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 : خمفـيـة

عمى منطقة الخميج العربي ودوليا، حيث يقع  خطراً  يمّثلبحكم موقعو الذي  أىميو يشّكل مفاعل بوشير النووي اإليراني
كم من الكويت وتقام المحطة فوق منطقة من أكثر المناطق من حيث  082عمى بعد  إيرانمفاعل بوشير جنوب 

ال تستطيع االستفادة  إيران إنوتعني الطبيعة الفريد ليذا المفاعل  رضيةأطبقات  النشاط الزلزالي وفي نقطة تالقي ثالث
  أخرى.التي خاضتيا دول  األمانمن تجارب 

  مصادر التيديد من مفاعل بوشير قد تكون نتيجة: إن

  والغرب. إيراننشوب صراع عسكري بين  ●

  عمى المنطقة. أثارىاكس اعي مما يؤدي لتداعيات صحية وبيئية واقتصادية تنععاحتمال تسرب إش ●

  تتعرض ليا تربة بوشير.  أرضيةىزات  ●

يكون مفاعل بوشير مسرحا لكارثة نووية قادمة بعد الحادثين المذين وقعا في محطة  أنىناك ثمة احتماالت كبيرة 
بناء المتقطعة ال أعمالعاما من  53وفوكوشيما باليابان حيث أن المفاعل الذي بدأ تشغيمو بعد  بأوكرانياتشيرنوييل 

المفاعل لن  إناشرف عمى تشييده ميندسون درجة ثانية استعانوا خالل ذلك بتقنيات روسية وألمانية من حقب مختمفة. 
كارثة  إلىانقطاع مياه التبريد عن المفاعل النووي، ما سيؤدي  إلىيصمد في وجو زلزال كبير أو متوسط قد يؤدي 

  خطة طوارئ لمجابية الحوادث التي قد تقع. أوتدريب جدي لمعامين تفتقر لبرنامج  إدارتو أنحقيقية كما 

الييئة بدعوة المختصين العرب وذلك بالتعاون مع ىيئة  تقوموبناء عمى الخطة العممية لمييئة العربية لمطاقة الذرية 
 – 02رة خالل الفترة : إجتماع خبراء بمقر الييئة المصرية بالقاى بعقدالطاقة الذرية المصرية وجامعة الدول العربية 

ستكمال الدراسات حول خطورة مفاعل بوشير اإليراني والمفاعالت الحدودية مع يدف ب 02/2/0203 تبادل اآلراء وا 
الدول العربية وماىية التأثيرات البيئية والصحية وكيفية اإلستعداد والتعاون العربي في حاالت الطوارئ ومواجية 

 الحوادث التي قد تنجم عن ىذه المفاعالت. 
 

  :علالجتمـاالمحاور الرئيسية 
 .مصادر التموث اإلشعاعي لممنطقة العربية -
 .اطر البيئية لتشغيل مفاعل بوشيرمحطة بوشير النووية، المخ -
 .اآلثار االقتصادية –: األثر عمى الزراعة والبيئة  اآلثار اإلشعاعية لمنطقة الجوار -



  

 

 

 

 حـــىلاجتمبع خبــراء 

 "اآلثبر المحتملة للمفبعالت الحدودية على المنطقة العربية وبيئتهب دراسة"

  بيةجمهورية مصر العر   – القاهرة 72/72/7702 - 72

 

  الطاقة الذرية المصريةهيئة 
 مدينة نصر -أحمد الزمر 3

 جمهورية مصرالعربية 

 الهيئة العربية لمطاقة الذرية
 حي الخضراء –نهج المؤازرة  2

الجمهورية التونسية –تونس   

اإلجراءات  –التسّرب اإلشعاعي  : ظواىر ل التموث اإلشعاعي العابر لمحدودمجابية الطوارئ اإلشعاعية ومشاك -
 .العاجمة واآلجمة لمتابعة التسّرب اإلشعاعي

 وتوصيات لمحمول المناسبة اقتراحاتوضع  -
 

 : االجتمـاع مكان انعقاد
خالل  القاىرةفي  المصريةالطاقة الذرية بالتعاون مع ىيئة  من قبل الييئة العربية لمطاقة الذرية العملينظم برنامج 

 .72/72/7702 – 72 : الفترة
 كافة المعمومات التفصيمية عن توفير اإلقامة واألمور اإلدارية األخرى ستكون متاحة في الوقت المناسب.

 
لمييئة أو المؤتمر العام بنسخة من السيرة الذاتية بواسطة عضو المجمس التنفيذي  ةمصحوبترسل طمبات االشتراك 

في موعد أقصاه في الييئة العربية لمطاقة الذرية  الشؤون العمميةارة إدالعربية لمطاقة الذرية لمدول األعضاء إلى 
 ، وذلك عمى العنوان اآلتي :70/72/7702
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