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Abstract 

This article includes an overview of Mauritania’s geographical 

location and its population, as its location is considered important because it 

overlooks the Atlantic Ocean and includes important geomorphological and 

geological environments. Also, the general geological aspects of Mauritania, 

the nature of the existence and occurrences of uranium in different 

geological environments will be discussed.  

Mauritania is classified into three geological regions; the first region is 

located in the north and northwest and consists of pre-Cambrian rocks, 

while the second region is partly located in the center and east and consists 

of primary sandstone. The third geological region consists of the 

Senegalese-Mauritanian sedimentary basin, which includes coastal 

Mauritania and the lower Senegal River valley in the southwest. 
The uranium exploration history and mode of distribution of uranium 

deposits in Mauritania are treated. It is found that most of the economic 
uranium ores belong to the superficial type of uranium deposits and mainly 
occur in the north of Mauritania near the border with Algeria. The main 
uranium deposits are found in Ain Ben Til, Tiris, Reguibat regions and Bir 
Ein Elnar. This article indicates that Mauritania possesses important 
economic uranium deposits in northwest Africa. 
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حیث  ،علي نبذة عامة عن موقع موریتانیا الجغرافي وسكانها المقالةتشتمل هذه 
بیئات نها تطل علي المحیط األطلسي وتشمل عدة أل أن موقعها یعتبر هاماً 

تم مناقشة النواحي الجیولوجیة العامة ترفولوجیة وجیولوجیة هامة. كذلك سجیومو 
، ئات الجیولوجیة المختلفةفي  البی المحتملة لموریتانیا وطبیعة وجود الیورانیوم ومكامنه

وتاریخ استكشاف الیورانیوم بها. ویتضح أن معظم خامات الیورانیوم االقتصادیة تنتمي 
 إلي نوع رواسب الیورانیوم السطحیة.

ل المغرب العربي الخمسة والتي تشمل لیبیا، تونس، دو  إحدى اتمثل موریتانی
في أفریقیا  الجزائر، المغرب وموریتانیا. تقع موریتانیا على ساحل المحیط األطلسي

 اً الي (وهي منطقة تضم أیضبین المغرب الشم اً وثقافی اً جغرافی اً وتشكل موریتانیا جسر 
یا جنوب الصحراء الكبرى. المغرب والجزائر وتونس) والجزء الغربي األقصى من أفریق

، ویبلغ 2ملك 1030700مساحة واسعة تبلغ  الموریتانیة اإلسالمیة الجمهوریةتغطي 
حوالي  موریتانیاعدد سكان  یبلغم. لك 750المحیط األطلسي  ىطول ساحلها عل

في  ویتواجد نسمة، وتتشكل من العرب والبوالر والسونینكى والولوف 3,500,000
ثاني أهم  وهي، نسمة 200.000 بودا، وفي أنو نسمة الي ملیوننواكشوط حو العاصمة 

 .للبالد تمثل العاصمة االقتصادیةو  مدینة في موریتانیا بعد نواكشوط
 


 

 : رئیسیة )1ة (شكل یمكن تقسیم موریتانیا إلى ثالث مناطق جیولوجی

وتتكون من صخور ما قبل  تقع في الشمال والشمال الغربي، المنطقة األولي
ملیار سنة) والتي ال تشكل فقط العمود الفقري لمنطقة ریجیبات  2.7الكمبري (حوالي 

سلسلة صخور  اً بشمال موریتانیا بل أیض )Mauritania’s Reguibat( الموریتانیة
 . اً شاسع التي تشكل سهالً  )Akjoujt(أكجوجت 

في  ولكنها في الغالب توجد أیضاً  ،في أقصى الشمال تقع المنطقة الثانیة جزئیاً 
الحجر الرملي األولي، الذي یغطي طیة تندوف  یوجدالوسط والشرق. في الشمال 

حوض تودني یوجد في الوسط و المقعرة وفیها تمیل الطبقات في اتجاه محور الطیة؛ 
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. یحد )Adrar and Tagant  Açâba(الشاسع وتحده هضاب أدرار وتاغانت وعصبة 
، مع وجود طیة أفولي )Hodh Depression(هذا الحوض من الجنوب منخفض هوده 

 .افي وسطه (Affollé Anticline) المحدبة

فتتكون من الحوض الرسوبي السنغالي  ،أما المنطقة الجیولوجیة الثالثة
ریتانیا الساحلیة ووادي نهر السنغال السفلي في الجنوب الموریتاني، والذي یشمل مو 

 الغربي.
 

 

 

 

 

 
 

 

   
 
 

 

 

 خریطة جیولوجیة عامة لموریتانیا ) :1(شكل 


خامات الحدید، النحاس، الذهب  الثروة المعدنیة في موریتانیا علىتشتمل 
في  ات، وتوجد مناجم الحدید یعقد الستینوالجبس. بالنسبة للحدید فقد بدأ استغالله في 

https://www.britannica.com/place/Adrar-plateau-Mauritania
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التي  فارمامی شركة حدید موریتانیا تحت إدارةالشمال في منطقة بطاح الزویرات 
وهو من النوع الجید حیث تمثل  .1963شحناتها من تلك الخامات سنة صدرت أولى 

%، وقد انتقلت حقوق امتیازه من میفارما بعد تأمیمها إلى 80,64نسبة التركیز فیه 
والتي باشرت اإلنتاج من حینها حیث وصل  ،سنیم الشركة الوطنیة للصناعة والمعادن

 ملیون طن من الحدید الخام. 12إنتاجها في بعض السنوات إلى 

فقد كان هناك بعض االستغالل في منجم أكجوجت ولكنه توقف  ،أما النحاس
ات لیحل یوتم توقفه عن اإلنتاج في منتصف السبعین .یةبسب تعرضه لصعوبات مال

محله استخالص الذهب من تلك الخامات في الوقت الراهن، وقد وصل إنتاجه من 
 .طن 2,870 إلىحین وصل  1970الذهب إلى ذروته سنة 

 8احتیاطي جید من الذهب حیث أنه یوجد لدیها موریتانیا ، فإن لذهببالنسبة ل
 ،وتتواصل عملیات البحث والتنقیب عن مناجم جدیدة .مناجم ذهب رئیسیة في البالد

هذا المنجم یستخرج النحاس  منیوجد منجم نحاس وذهب مشتركین حیث  وحالیاً 
وأكبر هذه المناجم هو منجم تازیازت  .لذهب على شكل صخور وبعد ذلك تفصلوا

وهو منجم في الفضاء المفتوح یقع شمال غرب موریتانیا على بعد  ،تخراج الذهبالس
سهمها أالتي تملك أغلب  ،وقد بدأت تازیازت .كیلومتر شمال العاصمة نواكشوط 300

وقد بدأت في توسعة منجم  2008 عملیاتها التجاریة في، " الكندیةكینروسشركة "
 م.الذهب لیصبح ثاني أكبر منجم ذهب في العال

 في جهة الشمال نواكشوط فتوجد كمیات منه بالقرب من العاصمة ،أما الجبس
وقد باشر اإلنتاج والتصدیر  .) كلم60ــــــ  50وعلى شكل شریط یتراوح طوله ما بین (

بنحو كما یقدر احتیاطه  ،طن 1650وبلغت الكمیات المنتجة منه  ،في الثمانینیات
 .نملیون ط 20

 


في منطقة  1959 یورانیوم  في موریتانیا عاملقد بدأ أول برنامج الستكشاف ال
بدأ  1972طیة عجمان المحدبة بواسطة لجنة الطاقة الذریة الفرنسیة. في عام 

حیث  ،وم السطحیة)استكشاف الیورانیوم في منطقة سلسلة الركیبات (رواسب الیورانی

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B7
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:  في مناطق رانیتغاإلشعاعیة في صخور السیانیت وال تم اكتشاف بعض الشاذات
. وقد استمرت عملیات استكشاف الیورانیوم وتنمیة ربیر عین النار، تیجیسمات وتینیبدا

 .2014عام  ىفي عدة مناطق في موریتانیا حت هعمواق

ي استكشاف الیورانیوم وتنمیة سترالیة أنشطتها فتولت شركة فورت إنیرجي األ 
وبیر    A-238: مشتملة علي منطقتین هما ،مواقعه في مناطق امتیازها في موریتانیا

ترطبت رواسب الیورانیوم بصخور النار.  تقع هاتین المنطقتین في شمال موریتانیا و 
ة   لمساف A-238رانیت بالقرب من بئر مورغین. وتمتد تمعدنات الیورانیوم في منطقة غال

 تمعدناتمن السطح، ویبلغ عرض تلك ال متر 250یزید علي عمق  ىٕالو  ملك 1.75
. أظهرت عملیات التنمیة المستمرة المشتملة علي حفر اآلبار اً متر  60إلي  50ما بین 

احتمال وجود رواسب ذات حجم كبیر وبدرجة عالیة من  )A-238(في هذا الموقع 
 الیورانیوم.  كیزاتر 

 


تتركز مكامن الیورانیوم في عدة مناطق شمال موریتانیا بالقرب من الحدود 
، تم قة عین بن تیل في شمال موریتانیافي منط ). فمثالً 3و 2الجزائریة (شكل 

اكتشاف رواسب الیورانیوم السطحیة الفتاتیة الكلسیة عند قاعدة مسطح حمادة الذي 
جدر اإلشارة إلي أن المیاه الجوفیة في هذه المنطقة یطل على منطقة صحارى ریج. وت

عالیة من  ، ویحتوي على نسبةقلوي قلیالً المتعادل،  )Phreatic(من النوع الفریاتي 
 ، خاصة كلورید الصودیوم.المواد الصلبة الذائبة

رانیت غعبارة عن حجر ال يفي مسطح حمادة ه یعتقد أن مصادر الیورانیوم
والذي یحتوي على  )Reguibat(دة المعقدة في منطقة الركیبات القلوي في صخور القاع

في الملیون من الیورانیوم. ویرجع تكون معادن الیورانیوم  اً جزء 30و 20ما بین 
، كما أن التراكیب تذبذبات في مستوي المیاه الجوفیةالثانویة وكربونات الكالسیوم إلي ال

كممرات إلعادة توزیع وتكوین  هاماً  الجیولوجیة وخاصة نطاقات التصدع قد لعبت دوراً 
 .ایتمعدنات الیورانیوم بشمال موریتان
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 : خریطة لمواقع مكامن الیورانیوم بشمال موریتانیا )2(شكل 
 تیرس والركیبات وغیرها

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 )Reguibat area(الركیبات : مكمن الیورانیوم في منطقة  )3(شكل 
 موریتانیا، شمال ما قبل الكامبري
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بعض المناطق في شمال فیما یلي وصف لنظام تواجد خامات الیورانیوم في و 
 : موریتانیا

 )Tiris(منطقة تیرس  ـــــ 1

ي رواسب ، وتنتمموریتانیاالهامة في  مواقع الیورانیوم ىإحد منطقة تیرس تمثل
اكتشفت ألول . يرواسب الیورانیوم السطحیة من النوع الكالكریت الیورانیوم هذه إلي نوع
. ویمثل 2008في عام األسترالیة   )Aura Energy(إینرجي  امرة بواسطة شركة أور 

قد تم للیورانیوم الهامة في موریتانیا. هذا الموقع نقلة نوعیة في عملیات تنمیة مواقع ا
ثامن  من ملیون رطل 52حیث بلغت  ،تقدیر احتیاطیات الیورانیوم في منطقة تیرس

للكود الكندي لتقدیر احتیاطیات الخامات  وذلك طبقاً  ،)U3O8( أكسید الیورانیوم
)JORC( . نمیة تكلفة رأس المال تعتبر عملیة التمعدن مناسبة بشكل طبیعي لتو

 تعدینه بتكلفة تشغیل منخفضة.المنخفضة و 

 الشمالي الجزء في م،الیورانیو  خامات علي تحتوي التي ،تیرس منطقة تقع
 2.5<) األركي العصر إلي تنتمي التي )Reguibat Craton( الركیبات راسخة الشرقي

Ga) السفلي والبروتیروزیك (2.5-1.6 Ga) المكونة المعقدة القاعدة صخور تتبع والتي 
 مصادر وتقع. المتحولة والبركانیة الرسوبیة والصخور رانیتیةغال الصخور من اً أساس

 من الجزء هذا یتكون. الراسخة في البروتیروزیك لصخور التابعة األجزاء في الیورانیوم
 .األمفیبولیت من التحول من الدرجة عالیة والصخور البلوتونیة الصخور من الراسخة

راسخة الركیبات ُعرفت عدة رواسب صغیرة من عروق الیورانیوم في منطقة 
إلى  والتي أشارت ،استكشافها خالل الخمسینیات من القرن العشرین عملیات أثناء

رواسب  تسجیل اكتشافیتم  أنه لم  إلى وتجدر اإلشارةیورانیوم. ع للبعض مواقوجود 
 أورا.شركة في موریتانیا قبل اكتشافات النوع الكالكریتي یورانیوم من اقتصادیة لل

 وكسر ىحص هیئة على سطحیة رواسب شكل علي الیورانیوم خامات توجد
 وتوجد. سم 30 بحوالي السطح تحت أو سطحي غطاء شكل علي المتمعدن رانیتغ

 الكارنوتیت معدن شكل علي رانیتالغ وقطع الحصى مع متحدة الیورانیوم تمعدنات
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األصفر المشع الذي یشتمل على الیورانیوم والفانادیوم وعلى مقدار ضئیل من 
 مع منبثة صورة في الرادیوم، وهو عبارة عن فانیدات یورانیل البوتاسیوم المائیة ویتواجد

 .سطحه علي رقیقة كطبقة أو الحصي

 )Reguibat( الركیبات منطقة ـــــ 2
 استكشاف عملیات أثبتت وقد موریتانیا، شرق شمال في الركیبات منطقة تقع
 الصخور أن ا إینرجي األسترالیةأور  شركة بها قامت التي الركیبات منطقة في الیورانیوم
 : نوعین ىإل وتنقسم رانیت،الغ من أساساً  تتكون السطحیة التربة تحت الموجودة

 من كبیرة بلورات مع رانودیوریتغو  الحبیبات متوسط رمادي رانیتغــــــ 
 به الیورانیوم محتوىو  الخارجي الملمس ناعم صلد  عام بوجه  وهو الز،كبالجیو ال

 .الملیون في جزء 2 إلى 1 من ویتراوح منخفض
 من وفرة قلأو  الوردي البورفیري رانیتغلل بالنسبة الحبیبات دقیق رانیتغــــــ 

 حدود في الیورانیوم من أعلى نسبة على عادةً  رانیتغال هذا یحتوي. الرمادي رانیتغال
. معتدل بشكل" الساخن" رانیتغال من فهو وبالتالي ، الملیون في جزًءا 20 إلى 5 من

 من لتشكّ  أنه وُیعتقد شرائح شكل علي وجعله األحمر رانیتغال تكسیر یتم ما عادةً 
  .المنطقة على أثر الذي التكتوني التشوه مناطق في الرمادي رانیتغال تغییر خالل

 من وقطع بالحصى المغطاة السطحیة التربة أسفل الیورانیوم تمعدنات جمیع تقع
 لتمعدنات السطحیة الرواسب هذه تغطي. رقیقة هوائیة رملیة ورواسب الصخور
 على  أجزائها بعض تظهر والتي ،كبیر حد إلى رانیتیةالغ القاعدة صخور الیورانیوم

  .متناثرةال التالل من منكشفات شكل
 األحمر رانیتالغ وفي المجوي رانیتالغ في أساساً  الیورانیوم رواسب وتنتشر

 رواسب أن ویعتقد. رانیتالغ من بالقرب الحبیبیة الرواسب في أو جزئیاً  المتغیر
 فتات فیها ترسبت التي ،ضحلة أحواض أو منخفضات في تكونت قد الیورانیوم
 في الیورانیوم رواسب توجد. المحیطة للصخور التجویة أعمال نتیجة الصخور
 تلك وتكون). سم 30 حدود في( السطح من یلةئض مسافة على أو السطحیة الرواسب

 من غالباً  تكون والتي ،أسفلها الموجودة الصخور تغطي ممتدة رقیقة  طبقة التمعدنات
 تاجتح ال وربما ،التكالیف عالیة وغیر التعدین سهلة الرواسب تلك وتعتبر. رانیتالغ
 .ةكبیر  تكسیر عملیات إلى
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 األصفر المشع تـیترنو االك دنــــــمع نـــم ومــــالیورانی رواسب ونــــوتتك
)(Carnotite, K2 (UO2)2(VO4)2.3H2O  ًأو صغیرة حبیبات هیئة علي ویوجد ،أساسا 

 معدن ویختلط رانیت،غال ومنها المختلفة ةالصخری الحبیبات أسطح یغطي رقیق فیلم
 غیر صغیرة حبیبات صورة في معدنهذا ال ویكون الكالسیوم كربونات مع رنوتیتاالك

 .متماسكة

 عملیة نتیجة  تكونت قد المنطقة هذه في الیورانیوم رواسب أن الواضح من
 خالل المالحة المیاه بواسطة السطح من القریب رانیتغلا من الیورانیوم تمعدنات إذابة

 هاتكاسم متوسط یبلغ والتي السطحیة الطبقة في ترسیبها وٕاعادة المطیر، العصر
 .اً متر  12 ىإل تصل أحیاناً  ولكنها أمتار 5 من أقل حوالي

 


فإنه قد تم حساب  ،بالنسبة الحتیاطیات خامات الیورانیوم في موریتانیا 
سترالیة قامت شركة فورت إنیرجي األ 2012م ي عاف .ةــات المؤكدة والتقریبیــاالحتیاطی

:  للكود الكندي في ثالث مناطق هي اً ـــوم طبقـــات الیورانیمـــاـــات خـــر احتیاطیـــبتقدی
A-328 تقدیر احتیاطیات الیورانیوم  )1(، بن عین النار والركیبات. ویمثل الجدول رقم

لما ورد في مطبوعات الوكالة الدولیة للطاقة  طبقاً  ،الموریتانیةفي بعض المواقع 
 .ةالذری

 )1(جدول رقم 
 حتیاطیات الیورانیوم في بعض المناطق الموریتانیةإ

 متوسط التركیز رتبة الراسب الراسب
 طنیة الیورانیوم (جزء بالملیون یورانیوم)

A 328 Inferred 199 9000 

 Indicated بیر النار
Inferred 

488 
751 

385 
385 

 Indicated اإلجمالي
Inferred 

751 
204 

385 
9 385 
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موریتانیا  كما أن هناك بعض التقدیرات األخري الحتیاطیات  الیورانیوم في
طن فلز یورانیوم  1155قدرت بحوالي  األسترالیة جيإنیر  قامت بعرضها شركة أورا

كمصدر مؤكد. كذلك تم تقدیر جزء بالملیون یورانیوم  85ر بحوالي عند حد قطع قدّ 
ا تم تقدیر احتیاطي كم طن فلز یورانیوم. 462,27االحتیاطي التقریبي بحوالي 

 اإلشعاعي المكثف بواسطة شركة أوراالمسح  على المكتشف وذلك بناءغیر الیورانیوم 
 Reguibat(ظهر الركیبات طن فلز یورانیوم في منطقة  000,19إنیرجي بحوالي 

area( لكامبريما قبل ا. 
 


الدول العربیة التي  قالة إلي أن موریتانیا تعتبر إحدىنخلص من هذه الم 
ویطلق  ،تمتلك رواسب یورانیوم اقتصادیة هامة تنتمي إلي الرواسب السطحیة للیورانیوم

 أخرى یوجد بعض رواسبانیوم في شمال غرب إفریقیا. و قلعة الیور  علیها أحیاناً 
الجزائر والتي یمكن أن تشمل مثل هذا النوع من رواسب الیورانیوم باإلضافة للیورانیوم ب

إلي أنواع أخري. ویوجد بعض تمعدنات للیورانیوم بأشكال متنوعة في العدید من دول 
 الوطن العربي. 

یعتبر الیورانیوم من العناصر الهامة واالستراتیجیة حیث أنه یمثل الحلقة األولي 
الذي یستخدم  ،وي ویعتبر مادة أساسیة في تصنیع الوقود النوويفي دورة الوقود النو 

المیاه. ومن األهمیة بمكان  وٕازالة ملوحةیة ائفي المحطات النوویة إلنتاج الطاقة الكهرب
استكشاف الیورانیوم وتحدید مكامنه بشأن اهتمامنا في الوطن العربي  نكثفأن 
عن  الهامة إلنتاج الطاقة عوضاً  البدائل حیث أنه یمثل أحد ،سبه االقتصادیةوروا

 ما. اً الوقود األحفوري الكالسیكي الذي سوف ینضب یوم
 

 عبد العاطي بدر سالمانأ. د.                                           

 المواد النوویة المصریة األسبقهیئة رئیس                                     

       salmanab2012@yahoo.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في موریتانیا مكامن الیورانیوم 
 

13 
 



: المؤتمر الرابع للوزراء األفارقة المكلفین  2017ورقة تعریفیة حول موریتانیا،  )1(
 صفحات. 9،  2017 دیسمبربالحالة المدنیة 

(2) BRIOT, B., 1984: DEPOTS SUPERFICIELS D'URANIUM EN 
MAURITANIE: SURFICIAL URANIUM DEPOSITS, IAEA, 
VIENNA,IAEA-TECDOC-322; pp.189-203. 

(3) http://earthwise.bgs.ac.uk/index.php/Hydrogeology_of_Mauritania 
((Bedrock Geology of Mauritania at 1:5 million scale. Based on map 
described by Persits et al. 2002 / Furon and Lombard 1964. ) 

(4) Uranium 2016: Uranium Resources, Production and Demand; 
Mauritania National Report, OECD 2016, NEA No. 7301, pp.323-330.  

 
  

  
 

http://earthwise.bgs.ac.uk/index.php/Hydrogeology_of_Mauritania


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3/2020ـــــــ العدد  32نشرة الذرة والتنمیة ـــــــ المجلد 
 

14 
 

 —Ëœd�uD�Ë r�œ � W�ËuM�«  U�UI��« 
W��b(«  U�UMB�« 

 


 

Abstract 
Modern industry uses radioisotopes in a variety of applications to 

improve productivity, and to gain information that can not be obtained in 
any other ways. Radioisotopes make important contributions in several 
sectors of economy including medicine, food processing, industry, 
agriculture, structural safety and research. More than 150 different 
radioisotopes in different forms are in use for various applications and are 
increasingly used in industry. Sealed radioactive sources are used in 
industrial radiography, gauging applications and mineral analysis. Short-
lived radioactive material is used in flow tracing and mixing measurements. 
Gamma sterilization is used for medical supplies, bulk commodities and, 
increasingly, for food preservation. 

Rapid response of nuclear techniques with continuous analysis means 
that reliable flow of analytic data can be constantly available. This results in 
reduced costs with increased quality and productivity. 

 


 ظهربدأت العلوم النوویة في الظهور في نهایة القرن التاسع عشر، حیث 
العدید من االكتشافات العلمیة المتعاقبة في فترة وجیزة من الزمن، تضمنت اكتشاف 

 من قبلالنشاط اإلشعاعي و ن، غینتالعالم ویلیام ر  من قبل 1895األشعة السینیة عام 
. من قبل العالم ثومبسون 1897 كترون عاماإلل، و 1896ل عام یر كالعالم هنري ب

ومن حینه بدأ استعمال كل من األشعة الطبیعیة واألشعة السینیة في العدید من 
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عقب التمكن  في مجاالت شتىاستعمال التطبیقات اإلشعاعیة  ىوقد تنام .التطبیقات
 تتالى ثم ،1934المنتج عام  30-سفورواد مشعة صناعیًا، كان أولها الفمن إنتاج م

ملت في العدید من التطبیقات اإلشعاعیة ععدید من المواد المشعة التي استُ إنتاج ال
حفظ األغذیة، والزراعة و الصناعة، و لتشمل عدة مجاالت أهمها: الرعایة الصحیة، 

 والبیئة، بما فیه مصلحة المجتمع اإلنساني وزیادة تقدمه ورخائه.
ل النظائر المشعة، یمكن الحصول على األشعة من عدة مصادر مث

أجهزة مصدرة لألشعة مثل المسرعات ومولدات األشعة السینیة و المفاعالت البحثیة، و 
ولكن أهمها القادرة على اختراق المادة مثل األشعة . وهناك عدة أنماط لألشعة واللیزر

في العدید من التطبیقات  تُفیدالتي لدیها طاقة عالیة یمكن أن و السینیة وأشعة غاما، 
ل إذابة المعادن باستعمال اللیزر عالي الطاقة أو لحام أطراف األسالك المعدنیة مث

 باستعمال الحزم اإللكترونیة.
 



 البلدان ركیزة للنجاح االقتصادي في تشكِّل المتطورة الصناعیة التكنولوجیات إنَّ 
 أسالیب حاجة البلدان النامیة إلیجادومن المعروف  ،سواء حد على والنامیة المتقدمة

 .بنهج مستدام المستهلكین طلب وتلبیة اإلنتاج زیادة أجل من الصناعیة كفاءتها لرفع
في تحقیق األهداف التنمویة  بشكل خاص النوویة والتكنولوجیا العلوم وهنا یأتي دور

 ق النمو االقتصادي ودعمتحقی في اً كبیر  اً إسهام تسهم أن لهذه الدول، فهي تستطیع
أمانًا بیئیًا،  ولیًة فعا أكثر االقتصادیة األنشطةالمستدامة عن طریق جعل  التنمیة

 .األخیر المطاف في المجتمع اإلنساني منه یستفید أفضل إنتاج إلى وبالتالي تؤدي
تساهم النظائر المشعة في العدید من القطاعات االقتصادیة مساهمة فعالة، حیث 

ویتزاید  .ع وبأشكال مختلفة في عدة تطبیقاتنظیر مش 150حالیًا أكثر من یستعمل 
استعمال النظائر المشعة خاصة في القطاع الصناعي والصحي والزراعي والبیئي 
واإلدارة المناخیة وعدة قطاعات أخرى. ویعود هذا إلى وجود العدید من النظائر التي 

البیانات التي یمكن االعتماد علیها  یمكن االستفادة منها في تأمین تدفق دائم من
بشكل مستمر، والتي تهدف في النهایة إلى تخفیض كلفة اإلنتاج مع تحسین نوعیة 

 المنتج.
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 فالمباني واألنابیب حیاتنا، من جزءاً  اإلشعاعیة صبحت التكنولوجیاتأقد ل 
 فحصتُ و  ُتعاَلج التي األشیاء بعض هي إال ما السیارات غیار وقطع الطبیة واألجهزة
 زیادة ا ینتج عنه، ممّ التصنیع فترة خالل وآمن مراَقب بأسلوب اإلشعاعات بواسطة
 تقدِّم ما مًعا. وكثیًرا والمستهلك یعود بالفائدة على الصانع وهذا بدوره واألمان، الجودة

 حتاج إلىت فهي التقلیدیة، البدائلمقارنًة ب للبیئة نهًجا صدیقاً  اإلشعاعیة التكنولوجیات
 أقل.  نفایات وتتركأقل  طاقة

 


أو  ،تستعمل الصناعات الحدیثة النظائر المشعة بغیة تحسین نوعیة المنتجات
ل على جملة من المعلومات التي تحتاجها لتطویر صناعتها أو ضبط جودتها، و حصلل

 .والتي ال یمكن لها أن تحصل علیها من طرق أخرى

 ِسمتین على كبیر حدٍّ  الصناعة إلى مجال في المشعَّة النظائر تطبیقات دتعتم
قدرة األشعة على االختراق والمرور عبر السماكات  : : أوالً  لألشعة وهي أساسیتین

قیاسات على هذه األشعة المخترقة إلى ال إمكانیة تحویلللمواد الكثیفة، ثانیًا:  ةالكبیر 
 جهزة التحلیل والمراقبة.یة تستخدم كأساس ألمعلومات كمّ 

ة ــــــا هامــــــوي على مزایــــــة ینطــــــي الصناعــــــة فــــــات النوویــــــال التقنیــــــاستعم إن  
 : منها

 الخاضع أو المنتج المادة مع تماس فیزیائي دون القیاسات إجراء إمكانیةــــــ 
 .فحصلل

 سرعة إجراء التطبیق والقیاس. ــــــ

 ال تحتاج هذه التقنیات إلى الكثیر من أعمال الصیانة واإلصالح.ــــــ 

فعالیة اإلنتاج وتحسین النوعیة  زیادة الناتج عن العائد االقتصادي المجزي ــــــ
 التكالیف. وخفض
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 تروناتواسطة النركیبة المواد بتحلیل بنیة وتــــــ  1

ترونات الحراریة هما التقاط النالتقنیتان الرئیسیتان المستعملتان في هذه التحالیل 
)Thermal Neutron Capture, TNC( فوریًا بعد أن یتم امتصاص ، التي تحدث

ترونات ن للنترونات منخفضة الطاقة من قبل نواة الذرة، وتقنیة التبعثر غیر المر الن
)Neutron Inelastic Scattering, NIS( ترون مع التي تحدث فوریًا عند تصادم الن

ترونات المنبثقة في المفاعالت البحثیة أن تتفاعل مع الذرات في النواة. كما یمكن للن
الذي بدوره تقاس خصائصه  ،العینات موضوع الدراسة مسببة إصدارًا ألشعة غاما

 العینات المدروسة وكمیتها.  یًا مبینًة العناصر الموجودة فيالطاقیة وشدته كمّ 
ترونات استعماًال من من أكثر مصادر الن 252-یفورنیومیعتبر عنصر الكال

ــــــ  یستخدم مصدر أمریسیومكما  .الناحیة التجاریة في هذه التقنیة من التحالیل
 NIS. تفاعل NISو   TNCمع كواشف ترصد كل من )Am-Be-241( 241-ریلیومب

منیوم و كسجین واأللألشف عن عناصر مثل الكربون وامفید بشكل خاص في الك
یستعمل هذا التطبیق في و  ،تروني منخفضوالتي تملك مقطع التقاط نلیكون والس
استخراج الفحم. وهناك سمنت والتعدین و ید من القیاسات في مجال صناعة اإلالعد

ر ترونات في ثقب محفو للن حیث ینزل مجس یحوي مصدراً  ،NISتطبیق هام لتقنیة 
تروني اإلشعاع الناتج عن المنبع الن یتبعثرفسطواني، أ باألرض على شكل تجویف

وبما أن ذرات الهیدروجین هي العنصر  .لتصادم مع التربة المحیطة بالمجسنتیجة ا
ترونات العائدة في القدرة على تشتیت النترونات فإن عدد الن ،وبشكل كبیر ،األعلى

ى التربة من الهیدروجین وبالتالي من الماء. هذه إلى الكاشف هي ناتجة وتابعة لمحتو 
ن ا یمكّ ممّ  ،التقنیة لها استخدامات زراعیة هامة في معرفة محتوى التربة من الرطوبة

من تحدید الوقت المناسب للري الزراعي ومراقبة تغیر محتوى التربة المائي وجدولة 
حقلیًا یستعمل جهاز متنقل عملیة الري. ولقیاس كثافة التربة ومحتوى التربة من الماء 

من  ولد أشعة غاما وحزماً ت يوالت ،ریلیومو ب 241-نبعًا من عنصري أمریسیومیحمل م
، حیث تخترق األشعة 9-ریلیومنتیجة تفاعل جسیمات ألفا مع الب ترونات التي تتولدالن

 المتنقلة أجهزة القیاس یمكن استخدام كما مقطع العینة الترابیة إلى مقیاس الكشف.
 .الطرق الرصف لسطح خلیط في سفلتاأل لتحدید كثافة
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 األشعة السینیة وأشعة غاماتحلیل المواد باستعمال  ـــــ 2

ض انبثاق أشعة إن األشعة السینیة المنبثقة من عنصر مشع یمكن لها أن تحرِّ 
طاقة األشعة السینیة المحرَّضة یمكن و  .ضة من مواد غیر نشطة إشعاعیاً حرّ سینیة م
ة، بینما كثافة اإلشعاع یمكن أن ماهیة العنصر الموجود في المادة المفحوص أن تحدد

حدد كمیة وجود هذا العنصر في المادة. تستخدم هذه التقنیة في تقدیر تركیز ت
حیث یستعمل مجس یحوي عنصرًا  ،عملیة استخراج المعادن وتنقیتها العناصر خالل

ثة بعنوتعالج اإلشارات الم .تدفقلممشعًا ویغرس مكشاف مباشرة في مالط المعدن ا
تم متابعته، ویمكن أن تعطي قیاسًا تمجس حتى تعطي تركیز العنصر الذي من ال

 النیكلو  الحدید ،لكثافة المالط. من العناصر التي یمكن التحري عنها بهذه الطریقة
 والرصاص. الصفیحو  الزنكو  النحاسو 

عة غاما في تحدید یمكن أن یستخدم إصدار أشعة غاما أو تبعثر أشكما 
على  تعتمدتفاعالت أشعة غاما حیث أن  ،سیر النقل علىمحتوى الرماد في الفحم 

 وكذلك .العدد الذري، والرماد أعلى في عدده الذري من مادة الفحم القابلة لالشتعال
والذي یتبعثر بشكل غیر مرن من الفحم  ،طیف الطاقة ألشعة غاما یمكن قیاس

 .ادلتحدید محتواه من الرم
 
 لشعاعيتقنیة التصویر ا ـــــ 3

إن تقنیة التصویر بأشعة غاما تعمل بشكل مشابه تمامًا لتلك التي تستخدم فیها 
ولكن عوضٌا عن اآللة الضخمة  .ینیة في فحص الحقائب في المطاراتاألشعة الس

كل ما هو مطلوب من أجل إنتاج أشعة غاما  ،التي تستعمل في تولید األشعة السینیة
قطعة صغیرة بحجم حبة الدواء من مادة مشعة موضوعة في كبسولة محكمة هو 

توضع هذه الكبسولة على إحدى جهات الشيء المراد فحصه  .اإلغالق من التیتانیوم
أشعة غاما مثل األشعة السینیة من  تمرف لم تصویر في الجهة المقابلة،یویوضع ف

وكما تظهر األشعة  .ویرحصه لتطبع صورة على فیلم التصخالل الشيء المراد ف
یوضح التصویر بأشعة غاما تدفق المعدن أو التحام  ،السینیة صورة كسر في العظام
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لم خاص حول مكان یالوصالت. فعندما یتم لحام في أنبوب نفط أو غاز یتم لف ف
جهاز یحمل معه مصدرًا مشعًا  إرسالاللحام في األنبوب من الجهة الخارجیة، ثم یتم 

یخرج  ثم .إلى منطقة اللحاموصوًال معین إلى داخل األنبوب  موضوع ضمن درع
المنبع من ضمن الدرع عن بعد ویتم أخذ صورة شعاعیة لمنطقة اللحام من خالل 

وجود أي  ویفحص مكان اللحام لكشفلم اإلشعاعي ییعالج الف ثم لم اإلشعاعي،یالف
 عیوب فیه.

هربائیة، وعادة ما یرسل توفر التغذیة الك شرطتعمل أجهزة األشعة السینیة  
بینما تملك  .الشيء المراد فحصه إلى مكان وجود جهاز الفحص لیتم تصویره شعاعیاً 

بشكل  نقلهایمكن  اكونهالنظائر المشعة النشطة میزة هامة األجهزة التي تعتمد على 
أسهل من التجهیزات التي تصدر األشعة السینیة إلى أماكن تواجد المواد المراد 

وبالتالي هي  .الكهربائي إلجراء الفحص التصویريوال حاجة لتوفر التیار  ،تصویرها
 ،نقلها المتكرر ألماكن بعیدة التي تتطلبهامة في العدید من التطبیقات  أفضلیةتملك 

كما أن منابع الغاما تملك  خاصة إذا كان العمل یجري في الحقول أو األماكن النائیة.
وبالتالي تملك میزة في  ،ة مهما كان باهظ الثمنطاقة أعلى من أي جهاز أشعة سینی

مصادر األشعة السینیة حزمة كما تصدر  .قدرتها األعلى على التصویر اإلشعاعي
واسعة من األشعة، بینما منابع أشعة غاما تصدر على األكثر بضعة أطوال موجة 

 متفردة.

في  حاسوبیاً ج یستعمل التصویر الطبقي الثالثي األبعاد باألشعة السینیة المعال 
الدقة  حیث تفتح ،فحص وأخذ قیاسات ثالثیة األبعاد عند صب المعادن أو البالستیك

العالیة لتقنیة األشعة السینیة المجال واسعًا أمام العدید من التطبیقات في مجاالت عدة 
والعدید من العلوم الطبیعیة.  ،وتقنیات الحساسات ،وعلم المواد ،مثل اإللكترونیات

من  حاسوبیاً والمعالج نیة یالس شعةاأللتصویر الطبقي رباعي األبعاد باستخدام ن ایمكّ 
تكوین صورة دینامیكیة ثالثیة األبعاد متحركة مع الزمن توضح الزمن والحركة معًا 

تمكننا هذه التقنیة الحدیثة من دراسة الشكل  .لكل من داخل وخارج الشيء المفحوص
 .آن واحدفي  طریقة الحركة والعملو  والبنیة
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 الّالإتالفیةاالختبارات ــــــ  4

 ُیعَرف ما باستخدام اإلشعاعات، أو جودة المواد والمنتجات لمراقبة طریقة هي
واألكثر  السوق في المتاحة الّالإتالفي االختبار تقنیات وأهم .باالختبار الّالإتالفي

ة غاما واألشعة وهو امتداد للتصویر الشعاعي بأشع ،المقطعي التصویر هي استخداًما
 التفریقي ألشعة غاما واألشعة السینیة المنبعثة االمتصاص على السینیة الذي یعتمد

 باستخدام اإلشعاعي التصویر اختبار التصویر اإلشعاعي. ویعمل أجهزة من
 الفوالذ مثل والصلدة، الصلبة للمواد للهیكل الداخلي صورة المؤینة لتكویناإلشعاعات 

 األخرى الجهة في موضوًعا اً فیلم وتعرِّض المادة عبر مرُّ األشعةحیث ت الخرسانة.أو 
 التي القطعة عبر تصله اإلشعاعات التي كمیة بحسب الفیلم عتمة وتختلف لألشعة.
 بعبور تسمح كثافة أقل أو سماكة أقل مناطق التي بها اختبارها، فالموادیجري 

 أو كثافة الصورة لتحدید عتمة في االختالفات هذه تستعمل .عبرها أكثر إشعاعات
 ال والتي ،المادة داخل ثغرات عیوب هیكلیة أو أي عن تكشف أنَّها كما المادة، تكوین
في  الّإلتالفیةتستعمل االختبارات  .التقلیدیة االختبار أسالیب خالل من اكتشافها یمكن

الذ فحص الفو في  169-بیوموالمواد، مثال على ذلك یستعمل یتر العدید من المنتجات 
 192-ریدیومم، بینما األلم 45م والخالئط المعدنیة الخفیفة حتى لم 15حتى سماكة 

 190م والخالئط المعدنیة حتى لم 60حتى  12یستعمل لفحص الفوالذ من سماكة 
 وصیانة المواد إنتاج في اً حیوی اً دور  الّالإتالفي اإلشعاعي التصویر اختبار م. یؤديلم

 مستخدمة حیویة أداة یعدو  ،مخلَّفات مشعة ترك أو لها ضرر أي إحداث دون والهیاكل
 مثل المنتجات جودة وسالمة الختبار الصناعات من العدید في العالم جمیع أنحاءفي 
 والسكك الطائرات ومعدات المدنیة واإلنشاءات الضغط وأوعیة والمراجل ،یبباألنا

 وقیاس وتقییمها استعماالت هذه التقنیة الكشف عن العیوب وتشمل .والسفن الحدیدیة
 وقیاس اإلجهاد وقیاس الهیكلیة الخصائص وتحدید التسربات عن والكشف األبعاد

 المواد تحدید موصلیة مثل ،المواد وفرز الهیكلیة السالمة وتحلیل الدینامیكي التصدي
 الهامة المادیة للهیاكل السالمة نم للتحقُّق الّالإتالفي االختبار ُیستخدم كما وتكوینها.

 في المنشآتلصیانة  للغایة مفیدة التقنیات ، وبالتالي هذهاألبنیةو  والسدود الجسورمثل 
 الطبیعیة والدمار نتیجة الحروب.الكوارث  أعقاب
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 القیاس وتحدید المستوى ـــــ 5

على نطاق واسع في مجال  ةالنووی تعتمد على التقنیات تستعمل أجهزة 
 فةـَّ المؤل المواد وسماكةالصلبة،  والمواد السوائل في المستوى بارامترات ناعة لقیاسالص
 المؤّین بین اإلشعاع التفاعل توظـِّف أجهزة وهي ،المنتجات طبقات، وكثافة من

شدة اإلشعاع الناتجة عن عنصر مشع تنقص بسبب المادة  أنّ  مستفیدًة من والمادة،
یستخدم هذا المبدأ لقیاس الكمیة والكثافة . لكاشفالموجودة بین العنصر المشع وا

عدم ضرورة وجود تماس  هيللمادة الموجودة بین المنبع والكاشف. میزة هذه الطریقة 
 المواد إنتاج في واسع نطاق علىوهي تستعمل  ،مع المادة المراد قیاس منسوبها

 .وغیرها ستیكوالبال والورق والمنسوجات المعادن ذلك بما في طبقات، من المؤلفة
 كثافة لقیاس البترول والتعدین صناعات في كأدوات الكثافة قیاس أجهزة وتستعمل
والتحكم بتدفق المواد في األنابیب. یمكن أن یقاس ارتفاع الفحم في  الخالئط

مستودعات تخزین الفحم باستعمال منبع عالي الطاقة ألشعة غاما، حیث یوضع على 
انب مع العمل على توجیه الشعاع المنبعث خالل ارتفاعات متدرجة من أحد الجو 

ترصد الكواشف الموضوعة في الطرف المقابل للمنبع تكسر الشعاع و ، حمولة الفحم
مقاییس المستوى هذه من أكثر  . وتعدبسبب وصول ارتفاع الفحم إلى مستوى المنبع

 ألجهزةا هذه مثل من اآلالف ثمَّة مئاتف ،استخدامات العناصر المشعة في الصناعة
 عادة على مصادر ألشعة غاما. تحتوي وهي م،العال حول

المصدرة ألشعة بیتا تستعمل بعض اآلالت المقاییس التي تعتمد على العناصر 
، وذلك من أجل التحكم في سماكة الغشاء البالستیكي في صناعة األغشیة البالستیكیة

تستعمل و شع والكاشف، الغشاء البالستیكي بسرعة بین العنصر الم رحیث یمر المنتج، 
أما في صناعة الورق،  .الناتجقوة إشارة الكاشف للتحكم في سماكة الغشاء البالستیكي 

تنخفض شدة اإلشعاع  حیث ،أشعة بیتا في مراقبة سماكة الورقتستعمل مقاییس ف
بعض األشعة تتبعثر إلى الخلف باتجاه  .الشعاع وجود مادة الورق في مساربسبب 

كمیة األشعة المبعثرة إلى الخلف مرتبطة مع كمیة المادة تكون ، و المنبع المشع
وهذا یمكن أن یستخدم لقیاس خصائص المادة. هذا  ،الشعاعمسار في الموجودة 

 التغلیف. اتنماذج مختلفة من سماكإدارة التحكم بالمبدأ یمكن أن یستعمل في 
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 التعقیم باستعمال أشعة غاماــــــ  6

 مثل ،المجهریة الكائنات العضویة نمو منع في جداً  ةفعال أشعة هي غاما أشعة
الحمض النووي الریبي  جزیئات طریق تخریب ذلك عن ویتم .والجراثیم الفیروسات
 انقسام دون یحول اممّ  ة،المجهری العضویة هذه الكائنات خالیا فيكسجین منقوص األ

 العلب عبر بسهولة أن تتخلَّل الطاقة عالیة الموجات هذه وتستطیع .الخالیا
 أشعة ، وتنبعثالمنتجات المراد تعقیمها على التي تحتوي اإلقفال محكمة البالستیكیة

 بقیت . وطالما137-السیزیوم أو 60-الكوبلت عادة هو مشع نظیر بواسطةغاما 
، الفیروسات والجراثیم من خالیة تكون فإنها اإلقفال علبة محكمة في المشعَّعة  المواد

المواد الطبیة التي یمكن تعقیمها بواسطة اإلشعاع، والعدید  هناك مجال واسع منو 
 .ض للتعقیم بالحرارةرِّ منها یمكن أن یخرب في حال عُ 

 
 قتفائیةاال االختباراتــــــ  6

 وتحدیدها المشكالت التقنیة استقصاء في هاماً  دوراً  اإلشعاعیة المقتفیات تؤدِّي
معظم األنظمة الفیزیائیة والكیمیائیة  الصناعیة، مستفیدة من میزتي أن العملیات في

والحیویة تتعامل مع النظیر المشع وغیر المشع بنفس الطریقة دون تفریق بینهما، وأنه 
حتى كمیات صغیرة جدًا من المادة المشعة یمكن أن تُقتفى في النظام المختبر 

لمستخدمة بسهولة. هذا یمكِّن من التحري عن النظام المختبر مع الوثوق بأن اآللیة ا
للفحص ال تؤثر على النظام بحد ذاته. هناك العدید من المركبات الكیمیائیة العضویة 

في بنیتها بنظیر مشع مالئم، هذه  ،أو عدة ذرات ،التي یمكن إنتاجها مع استبدال ذرة
الخاصیة یمكن أن تستعمل لتقفي مسار بعض المواد ضمن مسار معقد، أو ضمن 

مدید كبیر للمادة األساسیة. في كل هذه التحریات أحداث یمكن أن تؤدي إلى ت
یختار النظیر المشع بحیث یكون نصف العمر اإلشعاعي طویًال بما یكفي  قتفائیةاال

 إلجراء االختبار المطلوب، وال یبقى نشاط إشعاعي متبقي بعد عملیة التحري.
تعملة تساعد إضافة كمیات صغیرة من المواد المشعة كمقتفیات إلى المواد المس

 خلط معدَّالت في المشكالت الموجودة في العملیات الصناعیة المختلفة على تقییم
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 كتشافوا والغازات، والمساحیق السوائل ذلك في المواد، بما من واسعة مجموعة وتدفُّق
 وتآكل المحركات تحدید تلف على تساعد السوائل، وهي تدفُّق من والتحقُّق التسرُّبات
 من العملیات إتاحتها تتبُّع اإلشعاعیة للمقتفیات الهامة ئصالخصا ومن .المعدات

 للكشف المثال، سبیل فعلى .التشغیل العادیة عملیات تعطیل دون نظام التشغیل خارج
مدفون وُیستخدم  أنبوب طرفَ  في المشعَّة المادة انسداد ما ُتضاف أو تسرُّب عن

 .األنبوب عبر دُّم اإلشعاعتق لتتبُّع األرض فوق أو األنبوب خارج إشعاعي مكشاف
 من العدید في ومراقبة الجودة العملیات إدارة اإلشعاعیة المقتفیات تقنیات تدعم كما

یعتمد و . والصناعات التحویلیة ائیة والمعدنیةیالبتروكیم الصناعات مثل الصناعات
األداء وقیاس كفاءة المزج في الخالطات الصناعیة،  تحلیل في على هذه التقنیة

 الالزم الوقت وتقلیل الضعف نقاط وتحدید دفق الداخلي للمواد في الفرن االنفجاري،والت
اإلشعاعیة  المقتفیات وتستخدم .والتلوُّث ةــــــالطاق واستهالك ةــــــالمشكالت التقنی لتتبُّع
 فُّقالتد وبارامترات ةــــــالنفاذی تحدید في للمساعدة ازــــــوالغ النفط صناعة مجــــــال في

 ةــــــمرحل ةــــــأی في ةــــــاإلقتفائی اتــــــالتطبیق دــــــنج أن النفط، حیث یمكننا حقول داخل
 ارــــــاآلب بین المشتركة ةــــــقتفائیاال التكنولوجیاإن . النفطحقــــــول  تطور من مراحل تقریباً 
 من الرئیسي والغرض النفط، راجــــــاستخ بغرض المستودعــــــات لهندسة ةــــــمهم أداة هي

 توصیالت ةــــــوكمی نوعیة هو رصد اآلبار بین المشتركــــــة قتفائیةاال اراتــــــاالختب إجراء
 الشبه هــــــأوج رصد عن فضالً  اج،ــــــاإلنت وآبار الحقن ارــــــبین آب ةــــــالمحقون السوائــــــل

 في االختبارات من النوع هذا ُیستخَدم كما عات.والمستود اآلبار بین واالختالف
لجیولوجیا  أفضل فهم على الحصول أجل مناألرضیة  الحراریة المستودعات

 جهاز اإلنتاج، حیث یضاف برامج من المثلى االستفادة وتحقیق اتــــــالمستودع
 .طةالمحی اإلنتاج آبار في مالحظته وتتم للحقن بئر عبر الحقن سائل داخل االقتفاء
 فهم توفیر أجل من نمط التدفق رسم على االقتفاء جهاز استجابة كیفیة فهم ویساعد
 ومعظمل. األمث بالشكل النفط الستخراج المعرفة مهمة هذه ،للمستودع أفضل

 خالل التقنیات من علیها الحصول یمكن ال االقتفاء جهاز یوفرها التي المعلومات
 .األخرى
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 ولیمراتالسالسل الكیمیائیة وتصنیع الب ربطفي  اإلشعاع استعمال ـــــ 8
نة كبیرة وطبیعیة اصطناعیة جزیئات البولیمرات هي  فرعیة عدة وحدات من مكوَّ

 استخدام طریق ودائمة عن للحرارة ومقاومة أكثر استقراراً  ، یمكن جعلهامتكررة
عن  حیث یمكن إعادة تصمیم البولیمرات الطبیعیة على المستوى الجزیئي .اإلشعاعات

روابط جدیدة وذلك لخدمة طریق المعالجة باإلشعاع لتكسیر الروابط الكیمیائیة وٕانشاء 
الخواص  یغیر أن یمكن المؤین لإلشعاع البولیمرات إن تعریض غرض معین.

 ودون إضافیة، معالجة كیمیائیة إلى حاجة بال للمادة والبیولوجیة والفیزیائیة الكیمیائیة
الكیمیائیة  الطرق تفوق مزایا عدة باإلشعاع وللمعالجة .تهاذا حد في مشعة المادة جعل

 الجزیئي التركیب تغیر ألنها وأنظف بكثیر دقة وأكثر وأسرع ، فهي أبسطالتقلیدیة
الحرارة  درجات مثل قاسیة مادیة ظروف أو لمحفزات كیمیائیة الحاجة دون للمواد
سامة.  أبخرة وال تولِّد سامة كیمیائیة مواد تستخدم ال وهي الهائلة، والضغوط ةالعالی
سبیل  الیومیة، فعلى المفردات من العدید في متعددة االستعماالت المواد هذه توجد

 والطائرات السیارات ُتستخَدم لصنع التي المواد جمیع من %90 نحو یحتوي المثال،
ومن التطبیقات الحدیثة  .مترابطة على بولیمرات العالم أنحاء كل في والحواسیب

المعالجة  باستخدام المتدهورة الخشبیة الفنیة القطع على لمرة باألشعة المحافظةللب
 الفنیة القطع لتثبیت غاما بأشعة البلمرة استخدام غاما، حیث یعتمد بأشعةبالبلمرة 
 أو البولیستر السائلة (مثل راتنجات الراتنجات بعض أنَّ  مبدأ على المتدهورة الخشبیة

 من صلبة الخشب إلى بولیمرات مسام داخل موقعها في بلمرتها ) یمكناألكریلیك
 .المتدهور الخشب هیكل تقویة إلى یؤدي مما تعریضها لإلشعاعات، خالل

 
 اإللكترونیة اإلشعاعیة بالحزم الجاف الفرك ـــــ 9

قبل أن تفلت الغازات التي تنتجها محطات تولید الطاقة من عادم االحتراق 
 بالحزم الجاف الفرك تسمىتنظیف   عملیة عبر ریرهایتم تم ،وتعبر مدخنة المحطة

 درجة 90 و 70 بین ما إلى الغازات تبرید یتم العملیة هذه في .اإللكترونیة اإلشعاعیة
 الغازات تعریض یتم وهناك ،غرفة للتفاعالت إلى تحویلها ثم الماء من برذاذ مئویة
لألنابیب  مماثلة طریقةب یعمل ع،مسرِّ  من الطاقة إلكتروني منخفض إلشعاع الرطبة

 الكبریت أكسید ثاني األمونیا لتحیید تضاف ثم، القدیمة التلفزیون أجهزة في الموجودة
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. صلباً  جویاً  هباءً  تصبحل الكیمیائي شكلها إلى تغییر یؤدى اممّ  تروجین،الن وأكاسید
 دسما وتحویلها إلى اللزجة الجسیمات هذه وترشیح بجمع عالیة ذات كفاءة آلة وتقوم

 من الرغم وعلى .عبر المدخنة المتبقیةالمنظـّفة   الغازات وتغادر، الجودةعالي 
 أو المنظَّف الغاز في إشعاع أي ال یتبقى فإنه الغازات، لمعالجة اإلشعاع استخدام

 .الثانوي دالسما ُمنَتج
 

 تعدیل الجسیمات النانویة باألشعة ـــــ 10

 شدیدة خاضعة لرقابة بیئة في المؤیِّنة تلإلشعاعا مدرَّبین مهنیین استخدام إنَّ 
 سُتشكِّل التي المواد مزج أو/و استخدامها لتعدیل یمكن وفعالة سریعة أداة هي

إعداد  األحیان بعض في ویمكن الحرارة ومنخفضة نظیفة هي عملیة. و نانویة ُجسیمات
 .واحدة خطوة في نانوي ُجسیم من مكوَّن جمنت وتعقیم

 


النظائر المشعة لالستخدامات التقنیات النوویة و أن الطلب على  تنویهالیجدر 
، ذلك نتیجة الفائدة االقتصادیة الملموسة من استعمالها في في تزاید مستمر المختلفة

القطاع الصناعي والقطاعات األخرى، والناتج عن قدرة هذه التقنیات على تحسین 
لبیانات یعتمد علیه بعد تحلیله للعمل نوعیة المنتج، وكذلك تأمین تدفق مستمر من ا

 على خفض تكالیف اإلنتاج و رفع النوعیة و زیادة اإلنتاجیة.

 م. جالل العطار                                                        
 هیئة الطاقة الذریة السوریة                                                  

 jalalattar74@gmail.com 
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Abstract 
The Coronavirus SARS-CoV-2 has spread rapidly since the first cases 

hit Wuhan, China at the end of 2019, and has now reached almost every part 
of the world. By mid-February 2020, China, South Korea, Singapore, 
Taiwan, and – to some extent – Japan began to contain and control the 
spread of the virus, while conversely, cases increased rapidly in Europe and 
the United States. In response to the pandemic, many countries have had to 
introduce drastic legally mandated lockdowns to enforce physical 
separation, which are ravaging economies worldwide. Although it will be 
many months or even years before the final verdict can be reached, we 
believe that it is already possible to identify 12 key lessons that we can learn 
to reduce the tremendous economic and social costs of this pandemic and 
which can inform responses to future crises. These include lessons around 
the importance of transparency, solidarity, coordination, decisiveness, 
clarity, accountability and more. 

 



بسرعة منذ أن أصابت الحاالت  )SARS-CoV-2(انتشر الفیروس التاجي 
كل جزء من  إلىاآلن  وصل، وقد 2019األولى مدینة ووهان بالصین في نهایة عام 

، بدأت الصین، وكوریا الجنوبیة، 2020. بحلول منتصف فبرایر العالم تقریباً 

 Lessons learned 12"بعنوان  "Health Policy"مترجمة عن الورقة المنشورة في مجلة  مقالةال (*)
from the management of the coronavirus pandemic"  ــ  577( 2020عام  124العدد ــــ

580(. 
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اء انتشار الفیروس والسیطرة الیابان في احتو ـــ ـــ وٕالى حد ماــــــ  وسنغافورة، وتایوان
في المقابل، زادت الحاالت بسرعة في أوروبا والوالیات المتحدة. استجابة  .علیه

للوباء، اضطرت العدید من البلدان إلى إدخال عملیات اإلغالق الصارمة المفوضة 
ع أنحاء ات في جمیی، مما أدى إلى تدمیر االقتصادحجر الصحيلفرض ال اً یقانون

الوصول على الرغم من أن األمر قد یستغرق عدة أشهر أو حتى سنوات قبل و العالم. 
یمكننا تعلمها  رئیسیاً  درساً  12النهائي، إال أنه من الممكن بالفعل تحدید  إلى الحل

والتي یمكن أن تفید  ،لتقلیل التكالیف االقتصادیة واالجتماعیة الهائلة لهذا الوباء
أهمیة الشفافیة والتضامن  :ات المستقبلیة. وتشمل هذه الدروساالستجابة لألزم

 .وغیرهاوالتنسیق والحسم والوضوح والمساءلة 

، أعلن المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة أن 2020عام  مارس 13في 
ووفیات أكثر من بقیة  مسجلة أوروبا هي بؤرة الوباء "حیث تم اإلبالغ عن حاالت

نیویورك. وصف العاملون  مدینة إلىانتقلت البؤرة  نهایة الشهر،العالم"، ولكن بحلول 
 األنظمةفي مجال الصحة في جمیع أنحاء العالم مشاهد شبیهة بالحرب، حیث تكافح 

عملیات  ،على الوباء رداً  ،أدخلت العدید من البلدانو الصحیة للسیطرة على الفیروس. 
 بین السكان. الجسدي عزللفرض ال المفوضة قانونیاً  حجر الصحيال

 


 الشفافیة أمر حیوي ـــــ 1

دیسمبر  31تم إبالغ مكتب منظمة الصحة العالمیة ألول مرة في الصین في 
ن عن االلتهاب الرئوي لسبب غیر معروف ؛ ومع ذلك، فقد حذر المتخصصو  2019

ن السلطات الصینیة من انتشار مرض شبیه بالسارس بی في الرعایة الصحیة
في النظام، قامت سلطات ووهان باعتقال السلطات العلیا  إخباربدًال من و لمرضى. ا

 الطبیب الدكتور لي ون لیانغ واتهامه بنشر التزییف بعد أن أبلغ عن مرض جدید
وعمره  2020توفي الدكتور لي في فبرایر  وقدمرضاه في أوائل دیسمبر. في  ظهر
 القصوىأساة الضوء على األهمیة . تسلط هذه المCOVID-19من عدوى عامًا  34

تشیر بیانات النمذجة إلى أنه إذا تم اتخاذ إجراء حتى قبل ذلك و للصدق والشفافیة. 
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أسكتت لقد انتشار الفیروس بشكل كبیر.  الحد من كان من الممكن، ةبأیام قلیل
دق ناقوس كان باستطاعتهم مخاوف التداعیات االقتصادیة والسیاسیة المسؤولین الذین 

بالغ إلل الفیروس بشكل كبیر. وقد كافحت دول أخرى أیضاً الحد من انتشار لخطر، و ا
 لخالفات الداخلیة،لكنها واجهت تحدیات بسبب اهذه العدوى الجدیدة،  عن تداعیات

على سبیل  ،واإلعالممضللة من قبل القادة السیاسیین التعلیقات و بسبب الأ ،أحیاناً 
لهیدروكسیكلوروكین،  المتحدة. إن مدیح الرئیس ترامبفي البرازیل والوالیات  ،المثال

أدى إلى نقص ، COVID-19 عالج في تهعلى الرغم من عدم وجود أدلة على فعالی
أدى انعدام الشفافیة حول آلیة كما . هألشخاص الذین یحتاجون إلیل بالنسبةهذا الدواء 

 إلى تقویض الثقة. بریطانیااالستشارة العلمیة في 
 

 االستجابات الناجحة على القیادة الحاسمة تمادإع ـــــ 2

إدراكًا ألخطائها في االستجابة األولیة، أظهرت الصین القیادة في معالجة وباء 
COVID-19  داخل حدودها من خالل تنفیذ تدابیر صارمة. ومن خالل مجموعة من

سدي التي االختبارات واسعة النطاق وتتبع االتصال، وتدابیر التباعد (االجتماعي) الج
فرضت بشكل قانوني، واستخدام التقنیات الحدیثة مثل الروبوتات اآللیة والتعرف على 

 19في  صین في إبطاء االنتشار حتى توقفهالوجه لرسم خرائط االختالط، نجحت ال
أبلغت حیث  ــــــ 2019 دیسمبرــــــ ألول مرة منذ بدء تفشي المرض في  2020مارس 

تنتقل محلیًا. وقد حذت دول أخرى، مثل  COVID-19 تالصین عن عدم وجود حاال
 كما كوریا الجنوبیة، حذوها وحققت نجاحًا نسبیًا أیضًا في السیطرة على االنتشار.

الثناء على بحظي رؤساء الحكومات في نیوزیلندا وألمانیا وفنلندا وأیسلندا وتایوان 
لوحظ أن جمیع و هم. ل األساس المنطقي لسیاساتعملهم الحاسم وقدرتهم على توصی

 القادة كانوا من النساء.
 

الحاجة إلى استجابات موحدة لألوبئة بدًال من استراتیجیات متنوعة غیر  ـــــ 3
 متصلة

حتى اآلن، لم یكن هناك سوى القلیل من األدلة على التنسیق الدولي، في جمیع 
إلى الداخل. وحثت وتتطلع  الدولأنحاء العالم أو داخل الكتل اإلقلیمیة، حیث تتقارب 
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القیام بكل و  COVID-19على تنفیذ استجابة شاملة لـ  الدولمنظمة الصحة العالمیة 
ذلك من البحث والعزل واالختبار والمعالجة لكل حالة لكسر سالسل العدوى. ومع 

تبدو و ذلك، فقد تحركت الدول بسرعات وكثافة مختلفة، غالبًا دون استشارة جیرانها. 
التي  الدولفي بعض األحیان منفصلة عن األدلة الوبائیة. تتفاعل هذه االستجابات 

طبقت إجراءات اإلغالق وقد لدیها "منحنیات" مرضیة متشابهة بشكل مختلف جدًا. 
الصارمة المدعومة قانونیًا في الصین وكوریا الجنوبیة في وقت مبكر من تفشي 

البدایة، بینما تردد  الفیروس مع رفض مخاطر هذا الفیروس التاجي، على األقل في
 يفرض قیود صارمة. ف فيبعض السیاسیین في المملكة المتحدة والوالیات المتحدة 

األماكن ذات االستجابات األولیة "األكثر نعومة" (أي فرنسا والمملكة المتحدة)، أجبرت 
الزیادة السریعة في الحاالت المرضیة على إعادة التقییم، مع اعتماد تدابیر شدیدة 

 یة النظم الصحیة المعرضة لخطر االنهیار.لحما

، وقد تعرض ًا كامالً واجه أكثر من نصف سكان العالم قیودًا جزئیة أو إغالقلقد 
االقتصاد العالمي لضربة مدمرة. یتجاهل الفیروس التاجي، مثل جمیع العوامل 

ینا علو المعدیة، الحدود الجغرافیة السیاسیة ویهاجم الناس بغض النظر عن جنسیتهم. 
من  والخروجأن نتخذ نهجًا موحدًا یتجاوز الحدود الجیوسیاسیة للتصدي للفیروس 

حاالت اإلغالق. وبینما تفكر الدول في رفع هذه اإلجراءات، یجب أن تتشاور مع 
 ا. في الوقت نفسه، یجب علیهبمعزل عن غیرهابعض وتتجنب اتخاذ قرارات بعضها ال

لجمیع"، ویجب على الحكومات مراعاة سیاساتهم أیضًا االبتعاد عن حل "واحد یناسب ا
وثقافتهم المحلیة قبل تحدید "الوضع الطبیعي الجدید" في نهایة المطاف. نشر االتحاد 

، األوروبي خریطة طریق تحدد المبادئ األساسیة التي یجب أن تدعم قرارات االنفتاح
القرارات اختصاص وطني، لكن یجب مناقشة  يمشیرة إلى أن السیاسة الصحیة ه

 والتواصل مع الدول األعضاء المجاورة.
 
 على أعلى المستویات السیاسیة واجب التواصل الفعال ـــــ 4

في العقود األخیرة، أنشأت االقتصادیات الرائدة في العالم هیاكل تسمح بتنسیق 
. كان هناك نقص مخّیب لآلمال في االتصال G20و  G7السیاسات، بما في ذلك 

أعلى المستویات السیاسیة. لم یتم عقد أول اجتماعات افتراضیة والتعاون على 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدروس المستفادة من إدارة جائحة الفیروس التاجي 
 

31 
 

حتى منتصف مارس ــــــ بعد أشهر من بدء االنتشار في الصین.  G20و G7لمجموعة 
. COVID-19ماع إلى نهج موحد لـ توحتى عندما تم إجراء هذه المناقشات، افتقر اإلج

تفاق على استجابات مارس، بدًال من اال 25عندما اجتمعت مجموعة السبع في 
منسقة وتعاونیة للفیروس، اندلعت النزاعات حول من هو المسؤول األكبر عن األزمة، 
ولم یكن من الممكن وضع بیان مشترك بعد االجتماع. في وقت الحق، منعت 
الوالیات المتحدة بیانًا من مجموعة العشرین یعید التأكید على الدور القیادي العالمي 

عالمیة. كما یحتاج واضعو سیاسات االستجابات الوبائیة المستقبلیة لمنظمة الصحة ال
إلى االنخراط على أعلى مستوى مع بعضهم البعض من أجل تطویر استجابات 

 .لك توصیل هذه التوصیات للمواطنینمتماسكة وموحدة. ویجب علیهم بعد ذ
 
 یمیة األخرىالتحاد األوروبي والتكتالت اإلقلل االضطالع بدور صحي أكبر ـــــ 5

كشفت االستجابة الحالیة للوباء عن عقبات خطیرة أمام العمل المتضافر من 
من الدول األوروبیة في وقت متأخر من  لقد استجاب العدیدقبل االتحاد األوروبي. 

تفشي المرض، لذلك وللمضي قدمًا، هناك حاجة إلى العدید من التغییرات. مع 
استقاللیة الدول األعضاء في تشغیل نظمها المعاهدات التي تحظر "التدخل" في 

الصحیة الخاصة بها، كشفت األزمة عن الكفاءات المحدودة في مجال الصحة التي 
كانت الدول األعضاء مستعدة إلعطاء مؤسساتها األوروبیة. باإلضافة إلى ذلك، فإن 

له صالحیات محدودة  )ECDC(المركز األوروبي للوقایة من األمراض ومكافحتها 
وهناك عوائق قانونیة أمام مشاركة  )EEA(ارج حدود المنطقة االقتصادیة األوروبیة خ

البیانات الصحیة العامة مع دول، مثل سویسرا، التي قررت البقاء خارج اإلطار 
 وتعزیزه ECDCالقانوني لالتحاد األوروبي. من خالل المضي قدمًا، یجب توسیع دور 

التطویر وجهود ما قبل الوقایة حتى یتمكن من المزید من التمویل للبحث و  عن طریق
ق مع مكتب ــــــل بشكل وثیـــتوفیر استجابات أوروبیة منسقة حقًا لألمراض، والعم

تأثیرات كبیرة  COVID-19 ــة. سیكون لــــالمنطقة األوروبیة لمنظمة الصحة العالمی
 )ECB(وروبي على جمیع االقتصادیات األوروبیة وسیتعین على البنك المركزي األ

لعب دور جدید یتجاوز اختصاصه التقلیدي، ومع ذلك فإن االتحاد األوروبي لیس 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3/2020ـــــــ العدد  32نشرة الذرة والتنمیة ـــــــ المجلد 
 

32 
 

سوى كتلة إقلیمیة واحدة. وهناك كتل أخرى، مثل اآلسیویة، والجماعة الكاریبیة، 
والسوق المشتركة الجنوبیة، تزید من دورها في الصحة بدرجات متفاوتة. وبالنظر إلى 

 ح للوباء، فإن الدور الصحي لهذه الكتل یجب أن یتسارع.األثر االقتصادي الواض
 
 COVID-19التضامن العالمي هو السبیل الوحید لكسب الحرب ضد  ـــــ 6

البیئیة داخل الحدود الوطنیة.  وآثاره COVID-19تبذل كل دولة جهودًا لمعالجة 
ت، تقوض ومع ذلك، فإن هذه الجهود متباینة في كثیر من األحیان، وفي بعض الحاال

ئیس الر  عرض الهویة الفردیة العالمیة. على سبیل المثال، في وقت مبكر من األزمة،
، وهي شركة ألمانیة تعمل على CureVacشركة على ترامب مبالغ كبیرة من المال 

، إلقناعها بمنح حقوق حصریة ألي لقاح یتم إنتاجه للوالیات COVID-19لقاح 
، حظرت فرنسا 2020 عندما بدأ تفشي المرض في أوروبا في مارسو المتحدة. 

 وسط نقص حاد في هذه المعدات. )PPE(وألمانیا تصدیر المعدات الشخصیة الواقیة 
وبعد أن نجت الصین من أسوأ تفشي للمرض، كانت واحدة من الدول القلیلة التي 

ت الوقایة الشخصیة أبدت التضامن والدعم مع الدول األخرى من خالل التبرع بمعدا
وٕاقراض الموظفین الطبیین، وهو شكل من أشكال القوة الناعمة التي لن تمر دون أن 
یالحظها أحد في المستقبل. إن المزید من هذه االستجابات المنسقة هي الطریقة 

 الوحیدة لهزیمة وعزل جائحة تنتشر عبر الحدود الوطنیة.
 
 العالمیة وتعزیز قدرتها التشغیلیة توسیع نطاق صالحیات منظمة الصحة ـــــ 7

واصلت منظمة الصحة العالمیة االستفادة من المعلومات المتاحة عبر المراحل 
، لكن خبرتها سلطت الضوء على الحاجة إلى تركیز COVID-19المختلفة لوباء 

أكبر، وصالحیات أوسع، وقدرة تشغیلیة أكبر. استنادًا إلى البیانات التي غالبًا ما 
 العالم سكانلدیها مهمة صعبة إلعالم یر دقیقة وغیر مؤكدة، فإن المنظمة تكون غ

مع التخفیف في الوقت نفسه من حالة ، SARS- CoV-2عن انتشار وشدة مرض 
. حتى اآلن، بذلت منظمة الذعر التي قد تدفع االقتصادیات إلى الركود وحتى الكساد

دت بعنایة فعال وصعّ الصحة العالمیة قصارى جهدها إلیصال رسائلها بشكل 
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من التفشي إلى الوباء ثم الجائحة، بناًء على  SARS- CoV-2المصطلحات حول 
في حین أن هذه الجهود جدیرة بالثناء، فقد أبرز الوباء الحاجة إلى و األدلة المتاحة. 

التركیز وزیادة التمویل لضمان قدرة منظمة الصحة العالمیة على تنسیق االستجابات 
حدیات الصحیة الرئیسیة، بما في ذلك القدرة على تقدیم دعم تشغیلي أكبر العالمیة للت

 حیثما تدعو الحاجة. ومع ذلك، فإن المنظمة تواجه اآلن تحدیات هائلة كتجمید الدعم
 إدانته على نطاق واسع. تلها نتیجًة لقرار الرئیس ترامب الذي تم المالي

 
 عالمیة الحالیةسیاسات التأمین المؤسسات و عدم كفایة  ـــــ 8

على الرغم من وجود العدید من صنادیق األمن الصحي، إال أنها ال تزال غیر 
، أنشأ البنك الدولي مؤسسة تمویل حاالت الطوارئ 2016كافیة بشكل مؤكد. في عام 

الستكمال صندوق األمم المتحدة المركزي لإلغاثة في حاالت الطوارئ  )PEF(الوبائیة 
)CERF( وصندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمیة الموجود بالفعل ،)CFE( .

لإلفراج عن األموال إلى البلدان والشركات التي تستجیب ألوبئة  PEFتم تصمیم 
بشروط معقدة من السندات التي "تمیل  PEFعامة. ومع ذلك، في الواقع، یتم دعم 

المناسب. في حین أن بشدة نحو المستثمرین"، مع عدم الدفع للدول المتأثرة في الوقت 
الفضاء األمني العالمي مزدحم بنظم التأمین، لم یثبت أي منها أنه مالئم. لذلك یجب 

سیاسة عالمیة جدیدة للتأمین دروسًا من هذه التجربة للسماح بالسحب  ةأن تتعلم أی
 السریع لألموال ألولئك الذین یحتاجون إلیها بالفعل.

 
 COVID-19 ــطویر لقاحات وعالجات لـتكثیف الجهود المبذولة لت ـــــ 9

تعمل البلدان واألفراد في جمیع أنحاء العالم على تطویر وتصنیع لقاحات 
وعالجات لفیروس كورونا بطریقة غیر مسبوقة. یتم وضع ملیارات الدوالرات عبر 
إنفاق الجهات المانحة الحكومیة والخاصة والخیریة في الجهود المبذولة إلیجاد لقاح 

في مراحل  COVID-19لقاح مرشح لـ  115. هناك أكثر من SARS-CoV-2ـ فعال ل
، وقد تجاوز عدد التجارب السریریة على العالجات البحث والتطویر مختلفة من
بالطبع یحتاج النهج العالمي العامل على  تجربة. COVID-19 500 ــالمحتملة لـ

سار للتطویر الناجح على مل أسرع متتطویر واختبار هذه اللقاحات إلى تغییر، وسیش
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تجارب سریریة منظمة متوسطة إلى كبیرة الحجم بدًال من التجارب السریریة الصغیرة 
 دیم اللقاحات المناسبة حتى اآلن.التي فشلت في تق

عالوة على ذلك، بمجرد تطویر اللقاح، سیعتمد نجاح أي استراتیجیة للقضاء 
سرعة إلى أولئك الذین هم في أمس على توزیع هذه التقنیة ب COVID-19 ــعلى الـ

الحاجة إلیها. ولكن في الوقت الحالي، ال تملك قنوات التصنیع والتوزیع القدرة على 
لى الملیارات من األشخاص الذین سیحتاجون إلى هذا اللقاح. لذلك، إالوصول  رتوفی

نقترح أن تشتري الحكومات معًا براءات االختراع لهذه التطورات التي ستكافئ 
لمطورین على ابتكارهم واستثمارهم وجهودهم ، مع السماح أیضًا للدول بتصنیع ا

 اللقاحات وتوزیعها بشكل منصف على جمیع المحتاجین من سكانها.

 
ات الحاجة إلى اختبار استجابة ومرونة النظم الصحیة وٕاجراء التغییر  ـــــ 10

 والتحسینات بناًء على النتائج

تظام الختبار اإلجهاد؛ وهو درس تعلمناه بعد تخضع المؤسسات المالیة بان
. ومع ذلك، في حین أن النظم الصحیة ضروریة 2008األزمة االقتصادیة لعام 

)، نادرًا ما یتم اختبار استجابة COVID-19لرفاهیة اإلنسان (كما اتضح من جائحة 
في  SARS-CoV-2ومرونة النظم الصحیة لألوبئة والجائحات. وهكذا، مع انتشار 

تعول  .الصحیة بالصدمة ووجدت غیر مستعدةمیع أنحاء العالم، أصیبت األنظمة ج
دول مثل الوالیات المتحدة، التي تعتمد على الصین لتصنیع أكثر من ثلثي المكونات 
الصیدالنیة النشطة المستخدمة في سوق األدویة األمریكیة العامة، بشكل كبیر على 

ینما تواجه تهدیدات نقص األدویة عندما یكون سالسل التورید التي تعمل بشكل جید، ب
المصنعون في أماكن أخرى غیر قادرین على القیام بعملهم بسبب عملیات اإلغالق 
والحجر الصحي. بشكل حاسم، إذا تم اختبار األنظمة وتحدید نقاط الضعف، فیجب 

سبیل القیام بشيء ما. لسوء الحظ، ال یحدث هذا غالبًا في الممارسة العملیة، على 
، عن توفر عدد قلیل من 2016المثال، كشف االختبار في المملكة المتحدة في عام 

 COVID-19أجهزة التنفس، وتم تجاهل هذه المشكلة. بمجرد السیطرة على جائحة 
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 البنوك ما یجب التأكد من مرونةالحالي، یجب اختبار األنظمة الصحیة تمامًا مثل
 ومعالجة أي نقاط ضعف.

 
 لیمة وشاملةساءلة أمر بالغ األهمیة لبناء الثقة والتخاذ قرارات سالم ـــــ 11

أن تكون البیانات والمعلومات ، و القرارات خاضعًا للمساءلةیجب أن یكون اتخاذ 
لها متاحة  ةس المنطقیمن خاللها اتخاذ القرارات، واألسوالنماذج والعملیات التي یتم 

ا یقوض رتباك ویزرع عدم الثقة، ممّ للتدقیق. یؤدي االفتقار إلى الوضوح إلى اال
االستجابة للوباء. لسوء الحظ، تفشل بعض البلدان في جعل بیاناتها عامة، أو ال 
تشارك المعلومات والنماذج واالفتراضات التي یتم اتخاذ القرارات بشأنها. هذه "السریة 

كة المتحدة، المتصورة" قوضت الثقة في العدید من القادة. على سبیل المثال، في الممل
أو  SARS-CoV-2لمصابین بفیروس بالنسبة لت المصنفة حسب العمر والجنس البیانا

أصبحت متاحة مؤخرًا فقط، مما یجعل من الصعب  COVID-19الذین توفوا بسبب 
 فحص االفتراضات المستخدمة التخاذ القرارات.

 
 )AI(صطناعي هناك فرص لتقدیم طرق جدیدة، مثل الروبوتات والذكاء اال ـــــ 12

 في االستجابة الحالیة والمستقبلیة للوباء
، أسالیب وتقنیات COVID-19قد تتطلب المعركة ضد األمراض الجدیدة، مثل 
ــــــ المحصنة ضد العدوى  )AI(جدیدة. یمكن أن تلعب الروبوتات والذكاء االصطناعي 

الحرب.  هلخطوط األمامیة لهذحیویًا في ا والقادرة على الطالء بالمواد المطهرة ــــــ دوراً 
نشهد بالفعل نشر بعض هذه التقنیات الحدیثة. على سبیل المثال، في بعض البلدان، 
یتم استخدام الطائرات بدون طیار لمراقبة األشخاص المحظورین وتوصیل اإلمدادات 
والمعدات؛ في حاالت أخرى، تقوم الروبوتات بفحص المرضى وٕاعفاء العاملین في 

عالوة على ذلك، فإن الروبوتات التي تقدم  .ایة الصحیة من بعض واجباتهمالرع مجال
العاطفي والتفاعل لمن هم في الطعام واألدویة، وحتى تلك التي ترقص، تقدم الدعم 

وأخیرًا، یتم استخدام الروبوتات مع وحدات األشعة فوق البنفسجیة لتطهیر  .عزلة
حاجة للنظر في جمیع الخیارات، مع  المستشفیات والمباني الكبیرة األخرى. هناك

 ضمان أنها تخضع للتقییم.
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ما ملیون حالة و  34 یقرب منمع ما  جائحة SARS-CoV-2أصبح اآلن 
. لذلك أصبح (حتى تاریخ نشر المقالة) حالة وفاة نتیجة للفیروس ملیونیتجاوز 

. اً واضحأمرًا یات الصحیة االستثمار في النظم الصحیة، والموارد البشریة، والتكنولوج
أن نرى أنه في العقد الماضي، خفضت سیاسات التقشف  من السهل أیضاً و 

االستثمارات في مجال الصحة، وكثیرًا ما تم تقلیل هذه األنظمة أو تجاهلها. في حین 
سلط ت جائحةال هداخل النظم الصحیة، فإن هذ معالجة اإلهمالأنه من الضروري 

تذكیر  كما أنهاألزمة ومعالجتها.  للتصدي لهذهالقدرة الكافیة  الضوء على الحاجة إلى
ستراتیجیة ألنظمة الصحة الخاضعة للمساءلة العامة، والتي یدعمها باألهمیة اال

االستثمار في األفراد والتقنیات التكنولوجیة. یجب أن نستمر في البناء على الدروس 
جائحة نهجنا تجاه هذا الوتعدیل  COVID-19المستفادة بشكل صریح من إدارة 

 األزمات الصحیة والبیئیة األخرى في المستقبل. تجاه، و الحالیة
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Abstract 

The world’s reserves of U235 are not adequate to support indefinitely 

the needs of a growing nuclear power industry based only on the reactors 

which burn the  U235. U238  and thorium  exist with large depositions in the 

nature. Therefore, it is possible to use U238  and thorium to solve this 

problem through developing the Fast Breeder Reactors to supply electrical 

energy for hundreds of years. There are four types of Fast Breeder Reactors, 

which are: Liquid Metal Cooled Fast Breeder Reactor (LMFBR), Gas 

Cooled Fast Breeder Reactor (GCFR) ,  Molten  Salt Breeder Reactor 

(MSBR), Light-Water Breeder Reactor (LWBR). 

 



غیر كاٍف لتلبیة متطلباته المتزایدة من الطاقة  U235 العالم من احتیاطيإن 
والثوریوم  U238 . یتواجدU235 الكهربائیة النوویة التي تعتمد على مفاعالت حرق

الثوریوم في المفاعالت الولودة و  U238 استخدامبكمیات كبیرة في الطبیعة. فیمكن 
(The Breeder Reactors)  للتخلص من هذه المشكلة وتزوید العالم بالطاقة الكهربائیة

  :یوجد أربعة أنواع من المفاعالت الولودة السریعة هي .لمئات السنین القادمة

 Liquid Metal Cooled Fast)السائلالمفاعل الولود السریع المبرد بالمعدن 

Breeder Reactor, LMFBR). 
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 ,Gas Cooled Fast Breeder Reactor)زبالغاالمفاعل الولود السریع المبرد 
GCFBR). 

 ,Molten  Salt Breeder Reactor)المنصھرالمفاعل الولود الذي یستخدم الملح 
MSBR). 

 ,Light-Water Breeder Reactor)العاديالمفاعل الولود الذي یستخدم الماء 
LWBR). 
 

1 (LMFBR) 

اكتشفت المبادئ األساسیة للمفاعالت الولودة السریعة قبل نهایة الحرب العالمیة 
 ر مســتقبلي للطاقــة منــذ ذلــك الوقــت.الثانیــة. كمــا لوحظــت قــدرة هــذه المفــاعالت كمصــد

ألمریكیـــة فـــي والیـــة نیومكســـیكو أول مفاعـــل ولـــود تجریبـــي فـــي الوالیـــات المتحـــدة ا ينـــبُ 
. لقــد اســتخدم فــي هــذا 1946صــل إلــى الحرجیــة فــي عــام وو كیلــوواط  25 بطاقـة قــدرها

كمــا ُبنــي مفاعــل آخــر بطاقــة  .المفاعــل البلوتونیــوم كوقــود نــووي والزئبــق كمعــدن مبــرد
واسـتخدم فیــه مــزیج مـن الصــودیوم والبوتاســیوم كمبـرد ووصــل إلــى  میغــاواط 1.3قـدرها 

یـــات المتحـــدة بـــر أرغـــون القـــومي فـــي والیـــة أیـــداهو بالوالتفـــي مخ 1951الحرجیـــة عـــام 
أیضــًا. اســتطاع هــذا المفاعــل التجریبــي تولیــد بخــار فــي الــدارة الثانویــة وتشــغیل عنفــات 

د وكان بذلك المفاعل الولود األول الذي یولّ  ،كیلوواط 200وتولید طاقة كهربائیة قدرها 
المفـاعالت الولـودة السـریعة المبـردة بالمعـدن  هـذه طاقة كهربائیة. یوجد اآلن العدید من

 ید الطاقة الكهربائیة في العالم.سائل التي تستخدم تجاریًا لتولال

وضع من البلوتونیوم والیورانیوم. ی نوویًا مؤلفاً  اً وقود LMFBRتستخدم مفاعالت 
 دم الطبیعـي أو الیورانیـوم المسـتنفوضـع الیورانیـو وتونیوم في قلب المفاعل في حـین یالبل

لنترونـات المتولـدة مـن كـل امتصـاص فـي على شكل بطانة تحـیط بالقلـب. یتزایـد عـدد ا
البلوتونیــوم، بتزایــد الطاقــة. وبالتــالي تتزایــد نســبة التولیــد بتزایــد طاقــة النتــرون المســبب 

لـذلك، یجـب أن تبـذل كـل الجهـود فـي المفـاعالت الولـودة لمنـع  .لالنشطار في المفاعل
كیـــة بتفاعـــل أن تخســـر مـــن طاقتهـــا الحر بـــ یســـمح للنترونـــات النترونـــات مـــن التهدئـــة وال
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دروجین أو الـذرات الخفیفـة. لـذلك، ال تحتـوي المفـاعالت الولـودة یـالتبعثر المـرن مـع اله
 .وي القلب والبطانة على قضبان وقود ومبرد فقطتعلى مهدئ ویح

 هـــدئ الصـــودیومحیـــث ال یُ  LMFBRیســـتخدم الصـــودیوم كمبـــرد فـــي مفـــاعالت 
. كمـا ُیعـد الّالمـرنالتبعثر المـرن أو  النترونات نتیجة تفاعالت غرام) 23ة كتلته الذری(

ل المفـاعالت الولـودة بكثافـة طاقیـة شـغّ للحرارة وبالتالي یمكـن أن تُ  اً الصودیوم ناقًال جید
تبلــــغ درجــــة حــــرارة غلیــــان و وتكــــون المفــــاعالت الولــــودة بحجــــم صــــغیر نســــبیًا.  .عالیــــة

ه الحــرارة تحــت الضــغط الجــوي النظــامي. وتشــغل دارات التبریــد بهــذ م°882الصــودیوم 
المرتفعة تحت الضغط الجوي النظامي. وبالنتیجة، ال تحتاج هذه المفاعالت إلى وعاء 
مفاعـــل یتحمـــل الضـــغوط العالیـــة. تزیـــد درجـــة حـــرارة الصـــودیوم المرتفعـــة كمیـــة البخـــار 

ة وبالتالي تزید من فعالیة المفاعل ككل. ال یتفاعل الصـودیوم ـــد في الدارة الثانویـــالمتول
وال توجـــد فـــي هـــذه المفـــاعالت  ،قـــود ومـــع وعـــاء المفاعـــل بتفاعـــل تآكـــل وأكســـدةمـــع الو 

تبلـــغ درجـــة حـــرارة انصـــهار  .مشـــكلة التآكـــل التـــي توجـــد فـــي مفـــاعالت المـــاء الخفیـــف
ــــى مــــن درجــــة حــــرارة الغرفــــة. یتوجــــب م°98 الصــــودیوم لجعــــل الصــــودیوم  ،وهــــي أعل

ین الصـودیوم بشـكل مسـتمر تسـخ ،المتوضع في دارات التبرید في المفاعل بحالة سائلة
حیـــث  ،یعتبـــر الصـــودیوم نشـــطًا كیمیائیـــاً  .لمنـــع تحـــول الصـــودیوم إلـــى حالتـــه الصـــلبة

یتفاعل بشدة مع الماء ویحترق عندما یتعـرض للهـواء مصـدرًا سـحابًا أبـیض مـن أكسـید 
الصودیوم. لذلك، یمكن أن یدل السحاب األبـیض النـاتج مـن دارات التبریـد علـى مكـان 

التصــدع فــي تلــك الــدارة. تغلـــق أجهــزة المفــاعالت الولــودة بإحكــام جیـــد وال التســرب أو 
تطلـق أشـعة إلـى البیئـة المحیطـة بالكمیــة التـي تطلقهـا مفـاعالت المـاء العـادي. یمــتص 

سـاعة ویصـدر  15 بعمر نصف قـدره Na24. یتفكك Na24الصودیوم النترونات ویشكل 
مـــر فـــي قلـــب المفاعـــل. ال یؤخـــذ جســـیم بیتـــا. لـــذلك، یصـــبح الصـــودیوم مشـــعًا عنـــدما ی

الصــودیوم فــي هــذه المفــاعالت إلــى مولــدات البخــار مباشــرة ألنــه قــد ُیحــدث تشــققًا فــي 
مولــد البخــار ودخــول المــاء إلــى الصــودیوم المشــع ویحــدث تفاعــل انفجــاري یــؤدي إلــى 

دارتـــین مـــن الصـــودیوم. تحتـــوي  LMFBRلـــذلك، تســـتخدم مفـــاعالت  .تلـــوث إشـــعاعي
ودیوم غیــر صــاللــى الصــودیوم المشــع وتحتــوي الــدارة المتوســطة علــى الــدارة األولیــة ع

 الدارة األولیة إلى مولد البخار.المشع. تنقل الدارة المتوسطة الحرارة من 
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. یتوضع قلب المفاعل وبطانـة LMFBR) مخطط لمفاعل 1یالحظ في الشكل (
حمـل الضـغوط المفاعل داخل وعاء المفاعل الذي ال یحتاج أن تكـون جدرانـه سـمیكة لت

العالیـــة كمـــا فـــي مفـــاعالت المـــاء العـــادي. یحـــاط وعـــاء المفاعـــل بخـــزان إضـــافي لمنـــع 
 میغاواط كهربائي 1000الذي طاقته  LMFBRیضم مفاعل  .تسرب الصودیوم المشع

إن  .أربع دارات تبرید أولیة وتتصل كل منها بـدارة تبریـد متوسـطة وبمولـد بخـار مسـتقل
ودیوم مشــع. ویتوجــب لــذلك تــدریع الــدارة األولیــة تــدریعًا صــودیوم الــدارة األولیــة هــو صــ

مناسبًا باستخدام ما یسمى بالحاویة. تمأل الحاویة من الداخل بغاز اآلزوت للتقلیل مـن 
الصـودیوم  احتمال اشتعال الصودیوم المشع. كما یمأل الفـراغ المتوضـع فـوق مضـخات

ابیب الدارة المتوسطة وأنابیب مولد ال تحتاج أن .رغون للسبب ذاتهفي الدارة األولیة باأل
 .البخار للتدریع لعدم احتوائها على الصودیوم المشع

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 للمفاعل الولود السریع المبرد بالمعدن السائل األجزاء الرئیسیة : )1(الشكل 
 یة،ــــــ مضخة صودیوم أول 4ــــــ قضبان تحكم،  3ــــــ وقود ولود، 2منشطر،  ــــــ وقود 1 : حیث

غطاء المفاعل، ــــــ  8وعاء للوقایة، ــــــ  7وعاء المفاعل، ــــــ  6صودیوم مبرد في الدارة األولیة، ــــــ  5
 ــــــ مضخة، 12صودیوم في الدارة الثانویة، ــــــ  11ادل حراري، ـــــمبــــــ  10اء، ـــــغطــــــ  9

ف، ـــمكثــــــ  17ة ماء، ـــمضخــــــ  16سخان للماء، ــــــ  15ج، بخار طاز ــــــ  14د بخار، ـــمولــــــ  13
 ــــــ عنفة عالیة الضغط، 20مضخة ماء للتبرید، ــــــ  19ماء تبرید، ــــــ  18

 .ــــــ مولد 22ــــــ عنفة منخفضة الضغط،  21
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دد ــــود مـن عـــیتألف القلب من شبكة من مجموعة الوقود. تتألف كل مجموعة وق
 .أمتـار 4ـــــــ  3ــــا غ طولهــــویبلسـم  15ـــــــ  10ا ــــغ قطرهــــث یبلـــود حیـــان الوقـــن قضبـــم

 .تتوضع قضبان الوقود في المركز في حین تتوضع قضبان البطانة على محیط القلب
ملــم  7ــــــــ  6  الحدیــد غیــر القابــل للصــدأیبلــغ قطــر أنبــوب الوقــود المحــاط بغــالف مــن 
. تفصـل )UO2(وأكسـید الیورانیـوم  )PuO2(ویحوي بداخله مزیجًا من أكسید البلوتونیـوم 

أنابیـــب الوقـــود عـــن بعضـــها الـــبعض باســـتخدام فاصـــل مناســـب. تمـــأل أنابیـــب البطانـــة 
 سم. 1.5إلى بأكسید الیورانیوم فقط وتكون بقطر أكبر یصل 

تكــون المســافة ولــذلك  ،یتمتــع الصــودیوم بصــفات نقــل حــراري جیــدة تفــوق المــاء
التي تفصل بین قضبان الوقود أصغر من المسافة التي تفصل بین قضـبان الوقـود فـي 

یــدخل الصــودیوم مــن أســفل القلــب ویمــر علــى قضــبان الوقــود  .مفــاعالت المــاء العــادي
والبطانــة نــاقًال الحــرارة المتولـــدة عــن االنشــطار عبــر الـــدارة األولیــة. تنتقــل الحــرارة مـــن 

 .لى المتوسطة ومنها إلى مولد البخارالدارة األولیة إ

ـــــتستخ ـــــنوع LMFBRدم مفــــاعالت ـــــ ًا آخــــر مــــن الوقــــود هــــو كربــــون الیورانیــــوم ـــــ
وكربـون البلوتونیـوم، حیــث یمتلـك هـذا الوقــود نسـبة تولیــد أكبـر مـن نســبة التولیـد للوقــود 

PuO2-UO2 م، فــي . تــرتبط فــي وقــود كربــون الیورانیــوم كــل ذرة كربــون مــع ذرة یورانیــو
. تســاهم UO2حــین تــرتبط كــل ذرة یورانیــوم مــع ذرتــین مــن األكســجین فــي حالــة الوقــود 

عـــــدد وبالتــــالي فــــي زیــــادة  ،الزیــــادة فــــي عــــدد ذرات األكســــجین فــــي تهدئــــة النترونــــات
ـــات الحراریـــة و  ـــذلك یعتبعـــدد النترونـــات المتولـــدةٕانقـــاص النترون ود الثـــاني ـــــــــر الوقـــــــــ. ل

وقـــودًا نوویــًا مؤلفـــًا مـــن  LMFBRتســـتخدم بعـــض مفــاعالت  .لأفضــل مـــن الوقــود األو 
ویشــكل  ،قلــب المفاعــل بــدًال مــن البلوتونیــوم U233. یشــكل U233أكســید الثوریــوم وأكســید 

أمـا قضـبان  .دم الطبیعي أو الیورانیـوم المسـتنفالثوریوم بطانة المفاعل بدًال من الیورانیو 
فهـــي عبـــارة عـــن أنابیـــب مـــن كربیـــد البـــورون محاطـــة  LMFBRالـــتحكم فـــي مفـــاعالت 

 ارــــد البخــــار في مولـــرارة البخـــة حـــل درجـــتص .دأـــل للصـــر القابـــالحدید غیبغالف من 
  40%، ویصـل مـردود المحطـة إلـىمیغاباسـكال 18ویبلـغ ضـغطه  م°500 إلـى نحـو

 .تقریباً 
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2(GCFBR)

تشــابه هــذه المفــاعالت فــي تصــمیمها المفــاعالت الحراریــة المبــردة بالغــازات ذات 
. تبـرد هـذه ),HTGR The High Temperature Gas Reactors(درجـات الحـرارة العالیـة 

لیــوم وتــزود بوقــود مــن أكســید الیورانیــوم وأكســید البلوتونیــوم. یضــم المفــاعالت بغــاز اله
  .بالحدید غیر القابل للصدأمن حبیبات الوقود ویغلف  قضیب الوقود عدداً 

نــود  (HTGR)للتــذكرة بالمفــاعالت المبــردة بالغــازات ذات درجــات الحــرارة العالیــة 
تقدیم الشرح التالي: طورت في الوالیات المتحـدة األمریكیـة المفـاعالت الحراریـة المبـردة 

 ).2الشكل ( كما في (HTGR)بالغازات ذات درجات الحرارة العالیة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اعالت الحراریة المبردة بالغازاتللمف األجزاء الرئیسیة:  )2( الشكل
 )HTGR(ذات درجات الحرارة العالیة 

ار، ـــمولد بخ ــــــ 4د، ـــدرع من الحدی ــــــ 3ت،ـــعاكس من الغرافی ــــــ 2ل، ـــب المفاعـــلـــق ــــــ 1 : ثـــیـــح
مدخل  ــــــ 9مخرج الكرات،  ــــــ 8قضبان تحكم،  ــــــ 7حاویة إسمنتیة،  ــــــ 6لغاز، محرك ا ــــــ 5

از ـــغ ــــــ 12، الحدید غیر القابل للصدأن ـــرة مـــقش ــــــ 11وم، ـــن الهیلیـــرد مـــاز مبـــغ ــــــ 10رات، ـــالك
عنفة  ــــــ 16عنفة عالیة الضغط،  ــــــ 15زود بالماء، مضخة للت ــــــ 14ولي، سخان أ ــــــ 13ارد، ـــب

 22مضخة،  ــــــ 21ماء تبرید،  ــــــ 20مكثف،  ــــــ 19مخرج،  ــــــ 18مولد،  ــــــ 17منخفضة الضغط، 
 تدفق الهواء. ــــــ 23برج تبرید جاف،  ــــــ
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ـــوم كمبـــرد . یعتبـــر غـــاز تســـتخدم هـــذه المفـــاعالت الغرافیـــت كمهـــدئ وغـــاز الهلی
كمـا  ،أكسید الكربون انيثر خموًال كیمیائیًا من غاز ثالهلیوم غازًا مناسبًا للتبرید ألنه أك

ــــتقط بعــــض الغــــازات المشــــعة  ، یمــــتص النترونــــات وال یصــــبح مشــــعاً أنــــه ال إال أنــــه یل
لمفــاعالت وقــودًا مــن تســتخدم هــذه ا .المتحــررة مــن قضــبان الوقــود ویصــبح بــذلك مشــعاً 

والثوریوم. إن حجم هذه المفاعالت أقل من حجم المفاعالت  التخصیبعالي الیورانیوم 
عـــالي ونظـــرًا الســـتخدامها الیورانیـــوم  ،أكســـید الكربـــون كمبـــرد ثـــانيالتـــي تســـتخدم غـــاز 

إن الســــعر اإلجمــــالي للمفــــاعالت المبــــردة بالغــــازات ذات درجــــات فــــ. لــــذلك، التخصــــیب
أكســید  ثــانيللمفــاعالت المبــردة بغــاز الحــرارة العالیــة یكــون أقــل مــن الســعر اإلجمــالي 

یتشــكل الوقــود فــي المفــاعالت المبــردة بالغــاز ذات درجــة الحــرارة العالیــة مــن  .الكربــون
حبیبات صغیرة مـن كربـون الیورانیـوم والثوریـوم التـي تحـاط بغـالف خـاص لمنـع تسـرب 

 5بطـول ة بشكل قضبان وقود أسـطوانیة نواتج االنشطار. تصب هذه الحبیبات الصغیر 
ــــباســـتخدام مـــادة كربونیـــة رابط ســـم 1.3 وقطـــر ســـم ة مناســـبة. توضـــع قضـــبان الوقـــود ــ

. یزود الغرافیت بحفر إضـافیة الحتـواء قضـبان سم 80 رافیت بطولغضمن حفر في ال
التحكم وتمریر الغـاز. یتـدفق غـاز الهلیـوم إلـى األسـفل عبـر قلـب المفاعـل ویـذهب إلـى 

لقلـــب. تغلــــف مكونــــات المفاعــــل بوعــــاء مــــن مولـــدات البخــــار ویضــــخ مــــرة ثانیــــة إلــــى ا
وضــغط  م°540 اإلســمنت المســلح. یتولــد البخــار عــن هــذا المفاعــل بدرجــة حــرارة قــدرها

 .40%ویبلغ مردود المحطة حوالي  میغاباسكال 16 قدره
 
3(MSBR)

مفاعالت وتعتبر  ،المنصهرة والثوریوم 233Uتستخدم هذه المفاعالت أمالح 
الوقود والمادة الخصبة والمبرد ویتشكل بذلك مفاعل متجانس.  اولودة حراریة یمتزج فیه

) 3. یمثل الشكل (LiF, BeF2, ThF4, U233F4:  یتألف المزیج من األمالح التالیة
، حیث یتألف المفاعل من الكربون الذي یعمل عمل  MSBRاألجزاء الرئیسیة لمفاعل

هدئ ویكون على شكل كتل تحتوي على ثقوب لمرور الملح المنصهر. عندما یمر الم
تنتقل الحرارة مع المزیج خالل و  ،یصبح حرجًا ویحرر طاقة انشطاریة المزیج في القلب

الدارة األولیة. تنتقل الحرارة إلى الدارة المتوسطة التي تحوي ملح تبرید منصهر ومنها 
ة األولیة على جهاز یستخدم للمعالجة الكیمیائیة لملح وي الدار تإلى مولد البخار. تح
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مصدرة  Pa. تتفكك نواة (Pa) البروتوأكتینیوم نواةمارًا ب 233Uإلى  232Thیتحول  .الوقود
النترونات الحراریة بشدة ولذلك  Pa. یمتص اً یوم 27.4 جسیم بیتا بعمر نصف قدره

فاعل ویخزن خارج المفاعل بواسطة جهاز المعالجة الكیمیائیة خارج الم Paیخرج 
ویعاد إلى المفاعل كوقود أو یباع لالستخدام في   233U. یفصل233Uلیتفكك إلى 

كما یستخدم جهاز المعالجة الكیمیائیة لفصل نواتج االنشطار غیر  .مفاعالت أخرى
المرغوبة والتي تمتص النترونات الحراریة بشدة. كما یمكن تزوید المفاعل بالوقود أثناء 

تحتوي  .المفاعل دون الحاجة إلى إیقاف المفاعل كما في المفاعالت األخرىعمل 
لذلك  تالي فهي شدیدة النشاط اإلشعاعي.الدارة األولیة على نواتج االنشطار وبال

تدریع الدارة األولیة تدریعًا مناسبًا لضمان سالمة العاملین في المحطة من  یتوجب
 .النشاط اإلشعاعي لنواتج االنشطار

المفاعالت العمل عند ضغوط منخفضة حیث  ا النوع منإیجابیات هذ من
ر الذي ـــر الملح المنصهـــیقارب ضغط الملح السائل الضغط الجوي النظامي. كما یوف

 24وضغطًا قدره م °540ا ارًا بدرجة حرارة قدرهـــة بخـــرارة عالیـــة حـــیتمتع بدرج
 .تقریباً  44%  إلى . ویصل مردود المحطة بالتاليمیغاباسكال

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 للمفاعل الولود الذي یستخدم الملح المنصهر األجزاء الرئیسیة )3(الشكل 
محطة معالجة كیمیائیة،  ــــــ 3ذ للتبرید، ـــمأخ ــــــ 2زانـــات للوقـــود في حالـــة الطوارئ، خ ــــــ 1 : حیث

 مضخة، ــــــ 8ملح للتبرید،  ــــــ 7وقود ملحي،  ــــــ 6قضبان تحكم،  ــــــ 5ملح نقي،  ــــــ 4
 تیار كهربائي، ــــــ 13مولد،  ــــــ 12، عنفة ــــــ 11مبادل حراري،  ــــــ 10مبادل حراري،  ــــــ 9

ـــــ 15مبادل حراري غازي،  ــــــ 14  ضاغط. ـ
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4(LWBR) 

اعتقد منذ سنوات عدیدة بعدم إمكانیـة صـنع مفاعـل ولـود یحتـوي علـى المـاء لقد 
ت إلــــى الطاقــــة كوقــــود نــــووي. ألن المــــاء یهــــدئ النترونــــا 233Uالعــــادي، ولــــو اســــتخدم 

وبالتــالي  ،بتنــاقص طاقــة النترونــات عــدد النترونــات المتولــدةتنــاقص یالحراریــة وبالتــالي 
لــت هــذه النترونــات الحراریــة بشــدة. لقــد حُ  یمــتصالمــاء  أن تتنــاقص نســبة التولیــد. كمــا

كمیــة المــاء فــي قلــب المفاعــل إلــى كمیــة الوقــود. تقــل فــي هــذه نســبة  المشــكلة بإنقــاص
ویزداد عدد النترونات السریعة وتصـبح عملیـة  تتم تهدئتها العملیة كمیة النترونات التي

 .التولید ممكنة

ماء العادي في والیة بنسلفانیا ال باستخدامبنت الوالیات المتحدة أول مفاعل ولود 
المتـوفر ق الثوریـوم نادر الوجـود إلـى حـر  235Uسیساهم االنتقال من حرق  .1981عام 

بكثــرة فــي الطبیعــة باســتخدام مكونــات مفــاعالت المــاء العــادي نفســها فــي حــل مشــكلة 
ویــوفر علــى الصــناعة النوویــة صــنع مكونــات  د،قــود النــووي الــذي یشــارف علــى النفــاالو 

 .للمفاعالت واستخدام مكونات المفاعالت الحالیة التي تستخدم الماء العادي جدیدة

 ThO2یتــألف قلــب المفاعــل مــن قضــبان الوقــود التــي تتــألف مــن أكســید الثوریــوم 
UO2(وأكســـید الیورانیـــوم 

UO2(و  ThO2تحـــاط ببطانـــة مـــن  )2330-6%
). ال 0-3% 233

ا تمــــتص عـــــددًا كبیــــرًا مـــــن تســــتخدم قضـــــبان الــــتحكم للـــــتحكم فــــي هـــــذا المفاعــــل ألنهـــــ
ویتم التحكم في هذا المفاعل عن  ،وبالتالي تجعل عملیة التولید غیر ممكنة ،النترونات

 طریق سحب وٕادخال قضبان الوقود في قلب المفاعل .
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دولة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بعدم رصدها أي تسرب  40أبلغت أكثر من 
مال إشعاعي على أراضیها، قد یكون تسبب بزیادة نسبة نظائر العناصر المشعة بش

، 29/6/2020بیاناتها بهذا الخصوص للوكالة یوم  ةدولة أوروبی 29أوروبا. وقدمت 
ثم انضم إلیها كل من روسیا والدنمارك وٕایطالیا ومقدونیا وسلوفاكیا وكرواتیا وسویسرا 

كما قدمت تأكیدات مماثلة كل من الوالیات المتحدة والكویت والمغرب  وقبرص.
وطاجیكستان. وبالتالي لم ترصد أیة زیادة للنظائر المشعة والجزائر وجورجیا واإلمارات 

 .تاریخهإستونیا وفنلندا والسوید حتى  سوى

یونیو الماضي عن رصد  29وكانت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة قد أعلنت یوم 
زیادة صغیرة للنظائر المشعة بشمال أوروبا، مشیرة إلى أن نسبتها ال تشكل خطرًا على 

ئة. ورجحت بعض التقاریر أن تكون روسیا مصدر التسرب اإلشعاعي البشر والبی
المحتمل، لكن الناطق الصحفي باسم الكرملین أكد في نفس الیوم أن المنظومة 
الروسیة لمراقبة األمن اإلشعاعي لم ترصد مخاطر بشمال غربي روسیا. كما أكدت 

سكایا" " لینینغراد مؤسسة "روس إینیرغو آتوم" الروسیة للطاقة الذریة أن محطتي 
 "كولسكاسا" في المنطقة تعمالن بشكل طبیعي دون وقوع حوادث.و
 

©Œ¿É “Œº¿ß ∂›Ò√A 
 ΩßB∞ù–ÀÃƒªA XBøf√‚A  ∂›¿®ªA"�ÕG" Bn√jØ ü ∗* 

أكد الرئیس الفرنسي إیمانویل ماكرون في الحفل الكبیر الذي أقیم في سان بول 
بعد عبر فیدیو مسجل في االفتتاح  عن 28/7/2020لیه دورانس جنوب فرنسا یوم 

 .1/7/2020"، بتاریخ Bawabaa Newsموقع بوابة األخبار " *
 .28/7/2020"، بتاریخ France 24" 24موقع فرنسا  **
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 International)العمالق "إیتر" مفاعل االندماج النوويالرسمي لعملیة تجمیع 
Thermonuclear Experimental Reactor, ITER) المخصص إلتقان تكنولوجیا ،

اندماج الهیدروجین وتولید طاقة ال تنضب تقریبًا، مثل طاقة الشمس، وصدیقة للبیئة، 
المشروع "وعد بالسالم والتقدم، مع التحكم باالندماج النووي، من خالل توفیر بأن هذا 

 طاقة غیر ملوثة وخالیة من الكربون وآمنة وخالیة عملیًا من المخلفات".

دولة وتأسس بموجب معاهدة وقعت عام  35یضم مشروع المفاعل العمالق  
) عبر تقنیة االندماج أمًال في إیجاد بدیل للوقود األحفوري (الفحم والنفط 2006
المشابه لعملیات إنتاج الطاقة في الشمس والنجوم. تلك الدول هي كامل  النووي

أعضاء االتحاد األوروبي مع المملكة المتحدة، وسویسرا وروسیا والصین والهند 
والیابان وكوریا الجنوبیة والوالیات المتحدة. وتحدث ممثلو سبعة من شركاء "إیتر" 

أشاد رئیس كوریا الجنوبیة م عن بعد في مقاطع فیدیو مسجلة. یعهخالل الحفل، جم
مون جاي بالمشروع بوصفه بأنه "أكبر مشروع علمي في تاریخ البشریة وبالبحث عن 
حدود علمیة وتكنولوجیة جدیدة مع هذا الحلم المشترك في إنشاء طاقة نظیفة وآمنة 

 ".2050بحلول عام 

ة على ضفاف نهر دورانس على بعد سن 15نطلق مشروع "إیتر" قبل نحو إ
حوالي أربعین كیلومترًا من إیكس أون بروفنس، ویهدف إلى إعادة إنتاج الطاقة غیر 
المحدودة التي تنتجها الشمس والنجوم عبر اندماج الهیدروجین أمًال في إیجاد بدیل 

تجریبي للوقود األحفوري. وفي األشهر األخیرة، ُسلم العدید من مكونات هذا المفاعل ال
 وبعضها یصل ارتفاعه إلى ارتفاع مبنى مكون من أربعةــــــ  المسمى "توكاماك" 

إلى الموقع من الهند والصین والیابان وكوریا طوابق ویزن عدة مئات من األطنان ــــــ 
 الجنوبیة وٕایطالیا.

وقال برنارد بیجو المدیر العام للمشروع أن عملیة التجمیع ستستمر حتى نهایة 
. وسیتیح هذا المفاعل العمالق إعادة إنتاج تفاعل اندماج الهیدروجین 2024 عام

الذي یحدث یشكل طبیعي في قلب الشمس. وسیتم تحدیدًا تحقیق هذا االندماج عن 
ملیون  150طریق تسخین مزیج من نظیرین للهیدروجین إلى درجة حرارة تصل إلى 

 درجة مئویة حین یتحول الهیدروجین إلى بالزما.
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، 2026وأوائل عام  2025یمكن أن ینتج المشروع أول بالزما في أواخر عام و 
. وٕاذا تم إتقانه سیتیح 2035ویمكن أن یصل المفاعل إلى طاقته الكاملة في عام 

اندماج الهیدروجین االستغناء عن الوقود األحفوري. ونظرًا ألنه یتم خالل العملیة دمج 
عدم تولید نفایات مشعة، على عكس المفاعل  الماء واللیثیوم، فإن میزتها تكمن في

 النووي التقلیدي.
 

X›ß ü À�IÀ Bn√jØ îI ∆ÀB®NªA 
œßB®q‚A ~j®NªA ”yjø ∗ 

شارك خبراء فرنسیون في العالج الطبي لمریض من بیرو تعرض لإلشعاع 
المؤین، وذلك كجزء من استجابة دعم الوكالة الدولیة للطاقة الذریة التي طلبتها 

 )IRSN( ت في بیرو. تدخل معهد الوقایة من اإلشعاع واألمان النووي الفرنسيالسلطا
لمساعدة الفرق الطبیة البیروفیة في  )SSA(والخدمة الطبیة العسكریة الفرنسیة 

تشخیص حالة التعرض المفرط التي یعاني منها مریض یخضع إلجراء أشعة تداخلیة 
 واقتراح العالج األنسب.

عانى مریض مصاب بتضخم البروستاتا من التعرض  2018قرب نهایة عام 
المفرط أثناء إجراء األشعة التداخلیة في العاصمة لیما. وبعد بضعة أشهر من إجراء 
األشعة السینیة، بدأت تظهر على المریض عالمات إصابة جلدیة حادة ناجمة عن 

حوادث ، طلبت السلطات البیروفیة المساعدة من مركز ال2019اإلشعاع. في نوفمبر 
. وقد عرضت فرنسا خدماتها من )IEC(والطوارئ التابع للوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

 IRSN والتي تضم )RANET(خالل شبكة االستجابة والمساعدة التابعة للوكالة 
خبرة كبیرة في عالج الحروق اإلشعاعیة  SSAو  IRSNفیها. ولدى كل من كعضو 

 لعالم.أفادوا بها المرضى من جمیع أنحاء ا

لقد تشاركوا عن كثب في تقییم شدة الحروق التي سببتها األشعة، والتحقق من 
صحة التقییم الذي تم إجراؤه للجرعة التي تلقاها المریض، وٕارشاد الفریق الطبي بشأن 

 .29/7/2020الصادر في  65العدد "، IRSN UPDATESم من "مترج *
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العالج المطلوب، وتقییم مدى توافر الموارد المحلیة لتنفیذه. هذا العالج سیتم إجراؤه 
، ویعتمد على استئصال COVID-19مفروضة للتعامل مع جائحة بمجرد رفع القیود ال

 الخالیا الجذعیة. نوحق (Surgical Flap)اآلفات الجلدیة وٕانشاء سدیلة جراحیة 

والجدیر بالذكر أنه، نظرًا للزیادة األخیرة في عدد إجراءات األشعة التداخلیة 
ازه في هذا التخصص التي تتم، جنبًا إلى جنب مع التقدم التكنولوجي الذي تم إحر 

برامج بحثیة جدیدة تهدف إلى تحسین  IRSNوالمخاطر المرتبطة به، سیطلق معهد 
 إدارة بروتوكوالت العالج الجدیدة لمثل هذه اآلفات في األنسجة العمیقة.

 
“∑AjI ü “ÕÀÃƒªA —if¥ºª —fYÀ æÀC ΩŒ¨rM ∗ 

اة للطاقة عن نجاح شركة نو  "ENEC"كشفت مؤسسة اإلمارات للطاقة النوویة 
التابعة لها والمسؤولة عن تشغیل وصیانة محطة براكة للقدرة النوویة، في استكمال 

 عملیة بدء تشغیل وحدة المفاعل األولى.

منذ حصول شركة نواة للطاقة على رخصة تشغیل أول وحدة في محطة براكة 
م الوقود ، واستكمال تحمیل حز 2020من الهیئة االتحادیة للرقابة النوویة في فبرایر 

، قامت الشركة بتنفیذ برنامج اختبار 2020النوویة في مفاعل المحطة في مارس 
مًا بأنها شركة مال بدء تشغیل المفاعل األول. علشامل أدى إلى نجاحها في استك

تابعة للمشروع المشترك بین مؤسسة اإلمارات للطاقة النوویة وشركة الطاقة الكهربائیة 
 الكوریة (كیبكو).

نتاج حرارة داخل المفاعل ألول مرة عملیة بدء مفاعل الوحدة األولى إ تضمنت
بأمان من أجل تولید البخار، الذي یقوم بدوره بتشغیل التوربینات إلنتاج الكهرباء. وقد 
ركز خبراء تشغیل المفاعل من شركة "نواة" على التحكم اآلمن في هذه العملیة، 

فاعل. وبعد عدة اختبارات ستكون الوحدة باإلضافة إلى التحكم في مستوى طاقة الم
األولى جاهزة للربط مع شبكة كهرباء اإلمارات وإلنتاج أول میغاواط من الكهرباء 
النوویة اآلمنة للمنازل والقطاعات التجاریة في الدولة. ومن المقرر أن یبدأ التشغیل 

 التجاري للوحدة خالل هذا العام.

 .3/8/2020بتاریخ  2020ــــــ  4األسترالیة، العدد  "National Broadband Network, NBN" مترجم من *
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رات ادي، الرئیس التنفیذي لمؤسسة اإلماوقد صرح المهندس محمد إبراهیم الحم
: أصبحت محطة براكة للطاقة النوویة محركًا للنمو في دولة  للطاقة النوویة قائالً 

من الكهرباء  %25اإلمارات العربیة المتحدة. ستنتج الوحدات األربع بمجرد تشغیلها 
ن خالل خلق الخالیة من الكربون في الدولة، باإلضافة إلى دعم التنوع االقتصادي م

 وسلسلة التورید المحلیة. ةآالف الوظائف في إطار تطویر قطاع طاقة نوویة مستدام

لقد أصبحت دولة اإلمارات العربیة المتحدة أول دولة في العالم العربي والثالثة 
والثالثین على مستوى العالم التي تنجح في تطویر محطات الطاقة النوویة إلنتاج 

حطة براكة بشكل كبیر في جهود الدولة لتوفیر الطاقة الكهرباء، حیث تساهم م
الكهربائیة بالتزامن مع تقلیل االنبعاثات الكربونیة الناتجة من تولید الكهرباء. عند 

جیغاواط من الكهرباء  5.6التشغیل الكامل للوحدات األربع في محطة براكة ستنتج 
 ملیون طن من انبعاثات الكربون سنویًا. 21وتقلل 

مؤسسة اإلمارات للطاقة النوویة، مؤخرًا، عن االنتهاء من بناء الوحدة  وأعلنت
الثانیة في المحطة وتسلیمها لشركة "نواة" للطاقة لبدء مرحلة االستعدادات التشغیلیة، 
في حین وصلت أعمال البناء في الوحدتین الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائیة. وتبلغ 

 .%94ي الوحدات األربع أكثر من النسبة اإلجمالیة لإلنجاز ف
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التابع للوكالة الدولیة للطاقة  (INIS)یحتفل النظام الدولي للمعلومات النوویة 
كقاعدة بیانات ببلیوغرافیة  INISبالذكرى الخمسین لتأسیسه. تم إنشاء   (IAEA)الذریة

الوكالة من أجل تبادل المعلومات والحفاظ علیها. وهو  محوسبة للدول األعضاء في
یستضیف الیوم واحدة من أكبر وأشمل مجموعات المعلومات المنشورة في العالم حول 

 االستخدامات السلمیة للعلوم والتكنولوجیا النوویة.

وافق مجلس محافظي الوكالة على " تعزیز تبادل المعلومات  1969في عام 
في إنتاج أول  INISبشأن االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة"، وبدأت العلمیة والتقنیة 

 .19/8/2020"، بتاریخ IAEA Nuclear E-Newsletter: July – August 2020مترجم من " *
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كرائدة في عالم تبادل المعلومات العلمیة  1970منتجاتها اإللكترونیة والمطبوعة عام 
 والتكنولوجیة.

دولة عضو في الوكالة ساهمت  25یتألف من  INISفي البدایة كان نظام 
واألدبیات التقلیدیة في مستودع  )NCL(لیدیة بمنشوراتها الوطنیة العلمیة غیر التق

INIS وكانت كل الدول تقوم بإرسال المستندات الورقیة بالبرید إلى الوكالة، حیث یتم .
بفحص المعلومات  INISتصویرها وتحویلها إلى میكروفیش. وبعد ذلك یقوم موظفو 

لى الدول الواردة ودمجها في ملف واحد یمكن قراءته بواسطة الحاسوب وتوزیعه ع
األعضاء كأشرطة یمكن قراءتها آلیا ومجالت نصف شهریة. وقد بلغت المدخالت 

سجًال، والتي وصلت اآلن إلى حوالي  3950عدد  1970النوویة في عام 
 سجل سنویًا. 100.000

متاحة تجاریًا، مثل الرسائل الالنصوص الكاملة للوثائق غیر  INISتقدم 
ؤتمرات والتقاریر العلمیة والتقنیة. وتتطلب واجهة الجامعیة واألطروحات ووثائق الم

تكنولوجیا  تصیانة مستمرة لتظل متماشیة مع اتجاها INISالبحث في مستودع 
كأحد  INISالمعلومات الحدیثة والتحول الرقمي، ولكنها توفر أیضًا فرصًا للحفاظ على 

 .ةمستودعات المعلومات النوویة الرائد

بالوكالة، أنه: " تم  رئیس قسم المعلومات النوویة ،Dobrica Savicیقول السید 
تنفیذ عملیة حصاد السجالت منذ عدة سنوات، وسیسمح لنا تطبیق تقنیات التعلم اآللي 
بالتحول نحو التحلیل اآللي للمواضیع وتصنیفها. ونحن نقدم واجهة بحث متعددة 

 8المتوفر بالفرید و  Thesaurus (INIS(اللغات على أعلى مستوى متصلة بمكنز 
 لغات".

دورًا مهمًا في مساعدة الدول األعضاء على استرداد  INISیلعب نظام 
المعلومات المفقودة وٕانشاء مستودعات رقمیة خاصة بها. فبفضل النسخ الرقمیة 

ورقة  1000للفیزیاء في أرمینیا من استعادة  Yerphiتمكن معهد  INISالمحفوظة في 
یة والفیزیاء الفلكیة، التي أصبحت تالفة وغیر قابلة بحثیة حول فیزیاء الطاقة العال

للقراءة بسبب ظروف التخزین غیر المناسبة. ووقعت حالة مماثلة آلالف الوثائق في 
 للعلوم النوویة في صربیا. Vincaمعهد 
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رائعًا  مورداً  INIS: "یعد مستودع  INISقالت مسؤولة االتصال عن كندا في 
شائه وصیانته ودعمه. وهو یسهل القدرة على التعاون تفتخر كندا بالمشاركة في إن

األخرى حول العالم، والتي تعمل  INISومشاركة الموارد وتبادل المعلومات مع مراكز 
 على إثراء وتقدم البحث النووي لفائدة الجمیع".

دائمًا دور  INIS: "سیكون لنظام  INISوقال مسؤول االتصال عن البرازیل في 
سیكون مرتبطًا بإظهار  INISو النووي العالمي. ونعتقد أن مستقبل بارز في السیناری

الدول األعضاء توجهًا نحو احترام التقنیات والمنهجیات الجدیدة الكتشاف واستخدام 
 تلك المعرفة". 

یغطي جمیع مجاالت أنشطة الوكالة  INISومن الجدیر بالذكر أن نطاق نظام 
التابع للوكالة. وعبر هذا  )TCP(التعاون الفني  الدولیة للطاقة الذریة من خالل برنامج

الدول لبناء وتوسیع قدراتها في إدارة المعلومات العلمیة، وكذلك  INISالبرنامج یساعد 
ویقدم  INISدولة عضو في  132توجد  لتنظیم مستودعاتها الرقمیة المؤسسیة. حالیاً 

كامل. ویمكن العثور  ملیون مرجع ببلیوغرافي، وملیوني نص 4.3مستودعها أكثر من 
 من خالل جمیع محركات البحث الرئیسیة. INISعلى سجالت 

 : م. نهلة نصر ترجمة وٕاعداد                                                  
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حلقة علمیة عن ُبعد بعنوان "التقنیات النوویة  الذریة نظمت الهیئة العربیة للطاقة
من  2/7/2020یوم الخمیس الموافق  "وروناودورها في الحد من تداعیات جائحة ك

هذه الحلقة العلمیة إلى وهدفت  .بتوقیت تونس 12:00إلى الساعة  10:00الساعة 
ا. إلقاء الضوء على تداعیات أزمة فیروس كورونا ودور التقنیات النوویة في الحد منه

ونا ودور كما كان الهدف من هذه الحلقة أیضًا تدارس اآلثار المترتبة على وباء كور 
 المؤسسات العربیة المعنیة بالطاقة النوویة في التخفیف من آثارها.

باإلضافة إلى  مشارك من الدول العربیة. 400أكثر من  هذه الحلقةشارك في 
المشرفة على قسم د. عال البدري  و د. سالم حامدي أ.المدیر العام للهیئة سعادة 

لجامعة لاألمانة العامة  ات العربیة ــــــالمنظمات العربیة بإدارة المنظمات واالتحاد
العربیة واألستاذ الدكتور خالد طوقان رئیس هیئة الطاقة الذریة األردنیة واألستاذ 

 موسوي المشرف على النشاط النووي بجمهوریة العراق والسادة الخبراء.الالدكتور فؤاد 

الدور  ملافتتح سعادة المدیر العام للهیئة الحلقة حیث رحب بالحضور وأج
أوضح أن و  ،المحوري الذي تلعبه الطاقة الذریة في كل مجاالت التنمیة المستدامة
ستفادة من لالالهیئة العربیة للطاقة الذریة تسعى إلى التنسیق بین جهود الدول العربیة 

تتوفر في غیرها من  التطبیقات السلمیة المتعددة للطاقة الذریة لما لها من ممیزات ال
قتصادیة یساهم في دعم عجلة التنمیة والتخفیف من التداعیات االمّما  قنیاتالعلوم والت

التقنیات النوویة في الكشف السریع  كما أبرز مساهمات جتماعیة لجائحة كورونا.واال
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ى سعادته محاضرة وألقوٕاجراء دراسات بشأنه والقضاء علیه.  وتعقبه عن هذا الفیروس
یة للجائحة والحلول الممكنة التي تقدمها الطاقة جتماععن التأثیرات االقتصادیة واال

 النوویة.

ثم ألقى معالي الدكتور خالد طوقان رئیس هیئة الطاقة الذریة األردنیة كلمة بّین 
فیها الجهود التي بذلتها الهیئة األردنیة خالل أزمة كورونا. وتناول الدور الذي تقوم به 

ذریة في مجال تأهیل وتدریب الكوادر البشریة الهیئة األردنیة والهیئة العربیة للطاقة ال
التي یقع على عاتقها االستخدام اآلمن والسلیم للطاقة الذریة وتوظیفها في حل 
المشاكل الصحیة والتنمویة. وعرض معالیه شرائح مصورة تبین اإلمكانات التقنیة 

بتشخیص وعالج  والمعملیة والبشریة التي تمتلكها هیئة الطاقة الذریة األردنیة المتعلقة
األمراض بشكل عام وفیروس كورونا بشكل خاص. وعرج على دور الوكالة الدولیة 
للطاقة الذریة التي استحدثت برنامجًا متكامًال لمواجهة الجائحة ومساعدة الدول 

 األعضاء بالدعم التقني وتزویدها بأحدث األجهزة لتشخیص الفیروس.

للطاقة  ون العلمیة بالهیئة العربیةشؤ ال إدارة ثم ألقى أ. د. ضو مصباح مدیر
محاضرة بعنوان "دور الطاقة النوویة في التزود بالكهرباء والماء أثناء األزمة"،  الذریة

الطاقة الذریة أثبتت فعالیتها في دعم مرافق الرعایة الصحیة، التي تلبي  الذي بّین أن
لحد من انتشار لهم بدورها احتیاجات المرضى وتساعد خطوط الدفاع األولى في جهود

محطة للطاقة النوویة على مستوى العالم تنتج ما  440 وذكر أن .الفیروس المستجد
 كلها لم تتوقف فالكهرباء المنتجة بالطاقة النوویة ،% من كهرباء العالم10یقرب من 

) على األساسيعتماد علیها في التزود المستمر (الحمل یمكن االخالل األزمة و 
وذكر العدید من الحقائق التي تصب في صالح الطاقة  متجددة.خالف الطاقات ال

مّما  النوویة مقارنة بغیرها من مصادر الطاقة مثل وفرة الوقود وصغر حجمه وكتلته
 یوفر أمن اإلمداد بالوقود.

ثم ألقى الدكتور هیثم الصغیر (تونس) محاضرة عن كیفیة تكون فیروس كورونا 
ونظریات  یصه وعالجه مارًا بتاریخ األوبئة الفتاكةوتفصیل التقنیات النوویة في تشخ

كتشافها وطرق استحداث اللقاحات لها. كما ألقى الدكتور حافظ عبد الملك تكونها وا
(تونس) محاضرة بعنوان : استخدام التقنیات النوویة والنانویة في متابعة التأثیرات 
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ائل متابعة المرضى الصحیة والنفسیة أثناء وبعد أزمة كورونا. حیث تحدث عن وس
والتوازن النفسي ومفهوم الصحة والمرض وتغیر السلوك البشري للمصاب بالفیروس 

 وٕامكانیة إنتاج لقاح بالتقنیات النانویة.

هایة الحلقة تمت مناقشة عن التعاون بین المؤسسات العربیة للطاقة وفي ن
للهیئة العربیة للطاقة الذریة في مجال مكافحة هذا الوباء، وعّبر المتحدثون عن شكرهم 

 الذریة على تنظیمها مثل هذه الحلقات العلمیة المفیدة.
 

2  __ f®ÂI ≈ß) “ŒßB®q‚AÀ “ÕÀÃƒªA ŸiAÃÒªA P‹Bá Ω÷AÀfiA îJŒVNnùA iÀe æÃY —Àf√ :
11/8/2020( 

 (IEC) لوكالة الدولیة للطاقة الذریةل التابعادث والطوارئ و مركز الح منظّ 
 األوائلندوة عبر اإلنترنت للمستجیبین  العربیة للطاقة الذریة بالتنسیق مع الهیئة

من الساعة  11/8/2020 الثالثاء الموافقلحاالت الطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة یوم 
من هذه الندوة هو توفیر  كان الغرض الوسطى. بتوقیت أوروبا 13:00إلى  10:00

ستجابة لها، مع التركیز على التدریب على مفاهیم وأهداف االستعداد للطوارئ واال
 االستجابة األولیة في حالة الطوارئ اإلشعاعیة.

تعلیم المشاركین السمات الرئیسیة للتصدي العملي من قبل  ساهمت الندوة في
فرصة للمشاركین لیكونوا على علم بدور األولین. وكانت الندوة منظمات المستجیبین 

وقد  للتصدي لحاالت الطوارئ اإلشعاعیة.الوكالة في تعزیز استعداد الدول األعضاء 
 حققت الندوة األهداف التالیة :

بمفهوم االستجابة األولى لحاالت الطوارئ النوویة  عيرفع مستوى الو ــــــ 
 شعاعیة.للطوارئ النوویة واإل األوائل ینوكتیب المستجیب واإلشعاعیة
 .األولى األساسیة لالستجابةعرض المخاطر واألهداف ــــــ 
 مناقشة بعض حاالت الطوارئ اإلشعاعیة السابقة والدروس المستفادة. ــــــ 

 ناقشت الندوة المواضیع التالیة :
 ــــــ دور الوكالة في اإلستجابة األولى للطوارئ.

 ــــــ المخاطر واألهداف الرئیسیة للتصدي واإلستجابة للطوارئ.
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 ــــــ الطوارئ اإلشعاعیة والدروس المستفادة.
 ــــ تمرین عملي للمستجیبین األوائل.ــ

ــــــ أنشطة بناء القدرات في مجال التأهب للمخاطر ضمن برامج الوكالة الدولیة 
 للطاقة الذریة للتعاون الفني.

مشارك من جمیع الدول العربیة وتم  400حضر هذه الندوة عن ُبعد حوالي 
 تقدیمها باللغة العربیة.

 
3  __∑ÃªA PAfßBnø æÃY —Àf√ æBâ ü ’BzßfiA æÀfºª “ŒIj®ªA “◊Œ�AÀ “ŒªÀfªA “ªB

 f®ÂI ≈ß) “ÕÀÃƒªAÀ “ŒßB®q‚A ŸiAÃÒºª –fvNªAÀ K«DNªA :29/9/2020( 

والطوارئ في الوكالة  الحوادثبالتنسیق بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة ومركز 
ي تقدمها الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تم تنظیم ندوة عبر اإلنترنت حول المساعدات الت

الدولیة للطاقة الذریة والهیئة العربیة للطاقة الذریة للدول األعضاء في مجال التأهب 
 للتصدي للحوادث والطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة بغض النظر عن مسبباتها وذلك یوم

 بتوقیت أوروبا الوسطى. 14:00إلى  10:00من الساعة  29/9/2020

ح مجاالت ووسائل المساعدة التي یمكن أن یقدمها هذه الندوة إلى توضی هدفت
 مشاریعوالطوارئ، في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة الموجودة في إطار  الحوادثمركز 

التعاون التقني الحالیة وبرامج الهیئة العربیة ذات العالقة بموضوع الطوارئ النوویة 
التعاون التقني التي تشرح واإلشعاعیة. تضمنت الندوة عروضًا تقدیمیًة عن برنامج 

العملیة المتعلقة بكیفیة تلقي المساعدة في إطار المشاریع الوطنیة واإلقلیمیة 
واألقالیمیة. وكذلك تم عرض مشروع التعاون الفني األقالیمي الذي قدمته الهیئة 

ي العربیة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة والمعنون "الشبكة العربیة للرصد اإلشعاعي البیئ
 واإلنذار المبكر"

 : يما یلهذه الندوة أیضًا إلى  هدفتكما 

والطوارئ في الوكالة الدولیة وأسالیب  الحوادثرفع مستوى الوعي بدور مركز ــــــ 
 عمله.
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 رفع مستوى الوعي بدور الهیئة العربیة للطاقة الذریة وأسالیب عملها.ــــــ 
ل المحددة في إطار برنامج التعاون تحدید أنشطة اإلعالم والتعلیم واالتصاــــــ 

 التقني واإلجراءات التي ینبغي اتباعها لبدء هذه األنشطة.
عرض مشاریع التعاون التقني الحالیة ذات الصلة بمجال التأهب والتصدي ــــــ 
 للطوارئ.

استهدفت هذه الندوة العاملین في السلطات المختصة التي لها مسؤولیات في 
ارئ النوویة أو اإلشعاعیة على مختلف المستویات المحلیة، أو التأهب والتصدي للطو 

ن، ومؤسسات الدعم یالقومیة، أو اإلقلیمیة بما في ذلك السلطات الرقابیة، والُمشغِّل
ن یلصلة بالمنظمات الدولیة، والمختصكذلك العاملین ذوي ا ،األوائلن یالتقني والمتصد

المتخصصة، ومنظمات المجتمع  في المؤسسات البحثیة، واالتحادات والجمعیات
 حكومیة).الالمدني (غیر 

مشارك من جمیع الدول العربیة وتم تقدیمها  200حضر هذه الندوة حوالي 
باللغة العربیة ضمن سلسلة من البرامج التدریبیة والندوات اتفقت الهیئة والوكالة الدولیة 

 والطاقة الذریة على التنسیق لتقدیمها باللغة العربیة.

ضو مصباح، مدیر إدارة الشئون العلمیة بالهیئة العربیة  أ. د.:  الندوة ترأس
والطوارئ،  الحوادثللطاقة الذریة الذي قدم هو والسیدة إیلینا بوغلوفا، رئیسة مركز 

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة مالحظات افتتاحیة منوهین بالتعاون الوثیق بین الهیئة 
البنیة التحتیة  بتعزیزهداف المشتركة بینهما ذات الصلة والوكالة المتعلقة بتحقیق األ

للطوارئ النوویة واإلشعاعیة. وتم  واالستجابة االستعدادلدولهما األعضاء في مجال 
 : تقدیم المحاضرات اآلتیة

عضاء في مجال ألدور الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في مساعدة الدول اــــــ 
 نظر عن السبب البادئ لحالة الطوارئ.التأهب والتصدي للطوارئ بغض ال

مشاریع التعاون التقني في مجال التأهب والتصدي للطوارئ في آسیا والمحیط ــــــ 
 الهادئ.

 .فریقیاأصدي للطوارئ في مشاریع التعاون التقني في مجال التأهب والتــــــ 
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لعربیة للرصد المعنون "الشبكة ا )INT9185(مشروع التعاون التقني األقالیمي ــــــ 
 اإلشعاعي البیئي" ودور الهیئة العربیة للطاقة الذریة في تنفیذه.

المشاركین وتوجیههم  استفساراتاإلجابة عن  خاللها تمثم تلى ذلك حلقة نقاش 
إلى الطرق السلیمة لتلقي المساعدات سواء من الوكالة الدولیة أو الهیئة العربیة الطاقة 

 الذریة.
 

 
 
1  __ ™B¿NU‚A“ŒIj®ªA æÀfªA ü ’BIj»∏ªA ’A�a “ƒVºª jrß œ√BRªA )f®ÂI ≈ß  :

26/7/2020( 

من أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء، عقدت لجنة خبراء الكهرباء  بدعوة
 . 2020یولیو  26عن بعد) یوم بیة اجتماعها الثاني عشر (في الدول العر 

من: المملكة األردنیة الهاشمیة، دولة شارك في االجتماع خبراء من كل 
اإلمارات العربیة المتحدة، مملكة البحرین، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 
المملكة العربیة السعودیة، جمهوریة السودان، جمهوریة العراق، دولة فلسطین، دولة 

هوریة الیمنیة. قطر، دولة الكویت، جمهوریة مصر العربیة، المملكة المغربیة، الجم
: المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین، الهیئة  كما حضره بصفة مراقب كل من

العربیة للطاقة الذریة، االتحاد العربي للكهرباء، هیئة الربط الكهربائي لدول مجلس 
التعاون لدول الخلیج العربیة، األمانة العامة لمشروع الربط الكهربائي الثماني، 

العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، البنك الدولي، المركز اإلقلیمي الصندوق 
، إلى جانب للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، المنتدى العربي لمنظمي قطاع الكهرباء

أ. د. ضو وقد مّثل الهیئة العربیة للطاقة الذریة في هذا االجتماع . أمانة المجلس
 .مدیر إدارة الشؤون العلمیة، مصباح

جابر دسوقي  ة خبراء الكهرباء سعادة المهندسفتتح االجتماع رئیس لجنا
رئیس مجلس اإلدارة بالشركة القابضة لكهرباء مصر بكلمة رحب فیها  ــــــ مصطفى

بالمشاركین، وقدم الشكر للسادة الحضور على المجهودات المبذولة من أجل إیجاد 
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ء وتمنى لالجتماع التوفیق في إطار مؤسسي قوي للسوق العربیة المشتركة للكهربا
حیث رحبت  ،إدارة الطاقة ةر مدی ــــــجمیلة مطر  تناولت الكلمة المهندسةثم أعماله. 
، وقدمت عرضًا مرئیًا مختصرًا تضمن خلفیة عن السوق العربیة المشتركة بالحضور

للكهرباء، واالجتماعات التي عقدت للتحضیر إلعداد وثائق حوكمة السوق العربیة 
مشتركة للكهرباء، كما تضمن العرض لمحة تاریخیة حول جهود المجلس إلنشاء ال

) منذ إطالق دراسة األطر المؤسسیة والتشریعیة 2019 ــــــ 2010السوق خالل الفترة (
للسوق بتمویل من البنك الدولي، إلى أن تم التوقیع على مذكرة التفاهم ومباركة القمة 

واالجتماعیة لدور المجلس في إنشاء السوق، ثم العربیة التنمویة: االقتصادیة 
 استعرضت البند المعروض على جدول األعمال وتفاصیله. 

 : أقر االجتماع جدول األعمال على النحو التالي

 : السوق العربیة المشتركة للكهرباء
 وثائق حوكمة السوق العربیة المشتركة للكهرباء تطورات ـــــ 1
 تنظیمي للسوق العربیة المشتركة للكهرباءاإلطار ال ـــــ تطورات  2
 .اإلقلیمیة التجریبي آللیة التسعیر البرنامج ـــــ 3

 : المعروضة وأصدر التوصیات التالیة المواضیعناقش االجتماع 
الموافقة على النسخة النهائیة المعدلة من االتفاقیتین (االتفاقیة العامة  ـــــ 1

، والطلب من الدول العربیة األعضاء للكهرباء) لسوق العربیة المشتركةواتفاقیة ا
تمهیدًا لقیام أمانة المجلس بمتابعة  2020استكمال اإلجراءات الداخلیة قبل نهایة العام 

 العرض على المجالس الوزاریة المختصة األخرى في بدایة العام القادم.
 ردة من الصندوققیام فریق الدراسة واللجنة التوجیهیة بمراجعة الوثائق الوا ـــــ 2

سبتمبر  10، وٕابداء الرأي حولها في مدة أقصاها والمتعلقة بقواعد تشغیل الشبكات
 تمهیدًا العتمادها من قبل المجلس في دورة قادمة.    2020

قلیمي التنسیقي للسوق العربیة المشتركة تأجیل النظر في إنشاء المركز اإل ـــــ 3
 تجریبي آللیة التسعیر اإلقلیمیة.للكهرباء لما بعد تنفیذ البرنامج ال
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قیام فریق عمل الدراسة بالتنسیق مع اللجنة التوجیهیة لمراجعة األنظمة  ـــــ 4
األساسیة الخاصة بإنشاء لجان السوق العربیة المشتركة للكهرباء (لجنة لمشغلي 

 أمانة ــــــ ARCالعربیة االستشاریة والتنظیمیة  اللجنة ــــــ TSOsأنظمة نقل الكهرباء 
 10السوق العربیة المشتركة للكهرباء) وموافاة أمانة المجلس بها في موعد أقصاه 

 تمهیدًا العتمادها من قبل المجلس في دورة قادمة.    2020سبتمبر 

تكلیف أمانة المجلس بالدعوة لعقد اجتماع للجنة التوجیهیة (اجتماع عن  ـــــ 5
آللیة التسعیر اإلقلیمیة فقط، ویتم تحدید بعد) یخصص لمناقشة البرنامج التجریبي 

 موعده بالتشاور بین أمانة المجلس ورئیس وأعضاء اللجنة التوجیهیة.
 

2  __ “Œ¿ºnªA PBøAfbNm›ª jrß oøBàA œIj®ªA jó€¿ºª “Œ¿º®ªA “√BøfiA ™B¿NUG
 f®ÂI ≈ß) “ÕihªA “≥BÒºª :12/8/2020( 

ة الذریة أ. د. سالم حامدي، بدعوة من المدیر العام للهیئة العربیة للطاق
اجتمعت األمانة العلمیة للمؤتمر العربي الخامس عشر لالستخدامات السلمیة للطاقة 

برئاسة أ. د. عاطف عبد الحمید  12/8/2020الذریة عن ُبعد یوم األربعاء الموافق 
 هیئة الطاقة الذریة المصریة. مجلس إدارة عبد الفتاح رئیس المؤتمر ورئیس

المدیر العام للهیئة العربیة للطاقة الذریة االجتماع بعرض جدول  وقد استهل
، ومن ثم تالوة قرار تشكیل األمانة المعد من قبل األمانة العامة للمؤتمر األعمال

العلمیة للمؤتمر. ثم تم حصر أعداد األوراق البحثیة المقدمة للمشاركة في المؤتمر من 
بیة). وقام رئیس وأعضاء األمانة العلمیة دول عر  10بحثًا من  144كل دولة عربیة (

األمانة العامة للمؤتمر ب م. نهلة نصر المكلفة باستعراض الجداول المعدة من قبل
حتى الموعد  عن طریق البرید اإللكتروني للمؤتمر لألوراق البحثیة الكاملة المستلمة

ب جائحة )، والذي تم تمدیده لمدة شهرین بسب1/8/2020األقصى الستالم البحوث (
كورونا، حیث قام المجتمعون باستبعاد األوراق البحثیة التي ال تتضمن تقنیة نوویة 

 بحوث) وٕاحالة البحوث المتوافقة مع محاور المؤتمر إلى التحكیم. 4واضحة (

بحثًا تم توزیعها على محاور  140بلغ عدد البحوث المجازة من األمانة العلمیة 
دول  10د اللجنة العلمیة، وتوزیعها للتحكیم في المؤتمر بشكل مبدئي لحین انعقا
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ى ـــي وردت حتـــة التـــوث الكاملـــر في البحـــزام بالنظـــاق على االلتـــفـــم االتـــوت .ةـــــعربی
وعدم االلتفات إلى البحوث الواردة بعد هذا التاریخ. كما تمت  2020أغسطس  1

المؤتمر بدون بحوث حتى تاریخ  شخص في 22اإلشارة إلى ورود طلب مشاركة 
انعقاد اجتماع األمانة العلمیة. وتضمنت وثائق االجتماع جدول مفصل ببیاناتهم ولم 

 یحدد موعد أقصى لقبول طلبات المشاركین بدون بحوث في المؤتمر.

تم تأجیل مناقشة المقترحات بشأن مواضیع المحاضرات والشخصیات الدولیة 
في المؤتمر، وكذلك تأجیل مناقشة موضوع إقامة معرض  إللقائها والعربیة المدعوة

ــــــ  12على هامش المؤتمر، إلى اللجنة العلمیة المقترح عقدها في القاهرة خالل الفترة 
، باإلضافة إلى موضوع إمكانیة أو عقدها عن ُبعد إذا تعذر ذلك 14/10/2020

اطف عبد الحمید عبد عرض بوسترات للباحثین من الدولة المضیفة. واقترح أ. د. ع
 Women in"في المؤتمر حول موضوع  (Session)الفتاح رئیس المؤتمر عقد جلسة 

nuclear"  أو االكتفاء بتقدیم محاضرة في الموضوع على أقل تقدیر، نظرًا لالهتمام به
 ،عالمیًا وكذلك من قبل الوكالة الدولیة للطاقة الذریة. كما اقترح أ. د. ضو مصباح

مخاطبة قسم التعاون الفني في  ،ة العربیة في اللجنة التنفیذیة للمؤتمرممثل الهیئ
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لدعم مشاركة سیدات محاضرات أو باحثات في المؤتمر، 

 سیدة. 42علمًا بأن عدد السیدات المتقدمات للمشاركة ببحوث في المؤتمر بلغ 
سم أ. د. یاسر س المؤتمر إضافة ارئیوبالنسبة لعضویة اللجنة العلمیة اقترح 

توفیق نائب رئیس هیئة الطاقة الذریة المصریة إلى عضویة اللجنة العلمیة للمؤتمر، 
ورحبت اإلدارة العامة للهیئة العربیة للطاقة الذریة بذلك. مع اإلشارة إلى أن أ. د. بالل 

لجنة العلمیة والنصولي (لبنان) كانت قد تمت دعوته لحضور كل من األمانة العلمیة 
على حضور اجتماع  العلمیة ووافقعن حضور اجتماع األمانة  للمؤتمر واعتذر

اللجنة العلمیة. وسوف تتم مخاطبة كل من العراق ولیبیا (نظرًا لعدد البحوث الكبیر 
 الوارد منهما) الستكمال أعضاء اللجنة العلمیة بإذن الّله.

س المؤتمر تشكیل اللجنة التنفیذیة وطلبت األمانة العامة للمؤتمر من سعادة رئی
المحلیة في الدولة المستضیفة (مصر) ومد اإلدارة العامة للهیئة العربیة بنسخة من 

 قرار التشكیل.
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تداعیات أزمة انتشار فیروس كورونا اقترح أ. د. عاطف وفي إطار استمرار 
األسبوع األخیر أشهر إلى  3عبد الحمید عبد الفتاح رئیس المؤتمر تأجیل انعقاده لمدة 

تنفیذ قرار المؤتمر ) نظرًا لعدم إمكانیة 1/4/2021ــــــ  28/3( 2021من شهر مارس 
) بعقده على هامش المجلس التنفیذي 14/6/2020/ عن بعد : 32(د. ع. العام 

الذي تنتهي فیه السنة المالیة الحالیة وتعذر  2021في شهر یونیو  والمؤتمر العام
الیة جدیدة خالله. وٕاذا لم تتوفر الظروف المالئمة النعقاد إجراء أیة معامالت م

 المؤتمر حضوریًا في ذلك التاریخ، یتم عقده عن ُبعد.
 

 
 

1  __ “ƒÕ€ùA “®qfiA �QDM fÕfZNª “Œ◊ÕlÜA PBŒƒ¥NªA ¬AfbNmA æÃY �ÕifM WøB√jI
 f_®_ÂI ≈_ß) PBmÀ�∞ªAÀ “ŒyjùA BÕ�N∏JªA ”ºß: 20 _ _22/9/2020( 

نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع شركة سدیم للطاقة ــــــ دولة 
برنامجًا  اإلمارات العربیة المتحدة والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة بتونس

شعة المؤینة على البكتیریا حول استخدام التقنیات الجزیئیة لتحدید تأثیر األتدریبیًا 
 16:00، من الساعة 2020 سبتمبر 22ــــــ  20 الفترة :خالل ، ضیة والفیروساتالمر 
مشارك من جمیع  50بتوقیت تونس. وقد شارك في هذا البرنامج حوالي  17:30إلى 

 الدول العربیة.

دعم وزیادة المهارات العملیة للكوادر العلمیة والبحثیة كان الهدف من البرنامج 
ومعرفة كیفیة تتبع  PCR-QPCRستخدام التقنیات الجزیئیة االعاملة في مجاالت 

التغیرات الجینیة المحتملة للفیروسات التاجیة المستحدثة مثل فیروسات سارس وكورونا 
التعّرف على تطور تطبیقات البیولوجیا الجزیئیة  إلى أیضاً  الورشةوهدفت . 19-كوفید

العربیة  ة والفیروسات. وكانتلتحدید تأثیر األشعة المؤینة على البكتریا المرضی
  .الورشةلغتي  هما واإلنجلیزیة

العاملین (العلمیون، األطباء والمهندسون) في الهیئات  استهدف هذا النشاط
والمراكز البحثیة والمراكز الطبیة والتشخیصیة والمستشفیات العاملة في مجال البحوث 
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ادة المسؤولین والعاملین في الطبیة والمیكروبیولوجیة والزراعیة باإلضافة إلى الس
المعامل والمخابر الخاصة بالتحالیل المیكروبیولوجیة للكشف على البكتریا والفطریات 

 والفیروسات المرضیة.

وفرت شركة سدیم منصة إلیكترونیة متقدمة ومجهزة بأحدث إمكانیات التعلیم 
كز ور  حترافیة لعرض البرنامج العلمي.مصممة بالخصوص بطریقة اعن بعد و 

 ع التالیة :المواضیو المجاالت  البرنامج على

 ــــــ تأثیر األشعة المؤینة على األحماض النوویة للكائنات الدقیقة
  PCR ــــــ المفاهیم النظریة والعلمیة لتفاعل البولیمیراز المتسلسل

 وطرق التحكم فیهPCR ــــــ تكرار تفاعل 
 لسوائل من األنسجة وا DNAستخالص طرق عزل واــــــ 

 ــــــ طرق تحلیل المیكروبات السامة
 ــــــ معاییر ودرجات السالمة في مخابر المیكروبیولوجیا

التنفسیة  لمتالزمةــــــ خصائص وطرق انتشار الفیروسات التاجیة المستحدثة ل
 19-كوفید ونافیروس كور مثل الحادة 

 عیةــــــ طرق مجابهة الفیروس التاجي ; دور المعالجة اإلشعا
 .PCRــــــ التطبیقات الطبیة والزراعیة والبیئیة لطریقة 

حضر االفتتاح واالختتام سعادة األستاذ الدكتور سالم حامدي مدیر عام الهیئة 
 العربیة للطاقة الذریة وسعادة الدكتور أحمد السمیط مدیر عام شركة سدیم للطاقة.

شركة سدیم  اركین وشكرفیها بالمشرحب وجه سعادة المدیر العام للهیئة كلمة 
 تن عالیًا التعاون مع شركة سدیم للطاقة التي وقعللطاقة التي وفرت هذه المنصة ثمّ 

إلى مزید من التعاون والتنسیق من أجل تنفیذ  الهیئة تطلعتمذكرة تفاهم و  الهیئة مع
 برامج تدریبیة أخرى.

ث تسبب تواجه تحدیات غیر مسبوقة، حی الدول العربیةكما بین سعادته أن 
وباء كورونا المستجد في تعطیل قطاعات األعمال، والتعلیم، والصناعات، 
واالستثمارات وغیرها من القطاعات باإلضافة إلى تهدیده لحیاة اإلنسان. والطاقة 
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تتوفر في غیرها من العلوم والتقنیات تساهم في دعم  الذریة لما لها من ممیزات ال
ة لجائحة كورونا. ـــة واإلجتماعیـــات اإلقتصادیـــلتداعیف من اـــة والتخفیـــعجلة التنمی

كأهم تقنیة في الكشف السریع عن هذا الفیروس  برزت النوویة وقال إن التقنیات
التفاعل البولیمیري ــــــ  والمتمثلة في تقنیة االستنساخ العكسي في الوقت الحقیقي

المستخدمة للكشف عن  ، وهي إحدى أدّق األسالیب المختبریةRT-PCRالمتسلسل 
 فیروس كورونا وتعقبه وٕاجراء دراسات بشأنه والقضاء علیه. 

وفي ختام البرنامج عقدت حلقة نقاش بین الخبراء والمشاركین تم فیها اإلجابة 
عن اإلستفسارات وتم توفیر المادة العلمیة كاملة لجمیع المشاركین على رابط خاص 

 في اإلنترنت.

 
 

 
1  __ æB¿ßC—iÀfªA “ÕeB®ªA )49 (BŒº®ªA µŒnƒNªA “ƒVºª ∫�rùA œIj®ªA Ω¿®ºª )ß_ ≈

ÂI_®_f : 13/7/2020( 

بناًء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربیة (إدارة المنظمات 
واالتحادات العربیة)، حضر كل من األستاذ الدكتور سالم حامدي المدیر العام للهیئة 

طاقة الذریة والسید هشام العیادي مدیر الشؤون اإلداریة والمالیة في الهیئة العربیة لل
) للجنة التنسیق العلیا للعمل العربي المشترك برئاسة 49اجتماعات الدورة العادیة (

معالي السید أحمد أبو الغیط األمین العام لجامعة الدول العربیة. وقد انعقدت 
عن طریق تقنیة "الفیدیو كونفراس". وشارك  13/7/2020االجتماعات المذكورة یوم 

صة واالتحادات تخصفي هذا االجتماع السادة رؤساء وممثلو المنظمات العربیة الم
 .سیق العلیا للعمل العربي المشتركالعربیة النوعیة أعضاء لجنة التن

فتتاحیة إلى أن توقیت هذه اللجنة في كلمته اال وأشار معالي األمین العام
ادها هذا العام فرضت محور أعمال الدورة وهو "رؤیة مؤسسات العمل وظروف انعق

العربي المشترك لمواجهة تداعیات أزمة فیروس كورونا على االقتصادیات 
والمجتمعات العربیة" للخروج برؤیة متكاملة لمنظومة جامعة الدول العربیة حول هذا 
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میة تضافر جهود الموضوع. وفي هذا اإلطار أكد معالي األمین العام على أه
مؤسسات العمل العربي المشترك في ضوء الصعوبات والتحدیات التي یمر بها العالم 
الیوم واالنعكاسات السلبیة على كافة مستویات العمل العربي المشترك لمواجهة 
تداعیات أزمة فیروس كورونا على االقتصادیات والمجتمعات العربیة للخروج برؤیة 

وأشار إلى أنه اطلع  الدول العربیة حول هذا الموضوع. متكاملة لمنظومة جامعة
باهتمام على أوراق العمل التي أعدتها المنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، 

 .ة التي تمت خالل المرحلة الماضیةوالحظ الجهد الطیب والمبادرات اإلیجابی
عد رئیس كمال حسن علي األمین العام المسا السفیر الدكتورثم أوضح سعادة 

قطاع الشؤون االقتصادیة أن هذه اللجنة الهامة برئاسة معالي األمین العام هي فرصة 
للتفكیر مع األذرع الفنیة للجامعة وبیوت الخبرة العربیة في القضایا والمواضیع التي 
تمثل تحدیات للمنطقة العربیة، وأوضح أن الهدف الرئیسي لهذه اللجنة هو التنسیق 

الخبرات بین األمانة العامة لجامعة الدول العربیة ومنظمات  والتعاون وتبادل
ومؤسسات العمل العربي المشترك، وذلك لزیادة كفاءة وفعالیة العمل العربي المشترك، 
وتالفي االزدواجیة في العمل بین الجامعة ومنظماتها وذلك بالتعاون اإلیجابي 

األمانة العامة لجامعة  والتنسیق الفعال. كما أعطى سعادته لمحة عن بعض جهود
الدول العربیة ونشاطها لمواجهة هذا الفیروس المستجد، وأوضح أن معظم الندوات 
وورش العمل التي نظمها القطاع االقتصادي كانت بمشاركة ملحوظة من المنظمات 

 ومؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة األخرى.
عام والسادة أعضاء اللجنة البنود المدرجة على جدول ثم ناقش معالي األمین ال
 األعمال وتم اعتمادها كما یلي :

) 48اع (ــــــرارات االجتمــــــر وقــــــذ تقریــــــة تنفیــــــر بشأن متابعــــــتقری البند األول :
ة : ــــــالجمهوریة اللبنانی ــــــیروت برك "ــــــي المشتــــــل العربــــــا للعمــــــق العلیة التنسیــــــللجن
 ".20/6/2019ــــــ  19

رؤیة مؤسسات العمل العربي المشترك لمواجهة تداعیات فیروس  البند الثاني :
 كورونا على االقتصادیات والمجتمعات العربیة.

) للجنة التنسیق العلیا للعمل العربي 50موعد ومكان عقد الدورة ( البند الثالث :
 رك.المشت
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وتجدر اإلشارة إلى أن الهیئة العربیة للطاقة الذریة كانت قد نظمت حلقة علمیة 
حول "التقنیات النوویة ودورها في الحد من تداعیات جائحة  2/7/2020عن بعد یوم 

كورونا"، ولتعمیم الفائدة والمساهمة في إثراء البند الثاني المطروح على جدول 
ة برابط یمّكن من االطالع على كامل مجریات األعمال، فقد تم مد أعضاء اللجن

الحلقة العلمیة المذكورة ورابط ثاني یتضمن مقتطفات مختصرة من بعض المداخالت 
سالم حامدي المدیر العام للهیئة كلمة حول الموضوع خالل  .د الهامة. كما ألقى أ.

 االجتماع.
 هذا وقد خلصت اللجنة إلى اعتماد عدد من القرارات الهامة. 

 
2  __—iÀfªA PBßB¿NUG )29 ( oº�A ≈ß “¥RJƒùA “®IBNùAÀ µŒnƒNºª PB¿§ƒùA “ƒVºª

≥‹AN f_®_ÂI ≈_ß) œßB¿NU‹AÀ –eBv :23/7/2020( 

إدارة  ــــــبدعوة من األمانة العامة لجامعة الدول العربیة (القطاع االقتصادي 
ق والمتابعة المنبثقة عن المنظمات واالتحادات العربیة)، عقدت لجنة المنظمات للتنسی

، وقد انعقد 23/7/2020) یوم 29(واالجتماعي اجتماعها  المجلس االقتصادي
بمشاركة ممثلي الدول العربیة االجتماع عن بعد باستخدام تقنیة الفیدیو كونفرانس 

العامة لجامعة الدول العربیة والمدیرین العامین وممثلي المنظمات  األمانةوممثلي 
وقد شاركت الهیئة العربیة للطاقة الذریة في هذه االجتماعات  .خصصةالعربیة المت

بوفد ترأسه أ. د. سالم حامدي المدیر العام للهیئة ویضم السید عالء الدین مصطفى 
یوسف المراقب الداخلي للهیئة والسیدین هشام العیادي ویوسف مكي عن إدارة الشؤون 

 اإلداریة والمالیة في الهیئة.
اع سعادة السفیر الدكتور كمال حسن علي األمین العام المساعد افتتح االجتم

على  ومؤكداً مرحبًا بالوفود المشاركة رئیس القطاع االقتصادي بجامعة الدول العربیة، 
كما رحب الوزیر  .الدور الهام والمطلوب من مؤسسات العمل العربي المشترك

بالوفود تحادات العربیة المفوض محمد خیر عبد القادر مدیر إدارة المنظمات واال
موضحًا أنه باعتبار انعقاد االجتماع عن بعد فإن جدول  ،المشاركة في االجتماع

الهامة التي تستدعى اتخاذ توصیات  المواضیعاألعمال سوف یقتصر على بعض 
 بشأنها لضمان السیر العادي للعمل بالمنظمات العربیة المتخصصة.
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وكیل  تشار األستاذ حسین بن شویش الشویشسعادة المس ، تم اختیاربدایةالفي 
رئیس وفد المملكة العربیة السعودیة  ــــــ وزارة المالیة المساعد للشؤون المالیة الدولیة

المنظمات  إدارة ــــــرئیسًا للجنة، الذي ألقى كلمة شكر فیها األمانة العامة للجامعة 
اعات اللجنة، كما رحب بالوفود اإلعداد الجید الجتمعلى  ــــــواالتحادات العربیة 

عن أسفه لعقد هذه الدورة بشكل غیر ما اعتادت علیه بسبب جائحة  المشاركة معرباً 
وفي سیاق آخر  كورونا، داعیًا المولى عز وجل أن تنفرج هذه األزمة عن األمة قریبًا.

ة الذریة أشاد السید رئیس اللجنة بالتطور النوعي الذي شهده أداء الهیئة العربیة للطاق
سالم حامدي الذي أدار الهیئة بكل  .د ونتائجها الممیزة برئاسة المدیر العام الحالي أ.

وبالتمكن  اقتدار خالل فترة والیته األولى، مستشهدا بالنتائج اإلیجابیة بحسابات النتیجة
كانت الهیئة قد اقترضتها في السابق من صندوق مكافأة  من رد كامل السلفة التي

 خدمة مع تحقیق نتیجة إیجابیة في حسابات الصندوق. نهایة ال

مدیر إدارة المنظمات  محمد خیر عبد القادر الوزیر المفوضاستعرض 
واالتحادات العربیة مشروع جدول األعمال المعد من قبل األمانة العامة للجامعة 

 :التالي ومرفقاته، والذي تم إقراره على النحو 

قریر وتوصیات االجتماع الثامن والعشرین للجنة البند األول : متابعة تنفیذ ت
المنظمات للتنسیق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي المنعقدة 

 .11/7/2019ــــــ  7 ةبمقر األمانة العامة للجامعة خالل الفتر 
البند الثاني : خطط وموازنــــات المنظمات العربیة المتخصصة المعنیة لعامي 

 .2022ــــــ  2021
الشروط الخاصة لشغل منصب رئیس البند الثالث : المواصفات والمعاییر و 

 .كادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحرياأل
البند الرابع : التقریر الدوري عن مشاركة األمانة العامة في اجتماعات 

 المنظمات العربیة المتخصصة.
للجنة المنظمات  )30االجتماع القادم ( موعد ومكان عقدالبند الخامس : 

 للتنسیق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي.
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 عددًا من وبعد إقرار جدول األعمال شرعت اللجنة في أعمالها التي أفرزت
 بشأن المواضیع المطروحة ضمن جدول األعمال.التوصیات 

لتنسیق والمتابعة المنبثقة عن ) للجنة المنظمات ل30وقد تقرر عقد االجتماع (
ویسبقه االجتماع  15/7/2021ــــــ  12المجلس االقتصادي واالجتماعي خالل الفترة 

التشاوري لرؤساء هیئات الرقابة المالیة ورؤساء وحدات الرقابة الداخلیة للمنظمات 
 .11/7/2021العربیة المتخصصة یوم 

 
3  __ªA –iAkÃªA oºV¿ºª “Œ÷BƒRNm‹A —iÀfªA ’BIj»∏ºª œIj®) f_®_ÂI ≈_ß :27/7/2020( 

عقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء دورته االستثنائیة (عن بعد) یوم اإلثنین 
، بمشاركة الدول العربیة األعضاء، وعدد من المنظمات 27/7/2020الموافق 

جتماع وقد مّثل الهیئة العربیة للطاقة الذریة في هذا اال والهیئات واالتحادات المعنیة.
 .للهیئة األستاذ الدكتور سالم حامدي، المدیر العام

محمد شاكر المرقبي وزیر الكهرباء والطاقة  فتتح أعمال الدورة معالي الدكتورا
وذلك بعد أن  ،المتجددة في جمهوریة مصر العربیة رئیس الدورة االستثنائیة للمجلس

ثة عشر للمجلس اعتذار دولة عبد المجید حمزة رئیس الدورة الثال معالي المهندسقدم 
 الذي مجهودالإلى  في كلمته أشارو لیبیا عن الحضور، وفقًا للنظام األساسي للمجلس. 

سنوات طویلة في إطار تحقیق الربط الكهربائي العربي الشامل، وذكر أن السوق لدام 
قوي وٕاطار تشریعي العربیة المشتركة للكهرباء تقوم على أساس وجود إطار مؤسسي 

اعتماد أربع وثائق أساسیة لحوكمة السوق وهي (مذكرة التفاهم ــــــ م على أساس یقو 
االتفاقیة العامة ــــــ اتفاقیة السوق العربیة المشتركة للكهرباء ــــــ قواعد تشغیل الشبكات 
العربیة). وفي هذا اإلطار وجه الشكر إلى البنك الدولي لمساهمته في تطویر وثائق 

عربیة المشتركة للكهرباء، وٕالى الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي حوكمة السوق ال
واالجتماعي على مجهوداته المستمرة لتعزیز مشروعات الربط الكهربائي العربي 
ومساهمته في تغطیة نفقات الخدمات االستشاریة إلعداد قواعد الشبكات العربیة 

 .لیمي للسوقالمركز التنسیقي اإلق وتمویل دراسة جدوى بدائل إنشاء
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أحمد أبو الغیط األمین العام لجامعة الدول العربیة كلمة أشار  ألقى معالي السید
خاللها إلى أن المجلس الموقر هو من أهم المجالس الوزاریة التي ُتعنى بتنمیة 
قطاعات الكهرباء في الدول العربیة، وتعزیز التعاون والتنسیق بین الهیئات والوزارات 

القطاع باتساع العالم العربي، بهدف تعظیم الفائدة وتحقیق النفع العاملة في هذا 
المشترك، كما أعرب عن تقدیره للجهود الواضحة والملموسة لكل متابع لعمل المجلس 
والتي توجت بمباركة القمة العربیة التنمویة االقتصادیة واالجتماعیة المنعقدة بدایة 

إلنشاء السوق العربیة المشتركة العام الماضي ببیروت لجهود المجلس الموقر 
للكهرباء، ثم أكد على أهمیة الربط الكهربائي العربي بشكل متكامل وضرورة االستفادة 

، وهو يمنه، لتصبح المنطقة العربیة ثاني أكبر سوق إقلیمیة بعد االتحاد األوروب
یقیا األمر الذي سیتیح إمكانیة التنسیق والتفاعل مع شبكات تجمیع الكهرباء في إفر 

روبا وآسیا. وفي نهایة كلمته أعرب عن شكره وتقدیره لكل من البنك الدولي و وأ
 والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي لدعمهم وتعاونهم الدائم.

 مرئیًا تضمن : جمیلة مطر مدیرة إدارة الطاقة عرضاً  قدمت المهندسة
 خالل السنوات العشر الماضیة.الجهود التي بذلها المجلس  لــــــ خلفیة عامة حو 

وصوًال لتوقیع  2010ــــــ لمحة تاریخیة منذ بدء التعاون مع البنك الدولي عام 
إلى مباركة القمة العربیة التنمویة: االقتصادیة واالجتماعیة  2017مذكرة التفاهم عام 

 .2019لجهود المجلس في إنشاء السوق عام 
 ).2038 – 2010شتركة للكهرباء (ــــــ خطة تكامل السوق العربیة الم

ــــــ حجم السوق العربیة المشتركة للكهرباء بالنسبة للتجمعات اإلقلیمیة األخرى 
 في العالم.

في اجتماعها الثاني  ــــــ وأخیرًا توصیة لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربیة
 ).26/7/2020عد : (عن بُ  عشر

 : ى جدول األعمال على النحو التاليأقر المجلس البند الوحید المعروض عل

: السوق العربیة المشتركة للكهرباء: تطورات وثائق حوكمة السوق  البند األول 
العربیة المشتركة للكهرباء، موقف االتفاقیتین (االتفاقیة العامة واتفاقیة السوق). 

 : وأصدر بهذا الشأن القرار اآلتي
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ن االتفاقیتین (االتفاقیة العامة واتفاقیة الموافقة على النسخة النهائیة المعدلة م
، والطلب من الدول العربیة األعضاء التنسیق المشتركة للكهرباء) السوق العربیة

تمهیدًا لقیام أمانة المجلس  2020الداخلي بین الجهات الوطنیة قبل نهایة العام 
 .2021بالعرض على المجالس الوزاریة المختصة األخرى في بدایة العام القادم 

 
4  __ “ÕeB®ªA …MiÀe ü œßB¿NU‹AÀ –eBvN≥‹A oº�A PBßB¿NUG)106( ) f_®_ÂI ≈_ß :

30/8  __3/9/2020( 

فیدیو كونفرانس" نظرًا للظروف االستثنائیة العبر تقنیة "عقدت االجتماعات 
) وما فرضته اإلجراءات االحترازیة من قیود 19-الناجمة عن تداعیات جائحة (كوفید

عن الدول العربیة،  نجتماعات ممثلو االشارك في وقد  الطیران الدولي. على حركة
یة، واألمانة العامة للجامعة، والمنظمات العربیة المتخصصة واالتحادات العرب

د ترأسه األستاذ الدكتور سالم حامدي المدیر العام للهیئة ویضم ــــــبوفة ــــــوشاركت الهیئ
الشؤون العلمیة والسادة عالء الدین مصطفى ضو سعد مصباح مدیر إدارة  .د أ.

 دارة الشؤون اإلداریة والمالیة.إالمراقب الداخلي وهشام العیادي ویوسف مكي عن 

) للمجلس االقتصادي واالجتماعي، 106تولت دولة الكویت رئاسة الدورة (
ب كلمة رحوزیر المالیة بدولة الكویت، ــــــ  وألقى معالي السید براك علي الشیتان

لى الموقف العربي المتضامن مع الجمهوریة إوأشار سیادته . خاللها بالسادة الوفود
اللبنانیة في مصابها الجلل إثر حادثة انفجار مرفأ بیروت، آمال أن یساعد هذا 

 التضامن الشعب اللبناني على تجاوز هذه المحنة.

عربیة كلمة لقى معالي السید أحمد أبو الغیط األمین العام لجامعة الدول الأ
) للمجلس االقتصادي 106استهلها بتهنئة دولة الكویت على تولیها رئاسة الدورة (

واالجتماعي، والتي تنعقد ألول مرة عبر تقنیة االتصال المرئي، في ظل الظروف 
مر الذي االستثنائیة التي ال تزال تمر بها المنطقة العربیة والعالم أجمع، وهو األ

اجتماعات الدورة  أن إلىعمال. وأشار معالیه روع جدول األاستدعى اختصار بنود مش
الهامة والحیویة، في مقدمتها التداعیات  المواضیع) للمجلس تبحث عددًا من 106(

على أهمیة تعزیز  معالیهة والتنمویة المباشرة المترتبة على جائحة كورونا. وأكد یالصح
خاصة على  ،زمةاأل جل التخفیف من وطأة هذهأالعمل العربي الجماعي من 
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هذه الدورة یتضمن  أعمالجدول  أن إلىأشار كما المجتمعات األكثر هشاشة. 
موضوعًا عاجًال وفي غایة األهمیة وهو تداعیات الكارثة التي حّلت بالعاصمة اللبنانیة 

. كما أشاد سیادته بالمساعدات اإلنسانیة والطبیة العاجلة التي تإثر انفجار مرفأ بیرو 
ن دعم ألى إأشار و د من الدول العربیة بتقدیمها لنجدة الشعب اللبناني. بادرت عد

 مقدمة األولویات العربیة. في االقتصاد الفلسطیني یظل 

 : عماله، وأقره على النحو التاليأثم استعرض المجلس بنود مشروع جدول 
ي ) للمجلس االقتصاد105متابعة تنفیذ قرارات الدورة (ــــــ  1 : البند األول

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

الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدول العربیة  : البند الثاني 
 ).31على مستوى القمة د.ع (

 ."19-"كوفید ةالتعامل مع تبعات جائح : البند الثالث

هوریة اللبنانیة اقتصادیًا واجتماعیًا لتمكینها من تقدیم الدعم للجم : البند الرابع
 التغلب على تداعیات كارثة انفجار مرفأ بیروت.

 دعم االقتصاد الفلسطینيــــــ  1 : البند الخامس

 .2020التقریر االقتصادي العربي الموحد لعام ــــــ  2
 ینالدولینك والبالخطاب العربي لالجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد ــــــ  3

 .2020لعام 

 تقاریر وقرارات المجالس الوزاریة واللجان. : البند السادس
) للمجلس االقتصادي 107تأكید موعد ومكان عقد الدورة ( : البند السابع

 ) للمجلس.108واالجتماعي وتحدید موعد ومكان عقد الدورة (
ن أهمها رفع كافقد  ،وبالنسبة للقرارات التي تخص عمل الهیئة بصفة مباشرة

) 2030ــــــ  2021موضوع االستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة (
 .المقبلة للعرض على المجلس االقتصادي واالجتماعي التحضیري للقمة

 إعداد : م. نهلة نصر



� …u�œ»dF�« 5O�UB��ù«Ë ¡ULKFK 
 

 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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