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 عمل  ورشة عنتقرير 
والتلوث اإلشعاعي للمنشآت البترولية واليات  حول النقل اآلمن للمواد ذات النشاط اإلشعاعي الطبيعي

 يالتعامل مع النفايات المشعة ذات المنشأ الطبيع

 71/05/0007 –71عن ُبعد  
 

عن  اً تدريبي اً ت العربية المتحدة( برنامجسديم لمطاقة )االمارا شركةمع نظمت الهيئة العربية لمطاقة الذرية بالتعـاون 
والتموث اإلشعاعي لممنشآت البترولية واليات التعامل حول النقل اآلمن لممواد ذات النشاط اإلشعاعي الطبيعي بعد 

 . 11/00/2021-11 الفتـرة خالل ،مع النفايات المشعة ذات المنشأ الطبيعي
 عنيمات الدولية والمفاهيم األساسية لألضرار الصحية الناتجة التعّرف عمى التعمهذا البرنامج من  هدفكان ال

المخمفات االشعاعية الطبيعية ودور التقنيات النووية لرصد وقياس وتحديد  من الصادرةالتعّرض لإلشعاعات المؤينة 
ال والتي من تناولت الورشة العديد من المواضيع المتعمقة بهذا المجمدى الخطورة وكيفية التخّمص من هذه المواد. 

 بينها:
 .نقمهاطبيعة المواد المشعة الطبيعية وأليات   -
 كيفية التعامل مع التجهيزات المموثة إشعاعيًا لمنع انتقال التموث اإلشعاعي الى العاممين.  -
 برامج معالجة هذه النفايات المشعة الطبيعية والقوانين الناظمة لمتخمص منها بشكل آمن. -
 ة والوطنية.األنظمة والقوانين الدولي -
 برامج الوقاية اإلشعاعية والسالمة المهنية. -

 .من الدول العربية متدرب 100حوالي ا البرنامج شارك في هذ
وشركة سديم.  ثم بدأ البرنامج  من الهيئة العربية لمطاقة الذرية افتتاحيةبكممة  عدالبرنامج عن ب  أعمال  افتتاحتم 

 تتناولوالمناقشات العممية والتقنية من المحاضرات النظرية أيام  عمى مدى ثالثة اتساع 1ضمن تالعممي الذي 
  .كافة الجوانب النظرية والتطبيقات الميدانية لمتعامل مع النفايات المشعة طبيعية المنشأ والمعززة صنعياً 

 وتم تخصيص وقت في آخر البرنامج لممناقشة العامة من قبلخبراء  3في هذا البرنامج  وقد قام بالتدريس
 التالية: حيث تم إلقاء المحاضرات  المشاركين والسادة المحاضرين

 .الصناعة النفطيةمفهوم المواد المشعة الطبيعية في الصناعة الفوسفاتية و  -
 .اإلنتاج منشأةمخاطر التعرض اإلشعاعي في و المياه المرافقة  -
 االنتاج.أدوات  منمحطة إزالة التموث اإلشعاعي  -
 .تقييم األثر البيئي لخزن النفايات المشعة الطبيعية -
 .التخمص من النفايات المشعة الناتجة عن صناعة النفط والغاز وتعدين الفوسفات -
 .والسالمة المهنية اإلشعاعيةالوقاية  -
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ين حقول النفطية في ليبيا، المشاكل والحمول لضمان سالمة العامملمواد المشعة الطبيعية المحفزة تقنيا باال -
 .والبيئة المحيطة

 األخطار. لممواد االشعاعية في صناعة النفط والغاز وتقييم ةتحميميرؤية  -
 أشرف عمى التنفيذ السيد ضو مصباح مدير الشئون العممية لمهيئة.

المحاضرين بحضور  11/00/2021الموافق  االربعاءبنهاية يوم  التدريبي لمبرنامجتم عقد الجمسة الختامية 
طبيعية النفايات المشعة التعامل مع عمى أهمية موضوع لنقاش التساؤالت وامن خالل استعراض  ،بينتوالمشرفين و 

المنشأ وشكر المشاركون السادة المحاضرين باالضافة الى الهيئة العربية لمطاقة الذرية وشركة سديم لمطاقة عمى هذا 
 . مميزةبية برامج تدريالبرنامج الناجح متمنيين الدوام في استمرارية تنفيذ 
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