
دراسة في السالمة النانوية ومتطلبلتها

تعتبر النانو تكنولوجي سالح ذو حدين  خصائصها الءمت جميع علوم ومجاالت الحياة لتحسين 
.أساليب التصنيع،وإن أستخدامها في مجاالت معينة في الحياة قد يكون له عواقب غير محمودة 
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نولوجيقوانين الكوانتم لعبت دوًرا أساسيًا في بناء وتشكيل علم النانو تك

ظرية الكوانتم على أن الطاقة اء وتشكيل علم النانو تكنولوجي، تنص نبنتعتبر تقنية نانو تكنولوجي من أدق وأنجح ما توصل إليه العلماء في نظريات الفيزياء عبر قوانين الكوانتم التي لعبت دوًرا أساسيًا في•

ات ، وتتبنى نظرية الكوانتم مفهوم أن الطبيعة المجهرية احتمالية، أي أنه ال يمكن التنبؤ بشكل مسبق وصارم بكل مواصفQuantaالضوئية ال تتناسب، وتتدفق بشكل متواصل، بل تكون متقطعة ومحددة على شكل

.؛ مما يؤدي إلى مبدأ االحتمالية(جزيئًا، ذرةً، إلكترونً )الجسيم، سواء كان هذا الجسيم 

:ولفهم هذه النظرية بشكل سليم وواضح البد عن الرجوع إلى مبدئين•

يمكن من خالله قياس ة، مثاًل عند أخذ جسيم اإللكترون هناك حد معينلدقمبدأ عدم اليقين للعالم هايزنبرج، والذي ينص على وجود حد يمكن من خالله تحديد المقاييس المتغيرة المختلفة للجسيم بدرجة معينة من ا•

ينخفض فيما س( موقع اإللكترون)بمزيد من التفصيل والتركيز فإن المتغير اآلخر ( سرعة إلكترون مثاًل )كل من طاقة وزمن أو سرعة والموقع بدرجة معينة من الدقة، بمعنى إذا أردنا التركيز على زيادة دقة قياس 

.يتعلق بقياسه، وفي المقابل إذا تم تحديد موقع إلكتروني بدقة عالية ال يمكن قياس وتحديد سرعته بدقة نفسها، بل ستنخفض

وم في ازدواجية مى ثنائية الجسيمات الموجية، من خالل هذا المفهتسمبدأ الطبيعة الشبيه بالموجة للمادة ينص هذا المبدأ على أن الجسيم يتمتع بطبيعة تشبه الموجة، وهو جانب مهم من عناصر ميكانيكا الكم•

.الموجة يمكن وصف كل جسيم أساسي في كونه جسيًما وموجة في آن واحد–جسيم 

ظاهرة على قدرة تي جرى اعتماد عليها في تقنية النانو، وتعبر هذه الالومن هنا تم دمج مبدأ عدم اليقين مع مبدأ طبيعة الشبيهة بالموجة للمادة بسالسة لتشكيل قوانين الكوانتم ومن أهمها ظاهرة النفق الكمي•

ل الغازات، الفراغ طاقة حاجز، وقد يكون من المستحيل تجاوزه ماديًا مثمن اختراق جسيم أولي لحاجز جهد وتحركها عبره بسهولة، وهذا غير ممكن في نظريات الفيزياء والميكانيكا الكالسيكية؛ آلن للجسيم طاقة أقل 

النفق الكمي التي نتشر وتخترق حاجز الجهد، هذا باختصار مفهوم ظاهرةي تأو منطقة ذات طاقة عالية، فكيف لهذا الجسيم األولي عبور الحاجز واختراقه بكل سهوله والسبب هنا يكمن في الطبيعة الموجية للجسيم الت

.(Scanning Tunnelling Microscope) .يستخدم فيها الميكروسكوب الماسح الذي يعمل عن طريق النفق ليصور ويسمح برؤية هذه الظاهرة
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الفرق بين الفيزياء التقليدية ونظرية الكمتوضيح

قوانيبن والمعادالت في من حيث كون الفهم، فالفيزياء التقليدية تمثل مقاربة لمجموعة من ال( التقليدية)تختلف النظرية الكمية عن الفيزياء الكالسيكية •
 .بمعنى أدق فإن الفيزياء التقليدية تصف سلوك المادة والطاقة في حياتنا اليومية .نظرية الكم

على الجانب اآلخر ،.   تصف الفيزياء التقليدية حركة سيارة متسارعة أو كرة تطير في الهواء: على سبيل المثال•

قوانين الفيزياء .فإن النظرية الكمية يمكن أن تصف بدقة سلوك الكون على مقياس أصغر، أال وهو على مستوى الذرات والجسيمات األصغر منها•
فسير حركة فهي يمكن أن تفسر حركة السيارة حول الدوار لكنها تعجز في ت)التقليدية ال يمكن لها أن تفسر سلوك المادة والطاقة على مستوى أصغر 

فيزيائي، )ك أي نظام لذلك تعتبر نظرية الكم أكثر عمومية من الفيزياء التقليدية، ومن حيث المبدأ فنظرية الكم يمكن أن تتنبأ بسلو(. االلكترون حول النواة
.اال ان استخدامها لتفسير سلوك كل ما يحدث حولنا في الكون يوميا معقد جدا ليكون عمليا(. كيميائي او حيوي

.ان نظرية الكم ال تعمل على تحديد قوانين جديدة تصف الكون من حولنا، بل توجد طرق جديدة للتفكير حول المادة والطاقة•

التقليدية )يدية الجسيمات الصغيرة التي تصفها نظرية الكم ليس لها سرعة أو مسار أو حتى موقع كما في األجسام الموصوفة من قبل الفيزياء التقل•
دأ ببميمكن أن تحدد سرعة السيارة ومكانها ومسارها بدقة، بينما الكمية ال يمكن لها أن تحدد سرعة ومكان االلكترون بنفس الوقت وهو ما يعرف 

حساب حيث تعتمد النظرية الكمية على االحتماالت لوصف مواقع الجسيمات وخواصها االخرى بعبارة أخرى فان الكمية تسمح للعلماء ب( هايزنبرج
.احتمالية أن يكون جسيم ما في مكان محدد عند وقت معطى

وعادة . ف منهاالكهربية والمغناطيسية ، القوي والضعي: وهذه القوى تشمل–باستثناء قوى الجاذبية –وتصف نظرية الكم كل أنواع القوى األساسية •
مات أوالذرات مع ليس المقصود هنا التفاعل الكيميائي بل كيف تتفاعل الجسي)يصف الفيزيائيون هذه القوى كتفاعالت بين الذرات مع بعضها البعض

..(قوى فاندفالز:بعضها البعض يعني مثال
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تقنية النانو
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قةالمطبالبحوثاظهرتالسنونهذهخالل،النانوتكنلوجياتطورعلىسنةعشرونخلت

؟تقنية النانوماهياذن.متفاوتهبدرجاتوالمجتمعاالقتصادعلىمردودا  التكنلوجيالهذه

معالجة وتصنيع المواد واألجهزة على نطاق الذرات أو هي تقنية النانو، " 

أجزاء بالنانومتر، أو" مقياس النانو"عادة  ما يُقاس . مجموعات الذرات الصغيرة

، كونها مصدر"قزم"النانو، الكلمة اليونانية التي تعني )المليار من المتر 

ية ، وغالب ا ما تُظهر المواد المبنية بهذا المقياس خصائص فيزيائ(البادئة

."وكيميائية مميزة تأثيرات ميكانيكية

ر وتسهيل رغم الجوانب االيجابية التي تحملها تقنية النانو إلى المستقبل من تطوي

االت للحياة إال ان هناك كثير من البحوث تخبرنا أن أستخدام هذه التقنية في مج

.معينة من الحياة قد يكون له عواقب غير محمودة
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نوطرق تصنيع تقنية النا

نهج من أعلى إلى أسفل.1

ة من يمكن صنع الهياكل للتقنية النانوي
أعلى إلى أسفل واألجهزة مصنوعة من 

هي تتطلب. خالل التحجيم والتصغير
هندسة دقيقة وصوالً إلى المقياس 

فة النانوي ، عادةً من خالل تقنيات الزخر
الحجرية أو النقش أو البصمة مع خطوات

بعض األمثلة . النقش والطالء الالحقة
اإللكترونيات النانوية واأللياف : هي

ة المبادرة الوطني)النانوية والنانوكالي 
(.2004لتقنية النانوالخطةاإلستراتيجية 
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نظرة عامة على عمليات إنتاج الجسيمات النانوية الميكانيكية والفيزيائية
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يائية العمليات الكيميائية الفيز
ةفي إنتاج الجسيمات النانوي

النهج التصاعدي.2

ى الطريق التكميلي اآلخر هو البناء من األسفل إلى األعل
الهياكل النانوية من خالل هندسة ذرة تلو ذرة أو جزيء 

وعادة ما يتطلب مادة كيميائية رطبة أو طرق . بجزيء
بعض في. معالجة الطور البخاري مثل ترسيب الطبقة الذرية

يق الحاالت يتم تطبيق التالعب الذري أو الجزيئي عن طر
نانوية األنابيب ال: بعض األمثلة هي. الميكانيكي أو البصري

. انوالكربونية واألسالك النانوية والنقاط الكمومية طب الن
(.2004المبادرة الوطنية لتقنية النانوالخطةاإلستراتيجية )
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مراجعة للدراسات والبحوث السابقة لتكنلوجيا النانو 

التكنولوجياهذهاستخدام .بسرعةتطورتالتيالتكنولوجيةاالختراعاتفيالجديدوكذلكوالبناءالفنيةالمهاراتفيالتطويرهوشيءهناكوالعشرينالحاديالقرنفي،الحاضرالوقتفي•
النانومتريةمستوىعلىالتحكمهذا .التكنولوجيامجالفيالدوليالتكامللعالميةكنتيجةالنانوتقنيةظهرت .التفكيروطريقةالمستقبلأجلمناإلنسانخططعلىكبيرتأثيرلها،المتقدمة
.المعماريةالتطوراتوالتفكيروكذلكالبناءوطرقالموادتصميمسيماوال،الحياةجوانبجميعفيالمعاصرةالتكنولوجيافيالثورةبدايةكانالصغيرة

يرجعهذا .اتيةوالمعلومواالتصاالتوالطاقةالسياراتوصناعةوالبناءالطبمثلمختلفةمجاالتفيالموادهذهاستخدامإمكانيةالنانويةوالتقنياتالنانويةالموادحولالحديثةاألبحاثأبرزت•
الذوالفوالخرسانةخصائصتحسينشأنهامنتطبيقاتمع،األبحاثهذهمنالرئيسيينالمستفيدينأحدالبناءموادمجاليكونأنيمكن .النانومقياسعلىللموادالخاصةالخصائصإلى

موادإنتاجإلىالملوثاتمنكميةأكبرتعود،عامبشكل .للمبنىالكربونيةالبصمةتقليلطريقعنالبيئيالتلوثتقليلإلىمتانتهاوزيادةالموادمقاومةتحسينسيؤدي .العازلةوالموادوالزجاج
استخدامسيؤديوونالكربأكسيدثانيتلوثفيكبيرانخفاضإلى،األسمنتمثل،الموادبعضتكوينفيالنانويةالمواداستخداموسيؤدي،خدمتهاأثناءالمطلوبةالطاقةوإلىالمختلفةالبناء
خاللنمالبيئيالتنظيففيللمبنىالهيكليةالعناصرأسطحعلىالمطبقةالنانويةالموادتساهمأنيمكن،ذلكعلىعالوة .الهواءلتكييفللطاقةالفعالاالستخدامإلىاألداءعاليالحراريالعزل

.الضوئيةالتحفيزيةالتفاعالت

بيبية والتليف الرئوي، االلتهاب واألورام الحذلكتشير الدراسات على الحيوانات إلى أن األنابيب النانوية الكربونية واأللياف النانوية الكربونية يمكن أن تسبب تأثيرات رئوية بما في •
لخاليا أو أظهرت بعض الدراسات في ا. وهي ذات قدرة مماثلة أو أكبر عند مقارنتها بالمواد التليفية المعروفة األخرى مثل السيليكا واألسبستوس والكربون األسود فائق الدقة

لدراسات على على الرغم من أن المدى الذي قد تتنبأ به البيانات الناتجة عن ا. الحيوانات تأثيرات سمية جينية أو مسرطنة، أو تأثيرات قلبية وعائية جهازية من التعرض الرئوي
قائي للعمال ى الحاجة إلى إجراء وإلالحيوانات عن تأثيرات رئوية مهمة سريريًا لدى العمال غير معروف، فإن السمية التي تظهر في الدراسات على الحيوانات قصيرة المدى تشير

عن لم يُبلغ. ، كانت هناك حاجة إلى مزيد من األبحاث في الدراسات على الحيوانات طويلة األجل والدراسات الوبائية على العمال2013اعتباًرا من عام . المعرضين لهذه المواد النانوية
 (TiO2)يعتبر غبار ثاني أكسيد التيتانيوم [ 1.]2013أي تقارير عن التأثيرات الصحية السلبية الفعلية على العمال الذين يستخدمون هذه المواد النانوية أو ينتجونها اعتباًرا من عام 

الدقيق، من خالل آلية السمية الجينية الثانوية التي ال  TiO2لها قدرة كبيرة قائمة على الكتلة مقارنة بـ ( مقياس النانو)عامل خطر لإلصابة بسرطان الرئة، بوجود جزيئات عالية الدقة 
[2.]ولكنها تتعلق في المقام األول بحجم الجسيمات ومساحة السطح TiO2تقتصر على 

• 1."Current Intelligence Bulletin 65: Occupational Exposure to Carbon Nanotubes and Nanofibers" ،U.S. National Institute for Occupational Safety and Health .

• 2."Current Intelligence Bulletin 63: Occupational Exposure to Titanium Dioxide" ،U.S. National Institute for Occupational Safety and Health.
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تفاعل بين هذه الجسيمات النانويه وخاليا جسم األنسان

نانومتر يستطيع الدخول وبكل 300فلك أن تتخيل أن جسيم بحجم •
نانومتر يستطيع 70سهوله في خاليا جسم األنسان وأن جسيم بحجم 

ذي الدخول وبكل سهوله في نواه الخليه وهذا يدل علي الخطر الكبير ال
ممكن أن يتعرض له األنسان فقد يحدث تفاعل بين هذه الجسيمات

سميمها النانويه وخاليا جسم األنسان لتؤدي لتغير خصائص الخليه أو ت
أنه وموتها فقد أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت علي الحيوانات

يا عند تعرضها لجسيمات النانو تدخل الجسم وتتجمع في الدماغ وخال
م الدم واألعصاب وهذا يعني أن جسيمات النانو هي مواد تدميريه لجس
ود األنسان وأظهر بعض العلماء تخوفهم من أن تقنيه النانو سوف تق

.البشريه الي طريق طويل مليء بالمشاكل الصحيه والماديه 
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الوائح والضوابط لتصنيع مكونات تكنلوجياالنانو صديقة 
للبيئةالمعتمدة في الواليات المتحدة االمريكية
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Topic 
Unique 

Identifier 
Title 

Terminologyالمصطلح 

  

ASTM E2909-

13 

Standard Guide for Investigation/Study/Assay Tab-Delimited Format for 

Nanotechnologies (ISA-TAB-Nano): Standard File Format for the Submission and 

Exchange of Data on Nanomaterials and Characterizations         /                       

                                              / (ISA-TAB-Nano):                               

                                              

ISO/TS 80004-

1:2010 

Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 1: Core terms 

Measurementالقياس 

ASTM E2490-

09(2015)  

Standard Guide for Measurement of Particle Size Distribution of Nanomaterials in 

Suspension by Photon Correlation Spectroscopy (PCS)                               

                                                                         (PCS) 

ISO/TR 

13014:2012 

Nanotechnologies -- Guidance on physico-chemical characterization of engineered 

nanoscale materials for toxicologic assessment                     -              

                                                              

EHS Effects تأثيرات  

 البيئة والصحة والسالمة

ASTM E2524-

08(2013)  

Standard Test Method for Analysis of Hemolytic Properties of Nanoparticles      

                                                           

https://www.nano.gov/you/standards ( مبادرة تقنية النانو الوطنية )NNI
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بحث المخاطر الناجمة من تمنظمات البيئة والصحة العالمية 
تكنلوجيا النانو

أستعمال تعتمد تكنولوجيا النانو على تصغير الجزء إلى حجم يساوي واحدا على بليون من المتر ومن ثم•

عامل مع هذه وال تفي العلوم كالفيزياء والكيمياء التقليدية للت. المادة الجديدة في منتجات وصناعات متعددة

.األحجام بل يلجأ لعلم الميكانيك الكمي كوسيلة بحث ودراسة

جم عن تعقد منظمات البيئة والصحة العالمية في كافة أنحاء العالم مؤتمرات لبحث المخاطر التي قد تن•
م الماضي أستخدام هذه التقنية وقد نظم أول أجتماع عالمي لبحث أضرار النانوتكنولوجي في بروكسل العا

ن نذكر يعتبر النانو تكنولوجي سالح ذو حدين فرغم األيجابيات الكثيره التي تحملها فيجب أ. 2021
في هذا العلم سلبياتها فعلم النانوتكنولوجي هو علم حديث وأمام العلماء الكثير من األبحاث واألستكشافات

شكل كبير الوليد ومن األخطار الممكنه بسبب النانو تكنولوجي تأثير المواد النانويه علي صحه األنسان ب
ن خالل حين يتم التعامل معها حيث أن جسيمات النانو لها القدره على الدخول في جسم األنسان بسهوله م

دد في هذا الص.المسام وبدون أي مقاومه وتستطيع األنتشار داخل الجسم مما يلحق الضرر باألنسان 
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اراء حولتقانة النانو أو المنتجات القائمة على تقنية الصغائر تستحق 
تنظيماً حكومياً خاصا 

السوق االمريكية•

ق تنظيماً ظهر جداٌل حيوٌي حول ما إذا كانت تقانة النانو أو المنتجات القائمة على تقنية الصغائر تستح•

 ً مالئم أن يتم هذا ويرتبط الجدال القائم بالظروف المحيطة والتي فيها يصبح من الضروري وال. حكومياً خاصا

.تقييم المواد الجديدة قبيل عرضها في السوق والمجتمع والبيئة

لواليات و قد بدأت الهيئات التنظيمية كوكالة حماية البيئة األمريكية وإدارة الصحة واألغذية، القائمة با•

المخاطر المتحدة األمريكية، أو مديرية الصحة وحماية المستهلك التابعة للمفوضية األوروبية بالتعامل مع

هندسة أو وحتى وقتنا هذا، لم يتم إخضاع الجسيمات النانوية الم. المتوقعة والناجمة عن الجسيمات النانوية

والتداول المنتجات والمواد التي تحتوي على تلك الجسيمات ألي تشريٍع خاٍص والمرتبط بعملية اإلنتاج

ض المواد، هذا باإلضافة إلى أن صحيفة تعليمات سالمة المنتج والتي يجب إصدارها مع إنتاج بع. التصنيف

ون مثل تلك ال تميز بين األحجام الكبيرة والنانوية المتناهية الصغر للمواد موضوع النقاش أو حتى عندما تك

.الصحائف استشاريةً فقط
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          ش                 

لسالمة و قد تسفر عملية تصنيف وتنظيم تقانة النانو عن تفاقم قضايا ا•
 Bowman D, andالصحية البشرية والبيئية والمصاحبة لتقنية الصغائر

Hodge G (2007) كما تم توضيح أن التنظيم الشامل لتنمية تقنية ،
اث الصغائر يمثل ضرورةً لضمان أن المخاطر المتوقعة والمصاحبة لألبح

ئد المتوقعة والتطبيقات التجارية لتقنية الصغائر ال يحجب أو يعتم على الفوا
وقعات لتقنية الصغائر كذلك تصبح عملية التنظيم مطلوبةً بهدف مواجهة ت

العامة المجتمع حول التنمية المسؤولة لتقنيات الضغائر، وضمان أن الرغبات
 ,Bowman D .قد تم دمجها في صياغة وتشكيل عملية تنمية تقانة النانو

and Fitz Harris, M (2007) ،
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السوق االلمانية•

النانو يعادل جزءا من مليار جزء من)في عالم الصناعة النانوية « اختراق»يتحدث العالم يوميا عن •

واد التي دخلت في عالم صناعة األنسجة واألجهزة الطبية كما دخلت في إنتاج ألعاب األطفال والم( المتر

قد إال أن هذه المنتجات، وهذا المجال الصناعي بأكمله، لم يخضع بعد للدراسات الشاملة التي. التجميلية

.تدينه أو تبرئه من المخاطر

أو الفضة ،«النانو سيلفر»وحذرت دائرة حماية البيئة األلمانية، وفي ضوء دراسات جديدة عن استعماالت •

مؤخرا عن مخاطر جديدة « بوند»وتحدثت الدائرة االتحادية . النانوية، من مخاطرها على صحة اإلنسان

ي الدماغ، ترافق زيادة استخدام الفضة النانوية في الصناعة، خاصة خطر تجاوز أيوناتها للحاجز الوقائي ف

.واستقرارها فيه، واستقرارها في الطحال واألجهزة الحيوية األخرى في جسم اإلنسان
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WHAT IS STANDARDIZATION?
   ه                 ؟

• The term “standardization” encompasses a broad range of activities and ideas – from the actual development of a standard to its promulgation, acceptance, and 
implementation. It also includes conformity assessment or compliance – the methods of evaluating whether products, processes, systems, services, and personnel 

comply with a standard. Like two sides of the same coin, standards development, and conformity assessment work hand-in-hand.

• Standards are literally everywhere! From your tablet and cell phone to building safety and environmental technologies, all innovation, products, and services are 
shaped and guided by standardization. They’re developed by thousands of engineers and experts around the world to ensure the products, processes, and systems 

we rely on every day are safe, reliable, efficient, and work effectively together.

• ما هو التوحيد القياسي؟

• طرق تقييم ما إذا كانت المنتجات -ويشمل أيًضا تقييم المطابقة أو االمتثال . من التطوير الفعلي للمعيار إلى إصداره وقبوله وتنفيذه-مجموعة واسعة من األنشطة واألفكار " التوحيد القياسي"يشمل مصطلح 
.مثل وجهي العملة نفسها ، يعمل تطوير المعايير وتقييم المطابقة جنبًا إلى جنب. والعمليات واألنظمة والخدمات والموظفين تتوافق مع معيار

تم تطويرها بواسطة آالف. توحيد القياسيالمن الكمبيوتر اللوحي والهاتف الخلوي إلى تقنيات السالمة والبيئة ، يتم تشكيل جميع االبتكارات والمنتجات والخدمات وتوجيهها من خالل! المعايير حرفيا في كل مكان
المهندسين والخبراء حول العالم 

ما هو التوحيد القياسي؟

نتجات ما إذا كانت الم( طرق تقييم -االمتثال ) ويشمل أيًضا تقييم المطابقة أو. القياسي إلى إصداره وقبوله وتنفيذه/ من التطوير الفعلي للمعيار-مجموعة واسعة من األنشطة واألفكار " التوحيد القياسي"يشمل مصطلح 
.مثل وجهي العملة نفسها ، يعمل تطوير المعايير وتقييم المطابقة جنبًا إلى جنب. والعمليات واألنظمة والخدمات والموظفين تتوافق مع المعيار

م آمنة ويسواء في الكمبيوتر اللوحي والهاتف الخلوي إلى تقنيات السالمة والبيئة ، لضمان أن المنتجات والعمليات واألنظمة التي نعتمد عليها كل! بشكل حرفي في كل مكانمتواجدة ومطبقةعموماً البد وان تكون المعايير
.وموثوقة وفعالة وتعمل معًا بفعالية
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نحو بناء قاعدة وحدة قياسية وطنية عراقية لتكنلوجيا النانو

بناء قوة عمل قياسية للغدنحو 

ية لفحص السلع تدريب كادرمهني تخصصي مع امتيازات وحوافز وايجاد المختبرات التخصص)تخصيص ميزانية تغطي كل المتطلبات على سبيل المثالالبرامج التعليمية والبد ادراج
ص المشاركة للجيل ، وتوفر فرمهنين العاملينألوساط األكاديمية والسواًء لزيادة الوعي بأهمية المعايير وتقييم المطابقة من اجلوكذالك( المستوردة والتي تدخل فيها النانو تكنلوجي

ية معايير ي استراتيجتجمع هذه المبادرات خبرة الشركاء من جميع أنحاء مجتمع تقييم المطابقة والمعايير ، وتدعم تنفيذ الجوانب المتعلقة بالتعليم ف. القادم من المشاركين في التقييس
.واضحة المعالم لجمهورية العراق

:سالمة العاملين في هذه المختبرات اقترح التاليمن ضمان في حال تواجد مختبرات تخصصية البد

المتواجدة في السلع المستوردة النانويةالموادمعللعملالعامةاآلمنةالممارسات•

،هندسي االمصممةالنانويةلموادايتعامل معكادراي تعرضيمثلهاالتيالمحتملةالمخاطرحولالمعرفةمنالمتزايدةالمجموعةإلىبالنظر

ضوابطمنالكاملةالمجموعةستكون .النظافةعمالمثلالمختبرفييعملونممنوأالمختبراتموظفيهذا الكادر سواء  كانواحمايةالمهممن

فحص المجتمعفيالسلبيةالصحيةالنتائجلمنعالنانويةللموادالتعرضمنللحدضروريةالمطبقة من قبل الرقابة البيئيةالمهنيةالصحة

علىقرتستأوالعملمكانهواءفيموجودةستكونالتيالنانويةالموادعددمنتقللأوتزيلأنواإلداريةالهندسيةللضوابطيمكن .النانوي

صحةتعد .عمليةغيرتكونأوالتحكمأدواتمنأخرىأنواعفيهاتتوفرالالتياألماكنفيالشخصيةالحمايةمعداتاستخداميمكن .األسطح

،وبالتالي.هالالتعرضتجنبوإمكانيةالنانويةالموادبسميةالمتعلقةلمعلوماتاالبالغ عن ايجب.التطورسريعمجاال  النانويةالموادوسالمة

من قبل فحص تلك السلععندالعملمكانحمايةفيالجديدةبالتطوراتدائماطالععلىوالسالمةالصحةفيالمتخصصونيظلبأنيوصى

.العامل في المختبراتالكادر
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ئين تتمثل الخطوة األولى في إشراك المهنيين والطالب الشباب والناش
تثقيفهم حول في أنشطة تطوير المعايير في-قادة التقييس في المستقبل 

.أهمية التقييس

مجموعة من الدورات واألنشطة اعدادالعراقيةالمقايسسهيئةعلى
واألدوات والموارد للمهنيين الناشئين والطالب من جميع األعمار 

ة عمليدور لمعرفة المزيد حول تأثير المعايير وتقييم المطابقة ، و
في منظمات المعايير الدولية ، و فرصالعراقية المعايير الوطنية 

.المشاركة في أنشطة التقييس المحلية والدولية
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العراقيةتوصيات الى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
Cosqc.IQ /

الدور المركزيو، العراقيالمجتمعابناءمن خالل بناء الوعي بالمعايير والكفاءة بين "األخطار الممكنه من المواد النانويه علي صحه األنسان "للحد منستراتيجية اقتراح بوضع•
:على النحو التاليوالموجودة في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقيفي تعزيز وتشجيع القوى العاملة المتعلمة بالمعايير

د المبذولة ، يجب إعطاء األولوية للجهوالسيطرة النوعية في اداء مهامهة بكل يسروشفافية ومن دون تدخلكادرالجهاز المركزي واعترافًا بالدور الجوهري للمعايير كعوامل تمكين•
:لتكتيكية ما يليتشمل المبادرات ا. بشكل مناسبالعراقيجب أن تكون برامج تعليم المعايير شاملة وتتناول احتياجات المجموعات داخل . العراقلبناء قوة عاملة متعلمة بالمعايير في 

التي تبني الوعي والحكومة لتطوير برامج تعليمية جديدة أو تعزيز المعايير الحالية،يجب أن يتعاون مطورو المعايير ، والصناعة ، واألوساط األكاديمية ، والمدارس الفنية والتجارية •
لك المديرين يجب أن تكون برامج التعليم والتدريب وإعادة التدريب مخصصة للجماهير ذات الصلة ، بما في ذ. وجودة الحياةالعراق بقيمة المعايير وعملية التقييس من أجل ازدهار 

.ف المهتمة األخرىوالناشئين ، واألطرااب التنفيذيين في الصناعة ، واألفراد الذين يشاركون في تطوير المعايير ، ومنفذي المعايير ، وطالب الجامعات والكليات ، والمهنيين الشب

طالب األصغر سنًا في عايير وأهميتها للالميجب على مقدمي التعليم تطوير وحدات تعليمية أو تحسين الموارد التعليمية بشكل كبير بالتعاون مع األنظمة التعليمية التي تقدم مفهوم •

.مرحلة السادس االعدادي في محاولة لتعريفهم بأنشطة المعايير في وقت مبكر وتعزيز اهتمامهم ومشاركتهم عندما يختارون المسار الوظيفي

كنولوجيا لعلوم وعلوم البيانات والتوايجب أن تعمل الجامعات والكليات والمدارس الفنية والتجارية على دمج مراعاة المعايير في مجاالت الدراسة مثل الهندسة والرعاية الصحية•

.والحكومة والسياسة العامة واألعمال واالقتصاد والقانون

ير والمعايير المهنية تيجي وقيمة المعايترايجب على مطوري الصناعة والمعايير تطوير أو تعزيز برامج التدريب في وقت مبكر ومتوسط   المسار المهني التي تقدم مفاهيم التوحيد االس•

.لقادة شركات القطاع الخاص

.المعاييريد يجب على جميع أصحاب المصلحة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى أقصى حد ممكن لتسهيل تطوير برامج التعليم اإللكتروني وتوح•

"األخطار الممكنه من المواد النانويه علي صحه األنسان "اشراك الصحافة ووسائل االعالم في ايصالل الهدف الحقيقي من التوعية وهو•
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• https://ar.unesco.org/sites/default/files/usr15_india_ar.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=96ZyMufDgak

https://www.youtube.com/watch?v=mNL5hsXHjLA

https://www.youtube.com/watch?v=UR4Cw4fnSL0
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