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  ظهور  مع بالتزامن 1945 العام في  الوجود إلى املتحدة ألامم ظهرت 
 التي الثانية العاملية الحرب أهوال أظهرت حيث ,النووي العصر 
 ضرورة وبناغازاكي بهيروشيما النووية بالتفجيرات ذروتها بلغت

   .النووية للطاقة السلمي الاستخدام معالجة

 

  1942جلسة إلاعالن عن الامم املتحدة 



3 December 2017 
3 

 الواليات رئيس ألقاه الذي التاريخي الخطاب أدى وقد
 املتحدة لألمم العامة الجمعية في ايزنهاور  دوايت املتحدة

 الوكالة إنشاء الي “السالم أجل من الذرة” 1953 عام
 إنضم وقد 1957 العام في (IAEA) الذرية للطاقة الدولية

  اليها السودان
 
 .1958 العام في مباشرة
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  شكل انضمام السودان للوكالة الدولية للطاقة الذرية(IAEA)  في
منذ  (SAEC)النواة إلنشاء هيئة الطاقة الذرية السودانية 1958العام 
 .عبر مراحل ومسميات مختلفة 1962العام 

    نشر وتوطين الاستخدامات السلمية يهدف عمل الهيئة الي
من خالل تعاونها مع عدد للطاقة الذرية في مجاالت التنمية املختلفة 

 (IAEA)من املنظمات العاملية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التابعة  (AAEA)والاقليمية العربية مثل الهيئة العربية للطاقة الذرية 

 .لجامعة الدول العربية
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  وقد ساهمت الهيئة وما زالت في تأسيس كثير من مشاريع التنمية
البالد املطبقة واملستخدة للتقانات النووية في مجاالتها املختلفة من 

  -املوارد املائية -البيطرة وصحة الحيوان -الزراعة -صحة الانسان
الامن والامان  -التغذية -البيئة -النفط -املعادن -الصناعة -الكهرباء
 شعار  , النووي

 
 ".الذرة من اجل السالم والتنمية"والتي تحقق جميعا
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Nuclear Power rector 

Nuclear Power rector 
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Cancer treatment: Radiotherapy 

Diagnosis 

Malaria 
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Water security & isotope hydrology  

Livestock & Animal 

Health 
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NDT 

Food safety and quality 
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 تشكل أصبحت والتي املجاالت هذه أحد هي البيئة أن وبما  
 
 هاجسا

 
 
 الذرية الطاقة هيئة تعاونت فقد واملؤسسات املنظمات من لعدد عامليا

 املؤسسات من وعدد الذري  للطاقة الدولية الوكالة مع السودانية
 والتنمية الطبيعية واملوارد البيئة وزارة رأسها وعلي القومية

 .املشروع هذا لتنفيذ العمرانية

 
Algeria , Burkina Faso , Democratic Rep. of the Congo , Egypt , Ghana , Kenya 
, Mauritius , Morocco , Niger , Nigeria , Senegal , Sudan , Tunisia , United 
Republic of Tanzania , Zambia. 

 

2016 - 2019 

 



 

 -XRF- PIXE- PIGE- NAA) تعزيز إستخدام التقانات النووية مثل.  1

ICP- AAS )في تحليل ملوثات الهواء  . 
XRF: X-Ray Fluorescence 
 

PIXE: Particle Induced X-ray Emission 
 

PIGE: Particle Induced Gamma-ray Emission 
 

NAA: Neutron Activation Analysis 
 

ICP: Inductively Coupled Plasma 
 

AAS: Atomic Absorption Spectroscopy.  
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 يوفر  بالسودان الهواء لتلوث قومي رصد نظام تاسيس .2
 انشاء خالل من التلوث معدالت عن بيانات وقاعدة معلومات

 تعمل مختصة معامل وتوفير  الثابتة الرصد محطات من عدد
 بيانات بقاعدة واملعلومات النتائج وربط والقياس التحليل علي

 لكل املعلومة تتيح الصناعية الاقمار  عبر  الكترونية مركزية
 .والاختصاص الصلة ذات الجهات
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 نموذج لشبكة نظام رصد تلوث الهواء
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 املحيطة الهوائية للبيئة الدورية املراقبة .1
 التلوث ومصادر  الصناعية باملناطق
 .الاخري 

 

 حول  املناسبة القرارات إتخاذ في املساعدة .2
 القائمة املختلفة التنمية مشاريع

 .بها موثوق  علمية بيانات وفق واملستقبلية
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املناطق   -التخطيط املستقبلي للمدن. 3
 املناطق  -الصناعية

 .املنشاءات العمرانية وغيرها -السكنية 
 

,  الهواء ليس له حدود للتحرك. 4
,  فالطبيعة ال يمكن التحكم فيها

فملوثات الهواء قد تكون عابرة للحدود 
فقد يأتي خطر التلوث , او حتي القارات

 .من منطقة اخري مجاورة
 



 معلومات وفق الحروب حتي او  البيئية والكوارث للمشاكل التصدي .5 
  تشكل ان يمكن الهوائية امللوثات بعض ان إذ ,دقيقة

 
  سالحا

 
   .فتاكا

ف او  تخفيف خيارات الي الاولي الخطوة هو  التلوث رصد .6 يُّ
َ
ك

َ
 في ت

 .التلوث ظاهرة من للحد املستقبل
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 الجهة الرقم

 وزارة البيئة واملوارد الطبيعية والتنمية العمرانية .1

 والية الخرطوم -وزارة الصناعة والاستثمار .2

 مركز البحوث والاستشارات الصناعية .3

 والريفيةاملجلس الاعلي للبيئة والترقية الحضرية  .4

 وزارة الصناعة الاتحادية  .5

 جامعة الخرطوم .6

 جامعة النيلين .7

 وعلوم الزالزل الهيئة العامة لالستشعار عن بعد  .8

 الهيئة العامة لالبحاث الجيولوجية .  9
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 الجهة الرقم

 وزارة النفط-مختبرات النفط املركزية .10

 جامعة النيلين -كلية النفط واملعادن .11

 مجمعة جياد الصناعية  .12

وزارة  -الشررررررررررررركة السررررررررررررودانية للتوليررررررررررررد الحررررررررررررراري  .13

 املوارد املائية والري و الكهرباء

 الجهاز الوطني لحظر الاسلحة الكيميائية .14

قسررررم المررررحة -املعمررررل القررررومي للمررررحة العامررررة  .15

 املهنية



19 


