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Abstract 

A network of dosimetry laboratories coordinated by the IAEA and the 

World Health Organization (WHO) is helping experts to ensure that 

radiation doses reliably meet international standards and are safe and 

effective. IAEA safety standards play a central role in helping health 

authorities to set up cancer care services. Innovative and cost-effective 

educational tools developed by the IAEA help countries to move beyond 

limitations of geography and funding to build up a highly trained national 

pool of specialists, such as radiation oncologists and medical physicists. 

Access to cancer care requires the establishment of effective national cancer 

control systems. Supporting countries in offering comprehensive cancer care 

and improved radiotherapy services to an increasing number of patients 

became a key strategic goal of the IAEA. 
 



 عام في شخص مالیین 10 نم یقرب ما وفاة عن مسؤوالً  السرطان لقد كان
 دولالخاصة في  ،االرتفاع في آخذ بالسرطان المرتبطة الوفیات وعدد. 2018
 الطب تطبیقات في تحسین عدیدة لسنوات الذریة للطاقة الدولیة الوكالة عملت .النامیة
 في الجرعات وقیاس اإلشعاعي والعالج ،التشخیصي التصویر ذلك في بما ،النووي
 مواجهة على الدول مساعدة أصبحت األخیرة، العشر السنوات وخالل. النامیة الدول

، "Cancer Control"مترجمة عن بروشور صادر عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بعنوان  مقالةال (*)
 .2019سبتمبر 
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 في الدول دعم كما أصبح. الذریة الة الدولیة للطاقةالوك أولویات أحد السرطان عبء
 من متزاید لعدد اإلشعاعي العالج خدمات وتحسین للسرطان شاملة رعایة تقدیم

من حصول  وعلى الرغم .الذریة للطاقة الدولیة للوكالة رئیسیاً  استراتیجیاً  هدفاً  المرضى
إمكانیة  تازداد ًا،دولة تقریب 60 العالج اإلشعاعي في على المرضى ربع من أقل

 .نامیة على األقل دولة 20 الماضیة في الخمس السنوات خالل ملموس بشكل لعالجا
تركیز  وینصب. الذریة للطاقة الدولیة الوكالة دعم من الدول هذه بعض كما استفادت

 الفیزیاء وعلماء األورام لعلماء التدریب تقدم فهي والخبرة، المعرفة نقل على الوكالة
 الحصول في الدول أیضاً  وتساعد. المهنیین من وغیرهم األشعة وأخصائیي الطبیة
أجرت  لقد. الجودة مراقبة خدمات خالل من المرضى سالمة وضمان المعدات على

 الخمسین السنوات في الجرعات لقیاس تدقیق عملیة 13500من  أكثر الوكالة
 المرضى تلقي انضم على العالم حول مؤسسة 2300 من أكثر ساعدمّما  الماضیة،

 األمم أهداف العالم قادة تبنى ،2015 عام في .الصحیحة للجرعات اإلشعاعیة
 الناجمة الوفیات عدد هو خفض رئیسیاً  هدفاً  تتضمن والتي المستدامة، للتنمیة المتحدة

 ویمكن. 2030 عام بحلول الثلث بمقدار السرطان، مثل المعدیة، غیر األمراض عن
 .الهدف هذا تحقیق في كبیرة مساهمة تقدیم النوویة والتكنولوجیا للعلوم

 
 

 للسیطرة قابل غیر اعتباره تم الذي ،وعالج السرطان تشخیص اآلن یمكن
 والعالج النووي الطب باستخدام الفعالیة من بمزید ،مبكر وقت في والممیت

 كبیرة إمكانیة للكثیرین، وبالنسبة أفضل، حیاة نوعیة ىالمرض یمنحمّما  اإلشعاعي،
 في واالبتكارات البحوث مجال في التقدم إلى التطورات هذه تعزى أن یمكنو . للشفاء

 متزایداً  مرضاً  یظل السرطان لكن .متزاید بشكل متاحة أصبحت والتي التكنولوجیا،
 رقم وهو ،2018 عام في شخص ملیون 9.6 بحیاة أودى حیث العالم، مستوى على
 العالم أنحاء جمیع في شخص ملیون 16.3 وفاة توقع مع یزداد، أن المتوقع من

 الجسم في الخالیا تنمو عندما السرطان یحدث .2040 عام في بسبب السرطان
 تسمى مجموعات تشكل ما وغالباً ، علیها السیطرة یمكن وال طبیعي غیر بشكل وتنقسم
 معالجتها ثم اإلشعاع من صغیرة كمیات استخدامب األورام تشخیص یمكن. األورام
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 ضروري أمر، انتشاره ومدى وموقعه حجمه وكذلك الورم نوع تأكیدإن . أكبر بجرعات
 أو الكیمیائي أو اإلشعاعي العالج أو الجراحة مثل، المناسب العالج نهج الختیار
، مناسباً  عياإلشعا العالج یكون عندما. معاً  أو بشكل فردي ستخدمت يالت، المناعي

 تمت بمعدات الورم إلى وٕایصالها بعنایة المطلوبة الجرعة تحدید الضروري من
 الجرعات قیاس علم على ُیطلق. الضرر تقلیل مع العملیة فعالیة لزیادة بدقة معایرتها
 .)Dosimetry(الجرعات  بعلم قیاس وتقییمها وحسابها اإلشعاع من الممتصة
 

 الطب النووي

وي فرعًا من فروع الطب الذي یتضمن استخدام المستحضرات یعتبر الطب النو 
الصیدالنیة اإلشعاعیة لتشخیص وعالج أمراض مثل السرطان في بعض الحاالت. 
یتم اختیار المستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة بناًء على موقع ونوع السرطان المراد 

یهما. بعد ذلك یتم تقییمه، وما إذا كان سیتم استخدامها للتشخیص أو العالج أو كل
حقن الدواء اإلشعاعي أو استنشاقه أو بلعه في جسم المریض. بمجرد دخوله إلى 
الجسم، فإنه یبحث عن الخالیا السرطانیة أو یتجمع بالقرب منها أو داخلها، مّما 
یسمح بتقییم موقع الورم أو تسلیم اإلشعاع المستهدف. خالل فترة زمنیة معروفة، یفقد 

ه اإلشعاعي. للتشخیص، یتم إدخال دواء إشعاعي في الجسم یحتوي المستحضر نشاط
. (Tracers) "على كمیات صغیرة جدًا من المواد المشعة، ُیعرف باسم "مقتفیات األثر

وبمجرد تجمعها في الخالیا السرطانیة أو بالقرب منها، یتم استخدام كامیرا متخصصة 
تم استخدامها بعد ذلك إلنشاء صور للكشف عن اإلشعاعات التي یتم إطالقها، والتي ی

دقیقة لما یحدث في جسم المریض. تساعد هذه الصور فریق الرعایة الصحیة على 
. یتم اختیار المستحضرات الصیدالنیة المشعة في فهم حالة المریض والتخطیط للعالج

 المقتفي ت أعلى من المواد المشعة. یتراكمالتي تحتوي على كمیامن تلك العالج 

اإلشعاع إلى الخالیا السرطانیة، حیث یتلف اإلشعاع هذه الخالیا ویقتلها. في  ویوصل
بعض الحاالت، یتم استخدام المستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة للتشخیص والعالج 

وهي واحدة من  "Theranostics" التشخیص العالجي طریقةمعًا، وهذا ما یسمى ب
 أحدث التطورات في تشخیص وعالج السرطان.
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 اإلشعاعي عالجال

یتم تنفیذ العالج اإلشعاعي، من قبل فریق من الخبراء في علم األورام 
اإلشعاعي والفیزیاء الطبیة وتكنولوجیا العالج اإلشعاعي المدربین على توجیه 

على نوع السرطان وموقعه، قد  اإلشعاعات المؤینة في الخالیا السرطانیة. اعتماداً 
، من جهاز ینبعث منه 60-لت شعاع، مثل الكوبمصادر خارجیة لإلیستخدم الفریق 

 إشعاع الفوتون باستخدام الكهرباء. قد توضع أیضاً  یصدراإلشعاع، أو مسرع خطي 
عرف باسم العالج اإلشعاعي یُ  مّمامصادر اإلشعاع بجوار أو داخل الورم مباشرًة، 

الموضعي. من أحدث التطورات في العالج اإلشعاعي هو العالج اإلشعاعي 
ه بالصور. یتضمن العالج اإلشعاعي اختیارًا دقیقًا لجرعات اإلشعاع موضعي الموجّ ال

القویة بما یكفي إللحاق الضرر الفعال بالحمض النووي في الخالیا السرطانیة، مع 
قد یتم تقسیم مسار العالج و  السلیمة. التقلیل إلى أدنى حد من إلحاق الضرر بالخالیا

عددة على مدار عدة أسابیع، مّما یعطي فرصة اإلشعاعي إلى جرعات صغیرة مت
ملیون  14یتم تشخیص أكثر من  .ورم بأقل عدد من اآلثار الجانبیةأفضل لتدمیر ال

شخص في جمیع أنحاء العالم بالسرطان كل عام. حوالي نصف مرضى السرطان 
یتلقون العالج اإلشعاعي في مرحلة ما أثناء عالجهم، وغالبًا ما یستخدم مع طرق 

عملت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ألكثر وقد رى، مثل الجراحة والعالج الكیمیائي. أخ
عامًا لتعزیز استخدام الطب اإلشعاعي والتقدم المحرز في مكافحة السرطان.  60من 
تطویر وصیانة خدماتها الوطنیة للعنایة لفي جمیع أنحاء العالم  الدولتدعم  فهي

نقل المعرفة ت وتسهیل آیم المهنیین وتجهیز المنشیب وتعلبالسرطان من خالل تدر 
 .العلمیة بین الخبراء

 
 



األدویة الطبیة التي تحتوي على  ــــــإن المستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة 
المستخدمة لعالج السرطان قد ترسخت في أنظمة الرعایة الصحیة في  ــــــمواد مشعة 

 الدولالعدید من أنحاء العالم، لكنها بدأت اآلن في اكتساب المزید من التقدم في 
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النامیة. وبفضل مشروع التعاون الفني للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، تصل هذه 
 الدولوقع للمرضى، إلى مزید من األدویة، التي یمكن أن تزید من متوسط العمر المت

وهو عبارة   (Lu-177-DOTATATE)177-تشیومو في آسیا. ویشمل ذلك دوتاتیت الل
عن دواء إشعاعي لعالج أورام الغدد الصم العصبیة، وهي سرطانات الجهاز الهضمي 
القاتلة. تم إنتاج الدواء بنجاح وهو اآلن قید االستخدام السریري في إیران واألردن 

تان وتایالند. كجزء من مشروع مدته ثالث سنوات حول إنتاج المستحضرات وباكس
، قدمت الوكالة الدولیة للطاقة 2018الصیدالنیة اإلشعاعیة، والذي انتهى في دیسمبر 

دولة.  20الذریة الدعم إلى الكیمیائیین والصیادلة اإلشعاعیین وخبراء التكنولوجیا من 
قبة الجودة واستخدام المستحضرات الصیدالنیة تلقوا التدریب في مجال تطویر ومرا

دول بالفعل هذه  4اإلشعاعیة العالجیة. من بین البلدان المشاركة، تستخدم 
 100المستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة في الممارسة السریریة، وتلقى أكثر من 

 مریض العالج.
 

 العالجیة المستهدفة اإلشعاعیة الصیدالنیة المستحضرات

ات الصیدالنیة اإلشعاعیة هي أدویة طبیة تصنع من النظائر المستحضر 
عادًة ما ترتبط بجزیئات بیولوجیة یمكنها أن تستهدف أعضاء أو أنسجة أو و المشعة 

خالیا معینة داخل جسم اإلنسان. منذ أوائل الخمسینیات من القرن العشرین، أصبحت 
األمراض المختلفة،  المستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة أكثر شیوعًا في تشخیص

مع التطورات الحدیثة في أبحاث الطب النووي، تم تطویر و وفي العالج بدرجة أقل. 
النویدات المشعة الجدیدة والمستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة مع إمكانات استهداف 
أكبر، مّما یوسع نطاق إمكانیات تخصیص وجمع خیارات التشخیص والعالج الدوائي 

 رة االستهداف لبعض المستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة، مثلإن قد اإلشعاعي.
، تجعلها خیارًا مفیدًا لعالج السرطانات التي انتشرت إلى 177-دوتایتت اللوتشیوم

العدید من األعضاء من خالل الجهاز اللمفاوي أو مجرى الدم. في مثل هذه الحاالت، 
ویتطلب العالج اإلشعاعي  ال تكون إزالة موقع الورم األصلي مع الجراحة كافیة،

تعریض أجزاء كبیرة من الجسم لإلشعاع، مّما یعرض المریض للخطر. كما أنها 
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إحدى طرق العالج المفضلة للمرضى الذین تكون أجهزتهم المناعیة ضعیفة للغایة 
 بالنسبة للعالج الكیمیائي، والذي یؤثر على جسم المریض بالكامل.

 
 وقعالمت العمر وزیادة المرضى عالج

في رعایة مرضى  Lu-177-DOTATATEإلى جانب تطویر واعتماد 
یضًا بتوسیع قدراتها في السرطان، قامت العدید من الدول المشاركة في المشروع أ

طریقة لعالج السرطان تجمع بین  "Theranostics" التشخیص العالجي عتبریالعالج. 
والعالج. في باكستان، استخدام المستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة في التشخیص 

طبیبًا، جزئیًا من خالل الوكالة الدولیة  15على سبیل المثال، تم تدریب وتجهیز 
للطاقة الذریة، للمساعدة في إنشاء خدمات الصیدلة اإلشعاعیة العالجیة في البالد. 

 ن باكستان تمتلكإدولیة للطاقة الذریة قد انتهى، فوعلى الرغم من أن مشروع الوكالة ال
، الذي یزید عددهم سنویًا عن التكنولوجیا، وهي تواصل عالج المرضى ناآل

دولة لدیها مفاعل بحوث یمكنها، من  ة. إن أیبنجاح حالة سرطان جدیدة، 170,000
حیث المبدأ، إنتاج هذه النظائر، والوكالة الدولیة للطاقة الذریة ملتزمة بإتاحة 

 المعنیة. الدولالتكنولوجیا لجمیع 
 

 ألفا إلى أشعة بیتا من أشعة االنتقال
على وضع  الدولیهدف مشروع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أیضًا إلى مساعدة 

األساس الستخدام بواعث ألفا كمستحضرات صیدالنیة إشعاعیة. تعد المستحضرات 
التي تنبعث من  ــــــألفا  بتفككالصیدالنیة اإلشعاعیة التي تستخدم مادة مشعة تمر 

بیتا أكثر فعالیة في عالج  تفككبدًال من  ــــــترون من بروتونین ون 4 ــــــلیوم هنظیر ال
. جزیئات ألفا لدیها مستویات أعلى لنقل الطاقة االسرطان ولكن من الصعب إنتاجه

ومدى أقصر. وبالتالي، یمكن أن تخترق الخالیا السرطانیة بشكل أفضل وتكون أكثر 
ه الخالیا من جزیئات بیتا. ساعدت الوكالة الدولیة فعالیة بعشر مرات في تدمیر هذ

للطاقة الذریة خبراء من الكویت وتایالند في الحصول على هذه التقنیة األكثر تطورًا، 
یهدف و ، یستخدمونها اآلن للعالج. هاتین الدولتینوهناك مستشفیان، واحد في كل من 
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بواعث ألفا  المتخصصون في بعض الدول المشاركة األخرى إلى بدء إنتاج
 ، وذلك بفضل متابعة مشروع التعاون الفني.2021واستخدامها بحلول عام 

 
)Theranostics(

إن استخدام الجزیئات لحمل المواد المشعة بأمان داخل جسم اإلنسان یساعد 
ویزیل الخالیا السرطانیة بشكل  األطباء على الحصول على صور أكثر دقة لألورام

أكثر فعالیة. وتسمى هذه الطریقة في الجمع بین االستخدامات العالجیة والتشخیصیة 
من أحدث  ة. إنها واحد"Theranostics" ــــــمستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة بلل

الوكالة في  التطورات في مجال العنایة بالسرطان وأحد الطرق العدیدة التي تساعد
ن إنقل التكنولوجیا وبناء القدرات. في جمیع أنحاء العالم من خالل نقلها إلى المرضى 

طریقة فعالة  فهيلدیها القدرة على تغییر فكرة عالج السرطان.  "Theranostics"طریقة 
للغایة تتیح رؤیة ما تعالجه ومعالجة ما تراه. والنتیجة هي نوعیة حیاة أفضل، 

قع والحد األدنى من اآلثار الجانبیة مقارنة بالعالجات وتحسین متوسط العمر المتو 
تقدم إمكانیة تحسین  "Theranostics"ن أالعالج الكیمیائي. على الرغم من األخرى ك

أنها لیست متاحة على نطاق واسع؛ وتتطلب هذه الطریقة مهارات  نتائج المرضى، إالّ 
خرى بالسرطان، مثل العالج ومرافق مختلفة عن تلك المتاحة بسهولة لطرق العنایة األ

 اإلشعاعي والعالج الكیمیائي والجراحة.
 

)Theranostics(طریقة التشخیص العالجي عمل یةكیف

مثل العقاقیر الطبیة األخرى من  "Theranostics"في بعض النواحي، تعمل 
خالل التفاعل مع جزیئات البروتین، والتي تسمى المستقبالت، على جدران الخالیا. 

أن ترتبط هذه المستقبالت بجزیئات خارجیة، مثل الهرمونات والعقاقیر، التي یمكن 
تنشط هذه المستقبالت وتولد إشارة كیمیائیة حیویة أو كهربائیة تخبر الخلیة بما یجب 
فعله، مثل التوقف عن إنتاج المواد الكیمیائیة التي تشیر إلى األلم للدماغ. هذا ما 

یدالنیة اإلشعاعیة. فترتبط المواد المشعة مع المستحضرات الص یحدث أیضاً 
بالجزیئات التي تم اختیارها بناًء على كیفیة تفاعلها مع الجسم عند وجود بعض أنواع 
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السرطان. ثم تنقل الجزیئات المواد المشعة إلى الورم المستهدف للتصویر التشخیصي 
ت الخالیا أو العالج. ونظرًا ألن الخالیا السلیمة ال تحتوي على نفس مستقبال

 المستهدفة، فإن المستحضرات الصیدالنیة المشعة تتجاوزها وال تتلفها.

بالنسبة للتصویر التشخیصي، یتم حقن المستحضرات الصیدالنیة المشعة التي 
تحتوي على كمیات صغیرة من المواد المشعة، أو بلعها أو استنشاقها، ثم یتم نقلها 

رد أن یجمع الدواء حول أو داخل الخالیا عبر الجسم إلى المنطقة المستهدفة. بمج
المستهدفة، یتم فحص كمیة صغیرة من اإلشعاعات المنبعثة من المستحضر 
اإلشعاعي والكشف عنها بواسطة كامیرا خاصة تنتج صور عن تلك المنطقة من 
الجسم. بعد نتائج التصویر التشخیصي، یحدد الطبیب مسار العالج األفضل 

ة المعالجة مناسبة، یتم اختیار مستحضر إشعاعي لذلك للمریض. إذا كان مداوا
تعتمد الجرعة على  -المریض، ویتم تحدید الكمیة الدقیقة من اإلشعاع الالزم للعالج 

نوع الورم وحجمه، وكذلك على عمر المریض ونوع الجنس، وشدة الحالة والعضو 
الخالیا  المستهدف. بمجرد أن تتجمع المستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة حول

السرطانیة أو داخلها، فإن اإلشعاعات التي تنبعث منها تتسبب في أضرار وتقتل 
الخالیا السرطانیة، بینما یتم تقلیل األضرار التي تلحق بالخالیا السلیمة المحیطة بها. 
عادة ما یكون لدى المرضى العدید من جلسات العالج، ویتم التقاط صور تشخیصیة 

 م.إضافیة لمراقبة التقد
 



 الموضعي العالج مثل لتقنیات الطریق تمهید في التكنولوجي التقدم ساعد
 نتائج إلى تؤدي التي )Image Guided Branchy Therapy, IGBT( بالصور الموجه

 لعالج ومضبوطة للغایة مخصصة طریقة هي IGBT .للمرضى أفضل حیاةو 
 أنواع من العدید في الحیاة قید على البقاء معدالت تحسین في تساعد السرطان،
 جمیع في السرطان حاالت ازدیاد ومع. مضاعفات حدوث خطر تقلیل مع، السرطان

 أنواع بعض ضد الجودة وعالي وفعاالً  آمناً  عالجاً  IGBT استخدام یوفر، العالم أنحاء
 هذه تطویر إن. الرحم وعنق بروستاتوال الثدي سرطان مثل، السائدة السرطان
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 المرضى من المزید إلى الوصول لتوسیع رائعة فرصة یعد وتطبیقها التكنولوجیا
 نوع وهو ــــــ الموضعي اإلشعاعي العالج أن من الرغم وعلى. فعالة برعایة وتزویدهم

 لعدیدل شائعاً  عالجاً  كان ــــــ مشعة مصادر باستخدام الداخلي اإلشعاعي العالج من
 لم العالج الموضعي الموجه بالصور أن إالّ  عام، 100 من ألكثر السرطان أنواع من
 الطبي التصویر في التقدم بفضل الماضیة عشرة الخمس السنوات في إال متاحاً  یكن

 .الجرعات وتوصیل العالج وتخطیط

 تقلیل مع السرطانیة الخالیا لقتل اإلشعاع جرعة لزیادة IGBT تصمیم تم
 األبعاد ثالثیة الطبیة الصور إنها تستخدم. بها المحیطة السلیمة للخالیا التعرض
 العالج وتحسین تكییف أجل من األعضاء حجم في التغییرات اللتقاط المفصلة

 الورم وموقع حجم الصور ُتظهر .المرضى طبقًا الحتیاجات الموضعي اإلشعاعي
 الدقیق التخطیط من الصحیة ایةالرع فریق یتمكن حتى بدقة الصلة ذات واألعضاء
 .للعالج مباشرة الورم أو داخل بجوار آمن مكان في ووضعها المشعة للمصادر

 IGBT دمج یتم، الرحم عنق سرطان مثل، السرطان من معینة ألنواع بالنسبة
 الثدي سرطان مثل، أخرى ألنواع بالنسبة بینما، الخارجي اإلشعاعي العالج مع

 عالیة جرعات استخدام یمكن، IGBT مع. كعالج منفرد خدامهاست یمكن، والبروستات
 أقل جرعة تتلقى السلیمة األنسجة أن یعني، مّما مباشرة الورم الستهداف اإلشعاع من
 فإن، ذلك ومع .بجواره أو الورم في مباشرة المصادر وضع یتم حیث، اإلشعاع من

 مثل، صاتالتخص مختلف في خبرة یتطلب المریض جسم داخل المصادر وضع
 الموضعي اإلشعاعي العالج بین الجمع یمنح. العالج وتخطیط والتصویر الجراحة

 ویسهل به المحیطة واألعضاء للورم أوضح رؤیة الصحیة الرعایة لفریق والتصویر
 .أكبر بدقة اإلشعاع جرعات وتعدیل الورم استجابة وتقییم اإلشعاع مصادر وضع

 معدل بفضل التكلفة حیث من فعالة تعتبر IGBT طریقة أن من الرغم علىو 
 الثمن باهظة وأجهزة برامج التقنیة هذه تتطلب. مكلفة تظل أنها إال، العالي نجاحها

 المؤهلین المتخصصین من فریق إلى باإلضافة، الشخصیة العالج خطة الستكمال
 بعض وفي، اإلشعاع ومعالجي الجرعات أطباء إلى األورام أطباء من، عالیاً  تأهیالً 

 في، توقعوی .جسم المریض في تطبیقها أدوات وضع في للمساعدة، الجراحین لحاالتا
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 أكثر عالجاً  (IGBT) العالج الموضعي الموجه بالصور یصبح أن، القادم العقد
، مّما أعلى نجاح معدل وله صاً تخص أكثر نهج ألنه، السرطان لمرضى معیاریة
 سرطان.ال من مختلفة واعتغطیة أن حیث من فعالیة أكثر عالج طریقة یجعله

 


 وأكثر قوة أكثر السرطان عالج یجعل اإلشعاعي العالج تكنولوجیا في التقدم إن
، العشرین القرن أوائل منذ .الجدیدة السالمة تحدیات أمام أیضاً  الباب یفتحو  ،دقة

 العالج یتضمن. السرطان الجع في عنه غنى ال متزایداً  دوراً  اإلشعاعات لعبت
. السرطانیة الخالیا لقتل اإلشعاع من جداً  دقیقة بجرعات األورام استهداف، اإلشعاعي

 أو اماغ أشعة أو السینیة األشعة مثل، خارجیة إشعاعیة بحزم بذلك القیام یمكن
، الیوم .المریض على أو داخل موضوعة مشعة مصادر باستخدام أو، اإللكترونات

 أو المسرعات الخطیة، هي باإلشعاع السرطان لعالج شیوعاً  المستخدمة التاآل أكثر
linac .12000 من أكثر هناكlinac  العالم أنحاء جمیع في المستشفیات في تعمل ،
 األهمیة من یصبح، التكنولوجي التقدم استمرار معو  .انتشارها یزداد أن المتوقع ومن

 األتمتة من بمزید تسمح الجدیدة لوجیاالتكنو  إن. بأمان اإلشعاعي العالج توفیر
 وأنظمة إضافیاً  مهنیاً  تدریباً  أیضاً  تتطلب ولكنها اإلشعاع لجرعات المعقد والتحسین

 مرضى من %50 حوالي .صحیح بشكل المرضى معاملة لضمان مختلفة أمان
 ارتفاع استمرار معو . عالجهم أثناء ما مرحلة في اإلشعاعي العالج یتلقون السرطان

 أیضاً  یعني وهذا. اإلشعاعي العالج إلى الحاجة تزداد، الجدیدة السرطان حاالت عدد
 في ستستمر اإلشعاع من الوقایة على لتدریبهم الالزمة والموارد الطبیین الفیزیائیین أن

 .الطب في لإلشعاع والفعال اآلمن االستخدام ضمان في متزاید دور لعب
 

 



 األطباء صور األذهان إلى تتبادر"، السرطان عالج" عبارة نسمع عندما
 یجب، األول المریض عالج أو األول الجهاز تثبیت قبل ولكن. واآلالت والمستشفیات
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 وال، اإلعداد من سنوات ذلك یستغرق قد. ساریة الصحیحة واللوائح القوانین تكون أن
 إلى الدعم الذریة للطاقة الدولیة الوكالة تقدم: بمفردها بذلك القیام الدول على تعینی

 ذلك في بما، الالزمة القانونیة التحتیة البنیة تطویرل العالم أنحاء جمیع في الدول
 یكن لم إذا .السرطان عالج في لإلشعاع اآلمن االستخدام أجل من، النوویة القوانین

 فال، رقابیة سلطة لدینا یكن لم وٕاذا. رقابیة سلطة لدینا یكون لنف، نووي قانون لدینا
 مرضى حیاة إنقاذ یمكننا ال وبالتالي اإلشعاعي العالج أو النووي الطب تقدیم یمكننا

 .السرطان

 یقید والبیئة األشخاص لحمایة وطني ورقابي قانوني إطار وجود عدمإن 
 من الضروري وجودف .دولة ةأی لىإ المشعة المصادر بیع عن العالمیین الموردین

 لصالح اإلشعاعي للعالج اآلمن االستخدام لضمان مناسب ورقابي قانوني إطار
 الوطنیة تشریعاتها مراجعة أو وضع إلى الدول تحتاج .العمال حمایة مع، المرضى

. والبیئة األشخاص لحمایة الدولیة المعاییر مع الحالي إطارها یتماشى ال عندما
 رقابیاً  نظاماً  ینشئ نووي قانون واعتماد تطویر هي الحالة هذه في ولىاأل الخطوة
 الثانیة الخطوة فإن، النووي القانون سن بمجرد. النوویة التكنولوجیا استخدام في للتحكم

 اللوائح تطویر لضمان رقابیة هیئة إنشاء ذلك في بما، وطني رقابي إطار إنشاء هي
 أن من للتحقق، والتطبیق والتفتیش الترخیص تإجراءا خالل ومن، والتقنیة العامة
 الوكالة تقدم .الدولة في المشعة المصادر استخدام عند تنفیذه یجري القانوني النظام
 .الوطنیة القوانین وصیاغة ومراجعة تقییم في تشریعیة مساعدة الذریة للطاقة الدولیة

 


 اً تنموی تحدیاً  أیضاً  ولكنه ،للناس كبیرة صحیة مشكلة مجرد لیس السرطان
 وفقاً . الحكومیة الصحیة والمیزانیات ةالوطنی یةالرفاه على وخیمة عواقب له اً متزاید
 التكلفة قدرت، العالمیة الصحة لمنظمة التابعة السرطان ألبحاث الدولیة للوكالة

 دوالر. تریلیون 1.16بمبلغ  2010 عام في رطانللس اإلجمالیة السنویة االقتصادیة
 كل بالسرطان المصابین عدد زیادة مع الزیادة في العدد هذا یستمر أن المتوقع ومن
 ملیون 18 السرطان حاالت عدد تجاوز، 2018 عام في، العالم مستوى على ــــــ عام
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 هذه تفعتر  أن المتوقع من، 2030 عام بحلول. وفاة حالة ملیون 9.6 مع حالة،
 .وفاة حالة ملیون 13 مع، حالة ملیون 24إلى  السنویة األرقام

 خدمات توفیر على قادرة غیر الدخل ومتوسطة منخفضة الدول من العدیدإن 
 على للحصول الخارج إلى المرضى إرسال وعلیها ،السرطان وعالج لتشخیص كافیة

 إنشاء یعتبر. أسرهمو  المرضى على عبئاً  یشكل أن ویمكن مكلف أمر وهو، الرعایة
 الطب ووحدات اإلشعاعي العالج تنشآم ذلك في بما، للسرطان وطنیة رعایة خدمات
 للغایة المتخصصة التحتیة البنیة دقیقًا إلنشاء تخطیطاً  تتطلب معقدة مهمة، النووي

 .األموال لتوفیر وكذلك، والتدریب والمعدات

، الفني للتعاون برنامجها لخال من، الذریة للطاقة الدولیة الوكالة قامتوقد 
 یورو ملیون 172 من أكثر وقدمت الصحیین المهنیین من 2000 من أكثر بتدریب

. السرطان مرضى رعایةل الوطنیة خدماتال تطویر في الدول لمساعدة 2011 عام منذ
 جمیع في بالسرطان متعلقاً  مشروعاً  125 من أكثر دعمت، وحده 2019 عام في

 التدریب المجال هذا في الذریة للطاقة الدولیة الوكالة دعم ویشمل .العالم أنحاء
 وكذلك، العملیة مراحل جمیع في الخبراء ومشورة البشریة الموارد لبناء المتخصص

 .الخدمات تقدیم على قادر تشغیلي مركز إلنشاء الالزمة والمعدات والمواد األدوات
 

 التخطیط والتمویل والتعاون

 على للحصول الذریة للطاقة الدولیة الوكالة مع الدول من العدید تعمل
 مكافحة أولویات أجل من التعاون وتطویر األموال وجمع التخطیط في المساعدة
 مع المناقشات وتیسیر تنظیم في الذریة للطاقة الدولیة الوكالة تساعد. السرطان
 كزهامرا لفتح الدول تستعد بینماو  .المالیة والمؤسسات التنمیة ومصارف المانحین
 الدولیة الطبیة المؤسسات مع بالشراكة، الذریة للطاقة الدولیة الوكالة تقدم، الجدیدة
 خدمات لدى یكون أن ضمان في تساعد دراسیة ومنح متخصصة تدریبات، الرائدة
 األورام أطباء مثل، جیداً  تدریباً  المدربین الموظفین من كافٍ  عدد السرطان رعایة

 .الطبیین الفیزیائیین ینواألخصائی األشعة وأخصائیي
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 المهنیین تدریب

 والمستعدین المدربین، المهرة الطبیین المهنیین من وطنیة مجموعة بناء إن
 قبل یبدأ ما وغالباً ، المحدد الوقت في دقیقاً  دعماً  یتطلب، جدیدة منشآت لتشغیل
 ركةبمشا إال تقدم إحراز یمكن ال، السرطان عالج مراكز وتعقد لحجم نظراً و  .سنوات

 ویتعین. المصلحة أصحاب من واسعة مجموعة وتعاون كثب عن الوطنیة الحكومات
 اإلجراءات اتخاذ لضمان وطنیة صحیة كأولویة السرطان تحدید الحكومات على

 الصحیة الخطط في : المستویات كل على الوطني السرطان عبء لمعالجة الالزمة
 .القدرات وبناء األموال وجمع، حتیةالت البنیة وتطویر، الصحیة والمیزانیة، الوطنیة
 


 الوكاالت من والسرطان بتمویل األورام علم في األبحاث من الكثیر ُتجرى
 الوطني التابعة لمعهد الصحة الوطنیة المتحدة الوالیات معاهد مثل، الحكومیة
 حول األبحاث هذه من الكثیر یتركز. الحیویة لوجیاوالتكنو  األدویة وشركات للسرطان،

تبعًا  محدداً  الكیمیائي العالج یكون ما عادةً و . الكیمیائي للعالج جدیدة أدویة تطویر
 .الصلبة األورام معظم عالج، أخرى ناحیة من، یستطیع اإلشعاعو  .السرطان لمواقع

 من وعةمجم أوسع ضد النشاطیة من طیف أكبر اإلشعاعي العالج یمتلك
 فعال أنه أثبتو ، عام 100 من ألكثر السرطان لعالج استخدم وقد. السرطان أنواع
 دیولّ  أن یمكن فإنه، اإلشعاع معدات شراء بمجرد ألنه هذا. التكلفة حیث من للغایة
 الكهرباء هي األولیة التكالیف كون مع، الحاجة حسب اإلشعاع من كبیراً  قدراً 

 لكل العالج كان كلما، الجهاز استخدام زاد كلما أنه نيیع بدوره وهذا. فقط والصیانة
 كل یستخدمها التي المحددة األدویة عكس وعلى. التكلفة حیث من فعالیة أكثر مریض
 وتكرارًا مرة مراراً  اإلشعاع حزمة استخدام فیمكن، استخدامها إعادة یمكن وال مریض
 خاصة، للجراحة كبدیل ياإلشعاع العالج استخدام یمكن، ذلك إلى باإلضافة. أخرى
، یحدث أن یمكن كما، الحیاة نوعیة على عمیق سلبي تأثیر األخیر لهذا یكون عندما
 یسهل اإلشعاعي الطب إن .الشرج وسرطان الحنجرة في سرطان، المثال سبیل على
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 بتتبع مراحل اإلصابة یسمح، مّما السرطانیة الخالیا من جداً  صغیرة رواسب اكتشاف
 .الورم واستهداف أفضل بشكل السرطانب

 
 خیارات العالج في المستقبل باستخدام اإلشعاع

 سواء حد على والناس الحیوانات على أجریت التي الدراسات من العدید أظهرت
 تشیر، ذلك إلى باإلضافة .فریدة ومستهدفة بطرق المناعة جهاز یحفز اإلشعاع أن

 الواعد التقدم من المزید لتحقیق یرةكب إمكانیة هناك أن إلى والمثیرة الجدیدة البیانات
 هذه تؤدي قد .بنشاط فیه التقدم یتم الذي لإلشعاع التقلیدي التطبیق طرق في للغایة
 إلى المشعة، والجسیمات، الصغیرة والحزم المیكرویة والحزم"، الفالش" مثل الطرق
 عمیق یرتأث لها یكون وقد السرطان لمرضى فعالیة وأكثر تكلفة وأقل سمیة أقل عالج
 النامیة. الدول في وخاصة، العالم أنحاء جمیع في السرطان رعایة على

 


أصبح  الذي العقد باعتباره المقبلة السنوات في الماضي العقد إلى اإلشارة تمست
 ,Non-Communicable diseases(الساریة  غیر األمراض من وغیره السرطان فیه

NCDs( رفیعة اجتماعات ثالثة ُعقدت:  والتنمیة للصحة عالمیة كقضیة بها معترف 
 األمراض حول العالمیة الصحة لمنظمة جدیدة عالمیة عمل خطة إصدار تم المستوى:

 تقلیل في للمساعدة الدول جمیع قبل من أهداف على االتفاق وتم الساریة؛ غیر
 لجمعیة جدید قرار على فاقاالت وتم ؛2025 عام بحلول %25 بنسبة المبكرة الوفیات
 في الساریة غیر األمراض وأدرجت ؛2017 عام في السرطان بشأن العالمیة الصحة
 االتفاقیات من عقداً  كان لقد. )SDGs( المستدامة للتنمیة المتحدة األمم أهداف

  .وااللتزامات

لعب االتحاد العالمي  وقد. الصدفة طریق عن حدثت لم الخطوات هذه مثل
 التي الحركة قلب في السرطان وضع في حاسماً  دوراً  (UICC) السرطانلمكافحة 

 عمل االتحاد وقد. عالمیة كأولویة (NCDs)الساریة  غیر األمراض سعت لوضع
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 هذه ودعم لقیادة اآلخرین الرئیسیین والشركاء الذریة للطاقة الدولیة الوكالة مع بالتعاون
 واالتحاد UICC قبل من NCD الفتح تشكیل تم، 2009 عام في. العالمیة الحملة
 رفیع اجتماع تأمین: بسیطة أهدافها كانت. للسكري الدولي واالتحاد للقلب العالمي
 غیر األمراض ظهور وضمان الساریة غیر األمراض بشأن المتحدة لألمم المستوى
، األولى أیامه في هذا التحالف البعض استهجن. المستدامة التنمیة أهداف في الساریة

 غیر األمراض تجمیع خالل من تحقیقه یتم الذي السیاسي النفوذ من القلیل واورأ
 تحالف ن حصولفإ ،ذلك ومع. المشتركة الخطر عوامل من عبر مجموعة الساریة
NCD الدولمن  مجموعة مع والعمل، المتحدة األمم منظومة في المصداقیة على 

 العمل خطة إلى أدى 2011 عام في المستوى رفیع اجتماع لعقد دفع الملتزمة،
 التي واألهداف التسعة الساریة غیر األمراض بشأن العالمیة الصحة لمنظمة الشاملة
 عامي في المستوى رفیعة أخرى اجتماعات وعقدت. 2025 عام في إلیها نتطلع

 تضمین یتم. العمل خطط وتنفیذ بوضع الدول التزمت حیث ،2018و 2014
 بالحد االلتزام مع مم المتحدة للتنمیة المستدامةأهداف األ في الساریة غیر األمراض

 عام بحلول الثلث من بأكثر الساریة غیر األمراض عن الناجمة المبكرة الوفیات من
 من بمجموعة المتحدة األمم بقیادة االلتزام من مسبوقة غیر فترة كانت لقد. 2030

 .الدول جمیع في الناس جمیع على تؤثر التي األمراض

 هوأعضاؤ  (UICC) االتحاد العالمي لمكافحة السرطان ضغط، ذلك موازاة في
 تم. الفریدة الخطر وعوامل السرطان بشأن محددة إجراءات اتخاذ أجل من هوشركاؤ 
، 2017 عام في العالمیة الصحة لمنظمة األساسیة لألدویة النموذجیة القائمة تحدیث

 قائمة" بعنوان العالمیة الصحة منظمة من جدید العام منشور ذلك في إصدار تم كما
 المنشور ویحدد". السرطان إلدارة األولویة ذات الطبیة لألجهزة العالمیة الصحة منظمة

 إلدارة الفعال مكانها في تضعها أن دولة كل على ینبغي التي األساسیة التقنیات
 .السرطان

 لمكافحة الوطنیة الخطط عدد في زیادة تلوحظ، الماضي العقد مدار على
، ذلك إلى وبالنظر. 2017 عام في %81 إلى 2013 عام في %66 من انالسرط

 درجة في التشكیك كامًال ویمكن تمویالً  ممولة غیر تزال ال الخطط من العدید فإن
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 السرطان لمكافحة وطنیة وخطة السیاسي بالدعم تحظى التي الدول نإ. تنفیذها
 تطبیق خالل من الخطر لعوامل سكانها تعرض لتقلیل خطوات تتخذ وممولة، منشورة
 عن بحثاً  السكان مستوى على فحص تنفیذ أو التدخین لمكافحة صرامة أكثر قوانین
 خالل من الحلیمي الورم فیروس من النساء حمایة أو الشائعة، السرطان أنواع

 مكافحة أن على جیداً  مؤشراً  یعد الخطط من المزید وجود فإن وبالتالي،. التطعیم
 .العقد بدایة في علیه تكانمّما  جدیة أكثر ومالی تأصبح السرطان

 خالل إنجازه تم ما إزاء باالرتیاح نشعر أن یجب، المقبل العقد دخولنا معو 
 مواجهة على قدراتها لتعزیز الدول وتشجیع جمیع لتوجیه الماضیة العشر السنوات
 السرطان دعاة یعمل أن یجب، الحالي الزخم من لالستفادةو للسرطان.  المتزاید العبء
 العام القطاعین في األخرى المدني المجتمع ومنظمات مجموعات لتعبئة بسرعة

 صحة على إیجابي بشكل تؤثر أن یمكن التي التغییرات ودعم إلنشاء والخاص
 .العالم أنحاء جمیع في المجتمعات ورفاهیة

 هرةترجمة : د. م. سعدو الظوا                                                
 هیئة الطاقة الذریة السوریة                                                 

   saldawahrah@aec.org.sy 
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Abstract 

Soil moisture is an essential parameter for water management. 
Currently, three methods for soil moisture estimating are used: in-situ point 
measurements, remote sensing-based methods, and land surface models. 
Recently, as a passive nuclear technology, the cosmic-ray neutron probe 
(CRNP), an innovative in-situ instrument, has been developed. The probe 
provides area-averaged and spatial estimates of soil moisture at area-wide 
scale of about 20 hectares at a measurement depth up to 72 cm. This 
instrument bridges the gap between in-situ point measurements and global 
satellite-based soil moisture estimates. A single CRNP can replace a 
network of conventional in-situ instruments to provide reliable soil moisture 
estimates. Three types of CRNP devices exist: stationary, mobile 
“backpack” and vehicle mounted roving. The reliable, accurate and 
continuous soil moisture estimates provided by the CRNP over large scale 
makes it very attractive for researchers and engineers in diverse fields. 

 



یؤدي تغییر أنماط استعمال األراضي، والعمران، وتغیر المناخ والهطوالت 
ي المناطق ، وعلى وجه الخصوص فالمطریة إلى ضغوط كبیرة على النظم الزراعیة
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دمج ولعل القاحلة حیث تعتبر إدارة الموارد المائیة أمرًا حاسمًا لنجاح النشاط الزراعي. 
القدرة على یملك التقلیدیة في إدارة المیاه الزراعیة /أو ومنها یة التقنیات الجدیدة النوو 

وذلك  ،ضمان األمن الغذائي علىتحسین قدرة المزارعین والعلماء وصانعي السیاسات 
من خالل تحسین ممارسات إدارة التربة والمیاه والمحاصیل من أجل التكثیف الزراعي 

 المستدام.

) Cosmic-ray neutron probe, CRNP( ونیةُیعدُّ مسبار نترونات األشعة الك

التي تطبق مبادئ  )Passive nuclear technology( السلبیةالنوویة أحد التقنیات 
تقدیر رطوبة التربة على نطاق واسع، من خالل الكشف ، المستخدمة لالفیزیاء النوویة
هیدروجین الموجودة أو البطیئة، والتي ترتبط شدتها بوفرة ذرات ال الُمهدَّأة عن النترونات

محتوى الماء في التربة  مسبارهذا الفي الغالب في جزیئات الماء في التربة. یقیس 
المطور حدیثًا لقیاس  المسباریستعمل هذا  وغیر خطرة. ،هدامةوغیر  ،بطریقة مستمرة

على و ، هكتاراً  20محتوى الماء في التربة السطحیة على مساحات واسعة تغطي زهاء 
الفجوة في قیاس هذه التقنیة مأل تمحتوى ماء التربة. تبعًا ل، م 0.7 إلىعمق قد یصل 

رطوبة التربة على مساحات كبیرة لتحسین إدارة المیاه الزراعیة. باإلضافة إلى ذلك، 
 ،)Stationary(، فمنها المسبار الثابت في المكان هذا المسبار متعددة من نماذج تتوفر

 Vehicle mounted(والمركب على سیارة  ،)Backpack(ظهر كحقیبة والمحمول 

CRNP( وعلى عدة مقاییس ، وذلك بغیة مواجهة مجموعة متنوعة من التحدیات
 .مختلفة والتي قد تصادف العاملین على أرض الواقع

األشعة الكونیة هي تقنیة حدیثة إلى حٍد ما لمراقبة رطوبة رصد نترونات تقنیة 
. ینالماضی ینأجریت بشكل رئیسي خالل العقد التربة، وقد تطورت من األبحاث التي

م البیئة، والهندسة و لالعلمیة كع هذه التقنیة قابلة للتطبیق على عدد من التخصصات
میدانیة حقلیة والتي تتطلب أداة  ،واالستشعار عن بعد ،الزراعیة، وعلوم الغالف الجوي

رب من سطح التربة قویة وسهلة االستعمال للمراقبة التلقائیة لظروف الرطوبة بالق
حیث یوفر مسبار نترونات األشعة الكونیة تقدیرات  كبیرة.على مساحات ونطاقات و 

كما ذكرنا  ،هكتاراً   20مكانیة لرطوبة التربة على مساحات كبیرة نسبیًا تصل إلى 
أعاله. ویمكن لمسبار واحد أن یحل محل شبكة من أجهزة القیاس الموضعیة التقلیدیة 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مسبار نترونات األشعة الكونیة : تقنیة جدیدة لرصد رطوبة التربة على نطاق واسع 
 

21 
 

موثوقة لرطوبة التربة. كما أن مسبار نترونات األشعة الكونیة قادر  لتوفیر تقدیرات
على تقدیر رطوبة التربة في المناطق التي تعاني من مشاكل كالتربة المالحة، 
األراضي الرطبة والترب المحجرة. ویمكن أن توفر مجسات نترونات األشعة الكونیة 

الت بین التربة والمناخ. كما یمكن بیانات ألخصائیي األرصاد الجویة المهتمین بالتفاع
أن تكون تقدیرات مسبار األشعة الكونیة واعدة لعلماء االستشعار عن بعد لمعایرة 

 .أجهزتهم والتحقق من صحة بیاناتها
 
 

مساحات كبیرة، فقد على رطوبة التربة توزع إلى فهم أنماط  للحاجة الماسةنظرًا 
ة ُتعدُّ طریق رطوبة.ائط توزع الید من التقنیات واألسالیب لرسم خر تم استعمال العد

الطرق أفضل  )Gravimetric method( الجاذبیةطریقة تقدیر رطوبة التربة باستعمال 
 وهي الطریقة األكثر شهرة طوال العقود الماضیة، لكنها تتطلب بالمقابل جهداً  ،وأدقها

بعد كذلك األمر حدودة في العمق والمساحة. ووقتًا بشریین كبیرین مع تغطیة مكانیة م
، وظهور مسبار النترونات )Neutron scattering(التعرف على تقنیة التشتت النتروني 

ستعماله انتشر ا الذي في منتصف القرن الماضي، )Active neutron probe( ةالنشط
ابیب معدنیة أن استعمالَ یتطلب استعماله  لكن في األبحاث العلمیة ذات الصلة. خاصةً 

 ،وتنظیم وتدریب حكومي معتمد ،ومعایرة خاصة في الموقع المدروس ،مخصصة
وعلى  .المتولدة عن المنبع المشع للجهاز لتجنب خطورة التعرض للنترونات السریعة

لتي تعتمد على خصائص الطیف اغیر النوویة و  األخرى الرغم من أن األجهزة الحدیثة
تنظیم االستعمال وخاصة فیما یتعلق بخطر اجز طیسي قد أزالت بعض حو الكهرمغن

هو المعیار الذهبي لمراقبة المحتوى  ةالنشط ات، یظل مسبار النترونالتعرض لألشعة
هذه الطرق ذات تغطیة مكانیة  جمیع ومع ذلك تظل .موضعیاً  الحجمي لماء التربة

 .تینومرونة محدود
مواج األمجسات عیة، یمكن لفیما یتعلق بالمراقبة المحمولة جوًا واألقمار الصنا

أن تغطي  )Passive and active microwave sensors(النشطة والسلبیة المكرویة 
السنتیمترات  في ولكن مع اختراق رأسي محدود متفاوتة،مناطق واسعة بدقة مكانیة 
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وفر مجموعة متنوعة من األقمار الصناعیة التي تدور حول ت. التربة القلیلة العلیا من
یمكن أن كما ولكن بدقة مكانیة تبلغ عشرات الكیلومترات.  ،تغطیة عالمیةاألرض 

ولكنها تقتصر إلى حٍد كبیر على  ،توفر المنصات المحمولة جوًا دقة مكانیة أعلى
نظرًا لتكالیفها التشغیلیة العالیة. قد یوفر العمل المستقبلي باستعمال طائرات  األبحاث

طوال الموجیة المرئیة القریبة من األشعة تحت بدون طیار وأجهزة استشعار تغطي األ
أقل. ومع ذلك، ستقتصر تشغیل الحمراء إلى الحراریة مزیدًا من المرونة وتكالیف 

وسیتم جمعها فقط خالل الفترات التي  المراقبة على السنتیمترات القلیلة العلیا من التربة
فائقة المجسات  تساعد، قد بدًال من ذلك .قلیًال ومحدوداً یكون فیها الغطاء النباتي 

جمٍع سریٍع في بة على آالت ثقیلة متنقلة المركَّ  )Hyperspectral sensors(الطیفیة 
 ال یزال هناك تحدٍّ وعلى الرغم من ذلك،  .رطوبة طبقة من التربة أكثر سمكاً لبیانات 

ة جمع بیانات عالیة الجودة بسرعیتمثل في رطوبة التربة  توزع أساسي في رسم خرائط
ساعد ییمكن أن وهنا . مكنممنخفضة وبأقل جهد بتكالیف و عبر المكان والزمان 

 في مواجهة هذا التحدي. (CRNP) مسبار نترونات األشعة الكونیة
 
 

تنشأ نترونات األشعة الكونیة في الفضاء، حیث یتم إنتاجها بواسطة موجات 
النجوم المتفجرة. تتدفق بعض هذه الجسیمات عالیة الطاقة في الفضاء  االنفجار من

طیسي لألرض. یتم التقاط لألرض، حیث تتأثر بالمجال المغن إلى الغالف الجوي
الجسیمات عالیة الطاقة في الغالف الجوي لألرض وتتصادم مع نوى الغالف الجوي 

تولید نترونات سریعة، حیث تمر لتبدأ عندها زخات من األشعة الكونیة الثانویة، ویتم 
هذه األشعة الكونیة الثانویة عبر الغالف الجوي ثم عبر األمتار القلیلة العلویة من 
الغالف الحیوي والغالف المائي والغالف الصخري. وتخضع هذه النترونات السریعة 
 لتصادمات مرنة مع النوى الموجودة في التربة، وبالتالي تفقد الطاقة. یتم امتصاص
بعض النترونات السریعة بواسطة التربة أثناء االصطدام، بینما تتشتت وتتبعثر 
النترونات األخرى فوق سطح التربة. تفقد نترونات األشعة الكونیة جزءًا من طاقتها 
مع كل تصادم، وبالتالي تصبح النترونات عالیة الطاقة نترونات سریعة (في الغالف 
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بعد لتصبح نترونات حراریة (في التربة). نتیجًة لتهدئة الجوي)، والتي تفقد الطاقة فیما 
النترونات السریعة وٕابطائها بقوة بواسطة الهیدروجین الموجود في البیئة، فإن كثافتها 
المقاسة ترتبط بتغیرات رطوبة التربة، باإلضافة إلى مصادر الهیدروجین األخرى على 

 سطح األرض.
من العناصر األخرى على إبطاء ألن الهیدروجین له قدرة أكبر بكثیر و 

النترونات السریعة إلى نقطة االمتصاص، فإن وجود الهیدروجین على السطح 
والغالف الجوي هو الوسیلة األساسیة "إلزالة" النترونات السریعة من أي نظام أرضي. 

الشكل الرئیسي للهیدروجین في أي نظام أرضي في شكل جزیئات ماء ولما كان 
تكوین عالقة بین عدد النترونات وكمیة الماء في منطقة معینة. نها حییمكن  التربة،

هي في األساس كاشف مسبار نترونات األشعة الكونیة  هذا یعني أن تقنیة
وجود الهیدروجین تأخذ بعین االعتبار عملیة معایرة  تقنیةال هذه تستخدم للهیدروجین.

نترونات  رة، یمكن لمسبارغیر ذلك الموجود داخل جزیئات ماء التربة. بعد المعای
توفیر معلومات دقیقة عن رطوبة التربة أینما تم توظیفه في جمیع األشعة الكونیة 

 .أنحاء العالم
 



تنتقل النترونات السریعة التي یتم إنتاجها في الهواء والتربة في جمیع 
ق تركیزًا متوازنًا للنترونات. یتغیر هذا التوازن ا یخلاالتجاهات بین الهواء والتربة، ممّ 

بسبب التغیرات (اإلضافة أو الطرح) في محتوى الهیدروجین في الوسط. یتم تقدیر 
محتوى رطوبة التربة من خالل تركیز نترونات األشعة الكونیة، والتي تتولد داخل 

أخرى في الغالف التربة وتتباطأ في الغالب بواسطة الهیدروجین، قبل أن تنتشر مرة 
الجوي. وبالتالي یمكن االستدالل على محتوى رطوبة التربة مباشرة من تدفقات 

من مستشعرین (مجسین) اثنین. المستشعر األول  CRNP النترونات هذه. یتكون نظام
م، ویقیس كثافة النترونات السریعة لم 25.4مغطى بطبقة من البولي إیثیلین بسماكة 

ب كثافة النترونات السریعة فوق سطح التربة عكسًا مع فوق سطح التربة. تتناس
ویقیس النترونات  ــــــ غیر محميــــــ  محتوى رطوبة التربة. فیما المستشعر الثاني

 .)الحراریة التي تُنسب إلى الماء فوق سطح التربة (الكتلة الحیویة والثلج
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كل الهیدروجین الموجود ضمن  مسبار نترونات األشعة الكونیة یستشعر
المسافة التي یمكن أن تنتقل ضمنها النترونات السریعة في الهواء والماء والتربة 
والمواد األخرى بالقرب من سطح األرض. وبالتالي، تختلف مسافة القیاس وفقًا لكثافة 

ة أو منطقة القیاس لهذا المسبار على أنها المادة وتركیبها الكیمیائي. ُتعرَّف مساح
من النترونات المعدودة، وترتبط بشكل  %86المنطقة المحیطة به والتي تنشأ منها 

 أساسي بالخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة للهواء وتتناسب عكسًا مع كثافة الهواء. 

في الموقع،  ُیعدُّ مسبار نترونات األشعة الكونیة التقنیة الوحیدة للقیاس الحقلي
والتي یمكنها الحصول على قیم متوسطة لرطوبة التربة فوق عدة مئات من األمتار 

وهو أمر یتطلب شبكة قیاس كثیفة في الموقع وفق الطرق التقلیدیة. یعتمد  -المربعة 
لهذا المسبار على قدرة النترونات على السفر مئات  نصف قطر مساحة القیاس

تشتت النترونات في الهواء. یبلغ نصف قطر مساحة  األمتار من مصدرها، من خالل
م) عند مستوى سطح البحر عندما یوضع  480م (بقطر زهاء  240القیاس زهاء 

مسبار نترونات األشعة الكونیة في وضع ثابت وعلى ارتفاع أمتار قلیلة عن سطح 
 األرض.

من النترونات  %86عمق القیاس الفعال هو السماكة التي تنشأ عندها 
المعدودة، والتي تعتمد بشدة على محتوى رطوبة التربة. ویتراوح عمق القیاس من 

مترًا ویتناسب عكسیًا مع محتوى رطوبة التربة. یتسم التناقص في  0.72إلى  0.12
 .عمق القیاس والناتج عن زیادة رطوبة التربة بأنه غیر خطي

 
 

، في وضع ثابت (CRNP) مسبار نترونات األشعة الكونیة توجد معظم أنظمة
تتمیز طریقة القیاس  ویفتقر التصمیم إلى القدرة على النقل بسهولة من حقل إلى آخر.

، والنظام مؤتمت، ولها حد أدنى من متطلبات الطاقة. ال تقتصر هدامةبأنها غیر 
نها أیضًا تقدیر رطوبة الكتلة الحیویة فوق التطبیقات على رطوبة التربة، بل یمك

األرض وسماكة الثلج. واألهم من ذلك، أن مساحة القیاس تكون على نطاق متوسط 
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حساسة هكتارًا. تتطلب هذه الطریقة معالجة بیانات قلیلة، وهي غیر  20یبلغ زهاء 
 لقوام التربة أو الكثافة الظاهریة أو خشونة السطح.

 ت األشعة الكونیة من عدادات نترونیة، ومسجل بیاناتیتكون مسبار نترونا
مزود  درجة الحرارة، ونظام قیاس عن بعدوالذي یقیس الضغط الجوي ورطوبة الجو و 

 ریدیوم، وبطاریة ولوح شمسي لتشغیل النظام.بهوائي لالتصال بالقمر الصناعي إ

 6مسبار ثابت في  200 علىتم نشر ما یزید )، 2017منذ عدة سنوات (
تشتمل  الطبیعیة. طقارات للمراقبة طویلة المدى لرطوبة التربة على نطاق المناق

مجموعات فرعیة ألغراض مختلفة بدءًا من األبحاث على المستوى  CRNP شبكات
إلى مشاریع بحثیة فردیة إلى التطبیقات الزراعیة التجاریة. باإلضافة إلى  الوطني

مؤخرًا للتطبیقات في ه استعمالو  لمتنقلا CRNP مسبارابتكار األجهزة الثابتة، تم 
المتنقل بغیة دمجه وتركیبه  CRNP البیئات الزراعیة. تم إجراء الكثیر من العمل مع

جمع بیانات  عربة جوالةمسبار المركب على للیمكن  ".roverعلى "عربة جوالة، 
 لهخالل تتابع زمني قصیر نسبیًا. ومع ذلك، ال یمكن  عدة حقول منرطوبة التربة 

تلك الموجودة في البیئات الجبلیة أو في بعض كالعمل بسهولة في التضاریس الصعبة 
 األنظمة الزراعیة.

 Hydroinnovaتم تطویر نسخة أصغر من المسبار المتنقل من قبل شركة 
ر ـــة ظهـــول كحقیبـــالمحم CRNP ارـــــو مسبـــدودة)، وهـــة محـــة ذات مسؤولیـــــ(شرك

)Backpack CRNP( یحتوي مسبار الحقیبة على العدید من خصائص ومكونات .
نظرائه األكبر حجمًا. وهو عبارة عن جهاز مصغر یعمل بالبطاریة متنقل وقابل 

غ). یمكن حمل مسبار الحقیبة إلى تضاریس لك 15للحمل بواسطة فرد واحد (زهاء 
توزع رطوبة یصعب الوصول إلیها بالسیارة بغیة استكشاف إمكانات رسم خرائط 

 التربة. 
المتنقل سواء المركب على عربة جوالة أو المحمول  CRNPیلتقط مسبار 

 CRNPكحقیبة ظهر عددًا كافیًا من النترونات خالل مدة زمنیة أقل مقارنًة بجهاز 
ي األمثل ـاصل الزمنـد الفـــدقائق مقابل ساعة واحدة). یعتم 10و 1الثابت (زهاء 
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ر، ـــح البحـــاع عن سطـــع، واالرتفـــرض في الموقـــط العــت على خاـــرونـــع النتـــلجم
از الكاشف وضغطه، واالرتباط البیني المكاني ـــاز الكاشف، وحجم غـــوع غـــون
)Spatial autocorrelation(  بین النقاط. كقاعدة أساسیة یوصى بجمع على األقل

عدة لكل فاصل  400ابت، ولكل فاصل زمني للمسبار الث )Counts(عدة  1000
زمني للمسبار المتنقل كأفضل ممارسة (یكون المعدل األدنى عادًة أقل للمسبار 
المتنقل بسبب االستقراء من نقاط أخرى، متداخلة أحیانًا، لتحسین إحصائیات العد 
بشكل فعال). وقد لوحظ أن ارتفاع معدالت العد سیؤدي إلى انخفاض االرتیاب في 

تربة. بمعنى أن هناك حاجة إلى كواشف أكبر أو فاصل زمني أطول تقدیر رطوبة ال
 للحصول على عدد إجمالي أعلى.

لألنواع الثالثة من  ) ملخصًا للمزایا والقیود وأفضل استعمال1یعرض الجدول (
وخفة الوزن. للحمل والنقل هي قابلیته لمسبار الحقیبة . المیزة األساسیة CRNP مسبار

 قد یناسب هذا لى حساب الفاصل الزمني في جمع البیانات.ومع ذلك، یأتي هذا ع
المسبار االستعمال التجاري في البیئات الزراعیة بشكل أفضل من المسبار المركب 

بسبب االعتبارات العملیة الستعمال األراضي وتكالیف العمالة  متحركة على عربة
واسطة فرد واحد، یمكن یمكن حمله ب مسبار الحقیبةوصیانة العربات. نظرًا لحقیقة أن 

إلى مواقع بعیدة أو وعرة أو هشة ال یمكن الوصول إلیها بواسطة التنقل بهذا المسبار 
 ماًال و وقتاً  من حقل إلى آخر بأقل التكالیف العربات. یمكن أیضًا نقل حقیبة الظهر

نیة حیث تكون الب ،مما یجعلها مثالیة لالستعمال في البلدان النامیة والمواقع النائیة
حقیبة مسبار ال التحتیة محدودة والتضاریس صعبة. على سبیل المثال، یمكن استعمال

للجمع المتزامن لمعلومات رطوبة التربة بسرعة نسبیًا في منطقة طبیعیة غیر متجانسة 
أسبوعیة أو نصف  هكتار/مزرعة. یمكن إجراء مسوحات 1>وبوجود مزارع بمساحة 

 ت من مزارع أصحاب الحیازات الصغیرة باستعمالشهریة للمساعدة في إدارة العشرا
لمسبار  أنسب استعمال ا یجعله فعال من حیث الوقت والتكلفة.مسبار حقیبة واحد، ممّ 

لحقیبة هو تقدیر رطوبة التربة إما في موقع واحد لفترات قصیرة (أیام) أو في مواقع ا
ح ثنائیة األبعاد أن عملیات المسكما  ي البعد.خط واحد أحادمتعددة متوضعة على 

ُیعدُّ الرصد طویل المدى لرطوبة  .وقتالولكنها قد تكون محدودة من حیث  ،ممكنة
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وُیعدُّ المسبار الثابت أكثر مالءمًة في هذه  التربة أقل جدوى باستعمال هذا النوع،
 الحالة.

 ) : ملخص بالمزایا والعیوب1رقم ( الجدول
 CRNP وأفضل استعماالت األنواع الثالثة ألجهزة 

في  الثابت 
 المكان

(Stationary) 

على  المحمول
 الظهر

(Backpack) 

على  المركب
 عربة

(Roving) 
الحد األدنى التقریبي للفاصل 
 الزمني لجمع البیانات (دقیقة)

60 10 1 

 50> 15 30 غ)ل(ك  الوزن

 المزایا الرئیسة

الحد األدنى من ــــــ 
 ،الصیانة

االستخدام على ــــــ 
 الطویلالمدى 

 خفیف الوزن،ــــــ 
محمول من قبل ــــــ 

 شخص واحد،
یستخدم في البیئات ــــــ 

 القاسیة

 متنقل،ــــــ 
مناسب للمسوحات ــــــ 

 2D( ثنائیة األبعاد
survey( 

 العیوب الرئیسة

یحتاج وقت أطول ــــــ 
 للتنصیب،

غیر محمول أو ــــــ 
 متنقل

یقتصر على عملیات ــــــ 
حادیة البعد المسح أ

)1D survey(  بسبب
 طول وقت القیاس نسبیاً 

 یحتاج لعربة،ــــــ 
 تكالیف مرتفعةــــــ 

 أفضل حاالت االستعماالت
 

یستعمل في موقع 
واحد وعلى مدى 
طویل (من عدة 

أسابیع وحتى عدة 
 سنوات)

استعمال قصیر ــــــ 
(ساعات إلى  المدى

 أیام) وفي موقع مؤقت
أحادیة  سحمعملیات ــــــ 

 البعد (عشرات المواقع)
تكرار زمني للمسح ــــــ 

أحادي البعد أو لبعض 
المساحات الزراعیة 

(مرتین في األسبوع، أو 
مرة أسبوعیًا، أو مرة 

 شهریًا)

ــــــ مسح ثنائي البعد 
 (مئات المواقع)

تكرار زمني للمسح ــــــ 
ثنائي البعد أو للحقول 
الزراعیة واألحواض 

تین في الصبابة (مر 
األسبوع، أو مرة 
أسبوعیًا، أو مرة 

 شهریًا).
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یحتاج المسبار إلى معایرة حقلیة، والتي یتم إجراؤها من خالل الحصول على 
رطوبة التربة وكثافة النترونات. یتم الحصول على متوسط قیاسات مقابلة لمتوسط 

المدروسة من القیاسات النقطیة (الموضعیة) الحقلیة رطوبة التربة في المنطقة 
)Ground-based point measurements(  بواسطة الطرق التقلیدیة في الموقع، وذلك

من خالل جمع العدید من عینات التربة داخل منطقة قیاس مسبار نترونات األشعة 
المقاسة إلى  رطوبة التربة. تحتاج شدة النتروناتالكونیة، ومن ثم تحدید متوسط 

الضبط والتصحیح من أجل االختالفات في الموقع المدروس، والجسیمات الواردة 
 عالیة الطاقة، والضغط الجوي، والرطوبة المطلقة، والتغیرات في الكتلة الحیویة.
یوصى بإجراء معایرتین حقلیتین على األقل للحصول على تقدیرات موثوقة لرطوبة 

معایرتین في فصلین متمایزین بغیة معایرة المسبار على التربة. یجب إجراء هاتین ال
حاالت مختلفة لرطوبة التربة (معایرة في فصل الشتاء وأخرى في فصل الصیف). 
یلزم الحصول على عینات تربة ممثلة لمنطقة القیاس بغیة تصحیح معادلة المعایرة. 

، )Absolute volumetric water content(بالنسبة للمحتوى المائي الحجمي المطلق 
أظهرت الدراسات أنه یجب إجراء ثالث معایرات على األقل للحصول على تقدیرات 

 .%3ــــــ  2رطوبة التربة مع خطأ أقل من 
 


إن فهم التغیرات المكانیة والزمانیة لرطوبة التربة على مستویات مختلفة له 
ُتعدُّ رطوبة التربة مؤشرًا هیدرولوجیًا أهمیة كبیرة في العدید من المجاالت العلمیة. و 

رئیسًا، كونها تؤثر على الموازنة المائیة والطاقیة للسطح البیني بین التربة والجو، كما 
من الصعب تحدید وتقییم  أنها مصدر المیاه الرئیسي للنباتات الطبیعیة والزراعیة.

بب عدم التجانس محتوى رطوبة التربة على نطاقات ومساحات متوسطة إلى كبیرة بس
 في خصائص التربة والغطاء النباتي والمناخ والتضاریس.

المعایر حقلیًا معایرًة صحیحة ــــــ  (CRNP)یوفر مسبار نترونات األشعة الكونیة 
إلى كبیر تقدیرات موثوقة للتوزع المكاني لرطوبة التربة على نطاق متوسط  ــــــ ودقیقة
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كونه تقنیة نوویة  وغیر خطرة ،وغیر مخربة ،مستمرةبطریقة ، اً هكتار  20یبلغ زهاء 
بغیة مواجهة مجموعة متنوعة من  هذا المسبار متعددة من نماذج تتوفر .سلبیة النشاط

تجعل هذه المزایا من مسبار  .والتي قد تصادف العاملین على أرض الواقع ،التحدیات
في مختلف المجاالت العلمیة نترونات األشعة الكونیة جذابًا للغایة للعلماء والمهندسین 

 والتجاریة، وخاصة إدارة المیاه الزراعیة.
 إبراهیم علي مباركد. م.                                             

 دائرة الري والمقننات المائیة ــــــ قسم الزراعة                                   
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Abstract 

Small Modular Power Reactors (SMRs) can offer important 

advantages for nuclear newcomer countries, particularly those with small 

electric grids, with less-developed infrastructure and limited investment 

capabilities. They are used for special applications such as: deployment in 

remote areas, process heat, desalination and hydrogen production. There are 

many SMRs in the world such as: mPower and NuScale reactors in 

America, CAREM reactor in Argentina, ACP100 in China and SMART 

reactor in South Korea. 
 



 Small Modular Power)تعد المفاعالت النوویة ذات الوحدات صغیرة القدرة 

Reactors, SMRs)  مفاعالت مناسبة جدًا للدول المقبلة حدیثًا على بناء المفاعالت
النوویة والتي تمتلك شبكات كهربائیة صغیرة و بنیة تحتیة غیر متطورة و إمكانیات 

إنتاج الطاقة م هذه المفاعالت في تطبیقات متعددة منها : استثماریة محدودة. تستخد
میاه البحر بآن واحد و تدفئة المنازل و إنتاج الهیدروجین. كما  الكهربائیة وٕازالة ملوحة

میغاواط كهربائي للمحطة  300بقدرة یمكن لهذه المفاعالت إنتاج طاقة كهربائیة 
ه المفاعالت في مصانع خاصة یمكن بناء معظم المكونات الرئیسیة لهذالواحدة و 
 تسریعاً و  لزمن البناء تركیبها في الموقع المعد لبناء المحطة بسهولة اختصاراً ونقلها و 
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من المفاعالت ذات الوحدات صغیرة  مفاعالً  40لعملیة البناء. یوجد في العالم حوالي 
ل نصف هذه المفاعالت تحت عملیة التحضیر واالستثمار خالقید التطویر و القدرة 

 .ةالسنوات القادم

وتمتلك  IMSRتمتلك كندا المفاعل و  CAREM-25تمتلك االرجنتین المفاعل 
فرنسا  تمتلك. كما CEFRوالمفاعل  HTR-PMالمفاعل و   ACP-100الصین المفاعل

. بینما تمتلك  PFBR-500المفاعلو  AHWR-300الهند المفاعل و  Flex blueالمفاعل 
. كما 4Sالمفاعل و  GTHTR-300 المفاعل و  IMRالمفاعل و   DSMالیابان المفاعل

أما روسیا فتمتلك  .SMARTتمتلك كوریا المفاعل و  IRISیطالیا المفاعل تمتلك إ
 ABV-6M والمفاعل VBER-300والمفاعل  KLT-40Sالمفاعالت التالیة: المفاعل 

-UNITوالمفاعل  VK-300والمفاعل  VVER-300والمفاعل  RITM-200والمفاعل 

HERM فاعل والمRUTA-70  المفاعل وElena والمفاعل SHEL-F  والمفاعلGT-

MHR  والمفاعلMHR-100  والمفاعلSVBR-100  المفاعل وBREST-300 بینما .
تمتلك  أخیراً . و HTMR-100والمفاعل  PBMR-400فریقیا المفاعل تمتلك جنوب أ

-Westinghouseالمفاعل و  NuScaleالمفاعل و  mPowerالوالیات المتحدة المفاعل 

SMR  المفاعل وSMR-160  المفاعلوEM2   المفاعل وSC-HTGR  والمفاعلXe-100 
 . Gen4 Moduleالمفاعل و  PRISMالمفاعل و 

تموز  4الكوري في  SMARTتم الحصول على الموافقة على تصمیم المفاعل 
 100 بقدرة. حیث تم تصمیم المفاعل من قبل معهد الطاقة النووي الكوري 2012

األمریكي في عام  mPower. كما تم تقدیم طلب لترخیص المفاعل ائيمیغاواط كهرب
 .2016األمریكي في عام  NUSCale. وتم تقدیم طلب الترخیص للمفاعل 2015
 میغاواط كهربائي 100 بقدرةالصیني  ACP100بدأ العمل في بناء المفاعل   وأخیراً 
 . 2016عام 

 


 :  صغیرة القدرة إلى أربعة أنواع هيذات الوحدات تقسم المفاعالت النوویة 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1/2021ـــــــ العدد  33نشرة الذرة والتنمیة ـــــــ المجلد 
 

32 
 

 Water)صغیرة القدرة المبردة بالماء ذات الوحدات المفاعالت النوویة ــــــ 
Cooled SMRs) :  توجد في كل من الدول و  مفاعالً  22یبلغ عدد هذه المفاعالت

الیا والیابان وكوریا وروسیا وأمریكا (كما هو یطإ التالیة : األرجنتین والصین والهند و 
 ). 1مالحظ من الجدول 

 High)المبردة بالغازصغیرة القدرة ذات الوحدات المفاعالت النوویة ــــــ 
Temperature Gas-Cooled SMRs) توجد مفاعالت و  10عدد هذه المفاعالت  : یبلغ
 كا. فریقیا وأمریجنوب أفي كل من الصین والیابان وروسیا و 

صغیرة القدرة السریعة المبردة بالمعدن ذات الوحدات المفاعالت النوویة ــــــ 
 7یبلغ عدد هذه المفاعالت  : (Liquid Metal Cooled Fast SMRs)السائل 

 روسیا. الیابان و توجد في كل من أمریكا والصین والهند و و مفاعالت 

رة المبردة بالملح المنصهر المفاعالت النوویة ذات الوحدات الصغیرة القدــــــ 
(Molten-Salt cooled SMRs) :  .یوجد هناك مفاعل واحد في كندا 

 صغیرة القدرةذات الوحدات ) أنواع المفاعالت النوویة 1الجدول (
المبردة بالماء صغیرة القدرةذات الوحدات المفاعالت النوویة   

Water-cooled SMRs 
CAREM-25 

 )االرجنتین(
ACP100 

 )الصین(
Flex blue 

 )فرنسا(
AHWR300 

 )الهند(
IRIS 

 )یطالیاإ(
DMS 

 )الیابان(
IMR 

 )الیابان(
SMART 

 )كوریا(
KLT-40S 

 )روسیا(
VBER-300 

 )روسیا(
ABV-6M 

 )روسیا(
RITM-200 

 )روسیا(
VVER300 

 )روسیا(
VK-300 

 )روسیا(
UNITHERM 

 )روسیا(

RUTA-70 

 )روسیا(
mPower 

 )أمریكا(
NuScale 

 )أمریكا(

Westinghouse 

SMR 

 )أمریكا(

SMR-160 

 )أمریكا(

Elena 

 )روسیا(
SHELF 

 )روسیا(
   

https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/2_acp100.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/2_acp100.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/4_ahwr300.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/4_ahwr300.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/5_iris.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/5_iris.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/6_dms.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/7_imr.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/8_smart.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/10_vber300.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/10_vber300.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/11_abv6m.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/12_ritm200.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/13_vver300.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/14_vk300.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/15_unitherm.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/16_ruta70.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/17_mpower.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/18_nuscale.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/19_westinghouse.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/19_westinghouse.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/20_smr160.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/38_elena.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/39_shelf.JPG
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 صغیرة القدرة المبردة بالغازذات الوحدات المفاعالت النوویة 
High Temperature Gas-cooled SMRs 

HTR-PM 

 )الصین(

GTHTR300 

 )الیابان(
GT-MHR 

 )روسیا(
MHR-T 

 )روسیا(
MHR-100 

 )روسیا(
PBMR-

400 

جنوب (
 )افریقیا

HTMR-100 

 )جنوب افریقیا(
EM2 

 )أمریكا(
SC-HTGR 

 )أمریكا(
Xe-100 

 )أمریكا(

 صغیرة القدرة السریعة المبردة بالمعدن السائلذات الوحدات المفاعالت النوویة 
Liquid-metal cooled Fast SMRs 

CEFR 

 )الصین(
PFBR-500 

 )الهند(
4S 

 )الیابان(
SVBR-100 

 )روسیا(
BREST-300 

 )روسیا(
PRISM 

 )أمریكا(
Gen4 Module 

 )أمریكا(
   

 صغیرة القدرة المبردة بالملح المنصهرالمفاعالت النوویة ذات الوحدات 
Molten-salt cooled SMRs 

IMSR 
 )كندا(

    

 
SMART

 ,System-Integrated Modular Advanced Reactor)یعتبر المفاعل 

SMART)  یستطیع میغاواط 330 تبلغحراریة  بقدرةمفاعل متطور متكامل صغیر .
 90 بقدرة، أو إنتاج طاقة كهربائیة میغاواط 100بقدرة المفاعل إنتاج طاقة كهربائیة 

مواطن من  100000طن من المیاه كافیة لسد حاجة  40000الة ملوحة وٕاز میغاواط 
 تموز یولیو/ 4في   SMARTالمیاه. تم الحصول على موافقة التصمیم للمفاعل

من قبل هیئة األمن واألمان النوویة الكوریة. یعتبر هذا التاریخ بدایة لترخیص  2012

https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/21_htrpm.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/22_gthtr300.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/23_gtmhr.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/24_mhrt.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/25_mhr100.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/26_pbmr400.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/26_pbmr400.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/27_htmr100.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/28_em2.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/30_xe100.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/30_xe100.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/31_cefr.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/31_cefr.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/32_pfbr500.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/32_pfbr500.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/33_4s.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/33_4s.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/34_svbr100.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/34_svbr100.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/35_brestod300.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/35_brestod300.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/36_prism.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/36_prism.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/37_g4m.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/37_g4m.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/40_imsr.JPG
https://www.iaea.org/nuclearenergy/nuclearpower/Downloadable/SMR/images/40_imsr.JPG
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سوق  SMARTفاعل أول مفاعل صغیر القدرة متكامل في العالم. سیفتح الم
یتمتع بمواصفات األمان المعززة والسعر في العالم و  المفاعالت النوویة صغیرة القدرة

االستخدامات المتنوعة. سیستطیع هذا المفاعل أن یستبدل محطات الطاقة المنافس و 
غیر الصدیقة للبیئة إلنتاج الكهرباء لوقود األحفوري المرتفعة السعر و التي تعمل با

سوف تصبح هذه المفاعالت بدیلة عن مفاعالت الطاقة النوویة بخار. و والماء وال
 .SMART) الصفات الفیزیائیة للمفاعل2العمالقة. یبین الجدول (

 SMARTالصفات الفیزیائیة للمفاعل  )2الجدول (

 نوع المفاعل مفاعل ماء مضغوط متكامل
 السعة الحراریة میغاواط حراري 300

 عة الكهربائیةالس میغاواط كهربائي 100

 في الیوم إزالة الملوحةمقدار  طن/یوم 40000

 معامل السعة %90

 لمفاعلالتصمیمي ل عمرال  سنة 60

 بعاد الهندسیة لوعاء المفاعلاأل متر 5.99متر ، القطر  18.5االرتفاع    

، %5مخصب بنسبة  كسید الیورانیومأ
 17x17مجموعة وقود مربعة الشكل 

 نوع الوقود

 التزود بالوقوددورة  راً شه 36

5x10-7 تواتر انصهار قلب المفاعل / مفاعل في السنة 

كافة مكوناته من هو مفاعل متكامل صغیر القدرة. توجد  SMARTالمفاعل 
كما هو مالحظ ( مضخات التبرید في داخل وعاء المفاعلالضاغط ومولدات البخار و 

التخلص من  ،في وعاء المفاعلباحتواء مكوناته  ،). یستطیع المفاعل1في الشكل 
التي تحدث في أنابیب التبرید في مفاعالت الماء  )Large break(حادثة الكسر الكبیر 

الضاغط ومولدات البخار حیث تكون مكونات المفاعل من  )PWR(المضغوط 
 مضخات التبرید خارج وعاء المفاعل . و 
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وال  (Canned Motor)یمتلك المفاعل أربع مضخات ذات محرك معلب بالمعدن 
التي تمكن المفاعل من و  (Seals)تحتوي هذه المضخات على المادة المانعة للتسرب 

التخلص من مشكلة فقدان المبرد الناتج عن فشل المادة المانعة للتسرب في المضخة. 
یحتوي المفاعل على أربع أقنیة لمعرفة وضعیة قضیب التحكم. تساهم هذه األقنیة في 

عمل نظام التحكم بالمفاعل. یتوضع كم بالمفاعل وتعزیز أمان و التح تبسیط عملیة
. یساهم هذا الضاغط في التحكم سابقاً  تم ذكرهالضاغط في داخل وعاء المفاعل كما 

 العادیة للمفاعل.بقیمة الضغط في قلب المفاعل تحت كافة الشروط التشغیلیة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : حیث SMARTعل ) مقطع طولي في المفا1الشكل (
 القلب والوقود ــــــ 5مولد البخار،  ــــــ 4، مضخة ــــــ 3، الضاغط ــــــ 2، قضبان الوقودــــــ  1
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 SMARTفكرة اإلبداع في المفاعل 
 تتحقق فكرة اإلبداع في المفاعل عن طریق:

 وجود كل المكونات الرئیسیة للمفاعل داخل وعاء المفاعل. ــــــ 
 )Residual Heat(اء المفاعل على جهاز للتخلص من الحرارة المتبقیة احتو ــــــ 

 . (Passive System) سلبي ذاتي العملنظام 
 لة.بصورة كام (Automated) احتواء المفاعل على نظام تحكم مؤتمتــــــ 

 SMARTنجاح التكنولوجیا المستخدمة في المفاعل 
 عن طریق: تحقق نجاح التكنولوجیا المستخدمة في المفاعل

 سهولة عملیة ترخیص المفاعل و تأمین المتطلبات الالزمة لذلك. ــــــ 
تشكیلة الوقود في قلب المفاعل  في 17x17 استخدام مجموعة وقودــــــ 

 . UO2 استخدام وقود من أكسید الیورانیوم و 
 سمنت المسلح. ــــــ استخدام حاویة ضخمة جافة من األ

 ث للتحكم بحركة قضبان التحكم في المفاعل. استخدام نظام حدیــــــ 

 SMARTالسعر المنافس لتولید الطاقة باستخدام المفاعل 

بسعر منافس لمحطات الطاقة األخرى لألسباب  SMARTیتمیز المفاعل 
 : التالیة

أقل من سعر  SMARTإن سعر تولید الطاقة الكهربائیة باستخدام المفاعل ــــــ 
ة باستخدام المحطات التي تعمل بالوقود األحفوري كالغاز أو تولید الطاقة الكهربائی

 النفط. 
 إن زمن بناء المفاعل أقل من زمن بناء المحطات األخرى .ــــــ 
إلى قیمة استثماریة أقل من تلك المتطلبة في   SMART یحتاج بناء المفاعلــــــ 

 بناء مفاعالت القدرة النوویة الضخمة . 
 ستثماریة أقل في بناء نظام الشبكة الكهربائیة للمفاعل. یتطلب قیمة اــــــ 
 محدود. مكان صغیر و  SMARTیتطلب بناء المفاعل ــــــ 
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من الطاقم  إلى طاقم تشغیلي أقل عدداً  SMARTیحتاج تشغیل المفاعل ــــــ 
 في مفاعالت القدرة النوویة الضخمة.   المستخدم

 SMARTمجاالت استخدام المفاعل 

 في البلدان التي تمتلك شبكة كهربائیة صغیرة. كما SMARTلمفاعل یستخدم ا
حیث یستطیع هذا المفاعل  ،میاه البحر في تدفئة المنازل وٕازالة ملوحة یستخدم أیضاً 

إنتاج طاقة  SMARTیمكن للمفاعل  شخص من المیاه. 100000لبیة حاجة ت
في الیوم.  الملوحة مزالطن من الماء  40000ٕانتاج میغاواط و  90 بقدرةكهربائیة 

 كما یمكن استخدام المفاعل إلنتاج  البخار الستخدامه في الصناعات األخرى. 

 SMARTتعزیز فكرة األمان في المفاعل 

 عن طریق استخدام األجهزة التالیة :  SMARTتعززت فكرة األمان في المفاعل 

 في المفاعل ذاتي العمل. ــــــ نظام للتخلص من الحرارة المتبقیة
حیث یستطیع هذا  ،نظام للتخلص من الحوادث المشابهة لحادثة فوكوشیماــــــ 

 دون أي تدخل خارجي.   یوماً  20النظام العمل مدة 
 (Passive System) بنظام ذاتي سلبينظام للتخلص من الهیدروجین یعمل ــــــ 

 لمنع انفجار الهیدروجین في المفاعل.  
 تحمل حوادث التصادم مع الطائرات.بناء حاویة ضخم یستطیع ــــــ 
ذلك عن طریق ضمان بقاء الوقود مغمور ، و التقلیل من احتمال فشل الوقودــــــ 

 بالماء تحت كافة الحوادث النوویة الممكنة. 
 احتواء وعاء المفاعل على جهاز تبرید خارجي لمنع فشل وعاء المفاعل. ــــــ 
 



 Small Modular Power)لوحدات صغیرة القدرةالمفاعالت النوویة ذات ا

Reactors, SMRs)  ًللبناء في الدول النامیة التي بدأت تفكر  هي مفاعالت مناسبة جدا
 في استثمار الطاقة النوویة لتولید الكهرباء لألسباب التالیة: الشبكة الكهربائیة الصغیرة
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ضة التي تمتلكها هذه الدول. خفنالمقدرة االستثماریة المو  البنیة التحتیة المتواضعةو 
ات مختلفة مثل: تولید الدول استثمار هذه المفاعالت النوویة في تطبیق تلكتستطیع 

البخار و  نٕانتاج الهیدروجیالبحر بآن واحد وتدفئة المنازل و میاه  الكهرباء وٕازالة ملوحة
انیة لالستخدام في التطبیقات الصناعیة المختلفة. كما تتمیز هذه المفاعالت بإمك

بنائها في المناطق البعیدة النائیة. یوجد العدید من المفاعالت النوویة ذات الوحدات 
في أمریكا  NuScaleالمفاعل و  mPowerفي العالم منها: المفاعل  صغیرة القدرة 

 SMARTالمفاعل و  في الصین ACP100المفاعل و  في األرجنتین CAREMالمفاعل و 
 في كوریا الجنوبیة.

 قاسم خطابد.                                                         
 قسم الهندسة النوویة                                                     

 هیئة الطاقة الذریة السوریة                                                 
    kkhattab@aec.org.sy                                                                                 
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Abstract 

Global interest has increased in the peaceful applications of nuclear 
energy and other applications of radioisotopes in the fields of energy, water 
desalination, medicine, agriculture, and research, as well as in industry and 
nuclear propulsion vessels. Therefore, it is quite important to secure the use, 
circulation, transport and storage of radioactive materials and nuclear 
materials. In recent years, Arab countries become increasingly interested in 
using nuclear power plants to produce electricity and desalinate sea water. 
The Barakah nuclear plant in the United Arab Emirates entered operating its 
first reactor and its participation in the unified electrical network. Egypt, 
Jordan, and the Kingdom of Saudi Arabia also have similar programs in 
different stages of planning and implementation. This activity increase 
requires strict security measures to prevent theft and illegal trade in 
radioactive and nuclear materials, as well as acts of terrorism and sabotage 
used for these materials and targeted for their facilities. 

 



ازداد االهتمام العالمي بالتطبیقات السلمیة للطاقة النوویة وغیرها من تطبیقات 
المیاه والطب والزراعة والبحوث وكذلك في  وٕازالة ملوحةاإلشعاع في مجاالت الطاقة 

السفن ذات الدفع النووي وما تبع ذلك من الزیادة في استخدام وتداول ونقل وتخزین 
في السنوات األخیرة ازداد اهتمام الدول العربیة بمجال المواد النوویة. المواد المشعة و 

میاه البحر. ودخلت محطة  وٕازالة ملوحةاستخدام المحطات النوویة في إنتاج الكهرباء 
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 ومشاركته مفاعلها األولالبراكة النوویة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة في تشغیل 
كما أن لمصر واألردن والمملكة العربیة السعودیة  .یة الموحدةائفي الشبكة الكهرب

تتطلب هذه الزیادة تدابیر أمنیة  برامج مماثلة في مراحل مختلفة من التخطیط والتنفیذ.
صارمة تمنع السرقة واإلتجار غیر المشروع في المواد المشعة والنوویة وكذلك أعمال 

من هنا ظهر إلى منشآتهما. اإلرهاب والتخریب المستخدمة لهذه المواد والمستهدفة ل
 لالستخدام والتصديیعنى بالوقایة والكشف  والذي ،النوويالساحة األمنیة دور األمن 

من قبل الجماعات اإلرهابیة للمواد المشعة والنوویة وكذلك األعمال العدائیة  اإلجرامي
 لهذه الجماعات على المنشآت اإلشعاعیة والنوویة.

 
 

واالستجابة تهتم بالوقایة والكشف  التيالمجاالت األمنیة  حدأهو  النووي األمن
 : للحد من

 سرقة المواد المشعة والمواد النوویة أو المعدات المتعلقة بهما.ــــــ 
 األعمال التخریبیة للمنشآت النوویة.ــــــ 
 التداول غیر المشروع للمواد المشعة والمواد النوویة.ــــــ 
 للمواد المشعة والمواد النوویة. اإلجرامي ستخداماالــــــ 
 الهجمات السیبرانیة على المنشآت النوویة واستهداف نظم المعلومات النوویة.ــــــ 

من خالل خطة یمكن تقسیمها إلى ثالث مهام  النوويوتم توزیع مهام األمن 
 : هي

 ةــــــالوقای

مایة الكاملة للمواد المشعة األول والذي یتضمن تأمین الح الدفاعيوهي الخط 
والتخزین والنقل وكذلك حمایة المعدات والمنشآت  لالستخداموالمواد النوویة المعدة 

وذلك بجمع  ،في هذه المرحلة لنوویة. وللعمل االستخباراتي دور هاماإلشعاعیة وا
دور  . كما یكون للتشریع والتجریمالمعلومات وتقییمها واتخاذ التدابیر األمنیة الالزمة

 في إثناء المجرم عن ارتكاب جریمته وكذلك عقابه في حالة ارتكابه للجریمة. رئیسي
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 الكشف
أجهزة ومعدات للكشف  استخدامویتم من خالل  الثاني الدفاعيیعد الخط 

والتعرف على المواد المشعة والمواد النوویة وكذلك نظم الحمایة المادیة من كامیرات 
ق وضروریات تدریب العناصر األمنیة على هذه ووسائل كشف التسلل واالخترا

 األجهزة.

 االستجابة
في مرحلة االستجابة والتصدي  الطوارئ النوویة واإلشعاعیة دور هام لخطط

ألحداث األمن النووي مع أهمیة رفع كفاءة فرق المستجیبین األوائل في التعامل مع 
 : وتتطلب هذه المرحلة واإلشعاعیةالحوادث النوویة 

 كیفیة التعامل مع المواد المكتشفة.ـــ أ ـــ
 .النوويكیفیة التعامل مع التهدید ب ــــــ 

 األدلة الجنائیة النوویة.ــــــ  ج
 التوثیق وربط األحداث.ــــــ  د

 
 

 ) هو أداةDirty Bomb ــــــ (أو القنبلة القذرة RDDالتشتت اإلشعاعي  أسلحةإن 
مزیج من زیت الوقود والسماد،  أو TNT-2فجة تتألف من متفجرات عادیة مثل مادة 

یضاف إلیها مواد شدیدة اإلشعاع. وتولد المواد المتفجرة ُدْفقة حراریة تؤدي إلى تبخیر 
 إشعاعيتلوث  واسعة مسببةالمادة المشعة وتذّریها في الهواء ودفعها عبر مساحة 

 اعتبرت األسلحة الرادیولوجیة سالحاً  وقدراد والبیئة. على مساحات واسعة یصیب األف
یخلق الذعر والفزع والكوارث والمصائب في المناطق المزدحمة  لإلرهاب محتمالً 

إذا  الّ إ اآلدميبالسكان. وهو یحیل الكثیر من الممتلكات لمواد ال تصلح لالستعمال 
عالة هو أكثر بساطة من تجمیع قنبلة قذرة ف الثمن. إنعولجت معالجة مكلفة وباهظة 

عالیة ا مهارة كبیرة. ُتستخدم المواد تجمیع قنبلة ذریة. ومع ذلك، یتطلب إعداده
والتي یجب أن تكون  ،اإلشعاع في مئات التطبیقات الطبیة والصناعیة والعلمیة
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خاضعة ألنظمة رقابیة صارمة تحول دون تمكن الجماعات اإلرهابیة من الحصول 
مخططاتهم اإلرهابیة. یعتبر الحصول على مختلف المواد  في اواستخدامهعلیها 

الواسع  وانتشارهانسبیًا، بسبب نشاطها اإلشعاعي  سهالً  المشعة المستخدمة أمراً 
 90-نشیوماإلستر أو  60-لتالكوب المواد:علمیة أو تقنیة أو طبیة. من هذه  ألغراض

أو  226-لرادیومأو ا 210-أو البولونیوم 192-أو اإلریدیوم 137-أو السیزیوم
 .252-أو الكالیفورنیوم 241-یومشأو األمری 238-البولونیوم

 
 

قامت الجماعات اإلرهابیة بالعدید من حوادث اإلرهاب النووي حیث هاجمت 
كما قامت هذه الجماعات بسرقة  ،المنشآت النوویة كالمفاعالت النوویة لتولید الكهرباء

شغب ضد إنشاء  وأحداثقامت جماعات أخرى بمظاهرات و  ،لمواد المشعة والنوویةا
 : الحوادثومن أمثلة هذه  .محطات الطاقة النوویة

 أسبانیا في النووياإلرهاب 

معترضة  االعتداءاتالباسك بسلسلة من  مإقلیفي  االنفصالیةقامت منظمة إیتا 
م قامت المنظمة 1974یونیو  فيف إقلیم الباسك. فيعلى بناء المحطات النوویة 

تسبب في قتل أحد العمال  ، مّماالنوويربینات بمفاعل لیمونیز و بتفجیر حجرة ت
كما كررت المنظمة هجومها على هذا المفاعل  .ربیناتو وٕاحداث تلفیات بمكونات الت

ة مسلحة من المنظمة بتنفیذ ـــقامت مجموع 1978عام  . وفي1977عام  في
طعة فزكایا. وفى االطاقة النوویة في مق محطتيمات لوقف بناء ة من الهجـــمجموع

للمعدات النوویة بالقرب من  هاجمت مجموعة مسلحة من المنظمة مصنعاً  1979عام 
قامت المنظمة  1980عام  ىالمصنع. وفمن هذا  كبیراً  مطار سانتا نور ودمرت جزءاً 

 ،وثائق هذه الشركة فيار بمهاجمة مقر الشركة المصنعة لمفاعل لیمونیز وأشعلت الن
محوالت  ةبتدمیر البطاریات الكهربائیة المخصصة للمحطة لیمونیز وتفجیر ثالث وأیضاً 

ختطاف وقتل اقامت المنظمة ب 1981عام  وجیوزكویا. وفىمقاطعات فیزكایا  في
 رئیس الشركة المنفذة لمشروع محطة لیمونیز النوویة.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلرهاب النووي وضروریات األمن النووي 
 

43 
 

 أمریكا في النووياإلرهاب 

 1976عام  يف انفجرتحیث  النوويمن حوادث اإلرهاب  عدداً  شهدت أمریكا
 باستمرارماین ببلدة أوجستا ووجدت رسالة تفید  فيالشركة المركزیة للطاقة  فيقنبلتان 

 1977إنشاء المحطات النوویة. وفى عام  فيعملیات التفجیر ما لم یتوقف التوسع 
النوویة التابعة لشركة جنرال قنبلة بالقرب من مركز الزوار بمحطة ترویان  انفجرت

مجموعة من  1979عام  في. كما وصلت أوریغونمدینة بورتالند بوالیة  فيك یإلیكتر 
 11تفجیرات  وعقببوینت.  اإندیان في النوويالمجمع  فياإلنذارات عن زرع قنابل 

وخاصة بعدما  ،النوويمن عملیات اإلرهاب  األمریكياد التخوف دإز  2001سبتمبر 
أیلند  زتحقیقات استهداف إحدى الطائرات التي تم إسقاطها لمحطة ثري ما یلأظهرت ال

 في والیة بنسلفانیا.

 إفریقیاجنوب  في النووياإلرهاب 

جامعة بریتوریا بإفشاء األسرار  فيتهم أحد العلماء الباحثین ا 1980عام  في
حیث تضمنت تلك األسرار  ،المعارض اإلفریقي الوطنيإلى أعضاء المؤتمر 

باإلضافة لرسومات  فیها، یمكن تفجیر قنابل نوویة التيتفصیالت لمواصفات األماكن 
المفاعل  فيبتدمیر  الوطنيتوضیحیة لمحطة قوى نوویة. كما قامت جماعة المؤتمر 

 خسائرها بأربعة مالیین دوالر. قدرتجوهانسبرج  فياألول  النووي

 الصیناإلرهاب النووي في 

لباحثین في إحدى المنشآت اإلشعاعیة في وانغزهو اعتدى أحد ا 2003في عام 
بأن وضعه  192- مریدیو مالئه بأن تعمد تعریضه لمصدر اإلبالصین على أحد ز 

من الباحثین  عضواً  74فوق لوح سقف مكتب الضحیة وظهر على الضحیة و
 العاملین في هذه المنشأة أعراض اإلصابة باإلشعاع.

 اإلرهاب النووي في بلجیكا

كانوا یراقبون باحثین نوویین في  "داعش"إلى أن منتمین إلى تنظیم ة أدلتشیر 
كما قتل أحد الحراس في  واإلرهاب النووي. "داعش"بلجیكا، ما أثار مخاوف حول 
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أقدم عامل في المنشأة  2014ي أغسطس . وفللعناصر المشعة "فلوروس"مؤسسة 
"DOHEL – 4" تسبب بأضرار  اممّ  ،على فتح صمام وأفرغ توربینات زیوت التشحیم

أحد اإلرهابیین أشارت تقاریر إلى محاولة  2003عام وفي ملیون دوالر.  100كلفت 
میًال عن مركز  18العسكریة التي تبعد  "كالین بروجیل"متفجرة في منطقة  وضع

 كیة.یر ویة تكتیكیة مخصصة للقاذفات األملألبحاث النوویة، وفیها أسلحة نو 

 یالروسالتهدیدات الشیشانیة 

م، عثر على صندوق یحتوي على سیزیوم مشع، في 1995نوفمبر عام  في
ربما یكون صاحب هذا العمل مجموعة شیشانیة  موسكو.في  "Ismailovsky"حدیقة 

ي خطر أ. ولكن عقب الحادثة لم یشكل ذلك إنفصالیة، أخطرت التلفزیون بالمخبأ
من الشیشاني، هاز األمحاولة ثانیة أعلن عنها ج م،1998یذكر. وفى دیسمبر عام 

ن بمواد مشعة موصلة بلغم. وكانت القنبلة مخبئة بالقرب م اً الذي وجد وعاء مملوء
م شرق لك 18على بعد  (Argoun)رغون أخط سكك حدیدیة في منطقة ضواحي 

نها نفس المجموعة أ. من المفترض (Grozny)العاصمة الشیشانیة غروزني 
 المتورطة بما سبق. االنفصالیة

 


األولى  ،بطریقتین النوويلمشاكل وتحدیات اإلرهاب  الدوليالمجتمع  استجاب
التكنولوجیات والمواد  انتشاردعم جهود المنظمات الدولیة الساعیة إلى منع  هي

مخططاتهم اإلجرامیة المحلیة  في استخدامهایمكن لإلرهابیین  التيالمشعة والنوویة 
تهدف  والتي تنظیم المعاهدات الدولیة متعددة األطراف هيالطریقة الثانیة  دولیة.وال

إلى منع اإلرهابیین من الوصول للمواد المشعة والنوویة وكذلك المنشآت النوویة 
عملیة إرهابیة ثم تقدیمهم للمحاكمة. وتقوم الوكالة الدولیة  ةأیحالة تنفیذ  فيوتعقبهم 

األمن واألمان  مجالي في الدوليالدول األعضاء والمجتمع  للطاقة الذریة بدعم جهود
النوویین ومنع الجماعات اإلرهابیة من الوصول للمواد المشعة والنوویة والمنشآت 

 : خاللالخاصة بهما من 
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ثنائیة بینها وبین الدول  اتفاقیات ىبناء علنظام الضمانات  فيتساهم ــــــ 
هذا النظام  حیث یعتبر (NPT)سلحة النوویة األ انتشارعدم  اتفاقیةالموقعة على 

لى إالسلمیة  االستخداماتد من عدم تحریف المواد النوویة من وسیلة للتحقق والتأك
دون حصول اإلرهابیین على المواد  دوراً  مهذا النظاالعسكریة. ویؤدى  االستخدامات

 النوویة.
ى تطویر وتقویة البنیة لمساعدة الدول عل الفنيقامت بإنشاء برنامج للدعم ــــــ 

 للمحاسبات والمراقبة للمواد المشعة والنوویة. الوطنيالتحتیة للنظام 
وتعزیز نظم الحمایة المادیة للمواد  تالتهدیداتقدم المساعدات للدول لتقییم ــــــ 

 النوویة والمنشآت النوویة.
القنابل  يف استخدامهاتهتم بأمن وأمان المصادر المشعة والحیلولة دون ــــــ 

 القذرة.
المواد المشعة  فيتحتفظ بقاعدة بیانات عن وقائع اإلتجار غیر المشروع ــــــ 
 والنوویة.
 طارئ أيواجهة مل للطوارئساعدة الدول األعضاء نحو وضع خطط متقوم بــــــ 

وٕاقامة المؤتمرات وورش العمل  ،ناجم عن األعمال اإلرهابیة إشعاعيأو  نووي
 بیة الخاصة بذلك.والدورات التدری

النوویة  ةاألسلح انتشاروالمعاهدات الدولیة المعنیة بمنع  االتفاقیاتومن أهم 
 النوويالمواد المشعة والنوویة والمنشآت الخاصة بهما وتجریم اإلرهاب  وبأمن

 : ومواجهته

عن الجمعیة العامة لألمم  صادرة (NPT)األسلحة النوویة  انتشار معاهدة منعــــــ 
من عام  واعتباراً  ،تم مراجعتها كل خمس سنواتت توكان 1968دة في عام المتح

األسلحة النوویة  انتشارحظر  على مسمى. وتنصساریة ألجل غیر  أصبحت 1995
الضمانات. بنظام  االلتزامالسلمي للتكنولوجیات النوویة مع  االستخداموالتوسع في 

 التسلح. ونصتشعوب ومنع سباق أهدافها منع الحروب النوویة وتأمین سالمة ال نوم
األسلحة النوویة أو  مباشرتنقل بطریق مباشر أو غیر  أن تلتزم الدول النوویة بأالّ 

تشجع هذه األنشطة. كما أكدت المعاهدة على فوائد  والأجهزة التفجیر النووي 
السلمي للتكنولوجیات النوویة وضرورة إشراف جمیع الدول األطراف في هذا  االستخدام
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الطاقة  واستخداموكذلك أحقیة جمیع األطراف في بحث وتطویر وٕانتاج  ،المجال
 في حدود نظام الضمانات. النوویة سلمیاً 

األسلحة  انتشارمنع  التفاقیة 1997اإلضافي وٕاجراءات البروتوكول  اتفاقیاتــــــ 
ضمان عدم تنفیذ أنشطة نوویة غیر معلنة في إحدى الدول غیر  إلى ویهدف ،وویةالن

األسلحة النوویة وتوسیع نطاق أنشطة التفتیش التي یقوم بها مفتشو  علىالحائزة 
 ونطاقها. الموقعيالوكالة الدولیة للطاقة الذریة وتوسیع أنشطة الرصد 

حول مكافحة  2000عام  فيدة بالیرمو الصادرة عن األمم المتح اتفاقیةــــــ 
على النص لبعض  االتفاقیةالجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنیة. وقد حرصت هذه 

المواد النوویة وجرائم سرقة  فيغیر المشروع  تجاراالصور هذه الجرائم ومن بینها 
 بها.أو إیذاء الناس  استعمالهاأو التهدید بإساءة  استعمالهاالمواد النوویة أو إساءة 

 الحمایة المادیة للمواد النوویة "اتفاقیة المواد النوویة"بشأن  1980اتفاقیة سنة ــــــ 
حیازة المواد النوویة،  وتجّرمبشأن حیازة المواد النوویة واستخدامها بشكل غیر مشروع 

أو استخدامها، أو نقلها، أو سرقتها، بشكل غیر مشروع، وكذلك التهدید باستخدام 
ویة للتسبب في الموت، أو إحداث ضرر فادح، أو خسائر كبیرة في المواد النو 

ُأدخلت على اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة  2005الممتلكات. وفى عام 
. حیث 2016والتي دخلت حیز النفاذ عام  ،بحیث تشمل المنشآت النوویة ،تعدیالت

 د النوویة عند استعمالها محلیاً بحمایة المرافق والموا تم إلزام الدول األطراف قانوناً 
لألغراض السلمیة وتخزینها ونقلها؛ والنص على توسیع التعاون بین الدول فیما یتعلق 
بسرعة اتخاذ التدابیر لتحدید مكان المواد النوویة المسروقة أو المهّربة واسترجاعها، 

 افحتها.نتائج إشعاعیة أو تخریب، ومنع الجرائم ذات الصلة ومك ةوالتخفیف من أی

الصادرة عن  2005االتفاقیة الدولیة لقمع أعمال اإلرهاب النووي لسنة ــــــ 
الجمعیة العامة لألمم المتحدة. تشمل مجموعة كبیرة من األفعال واألهداف الممكنة، 

د ـــالتهدی لـــة؛ وتشمـــالنوویالت ـــة، والمفاعـــة النوویـــك منشآت الطاقـــا في ذلـــبم
على تسلیم  كشریك؛ وتنصفیها  ةأو المساهماب تلك الجرائم ومحاولة ارتكابها ـــبارتك

أو مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم؛ وتشجع الدول على التعاون في منع الهجمات 
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اإلرهابیة بتبادل المعلومات والتعاون في سیاق التحقیقات الجنائیة وٕاجراءات تسلیم 
ت (مساعدة الدول على حل األزمات) المطلوبین؛ وتتناول كال من حاالت األزما

والحاالت التي تلي األزمات (تأمین المواد النوویة عن طریق الوكالة الدولیة للطاقة 
 الذریة).

أن ویلزم  2004الدولي عام  مجلس األمنالصادر عن  1540القرار الدولي ــــــ 
عة للدول تمتنع جمیع الدول عن تقدیم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غیر التاب

 )CBRN(أو إشعاعیة أو نوویة  ةأسلحة كیمیائیة أو بیولوجیالتي تحاول استحداث 
هذه األسلحة والوسائل أو صنعها أو امتالكها أو نقلها أو  ةیاز ووسائل إیصالها، أو ح

یلزم القرار دول العالم و  تحویلها أو استعمالها، وال سیما في األغراض اإلرهابیة.
وتجارتها، ومواطنیها، ومنعهم من تمویل، أو بیع، أو إعطاء بمراقبة مؤسساتها، 

مكونات تلك األسلحة للفاعلین دون مستوى الدول، مع منح المجلس تفویض بفرض 
 ضوابط تجاریة مالئمة وفعالة على التجارة الدولیة.

 اتخذهالذي  5237صدر القرار رقم  حیث ،العربیةقرارات جامعة الدول ــــــ 
لتنسیق المواقف  1992سبتمبر في  98دول العربیة في دورته مجلس جامعة ال

العربیة تجاه الجهود الرامیة إلنشاء منطقة خالیة من أسلحة الدمار الشامل في الشرق 
سلحة الدمار أه إلخالء منطقة الشرق األوسط من تأكید تأیید إلىاألوسط ودعا القرار 

كافة. كأفضل وسیلة لتحقیق أمن الدول  والكیمیائیة) ةوالبیولوجی (النوویةالشامل كافة 
ن تضع كافة ألاألسلحة النوویة  انتشارالدول األطراف في معاهدة عدم  ةودعو 

نظر  تولف الذریة،المنشآت النوویة في المنطقة تحت إشراف الوكالة الدولیة للطاقة 
المجتمع الدولي ومجلس األمن لخطورة ما تمتلكه إسرائیل من قدرات من أسلحة 

ل لجنة من الدول العربیة یتقرر تشك اوتقلیدیة. كمورة نوویة وكیمیائیة وبیولوجیة متط
 لمتابعة هذه الموضوع وتنسیق الموقف في التجمعات الدولیة كافة.

 
 

العملیات اإلرهابیة  یتزاید القلق العالمي من التهدیدات باستخدام القنابل القذرة في
وكذلك اإلتجار غیر المشروع في المواد المشعة والمواد النوویة عبر المنافذ الحدودیة 
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ادة  البولونیوم الدولیة واستخدام المواد المشعة في العملیات اإلجرامیة مثل استخدام م
 اً وأیض ،بریطانیا في الروسيلكسندر لیتفینینكو الجاسوس والمنشق أفي قضیة اغتیال 

التسمم  باستخدامیاسر عرفات  الفلسطینيالرئیس  اغتیالالشكوك الدائرة حول 
لذا تطلب ذلك تطویر تقنیات األدلة الجنائیة النوویة وأجهزة الكشف  .يشعاعاإل

 فيعن اآلثار المادیة  والتحريللبحث  والكمي الكیفيوأجهزة التحلیل  اإلشعاعي
األدلة الجنائیة النوویة  مالنوویة. فعلة والمواد تستخدم فیها المواد المشع التيالحوادث 
أو أیة مادة مشعة  االستخدامیهتم بتحلیل المواد النوویة غیر مشروعة  الذيهو العلم 

 بهدف تحدید المصدر ومنشأ هذه المواد وتحدید آخر مالك لهذه المواد.
 



التهدید  أخطار االعتبار فيتطور التكنولوجیات النوویة یجب أن یضع إن 
 التخصیبمنخفض  نوويوقود  استحداثبحیث یمكن  النوويلدورة الوقود  اإلرهابي

األسلحة النوویة.  في استخدامهیمكن  والذي التخصیب عالي النوويعن الوقود  بدیالً 
 : التاليالنحو  على ویمكن ذلك

عن الیورانیوم  بدالً  )%20من  (األقل التخصیبلیورانیوم منخفض ا استخدامــــــ 
إعداد وقود مفاعالت البحوث نظرا ألن الیورانیوم منخفض  في التخصیب عالي

 .النوويال یصلح لتصنیع السالح  التخصیب

ال تكون هناك حاجة إلعادة  ،منخفض التكلفة النوويتطویر أنواع من الوقود ــــــ 
 في استخدامهیمكن  الذيتج عن عملیات المعالجة البلوتونیوم حیث ین ،معالجته

 .النوويتصنیع السالح 

صارمة لمنع وقوع المواد الصالحة إلنتاج السالح  احتیاطات اتخاذیلزم ــــــ 
 اإلرهابیین. أیدي في النووي

إنتاج السالح  من نتمكّ  التيیجب الحفاظ على التكنولوجیات النوویة الحدیثة ــــــ 
 إرهابیة. اعتداءات أيضد  نوويال
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توفیر حمایة شاملة لهذه  النوويیجب على الدول الحائزة على السالح ــــــ 
سالح  ألي الفوري االسترجاعإرهابیة وكذلك إعداد خطط  اعتداءات أياألسلحة ضد 

 الحصول علیه. فيینجح اإلرهابیین  نووي

ة بأجهزة الحمایة الذاتیة لمنع ومجهز  نةمّ مؤ یجب أن تكون األسلحة النوویة ــــــ 
 أو تفكیكها للحصول على مكوناتها من المواد النوویة. استخدامهااإلرهابیین من 

تطبیق نظم المحاسبة والمراقبة النوویة واإلشعاعیة في كافة المرافق النوویة ــــــ 
 واإلشعاعیة.

وانئ والمراكز تعزیر المراقبة اإلشعاعیة األمنیة في كافة المطارات والمــــــ 
 الحدودیة بین الدول.

 



من التهدیدات التي تواجهها الدولة من الحوادث العادیة أو المتعمدة للمصادر 
 : النوویةالمشعة والمواد 

والبحوث الطب والصناعة  فيحوادث التشغیل للمصادر المشعة المستخدمة ــــــ 
 وغیرها.

 استخداماً  واستخدامهاحوادث فقد أو سرقة المصادر المشعة أو المواد النوویة ــــــ 
 . شرعي غیر

 المواد النوویة. للمصادر المشعة أوحوادث النقل ــــــ 
تعمل بقوى  التي أوتحمل مواد مشعة أو نوویة  والتيحوادث سقوط الطائرات ــــــ 

 الدفع النوویة.
 النوویة.حوادث سقوط األقمار الصناعیة ذات قوى الدفع ــــــ 
تعمل بقوى  التيحوادث غرق السفن التي تحمل مواد مشعة أو نوویة وكذلك ــــــ 

 الدفع النوویة في المیاه اإلقلیمیة أو المیاه الدولیة القریبة.
 النوویة.التفجیرات  تأثیراتــــــ 
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المناطق  فينوویة من المنشآت النوویة حوادث تسرب المواد المشعة أو الــــــ 
 الجغرافیة القریبة.

األسلحة النوویة في  باستخدامالصراعات المسلحة  احتماالتحوادث ــــــ 
 المنطقة.
 مصادر مشعة أو مواد نوویة. باستخدامالمحتملة  النوويحوادث اإلرهاب ــــــ 

المواد  ستخداماتالتحدیث التشریعات الوطنیة تطلب مواجهة هذه التهدیدات ت
 االستعدادتفعیل خطة  وأیضاً  ،المشعة والنوویة وٕانشاء هیئة رقابیة مستقلة لذلك

اإلشعاعیة والنوویة وتعزیز ثقافة األمن النووي وٕاعداد كوادر بشریة  للطوارئ والتصدي
مؤهلة ومدربة والعمل المشترك على المستوى اإلقلیمي والدولي لمجابهة اإلرهاب 

لس وزراء وهي الذراع العلمي لمج األمنیة،م جامعة نایف العربیة للعلوم النووي. وتقو 
في تعزیز  بالمملكة العربیة السعودیة، بدور رائدالریاض الداخلیة العرب ومقرها 

المكافحة األمنیة لعملیات اإلرهاب النووي بتدریس مقررات األمن النووي وعقد الندوات 
 و جدید في هذا التخصص األمني الدقیق.وورش العمل والمؤتمرات لمواكبة ما ه

  
 

جل مواجهة العملیات اإلرهابیة النوویة أبتنظیم التعاون من  الدوليالمجتمع  اهتم
وقد شهد العالم أربع قمم عالمیة لألمن النووي خالل  .النوويوتعزیز إجراءات األمن 

وقد  بواشنطن. 2016 بالهاي وأخیراً  2014بسیول و 2012بواشنطن و 2010أعوام 
والمجرمین من  اإلرهابیینتعزیز األمن النووي ومنع  ركزت هذه المؤتمرات على

الحصول على المواد النوویة التي یمكن استخدامها في األسلحة النوویة والمواد المشعة 
نزع السالح  كما كان من أهدافهافي األعمال اإلرهابیة.  استخدامهااألخرى التي یمكن 

االستخدام السلمي للطاقة النوویة وتأكید أن تدابیر دعم وعدم االنتشار النووي و النووي 
تعزیز األمن النووي لن تعرقل حقوق الدول في تطویر واستخدام الطاقة النوویة 

هذا المجال من  في الدولیة للطاقة الذریة دور عالمي وللوكالةلألغراض السلمیة. 
إلى دول العالم إضافة إلى الخدمات والبرامج  خالل تقدیم اإلرشادات والدعم الالزم
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التعلیمیة والتدریبیة واالستشاریة. كما تقوم منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة (اإلنتربول) 
بتقدیم برامج تدریبیة متخصصة في مجال مكافحة اإلرهاب النووي وتعزیز تدابیر 

العربیة من في الدول  همم رهیئة العربیة للطاقة الذریة بدو األمن النووي. كما تساهم ال
وتسهم جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة  التدریب وتعزیز ثقافة األمن النووي. خالل 

في استدامة إعداد الكوادر  العرب بدور هام ةكذراع علمي لمجلس وزراء الداخلی
هو  متخصصاً  أكادیمیاً  البشریة العربیة في مجال األمن النووي حیث تقدم برنامجاً 

لدبلوم العالي في األمن النووي باإلضافة للعدید من البرامج التدریبیة في هذا المجال ا
 األمني الهام. 

 أحمد سعد عمرد.                                                    
 ة نایف العربیة للعلوم األمنیةجامع                                            

 المملكة العربیة السعودیة ــــــالریاض                                           
         aomar@nauss.edu.sa 
     

 عـــــــالمراج

 م. 2007 األمنیة،جامعة نایف العربیة للعلوم  النووي،األمن ) 1(
 للنشر،دار النهضة العربیة  بارودي،ال تد. مرف ومجابهته، النووياإلرهاب ) 2(

 م. 2007
مجلة  ،2003/ یولیو یونیةعدد  كلى، وسي لفيأسلحة تعطیل شامل، أ م ) 3(

 .العلميترجمة مؤسسة الكویت للتقدم  العلوم،
 .IAEA -NSSسلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ) 4(
 . www.interpol.inالدولیة (اإلنتربول)   موقع منظمة الشرطة الجنائیة) 5(

mailto:aomar@nauss.edu.sa
http://www.interpol.in/
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 “JnƒI ¬ÃŒ√AiÃŒªA KŒvÖ PA’AjUG ’fI ≈º®M ∆AjÕG20% 

eÈfƒÕ œIÀiÀfiA eBÑ‹AÀ∗ 

راءات تخصیب أعلن المتحدث باسم الحكومة اإلیرانیة علي ربیعي بدء إج
في منشأة فوردو، وهي أعلى بكثیر من تلك المحددة بموجب  %20الیورانیوم بنسبة 

نتاج إت وقال ربیعي "إجراءا .ا نقل عنه التلفزیون الرسمياالتفاق النووي، بحسب م
)"، في بدأت في منشأة الشهید علي محمدي (فوردو %20یورانیوم مخّصب بنسبة 

 .لكتروني للتلفزیونتصریحات أوردها الموقع اإل

تخصیب ن أثنین بشتحاد األوروبي أن إعالن إیران االمن جهته رأى اال
لها تبعات "مخالفة كبیرة" التفاق فیینا النووي سیكون  یعتبر %20الیورانیوم بنسبة 

 .األسلحة النوویة خطرة على حظر انتشار
 

��ÃªA l∑jùA îI ∆ÀB®M ∂B∞MG œIj¨ùA AÀ ¬Ãº®ªAÀ “≥BÒºª“ÕÀÃƒªA PBŒƒ¥Nª 
“Œ≥BÒªA TBÅflª –iB¨ƒ�A l∑jùAÀ∗ 

ي الرباط یوم ف للطاقة والعلوم والتقنیات النوویة المغربي ع المركز الوطنيوقّ 
، اتفاق تعاون مع المركز الهنغاري لألبحاث الطاقیة، یرمي إلى تعزیز 19/1/2021

ویندرج االتفاق، الذي وقعه المدیر  .التعاون بین المركزین في مجال الطاقة النوویة
للطاقة والعلوم والتقنیات النوویة، السید خالد المدیوري،  المغربي العام للمركز الوطني

العام للمركز الهنغاري لألبحاث الطاقیة، السید أكوس هورفاث، في إطار والمدیر 
االهتمام الذي تولیه المؤسستان للتعاون العلمي والتقني، وكذا أهدافهما المشتركة في 

 .مجاالت البحث والتكوین وتبادل المعرفة

 .4/1/2021بتاریخ  ،"arabic.euronews" موقع *
 .19/1/2021بتاریخ  (MAP Ecology)موقع وكالة المغرب العربي لألنباء  *
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مجاالت ذات االهتمام وبموجب هذا االتفاق، یتعهد الطرفان بالتعاون في ال
من خالل تبادل األبحاث والطلبة لالستفادة من الدورات الدراسیة المتقدمة ترك، المش

لالتفاق المذكور،  ووفقاً  .والندوات، أو إنجاز األبحاث الالزمة الستكمال أطروحاتهم
ویهم  .تتعهد المؤسستان بتبادل أطرهما ومنشوراتهما ومعلوماتهما العلمیة ومعداتهما

عن  االتفاق، استعمال وتطبیق مفاعالت األبحاث، فضالً التعاون بین الطرفین، حسب 
كما یهم االتفاق إنتاج نظائر مشعة تستعمل في  .تطویر الخبرات في مجال استخدامها

 .عن التكوین والتعلیم الصناعة والفالحة والطب وغیرها من المجاالت، فضالً 
لى هامش وأكد السید المدیوري، في تصریح لوكالة المغرب العربي لألنباء ع

سیمكن من تعزیز تقنیة الفیدیو، أن هذا االتفاق  حفل التوقیع الذي أقیم بالرباط عبر
عالقات التعاون أكثر بین المركزین في مجال تطبیقات العلوم والتكنولوجیات النوویة، 

وأضاف أن االتفاق سیتیح  .وذلك في مختلف القطاعات، وال سیما القطاع االقتصادي
للطاقة  المغربي جدیدة تهم المركز الوطني مواضیعدة وبلورة استكشاف آفاق جدی

والعلوم والتقنیات النوویة، وذلك من قبیل تطویر استخدامات مفاعالت األبحاث وٕانتاج 
 .مستحضرات صیدالنیة إشعاعیة تستخدم في مجاالت الطب والصناعة والفالحة

من تطویر برامج  أیضاً  هسیمكنالعام للمركز الوطني أن االتفاق وسجل المدیر 
 .التكوین والبحث حول مختلف المواضیع ذات االهتمام المشترك بین المركزین

مغرب في المجال التعاون مع الیا بالمغرب، أن من جهته، أكد سفیر هنغار 
 2017اقیة سنة إلى أنه تم توقیع عدة اتفاقیات، خاصة اتف ، مشیراً النووي لیس حدیثاً 

في المجالین النووي واإلشعاعي ونظیرتها  واألمانبین الوكالة المغربیة لألمن 
ن االتفاقیة الموقعة بین المركزین المغربي والهنغاري تهم شقین، أوقال  .الهنغاریة
أن األول یتعلق بتبادل المعلومات، وتقاسم المنشورات، والبحث األكادیمي،  موضحاً 

الطب  يقنیة النظائر المشعة المستخدمة فبینما یتعلق الشق الثاني بتوتبادل الطلبة، 
هذه االتفاقیة لیست سوى بدایة لتعاون وأضاف أن  .الغذائیة اتوالصناع الزراعةو 

عن أمله في االرتقاء بهذا التعاون إلى مستوى حكومتي البلدین،  ، معرباً طویل ومثمر
 .وتوسیعه لیشمل قطاعات أخرى

للطاقة والعلوم والتقنیات النوویة، الذي تم  المغربي الوطنيویروم المركز 
، تعزیز البحوث العلمیة والتطبیقات النوویة في 1986 نوفمبر 14تأسیسه بتاریخ 
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المجالین االجتماعي واالقتصادي، وضمان تقدیم الدعم التقني للسلطات في مجالي 
النفایات  ٕادارةاالت الطوارئ و واألمن النوویین واإلشعاعیین، وكذا االستجابة لح األمان

 .المشعة على الصعید الوطني
 

≈ø —eB∞NnùA pÀifªA ≈ß jÕj¥M iAfuG “QeBY B¿ŒqÃ∑ÃØ∗ 

في تقریر بعنوان "التوقع والمرونة : إعتبارات بعد مرور عقد من الزمان على 
فوكوشیما دایتشي" یشارك خبراء في معهد الوقایة من اإلشعاع واألمن النووي  ةحادث

رؤاهم فیما یتعلق بهذا الموضوع. یتتبع التقریر، المتاح على الموقع  (IRSN)فرنسي ال
واألسالیب التحلیلیة  والمقاربات اإللكتروني للمعهد، التغییرات والتطورات في األهداف

ومعاییر التقییم المطبقة في األمان النووي، مّما یعكس الرغبة المستمرة في السعي إلى 
 تحسین هذا المجال.

لقد تم إحراز تقدم هائل في الخمسین عامًا الماضیة لتحسین أسس التصمیم 
ومتانة المفاعالت طوال مدة عمرها االفتراضي، إّال أنه لیس من الممكن حتى اآلن 
منع وقوع الحوادث التي قد تكون مهلكة. وهناك حاجة إلى التفكیر في أفضل الطرق 

التساؤل حول كیفیة قیام  علىواإلجابة إلدارة ما یعرف باسم "المخاطر المتبقیة" 
الجهات المسؤولة عن الصناعة النوویة بمنع الحوادث الكبرى، وٕادارتها في حالة 

 حدوثها على الرغم من تنفیذ كل اإلجراءات الوقائیة.

وتحقیقًا لهذه الغایة، سلطت التعلیقات على البحوث التي أجریت منذ وقوع 
ضوء على أهمیة رؤیة األشخاص والمنظمات حادثة فوكوشیما دایتشي وألقت ال

 كأصحاب مصلحة فاعلین في اإلجراءات التي یتم نشرها في المرافق النوویة.

یوضح تقریر المعهد الفرنسي أن إدارة االستجابة إثر وقوع الحوادث من جمیع 
جوانبها، السیاسیة والمجتمعیة، تشیر إلى الحاجة إلى نشر مناهج نظامیة یمكن أن 

 رات في المبادئ المطبقة حتى اآلن.یلى تغیتؤدي إ

 : م. نهلة نصر وترجمة إعداد                                                   

 .2021الصادر في مارس  68عدد ال "IRSN UPDATES" مترجم من *
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 f®ÂI ≈ß) :27-28/1/2021( 

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

واألمن النوویین بالوكالة الدولیة للطاقة الذریة، قام أ. د. ضو مصباح رئیس قسم 
 عشر جتماع الخامسبحضور االاألمان واألمن النوویین بالهیئة العربیة للطاقة الذریة 

فتراضیًا خالل اوالذي عقد  ،نوویینللجنة التسییریة للشبكة العالمیة لألمان واألمن ال
 .28/1/2021ــــــ  27 الفترة

الهدف من هذا االجتماع هو مناقشة التطور الحاصل في شبكات األمان 
النووي اإلقلیمیة والعالمیة ومراجعة منهجیة التقییم الذاتي لبناء القدرات في مجال 

 األمان النووي في الدول األعضاء.

لسید خوان كارلوس لینتیجو نائب المدیر العام للوكالة جتماع كل من افتتح االا
الدولیة للطاقة الذریة لألمان النووي والسید الفریدو دي لوس الرئیس الحالي للشبكة 

 .(GNSSN)واألمن النوویین  العالمیة لألمان

 : جتماع المواضیع اآلتیةناقش اال
 النوویینالشروط المرجعیة للشبكة العالمیة لألمان واألمن ــــــ 
 ستراتیجیة للشبكة العالمیة لألمان واألمن النوویینالخطة االــــــ 
 : األولویات واألنشطة برامج األمان واألمن النوویینــــــ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021 /1ـــــــ العدد  33نشرة الذرة والتنمیة ـــــــ المجلد 
 

56 
 

 لربط بین األمان واألمن النووییناــــــ 
 العالمیة لألمان واألمن النوویینللشبكة كترونیة المنصة اإللــــــ 
، األفریقیة )ANSN(، اآلسیویة )ANNuR(: العربیة  یمیةالشبكات اإلقلــــــ 

)FNRBA( أمریكا الالتینیة ،)FORO( أوروبا ،)EuCAS( 
 القدرات وٕادارة التجارب الرقابیةبناء ــــــ 
 : الطریق إلى األمام مشروع تطویر البنیة التحتیة لألمان النوويــــــ 
 أمان المفاعالت الصغیرة والمتوسطة.ــــــ 

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

 في اإلجتماع األخیر العاشر للشبكة.

 : وخرج اإلجتماع بالعدید من المالحظات منها
ة رضاها عن مراجعة السكرتاریة لمنهجیة أبدت اللجنة التسییریة للشبكة العالمی

 بناء القدرات ووثائقها.
ستراتیجیة للشبكة الخطة االترحیبها بأبدت اللجنة التسییریة للشبكة العالمیة ــــــ 

 ستفاضة وأجرت التعدیالت الضروریة علیها.وناقشتها با
ان واألمن على تم تقییم شامل لبرامج وأنشطة الشبكة العالمیة وأثرها على األمــــــ 

 المستوى الوطني واإلقلیمي والعالمي.
تمت مراجعة الشروط المرجعیة للشبكة العالمیة ولجنتها التسییریة وتحدیث ــــــ 

خططها بناًء على الدروس المستفادة والتحدیات واألهداف المستقبلیة التي یراد 
 تحقیقها.
 

2  __¥ŒnƒNªA “ƒVºªA ™B¿NUG ∆ÀB®NªA P‹Bâ SZJª “Œ“ŒIj®ªA “◊Œ�A îI “ÕihªA “≥BÒºª 
 f»®øÀJINR  “ÕÀÃƒªA TÃZJºª f®ÂI ≈ß) :24/2/2021( 

 ZOOMعبر تطبیق  24/2/2021یوم األربعاء الموافق جلسة تنسیقیة  تعقد
ضو  .د أ.و سالم حامدي المدیر العام  .د بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة ممثلة في أ.
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یة و م. نهلة نصر رئیس قسم التوثیق العلمي، مصباح مدیر إدارة الشؤون العلم
في روسیا االتحادیة ممثًال في نائب مدیر  )JINR(والمعهد المشترك للبحوث النوویة 

المعهد والسكرتیر العلمي ومدیر المركز الجامعي ورئیس قسم تطویر وٕانشاء البرامج 
ذ بعض العناصر تم في هذه الجلسة مناقشة مدى تنفیوقد  التعلیمیة وضابط االتصال.

التي تم االتفاق علیها في البروتوكول الثاني الموقع بین الطرفین بتاریخ 
على هامش انعقاد المؤتمر العربي الرابع عشر لالستخدامات السلمیة  17/12/2018

جمهوریة مصر العربیة. كما تمت  ــــــ طاقة الذریة الذي عقد في مدینة شرم الشیخلل
 یة كما یلي:مناقشة عناصر أخرى إضاف

 ترتیبات إنشاء مركز المعلومات والمختبر اإلفتراضي بمقر الهیئة العربیة.ــــــ  1
الدكتوراه وما بعدها  طالبل JINRتخصیص منح دراسیة من معهد  ــــــ 2

 للعلماء الشباب من الدول األعضاء في الهیئة العربیة للطاقة الذریة.
 .JINRلتأسیس  65الذكرى مشاركة الهیئة في االحتفال بــــــ  3

 : تخاذ القرارات التالیةاتم مناقشة الوبعد 

 1بشأن البند رقم  أوًال : قرارات
، 2021فتراضي قبل نهایة عام ات والمختبر االفتتاح مركز المعلوماسیتم أ ــــــ 

وسیحدد الموعد بالتزامن مع اجتماع المجلس التنفیذي للهیئة، والذي من المفترض أن 
 تین في العام، في یونیو ودیسمبر من هذا العام.یعقد مر 

فتتاح مركز ا التنظیمیة المتعلقة بالتحضیر الستتم مناقشة القضایــــــ  ب
بعاد القاعة والمتطلبات التقنیة واألثاث ومحتوى المعلومات... إلخ، أالمعلومات، مثل 

 من خالل المشاورات الثنائیة بین المسؤولین في الهیئة والمعهد.
تتاح مركز المعلومات والمختبر إف JINRمن المتوقع أن یحضر وفد معهد ــــــ  ج

 فتراضي شخصیًا.اال

 2شأن البند رقم ثانیا : قرارات ب
اغة آلیة لتنظیم برامج اإلقامة قصیرة وطویلة األمد لمنح الدكتوراه وما یتمت ص

 : بعد الدكتوراه على النحو التالي
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 : الذریة المهام التالیة تتولى الهیئة العربیة للطاقة
تعمیم ونشر المعلومات المتعلقة بمنح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه الخاصة ــــــ  أ
 للبحوث النوویة عبر القنوات الرسمیة وموقع الهیئة العربیة. JINRبمعهد 

االختیار المبدئي للمرشحین وفقًا لمجاالت االهتمام العلمیة والمعاییر ــــــ  ب
 .JINRالتي أعلنها معهد المحددة 
على موقع المنحة استمارة طلب  ءإبالغ المتقدمین المختارین بضرورة ملــــــ  ج

JINR.والتي سیتم وضعها على الموقع الحقًا لهذه المهمة ، 

 یتولى المعهد المشترك للبحوث النوویة المهام التالیة:

 لمعهد.تشكیل لجنة تقییم تتكون من ممثلي المختبرات باــــــ  أ
مقابلة المترشحین المختارین على مستوى المختبرات عبر االنترنیت من ــــــ  ب

 قبل المشرفین المحتملین وممثلي مجموعاتهم البحثیة.
 االختیار النهائي للمرشحین من قبل لجنة التقییم.ــــــ  ج
دكتوراه تقدیم الدعم الكامل لثالثة مرشحین لمنح الدكتوراه و/أو ما بعد الــــــ  د

 لفترة طویلة األمد.

 3: قرارات بشأن البند رقم  ثالثاً 
دعوة وفد من الهیئة العربیة للطاقة الذریة برئاسة المدیر العام للمشاركة في ــــــ  أ

، الذي سیعقد في JINRاجتماع لجنة المفوضین لحكومات الدول األعضاء في معهد 
 نترنیت.بصفة مراقب عبر اال ، وذلك25/3/2021

الوفد مدعو أیضًا للحضور شخصیًا في احتفاالت المعهد بمناسبة الذكرى ــــــ  ب
 .2021روسیا االتحادیة في یولیو  ــــــالخامسة والستین والتي ستقام بمدینة دوبنا 

وقد تمت صیاغة القرارات المذكورة أعاله في صورة البروتوكول الثالث المبني 
ن الهیئة العربیة للطاقة الذریة والمعهد المشترك على أساس مذكرة التفاهم الموقعة بی

على هامش المؤتمر العربي الثالث عشر  2016للبحوث النوویة منذ دیسمبر 
 للبروتوكول النهائیةلالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة. وبعد التوافق على الصیغة 

 .يعبر البرید اإللكترون تم توقیعه من كال الطرفین باللغة االنجلیزیة،
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3  __A‹A —Àfƒª “ŒªÀfªA “ªB∑ÃªAÀ “ÕihªA “≥BÒºª “ŒIj®ªA “◊Œ�A ¡ße" æÃY “ŒyA�Ø
 f®ÂI ≈ß) "“ÕÀÃ√ —if≥ PBÒä ’BƒI ”ºß “øf¥ÛùA “ŒIj®ªA æÀfºª “ÕihªA “≥BÒºª :

2/3/2021( 

فتراضیة االة الدولیة للطاقة الذریة ندوة الهیئة العربیة للطاقة الذریة والوك نظمت
بناء هیئة العربیة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة للدول العربیة الُمقدمة على حول "دعم ال

 .2/3/2021" وذلك عن ُبعد یوم الثالثاء الموافق قدرة نوویة محطات

منصة للتواصل حول سبل خلق معلومات و الهذه الندوة توفیر  كان الهدف من
بلدان العربیة التي لدیها برامج نوویة دعم الهیئة العربیة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة لل

صاعدة إلنتاج الكهرباء وٕازالة ملوحة میاه البحر من أجل تطویر بنیتها التحتیة 
تبادل الخبرات بین الدول العربیة حول المقاربات الوطنیة  هدفت إلىالنوویة. كما 

تقدم الحاصل هذه الندوة فرصة لمعرفة ال وكانتإلنشاء البنیة التحتیة للطاقة النوویة. 
في برامج الطاقة النوویة في الدول العربیة وتبادل التجارب والدروس المستفادة فیما 

  .واألجنبیة مشارك من الدول العربیة 200أكثر من  الندوةشارك في وقد بینها. 

، حیث سالم حامدياألستاذ الدكتور افتتح الندوة سعادة المدیر العام للهیئة 
مساندة لتوّجه الدول العربیة  تجاء الندوة التي هذهأهمیة  رّحب بالحضور وأكد على

نحو إدخال خیار الطاقة النوویة ضمن برامجها الوطنیة لتولید الكهرباء، والستعراض 
المساعدات التي تقدمها الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والهیئة العربیة للطاقة الذریة في 

مساهمة  وأكد سعادته علىالنوویة. تأسیس محطات القدرات  ومواضیعقضایا شتى 
دعم جهود الدول العربیة وتوفیر الفرصة لدراسة في الهیئة العربیة للطاقة الذریة 

نوویة. كما ثمن الخطوات إمكانیة إقامة برنامج عربي مشترك لبناء محطات قدرة 
المتقدمة التي خطتها كل من اإلمارات العربیة المتحدة وجمهوریة مصر العربیة في 

بالتعاون الوثیق بین الهیئة رامجها من أجل بناء محطات قدرة نوویة. كما أشاد ب
ز البنیة التحتیة یوالوكالة المتعلقة بتحقیق األهداف المشتركة بینهما ذات الصلة بتعز 

 وبناء محطات قوى نوویة لتولید الكهرباء وٕازالة ملوحة میاه البحر.لدولهما األعضاء 
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الوكالة الدولیة للطاقة ب مدیر قطاع الطاقة النوویة دوهي هانثم تحدث السید 
ستخدام السلمي للطاقة الذریة هود الدول العربیة في برامجها لالالذي ثمن ج ،الذریة

  ن برامج وآلیات الوكالة في مساعدة الدول األعضاء في برامجها النوویة الصاعدة.وبیّ 

ضو مصباح  أ. د.كل من  الندوةهذه  وٕادارة جلساتولقد قام باإلشراف العلمي 
 یاسر اللیثي من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة.والسید  من الهیئة العربیة للطاقة الذریة

 : المحاضرات اآلتیةاشتملت الندوة على  

تطویر البنیة التحتیة الوطنیة في  الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في مقاربةــــــ 
 ، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة.میلكو كوفاتشیف دالسیــــــ مجال بناء محطات القوى 

تطویر وتعزیز البنى التحتیة للدول دور الهیئة العربیة للطاقة الذریة في ــــــ 
 .، الهیئة العربیةضو مصباحأ. د. ــــــ  العربیة المقدمة على بناء محطات نوویة

شارعة في بناء محطات وسائل دعم الوكالة الدولیة للطاقة الذریة للدول الــــــ 
 ، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة.جون حداد السیدــــــ  نوویة

السید ــــــ  لمراجعة البنیة التحتیة المتكاملة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة خدماتــــــ 
 ، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة. مهمت جیهان

السید ــــــ  مفاعالت القوى وطرق إنشائها التقنیات النوویة التجاریة الجدیدة فيــــــ 
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة.ستیفانو مونتي، 

 السید علي مرشد نصر، هیئة المحطات النوویة.ــــــ التجربة المصریة ــــــ 

السید كمال األعرج والسید طارق الشاكتیب، هیئة الطاقة ــــــ التجربة األردنیة ــــــ 
 ة.الذریة األردنی

 .وزارة الموارد المائیة والري والكهرباء، خالد محرمالسید ــــــ  السودانیةالتجربة ــــــ 

 .اللیبیةالطاقة الذریة  مؤسسة، براهیم العزیزيإالسید ــــــ  اللیبیةالتجربة ــــــ 

ات المشاركین وتوجیههم ستفسار افیها اإلجابة عن  تتلى ذلك حلقة نقاش تم ثم
 لطاقة الذریة.لالمساعدات سواء من الوكالة الدولیة أو الهیئة العربیة تلقي طرق إلى 
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وكذلك  ینيبوفي الختام تم التأكید على ضرورة مواصلة التعاون العربي ال 
 القدرةفي مجال  التعاون بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 میة لجمیع من حضر الندوة.. كما تمت إتاحة المادة العلالنوویة
 

4  __j®ø søB« ”ºß “ŒyA�Ø‹A —ÀfƒªA~  jÒ≥ ~j®øÀ ≈øBRªA œªÀfªA œßAilªA jÒ≥
 f®ÂI ≈ß) œ√BRªA œªÀfªA œ◊ŒJªA :23/3/2021( 

بناء على دعوة من وزارة البلدیة والبیئة في دولة قطر شارك سعادة المدیر العام 
ُعقدت على هامش معرض قطر الزراعي للهیئة في إحدى الندوات االفتراضیة التي 

ــــــ  23الدولي الثامن ومعرض قطر البیئي الدولي الثاني والذي ُعقد خالل الفترة 
25/3/2021. 

مزرعة  65أكثر من دولة، و  42عارض، و 200أكثر من شارك في المعرضین 
هذا العام إقامة سوق العسل والتمر، وهو سوق مخصص للمنتجین  قطریة، كما شهد

ن قطر والعالم لعرض أجود منتجاتهم، وتوفیر فرصة للعمل مع الموزعین والموردین م
وأیضا سوق المشاتل الذي یضم نخبة من المشاتل لعرض  والمستهلكین بشكل مباشر.

إنتاجها ضمن الخطة الموضوعة لتحقیق االكتفاء الذاتي من الزهور واألشجار 
 .تبر الذي یفحص جودة المنتجاتواألعشاب والمساحات الخضراء إضافة إلى المخ

تعد ملتقى و لألمن الغذائي  القطریة في إطار خطة الدولة وتأتي هذه المعارض الدولیة
أن القطاع  حیثللمزارعین والمنتجین والمهتمین وشركات اإلنتاج والمستهلكین، 

الزراعي في قطر یتطور بشكل كبیر من ناحیة اإلنتاج الحیواني والزراعي والداجني 
 .أللبانوا

، م سلسلة من الندوات االفتراضیة المتخصصةیتنظتم  ینوبالتزامن مع المعرض
، باإلضافة إلى الهیئة العربیة للطاقة الذریة دولة 16من  ومتحدثاً  خبیراً  30 استضافت

لبحث ومناقشة التحدیات في القطاعین الزراعي والبیئي، مثل كیفیة تحقیق التنمیة 
تاج الزراعي والحیواني، وتطویر تقنیات نظیفة وصدیقة للبیئة المستدامة في مجالي اإلن

في إدارة الموارد المائیة ومعالجة میاه الصرف الصحي، ودور التكنولوجیا المبتكرة في 
 تعزیز اإلنتاج وتحسین نوعیته.
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 تضمنت الندوات اإلفتراضیة الجلسات اآلتیة :

 ــــــ التكنولوجیا واالبتكار في عالم الزراعة.
 ــــ الجیل الخامس وٕاتجاهات التقنیات الجدیدة في التنمیة الزراعیة المستدامة.ــ

 ــــــ اإلبتكار وبرامج التغیر المناخي وحمایة البیئة.
 ــــــ برنامج جامعة قطر.

 ــــــ التنمیة المستدامة في اإلنتاج الحیواني واألمن الغذائي.
 كار.التنمیة المستدامة في البستنة واإلبتــــــ 

محاضرة بعنوان "الطاقة الذریة ومساهماتها  23/3/2021وقد ألقى سعادته یوم 
الماء في تحقیق األمن المائي والغذائي والطاقي في الدول العربیة" حیث بین أن 

وأوضح المستدامة.  ة، والتنمیالفقرنسان، والحد من اإلضرورة لرفاهة  والطاقة والغذاء
والغذاء سیزداد  الطلب على المیاه العذبة، والطاقة،أن  تشیر إلى كل التوقعات أن

تحت ضغط تزاید عدد السكان  في الدول العربیة في العشریة القادمةبشكل ملحوظ 
م األغذیة، والتغیر وتنوع نظ التطور االقتصادي، والتبادل التجاري، والتحضر،و 

اإلنسان ثم فصل سعادته كیف تساهم التقنیات النوویة في حل مشاكل  المناخي.
المتعلقة بثالثي الماء والغذاء والطاقة ثم عرج على دور الهیئة العربیة للطاقة الذریة 
في التنسیق بین الدول العربیة في توظیف الطاقة الذریة لحل مشاكلها التنمویة في 

 .2030إطار اإلستراتیجیة العربیة لإلستخدامات السلمیة للطاقة الذریة حتى العام 

 


 
1  __“®rùA PBÕB∞ƒªA —iAeG æÃY Ω¿ß “qiÀ  f®ÂI ≈ß) :29-30/1/2021( 

مع شركة سدیم للطاقة (اإلمارات نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعـاون 
ورشة عمل حول إدارة النفایات العربیة المتحدة) برنامج تدریبي عن بعد بعنوان "

  .30/1/2021ــــــ  29الفتـرة خالل  "المشعة
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ت هذه الورشة إلى إتاحة الفرصة لعدد من المهندسین والعلمیین والفنیین هدف
الحصول و تبادل الخبرات المختصین والعاملین في مجال التعامل مع المواد المشعة ل

على المعرفة والتقنیات الكافیة في مجال إدارة النفایات المشعة، وكذلك التعاون من 
ریف النفایات المشعة والوقود المستخدم وتعزیز أجل تطویر منشآت تخزین وتص

متدربًا  25وقد شارك في هذا البرنامج . إجراءات األمان والرقابة على هذه المنشآت
 من الدول العربیة.

ساعات من المحاضرات النظریة والمناقشة العلمیة  5تضمن البرنامج العلمي 
 مواضیع اآلتیة :والرد على تساؤالت المشاركین على مدى یومین، وفق ال

 ــــــ اإلشعاع وتطبیقات النظائر المشعة
 إدارة النفایات المشعة  ــــــ معنى ومبادئ

 ــــــ النفایات المشعة : تعریفها ومعالجتها وحفظها ومراقبتها
 ــــــ مقدمة عن النفایات المشعة الطبیعیة.

 كریتي.والمناقشة األستاذ الدكتور صالح الدین التبالتدریس وقد قام 

وضع وتأسیس إدارة آمنة للنفایات المشعة على مصادر محددة  تمت مناقشة
إضافة للمبادئ  المشعة ومتطلبات موضوعة لكامل مراحل عملیات إدارة النفایات

في الوطنیة  ةاالستراتیجی تم التطرق إلى الخاصة المتعلقة بنوعیة وهدف العمل. كما
یة لنظام إدارة النفایات المشعة والید العاملة البنیة التحت كل دولة والتي تعتمد على

 .والتمویل

تطویر قدراتها في مساعدتها كما تناولت الورشة سبل دعم الدول العربیة و 
شطتها المتعددة من تأهیل ا عن طریق أنـــا ومشاریعهـــط برامجهـــة وتخطیـــالبشری

للطاقة المتنوعة وتدریب للكوادر البشریة العاملة في مجاالت االستخدامات السلمیة 
 الذریة. 

ویعتبر هذا النشاط من ضمن األنشطة المقررة من قبل المجلس التنفیذي للخطة 
 . 2021العلمیة للهیئة لعام 
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، حیث المشاركون طرحهااالستفسارات والمالحظات التي  كافةتمت مناقشة 
على أهمیة تتمة موضوع معالجة  لنقاش معهمالتساؤالت واتبین من خالل استعراض 

النفایات المشعة خاصة الطبیعیة وكذلك المصادر المشعة المستهلكة. ومن خالل 
النقاش أوصى المشاركون بضرورة إجراء برامج تدریبیة خاصة بالموضوعین ضمن 

 للطاقة الذریة المقبلة.برامج وأنشطة الهیئة العربیة 
 

2  __√jI_JÕifM WøB_“ŒßBƒvªA P‹B�A ü “¥º¨ùA “ŒßB®q‚A ieBvùA PB¥ŒJÒM æÃY œ 
 f®ÂI ≈ß) :7-8/3/2021( 

مارات سدیم للطاقة (اإل شركةنظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعـاون مع 
ات المصادر اإلشعاعیة المغلقة عن بعد بعنوان "تطبیق اً تدریبی اً العربیة المتحدة) برنامج

 . 8/3/2021ــــــ  7الفتـرة  " خاللفي المجاالت الصناعیة 

التعرف على التطبیقات المختلفة للمصادر اإلشعاعیة  هدف هذا البرنامج إلى
المغلقة في المجاالت الصناعیة والزراعیة والطبیة وكیفیة التعامل مع المصادر 

ستوى ستخدامها (المستنفذة) وخاصة تلك ذات المالمشعة بعد االنتهاء من فترة ا
شعاعیة الناتجة لقاء الضوء على بعض الحوادث اإلإلى إضافة باإل ،اإلشعاعي العالي

تبادل الخبرات  ، وأهمیةمصادر المشعة المستنفذة بشكل آمنعن عدم التعامل مع ال
تقنیات الكافیة بین الدول العربیة والتعاون المشترك لضمان الحصول على المعرفة وال

 كیفیة التعامل مع المصادر المشعة المغلقة بكافة أشكالها.في مجال 

ساعات من المحاضرات النظریة والمناقشة العلمیة  5تضمن البرنامج العلمي 
 : محاضرات 4من خالل مع المشاركین على مدى یومین، 

 تعریف المصادر المشعة وتطبیقاتها المختلفةــــــ 
 لمصادر المشعة وفق استعماالتهاــــــ تحضیر ا

 المستنفذة بكافة أشكالهامعالجة المصادر المشعة ــــــ 
  .شعاعیة الناجمة عن عدم التعامل الجید مع المصادر المشعةالحوادث اإلــــــ 
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بالتدریس وقد قام  متدربًا من الدول العربیة. 20شارك في هذا البرنامج 
 لدین التكریتي.والمناقشة األستاذ الدكتور صالح ا

 المصادر اإلشعاعیة في جمیع أنحاء العالمتم في هذه الدورة التطرق إلى أن 
وبمجرد أن تصبح خارج نطاق  ،في مجال الطب والصناعة والبحوث ُتستخدم

د معاییر یتحد، لذلك البد من االستخدام تزداد مخاطر عدم حمایتها أو التخلي عنها
. وهنا البد من مساعدة الدول العربیة في المهملة لرقابة على المصادروا لها األمان
 .الستعادتها وتهیئتها وتخزینهاالالزمة التكنولوجیات معرفة 

مختلف  التي تستخدم في ةالمختوموتمت أیضًا مناقشة المصادر المشعة 
التطبیقات في مجال الطب والزراعة والصناعة والنقل والبناء والجیولوجیا والتعدین 

لم تعد مستخدمة وال لك تم التعرض إلى المصادر المشعة المهملة والتي وكذ .والبحوث
وكذلك  توجد نیة الستخدامها مرة أخرى في الممارسات المأذون بأن ُتستخدم فیها.

التي لم یعد من الممكن استخدامها لألغراض المقصودة منها و المصادر المستهلكة 
  .نتیجة لالضمحالل اإلشعاعي

من ضمن األنشطة المقررة من قبل المجلس التنفیذي للخطة  ویعتبر هذا النشاط
 .2021العلمیة للهیئة لعام 

 كافةمناقشة  8/3/2021الموافق  االثنینیوم  في نهایة البرنامج التدریبيتم 
التساؤالت من خالل استعراض و ، طرحها المشاركوناالستفسارات والمالحظات التي 

تطبیقات المصادر اإلشعاعیة المغلقة في  تبین أهمیة تتمة موضوع لنقاش معهموا
 خرى.من خالل برامج تدریبیة أ المجاالت الصناعیة

 
3  __ µ_÷BQÀ Ω_ŒºÑÀ w_ŒajMÀ sŒN∞M : TB_ÅfiA P›_ßB∞ø ∆B_øC æÃ_Y Ω_¿ß “qiÀ

 f®ÂI ≈ß) :8-12/3/2021( 

 / الشبكةوالهیئة العربیة للطاقة الذریة للطاقة الذریةالوكالة الدولیة  نظمت
العربیة للهیئات الرقابیة بالتعاون مع هیئة الرقابة النوویة األمریكیة، ورشة عمل حول 

خـالل الفترة:  عن ُبعد" وذلك أمان مفاعالت األبحاث: تفتیش وترخیص وتحلیل وثائق"
 .12/3/2021 ــــــ 8
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 هذه الورشة إلى تقدیم المعرفة العلمیة والمعلومات الضروریة حول هدفت
 وتقییم ات التفتیشمفاعالت األبحاث بالتركیز على عملی بأمانمتعلقة القضایا ال

كما تهدف متطلبات األمان لطلبات تراخیص مفاعالت األبحاث أو تجدیدها.  ومراجعة
 .بطرق مراجعة وثائق متطلبات األمان لمفاعالت األبحاثالورشة إلى التعریف 

یة وتجربة الدول فرصة للتعرف على التجربة األمریكهذه الورشة  وكانت
سیویة والتي لدیها مفاعالت أبحاث فیما من الدول العربیة واألفریقیة واآلالمشاركة فیها 

وتحلیلها وتقییمها حسب معاییر الوكالة الدولیة للطاقة  مفاعالت األبحاثأمان ب یتعلق
حیث تتطلب هذه المعاییر تحلیل شامل ونظامي  ،والمعاییر األمریكیة الذریة لألمان

الذي یتم إعداده  )SAR(ألمان وٕاعداد تقریر لتحلیله یسمى تقریر تحلیل األمان ل
قبل بنائه وتشغیله ویتم تقییمه ومراجعته  األبحاث لمفاعلبواسطة الجهة المشغلة 

الورشة الخبرة المتراكمة من هیئة الرقابة النوویة  قدمتبواسطة السلطة الرقابیة. كما 
 ریر األمان وتقییمها ومراجعتها.األمریكیة في مجال تحلیل تقا

والوكالة وتقع هذه الورشة في إطار التعاون بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة 
متدّربًا  15هذه الورشة شارك في وهیئة الرقابة النوویة األمریكیة.  الدولیة للطاقة الذریة

صر، دول عربیة لدیها مفاعالت أبحاث وهي: المغرب، الجزائر، لیبیا، م 7من 
من سیویة و إلضافة إلى مشاركات أخرى من دول أفریقیة وآالسعودیة، سوریا واألردن با
 .من األردن ومصر ولیبیا ست مشاركینداخل الجمهوریة التونسیة و 

دمت من قُ  ةمن محاضرات وعروض ومناقشات وتمارین عملی تكونت الورشة
. األمریكیة قابة النوویةن من الوكالة الدولیة وهیئة الر ومسهلین متخصصی خبراء قبل
 : تضمنت الورشة المواضیع التالیةوقد 

 .قضایا واتجاهات أمان مفاعالت البحوثــــــ 
 المهام الرقابیة وتطبیقاتها على مفاعالت البحوث.ــــــ 
 المراجعات الرقابیة وتقییم األمان للطلبات المقدمة من المشغلین.ــــــ 
المعلومات الناتجة  : )SAR(ٍاألمان یة تحلیل تقاریر المفاهیم األساسیة لمنهجــــــ 

 عنها ومصطلحاتها وأهدافها ومحدداتها وأسالیب تقییمها.
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 عملیات الترخیص للمفاعالت الجدیدة.ــــــ 
 اعتماد الكادر المشغل للمفاعل.ــــــ 
 طلبات مراجعة عملیة األمان الدوریة.ــــــ 
 لة في مفاعل األبحاث.تنمیة الكوادر البشریة العامــــــ 
 ستخدام المقاربة المتدرجة في تطبیق متطلبات األمان.ــــــ ا
 تحلیل عواقب الحوادث اإلشعاعیة.ــــــ 

عن تجاربهم الوطنیة حول األمان  اً وخالل هذه الورشة قدم المشاركون عروض
واإلشراف الرقابي على مفاعالت األبحاث الجدیدة أو القائمة أو تحت اإلنشاء 
وتضمنت العروض تجارب الدول في تطویر البنیة التحتیة المتعلقة بأنظمة األمان 

 والتقانة.

لقد لبت هذه الورشة حاجة الجهات المشغلة والرقابیة على مفاعالت البحوث 
للمشاركین فیها وكان مستوى التفاعل مع الموضوع والنقاشات وحلقات النقاش في 

 المستوى المطلوب.
 

 
 
1  __“ÕeB®ªA —iÀfªA )50 (∫�rùA œIj®ªA Ω¿®ºª BŒº®ªA µŒnƒNªA “ƒVºª )f®ÂI ≈ß 

ıBÕiÃzYÀ  :13/1/2021( 

) للجنة التنسیق العلیا للعمل العربي المشترك یوم 50انعقدت الدورة العادیة (
ن بتقنیة الفیدیو كونفرنس وحضوریًا برئاسة معالي األمی 13/1/2021األربعاء الموافق 

العام لجامعة الدول العربیة، وشارك في االجتماع السادة رؤساء وممثلو المنظمات 
العربیة المتخصصة واالتحادات العربیة النوعیة أعضاء لجنة التنسیق العلیا للعمل 

 العربي المشترك، وممثلو بعض القطاعات باألمانة العامة لجامعة الدول العربیة.

 م في كلمته االفتتاحیة على ما یلي :هذا وقد أكد معالي األمین العا
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ــــــ العمل على تحدید ثالث قضایا أساسیة للعمل علیها سویًا وهي : ریادة 
 األعمال، التنمیة المستدامة، والتحول الرقمي.

ــــــ أهمیة موضوع التحول الرقمي كمحور أساسي لهذه الدورة نظرًا لدوره في 
التكنولوجیا الرقمیة تقع في قلب المنافسة االقتصاد والسیاسة واألمن، خاصة أن 

العالمیة على قمة النظام الدولي بین الوالیات المتحدة والصین، والقضایا المتعلقة بها، 
سواء فیما یتعلق بالخصوصیة أو صیانة األمن المجتمعي في مواجهة موجات 

كات التحریض والشائعات، هي قضایا محل جدل على مستوى العالم كله. كما أن شر 
التكنولوجیا الرقمیة، بما في ذلك المنصات االجتماعیة والترفیهیة، خرجت كرابح وحید 

 تقریبًا من عام الجائحة.
ــــــ االرتباط الوثیق بین موضوعي التحول الرقمي وأمن المعلومات، فبالرغم من 

أنها تفسح  الفرص الهائلة التي تتیحها التكنولوجیا الرقمیة لتوفیر الرخاء اإلنساني، إالّ 
واألعداء لشن حروب نفسیة وهجمات أیضًا ثغرات ومساحات یستغلها المجرمون 

لكترونیة، وهو ما یستدعي التفكیر بجدیة في بناء قدراتنا في األمن السیبراني ورفع إ
 حصانتنا، حتى ال تكون مجتمعاتنا مسرحًا لهذه الجرائم.

ي ستناقش خالل هذه الدورة في ختام حدیثه تمنى معالیه أن تشكل األفكار التو 
 منطلقًا للخروج بتوصیات علمیة بّناءة قابلة للقیاس والتحقیق.

تدخل سعادة السفیر الدكتور كمال حسن علي األمین العام المساعد رئیس 
موضحًا أن الهدف الرئیسي لهذه اللجنة هو التنسیق  ،قطاع الشؤون االقتصادیة

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

ع والتنسیق الفّعال. كما رحب بالمشاركین في االجتماع وأكد على أهمیة المواضی
 المطروحة.

تولى الوزیر المفوض محمد خیر عبد القادر مدیر إدارة المنظمات واالتحادات 
العربیة عرض البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي تم اعتمادها على النحو 

 التالي :



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أخبار الهیئة  
 

69 
 

) للجنة 49تقریر بشأن متابعة تنفیذ تقریر وقرارات االجتماع ( البند األول :
 .13/7/2020لعمل العربي المشترك، بتقنیة الفیدیو كونفرانس : التنسیق العلیا ل

التحول الرقمي والقرصنة اإللكترونیة (حمایة لشبكات مؤسسات  البند الثاني :
 العمل العربي المشترك).

إنشاء شراكات بین المنظمات العربیة المتخصصة والقطاع  البند الثالث :
 لمیة).الخاص (مقترح مؤسسة طالل أبو غزالة العا

) للجنة التنسیق العلیا للعمل العربي 51موعد ومكان عقد الدورة ( البند الرابع :
 المشترك.

وقد نظرت اللجنة في المواضیع المطروحة على جدول أعمالها وخلصت إلى 
 اعتماد القرارات المناسبة.

 
2  __ “ÕeB®ªA …MiÀe ü œßB¿NU‹AÀ –eBvN≥‹A oº�A PBßB¿NUG)107( f®ÂI ≈ß)  :

31/1-4/2/2021( 

، 4/2/2021) للمجلس على المستوى الوزاري بتاریخ 107د الدورة (ـــتم عق
، واجتماع اللجنة االقتصادیة یومي 3/2/2021وعلى مستوى كبار المسؤولین بتاریخ 

، عبر تقنیة 31/1/2021، واجتماع اللجنة االجتماعیة بتاریخ 2/2/2021ــــــ  1
نظرًا للظروف االستثنائیة الناجمة عن تداعیات جائحة  "الفیدیو كونفرانس"، وذلك

 ) وما فرضته اإلجراءات االحترازیة من قیود على حركة الطیران الدولي.19-(كوفید

جتماعات ممثلون عن الدول العربیة، والمنظمات المتخصصة الشارك في ا
ه االجتماعات واالتحادات العربیة، واألمانة العامة للجامعة. وقد شاركت الهیئة في هذ

ضم السادة عالء الدین مصطفى المراقب الم حامدي المدیر العام و س أ. د.بوفد ترأسه 
 الداخلي وهشام العیادي ویوسف مكي عن إدارة الشؤون اإلداریة والمالیة.

وزیر  ــــــخلیفة مساعد حمادة  على المستوى الوزاري معالي السیدافتتح االجتماع 
تولت الجمهوریة اللبنانیة  الذي تولت دولته رئاسة الدورة السابقة.المالیة بدولة الكویت، 

ول نعمة االجتماعي، وألقى معالي السید راؤ ) للمجلس االقتصادي و 107رئاسة الدورة (
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ألقى ومن ثم وزیر االقتصاد والتجارة اللبنانیة، كلمة رحب خاللها بالسادة الوفود.  ــــــ
إلى  فیها األمین العام لجامعة الدول العربیة كلمة أشار ــــــمعالي السید أحمد أبو الغیط 

وأنها ستمتد لسنوات قادمة، مما  كورونا جائحةواالجتماعیة ل ةالتأثیرات االقتصادی
یستلزم تبّني خطط واستراتیجیات متوسطة وطویلة األجل للتعامل معها. وأشار إلى أن 

المضّي قدمًا في تنفیذ خطط التنمیة التحدي الماثل أمام الدول العربیة یتعلق بكیفیة 
والتحدیث االقتصادي واالجتماعي مع معالجة آثار الجائحة في الوقت ذاته، األمر 
الذي یستدعي المزید من التنسیق على صعید العمل العربي المشترك.  وأّكد سیادته 

لحالیة أن الدول العربیة األكثر تضررًا واألكثر تعرضًا لألزمات تحتاج خالل الفترة ا
إلى كل عون عربي سواًء على المستوى الرسمي أو الشعبي، وأن المنطقة العربیة 
مطالبة بتحدیث آلیات االستجابة الجماعیة لألزمات وتبادل المعلومات والخبرات في 

 المجاالت الصحیة فضًال عن تعزیز آلیات اإلنذار المبكر. 

 نحو التالي :ثّم استعرض المجلس بنود جدول أعماله وأقره على ال

 العام. تقریر األمین ــــــ 1
الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدول العربیة على مستوى  ــــــ 2

 .)31القمة د.ع. (
المحور االقتصادي ألعمال الدورة : منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى  ــــــ 3

 وتطورات االتحاد الجمركي العربي.
االجتماعي ألعمال الدورة : دعم الفئات الضعیفة والهشة في المحور  ــــــ 4

 األوبئة واألزمات.
 (اتفاقیة السوق) للسوق العربیة المشتركة للكهرباء.العامة و االتفاقیة ــــــ 5
 جامعة العربیة.الأعمال شبكة خبراء المیاه كمؤسسة تعمل تحت مظلة  ــــــ 6
ار الجمعیة العمومیة للمنظمة العربیة تحفظ جمهوریة السودان على قر  ــــــ 7

 .ر العام الحالي للمنظمة لمدة عامللتنمیة الزراعیة القاضي بالتمدید للمدی
 منظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.ال مواضیع ــــــ 8
إنشاء مركز تدریب عربي متكامل یشتمل على محاكیات لمفاعالت بحوث  ــــــ 9

 .الهیئة العربیة للطاقة الذریة) (موضوع وقوى ومختبرات افتراضیة
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 مشروع لحمایة المرأة في القطاع غیر المنظم "بائعات الشاي واألطعمة". ــــــ 10
 تمویل أنشطة مدّرة للدخل لصالح النساء األرامل والمعوزات. ــــــ 11
 التعاون العربي الدولي في المجاالت االجتماعیة والتنمویة. ــــــ 12
 ة المستدامة.التنمی ــــــ 13
 تقاریر وقرارات المجالس الوزاریة واللجان. ــــــ 14
) للمجلس االقتصادي واالجتماعي 108تأكید موعد ومكان عقد الدورة ( ــــــ 15

 ) للمجلس.109وتحدید موعد ومكان عقد الدورة (

 وقد تم اتخاذ القرارات المناسبة في شأن المواضیع المطروحة.
 

3  __ jÕfùA “∑iBrø ≈ß) Lj®ªA îŒßAilªA îmfƒ»ùA eBÑA WøB√jI ü —jyBZñ ¬B®ªA
 f®ÂI :26/2/2021( 

بدعوة من الدكتور یحیى بكور األمین العام التحاد المهندسین الزراعیین العرب، 
شارك أ. د. سالم حامدي المدیر  ،أحد االتحادات العربیة التابعة لجامعة الدول العربیة

قبل  عروض منذریة في برنامج االتحاد الخاص بتقدیم طاقة الالعام للهیئة العربیة لل
ن للمنظمات العربیة والدولیة واالتحادات العربیة، أصحاب المعالي المدراء العامی

اإلدارات في األمانة العامة لجامعة الدول العربیة، وذلك بهدف تبادل  يبمشاركة مدیر 
 العربیة. الخبرات وتعمیم االستفادة خدمة للتنمیة الزراعیة

تناولت المحاضرة التقنیات النوویة ومساهماتها في األمن الغذائي والمائي 
والطاقي والدور الفاعل للهیئة العربیة للطاقة الذریة في نشر هذه التقنیات في الدول 
العربیة ومساهمة االستراتیجیة العربیة لالستخدامات السلمیة للطاقة الذریة في تحقیق 

ات الهامة. كما عرضت التوجهات المأمولة لمجاالت التكامل األمن بهذه القطاع
والتعاون مع بقیة منظمات العمل العربي المشترك، وبما یحقق توجهات األمانة العامة 
لجامعة الدول العربیة التي أكدتها مداخلة معالي المستشار أول محمد خیر عبد القادر 

 .الدول العربیة جامعةمانة العامة لدات العربیة في األمدیر إدارة المنظمات واالتحا
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من السادة المدعوین من قبل اتحاد المهندسین  وقد تابع المحاضرة عدد كبیر
الزراعیین العرب وشاركوا في النقاش الذي تالها لتكتمل الفائدة بما طرحوه من أفكار 

جل من أوالذي تصبو إلیه جمیع الدول العربیة  المرجو منها بّناءة وبما یحقق الهدف
 التنمیة العربیة المستدامة.

 الموافق للتواصل المرئي یوم الجمعة ZOOMتم بث المحاضرة بتقنیة 
مساًء بتوقیت تونس. كما تم تسجیلها وٕارسال  18:00على الساعة  26/2/2021

إلى معالي األمین العام  التي دارت بعدها مناقشاتالو  المحاضرة فیدیو كامل لوقائع
لتعمیمها على الجهات  الدكتور یحیى بكور، وذلك راعیین العربالتحاد المهندسین الز 

 .ذات االختصاص
 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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