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Abstract 
The safe, secure and sustainable management of spent fuel from 

nuclear power reactors is the key to sustainable utilization of nuclear 
energy. Management of spent fuel covers many technological aspects 
related to the storage, transportation, recycling and disposal of spent fuel 
and high level waste generated from spent fuel reprocessing. The 
sustainability of nuclear energy involves the preservation of natural 
resources and the minimization of generated wastes. Currently, in some 
countries, the uranium and plutonium remaining in spent fuel are recycled 
as mixed oxide (MOX) fuel in thermal reactors, saving natural uranium 
resources. Future advanced fuel cycles based on next generation reactors 
aim to make nuclear energy almost independent of uranium natural 
resources and will dramatically reduce the generated wastes. 

 


في  مواجهة التحدیات المزدوجة المتمثلةفي  یمكن للطاقة النوویة أن تساعد
غازات االحتباس الحراري ات ضمان إمدادات طاقة موثوق بها والحد من انبعاث

توفر الیوم مفاعالت الطاقة النوویة . (Greenhouse gases) غازات الدفیئةالب المسّماة
 من إجمالي الكهرباء %10دولة أكثر من   30مفاعل في  442عددها العاملة والبالغ

في  كما ستستمر الطاقة النوویة. منخفضة الكربونالعالم وثلث إجمالي الطاقة في 

 Management of Spent Fuel from Nuclear Power Reactors : Learning"مترجمة عن مقالةال (*)
from the Past, Enabling the Future" منشورة في ال"IAEA Bulletin, June 2019". 
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إن اإلدارة . العالم لعقود قادمةفي  مزیج الطاقة منخفضة الكربونفي  ب دور رئیسيلع
اآلمنة والمستدامة للوقود المستنفد من مفاعالت الطاقة النوویة هي مفتاح مستقبل 

وتعتبر هذه التحدیات كبیرة بالنسبة لصانعي السیاسات كما هو بالنسبة . الطاقة النوویة
وجد حلول تقنیة إلدارة الوقود المستنفد، تبدأ من إعادة الواقع، تفي  .للمهندسین

خرسانات في  المعالجة وٕاعادة التدویر، إلى تكییف الوقود المستنفد للتخلص منه
عالوة على ذلك، أثبت البحث جدوى العملیات المتقدمة، مثل . عمیقة تحت األرض

 .النوویة بشكل كبیر التقسیم والتحویل، والتي لها القدرة على تقلیل تأثیر النفایات

تنطوي إدارة الوقود المستنفد على االلتزام طویل األمد، ویجب أن تكون 
من شأنها التي  االستراتیجیات الوطنیة مرنة بما یكفي لدمج التكنولوجیات الجدیدة

یعتمد الوقود . تعزیز وتحسین كفاءة الطاقة النوویة وسالمتها وأمنها واستدامتها
ویختلف . اعالت الطاقة النوویة الیوم على أكسید الیورانیوممعظم مففي  المستخدم

في  یستخدم. تصمیم الوقود ومحتواه االنشطاري بین أنواع المفاعالت المختلفة
مفاعالت الماء الخفیف، مثل مفاعالت الماء المضغوط ومفاعالت الماء المغلي، 

لزیادة محتواه من والمفاعالت الحدیثة المبردة بالغاز، وقود الیورانیوم المخصب 
  CANDUحین تستخدم مفاعالتفي  ،%5لیصل إلى  235- الیورانیوم االنشطاري

بشكل رئیسي وقود الیورانیوم المخصب قلیًال أو  ومفاعالت الماء الثقیل المضغوط
 .%0.7 یصل إلى  -235الطبیعي مع محتوى یورانیوم

من  طاواغمی  1000كهربائیة بقدرةقلب مفاعل الماء المضغوط  یحتوي عادة
رام من غكیلو   500تحتوي كل حزمة وقود على حوالي. حزمة وقود  200إلى 120

ملیون كیلو واط من الكهرباء على مدار   200ویمكنها تولید حوالي ،أكسید الیورانیوم
حزمة من الوقود   40یقوم مفاعل بهذا الحجم بإنتاج حوالي. المفاعل قلبفي  عمرها

 .طن من أكسید الیورانیوم  20على حواليالمستنفد سنویًا تحتوي 

. د بإمكانه تحمل تفاعل االنشطارو یع الوقود النووي مستنفدًا عندما ال یعتبر
یتوقف  ذلكط حوالي ثالث إلى سبع سنوات، و مفاعل الماء المضغو في  ویستغرق هذا

یشبه الوقود المستنفد عند إزالته من القلب . قلب المفاعلفي  على الوقود وموقعه
لذلك، یتم . حزمة الوقود الطازج، ولكنه شدید اإلشعاع وساخن ویجب تبریده وحمایته
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وبعد مدة من زمن . نقله إلى بركة مائیة للتخزین ألن الماء مادة جیدة للتبرید والتدریع
 .التبرید، یمكن نقل هذا الوقود إلى منشأة تخزین جاف إذا لزم األمر

 :ًة وبعد فترة كافیة من التخزین على شكلیمكن التصرف بالوقود المستنفد مباشر 
خرسانة جیولوجیة عمیقة، وهذا ما في  نفایات یتم تكییفها والتخلص منهاــــــ 

 .یسمى دورة الوقود المفتوحة
یمكن إعادة التي  أو إعادة المعالجة الستعادة المواد االنشطاریة المتبقیةــــــ 

مع تولید نفایات عالیة المستوى سیتم  المفاعالت النوویة،في  تدویرها كوقود جدید
ى بدورة الوقود خرسانة جیولوجیة عمیقة، وهذا ما یسمفي  الحقاً  التخلص منها

 .المغلقة
 



جمیع البلدان التي لدیها برامج للطاقة النوویة لدیها سیاسات واستراتیجیات 
راتیجیة الوطنیة وفقًا لحجم واحتیاجات ستیتم تخطیط االو . وطنیة إلدارة الوقود المستنفد

ن إ .البالدفي  البرنامج النووي للبلد، بما یضمن توافقه مع الخطة الشاملة للطاقة
ن معظمها یتناول الجوانب التقنیة أ مختلفة فیما بینها، إالّ  تكون االستراتیجیات

لمختلفة إلدارة خطوات الاواالقتصادیة والجوانب األمنیة وأمان والسیاسیة واالجتماعیة 
الوقود المستنفد، وضمان التقید بمعاییر وٕارشادات األمان واألمن للوكالة الدولیة للطاقة 

على الرغم من أن البلدان مسؤولة عن اإلدارة اآلمنة واألمنیة لوقودها النووي  .الذریة
في  نالمستنفد، فإن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تقدم إرشادات تقنیة وتساعد البلدا

كما توفر الخبرة والدعم التدریبي لتنفیذ . تبادل المعلومات لتطویر استراتیجیات مطلعة
ونظرًا ألن الوقود النووي المستنفد هو شكل من أشكال المواد . هذه االستراتیجیات

ضمان في  النوویة، فإن ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تلعب أیضًا دورًا رئیسیاً 
 .ستخدام الوقود المستنفد أو تحویله عن االستخدامات السلمیةعدم إساءة ا

 
1 

المستنفد من خالل  النووي ستراتیجیة الوطنیة الروسیة إلدارة الوقودتهدف اال
. ألمان واألمنإتباع النهج المتكامل، إلى تحسین الكفاءة وخفض التكالیف وتحسین ا
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المزیج العام في  روسیا تطویر وزیادة مساهمتهافي  وتواصل صناعة الطاقة النوویة
ال بد من التأكد من أن إدارة الوقود النووي المستنفد موثوقة ومستدامة  لذلك،. للطاقة
وهي مجمع التعدین  في روسیا هناك محطة واحدة إلدارة الوقود المستنفد .وآمنة

تم تصمیم المجمع للتعامل  .بالقرب من كراسنویارسك، سیبیریا  (MCC)والكیماویات
العدید من البلدان، یتم في  .موقع واحدفي  مراحله المختلفةفي  مع الوقود المستنفد
منشآت منفصلة في  ــــــ مشع للغایة دتتضمن وقود مستنفالتي  ــــــ تنفیذ هذه األنشطة

تقلیل في  یساعد المجمع المتكامل .یلومتراتمئات الكأحیانًا  تبعد عن بعضها البعض
في  الحاجة إلى نقل المواد أو النفایات النوویة ویسمح بتركیز إجراءات األمان واألمن

 كلم  4000على بعد حوالي. مكان واحد، وهو أیضًا أفضل من الناحیة االقتصادیة
دید مجمع التعدین جوسط سیبیریا، بدأت عملیة إعادة تفي  شرق موسكو،

وقد وفر الموظفون  .2017 عامفي  بموجب هذا النهج المتكامل  (MCC)والكیماویات
قامت روسیا  .الموقع البنیة التحتیة الالزمة لبدء عملیة الدمجفي  والمنشآت الموجودة

في  المقام األول بتخزین الوقود المستنفد وعالجت هذا الوقود جزئیاً في  سابقاً 
 1600، على بعد حوالي غاك بالقرب من إیكاترینبر نتاج مایشركة اإلفي   RT-1محطة

تتولى بشكل التي  ،RT-1على عكس محطة . غرب سیبیریافي  م شرق موسكو،لك
بالفعل   MCCأساسي إعادة المعالجة ولدیها منشأة تصنیع تجریبیة صغیرة، تمتلك

مستودعًا لتخزین الوقود المستنفد الرطب والجاف، باإلضافة إلى منشآت إلعادة 
لمعالجة وتصنیع أنواع وقود جدیدة لمفاعالت المیاه الخفیفة والسریعة، كما سیكون ا

ومن المتوقع . هناك مختبر أبحاث تحت األرض للتخلص من النفایات عالیة المستوى
 .2035 أن یتم دمج المجمع بالكامل وتشغیله بحلول عام

. 2018 روسیا لعامفي  ةـــاج الطاقـــمن إنت % 18.4ةـــة النوویـــشكلت الطاق
ووي المستنفد من ـــود النـــطن من الوق  700الد حواليـــج البـــام، تنتـــوفي كل ع

ومع خطط البالد لتوسیع . محطات الطاقة النوویة ومفاعالت األبحاث والغواصات
ذلك تنفیذ المفاعالت السریعة على نطاق واسع، من المتوقع في  صناعتها النوویة، بما

 .تقلیل تأثیر تلك الزیادةفي  المتكامل  MCCنظامأن یساعد 
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 المستنفد النووي تبسیط عملیة إدارة الوقود

كل خطوة من خطوات عملیة اإلدارة في  واألمن األمانیجب اتخاذ تدابیر 
لحمایة األشخاص والبیئة وتقلیل مخاطر الهجمات أو السرقة أو إساءة استخدام المواد 

یتم نقل الوقود المستنفد عادة عدة مرات، بدءًا من المكان على سبیل المثال، . النوویة
محطة طاقة نوویة، ومن ثم بین المواقع في  الذي تم استخدامه فیه، كما هو الحال

تتطلب . المختلفة لمنشآت التخزین أو إعادة المعالجة أو التصنیع أو التخلص منها
 التدابیر إحدى هذه تتمثلو . نحركة المواد النوویة اتخاذ تدابیر إضافیة لألمن واألما

إدخال العدید من عملیات اإلدارة، وهي التخزین الرطب والجاف وٕاعادة المعالجة في 
وكان . للحد من نقل المواد النوویة  MCCموقع وحید فيفي  وتصنیع الوقود الجدید

وعمل . وضع النهج الجدیدفي  إیجاد طرق فعالة لتقلیل عدد العملیات خطوة أساسیة
الصناعة واألكادیمیة الروسیة للعلوم معًا في  ، والمؤسسات الرائدةMCCء من خبرا

الختیار واختبار وتطویر تكنولوجیات ومعدات وأسالیب جدیدة تلتزم بمعاییر وٕارشادات 
 .األمان واألمن للوكالة الدولیة للطاقة الذریة

ــــــ  معالجة نوع جدید من وقود الیورانیوم MCCتتولى على سبیل المثال، 
تم تطویر هذا الوقود كجزء من النهج المتكامل لتقلیل .  REMIXىالبلوتونیوم یسمّ 

على عكس  .أوقات تخزین الوقود المستنفد وتقلیل كمیة النفایات المشعة للتخلص منها
األنواع األخرى من الوقود النووي لمفاعالت الماء الخفیف، یمكن إعادة 

یعني مّما  وویة الیوم بما یصل إلى سبع مرات،محطات الطاقة النفي   REMIXتدویر
أنه یمكن أن یوفر ما یكفي من الوقود النووي لتغطیة العمر الكامل لمفاعل الماء 

 .محطة تولید الكهرباءفي  الخفیف

لقد تم تطویر تقنیات جدیدة ومبتكرة إلعادة المعالجة وٕاعادة التدویر والتجزئة، 
ویتم باستمرار العمل بشكل أساسي . ورة الوقود النوويوكذلك البنیة التحتیة المتعلقة بد

المستقبل عن في  على تقلیص تأثیر إدارة الوقود المستنفد ودعم التنمیة المستدامة
المفاعالت الحراریة والسریعة في  طریق إعادة تدویر الیورانیوم والبلوتونیوم عدة مرات

 .وتقلیل السمیة اإلشعاعیة للنفایات المشعة
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 فرنسافي  من الكهرباء  72%للطاقة النوویة تنتج ما یقرب من مفاعالً   58مع
فرنسا واحدة من البلدان التي لدیها أعلى حصة من الطاقة تعد ، 2020عام في 

إلى جانب هذه الطاقة، فإن أسطول فرنسا النووي مسؤول . إنتاج الطاقةفي  النوویة
یمكن أن تعزى قوة و  .عن إنتاج كمیة كبیرة من الوقود المستنفد والنفایات المشعة أیضاً 

فرنسا، باإلضافة إلى التشریعات الصارمة وهیئة في  السیاسة الوطنیة للوقود المستنفد
مّما  قویة، إلى توحید أسطولها النووي وسیاسة إعادة تدویر الوقود المستنفد، رقابیة

 .عالة وآمنة وخفض عبء النفایات المشعةیسمح بتوفیر إمدادات ف

فرنسا عبارة عن مفاعالت میاه مضغوطة بثالثة في  جمیع وحدات التشغیلإن 
 34 طاواغمی Framatome ) :900 أنواع قیاسیة فقط، تم تصمیمها جمیعًا بواسطة

 فإن لذلك، .مفاعالت) 4میغاواط  1450و( )مفاعل 20 طاواغمی 1300(و مفاعل)
الطاقة النوویة الفرنسیة أعلى درجة من التوحید بین البلدان التي لدیها لدى مفاعالت 

وهذا یترجم أیضًا إلى نهج موحد عند التعامل مع نهایة دورة . أساطیل نوویة كبیرة
الوقود النووي، التي تنطوي على الوقود المستنفد وٕادارة النفایات، ووقف التشغیل، 

 .والمعالجة البیئیة

طن من الوقود المستنفد المنتج كل   1150ة ما یقرب منقررت فرنسا إلدار 
عام، مثلها مثل العدید من البلدان األخرى، إغالق دورة الوقود النووي الوطنیة عن 

وعند القیام بذلك، یمكن . طریق إعادة تدویر أو إعادة معالجة الوقود المستنفد
من الوقود المحترق إلعادة  للصناعة النوویة الفرنسیة استرداد الیورانیوم والبلوتونیوم

 .استخدامه، وبالتالي تقلیل حجم النفایات عالیة المستوى

ستراتیجیة القطاع افي  هي عنصر رئیسي إن إعادة تدویر الوقود المستنفد
یمكن من و  .عامًا من الخبرة الصناعیة  30النووي الفرنسي، الذي یتمتع بأكثر من

من مواد الوقود المستنفد القابلة  % 96ىخالل إعادة التدویر، استرداد ما یصل إل
تقریرها الوطني السادس بموجب االتفاقیة في  وذكرت فرنسا. إلعادة االستخدام

المشتركة حول أمان إدارة الوقود المستنفد وأمان إدارة النفایات المشعة، أن السیاسة 
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ي لتشغیل من الیورانیوم الطبیع % 17الوطنیة إلعادة تدویر الوقود المستنفد ستوفر
 .محطاتها

الفرنسیة المسؤولة عن أنشطة دورة الوقود النووي التي  Oranoأعلنت شركة 
البالد، أن في  من محطات الطاقة النوویة الناتجة توفر الوقود وتدیر النفایات

استراتیجیتها هي إعادة معالجة الوقود المستنفد مع تحسین إنتاج الطاقة من الوقود 
  Marcoule MOXوفي محطة   La Hagueمحطةفي  لمعالجةوتتم إعادة ا. النووي

 Laمحطةمنتصف الستینیات، عالجت بأمان في  منذ بدء التشغیل .لتصنیع الوقود

Hague وهو ما یكفي لتشغیل األسطول   -طن من الوقود المستنفد  23000أكثر من
ف ـــن مختلـــم ود المستخدمةـــزم الوقـــل حـــیتم نق .عاماً   14النووي الفرنسي لمدة

. بركة التخزینفي  ، حیث یتم االحتفاظ بهاLa Hague ىـــة إلـــة النوویـــات الطاقـــطمح
 یتمو . ثم یتم فصل المكونات من الوقود المستنفد واستعادة المواد القابلة إلعادة التدویر

 قودإعادة خلط البلوتونیوم بالیورانیوم المنضب إلنتاج و  Marcoule MOXمنشأة في 
MOX. 

تتطلب استراتیجیة إعادة المعالجة وٕاعادة التدویر تنسیقًا وثیقًا ومنتظمًا بین 
وتشمل هذه الجهات الفاعلة أولئك الذین یدیرون . مختلف الجهات الصناعیة الفاعلة

یضمن تماسك النظام الصناعي مّما  ،المفاعالت والبنیة التحتیة للوقود والتخلص منه
الحفاظ على نفایات نوویة   :أوالً  : فوائد هذه االستراتیجیةوهذا یؤكد . المتكامل

توفیر موارد الیورانیوم من خالل تعزیز إعادة استخدام المواد؛ وأخیرًا،   :محدودة؛ ثانیاً 
مجال الطاقة وضمان استدامة في  االستعداد للمستقبل من أجل تعزیز استقالل فرنسا

 .الطاقة النوویة
 

3 

بعد عدة عقود من التنفیذ الملتزم الستراتیجیات التخلص من الوقود المستنفد في 
فنلندا والسوید، باإلضافة إلى التعاون في تطویر حل آمن للتخلص من الوقود 

قة للوقود باالعتماد على التصمیم السویدي، یتم بناء أول خرسانة جیولوجیة عمی
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وتعمل السوید، إلى جانب بلدان أخرى، . ، فنلندا(Olkiluoto) المستنفد في أولكیلوتو
 .على بناء مثل هذه المنشأة

 ــــــ عندما یتم اإلعالن عنه كنفایات ــــــ إحدى طرق التخلص من الوقود المستنفد
متار وبمجرد التخلص من حرارته هو دفنه في منشآت هندسیة على بعد مئات األ

والهدف هو . تحت مستوى سطح األرض، في منشآت التخلص الجیولوجیة العمیقة
احتواء نشاط الوقود اإلشعاعي عن طریق تغلیف الوقود المستنفد في حاویات قویة 

وتتكون هذه المنشآت من نظام أنفاق أو . ومضادة للتسرب وعزلها عن طریق دفنها
ن أمان المواد المدفونة على المدى غرف، تبنى في موقع مناسب جیولوجیًا لضما

 .الطویل
، في أواخر )السوید وفنلندا( أدت القرارات الحكومیة في كال البلدینلقد 

السبعینیات وأوائل الثمانینیات إلى تطبیق سیاسات تتطلب من منتجي النفایات النوویة 
من محطة  قلین الوقود المستنفد في فنلندا كان .أن یكونوا مسؤولین أیضًا عن إدارتها

روسیا إلعادة المعالجة حتى  إلىإلى االتحاد السوفیتي ومؤخرًا   Loviisaالطاقة النوویة
  Olkiluotoوعندما أصدرت الحكومة الفنلندیة رخصة التشغیل لمحطة. 1996عام 

، طلبت من المرخص للمحطة تطویر خطة إلدارة 1978للطاقة النوویة في عام 
 .د النووي المستنفد، الواجب التخلص منه في فنلنداالنفایات، بما في ذلك الوقو 

محطات الطاقة في أواخر سبعینیات القرن الماضي  ومالكاجتمع السوید في و 
بهدف إدارة الوقود  )SKB( الشركة السویدیة إلدارة الوقود النووي والنفایات لتشكیل

من  لصمفهوم التخلأنشطة البحث والتطویر  شرعوا فيو . المستنفد بشكل مشترك
من تغلیف   KBS-3تتكون طریقة .KBS-3 ، مّما أدى في النهایة إلى طریقةالنفایات

الوقود المستنفد في حاویات نحاسیة مقاومة للتآكل داخل أنفاق الخرسانة على 
وقد تم اختیار هذا الطریقة كوسیلة  .متر تحت مستوى سطح األرض  500عمق

تم اختیار و  ،تم تطویرها منذ ذلك الحینو   1983مناسبة للتخلص من النفایات في عام
 .موقع لتنفیذ هذه الطریقة ویجري وضع خطط للبناء

تم  تي، وال(KBS-3) طریقةتعتمد المنشأة التي یتم بناؤها في فنلندا على 
الفنلندیة  Posiva ، بالتعاون الوثیق مع شركة(SKB)من قبل الشركة السویدیة  اتطویره

 . ود النووي المستنفدالمسؤولة عن التخلص من الوق
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 ،یتم تغلیف الوقود النووي المستنفد في حاویات نحاسیة محكمة مقاومة للتآكل
هذه تكون و  ،متر 700 ــــــ 400وتوضع هذه الحاویات في صخور بلوریة على عمق 

لیها ویحمیها، وقد تم ردم وٕاغالق التجاویف إت محاطة بعازل یمنع تدفق المیاه الحاویا
متضمنة حاویات الوقود النووي المستنفد. یتم تغلیف جمیع الوقود في الصخور ال

النووي المستنفد من برنامج الطاقة النوویة السویدي وٕایداعه وتخزینه في الخرسانة 
KBS-3الذي سیتم دفنه في الخرسانة بشكل أساسي من حزم  نفد. یتكون الوقود المست

ت الماء الخفیف المضغوط ومفاعال (BWR)وقود مفاعالت الماء الخفیف المغلي 
(PWR) التي  األخرىالمفاعالت، هناك بعض أنواع الوقود هذه . باإلضافة إلى وقود

األكسیدي  من حزم الوقود محدودوهي عبارة عن عدد  KBS-3یتم دفنها في الخرسانة 
 ،BWRو PWRتدویر الوقود في المفاعالت  إعادة الناتجة عن (MOX) المختلط

ومخلفات الوقود من منشأة  Agestaمن مفاعل  نفدود المستالوق تتضمن أیضاً و 
Studsvik. 

 من النفایات ستراتیجیة التخلصالتنفیذ الفعلي الأحد العناصر المهمة في إن 
كجزء من هذه . في الممارسة العملیة هو عملیة المراجعة، التي تتم كل ثالث سنوات

عات والهیئات الحكومیة والمنظمات غیر الجام ــــــ العملیة، تتم دعوة العدید من األحزاب
وقد ساهم ذلك بشكل . ستراتیجیةوذلك للتعلیق على هذه اال  ــــــ الحكومیة والبلدیات

كبیر لیس فقط في المراجعة الفنیة لبرنامج التخلص، ولكن أیضًا للتأكد من أن 
مكثف عالوة على ذلك، تم القیام بعمل . البرنامج یتماشى مع السیاسات السویدیة

ومستمر الكتساب القبول العام في تحدید موقع وبناء منشأة التخلص من الوقود 
 .المستنفد
 

4 

. في هذا المجال لیست فنلندا والسوید هما الدولتان الوحیدتان اللتان حققتا تقدماً 
حالیًا بإعداد طلب الترخیص   (Andra)یات المشعةفرنسا، تقوم وكالة إدارة النفافي 

في كندا وسویسرا، تقوم وكاالت إدارة النفایات الوطنیة بالتحقیق في و  .الخاص بها
 .المواقع المناسبة من خالل توصیف هذه المواقع
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 األمریكیة الحكومة اقترحت 1987 عام فيأما في الوالیات المتحدة األمریكیة ف
 كخرسانة مركزیة فادا،یفیغاس، ن الس شمال میل 100 اليحو  بعد على یوكا جبل
 تأخیر إلى للمشروع والقانونیة السیاسیة المعارضة أدت. النوویة النفایات لدفن دائمة

 الطاقة وزارة وبعد ذلك قدمت .المقترح یوكا جبل لخرسانة والتشغیل والبناء الترخیص
في  (NRC) ةالنووی قابةالر هیئة  إلى المقترح یوكا لخرسانة جبل ترخیص طلب

 مستشهدًة بتسرب لهذا المشروع، بشدة فاداین والیة مع استمرار معارضة 3/6/2008
 .التقنیة المسائل من وغیرها البشري، والتسلل والبراكین، والزالزل، الزائد، المیاه

 إدارة ظلفي  المقترح یوكا جبل لخرسانة والتصمیم الترخیص أعمال إیقاف تم
 لجنة أوباما إدارة أنشأت لذلك. فاداین معارضة استمرار إلى أشارت التي أوباما،
 بتحدید 2012 عامفي  أوصت والتي النووي، أمریكا مستقبل حول األزرق الشریط
 .منها والتخلص النوویة النفایات تخزین مواقع

في  یوكا ترخیص موقع تشغیل إلعادة أموال بتضمین ترامب إدارة قامتوقد 
 یتم لم. الكونغرس إلى 2020و 2019و  2018 المالیة للسنة للمیزانیة عروضها

 ،2020 المالیة للسنة بالنسبة. یوكا لجبل 2019و 2018في  التمویل طلبات تفعیل
 الشیوخ مجلسفي  االعتمادات لجنة تقدم ولم یوكا لجبل تمویالً  النواب مجلس یقدم لم
 سبتمبر 12في  علیه الموافقة تمت الذي القانون، مشروع من نسختهافي  تمویل أي

 عام یوكا جبلفي  التراخیص منحفي  جهودها الطاقة وزارة أنهت أن ومنذ .2019
 إلدارة األمام إلى الطریق على والكونجرس اإلدارة بین إجماع هناك یكن لم ،2010
 مؤخراً  مستقالن كیانان قدم فقد ذلك، ومع. الدفاعیة أو التجاریة النوویة النفایات

 النووي للوقود المؤقت للتخزین (NRC) ةالنووی الرقابةإلى هیئة  ترخیص لباتط
 تستغرق قد عملیة وهي ــــــ مكسیكو نیوفي  واآلخر تكساسفي  یقع أحدهما ــــــ المستنفد

 سنوات. عدة

 رئیسیین نوعین من المتحدة الوالیاتفي  النشاطیة عالیة المشعة النفایات تتكون
 النوویة الطاقة مفاعالت أو الدفاع برامج عن المتولد المستنفد وويالن الوقود:  هما

 إعادة عن ناتجة عناصر على أساسي بشكل تحتويالتي  المشعة والمواد التجاریة،
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المستنفد. حالیًا، یتم تخزین الوقود المستنفد في محطات الطاقة  النووي الوقود معالجة
 النوویة.

في إعادة معالجة الوقود المستنفد من  حالیةالستراتیجیة تتمثل االوفي الصین 
 وٕاعادة تدویرها إلى وقود (PWR)مفاعالت المیاه المضغوطة الموجودة 

تدیر الصین بالفعل محطة رائدة إلعادة . بالوقود  PWRsلتزوید  (MOX)مختلط
، وقعت الصین 2018طن من الیورانیوم سنویًا، وفي ینایر   200بطاقة المعالجة

  MOXیة لبناء محطة إلعادة المعالجة وٕاعادة التدویر إلنتاج وقودوفرنسا اتفاق
الفرنسیة   Oranoشركة ، أطلقت2018یونیو . في لمفاعالت الماء المضغوط

والمؤسسة النوویة الوطنیة الصینیة األعمال المسؤولة عن أنشطة دورة الوقود النووي 
. سنة/طن  800تبلغ طاقتهاالتحضیریة لمحطة إعادة معالجة الوقود المستنفد، والتي 

ومن المقرر االنتهاء من الخرسانة الجیولوجیة للتخلص من النفایات عالیة المستوى 
وقد تم االنتهاء من اختیار الموقع لمختبر تحت األرض ومن  .2050 بحلول عام

 .2026المقرر أن یتم بناؤه بحلول عام 
 

 

اعد الوكالة الدولیة للطاقة الذریة البلدان في تطویر وتنفیذ استراتیجیات النقل تس
دت متطلبات األمان المحددة كما اعتم. بما یتوافق مع معاییر األمان الخاصة بالوكالة

بموجب لوائح النقل اآلمن للمواد المشعة سلسلة معاییر األمان للوكالة الدولیة للطاقة 
من قبل هیئة الطیران المدني الدولي للنقل الجوي،  )Rev.1( SSR-6(( الذریة رقم

الوطنیة للنقل  الرقابیةوالمنظمة البحریة الدولیة للشحن عن طریق البحر والسلطات 
 .الطرق والسكك الحدیدیة  ــــــ البري

، نشاطیة وتصنیف 2018، المنشورة عام SSR-6 (Rev.1)تشمل متطلبات 
محتویات المسموح بها ألنواع العبوات، وأداء تصمیم المواد المشعة، والتعریف وال

:  ویحدد لكل نوع من أنواع حزم العبوات. العبوات ومعاییر االختبار لكل نوع
الوطنیة قبل االستخدام  الرقابیةمتطلبات الموافقة على التصمیم من قبل السلطات 
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السطح الخارجي  لكل الحزمة؛ ودرجة حرارة والترقیموبعد ذلك بشكل دوري، والتوثیق، 
 .وحدود اإلشعاع والتلوث؛ وحدود الشحنة والتدریب

. تستند المتطلبات في حالة التعبئة إلى مستوى خطورة المواد التي سیتم احتواؤها
وبالنسبة للمواد المشعة عالیة الخطورة، مثل الوقود المستنفد، یجب أن تمتثل الحزمة 

تحمل حوادث النقل الشدیدة التي لمتطلبات التصمیم واألداء الموصوفة من أجل 
ویتم تحدید ذلك من . تنطوي على االصطدام والحریق دون إطالق كبیر لمحتویاتها

وقد قامت شركة الوقود النووي . خالل االختبارات الصارمة للمواد في المواقف المختلفة
البریطاني المحدودة، على سبیل المثال، بإجراء سلسلة من الحوادث العامة التي 

تم  .ساعة/ملك  160حاكي حوادث قطار یصطدم بحاویة وقود مستنفد بسرعة تقاربت
هناك جانب مهم آخر للنقل . منةآنها أرر ضئیل للحاویة، مّما یدل على حدوث ض

وعندما یرى . وهو كیفیة طمأنة المجتمعات التي تنتقل عبرها هذه المواد على أنها آمنة
على سبیل المثال، تعقد شركة . هم مخاوف تجاههاالناس الحاویات، فغالبًا ما یكون لدی

الخدمات النوویة الدولیة المختصة في إدارة الوقود النووي ونقله، اجتماعات دوریة 
للمجتمع والمالكین لمناقشة ما الذي ینقلونه عبر البلد وحول العالم، وكیف یكون هذا 

السرقة أو التخریب  ینطوي نقل المواد الخطرة أیضًا على منع أعمال. النقل آمناً 
مناسبة لیس فقط من خالل تصمیم الحاویات،  مادیةالمحتملة، والتي تتطلب حمایة 

وتساعد الوكالة الدولیة للطاقة . ولكن أیضًا من خالل اإلجراءات األمنیة ذات الصلة
، بما في المادیةالذریة البلدان، بناء على طلبها، في تطویر وصیانة أنظمة الحمایة 

والغرض من . الل الدعم في صیاغة لوائح أمن النقل وتمارین أمن النقلذلك من خ
 ةهذه التمارین هو تحدید أي نقاط ضعف محتملة في نظام أمن النقل وٕاجراء أی

 .تحسینات ضروریة
 

 

یاطات وٕاجراءات قویة یتطلب تخزین ونقل الوقود النووي المشع اتخاذ احت
حتى اآلن، ُتستخدم حاویات منفصلة لتخزین ونقل الوقود المستنفد من . مان واألمنلأل

محطات الطاقة النوویة إلى مكان التخزین ثم إلى مكان الدفن النهائي أو إعادة 
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الطریقة األخرى البسیطة هي استخدام حاویات ثنائیة الغرض صالحة للنقل . التدویر
 .عًا، مّما یجعلها أرخص وأكثر أماناً والتخزین م

المستنفد؛ كل دولة لها نظامها  إلدارة الوقود "یناسب الجمیع"ال یوجد حل 
وتقوم بعض الدول بتخزین الوقود المستنفد في برك  .ستراتیجیتها الخاصة بهااو 

السباحة والبعض اآلخر یستخدم األنظمة القائمة على التعلیب أو المباني الخاصة 
. وتعد إعادة معالجة الوقود طریقة أخرى تستخدمها بعض الدول. لظروف الجافةذات ا

تم تصمیم . أحد خیارات التخزین الجاف والنقل  (DPCs)تعتبر الحاویة ثنائیة الغرض
مواد مشعة، سواء كانت في المخزن أو أثناء  ةهذه الحاویات لضمان عدم وجود أی

ى احتیاجات إدارة الوقود المستنفد في أي بلد، حین تعتمد میزاتها الدقیقة عل. في نقلها
وهذه الحاویات هي، بوجه عام، حاویات كبیرة وضیقة إلى حد ما تشبه البرامیل التي 
تحتوي على الوقود النووي المستنفد أو النفایات المشعة عالیة المستوى أثناء النقل 

ب ولدیها نظام مغلق لحدید الصالعادًة من الفوالذ أو   DPCsتصنع .والتخزین المؤقت
ومزود بغطاء مزدوج یمنع التسرب، مع إمكانیة استرجاع الوقود بأمان وببساطة عند 

بمعاییر األمان الصارمة وتغطي  كل حاویة ثنائیة الغرضیجب أن تفي . الضرورة
. التدریع، والتحكم بالحرجیةو ٕازالة الحرارة، و األمان المیكانیكي،   :أربع وظائف رئیسیة

ل هذا في تصمیم واحد، مع التقید أیضًا بمتطلبات النقل الدولي والتخزین إن وضع ك
للغایة، ولكن بمجرد  اً معقد واستخدام الحاویات ثنائیة الغرضالوطني، یجعل تطویر 

 .إنشائها، فإنها تبسط الخطوات األخرى في عملیة اإلدارة
للوقود معالجة اإلضافیة من ال توفر عادة الحاویات ثنائیة الغرض بعضاً 

مع العدید من الخیارات األخرى، هناك حاجة إلى حاویات أو منشآت و  .المستنفد
وغالبًا ال یتم  .ا یعني عملیات نقل إضافیة للوقودتخزین مختلفة في كل خطوة، ممّ 

ونقلها  بالوقودتها یمكن تعبئو ، تصمیم هذه الحاویات لنقلها على الطرق العامة
 ة إعادة المعالجةأقلها إلى التخزین النهائي أو منشووضعها في التخزین المؤقت ثم ن

وهذا یجعلها واحدة من أكثر الخیارات المتاحة بالنسبة للبلدان التي یتم فیها نقل الوقود 
 .المستنفد على الطرق العامة

وهذا . بنوع منشأة التخزین وموقعها  (DPC)تصمیم الحاویة ثنائیة الغرضیتأثر 
ع الحاویات ثنائیة داد المتطلبات المحددة التي تناسب جمییعني أنه لیس من السهل إع
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أنشأت الوكالة الدولیة للطاقة . أنحاء العالم دون مراعاة هذه االختالفاتفي  الغرض
مة ءوضع یسمح لها بمواوهي في   DPCالذریة متطلبات األمان المتعلقة بنقل

دما تبدأ الدول في إنتاج لذلك، عن .عبر البلدان  DPCsلـــمتطلبات التخزین المختلفة 
الطاقة النوویة، یمكنهم الرجوع إلى الوثائق الداعمة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

  DPCsمناسبة لمثل هذه الدول، وكیفیة تصمیم واستخدام  DPCsلتحدید ما إذا كانت
اث كما تنسق أیضًا الوكالة الدولیة للطاقة الذریة األبح. للتعامل مع الوقود المستنفد

على سبیل المثال، تتضمن إحدى . DPCsحول كیفیة تحسین تصمیم واستخدام 
المناقشات التي أثیرت في اجتماعات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تقادم الوقود المخزن 

عامًا   50أو  40بشكل عام لما ال یقل عن  DPCsیتم تصمیم. في التخزین الجاف
عام أو   100من االهتمام الستخدامها لمدةمن االستخدام، ولكن یوجد اآلن مزید 

الجدیدة  التصامیمالفعلیة أو  التصامیمقد یتطلب ذلك إجراء تعدیالت على . أكثر
والتأكد من استمرارها في   DPCsلتقلیل التأثیر المحتمل للتخزین طویل األمد على

 .تلبیة معاییر األمان العالیة، سواء كانت في النقل أو في التخزین

مع تطور محطات  ةدائمًا تحسین تصامیمهم المترافق  DPCمصممو یحاول
ونظرًا ألن محطات الطاقة النوویة تعمل لفترات أطول، مع كمیات . الطاقة النوویة

لزیادة محتوى  التصامیمإضافیة من الوقود المستنفد، لذلك هناك هدف لتحسین هذه 
ستیعاب فترة تخزین أطول، ، باإلضافة إلى استخدام مواد جدیدة الDPCالوقود لكل 

ومن . وكذلك أحمال حراریة أعلى ناتجة عن زیادة إغناء وقود محطات الطاقة النوویة
الجدیدة بسیطة، مّما یجعلها أسهل وأرخص في التصنیع،  التصامیمالمرجح أن تكون 

 .مع تلبیة جمیع متطلبات النقل والتخزین
 

 

محتمًال للسرقة أو  ویمكن أن یكون هدفاً  ،الوقود النووي المستنفد مشع للغایة
لذلك، یتطلب نقله بین المنشآت تخطیطًا دقیقًا وتنفیذ العدید من . أثناء النقل التخریب

للطاقة النوویة،  مفاعالً   15تقوم في بریطانیا، التي لدیها. تدابیر األمن واألمان
من داخل البالد وخارجها على مدار آبنقل الوقود المستنفد بشكل خصصة شركات مت
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وكان . ملیون كیلومتر  19العقود الماضیة، حیث تغطي مسافة إجمالیة تزید على
 .القوي والتواصل الفعال بین المالكین الرقابيمفتاح النجاح هو وجود اإلطار 

وتم نقل معظم . قریباً یتم في بریطانیا شحن الوقود المستنفد بانتظام كل أسبوع ت
الوقود المستنفد من مفاعالت الطاقة، وال یزال، إلى منشأة سیالفیلد في كمبریا، 

وتتم عملیات نقل الوقود المستنفد عن طریق خدمة السكك الحدیدیة المباشرة، . إنجلترا
حوادث تنطوي على  ةأی وقوع دون  1995التي تقوم بنقل المواد النوویة منذ عام

: قائالً   (WNTI)يلعام للمعهد العالمي للنقل النوو األمین ا وقد صّرح. شعاعإطالق اإل
لدینا القدرات والبنیة التحتیة للنقل اآلمن والمأمون للوقود المستنفد، وقبل كل شيء، 

وهذه التجربة ذات قیمة خاصة في سیاق الدول التي تبدأ برامج . لدینا عقود من الخبرة
 .تطلع إلى تطویر أنظمة النقل الضروریةالطاقة النوویة وبالتالي ت

 
       

 
بمثابة حدیث العلماء   (SMRs)الوحدات الصغیرة والمتوسطةمفاعالت كانت 

ولكن إلى أي مدى سوف یخلق  ــــــ والباحثین في الصناعة النوویة لسنوات عدیدة
ورهم األول، المتوقع في العام المقبل، تحدیات في إدارة الوقود المستنفد؟ تعتمد هذه ظه

المعین والممارسات الحالیة إلدارة   SMRالتحدیات حسب رأي الخبراء على تصمیم
 .الوقود المستنفد في البلد

 طاواغمی  300إلى قدرتهاصغیرة ومرنة نسبیًا، وتصل   SMRsمفاعالتإن 
یجعلها جذابة بشكل مّما  أن یتغیر إنتاجها بما یتماشى مع الطلب، ویمكن .كهربائي

خاص في المناطق النائیة ذات الشبكات األقل تطورًا، ولكن یمكن أیضًا استخدامها 
ویمكن . كمكمل للطاقة المتجددة وللتطبیقات غیر الكهربائیة للطاقة النوویة

 .ولةثم شحنها وتثبیتها في الموقع بأسعار مقب  SMRsتصنیع
مراحل مختلفة في   SMRلـــ اً تصمیم  50يعلى الصعید العالمي، هناك حوال

مراحل متقدمة من البناء أو في   SMRوتوجد ثالث محطات من. من التطویر
التشغیل في األرجنتین والصین وروسیا، والتي من المقرر أن تبدأ جمیعها التشغیل بین 

 .2020و 2019 عامي
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مفاعالت النموذجیة الصغیرة سیستخدم نفس الوقود وبما أن هذا النوع من ال
الذي تستخدمه محطات الطاقة النوویة التقلیدیة الكبیرة، فیمكن إدارة الوقود المستنفد 

لمفاعالت  حتى بالنسبة. بنفس الطریقة المستخدمة في محطات المفاعالت الكبیرة
مبردة بالغاز بدرجة القائمة على تقنیات جدیدة، مثل المفاعالت ال الوحدات الصغیرة

حرارة عالیة، والتي ستستخدم كرات الوقود المغلفة بالغرافیت، فإن الدول التي لدیها 
ویمكن . محطات طاقة نوویة سیكون لدیها بالفعل حلول لتخزین وٕادارة الوقود المستنفد

عة إما استخدام البنیة التحتیة الحالیة أو تعدیلها بما یتناسب مع تدفقات النفایات المش
 .الجدیدة

یجب على الدول الجدیدة في مجال الطاقة النوویة أن تفكر بعنایة في إدارة 
. الوقود المستنفد وٕانشاء بنیة تحتیة ذات صلة أثناء عملها على إدخال الطاقة النوویة

وسیتعین على هذه الدول القیام بذلك حتى لو اختاروا محطات الطاقة النوویة التقلیدیة 
وسوف یواجهون المزید . القائمة على التقنیات الحالیة دات الصغیرةمفاعالت الوح أو

من التحدیات إذا اختاروا التكنولوجیا األولى من نوعها أو األقل رسوخًا، حیث ستكون 
وستكون حلول إدارة الوقود . هناك خبرة أقل ومقاییس أقل إلدارة دورة الوقود بأكملها

واحدة من أهم   مفاعالت الوحدات الصغیرة عنالمستنفد والنفایات المشعة الناتجة 
 .العوامل التي یجب مراعاتها عند اختیار التكنولوجیا، إلى جانب أمان إمدادات الوقود

على میزات یمكنها تقلیل  تصامیم مفاعالت الوحدات الصغیرةتحتوي بعض 
على هذه  وتتطلب محطات تولید الطاقة القائمة. المهام المرتبطة بإدارة الوقود المستنفد

 2و 1 سنوات، مقارنة بما یتراوح بین  7إلى  3قل كلأالتزود بالوقود بتواتر  التصامیم
عامًا دون   30للمحطات التقلیدیة، بل إن بعضها مصمم للعمل لمدة تصل إلى سنة

ومع ذلك، حتى في مثل هذه الحاالت، سیكون هناك بعض . إعادة التزود بالوقود
 .ب إدارته بشكل صحیحالوقود المستنفد، والذي یج

لمعالجة هذه القضایا ودعم البلدان الجدیدة، هناك حاجة إلى مزید من البحث 
المهندسین  لدىو . تقنیات مفاعالت الوحدات الصغیرة والتطویر في دورة الوقود لبعض

والمصممین فرصة فریدة للعمل على حلول لتحسین إدارة الوقود المستنفد والنفایات 
وسیساعد هذا النهج في معالجة . المراحل األولى من التطویرفي   SMRsـلـــالمشعة 
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، وخفض التكالیف وتعزیز القبول النووي أوجه عدم الیقین المتعلقة بنهایة دورة الوقود
وتشارك الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في العدید من . المجتمعي للطاقة النوویة

دعم البحث والتطویر في الدول وتكثف جهودها ل  SMRsاألنشطة الجاریة بشأن
 .األعضاء في هذا المجال

 
        

 

دفع الطلب المتزاید على كهرباء منخفضة الكربون على نطاق واسع العدید من 
ومع وجود . لمتزایدة من الطاقةالطاقة النوویة لتلبیة احتیاجاتها افي  الدول إلى التفكیر

أربعة بلدان تقوم بإدخال الطاقة النوویة ألول في  تسعة مفاعالت نوویة قید اإلنشاء
مرة، فإن إظهار االلتزام بالصكوك القانونیة الدولیة ومعاییر األمان وٕارشادات الطاقة 

. النوویة واألمن النووي ومتطلبات الضمانات هو جانب مهم لالستعداد لبرنامج للطاقة
 .ویشمل ذلك أیضًا إدارة الوقود المستنفد والنفایات المشعة والتخلص منها

ینبغي على البلدان الجدیدة مثل بنغالدش وبیالروسیا وتركیا واإلمارات العربیة 
، معالجة مسألة الوقود المستنفد والنفایات المشعة من بدایة برنامج ومصر المتحدة

إهمالها، ألنها تؤثر على كل من االقتصاد والقبول العام  الطاقة النوویة ویجب أال یتم
وضع سیاسات بشأن الوقود في  كما تدعم الوكالة دولها األعضاء. للطاقة النوویة

الدعم الشامل للوكالة الدولیة للطاقة في  حیث تم دمج هذه المساعدة. النووي المستنفد
مراجعة الشاملة للبنیة التحتیة الذریة للبلدان الجدیدة على شكل إرشادات، وبعثات ال

، وحلقات العمل اإلقلیمیة والوطنیة والدولیة بشأن القضایا المتعلقة (INIR)النوویة 
 .بتطویر البنیة التحتیة

للوكالة الدولیة للطاقة الذریة یوكیا أمانو مرارًا  الراحل دعا المدیر العاموقد 
تفاقیة المشتركة حول أمان إدارة وتكرارًا الدول الجدیدة لالنضمام والتصدیق على اال

إن مبادئ االتفاقیة یجب أن تكون جزءًا من   :وقال. الوقود المستنفد والنفایات المشعة
أدوات  INIRوتعد بعثات . البنیة التحتیة النوویة الوطنیة خالل تطویر البرنامج النووي

وٕارشادات لتطویر مهمة لتقییم حالة البنیة التحتیة النوویة الوطنیة وتقدیم توصیات 
قد یستغرق الوقت منذ بناء محطة للطاقة . و برامج الطاقة النوویة بشكل آمن ومسؤول
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وهذا هو . النوویة إلى التخلص النهائي من جمیع النفایات التي تنتجها عدة عقود
، وكذلك طرق تمویلها منذ البدایة وجود استراتیجیة وخطط تقنیة موثوق بهافي  السبب

إلجراءات المستقبلیة بطریقة تضمن األمان واألمن والموارد والكفاءات لتنفیذ جمیع ا
 للدولوتتمثل الرسالة الرئیسیة المتعلقة بالنفایات والمقدمة . جمیع األوقاتفي  الالزمة
  :ما یليفی المجال النووي في الجدیدة

یجب إدارة النفایات المشعة بطریقة تتجنب فرض عبء ال مبرر له على ــــــ 
 .جیال المقبلةاأل

ضمان أن البنیة التحتیة إلدارة الوقود المستنفد والنفایات المشعة تم تطویرها ــــــ 
ومن األفضل بناء هذه البنیة التحتیة من . بالكامل عند تنفیذ برامج الطاقة النوویة

خالل صیاغة سیاسة وطنیة للوقود المستنفد والنفایات المشعة واالستراتیجیات ذات 
 .الصلة

األخذ بعین االعتبار أن وضع وتنفیذ سیاسة وطنیة یتطلب منهجًا متدرجًا ـــــ ـ
 .منظمًا یدوم لعدة عقود

المراحل األولى من التخطیط لبرامج في  إنشاء البنیة التحتیة إلدارة النفایاتــــــ 
 .الطاقة النوویة

   دو الظواهرةد. م. سع ترجمة :                                                

  الطاقة الذریة السوریة هیئة                                                 
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Abstract 
Today, food irradiation is a well established technology approved for 

use in many countries including the United States of America, Canada, 
China, Japan, the European Union and some Arab countries.  In addition to 
traditional use, there are situations where food irradiation can offer unique 
solution to serious problems.  Immuno-compromised people have to avoid 
high-risk food as they are susceptible to all sorts of infectious complications 
from microorganisms, particularly those causing food born disease.  Patients 
with immune deficiency represent a wide range of  people including chemo 
and/or radiation therapy patients, transplant patients, leukemia patients, 
patients suffering from problems in their immune system and AIDS patients.  
In addition, it includes pregnant women,  malnourished persons, elderly 
people and young children.  Food irradiation can offer better and, sometimes 
unique solutions, for these patients by widening the variety of food items for 
these patients, increasing the availability and acceptability of foods and 
assuring microbial safety.  Irradiated food could also be the best solution in 
many other cases including soldiers in combat situation, astronauts in space, 
adventures, outdoor activities… etc. 



یستعمل اصطالح "تشعیع األغذیة" لوصف عملیة تعریض الغذاء لألشعة 
اء الدقیقة فیه، وهي طریقة فیزیائیة تؤدي إلى ــــــرض القضاء على األحیــــــالمؤینة بغ

ووي ــــــب الحمض النــــــق تخریــــــقتل تلك األحیاء أو منعها من التكاثر عن طری
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فیها دون رفع درجة حرارة الغذاء، ولذلك تسمى هذه  )DNA(وص األكسجین ــــــنقم
ن هذه الطریقة من معالجة المنتجات ة الباردة في التعقیم. تمكّ ــــــالعملیة بالطریق

الطازجة وتسمح باستعمال المواد الرقیقة البولیمریة في التغلیف، مسألة ال یمكن 
، وبشكل أفضل من یم الحراري. تسمح هذه التقنیة أیضاً ا بمعامالت التعقــــــتحقیقه

ة والخصائص الحسیة للمواد ــــــات الغذائیــــــالتعقیم الحراري، بالحفاظ على المكون
، ومنها منظمة الصحة العالمیة العالمیةالعلمیة  المنظماتوتؤكد العدید من  .المعالجة

)WHO(  ومنظمة األغذیة والزراعة)FAO( الدولیة للطاقة الذریة  والوكالة)IAEA( ،
لقدرة األشعة المؤینة العالیة على  ونظراً  ع وسالمته.على صحة الغذاء المشعّ 

یسمح مّما  االختراق، فإنه من الممكن معالجة المواد الغذائیة بعد تغلیفها أو تعبئتها
هذه تؤدي  أثناء التغلیف والتعبئة.بتحاشي مسألة إعادة تلوثها باألحیاء الدقیقة 

الخصائص مجتمعة إلى تمیز هذه الطریقة على الطرق األخرى في تعقیم المواد 
لشرائح اجتماعیة معینة، الغذائیة بشكل عام وتحضیر الوجبات الغذائیة الجاهزة المعدة 

 .بشكل خاص

ة المؤینة بغرض قتل المیكروبات فیها وزیادة ــــــة باألشعــــــیعد تشعیع األغذی
واحدًا من أكثر التقانات دراسة في العالم، وتطبیقات تشعیع األغذیة عمرها التخزیني 

متنوعة جدًا وتبدأ من منع اإلنبات في األبصال والدرنات وصوًال إلى الحصول، 
بشكل كامل. وقد ُدرس موضوع أمان وصحة  معقمةتجاریًا، على منتجات غذائیة 

القرن الماضي والنتیجة الغذاء المشعع وسالمته بعنایة فائقة وبشكل مكثف خالل 
 10 علىتزید  النهائیة التي توصل إلیها الباحثون هي أن الغذاء المشعع بجرعات ال

دولة في  60وصحي غذائیًا، ومسموح به الیوم في قرابة  مكروبیاً  كیلو غراي آمن
 العالم.

من أهم الدول  ة والصین والبرازیل وجنوب إفریقیااألمریكی ةتعد الوالیات المتحد
وتركز أوكرانیا على تشعیع الحبوب  والخضر المجففة.مستعملة لتشعیع البهارات ال

في حین یتم تشعیع اللحوم والصید البحري في فیتنام والوالیات  ،والفواكه بشكل كبیر
ویستعمل التشعیع لغرض منع اإلنبات بشكل رئیسي في الیابان  .المتحدة وبلجیكا
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یة لمعالجة الفطر والعسل في حین تركز بلدان والصین، كما تستعمل الصین هذه التقن
وفي مصر واألردن  االتحاد األوربي على تشعیع النباتات العطریة والتوابل والبهارات.

 یتم تشعیع المنتجات الطبیة والصیدالنیة بشكل روتیني.
وبرغم أهمیة موضوع تشعیع األغذیة بشكل عام فإننا سنقتصر في هذه المقالة 

االت الخاصة لألغذیة المشععة وتحدیدًا دورها في تعقیم الوجبات على بعض االستعم
وبعض الفئات االجتماعیة األخرى، مسألة  نقص المناعةالغذائیة الخاصة بمرضى 

 یصعب على تقانات التعقیم األخرى إنجازها بنفس المواصفات. 
 



ى حد بعید بتاریخ اكتشاف األشعة ترتبط البدایات األولى لتشعیع األغذیة إل
المؤینة لمعالجة المواد  ةالمؤینة ذاتها، وٕانه لمن المدهش حقًا أن اقتراح استعمال األشع

) جاء خالل عقد واحد فقط من اكتشاف تلك 1905الغذائیة في بدایة القرن العشرین (
 ن فيرونتغ قت) من قبل العالم األلمانيفي ذلك الو  نغرونت أو أشعة Xاألشعة (أشعة 

ستعمال األشعة وقد ُسجلت أول براءة اختراع ال ).1896نهایة القرن التاسع عشر (
كما جاء اقتراح ، 1905ئیة في المملكة المتحدة عام المؤینة في معالجة المواد الغذا

وزارة الزراعة األمریكیة باستعمال األشعة المؤینة لمعالجة لحم الخنزیر بغرض قتل 
ومنحت فرنسا أول براءة اختراع في هذا  ،1921فیه بحلول عام  الدیدان الشریطیة

لقتل األحیاء الدقیقة في األغذیة المعلبة باستعمال األشعة المؤینة  1930المجال عام 
عندما  1957). ویعود أول استعمال تجاري لألغذیة المشععة إلى عام X(أشعة 

على تشعیع البهارات  )Stuttgart(أقدمت إحدى الشركات األلمانیة في شتوتغارت 
بتشعیع درنات  1960كروبات فیها، كما سمحت كندا في عام یلتقلیل أعداد الم

 لغرض منع اإلنبات. البطاطا
ورت هــذه التقانــة یــة ألكثــر مــن قــرن مــن الــزمن وقــد تطــیمتــد تــاریخ تشــعیع األغذ

 ووضـــعت أسســـها العلمیـــة خـــالل القـــرن الماضـــي.  ولكـــن بقـــي هـــذا الموضـــوع أكادیمیـــاً 
لـى أن خالل النصف األول مـن القـرن العشـرین ولألغـراض العسـكریة بالدرجـة األولـى إ

المعروفــة  1953مبادرتــه فــي عــام  )Eisenhower(هــاور أصــدر الــرئیس األمریكــي آیزن
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التــي حفــزت المعاهــد األمریكیــة علــى  )Atom for Peace(باســم "الــذرة ألجــل الســالم" 
شـعة المؤینـة ومـن ضـمنها تشـعیع األغذیـة، كمـا االهتمام بالتطبیقات غیر العسكریة لأل

 حذت العدید من الدول األخرى حذو الوالیات المتحدة في هذا المجال.

الیـــوم، تعـــد تكنولوجیـــا تشـــعیع األغذیـــة مـــن أكثـــر طـــرق حفـــظ الغـــذاء دراســـة فـــي 
التاریخ، فقد اختبرت فعالیة وأمان هذه التكنولوجیا لعقود عـدة ودعـم اسـتعمالها مـن قبـل 

.  كمـــا أن الجمعیـــة األمریكیـــة )WHO, FAO, IAEA(دیـــد مـــن الهیئـــات الدولیـــة الع
لألغذیــــة تــــدعم اســــتعمال األغذیــــة المشــــععة لمســــاعدة الشــــرائح االجتماعیــــة المعرضــــة 
لخطـر األمـراض التـي تنتقـل عـن طریــق الغـذاء، فالبسـترة باألشـعة لتحسـین المواصــفات 

البســـترة بـــالحرارة لألغذیـــة الســـائلة الصـــحیة لألغذیـــة الجامـــدة یمكـــن أن تصـــبح بأهمیـــة 
كالحلیــب مــثًال.  ویالحــظ تزایــد عــدد الــدول التــي تتبنــى اســتعمال هــذه التكنولوجیــا كمــا 
یتزایــد، عامــًا بعــد عـــام، عــدد الموافقــات الممنوحــة الســـتعمال التشــعیع بغــرض معالجـــة 

 األغذیة للقضاء على المیكروبات فیها.
 



تنتشر األمراض التي تنتقل عن طریق الغذاء في البلدان المتقدمة والنامیة على 
حد سواء، ففي الوالیات المتحدة األمریكیة مثًال تعد األمراض التي تنتقل عن طریق 

 .ملیارات دوالر سنویاً  5الغذاء ثالث أهم مسبب للوفیات وتكلف الوالیات المتحدة نحو 
ألف حالة في العام تكلف  200بهذه األمراض في ألمانیا عن ویزید عدد المصابین 

االقتصاد األلماني مئات المالیین من الدوالرات.  تعد األحیاء الدقیقة كمسببات أولیة 
للعدید من األمراض التي لم تكن معروفة من قبل مثل التهاب المفاصل والتهاب 

كثیرة أخرى مثل الكولیرا  األمعاء واعتالل األعصاب، هذا إضافة إلى أمراض شائعة
 والتیفوئید والحمى المالطیة واألمراض الناتجة عن الطفیلیات.

 


ساهمت عوامل عدة في تسریع انتشار األمراض عن طریق الغذاء في القرن 
الغذاء وٕایجاد الحالي والنصف الثاني من القرن الماضي والتي أهمها عولمة مصادر 
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طرق جدیدة إلنتاجه وتوزیعه وزیادة االعتماد على المصادر التجاریة له.  كما أن 
السفر، وخاصة عن طریق الطائرة، تزاید بشكل كبیر جدًا خالل العقود القلیلة 

مكن من انتشار الكثیر من األمراض إلى بقاع مختلفة من العالم خالل مّما  المنصرمة
ات الغذائیة المقدمة على الرحالت الجویة والبحریة أدت إلى ساعات قلیلة، والوجب

 خالل فترات زمنیة قصیرة جدًا. األوبئةانتشار عدد من 
تؤدي الزیادة السكانیة المتسارعة وزیادة الكثافة السكانیة بسبب التمدن أیضًا إلى 

األمراض كما أن تغیر السلوك اإلنساني یساهم في انتشار  ،العدید من المشاكل البیئیة
زید لیوم أن زیادة الكثافة السكانیة تالتي تنتقل عن طریق الغذاء، وبات من المعروف ا

من مستوى الضغط النفسي.  كما أن التغیرات االجتماعیة، وخاصة في المجتمعات 
یؤثر سلبًا  )Single parent family(المتمدنة، مثل ظهور عائالت بمعیل واحد فقط 

مكن لربة المنزل تخصیصها ة النخفاض عدد الساعات التي یفي الصحة المنزلیة نتیج
، إضافة إلى زیادة عدد األطفال وكبار السن الذین هم بحاجة إلى رعایة، وٕالى لرعایته

تحضیر الوجبات الغذائیة بشكل مسبق ولعدة أیام أو اللجوء إلى الوجبات الجاهزة.  
حیاء القضاء على األ ال یضمن بالضرورة وتسخین هذه الوجبات في المیكروویف

ائیة والتي كثیرًا ما تتواجد في الطعام ذالدقیقة الناتجة عن التلوث الثانوي للمواد الغ
مسبق التحضیر، ویمكن لهذه المیكروبات أیضًا أن تؤدي إلى اإلصابة باألمراض أو 

كما أن األطعمة المعلبة (المعقمة) قد ال ترضي رغبة المستهلك من حیث  .التسمم
الغذائیة وكونها غیر طازجة. ومعظم األغذیة المبردة أو المجمدة تحتاج إلى  هاتقیم

یزید من احتمال تلوثها بالمیكروبات التي تنتقل عن طریق مّما  التحضیر الحقاً 
الطعام.  والحقیقة أن التبرید قد أدى إلى ازدیاد خطر اإلصابة ببعض المسببات 

نخفضة (حرارة التبرید) مثل بكتریا المرضیة التي تزدهر تحت ظروف الحرارة الم
وذلك، بخالف االنطباع السائد عند معظم المستهلكین، الذین  )Listeri(اللیستریا 

 .Lیؤمنون بسالمة الغذاء المبرد.  ومن بین أنواع بكتریا اللیستریا، یعد النوع 

monocytogenes الدم،  بب التهاب السحایا وتسمممن أخطرها إذ یمكن أن یس
 .نقص المناعةعند مرضى وخاصة 
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-immuno-compromised or immuno(یملك مرضى نقص المناعة 

suppressed(  قدرة دفاع بیولوجیة دون تلك التي تعد الحدود الدنیا الطبیعیة لألناس
وكمثال على ذلك یمكن أن نذكر عدة  .العادیین بسبب مرضهم أو حالتهم البیولوجیة

رضى مثل مرضى زراعة األعضاء والمرضى الذین یخضعون مجموعات من الم
لعملیات جراحیة معقدة ومرضى المعالجات اإلشعاعیة أو الكیمیائیة (مرضى 
السرطان) ومرضى السل ومرضى نقص التغذیة ومرضى نقص المناعة المكتسبة 

)AIDS( یعد األطفال وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى في المستشفیات ودور  .
یؤدي إلى مّما لرعایة الخاصة والمتشردین معرضین أیضًا لإلصابة بنقص المناعة ا

وخاصة تلك  ،زیادة احتمال إصابة هذه الفئات باألمراض التي تنتقل عن طریق الغذاء
 )Listeria(ریا كتلك التابعة ألجناس مثل اللستیریا یالناتجة عن أنواع عدیدة من البكت

. ومع أن أعراضًا مرضیة مثل )Escherichia(والتشریشیا  )Salmonella(والسالمونیال 
الغثیان وآالم البطن واإلسهال ال تستغرق وقتًا طویًال، بالنسبة لمعظم األشخاص الذین 
یتمتعون بصحة جیدة، فإن مثل هذه األعراض قد تكون حادة، وأحیانًا قاتلة، بالنسبة 

ض البكتریا الممرضة مثل لألشخاص ذوي المناعة المنخفضة. ورغم أن انتشار بع
كان قلیًال في العقود الماضیة فإن اإلصابة بها أضحت  )Listeria(أنواع اللستیریا 

أكثر تكراریة وخطورة في الوقت الراهن، لیس نتیجة الرتفاع أعدادها في الطعام وٕانما 
 نتیجة الرتفاع عدد األشخاص الذین لدیهم ضعف في المناعة.

مناعي تعاني فئات اجتماعیة أخرى مختلفة ككبار إضافة إلى مرضى العوز ال
السن مثًال من خطر األمراض التي تنتقل عن طریق الغذاء. إذ، یتزاید عالمیًا، معدل 

بشكل عام، أكثر قابلیة لإلصابة باألمراض نتیجة  العمر بشكل مستمر وكبار السن،
العمر أو  بسبب تقدم ن لدیهم نقص مناعةلضعف جهازهم المناعي فاألشخاص الذی

ُیجمعون  اإلصابة باألمراض أو الخضوع للمعالجة الطبیة بأشكالها المختلفة كثیرًا ما
یجعلهم أكثر عرضة مّما  في مراكز الرعایة وهذا ما یحصل عادة لألطفال أیضاً 

 لإلصابة باألمراض.
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تعقیم وجباتهم تقلیدیًا، یتم عزل مرضى العوز المناعي عن الوسط الخارجي و 
یجعل خیار الطعام بالنسبة لهم محدودًا جدًا إذ ُیسمح فقط بالطعام مّما  الغذائیة

المعلب الذي یتحمل درجة حرارة التعقیم، والتعقیم بالحرارة یغیر، إلى درجة كبیرة، من 
مواصفات الغذاء، وخاصة المكونات الغذائیة، إضافة إلى المظهر والطعم والقوام 

مرضى كثیرًا ما یرفضونه، في حین أن لألغذیة المعقمة باألشعة المؤینة لدرجة أن ال
منظر وطعم عادي، خاصة بالنسبة للمرضى الذین تعرضوا للمعالجة الكیمیائیة أو 

وتقرحات  اإلشعاعیة والذین یعانون أساسًا من مشكلة باإلحساس بالطعم ومن جفاف
ى أهمیة معاملة المرضى بطریقة أكثر والرأي الطبي الحالي یؤكد عل في الفم والبلعوم.

قربًا من الوضع الطبیعي، فقد بینت الدراسات أن تغذیة المرضى على قائمة محددة 
جدًا من األغذیة المعلبة یمكن أن یؤدي إلى انخفاض في معنویاتهم وضعف في 
شهیتهم والتأثیر سلبًا في قدرتهم على إتباع التعلیمات الطبیة.  وبعكس ذلك، فإن 

یع قائمة الطعام المسموح به یزید من سرور المرضى بوجباتهم الغذائیة، وخاصة توس
 ینعكس إیجابًا على وضعهم النفسي والصحي.مّما  األطفال منهم،

تمامًا إلى الغذاء الذي  المعقمومع أن االتجاه الحالي، هو االنتقال من الغذاء 
ى "بالوجبات النظیفة" ــــــأو ما یسمض من المیكروبات ــــــدد منخفــــــوي على عــــــیح

)Clean diets(  500والذي یعرفه البعض على أنه الغذاء الذي یحتوي على أقل من 
من المادة، فإن المرضى الذین یعانون من فشل كلي في جهازهم  رامجرثومة/غ

تمامًا. فمثًال، وتبعًا لنوع السرطان، یموت أكثر من  معقمةالمناعي یحتاجون لوجبات 
من مرضى السرطان من االختالطات ولیس من المرض نفسه، ویزید المشكلة  75%

تعقیدًا أن األدویة المستعملة في معالجة السرطان تؤدي إلى خفض كبیر في المناعة.  
إضافة إلى ذلك، فإن تناول الخضار والفواكه غیر مسموح به في الوجبات النظیفة، 

حتمال العالي الحتوائها على األحیاء الدقیقة رغم أهمیتها بالنسبة للمرضى، بسبب اال
كروبات بالطرق التقلیدیة، فقد حصلت عدة یالمرضیة وتعذر التخلص من هذه الم

ة الطازجة مرضیة خالل العقود القلیلة الماضیة نتیجة لتناول المنتجات الغذائی أوبئة
إذ تمكن هذه  وهذا ما یؤكد على أهمیة التعقیم باألشعة المؤینة كالخضار والفواكه.
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التقنیة من القضاء على األحیاء الدقیقة المرضیة في الخضار والفواكه الطازجة 
 المعاملة مع احتفاظها بمكوناتها الغذائیة ومواصفاتها الحسیة.   

 


أو  المعقمةیمكن لتشعیع الغذاء أن یؤدي إلى توسیع قائمة الوجبات الغذائیة 
، سواء نقص المناعةذات المحتوى المیكروبي المنخفض المستعملة من قبل مرضى 

في المستشفیات أو في المنازل، وال تقتصر الفائدة على القیمة الغذائیة بل وعلى 
الحالة النفسیة للمریض إذ أنها تزود المرضى بمعنویات أعلى وتعزز الشهیة لدیهم 

تأثیره  أن التعقیم الحراري، إضافة إلى والمجتمع إذ انخراطًا في العائلةوتجعلهم أكثر 
مّما  لغذاء، یمكن أن یؤدي إلى نقص في المكونات الغذائیة،في المواصفات الحسیة ل

 الغذائیة وخاصة الفیتامینات. المكّمالتیضطر المریض الستعمال 

في  نقص المناعةتاریخیًا، ُقدمت األغذیة المعقمة باألشعة المؤینة لمرضى 
میث، لندن). وُقدمت هذه الخدمة بین ا منذ بدایة الستینات (مشفى هامرسیطانیبر 

، كما )Isotron(من قبل شركة المنتجات المشععة المحدودة  1988و  1970عامي 
 Charring(ُقدمت البهارات المشععة والشاي للمرضى في مستشفى األطفال في لندن 

Cross(. ندا التشعیع في مركز أبحاث واستعمل عدد من المستشفیات في سكوتال
كما استعملت الوالیات المتحدة  جامعة االسكوتالندیة لنفس الغرض.ومفاعل ال

 Fred(معهد فرید هوتشنسون لتقنیة في مركز أبحاث السرطان باألمریكیة هذه ا

Hutchinson(  في مدینة سیاتل)Seattle( 1988و 1974بین عامي  والیة واشنطنب. 
ختبار شرائح اللحم المشععة من قبل شركة تجاریة وقد وجدها تم ا 1978وفي عام 

صفات ومظهر طبیعي، في حین وجد المرضى أن شرائح اللحم المعقمة االمرضى بمو 
ومطبوخة بشكل زائد ولم یستطع المرضى  جافةكانت  )Autoclave(في جهاز التعقیم 

 الذین یعانون من تقرحات وجفاف في الفم من تقطیعها وابتالعها.
علوم وتكنولوجیا الغذاء في جمیع  يوقد حظي هذا الموضوع باهتمام أخصائی

ا أنحاء العالم، فبعض الوجبات الجاهزة المبردة مثل لحم الخنزیر المشوي والبطاط
والبازالء التي كانت تستهلك في بعض مستشفیات المسلوقة ومزیج الخضار والدجاج 
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وكبار السن،  )Meals on wheels(كوجبات للمرضى المقعدین  لبلفاست أو تستعم
كیلو غراي، احتفظت بوضع "الوجبات النظیفة" من حیث  2عند تشعیعها بجرعة 

 4ضة لجرعة ر المعرّ یومًا. كما أن  شطائر الهامبرغ 14محتواها المیكروبي لمدة 
كیلو غراي احتفظت بوضع الوجبة  2ضة لجرعة دة المعرّ كیلو غراي والسلطة المبرّ 

یومًا. وقد بقیت الوجبات  18أن العمر التسویقي للسلطة امتد حتى  النظیفة كما
أو سمك  الدجاجاألخرى المقترحة لمرضى نقص المناعة مثل البط مع السلطة أو 

السلمون والسمك األبیض والبطاطا المقلیة والفطائر المحشیة واألرز والبطاطا 
كیلو  40أو  12لجرعة ضة المسلوقة مع الجزر المعبأة تحت تفریغ هوائي والمعرّ 

شهرًا تحت شروط التبرید. كما أن وجبة جاهزة مبردة من شرائح  11لمدة  معقمةغراي 
ي خفضت أعداد بكتیریا اكیلو غر  5.7لحم البقر والبطاطا المسلوقة المعرضة لجرعة 

تمیة لثالثة أسابیع مع احتفاظها بمواصفات حسیة یر ادورات لوغ 6اللستیریا بمعدل 
 جیدة.

دنا الخضروات والفاكهة الطازجة بالفیتامینات والمركبات األخرى المضادة تزوّ 
لألكسدة التي تحمي ضد المیكروبات المسّببة ألمراض التحّلل. ولحسن الحظ فإن 

في حدوده  یكونتأثیر األشعة المؤینة في هذه المركبات، بخالف المعامالت الحراریة، 
 اتكما أن جرعإلى حد ما باألشعة المؤینة. الذي یتأثر  Cالدنیا، باستثناء فیتامین 

وقد وجد  .فعالة خالل التخزین دون التأثیر سلبیًا في المواصفات الحسیة تبقىالتأثیر 
ي على اكیلو غر  3بعض الباحثین أن أعداد البكتریا في المثلجات المشععة بجرعة 

إزالة بكتریا وأدت تلك الجرعة إلى  ،تمیةاریغدورات لو  3انخفضت بمعدل  -20رارة ح
وبقیت المواصفات الحسیة جیدة حتى عند جرعة  )Staphylococcus(الستافیلوكوكس 

 یومًا من التخزین. 45ي ولمدة اكیلو غر  6

عادة، ال ینصح األطفال بعمر یقل عن عام أو البالغین ضعاف المناعة 
للتسمم جرثومیة مثل تلك المسببة  (Spores)باستهالك العسل ألنه یحتوي على أبواغ 

)Botulism( ي یقضي على تلك اكیلو غر  15، ولكن تعریض العسل لجرعة
المیكروبات مع احتفاظه بمیزاته الفیزیائیة والبیوكیمیائیة المضادة للتطفیر وخصائصه 

 یسمح لهذه الفئات االجتماعیة باستهالكه.مّما  المضادة للتسرطن،
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ز والخمائر ــــــودة على الخبــــــوجاء الدقیقة المــــــكثیرًا ما تتحمل أبواغ األحی
د أن تشعیع الخبز العربي ــــــولكن وج ،رنــــــواألعفان الناتجة عن التلوث البیئي حرارة الف

 تمیةاریغلو كیلو غراي أدى إلى تخفیض أعداد البكتیریا بمعدل أربع دورات  6بجرعة 
وبشكل مشابه، فإن تشعیع لالستعمال كغذاء لمرضى نقص المناعة.   اً یجعله آمنمّما 

 6كیلو غراي أدى إلى بقاء الخبز المعالج لمدة  25الخبز الهندي التقلیدي بجرعة 
وبمواصفات ذوقیة جیدة كما برهن التشعیع على أنه مفید في القضاء  معقماً أشهر 

 ."الوجبات النظیفة"لفرضیة  اً على األحیاء الدقیقة في الشطائر الغذائیة وفق




 األغذیة المشععة للحاالت الطارئةــــــ  1

أن ینتج أیضًا  لنقص المناعةإضافة إلى األمراض والعملیات الجراحیة، یمكن 
عن الحروب والكوارث الطبیعیة والفقر والهجرة واستعمال المخدرات واالستعمال غیر 

كیمیائي والتغیر البیئي والتشرد.  وفي بعض اآلمن للجنس ونقص التغذیة والتلوث ال
هذه الحاالت یتأثر اإلنتاج الزراعي وٕانتاج الغذاء بشكل سلبي وبسرعة كبیرة. كما أن 

ود أو التجهیزات أو ندرة طهي الطعام قد ال یكون ممكنًا أحیانًا نتیجة لنقص الوق
اء یمكن تصنیعه ویمكن لألشعة المؤینة أن تساعد في تأمین مخزون من الغذ المیاه.

فمثًال،  حفظه للحاالت الطارئة ولمدة كافیة من الزمن.وتغلیفه مسبقًا بشكل جید و 
كیلو غراي عالي القیمة الغذائیة الخالي من المواد  6یمكن حفظ الخبز المشعع بجرعة 

الحافظة والمحضر لسد احتیاجات الناس الطارئة تسعة أضعاف مدة حفظ الخبز 
لى درجة حرارة الغرفة العادیة ویبقى محتفظًا بخصائصه الحسیة یومًا) ع 43العادي (

 والنوعیة والصحیة طوال هذه المدة.
 

 األغذیة المشععة للجنودــــــ  2

یعد إمداد الجنود بالطعام، أینما كانوا، واحدًا من أهم عوامل نجاح الجیوش في 
ونها". ونظرًا لسرعة العالم، وال ننسى مقولة نابلیون الشهیرة "الجیوش تزحف على بط

ر وصعوبة إیصاله للجنود، خاصة في أوقات العملیات العسكریة، فساد الطعام المحضّ 
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دفع مّما  فكثیرًا ما تعتمد الوحدات العسكریة على األغذیة المعلبة أو المجففة،
بالمسؤولین عن إمداد الجیوش بالطعام إلى االهتمام بموضوع تشعیع األغذیة منذ 

تحل األغذیة المشععة محل األغذیة المجففة أو المعلبة.  وقد تمت  آملین أن ،زمن
معظم األبحاث األولى على تعقیم الغذاء من قبل هیئة اإلمداد والتموین في الجیش 

تي في ذلك الوقت، وتوصلت جمیع دث الشيء نفسه في االتحاد السوفیاألمریكي، وح
یم الغذاء باألشعة المؤینة دون هذه الدراسات إلى نتیجة مفادها أنه من الممكن تعق

التأثیر سلبًا في مواصفات الغذاء المشعع. كما حقق ذلك إمكانیة إطالة عمر الوجبات 
الغذائیة وهذا موضوع مهم لتأمین احتیاطي دائم للوحدات العسكریة تستطیع استعماله 

 الحاجة. عند

صفة الصحراء وربما یتذكر البعض مشكلة إمداد المقاتلین بالطعام في عملیة عا
نتیجة لظروف الخلیج الحارة التي أدت إلى فساد  1991في الخلیج العربي عام 

أعاد االهتمام بموضوع استعمال األشعة المؤینة مّما  ،األغذیة بسرعة غیر متوقعة
إلطالة عمر الوجبات الغذائیة.  فتأمین الطعام تحت الظروف المیدانیة مسألة حاسمة 

بالوجبات  اإلمدادتقنیة تشعیع الغذاء أن تساهم في إعادة في حیاة الجنود ویمكن ل
الغذائیة وتقلیل االعتماد على األغذیة المجمدة والسیطرة على موضوع األمراض التي 

 تنتقل عن طریق الغذاء في األطعمة الطازجة وتدعم، بنفس الوقت، معنویات الجنود.

ة المشععة للوحدات باستعمال األغذی 1989منذ عام  وقد بدأت جنوب أفریقیا
ملیون  1.8أعوام)  6(أي خالل  1995العسكریة وتعدت الكمیات المباعة حتى عام 

كیلو غراي ودون استعمال أیة مواد حافظة.   45وجبة غذائیة، شععت بجرعة 
منتجات اللحوم المشععة  الوحدات الخاصة لجیش جنوب أفریقیاواستعملت كثیر من 

رجة حرارة الغرفة العادیة لمدة ثالث سنوات دون تسجیل والتي بقیت بحالة جیدة على د
 أیة مالحظات سلبیة لهذه المنتجات.

 
 ستعمال األغذیة المشععة لرواد الفضاءإـــ  3

كانت الحیوانات، منذ البدایات األولى لرحالت الفضاء، جزءًا هامًا من برامج  
المكونات الغذائیة تؤثر  فالغذاء مهم في الدراسات الحیوانیة ألن .الرحالت الفضائیة
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عدیدة  ةللظروف البیئیة الفضائیة حاالت خاصلنظام الفسیولوجي للكائن الحي.  و في ا
یمكن أن تغیر االحتیاجات الغذائیة مثل الضغط النفسي وزیادة معدل التعرض لألشعة 

ویمكن لألغذیة  وتغیرات الجاذبیة. الفضائیة والعیش الجماعي في مكان محدود
أن تؤدي دورًا مهمًا في هذه الحالة، فمثًال أظهرت دراسات وكالة الفضاء عة المشعّ 

یومًا) على تغذیة الحیوانات أن الغذاء  20ــــــ  18قصیرة األمد ( )NASA(األمریكیة 
تراوحت بین  اتوالمعرض لجرع )potassium sorbet(المعامل بسوربات البوتاسیوم 

 لفئران الدراسة. وأعطت نموًا جیداً  لمذاقكیلو غراي كانت مقبولة ا 25ــــــ  15
وقد طورت الوالیات المتحدة األمریكیة عدة منتجات غذائیة معقمة بالتشعیع 

 العمر ال یقل الستعمالها في إطعام رواد الفضاء في برامج وكالة ناسا الفضائیة.
ت ت جمیع رحالوحمل عام وفي معظم األحیان دون تبرید.عن لهذه األطعمة  التخزیني

، وجبات غذائیة معقمة باألشعة، كما 17و لوحتى أبول 12لو لبو ناسا، اعتبارًا من أ
على تشعیع الوجبات  1995في عام  )FDA(وافقت وكالة الغذاء والدواء األمریكیة 

كیلو غراي الستعمالها من قبل رواد الفضاء  4ال تقل عن  اتالغذائیة المجمدة بجرع
 في برامج الفضاء األمریكیة.

 
 الخارجیة لألنشطةاألغذیة المشععة ــــــ  4

التي یقوم  األنشطةون حًال مناسبًا للعدید من ـــة المشععة أن تكـــیمكن لألغذی
الخارجیة المتعددة  واألنشطةارج المنزل خالل العطل والنزهات ـــبها الناس خ

)Outdoor activities( المواصفات والتي قد تتم في أماكن یصعب فیها تأمین الطعام ب
على  1992منذ عام  ئة الطاقة الذریة في جنوب أفریقیاالمطلوبة. فقد حصلت هی

الخارجیة مثل تسلق  لألنشطةموافقة من وزارة الصحة لبیع منتجات اللحوم المشععة 
الجبال ومغامرات االستكشاف ورحالت األنهار وفرق االستكشاف في المناجم وما 

 شابه ذلك.
 



حیاة شبه عادیة خارج المستشفیات  نقص المناعةش الكثیر من مرضى یعی
كروبیًا والمتوازنة غذائیًا یولذلك فإن توفر الوجبات الغذائیة الجاهزة المتنوعة اآلمنة م
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یساهم في تحسن وضعهم النفسي والصحي.  لقد برهنت الدراسات على فعالیة األشعة 
المرضیة في الوجبات الغذائیة الجاهزة  المؤینة في السیطرة على األحیاء الدقیقة

مؤمنة بذلك تنوع في هذه الوجبات وتحسن في نوعیتها من  نقص المناعةلمرضى 
 كما برهنت على صحتها وسالمتها. حیث محتواها الغذائي ومواصفاتها الحسیة

ووفقًا لما نعرفه الیوم، فإن تشعیع األغذیة بالجرعات اإلشعاعیة المسموح بها ال 
لى تكّون أیة مواد ضارة بالصحة في الغذاء المشعع. صحیح أن الجذور الحرة یؤدي إ

(Free Radicals) ما ان عر یمكن أن تتشّكل في المواد الغذائیة عند تشعیعها ولكنها س
تتحد بعناصر أخرى وتتالشى نظرًا لكونها غیر مستقرة، وبالتالي فال خوف منها على 

كن الجذور الحرة یمكن أن تكون ضارة صحة من یستهلك األغذیة المشععة. ول
لألنسجة الحیة ذاتها عند تشعیعها، إذ أنها تهاجم الجزیئات الفّعالة بیولوجیًا وخاصة 

 .(DNA)المادة الوراثیة 
علوم األغذیة  يإن التعاون بین الباحثین في مجال تشعیع األغذیة وأخصائی

المشععة.  كما أن إیجاد  واألطباء ضروري في الوصول إلى تطبیقات جدیدة لألغذیة
آخر یواجه تشعیع األغذیة  يوالمعامالت المشتركة هو تحد اتأفضل الشروط والجرع

ینعكس إیجابًا على مّما  ،لتقلیل الفقد في المواصفات الغذائیة والذوقیة في هذه األغذیة
 مجموعة أخرى یمكن أن تستعمل األغذیة المشععة. ةأو أی نقص المناعةمرضى 

أن هنالك من یعتقد أن مستقبل تشعیع األغذیة سیعتمد على فهم  والحقیقة
أفضل لدور هذه التقنیة في السیطرة على األمراض التي تنتقل عن طریق الغذاء، كما 
أن توفر المزید من منشآت التشعیع وتنظیمات عالمیة متعلقة بموضوع تشعیع األغذیة 

 مهم جدًا في دعم استعمال هذه التقنیة.    

 د. محمد منصور                                                         
 هیئة الطاقة الذریة السوریة                                                   
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Abstract 
Nuclear research reactors can be divided, according to how nuclear 

fuel is mixed with the coolant or moderator, to two types: homogeneous 
reactors and heterogeneous reactors. They also can be divided according to 
their power to three types: low power research reactors, medium power 
research reactors and high power research reactors. They are used for 
several applications such as: conducting researches in reactor physics and 
solid state physics, analysing unknown samples using Neutron Activation 
Analysis (NAA) method, detecting cracks in solids using the neutron 
radiography method, producing semi-conductors using the silicon doping 
method by irradiating the silicon with neutrons in the research reactors. 
Nuclear research reactors can also be used for educating nuclear engineering 
students, and training of the managing staff  to operate and maintain the 
research reactor safely. 

 

 

اختالط الوقود بالمهدئ اعتمادًا على كیفیة األبحاث النوویة مفاعالت  تصّنف
  : ن هماشكلین رئیسیبأو المبرد 

حیث تنحل أمالح  : reactors) (Homogeneousالمفاعالت المتجانسة 
 مثل الوقود في المهدئ أو المبرد ویمتزج الوقود بشكل متجانس مع المهدئ أو المبرد

 .المنصهرالمفاعالت الولودة التي تستخدم الملح و  المفاعالت الحراریة المتجانسة
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ع الوقود یصنّ حیث  : (Heterogeneous reactors) متجانسةالمفاعالت الالّ 
قضبان الوقود وتغمس هذه القضبان في  في هذه المفاعالت على شكل قضبان تدعى

أو  )(Boiling Water Reactor, BWR المغّلىالمهدئ أو المبرد كما في مفاعل الماء 
هناك نوع آخر من . (Pressurized Water Reactor, PWR) مفاعل الماء المضغوط

 ،ستخدم عادة للبحث العلميیدم إلنتاج الطاقة الكهربائیة بل ستخیالمفاعالت ال 
 .(Research reactors)وتسمى هذه المفاعالت بمفاعالت األبحاث 

 


 : متعددة هيغراض أتستخدم مفاعالت األبحاث للقیام ب

حساب  : مثل بإجراء األبحاث والدراسات المتعلقة بفیزیاء المفاعل القیام ـــــأ 
قیاس المقاطع العرضیة و  ،النتروني في المفاعلالفراغي للتدفق ع وقیاس التوزّ 

اإلشعاعیة المتولدة عن النترونات وأشعة  حساب وقیاس الجرعة، و للتفاعالت النوویة
 ....إلخل في قلب المفاع وقیاس احتراق الوقود غاما، ودراسة

:  مثل الجسم الصلبالقیام بإجراء األبحاث والدراسات المتعلقة بفیزیاء  ـــــب 
 ،تداخل النتروناتو دراسة انعراج وانعكاس و  دراسة البلورات بواسطة التبعثر النتروني

 .حركیة البلورات....إلخو أبحاث الناقلیة الفائقة و 

حیث تستخدم  ،: فحص المواد لمث التطبیقیةوالدراسات األبحاث تنفیذ  ـــــج 
مفاعالت األبحاث لفحص الوقود والمواد األخرى التي تستخدم في مفاعالت االنشطار 

  (Neutron Activation Analysis, NAA)التحلیل بالتنشیط النتروني ؛واالندماج
 تستخدم هذه التقنیة لتحلیل العینات المجهولة بدقة عالیةللعینات المجهولة، حیث 

التصویر  خ؛الزراعیة...إلو  الجیولوجیةو  الطبیةو  البیولوجیةو  العینات المائیةتشمل والتي 
تستخدم هذه التقنیة للكشف  ، حیث (Neutron Radiography)الشعاعي بالنترونات

دراسة قضبان الوقود  فيالتشققات والتآكل في القطع المعدنیة بشكل عام و عن 
 .ت المعدنیةالمستهلكة وتحدید العیوب في لحام الوصال
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د تستخدم مفاعالت األبحاث للحصول على عد : إنتاج النظائر المشعة ـــــد 
حیث یتم الحصول على النظیر المشع بتشعیع العینات  ،كبیر من النظائر المشعة

 ،131I،  60Co:  ویمكن باستخدام المفاعل الحصول على النظائر التالیة .داخل المفاعل
99Mo ،192Ir  ي نوعي مرتفع إذا كان التدفق النتروني للمفاعل من مرتبة بنشاط إشعاع

 .نترون/سم مربع.ثانیة 1410

باصطیاد النترون بالبورون الطبیة  المعالجة : المعالجة اإلشعاعیة ـــــ هـ
(Boron Neutron Capture Therapy, BNCT) مثل ورم  للقضاء على السرطانات

 عن تفاعل ةالناتج یومونوى اللیث لفاأ اتباستخدام جسیم المخ وسرطان الرأس والعنق
 .منخفضة الطاقة مع النترونات ون المتركز في منطقة الورمالبور  نظیر

تستخدم مفاعالت األبحاث للحصول على أنصاف :  التطبیقات الصناعیة ـــــو 
كون داخل المفاعل والحصول على أنصاف نواقل یالسلمن نواقل جیدة بتشعیع عینات 

 .(Silicon Doping)كون یعیم بالسلبطریقة التط

في طالب الیعتبر مفاعل األبحاث أداة مناسبة لتدریب  : لتدریب والتعلیما ـــــز 
عملیة  یتدرب علىحیث یمكن للطالب أن یشاهد و  ،وتطبیقاتهامجال الهندسة النوویة 

النوویة. إقالع وٕاغالق المفاعل والقیام بالتجارب العملیة في فیزیاء وهندسة المفاعالت 
كما یمكن أن تستخدم مفاعالت األبحاث لتحضیر جیل متدرب قادر على العمل في 

 .ةمحطات الطاقة النووی
 

 

نظرًا لتعدد وتنوع  ،لیس من السهل إیجاد قاعدة لتصنیف مفاعالت األبحاث
حیث لي. ات إلى الوقت الحایأوائل الخمسین ذنماذج هذه المفاعالت التي بنیت من

من حیث كما تختلف  ،نوعیة ونسبة إغناء الوقودمن حیث تلف هذه المفاعالت تخ
وطرق استخدام المفاعل.  والتدفق القدرةنوعیة العاكس والمهدئ المستخدم وبقیمة 

  :إلى ثالث مجموعات قدرتهاصنف مفاعالت األبحاث اعتمادًا على قیمة تیمكن أن 
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 منل ـــأق اـــقدرتهالت التي ـــوتضم المفاع : درةـــالقة ـــالمفاعالت منخفض ـــــ 1
 بنسبة تخصیبمتجانس . توجد هذه المفاعالت بالشكلین المتجانس والالّ میغاواط 1

 .%90ــــــ  20من تراوح ت ةمختلف

ل ضمن المجا قدرتهاوتضم المفاعالت التي  : القدرةالمفاعالت متوسطة  ـــــ 2
التي (ة بالماء العادي أالمفاعالت المبردة والمهدّ  على ذلك:ال مث. و میغاواط 10ــــــ  1

المفاعالت ضمن الحوض) و  توجد على شكل حوض أو على شكل خزان أو خزان
 المخصببالماء الثقیل والتي تستخدم الیورانیوم الطبیعي أو الیورانیوم  أالتي تهدّ 

 .كوقود

. توجد هذه میغاواط 10من أكبر  قدرتها: وتكون  القدرةالمفاعالت عالیة  ـــــ 3
المفاعالت بأشكال مشابهة لمفاعالت المجموعة الثانیة. وتستخدم هذه المفاعالت في 
اختبار المواد والقیام بتجارب الحزم النترونیة وٕانتاج النظائر المشعة بنشاط إشعاعي 

) مقطع عرضي في مفاعل 1یبین الشكل ( . 60Co ،99Mo  ،192Ir:  نوعي مرتفع مثل
  .(Material Test Reactor, MTR)ث من النوع البح

 
 )1الشكل (

 غرافیت -Gمجموعة تحكم،  -Cوقود،   F-: حیث MTRمقطع عرضي في المفاعل 
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(الطاقة  القدرةمنخفضة ألحد مفاعالت المجموعة األولى  سیتم فیما یلي شرحو 
 ,Miniature Neutron Source Reactor) مفاعل البحث منسر ىالصفریة) والذي یسمّ 

MNSR)  فقطكیلواط  30 سمیةاإل قدرتهتبلغ و. 
 

MNSR  

والـذي یشـبه  القـدرةمـن مفـاعالت البحـوث منخفضـة  MNSRُیعد مفاعـل البحـث 
نع فـي م هذا المفاعل وصُ صمّ  الكندي الصنع. (Slow-Poke)مفاعل البحث من النمط 

فـي هـذا المفاعـل الیورانیـوم یسـتخدم المعهد الصیني للطاقة النوویـة فـي بكـین، الصـین. 
ریلیــوم كعــاكس. تبلــغ ادي كمهــدئ والبكوقــود. كمــا یســتخدم المــاء العــ التخصــیبعــالي 
ویصـــل التـــدفق النترونـــي فـــي قنـــاة التشـــعیع كیلـــواط  30ل ســـمیة لهـــذا المفاعـــاإل القـــدرة

تتلخص األغراض  .القدرةعند هذه نترون/سم مربع.ثانیة  1x1210قصوى الداخلیة قیمة 
 : ما یليفیة للمفاعل الرئیس

ي للعینـــــات المجهولـــــة باســـــتخدام تقنیـــــة التحلیـــــل القیـــــام بالتحلیـــــل الكیفـــــي والكّمـــــ
تـــدریب المهندســـین علـــى كیفیـــة إقـــالع وٕاغـــالق المفاعـــل والتـــزود  ،بالتنشـــیط النترونـــي

التجــارب العلمیـــة للطلبــة المهتمـــین بـــبعض القیــام  ،بــالخبرة التشـــغیلیة وصــیانة للمفاعـــل
یمكـــن أن  .وتطبیقاتهـــا فـــي مجـــال فیزیـــاء المفـــاعالت والهندســـة النوویـــة ویـــةبـــالعلوم النو 

 .قصیرة العمربعض النظائر المشعة المتوسطة و  یستثمر المفاعل في إنتاج

یتوضع من خزان (وعاء) مغلق مملوء بالماء  MNSRیتألف مفاعل البحث 
ب وجرف یستخدم الحمل الطبیعي لتبرید القل. ضمن بركة (حوض) مملوءة بالماء

الحرارة المتولدة في قلب المفاعل إلى ماء الخزان ومنه إلى ماء الحوض. یتمتع 
المفاعل بصفة األمان الذاتي بسبب كبر وسلبیة معامل درجة الحرارة للتفاعلیة وصغر 

  .قیمة التفاعلیة الزائدة المحملة في القلب

لقلب، عواكس : وعاء المفاعل، ا ینقسم مفاعل منسر إلى عدة أقسام رئیسة هي
 المفاعل. بركة حوضو  البیریلیوم، الكواشف المتنوعة،
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یتـــألف وعــــاء المفاعــــل مـــن أســــطوانة مــــن خلیطــــة  : وعــــاء المفاعــــل (الخــــزان)
: قســم علـــوي وقســم ســفلي یحتـــوي علــى قلــب المفاعـــل.  األلمنیــوم وتنقســم إلـــى قســمین

ء الخـزان إلـى مـاء یشكل وعاء المفاعل حمایة مادیة لمنـع انتقـال المـواد المشـعة مـن مـا
الحـوض. یمـأل الوعـاء بالمـاء ویتـرك فـي األعلـى حجمـًا مناسـبًا لتجمـع الغـازات المشــعة 
التــي تتجمــع عنــد تشــغیل المفاعــل والتــي یــتم الــتخلص منهــا دوریــًا بجهــاز طــرد الغــازات 

 .خارج المفاعل

: یتوضع قلب المفاعل داخل القسم السفلي لوعاء المفاعل ویتألف  قلب المفاعل
 : قضبان الوقود ودلیل قضیب التحكم وقضیب التحكم. من قفص الوقود الذي یحوي

: صـــنع القفـــص مـــن األلمنیـــوم وســـمي بـــالقفص ألن شـــكله یشـــبه  قفـــص الوقـــود
لـربط مـن قفص الطیر ویتألف مـن شـبكة علویـة وشـبكة سـفلیة تربطهمـا أربعـة قضـبان ل

المركـز  . أما شكل الشبكة فیكون على شـكل حلقـات عشـر متحـدةالحدید الذي ال یصدأ
یحوي الثقب المركزي أنبوب دلیـل قضـیب الـتحكم، فـي حـین تتوضـع  ثقبًا. 355 تحوي

 قضبان الربط األربعة في الحلقة الثامنة بشكل متناظر. 

  ورانیوم واأللمنیوم.: یتركب الوقود في المفاعل من خلیطة الی قضبان الوقود

: یتوضع في مركز قفص الوقود وهو على شكل أنبوب من  دلیل قضیب التحكم
األلمنیوم یحوي بداخله الماء إذا كان قضیب التحكم خارج القلب ویتسع لمرور قضـیب 

 .التحكم عندما یكون القضیب داخل القلب

فـي مركـز یحتوي المفاعل على قضیب تحكم مركزي وحید یقع  : قضیب التحكم
 .الحدید الذي ال یصدأقفص الوقود. یتركب القضیب من مادة الكادمیوم وغالف من 

: یحتـــوي المفاعـــل منســـر علـــى ثالثـــة أشـــكال مـــن العـــواكس  ریلیـــومعـــواكس الب
  :مصنوعة من البیریلیوم وهي

وهــو علــى شــكل أســطوانة تحــیط بالقلــب ویحتــوي فــي داخلــه  : العــاكس الحلقــي
خارجیـة  قنـواتریلیـوم خمـس للتشـعیع. كمـا یحـیط بعـاكس الب لیـةداخقنـوات خمس على 

 كبیرة للتشعیع وأربعة منظمات للتفاعلیة تتوضع بشكل متناظر حول القلب.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المفاعل البحثي منسر مثاالً  أنواع مفاعالت األبحاث النوویة 
 

41 
 

ریلیوم تتوضع فـي أسـفل قلـب انة من الب: وهو على شكل أسطو  العاكس السفلي
 المفاعل.

سـماكات ریلیـوم بعلى شكل رقائق نصف دائریة مـن الب: ویكون  العاكس العلوي
مختلفـــة تضـــاف إلـــى داخـــل صـــینیة المفاعـــل المصـــنوعة مـــن خلیطـــة األلمنیـــوم والتـــي 
تتوضـــــع فـــــوق قلـــــب المفاعـــــل. ستضـــــاف هـــــذه الطبقـــــات الســـــترجاع التفاعلیـــــة الزائـــــدة 

 .المستهلكة الحقًا بسبب تشكل السموم واحتراق الوقود

توضـعان فتـا انشـطار ت: لقیاس التدفق النترونـي فـي المفاعـل هنـاك غر  الكواشف
ریلیوم الحلقي. كما توجد أربع مزدوجـات كهرحراریـة لقیـاس درجـة حـرارة في منتصف الب

الدخول والخروج لماء المفاعل. یحتـوي المفاعـل أیضـًا علـى أجهـزة لقیـاس نقـاوة وسـویة 
 .الماء في الخزان وحوض المفاعل

وهو عبارة عن بركة أسطوانیة من الماء تحوي  : وض المفاعل (البركة)ح
حجب اإلشعاع  :اخلها وعاء المفاعل. تتلخص الوظائف الرئیسة للحوض بما یليبد

وتبرید وعاء المفاعل وخزن القلب عند التوصل إلى مرحلة تبدیل الوقود المستهلك في 
) مقطع طولي في مفاعل البحث من النوع 2یبین الشكل ( .المفاعل بوقود جدید

MNSR  القدرةمنخفض. 
داخلیة عمودیة وخمس  قنواتذكر سابقًا على خمس  یحتوي المفاعل منسر كما

لتشعیع العینات وتحلیلها بطریقة  القنواتخارجیة عمودیة للتشعیع. تستخدم هذه  قنوات
للحصول على بعض النظائر التحلیل بالتنشیط النتروني. كما یمكن أن تستخدم 

تالحظ في  ال یحتوي المفاعل على حزم نترونیة أفقیة التي .قصیرة العمرالمشعة 
تستخدم هذه الحزم عادة لنقل النترونات من قلب المفاعل  مفاعالت األبحاث األخرى.

إلى المخابر المجاورة الستخدامها في أبحاث وتجارب علم المواد وفیزیاء المفاعل. 
توجد هذه الحزم عادة بشكلین: الشكل المماسي والشكل القطري وتكون عادًة بأقطار 

مفاعالت بأشكال مشابهة لمفاعالت المجموعة الثانیة. وتستخدم مختلفة. توجد هذه ال
هذه المفاعالت في اختبار المواد والقیام بتجارب الحزم النترونیة وٕانتاج النظائر 

 . 60Co ،99Mo  ،192Irالمشعة بنشاط إشعاعي نوعي مرتفع مثل: 
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 MNSR) مقطع طولي في المفاعل 2الشكل (
ــــــ  4ــــــ صینیة المفاعل،  3ــــــ قناة تشعیع خارجیة،  2ــــــ غطاء وعاء المفاعل،  1 حیث:

ــــــ  8ــــــ قناة تشعیع داخلیة،  7ــــــ قاعدة المفاعل،  6ــــــ وعاء المفاعل،  5العاكس السفلي، 
ــــــ  12ــــــ العاكس الحلقي،  11ــــــ قضبان الوقود،  10ــــــ مخرج ماء التبرید،  9قضیب التحكم، 

 مدخل ماء التبرید.
 

 أمثلة بحثیة على مفاعل منسر في سوریة

نجازها على مفاعل إرد فیما یلي عرضًا ألهم البحوث والدراسات التي تم سنو 
 السوریة هیئة الطاقة الذریةب بمشاركة الزمالء في قسم الهندسة النوویة MNSRالبحث 

 التخصیبمن وقود عالي  MNSRویل وقود مفاعل البحث : تقدیر إمكانیة تح وهي
، حساب التدفق النتروني MCNPباستخدام الكود  التخصیبإلى وقود منخفض 

، حساب  MCNP-4Cباستخدام الكود MNSRالحراري والسریع في مفاعل البحث 
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ألربع مجموعات طاقیة  MNSRتوزع التدفق النتروني الفراغي في مفاعل البحث 
توزع التدفق النتروني  ، حساب خارطةCITATIONو WIMSD4لكودات باستخدام ا
 MNSRالخارجیة في مفاعل البحث ریع في مواقع التشعیع الداخلیة و السالحراري و 

السماریوم زینون و ل، حساب التفاعلیة الناتجة عن التسمم باMCNP-4Cباستخدام الكود 
ي قناة التشعیع الداخلیة قیاس تدفق النترونات السریعة ف ،MNSRفي مفاعل البحث 

موضع قضیب التحكم على التوزع تأثیر درجة الحرارة و ،  MNSRلمفاعل البحث
مخزون حساب استحراق الوقود و ، MNSRالفراغي للتدفق النتروني في مفاعل البحث 

مقارنة حساب و ، WIMSD4باستخدام الكود  MNSRالنوى المشعة في مفاعل البحث 
باستخدام  MNSRمواقع التشعیع في مفاعل البحث  أطیاف التدفق النتروني في

حساب التدفق النتروني الحراري والسریع في مفاعل البحث  ، MCNP-4Cالكود
MNSR باستخدام الكود MCNP-4C ، دراسة إمكانیة استخدام أكسید البریلیومBeO 

بواسطة   Tc-99mو Mo-99، دراسة جدوى إنتاج MNSRكعاكس في مفاعل البحث 
 . MNSRفي المفاعل  Mo-98النتروني للعنصر التنشیط 

 
 

اعتمادًا على كیفیة اختالط الوقود بالمهدئ أو المبرد تصنف مفاعالت األبحاث 
. كما یمكن أن متجانسةالمفاعالت الالّ و المفاعالت المتجانسة  : ن هماشكلین رئیسیب

المفاعالت منخفضة  ي:ه إلى ثالث مجموعات قدرتهااعتمادًا على قیمة  فتصنّ 
تستخدم مفاعالت األبحاث . القدرةالمفاعالت عالیة و  القدرةالمفاعالت متوسطة ، القدرة

فحص ، فیزیاء الجسم الصلبل و فیزیاء المفاعمتعددة هي: أبحاث غراض أللقیام ب
 الشعاعيالتصویر للعینات المجهولة،  التحلیل بالتنشیط النترونيمعادن، الالتشقق في 

بالمفاعل  كونیتطعیم السل، إنتاج النظائر المشعةفي  . كما تستخدم أیضاً وناتبالنتر 
الكادر التشغیلي  تدریبطالب الهندسة النوویة، و  تعلیم، نواقلالأنصاف إلنتاج 

 .للمفاعل على كیفیة تشغیل وصیانة المفاعل بطریقة آمنة

  قاسم خطاب تورالدك                                                       
 قسم الهندسة النوویة                                                       

 هیئة الطاقة الذریة السوریة                                                   
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توم" الروسیة الحكومیة فئة جدیدة من المفاعالت النوویة أ زطرحت شركة "رو 
تكنولوجیا تلبیة للحاجة المتغیرة في الطلب العالمي على الطاقة، إذ تحقق صادرات ال

ول القلیلة أمام صناع القرار وتعتبر الطاقة النوویة أحد الحل .النوویة عائدات أكثر
لمصادر  كسید الكربون، وهي خالفاً المعروض وتقلیل انبعاثات ثاني أ لزیادة حجم

الطاقة المتجددة قادرة على التغلب على التذبذب في الطاقة بسرعة وسهولة ومرونة 
 .كبیرة للغایة

 مفاعالت 9عن  ، فضالً مفاعالً  27 لعدد تتوم" تلقیها حجوزاأ زوأكدت "رو 
وجاءت معظم الطلبات على  .أخرى قید التشیید، من المقرر بناؤها لعمالء حول العالم

الواحد منها  ةالماء المضغوط، التي تتراوح قدر  أحدث إصدارات الشركة من مفاعالت
لمفاعل رئیسي لربط  میغاواط، حیث صممت لتكون نموذجاً  1200و 1000بین 

 .البالد بأكملها شبكة الطاقة الوطنیة ببعضها البعض لخدمة

مفاعالت كبیرة الحجم أكثر من  توم" تصدر عالمیاً أ زوعلى الرغم من أن "رو 
فهذا  .جمیع منافسیها في المجال، فهناك عدة عقبات في سوق المفاعالت كبیرة الحجم

النوع من المفاعالت یستهلك رأس مال أكبر، یساوي سعر محطة الطاقة النوویة ذات 
تطیع دول مثل الصین والهند والبرازیل وتشیكیا وجنوب إفریقیا المفاعلین، وهو ما تس

له، لكن بالنسبة للدول األصغر والجزر والمناطق النائیة عن وهنغاریا تحمّ  وفنلندا
 .شبكات الطاقة، تعتبر هذه المفاعالت باهظة الثمن، كونها كبیرة الحجم

قة اعة الطاأن یكون بمثابة منقذ لصن ةالصغیر  ذي الوحدةیمكن للمفاعل و 
ها الغربي، حیث تزداد فترات انقطاع الطاقة ءالنوویة في أوروبا، وخصوصا جز 

 .13/1/2020، بتاریخ "RT Arabic" من موقع روسیا الیوم بالعربیة *
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خروج للطاقة النوویة، الذي ازداد بعد  يمع التوجه المعاد المتجددة بشكل كبیر تزامناً 
وعات البنیة ، ما یجعل من تقدیم دعم سیاسي لمشر بریطانیا من االتحاد األوروبي

في إنتاج الطاقة في مفاعل  وهبوطاً  یتسبب التذبذب صعوداً و . اً التحتیة الكبیرة صعب
كبیر في حدوث أشیاء أخرى مثل تكالیف االستهالك، كما أن االستخدام الكبیر للوقود 

ا لو كانت تعمل ، ممّ ةساعفي وحدات أقل یعني إنتاج نفایات أكثر لكل كیلو واط/
 ت.بمعدل ثاب

 ذات الوحداتعلى فكرة بناء المفاعالت  ال تعد روسیا الدولة الوحیدة التي تعمل
 NuScale)وتقوم شركة .یعملون في المجال ذاته الصغیرة، فثمة خمس دول حالیاً 

Power)  ّق نفسها في الوالیات المتحدة، ببناء هذا النوع من المفاعالت، حیث تسو
. %100اءة وخالیة من الكربون بنسبة على أنها توفر "قوة قابلة للتطویر تتسم بالكف

ذات الكوریة كذلك، على تطویر تقنیة المفاعالت  (Smart Power) وتعمل شركة
، بشكل خاص إلى التصدیر، كما 2015الصغیرة، وتتطلع منذ تأسیسها عام  الوحدات

وفي  .، دول جنوب شرق آسیا في جوارهاتستهدف بشكل خاص، ولیس حصراً 
 "ACP100" لبناء مفاعل ، مشروعاً (CNNC) الصین، أطلقت الشركة الوطنیة النوویة

في مدینة تشانغ جیانغ بمقاطعة هاینان في شهر یولیو  ةالصغیر  ذي الوحدةالنووي 
أمام  وتحتفظ فرنسا، رائدة مجال الطاقة النوویة في أوروبا، بسوقها مغلقاً  .2020عام 

فیما تتطلع إلى تطویر تقنیة  ،الصغیرة الوحدات ذاتواردات المفاعالت النوویة 
 .ل النووي المعیاري الخاصة بهاالمفاع

قلب المفاعل" بسیطة للغایة، إذ یتم بناء المفاعل على تجویف  قناعفكرة "تعد و 
. وفي حال بدأ المفاعل بالذوبان، فإنه یحترق عبر أرضیته خرساني كبیر جداً 
تم تغطیته بعد ذلك بتابوت تلمفاعل بأكمله في التجویف، الذي الخرسانیة ویسقط ا

ینطلق أي إشعاع من المفاعل، بعد إحكام  الّ أ. ومن المفترض قه تماماً حجري إلغال
 تبّنىالقلب" كما  أقنعةبناء جمیع المفاعالت الروسیة باستخدام " ویتم حالیاً  .غلقه

الفرنسیون هذه التقنیة، على الرغم من أن بائعي المفاعالت النوویة األمریكیة رفضوا 
في التكلفة ألنه  في األمان، إذ یعد بناء التجویف غالیاً الفكرة باعتبارها "مبالغة كبیرة" 

 .لإلشعاعات من الخرسانة لجعل المفاعل مقاوماً  كبیراً  یتطلب قدراً 
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ومن االبتكارات المهمة األخرى، التي تقلل من احتمال حدوث تلف في قلب 
ي أن مجمعات ـــعنا یـــ، م(ATF) وادثـــاوم للحـــود المقـــى بالوقـــا یسمـــل، مـــالمفاع

ب سوف یتم ـــض التخصیـــوم منخفـــان الیورانیـــى قضبـــوي علـــي تحتـــود التـــالوق
حتى في حالة  ل درجات الحرارة المرتفعة جداً ا من مواد قادرة على تحمّ ـــتصنیعه

عدني لن ألن الخلیط الم راً ـــونظ .لـــد المفاعـــام تبریـــل في نظـــل كامـــدوث عطـــح
ولن تكون هناك حاجة إلى كتلة حرجة لالنهیار أو  یذوب، فسیبقى الیورانیوم مغلفاً 

 .االنفجار

بطبیعتها من  الصغیرة أكثر أماناً  ذات الوحدات، تعد المفاعالت وأخیراً 
الكثیر من میزات ألنها تستخدم كمیات أقل من الوقود ولدیها  المفاعالت األكبر حجماً 

ع، ـــر متوقـــدوث أي شيء غیـــد حـــعن اً ـــل تلقائیـــاعـــق المفـــوم بغلـــي تقـــوالت ،انـــاألم
الت ـــة بالمفاعـــال مقارنـــلملرأس ا اً ـــل استهالكـــأقا ـــا أنهـــكم .ل بشريـــودون تدخ

 .رةـــالكبی

ع أي بائویقدر المختبر النووي الوطني في المملكة المتحدة أنه یتعین على 
من إجمالي السعة المثبتة لتصمیم موحد متكرر حتى  طاواغجی 5إنتاج ما ال یقل عن 
قد األول هو األصعب أمام المنتجین، إذ تواجه وسیكون العَ  .یكون العمل اقتصادیاً 

بالنظر  الوثوقیةعدم  الصغیرالحكومة أو المؤسسة التي تقوم بشراء المفاعل النووي 
 .فریدة من نوعهاألن الصناعة و  لتقنیاتنافس مختلف الشركات وات إلى

 جذابة أیضاً  الصغیرةة لألسواق المتقدمة، فإن المفاعالت النوویة ـــوبالنسب
في الطلب على الطاقة وستشهد  مستمراً  ا. وتواجه أوروبا ارتفاعاً ـــبفضل مرونته

ملیار متر مكعب في السنوات الخمس  150في الطلب على الغاز بمقدار  ارتفاعاً 
، في حین أن جمیع لمقبلة، وهو ما یقرب من ضعف كمیة الغاز التي تستهلكها حالیاً ا

ة بطیئة وطویلة. ـــة المتجددة، لكنها عملیـــر في مصادر الطاقـــا تستثمـــدول أوروب
ة المتجددة، ألنها تعتمد على الریاح والشمس، ـــادر الطاقـــا یتم تثبیت مصـــوحتى عندم

مدادات ثابتة من الطاقة التي تتناسب مع منحنى الطلب الیومي على فإنها ال تنتج إ
 .الطاقة
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 “≥BÒªA PBÒä“ÕÀÃƒªA ıAfÕfU ıBŒmBŒ≥ ıB¿≥i µ¥Ñ “ŒmÀjªA∗ 

في إنتاج الطاقة  جدیداً  قیاسیاً  الروسیة رقماً  النوویةحققت محطات الطاقة 
ملیار  208.7 أكثر منخالل العام الماضي، حیث تجاوز إنتاجها  الكهربائیة
متجاوزة  الكهربائیة إنتاج الطاقة ي. وسجلت بذلك زیادة في إجمالساعة/كیلوواط

ملیار  4.5ساعة) بأكثر من ملیار كیلوواط/ 204.275( 2018إنجازها لعام 
 ./ساعة)كیلوواط

 33.8وتصدرت محطات الطاقة النوویة الروسیة "روستوفسكایا" (أكثر من 
 ملیار كیلوواط/ساعة) 31(أكثر من كایا" ملیار كیلوواط/ساعة) و"كالینینس

ملیار كیلوواط/ساعة) قائمة المحطات التي قدمت أكبر  30(نحو  "باالكوفسكایا"و
 .مستواها القیاسي الجدیدة في تحقیق شركة "روز إینیرغو أتوم" مساهم

من إجمالي  %19نسبة الكهرباء المنتجة من الطاقة النوویة نحو  وتبلغ حالیاً 
قة في روسیا، ویعني ذلك أن كل خامس مصباح كهربائي في روسیا تتم إنتاج الطا

یة إنارته بفضل الطاقة المولدة في المحطات النوویة، فیما تبلغ نسبة إنتاج الطاقة النوو 
 .%40ا في الجزء األوروبي من روسی

 
“ÕÀÃƒªA “≥BÒªA ïG ∆Ã®ºÒNÕ efÜA îøeB¥ªA ≈ø ıAfÕlø*∗ 

العربیة المتحدة وبیالروسیا لتشغیل أول محطات  مع استعداد كل من اإلمارات
الطاقة النوویة، وبناء دولتین أخریین لمفاعالتها األولى، من المقرر أن یكون عام 

عامًا مهمًا بالنسبة للدول الجدیدة التي تسعى إلى إضافة هذا المصدر الموثوق  2020
 به من الكهرباء منخفضة الكربون لمزیج الطاقة.

االجتماع الفني السنوي حول القضایا الموضوعیة في تطویر  وقد تم تنظیم
البنیة التحتیة للطاقة النوویة في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بفیینا في األسبوع األخیر 

. وهو المنتدى الرئیسي للوكالة من أجل تبادل الممارسات الجّیدة 2020من ینایر 
ة الالزمة لبرنامج آمن وناجح للطاقة والدروس المستفادة من إنشاء البنیة التحتی

 . 16/1/2020، بتاریخ جریدة العین اإلخباریة اإلماریتیةموقع  *
 .28/1/2020، بتاریخ "IAEA Nuclear Energy E-Newsletter"مترجم من  **

                                                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عالمیةو  عربیة أخبار  
 

49 
 

دولة عضو والعدید من  41من  مشارك 100االجتماع بمقر الوكالة النوویة. حضر 
 المنظمات الدولیة.

تم التأكید في االجتماع على أن الطاقة النوویة یمكن أن تدفع النمو االقتصادي 
دارس أو بدأت في دولة تت 28إلى األمام وتساعد في معالجة تغّیر المناخ. وهناك 

ها المستمر على قفدتیة لخفض االنبعاثات الكربونیة و التخطیط إلدخال الطاقة النوو 
مدار الساعة بعكس فجوات اإلنتاج من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسیة 

 والریاح.
من المتوقع أن تبدأ بیالروسیا واإلمارات العربیة المتحدة تشغیل مفاعالتها 

 قدرتها تتألف أول محطة في بیالروسیا من وحدتین تبلغو األشهر المقبلة.  األولى في
الروسیة، مّما یوفر ثلث احتیاجات البالد  VVERمیغاواط من تقنیة مفاعالت  1194

من الكهرباء. أما دولة اإلمارات العربیة المتحدة، التي تسعى إلى الحصول على 
المتزاید على الطاقة، فقد أشركت مصدر موثوق به منخفض الكربون لتلبیة الطلب 

مضغوط  وتشغیل أربعة مفاعالت ماءشركة كوریا الجنوبیة للطاقة الكهربائیة في بناء 
 من الكهرباء. %25میغاواط، والتي ستوفر للدولة ما یصل إلى  1400 قدرتها

 
“ŒRZJªA WøA�ªA æÃY “Œ√BIBÕ “Œn√jØ —Àf√∗ 

وهیئة   (IRSN)لنووي الفرنسي شارك معهد الوقایة من اإلشعاع واألمان ا
من  2019في ندوة ثالثیة ُنظمت في أواخر أكتوبر  (CEA)الطاقة النوویة الفرنسیة 

في تشیبا ــــــ الیابان. وبهذه  (QST-NIRS)قبل المعهد الوطني للعلوم اإلشعاعیة 
ة المناسبة قّدم المشاركون أعمالهم البحثیة في مجال العلوم اإلشعاعیة وعلم األوبئ

وقیاس الجرعات، بهدف تحدید مجاالت التعاون في المستقبل التي قد تستفید من تنّوع 
 وتكامل فرق البحث والمرافق الخاصة بهم.

كان الموضوع الرئیسي لهذا االجتماع الثالثي هو آثار العالج اإلشعاعي على 
الجسم، وخاصة في حاالت التعرض المفرط لإلشعاع. ونظرًا ألن فهم اآللیات 

 .2020الصادر في ینایر  62د ، العد"IRSN UPDATES"مترجم من  *
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لبیولوجیة التي تعمل في مثل هذه الحالة یعتمد على البحث في علم األشعة، فقد ركز ا
العدید من العروض التقدیمیة خالل الندوة على مواضیع مثل تأثیر األنسجة 
اإلشعاعیة وتوصیف استجابة الخالیا المستحثة باإلشعاع للعالجات وٕاجراءات 

وتأثیر اإلشعاع في العالجات الحساسیة اإلشعاعیة للعالجات وقیاس الجرعات 
 الطارئة.

سلطت تلك العروض الضوء على تكامل معین للعمل البحثي الذي تم في 
فرنسا والیابان والموارد التقنیة المتاحة، على سبیل المثال فیما یتعلق بالقضاء على 

رر الذي یلحق باألنسجة المحیطة األورام مع التقلیل إلى أدنى حد ممكن من الض
الیاباني منشأة  QST-NIRSقدر اإلمكان. وفي هذا المجال یوجد لدى معهد  بالورم

 الفرنسي IRSNمعالجة رئیسیة (مسرع األیون الثقیل الطبي)، بینما یجري معهد 
 برنامجًا بحثیًا مهمًا عن آثار اإلشعاعات المؤینة على األنسجة السلیمة.

 2021ق الشركاء الثالثة في الندوة على االجتماع في فرنسا عام وقد اتف
لتوسیع مجموعات البحوث وٕاجراء دراسات تعاونیة باستخدام تقنیات ومرافق فریدة في 

 كل مجموعة على حدة.
 

“Œ¿ºm “ÕÀÃ√ “≥B� “Òä Ω¨rÂM “ŒIjß “ªÀe æÀC PAiBø‚A∗ 

رقابیة المسؤولة عن تنظیم الهیئة االتحادیة للرقابة النوویة، الجهة ال أعلنت
إصدار رخصة تشغیل الوحدة  17/2/2020بتاریخ  القطاع النووي في اإلمارات،

األولى لمحطة براكة للطاقة النوویة لصالح شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة 
اإلمارات للطاقة النوویة، والتي تتولى بدورها مسؤولیة تشغیل المحطة الواقعة في 

 .إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة ب

وأوضح السفیر حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة اإلمارات العربیة المتحدة 
لدى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ونائب رئیس مجلس إدارة الهیئة االتحادیة للرقابة 
النوویة، أنه بموجب الرخصة، أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغیل الوحدة 

 .18/2/2020موقع جریدة البیان اإلماراتیة، بتاریخ  *
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وبّین أن  .للطاقة النوویة على مدى األعوام الستین المقبلة األولى من محطة براكة
إصدار رخصة التشغیل یأتي تتویجًا للجهود التي بذلتها الهیئة االتحادیة للرقابة 
النوویة، منذ تلقیها طلب الحصول على الرخصة من مؤسسة اإلمارات للطاقة النوویة 

الهیئة عملیة مراجعة منهجیة ، حیث أجرت 2015باإلنابة عن شركة نواة للطاقة عام 
تضمنت تقییمًا شامًال للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبیق تدابیر رقابیة صارمة، 

وأشار  .إضافة إلى إجراء عملیات تفتیش دقیقة للمحطة خالل مرحلة اإلنشاء والتطویر
إلى أن عملیة التقییم المكثفة خالل السنوات الخمس الماضیة، شملت مراجعة لتصمیم 

لمحطة النوویة، وتحلیل جغرافي ودیموغرافي لموقعها، كما تضّمنت عملیة التقییم ا
مراجعة تصمیم المفاعل النووي، ونظم التبرید والسالمة، والتدابیر األمنیة، وٕاجراءات 

 .االستعداد للطوارئ، وٕادارة النفایات المشّعة، وجوانب فنیة أخرى

بصفتها الشركة المسؤولة عن  »نواة«كما راجعت الهیئة مدى استعداد شركة 
التشغیل من الناحیة المؤسسیة والقوى العاملة والتأكد من توافر كافة اإلجراءات 

قامت بمراجعة و  .والتدابیر الالزمة لضمان معاییر األمان في محطة الطاقة النوویة
عملیة تفتیش  185ألف صفحة، وٕاجراء أكثر من  14طلب الترخیص المكون من 

واضیع مختلفة شملت تصمیم ما یقارن بألفي معلومة إضافیة حول مصارمة، وطلب 
 .وعوامل السالمة واألمان وغیرها لضمان االمتثال لجمیع المعاییر الرقابیة المفاعل

التي  األمانیتوافق برنامج اإلمارات للطاقة النوویة ولوائحه الرقابیة مع معاییر 
ًا مع أفضل الممارسات الدولیة، إذ وضعتها الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وتماشی

حرصت الهیئة على ضمان االلتزام بها على أكمل وجه أثناء عملیة بناء محطة براكة 
ویأتي قرار إصدار الترخیص تتویجًا لمسیرة التعاون والعمل المكثف  .للطاقة النوویة

دولیة بین مختلف األطراف المعنیة على الصعیدین الوطني والعالمي، مثل الوكالة ال
 .وغیرها من الهیئات الرقابیة الدولیة الجنوبیة للطاقة الذریة، وجمهوریة كوریا

بعد إصدار رخصة التشغیل الخاصة بالوحدة األولى ستبدأ شركة نواة للطاقة و 
فترة االستعدادات للتشغیل التجاري، والتي ستجري فیها الهیئة االتحادیة للرقابة النوویة 

الساعة باالعتماد على مفتشیها المقیمین في محطة براكة عملیات تفتیش على مدار 
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للطاقة النوویة، ومفتشین آخرین لضمان استكمال عملیات تحمیل الوقود واالختبارات 
 .وفقًا للمتطلبات

أربع وحدات في  يتبن العربیة المتحدة أن دولة اإلمارات ومن الجدیر بالذكر
% على 93سبة إنجاز المشروع إلى محطة براكة للطاقة النوویة السلمیة ووصلت ن

%، 95النحو التالي؛ المحطة األولى: تم استكمال عملیات البناء، المحطة الثانیة 
في إنتاج طاقة  تلك المحطات سُتسهمو %، 83%، المحطة الرابعة 92المحطة الثالثة 
% من احتیاجات دولة اإلمارات من الكهرباء وتحول دون انبعاث 25كهربائیة ُتغطي 

  .ملیون طن من الكربون سنویاً  21یقارب ما 

 تعتمد محطة براكة على الجیل الثالث من مفاعالت الطاقة النوویة من طراز
APR1400 والتي صممتها الشركة الكوریة للطاقة الكهربائیة (كیبكو)، وتقع المحطة ،

م عن أبوظبي، وتصل القدرة اإلنتاجیة لك 280في منطقة الظفرة على ُبعد نحو 
 1400میغاواط (حیث ستقوم كّل وحدة بتولید  5,600دات األربع مجتمعة إلى للوح

میغاواط من الطاقة)، وستشهد المرحلة األولى ربط المحطة األولى بشبكة الكهرباء 
إصدار الهیئة االتحادیة  2080عام  سیشهدو الرئیسیة للدولة وتزویدها بالكهرباء، 

 .فكیك المنشأة النوویةللرقابة النوویة رخصة إلیقاف التشغیل وت

 االتحادیة للرقابة النوویة ن، مدیر عام الهیئةكریستر فیكتورس وقد صّرح السید
دورًا حیویًا في تنظیم عملیة بناء وتطویر محطة براكة للطاقة النوویة  بأن الهیئة لعبت

طلب رخصة تشغیل الوحدة األولى في عام  تلقي، خاصة بعد 2009منذ عام 
راجعات مكثفة وعملیات تفتیش صارمة لضمان امتثال المحطة موأجریت  .2015

صممت الهیئة االتحادیة للرقابة النوویة برامج مختلفة . و لجمیع المتطلبات الرقابیة
متدربًا في  20تخرج أكثر من وقد  .والمعرفة في القطاع النووي المحلیةلبناء الخبرات 

بالتعاون مع  وبعثاترامج منح دراسیة برنامج المهندسین المتدربین، كما تطبق الهیئة ب
في مجاالت األمان واألمن  المحلیةجهات وطنیة ودولیة، وعززت الهیئة من المهارات 

 .والوقایة من اإلشعاع والجاهزیة لالستجابة لحاالت الطوارئ ینالنووی

، استقبلت قة النوویةضمانًا لاللتزام بأعلى معاییر األمان الدولیة في مجال الطاو 
بعثة تقییم شاملة من الوكالة  11خالل العقد الماضي  العربیة المتحدة ة اإلماراتدول
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الدولیة للطاقة الذریة لمراجعة وتقییم مختلف جوانب البنیة التحتیة النوویة واإلطار 
، ومستوى استعداد الدولة لحاالت واألمن النوویین األمان، ومعاییر والرقابيالقانوني 
مة اإلمارات العربیة المتحدة بالمعاهدات واالتفاقیات الدولیة التزمت حكو و  .الطوارئ

، والبروتوكول اإلضافي التفاقیة الضمانات الشاملة "اتفاقیة الضمانات الشاملة"مثل 
 .التي وقعتها الدولة مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، واتفاقیة السالمة النوویة وغیرها

برنامج لألغراض السلمیة، وبشكل ینسجم مع وتكفل مثل هذه االلتزامات تصمیم ال
 .القوانین الوطنیة والدولیة

وقد هّنأت الهیئة العربیة للطاقة الذریة المؤسسات المعنیة في دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة بمناسبة إصدار رخصة تشغیل المحطة األولى لوحدة براكة للطاقة 

الجهد الفائق الذي تم  لكل العرب، وحّیت ز مكسباً النوویة، معتبرة هذا اإلنجاز المتمیّ 
وورد رد من السید محمد  .بذله والذي تّوج بأول محطة نوویة في المنطقة العربیة

الحمادي الرئیس التنفیذي لمؤسسة اإلمارات للطاقة النوویة، یثّمن فیه تهنئة اإلدارة 
تاریخي للعالم  العامة للهیئة معتبرًا اإلنجاز الذي حققته دولة اإلمارات هو إنجاز

العربي أجمع ورمز للتعاون البّناء في قطاع جدید من شأنه أن یدفع بمسار النمو 
االقتصادي واالجتماعي في الدول العربیة، متطلعًا إلى مزید من التعاون والتواصل مع 

 الهیئة العربیة للطاقة الذریة.
 

ªA “≥BÒºª “ŒªÀfªA “ªB∑ÃªAªA wŒbrM eÃ»Ü B»¿ße ≈º®M “ÕihÃ∏B√Ài∗ 

 (IAEA)جروسي، المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة  نوقال السید ماریا
في بیان له أمام مجلس محافظي الوكالة أن المساهمة في الجهود الدولیة للتعامل مع 

ستبقى لها األولویة طالما استمر تفشي المرض.  (COVID-19)فیروس كورونا 
ومعدات وتدریبات على تقنیات الكشف النوویة وستوفر الوكالة مجموعات تشخیصیة 

للبلدان التي تطلب المساعدة في مواجهة االنتشار العالمي للفیروس المستجد. وقد 
دولة في أفریقیا وآسیا وأمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي المساعدة  14طلبت 

 .10/3/2020، بتاریخ "World Nuclear News, WNN"موقع  *
                                                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020 /1عدد ال ـــــــ 32مجلد ال ـــــــنشرة الذرة والتنمیة 
 

54 
 

البولیمرات العكسي لسلسلة  االستنساخ تفاعلي تقنیة التشخیص المعروفة باسم ف
(Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, RT-PCR) یمكن أن .

وتحدیده بدقة في غضون  المستجدكورونا  سیة في الكشف عن فیرو تساعد هذه التقن
 ساعات.

ستعقد الدورة التدریبیة األولى حول تقنیات الكشف في مختبر الوكالة المشترك 
لتابعة لألمم المتحدة إلنتاج وصحة الحیوان في مع منظمة األغذیة والزراعة ا

سیبرسدورف بالنمسا لمدة أسبوعین. وستضم خبراء طبیین وبیطریین من الكونغو 
وساحل العاج وٕاثیوبیا وكینیا ومدغشقر وكمبودیا ومالیزیا ومنغولیا والفلبین وسیریالنكا 

تینیة ومنطقة البحر تنظم دورات إقلیمیة أخرى لدول أمریكا الالسوتایالند وفیتنام. و 
 الكاریبي.

سیتم تدریب المشاركین على إجراءات السالمة األحیائیة واألمن الحیوي لحمایة 
التلوث العاملین الصحیین والبیطریین أثناء أخذ العّینات والتحلیل لمنع المزید من 

معدات لمحلیة مجموعات أدوات الطوارئ و الخارجي. وسیتلقى عدد من المختبرات ا
یة الشخصیة والكواشف التشخیصیة والمواد المختبریة وخزانات السالمة الحیویة الحما

زیادة استعداد راك خبراء بیطریین في التدریب لمحاولة . ویتم إشRT-PCRوأجهزة 
یة المصدر. سیتم الدول للكشف المبكر عن الفیروسات التي تسببها أمراض حیوان

انتقال الفیروسات التي لها عالقة ببریة ار الحیوانات األلیفة والتدریبهم على اختب
ومتالزمة  (SARS)التاجیة التي تسبب الكورونا ومتالزمة الجهاز التنفسي الحادة 

 .(MERS) الشرق األوسط التنفسیة

ة ـــم في مواجهـــدان العالـــدة إلى بلـــم المساعـــر أن تقدیـــر بالذكـــومن الجدی
COVID-19 تعاون الفني للوكالة، والذي یدعم التطبیق السلمي تتم من خالل برنامج ال

للتكنولوجیا النوویة في مجاالت صحة اإلنسان والحیوان. ویتم تمویله من خالل مبادرة 
لتمویل هذه  2010الوكالة لإلستخدامات السلمیة للطاقة الذریة، والتي تم إطالقها عام 

 المشاریع.

 : م. نهلة نصر ترجمةإعداد و                                                   
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العالمي حول األمن المؤتمر  بمقر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في فییناعقد 
 وزیرًا وحوالي 57ذا المؤتمر . شارك في ه14/2/2020ــــــ  10النووي خالل الفترة 

وقد مثل الهیئة العربیة للطاقة . عالمیة منظمة 35ودولة  130مشارك من  2000
الذریة في حضور فعالیات هذا المؤتمر األستاذ الدكتور ضو سعد مصباح رئیس قسم 

 ین، الذي قدم فیه ورقة بعنوان "دور الهیئة العربیةاألمان النوویاألمن و الطاقة النوویة و 
. وكان الهدف من في تعزیز أنظمة األمن النووي في الدول العربیة" الذریةللطاقة 

توفیر منتدى ومنصة للوزراء وصناع القرار والمسؤولین الرئیسیین وخبراء المؤتمر 
األمن النووي لصیاغة وتبادل الرؤى والتجارب واإلنجازات والمقاربات الحالیة 

ویعد المؤتمر هو المؤتمر  ق بقضایا األمن النووي.والمستقبلیة واألولویات في ما یتعل
ذین لالوزاري الثالث للوكالة الدولیة للطاقة الذریة حول األمن النووي بعد المؤتمرین ال

 .2016و 2013ُعقدا في عامي 

ن الوكالة أ الذي قال ،المدیر العام للوكالة ،رافائیل جروسي افتتح المؤتمر السید
ل األعضاء التي تسعى إلى ترسیخ سیاسات وخطط عمل ستستمر في دعم جهود الدو 

 .إلى تحقیق المزید دوماً  الوكالة تطلعتو  ،النووي المتكامل األمنتستهدف تحقیق 
 الدول من ٕاقبالو  بتطور مستمرإلى أن خدمات وخبرات الوكالة تحظى  وأشار

لدول بین الوكالة واإلى وجود تعاون كبیر  منوهاً  على االستفادة منها األعضاء
 األمن النووي خاصة في فترات األحداث الدولیة المهمة. أهداف في تحقیق األعضاء
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لمراجعة وتقییم العدید  الوكالة ستعد فیهتوأضاف أن المؤتمر ینعقد في توقیت دقیق 
من االتفاقیات النوویة بهدف زیادة فاعلیتها وتعزیز االستخدامات السلمیة للطاقة 

 إلى جانب دورها الرئیسي في مكافحة تغیر المناخ. ،لتنمیةالنوویة في كافة مجاالت ا

على كیفیة الحفاظ على األمن النووي وتعزیزه في  وركزت فعالیات المؤتمر
ستخدام الخبیث والضار وغیر ة عن االات الناجمتهدیدالجمیع أنحاء العالم والحد من 

كیفیة حمایة المواد  تناول المؤتمر قضایا مثلو  المشعة.و لمواد النوویة ل المرخص له
النوویة من السرقة أو التخریب أثناء النقل، والتحلیل النووي للمساعدة في التحقیقات 

 الجنائیة والتأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ في حالة الطوارئ األمنیة النوویة.

 ناقش المؤتمر المواضیع اآلتیة :
 ما یخص األمن النووي.ــــــ اإلتفاقیات والصكوك الملزمة وغیر الملزمة فی

 ــــــ دور الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في األمن النووي.
 ــــــ األنظمة الوطنیة لألمن النووي.

 ــــــ التكنولوجیات المستجدة والعصر الرقمي.
ــــــ التعاون الدولي في تبادل المعلومات ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب 

 في تعزیز األمن النووي.

إعالن وزاري یحدد التزامات الدول األعضاء باألمن النووي  وقد تم التوقیع على
على األهداف المشتركة المتمثلة في منع االنتشار النووي ونزع السالح النووي  ویشدد

بأن األمن النووي یسهم في السالم واألمن  ویقر ،واالستخدامات السلمیة للطاقة النوویة
لوزاري أنه ال یزال هناك شعور بالقلق إزاء تهدیدات األمن وذكر اإلعالن ا الدولیین.

 كما حث اإلعالنلتزام بمعالجة هذه التهدیدات. اال ویجبالنووي الحالیة والناشئة، 
في  مّما یسهم ،الدول األعضاء على تنفیذ تدابیر لتخفیف التهدید والحّد من المخاطر

ضمان حمایة المواد والمرافق  ، بما في ذلكالوطني والعالمي تحسین األمن النووي
 النوویة وغیرها من المواد المشعة.

خر التقنیات في مجال حمایة على هامش المؤتمر معرض كبیر آلكما انتظم 
المنشآت النوویة واإلشعاعیة، شارك فیه العشرات من الشركات والمؤسسات ذات 

 العالقة بالموضوع. 
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شروعًا عربیًا حول تعزیز األنظمة وقد اقترحت الهیئة العربیة للطاقة الذریة م
وتمت مناقشة مسودة هذا المشروع بحضور  ،الوطنیة لألمن النووي في الدول العربیة

بعض الخبراء العرب المشاركین في المؤتمر والوكالة الدولیة للطاقة الذریة وبعثة 
ها لهذا جامعة الدول العربیة في فیینا. وأعربت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عن دعم

المشروع والعمل جاري لتقدیمه للوكالة بشكله النهائي بتنسیق الهیئة العربیة للطاقة 
 الذریة مع الدول األعضاء الراغبة بالمشاركة في المشروع.
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بدعوة من األمانة العامة لجامعة الدول العربیة (القطاع االقتصادي ــــــ إدارة 
المنظمات واالتحادات العربیة) تم عقد اجتماع اللجنة الفنیة المعنیة بدراسة األنظمة 

الدول  األساسیة الموحدة بالمنظمات العربیة المتخصصة بمقر األمانة العامة لجامعة
 22/1/2020ــــــ  20العربیة بمدینة القاهرة ــــــ جمهوریة مصر العربیة خالل الفترة 

بحضور ممثلي الدول العربیة أعضاء اللجنة والمنظمات العربیة المتخصصة واألمانة 
العامة للجامعة (إدارة المنظمات واالتحادات العربیة). وقد شارك السید هشام العیادي 

 اإلداریة والمالیة في الهیئة العربیة للطاقة الذریة في اجتماع اللجنة.مدیر الشؤون 

اطلعت اللجنة على المذكرات الشارحة والجداول التي أعدتها األمانة العامة 
 للجامعة ــــــ إدارة المنظمات واالتحادات العربیة، وتم إقرار جدول األعمال المقترح.

 بما یلي :وبعد المناقشة والمداولة أوصت اللجنة 

تعدیالت ومقترحات المنظمات العربیة المتخصصة حول بعض  البند األول :
 ة.صمواد األنظمة واللوائح األساسیة الموحدة لموظفي المنظمات العربیة المتخص

 تمت التوصیة بتعدیل المواد التالیة :
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) من النظام األساسي الموحد لموظفي المنظمات العربیة 24المادة (
 صبح الفقرة (ب) على النحو التالي :المتخصصة لت

ب ــــــ یستحق الموظف وأسرته المقیمة معه في بلد المقر عند تنفیذ زیارة الوطن 
بطاقات السفر بالدرجة السیاحیة ذهابًا وٕایابًا، بأقصر الطرق وأقل التكالیف الموصلة 

 من مقر عمله إلى بلد إقامته الدائمة، مرة كل سنتین.

الموحد لموظفي المنظمات العربیة األساسي لنظام ) من ا40المادة (
 المتخصصة لتصبح الفقرة (أ) على النحو التالي :

أ ــــــ یمنح الموظف الذي یمنعه المرض أو اإلصابة من القیام بعمله، إجازة 
مرضیة براتب كامل لمدة أقصاها ثالثة أشهر، وبنصف الراتب لمدة أقصاها ثالثة 

ها، وبثلث الراتب لمدة أقصاها ثالثة أشهر التي نفصلة ــــــ التي تلیمتصلة أو مأشهر ــــــ 
تلیها، وذلك خالل ثالثة سنوات متصلة من خدمته، فإذا زادت مدة المرض عن ذلك 
یجوز منح الموظف إجازة مرضیة مدتها ثالثة أشهر أخیرة بدون راتب، فإذا لم یتمكن 

ل على لجنة طبیة للنظر في مدى الموظف من االلتحاق بعمله بعد انقضائها، یحا
 إمكانیة استمراره في الخدمة من عدمه.

) من النظام األساسي الموحد لموظفي المنظمات العربیة 41المادة (
 المتخصصة لتصبح على النحو التالي :

أ ــــــ یجوز للمدیر العام منح الموظف الدائم الذي قضى في الخدمة الفعلیة 
زة بدون راتب لمدة ستة شهور قابلة للتمدید لستة شهور خمس سنوات على األقل، إجا

أخرى فقط ولظروف خاصة منها مرافقة مریض، رعایة طفل، رعایة الوالدین، مرافقة 
الزوج أو الزوجة، القیام بدراسات علیا، على أن یقدم طالب اإلجازة إلى إدارة الشؤون 

) من النظام األساسي 58ادة (المالیة واإلداریة ما یثبت ذلك. مع مراعاة ما ورد بالم
 الموحد للمنظمات العربیة المتخصصة.

ب ــــــ تبقى درجة الموظف شاغرة طوال فترة اإلجازة ولمدة أقصاها سنة، وال 
 تحسب اإلجازة ضمن مدة خدمته الفعلیة.
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) من الالئحة التنفیذیة للنظام األساسي الموحد لموظفي المنظمات 39المادة (
 "مستحقات إجازة زیارة الوطن" لتصبح على النحو التالي : العربیة المتخصصة

ــــــ یستحق موظفو الفئة األولى وأزواجهم عند القیام بإجازة لزیارة الوطن  39/1
بطاقات سفر أو قیمتها بالطائرة بالدرجة األولى، وبالدرجة السیاحیة لباقي أفراد األسرة 

 مرة كل سنتین.
اد أسرهم عند القیام بإجازة الفئات األخرى وأفر  ــــــ یستحق سائر موظفي 39/2

 ة الوطن بطاقات سفر أو قیمتها بالطائرة بالدرجة السیاحیة مرة كل سنتین.لزیار 
الموحد لموظفي المنظمات  لالئحة التنفیذیة للنظام األساسي) من ا58المادة (

 العربیة المتخصصة لتصبح على النحو اآلتي :
في تقریر كفاءته على مرتبة "ضعیف" یحرم من  موظف ــــــ إذا حصل 58/1

 العالوة السنویة.

إذا حصل موظف في تقریر كفاءته على مرتبة "ضعیف" في السنة  ــــــ 58/2
 الثانیة یحیله المدیر العام إلى لجنة شؤون الموظفین للتوصیة بشأنه.

نظمات ) من الالئحة التنفیذیة الخاصة بالتعاقد مع الخبراء في الم4المادة (
 العربیة المتخصصة لتصبح كالتالي :

ــــــ مع مراعاة أحكام النظام األساسي والئحته التنفیذیة بهذا الخصوص یتم  1
 التعاقد مع الخبیر بناء على عقد سنوي ال یتم تجدیده بصفة تلقائیة.

ــــــ یجوز للمدیر العام للمنظمة التعاقد مع بعض الموظفین الذین انتهت  2
 %5للمنظمة وفي حدود بلوغهم السن القانوني لنهایة الخدمة للعمل كخبراء خدمتهم ب

من عدد الموظفین بالمالك الوظیفي للمنظمة، وبموجب عقد سنوي ولفترة أقصاها 
 سنتین حسب حاجة المنظمة.

ــــــ أن ال تكون للخبیر مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة بأعمال أو عقود تنجز  3
 لصالح المنظمة.

ــــ أن ال یكون للخبیر صلة قرابة مع أي من موظفي المنظمة من الدرجة ــ 4
 األولى أو الثانیة.
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موضوع قرار مجلس جامعة الدول العربیة الخاصة بتعدیل الفقرة  البند الثاني :
) من نظام صندوق مكافأة نهایة الخدمة لموظفي األمانة العامة 7(أ) من المادة (

 بیقه على المنظمات العربیة المتخصصة.لجامعة الدول العربیة، وتط

 أوصت اللجنة في هذا الخصوص بما یلي :

ــــــ تأجیل النظر في تطبیق قرار مجلس جامعة الدول العربیة الخاص بتعدیل  1
نهایة الخدمة لموظفي األمانة  مكافأة ) من نظام صندوق7الفقرة (أ) من المادة (

العامة لجامعة الدول العربیة على المنظمات العربیة المتخصصة لحین البت في هذا 
 الموضوع من قبل مجلس جامعة الدول العربیة على المستوى الوزاري.

) عرض إدارة المنظمات واالتحادات العربیةــــــ تكلیف األمانة العامة للجامعة ( 2
 للتنسیق إلیه بهذا الشأن على االجتماع القادم للجنة المنظماتما یتم التوصل 

 ، تمهیدًا للعرض على المجلس االقتصادي واالجتماعي.2020والمتابعة في یولیو 
 

2  __ “ŒºaAfªA “IB≥jªA PAfYÀ ’Bm⁄iÀ “ŒªBùA “IB≥jªA PB◊Œ« ’Bm⁄jª –iÀBrNªA ™B¿NU‚A
“vvbNùA “ŒIj®ªA PB¿§ƒ¿ºª  —j«B¥ªA) :30/1/2020( 

لرؤساء هیئات الرقابة  بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربیة
للمشاركة في االجتماع التشاوري یوم الخمیس  الداخلیة رؤساء وحدات الرقابةو المالیة 

، وذلك لمزید من تطویر وتفعیل عمل هیئات الرقابة المالیة 30/1/2020الموافق 
في المنظمات العربیة المتخصصة، تم عقد اإلجتماع بمقر واإلداریة والرقابة الداخلیة 

األمانة العامة لجامعة الدول العربیة وافتتح االجتماع سعادة الوزیر المفوض محمد 
خیر عبد القادر مدیر إدارة المنظمات واالتحادات العربیة مرحبًا بالمشاركین في 

الجتماعي ذات الصلة االجتماع وقدم توضیحات بشأن قرارات المجلس االقتصادي وا
بعمل هیئات الرقابة المالیة ووحدات الرقابة الداخلیة للمنظمات العربیة المتخصصة، 
وأوضح أهمیة دور المراقب الداخلي في تسهیل عملیة الرقابة ألعضاء هیئات الرقابة 

لبعض  المالیة. كما تم استعراض بعض مالحظات هیئات الرقابة المالیة واالداریة
وبعد ذلك تم االستماع إلى رؤساء وحدات الرقابة  لعربیة المتخصصة.المنظمات ا
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الداخلیة للمنظمات العربیة الذین أوضحوا الصعوبات والمعوقات التي تواجههم في 
 تنفیذ مهامهم.

ومن خالل مداخالت األمانة العامة للجامعة ــــــ إدارة المنظمات واالتحادات 
ات الرقابة المالیة ورؤساء وحدات الرقابة الداخلیة العربیة ــــــ ومالحظات رؤساء هیئ

 بالمنظمات العربیة المتخصصة، تم االتفاق على اآلتي :
داریة للمنظمات العربیة رؤساء هیئات الرقابة المالیة واإلــــــ التأكید على  1

الحلول المحاسبیة والمالیة تقاریرها وتوصیاتها ومقترحاتها  المتخصصة تضمین
 المالیة واإلداریة. للمخالفات
ــــــ التأكید على هیئات الرقابة المالیة للمنظمات العربیة المتخصصة أن  2

تتضمن تقاریرها متابعة مفصلة تبین مدى التزام المنظمات بقرارات المجلس 
االقتصادي واالجتماعي، وتوصیات لجنة المنظمات للتنسیق والمتابعة والتوصیات 

 السابقة لهیئات الرقابة.
ــــــ التأكید على هیئات الرقابة المالیة عند إعداد تقاریرها االلتزام باستیفاء  3

 نماذج البیانات والمعلومات المطلوبة إلعداد تقاریر هیئات الرقابة.
ــــــ على هیئات الرقابة المالیة تضمین تقاریرها السنویة مراجعة شاملة لكافة  4

متخصصة، ومدى التزامها بالئحة الخبراء عقود الخبراء في المنظمات العربیة ال
 المعدلة والمعتمدة من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي.

ــــــ ضرورة حضور رئیس هیئة الرقابة المالیة واإلداریة في االجتماع التشاوري  5
 أو من ینوب عنه.

ــــــ التأكید على المنظمات العربیة المتخصصة ورؤساء وحدات الرقابة  6
خلیة إبالغ رؤساء هیئات الرقابة المالیة واإلداریة بالتعدیالت التي تمت على الدا

األنظمة األساسیة الموحدة للمنظمات العربیة المتخصصة والمعتمدة من المجلس 
 االقتصادي واالجتماعي.

ــــــ على المنظمات العربیة المتخصصة التي وجدت صعوبة في تطبیق  7
موحد التعاون والتنسیق مع األكادیمیة العربیة للعلوم البرنامج اآللي المحاسبي ال

والتكنولوجیا والنقل البحري للوقوف على برنامج معّین یتالءم مع طبیعة عمل تلك 
 المنظمات.
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ــــــ التأكید على مراجعة سّلم الرواتب واألجور المطبق في المنظمات العربیة  8
جتماعي، والمرفقة في النظام المتخصصة والتي اعتمدها المجلس االقتصادي واال

 األساسي الموحد لموظفي المنظمات العربیة المتخصصة.

ــــــ التأكید على رؤساء هیئات الرقابة المالیة واإلداریة أنه عندما یكون الخبیر  9
) سنوات، 5الذي یعمل بالمنظمة من خارج المنظمة أن ال تزید مدة التعاقد على (

 تجدیده تلقائیًا.وبناء على عقد سنوي ال یتم 

ــــــ التأكید على رؤساء هیئات الرقابة المالیة واإلداریة التأكد أنه عند التعاقد  10
مع الخبراء من بعض موظفي المنظمات العربیة الذین سبق لهم العمل في المنظمة 

) من عدد الموظفین على المالك الوظیفي للمنظمة أن ال %5كخبراء بها في حدود (
 3ئة األولى (مدیر عام ــــــ مدیر عام مساعد) وأن ال یزید العدد عن یكون من الف

 موظفین ولمدة سنتان حسب حاجة المنظمة.

ــــــ الطلب من الهیئات الرقابیة بالمنظمات العربیة المتخصصة التدقیق في  11
ى اتفاقیات التمویل الذاتي وأحكامها وموادها وكذلك التدقیق في اإلیرادات المترتبة عل

 تنفیذها.

ــــــ التأكید على الجهات الرقابیة بالمنظمات العربیة المتخصصة التأكد من  12
تعزیز صنادیق مكافاة نهایة الخدمة وصندوق الضمان الصحي لضمان حقوق 

 الموظفین المنتهیة خدمتهم.

ــــــ الطلب من الهیئات الرقابیة بالمنظمات العربیة المتخصصة إیجاد حلول  13
 صندوق مكافأة نهایة الخدمة في المنظمات العربیة المتخصصة. لتمویل

ــــــ ضرورة إیجاد آلیة لتسجیل المساهمات العینیة في المشروعات المدعومة  14
 من الخارج، والمساهمات والتبرعات العینیة حتى تظهر بقیمتها الحقیقیة في الحسابات.

ة المالیة واإلداریة ورؤساء وحدات ــــــ عقد دورة تدریبیة لرؤساء هیئات الرقاب 15
الرقابة الداخلیة لدراسة األنظمة األساسیة الموحدة المعدلة وذلك خالل النصف الثاني 

 .2020من عام 
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3  __U‹AÀ –eBvN≥‹A oº�AN “ÕeB®ªA …MiÀe ü œßB¿)105(   —j«B¥ªA) :3 6/2/2020 ـــــ( 

عربیة (أمانة المجلس االقتصادي بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول ال
) للمجلس 105واالجتماعي)، شاركت الهیئة العربیة للطاقة الذریة في أعمال الدورة (

االقتصادي واالجتماعي الذي عقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربیة خالل 
ن اإلداریة بوفد ترأسه السید المدیر العام والسید مدیر الشؤو  6/2/2020ــــــ  2الفترة: 

والمالیة. وقد شارك في االجتماعات ممثلون عن الدول العربیة األعضاء، والمؤسسات 
  المالیة العربیة والمنظمات العربیة المتخصصة واالتحادات العربیة، واألمانة العامة

 لجامعة الدول العربیة .

 جتماعي وألقىقتصادي واال) للمجلس اال105طر رئاسة الدورة (تولت دولة ق
شریف العمادي وزیر المالیة بدولة قطر، كلمة رحب خاللها بالسادة  عليمعالي السید 

وأشار  ).105الوفود، وتقدم بالشكر لألمانة العامة على اإلعداد الجید ألعمال الدورة (
 دعم وتعزیز مسیرة العمل العربي المشترك. يجتماعات المجلس فامعالیه إلى أهمیة 

 :  ية، تّم إقرار جدول األعمال التالقاها رئیس الدور على إثر الكلمة التي أل

 :العام  األمین تقریر : األول البند

 .واالجتماعي االقتصادي ) للمجلس104الدورة ( قرارات متابعة تنفیذ ــــــ 1

 ).105) و (104دورتي المجلس ( بین فیما العامة األمانة نشاط ــــــ 2

 العربیة الدول جامعة لمجلس الجتماعيوا االقتصادي الملف : الثاني البند
 .2020مارس  ــــــ) 31د.ع ( القمة مستوى على

االقتصادیة و  التنمویة العربیة القمة قرارات تنفیذ متابعة : الثالث البند
 ).20/1/2019 -الجمهوریة اللبنانیة  ــــــ(بیروت  الرابعة دورتها في واالجتماعیة

الرابعة  دورتها في اإلفریقیة العربیة القمة اراتقر  تنفیذ متابعة : الرابع البند
 ــــــ) واإلعداد للقمة في دورتها الخامسة 23/11/2016 :االستوائیة غینیا ــــــ ماالبو(

 قتصادیة.الجوانب اال
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تحاد الجمركي الحرة العربیة الكبرى وتطورات االمنطقة التجارة  : الخامس البند
 العربي.

 .عتمادالعربي لالالجهاز   :السادس البند

 .العربیة الدول في االستثمار : السابع البند

 دور الغرف التجاریة العربیة األجنبیة المشتركة. : الثامن البند

 ستراتیجیة العربیة للسیاحة.اال  :التاسع البند

ید لألمین العام لمجلس الوحدة الوضعیة القانونیة للتمد : العاشر البند
 .قتصادیة العربیةاال

 .وضع منظمة المرأة العربیة : عشر الحادي ندالب

 ."أكساد"شغور منصب المدیر العام لمنظمة   :عشر الثاني البند

 .جتماعیة والتنمویةالدولي في المجاالت اال يالتعاون العرب : عشر الثالث البند

 المستدامة. التنمیة  :عشر الرابع البند

 واللجان. الوزاریة المجالس تاوقرار  تقاریر  :عشر الخامسة البند

 ) للمجلس106الدورة ( عقد ومكان موعد تأكید : عشر السادس البند
 .) للمجلس107الدورة ( عقد ومكان موعد وتحدید واالجتماعي االقتصادي

وبعد المناقشات اعتمد المجلس القرارات الخاصة ببنود جدول األعمال ومن 
لجنة المنظمات للتنسیق والمتابعة أهمها الموافقة على توصیات االجتماع االستثنائي ل

 ) مع التأكید على ما یلي: 19/12/2019 – 17جمهوریة مصر العربیة :  ــــــ(القـاهرة 

الموافقة على الهیكل التنظیمي للمنظمة العربیة لتكنولوجیات االتصال  ــــــ 
 والمعلومات.

لوقایة من أخطار الموافقة على الهیكل التنظیمي المعدل للمركز العربي ل ــــــ 
 الزالزل والكوارث الطبیعیة األخرى.
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الموافقة على إنشاء المكتب العربي للزیتون ضمن الهیكل التنظیمي للمنظمة  ــــــ 
 العربیة للتنمیة الزراعیة.

الترحیب باستضافة الجمهوریة التونسیة للمكتب العربي للزیتون، على أن  ــــــ 
شغیل المكتب ودون تحمل الدول األعضاء أیة اتعاب تتحمل التكالیف المترتبة على ت

 مالیة نتیجة انشاء المكتب.

الموافقة على تقریر وتوصیات اللجنة الفنیة المعنیة بدراسة األنظمة  ــــــ 
 ــــــ 20األساسیة الموحدة للمنظمات العربیة المتخصصة لالجتماع خالل الفترة 

22/1/2020. 

 إعداد : م. نهلة نصر
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عدد  عنوان الكتاب الرقم

تاریخ  لغة الكتابة إسم المؤلف الصفحات
 الصدور

السعر بالدوالر 
 األمریكي

 ــــــ 1993 عربیة  الهیئة العربیة 264 الهیئة في أربعة أعوام 1
وقائع المؤتمر العربي األول لإلستخدامات السلمیة  2

 ذریةللطاقة ال
عربیة  مجموعة مؤلفین 780

 وٕانجلیزیة
1993 20 

إستخدام االشعاع والنظائر المشعة في الزراعة وعلوم  3
 األحیاء

 20 1993 عربیة مجموعة مؤلفین 531

 20 1993 إنجلیزیة مجموعة مؤلفین 728 فیزیاء وتقانة المفاعالت 4
 10 1993 عربیة نمجموعة مؤلفی 197 إستخدام الحاسوب في الفیزیاء النظریة 5
عربیة  مجموعة مؤلفین مجلدان تداول ومعالجة النفایات المشعة 6

 وٕانجلیزیة
1993 20 

عربیة  مجموعة مؤلفین 289 الطب النووي تشخیصًا وعالجاً  7
 وٕانجلیزیة

1994 15 

طرق إعداد تقریري األمان األولي والنهائي لمفاعالت  8
 البحوث

 20 1994 إنجلیزیة مجموعة مؤلفین مجلدان

 15 1994 إنجلیزیة مجموعة مؤلفین 420 إستخدام التقنیات النوویة في تحلیل المواد 9
مصادر الطاقة في الوطن العربي والعالم : الواقع  10

 واآلفاق المستقبلیة
 نـفــد 1994 عربیة د. نواف الرومي 180

عربیة  مجموعة مؤلفین 218 الرادون والتلوث البیئي اإلشعاعي  11
 نجلیزیةوإ 

1994 15 

عربیة  مجموعة مؤلفین 618 إعداد برامج الرقابة البیئیة 12
 وٕانجلیزیة

1995 20 

عربیة  مجموعة مؤلفین 652 اإلستعداد الطبي للحوادث اإلشعاعیة والنوویة 13
 وٕانجلیزیة

1995 20 

 10 1995 عربیة مجموعة مؤلفین 237 تعقیم وحفظ المواد الغذائیة باإلشعاع 14
 20 1995 إنجلیزیة مجموعة مؤلفین 828 نتاج النظائر المشعة واستخداماتها الطبیةإ 15
إستخدام أجهزة الكشف عن اإلشعاعات المؤینة  16

 ومعایرتها
عربیة  مجموعة مؤلفین 435

 وٕانجلیزیة
 نـفــد 1995

عربیة  مجموعة مؤلفین 387 إستخدام المصادر المشعة في الصناعة 17
 وٕانجلیزیة

1995 15 

 20 1995 عربیة مجموعة مؤلفین 469 أجهزة القیاس واإللكترونیات النوویة 18
 20 1995 عربیة مجموعة مؤلفین 687 إستخدام التقنیات النوویة في تحسین اإلنتاج النباتي 19
وقائع المؤتمر العربي الثاني لإلستخدامات السلمیة  20

 للطاقة الذریة
عربیة  مجموعة مؤلفین أجزاء 3

 یزیةوٕانجل
1995 30 

 15 1996 عربیة مجموعة مؤلفین 374 النقل اآلمن للمواد ذات النشاط اإلشعاعي 21
 20 1996 عربیة د. محمود شرباش 599 تكنولوجیا اإلشعاع في األغذیة والزراعة 22
معاییر األمان األساسیة الدولیة للوقایة من  23

 اإلشعاعات المؤینة
 15 1996 عربیة الوكالة الدولیة 349

 ـــــ 1997 عربیة الهیئة العربیة مجلدان 1996ـ  93الهیئة في أربعة أعوام  24
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 الصدور
السعر بالدوالر 

 األمریكي
 20 1997 عربیة مجموعة مؤلفین 635 النووي من الخام حتى الركاز األصفر  دورة الوقود 25
 15 1997 عربیة مجموعة مؤلفین 386 الخامات الذریة في الوطن العربي 26
 15 1998 عربیة مجموعة مؤلفین 328 النفایات المشعة تصمیم وٕانشاء مرافق حفظ 27
أ. د. محمد سعید  143 اإلشعاعات المؤینة وحفظ الغذاء من الحشرات 28

 هاشم
 10 1998 عربیة

وقائع المؤتمر العربي الثالث لإلستخدامات السلمیة  29
 للطاقة الذریة

عربیة  مجموعة مؤلفین أجزاء 3
 وٕانجلیزیة

1998 30 

ضمانات الدولي وأسلوب تطبیقه على نظام ال 30
 المستویین القطري واإلقلیمي

 15 1998 عربیة مجموعة مؤلفین 392

البرنامج النظري والعملي للتدریب في عملیات  31
 التصویر الشعاعي (المستوى األول)

 20 1999 عربیة مجموعة مؤلفین 243

 15 2000 عربیة د. محفوظ البشیر 130 الحفاظ على الحبوب ومشتقاتها باإلشعاعات المؤینة 32
 15 2000 عربیة أ. د. علي راضي 148 األسس العامة لتكنولوجیا معالجة األغذیة باإلشعاع 33
وقائع المؤتمر العربي الرابع لإلستخدامات السلمیة  34

 للطاقة الذریة
عربیة  مجموعة مؤلفین أجزاء 5

 وٕانجلیزیة
2000 40 

ولي "اآلفاق واآللیات نظام الضمانات النوویة الد 35
 والمشاكل"

عربیة  مجموعة مؤلفین 419
 وٕانجلیزیة

2000 20 

 ـــــ 2000 عربیة الهیئة العربیة مجلدان 2000 ــــــ 97الهیئة في أربعة أعوام  36
البرنامج النظري والعملي للتدریب في اإلختبارات  37

 باألمواج فوق الصوتیة (المستوى األول)
 20 2001 عربیة نمجموعة مؤلفی 278

البرنامج النظري والعملي للتدریب في اإلختبارات  38
بالسوائل النافذة والجسیمات المغنطیسیة (المستوى 

 األول)

 20 2001 عربیة مجموعة مؤلفین 214

د. أحمد عصام  330 التقنیات النوویة وتقدیر الهرمونات 39
 فكري

 20 2002 عربیة

وقائع المؤتمر العربي الخامس لإلستخدامات السلمیة  40
 للطاقة الذریة

عربیة  مجموعة مؤلفین أجزاء 5
 وٕانجلیزیة

 نـفــد 2002

وقائع المؤتمرالعربي السادس لإلستخدامات السلمیة  41
 للطاقة الذریة

عربیة  مجموعة مؤلفین أجزاء 4
 وٕانجلیزیة

 نـفــد 2003

بع لإلستخدامات السلمیة وقائع المؤتمر العربي السا 42
 للطاقة الذریة

عربیة  مجموعة مؤلفین أجزاء 3
 وٕانجلیزیة

 نـفــد 2004

أ. د. ضو مصباح  56 مستقبل تولید الكهرباء بالطاقة النوویة 43
 أ. د. م. نصر الدین

 10 2006 عربیة

وقائع المؤتمر العربي الثامن لإلستخدامات السلمیة  44
 للطاقة الذریة

قرص مدمج 
(CD) 

عربیة  مجموعة مؤلفین
 وٕانجلیزیة

2007 10 

النشاط اإلشعاعي البیئي من المصادر الطبیعیة  45
 والصناعیة والعسكریة

 

 (مترجم) 816
أ. د. بهاء الدین 

 معروف

 50 2007 عربیة

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

 10 2008 إنجلیزیة
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 الصدور
السعر بالدوالر 

 األمریكي
 (مترجم) 88 المفاعالت البحثیة : أنواعها واستخداماتها 47

 م. نهلة نصر
 10 2008 عربیة

إستخدام التقنیات النوویة والذریة في التحلیل  48
 العناصري والنظائري

 20 2008 عربیة مجموعة مؤلفین 176

 2001الهیئة العربیة للطاقة الذریة في ثماني سنوات  49
 2008ـ 

 ـــــ 2008 عربیة الهیئة العربیة 174

 20 2008 عربیة أ. د. م. نصر الدین 190 األشعة السینیة وبعض تطبیقاتها 50
اإلستراتیجیة العربیة لإلستخدامات السلمیة للطاقة  51

 2020الذریة حتى العام 
 20 2008 عربیة الهیئة العربیة 160

وقائع المؤتمر العربي التاسع لإلستخدامات السلمیة  52
 ذریةللطاقة ال

قرص مدمج 
(CD) 

عربیة  مجموعة مؤلفین
 وٕانجلیزیة

2009 10 

-ICRPتوصیات اللجنة الدولیة للوقایة من اإلشعاع  53
 "الوقایة من اإلشعاع في الطب" 105

(مترجم) مجموعة  69
 خبراء

 10 2011 عربیة

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

 25 2011 عربیة

(مترجم) مجموعة  60 شعة غیر المؤینة : طبیعتها والوقایة من مخاطرهااأل 55
 خبراء

 10 2011 عربیة

وقائع المؤتمر العربي العاشر لإلستخدامات السلمیة  56
 للطاقة الذریة

قرص مدمج 
(CD) 

عربیة  مجموعة مؤلفین
 وٕانجلیزیة

2011 10 

إتالفیة وعلم أسئلة امتحان التأهیل لإلختبارات الالّ  57
 المواد ـ المستوى األول

أ. د. حسن إبراهیم  178
 شعبان

أ. د. جمال محمد 
 عاشور الدرویش

 20 2013 عربیة

البرنامج النظري والعملي في اإلختبارات الّالإتالفیة  58
 بالتیارات الدوامیة ــــــ المستوى األول

أ. د. حسن إبراهیم  248
 شعبان

أ. د. جمال محمد 
 درویشعاشور ال

 20 2014 عربیة

وقائع المؤتمر العربي الحادي عشر لإلستخدامات  59
 السلمیة للطاقة الذریة

قرص مدمج 
(CD) 

عربیة  مجموعة مؤلفین
 وٕانجلیزیة

2015 20 

وقائع المؤتمر العربي الثاني عشر لإلستخدامات  60
 السلمیة للطاقة الذریة

قرص مدمج 
(CD) 

عربیة  مجموعة مؤلفین
 وٕانجلیزیة

2015 20 

وقائع المؤتمر العربي الثالث عشر لإلستخدامات  61
 السلمیة للطاقة الذریة

قرص مدمج 
(CD) 

عربیة  مجموعة مؤلفین
 وٕانجلیزیة

2017 20 

عشر لإلستخدامات  الرابعوقائع المؤتمر العربي  62
 السلمیة للطاقة الذریة

قرص مدمج 
(CD) 

عربیة  مجموعة مؤلفین
 وٕانجلیزیة

2019 20 

اق شیك صول على المطبوعات المذكورة یرجى مخاطبة الهیئة العربیة للطاقة الذریة على العنوان أدناه وٕارفللح
. أو إرسال تحویل حسب الوزن ة البرید الجوي عن كل نسخةـة بالمبلغ المطلوب یضاف إلیه قیمباسم الهیئ

تونس على أن یتم إخطار  100-90-3/4173-840حساب الهیئة لدى الشركة التونسیة للبنك : رقم إلى 
، نهج المؤازرة، حي 7، دات التحویل. عنوان المراسلة : الهیئة العربیة للطاقة الذریةالهیئة بصورة من مستن

البرید ــــــ  71.808.450فاكس :  ــــــ 71.808.400هاتف :  ـــــالجمهوریة التونسیة ـ ، تونس،1003الخضراء 
 . aaea_org@yahoo.comو  aaea@aaea.org.tnاإللكتروني : 
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