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Abstract 

This article sheds a light on the role of ionizing radiation in protecting 
stored dry fruits from insect pests attack.  It discuses the importance of dry 
fruits, their nutritional value, economic importance and problems associated 
with storing dried fruits, particularly infestation with insect pests.  In 
addition, it discusses the possibility of using gamma irradiation as an 
alternative to Methyl bromide (MB) and other traditional methods for their 
control and the criteria used for determining the irradiation dose. 





الثمار الجافة (أو المجففة) هي ثمار فقدت معظم محتواها من الرطوبة إما 
طبیعیًا، من خالل تعریضها ألشعة الشمس، أو باستعمال تجهیزات متخصصة مثل 

التجفیف في  المجففات الحراریة بأنواعها المختلفة.  وتتعدد أنواع الثمار المستعملة
التجارة العالمیة بشكل كبیر في  فمنها ما هو متداول ،ةأهمیتها االقتصادیفي  وتختلف

والتین  مثل العنب المجفف أو الزبیب والتمور والخوخ المجفف والمشمش المجفف
وقطع الموز المجففة، ومنها ما هو أقل انتشارًا وتداوًال  المجففة المجفف وشرائح المانغو

 من أنواع الثمار األخرى. مثل شرائح التفاح واألجاص والسفرجل المجففة والعدید

تحتوي معظم أنواع الثمار قبل تجفیفها على نسبة عالیة من الماء تتراوح بین 
وٕازالة الرطوبة من هذه الثمار (أي تجفیفها)  یمنع نمو البكتریا  ،%95و 80%

واألحیاء الدقیقة األخرى علیها، أو یحد من قدرتها على ذلك.  إضافة إلى  والفطریات
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یسهل عملیة تخزینها مّما  الة الرطوبة من الثمار یخفض وزنها وحجمهاذلك، فإن إز 
اإلنسان تقنیة التجفیف لحفظ  موحفظها ونقلها ویزید من عمرها التسویقي. استخد

متى بدأ ذلك، فإن أقدم سجل متوفر لتجفیف  الثمار منذ القدم، ومع أنه ال ُیعرف تماماً 
 األلف الرابعة قبل المیالد.منطقة الشرق األوسط یعود إلى في  الثمار

تتعرض هذه المقالة لألهمیة الغذائیة والصحیة واالقتصادیة للثمار المجففة، 
وٕامكانیة تخزینها، والمشاكل التي تواجهها أثناء التخزین، وخاصة اإلصابة باآلفات 
الحشریة، وتتطرق ألكثر أنواع حشرات التخزین أهمیة بالنسبة للثمار المجففة، كما 

حمایة هذا المنتج الهام من اآلفات الحشریة ودور في  للطرق المستعملة تتعرض
ذلك، وتستعرض مزایا هذه الطریقة مقارنة بالطرق التقلیدیة في  األشعة المؤینة

 األخرى.
 



وم، سیتمتاز معظم الثمار المجففة بغناها بالمعادن (بوتاسیوم، كالسیوم، مغن
واأللیاف والبروتینات، وانخفاض  )A, K() والفیتامینات زنك، حدید، نحاس، بورون

اللذیذ، وهي بدیل صحي للوجبات الیومیة  امحتواها من الصودیوم، وتتمیز بطعمه
وجبات اإلفطار، وفي صناعة المعجنات.  تحتوي الثمار في  الخفیفة، كما تستعمل

وحدة في  الثمار الطازجةفي  كمیتها المجففة على كمیات كبیرة من األلیاف (أكبر من
الوزن) وتعد مصدرًا ممتازًا لمضادات األكسدة، وخاصة منها الفینوالت، التي ترتبط 
بالعدید من الفوائد الصحیة مثل تحسین الهضم والدورة الدمویة والتقلیل من األذى 

اض الذي تسببه األكسدة وتقلل من احتمال اإلصابة بالعدید من األمراض مثل أمر 
فقد أثبتت الدراسات أن األشخاص الذین  قلب والسمنة وبعض أنواع السرطان.ال

یتناولون وجبات غذائیة غنیة بالفینوالت النباتیة هم أقل عرضة لإلصابة بأمراض 
القلب والسكري واالعتالل العصبي الدماغي وأنواع عدة من السرطانات، وتناول 

ة البدنیة على التحمل.  وتتمیز الثمار المجففة الثمار المجففة یعزز الطاقة ویزید القدر 
 بطعمها الطیب حلو المذاق وقیمتها الغذائیة العالیة وعمرها التسویقي الطویل.
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بنحو  2019/2020قدر اإلنتاج العالمي من الثمار المجففة للموسم الزراعي 
ملیار دوالر أمریكي، وشكل ذلك ما  7.4مالیة نحو ملیون طن بلغت قیمتها اإلج 3.2

تتبوأ الوالیات المتحدة األمریكیة المكانة  % من إجمالي التجارة العالمیة.0.15نسبته 
من  %17العالم إذ تقدر حصتها بنحو في  إنتاج وتصدیر الثمار المجففةفي  األولى

) وتحتل %15تركیا (ذلك، من حیث اإلنتاج والتصدیر، في  تلیها السوق العالمیة.
 ).  %12إیران المركز الثالث عالمیًا (

أما بالنسبة للدول العربیة، فتحتل المملكة العربیة السعودیة المرتبة األولى 
إذ تقدر حصتها من السوق  ،إنتاج الثمار المجففةفي  (عربیًا) والرابعة (عالمیًا)

إنتاجها من هذه في  الرئیسیة وتشغل التمور المكانة %7العالمیة للثمار المجففة بنحو 
ك دول أخرى مثل المكسیفي  ج الثمار المجففةتالثمار.  إضافة إلى هذه الدول، تن
وفرنسا والیونان ودول حوض البحر األبیض  وتشیلي وأسترالیا وجنوب أفریقیا

 المتوسط.
 



التالي فمن الممكن یمكن حفظ الثمار المجففة بشكل جید لمدة طویلة نسبیًا، وب
استعمالها كبدیل للثمار الطازجة التي قد ال تتوفر خارج مواسم اإلنتاج، خاصة عندما 

أماكن باردة في  ال تتوفر طرق جیدة لحفظها.  وبشكل عام، تخزن الثمار المجففة
، وذلك شهراً  12-4نها بین یجافة بعیدًا عن الضوء وأشعة الشمس، وتتراوح مدة تخز 

فكلما زادت درجة الحرارة كلما انخفضت مدة التخزین على  حرارة المخزن. وفقًا لدرجة
اعتبار أن نوعیة الثمار المجففة تتأثر بدرجة حرارة التخزین.  ویستعمل التبخیر بغاز 

قتل البكتریا في  ثاني أكسید الكبریت، بشكل واسع، لمعالجة الثمار قبل تجفیفها لدوره
 والحفاظ على لونها.وٕاطالة العمر التسویقي للثمار 

 


تاریخیًا، شكلت الثمار المجففة، نظرًا لسهولة حفظها، جزءًا هامًا من االحتیاطي 
الوطن العربي، فالتمر  دولالعالم، وخاصة منها  دولالكثیر من في  الغذائي للسكان
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تأمین الطاقة في  ا من الثمار المجففة أدت دورًا هاماً والزبیب والمشمش المجفف وغیره
الثمار وتستهلك على مدار  الالزمة للسكان حیث تقل مصادرها األخرى، إذ تخزن هذه

لسوء الحظ، یتعرض جزء كبیر من هذا االحتیاطي للتلف أثناء تخزینه بسبب  العام.
شریة، التي ال یقتصر إصابته بالعدید من أنواع اآلفات الزراعیة، وخاصة منها الح

ضررها على استهالك جزء من المنتج واإلساءة إلى الجودة بل وحتى إلى نقل األحیاء 
   .) التي تسبب أیضًا مشاكل تخزینیةوفطریاتالدقیقة األخرى (بكتریا 

مرحلة من مراحل إعداد الثمار  ةأیفي  یمكن لإلصابة باآلفات الحشریة أن تبدأ
وانتهاًء بالمخزن نفسه، إن لم یكن معقمًا بشكل جید.  تتعدد  للتخزین ابتداء من الحقل

األنواع الحشریة التي تهاجم الثمار المجففة أثناء التخزین وأهمها تلك التي تنتمي 
لرتبتي غمدیات األجنحة (الخنافس) وحرشفیات األجنحة (الفراشات اللیلیة)، والطریقة 

التبخیر بالغازات  هي الثمار المجففةكافحة آفات مفي  التقلیدیة األكثر استعماالً 
 .  والفوستوكسین )MB(وخاصة برومید المیثیل  السامة

 حمایة الثمار المجففة أثناء التخزینفي  استعمال الغازات السامة طریقة تعاني
 ثمارقدرة الغازات المستخدمة على تخلل الانخفاض من العدید من المشاكل أهمها 

(خاصة  والزمن الطویل الذي تستغرقه ،لحشرات بداخلهاكاف لقتل ا بتركیزالمعاملة 
تترك آثارًا غیر  یمكن أن هاكما أن ،وخطورتها على العاملین بالنسبة للفوستوكسین)،

هناك إمكانیة  ،تسيء إلى جودتها.  إضافة إلى ذلكثمار المعاملة و الفي  مرغوبة
 ظهور صفة المقاومة عند اآلفات الحشریة للغازات السامة.  

فعت هذه المساوئ مجتمعة العلماء إلى البحث عن طرق أكثر أمانًا وفعالیة د
التي  الطرقوكانت األشعة المؤینة إحدى  ثمار المجففة أثناء تخزینها،لمكافحة آفات ال

 أعیرت اهتمامًا بالغًا خالل العقود القلیلة الماضیة.
 



نموها في  قتل الكائنات الحیة أو التأثیرفي  آلیة عمل األشعة المؤینةتتمحور 
وتكاثرها، سواء أكانت آفات حشریة أو غیرها، حول تخریبها لجزیئات الحمض النووي 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حمایة الثمار المجففة من اآلفات الحشریة أثناء التخزینفي  أهمیة األشعة المؤینة 
 

7 
 

فمن المعتقد أن األشعة المؤینة  تلك األحیاء.في  )DNA( نمنقوص األكسجیالریبي 
 ،المعرضة لتلك األشعة بشكل مباشر للكائنات الحیة )DNA(تخرب المادة الوراثیة 

 ائیة والجزیئیةیالروابط الكیمفي  وٕاحداث تغییرات وذلك عن طریق إنتاج روابط تشابكیة
یؤدي إلى شل قدرة تلك الكائنات على النمو والتكاثر.  كما وجد أن جزیئات الماء مّما 

شدیدة الفعالیة  هذا المجال إذ یؤدي تأینها إلى تكون جذور حرةفي  تؤدي دورًا هاماً 
وتؤدي الجذور الحرة  .)H2O2(وبیروكسید الهیدوجین  )OH٠(مثل شوارد الهیدروكسیل 

سلسلة المادة الوراثیة في  المتكونة واإللكترونات الناتجة عن حوادث التأین إلى تخریب
(DNA)  للكائنات الحیة المعاملة، وتستهدف هذه اإللكترونات والجذور الحرة المادة
بالدرجة األولى.  تسمى التغیرات التي تحصل لجزیئات المادة الوراثیة الناتجة  الوراثیة

أما التخریب الناتج عن  ،عن االصطدام المباشر لإللكترونات بالتأثیر المباشر لألشعة
 الماء فیشار إلیه بالتأثیر غیر المباشر.في  نواتج التأین

 


 ،بالعدید من أنواع اآلفات الحشریة الثمار المجففة، أثناء تخزینها،تصاب 
 اتوحرشفی (Coleoptera)األجنحة  اتوتنتمي معظم هذه األنواع إلى رتبتي غمدی

 أهم هذه اآلفات. التاليویبین الجدول  .(Lepidoptera)األجنحة 

 التخزین ثناءالثمار المجففة أأهم اآلفات الحشریة التي تصیب 

 االسم العلمي االسم العربي الرتبة

 غمدیات األجنحة
(Coleoptera) 

 Tribolium confusum خنفساء الدقیق المتشابهة

 T. castaneum خنفساء الطحین الحمراء 
 Oryzaephilus surinamensis خنفساء الحبوب المنشاریة 
 Lasioderma serricorne خنفساء التبغ 

  Carpophilus dimidiatus مار الجافةخنفساء الث 
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 االسم العلمي االسم العربي الرتبة

 C. hemipterus ذات البقعتین خنفساء الثمار الجافة 
 حرشفیات األجنحة

(Lepidoptera) 

 Ephestia kuhniella فراشة دقیق البحر األبیض المتوسط

 E.  cautella فراشة التین 
  E. calidella التمر فراشة 
  E. figulilella الزبیب فراشة 
 E. elutella راشة التبغ ف 
 Cadra  cautella فراشة المخازن االستوائیة 
 Plodia interpunctella فراشة الدقیق الهندیة 





تعقیم الثمار المجففة المعدة للتخزین أو في  استعمل غاز برومید المیثیل
)، ولكن اآلثار البیئیة السیئة لهذا 1947منتصف القرن الماضي (منذ التصدیر 

المركب، وخاصة على بعض مكونات الغالف الغازي لألرض (طبقة األوزون)، أدت 
دولي بحظر استعمال المواد المستنزفة لطبقة األوزون ومنها برومید المیثیل قرار  إلى

 (إال ألغراض الحجر الزراعي) الغاز ونّص القرار على ضرورة وقف استعمال هذا
الوقت الحاضر في  علمًا بأنه ال یوجدبحلول منتصف العقد الثاني من هذا القرن 

 .مركب آخر یمكن أن یحل محله

 المجففة قبل تخزینها هو الفوسفینتعقیم الثمار في  المركب الثاني المستعمل
ولهذا المركب ضغط بخاري عالي وفعالیة ممتازة ولكن یعاب علیه الزمن الطویل 

ة (خمسة أیام على األقل) كما أنه غاز قابل لالنفجار وبیوض الحشرات الالزم للمعالج
، °)م10ویرقاتها مقاومة له وفعالیته محدودة على درجات الحرارة المنخفضة (أقل من 

ویؤدي إلى صدأ وتآكل المعادن (أیة تجهیزات معدنیة یمكن أن تتواجد داخل 
 .المعالجةمة على المواد المستودع)، واألخطر من ذلك كله أنه یترك بقایا سا
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مخازن، بشكل عام، مكافحة آفات الفي  تعود فكرة استعمال األشعة المؤینة

جاءت المحاولة  إذ لماضيالقرن ا اتإلى بدایوآفات الثمار المجففة، بشكل خاص، 
ن یذاللّ   1939and Grimmett,  (Herford( هیرفورد وغریمیت العالمین األولى من قبل

فإن  ،ومع ذلك .Lasioderma serricorneبغ، خنفساء التفي  درسا تأثیر أشعة غاما
أدى اختراع  حیث ،الحرب العالمیة الثانیة بعدإّال  لم یأخذ بعده التطبیقيهذا الموضوع 

لمكافحة لیة إلى التفكیر جدیًا باستعمال األشعة المؤینة عاذات طاقة تشعیع أجهزة 
 .الثمار المجففةآفات 

تعتمد هذه الطریقة على تعریض اآلفة، أو السلعة الحاملة لها، لجرعة إشعاعیة 
ومنعها من التكاثر.  تتمتع هذه الطریقة بمزایا  لتعقیمهاكافیة لقتلها، أو على األقل 

 مجففةالثمار الفالزمن الالزم لمعاملة  ،عدة تجعلها محط اهتمام الدارسین والصناعیین
 ،من الزمن الالزم إلجراء عملیة التبخیر بالغازات السامة بكثیر باألشعة المؤینة أقصر

المواد في  كما أن المعاملة باألشعة المؤینة ال تترك أیة بقایا سامة أو غیر مرغوبة
المعاملة وال تشكل خطرًا على البیئة أو الصحة العامة وال تؤدي إلى ظهور صفة 

(أو اآلفات) المعاملة، وتتمیز بفعالیتها ضد جمیع أطوار  ةالمقاومة عند اآلف
 الحشرات.

 


حشریة لرتبة أخرى، ومن  رتبة اإلشعاعیة القاتلة للحشرات من اتتختلف الجرع
وحتى  ،نفس العائلةفي  آلخر عائلة إلى عائلة أخرى ضمن نفس الرتبة، ومن جنس

النوع نفسه تبعًا في  كما تختلف المختلفة التابعة لنفس الجنس. )Species(األنواع بین 
فالجرعة الالزمة لقتل  ،لمرحلة التطور التي بلغتها الحشرة عند تعرضها لألشعة المؤینة

 .تلك الالزمة لقتل األطوار غیر الكاملة للحشرة نفسها منكثیر ب أكبرالحشرة الكاملة 

شد هي األ (Lepidoptera)األجنحة  اترات رتبة حرشفیحش وبشكل عام، فإن
األجنحة   اتغمدی رتبة حین تعدفي  من بین رتب الحشرات جمیعها مقاومة
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(Cloeoptera) وار ـــاز األطـــتمتو  ة.ـــذه األشعـــة لهـــة الحساسیـــلى متوسطحساسة إ
حرشفیات األجنحة  التابعة لرتبة الثمار المجففة، وخاصة منهاة لحشرات ـــالكامل

ة ـــة لألشعـــاومـــومق ةـــواع أهمیـــذه األنـــر هـــثـــوأك ،ةـــنـــة المؤیـــلألشع دةـــشدیا الـــبمقاومته
التي تتضمن فراشة دقیق البحر األبیض  Pyralidaeهي تلك التابعة للعائلة  المؤینة

 E. calidellaر ـــراشة التمـــوف E.  cautellaن ـــراشة التیـــوف  E. Kuehniellaوسطـــالمت
المخازن االستوائیة وفراشة  E. elutellaغ ـــوفراشة التب E. figulilellaب ـــالزبی وفراشة

C. cautella  وفراشة الدقیق الهندیةP. interpunctella. 
 


لیس الثمار المجففة، إلشعاعیة الالزمة لمكافحة حشرات الجرعة ا تحدیدعند 
فقد تكون  .لحشراتتلك االتي تسبب القتل المباشر ل ةمن الضروري استعمال الجرع

الحصول على  ویمكن ،المواد المعالجةفي  مكلفة وقد تسبب تغیرات غیر مرغوبة
 إلى وصولمن ال النتیجة نفسها باستعمال الجرعة الكافیة لمنع األطوار غیر الكاملة

ومنعها  التي تؤدي إلى تعقیم الحشرات الكاملة الناتجة تلك أو ،كاملةال الحشرات طور
 .من التكاثر

باستعمال  ثمار المجففةال حشراتمكافحة  مسألة أخرى البد من ذكرها وهي أن
أن  مكنعدد األنواع التي یتمن مشكلة ، تعاني أو أیة طریقة أخرى ،األشعة المؤینة

 ، كما ُذكر سابقًا،وعلى اعتبار أن حساسیة األنواع المختلفة ون مصابة بها.ـــتك
الجرعة الالزمة للمكافحة لیس أمرًا  تحدیدفإن  ،تتأثر بعوامل عدةو تتفاوت كثیرًا كما 

أو على األقل  ،الجرعة المستعملة كافیة لقتل تكون ال بد من أن ،مع ذلك .سهالً 
وفي حال .  مقاومة لألشعة المؤینة الثمارفي  جودهاالمحتمل و أكثر األنواع  ،تعقیم

 ياغر  500یفضل معاملتها بجرعة ف مختلفة من الحشرات،على أنواع  ثماراحتواء ال
وهذه الجرعة كافیة لتعقیم أو قتل جمیع األنواع  غراي كحد أقصى)، 1000(أو 

م األنواع تؤدي هذه الجرعة أیضًا إلى تعقیم معظ .األجنحة اتالتابعة لرتبة غمدی
(فراشة الدقیق  كما أن تعریض األنواع األشد مقاومة ،األجنحة اتالتابعة لرتبة حرشفی
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خصوبتها في  لمثل هذه الجرعة یؤدي إلى انخفاض كبیر )P. interpunctellaالهندیة 
مع اإلشارة  .قدرتها على التكاثرفي  ومن ثم انخفاض كبیر ،األجیال الالحقةفي  وعقم

ومنظمة األغذیة  )WHO(التي تنصح بها منظمة الصحة العالمیة إلى أن الجرعة 
أما إذا كان الهدف  غراي. 500ــــــ  300التابعة لألمم المتحدة هي  )FAO(والزراعة 

 فینصحساعة مثًال)  48أو  24هو قتل الحشرات الموجودة خالل زمن قصیر (
 .  ياغر  5000 ةمعاملتها بجرعب

 إذا ما ، خاصةالمقترحة منخفضة نسبیاً  اتالجرعذه هبد من التذكیر هنا بأن  ال
تذكرنا أن اللجنة المشتركة لمنظمة األغذیة والزراعة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

، الخاصة بسالمة وصالحیة األغذیة )FAO/IAEA/WHO(ومنظمة الصحة العالمیة 
صل إلى مادة غذائیة بجرعة إشعاعیة ت ةالمشععة قد أكدت على أن تشعیع أی

 یؤدي إلى حدوث أیة تغییرات غیر مرغوبة كیلو غراي) ال 10غراي (أو  10000
 على صحة المستهلك. یشكل أي خطر الغذاء المشعع والفي 

 


تخضع الثمار التي تصدرها دول أمریكا الجنوبیة وآسیا والشرق األوسط إلى 
یكیة ودول االتحاد األوروبي، أو تلك التي تصدرها الوالیات الوالیات المتحدة األمر 

آسیا، إلى اختبارات  شرقيالمتحدة األمریكیة إلى الیابان وكوریا وبعض دول جنوب 
تلك في  حجر زراعي روتینیة للتأكد من خلوها من أیة آفات تخضع للحجر الزراعي

 )WHO(ة العالمیة وعلى اعتبار أن الجرعة التي تنصح بها منظمة الصح الدول.
لمعالجة الثمار المجففة ألغراض الحجر الزراعي  )FAO(ومنظمة األغذیة والزراعة 

قد ال تؤدي إلى القتل المباشر لآلفات الحشریة المحتمل  غراي) 500ــــــ  300(
في  تلك الشحنات، فإن هذا قد یشكل مشكلة لمسؤولي الحجر الزراعيفي  وجودها
ولو حملت تلك الشحنات وثائق تؤكد تعرضها للتشعیع.  المستوردة، حتى  الدول

 وللتوثق من ذلك، فهناك اختبارات تأكیدیة تثبت (أو تدحض) حدوث عملیة التشعیع.  

 Electronلكتروني (أو ما یسمي بالطنین الدوراني اإل تعتمد أهم هذه االختبارات

spin resonance, ESRلكتروني وازي المغنطیسیة اإل) وأحیانــــــًا الطنیــــــن متــــــ
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)Electron paramagnetic resonance, EPR على الكشف عن الجذور الحرة (
الثمار في  بلورات السكریات األحادیة الموجودةفي  المتشكلة بفعل المعالجة اإلشعاعیة

، إذ یؤدي تجفیف الثمار إلى )Fructose, Glucose, Sorbose, Mannose(المجففة 
ویؤدي تعریض هذه الثمار لألشعة  ه السكریات فیها ومن ثم تبلورها.هذزیادة تركیز 

الجذور الحرة، بخالف  بلورات السكر هذه، وتلكفي  المؤینة إلى تشكل جذور حرة
كن أن تعمر طویًال (حتى العام). األنسجة الرطبة، یمفي  الجذور الحرة التي تتكون

المجففة كدلیل أكید على تعرض  الثمارفي  ویستعمل الكشف عن وجود الجذور الحرة
 هذه الثمار للتشعیع.

 


المواد الغذائیة  تشعیعفي  لألجهزة المستعملة انالوقت الحاضر نوعفي  یوجد
نوع في  بعضالبعضها عن .  تختلف هذه األجهزة ثمار المجففةال ومن ضمنها

 أشعة غامایستعمل النوع األول  لألشعة. الثمارریض األشعة المستعملة وطریقة تع
محطات خاصة لهذا في  ویتم ذلك ،60-لتدرة عن النظائر المشعة مثل الكوبالصا

بقدرتها العالیة على اختراق المواد  أشعة غاما تمتاز .الغرض تدعى بمحطات التشعیع
اءات األمان أن محطات التشعیع بأشعة غاما تتطلب الكثیر من إجر إّال  المعاملة

كما أن نقل النظائر المشعة، وحفظها  اإلنشائیة. ةكلفتخیص القانونیة والوالحمایة والترا
 الوقت الحاضر.في  بشكل آمن، مسألة باتت أكثر صعوبة وتعقیداً 

دات األشعة فیعتمد على استعمال مولِّ  لنوع الثاني من أجهزة التشعیعأما ا
في  . تركب هذه التجهیزات)E-beam accelerators( المسرعات اإللكترونیة السینیة أو

المواد المراد تمرر  الغالب بعد مرحلة التعبئة والتغلیف، ثم نهایة خط اإلنتاج، وفي
تعطیها الجرعة  لكتروناتأو لحزمة من اإل السینیة ةلألشع على سیر ناقل معالجتها

تتمیز هذه الطریقة  .تعقیمها ، على األقل،الكافیة لقتل الحشرات الموجودة فیها أو
وانخفاض تكالیف وسرعة اإلنتاج ) %85-80بارتفاع معدل االستفادة من الطاقة (

حاجة لنقل المنتج إلى منشأة أخرى  وسهولة إجرائها، كما أنه الالوقایة من األشعة 
، وخاصة منها الحزم أن قدرة األشعة المستعملة على هذه التقنیةولكن یعاب  شعیع.للت
 .مقارنة بأشعة غاما على االختراق ضعیفة لكترونیة،اإل
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غذائیًا، تعتبر الثمار المجففة مصدرًا جیدًا للطاقة والفیتامینات والمعادن 
والكربوهیدرات واأللیاف، وتناول كمیات مناسبة منها یخفض من احتمال اإلصابة 

أخرى.  بالعدید من األمراض مثل أمراض القلب والسكري والسرطان وأمراض
ذلك، فإن الثمار المجففة سهلة التخزین والتوزیع ومتوفرة على مدار  باإلضافة إلى

لسوء الحظ، یمكن لهذه  تحضیر الكثیر من األطعمة.في  العام ویمكن إدخالها بسهولة
تؤدي إلى الثمار أن تتعرض أثناء التخزین لإلصابة بالعدید من اآلفات الحشریة التي 

تستعمل تقنیات عدیدة لحمایة الثمار المجففة أثناء  لمخزونة.نوعیة الثمار ا تدني
التخزین من اإلصابات الحشریة وتعد األشعة المؤینة، سواء تلك الناتجة عن النظائر 

لكترونیة)، طریقة لكترونیة (الحزم اإلالمسرعات اإل المشعة (أشعة غاما)، أو عن
من اآلفات الحشریة أثناء ایتها حمفي  ، عملیة، صحیة، اقتصادیة وصدیقة للبیئةجّیدة

المواد المراد حمایتها  معالجةویزید من أهمیة هذه الطریقة وفعالیتها إمكانیة  التخزین.
 یقلل من احتمال إعادة اإلصابة.      مّما  بعد تغلیفها

 محمد منصورد.                                                           
 الطاقة الذریة السوریةهیئة                                                    

mmansour@aec.org.sy                                                                                   
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Abstract 
The nuclear moisture-density probe (surface gamma-neutron probe) 

can quickly and precisely determine the moisture and density of 
construction materials, without the use of destructive methods. In the field 
of civil and geotechnical works, this probe is used to determine the 
compaction of soil, aggregates, concrete and asphalt, and to control the 
quality of compaction of these materials. This probe has become more 
popular in the repeated assessment of both the moisture and density of the 
surface layer of agricultural soil. It has been used also to assess the effect of 
soil compaction on crop growth, seed germination and plant seedlings, as 
well as in the studies of soil water balance and spatio-temporal changes in 
soil water content. The nuclear moisture-density probe is equipped with two 
radioactive sources: a gamma-ray source for density determination through 
direct transmission or backscatter depending on the required depth of 
measurement and the thickness and nature of the tested material, and a 
neutron source emitting fast neutrons for moisture determination. 

 



 )Surface gamma-neutron probe(النترونات السطحي-أشعة غاما یعدُّ مسبار
الرطوبة -أو مسبار الكثافة Nuclear probe(والذي یسمى أیضًا المسبار النووي 

ٍد ــــــًا لتحدیــــــ) المسبار األكثر استخدام(Surface moisture-density gaugeالسطحي 
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سفلت والخرسانة مواد البناء كالتربة واأل رطوبةكثافة و/أو ق لــــــسریع ودقی
)Concrete(أي تخریٍب للمادة المختبرة. كما یستخدم هذا المسبار لتحدید دون ، وب

ارتصاص التربة والركام والردمیات المستخدمة في أعمال البناء في الطرقات 
األعمال المدنیة  والمنحدرات والمباني. وال یقتصر میدان عمل هذا المسبار على

ى ذلك في اآلونة األخیرة إلى المجال الزراعي، حیث یستخدم والجیوتكنیكیة، بل تعدّ 
هذا المسبار في قیاس كثافة ورطوبة التربة الزراعیة السطحیة، ودراسة تغیراتهما 

ٕانبات نمو المحاصیل و الزمانیة والمكانیة، وفي تقییم تأثیر ارتصاص التربة على 
النباتات، وكذلك في جدولة الري والموازنة المائیة للطبقة السطحیة  البذور وشتالت

 .للتربة

ة ــــــة ومكتفیــــــر محمولــــــتطورت المسابر من مسابر مخبریة كبیرة إلى مساب
ًا ومتاحة تجاریًا. إن قوة المنابع المشعة المستخدمة في المسابر األحدث أقل ــــــذاتی

. في الواقع، في بعض الحاالت، تم األقدمفي المسابر  بكثیر من تلك المستخدمة
. وهذا، بالطبع، یقلل من المخاطر الصحیة 100تخفیض قوة المنبع المشع بمعامل 

ودرجة التدریب الالزمة. أصبحت المسابر أسهل في التشغیل وُصنعت لتكون أكثر 
 صالبة وموثوقیة.

 
 

إشعاع غاما لقیاس  منبعنووي على للمسبار اتشتمل المكونات األساسیة ل
لإلشعاع النتروني لقیاس محتوى الرطوبة، وكاشفات إشعاع غاما  ومنبعالكثافة، 
لتحویل اإلشعاع المكتشف إلى الالزمة إللكترونیات باإلضافة ل، ئةالبطی اتوالنترون
من أهم الشركات  محتوى الرطوبة.و  لكثافةللمؤشرات المدروسة، أي ا قیاسات

، Campbell Pacific Nuclear، وTroxlerلهذه المسابر النوویة شركات  المصنعة
... وهي تقدم ُطرز (مودیالت) مختلفة من المسابر النوویة InstroTek، وHumboldtو

تختلف فیما بینها ببعض المیزات لكنها تتفق بمبدأ العمل والقیاس. ویتم تزوید كل 
 لزوم العمل. مسبار بملحقات أساسیة
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، المسبار یجب االحتفاظ به مع قیاسيمرجعي ب مسبار بقالتزوید كل یتم كما 
ب قالاستخدام ُیعدُّ . الحقلفي كل من المختبر و  د القیاسيعویتم استخدامه لتحدید ال

یتطلب و   آخر غیر صالح من الناحیة الفنیة.من طراز نووي  لمسبارقیاسي مرجعي 
عاث اإلشعاعات منه، وهو یتطلب استخدام هذا المسبار ترخیصًا خاصًا نظرًا النب

 مشغلیه ارتداء مقیاس الجرعات. یجب علىو تدریبًا على السالمة اإلشعاعیة، 
 

  قیاس الكثافة

الرطوبة السطحي النووي إصدار واكتشاف أشعة غاما -یستخدم مسبار الكثافة
ي لقیاس كثافة المادة. ُیعدُّ إشعاع غاما شكًال من أشكال اإلشعاع عالي الطاقة الذ

یخترق بسهولة معظم المواد. في انتقال أشعة غاما بین المنبع والكاشف، یتم 
امتصاص جزء من هذه األشعة وتناثرها (تشتتها) وفقًا لكثافة المادة الموجودة بین 
المنبع والكاشف. مع زیادة كثافة هذه المادة، یزداد أیضًا عدد أشعة غاما الممتصة 

إلى الكاشف. توجد عالقة ریاضیة أسیة بین إشعاع  والمتشتتة ویقلُّ العدد الذي یصل
كمصدر إلشعاع  (Cs - 137) غاما المكتشف وكثافة المادة. یستخدم نظیر السیزیوم

غاما في هذه المسابر النوویة لقیاس الكثافة. عادة ما تكون كمیة المواد المشعة 
المسبار كریل. تم تصمیم غیغا ب 0.37أو  0.296ر غاما إما المستخدمة في مصد

اعتمادًا على إصدار واكتشاف إشعاع غاما لتحدید كثافة المادة في وضعي قیاس 
)Density measurement modes(  االنتقال المباشر والتشتت. تتضمن طریقة :

) وضع المنبع والكاشف على جانبین متقابلین من المادة 1االنتقال المباشر (الشكل 
سطح والمنبع داخل المادة). ثم یمر إشعاع غاما المراد اختبارها (أي الكاشف على ال

الصادر (المنبعث) من المنبع عبر المادة المراد اختبارها قبل اكتشافه بواسطة 
جزئیًا للمادة ألنها تتطلب تكوین ثقب في المادة  إتالفیةالكاشف. ُتعدُّ هذه الطریقة 

رًا لمتوسط كثافة المادة إلنزال المنبع فیه. ومع ذلك، فإن وضعیة القیاس هذه توفر تقدی
المتوضعة بین المنبع والكاشف. تتیح هذه المسابر عادًة إمكانیة القیاس حتى العمق 

 م كحد أقصى.لم 300م وحتى عمق لم 50-25المطلوب بفاصلة 
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 طریقة االنتقال المباشر لقیاس الكثافة) : 1( الشكل

موضَع قیاٍس واحد. وهو بأن  ) فإنها َتستخدم عادةً 2أما طریقة التشتت (الشكل 
یتم وضع المنبع والكاشف على نفس الجانب من المادة المراد اختبارها (على 
السطح). بعد ذلك، تتشتت إشعاعات غاما الصادرة (المنبعثة) من المنبع باتجاه 

للمادة. لكنها تقید عمق  إتالفیةالكاشف. وهي بذلك طریقة سریعة في القیاس وغیر 
% من 90-80إذ أن ما نسبته  ،اتها تكون منحازة نحو سطح المادةالقیاس، وقیاس

م العلیا من المادة. وبالتالي، فإنها ال توفر قیاسًا حقیقیًا لم 50قیاساتها تأتي من طبقة 
كثافة المادة. إن طریقة التشتت حساسة جدًا لخشونة السطح، وأقل دقة من لمتوسط 

یتها لخشونة السطح ودقتها األقل، ال ینصح طریقة االنتقال المباشر. ونظرًا لحساس
خیارًا  باتخاذ هذه الطریقة كخیار لقیاس كثافة المواد الترابیة. ومع ذلك، فإنها ُتعدُّ 

سفلت والخرسانة، حیث یتم تقلیل المشاكل المرتبطة بخشونة مفضًال لقیاس كثافة األ
مكن أن تعوض عن ی الّالإتالفیةالسطح وعمق القیاس، وحیث أن سرعتها وطبیعتها 

 .دقتها المنخفضة
 
 
 
 
 
 

 طریقة تشتت أشعة غاما لقیاس الكثافة ) :2( الشكل
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 قیاس محتوى الرطوبة

الرطوبة السطحي النووي إصدار واكتشاف اإلشعاع -یستخدم مسبار الكثافة
النتروني لقیاس محتوى الرطوبة في مادة ما. تصدر (تنبعث) النترونات من المنبع 

ختبرة وتحدث تصادمات بین هذه النترونات ونوى الذرات داخل المادة. إلى المادة الم
ها بدرجة كافیة ؤ طاقة هذه النترونات حتى یتم إبطاتقلل هذه التصادمات تدریجیًا من 

إن التصادم األكثر فعالیة في  تسمح باكتشافها بواسطة كاشف "النترونات البطیئة".
ن سریع ونواة لها نفس الكتلة تقریبًا إنتاج نترونات بطیئة هو التصادم بین نترو 

(الهیدروجین). یتناسب عدد النترونات البطیئة الُمنتجة مع عدد ذرات الهیدروجین في 
حیث یوجد الهیدروجین بنسبة كبیرة  ،المادة المختبرة. بالنسبة لمعظم المواد الترابیة

مع محتوى ًا یعلى شكل ماء، فإن عدد النترونات البطیئة المكتشفة یتناسب طرد
تروني البطيء شاء عالقة خطیة بین اإلشعاع النیالرطوبة في المادة. یمكن بعد ذلك إن

مع  (Am - 241) یومشریظیر األمالمكتشف ومحتوى الرطوبة في المادة. یستخدم ن
عادة ما و كمنبع للنترونات في هذه المسابر لقیاس محتوى الرطوبة.   (Be)البریلیوم

غیغا  1.85أو  1.48تروني إما المستخدمة في المصدر النة المشعتكون كمیة المواد 
 كریل.ب

ال یعتمد المسبار في تحدیده لمحتوى الرطوبة في المادة على طریقة االنتقال 
المباشر، بل یتم تحدید الرطوبة فقط وفق طریقة التشتت النتروني بإصدار اإلشعاع 

ث یتم وضع المنبع والكاشف ). حی3النتروني والكشف عن النترونات البطیئة (الشكل 
بالقرب من بعضهما البعض لتوفیر عالقة خطیة بین اإلشعاع المكتشف ومحتوى 
الرطوبة في المادة المختبرة. یختلف عمق القیاس الفعال لمحتوى الرطوبة وفقًا لمحتوى 
الرطوبة في المادة ویقل مع زیادة محتوى الرطوبة. بالنسبة لمدى محتوى الرطوبة من 

م، على التوالي. لم 200إلى  250، یكون عمق القیاس زهاء 3طن/ م 0.3ى إل 0.1
ومع ذلك، فإن اكتشاف "النترونات البطیئة" یعتمد على االنتشاریة صوب الكاشف، 
وعلى هذا النحو، فإن قیاسات محتوى الرطوبة منحازة نحو سطح المادة. ال یؤثر هذا 

یكون توزع الماء داخل المادة  التحیز على دقة قیاس محتوى الرطوبة، بشرط أن
 متساویًا.
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 طریقة التشتت النتروني لقیاس الرطوبة ) :3( الشكل


 عملیة القیاس
بالعموم، یوفر المسبار وضعي تشغیل محددین من قبل المستخدم لتحدید 

. )Asphalt mode(سفلت واأل )Soil mode(رطوبة وكثافة المادة المختبرة: التربة 
غم من أن جمیع أنظمة قیاس الرطوبة والكثافة تكون نشطة أثناء كل اختبار، وعلى الر 

 إال أن وحدة التحكم الدقیقة تعالج البیانات وتقدمها بشكل مختلف لكل وضع.

التربة أو الحجر أو المواد األخرى، والتي تكون  ارالختب تم تصمیم وضع التربة
بها. یمكن إجراء القیاسات إما في قیاسات كل من الكثافة والمحتوى الرطوبي مرغوب 

وضع االنتقال المباشر أو التشتت. یوفر االنتقال المباشر عادًة دقة وتحكمًا أفضل في 
عمق القیاس وهو الطریقة المفضلة. عند إجراء قیاس في وضع التربة، ستكون 

بة ، والكثافة الرط)Dry density(المعلومات التي یوفرها المسبار هي الكثافة الجافة 
)Wet density( والرطوبة ،)Moisture( والنسبة المئویة للرطوبة ،)Percent 

moisture( ونسبة بروكتر ،)Percent Proctor( والنسبة المئویة للفراغات الهوائیة ،
)Percent air voids( ونسبة الفراغ ،)Void ratio(. 
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و أ-إنش 4-سم  10سفلت بعمق كامل (أعلى  سفلتیتم استخدام وضع األ
سفلت، أي القیاس بطریقة عادًة ما یكون المنبع على سطح األأكثر) أو على خرسانة. 

ل المباشر إذا تم حفر حفرة في التشتت، ویمكن بدًال من ذلك استخدام طریقة االنتقا
سفلت الكثافة الرطبة، ونسبة مارشال سفلت إلنزال المنبع. یعرض وضع األاأل

)Percent Marshall(ات ، ونسبة الفراغ)Percent voids(. 

یمكن أن یكون تحضیر السطح الختبار التربة أمرًا بالغ األهمیة ألداء المسبار  
ونتائج االختبار. یمكن استخدام ملحق لوحة الكاشطة إلعداد األسطح غیر الملساء 

یمكن ملء الفراغات أو الشقوق أو  كما بتحریكها ذهابًا وٕایابًا على منطقة القیاس.
أكثر أهمیة  اً هذا أمر یعد یرة بالرمل أو نواعم المادة األصلیة المختبرة. و الثقوب الصغ

سفلت خشن، یمكن أعند إجراء اختبارات الكثافة على عند القیاس بطریقة التشتت. 
یجب أن یبقى و ملء الفراغات السطحیة بالرمل الناعم أو مسحوق (بودرة) اإلسمنت. 

س قاعدُة المسباِر السطَح. ومن المهم سفلت عاریًا (مكشوفًا) بحیث تالمسطح األ
 سفلت وال یتأرجح.على سطح األ )Flat(أیضًا أن یكون المسبار مسطحًا 

نظرًا إلمكانیة تأثر القراءات بأیة إشعاعات أخرى غیر المنبعثة من منبعي 
المسبار، یتم إجراء عّد قیاسي على القالب المرجعي القیاسي المقدم من الشركة 

ر، وذلك في الموقع حیث یتم استخدام المسبار. یتم استعدال العّدات المصنعة للمسبا
مقابل هذه العّدات القیاسیة لتوفیر نسب  )Actual counts measured(الفعلیة المقاسة 

. ُتستخدم معادالت المعایرة التي توفرها الشركة المصنعة لتحویل )Count ratios(العد 
 وبة في المادة المختبرة.نسب العد إلى قیم كثافة ومحتوى الرط

 
 رة ـــــــالمعای

یة التي السطح مسابرال، فإن معظم (Calibration) نظرًا للتعقید النسبي للمعایرة
نترونات تحتوي على إعدادات المصنع المخزنة في وحدة التحكم -أشعة غاما تستخدم

خدام قوالب (معالج البیانات). تعتبر معایرة تحدید الكثافة معقدة ألنها تتطلب است
معیاریة من مواد خاصة ذات كثافات مختلفة، كما یصعب الحصول على بارامترات 
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العالقات الریاضیة المستخدمة. فقط عند توفر التسهیالت المناسبة، یمكن للمستخدم 
تعدیل معایرة المصنع أو إعادة حسابها. تسمح بعض نماذج المسابر المزودة 

لة توفر مجموعة من القوالب القیاسیة للمستخدم. بمعالجات ریاضیة بالمعایرة في حا
لمثل هكذا معایرة، یلزم وجود قوالب ال تقل عن ثالث كثافات مختلفة (منخفضة 
ومتوسطة وعالیة) ومحتویي رطوبة مختلفین (منخفض وعالي). من الممكن أحیانًا 

م، للحصول أیضًا تعدیل قیم البارامترات في معادالت المعایرة المخزنة في وحدة التحك
 على عالقة أفضل بین القراءات والقیم المقاسة تقلیدیًا.

توفر بعض المسابر إمكانیة لتخزین بارامترات التصحیح لضبط المعایرة تلقائیًا 
تم المبالغة في تقدیر محتوى الرطوبة في تتربة المحددة. على سبیل المثال، لظروف ال

التربة التي تحتوي على نسبة عالیة من المواد العضویة أو من المركبات الجیریة أو 
تلقائي لمحتوى الماء في من مصادر الهیدروجین بخالف الماء. من أجل التصحیح ال

ة الحقیقیة ترب، یتم إدخال االنحراف عن قراءة المسبار فیما یتعلق بالقیمتلك المثل 
المقاسة في المختبر بواسطة الطریقة الوزنیة إلى ذاكرة المعالج. یمكن استخدام هذه 

من الممكن أیضًا استبدال المعادلة التي قدمتها و التصحیحات لضبط معایرة المصنع. 
الشركة المصنعة لمحتوى الرطوبة دون التسبب في تغییرات في معادلة الكثافة 

 الظاهریة.
 



ة نظامًا خاصًا متعدد األطوار وغیر متجانس، مبعثرًا ومسامیًا. ــــــتؤلف الترب
ون من أطوار ثالث صلب وسائل وغازي. وال تختلف حبیبات الطور ــــــفهي تتك

بل وفي األبعاد (الحجم) والشكل  ،الصلب في التركیب الكیمیائي والفلزي فحسب
نعكس ذلك على قوام التربة وشكل تجمعات الحبیبات وی .)Soil structure(والبناء 

وعلى مجمل الصفات الفیزیائیة من كثافة ومسامیة ونفاذیة وسواها. وتؤثر الكثافة 
الحجمیة (نسبة كتلة التربة إلى الحجم الكلي للتربة بما فیها حجم الفراغات) تأثیرًا 

ى األنظمة المائیة والهوائیة مباشرًا على عملیة النمو واإلنتاج النباتي عبر تأثیرها عل
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والحراریة للتربة. فهي تلعب دورًا بارزًا في عملیة التوصیل الهیدرولیكي (النفاذیة) 
واالنتشار الغازي والتوصیل الحراري. وتتأثر الكثافة الحجمیة بتركیب التربة المیكانیكي 

ضویة. كما تتأثر والفلزي، وببنائها وشكل تجمعات هذا البناء، وبمحتواها من المادة الع
الكثافة بالعملیات الزراعیة المختلفة ودرجة ارتصاصها، واالنتشار الجذري وكثافته 
وظاهرتي انتفاخ وانكماش فلزات الطین فیه. وتوجد طرائق عدة لقیاس الكثافة، منها 
طریقة التغلیف بشمع البارافین لكتلة مأخوذة من الحقل مباشرة، ویجري تعیین كتلتها 

مختبر المختبر. وهناك الطریقة الحقلیة والتي تسمح بقیاس الكثافة في ال وحجمها في
من تربة الحقل لم یعتریها أي تعدیل عما كانت علیه في  بعد نقل عینات غیر مخربة

الحقل. إال أنها تبقى طرائق تقریبیة تفتقر للدقة. ومن هنا تأتي أهمیة طریقة انخماد 
طریقة غیر  هاواسطة المسبار النووي، من حیث أنأشعة غاما في تعیین كثافة التربة ب

 .ألخذ عّینات من التربةللتربة لعدم الحاجة  إتالفمباشرة وسریعة وبدون 
من الصعب تقییم محتوى الرطوبة في الحقل، على الرغم من كونه مفهومًا 

غالبًا ما تنحرف التقدیرات التي یتم الحصول علیها من و بسیطًا في فیزیاء التربة. 
ل العدید من الطرق المتاحة إلى حد كبیر عن القیمة "الحقیقیة"، والتي، في الواقع، خال

غیر معروفة على اإلطالق. تكمن المشكلة الرئیسیة في إجراءات أخذ العینات. بمجرد 
أخذ عینة من التربة من الحقل إلى المختبر، یمكن تقدیر محتواها المائي بدرجة عالیة 

ُیعرف أبدًا ما إذا كانت العینة التي تم جمعها تمثل حقًا التربة من الدقة. ومع ذلك، ال 
على العمق المطلوب، ویرجع ذلك أساسًا إلى تغیرات التربة وعدم الیقین المرتبط بأخذ 

 العینات. یمكن تقدیر محتوى الرطوبة على أساس الوزن أو الحجم. 

عدیدة على نطاق ولسنوات  )Neutron probe(استعملت تقنیة المسبار النتروني 
واسع من أجل مراقبة منتظمة لحالة ماء التربة، ودراسة تغیراتها المكانیة والزمانیة. 
لسوء الحظ، ُیعّد قیاس الرطوبة قرب سطح التربة مشكلة رئیسة مع جهاز المسبار 
النتروني، وباألخص عندما تكون طبقة التربة المستهدفة هي طبقة الفالحة السطحیة. 

ك، تعتبر كل من الحاجة لتثبیت أنابیب قیاس مزروعة في التربة، عالوة على ذل
والحاجة أیضًا لتقنیة أخرى لقیاس الكثافة الظاهریة للتربة بغیة معایرة المسبار، من 
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الرطوبة السطحي النووي -األمور المعیقة والمحدِّدة. بالمقابل، یمكن لمسبار الكثافة
ه دون الحاجة ألنابیب قیاس، ویمكنه أن التغلب على تلك المشكالت، إذ یمكن تشغیل

 30یقیس الكثافة الرطبة الظاهریة والمحتوى المائي للطبقة السطحیة من التربة (حتى 
التربة. كما أن باستطاعته جمع  ألخذ عّینات منسم) بدقٍة تماثل الطریقة النموذجیة 

لوب في جمع الجهد المط ،وبشكل كبیر ،أكبر عدد من القیاسات للتربة، ویقلل بذلك
عینات التربة ومعالجتها. وكون الجهاز غیر مخرب للتربة، فإنه یسمح بإجراء قیاسات 
وبشكل متكرر في نفس المواضع. وبفضل هذه المزایا الموصوفة، أضحى هذا الجهاز 
أكثر رواجًا في التقییم المتكرر لكل من رطوبة وكثافة التربة السطحیة في المشاریع 

 .الزراعیة الكبیرة
باإلضافة لتقدیر رطوبة التربة الزراعیة السطحیة وكثافتها، یمكن استخدام هذا 

 المسبار في المجال الزراعي من أجل:
مراقبة التغیرات الزمنیة لرطوبة التربة أو للمخزون المائي في الطبقة ــــــ 

إذ  : بغرض إعداد الموازنة المائیة للتربة )Soil water storage(السطحیة 
ل المطري أو الري، أو فقدانها عن و رًا الكتساب الرطوبة من الهطأنه ونظ

طریق التبخر أو الرشح العمیق أو الجریان السطحي، فإن رطوبة التربة 
تتغیر كتابع للزمن. وهو ما یمّكن من دراسة الموازنة المائیة للطبقة 
السطحیة من التربة، والتي تعّرف على أنها حساب المكاسب والخسائر من 

وعلى مدى فترة زمنیة معینة قد تمتد من یوم  ،لى النظام البیئي الزراعيوإ 
نتح -إلى عدة أیام أو أسبوع أو شهر أو سنة. األمر الذي یتیح تقدیر تبخر

 المحصول وباألخص ذي الجذور السطحیة.

عتبر المسبار النووي ي : دراسة التغیرات المكانیة للمحتوى المائي في التربةــــــ 
جدًا في دراسة التغیرات المكانیة لرطوبة التربة وتوزعها داخل الحقول مفیدًا 

ومستجمعات المیاه. باستخدام عدد كبیر من مواقع أخذ القراءات بهذا 
حصائیًا إ تحلیًال جیو المسبار، وبتحلیل الفروقات المكانیة والزمانیة 

)Geostatistical analysis( ،طة تحقیق فهم أفضل للعملیات المرتب یمكن
یمكن إجراء الدراسات باستخدام مجموعة و بتوزع ماء التربة في الحقل. 
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متنوعة من مخططات أخذ القراءات مثل توزع المواقع بشكل متساٍو أو 
 .)Grids(أو في شبكات  )Transects(عشوائي في مقاطع 

 عندما یتم مسح دراسة الثباتیة الزمنیة في األنماط المكانیة لرطوبة التربة:ــــــ 
الحقل الزراعي مرارًا من أجل معرفة المحتوى المائي في التربة، فإن نمط 

للمحتوى المائي في التربة ال یتغیر مع  )Spatial structure(البنیة المكانیة 
 Time(الوقت ضمن احتمالیة معینة. تسمى هذه الظاهرة بالثباتیة الزمانیة 

stability(  .لوحظ وجود هذه الظاهرة و في األنماط المكانیة لرطوبة التربة
بشكل متكرر في بیئات مختلفة وعلى نطاق واسع، وتعزى هذه الظاهرة 

 لعوامل مختلفة تتضمن قوام التربة، والتضاریس، والغطاء النباتي، والمناخ. 

إحدى أهم تطبیقات الثباتیة الزمانیة في األنماط المكانیة لرطوبة التربة من 
في تبني هكذا مواقع من أجل إدارة فعالة لمیاه أجل إدارة المیاه الزراعیة هو 

التربة من خالل عملیة الري. وحالما یتم تعیین المواقع الممثلة، فإن عددًا 
قلیًال من أجهزة قیاس المحتوى المائي للتربة في هذه المواقع یكون كافیًا 
للمراقبة الدوریة للقیمة المتوسطة للمحتوى المائي للتربة لكامل الحقل 

اعي، وبالتالي، إلدارة میاه الري من حیث الكم والوقت. ویعتبر وضع الزر 
بروتوكول حقلي لتحدید مثل هذا الموقع بأقل التكالیف واحدًا من التحدیات. 

الرطوبة السطحي) فعال في –وقد وجد أن المسبار النووي (مسبار الكثافة
مروي،  توصیف الثباتیة الزمانیة للمحتوى المائي للتربة تحت ظروف حقل

وبالتالي، في تعیین الموقع الممثل لرطوبة التربة المتوسطة في بدایة الموسم 
 الزراعي، إلجراء جدولة مناسبة لري كامل الحقل.

لقد أدرك المزارعون  :(Control of soil compaction) مراقبة ارتصاص التربةــــــ 
 الرتصاصضارة والباحثون والمهندسون الزراعیون منذ فترة طویلة اآلثار ال

التربة، ال سیما بعد ري الحقول ذات الترب ناعمة القوام. وتتجلى هذه اآلثار 
في تدهور التربة وخسائر في إنتاج المحاصیل. یؤدي استخدام اآلالت 
الثقیلة كآالت الحصاد والشاحنات المیكانیكیة الضخمة، والتي حلت محل 

معالجة ارتصاص التربة تبرز أدوات العمل التقلیدیة، إلى تفاقم المشكلة. ول
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الحاجة إلى إجراءات إدارة جدیدة أكثر تكلفة، بما في ذلك الحراثة العمیقة 
باستخدام معدات وآالت ثقیلة وبتكلفة تشغیلیة عالیة؛  )Sub-soiling(للتربة 

 األمر الذي یؤدي إلى زیادة تكلفة اإلنتاج.

كم فیه في أنظمة لطالما كانت التقنیات الفعالة لرصد االرتصاص والتح
اإلنتاج الزراعي المختلفة محور اهتمام الباحثین الزراعیین، ال سیما في 
فیزیاء التربة ومیكانیك التربة والهندسة الزراعیة. بالنسبة لهم، أثبتت مسابر 

النترونات أنها ذات قیمة كبیرة للقیاسات المتزامنة لكثافة ورطوبة -أشعة غاما
 .التربة

زراعیة الكبیرة اآلن هذه المسابر للتقییم الدوري لمیاه التربة تعتمد المشاریع ال
والكثافة الظاهریة لها قبل عملیات الحصاد. تحدد هذه التقییمات األوقات 
التي یمكن فیها حصاد الحقول بأقل قدر من ارتصاص التربة نتیجة مرور 

تتطلب المركبات الثقیلة. ُتستخدم هذه المسابر أیضًا لتحدید األوقات التي 
 .فیها مناطق معینة من الحقل عملیات حراثة عمیقة للتربة

 


إن تعیین كل من الرطوبة والكثافة الحجمیة لمواد البناء وللتربة الزراعیة على 
حد سواء، له أهمیة كبیرة في العدید من المجاالت العلمیة. ولطالما كانت التقنیات 

محور اهتمام الباحثین، ال  اارتصاص المواد والتحكم فیهالفعالة لهذا التعیین ولمراقبة 
 سیما في فیزیاء التربة ومیكانیك التربة. 

منبع أشعة غاما ومنبع النترونات السطحي، والمزود ب-یوفر مسبار أشعة غاما
تقدیرات موثوقة للقیاسات المتزامنة للكثافة والرطوبة،  نتروني یصدر نترونات سریعة،

ُیستخدم هذا المسبار لقیاس كثافة المادة تقنیة انخماد  .دة المختبرةوبدون تخریب للما
أشعة غاما أثناء مرورها في المادة المختبرة، وذلك من خالل إحدى طریقتي القیاس 

التشتت، اعتمادًا على عمق القیاس المطلوب وسماكة المادة  االنتقال المباشر أو
إلى كونه أداة  وبالنظرلتشتت النتروني. وطبیعتها. بینما یقیس رطوبة المادة بطریقة ا

یسمح هذا المسبار بإجراء قیاسات متكررة في نفس المواقع. كما ، ال إتالفیةمحمولة و 
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ستطاعته جمع أكبر عدد من القیاسات، مقلًال بذلك الوقت والجهد المبذول في اأن ب
غایة للعلماء تجعل هذه المزایا من المسبار أداة جذابًة للجمع العینات ومعالجتها. 

 إدارة المیاه الزراعیة. في والمهندسین في مختلف المجاالت العلمیة والتجاریة، وخاصة
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Abstract 
Climate change is one of the most important environmental challenges 

facing the humanity today. Nuclear power plants produce virtually no green 
house gas emissions or air pollutants during their operation; it makes a 
significant contribution to facing climate changes and fosters energy supply 
security and industrial development by providing electricity reliably. 
Nuclear power provides affordable, reliable and clean energy which is 
crucial for achieving sustainable development goals. Though, there are 
concerns about its environmental impacts, and the challenges in financing 
the upfront construction costs. 

 



تمیز العصر الحالي للحیاة على هذا الكوكب باالزدیاد المضطرد للنشاط 
البشري وسیطرته على مجمل مناحي الحیاة ومصادر الطاقة، وصار یصطلح على 
تسمیة هذا العصر، بشكل غیر رسمي، عصر هیمنة البشر أو عصر األنثروبوسین 

(Anthropocene)هیمنة والمسببة للتغیر البیئي ، حیث أصبح البشر هم القوة الم
المستمر. ومن الواضح أن البشریة تركت بصماتها بوضوح على هذا الكوكب، فعلى 
سبیل المثال، یقوم البشر اآلن بنقل أحجام هائلة من التربة والصخور حول سطح 

تربة، وارتفعت للنجراف ت وتعریة وإ تقوم به العملیات الطبیعیة من حَ مّما  األرض أكثر
یات ثاني أكسید الكربون في الجو بشكل كبیر ومقلق إلى أعلى مستوى مسجل مستو 

 .الماضیةخالل عدة آالف من السنین 
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الغازي الناتج عن حرق  لقد كان لنتائج النشاط البشري المتمثل بازدیاد االنبعاث
النباتي المغطي للیابسة بسبب التعدي على الغابات  الغطاءحفوري، وانحسار الوقود األ

الطبیعیة، أثر جوهري في ازدیاد تراكیز غازات الدفیئة في الغالف الجوي  لمراعيوا
أدى إلى تحفیز آلیة عمل الدفیئة الحراریة مسببًة ارتفاع حرارة مّما  لكوكب األرض،

سطح األرض. وفي نفس الوقت الذي یجب العمل فیه على خفض انبعاث هذه 
ي یتزاید الطلب العالمي على الطاقة حفور الوقود األ استعمالالغازات الناتجة عن 

لعقود المقبلة. بشكل كبیر، ومن المتوقع أن یستمر هذا الطلب بالتزاید المتسارع في ا
حفوریة هي المصدر األكثر استعماًال لتأمین احتیاجات البشر من مازالت الطاقة األ

راریة للتدفئة الطاقة حتى اآلن بعد تحویلها من طاقة كیمیائیة إلى طاقة كهربائیة أو ح
 عن طریق الحرق الذي ینتج عنه غاز الكربون.

إلى جنب مع الطاقة المتجددة كالطاقة المائیة  تعد الطاقة النوویة، جنباً 
الوطنیة للطاقة منخفضة الكربون. تساهم  والشمسیة وطاقة الریاح، جزءًا من المحفظة

تساعد على تقلیل  تغیر المناخ، ویمكن أن الطاقة النوویة في التخفیف من آثار
المنافع أیضًا  وأمن إمدادات الطاقة. وهناك المخاوف بشأن أسعار الوقود المتقلبة

على تخفیض تلوث الهواء المحلي  البیئیة غیر المناخیة للطاقة النوویة مثل المساعدة
 إزالة ملوحةتدابیر التكیف مع تغیر المناخ مثل  واإلقلیمي. كما أنها تأخذ في االعتبار

لطاقة ه البحر. الطاقة النوویة طاقة مستقرة اإلنتاج، تساعد في ضبط تقلبات إنتاج امیا
مائیة أو طاقة الریاح، وتساهم بضبط سوق النفط. لكن، المتجددة مثل الطاقة الكهر 

وٕادارة النفایات النوویة وعدم انتشار  واألمان النوويیجب دراسة تكالیف الطاقة النوویة 
عن التغیرات في أسواق الطاقة والتطورات الحدیثة في مجال  األسلحة النوویة، فضالً 

 وٕامدادات الطاقة.  التكنولوجیا
 



یملك كوكب األرض دفیئة حراریة طبیعیة، ناتجة عن وجود كمیات قلیلة من 
ثاني أكسید وغاز  H2Oبعض الغازات النشطة في الغالف الجوي مثل بخار الماء 

. یعتبر عمل الدفیئة N2Oتروجین وغاز أكسید الن CH4وغاز المیثان  CO2الكربون 
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الحراریة في الغالف الجوي لكوكب األرض أساسیًا في نشوء واستمرار الحیاة على 
سطحه، فبدون خاصیة الدفیئة الطبیعیة لكان كوكب األرض كوكبًا یغطیه الجلید 

 .م°18-وحرارته أقل من 

مل الدفیئة الحراریة للغالف الجوي األرضي آلیة عمل البیوت الزجاجیة یشبه ع
الزراعیة المستعملة في تدفئة النباتات في الزراعات المحمیة، فهي تسمح لإلشعاع 
الشمسي أن یصل إلى سطح األرض وتسخینه، ومن ثم تعید امتصاص األشعة تحت 

سواًء باتجاه األعلى نحو الحمراء المنعكسة من سطح األرض وٕاصدارها مرة أخرى، 
یزید من مّما  الفضاء الخارجي، أو نحو األسفل من جدید باتجاه سطح األرض،
الناتج عن  CO2تسخینه مرة أخرى. یؤدي ازدیاد تراكیز غازات الدفیئة وخاصة غاز 

حفوري الكربوني إلى تنشیط عمل الدفیئة الطبیعیة، وحدوث االحتباس حرق الوقود األ
 الي زیادة حرارة سطح األرض.الحراري وبالت

 


أصبح من الواضح في الوقت الحاضر تأثیر التغیرات المناخیة على النظم 
الحیاة البشریة بشكل خاص، فقد صار من الممكن مالحظة و  البیئیة بشكل عام،

ریة على حد سواء، مثل التغیر في التغیرات التي تطرأ على األنظمة البیئیة البریة والبح
النطاقات البیئیة الجغرافیة والتغیرات الفصلیة واإلنزیاحات الزمانیة والمكانیة في نماذج 

 الهجرة والنشاط للعدید من األنواع البریة والبحریة وأسماك المیاه العذبة.

بدأ المجتمع البشري یشعر بنتائج التغیر المناخي على النشاط االقتصادي 
لوضع الصحي، فقد بینت العدید من الدراسات تأثیر التغیر المناخي على إنتاجیة وا

العدید من المحاصیل في مناطق مختلفة عبر القارات، فظهرت مؤشرات على حدوث 
اختالل في التوازن البیئي مؤدیًة إلى انخفاض في اإلنتاجیة الزراعیة بسبب الفیضانات 

عادة في المناطق ذات االرتفاعات العالیة،  وغرق المحاصیل المتزاید الذي یشاهد
نتاج المحاصیل الزراعیة. وعلى الرغم إآثار العجز المائي والجفاف على  إضافة إلى

 من انخفاض التأثیر المباشر للتغیر المناخي على صحة الجنس البشري، لوحظ ازدیاد
لتطرف (ا أو الحر الشدید في بعض المناطق سحاالت الوفاة نتیجة البرد القار 
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. كما أن تغیر الحرارة والهطول المطري قد عّدل من مناطق توزع وانتشار المناخي)
 بعض الحشرات الناقلة لألمراض التي تبدأ حیاتها في المسطحات المائیة.

وتزداد المخاطر الناتجة عن ارتفاع منسوب میاه البحر وازدیاد قوة العواصف 
تهدد العدید من المجتمعات البشریة وتكراریتها وحدوث الفیاضانات، حتى أصبحت 

من المرجح أن یؤدي استمرار تطور التغیر المناخي بسبب و  باإلجالء وفقدان الموطن.
النشاط البشري دون محاولة كبحه إلى تأثیرات عمیقة على نشاط وتوازن المجتمعات 

 البشریة والبیئة األرضیة بشكل عام.
 



یر المناخ الناتج عن مشكلة االحتباس الحراري هو في األساس قضیة تنمیة تغ
ویهدد بتفاقم معدالت الفقر. یمكن  بشریة، فهو یضر بالنمو االقتصادي العالمي

على تغیر المناخ، یتحدد هذا  كل بلد أن تؤثر سلبًا أو إیجاباً لسیاسات التنمیة البشریة ل
المواطنین من الطاقة والغذاء  لتلبیة احتیاجاتبكیفیة توجیه االستثمارات الوطنیة 

أو تساهم في إیجاد الحلول  والمیاه، فقد تزید هذه السیاسات من مخاطر تغیر المناخ
 لذلك.

، وافقت جمیع األطراف تقریبًا في 2015مع اعتماد اتفاق باریس في عام 
وطنیًا  ت محددةاألمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ على إعداد مساهما اتفاقیة

للتحكم في انبعاثات غازات الدفیئة، والحد من زیادة المتوسط العالمي لدرجة حرارة 
بمستویات ما  سطح األرض بحلول نهایة القرن إلى ما دون درجتین مئویتین مقارنة

المتزاید للمخاطر الكبیرة  قبل العصر الصناعي. ومنذ ذلك الحین أثبت الفهم العلمي
مئویتین، إلى جانب القلق المجتمعي  اع درجة الحرارة بمقدار درجتینالمرتبطة بارتف

اتخاذ إجراءات أكثر طموحًا وفاعلیًة لتجنب  المتنامي إزاء ذلك، أن ثمة حاجة إلى
المناخ، عن طریق الحیلولة دون ارتفاع درجة الحرارة  اآلثار السیئة المترتبة على تغیر

تحقیق هذا الهدف أن ینخفض انبعاث غاز مئویة. ویستلزم  درجة 1.5إلى أكثر من 
الناتج عن تولید الكهرباء إلى ما یقرب من الصفر في موعد  ثاني أكسید الكربون
القرن، حتى مع استمرار تنامي احتیاج الكهرباء وتوسع نطاق  غایته منتصف هذا
 .أنحاء العالم في مجاالت النقل والتدفئة واألغراض الصناعیة استعمالها في جمیع
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بدأ العمل على تحقیق هدف التخفیف من انبعاثات غازات الدفیئة بوضع ی
ائمة بوجه جهود سیاسات اقتصادیة وتنمویة واضحة تعمل على إزالة الحواجز الق

النمو الصحیحة أن تساعد في  نبعاثات، فیمكن لسیاسات وخیاراتوسیاسات تخفیف اال
االقتصاد النمو، فال  واصلالحد من تغیر المناخ، مع األخذ بعین االعتبار أن ی

 عن االنبعاثات الكربونیة. مناص عن النمو، لكن مع فصل النمو
توجد مجموعة واسعة من خیارات التكیف االقتصادي واالجتماعي لمواجهة 

بإمكان تكنولوجیا  التغیر المناخي، ولكن لم ترق حتى اآلن للمستوى المطلوب. لیس
قلیل من انبعاث غازات الدفیئة  في أي قطاع من وحیدة أن تقدم كل الحلول الالزمة للت

عوائق وتكالیف التزال غیر محددة بشكل  قطاعات النشاط البشري، إضافة لوجود
 كامل.

 


من أهم السیاسات التي تشجع على تخفیف انبعاثات غازات الدفیئة، وضع 
إصدار غاز الكربون وتفرض حدودًا قصوى لذلك وتراقبه أنظمة تضبط مستویات 

وتفرض ضرائب على األنشطة المسببة لالنبعاثات، هذه اإلجراءات ترسل إشارات 
 من السلوكیات المتسببة في التلوث، واضحة طویلة األجل إلى شركات الطاقة للحد

خیارات  وابتكار أسالیب مخفضة لالنبعاثات، وتخلق حوافز للتوجه لالستثمار في
 .الطاقة النظیفة

التي تقضي بدعم أسعار الوقود  كما أن التعدیل التدریجي للسیاسات الوطنیة
حفوري، بحیث تتجه إلى إلغاء الدعم تدریجیًا عن أسعاره، یمّكن االقتصاد من إعادة األ

دعم أسعار  ترتیب أولویاته بتحویل الدعم إلى المجاالت األكثر احتیاجًا وفعالیة. یرسل
حفوري، وحتى لبیة تشجع على استهالك الوقود األإشارة معاكسة س حفوريالوقود األ

الكربونیة. ویجب اإلقرار بأن  ینتج عنه زیادة االنبعاثاتمّما  التبذیر في استعماله،
ث یجب أن یترافق إستراتیجیة إلغاء دعم أسعار الوقود عملیة لیست بالسهلة، حی

حفوري مع البدء في زیادة دعم الفقراء، وما یجب أن جي لدعم الوقود األاإللغاء التدری
 یصحب ذلك من أنظمة للحمایة والرعایة االجتماعیة.

https://www.esmap.org/node/3043
https://www.esmap.org/node/3043
https://www.esmap.org/node/3043
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إن تصمیم مستقبل مستدام من الطاقة النظیفة هو جزء أساسي من الحل 
في سیاق من تغیر المناخ، تجري  لمشكلة االحتباس الحراري، ألن كل أنشطة التنمیة

فبالتخطیط الدقیق یمكن بناء مدن منخفضة االنبعاثات الكربونیة، بأسالیب توفر طاقة 
الطاقة المتجددة، حیث  نظیفة مستدامة، وفي الوقت ذاته یتوالى االنخفاض في تكلفة

على نطاق المرافق،  أصبح اآلن تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة في كثیر من البلدان،
كما یمثل تحسین كفاءة  .تعادلها حفوري أوألل من التكلفة في محطات الوقود اأق

هامًا للتقلیل من استخدامها،  استخدام الطاقة، ووضع معاییر لكفاءة استخدامها، أمراً 
فكل كمیة من الطاقة یمكن توفیرها هي طاقة لسنا بحاجة إلى إنتاجها، وقد أدت 

ة إلى توفیر كمیات من الطاقة تعادل تقریبًا ثلث التحسینات على كفاءة استخدام الطاق
اإلنتاج خالل العشرین سنة األخیرة. كما أن تطویر الممارسات الزراعة المراعیة 
للتغیر المناخي یساعد المزارع على زیادة إنتاجیة المزرعة وقدرتها على الصمود في 

تصاص الكربون المناخ مثل الجفاف، وتصبح بمثابة خزانات الم مواجهة آثار تغیر
خزانات مفیدة أیضًا  فتساعد بدورها على الحد من االنبعاثات. وتعّد الغابات

تبقى الحاجة قائمة إلیجاد  .الكربون وتخزینه في التربة واألشجار واألوراق المتصاص
السلبیة لتغیر  أسالیب إضافیة تساهم في تدابیر التكیف المطلوبة للحد من اآلثار

ن نطاق التخفیف الذي ُیَنفذ في أثناء العقدین القادمین أو ع المناخ، بغض النظر
 القادمة.  العقود الثالثة

 


التنمیة المستدامة هي التنمیة التي تلبي المتطلبات الحالیة دون المقایضة على 
قع أن یزداد الطلب على الطاقة الكهربائیة قدرتها على ذلك في المستقبل. من المتو 

بشكل متسارع في العقود المقبلة، حیث تبین الدراسات والتحالیل المختلفة حول العالم 
. إن 2050% بحلول عام 330% إلى 20أن استهالك الطاقة الكهربائیة سیزداد من 

ن االحتیاجات وللمستقبل، ویمكن االعتماد علیه لتأمیحالیًا  وجود مصدر لطاقة متوفرة
المتنامیة للطاقة، ونظیف بنفس الوقت، هو أمر مهم جدًا إلنجاز أهداف التنمیة 
المستدامة في القضاء على الفقر والمعاناة، من خالل تحسین الوضع الصحي ورفع 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دور الطاقة النوویة في التصدي لظاهرة االحتباس الحراري وتغّیر المناخ 
 

33 
 

التعلیم، وتأمین الموارد الطاقیة المطلوبة للتنمیة الصناعیة، والتخفیف من  مستوى
 األرضیة. انبعاث غازات الدفیئة 

یمكن أن تزودنا الطاقة النوویة، مع التكنولوجیات األخرى، بطاقة تمكننا من  
رفع مستوى معیشة المجتمع البشري إلى مستویات عالیة، مع المحافظة على صحة 
اإلنسان والحفاظ على بیئة نظیفة واقتصاد مستقر. تعد الطاقة النوویة خیارًا جذابًا 

ر عن مستوى التطور االقتصادي لها، فنسبة كبیرة من ، بغض النظالدولللعدید من 
ذات دخل منخفض، حیث تعاني هذه  دولالمفاعالت النوویة قید البناء ستقام في 

إن  من االزدیاد المضطرد في عدد السكان وفي االحتیاجات للطاقة الكهربائیة. الدول
دور الطاقة النوویة في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون، إضافة لكونها 
مستقرة وغیر متذبذبة مثل الطاقة المتجددة التي تتأثر بسرعة الریاح وتغیراتها، أو شدة 

ینشط  مائیة التابع لموسم هطول األمطار،ع الشمسي، أو تذبذب الطاقة الكهر السطو 
السیاسات الداعمة لهذه المشاریع، و یتضمن عنصر إضافة وتشجیع  لسوق الطلب 

 على هذه الطاقة.
 

         



للحد من ظاهرة االحتباس الحراري، فالطاقة  فعاالً  الطاقة النوویة تعد خیاراً 
بالمقارنة مع سنویًا  غازات الدفیئة ملیار طن من 1.5النوویة تجنب بالفعل انبعاث 

زهاء  2018متوسط االنبعاثات من تولید الكهرباء. وقد وفرت القوى النوویة في عام 
ویة، إضافة إلى الكهرباء، وساهمت القوى النو  في المائة من احتیاجات العالم من 10

الفحم إلى الغاز،  التوسع في استغالل مصادر الطاقة المتجددة، وتحویل الوقود من
غیغا طن  33مستوى انبعاثات ثاني أكسید الكربون العالمیة عند  في تحقیق استقرار

 .2019في عام 

 یشكلها التي التحدیات الطاقة النوویة بسبب محطات ببناء وقد تجدد االهتمام
الدفیئة، ومن الواضح أن الطاقة النوویة، بوصفها مصدرًا منخفض  غازاتانبعاث 

 القابلة للتورید، یمكن أن تؤدي دورًا أساسیًا في االنتقال إلى مستقبل الكربون للكهرباء
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تدریجیًا  تحل أن المفترض، على المدى البعید، فیه الطاقة النظیفة، ومنُتستخدم 
 حفوري.األ للوقود المستخدمة ولید الطاقةت محطات محل محطات الطاقة النوویة

العالم تجنب  محطة نوویة لتولید الكهرباء حول 443إحدى الدراسات أن  تفید
 من الطاقة المولدةسنویًا  الكوكب من االنبعاثات الكربونیة ما یعادل ما تنتجه الیابان

 حفوري.عن طریق حرق الوقود األ

المتحدة  الحكومات مثل الوالیات بعض األخیرة رغبة السنوات خالل شهدنا وقد 
 النوویة المحطات بتشغیل وٕایطالیا في االستمرار وألمانیا، المتحدة، والمملكة األمریكیة،

ا ذ الحل الرشید هي النوویة الطاقة أن بحجة النووي، الطلب إحیاء القائمة، وٕاعادة
 عزمها العامة دماتالخ عقدت شركات المناخیة. وقد التغیرات لمكافحة المعقولةالكلفة 
 للحاجة دعمها عن وأعربت ممكنة، ألطول فترة القائمة محطاتها تشغیلعلى 

 نوویة طاقة محطات بناء في مترددة زالت ما ولكنها نوویة جدیدة، طاقةلمحطات 
الدعم المالي. هناك  عن ناهیك والسوق، بالتكلفة متعلقة ضمانات توفر دونجدیدة 

 وءویة خیارًا جذابًا، حیث یالحظ نشتعتبر الطاقة النو  لتيا العدید من الدول النامیة
 تستخدم الطاقة اللحظة هذه حتى تكن لم جدیدة طلب على هذه المحطات في أسواق

 النوویة.
  



قلق كبیر العقود األربعة األخیرة مصدر  أصبحت مشكلة شح المیاه على مدى
للعدید من دول العالم. ترجع أسباب العجز المائي إلى عدة عوامل منها ازدیاد تكراریة 

المیاه في المناطق المختلفة،  وطول فترات الجفاف، والتوزیع غیر المتكافئ لموارد
والتفاوت في الخدمات بین المناطق الحضریة والریفیة، وزیادة عدد السكان، وزیادة 

أدى إلى زعزعة التوازن الهش للوسط مّما  التعریة لألحواض المائیة، التلوث، وتأثیر
هذا  إستراتیجیات شاملة لتحسین الوضع المائي فیها لمواجهة تبنت عدة دول .البیئي

میاه البحر، لتلبیة الطلب المتزاید على  إزالة ملوحةالعجز، من ضمنها إقامة مشاریع 
میاه البحر  إزالة ملوحةحیطة به. إن تقنیة المیاه ضمن الشریط الساحلي والمناطق الم

تستهلك الطاقة بكثافة عالیة، لذلك من الضروري إشراك مصادر عدة من الطاقة، مثل 
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الطاقات المتجددة والطاقة النوویة، في هذه العملیة المستنزفة للطاقة، من أجل ضمان 
ود في تشغیل هذه استدامة هذا المورد المائي غیر التقلیدي، والحد من استهالك الوق

التولید المشترك  المحطات، وبالتالي یمكن لمفاعالت الطاقة النوویة أن تعمل على
 لكل من متطلبات الماء والكهرباء في وقت واحد.

 
        



دة من الطاقة الحراریة المنبعثة من تساهم المشاریع التي تعتمد على االستفا
المفاعالت النوویة مساهمة غیر مباشرة في تخفیف انبعاثات غازات الدفیئة األرضیة، 
عن طریق التزوید المستمر للحرارة العالیة الالزمة في العدید من التطبیقات الصناعیة 

ة الناتجة عن حفوري. إن الحرارة العالی، دون الحاجة الستخدام الوقود األوالحیاتیة
تشغیل المفاعالت النوویة یمكن أن تستعمل في تأمین الطاقة الحراریة، التي تصل 

م تقریباً، للعدید من التطبیقات التي تحتاج للحرارة العالیة مثل °300لدرجة حرارة 
تروكیمیائیة والتدفئة للمناطق المأهولة بالسكان الص النفط وتكریره والصناعات الباستخ

جدر بالتصامیم الحدیثة لمشاریع یالمحیطة بمكان وجود المفاعالت. و  في المناطق
 الطاقة النوویة أن تعمل على االستفادة من هذه التطبیقات والمیزات .

 


 ویةنو  طاقة إعراب عدة دول عن اهتمامها بإنشاء محطات من الرغم على
 على وینطوي جدًا، طویل والطلب الفعلي االهتمام عن التعبیر بین فإن الوقتجدیدة، 
النوویة،  لقد زادت التغیرات المناخیة من الجاذبیة البیئیة للطاقة .فشل عالیةإمكانیة 

وتأمین  ورغم االنحیاز الحالي للطاقة النوویة لدورها في التخفیف من التغیر المناخي
، المترافق مع ازدیاد أسعار الوقود عالمیًا، فإن التخوف منها مازال إمدادات الطاقة

موجودًا عند العدید من المعنیین بشأن األثر البیئي، إلى جانب المخاوف المتعلقة 
اإلرهابیة على المحطات النوویة، وتصنیع األسلحة  الحروب والهجمات بحدوث

لص من النفایات النوویة، فمازالت النوویة، إضافة إلى العقبة الضخمة المتمثلة بالتخ
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مشكلة االفتقار إلى مستودع نهائي ألكثر المخلفات سمیة على هذا الكوكب قائمة، 
 النفایات ستظل سامة آلالف السنین، ولیس هناك مستودعات دائمة للنفایات فبعض

على افتتاح أول محطة للطاقة النوویة عامًا  65النوویة الخطیرة بعد مرور أكثر من 
، رغم األمل بأن تكنولوجیات المستقبل قد 1954بالقرب من موسكو عام  ي اوبنینسكف

 .تسمح بإعادة تدویر النفایات النوویة قبل الحاجة لدفنها لألبد

 1986انیا عام رنوبیل في أوكر ر وقوع حوادث نوویة مثل حادثة تشمخاط إن
على الحكومات التي  حدیثة العهد في الیابان صّعب اتخاذ القراروحادثة فوكوشیما 

التغیرات المناخیة، فحتى اآلن مازال أول رد فعل  تجتذبها الطاقة النوویة لمواجهة
ل. تثیر یرنوبالطاقة النوویة هو ما حدث في تش یخطر على البال عند الحدیث عن

في ان یمكن للطاقة النوویة أن تعمل األخیرة التساؤالت حول ما إذا ك الكوارث النوویة
ة ضمن ظروفنا الحالیة. إن المناخ المتقلب والحرائق وارتفاع منسوب میاه بیئة آمن

ن االفتقار إلى النوویة، في حین أ تزید جمیعها من مخاطر الحوادثوالزالزل  البحر
مستمرًا، فهناك  المشعة ال یزال یشكل خطراً  طویل األجل للنفایاتالتخزین اآلمن و 

ناك مستودعات دائمة للنفایات األكثر خطورة لكن لیس ه مواقع تخزین مؤقتة للنفایات
 .المستنفد لمفاعالت المیاه الخفیفة مثل الوقود

 تعتبر الناحیة االقتصادیة من العوائق الهامة إلقامة المشاریع النوویة، فالطاقة
 التقدیریة للكهرباء، خاصة مع تصاعد التكالیف رخیصاً  مصدراً حالیًا  ال تعدالنوویة 

 التكلفة تقدیرات أن درجة عالیة، إلى مستویات إلى الجدیدة النوویة للمحطات
عالیة  مستویات إلى یرتفع التكلفة منحنى أضعاف، ومازال خمسة من أكثرتضاعفت 

من  باالستفادة الزمن مرور مع إلى تكلفة أقل التوجه من ، فبدالً التصامیم تطورت كلما
 ازدادت. قد النوویة لتكلفةا فإن التقنیات، معظم كحال التطور العلمي والتقني،

 المتجددة في زیادة كفاءة الطاقة والطاقةحالیًا  ویرى البعض أن االستثمار
النوویة من حیث الكفاءة االقتصادیة، فكل دوالر ینفق  الطاقة من االستثمار فيأفضل 

التي یكتسبها الفرد بالریاح أو الطاقة  على المشاریع النوویة یقابل خمس الطاقة
 وبنفس التكلفة. الشمسیة
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مجموعة أخرى من األمور التي تعیق استعمال الطاقة النوویة، فالقدرة  هناك
التطور باتجاه الطاقة النوویة تتعلق بالقاعدة اإلنتاجیة للمجتمع، بما في ذلك  على

المال، والكوادر العلمیة والفنیة، والشبكات الكهربائیة المؤهلة، واالستحقاقات  توفر رأس
ة والسیاسیة، والنظام المؤسساتي للدولة، والحكومات، والدخل القومي، االجتماعی

 .وجیا وغیرهاوالصحة، والتكنول

قبل أن تصبح متوفرة،  ةسن 17خمس إلى  من الطاقة النوویة تستغرق مشاریع
وبالتالي یستحیل على هذا النحو على المشاریع النوویة المساعدة في تحقیق األهداف 

، فبینما ننتظر 2030في المائة من االنبعاث بحلول  80في خفض المناخیة المتمثلة 
 مشاریع الطاقة النوویة یتم حرق الفحم والغاز والنفط وتلویث الهواء. یةجهوز 





االحتباس الحراري تحد شاق  إن الحاجة العالمیة إلى خفض انبعاث غازات
الالزمة لمواجهته موجودة. یمكن واالستراتیجیات  للمجتمع اإلنساني، لكن التقنیات

سیاسات الطاقة المصممة والمنفذة بشكل جید أن تضعنا على  لمجموعة صغیرة من
مستقبل منخفض الكربون. إن أنظمة الطاقة كبیرة ومعقدة، لذلك  الطریق الصحیح نحو

المهمة ببساطة، لذلك یحتاج  من الصعوبة إیجاد نهج واحد یناسب جمیع الدول وینجز
الطاقة التي سیكون لها  لقرار إلى وضع سیاسات واضحة وشاملة لمستقبلصناع ا

تأثیر كبیر على مستقبل المناخ لألعوام القادمة، ویجب أن تكون هذه السیاسات فعالة 
وذات كفاءة من الناحیة االقتصادیة. قد تكون االستثمارات األولى في تكنولوجیات 

االنتشار الواسع لهذه التكنولوجیات عقودًا الكربون المنخفض جذابة، لكن ربما یستغرق 
إلى  عّدة. تبین التقدیرات األولیة أن تخفیض انبعاث غاز ثاني أكسید الكربون

في أنماط االستثمار،  كبیراً  تحوالً  سیتطلب 2030بحلول عام  2005مستویات عام 
 20 وقد توّظُف استثمارات مستقبلیة في البنیة األساسیة للطاقة بتكالیف تتجاوز

سیترك آثارًا بعیدة المدى على مّما  ،2030و 2005بین العامین  تریلیون دوالر
في  حفوري انخفاضاً تتوقع البلدان المصدرة للوقود األالدفیئة. ربما  انبعاثات غازات

سیاسات التخفیف،  الطلب واألسعار، وكذلك في نمو الناتج المحلي اإلجمالي بسبب
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االفتراضات المتعلقة بقرارات السیاسة العامة  لىلكن یتوقف مدى ذلك االنخفاض ع
دفع  على قادر القوي السیاسي الدعم أن من وعلى الرغم وظروف سوق النفط.

 األسس كانت حال یكون كافیًا في السیاسي لن الدعم فإن ، قویة دفعة النوویة النهضة
 صائبة.  غیر واالقتصاد الجوهریة للتكنولوجیا

 قة النوویة هو األسطول النووي الحالي للمحطاتإن المصدر الرئیسي للطا
یبقى أن نرى  القدیمة، لكن، حتى في حالة وجود دعم عام لبناء محطات نوویة جدیدة،

في تخفیضات  ما إذا كانت هذه المنشآت النوویة الجدیدة ستقدم مساهمة كبیرة
یستغرقه بناؤها،  الطویل الذي حفوریة بالنظر إلى التكلفة والجدول الزمنياالنبعاثات األ

ولیس لدینا وقت النتظار تنفیذها.  ،مرحلة التصمیم فمحطات الجیل الرابع مازالت في
الفور، لذلك قد یكون من  هناك حاجة إلى إجراءات الحد من التدهور المناخي على

حالیًا  األجدر العمل على إطالة عمر فترة التشغیل لمشاریع تولید الطاقة النوویة القائمة
 فترة القصیرة أو متوسطة األمد القادمة.في ال

الخیار النووي كمصدر للطاقة النظیفة  لیس خیارا ومن الجدیر بالذكر أن 
 16مباشرًا، وهو قرار سیادي یتعلق بكل دولة،  لكن ال یمكن تجاهله، فهو یمثل من 

لكن هناك حاجة لمؤسسات ذات كفاءة  .من الكهرباء المولدة في العالم %17الى 
 للتخلص من النفایات النوویة. آمنة ة للتعامل معه وأماكنعالی

 م. جالل العطار                                                        
 هیئة الطاقة الذریة السوریة                                                  

 jalalattar74@gmail.com 
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Abstract 

IAEA Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) missions are 
designated to assist Member States in evaluating the status of their national 
infrastructure for the introduction of a nuclear power programme. INIR 
missions are conducted upon request from a Member State. Each INIR 
mission is coordinated and led by the IAEA and conducted by a team of 
IAEA staff and international experts drawn from Member States which have 
experience in different aspects of developing and deploying nuclear 
infrastructure. INIR missions cover the 19 infrastructure issues described in 
Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear 
Power, IAEA Nuclear Energy Series No.NG-G-3.1, published in 2007 and 
revised in 2015. The assessment is based on an analysis of a self-evaluation 
report prepared by the Member State, a review of the documents provides 
and interviews with key officials. 

 



آخر قید  الً مفاع 55للطاقة النوویة قید التشغیل و الً مفاع 443یوجد حالیًا 
 صراً ت، لم یعد الوصول إلى الطاقة النوویة مقةمالیالو  ةنی. من وجهة النظر الفاإلنشاء

النامیة بإدخال أو توسیع برامج  الدولتهتم العدید من و  .ات المتقدمةیعلى االقتصاد
تي للكهرباء، وال وموثوًقاً  مستقراً  الطاقة النوویة ألنها تعتبر الطاقة النوویة مصدراً 

في حین . باإلضافة إلى ذلك، تساهم بشكل كبیر في التخفیف من آثار تغیر المناخ
دولة   30الحالیة، فإن حوالي هاالعاملة تخطط لتوسیع قدرات الدولأن العدید من 
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النامیة، تفكر في الشروع في برنامج للطاقة النوویة،  الدولعضو، معظمها من 
الزمة، والبعض اآلخر یتفاوض أو یبني أول والبعض اآلخر یطور البنیة التحتیة ال

 .محطة للطاقة النوویة

التي تشرع في تقدیم المشورة والمساعدة،  الدولللطلب المتزاید من قبل  استجابةً 
لمساعدة الدول األعضاء التي تدرس أو  طورت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة نهجاً 

م االلتزامات المرتبطة بتطویر تخطط إلنشاء أول محطة للطاقة النوویة لدیها لفه
یمكن للدول التي لدیها بالفعل طاقة نوویة أن تقیِّم مدى  برنامج للطاقة النوویة.

تم تحدید هذا النهج في منشور معالم تطویر البنیة التحتیة الوطنیة  للتوسع. استعدادها
 هاونشرت الموثیقة المع )IAEA(وضعت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة . و للطاقة النوویة

المهتمة  الدولكدلیل لمساعدة  )2015عام  اعتمادهاتم  تيوال( 2007في عام 
معالم تطویر هذه الوثیقة حدد تو  بإنشاء برنامج للطاقة النوویة للعمل بطریقة منهجیة.

قدم إرشادات بشأن األنشطة التي یتعین القیام تالبنیة التحتیة الوطنیة للطاقة النوویة و 
قضیة تتعلق بالبنیة التحتیة یجب معالجتها في  19حدد تو  ق كل معلم.بها قبل تحقی

في حین أن كل دولة فریدة من نوعها وستواجه تحدیات  ثالث مراحل من التنمیة.
 تحدیات مشتركة أثناء تقدمها في بناء بنیتها التحتیة. أیضاً  الدولمحددة، تواجه 

مقبولة ومستخدمة  في غضون وقت قصیر، أصبحت وثیقة المعالم الرئیسیة
في طلب مساعدة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لتقییم  الدولعلى نطاق واسع، وبدأت 

، واستجابة لهذه الطلبات، أنشأت الوكالة 2009 عام في حالة بنیتها التحتیة الوطنیة.
وهي  .)INIR(للبنیة التحتیة النوویة  المتكاملةالدولیة للطاقة الذریة مهمة المراجعة 

راجعة شاملة لمساعدة الدول األعضاء في تقییم حالة بنیتها التحتیة الوطنیة إلدخال م
، قامت الوكالة 2009األولى في عام   INIRمنذ مهمة أو توسیع الطاقة النوویة.

تتیح الخدمة لممثلي الدولة  دولة بناء على طلبها.  16الدولیة للطاقة الذریة بمهام في
ات متعمقة مع فریق من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة العضو المضیفة إجراء مناقش

وخبراء دولیین حول الخبرات وأفضل الممارسات في تطویر البنیة التحتیة للطاقة 
یتم تقدیم التوصیات واالقتراحات في تقریر إلى الدولة العضو لتمكینها من  النوویة.
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مة لضمان تطویر وتنفیذ تعد الخدمة أداة قی لذلك. اً قتحدیث خطة عملها الوطنیة وف
البنیة التحتیة الالزمة لالستخدام اآلمن والمستدام للطاقة النوویة بطریقة مسؤولة 

 .ومنظمة
 


تحدید حالة لفي مساعدة الدول األعضاء  INIR مهمةیتمثل الهدف الرئیسي ل
من التطویر  یها وتحدید المجاالت التي تتطلب مزیداً البنیة التحتیة للطاقة النوویة لد

كما  INIRالفوائد الرئیسیة لخدمة . ویمكن تحدید المقابل علممن أجل الوصول إلى الم
 :یلي

إتاحة الفرصة للدول األعضاء لتقییم برنامجها للطاقة النوویة على أساس ــــــ 
 ات المعالممنشور 

 إضافیاً  لتي تتطلب عمالً لفت االنتباه إلى المجاالت اــــــ 
لخبرات حول تطویر البنیة وتبادل ا نظراءتوفیر منتدى للمناقشات بین الــــــ 

 التحتیة
 تقریر ستعراضالكبار المسؤولین في الدولة العضو المضیفة ل الفرصة إتاحةــــــ 

حول حالة البنیة التحتیة لبرنامج الطاقة النوویة الخاص  المستقل نظراءال
 .ابه

 


من الخطوات األربع  المراجعة المتكاملة للبنیة التحتیة النوویة مهمةتتكون 
 : الرئیسیة التالیة

 )Self Evaluation Report, SER(تقییم تقریر التقییم الذاتي  : 1(أ) الخطوة 
ستراجع الوكالة الدولیة حیث :  دمةطلب الختنوي  الذي أعدته الدولة العضو التي

على وثیقة الوكالة  للطاقة الذریة تقریر التقییم الذاتي الذي أعدته الدولة العضو بناءً 
لتقییم ما إذا كانت  "الدولیة للطاقة الذریة "تقییم حالة تطویر البنیة التحتیة الوطنیة
لنوویة في الدولة وأن المعلومات المقدمة كافیة إلعطاء فهم لحالة البنیة التحتیة ا

  مدعومة بالوثائق المناسبة. SERبیانات 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (INIR)المراجعة المتكاملة للبنیة التحتیة النوویة  
 

43 
 

 INIR: الغرض من مهمة ما قبل  INIRإجراء مهمة ما قبل  : 2(ب) الخطوة 
 INIRمع النظراء واالتفاق على اختصاصات مهمة  INIRهو تقدیم ومناقشة عملیة 

وزیارة المرافق المقترحة  الرئیسیة INIRم مناقشة الترتیبات اللوجستیة لبعثة تت الرئیسیة.
الممكن إجراء مهمة  منمطلوبة، ف SERإذا كانت مهمة دعم  الرئیسیة. INIRلبعثة 
 .معاً  INIRومهمة ما قبل  SERدعم 

 INIR: الغرض من مهمة  الرئیسیة INIRتنفیذ مهمة  : 3(ج) الخطوة 
لعضو بناًء على الرئیسیة هو مراجعة حالة البنیة التحتیة للطاقة النوویة في الدولة ا

SER  برنامج بوالوثائق الداعمة اإلضافیة والمقابالت مع النظراء الرئیسیین المعینین
الرئیسیة هي تقریر یحدد التوصیات  INIRإن مخرجات مهمة  الطاقة النوویة.

واالقتراحات في المجاالت التي تتطلب عمًال إضافیًا للوصول إلى المعلم المقابل 
 اف بالممارسات الجیدة التي یجب مشاركتها مع البلدان األخرى.باإلضافة إلى االعتر 

إلى تقییم INIR  : تهدف متابعة مهمة INIRمتابعة مهمة  : 4(د) الخطوة 
یجب أن یتم  الرئیسیة. INIRمستوى تنفیذ التوصیات واالقتراحات المقدمة خالل مهمة 

 ها بعدكن یوصى بعقدللمتابعة مع الدولة العضو ول INIRاالتفاق على توقیت بعثة 
 الرئیسیة. INIRمهمة  من شهراً  30إلى  18

 
 

یقوم بها فریق من موظفي الوكالة الدولیة  متكاملةمراجعة  INIRمهمة ُتعتبر 
ئیسي الهدف الر  خبرة في البنیة التحتیة النوویة.اللدیهم  دولیونللطاقة الذریة وخبراء 

هو مساعدة الدول األعضاء في تحدید المجاالت التي تحتاج إلى مزید  INIRلبعثة 
في أي وقت أثناء تطویر برنامج الطاقة  INIRبینما یمكن طلب مهمة  من التطویر.

 : التالي على الشكلالنوویة، فمن المتوقع أن یتم ترتیبها 

 )علم األول(بالقرب من الم 1(أ) مهمة المرحلة 
 سنتین بعد مهمة المرحلة األولى)إلى  اً شهر  18متابعة ((ب) ال
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 )علم الثاني(بالقرب من الم 2(ج) مهمة المرحلة 
 إلى سنتین بعد مهمة المرحلة الثانیة). شهراً  18(د) المتابعة (

قضیة  19إعداد تقریر تقییم ذاتي یغطي  INIRیجب على الدولة قبل بعثة 
ساس التقییم الذاتي في الوثیقة المعنونة "تقییم حالة یتم تقدیم أ تتعلق بالبنیة التحتیة.

بناًء  .2و 1د شروط الوصول إلى المرحلتین تطویر البنیة التحتیة الوطنیة" والتي تحد
حاجة إلى إجراءات كبیرة أو بإذا كانت فیما على التقییم الذاتي، یمكن ألي بلد تحدید 

المعلم الهام ووضع خطة عمل أو ال توجد إجراءات للوصول إلى  لكل قضیة ثانویة
قبل البعثة ویتم  INIRیتم إجراء تحلیل لتقریر التقییم الذاتي من قبل فریق  لذلك. وفقاً 

، یجري INIRأثناء مهمة  تحدید المجاالت التي تتطلب معلومات/إیضاحات إضافیة.
الفریق مقابالت ویراجع وثائق إضافیة الستخالص استنتاجاته التي قد تؤدي إلى 

 : یتم تعریف هذه المصطلحات على النحو التاليو  یة أو اقتراح أو ممارسة جیدة.توص

تُقترح التوصیات عندما تكون الجوانب المتعلقة باستیفاء شروط  : التوصیات
 تطویر البنیة التحتیة النوویة متباینة أو غیر كاملة أو غیر منفذة بشكل كاٍف.

تستند التوصیات إلى  ین ملموس.التوصیات محددة وواقعیة ومصممة لتحقیق تحس
صیاغة  متت ذكر العالقة مع القضیة المحددة.نهج المعالم البارزة، وحسب االقتضاء، تُ 

 موجزة وواضحة. التوصیات بحیث تكون

قد تشیر االقتراحات إلى توسعات مفیدة للبرامج الحالیة وتشیر إلى  : االقتراحات
تحفز االقتراحات اإلدارة والموظفین  بشكل عام، بدائل أفضل ممكنة للعمل الحالي.

تم ی على النظر في مناهج جدیدة أو مختلفة لتطویر البنیة التحتیة وتحسین األداء.
صیاغة االقتراحات بحیث تكون  تمت توثیق أسس كل اقتراح بوضوح في تقریر البعثة.

 موجزة وواضحة بذاتها.

جیدة تقدیرًا لمنظمة أو ترتیب أو یتم تحدید الممارسات ال : الممارسات الجیدة
 برنامج أو أداء متمیز یتفوق على تلك التي لوحظت بشكل عام في أماكن أخرى.

إنه جدیر باهتمام  الممارسة الجیدة هي أكثر من مجرد تحقیق الشروط أو التوقعات.
الدول األخرى المشاركة في تطویر البنیة التحتیة النوویة كنموذج في السعي لتحقیق 
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موثقة الاالقتراحات)  إلى األسس (على غرار تشیر الممارسات الجیدة أیضاً  تمیز.ال
 .INIRبوضوح في تقریر مهمة 

السابقة أن الدورة، التي تشمل إعداد  INIRُتظهر الخبرة المكتسبة من مهمات 
متابعة، التقریر التقییم الذاتي، وٕاعداد المهمة وتنفیذها، ووضع خطة عمل الدولة وبعثة 

 بشكل وثیق. لجمیع المنظمات الوطنیة المعنیة للعمل أكثر معاً  ن أن تكون حافزاً یمك
 


بخصوص  INIRنتائج والدروس المستفادة من مهمات یلي ملخص عن ال فیما
ع واألمن ن اإلشعاالرقابي والحمایة م واإلطار قضایا األمان النووي واإلطار التشریعي

 النووي:

 النووي األمان

 حاجةالوافدة الجدیدة،  الدولفي بعض  INIR لـحددت مهمات المرحلة األولى 
تدریب في الوالمنظمات األخرى إلى  NEPIOالقادة الذین یشغلون مناصب رئیسیة في 

وكبار المسؤولین  NEPIOأعضاء  یجب علىكما  النووي. األمانالقیادة وٕادارة 
والكیانات األخرى التي قد تشارك في تطویر البرنامج النووي أن یزیدوا من  یینومالحك

بأن  INIRوأوصت مهمات  النووي. األمان ومخاوف ومعرفتهم بأهداف ومبادئ وعیهم
كما طلبت توصیات المرحلة  في الحاجة إلى التدریب في هذا المجال. الدولتنظر 

ألمان النووي العالمي والعزم على االنضمام إلى بشأن قبول نظام ا واضحاً  األولى بیاناً 
أوصت مهام المرحلة الثانیة كما  اتفاقیة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لألمان النووي.

 .األمانببیانات أوضح بشأن المسؤولیة الرئیسیة للمنظمة المشغلة عن  INIR لــــــ
الفني  تقدیم الدعمالمنظمة  ستخدام نفسإات المرحلة الثانیة أنه في حالة الحظت مهم

ستخدام آلیات فصل واضحة لضمان عدم وجود تضارب إللمنظمین والمشغلین، یجب 
كما أشارت مهمات  .األمانفي المصالح والحفاظ على االستقاللیة في اتخاذ قرارات 

من المراحل األولى لتطویر  األمانالمرحلة الثانیة إلى أنه من المهم تنفیذ برامج ثقافة 
ال  یجب أن یكون جزءاً و  برنامج النووي وعلى جمیع مستویات األطراف المعنیة.ال
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یتجزأ من نظام اإلدارة، وأن یتم دمجه وتطبیقه في جمیع المنظمات التي لها وظائف 
أنه في  INIRوجدت مهمات كما  .هأو التي ستجري أنشطة متعلقة ب باألمانمتعلقة 

ومنظمة  الرقابیةحددة لالتصاالت بین الهیئة ال توجد بروتوكوالت م الدولالعدید من 
یجب إنشاء عملیات رسمیة لمراجعة  ومنظمات الدعم الفني والبائع. NPPتشغیل 

 من قبل المنظمات ذات الصلة. مانالمعلومات المتعلقة باأل

 اإلطار التشریعي

المبتدئة  الدولأنه لم تضع جمیع  )INIR(المرحلة األولى من  مهماتحددت 
حة لاللتزام بالصكوك القانونیة الدولیة ذات الصلة ولتطویر أو مراجعة خطة واض

 مهماتحددت  .للدولةالقانون النووي والقوانین األخرى المتعلقة ببرنامج الطاقة النوویة 
 األمانأن معظم البلدان قد وضعت تشریعًا واحدًا یغطي  )INIR(المرحلة الثانیة من 

ومع  ع وجهات نظر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة.واألمن والضمانات، بما یتماشى م
مستقلة وتحدید  رقابیةتوصیات بشأن إنشاء هیئة  INIR مهماتذلك، قدمت 

واألمن والضمانات، األمر الذي یستلزم في بعض الدول  األمانمسؤولیات الدولة عن 
كما  .األعضاء تغییرات في الهیاكل والممارسات المؤسسیة القائمة منذ فترة طویلة

توصیات بشأن التوقیع والتصدیق على الصكوك  INIRالمرحلة الثانیة  مهماتقدمت 
إنشاء  :الصعبة  ومن القضایا األخرى بها بعد. الدولالقانونیة الدولیة حیث لم تلتزم 

تشغیل، والتعویض عن األضرار النوویة، الآلیات تمویل إلدارة النفایات المشعة وٕایقاف 
 من قبل في نظامها القانوني الوطني. الدول تناولهاتوالتي لم 

 الرقابياإلطار 

التي تبدأ  الدولأن أهم القضایا في  INIRحددت مهمات المرحلة األولى من 
، الرقابیة، والتعریف الواضح لوظائف الهیئة الرقابیةالعمل تتعلق باستقالل الهیئة 

بالنظر في موقع الهیئة  دولالنصح تُ  واالفتقار إلى التخطیط لتنفیذ نظام إدارة مناسب.
إلى جنب مع مواقف الكیانات األخرى  في الهیكل الحكومي جنباً  الرقابیة

، وما إلى ذلك) التي تتحمل ا(الوكاالت/الكیانات الحكومیة األخرى المرخص له
هناك قضیة شائعة أخرى وجدت في  مسؤولیة استخدام و/أو الترویج للطاقة النوویة.
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یة وهي أن توفیر عدد كاٍف من الموظفین المؤهلین والمختصین مهمات المرحلة الثان
، بسبب نقص الموظفین األكفاء المتاحین في الدولة ونقص الموارد كبیراً  یمثل تحدیاً 

موارد مالیة كافیة  الرقابیةمن المهم أن ُتمنح السلطات  .الرقابیةالمالیة في السلطات 
في المراحل المناسبة  رقابیونموظفون لتعیین الموظفین وتدریبهم بحیث یكون هناك 

القانونیة بطریقة مختصة  الرقابیةمن تطویر البرنامج النووي یمكنهم تنفیذ التزاماتهم 
إن وضع وتنفیذ اللوائح واألدلة التنظیمیة ونظام اإلدارة المناسب  وفي الوقت المناسب.

ج الوطني للطاقة (بما في ذلك اإلجراءات)، على نطاق زمني یتفق مع تطویر البرنام
 .النوویة، یمثل تحدیاً 

 یةالحمایة اإلشعاع
التي تفكر في الطاقة النوویة بعض البنیة التحتیة للحمایة  الدولتمتلك معظم 

، المتعلقة باألنشطة والمرافق الوطنیة القائمة للتطبیقات النوویة غیر )RP(من اإلشعاع 
أنه بالنسبة  )INIR(لة األولى ُتظهر التجربة من مهمات المرح المتعلقة بالطاقة.

، ال یوجد تقییم كاٍف للمتطلبات الجدیدة التي ستنشأ مع إدخال أول الدوللبعض 
NPP وبالتالي غیاب تحدید البنیة التحتیة اإلضافیة أو المحّسنة التي تحتاج إلى ،

حددت مهمات المرحلة الثانیة الحاجة إلى تعزیز قدرات وموارد كما  تطویر.
لوطنیة المسؤولة عن الحمایة من اإلشعاع وتقییم الجرعات ووضع خطط المؤسسات ا

 الحمایة من اإلشعاع الخاصة بالمشغل.

 دورة الوقود النووي
ُیتوقع من الدولة في المرحلة األولى، التي تشرع في استخدام الطاقة النوویة أن 

رة الوقود النووي للخیارات المحتملة للواجهة األمامیة والخلفیة لدو  جیداً  ُتظهر فهماً 
 أن المتعلقة بهذه الخیارات، من أجل مدمتوسطة وطویلة األالقصیرة و الوااللتزامات 

الحظت  تكون قادرة على اتخاذ قرارات استراتیجیة حول كیفیة إنشاء دورة الوقود.
األمامیة لدورة الوقود النووي یتم تناولها عادًة  واجهةأن ال INIR األولىمهمات المرحلة 

الخلفیة  واجهةما تكون ال النظر في خیارات الحصول على الوقود، ولكن غالباً  ویتم
بضرورة  )INIR(أوصت مهمات المرحلة األولى  لدورة الوقود النووي غیر واضحة.

المبتدئة بجمع مزید من المعلومات من الخبرات الدولیة حول خیارات دورة  الدولقیام 
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أوصت مهمات  أفضل للقضایا/الخیارات. الوقود النووي من أجل الحصول على فهم
بوضع سیاسة وطنیة بشأن دورة الوقود النووي للواجهة  )INIR(المرحلة الثانیة من 

األمامیة والخلفیة، بما في ذلك تحدید األدوار والمسؤولیات الرئیسیة للمنظمات المختلفة 
الوقود المستهلك ستراتیجیة الوطنیة إلدارة كما تم نصح الدول بتطویر اال في الدولة.

اعتبار  الدوللوحظ في العدید من  على أساس التحلیل ودراسة الخیارات المختلفة.
نصحت مهمات المرحلة  الوقود المستهلك قضیة یمكن معالجتها في وقت الحق.

بتطویر استراتیجیاتها الخلفیة لدورة الوقود النووي قبل إعداد  الدول )INIR(الثانیة من 
أن یتم  من المهم أیضاً  .IGAطاء الخاصة بها أو مناقشات مواصفات دعوة الع

ستراتیجیة النهایة الخلفیة وقدرات التخزین ایارات تخزین الوقود المستهلك في تضمین خ
وجدت كما  األخرى إلدارة الوقود المستهلك. األمدتلك متوافقة مع الخطط طویلة 

ه المتطلبات بالتفصیل ال تحدد هذ الدولأن بعض  INIRمهمات المرحلة الثانیة 
 الكافي.

 د. م. سعدو الظواهرة                                                       
 هیئة الطاقة الذریة السوریة                                                  

   saldawahrah@aec.org.sy 
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صرح معالي الدكتور محمد شاكر، وزیر الكهرباء والطاقة المتجددة في 
ول الزمني المتفق جمهوریة مصر العربیة، أن مشروع الضبعة النووي یسیر وفقًا للجد

أیة معوقات لتعطیله، على أن تبدأ  الروسیة. وأكد أنه ال توجد علیه مع شركة روسأتوم
 .2026أول عملیات تشغیل المحطة في عام 

روسأتوم عن توقیع اتفاق مع شركة  2015ام كانت مصر قد أعلنت في ع
میغاواط،  4800تصل إلى  حطة نوویة لتولید الكهرباء بقدرةالروسیة إلنشاء أول م

ت المقاوالت المصریة بعد وقامت بإسناد أعمال تجهیز وٕاعداد الموقع لعدد من شركا
حصولها على موافقة الجهات المختصة على صالحیات الموقع لبناء المحطة. 
وسلمت مؤخرًا هیئة الرقابة النوویة واإلشعاعیة المصریة الوثائق والتراخیص الالزمة 
للحصول على إذن إنشاء المحطة. وأفاد معالي الوزیر خالل تصریحات صحفیة بأن 

كان في زیارة لمصر لتفقد موقع المحطة، ودعاهم لحضور حفل  مشركة روسأتو رئیس 
 تصنیع أول أجزاء المحطة النوویة الذي سیتم في روسیا خالل الشهر المقبل.

من المتوقع أن یبلغ إجمالي عدد العمالة التي ستعمل في مشروع إنشاء محطة 
من  %70ألف منهم من االختصاصیین، و 11ألف عامل،  25الضبعة النوویة نحو 

العدد اإلجمالي للعمال من المصریین، فیما تصل القیمة المضافة للناتج المحلي 
ملیار دوالر. وأضاف أن الوزارة حریصة  4اإلجمالي لمصر من تنفیذ المشروع نحو 

على زیادة قدرات الربط الكهربائي مع الدول الثالث الموقعة معها على اتفاقیات ربط 
 4000إلى  3500واألردن، والتي تبلغ حالیًا ما بین  كهربائي وهم السودان ولیبیا

میغاواط،  300شهرًا إلى  16میغاواط، حیث من المتوقع أن ترتفع مع السودان خالل 
 میغاواط مع األردن. 2000وتزداد إلى 

 .14/7/2021بتاریخ  ،"RT Arabic" موقع روسیا الیوم بالعربیة *
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هیدروجین األخضر الذي تدرس مصر لوأشار معالي الوزیر إلى أن مشروع ا
میغاواط كهربائي خالل  100مستهدف أن یولد ضمه إلى مصادر الطاقة لدیها، من ال

 سنوات. 10

ومن الجدیر بالذكر أنه یجري العمل على تنفیذ مشروع بناء محطة الضبعة 
للطاقة النوویة في مصر بمدینة الضبعة في محافظة مطروح على سواحل البحر 

د. األبیض المتوسط، لتكون أول محطة لتولید الكهرباء من الطاقة النوویة في البال
میغاواط لكل منها،  1200وحدات طاقة بقدرة  4تتكون محطة الضبعة الكهرذریة من 

الذي یعتبر  (GEN3+)من الجیل الثالث المطور  VVER-1200سیتم تجهیزها بمفاعل 
أحدث تقنیة مصممة لمحطات الطاقة النوویة، وُتطبق بنجاح في دولتین أخریین عدا 

طاقة مجهزة بمفاعالت الجیل الثالث +  مصر. حیث تعمل في روسیا أربع وحدات
بواقع اثنتین في محطة "لینینغراد" واثنتین أخریین في محطة "نوفوفورونیج". أما خارج 
أراضي روسیا، فتعمل وحدة طاقة نوویة واحدة من النوع ذاته في المحطة النوویة 

 .2020البیالروسیة التي تم ربطها بشبكة الطاقة الموحدة للبالد في نوفمبر 

 11ینفذ مشروع الضبعة وفقًا لمجموعة من العقود دخلت حیز التنفیذ في 
. وبموجب االلتزامات التعاقدیة، ال یقتصر دور الجانب الروسي على 2017دیسمبر 

إنشاء المحطة فحسب، بل إنه سیقوم بإمداد المحطة بالوقود النووي طیلة فترة 
ج تدریبیة للكوادر المصریة، وسیقدم تشغیلها. كما سیقوم الجانب الروسي بتنظیم برام

الدعم من أجل تشغیل وصیانة المحطة على مدار السنوات العشر األولى من عملها. 
 وعالوة على ذلك، التزم الطرف الروسي ببناء منشأة لتخزین الوقود النووي المستهلك.

 
—’B∞∏ªAÀ “ŒºßB∞ªA kl®Õ “ŒƒŒÜA PB�AÃªA ælß 

“ÕjráA PBØ‡A “ZØB∏ø ü∗ 

یمكن أن یغدو ذباب الفاكهة مصدر إزعاج للناس. لكن األدهى من ذلك أن 
هذه اآلفات شدیدة التدمیر قد تعیث فسادًا في إنتاج الفواكه والخضروات عبر 

 .21/7/2021، بتاریخ (IAEA News) أخبار الوكالة الشهریة *
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األراضي الزراعیة في مختلف أنحاء العالم. وقد ساعد العلم والتكنولوجیا النوویین في 
 (Sterile ستخدام تقنیة الحشرة العقیمةااآلفات بطریقة صدیقة للبیئة بهذه  الحد من

(insect technique وتقدم الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بالتعاون مع منظمة األمم .
المتحدة لألغذیة والزراعة (الفاو)، المساعدة للدول على تنفیذ تقنیة الحشرة العقیمة 

أو استئصالها  اثرهاالحد من تكباستخدام التشعیع لتعقیم اآلفات الحشریة، وبالتالي 
 بمرور الوقت.

في العادة تلحق إناث هذه الحشرات الضرر بالفواكه بوضع بیوضها علیها. 
والبد أن تركز تقنیة الحشرة العقیمة، التي یتم خاللها تربیة مئات المالیین من 
الحشرات ثم إطالقها، على ذكور الحشرات بتعقیمها. لذلك فإن أكثر ما تكون هذه 

الة عندما یتسنى فصل الذكور عن اإلناث قبل عملیة التشعیع. ویقول أحد التقنیة فعّ 
االختصاصیین في علم األحیاء الجزیئي في المركز المشترك بین الفاو والوكالة 
الستخدام التقنیات النوویة في األغذیة والزراعة: "إن كفاءة وفاعلیة التكالیف المترتبة 

ق الذكور فقط، ویتحقق ذلك عادًة من خالل على هذه التقنیة تتعزز من خالل إطال
أسالیب الفصل، مثل أسلوب فصل الجنسین وراثیًا". ویتیح فصل الجنسین وراثیًا فصل 

 أعداد كبیرة من الحشرات وفقًا للجنس في وقت سابق من دورة تطور الحشرات.

تتطلب عملیة فصل الجنسین وراثیًا وجود واسمة جنینة، أي جین محدد یرتبط 
الحشرة ویسمح بفصل الذكور عن اإلناث. ویعتبر لون الخادرة من الواسمات  بجنس

التي أمكن اختیارها واستخدامها في عملیة فصل الجنسین وراثیًا في بعض أكثر أنواع 
اآلفات تدمیرًا، مثل: ذبابة الفاكهة المتوسطیة وذبابة الفاكهة الشرقیة وذبابة البطیخ. 

ر الناضج، أي عندما تكون ما بین طور الیرقة غی والخادرة هي حشرة في طورها
 وطور البلوغ.

وفي دراسة أجریت مؤخرًا في المركز المشترك بین الفاو والوكالة، قام العلماء، 
بالتعاون مع عدة مؤسسات بحثیة، بعزل جین الخادرة البیضاء المسؤول عن لون 

ولون الخادرة األصلي الخادرة في فصیل ذباب الفاكهة المعروف باسم التیفرایتیدي. "
هو اللون البني، في حین تستطیع الطفرات التي في الجین أن تغیر اللون من البني 

اللون البني لذكور ــــــ إلى األبیض. ومن شأن ذلك أن یسمح بإظهار الروابط 
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وتحقیق فصل الجنسین وراثیًا. ومن  لإلناث ــــــ بالنسبةالخادرات، واللون األبیض 
تمام أن الغالبیة العظمى من الحشرات التي اختبرت كانت ذات خادرة المثیر لاله

بیضاء اللون، بما في ذلك أنواع الحشرات ذات األهمیة في تقنیة الحشرة العقیمة". 
وسیتیح عزل جین الخادرة البیضاء، إلى جانب وجوده في معظم أنواع الحشرات، 

 فصل الجنسین وراثیًا. تسریع تطور الخطوط الطافرة التي یمكن استخدامها في

لقد بات اآلن ممكنًا إنشاء مثل هذه األشكال المتنوعة من األلوان في أنواع 
جدیدة بطریقة استهدافیة. ومن الممكن القیام بذلك على نحو فّعال بحد أدنى من 
التحویر في الجین ومن دون إدخال أیة جینات أجنبیة. ومن شأن تطبیق هذا النظام 

ن یوسع من نطاق برامج الحشرة العقیمة وأن یسمح بتحسین مكافحة في أنواع جدیدة أ
 اآلفات الحشریة وٕانجاحها على مستوى المنطقة بكاملها.

ومن الجدیر بالذكر أن األساس العلمي لفصل الجنسین وراثیًا عبارة عن إنشاء 
ساللة تسمح بإطالق الذكور فقط من أجل تطبیقات تقنیة الحشرة العقیمة. ولدى 

دام عملیة فصل الجنسین وراثیًا، ترتبط واسمة مختارة بعینها، وهي عادًة ما تكون استخ
سمة نمطیة ظاهریة، بنوع الجنس، للمساعدة في عملیة الفرز. ویمكن أن تتضمن 
بعض عملیات فصل الجنسین وراثیًا أكثر من واسمة واحدة. ویدعم فصل الجنسین 

التكلفة للذكور فقط ألغراض تطبیقات تقنیة وراثیًا عملیة إنتاج وٕاطالق فعالة من حیث 
الحشرة العقیمة، إذ أّن الموارد ال تُنفق على تربیة وتعقیم اإلناث التي یتعین التخلص 

 یؤدي إلى إنتاج مكثف وتنفیذ میداني على النحو األمثل.مّما  منها،
 

ƒ¥NªA “¿«BnødBƒùA �¨M pBŒ≥ ü “ÕÀÃƒªA PBŒ 
…®ø ±ÈŒ∏NªAÀ ∗ 

هم التقنیات النوویة والنظائریة في فهم العالم الذي نعیش فیه بشكل یمكن أن تسا
أفضل. فالبیانات التي یتم جمعها بهذه التقنیات تؤدي إلى صنع سیاسة تستند إلى 
العلم، بما في ذلك ما یتعلق بتغیر المناخ. تأتي تلك البیانات من دراسة أنظمة األرض 

 یة مختلفة لتقییم آثار تغیر المناخ على البیئة.والمیاه باستخدام تقنیات نوو 

 .5/8/2021، بتاریخ "IAEA Weekly News" مترجم من *
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وتعد تلك التقنیات فعالة في مراقبة غازات االحتباس الحراري، مثل ثاني أكسید 
، وفهم التغیرات البیئیة في (CH4)والمیثان (N2O) وأكسید النیتروز (CO2) الكربون

غذاء والمیاه أنظمة المحطات والجبال، وتطویر طرق للتكیف مع تفاقم النقص في ال
 بسبب تغیر أنماط الطقس.

لقد بدأت جمیع دول العالم في إدراك قیمة استخدام التقنیات النوویة لمكافحة 
مختلف التحدیات التي یواجهها تغیر المناخ. وتجمع البیانات الخاصة بتحدید مصادر 

ئر لفهم انبعاثات غازات االحتباس الحراري ومراقبتها وٕادارتها باستخدام تقنیات النظا
كیفیة ارتباطها بالتغیرات التي تحدث على األرض وفي المحیطات وفي الغالف 

 الجوي.

ولتفسیر كیف یحدث ذلك، البد أوًال من تعریف النظائر. تحتوي ذرات كل 
عنصر كیمیائي على عدد ممیز من البروتونات والنترونات واإللكترونات. الذرات التي 

یها عددًا مختلفًا من النترونات هي النظائر، تشترك لها نفس عدد البروتونات ولكن لد
تقریبًا في نفس الخصائص الكیمیائیة ولكنها تختلف في الكتلة والخصائص الفیزیائیة. 

 هنالك نظائر مستقرة ال تصدر إشعاعات ونظائر مشعة غیر مستقرة.

تستخدم تقنیات نوویة مختلفة لقیاس كمیات النظائر ونسبها وتتبع أصلها 
یخها ومصادرها وتفاعالتها في البیئة. ومن خالل هذه القیاسات، یمكن للخبراء وتار 

اكتساب فهم أفضل لعمل النظم البیئیة المختلفة لتقلیل االنبعاثات في الزراعة وتعزیز 
 إنتاج المحاصیل ودراسة المحیطات وفهم احتیاطیات المیاه.

 
“ŒªBNªA “ÕÀÃƒªA “Œ∑�ªA —fYÃºª eAf®Nm‹A ’fI ∗ 

التركیة للطاقة  "Akkuyu"أت االستعدادات لبناء الوحدة الرابعة في محطة بد
النوویة، حیث جرت أعمال حفر في مبنى المفاعل وقاعة التوربینات ومبنى المفاعل 

، "Fugro"اإلضافي ومنشآت رئیسیة أخرى. كما أكملت شركة المسح الجیوتقني 
أشهر في شبه جزیرة  6لبحریة لمدة ومقرها هولندا، مشروعًا معقدًا لتوصیف المواقع ا

 .13/8/2021، بتاریخ (World nuclear news, Wnn)مترجم من موقع  *
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نیابة عن المرفق التركي -وهو موقع محتمل لمحطة ثانیة للطاقة النوویة ــــــ سینوب 
"EUAS International ICC". 

وقد تمت أعمال الحفر وفقًا لتصریح العمل المحدود الصادر عن هیئة الرقابة 
. تغطي الحفریات مساحة 2021یونیو/حزیران  30النوویة في الجمهوریة التركیة في 

مترًا كحد أقصى. وستتم إزالة ما یقرب من  12.5مترًا مربعًا، وبعمق یصل إلى  655
 ألف متر مكعب من التربة وتنفیذ أعمال تقویة التربة. 600

یتوقع الحصول على رخصة بناء الوحدة الرابعة والبدء في أعمال البناء الكاملة 
. وبحلول نهایة العام الحالي، سیبدأ تشیید ألواح األساس للوحدة في أوائل العام المقبل

الخرسانیة للمفاعل ومباني التوربینات. ستكون المحطة أكبر مركز بناء نووي في 
العالم، حیث سیتم بناء أربع وحدات طاقة في وقت واحد، وسیتطلب البناء المتزامن 

 لموارد المالیة والبشریة.ألربع وحدات طاقة في المحطة النوویة تركیزًا كبیرًا من ا

ت من تقوم شركة روسأتوم الروسیة الحكومیة للطاقة الذریة ببناء أربعة مفاعال
(البناء  BOO، بموجب ما یسمى بنموذج "Akkuyu" في VVER-1200 نوع

، مع بدء التشغیل 2018واالمتالك والتشغیل). وقد بدأ بناء أول وحدة في عام 
میغاواط  4800لمتوقع أن تلبي محطة بقدرة . ومن ا2023المخطط له في عام 

 من احتیاجات الكهرباء في تركیا. %10حوالي 

 "Fugro"أما بالنسبة لمسح شبه جزیرة سینوب، فقد صرح المسؤولون في شركة 
بأن الشركة ستدعم مشروعها الجدید بتنفیذ سلسلة من المهام الجیولوجیة والجیوتقنیة 

فرق عمل في كل من تركیا تحلیل النتائج من قبل  وتقییم المخاطر الجیولوجیة. وتم
تكساس. وقالت الشركة أن الدراسة تستند إلى تحقیقات سابقة أجریت منذ وهیوستن، 

وكشفت عن رؤى جدیدة لظروف الموقع تحت سطح األرض لمساعدة  2013عام 
اطئ وٕاجراءات السالمة من المهندسین في تصمیمهم اآلمن للهیاكل القریبة من الش

 لزالزل.ا

ل البحر األسود، منذ مدة طویلة قید ـلقد كانت سینوب، التي تقع على ساح 
وحدات للموقع  4راح ــــــقتا. وتم االنظر كموقع لمحطة طاقة نوویة ثانیة في تركی

 مسبقًا.
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 æB¿N∑G PBƒŒIiÃNªA PAiBJNaA “Òä üHTR-PM îvªBI ∗ 

تي تستخدم بخارًا غیر نووي في تم االنتهاء من اختبار التوربینات البخاریة ال
في شیداوان بمقاطعة شاندونغ  )HTR-PM(محطة مفاعل مبرد بالغاز عالي الحرارة 

الصینیة. ومن المزمع بدء تشغیل هذه المحطة مزدوجة الوحدات في وقت الحق من 
 .2021عام 

لقد وصلت التوربینات البخاریة في المحطة إلى السرعة التشغیلیة باستخدام 
. وأعلنت الشركة المسؤولة أن 2021أغسطس  14ر غیر النووي مساء یوم البخا

جمیع المعاییر، مثل الطاقة ودرجة الحرارة، قد حققت مؤشرًا جیدًا، كما أن معاییر 
 الحمایة الرئیسیة طبیعیة والمحرك اإلضافي یعمل بثبات.

قودان بدأ بناء تلك المحطة الصینیة التجریبیة، التي تضم مفاعلین صغیرین ی
. وسیتم استخدام غاز الهلیوم 2012میغاواط في دیسمبر  210توربینًا واحدًا بقدرة 

كمبرد للدارة األولیة. وقد تم االنتهاء من االختبارات الوظیفیة الباردة التي تهدف إلى 
التحقق من نظام الدارة األولیة للمفاعل والمعدات وقوة وضیق خطوط األنابیب 

 19/10ى من ضغط التصمیم في مفاعلي المحطة في المساعدة تحت ضغط أعل
على التوالي. تستخدم االختبارات الوظیفیة الباردة الماء في  2020من عام  3/11و

أنواع أخرى من المفاعالت، بینما یستخدم الهواء المضغوط وكمیة صغیرة من الهلیوم 
 .   HTR-PMكوسیط اختبار في مفاعالت 

ات محاكاة درجات الحرارة والضغط التي تتعرض ومن الجدیر بالذكر أن اختبار 
. تتضمن 2021لها أنظمة المفاعالت أثناء التشغیل العادي كانت قد تمت في ینایر 

االختبارات الوظیفیة الساخنة زیادة درجة حرارة نظام تبرید المفاعل وٕاجراء اختبارات 
ي. ویتم إجراء هذه شاملة للتأكد من أن دوائر التبرید وأنظمة األمان تعمل كما ینبغ

االختبارات قبل تحمیل الوقود النووي لمحاكاة ظروف التشغیل الحراریة والتحقق من أن 
 األنظمة تلبي متطلبات التصمیم.

 .16/8/2021، بتاریخ (World nuclear news, Wnn)مترجم من موقع  *
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في موقع شیداوان.  HTR-PMوحدة نوویة مماثلة من وحدات  18یتوقع زیادة 
كبیرًا  ، التي تضم توربیناً HTR-PM 600وبعدها تقترح الصین نسخة موسعة تسمى 

میغاواط من  650إلنتاج  HTR-PMوحدات مفاعل  6واحدًا مدفوعًا بحوالي 
ة في عدد من الكهرباء. وتجرى دراسات جدوى بشأن نشر تلك النسخة الموسع

 المقاطعات الصینیة.
 

“ÕÀÃƒªA “≥BÒºª “∑AjI “Òä ≈ø “Œ√BRªA —fYÃªA ΩŒ¨rM ’fI ≈º®M PAiBø‚A ∗ 

لثانیة من محطة كهرباء براكة التي تعمل بالطاقة أعلنت اإلمارات أن الوحدة ا
 .ممثل الحاكم في المنطقة الغربیةالعمل، بحسب تغریدة على تویتر لالنوویة بدأت 

وتعتبر محطة براكة للطاقة النوویة في إمارة أبوظبي أول محطة للطاقة النوویة 
 .زیج الطاقة لدیهافي العالم العربي وهي جزء من جهود الدولة المنتجة للنفط لتنویع م

نیسان. وتم /وبدأت الوحدة األولى في المحطة عملیاتها التجاریة في أبریل
 .آذار من العام الجاري/إصدار ترخیص تشغیل للوحدة الثانیة في مارس

وعند اكتمال المحطة، التي تقوم ببنائها الشركة الكوریة للطاقة الكهربائیة، 
 25أي ما یعادل نحو  ط،اواغمی 5600لغ عالت بقدرة إجمالیة تبستضم أربعة مفا

 .ئة من ذروة الطلب على الكهرباء في اإلماراتابالم
 : م. نهلة نصر وترجمة إعداد                                                   

 .27/8/2021، بتاریخ (CNBC Arabia)موقع  *
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1  __ æÃY —Àf√ ”ºß B«jQCÀ \¿¥ªA XBN√G Ωm›m ü “RÕfáA PBŒƒ¥NªA æB¿®NmA ¡Œ§®M

“ŒUBN√‚AÀ XBN√‚A  f®ÂI ≈ß) :2/7/2021( 

نظمت األمانة العامة التحاد المهندسین الزراعیین العرب ندوة نقاشیة عن ُبعد 
نتاج نتاج القمح وأثرها على اإلإ ثة في سالسلات الحدییالتقن ستعمالا تعظیمحول "

. وبناء على دعوة من األمانة العامة، شاركت الهیئة 2/7/2021بتاریخ نتاجیة" واإل
یحیى الشخاتره الخبیر والمشرف  العربیة للطاقة الذریة في هذه الندوة، ومثلها أ. د.

لتقنیات النوویة في والبیئة وقدم عدة مداخالت حول استخدام اعلى قسم علوم الحیاة 
ستخدام ازیادة إنتاج وٕانتاجیة القمح والحبوب في المنطقة العربیة. كما أشار إلى أهمیة 

جل تعظیم الفائدة من األصناف المحسنة محلیًا وتبادلها بین الدول العربیة من أ
مشاركًا من مختلف المنظمات والهیئات  30ستخدامها. وقد حضر هذه الندوة حواليا

 واإلقلیمیة والعربیة. المحلیة 

تحاد من الدكتور یحیى بكور أمین عام اتناولت هذه الندوة التي یسرها كل 
المهندسین الزراعیین العرب والدكتور حسین عباس المستشار الدولي واألستاذ في 

قول المزارعین في العراق من جامعة بغداد، العملیات الزراعیة المتبعة في بعض ح
مح مدخلة من الخارج ومواعید زراعیة مختلفة وأنواع أسمدة ستخدام أصناف قحیث ا

مكانیة المزارع ومخصبات زراعیة ذات منشأ أجنبي. وقد دار نقاش واسع حول إ
ستخدام ااء قتصادیة جرّ ات على مستوى المزرعة والجدوى االالتقنیالعربي تطبیق هذه 

 . تهذه التقنیا
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بیة في مجال تحسین إنتاج وخلصت الورشة إلى ضرورة تبادل الخبرات العر 
یر المناخي التي القمح بإتباع أفضل الممارسات والنظم الزراعیة المتكیفة مع التغ

 ستدامة النظم البیئیة.وا ستدامة اإلنتاج الزراعيتضمن ا
 

2  __ æÃY —Àf√A “ªAk‚ “ŒßAilªAÀ “ŒßBƒvªA PB∞ºb¿ºª “ÕÃ√BƒªA PBJŒJáA ¬AfbNm
ùA ≈ø “ÕÃz®ªA �´ PBQÃºùA BŒ  f®ÂI ≈ß) :9/7/2021( 

نظمت األمانة العامة التحاد المهندسین الزراعیین العرب ندوة نقاشیة عن ُبعد 
ستخدام الحبیبات النانویة للمخلفات الصناعیة والزراعیة إلزالة الملوثات غیر ا"حول 

. وبناء على دعوة من األمانة العامة، شاركت 9/7/2021بتاریخ العضویة من المیاه" 
یحیى الشخاتره الخبیر  د. یئة العربیة للطاقة الذریة في هذه الندوة، ومثلها أ.اله

والبیئة للمشاركة في فعالیات هذه الندوة وقدم مداخلة والمشرف على قسم علوم الحیاة 
ستخدام التقنیات النوویة في تحسین نوعیة وجودة المیاه. كما أشار إلى أهمیة احول 

لنانویة في إدارة وتحسین النمط البیئي في المنطقة العربیة. تكامل التقنیات النوویة وا
مشاركًا من مختلف المنظمات والهیئات المحلیة  38وقد حضر هذه الندوة حوالي

 واإلقلیمیة والعربیة. 

تحاد اتناولت هذه الندوة التي یسرها كل من الدكتور یحیى بكور أمین عام 
األراضي والمیاه في كلیة مهدي رئیس قسم  المهندسین الزراعیین العرب والدكتور أحمد

جامعة اإلسكندریة، عرضًا ألهم نتائج البحوث والتجارب النانویة المستخدمة الزراعة ــــــ 
 في إزالة الملوثات غیر العضویة في المیاه بشكل عام. 

ستعمال المخلفات من خالل احملت هذه الندوة المتخصصة أهمیة خاصة 
ددة وتحویلها لصورة نانویة تعمل على التخلص من الملوثات ــــــة المتعــــــالنباتی

والعناصر الثقیلة، وهذا بدوره یؤدي إلى تنقیة المیاه المستعملة في شتى المجاالت 
ستفادة من الموارد والمخلفات المهدورة في زیادة وتحسین اإلنتاج واإلنتاجیة واال

 الزراعیة.
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3  __ilªA “Œ¿ƒNªA PBÕfÑ æÃY —Àf√ ü œIj®ªA œ÷Ah¨ªA ≈øfiA µŒ¥ZNª “ÕeBvN≥‹A “ŒßA
B√ÀiÃ∑ “Z÷BU Ω£  f®ÂI ≈ß) :16/7/2021( 

نظمت األمانة العامة التحاد المهندسین الزراعیین العرب ندوة نقاشیة عن ُبعد 
قتصادیة لتحقیق األمن الغذائي العربي في ظل تحدیات التنمیة الزراعیة االحول "

. وبناء على دعوة من األمانة العامة، شاركت 16/7/2021نا" بتاریخ جائحة كورو 
یحیى الشخاتره الخبیر  الهیئة العربیة للطاقة الذریة في هذه الندوة، ومثلها أ. د.

والبیئة وقدم عدة مداخالت أهمها تحسین األمن والمشرف على قسم علوم الحیاة 
مة األغذیة وتقلیل الغذائي العربي من خالل استخدام التقنیات النوویة في حفظ وسال

الفاقد في عملیات الحصاد وما بعد الحصاد للحاصالت الزراعیة. كما أشار إلى 
أهمیة التركیز على مفهوم السیادة على الغذاء في الدول العربیة وال سیما وأن أكثر من 

دولة عربیة هي مستوردة للسلع األساسیة وفي مقدمتها القمح والحبوب. وقد حضر  14
مشاركًا من مختلف المنظمات والهیئات المحلیة واإلقلیمیة  33حوالي هذه الندوة 

 والعربیة. 

تناولت هذه الندوة التي یسرها كل من الدكتور یحیى بكور أمین عام اتحاد 
المهندسین الزراعیین العرب والدكتور خالد القیسي أستاذ االقتصاد الزراعي والتنمیة 

ثالثة محاور رئیسیة تمثلت باستعراض واقع األمن المستدامة ــــــ جامعة السلیمانیة، 
الغذائي العربي ومدى تأثیر جائحة كورونا على األمن الغذائي العربي وكیفیة التصدي 

 لهذه األزمة من خالل بناء استراتیجیة التنمیة االقتصادیة الزراعیة. 

بیة وخلصت الندوة إلى أن تحقیق التنمیة االقتصادیة الزراعیة في الدول العر 
یتطلب في المقام األول توفر اإلرادة السیاسیة التي تضع من أولویاتها تحقیق األمن 
الغذائي للسكان وتطویر البنى التحتیة للمناطق الریفیة وتحقیق العدالة بتوزیع الدخول 
ما بین القطاع الزراعي وباقي القطاعات االقتصادیة األخرى فضًال عن حصول 

تدفعهم إلى االستمرار بالعمل الزراعي والسعي إلى  المزارعین على دخول مجزیة
تطویره، وال سیما وأن معظم الدول العربیة تتمتع بموارد زراعیة كبیرة تجعل الوطن 

 العربي سلة غذاء لعموم سكان الدول العربیة.
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1  __ “ŒIj®ªA æÀfªA “®øBÜ “nøBàA —jÕfNnùA —f÷BùA ™B¿NUG “Œ√BIBŒªA “øÃ∏áAÀ

 “Œ¿ƒNªA ≤Af«C ~j∞I ©ØfªA" ∆AÃƒß OÑ ,œ÷Bò‚A —fZNùA ¡øfiA WøB√jIÀ
 “ŒIj®ªA “¥ÒƒùA ü B√ÀiÃ∑ “Z÷BU iBQE ≈ø üB®NªA iB�G ü “øAfNnùA___  °ŒºnM

¬AfNnùA iB¿ß‚A —eBßG ”ºß ’ÃzªA ) f®ÂI ≈ß :12/7/2021( 

یة (مكتب األمین العام) بالتعاون مع نظمت األمانة العامة لجامعة الدول العرب
اجتماع المائدة المستدیرة الخامسة  الحكومة الیابانیة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ثار جائحة آبفرص أهداف التنمیة المستدامة في إطار التعافي من  تحت عنوان "الدفع
، بتاریخ المستدام"تسلیط الضوء على إعادة اإلعمار  ــــــكورونا في المنطقة العربیة 

. وبناء على دعوة من األمانة العامة، شاركت الهیئة العربیة للطاقة 2021/ 12/7
یحیى الشخاتره الخبیر والمشرف على قسم علوم  د. الذریة في هذا االجتماع، ومثلها أ.

 والبیئة. الحیاة 

ها ویأتي هذا االجتماع استكماًال لسلسلة من االجتماعات السابقة التي أطلقت
. 2019في سبتمبر  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الجامعة العربیة والحكومة الیابانیة

حیُث تم التركیز في هذا االجتماع على ُسُبل التعافي من جائحة كورونا والتنمیة 
المستدامة من خالل "الدفع بأهداف التنمیة المستدامة" في مرحلة التعافي من الجائحة 

مستدام. وفي المنطقة العربیة، یمكن أن یمثل تفعیل الدفع بأهداف وٕاعادة اإلعمار ال
التنمیة المستدامة فرصة جیدة نحو إعادة اإلعمار المستدام والبنیة التحتیة. إن تعزیز 
االستثمار في بنیة تحتیة جیدة أمر في غایة األهمیة، وذلك للتغلب على مواطن 

 الضعف وتحقیق إعادة اإلعمار المستدام. 

 هما: إلى جلستي نقاش الجتماعتقسیم اوتم 
التعافي من فیروس كورونا المستجد: فرصة سانحة للدفع بأهداف التنمیة ــــــ  1

 تناولت هذه الجلسة المواضیع التالیة:  حیثالمستدامة. 
ستثمارات أهداف التنمیة اإطار عمل إعادة اإلعمار المستدام، ــــــ 

قتصاد األخضر جتماعیة، واالاالالمستدامة في الحوكمة، والحمایة 
 ستدامة.والرقمنة، إعادة بناء المدینة والمجتمع من أجل اال
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شتملت كورونا، والتي اــــــ البنیة التحتیة المستدامة لمرحلة التعافي من فیروس  2
 على المواضیع التالیة:

ر) البنیة التحتیة المستدامة في الدول التي تمر بأزمات (إعادة اإلعماــــــ 
وغیر األزمات (أعمال التجدید)، التخطیط الحضري من أجل 

، إعادة بناء المدن والمجتمعات 19-االستدامة في مرحلة ما بعد كوفید
المحلیة في أوضاع ما بعد الصراعات والكوارث، جودة البنیة التحتیة، 

 المباني الخضراء.
 

2  __ªA ≤Af«C µŒ¥ZNª “ßAilªAÀ ’Ah¨ªA ¡§√ ΩÕÃÑ æÃY iAÃY“øAfNnùA “Œ¿ƒN  ≈ß)
f®ÂI :12/7/2021( 
مع القطاع الخاص  طلقت منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) حواراً أ

فریقیا لتحدید فرص مشاركة هذا القطاع في تحقیق أفي منطقة الشرق األدنى وشمال 
تحت  وعأهداف التنمیة المستدامة وال سیما الهدف الثاني المتمثل في القضاء على الج

" بتاریخ تحویل نظم الغذاء والزراعة لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة شعار"
. وبناء على دعوة من مكتب الفاو اإلقلیمي للشرق األدنى وشمال 12/7/2021

یحیى  د. أفریقیا، شاركت الهیئة العربیة للطاقة الذریة في هذا االجتماع، ومثلها أ.
 والبیئة. علوم الحیاة  الشخاتره الخبیر والمشرف على قسم

جتماع إلى تمهید الطریق للمشاركة التدریجیة للقطاع الخاص في وهدف هذا اال
تحویل النظم الغذائیة والزراعیة لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة في إقلیم الشرق 

ستهداف ومشاركة ثالث فئات رئیسیة من العاملین ااألدنى وشمال أفریقیا. حیُث تم 
 اص:بالقطاع الخ
المشاریع متناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطة المعنیة باألغذیة الزراعیة أ ــــــ 

بإمكانها أن تلعب دورًا حاسمًا في تحقیق األمن الغذائي  بما فیها الشركات الناشئة التي
والقضاء على الفقر في المناطق الریفیة مع تأكید خاص على الزراعة الرقمیة 

 .الشباب والنساءوالمشاریع التي یقودها 
الشركات الكبیرة بما فیها الشركات الوطنیة ومتعددة الجنسیات والشركات ب ــــــ 

المملوكة للحكومة العاملة في قطاع األغذیة الزراعیة بما في ذلك إنتاج األغذیة 
 ة.عالجتها وتوزیعها وبیعها بالتجزئوم
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لمستثمرون الخاصون المؤسسات المالیة بما فیها البنوك التجاریة واج ــــــ 
ستثمار الخاصة التي یمكنها لعب والمستثمرون المؤثرون وغیر ذلك من مؤسسات اال

 ة.هداف التنمیة المستدامأثمارات القطاع الخاص لتحقیق تسا يف أساسيدور 

 هما:  وتم تقسیم الحوار إلى جلستي نقاش

لول واسعة كیف یمكن للمشاركات بین القطاعین العام والخاص توفیر حــــــ 
النطاق لمعالجة األولویات اإلقلیمیة وتحقیق أهداف التنمیة المستدامة في 

 .الشرق األدنى وشمال أفریقیا
 . ما هي اإلمكانات ــــــالتكنولوجیات واالستثمارات الخضراء في الزراعة ــــــ 

ن تحویل نظم األغذیة الزراعیة في العالم بما یشمل وخلص الحوار إلى أ
التي ننتج ونعالج ونوزع ونستهلك فیها الغذاء، یعتبر من المجاالت الرئیسیة  الطریقة

. 2030التي یمكن من خاللها تحقیق العدید من أهداف أجندة التنمیة المستدامة 
ویمكن لمبادرة الفاو "یدًا بید" المستندة إلى األدلة والتي یقودها كل بلد بمفرده، أن توفر 

وتركز المبادرة على المجتمعات الریفیة األكثر  یر العمل معًا.إطارًا یتیح لنا إظهار تأث
ومن . فقرًا والتي ُتركت خارج الركب ولم تتح لها الفرصة للمساهمة في تطویر بالدها

خالل الشراكات التي تشمل الدول المانحة وبنوك التنمیة والقطاع الخاص وغیرها، 
من خالل تیسیر وصولها إلى خراج هذه المجتمعات من الفقر. و إترغب الفاو في 

االستثمارات واألسواق والمزید من أدوات اإلنتاج الفعالة، فإن الهدف هو جعل هذه 
 المجتمعات جهات فاعلة في تطویر بالدها ومناطقها.

 
 

 
1  __ f®ÂI ≈ß) “®rùA ieBvùA µ÷BQÀ ΩŒºÑÀ wŒajMÀ ∆BøC æÃY Ω¿ß “qiÀ :

27/7/2021( 

 لهیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع هیئة الرقابة النوویة األمریكیةنظمت ا
ورشة عمل عن ُبعد حول أمان وترخیص وتحلیل وثائق المصادر المشعة یوم 

 بتوقیت تونس. 15:30إلى  13:00، من الساعة 27/7/2021
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تبادل المعرفة والخبرات المتعلقة باألساسیات  هوكان الهدف من هذه الورشة 
وتحلیل  مع التركیز على الترخیص والتفتیش المتعلقة بالمصادر المشعةالرقابیة 
وهیئة الرقابة النوویة  بما یتماشى مع معاییر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة الوثائق

 األمریكیة لألمان.

أهداف وأدوات وأنواع وطلبات و ها الورشة: تعریف تناولمن المواضیع التي ت
مشعة، طلبات الحصول على معلومات إضافیة وٕاعداد وثائق ترخیص المصادر ال

 الترخیص ومراجعة الترخیص المبدئي ومراجعة األمن.

مشاركًا من مختلف الدول العربیة وثالثة خبراء من  50شارك في الورشة قرابة 
هیئة الرقابة األمریكیة، وقد تم تقدیم برنامج الورشة باللغة اإلنجلیزیة مع تذییل الترجمة 

 اللغة العربیة.ب

 ع التالیة:المواضیو المجاالت  وركز البرنامج على

الترخیص، المرجعیة، الطلبات، طلب المعلومات اإلضافیة، إجراءات  ــــــ
مراجعة وثائق الترخیص المبدئیة والنهائیة الترخیص الرئیسیة، إعداد وثائق الترخیص، 

 مراجعة األمن واألمان.، وتجدید التراخیص

نفیذ هذا البرنامج أ. د. ضو مصباح المشرف على إدارة الشؤون أشرف على ت
 العلمیة بالهیئة العربیة للطاقة الذریة. 

 
2  __ µŒ¥ZNª “Œ◊ÕlÜA BŒUÃªÃŒJªAÀ “ÕÀÃƒªA PBŒƒ¥NªA ¬AfbNmA æBâ ü “ŒJÕifM —iÀe

 f®ÂI ≈ß) …ŒØ s¨ªA ±r∑À ’Ah¨ªA “ø›m :9  _12/8/2021( 

ستخدام التقنیات "احول  دورة تدریبیةة، ـــة الذریـــة للطاقـــة العربیـــت الهیئـــنظم
عن ُبعد خالل  النوویة والبیولوجیا الجزیئیة لتحقیق سالمة الغذاء وكشف الغش فیه"

مشاركًا من مراكز  65. وقد شارك في هذه الورشة حوالي 12/8/2021ــــــ  9الفترة 
 العربیة.البحوث والجامعات والمعاهد الزراعیة من الدول 

 دولال والفنیة في إتاحة الفرصة للعدید من الكوادر العلمیة هدفت هذه الدورة إلى
شعاع وعلى معالجة الغذاء باإلأهم التقنیات المتبعة في مجال  العربیة للتعرف على
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 یاتهذه التقن تبني تشجیعمقارنة مع الطرق التقلیدیة األخرى وعلى  مزایاها وفوائدها
والتعرف على أحدث الطرق العلمیة الحدیثة المتبعة في الكشف عن  العربیة دولفي ال

العربي من  ياألمن الغذائ سالمة وحفظ الغذاء، كما هدفت هذه الدورة إلى تحسین
 والمحافظة على جودة وسالمة الغذاء.من الفقد  تقلیلخالل ال

 تناولت الدورة المحاور العلمیة اآلتیة:

 الم العربي.الفجوة الغذائیة في العــــــ 
 شعة المؤینة المستخدمة في معالجة وحفظ الغذاء.األــــــ 
 الوضع الدولي والعربي لمعالجة وحفظ األغذیة باإلشعاع.ــــــ 
 باإلشعاع. األغذیةأسس حفظ ومعالجة ــــــ 
 في الوطن العربي. األغذیة المعالجة إشعاعیاً  وقبولتسویق  ستراتیجیاتــــــ إ
 كیمیائیة والفیزیائیة للكشف عن األغذیة المحفوظة باإلشعاع.الطرق الــــــ 
السموم البكتیریة  تأثیر اإلشعاع على المیكروبات المفسدة لألغذیة وعلىــــــ 
 والفطریة.
 و حیواني.أأهمیة كشف الغش في األغذیة بمواد ذات منشأ نباتي  ــــــ
 غذیة.الكشف عن غش األ يالطرق البیولوجیة الجزیئیة فــــــ 

ة المختلفة حیث قاموا ـــراء من الدول العربیـــخب 7وقد شارك في هذه الدورة 
ساعة تدریبیة خالل فترة انعقاد الدورة  11زة بواقع ـــة ممیـــرات علمیـــم محاضـــبتقدی

أیام متواصلة. وتضمنت المحاضرات شرح نظري موسع  4والتي استمرت لمدة 
طبیقات العلمیة على أرض الواقع. كما قام المحاضرون للمفاهیم األساسیة وطرق الت

ض الدول العربیة والدولیة المتقدمة في مجال حفظ وسالمة ـــارب بعـــرض لتجـــبع
طالع على أحدث اإلالغذاء وٕامكانیة االستفادة منها وتطبیقها في الدول العربیة. وتم 

 التقنیات النوویة في مجال تشعیع وحفظ وسالمة الغذاء وطرق كشف الغش فیه.

تم إلقاء الضوء في هذه الدورة على أهمیة سالمة وحفظ الغذاء لفترات تخزین 
طویلة وآمنة باستخدام التقنیات النوویة المختلفة، وذلك من أجل استدامة السالسل 

ات والجوائح وتحسین األمن الغذائي في الدول العربیة. كم اإلنتاجیة خالل فترات األزم
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تم خالل هذه الدورة التعرف على القوانین والتشریعات الناظمة في مجال تشعیع 
 األغذیة في بعض الدول العربیة والدول المتقدمة. 

تمیز الحضور لهذه الدورة بالتفاعل والروح اإلیجابیة، من خالل إتاحة الوقت 
ش والمداخالت وطرح األفكار والتي دلت على التعریف والفهم الممتاز الكافي للنقا

ستمرار عقد مثل هذه الورشات كدین على ضرورة وأهمیة المواضیع ومحاور الدورة، مؤ 
 والدورات التدریبیة في المستقبل (حضوریًا).

 وكان من ضمن هذه المواضیع واألفكار المطروحة من خالل النقاش:

ستخدام التقنیات تطبیقیة في مجال اودورات تدریبیة نظریة و  ــــــ عمل برنامج
 النوویة في حفظ وسالمة الغذاء حضوریًا عندما تسمح الظروف بذلك.

 .الزراعیة الغذاء والمحاصیل ــــــ عقد دورة تدریبیة في مجال الحد من الفاقد في
الدول العربیة  ــــــ االطالع على القوانین واللوائح المتعلقة بتشعیع الغذاء في

 والتنسیق بینها.
 ــــــ إصدار دلیل استرشادي بخصوص سالمة الغذاء المعالج إشعاعیًا.

 ــــــ زیادة الوعي والترویج لتناول األغذیة المعالجة إشعاعیًا.
 ــــــ إنشاء مجلس أمن غذائي عربي.

 
3  __ æÃ_Y Ω_¿ß “qiÀÜA —iAe‚A ±_ŒuÃM ü “_ÕÀÃƒªA PB_Œƒ¥NªA iÀe –jªA  BŒù —fÈŒ

 “_»IB_� “_Œ∑hªA “_ßAilªA ¡_§√ œ_Ø“_ŒIj®ªA “¥ÒƒùA ü  BŒùA PBøkC  f®ÂI ≈ß) :
23  _26/8/2021( 

دور التقنیات النوویة في نظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة، ورشة عمل حول 
یاه في توصیف اإلدارة الجّیدة لمیاه الري في نظم الزراعة الذكیة لمجابهة أزمات الم

وقد شارك في هذه الورشة  26/8/2021ــــــ  23عن بعد خالل الفترة  المنطقة العربیة
 مشاركًا من مراكز البحوث والجامعات والمعاهد الزراعیة من الدول العربیة. 50حوالي 

التعریف بالتقنیات الحدیثة في مجال الري الزراعي هدفت هذه الورشة إلى 
تقییم البرامج و ها في تعیین كفاءة استخدام میاه الري ونشر الثقافة النوویة ودور 

الحاسوبیة والنماذج الریاضیة المستخدمة في إدارة میاه الري وتقییم المخاطر الناجمة 
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عن شح المیاه تحت ظروف الجفاف وتدارك األثر السلبي الناجم عن سوء إدارة 
 المختلفة.  التقنیات وتقدیر الكلفة المتوقعة الستخدام الموارد المائیة واألرضیة

 تناولت الورشة المحاور العلمیة اآلتیة:
 والتحدیاتواقع إدارة میاه الري في المنطقة العربیة ــــــ 
 للتربة ةوالهیدرولیكیالصفات الفیزیائیة ــــــ 
 عالقة بین التربة والماء والنباتالــــــ 
 الريإستخدام النظائر الثابتة في تحدید مواصفات میاه ــــــ 
 خدام النظائر في جدولة میاه الريإستــــــ 
 إختیار المواقع المثلى لتتبع رطوبة التربة حقلیاً ــــــ 
 طرق وكفاءة الري الحدیثة.ــــــ 

وقد شارك في هذه الورشة ثالثة خبراء من الدول العربیة حیث قاموا بتقدیم 
ستمرت لمدة شة والتي اد الور نعقاساعات خالل فترة ا 9لعلمیة بواقع المحاضرات ا

أربعة أیام متواصلة. وتضمنت المحاضرات شرح نظري موسع للمفاهیم األساسیة 
كما قام المحاضرون بعرض وبعض طرق التطبیقات العملیة على أرض الواقع. 

 إدارة نظم الري الحدیثةلتجارب بعض الدول العربیة والدولیة المتقدمة في مجال 
طالعهم على ا. حیث تم األخرى طبیقها في الدول العربیةمنها وت االستفادةوٕامكانیة 

جدولة الري والحصاد المائي والمیاه في مجال المستخدمة أحدث التقنیات النوویة 
 المالحة والزراعة الذكیة.

غیر التقلیدیة اه ستخدام المیا على أهمیة ورشةتم إلقاء الضوء في هذه ال
الزراعة الذكیة، والتي تعد جمیعها خیارات وتقنیات حصاد المیاه والزراعة الدقیقة و 

استراتیجیة متكیفة مع التغیر المناخي من أجل مواجهة شح وندرة المیاه في المنطقة 
 العربیة. 

تمیز الحضور لهذه الورشة بالتفاعل اإلیجابي والبناء من خالل النقاشات 
ومحاور الورشة والمداخالت الموسعة والتي دلت على التعریف والفهم الجید لمواضیع 

واإلطالع على أحدث التقنیات النوویة في مجال الزراعة والري والتغیر المناخي، وكان 
 من ضمن أهم األفكار المطروحة:
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 تنفیذ ورشة عمل تدریبیة نظریة وتطبیقیة في مجال إستخدام الزراعة الذكیة.ــــــ 
الزراعیة المتكیفة مع التعاون مع المرشدین الزراعیین من أجل نشر التقنیات ــــــ 

 التغیر المناخي.
 التبادل العلمي والمعرفي بین الباحثین والخبراء.ــــــ 
 

4  __ æBâ ü “ŒJÕifM —iÀe™B®q‚A “ºøB∏NùA PBØ‡A “ZØB∏ø WøAjIÀ  f®ÂI ≈ß) :30/8  _
2/9/2021( 

ج " اإلشعاع وبرام في مجالنظمت الهیئة العربیة للطاقة الذریة، دورة تدریبیة 
وقد شارك في هذه  2/9/2021-30/8الفترة عد خالل مكافحة اآلفات المتكاملة "عن بُ 

مشاركًا من مراكز البحوث والجامعات والمعاهد الزراعیة من الدول  80الورشة حوالي 
 العربیة.

هدفت هذه الدورة التدریبیة إلى إتاحة الفرصة أمام الباحثین والخبراء والعاملین 
المحاصیل الزراعیة ومراكز البحوث  علىبات والرقابة الصحیة في مجال وقایة الن

الزراعیة في مختلف الدول العربیة للتعّرف على الوسائل المختلفة لمكافحة اآلفات 
الفرصة لتبادل الخبرات وتعزیز التعاون  أتاحتالزراعیة سواء التقلیدیة أو الحدیثة. كما 

كافحة الحشرات وٕامكانیة وضع برامج والتكامل فیما بین الدول العربیة في مجال م
 بحثیة مشتركة.

 تناولت الورشة المحاور العلمیة اآلتیة:

 .ستعمال المبیدات العضویةا في المستجدات الحدیثةــــــ 
 .المكافحة التقلیدیة للحشـراتــــــ 
 المكافحة الحیویة لآلفات الزراعیـة.ــــــ 
 .ة بمفهومها الشاملاإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعیــــــ 
 .الحشرات تعقیم ومكافحة المستخدمة فيالتقنیات النوویة ــــــ 
 المدارس الحقلیة في المكافحة المتكاملة لآلفات.ــــــ 
 النهج التشاركي في المكافحة المتكاملة لآلفات. ــــــ 
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وقد شارك في هذه الورشة سبعة خبراء من الدول العربیة وخبیر من منظمة 
ساعات خالل فترة إنعقاد الورشة  8قاموا بتقدیم المحاضرات العلمیة بواقع  حیث الفاو

والتي إستمرت لمدة أربعة أیام متواصلة. وتضمنت المحاضرات شرح نظري موسع 
 الواقع.وبعض طرق التطبیقات العملیة الممكن تطبیقها على أرض  للمفاهیم األساسیة

ول العربیة والدولیة المتقدمة في مجال كما قام المحاضرون بعرض لتجارب بعض الد
 فات الزراعیة.إستخدام التقنیات النوویة في االدارة المتكاملة لمكافحة اآل

تم إلقاء الضوء في هذه الورشة على أهمیة إستخدام تقنیة الحشرات العقیمة 
دارة المتكاملة (تعقیم الذكور باإلشعاع) وتشعیع النیماتودا الممرضة ضمن برامج اإل

انتشار بعض  والسیطرة علىلما لهما من دور هام في الحد  ،مكافحة اآلفات الزراعیةل
والتعریف یضًا التطرق أفات االقتصادیة وخاصًة الحشرات العابرة للحدود. كما تم اآل

 والمكافحة المیكانیكیةة مثل المكافحة الحیویة لستخدام طرق المكافحة المتكاما بأهمیة
تقلیدیة في مكافحة اآلفات االقتصادیة. كما تم الغیر  الزراعة والمدارس الحقلیة وطرق

النخیل الحمراء المنتشرة في معظم الدول  المتكاملة لسوسةلقاء الضوء على المكافحة إ
وتدني النوعیة. كما تم التطرق إلى نتاج الضرر البالغ في اإل والتي تسببالعربیة 

 مجاالت.األطر التشریعیة والرقابیة المتعلقة بهذه ال

تمیز الحضور لهذه الدورة بالتفاعل اإلیجابي والبناء منقطع النظیر وذلك من 
دلت على  والتعلیق والمداخالت والتيخالل إعطاء المشاركین وقتًا كافیًا للنقاش 

التعریف والفهم الجید لمواضیع ومحاور الورشة. كما قام بعض المشاركین بعرض 
تواجههم في التصدي  والتحدیات التياآلفات الضارة نتائج تجاربهم المتعلقة بمكافحة 

للحدود مثل سوسة النخیل الحمراء  وخاصًة العابرةنتشار اآلفات الضارة اللحد من 
 . وذبابة الفاكهة

عجابهم وتقدیرهم للدور الذي تولیه الهیئة العربیة للطاقة إبدى المشاركون أ
النوویة في مجال الزراعة  تالتقنیا مستخداافي  وبناء القدراتالذریة في مجال التدریب 

 :األفكار التي تم طرحهاوكان من ضمن أهم  .ووقایة النباتواألمن الغذائي 
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 .الذكورنظریة وتطبیقیة متخصصة في مجال تقنیة تعقیم  القیام بدورة تدریبیةــــــ 

 عقد ورشة عمل حول المكافحة المتكاملة لسوسة النخیل الحمراء.ــــــ 

نتاج الذكور العقیمة في إنشاء مركز القطاع الخاص إل وبالشراكة مععمل الــــــ 
 حدى الدول العربیة.إ

 التبادل العلمي والمعرفي بین الباحثین والخبراء.ــــــ 

 
 

 
1  __ “_ÕeB®ªA —iÀfªA)51(  ™j∞I ∫�rùA œIj®ªA Ω¿®ºª BŒº®ªA µŒnƒNªA “ƒVºª

 “ŒIj®ªA “ŒôeB∑fiA–jZJªA Ω¥ƒªAÀ BŒUÃªÃƒ∏NªAÀ ¬Ãº®ºª ) î¿º®ªA “ƒÕfø
—fÕfÜA :6  _8/7/2021( 

) للجنة التنسیق العلیا للعمل العربي المشترك خالل 51إنعقدت الدورة العادیة (
بفرع األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري  8/7/2021ــــــ  6الفترة : 

ضوریًا برئاسة معالي األمین العام لجامعة الدول العربیة، "مدینة العلمین الجدیدة" ح
وشارك في االجتماع السادة رؤساء وممثلو المنظمات العربیة المتخصصة واالتحادات 
العربیة النوعیة أعضاء لجنة التنسیق العلیا للعمل العربي المشترك، وممثلو بعض 

حضر هذه الدورة األستاذ القطاعات باألمانة العامة لجامعة الدول العربیة. وقد 
 الدكتور سالم حامدي المدیر العام للهیئة.

إفتتح االجتماع معالي األمین العام لجامعة الدول العربیة السید أحمد أبو الغیط 
رئیس لجنة التنسیق العلیا للعمل العربي المشترك. وقد تولى الوزیر المفوض محمد 

دات العربیة عرض البنود التالیة المدرجة خیر عبد القادر مدیر إدارة المنظمات واالتحا
 على جدول أعمال اللجنة، وبعد اعتمادها أصدرت اللجنة القرارات المناسبة:

) للجنة التنسیق 50تقریر بشأن متابعة تنفیذ قرارات االجتماع ( البند األول :
ي ـــًا یومـــانس وحضوریو كونفر ـــة الفیدیـــدة بتقنیـــي المشترك المنعقـــل العربـــا للعمـــالعلی
 .13/1/2021و 12
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اإلتجاهات الحدیثة في الذكاء االصطناعي ومستقبلها في  البند الثاني :
المنطقة العربیة. "ورقة مقدمة من األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل 

 البحري".

) 50ورة (نتائج أعمال اللجان المشكلة في االجتماع السابق للد البند الثالث :
 للجنة التنسیق العلیا وهي على النحو التالي :

ـــــ إجتماع اللجنة المشكلة لدراسة فكرة إنشاء مرصد عربي لمجابهة األزمات 
 .)2021مارس  15والكوارث والطوارئ (

ــــــ إجتماع فریق العمل العربي المعني بوضع إطار عمل عربي موحد لمواجهة 
ة وحمایة الشبكات لمؤسسات العمل العربي المشترك ــــــلكترونیة اإلــــــالقرصن

 ).2021مایو  4(
ــــــ لجنة الخبراء من المنظمات العربیة ومؤسسة طالل أبو غزالة العالمیة لتقدیم 

ات عملیة بشأن الكیانات المقترحة من المؤسسة ــــــدوى ومقترحــــــدراسات ج
 ).2021مایو  5(

نیة بدراسة مقترح مجلس وزراء الداخلیة العرب "إنشاء ــــــ إجتماع اللجنة المع
فریق من الخبراء العرب في المجاالت األمنیة والقانونیة والفنیة وسائر 

 ).2021مایو  6المجاالت المعنیة لمواجهة الجرائم اإللكترونیة (

) للجنة التنسیق العلیا للعمل العربي 52موعد ومكان عقد الدورة ( البند الرابع :
 شترك.الم

 
2  __—iÀfªA PBßB¿NUG )30 ( oº�A ≈ß “¥RJƒùA “®IBNùAÀ µŒnƒNºª PB¿§ƒùA “ƒVºª

 ¬Ãº®ºª “ŒIj®ªA “ŒôeB∑fiA j¥ñ f®ÂI ≈ßÀ ıBÕiÃzY —f¥®ƒùA œßB¿NU‹AÀ –eBvN≥‹A
“Œ∑hªA “Õj¥ªA ___ –jZJªA Ω¥ƒªAÀ BŒUÃªÃƒ∏NªAÀ )—j«B¥ªA  :27  _29/7/2021( 

ة العامة لجامعة الدول العربیة (القطاع االقتصادي ــــــ إدارة األمانوة من ــــــبدع
نة المنظمات للتنسیق والمتابعة المنبثقة عن مات واالتحادات العربیة)، عقدت لجالمنظ

، 29/7/2021ــــــ  27) خالل الفترة 30المجلس االقتصادي واالجتماعي اجتماعها (
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یة الفیدیو كونفرانس بمشاركة دام تقنوقد انعقد االجتماع حضوریًا وعن ُبعد باستخ
العربیة والمدیرین العامین األمانة العامة لجامعة الدول  الدول العربیة وممثليي لممث

المنظمات العربیة المتخصصة. وقد شاركت الهیئة العربیة للطاقة الذریة في  وممثلي
حضور عن ُبعد) هذه االجتماعات بوفد ترأسه أ. د. سالم حامدي المدیر العام للهیئة (

ویضم السید هشام العیادي مدیر الشؤون اإلداریة والمالیة (حضور عن ُبعد) والسیدین 
عالء الدین مصطفى المراقب الداخلي للهیئة ویوسف مكي المشرف على الشؤون 

 ذین شاركا في االجتماع حضوریًا).لالمالیة في الهیئة (ال

ال حسن علي األمین العام اللجنة سعادة السفیر الدكتور كمإفتتح أعمال 
ستعرض الوزیر المفوض محمد ومن ثم ا المساعد رئیس قطاع الشؤون االقتصادیة.

خیر عبد القادر مدیر إدارة المنظمات واالتحادات العربیة مشروع بنود جدول األعمال 
 التالیة، وبعد إقراره أصدرت اللجنة التوصیات المناسبة:

ن للجنة وتوصیات االجتماع التاسع والعشری رمتابعة تنفیذ تقری البند األول :
المنظمات للتنسیق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي المنعقدة 

، واالجتماع االستثنائي للجنة المنظمات 23/7/2020بتقنیة الفیدیو كونفرانس یوم 
دة بتقنیة الفیدیو للتنسیق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي المنعق

 .3/12/2020كونفرانس وحضوریًا یوم 
 .2022المنظمات العربیة المتخصصة للعام المالي  موازنات البند الثاني :
 تقاریر المنظمات العربیة المتخصصة. البند الثالث :
المواضیع المحالة من المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة  البند الرابع :

 ات للتنسیق والمتابعة.لجنة المنظم) ل107(
التقریر الدوري لجدول متأخرات الدول العربیة في موازنات  البند الخامس :

 المنظمات العربیة المتخصصة.
التقریر الدوري لصندوق النقد العربي عن نشاط الحساب  البند السادس :

 الموحد للمنظمات العربیة المتخصصة.
موظفي المنظمات العربیة متابعة المواضیع الخاصة ب البند السابع :

للمجلس االقتصادي  107المتخصصة والتي اتخذت بشأنها قرارات في الدورة 
 واالجتماعي.
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مشروع معاییر وأحكام عامة موحدة تساعد المنظمات العربیة  البند الثامن :
 المتخصصة للسیر نحو التمویل الذاتي.

امة (إدارة المنظمات التقریر الدوري عن مشاركة األمانة الع البند التاسع :
 واالتحادات العربیة) في اجتماعات المنظمات العربیة المتخصصة.

وفیما  المواضیع الخاصة بالمنظمات العربیة المتخصصة : البند العاشر :
 عرض المواضیع التالیة : فقد طلبت الهیئة العربیة للطاقة الذریةیخص 

للخبراء المتعاقدین مع  حيالموضوع األول : طلب تغطیة التأمین الصــــــ 
 الهیئة.

 الوضع الوظیفي ألحد موظفي الهیئة.الموضوع الثاني : تسویة ــــــ 
الموضوع الثالث : طلب تطبیق قرار مجلس الجامعة بشأن استحداث درجات ــــــ 

 بالفئة الرابعة على موظفي الهیئة.

بشأن  ما یستجد من أعمال (مذكرة جمهوریة جیبوتي البند الحادي عشر :
"توفیق وضع األكادیمیة العربیة للعلوم اإلداریة والمالیة والمصرفیة كمنظمة عربیة 

 متخصصة").

) للجنة المنظمات 31موعد ومكان اإلجتماع القادم ( البند الثاني عشر :
 عي.للتنسیق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتما

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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