمة على برامج للطاقة النوویة بالدولهیئات الرقابة النوویة  دةمنظمات الدعم الفني الوطنیة في مساعدور  
 

13 
 

نشغال واالهتمام األكبر بإمكانیة وقوع أكثر الحوادث خطورة كان االــــــ 
)LOCA( أنواع الحوادث األكثر ترجیًحا والتي ، مع عدم إعطاء األهتمام لدراسة بعض

 . یمكن أن تتطور ببطء والتي لم یتم تحلیلها بعمق
داء دات والتجهیزات بالمقارنة بجودة أداء المعهناك اهتمام كبیر بجودة أكان ــــــ 

 . العناصر البشریة
مان النووي على دراسة ما وراء األحداث الفردیة ــــــ لم تحتوي متطلبات األ

دة من قبل جهاز الرقابة النوویة األمریكي والتي تؤدي إلى تدهور أو انهیارات المحد
 . متعددة في األنظمة

 ة"ـــة بالسالمـــة على أنها "غیر متعلقـــفة المصنّ ـــلم یتم إدراج دور األنظمــــــ 
(Non-safety-related)  الحوادث بوقوعفي إمكانیة التسبب . 

منهجیة لتقییم تجارب التشغیل السابقة أو البحث عن  لم تكن هناك طریقةــــــ 
 . األنماط المنظمة لذلك

كانت هناك أوجه قصور خطیرة في آلیة االتصاالت الداخلیة في جهاز ــــــ 
 . الرقابة النوویة األمریكي

المالحظات السابقة بصورة مباشرة بقصور في البنیة التحتیة والمعلوماتیة تتعلق 
التي یجب أن تتوفر ، و تصال الداخلي والخارجيلومات الفنیة وآلیة االراءت والمعواإلج

 .   في هیئات الرقابة النوویة للقیام بدورها في برامج إنشاء محطات الطاقة النوویة

 دراسة حادثة فوكوشیما، الیابانــــــ  ب
رتفاع لزال ضخم تسبب في حدوث تسونامي با، حدث ز 2011مارس  11في 

. وقد تشكلت لجنة الیابانحادثة فوكوشیما في  وقوع مّما أدى إلى اً متر  15حوالي 
 ــــــ داء هیئة الرقابة النوویة الیابانیة (وكالة السالمة النوویة والصناعیةمستقلة لتقییم أ

(NISA أثناء وبعد حادث فوكوشیما، وقد خلصت لجنة التحقیق المستقلة إلى أن  :
داء العاملین طبقًا  للهیكل التنظیمي والرقابي أ"األسباب الجذریة للحادث هي تدهور 

ا تسبب في اتخاذ إلى عالقات خاطئة بین األطراف ممّ  أدىوالذي  ،وقت الحادث
، باإلضافة إلى عدم دقة محددات التصمیم األساسي لمحطة قرارات وٕاجراءات خاطئة"

 .والتي كانت معروفة لكل من الهیئة الرقابیة والجهة المشغلة فوكوشیما 
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وضحت اللجنة أن الجهة الرقابیة طبقًا للهیكل التنظیمي وقت الحادث لم أكما 
سلیمة. وقد  تخاذ قرارات كثیرة غیرا تسبب في اممّ  ،تكن منفصلة عن الجهة المشغلة

أوصت اللجنة في نهایة تقریرها بضرورة تشكیل هیئة رقابة نوویة جدیدة تكون مستقلة 
على أن تتعامل بشفافیة المالكة للمحطات النوویة والجهة تمامًا عن الجهة المشغلة 

 . ن تكون استباقیة في إجراءاتهادة وأومهنیة وبطریقة موح

 تأخر مشروع المحطة النوویة بأولكیلوتو، فنلنداــــــ  ج

الطاقة النوویة أو تأخر البرنامج الزمني  مشاریعن حدوث تجاوزات في تكلفة إ
نظم االتصال بین الجهة الرقابیة والجهة المشغلة  إلنشائها بسبب سوء أو عدم فاعلیة

إنشاء المحطات النوویة.  لمشاریعوالجهة المنظمة یمكن أن یتسبب في أضرار كبیرة 
 المحطة النوویة بأولكیلوتومن التجارب الهامة في هذا المجال دراسة حالة مشروع 

 . فنلنداب

قة النوویة في أولكیلوتو ویشمل هذا المشروع إنشاء الوحدة الثالثة لمحطة الطا
) وهو EPRبفنلندا. وهي مكونة من  مفاعل نووي یستعمل الماء المضغوط األوروبي (

في إنشائه. وقد كان من المفترض أن ینتهي المشروع في  بدءاألول من نوعه وتم ال
فإنه من المتوقع أن یبدأ اإلنتاج عام  لألنباء، ولكن طبقًا لوكالة رویتر 2009عام 

في  كما صاحب هذا التأخیر .عام تأخیر عن البرنامج الزمني 11ي حوالي أ 2020
ن من نوعیة المشروع زیادة في التكلفة تقارب ثالثة أضعاف سعره األصلي الذي كا

ملیار یورو. ونظًرا لوجود نزاع قانوني  3.5كان یبلغ حوالي مبلغ عقد تسلیم مفتاح و 
دولیة. لم تنشر األطراف كثیًرا من التحلیل في جلسات التحكیم الدائر حالًیا والموضوع 

الموضوعي لما حدث من أخطاء أدت إلى هذا التأخیر وزیادة التكلفة. ومع ذلك ، فإن 
) قد أعلنت في عدة مناسبات وسردت بعض STUKهیئة الرقابة النوویة الفنلندیة (

 : الدروس المستفادة على النحو التالي

أعمال التصمیم الهندسي ودراسة التفاصیل  عدم االنتهاء بشكل كاف منــــــ 
 . الفنیة قبل البدء في اإلنشاء

 . ذوي الخبرة في هذه النوعیة من المفاعالت من نقص المصممینــــــ 
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الجهة المشغلة)  في إدارة مشروع إنشاء  -قلة خبرة األطراف (الجهة الرقابیةــــــ 
 . كبیر بهذا الحجم

 . تراخیص بصورة مكتملة للهیئة الرقابیةعدم تقدیم مستندات الــــــ 


ومن دراسة الحاالت الثالث السابقة، یمكن تلخیص الدروس المستفادة على النحو 
 : التالي

تصاالت والتفاهم المتبادل بین ورة وضع نظام عمل واضح إلدارة االضر ــــــ 
ممارسات الهیئات االرقابیة والجهات المشغلة والذي یجب أن یشمل كیفیة تطبیق ال

واإلجراءات والتراخیص الرقابیة ویتعین على الجهة المشغلة والجهة المنظمة مناقشة 
مان النووي واألذلك مبكرًا بما فیه الكفایة لوضع أفضل طریقة لتقدیم متطلبات السالمة 

 . بدایة من إجراءات الدعوة لتقدیم العطاءات للمحطة النوویة
ا ة لألنشطة الرقابیة شاملة وغیر معقدة ممّ یجب أن تكون اللوائح المنظمــــــ 

 مان النووي.واأل یسهل عملیة االمتثال لها وفي نفس الوقت التوافق مع معاییر السالمة
 . اً وعملی یجب أن یكون البرنامج الزمني إلنشاء أول محطة نوویة دقیقاً ــــــ 
التقنیة والمهاریة یجب أن یكون فریق إدارة المشروع من ذوي الخبرة والقدرات ــــــ 

بما في ذلك هیئة الرقابة النوویة، والجهة المشغلة  المشاریع،العالیة في مجال إدارة 
 والجهة المنظمة كما  یجب أن تتوفر بدًءا من إجراءات الموقع إلى مرحلة التشغیل.

 


إجراؤها في كوریا الجنوبیة، تم تطویر منهجیة تقییم مخاطر في دراسة تم 
نظام عقود تسلیم التأخیر في إنشاء محطات الطاقة النوویة، وخاصة التي تعتمد على 

 . المفتاح على المستوى الدولي

وتظهر النتائج أن أهم ستة عوامل فرعیة في منطقة الخطورة العالیة وفًقا 
تأخر التراخیص من الجهات الرقابیة، الوضع في لمصفوفة المخاطر تشمل اآلتي: 

في إجراءات شراء   عملیة اإلنشاء، التباطؤالبلد، عدم اكتمال أعمال التصمیم قبل بدء 
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وتصنیع المعدات وٕایصالها إلى الموقع للتركیب، تأخر تنفیذ البرنامج الزمني لبعض 
 . أخیرًا المسائل المالیةمال في مراحل اإلنشاء والتشغیل و األع

من المفاعالت % 75أن حوالي  2016كما أظهرت دراسة أجریت في عام 
النوویة قید اإلنشاء في جمیع أنحاء العالم تواجه تأخیرات في البرامج الزمنیة ألسباب 
مختلفة. لذلك، من الضروري تخصیص وقت كاف لمرحلة التخطیط وتقییم مدى 

الجهة  ــــــالجهة الموردة استعداد كل طرف مشارك في إنشاء المحطات النوویة (
 الهیئة الرقابیة) قبل بدء البناء من أجل تجنب أي تأخیر في اإلنشاء أو ــــــالمشغلة 

 .  تجاوز التكالیف وخاصة عند إنشاء المحطة النوویة األولى

ویجب دمج توقیت الموافقات والتراخیص من الهیئة الرقابیة لجمیع مكونات 
وخاصة في البرنامج الزمني لتخطیط عملیتى التصنیع  المحطة النوویة بشكل صحیح

واإلنشاء وذلك للتخفیف من المخاطر من جهة الهیئة الرقابیة. ویالحظ أن المكونات 
الكبیرة للمحطة یمكن أن تمثل مخاطر تنظیمیة واقتصادیة جوهریة للبرنامج الزمني 

ل مكونات ال تشكّ  ، في كنداعلى سبیل المثالف لمشروعات إنشاء المحطات النوویة.
من عملیة الترخیص حتى یتم تقدیم طلب رسمي  اً رسمی محطة الطاقة النوویة جزءاً 

للحصول على ترخیص لبناء منشآت المفاعل إلى الهیئة الرقابیة إلجراء تقییم تقني 
 . مفصل

 
 المشاركة والتنسیق المسبق مع هیئات الرقابة النوویة قبل أعمال التراخیص

الناجح لمحطات الطاقة النوویة الجدیدة على سلسلة التورید یعتمد اإلنشاء 
والتصنیع القویة. وتوفر الشركات المصنعة للمحطات النوویة العدید من المكونات 
الالزمة لدعم مشاریع الطاقة النوویة الحالیة والمستقبلیة بما في ذلك العناصر الكبیرة. 

مان المكونات في المحطات وأ ال یتجزأ من إثبات سالمة اً ویالحظ أن هناك جزء
 النوویة والتي یجب أن تفي بالمعاییر المطبقة على مراحل التصمیم والتصنیع والتحقق. 

ویختلف دور جهات الرقابة النوویة عند شراء العناصر الكبیرة بالمحطة من بلد 
إلى آخر. حیث یمكن أن تتراوح مشاركة الجهة الرقابیة بین مراجعة عملیة سلسلة 

بما في ذلك ممارسات التفتیش دون زیارة منشآت المورد، وحتى  ،رید للمرخص لهالتو 
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استكمال عملیات التفتیش المستقلة في موقع المورد. أما في بعض الحاالت  فقد 
تطلب الجهات الرقابیة ضرورة االعتماد من جهات  تفتیش معتمدة دولیًا على 

 المكونات الموردة .

الفنیة لهیئات الرقابة النوویة من ناحیة الدخول في ویالحظ ضرورة توفر القدرة 
مناقشات متخصصة عالیة المستوى مع الجهات الموردة التي تسعى للحصول على 
موافقات مبكرة بشأن بعض المقترحات المحددة في المتطلبات واللوائح التنظیمیة. وقد 

ویسمح هذا النوع یتم تحدید عمل إضافي أو مكون إضافي لتلبیة المتطلبات الرقابیة. 
من التعلیقات للجهات الموردة بالتخطیط والتطویر وتنفیذ اإلجراءات التصحیحیة 
الالزمة في وقت مبكر لتجنب المزید من التعقیدات الشدیدة أو التأخیر أثناء مراحل 

 عملیة الترخیص، أو حتى الصعوبات األسوأ أثناء التراخیص.

الوطنیة یجب أن تحتفظ  رقابة النوویة، من المهم أن ندرك أن هیئة الومع ذلك
 .  باستقاللها التنظیمي  والرقابي اً دائم

 


دور هیئات الرقابة النوویة وعالقتها بمراكز بحوث اآلمان النووي  بّینت المقالة
والجهات االستشاریة الوطنیة وعالقتها بإدارة الوقت إلنشاء المحطات النوویة في الدول 

 : لى برامج للطاقة النوویة. وقد خلصت إلى ما یليالمقدمة ع

یجب أن تكون الهیئات الرقابیة مستقلة تمامًا عن الجهة المشغلة أو المالكة ــــــ 
 . المحطات النوویة لمشاریع

تمویل هیئات الرقابة النوویة ر البشریة المتخصصة و یعتبر توفیر الكوادــــــ 
النوویة عنصرًا  أساسًیا إلنشاء وتأمین استقاللیة بالدول المقدمة على برامج للطاقة 

 . تلك الهیئات
یتطلب مشروع الطاقة النوویة في مرحلة اإلنشاء التفاعل والتنسیق التام بین ــــــ 

مان النووي وجهات ، بما في ذلك مراكز بحوث األجمیع األطراف المشاركة تعاقدًیا
 . على تنفیذ المشروع بدون أي تأخیرالدعم الفني التي سیكون لها دور مهم للحفاظ 
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مراكز هیئات الرقابة النوویة من اإلستعانة بالخبراء والمتخصصین لتعد عملیة ــــــ 
المقدمة على  للدولمان النووي والجهات االستشاریة الوطنیة والدولیة مفیدة بحوث األ

 . إنشاء محطات طاقة نوویة

أخر إنشاء المحطات النوویة ومنها یوجد عدة أسباب یمكن أن تسهم في تــــــ 
 .بین األطراف المشاركة عدم وجود آلیة واضحة ومنظمة لالتصاالت 

 أ. د. شریف الجوهري  ترجمة :                                           
 قسم المواقع والبیئة                                                

 هیئة الرقابة النوویة واإلشعاعیة المصریة                                     
  

References 
 (1) G. Li, “Summary and Conclusions of the International Conference on 

the Challenges faced By Technical and Scientific Support Organizations 
in Enhancing Nuclear Safety”, 2006. 

(2) Ho Chi Minh, “Role of Regulatory Body in the Safe use of Atomic 
Energy”, Federal Environmental, Industrial, and Nuclear Supervision 
Service of Russia, (ROSTECHNADZOR), November 19, 2014. 

(3) International Atomic Energy Agency (IAEA), “Newcomer Countries 
Face Common Challenges in Nuclear Infrastructure Development”, 
IAEA Bulletin, a workshop on nuclear power infrastructure development 
hosted at the IAEA, April 2016. 

(4) USNRC, Advisory Committee on Reactor Safeguards (ACRS),  
https://www.nrc.gov/about-nrc/regulatory/advisory/acrs.html 

(5) World Nuclear Association,” Licensing & Permitting Task Force of the 
World Nuclear, “Licensing and Project Development of New Nuclear 
Plants”, August 2015. 

 

https://www.nrc.gov/about-nrc/regulatory/advisory/acrs.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التطور في مفاعالت االندماج النووي 
 

19 
 

�uD��«ÍËuM�« ÃU�b�ô«  ö�UH� � — 

 


 

Abstract 
Fusion processes require fuel and a confined environment with 

sufficient temperature, pressure and confinement time to create a plasma in 
which fusion can occur. The combination of these figures results in a power-
producing system known as the Lawson criterion. Fusion reactors usualy 
use hydrogen isotopes such as deuterium and tritium, which react easier 
than hydrogen to allow to reach the Lawson criterion requirements with less 
extreme conditions. Most designs aim to heat fuel to tens of millions of 
degrees, which constitutes a major challenge in producing a successful 
design. As a source of power, nuclear fusion is expected to have several 
advantages over fission. These advantages are : reduced radioactivity in 
operation and little high-level nuclear waste, ample fuel supplies, and 
increased safety. However, achieving the necessary combination of 
temperature, pressure, and duration has been proven to be difficult to 
achieve from a practical and economical point of view. Research into fusion 
reactors began in the 1940s, but up to date, no design has produced more 
fusion power output than the electrical power input. 

 



الهائلة و الناتجة عن عملیات  الطاقةتولید الطاقة باالندماج یقصد بها استغالل 
االندماج النووي تلتحم نواتي ذرة مع بعضهما لتشكیل نواة أثقل،  يفاالندماج النووي. ف

الذرة مسببة  يمن الطاقة الناتجة عن طاقة الربط  بین نوات فتنطلق كمیة كبیرة نسبیاً 

https://en.wikipedia.org/wiki/Temperature
https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure
https://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_(physics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Lawson_criterion
https://en.wikipedia.org/wiki/Isotope
https://en.wikipedia.org/wiki/Deuterium
https://en.wikipedia.org/wiki/Tritium
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_fission
https://en.wikipedia.org/wiki/Radioactivity
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_waste


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4/2019ـــــــ العدد  31نشرة الذرة والتنمیة ـــــــ المجلد 
 

20 
 

 البروتونیلعب اندماج األنویة الخفیفة مثل . جات حرارة عالیةقوة نوویة شدیدة ودر 
وهو ( والتریتیون نواة الهیدروجین الثقیل)(وهو  والدیوترون )لهیدروجینا ذرة نواة (وهو
نطلق خالل هذا االندماج كمیة هائلة ت، حیث الكون في ًا كبیراً دور  )التریتیوم نواة
فتمدنا بالحرارة ، الشمس وٕاشعاع كما یحدث في حرارة تظهر على شكل الطاقة من

، وال حیاة النجوم وما ُوجدت الشمس فبدون هذا التفاعل ما ُوجدت والنور والحیاة.
 االندماج النووي.  طاقة المسماة الطاقة دون تلكب

أكبر بكثیر مما یطلقه  طاقة فائدة االندماج النووي في إطالقه كمیاتوتكمن 
فإن المحیطات تحتوي بشكل طبیعي على ، باإلضافة إلى ذلك .النووي االنشطار

ا توجیه هذأن یتم استغالل و  بشرطلتفاعل لهذا ا الالزم  الدوتریوم كمیات كافیة من
أن المواد  مع العلم  بالطاقة لمدة آالف السنین، الكوكب لتغذیة ) الدوتریومالمصدر(

 .) لیست موادًا مشّعة4المنبعثة عن االندماج (خصوصا الهیلیوم 




یحدث تفاعل االندماج النووي عندما تتداخل نواتان ذریتان. ولكي یتم هذا 
لحاصل بین شحنتیهما الموجبتین التنافر ا قوة التداخل، ال بد من أن تتخطى النواتان

الكالسیكیة  المیكانیكا قنا قواعدإذا ما طبّ  ي.حاجز الكولومبلـتعرف الظاهرة با(و 
للغایة، بسبب الطاقة  وحدها، سیكون احتمال الحصول على اندماج األنویة منخفضاً 

میكانیكا  الالزمة لتخطي الحاجز المذكور. وفي المقابل، تقترح یة جداً الحركیة العال
 . ، بطاقات أكثر انخفاضاً نفق میكانیكا الكم یمكن تخطیه أیضا قانون كولوم أن الكم

وبالرغم من ذلك، فإن الطاقة الالزمة لالندماج تبقى مرتفعة جدًا، وهو ما یقابله 
حرارة أكثر من عشرات أو ربما مئات المالیین من الدرجات المئویة حسب طبیعة 

على سبیل المثال، یجري تفاعل اندماج الهیدروجین  الشمس األنویة. وفي داخل
درجة مئویة،  ملیون 15 ـــتقدر ب حرارة ، في ظلالهلیوم المؤین عبر مراحل إلى تولد

وُتدرس بعض تلك  .الشمس ویحدث ذلك ضمن عدة تفاعالت مختلفة تنتج عنها حرارة
 ــــــ ر االندماج مثل الدوتریومعب الطاقة بغرض إنتاج الهیدروجین التفاعالت بین نظائر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%82_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%82_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
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فتتواصل عملیة االندماج إلى  الشمس تریتیوم. أما فيــــــ  دوتریوم أو الدوتریوم
، الذي یحتوي الحدید لنها العناصر الثقیلة مثعالعناصر الخفیفة ثم المتوسطة ثم ینتج 

األكثر كتلة  النجوم من النترونات. وفي بعض 30بروتون ونحو  26في نواته على 
 .، تتم عملیات اندماج ألنویة أضخم تحت درجات حرارة أكبرالشمس من

بة، نواة مركّ  أحیاناً  ىغیر مستقرة تسم نواة وعندما تندمج أنویة صغیرة، تنتج
ترون، تـُطلق جسیم أو أكثر (فوتون، ن أقل، طاقة ولكي تعود إلى حالة استقرار ذات

مطلقة في والجسیمات ال النواة الزائدة بین الطاقة تفاعل)، وتتوزعبروتون، على حسب ال
 التالي : حركّیة. وطبقًا للرسم التوضیحي طاقة شكل

 

 

 

 

 

 
میغا إلكترون فولط  3.5 لیوم بطاقة قدرتهانواة ذرة اله تنطلق 
المفاعالت االندماجیة  يوف .إلكترون فولط  میجا 14.1ة قدرها بطاق ترونالن وینطلق

للحصول على مردود جید من الطاقة خالل  العلماء دیجته الجاري تطبیقها حالیاً 
االندماج، أي من الضروري أن تكون الطاقة الناتجة أكبر من الطاقة المستهلكة 

كما یجب  الكهربائیة. ل الحرارة الناتجة في إنتاج الطاقةلتواصل التفاعالت واستغال
 .عزل محیط التفاعل ومواد المحیط في المفاعالت االندماجیة

دم ة هي تلك التي تستخإن التفاعالت االندماجیة التي تطلق أكبر قدر من الطاق
لیوم ونواته جسیم ألفا هي أقوى نواة ذرة على أكثر األنویة خّفة إلنتاج الهلیوم، ألن اله

ترون وهؤالء األربعة ن 2بروتون و  2، فهي تحتوي على اإلطالق من جهة تماسكها
من كتلتهم كما في التفاعل  0.005شدیدو التماسك بحیث یتحول جزء یعادل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
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ترون. ومجموع لى طاقة حركة تتوزع بین نواة الهلیوم الناتجة والنإ ،الموضح بالرسم
وبالتالي فإن أنویة فولط  إلكترون میجا 17,6=14,1+3,5الطاقتین الموزعتین = 

ترونان)، مستخدمة حد) والتریتیوم (بروتون واحد ونترون واواحد ون تریوم (بروتونو الد
 :  في التفاعالت التالیة

 تریومو د + تریومو د         ترون+ ن 3هلیوم ــــــ 
 تریومو د+  تریومو د         تریتیوم + بروتونــــــ 
 تریتیوم + تریومو د        ترون+ ن 4هلیوم ــــــ 
 . 3-لیومه + تریومو د      + بروتون 4-لیومهــــــ 

هذه التفاعالت هي أكثر التفاعالت دراسة في المخابر عند تجارب االندماج و 
 .من الطاقة طإلكترون فول میجا 17المراقبة، وكل منها ینتج نحو 

 
 

أهم عملیة اندماجیة نوویة في الطبیعة هي التي تحدث في النجوم. في القرن 
ناتجة من التفاعالت االندماجیة النوویة في العشرین تم التوصل إلى أن الطاقة ال

 الشمس والنجوم األخرى هي المسؤولة عن عمرها الطویل كمصدر للحرارة والضوء؛
 ــــــ لیومتركیبه األساسي الهیدروجین واله یغلب على ذيوالــــــ واندماج األنویة في النجم 

 .ه العملیة االندماجیةكناتج لهذ ةهو المزود لهذه الطاقة والذي یكّون أنویة جدید
یمكن التفكیر في عدة طرق تمّكننا من احتجاز محیط التفاعل للقیام بتفاعالت 

طیسي لما لتجارب بواسطة االحتجاز المغنبتلك ا اندماج نوویة، ویقوم العلماء فعالً 
البالزما إلى عشرات  درجة حرارة في جهاز مفرغ من الهواء مع رفع البالزما یسمى
العاریة  ومیالتریتیوم والدوتر  ي أنویةوه ــــــمئویة. ولكن احتجاز البالزما درجة  نالمالیی

كلها تحمل شحنة  أن إذ ،تحت هذه الحرارة العالیة صعب جداً  ــــــمن اإللكترونات 
كهربائیة موجبة تجعلهم یتنافرون عن بعضهم. فما یلبث التفاعل أن یبدأ بینهم لمدة 

على  حالیاً  أجزاء من الثانیة حتى یتنافروا ویتوقف التفاعل. وینصب اهتمام العلماء
ابتكار وسیلة یستطیعون بها إطالة مدة انحصار البالزما وٕاطالة مدة التفاعل. وتلك 

 .الطاقة الكهربائیة ت بغرض استغالل طاقة االندماج النووي إلنتاجالمجهودا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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حالة  المادة في عندما تصل درجة الحرارة والتي یحدث عندها  االندماج، تكون
  أیونیاً  و الجزیئات غازاً مادة األولیة وتكون فیها الذرات أبالزما وهى حالة خاصة لل

السحابة اإللكترونیة أو أكثر من  إلكترون تحت درجات الحرارة العالیة یتم اقتالعو 
 .ا ینتج عنه أیونات موجبة وٕالكترونات طلیقةالمحیطة بكل نواة، ممّ 

یة، عدة ینتج عن التحرك الكبیر لألیونات واإللكترونات داخل بالزما حرار 
یة. ولكي تكون هذه االصطدامات ائموجبة الشحنة الكهرباصطدامات بین الجسیمات 

الكثافة و  الحرارة:  عوامل ةاندماجي، تتدخل ثالث قویة بما فیه الكفایة إلنشاء تفاعل
 .حتجاززمن االو 
 



نتج طاقة ضئیلة تندماج نواتین من الهیدروجین ابالنظر لعدد الذرات فإنه عند 
فقط  %2نشطار الذي یحدث لذرات الیورانیوم، حیث یساوي تقریبا مقارنة بین اال جداً 

ندماج أكبر، التي تنتج عن االومع هذا فإن الطاقة  .نشطارالناتجة عن االمن الطاقة 
رام لعملیة غیورانیوم الثقیل والتي تزن كیلو حیث أنه عندما تتعرض ذرات من ال

رام من ذرات الهیدروجین، غالناتجة تكون أقل من إدماج كیلو نشطار، فإن الطاقة اال
رات الیورانیوم، لهذا یكون عدد ذرات من ذ حیث أن ذرات الهیدروجین أخف كثیراً 

 .في الكیلوغرام عدد ذرات الیورانیوم رام أكبر بكثیر منغوجین في الكیلو الهیدر 
نشطار إلنتاج الطاقة في المولدات، حیث یتم یستخدم في الغالب تفاعل اال

نشطار الذرات حسب امكن أن تساعد في التحكم في معدل توفیر الظروف التي ی
متع االندماج النووي بالقدرة على توفیر الطاقة الكافیة لتلبیة الطلب المتزاید یتو  .الحاجة

 .على البیئة حداث تأثیر كبیرإع القیام بذلك بشكل مستدام، دون علیها حول العالم، م
یتمیز االندماج النووي بالعدید من عوامل الجذب المحتملة. أوًال، یتوفر وقود 

حیث یمكن  ــــــئر الهیدروجین بكمیات كبیرة نسبیًا االندماج النووي المكون من نظا
ریوم، من میاه البحر، في حین سیتم إنتاج تخراج أحد النظائر الضروریة، الدوتاس

نیة اللیثیوم النظیر اآلخر، التریتیوم، من خالل جزٍء خاٍص بالمفاعل ُیعرف باسم بطا
ه. عالوة على ذلك، ال ینتج ترونات الناتجة عن تفاعل االندماج نفسوذلك باستخدام الن

مفاعل االندماج ثاني أكسید الكربون أو أي ملوثات تضر الغالف الجوي، كما ستكون 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
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النفایات المشعة الناتجة عن المفاعل قصیرة العمر جدًا مقارنة مع النفایات المشعة 
 ت النوویة االنشطاریة التقلیدیة.الناتجة عن المفاعال

 
(ITER) 

المساهمة رسمیًا على تمویل إنشاء  السبع ، وافقت الدول2006 نوفمبر 21في 
سنوات  10 ــــــعامًا  30مفاعل اندماج نووي. من المتوقع أن یستمر البرنامج لمدة 

یجري اآلن العمل علي قدم وساق لالنتهاء من أعمال و سنة للتشغیل.  20للبناء، و
یشارك في هذا و . اجي في العالم في كداراتش بفرنساتشیید والبناء ألكبر مفاعل إندمال

المشروع العمالق والذي تجاوزت تكالیف إنشائه حاجز العشرین ملیار یورو كال من 
والهند  بي وروسیا والصین والیابانو مریكیة وكندا واالتحاد األور األ الوالیات المتحدة 

كان من . لمفاعلجزاء هذا اأمشاركة في تصمیم جزء من  ةوكوریا الجنوبیة وكل دول
ملیارات یورو،  5حوالي  (ITER) یترإي بدایة المشروع أن ُیكلف مفاعل المتوقع ف

حداثها في التصمیم األولي، إلتغییرات التي تم ولكن مع ارتفاع أسعار المواد الخام وا
 .فقد تضاعفت التكلفة ثالث مراٍت تقریباً 

بعضها  لكثیر من الجهد والعمل الدؤوب للتغلب علي مشاكل كثیرةمازال هناك ا
حتوائها وعدم ثباتها وبعضها اآلخر یتعلق بأمور هندسیة  مثل ایتعلق بفیزیاء البالزما و 

إیجاد المواد المناسبة للبناء والتي ستتحمل هذه البیئة القارسة من حیث الحرارة 
ن الوقود المستخدم فیه وهو نظائر أنووي ندماج الما یمیز االو  .واإلشعاعات النوویة

مر أصورة طبیعیة واستخالصه من الماء الهیدروجین متوافر في كل بحار العالم ب
 قیمة كوب واحد ف ة،ئیلة للغاین الكمیة المستخدمة لتولید الكهرباء ضأسهل میسور كما 

 ةنمر آخر ومهم مقار أ .طنان من الفحماألطاقة آالف  ادلمن هذه المادة یع
(هناك القلیل منها ولكنها ال تقارن  ةشبه منعدم النفایات النووی جفاالندما، باالنشطار

) لهذه المواد المشعةعمر ال فترة نصفو  يشعاعاإل بنفایات االنشطار من حیث النشاط
التخلص من كیفیة  حیث نشطار منتكون لدینا المشكالت المصاحبة لالولذلك لن 
إلشعاع وطویلة العمر والتي قد تصل لمئات اآلالف من شعاعیة عالیة االنفایات اإل

وبناء أول  ةیة والهندسیائن التغلب علي مشكالت إیتر الفیزیذا قدر لإلنساإ و  .السنین
الطبیعة لخدمة  ىلتسخیر قو  فریداً  بشریاً  ندماج النووي سیكون انتصاراً لال ةنووی ةمحط
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جنوب فرنسا للطاقة النظیفة   العمالق علميالمشروع ال هذا یقامو  .البشریة جمعاء
 ."الطریق"، هي كلمة التینیة تعني "إیتر" وكلمة 
 



یتر في إثبات جدوى االندماج النووي، وٕاثبات قدرته على العمل إتتمثل مهمة 
 : دون تأثیر سلبي، ویهدف المشروع إلى

ر بعشر مرات من إنتاٍج لحظي لبالزما اندماجیة تتمتع بقدرٍة حراریة أكبــــــ 
 الطاقة الحراریة المحقونة الالزمة لحدوث التفاعل

بما في  -تطویر التقنیات والعملیات الالزمة لمحطة تولید طاقٍة اندماجیة ــــــ 
 ذلك تقنیات التحكم عن بعد (الصیانة بواسطة الروبوتات)

 .نتاج التریتیومإالتحقق من تقنیات ــــــ 

 

 

 

 

 

 

 

 


 الحجرة المفرغة
یتر. حیث تتكون من حاویة إالمفرغة الجزء المركزي في مفاعل ُتعتبر الحجرة 

سیكون حجم  .طیسیةي البالزما بمساعدة الحقول المغنفوالذیة مزدوجة الجدران ستحو 
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مرة من أي حجرٍة مفرغٍة تم  16 ــــــیتر أكبر مرتین وأثقل بإجرة المفرغة الخاصة بالح
 430إلى  390: ستتراوح كتلة كل قطاع من القطاعات التسعة من  یعها سابقاً تصن

طن. وبعد تركیب جمیع الهیاكل الواقیة والمنافذ، ستصل كتلة حجرة التفریغ إلى 
مترًا على التوالي.  6.5و 19.4طن. كما سیبلغ قطرها الخارجي والداخلي  5116

تتمثل الوظیفة الرئیسیة للحجرة . اً متر  11.3كما سیصل ارتفاع الهیكل بالكامل إلى 
 .حكامإویٍة الحتواء البالزما الساخنة بالمفرغة في توفیر حا

 نتاج اللیثیومإبطانیة 
بسبب المصادر األرضیة المحدودة للغایة للتریتیوم، فإن بطانیة اللیثیوم هي 

جزء یتر. یعمل هذا المكون، الموجود على الإأحد المكونات الرئیسیة لتصمیم مفاعل 
ترونات من خالل تفاعل اللیثیوم مع الن الداخلي للحجرة المفرغة، على إنتاج التریتیوم

الناتجة عن البالزما. هناك العدید من التفاعالت التي تنتج التریتیوم داخل البطانیة. 
 تریتیوم إنتاجه واستخراجه بكفاءةنتاج الإمن متطلبات المواد المستخدمة في تتضو 

 .لى االستقرار المیكانیكي ومستویات التنشیط المنخفضةجیدة، باإلضافة إ

 طیسيالنظام المغن
سیستخدم الملف اللولبي المركزي قصدیر النیوبیوم فائق التوصیل إلنتاج تیاٍر 

 .و أمبیر وٕانتاج حقٍل مغنطیسٍي  مناسبكیل 46قدره 

 التسخین اإلضافي
 : یترإاع من التسخین الخارجي في مفاعل سیكون هناك ثالثة أنو 

، یوفر (Neutral Beams, NB) متعادلة الشحنةالتسخین عن طریق الحزٍم ــــــ 
إلى البالزما المحترقة، مع إمكانیة إضافة واحدة  طمیجا وا 17كل منهما حوالي 

 .أخرى

 Ion Cyclotron) التسخین عن طریق الرنین السیكلوتروني األیونيــــــ 

resonance, ICR) 
 Electronic Cycloton) لكترونيطریق الرنین السیكلوتروني اإلعن  التسخینــــــ 

Resonance, ECR). 
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 ناظم التبرید
طن  3800ناظم التبرید عبارة عن هیكل كبیر من الفوالذ المقاوم للصدأ بكتلة 

یحیط بالحجرة المفرغة والمغانط فائقة التوصیل، لتوفیر بیئة تفریغ فائقة البرودة. 
بوصة) مما  9.8إلى  2.0متر (ي ملّ  250إلى  50رید بین نظام التب یتراوح سمك

سیتیح له مقاومة الضغط الجوي على السطح الداخلي الذي یحیط بحجمه البالغ 
 متر مكعب.  8500

 أنظمة التبرید
یتر ثالثة أنظمة تبرید مترابطة. حیث سیتم التخلص من معظم إسوف یستخدم 

والتي سیتم تبریدها بواسطة ماء یمر خالل  الحرارة عن طریق حلقة تبرید میاه أساسیة،
یتر. سیتم تبرید حلقة التبرید الثانویة إداخل نظام الحبس الثانوي لمبنى  ُمبادل حراري

میل) یتزود  3.1م (لك 5بواسطة مجمع أكبر، یشمل برج تبرید، وخط أنابیب بطول 
یمیائي كئها على أي تلوث ، وأحواض تسمح بتبرید المیاه وفحص احتوابالمیاه

لحرارة اى نهر دورانس. سیبرد هذا النظام أوتریتیوم قبل أن یتم تصریفها في  مجر 
تشغیل المفاعل. كما سیوفر نظام أثناء  طمیجاوا 450دل قدرٍة متوسطة تبلغ بمع

كلفن  80إلى درجة حرارة  طكیلووا 1300تروجین سائل قدرة تبرید تصل إلى ن
 75لیوم سائل قدرة تبرید تبلغ فر نظام هویة تحت الصفر)، وسیو درجة مئ 193.2(

 .درجة مئویة تحت الصفر) 268.65كلفن ( 4.5إلى درجة حرارة  طكیلووا
 


االندماج الذري، یجب تعریض غاز یحتوي على ذرات خفیفة  حضیر عملیاتلت
ملیون  150كالهیدروجین إلى حرارة عالیة كتلك الموجودة في مركز الشمس، أي 

طیسیة شدیدة القوة. إلى هذه الدرجة یجب خلق حقول مغنللوصول ، و ة سیلسیوسدرج
ریوم والتریتیوم وهما بین مادتي الدوتالذي سیولد الطاقة  يالتفاعل األساس ویحدث

 نظیران للهیدروجین.
مزایا الطاقة الناتجة عن االندماج النووي بالمقارنة مع الطاقة التي ینتجها من و 

 : ما یلي االنشطار النووي
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مادة متوافرة ، والذي یتمثل في الهیدروجین ،الوقود الذي یعتمد علیه التفاعلــــــ 
موارد الهیدروجین لن تنضب قبل ، فبغزارة في الطبیعة، في البحار ومیاه البحیرات

 مئات مالیین السنین. 
اتجة ایات المشعة النالنف، فإن عمر لمخلفات الناتجة عن التفاعلبالنسبة  لــــــ 

بینما تستمر اإلشعاعات التي  ،األحوال أصل إلى مئات السنین في أسو یقد و  قصیر
 ن.النشطار النووي إلى مالیین السنییخلفها ا

بینما  ، فوراً ألن التفاعل یتوقف  كوارث تسریب اإلشعاع علىیمكن السیطرة ــــــ 
مر التفاعل عن عملیة االنشطار حیث یست ناتج إشعاعي صعب السیطرة على تسریبت

 یمكن إیقافه. وال
 

 

في الوقت الذي یطور فیه العلماء نماذج حاسوبیة في سعیهم لفهم كیفیة تسبب 
االضطرابات داخل المفاعل بخسارة الحرارة، إّال أنها فشلت في التكهن بنتائج 

ر أداء المفاعالت النوویة االختبارات. ویمثل هذا التباین أهمیة للباحثین لتقییم وتطوی
 .(ITER)الجدیدة 

لقد توّقع الفیزیائیون ألكثر من عقد من الزمان أن االضطراب الناتج عن 
األیونات والذرات المشحونة كهربائیًا قد یزیل االضطراب الذي تسببه اإللكترونات 

وجود داخل المفاعل. وبالرغم من كون النتائج بمستویات مختلفة إّال أنها أظهرت أن 
االضطراب ال یقتصر على اإللكترونات فحسب، بل بسبب شكلین من التفاعل القوي 

أجبر هذا االكتشاف علماء معهد ماساتشوستسي الذي یحدث بین بعضها. وقد 
في المحاكاة  خال هذین النوعین من االضطراباتدللتكنولوجیا األمریكي على إ

 تأثیر. الحاسوبیة لنمذجة أي

ت المهمة مستمرة لتحسین فهمنا للعملیات التي تحدث داخل ومازالت االكتشافا
، باإلضافة إلى تحسینها مستقبل تجارب المفاعالت النوویة التي الزالت قید المفاعالت

 اإلنشاء أو التخطیط .
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في حال  النووي االندماج مفاعلمخططات للواقع االفتراضي ل رسم  اآلنیتم 
 تنتشر في جمیع االتجاهات. حیث أنهاالمستخدمة في التفاعل  تسّرب مادة التریتیوم

فإن المفاعل لن یكون  ،حادث، كالتسرب مثالً وقوع عند  بأنه مدیر المشروع وقد صّرح
تشكل الكمیة  الو الطبیعة.  إلىقادرًا على العزل، وبالتالي فإن المادة الغازیة قد تنطلق 

ان الموجودین في المكان ویمكنهم أن التي قد تتسرب في الطبیعة خطرًا على السك
أنابیب خاصة من  ریطو ن بتاآل المهندسونیقوم و  .يیتابعوا نشاطهم بشكل طبیع

 شأنها سحب التریتیوم في حال حدوث أي طارئ.

ألمر ال یتعلق بالقیمة التقدیریة لتكلفة فإن ا للمشروع، بشأن التكالیف الباهظةو 
على الرغم من التكالیف الضخمة، ف ن إنتاجها.نوعیة الطاقة التي یمكاالستثمار بل ب

 تستحق التكلفة األولیة التي تم وضعها بعیدلكن كمیة الطاقة المنتجة على المدى ال
ن فیه مقتنعون و العاملو  ق یصعب التحق لیس حلموهذا اللهذا المشروع العمالق. 

 بإمكانیة تنفیذه.

  وفاء محمد مصطفى سالمأ. د.                                           
 قسم المواقع والبیئة                                                

 هیئة الرقابة النوویة واإلشعاعیة المصریة                                     
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Abstract 

The production in an efficient way of radioisotopes for medical use is 

crucial. With the shutting down of  nuclear reactors in the next ten years, the 

problem of production of some radioisotopes will become critical. New 

approaches of producing these radioisotopes via accelerators are developed. 

Meanwhile, a big effort is made for the design of accelerators for 

radioisotopes production more compact, efficient and with an optimized 

cost. This article describes the recent progress techniques made in this kind 

of accelerator. 

 



 فمع. األهمیة بالغ أمر الطبي لالستخدام فعالة بطریقة المشعة النظائر إنتاج إن
 بعض إنتاج مشكلة أصبحت القادمة، العشر السنوات في النوویة المفاعالت إغالق

 المشعة النظائر هذه إلنتاج جدیدة اذجمن تطویر لذلك، یجري. األهمیة بالغ أمراً  منها
 مشعة نظائر تنتج المسرعات كبیر لجعل جهد یبذل المقابل، في. المسرعات عبر
 تقنیات في الحدیثة لتطوراتل المقالة هذه وتتطرق. مثالیة وبتكلفةٍ  وكفاءةً  إحكاماً  أكثر

 .المسرعات

 COMPACT AND EFFICIENT ACCELERATORS FORرجمة عن مت مقالةال (*)
RADIOSOTOPE PRODUCTION, C Oliver, CIEMAT, Madrid, Spain, Proceedings of 

IPAC 2017, Copenhagen, Denmark. 
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 من وغیرها الزهایمر ومرض الدمویة واألوعیة القلب وأمراض السرطان یعتبر
 بالنظر الزیادة إلى حدوثها ویمیل للوفاة، الرئیسیة األسباب بین من فأمراض الخر 

 قوي جهد بذل ویجب. الحالیة الصحیة غیر الممارسات وكذلك السكان شیخوخة إلى
 والسماح األمراض ألسباب أفضل فهماً  تضمن التي التقنیات وتنفیذ لتطویر

 إلى ل هذه التقنیاتوصو  ضمان خاص بشكل المهم ومن. المبكر والعالج بالتشخیص
 مقارنةً ٪ 30 عن السرطان حالة في توفرها نسبة تقل التي الدخل منخفضة الدول
 .المرتفع الدخل ذات الدول في٪ 90 من بأكثر

 نطاق على الحاضر الوقت في تستخدم المشعة النظائر أن من الرغم علىو 
 تلعب لمواد،ا وعلوم القومي واألمن الصناعة مثل التطبیقات من العدید في واسع

 الطب في المشعة النویدات استخدام ینطوي. أساسیاً  دوراً  الطب في المشعة النویدات
 بیولوجیًا یمكنه بجزيء نشط المرتبطة المشعة بالنویدات المریض حقن على النووي
 سوف التصویر، أغراض حالة فيو . المطلوب معالجتها األورام أو األعضاء تحدید
. الخارج من تسجیلها یتم والتي اماغ أشعة إصدار طریق عن المشعة النویدات تتفكك

 التأین شدیدة جسیمات مصدرة المشعة النویدات تتفكك العالجیة، في األغراض
 .الخبیثة الخالیا وظیفتها تدمیر

 
 لتشخیصالمستخدمة في ا المشعة النظائر

 مثل التصویر المقطعي المحوسب المتنافسة األخرى األسالیب عكس على
(CT) عن فریدة معلومات النووي الطبب التصویر یوفر الصوتیة، فوق الموجات أو 

 معلومات إعطاء على قادر فهو وبالتالي األیضي، والنشاط یولوجیةسالف الوظیفة
. االلتهابات حتى أو الخبیثة وراماأل أو األورام مثل النمو سریعة األنسجة حول محددة
 سیعاني. األمراض مختلف ومتابعة لعالجا وتخطیط لتشخیص مفیدة أداة هذه ستكون
 300 إلى 100 من تتراوح طاقات مع تفكك غاما من النووي للتصویر األمثل النظیر

 بواسطة بكفاءة عنها والكشف الجسم في كبیر بشكل توهینها یتم ال حتى فولط كیلو
 قد ولكن المریض، جرعة لتقلیل قصیراً  النصف عمر یكون أن كما یجب .الكامیرات
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 األیض عملیات لتتبع طویلة العمر المشعة النظائر بعض إلى حاجة هناك كونت
 النووي الطب في الجزیئي المشعة للتصویر النویدات استخدام تقسیم ویمكن. األطول

 والتصویر )SPECT( الفوتون بانبعاث المحوسب المقطعي التصویر: طریقتین إلى
 .)PET( البوزیتروني باإلصدار المقطعي

 مع SPECTطریقة ب المریض في حقنها تم التي المشعة النویدات للتتح سوف
 والتي) إلكترون التقاط أو األیزومیري االنتقال طریق عن( γألشعة  أحادي انبعاث

 ثالثیة صورة لبناء المریض حول تدور ومیضیة كامیرا بواسطة عنها الكشف سیتم
 حیث الطب، في استخداماً  ثراألك هي 99mTcمن النوع  المشعة تعد النویدات. األبعاد
 ألشعة المنخفضة الطاقة إن .النووي الطب إجراءات جمیع من %80 في تستخدم
 مختلفة تتبع أدوات بتكوین للمریض، تسمح شعاعاإل جرعة من تقلل التي غاما،

 .النووي للتصویر الفقري العمود 99mTc من جعلی ساعات ست ها البالغعمر  ونصف

 منه ینبعث الذي النظیر یتفكك حیث ،PET نمطال هوو  أحدث تطور هناك
 قریب إلكترون الفور على والذي بدوره یبید مصدرًا بوزیترون، المریض في البوزیترون

 في فولط كیلو 511 من أشعة غاما بطاقة الثنین متزامن انبعاث عنه ینتج مما
 یوفر مام ،PET كامیرا بواسطة شعةاكتشاف هذه األ ومن ثم یتم. اتجاهین متعاكسین

 18F-FDGالرئیسیة النظیر  PET نظائر تستخدم. الورم أو للعضو دقیقة بناء إعادة
 ذات عمر بوزیترون بواعث لها التي المعدنیة غیر النظائر وكذلك ،)استخداماً  األكثر(

 األورام علم في رئیسي بشكل) 15O و 13N و 11C( الطاقة ومنخفضة للغایة قصیر
 في التقدم كما أدى .متزایدة باطراد القلب أمراض و عصاباأل علم في تطبیقاتها كون

 ،HD PET/CT( الهجین والتشریحي الوظیفي التصویر مع ،PET تكنولوجیا
PET/MRI الدقة عالي (مؤخراً  أو PET Time-of-flight )TOF/PET(، تحسین إلى 

 .PET لـــ السریري التشخیص آفاق وتوسیع الصور تشخیص دقة
 

 العالجیةالنظائر المشعة 

یعتمد العالج الصیدالني اإلشعاعي على استخدام النویدات المشعة ذات 
اإلشعاعات المنبعثة عالیة التأین، مما یوفر جرعة عالجیة كبیرة لخالیا المرض 
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األنسجة السلیمة المحیطة. والنظائر  المستهدفة مع التقلیل إلى أدنى حد من تلف
. لدى هذه النویدات Augerو  αو  -βاعث األكثر فعالیة لألغراض العالجیة هي بو 

 نویدةفاعلیة بیولوجیة إشعاعیة مختلفة ونطاق من العمل، مما یوفر إمكانیة اختیار 
الفیزیائیة والنوویة بشكل أفضل مع نوع الورم. إن المدى القصیر  اتتوافق خصائصه
رام یجعلها مناسبة جدًا لعالج األو  )میكرو متر Auger )∽10جدًا إللكترونات 

، مدفوعًا )TAT(الصغیرة وخالیا السرطان المنتشرة. ُیعد عالج ألفا المستهدف 
، مجاًال متنامیًا ألن  223Ra-Xofigoباستخدام المستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة

ن یعمل في الحمض النووي. میكرون) یمكن أ 100(حتى  αالمدى القصیر لإلشعاع 
 كثر مالءمة لعالج اآلفات الكبیرة. تحدثم) ألم 1∼(نطاقات  -βتكون الجسیمات و 

، كتطویر منصات جدیدة )RIT(تطورات مثیرة في العالج اإلشعاعي المستهدف  مؤخراً 
بحاث أكید على أن هناك حاجة إلى إجراء للجسیمات النانویة. ومع ذلك، یجب التأ

یدات مكثفة، وأن التطبیق الناجح للعالج بالنویدات المشعة یرتبط بتوافر هذه النو 
 بدرجة نقاء عالیة ونشاطیة محددة مناسبة.

 


یتم إنتاج النظائر المشعة ألغراض التصویر والعالج في مفاعالت األبحاث 
، m99Tcالنوویة ومسرعات الجسیمات. یتم إنتاج النظائر المشعة الغنیة بالنترونات (

131I ،166Ho ،177Lu غناء إ بحاث، مع تدفق نتروني و ...) بشكل عام في مفاعالت األ
النظائر التي ینتجها المفاعل لها عائد  وتكون وقود أعلى مقارنة مع مفاعل الطاقة.

 ولكن نشاطیتها منخفضة. بشكل عام إنتاج مرتفع

من ناحیة أخرى، یتم إنتاج النظائر المشعة التي تعاني من نقص النترونات 
)18F ،201Tl ،123I ،67Ga ت الجسیمات المشحونة في المسرعات. ...) عبر تفاعال

: كمیة أقل من النفایات  تقدم المسرعات العدید من المزایا على المفاعالت النوویة مثل
المشعة، والحد األدنى من مخاطر انتشار األسلحة النوویة، وتكالیف أقل لرأس المال 

نها تنتج مكانیة وصول أسهل من المفاعالت. باإلضافة إلى أإ و والتشغیل والتفكیك 
منتجات ذات نشاطیة عالیة، مع عدد أقل من شوائب النظائر المشعة عن طریق 
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اختیار نافذة لطاقة اإلشعاع مناسبة للتقنیات الكیمیائیة أو الفیزیائیة. ومع ذلك، 
وكعیب رئیسي، هناك حاجة في بعض األحیان إلى أهداف مخصبة (ومكلفة) إلنتاج 

 النخفاض كمیة اإلنتاج مقارنة بالمفاعالت. نتیجةكمیة كافیة من النویدات المشعة، 

 (Parent nuclide)أصلیة  نویدةإن استخدام نظام التولید، استنادًا إلى إنتاج 
 نظیر فرعي) في المفاعالت أو المسرعات، واستخراج 99Mo(على سبیل المثال 

(Daughther isotope)  على سبیل المثال)mTc99الة، الفع ) من خالل تقنیات الفصل
 مین نویدات مشعة مهمة عند الطلب.أیتیح ت

 
 الحالي وفي المستقبل القریب النظائر إنتاج سوق

هناك ثالث قضایا رئیسیة تقود سوق إنتاج النظائر الحالي وفي المستقبل 
القریب: األزمة في اإلنتاج القائم على المفاعل، والطلب على إنتاج النویدات المشعة 

 الحاجة إلى النظائر العالجیة.قصیرة األمد للغایة، و 

في عام  OSIRISبعد اإلغالق األخیر الثنین من أكثر المفاعالت المنتجة (
)، فإن اإلمداد العالمي للنظائر الطبیة المنتجة من 2016في عام  NRUو  2015

المفاعالت یعتمد بشكل أساسي على ستة مفاعالت نوویة فقط. وتشمل التحدیات 
المفاعالت البحثیة: شیخوخة المفاعالت (معظمها شید في الرئیسیة التي تواجه 

 ,PALLAS) الستینیات أو في وقت سابق)، والجدول الزمني للمقترحات المستقبلیة
MYRRHA.والحاجة إلى تقلیل االعتماد على الیورانیوم عالي التخصیب ،( 

یمثل الوضع الحالي مصدر قلق كبیر للنویدات المشعة األكثر استخدامًا، 
99Mo/99mTc ضعف في وجود العقد الماضي  الذي تعّرض له، حیث أكد النقص

وزیادة  2016بعد عام  99Moسلسلة التورید. ومن المتوقع حدوث نقص في إمدادات 
سنویًا لألسواق الناضجة والناشئة، على التوالي، لذلك ال  %5و  %0.5الطلب بنسبة 

 القائمة على المسرعات. المختلفة بالمقارباتبد من تعزیز إنتاج النظائر 

  (PET)وويـــب النـــللط زةـــب التوسع في السمة الممیـــالوة على ذلك، یتطلـــع
 15Oدقیقة،  13N 10دقیقة،  11C 20.4نصاف عمر قصیرة جدًا (أذات نظائر توفر 
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دقیقة). وهذا ال یتوافق مع نظام التوزیع عن بعد الحالي الذي یعتمد على عدد قلیل  2
اكز اإلنتاج اإلقلیمیة لتلبیة احتیاجات العالم بأسره. نتیجة لذلك، فإن استخدام من مر 

مثل هذه النویدات المشعة قصیرة العمر غالبًا ما یقتصر على األماكن التي یتوفر فیها 
إشكالیة في  یمثلاإلنتاج المحلي أو األماكن المرتبطة جیدًا بمرافق اإلنتاج. وهذا 

منخفضة الدخل. ومن شأن تطویر مسرعات منخفضة  الدولالمناطق النائیة أو في 
ا یوسع توفیر نظائر قصیرة العمر في الموقع، ممّ  من نمكّ یالتكلفة وصغیرة الحجم أن 

 النامیة. الدولمن مساهمة األدویة الصیدالنیة اإلشعاعیة في 

وعلى الرغم من النتائج األولیة الواعدة التي تم الحصول علیها في الدراسات 
سریریة، فإن التكالیف والتوافر المحدود لعدد من النظائر المشعة العالجیة الجیدة قد ال

عزز یأن  شأنهاإلنتاج من  لذلك فإن التوسع فيحدت من استخدامها السریري. 
 بحاث في إجراءات الطب النووي الجدیدة.األ

 



 المسرعات أساس على النظائر إلنتاج جدیدة طرق عن البحث یؤدي أن یمكن
 معالجة في للغایة مهماً  دوراً  التكلفة ومنخفضة وموثوقة مدمجة آالت وتطویر

 .المستقبل في موثوقة طبیة نظائر توفیر وضمان أعاله، المذكورة المشكالت

 اإلنتاج: المسرعات أساس على النظائر إلنتاج مختلفة تفاعالت وتستخدم
 اآلالت ،FFAGكلوترون، اللینكس، السی( الهادرون مسرعات باستخدام المباشر

 اإللكترونیة، اآلالت مع بالفوتونات المستحثة والتفاعالت ،)اإللكتروستاتیكیة
 ــــــ مدمجة نترونیة مصادر على جید بشكل تستند( الناجمة عن النترونات والتفاعالت

CANS وأ) الطاقة عالي التشتیت أساس على المرتكزة التفاعل مصادر على أو ــــــ 
 .الجسیمات عن الناجم االنشطار تفاعالت

 مع المطلوبة المشعة أكبر مردود للنویدات األنسب اإلنتاج مسار یوفر أن یجب
 رئیسیاً  دوراً ) والتیار الطاقة( الحزمة بارامترات اختیار ویلعب. الشوائب من األدنى الحد
 زیادة مع .وكفاءة منخفضة وتكلفة صغیرة، مساحة:  المطلوبة المسرع میزات في
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 والبنیة المعدات من كل في التكلفة سیزید ولكنه یمكن إنتاج العدید من النظائر الطاقة،
 المشعة النویدات تنتج أن یمكن التي الجانبیة للقناة التفاعالت عدد وكذلك التحتیة

 كمیة زیادة إلى المرتفع التیار یؤدي قد بالكثافة، یتعلق فیما .فیها المرغوب غیر
 إجراء یجب لذلك،. ومستوى الصیانة والتدریع التطویر، حساب على لكنو  اإلنتاج

 منشاة متعددة االستخدامات عنه ینتج اممّ  على،أ تیار أو/و أعلى طاقة بین مقایضة
 .ومطابقة لبارامترات الحزمة التكلفة ومنخفضة الحجم وصغیرة

 یعتمد نظائرال مسرعات على القائم اإلنتاج وتوحید توسیع أن إلى اإلشارة تجدر
 ولكن والموثوقة، التكلفة ومنخفضة المدمجة المسرعات تقنیات تطویر على فقط لیس
متطلبات  استیفاء إلى یؤدي مما تدویره وٕاعادة وتجهیزه الهدف تطویر على أیضاً 

 .التكلفة حیث من فعال إشعاعي صیدالني مستحضر
 



 والتوافر نسبیاً  المنخفضة والتكلفة والدمج للغایةالمتطورة  التكنولوجیا أدت
 النظائر إلنتاج استخداماً  األكثر المسرعات هي وتروناتالسیكل تكون أن إلى التجاري
 أن المتوقع ومن الماضیة، العقود في الغرض لهذا السیكلوترونات عدد وزاد. المشعة

 .الجزیئي التصویر في SPECT و PET لـ المتزاید الدور مع باالقتران یزداد

 أیونیة عبارة عن آالت هي المتاحة الحالیة التجاریة السیكلوترونات جمیع تقریباً 
 وتیار الدمج بین كمفاضلة الخارجیة/الداخلیة مصادر األیونات اختیار ویتم. سالبة

 المفضل الخیار هي الداخلیة H- PIG مصادر تكون ما عادة. المطلوب الحزمة
 .میكرو أمبیر 200ل من األق للتیارات التكلفة حیث من الفعال

 النظائر إلنتاج المطلوبة الرئیسیة للسمات وفقاً  الحالیة السیكلوترونات تطویر تم
 SPECT ، و)منخفض تیار ،میغا إلكترون فولط 15 من أقل( PET من المشعة

 ،)مرتفع تیار ،میغا إلكترون فولط 30-15( األطول PET المشعة والنظائر
 مجموعة تطویر كما تم ).مرتفع تیار ،یغا إلكترون فولطم 30>( العالجیة والتطبیقات

هو  كما البحوث، ومراكز الشركات قبل من النظائر إلنتاج السیكلوترونات من واسعة
 .1 الجدول مبین في
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)1(الجدول   
 السیكلوترونات الرئیسیة إلنتاج النظائر المشعة

 Ep (MeV) Ip (A) السیكلوترون
Peak B 

(T) 
Weight 
(Tons) 

قة منخفضةطا  
GENtrace, GE 7.8 - 2.2 6.7 
MINItrace, GE 9.6 >50 2.2 9.1 

Eclipse, Siemens 11 >120 1.9 11 
Cyclone10, IBA 10 >150 1.9 12 
Cyclone11, IBA 11 120 1.9 13 

TR14, ACSI 14 >100 2.1 23 
BG-75, ABT 7.5 5 1.8 3.2 

AMIT, CIEMAT 8.5 >10 4 - 
ION12SC, Ionetix 12 10 4.5 2 

LOTUS 12 50 2.3 - 
 طاقة متوسطة

BEST15, BEST 15 400 - 14 
PETrace ,GE 16.5 >100 1.9 22 

Cyclone18 IBA 18 150 1.9 25 
KIUBE, IBA 18 <300 - 18 
TR19, ACSI 19 >300 2.1 22 
TR24, ACSI 24 >300 2.1 84 

BEST25, BEST 25 400 - 50 
Cyclone30,IBA 30 <1500 1.7 50 

TR30, ACSI 30 >1000 1.9 56 
 طاقة مرتفعة

BEST35, BEST 35 1000 - 55 
Cyclone70, IBA 70 <750 1.6 145 
BEST70, BEST 70 700 1.6 195 
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  PETالسیكلوترونات

، كانت هناك زیادة في إنتاج السیكلوترونات منخفضة الطاقة PETمع توسع 
 11Cو  18Fقصیرة العمر مثل  PETًا إلنتاج نظائر ) حصریمیغا إلكترون فولط 9-19(

. ویتطلب عمر النصف القصیر االنتقال من نموذج اإلنتاج الحالي 15O و 13Nو 
المركزي إلى جرعة موضعیة، عند الطلب، تنتجها السیكلوترونات في المنشأة القریبة 

الحاجة إلى جدًا من المستشفى أو الموجودة فیها. ونتیجة لذلك، یتم التركیز على 
بتكلفة معقولة  PETإیجاد حلول مدمجة منخفضة التكلفة تسمح بتوسیع تكنولوجیا 

 للبلدان النامیة.

على الرغم من أن متطلبات الحزمة إلنتاج مثل هذه النظائر متواضعة جدًا 
)، فإن الحاجة إلى أوقات ن المیكرو أمبیر، بضع عشرات ممیغا إلكترون فولط 15(<

 (حوالي من عمر النصف المعتاد حفز الزیادة في تیار الحزمة  3تشعیع أقل من 
 في العقد األخیر. PET) لعدة سیكلوترونات میكرو أمبیر 150

 ، وكفاءة عالیة وطاقةH- PIGتعتمد معظم السیكلوترونات على مصدر داخلي 
طیس فائق التوصیل، مما یسمح بتخفیض استهالك الطاقة وحجمها ومغنناتجة متغیرة 

ا. بعض الحلول التجاریة تشمل أنظمة الكیمیاء اإلشعاعیة المؤتمتة بالكامل، ووزنه
وخیار التدریع الذاتي وأهداف متعددة. المیزات الهامة التي یقودها الموقع المطلوب في 

: الوثوقیة، وسهولة االستخدام، والمرونة، والحد األدنى من جرعة  المستشفیات هي
لمتطلبات الدنیا للطاقة والتبرید. والبدیل األخیر للحمایة األفراد، والتكلفة المنخفضة وا
مرتفعة التیار هو استخدام خط حزمة مدمج لنقل  PETالذاتیة من السیكلوترونات 

ا یقلل من أضرار اإلشعاع الهدف (المحمي محلیًا) بعیدًا عن السیكلوترون، ممّ 
المشعة من خالل والنشاطیة وجرعة تعرض العاملین وكذلك تحسین إنتاج النظائر 

 توفیر حزمة نشطة التركیز والتوجیه.

، هناك مجموعة واسعة من السیكلوترونات (بعضها 1كما یتضح من الجدول 
وتیار  طفولا غمی 15) توفر طاقات أقل من AMIT  ،LOTUSقید التطویر مثل

 المحلي منخفض التكلفة. PET) والتي تسمح بإنتاج میكرو أمبیر 100ــــــ  25محدود (
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) في بعض األجهزة تصمیمًا میغا إلكترون فولط 10یوفر خیار الطاقة المنخفضة (<
 BG-75و  MINItraceأطنان)، كما في حالة  10مضغوطًا جدًا (وزنه أقل من 

 .AMIT cyclotronsو
 

 SPECTالسیكلوترونات

) طفولا غمی 30-15تتوفر مجموعة من السیكلوترونات ذات الطاقة المتوسطة (
) تجاریًا إلنتاج النویدات المشعة األكثر میكرو أمبیر 300العالي النسبي (> والتیار 
). ونتیجًة للطاقات العالیة، تكون هذه (67Ga, 124I, 123I, 111In, 201Tlتنوعًا 

خصصة. تسمح تالم PETالسیكلوترونات أكبر وأثقل وأكثر تكلفة من سیكلوترونات 
ة بتحدید موقع السیكلوترونات في عمر الطویلالذات فترات نصف  SPECTنظائر 

 خصصة ومتصلة بشبكة نقل جیدة.تمراكز إنتاجیة أكبر م

یوجد عدد و . )1(الجدول  SPECT ـــل السیكلوترونات المختلفة متاحة تجاریاً إن 
والتي توفر سیكلوترونات  میغا إلكترون فولط 20ــــــ  15كبیر من الحلول في المجال 

طن)، كونها خیارًا  22(بأوزان میكرو أمبیر   400ــــــ  100جة نسبیًا مع تیارات دمم
. توفر السیكلوترونات ذات الطاقة العالیة (تصل SPECTو  PETجیدًا إلنتاج نظائر 

ولكن على  ،) إنتاجیة أعلىمیكرو أمبیر 300على (> األتیار ال) و طفولمیجا  30إلى 
در اإلشارة إلى تطویر بعض حساب آالت أثقل وأكبر ومكلفة. باإلضافة إلى ذلك، تج

طیسي بدون حدید، ومدى طاقة مغنسیكلوترونات إنتاج النظائر الطبیة مع نظام 
 ، ووزن أقل من بضعة أطنان.طفولمیغا  25ــــــ  20یتراوح بین 

 
 سیكلوترونات عالیة الطاقة

) في إنتاج میغا إلكترون فولط 70تشارك السیكلوترونات ذات الطاقات األعلى (
 55Coو  52Feو  47Scو  211Atو  67Cuو  68Geو  82Srمشعة إضافیة مثل  نظائر

توفیر حزم بطاقات مختلفة وتسریع أیضًا كل من ألفا أو  لهایمكن و . 76Brو
:  لكترون فولطإمیغا  70الحلول التجاریة بطاقة  وترونات. تقدم شركتانالد

CYCLONE70 (IBA) و BEST70 (BCSI). 
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(LINACS)

على الرغم من أن السیكلوترونات هي مسرعات ذات طاقة قیاسیة منخفضة 
تتمثل میزة و بالنسبة للتطبیقات الطبیة، أثبتت المسرعات الخطیة أنها بدیل عملي. 

في إمكانیة استخدام العدید من المحطات المستهدفة  (linacs)المسرعات الخطیة 
ع محدودة وتدریع مخفض وسهولة المتزامنة بحزم طاقیة مختلفة ومستویات إشعا

 تشغیل وصیانة محدودة.
تهدف التطورات الجدیدة في تقنیات المسرعات الخطیة الهادرونیة إلى تقلیل 

. مثال على ذلك، مسرع إنتاج النظائر linacتكالیف البناء عن طریق تقلیل طول 
 (RFQ)، والذي یتكون من مسرع بروتوني خطي مدمج CERNالمشعة، والذي طورته 

 10بإنتاج  RFQاهرتز. یسمح التصمیم المؤلف من وحدتي غمی 750بتردد عالي 
أمتار  4في  %4مبیر ودورة تشغیل بنسبة أمیكرو  20وتیار متوسط یبلغ  طفول يملّ 

فقط. سیتم استخدام المضخمات الصلبة لخفض التكلفة وزیادة الوثوقیة، التي یتطلبها 
 تطبیق إنتاج النظائر المشعة.

لكترونیة المسرعات الخطیة اإلهرت العدید من دراسات الجدوى قابلیة أظوقد 
حزمة لكترون فولط إمیغا  25إلى  10إشعاع بطاقة من  للتطبیق. ویتطلب إنتاج

لكترون فولط (تم تطویره بالفعل للمعالجة إمیغا  50ــــــ  25لكترونیة بطاقة إ
ن طریق الفوتونات النوویة النویدات المشعة عادة إما ع إنتاجیمكن باإلشعاع). و 

 ترون وفوتوبروتون) أو تفاعالت االنشطار الفوتوني.(فوتون

تعتبر مسرعات اإللكترون، بما في ذلك التطورات الحدیثة في هیاكل المسرعات 
أكثر  هاتصمیمو ، موثوقة عمومًا، )SRF(فائقة التوصیل ذات الترددات الرادیویة 

التكلفة مقارنًة مع مسرعات هادرون المقابلة. إحكامًا وأبسط وأكثر فاعلیة من حیث 
استخدام هدف أكثر  هيالمیزة الرئیسیة مقارنة باإلنتاج المعتمد على السیكلوترون 

بساطة وأرخص وأكثر سمكًا، حیث ال توجد حاجة إلى أي مواد مخصبة وال لتسخین 
ا ممّ  ،ماالحزمة المباشرة. باإلضافة إلى ذلك، یتوفر عدد أقل من قنوات تفاعل غا

على و  یؤدي إلى تقلیل النظائر غیر المرغوب فیها وما ینتج عنها من نفایات مشعة.
 على نطاق واسع حتى اآلن. النوعالرغم من المزایا العدیدة، لم یتم استخدام هذا 
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فائقة  RFالسترداد طاقة  Linac ERLهناك اقتراح یتمثل في استخدام تقنیة 
من طاقة  %90، مما سیسمح بإعادة تدویر أكثر من التوصیل إلنتاج النظائر المشعة

الحزمة. ونتیجة لذلك، انخفاض كبیر في تشغیل المحطة، مع االستفادة اإلضافیة من 
 توفیر الطاقة إلنتاج كمیة معینة من النظائر.

 


 تنشأ المسرعات الكهروستاتیكیة كبدیل إلنتاج النظائر المشعة القائمة على
، الذي طورته شركة ONIACالمفاعل النووي. ومن األمثلة الجیدة على ذلك، نظام 

. یستخدم المسرع نظامًا جدیدًا من األصداف المركزیة STFCسیمنز بالتعاون مع 
حول قطب مركزي عالي الجهد، یتم وضعه في فراغ عالي. االبتكار الرئیسي للمفهوم 

بروتون  یوفر وهور مع هیكل عازل ومسرع. المقترح هو دمج مولد جهد التیار المستم
وجود مساحة و أمبیر،  يملّ مع تیار مرتفع للغایة لعدد قلیل من  طفولمیغا  10 ـــب

یع في الطاقات التي تقل عن ). ومن المحتمل أن ینتج عن التشع2م 2مكانیة صغیرة (
كنة من شوائب القدرة على إنتاج نویدات مشعة نقیَّة جدًا، بأقل كمیة مم طفولا غمی 10

النظائر والعناصر. إن التنشیط المنخفض للجهاز وانخفاض االستهالك والتكلفة، 
مثالیًا إلنتاج النویدات المشعة  ONIACوالتصمیم البسیط والمدمج والمعیاري یجعل 

 الطبیة في نظام إنتاج محلي.
 



إلى تیارات  )FFAG(د في المسرع التدرجي التناوبي یؤدي التركیز القوي الموجو 
المدمج  FFAGحزم عالیة یمكن استخدامها إلنتاج النظائر. مثال على ذلك هو اقتراح 

ونظائر أخرى جدیدة. بعض المقترحات األخرى،  99mTc ـــل طفولا غمی 28والذي یوفر 
تقنیات البالزما  التي لم تتوفر بعد على المدى القصیر، هي تلك التي تستند إلى

واللیزر. یمكن ألشعة اللیزر عالیة القوة المطورة في العدید من المختبرات في جمیع 
 )γ,n(أنحاء العالم توفیر إنتاج النظائر ذات األهمیة الطبیة من خالل تفاعالت 

 .)p،γ(و
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باإلضافة إلى تفاعالت الفوتون النووي، یمكن أیضًا استخدام بروتونات و 
تتفاعل  )PetaWatt(، تنتجها حزمة لیزر مركزة میغا إلكترون فولطتبة طاقاتها من مر 

خیارًا مستقبلیًا إلنتاج  تعد أنظمة اللیزر كما أن. PETمع أهداف صلبة إلنتاج نظائر 
النظائر في الموقع. من ناحیة أخرى، ال تزال الدراسات جاریة لتحلیل إمكانیة منشآت 

ألمد. ومع ذلك، ال یزال یتعین دراسة التكلفة نتاج نظائر مشعة قصیرة اإلالبالزما 
 والجدول الزمني لهذه التقنیات الجدیدة المتسارعة إلنتاج النظائر.

 


تلعب المسرعات دورًا مهمًا في تحقیق سلسلة إمداد عالمیة مستقرة للنظائر 
سرعات. ویمكن تمت مراجعة التقنیات المختلفة للم وقد المشعة ذات التطبیقات الطبیة.

أن تسهم الحلول المدمجة ومنخفضة التكلفة والفعالة في توسیع نطاق اإلجراءات 
 النوویة الطبیة في جمیع أنحاء العالم.

 ترجمة : د. م. سعدو الظواهرة                                                 
 اقة الذریة السوریةهیئة الط                                                 
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التابع للوكالة الدولیة للطاقة الذریة  (PRIS)یعد نظام معلومات مفاعل الطاقة 
(IAEA) سنویاً ألف زائر  150بدخول أكثر من  أحد أكثر الموارد االستشاریة للوكالة .

بالذكرى السنویة لتأسیسه هذا العام، والذي یتم االحتفال به كجزء  PRISویحتفل نظام 
من اجتماع تقني عقد في فیینا في األسبوع األول من أكتوبر حول تطویر نظام 

 معلومات مفاعل الطاقة.

بمثابة المصدر الرئیسي للمعلومات  PRISمنذ أكثر من نصف قرن كان نظام 
الطاقة النوویة. وكانت جمیع المعلومات التي تجّمع تأتي من الدول  حول مفاعالت

األعضاء بالوكالة. وفي الوقت الحالي، تقوم جمیع الدول التي لدیها مفاعالت نوویة 
قید التشغیل أو قید اإلنشاء أو في مرحلة إیقاف التشغیل بتقدیم البیانات باستمرار إلى 

سترشد بها جلسات مجلس محافظي الوكالة الدولیة البیانات. وهي الموارد التي ت ةقاعد
 للطاقة الذریة.

المستخدمین معلومات الحصائیة المتوفرة من خالل نظام تساعد التقاریر اإل
 PRISر الطاقة النوویة وتقییم أدائها. یمكن أیضًا استخدام بیانات على فهم تطوّ 

أداء أفضل المعاییر إلجراء تحلیالت شاملة لالتجاهات ومقاییس األداء مقارنة ب
الصناعیة. وتساعد تلك التقاریر محطات الطاقة النوویة في تحلیل أداء السالمة، كما 

االستراتیجي.  والتخطیطتساعد الصناعة النوویة في تحلیل االتجاهات العالمیة 
حصائیة مثل تقاریر حالة نوعًا من التقاریر اإل 30أكثر من على  PRISویشتمل موقع 

 افر الطاقة وفقدان قدرة الوحدة.المفاعل وتو 

 . 2/10/2019، بتاریخ "IAEA Nuclear Energy E-Newsletter" مترجم من *
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بأن  (WANO)وقد صّرح الرئیس التنفیذي للرابطة العالمیة للمشغلین النوویین 
یعد منصة مفیدة للعثور على معلومات مفصلة بصورة سریعة، مثل طاقة  PRISنظام 

الوحدة المرجعیة والطراز وتاریخ الحرجیة األولى للمفاعالت المختلفة. یقوم كل من 
WANO  وIAEA  بإجراء فحص سنوي لضمان إتساق البیانات وجودتها. وفي حال

وجود تناقضات یتم حّلها لضمان أعلى درجة من الموثوقیة في البیانات. إن 
المعلومات التي یمكن الوصول إلیها على نطاق واسع من نظام معلومات مفاعل 

مهم یتجاوز الصناعة  التابع للوكالة الدولیة للطاقة الذریة هي مورد (PRIS)الطاقة 
 النوویة ویشمل تولید الكهرباء في جمیع أنحاء العالم .

 
 –jvùA ’BIj»∏ªA jÕkÀ: �B®ªA ü ∆BøC “Uie ”ºßC PAg “®JzªA P›ßB∞ø∗ 

محمد شاكر الدكتور وزیر الكهرباء والطاقة المتجددة المصري،  معالي أكد
م إنشاؤها في الضبعة تمتلك المرقبي، أن مفاعالت الجیل الثالث المتطور التي یت

جاء ذلك في حدیث للوزیر لقناة  .أعلى درجة أمان موجودة في العالم حتى اآلن
صدى البلد على هامش مؤتمر مستقبل الصناعة النوویة في مصر، حیث صرح 

 1200مفاعالت ینتج كل منها  4الوزیر بأن محطة الضبعة النوویة تتكون من 
میغاواط للمحطة، حیث تتمیز الطاقة النوویة  4800ة میغاواط، بمجموع طاقة إجمالی
 .انبعاثات كربونیة، ما یساهم في الحفاظ على المناخ ةبأنها طاقة نظیفة، ال تسبب أی

لجانب أن أحد الشروط األساسیة للعقد الموقع مع ا ذكر معالي الوزیركما 
مصر، حیث  توم"، هو توطین الصناعة النوویة فيأ زفي شركة "رو  الروسي، ممثالً 

ینفذها الجانب المصري في المفاعل األول، تصل  %20ینص العقد على البدء بنسبة 
 ةشار إلى أن مؤتمر مستقبل الصناعفي المفاعل الرابع. وأ %85في النهایة إلى 

دین والمصنعین ، لتعریف المقاولین والمورّ النوویة في مصر سوف یعقد سنویاً 
 .محطة لمشاركة الجانب الروسي في التنفیذالمصریین بما یتطلبه العمل في ال

 . 10/10/2019، بتاریخ "RT Arabic"روسیا الیوم بالعربیة وقع م *
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وفیما یتعلق بتدریب الكوادر الفنیة والعاملین في المحطة، صرح الوزیر أن هناك 
في روسیا في إطار عقد التشغیل والصیانة الموقع مع  مصري یتدربون حالیاً  1700

الجانب الروسي، وذلك إلى جانب مدرسة الضبعة النوویة التي أنشئت بالفعل، 
اإلضافة إلى أقسام الدراسات النوویة التي افتتحت في مختلف الجامعات المصریة، ب

 .لتخریج دفعات من المهندسین المتخصصین في الطاقة النوویة

وحول أمان المفاعالت النوویة الروسیة، أكد وزیر الكهرباء والطاقة المتجددة 
وتتحمل قشرة  .لمفي العا المصري أن مفاعالت الجیل الثالث هي األعلى أماناً 

ر الزالزل طن وتصمیمها یأخذ في االعتبا 400المفاعل اصطدام طائرة بوزن 
جمیع مراحل التصمیم والتنفیذ للمحطة تحت إشراف تقع و  والفیضانات والتسونامي

 .الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، وفق المعاییر الدولیة لهذه الصناعة

ول سوف یبدأ العمل في فبرایر عام ن المفاعل األأ معالي الوزیركما قال 
وتلتحق المحطة  أشهر،  6، على أن تدخل المفاعالت التالیة الخدمة كل 2026

 .2027بالكامل في الخدمة خالل أغسطس 
 

œ√BRªA ‘fNƒùA f¥®M “ÕjvùA “ÕÀÃƒªA PBÒ�A “◊Œ« 
“®JzªA ™Àjrø œªÀB¥øÀ –eiÃù∗ 

طاقة الذریة، وهیئة المحطات توم" الروسیة الحكومیة للأ زنظمت مؤسسة "رو 
ومقاولي ، المنتدى الثاني لموردي 9/10/2019و 8ویة المصریة في القاهرة یومي النو 

 .مشروع الضبعة النووي

محمد شاكر أن الدكتور وزیر الكهرباء والطاقة المتجددة المصري معالي وأكد 
تي تسعى مصر هذا المنتدى یعكس مصداقیة العالقات الروسیة المصریة والشفافیة ال

وأضاف أن هذا الحدث یمثل فرصة  .دائًما نحو تحقیقها أثناء تنفیذ مشروع الضبعة
عظیمة لیس فقط للمساعدة في مشاركة األعمال التجاریة المحلیة في المشروع، ولكن 
إلقامة شراكات استراتیجیة مع مختلف الشركات الدولیة الراغبة في المشاركة في تنفیذ 

 . 11/10/2019، بتاریخ "أخبار المال"الجریدة المصریة االقتصادیة الیومیة موقع  *
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لتوطین عملیات  خاصاً  اهتماماً  مصر توليو  .جدول الزمنيالمشروع ووفقا لل
تصل نسبة التوطین في بناء  حیث من المتوقع أناإلنشاءات بمحطة الضبعة النوویة 

 .مما یبرز احترافیة المقاولین المصریین %20أول وحدة طاقة إلى 

مشارك بینهم ممثلون عن الشركات  600شارك في هذا الحدث حوالي قد و 
 والعالمیة في مجاالت البناء والهندسة والهندسة المیكانیكیة وتورید المعداتالمصریة 

 .الموردین والمقاولین المحتملین إلنشاء مشروع الضبعة النووي من

 الذي تزامن مع انعقاد المنتدىفي معرض األسبوع الصناعي الكبیر  وقد عرض
المخطط العام  نموذج ثالثي األبعاد لمحطة الضبعة النوویة، مصمم على أساس

لمشروع المحطة مع تقسیم لمراحل بنائها واألجزاء الخاصة بتفاصیل كل مناقصة على 
 .حدة

 
æÃY B«jó€ù œøBNàA wbºùA ifvM “ÕihªA “≥BÒºª “ŒªÀfªA “ªB∑ÃªA 

“ÕÀÃƒªA “≥BÒªA iÀeÀ dBƒùA jÈŒ¨M∗ 

ة لتحقیق تلعب الطاقة النوویة دورًا رئیسیًا في إزالة الكربون عن قطاع الطاق
تحتاج إلى سیاسات تمكینیة بما في ذلك التوزیع ، ولكنها األهداف المناخیة العالمیة

 العادل لتكالیف النظام للوصول إلى األهداف المرجوة.

بالتعاون مع وكالة الطاقة  (IAEA)وقد نظمت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
 المؤتمر الدولي (OECD)التنمیة التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي و  (NEA)النوویة 

في فیینا  11/10/2019ــــــ  7المعني بتغیر المناخ ودور الطاقة النوویة خالل الفترة 
منظمة دولیة. كان هذا  17دولة عضو و 79شخص من  500بمشاركة أكثر من 

من كهرباء  %10أول مؤتمر للوكالة حول التغیر المناخي والطاقة النوویة التي توفر 
 لم وثلث مجموع الكهرباء منخفضة االنبعاثات الكربونیة .العا

ص العدید من االستنتاجات تم استخال ،أیام 5الذي دام  ،خالل المؤتمر
 :وأهمها

 . 23/10/2019بتاریخ ، "IAEA Nuclear Energy E-Newsletter" مترجم من *
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ــــــ الحاجة إلى مواصلة االبتكار لتمكین التشغیل اآلمن والموثوق والقدرة على 
 . المنافسة على المدى الطویل لمحطات الطاقة النوویة الحالیة

ــــــ یمكن تقلیل فترات البناء وتكالیف المنشآت النوویة الجدیدة من خالل إعادة 
بناء سالسل اإلمداد وخبرة المشروع. ولدى وحدات المفاعالت الصغیرة ومتوسطة 

 الحجم القدرة على خفض التكالیف وتقصیر جداول التنفیذ.
 ــــــ سیكون من الضروري في المستقبل االستعانة بالتكنولوجیات النوویة المتقدمة.

ــــــ تعمل الطاقة النوویة بمرونة مع مصادر الطاقة المتجددة، ویمكن دمج 
 التقنیات النوویة الحالیة والمستقبلیة مع مصادر أخرى منخفضة الكربون.

بیر في إزالة الكربون عن القطاعات كــــــ یمكن أن تساهم الطاقة النوویة بشكل 
 األخرى من خالل التولید المشترك للطاقة وٕانتاج الهیدروجین والتطبیقات الصناعیة.

هناك حاجة إلى وضع سیاسات للطاقة وتصامیم السوق وآلیات مالیة جدیدة  ــــــ
 تفضل االستثمار في التكنولوجیات الجدیدة منخفضة الكربون.

تواصل مع الجمهور وتقدیم وقائع مفهومة حول الطاقة النوویة ــــــ ال بد من ال
 ومعالجة المفاهیم الخاطئة.

 
“ÕÀÃƒªA “≥BÒªA ≈ß ΩÕfI ‹ C ü PAiB»ùA —j¨Q fnª BŒ¥ÕjØ∗ 

توم" ألیكسي لیخاتشوف على أهمیة الطاقة أ زدد الرئیس التنفیذي لمؤسسة "رو ش
لسد ثغرة المهارات  أمثالً  فیها سبیالً  ساً ، المالدول األفریقیةالنوویة، ودورها في تنمیة 

 .في القارة السمراء

فریقیة في مدینة "سوتشي" الروسیة قاء خالل مؤتمر القمة الروسیة األوفي ل
عدم أن  فریقیا"، قال لیخاتشوفأتنمیة  حول "مساهمة التكنولوجیات النوویة في

االقتصادیة ملموس في و المساواة في التنمیة التكنولوجیة والصناعیة واالجتماعیة 
لها یمكن أن تستجیب التكنولوجیا النوویة و فوریة،  هذا التحدي یتطلب حلوالً فریقیا. أ

 . 28/10/2019بتاریخ ، "PRESSBEE"موقع  *
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بیق الحلول وتط فع مستوى التعلیم وأمن الطاقةبر  الخاصةالحلول ب فیما یتعلق ،بالكامل
 .والبحث والتطویر العلمي النوویة في مجال الطب والزراعة

ستثمر في مشاریعنا في أي بلد، یجلب دوالرین في كل دوالر ین إ": وأضاف 
وأشار إلى  ."كبیرالتوطین هناك، ما یساعد في زیادة الناتج المحلي اإلجمالي بشكل 

طاقة تنتجها محطة للطاقة النوویة توفر فرصة عمل جدیدة  طمیغاوا 0.5كل أن 
یة لتوفر وظائف مح طمیغاوا 1000متوسطة الحجم بقدرة  وبالتالي، فإن محطة

 1.3توم" تسهم في حل مشكلة أ زإلى أن "رو  ، الفتاً شخص 2000مباشرة ألكثر من 
 ًا.عدم توافق المهارات عالمی من یعانونملیار عامل 

اء ـــبن لمشاریعة ـــونتیج اً ـــد شرطـــة رأس المال البشري تعـــتنمین إ: " وتابع
ذب ــــــة، تجـــركـــتة المشـــج التعلیمیـــرامـــالل البـــمن خ. و ةـــة النوویـــمحطات الطاق

فریقیة إلى الجامعات الشریكة ن الدول األتوم" المتقدمین مأ زالمؤسسة الحكومیة "رو 
منحة دراسیة  50لقد قدمت شركتنا لرواندا وزامبیا ما یصل إلى و  .لها في روسیا

مئات  الب للدراسة في جامعات نوویة متخصصة في روسیا، لینضموا إلىـــللط
ب و ـــا وجنـــا وٕاثیوبیـــا ونیجیریـــر وكینیـــر ومصـــالجزائ : كل منة من ـــالطالب األفارق

 ."اـــفریقیأ

من جانبه، قال كالفر جاتیتي وزیر البنیة التحتیة في جمهوریة رواندا: "ال تفرق 
صناعاتنا  رواندا بین التقنیات النوویة ورؤیتها في ما یتعلق بالتنمیة. من أجل تنمیة

منه، ولتحقیق طموحنا في أن  %30من الناتج المحلي اإلجمالي إلى  %17من 
، نرید االستفادة من الطاقة النوویة 2050 عام نصبح دولة ذات دخل مرتفع بحلول

 ."واالقتصادیةلتعزیز تنمیتنا االجتماعیة 

اقة للط توم" الحكومیة الروسیة للطاقة النوویة، حلوالً أ زمؤسسة "رو  وتقدم
النظیفة المتكاملة عبر سلسلة اإلمداد النووي وما وراءها، بما في ذلك تصمیم وبناء 
وتشغیل محطات الطاقة النوویة والتحویل والتخصیب وتزوید الوقود النووي وٕایقاف 

 .التشغیل وتخزین الوقود المستهلك والنقل والتخلص اآلمن من النفایات النوویة
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صممت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة دورة تعلیمیة عبر اإلنترنیت لتقدیم نظرة 
عامة على االستراتیجیات المختلفة المطبقة في جمیع أنحاء العالم إلدارة الوقود 

النفایات المشعة وٕایقاف التشغیل المستهلك، كجزء من منهج إدارة الوقود المستهلك و 
 البیئة. والحفاظ على

إستهدفت الدورة المهنیین النوویین والقادمین الجدد إلى الموضوع وطالب العلوم 
والهندسة، وذلك بشرح خیارات مختلفة إلدارة الوقود المستهلك والعوامل التي قد تؤثر 

الدورة هي األكثر تفصیًال من  ة لدولة ما. وتعد هذهعلى اختیار استراتیجیة إدارة معین
 بین الدورات التي وضعتها الوكالة حول هذا الموضوع حتى اآلن .

غطت المحاضرات في الدورة المواضیع التالیة : مقدمة حول إدارة الوقود 
المستهلك، جمیع جوانب إدارة الوقود المستهلك من حین تفریغها من قلب المفاعل 

مستودع جیولوجي عمیق، الخیارات المختلفة إلدارة  النووي حتى یتم التخلص منها في
الوقود المستهلك، العوامل المؤثرة على اختیار استراتیجیة الوقود المستهلك وتداعیات 
اختیار الخیارات المختلفة، التقنیات المختلفة لتخزین الوقود المستهلك، إعتبارات 

دف السالمة األساسي وقود المستهلك من أجل تحقیق هتخزین الالسالمة العامة ل
 اآلثار الضارة لإلشعاع المؤین.المتمثل في حمایة الناس والبیئة من 

لقد تم تطویر المحتوى الفني لهذه المحاضرات من قبل مجموعة من الخبراء من 
الدول التي لدیها آراء واستراتیجیات مختلفة حول إدارة الوقود المستهلك، لذلك فهي 

حقائق وأرقام. وستغطي بقیة المحاضرات خصائص الوقود متوازنة للغایة وتستند إل 
المستهلك والنقل وكذلك تقنیات إعادة تدویر الوقود المستهلك ودورات الوقود المبتكرة 
لمفاعالت الجیل الرابع. ولتوضیح المعلومات وجعلها أكثر سهولة، تستخدم مقاطع 

 الفیدیو والتمارین التفاعلیة لتحسین فهم المستخدمین.

 .28/10/2019بتاریخ ، "IAEA Nuclear Energy E-Newsletter"مترجم من  *
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المؤتمر الدولي  (IRSN)نظم معهد الوقایة من اإلشعاع واألمان النووي الفرنسي 
الذي عقد خالل الفترة  (ICNC)الحادي عشر حول األمان النووي في حالة الحرجیة 

ع هذا الحدث الكبیر في مجال السالمة في في باریس. یجم 20/9/2019ــــــ  15
حالة الحرجیة متخصصین وباحثین ومهندسین ومشغلین ومنظمات الدعم الفني 

(TSOs)  سنوات لمشاركة أحدث التطورات في هذا المجال. 4وسلطات األمان كل 

وقد تم عقده تحت رعایة وكالة الطاقة النوویة التابعة لمنظمة التعاون 
، بهدف تغطیة جمیع جوانب األمان النووي في (OECD/NEA)ة االقتصادي والتنمی

حالة الحرجیة. ویوفر هذا المؤتمر فرصة الستعراض حالة المعرفة في هذا المجال 
 التقاء األقران على الصعیدین الوطني والعالمي.و 

وكان موضوع ما یقرب  ،مشارك 300من المؤتمر  2019جمعت نسخة عام 
أن أهم االستنتاجات الجدیرة بالمالحظة، والتي تم  مقالة علمیة. وكان 200من 

تقدیمها في نهایة المؤتمر، هي زیادة قدرة موارد المحاكاة. كما تمت اإلشارة إلى 
حوادث الحرجیة واستخدام التقنیات الحدیثة مثل الذكاء االصطناعي للمحاكاة والواقع 

المؤتمر الحاجة المستمرة  االفتراضي للتدریب. ومن بین المواضیع التي تم تناولها في
لبرامج تجریبیة والقضایا التي أثارها استرداد محتویات مفاعالت فوكوشیما دایتشي 

 المدمرة.
 : م. نهلة نصر ترجمة وٕاعداد                                                  

 .2019في نوفمبر  الصادر 61، العدد "IRSN UPDATES"مترجم من  *
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تم افتتاح أعمال الدورة العادیة الرابعة والستین للمجلس التنفیذي للهیئة یوم 
ریة المصریة في القاهرة، وذلك بحضور السادة بمقر هیئة الطاقة الذ 5/12/2019

ردن، البحرین، تونس، السعودیة، العراق، ول العربیة األعضاء التالیة : األممثلي الد
فلسطین، الكویت، لبنان، لیبیا، مصر، الیمن، وممثلي كل من المغرب وسلطنة 

 للطاقة الذریة .ُعمان، باإلضافة إلى ممثلة جامعة الدول العربیة ووفد الهیئة العربیة 
ترأس االجتماع المهندس محمد بن یحیى زكري رئیس وفد المملكة العربیة 
السعودیة، ونائبًا للرئیس د. كمال حسین لطیف ممثل جمهوریة العراق. وقد ألقیت 
كلمات ترحیبیة من كل من رئیس المجلس ونائبه ود. عال البدري ممثلة األمانة العامة 

قد ألقى أ. د. سالم حامدي المدیر العام للهیئة كلمة استهلها لجامعة الدول العربیة. و 
بشكر السادة الحضور ممثلي الدول األعضاء، ثم عّرج على جدول أعمال االجتماع 

من  2019ویأتي في مقدمتها إنجازات الهیئة خالل عام  الحافل بالمواضیع المهمة
ع برامج دقیقة ومتطورة دورات تدریبیة وورش عمل واجتماعات خبراء ومنتدیات تم وض

لها لتجاوز التكرار والنمطیة والتركیز على التخصص والنوعیة واستقطاب الخبراء 
والتعاون مع  . وأوضح سعادته أن البعد الدوليالدولیین للمشاركة في هذه األنشطة

أحدث نقلة متمیزة في مسیرة الهیئة وتخطط  المراكز والمؤسسات في الدول المتقدمة
عامة لمزید من التعاون خالل العام القادم، وكل هذه األنشطة صبت في اإلدارة ال

 مجال تطبیق االستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة .
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وتم تناول كل  64عرض رئیس المجلس التنفیذي بنود جدول أعمال الدورة ثم 
ذ المجلس بشأنها القرارات بند باستفاضة وقد تمت الموافقة على البنود التالیة التي اتخ

 المناسبة :
 ــــــ إقرار جدول أعمال الدورة 1
 للمجلس التنفیذي 63ــــــ متابعة قرارات الدورة  2
 01/12/2019ــــــ  27/04الفترة :  ــــــ نشاط الهیئة خالل 3
 2019ــــــ  تقریر المدیر العام عن إنجازات الهیئة خالل العام  4
 2020وبرامج الهیئة العربیة للطاقة الذریة لسنة ــــــ  أنشطة  5
 2020ــــــ المؤتمر العربي الخامس عشر لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة  6
میاه البحر  وٕازالة ملوحةحول آفاق تولید الكهرباء  الخامسالمنتدى العربي ــــــ  7

 2019 بالطاقة النوویة
تكشاف وتعدین واستخالص الخامات ــــــ مقترح عقد مؤتمر عربي حول اس 8
 النوویة

 2030ــــــ  2020ــــــ االستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة  9
 ــــــ الصیني في مجال االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة ــــــ التعاون العربي 10
 ــــــ التعاون الفني مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 11
ــــــ استحداث برنامج عربي لتدریب وتأهیل وترخیص ضباط وقایة وأمان  12
 إشعاعي

 مذكرة تفاهم بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة وشركة "سدیم للطاقة"ــــــ  13
ــــــ  1/1ــــــ تقریر المدیر العام حول تنفیذ میزانیة الهیئة خالل الفترة :  14

 الذي سیتم تحویله إلى صندوق مكافأة نهایة الخدمة، وتحدید المبلغ 15/11/2019
 )104ــــــ قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته ( 15
 للهیئة العربیة للطاقة الذریةـادر الوظیفي ــــــ الك 16
 .ــــــ الوضع الوظیفي لبعض موظفي الهیئة العربیة للطاقة الذریة  17



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أخبار الهیئة  
 

53 
 

 
 
1  __B»MB¥ŒJÒMÀ “ŒßB®q‚A ¬Ãº®ºª ©IBnªA œªÀfªA jó€ùA ) jvø “ÕiÃ»ö ___ BIB�

“ŒIj®ªA  :30/10  __2/11/2019( 

بدعوة من الجمعیة المصریة للعلوم اإلشعاعیة وتطبیقاتها، شاركت الهیئة 
 العربیة للطاقة الذریة ممثلة في المهندسة نهلة نصر رئیسة قسم التوثیق العلمي بالهیئة
في المؤتمر الدولي السابع للعلوم اإلشعاعیة وتطبیقاتها، الذي نظمته الجمعیة في 

تحت  2/11/2019ــــــ  30/10مدینة طابا ــــــ جمهوریة مصر العربیة خالل الفترة 
 رعایة أ. د. عاطف عبد الحمید عبد الفتاح رئیس هیئة الطاقة الذریة المصریة .

ر بحضور ممثلین من الوكالة الدولیة للطاقة بدأت الجلسة االفتتاحیة للمؤتم
، ومؤسسات وجامعات عربیة في كل من : األردن والسعودیة والسودان (IAEA)الذریة 

والیمن، وهیئات ومراكز وجامعات محلیة مصریة. حیث ألقیت كلمات ترحیبیة من كل 
ظ من : سعادة أ. د. زكریا أحمد مطر نائب رئیسة المؤتمر، وسعادة ممثل محاف

أ. د. هدایة الّله سالم رئیسة الجمعیة المصریة  ، وسعادةفودةجنوب سیناء اللواء خالد 
 للعلوم اإلشعاعیة وتطبیقاتها ورئیسة المؤتمر .

وبعد ذلك استهلت جلسة المحاضرات الرئیسیة بمحاضرة الدكتورة رندة حجي 
دورة الوقود النووي). تلتها  ممثلة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة (إدارة الضمانات ــــــ قسم

محاضرة م. نهلة نصر بعنوان "دور الهیئة العربیة للطاقة الذریة في التنسیق بین 
الدول العربیة في مجال االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة : إنجازاتها ومالمح 
استراتیجیتها المستقبلیة". تضمن عرض الهیئة نبذة عن تأسیسها والدول األعضاء فیها 
وقرارات مجلس جامعة الدول العربیة المتعاقبة لتنمیة االستخدامات السلمیة للطاقة 
الذریة ووضع برنامج جماعي عربي الستخدام الطاقة النوویة في األغراض السلمیة، 
وتكلیف الهیئة العربیة للطاقة الذریة بوضع "االستراتیجیة العربیة للطاقة الذریة حتى 

بعد وضع الخطط التنفیذیة  2010نفیذها بدءًا من عام " والشروع في ت2020العام 
محاور رئیسیة. ثم انتقلت إلى تقییم المرحلة األولى من  3الثني عشر مشروعًا ضمن 

ومالمح رؤیة الهیئة للمرحلة الثانیة من   2020االستراتیجیة والنظر إلى ما بعد 
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" ووضع 2030حتى العام "االستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة 
اإلطار العام لالستراتیجیة الجدیدة واألهداف العامة ومجاالت العمل الرئیسیة الخمسة 
وتقصي رأي الدول العربیة األعضاء إلبداء مالحظاتها علیها وأخذها بعین االعتبار. 

، والتي 2030وبینت شروع الهیئة في وضع آلیات تنفیذ االستراتیجیة حتى العام 
لى اجتماع خبراء وضع المرحلة الثانیة من االستراتیجیة الذي عقد بمقر عرضت ع

داف الخاصة ـم وضع األهـ، حیث ت28/9/2019ــــــ  25الهیئة في تونس خالل الفترة 
لكل مجال من مجاالت العمل الخمسة ومناقشة أهم العوامل األساسیة لتمكین الهیئة 

اصة لكل مجال تمهیدًا لعرض صیاغة من أداء مهامها وآلیات تنفیذ األهداف الخ
المرحلة الثانیة من االستراتیجیة بشكلها التفصیلي بما في ذلك مؤشرات األداء 

ادم (القاهرة : ع المنبثقة عن االستراتیجیة الجدیدة على المجلس التنفیذي القـــــــــــشاریوالم
 ) .8/12/2019ــــــ  5

الدكتور فهد بن ناصر الزهراني  ثم ألقیت محاضرتان رئیسیتان من كل من :
المشرف بمركز األمیر سلطان للقلب في الریاض ــــــ المملكة العربیة السعودیة، 

ة والدكتور عامر محمود عامر حسن بقسم فیزیاء المفاعالت ــــــ مركز البحوث النووی
 .في هیئة الطاقة الذریة المصریة 

بحثًا) التي  33العلمیة (عدد وعلى مدى أیام المؤتمر توالت جلسات البحوث 
 غطت محاوره التالیة :

بحـــوث)،  5زیـــاء (ـــبحـــوث)، الفی 7اء (ـــوث)، الكیمیــــــبحـــ 5ة (ـــــــــ الهندســـ
ــــــة وث)، الزراعـــبح 3ا (ــــــوث)، المیكروبیولوجیـــبح 4ا (ــــــوث)، البیولوجیـــبح 5ئـــة (ـــالبی
 .بحوث) 4(

بوسترات (ملصقات) علمیة من كل من : جامعة  5كما ضم المؤتمر 
اإلسكندریة، المركز القومي لبحوث وتكنولوجیا اإلشعاع، هیئة الرقابة النوویة 

 واإلشعاعیة، هیئة المواد النوویة، وهیئة الطاقة الذریة المصریة .
التقدیر وقد اختتم المؤتمر أعماله بجلسة ختامیة وزعت فیها شهادات الشكر و 

. كما یة والعربیة المشاركة في المؤتمرعلى السیدات والسادة ممثلي الجهات الدول
ادات حضور من فریق منسقي استلم كافة الباحثین المشاركین في المؤتمر شه

 .المؤتمر



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أخبار الهیئة  
 

55 
 

2  __ jZJªA  BŒø “YÃºø “ªAkGÀ ’BIj»∏ªA fŒªÃM ∂BØE æÃY oøBàA œIj®ªA ‘fNƒùA
«B¥ªA) “ÕÀÃƒªA “≥BÒªBI —j :2  __4/12/2019( 

تم عقد المنتدى العربي الخامس حول آفاق تولید الكهرباء وٕازالة ملوحة میاه 
البحر بالطاقة النوویة في فندق الماسة بالقاهرة ــــــ جمهوریة مصر العربیة خالل الفترة 

بالتعاون مع هیئة المحطات النوویة المصریة وأمانة المجلس  4/12/2019ــــــ  2
ري العربي للكهرباء (إدارة الطاقة) وتحت رعایة دولة رئیس مجلس الوزراء الوزا

المصري المهندس مصطفى مدبولي الذي قام بافتتاح فعالیات المنتدى بمشاركة معالي 
ومعالي اللواء محمد العصار الدكتور محمد شاكر وزیر الكهرباء والطاقة المتجددة 

كتور خالد عبد الغفار وزیر التعلیم العالي وزیر اإلنتاج الحربي ومعالي األستاذ الد
ومعالي المهندس عمرو نصار وزیر التجارة والصناعة بجمهوریة  والبحث العلمي
وسعادة السفیر كمال حسن علي األمین العام المساعد رئیس القطاع  مصر العربیة

 . االقتصادي بجامعة الدول العربیة
ول العربیة والمنظمات الدولیة مشارك من الد 350وقد حضر المنتدى أكثر من 

والعالمیة من كبار الشخصیات ورؤساء وممثلي الشركات والمؤسسات والهیئات ومراكز 
البحوث العاملة في مجال الطاقة النوویة، باإلضافة إلى مجموعة كبیرة من الباحثین 
العلمیین الذین قدموا ورقات علمیة غطت محاور المنتدى في جلسات صباحیة 

كما أقیم على هامش المنتدى معرضًا ضم العدید من المؤسسات العاملة في  ومسائیة.
الطاقة النوویة وهندسة المفاعالت الصغیرة والمتوسطة وأنظمة الطاقة  تكنولوجیا مجال

 المستخدمة .
مثل الهیئة العربیة للطاقة الذریة في هذا المنتدى أ. د. سالم حامدي المدیر 

لمیة، اللذان أكدا من خالل باح مدیر إدارة الشؤون العأ. د. ضو مص العام للهیئة و
هما في المنتدى على ضرورة دعم الهیئة العربیة للطاقة الذریة لتقوم بدورها مداخالت

المحوري في تعزیز البنى التحتیة للدول العربیة المقدمة على بناء محطات نوویة 
 قابیة .والتنسیق بینها لبناء قدراتها البشریة والمؤسساتیة والر 

 ثني عشر التالیة :وقد خرج المنتدى بالتوصیات اإل
تشجیع الدول العربیة إلدراج خیار الطاقة النوویة في مزیج تولید الطاقة ــــــ  1

الكهربائیة ضمن استراتیجیات الدول العربیة لتنویع وتكامل مصادر الطاقة وتوفیر 
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یئة العربیة للطاقة الذریة الدعم الحكومي طویل المدى لها والتأكید على دور اله
 للتنسیق بینها في هذا المیدان وتوفیر الدعم الالزم لها.

دعوة الجهات الفاعلة إلى االستفادة من الزخم العربي إلنشاء السوق ــــــ  2
العربیة المشتركة للكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي العربي وتكاملها مع التوجه 

 خدام التقنیات النوویة.العربي لتولید الكهرباء باست
حّث الدول العربیة غیر المنضمة للهیئة العربیة للطاقة الذریة لالنضمام ــــــ  3

ستخدامات السلمیة للطاقة لها دعمًا لدورها المحوري كبیت خبرة عربیة في مجال اال
 النوویة. 
مدادهم إ و  ةللشركات الصناعیة الوطنی ةدعم حكومات الدول العربیــــــ  4

لمعلومات ومتطلبات  المشروعات النوویة من المعاییر والمستویات القیاسیة العالمیة با
رتقاء بالصناعات تلك المشروعات  لال يلألمان والجودة الالزمة لتأهیلهم للمشاركة ف

وٕاعداد سیاسات لتوطین التكنولوجیا وتعظیم مشاركة القطاع الخاص في  ةالنووی
 القوى النوویة. مشاریع

التأكید على التعاون والتآزر العربي في مجال تعزیز البنیة التحتیة لمشاریع ـ ـــــ 5
ستفادة من الخبرات المكتسبة من الدول العربیة بناء المحطات النوویة مع ضرورة اال
ستفادة من الكوادر الفنیة الموجودة بها لدعم الدول التي شرعت في بناء المفاعالت واال

محطات طاقة نوویة لتولید الكهرباء وٕازالة ملوحة میاه  تخطط للدخول في بناء يالت
البحر ودراسة إمكانیة بناء محطات نوویة مشتركة بین الدول العربیة لتقاسم أعباء 

 البنیة التحتیة المكلفة.
مجال  يالهیئات النوویة العاملة فسیق بین المؤسسات التعلیمیة و أهمیة التنــــــ  6

تخدم برامج الطاقة  ية النوویة لتوفیر البنیة التعلیمیة التستخدامات السلمیة للطاقاال
النوویة السلمیة مع  إدخال العلوم النوویة في المؤسسات التعلیمیة في كل مراحلها من 

 أجل التوعیة بأهمیتها وسد حاجات البرامج النوویة العربیة من الكوادر المؤهلة.
ستكمال مساعیها الرامیة إلنشاء مركز دعوة الهیئة العربیة للطاقة الذریة الــــــ  7

زمة للبرامج النوویة مع احتواء هذا المركز على تدریبي إلعداد وتأهیل الكوادر الالّ 
 زمة لبنائه.محاكي لمفاعالت قوى نوویة وٕایجاد الموارد الالّ 
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ضرورة الحفاظ على توازن مثالي بین استخدام الكوادر المحلیة واألجنبیة ــــــ  8
 .الكوادر الوطنیة تدریجیاً ء النوویة ووجود خطط متوازیة لبنا ریعالمشا يف

دعم الحمالت اإلعالمیة التوعویة في مجال الطاقة النوویة على المستوى ــــــ  9
الوطني والقومي لرفع مستوى الثقة والتقبل الجماهیري ألهمیة استخدام الطاقة النوویة 

 المیاه. وٕازالة ملوحةلتولید الكهرباء 

استخدام المفاعالت الصغیرة والمتوسطة كأحد الحلول الواعدة  يالنظر فــــــ  10
ختیار مواقع المحطات النوویة ومحدودیة میاه التبرید اللتغلب على التحدیات المتعلقة ب

 وتوفیر مصادر للتمویل.

تأسیس أجهزة رقابیة بل المقبلة على بناء محطات نوویة ضرورة قیام الدو ــــــ  11
وتطویر األطر التشریعیة، وكذلك دعم الشبكة  ومادیاً  لة وفعالة ومجهزة بشریاً مستق

 العربیة للهیئات الرقابیة.

الدعوة إلى استمرار هذا المنتدى كمنصة عربیة مهمة ومتخصصة ــــــ  12
لمساعدة الدول العربیة الستكشاف خیار إدخال الطاقة النوویة ضمن استراتیجیاتها 

 وٕازالة ملوحة میاه البحر. للتزود بالكهرباء
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، قامت 2019في إطار تنفیذ الخطة العلمیة للهیئة العربیة للطاقة الذریة لعام 
لعربیة للمراقبین النوویین وبالتعاون مع الوكالة الهیئة العربیة للطاقة الذریة/ الشبكة ا

الدولیة للطاقة الذریة والمعهد الكوري لألمان النووي والشبكة األفریقیة للهیئات الرقابیة 
بعقد اجتماع الخبراء السنوي حول أمان وترخیص مفاعالت األبحاث، وذلك في مدینة 

 .12/10/2019 ــــــ 8كوریا خالل الفترة :   ــــــدایجون 
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وقد أشرف على هذا االجتماع كل من السادة : ضو مصباح من الهیئة العربیة 
للطاقة الذریة وسانج شیم من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والسید أوجیستینو سیمو من 
 الشبكة األفریقیة للهیئات الرقابیة والسید هوكي كیم من المعهد الكوري لألمان النووي. 

جتماع إتاحة الفرصة للدول المشاركة لمناقشة القضایا اال االهدف من هذكان و 
المتعلقة باإلشراف الرقابي على مفاعالت األبحاث في المنطقة بالتركیز على تأسیس 
وتنفیذ عملیة ترخیص فّعالة بالتوافق مع معاییر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لألمان. 

والخبرة والدروس المستفادة في المراجعة وقد تضمن هذا االجتماع أیضًا تبادل المعرفة 
الرقابیة وتقییم متطلبات األمان لطلبات تراخیص مفاعالت األبحاث أو تجدیدها. كما 

جتماع أیضًا إلى إتاحة الفرصة للمشاركین فیه لمناقشة تجاربهم الوطنیة اال یهدف هذا
األبحاث وتبادل خبراتهم والتحدیات في موضوع تأسیس وتنفیذ مشاریع مفاعالت 

 .  الجدیدة

مشاركًا من الدول العربیة واألفریقیة، باإلضافة إلى  18شارك في هذا االجتماع 
قطاع أمان  ،قسم األمن واألمان النوویین ــــــ خبراء من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 5

 . مفاعالت البحوث والمعهد الكوري لألمان النووي

محاضرات وعروض من قبل  لتقدیم جتماعخصص الجزء األول من االوقد 
الذریة والمشاركین في  خبراء متخصصین من الوكالة الدولیة والهیئة العربیة للطاقة

 تبعه نقاش حول المواضیع اآلتیة : ،جتماعاال
 تجاهات أمان مفاعالت البحوثاقضایا و ــــــ 
 ة وتطبیقاتها على مفاعالت البحوثالمهام الرقابیــــــ 
 مان للطلبات المقدمة من المشغلینعات الرقابیة وتقییم األالمراجــــــ 
 ملیات الترخیص للمفاعالت الجدیدةعــــــ 
 ل للمفاعلإعتماد الكادر المشغّ ــــــ 
 بات مراجعة عملیة األمان الدوریةطلــــــ 
 لبشریة العاملة في مفاعل األبحاثتنمیة الكوادر اــــــ 
 . رجة في تطبیق متطلبات األمانلمتدإستخدام المقاربة اــــــ 
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هذا االجتماع قدم المشاركون عروض عن تجاربهم الوطنیة حول وخالل 
اإلشراف الرقابي على مفاعالت األبحاث الجدیدة أو القائمة أو تحت اإلنشاء 
وتضمنت العروض تجارب الدول في تطویر البنیة التحتیة المتعلقة بأنظمة األمان 

 . والتقانة

جتماع فقد خصص لتشكیل مجموعات عمل للمشاركة من اال لثانيأما الجزء ا
في التجارب والدروس المستفادة ومناقشتها فیما یتعلق بتطویر نظام ترخیص فّعال 

هتمامات مان المعتمدة، وأیضًا لمناقشة االلمفاعالت األبحاث وفقًا لمعاییر األ
 خبراء من منظميالمشتركة والسبل الممكنة لحل المشاكل العالقة بمساعدة ال

لمجموعة العمل  2020جتماع. كما ناقشت مجموعات العمل خطة عمل سنة اال
وأوصت  المتخصصة بإدارة أمان مفاعالت البحوث في الشبكتین العربیة واألفریقیة

جتماع تنسیقي بین مجموعتي العمل المتخصصتین بأمان مفاعالت األبحاث ابعقد 
 . وما بعدها 2020عمها الوكالة لسنة وذلك من أجل وضع خطة عمل مشتركة تد
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تفاق الذي تم بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة وٕادارة الطاقة بجامعة اال بناء على
جتماع للتنسیق اعقد العربیة وهیئة المحطات النوویة لتولید الكهرباء المصریة ل الدول

والوقوف على آخر المستجدات بخصوص إقامة المنتدى العربي الخامس حول آفاق 
تولید الكهرباء وٕازالة ملوحة البحر بالطاقة النوویة والذى تستضیفه جمهوریة مصر 

 . 2019ر دیسمب 4 ــــــ 2العربیة خالل الفترة 

بمقر هیئة المحطات النوویة لتولید  20/10/2019جتماع بتاریخ تم عقد اال
 جتماع كل من :وقد حضر االالكهرباء بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصریة 

نائب رئیس هیئة المحطات النوویة المصریة لتولید  ــــــد. عبد الحمید الدسوقي  السید أ.
الشؤون العلمیة بالهیئة العربیة للطاقة  إدارة مدیر ــــــضو مصباح  د. السید أ.، الكهرباء

السید عالء الدین ، الدول العربیةإدارة الطاقة بجامعة  ــــــالسید عبد اهللا شعیب ، الذریة



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019 /4ـــــــ العدد  31نشرة الذرة والتنمیة ـــــــ المجلد 
 

60 
 

عدد من العاملین ، المراقب الداخلي بالهیئة العربیة للطاقة الذریة ــــــمصطفى یوسف 
 .لعربي الخامس بهیئة المحطات النوویة لتولید الكهرباء القائمین على المنتدى ا

جتماع تقییم التقدم الحاصل في تنفیذ المنتدى والمهام المنوطة قد تناول االول
بكل جهة من الجهات المنظمة وبعض الطلبات والتساؤالت من الهیئة العربیة للطاقة 

لمصروفات المتوقعة المصروفات حتى تاریخه من واقع ما تم بالفعل وا حول الذریة
 . خالل الفترة القادمة

طلبت الهیئة العربیة للطاقة الذریة وٕادارة الطاقة بجامعة الدول العربیة تزویدهما 
 ــــــبالتیني (بأسماء المشاركین والشركات التي تقدمت حتى تاریخه للتسجیل كرعاة 

د اإللكتروني للمنتدى وتمكینهما من الدخول إلى البری )برونزي ــــــفضي  ــــــذهبي 
للتعرف على المشاركات المختلفة من أجل إعداد البرنامج العلمي الذي یتطلب معرفة 
تامة بأسماء المشاركین ومساهماتهم في البرنامج الزمني، ولقد تم إعداد برنامج مبدئي 
من قبل هیئة المحطات النوویة لتولید الكهرباء وقد طلب ممثلو الهیئة إرسال نسخة 

 .  وذلك للتعدیل واإلضافة حسب ما یلزم منه
وفي هذه المواضیع خلصت المناقشات إلى أن یتم إرسال تفاصیل المشاركین 

وكذلك التمكین من الدخول إلى البرید  2019والرعاة والعارضین في أول نوفمبر 
اإللكتروني للمنتدى وبیان بالمصروفات الفعلیة، كما أفادت هیئة المحطات النوویة 

ستئجار القاعات لدى الفندق التفاق مع فندق الماسة بالقاهرة أنه تم االید الكهرباء لتول
لیتم تنظیم المنتدى والمعرض المصاحب له، وأن المصروفات بصورة تقدیریة شفویة 
قد تبلغ ثالثة مالیین جنیه مصري إلیجار القاعات خالل أیام المنتدى الثالث وكذلك 

 نظیم المعارض.مصروفات أخرى متوقعة لشركة ت
 (NBN)ستدعاء شركة اتم وللرفع من المستویین العلمي والمادي للمنتدى 

ق السویسریة التي وّقعت معها الهیئة العربیة للطاقة الذریة مذكرة تفاهم للترویج والتسوی
ختصاص في بناء المحطات له من ذوي اال ستجالب مشاركین ورعاةاللمنتدى و 

 بها.النوویة والصناعات المتعلقة 
ات الشركات ذات العالقة وقد لّخص مندوب الشركة أنه تم التواصل مع مئ

تصال الشخصي أو البرید اإللكتروني أو عبر موقعهم وأكدت حوالي عشرون سواء باال
 تصال مستمر.اال جهة حتى اآلن رغبتها في المشاركة وال یزال
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ًا لقبول المشاركین هیئة المحطات النوویة لتولید الكهرباء المصریة حماس لم تبد
السویسریة للتسویق والترویج للمنتدى في حین أوضح ممثلو الهیئة  (NBN)من شركة 

ممكن من الشركات العالمیة العربیة للطاقة الذریة الفائدة المرجوة من إشراك أكبر عدد 
ستفادة من الخبرة والتجربة المتراكمة لدى ختصاص في الصناعة النوویة واالذات اال
السویسریة التي تقع في صمیم أهداف المنتدى. وقد أعلمت الهیئة  (NBN)شركة 

تفاق قبل ذلك باال العربیة للطاقة الذریة هیئة المحطات النوویة لتولید الكهرباء المصریة
 السویسریة وأبدوا ترحیبهم في البدایة. (NBN)الذي تم مع شركة 
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االتحاد األوروبي ومكتب إیتر نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع 
المفاهیم ادة في األمان النووي واإلشعاعي : المدرسة العربیة حول "القی، االستشاري

مدینة الحمامات ــــــ الجمهوریة في وذلك األساسیة والمهام الرقابیة وٕادارة الترخیص 
خلق  المدرسة هذه وكان الهدف من .18/10/2019 ــــــ 14:  المدةالل ـخالتونسیة 

المفاهیم األساسیة  قیادات في مجال األمن النووي واإلشعاعي وتقدیم نظرة عامة على
وعلى وجه الخصوص  ،على مراجعة تقییم المهام الرقابیة ركزتو لألمان النووي 

 عملیات إدارة الترخیص. 

ناقشت المدرسة بشكل موسع أهداف ومبادئ ومتطلبات األمان في المنشآت 
النوویة بما في ذلك إدارة النفایات المشعة وتطور مبادئ الدفاع في العمق بعد 

النوویة الرئیسیة في العالم. كما تمت مناقشة متطلبات األمان في مستویات  الحوادث
ع وجودة المعدات واستخدام تحلیل الدفاع في العمق المختلفة ومبادئ التكرار والتنو 

 حتماالت األمان وكذلك تفكیك المنشآت النوویة ونقل المواد المشعة.ا
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ن مع أخذ متطلبات شبكة بي في هذا المیداو تم إجمال تجربة االتحاد األور 
با الغربیة للرقابة النوویة كمرجع أساسي في ذلك باإلضافة إلى معاییر األمان و أور 

وتم إعطاء اهتمام خاص إلى مهام السلطات الرقابیة في  للوكالة الدولیة للطاقة الذریة.
الترخیص وتحقیق أهداف ومتطلبات األمان وتخطیط األنشطة وٕادارة الوثائق وٕاجراءات 

 التفتیش الدوریة والتنسیق مع مقدمي طلبات التراخیص ومؤسسات الدعم الفني.

ن النوویین وتقع هذه المدرسة في إطار التعاون بین الشبكة العربیة للمراقبی
 2020بي تنفیذًا لالستراتیجیة العربیة لالستخدامات الذریة حتى العام و واالتحاد األور 

تعزیز األطر التشریعیة والرقابیة لألنشطة النوویة وفي إطار مشروعها المعنون "
 " .الدول العربیة فيواإلشعاعیة 

ن في دول عربیة ومن العاملین الرئیسیی 9مشاركًا من  21حضر المدرسة 
الهیئات الرقابیة والبرامج الوطنیة المعنیة بالوقایة من اإلشعاع في المنشآت النوویة. 
والدول المشاركة هي: تونس ولیبیا ومصر والمغرب والسودان واألردن والعراق 

اء عرب إللقاء خبر  3بي وو تحاد األور االخبراء من  4والبحرین ولبنان. كما حضر 
ة علمیًا وٕاداریًا من جانب الهیئة العربیة للطاقة الذریة أشرف على المدرس المحاضرات.

 .   الشؤون العلمیة إدارة ضو مصباح مدیر أ. د.

قدمت من  ةعملی وأمثلةمن محاضرات وعروض ومناقشات  تكونت المدرسة
 : ع الرئیسیة التالیةعلى المواضی متخصصین وركزت خبراء قبل

 لنوویینبین االشبكة العربیة للمراق أنشطةــــــ 
متعلقة باألمان النووي تحاد األوربي التشریعي وبناه التحتیة الــــــ إطار اال

 واإلشعاعي
 مهام الهیئات الرقابیة وقیاداتهادور و ــــــ 
: مرجعیة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  مهام وأهداف أمان المنشآت النوویةــــــ 

 ویةبا الغربیة للرقابة النو و وشبكة أور 
صمیم المنشآت النوویة متطلبات األمان الرئیسیة الواجب تنفیذها عند تـــ ـــ

 واإلشعاعیة
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 عملیات وخطوات الترخیص والتفتیشــــــ 
 الخارجي الفني للهیئات الرقابیة الدعمــــــ 
 عیة في المنشآت والمرافق النوویةأنظمة ومتطلبات الوقایة اإلشعاــــــ 
 ت األمان لطلبات الترخیصم إجراءاتقییو  تحلیلــــــ 
 الترخیص والقیادة واتخاذ القرار إدارة الهیئة الرقابیة لعملیاتــــــ 
 عة الرقابیة لتقریر تحلیل األمانالمراجــــــ 
 آلثار اإلشعاعیة للحوادث النوویةالدروس المستفادة من حادثة فوكوشیما واــــــ 
 . اعیةمتطلبات تفكیك المنشآت النوویة واإلشعــــــ 

 المدرسة كانت هناك جلسة عامة تمت فیها مناقشة نتائجها فعالیات وفي نهایة
إجمال ما تم  وقعكما  ،قتراحات المشاركین التي تمحورت حول مالحظاتهم العامةوا

توزیع الشهادات على ب واختتمت هذه الفعالیةالتوصل إلیه من مقترحات ونتائج 
 . المشاركین
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المعهد الكوري لألمان النووي والوكالة الدولیة للطاقة الذریة ورشة عمل  نظم
تقییم الكمال المیكانیكي أمان المنشآت النوویة من حیث مراجعة " حول مشتركة

" وذلك في مدینة والعوامل البشریة والبنائي وهندسة منظومات التحكم الكهربائیة
 .2019 أكتوبر 31 ــــــ 23 :خالل الفترة  جمهوریة كوریا ــــــ دایجون

ضروریة كان الهدف من هذه الورشة هو تقدیم المعرفة العملیة والمعلومات ال
أیضًا إلى  تهدفیم األمان للمنشآت النوویة. كما حول الجوانب الرقابیة لمراجعة وتقی

إتاحة الفرصة للمشاركین لمناقشة تجاربهم الوطنیة وتبادل الخبرات المتعلقة بموضوع 
 الورشة.

 : المحتوى العلمي للورشة جانبین رئیسیین وهماوقد غطى 
 اء ذات العالقة بالمنشآت النوویةلبنالكمال المیكانیكي ومواد اــــــ 
 . هندسة منظومات التحكم الكهربائیة والعوامل البشریةــــــ 
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ستین متوازیتین تكونت الورشة من جلسات عامة للموضوعین لمدة یومین ثم جل
 .  أیام 5لمدة  لكل موضوع

هذه الورشة تقدیم المعرفة العملیة والمعلومات الضروریة حول  كان الهدف من
وجوانب األمان  مواد البناء ذات العالقة بالمنشآتوانب األمان للكمال المیكانیكي و ج

بناء المنشآت  الورشة وتناولت. في منظومات التحكم الكهربائیة والعوامل البشریة
ٕاعطاء الدعم الالزم وتقدیم ختبار)، و واالالنوویة (المواد، التصمیم، التصنیع، الفحص 

حسین معارفهم حول ي لدیها مشاریع بناء محطات قوى لتلتاألدلة العملیة للدول ا
المیكانیكیة الكاملة للمواد الداخلة في تصنیع المنشآت النوویة بمستوى الخصائص 
وحسب معاییر وأدلة الوكالة لألمان باإلضافة إلى تقدیم التجربة الكوریة  أمان عالي

 یر اآلتیة :الرقابیة في هذا المیدان. واحتوت المحاضرات على المعای

 أمان مفاعالت القوى: التصمیم  SSR-2/1سلسلة أمان الوكالة رقم 
 . أمان مفاعالت القوى: التركیب والتشغیل  SSR-2/2سلسلة أمان الوكالة رقم 

تناول الجزء الثاني من الورشة المتطلبات الرقابیة والمعاییر الفنیة ألنظمة  كما
وأدلة  البرمجیات داخل وخارج الموقع ومبادئ الطاقة الكهربائیة وعوامل األمان وجودة

تم تناول هذه المعارف والتقنیات حسب القواعد والممارسات هندسة العوامل البشریة. و 
العملیة المعمول بها في جمهوریة كوریا بالمقارنة مع معاییر الوكالة الدولیة للطاقة 

 . الذریة والدول األخرى

ین الهیئة العربیة للطاقة الذریة والمعهد وتقع هذه الورشة في إطار التعاون ب
 60حوالي في الورشة  وشاركالكوري لألمان النووي والوكالة الدولیة للطاقة الذریة. 

من الشبكة العربیة للهیئات الرقابیة (النور) والشبكتین األفریقیة واآلسیویة للرقابة  متدرباً 
 . مشاركًا للموضوعین 22كان نصیب الدول العربیة منها  ،النوویة واإلشعاعیة

قام باإلشراف والتنسیق اإلداري والعلمي على هذه الورشة كل من السید هوكي 
كیم من المعهد الكوري لألمان النووي والسید ضو مصباح من الهیئة العربیة للطاقة 

 . الذریة بدون حضور شخصي
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3  __A PB◊Œ»ºª œMAhªA ¡ŒŒ¥Nºª “ªB∑ÃªA PAÀeC æÃY “Œ¿Œº≥G Ω¿ß “qiÀ“ŒIB≥jª 
)BŒ¥ÕjØC LÃƒU ___ BÕiÃNÕjI  :28/10  __1/11/2019( 

نظمت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وبالتعاون مع الهیئة العربیة للطاقة 
والشبكة  وهیئة الرقابة النوویة في جنوب أفریقیا /الشبكة العربیة للهیئات الرقابیةالذریة

أدوات الوكالة للتقییم الذاتي إقلیمیة حول "ورشة عمل ة ـــة النوویـــاألفریقیـــة للرقاب
أكتوبر  28خالل الفترة للهیئات الرقابیة" في مدینة بریتوریا بجمهوریة جنوب أفریقیا 

  . 2019نوفمبر  1إلى 

ي ــــــذات مــــــراء تقییــــــإج ه واإلرشاد بشأنــــــر التوجیــــــتوفی الورشة إلى تــــــهدف
للبلدان العربیة األعضاء في   SSG-16ــــــ المحددة في الدلیل  األمان أحكام حسب

هي  والتي (ANNuR)الهیئة العربیة للطاقة الذریة والشبكة العربیة للمراقبین النوویین 
التي  األنشطة ةــــــد تغطیــــــة وتریــــــدرة النوویــــــل برنامج القــــــة األولى من مراحـــــفي المرحل

ل التوصل إلى ــــــقب وويــــــج النــــــبالبرنام زام واضح ــــــالت مــــــداد لتقدیــــــعلى استع اــــــتجعله
ة، والتي ــــــة الثانیــــــالمرحل في أو الدول التي ة،ــــــدرة النوویــــــالق  جــــــإلطالق برنام رارــــــق

السیاسي  اتخاذ القرار بعد أن تم قدرة النوویةمحطة ال لبناء األعمال التحضیریة تغطي
ومنهجیته واستبیاناته  SSG-16فرصة للتعّرف على الدلیل  بذلك. وأتاحت الورشة

لتحدید  لألمان البنیة التحتیة الوطنیة القائمة لتقییم التي وضعت 23للتقییم الذاتي
الورشة ببرامج فت كما عرّ  .الثغرات المحتملة ونقاط الضعف التي تحتاج إلى تحسین

قدرة النوویة على لاول المنطقة في برامج الوكالة الدولیة وأجهزتها المختلفة لمساعدة د
 . تأسیس بنیة وطنیة قویة لألمان متوافقة مع معاییر وأدلة الوكالة

فریقیا ي هیئة الرقابة النوویة في جنوب أبكلمات من ممثل الورشة تفتتحا
. وقد مثل الهیئة لوكالة الدولیة للطاقة الذریةویة واوالشبكة األفریقیة للرقابة النو 

شخصي. كما شارك خبراء حضور بدون ضو مصباح  أ. د.لإلشراف على الورشة 
 . من تركیا وباكستان وفرنسا وجنوب أفریقیا في فعالیات الورشة

من الدول العربیة األعضاء في الشبكة  متدربین 10 الورشةشارك في وقد 
ن النوویین والشبكة اإلفریقیة للرقابة النوویة غطت نفقات مشاركتهم العربیة للمراقبی
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موظفي الفئة الفنیة المسؤولة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وكان من ضمن المشاركین 
ستراتیجیات الدول في وسیاسات وا القوى النوویة محطاتمشاریع  تطویر وتنفیذعن 

الحكومیة الوطنیة الخاصة بتنفیذ  وعلى وجه الخصوص المؤسسات ،األمان النووي
   . والهیئة الرقابیة NEPIOبرنامج القدرة النوویة 

خبراء ة قدمها عملیتمارین ورشة من محاضرات وعروض ومناقشات و تكونت ال
في مجموعات  تجريعن التمارین العملیة أو المناقشات التي  الوكالة المدعوین، فضالً 

أجرى المشاركون التقییم الذاتي باستخدام وقد  راءهؤالء الخب بتسهیل منعمل متوازیة 
ستراتیجیة الوطنیة لألمان والنظام منهجیات الدلیل واستبیاناته المتعلقة بالسیاسة واال

ها بناًء على تجارب واقعیة من دول ل العالمي لألمان النووي واألطر التشریعیة والرقابیة
أیضًا فرص مواصلة المشاركین وناقشت الورشة  .مشاریع لبناء محطات قوى نوویة

لتبادل المعلومات والممارسات الجّیدة بعد انقضاء ورشة العمل، فضًال عن اإلمكانات 
المستقبلیة األخرى لمتابعة المهام وتنسیق األنشطة المتعلقة بالتقییم الذاتي ألنظمة 

توفیر نسخ تم و أمان مشروع بناء محطة نوویة لتولید الكهرباء وٕازالة ملوحة میاه البحر 
حاملة كل مشارك على قرص مدمج أو لاألخرى العلمیة  من المحاضرات والمواد

 .ةذاكر 
وقد تفاعل المشاركون بإیجابیة مع منهجیة الورشة وبینوا الفهم التام لغرض هذه 

بشأن "إنشاء البنیة  الخاص SSG-16الورشة ومهمتها ومجال وشكل دلیل األمان 
ن واكتسبوا المعرفة والخبرة على إجراء تقییم أما النوویة القدرةبرنامج  ألمانالتحتیة 

  SSG-16ستبیانات الخاصة بدلیل للبنیة التحتیة الوطنیة وذلك باستخدام المنهجیة واال
 في التقییم الذاتي التي تم تطویرها مؤخرًا لهذا الغرض.

ى ونظرًا ألن معظم دول المشاركین هي في الخطوات المبكرة من المرحلة األول
لهم على إدراك للمشروع النووي وتبدو في حاجة ماسة للمعرفة األساسیة التي تجع

لتزامات والمسؤولیات الوطنیة الالزمة لإلیفاء بمتطلبات مراحل المشروع النووي باال
فقد طلب المشاركون في هذه الورشة  ،بطریقة مناسبة ومتكاملة وفي الوقت المناسب

ریة تنظیم ورشة عمل أخرى حول البنیة التحتیة الوطنیة من الوكالة الدولیة للطاقة الذ
الحكومیة والتشریعیة والرقابیة للتنفیذ اآلمن لمشروع محطات قوى نوویة في سنة 

2020 . 
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4  __“ŒªÀfªA �ÕB®ùA æÃY Ω¿ß “qiÀ LjrªA  BŒøÀ ’Ah¨ªA ü “®rùA PAfÕÃƒªA —iAe‚ 
 o√ÃM) :25  __29/11/2019( 

ة للطاقة الذریة وبالتعاون مع المركز الوطني للعلوم قامت الهیئة العربی
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في الجمهوریة التونسیة، ــــــ  والتكنولوجیا النوویة

المعاییر الدولیة إلدارة النویدات المشعة في الغذاء ومیاه "بعقد ورشة عمل حول 
: مصر، العراق،  اآلتیةل العربیة متدربًا من الدو  18ورشة ال. وقد شارك في "الشرب
 . تونسو موریتانیا  ،السودان ،السعودیة ،لیبیا ،لبنان ،الیمن ،األردن

لإلشراف عقدت الجلسة االفتتاحیة بحضور ممثل الهیئة العربیة للطاقة الذریة 
والسیدة زهرة عزوز بریشي المنسق المحلي من  ،الدكتور فاخر العكورعلى الورشة 

على ورشة العمل  فار لإلش التونسیة للعلوم والتكنولوجیا النوویةالمركز الوطني 
 .  وعدد من السادة المحاضرین والضیوف هاالمذكورة والمشاركین فی

ن برنامج هذه الورشة یتضمن أعلى  في كلمته االفتتاحیة ممثل الهیئةركز قد و 
عملیات  تعریف المشاركین على مجموعة من األسس والقواعد المعتمدة عالمیًا في

شعاعي للمواد الغذائیة بالعموم والمیاه والفروقات الموجودة بین رصد وقیاس التلوث اإل
 شعاعیاً إلیات تحلیل العینات وكیفیة التعامل مع المواد الملوثة آمختلف المواد الغذائیة و 

لى فن وآلیات إإضافة ي، شعاعنواع من التلوث اإلوآلیات تنفیذ ومراقبة مثل هذه األ
 لى دولهم لوضع معاییر واضحة وقابلة للتطبیق في هذا المجالإذه المهارات نقل ه

مع المعاییر الدولیة التي أصبحت ضرورة ملحة لحمایة صحة وحیاة  بما یتفق
اإلنسان. ویتطلب تحدید المعاییر المعرفة التامة بالقوانین والتشریعات والنظم في الدول 

بهذا  ن أیضًا أهم المواضیع المعتمدة عالمیاً ، وعلیه فإن هذا البرنامج یتضمالعربیة
 .المجال 

لیات اتباع المعاییر الدولیة آهذه الورشة الى تعریف المشاركین العرب ب هدفت
كیز النویدات المشعة مرتفعة في الغذاء ومیاه اوقواعدها في الحاالت التي تكون فیها تر 

ت الوطنیة العربیة للنظر السلطا واحتیاجاتالشرب على مدى فترة طویلة من الزمن، 
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واإلجراءات المثلى للحد من  ،ي شكل من أشكال التقییدأواألنظمة لتطبیق  اللوائحفي 
 شعاعي.استهالك الطعام ومیاه الشرب في حالة التلوث اإل

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

 ونظائرها المستقرة االختالفات بین النویدات المشعة كیمیائیاً ـــ ـــ

 النویدات المشعة الطبیعیة والنویدات المشعة الصناعیةــــــ 

 النویدات المشعة في المیاهــــــ 

 النویدات المشعة في الغذاءــــــ 

 الشرب والمواد الغذائیة میاه جودة العتماد الدولیة المعاییرــــــ 

 إدارة النشاط اإلشعاعي في میاه الشرب في الحاالت غیر الطارئةــ ــــ

 إدارة النشاط اإلشعاعي في المواد الغذائیة في الحاالت غیر الطارئةــــــ 

السیطرة على النویدات المشعة في الطعام ومیاه الشرب في حاالت التعرض ــــــ 
 . الحالیة

ّرب على الطرق العملیة المختلفة للتد وتضمن البرنامج أیضًا دراسات تطبیقیة
النویدات والنظائر المشعة والقیاسات المتبعة في المخابر المتقدمة  علىللكشف 

شعاع في الغذاء والمیاه. مع تقدیم عروض من المشاركین العرب لكشف عن اإلل
بالتدریس والتدریب في هذه الورشة خبراء  وقاملمستوى بلدانهم في هذا المجال. 

ن من قبل الهیئة العربیة للطاقة و الجامعات والمراكز البحثیة والمعتمد ن منو متخصص
 .  الذریة

 29/11/2019تم عقد الجلسة الختامیة للدورة بنهایة یوم الجمعة الموافق 
بحضور ممثل الهیئة لإلشراف على ورشة العمل والمنسق المحلي وعدید من الخبراء 

في الجمهوریة التونسیة، والمشاركین وبعض  من المراكز العلمیة المختلفة ذات العالقة
 . تم توزیع الشهادات على المشاركینحیث ، الورشةمن السادة المحاضرین في 
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“◊ŒJªA ∆À€q ≈ß îªÀ€nùA Lj®ªA ’AikÃªA  —j«B¥ªA) :20  __24/10/2019( 

تم خالل جلسات عمل اللجنة المشتركة للبیئة في الوطن العربي ومجلس 
ولي وطرحه عمال األعن شؤون البیئة استعراض جدول األ الوزراء العرب المسؤولین

اقشة المحاور المبینة في جدول ة لعرض ومن. وقد خصصت أعمال هذه الدور عتمادلال
عمال والمستجدات ذات العالقة بحمایة البیئة بالمنطقة لتوحید الرؤى والمواقف األ

وقیادة التحرك العربي في المجال البیئي وللسعي لتعبئة الموارد المالیة ودعم تبادل 
لى المستوى وخاصة منها المحددة ع ،الخبرات والتجارب لتحقیق األهداف المرتقبة

الدولي وال سیما في مجال التنمیة المستدامة ودعم المحافظة على التنوع البیولوجي 
وتثمینه ومكافحة التصحر والقضایا المتعلقة بالتغیرات المناخیة وٕاحكام التصرف في 

 النفایات.

 تقدمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة من خالل ممثلها الدكتور فاخر العكوروقد 
ل تقریر اجتماع الخبراء لدراسة بعرضها حو  على قسم علوم الحیاة والبیئة،المشرف 

ثار المحتملة للمفاعالت الحدودیة على المنطقة العربیة وبیئتها" والذي تم عقده "اآل
وتم  ،)27/8/2019ــــــ  25ردنیة الهاشمیة خالل الفترة (ان في المملكة األبمدینة عمّ 

اء لیها الخبراء وتم رفعها لمجلس الوزر إالتي خلص  التوصیات همأالتركیز فیه على 
 . العرب المسؤولین عن البیئة

 الموجهة إلى الهیئة ما یلي :التوصیات أهم  وكانت 

ثار المحتملة عربیة للطاقة الذریة في دراسة اآلتثمین جهود الهیئة الــــــ  1
لى االستمرار في إوتها ود على المنطقة العربیة ودعللمفاعالت الحدودیة والعابرة للحد

رصد المخاطر الناتجة عن هذه المفاعالت، وبصفة خاصة تأثیر كل من مفاعل 
دیمونة اإلسرائیلي ومفاعل بوشهر اإلیراني على المنطقة العربیة وبیئتها، وكذلك 
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متابعة عملیة رصد التلوث اإلشعاعي في المناطق الحدودیة مع إسرائیل وتأثیراتها 
یة وبیئتها وعرضها في االجتماع القادم للجنة، ومتابعة جمع نتائج على المنطقة العرب

 .اورة للمحطات وللمفاعالت النوویةعملیات الرصد اإلشعاعي في الدول العربیة المج

للجهات المعنیة  یضاً أبیة للطاقة الذریة توجیه الدعوة الطلب من الهیئة العر ــــــ  2
ها الهیئة بتكلیف من مجلس الوزراء العرب نشطة التي تنظماركة في األبالبیئة للمش

جهزة أطة التي تقع في نطاق عمل ووالیة نشلین عن شؤون البیئة وكافة األو المسؤ 
نشطة التي تقوم بها للجامعة العربیة بالفعالیات واأل مانة العامةالبیئة. وكذلك موافاة األ

 طار تنفیذ قرارات المجلس.إفي 

مانة الفنیة للمجلس بنسخة لى موافاة األإ الذریة للطاقةدعوة الهیئة العربیة  ــــــ 3
شعاعیة العربیة لیتم تعمیمها على الدول العربیة لتحدیث والتحیین لخطة الطوارئ اإلا

لى إرسالها إلس حتى یتم مانة الفنیة للمجلى األإرسالها إ نها و أبداء المالحظات بشإل
 تحیین.ثناء التحدیث والأخذها بعین االعتبار الهیئة أل

یة مانة الفنیة مخاطبة الجهات المعنیة بالبیئة في الدول العربالطلب من األ ــــــ 4
، ومن ثم تقوم مع الهیئة العربیة للطاقة الذریةلتعاون لتعیین نقطة اتصال للتواصل وا

 األمانة بتزوید الهیئة بإجابات الدول.

ث اإلشعاعي لمفاعل دیمونة نقل القسم األول من البند المعنون: رصد التلو  ــــــ 5
لى بند "تنفیذ البعد البیئي إمنطقة العربیة اإلسرائیلي ومفاعل بوشهر اإلیراني على ال

 التلوث االشعاعي".المستدامة" تحت بند فرعي بمسمى " هداف التنمیةأفي 

، ارثعمال آلیة التنسیق العربیة للحد من مخاطر الكو أمتابعة  بند یخص وفیما
المكونات المتكاملة لخطة "االمانة العامة بنسخة ورقیة عن  ئة بتزویدقام ممثل الهی

 ."تصدي للحوادث النوویة واإلشعاعیةالطوارئ على المستوى الوطني لالستجابة وال

) للجنة الفنیة للبیئة (المشتركة للبیئة والتنمیة في 22عقد الدورة (وقد تقرر 
أو أي دولة ترغب في ذلك خالل  الوطن العربي) في مقر األمانة العامة للجامعة

) للمكتب التنفیذي لمجلس 57، ویلیها عقد االجتماع (20/10/2020ــــــ  18الفترة 
، ویلیها عقد الدورة 21/10/2020عن شؤون البیئة یوم  الوزراء العرب المسؤولین

 . 22/10/2020یئة یوم ) لمجلس الوزراء العرب المسؤولین عن شؤون الب32(
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2  __¿NU‚AIj®ªA –iAkÃªA oºV¿ºª –hŒ∞ƒNªA KN∏¿ºª îQ›RªAÀ oøBàA ™B_ œ_
jrß “RªBRªA —iÀf_ªAÀ ’B_Ij_»∏ºª Ij®ªA –iAkÃªA oºV¿ºª__»∏ºª œ_Ij_) ’B—j«B¥ªA  :

4  __5/11/2019( 

تم ــــــ جامعة الدول العربیة،  للكهرباء العربي الوزاري المجلس ةــــــأمان تلبیة لدعوة
بي للكهرباء امس والثالثین للمكتب التنفیذي للمجلس الوزاري العر عقد االجتماع الخ

 للجامعة العامة األمانة بمقر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والدورة الثالثة عشر
، بمشاركة الدول العربیة أعضاء المكتب 5/11/2019و 4بالقاهرة خالل الیومین : 

ل من (الهیئة العربیة للطاقة الذریة، التنفیذي. كما شارك في االجتماع بصفة مراقب ك
المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین، اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي 

ربط الثماني، هیئة آسیا (إسكوا)، االتحاد العربي للكهرباء، األمانة العامة لمشروع ال
قلیمي للطاقة ، المركز اإل(GCCIA)ي لدول مجلس التعاون الخلیج الربط الكهربائي

وقد مثل الهیئة  ، باإلضافة إلى أمانة المجلس.(RCREEE)المتجددة وكفاءة الطاقة 
 العربیة للطاقة الذریة األستاذ الدكتور سالم حــامدي، المدیر العام.

 المتجددة والطاقة الكهرباء شاكر، وزیر الدكتور محمد معالي االجتماع افتتح
 بكلمة للكهرباء العربي الوزاري للمجلس التنفیذي كتبالم مصر العربیة ورئیس بجمهوریة

كما شدد على أهمیة متابعة نتائج دراسة الربط الكهربائي  ، الحضور فیها بالسادة رحب
العربي الشامل، ودعا الدول العربیة الستكمال خططها الوطنیة وفقًا لالستراتیجیة 

الكلمة السیدة جمیلة مطر،  ثم تناولت العربیة لتطویر استخدامات الطاقة المتجددة.
استعرضت و  رحبت بالحضور مدیر إدارة الطاقة المسؤولة عن أمانة المجلس، حیث

 إقراره. جدول األعمال المعروض على المجلس وتم

البند وبخصوص المعروضة في جدول األعمال، وقد ناقش االجتماع البنود 
سعادة المدیر العام  طلعأستخدامات السلمیة للطاقة الذریة فقد الالخاص با الخامس

    : على المجلسللهیئة العربیة للطاقة الذریة 

مذكرة شارحة من الهیئة العربیة للطاقة الذریة حول إقامة المنتدى العربي ــــــ 
 ).2019الخامس حول آفاق تولید الكهرباء وتحلیة میاه البحر بالطاقة النوویة (مصر 
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بیة فیما یتعلق باستخدام التقنیات النوویة في الدول العر تقریر حول أنشطة ــــــ 
 .وٕازالة ملوحة میاه البحر ومشروعاتها في هذا الصددإنتاج الكهرباء 

تقریر شامل حول المؤتمر العربي الرابع عشر لالستخدامات السلمیة للطاقة ــــــ 
 .20/12/2018ــــــ  16الذریة في جمهوریة مصر العربیة ــــــ شرم الشیخ خالل الفترة : 

ملخص للتعاون العربي الصیني في مجال الطاقة الذریة، بین الهیئة العربیة ــــــ 
 للطاقة الذریة والسلطة الصینیة للطاقة الذریة.

 : بما یلي في هذا الخصوص المجلس الموّقر وقد أوصى

ــــــ دعوة الوزارات والمؤسسات المعنیة بشؤون الكهرباء في الدول العربیة  1
یف مشاركتها في المنتدى العربي الخامس حول "آفاق تولید الكهرباء وٕازالة ملوحة لتكث

 ).4/12/2019ــــــ  2میاه البحر بالطاقة النوویة" بجمهوریة مصر العربیة (القاهرة : 

ــــــ الطلب من الهیئة العربیة للطاقة الذریة التنسیق مع أمانة المجلس والدول  2
هیئة، لتحدیث التقریر الذي یتم إعداده بشكل دوري حول العربیة غیر المنضمة لل

أنشطة الدول العربیة فیما یتعلق باستخدام التقنیات النوویة إلنتاج الكهرباء وٕازالة 
 ملوحة میاه البحر ومشروعاتها في هذا الصدد.

وأكد سعادة المدیر العام مجددا على قرارات المجلس السابقة بشأن دعوة الدول 
المنضمة لعضویة الهیئة العربیة للطاقة الذریة إلى االنضمام للهیئة وفقًا  العربیة غیر

 . لقرارات القمم السابقة

لهیئة العربیة للطاقة الذریة رغبتها في االنضمام اإلدارة العامة لأبدت وقد 
لعضویة اللجنة رفیعة المستوى حول الترابط بین قطاعات الطاقة والمیاه والغذاء في 

 .تحصل على موافقة المجلس التنفیذيبعد أن ت (Nexus)ة الدول العربی

 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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