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 ا:يف مكافحة كورون الذكاء االصطناعي
 (*)البحوث احلالية واملستقبلية

 
 

 

Abstract 

Artificial intelligence (AI) has been applied widely in our daily lives 

in different ways with numerous successful stories. AI also contributed in 

dealing with the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, which 

spreaded out around the globe. This article presents a survey of AI methods 

being used in the fight against the COVID-19 outbreak and outlines the 

crucial roles of AI research in this unprecedented battle. This article reports 

several areas where AI plays as an essential component, from medical 

image processing, data analysis, text mining and natural language 

processing, to computational biology and medicine. A summary of COVID-

19 related data sources that are available for research purposes is also 

presented. We highlight groups of problems related to the COVID-19 

pandemic and point out promising AI methods and tools that can be used to 

solve those problems. It is envisaged that this study will provide AI 

researchers and the wider community with an overview of the current status 

of AI applications and motivate researchers in harnessing AI potentials in 

the fight against COVID-19. 

 مقدمـــــــة
(فيحدوثفوضىىائمةحول19-ًتسَببمرضفيروسكوروناالجديد)كوفيد

مم  اكتشافالعالم، منذ الوفيات. كبيرمن الناسوتسببفيعدد أثرعمىحياة ا
                                                 

بتصرفمترجمةمقالةال(*) بعنوان المنشورة الورقة  Artificial Intelligence in the Battle"عن
against Coronavirus (Covid-19) : A Survey and Future Research Directions" 

 https://www.researchgate.net/publications/ 340487417  فيموقع

https://www.researchgate.net/publications/%20340487417
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يزيدعمىمااتسببفيوفاةى،انتشرالمرضفيكلبمدتقريبًا،مم ـــالحاالتاألول
حالةمؤكدةاستنادًاإلىإحصائياتمميون175منأكثرشخصمنبينمميون3.8

 العالمية الصحة منظمة من2021حزيران/يونيوحتى العديد حكومات اقترحت .
الدول جائحة آثار من لمتخفيف تدخل COVID-19سياسات . العمموقد ساىم

غير الفوضوي الوقت ىذا السياساتخالل ىذه تنفيذ في كبير بشكل والتكنولوجيا
الطعامالمس لتوصيل المستشفيات في الروبوتات ُتستخدم المثال، سبيل عمى بوق.

الشوارع لتطيير طيار الطائراتبدون تستخدم أو فيروسكورونا لمرضى واألدوية
واألماكنالعامة.يسارعالعديدمنالباحثينالطبيينإلىالتحقيقفيالعقاقيرواألدوية

لآخرونتطويرلقاحاتلموقايةمنالفيروس.بينمايحاو،لعالجالمرضىالمصابين
 عموم باحثو تمكن أخرى، ناحية المرضىالحاسوبمن عن المبكر الكشف من

المصابينبالعدوىباستخدامتقنياتيمكنيامعالجةوفيمبياناتالتصويرالطبيمثل
السينيةوالتصويرالمقطعيالمحوسب التقنياتالحاسوبية(CT)صوراألشعة ىذه .

الذيتمتطبيقوبنجاحفيمختمفالمجاالت.(AI)ىيجزءمنالذكاءاالصطناعي
عمىدورتقنياتالذكاءاالصطناعيفيالمعركةضدجائحةالمقالةتركزىذه

COVID-19البشر تدعم التي االصطناعي الذكاء لتطبيقات شاماًل مسحًا وتقدم .
 لتفشيالمرض. لتقميلوقمعاآلثارالكبيرة ساىمتالتطوراتالحديثةفيالذكاءلقد

البشر حياة تحسين في كبير بشكل بأنوبالتالي،االصطناعي قوي اعتقاد ىناك
خططأبحاثالذكاءاالصطناعيالمناسبةستستغلبالكاملفيمساعدةالبشرعمى

ىذهالمعركةالصعبة.ساىمتطورالتعممالعميق،وىومجموعةفرعيةاالنتصارفي
التعم وقدراتتمن فيتحسينقوة كبير بشكل اآللي، االصطناعيم طبيقاتالذكاء
.الحديثة

األمدطويمةمجاالتفيكبيراًتقدماً،العميقالتعمموخاصة،اآلليالتعممحقق
وألعابالكالمعمىوالتعرف(NLP)الطبيعيةالمغةالمراقبةالحاسوبيةومعالجةمثل

عمىقدرتوالتقميديةاآلليالتعممتقنياتعمىالعميقعمملمتالميمةالمزايامن.الفيديو
،المنظمةوغيرالكبيرةالبياناتوخاصة،وفيمياالبياناتمنمختمفةأنواعمعالتعامل
والصوتوالفيديووالصورالنصيةالبياناتالمثال:سبيلعمى منعددحقق.
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والزراعةبالتجزئةوالبيعنواألمواآلالتاإللكترونياتالمثالسبيلعمى،الصناعات
العميقالتعممأساليبباستخدامأفضلوفوائدنتائج،الطبيةوالبحوثالصحيةوالرعاية
االصطناعيوالذكاء يمكنيااالصطناعيالذكاءتقنياتأنالمتوقعمنوبالتالي.

.COVID-19جائحةمكافحةفيكذلكالمساىمة


 COVID-19 دـــض يـــاالصطناع اءـــالذك
المواض القسم خوارزمياتييشملىذا الصورلمعالجةالعميقالتعممعالتالية:

الجائحةلنمذجةالبياناتعمموطرق،الطبية نترناالصطناعيوالذكاء، األشياءتيوا 
(IoT) الطبيعيةوالمغاتالنصوصلمعالجةاالصطناعيوالذكاء، والذكاء،

.والطبالحاسوبيةالبيولوجيافياالصطناعي
 العميق التعمم مع الطبية الصور معالجة
حاالتاكتشافتعمماإلكمينيكيينواألطباءاألشعةألخصائيييمكنبينما

COVID-19وقتاًوتستغرقيدويةمياميمفإن،المقطعيةالصدرفحوصاتعمىبناءً
طويالً أشعةأطباءثالثةاجتمعالحاالت.منالكثيرلفحصالحاجةعندخاصة،

الرئويوااللتيابCOVID-19بينلمتمييزالمتحدةالوالياتمنوأربعةصينيين
تمالتيلمصدرالمحوسبالمقطعيالتصويرصورعمىبناءًاآلخرالفيروسي
المتحدةالوالياتمنحالة205منيا،حالة424منمجموعةمنعميياالحصول
،COVID-19غيررئويبالتيابمصابة إيجابيةصينالمنحالة219بينما
COVID-19بفيروس اختصاصييأنعميياالحصولتمالتيالنتائجأظيرت.
الفعميةاإليجابياتنسبةإلىتشيروالتي)عاليةخصوصيةيحققواأنيمكناألشعة
النحوىذاعمىصحيحبشكلتحديدىاتمالتي COVID-19بينالتمييزفي(

ومعالمقطعيالتصويرتبياناباستخدامالفيروسيالرئويوااللتياب ،ذلكلمصدر.
تمالتيالفعميةالسمبياتنسبةإلىتشيرالتي)الحساسيةحيثمنىمأداءفإن

الذكاءطرقاستخدامتم.الميمةلنفسمعتدل(النحوىذاعمىصحيحبشكلتحديدىا
االصطناعي العميقالتعمموخاصة، لدعمالطبيالتصويربياناتوتحميللمعالجة،
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اآلخريناألشعةاءأطب التشخيصأداءلتحسينواألطباء وبالمثل. جائحةشيدت،
COVID-19لـالتمقائياالكتشافعمىتركزالتيالدراساتمنعدداًالحالية
COVID-19.العميقالتعممأنظمةباستخدام

COVNetالعصبونيةالشبكةوىي،األبعادثالثيةالعميقالتعممطريقةتقديمتم
ثالثةخمطيتم.لمصدرالمقطعيةاألشعةصورإلىاستناداًCOVID-19عنلمكشف
وااللتياب،COVID-19ذلكفيبما،المحوسبالمقطعيالتصويرصورمنأنواع
الرئةذاتغيرأخرىوحاالت(CAP)المكتسبالرئوي النموذجمتانةالختبار،
الكشفطريقةتقييمموتالصينفيمستشفيات6منالصورىذهجمعتم.المقترح

المستقبللتشغيلالمميز(AUC)المنحنيتحتالواقعةالمساحةخاللمن
(Receiver operating characteristic curve)تعدالشبكة.COVNetتالفيفينموذج

فئةبتسمياتويتنبأكمدخالتالمحوسبالمقطعيالتصويرشرائحمنسمسمةيأخذ
خاللالمقطعيةالصور رجاتيامخمن عميياالحصولتمالتيAUCقيمةتبمغ.
.COVID-19حاالتالكتشافالمقترحلمنموذجكبيرةقدرةعمىيدلامم ،0.96

الموضعياالنتباهآليةالتسمسلبينعمىالعميقلمتعمماألخرىتعتمدالطريقة
التالفيفيةوالشبكة العصبية البعد عنلمكشف(CNN ResNet-18 network)ثالثية
استغاللتم.لمرئةالمقطعيةاألشعةصورباستخدامكورونابفيروساإلصابةحاالت

فيالموجودةCOVID-19لـالمحوسبالمقطعيالتصويرلصورالمميزةالمظاىر
عنالسابقةالدراسات خواصيا الرئويااللتيابمناألخرىاألنواعواختالف
المقترحالعميقالتعممنظامخاللمن(A)األنفمونزامثلالفيروسي استخداميتم.
-COVIDلحاالتالمحوسبالمقطعيالتصويرصورعمىتشتملبياناتمجموعة

منلمتحققالصحيةوالحاالت(A)األنفمونزاالفيروسيالرئويااللتيابومرضى19
86%ُتشكلالتيلمطريقةاإلجماليةالدقةعمىالحصوليتم.المقترحةالطريقةأداء
السريرييناألطباءمساعدةعمىقدرتياُتظيروالتيىذهالبياناتمجموعةفييباًتقر
المقطعيالتصويرصورباستخدامCOVID-19لمرضىالمبكرالفحصفي

لمصدر.المحوسب
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 COVID-19 لنمذجة االصطناعي الذكاء إلى المستندة البيانات عمم طرق
فيلمتنبؤالتمقائيلمتشفيرعدَّلالمُالُمكدسالعميقالتعممنموذجاستخدامتم
الصينأنحاءجميعفيالمؤكدةCOVID-19بحاالتالفعميالوقت شبكةتشمل.
ىي:أربعىذهالمعدلةالتمقائيالتشفير األولىالكامنةوالطبقةالمدخالتطبقات
حصولالتمالتيالكامنةالمتغيراتمعالجةتتم.اإلخراجوطبقةالثانيةالكامنةوالطبقة
القيمةتحميلطريقةبواسطةالتمقائيالمشفرلنموذجالثانيةالكامنةالطبقةمنعمييا
أومقاطعاتفيالحاالتتجميعأجلمنالتجميعخوارزمياتفيإدخالياقبلالفردية
مما،منخفضةالنموذجعنالناتجةاألخطاء.الوباءانتقالديناميكيةفيلمتحقيقمدن

ديناميكيةلمتنبؤطبيقوتفيالثقةيعطي لتخطيطمفيدةكأداةالفيروسانتقالبدقة
.السياساتوصنعالعامةالصحة

،االصطناعيالذكاءعمىقائملنظامأولينموذجاقتراحتم،أخرىناحيةمن
-Satelliteوىو مستوياتعمىمعينةجغرافيةلمنطقةالمعديةالمخاطرلتقييم،

المجتمع الفعميالوقتوفيالنطاقواسعةالبياناتمنمختمفةاعاًأنوالنظاميجمع.
وكثافةالديموغرافيةوالبياناتوالوفياتالحاالتعددمثل،متجانسةغيرمصادرمن

منالسكانىذهالمخاطرمعموماتُتمكن.االجتماعيةالوسائطوبياناتالمرورحركة
مناألدنىالحدمعروسبالفياإلصابةمنلمنعيمالمناسبةاإلجراءاتاختيار

اليوميةحياتيمفياالضطرابات استراتيجياتتنفيذلمسمطاتأيضاًالمفيدمن.
.التطورسريعالوباءلمكافحةالمناسبةالتخفيف

نموذج أيضًا ،العشوائيالعاملعمىالقائموالنموذجالمنفصلالوقتاعُتمد
المستخدمادالتعدعمىالقائمالوباءنموذج)ACEModوبالتحديد سابقاًاألسترالي
نفمونزااألجائحةلمحاكاة .الوقتبمرورأسترالياعبرCOVID-19جائحةلنمذجة(،
عشوائيكليمثل والمينةالعمرمثلالسماتمنبعدديتميزلفردنموذجاًعامل

والحصانةبيااالتصالومعدالتباألمراضلمتأثروالقابميةوالجنس معايرةتمت.
ACEModجائحةتفاصيللنمذجةCOVID-19الرئيسيةالبارامتراتعمىبناءً

التباعدذلكفيبماالتدخلاستراتيجياتمنالعديدتقييمذلكبعديتم.المرضالنتقال
غالقاالجتماعي، .النموذجىذاباستخدامالحالةوعزلالسفر،وحظرالمدارس،وا 
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نترن االصطناعي الذكاء  األشياء تيوا 
تمالتيالبياناتباستخدامCOVID-19الكتشافعملإطاراحاقترتم
مثلالذكيةاليواتفمتنعمىالموجودةاالستشعارأجيزةمنعميياالحصول
استخداميتمالذاتي.والقصورالحرارةدرجةاستشعاروأجيزةوالميكروفوناتالكاميرات

البياناتعمىبناءًرضالمأعراضحولالمعرفةواكتسابلمتعمماآلليالتعممطرق
كورونافيروسعنلمكشفوسريعةالتكمفةمنخفضةطريقةىذايوفر.جمعياتمالتي

ىذانبأالقوليمكن.المقطعيةباألشعةالفحصطرقأوالطبيةبالمجموعاتمقارنة
قدالذكيةاليواتفمستشعراتمنعميياالحصولتمالتيالبياناتألنمعقولاإلجراء

ىذهيدمجالمقترحوالنيج،مختمفةفرديةتطبيقاتفيفعالبشكلداميااستختم
.فريدعملإطارفيمعاًالتطبيقات
باستخدامالشائعةومظاىرىمرادـــــلألفاألساسيالسفرتاريخلجمعنيجاقتراحتم
الياتفبتياإلنترنعبراستطالع اآلليالتعمملخوارزمياتقيمةذاتالبياناتىذه.

فردلكلاإلصابةبمخاطرنبؤمتل الحاالتعمىالمبكرالتعرففيتساعدوبالتالي،
إلىالفيروسانتشارمنالحدفيىذايساىمو.الصحيالحجرلغرضالخطورةعالية

بولإلصابةالمعرضينالسكان تم. معاييرتوحيدبروتوكوالتاستخداماقتراحكما
دارةعالميفيمأجلمنالبياناتومشاركةاالصطناعيالذكاء لمصحةأفضلوا 
COVID-19جائحةأثناءالمدنية لطرق. أيضاًالذكاءيمكن إثباتاالصطناعي
يتمعندماالفيروساتالحتواءأفضلقراراتالتخاذالمشرفيندعمفيالكبيرةفعاليتيا
عبرالبياناتمشاركةطريقعنالمدنيةالصحيةالبياناتمنكبيرةكمياتجمع
.المقترحةالبروتوكوالتباستخدامبينياوفيماالذكيةنالمد

 (NLP)الطبيعية  المغات ومعالجة النصوص لتحميل االصطناعي الذكاء
بينيجمعوالذي،COVID-19عدوىبمعدللمتنبؤىجينAIنموذجاقتراحتم
عممالتوأدوات(NLP)ومعالجةالمغةالطبيعية(SI)لموباءالمصابينالمعرضيننموذج
نماذج(،SIRلموباءالمعرضينالمصابينشفاء)أيوامتدادهSIنموذجيعد.العميق
األشخاصعددSيمثلحيثالمعدية.األمراضتطوروتوقعلنمذجةتقميديةوبائية
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لإلصابةالمعرضين ، عددIويشير .المتعافيةالحاالتتحددRوالمصابينإلى
RوSوIبينالعالقةفلوصالتفاضميةالمعادالتباستخدام ىذهاستخدامتم،
يبوالسارسبفيروسالمصابةبالحاالتبنجاحلمتنبؤالنماذج لمتنبؤاتطبيقييمكنو.وا 
التنميةواتجاهCOVID-19انتقالبطريقة تدابيروضعفيةمفيدفييوبالتالي،
.المستقبلفياألوبئةعمىوالسيطرةالوقاية

الطبيعيةالمغاتمعالجةإلىباإلضافةالشبكةحميلتتقنياتباستخدامأوصي
المتغيرةالسياساتلفيمتويترعمىالمغاتمتعددةبياناتمجموعةلتحميلوالنصوص

والبمدانالزمنعبرCOVID- 19لتفشيالمشتركةواالستجابات ،الوباءبدايةمنذ.
يمكن.الفيروسارانتشمنلمتخفيفسياساتتنفيذالدولمنالعديدحكوماتحاولت
التواصلوسائلمنصاتمنالحكوميةوالسياساتالوباءعمىالناسفعلردودجمع

تويترمثلاالجتماعي والمعموماتمنالكثيرنشريتم. منمعموماتمنيا خاطئة
المنصاتىذهخالل االجتماعيالتباعدمثلصرامة،أكثرسياساتتطبيقعند.

غالق والتقاطوذلكمنجزءمالحظةويمكنكبيرحدإلىلناساحياةتتغيرالبمد،وا 
أنيمكن.أيضاًاالجتماعيالتواصلوسائلمنصاتعمىالناسانعكاساتخاللمن

آثارمنلمتخفيفالحكوميينالقرارلصناعمفيدةالبياناتىذهتحميلنتائجتكون
عدادالحاليالوباء .بلالمستقفيالمحتممةلألوبئةأفضلسياساتوا 

 والطب الحسابي األحياء عمم في اعينالذكاء اإلصط
 Googleيستخدم.وظائفوفيمعمىالبروتينبيياكلالتنبؤعمىالقدرةستساعد

DeepMindالبروتينببنيةالتنبؤنظاممنإصدارأحدث لمتنبؤAlphaFoldوىو
األحماضتسمسلعمىبناءًCOVID-19بـالمرتبطةالبروتيناتمنالعديدبيياكل
إلىبحاجةتزالالاليياكلىذهلكن،المتوقعةاليياكلتمتحرير.لياالمقابمةاألمينية
عملكيفيةفيمفيالتنبؤاتىذهتساعدأنالمتوقعمن،ذلكومع.تجريبياًالتحقق
كورونافيروس ضدمستقبميةعالجاترـــتطويإلىتؤديأنالمحتملومن،

COVID-19.
نيج اقتراح لتصميماالصطناعيالذكاءعمىالقائمالتوليديةالكيمياءجرى

جديدة COVID-19تمنعأنيمكنجزيئات . الذكاءأساليبألنواعدنيجىو
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واستخراجبالعقاقيرالشبييةالكيميائيةالمساحةاستغالليمكنياىذهاالصطناعي
ألبعاداعاليةالبياناتمنتمقائياًالمفيدةالمعمومات بناءعمىقادرةفييوبالتالي.
الجزيئيةوخصائصيااليياكلبينالعالقاتوتعمميدوياًالميزاتتصميمدونالجزيئات
الدوائية لتوليدكبيرةإمكاناتولووالوقتالتكمفةحيثمنفعالالمقترحالنيج.
.COVID-19مكافحةفيجديدةدوائيةمركبات

تـــأخةـــناحيمن COVID-19بتصنيفالتنبؤإلىتيدفاقتراحطريقةمـــرى
.القراراتالبيانيةشجرةجـــونيةـــالجينيعـــالتواقيدامـــباستخاآلليالتعممطريقةعمىبناءً
سريعتصنيفتعطيأنويمكنياالحسابيةالناحيةمنمكمفةغيرطريقةالىذه

األصميالنوويالحمضتسمسلبياناتمعالجةخاللمنالجديدةاألمراضلمسببات
فقط.

تسمسلبينتجمعالبياناتالتيعمىالمجموعاتتجاربمنالعديدإجراءتم
أظيرت.مختمفةأنواعمنالمرجعيةبالفيروساتالخاصةوتمكCOVID-19فيروس
باستمرارتشكلCOVID-19فيروسجينوماتأنعميياالحصولتمالتيالنتائج

مشابي والبنجولينالخفافيشفيروساتفيالموجودةكلتمةتجمعات أثبتتوىكذا.
البيولوجيةالبياناتمجموعاتاستخراجفيوقوتياقدراتيااالصطناعيالذكاءأساليب
أوعالجاتأولقاحاتعنالبحثتقدمفييساىمامم ،وذكيةفعالةبطريقةالكبيرة
.COVID-19لـأدوية


 المحتملة النمذجة يبوأدال COVID-19 بيانات مصادر

منبدءاً،COVID-19بـالصمةذاتالمتاحةالبياناتمصادريمكنتمخيص
الطبيعيةوالمغة،والنصوص،وتويتر،األشعةوصور،العدوىلحاالتالرقميةالبيانات

أنواعلنمذجةمحتممةاالصطناعيمذكاءلطرقوىناك.البيولوجيالتسمسلبياناتإلى
وقوةإمكانياتالستغاللالبحثيةلألغراضمفيدةالبيانات،حيثتكونالبياناتمختمفة
.COVID- 19ضدالمعركةفياالصطناعيالذكاءتقنيات

 أساليبتتطمبوبالتالي،مختمفةخصائصلياالمختمفةالبياناتأنواعإن
معيالمتعاملاالصطناعيلمذكاءمختمفة المثالسبيلعمى. معالتعامليمكن،
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.التقميديةاآلليالتعممطرقخاللمنالعدوىلحاالتالعدديةالزمنيةالسالسلاتبيان
المتكررةالشبكاتاستخداميمكنو منكبيرقدرتوفرإذاالعميقلمتعممالعصبونية

التدريببيانات أعمقالنماذجكانتكمما. البياناتمنمزيدإلىالحاجةزادت،
توصيفعمىقدرتياعمىبناءً.البياناتمنفعالبشكلالتعمممنالنماذجلتمكين

الزمنيةالديناميكيةالسموكيات بياناتلنمذجةتماماًمناسبةالمتكررةالشبكاتفإن،
.اإلصابةلحالةالزمنيةالسالسل

صور بياناتىيالمقطعيوالمسحلمصدرالسينيةاألشعةمثلاألشعةتعد
النماذجفيياتكونالتيالعميقالتعممساليبألمعالجةقدراتتتطمباألبعادعالية

شبكاتكانت.مالءمةوأكثرشائعة(CNN)الشبكةالعصبيةالتالفيفيةإلىالمستندة
CNN،والحيواناإلنسانألدمغةالبصريةلمقشرةالبيولوجيةالعممياتمنمستوحاة
.تحفيزىادعناالستقباليمجالياداخلقشريةعصبيةةـــخميكلتنشيطيتمحيث
البصري،المجالمنمحددةفرعيةمنطقةالعصبيةلمخاليااالستقباليالمجاليغطي

المجاالتجزئيمنتداخلخاللمنبأكمموالبصريالمجالالتقاطيمكنوبالتالي
.المستقبمة

.وصــــــالنصعنالبحثأدواتإلىالطبيعيةالمغةبياناتتحتاج،ذلكمنبدالً
المغةنماذجمنالتضمينعممياتاألدواتىذهلــــــتشمقدو قــــــالدقيوالضبط،

العالميالمغةوذجــــــلنم والمحوالت، اهــــــاالتجثنائيةGoogleوتمثيالت، والتمثيل،
خاللالتكاملالمعرفيمنززــــــالمع T5نصإلىالنصتحويلومحول، ومحول،

ومحوالتBPTالثنائيالتقسيم المكوناتإن.التحضيرمسبقةالتوليديةOpenAI،
التعمم.أساليبونقلالعميقالتعممىياألدواتليذهاألساسية

والبروتينيةالجينوميةالتسمسالتمثلالبيولوجيالتسمسلبياناتتحميليتطمب
كمييمامنمزيجاًأوالمتقدمالعميقالتعممأوالتقميدياآلليالتعممإماالفيروسية

المستخدمةالبياناتوخطوطمعالجتياتتمالتيالمشكالتعمىعتماداًا ،وكمثال.
التقميديةالتجميععمىطرق القائمالمكانيوالتكتلاليرميالتجميعاستخداميمكن،

الضوضاءذاتلمتطبيقاتالكثافةعمى باستخدامالفيروسأصلعمىلمعثور،
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الجينيةالتسمسالت ذلكمنبدالً. بالتركيباتلمتنبؤمنطقينظاماستخداميمكن،
األمينيةلألحماضالكميةالخصائصعمىبناءًلمبروتينالثانوية ُتستخدموالتي،
.الشائعةالعشريناألمينيةاألحماضلترميز


 المدتقبلية والبحوث االدتنتاجات

الناسحياةعمىكبيربشكلCOVID-19جائحةأثرتلقد عددأنكما،
الذكاءتقنياتتغمغمتبينما.العالمأنحاءجميعفييتزايدبالمرضمرتبطةالالوفيات

فيأيضاًساىمتفقد،النجاحاتمنالعديدوحققتاليوميةحياتنافياالصطناعي
COVID-19ضدالصعبةالمعركةفيالبشرمساعدة مسحاًالمقالةىذهوتقدم.
أزمةباستجاباتالصمةذاتتاألدبيافياآلنحتىاالصطناعيالذكاءلتطبيقات

COVID-19التحكمواستراتيجيات الطبيالتشخيصمنالتطبيقاتىذهتتراوح.
عمىبناءًوالتنبؤ،الفيروساتانتقالونمذجة،الصدرفياألشعةصورإلىالمستند

ومعالجةوتحريرالنصوص،األشياءتيإنترنوبياناتلمحاالتالزمنيةالسالسلعدد
الط الفيروساتمنالوقايةبتدابيرالعامالوعياللتقاطبيعيةالمغات تحميلإلى،

الدراساتمنالعديدنشرمنالرغمعمى.األدويةالكتشافالبيولوجيةالبيانات إال،
االصطناعيلمذكاءنسبياًمحدودةومساىماتتطبيقاتىناكتزالالأنونالحظأننا
،COVID-19حوللمبياناتالمحدودالتوافرإلىجزئياًذلكويرجع.المعركةىذهفي

لمنماذجالبياناتمنكبيرةكمياتعادةًاالصطناعيالذكاءأساليبتتطمببينما
المعرفةواكتسابلمتعممالحسابية ذلكومع. الذكاءدراساتعدديزدادأننتوقع،

وفريتعندماالقادمةاألشيرفيكبيربشكلCOVID-19بـالمتعمقةاالصطناعي
.البيولوجيةوالسالسلالطبيةالصورمثلCOVID-19بياناتمنالمزيد

ذاتالبياناتمجموعاتوقياسواستضافةإنشاءعمىالمستقبميالعمليعد
المفيدةاالكتشافاتتسريععمىسيساعدألنوضرورياًأمراًCOVID-19بـالصمة

المرضلمعالجة موحدةبروتوكوالتاعبإتباليدفليذامستودعاتإنشاءيجب.
بحريةواستخداميافييابالمساىمةالعالمأنحاءجميعفيوالعمماءلمباحثينوالسماح
.البحثألغراض
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بينالتمييزفيكبيرةدقةعمىحصلCOVNetالنموذجأنمنالرغمعمىو
COVID-19إال،األشعةصورباستخدامالفيروسيالرئويااللتيابمنأخرىوأنواع

حولمستقبميةدراسةإجراءالضروريمنو.والتفسيرالشفافيةإلىيفتقريزالالأنو
إلىباإلضافةالعميقالتعممنماذجأداءلشرحلمتفسيرالقابلاالصطناعيالذكاء
االلتيابمنأخرىوأنواعCOVID-19بينالتمييزفيتساىمالتيالصورميزات
الرئوي حولرؤىاكتسابعمىالسريريينطباءواألاألشعةأطباءىذاسيساعد.

المستقبميكورونالفيروسالسينيةواألشعةالمقطعيةاألشعةصورالفيروسوفحص
فعالية.أكثربشكل

الحاسوبيةوالبيولوجياالطبمجالفي لفيماالصطناعيالذكاءاستخدامتم،
COVID-19نتائجمجردىذه.الفيروسضدجديدةدوائيةمركباتاكتشافأوجزئياً

أولية .المجالىذافياالصطناعيالذكاءأبحاثعمىكبيرطمبىناكوبالتالي،
يساعدأنيمكن،البياناتمنكبيرةكمياتمعالتعاملعمىقادرةقدرةحسابيةومع

بسرعة.كورونافيروسحولالمعرفةاكتسابعمىالعمماءاالصطناعيالذكاء
وآالتروبوتاتإلنشاءاالصطناعيالذكاءاستخداميمكن،المثالسبيلعمى

لمتطييرفعاليةأكثرمستقمة المستشفياتفيوالعمل، واألدويةالطعاموتوصيل،
لممرضى الطبيعيةأدواتاستخداميمكن. المغوية الذكاءعمىالقائمةالمعالجة

الستراتيجياتالجميوراستجاباتفيمعمىتساعدأنظمةإلنشاءاالصطناعي
الصحةمثلمشاكلالكتشاف،الجسديوالتباعداإلغالق،المثالسبيلعمى.لالتدخ
االجتماعيوالقمقالعقمية .أفضلعامةسياساتصنعفيالحكوماتولمساعدة،
أنظمةالمحادثةاآلليةلتطويرالمعالجةالمغويةالطبيعيةتقنياتاستخدامأيضاًيمكن
فيروسحولوالمرضىلألشخاصستشاراتاالوتقديمُبعدعنالتواصلعمىالقادرة
كورونا عمىالمزيفةاألخبارعمىلمقضاءاالصطناعيالذكاءاستخداميمكن.

حولموثوقةومعموماتوالمسؤوليةالوضوحلضماناالجتماعيالتواصلمنصات
االجتماعيالتباعدسياساتأوبالفيروسالصمةذاتالعمميةاألدلةمثلالوباء

.ومكافحتياالجائحةمنالوقايةتدابيرأوالحكومية
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الحظلحسناآلننحن،1918عاماإلسبانيةنفمونزااألجائحةمعبالمقارنةو
األسيةالتكنولوجياعصرفينعيش وحكومةومنظمةشخصكليبذلعندما.

الوباءضدالمعركةفيجيدىمقصارى االصطناعيالذكاءقوةاستغالليجب،
المعركةىذهمواجيةفيالبشرلدعموتوظيفيابالكامل . الذكاءاستخداميمكنكما

.المسبوقةغيروالعالميةالوطنيةلألزمةواالستجابةالتأىبأنشطةفياالصطناعي
ذلكومع قيودلياولكنسحرياًحالًليستاالصطناعيالذكاءأساليبفإن،
تكونعندماأوالصحةمنالتحققوبياناتالكافيغيرالتدريبمثلوتحديات
جيودإلىحاجةىناك.رديئةجودةذاتتكونماعادةفإنيا،بكثرةمتوفرةالبيانات
ومفيداًفعاالًاالصطناعيالذكاءنظاميكونلكيضخمة الجيودقد. ىذه تشمل
المناسبةالبياناتمعالجةقنواتخطوط النموذجواختيار، الخوارزميةوتطوير،
الفعالة عادة، عادةيلالتشكوا  التدريبوا  لتسييلوالتحققالمستمراألداءومراقبة،
رشاداتمبادئىناك.وغيرهالمستمرالنشر يجبأناالصطناعيلمذكاءأخالقيةوا 

تمتزمبياكلمرحمةمنمراحلدورةحياةنظامالذكاءاالصطناعي.


  الخالصـــــــة
اليوميةحياتنافيواسعنطاقعمى(AI)االصطناعيالذكاءتطبيقتملقد

فيأيضاًاالصطناعيالذكاءساىم.الناجحةالتجاربمنالعديدمعمتنوعةبطرق
العالمأنحاءجميعفيCOVID-19كورونافيروسجائحةمعالتعامل قدمت. وقد

المختمفةالتطبيقاتفيالمستخدمةاالصطناعيالذكاءألساليبعرضاًالمقالةىذه
االصطناعيالذكاءألبحاثالحاسمةاألدواروأوضحت،COVID-19تفشيلمكافحة

المسبوقةغيرالمعركةىذهفي فييايمعبالتيالمجاالتمنعددإلىتطرقوت.
أساسيكعنصراالصطناعيالذكاء الطبيةالصورمعالجةمن، ،البياناتوتحميل،

الطبيعيةالمغةومعالجةالنصوصواستخراج نترن، األشياءتيوا  لبيولوجيااإلى،
والطبالحاسوبية COVID-19بـالمتعمقةالبياناتلمصادراًممخصقدمتكما.
الذكاءإمكاناتاستكشافحولالبحثيةاالتجاىاتوناقشت.البحثألغراضوالمتاحة

بدقةالمعركةفيوقوتوقدراتووتعزيزاالصطناعي . الضوءالمقالةىذهسمطتكما



 

 

 

 

 

 

 

 

 
:البحوثالحاليةوالمستقبميةفيمكافحةكوروناالذكاءاالصطناعي

 

15 
 

وأدواتأساليبإلىوأشارتCOVID-19بوباءعمقةالمتالمشكالتمنمجموعةعمى
المتصورمن.المشكالتتمكلحلاستخداميايمكنالتيالواعدةاالصطناعيالذكاء

عمىعامةككلنظرةوالمجتمعاالصطناعيالذكاءلباحثيستوفرالدراسةىذهأن
مكاناتإتسخيرعمىالباحثينوتحفزاالصطناعيالذكاءلتطبيقاتالحاليالوضع
.COVID-19مكافحةفياالصطناعيالذكاء

 ترجمة : د. م. سعدو الظواهرة                                                  
 هيئة الطاقة الذرية السورية                                                  

   saldawahrah@aec.org.sy 
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 تكامل اهليئات الرقابية وإدارة املعلومات
 األمان النوويلنشر ثقافة 

 
 

 

Abstract 

The main roles played by Knowledge Management (KM) are 

summarized by an integration between regulatory bodies and spreading  

safety culture to promote successful managemant  systems, as well as 

planning for information management to develop a clear integrated 

approach to safety. In addition to support continuous development to 

achieve a sound management for all nuclear activities. Here comes the very 

important role of regulatory bodies in taking advantage of previous nuclear 

and radiological accidents and linking them with  knowledge management 

centers to obtain the necessity of spreading a culture of security awareness 

for all nuclear activities and industries. So, one of the International Atomic 

Energy Agency  priorities since 2020  is to assist member states in 

enhancing the effectiveness of regulatory authorities in this regard through 

international conferences, advisory missions and knowledge networks to 

help countries to develop their expertise and spread nuclear cultural 

awareness. 
 

 مقدمـــــــة
ما وخاصة بعد حادث  انخفض الدعم العام لمحطات الطاقة النووية نوعاً 

وكان ليذا تأثير كبير عمى  .حتى نياية القرن العشرين تشرنوبيل وظل منخفضاً 
سبب في تأخير بناء العديد من تمّما  ،الصناعة النووية ككل في العديد من المناطق

 اً متواضع اً من القرن الحادي والعشرين انتعاشألول ثم شيد العقد ا .المشاريع الجديدة
كان و . وبناء محطات جديدةفي الطمب عمى تجديد محطات الطاقة النووية القائمة 
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المناخية المتوقعة والنمو  نحو طاقة أنظف لمجابية التغيرات الدافع وراء ذلك ىو الدفع
لى استبدال العديد من الحاجة إ صناعية الجديدة، وأيضاً ال اتالسريع  في االقتصاد

خرى تم تسميط الضوء أ. ومرة تم إيقاف تشغيميامرافق توليد الطاقة القديمة أو التي 
دى أزلزال كبير  ثم وقع .عمى فوائد التكنولوجيا النووية بشدة في جميع أنحاء العالم

، 2011مارس  11في  الذي ضرب الساحل الشرقي لميابان ى حدوث  التسونامي إل
أضر كوشيما دايتشي لمطاقة النووية، و قوع حادث خطير في محطة فو ى و إلى أد

أىمية اتخاذ ،الحادث ىذا الطاقة النووية. أظير  أمانبشكل خطير ثقة الجميور في 
  .ينواألمن النووي نماألألىمية تطبيق معايير ا في جميع المراحل بالنسبة  القرار

ستفادة من الحوادث النووية االدور الييئات الرقابية اليام في  يأتيومن ثم 
وجوب نشر ثقافة  لبياندارة المعمومات لسابقة والربط بينيا وبين مراكز إا واإلشعاعية

، أولويـات الوكـالـة . فنجد أن منفي جميع األنشطة والصناعات النووية الوعي األمني
 ن خاللفي ىذا الشأن  م الرقابية  ة الجياتمسـاعدة الدول األعضـاء في تعزيز فعالي

عمى  الدول المقدمةمساعدة لوشبكات المعارف  والبعثات االستشاريةالدولية  المؤتمرات
 .ونشر الوعى الثقافي النووي واألمني أيضاً تنمية خبراتيا المشاريع النووية العمالقة ب

 

 إدارة المعرفة النووية 

تمد بشدة كانت الصناعة النووية قائمة عمى المعرفة منذ إنشائيا. لذلك، فيي تع
المعرفة النووية عمى مدى عقود  وتطورت ،النووية" ذات الصمة المعرفةعمى تراكم "

من البحث والتطوير في مجال التقنيات النووية لتطبيقات الطاقة وغير الطاقة. إن 
يمكن توقع ، و من المعرفة النوويةصورة جيمنا الحالي ىو المالك والقائم عمى تمك ال

استمرار العمل في  واألىم من ذلك ىو .لمعرفة في المستقبلىذه اوتوظيف استخدام 
المستقبمية والتنمية االجتماعية التطبيقات  مع التركيز عمى نشآت النووية الحالية، الم

 ألماناإلدارة الجيدة لممعرفة النووية يمكن أن تساىم في االقتصاد وا . إنواالقتصادية
 دمة.ر في اتجاىات عديدة لألجيال القاواالبتكا

اعتمد حيث  "إدارة المعرفة النووية" لمفيومالوكالة الدولية لمطاقة الذرية  أسست
 ة،تجريبي ظمعمى نمراحمو األولية تطوير المعرفة النووية لمتطبيقات المدنية في 
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 تطويربعد و  كاممة ليذه البيانات.تحميالت  دونولكن ب البيانات التي تم جمعيا أخذتو 
 متكاممة  إنشاء قواعد بيانات ت لعمميات كان، وجيا المعموماتوتكنول حواسيبال برامج

 لتصبح االفتراضات المبكرة حول الطاقة النوويةإلى أنو يمكن وضع  أدت أىمية كبيرة
 مجال إلى النمو السريع في أدت  البيانات وفرة . باإلضافة إلى أنغير مكمفة

 في األخرى السمميةالتطبيقات محطات الطاقة النووية و  التي تشمل التطبيقات النووية
النمو السريع بعض الصعوبات خمق ىذا و  ...إلخالصناعة والطب والزراعة مجاالت
إلى تطوير الثقافة الالزمة كشرط مسبق الماسة  الحاجة  والتي تمثمت في أيضاً 

 .بطريقة آمنة ومنع إساءة استخداميا سممية الستخدام المعرفة النووية لألغراض ال
 ريفاتعالتوىناك العديد من  اً دارة المعارف النووية جديدة نسبيطة إتعتبر أنش

، عمى المستوى الدوليو المختمفة لممفاىيم والمصطمحات الرئيسية في إدارة المعرفة. 
والمفسرة  اً الرئيسية المحددة جيد ريفاتأن يكون لدينا مجموعة من التع اً من الميم جد
ما نشير إلى البيانات والمعمومات.  اً رفة، غالبفعندما نتحدث عن المع والمتفق عمييا.

 ما ىو الفرق بين البيانات والمعمومات والمعرفة؟ف
مناسبة  رقميةالبيانات ىي تمثيل لمحقائق أو المفاىيم أو التعميمات بطريقة ــــــ 

 .لكترونيةلمتواصل أو التفسير أو المعالجة من قبل األشخاص أو بالوسائل اإل
ت ىي البيانات التي تم تنظيميا في سياق وترجمتيا إلى شكل لو المعموماــــــ 

 ."ىيكل ومعنى ؛ يقدم إجابات ألسئمة "من" و "ماذا" و "أين" و "متى
يمكن تعريف المعرفة عمى أنيا التركيبات العقمية المستخدمة في اكتساب ــــــ 

عادة تجميع ياالحقائق وفيميا، وتطبيق ل المشكالت لمتفكير بشكل إبداعي وح ياوا 
صدار األحكام. يمكن تعريف  اكتساب وفيم وتفسير  اكتساب المعرفة عمى أنياوا 

 .توفر المعرفة المتطمبات الكاممة لالضطالع بوظيفة أو ميمة معينةو  .المعمومات
تكوين و  يمكن تطبيق المعرفة، عمى سبيل المثال، لحل المشكالت والتعمم

يجادنبؤ والتخطيط االستراتيجالتات و قرار التخاذ وااألحكام واآلراء  خيارات مجدية  ي وا 
تخاذ اإلجراءات لتحقيق النتائج المرجوة تعكس المعرفة مستوى أعمى من  .لمعمل، وا 

عطاء معنى عني ا، وتالتنظيم متالك القدرة عمى اكتساب المعمومات والحقائق وفيميا وا 
 معرفة. %30ات وبيان %32معمومات و %33يم المعرفة النووية إلى ويمكن تقس .ليا
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م دارة المعرفة في السمسمة رقمصطمح إ الوكالة الدولية لمطاقة الذريةفت ولقد عرّ 
2522TECDOC- ،نيج متكامل ومنيجي لتحديد المعرفة واكتسابيا وتحويميا  بأنيا

تساعد . تحقيق أىداف محددةلوتطويرىا ونشرىا واستخداميا ومشاركتيا والحفاظ عمييا 
تساعد و  .اربيا السابقةوالفيم من تج مياراتعمى اكتساب ال اتنظمإدارة المعرفة الم

عمى اكتساب المعرفة وتخزينيا  اتاألنشطة المحددة في إدارة المعرفة المنظم
 ثالثةمن في المجال النووي  تتكون إدارة المعرفة و  .ستفادة منيا بشكل أفضلواال
 : ما يمي، كما ىو مبين فياـــات أساسية: األشخاص والعمميات والتكنولوجيـــمكون

 األشخاص كنولوجياتال العمميات
 الحصول عمى المعرفةــــــ 
 التدريب المجتمعي ــــــ 
أفضل الممارسات في ــــــ 

 االختيار والتكرار
 تعاون فرق المشاريعــــــ 
إدارة الممفات ووضع نظم ــــــ 

 لممحاكاة
عداد ــــــ  تجييز المواد وا 

 التقارير
إدارة لمتغيرات التي قد  ــــــ

 تطرأ

 وجية نظر المستخدمــــــ 
خمق مساحات لتعاون ــــــ 

 الفريق
 االستعانة  ببنوك المعرفةــــــ 
 المناقشات المستمرةــــــ 
االستفادة من الخبرات ــــــ 

 السابقة
 البحث المستمرــــــ 
 الدعم اإلداريــــــ 
 األرشفة لجميع الوثائقــــــ 

 تخطيط إدارة المعرفةـ ـــــ
 وسائل التواصل العمميــــــ 
 التدريب واالتصاالتــــــ 
 أنظمة القياس والمكافآتــــــ 
 ثقافة تقاسم المعرفةــــــ 
االستعانة بمستشاري ــــــ 

 المعرفة
 الموظفين رضاــــــ 
 

 ما يمي : تركز إدارة المعرفة عمى 
 .استخدام المعرفةالمشاركة في لتحفيز ورعاية والثقافة التنظيمية  األشخاصــــــ 
  .عثور عمى المعرفة وخمقيا والتقاطيا ومشاركتياالعمميات أو طرق ــــــ 
تاحة الوصول إليياتكنولوجيا لتخــــــ   فراد العمل معاً يتيح لألمّما ، زين المعرفة وا 

 .اً دون التواجد مع
 

 دور الهيئات الرقابية  وثقافة األمان  
بشكل صحيح، يجب  والثقافة النووية واإلشعاعية عمل نظام إدارة المعارفلكي ي

مشاركة لاستعداد  يكونوا عمىوأن  بنشر ىذه الثقافة نياألشخاص المعنيختيار يتم اأن 
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مومات بشكل صحيح ومبسط ويكون لدييم الحافز لزيادة فوائد ىذه األنشطة المع
 .ييئات الرقابية والنوويةال لصالح 
رغم من وجود الكثير من العمل الذي بدأ في جميع أنحاء العالم فيما عمى الو 

 ليذا ستخداما، ال يزال ىناك بعض سوء الفيم وحتى إساءة مانيتعمق بثقافة األ
أن نرى تصنيف جميع األحداث أو الحوادث التي يمكن سبيل المثال،  .  فعمىالمفيوم

ميمة، وقد نجد الس مانافة األثقعمى الجيل ب كدليل قاطعحدثت فييا أخطاء بشرية 
. ولذا الجيدة  مانبشرية حتى ضمن ثقافات األ أخطاءتحدث  و من الممكن أنأنأيضًا 

 المنظمات والييئاتكيدف أساسي في أمان نووى  ثقافة يجب التركيز عمى وجوب 
 الرقابية والتأكيد عمى تطوير ىذه الثقافة بصفة مستمرة. ونجد ىنا أن القضيةو نووية ال
المعنيين والمسؤولين عن ص اشخاأل مى ؤالءما إذا كان ى تحديدألساسية ىي وجوب ا

الثقافة شيء مشترك بين مجموعات إن . مان  بصورة صحيحة أم الأىداف األتفعيل 
بمرور  ات والييئاتإنو شيء يتعممو أعضاء المنظم، من األفراد وليست سمة لألفراد

 اتيم أو ىيئاتيم الرقابية.سسمؤ لتطبيقيا داخل  طريقة صحيحة بالوقت 
نووية، يجب معالجة نيج متكامل لتحقيق جميع أىداف ال اتممنظملبالنسبة و 

. لذلك يجب أن يوفر نظام اإلدارة مانالمنظمة بطريقة تضمن عدم المساس باأل
إلى  اً قوية جنب أمانالييكمية التوجيو لممؤسسة بطريقة تعزز وتمّكن من تطوير ثقافة 

ستخدام نظام إيجب كما  .ماناأل تحققيل داءاألمستويات عالية من  جنب مع تحقيق
: ضمان فيم مشترك لمجوانب الرئيسية  قوية من خالل أماناإلدارة لتعزيز ودعم ثقافة 

 :ميمة والقيادة في عدة نقاط ميمة مان، ويظير ىنا دور اإلدارة السلأل
 ( تحديد الواقع: أين نحن اليوم؟2
 ن نريد أن نكون؟ ( تحديد الرؤية: أي2
 ( تحديد كيفية الوصول إلى ىناك.3

بعد ذلك إلى معرفة الخصائص والسمات التي تريد أن  المنظمات ستحتاجلذا 
مان ثقافة األمفيوم  تطمبوي تراىا في مكان العمل، وما الذي تريد أن تحققو الثقافة.

  المشاركين منمحطات الطاقة النووية  مراحل ما قبل التشغيل لمشروع يف النووي
اىتمام خاص لتبادل عطاء . يجب إفيما بينيا األنظمة والتكامل منيجية التركيز عمى



 

 

 

 

 

 

 

 

 
دارة المعمومات لنشر ثقافة    النووياألمان تكامل الييئات الرقابية وا 

 

22 
 

نتقال من مرحمة إلى أخرى. إللعمل وانقل المعرفة أثناء الالمعمومات بين المشاركين  
األمان  خصائصجعل أىمية و  عمى المفاىيم األساسيةز والحفاظ التركي ن الميمفم

.  تتعمق بالنشاط اإلشعاعي المراحل التي ال توجد فييا مخاوفل النووي ممموسة خال
 ماناأل لعوامل مفاىيم البسيطة يكون لدى المقاولين القميل من ال ومن الميم أيضًا أن

 أثناء عمميات البناء لموحدات المطموبة. 
بالنسبة لمدول التي تنشئ برنامجيا األول لمطاقة النووية، فإن البدء المبكر و 
تراتيجيات الواضحة ضروريان لتحقيق النجاح، بما في ذلك استكشاف السمات واالس

معمومات ثقافة  في الثقافية التي قد تدعم أو تعوق تطوير ثقافة أمان قوية. ىناك وفرة
المتاحة من الخبرة التشغيمية في الصناعة النووية ومن البيئات الصناعية  ماناأل

جودة البرامج الوطنية ليا آثار دولية، حيث أن الحوادث الخطيرة ليا تأثير إن األخرى. 
يتحمل القادة في جميع المنظمات . و عمى الصناعة النووية في جميع أنحاء العالم

واستخداميا من أجل بناء أساس قوي  اتمسؤولية في البحث عن ىذه الخبر المشاركة 
 لنووية .مشاريع المحطات امنذ بداية مان لثقافة األ
 
 النووي مانثقافة األمبادئ 

لمحوادث النووية يتبين أن األخطاء البشرية ىي العامل  ةمن التجارب السابق
في المناقشات المتعمقة باألمان  ن األفكار السائدة نسبياً مو  .األساسي ألي حادث

 النووي مصطمح مانويستخدم الفريق االستشاري الدولي لأل مانالنووي  ثقافة األ
تفاني الشخصي والمساءلة لجميع األفراد المشاركين في أي نشاط لو تأثير عمى ال
لوقت نفسو ىناك بعض األدلة عمى أن وفي ا. محطات الطاقة النووية مان فياأل
التعميمات  اً وال يتبع المشغمون أبد ليس من السيل تغييرىا. عممية ال داءات والمياماأل

عبء  ىبالنظر إل القواعد عقالني تماماً  انتياكواإلجراءات المكتوبة بالضبط ويبدو أن 
وقد  في ظميا. بعمميم المشغمين القيام ىالعمل الفعمي والقيود التوقيتية التي يتعين عم
إلى أن أي قدر من االبتكار التقني  فرنسا خمص تقييم أجرتو "المفوضية األوروبية" في

محطات الطاقة  يمكن أن يقضي عمى مخاطر األخطاء البشرية الناجمة عن تشغيل
 الشائعة ىما: نوعان من األخطاء وىناك .النووية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
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 االختباراألخطاء المرتكبة أثناء العمميات الميدانية مثل الصيانة و ــــــ 
 .ألخطاء البشرية التي ارتكبت خالل الحوادث الصغيرةــــــ ا

قبل كل شيء عمى "ثقافة األمن" بما في ذلك نوعية  المفاعلأمان  يعتمد
لذلك فإن   .الصيانة والتدريب وكفاءة المشغل والقوى العاممة وصرامة الرقابة التنظيمية

والمفاعالت األقدم  .أكثر أماناً  اً ليس دائم ولكنو ،أفضل المفاعل األحدث تصميماً 
جزيرة  ةحادث أنوخير دليل  ليست بالضرورة أكثر خطورة من المفاعالت األحدث. 

في مفاعل بدأ تشغيمو قبل  الواليات المتحدة في 1191عام  توقع أيالند مايمز ريث
 .بعد عامين فقط من العمل شرنوبيلكارثة ت تثالثة أشير فقط من الحادثة، ووقع

 األكثر صرامةألمان معايير ا
وتم اقتراح ستة مجاالت  ،النووي مانىناك حاجة إلى معايير أكثر صرامة لأل

  :رئيسية لمتحسين
 ألحداث خارج قواعد التصميموتوقع  ايجب عمى المشغمين التخطيط ــــــ 
 التخريب اإلرىابيب والتنبؤ وية معايير أكثر صرامة لحماية المنشآت النو ــــــ 
 استجابة دولية أقوى في حاالت الطوارئــــــ 
 ماناستعراضات دولية لألمن واألــــــ 
 واألمن مانمعايير دولية ممزمة بشأن األــــــ 
 .رقابيةالتعاون الدولي لضمان الفعالية الــــــ 

ع منسوب مياه البحر كما يجب زيادة حماية المواقع النووية الساحمية من ارتفا
ثقافة ل القوية مبادئ ثقافة األمان النووي األساسيات وضحتو . والعواصف والفيضانات

والتطور المستمر لثقافة  بيدف خمق إطار لمنقاش المفتوح ةحالنووي الصحي ماناأل
 خالل من تناول المبادئ األساسية ويتم النووية. اتصناعمراحل الفي جميع  ماناأل

الخبرات  ىذه المبادئ تؤثر عمى، تنفيذلم قابمة أو طرق ةحددمامج وصف بر 
ي تعمل في آت التمنشاللعمل في ا منيجيةالتي تصف السائدة  والسموكيات والمعتقدات
 اإلشعاعية. مجال الطاقة النووية و 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84
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مدروسة  عمى إجراء مقارنات بتشجيع كل العاممين  المرافق  ىذه ور مديقوم يو 
 نيالعاممشجيع تو  كأساس لمتحسينالتي يجب اتباعيا لمبادئ ااألسس النظرية  و بين 

 عمى التطور الدائم  في المجال النووي.
 قبل من السريعة ستجابةخيرة مدى التطور في االوقد لوحظ في اآلونة األ

 ــــــمايمز آيالند   )بعد الحوادث النووية السابقة مثل  ثري ييئات الرقابية والجيات ال
المستخدمة    ممعايير واألجيزةممحوظة ل إجراء تحسينات ( فيختشرنوبيل ..إل

 داءوالتحكم في األ( االستعداد لمطوارئ )بما في ذلك أجيزة المحاكاةو والتدريب 
 .بالوكالة الدولية لمطاقة الذريةلمعظم الدول األعضاء األداء البشري ات ختبار او 

التي واجيتيم المشاكل   معظم عمىأيضًا  تم التعرف بدراسة الحوادث السابقة و 
 .خطورتياتقميل أو  ىذه الحوادث كان من الممكن منعتحميميا بدقة، و تم آنذاك و 

شكل ييئات بنجاح اللساسي األعنصر ال ىي الثقافةويظير ىنا دور الوعي والثقافة،  ف
 رقابية التي تقوم بالتطوير الدائم لتتأقمم مع المشاكل التي تواجييا . الجيات مي لساسأ

 عمى فكرة أن محطات الطاقة النوويةالثقافة  في المجال النووي  تعريف  ويندرج
 .وتشغيميا إلنتاج الطاقة في مكان آمن، بطريقة موثوقة وفعالة ؤىا تم تصميميا وبنا

 النووية ات أو الييئات كل موظف في المنظممان، فينطبق عمييا مفيوم ثقافة األو 
عمى الرغم من أن نفس . و النووي  مانز عمى األتركيمن أولوياتو  ال يجب أن تكون

 مانأن األ إالّ والسالمة البيئية،  المبادئ تنطبق عمى السالمة اإلشعاعية الصناعية
 مانيمكن أن تكمن قوة ثقافة األو  .نوويةال األنشطة ألول عمىيعتمد في المقام ا النووي

. مانتبني ثقافة األ سمات عمى الدرجة التي تصل إلييا اعتماداً بالمنشأة في أي مكان 
من  صميم وبناء محطات توليد الكيرباءتتأتى عند  قويةال نوويال األمانثقافة إن 

ضرورية الىداف األ من ىيو  ،واإلنتاج والتحكم ماناألمع ضمان  النوويةالطاقة 
 مانتعزيز األحيث  عالية منمستويات  تحقق . ىذه النتائجالمحطة النوويةلتشغيل 

  ىذاويحافظ قرارات واإلجراءات المتخذة من منظور طويل األجل. من خالل ال
األمان إن  .ابيفراد العاممين األ ولكل نشأةكأولوية عميا لكل م مانالمنظور عمى األ

 أواًل. مانمعفى من االلتزام بضمان األييئات  ال أحد في الو  مسؤولية جماعية ينوو ال
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ة واضحة و مفيومة و جيد صورةب ويالنو  ألمانمسؤول بشكل شخصي عن ا عاملكل ف
 من خالل المحاور اآلتية :  النووي مخص األمانتوي .اً أيض

من مجمس بداية  النوويألمان عن اة والمسؤولالخطط الالزمة  السمطة  ددتحــــــ 
 .بوضوح كتابياً   كل فرد عامل مع تحديد المسؤولياتاإلدارة إلى  
رد البشرية، واألعمال والتخطيط المالي، مجموعات الدعم، مثل المواتحديد ــــــ 

 األمان النووي. أىداف المساىمة في في
، عمى أن تكون النووية ييئاتاألكثر قيمة لم  المينية وخبراتيم عاممينالقدرات ــــــ 

 .وبناء الثقة الحفاظ عمى السالمة ب مستويات التوظيف متوافقة مع المتطمبات المتعمقة
تعزيز ل خطوات بشكل دوري لييئات س اإلدارة ومسؤولو ايتخذ أعضاء مجم ــــــ

 اإلدارة مباشرة.  فعالية النووي، بما في ذلك زيارة المواقع لتقييم ماناأل
المصدر األساسي لممعمومات  يوفمن الرئيس التنفيذي،  التنظيم الخطي، بدءاً ــــــ 

لس اة، مجيلرقابمجان االييئات و الالجيات األخرى، مثل  والمصدر الوحيد لتوجيو
المعمومات الضرورية لمتقييم  إلدارةلالمراجعة والمستشارون الخارجيون الذين يقدمون 

 .الذاتي الفعال 
المرافق والشركات العاممة  جميع  بين  و الخطط العالقات ن تكون ــــــ يجب أ

  األمان النووي.واضحة بينيم وبين أجيزة   وأصحابيا
 

 ة ـــــــالخالص
دارة المعمومات إن التك لنشر ثقافة األمان يتمخص امل بين الييئات الرقابية وا 

كامل بشكل التوتوجيو ىذا  إدارة المعمومات لتوظيفدوار رئيسية وتقوم بيا في عدة أ
تخطيط إدارة المعمومات دارية الناجحة، ىذا باإلضافة الى أن م اإلالنظتعزيز صحيح ل
دارة سميمة إتحقيق ل المستمر طوردعم التل ألمانل متكامل وال واضح النيج لى اليؤول إ

نظام طريقة ال ىذا لذا يجب أن يوفرفي جميع المجاالت.  ألنشــطة النوويةلجميع ا
 إلى جنب لتحقيق مستويات عالية من األداء اً زز من تطوير ثقافة أمان قوية جنبتع

 ر إدارة ويظير دو  .ضمان فيم مشترك لمجوانب الرئيسية لألمان من خالل وذلك
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لتبادل المعمومات بين المشاركين   ولويات واألىتمام االالسميم في إعطاء المعمومات 
 بنجاح. لنقل المعرفة أثناء العمل واإلنتقال من مرحمة إلى أخرى

محطات  مراحل ما قبل التشغيل لمشروع ويتطمب مفيوم ثقافة األمان النووي
 والتكامل فيما بينيما دارة المعموماتوا   ةالتركيز عمى منيجية األنظمو الطاقة النووية 

 .بما في ذلك نقل المعارف بين األجيالظيار ثقافة ووعي متطمبات االمان النووى، إل
 ال يزال تبـادل المعمومات واالتصال بشكل فعال يمثالن أولوية لدى الدول األعضاءو 

عارف والخبرات تاحة محافل لمدول لتقاسـم الموا  ؛ بالوكالة الدولية لمطاقة الذرية
 مان النووي. نشر ثقافة األ المكتسـبة في إطار جيودىا الرامية إلى تعزيز

ليو جميع الدول ىو االستفادة القصوى من إن اليدف الرئيسي الذى تسعى إ
نحاء العالم عن طريق إدارة المعمومات القوية لمتكامل اكز المعمومات في جميع أمر 

 .ماً قابية ونشر ثقافة أمان متطورة دائبين الميام الرئيسية لمييئات الر 
 وفاء محمد محمد مصطفىد. أ.                                           

 هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية المصرية                                     
  wafaasalem21@yahoo.com                                                                   
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 التطبيقات الصناعية
 للمسرعات اإللكرتونية

 
ى

 

Abstract 

Electron beam accelerators are multipurpose electrical machines and 

excellent tools for numerous applications. The applications of electron beam 

accelerators range from fundamental research on particle interactions to 

numerous practical applications in the industry. The earliest applications of 

electron beam accelerators in the industry started in the middle of the last 

century and the list of applications is expanding ever since. The most 

common industrial applications are modifying the chemical and, 

consequently, the physical properties of rubber and plastic polymers to 

make better quality manufactured goods. Sterilizing medical products, 

particularly those with single use, food preservation and treatment of 

industrial wastes are some of the other well known and widely used 

applications. Reducing environmental pollution is, yet, another very 

important field of the industrial applications of electron beam accelerators. 

Some of the emerging applications are biofuel production, filter membrane 

modifications, human tissue sterilization, gem stone improvement and the 

list of applications is ever expanding.  

 

ىمقدمـــــــة
ىي آالت كيربائية متعددة األغراض والوظائف تقوم اإللكترونية  المسرعات

كسابيا طاقة حركية فائقة ثم صدميا إلبتسريع جسيمات صغيرة جدًا )ا لكترونات( وا 
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تستخدم حزم الجسيمات عالية الطاقة  ودراسة نتائج ىذا االصطدام. بأىداف محددة
كما تؤدي دورًا ىامًا  بحث في العموم األساسية النووية كأدوات لكترونيةالحزم اإل ىذه

في العموم التطبيقية كالكيمياء والطب والصيدلة واألغذية والبيئة والزراعة وغيرىا، 
. تقدر طاقة األشعة السينيةمشابيًا لدور األشعة المؤينة األخرى مثل أشعة غاما و 

ولكن الوحدة المستعممة عمميًا  (e V)بوحدة تدعى اإللكترون فولط اإللكترونية  الحزم
اإللكترونية  لممسرعات .(Me V)فولط إلكترون  ميغاأكبر من ذلك بمميون مرة وتدعى 

 أنواع عدة ولكل نوع منيا مزايا معينة تجعمو مناسبًا، دون غيره، الستعماالت محددة.
 ميغا 1 نخفضة الطاقة )حتىوفقًا لطاقتيا إلى مسرعات ماإللكترونية  تقسم المسرعات

ومسرعات  فولط(إلكترون   ميغا 8-1) ( ومسرعات متوسطة الطاقةفولطإلكترون 
 .فولطإلكترون  ميغا 10عالية الطاقة حيث تصل طاقتيا إلى 

لممواد والمنتجات الصناعية  معالجةُتعّرف عممية التشعيع الصناعي بأنيا 
بما  ،أو البيولوجيةباألشعة المؤينة بغرض تغيير خواصيا الفيزيائية أو الكيميائية 

 ينعكس إيجابًا في زيادة قيمتيا االقتصادية أو التقميل من تأثيرىا السمبي عمى البيئة.
عة واألشعة السينية وأشعة غاما الصادرة عن النوى المشعة لكترونات المسرّ تعد اإل

مصادر طاقة مناسبة لمتشعيع الصناعي، وجميع ىذه المصادر قادرة عمى تأيين 
 من التصادمات، منتجة بذلك تأثيرًا مشابيًا في الجزيئات.خرى في دفق لذرات األا

ولكن، عادة مايعتمد اختيار مصدر طاقي معين عمى اعتبارات عممية مثل الجرعة 
الممتصة ومعامل التجانس )نسبة الجرعة العظمى إلى الصغرى( وسماكة المادة 

جدوى االقتصادية( وعوامل المعاممة وكثافتيا وقواميا وتكاليف عممية التصنيع )ال
 أخرى متعددة.

 

ىكمصدرىلألشعةىالمؤونةاإللكترونوةىىأهموةىالمسرصات
مع أن تقنية التشعيع باستعمال األشعة المؤينة، وخاصة منيا أشعة غاما، 

ُتستخدم منذ  137-والسيزيوم 60-متن تفكك النظائر المشعة مثل الكوبالصادرة ع
ية معتمدة في مجاالت صناعية متعددة، ويمكن أن أكثر من قرن من الزمن، وباتت تقن

لؤلغراض اإللكترونية  تؤدي، في معظم األحيان، الدور الذي تقوم بو المسرعات
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بات من الصعب  (60-متمصدر الرئيسي ليذه األشعة )الكوبالصناعية، إال أن ال
إضافة إلى ذلك،  الحصول عميو ومن المتوقع أن يصبح أكثر صعوبة في المستقبل.

فإن محطات التشعيع بأشعة غاما تتطمب الكثير من إجراءات األمان وجدران الحماية 
وىي مسألة ال تتطمبيا المسرعات اإلنشائية،  والتراخيص القانونية والتكاليف

كما أن نقل النظائر المشعة، وحفظيا بشكل آمن، يشكل تحديًا جديًا  .ةلكترونياإل
ضافة إلى عيع.لمجيات القائمة عمى إدارة محطات التش  ذلك، فإن تقنية المسرعات وا 

، من السيولة بمكان ة لبعض التطبيقات الصناعية، فمثبلً ـــر مبلءمـــأكثاإللكترونية 
مسألة قد  وىي لكتروني لمعالجة غازات االحتراق في محطة لتوليد الطاقة،بناء مسرع إ

مقيام بنفس ال تكون بنفس السيولة عندما نفكر باستعمال مصدر ألشعة غاما ل
 الغرض.

مزايا ىامة مقارنة بالطرق التقميدية اإللكترونية  تؤمن عممية التشعيع بالمسرعات
الحرارية والكيميائية األخرى مثل سرعة اإلنتاج وتخفيض استيبلك الطاقة وتقميل 
التموث البيئي وضبط أفضل لمعممية اإلنتاجية والحصول عمى منتجات بمواصفات 

ن كمالت، أن تنتج تأثيرات فريدة ال يالتشعيع، في بعض الحا ويمكن لعممية أفضل.
اإللكترونية  بدأت صناعة التشعيع بالمسرعاتوقد  الحصول عمييا بأية طريقة أخرى.

ساىمت ىذه الصناعة في تطوير العديد من التطبيقات بعد منتصف القرن الماضي، و 
ات الببلستيكية تتضمن أىم ىذه التطبيقات تحسين المنتج الصناعية اليامة.

والمطاطية وتعقيم األدوات والمنتجات الطبية وحفظ األغذية ومكافحة اآلفات ومعالجة 
  التموث البيئي والعديد من التطبيقات األخرى.

التطبيقات الصناعية لممسرعات  تيدف ىذه المقالة إلى تسميط الضوء عمى أىم
تيكية ومطاطية لكترونية، وخاصة دورىا في الحصول عمى منتجات ببلساإل

لبلستخدامات المختمفة بمواصفات أفضل، وأىميتيا في مجال تعقيم األدوات والمواد 
والتجييزات الطبية، والدور الذي يمكن أن تؤديو في مجال حفظ األغذية ومكافحة 
اآلفات الزراعية وكسر الحواجز التجارية بين الدول، وحتى في مجال حماية البيئة من 

 التموث.
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ىفيىالصناصةاإللكترونوةىىالمسرصاتتطبوقاتى
وأكثر مما يمكن  ،في الصناعة متعددة جداً اإللكترونية  تطبيقات المسرعاتإن 

 حصره في ىذه المقالة، لكن يمكن تمخيص أىم ىذه التطبيقات في ما يمي:
 رية تحوير المواد البوليمأ ــــــ 

 بالمسرعات يوجد عدد كبير جدًا من التطبيقات العممية لعممية التشعيع
 رية وأىم ىذه التطبيقات ىي:في تحوير المواد البوليماإللكترونية 

نتاج الروابط التصالبية )التشابكية(ــــــ  1  البممرة وا 
ىي تفاعبلت تسمسمية تؤدي إلى اتحاد جزيئات صغيرة نسبيًا تدعى  البممرة
تدعى  تمة جزيئية عالية،لتنتج جزيئات ضخمة، ذات ك (Monomers)مونوميرات 

كيمو  50)أقل من  إشعاعية منخفضة نسبياً  اتتعمال جرع، وذلك باسبوليمرات
 Radiation) شعاعيةروابط التصالبية أو التشابكية اإلأما إنتاج ال غراي(.

crosslinking)  فيي العممية التي يتم فييا تكوين روابط تشاركية(Covalent bonds) 
أكثر( مع بعضيما البعض وينتج عنيا شبكة تؤدي إلى ربط سمسمتين بوليمريتين )أو 

اإلشعاعية  اتفي الماء، وتتراوح الجرع المتفككةثبلثية األبعاد من البوليمرات غير 
  كيمو غراي. 150و 50المستعممة عادة إلنتاج الروابط التصالبية في البوليمرات بين 

تعود أىمية ربط السبلسل البوليمرية بعضيا ببعض عن طريق الروابط 
لتصالبية اإلشعاعية إلى المواصفات التي تكتسبيا البوليمرات المشععة مثل قوتيا ا

العالية ومتانتيا وقدرتيا عمى مقاومة المواد الكيميائية ودرجات الحرارة المرتفعة والتفكك 
  بفعل عوامل الطبيعة.

بدأ إنتاج الروابط التصالبية اإلشعاعية في منتصف القرن الماضي عندما 
الروابط  حدوث (Dole, 1950; Charlesby, 1952)عالمان دول وتشارلزباي اكتشف ال

ىذا المنتج،  لوما يزا بعد تعريضو لؤلشعة المؤينة. (PE)ثيمين إ التصالبية في البولي
حتى يومنا ىذا، من أكثر المواد المشععة استعمااًل في العالم، نظرًا لرخص ثمنو 

وُيعد تشعيع البوليمرات بغرض إنتاج  ودخولو في صناعة الكثير من المنتجات.
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الروابط التصالبية فييا من أكثر تطبيقات التشعيع استعمااًل نظرًا لقدرة األشعة عمى 
 ائية والحرارية والميكانيكية ليذه البوليمرات.يتحسين المواصفات النوعية الكيم

وتعتمد صناعة تشعيع البوليمرات عمى عدة منتجات أساسية أىميا صناعة 
ببلت واألسبلك الكيربائية وأنابيب نقل المياه ورقائق تغميف المواد الغذائية القابمة اكال

والحقيقة أن أكثر من نصف صناعة التشعيع  لمتقمص بالحرارة والرغوة الببلستيكية.
وأىم استعماالت  تتركز عمى إنتاج الروابط التصالبية.اإللكترونية  باستعمال المسرعات
نتاج الروابط التصالبية اإلشعاعية في البوليمرات ىي: التشعيع بغرض بممرة  وا 

ببلت اتعد معالجة األسبلك والك :بالت الكهربائيةامعالجة األسالك والك 1ــــــ  1
بغرض إنتاج الروابط التصالبية فييا واحدة من أكثر اإللكترونية  الكيربائية بالحزم

دفت أولى التطبيقات التجارية إذ ى االستعماالت الصناعية لممسرعات اإللكترونية.
في إنتاج الروابط التصالبية في البوليمرات اإللكترونية  الستعمال التشعيع بالمسرعات

فالتفاعبلت  ببلت الكيربائية متعددة النواقل.اإلى تحسين العزل في األسبلك والك
ية ببلت واألسبلك الكيربائاالتصالبية التي تحدث في البوليمرات المستعممة في الك

 ةتجعميا أكثر مقاومة لمحرارة وبالتالي تحمي األسبلك من التأثر تحت درجات الحرار 
في البوليمر المغمف  تحدثالعالية وتمنعيا من االنصيار، فالتفاعبلت التصالبية التي 

العالية حتى عند تعرضيا  ةدرجات الحرار  فيببلت تحمييا من الذوبان الؤلسبلك أو الك
 المباشر لمحريق.

ات من القرن الماضي وتستعمل ىذه التقنية يت ىذه الصناعة في الخمسينبدأ
العالم، وخاصة  دولالكيربائية في معظم  كحتى يومنا ىذا من قبل مصنعي األسبل

 تمك المستعممة في صناعة السيارات والطائرات والمعدات والتجييزات العسكرية.
واصفات النوعية مثل زيادة تحمل ويمكن، باستعمال ىذه التقنية، تحسين العديد من الم

النواقل الكيربائية لمحموالت العالية ودرجات الحرارة المرتفعة ومقاومة االشتعال وزيادة 
 ائية المسببة لمتآكل.يمقاومة االحتكاك وقوة الشد وتحسين مقاومة المعادن لممواد الكيم

تحدث  :ةمعالجة الرقائق البالستيكية القابمة لمتقمص بالحرار  2ــــــ  1
جزاء غير المتبمورة من البولي التفاعبلت التصالبية اإلشعاعية بشكل رئيسي في األ
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في حين تحدد األجزاء المتبمورة صبلبة المادة وقوتيا وتغدو األجزاء التي  ،مينيثإ
عند تسخينيا لدرجة تفوق درجة  بلت الروابط التصالبية اإلشعاعيةيا تفاعيتحدث ف

 م(، مرنة نسبيًا وقابمة لمتمدد.°100بمورة )تقريبًا عند درجة االنصيار لؤلجزاء المت
ويحتفظ  حجميا األصمي بعدة مرات.عندئذ يمكن إطالة أو توسعة المادة بمقدار 

المنتج بحجمو الجديد عند تبريده، ولكنو يتقمص ويعود إلى حجمو األصمي عند إعادة 
ببلت اية وأغمفة األسبلك والكتستعمل ىذه التقنية في تغميف القطع الكيربائ تسخينو.

ببلت الياتف الخارجية والرقائق الببلستيكية المستعممة في االكيربائية متعددة النواقل وك
 .ةتغميف األغذي

تعود إحدى براءات االختراع األولى  معالجة مكونات إطارات السيارات: 3ــــــ  1
من القرن الماضي  إلى النصف األولاإللكترونية  لبلستعمال الصناعي لممسرعات

 المطاط الطبيعي باستعمال الحزم (Vulcanize)تصميد أو فمكنة  في( وتحديدًا 1933)
وُتعّرض اليوم أجزاء مختمفة من إطارات  واستخدامو في صناعة اإلطارات.اإللكترونية 

إشعاعية منخفضة في المسرعات اإللكترونية،  ات، قبل تجميعيا، لجرعتالسيارا
التصالبية اإلشعاعية الناتجة في تمك األجزاء إلى تثبيت قياسات  وتؤدي التفاعبلت

داخل المادة الداعمة ليا )المطاط(  ةالمنتج النيائي ومنع انزياح األسبلك الفوالذي
ن ىذه التقنية من الحصول عمى إطارات ذات وبالمحصمة، ُتمكّ  واستقرار في القياسات.

ا يؤدي ممّ  ،قل سماكةبصناعة إطارات أ كما تسمح نوعية أفضل وسماكة أكثر تماثبًل.
إلى وفر في المادة األولية المستعممة وتخفيض في التكاليف وخفض في حرارة 

كيمو  50و 30إشعاعية تتراوح بين  اتاالحتكاك عمى السرعات العالية وتستعمل جرع
 غراي ليذا الغرض.

التجاري عمى  عالميًا، يزداد الطمب :معالجة األنابيب البالستيكية 4ــــــ  1
بغرض إنتاج الروابط اإللكترونية  المعالجة بالمسرعاتثيمين إ استعمال أنابيب البولي

وتستعمل  PEX-Cوتعرف ىذه األنابيب باسم  التصالبية فييا وتحسين خصائصيا.
تشعع  منيوم ليذا الغرض.و واأللثيمين إ لنقل المياه، كما تستعمل أنابيب من البولي

بغرض تقويتيا عن طريق إحداث اإللكترونية  لمؤينة في المسرعاتاألنابيب باألشعة ا
ثيمين إ التفاعبلت التصالبية اإلشعاعية فييا، وتستعمل ىذه األنابيب )أنابيب البولي
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منيوم(، بعد تثبيتيا في أرضيات المباني، لتدفئة الحجرات في األبنية العامة و واألل
ثيمين إ تتكون أنابيب البولي فييا.والسكنية وذلك عن طريق تمرير الماء الساخن 

منيوم الرقيق وخارجية وداخمية من و طبقات وسطى من األل ومنيوم عادة من ثبلثواألل
البولي إثيمين المعالج باألشعة المؤينة. تساعد الطبقة الوسطى في زيادة تحمل األنبوب 

منيوم و لبينما تعمل الطبقة الداخمية كعازل لمنع مبلمسة الماء لطبقة األ ،لمضغط
 والخارجية لمقاومة التآكل.

ُتصنع الرغوة الببلستيكية من بوليمر معامل  إنتاج الرغوة البالستيكية: 5ــــــ  1
ة اإلشعاعية فيو ويضاف لو مواد منتجة يباألشعة المؤينة إلنتاج الروابط التصالب

 ،اد المضافةثم ُيسخن المزيج لصير البوليمر وتفكيك المو  لمغازات وغير ثابتة حرارياً 
ومواد ثيمين إ يستعمل البولي حيث يؤدي الغاز الناتج إلى تكوين فقاعات في البوليمر.

ويمكن السيطرة عمى عممية التمدد البوليمرية عند  رية أخرى متعددة ليذا الغرض.بوليم
وتستعمل الرغوة  .استعمال مواد معاممة باألشعة المؤينة إلنتاج الروابط التصالبية فييا

زل ــــــراض العــــــستيكية في صناعة السيارات والعديد من التجييزات الطبية وألغالببل
 لخفض الضجيج وتقميل الفقد الحراري في األبنية.

 يمكن لميبلم المائي أو الييدروجيل (:إنتاج الهالم المائي )الهيدروجيل 6ــــــ  1
تو مع أنو ال ينحل في ( في جزيئا%20االحتفاظ بكميات كبيرة من الماء )أكثر من 

ت لؤلشعة المؤينة في الماء ويمكن صناعتو عن طريق تعريض العديد من البوليمرا
وتعتمد صناعة اليبلم المائي عمى إنتاج الروابط التصالبية  لكترونية.المسرعات اإل

المنحل بتراكيز منخفضة نسبيًا من الماء  (PEO)ثيمين إ اإلشعاعية في أكسيد البولي
كيمو غراي(  10إشعاعية منخفضة نسبيًا )أقل من  ات( ونحتاج لجرع%10 ــــــ 4)

 وأىم المواد المستعممة في صناعة اليبلم المائي، إضافة ألكسيد البولي لتشكيمو.
بلميد والبولي فينيل بايرليدون وكحول ولي أكريل كمورايد والبنيىي البولي في ،ثيمينإ

اد ثيمي، وىذه المو يولوز الموالسم (PVG)ل وكحول البولي فيني (PEG)إثيمين  البولي
  ويمكن استخداميا في العديد من األغراض الطبية. صالحة لبلستعماالت البيولوجية

ونظرًا لبلستجابة الممتازة لمبوليمرات المستخدمة في صناعة اليبلم المائي 
. ليذا الغرض فضة الطاقة مثل مسرع فان دي غرافتستعمل مسرعات منخ ،لمتشعيع
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ل ـــل مثـــوتستعم ممم باستعمال ىذه المسرعات. 2اج ىبلم مائي بسماكة ـنتيمكن إو 
ونظرًا لمتوافق البيولوجي  ذه المستحضرات في معالجة الحروق وتغطية الجروح.ـــى

و ـــة استعمالـــم إمكانيـــل من الدراسات عمى تقييـــي فينالك ّكم ىائـــالجيد لميبلم المائ
دوية إلى الجسم عن طريق الجمد وحتى عن طريق وضعو داخل كنظام إليصال األ

 الجسم.
تستعمل  والمواد الالصقة وأحبار الطباعة: معالجة الدهانات 7ــــــ  1

ذات الطاقة المنخفضة لمعالجة مواد مثل الطبلء والمواد اإللكترونية  المسرعات
نتاج الروابط وتشمل عممية المعالجة ىذه عمميتي ا .البلصقة وأحبار الطباعة لبممرة وا 
بيدف تثبيت ىذه المواد عمى الورق أو الببلستيك أو  ،التصالبية اإلشعاعية فييا

ميرات واألوليغوميرات وىي بوليمرات بوزن و تتكون مثل ىذه المواد من المون المعادن.
نتـــل عمميـــة قبـــزمة البلّ ـــن السيولـــجزيئي منخفض تؤم ط ـــباج الرواـــة البممرة وا 

ر ىذه المواد وتطبق في مكانيا كسوائل وتشعع لبممرتيا تحضّ  ة اإلشعاعية.ـــالتصالبي
نتاج الروابط التصالبية فييا تسمح ىذه التقنية  ذلك إلى تثبيتيا في مكانيا. مؤدياً  ،وا 

بتحاشي استعمال المذيبات العضوية الطيارة وتساعد بذلك عمى التقميل من تموث 
كيمو  10دقيقة عند جرعة متر/ 1500صول عمى سرعة خط حتى اليواء، ويمكن الح

 غراي.
في معالجة الدىانات عمى القطع الخشبية اإللكترونية  يعود استعمال المسرعات

وكان ذلك في  ،ات من القرن الماضييأو المعدنية أو الببلستيكية إلى بداية السبعين
إذ بينت التجارب  ريكية.شركة فورد لصناعة السيارات في الواليات المتحدة األم

كية أو المعدنية بسرعة تفوق يإمكانية معالجة الدىانات المطبقة عمى القطع الببلست
مرة الطرق التقميدية في تطبيق ىذه المواد باستعمال تقنيات الحل بالمذيبات  750

تاريخ وجدت ومنذ ذلك ال العضوية ثم التجفيف، التي كان يعمل بيا في ذلك الوقت.
في معالجة الدىانات ومواد الطبلء والمواد اإللكترونية  ستعمال المسرعاتطريقة ا

 تجاريًا واسعًا. البلصقة عمى مواد متعددة إقباالً 
في صناعة الطباعة فقد بدأت في بداية اإللكترونية  أما استعماالت المسرعات
واسع، نطاق  عمىوتستعمل اليوم، . (Carlick, 1991)العقد األخير من القرن الماضي 
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ة، خاصة عند اإلنتاج الواسع وفي الرسومات واألشكال في معالجة مواد الطباع
مستحضرات الحبر تعد و  واأللوان التي تتطمب دقة عالية ونوعية ممتازة وألوان متميزة.

بكثير من المستحضرات البلزمة  قل تعقيداً أاإللكترونية  القابمة لممعالجة بالمسرعات
لكترونية، بخبلف كما أن الحزم اإل األشعة فوق البنفسجية. لممعالجة بطرق أخرى مثل

 ن المعالجة بالمسرعاتأل ونظراً  األشعة فوق البنفسجية، تستطيع تخمل مواد الطباعة.
حرارة فيف ويمكن القيام بيا عمى درجة ال تتطمب رفع درجة حرارة التجاإللكترونية 

جدًا لممواد الحساسة  ةمناسبنية اإللكترو  الغرفة العادية، فإن المعالجة بالمسرعات
لمحرارة مثل األفبلم والرقائق الببلستيكية التي يمكن أن يؤدي تعرضيا لمحرارة إلى تشوه 

بتوفير كبير اإللكترونية  ة باستعمال المسرعاتيسمح تجفيف مواد الطباع في شكميا.
ات العضوية كما يمغي الحاجة كميًا لممذيب ،في الطاقة مقارنة بنظم التجفيف األخرى

 الطيارة الضارة بالبيئة ويقمل من احتمال إطبلق الغازات المسببة لبلحتباس الحراري.
المواد المقواة باأللياف مثل المواد  ات عالية الطاقة فتستعمل لمعالجةأما المسرع
ومع أنو يمكن استعمال الحرارة  يكية المقواة باأللياف الكربونية.ميالبلصقة األكر 

كمفة تتخفض الاإللكترونية  فس النتيجة، فإن المعالجة بالمسرعاتلمحصول عمى ن
كيمو غراي( لمعالجة  250ــــــ  150أعمى ) اتونحتاج لجرع والوقت البلزم لذلك.

 لكترونية.م التطبيقات الجديدة لممسرعات اإلبة، وتعد ىذه واحدة من أىالقطع المركّ 
 :ألغذية والمنتجات الطبيةتعقيم المواد المستعممة في تغميف ا 8ــــــ  1

منخفضة الطاقة لقتل الميكروبات المتواجدة عمى سطح اإللكترونية  تستعمل المسرعات
أو تمك المستعممة في تغميف األدوية والمواد  ةالمواد المستعممة في تغميف األغذي

مواد التغميف ىذه قبل دخوليا المنطقة النظيفة خبلل  معالجةومن المفضل  الطبية.
عممية التصنيع والتعبئة، أو حتى داخل المنطقة النظيفة ذاتيا، وتتطمب ىذه العممية 

 فولط.إلكترون  كيمو 250 ــــــ 100بطاقة إلكترونية  مسرعات
 التطعيم ــــــ  2

عين بروابط م )مونومير( أحادي المعدنربط  (Grafting)يقصد بالتطعيم 
الرئيسية لبوليمر ما، وىي  مة جانبية عمى السمسمة البوليمريةمشتركة وبممرتو كسمس
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ا ، ممّ مجموعات الوظيفية عمى البوليمراتوسيمة ممتازة لمصق )أو ربط( العديد من ال
اإللكترونية  التطعيم باستعمال الحزميعد و  يعطييا خصائص إضافية معينة ومرغوبة.

لمصق  وتستعمل ىذه التقنية .(Chpiro, 1962)قرابة سبعة عقود  تقنية معروفة منذ
كسابيا صفات جديدة  المونوميرات عمى البوليمرات بفرض تغيير بعض خصائصيا وا 

والبولي ثيمين إ يمكن إجراء ذلك باستعمال البوليمرات الشائعة مثل البولي مرغوبة.
ميك عمى البولي تيترا يض األكر وحم (Styrene)يمكن تطعيم الستايرين  فمثبلً  مين.يبروب

 (Vinylpyridine)لوز، والفينيل برايدين يو مين أو التفمون، والستايرين عمى السميفمورو إث
ويمكن ليذه التقنية إضافة مزايا محبة لمماء  عمى الصوف وأمثمة أخرى كثيرة.

(Hydrophilic)  لبوليمرات كارىة لمماء(Hydrophobic)  لمحصول عمى أغشية نصف
ويمكن، باستعمال ىذه التقنية، الحصول عمى العديد من  بشكل انتقائي. فوذةن

التطبيقات األخرى مثل أغشية التبادل األيوني وأغشية خبليا الوقود وأفبلم الفصل في 
البطاريات واأللياف المستعممة لمعالجة واستخبلص بعض المعادن الثمينة من مياه 

لمبوليمرات  يلتحسين التوافق البيولوج اً ويمكن لمتطعيم أن يستعمل أيض البحر.
المستعممة ليذه األغراض مشابية لتمك  اتالمستعممة في االستخدامات الطبية، والجرع

كيمو  10المستعممة في معالجة مواد الطبلء والمواد البلصقة وأحبار الطباعة )نحو 
 :ىياإللكترونية  وأىم استعماالت تطعيم المواد باستعمال الحزم غراي(.
استعماالت شائعة تجاريًا مثل أغشية الفصل في البطاريات واألغشية ذات أ ــــــ  

ة لمروائح ة لؤليونات المعدنية واألقمشة الماصّ الثقوب الميكرونية والمواد الماصّ 
والركائز المستعممة لتنمية األنسجة الخميوية وتحوير سطح زجاج النوافذ لتسييل 

 تنظيفو.
في مرحمة التطوير أو التسويق مثل أغشية األفبلم البوليمرية استعماالت ب ــــــ 

كأنظمة نقل األدوية  ،المطعمة لبلستعماالت الطبية لمفمورة لخبليا الوقود واألغشيةا
واألقمشة المقاومة لبلحتراق وتحوير البوليمرات الخام لتعزيز  ،عن طريق الجمد

غذية القادرة عمى التحكم بمرور االلتصاق وأغشية التبادل األيوني ورقائق تغميف األ
 الغازات.
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 ري اإلشعاعيالتفكك البوليمــــــ  3
نوعين من التفاعبلت: تفاعبلت إنتاج  حدوثيؤدي تشعيع البوليمرات إلى 

 ري، فعند تعريض أي بوليمر لمحزمتصالبية وتفاعبلت التفكك البوليمالروابط ال
إنتاج روابط تصالبية واستطالة السبلسل  إما أن تؤدي الطاقة المكتسبة إلىاإللكترونية 

البوليمرية وزيادة تفرعيا أو إلى تفكك الروابط التشاركية وبالتالي انفصال في السبلسل 
وأىم  ا يؤدي إلى ضعفيا وسرعة تفككيا.وانخفاض في طوليا وتفرعيا، ممّ  البوليمرية

 :ري ىيية في مجال التفكك البوليمتطبيقات المسرعات اإللكترون
 ثيمينإ يتفكك البولي تيترا فمورو ثيمين:إ ي تيترا فموروـــــك البولـــتفكي 1ـــــ ـ 3

نظرًا ألن رقم انقسام السمسمة البوليمرية فيو عالي  ،بسرعة عند تعريضو لؤلشعة المؤينة
ورقم التفاعبلت التصالبية اإلشعاعية فيو منخفض. وبعد تخفيف وزنو الجزيئي نتيجة 

ضافة كميـــىذا البوليمر إلى بودرة ناعم لمتشعيع، يمكن طحن ا ـــرة منيـــات صغيـــة وا 
( إلى مواد صناعية مختمفة مثل الشحوم والزيوت المعدنية وأحبار الطباعة %5ــــــ  2)

ة ـــاعات التزيينيـــذا الطبـــع ىويمنـــ .رارةـــة لمحـــواد الببلستيكية المقاومـــات والمـــانـــوالدى
يمكن أيضًا  أو إزالة المواد الطباعية األخرى المبلصقة ليا في نفس الوعاء. من محو

خمط ىذه المواد )البودرة الناتجة عن الطحن( مع مواد غير مشععة لتحسين 
كيمو غراي( ليذا  1000ــــــ  500عالية ) اتخصائصيا التصنيعية ونحتاج عادة لجرع

 الغرض.
لوز والنشا والعديد يو من المعروف أن السم ية:تفكيك البوليمرات الطبيع 2ــــــ  3

 .من البوليمرات الطبيعية األخرى يمكن أن تتحطم عند تعريضيا لؤلشعة المؤينة
لتسريع ىضم ىذه البوليمرات اإللكترونية  ولذلك، فمن الممكن استعمال التشعيع بالحزم

خشب واأللياف لوز الناتج عن اليو فمثبًل، يدخل السم لؤلغراض الصناعية المختمفة.
 والمناديل الصحيةة الورق النباتية المختمفة في الكثير من الصناعات التحويمية كصناع

 الوقود البيولوجي والعديد من الصناعات األخرى ومنيا صناعة األقمشة.واإليثانول أو 
ن فينتج عنو سائل كثيف يدعى يتم ذلك بإذابة األلياف الخشبية في ثنائي ُسمفيد الكربو 

واألغشية الرقيقة مثل  تستعمل ىذه المادة في صناعة األقمشة مثل الرايون .زفسكو 
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لوز الطبيعي قبل استعمالو في يو السيموفان، ولكن البد من تخفيض الوزن الجزيئي لمسم
ويتم ذلك عادة بمعاممتو بييدروكسيد الصوديوم مع التسخين،  .صناعة األقمشة

ع من ىذه العممية ويخفض كمية المواد لوز باألشعة المؤينة يسر يو ومعاممة السم
كمفة النيائية لئلنتاج ويقمل من التموث البيئي، تا يخفض الممّ  ،ائية البّلزمةيالكيم

 ليذا الغرض. كيمو غراي 15بحدود  ةعادة جرع لوتستعم
يمرات الطبيعية األخرى مثل لوز وبعض البوليو يزداد االىتمام أيضًا بتحويل السم

وذلك  ،السكرية كنواتج صناعة السكر إلى وقود بيولوجي )إيثانول(وبعض المواد  النشا
تحاشيًا الستعمال المنتجات الزراعية األخرى مثل الذرة ليذا الغرض، واستعماليا 

إضافة إلى أن إنتاج اإليثانول من الذرة  لؤلغراض األكثر أىمية )عمف لمحيوانات(.
نتاج مو   اد سامة تعيق عممية التخمر.يؤدي إلى تموث كميات كبيرة من المياه وا 

يسرع في عممية تحطميا اإللكترونية  ومعاممة مثل ىذه البوليمرات في المسرعات
 كمفة اقتصادية وبيئية أقل.تويسمح بإنتاج الكحول منيا بسرعة أكبر و 

 التطبيقات البيولوجية ب ــــــ 
 :يميكما  ةفي المجاالت البيولوجياإللكترونية  تتعدد تطبيقات المسرعات

 تعقيم المواد والتجهيزات الطبيةــــــ  1
يعود بناء أول منشاة صناعية لتعقيم المواد والمنتجات الطبية باستعمال 

وذلك عندما قامت  ،في العالم إلى منتصف القرن الماضياإللكترونية  المسرعات
الواليات المتحدة األمريكية في عام ب نسون في والية نيوجرسيو شركة جونسون و ج

ببناء أول مسرع إلكتروني لتعقيم الخيوط الجراحية القابمة لبلمتصاص، وبني  1956
أما المسرع الثالث الذي  ،في الدانمرك 1960المسرع الثاني لمغرض نفسو في عام 

ومنذ ذلك العام  .1967بني ألغراض الصناعات الطبية فكان في فرنسا في عام 
الطبية، وتتراوح  تعقيم المواد والتجييزالتاإللكترونية  ُبنيت العديد من المسرعات

 كيمو غراي. 30إلى  10اإلشعاعية المستعممة ليذا الغرض ما بين  اتالجرع
كترونية، بشكل أساسي، لتعقيم المنتجات الطبية لتستعمل المسرعات اإل

أقل، في تعقيم المنتجات  ةدرجبكما أنيا تستعمل أيضًا، ولكن  .المستعممة لمرة واحدة
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وأىم المواد والمنتجات الطبية التي ُتستعمل  .ذات االستعمال المتكررالطبية 
بر الحقن الطبية وأنابيب القسطرة والمفجرات سرعات اإللكترونية في تعقيميا ىي إالم

واألنابيب الجراحية واألكياس البولية والضمادات والقفازات الطبية وألبسة العمميات 
الصحية وأنابيب الزرع الجرثومي والكثير  المناديلو ة لمرطوبة الجراحية والمواد الماصّ 

 من المواد والتجييزات الطبية األخرى.
 حفظ األغذية ــــــ  2

رغم أن التجارب العممية عمى موضوع تشعيع األغذية بدأت في بداية القرن 
ات من ذلك يالماضي، إال أن التحريات التي تمت عمى نطاق واسع بدأت في األربعين

أن توفرت مصادر إشعاعية أكثر قوة ومناسبة ليذا الغرض، وقد بدأت القرن بعد 
ات من القرن يالواليات المتحدة بدعم مثل ىذه األعمال العممية في بداية الخمسين

ومنذ ذلك الوقت تمت العديد من الدراسات عمى ىذا الموضوع في كثير من  .العشرين
ية واالتحاد السوفيتي )سابقًا( وبريطانيا دول العالم وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريك

 وفرنسا والعديد من الدول األخرى.
لكتروني الصناعي عالي الطاقة، بشكل عام، تاريخ طويل في ممسرع اإلول

وقد برىن  تشعيع األغذية بغرض التخمص من األحياء الدقيقة في المواد الغذائية.
في القضاء عمى لكترونية اإل الدارسون، مرة تمو األخرى، عمى فعالية الحزم

الميكروبات في المواد الغذائية، وتأثيرىا في الحدود الدنيا عمى القيمة الغذائية لممواد 
المشععة، واألمان العام ليذه األغذية. كما سجمت منظمة الصحة العالمية حضورىا 

 دعم استعمال ىذه التقنية في تشعيع األغذية. شأن الدائم في
 فاتمكافحة اآلــــــ  3

و الطازجة والفواك الخضرواتفي معالجة اإللكترونية  تستعمل المسرعات
ة لمتصدير، لمقضاء عمى الحشرات فييا ، وخاصة منيا المعدّ ألغراض الصحة النباتية

قد ال تقبل ىذه المنتجات دون معالجة الحتمال  دولا يمّكن من تصديرىا إلى ممّ 
 تعد المسرعات .الدولاعي في تمك احتوائيا عمى آفات معينة تخضع لمحجر الزر 
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أيضًا وسيمة مثالية لمعالجة المواد الغذائية المغمفة كالحبوب والبقوليات اإللكترونية 
والخضار والفواكو المجففة لمقضاء عمى اآلفات الحشرية فييا وحمايتيا من تمك 

 ال تزيد عن كيمو غراي واحد. اتاآلفات، وتستعمل ليذا الغرض جرع
 هير البذور وتعقيم الترب الزراعيةتطــــــ  4

منخفضة الطاقة، بداًل من المبيدات الكيميائية اإللكترونية  تستعمل المسرعات
أثرًا متبقيًا، في معالجة البذور النباتية بغرض القضاء  المعالجةالتي تترك عمى المواد 

ية من عمى الطبقة السطحاإللكترونية  عمى اآلفات، وبشكل يكون فيو تأثير الحزم
زيادة  %11بيذه الطريقة تعطي  المعالجةوقد بينت الدراسات أن البذور  البذور فقط.

تمك البذور بالمواد  معالجةفي اإلنتاج، أي أكثر من ضعفي الزيادة التي تعطييا 
لكترونية، وخاصة منيا ذات الطاقة استعمال المسرعات اإل يمكن أيضاً  الكيميائية.

زراعية والقضاء عمى الميكروبات المرضية فييا باستعمال العالية، لتعقيم الترب ال
ثم تمقيح ىذه الترب بالبكتريا المثبتة لآلزوت الجوي  ،كيمو غراي 50من رتبة  اتجرع

 بغرض زيادة اإلنتاج.
 التطبيقات البيئية  ج ــــــ

 :فيما يمي يفي مجال مكافحة التموث البيئاإللكترونية  تستعمل المسرعات
 فيض التموث باألمطار الحامضيةتخــــــ  1

م والبترول( حفوري )الفحت الطاقة الكيربائية العاممة بالوقود األتنتج محطا
، عن طريق تفاعميا مع بخار الماء، تتروجين وتتحول ىذه الغازاأكاسيد الكبريت والن

وبوجود األشعة فوق البنفسجية، إلى أحماض الكبريت والنترات مؤدية بذلك إلى تساقط 
شعيع ألمطار الحامضية. ويمكن تخفيض نسبة ىذه المموثات بشكل كبير عن طريق تا

تؤدي ىذه العممية، تحت الظروف المتحكم بيا  لكترونات.غازات االحتراق الناتجة باإل
لمحطات الطاقة، إلى إنتاج األبخرة الحامضية، وىذه األبخرة يمكن معادلتيا عن 

والتي يمكن  ،بيبات سمفات ونترات األمونيومطريق الحقن ببخار األمونيا إلنتاج ح
إزالتيا من تيار غازات االحتراق عن طريق الترسيب اإللكتروني أو الفمترة وتحويميا 

 إلى أسمدة كيميائية يمكن االستفادة منيا في الزراعة.
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ات من القرن يُطورت ىذه التقنية من قبل العمماء اليابانيون في السبعين
لتشعيع غازات اإللكترونية  وقت ُبنيت العديد من المسرعاتومنذ ذلك ال ،الماضي

وقد بنت بولندا، في  حتراق في اليابان والواليات المتحدة األمريكية وألمانيا وبولندا.اال
بداية القرن الحالي، أربعة مسرعات إلكترونية في محطة كبيرة لتوليد الطاقة الكيربائية 

% من أكسيد الكبريت 90نحو  ةذلك إزالميغا واط واستطاعت ب 160تبمغ طاقتيا 
 10حتراق لجرعة لنتروجين عن طريق تعريض غازات اال% من أكسيد ا70ونحو 

األخرى لمتخمص اإللكترونية  ومنذ ذلك الوقت، ُبنيت العديد من المسرعات كيمو غراي.
 واحدة منيا في اليابان وأخرى في الصين. ،حتراق في محطات الطاقةمن غازات اال

 معالجة النفاياتــ ــ 2
في معالجة النفايات اإللكترونية  ىنالك العديد من التطبيقات العممية لممسرعات

مثل معالجة مياه الصرف الصحي والوحل العضوي الناتج عن محطات معالجة المياه 
فمثبًل أنشأت  اآلسنة وتفكيك المواد السامة في المخمفات الصناعية والترب المموثة.

  ميغا 1.5بطاقة  اً إلكتروني اً في الواليات المتحدة األمريكية مسرعمدينة بوسطن 
يامي في والية فموريدا ه الصرف الصحي، كما قامت مدينة مفولط لمعالجة مياإلكترون 

ل الحقًا لمعالجة وتفكيك المركبات األمريكية ببناء مسرع مشابو ولنفس الغرض تحوّ 
إذ يؤدي  كمفكك صناعي شائع االستعمال. مينيثكموروا  العضوية الطيارة مثل الثبلثي 

تعريض المركبات العضوية لؤلشعة المؤينة إلى استخبلص الكمورين واستبدالو 
زالة الكمورين  (OH)بالييدروجين أو جذر الييدروكسيل  المتشكل من تحمل الماء، وا 

 ةلجلمعا اً لكترونيًا إيخفض سمية الممونات العضوية. كما أنشأت كوريا الجنوبية مسرع
المياه المموثة الناتجة عن معمل أقمشة بطاقة عشرة آالف متر مكعب يوميًا يستطيع 

من المحاليل المائية وذلك  % من الصبغة الزرقاء النشطة كيميائياً 90إزالة أكثر من 
 كيمو غراي. 10باستعمال جرعة 

 اإللكترونية  بعض التطبيقات األخرى لممسرعاتد ــــــ 
الصناعية، بشكل عام، لتحسين اإللكترونية  اتتستعمل معظم المسرع

رات ـــالبوليم سبلئـــفر ـــرات وتحويـــن البوليمـــة مـــواد المصنوعـــات المـــمواصف
(Polymer precursors) ة أو مواد طبلء أو مواد الصقة أو لمحصول عمى مواد طباع
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العديد من التطبيقات ولكن، إضافة لمتطبيقات المذكورة سابقًا، يوجد  ىبلم مائي.
، وىذه التطبيقات إما أن استعماليا عمى نطاق صناعي مازال الصناعية األخرى

محدودًا أو أنيا ما تزال في طور التطوير لبلستعمال التجاري، وأىم ىذه التطبيقات 
 ىي:

 فواصل البطاريات ــــــ  1
عالية في أفبلم  إلنتاج الروابط التصالبية بكثافةاإللكترونية  تستعمل المسرعات

مم يا ينتج عنو فممّ  ،ميكيبحمض األكر ثيمين إ يتبعيا تطعيم سطح البوليثيمين إ البولي
قادر عمى السيطرة عمى التدفق األيوني بين القطبين السالب والموجب لبطاريات 
الميثيوم الصغيرة أو البطاريات األخرى التي تعتمد عمى األيونات وتمتمك ىذه األفبلم 

 ااًل أطول بكثير من تمك المنتجة بالطرق التقميدية األخرى.عمرًا فع
 معالجة أنصاف النواقلــــــ  2

إلنتاج تغيرات في لمعالجة أنصاف النواقل اإللكترونية  تستعمل المسرعات
 100ممتصة بحدود  اتوتستعمل لذلك جرع ،الخصائص الكيربائية ليذه األدوات

ي خصائص ىذه المكونات مثل السعة وسرعة يؤدي التشعيع إلى تغيير ف كيمو غراي.
التبادل والمقاومة. وتشير النتائج إلى أن تشعيع أنصاف النواقل يجعميا أكثر مناسبة 

 لبلستعمال في الدارات عالية التواتر والطاقة.
 تشعيع األحجار الكريمةــــــ  3

نية اإللكترو  يمكن أن يؤدي تشعيع بعض أنواع األحجار الكريمة في المسرعات
وقد  .ا يجعميا أكثر جمااًل ويعزز من قيمتيا التجاريةممّ  ،إلى تحسن في لونيا
لمعالجة وتحسين مواصفات العديد من األحجار اإللكترونية  استعممت المسرعات

ونظرًا ألننا  والكوارتز واأللماس والعديد من األنواع األخرى. زمثل التوبا ،الكريمة
حصول عمى ىذه التغيرات، فمن الضروري االنتباه عالية جدًا لم اتنحتاج إلى جرع

إلى عدم رفع درجة حرارة األحجار بشكل غير مقبول خبلل عممية التشعيع، وتخزينيا 
 ألسابيع )أو حتى ألشير( قبل استعماليا، بغرض التأكد من تفكك أية ذرات مشعة

 عممية التشعيع.يجة يمكن أن تكون قد تكونت فييا نت
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 نسجة الحية تعقيم األ ــــــ  4
يعتبر التعقيم بالمسرعات اإللكترونية، نظرًا ألنو طريقة الحرارية، وسيمة آمنة 

يمكن تعريض األنسجة الطرية مثل األنسجة  لتعقيم وتخزين األنسجة الحية. فمثبلً 
دون أن تتأثر سمبيًا نتيجة التعرض اإللكترونية  الجمدية المزمع نقميا لممرضى بالحزم

 .التعقيم اتلجرع
 

ىخالصــــــةال
يقافيا عند الحاجة، اإللكترونية  المسرعات ىي أجيزة كيربائية يمكن تشغيميا وا 

الناتجة عن ىذه المسرعات اإللكترونية  تستعمل الحزم كأية تجييزات صناعية أخرى.
ر الخصائص يمكن أن تحوّ اإللكترونية  في الكثير من التطبيقات الصناعية، فالحزم

وقد بني العديد من  ائية والبيولوجية لممواد عمى نطاق صناعي.يمالفيزيائية والكي
بمواصفات مختمفة، تناسب أغراضًا محددة، وىذه التقنية في اإللكترونية  المسرعات

 تطور مستمر منذ منتصف القرن الماضي.
 محمد منصورد.                                                          

 الطاقة الذرية السوريةهيئة                                                    
mmansour@aec.org.sy                                                                                   
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 مفاعالت القدرة النووية يف العامل
 

 
 

Abstract 

The total nuclear power reactors under operation in the world 

according to the IAEA publication 2020 are 444 reactors. These are : 301 

reactors from the PWR, 65 reactors from the BWR, 14 reactors from the 

GCR, 48 reactors from the PHWR, 13 reactors from the LWGR  and 3 

reactors from the FBR types. The percentages of the reactor type are: 68% 

for the PWR, 14% for the BWR, 11% for the PHWR, 3% for the GCR, 3% 

for the LWGR and 1% for the FBR types. The highest percentage value for 

the nuclear electricity share is found in France which is 70.6%. The total 

electrical power produced by these reactors is 393498 MW(e). The total 

number of nuclear power reactors under construction in the world is 57 

reactors and the total electrical power, which will be produced by these 

reactors, will be 60841 MW(e). 

 

 مقدمـــــــة
عمى،اعتماداًقيدالتشغيل)العاممة(فيالعالميبمغعددمفاعالتالقدرةالنووية
مفاعل301مفاعل.منيا444،2020لعام منشوراتالوكالةالدوليةلمطاقةالذرية

 نوع من المضغوط الماء الماء65و(PWR)مفاعالت مفاعالت نوع من مفاعل
مفاعل48و(GCR)مفاعلمننوعالمفاعالتالمبردةبالغاز14و(BWR)المغّمي

مفاعلمننوعمفاعالت13و(PHWR)مننوعمفاعالتالماءالثقيلالمضغوط
بالغرافيت لمفاعالتالولودةمفاعالتمننوعا3و(LWGR) الماءالخفيفالميدأة
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أماالنسبةالمئويةلنوعالمفاعلقيدالتشغيلفيالعالمفتكونعمى .(FBR) السريعة
 التالي: 68%الشكل النوع من PWRلممفاعالت النوع14%و من لممفاعالت

BWR11%و النوع 3%وPHWRلممفاعالتمن النوع  GCRلممفاعالتمن
.أماالنسبةالمئويةلمطاقةFBRنالنوعلممفاعالتم%1وLWGRمنالنوع3%و

تصل. 70.6%يةفيياألعمىفيفرنساحيثتبمغالكيربائيةالمولدةبالطاقةالنوو
ميغاواطكيربائي.بينما393498القدرةالكيربائيةالكميةالمولدةبيذهالمفاعالتإلى

 العالم في اإلنشاء قيد النووية القدرة مفاعالت عدد ومفا57يبمغ القدرةعل تبمغ
 .ميغاواطكيربائي 60841الكيربائيةالكميةالمتوقعتوليدىابيذهالمفاعالت

 
 مفاعالت القدرة النووية قيد التشغيل )العاملة( في العالم

 النووية مفاعالتالقدرة العالميصلعدد في )العاممة( التشغيل اعتماداًقيد ،
ىذه.تتوزعمفاعل444،إلى2020الذريةعمىمنشوراتالوكالةالدوليةلمطاقة

األرجنتين في التالي: الشكل عمى العالم دول عمى و3 المفاعالت فيمفاعالت
و مفاعل أرمينيا بمجيكا وفي بمغاريا7احد وفي مفاعمين البرازيل وفي مفاعالت

مفاعالتوفي6فيالتشيكمفاعلو48فيالصينمفاعلو19مفاعمينوفيكندا
فنم 4ندا 58مفاعالتوفيفرنسا 6مفاعلوفيألمانيا 4مفاعالتوفيىنغاريا

فيمفاعلو33فياليابانوفيإيرانمفاعلواحدمفاعلو22مفاعالتوفياليند
5فيالباكستانمفاعلوفيىولندامفاعلواحدو2مفاعلوفيالمكسيك24كوريا

و مفاعمين مفاعالتوفيرومانيا و38فيروسيا مفاعل اعالتمف4فيسموفاكيا
فيمفاعالتو7سبانيافيإوفيسموفينيامفاعلواحدوفيجنوبإفريقيامفاعمينو

فيأوكرانيامفاعلو15مفاعالتوفيبريطانيا4فيسويسرامفاعالتو7السويد
اتالعربيةالمتحدةمفاعلواحدأخيرًافياإلمارومفاعل،96وفيأمريكا،مفاعل15
(.1كماىوموضحفيالجدول)

الميغاواط بوحدة مقدرة المفاعالت بيذه المولدة الكيربائية القدرة تبمغ كما
فيو 5930فيبمجيكاو 375فيأرمينياو1632ئيكمايمي:فياألرجنتينكيربا
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فيو 45518فيالصينو 13554 وفيكندا2006 فيبمغارياو1884 البرازيل
 فنم3932التشيك فرنسا2794نداوفي ألمانيا63130 وفي فيو8113 وفي
وفيكوريا31679 اليابان فيو 915 فيإيرانو 6255فياليندو1902 ىنغاريا

فيرومانياو 1318 فيالباكستانو 482 فيىولنداو1552 فيالمكسيكو23172
وفيجنوب 688 فيسموفينياو1814 فيسموفاكياو28437 فيروسياو 1300 

إفري إسبانياو1860قيا 7121 في السويد و7740وفي سويسرا فيو2960في
فيأو8923 ابريطاني فياإلماراتو،98152،وفيأمريكا13107وكرانيا أخيرًا

ميغاواطمنالكيرباء.  1400العربيةالمتحدة
أماالنسبةالمئويةلمطاقةالكيربائيةالمولدةبالطاقةالنوويةفتكونعمىالشكل

ا األرجنتين في أرمينياو%5.6لتالي: بمجيكا%27.8في وفي %41.4وفي
و%2.7البرازيل بمغاريا كنداو %37.6في الصينو 14.9%في فيو %4.9في
فيو %49.2فيىنغارياو %70.6فيفرنساو%34.7وفيفنمندا %35.2التشيك

إيرانو %3.2اليند اليابانو 1.8%في و %7.5في كوريا فيو %26.2في
ىولنداو %4.5كسيكالم الباكستانو %3.1في % %6.6 في 18.5وفيرومانيا

فيجنوبإفريقياو%37فيسموفينياو %53.9وفيسموفاكيا19.7%وفيروسيا
و6.7% إسبانيا و %21.4في السويد %34في سويسرا وفي%23.9وفي

 . 19.7%أخيرًافيأمريكاو، 53.9%وفيأوكرانيا 15.6%بريطانيا
ــــــل:ةمثــــــالتالقدرةالنوويــــــةمنمفاعــــــواعمختمفــــــمأنــــــدفيدولالعالــــــيوج
 مفاعل المضغوط (PWR)الماء المغمي الماء المبرد(BWR)ومفاعل والمفاعل
 المــــــمفاعو(GCR)بالغاز ــــــل المضغوط الثقيل المبــــــوالمفاعPHWR))اء ردــــــل

وزعىذهــــــ.تت(FBR)ودالسريعــــــلالولــــــوالمفاع(LWGR)الميدئبالغرافيتاءوــــــالمب
مفاعالت3المفاعالتالمختمفةعمىدولالعالمعمىالشكلالتالي:األرجنتينتحوي

7تحويبمجيكا،PWRدمنالنوعــــــلواحــــــويمفاعــــــأرمينياتح،PHWRوعــــــمنالن
تحوي،PWRالبرازيلتحويمفاعمينمنالنوع،PWRمفاعالتمنالنوع بمغاريا
تحوي،PWRمفاعمينمنالنوع الصينتحوي،PHWRمفاعلمنالنوع19كندا
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،FBRمفاعلمنالنوعوPHWRمفاعمينمنالنوعوPWR مفاعلمنالنوع45
تح،PWRمفاعالتمنالنوع6التشيكتحوي PWRويمفاعمينمنالنوعفنمندا

ــــــمفاعمينمنالنو تح،BWRوع ألمانيPWRمفاعلمنالنوع58ويــــــفرنسا اــــــ.
 5تحوي النوع من وPWRمفاعالت النوع من ،BWRمفاعل تحوي 4ىنغاريا

منالنوعينمفاعموPWRمنالنوعيناليندتحويمفاعم،PWRمفاعالتمنالنوع
BWRاعلمنالنوعمف18وPHWR،إيرانتحويمفاعلواحدمنالنوعPWR،

كورياتحوي،BWRمفاعلمنالنوع17وPWRمفاعلمنالنوع16اليابانتحوي
21  النوع من تمفاعال3وPWRمفاعل النوع تحوي ،PHWRمن المكسيك

ينمفاعم النوع ،BWRمن النوع من واحد مفاعل تحوي الباكستان،PWRىولندا
 4تحوي النوع من وPWRمفاعالت النوع من تحويرومانيا،PHWRمفاعل

مفاعل13وPWRمفاعلمنالنوع23روسياتحوي،PHWRمفاعمينمنالنوع
مفاعالتمنالنوع4تحوي سموفاكيا،FBRومفاعلمنالنوعLWGRمنالنوع

PWR،منالنوع تحويمفاعلواحد جنوبأPWRسموفينيا . تحويمفاعمينفريقيا
 النوع إ،PWRمن تحوي 6سبانيا النوع من النوعوPWRمفاعالت من مفاعل

BWR،تحوي ،BWRمفاعالتمنالنوع5وPWRمنالنوع  مفاعمين السويد
بريطانيا،BWRمفاعلواحدمنالنوعوPWRمفاعالتمنالنوع3سويسراتحوي

15أوكرانياتحوي،GCRالنوعمفاعلمن14وPWRتحويمفاعلواحدمنالنوع
مفاعل32وPWRمفاعلمنالنوع64أمريكاتحويو،PWRوعــــــلمنالنــــــمفاع

الن ــــــمن العربيراًــــــأخيو،BWRوع المتحــــــاإلمارات النوعــــــة من مفاعل تحوي دة
PWR. 

لنوعتبعاًفيالعالم(عددمفاعالتالقدرةالنوويةقيدالتشغيل1يبينالشكل)
(النسبةالمئويةلنوعالمفاعلقيدالتشغيلفيالعالم.يظير2يبينالشكل)المفاعل.و
تبعًالنوع(القدرةالكيربائيةلمفاعالتالقدرةالنوويةقيدالتشغيلفيالعالم3الشكل)
النوويةقيدالتشغيلفيا4يبينالشكل)و.المفاعل تبعاًلعالم(عددمفاعالتالقدرة

لعمرالمفاعلبالسنوات.



 

 

 

 

 

 

 

 

 
مفاعالتالقدرةالنوويةفيالعالم

 

47 
 

 النووية قيد التشغيل في العالم( مفاعالت القدرة 1الجدول )
 وحصة الطاقة النووية

النسبة المئوية لمطاقة 
الكهربائية المولدة بالطاقة 

 النووية
 المفاعالت قيد التشغيل

 اسم الدولة
% 
 

 القدرة الكهربائية
 ميغاواط كهربائي

عدد 
 المفاعالت

 األرجنتين 3 1632 5.6
أرمينيا 1 375 27.8
بمجيكا 7 5930 41.4
البرازيل 2 1884 2.7
بمغاريا 2 2006 37.6
كندا 19 13554 14.9
45518 4.9 48 الصين
3932 35.2 6 التشيك
2794 34.7 4 فنمندا
63130 70.6 58 فرنسا

8113 غيرمتوفر 6 ألمانيا
1902 49.2 4 ىنغاريا
6255 3.2 22 اليند
915 1.8 1 إيران
31679 7.5 33 اليابان
23172 26.2 24 كوريا
1552 4.5 2 المكسيك
482 3.1 1 ىولندا
1318 6.6 5 باكستان
1300 18.5 2 رومانيا
28437 19.7 38 روسيا
1814 53.9 4 سموفاكيا
688 37 1 سموفينيا
1860 6.7 2 جنوبإفريقيا
7121 21.4 7 نياإسبا
7740 34 7 السويد

2960 23.9 4 سويسرا
8923 15.6 15 بريطانيا
13107 53.9 15 أوكرانيا
98152 19.7 96 أمريكا
1400 - 1 اإلماراتالعربية

المتحدة
 المجموع 444 393498 غير متوفر
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لنوع المفاعل.  تبعا  ( عدد مفاعالت القدرة النووية قيد التشغيل في العالم 1الشكل )
 (GCR)مفاعل الماء المغمي و (BWR)مفاعل الماء المضغوط و (PWR)حيث: 

 (LWGR)مفاعل الماء الثقيل المضغوط و PHWR))و المفاعل المبرد بالغاز
 المفاعل الولود السريع FBR))و لمفاعل المبرد بالماء والمهدأ بالغرافيتا













 لنوع المفاعل تبعا   فاعل قيد التشغيل في العالم( النسبة المئوية لنوع الم2الشكل )
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 النووية قيد التشغيل في العالم ( القدرة الكهربائية لمفاعالت القدرة3الشكل )
 لنوع المفاعل تبعا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 الم( عدد مفاعالت القدرة النووية قيد التشغيل في الع4الشكل )
 تبعا  لعمر المفاعل بالسنوات
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 مفاعالت القدرة النووية قيد اإلنشاء في العالم

عمىمنشوراتيبمغعددمفاعالتالقدرةالنوويةقيداإلنشاءفيالعالم،اعتماداً
 الذرية لمطاقة الدولية 2020الوكالة 57، المفاعالتعممفاعل. ىدولتتوزعىذه

فيمفاعلو2شفيبنغالديومفاعلواحد جنتينفياألرالعالمعمىالشكلالتالي:
بي مفاعلواحدمفاعلو2الروسيا البرازيل وفي فنمندا11فيالصين مفاعلوفي

فيإيرانمفاعلواحدومفاعالت7فياليندومفاعلواحدوفيفرنسامفاعلواحد
4وسيامفاعلوفير2فيالباكستانومفاعالت4فيكوريامفاعلو2وفياليابان

مفاعالت3فياإلماراتمفاعلوفيتركيامفاعلواحدو2وفيسموفاكيامفاعالت
مفاعلوأخيرًافيمصر2فيأمريكامفاعلو2وفيأوكرانيامفاعل2فيبريطانياو
مفا4 الجدول في موضح ىو )كما المتوقع(.2عالت الكيربائية القدرة تبمغ كما

25 بوحدةالميغاواطكيربائيكمايمي:فياألرجنتينمقدرةتوليدىابيذهالمفاعالت
و بنغالديش بي2160في وفي 2220الروسيا البرازيل الصينو1340وفي في

وفيفن10564 1600مندا 974يإيرانفو4824وفياليند1630وفيفرنسا
وفي4525وفيروسيا2028وفيالباكستان5360وفيكوريا2653وفياليابان

سموفا 880كيا 4200فياإلماراتو1114وفيتركيا وفي3260وفيبريطانيا
(عدد3.يبينالجدول)4800وأخيرًافيمصر2234فيأمريكاو2070أوكرانيا

لممفاعال المختمفة واألنواع اإلنشاء. قيد )ت الشكل القدرة5يبين مفاعالت عدد )
(القدرةالكيربائية6عل.ويظيرالشكل)لنوعالمفاتبعاًالنوويةقيداإلنشاءفيالعالم

المتوقعتوليدىالمفاعالتالقدرةالنوويةقيداإلنشاءفيالعالمكتابعلنوعالمفاعل.
( عدد مفاعالت القدرة النووية قيد اإلنشاء في العالم والقدرة الكهربائية 2الجدول )

 المتوقع توليدها
 القدرة الكهربائية
 الدولة فاعالتعدد الم ميغاواط كهربائي

 األرجنتين 1 25
2160 2 بنغالديش
2220 2 بيالروسيا
البرازيل 1 1340
10564 11 الصين
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 القدرة الكهربائية
 الدولة فاعالتعدد الم ميغاواط كهربائي

1600 1 فنمندا
1630 1 فرنسا
4824 7 اليند
974 1 إيران
2653 2 اليابان
5360 4 كوريا
2028 2 باكستان
4525 4 روسيا
880 2 سموفاكيا
1114 1 تركيا

4200 3    العربيةالمتحدة اراتاإلم
3260 2 بريطانيا
2070 2 أوكرانيا
2234 2 أمريكا
4800 4 مصر

64841 
57 (2 BWR, 

2500 MW  in 
Taiwan, China) 

 المجموع

 النووية ( عدد األنواع المختمفة لمفاعالت القدرة3الجدول )
 2424 ،قيد اإلنشاء في العالم

HTGR FBR PHWR BWR PWR 

ميغاواط  اسم الدولة
 كهرباء

ميغاواط  العدد
 كهرباء

ميغاواط  العدد
 كهرباء

ميغاواط  العدد
 كهرباء

ميغاواط  العدد
 كهرباء

 العدد

 األرجنتين 1 25        
2220         2 بنغالديش
بيالروسيا 2 2218        
البرازيل 1 1340        
10364       1 200 10 الصين
1600         1 فنمندا
1630         1 فرنسا
1834   4 2520 1 470   2 اليند



 

 

 

 

 

 

 

 

 
2/2221ـــــــالعدد33نشرةالذرةوالتنميةـــــــالمجمد

 

52 
 

HTGR FBR PHWR BWR PWR 

ميغاواط  اسم الدولة
 كهرباء

ميغاواط  العدد
 كهرباء

ميغاواط  العدد
 كهرباء

ميغاواط  العدد
 كهرباء

ميغاواط  العدد
 كهرباء

 العدد

        974 1 إيران
 2 2653        اليابان
5360         4 كوريا
2028         2 باكستان
4525         4 روسيا
880         2 سموفاكيا
1114         1 تركيا
4200         3 اإلمارات

العربية
المتحدة

3260         2 بريطانيا
2070         2 أوكرانيا
2234         2 أمريكا
4800         4 مصر

 المجموع 47 52395 4 5253 4 2524 1 474 1 244


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اء في العالم تبعا  لنوع المفاعل( عدد مفاعالت القدرة النووية قيد اإلنش5الشكل )
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اء الكهربائية المتوقع توليدها لمفاعالت القدرة النووية قيد اإلنش( القدرة 6الشكل )
 في العالم تبعا  لنوع المفاعل

 ةـــــــخاتم
بدأتمجموعةشركاتبقيادةشركةكوريةلمطاقةالكيربائيةبناءمحطةبراكة

ءكورياالجنوبيةإلنشادةبعدتوقيععقدبيناإلماراتوفيدولةاإلماراتالعربيةالمتح
الماءالمضغوطفيدولةاإلماراتالعربيةالمتحدة.نوعمفاعالتأربعةمفاعالتمن

عمى وتطل أبوظبي، إمارة في الظفرة منطقة في النووية لمطاقة براكة محطة تقع
وستوفرىالجنوبالغربيمنمدينةالرويسكيمومتًراإل53الخميجالعربيوتبعدنحو

فيمحطةبراكةنحوربعاحتياجات(APR1400)ربعةمفاعالتالطاقةالمتقدمةاأل
لممحطات. التام التشغيل عند الكيرباء من في الدولة اإلنشائية بدأتاألعمال وقد

بعدالحصولعمىالرخصةاإلنشائيةمنالييئةاالتحادية2012المحطةفييوليو
وسيؤديىذاالمشروع ظبي.أبوــــــلمرقابةالنوويةوشيادةعدمالممانعةمنىيئةالبيئة

فيتنويعمصادرالطاقةفيالدولةوسيوفركميةكبيرةمنالطاقةلممنازلاًأساسيدوراً
.وبعدالتشغيلالتاملكمياتانبعاثالكربونوالشركاتوالمنشآتالحكوميةمعتقميميا
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من براكة محطة أنتحّد منالمتوقع فاتاالنبعاثتمكلممحطة، لدولةياالكربونية
مميونسيارةمنالطرقات.وكان3.2والتيتعادلإزالةاًمميونطنسنوي21بواقع

تشغيلالوحداتسيتمو2020 أولالمفاعالتاألربعةقدبدأتشغيموفيأغسطس/آب
لالقريب.بالترتيبفيالمستقبالرابعةتباعاًالثانيةوالثالثةو

و وروسياكانت وّقعتامصر نوفمبقد شير في عام الثاني 2017ر/تشرين
االتفاقيةالنيائيةإلنشاءمحطةطاقةنوويةسمميةإلنتاجالكيرباءفيمنطقةالضبعة

 .ميغاواط،عمىأنتتولىتنفيذالمشروعشركةروساتومالروسية4800بقدرة
صّرحالمسؤولونفي وقد الروسية، روساتوم التيبأشركة النووية المحطة ن

فيالضب ستبنييا ستضم بمصر، 4عة ممياردوالرأميركي،21وبكمفةمفاعالت،
اًتصديرياًوستقّدمروسياقرض.2029-2028ويتوقعأنينتييالعملفييافيعام

 بقيمة مصر لصالح األعمال25حكومًيا تمويل أجل من أميركي، دوالر مميار
وقال.يةالمصريةوالخدماتالخاصةبمعداتاإلنشاءوالتشغيللمحطةالطاقةالنوو

نأمالأفريقيا،ألكسندرفورونكوف،شركةروساتومفيالشرقاألوسطوشمديرعام
معدالتالتنفيذفيمحطةالضبعةالنوويةفيمصرتسيربشكلجيد،ولمتتأّثررغم
المصري الجانبين بين دائم وتنسيق متابعة وجود مع خاصة كورونا، وباء تفّشي

.والروسي لمتنميةأيضاًوأكد ىائمة دفعة ستحقق النووية الضبعة محطة أن ،
كالصن أخرى ومجاالت الطاقة قطاع في والتكنولوجية، والطباالقتصادية اعة

مشير مصر، في مختمفاًوالزراعة في التنمية تحّفز النووية المفاعالت أن إلى
يةالسمميةالمفاعالتالنووأنوشددعمىأنالمحطةتتمتعبأمانكامل،و.الصناعات

تنفيذىا الىيالمقرر مثل وىي الثالث، الجيل تكنولوجيا الموجودةمن مفاعالت
نتظررخصةوأوضحأنروساتومت.فيأحدالمحطاتالنوويةبروسيااًوالُمنشأةمؤخر

.الترتيباتلبدايةالعملفيالموقعاًاإلنشاء،وتستكملحالي
أن يصلأكبرمصدرلمنفطفيوىيالسعودية،كما تخططلبناءما العالم،

تجريمدينةالممكعبداهلللمطاقةحيث.2030 بحمولعامنووياًمفاعالً17إلى
الذريةوالمتجددةالدراساتالفنيةلتحديدوتييئةالمواقعوتجييزالبنيةالتحتيةليالبناء
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ينةعمىوقدحرصتالمدةفيالمممكةتحتويعمىمفاعمين.محطةلمطاقةالنوويأول
النووية الرقابة ىيئة ومعايير متطمبات عمى مؤسسة الدراسات ىذه تكون أن

وتوصي إرشادات من المستمدة المعايير أحدث مع والمتفقة الوكالةواإلشعاعية ات
ليذهالمعايير،فإنمنيجيةاختيارالمواقعتتمعمىمراحلاًفقووة.الدوليةلمطاقةالذري

ىالتعمقفيدراسةالخصائصالفنيةالمختمفةلممواقع،متدرجةفيمضمونيا،ومد
إلىترشيحاألفضلمنياإلنشاءمحطةالطاقةالنووية.وفيىذااإلطارفقدالًوصو

أو دراساتالمواقععمىثالثمراحل؛ إجراء منيجية االًتبنتالمدينة مرحمة لمسح:
ثاني وفحصالمواقع، مراًومراجعة الم: ثالثحمةتصنيفواختيار تقييم:اًواقع، مرحمة

من المدينة انتيت وقد الفنية. لمخصائص الميدانية الدراسة خالل من المواقع
وا األولى المرحمتين عام في حالي2013لثانية وتقوم الثالثةاًم، المرحمة بأعمال

.واألخيرةمنعمميةتحديدوتييئةموقعالمحطةالنووية
 قاسم خطابد.                                                         

 قسم الهندسة النووية                                                     
 هيئة الطاقة الذرية السورية                                                 

    kkhattab@aec.org.sy                                                                                 
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 عاملية خبارأ
 
 

 تطور قاعدة البيانات العلنية
 للهظام الدولي للنعلومات الهووية

لبيانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية قوة التعاون  أظير رسم بياني متحرك
عامًا  50لمدة  2020إلى  1970العممي العالمي، مبّينًا التطور الذي استمر من 

الذي يعد واحدًا من أكثر مجموعات  (INIS)لمنظام الدولي لممعمومات النووية 
 باحث يوميًا. 8000ويزوره حوالي  ،المؤلفات العممية والتكنولوجية شمواًل في العالم

يقسم الرسم البياني مساىمات تسجيالت المعمومات العممية حسب الدولة 
حوالي  1970والمنظمة الدولية. وقد امتمك مستودع المعمومات عند إنشائو في عام 

مميون تسجيمة، حيث يستمر في  4.5تسجيمة فقط، واآلن يضم ما يقرب من  4000
لوجيا النووية. يتضمن ذلك و التوسع بسرعة بالتوازي مع المعرفة العالمية لمعموم والتكن

، وىو أحد (PCR)تسجيمة متعمقة باختبار البوليميراز المتسمسل  7000ما يقرب من 
مـا في ذلك فيروس كورونا الذي يسبـــب أكثر الطرق دقـة لمكشف عن الفيروسات ب

COVID-19 وقد قامت الوكالة الدولية بالشراكة مع منظمة األغذية والزراعة لألمم .
المتحدة )الفاو( بتدريب وتجييز خبراء من جميع أنحاء العالم الستخدام طريقة النسخ 

 عامًا. 20ن العكسي في الوقت الحقيقي ــــــ تفاعل البوليميراز المتسمسل ألكثر م
، الذي تديره إدارة الطاقة النووية في الوكالة الدولية INISيحتوي مستودع 

عمى كل المراجع الببميوغرافية ووثائق النصوص الكاممة التي تغطي  ،لمطاقة الذرية
دولة عضو في الوكالة  132مجموعة واسعة من المواضيع النووية. يضم المستودع 

اىمين فيو، وىي متاحة لمجميور عمى صفحة ويب منظمة دولية من بين المس 11و
INIS .ومصممة الستيعاب عمميات البحث البسيطة حسب المصطمح والبحث المتقدم 

                                                 

 .21/4/2021بتاريخ  ،"IAEA Nuclear Energy E-Newsletter 2021Q1" مترجم من *
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بتعزيز تبادل المعمومات العممية والتقنية حول االستخدامات  INISيفي نظام 
متاحة في أول األمر عمى  INISالسممية لمطاقة الذرية. وقد كانت تسجيالت 

وفيش وفي نسخ ورقية، أما اآلن فقد أصبحت متاحة بأكمميا عمى االنترنيت، الميكر 
وثيقة نصية كاممة تتم  13,000تسجيمة ببميوغرافية و 120,000مع ما يقرب من 

 Googleفي أعمى نتائج  INISإضافتيا سنويًا. ويمكن العثور عمى تسجيالت 
تعمقة بإعادة التدوير لمجموعة متنوعة من مصطمحات البحث، بما في ذلك تمك الم

لمباحثين األدوات التي يحتاجون إلييا  INISوالتموث البيئي. وبذلك يوفر نظام 
لمواصمة التطوير واالبتكار من خالل تسييل الوصول إلى البيانات والمعمومات 
الحيوية، ليصبح أحد أىم أرشيفات البحث العممي في العالم المبشرة بالخير والتقدم 

 ل االستخدامات السممية لمطاقة الذرية.المستمر في مجا
 

 التقهيات املشتندة مو اجملال الهووي
 تشاعد املزارعني على حماربة تفشي أمراض املاشية يف آسيا

وألول مرة في أجزاء مختمفة من آسيا  ،ظيَر عمى مدى السنوات األربع الماضية
فريقيا. ألرطب في عمى المناَخْين الحار وامرٌض كان يقتصر في السابق  ،وأوروبا

، وىو يصيب الماشية بحالة منيكة ومميتة في بعض مييمد الكتيعرف بمرض الج
ومنظمة  (IAEA)وتدعم المختبرات التابعة لموكالة الدولية لمطاقة الذرية  .األحيان

البمداَن اآلسيوية في تشخيص مرض الجمد  (FAO)األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
فقًا لمفاو، يكّبد المرض و  الت الجينية المختمفة لممرض.لسالالكتيمي وتحديد ا

كبيرة، في حين يحّمل السمطات تكاليف تدابير الوقاية  خسائر اقتصادية المزارعين
ــــــ  2016بمقان في الفترة والمكافحة. وتقّدر الفاو أن تفشي مرض الجمد الكتيمي في ال

مميون يورو في شكل  20قد كبَّد البمدان المتضررة تكاليف مباشرة تجاوزت  2017
تكمفة لقاحات وتعويضات عن الحيوانات التي ُأعدمت والحيوانات النافقة إلى جانب 

التبخير الجوي. فيما لم ُيحدَّد بعُد األثر االقتصادي ليذا التفشي اآلسيوي األوسع نطاقًا 
جزئيًّا، وقد اكتسب ىذا االسم من  ومرض الجمد الكتيمي لم ُيفَيم إالّ  .بكثير لممرض

اآلفات المميزة التي تتشكل عمى جمد الماشية المصابة بالفيروس. وقد حدَّدت التفّشيات 
                                                 

 .26/5/2021أخبار الوكالة الشيرية، بتاريخ  *

http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1146637/
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1146637/
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ل لممرض، لكن فريقيا والشرق األوسط أنواعًا مختمفة من الذباب كنواقأقة في بالسا
 .والمنتجات الحيوانية المموثة حركة الحيوانات المصابةُيشتبو أيضًا بدور 

وقال جيوفاني كاتولي، رئيس مختبر اإلنتاج الحيواني والصحة الحيوانية 
لممركز المشترك بين الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية في األغذية  التابع

فريق المختبر عمى اتصال مباشر مع المختبرات والباحثين والسمطات أن  والزراعة
ندونيسيا ونيبال ومنغوليا ومي انمار وسري البيطرية في بنغالديش وبوتان وكمبوديا وا 

نام، في محاولة لمساعدتيم عمى فيم أصول الفيروس وانتشاره النكا وتايالند وفييت
باستخدام تقنية التفاعل البوليميري المتسمسل المستمدة من المجال النووي، وىو 

 .وتحميمو 19-لتحديد فيروس كوفيد أنحاء العالم األسموب نفسو المستخدم في جميع
من شمال  يكون الفيروس قد انتقل واستنادًا إلى قائمة البمدان األكثر تضررًا، ربما

فريقيا إلى الشرق األوسط وأوروبا، بما في ذلك روسيا. ومن ثمَّ ظير بشكل غير أ
متوقع في الصين وجنوب آسيا. وبشكل عام، انتشر الفيروس عمى نطاق مناخات 

 .متعددة وليس من الواضح كيف يمكن أن يحدث مثل ىذا االنتشار
ا يمكن أسرع بكثير ممّ  ــــــوأوضح كاتولي قائاًل: "الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة 

وبعَد عام واحد فقط، لدينا  2019توقعو. وقد ظير في الصين ألول مرة في عام 
غير أن قيود السفر العالمية  ."بالفعل أكثر من ساللة واحدة من الفيروس في آسيا

المفروضة في ظل الجائحة قد أثَّرت في قدرة الوكالة عمى دعم التصدي لتفشي 
ت مع نظرائيم في البمدان اآلسيوية يون كاتولي وفريقو عبر اإلنترنيتعاو المرض. 

المتضررة لتقديم دعم الطوارئ في شكل معدات وكواشف ومواد استيالكية، والستقصاء 
حاالت تفشي المرض وتحميل العينات المقدَّمة إلى مختبر الفاو/الوكالة في النمسا. 

، يمكن لممختبرات في آسيا (شبكة مختبرات التشخيص البيطري )فيتالب ومن خالل
تباُدل البيانات والنتائج عمى نحو شبو آنّي، ويمكن لفريق مختبر الفاو/الوكالة تقديم 

 .مدان إلجراءاتياالتعميقات واالقتراحات عمى الفور بشأن كيفية تحسين الب
أن المقاح غير الفعال أو األقّل من المقاح األمثل يمكن أن يؤدي  يكاتول وبّين

إلى نشوء سالالت جديدة وزيادة مدة المرض ورقعة انتشاره. وتعمل الوكالة مع المكتب 
اإلقميمي لمفاو في تايالند لدعم البمدان اآلسيوية بتوفير ضمان الجودة ولضمان فعالية 

 .ضد سالالت الفيروس لدييا المقاح
عدإد ترجمة                                                     : م. نهلة نصر وإ 

https://www.iaea.org/ar/min-nahn/alshuebat-almushtarakat-bayn-alfaw-walwikalat-liaistikhdam-altaqniat-alnawawiat-fi-alaghdhiat-walziraea
https://www.iaea.org/ar/min-nahn/alshuebat-almushtarakat-bayn-alfaw-walwikalat-liaistikhdam-altaqniat-alnawawiat-fi-alaghdhiat-walziraea
https://www.iaea.org/ar/min-nahn/alshuebat-almushtarakat-bayn-alfaw-walwikalat-liaistikhdam-altaqniat-alnawawiat-fi-alaghdhiat-walziraea
https://www.iaea.org/ar/newscenter/news/kayf-ytmu-alkashf-ean-fayrus-kuafida-19-biastikhdam-taqniat-RT-PCR-fi-alwaqt-alhaqiqi
https://www.iaea.org/ar/newscenter/news/kayf-ytmu-alkashf-ean-fayrus-kuafida-19-biastikhdam-taqniat-RT-PCR-fi-alwaqt-alhaqiqi
https://www.iaea.org/ar/alkhadamat/shabakat-mukhtabarat-altashkhis-albaytirii
https://www.iaea.org/ar/alkhadamat/shabakat-mukhtabarat-altashkhis-albaytirii
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 أخبار اهليئة




 االجتماعات والندوات العلمية 

لضباط اتصاه الهظام الدولي لمىعمووات الهووية ( 04) التشاوزياالجتىاع ــ  1

(INIS)  (11/5/1411-14: )عو ُبعد 
التوثيقالعمميوضابط نصررئيسقسم الحميد نيمةعبد حضرتالميندسة

االجتماعالتشاوريا الدولياتصالإينيسفيالييئة ألربعينلضباطاتصالالنظام
.01/4/1110ــــــ01عدخبللالفترةالذيعقدعنب (INIS)لممعموماتالنووية

الدولــــــي النظــــــام أنشطــــــة مراجعــــــة ىــــــو االجتمــــــاع من اليــــــدف كان
االجتمـــــ منــــــذ ـاعالتشاوريالتاسعوالثبلثيــــــنلضبــــــاطاتصــــــاللممعمومــــــاتالنوويــــــة

INIS05) النظام07/01/1107ــــــ باإلضافةإلىالتركيزعمىاستخداموفعالية ،)
المواضيع لبلجتماع الثبلثة األيام غطت وقد ومستقبمو. النووية لممعمومات الدولي

ــــــبالدولاألعضاءINISمداخبلتمراكزــــــINISمراجعةأنشطة:الرئيسيةالتالية
.INISالتطويراتالمستقبميةلنظام

(Dobrica Savic)بدأتالجمسةاالفتتاحيةبكممةألقاىاالسيددوبريكاسافيتش
السيدويىوانغ(NIS)رئيسقسمالمعموماتالنووية  Wei)بالوكالةالدولية،تبلىا

Huang)والمع التخطيط إدارة بكممةمدير الدولية بالوكالة المعرفة دارة وا  مومات
جينسفيغين السيد ثمضيفاالجتماع نائبرئيسخدمة(Jens Vigen)ترحيبية،

عرض.ومنثم(CERN)المعموماتالنوويةفيالمنظمةاألوروبيةلمبحوثالنووية
:كمايميوتوالتالمداخبلتلبرنامجالمعدلبلجتماعالسيددوبريكاسافيتشا

ومسؤولةمعموماتINIS:منسقINISرةعامةعمىأنشطةنظ:  اليوم األول
:INISمعموماتالتطوراتفيأنظمةتكنولوجياــــــ نوويةوأخصائيةمعموماتبالوكالة
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ساميفينظمالمعموماتقائدمجموعةوميندسأنظمةتكنولوجياالمعموماتومساعد
الد بالوكالة الشبكة أنشطة ــــــ لممكتباتالنووية منسقومكتب(INLN)ولية الوكالة: ة

النوويةلطاقةاجمعيةةإلىبنكبياناتاألعضاءفيالوكالوصولــــــ مكتباتبالوكالة
(NEA)ة.خصائيبرمجياتنووي:أ 

:مكتببالوالياتالمتحدةINISتقدمالعمومالمفتوحةفيمركز:  اليوم الثاني
الطاقةالعمميةواالمعمومات  لتقنيةبوزارة التابعلوكالةــــــ بياناتالفيزياءالفمكية نظام

بقسم نظامبياناتالفيزياءالفمكيةبرنامجمدير:ناسا:منصةاكتشافلمبحوثالفمكية
ــــــتحدياتإدارةالمعرفةجامعةىارفاردوسميثسونيانفيالفيزياءالفمكيةعاليةالطاقة

فيالمستقب رئيسقسمالنووية ل: بالوكالة النووية المعرفة إدارة أنشطة فيINISــــــ
ينيالستراتيجيةالصناعةالنوويةالصين:المعيدالص منتعاونالمركزعاماً41ــــــ
االتجاىاتــــــلمبحوثالنووية MEPhlمعالوكالة:جامعةINISــــــالوطنيالروسيل

و الرقمنة في برامالسابقةخبرةالالعالمية إدارة مسؤولة الفني: التعاون قسم في ج
سافيتش،رئيسقسمالمعموماتالنوويةبالوكالة المعمومات،دوبريكا مستقبلإدارة ــــــ

(NIS) بالوكالة الدولية لممعموماتالنووية الدولي النظام مستقبل بريان(INIS)ــــــ :
 .INISبيمز،منسق

اليابانيةىيئةفياليابان:INISأنشطة: اليوم الثالث الذرية الطاقة خطةــــــ
عاما41ــــــ:لجنةالطاقةالذريةالتنزانية1111/1110فيتنزانياINISبنظامالتوعية
 خدماتالمكتINISلنظام قسم رئيسة فيكندا: الكندية فيالمختبراتالنووية ــــــبة

 لتعزيز الكوبية التكنولوجية المبادرة زيادةINISدور طريق عن المعرفة إدارة في
ةالمعموماتوتطويرالطاقةبكوباالمدخبلتكمياونوعيا:مركزإدار INISأنشطةــــــ

خبرةصربيافيتوفيرــــــمبحوثالعمميةوالصناعيةبزامبيافيزامبيا:المعيدالوطنيل
فيINISأنشطةــــــالنوويةلمعمومVincaة:معيدمؤسسيالاتمستودعالالسجبلتمن

 االنتقائيلممعموماتماليزيا: النشر الماليزية النووية الييئة : المركزــــــ وجياتنظر
 السموفاكية.ComeniusفيجامعةINIS:ضابطاتصالINISالسموفاكىلـ

بعرض الختامية الجمسة عقد تم البرنامج، في المداخبلتالمقرة انتياء وبعد
نائبمديرعام(Mikhail Chudakov)جمةتبلىاالسيدميخائيلشوداكوفكممةمس
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رسالياــــــالوكالة إدارةالطاقةالنووية.وأبمغالمشاركونبأنوستتمصياغةالتوصياتوا 
عنطريقالبريداإللكترونيلممشاركينفياالجتماع.


 (11/5/1411: ُبعد )عو  اإلجتىاع الثاني عشس لمهيئات السقابية العسبيةــ  1

قامتالييئةالعربيةلمطاقةالذريةبعقداالجتماعالثانيعشرلمييئاتالرقابية
،العربية يوم بعد .07/4/1110وذلكعن ناقشوقد اآلتيةاالجتماع :المواضيع
أدائياوالتعاونمعالمنظماتالدوليةواإلقميميةتطويرشبكةالنورومناقشةسبلتقييم
قةالعبلذات واألمانالوقايةضباطوتأىيللتدريبعربيبرنامجمتابعةإستحداثــــــ

الشبكةالعربيةلمرصداإلشعاعيالبيئيواإلنذارالمبكر.ــــــاإلشعاعي.
04الييئاتالرقابيةفييممثمشخصًامن41حوالياالجتماعحضرفعاليات

ا،مصر،السودان،فمسطين،األردن،موريتانيا،المغرب،تونس،ليبيىي:عربيةدولة
اليمن السعودية، البحرين، العراق، إلىلبنان، باإلضافة القمر، وجزر الكويت ،

إدارة لؤلستاذؤالشالمشرفعمى ممثبل الذرية لمطاقة العربية الييئة من العممية ون
لذرية.المديرالعاملمييئةوممثلعنالوكالةالدوليةلمطاقةايالدكتورسالمحامد

ستعرضاوجتماعاليدفمناالنبي ضومصباحالذيأ.د.جتماعحاالتتاف
قدمثمالجدولالزمنيألعمالومعر جًاعمىمجملالتقدمالحاصلفيأنشطةالشبكة.

فيياأكدكممةتنسيقاألمانواألمنبالوكالةالدوليةلمطاقةالذريةالسيدرئيسقطاع
 الدولياعمى الوكالة المختمفةلتزام وأنشطتيا العربية الشبكة بدعم أخذة ثم الكممة.

الرقابية لمييئات العربية لمشبكة جميوريةممثلالرئيسالحالي السودان أشادالذي
بالدورالذيتمعبوشبكةالنورفيتعزيزالبنىالتحتيةلمييئاتالرقابيةالعربية.

:تيةاآلبنودالتنوقشثموبإجازةبرنامجاالجتماعفعالياتاستيمت
الدوليةتقييمشبكةالنورومناقشةسبلتطويرأدائياوالتعاونمعالمنظماتأــــــ

ماتمإنجازهفيوضومصباحبتقديمعرضأوضحأ.د.قام:واإلقميميةذاتالعبلقة
منأنشطةخبللىذه ذلكالسنة بعد لمتنفيذ. المجدولة واألنشطة يممثمبعضقام

يستكمالاإلطارالتشريعانالتطوراتفييتبمداخبلتالرقابيةالعربيةبتقديمالييئات
.أفقاستفادةالييئاتمنالشبكةاالحتياجاتوأىماالنجازاتوليذهالييئاتيوالرقاب
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استحداث متابعة ــــــ واألمانالوقايةضباطوتأىيللتدريبعربيبرنامجب
ستحداثبرنامجعربيلتدريبوتأىيلاموضوعةناقشالمجتمعونمتابعاإلشعاعي:

اإلشعاعي واألمان الوقاية حيثتمتالموافضباط اال، في الماضيعمىقة جتماع
 اعتماد المصريتبني البالخصوصالبرنامج عميو برنامجبغرضالبناء ستحداث

والذيسيمكنىؤالءالضباطمنالحصولعمىشيادةعربيةمعتمدةتؤىميم،عربي
ستخدامنظائرمشعةاوالمرافقواألنشطةالمنطويةعمىاولةأعماليمفيالمنشآتلمز

خالدصقر،ممثلأ.د.نتياءعرضوبعداة.فيشتىالتطبيقاتالسمميةلمطاقةالذري
إلى البند بخصوصىذا خمصالحضور المصري لمبرنامج االجتماع، في مصر

عتمادهفيشكموالعموميحيثيمكنالبرنامجالمصريواقبول:التوصياتاآلتية
رسالإضرورةــــــشعاعىيلضباطالوقايةمناإلألتعربياًاًالبناءعميوليكونبرنامج

عمىالييئاتالرقابيةلىالدولاالعضاءإتفاصيلالبرنامج الطمبمنوتعميميا ــــــ
ىذ لتنفيذ المناسبة اآللية إيجاد الذرية لمطاقة العربية صدارالييئة وا  البرنامج ا

الرقابة،الشياداتالمعتمدة وىيئة الذرية لمطاقة المصرية الييئة بالتنسيقمع وذلك
الطمبمنتفيدةوالييئاتالرقابيةالعربيةالنوويةواإلشعاعيةالمصريةوالدولالمس ــــــ

ادةالعربيةالييئاتالرقابيةالعربيةالتعاونفيإجراءمايمزمداخلبمدانيملتكونالشي
لضباطالوقايةواألماناإلشعاعيوالصادرةمنالييئةالعربيةلمطاقةالذريةمعترفًابيا

التنسيقمعالوكالةيوالعربيكمتطمبلمزاولةالمينةعمىالمستوىالمحم الدوليةــــــ
غةعتمادهمنجانبياكبرنامجمتوافقمعمعاييرىاويدرسبالملمطاقةالذريةفيسبيلا

 العربية.

 ــــــ المبكرج واإلنذار البيئي اإلشعاع لرصد العربية ممثمة:الشبكة قدمت
 االجتماع في عنالسودان مختصرة البيئينبذة اإلشعاعي لمرصد العربية الشبكة

معفنيأقاليميمشروعحيثأوضحتأنىذهالشبكةىيعبارةعنواإلنذارالمبكر
الذ لمطاقة الدولية إلريةالوكالة ييدف نشاء تطوير لمستوياتأو رصد محطات

فاإل يشعاع العربية الكشفالمبكبغرضالدول الطوارئاإلشعاعيةر الدولو،عن
:البحرين،العراق،األردن،الكويت،لبنان،ليبيا،موريتانيا،يالمشاركةفيالمشروعى

السود تونسالمغرب، فمسطين، مصر، .ان، العربيوقد الذريةطمبتالييئة لمطاقة ة
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في الذرية لمطاقة الدولية الوكالة مساعدة المشاركة عشرة االثنتي األعضاء والدول
لتحميل الذرية لمطاقة العربية والييئة األعضاء لمدول مناسبة منصة وتوفير إنشاء

وتحميميا. االتفاقعمىشراءوالبياناتوالوصولإلييا أل4تم ربعةمحطاتلمرصد
باإلضافةإلىمحطةمركزيةفيالييئةدانوفمسطينوموريتانياوليبيادولىي:السو

الذرية. لمطاقة والعربية عدة تنظيم األولتنسيقيةافتراضيةاجتماعاتتم الربع في
.مشبكةل(TOR)الشروطالمرجعيةإجازةفيياتتم1110والثانيمنالعام


: )عو ُبعد  يف الدوه العسبية اإلجتىاع الثالث عشس لمحهة خرباء الكهسباءــ  3

12/5/1411) 

منأمانةالمجمسالوزاريالعربيلمكيرباء،عقدتلجنةخبراءالكيرباءبدعوة
.1110مايو15عد(يومعنب عشر)الثالثبيةاجتماعيافيالدولالعر

دولة الياشمية، األردنية المممكة من: كل من خبراء االجتماع في شارك
الشعبية،اإلماراتالعر الديمقراطية الجزائرية الجميورية البحرين، مممكة المتحدة، بية

دولة فمسطين، دولة العراق، جميورية السودان، جميورية السعودية، العربية المممكة
اليمنية. الجميورية المغربية، المممكة العربية، مصر جميورية الكويت، دولة قطر،

العربيةلمتنميةالصناعيةوالتعدين،الييئةكماحضرهبصفةمراقبكلمن:المنظمة
مجمس لدول الكيربائي الربط ىيئة لمكيرباء، العربي االتحاد الذرية، لمطاقة العربية
الثماني، الكيربائي الربط لمشروع العامة األمانة العربية، الخميج لدول التعاون

الدولي، البنك واالجتماعي، االقتصادي لئلنماء العربي اإلقميميالصندوق المركز
المنتدىالعربيلمنظميقطاعالكيرباء،إلىجانب الطاقة، لمطاقةالمتجددةوكفاءة

 المجمس. أمانة االجتماع فيىذا الذرية لمطاقة العربية الييئة مث ل ضووقد د. أ.
.ونالعمميةالشؤالمشرفعمىإدارة،مصباح

الكيرباء خبراء لجنة رئيس االجتماع دسوقيسعادةافتتح جابر الميندس
ــــــمصطف لكيرباى القابضة بالشركة رحبفييارئيسمجمساإلدارة بكممة مصر ء

،بالمشاركين الميندسةثم الكممة تناولت مطر الطاقةــــــجميمة إدارة بجامعةمدير
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حيثاستعرضتجدولاألعمالمعالتركيزبشكلمفص لعمىالبندالدولالعربية
ت وىو لمكيرباء،األول المشتركة العربية بالسوق الخاصة الحوكمة وثائق طورات

لمدورة التحضير ىو الموقرة المجنة اجتماع لعقد الدعوة من اليدف أن وأوضحت
لممجمس القادماالستثنائية لمكيرباء العربي ذلك،الوزاري بعد البنوداستعرضت

.اعمىجدولاألعمالوتفاصيميةالمعروض
جدولاألعمالعمىالنحوالتالي:أقراالجتماع
السوقالعربيةالمشتركةلمكيرباء::البنداألول

وثائقحوكمةالسوقالعربيةالمشتركةلمكيرباء.تطوراتــــــ0
المشروعالتجريبيلوظائفالسوقالعربيةالمشتركةلمكيرباءوآليةالتسعيرــــــ1
.اإلقميمية

ونالعربيالينديفيمجالالطاقة:منتدىالتعاالبندالثاني
ناقشاالجتماعالبنودالمعروضةوأصدرالتوصياتالتالية:

تأجيلموعدالدورةاالستثنائيةلممجمسالوزاريالعربيلمكيرباء،عمىأنــــــ0
تتولىالمجنةالتوجيييةميمةوضعبرنامجزمنيبالتنسيقمعأمانةالمجمسبغرض

 .1110ةالتفاقيتيالسوققبلنيايةالعامالحاليالتوصللصيغةنيائي

المجمسالوزاريالعربيلمكيرباءــــــ1 إلىأمانة االكتفاءبالمبلحظاتالواردة
 منالدولالعربيةعمىأنيتمتداولالتعديبلتأثناءاجتماعاتفريقالدراسة.

مانةالعامةإللغاءتكميفأمانةالمجمسبالتواصلمعالجياتالمعنيةباألــــــ2
عمىمستوى عقدىا المقرر لممجمساالقتصاديواالجتماعي االستثنائية الدورة عقد

 .1110كبارالمسؤولينفييوليو

الطمبمنفريقالبنكالدوليالتواصلفيخطموازيمعالدولالعربيةــــــ3
لبلتفا توافقية صياغة إلى الوصول لسرعة بمبلحظاتيا تقدمت )االتفاقيةالتي قيتين

 .(اتفاقيةالسوقلمسوقالعربيةالمشتركةلمكيرباءــــــالعامة
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اعتمادالنسخةالنيائيةالمرسمةمنالصندوقالعربيلئلنماءاالقتصاديــــــ4
بشكلاسترشادي.واالجتماعيلقواعدتشغيلالشبكاتالعربيةوالعملبيا

المشروعالتجريبيلوظائفالسوقاتالمتعمقةباإلحاطةعممًابآخرالتطورــــــ5
 اإلقميميةوالمقررإطبلقوعنب عد.العربيةالمشتركةلمكيرباءوآليةالتسعير

تقديمالشكرلمجيةالمستضيفةلمبرنامجبالمممكةالعربيةالسعوديةعمىماــــــ6
الدولالعربية.قدمتومنتسييبلتالستضافةالمشروعبمايعودبالفائدةعمىكافة

والذيالعربيالينديالترحيبباستضافةالمممكةالمغربيةألعمالالمنتدىــــــ7
 .5/1110/8و7سيعقدعنبعديومي

لــــــ8 العربية الدول كافة تكثيفادعوة في الفعالة المنتدى،لمشاركة أعمال
 .ترحة،ومحاورهالمقوفقًالبرنامجعملالمنتدىوتقديممداخبلت


 البرامج التدريبية 


الهقن اآلوو لمىواد ذات الهشاط اإلشعاعي والتموث اإلشعاعي وزشة عىن حوه ــ  1

 لمىهشآت البرتولية وآليات التعاون وع الهفايات املشعة ذات املهشأ الطبيعي
 (11/5/1411ـ  11: عو ُبعد )

ماراتسديملمطاقة)اإلشركةنظمتالييئةالعربيةلمطاقةالذريةبالتعـاونمع
برنامج المتحدة( ب اًتدريبياًالعربية النشاطعن ذات لممواد اآلمن النقل حول عد

والتموثاإلشعاعيلممنشآتالبتروليةوآلياتالتعاملمعالنفاياتاإلشعاعيالطبيعي
.08/4/1110ــــــ06الفتـرةخبللالمشعةذاتالمنشأالطبيعي،

االبرنامجالتعر فعمىالتعميماتالدوليةوالمفاىيماألساسيةىذمنكاناليدف
 الناتجة الصحية عنلؤلضرار المؤينة المخمفاتمنالصادرةالتعر ضلئلشعاعات

شعاعيةالطبيعيةودورالتقنياتالنوويةلرصدوقياسوتحديدمدىالخطورةوكيفيةاإل
 المواد. منالتخم صمنىذه العديد المجالتناولتالورشة بيذا المتعمقة المواضيع

والتيمنبينيا:
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 نقميالياتآطبيعةالموادالمشعةالطبيعيةوــــــ

 لمنعانتقالالتموثاإلشعاعيــــــ كيفيةالتعاملمعالتجييزاتالمموثةإشعاعيًا
 لىالعاممينإ

متخمصمنيابرامجمعالجةىذهالنفاياتالمشعةالطبيعيةوالقوانينالناظمةلــــــ
 بشكلآمن

 األنظمةوالقوانينالدوليةوالوطنيةــــــ

 برامجالوقايةاإلشعاعيةوالسبلمةالمينية.ــــــ

منالدولالعربية.متدرب011حواليشاركفيىذاالبرنامج
 ب افتتاحتم عن البرنامج لمطاقةعدأعمال العربية الييئة من افتتاحية بكممة

عمىمدىثبلثةاتساع8تضمن.ثمبدأالبرنامجالعمميالذيالذريةوشركةسديم
كافةالجوانبالنظريةتتناولوالمناقشاتالعمميةوالتقنيةمنالمحاضراتالنظريةأيام

.والتطبيقاتالميدانيةلمتعاملمعالنفاياتالمشعةطبيعيةالمنشأوالمعززةصنعياً
بالتدريس قام وقد البرنامج ىذا آخرخ2في في تخصيصوقت وتم براء

إلقاء تم حيث المحاضرين والسادة المشاركين قبل من العامة لممناقشة البرنامج
:التاليةالمحاضرات

 مفيومالموادالمشعةالطبيعيةفيالصناعةالفوسفاتيةوالصناعةالنفطيةــــــ

 جاإلنتامنشأةمخاطرالتعرضاإلشعاعيفيوالمياهالمرافقةــــــ

 منأدواتاالنتاجمحطةإزالةالتموثاإلشعاعيــــــ

 تقييماألثرالبيئيلخزنالنفاياتالمشعةالطبيعيةــــــ

 وتعدينــــــ والغاز النفط صناعة عن الناتجة المشعة النفايات التخمصمن
 الفوسفات

 والسبلمةالمينيةاإلشعاعيةالوقايةــــــ

 الطبيــــــ المشعة تقنياًالمواد المحفزة المشاكلعية ليبيا، في النفطية بالحقول
 والبيئةالمحيطةوالحموللضمانسبلمةالعاممين

 األخطار.شعاعيةفيصناعةالنفطوالغازوتقييملممواداإلةتحميميرؤيةــــــ
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ضو د. أ. لمطاقة، اإلماراتية سديم شركة مع والتنسيق التنفيذ عمى أشرف
لمييئة.فيونالعمميةإدارةالشؤالمشرفعمىمصباح

 يوم بنياية التدريبي لمبرنامج الختامية الجمسة عقد الموافقربعاءاألتم
تبينمنخبللاستعراضالمحاضرينوالمشاركينوبحضورعنب عد08/4/1110

طبيعيةالمنشأ.وشكرالنفاياتالمشعةالتعاملمعالتساؤالتوالنقاشأىميةموضوع
ضافةإلىالييئةالعربيةلمطاقةالذريةوشركةسديمالسادةالمحاضرينباإلركونالمشا
.مميزةبرامجتدريبيةناستمراريةتنفيذةعمىىذاالبرنامجالناجحمتمنيلمطاق


: )عو ُبعد  وزشة عىـن إقميىيـة حـوه وواجهة اإلجتاز باملواد اإلشعاعية والهوويةــ  1

 (11/5/1411ــ  12

،(UNICRI)لبحوثالجريمةوالعدالةييداألممالمتحدةاألقاليممنمعبدعوة
حولمواجية النظراء بين اإلقميمية فيالورشة الذرية لمطاقة العربية شاركتالييئة

.16/4/1110-15يومياإلتجاربالمواداإلشعاعيةوالنوويةوذلكعنب عد
الورشة ىذه في شارك مكافحة عن المسؤولة الدول الموادسمطات تيريب

مشروعالعراقواألردنولبنان.أقيمتالورشةفيإطاركٍلمناإلشعاعيةوالنوويةفي
بتمويلمناألوسط،القدراتلمنعتيريبالمواداإلشعاعيةوالنوويةفيالشرقتعزيز

.تمتسييلتنظيماألممالمتحدة الحدثمنقبلجياتاالتصالالوطنيةلمموادىذا
 الكيميائية االتصال وجيات والنووية واإلشعاعية الثبلثوالبيولوجية الدول ىذه في
األقاليممعبالتنسيق المتحدة األمم منيمعيد وخبراء والعدالة الجريمة لبحوث

.منظماتدوليةأخرى
الورشةعدةمنظماتإقميميةودوليةلتقديموجياتنظرىاحولكماشاركفي

م في والدولي اإلقميمي التعاون النوويجال المشروعاألمن غير اإلتجار ومكافحة
النوويةواإلشعاعية بالمواد الدوليةلمطاقةمنيا، لمطاقةالذريةوالييئةالوكالة العربية

منظمةالشرطةالجنائية)اإلنتربول(.والذرية
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المشرفمث لالييئةالعربيةلمطاقةالذريةفيىذهالورشةأ.د.ضومصباح
مفصبًلبينفيوالدورالذيتمعبوالييئةشؤدارةالإعمى ونالعمميةالذيقدمعرضًا

العربيةلمطاقةالذريةفيتعزيزأنظمةاألمنالنوويالعربيةوكذلكدورىاالمحوريفي
المتعمقة التشريعات ومواءمة العربية الدول في والتشريعية الرقابية األطر تعزيز

لخطةوطنيةة.كمابينأنالييئةوضعتنموذجاًبحاالتالطوارئالنوويةواإلشعاعي
ستجابةلمطوارئالنوويةواإلشعاعيةوىيتعملعمىوضعخطةعربيةلبلستعدادواال

لذلك.كماتطرقفيعرضوإلىالشبكةالعربيةلمييئاتالرقابية"النور"وكذلكالشبكة
اإلشعا لمرصد الم تيالعربية المبكر واإلنذار البيئي كاعي فين البارز األثر ليما ن

تسييلالتعاونالعربيوتبادلالخبراتوالدروسالمستفادةفيىذهالميادين.
 مدار حولتاستمرالتيالورشةعمى المعمومات المشاركون تبادل يومين

النوويةوالمشعةأنظمةمكافحةاالتجار الجيدةالثبلثةوالممارساتالدولفيبالمواد
أتيحتوالقدراتوالتحديات ذلك إلى وباإلضافة الوطنيواإلقميمي. المستويين عمى

 وتبادلالدوللممثمي اإلقميمي بالتعاون المتعمقة الثغراتوالتحديات لتحديد الفرصة
منخبللبالموادالخطرةومنياالنوويةواإلشعاعيةالمعموماتبشأنحوادثاالتجار

رىاخبراءمعيداألممالمتحدةاألقاليميالمناقشاتالقائمةعمىالسيناريوىاتالتيييس
لبحوثالجريمةوالعدالة.

فياألردنالنظراءأتاحتورشةالعملفرصةكبيرةلتبادلالمعموماتمعلقد
كانتالعروضالق طريةقي مةلمغايةوأدتإلىنقاشمثمرحولتعزيزووالعراقولبنان

.وفيىذاالصدد،والنوويةشعةوادالمبالمالتعاوناإلقميميفيمجالمكافحةاالتجار
عمىأىميةوجودتعاونثنائيبينالدولوكذلكالتعاونمتعدداألطرافتفاقتماال

.الذييشملالمنظماتاإلقميميةوالدولية
اإلقميميةالتيتعقدتحتالفعالياتمنسمسمةمنالورشةىياألولىىذهتعتبر
ريبالمواداإلشعاعيةوالنوويةفيالشرقاألوسطتعزيزالقدراتلمنعتيمظمةمشروع

(CONTACT)عممياتو عمى يركز الذي األوسط الشرق في األول المشروع ىو
 المشروع غير االتجار لمكافحة والمشعةاالستخبارات النووية ىذا.بالمواد ويركز

معداتالكشفعناإلشعاعالمشروع عمىتوفيرواستخدام االتجارورصده لتحديد
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فيإطارمشروع األقاليميCONTACTغيرالمشروع. المتحدة األمم يعملمعيد
وتعزيز الجيدة الممارسات لتبادل األوسط الشرق دول مع والعدالة الجريمة لبحوث
تبادل وكذلك القانون نفاذ وا  االستخبارات لعمميات والدقيق الفعال لمتخطيط القدرات

ميميوالدولي.المعموماتعمىالمستوىالوطنيواإلق


 (11/5/1411: )عو ُبعد  بسناوخ تدزييب حوه األواى ووبادئ والوقاية اإلشعاعيةــ  3

نظمتالييئةالعربيةلمطاقةالذريةبالتعاونمعىيئةالرقابةالنوويةاألمريكية
مايو16يومخبللبرنامجًاتدريبيًاعنب عدحولاألمانومبادئوالوقايةاإلشعاعية

بتوقيتتونس.04921إلى02911منالساعة،1110
والتجاربمثمةاألواألساسيةالمعموماتىدفىذاالبرنامجإلىتقديمالمعارفو

مجال في إلىالعممية البرنامج تطرق كما المؤينة. األشعة مخاطر من الوقاية
لدوليةلموكالةااألساسيةاألمانمعاييراالعتباراتالرقابيةواألماناإلشعاعيحسب

عن عامة نظرة البرنامج ىذا وقدم األمريكية. النووية الرقابة وىيئة الذرية لمطاقة
لوالمرخصعمىيتعينالتيالمشعةالمصادروأمانالمؤينةاإلشعاعاتمنالوقاية

ومتطمباتياالمنشآتالنوويةأواإلشعاعيةمعرفةأسسياالنظريةفيالعملصاحبأو
.الرقابية

مشاركمنمختمفالدولالعربيةوثبلث011ىذاالبرنامجأكثرمنشاركفي
تذييلالترجمة مع اإلنجميزية بالمغة تقديمو تم وقد األمريكية الرقابة منىيئة خبراء

بالمغةالعربية.
:عالتاليةالمواضيوالمجاالتوركزالبرنامجعمى

 إلشعاعيةــــــالمفاىيماألساسيةلئلشعاعالمؤينوالفيزياءا

 ــــــأسسالوقايةمناإلشعاعوالمعاييرالدولية

 ــــــالجرعاتاإلشعاعية

:أقلجرعةممكنةمنطقياًALARA ــــــمبدأ
 ــــــمصادراإلشعاعوأجيزةالكشفعنو،التشغيلالمثاليلممنشآتالنووية
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 ــــــالتموثاإلشعاعيالداخميوالخارجي

 لتحسينالوقايةواألماناإلشعاعيحسبالمعاييرالدوليةــــــتوكيدالجودة

ــــــالتأثيراتالصحيةلئلشعاع
 ــــــضماناألماناإلشعاعيالتاملممنشأة.

 البرنامج ىذا تنفيذ عمى الشؤأشرف إدارة عمى العمميةالمشرف بالييئةون
العربيةلمطاقةالذرية.


 نشاط اإلدارة العامة 

 
لبحث جماالت التعاوى بني اهليئة العسبية لمطاقة الرزية واملسكز املشرتك إجتىاع ــ  1

لموكالة الدولية لمطاقة الرزية ـــ وهظىة األغرية الززاعية لمتقهيات الهووية يف 
 (11/0/1411:  عو ُبعد) الػراء والززاعة

 تنسيقية الموافقعقدتجمسة األربعاء بينالييئةعنب 01/3/1110يوم عد
أ.د.ضومصباحالمديرالعامود.سالمحامديبيةلمطاقةالذريةممثمةفيأ.العر

وإالمشرفعمى الشؤونالعممية يحيىأ.دارة د. عمومالمشرفعمىالشخاتره قسم
و الدوليةلمطاقة.Qu Liangالسيدوالبيئة،الحياة رئيسالمركزالمشتركبينالوكالة
لأفريقيا/منظمةاألغذيةواالمنسقاإلقميميلشمPhilippe Ankersوالسيد،الذرية

التقن بيدفتعزيزالتعاونفيمجالاستخدام المتحدة لؤلمم فييالزراعة اتالنووية
يجادسبلتنظيمأنشطةمشتركة.اءوالغذ الزراعةوا 

حامديالذي الدكتورسالم األستاذ لمييئة المديرالعام افتتحاالجتماعسعادة
االجتماع،حيثتتشابوالييئةالعربيةوالوكالةببالحضرح  وروأكدعمىأىميةىذا

خدمة أجل من واألىداف اإلداري والتنظيم والطموحات المبادئ حيث من الدولية
المجاالت في التعاون واقترح الذرية. لمطاقة اآلمن االستخدام في األعضاء الدول

التالية:
تدريب0 برامج تحسيــــــ مجال في باستخدامة واإلنتاج الحيوانية الصحة ين

التقنياتالنوويةوالحيوية



 

 

 

 

 

 

 

 

 
أخبارالييئة

 

60 
 

والري1 الزراعة في المشعة النظائر استخدام بخصوص عمل ورشة ــــــ
التغيرالمناخيومكافحة
ــــــاستخداماإلشعاعفياإلدارةالمتكاممةلآلفات.2

ال قبل من عمييا تمتالموافقة األنشطة ىذه جميع مجمسالتنفيذيحيثأن
.1110لمييئةفيخطتولعام

تمالتطرقإلىإمكانيةقياممشاريعإقميميةمشتركةفيمجاالتالتكامل كما
بينالنظماإلنتاجيةالزراعية.

والزراعة األغذية وممثلمنظمة الدولية أبدىممثلالوكالة أخرى، منناحية
المستمرلمييئةفيمجاالتالت طبيقاتالنوويةفيالزراعةوالمياهتعاونيماودعميما

مكانيةتمويلمشاريعتنسيقيةتخدمالدول والطاقةمنحيثالتدريبوبناءالقدراتوا 
األعضاء.

عديتممنخبلىااستعراضعنب  وفيالختامتمتالتوصيةبعقدندوةافتراضية
التقن فيمجالاستخدام الدولاألعضاء المؤسستينفيخدمة فياتاليدور نووية

تحسيناإلنتاجالنباتيوالحيوانيوالتغيرالمناخيوكذلكإبرازأىميةالتعاونوالعمل
المشتركمنخبللالتعريفباألىدافواألنشطةواإلمكانياتالمخبريةوالموجستيةمن

قبلالييئةالعربيةوالوكالةالدوليةومنظمةاألغذيةالزراعية.


إلعداد لمدوزة األوىل ملهتدى التعاوى العسبي اهلهدي يف التهسيقية لجتىاعات اإلــ  1
 (13/0/1411: )عو ُبعد  جماه الطاقة

قــــــيلمكيربــــــةالمجمسالوزاريالعربــــــوةمنأمانــــــبدع دتــــــاء)إدارةالطاقة(،ع 
نديفياجتماعاتتنسيقيةوذلكلئلعدادلمدورةاألولىلمنتدىالتعاونالعربيالي5

ىذه،وقدشاركفي0/5/1110وحتى02/3/1110مجالالطاقةعنب عدابتداًءمن
جتماعاتممثمونمناألمانةالعامةلجامعةالدولالعربيةوالدولةالمضيفةالمممكةاال

وال والبيئة والمعادن الطاقة وزارة في ممثمة وزارةالمغربية في ممثبًل اليندي جانب
بالشؤ الخارجية )األوابك(ون لمبترول المصدرة العربية األقطار إلىمنظمة اإلضافة
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والييئةالعربيةلمطاقةالذرية.وقدمثـ لالييئةالعربيةلمطاقةالذريةأ.د.ضومصباح
المشرفعمىإدارةالشؤونالعممية.

إقرارىا وتم لممناقشة المطروحة البنود حول النظر وجيات المجتمعون تبادل
 :التاليعمىالنحو

معالتركيزعمىالينديــــــنظرةعامةحولأىميةمنتدىالتعاونالعربيــــــ0
 مايخصالطاقة

يمقترحاتلمواضيعومحاورالدورةاألولىلمنتدىالتعاونالعربياليندــــــ1
 فيمجالالطاقة

 لمجياتالمعنيةالميامالموكمةــــــ2

 يلمدورةاألولىلممنتدىالبرنامجالمبدئــــــ3

 األوراقالعمميةالتيستقدمفيالمنتدىــــــ4

 استعراضلؤلفكاروالتوجياتالتيقديتضمنياالبيانالختاميلممؤتمر.ــــــ5

نعقادالمنتدىعنابعدالمناقشاتوعرضاألفكاروالمقترحات،تماالتفاقعمى
اآلتية:حسبالمواضيع1110يونيو8و7ب عديومي

ــــــتجارةالكيرباء
االنتقالالطاقيــــــ

ــــــالطاقةالنووية
ــــــالنفطوالغاز

ــــــتحدياتاالستثماروالتمويلفيمشاريعالطاقة
ج بالتطوراتــــــ وتأثيره الطاقي االنتقال حول المستوى رفيعة وزارية مسة

بتكاراتالدولية.واال
الجدولا تحديد لزمنيوالمتحدثينفيكلمحورومشروعالبيانالختاميتم

الذييتضمناالستفادةمنالتجربةالينديةفيتطبيقاتالطاقةالنوويةوالمتجددة.
 إعداد : م. نهلة نصر



 لعلماء واإلختصاصيني العربدعوة ل

 
 العموم النووية مقاالت عممية مبّسطة مؤلفة أو مترجمة في مجاالت إلرسالندعوكم 

 االستخدامات السممية لمطاقة الذرية حسب القواعد التالية :و 
المقاالت موجهة لزيادة تعريف أبناء الوطن العربي بأساسيات العموم  تكون ــــــ 1

 اتها في مختمف المجاالت التطبيقية .وية واستخداموالتقنيات النو 
في بداية المقالة عمى أاّل يتجاوز عدد  السميمة يكتب ممخص بالمغة اإلنجميزية ــــــ 2

وتضاف قائمة بالمراجع في نهاية المقالة عمى أاّل تزيد عمى  ،كممة 222كمماتو 
 .مراجع  5

تكون المصطمحات ، عمى أن الفصحىبالمغة العربية  تكونالمقاالت  صياغة ــــــ 3
العممية المتضمنة مطابقة لما ورد في المعاجم الموحدة لمصطمحات الفيزياء 
العامة والنووية والكيمياء والبيولوجيا الصادرة عن مكتب تنسيق التعريب 

 . )األلكسو( بالمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم
التي  اجات الرياضية المعقدةاإلستنت أو ية الدقيقةممالتفاصيل العمراعاة تجّنب  ــــــ 4

تفوق مستوى القارىء غير المتخصص باعتباره القارىء المفضل لنشرة الذرة 
 والتنمية .

لم تسبق معالجتها بشكل مشابو في يجب أن تكون الموضوعات المطروحة  ــــــ 5
وال  نشر بهامالئمة ألغراض النشرة ومتوافقة مع سياسة الو األعداد السابقة 

 .تتضّمن أية إشارات سياسية أو خصوصيات أمنية ألي من الدول العربية
، عممًا مرفقة باألصل الذي ترجمت منو يشترط في المقاالت المترجمة أن تكون ــــــ 6

بأنو عند نشر المقاالت المترجمة في نشرتنا يشار إلى إسم صاحب المؤلف 
المنشور فيها سابقًا مع تحديد العدد  الوثيقةاألصمي باإلضافة إلى ذكر اسم 

 وتاريخ النشر .
التي  المواضيعإرسال استفساراتهم بشأن  أو المترجمين يمكن لمسادة المؤلفين ــــــ 7

 يرغبون في تقديمها لمنشرة لمحصول عمى رأي لجنة التحرير قبل إرسالها لمنشر.
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