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Abstract 

The corona virus disease (COVID-19) is caused by severe acute 
respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2), which is also known 
as the COVID-19 virus. After the first ever reports of COVID-19 in 
December 2019, the disease spread rapidly. In January 2020, the WHO 
declared the outbreak as a Public Health Emergency of International 
Concern, and by March 2020, the WHO characterized the outbreak as a 
global pandemic caused by the COVID-19 virus. One of the most widely 
used methods for detecting the virus is a nuclear-derived technique called 
reverse transcription – polymerase chain reaction (PCR).  Real time RT–
PCR is one of the most widely used laboratory methods for detecting the 
COVID-19 virus. Over 100 countries requested support from the IAEA in 
detecting and controlling the increasing number of COVID-19 infections, 
including with real time RT–PCR diagnosis techinique. The IAEA, in part 
through funding contributions from Member States, provided a range of 
support, from diagnostic equipment and protective gear to share its expertise 
and training. 
 



هو مرض معد یسببه آخر فیروس تم اكتشافه من ساللة  19-مرض كوفید
فیروسات كورونا. ولم یكن هناك أي علم بوجود هذا الفیروس الجدید قبل بدء تفشیه 
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 19-. وقد تحّول كوفید2019في مدینة ووهان الصینیة في كانون األول/ دیسمبر 
 اً هام اً تلعب الطاقة النوویة دور   .ان العالماآلن إلى جائحة تؤثر على العدید من بلد

نا حول العالم، حیث أنها تمكن في طمأنة الناس وسط انتشار وباء فیروس كورو 
طباء من الكشف عن الفیروس وتحدیده بدقة في خالل ساعات في البشر، وكذلك األ

یة ووفقًا لمقال مجلة فوربس العالمیة، هناك تقن .في الحیوانات التي قد تحتضنه
تفاعل البولیمیراز المتسلسل بالزمن الحقیقي یة، بمساعدة تقنیة نوویة، تسمى "تشخیص

 Real Time Reverse Transcriptionأو تفاعل البولیمیراز المتسلسل اللحظي

Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)". 
على تحدید التعبیر الجیني المتعلق بإصالح الحمض  ”RT-PCR“ تعمل تقنیة

وي، ونقطة فحص دورة الخلیة، وموت الخالیا الناجم عن اإلشعاع المؤین. كما النو 
شارك الوكالة الدولیة تو . تتمكن هذه التقنیة من توضیح طرق تعرض وانتقال الفیروس

ا العالم، من خالل توفیر معدات هللطاقة الذریة في حالة الطوارئ الحالیة التي یواجه
یصیة والمواد االستهالكیة المختبریة وخزائن الحمایة الشخصیة، والكواشف التشخ

إلى البلدان التي تعاني من انتشار فیروس كورونا  RT-PCR السالمة الحیویة وأجهزة
صر دور تالمستجد مثل؛ أفریقیا وآسیا وأمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي. وال یق

لتدریب الالزم المتعلق وٕانما یشمل أیضًا تقدیم ا ،دوات فحسباألتقدیم  علىالوكالة 
بالسالمة البیولوجیة وٕاجراءات األمن البیولوجي لحمایة جمیع أطباء التحالیل. وقد 

دولة في أفریقیا وآسیا وأمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي  14طلبت بالفعل 
 .المساعدة في هذا السیاق

ات هامة تساعد ، أدو RT-PCR وتعد التقنیات المشتقة من الطاقة النوویة، مثل
جانبه  . من COVID-19على الكشف السریع عن الفیروسات، مثل التي تتسبب في

أكد طبیب الطب النووي في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إنریكي إسترادا لوباتو أن هذه 
األدوات هي الوسیلة الوحیدة للتأكد من التشخیص. هذا ویشمل التدریب خبراء 

یروسات التي تسبب ادة استعداد الدول للكشف المبكر عن الفبیطریین في محاولة لزی
 .یمكن أن تنتقل إلى البشرأمراض حیوانیة تنشأ في الحیوانات و 
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هذه لیست المرة األولى التي تلعب فیها الطاقة النوویة دورًا محوریًا في مكافحة 
سي تسي، القضاء على آفة ذبابة الت منفقد تمكن اإلشعاع سابقًا ومعالجة األمراض، 

والتي تسببت في قتل المالیین من الماشیة وآالف األشخاص كل عام. وبالتالي، فإن 
فیروسات اإلیبوال والزیكا وحّمى الخنازیر  تلك الناتجة عن وقف تهدید األوبئة مثل

لن ینتج عنه آثار ي مجال الطب، خاصًة وأن اإلشعاع ، یعد نجاحًا ملحوظًا فریقیةفاأل
بیب الطب النووي التابع للوكالة الدولیة للطاقة الذریة إنریكي وكما ذكر ط .سلبیة

هي مجرد وسیلة  RT-PCR ن جمیع التقنیات المساعدة النوویة، مثلفإاسترادا لوباتو، 
 .تم استخدامها للتأكد من التشخیص

 
        19

RT-PCR 

آخذ في  19-نظرًا إلى أنَّ الفیروس الذي یتسبب في العدوى بمرض كوفید
بالتعاون مع الدولیة للطاقة الذریة  االنتشار في جمیع أنحاء العالم، تعمُل الوكالة 

منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) على تقدیم دعمها وخبراتها لمساعدة 
التفاعل ــــــ  تنساخ العكسي في الوقت الحقیقيالبلدان على استخدام تقنیة االس

، وهي إحدى أدّق األسالیب المختبریة المستخدمة  (RT-PCR)البولیمیري المتسلسل
 ةـــي تقنیـــا هـــفم .هـــرة بشأنـــللكشف عن فیروس كورونا وتعقبه وٕاجراء دراسات  كثی

RT-PCR وكیفیة لوجیا النوویة؟ي عالقتها بالتكنو وما ه ؟ وكیف تعمل هذه التقنیة ،
 .عملها

هي عبارة عن أسلوب مستمد من المجال النووي ُیستخدم  RT-PCR ن تقنیةإ
للكشف عن تواجد مواد وراثیة متأتیة من أي نوع من الُمْمِرَضات، بما في ذلك 
الفیروسات. وفي األصل، كان هذا األسلوب قائمًا على استخدام النظائر المشّعة 

شف عن المواد الوراثیة الُمستهدفة، بید أّن التحسین الذي أدخل بمثابة بصمات للك
وبفضل هذه التقنیة،  .الحقًا على هذه التقنیة أدى إلى االستعاضة عن قیمة النظیر

یمكن للعلماء االطالع على النتائج بشكل شبه فوري بینما ال تزال عملیة الكشف 
االطالع على النتائج إالَّ بعد انتهاء التقلیدیة إمكانیة  RT-PCR جاریة. وال تتیح تقنیة
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األسلوب األكثر استخدامًا للكشف عن  يهRT-PCR  وُتعدُّ تقنیة .عملیة الكشف
هذه  الستخدامفیروسات كورونا، وال تزال العدید من البلدان في حاجة إلى الدعم 

 .التقنیة
مجهریة ن الفیروس عبارة عن تولیفة أیة هو ثالفرق بین الفیروس والمواد الورا

عبارة عن مواد في  فهي ما المواد الوراثیةأ من المواد الوراثیة ُیحیُط بها غالف جزیئي.
) أو في شكل حمض نووي DNAكسجین (حمض منزوع األشكل حمض ریبي نووي 

ذي ُجَدیلتیِن موجود في  هو عبارة عن ُجَزيء DNA حمض. )RNAریبي (حمض 
والفیروسات، ویكون هذا الحمض حامًال جمیع الكائنات مثل الحیوانات والنباتات 

للشفرة الوراثیة، أو المخطط، فیما یتعّلق بالكیفیة التي تتكون بها هذه الكائنات 
فهو بوجه عام جزيء ذو ُجَدیلة واحدة یقوم بنسخ أجزاء  RNA أما حمض .وتتكاثر

رة تكوین من الشفرة الوراثیة واستنساخها ونقلها إلى البروتینات لكي یتسنى لهذه األخی
وتنفیذ الوظائف الكفیلة ببقاء هذه الكائنات وتكاثرها. وهنالك أنواع مختلفة من جزیئات 

RNA  منها التي تقوم بعملیة النسخ، والتي تقوم بعملیة االستنساخ، والتي تقوم بعملیة
 .النقل

التي ال  (SARS-Cov2) وهنالك بعض الفیروسات من قبیل فیروس كورونا
، مما یعني أّنها تعتمد على ارتشاح الخالیا السلیمة من RNAحمض تنطوي إالَّ على 

حمض ( أجل التكاثر والبقاء. وبمجرد اقتحامه الخلیة، یستخدم الفیروس شفرته الوراثیة
RNA للسیطرة على الخالیا و"إعادة برمجتها" لكي تصبح  )في حالة فیروس كورونا

سم اإلنسان عن فیروس كورونا وحتى یتسنى الكشف في ج .بمثابة مصانع للفیروسات
في الوقت الحقیقي، یتعیَّن على العلماء  RT-PCR على نحو مبّكر باستخدام تقنیة

. وُیطلق على هذه العملیة اسم "االستنساخ DNAإلى حمض  RNAتحویل حمض 
هو الحمض الوحید الذي  DNAالعكسي". ویلجأ العلماء إلى هذه العملیة ألّن حمض 

 عملیة الخاصة بتقنیةالك جزءًا أساسیًا من ـــدُّ ذلـــوُیع ــــــأو تضخیمه  ــــــیمكن نسخه 
RT-PCR ویقوم العلماء بتضخیم جزء  .في الوقت الحقیقي للكشف عن الفیروسات

الفیروسي المستنسخ مئات اآلالف من المرات. وتعّد مرحلة  DNAمعیَّن من حمض 
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ر ضئیل من الحمض الفیروسي التضخیم مهمة  وعوضًا عن محاولة الكشف عن قد
من بین المالیین من جدائل المعلومات الوراثیة، یتوافر لدى العلماء عقب مرحلة 

الفیروسي المستهدفة لتأكید وجود  DNAالتضخیِم قدٌر كاف من أجزاء حمض 
 .الفیروس بدقة

للكشف عن فیروس كورونا، تؤخذ عینة  RT-PCR وعن كیفیة استخدام تقنیة
زاء الجسم البشري التي یتجّمع فیها فیروس كورونا، من  أنف الشخص من إفرازات أج

أو حلقه ثم تعالُج العینُة باستخدام عدة محالیل كیمیائیة  إلزالة  البروتینات والدهون، 
المستخرُج هذا  RNAن حمض إالموجود في هذه العینة.  RNAویستخرج فقط حمض 

الخاص بفیروس  RNAوحمِض  هو مزیج من المواِد الوراثیة الخاصة بالشخص،
عملیة  أي( DNAعكسیًا إلى حمض  RNAوُیستنسُخ حمض  .كورونا، إن ُوِجدَ 

 DNAجزاء قصیرة من حمض أ) باستخدام إنزیم خاص. ثم ُیضیف العلماء تحول
الفیروسي المستنسخ. وترتبط هذه  DNAتكون ُمكّملة ألجزاء معّینة من حمض 

س في العینة. المستهدفة في حال تواجد الفیرو الفیروسي  DNAاالجزاء بأجزاء حمض 
خالل مرحلة التضخیم،  DNAجزاء الوراثیِة المضافُة لتولید جدائل وُتستخدم بعض األ

وٕاضافة بصمات وراثیة إلى  هذه  DNAفي حین تستخدم أخرى لتولید جدائل 
 ثم ُیوضع المزیج .الجدائل، وُتستخدم هذه الجدائل فیما بعد للكشف عن الفیروس

ویقوم الجهاز بإخضاع . RT-PCR الُمتحصل علیه داخل الجهاز الخاص بتقنیة
المزیج إلى درجات حرارة متباینة تؤدي إلى تسخین المزیج وتبریده لتحفیز التفاعالت 

 DNAیُتولَُّد من خاللها نسخ جدیدة ومطابقة من أجزاء حمض ي الت الكیمیائیة
ع المزیج إلى درجات حرارة متباینة الفیروسي المستهدفة. وُتكّرُر دورات إخضا

الفیروسي المستهدفة. وُتضاِعُف كلُّ دورٍة الكمیَة  DNAلمواصلة نسخ أجزاء حمض 
: تصبح النسختان أربعًا، وتصبح النسخ األربع ثمانیًا، وهكذا وخالل عملیة  السابقةَ 

ت الفیروسي المستهدفة، تلتصق البصما DNAتولید النسخ الجدیدة من أجزاء حمض 
وُتطلق أصباغًا فلوریًة یتم قیاسها بواسطة الحاسوب الخاص  DNAالوراثیة بجدائل 
وُتعرض نتائج القیاس على شاشة هذا الحاسوب في الوقت  ،بالجهاز المذكور

الحقیقي. ویتعّقب الحاسوب مقدار التفلور في العینة عقب كل دورة. وعندما یتجاوز 
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نة. یعني ذلك أنَّ الفیروس موجود في العیّ  هذا المقدار مستوى معینًا من التفلور،
ویرصد العلماء أیضًا عدد الدورات المطلوبة لبلوغ هذا المستوى بغیة تقییم  خامة 

 .: فكلما قل عدد الدورات كلما اشتدت  خامة العدوى بالفیروس العدوى

تقنیة حساسة للغایة ومحدَّدة من شأنها توفیر تشخیص  RT-PCR تعتبُر تقنیةو 
في غضون ثالث ساعات فقط، في حین أن التشخیص الذي توفره المختبرات  موثوق

ساعات. ومقارنة  8إلى  6عادة ما یستغرق في المتوسط فترة من الزمن تتراوح من 
في  RT-PCR باألسالیب المتاحة األخرى التي ُتمكن من عزل الفیروسات، فإّن تقنیة

تلوث أو أخطاء بما أن  حدوثالوقت الحقیقي أسرع بكثیر وتقل معها احتماالت 
عملیة الكشف برمتها تتم داخل أنبوب مغلق. وهي ما زالت تعدُّ أدقَّ وسیلة متاحة 

، السابقة دوىـــاالت العـــا یتعّلق بالكشف عن حأما فیم .للكشف عن فیروس كورونا
 وهو أمر مهم لفهم آلیات تطور الفیروس وانتشاره، فمن غیر الممكن استخدام تقنیة

RT-PCR الكشف عن حاالت العدوى نظرًا إلى أن الفیروسات ال تظل موجودة  يف
ّلب تشخیص حاالت العدوى وتعقبها إجراء داخل الجسم إالَّ لفترة زمنیة محددة. ویتط

سیما فیما یتعّلق بحاالت العدوى التي ربما تكون قد تطورت ، الأخرى بأسالیب دراسات
 20لوكالة بالتعاون مع الفاو ألكثر من وقد عملت ا .وانتشرت دون ظهور أعراض

 RT-PCR عامًا على تدریب خبراء من جمیع أنحاء العالم على استخدام تقنیة
مختبرات التشخیص وتزویدهم بالمعدات الالزمة، ال سیما من خالل شبكتها الخاصة ب

. ومؤخرًا، استخدمت هذه التقنیة لتشخیص أمراض أخرى من قبیل اإلیبوال، البیطري
، ومتالزمة االلتهاب الرئوي (MERS-Cov) كا، ومتالزمة الشرق األوسط التنفسیةوزی

أمراض حیوانیة ( حیوانیة المصدروغیرها من األمراض   (SARS-Cov1)الحاد الوخیم
 واألمراض الحیوانیة الرئیسیة. )یمكن أن تصیب البشر أیضاً 

 
 

ة تیدروس أدهانوم غیبریسوس خمس طرق د رئیس منظمة الصحة العالمیحدّ 
 .تقود بها الوكالة جهود االستجابة العالمیة
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 : مساعدة الدول على االستعداد واالستجابة الً أوّ 

أصدرت منظمة الصحة العالمیة خطة التأهب واالستجابة االستراتیجیة التي 
 .زمة لتنفیذهاتحدد اإلجراءات الرئیسیة التي یتعین على الدول اتخاذها والموارد الال

تعمل الخطة، التي یتم تحدیثها بناء على معلومات وبیانات حدیثة، على تحسین فهم 
المنظمة لخصائص الفیروس وكیفیة االستجابة، وهي بمثابة دلیل للخطط الخاصة 

 .بالبلدان النامیة

، باإلضافة إلى العالمیة الصحة لمنظمةتعمل المكاتب اإلقلیمیة الستة التابعة و 
، عن كثب مع الحكومات حول العالم لتجهیز أنظمتها الصحیة اقلیمیاً  كتباً م 150

، واالستجابة بشكل فعال عند وصول الحاالت وبدء 19-كـوفید لمجابهة أضرار
صندوق االستجابة " بالتعاون مع الشركاء، أنشأت منظمة الصحة العالمیةو . تصاعدها

، لضمان حصول المرضى على الرعایة "للتضامن من أجل مكافحة فیروس كورونا
التي یحتاجونها، وحصول العاملین في الخطوط األمامیة على اإلمدادات والمعلومات 

 .میع من یحتاجون إلیهاألساسیة؛ واإلسراع بالبحث وتطویر لقاح وعالجات لج
 800وبتبرعات من الحكومات والقطاع الخاص واألفراد، تم التعهد أو تلقي أكثر من 

 .ملیون دوالر حتى اآلن
 

 : تقدیم معلومات دقیقة  ثانیاً 

تنتج منظمة الصحة العالمیة إرشادات دقیقة ومفیدة یمكن  في خضم هذا الوباء،
تقنیة للجمهور والعاملین  نصیحة 50حوالي یشمل ذلك  .أن تساعد في إنقاذ األرواح

الصحیین والبلدان، مع إرشادات قائمة على األدلة حول كل عنصر من عناصر 
 .االستجابة

من خبرة شبكة عالمیة من المهنیین والعلماء في  العالمیةالصحة  منظمةتستفید 
ان أن لضم مجال الصحة، بما في ذلك علماء األوبئة واألطباء وعلماء الفیروسات،

المعلومات صحیحة ومفیدة،  تكون ولكي .االستجابة شاملة وموثوقة قدر اإلمكان تكون
لمنح الجمیع إمكانیة الوصول إلى مشورة دقیقة،  فریقاً  أنشأت منظمة الصحة العالمیة

https://www.un.org/ar/coronavirus
https://www.un.org/ar/coronavirus
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051251
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051251
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051251
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تقاریر  ادر موثوقة. باإلضافة إلى ذلك، فإنفي الوقت المناسب، وسهلة الفهم من مص
حاطات الصحفیة، وكذلك اإلحاطات اإلعالمیة مع الحكومات، تبقي واإل الحالة الیومیة

 .لومات واألدلةالعالم على اطالع على أحدث البیانات والمع
 

: ضمان وصول اإلمدادات الحیویة إلى العاملین الصحیین في الخطوط  ثالثاً 
 األمامیة

تعد معدات الحمایة الشخصیة ضروریة لضمان قدرة المهنیین الصحیین على 
إنقاذ األرواح، بما في ذلك حیاتهم الخاصة. حتى اآلن، قامت منظمة الصحة العالمیة 

دولة، وتستعد  133طعة من معدات الحمایة الشخصیة إلى بشحن أكثر من ملیوني ق
لشحن ملیوني قطعة أخرى في األسابیع القادمة. تم إرسال أكثر من ملیون اختبار 

ومع ذلك، هناك حاجة إلى المزید، وتعمل منظمة الصحة  .دولة 126تشخیصي إلى 
رین في القطاع العالمیة مع غرفة التجارة الدولیة والمنتدى االقتصادي العالمي وآخ

، 2020 نیسانأبریل/ 8في  .الخاص لزیادة إنتاج وتوزیع المستلزمات الطبیة األساسیة
أطلقت منظمة الصحة العالمیة "فرقة عمل سلسلة اإلمداد التابعة لألمم المتحدة 

وتهدف إلى زیادة المعروض من معدات الحمایة ، "19-والمعنیة بمكافحة كوفید
 .ةالحاجاألساسیة بشكل كبیر عند 

 

 : تدریب العاملین الصحیین رابعاً 

تهدف منظمة الصحة العالمیة إلى تدریب مالیین العاملین الصحیین عبر 
بفضل هذه الصفحة، یتم نقل المعرفة المنقذة للحیاة إلى . و OpenWHO منصتها

یشارك المستخدمون و  .الرئیسیین موظفي الخطوط األمامیة من قبل المنظمة وشركائها
في شبكة التعلم االجتماعي العالمیة هذه، استنادا إلى دورات ومواد تفاعلیة عبر 

كمنتدى  أیضاً  OpenWHO ت تغطي مجموعة متنوعة من المواضیع. یعملیاإلنترن
مالحظات حول القضایا الرئیسیة. ومناقشة للتبادل السریع لخبرات الصحة العامة، 

كما یتم دعم  .لغة 43ملیون شخص بـ  1.2أكثر من  بالمنصة التحق حتى اآلن،
شبكة اإلنذار  البلدان من قبل خبراء، تم نشرهم في جمیع أنحاء العالم من قبل

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://openwho.org/
https://www.who.int/ihr/alert_and_response/outbreak-network/ar/
https://www.who.int/ihr/alert_and_response/outbreak-network/ar/
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أثناء تفشي المرض، تضمن الشبكة  .(GOARN) واالستجابة العالمیة التابعة للمنظمة
 .حاجة إلیهاهناك وجود الخبرة والمهارات التقنیة المناسبة على األرض أینما ووقتما 

یة العالمیة. هذه من القوى العاملة الصح مهماً  جزءاً  أیضاً  الفرق الطبیة الطارئة تعدو 
، ویتم إرسالها إلى أماكن تم تحدیدها على أنها ومكتفیة ذاتیاً  عالیاً  الفرق مدربة تدریباً 

 .مناطق كوارث أو طوارئ
 
 : البحث عن لقاح خامساً 

بدأت المختبرات في العدید من البلدان، بالفعل، في إجراء اختبارات یؤمل أن 
محاولة لتوحید هذه الجهود، جمعت منظمة تؤدي في النهایة إلى إنتاج لقاح. وفي 

 .من كبار الباحثین في العالم في فبرایر لتحدید أولویات البحث 400الصحة العالمیة 
دولة،  90، وهي تجربة سریریة دولیة، تضم "تجربة تضامن" أطلقت الوكالة األممیة

أدویة  ةللمساعدة في العثور على عالج فعال. والهدف هو اكتشاف ما إذا كانت أی
وس لفهم الفیر و  .موجودة یمكن أن تبطئ تقدم المرض أو تحسن البقاء على قید الحیاة

بشكل أفضل، قامت منظمة الصحة العالمیة بتطویر بروتوكوالت البحث التي یتم 
 عالماً  130ع حوالي دولة. وقد وقّ  40استخدامها، بطریقة منسقة، في أكثر من 

من جمیع أنحاء العالم على بیان التزام بالعمل مع منظمة الصحة  عاً ومصنّ  الً ومموّ 
 .كورونا العالمیة لتسریع تطویر لقاح ضد فیروس

حفي الذي مدیر منظمة الصحة العالمیة الدكتور تیدروس، في إیجازه الص وقال
ن منظمة الصحة العالمیة تشارك في العدید من المبادرات أ، 2020أبریل  8عقده في 

السابق  هذه الركائز األساسیة الخمستعتمد على واإلجراءات األخرى، ولكن جمیعها 
 ینصب على "العمل مع الدول والشركاء لجمع العالم معاً ن تركیز الوكالة أوقال  ذكرها

وأضاف أن هناك مصدر قلق خاص یتعلق بأشد . المشترك" لمواجهة هذا التهدید
بخدمة إلى أن المنظمة ملتزمة  في العالم في جمیع البلدان، مشیراً  وضعفاً  الناس فقراً 

 .جمیع الناس بإنصاف وموضوعیة وحیاد

https://www.who.int/ihr/alert_and_response/outbreak-network/ar/
https://www.who.int/emergencies/partners/emergency-medical-teams
https://www.who.int/emergencies/partners/emergency-medical-teams
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
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Abstract 

One of the major concerns with the continued growth of the nuclear 
power industry is the production of the high level radioactive wastes which 
are by-products of the fission process. The risks associated with the disposal 
of high level wastes derive from the potential for release of radioactive 
materials into the environment. The assessment of these risks requires a 
methodology for risk analysis, an identification of the radioactive sources, 
and a method by which to express the relative hazard of the various radio 
nuclides that comprise the high level waste. Radioactive wastes are either 
‘contained’ or ‘discharged’. Contained wastes are either stored or disposed 
of in trenches, caverns, or deep mines. On the other hand, some gaseous and 
liquid wastes are discharged from chimney stacks or sea pipelines directly 
into the environment. Contained wastes either decay before escaping from 
their disposal site or are arranged to leak at such a low rate as not to raise 
appreciably the level of radiation in the environment. In the multiple barrier 
approach, each containment is a reliable barrier to migration-the packaging 
material (glass or concrete), the vault and backfill, and the geology. 
 



غلب النفایات أو المخلفات النوویة عالیة اإلشعاع مصدرها الوقود النووي، أ
، ویسمى الطاقة إلنتاج في المفاعل السنتینوذلك بعد أن قضى هذا الوقود ما یقارب 

إلى  النفایات النوویةُتصنف  فاعل بالوقود النووي المستهلك.بعد إزالته من قلب الم
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متوسطة ومنخفضة اإلشعاع، فالنفایات منخفضة اإلشعاع تكون : عالیة و  ثالث فئات
ملوثة قلیًال مثل أدوات العمل ومالبس عمال تشغیل المفاعل، أما النفایات متوسطة 

باإلضافة الى بعض  ،اإلشعاع فهي المرشحات ومواد الفوالذ الموجودة في المفاعل
 .نفایات عملیات إعادة معالجة الوقود المستهلك

 
 المشعالمحتوى 

النسبة من مجموع 
 النفایات

 %3 %95 النفایات النوویة عالیة اإلشعاع 
 %7 %4  النفایات النوویة متوسطة اإلشعاع

 %90 %1 النفایات النوویة منخفضة اإلشعاع 

% من مجموع النفایات الناشئة من المفاعل 3تمثل النفایات عالیة اإلشعاع 
كما هو مبین ، عةمش  إلشعاع هي عناصر% من النفایات عالیة ا95النووي ولكن 

في حین أن أغلب النفایات هي من المستوى اإلشعاعي   ،في الجدول أعاله
 ا% من مجموع النفایات والعناصر المشعة الموجودة فیه90المنخفض وُتمثل تقریبًا 

 .%1تمثل تقریبًا 
 

 
مراقبة وجمع ونقل  تتضمنبشكل عام   ایاتإن عملیات إدارة النف

، ویستخدم هذا المصطلح عادة للنفایات التي النفایات تخلص منالأو  وتدویر ومعالجة
وم الدول بهذه العملیة لتخفیف اآلثار السلبیة للنفایات بشریة، وتق أنشطةتنتج من قبل 

للحصول  وتستخدم هذه العملیة أیضاً على البیئة والصحة والمظهر العام. 
ن تشمل معالجة النفایات الصلبة التي یمكن أ عادة التدویر،وذلك بإ الموارد على

 والدول الدول المتقدمة وتختلف معالجة النفایات بین .والسائلة والغازیة والمواد المشعة
مناطق  الریفیة وبین المناطق السكنیة والمناطق وبین المناطق الحضریة وال ،النامیة

مواد  تحتوي على يالت المخلفات كل  يه إن المخلفات اإلشعاعیة .الصناعیة
، ولكن النوويكاالنشطار  عن عملیات الصناعات النوویة ، وغالبًا ما تنتجإشعاعیة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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هنالك الكثیر من الصناعات التي تنتج مخلفات إشعاعیة وال تتم فیها تفاعالت نوویة، 
ولكنها تبقى  النظیر المشع وغالبیة المخلفات النوویة ال تحتوي على تراكیز عالیة من

  .على الجسم البشري وتلوث إشعاعي مصدر خطر
لذلك للتعامل  ،جدًا وعالي اإلشعاع اً ساخن یكون الوقود النووي المستهلكإن 

و الفوالذ أو الماء وذلك لحمایة أباإلسمنت  اً ومدرع اً معه أو تخزینه یجب أن یكون بارد
من  اً واقی اً العاملین من اإلشعاع العالي الصادر منه، ویمكن للماء أن یكون درع

الوقت. وفي المفاعالت النوویة یوضع الوقود المستهلك في  نفس في اً اإلشعاع ومبرد
ي ویمكن أن یبقى الوقود المستهلك ف .لته لینقل بعدها الى حوض التخزینإزا الماء بعد

إزالته  ویمكن أیضاً  ــــــعادة یبقى خمسین سنة  ــــــحوض التخزین إلى أجل غیر مسمى 
في الوقت الحاضر و  بعد خمس سنوات لُینقل إلى حاویة إسمنت خالیة من الهواء.

والبلوتونیوم  الیورانیوم ولكن قد یعالج الستخراج ،هلكنادرًا ما یعاد تدویر الوقود المست
% بلوتونیوم وباقي 1 وتقریباً  الیورانیوم % من96منه، ویحتوي الوقود المستهلك على 

وبعد استخراج الیورانیوم والبلوتونیوم یعاد  .فایات تكون نفایات عالیة اإلشعاعالن
البعض في صورة أكسید ویعرف  اوقود جدید بحیث یخلطا مع بعضهمتدویرهما في 

تمثل و ــــــ شعاع خزن النفایات عالیة اإلت  .(MOX)المختلط كسید األهذا الخلیط بوقود 
سنة في حوض التخزین أو  50ویكون مضى علیها  ،من مجموع النفایات 3%

 .في مستودعات جیولوجیةرض في عمق األ ــــــ عادة المعالجةإلیة المتبقیة بعد عم

علق بالنفایات بطرق متعددة ومختلفة، خاصة فیما یتدارة النفایات وتتم إ
اإلشعاعي یتم  فقلیلة المستوى .عن المتوسطة والعالیة يشعاعمنخفضة المستوى اإل

بعیدة عن السكان والمناطق الصناعیة مناطق  دفن فيالعن طریق  التخلص منها
تم تسویتها باألرض، إلى تاألرض، و  سطح أمتار من 6إلى  5ها من ویصل عمق دفن

لضمان عدم سنة  15إلى  10من  مدتها جانب عمل عدد من الدراسات لها قد تصل
خاصة أن هذه المیاه لیس علیها  ،المواد المشعة المدفونة إلى المیاه الجوفیة وصول

 .ریبات للمیاهتس یةلتفادى أ عمل دراسات مشددة وعمیقة جداً یجب  يوبالتالتحكم  يأ
نها حیث أ تحتاج إلى تكنولوجیا مختلفة ف اإلشعاعي النفایات متوسطة المستوىأما 

خاصة المناطق  ن دفنها یحتاج إلى مناجم قدیمةأل، یلزم لها  مدافن خاصة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://3lumalnawa.com/2017/04/12/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%9f-2/
http://3lumalnawa.com/2017/04/12/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%9f-2/
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ة أما دفن النفایات عالی .ل معها كمدفن آمن لمثل هذا النوعالتعام یتمحتى الصحراویة 
 150تدفن تحت عمق یصل من  يون تحت سطح األرض أفتك اإلشعاعي المستوى

ها یصل لما خاصة أن عمق إلى دراسات قویة جداً  متر، وهذا یحتاج أیضاً  200إلى 
ولحمایة الجمهور وحّل  .بعمق أكبر لیكون تحت المیاه الجوفیة يبعد المیاه الجوفیة أ

ى معلومات دقیقة عن المسائل المتعلقة بااللتزامات البیئیة، تحتاج البلدان أیضًا إل
 .واضحة استراتیجیاتوضع و  واإلشراف الرقابي علیها نشطةجمیع األن یأمت

 
 اإلشعاع ومنخفضةمتوسطة النفایات 

تخزن النفایات متوسطة ومنخفضة اإلشعاع في مستودعات قریبة من سطح 
منخفضة اإلشعاع كثیرًا عن مستودعات ، وال تختلف مستودعات النفایات االرض
وال تتفرد الطاقة النوویة بإنتاج النفایات المشعة، فهنالك الكثیر من  ت العامة.النفایا

المجاالت التي تشاركها في ذلك مثل الطب النووي وأبحاث الفضاء وصناعة النفط 
ولم تشكل نفایات المفاعالت  والغاز وغیرها من المجاالت التي ال تعد وال تحصى.

مسین سنة المنصرمة ألن إدارة هذه النفایات النوویة أي خطر على البیئة خالل الخ
ومن الفروقات الهامة  الكثیر من القوانین المحلیة والدولیة. االتطبیق وتحكمه ةسهل

 ،نحالل النوويالللنفایات المشعة أنها تتخلص من ُسمیتها مع مرور الوقت من خالل ا
ك في المفاعل لمستهلفالوقود ا .خرىفایات السامة في الصناعات األوذلك عكس الن
من األلف من النشاط اإلشعاعي  اً ربعین سنة من تخزینه یحمل جزءأالنووي وبعد 

 .مع مرور الوقت ا یجعل تخزینه سهالً بتدائي ممّ اال
أهم أهداف معالجة المخلفات اإلشعاعیة هي التخلص من أو إن من 

واإلنسان، ویتم ذلك عبر عزل أو  البیئة لمنع ضررها ووقایة النظائر المشعة تدمیر
إن أكثر هذه الطرق قابلة اآلن فأو تدمیر المخلفات الناتجة، وحتى ركیز تخفیف الت

الهدف األساسي من هذه العملیة هو عزل المخلفات اإلشعاعیة ومنع . و للتحقیق
العناصر  كل تتأین الناتج عنها بأن النشاط اإلشعاعي تسربها للنظام البیئي حتى یزول

 .الموجودة داخلها المشعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D8%A9
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 النفایات الناجمة عن الحوادث  النوویة

وجعله آمنا مرة  ادثة نوویة فإن تكلفة تنظیف كل شيءح یةحالة حدوث أ في
، وال یوجد طریقة بسیطة وسهلة الحیوانات مرتفعة جداً لنباتات و أخرى لألشخاص و ا

یش فیها أو حتى زیارتها مرة ق عدة سنوات للتأكد من أن المنطقة آمنة للعبل قد تستغر 
هذا  الوكالة الدولیة للطاقة الذریة فيوهناك مشاریع عدیدة تقوم بتنفیذها أخرى. 

عادة استخدام فایات المشعة وإ المضمار مع دول عدیدة للتخلص اآلمن من الن
  .بشكل طبیعياء في النمو المنشآت مرة أخرى وحتى تبدأ األشی

 ترتكب ياألخطاء الت : التي یجب تفادیها الشدیدة ءهناك نوعان من األخطاو 
وقوع  يیمكن أن تتسبب ف يختبار والتمثل الصیانة واال يأثناء عملیات التشغیل الفعل

قد تحدث خالل الحوادث الصغیرة  األخرى التي  األخطاء البشریةو  ،حادث جسیم
 .المحطة ؤدى الى الفشل التام داخلوت

  
   نفایات حوادث المصادر المفقودة

هذه في  ، وتتممجهولة المصدر يالمصادر المفقودة بمصادر یتیمة ألى إیشار 
ولقد . إلحاق الضرر بالبشرفي  عن مصدر مشع قد یتسبب يتخلال والحوادث سرقة أ

ن وأضر بالعدید من العاملین مدینة جیالن بإیرافي  يامغمصدر للتصویر ال فقد
وقد ، البرازیلبمدینة غویانیا ي ف شهر مثال على هذا النوع من الحوادث،أناك. و ه

شع مغلق بین قطع تقدمت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بأدلة بأن هناك  مصدر م
تتم من خالل استخدام الخردة المعدنیة التي  الصناعات وتبدو. الخردة المعدنیة

تم تصنیعها خالل التي  لمصدر وخاصةصناعات قد  تحتوى على مصادر مجهولة ا
 .ًا مفقوداً نووی سالحاً  50الحرب الباردة واستخدم فیها حوالى 

 
 شعاعیةنفایات المخلفات اإل

وعملیة  الوقود النووي : ناتج استخدام للمخلفات اإلشعاعیة عدة مصادر أهمها
، كما تساهم بعض الصناعات الطبیة والدوائیة وبعض األسلحة النوویة إنتاج

 .مخلفات اإلشعاعیةالصناعات التكنولوجیة في إنتاج ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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الیورانیوم  هو مفاعل الماء الخفیف المستخدم في الوقود النوويأ ــــــ 
على شكل وحدات قفصیة الشكل تسمى وحدات الوقود. وتتكون  یكونو  المخصب

ن وحدة الوقود من عدد من قضبان الوقود محفوظة في أنابیب م
من قضبان الوقود في هیئة قفص یبلغ مقطعه  17في  17بأعداد  الزركونیوم سبیكة

یستخدم الیورانیوم المخصب في صورة  .أمتار 4سم وطوله نحو  45سم في  45
سم وتعبأ  0.9سم وقطر نحو  2.5أكسید الیورانیوم ویكون في شكل أسطوانة بارتفاع 

 بإحكاموتغلق من طرفیها  أمتار 4أنابیب من سبیكة الزركونیوم، طول األنبوب في 
بحیث ال تخرج منها شوائب مشعة أثناء عمل المفاعل. یحتوي أكسید الیورانیوم 

تصل إلى  235-الیورانیوم االنشطاري النظیر المخصب في العادة على نسبة من
3%. 

 التفاعل النووي هو سالح تدمیر فتاك یستخدم عملیات السالح النوويب ــــــ 
؛ ونتیجة االندماج النووي أو االنشطار النووي یعتمد في قوته التدمیریة على عملیةو 

لهذه العملیة تكون قوة انفجار قنبلة نوویة صغیرة أكبر بكثیر من قوة انفجار أضخم 
نوویة واحدة تدمیر أو إلحاق أضرار فادحة القنابل التقلیدیة، حیث أن بإمكان قنبلة 

 .بمدینة بكاملها

هنالك عدة مواد ومركبات تحتوي  المواد المشعة المتكونة في الطبیعةج ــــــ 
استخدام هذه المركبات في ویؤدي على عناصر مشعة متكونة في الطبیعة، 

ا ــــــوأهمه ألجسام ألفا درةــــــصة مــــــات إشعاعیــــــن مخلفة لتكوّ ــــــات المختلفــــــالصناع
معظم الصخور في الطبیعة تحتوي على تراكیز ضئیلة من المواد و ، 40-البوتاسیوم

 .المشعة المتكونة في الطبیعة
 


لطالما اعتبرت الطاقة النوویة طریقة رائعة لتولید الطاقة التي تضيء وتسخن 
، بعد عدد قلیل انبعاثات غازات الدفیئة. ومع ذلكمنازلنا. یمكنها تولید الكهرباء دون 

، أصبح الناس اء العالممن الكوارث الرهیبة في محطات الطاقة النوویة في جمیع أنح

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-235
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-235
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7
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ألسلوب  كبیراً  ، تشكل تهدیداً النوویة، عندما ال تعالج بعنایةبأن الطاقة  وعیاً  أكثر
تخزین النفایات  بشأنحیاتنا. كما كانت هناك مخاوف تتعلق بالسالمة والصحة 

السنوات األخیرة ، أصبحت احتیاطات السالمة لمحطات الطاقة  يفو . النوویة المشعة
 . كبیراآلن آمنة بشكل مة وأصبحت النوویة العاملة أكثر صرا

ا مهًما من تولید یعد التخلص من النفایات النوویة أو إدارة النفایات المشعة جزءً 
هناك عدد من المبادئ التوجیهیة الهامة والصارمة جًدا التي یجب أن و ، الطاقة النوویة

تتبعها محطات الطاقة النوویة والشركات األخرى لضمان التخلص من جمیع النفایات 
واء الحیوان أو بعنایة ومع أقل قدر ممكن من الضرر للحیاة (سو وویة بأمان الن

 تعد ، فإن كمیة المواد المشعة المتبقیة من محطات الطاقة النوویة النبات). ومع ذلك
یل المثال ، على سبناتجة عن طرق أخرى لتولید الطاقةصغیرة جًدا مقارنة بالنفایات ال

التخلص من  . والهدف منتكون باهظة الثمن، ویمكن أن حرق الفحم أو الغاز
هو توفیر األمان من خالل وضع النفایات في مرافق مصممة  النفایات المشعة

لمستویات مالئمة من االحتواء والعزل. وُتصمَّم هذه المرافق ویحافظ علیها لتشمل 
 حواجز طبیعیة وهندسیة على حد سواء لتوفیر الحمایة الكافیة من اإلشعاع لألشخاص

تخلص من للخیارات   ةعد توقد ُوضع ن.یئة على مدى فترات طویلة من الزموالب
وخصائص أنواع النفایات االختالفات في كمیة  على اعتماداً  المشعة النفایات

 لكل دولة. وخصائص التشریعات الوطنیة واالختالفات الجیولوجیة المختلفة،
واألنشطة المتعلقة باستخدامها  معاییر األمانالدولیة للطاقة الذریة الوكالة  ضعتو 
نظمت الوكالة . وقد تأمین أفضل فائدة ممكنة للدول األعضاء في الوكالةلطبیقها وت

من  اآلمن التخلص توازن بین كیفیة المشاریع  الدولیة للعمل على تحقیق العدید من 
للدول األعضاء. ومن أمثلة  الخبراتو  لتبادل اآلراءلقاءات  دبیرات المشعة، وتالنفای

إدارة كیفیة األمان في  نظممشروع التوضیح العملي واستخدام  هذه المشاریع الدولیة
ووضع  مرافق الأمان  و  بالقرب من سطح األرض تقعالتي  ن النفایاتالتخلص م

مرافق في المرحلة التي تلي وتأمین ال  وقود المستهلكال برنامج محدد للتخلص من 
 .نشأة إغالق الم

واسع النطاق للنظائر المشعة ولید القوى النوویة واالستخدام ومع تزاید استخدام ت
 حوث والصناعة والطب والزراعة، هناك حاجة متزایدة ألغراض مفیدة في مجاالت الب

https://www.iaea.org/ar/almawarid/maeayir-al-aman
https://www.iaea.org/ar/almawarid/maeayir-al-aman
https://www.iaea.org/ar/alkhadamat/almuhfal-bishan-aman-altakhalus-qurb-sath-alard
https://www.iaea.org/ar/alkhadamat/almuhfal-bishan-aman-altakhalus-qurb-sath-alard
https://www.iaea.org/ar/alkhadamat/almuhfal-bishan-aman-altakhalus-qurb-sath-alard
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الوكالة  تساعدو  .برامج وحلول للتخلص من النفایات لدعم الدول األعضاء في وضع
 : الدولیة للطاقة الذریة في المجاالت التالیة

وضع برامج التخلص من النفایات في إطار بنیة أساسیة وطنیة متكاملة ــــــ 
 .مشعةللتصرف في النفایات ال

دراسة تطویر مرافق التخلص من النفایات القریبة من سطح األرض و ــــــ 
 ة.الجیولوجیثیرات التأ

 .المستودعات القریبة من سطح األرض نظمةأ تحدیثــــــ 
تطبیق تكنولوجیات التخلص من النفایات وتعزیز الالزم ل توفیر التدریبــــــ 

من النفایات المشعة من خالل االتصاالت بین المهنیین في مجال التخلص 
ضعیفة كة الدولیة للتخلص من النفایات لشبا( استخدام الشبكتین

 .)شبكة مرافق البحوث الجوفیةو  اإلشعاع
 



المصدر المشع المختوم هو حاویة لمادة مشعة مغلفة، وعادة ما یبدو شكله إن 
كقطعة صغیرة وغیر مؤذیة من المعدن. وكبسولة أو مادة المصدر المختوم قویة بما 

ف االستخدام التي ُصمم فیه الكفایة للحفاظ على إحكام منع التسرب في ظل ظرو 
المصدر من أجلها، وأیضًا في ظل الحوادث المتوقعة. وُتستخدم المصادر المشعة 
المختومة في مختلف التطبیقات في مجال الطب والزراعة والصناعة والنقل والبناء 

 .والجیولوجیا والتعدین والبحوث
د نیة وتعرَّف المصادر المهملة بأنها مصادر لم تعد مستخدمة وال توج

المصادر المستهلكة، التي لم یعد من الممكن استخدامها . أما الستخدامها مرة أخرى 
مجموعة فرعیة من  هيفلألغراض المقصودة منها نتیجة لالضمحالل اإلشعاعي، 

المصادر المختومة المهملة أو لم تكن خاضعة للرقابة فقدت وٕاذا  ة.المصادر المهمل
ًا لصحة اإلنسان والبیئة. والتعرض لجرعات كبیرة من المالئمة، فیمكن أن تمثل تهدید

اإلشعاع من مصدر غیر مدرع وذي إشعاع قوي یمكن أن یكون قاتًال أو یسبب 
إصابة إشعاعیة شدیدة. وفي حالة تلف كبسولة المصدر، یمكن أن تنطلق المادة 

https://nucleus.iaea.org/sites/connect/DISPONETpublic/Pages/default.aspx
https://nucleus.iaea.org/sites/connect/DISPONETpublic/Pages/default.aspx
https://nucleus.iaea.org/sites/connect/URFpublic/Pages/default.aspx
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لى ا یؤدي إلى تلوث البیئة ووجود أخطار إشعاعیة محتملة عالمشعة وتتناثر، ممّ 
ضمان األمان عند استخدام المصادر اإلشعاعیة یتعین وجود نظام من لو  .نساناإل

ًال وقبل كل ویتطلب هذا النظام، أوّ  .البدایة حتى النهایة لمراقبة المصادر اإلشعاعیة
شيء، وضع القوانین واللوائح ذات الصلة، وٕانشاء بنیة أساسیة وطنیة لمراقبة 

تحتاج الهیئة الرقابیة إلى حیث  ،طة الرقابة التنظیمیةالمصادر اإلشعاعیة، وتنفیذ أنش
موارد كافیة وموظفین أكفاء، في حین أن أنشطة الرقابة التنظیمیة یجب أن تشمل 

 .جمیع الخطوات الالزمة، من الترخیص إلى التفتیش واإلنفاذ




 آلتیة :النقاط افي  تتلخص هذه المخاطر

 ا یدل على أنهاممّ  ،بأعمار نصف  طویلة تتمتع مواد االنشطار النووي الدفن :
فإن اسطوانات تخزین النفایات المشعة قد تكون  وبالتالي ،ستظل مشعة آلالف السنین

 تتم عملیات التخزین بصورة صحیحة. شدید الخطورة لسنوات عدیدة مالم مصدراً 

 ،المشعة تحتوي على عدة طبقات من الحمایةجمیع مرافق النفایات  : التخزین
وُتخزن النفایات متوسطة ومنخفضة  .لعاملین والمتواجدین بالقرب منهاوذلك لحمایة ا

نها إأما النفایات عالیة اإلشعاع ف ،رضعاع في مستودعات قریبة من سطح األاإلش
ة تكون لى مستودعات دائمإتحتاج  فإنهاالف السنین لذلك تبقى ذات إشعاع عالي آل

تحت األرض أو ما یسمى بالمستودعات الجیولوجیة، وفي الوقت الحاضر ال توجد 
 .مثل هذه المستودعات

لدى العالم بشأن التخلص التي  إن أحد أكبر المخاوف التأثیرات على الطبیعة :
على الرغم و  .ثیرات الضارة على اإلنسان والحیوان والنباتأمن النفایات النوویة هو الت

بعض في  هأن إالّ  ،الخرسانةذ و داخل برامیل ضخمة من الفوال داً النفایات جیّ  من غلق
مراض سرطانیة  أادث وتتسرب المواد المشعة مسببة األحیان یمكن أن تحدث حو 

فإن عدم  يوبالتال .ثیة ألجیال عدیدة من الحیوانات والنباتاتمشاكل ورا یضاً أو 
أن یكون له آثار بیئیة ضخمة  التخلص من النفایات النوویة بشكل صحیح یمكن

 .تضر بمالیین الحیوانات والنباتات
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لتخلص اآلمن من على الرغم من التركیز معظم الوقت على ا الحوادث :
في  مخاطر وعلى مدار التاریخ كان هناكأن الحوادث تحدث.  ، إالّ النفایات النوویة

وأدى  .رق المناسبةلم یتم فیها التخلص من المواد المشعة بالطالتي  وقاتبعض األ
تنتشر عن طریق العواصف التي  ذلك الى عدد من الكوارث بما فیها النفایات النوویة

، والتي قد تلوث المیاه (األنهار والبحیرات والمحیطات) المناطق السكنیةفي  الترابیة
قد التي  لى المیاهوهذا أمر كارثي، فإذا تسربت هذه النفایات إوالنباتات والحیوانات. 

في  هذه الحوادث علىهناك أمثلة و  ستسبب أمراض عدیدة.دون قصد  صل للمنازلت
 نحاء العالم وعلى فترات زمنیة مختلفة .جمیع أ





المتخذة لمنع الحوادث النوویة  تغطى السالمة النوویة جمیع اإلجراءات
محطات الطاقة النوویة وكذلك جمیع  اإلشعاعیة أو الحد من عواقبها. وهذا یشملو 

ستخدام وتخزین المواد النوویة او  ،ونقل المواد المشعة المرافق النوویة األخرى،
  كثیراً ت الصناعیة والطاقة واالستخدامات العسكریة. ولقد تطور لالستخدامات الطبیة و 

اعالت تصامیم جدیدة للمفقترحت مجال الطاقة النوویة وافي  داء المفاعالتسالمة أ
عن حوادث ى اآلن من المخاطر الناجمة ت حت. ولكن ال یوجد ضماناماناً أكثر أ

في  ، فلقد حدثت أخطاء بشریة لم یكن یتوقعها مصممو المفاعالتالمفاعالت
ظمة تثبیت المفاعل تسونامى ناتج عن زلزال عطل أن حیث حدث ،فوكوشیما بالیابان

لها على  دول العالم  بأكمله وخاصة ولقد ألقت حادثة فوكوشیما ظالبعد الزلزال. 
 اقتصاد الیابان . 

اما  على تحدة  تم نقل مجموعة تصویر أشعة غحدى المدن  بالمملكة الموفى إ
وانتقل اإلشعاع  .وكان المصدر خارج الدرع الخاص به ،حافلة ركابفي  أنها بضائع

ن  یة أحیث ذكرت القض ،2002مارس في  لجمیع الركاب وتم الكشف عن القضیة
 .لى سیالفیلددز إمن مدینة لی تعملیة النقل للمصدر  قد تم

مدونة  من خالل ما لدیها من معاییر لألمان وغیرها من الوثائق،  توفر الوكالة
ٕارشادات بشأن استیراد المصادر و  ،قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعـّة وأمنها

https://www.iaea.org/ar/almawadie/mudunat-qawaeid-alsuluk
https://www.iaea.org/ar/almawadie/mudunat-qawaeid-alsuluk
https://www.iaea.org/ar/almawadie/mudunat-qawaeid-alsuluk
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/8901_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/8901_web.pdf
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المتطلبات والتوصیات الدولیة من أجل وضع نظام مالئم و ، المشعة وتصدیرها
ومستدام للرقابة على المصادر المشعة. وتقدم الوكالة أیضًا أدوات مختلفة لمساعدة 

التقییم الذاتي للبنیة األساسیة  على تعزیز فعالیة أنشطتها، بما في ذلك الرقابیةات الهیئ
شبكة التحكم في ، و نظام معلومات الهیئات الرقابیة، و الرقابیة الخاصة باألمان

كما تساعد الوكالة دولها  .لینللمشغّ  لمشعةسجل التصرف في النفایات ا، و المصادر
األعضاء على تنفیذ تكنولوجیات مأمونة وفعالة من حیث التكلفة من أجل استعادة 

 : وتهیئة وتخزین المصادر المشعة المختومة. وتشمل المساعدة المباشرة ما یلي

ف المحتملة، فضًال عن استعادتها والتصر  مجهولة البحث عن المصادر الــــــ 
 .في المصادر التي ُیعثر علیها من اآل

استعادة المصادر المشعة المهملة المختومة، بما في ذلك مصادر الرادیوم، ــــــ 
ومصادر مانعات الصواعق، وأجهزة الكشف عن الدخان، وتحدید 

 .ئصها وتهیئتها، من أجل التخزین طویل األجل أو التخلص منهاخصا

وطنیة للمصادر المشعة المختومة المهملة، وتحدید استكمال قوائم الجرد الــــــ 
 .در وحفظ السجالتخصائص المصا

قویة اإلشعاع أو مصادر المشعة المختومة المهملة تقدیم المساعدة إلعادة الــــــ 
 .إعادة تدویرها

وتقدِّم الوكالة كذلك المساعدة على تحسین القدرات الوطنیة على التصرف في 
هملة، عن طریق إسداء المشورة بشأن التصامیم الخاصة المصادر المختومة الم

بالمرافق لتهیئة هذه المصادر وتخزینها؛ وتوفیر اإلجراءات التقنیة بشأن التعامل مع 
المصادر اإلشعاعیة المختومة المهملة وتخزینها؛ وتقدیم التدریب بشأن تصمیم المرافق 

تحتوي على  للتعلم اإللكتروني برامج الوكالة أیضاً  نظموبشأن اإلجراءات التقنیة. وت
في مجال التصرف من البدایة حتى النهایة  عدة محاضرات وعروض تشمل مواضیع

في المصادر المشعة المختومة المهملة، فضًال عن مواضیع أخرى تتعلق بالوقود 
 .لتصرف في النفایات المشعة، واإلخراج من الخدمة واإلصالح البیئيالمستهلك وا

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/8901_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/8901_web.pdf
https://www-ns.iaea.org/tech-areas/regulatory-infrastructure/sat-tool.asp
https://www-ns.iaea.org/tech-areas/regulatory-infrastructure/sat-tool.asp
https://www-ns.iaea.org/tech-areas/regulatory-infrastructure/sat-tool.asp
https://www.iaea.org/ar/topics/temporary/nzm-mlwmt-lhyyt-lrqby
https://gnssn.iaea.org/csn/default.aspx
https://gnssn.iaea.org/csn/default.aspx
https://gnssn.iaea.org/csn/default.aspx
https://www.iaea.org/ar/OurWork/ST/NE/NEFW/Technical-Areas/WTS/information-RWMR.html
http://elearning.iaea.org/m2/course/index.php?categoryid=13
http://elearning.iaea.org/m2/course/index.php?categoryid=13
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صالح البیئي إلى الحد من التعرُّض لإلشعاع الناتج من التربة یهدف االو 
الملوثة، أو مرافق تخزین النفایات أو البنیة األساسیة الملوثة األخرى، أو المیاه 

راضي وموارد المیاه المتأثرة الجوفیة أو المیاه السطحیة. والغرض منه هو إعادة األ
یتولى الرقابیون والمشّغلون النوویون للمرافق النوویة حیث  .منإلى االستخدام العام اآل

مسؤولیة منع الحوادث أو الممارسات التي یمكن أن تؤّدي إلى تلوث البیئة. وتوفر 
ألساسیة معاییر األمان الصادرة عن الوكالة، عند تطبیقها على نحو مالئم، البنیة ا

 .الرقابیة والتقنیة التي تساعد على منع مثل هذه الحاالت

الدول األعضاء  الدولیة للطاقة الذریة حاالت التلوث البیئي، تساعد الوكالة يفو 
رة في جهودها للحّد من التعرُّض اإلشعاعي بحیث یصل إلى مستویات   آمنة.المتضرِّ

، وتقانات بلدان على وضع استراتیجیاتالة البرامج المساعدة التي تقدمها الوك هموتسا
صالح. وتشارك الوكالة أیضًا على الرقابیة في مجال اإل متعزیز قدراتهلوبناء كفاءات 

، قع إنتاج الیورانیومإلشعاعي لمواا عملیات تقییم األثر البیئي نطاق واسع في
 .الملَّوثة نهارنظمة الرقابیة لألوالمناطق المتأثرة بالحوادث النوویة، واأل

 


متوسطة ها نفایات مشعة قلیلة و ستخدامات السلمیة للطاقة النوویة ینتج عنإن اال
 األنابیبالنفایات المشعة قلیلة المستوى ومن صور شعاعي، وعالیة المستوى اإل
والمیاه  شف عن البترول والغاز الطبیعيالكعملیات الحفر و في  والمعدات المستخدمة

 ،الملوثة عادة بمواد مشعة طبیعیة مثل الیورانیوم و الثوریوم وخاصة الرادیومالجوفیة و 
ستخدام بعد فترات زمنیة محددة. ویجب عادة االیستلزم قواعد تنظیمیة ورقابیة إل اممّ 
ن والبیئة من اآلثار یماكن خاصة وعدم التخلص منها لحمایة العاملأفي  تخزینها یضاً أ

المنطقة العربیة في  إن هذه المشكلة  تعانى منها دول كثیرة .شعة المؤینةالضارة لأل
ة تنظم عملیات النقل و التخزین والمعالجة كل دولة جهة مختصفي  ن یكونویجب أ
اعیة. شعلین أو البیئة ألیة ملوثات إالعامت رقابة مشددة لعدم تعرض تح یضاً والدفن أ

للحفاظ عدة خطوات لضمان األمان و في  شعاعي  تأتيإن عملیات إزالة التلوث اإل
 یكون مجهزاً  والذي ،ن بدایة من الزى المخصص للعاملین بالوحدةلیعلى سالمة العام

http://www-ns.iaea.org/tech-areas/waste-safety/dischargeable.asp?s=3&l=18
http://www-ns.iaea.org/tech-areas/waste-safety/dischargeable.asp?s=3&l=18
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 ینقى بطریقة آمنة وتغلق الوحدة حتى الهواء داخل الوحدة م،لضمان سالمته كلیاً 
الدولیة  وتدعم الوكالة .عن العمل حادث وتقف تماماً  حال وقوع أيفي  توماتیكیاً أ

حدات برامج عدیدة ومشاریع كثیرة لتدعیمهم بو  دولها األعضاء من خالل للطاقة الذریة
وعمل المسح للمناطق المنوطة ومقارنتها بالنظم  متنقلة إلجراء القیاسات في الموقع

ثةتحدید خصائص الالعالمیة ل  .مواقع الملوَّ
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Abstract 
NORs (Naturally Occurring Radionuclides) are present at varying 

concentrations in the Earth’s crust and consequently also will be present in 
natural concentrations in gas and oil reservoirs. The NOR concentrations in 
well fluids may become enhanced due to extraction processes and 
subsequently form NOR enriched deposits within production facilities, 
thereby forming NORM (Naturally Occurring Radioactive Material). 
Examples include produced water, scales, sludge and pigging debris. 
Uncontrolled work activities involving NORM can lead to unwanted 
exposure and dispersal posing a risk to human health and the environment. 
These risks – or doses stemming from the exposure to ionizing radiation 
emerging from NORM – can be reduced by the adoption of appropriate 
controls to identify if and where NORM is present. The general principles of 
protection against the hazards of ionizing radiation are primarily 
implemented by utilizing best working practices at NORM work areas. In 
this respect exposure control and adequate dosimetry are the most critical 

(*) This translation of IOGP Report 412 (Version 2.0 March 2016) has been kindly 
supplied by the Petroleum Training and Qualifying institute of Libya. The accuracy of 
the translation has not been verified by IOGP. IOGP accepts no responsibility or 
liability for the accuracy of the translated report. In all cases, only the original English 
version is authentic. IOGP reports are subject to regular review and re-publication. 
IOGP cannot guarantee that unofficial translation reflects the most current version of 
any report. 

التقریر الدولي الصادر عن الجمعیة الدولیة لمنتجي  عن وباختصار بتصرف مترجمةالمقالة 
 Managing Naturally Occurring Radioactive"بعنوان  412رقم  (IOGP)النفط والغاز 

Material (NORM) in the oil gas industry". 
 التي هي على مسؤولیة المترجم حصرًا.نتیجة هذه الترجمة  بعاتت ةالهیئة أیال تتحمل و
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components of a health and safety programme in the protection of workers. 
The protection of the environment, and subsequently the public at large, is 
achieved by controlled disposal of NORM-waste and the adoption of 
emission control. 

 



متباینة في قشرة األرض،  بتراكیز (NOR)نویدات المشعة الطبیعیة تتواجد ال
بتركیز طبیعي في مكامن النفط والغاز.  یمكن  لعملیة   وبالتالي فهي موجودة أیضاً 

 هذه النویدات،الغاز وما یرافقها من موائع وفضالت تعزیز تركیز ط و النف استخراج
المواد (NORM) ( ترسبات غنیة  في مرافق اإلنتاج مكونة للنورم والتي تشكل الحقاً 

 الحمأةو  والطین (Scales)والقشور الحرشفیة  مثل الماء المنتج المشعة طبیعیة المنشأ)،
(Sludge)  األنابیبومخلفات. 

إلى  NORMعلى منضبطة المحتویة الغیر  األنشطةتؤدي هذه ویمكن أن 
على صحة  خطراً  NORMوبالتالي یشكل انتشار  ب،غیر المرغو  لإلشعاعالتعرض 

أو الجرعات الناجمة عن التعرض  یمكن تخفیض هذه المخاطر .اإلنسان والبیئة
ا إذا كان باعتماد الضوابط المناسبة لتحدید م NORMلإلشعاعات المؤینة الناشئة عن 

NORM ایة من أخطار اإلشعاعات المؤینةالمبادئ العامة للحمتتحقق  .موجود  وأین 
. وفي هذا الصدد، فإن التحكم NORMتباع أفضل التدریبات في أماكن تواجد اب مبدئیاً 

في التعرض والقیاس المناسب للجرعات هما العنصران األكثر أهمیة في برنامج 
لص عامة الناس من خالل  التحكم في عملیة التخلبیئة و . تتم حمایة احمایة العمال
 االنبعاث. طوتبني ضواب NORMمن نفایات 

 
 

ن  إألرض بتراكیز متفاوتة. ومع ذلك فتتواجد جمیع العناصر الطبیعیة في قشرة ا
 )Fe(والحدید  )Al( واأللومنیوم )Si(والسلیكون  )O(ثمانیة فقط منها وهي األكسجین 

 98.5%ن  تكوّ  )K(والبوتاسیوم  )Mg(سیوم والمغن )(Naوالصودیوم  )Ca(والكالسیوم 
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ر موجودة في صخور مكامن النفط قد تكون جمیع العناص  ،من هذه القشرة. مبدئیاً 
الغاز وعبر عملیات الترشیح الجیوكیمیائي في موائع هذه المكامن، بما في ذلك المیاه و 

 .الحبیسة

 ًا.ثر من النویدات التي تنشأ طبیعیتتشكل جمیع العناصر من واحد أو أك
انت هذه وٕاذا ك ر.اویة في عدد البروتونات  بالنظائمجموعة  النویدات المتسوتسّمى 

بالنویدات المشعة، وٕاذا كان هذه  ى، فإنها تسمّ النویدات غیر مستقرة  وتضمحل
على سبیل . المشعة  طبیعیة المنشأالنویدات فإنها تعرف  ب االضمحالل طبیعیاً 

 یتألف من ثالثة نظائروهو  2.1%البوتاسیوم في قشرة األرض  تبلغ وفرة ،المثال
  0.0117%)(وفرته  الطبیعیة   40K) و93.2581%(وفرته  الطبیعیة    39Kهي:

 (U) والیورانیوم )Th(). كما أن عناصر الثوریوم 6.7302%(وفرته  الطبیعیة   41Kو
، تشكل (ppm)في قشرة األرض ولكن على مستوى جزء لكل ملیون  أیضاً  موجودة

تعتبر الثوریوم و الیورانیوم  ، ولكن عناصر مثلالنویدات المستقرة كل العناصر تقریباً 
وقت ما عن طریق  غیر مستقرة أو مشعة بطبیعتها، حتى أنها سوف تختفي في

هذه النویدات موجودة  ، فإنطویلة جداً   ن أنصاف أعمارهاوأل ي.االضمحالل النوو 
 Primordial or)البدائیة أو األرضیة  یداتل كوكب األرض وتسمى النو منذ أن تشكّ 

terrestrial NORs). 
  ،في النباتات والحیوانات والصخور في الطبیعة اً األوسع انتشار البوتاسیوم  یعتبر

نوویة   یكون عبر متسلسلة  235Uو 238U و 232Thن إضمحالل إ، فهعلى عكسو 
، حیث تكون النویدات ت النوویة تعرف بسلسلة االضمحاللمتتالیة من االضمحالال

النویدات تشكل  المستقر. )Pb(الولیدة  مشعة حتى تنتهي  السلسلة  بنظیر الرصاص 
متسلسالت  ثنقطة انطالق  لثال 238U و   235Uو 232Th المشعة طبیعیة المنشأ

نواتج  و  235U نإف ،ةالطبیع النخفاض وفرته في ولكن نظراً  ز.اضمحالل إشعاعي ممی
متسلسالت ن إلذا ف ،لتعامل معها في الممارسة العملیةما یتم ا سلسلة اضمحالله نادراً 

232Th  238 وU هي األكثر أهمیة فیما یتعلق بمصدرNORM یمكن  .في حقول النفط
على  اعتماداً من منشأة إلى أخرى   كبیراً  تفاوتاً  NORMأن یتفاوت مستوى تراكم 

یتغیر على حسب عمر البئر  التكوین الجیولوجي وظروف التشغیل وكذلك أیضاً 
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ى في حقول النفط عن المواد الخام والمخلفات األخر  NORMال یمكن تمییز و  نفسه.
الموجودة  NORMبالضرورة أن تحدد كمیة  وكمیة هذه المواد لیس ،إال بقیاس مختص

متراكم في المرافق  NORMتمثلها. لتحدید ما إذا كان أو المخاطر اإلشعاعیة التي قد 
ة إتباعه  بجمع عینات  مع إحتمالی NORM للـــ یتطلب إجراء مسح  دوري ،أو ال

 .وتحلیلها
الوحیدة  التي یمكن قیاسها  بواسطة جهاز قیاس سهل االستعمال  NOR كیزاتر 

ال یمكن و ز الطبیعي. في الغا   222Rnغاز الرادون هي اإلنتاجفي الموقع في معامل 
ي المختبرات إال ف في منتجات صناعة الغاز والنفط NORنشاط  كیزاقیاس  بقیة تر 

 أن یصبح مترسباً  NORM للـــفي ظل ظروف معینة، یمكن  . المتعهدة  المتخصصة
من المهم و . داخل منشآت اإلنتاج أو المعالجة كقشور حرشفیة  أو كحمأة أو متراكماً 

 المواد والمعادن المتشابكة.  یتكون كشوائب ضمن كمّ  NORMالتأكید على أن 
هناك عدد من الطرق التي یمكن أن تجعل العملیات  النفطیة العادیة في 

. على NORMلتكون القشور الحرشفیة، قد یحتوي بعضها على   ةالحقول  محفز 
یزید   األمالحبالماء المتكون  الغني ب  اتسبیل المثال، خلط میاه البحر الغنیة بالكبریت

ة أو حتى التغیر المفاجئ في الضغط ودرجة الحرار إن . تكون القشور الحرشفیة نزعة
ساهم كذلك في تكون القشور یحموضة المیاه المتكونة عند وصولها إلى السطح 

بشكل كبیر تنخفض و   حیث ،نتاج النفط والغازآثار على إ االحرشفیة. هذه الظاهرة له
في األسطح  اً ویمكن مالحظة أغشیة رقیقة جدفط والغاز. سعة األنابیب لنقل الن

الغاز في  العالیة نسبیاً   الرادون كیزاالداخلیة لخطوط نقل الغاز، ویرتبط وجود تر 
 مع طول فترة استخدام هذه األنابیب.  الطبیعي

المتكون داخل حبیبات معدنیة دقیقة  NORعلى  تحتوي الحمأة والخراطة أیضاً 
التي هي في األصل نفس العملیات التي و  ،لكربونات الرطبة بالنفطمن الكبریتات وا

في خراطة األنابیب   NORتؤدي إلى تكون القشور الصلبة. كما یمكن العثور على 
 أوعیة التجفیفو  زیتوالغاز الفواصل و  لحمأة المتراكمة في قاع الخزاناتكذلك او 
ذلك في خراطة أنابیب النفط وفي بحیرات النفایات وك الغاز الطبیعيصهاریج تخزین و 

 . األنابیبالخام أو حطام 
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 ،  توجد أحیاناً والهیدروكربونات الثقیلة المختلطة معه NORMإلى جانب تلوث 
یجب أن ال و  التي لها مخاطر بیئیة وصحیة.ى، و مستویات مرتفعة من الملوثات األخر 

االعتبار كل ولكن  باألخذ بعین  ،بمعزل NORMقة بإدارة للمسائل المتعل ینظر
 العوامل  الموجودة.

 


ج لكن عندما یتم إنتاو  ،جداً  اً منخفض عادةفي الماء المنتج  NORنشاط  یكون
ن تأثیرها التراكمي المحتمل یجب أن یؤخذ في إكمیات كبیرة من الماء المنتج ف

  7.6 الحسبان. فعلى سبیل المثال، تسبب صناعة النفط في بحر الشمال حوالي
. وإلدراج سنویاً  )β( بیتا  من انبعاثاترابكریل یت 5و  (α) ألفا من انبعاثاترابكریل یت

هي أربعین مرة ضعف تلك التي یدونها  قطاع  )α( ذلك في السیاق، فإن انبعاثات
 موضوع مطروح للمناقشة.  تاالنبعاثا لتلكالطاقة النوویة، وال یزال التأثیر اإلجمالي 

  اإلشعاعيقوة  النشاط المنتج  إلى البحر  سیخفف بسرعة  تصریف الماءإن 
في الكائنات البحریة  NORM دلیل على زیادة تراكم ال یوجد ،وحتى اآلن .للماء ككل

قیاس  اوالتمح وقد أثبتتف فیه. في بحر الشمال نتیجة هذا الماء المنتج المصرّ 
في یرات الوراثیة الموجود في المیاه والرواسب على التأث NORMاحتمالیة حث 

. ومع وجود مصادر متعددة للنویدات نتائج غیر حاسمةالحیوانات الكبیرة والمتوسطة 
المشعة التي تدخل السلسلة الغذائیة عن طریق األسماك والمأكوالت البحریة، تظل 

اآلثار  نقسمت الجدیرة باالهتمام.اآلثار المحتملة على صحة اإلنسان من المواضیع 
 :رض البشر لإلشعاع إلى  الناجمة عن تع

 ،تفاعالت األنسجة المتضررةأي  Deterministic effects)(التأثیرات الحتمیة 
تؤدي  األحیان، وفي بعض قصور الخالیاأو  ویرجع ذلك  في جزء كبیر إلى  قتل

 ضرر العضو عقب الجرعات العالیة.    إلىالكمیات الكبیرة 

ویشمل إما  ،أي السرطان واآلثار الوراثیةStochastic effects) (اآلثار العشوائیة 
مراض بب طفرة في الخالیا الجسدیة واألتطور السرطان في األفراد المعرضین بس
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ویرتبط ذلك عادة بالتعرض   ،الوراثیة المنتقلة لنسلهم بسبب طفرات الخالیا التناسلیة
 .منخفض المستوىطویل األمد و 

. وتختلف هذه غراي 1- 0.5تحدث اآلثار الحتمیة عند جرعات تتجاوز
العتبات مع معدل الجرعة و نوع اإلشعاع. تزداد خطورة التأثیر بزیادة الجرعة ومعدل 

الصناعات النوویة،  بسیناریوهات الحوادث في عة. وترتبط اآلثار الحتمیة أساساً الجر 
االستخدام الصناعي والطبي للمصادر ذات النشاط العالي و مولدات األشعة السینیة 

 . اتجالت الجسیمومع

لم تواجه  ،في صناعة النفط NORMحتى في أسوأ السیناریوهات المتضمنة 
ومیل  و یرجع ذلك وحسب الخبرة إلى الوفرة المنخفضة نسبیاً  .إطالقا التأثیرات الحتمیة

الذاتي، حیث أن الكم الكبیر لمصفوفة المعادن  والمواد  لالمتصاص NORMعدید 
 االضمحالالت الكامنة. اقة  منالمحیطة األخرى  تمتص الط

 


هناك طریقتان یمكن أن یتعرض من خاللهما المستخدمون لإلشعاعات المنبعثة 
 ،من مصادر خارجیةالتشعیع  : وهي NORMد المشعة، بما في ذلك من الموا
 .باستنشاق أو ابتالع المصادر  والتلوث

مادة الباعثة لإلشعاع  خارج یحدث التشعیع من مصادر خارجیة  عندما تقع ال
باعثة عندما تقع المادة ال حدث التشعیع من المصادر الداخلیةجسم اإلنسان. وی

بسبب استنشاق أو  یحدث التلوث الداخلي أساساً  ،لإلشعاع  داخل جسم اإلنسان
 ابتالع المواد التي تحتوي على النویدات المشعة مثل جزیئات الغبار.

خارجیة قریبة من المصدر وینخفض مع المسافة، یحدث التشعیع  من مصادر 
ما یكون هذا على  عادة، NORMویؤول إلى "الصفر" على مسافة معینة. في حالة 

تؤدي المصادر الداخلیة إلى تشعیع األنسجة و  بعد أمتار قلیلة من المعدات الملوثة.
التشعیع واألعضاء وتستمر بعد دخول النویدات المشعة الجسم. ویعتمد الحد من هذا 

بشكل رئیسي على الخاصیة الذاتیة للنویدات المشعة (عمر النصف) ومعدل االنبعاث  
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على التركیب الكیمیائي للملوث). التحكم في الغبار و الحمایة من استنشاقه  (اعتماداً 
 .التي تحد من التعرض األساسیةهو أحد اآللیات  NORMأثناء التعامل مع 

  
NORM

البد غاز، من عملیات إنتاج النفط وال جزءاً  NORM ل إدارةأن  تشكّ  قعیتو  ماأین
للتشریعات  خطة إداریة لمراقبة وضبط المخاطر بطریقة مناسبة وممتثلة من توافر

 .الوطنیة والدولیة ذات العالقة

ویجب . NORMصد الروتیني واختبار وجود تبدأ العملیة بالحاجة إلى الر 
في  NORMـــ داول صیانة. قد یحدث تراكم للجت تشغیلیة و تحلیله إلى عوامل في دورا
قد تكون األسطح غیر و . األحیانمنیعة) في كثیر من الالمعدات بعیدة المنال (

. یمكن لالمتصاص الذاتي  استخدام األجهزة التقلیدیة صعباً  ا یجعل منمنتظمة، ممّ 
والمواد  لنفایات األخرىمع ا اً مختلط أو قد یكون NORMـــ للرة الحقیقیة تغطیة  الوف

 أنواععلى  NORMعلى القدرة على كشف  اختیار المعداتسوف یؤثر الخطرة. 
یجب أن تكون خطة الرصد مناسبة  وفي كل األحوال .مختلفة وفي ظروف مختلفة

  .التحدیث الدوري تحتللتركیب و 

و تنفیذ من المهم عند تخطیط و  NORMمن الضروري وضع استراتیجیة إلدارة 
وخاصة موافقة  ،التشاور واإلشراك ألصحاب المصلحة أن یتم NORMإدارة  خطة

، للنشاط اإلشعاعيللمواد المشعة و للطبیعة المثیرة للجدل  السلطات التنظیمیة. ونظراً 
نه قد إحیان مطلوبة، فالتي تكون في بعض األوالدرجة العالیة من المعرفة التقنیة 

 .متخصصین مستقلین في  خطة  الرصد ینإشراك متعهد یكون من الضروري أحیاناً 
 
NORM

من المهم أن تعكس أي خطط و خر. آللوائح التنظیمیة من بلد إلى تختلف ا
 وجمیع اللوائح أو القوانین الوطنیة والدولیة الساریة.  NORMمحددة أماكن 
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 اعــــــة من اإلشعــــــة للوقایــــــة الدولیــــــ، أوصت اللجن2007 عام في
(International Commission on Radiological Protection, ICRP)  بجرعة للعموم 

 Backgroundمضافة لجرعة الخلفیة الطبیعیة مّلي سیفرت/سنة  1) بحد ةخطر (

dose)( )≅2.4 (عي النفط . ویعامل العاملون العادیون في قطامّلي سیفرت/سنة
تضمین هذه التوصیات في معاییر  وقد تم. الغاز كأفراد من العموم  لتعرض محددو 

مواءمتها  ت، والتي تم (IAEA)یةللوكالة الدولیة للطاقة الذر  (BSS) السالمة األساسیة
 . (EU)بدورها مع التشریعات الصادرة عن االتحاد األوروبي 

 )(Basic Safety Standards, BSSساسیة تعالج خدمة معاییر السالمة األ
لجة المواد الخام التي طاقة الذریة مجاالت" التعدین ومعاالتابعة للوكالة الدولیة لل

في  التعرض للمواد المشعة"، بما في ذلك صناعة النفط والغاز، عملیاً  تنطوي على
 قطاعاً  16قائمة تضم  صناعة النفط والغاز في "، ضمن  حال التعرض المخطط له

 أن ICRP ـــال ، ذكرت". في أحدث مشروع تشاوريNORMتتمیز باحتوائها  صناعیاً 
من نطاق  ها) یمكن استبعادNORMمصادر اإلشعاع الطبیعي (على سبیل المثال 

 .بكریل/غرام 1 أقل من NORتوصیاتها بمجرد أن یكون تركیز النشاط لكل 
 

NORM

، ن أو التلوث اإلشعاعي في المواقعتوجد معدات متنوعة  لرصد اإلشعاع المؤی
رافق إنتاج ومعالجة لالستخدام في م ت المطورة خصیصاً بما في ذلك بعض المعدا

ى الكشف عن جمیع أنواع . ومع ذلك، ال توجد معدة مفردة قادرة علالنفط والغاز
. ولذلك، من المهم  االختیار بعنایة وجعل األدوات المتاحة  مناسبة وفعالة اإلشعاعات

 في ظروف التشغیل والصیانة. NORMللكشف عن 

 NORMـــ أو ال، یجب إجراء مسح لل NORMكانت منشأة تراكم  لتحدید ما إذاو 
.  ینبغي استغالل هذا النوع من المعرفة باالشتراك وتحلیلهاوعلى األرجح  أخذ عینات 
 .NORMـــ في أي مخطط مسح لل NORMاكم مع أي سجالت تاریخیة لتر 
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.  یحتاج العمال أن NORMسیان لنظام إدارة التدریب والتوعیة هما  مكونان رئی
 : یكونوا على بینة من

 NORMـــ ــــــ المخاطر المرتبطة ب
 NORMحدید إجراءات تــــــ 
 الشخصیة الضوابط الالزمة لحمایتهمـــــ 

 ــــــ طرق منع التلوث البیئي
متحكم الغیر للمخاطر متطلبات التوثیق المحلیة وكیفیة تصعید اإلجراءات ـــــ 
 .مطابقةالعملیات غیر الفیها أو 

م ـــرضهـــل تعـــمـــالمحت نـــلیاص المشغّ ـــاألشخ ب علىـــز التدریـــرکـــیي أن ـــغـــینب
ومع ذلك، ینبغي  تقدیم الوعي  ة.لمشاركین مباشرة في عملیة الصیانوا NORMلــــــ ل

نهم ال یشاركون مباشرة أو األساسي لجمیع الموظفین في المنشأة، على الرغم من أ
 لدیهم مخاطر مباشرة منخفضة .

ما طرأ تغییر مثل تحدیث التدریب األساسي على فترات منتظمة وكلّ  ویجب
تحدید الموظفین الرئیسیین وتوفیر التدریب الذي یجیز  كما یلزم معدات جدیدة.ورود 

  یب مصمماً وینبغي أن یكون التدر  منع انتشاره.و  NORMمراعاة مخاطر لهم ضمان 
 .الموظفون الذي یتعرض له  NORMـــ مرتبطة ب  لمخاطر محتملة محددة

بعض یؤدي  تعلم افتراضي.بسهولة كفصل دراسي و متاح  NORM تدریب
 مبینة في التشریعات التوجیهیة المحلیة.التدریب إلى مؤهالت محددة، والتي قد تكون 

"الشخص اعیة" ومایة اإلشعالح "مشرف: "مستشار الحمایة اإلشعاعیة"، و وتشمل
المؤهل  المناسب"، ولكن ال یوجد معیار عالمي فیما یتعلق بمحتوى التدریب أو 

 الكفاءة.
 

NORM

إجراءات التحكم األساسیة التي یجب أن تمارس عند التشغیل أو حول مواقع  
NORM هي  المحتملة: 
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عن إدارة المخاطر  والً مسؤ  مناسباً  المدرب  تدریباً تحدید الشخص المؤهل و ــــــ 
 .NORM إدارةوضمان أن العمل ضمن نظام 

 اإلشعاعتثبیت حدود حول منطقة العمل ولصق عالمات التحذیر من ــــــ 
مستوى  رتغیّ مع مستوى التلوث وٕاعادة تقییمه كلما  وینبغي أن یكون هذا متناسباً 

، غیرة بالقدر المعقول عملیاً یجب أن تكون الحدود ص .بالموقع المعلومات الخاصة
الوصول من منطقة العمل ویسمح بولكن كبیرة بقدر كافي یسمح لألفراد والمعدات 

ال یعرف مدى  ویجب أن یكون هناك حاجز فعّ  .نجاز جمیع األعمال بطریقة آمنةإب
 یبقي تعرض عامة الناس ضمن الحدود التنظیمیة.المنطقة الملوثة  و 

یلزم ما  ات وٕاتاحة مساحة واسعة لألعمال ذات الصلةالحتواء التسرب والنفایو 
 یلي :

المواد المشعة  التي یجب أن  المالك الوظیفي.عقد اجتماع السالمة لكل ــــــ 
تعالج خالل االجتماع هي، على سبیل المثال ال الحصر، المالبس الواقیة ومتطلبات 

الصیانة التي قد تسبب حمایة الجهاز التنفسي، اإلشعاع  ومستویات التلوث، أنشطة 
جراءات المتخذة في ، متطلبات النفایات المتولدة واإلمواد مشعة تصبح محمولة جواً 

 حالة الطوارئ.

عند االنتهاء من العمل، یجب مسح المناطق التي یمكن الوصول إلیها من ــــــ 
 تنظیفه فوراً و  أي تلوث سطحي مبعثر یتم رصدو  .لرصد التلوث المبعثرمنطقة العمل 

حي وبمجرد التحقق من أن منطقة العمل خالیة من التلوث السط برامیل. وضعه فيو 
 العالمات.المبعثر، یمكن إزالة الحدود و 

 
NORM 

ة ـــوثـــدات ملــــــع معـــل مــــــلتعامب اــــــع  یجــــــي الموقـــدات فــــــب إدارة المعــــــإلى جان
تخزینها أو صیانتها بطریقة مسیطر علیها متناسبة مع نشاطها و نقلها و  NORMـــ ب

. وهناك حاجة إلى یة أو الدولیةالمحل اإلرشادیةمتوافقة مع القواعد و  اإلشعاعي
بروتوكوالت لضمان عدم اإلفراج عن المعدات أو التعامل معها دون ضوابط لحمایة 
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المهم فهم ومراقبة كیف وأین یمكن نقل مواد ن مالعامل ومنع تلوث البیئة. بالتالي، 
NOR. 

مع  NORـــ نیا  لتحكم في معدات ملوثة بیجب اعتبار ما یلي المتطلبات الد
 المعدات یجب أن : .فوق عتبات اإلعفاء إشعاعينشاط 

 مشروطالغیر قبل تسریحها لالستخدام  رهایتطهیتم ــــــ 
 ن المخصصة لذلكیتم تخزینها فقط في مناطق التخزیــــــ 
 .NORـــ علیها بوضوح بأنها  ملوثة ب علمیزها  أو ییتم تمیــــــ 
 NORMیتم التعامل معها فقط من قبل الموظفین المدربین على مخاطر ــــــ 
 (PPE)  معدات الحمایة الشخصیة باستخدام
عنصر ن إعالم الورشة  أن الال یتم إرسالها للصیانة  أو اإلصالح للورشة دو ــــــ 

 .NORMـــ ب ملوث
 المعتمدة. NORMإال في منشأة التخلص من  منهاال یتم التخلص ــــــ 
لبروتوکول  معتمدة أو وفقاً ال NORMیر تطهفي منشأة  إالّ  تطهیرهاال یتم ــــــ 

 تطهیر معتمد.
ة ـــــوثـــلملة اـــالمخزن داتـــع المعـــى جمیـــة علـــوص الروتینیـــي الفحـــب تولـــیجــــــ 

 .للتأكد من أن سالمة تدابیر الحمایة كافیة NORــ ب
ة ـــوثـــالمل داتـــالمعع ـــن جمیـــة عـــتـة ومثبـــالت تفصیلیـــاظ بسجـــب االحتفـــیجــــــ 

، یمكن إعادة استخدام NORوبمجرد التحقق من خلوها من تلوث  المخزنة NORــ ب
 بطریقة اعتیادیة أو بیعها أو التخلص منها كخردة.  ٕارسالها لإلصالحلمعدات و ا

 


تستمد المبادئ األساسیة لحمایة العمال من خواص اإلشعاع التي یمكن التحكم 
 : فیها من خالل الجمع بین

 : توفیر التدریع المناسب التدریعــــــ 
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 : زیادة مسافة فصل العمال عن المصدر المسافةــــــ 
 .الجرعة لتقلیل: تقلیل فترة التعرض  وقتالــــــ 

من  NORMـــ لخطر األكبر المرتبط بفي ظل ظروف التشغیل العادیة، یأتي ا
یلة كما هو الحال أثناء لفترة طو  NORMالعمال الذین یعملون على مقربة من 

ویتعین على العمال الذین یدخلون المساحات المحصورة  التي تحتوي على  التطهیر.
NORM تحامي على المعدات الملوثة إجراء عمل اقب القیام ثل أوعیة التخزین) أو(م

 : التالیة باإلرشاداتأن یلتزموا  NORـــ ب

المخاطر  ىعل NORMیجب تدریب الموظفین المطلوبین للعمل مع ــــــ 
 المرتبطة واإلجراءات المحلیة.

جرعة مناسب  لتسجیل ال وضع بروتوكولو یجب تأسیس رصد مناسب ــــــ 
 .التراكمیة
بنظام عمل آمن للعمل الذي یجب  NORMینبغي أن تغطي جمیع عملیات ــــــ 

 .أن یحدد المخاطر ویبرز االحتیاطات الواجب اتخاذها
یجب أن تخضع   NORـــ منطقة  بمستویات کشف  تلوث لل أي معدة أوــــــ 

 .لضوابط إشعاعیة مناسبة
ال یسمح باألكل و المناسبة  (PPE) شخصیةجب ارتداء معدات الوقایة الیــــــ 

  .NORMوالشرب والتدخین والعلكة في مناطق العمل حیثما تكون احتمالیة وجود 
ي مناطق العمل التي ف بالتواجد للموظفین األساسیین ینبغي السماح فقطــــــ 

 فیها. NORMیحتمل تواجد 
و الصابون ، بعد العمل یجب على العمال االغتسال بكمیات كبیرة من الماء ــــــ 

 وفي نهایة یوم العمل. ناول الطعام أو الشرب أو التدخینمع بالمعدات الملوثة، وقبل ت
 استخدام نظم العمل التي تحد من تكون نفایات.ــــــ 
 


لدخول األماكن المحصورة.  اإلرشاداتغي أن یلتزم الموظفون باللوائح و ینب
األوعیة  أو األماكن المحصورة األخرى و ذلك، قبل دخول الخزانات  وباإلضافة إلى
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، ینبغي تنفیذ تدابیر حمایة العمال NORــ أو المشتبه في أنها  ملوثة بالمعروف 
 الواردة في  السابق.

عالوة على ذلك، قبل دخول الصهاریج أو األوعیة في محطات الغاز، وخاصة 
األوعیة وقد تحتاج إلى التهویة، و  تفریغ  الخزاناتفي مجاري البروبان والمیثان، ینبغي 

عن طریق التهویة القسریة، لمدة أربع ساعات على األقل قبل دخولها للتنظیف أو 
الصیانة. وستؤدي التهویة إلى إجبار أي من  غاز الرادون العالق على الخروج من 

ولیدات الرادون الضمحالل  كافیاً  الوعاء، في حین أن الدخول المتأخر سیتیح وقتاً 
ذات األعمار القصیرة. ال یعتبر غاز الرادون أهم خطر مرتبط بدخول الفضاءات 
المحصورة، لذلك یجب أن تستكمل جمیع عملیات التحقق  لتفادي مسببات الضرر 

تنفیس الخزان   يضرور ومن ال على الصحة حاداً  ل خطراً األخرى.  الرادون ال یشكّ 
لیل من امتصاص الجرعة المحتملة، وبالتالي یجب وسیلة للتقكلمدة أربع ساعات 

 إدراجه كجزء من عملیة تقییم المخاطر للسالمة الشاملة.
 

NORM

لممكن تتبعه لمعدات هناك حاجة إلى اتخاذ احتیاطات كافیة للنقل اآلمن وا
معدات  ي ذلك القشور الحرشفیة والحمأة و بما ف NORMونفایات  NORMـــ ملوثة ب
وهذا لضمان عدم تلوث ، مثل القفازات والمآزر (PPE)الشخصیة الملوثة  الحمایة

یمكن أن تشمل وسائل النقل تشكیلة واسعة  .NORMـــ سائل النقل أو طریق النقل بو 
من المركبات بما في ذلك الشحن البحري والطرق والسكك الحدیدیة، وعلى عكس 

ستوى الدولة لغرض صیانة العدید من المواد الخطرة األخرى یمكن شحنها على م
التي تحظر الشحن الدولي للسلع  Baselاتفاقیة  إنالمعدات أو لغرض التخلص. 

 . النفایات المشعةال تغطي  الخطرة لغرض التخلص
عن القوانین   مبادئ رئیسیة للنقل اآلمن، ولكنها لیست بدیالً و  إرشادات جدتو 

ستخدام في بلد ما، ینبغي االسترشاد  اللوائح أو الرموز قید اال وضعتالمحلیة. وأینما 
للوكالة الدولیة للطاقة المشعة" بسلسلة معاییر السالمة  لوائح النقل اآلمن للموادب"

 . الذریة
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NORM

ن توفیر إ، فالنویدات المشعة الطبیعیةألعمار النصف الطویلة للعدید من  نظراً 
ل التي توفر حمایة كافیة لصحة البشر والبیئة خیارات التخلص على المدى الطوی

على مدى فترات زمنیة قابلة للمقارنة یحتاج إلى تدقیق. على سبیل المثال، یجب 
تصمیم بروتوكول التخلص الدائم لمنع تلوث الموارد الطبیعیة مثل المیاه الجوفیة، أو 

الرغم من أن  تلوث التربة التي یمكن أن تصبح في المستقبل سكنیة أو زراعیة على
 نائیة أو غیر مأهولة. المنطقة حالیاً 

من الضروري الرجوع إلى اللوائح الوطنیة التي تختلف بین البلدان عند النظر و 
في بعض البلدان من المقبول أن تقترح إحدى  ،NORMفي طرق التخلص من 

) للسلطة شركات النفط خیارات التخلص من النفایات (التي یتم إعدادها داخلیاً 
 ه.ب معموالً  المختصة ، في حین تكون الخیارات المعتمدة في بلدان أخرى أمراً 

ًا، حساس اً وباإلضافة إلى ذلك، یمكن أن تكون النفایات الخطرة بجمیع أنواعها موضوع
الرأي العام المحلي والتوعیة العامة للقضایا  ینبغي أن یؤخذ في االعتبار أیضاً  كما

 .والمخاطر ذات العالقة

 : شمل االختیار األولي لطریقة التخلص ما یليوقد ی

 المخاطر اإلشعاعیة أثناء االستخدام الفعلي لموقع التخلصــــــ 

 المخاطر اإلشعاعیة على مدى العمر الفعال للنفایاتــــــ 

 ، بما في ذلك الموقع الجغرافيالتقنیة المتوفرةــــــ 

 )القبول العام (الضوابط والرأي العامــــــ 
 .التكلفةــــ ــ

في صناعة  المستخدمة حالیاً  NORMاألسالیب الشائعة للتخلص من تتضّمن 
الحقن  ،مكب النفایات الصلبة ،ئبحري البعید عن الشاطالتخلص ال : النفط والغاز

 .رضمثل مكب الكهف الملحي تحت األتحت األرض  ومرافق النفایات المخصصة 
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بعد یمكن و لي، ملة كنتیجة لالختیار األوّ تحدید خیارات التخلص المحتأوًّال یتم 
أظهر تقییم المخاطر  أن أقل  وقد ة.ییم كامل من حیث المخاطر والتكلفذلك إجراء تق

هي الحقن تحت األرض ومكب النفایات  NORMطرق  التخلص من مخاطر 
 الصلبة.
 


) في صناعة NORMلمنشأ (إدارة المواد المشعة طبیعیة ا" التقریر الدوليیعتبر 
لنفط الصادر عن الجمعیة الدولیة لمنتجي ا 412" المعروف بتقریر الغازالنفط و 

ال یسعى التقریر و . NORMإلدارة   موحداً  رسي نهجاً تارطة طریق  خ (IOGP)الغاز و 
م مع عملیات ءالضوابط التي تتال ولكن لوصف ،عاقة أو عرقلة  العملیات العادیةإل

بحیث یمكنها أن تستوعب االختالفات  ه التوجیهات مرنةهذ .NORMالتعامل مع 
 . النفطیة المختلفة حول العالم التنظیمیة التي تشترطها الشركات

على  وینبغيیجب التشدید على أن هذه التوجیهات توفر فقط إطار عمل. و 
تتطلب التشاور والمشاركة مع عدد من أصحاب  NORMالمستخدمین إدراك أن إدارة 

وعالوة على ذلك، فإن  ة.موافقة السلطات التنظیمیة المختصالسیما المصلحة، و 
قد یؤدي إلى تجاهل الملوثات الخطرة األخرى التي تتواجد  NORMالتركیز فقط على 

  .NORMفي بعض األحیان جنبا إلى جنب مع 
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Abstract 

The nuclear power reactors are mainly used to generate the electric 
power. The fission energy released in the reactor is used to produce steam. 
The reactor core is the main component of the reactor. It consists of: nuclear 
fuel, moderator and coolant. The nuclear fuel is used to produce energy, 
whereas the fission energy is used to increase the coolant temperature. The 
coolant transfers the temperature produced in the reactor core to the heat 
exchanger. The moderators are used in the nuclear reactors to slow down the 
neutrons from the fission to the thermal energies. Light elements such as 
light water, are used in the thermal nuclear reactors as coolants. These 
thermal nuclear power reactors can be divided to two types: the Pressurized 
Water Reactor (PWR) and Boiling Water Reactor (BWR), which will be 
described precisely in this article. 
 



الطاقة  ، حیث تستثمرلتولید الطاقة الكهربائیة مفاعالت القدرة النوویة  ستخدمتُ 
ي الرئیس مقسال ل قلب المفاعل. یشكّ تولید البخارلالنووي الناتجة عن االنشطار 

إلنتاج الطاقة النووي یستخدم الوقود . مبردو مهدئ و  : وقود من یتكونحیث  ،للمفاعل
قل الحرارة المتولدة في الذي ینالمبرد حرارة طاقة االنشطار لرفع درجة  ثمرحیث تست

 تهدئةعلى الحراریة وویة النالمهدئ في المفاعالت  یعمل .المبادل الحراريإلى  القلب
عناصر خفیفة مثل  كما یستفاد من .النترونات من طاقة االنشطار إلى الطاقة الحراریة
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. ویكمن تقسیم هذه الحراریةالنوویة مبرد في المفاعالت الخفیف للقیام بدور ال الماء
 مفاعل الماء هما: نة بالماء الخفیف إلى قسمین رئیسییدالمفاعالت الحراریة المبر 

 Boiling) المغلىمفاعل الماء و  (Pressurized Water Reactor, PWR) المضغوط
Water Reactor, BWR) .والتي سیتم شرحها بالتفصیل في هذا المقال 

 


المفاعل األول في العالم الذي  1942كان مفاعل فیرمي في شیكاغو عام 
ذلك التاریخ إلى اآلن العدید من  ذن من الیورانیوم الطبیعي والكربون. صممت منتكوّ 

لدفع السفن و  Pu239إلى  U238: تحویل  المفاعالت النوویة ألغراض متعددة منها
تولید و النظائر المشعة  إنتاجلألبحاث من أجل و  والمركبات الفضائیة والصواریخ

ولكن سنركز اآلن على  ،الطاقة الكهربائیة. من الصعب تغطیة كل هذه المفاعالت
تستخدم الطاقة الناتجة عن  .ت التي تستخدم لتولید الطاقة الكهربائیة فقطالمفاعال

االنشطار في المحطات النوویة لتولید البخار. یتولد البخار إما في المفاعل مباشرة أو 
یسمى المفاعل أو  . (Steam generator)في مبادل حراري ثانوي یدعى مولد البخار

 Nuclear steam supply)زود بالبخار النوويالمفاعل مع مولد البخار بنظام الت

system)  والذي یختصر بالرمز(NSSS) یعمل .NSSS  كما یعمل المرجل البخاري
 )1(یمثل الشكل  حفوري.األ المستخدم في محطات الطاقة التقلیدیة التي تعمل بالوقود

التي البخار في محطات الطاقة النوویة من النقطة تولید مخططًا توضیحیًا لنظام 
البخار على  لیهاإالبخار المفاعل أو مولد البخار إلى النقطة التي یرجع  منهایغادر 

 Steam)ر البخار العنفة البخاریةیرى. یدشكل ماء تغذیة ویدخل للمفاعل مرة أخ

turbin)  التي تربط إلى مولد إلنتاج الطاقة الكهربائیة. تتركب العنفات من سلسلة من
 (Blades)محور ثابت. تحتوي هذه العجالت على شفرات  العجالت التي تدور حول

تتحرك بسرعة عالیة عندما تصطدم بالبخار المضغوط والحار. یجب أن ال یحتوي 
بخار الماء على أي قطرات من الماء ویسمى البخار في هذه الحالة بالبخار الجاف 

(Dry steam)ء بالبخار . ویسمى بالمقابل البخار الذي یحتوي على قطرات من الما
. عندما یمر البخار على العنفات المتعاقبة ینقص ضغطه (Wet steam)الرطب 
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شكل نتیجة لذلك قطرات من الماء. تنقص هذه تتودرجة حرارته ویبدأ بالتكاثف و 
تخلص من هذه المعضلة عادة عن طریق یتم ال .وعمرها القطرات فعالیة شفرات العنفة

جهاز یسمى جهاز فصل باستخدام الزائدة فیه تسخین البخار والتخلص من الرطوبة 
منخفضة الضغط إلى رر البخار المستخدم في العنفات الرطوبة وٕاعادة التسخین. یم

خارجي.  صدرن مالتبرید محیث یؤخذ ماء  ،(Condenser)جهاز یسمى المكثف 
 یتكاثف البخار ویطرح حرارته إلى ماء التبرید. یضخ الماء المتكاثف إلى نظام إزالة

ومنه إلى المفاعل على شكل ماء تغذیة مرة أخرى.  (Demineral)المركبات المعدنیة 
یزداد مردود المحطة بتسخین ماء التغذیة بالبخار الناتج عن العنفات وتسمى هذه 

یضخ الماء بعد ذلك إلى المفاعل أو إلى مولد  العملیة بعملیة تسخین ماء التغذیة.
یبلغ  في حین% 33یبلغ مردود المحطة النوویة  .البخار لیعاود الدورة مرة أخرى

تستخدم بعض المحطات النوویة بما یسمى بأبراج  .%38مردود المحطة التقلیدیة 
إذا لم یتوفر المنبع المائي الالزم للمكثف. ویشكل برج (Cooling towers) التبرید 

 .رجيالتبرید مبادًال حراریًا یتم فیه طرح الحرارة إلى المحیط الجوي الخا

 
 للمحطة النوویةة یمخطط توضیحي للمكونات الرئیس )1(الشكل 

وعــــــاء المفاعــــــل،  ــــــ 4الوقــــــود،  ــــــ 3قضبــــــان تحكــــــم،  ــــــ 2ــــــ مبــــــادل حــــــراري،  1 : ثــــــحی
مكثف،  ــــــ 11مولد،  ــــــ 10مكثف،  ــــــ 9عنفة،  ــــــ 8خط بخار،  ــــــ 7مضخة،  ــــــ 6الحاویة،  ــــــ 5

ماء  ــــــ 17ــــــ مضخة،  16بخار ماء،  ــــــ 15برج تبرید،  ــــــ 14ماء حار،  ــــــ 13ــــــ محولة،  12
 مصدر مائي. ــــــ 18بارد، 
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المفاعل. یتكون قلب المفاعل (Core) یسمى القسم المركزي من المفاعل بقلب 
. (Coolant)مبرد و  (Moderator)مهدئ و  (Fuel): وقود  في المفاعالت الحراریة من

على  (Fast breeder)وي قلب المفاعل في حالة المفاعالت الولودة السریعة تال یح
حرارة مهدئ. یستخدم الوقود إلنتاج الطاقة حیث تستخدم طاقة االنشطار لرفع درجة 

یستخدم المهدئ في المفاعالت الحراریة لتهدئة النترونات  .د وتحویله إلى بخارالمبر 
ستخدم لذلك عناصر خفیفة مثل الماء تو  ،من طاقة االنشطار إلى الطاقة الحراریة

إلى  یستخدم المبرد لنقل الحرارة المتولدة في القلب .لیومیالغرافیت والبر و  الماء الثقیلو 
الخفیف أو الماء الثقیل أو الغازات كمبرد في المفاعالت خارج القلب. یستخدم الماء 

 ،الحراریة. یستخدم الماء أو الماء الثقیل عادة كمبرد ومهدئ في المفاعالت الحراریة
ال یجوز استخدامها كمبرد في المفاعالت السریعة ألنها تهدئ النترونات إلى  في حین

حیث  ،في المفاعالت السریعة الطاقة الحراریة والتي تعتبر عملیة غیر مرغوب بها
تبرد المفاعالت ، لذلك .یجب المحافظة على الطاقة العالیة لنترونات االنشطار

السریعة بالصودیوم السائل. حیث یتمتع الصودیوم بصفات نقل حراري جیدة ویتمتع 
) لجعل عملیة التهدئة غیر فعالة. تستخدم الغازات أیضًا 23نسبیًا ( یةعال ةذری كتلةب

المفاعالت السریعة بمواد نوویة  في مفاعلالیحاط قلب  .ید المفاعالت السریعةلتبر 
إلجراء عملیة  نیة. وتستخدم هذه البطا(Blanket) نیة أو الغطاءخصبة تسمى البطا

التحویل أو التولید. حیث تتفاعل النترونات الهاربة من القلب مع المواد النوویة 
 ،إن وجدت ،رة للقلب أو المجاورة للبطانةتسمى المنطقة المجاو  .)238U(الخصبة 

یساهم العاكس في عكس وٕارجاع قسم من النترونات  .(Reflector)منطقة العاكس 
الهاربة من القلب إلى القلب مرة أخرى. تساهم هذه العملیة في زیادة عدد النترونات 

تستخدم  .ةإنقاص كمیة الوقود الالزم للوصول إلى الحالة الحرج فيفي القلب وبالتالي 
ن وبالتالي تمكّ  ،النترونات من المفاعل المتصاص(Control rods) قضبان التحكم 

المفاعل. یؤدي سحب قضبان التحكم من المفاعل إلى زیادة ثابت  بقدرةمن التحكم 
 .ثابت التضاعف للمفاعل خفضیؤدي إدخالها في القلب إلى  في حین ،فالتضاع

 التحكم والتي تتمیز بمقطع امتصاص عالٍ  من المواد المستخدمة لصناعة قضبان
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الفضة. تكون قضبان التحكم على و الكادمیوم و یوم نالهافو  : البوروني للنترونات ما یل
تقع كل المكونات المذكورة سابقًا داخل ما یسمى  .شكل أسطوانة أو على شكل صفائح

من ي ي بعض المفاعالت على درع حرار و ت. تح(Reactor vessel)بوعاء المفاعل 
بین العاكس والجدار الداخلي لوعاء المفاعل هدفه تقلیل الحدید غیر القابل للصدأ 

 Radiation)ض وعاء المفاعل ألشعة غاما. یحاط وعاء المفاعل بدرع إشعاعيتعرّ 

shield)  .بغیة حمایة العاملین في المحطة من اإلشعاع أثناء التشغیل الیومي للمفاعل
هدفه احتواء كل  (Containment)یدعى حاویة المفاعل یحاط المفاعل ككل في بناء 

المواد المشعة إذا ما حدث أي حادث نووي أدى إلى إطالق المواد المشعة خارج 
تحتوي محطة الطاقة النوویة باإلضافة إلى المكونات األساسیة المذكورة  .المفاعل

صة لخزن باإلضافة إلى أمكنة خا ،أعاله على أنظمة أمان تستخدم عند الطوارئ
الوقود المستهلك قبل إرساله إلى خارج المحطة. كما تحتوي المحطة على عدد كبیر 

، لقیاس عدد كبیر جدًا من المتغیرات كدرجة الحرارة والمجساتجدًا من الكواشف 
إن المحطة النوویة بناء معقد  .لخإوضعیة قضبان التحكم... و  ،التدفقو  ،الضغطو 

 .وتنفیذ دقیق دجی فهي تحتاج لتصمیم ،بطبیعته
 

) (Light Water Reactors, LWR

تعتبر المفاعالت الحراریة األكثر استخدامًا في العالم للحصول على الطاقة 
 .الكهربائیة. تستخدم هذه المفاعالت الماء الخفیف كمهدئ وعاكس ومبرد

یتوفر كما  ،یتمتع الماء بصفات تهدئة جیدة وبصفات حراریة مناسبة أیضاً 
ال نستطیع الحصول  ،. یمتص الماء النترونات الحراریة. لذلكمنخفض نسبیاً بسعر 

یجب على الیورانیوم أن  ،على مفاعل حرج باستخدام الیورانیوم الطبیعي والماء. لذلك
والماء  المخصبللحصول على مفاعل حرج باستخدام الیورانیوم  مخصبیكون 
 : ت الماء الخفیفهناك نوعان من مفاعالو  .الخفیف

ومفاعالت  (Pressurized Water Reactors, PWR) مفاعالت الماء المضغوط
یستخدم هذان النموذجان إلنتاج  Boiling Water Reactors, BWR).( المغليالماء 
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الكهربائیة بسعر منافس لمحطات الطاقة التقلیدیة التي تستخدم الوقود  الطاقة
 .حفورياأل

 
 )PWR(وط مفاعل الماء المضغ

لقد كانت مفاعالت الماء المضغوط من أول النماذج التي استخدمت للحصول 
على الطاقة الكهربائیة بشكل تجاري في الوالیات المتحدة األمریكیة. حیث استخدم 
مفاعل الماء المضغوط لدفع السفن والقطع العسكریة البحریة في أنحاء العالم كافة. 

ویتدفق نحو األسفل حول  م°290درجة حرارة قدرها وعاء المفاعل بإلى یدخل الماء 
دور العاكس. یتدفق الماء في قلب المفاعل نحو األعلى بفي هذه الحالة  قومالقلب وی

الحرارة المتولدة في القلب ویخرج من وعاء المفاعل بدرجة حرارة قدرها  ویحمل معه
. ال یغلي الماء تحت میغا باسكال 15. یبلغ ضغط الماء في وعاء المفاعل م325°

بل یتولد خارج المفاعل باستخدام  ،ال یتولد البخار في المفاعلو  .هذا الضغط المرتفع
تتشكل مولدات البخار من مبادل حراري مكون من دارتین حیث  ،البخار ولداتم

: الدارة األولیة وتحوي الماء المضغوط والدارة الثانویة حیث یتم فیها تحویل  منفصلتین
یدخل ماء المفاعل الحار المضغوط من أسفل المبادل في عدد كبیر  .إلى بخارالماء 

تالمس الجدران یؤدي مقلوب ویخرج من أسفل المبادل.  Uمن األنابیب التي لها شكل 
الضغط المنخفض الخارج من المكثف إلى  يالماء البارد ذ مع الخارجیة لهذه األنابیب

 (Steam drum)البخار الرطب إلى مجمع البخار ریمر غلیان الماء وتحوله إلى بخار. ُ 
وفصل الرطوبة عنه باستخدام فاصل الرطوبة قبل مغادرته إلى  هحیث یتم تجفیف
وي مفاعل تمولدات البخار على شكل أنابیب مستقیمة أیضًا. یح تصممالعنفات. كما 

 م°293بخار وتنتج بخار بدرجة حرارة قدرها للمولدات  ةالماء المضغوط على أربع
 (Pressurizer) . یستخدم وعاء خاص یدعى الضاغطمیغا باسكال 6وضغط قدره 

وي تلتنظیم قیمة ضغط الماء داخل وعاء المفاعل. یتألف الضاغط  من وعاء یح
یتوضع في القسم العلوي  اً بداخله على الماء الذي یتوضع في القسم السفلي وبخار 

ضاغط بواسطة سخان كهربائي یتوضع الماء والبخار في ال نسبةللوعاء. یتم التحكم ب
في أسفل الضاغط وفتحة علویة تسمح للماء البارد بالدخول على شكل رذاذ. یعمل 

 جهاز الرذاذ على التناوب.و  السخان الكهربائي
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یعمل السخان الكهربائي  ،فإذا حدث تناقص في ضغط البخار داخل الضاغط
ة الضغط داخل وعاء المفاعل. أما إذا إلى زیادا یؤدي ممّ  ل الماء إلى بخارآلیًا ویحوّ 

فیعمل جهاز رذ الماء آلیًا مسببًا تكاثف البخار ، ازداد الضغط داخل وعاء المفاعل
 2%تراوح من ت بنسبة تخصیب (UO2)یستخدم أكسید الیورانیوم   .وتناقص الضغط

كوقود نووي في مفاعالت الماء المضغوط. یكون األكسید على شكل  4%إلى 
. یصنع األكسید على شكل م° 2800سود اللون تصل درجة انصهاره إلىسیرامیك أ

عبأ هذه الحبیبات في . تُ سم 2وطول قدره سم   1حبیبات أسطوانیة الشكل بقطر قدره
. یشكل هذا أمتار 4 نحو طولبأو الزركونیوم  الحدید غیر القابل للصدأأنبوب من 

القسم الخارجي للقضیب عادة یسمى و . (Fuel rod)ما یسمى بقضیب الوقود  األنبوب
. یسد األنبوب بإحكام وال یسمح لنواتج االنشطار بالخروج (Cladding)بغالف الوقود 

یترك فراغ مناسب بین حبیبات الوقود والغالف. كما یترك فراغ و إلى ماء المفاعل. 
في أعلى وأسفل األنبوب الحتواء الغازات الناتجة عن االنشطار.  مناسب أیضاً 

 .غ من الیورانیومللكل كمیغاوات یوم   30قضیب الوقود أن یولد طاقة قدرها یستطیع 
 Fuel)دان الوقود على شكل شبكة مربعة تسمى مجموعة الوقو ــــــب قضبــــــترت

assembly) ّل بذلك قلب المفاعل. . ترتب مجموعات الوقود داخل وعاء المفاعل وتشك
ات محددة ومعینة وال یسمح لها تنفصل قضبان الوقود عن بعضها البعض بمساف

بالتالمس ألن ذلك قد یؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها وانصهارها وتحریر نواتج 
التي  المفاعل باستخدام قضبان التحكم بقدرةیتم التحكم  .االنصهار إلى ماء المفاعل

 Chemical)أو باستخدام نظام التحكم الكیمیائي تدخل وعاء المفاعل من األعلى

shim).  النترونات بشدة.  ونفي ماء المفاعل. یمتص البور  ونحیث تحل أمالح البور
في ماء المفاعل ویتزاید  ونیتناقص ثابت تضاعف المفاعل بزیادة تركیز البور  ،لذلك

 التخصیبقد تصل نسبة  ذيوال التخصیب،عالي م الیورانیوم یستخد .بتناقص التركیز
المرتفع  التخصیبلنوویة. یساهم في الغواصات ا 235-یورانیوم %90 فیه إلى

به في الغواصات النوویة.  اً إنقاص حجم المفاعل الذي یعتبر هدفًا مرغوب فيللیورانیوم 
یبین الشكل  .في محطات الطاقة الثابتة التخصیبعالي ال یستخدم الیورانیوم  في حین

 مضغوط.لمفاعل الماء ال ةیالرئیسالمكونات  )2(
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 ة لمفاعل الماء المضغوطییساألجزاء الرئ )2(الشكل 

 ماء، ــــــ 5بخار،  ــــــ 4ــــــ مبادل حراري،  3الضاغط،  ــــــ 2ــــــ قضبان تحكم،  1حیث:
 وعاء المفاعل. ــــــ 8قضبان وقود،  ــــــ 7الحاویة (درع إسمنتي) ،  ــــــ 6

 
 (BWR) المغليمفاعل الماء 

ي من مفاعالت الماء الخفیف. یتكون النوع الثان المغليیشكل مفاعل الماء 
في داخل وعاء المفاعل ویذهب مباشرة إلى العنفات  المغليالبخار في مفاعل الماء 

ویسمى المفاعل لذلك بمفاعل الدارة المباشرة. یتعرض ماء المفاعل إلى التدفق 
یتوجب في هذا المفاعل تدریع كل المسار الذي یسلكه  ،النتروني ویصبح مشعًا. لذلك
یصل الضغط  .لخإ...،واألنابیب ،والمضخات ،والمكثف ،البخار والذي یحوي العنفات

ویقارب نصف الضغط في مفاعل الماء  میغا باسكال 7إلى  المغليفي مفاعل الماء 
أقل منها في  المغليتكون سماكة وعاء المفاعل في مفاعل الماء  ،المضغوط. لذلك

أقل من  المغليلمفاعل الماء  )3وات/سم(رة القدمفاعل الماء المضغوط. وتكون كثافة 
وبالتالي یكون حجم وعاء  نفسها القدرةفي مفاعل الماء المضغوط الذي له  القدرةكثافة 

أكبر من حجم وعاء المفاعل في مفاعل الماء المضغوط الذي  المغليمفاعل الماء 
. یتألف المغلي لمفاعل الماء ةیالرئیسالمكونات  )3(یبین الشكل  .هانفس القدرةیملك 

حیث یتدفق الماء فیه إلى األعلى خالل القلب ، القلب من الحیز السفلي للمفاعل
فیسخن ویتبخر. یمرر المزیج المؤلف من الماء السائل والبخار إلى نظام فصل 
البخار للتخلص من معظم الماء السائل. یمر البخار الحقًا على مجموعة التجفیف 

متبقي. یخرج البخار بعد ذلك على العنفة عن طریق للتخلص من الماء السائل ال
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أنبوب البخار. یرجع الماء الناتج عن نظام فصل البخار وعن المجفف ویضاف إلى 
الماء القادم من المكثف ویصل الماء في النهایة إلى الحیز السفلي للمفاعل. یحرك 

وعاء حیث یتألف من مضختین تقعان خارج  ،الماء باستخدام نظام تحریك خاص
المفاعل. تسحب المضختان الماء من القسم السفلي للمفاعل وتدفعه إلى عدد من 

وي هذه المضخات تالمضخات النفاثة التي توجد في األنبوب النازل للمفاعل. ال تح
على أجزاء متحركة. یخرج الماء من فوهة المضخة النفاثة بسرعة عالیة ویسحب معه 

 اً بخار  المغليد مفاعل الماء یولّ  .م السفلي للمفاعلالماء في األنبوب النازل إلى القس
ل . ویبلغ مردود المفاعمیغا باسكال 7وبضغط قدره  م°290 تصل درجة حرارته إلى

كوقود نووي في مفاعل  التخصیبمنخفض یستخدم أكسید الیورانیوم  .%34ــــــ  33
في شكل وترتیب  كما في مفاعل الماء المضغوط. كما یتشابه المفاعالن المغليالماء 

في أسفل  المغليمجموعة الوقود في القلب. توجد قضبان التحكم في مفاعل الماء 
حیث یترك  ،توجد في أعلى المفاعل في مفاعل الماء المضغوط في حینالمفاعل 

 .لتجمیع وفصل وتجفیف البخار المغليالقسم العلوي من مفاعل الماء 

 
 الماء الغالي مفاعل ة فيیاألجزاء الرئیس )3(  الشكل

خــــــة، ــــــمض ــــــ 4كــــــم، ــــــبــــــان تحــــــقض ــــــ 3ر وقــــــود، ــــــعنص ــــــ 2ل، ــــــاعــــــــــــ وعــــــاء المف 1حیــــــث : 
عنفه منخفضة  ــــــ 9عنفه عالیة الضغط،  ــــــ 8ماء،  ــــــ 7بخار،  ــــــ 6محرك قضیب التحكم،  ــــــ 5

مضخة  ــــــ 15سخان أولي،  ــــــ 14مبرد،  ــــــ 13مكثف،  ــــــ 12مخرج،  ــــــ 11مولد،  ــــــ 10الضغط، 
 ة.یوصالت رئیس ــــــ 18درع إسمنتي،  ــــــ 17مضخة ماء بارد، ــــــ 16للتزود بالماء، 
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 مفاعل 442في العالم  العاملة حالیاً  النوویة یبلغ العدد الكلي لمفاعالت القدرة
: مفاعالت الماء  ). تقسم هذه المفاعالت حسب نوعها إلى ستة أنواع هي1الجدول (

تبلغ النسبة المئویة لنوع هذه المفاعالت و مفاعل  289وعددها  )PWR(المضغوط 
مفاعل وتبلغ النسبة المئویة  74عددها و  BWR)( لمغليامفاعالت الماء  ،%65.38

 14وعددها  )GCR( بالغاز ةالمفاعالت المبرد ،16.74%لنوع هذه المفاعالت 
مفاعالت الماء الثقیل  ،3.16%تبلغ النسبة المئویة لنوع هذه المفاعالت  مفاعل و

المئویة  مفاعل و تبلغ النسبة 49حیث یبلغ عدد هذه المفاعالت  )PHWR(المضغوط 
یبلغ و  )LWGR(حوي الماء الخفیف والغرافیت التي تالمفاعالت  ،11.08%لها 

المفاعالت الولودة السریعة  وأخیراً  ،2.94%مفاعل ونسبتها المئویة  13عددها 
)FBR(  0.68%مفاعالت و نسبة مئویة قدرها  3بعدد قدره. 

 
 لنوویةا )  نوع وعدد والنسبة المئویة لمفاعالت القدرة1الجدول (

 في العالم التي یتم تشغیلها حالیاً 

النسبة المئویة لنوع 
 المفاعل

 نوع المفاعل عدد المفاعالت

 مفاعل الماء المضغوط 289 65.38
 المغليمفاعل الماء  74 16.74
 المفاعل المبرد بالغاز 14 3.17
 مفاعل الماء الثقیل المضغوط 49 11.09

2.94 13 
الخفیف لمفاعل الذي یحوي الماء ا

 الغرافیتو 
 المفاعل الولود السریع 3 0.68
 المجموع 442 
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 “økC æ›a∗Covid-19 

النوویة في جمیع أنحاء العالم تدابیر خاصة لحمایة  المنشآتیتخذ مشغلو 
. وتعمل الوكالة Covid-19صحة العاملین لدیهم لضمان استمرار العمل خالل أزمة 

ذریة على تسریع جهودها لدعمهم من خالل تسهیل تبادل المعرفة الدولیة للطاقة ال
لتجربة التشغیل وشبكة الخبرة التشغیلیة أثناء  (IRS)عبر نظام التقاریر الدولیة 

 المؤسسة حدیثًا.  Covid-19أزمة

یعد تقلیل عدد الموظفین والعمل عن بعد من بین التدابیر الخاصة التي وضعها 
وویة ومفاعالت البحوث والمنشآت النوویة األخرى. وتشمل الن القدرةمشغلو محطات 

التدابیر األخرى التباعد االجتماعي والفحوص الطبیة المنتظمة للموظفین وتعقیم 
مناطق العمل وتوفیر معدات الحمایة الشخصیة وقیود السفر والعزل الذاتي والحد من 

 التجمعات.

طنیة، فإن الوكالة تدعم الدول وفي حین أن األمان واألمن النوویین مسؤولیات و 
طرق من خالل معاییر األمان وٕارشادات التوجیه األمني ومنشورات سلسلة  ةبعد

 الطاقة النوویة التي تتم مراجعتها عادة من قبل الهیئات الرقابیة النوویة الوطنیة.

، تتطلب معاییر األمان للوكالة أن تكون مستویات الجائحةوفي سیاق انتشار 
افیة لتشغیل وٕاغالق المفاعل والحفاظ على السالمة أثناء عملیة اإلغالق. التوظیف ك

لذلك یجب تحدید مجموعة أساسیة من الموظفین لتشغیل المفاعل بأمان. وتجمع 
الوكالة ردود األفعال من الدول العاملة حول كیفیة ضمان وجود عدد كاف من 

ان وأمن وتصمیم التدابیر بأم القدرة النوویةالموظفین للحفاظ على تشغیل محطات 
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، واستعداد تلك الدول لتبادل بالفیروسالتي تقلل من خطر تعرض موظفیهم لإلصابة 
هذه المعلومات من خالل نظام التقاریر الدولیة المفید للغایة بالنسبة لجمیع البلدان 

اء أزمة ـــالمشاركة. باإلضافة إلى ذلك أطلقت الوكالة شبكة الخبرة التشغیلیة أثن
Covid-19 النوویة في تلك األزمة، وهي شبكة رائدة  المنشآت، وذلك لمساعدة مشغلي

مصممة لتكون بمثابة مستودع إلجراءات االستجابة المخططة والمنفذة خالل األزمة. 
تشمل المعلومات الموجودة على هذه الشبكة طرقًا للحد من انتشار الوباء وتعریف 

رة النوویة. كما أنها تركز على ترتیبات الكفاءات الحرجة لتشغیل محطات القد
وتتضمن بیانات عن االنقطاعات  Covid-19 لجائحةاالستعدادات التنظیمیة المحددة 

 .المخطط لها استجابة لألزمة

عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  شور سلسلة الطاقة النوویة الصادریوفر من
تي تزود العاملین بمعلومات حول وال ،إرشادات السالمة الصناعیة للمنشآت النوویة

إعداد وتنفیذ خطط االستجابة لمجموعة واسعة من المخاطر، بما في ذلك األوبئة. 
بالمرض وأن یكون لدى ان تقلیل احتمالیة إصابة الموظفین وتساعد الخطط على ضم

المنشأة النوویة عدد كاف من الموظفین األصحاء المتاحین للحفاظ على التشغیل 
 اآلمن.

، تعمل جمیع مفاعالت القدرة النوویة البالغ Covid-19لى الرغم من أزمة وع
من كهرباء العالم، وفقًا لنظام  %10مفاعل في العالم، وتوفر أكثر من  442عددها 

 معلومات مفاعالت القدرة النوویة التابع للوكالة الدولیة للطاقة الذریة.
 

“ŒªÀfªA “ªB∑Ãºª œ√À�∏ª‚A ¡º®Nºª —fÕfU —iÀe “ÕihªA “≥BÒºª : 
“ÕÀÃƒªA “≥BÒªA “øAfNmA lÕl®Nª ΩŒºZNªA ¡ße∗ 

أصدرت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة دورة جدیدة للتعلم اإللكتروني تدعم الخبراء 
الفنیین حول العالم في استخدام األدوات واألسالیب لنمذجة سیناریوهات الطاقة النوویة 

یق نحو الطاقة النوویة المستدامة. وتهدف وتقییم النظم المقارنة ورسم خرائط الطر 
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الدورة، التي تم تطویرها بواسطة المشروع الدولي للوكالة بشأن المفاعالت النوویة 
، إلى مساعدة الدول على اكتساب فهم واسع لخدمة (INPRO)المبتكرة ودورات الوقود 

INPRO  الجدیدة ودعم التحلیل من أجل تعزیز استدامة الطاقة النوویة(ASENES). 

وٕادارة  ،ومقاومة االنتشار ،تشیر استدامة الطاقة النوویة إلى متانة البنیة التحتیة
، وتلك هي (NES)واالقتصاد في نظام الطاقة النوویة  ،والبیئة ،والسالمة ،النفایات

. فإذا أظهر تقییم لهذه المجاالت أنه یمكن تواجد INPROمجاالت التقییم لمنهجیة 
عالیة من النجاح في نشرها وتشغیلها وٕایقاف نشرها بدرجة نظام طاقة نوویة و 

 یمكن اعتبارها مستدامة.المجاالت الستة المذكورة أعاله، 

وتستهدف الدورة الخبراء الفنیین الوطنیین العاملین في مجاالت تخطیط برامج 
لطاقة الطاقة النوویة وتطویر التكنولوجیا المبتكرة للطاقة النوویة وتحلیل وتقییم نظام ا

النوویة. وقد یستفید منها أیضًا الخبراء في المؤسسات الحكومیة المسؤولون عن برامج 
تطویر الطاقة النوویة والتعاون الدولي. وتتمحور الدورة حول أربعة مواضیع رئیسیة 

 وهي : ASENESتتوافق مع خدمة 
القضایا  ــــــ نمذجة سیناریوهات نشر نظام الطاقة النوویة تمّكن الدول من فهم

 الرئیسیة بشكل أفضل وٕایجاد حلول معقولة لتعزیز استدامة الطاقة النوویة.
م القدرة التنافسیة لمختلف ــــــ التقییم االقتصادي ألنظمة الطاقة النوویة البدیلة یقیّ 

 خیارات أنظمة الطاقة النوویة.
ات الختیار النظام ــــــ دعم التقییم المقارن لنظم الطاقة النوویة وبدائل السیناریوه

 والسیناریو المفضل من خالل حوار موضوعي مع صناع القرار.
قدم نهجًا منظمًا لتخطیط خریطة طریق تعزیز استدامة الطاقة النوویة تــــــ رسم 

هذا التعزیز، مّما یسمح للمستخدمین بالتعاون، بما في ذلك التجارة النوویة في أي 
 مرحلة من دورة الوقود النووي.

دورات  INPRO، أجرى مشروع ASENESإطار التنفیذ التجریبي لخدمة ي وف
 12مشارك من  38في المكسیك واالتحاد الروسي، استفاد منها  2019تجریبیة لعام 

 .دولة عضو في الوكالة
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 “ÕÀÃƒªA “ŒNZNªA “ŒƒJªA jÕÃÒM”ºRÂø —eB∞Nm‹ 
 ≈ø“ŒRZJªA P›ßB∞ùA∗ 

وعة متنوعة من األغراض، من تدریب یمكن استخدام المفاعالت البحثیة لمجم
ر المشعة وتطویر المواد المهندسین النوویین وٕاجراء البحوث العلمیة إلى إنتاج النظائ

ولكن قبل أن تتمكن الدولة من بدء مشروع مفاعل بحثي جدید، یجب أن  المتقدمة.
 یكون لدیها أوًال بنیة تحتیة مناسبة.

إرشادات حول قضایا إنشاء وتنفیذ مشاریع تقّدم الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
المفاعالت البحثیة، وتشمل هذه اإلرشادات توجیهات بشأن األطر القانونیة والرقابیة 

. وتساعد مقاربة المعالم ... إلخوتنمیة الموارد البشریة والضمانات واألمان واألمن
یة بشكل فّعال الرئیسیة للوكالة الدول األعضاء على تطویر برامج مفاعالتها البحث

وكّلي حتى تتمكن من استخدام مفاعالتها البحثیة بأمان وموثوقیة. هذه المقاربة هي 
مجاًال  19مراحل تحدد ما یجب على الدولة إنجازه في  3مخطط شامل مقسم إلى 

 .لتطویر البنیة التحتیة، بما في ذلك السالمة النوویة والموارد البشریة والتمویل واإلدارة
 النوویة وبرامج المفاعالت البحثیة. القدرةخدامها لبرامج ویمكن است

في حین أن الخطوط العامة للمقاربة متشابهة إلى حد كبیر ما بین برامج 
، یرتبط التمییز الرئیسي بینهما بمستوى ةالنووی القدرةالمفاعالت البحثیة وبرامج 

قات، في حین تستخدم االستخدام : المفاعالت البحثیة لدیها مجموعة واسعة من التطبی
مفاعالت الطاقة النوویة لتولید الكهرباء في المقام األول. وهذا یعني أنه عندما 
یستخدم بلد ما تلك المقاربة للمفاعالت البحثیة، یجب علیه أوًال تحدید الغرض الذي 

وهذا ضروري لیس فقط لتحدید عناصر البنیة  .سیتم من أجله استخدام المفاعل
 بة، ولكن أیضًا لتطبیق مقاربة المعالم الرئیسیة بشكل فّعال.التحتیة المطلو 

مراحل رئیسیة :  3تنقسم عملیة تطویر البنیة التحتیة للمفاعالت البحثیة إلى 
برر الحاجة إلى مشروع مفاعل بحثي، إنشاء المفاعل بما في ذلك یإعداد تقریر جدوى 

دل َمْعَلْم" یتحتوي كل مرحلة على "األطر القانونیة والرقابیة، وتشغیل المفاعل الجدید. 
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على إتمامها، لمساعدة الدولة على تتبع تقدمها وتقییم استعدادها قبل بدء العمل في 
المرحلة التالیة. یتحقق المعلم األول عندما تكون الدولة مستعدة لاللتزام ببرنامج مفاعل 

لبدء التفاوض على  بحثي، ویتم االنتهاء من المعلم الثاني عندما تكون الدولة جاهزة
عقد بناء وتشغیل المفاعل، ویتم تحقیق المعلم الثالث عندما یكون المفاعل جاهزًا 

 للتشغیل.
عد تقییم البنیة التحتیة الموجودة بالفعل وما تحتاجه من التطویر خطوة مهمة ی

في إنشاء أو توسیع برنامج المفاعل البحثي. وتساعد الوكالة الدول، بناء على طلب 
نها، على مراجعة وضعها وتحدید المجاالت التي قد تحتاج إلى تحسین من أي م

، (INIR-RR)خالل بعثات مراجعة البنیة التحتیة النوویة المتكاملة للمفاعالت البحثیة 
التي تنسقها الوكالة وتقوم بها فرق دولیة مكونة من خبراء الوكالة وخبراء خارجیین 

 یة النوویة لمفاعالت البحوث المتخصصة.لدیهم خبرة مباشرة في البنیة التحت
 

fÕfU œ¥ŒnƒM œRÅ ™Àjrø  :πº»NnùA eÃ≥ÃªA ±ŒuÃM∗ 

لضمان تلبیة متطلبات التصمیم واألمان، یلزم إجراء تقییمات فنیة بانتظام عند 
نقل الوقود المستهلك من خالل عدة خطوات للنهایة الخلفیة لدورة الوقود النووي. 

یجب تحدید بعض البیانات والخصائص حول الوقود المستهلك  وإلتمام هذه التقییمات،
 فئات : 3باستخدام التقنیات المناسبة. ویمكن تقسیم هذه التقنیات إلى 

ــــــ التحلیل اإلتالفي : یشمل فحص وتوصیف تجمیعات الوقود وقضبان الوقود 
دة و داخل خلیة ساخنة مخصصة، ویتطلب ذلك موظفین وأدوات متخصصة محد

 یًا وكثیفة االستثمار.عالم

: یتم إجراؤه دون اإلضرار بتجمیعات الوقود،  (NDT)ــــــ التحلیل الّالإتالفي 
كن القیام بذلك في موقع تخزین الوقود وداخل مجمع الوقود المستهلك على سبیل موی

المثال. وعلى الرغم من كونه لیس مكلفًا مثل تقنیة التحلیل اإلتالفي، إّال أنه یمكن أن 
 كون مكلفًا من حیث االستثمار والوقت والجرعة للعمال.ی
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ــــــ نمذجة األداء : تتیح أكواد النمذجة التحلیل بدون معالجة للوقود وتكلفة أقل 
بكثیر. ومع ذلك، لضمان موثوقیة األكواد، هناك حاجة للتحقق من خالل الوسائل 

 التجریبیة لضمان موثوقیتها.

الفئات الثالث وسیلة فعالة لدعم التصمیم التجریبي یعد النهج التعاوني بین هذه 
 والتحقق من صحة النموذج وبناء قدرات العاملین النوویین.

إن الهدف الشامل لهذا المشروع البحثي التنسیقي هو تبادل المعلومات بین 
الوقود النووي  الدول األعضاء المعنیة ودعمها بشأن القضایا المتعلقة بتوصیف

المستهلك في مختلف خطوات إدارته. أما أهداف البحث المحددة، فتتلخص في فهم 
المعزز للقضایا المتعلقة بتوصیف الوقود  سیقينالشركاء في المشروع البحثي الت

 النووي المستهلك في مختلف خطوات إدارته حیث :

إبراز مزایا النهج ــــــ ستساعد المشاركة في مختلف مراحل دورة الوقود في 
 المتكامل في التوصیف.

 ــــــ الجمع بین مشاركین من خلفیات تجریبیة مختلفة والنمذجة لتحسین القدرات.
 ــــــ تحدید المجاالت لمزید من التطویر.

 ــــــ المساهمة في التعلیم والتدریب وبناء الكفاءات في هذا الموضوع.
وع وتطبیق التقنیات المتاحة لتوصیف الوقود ــــــ تعزیز معرفة الشركاء في المشر 

 المستهلك، التحلیل اإلتالفي والّالإتالفي ونمذجة األداء.
ــــــ تعزیز التعاون الفني بین الشركاء في المشروع من خالل نقل المعرفة 
والكیفیة: على سبیل المثال، البحث عن فرص للتحقق من النماذج مع نتائج العمل 

 بین نوعي التحلیل اإلتالفي والّالإتالفي.التجریبي والتآزر 
 

“ÕÀÃƒªA —if¥ªA PBÒä ΩŒ¨rM O»UAÀ �ªA PBÕfZNªA 
ÀiÃ∑ “Z÷BU ’BƒQCB√∗ 

إتخذ القائمون على الصناعة النوویة تدابیر خاصة للتعامل مع الوباء العالمي، 
 Covid-19ثار لدیها بسبب آ نوویةدولة عن اإلغالق القسري لمفاعل قدرة  ولم تبلغ أیة
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على العاملین أو سالسل التورید. وذلك وفقًا لتقاریر من المشغلین والرقابیین تم تلقیها 
من خالل شبكة الخبرة التشغیلیة أثناء أزمة كورونا التي أنشأتها الوكالة الدولیة للطاقة 

 .(IRS)ونظام التقاریر الدولیة لخبرة التشغیل  (OPEX)الذریة 

لون ضمان األمان واألمن في المصانع في جمیع إن المشغلین والرقابیین یواص
أنحاء العالم حتى مع تأثیر الوباء علیهم بطرق مختلفة، بما في ذلك االنقطاع 
المخطط له وجدول الصیانة. وتزود المدخالت من هؤالء المسؤولون في الوكالة 
بمعلومات مهمة عن تأثیر الوباء على الصناعة النوویة، مّما یساعد المشغلین 

 الرقابیین على حد سواء على التعلم من تجارب بعضهم البعض.و 

في حین اتخذ المشغلون تدابیر للحد من خطر العدوى بین الموظفین والحفاظ 
على العملیات الیومیة، أدى انخفاض الطلب على الكهرباء بسبب القیود المفروضة 

ة. كما كان على النشاط االقتصادي إلى جعل بعض المصانع تقلل من إنتاج الطاق
البد من إجراء تعدیالت على األنشطة مثل انقطاع الصیانة المجدولة. یتم في بعض 
األحیان تقصیر أو تأجیل انقطاع الصیانة المجدولة لمحطات القدرة النوویة عن طریق 
الموافقة الرقابیة من خالل تأجیل العمل غیر الحرج، بما یتناسب مع توافر الموظفین 

رسات التباعد. ویستجیب مشغلو المصانع لوضع متطور وغیر أثناء مراقبة مما
 مسبوق من خالل إظهار مستوى عال من التأهب والمرونة.

اء واسع النطاق على االقتصاد العالمي فقًا للتقاریر، سیستمر تأثیر الوبو 
یمكن أن یؤثر هذا على أداء و والنشاط الصناعي في تحدي لسالسل التورید العالمیة. 

ي الفترة االنتقالیة على المدى الطویل، مع إدخال فترات زمنیة طویلة المصانع ف
للمباني الجدیدة أو مشاریع التجدید الرئیسیة. وقد تكون هناك أیضًا تأخیرات محتملة 
في عملیات المناقصة وكذلك عدم الیقین بشأن التمویل المتاح لمشاریع بناء محطات 

 القدرة النوویة الجدیدة.

علومات تتعلق بالتخطیط للطوارئ إذا تم تخفیض مستویات وقد تم تلقي م
 Covid-19التوظیف، باإلضافة إلى وصف اإلجراءات المتخذة عند اكتشاف حاالت 

 بین الموظفین وأفراد أسرهم.
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وتنسق الوكالة الدولیة للطاقة الذریة مع المنظمات الدولیة األخرى، بما في ذلك 
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة  (WANO)ن الرابطة العالمیة للمشغلین النوویی

، لمقارنة البیانات حول القدرة النوویة (OECD/NEA)التابعة لوكالة الطاقة النوویة 
 IRSو  OPEX. وستظل منصتا Covid-19واتجاهات سوق الطاقة النوویة وسط وباء 

 مفتوحتین لمزید من المدخالت خالل فترة الوباء.
 

Aj∑hø ©≥ÃM ¬ÃME kÀi™Àjrø æÃY ¡«B∞M P  “Òä—if¥ªA “ÕÀÃƒªA 
BÕiB¨ºI ü "�ŒºŒI"∗ 

 كل من شركة آتوم" على التعاون مع زاتفقت المؤسسة الحكومیة "رو 
Framatome SAS  شركة(فرنسا) و GE Steam Power  ضمن إطار إجراءات اختیار

رى التوقیع وقد ج النوویة "بیلیني" في بلغاریا. القدرةمستثمر استراتیجي لمشروع محطة 
مدیر  ــــــالنائب األول للمدیر العام  ــــــعلى المذكرات من قبل كل من كیریل كوماروف 

 ــــــآتوم"، وفریدریك لیلیفر  زالدولیة في المؤسسة الحكومیة "رو وحدة التطویر واألعمال 
، ومایكل Framatome SASنائب الرئیس التنفیذي األول للمبیعات اإلقلیمیة في 

 .General Electric Steam Powerرئیس شركة  ــــــلي كیرو 

ووفًقا لالتفاقیات الموقعة، ستعمل الشركات الثالث على توحید جهودها 
النوویة  القدرةللمشاركة فیما یتعلق بإجراءات اختیار مستثمر استراتیجي لتشیید محطة 

ختیار المؤسسة ا با"بیلیني". وضمن إطار االتفاقات التي تم التوصل إلیها، ورهنً 
آتوم" كمستثمر استراتیجي للمشروع بعد نتائج المناقصة، ستعتبر شركة  زالحكومیة "رو 

General Electric  شریًكا في مجال تورید معدات محطات المولدات التوربینیة العاملة
فهي شریك  Framatome SASوالمعدات القاعدیة، أما شركة  Arabelleوفق تقنیات 

 القدرةمعدات التحكم اآللي ألنظمة التحكم في العملیات لمحطة رئیسي في تورید 
 النوویة البلغاریة.

الموقعة تؤكد على المستوى  : "إن المذكرات ح كیریل كوماروف بالقولوقد صرّ 
للثقة بین شركاتنا، كما أننا على یقین من أن التعاون الدولي بین الشركات  يالعال

 .18/6/2020بتاریخ  مدیریة االتصاالت في المؤسسة الحكومیة "روز آتوم" *
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یساعد على تهیئة الظروف المالیة والتقنیة المثلى الكبرى في قطاع الصناعة النوویة س
 ".يالنوویة "بیلین القدرةلتنفیذ مشروع محطة 

آتوم" وشركة  زن المؤسسة الحكومیة "رو ـــل مـــدرت كـــصق، تـــت سابـــي وقـــوف
Framatome SAS  وشركةGeneral Electric رة لخمسة متقدمین ــــــة مختصــــــقائم

ة النوویة ــــــ"، إلى جانب مؤسسة الطاقيالنوویة "بیلین القدرةمشروع محطة  ذــــــلتنفی
ة ـــة الذریـــة والطاقـــة المائیـــة للطاقـــوالمؤسسة الكوری )CNNC(ة ـــة الصینیـــالوطنی

)Korea Hydro & Nuclear Power, KHNP(. 

مع كل من  آتوم" بالفعل وبصورة ناجحةز وتتعاون المؤسسة الحكومیة "رو 
في العدید من المشاریع الدولیة،  General Electricوشركة  Framatome SASشركة 

النوویة  القدرة" (المجر) ومحطة 2-النوویة "باكش القدرةبما في ذلك محطة 
ضمن إطار  General Electric"(فنلندا). كما أن التعاون قائم مع شركة 1-"هانكیكیفي

لنوویة في تركیا ومشروع محطة "الضبعة" للطاقة مشروع محطة "أكویو" للطاقة ا
 النوویة في مصر.

 
 “ÕihªA “≥BÒºª “ŒªÀfªA “ªB∑ÃªA jÕj¥M ”¥ºNMWATEC —iAeG ≈ß 

B»NÜB®øÀ B»∏Œ∏∞MÀ “®rùA PBÕB∞ƒªA∗ 

سّلمت اللجنة الفنیة الدولیة المعنیة بإدارة النفایات المشعة والتفكیك والمعالجة 
ة استشاریة تقدم المشورة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ، وهي هیئ(WATEC)البیئیة 

تقریرها السنوي الیوم إلى نائب مدیر عام الوكالة السید میخائیل تشوداكوف، رئیس 
 قسم الطاقة النوویة بالوكالة.

من كبار المتخصصین من  30، التي تجمع حوالي WATECتضّمن تقریر 
التقریر نتاج ات للوكالة. وكان ــــــالحظات والتوصیاء العالم، سلسلة من المــــــجمیع أنح

وسط ظروف الوباء العالمي،  2020جتماعات افتراضیة عقدت في مایو ویونیو ا 4
منظمات دولیة المعلومات وساعدوا في  5دولة و 25حیث تبادل المشاركون من 

 لنوویة.تطویر النظرة البرنامجیة للوكالة في مجال حیوي من أجل استدامة الطاقة ا

 .30/6/2020"، بتاریخ IAEA Newsletterمترجم من " *
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"إن اإلدارة  30/6/2020قال تشوداكوف في اجتماعه االفتراضي بتاریخ 
الفّعالة للنفایات المشعة والتفكیك والمعالجة البیئیة هي مواضیع مهمة للغایة. ومن 
خالل التنسیق معًا ومشاركة معرفتنا، نستمر في إظهار أن حلول القضایا في هذه 

كل فّعال. وتسمح معالجة هذه التحدیات للمجتمع المجاالت موجودة وقابلة للتطبیق بش
 العالمي باالستمرار في االستفادة من التكنولوجیا النوویة".

إلى أهمیة اإلدارة في نقاط االنتقال  WATECمن بین توصیاتها، أشارت لجنة 
 الرئیسیة ــــــ على سبیل المثال، من العملیات التشغیلیة إلى إیقاف التشغیل ــــــ للحفاظ
على المعرفة والمهارات والموارد الرئیسیة. وحثت أعضاءها والوكالة على زیادة تعزیز 

 تعاونهم في تبادل المعلومات على الصعید العالمي حول عملهم.

مشاركًا عبر  30لقد شارك في كل اجتماع من االجتماعات االفتراضیة األربعة 
ب أفریقیا والسودان والسوید من األرجنتین والبرازیل إلى جنو  مختلفة مناطق زمنیة

وأسترالیا والیابان والفلبین. وتضمنت تلك االجتماعات التي عقدت عن بعد عروضًا 
، من األرجنتین والهند WATECفي مقررین متطوعین أعضاء  3تقدیمیة من 

وتشیلي. وكان عقد هذه االجتماعات عبر اإلنترنیت یمثل تحدیًا لكنها خرجت بنتیجة 
 ّناءة.قویة وتوصیات ب

قام كل مقرر بتلخیص الوضع الحالي واالتجاهات في إدارة النفایات المشعة 
والتفكیك والمعالجة البیئیة من كل مجموعة من مجموعات الدول األعضاء الثالث ــــــ 
تلك التي لدیها برامج قدرة نوویة كبیرة جدًا، وتلك التي لدیها برامج قدرة نوویة صغیرة 

الذین یستخدمون النظائر المشعة في الطب والصناعة وتطبیقات إلى متوسطة، وأولئك 
أخرى. وكانت مساهمة الدول األعضاء فّعالة في أعمال اللجنة إلعداد ملخص شامل، 

منّصة جّیدة لتبادل األفكار العلمیة والفنیة، وسارت  WATECحیث وّفرت 
 االجتماعات االفتراضیة بشكل جّید للغایة.

 : م. نهلة نصر ترجمة وٕاعداد                                                  
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f®ÂI  :13/6/2020( 

بناًء على دعوة المدیر العام للهیئة العربیة للطاقة الذریة تم افتتاح أعمال الدورة 
ئة العربیة للطاقة الذریة یوم السبت الموافق: ن للمجلس التنفیذي للهیالخامسة والستی

التالیة : األردن، عن بعد بمشاركة عدد من السادة ممثلي الدول  13/06/2020
البحرین، تونس، السودان، العراق، فلسطین، الكویت، لبنان، لیبیا، مصر، الیمن، 

 ول العربیة ووفدباإلضافة إلى مدیر إدارة المنظمات واالتحادات العربیة ــــــ جامعة الد
 الهیئة العربیة للطاقة الذریة.

الدكتورة انتصار صغیرون رئیس وفد األستاذة ترأس االجتماع معالي الوزیرة 
الجمهوریة السودانیة وقامت بإلقاء كلمة استهلتها بالترحیب بالسادة أعضاء المجلس 

ثم أعطت بعد  .الیةوالثناء على التقدم الحاصل في أداء الهیئة من الناحیة العلمیة والم
الموسوي نائب رئیس المجلس ورئیس وفد الدكتور فؤاد كاظم ذلك الكلمة لسعادة 

ن جهود جمهوریة العراق الذي ألقى كلمة أشاد فیها بالدور الفاعل للهیئة في التنسیق بی
ستخدام السلمي للطاقة الذریة مبرزًا دور جمهوریة العراق الدول العربیة في مجال اال

 س الهیئة ودعم جهودها في تنفیذ أنشطتها بما لدیها من خبرات.في تأسی

ى سعادة الوزیر المفوض محمد خیر عبد القادر مدیر إدارة المنظمات ثم ألق
تحیات معالي األمین  كلمة نقل من خاللها جامعة الدول العربیة ــــــالعربیة  اتتحادواال

لس التوفیق والنجاح ومشیدًا بالتطور متمنیًا ألعمال المج العام لجامعة الدول العربیة
ثم ألقى سعادة المدیر العام  .الملحوظ في أداء اإلدارة العامة في السنوات األخیرة
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 ،للهیئة العربیة للطاقة الذریة كلمة رّحب في مستهلها بالسادة ممثلي الدول األعضاء
حصل في  سنوات الماضیة والتقدم الذي الثالثمبرزًا أهم إنجازات الهیئة خالل 

أنشطتها من حیث النوع والكم شاكرًا المجلس التنفیذي على الثقة التي أوالها له والدعم 
 .الیته األولىالمستمر خالل و 

وبعد النقاش والمداولة في  التالیة، ثم عرض رئیس الدورة بنود جدول األعمال 
 :اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة  ،رجو من التوافق والتآز 

 .ــــــ انتخاب رئیس ونائب رئیس الدورة  1 
 .ــــــ إقرار جدول أعمال الدورة  2
 .للمجلس التنفیذي 64ــــــ متابعة قرارات الدورة   3
 .2020/ 6/  5ــــــ  2019/ 12/  1ــــــ نشاط الهیئة خالل الفترة :   4

 .ــــــ األنشطــة العلمیة المنفّـذة أ 
 .ق مع الهیئات والمنظمات العربیـةب ــــــ التعاون والتنسی

 .ج ــــــ التعاون والتنسیق مع الهیئات والمنظمات الدولیــة
ــــــ استضافة المنتدى العربي السادس حول آفاق تولید الكهرباء وٕازالة ملوحة    5

 .2021میاه البحر بالطاقة النوویة 
 2019للسنة المالیة   يــــــ الحساب الختامي وتقریر مراجع الحسابات القانون  6

 .2019والمناقالت والمساهمات في المشروعات المنفذة خالل السنة المالیة 
 .2019ــــــ تقریر المراقب المالي الداخلي لسنة    7
 ــــــ 1/1ــــــ تقریر المدیر العام حول تنفیذ میزانیة الهیئة خالل الفترة :    8

31/5/2020. 
 .2022ــــــ   2021العربیة للطاقة الذریة للدورة المالیة  ــــــ موازنة الهیئة   9
ــــــ  15/2/2021قة الذریة للفترة ــــــ تعیین المدیر العـام للهیئة العربیة للطا  10

14/2/2025. 
 .ــــــ الكادر الوظیفي للهیئة العربیة للطاقة الذریة  11
للمجلس التنفیذي والدورة  67و 66ــــــ تحدید موعد ومكان عقد الدورتین   12

 .للمؤتمر العام للهیئة 33
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تم افتتاح أعمال الدورة العادیة الثانیة والثالثین للمؤتمر العام صباح األحد 
وبحضور الوفود خدام تقنیة "مؤتمرات الفیدیو" ستباعن بعد،  14/6/2020الموافق 

المشاركة من الدول األعضاء التالیة: االردن، البحرین، تونس، السودان، العراق، 
فلسطین، الكویت، لبنان، لیبیا، مصر، موریتانیا، الیمن، باإلضافة إلى وفد جامعة 

 .الدول العربیة ووفد الهیئة العربیة للطاقة الذریة

ألستاذ الدكتور عبد اهللا الشامي، ممثل الجمهوریة الیمنیة ورئیس افتتح معالي ا
الدورة الحالیة للمؤتمر، أعمال المؤتمر بكلمة رحب فیها بممثلي الدول األعضاء مهنئا 

لتئام هذا االجتماع رغم الظروف الصعبة المترتبة على تداعیات جائحة باإیاهم 
ه على ما یبذلونه من جهد ملموس كورونا، كما شكر المدیر العام للهیئة ومعاونی

للتحضیر واإلعداد ألعمال المجالس الرئاسیة للهیئة بهدف التقییم والمتابعة والتخطیط 
لتنفیذ برامج ومشاریع الهیئة في إطار االستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة 

 .لىللطاقة الذریة. وأثنى على أداء المدیر العام للهیئة في والیته األو 

م تناول الكلمة معالي األستاذ الدكتور خالد طوقان، رئیس وفد المملكة األردنیة ث
الهاشمیة، حیث رحب من خاللها بالسادة الحضور وبالمدیر العام للهیئة العربیة، 

لتحقیق غایتها النبیلة متمثلة بإرساء شاكرا الهیئة على سعیها الدؤوب والمتواصل 
العربیة لتحقیق التنمیة الشاملة المستدامة لتوفیر سبل قواعد التعاون الوثیق بین الدول 

، كما هنأ سعادة التقدم واالزدهار للشعوب العربیة في المجاالت العلمیة والتكنولوجیة
سالم حامدي بمناسبة انتخابه لفترة والیة ثانیة مدیرا عاما المدیر العام األستاذ الدكتور 

ي بذلها في مواصلة زخم التعاون الفني مع الدول للهیئة العربیة مثمنا الجهود الكبیرة الت
 .عضاء خالل السنوات الماضیةاأل

ثم ألقى سعادة الوزیر المفوض محمد خیر عبد القادر كلمة نیابة عن معالي 
األمین العام لجامعة الدول العربیة، عبر من خاللها عن سعادة األمانة العامة لجامعة 

ال هذه الدورة للمؤتمر العام للهیئة العربیة للطاقة الدول العربیة على مشاركتها في أعم
الذریة الذراع الفني لجامعة الدول العربیة في مجال الطاقة الذریة، والتي تعمل دائمًا 
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على تقدیم الدعم لتوفیر إمكانات البحث العلمي والتقني في حقل الطاقة الذریة، كما 
بیة، واألمین العام المساعد السفیر نقل تحیات معالي األمین العام لجامعة الدول العر 

الدكتور كمال حسن علي وتمنیاتهما ألعمال المؤتمر بالنجاح وأن تصدر عن هذا 
االجتماع  توصیات وقرارات تساهم وتدعم العمل العربي المشترك في مجاالت عمل 
الهیئة العربیة للطاقة الذریة. وبین سعادته أن هذه الدورة تأتي في فترة عصیبة حیث 

إلى ضرورة وجود رؤیة واضحة لمنظمات العمل العربي  ودعایمر العالم بأزمة، 
المشترك في التعامل مع هذه الجائحة في المرحلة القادمة في إطار األمانة العامة 
لجامعة الدول العربیة. كما أثنى سعادته على اإلدارة العامة للهیئة العربیة للطاقة 

هذه األزمة وتنفذ بعض أنشطتها واجتماعات  الذریة التي استطاعت أن تتكیف مع
 مجالسها التشریعیة والتنفیذیة.

ثم ألقى معالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي في الجمهوریة التونسیة 
الدكتور سلیم شورى كلمة متمنیا فیها للدول العربیة التوفیق في مواجهة فیروس 

قیادًة وشعبًا. كما قدم الشكر لكل من  كورونا، وموفور الصحة والعافیة لألمة العربیة
الدورة ونائب الرئیس والمدیر العام للهیئة وممثل جامعة الدول العربیة، وقدم  سرئی

سالم حامدي كمدیر عام  .د شكره لكافة الدول العربیة التي جددت ثقتها في سعادة أ.
ب على هذه الثقة. متنان تونس ألشقائها العر ار عن للهیئة العربیة للطاقة الذریة، وعبّ 

یتطلب  وبین معالیه أن التعاون العربي في مجال االستخدام السلمي للطاقة الذریة
تكوین الموارد البشریة وٕانجاز البنى التحتیة.  تستراتیجیالوضع أطر وا جهودًا كبیرة

وتقوم الهیئة العربیة للطاقة الذریة بدور محوري للرفع من قدرات الدول األعضاء مما 
الفائدة على مجاالت تنمویة عدیدة مثل الزراعة والبیئة والصحة والصناعة یعود ب

والطاقة ومعالجة المیاه المستعملة، كما تعتبر االستراتیجیة العربیة لالستخدامات 
السلمیة للطاقة الذریة في مرحلتها الثانیة نقطة تحول مهمة في توظیف الطاقة النوویة 

ویة المستقبلیة، ورفع المستوى االقتصادي واالجتماعي في الدول العربیة ألهدافها التنم
وطنیة للطاقة  ةوالعلمي والتكنولوجي. كما أكد على حرص تونس على وضع استراتیجی

ذریة تتماشى مع االستراتیجیة العربیة التي تم وضعها، واكد معالیه أیضا على ال
 استعداد تونس للتعاون والتنسیق مع اشقائها العرب من أجل تنفیذ هذا االستراتیجیات.
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ثم ألقى سعادة المدیر العام للهیئة العربیة للطاقة الذریة األستاذ الدكتور سالم 
السادة المشاركین في المؤتمر العام. وعبر عن شكره حامدي كلمة رّحب في مستهلها ب

وامتنانه لكل ممثلي الدول العربیة األعضاء على شرف الثقة في شخصه التي نالها 
من خالل التجدید له كمدیر عام على راس الهیئة العربیة للطاقة الذریة والتي ستكون 

 وبلوغ أهدافها المرسومة. حافزًا لمزید من البذل والعطاء في سبیل تحقیق رسالة الهیئة

المطروحة على جدول أعمال الدورة  التالیة ثم توّلى المؤتمر النظر في البنود
 المناسبة :وبعد النقاش والمداولة اتخذ بشأنها القرارات  ،الثالثیـن

 .ــــــ انتخاب رئیس ونائب رئیس الدورة  1
 .ــــــ إقرار جدول أعمال الدورة  2
 .للمؤتمر العام 31رارات الدورة ــــــ متابعة ق  3
 .ــــــ تقریر المدیر العام عن نشاط الهیئة ما بین دورتي المؤتمر العام  4
ــــــ استضافة المنتدى العربي حول آفاق تولید الكهرباء وٕازالة ملوحة میاه   5

 .2021البحر بالطاقة النوویة 
ــــــ  2021للطاقة الذریة ( ــــــ االستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة  6

2030.( 
 2019للسنة المالیة   ــــــ الحساب الختامي وتقریر مراجع الحسابات القانوني  7

 .2019والمناقالت والمساهمات في المشروعات المنفذة خالل السنة المالیة 
 .2019ــــــ تقریر المراقب المالي الداخلي لسنة   8
ــــــ  1/1م حول تنفیذ میزانیة الهیئة خالل الفترة : ــــــ تقریر المدیر العا  9

31/5/2020. 
 .2022ــــــ  2021ــــــ موازنـــة الهیئـــة العربیـــة للطاقـــة الذریـــة للـــدورة المالیـــة   10

ـــ  15/2/2021ــــــ تعیین المدیـــر العـــام للهیئـــة العربیـــة للطاقة الذریة للفترة   11
14/2/2025. 

للمجلس التنفیذي والدورة   67و 66  تحدید موعد ومكان عقد الدورتینــــــ  12 
 .للمؤتمر العام للهیئة 33
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"“øAfNnùA “Œ¿ƒNªA )f®ÂI ≈ß  :22/4/2020( 

 عضاء األمانة الفنیةألاالجتماع األول الهیئة العربیة للطاقة الذریة في  شاركت
وذلك یوم  )عن بعد( للشبكة العربیة للعلوم والتكنولوجیا من أجل التنمیة المستدامة

ستعراض النموذج المبدئي للبوابة ومناقشة سبل تفعیل الشبكة ال 22/4/2020األربعاء 
شارك في االجتماع سبع منظمات  .التمویلوتوصیف مهام أعضائها وبحث آلیات 

األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري، المنظمة هي: عربیة ودولیة 
عات العربیة، الهیئة تحاد الجاماوالعلوم، المجلس العربي للمیاه، العربیة للتربیة والثقافة 

ة للطاقة الذریة، منظمة ستشعار من بعد وعلوم الفضاء، الهیئة العربیالقومیة  لال
 الیونسكو، باإلضافة الى المؤسسة العربیة لعلماء الشباب.

 جتماع البنود اآلتیة :االن تضمّ 
 ــــــ الجلسة االفتتاحیة. 1
 .عرض النموذج المبدئي للبوابة االلكترونیة للشبكة ــــــ 2
 .توصیف وتوزیع مهام أعضاء األمانة الفنیة ــــــ 3
عن كل منظمة او دولة عضو  بموضوع الشبكة نقطة اتصال معنیة تحدید ــــــ 4
 .بالشبكة

 لشبكةالمستدام ل تمویلالآلیة  ــــــ 5
 .ء والباحثینامناقشة معاییر الموافقة على الخبر  ــــــ 6
ابعة من األسبوع العربي للتنمیة ر إطالق الشبكة خالل النسخة الموعد  ــــــ 7

 بدبي. 2020ت اكسبو هامش فعالیا المستدامة على
افتتحت السیدة وزیر مفوض ندى العجیزي، مدیر إدارة التنمیة المستدامة 
والتعاون الدولي، أعمال االجتماع حیث رحبت بالسادة الحضور وأشارت إلى أن 
العلوم والتكنولوجیا تشكل ركیزة أساسیة لتوفیر األدوات والوسائل الضروریة  في حیاتنا 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020 /2ـــــــ العدد  32نشرة الذرة والتنمیة ـــــــ المجلد 
 

68 
 

الظروف التي یشهدها العالم بسبب إنتشار فیروس كورونا خاصة في ظل  یةالیوم
، كما قامت بإستعراض بنود 2030ثیره على تنفیذ خطة التنمیة المستدامة أدى توم

ریة التي جدول أعمال االجتماع باإلضافة الى عرض  تسلسل االجتماعات التحضی
ز الشبكات ثم قام المهندس محمد عبد العال مدیر مرك .عقدت لتفعیل دور الشبكة

وتكنولوجیا المعلومات بتقدیم عرض مفصل عن النموذج المبدئي للبوابة اإللكترونیة 
ومذكرة توصیف بیانات الشبكة وأهدافها ثم تطرق للجزء الفني بالبوابة وقام بتوضیح 

 العدید من الخدمات التي ستقدمها.
من قبل السادة مناقشة سبل تقدیم الدعم للشبكة  تیتعلق بالبند الثالث، تم وفیما

في  ممثل الهیئة العربیة للطاقة الذریة الدكتور ضو مصباح عرض ثاألعضاء، حی
وذلك عن طریق خبرتها في مجال  ،مساهمة الهیئة في الشبكةإمكانیة  االجتماع

حیث تمتلك ستخدام السلمي للطاقة الذریة و یق بین الدول العربیة في مجال االالتنس
في تطبیق الطاقة الذریة في مجاالت الحیاة یة للبحوث الهیئة قاعدة معلومات معرف

والتي  2030تها حتى العام ستراتیجیعلى تنفیذ ا المختلفة وأن الهیئة كذلك مقبلة
 تتضمن العدید من الشبكات المعرفیة وٕادارة المعلومات والمعرفة.

ضرورة وجود مصادر واضحة  تم التأكید علىالخامس،  وفیما یتعلق بالبند
استدامة التمویل مثل مساهمات المؤسسات األعضاء وأكدت السیدة ندى لضمان 
لدول العربیة وضرورة التكاتف من أهمیة دور العلوم والتكنولوجیا لدى ا علىالعجیزى 

 و بطرق أخرى.أ و فنیاً أ جل تمویل ودعم الشبكة سواء مادیاً أ
عاییر وفیما یتعلق بالبند السادس، ناقش المشاركون عدة مقترحات حول م

سابع، أوضحت السیدة ندى العجیزى وفیما یتعلق بالبند ال اختیار الخبراء والباحثین.
نه كان من المفترض إطالق الشبكة خالل النسخة الرابعة من األسبوع العربي للتنمیة أ

بدبي. ولكن  2020كسبو إان سیعقد على هامش فعالیات معرض المستدامة والذي ك
كسبو لمدة عام لیبدأ فیروس كورونا تم تأجیل اإل نتشاراب للظروف الراهنة بسب نظراً 

ا سیعطي ممّ  ،2021الشبكة لعام  إطالقوعلیه سیتم تأجیل  2021في أكتوبر 
بالمستوى الالئق خالل الشبكة  إطالقالفرصة للجمیع الستكمال العمل حتى یتسنى 

 كسبو.فعالیات اإل
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نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع شركة سدیم للطاقة ــــــ دولة 
برنامج تدریبي عن ُبعد حول األمان والوقایة اإلشعاعیة  اإلمارات العربیة المتحدة

 بتوقیت تونس 18:00إلى  16:00، من الساعة 2020 ویونی 4ــــــ  2 الفترة :خالل 
 األساسیة المعلومات. یهدف هذا البرنامج إلى تقدیم المعارف و (دولة مقر الهیئة)

الوقایة من مخاطر األشعة المؤینة التي تمهد  والتجارب العملیة في مجالمثلة األو 
والصناعي  الطبي اعاإلشع مرافق لتأهیل ضباط الوقایة اإلشعاعیة للقیام بمهامهم في

 الدولیة األساسیة األمان معاییر حسب وغیرها من أوجه التطبیق السلمي للطاقة الذریة
 له المرخص على یتعین التي المشعة المصادر وأمان المؤینة اإلشعاعات من للوقایة

 المتطلبات تطبیق على لإلشراف الضباط هؤالء تعیین المنشآت في العمل صاحب أو
ویقدم هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التي تهدف في النهایة إلى  .لها الرقابیة

تأهیل ضابط وقایة إشعاعیة مرخص له لممارسة عمله وأداء مهامه في هذا المیدان. 
مشارك من  500ولغة الورشة هي اللغة العربیة. شارك في هذا البرنامج أكثر من 

 جمیع الدول العربیة.

مة بالخصوص ن ُبعد عبر منصة إلكترونیة مصمّ تم تقدیم هذا البرنامج ع
ع المواضیو المجاالت  وركز البرنامج على حترافیة لعرض البرنامج العلمي.بطریقة ا
 التالیة :

المفاهیم األساسیة لإلشعاع المؤین ومنشآته وأسس الوقایة من اإلشعاع ــــــ 
 والمعاییر الدولیة.

 التشغیل المثالي للمنشآت النوویة.مصادر اإلشعاع وأجهزة الكشف عنه،  ــــــ
 التلوث اإلشعاعي الداخلي والخارجي. ــــــ
 توكید الجودة لتحسین الوقایة واألمان اإلشعاعي حسب المعاییر الدولیة. ــــــ
 .التأثیرات الصحیة لإلشعاع. ضمان األمان اإلشعاعي التام للمنشأة ــــــ

 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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تاریخ  لغة الكتابة إسم المؤلف الصفحات

 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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عدد  عنوان الكتاب الرقم
تاریخ  لغة الكتابة إسم المؤلف الصفحات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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