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التصميم والطباعة

�نتقل �إلى رحمة �هلل تعالى يوم �جلمعة  �ملو�فق 21 يناير 2022،
 �ل�سيد �ملهند�س �سعيد مر�سى

 �لرئي�س �لأ�سبق لهيئة �ملحطات �لنووية لتوليد �لكهرباء ،
 و يتقدم �لدكتور �أجمد �لوكيل رئي�س هيئة �ملحطات �لنووية و�لعاملون بالهيئة 

بخال�س �لتعازي و �ملو��ساة فى وفاة رئي�س �لهيئة �لأ�سبق مثمنني دور �لفقيد يف قيادة 
�لهيئة ، ود�عني للفقيد بالرحمة و�ملغفرة و للأ�سرة �ل�سرب و �ل�سلو�ن.

نعى وعزاء

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم



مصر تتطلع إلى محطة الضبعة
 كصرٍح جديد يضاف إلى مسيرة اإلنجازات

التي حققها التعاون المصري الروسي املشترك عبر التاريخ،
والتي يعتز بها الشعب المصري
كرمز للصداقة المصرية الروسية.

فخامة الرئي�س

عبد الفتاح ال�سي�سي

رئي�س اجلمهورية



البرنامج النووي المصري
 ظل لعقود عديدة محل رعاية واهتمام كأحد الركائز 

والخيارات االستراتيجية لتعزيز خطط التنمية، أن مصر من 
أوائل الدول التي أدركت منذ بداية الخمسينيات من القرن 

املاضي أهمية استخدام الطاقة النووية.

 ال�سيد الدكتور م�سطفي مدبويل

رئي�س جمل�س الوزراء



مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة،
من العالمات البارزة في العالقات المصرية الروسية،

وهو بال شك من أهم مشروعات التعاون
 بين مصر وروسيا االتحادية،

ويرتقى بتلك العالقات إلى اَفاق استراتيجية جديدة.

ال�سيد الدكتور حممد �ساكر

وزير الكهرباء والطاقة املتجددة
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نقدم لقرائنا الكرام عظيم التهاين واأ�صدق التمنيات

 مبنا�صبة حلول �صهر رم�صان املبارك،

 اأعاده اهلل علينا وعليكم باخلري واليمن والربكات، 

واأنتم متمتعني بال�صحة والعافية.

بني اأيديكم العدد ال�صاد�س ملجلتنا »الطاقة النووية«، 

وي�صتمل هذا العدد على كل ما هو �صيق ومفيد من

ر�صا  العدد  هذا  ينال  اأن  ونتمنى  النووية،  الطاقة  عن  ومعلومات  مقاالت   

خلدمة  يوفقنا  اأن  تعاىل  �صبحانه  اهلل  وندعو  اإعجابهم،  وح�صن  الكرام  قرائنا 

العلم واملعرفة، ون�صكر كل من اأعاننا يف اإ�صدار هذا العدد،

 اللهم اأجزهم جزاء ح�صنا.

اأ. د / اأجمــد �سعيــد الوكيــل
 رئيس مجلس إدارة

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

كلمة إفتتاحية
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عناية  امل�شعة  املواد  ا�شتخدام  على  تنطوي  التي  الأن�شطة  جميع  وتتطلب 
يهدف  بينما  احلوادث،  منع  اإلى  الأمان  ويهدف  والأمن.  بالأمان  فائقة 
الأمن اإلى منع الأعمال املتعمدة التي قد ت�شر باملرفق اأو توؤدي اإلى �شرقة 

املواد النووية.

وعلى الرغم من اختالف حمور تركيز هذه الأن�شطة، فاإنَّ بع�شها يتداخل 
يكون  �أن  و�حد  ن�شاط  ملو��شلة  ُتتخذ  �لتي  للإجر�ء�ت  وميكن  بع�ض.  مع 
ب�شاأن  املخاوف  اأعطت  طويل،  وقت  ومنذ  الأخرى.  الأن�شطة  يف  اآثار  لها 
�لتي  �أعقاب �لهجمات  �لنبعاثات �مل�شعة مربرً� للرتكيز على �لأمان. ويف 
و�لأن�شطة  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  على   2001 �شبتمرب   11 يف  وقعت 
و�لهيئات  �مل�شغلون  �أولى  �لعامل،  �أنحاء  جميع  يف  �للحقة  �لإرهابية 
يف  �لكايف  �لأمن  ل�شمان  متز�يدً�  �هتمامًا  �لدولية  و�ملنظمات  �لتنظيمية 

املرافق التي ت�شتخدم املواد امل�شعة.

و�لنووية  �لإ�شعاعية  �حلو�دث  من  لعدد  �ملتعمقة  �لتحليلت  و�أظهرت 
اأهم  من  كانت  كليهما(  )اأو  الأمن  اأو  الأمان  ثقافة  يف  ال�شعف  اأوجه  اأن 

�لأ�شباب �جلذرية للحو�دث.

نظرة  �ملرء  لدى  يكون  �أن  يجب  و�لأمن،  �لأمان  ثقافة  مفاهيم  ولفهم 
ثاقبة ب�شاأن �ملفهوم �لعام »للثقافة«. فالثقافة لدى �ملجتمع كالذ�كرة لدى 
�أنها  كما  �ملا�شي«،  يف  جنح  »ما  د  جت�ِشّ تقاليد  �لثقافة  وت�شمل  �لأفر�د. 
و�أنف�شهم،  بيئتهم  �إلى  ينظرو�  �أن  �لنا�ض  بها  تعلم  �لتي  �لطريقة  ت�شمل 
�أن  يجب  �لتي  و�لطريقة  �لعامل  كينونة  ب�شاأن  �ملعلنة  غري  و�فرت��شاتهم 

يت�شرف بها �لنا�ض.

�ملنظمة  �أع�شاء  �أن  حيث  بها،  خا�شة  ثقافات  �ملنظمات  جميع  وت�شع 

يتقا�شمون يف �لكثري من �لأحيان قيمًا ومو�قف �أ�شا�شية مماثلة. وهذه �لقيم 
و�ملو�قف توجه �أي�شًا كيفية تعامل �لأع�شاء مع �لأمان و�لأمن، وبالتايل فاإنَّ 
لها �أثرً� تعزيزيًا بطريقة �إيجابية وكذلك �شلبية يف �أمان �ملنظمة و�أمنها. 
د قوة ثقافة �لأمان و�لأمن د�خل �أي منظمة من خلل  وبعبارة �أخرى، جُت�شَّ
وكيفية  �لأولوية  و�إعطائها  تقديرهما  وكيفية  و�لأمن  �لأمان  ت�شوُّر  كيفية 
�لدولية  �لوكالة  ت�شري  �لتنظيمية،  �لثقافة  �أهمية  على  وللتاأكيد  تكاملهما. 
للأمان«  �لتنظيمية  »�لثقافة  �إلى  �ملنظمات  من  وغريها  �لذرية  للطاقة 

كمر�دف لثقافة �لأمان.

و�ملو�قف  باأنها »�جتماع �خل�شائ�ض  �لقوية  �لأمان  ثقافة  �لوكالة  ف  وُتعِرّ
باب  ومن  يوؤدي،  مما  و�ملوؤ�ش�شات  و�ملنظمات  �لأفر�د  لدى  و�ل�شلوكيات 
بالهتمام  و�لأمان  �حلماية  م�شائل  حتظى  �أن  �إلى  �لق�شوى،  �لأولوية 
باأنها  �لقوية  �لوكالة ثقافة �لأمن  ف  ُتعِرّ �أهميتها«. وباملثل،  �لذي تقت�شيه 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ملنظمات  �لأفر�د  و�شلوك  و�ملو�قف  �خل�شائ�ض  »�جتماع 

�لذي ُي�شتخدم كو�شيلة لدعم وتعزيز �لأمن �لنووي«.

وميكن �أن يوؤدي تقييم وفهم ثقافة �لأمان و�لأمن للمنظمة �إلى فهم كيفية 
�إمكانية دعم وتعزيز �أد�ء �لأمان و�لأمن، وكذلك حتديد مو�طن �ل�شعف 

�لتي ميكن �أن توؤدي �إلى �نخفا�ض �لأد�ء وتكون �شببًا للف�شل.

�لأع�شاء  للدول  و�لتدريب  �لأدو�ت  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة   تقدم 
�لت�شغيلي  �لعمر  مد�ر  على  و�لأمن  �لأمان  ثقافة  وتعزيز  وحت�شني  لتقييم 
ملر�فقها و�أن�شطتها. وي�شمل ذلك خدمات دعم حمددة من قبيل تقييمات 
م�شتقلة لثقافة �لأمان وعملية �لتح�شني �مل�شتمر لثقافة �لأمان �لتي ت�شمل 
تقدمي دعم تدريبي ب�شاأن �إجر�ء تقييمات ذ�تية لثقافة �لأمان ف�شًل عن 

تقدمي �لدعم لتنفيذ منهجية �لوكالة للتقييم �لذ�تي لثقافة �لأمان.

■ إعداد أستاذ دكتور

أمجد سعيد الوكيل

تكوين ثقافة قوية لألمان واألمن النووى أحد مبادئ 
اإلدارة األساسية ألي منظمة تتعامل مع المواد المشعة. 
وتؤثر هذه الثقافة على هيكل المنظمة وأسلوبها، فضاًل 

عن التزام األفراد على جميع المستويات في المنظمة.

ثقافة األمان
واألمن  النووى
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عام  يف  وناكازاكي  هريو�سيما  وق�سف  النووي  الع�سر  بداية  منذ 
الدول  تطوير  اأن  جليا  اأ�سبح  النووية،  الأ�سلحة  با�ستخدام   1945
النووية  واملواد  التكنولوجيا  حتويل  من  متكنها  قد  نووية  لقدرات 
اإلى تفادي م�سكلة  ال�سعي  اأ�سبح  ل�ستخدامها يف الأ�سلحة. وهكذا، 
املتعلقة  املناق�سات  يف  حمورية  م�ساألة  هذه  التحويل  عمليات 
با�ستخدام الطاقة النووية يف الأغرا�س ال�سلمية. وانطلقت يف عام 
ن جميع الدول  1946 جهود اأولية تهدف اإلى اإن�ساء نظام دويل ميِكّ
من احل�سول على التكنولوجيا النووية مع توفري ال�سمانات املنا�سبة، 
الهدف،  اأن هذه اجلهود توقفت يف عام 1949 دون حتقيق هذا  اإل 
وبحلول  الكربى،  الدول  بني  كبرية  �سيا�سية  خالفات  وجود  ب�سبب 
ال�سابق  ال�سوفياتي  والحتاد  املتحدة  الوليات  كانت  التاريخ،  ذلك 
قد اأجرتا اختبارات لأ�سلحة نووية و�سرعتا يف زيادة خمزوناتهما 

من هذه الأ�سلحة.

اأيزنهاور«  »دوايت  الأمريكي  الرئي�س  عر�س   ،1953 دي�سمرب  ويف 
مقرتحا ب�ساأن ”ت�سخري الذرة من اأجل ال�سالم“ عر�سه على اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة اأثناء دورتها الثامنة، وحّث على اإن�ساء منظمة 
مع  ال�سلمية  لالأغرا�س  النووية  التكنولوجيا  بتعميم  تعنى  دولية 
بتطوير  اإ�سافية  بلدان  قيام  لتجنب  الالزمة  الحتياطات  اتخاذ 
اأ�سلحة نووية. واأ�سفر مقرتحه عن اإن�ساء الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية يف عام 1957، واأُوكلت اإليها امل�سوؤولية املزدوجة عن تعزيز 
الأمم  اإطار  ويف  عليها.  الرقابة  وممار�سة  النووية  التكنولوجيا 
التي  املفاو�سات  اأثناء  النووي  النت�سار  عدم  مبداأ  نوق�س  املتحدة، 
جتريها املنظمة منذ عام 1957، واكت�سب هذا املبداأ زخمًا كبريًا يف 
اأوائل ال�ستينيات من القرن الع�سرين. وبحلول منت�سف ال�ستينيات، 
النووي  النت�سار  عدم  تكر�س  ملعاهدٍة  املتوخى  الهيكل  معامل  برزت 
كقاعدة من قواعد ال�سلوك الدويل، وبحلول عام 1968 مت التو�سل 
اإلى اتفاق نهائي على اإبرام معاهدة تهدف اإلى منع انت�سار الأ�سلحة 
يف  النووية  الطاقة  ا�ستخدام  جمال  يف  التعاون  وتتيُح  النووية، 

ون�ست  النووي.  ال�سالح  نزع  بهدف  وتنه�ُس  ال�سلمية،  الأغرا�س 
املعاهدة، يف املادة العا�سرة منها، على عقد موؤمتر بعد مرور 25 عاما 
على دخولها حيز النفاذ لتخاذ قرار ب�ساأن ا�ستمرار نفاذ املعاهدة 
اأو فرتات حمددة جديدة.  اأو متديدها لفرتة  اأجل غري م�سمى  اإلى 
موؤمتر  يف  املعاهدة  يف  الأطراف  الدول  وافقت  ذلك،  على  وبناء 
املعقود يف مايو 1995  ا�ستعرا�س معاهدة عدم النت�سار ومتديدها 
- دون ت�سويت - على متديد املعاهدة اإلى اأجل غري م�سمى، وقررت 

موا�سلة عقد موؤمترات ال�ستعرا�س كل خم�س �سنوات.

العاملية  اجلهود  حمور  النووية، هي  الأ�سلحة  انت�سار  عدم  معاهدة 
يف  للتعاون  والرتويج  النووية،  الأ�سلحة  انت�سار  منع  اإلى  الرامية 
ال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة النووية، وتعزيز هدف نزع ال�سالح 

النووي ونزع ال�سالح العام والتام.

وُفتح باُب التوقيع على معاهدة عدم النت�سار يف عام 1968 ودخلت 
حيز النفاذ يف    5 مار�س 1970. وقعت جمهورية م�سر العربية على 
املعاهدة يف عام 1968 ثم �سادقت عليها يف عام 1981. ومع اأكرث من 
191 دولة طرفًا، ُتعدُّ معاهدة عدم النت�سار الأكرث �سيوعًا من حيث 
ني اإليها يف جمال عدم النت�سار النووي، وال�ستخدامات  عدد املن�سمِّ
هذه  ومبوجب  النووي.  ال�سالح  ونزع  النووية،  للطاقة  ال�سلمية 
ت�سنيع  بعدم  نووية  لأ�سلحة  احلائزة  غري  الدول  التزمت  املعاهدة 
اأو  نووية  اأ�سلحة  باقتناء  اآخر  نحو  على  القيام  اأو  نووية  اأ�سلحة 
الأطراف  الدول  التزمت  حني  يف  اأخرى،  نووية  تفجريية  اأجهزة 
احلائزة لأ�سلحة نووية بعدم م�ساعدة اأو ت�سجيع اأو حث اأي دولة 
طرف يف املعاهدة غري حائزة لأ�سلحة نووية باأيِّ حال من الأحوال 
على ت�سنيع اأ�سلحة نووية اأو القيام على نحو اآخر باقتناء اأ�سلحة 
الأطراف  الدول  ف  وتعرَّ اأخرى.  نووية  تفجريية  اأجهزة  اأو  نووية 
�سنعت  التي  تلك  باأنها  املعاهدة  مبوجب  نووية  لأ�سلحة  احلائزة 
يناير   1 قبل  اآخر  نووي  متفجر  جهاز  اأي  اأو  نوويًا  �سالحًا  وفّجرت 
لأ�سلحة  حائزة  املعاهدة  يف  اأطراف  دول  خم�س  وهناك   .1967

■ إعداد دكتور
عبد الحميد عباس الدسوقى

معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
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ال�سني،  الحتادية،  رو�سيا  الأمريكية،  املتحدة  )الوليات  نووية 
اململكة املتحدة الربيطانية، فرن�سا(.

ويف حني اأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لي�ست طرفًا يف معاهدة 
الرئي�سية مبوجب  ق  التحقُّ مكلفة مب�سوؤوليات  فاإنها  النت�سار،  عدم 
مطالبة  نووية  لأ�سلحة  حائزة  غري  طرف  دولة  وكل  املعاهدة. 
باإبرام اتفاق  النت�سار  عدم  معاهدة  من  الثالثة  املادة  مبوجب 
وفاء  من  ق  التحقُّ من  الوكالة  لتمكني  الوكالة  �ساملة مع  �سمانات 
تلك الدولة بالتزاماتها مبوجب املعاهدة ُبغية منع حتريف الطاقة 
اأو  النووية  الأ�سلحة  اإلى  ال�سلمية  ال�ستخدامات  من  النووية 
غريها من الأجهزة التفجريية النووية، لذا ت�سطلع الوكالة بدور 
الوفاء  من  التحقق  وهو  لل�سمانات،  دولية  كمفت�سيٍة  د  حمدَّ ق  حتقُّ

باللتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف غري احلائزة لأ�سلحة 
كان   ،2020 عام  نهاية  ومع  النت�سار.  عدم  معاهدة  مبوجب  نووية 
املعاهدة  يف  الأطراف  نووية  لأ�سلحة  احلائزة  غري  الدول  من   176
تقت�سيها  التي  ال�ساملة  ال�سمانات  اتفاقات  النفاذ  حيز  اأدخلت  قد 
املعاهدة وما زال هناك 10 دول منها مل تقم بذلك بعُد. وللوكالة 
حتقيق  يف  به  ت�سطلع  هاٌم  دوٌر  كذلك  الذرية،  للطاقة  الدولية 
الأهداف مبوجب املادة الرابعة من اأجل توطيد التعاون الدويل يف 
ال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة النووية. ومن خالل اأن�سطة الوكالة 
املت�سلة باأمن الطاقة، وال�سحة الب�سرية، والأمن الغذائي وال�سالمة 
تدعم  ال�سناعية.  والتطبيقات  املائية،  املوارد  واإدارة  الغذائية، 

الوكالة دولها الأع�ساء يف بلوغ اأهدافها للتنمية امل�ستدامة.

خارجية  وزير  غروميكو،  أندريه 
)في  السوفييتي  االتحاد 
الدبلوماسي  يصافح  الوسط( 
جيفري  السير  البريطاني 
إليهما  ينظر  بينما  هاريسون 
ليويلين  األميركي  السفير 
تومبسون بعد توقيع معاهدة 
النووية  األسلحة  انتشار  حظر 
في العام 1968

جونسون  بي  ليندون  الرئيس 
المتحدة  الواليات  رئيس 
اليمين(  أقصى  )في  األمريكية 
يوقع  بينما  جانبه  إلى  يتطلّع 
دين  األمريكى  الخارجية  وزير 
انتشار  حظر  معاهدة  رسك 
األسلحة النووية في العام 1968
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من  سلسلة  إنها  على  النووي  الوقود  دورة  تعرف 
العمليات والمعالجات الالزمة لتصنيع الوقود النووي 
والتي تبدأ من تعدين خام اليورانيوم حتى استخدامه 
إعادة  او  نهائيا  وتخزينه  النووية  المفاعالت  في 
والقابلة  فيه  الباقية  المواد  الستخالص  معالجته 
إلعادة استخدامها كوقود مرة أخرى. وتتكون دورة 

الوقود النووى من المراحل التالية:

 1- ا�ستخراج وتنقية خام اليورانيوم:
وتفتيته  تك�شريه  يتم  حيث  مناجمه  من  �ليور�نيوم  خام  ��شتخر�ج  يتم 
وتنقيته ومعاجلته كيميائيًا للح�شول علي خام يور�نيوم �كرث نقاًء وتركيزً� 

ويطلق عليه ركاز �ليور�نيوم �أو �لعجينة �ل�شفر�ء.

2- حتويل اليورانيوم:
يتم حتويل �لكعكة �ل�شفر�ء �إلى م�شحوق �أك�شيد �ليور�نيوم �لذي ي�شتخدم 
�شورة  �إلى  حتويله  �أو  �لطبيعي،  �ليور�نيوم  ت�شتخدم  �لتي  �ملفاعلت  يف 
غازية )�شاد�ض فلوريد �ليور�نيوم(  منا�شبة لعملية �لإثر�ء )�لتخ�شيب(.

3- الإثراء:
�شاحلا  ليكون   )%5  -2( اإيل  من    235 �ليور�نيوم  نظري  ن�شبة  رفع  يتم 
�أك�شيد  �إيل  ذلك  بعد  حتويله  يتم  ثم  �لنووية،  �ملفاعلت  يف  لل�شتخد�م 

اليورانيوم.  

4- الت�سنيع:
يتم كب�ض م�شحوق �أك�شيد �ليور�نيوم 
يف  يو�شع  ثم  كب�شولت  �شكل  يف 
وحتويله  لتحمي�شه  خا�شة  �أفر�ن 
هذه  وتو�شع  �شري�ميكية.  مادة  �إيل 
�لكب�شولت يف �أنابيب م�شنوعة من 
جتمع  ثم  خا�شة،  معدنية  �شبائك 
هند�شي  �شكل  يف  الأنابيب  هذه 

يعرف بحزم �لوقود متهيدً� ل�شتعمالها يف �ملفاعلت �لنووية.

5- ا�ستعمال الوقود يف املفاعل النووي:
�لن�شطار  يحدث  حيث  �لنووي  �ملفاعل  يف  �لوقود  حزم  حتميل  يتم   
�ملختلف.  �لأغر��ض  ت�شتخدم يف  ويتولد عنه طاقة حر�رية هائلة  �لنووي 
�إخر�جه  من �ملفاعل ويطلق عليه �لوقود  وبعد ��شتنفاد �لغر�ض منه يتم 

�مل�شتعمل �و �مل�شتنفد. 

6- تخزين الوقود امل�ستعمل:
بجو�ر  لذلك  جمهزة  مائية  �أحو��ض  يف  مغمورً�  �مل�شتعمل  �لوقود  يحفظ 
�إيل  بعد ذلك  ينقل  ثم  �إ�شعاعيته وحر�رته.  تنخف�ض درجة  �ملفاعل حتي 
�أماكن �لتخزين �ملوؤقت، �إما يف �أحو��ض مائية �أو �أوعية حفظ تربد بالهو�ء 

متهيدً� لإعادة معاجلته �أو تخزينه تخزينًا نهائيًا.

7- اإعادة معاجلة الوقود امل�ستعمل:
يتم ف�شل �ليور�نيوم �ملتبقي و�لبلوتونيوم �ملتولد و�لذين ميكن ��شتعمالهما 
كوقود للمفاعلت. �أما بقايا �لوقود �مل�شتعمل غري �لنافعة فيتم حتويلها �إيل 

مركبات زجاجية متهيدً� للتخزين �لنهائي.

8- التخزين النهائي:
�إعادة  عدم  حالة  )يف  �مل�شتعمل  �لوقود  �أو  �لزجاجية  �ملركبات  نقل  يتم 
معدة  جتهيز�ت  يف  حلفظها  باإحكام  مغلقة  و�قية  �أوعية  يف  معاجلته( 

خ�شي�شًا لهذ� �لغر�ض.

■ إعداد دكتور
هشــام نبيــل حجــازى

دورة الوقود النووي
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»رؤية  العربية  مصر  جمهورية  وضعت  أن  منذ 
السياسية  القيادة  أولت  وأهدافها،   »2030 مصر 
والقائمون علي تطوير البرنامج النووي المصري أمن 
بالضبعة أهمية  النووية  وأمان وإستدامة المحطات 
لتطوير  سياسات  وضع  خالل  من  وذلك  قصوي، 
تشمل  النووية  الطاقة  الستخدامات  سلمي  برنامج 

التزام الدولة باآلتي:
�لإتفاقيات �لدولية و�لعاملية ومنها �إتفاقية حظر �لإنت�شار �لنووي.. 1
ت�شغيل . 2 و�أمان  بالأمن  �ملتعلقة  و�ملعايري  �لدولية  �ملمار�شات  �أف�شل  �إتباع 

�ملن�شاأت �لنووية.
�ل�شفافية �لتامة يف جميع مر�حل تطوير �لربنامج �لنووي بال�شبعة.. 3
معايريها . 4 و�إ�شتخد�م  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  مع  و�لعمل  �لتعاون 

و�أدو�تها باملر�حل �ملختلفة من �لإن�شاء و�لت�شغيل حتي خروج �ملحطة �لنووية 
من �خلدمة. 

تطوير قدر�ت �لدولة لإن�شاء �ملحطات �لنووية �ل�شلمية من خلل �لتعاون مع . 5
�ل�شركاء �لإ�شرت�تيجيني من �لدول و�ملنظمات و�لهيئات ذ�ت �خلربة يف هذ� 

�ملجال.
�إن�شاء منظومة لإد�رة �ملعرفة �لنووية من خلل نقل �ملعرفة �لنووية و�حلفاظ . 6

عليها.
�لمكانيات  �أرقى  �إن�شاءها مب�شر  �ملطور �جلاري  �لثالث  ومتتلك مفاعلت �جليل 
و�لتقنيات �لأمنية �لعاملية، ومت مرعاة �أن يكون ت�شميم �ملحطة �لنووية على �أ�شا�ض 
للبيئة، كما  �إ�شعاعية  �أي مو�د  �أولية ل�شمان عدم ت�شرب  وجود عدة حو�جز مادية 
�أنو�ع من  �لنووية حماية من ثلثة  باملحطة  �ملتعاقبة  �لهند�شية  �لأمان  تد�بري  تعد 
�لأحد�ث وهي، تعطل �ملعد�ت و�لأخطاء �لب�شرية و�حلو�دث �لطبيعية �حلادة للتاأكد 

من �أمان �لت�شغيل للمحطة �لنووية. 
ويعترب خط �لدفاع �لأخري حلماية �لأفر�د و�لبيئة يف حالة حادث نووي هو وجود 
برنامج متكامل للتاأهب و�لإ�شتجابة للطو�رئ �لنووية وي�شتمل علي خطط وطنية 
حمدد بها م�شئوليات و�أدو�ر �جلهات �ملعنية بدقة وكذلك �أدو�ر مر�كز �لعمليات 
�خلا�شة باملحطة �لنووية لل�شيطرة علي جميع �أنو�ع �حلو�دث �ملحتملة مبا فيها 

�لأحد�ث �لعد�ئية �أو �لهجمات �لإلكرتونية. 
وباإعتبار �أن هيئة �ملحطات �لنووية لتوليد �لكهرباء هي �جلهة �مل�شغلة و�مل�شتجيبة 
�لأويل للطو�رئ مبحطة �ل�شبعة �لنووية من خلل منظومة �لإ�شتجابة �لوطنيه، 
ومت  باملحطة  �ملحتملة  للطو�رئ  و�لإ�شتجابة  للإ�شتعد�د  مبدئية  خطة  تطوير  مت 
للح�شول علي  �ملتطلبات  و�لإ�شعاعية، من �شمن  �لنووية  �لرقابة  لهيئة  تقدميها 
رخ�شة �لإن�شاء، و�لتي يجب �إختبارها قبل �إ�شتلم �لوقود �لنووي ومعرفة مدي 
وكذلك  و�لإ�شعاعية  �لنووية  للحو�دث  �لوطنية  �خلطة  مع  وتنا�شقها  تو�فقها 
خطط �جلهات �ملعنية ل�شمان حماية �مل�شتجيبني و�أفر�د �جلمهور و�لبيئة، ويجب 
علي  �حل�شول  قبل  لتقدميها  مف�شل  ب�شكل  وتقيمها  لأخر  وقت  من  مر�جعتها 

رخ�شة �لت�شغيل.
بدعم  الكهرباء  لتوليد  النووية  املحطات  هيئة  تقوم  املقبلة  املرحلة  يف 
خطة  وكذلك  والإ�سعاعية  النووية  للطوارئ  الوطنية  اخلطة  تطوير 

والإجراءات  النووية  ال�سبعة  ملحطة  املوقع  خارج  النووية  الطوارئ 
والدفاع  الداخلية  وزارات  منها  املعنية  اجلهات  قبل  من  بهما  املتعلقة 
والبيئة والتنمية املحلية واخلارجية وال�سحة، وهيئة الرقابة النووية 
والإ�سعاعية، وغريها من اجلهات التي قد ي�سل عددها اإيل ثالثني جهة 
م�ستجيبة للحوادث النووية والإ�سعاعية. ولتطوير تلك اخلطط والتاأكد 

من توافقها مع بع�سها البع�س، فمن الواجب الأخذ يف الإعتبار ما يلي:
تطوير بنية ت�شريعية قوية علي �مل�شتوي �لوطني للطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث . 1

ب�شكل عام و�لنووية و�لإ�شعاعية ب�شكل خا�ض.
وجود برنامج وطني لتطوير خطط �لطو�رئ يحدد م�شئوليات �جلهات �ملعنية . 2

�لتمارين  خلل  من  �مل�شتجيبة  �جلهات  جاهزية  من  و�لتاأكد  دقيق  ب�شكل 
وتنفيذ �إجر�ء�ت �لتفتي�ض ب�شكل منتظم.

�لتاأكد من تو�فق �للو�ئح �ل�شادرة من �جلهات �لرقابية و�إت�شاقها مع معايري . 3
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

�لإعتبار . 4 يف  �لأخذ  مع  �لوطني  �مل�شتوي  علي  �لوقاية  �إ�شرت�تيجية  تطوير 
�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية و�عتبار�ت �إ�شرت�تيجية �حلماية للطو�رئ �لنووية 

والإ�شعاعية.
�إن�شاء مر�كز لإد�رة عمليات �لإ�شتجابة للطو�رئ �لنووية وتطوير �إمكانياتها . 5

متخذي  لدعم  خمتلفة  وبر�مج  و�أفر�د  ومعد�ت  و�أجهزة  �إجر�ء�ت  من 
�لنووية  �لطو�رئ  مبر�حل  �لإحرت�زية  �لإجر�ء�ت  لإتخاذ  بالدولة  �لقر�ر 

و�لإ�شعاعية �ملختلفة.
�ل�شاأن، وهي . 6 �لدولة يف هذ�  و�ملوقعة من قبل  �لدولية  �لتفاقيات  مر�جعة 

معاهد�ت �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية: “�تفاقية �لتبليغ �ملبكر عن وقوع 
�أو  نووي  حادث  وقوع  حالة  يف  �مل�شاعدة  تقدمي  و“�تفاقية  نووي”  حادث 
يف  لتنفيذها  �ملتعلقة  و�لإمكانيات  �لإجر�ء�ت  وتطوير  �إ�شعاعي”،  طارئ 

�إطار �إلتز�مات �لدولة جتاه �ملجتمع �لدويل.
�لنووية . 7 �لطو�رئ  منظومة  عنا�شر  بتدريب  خا�ض  وطني  برنامج  تطوير 

والإ�شعاعية وتطوير التمارين الوطنية وطرق تقييمها.
ب�شاأن . 8 �لدولة  ترتيبات  لتقييم  لأخر  وقت  من  �لنظر�ء  مهمات  �إ�شت�شافة 

�لإ�شتعد�د و�لإ�شتجابة للطو�رئ مبحطة �ل�شبعة �لنووية و�ملن�شقة من قبل 
الوكالة الدولية للطاقة الذريه.

تطوير خطط خا�شة باإ�شتمر�رية �لأعمال يف حالة �لطو�رئ �لنووية.. 9
تطوير نظام �لإد�رة �ملتكامل �ملتعلق مبنظومة �لطو�رئ �لنووية و�لإ�شعاعية . 10

وبرنامج توكيد ورقابة �جلودة �ملتعلق بها.

والقيادة ال�سيا�سية والقائمني علي امل�سروع لديهم الروؤية املتكاملة لتطوير 
برنامج م�سر النووي ال�سلمي ودعم منظومة الطوارئ النووية باإعتبارها 

الإهم يف حماية العاملني والأفراد والبيئة يف حالة الطوارئ النووية.

التأهب واإلستجابة للطوارئ 

بمحطة الضبعة النووية
■ إعداد أستاذ دكتور

وليد موافى
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شخصـــية العــدد             

األستاذ الدكتور 
سيد بهي الدين عبد الحميد 

احد ابرز من تولوا رئاسة هيئة 
المحطات النووية لتوليد الكهرباء

نشاتة ومؤهالته
ولد الدكتور �شيد بهي الدين يف يناير 1943 وتعلم باملد�ر�ض و�جلامعات 
مدر�شة  من  �لعامة  �لثانوية  علي  ح�شل  حيث  �مل�شرية  �حلكومية 
وتخرج  �لقاهرة  جامعة  �لهند�شة  بكلية  و�لتحق  �لثانونية  �لبر�هيمية 
منها عام 1964 وعمل بعد تخرجه بهيئة �لطاقة �لذرية �مل�شرية وح�شل 
علي درجة �ملاج�شتري يف يوليو 1972 من هند�شة �لقاهرة ثم ح�شل علي 
درجة الدكتوراة يف يناير 1979 من هند�شة جامعة عني �شم�ض يف يوليو 
�لعليا  نا�شر  باكادميية  �لوطني  �لدفاع  كلية  زمالة  علي  ح�شل   1983
��شبح  �ن  �يل  �لكهرباء  لتوليد  �لنووية  �ملحطات  بهيئة  بالعمل  و�لتحق 
م�شت�شارا  ثم   2003 وحتي   1995 من  �عتبار�  للهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�ض 
لوزير �لكهرباء و�لطاقة �ملتجددة لفرتة �متدت من عام 2003 حتي 2016 
��شافة �يل عملة كم�شت�شار لوزير �ل�شناعة ملده عام كما مت �ختياره ع�شو� 

يف حمكمة القيم العليا.

االنجازات العلمية 
�لعلمية  �هتماماته  بعيد� عن  �لدين  بهي  �شيد  �لدكتور  �لد�ري  �لعمل  ياخذ  مل 
و�منا كان له ��شهامات متميزة يف جمال مفاعلت �لبحوث فقد كان من �شمن 
�لفريق �لفرن�شي �لمريكي �لذي عمل علي تطوير منظومة �لتحكم يف �ملحطات 
�لنووية كما قام باجر�ء قيا�شات متقدمة لعمل �لنرتونات يف قلب �ملفاعل وكذلك 
ت�شميم وتنفيذ وحدة وقود متنقلة لقيا�شات متعددة �لبعاد لقلب �ملفاعل وكذلك 
قام بن�شر عده بحوث يف موؤمتر�ت عديده لهيئة �لطاقة �لنووية �لبولندية وكذلك 
بهيئة �لطاقة �لذرية �مل�شرية كما قام بن�شر تقارير د�خلية لهيئة �لطاقة �لذرية 
�لفرن�شية يف جمال حمطات �لقوي �لنووية كما كان له دوره �لبارز يف مر�جعة 
�ملو��شفات �لفنية للمحطة �لنووية بال�شبعة �لتي طرحت عام 1983 وقد تويل 
ن�شرت  وكذ�  �ملناق�شة  تلك  بتحليل  �خلا�شة  �ملجموعات  من  �لعديد  م�شئولية 
�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية �لتقرير �خلا�ض باعد�د در��شة جدوي �ملحطات 
�لعمل �لذي تويل  �ل�شغرية و�ملتو�شطة يف م�شر وقد كان �شيادته رئي�ض فريق 
�عد�د �لتقرير وكذلك مت ن�شر در��شة جدوي �ملحطات �لنووية لدول �شمال �فريقيا 
كان �لدكتور �شيد بهي �لدين �حد �لع�شاء �مل�شاركني يف هذه �لدر��شة وغري ذلك 
من التقاير التي قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بن�شرها للدكتور �شيد بهي 

�لدين موؤكدة علي ��شهاماته �لعلمية �لبارزة يف هذ� �ل�شاأن.

التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مل تكن �ل�شهامات �لعلمية ل�شخ�شية �لعدد قا�شرة علي جمهورية م�شر 
�لعربية و�منا كان �لدكتور �شيد بهي �لدين ع�شو� باللجنة �ل�شت�شارية ملدير 
عام �لوكالة للتعاون �لدويل ملده دورتني  وكذ� ع�شو� باللجنة �ل�شت�شارية 
وكذ�  �شنو�ت  �لع�شر  علي  قاربت  ملده  �لنووي  للمن  �لوكالة  عام  ملدير 
ع�شو� باللجنة �ل�شت�شارية لنائب مدير عام �لوكالة يف مو�شوعات �لتحلية 

�لنووية ملده قاربت علي �لثماين �شنو�ت.

شخصية الدكتور سيد بهي الدين المصرية
مل يكن �لدكتور �شيد بهي �لدين بعيد� عن �مال و�حلم وطنه و�منا ورغم 
تفرده كعامل من �لعلماء �مل�شريني يف �ملجال �لنووي كان له ��شهاماته �لوطنية 
�لفعالة يف ق�شايا وطنه ومنها ع�شوية �للجنة �ملعنية مبو�شوعات �شبط �لت�شلح 
و�لمن �لقليمي يف مباحاثات �ل�شلم وكذ� ع�شو� باللجنة �ملعنية مبو�شوعات 
�لبيئة يف مباحاثات �ل�شلم وكان له �شرف �ل�شرت�ك يف ع�شوية عده جلان 
قومية بال�شرت�ك مع وز�رة �خلارجية �مل�شرية وجهات قومية �خري كما كان 
رئ�ض �لمانة �لفنية للجنة �لتن�شيق و�لتعاون �لنووي منذ تا�شي�شها وحتي عام 
1995 ثم ع�شو� مقر�ر� للجنة من عام 1995 حتي 2003 وقد كان يف كل 
ذلك مثال للم�شري �لغيور علي م�شالح وطنه �ل�شاعي د�ئما لن يكون خري 
ممثل مل�شرنا �حلبيبة يف كافة �ملجالت و�ملحافل �لتي تو�جد بها فقوة م�شر 
�حلقيقية تكمن يف عقول �بنائها و�شو�عدهم وتفانينهم خلدمة وطنهم.......

�طال �هلل يف عمر �لدكتور �شيد بهي �لدين ومتعه بال�شحة و�لعافية وجعله 
�شند� وعونا لبلدنا �حلبيبة م�شر.

■ إعداد األستاذ
عصام عويس جمعه
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■ إعداد مهندس
رؤوف الفرمــــاوي

1- مقدمة
يف 2010 وافق جمل�س حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
تخزين(  )م�ستودع  بنك  باإن�ساء  الوكالة  قيام  على  )الوكالة( 
لوقود اليورانيوم منخف�س الإثراء )يتكون من هيك�سا فلوريد 
يورانيوم »الكعكة ال�سفراء« بن�سبة نظري اليورانيوم 235 اأقل 
ب�شرط  الوكالة،  اأن يكون مملوك وحتت ت�شرف  من 7%( على 
اتخاذ التدابري الالزمة حلماية ومنع ت�سرب اأية معلومات عن 
الإ�سرار  جتنب  اأجل  من  التخ�سيب  منخف�س  اليورانيوم  �سعر 

باأ�سعار اليورانيوم يف ال�سوق العاملية.

عليه  حت�سل  الذي  التخ�سيب  منخف�س  اليورانيوم  نقل  يتم 
التخ�سيب  منخف�س  اليورانيوم  تخزين  من�ساأة  اإلى  الوكالة 
التابعة لها يف م�سنع اأولبا للمعادن يف �سرق كازاخ�ستان، وقد مت 
افتتاحه ر�سمًيا يف اأغ�سط�س 2017 حيث تقرر اأن يتم اعتباره 
كبنك الوكالة الدولية للطاقة الذرية ر�سميًا مبجرد ت�سلم اأول 
�سحنة من  اليورانيوم منخف�س التخ�سيب اإلى املخزن باملن�ساأة.

2-  الغرض من بنك الوكالة إلثراء اليورانيوم 
منخفض اإلثراء

يعد بنك الوكالة لليورانيوم منخف�س الإثراء جزًءا من اجلهود 
العاملية الرامية اإلى التايل:

 �شمان �لإمد�د بالوقود �لنووي لدول �لعامل يف حال تعطل �ل�شوق 	•
�لعاملية، وتوفري �آلية توريد كملذ �أخري للدول �لأع�شاء يف �لوكالة 
�لتي قد تعاين من �نقطاع يف �لإمد�د بالوقود �لنووي ب�شبب ظروف 

��شتثنائية وغري قادرة على تاأمني �لوقود �لنووي بو�شائل �أخرى. 
بالوقود 	• بالتربع  �لتخ�شيب  تكنولوجيا  على  �حلائزة  �لدول  تقوم 

�ملرثي �إلى �لبنك و�لذي منه �شتقوم �لدول �لتي ل متتلك تكنولوجيا 
مفاعلت  لت�شغيل  �للزم  �لنووي  �لوقود  على  باحل�شول  �لإثر�ء 

الطاقة النووية لديهم.
�لإثر�ء 	• تكنولوجيا  �متلك  �إلى  �لتوجه  عن  �لعامل  دول  �إثناء 

ك�شرط  �لنووي  �لنت�شار  حظر  معاهد�ت  توقيع  على  وت�شجيعها 
لل�شتفادة من هذ� �لبنك مبا يخدم �ل�شلم و�لأمن �لعاملي.

وقد تز�من مع بنك �لوكالة لليور�نيوم منخف�ض �لإثر�ء مبادر�ت 	•

بنك الوقود النووي 
منخفض اإلثراء التابع 

للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية
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عاملية مماثلة كالتايل:
مبحطة 	• �ليور�نيوم  لإثر�ء  عاملي  مركز  لإن�شاء  �لرو�شية  �ملبادرة 

�أجنار�شك �لرو�شية ب�شيبرييا حتت رعاية �لأمم �ملتحدة
�ملبادرة �لأملانية لإن�شاء مركز عاملي لإثر�ء �ليور�نيوم حتت رعاية 	•

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بنك 	• باإن�شاء  �لنووي  �لتهديد  ملناه�شة  �لأمريكية  �ملنظمة  دعوة 

عاملي للوقود النووي باإ�شراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

�ل�شلمية 	• �ل�شتخد�مات  يف  �لعاملية  للم�شاركة  �لأمريكية  �ملبادرة 
GNEP للطاقة النووية

�لتعاون 	• جمل�ض  دول  ي�شم  كون�شورتيوم  باإقامة  �ل�شعودية  مبادرة 
�خلليجي لإقامة من�شاأة لإثر�ء وت�شنيع �لوقود �لنووي

عاملية 	• مر�كز  لإن�شاء  �لعاملية  �ملبادر�ت  مقارنة  �جلدول  ويو�شح 
لإثر�ء �لوقود �لنووي

المنظمة/
الدولة اسم المبادرة الهدف من المبادرة الدول المشاركة

الوكالة 
الدولية 
للطاقة 
الذرية

تاأ�شي�ض جمموعة خرب�ء دوليني فى جمال 
�ملبادر�ت �لنووية متعددة �لأطر�ف

�لر�هنة 	• �ل�شوق  عمل  �آليات  تعزيز 
ل�شمان  و�لوكالة  �حلكومات  و�إ�شر�ك 

عملية التزويد
لليور�تنيوم 	• �إحتياطية  خمزونات  �إقامة 

�ملنخف�ض �لتخ�شيب.
�شكات 	• �لى  �لوطنية  �ل�شركات  حتويل 

دولية متعددة الأطراف
�شركات 	• عرب  �إ�شافية  �شمانات  �إعطاء 

�لتخ�شيب

فرن�سا – رو�سيا- الوليات 
املتحدة- اأملانيا- هولندا- 

اململكة املتحدة

رو�سيا 
الإحتادية

عاملي  مركز  لإن�شاء  �لرو�شية  �ملبادرة 
�أجنار�شك  مبحطة  �ليور�نيوم  لإثر�ء 
�لأمم  رعاية  حتت  ب�شيبرييا  �لرو�شية 

املتحدة

تاأمني  �لنووي-  �لنت�شار  عدم  �شمان 
�للزم  �لنووي  للوقود  د�ئمة  م�شادر 
�لآمن  �لتخل�ض  �لقوى-  مفاعلت  لت�شغيل 

من �لنفايات �لنووية. 

رو�سيا- كازاخ�ستان- 
اأرمينيا- وقريبا �ستن�سم 

اأوكرانيا

اأملانيا

عاملي  مركز  لإن�شاء  �لأملانية  �ملبادرة 
�لوكالة  رعاية  حتت  �ليور�نيوم  لإثر�ء 

الدولية للطاقة الذرية.

تاأمني م�شادر د�ئمة للوقود �لنووي �للزم 
لت�شغيل مفاعلت �لقوى

اأملانيا 

الوليات 
املتحدة

ملناه�شة  �لأمريكية  �ملنظمة  دعوة 
�لتهديد �لنووي باإن�شاء بنك عاملي للوقود 
للطاقة  الدولية  الوكالة  باإ�شراف  النووي 

الذرية

�شمان عدم �لنت�شار �لنووي

الوليات املتحدة

الوليات 
املتحدة

يف  �لعاملية  للم�شاركة  �لأمريكية  �ملبادرة 
�لنووية للطاقة  �ل�شلمية  �ل�شتخد�مات 

 GNEP

�لنووي  �لنت�شار  حظر  فاعلية  حت�شني 
مبمار�شة  لها  ي�شمح  �لتي  �لدول  مبحدودية 
�لنووي-  �لوقود  معاجلة  �أو  �إثر�ء  �أن�شطة 
�لنووي  بالوقود  �لإمد�د  ��شتمر�رية  �شمان 
على  �مل�شاعدة  �لقوى-  مفاعلت  لت�شغيل 
�لتو�شع يف �إن�شاء و��شتخد�م �ملحطات �لنووية.

16 دولة )الوليات 
املتحدة- رو�سيا- ال�سني- 

فرن�سا- اليابان- اأ�سرتاليا- 
كازاخ�ستان- بلغاريا- 

هنجاريا- ليتوانيا- رومانيا- 
�سلوفينيا- اأوكرانيا- 
بولندا- غانا- الأردن(

ال�سعودية

كون�شورتيوم  باإقامة  �ل�شعودية  مبادرة 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�ض  دول  ي�شم 
�لوقود  وت�شنيع  لإثر�ء  من�شاأة  لإقامة 

النووي

لإثر�ء  بر�جمها  عن  �إير�ن  �إثناء  حماولة 
من  �حتياجاتها  توفري  ب�شمان  �ليور�نيوم 
�ملو�جهة  �حتمالت  لتقليل  �لنووي  �لوقود 
و�إ�شر�ئيل  �ملتحدة  �لوليات  من  وكل  بينها 

مبا ينذر با�شتعال �ملنطقة.

دول جمل�س 
التعاون اخلليجي
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3-  شروط االستفادة من بنك الوكالة إلثراء 
اليورانيوم منخفض اإلثراء

يجب �أن تقوم �لدولة �لدول �لتي ترغب يف �شر�ء �ليور�نيوم منخف�ض 
�لتخ�شيب من �لبنك بالتايل:

�لوكالة 	• مع  �لنفاذ  حيز  يف  �شاملة  �شمانات  �تفاقية  على  �لتوقيع 
الدولية للطاقة الذرية،

�أن تكون �لدولة �لع�شو يف و�شع جيد فيما يتعلق بالتز�ماتها مبوجب 	•
معاهدة عدم النت�شار النووي.

4-  مواصفات بنك الوكالة إلثراء اليورانيوم 
منخفض اإلثراء

�لدولية  �لوكالة  بنك  ��شت�شافة   2011 عام  يف  كاز�خ�شتان  عر�شت 
للطاقة �لذرية لليور�نيوم ��شتجابًة لطلب �لوكالة، ومت توقيع �تفاقية 
�أغ�شط�ض   27 يف  كاز�خ�شتان  وحكومة  �لوكالة  بني  �مل�شيفة  �لدولة 
مرفق  يقع  حيث  للمعادن«،  �أولبا  »م�شنع  �لوكالة  وت�شف   .2015
نطاق  ذ�ت  عمليات  به  جترى  مرخ�ض  نووي  موقع  باأنه  �لتخزين، 
ونقل  تخزين  �أمان  و�شمان  لتاأمينه  كاملة  حتتية  بنية  ولديه  جتاري 

ومعاجلة وقود �ليور�نيوم منخف�ض �لإثر�ء. 
ومن�شاأة تخزين �ليور�نيوم �لذي متلكه وتديره �لوكالة، وهو م�شتودع 
يبلغ م�شاحته 880 مرًت� مربًعا يف �أو�شت-كامينوغور�شك حيث مكان 
�لق�شوى  �ل�شعة  وت�شل  �لإثر�ء،  منخف�ض  �لنووي  �لوقود  تخزين 
�لتخ�شيب  منخف�ض  �ليور�نيوم  من  طًنا   90 �إلى  بالبنك  للتخزين 

�لذي يتنا�شب ل�شنع وقود �أنو�ع وطر�ز�ت مفاعلت �ملاء �خلفيف.

5-  آلية تمويل مشروع بنك الوكالة إلثراء 
اليورانيوم منخفض اإلثراء

يتم متويل �إن�شاء �لبنك وت�شغيله بالكامل من خلل �مل�شاركات �ملقدمة 
بلغ  �لتي  �لأخرى  �ملانحة  و�جلهات  �لوكالة  يف  �لأع�شاء  �لدول  من 

جمموعها 150 مليون دولر حيث �شرحت �لوكالة �إنها كافية لتغطية 
التكاليف املقدرة ملدة 20 عاًما من �لت�شغيل.

�جلدول �لتايل يو�شح �جلهات �مل�شاهمة يف متويل بنك �لوقود �لنووي:

6-  تشغيل البنك رسميا بعد تسلمه أول 
شحنات يورانيوم منخفض اإلسراء 

�ليور�نيوم  وقود  ل�شر�ء  تعاقد�ت  على   2018 عام  يف  الوكالة  وقعت 
�لكاز�خ�شتانية  كاز�تومربوم  �شركة  من  كل  مع  �لإثر�ء  منخف�ض 
و�شركة �أور�نو �لفرن�شية )من كربى �شركات ت�شنيع �لوقود �لنووي(.

اليورانيوم  من  �شحنة  اأول   2019 اأكتوبر   17 يف  الوكالة  ت�شلمت 
منخف�ض �لتخ�شيب يف من�شاأة �لتخزين �ملخ�ش�شة لهذ� �لغر�ض يف 

م�شنع �أولبا للمعادن، وميثل �لت�شليم بدء �لت�شغيل �لر�شمي للبنك.
موؤ�ش�شة  من  �لتخ�شيب  منخف�ض  �ليور�نيوم  من  �شحنة  �أول  نقل  مت 
�إلى بنك �لوكالة بكاز�خ�شتان، وتتاألف �ل�شحنة من  �أور�نو �لفرن�شية 
32 �أ�شطو�نة من �ليور�نيوم منخف�ض �لتخ�شيب - تكفي لعملية �إعادة 

�شحن و�حدة لوقود �إحدى �أنو�ع مفاعلت �ملاء �خلفيف.
وقد وقعت �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية ورو�شيا �تفاقية عبور لتمكني 

ت�شليم �ليور�نيوم منخف�ض �لتخ�شيب من و�إلى �لبنك.

الجهة المانحة قيمة المساهمة 

الحتاد الأوروبي 25 مليون يورو )مبا يف ذلك �شمان بقيمة 5 مليون يورو(
الكويت 10 مليون دولر

الوليات املتحدة 49 مليون دولر
مبادرة التهديد النووي 50 مليون دولر

الرنويج 5 مليون دولر
الإمارات العربية املتحدة 10 مليون دولر

كازاخ�ستان
400 �أف دولر + م�شاريف �حت�شان ومتابعة و�لإ�شر�ف على 

�لبنك يف �أر��شيها
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الوكالة الدولية للطاقة النووية – 
مجموعة فيينا

جمموعة فيينا، هو نادى غري ر�شمى تابع للوكالة �لدولية للطاقة �لذرية، 
ي�شم �ل�شركات �لرئي�شية يف �ل�شوق �لنووية �لعاملية، وتعمل �ملجموعة 
كمن�شة للحو�ر حول �أف�شل �ل�شبل ملو�جهة �لتحديات �لعاملية �حلالية 
من خلل �ل�شتخد�م �لفعال و�مل�شتد�م للتقنيات �لنووية وتعزيز �لبتكار 

يف �لقطاع �لنووى.

ت�شم اجلمعية 13 �شركة ر�ئدة يف جمال �ل�شناعة �لنووية من جميع دول 
�لعامل مبا يف ذلك �شركة روز�توم �لرو�شية. �شتجتمع �جلمعية بانتظام 
�لتى  و�لتحديات  �لنووى  �ملجال  يف  �لتطور�ت  �آخر  ملناق�شة  فيينا  يف 
تو�جه �ل�شناعة �لنووية. �شتقوم �لوكالة �لدولية للطاقة �لنووية بتدعيم 
�لأهد�ف  لتلبية  �لنووية  �لتقنيات  م�شاهمة  وزيادة  لت�شريع  �ملجموعة 

�لبيئية و�لجتماعية و�لقت�شادية وحت�شن �شحة �لأن�شان ورفاهيته.

الطاقة النووية عبر العالم

على مد�ر عقود عديدة، �أثبتت �لطاقة �لنووية كفاءتها و�أ�شبحت جزءً� ل 
يتجز�أ من تو�زن �لطاقة �لعاملية. يوجد �لآن 440 وحدة توليد طاقة قيد 

�لت�شغيل يف �لعامل، وتنت�شر معظم وحد�ت توليد �لطاقة يف �لوليات �ملتحدة 
)95( وفرن�شا )56( واليابان )37( و�ل�شني )48( ورو�شيا )33( .

ويفوق �إجمايل قدرة توليد �لطاقة مبحطات �لطاقة �لنووية 392 جيجا 
لتوليد  �لعاملية  �لإنتاجية  �لقدرة  تزد�د  �شوف  للتوقعات،  وطبقًا  و�ت. 

�لطاقة �لنووية بن�شبة 88% وذلك بحلول عام 2030.

�لعامل بالطاقة كما تعزز  �إمد�د  �لن�شطة يف  �لنووية  ت�شاهم �ملفاعلت 
ثاين  غاز  من  طنًا  مليون   700 �نبعاث  جتنب  وتتيح  �لقت�شادي  �لنمو 

اأك�شيد الكربون.

أهمية الطاقة النووية؟

تقول درا�شة ن�شرتها �شركة اإك�شون موبيل يف 2018 �إن �لطبقة �لو�شطى 
�لتي تتز�يد �أعد�دها يف �لعامل �شتكون بحاجة �إلى �ملزيد من �لطاقة �لتي 

ميكن �أن يعّول عليها وباأ�شعار رخي�شة.
ومع زيادة دعو�ت �حلفاظ على �لبيئة و�لدعوة �إلى تقلي�ض �نبعاث غاز 
�ملعتمدة على  �لطاقة  ��شتخد�م  يتولد عن  �لذي  �لكربون،  �أك�شيد  ثاين 
مع�شلة  �لعامل  يو�جه  �لطبيعي،  �لغاز  �أو  �لنفط  من  تقليدية  م�شادر 

كأضف إلى 
مات

لو
مع

■ إعداد مهندسة
جيهان علي صوابي
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تتمثل يف �حلفاظ على �لتو�زن بني حماية �لبيئة وزيادة �لعتماد على 
طاقة �أكرث مو�ئمة، تتطلب ��شتثمار�ت �شخمة وتقنيات متقدمة. وت�شري 
�لدر��شة �إلى �أن توفر �لطاقة يوفر �لرخاء يف �ملجتمع، ومع منو �لقت�شاد 
ي�شبح �لنا�ض �أكرث غنى، ويقبلون �أكرث على �شر�ء �لب�شائع، �لتي ينتج 
كثري منها من مو�د كيميائية م�شتخرجة من �لنفط. ويوؤدي �ت�شاع رقعة 
�لرخاء �إلى منو �لنقل �لتجاري، �إذ �شيحتاج �لعامل �إلى نقل مو�د خام 
�أكرث و�شحن �لب�شائع �ملنتجة �أكرث من ذي قبل. ومع زيادة �لرث�ء �شيزد�د 
تعد�د �ل�شكان، �لذين يحتاجون �إلى �ل�شفر �أكرث، ويعني هذ� �حلاجة �إلى 

املزيد من الوقود.
وهنا تربز �أهمية �لطاقة �لنووية باعتبارها حل لتلك �ملع�شلة. �إذ �إن توليد 
�لطاقة �لكهربائية نوويا �شيقل�ض ن�شبة �لعتماد على �لطاقة �ملولدة من 
�لنفط و�لغاز �لطبيعي. وتعني قلة �لعتماد على �لوقود �لإحفوري تقلي�ض 

�لنبعاث �حلر�ري، و�نخفا�ض �أ�شعار �لطاقة �لتقليدية.

اليورانيوم الطبيعي

 238 �ليور�نيوم  ويعترب  نظائر،  ثلث  يف  �لطبيعة  يف  �ليور�نيوم  يوجد 
هو �لنظري �لأكرب ن�شبة وميثل 99،3% يف �ليور�نيوم �لطبيعي. �أما نظري 
اليورانيوم التايل فهو اليورانيوم 235، وي�شكل 0،7% من �ليور�نيوم وميثل 

هذ� �لنظري �ملادة �لطبيعية �مللئمة للن�شطار �لنووي.
�أما نظري �ليور�نيوم �لثالث يف �لطبيعة فهو �ليور�نيوم 234 ويوجد بن�شبة  
�ليور�نيوم  ويف�شل  �لطبيعي.  �ليور�نيوم  بن�شبة �شئيلة جدً� يف  ويوجد 
من رو��شبه يف �لطبيعة بنف�ض ن�شبة �لنظائر فيه، ويف هذه �حلالة ي�شمي 

يور�نيوم طبيعي.

إثــــــراء اليورانيوم
يعرف �إثر�ء �ليور�نيوم علي �أنه زيادة ن�شبة 
نظري �ليور�نيوم 235 يف �ليور�نيوم �لطبيعي 
وت�شتخدم  �أعلي  ن�شب  �إيل   %0،7 ن�شبة  من 
غالبية �ملفاعلت �لنووية �ليور�نيوم �ملرثي 
لت�شميم  تبعًا  3اإيل %4  بني  ترت�وح  بن�شبة 

قلب �ملفاعل �مل�شتخدم، كما ميكن ��شتخد�م �ليور�نيوم �لطبيعي بدون 
�إثر�ء يف بع�ض �أنو�ع �ملفاعلت.

مكتبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تدعم مكتبة �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية �لأن�شطة �لبحثية من خلل 
�لنووية عن �ل�شتخد�مات  �ملعلومات  �شة من  توفري جمموعة متخ�شِّ
�حتياجات  �ملكتبة  وتلبي  وتطبيقاتها.  �لنووية  للطاقة  �ل�شلمية 

م�شتخدميها من خلل جمموعة متنوعة من خدمات �ملكتبات. 
�ملطبوعة  و�ملوثوقة،  ثة  �ملحدَّ �ملعلومات  م�شادر  على  �ملكتبة  حتتوى 
ملوظفي  متاحة  �مل�شادر  وهذه  و�ل�شمعية-�لب�شرية،  و�لإلكرتونية 
يف  و�مل�شاركني  فيينا،  يف  �لأع�شاء  للدول  �لد�ئمة  و�لبعثات  �لوكالة، 
�لجتماعات �لر�شمية �لتي تعقدها �لوكالة. ويف حني �أن موظفي �لوكالة 
�لدعم  �أي�شًا  تقّدم  فاإنها  للمكتبة،  �مل�شتهَدف  �لأ�شا�شي  ُهم �جلمهور 
للمنظمات �حلكومية، وملعاهد وخمترب�ت �لبحوث �لنووية و�لباحثني 
�لدول  يف  �لنووية  �ملعلومات  ومكتبات  ملر�كز  وكذلك  لها،  �ملنت�شبني 

�لأع�شاء يف �لوكالة.
جمموعة  يف  �لبحث  �لعامل  �أنحاء  جميع  من  للم�شتخدمني  وميكن 
مقتنيات �ملكتبة عن �لكتب، و�لدوريات، و�لتقارير �لتقنية، و�ملعايري، 

و�ملو�د �ل�شمعية- �لب�شرية.
�أُن�شئت مكتبة �لوكالة يف عام 1956، وهي متخ�ش�شة يف جمع �ملعلومات 
و�شونها ون�شرها يف جميع جمالت �لطاقة �لنووية، وهي بذلك تدعم 
م �ملكتبة بحوث �خلرب�ء وخدمات  �لأن�شطة �لربناجمية للوكالة. وتقدِّ

�ملعلومات �ل�شخ�شية للم�شتخدمني �خلارجيني، مبا يف ذلك:
• خدمات �لإعارة، �إما مبا�شرة يف �ملكتبة للبعثات �لد�ئمة للدول 	

�إلى  �ملعلومات  مو�رد  �إعارة  طريق  عن  �أو  فيينا،  يف  �لأع�شاء 
مكتبات �لدول �لأع�شاء من خلل خدمة �لإعارة بني �ملكتبات، 

مبا يف ذلك ت�شليم �لتقارير و�لدوريات �لتي تن�شرها �لوكالة.
• ذلك 	 يف  مبا  �لإلكرتونية،  �ملعلومات  مو�رد  �إلى  �لو�شول  �إتاحة 

قو�عد �لبيانات و�لدوريات وكذلك �إتاحة �لو�شول يف �ملوقع �إلى 
�لن�ّض �لكامل ملقالت �ل�شرت�كات.

• مة ل�شمان 	 وغ ��شرت�تيجيات بحث متقدِّ دعم �لبحث من خلل �شَ
نتائج �شاملة ودقيقة لطلبات �مل�شتخدمني.

• �شة 	 �أو جماعية، وحلقات عمل خم�شَّ توجيهية، فردية  جل�شات 
تغطي مو�رد وخدمات �ملكتبة.
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هل مشروع محطة الضبعة النووى يؤثر علي 
االقتصاد المصري، وفرص االستثمار ؟ 

بالطبع نعم لأنه �شوف يوؤدى �لى تطوير �ل�شناعة �مل�شرية من خلل 	•
برنامج طويل �ملدى لإن�شاء �ملحطات �لنووية تت�شاعد فيه ن�شب �لت�شنيع 
مما  بها،  وملتزم  و��شحة  خلطة  طبقًا  جديدة  حمطة  كل  يف  �ملحلي 
�شيحدث نقلة �شخمة يف جودة �ل�شناعة �مل�شرية و�إمكاناتها ويزيد من 
قدرتها �لتناف�شية يف �لأ�شو�ق �لعاملية ب�شبب �ملعايري �ل�شارمة للجودة 
�إلى  بال�شرورة  �شتنتقل  و�لتي  �لنووية  �ملكونات  �شناعة  تتطلبها  �لتي 

�شناعة �ملكونات غري �لنووية �لتي تنتجها نف�ض �مل�شانع.
و�أن 	• �لعملقة  �مل�شاريع  من  تعد  �لنووية  �لطاقة  م�شروعات  �إن  كما 

�ل�شتثمار يف هذه �لنوعية من �مل�شاريع يعطي �نطباع  بالقوة و�لثقة يف 
�لدولة،  ي�شهم يف حت�شني مناخ �ل�شتثمار يف  �لقت�شاد �مل�شري مما 
حيث �أن قطاع �لطاقة يعد �لقاطرة لقطاعات �قت�شادية متعددة و�ن 
�لتنفيذ �لناجح مل�شروعات حمطات �لقوى �لنووية من �شاأنها �أن يح�شن 
�ل�شتثمار  مناخ  على  �إيجابيًا  ينعك�ض  ما  وهو  للدولة  �لئتماين  �ملركز 
�لتجاري من �لوجهة �ل�شيا�شية بالإ�شافة �أي�شا �إلى �أن �ل�شعر �لتناف�شي 
�ملبا�شر  بالنفع  يعود  �شوف  �لنووية  �ملحطات  من  �ملنتجة  للكهرباء 

�أن  بل  فح�شب  �شبق  ما  كل  ولي�ض  �لقائمة.  �ل�شتثمارية  �مل�شاريع  على 
م�شروع �ملحطة �لنووية �مل�شرية بال�شبعة من �شاأنه �أن يوؤكد دور م�شر 
على  وو�شعها  �أفريقيا  وقارة  �لو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  ر�ئدة  كدولة 
خريطة �لدول �ملتقدمة يف كافة �ملجالت ومن بينها �ملجالت �ملرتبطة 

بالتطبيقات �ل�شلمية للطاقة �لنووية.

ما هو مستقبل الطاقة النووية في مصر بعد 
االنتهاء من إنشاء محطة الضبعة النووية؟

علي 	• و�حل�شول  �لت�شغيل  �ختبار�ت  و�إجر�ء  �لإن�شاء  مرحلة  �نتهاء  فور 
ت�شغيل  مرحلة  �شتبد�أ  �لأربعة،  �ل�شبعة  حمطة  لوحد�ت  �لت�شغيل  �أذون 
و�شيانة و�إد�رة �لوحد�ت من خلل �لكو�در �لب�شرية �مل�شرية �ملُدربة على 
�أعمال �لت�شغيل و�ل�شيانة ومدعومة فنيًا من خرب�ء من �جلانب �لرو�شي 
ملدة 10 �شنو�ت فقط لكت�شاب �خلربة ول�شمان كفاءة �لت�شغيل للمحطة. 

ويت�شمن �لربنامج �لنووي �مل�شري خططًا طموحة بالتو�شع يف �إن�شاء 	•
�ملحطات �لنووية يف موقع �ل�شبعة ومو�قع �أخري ��شافية وذلك يف �إطار 
تعظيم ن�شبة �إ�شهام �لطاقة �لنووية يف مزيج �لطاقة �لكهربية �ملنتجة 
�لهيئة  قامت  لذ�  فقط.  �ل�شبعة  حمطة  على  يقت�شر  ولن  م�شتقبًل، 
بالتعاون مع �ل�شت�شاري �لفنى لهيئة �ملحطات �لنووية لتوليد �لكهرباء 

سؤال
وجواب

■ إعداد المهندسة
نميرة محمد مهران
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»ووريل » باإجر�ء در��شات علي عدة مناطق ب�شو�حل جمهورية م�شر 
�لعربية لتحديد مو�قع ُمر�شحة للدر��شات �لتف�شيلية �للزمة لتقييم 
مدي �شلحية  �أي من هذه �ملو�قع لإن�شاء حمطة نووية لتوليد �لكهرباء، 
�لبحر  على  �لنجيلة  وغرب  �شرق  موقعي  باختيار  �لدر��شة  و�نتهت 

�ملتو�شط مبحافظة مطروح.

علي من تقع مسئولية صيانة محطة الضبعة 
بعد التشغيل؟ 

تعترب �شيانة و�إد�رة �ملحطة هي م�شئولية �جلانب �مل�شري من خلل 	•
دور  يقت�شر  حني  يف  و�ل�شيانة،  �لت�شغيل  �أعمال  على  �ملدربة  �لعمالة 
�جلانب �لرو�شي خلل �ل�شنو�ت �لأولى للت�شغيل بعد �لت�شليم �لنهائي 
فقط  و�ل�شيانة  للت�شغيل  �لفني  �لدعم  خدمات  تقدمي  على  للمحطة 
وتوفري قطع �لغيار حيث يقل �لطلب على هذه �خلدمات تدريجيا مع 

�كت�شاب �خلرب�ت يف هذ� �ل�شدد.

 هل يمكن تصدير الطاقة الكهربائية المتولدة 
من الطاقة النووية إلى دول الجوار؟

بالطبع نعم �شيتم �شخ �لطاقة �لكهربائية �ملتولدة من حمطات �لطاقة 	•
�لنووية مثلها مثل �لطاقة �لكهربائية �ملتولدة من  كافة وحد�ت �لتوليد 
و�لتي  �ملوحدة  �مل�شرية  �ل�شبكة  على  و�ملتجددة  و�جلديدة  �لتقليدية 
�شيتم ربطها مع �شبكات �لدول �ملجاورة ومن خلل ذلك �شيتم ت�شدير 
 – – تقليدي  �لكهربية دون متييز لأي من م�شادرها )نووي  �لطاقة 

متجددة(. 
ل يوجد تناف�ض بني م�شادر �لطاقة وبع�شها �لبع�ض و�إمنا 	•

هناك تكامل فيما بينها لتحقيق �أف�شل ��شتفادة من �ملز�يا 
وتتميز  ت�شغيلها.  عن  �ملرتتبة  �لأعباء  وتقليل  منها  لكل 
تعمل  توليد  كوحد�ت  عالية  باإتاحية  �لنووية  �ملحطات 
علي تلبية �حلمل �لأ�شا�شي وبالتايل تعمل علي ��شتقر�ر 
مع  �لكهربي  �لربط  متطلبات  ويدعم  يتيح  �ل�شبكة مما 

دول �جلو�ر وت�شدير فائ�ض �ل�شبكة �لكهربية �مل�شرية.

أخرى  نووية  مشروعات  هناك  هل 
للهيئة بجانب مشروع الضبعة؟  

م�شر من �أو�ئل �لدول �لتي �أدركت منذ �أو�ئل �خلم�شينيات من �لقرن 	•
�ملا�شي �أهمية ��شتخد�م �لطاقة �لنووية يف توليد �لكهرباء ونحن �لأن 
�مل�شري  �لنووي  �لربنامج  ميثل  حيث  �لنووى  �حللم  حتقيق  ب�شدد 
برنامج طموح لإن�شاء عدد من حمطات �لقوى �لنووية ولن يقت�شر على 
حمطة �ل�شبعة فقط، وقد مت �إجر�ء م�شح �شامل للمو�قع �ملر�شحة د�خل 
�جلمهورية وذلك لدر��شتها وفقا للمتطلبات و�ملعايري �لنووية �مل�شرية 

وحتديد منا�شبتها لإقامة �ملحطات �لنووية. 

للطاقة  الكهربائية  غير  التطبيقات  هي  ما 
النووية؟

هناك �لكثري من �لتطبيقات �لتي ت�شتخدم �لقوى �لنووية يف ما هو �أبعد 	•
تتطلَّب �حلر�رة،  �لتي  �لتطبيقات،  وتنطوي هذه  �لكهرباء.  توليد  من 
على حتلية مياه �لبحر، و�إنتاج �لهيدروجني، وتدفئة �لأحياء �ل�شكنية، 
و�إنتاج  و�لإ�شمنت،  �لزجاج  )ت�شنيع  �ل�شناعية  �ملعاجلة  وحر�رة 
ب. وبينما ي�شعى �ملجتمع �لعاملي  �ملعادن(، و�لتكرير، و�إنتاج �لغاز �ملركَّ
جاهدً� �إلى حتقيق �أهد�ف �ملناخ، فاإَنّ تو�شيع دور �لطاقة �لنووية يف هذه 
�لتطبيقات ميكن �أن يكون رئي�شيًا للنتقال بنجاح �إلى �لطاقة �لنظيفة.

النووية في  الطاقة  أن تستخدم  هل يمكن 
إنتاج الهيدروجين النظيف

ميكن �أن َيحَلّ �لهيدروجني حَمَلّ �لوقود �لأحفوري يف قطاعات متعددة 	•
حتى يت�شنى �لو�شول بالنبعاثات �إلى م�شتوى �ل�شفر �أو �إلى م�شتويات 
�لطاقة  ونظم  و�ل�شناعية  �لكيميائية  �لعمليات  يف  �ل�شفر  من  قريبة 
ت�شكيل  �إعادة  عملية  من  �ليوم  �لهيدروجني  وينتج  و�لنقل.  �لنظيفة 
�مليثان بالبخار، وهي عملية ت�شتهلك �لطاقة بكثافة وينبعث منها نحو 
830 مليون طن من ثاين �أك�شيد �لكربون �شنويًا، وهو ما يعادل �نبعاثات 
جمتمعتني،  و�إندوني�شيا  �ملتحدة  �ململكة  من  �لكربون  �أك�شيد  ثاين 
�لطاقة  ل�شتخد�م  �أ�شاليب  عدة  هناك  للطاقة.  �لدولية  وفقًا للوكالة 
�لنووية، كم�شدر للكهرباء و�حلر�رة، لإنتاج �لهيدروجني بكفاءة وبدون 

�نبعاثات ثاين �أك�شيد �لكربون �أو بالقليل منها.
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وصول وعاء الضغط 
الى محطة أكويو 

التركية للطاقة النووية

تعاون نووي
جديد بين

الصين واألرجنتين

مت الإعالن فى 3 فرباير 2022 عن و�سول وعاء 
اأكويو  ملحطة  للوحدة 2   )RPV( املفاعل  �سغط 
على  البناء  موقع  اإلى  رو�سيا  من  النووية  للطاقة 
ال�ساحل اجلنوبي لرتكيا. ويتم الآن تخزين وعاء 
ال�سغط يف املوقع يف انتظار التثبيت يف وقت لحق 

من هذا العام.

مت الإعالن فى 2 فرباير 2022 اأن �سركة نوكليو اإلكرتيكا 
الرجنتينية وقعت مع املوؤ�س�سة النووية الوطنية ال�سينية 
 )EPC( للهند�سة والتوريد والبناء )CNNC( عقًدا 
للوحدة الثالثة من حمطة اأتوت�سا الرجنتينية للطاقة 
النووية. مفاعل الوحدة من نوع مفاعالت املاء امل�شغوط 
من الطراز » Hualong One” املقام فى ال�سني بقدرة 
العمل  خطة  من  جزء  امل�سروع  ميجاوات.  كهربية1200 
النووية لالأرجنتني التي مت التفاق عليها يف يونيو 2021، 
والتي تت�سمن ا�ستثماًرا باأكرث من 8 مليارات دولر اأمريكي.

األخبار النووية

■ إعداد مهندسة
آية السيد شاهين 

■ إعداد مهندس
عبدالرحمن إبراهيم طه
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مت الإعالن فى 17 يناير 2022 اأن الربازيل حددت مواقع 	•
ت�سغيلها  لبدء  تخطط  التي  اجلديدة  النووية  املحطات 
برعاية  املواقع  تلك  درا�سة  مت  وقد   .2050 عام  بحلول 

وزارة املناجم والطاقة الربازيلية.

البرازيل
تتوسع نوويا

•	 ،2220 فرباير  من   الأول  فى  الإعالن  مت 
مفاعل  لبناء  املوقع  درا�سات  من  النتهاء  عن 
الوطني.  اأيداهو  خمترب  يف  ال�سغرية  نوي�سكيل 
اخل�سائ�س  درا�سة  من  النتهاء  مت  حيث 
املخاطر  ذلك  يف  مبا  للموقع،  اجليولوجية 
واكتملت  املحتملة  والزلزالية  الربكانية 
الدرا�سات يف يناير2022 .كما مت اإن�ساء �سبكة 
ر�سد  وحمطة  اجلوفية  املياه  ملراقبة  اآبار 

لالأر�ساد اجلوية.
مفاعل 	• من  وحدات  �ست  بناء  املتوقع  من 

املاء  نوع  من  �سغري  معياري  املفاعل  نيو�سكيل، 
ويعتمد  كهربي،  ميجاوات   60 بقدرة  امل�شغوط 
على تقنية مفاعالت املاء امل�شغوط  التي اأثبتت 

كفاءتها.

مت العالن فى 20 يناير2022 اأن �سركة الطاقة ال�سويدية 
يف  املنتج  الهيدروجني  لتوريد  عقد  اأول  وقعت   ))OKG
للعقد  وفًقا  النووية.  للطاقة   Oskarshamn حمطة 
املوقع مع �سركة »ليندى جا�س اية بى«، �سيتم ت�سليم ال�سحنة 
الأولى من الهيدروجني املنتج با�ستخدام طاقة نووية يف وقت 

مبكر من عام 2022.

الطاقة النووية 
والهيدروجين األخضر

فى السويد

تعاون نووي بين
أوكرانيا وكندا

الواليات المتحدة األمريكية 
تستكمل األنشطة الميدانية 

لبناء مفاعل نويسكيل 
المعيارى الصغير. 

فرباير   4 فى  العالن  مت 
ال�سناعات  منظمة  اأن   2022
وقعت  الكندية  النووية 
�سركة  مع  تفاهم  مذكرة 
الوكرانية  اأتوم«  »انريجو 
الطاقة  جمال  فى  للتعاون 

الداعمة  التعاون  جمالت  التفاهم  مذكرة  تغطى  النووية. 
الكندية  ال�سغرية  املعيارية  املفاعالت  تقنيات  بن�سر  املرتبطة 
امل�سعة  والنظائر  النووية،  املفاعالت  وتكهني  اأوكرانيا،  يف 
با�ستخدام  الأخ�سر  الهيدروجني  واإنتاج  الطبية،  وا�ستخداماتها 

الطاقة النووية.
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وقع الرئي�س الفلبيني بتاريخ 28 فرباير 2022 على اأمر تنفيذي، ليحدد 	•
اإدراج الطاقة النووية يف مزيج الطاقة يف الفلبني،  موقف احلكومة من 
م�سبقة  جدوى  درا�سة  اأجرت  التي  امل�سرتكة  اللجنة  تو�سية  على  بناءا 

وم�ساورة عامة ب�ساأن هذه امل�ساألة.
ويفو�س الأمر التنفيذي وزارة الطاقة بالفلبني لتطوير وتنفيذ برنامج 	•

الطاقة النووية كجزء من خطة الطاقة الفلبينية، والتن�سيق مع اللجنة 
اأداء  يف  وم�ساعدته  النووية  الطاقة  لربنامج  الوكالت  بني  امل�سرتكة 

وظائفه.
الإطار 	• وجود  ل�سمان  امل�سرتكة  اللجنة  توجيه  مت   ، نف�سه  الوقت  ويف 

اأ�سندت  كما  النووية،  الطاقة  برنامج  لدعم  الالزم  والتنظيمي  القانوين 
على اللجنة امل�سرتكة م�سوؤولية تقييم ومراجعة وتطوير البنية التحتية 
الوطنية للطاقة النووية با�ستخدام نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
الأن�سطة  وحتدد  حلها  يجب  م�سكلة   15 تخاطب  �ساملة  طريقة  وهو 
الالزمة لإن�ساء البنية التحتية للطاقة النووية، وذلك مل�ساعدة البلدان 

التي تفكر يف اأو تخطط لأول حمطة للطاقة النووية لديها.

 2022 يناير   28 فى  العالن  مت 
اختبارية  حزم  حتميل  �سيتم  انه 
م�سنعة من الر�سا�س  للوقود النووي 
وي�ستنجهاو�س  �سركة  طورته  الذي 
حمطة  من   2 الوحدة  يف  المريكية 
ميثل  مما  النووية،  للطاقة  فوجتل 
للوقود  له  خمطط  تركيب  اأول 
من   %5 من  لأكرث  املخ�سب  النووي 
جتاري  مفاعل  يف  اليورانيوم-235 

اأمريكي.

قامت �سركة »اإك�س اإينريجي« الأمريكية بتطوير واإجراء الختبارات على 	•
ال�سغري  املعياري  املفاعل  حماية  لنظام  جمموعات  اأربع  من  جمموعة  اأول 
مع  املحتمل،  والتح�سني  الت�سميم  فعالية  من  والتحقق   ،100-Xe طراز 
ت�سمني النتائج يف الت�سميم النهائي لنظام احلماية، حيث ا�ستغرق تطوير 

النموذج الأويل عامني.
اأحد 	• هو  بالغاز  واملربد  العالية  احلرارة  درجة  ذو   100-Xe طراز  يعترب 

وزارة  اختارتهما  ال�سغرية  النموذجية  املفاعالت  من  متقدمني  ت�سميمني 
الطاقة الأمريكية ليتلقيا الدعم الفيدرايل لبناء حمطة جتريبية، وذلك 
اإن�ساء  اإلى  اإينريجي«  »اإك�س  املتقدم، وتهدف  املفاعل  اإطار برنامج تطوير  يف 
حمطة مكونة من اأربع وحدات يف ولية وا�سنطن يف وقت مبكر من عام 2027.

الأمريكية 	• النووي  التنظيم  هيئة  قبل  من  الت�سميم  اعتماد  مت  وقد 
للتطبيقات املتعلقة بال�سالمة النووية.

إصدار نموذج أولي 
لالختبار الميداني 

لنظام أمان مفاعل 
معياري صغير من نوع 

المفاعالت الغازية 
عالية الحرارة

وقود مثرى بنسبة 
6٪ فى محطة فوجتل 

األمريكية للطاقة النووية

الفلبين تعيد التفكير وتتخذ خطوات 
إلطالق برنامج الطاقة النووية الخاص بها
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أحداث وصور
■ إعداد مهندس / فتحى محمود عمــر

المقام   2020 ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، شارك الجانب 
النووية  المحطات  هيئة  في  ممثال  المصري 
 2022/1/10 الموافق  األثنين  يوم  الكهرباء  لتوليد 
بندوة موسعة بعنوان “البرنامج النووي المصري 
من أجل تأسيس محطات نووية لتوليد الكهرباء”. 
تتناول  بحيث  حوارية،  جلسات  الندوة   تضمنت 
الجلسة األولى ” البرنامج النووي المصري وأثره 
الثانية  الجلسة  الوطني”، وتناول  على االقتصاد 
الضبعة  لمحطة  والسالمة  األمان  “اعتبارات 

النووية وتأثير ذلك على التقبل الجماهيري«. 

لتوليد  النووية  المحطات  هيئة  مشاركة  وتأتي 
لمشاركة  كامتداد  اليوم  هذا  في  الكهرباء 
جمهورية مصر العربية المتميزة والمتنوعة في 
مصر  بمكانة  يليق  بما  لإلكسبو  الحالية  الدورة 
والعالميّ  اإلقليميّ  المستويين  على  وثقلها 
وتاريخها العريق بين دول الشرق األوسط وقارة 
أفريقيا، حيث تمتلك جمهورية مصر العربية جناح 
مستعرضًا  للمعرض  الحالية  الدورة  في  متميز 
لتغيير  مصر  ورؤية  العريقة  المصرية  الحضارة 

الحاضر واستشراف المستقبل. 

ندوة هيئة المحطات النووية
في معرض إكسبو دبى 2020
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أكد رفائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
دعم الوكالة الكامل لمشروع محطة الضبعة النووية الذي يعتبر 
للطاقة  السلمية  االستخدامات  اتجاه  في  وكبيرة  مهمة  خطوة 
إلى  بمصر  يرتقي  أن  شأنه  من  الذي  األمر  مصر،  في  النووية 
أهم  من  ويجعلها  التنمية  مسيرة  في  أرحب  وآفاق  مستويات 
الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة، معرًبا عن 
المثمر  الثنائي  المشروع نموذًجا للتعاون  التطلع ألن يمثل ذلك 
الفتاح  الرئيس عبد  استقبال  الوكالة ومصر. جاء ذلك خالل  بين 
رفائيل جروسي مدير   ،2021/12/16 الموافق  الثالثاء  يوم  السيسي 
عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور الدكتور محمد 
وزير  شكري  وسامح  المتجددة،  والطاقة  الكهرباء  وزير  شاكر 

الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

مدير »الوكالة الدولية الطاقة الذرية«
يؤكد دعم الوكالة الكامل 

لمشروع محطة الضبعة النووية

أحداث وصور
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رئيس مجلس إدارة المجلة
ا.د/ اأجمـــــــــد �سعيــــــد الوكيــــــل

رئي�س جمل�س اإدارة هيئةاملحطات النووية

أسرة التحرير
د/ عبد احلميد عبا�س الد�سوقى
د/ ه�ســــــــام نبيــــــــــل حجــــــازى
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م/ جيهـــــــــان علــــــــي �سوابـــــــــى
م/  روؤوف حممـــــــــــد غـنـيـمــــــى
د/ حممــــــد �سعــــــــد دويـــــــــدار
اأ/ اأحمـــــــد مرغلــــــى حممـــــود

المراسالت
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التصميم والطباعة

�نتقل �إلى رحمة �هلل تعالى يوم �جلمعة  �ملو�فق 21 يناير 2022،
 �ل�سيد �ملهند�س �سعيد مر�سى

 �لرئي�س �لأ�سبق لهيئة �ملحطات �لنووية لتوليد �لكهرباء ،
 و يتقدم �لدكتور �أجمد �لوكيل رئي�س هيئة �ملحطات �لنووية و�لعاملون بالهيئة 

بخال�س �لتعازي و �ملو��ساة فى وفاة رئي�س �لهيئة �لأ�سبق مثمنني دور �لفقيد يف قيادة 
�لهيئة ، ود�عني للفقيد بالرحمة و�ملغفرة و للأ�سرة �ل�سرب و �ل�سلو�ن.

نعى وعزاء

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم



�لعـدد �ل�ســاد�س - �أبريــل  2022

دورة الوقود النووي

ثقافــةاألمان واألمن النووى

معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

التأهب واإلستجابة للطواريء بمحطة الضبعة النووية


