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Abstract 
Scientific advances since the 2nd world war have lead to the 

development of  numerous numbers of products that provide excellent 
benefits to the human kind. Most of these products, however, become waste 
materials after a short life and contribute to environmental pollution.  
Worldwide, this problem has become of great concern.  Trying to tackle this 
issue, many investigation focused on recycling using innovative and clean 
technologies, such as ionizing radiation.  In this context, it was found that 
the use of gamma radiation in recycling waste materials is a useful tool not 
only in reducing environmental pollution but also in improving the 
mechanical properties of concrete.  For example, the compressive strength 
and modulus of elasticity are improved by the addition of gamma irradiated 
waste materials.  Some of these materials that can be irradiated and reused 
to enhance the properties of concrete are polyethylene plastic bottles, used 
automotive car tires and cellulose extracted from packing containers. 

 


المكونة من الرمل والحصى واإلسمنت بنسب  )Concrete(ُتعد الخرسانة 
محددة، من أكثر مواد البناء استعماًال في العالم، نتیجة لسهولة تحضیرها وكلفتها 
المنخفضة. مع ذلك، فإن لها بعض المساوئ من أهمها: (أ) احتوائها على مسامات 

اد الكیمیائیة التي یمكن أن تؤذي الخرسانة، إضافة تسمح بدخول الماء والغازات والمو 

 Gamma Radiation as a Recycling Tool"مترجمة بتصرف عن ورقة علمیة بعنوان  مقالةال (*)
for Waste Materials Used in Concrete"  : والورقة منشورة في"Evolution of Ionizing 

Radiation Research, Mitsuru Nenoi , 2015.  Eds., In Tech, Rijeka, pp. 259-279". 
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وقوة  (Abrasion)التآكل بسبب عوامل  ةنیا(ب) التلف السریع في السطوح الخرسإلى 
والمیاه  (Aggressive) (ج) ضعف مقاومتها للمواد المخرشةاحتكاكها العالیة، و

البولیمریة، التي  المالحة ثم (د) ضعف مقاومتها للحرارة العالیة. یعد إدخال المواد
ترتبط بشكل جید مع المكونات الرئیسیة لخلطة الخرسانة، وخاصة بعد تعریضها 

 الخیارات المناسبة لمواجهة هذه المشكلة. أحدألشعة غاما، 

في الوقت الحاضر، نتیجة لقوانین حمایة البیئة  القائمون على الصناعةیهتم 
قة للبیئة، بتطویر طرق جدیدة تهدف الصارمة، والطلب المتزاید على المنتجات الصدی

ة للعملیات الصناعیة من خالل تخفیض كمیة النفایات یإلى تخفیف التأثیرات البیئ
إذ یشكل خطر استنزاف  الكمیات التي البد من إنتاجها. الناتجة، ومعالجة

ات المؤكدة للمواد األولیة، وضرورة حمایة الموارد غیر المتجددة حافزًا یاالحتیاط
ر طرق جدیدة إلعادة استعمال النفایات كبدیل أو متمم للمواد األولیة الجدیدة في لتطوی

البیئي الناتج عن  الضرریشجع على الحد من مّما  المجاالت الصناعیة، منالعدید 
 استخالص المواد الصناعیة الخام والكلفة العالیة لعملیة االستخالص.

واستراتیجیات متعددة لمواجهة  اقُترحت، في السنوات القلیلة الماضیة، وسائل
ج ) زیادة استعمال النفایات، وخاصة النواتلبیئیة في صناعة البناء ومنها: (أالتحدیات ا

(ب) استعمال المواد المدورة بدًال من المصادر الجانبیة للعملیات الصناعیة، و
(ج) زیادة المتانة وتحسین جعل هذه الصناعة أكثر استدامة، ویمّما  الطبیعیة

یقلل من حجم مواد البناء الالزمة إلقامة مّما  ،ةلخصائص المیكانیكیة وغیر المیكانیكیا
 أبنیة جدیدة أو إلعادة تشیید األبنیة المدمرة.

یمكن، من حیث المبدأ، تعدیل البنیة الجزیئیة للمواد المعقدة (البولیمیرات) 
مال األشعة المؤینة، المعاد تدویرها والتي یمكن أن تدخل في تركیب الخرسانة، باستع
-Cross( اإلشعاعیةوذلك عن طریق تفاعالت إنتاج الروابط التصالبیة (التشابكیة) 

linkage reactions(  وتفاعالت التفكك التي تفكك الروابط في السالسل البولیمیریة
)Chain scission(.  ویعد التركیب الكیمیائي للبولیمیرات العامل األساسي الذي یحدد

هذه التفاعالت، فمن الممكن أن نحصل على مركبات بمواصفات متمیزة  مدى حدوث
الروابط التصالبیة  من النفایات البولیمیریة عند تعریضها لألشعة المؤینة بغرض إنتاج
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وبالتالي، فإن استعمال تقنیة التشعیع في إعادة تدویر النفایات البولیمیریة، یعد  فیها.
 تصادیة والبیئیة.خیارًا جیدًا من وجهة النظر االق

تهدف هذه المقالة إلى توضیح دور األشعة المؤینة في إعادة تدویر النفایات 
وتأمین وسائل بدیلة لتحسین الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للخرسانة، وتناقش، 
بشكل خاص، دور األشعة المؤینة، وخاصة أشعة غاما، في تعدیل الخصائص 

المصنوعة من  ةنفایات مثل القواریر البالستیكیالفیزیائیة والكیمیائیة لبعض ال
ز المستخلص و لو لیواإلطارات المطاطیة التالفة والس )PET(لین یثیتیرافثاالت البولي إ

من علب ومواد التغلیف المستعملة، واستخدام هذه النفایات المعالجة باألشعة في 
 تحسین خواص الخرسانة، وتركز على مساهمة ذلك في حمایة البیئة.

 


الصناعیة، على ضوء الوعي المتزاید  األنشطةبات استعمال النفایات في 
ل جمع النفایات الصلبة، فقد شكّ  ئیة، یشكل فرصة جذابة لالستثمار.ألخطارها البی

ت النفایا كما أن استعمال هذه عًا هامًا للبحث العلمي منذ زمن.وٕاعادة تدویرها، موضو 
مفید في خفض التلوث البیئي  وصناعة مواد لتعبیدها في تشیید األبنیة وبناء الطرق

 مشكلة تراكم النفایات في البیئة.وحل 

ومنها المواد الناتجة  ةیمكن إدخال العدید من أنواع النفایات في تركیب الخرسان
ادة تدویر اإلطارات كیة واأللیاف الناتجة عن إعیعن إعادة تدویر القواریر البالست

المستخرجة من النفایات الورقیة، وخاصة مواد التغلیف.  ز و السلیول المستعملة وألیاف
باعتماد  ةسانیلى تطویر مواد جدیدة للخلطة الخر وقد ركزت العدید من الدراسات ع

 طرق مبتكرة في إنتاج الخرسانة.

واد عضویة وأخرى م ف النفایات الصلبة، وفقًا لطبیعتها الكیمیائیة، إلىتصنّ 
منیوم المستعمل في مواد و والمعادن مثل األل كیعد الزجاج والسیرامی .ةعضویال

ة الموجودة في عضویالتغلیف، إضافة إلى التوتیاء والنحاس والحدید من أهم المواد الالّ 
أما بالنسبة للنفایات العضویة الصلبة، فتحتل المواد البالستیكیة النفایات الصلبة. 
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فقد بلغ استهالك العالم  المرتبة األولى. )PET(لین یعة من تیرافثاالت البولي إثالمصنو 
نحو بلیون قارورة ( 250نحو  2007عام من القواریر المصنوعة من هذه المادة في 

مالیین طن من النفایات)، ففي الوالیات المتحدة األمریكیة وحدها یتم ترحیل نحو  10
ال تتفكك  )PET(وباعتبار أن هذه المادة  بات النفایات.یًا إلى مكبلیون قارورة سنو  50

بیولوجیًا، فمن الممكن أن تبقى في البیئة لمئات السنین القادمة. لحسن الحظ، یمكن 
في إنتاج صمغ البولیستر غیر المشبع وذلك بوجود  )PET(استعمال هذه المادة 

ن أن لمادة یمك. وهذه ا)Dibasic acid(الكحول وحمض ثنائي الوظیفة الحمضیة 
إلنتاج الخرسانة البولیمیریة التي تتمیز بقدرتها على تحمل تستعمل كمادة الصقة 

 الضغوط العالیة.
ونظرًا لالحتیاجات الكبیرة في مجال مواد البناء، تتحرى الدراسات إمكانیة إیجاد 

زیائیة فیمواد بدیلة للمواد التقلیدیة المستعملة في هذه الصناعة بمواصفات كیمیائیة و 
كیة كبدیل لبعض مواد قل. وُیعد استعمال المواد البالستیومیكانیكیة أفضل وكلفة أ

الخیارات الهامة إلعادة تدویر القواریر  (الرمل أو الحصى) أحد ةسانیالخلطة الخر 
أسهمت ألیاف البولي  .)PET(لین یالبالستیكیة المصنوعة من تیرافثاالت البولي إث

دة تدویر القواریر البالستیكیة، عند إضافتها للخرسانة، في لین الناتجة عن إعایإث
التقلیل من تشققها، وقد بینت االختبارات وجود تأثیر معنوي كبیر لهذه اإلضافة في 

 متانة الخرسانة وتحسن في قیم قوة مقاومة الضغط ومعامل المرونة. 

.  )PET(ة تعتمد قوة مقاومة الضغط للخرسانة على تركیز األلیاف البالستیكی
ویمكن تفسیر مثل هذا السلوك اعتمادًا على خصائص سطح األسمنت الحاوي على 
هذه األلیاف.  فعند إضافة كمیات قلیلة من األلیاف البالستیكیة، تغطي هذه األلیاف 

ومع زیادة تركیزها (حتى  والحصى معطیة أسطحًا أكثر خشونة.حبیبات الرمل 
یؤدي  %5جانسًا، ولكن زیادة هذه النسبة إلى ) یعطي المزیج أسطحًا أكثر ت2.5%

 إلى ظهور بعض التشققات.

إضافة إلى ذلك، فقد تبین، خالل العقدین الماضیین، المزایا الهامة التي یمكن 
.  فقد وجد الباحثون أسطح الطرقللبولیمیرات أن تضیفها عند استعمالها في تغطیة 
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ع اإلسفلت قد أدى إلى زیادة في عمر بأن مزج بولیمیرات مختلفة، بطریقة مناسبة، م
د وقلة توفرها تحد من اإلسفلت وتحسن في أدائه، غیر أن الكلفة العالیة لهذه الموا

اإلسفلتیة من خالل إضافة النفایات  ولكن یمكن تحسین أداء الطرق استعمالها.
الكلفة لل قبما یالبولیمیریة مثل القواریر البالستیكیة، بدًال من البولیمیرات الجدیدة، 

 .خفف من التلوث البیئي ویساهم في تحسین كفاءة الطرقوی

لقد أدى تراكم كمیات ضخمة من إطارات السیارات المستعملة، بسبب التزاید 
الكبیر للسیارات في العالم، إلى نشوء مشكلة حقیقیة في إدارة هذه النفایات والتخلص 

في ملیون إطار  275نحو  2002منها.  فمثًال، بلغ عدد اإلطارات التالفة في عام 
ملیون إطار في   37ملیون إطار في الیابان و 110الوالیات المتحدة األمریكیة و

ألف طن من اإلطارات المستعملة  100المملكة المتحدة، كما تنتج تایوان أكثر من 
سنویًا.  یشكل التخلص النهائي من هذه اإلطارات تحدیًا بیئیًا كبیرًا، فالمكبات التي 

لقى فیها هذه اإلطارات تشكل خطرًا بیئیًا وصحیًا بالغًا. ویعد حرق اإلطارات ت
المستعملة إلنتاج الطاقة أو البخار الالزم لتولید الكهرباء واحدًا من أكثر الطرق 

كما تستخدم هذه اإلطارات كوقود بدیل  في التخلص من اإلطارات التالفة. استعماالً 
تتضمن  ة.المتحدة األمریكیة وبعض الدول األوربیفي أفران اإلسمنت في الوالیات 

تطبیقات استخدام اإلطارات المستعملة أیضًا تحویلها إلى مواد تستعمل في تحسین 
ویمكن أن تستخدم أیضًا كبدیل  األرصفة. مواصفات اإلسفلت المستعمل في فرش

ناعة للمكونات الناعمة (الرمل) أو الخشنة (الحصى) في الخلطات المستعملة في ص
. وتؤدي إضافة مثل هذه المواد إلى تحسن في بعض المواصفات المیكانیكیة ةالخرسان

 للخرسانة مثل المتانة والقوة ومعامل المرونة.

یمكن إلعادة تدویر اإلطارات المستعملة واستخدامها في صناعة البناء أن 
ة أعلى.  یساهم في تخفیف التلوث البیئي ویساعد في تصمیم أبنیة بكفاءة اقتصادی

وبهذا الخصوص، فقد بات استعمال اإلطارات التالفة في صناعة الخرسانة الجاهزة 
)Ready-mixed concrete( ،في العقدین الماضیین، معروفًا على مستوى العالم ،

كما أن كمیة محدودة من اإلطارات المستعملة  حفزًا لقدر هام من البحث العلمي.وم
البحریة في امتصاص الصدمات الناتجة عن األمواج أو تستخدم الیوم لتقویة األرصفة 
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ومازال الناس یلجؤون، في بعض دول العالم، إلى حرق اإلطارات المستعملة،  السفن.
وعلیه، فمن األهمیة بمكان  ات غیر مقبولة من التلوث البیئي.إجراء ینتج عنه مستویك

طارات المستعملة. إعادة تدویر اإلأن نلجأ إلى تقنیات جدیدة ومبتكرة في مجال 
والكثیر من الدول تمنع تجمیع اإلطارات المستعملة أو تخزینها في مكبات النفایات 

لتخلص منها. تتضمن واحدة من هذه عن استراتیجیات لمقدمة بذلك حافزًا هامًا للبحث 
االستراتیجیات تحویل هذه اإلطارات إلى حبیبات صغیرة تستخدم في الخلطة 

لخرسانة، مؤمنة بذلك تحویلها إلى فرصة اقتصادیة وموفرة من المستعملة لتحضیر ا
 كمیة المواد األولیة المستعملة في الخلطة. 

تستخدم المواد الناتجة عن اإلطارات المستعملة أیضًا في صناعة العدید من 
المنتجات البالستیكیة، إضافة إلى استعمالها في صناعة المطاط اإلسفلتي المستخدم 

سمنت كرابط في تحضیر مزیج فة، ویستعمل أوكسي كلورید اإلألرصفي فرش ا
ن مزیج المطاط ومن الجدیر ذكره أ .)Rubberized concrete(الخرسانة المطاطیة 

واإلسفلت یحقق المواصفات القیاسیة العالمیة للجمعیة األمریكیة لالختبارات والمواد 
)ASTM(  الذي یستعمل المواد والتقنیات ویمكن أن یشكل بدیًال ممتازًا للمزیج التقلیدي

 المحلیة في بناء األرصفة.

ورغم أن استعمال المطاط في الخرسانة یؤدي إلى انخفاض في قوة مقاومة 
یحد من إمكانیة استعمالها في بعض اإلنشاءات مّما  الضغط للخرسانة الناتجة،

رغوبة مثل ، فإن للخرسانة المحضرة بهذه الطریقة العدید من المیزات المةالهندسی
الكثافة المنخفضة والمتانة والمقاومة العالیة والقدرة على العزل، خاصة ضد األصوات.  

 مفیدة في العدید من التطبیقات العملیة مثل بناء هذه الخصائص یمكن أن تكونو 
وبالتالي، فمن الممكن تخفیض كمیة اإلطارات  الطرق السریعة داخل المدن.
ال نواتج طحن هذه اإلطارات في صناعة الخرسانة.  المستعملة بشكل كبیر باستعم

عالیة القوة  ةیوم یمّكن من الحصول على خرساني كلورید المغنسكما أن إضافة أكس
 بأداء وقوة التصاق أفضل.

ز واحدة من أهم مكونات النفایات، فمثًال و لو لیتعد المواد المحتویة على الس
مواد أولیة هي الورق  یف من ثالثالمستعمل في علب التغلیتكون معظم الكرتون 
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منیوم و ) واألل%20لین منخفض الكثافة (نحو ی) وتیرافثاالت البولي إث%75(نحو 
ز عن و لو لی).  یتم إعادة تدویر علب التغلیف المستعملة بفصل ألیاف الس%5(قرابة 

 Paper)یشكل الوحل (الطین) الورقي .منیومو واألللین یالطبقة الرقیقة من البولي إث

sludge)   معظم نفایات صناعة الورق ویتم حرق هذه النفایات للحصول على رماد
یستعمل كمادة  .  یستعمل رماد الورق كمحسن للتربة الزراعیة، كما)Paper ash(الورق 

سمنت.  یزید رماد الورق، بقدرته العالیة على امتصاص الماء، أولیة في صناعة اإل
 من قوة الخرسانة عالیة الصالبة.

إضافة ستعمل الناقلیة الحراریة كمقیاس لفعالیة العزل الحراري للمواد، وتؤدي ت
وزنًا) إلى تالشي قیم الناقلیة  %16ــــــ  2(بمعدل  ةسانیز للخلطة الخر و لو یلألیاف الس

الحراریة، مؤدیًا ذلك إلى توفیر في الطاقة الالزمة لتدفئة أو تبرید األبنیة.  یعود هذا 
ن فقاعات هوائیة أثناء ز ذاتها، إضافة إلى تكوّ و لو یلا العزل أللیاف السأثیر إلى مزایالت

مع مكونات الخرسانة، وعند تكون فراغات أكثر في المزیج ز و لو یلالسخلط ألیاف 
 نحصل على خرسانة بوزن أقل وقدرة عزل أعلى.

في صناعة الخرسانة الخفیفة، إذ تخلط ألیاف ز و لو یلالسلقد اسُتعملت ألیاف 
بنسبة  ةسانیف المعاد تدویرها مع الخلطة الخر المستخلصة من مواد التغلیز و لو یلالس

قد ز و لو یلالسنت نتائج الدراسات بأن زیادة نسبة ألیاف وقد بیّ  وزنًا. %16تصل حتى 
إلى انخفاض في قوة مقاومة الضغط للخرسانة ولكنه أدى أیضًا إلى تحسن في  أدت

لحصول على خرسانة بكثافة منخفضة وقدرة عزل قدرتها على العزل الحراري.  یؤمن ا
عالیة مادة بناء خفیفة الوزن، وتستعمل الخرسانة الخفیفة في بناء جدران التقطیع 

 المستعارة. األسقفالداخلیة لألبنیة وفي 
 



عة وبعض الجسیمات النوویة تنتج أشعة غاما من تفكك نوى الذرات المش
تشبه الضوء المرئي ولكن بطول موجة األخرى، وهي عبارة عن أشعة كهرطیسیة 

یقل طول موجة أشعة غاما، بشكل عام، عن عدة أعشار من  أقصر بكثیر.
ویعرف  .(eV)األشعة بوحدة تدعى اإللكترون فولط  هذه تقدر طاقةاألنغستروم، و 
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تي یمتلكها اإللكترون عندما یتحرك بفرق كمون مقداره اإللكترون فولط بأنه الطاقة ال
 فولط واحد، ولكن الوحدة المستعملة حالیًا أكبر من اإللكترون فولط بملیون مرة وتدعى

الطاقة إلى ذرات العناصر والجزیئات التي  ویؤدي انتقال .(MeV) میغا إلكترون فولط
 واإلثارة )Ionization( تصطدم بها األشعة إلى نوعین من األفعال هما التأین

)Excitation(، .وذلك وفقًا لكمیة الطاقة المنتقلة 

لكترون من مداره إلى مدار أبعد عن النواة ثم ما یلبس تنتج اإلثارة عن انتقال إ
أما التأین  عد أن یحرر الطاقة التي اكتسبها.أن یعود إلى المدار الذي اقتلع منه ب

شكل كامل تاركًا وراءه ذرة موجبة الشحنة أو لكترون من الذرة بفینتج عن إزاحة إ
األشعة القادرة على  سّمیتمتأینة، ولعملیة التأین هذه تطبیقات هامة جدًا لدرجة 

 إحداثها باألشعة المؤینة، وتعد أشعة غاما من أهمها.  
تُقّیم تأثیرات أشعة غاما في النفایات، وخاصة منها البولمیریة، من خالل 

ثها في تركیبها الكیمیائي وسلوكها المیكانیكي.  تحدث هذه التغیرات التغیرات التي تحد
جة إلعادة ترتیب الروابط الكیمیائیة التي تسمح بزیادة في درجة البلمرة أو التشابك نتی

البنیوي.  یهدف تعدیل ترتیب الروابط في البولیمیرات، باستعمال أشعة غاما، إلى 
تحسین مزایاها إلى الحدود المثلى وزیادة مالءمتها للمواد الداخلة في تركیب الخلطة 

 الخرسانیة.
التشعیع بأشعة غاما الیوم، بشكل ناجح، في إعادة تدویر النفایات  تستعمل تقنیة

جهتي النظر وهذه التقنیة ممكنة من الناحیة العملیة ومجزیة من و  یكیة.البالست
: (أ) تحسین  یلي ومن بین الفوائد األكثر أهمیة لهذا التطبیق ما االقتصادیة والبیئیة.

تصالبیة و مزیجها من خالل الروابط الالخصائص المیكانیكیة وأداء البولیمیرات أ
تسریع عملیة تفكك البولیمیرات، وخاصة من خالل  (التشابكیة) اإلشعاعیة و(ب)

تقطیع (تفكیك) الروابط في السالسل البولیمیریة، التي ینتج عنها مركبات بوزن جزیئي 
(ج)  وٕانتاج ت أو كمادة خام في عدة صناعات، ومنخفض یمكن استعمالها كإضافا

 واد بولیمیریة متطورة مصممة بشكل خاص لتكون صدیقة للبیئة (قابلة للتفكك).م
تأثیر التشعیع بأشعة غاما في الخصائص المورفولوجیة (الشكلیة)  تمت دراسة

زیة المعاد تدویرها، لو و یلوالمطاطیة والس )PET(كیة یلسطح حبیبات النفایات البالست
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)، Scanning electron microscopy, SEMلكتروني الماسح (باستعمال المجهر اإل
 وقد بینت النتائج ظهور العدید من التغیرات في سطح هذه الحبیبات.

وفي دراسة لتقییم تأثیر التشعیع بأشعة غاما في المواد البالستیكیة المعاد 
انخفاض في الكتلة  حدوثكیلو غراي تبین  15000وصلت حتى  اتتدویرها بجرع

 وقوعوقد عزي ذلك إلى  .كیلو غراي 5000ت حتى وصل اتالجزیئیة على جرع
أعلى  اتتزایدت على جرع ةانقطاعات في السالسل البولیمیریة ولكن الكتلة الجزیئی

وفي دراسة  لسالسل المنفصلة وٕاعادة تشكیلها.كیلو غراي نتیجة لتجمیع ا 5000من 
كیلو  670لى وصلت إ اتأخرى شععت فیها القواریر البالستیكیة المعاد تدویرها بجرع

 بینت النتائج تزاید في درجة التبلور وحجم البلورات مع زیادة الجرعة. ،غراي

الخصائص المیكانیكیة والحراریة لمزیج من  علىُدرس أیضًا تأثیر أشعة غاما 
 )LDPE(لین منخفض الكثافة یالنفایات البالستیكیة المعاد تدویرها مع البولي إث

 100و 25إشعاعیة تراوحت بین  اتباستعمال جرع )EVA(لین یوأسیتات فینیل اإلث
كیلو غراي، وقد بینت النتائج أن حدوث تفاعالت إنتاج الروابط التصالبیة (التشابكیة) 

عند جرعة  بلغ حده األعظم %10تركیز  )PET(لین یاإلشعاعیة لتیرافثاالت البولي إث
 كیلو غراي. 100

الفیزیاكیمیائیة اما في الخصائص بینت التحریات التي ركزت على تأثیر أشعة غ
كیلو غراي قد أدى، بالمتوسط، إلى فقد  25ز أن زیادة جرعة التعرض بمقدار لو و یلللس
كیلو غراي.  وتم الحفاظ  1000في درجة التبلور وذلك في مجال جرعة حتى  1%

كیلو غراي ولكن  1حتى جرعة  )Degree of polymerization(على درجة البلمرة 
كیلو غراي.  زیادة على ذلك، فقد تمت  10أعلى من  اتعلى جرع تناقص هذا

 Lattice(وثابت الشبكیة  )Specific gravity(مالحظة تغیرات في الجاذبیة النوعیة 

constant(  6550عند جرعة ز لو و یلللسكیلو غراي، مع تفكك تام  1000حتى جرعة 
 كیلو غراي.

لحبیبات اإلطارات المستعملة  )SEM(لكتروني الماسح تظهر صور المجهر اإل
المعاد تدویرها أن الحبیبات غیر المشععة تبدي سطوحًا متجانسة في حین أن 
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كیلو غراي تظهر خشونة وفراغات في سطحها.  كما  200الحبیبات المعرضة لجرعة 
 100ل فراغات (أكبر من أن زیادة الجرعة تؤدي إلى مزید من التشقق للسطح وتشكّ 

كیلو غراي، یصبح التأثیر أكثر وضوحًا وتظهر  300جرعة أنغستروم). وعند 
  التشققات بشكل أوضح.

 


یضیف استعمال أشعة غاما مزایا هامة للنفایات البولیمیریة المعاد تدویرها إذ 
كیة للخرسانة، مسألة یمكن تحّسن النفایات المشععة من الخصائص والمزایا المیكانی

تفسیرها من خالل التغیرات التي تحصل في البنیة الكیمیائیة والفیزیائیة للسطح.  
فالتشعیع بأشعة غاما یسرع من عملیة البلمرة، التي تؤدي إلى التصاق أفضل بین 

أهم الخصائص المیكانیكیة المعتمدة في تقییم  البولیمیریة والشبكة األسمنتیة. األلیاف
ومعامل المرونة  )Compressive strength(ودة الخرسانة هي قوة مقاومة الضغط ج
)Elasticity modulus(  وقوة مقاومة الصدمات أو المتانة)Impact strength( 

ومقدار التشوه في نقطة الخضوع (نهایة حد المرونة) واالنهیار أو  )Strain(واإلجهاد 
 وقیم التشوه. )Deformation in the yield point and breakdown(الكسر 

بالنسبة للخرسانة الحاویة على نفایات اإلطارات المشععة، وجد أن قوة مقاومة 
الخصائص  تتوقفو  .زیادة نسبة النفایات في الخرسانةالضغط تناقصت مع 

یة على حجم وتركیز تلك المیكانیكیة للخرسانة الحاویة على حبیبات النفایات المطاط
تتناقص قیم قوتي مقاومة الضغط ومقاومة الشد بوجود حبیبات النفایات  إذ الحبیبات.

بات المطاطیة غیر المشععة. ولكن، یمكن تحسین الخصائص المیكانیكیة لهذه الحبی
ویبدو أن أفضل النتائج یتم الحصول علیها عندما  عن طریق تعریضها ألشعة غاما.

علمًا  %.10إضافة ال تزید عن لم وبنسبة م 2.8یكون حجم الحبیبات المشععة نحو 
سانیة بنسب طة الخر بأنه من الممكن إضافة الحبیبات المطاطیة المشععة إلى الخل

 یساعد في خفض كلفتها النهائیة.مّما  %30تصل حتى 

ربما تعود التغیرات في الخصائص المیكانیكیة للخرسانة إلى التغیرات 
لتشقق. فعند تعریض النفایات في أماكن ا تحدثالمورفولوجیة (الشكلیة) التي 
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سمنت المنتشرة بألیاف كیلو غراي، تتغطى حبیبات اإل 200 المطاطیة لجرعة
یمكن و  التي تحصل في سلسلة البولیمیرات.اإلطارات المشععة كنتیجة لالنقسامات 

لإلسمنت، الذي یعمل كمادة الصقة عند خلطه مع حبیبات المطاط الناتجة عن إعادة 
مؤمنًا بذلك أسطحًا  المستعملة، أن ینتج قوالب أسمنتیة أكثر مرونة،تدویر اإلطارات 

من حیث  وتؤدي القوالب المنتجة والمستعملة لتغطیة األرصفة أداًء جیداً  أكثر نعومة.
وتعد التغیرات في قوة مقاومة الشد الناتجة عن الروابط  االنزالق وقوة االحتكاك.

 .أكثر التأثیرات وضوحًا للتشعیع احدة منالتصالبیة اإلشعاعیة وتفاعالت التفكك و 
الفة أیضًا في تركیب الخلطة تستخدم نواتج طحن اإلطارات المطاطیة الت

سانیة المستعملة إلنتاج الصفائح متعددة الطبقات التي تتعرض للتأثیر المباشر الخر 
في وقف للطلقات الناریة، حیث تستعمل طبقات متناوبة من المواد الصلبة والطریة 

تعمل الطبقة الطریة المكونة من الخرسانة الحاویة على المطاط القوة البالستیة للطلقة. 
كوسادة المتصاص جزء من طاقة التصادم الكلیة، مؤدیة بذلك إلى خفض قوة 
التصادم التي تصل إلى الطبقة الصلبة.  ینتج عن ذلك تأخر في زمن االستجابة في 

 تسارع ویقلل من االنزیاح الرأسي لمركز الكتلة.یخفض من ذروة المّما  بدایة التصادم

أن الخرسانة  )PET(وجد في دراسة للخرسانة المقواة بالنفایات البالستیكیة 
الحاویة على النفایات غیر المشععة قد اتبعت سلوكًا نموذجیا في التشوه الناتج عن 

جسیمات  التي تزایدت طردًا مع زیادة تركیز )Compressive strain(قوة الضغط 
ولكن ذلك لم ینطبق على قوة مقاومة الضغط أو معامل  لین.یتیرافثاالت البولي إث

المرونة.  فقد بینت الدراسات اختالف سلوك الخرسانة الحاویة على بولیمیرات مشععة 
عن تلك الحاویة على بولیمیرات غیر المشععة، فعندما نزید تركیز تیرافثاالت البولي 

تالشى قوة مقاومة الضغط وتنخفض قیمة التشوه الناتج عن قوة إثلین غیر المشععة ت
وباعتبار أن قوة  .ل المرونة یبدي سلوكًا معاكساً الضغط بشكل واضح، ولكن معام

الضغط للخرسانة تعد واحدة من المعاییر التصمیمیة األساسیة المستعملة من مقاومة 
مكن أن ی )PET(بالستیكیة قبل المهندسین في اإلنشاءات الهندسیة فإن النفایات ال

) كبدیل للرمل في %5فإضافة نسبة صغیرة منها (نحو  تؤمن مادة مناسبة للبناء.
 %23د من قوة مقاومة الضغط حتى ــــــسانیة یمكن أن یزیتركیب الخلطة الخر 
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ك فإن التشعیع یشكل ــــــ. ولذل%26ى ــــــوة الضغط حتــــــویخفض التشوه الناتج عن ق
یدة وطریقة مناسبة إلعادة تدویر النفایات البالستیكیة واستعمالها في صناعة أداة مف
 البناء.

المدورة إلى تركیب  )PET(وتم في إحدى الدراسات إضافة النفایات البالستیكیة 
كبدیل للرمل ودرس تأثیر ذلك في  )Hydraulic concrete(الخرسانة المقاومة للرطوبة 

قاومة الضغط ومعامل المرونة) للخرسانة الناتجة.  الخصائص المیكانیكیة (قوة م
كیلو غراي أظهرت قوة مقاومة  100وبینت النتائج بأن العینات التي تعرضت لجرعة 

وقد لوحظ عند تشعیع  ) من العینات غیر المشععة.%35ــــــ  15ضغط أعلى (
 %50ار كیلو غراي أن القوة المیكانیكیة تزایدت بمقد 200أو  150العینات بجرعة 

كیلو غراي، ولكن لم یالحظ أي تأثیر لحجم  100مقارنة بتلك التي تعرضت لجرعة 
لین في تلك العینات. أما بالنسبة لمعامل المرونة، فقد یأو تركیز حبیبات البولي إث

تشابهت القیم لكال النوعین من العینات (مشععة وغیر مشععة) مع وجود عالقة 
، فكلما صغر )PET(وحجم الحبیبات البالستیكیة  عكسیة بین الخصائص المیكانیكیة

 حجمها كلما زاد معامل المرونة.
زیة فـي لو و یلن أهمیـة أشـعة غامـا والنفایـات السـتم التقصي، في دراسة حدیثة، عـ

مـــن علـــب التغلیـــف  زلو و یلالســـتحســـین الخصـــائص المیكانیكیـــة للخرســـانة.  اســـتخلص 
إلــى الخلطـة اإلســمنتیة بتركیــز زیة لو و یلالســات ـــــــفایت النــــــــة (نفایــات)، وأضیفـــــــالمستعمل

.  بینـت الدراسـات علــى الخرسـانة الخالیــة مـن النفایــات السـللوزیة، أن قــیم %7و 5و 3
یومـًا مـن  28بعـد  زاید مـع الـزمن وتبلـغ حـدها األعظـممقاومة قوة الضغط  للخرسانة تت

، فــــإن قــــیم قــــوة مقاومــــة زیةلو و یلالســــتحضــــیرها. أمــــا الخرســــانة الحاویــــة علــــى النفایــــات 
، ویبلـغ هـذا االنخفـاض حـده زلو و یلالسـالضغط تتناقص بشكل تدریجي مع زیادة تركیـز 

مــــن  %3) فـــي الخرســــانة الحاویـــة علـــى زلو و یلســـعـــن الشـــاهد (بــــدون  )%5األدنـــى (
، فإن قیم زیةلو و یلالسوبشكل مشابه للخرسانة الخالیة من النفایات  .زیةلو و یلالسالنفایات 
تتزایــد مــع الــزمن بغــض زیة لو و یلســومــة الضــغط للخرســانة الحاویــة علــى نفایــات قــوة مقا

المضــافة. یمكــن شــرح هــذا االنخفــاض فــي القــیم (قــیم قــوة  زلو و یلالســالنظــر عــن نســبة 
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إذ تعتمــد قـوة مقاومــة  المضـافة.زیة لو و یلالسـمقاومـة الضـغط) مــن خـالل كمیـة النفایــات 
 .)W/C(سمنت مضافة ونسبة الماء إلى اإلوزیة اللیو الضغط على كمیة النفایات السل

مشـــععة، فقـــد لـــوحظ ســـلوك زیة لو و یلســـأمـــا فـــي الخرســـانة الحاویـــة علـــى نفایـــات 
 مختلـــف.  إذ تزایـــدت هـــذه القـــیم (قیمـــة قـــوة مقاومـــة الضـــغط) مـــع تزایـــد تركیـــز نفایـــات

وسجلت القیمة العظمى لقیمة قوة مقاومة الضـغط فـي الخرسـانة المعرضـة  .زیةلو و یلالس
عـــن  %47كیلـــو غـــراي بعــد ثمانیـــة أیـــام مــن التحضـــیر إذ زادت بمقـــدار  300عــة لجر 

الشــــاهد.  وزادت هــــذه القیمــــة لكــــل جرعــــة إشــــعاعیة مــــع زیــــادة المــــدة بعــــد التحضــــیر.  
تـأثرت  المشععة حبیبات الرمـل وبالتـالي فقـد زلو و یلالسوبشكل عام، فقد غطت حبیبات 

ــــذلك، عنــــدما تكــــون  .)Stress concentration(المنطقــــة المحیطــــة بتركــــز اإلجهــــاد  ل
یكفــي، تتفاعــل هــذه المنــاطق وتشــكل شــبكة تقطیــر  مــابالمســافة بــین الحبیبــات صــغیرة 

وبذلك یتم  زلو و یلالس(ترشیح)، مؤدیة إلى التصاق جید بین حبیبات األسمنت وحبیبات 
یمكـن أن تعـزى هـذه النتـائج إلـى تـأثیر التشـعیع  ي عامل المرونة.الحصول على قفزة ف

 .لوزیةیو عة غاما في النفایات السلأشب
یمكــن شــرح التحســن فــي قــیم قــوة مقاومــة الضــغط مــن خــالل تــأثیر أشــعة غامــا  

. فكمــــا هــــو معلــــوم، تحــــدث العدیــــد مــــن زیةلو و یلالســــفــــي مكونــــات الخرســــانة والنفایــــات 
التفاعالت الكیمیائیـة خـالل تشـعیع المـواد البولیمیریـة بأشـعة غامـا مثـل تفـاعالت إنتـاج 

ابط التصــــالبیة اإلشــــعاعیة وتفــــاعالت التفكــــك التــــي تفكــــك الــــروابط فــــي السالســــل الــــرو 
 البولیمیریة، إضافة إلى تفاعالت أخرى. 

تحـت  زلو و یللسـلإن تشكل الروابط التصالبیة اإلشعاعیة في السالسل البولیمیریة 
عالت تأثیر التشعیع هام جدًا لجهة تأثیرها في اإلسمنت وجزیئات الماء. ویعد تأثیر تفا

األكثــر أهمیــة فــي تشــعیع البــولیمیرات ألنهــا تحســن،  هــو ة اإلشــعاعیةیالــروابط التصــالب
إضــافة إلـى ذلــك،  والحراریـة والكیمیائیــة للخرسـانة.بشـكل عــام، الخصـائص المیكانیكیــة 

ألشعة عالیة الطاقة (كأشعة غاما) یؤدي إلى إنتـاج جـذور حـرة  زلو و یلالسفإن تعریض 
یئـــات الضـــعیفة، ومثـــل هـــذه الجـــذور یمكـــن أن تتفاعـــل مـــع جز نتیجـــة انفصـــال الـــروابط 

 .سمنتیةمعینة في الصبة اإل
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تشـــكل النفایـــات البولیمیریـــة المعـــاد تـــدویرها، وخاصـــة منهـــا البالســـتیك والمطـــاط 
، وأشعة غاما، أداتان مفیدتان في تحسین الخصائص المیكانیكیة للخرسانة، زلو و یلالسو 

نفایــــات كبــــدیل لــــبعض مكونــــات الخلطــــة الخرســــانیة مثــــل الحصــــى إذ تســــتخدم هــــذه ال
إشـــعاعیة معینـــة، وٕادخالهـــا بنســـب  اتوالرمـــال.  ویـــؤدي تعـــریض هـــذه النفایـــات لجرعـــ

محــددة فــي تركیــب الخرســانة، إلــى زیــادة فــي المتانــة وتحســن فــي قــوة مقاومــة الضــغط 
 ومعامل المرونة للخرسانة الناتجة.

ضـــغط هـــي مقیـــاس أساســـي یســـتعمل مـــن قبـــل وعلـــى اعتبـــار أن قـــوة مقاومـــة ال
المهندسـین فــي تصــمیم األبنیـة، فــإن النفایــات، بأشـكالها وأنواعهــا المختلفــة (حبیبــات أو 
ألیـــاف)، یمكـــن أن تكـــون مـــادة مناســـبة فـــي البنـــاء.  إذ یمكـــن اســـتبدال الرمـــل بكمیـــات 

ضافة إلى صغیرة من هذه النفایات لتعزیز الخصائص المیكانیكیة للخرسانة الناتجة.  إ
ذلـــك، یمكـــن ألشـــعة غامـــا أن تكـــون أداة مفیـــدة فـــي إعـــادة تـــدویر النفایـــات البولیمیریـــة 

قول، استنادًا إلـى صـور المجهـر وتحسین خصائص المواد الناتجة عنها. أخیرًا یمكن ال
، بـــــــأن تـــــــأثیر أشـــــــعة غامـــــــا فـــــــي النفایـــــــات البولیمیریـــــــة )SEM(لكترونـــــــي الماســـــــح اإل

 سانة یعززان بعضهما البعض.والخصائص المیكانیكیة للخر 
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Abstract 

December 3, 2020 will be the 65th anniversary of the resolution 913, 

creating the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 

Radiation (UNSCEAR). This committee assesses and reports levels of 

exposure to ionizing radiation. Such assessments help governments and 

concerned organizations to take the necessary protection decisions, while 

the committee does not set policies. It is a scientific committee and 

independent , and only the United Nations General Assembly has the right 

to approve the committee's work program for a period of four to five years. 

Organically, the committee was affiliated to the United Nations 

Environment Programme (UNEP), as this program provides the committee 

with the services needed, and supplies it with a permanent secretariat in 

Vienna. The data and reports approved by the committee are published by 

the secretariat and are considered the scientific basis for recommendations 

and standards related to the protection of humans and the environment. 

Since its inception, the committee has issued about 25 reports and 

publications related to studies and assessments of the level of ionizing 

radiation around the world. 

http://www.unep.org/
http://www.unep.org/
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 913للقرار  65تحل الذكرى  2020في الثالث من كانون األول / دیسمبر 
بموجبه لجنة  أنشئتالذي الجمعیة العامة لألمم المتحدة و  الصادر عن 1955لسنة 

 (United Nations Scientificة المعنیة بآثار اإلشعاع الذري األمم المتحدة العلمی

(Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR.  مهام هذه اللجنة
وتتخذ الحكومات  ،اإلبالغ عن مستویات التعرض لإلشعاع المؤینالتقییم و  هي

اللجنة باعتبارها المنظمات المعنیة قرارات الحمایة الالزمة على أساس تقدیرات و 
من وقت التأسیس إلى الوقت الحاضر و  ،لمي لتقییم مخاطر اإلشعاعاألساس الع

 اللجنة ال تضعو  .الخبراء الذین تتكون منهم  اللجنةشح الدول األعضاء العلماء و تر 
بلد أو منظمة أو منشأة  وال تخضع ألي تیاسات فهي لجنة ذات طابع علمي بحس

لألمم المتحدة فقط حق إقرار برنامج عمل اللجنة لفترة تتراوح للجمعیة العامة و  ،تجاریة
 تتبع اللجنة برنامج األمم المتحدة للبیئة ،بین أربع إلى خمس سنوات. تنظیمیاً 

(UNEP) ویوفر لها أمانة دائمة  ،امج اللجنة بالخدمات الالزمة لهاحیث یزود هذا البرن
ق المطلوب دراستها من لجنة وتعد الوثائهذه األمانة تنظم الدورات السنویة ل .في فیینا

دول األعضاء والمنظمات وتقدم البیانات ذات العالقة المقدمة من ال ،قبل اللجنة
المنظمات غیر الحكومیة و كذلك المصنفات و المنشورات العلمیة من الدولیة و 

ولیة الوكالة الدو  (ICRP) اللجنة الدولیة للوقایة من اإلشعاع المنظمات الموازیة مثل
ما یتم إقراره من هذه البیانات وبعد أن تقر اللجنة  .(IAEA)للطاقة الذریة 

عاییر المیات و التي تعتبر األساس العلمي للتوصو ها، األمانة بنشر  تقوم ،المصنفاتو 
عامة عن تقدیرها أعربت الجمعیة ال البیئة. وعام بعد عامالمتعلقة بحمایة اإلنسان و 

ات في مجال رئیسي للمعلومریرها مصدر موثوق و ألعمال اللجنة واعتبرت تقا
 التقییمات اإلشعاعیة.

 


في  1956مارس  23ــــــ  14عقدت اللجنة جلستها األولى في الفترة من  منذ أن
تقییم مستوى و  ةعالقة بدراس مطبوعة  ذاتتقریر و  25أصدرت حوالي  ،نیویورك
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إلى الجمعیة  یناألول ینالفنی ینقدمت التقریر  حیث ،ول العالماإلشعاعات المؤینة ح
یتضمنا تقییمات شاملة عن مستویات  یناللذ، و 1962و 1958في عامي  العامة

اإلشعاع المؤین التي یتعرض لها البشر واآلثار المحتملة  لهذا التعرض. وقد أرست 
لى معاهدة الحظر تفاوض عتلك التقاریر األسس العلمیة التي تم على أساسها ال

. في تقریر عام 1963تجارب األسلحة النوویة في الجو وتوقیعها في عام الجزئي ل
، تم االعتراف بأن التعرض الطبي التشخیصي والعالجي كان مكوًنا رئیسًیا 1958

 إلى ، وهي حقیقة ال تزال صحیحةشعاع االصطناعي على مستوى العالمللتعرض لإل
 .الیوم

 ـــال ، أصبحتي أعقبت هذا اإلنجاز األول المهمتعلى مدى العقود ال
UNSCEAR  تقییم آثار اإلشعاع المؤین الناتج  فیما یخصالسلطة الدولیة الرسمیة

عن المصادر الطبیعیة أو من مصادر من صنع اإلنسان سواء المستخدم لألغراض 
تویات السلمیة أو العسكریة. قامت اللجنة كذلك بشكل منتظم بمراجعة وتقییم المس

، وكذلك تعرض الجمهور والعاملین. وقد اإلقلیمیة واتجاهات التعرض الطبيالعالمیة و 
عرض لإلشعاع الت اتأدت هذه التقییمات و المراجعات إلى تخفیض كبیر في جرع

على برامج الهیئات  ثر كبیرولتقاریر اللجنة أ، ر الضروریة في جمیع أنحاء العالمغی
، ومنظمة الصحة الدولیةة للطاقة الذریة ، ومنظمة العمل الدولیة مثل الوكالة الدولی

كما تطرح اللجنة من خالل ، )ICRP(من اإلشعاع  الدولیة للوقایةلجنة الو ، العالمیة
التطور في الفهم العلمي لآللیات التي یمكن أن تحدث من خاللها اآلثار  منشوراتها

األساس العلمي الذي الصحیة الناجمة عن اإلشعاع. وقد وفرت هذه التقییمات 
توصیاته بشأن الحمایة من یستخدمه البرنامج الدولي للوقایة من اإلشعاع في وضع 

 .اإلشعاع




، شعاعي للحرب الباردة، تم تركیز االهتمام على اإلرث اإلفي العقد الماضي
في واآلثار الوراثیة لإلشعاع. ، مشعة من إنتاج األسلحة واختبارهامع تقییم المخلفات ال

أصبح  النصیب األكبر من اهتمام اللجنة موجه لمواضیع   األخیرة 20ـــ السنوات ال
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العمل مع المواد المشعة التي تحدث بشكل  الناتج عن التعرضو  التعرض المهنيمثل 
المنخفضة والتأثیرات  اإلشعاع اآلثار البیولوجیة لجرعاتو طبیعي والتعرض للرادون 

 غیر البشریة. الكائنات لى ع

أن التعرض لإلشعاع الناتج عن المصادر الطبیعیة قد تم تناوله في من بالرغم  
  ،كان أهم هذه المنشورات 2000أن تقریر سنة  إالّ  ،1962منشورات اللجنة منذ 

لكل المصادر بما یكفي للسماح بتحلیل مفصل  موسعةأصبحت قاعدة البیانات   حیث
. كما أصدرت اللجنة في التعرض المؤثرة في هذا النوع من و اخلة العوامل المتدو 

عن اإلشعاع الناجم  مترتبةاآلثار الصحیة ال حول اً خاص اً ملحق 2008تقریرها لسنة 
ضمن هذا التقریر كما ت سنة، 20عمل استمر أكثر من  ملخصاً  ،تشرنوبیلعن حادث 

المؤین على الكائنات الحیة آثار اإلشعاع  حول اً خاص اً بشكل مفصل ألول مرة ملحق
 غیر البشریة.

التعرض لإلشعاع الناتج عن  حول اً تضمن تقریر اللجنة ملحق 2016في سنة 
البیئة على اإلنسان و  ثار اإلشعاع  المؤینتم فیه بشكل معمق تناول آ ،تولید الكهرباء

 شملد وقطرق التولید األخرى. و  النوویة بالطاقة الكهرباء تولید تقنیات الناتج عن
مبادئ ومعاییر ضمان جودة  2017للجنة صدر في أحدث برنامج عمل تابع 

مراجعات موثوقة للمعلومات و مراجعات اللجنة للدراسات الوبائیة للتعرض لإلشعاع  
إلشعاع  السرطانیة وغیر ا ثارحول آ دراسات وبائیةو  لرادونلحول مخاطر التعرض 

 من مصادر بیئیة منخفضة الجرعة. السرطانیة
   



لجنة األمم المتحدة العلمیة المعنیة بآثار اإلشعاع كان من أهم أهداف تأسیس 
والحوادث  حداثمخاطر األ هو أن تكون أداة المجتمع الدولي ككل في تقییم الذري

بتقییم  نٕالى اآلو  بانتظامو  منذ أیامها األولى اللجنة قامت النوویة حول العالم، فقد
األدلة على اآلثار الصحیة الناجمة عن اإلشعاع  على الناجین من القصف الذري في 

حوادث كبرى أخرى مثل ، و والمجموعات المعرضة األخرى 1945الیابان في عام 
تمرًا إلى الوقت مازال مس فقد كان للجنة دور كبیر جداً  ،فوكوشیماو  لحادثتي تشرنوبی

 مخاطر اإلشعاع الناتج عن هاتین الحادثتین. متابعة الحاضر في تقییم و 
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 1986أبریل  26في  النووي تشرنوبیلكان الحادث الذي وقع في مفاعل 
أخطر حادث على اإلطالق في صناعة الطاقة النوویة. تم تدمیر المفاعل في الحادث 

في  تشرنوبیللبیئة. تسبب حادث وتم إطالق كمیات كبیرة من المواد المشعة إلى ا
 ،UNSCEAR 2008ووفًقا لتقریر  ار اإلشعاعیة الشدیدة على الفور.العدید من اآلث

، تلقى ذلك الیومعامل كانوا موجودین في الموقع في الصباح الباكر من  600 اً قریبت
اإلنقاذ غالبیة عمال عملیات و  إلشعاع ل التعرضمنهم جرعات عالیة وعانوا من  134

 . 1990و 1986بین عامي  متفاوتة المسجلین تلقوا جرعات اإلصالحو  اإلطفاءو 

شاركت اللجنة العلمیة منذ وقت مبكر في تقییم التعرض لإلشعاع واآلثار 
، أصدرت أول دراسة عن آثار 1988في عام ف ،الصحیة الناجمة عن الحادث

المكتسبة في ، والتي تستعرض الخبرة تشرنوبیلاإلشعاع الحاد في ضحایا حادث 
عالج اإلصابات اإلشعاعیة الفوریة للعمال ورجال اإلطفاء الذین تعاملوا مع حالة 

 الطوارئ األولیة.

قت قصیر من و  العالمیة بعد   ، وتداعیاته ا عن الحادثكما نشرت أیًضا تقریرً 
النویدات المشعة والتعرض اإلشعاعي الناتج في  انتشارتم قیاس وتقییم و  وقوع الحادث

الجرعات الفردیة یع أنحاء المنطقة. واستخدمت اللجنة هذه البیانات لتقییم متوسط جم
 في نصف الكرة الشمالي ككل. لسكانیة لمختلف البلدان والمناطقوا

 تقییمًا أكثر تفصیًال لمستویات اإلشعاع وآثاره ت اللجنة، أصدر 2000وفي عام 
یقیمون في المناطق األكثر تضررًا  األشخاص الذین تم إجالؤهم أو الذین ما زالوا على

 ،أن تراكم البیانات حول أي آثار صحیة متأخرة یتطلب الوقت حیثمن الحادث. 
مسائل مثل الموقع والنظام  عدة استكمال القیاسات األولیة بمعلومات عن لذلك تم

أیًضا نتائج تتعلق باآلثار  ت اللجنةنشر  2001. في عام منطقةالغذائي للناس في كل 
 2003وفي الفترة من  .تشرنوبیلجینیة المحتملة للتعرض لإلشعاع الناتج عن حادث ال

، الذي تتفق استنتاجاته بشكل تشرنوبیلاللجنة في أعمال منتدى  تشارك 2005إلى 
 2008في عام كما نشرت اللجنة  . 2000 اللجنة لسنة  أساسي مع استنتاجات تقریر
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اآلثار الصحیة  تشرنوبیل من ضمن ملحق خاص حولعن منتدى  اً موجز  اً تقریر 
 .حادث ال هذا عن اإلشعاع الناجم عن مترتبةال

، على وثیقة بعنوان "اآلثار وافقت اللجنة، في دورتها السادسة والخمسین 
صدر عام  علمي لحق، كم"تشرنوبیلالصحیة الناجمة عن اإلشعاع الناجم عن حادث 

وتستند النتائج إلى أكثر  .ألمم المتحدةل یة العامة، لتقریرها المقدم إلى الجمع2011
على  تشرنوبیلمن عقدین من الدراسات التجریبیة والتحلیلیة للعواقب اإلشعاعیة لحادث 

تركیز االنتباه على التحقیق في العالقة  اان المعرضین وعلى البیئة، تم فیهصحة السك
واآلثار  تشرنوبیلحادث بین التعرض الناجم عن النویدات المشعة المنبعثة في 

من المتوقع أن تستمر الزیادة في اإلصابة بسرطان  وخلصت اللجنة إلى أنهالمتأخرة. 
، على الرغم من لسنوات عدیدة أخرى تشرنوبیلبسبب حادث  خاصة الغدة الدرقیة

، سمحت البیانات التي تمت مراجعتهاصعوبة تحدید الزیادة على المدى الطویل بدقة. 
، بإجراء ائج الدراسات الوبائیة التحلیلیةالعدید من قیاسات  الجرعات ونتبما في ذلك 

تقییم شامل لمستویات التعرض البشري واآلثار الصحیة الناجمة عن اإلشعاع حتى 
جمیع أنواع اإلصابة بفي معدالت  دةالزیا إرجاعبمرور الوقت هناك میل إلى ، و اآلن

یادة عامة في معدل الوفیات في العقود ز ل تشرنوبیل و الذي أدىالسرطان إلى حادث 
 تتم ةالزیاد هذه مع مالحظة أنالسابق،  السوفیتياألخیرة في معظم مناطق االتحاد 

قبل وقوع الحادث في المناطق المصابة، ویجب أخذ ذلك في االعتبار  حتى تهامالحظ
عملها  . ومن المؤكد أن اللجنة ستواصلادثعند تفسیر نتائج الدراسات المتعلقة بالح

على  الناجم عن هذا الحادث لتوفیر األساس العلمي لفهم اآلثار الصحیة لإلشعاع
 نحو أفضل.

 


في  إلى اآلن اً ال یزال مستمر قامت اللجنة بعمل طویل ومضني ولمدة سنوات و 
 ،ارثة فوكوشیماثار اإلشعاع الناتج عن كمؤكدة حول آسبیل تقدیم تقییمات موثوقة و 

تحت عنوان "مستویات  2014حیث نتج عن هذا الجهد   تقریر  صدر في منتصف 
لنووي الذي عقب الزلزال الكبیر ثار التعرض لإلشعاعات الناجمة عن الحادث اآو 
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الذي یعتبر أشمل تحلیل " و 2011التسونامي اللذین ضربا شرق الیابان في عام و 
 الكارثة النوویة. علمي على المستوى الدولي حول هذه

لم تتوفر عن التسونامي  الناجمة األعطال بسببو  األولى القلیلة األیام في
 محور وكان ،الكهرباء وانقطعت التحتیة القائمة البنیة هیاكل اكُتسحت حیث ،قیاسات
 هذه العوامل أعاقت وقد ،األرواح إنقاذ في الكبیرة المتمثلة المهمة هو المباشر التركیز
 اإلكثار إلى اللجنة اضطر مّما الیابان، في البیانات جمع أخرى عملیة یرةكث وعوامل

 من  الجرعات تقدیر في شبهات وجودَ  یعني وهذا .تقییماتها لدعم استخدام النماذج من
 القیاس بیانات من كم كبیر توافر الوقت مرور ولكن مع ر.العم قصیرة المشعَّة المواد
 لجرعات األجل طویلة قییم. بالنسبة للتقییماتالت في مباشر بشكل استخدمت التي

 المشعَّة المواد ترسب بشأن متعددة ببیانات تم االسترشاد ،العمر طویلة المشعةالمواد 
 الماضي من المكتسبة التجارب إلى تستند نماذج اللجنة استخدمت كما ،األرض على
 .المستقبل في التعرض بشأن بإسقاطات للقیام

 
 خلصت إلیها اللجنةأهم النتائج التي 

  .والسیزیوم الیود وهما المشعَّة، النویدات من نوعین الحادث عن نجم ــــــ
 یظلُّ  وسوف متفاوتة،  السیزیوم من الفعَّالة وأغلبها الجرعات مستویات ــــــ

  .طیلة حیاتهم یتلقَّونها لها رَّضونالمع
تها التي الجرعات اللجنةُ  قدَّرت ــــــ  أكثر في البالغین لدى الدرقیة الغدَّة امتصَّ
راً  المناطق  بسرطان الغدَّة اإلصابة خطر یزید أن انظریّ  المحتمل مننه أ  ورأت ،تضرُّ
 .لإلشعاعات تعرُّضاً  األكثر األطفال لدى الدرقیة

لجرعات  التعرُّض جرَّاء من فوكوشیما مقاطعة سكان على لمخاطر الصحیةاــــــ 
 خطر دلمع زیدی أن یقدرو  ،رةقدّ الم الجرعات من ربكثی أكبر الحادث عن ناتجة

 . الحیاة مدى على بالسرطان اإلصابة
 حتى  العاملین من 99.3%  لدى عنها المبلَّغ الفعَّالة الجرعات لمعد كان ــــــ
 لیست واردة بشدة.  باإلشعاع المستَحثَّة المخاطر احتمالیشیر إلى أن   2012 أكتوبر
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 كان لإلشعاعات الیابان سكانعموم  تعرُّض مستوى أنَّ  اللجنة وجدت ــــــ
 هذا جرَّاء من صحیة تعرُّضهم آلثار مخاطر انخفاض إلى بالتالي یؤدِّي اممّ  ضعیفًا،

 .حیاتهم من الحق وقت في اإلشعاعي رُّضالتع
تعرَّضوا  الذین للسكان األمد طویلة الطبیة المتابعة مواصلةب أوصت اللجنةــــــ 
 .لإلشعاع

 
 البیئیة النظم على ثر الحادثأ

النظم و ت والحیوانا تعرُّض النباتات مستوى أنَّ  عامة بصورة قدرت اللجنةــــــ 
 من كان السواء على) والبحار العذبة المیاه نظم( األرضیة والمائیةاإلیكولوجیة 

 تكون أن الباحثون توقَّع وقد .مالحظتها یمكن حادَّة آثار له توجد بحیث ال الضعف
  .عمرها قصر بسبب طبیعتها، في عابرةً  آثار  يُّ أ

 لكائنات البیولوجیة الخصائص في متواصلة تراتغیُّ  حدوث تماماً  ُیستبعد الــــــ 
 هذه جموع لسالمة بالنسبة ذلك أهمیة أنَّ  الثدییات، بید والسیما معیَّنة، أرضیة

 على قد اقتصرت ةإشعاعی آثار أيُّ  تكون أن المحتمل ومن .واضحة لیست الكائنات
 المنطقة، تلك خارج أمَّا أقصاه؛ فیها المشعَّة المواد ترسُّب بلغ التي المحدودة المنطقة

 .الحیَّة الكائنات على تأثیرات إمكانیة حدوث فتتضاءل

 من المكتسبة السابقة التجارب وقد خلصت اللجنة في نهایة هذا التقریر إلى أن 
 من مزیداً  أنَّ  ة تبینالنووی للطاقة آیالند لمای وثري تشرنوبیل محطتي تيحادثَ 

 من تاله وما الحادث وقوع في أسهمت التي العوامل عن الحقاً  تاحت سوف المعلومات
 ونتائج الحالة تطوُّرات اللجنة تُتابع وسوف .لإلشعاع والبیئة والعاملین السكان تعرُّض
 المعلومات أنَّ  ورغم .المستقبل في عملها برنامج وضع خالل فیها وستنظر البحوث
 رَ تتغیّ  أن المرجَّح من لیسلكن  التفاصیل، بعض رَ تتغیّ  وقد المستقبل في تتزاید سوف

 .كبیراً  اً رُّ تغی العامة الصورة
 


لجنة األمم العلمیة التي قدمتها و التي سوف تقدمها  وراتالمنشالتقاریر و إن 
وخاصة في مجال الوقایة  (UNSCEAR) الذري المتحدة العلمیة المعنیة بآثار اإلشعاع
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االجتماعیة لكل االقتصادیة و  العمیق في الجوانبالبالغ و من اإلشعاع لها األثر 
حیث أن هذا الكم الهائل من المعلومات المؤكدة والموثوقة حول التقنیات  ،البشریة

بشریة من أساسات الحضارة ال هذه التقنیة والتي هي جزء ال یتجزأ النوویة یجعل
ذات المصداقیة التي كما أن هذه المعلومات القیمة و  .وشعبیة الحدیثة  أكثر قبوالً 
ني المنظمات الدولیة ذات العالقة بشكل مجامع عدید الدول و  نتوفرها اللجنة بالتعاو 

هذه ال في تقدم فعّ تسهم بشكل كبیر و  التقنیات النوویةلكل المهتمین بالصناعات و 
سكان الكوكب بما یعود بالنفع على حیاة كل  .أماناً جودة و  الصناعة وتجعلها أكثر
الظروف عند حدوث اهیة. وحتى في أسوا االحتماالت و رفوتجعلها أكثر رخاء و 

اللجنة یكونون في الصفوف  ن علماء وخبراءة فإالحوادث المتعلقة بالصناعات النووی
بكل تأكید  التيو ات البیانلقیام بعملهم من جمع للمعلومات والقیاسات و األمامیة ل

أي حوادث  وقوعأخذ العبرة العملیة لضمان عدم الغرض منها التقییم والمعالجة و 
 في أي مكان من العالم. مستقبالً 

 الدین أحمیدة عز                                                 
 شعاعباحث في مجال حمایة البیئة من اإل                                     
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Abstract 

The global Coronavirus pandemic 2019–2020 caused around 76 
millions confirmed cases and around 1,700,000 deaths, according to the 
World Health Organization (WHO) data (Until the publication date of the 
article). The virus was first transmitted to humans in Wuhan, China, in late 
(November or December) 2019. In this context, data related to 
epidemiology indicated that many previous epidemics have completely 
reshaped the world after wiping out entire generations and caused the 
extermination of hundreds of millions of people. It is also expected that 
deadly epidemics will reappear or appear for the first time in the future. 
That is why it is necessary to be prepared for it and to use all technologies to 
confront it, including nuclear technologies. This article reviews the role that 
Arab irradiation centers may play an important role in preventing deadly 
epidemics in general, taking viruses and the coronavirus disease 2019 
(COVID-19) as an example to prove the concept. In the future, developing a 
vaccine that is safe and effective using ionizing radiation against the SARS-
CoV-2 virus represents another approach to valuing nuclear techniques in 
confronting deadly epidemics. 

 



 ملیون 76حوالي العالمیة تسببت في  2020ــــــ  2019جائحة فیروس كورونا 
 حالة وفاة حسب معطیات منظمة الصحة العالمیة 1,700,000حوالي حالة مؤكدة و 
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نتقل للمرة األولى إلى البشر في ووهان اوأن الفیروس  ؛ علماً المقالة) (حتى تاریخ نشر
. في هذا اإلطار، تشیر البیانات 2019مبر أو دیسمبر) في الصین، في أواخر (نوف

المرتبطة بعلم الوبائیات إلى أن العدید من األوبئة السابقة قد أعادت صیاغة العالم 
على نحو شامل بعد أن قضت على أجیال بأكملها وتسببت بإبادة مئات المالیین من 

ل مّرة في ر أو تظهر ألو وبئة فتّاكة الّظهو البشر. كما أنه من المنتظر أن تعاود أ
بما في  ،جمیع التقنیات في مواجهتها واستخدامستعداد لها المستقبل؛ لهذا وجب اال

الوقایة من في  ةالمقال دور مراكز التشعیع العربیة. یستعرض هذا ذلك التقنیات النووی
 2019األوبئة الفتّاكة بصفة عامة مع أخذ الفیروسات ومرض الفیروس التاجي 

(COVID-19) تطویر لقاح آمن وفعال  یمثل لمستقبل،كمثال إلثبات المفهوم. في ا
آخر لتثمین التقنیات  منهجاً  SARS-CoV-2 نة ضد فیروسیؤ ة المستعمال األشعاب

 ة في مجابهة األوبئة الفتّاكة.النووی
 

  

ملیارات ثة ة على كوكب األرض منذ ما یقرب من ثالتطورت المیكروبات البدائی
تائق، البكتیریا الع ــــــت أشكال الحیاة الرئیسیة الثالث نفصلاعام. خالل هذا التطّور، 

 Last Universalعن سلفها المشترك ("آخر سلف خلوي مشترك" ــــــوحقیقیات النوى 
Common Ancestor, LUCA(. 

ة الحجشجرة الحیاة. من  بعض العلماء یعتبرون أن الفیروسات لیست جزءاً 
ما هي ها لیست خالیا وٕانهي حقیقة أن كائنات حیةعتبار الفیروسات ا لى ضداألو 

ستنساخ بمفردها. وفي هذا اإلطار، عّرف بول دیفیس ُجسیمات غیر قادرة على اال
اتصافه " من خالل )The Fifth Miracle(في كتابه "المعجزة الخامسة  الكائن الحي

) الحیاة 2؛ ()Life metabolizes(الحیاة تستقلب ) 1: ( الیةئیسیة التاألفعال الر ب
) الحیاة تتطور 5الحیاة تتنامى؛ ( )4) الحیاة تتكاثر؛ (3نظیم؛ (تتصف بالتعقید والت

 .)Autonomous(ة ) الحیاة مستقل6و(
عتبار ابمن شجرة الحیاة؛  ل جزءاً آخر من العلماء أن الفیروسات تمثیعتقد جزء 

عن الخالیا،  ال تتكاثر أو تتطور بشكل مستقل وساتة القائلة بأن الفیر أن الحج
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ألن كل نوع حي  اً عتبارها كائنات حیة، هي حّجة ال تستقیم واقعاوبالتّالي ال ینبغي 
ختصار، اب ــــــعایش مع أشكال الحیاة األخرى یتكاثر ویتطور في الطبیعة من خالل الت

 هناك حاجة لتوسیع تعریفنا لـمفهوم "الحیاة".

ة األولى أن ر نشأة الفیروسات. تفترض الّنظریث نظریات رئیسیة تفسهناك ثال
كبیرة الحجم) كانت أولى الكائنات التي نشأت في  DNAالفیروسات (فیروسات 

رب من أربعة ملیارات عام مضت. أما النظریة الثانیة "الحساء البدائي" قبل ما یق
ى الوجود، عندما إل DNAيء الفیروسات نشأت قبل مجيء جز  فتتبنى فكرة أن

كمادة  RNAة، جزيء ستعملت خالیا آخر سلف خلوي مشترك، وهي خالیا بدائیا
ة من هذا ا فار نحدرت عن شظایاالفیروسات  ذه النظریة إلى أنة لها؛ كما تشیر هوراثی
 وصارت قادرة على اإلصابة بالعدوى. تفترض اً بروتینی اً كتسبت غالفا ثم RNAالـــ 

إلى  DNAالفیروسات نشأت قبل مجيء جزيء  نظریة الثانیة أنالنظریة الثالثة كال
إلى نمط  ختزلتاة أولی RNAل خالیا تمث الفیروسات الوجود؛ ولكنها تتمیز بفكرة أن

فاقتها في القدرة  اً منافسة من خالیا أخرى أكثر تعقیدضها لحیاة طفیلي من خالل تعر 
 ر.والتطو 

 ما یؤید طرح العلماء فكرة أنذا اإلطار، من المهم اإلشارة إلى أن في ه
ة ، وجود فیروسات قهقریRNAرت من نظرائها األقدم، فیروسات تطو  DNAفیروسات 

تجاه سیر ا. وهي بعملها هذا، تعكس DNAوتحویله إلى  RNAقادرة على نسخ 
لم یكن إلى البروتین.  RNAإلى  DNAجه من المعلومات الوراثیة المألوف لدینا؛ والمت

خ العكسي" لدى سكتشف إنزیم "النامن بإمكانیة هذا الّطرح إلى أن هناك من كان یؤ 
ل الحلقة المفقودة . وربما كانت الفیروسات القهقریة تمث1970الفیروسات القهقریة عام 

 .DNA، وآخر حدیث هو RNAبین عالمین أحدهما عتیق وهو 
 

   2    

SARS-CoV-2 
وى مع العتائق مع الفیروسات تشیر إلى شجرة التطور للبكتیریا مع حقیقیات الن

متقارب  )Coronaviridae(ة ) للفیروسات التاجیCladeوي (كالد ــــــرع الحیــــــأّن الف
)Sister clade( خائیة فیروسات الطمع الفرع الحیوي لل)Togaviridae( اإلستنتاج .
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ة توجد في قاعدة شجرة الحیاة والفیروسات القهقری RNAفیروسات  في أنالثاني یتمثل 
). باإلضافة إلى ذلك، تؤكد شجرة التطور ألنواع فیروسات DNA(قبل فیروسات 

متقارب مع الفرع الحیوي لفیروسات كورونا  SARS-CoV-2 لـــ كورونا أن الفرع الحیوي
فیروس  ر هذه الشجرة إلى أن؛ كما تشی)Bootstrap = 100(التي تصیب الخفافیش 

SARS-CoV-2  كورونا ولهذا یمكن اعتباره مختلف بشكل كاٍف عن بقیة فیروسات
 (ساللة جدیدة) یصیب اإلنسان. اً جدید اً فیروس

المرتبط بالمتالزمة  2ات لتفسیر أصل فیروس كورونا قترح العلماء ثالث نظریا
 : )SARS-CoV-2(التنفسیة الحادة الشدیدة 

 نتقاله لإلنسانااء طبیعي داخل مضیف حیواني قبل قنتإ) 1(

بسوق هوانان في  19-االت المبّكرة لـكوفیدــــــد من الحــــــاط العدیــــــالرتب اً ر ــــــنظ
ة بالسارس ــــــة شبیهسات تاجیمع فیرو  SARS-CoV-2ه ــــــر إلى تشابــــــظووهان، وبالن

ات) لسلف ان (مضیفح أن الخفافیش عملت كخز ــــــدى الخفافیش؛ فمن المرجــــــل
SARS-CoV-2 ،نتقاله لإلنسان.ابیعي، قبل نتقاء الطوقع اال حیث 

 ) إنتقاء طبیعي داخل البشر (مرض حیواني المنشأ)2(

نتقاء اال بشر، حیث تمنتقل إلى الا SARS-CoV-2من المحتمل أن سلف 
دیدة لهدم البروتین الُسكري ة (مواقع جة خاصات جینومیــــــكتسب سماو  يبیعالط

ن ــــــر في ذرات أكسجیــــــزاء سكــــــكتساب أجا" ("بروتین السنبلة") و )Spike S("سبایك 
)O-linked glycans(ل ة أخرى شبیهة بالسارس، من خال)، مقارنة بفیروسات تاجی

 ف أثناء العدوى من إنسان إلى إنسان.التكی

 ) إنتقاء خالل أبحاث مخبرّیة3(
، فقد وقعت له سابقات من اً كابوسیّ  اً مع أن هروب فیروس یعد في األساس أمر 

قبل، وتجدر هنا اإلشارة إلى فیروس األنفلونزا الذي هرب من أحد المختبرات الروسیة 
بر المیكروبیولوجیا ؛ وهروب فیروس الجدري من مخت1977وتسبب في جائحة عام 

بات ؛ إلخ. هناك حاالت موثّقة لتسر 1978 هام، بالمملكة المتحدة، عامغبجامعة بیرمن
مجموعة  حتمال قابًال للنقاش. غیر أنا یجعل هذا اال؛ ممSARS-CoVللـــ ة مختبری



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التقنیات النوویة ودور مراكز التشعیع العربیة في الوقایة من األوبئة الفتاكة 
 

31 
 

مالحظة مواقع  تم، لم تالً : أو  ینحتمال لسببین أساسیاال ح هذامن العلماء ال ترج
ل األمد. طوی زمن " إّال بعد مرور)Spike S(جدیدة لهدم البروتین الُسكري "سبایك 

بالحیوانات  اً عن طریق زراعة الخالیا أو مرور  SARS-CoV-2، تكوین فیروس اً ثانی
نشره أو  ، وهو ما لم یتماً لسلٍف فیروسي ذو تشابه وراثي عالي جدّ  اً مسبق یتطلب عزالً 

 وصفه. 
 

SARS-CoV-2 

ن المیكروبات تحتاج ها فئة مین عّرفت الفیروسات بأنقرن العشر مع بدایات ال
ضطراریة")، تتصف اات سم "طفیلیاى تنتشر (ومن هنا أطلق علیها حتة إلى خالیا حی
المجهر اإللكتروني  ختراعاحات. بعد مرشمن فتحات ال وتمر بة للعدوىبكونها مسب

ة في نوعها من ها فرید، تم حینئذ التعرف بدقة على تركیبتها، فتبین أن1939عام 
 المیكروبات.

الیة لتقسیم الفیروسات إلى عائالت ظام تصنیف یقوم على المعاییر التُوضع ن
) شكل 2؛ ()RNAأم  DNAووي (هل هو ) نوع الحمض الن1: ( وأجناس وأنواع

) 4أو عدد القسیمات القفیصیة و(ة و/) قطر القفیصة الفیروسی3القفیصة الفیروسیة؛ (
، فهو ینتمي إلى نوع بیتا من SARS-CoV-2 لـــ عدمه. بالنسبةوجود "المظروف" من 

 .)betaCoVs(الفیروسات التاجیة 
ة ویحمیها. ویطلق روسات من غطاء بروتیني یحیط بمادتها الوراثین الفیتتكو 

م "كابسید" أو سابینما یطلق على الغالف الخارجي  على التركیب بأكمله "فیریون"،
د القفیصات الفیروسیة بأشكال وأحجام متنوعة، كل منها "القفیصة الفیروسیة"؛ وتوج

ة من البروتین روسات التي ینتمي إلیها. وهي مشیدة من وحدات فرعیز عائلة الفییمی
"، وترتیب تلك الوحدات حول المادة الوراثیة الموجودة تسّمى "القسیمات القفیصیة

شكل قوالب الطوب، د شكل الفیریون (فیروسات الجدري على بالمركز هو الذي یحد
فیروسات الهیربس (القوباء) على هیئة رصاصة، فیروس موزایك التبغ فهو طویل 

د متعد شكل دائري أو بیضاوي أو SARS-CoV-2ورفیع أشبه بالعصا، إلخ). لفیروس 
ى یان. ولبعض الفیروسات طبقة خارجیة تحیط بغالفها تسمّ األشكال في كثیر من األح

 "المظروف".   
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المجهر یجعل من المستحیل مشاهدتها ب غر حّداً یروسات تبلغ من الصمعظم الف
 500إلى  100ة، نجدها أصغر من البكتیریا بمقدار الضوئي العادي. وبصفة عام

نانومتر؛ بینما یتراوح قطر  300إلى  200. كما تتراوح أقطارها عادة بین اً ریبمّرة تق
. الفیروس المحاكي اً ریبنانومتر تق 140إلى  60بین ما  SARS-CoV-2فیروس 

نانومتر؛ وهو بذلك  700 آخر من القاعدة، إذ یبلغ قطره حوالي ستثناءً االعمالق یمثل 
 من بعض فصائل البكتیریا.  اً أكبر حجم

 

SARS-CoV-2 

ة تظّل خاملة إلى أن تصیب خلیة حیوسات، ولكونها لیست من الخالیا، الفیر 
 تي ال یمكنها التحّول إلى نبات حي إالّ وجسیمات الفیروس تشبه البذور ال لعدوى.با

الفیروسات، على العكس من البذور، ال  عثر على التربة المالئمة. غیر أنعندما ت
 تحمل الجینات التي تنقل شفرة جمیع البروتینات التي تحتاج إلیها كي "تنبت" وتكمل

تاج إلیه، ختطاف عضیات الخلیة لتستخدم منها ما تحادورة حیاتها. لهذا فإنها تقوم ب
 ة نفسها أثناء ذلك.وفي الغالب تقتل الخلی

ة، أو الجینوم، وهو إّما لوراثیة اصة" الفیروس أو غالفه توجد المادداخل "قفی
"RNA" أو "DNAف على نوع الفیروس. ویحتوي الجینوم على جینات " وهذا یتوق

موروثة یع الفیروسات الجدیدة، وتنقل الخصائص الالفیروس، التي تحمل شفرة تصن
للفیروس المحاكي العمالق ما یقّدر بستمائة إلى ألف جین  إلى الجیل التالي. رغم أن

(وهو رقم یزید على ما تحمله العدید من فصائل البكتیریا)، فعادة ما تحمل الفیروسات 
قالب قراءة مفتوح  SARS-CoV-2 11جین. یحمل فیروس  200إلى  2ما بین 

)ORF(. 
 

 

ــــــ  542: طاعون أو وباء جستنیان ( اكةفتالمنذ القدم، تتالى ظهور األوبئة 
ق.م)،  165ــــــ  180الینیسي (الغالینیكي) (غق.م)، الطاعون األنطوني أو ال 541
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)، جدري العالم 1352ــــــ  1347) (الطاعون األسود (أو الموت األسود أو العظیم
)، طاعون 1631ــــــ  1629غیر معروف)، الطاعون اإلیطالي (ــــــ  1520الجدید (

اسم وباء ب اً ) ثم وباء الكولیرا األول ویعرف أیض1665(لندن العظیم أو الكبیر 
 ).1923ــــــ  1817أو الكولیرا اآلسیویة األولى ( الكولیرا اآلسیوي األول

) في فرنسا وروبرت كوخ 1895 ــــــ 1822باستور ( سلت أبحاث لویشك
الجراثیم هي سبب  ) في ألمانیا فتوحات علمیة كبرى وأكدت أن1910ــــــ  1843(

ة") ("الجمرة العصوی أّول فصیل بكتیري 1876األمراض المعدیة. عزل كوخ عام 
بدأت األمراض (الجمرة بتكر وسائل لزراعة المیكروبات في المختبر. و اوسرعان ما 

تصنع الرعب تكشف عن أسرارها الخبیثة، الدرن، الكولیرا، الدفتیریا، إلخ) التي كانت 
كتشفت صفاتها. وبالرغم من اّببة لها و تلو اآلخر عندما حّددت المیكروبات المس اً واحد

اوم هذا النجاح في عزل البكتیریا المسّببة لألمراض، ظّلت فئة من األمراض المعدیة تق
في عناد كافة محاوالت عزل الكائنات المسّببة لها؛ وكان من بینها حاالت عدوى 

بة األلمانیة واألنفلونزا. كان شائعة وممیتة مثل الجدري والحصبة وحمى النكاف والحص
من خالل المرّشحات  من الواضح أن تلك المیكروبات بالغة الصغر، إذ كانت تمر

حات". سم "العوامل المارة من المرشاهذا أطلق علیها جز البكتیریا، ولالتي كانت تحت
ها لیست سوى نوع من البكتیریا دقیقة ذلك الوقت، كان معظم العلماء یظنون أنفي 

 الحجم.

سبب مرض  أن 1876) في عام 1942ــــــ  1843إستنتج أدولف مایر (
میتري نباتات التبغ هو فصیل صغیر الحجم من البكتیریا أو سم. وبعدها، أجرى د

سم الى مرض موزایك التبغ وأطلق علیه ) أبحاثه ع1920ــــــ  1864إیفانوفسكي (
ه یحدث بسبب سّم بكتیري تنتجه واحدة من فصائل أن مفترضاً  "النیران الجامحة"

تجارب  1898) في عام 1931ــــــ  1851البكتیریا. تابع مارتینوس بیجیرینك (
غر یستطیع المرور من فتحات الص ت التي أوضحت وجود عامل بالغحاالمرش

ه ینمو داخل الخالیا المنقسمة، وأنالمرشح؛ غیر أّنه بّین بعد ذلك أّن هذا العامل 
ه ال بّد أن ستنتج بذلك أناات بالعدوى. فبد قّوته كاملة في كل مرة یصیب فیها النیستعی

ة مة التینی"فیروس"، المشتّق من كلسم ، وكان أّول من صاغ االحّیاً  اً روبیكون میك
 تعني سّم، أو سّم الحیوان أو الّسائل الدبق.
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: الوباء  اكة كما تلتها جوائح أخرىكتشافات العلمیة مع أوبئة فتتزامنت هذه اال
)، الحّمى الصفراء (أواخر 1890ــــــ  1889)، اإلنفلونزا الروسیة (1885الثالث (
)، 1920ــــــ  1918سبانیة (أو ما عرف باالنفلونزا اإل 1918ا )، جائحة إنفلونز 1800

)، 1970ــــــ  1968)، إنفلونزا هونغ كونغ (1958ــــــ  1957اإلنفلونزا اآلسیویة (
اإلیدز أو السیدا أو التََنْقُصم (نحت تناذر نقص المناعة المكتسبة) أو متالزمة نقص 

ــــــ  2002ة (اآلن)، المتالزمة التنفسیة الحادة الوخیمــــــ  1981المناعة المكتسبة (
) 2016ــــــ  2014)، مرض فیروس إیبوال (2009إنفلونزا الخنازیر ()، 2003

 2019)، ثم مرض فیروس كورونا 2015نفسیة (متالزمة الشرق األوسط الت
باسم المرض التنفسي الحاد المرتبط بفیروس  اً )، وُیعرف أیض19-كوفید اً (اختصار 

 .2019كورونا المستجد 
 



بط بفیروس كورونا المرت اط االلتهاب الرئوّي للمرض التنفسي الحادأنمإن 
) وقعت مالحظتها 19-كوفید / 2019(مرض فیروس كورونا  2019 المستجد
صویر ستعمال التااؤوا ألسباب أخرى) إثر أخذ صور بلدى مرضى ج اً (عرضیّ 

واألشعة  )Positron Emission Tomography, PET(إلصدار البوزیتروني المقطعي با
. )18F-FDG(غلوكوز  -D- فلورو )18F( -2-دیوكسيــــــ  2و  )CT scan(ة المقطعی

في إدارة األزمات  اً مهمّ  اً ووي ستلعب دور هذا، یمكن القول أن تقنیات الطب النول
، یتلقى المرضى اً كة بشكل عام. وحالیّ اواألوبئة الفتّ  بشكل خاص 19-المتعلقة بكوفید

طعي صویر المقلمشاركة في دراسات تعتمد على التة دعوات لعد 19-بكوفید
 ة.باإلصدار البوزیتروني واألشعة المقطعی

، والُمستخدمة ةعلى األشعة السینیالُمعتمدة  ير الطبـــصویل التـساهمت وسائ
في تشخیص المرضى  ة،داخلیة األبعاد ألعضاء الجسم الفي تكوین صور ثالثیّ 

المحوسب لعدوى  ؛ وقدرت إحدى الدراسات حساسیة التصویر المقطعي19-بكوفید
 متفّوقًة على حساسیة تفاعل البلمرة التسلسلي للنسخ العكسي %98بنحو  19-كوفید

 .%71البالغة 
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 يــــــن الحقیقـــسخ العكسي بالزمراز المتسلسل للنل البولیمـــة تفاعـــترصد تقنی
(RT-PCR) شف ة للكعملیة إكثار الحمض النووي خالل تقدم التفاعل بطریقة لحظی

ة عن عناصر جینیة ُمحدّدة في أي ُممِرض أو لدراسة التعبیر الجیني وتقدیر كمی
RNA  ،ظائر المشعة للكشف عن ستخدمت هذه التقنیة الناالفیروسي. في األصل

تبدال النظائر المشعة بمواد أخرى كاألصباغ سا اً هدفة، وتم الحقة الُمستالمواد الوراثی
قنیة  تقدیم تشخیص موثوق به في أقل من ثالث ساعات ویمكن لهذه التة مثًال. الفلوری

ولكن ال یمكن  SARS-CoV-2وهي ال تزال الطریقة األكثر دقة للكشف عن فیروس 
ذه التقنیة استخدامها للكشف عن اإلصابات السابقة بالفیروس. المخابر التي تستعمل ه

جه. تفترض أن ما تتیحه من نتائج صحیح وحقیقي وجدیر بالثقة ویمكن إعادة إنتا
ل عدة ستعمال هذه التقنیة،  التحقق منها وتسجیالهذا، على هذه المخابر، قبل 

ي، قابلیة االنتقائیة، حدود الكشف وحدود التقدیر الكمّ  : المعاییر؛ على سبیل المثال
، على سبیل المثال، لتحدید مدى صحة النتائج الصادرة أیضاً التكرار، الصحة، إلخ. 

 عن المختبر، یتعین علیه  المشاركة في مخططات اختبار الكفاءة.
لقیح". في هذا ریخ للوقایة من الجدري كانت "التالها الت، أّول طریقة سجّ اً تاریخی

 جّداً  م، من المه19-عدي للوفیات بكوفیدصاطار، وخصوصًا بمتابعة العدد التاإل
في الوقایة من هذا  اً محوریّ  اً ن تلعب دور ة یمكن أشعیع العربیمراكز الت اإلشارة إلى أن

نطلقت اّطلة باإلشعاع. على سبیل الذكر، الوباء بالمساهمة في إنتاج لقاحات مع
الجمهوریة التونسیة، بالتعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، في صیاغة مشروع 

. من )Nodaviridae(الفیروسات العقدیة  احات معطلة باإلشعاع ضدوطني إلنتاج لق
ستعمال اإلشعاعات (لتعطیل الفیروس) اقاحات بت المطروحة عند إنتاج اللّ اإلشكالیا

 األضرار التأكسدیة للبروتینات السطحیة. 
أثناء  )MnDpPi(ستعمال مركب مضاد لألكسدة التالفي هذا اإلشكال، یتم 

ي بشكل انتقائي البروتینات، ولكن لیس األحماض النوویة، من عملیة اإلشعاع یحم
اح آمن وفعال. هذا ، كما هو مطلوب لتطویر لقلضرر التأكسدي الناجم عن اإلشعاعا

ن من كلورید المنغنیز الثنائي مع ببتید من متكوّ  )MnDpPi(لألكسدة  المركب المضاد
ستمناع االمركب بالحفاظ على م. یقوم هذا عشرة أحماض أمینیة مع فوسفات البوتاسیو 
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)Immunogenicity(  حواتم)epitopes( ال ستعماالفیروس الذي وقع تشعیعه حتى ب
راي. تم استخدام هذا النهج لتطویر لقاح بكتیري غكیلو  50جرعات عالیة تصل إلى 

 كما تم تطبیقه بنجاح لحمایة الفئران من العدوى الفیروسیة في مخابر لدول أخرى. 

ف بالبروتین" كما عّرفها عالم المناعة السیر بیتر ء مغلت هي "نبأ سيّ الفیروسا
عندما نقارن عدد الوفیات، نجد أن  .ولكن لیس لوحدها )1987ــــــ  1915میداوار (

بت فیه الیرسینیا ) الذي تسبّ 1347أكبر اإلبادات حدثت مع الطاعون األسود (
وكذلك العدد التراكمي  1918سنة بانیة اإلسثم جائحة اإلنفلونزا (بكتیریا) الطاعونیة 

. للوقایة 1981الذي ظهر منذ  HIVلضحایا فیروس نقص المناعة البشریة فیروس 
ل أن تضطلع ومقاومتها، من المأمو  اكةالكائنات المجهریة المسّببة لألوبئة الفت من

حترام احات معّطلة باإلشعاع مع ة بدور مهم في إنتاج لقامراكز التشعیع العربی
ظیم ضمان ) تن1: ( العناصر اآلتي ذكرها أساسیات نظام الجودة والّسالمة وخصوصاً 

ات شعیع والمعدّ ة التة بعملیع اإلجراءات الخاصة مع وضة األولیالجودة للعملی
) تحدید 3شعیع؛ (ة التالعّینات، المعّدات وعملی ) تأمین2ة، إلخ)؛ (والّسالمة (البیولوجی

المبادئ التوجیهیة لجوانب قیاس الجرعات من التطویر  )4جرعة التعقیم/التشعیع؛ (
مل ووضع ) التحّقق من األسالیب، رصد تنفیذ خطط الع5والتحقق والتحكم الروتیني؛ (
ة التشعیع ورصدها ) تحقیق اإلدارة المثلى لعملی6و(متثال نظام إدارة حاالت عدم اال

 ت واإلنتاج.قبل إرسال المنتج لمختبرات التثببأكملها 
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Abstract 

The Atomic Energy of Canada Limited (AECL) designed the CANDU 
(Canada Deuterium Uranium) reactor to provide safe and reliable nuclear 
power. The CANDU reactor is a Pressurized Heavy Water Reactor (PHWR) 
that uses heavy water (Deuterium oxide - D2O) as moderator and coolant 
and natural uranium as its fuel. The AECL was established in 1952 and it 
has been building nuclear reactors for over 50 years, delivering a wide 
variety of CANDU nuclear reactors such as: CANDU 6 and the Enhanced 
CANDU 6 (EC6). In this article the characteristics of CANDU will be 
reviewed. 

 



 The Atomic Energy of Canada)صممت شركة الطاقة الذریة الكندیة

Limited, AECL)  المفاعل كاندو(Canada Deuterium Uranium, CANDU) ،
آمنة. المفاعل كاندو للحصول على طاقة نوویة موثوقة و  یورانیوم)، ــــــ ریومتو دیــــــ  (كندا

.  (Pressurized Heavy Water Reactor, PHWR)هو مفاعل ماء ثقیل مضغوط
یستخدم الیورانیوم ریوم) كمهدئ ومبرد و وتثقیل (أكسید الدییستخدم هذا المفاعل الماء ال

مازالت منذ ذلك و . 1952الطبیعي كوقود. تأسست شركة الطاقة الذریة الكندیة عام 
المفاعل و  6 ندو: المفاعل كا الوقت تنتج أنواع مختلفة من مفاعالت الماء الثقیل مثل

  .(Enhanced CANDU 6, EC6)(المطور)  المعزز 6كاندو 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (CANDU) الماء الثقیل المضغوط الكندي مفاعل 
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هدأ وتبرد بالماء الثقیل والتي تدعى مفاعالت االهتمام بالمفاعالت التي تُ  لقد بدأ
حیث اهتمت كندا بأبحاث مفاعالت ، الماء الثقیل في كندا منذ الحرب العالمیة الثانیة

الكندیون بعد الحرب العلماء عسكریة. اهتم الماء الثقیل من أجل االستخدامات ال
الیورانیوم فلز وجود كمیات كبیرة من  اكتشفوابتطویر مفاعالت الماء الثقیل عندما 

استخدام  ساعدالطبیعي في كندا والذي یستخدم كوقود لمفاعالت الماء الثقیل. 
یات المتحدة كندا في إنتاج وقودها على الوالفي عدم اعتماد الیورانیوم الطبیعي كوقود 

نجح . غناء الوقودإمحطات لبناء الباهظة  الیفتكال علیهاكما وفر  ،أو الدول األخرى
وقاموا  (CANDU)الكندیون في تطویر مفاعل الماء الثقیل الذي سمي مفاعل كاندو 

یستطیع الماء الثقیل والیورانیوم الطبیعي تشكیل مفاعل حرج  .بتصدیره إلى الخارج
. إن المقطع الفعال )D2(ریوم تو ال لالمتصاص لنواة الدیلصغر المقطع الفع

دروجین في الماء یأصغر من المقطع الفعال المتصاص الهریوم تو الدیالمتصاص 
دروجین ولذلك تكون فعالیته كمهدئ أقل من یثقل من الهأریوم تو الدی (H1). العادي

ریوم تو الدیبا فعالیة الهیدروجین. تخسر النترونات وسطیًا طاقة أقل لدى تصادمه
 ،أكبر من التصادمات للوصول إلى الطاقة الحراریة. لذلك اً وتتطلب مسافة أكبر وعدد

تتطلب مفاعالت الماء الثقیل حجمًا أكبر من مفاعالت الماء العادي وبالتالي فهي 
شكلة استخدام وعاء المفاعل للتخلص من مو  .أكبر لوعاء المفاعل اً تتطلب حجم

 .عل الكاندو فكرة أنابیب الضغط المتعددةاستخدم في مفا ،الضخم
 



أفقي یحوي في داخله  )calandria(یتألف مفاعل الكاندو من خزان أسطواني 
الماء الثقیل. یخترق هذا الخزان مئات من األنابیب األفقیة التي تحتوي على الوقود. 

وال میغا باسكال  10 ط قدرهد عبر هذه األنابیب تحت ضغیتدفق الماء الثقیل المبرّ 
یصل إلى درجة الغلیان. ال یتم في مفاعل الكاندو ضغط وعاء المفاعل ككل بل یتم 

األجزاء  )1(یبین الشكل  .د الذي یتدفق في األنابیب فقطضغط الماء الثقیل المبرّ 
 واحدة أنبوبي وقود ودارتي تبرید.. تتطلب دارة التبرید الكاندولمفاعل  الرئیسیة
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ویغادر بدرجة حرارة م °266ا الماء الثقیل المفاعل بدرجة حرارة قدره یدخل
. یخرج الماء الثقیل من المفاعل إلى مولد البخار الذي یكون على م°3100قدرها 

مقلوب. یولد البخار في الدارة الثانویة ویستخدم لتولید الطاقة  Uشكل حرف 
 أنبوبه معاكس التجاه الخروج في المفاعل ویمر في اتجا إلىیرجع المبرد  الكهربائیة.

مولد بخار ثاٍن. یستعمل الضاغط كما في  إلىوقود مجاور حیث یسخن ویذهب 
مفاعالت الماء المضغوط لرفع الضغط أو تقلیله في الدارات األولیة للماء الثقیل. 

 سطوانيیسخن الماء الثقیل الذي یستخدم كمهدئ والمتوضع داخل الخزان األ
)Calandria( فاعل. یبرد هذا الماء بدارة تبرید منفصلة تالحظ في أسفل الشكلللم. 
من قضبان الوقود والتي  (Bundles)على شكل حزمة  ندواالكصنع وقود مفاعل یُ 

الیورانیوم الطبیعي  أكسیدمن الزركونیوم تمأل بحبیبات  اً مفرغ أنبوباً  37من  تتألف
 .))2((انظر الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 الكاندولمفاعل  ألجزاء الرئیسیةا )1(الشكل 
ــــــ  6مولد بخار، ــــــ  5ماء ثقیل، ــــــ  4قضبان تعدیل، ــــــ  3سطوانة، أــــــ  2مجموعة وقود، ــــــ  1

ــــــ  10ماء ثقیل مهدئ، ــــــ  9آلیة التزود بالوقود، ــــــ  8مضخة ماء ثقیل، ــــــ  7مضخة ماء عادي، 
 الحاویة.ــــــ  13ماء بارد، ــــــ  12بخار، ــــــ  11 أنبوب مضغوط،
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 الكاندوحزمة قضبان الوقود في مفاعل  )2(الشكل 
 
بالوقود أثناء  هتزوید إمكانیةهي  الكاندوإن الصفة الممیزة والفریدة لمفاعل 

بي قعان على جانیحیث یتم ذلك باستخدام جهازین خاصین للتزود بالوقود و  ،عمله
الوقود وتدفع  أنبوبتلقم حزمة الوقود باستخدام أحد جهازي التلقیم في  الوقود. أنبوب
الوقود. تخرج حزمة الوقود المستهلكة من الطرف الثاني ألنبوب الوقود  أنبوبفي 

مخزن الوقود المستهلك حیث تخزن هناك لفترة من الزمن قبل  إلىوتنقل تحت الماء 
تالحظ عملیة التزود بالوقود أثناء عمل  ال .قود المستهلكلمحطات معالجة الو  إرسالها

المفاعل في مفاعالت الماء العادي حیث تغلق هذه المفاعالت تمامًا أثناء عملیة 
ألمانیا  تمكنتعلى كندا فقط بل  الكاندومفاعالت  إنتاجلم یقتصر  .تبدیل الوقود

 .یضاً تصنیع هذا النوع من المفاعالت أمن واألرجنتین والیابان 


6(The Enhanced CANDU6, EC6)

المعزز (المطور) من قبل شركة الطاقة الذریة   6تم تصمیم المفاعل كاندو
لتوفیر طاقة نوویة موثوقة  (Atomic Energy of Canada Limited, AECL)الكندیة 

. لقد تم تصمیم  6اندوك ًا عن المفاعلمتطور  . حیث یعتبر المفاعل شكالً وآمنة
التنظیم للطاقة الذریة یكون خاضعًا لكافة إجراءات عالمیًا و  المفاعل لكي یستثمر

تنطبق علیه كافة معاییر أمان الوكالة الدولیة للطاقة الذریة. المفاعل كاندو الكندیة و 
حیث  (Pressurized Heavy Water Reactor, PHWR) مضغوطهو مفاعل ماء ثقیل 

 كمهدئ ومبرد والیورانیوم الطبیعي كوقود. (D2O)ماء الثقیل یستخدم ال
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 لمحة تاریخیة 

لقد صممت شركة الطاقة الذریة الكندیة مفاعالت الكاندو التي شملت مفاعالت 
CANDU 6 و.EC6  بدأت شركة الطاقة الذریة الكندیة(AECL)  1952العمل عام .

حیث  منذ أكثر من خمسین عاماً  وهي منذ ذلك الوقت مازالت تنتج المفاعالت النوویة
 تقدم الخدمات النوویة في المجاالت التالیة :  

 التطویر في مجال المفاعالتــــــ البحث و 
 ــــــ التصمیم والهندسة لمفاعالت الكاندو

 مفاعالت الكاندویزات النوویة و بیع التجهــــــ 
 ت النوویةــــــ إدارة المنشآ

 قالع وتفكیك المفاعالت النوویةإ اإلشراف على بناء و ــــــ 
 المتقدمة الخاصة بالمجال النوويتقدیم التكنولوجیا ــــــ 
 إدارة النفایات المشعة ودفن النفایات المشعة.ــــــ 

اندو إلى اآلن في مفاعًال من نوع الك 34لقد بنت شركة الطاقة الذریة الكندیة 
 1996منذ  (AECL)لذریة الكندیة با. أنجزت شركة الطاقة او أور شمال أمریكا وآسیا و 

لشركة بتطبیق الخبرة التصمیمیة . لقد قامت اCANDU6سبع محطات من النوع 
یتمتع المفاعل EC6.  لدى تصمیم المفاعل CANDU 6ة للمفاعل ـــالتشغیلیو 

CANDU 6 بالخصائص الفیزیائیة التالیة : 

 خدام الیورانیوم الطبیعي كوقود.استــــــ 
المفاعل على جهازین إلغالق المفاعل منفصلین عن بعضهما  احتواءــــــ 
 البعض.  
احتواء المفاعل على جهاز تبرید منخفض الضغط یستخدم لترحیل الحرارة ــــــ 

 خارج قلب المفاعل عند الحوادث. 
 القدرة على تحمیل المفاعل بالوقود مع استمرار عمل المفاعل .  ــــــ 
 احتواء المفاعل على أقنیة تزود بالوقود أفقیة الشكل. ــــــ 
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یمكن الدخول لمبنى المفاعل للقیام بعملیات الصیانة مع استمرار عمل ــــــ 
 المفاعل.  
محافظة الالمفاعل و  بقدرةم یمتلك المفاعل أنظمة تحكم تعمل بالحاسوب للتحكــــــ 

 على استقرار عمل المفاعل.
 

 EC6ت على المفاعل التحسینات التي أجری

 میغا واط حراري 740ى القدرة التشغیلیة للمفاعل إلرفع ــــــ 
 في المفاعل )Passive systems(زیادة أنظمة األمان الذاتیة ــــــ 

 ــــــ تحسین بناء حاویة المفاعل
 عند الحوادث كنظام أمان جدید إضافة نظام التخلص من الحرارةــــــ 
 محقق للمعاییر العالمیة والكندیةطفاء الحریق في المفاعل التحدیث أنظمة إ ــــــ

إحداث تعدیالت تصمیمیة إضافیة لزیادة إمكانیة حمایة البیئة والعاملین ــــــ 
 (ALARA)والسكان وجعل التعرض لإلشعاع أقل ما یمكن تطبیقًا للمبدأ 

 تمتةمؤ  إضافة نظام إضافي للتزود بالماء والطاقة یعمالن بطریقةــــــ 
میزة إغالق المفاعل إضافة نظام إلغالق المفاعل في حالة الحوادث لتحسین ــــــ 

 عند الحوادث
 ة عمر عمل المفاعل إلى ستین سنةإطالــــــ 
 .%90إلى  (Capacity factor)رفع عامل االستطاعة للمفاعل ــــــ 
 

   EC6فلسفة األمان المتبعة في المفاعل 
المواد المشعة  على احتواء EC6مان في المفاعل یعتمد الهدف الرئیسي لأل

ن في المفاعل وضمان أمن نواتج االنشطار داخل المفاعل لضمان أمن العاملیو 
األهداف من خالل احتوائه  تلك البیئة خارج بناء المفاعل. یحقق هذا المفاعلالسكان و 

 على األنظمة التالیة : 

ٕاغالق تحكم باستطاعة المفاعل و ل على الالتي تعم : أنظمة التحكم بالمفاعل
 المفاعل عند الضرورة . 
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التي تعمل على إزالة الحرارة المتولدة في المفاعل  أنظمة التخلص من الحرارة :
 لمنع وصول الوقود إلى درجة االنصهار. 

الحتواء المواد المشعة المتولدة في الوقود  أنظمة احتواء المواد المشعة :
 نوویة.النووي أثناء الحوادث ال

األمان السابقة  لمراقبة المفاعل والتأكد من أن كافة وسائل أنظمة المراقبة :
تحفز أجهزة إضافیة للعمل و تقلل من خطر الحوادث في حال عدم تعمل بشكل جید و 

حیث تعمل أجهزة األمان النوویة بدرجة عالیة من  .عمل وسائل األمان في المفاعل
 ة :وثوقیة بتطبیق المبادئ التالیال

 استخدام أجهزة ذات مواصفات نوعیة عالیةــــــ 

 زیادة االعتماد على أجهزة األمان الذاتیةــــــ 

لمنع تحریر  (Defence-in-depth)استخدام حواجز متعددة للدفاع في العمق ــــــ 
 المواد المشعة خارج المفاعل

حوادث النوویة نتائج ال منتزوید المفاعل بمیزات أمان إضافیة للتقلیل ــــــ 
 .واحتوائها

أنظمة األمان بواسطة أنظمة األمان و  EC6تتحقق صفة األمان في المفاعل 
الحمایة ضد : التنوع والوثوقیة و  المساعدة وأنظمة البناء القویة التي تحقق معاییر

 الفیضانات. لحوادث الطبیعیة مثل : الزالزل والحریق و ا

 EC6المستخدمة في المفاعل  )Passive system(أنظمة األمان الذاتي 

 : هي یحتوي المفاعل على مجموعة من أنظمة األمان الذاتي
خزان ماء مرتفع في أعلى بناء المفاعل حیث یستخدم هذا الخزان لتزوید ــــــ أ 

وحاویة   (Calandria)واسطوانة المفاعل )(Moderator vesselsأنابیب المهدئ 
 الزائدة عند الحوادث.  المفاعل بالماء للتخلص من الحرارة

 :  بناء مفاعل مقاوم للزالزل یتضمنــــــ ب 
 یتحمل حادثة التصادم بالطائرات.  أن سمنت المسلح یستطیعبناء من األــــــ  1
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 حاجز من الفوالذ للتقلیل من تسرب المواد المشعة عند الحوادث.ــــــ  2
ة المفاعل یستخدم عند نظام لرش الماء من الخزان العلوي في حاویــــــ  3

 الحوادث. 
إلعادة تفاعل الهیدروجین للتقلیل من  )Passive system(نظام یعمل ذاتیا ــــــ  4

   .(LOCA)تركیزه في هواء المفاعل أثناء حادثة فقدان المبرد من المفاعل 

 :  EC6تطبیقات المفاعل 

. بینما EC6 یعتبر إنتاج الطاقة الكهربائیة هو التطبیق الرئیسي للمفاعل
میاه البحر  وٕازارة ملوحةخدام المفاعل في تدفئة المنازل تتواصل الدراسات الحالیة الست

 . معالجة البخاریدروجین وٕانتاج و ٕانتاج الهو 

 :  EC6أهداف التصمیم اآلمن للمفاعل 

الحوادث النوویة في المفاعل والعمل  وقوعالعمل بكل اإلجراءات العملیة لمنع ــــــ 
 تقلیل من آثارها عند وقوعها. على ال

أن تكون كمیة الجرعة اإلشعاعیة تحت قیمة الجرعة المسموح على العمل ــــــ 
 بها عالمیا من أجل كافة الحوادث المتوقع حدوثها في المفاعل. 

 جعل احتمال الحوادث المؤدیة إلى تعرض إشعاعي خطر أقل ما یمكن . ــــــ 

 :  EC6في المفاعل  (Defense-in–Depth)تعزیز فكرة الدفاع في العمق 

بعدد من  EC6فقد تم تزوید المفاعل  كرة الدفاع في العمق في المفاعل،لتعزیز ف
) على العاملین في قعتإن و التقلیل من آثارها (الحواجز المتعددة لمنع الحوادث و 

 یلي :  . من أهم هذه الحواجز ماالمفاعل والسكان والبیئة المحیطة بالمفاعل

عالیة إلغالق وتبرید المفاعل  احتواء المفاعل على أنظمة أمان ذات وثوقیة ـــــ ـ
 الحوادث النوویة.  وقوع تبرید حاویة المفاعل عندو 

لمساعدة أنظمة األمان الرئیسیة احتواء المفاعل على أنظمة أمان مساعدة ــــــ 
 . لمساعدة األنظمة التي تقلل من آثار الحوادث النوویة إن وقعتو 
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التحكم لترحیل الحرارة من قلب المفاعل و احتواء المفاعل عل أنظمة احتیاطیة ــــــ 
 المفاعل.  بقدرة

 )Passive systems(احتواء المفاعل على أجهزة لتصریف الحرارة ذاتیة العمل ــــــ 
 للحد من أثر الحوادث النوویة عند وقوعها. 

یر نواتج االنشطار إلى الوسط لمنع تحر  EC6حواجز المستخدمة في المفاعل ال
 : الخارجي

لمنع تحریر نواتج االنشطار إلى  EC6هناك عدة حواجز مستخدمة في المفاعل 
 : الوسط الخارجي هي

 ف الوقود المحیط بالوقود النوويغالــــــ 

 ,HTS) (Heart Transport Systemنظام نقل الحرارة من المفاعل ــــــ 

  (Calandria tubes)فاعلأنابیب اسطوانة المــــــ 
 منخفض الضغطالمهدئ البارد ــــــ 
 لمفاعل اإلسمنتي المسلح بالفوالذبناء حاویة اــــــ 

 شدیدة الخطورة :عل للتعامل مع الحوادث النوویة المیزات التصمیمیة للمفا

 : ادث النوویة شدیدة الخطورة وهيبعدة أنظمة الحتواء الحو  EC6زود المفاعل 
 ظمة متعددة للتخلص من الحرارة تعمل بصورة طبیعیة . أنــــــ 
نظام تبرید عند الطوارئ لتبرید قلب المفاعل من خزان الماء المتوضع فوق ــــــ 

 بناء المفاعل. 
إلى داخل  )Spray(نظام تبرید ذاتي لحاویة المفاعل عن طریق رش الماء ــــــ 

 عند الحوادث. حاویة المفاعل للتخفیض من الضغط داخل الحاویة 
 Emergency Heat Removal)نظام تبرید للتخلص من الحرارة عند الطوارئ ــــــ 

System, EHRS) 
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 حقن الماء بالمفاعل عند الطوارئنظام لــــــ 

 لترحیل الحرارة من قلب المفاعل استخدام المهدئــــــ 

تركیزه في الهواء ومنع  التقلیل منإلعادة اتحاد الهیدروجین و  نظام یعمل ذاتیاً ــــــ 
 انفجاره.

 د. قاسم خطاب                                                           
 رئیس قسم الهندسة النوویة                                                   
 هیئة الطاقة الذریة السوریة                                                   

    kkhattb@aec.org.sy     
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وفقًا لمهامه بموجب قانون الصحة العامة الفرنسي، یقوم معهد الوقایة من 
بشكل دوري بتحلیل تعرض السكان في  (IRSN)اإلشعاع واألمن النووي الفرنسي 

الطبي التشخیصي. تستند أحدث فرنسا لإلشعاع المؤین نتیجة إجراءات التصویر 
 .2012مقارنة ببیانات عام  2017دراسة تحلیلیة إلى بیانات عام 

تقدم الدراسة تحلیلها حسب نوع التصویر : األشعة التقلیدیة والتداخلیة وأشعة 
ــــــ الطب النووي، وذلك حسب المنطقة  (CT)األسنان ــــــ التصویر المقطعي المحوسب 

لعمر والجنس. یعتمد كل ذلك على إجراءات التصویر التشخیصي التشریحیة وحسب ا
 المأخوذة من عّینة ممثلة للمستفیدین من التأمین الصحي الفرنسي.

من  %45.5خضع  2017یظهر أحدث إصدار من الدراسة أنه في عام 
في   %43.8السكان في فرنسا لواحد أو أكثر من اإلجراءات التشخیصیة اإلشعاعیة (

إذا تم استبعاد فحص األسنان.  %32.7وانخفضت هذه النسبة إلى  )2012عام 
بشكل عام، هناك تغییر طفیف للغایة في متوسط تواتر اإلجراءات والجرعة السنویة 

مّلي  1.56مّلي سیفرت ( 1.53الفّعالة من قبل الفرد، حیث تستقر عند حوالي 
هو ثالث أكبر ). وتجدر اإلشارة إلى أن الطب النووي، و 2012عام  سیفرت في

مساهم في الجرعة الفّعالة الجماعیة، قد ازداد خالل هذه السنوات الخمس من حیث 
التكرار ومساهمته في الجرعة الفّعالة الجماعیة. ومع ذلك ال یزال التصویر المقطعي 
المحوسب هو نوع اإلجراء األكثر مساهمة في تعرض السكان لإلشعاع بفرنسا 

دراسة الضوء على المشكلة التي تطرحها إجراءات أخیرًا، تسلط ال ).74.2%(

 .2020أكتوبر  5الصادر في  66العدد  "IRSN UPDATES" من مترجم *
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التصویر التشخیصیة التراكمیة، والتي تمنح مئات اآلالف من المرضى في جمیع 
سنوات،  3مّلي سیفرت على مدى  100یمكن أن تتجاوز  ةأنحاء فرنسا جرعات فّعال

 لطویل.مّما یثیر التساؤالت حول اآلثار المحتملة الناجمة عن اإلشعاع على المدى ا
 

IAEA  ÀWANO ÀB®NM∆B√ WøA�ªA ¡ßfª 
“®mÃNùAÀ —fÕfÜA “ÕÀÃƒªA∗ 

والرابطة العالمیة للمشغلین  (IAEA)ون الوكالة الدولیة للطاقة الذریة اتتع
وعشرات المنظمات النوویة األخرى لمساعدة الدول على ضمان  (WANO)النوویین 

ستدام. ولتحقیق هذه الغایة، تشارك تطویر الطاقة النوویة ونشرها بأمان وأمن وبشكل م
هیئة تعاونیة ك (NUAWG)الوكالة في الفریق الجدید العامل لمساعدة الوحدات النوویة 

ومشغلین من أكثر  (EPRI)وتضم معهد أبحاث الطاقة الكهربائیة  WANOأنشأتها 
 .لميامنظمة من جمیع أنحاء المجتمع النووي الع 50من 

طة طریق لالستعداد التشغیلي، والتي تكمل مؤخرًا خار  NUAWGوقد أصدر 
نهج معالم الوكالة للوافدین الجدد في المجال النووي والدول اآلخذة في التوسع، 
لمساعدة المنظمات التشغیلیة الجدیدة على بناء القدرات واالستعداد قبل بدء تشغیل 

تبني أول  . توفر خارطة الطریق إرشادات للدول التي(NPPs)محطات القدرة النوویة 
في بناء محطة مع مشغل جدید أو محطة للطاقة النوویة لدیها وللدول التي تتوسع 

 یف محطة في بیئة قائمة.تض

الصادرة عن معهد  2019تستند خارطة الطریق إلى الكتاب األبیض لعام 
EPRI  وIAEA  وWANO  "بشأن "البناء الجدید للصناعة النوویة ــــــ الوافدین الجدد

الطاقة النوویة  إلى برامج النوویة الجدیدة من منظور الوافدین الجددكز على الوالذي ر 
واإلنشاءات الجدیدة في الدول النوویة اآلخذة في التوسع ومرافق خدماتها. وهناك 

دولة تدرس أو تشرع في استخدام الطاقة النوویة وتعمل مع الوكالة الدولیة  30حوالي 
 ة منخفض الكربون بطریقة آمنة ومأمونة ومستدامة.للطاقة الذریة إلدخال مصدر طاق

 .30/10/2020بتاریخ " IAEA Nuclear Energy E-Newsletter: October 2020مترجم من " *
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 (NUAWG) الفریق الجدید العامل لمساعدة الوحدات النوویة تزّود الوكالة
بمعلومات عن أنشطتها في مجال التقییم والمساعدة، باإلضافة إلى المنشورات التقنیة 

ریبیة المتضمنة معاییر الوكالة لألمان النووي، وحلقات العمل والدورات التد
واالجتماعات الخاصة بالوافدین الجدد والدول اآلخذة في التوسع. كما تدعم الوكالة 
الوافدین الجدد بالمشورة وبناء القدرات في إطار نهج المعالم الذي یتیح التطویر السلیم 

الرابطة العالمیة  مراحل. وفي نفس اإلطار تقدم 3لبرنامج الطاقة النوویة عبر 
ألعضائها عند  (NUA)خدمة مساعد الوحدة الجدیدة  (WANO) للمشغلین النوویین

االنتقال من اإلنشاء إلى التشغیل التجریبي وحتى تشغیل محطة الطاقة النوویة لضمان 
 تشغیل الوحدات الجدیدة بأمان وموثوقیة.

من الناحیة المثالیة، یجب أن تبدأ األنشطة الموضحة في خارطة الطریق قبل  
دة جدیدة لتحقیق أقصى قدر من الفوائد لعملیات تشغیلیة آمنة البدء في إنشاء وح

 ومأمونة.
 

“ÕÀÃƒªA “≥BÒªA PB∑Ajq ©ŒmÃM ïG ©ºÒNM BŒmÀi 
°mÀfiA ∂jrªA ü∗ 

المسؤولة عن الصناعات النوویة في روسیا، عن  "أتوم زرو "أعلنت مؤسسة 
تعاون في توجه لتعزیز الشراكات في منطقة الشرق األوسط، والعمل على توسیع ال

مجال االستخدام السلمي للطاقة الذریة مع بلدان المنطقة، وخصوصًا في إطار نقل 
وقال المدیر اإلقلیمي  .التقنیات الروسیة إلى شركاء إقلیمیین مهمین مثل السعودیة

، إن التعاون مع بلدان »الشرق األوسط«للمؤسسة الروسیة ألكسندر فورونوكوف لـ
:  . وزاد)"أتوم زرو (ن دائمًا بین أولویات كا"أفریقیا  طقة الشرق األوسط وشمالمن
تنمو المنطقة الیوم بنشاط، وتشهد زیادة في الناتج المحلي اإلجمالي والنمو السكاني، "

وتحتاج دول المنطقة إلى مصدر  .وزیادة في مستویات المعیشة في معظم بلدانها
یات المتعلقة بالتنمیة لجة التحدثابت للطاقة الكهربائیة للحفاظ على وتائر نموها، ومعا

التكنولوجیا "ورأى أن  ا".بالطاقة النوویة واضح تمامًا هن فإن االهتمام لذلك ،المستدامة

 .13/11/2020موقع جریدة "الشرق األوسط"، بتاریخ  *
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النوویة؛ سواء كانت محطات طاقة نوویة عالیة القدرة أو مفاعالت صغیرة مدمجة، 
م في یمكنها أن تساعد بلدان المنطقة في تحقیق أهدافها في مجال الطاقة، وتساه

النمو االقتصادي من خالل توطین التقنیات وخلق وظائف جدیدة، فضًال عن إسهامها 
 ."في الحفاظ على البیئة، عن طریق تقلیل انبعاثات الغازات الضارة إلى الجو

ذ حالیًا أكبر مشروعین لبناء محطات ـــتنف "أتوم زرو "ولفت إلى أن مؤسسة 
ة ـــول محطة للطاقخر في مصر. وستتكون أة، أحدهما في تركیا واآلـــة نوویـــطاق

 وحدات لتولید الطاقة، وسیتم تجهیزها بمفاعالت 4من  "الضبعة"النوویة المصریة 
VVER-1200 .عالوة على هذین المشروعین لدینا تعاون مهم مع األردن حول "و

تكنولوجیا محطات الطاقة النوویة منخفضة القدرة، ونشارك في حوار تنافسي من أجل 
 ."الحصول على الحق في بناء محطة للطاقة النوویة في المملكة العربیة السعودیة

تقدیم الدعم لشركائنا ـــ "استعداد الشركة الروسیة الكبرى لد فورونوكوف على وشدّ 
اإلقلیمیین من خالل عرض التقنیات الروسیة لتنفیذ مشروعاتهم النوویة، بما في ذلك 

 ."في السعودیة

قال ات التدریب المشترك وٕاعداد الكوادر وتأهیل الطالب، وفي إطار مشروع
تتعاون بنشاط مع دول المنطقة في مجال  "أتوم زرو "المدیر التنفیذي للمؤسسة إن 

طالبًا من الشرق األوسط التعلیم في الجامعات الروسیة في إطار  59ویتلقى  .التعلیم
لتخصصات النوویة وذات للمواطنین األجانب في ا" أتوم زرو "الحصص التي توفرها 

وبعد  .شخصًا آخرین للتعلیم هذا العام 30الصلة، بینما تخطط الشركة لقبول قرابة 
االنتهاء من دراستهم یحصل الخریجون على وظائف في مؤسسات ومنظمات عاملة 

 .في القطاع النووي في بلدانهم

 : م. نهلة نصر ترجمة وٕاعداد                                                  
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1  __ “ÕÀÃƒªA TÃZJºª ∫�rùA f»®ùA PBøÃº®ø l∑jø `BNNØA —Àf√(JINR)  “ŒôeB∑DI

 “ÕjvùA BŒUÃªÃƒ∏NªAÀ œ¿º®ªA SZJªA(ASRT)  f®ÂI ≈ß) :9/12/2020( 

في روسیا االتحادیة  (JINR)بدعوة من المعهد المشترك للبحوث النوویة 
بیة للطاقة الذریة عن ُبعد بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا بتوقیت شاركت الهیئة العر 

، ممثلة في أ. د. سالم حامدي المدیر العام و أ. د. سعد 9/12/2020تونس بتاریخ 
مصباح مدیر الشؤون العلمیة و م. نهلة نصر رئیس قسم التوثیق العلمي في الندوة 

في أكادیمیة البحث العلمي  المخصصة الفتتاح مركز المعلومات التابع للمعهد
 والتكنولوجیا بالقاهرة ــــــ جمهوریة مصر العربیة.

، وقد ناقشت موضوع (Zoom)عقدت الندوة الدولیة بتقنیة الفیدیو كونفرانس 
" من حیث المفهوم والوظائف والمهام الرئیسیة JINR"مراكز المعلومات التابعة للمعهد 

فتراضي وتبادل الخبرات. وقد اغتنمت اإلدارة وأنشطة المركز الجامعي والمختبر اال
العامة للهیئة هذه الفرصة للمشاركة في الندوة ألنها ستكون أداة داعمة في المناقشات 

حول مركز المعلومات المزمع تركیزه في مقر الهیئة العربیة  JINRالمشتركة مع معهد 
المعهد، والذي تم توقیعه على للطاقة الذریة وفقًا للبروتوكول الثاني لمذكرة التفاهم مع 

هامش المؤتمر العربي الرابع عشر لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة الذي ُعقد في 
 بشرم الشیخ. 2018دیسمبر 

 وقد تضّمن برنامج الندوة المداخالت التالیة :
، (JINR)ــــــ مفهوم مراكز المعلومات التابعة للمعهد المشترك للبحوث النوویة  1

Dr. D. Kamanin. 
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 .DR. N. Puhkaevaفي جنوب روسیا،  JINRــــــ خبرة مركز معلومات  2
، JINRــــــ  فرص البرامج التدریبیة للطلبة في المركز الجامعي التابع لمعهد  3

Dr. S. Pakuliak. 
 .K. Klygina: طرق التعاون،  2020ــــــ المختبر االفتراضي  4
فتوحة والبیئة التعلیمیة لدعم إجراء أبحاث أساسیة ــــــ  مصادر المعلومات الم 5

 .JINR ،Dr. Yu. Panebrattsevوتطبیقیة متعددة التخصصات في معهد 

وبعد انتهاء المداخالت العامة، اقتصرت بقیة فعالیات الندوة على ممثلي معهد 
JINR  وممثلي أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا المصریة برئاسة أ. د. محمود

 قر رئیس األكادیمیة.ص

 


 
1  __ ≈øfiAÀ ∆Bøflª “ŒùB®ªA “∏Jrºª “Õ�ŒnNªA “ƒVºªA ™B¿NUA ü “◊Œ�A “∑iBrø

 f®ÂI ≈ß) îÕÀÃƒªA :5/10/2020( 

 الذریة بناًء على التنسیق بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة والوكالة الدولیة للطاقة
كاروسو رئیس قطاع تنسیق األمان واألمن في قسم األمان وبدعوة من السید جوستافو 

ضو مصباح رئیس قسم  حضر أ. د.واألمن النوویین بالوكالة الدولیة للطاقة الذریة، 
التسییریة للشبكة  ةاللجن اجتماعاألمان واألمن النوویین بالهیئة العربیة للطاقة الذریة 

من الساعة  5/10/2020 بعد یومعن العالمیة لألمان واألمن النوویین والذي عقد 
مناقشة  إلى االجتماعهذا  بتوقیت وسط أوروبا. یهدف 17:00إلى الساعة  15:00

التطور الحاصل في شبكات األمان النووي اإلقلیمیة والعالمیة ومراجعة منهجیة التقییم 
 الذاتي لبناء القدرات في مجال األمان النووي في الدول األعضاء.

ل من السید خوان كارلوس لینتیجو نائب المدیر العام للوكالة ك االجتماعفتتح ا
الرئیس  الفریدو دي لوس ریس كاستیلوالدولیة للطاقة الذریة لألمان النووي والسید 

الذي قدم عرضًا عن التقدم  (GNSSN)واألمن النوویین  الحالي للشبكة العالمیة لألمان
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مرجعیة لها وتحسین أداء اللجنة الحاصل في الشبكة العالمیة ومراجعة الشروط ال
التسییریة وتعظیم الفوائد ألصحاب المصلحة وأوجز نتائج اإلجتماع السابق للجنة 

 التسییریة للشبكة.

 اآلتیة :المواضیع  االجتماعناقش 

 .ــــــ األولویات واألنشطة للشبكات اإلقلیمیة لألمان النووي
ع الشبكة العالمیة وتنفیذ أنشطة ــــــ كیف یمكن للشبكات اإلقلیمیة التعاون م

 مشتركة.
ــــــ كیف یمكن للجنة التسییریة للشبكة العالمیة دعم الشبكات اإلقلیمیة على 

 أكمل وجه.
ــــــ ما هي التحدیات القائمة في طریقة تفاعل الشبكات اإلقلیمیة واللجنة 

 التسییریة للشبكة العالمیة.
 .2021ــــــ ما هي أولویات الشبكة للسنة 

 القیادة في األمان النووي: األولویات واألنشطة.ــــــ 
األفریقیة  ،ANSN)(سیویة ، اآل)ANNuR(الشبكات اإلقلیمیة: العربیة ــــــ 

)FNRBA( أمریكا الالتینیة ،)FORO( با و ، أور)EuCAS(. 
 بناء القدرات وٕادارة التجارب الرقابیة.ــــــ 
 في األمن واألمان النوویین.المؤتمرات الدولیة القادمة ــــــ 
 : الطریق إلى األمام. مشروع تطویر البنیة التحتیة لألمان النوويــــــ 

مصباح عرضًا یبین الوضع الحالي للشبكة العربیة للهیئات  أ. د.م وقد قدّ 
الرقابیة "النور" وٕاحتیاجات الدول العربیة األعضاء في الشبكة التي تم التعبیر عنها 

 الشبكة العربیة األخیرة.إجتماعات في 

 : لعدید من المالحظات منهااالجتماع إلى ا خلصوقد 

أبدت اللجنة التسییریة للشبكة العالمیة رضاها عن مراجعة السكرتاریة ــــــ 
 لمنهجیة بناء القدرات ووثائقها.
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أبدت اللجنة التسییریة للشبكة العالمیة رضاها عن الجهود المتعلقة بتطویر ــــــ 
 یذ منهج درجة الماجستیر في األمان واألمن النوویین.وتنف

أبدت اللجنة التسییریة للشبكة العالمیة رضاها عن جهود اللجنة التنسیقیة في ــــــ 
 األمان واألمن النوویین. االرتباط بینإعتماد التقریر الفني في تطویر 

بة الجدیدة لتطویر أبدت اللجنة التسییریة للشبكة العالمیة ترحیبها بالمقار ــــــ 
 الخطة الموحدة لألمان.

أوصت اللجنة التسییریة بضرورة إجراء تقییم شامل عن برامج وأنشطة الشبكة ــــــ 
العالمیة وأثرها على األمان واألمن على المستوى الوطني واإلقلیمي 

 والعالمي.

 أوصت اللجنة التسییریة بضرورة مراجعة الشروط المرجعیة للشبكة العالمیة
وتحدیث خططها بناًء على الدروس المستفادة والتحدیات  باستمرار ولجنتها التسییریة

 واألهداف المستقبلیة التي یراد تحقیقها.
 

2  __“ŒIj®ªA “ŒIB≥jªA PB◊Œ»ºª jrß –eBáA ™B¿NU‚A  f®ÂI ≈ß) :13/10/2020( 

ریة وضمن ستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذفي إطار تنفیذ اال
الخطة التنفیذیة لمشروع تعزیز األطر التشریعیة والرقابیة لألنشطة النوویة واإلشعاعیة 

بعقد االجتماع الحادي عشر للهیئات الرقابیة العربیة عن ربیة قامت الهیئة للدول الع
ستحداث اموضوع هذا االجتماع بندًا وحیدًا وهو:  ناقش .13/10/2020بعد یوم 

 اإلشعاعي. یب وتأهیل ضباط الوقایة واألمانبرنامج عربي لتدر 

فتتاحیة من سعادة المدیر العام للهیئة العربیة للطاقة بكلمة ااالجتماع  استهل
جتماع ه بأهمیة هذا االالذریة أ. د. سالم حامدي رحب من خاللها بالمشاركین ونوّ 

عربیة للطاقة للهیئة ال إلدارة العامةالذي یأتي بتفویض مباشر من المجلس التنفیذي ل
عرض البرنامج العربي لتدریب وتأهیل بخصوص  باستكمال اإلجراءات الالزمةالذریة 

 جتماعهذا االشعاعي على الهیئات الرقابیة العربیة في اإلمان األقایة و الو ضباط 
الرئیس الحالي  الكلمة ثم أخذ جتماع التوفیق والنجاح.وتمنى لال ،للنظر في اعتماده
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السودان د. المعز عبد الكریم محمد  جمهوریة ممثل لهیئات الرقابیةللشبكة العربیة ل
وأشاد بالدور الذي تلعبه شبكة النور في تعزیز والذي رحب بالحضور الكریم  عبد اهللا

البنى التحتیة للهیئات الرقابیة العربیة وأن أنشطة الشبكة ساهمت بشكل إیجابي في 
 تأسیس وتطویر األجهزة الرقابیة العربیة.

جتماع هدف من االتحدث الدكتور ضو مصباح منسق أنشطة الشبكة مبینًا ال
وخلفیة موضوعه واستعرض الجدول الزمني ألعماله معّرجًا على مجمل التقدم 

جتماع حوالي شارك في االوقد  الحاصل في أنشطة الشبكة العربیة للهیئات الرقابیة.
لیبیا، مصر، السودان،  دولة: موریتانیا، المغرب، تونس، 13مشاركًا من  28

 فلسطین، األردن، لبنان، العراق، البحرین، السعودیة، الیمن.

رنامج المصري لمفردات الب ًا مفصالً الدكتور خالد صقر عرض قدم األستاذ
ستحداث برنامج عربي لتدریب وتأهیل ضباط األمان والوقایة بغرض البناء علیه ال

الحصول على شهادة عربیة معتمدة اإلشعاعیة والذي سیمكن هؤالء الضباط من 
والمرافق واألنشطة المنطویة على تؤهلهم لمزاولة أعمالهم في العدید من المنشآت 

 .ةستخدام نظائر مشعة في شتى التطبیقات السلمیة للطاقة الذریا

یحتوي هذا البرنامج حسب عرض الدكتور خالد صقر على حزمة من البرامج 
تویین، مستوى جامعي ومستوى فني، وتتضمن مواضیع النظریة والعملیة تقدم على مس

: محاضرات نظریة وعملیة في مجال الفیزیاء اإلشعاعیة، مصادر  أساسیة منها
اإلشعاع، تفاعل اإلشعاعات مع المادة، كواشف اإلشعاعات، نظام العد اإلشعاعي، 

ت تأثیر اإلشعاعات على الخلیة الحیة، أسس قیاس الجرعة اإلشعاعیة، التطبیقا
الطبیة والصناعیة لإلشعاعات، أسس ومبادئ الوقایة اإلشعاعیة، إجراءات الحمایة من 

ضات المهنیة، الوسائل التكنولوجیة للوقایة من اإلشعاع، التلوث اإلشعاعي وٕازالة التعرّ 
التلوث، النقل اآلمن للمواد المشعة، الطوارئ اإلشعاعیة، تنظیمات األمان والرقابة 

 ساعة تدریس. 120یص الشخصیة والمكانیة. بما مجموعه اإلشعاعیة، التراخ
ویحتوي البرنامج العملي على تجارب عملیة أساسیة وتدریبات حسابیة وتجارب 
استعراضیة وعروض مرئیة وزیارات میدانیة. هذا البرنامج عام لكل التخصصات 

 وهناك برامج إضافیة متخصصة للتطبیقات الطبیة والصناعیة وغیرها.
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 : ناقشة والمداولة خلص الحضور إلى التوصیات اآلتیةوبعد الم

شادة بالبرنامج المصري واعتماده في شكله العمومي حیث یمكن البناء اإلــــــ 
 . شعاعهیل ضباط الوقایة من اإلألت عربیاً  اً علیه لیكون برنامج

 عضاء (العام + المتخصص).لى الدول األإرسال تفاصیل البرنامج إضرورة ــــــ 
ــــ الطلب من الهیئات الرقابیة العربیة إرسال مالحظاتها على البرنامج وموافقتها ــ

 ستالمه.عد اعلیه ب
ــــــ الطلب من الهیئة العربیة للطاقة الذریة إیجاد اآللیة المناسبة لتنفیذ هذا 
البرنامج وٕاصدار الشهادات المعتمدة وذلك بالتنسیق مع الهیئة المصریة 

یئة الرقابة النوویة واإلشعاعیة المصریة والدول والجهات للطاقة الذریة وه
 المستفیدة والهیئات الرقابیة العربیة.

ــــــ الطلب من الهیئات الرقابیة العربیة التعاون في إجراء ما یلزم داخل بلدانهم 
لتكون الشهادة العربیة لضباط الوقایة واألمان اإلشعاعي والصادرة من الهیئة 

الذریة معترفًا بها على المستوى المحلي والعربي كمتطلب  العربیة للطاقة
 لمزاولة المهنة في كل الدول العربیة.

 
3  __ “Œ¿ºnªA PBøAfbNm›ª jrß oøBàA œIj®ªA jó€¿ºª “Œ¿º®ªA “ƒVºªA ™B¿NUG

“ÕihªA “≥BÒºª  f®ÂI ≈ß) :14/10/2020( 

أجل التحضیر لتنفیذ  بدعوة من اإلدارة العامة للهیئة العربیة للطاقة الذریة من
عد یوم األربعاء المؤتمر العربي الخامس عشر، اجتمعت اللجنة العلمیة للمؤتمر عن بُ 

برئاسة أ. د. عاطف عبد الحمید عبد الفتاح رئیس المؤتمر  14/10/2020الموافق 
 .ورئیس مجلس إدارة هیئة الطاقة الذریة المصریة

المدیر العام للهیئة العربیة  ديأ. د. سالم حام بدأت فعالیات االجتماع بعرض
جدول أعمال االجتماع، من ثم قامت م. نهلة نصر المكلفة باألمانة العامة للمؤتمر 
بتالوة محضر اجتماع األمانة العلمیة للمؤتمر الذي عقد عن بعد بتاریخ 

، وأعلمت رئیس وأعضاء اللجنة أنه الزالت ترد إلیمیل المؤتمر طلبات 12/08/2020
عرض أ. د. سالم حامدي قرار تشكیل  .في المؤتمر بدون تقدیم بحوثاركة المش
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اللجنة العلمیة على السادة المجتمعین، ومن ثم استعرض الجداول المعدة من قبل 
األمانة العامة للمؤتمر والتي تضمنت توزیع البحوث المحكمة المجازة من األمانة 

عیة ونتائج تحكیمها المسجلة في العلمیة للمؤتمر على محاور المؤتمر األساسیة والفر 
الجداول من حیث القبول أو القبول مع مالحظات أو الرفض وكذلك التقدیر العام لكل 

 ورقة من وجهة نظر المحّكم.

وبعد أخذ مالحظات أعضاء اللجنة في االعتبار، تم تحدید البحوث المقبولة 
 العشرة زعة على الدولبحثًا مو  118نهائیًا من قبل اللجنة العلمیة والبالغ عددها 

د بعدم م عـــرض االستمـــارات المعـــدة للقبـــول والرفـــض ونمـــوذج التعهـــ. وقد تالمشاركة
طلب أ. د. عاطف عبد الحمید عبد الفتاح أن یراعى إرسال نموذج النشر مسبقًا، و 

لیس بعد التعهد منذ البدایة مع الدعوة األولى لحضور المؤتمر وطلب التقدم ببحوث و 
قبولها لتفادي إرسال بحوث منشورة سابقًا یقع رفضها من قبل المحكمین واللجنة 
العلمیة. وقد تمت إضافة جملة تحت تاریخ انعقاد المؤتمر في استمارة القبول والتعهد 
لبیان إمكانیة تأجیله إلى العام القادم بعد العرض على المجلس التنفیذي للهیئة مع 

وأرسلت األمانة العامة  .ث لموقع الهیئة لمعرفة الموعد الجدیدضرورة متابعة الباح
للمؤتمر نماذج االستمارتین والتعهد فور انتهاء أعمال االجتماع لتوقیعها من قبل 
رئیس اللجنة قبل إرسالها إلكترونیًا مع البحوث المتضمنة مالحظات المحكمین مع 

البحوث المرفوضة، وذلك یوم االكتفاء بإرسال استمارة عدم القبول فقط في حالة 
وفقًا لما ورد باإلعالن عن المؤتمر كموعد محدد إلبالغ الباحثین  19/10/2020

 بقرار األمانة العلمیة واللجنة العلمیة للمؤتمر.

واتفق رئیس وأعضاء اللجنة العلمیة على تفویض مناقشة مواضیع ضم بعض 
یع األوراق البحثیة على جلسات محاور المؤتمر التي لم ترد فیها بحوث كافیة، وتوز 

المؤتمر في إطار المحاور المحددة نهائیًا، وٕاعداد البرنامج الزمني لجلسات المؤتمر، 
 ةواقتراح مواضیع المحاضرات المدعوة والشخصیات التي ستلقیها إلى اللجنة التنفیذی

ل مبكرًا ألیة للمؤتمر بالتنسیق مع اإلدارة العامة للهیئة العربیة، وذلك ألن الوقت مازا
مقترحات في ظل االتجاه نحو تأجیل موعد انعقاد المؤتمر بسبب تداعیات أزمة 

كذلك الحال بالنسبة إلمكانیة إقامة معرض على هامش المؤتمر،  فیروس كورونا.
المؤتمر. وفي  ةحیث یتعذر مخاطبة الشركات الراعیة دون تحدید الموعد المؤكد إلقام
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ف عبد الحمید عبد الفتاح أن مؤسسة روز أتوم الروسیة هذا اإلطار ذكر أ. د. عاط
 .في انتظار تحدید موعد انعقادهأبدت رغبتها في رعایة المؤتمر و 

وبالنسبة لموضوع استكمال تشكیل لجان المؤتمر، كان أ. د. عاطف عبد 
 الحمید عبد الفتاح قد أرسل للهیئة العربیة قرار تشكیل اللجنة التنفیذیة المحلیة. وطلبت

أسماء من مصر لعضویة اللجنة التنفیذیة  3األمانة العامة للمؤتمر من سعادته ترشیح 
التي یترأسها، على أن یكون أعضاء اللجنة التنفیذیة من الدولة المضیفة أعضاء في 
اللجنة التنفیذیة المحلیة وفقًا لما ورد في الالئحة التنفیذیة للمؤتمرات بالهیئة العربیة 

وقد اختار أعضاء اللجنة العلمیة أ. د. عادل الطرابلسي لیكون ممثل للطاقة الذریة. 
اللجنة العلمیة في اللجنة التنفیذیة، نظرًا لكونه متواجد في تونس فیسهل علیه التنسیق 

 مع الهیئة العربیة للطاقة الذریة للتحضیر من أجل تنفیذ المؤتمر.

ظهرًا بتوقیت  12:15 اختتمت أعمال اجتماع اللجنة العلمیة في تمام الساعة
تونس بعد االتفاق على عرض مقترح رئیس المؤتمر، الذي أبداه أثناء انعقاد اجتماع 

، على 1/4/2021ــــــ  28/3األمانة العلمیة للمؤتمر بتأجیل موعد انعقاده إلى الفترة 
 بإذن الّله. 28/12/2020ــــــ  26المجلس التنفیذي القادم الذي سیعقد خالل الفترة 

 
4  __ œ◊ŒJªA œßB®q‚A fujºª “ŒIj®ªA “∏JrªA ™Àjrù œ√BRªA œ¥ŒnƒNªA ™B¿NU‚A

’AjrªA “Œº¿®ª wvbùA j∏JùA iAh√‚AÀ  f®ÂI ≈ß) :30/11/2020( 

بالتنسیق بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة تم تنظیم 
العربیة للرصد اإلشعاعي البیئي واإلنذار  لمشروع "الشبكة الثانيالتنسیقي  االجتماع

 15:00إلى  13:00من الساعة  2020 نوفمبر 30یوم عد) وذلك (عن بُ  "المبكر
 بتوقیت أوروبا الوسطى.

الدول تم االتفاق في االجتماع التنسیقي األول للمشروع أن تتلقى كل من 
ویة ورهنًا بتوافر األموال، التالیة: السودان، فلسطین، موریتانیا ولیبیا، مرتبة حسب األول

شبكة إنذار مبكر تتألف من (خمسة) أنظمة توجیهیة لمعدل الجرعات المحیطة وشبكة 
تحكم ونظام إدارة البیانات (مع الخادم عند الضرورة) الذي یجب أن یكون متصًال 
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هذه المعدات لتنفیذ  تستخدمویشترط هذا إلى موافقة هذه البلدان على أن  بالمنصة
 .INT9185ة في إطار هذا المشروع األنشط

وبناًء على ذلك عقد اجتماع بین ممثلي هذه الدول والوكالة الدولیة للطاقة 
الذریة والهیئة العربیة للطاقة الذریة من أجل الشروع في عملیة شراء أنظمة إنذار 

لقد ُطلب من هذه الدول إرسال تقریر مفصل عن مواقع المحطات  مبكر لها.
ركیب أنظمة اإلنذار المبكر من حیث التغذیة الكهربائیة المستمرة ووجود وجاهزیتها لت

تم استعراض تقاریر الدول واستكشاف النواقص حیث  ت وظروف بیئیة مالئمة.یإنترن
استوفت السودان وموریتانیا كل البیانات وطلبت لیبیا إمهالها أسبوع آخر الستكمالها 

األمر الذي استدعى تأجیل  ،م تجهز بعدفي حین أفادت دولة فلسطین أن المواقع ل
 عملیة الشراء إلى العام المقبل.

ونظرًا لظروف جائحة  عامین،یورو لمدة  774,366میزانیة المشروع ب تقدر 
 %70كورونا التي حّدت من برامج التدریب وبناء القدرات فإنه تقرر صرف حوالي 

یورو لشراء  340,000من هذه المیزانیة في شراء المعدات وتم تخصیص حوالي 
 وتركیب أنظمة اإلنذار المبكر هذه السنة.

 
5  __ f®ÂI ≈ß) “Œ∏ÕjøfiA “ÕÀÃƒªA “IB≥jªA “◊Œ« ©ø –iÀBrNªA ™B¿NU‚A :15/12/2020( 

بناًء على التنسیق بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة/ الشبكة العربیة للهیئات 
دعوة من قسم الرقابة على النظائر المشعة الرقابیة وهیئة الرقابة النوویة األمریكیة وب

رئیس قسم األمان واألمن أ. د. ضو مصباح في هیئة الرقابة النوویة األمریكیة، قام 
النوویین في الهیئة العربیة للطاقة الذریة بحضور االجتماع التشاوري االفتراضي بین 

ربیة وهیئة الرقابة النوویة الهیئة العربیة للطاقة الذریة ممثلة لشبكة الهیئات الرقابیة الع
 .15/12/2020األمریكیة بتاریخ 

هدف هذا االجتماع إلى مناقشة الدعم الذي تقدمه هیئة الرقابة النوویة األمریكیة 
 وتأثیر جائحة كورونا على هذا الدعم. 2021إلى شبكة النور خالل العام المقبل 

ن ومنسق أنشطة قدم الدكتور ضو مصباح رئیس قسم األمان واألمن النوویی
شبكة النور عرضًا مفصًال عن الوضع الحالي للشبكة واحتیاجات الدول العربیة التي 
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وتطرق إلى خطة تم التعبیر عنها خالل اجتماعات الشبكة العربیة للهیئات الرقابیة. 
العمل االستراتیجیة للشبكة والتي تعكس احتیاجات الدول العربیة من التعلیم والتدریب 

 في جوانب الرقابة النوویة واإلشعاعیة المختلفة. والكفاءات

 أنشطة تدریبیة للعام المقبل وهي: 3كما تم تقدیم مقترح لدعم  

 حول الطوارئ النوویة واإلشعاعیة ورشة عملــــــ 
 تدریب المدربین لضباط الوقایة اإلشعاعیةــــــ 
، تفتیش، مراجعة برنامج تدریبي عن الرقابة على المصادر المشعة: ترخیصــــــ 

 .الوثائق، نقل

قام ممثلو هیئة الرقابة النوویة األمریكیة بعرض برامج المساعدات المتاحة 
 بشكل افتراضي وكذلك المساعدة في تطویر الوثائق الرقابیة واالستشارات الفنیة.

تمت مناقشة أسس التعاون باستفاضة واالتفاق على تزوید الشبكة بقائمة من 
إتاحة الفرصة للمختصین اضیة التي تقدمها الهیئة األمریكیة ألجل األنشطة االفتر 

لمشاركة فیها واالستفادة منها. كما تم االتفاق على دراسة المقترح المقدم من العرب ل
 . 2021الهیئة لدعم بعض األنشطة المدرجة في خطتها العلمیة لعام 

جل تنفیذ خطط كما كان هذا االجتماع فرصة لزیادة التعاون والتنسیق من أ
 العمل المشتركة.

 
 

 
1  __sŒN∞MÀ ¡ŒŒ¥MÀ ∆BøC “®UAjø : TBÅfiA P›ßB∞ø æÃY “ŒyA�ØG Ω¿ß “qiÀ ) ≈ß

f®ÂI  :5  ___9/10/2020( 
نظمت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بالتعاون مع الهیئة العربیة للطاقة الذریة 

كة العربیة للهیئات الرقابیة (النور) والشبكة الشب ورشة عمل افتراضیة مشتركة لكل من
حول "مفاعالت األبحاث: مراجعة أمان وتقییم  األفریقیة للرقابة النوویة واإلشعاعیة

 .2020أكتوبر  9ــــــ  5وتفتیش" وذلك افتراضیًا عن بعد خالل الفترة: 
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ن هدفت هذه الورشة إلى تقدیم المعرفة العملیة والمعلومات الضروریة لتمكی
 الدول المشاركة والتي لدیها مفاعالت أبحاث لتعزیز قدراتها في مجال أمان وتقییم

التفتیش الرقابي على مفاعالت األبحاث. وأعطت فرصة للمشاركین من الدول 
المختلفة لتبادل المعلومات والدروس المستفادة والمعارف العملیة والتجارب المبنیة على 

ق باإلشراف الرقابي والترخیص ت الرقابیة فیما یتعلحاالت دراسیة خاصة لبعض الهیئا
 متثال واإلنفاذ مما یعزز مواءمة إجراءات األمان على المستوى العالمي.واال

وتقع هذه الورشة في إطار التعاون بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة والوكالة 
ًا كان نصیب متدّرب 21في فعالیات هذه الورشة  شاركالدولیة للطاقة الذریة. وقد 

متدّربین من الشبكة ، باإلضافة إلى مشارك 11 التي لدیها مفاعالت الدول العربیة
 العربیة للهیئات الرقابیة (النور) والشبكة األفریقیة للرقابة النوویة واإلشعاعیة.

: ضو مصباح من الهیئة العربیة للطاقة  وأشرف على تنفیذ الورشة السادة
 كالة الدولیة للطاقة الذریة.الذریة وریمي فیري من الو 

تم تقدیم محاضرات وعروض من قبل خبراء متخصصین من الوكالة الدولیة 
للطاقة الذریة تبعها نقاش حول عملیات التفتیش والترخیص واإلنفاذ في مفاعالت 
البحوث. كما تم تقدیم معاییر الوكالة الدولیة لألمان بالتفصیل مع التركیز على 

لألطر التشریعیة ومراجعة ودراسة وثائق التراخیص والتفتیش الرقابي  المتطلبات واألدلة
 : والمراجعة الدوریة لملفات األمان. وغطت الورشة المواضیع والوثائق اآلتیة

 . NS-R-4معاییر الوكالة ألمان مفاعالت البحوث المتضمنة وثیقة الوكالة ــــــ 
 GSRاألول من وثیقة الوكالة  متطلبات األمان العامة المفصلة في الجزءــــــ 

: البنیة األساسیة القانونیة والحكومیة المتعلقة باألمان النووي واألمان  بعنوان
 اإلشعاعي وأمان النفایات المشعة وأمان النقل.

 مراجعة وتقییم وثائق األمان لمفاعالت البحوث.ــــــ 
 برامج التفتیش الرقابي لمفاعالت البحوث.ــــــ 
 جعة األمان الدوریة لمفاعالت البحوث.مراــــــ 
 دور الجهاز الرقابي أثناء ظروف الحوادث.ــــــ 
إستخدام المقاربة المتدرجة في تطبیق متطلبات الوكالة للتفتیش الرقابي على ــــــ 

 مفاعالت البحوث.
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عروض عن التجارب الوطنیة حول اإلجراءات الرقابیة على مفاعالت ــــــ 
 البحوث.

حلقات نقاش وعمل حول تأسیس برامج تفتیش رقابي فعال عن مفاعالت  ــــــ
 البحوث.

 تمرینات عملیة حول إجراء العملیات الرقابیة على مفاعل بحثي افتراضي.ــــــ 
 

2  __“ŒƒŒvªA “IjVNªA : “ÒmÃNùAÀ —�¨vªA P›ßB∞ùA æÃY Ω¿ß “qiÀ  f®ÂI ≈ß) :
11/11/2020( 

الذریة بالتعاون مع المؤسسة الوطنیة الصینیة  نظمت الهیئة العربیة للطاقة
: التجربة الصینیة،  للطاقة النوویة ورشة عمل حول المفاعالت الصغیرة والمتوسطة

 .2020نوفمبر  11وذلك عن ُبعد یوم األربعاء 
تأتي هذه الورشة في إطار التعاون العربي الصیني في مجال الطاقة وضمن 

یئة العربیة للطاقة الذریة والهیئة الوطنیة الصینیة للطاقة مذكرة التفاهم الموقعة بین اله
ستخدام لكوادر العربیة في شتى مجاالت االوالتي یقع من مشموالتها تدریب ا الذریة

السلمي للطاقة الذریة بما فیها تقنیات مفاعالت القوى واألبحاث وكذلك مساعدة الدول 
ستراتیجیاتها لتنویع مصادر الطاقة في اغبة في إدخال الخیار النووي ضمن العربیة الرا

قد تقرر التعاون في تنفیذ هذا النشاط عن بعد . و تعزیز بنیتها التحتیة النوویة األساسیة
من أجل االطالع على التقنیة والتجربة الصینیة في مجال إنشاء محطات نوویة لتولید 

 الكهرباء بشكل عام والمفاعالت الصغیرة والمتوسطة بشكل خاص. 

بناء المفاعالت الصغیرة والمتوسطة القدرة الكهربائیة تتمیز بتخفیض تأثیر  إن
ن من تولید الكهرباء بأسعار رأس المال الضخم المخصص للمفاعالت الكبرى وتمكّ 

تنافسیة كما أن بناءها ال یتطلب وقتًا طویًال على غرار المفاعالت الكبیرة. هذه 
ك بتكالیف تشغیل محدودة وتوفر انسجامًا المفاعالت الصغیرة والمتوسطة تمتاز كذل

مع قدرة الشبكة الكهربائیة العامة في البلدان النامیة، باإلضافة إلى تكیفها مع تطبیقات 
 عدیدة مثل تدفئة المناطق أو إزالة ملوحة میاه البحر أو تصنیع وقود كیمیائي.
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ج العاملین في البرامو  المهتمین من مشارك 100حوالي حضر في الورشة 
 ستباإلضافة إلى  من الدول العربیة الوطنیة الصاعدة إلنشاء محطات القوى النوویة

 خبراء من جمهوریة الصین الشعبیة.

المدیر العام للهیئة العربیة  سالم حامديد.  فتتح الورشة كل من سعادة أ.ا
 بین الهیئة المثمرمن خاللها التعاون  ثمنالذي ألقى كلمة ترحیبیة  للطاقة الذریة

العربیة للطاقة الذریة والمؤسسة الوطنیة الصینیة للطاقة النوویة في مجال الطاقة 
للمشاركین االستفادة من هذه الورشة حّتى تعم الفائدة ویتمكنوا من  الذریة متمنیاً 

في  ستفادة منهاالصغیرة والمتوسطة واالللمفاعالت على التقنیة الصینیة التعّرف 
 CZECس شركة ئینائب ر  دینج جیانلسید ااح الورشة بلدانهم. كما شارك في افتت

أعرب عن سعادته بهذا الحدث  الذي للطاقة النوویة الوطنیة الصینیةالداعمة للهیئة 
والمؤسسة الصینیة بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة  عن بعد نشاط أولالذي یمثل 

 ستعدادعن ا وأعرب 2011للطاقة النوویة والنشاط الثاني عشر منذ بدایة التعاون في 
وٕانشاء  الجانب الصیني للمزید من المساعدة في مجال الطاقة الذریة ومفاعالت القوى

 ستخدامات السلمیة للطاقة الذریة.مركز تدریب عربي لال

من الهیئة  دان جیانقام باإلشراف العلمي والتنسیق اإلداري كل من السید 
 مصباح من الهیئة العربیة للطاقة الذریة. الوطنیة الصینیة للطاقة النوویة والسید ضو

عن األسس النظریة والعملیة للمفاعالت الصغیرة  محددةوقدمت هذه الورشة نظرة 
ستخدام الطاقة النوویة في تولید الكهرباء في ظل التوجه العالمي الوالمتوسطة إلنتاج 

للمفاعالت المختلفة جوانب البنیة التحتیة  على وتركز البحر میاه وٕازالة ملوحةالكهرباء 
 .من تصمیم وأمان وتشغیل ذات الوحدات الصغیرة والمتوسطة

في بدایة الورشة قدم أ. د. ضو مصباح نظرة عامة عن البرامج النوویة العربیة 
استعراض نوعین من  والتعاون العربي الصیني في مجال الطاقة النوویة.  بعد ذلك تم

 : ة وهيالمفاعالت صغیرة ومتوسطة الحجم الصینی
والتي صممتها جامعة  HTGRالمفاعالت ذات الحرارة العالیة والمبردة بالغاز ــــــ 

 تشینجوا
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صمیم وتصنیع شركة هندسة القوى النوویة ت ACP سلسلة مفاعالت القوىــــــ 
 .CNPECالصینیة 

 تكما تم تم استعراض ثالثة برامج نوویة عربیة من األردن ومصر والسودان. 
الدول انیة بناء مفاعالت صغیرة ومتوسطة الحجم إلنتاج الكهرباء في مناقشة إمك

كات الربط الكهربائي الوطنیة قتصادیة ومالءمتها لشبالعربیة ومناقشة جدواها اال
وفي الختام تم التأكید على ضرورة  ستفادة من التجربة الصینیة في هذا المیدان.واال

تفاهم بإنشاء اقة النوویة وتفعیل مذكرة المواصلة التعاون العربي الصیني في مجال الط
 ستخدامات السلمیة للطاقة الذریة.مركز تدریب عربي لال

 
3  __ f®ÂI ≈ß) “ŒIB≥jªA PB◊Œ»ºª —iAe‚A ¬B§√À PAif¥ªA ’BƒI PBmBŒm æÃY Ω¿ß “qiÀ :

7  __11/12/2020( 

ین بالتعاون / الشبكة العربیة للمراقبین النووی الهیئة العربیة للطاقة الذریة نظمت
سیاسات بناء "حول  افتراضیة مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ورشة عمل مشتركة

 .2020 دیسمبر 11 ــــــ 7خالل الفترة : " القدرات ونظام اإلدارة للهیئات الرقابیة
مساعدة الدول األعضاء في تأسیس  يهذه الورشة بشكل رئیس كان الهدف من

 ، بما في ذلك التعلیم والتدریبناء القدرات لألمان النوويبوتطویر واالحتفاظ ببرامج 
مشاركًا  25 في هذه الورشة وشارك .وٕادارة المعرفة وشبكات المعرفة المتعلقة بذلك

ن في الهیئات الرقابیة العربیة والمنظمات الفنیة الداعمة لها ومن هم یالعاملعربیًا من 
 ٕادارة المعرفة.و  بناء القدرات مسؤولون عن

ضو مصباح نیابة  أ. د.تتح مدیر الشؤون العلمیة للهیئة العربیة للطاقة الذریة فا
عن سعادة المدیر العام أعمال الدورة منوهًا بأهمیة الشبكة العربیة للمراقبین النوویین 
في إلتقاء المراقبین النوویین واإلشعاعیین العرب من أجل تبادل التجارب والدروس 

ویة وتركیز البنى التحتیة للرقابة النوویة واإلشعاعیة من المستفادة والعمل على تق
الناحیة المؤسساتیة وتنمیة الكوادر البشریة وعرض بشكل تفصیلي الوضع الحالي 
والتقدم الحاصل والرؤیة المستقبلیة في شبكة (النور) في بناء القدرات وٕادارة المعرفة 

 في الهیئات الرقابیة العربیة.
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خبراء  3دولیة للطاقة الذریة قسم األمن واألمان النوویین وشارك من الوكالة ال
 : یاسین الشاعري وروفائیل مارتینیك وبالقاسم جرموني. هم السادة

عروض ومناقشات وتمارین عملیة قدمت من و تكونت الورشة من محاضرات 
حلقات نقاش حول منهجیة تقدیر وتحلیل بناء القدرات  تبعتهاقبل خبراء متخصصین 

 .ةالوطنی

ناء بجهود الدول األعضاء في تأسیس وتطویر واالحتفاظ ببرامج تم استعراض 
عناصر  4الورشة  وقد غطتالقدرات لألمان النووي وٕادارة المعرفة المتعلقة بذلك. 

رئیسیة هي التعلیم والتدریب وتنمیة الكوادر البشریة وٕادارة المعرفة وشبكات المعرفة. 
بالمبادرة بتطویر  ،خالل هذه الورشةللمشاركین، بة الخبرات المكتستسمح  ویتوقع أن

 برامجهم الوطنیة المستقبلیة إلدارة المعرفة المتعلقة باألمان النووي.

 : وتمت خالل هذه الورشة مناقشة المحاور اآلتیة

 مقاربة الوكالة الدولیة لبناء القدرات وٕادارة المهارات والمعارف.ــــــ 
 یة والقیادات.تنمیة الموارد البشر ــــــ 
 اإلمكانیات العلمیة والتقنیة لألمان.ــــــ 
 المبادئ األساسیة إلدارة المعرفة وطرقها وأدلتها وأدواتها في التقییم الذاتي.ــــــ 
إحتیاجات الدول في بناء القدرات وٕادارة المعرفة في األمان النووي والعروض ــــــ 

 الوطنیة والمناقشات.
 القوة والفرص والضعف والتهدیدات.تحلیل عوامل ــــــ 
 وضع استراتیجیات وسیاسات وتحدید التحدیات.ــــــ 

دولیة في مجال األمان وتم إلقاء الضوء على الشبكات المعرفیة اإلقلیمیة وال
ستفادة من تجربتها في بناء موقع الشبكة العربیة للمراقبین النوویین "النور" النووي واال

الدول المشاركة في الورشة في مجال بناء القدرات وٕادارة كما تم استعراض تجارب 
 المعرفة الوطنیة للرقابة النوویة واإلشعاعیة.

القصور والضعف على  حددتالمشاركون خطة عمل مبدئیة  كما طور
 .والخبراءمناقشتها من قبل المشاركین وتمت المستوى الحكومي والمؤسساتي 
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1  __¿NU‹A_∞∑" æÃY œyA�Ø‹A ™B_ kj�A ¬f¥NªA fui : “ŒIj®ªA “¥ÒƒùA ü eiAÃùA —’B
Œ¥Ñ ü_�A µ_ ≤f12 eBßGÀzØC Ω∏q ü ’BƒJªA —fŒØÃ∏ªA f®I Ω-19"  f_®_ÂI ≈_ß): 

7  __8/10/2020( 

بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربیة (إدارة التنمیة المستدامة 
لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) و والتعاون الدولي) 

ممثلة  ي االجتماعف شاركت الهیئة العربیة للطاقة الذریة وبرنامج األمم المتحدة للبیئة
تمحور هذا االجتماع حول مناقشة وقد  .سالم حامدي .د في سعادة المدیر العام أ.

تغیر المناخ وتدهور األراضي على مستدامة أنماط االستهالك واإلنتاج غیر ال آثار
یأتي االستهالك واإلنتاج المستدامان كأحد و ونضوب الموارد وتلوث الهواء والماء 

االستجابات الرئیسیة لتلك التحدیات حیث یساهم في حمایة البیئة، وتعزیز رفاهیة 
 اإلنسان، وتحقیق التنمیة المستدامة.

ثة التالیة: األطر والمنهجیات اإلحصائیة الثال عاالجتماع على المواضیرّكز 
من  12لقیاس مؤشرات االستهالك واإلنتاجیة، ورصد التقدم المحرز في الهدف 

أهداف التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة ومراجعة التقدم الوطني، وٕاعادة البناء 
 .19-كوفید والتعافي األفضل واألخضر في سیاق

ك واإلنتاج المستدامین كجزء ال یتجزأ من خطة تم االعتراف بتحقیق االستهال
تحدیده كهدف مستقل من أهداف التنمیة المستدامة  ، وتم2030المستدامة لعام  ةالتنمی
المتفق علیها  169والغایات الـ  17ن مركزي للعدید من األهداف الـ وكمكوّ ) 12(رقم 

 .یةل التنمیة العالمفي جدول األعمال، وبالتالي فهو عنصر حیوي لتحقیق جدول أعما
في دورته العشرین في  البیئةمجلس الوزراء العرب المسؤولین عن شؤون اعتمد 
ووافق  االستراتیجیة اإلقلیمیة العربیة لالستهالك واإلنتاج المستدامین 2009نوفمبر 

على عقد اجتماعات مائدة مستدیرة إقلیمیة حول االستهالك واإلنتاج المستدامین على 
مة لمتابعة تنفیذ االستراتیجیة. وقد نظم مجلس الوزراء العرب المسؤولین فترات منتظ

 عن شؤون البیئة بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا
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ستة  ومركز البیئة والتنمیة للمنطقة العربیة وأوروبا وبرنامج األمم المتحدة للبیئة
م من خالل هذه االجتماعات عرض أفضل حیث ت ،اجتماعات مائدة مستدیرة

الممارسات، ومراجعة التقدم، وتبادل اآلراء حول احتیاجات وأولویات المنطقة لتعزیز 
تنفیذ إطار  وقد دعمت العملیة أیضاً  .التحول نحو االستهالك واإلنتاج األكثر استدامة

 اعتماده فيالعمل العشري للبرامج بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامین الذي تم 
 .  12وتنفیذ الهدف  2030یًا مع خطة ویتماشى حال، 2012في عام  20+ریو مؤتمر

وفي انطالق أشغال هذا االجتماع وبخصوص رصد التقدم المحرز في أنماط 
تم التركیز  ،واإلنتاج المستدام من خالل األطر والمنهجیات اإلحصائیة كاالستهال

 : على ثالثة أطر إحصائیة والمتمثلة في
وتطبیقه في قیاس االستهالك  )SEEA(ــــــ نظام المحاسبة االقتصادیة البیئیة  1

 المحلي للمواد.
فیما یتعلق باالستهالك واإلنتاج  )FDSE(ــــــ إطار تطویر إحصائیات البیئة  2

 وٕادارة النفایات.
ات ــــــ تحلیل البصمة البیئیة العالمیة من منظور إقلیمي والعدید من المؤشر  3

التي تقدم معلومات عن التقدم المحرز في أهداف التنمیة المستدامة مثل المؤشرات 
المركبة لكل من منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، واللجنة االقتصادیة 

 واالجتماعیة آلسیا والمحیط الهادئ.
العربیة  وتم تقدیم األطر المستخدمة باالستهالك واإلنتاج المستدام في المنطقة

ومدى مالءمتها لمساعدة البلدان على تتبع االستهالك واإلنتاج المستدام في السیاق 
 الوطني وللبیانات القابلة للمقارنة بین البلدان.

-وتم خالل الیوم الثاني مناقشة كیفیة إعادة البناء بشكل أفضل في سیاق كوفید
م بها برنامج األمم المتحدة ، وتقدیم نظرة عامة على الخطوات واإلجراءات التي قا19

للبیئة استجابة لمرحلة إعادة البناء خالل هذه الفترة. وتم كذلك النظر في أفضل 
الممارسات اإلقلیمیة في مجال االستهالك واإلنتاج المستدام، وتصمیم وتنفیذ 
استراتیجیات منسقة لالستهالك واإلنتاج المستدام أثناء مرحلة التعافي، باإلضافة الى 

قشة أسس تقییم التقدم المحرز في تحقیق أهداف االستهالك واإلنتاج المستدام في منا
 .على المستوى الوطنيالمنطقة العربیة، مع التركیز على بعض التجارب والتحدیات 
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بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربیة (قطاع الشؤون االجتماعیة 
في إدارة التربیة والتعلیم والبحث العلمي)، شاركت الهیئة العربیة للطاقة الذریة ممثلة  ــــــ

جتماع خبراء التعلیم الفني والمهني في الدول العربیة افي مدیر إدارة الشؤون العلمیة 
 .26/10/2020عد یوم عن بُ الدولیة المعنیة ؤسسات العربیة و والم

) الصادر عن الدورة 64یأتي هذا اللقاء في إطار تنفیذ قرار القادة العرب رقم (
بیروت خالل  الرابعة للقمة العربیة التنمویة: االقتصادیة واالجتماعیة التي عقدت في

رتقاء بالتعلیم الفني والمهني والذي نص على التأكید على أهمیة اال 2019ینایر  شهر
في الوطن العربي، ودعوة األمانة العامة لعقد اجتماع للخبراء المعنیین بالتعلیم الفني 
والمهني في الدول العربیة بالتنسیق مع المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم لوضع 

 خطة شاملة للتعلیم الفني والمهني تتوافق مع احتیاجات سوق العمل.
الدول  وممثل ،باإلضافة إلى الهیئة العربیة للطاقة الذریة ،شارك في االجتماع

م و العربیة ومؤسسات العمل العربي المشترك ومنظمة األمم المتحدة للتربیة والعل
) بهدف عرض ومناقشة مسودة خطة التطویر للتربیة بیروتوالثقافة (المكتب اإلقلیمي 

 .لمهني في الدول العربیةالفني وا الشاملة لمنظومة التعلیم
جتماعیة رئیس قطاع الشؤون اال غزالة،هیفاء أبو  .دبدأ االجتماع بكلمة من 

محمد ولد أعمر، المدیر العام  و أ. د. العربیة،في األمانة العامة لجامعة الدول 
وتم عرض مسودة الخطة بكافة  ،(األلكسو)للمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم 

 .واقتراحاتتمهیدًا لمشاركة الحضور بتقدیم مالحظات  تفاصیلها
، ون العلمیة في الهیئة رؤیة الهیئة وتجربتهاأ. د. ضو مصباح مدیر الشؤ قدم  

عربیة معتمدة للعدید من المهن والحرف یقوم بإعدادها  شهاداتقترح أن تكون هناك وا
بها في جمیع  مزاولة مهنة یمكن العمل الشهاداتوتنفیذها مختصون عرب وتمنح 

ث تمنح شهادة عربیة معتمدة الدول العربیة. وذكر تجربة الهیئة في هذا الموضوع حی
إتالفیة في الصناعة وهي بصدد اإلعداد لشهادة عربیة لضباط ختبارات الالّ في اال

الوقایة اإلشعاعیة معتمدة من الهیئة العربیة للطاقة الذریة ومن الهیئات الرقابیة النوویة 
 لعمل في كل الدول العربیة.ي الدول العربیة تخول حاملها لعیة فواإلشعا
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مناقشة إطار خطة التطویر الشاملة لمنظومة التعلیم الفني والمهني في  تمت
تكوین منظومة تعلیم فني ومهني عربیة، ُتلبي وتسعى هذه الخطة إلى  .الدول العربیة

ل فاعل في رخاء وازدهار سهم بشكاحتیاجات سوق العمل الحالیة والمستقبلیة، وتُ 
وأهداف الخطة  العربیة وتحقق طموحاتهم، بمشاركة أطراف المنظومة كافة. الشعوب

 :  هي

ربط منظومة التعلیم الفني والمهني باحتیاجات سوق العمل الحالیة ــــــ  1
 والمستقبلّیة أخًذا في االعتبار مهن المستقبل واستشراف المهارات المطلوبة لها.

 بناء جسور تعاون إقلیمیة ودولیة على أساس المصالح المشتركة. ــــــ 2
طراف قوانین منّظمة لسوق العمل ال تكتفى بضمان حقوق أ مشاریعإعداد ــــــ  3

 إلسهام في تحفیز الشباب على االلتحاق بالتعلیم الفني.لالمنظومة كافة بل تمتد 
 ستجدات سوق العمل.لربطها بم اً دوری یة لتحدیث المناهجوضع آلــــــ  4
 رفع قدرات المعلمین والمدربین في التعلیم المهني والفني األساسي.ــــــ  5
 لكترونیة خاصة بإدارة التعّلیم والتعّلم عن بعد. إإنشاء منظومات ــــــ  6
دمج ذوي االحتیاجات الخصوصیة في منظومة التعلیم الفني والمهني ــــــ  7

 ومعاهد تدریب التعلیم الفني). (تطبیق كود اإلتاحة بمدارس
سهم في زیادة المخصصات تبني آلیات "غیر تقلیدّیة" لتدبیر الموارد تُ ــــــ  8

 المالیة الموجهة للنهوض بالتعلیم الفني والمهني لضمان استدامة التطویر.

تحسین نظرة المجتمع فیما یتعلق بالتقلیل من شأن التعلیم الفني والمهني ــــــ  9
 شهاداته. وحاملي

 إشراك كل أطراف المنظومة في عملیات تطویر وتقییم الخطة المقترحة.ــــــ  10

بعد : البعد التخطیطي والبعد التشریعي والقانوني وال أبعاد عمل الخطة هي
مناقشة آلیات تنفیذ خطة تمت وقد  جتماعي واإلعالمي.التعلیمي التطبیقي والبعد اال
 .مع احتیاجات ومتطلبات سوق العمل ما یتالءمالتطویر الشاملة ومتابعتها ب
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بناًء على توجیهات األمانة العامة لجامعة الدول العربیة والمجلس التنفیذي 
تدعو إلى توثیق أواصر التعاون بین منظمات العمل العربي المشترك في للهیئة التي 

تنفیذ أنشطة تقع ضمن نطاق اهتمام المنظمتین، فقد تم توقیع مذكرة تفاهم بین الهیئة 
وذلك في مقر الهیئة  والمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلومالعربیة للطاقة الذریة 

سالم حامدي  أ. د.حیث استقبل  ،2020نوفمبر  13العربیة للطاقة الذریة بتاریخ 
العربیة للتربیة والثقافة محمد ولد أعمر المدیر العام للمنظمة  أ. د.المدیر العام للهیئة 

 وتباحثا حول سبل التعاون وتعزیز الشراكة التي تخدم األهداف المشتركة. والعلوم

برنامج التنفیذي فاهم والقام الطرفان بالتوقیع على نسختین من مذكرة الت
ذات األولویة األنشطة ین، و أطر التعاون بین الطرف المذكرة حددتوقد  المصاحب لها.

 في المجاالت اآلتیة : لیهماالُمبرمجة لكالمشتركة والتي تنبثق عن الخطط 
حزمة من األنشطة الُمبرمجة ضمن الخطط المقررة لكال تنفیذ االشتراك في ــــــ 
 الطرفین.
كل طرف، في حدود إمكانیاته، بتقدیم الدعم الفني والمادي الممكنین  قیامــــــ 

 .خر بناء على طلبهللفعالیات التي ینفذها الطرف اآل
 مشتركة لبناء القدرات البشریة العربیة برامج تدریبیةتبادل الخبرات وتنظیم ــــــ 

كن عند ، وتقدیم الدعم المموكذلك برامج توعویة في مجاالت ذات إهتمام مشترك
 .الطلب

 االستفادة المتبادلة من المراكز والموارد البشریة والمادیة التابعة للطرفین،ــــــ 
 .بحسب اإلمكانیات المتاحة لدیهما

مشاریع مشتركة وتحدید  استطالع واستشراف اإلمكانیات المتاحة إلقامةــــــ 
 .أولویاتها
وتعزیز كل طرف لمبادرات الطرف إجراء البحوث والدراسات الفنیة المشتركة، ــــــ 

 .اآلخر متى كان ذلك ممكناً 
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إصدار النشرات والكتب والوثائق في المجاالت العلمیة المشتركة بین ــــــ 
 الطرفین.

لبنود االتفاقیة  اً مواصلة تعزیز التعاون بینهما طبقمن الشریكین على  اً وحرص
 : تالیةالمبرمة بینهما، اتفق الطرفان على تنفیذ األنشطة ال

مة عن األمواج إعداد حقیبة توعویة حول اآلثار السلبیة الناجــــــ  1
 : ویهدف هذا النشاط إلى، طیسیةالكهرومغن

ئة التوعیة وتعمیم سبل الوقایة والحمایة من اآلثار السلبیة على الصحة والبیــــــ 
 طیسیة.الناجمة عن األمواج الكهرومغن

الملوثات، ومخاطر التعرض لها، وسبل التقلیل من التعریف بهذا النوع من ــــــ 
هذه المخاطر واإلجراءات الوقائیة والممارسات السلیمة التي یجب اتباعها لتجنب هذا 

 النوع من الملوثات الخطیرة.

لحد من آثار اإلشعاعات المساهمة في رسم سیاسات عربیة لــــــ 
 طیسیة على صحة اإلنسان ونظافة البیئة.الكهرومغن

ویهدف هذا النشاط ، إدخال العلوم النوویة وتطبیقاتها في المؤسسات التعلیمیةــــــ  2
 : إلى

تشجیع الدول على تأسیس اختصاصات جامعیة ودراسات علیا في مجال ــــــ 
العلوم والهندسة النوویة ومتوافقة ومواكبة للتطورات العلمیة والتكنولوجیة في هذه 

 المجاالت.
لتعلیمیة باللغتین العربیة هج ومفردات العلوم النوویة للمؤسسات اإعداد مناــــــ 

 لیزیةجواإلن
 تعمیق المفاهیم األساسیة للعلوم النوویة وتطبیقاتها السلمیةــــــ 
 .نشر الثقافة النوویة وثقافة األمان النوويــــــ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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