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 لدراسة تقرير اجتماع خبراء

 عمى المنطقة العربية وبيئتها" اآلثار المحتممة لممفاعالت الحدودية"
 22/8/2012 – 22المممكة االردنية الهاشمية :  –عمان 

 
 

 2012لسنة  24دوراتو المتعاقبة منذ الدورة تنفيذا لقرارات مجمس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في 
في الكيان حول تأثير كل من مفاعل ديمونة  الالزمة الدراسات لييئة العربية لمطاقة الذرية إجراءبالطمب من ا

، دأبت الييئة العربية لمطاقة الذرية ومنذ ذلك ني عمى المنطقة العربية وبيئتياومفاعل بوشير اإليرا الصييوني المحتل
اإلجتماعات عن دراسات تفصيمية فنية تبين  الوقت عمى تنظيم إجتماع سنوي يناقش ىذا الموضوع. تمخضت ىذه

خصائص ىذين المفاعمين والسيناريوىات المحتممة في حالة وقوع أي حادث نووي وتداعياتو عمى دول الجوار 
العربية. ُترفع ىذه التقارير أواًل بأول إلى المجمس التنفيذي لمييئة العربية لمطاقة الذرية ومن ثم إلى مجمس الوزراء 

 سؤلين عن شؤون البيئة.العرب الم
جميورية مصر العربية :  –الشيخ أطمع المجمس التنفيذي لمييئة في دورتو الثانية والستين والمنعقد  في مدينة شرم 

 وأصدر بيذا الشأن القرار التالي: عمى تقرير إجتماع الخبراء بالخصوص 14/12/2018 – 11
ن عن شؤون البيئة وتزويدهم بنتائج االجتماعات الفنية "إستمرار التنسيق مع مجمس الوزراء العرب المسؤولي

" وأن تكون هذه الدراسة ذات دراسة "اآلثار المحتممة لممفاعالت الحدودية عمى المنطقة العربية وبيئتهاب المتعمقة
طابع شمولي يتضمن كل الحوادث النووية واإلشعاعية المحتممة في الجوار العربي ضمن مفهوم المموثات عابرة 

 لحدود".ا
مبررات المجمس التنفيذي لمييئة أن الدراسات حول مفاعمي ديمونة وأبي شير تم استيفاؤىا والبد لمنظر وكانت 

لمموضوع بنظرة شاممة تأخذ في اإلعتبار الحوادث النووية واإلشعاعية من مفاعالت القوى واألبحاث الكثيرة جدًا 
ولو الواقعة في أفريقيا وآسيا, كما أن ىناك دول عربية أيضًا تمتمك والمنتشرة في الدول المتاخمة لموطن العربي في د

متجاوزة الجوار العربي. وجميع ىذه المفاعالت  الحدود انتشار المموثات عبر احتمالية مفيومضمن  مفاعالت أبحاث
 قة العربية:عرضة لمحوادث ولعل الجدول اآلتي يبين إنتشار المفاعالت النووية في دول مختارة قريبة من المنط
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 مفاعالت قيد التخطيط  مفاعالت األبحاث القائمة مفاعالت القوى القائمة الــــــــدولـــــة
 0 2 7 أسبانيا 
 1 8 58 فرنسا

 0 18 0 إيطاليا 
 7 5 1 إيران 
 12 4 0 تركيا

 3 2 5 باكستان
 49 9 22 اليند
 200 46 47 الصين
 52 29 36 روسيا
ح ضرورة متابعة عمميات الرصد االشعاعي البيئي ضمن شبكة عربية موحدة لمرصد اإلشعاعي من ىذا الجدول تتض

واإلنذار المبكر وكذلك خطة عربية لإلستعداد واإلستجابة لمطوارئ النووية واإلشعاعية، حيث أن أي حادث نووي 
 يؤثر بشكل مباشر عمى المنطقة العربية. 

تنفيذا لقرارات مجمس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في س الوزراء ما تقدم وتنفيذا لقرارات مجموبناء عمى 
 "ثالثا:   –البند الثاني  21/10/2018( بتاريخ 30دورتو )

االستمرار في إستكمال الدراسات حول تأثير كل من مفاعل ديمونة اإلسرائيمي ومفاعل بوشير اإليراني عمى  - 1
 المنطقة العربية وبيئتيا. 

 بعة عممية رصد التموث االشعاعي في المناطق الحدودية.متا -2
الطمب من الجيات المعنية في الدول العربية تزويد الييئة العربية لمطاقة الذرية بكافة القياسات والبيانات  -3

 االشعاعية.
. 2019/ 27/08 – 25فقد قامت الييئة بدعوة المختصين العرب لعقد اجتماع خبراء في عمان خالل الفترة : 

عمى الدول العربية وماىية التأثيرات  الحوادث النووية بشكل عاموييدف ىذا االجتماع إلى تبادل اآلراء حول خطورة 
البيئية والصحية وكيفية االستعداد والتعاون العربي في حاالت الطوارئ ومواجية الحوادث التي قد تنجم عن ىذه 

 المفاعالت. 
 السادة:شارك في ىذا االجتماع كل من فقد 
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 لبنان. –الييئة المبنانية لمطاقة الذرية -   الدكتور عمر الصمد ــــــ 1
 فمسطين –ىيئة تنظيم العمل االشعاعي والنووي  -  الفيزيائي اسماعيل الحروب  ــــــ 2
 األردن  -ىيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن  –الفيزيائي احمد شنان  ــــــ 3
 األردن  -ىيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن  –لفراىيدالميندسة نداء ا ــــــ 4

في االجتماع من ىيئة الطاقة الذرية االردنية السادة الميندس رعد السعودي والفيزيائي محمد  حضورا وقد شارك
 العتوم.

ي رحب افتتح اعمال ىذا االجتماع معالي االستاذ الدكتور خالد طوقان رئيس ىيئة الطاقة الذرية االردنية، والذ
بالحضور وأكد عمى ضرورة االستعداد العربي لمجابية الطوارئ النووية واإلشعاعية. واستعرض معاليو تطور 

 االعمال في ىيئة الطاقة الذرية االردنية والتحديثات في البرنامج النووي االردني.
الخبير والمكمف  –فاخر العكور  ومثل الييئة العربية لمطاقة الذرية في االشراف عمى ىذا االجتماع السيد الدكتور 

 بإدارة شؤون قسم عموم الحياة والبيئة. 
 وجدول أعمالو وقدم  وقرار المجمس التنفيذي بالخصوص وقد قام السيد الدكتور العكور بشرح أىداف االجتماع

 : االتيةركز االجتماع عمى المحاور عرضا مفصال حول مواضيع االجتماع ومحاوره . وقد 
 لبيئية لتشغيل مفاعالت الجوار العربي واآلثار اإلشعاعية عمى الزراعة والبيئة، والصحة العامة. المخاطر ا -
االستعداد واالستجابة لمطوارئ اإلشعاعية ومشاكل التموث اإلشعاعي العابر لمحدود ووضع المقترحات والتوصيات  -

 المناسبة.
الدول العربية )االعتيان والتحضير والقياس ونوعية توحيد االليات المتبعة في عمميات الرصد االشعاعي في  -

 النظائر المشعة المراد قياسيا(.
وقد قام السادة الخبراء المشاركون باستعراض ما تقوم بو دوليم عمى المستوى الوطني بشأن برامج الرصد االشعاعي 

 والطوارئ االشعاعية والرقابة الحدودية.
 

 نوويةاآلثار البيئية المحتممة لمحوادث ال
 آثار صحية وبيئية 
   تعرض عامة الناس لجرعات إشعاعية مختمفة 
  تموث ابار ومصادر المياه 
 تموث المزارع والثروة الحيوانية 
 آثار اجتماعية واقتصادية 
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  العربية:برامج الرصد االشعاعي البيئي لمدول 
تفصيال لبرامج دوليم  نان, فمسطين(من الدول العربية الحضور )االردن, لبفي االجتماع  عرض السادة المشاركون

الرقابية واالليات المتبعة في الحاالت االعتيادية والطارئة. حيث اشارت التقارير الى ان القراءات ضمن المستويات 
ومن المعموم أن العديد من الدول العربية لدييا شبكات محمية لمرصد اإلشعاعي واإلنذار المبكر االشعاعية الطبيعية 

موب ىو التنسيق وتبادل المعمومات بين الدول العربية في ىذا الشأن وتقوم الييئة العربية لمطاقة الذرية وما ىو مط
 بدور محوري في تعزيز البنية التحتية لمدول العربية والتنسيق بينيا.

فيما بينيا تأتي ضرورة إنشاء شبكات عربية لمرصد اإلشعاعي واإلنذار المبّكر من أجل أن تتبادل الدول العربية و 
المعمومات عن الحوادث اإلشعاعية أو النووية المحتممة وكذلك الخبرات العممية والمعممية في مجال الرصد 
اإلشعاعي واإلنذار المبّكر واإلستعداد واإلستجابة لمطوارئ، وذلك تحّسبًا ألي حادث نووي أو إشعاعي أو تيريب 

مجموعة من اإلجراءات والعمميات التي تيدف إلى تقدير المستوى  لممواد النووية في المنطقة. والرصد اإلشعاعي ىو
اإلشعاعي في التربة والمسطحات المائية )أنيار، بحيرات، بحار، خزانات سطحية... إلخ( واليواء بصورة متواصمة 

لمرصد  ضمن حدود الدولة المعنية بإجراء عمميات الرصد. وقامت بعض الدول العربية بمشاريع إلنشاء شبكات دائمة
اإلشعاعي البيئي واإلنذار المبكر لمكشف عن األشّعة في اليواء والماء والتربة وترغب بعض الدول األخرى في 
إنشائيا. وبالرغم من إقامة شبكات مناسبة في عدد من الدول العربية إال أن عمميات االتصال بينيا مازالت حتى 

ة. وتحاول الييئة العربية لمطاقة الذرية الوصول إلى تحقيق أسس لعمميات االتصال بين اآلن لم تتم بصورة مناسب
الشبكات القائمة من خالل ىذا المشروع. والمشروع يوّفر المساعدة الفنية والمعدات والخبراء، والتي يمكن الحصول 

تعاون الفني بين األقاليم ويستيدف دول عمييا من خالل التعاون مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وضمن برنامجيا لم
 عربية في قارتي أفريقيا وآسيا.

 
 مشاريع التعاون القائمة في مجاالت الرصد االشعاعي وتبادل البيانات بين الدول العربية

تم استعراض المشاريع القائمة والتي تعنى بشبكات الرصد البيئي االشعاعي ومنصات تبادل البيانات عمى المستوى 
 : حيث تم التطرق لممشاريع التالية ،ميمي والدولياالق
 

 )الهيئة العربية لمطاقة الذرية(واإلنذار المبكر  البيئي مرصد اإلشعاعيكة العربية لشبالمشروع 
ييدف ىذا المشروع إلى إنشاء و/أو تطوير شبكات لمرصد اإلشعاعي البيئي واإلنذار المبكر في الدول العربية 

ينتج عنيا تموث إشعاعي لمبيئة وتعريض المواطنين ألخطار اإلشعاعات المؤينة سواء كانت  لمواجية أي حوادث قد
ىذه الحوادث من مصادر خارجية أو داخمية باإلضافة إلى قياس الخمفية اإلشعاعية الطبيعية وكذلك تطوير أساليب 

بكات مما يعزز اإلستعداد لمطوارئ وطرق التحميالت اإلشعاعية المختمفة و تعزيز البنى التحتية الوطنية ليذه الش
 اإلشعاعية والنووية واإلستجابة ليا. 
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أصاغت الييئة المشروع المعنون " الشبكة العربية لمرصد اإلشعاعي واإلنذار المبكر" وأرسمت إلى جميع الدول 
 .شاركة فيوالدول الموافقة عمى الماألعضاء وصفًا موجزًا لممشروع يبين أىدافو وأىميتو وفائدتو وطمبت من 

أعدت الييئة ورقة مفاىيمية بالمغة اإلنجميزية لممشروع كمشروع بين إقميمي ضمن مشاريع التعاون الفني لموكالة كما 
الدولية وعممتيا عمى جميع الدول األعضاء إلدخال المعمومات التي تخصيم في حال الموافقة عمى المشاركة. 

اإلتصال لكل دولة مشاركة ووصف لممشروع و والخمفية والمبررات تحتوي الورقة المفاىيمية عمى تفاصيل؛ نقطة 
واألىداف العامة والخاصة و المشاكل التي يحميا المشروع ولماذا ىو بين إقميمي وأصحاب المصمحة والشركاء و 

لموارد البشرية التقنيات النووية المستخدمة ودور الوكالة الدولية والنتائج المتوقعة ومؤشرات األداء والبنى التحتية وا
دولة عضو في الييئة عمى المشاركة في المشروع وأرسمت بياناتيا  12وافقت . و اإلستدامة والميزانية وغيرىا والمالية

سم منسق المشروع ونقطة اإلتصال. الدول التي وافقت عمى المشاركة ىي: تونس، الكويت، البحرين، العراق،  وا 
 .وفمسطين لبنان، المغرب ومصراألردن، موريتانيا، السودان، ليبيا، 

سممت الييئة العربية لمطاقة الذرية المشروع رسميًا إلى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية برسالة رسمية من مدير عام 
يوكيا أمانو ومساعد المدير العام لموكالة رئيس قسم التعاون الفني السيد داجو  الراحل الييئة إلى المدير العام لموكالة

افقت الوكالة عمى المشروع وطمبت من جميع نقاط اإلتصال اإلنتقال إلى مرحمة تصميم المشروع ووضع و . انجي
والييئة ماضية بالتعاون معالوكالة الدولية  خطة عممو وتسميميا من إلى الوكالة ليتم عمى ضوئيا تحديد ميزانيتو.

 كل الدول المشاركة فيو. لمطاقة الذرية في تنفيذ ىذا المشروع الذي من المؤكد ستستفيد منو
 MENA- :and North Africa Middle East 2مشروع الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

تم انشاء منصة لتبادل بيانات الرصد االشعاعي بين ست دول عربية وبالتعاون مع وزارة الطاقة االمريكية ومعيد 
لمنصة لمدول المشاركة االطالع عمى بيانات الدول الشرق االوسط لمعموم واألمن النووي في االردن. حيث تتيح ىذه ا

االخرى حيث يتم تبادل معدل الجرعة االشعاعية الشيرية لمحطة رصد اشعاعي من كل دولة. والدول المشاركة ىي: 
جميورية مصر العربية, دولة قطر, المممكة المغربية, الجميورية المبنانية, الجميورية التونسية, والمممكة االردنية 

 ياشمية.ال
Arab States in Asia-IAEA : ARASIA مشروع الدول العربية في قارة آسيا 

تم االتفاق بين مجموعة دول عراسيا في الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عمى انشاء برنامج رقابة اشعاعية موحد بحيث 
ول العربية نفس منيجية يتم اعتماد ست طرائق رقابية تغطي مختمف العناصر البيئية بحيث تستخدم جميع الد

التحميل في كل طريقة. وتقوم الوكالة من خالل ىذا البرنامج بتدريب المختصين في ىذه الدول عمى استخدام 
 المنيجيات الموحدة لتسييل عممية مقارنة النتائج وتبادل البيانات.

انية, المممكة يت, الجميورية المبنالدول المشاركة ىي: المممكة العربية السعودية, الجميورية العراقية, دولة الكو 
 الجميورية العربية السورية.   ،االردنية الياشمية
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Arab Atomic Energy Agency 
           

 الذرة في خدمة اإلنسان
 

 التوصيــات
 .تناول موضوع الطوارئ النووية واإلشعاعية بشكل عمومي دون التركيز عمى مفاعالت بعينيا 
 ئة في موضوع الطوارئ مواصمة التنسيق بين الييئة العربية لمطاقة الذرية والمجمس الوزاري العربي لشؤون البي

النووية واإلشعاعية وكذلك إطالعيم عمى مشروع الشبكة العربية لمرصد اإلشعاعي البيئي الذي أعدتو الييئة بالتعاون 
 مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ودعوة المزيد من الدول العربية لممشاركة فيو.

  االشعاعي البيئي لمراقبة ورصد التسرب  وتطوير محطات وشبكات الرصدإنشاء حث الدول العربية عمى
 ساعة في كل الدول العربية. 24االشعاعي وذلك عمى مدار الـ 

  . تحديد مستويات الخمفية اإلشعاعية )اشعاع طبيعي وصناعي( ورسم الخارطة االشعاعية والعمل عمى تحديثيا 
  نة النتائج بين الدول االعضاء. توحيد منيجيات العمل في جمع وتحضير وقياس العينات وذلك تسييال لمقار 
 . قياس مختمف العناصر البيئية من خالل برنامج رقابي شامل 
 .اعتماد نظام ادارة جودة لضبط عممية الرصد االشعاعي 
  .تقدير معدل الجرعات االشعاعية لمعامة في الدول االعضاء 
 عامل في حاالت الطوارئ االشعاعية.انشاء وتطوير برامج توعية لممواطنين في الدول العربية حول كيفية الت 
  الطمب من الييئة العربية لمطاقة الذرية دعم مشاركة مندوبين من الدول العربية لمشاىدة تمارين االستجابة لحالة

 طوارئ ولالستفادة من ىذه المشاىدة الكتساب المزيد من الخبرات العداد ومراجعة خطط الطوارئ الوطنية.  
 اقة الذرية عمى مخاطبة الدول العربية عمى المشاركة الفاعمة وزيادة االىتمام بيذا االجتماع حث الييئة العربية لمط

 تنفيذا لقرارات مجمس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.
 دعم المشاريع االقميمية والدولية القائمة والمقترحة الوارد ذكرىا آنفا. 
 العربية لمطاقة الذرية الى االنضمام الى الييئة حرصًا عمى تكامل  دعوة الدول العربية غير األعضاء في الييئة

 العمل العربي المشترك في مجاالت االستخدامات السممية لمطاقة الذرية.
 المدير العام                                                                      
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