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  لدراسة  اجتماع خبــراء

 تقرير اآلثار المحتملة للمفاعالت الحدودية على المنطقة العربية وبيئتها 
 والقياسات االشعاعية واألنشطة العلمية المصاحبة 

 الجمهورية التونسية –، تونس  12/80/1822 – 12 

 

 مقدمة :
 يمنن الننب  بما قد يدد  ببب  طط  ما ي  أ  ال شك أن مفاعالت الطاقة النووية مصدرا هاما للطاقة ،إال أنه ال

ططر نديق المواد المشعة الممينة إلى البيئة. الواقع أن المواد المشعة ننبع  ي  الجو  مبببا   المدطات النووية
وننبر  إلى المياه دنى عندما نعمل المفاعالت نما هو مططط لها. لنن قطاع النننولوجيا النووية ال يزال مداطا  

رية المشابهة للنننم على األبرار العبنرية، بل إن هذه البرية ه  الن  أدت إلى نش ة هذا القطاع ي  أربعينيات بالب
 .القرن العشرين

بوقت طويل. وبعد مرور عشرين  6891شهد القطاع النوو  دواد  ططيرة دنى قبل وقوع نارثة نشيرنوبل ي  العام 
واد  والمطاطر والضربات غير المباشرة إنما القريبة نفاية إلددا  أضرار عاما ، ال يزال هذا القطاع موبوءا  بالد

 بالغة. 
ذ نزداد هذه المفاعالت قدما ، يصبح  وعلى غرار أ  ش ء آطر، ينقدم العمر بالمفاعالت النووية ه  أيضا . وا 

يواجهون المزيد من نشغيلها بشنل "آمن" أنثر نلفة. أضف إلى ذلك أن الناشطين ي  القطاع النوو  ال ينفنون 
 المنايبة، بما ي  ذلك منايبة الطاقة المنجددة األقل نلفة واألنثر أمنا . 

يمنننا القول بان  العربيةلمنطقة لبمراجعة النعرض المدنمل للملوثات ومع األطذ بعين االعنبار الطصائص الطبيعية 
دية العلمية. ويى دالة ددوثه يإن المنضرر قليلة من النا الت الددوديةالمفاعأ  من إمنانية ددو  إنفجار يى 

الرئيبى هو النجمع البنانى القري  من الموقع. وعامل الرياح )شمالية غربية( وقلة األمطار نباعد يى عدم وصول 
 العربية وطاصة الطليج.منطقة الالنرانيز العالية من الملوثات إلى النجمعات البنانية يى 

ملوثات عن طريق درنة المياه يى الطليج ونظرا للطبيعة الطينية للقاع يى نلك المنطقة واالدنمال الوارد هو اننقال ال
يمن الطبيعى اينراض بقاء الملوثات ينرة مما ي ثر بلبا على الموارد البمنية، يضال عن جودة الماء واألمر يزداد 

 بوءأ إذا علمنا ان المصدر الرئيبى للمياه يى الطليج هو ندلية مياه البدر. 

على منطقة الطليج العرب  ودولها، دي   ططرا   يمّثلبدنم موقعه الذ   أهميه يشّنل مفاعل بوشهر النوو  اإليران 
نم من النويت ونقام المدطة يوق منطقة من أنثر المناطق من  000على بعد  إيرانيقع مفاعل بوشهر جنو  

ال نبنطيع  إيران إنالطبيعة الفريد لهذا المفاعل  ونعن  أرضيةطبقات  دي  النشاط الزلزال  وي  نقطة نالق  ثال 
  أطرى.الن  طاضنها دول  األماناالبنفادة من نجار  

دال ددو  انفجار  األردن المنبع  منه ينجه ندو الغبار الذري دي  أنططرا  بيئيا وبيولوجيا،يشنل مفاعل ديمونا نما و 
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ج عنه لدائرة نصف قطرها قد يصل إلى قبرص وبنفس هذه المباية ي  دائرة دوله. قد يصل الضرر النان وأيضا
 .السالح النووي ومن الجدير بالذنر أن إبرائيل لم نوقع على انفاقية منع اننشار

 
 
  قد ننون ننيجة: الت الددوديةمفاعالمصادر النهديد من  إن

  .الدول المجاورةنشو  صراع عبنر  بين  ●

  على المنطقة. أثارهااع  مما ي د  لنداعيات صدية وبيئية واقنصادية ننعنس عادنمال نبر  إش ●

  .منطقة المفاعالتننعرض لها   أرضيةهزات  ●

وننفيذا  لقرارات المجلس الننفيذ  للهيئة العربية  0037لعام وبناء على الططة العلمية للهيئة العربية للطاقة الذرية 
إجنماع طبراء  بعقدالهيئة بدعوة المطنصين العر   نقوموقرار مجلس الوزراء العر  المب لين عن ش ون البيئة، 

اإليران  وديمونة اإلبرائيل  على دول الجوار العربية وماهية  العداد نقريرا  مددثا  دول ططورة مفاعل  بوشهر
الن ثيرات البيئية والصدية ونيفية االبنعداد والنعاون العرب  لمواجهة الدواد  الن  قد ننجم عن هذه المفاعالت 

 – 12رة : ي  نونس طالل الفن، باإلضاية الى األنشطة العلمية المصادبة للقيابات االشعاعية ونجهيزات الطوارئ
 ، وذلك لعرضه على مجلس وزراء العر  المب ولين عن ش ون البيئة الذ  بيعقد ي  القاهرة بناريخ12/80/1822
21/28/1822. 
 

  :المحاور الرئيسية لالجتمـاع
 .مصادر النلو  اإلشعاع  للمنطقة العربية -
 .لنشغيللاطر البيئية ، المطالمدطات النووية الددودية -
 ئج الرصد االشعاع .مناقشة ننا -
 اآلثار االقنصادية. –: األثر على الزراعة والبيئة  اآلثار اإلشعاعية لمنطقة الجوار -
اإلجراءات  –: ظواهر النبّر  اإلشعاع   ل النلو  اإلشعاع  العابر للددودمجابهة الطوارئ اإلشعاعية ومشان -

 العاجلة واآلجلة لمنابعة النبّر  اإلشعاع .
 ونوصيات للدلول المناببة اتاقنرادوضع  -
 

 : االجتمـاع مكان انعقاد
 – 12طالل الفنرة : الجمهورية النونبية ي  من قبل الهيئة العربية للطاقة الذرية العمل ينظم برنامج 

12/80/1822. 
 ناية المعلومات النفصيلية عن نويير اإلقامة واألمور اإلدارية األطرى بننون منادة ي  الوقت المناب .
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ون مل من نل طبير نقديم النقرير المدد  عن واقع الرصد االشعاع  واإلجراءات المنبعة ي  دالة ددو  أ  طارئ 
اشعاع  ي  هذا االجنماع وذلك لوضع المرئيات والنوصيات العربية بضمان أمن وبالمة المواطن العرب ، لننمنن 

 .0037البيئة قبل انعقاده ي  نهاية شهر أننوبر  من ريع النقرير النهائ  الى مجلس الوزراء العر  لش ون
بنبطة من البيرة الذانية بوابطة عضو المجلس الننفيذ  أو الم نمر العام للهيئة  ةنربل طلبات االشنراك مصدوب

رية ي  الهيئة العربية للطاقة الذ الش ون العلميةإلى إدارة والدول غير األعضاء العربية للطاقة الذرية للدول األعضاء 
 ، وذلك على العنوان اآلن  :28/82/1822في موعد أقصاه 

 الجمهورية التونسية –تونس  2882حي الخضراء  –نهج المؤازرة  2الهيئة العربية للطاقة الذرية، 
 88( 122) 22 080 088هاتف :  - 88( 122) 22 080 058فاكس : 

 aaea@aaea.org.tn البريد االلكتروني : و  www. aaea.org.tnموقع الهيئة : 
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