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 رير عن اجتماع خبراءتق
 "وبيئتها لمنطقة العربيةالحدودية على المفاعالت لالمحتملة  اآلثار"  لدراسة 

 22/2/2015 – 22جمهورية مصر العربية :  –القاهرة 

 
( بشأن .9/33/603)بتاريخ :  62في دورتو تنفيذا لقرارات مجمس وزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة 

الفقرة ثانيًا  والخاصة بدراسات التأثير  –ات القمة العربية التنموية : االقتصادية واالجتماعية متابعة تنفيذ قرار 
 البيئي لممفاعالت الحدودية ورصد التموث اإلشعاعي مع تكثيف برامج التدريب في مجاالت الطوارئ اإلشعاعية.

بدعوة المختصين العرب وذلك بالتعاون مع وبناء عمى الخطة العممية لمييئة العربية لمطاقة الذرية قامت الييئة 
ىيئة الطاقة الذرية المصرية وجامعة الدول العربية لعقد إجتماع خبراء بمقر الييئة المصرية بالقاىرة خالل الفترة 

 :67 – 69/7/6032. 
ستكمال الدراسات حول خطورة مفاعمي بوشير اإليراني وديمونة  ييدف ىذا اإلجتماع إلى تبادل اآلراء وا 
اإلسرائيمي عمى دول الجوار العربية وماىية التأثيرات البيئية والصحية وكيفية اإلستعداد والتعاون العربي في 

 حاالت الطوارئ ومواجية الحوادث التي قد تنجم عن ىذه المفاعالت. 
 شارك في ىذا االجتماع كل من السادة:

ىيئة تنظيم  –مديرية األمن واألمان النووي  - لنووياالميندسة نداء الفراىيد              قسم دورة الوقود  .3
 المممكة األردنية الياشمية –قطاع الطاقة والمعادن 

نائب رئيس ىيئة الطاقة الذرية المصرية لشؤون التعاون الدولي    سميمان  سامي شعبان عطااهللأ.د. . 6
 والتدريب.

ىيئة الرقابة النووية واإلشعاعية  – اإلشعاعيلمرصد أ.د. أبوبكر عبد المنعم رمضان  رئيس الشبكة القومية . 1
 المصرية.

 مركز المعامل الحارةالنفايات المشعة  رئيس وحدة                د. ياسر توفيق سميم . أ..
رئيس قسم عموم الحياة والبيئة  -ومثل الييئة العربية لمطاقة الذرية في االجتماع السيد  أ.د. أحمد رشاد قاسم 

 بالييئة.
والترحيب من ممثل الييئة المصرية وممثل الييئة العربية الذي قام بشرح أىداف  باالفتتاحوقد بدأ االجتماع 

االجتماع وجدول األعمال وىو عرض ومناقشة األوراق المقدمة من الدول المشاركة حول موضوع االجتماع 
مفاعل  محطة بوشير النووية، -بيةمصادر التموث اإلشعاعي لممنطقة العر االجتماع كاألتي:  محاوركانت و 

: األثر عمى اآلثار اإلشعاعية لمنطقة الجوار - ومفاعل ديمونة بوشير محطةالمخاطر البيئية لتشغيل و  ديمونة
: ، مجابية الطوارئ اإلشعاعية ومشاكل التموث اإلشعاعي العابر لمحدوداآلثار اإلقتصادية –الزراعة والبيئة 
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وتوصيات  اقتراحاتووضع  جراءات العاجمة واآلجمة لمتابعة التسرب اإلشعاعياإل -ظواىر التسرب اإلشعاعي
 لمحمول المناسبة 

ويذكر أن عوائق الحصول عمى تأشيرة الدخول بين الدول العربية نظرا لألحداث األمنية الجارية قد حال دون 
 حضور بعض الخبراء العرب.

أنشطة الييئة حول موضوع اإلجتماع والخاص  بتنفيذ العديد  بعرض ممثل الييئة العربية لمطاقة الذرية وقد قام 
من البرامج التدريبية بيدف تأىيل الكوادر العربية في مجال الوقاية واالستعداد لمطوارئ اإلشعاعية وطرق جمع 

ف العينات البيئية والقياسات اإلشعاعية والرصد البيئي وطرق إزالة التموث اإلشعاعي وغيرىا مثال ذلك: التعر 
طرق قياس الجرعات اإلشعاعية ونوعيا  –تأثيراتو عمى البيئة واإلنسان  –عمى أسباب حدوث التموث اإلشعاعي 

 إجراءات مواجية ومعالجة األخطار الناجمة عن الحوادث اإلشعاعية . –

اعية الحدودية ثم قام السادة الخبراء المشاركون بإستعراض التقارير الواردة لمييئة العربية حول القياسات اإلشع 
 –دولة الكويت  –لبمدانيم وتخمص إلى عدم وجود قياسات إشعاعية غير طبيعية ) المممكة العربية السعودية 

دولة فمسطين المحتمة( وقد أوضحت التقارير التجييزات واإلستعدادات لمجابية حاالت الطوارئ اإلشعاعية فيما 
ي لتجييز مخابر قباسات متخصصة وتدريب كوادرىا العربية عدا دولة فمسطين التي طمبت الدعم المادي والبشر 
جراء القياسات المختمفة.  عمى طرق جمع العينات وا 

تقوم بو دوليم عمى المستوى الوطني بشأن إجراءات الوقاية  وقد قام السادة الخبراء المشاركون باستعراض ما
ستعرضت ممثمة المممكة األردنية الياشمية ميمات ىيئة تنظيم الطاقة ا واألمان والطوارئ االشعاعية حيث

ىذا وسوف تقوم المممكة بإضافة والمعادن لتغطية المراقبة الحدودية ومحطات الرصد اإلشعاعي في المممكة. 
شعاعية خالل ىذا العام. ىذا وتقوم الييئة باجراء قياسات بيئية إ ( بوابة جديدة لتدعيم البوابات الموجودة51)

لكافة العينات البيئية المختمفة سواء أكانت عينات تربة، نبات، مياه بيدف عمل خريطة إشعاعية لكافة أراضى 
البيئية لمفاعل ديمونة وأفادت سيادتيا بان محطة الطفيمة تعتبر  اآلثارالمممكة. وقد تحدثت مندوبة المممكة عن 

ياسات بكافة محطات الرصد بالمممكة أعمى من الحدود اقرب محطة لممفاعل وانو لم تسجل أي قراءات أو ق
 المسموح بيا وكل القراءات في حدود الخمفية اإلشعاعية الطبيعية. 

جميورية مصر العربية )ىيئة الطاقة الذرية المصرية وىيئة الرقابة النووية واإلشعاعية  وقد قام ممثمو -
اد واالستجابة لطوارئ الحوادث النووية المصرية( باستعراض مخاطر محطة بوشير النووية واالستعد

واإلشعاعية والرصد اإلشعاعي البيئي من خالل  محطات الرصد اإلشعاعي و معامل متنقمة لمقياسات 
اإلشعاعية باإلضافة إلى محطة متخصصة لمعالجة النفايات المشعة السائمة       وقد قام السادة 

محتمل وتأثيراتو الصحية والبيئية عمى المنطقة العربية ال اإلشعاعيالخبراء المشاركون بتدارس التموث 
وبوشير ودراسة كيفية التعامل  ديمونةفي حالة حدوث تسرب أو حوادث إشعاعية ناتجة عن مفاعمي 

 معيا والحمول المقترحة لمواجية حاالت الطوارئ. 
ن كان مفاعل بو شير من اإليراني حت النوويدول الخميج بالمفاعل  فيإمكانية تأثر البيئة  وخمصوا إلى ى وا 

مفاعالت الماء الخفيف الحديثة التصميم والمزودة بأنظمة سالمة وافيو لمتعامل مع حوادث التسرب ألية مواد 
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وكذلك تم اإلطالع عمى تقرير األمان النيائي الخاص بمحطة بوشير النووية والذي تبين منو ان الجانب  مشعو.
كيمو مترا داخل  300ات إشعاعية لمبيئة البحرية لمنطقة الخميج العربي لمسافة اإليراني قام بإجراء دراسات وقياس

مياه الخميج وفى بعض األحيان يقوم بتجميع بعض العينات البيئية من الشواطئ الخميجية ويقوم باجراء كافة 
 أودراسات  أيو التقرير بان ىذه القياسات تتم بصفة دورية في الوقت الذي ال توجد في وأفادالقياسات عمييا 

 قياسات يقوم بيا الجانب العربي.      

 في ىذا المجال نذكر منيا: اليامةوقد تم من قبل السادة الخبراء صياغة بعض التوصيات 
ضرورة قيام الدول العربية بتركيب وتشغيل محطات وشبكات رصد لمتابعة الخمفية اإلشعاعية عمى مدار 

وضع دراسة شاممة لمخمفية و  ي والدول المواجية لممفاعالت الحدودية،ساعة في كل دول الخميج العرب .6الـ
عمل دراسات دورية وقياسات لممياه اإلقميمية بالتنسيق مع الييئة العربية لمطاقة مع الطبيعية لمبمدان العربية 

جمع والمراقبة والطوارئ االشعاعية وطرق  اإلشعاعيوكذلك تكثيف ورش العمل خاصة بمجال الرصد  الذرية
لدولة  الفنيوقياس العينات البيئية من خالل الييئة العربية لمطاقة الذرية. ودعوة الدول العربية لتقديم الدعم 

مجال الرصد والكشف اإلشعاعي فيما يتعمق بجمع وتحضير وتحميل العينات البيئية لمعد  فيفمسطين 
إلشعاعية من خالل دورات تدريبية اإلشعاعي واستخدام النماذج الرياضية لدراسة إنتشار المموثات ا

 متخصصة تحت إشراف الييئة العربية لمطاقة الذرية.
 

 المدير العام
 

 

 


