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احياالم ااريوارت ااووويي   و واإلسيتلاب   اإلعيداديدعم االتحاد األوروبي  ديدرام كر يد ردارل ااريوارت ااتيابل اكلتيا ااتلياوج ااختيلي  خبر صحفى: 

 اإلشلاعي  

محطية بركية للطاقية يبيدأ تغيلي  رغم أنه ال يوجد في الوقت الحالي محطات طاقة نووية عاملة في أراضيياا مميا المتوقين أا  -الكويت  –مدينة الكويت 

اامييارات و( ، إال أا الييدو  األعضييا  فييي مجليين التعيياوا المليجييي مالمملكيية العربييية ال ييعودية 2020عييام فييي العربييية المتحييد  النووييية فييي اامييارات 

ااغيعاعية أو النوويية فيي البليداا المجياور م فيي مثي  اية  الحالية ، يتعييا نبعاثيات يمكيا أا تتيرثر باا (عماا وقطر والبحرياوالكويت والعربية المتحد  

يا على  لطات الدو  األعضا  في مجلن التعاوا المليجي اتماة قرار بغرا تيدابير اال يتجابة المنا يبة لحمايية ال يكاا والب يئيةم مين إدراأ أا انياأ نا  

للطوارئ ، فينا المووضيية األوروبيية تيدعم بنغياط التح يينات فيي مجلين التعياوا المليجيي فيي اية  المتكام  في الر د ااغعاعي المتكام  واال تعداد 

   مالمجاالت

 التيابنفيي مركيإ إدار  الطيوارئ  JRODOSييت ييورو ، حييس  ييتم تثب 00م500,000حيوالي تبلغ قيمتيه أطلات المووضية األوروبية اآلا مغروع ا 

جاييد بالعليى ميدار العايديا الماضيييا  JRODOSمجلين التعياوا المليجيي فيي الكوييت ، وايو أحيد أن مية دعيم الاييرار الرائيد  فيي العيالمم تيم تطيوير ل

طيارل ل تحياد األوروبييم فيي الوقيت الحاضير ، ، ميا مي   البحيس العلميي اا يواالتحياد األوروبيالدو  األعضا  في االتحياد األوروبيي تعاوني بيا ال

JRODOS ميرى األبليداا الواليدو  األعضيا  فيي االتحياد األوروبيي األدا  الموضلة لدعم الارارات في حاالت الطوارئ ااغعاعية في العدييد ميا  او

 مدوليا  

 محتمي  لكي وبغيك  وميا ثيم  ،، مبدئي ا لدولة الكوييت  روف دو  مجلن التعاوا المليجيي ئم ل JRODOS وف تتم مكايوة ضما المغروع ،  يتم 

فيي مركيإ إدار  الطيوارئ التيابن لمجلين التعياوا المليجيي ، بميا فيي ةليأ  JRDOOSمجلن التعاوا المليجيم  يتم إنغا  مركيإ الدو  األعضا  في 

اد التدريبييية ، بمييا فييي ةلييأ دور  تييدريم المييدربيا  ااجييرا ات والتييدريم للمغييلليا والم يييوليام  يييتم وضيين مطيية تييدريم طويليية األجيي  وتييوفير المييو

   لضماا ا تدامة نتائج المغروعم

 بحييس يكيوامركيإ إدار  الطيوارئ التيابن لمجلين التعياوا المليجيي ، عام   في  JRODOSمركإ ي بح عند االنتاا  ما المغروع ، ما المتوقن أا 

يق على دعم اتماة الارارات في حاالت الطوارئ ااغعاعيةم ع و  على ةلأ ، ما المتوقن أا يعإإ المغيروع التعياوا ااقليميي بميا فيي ةليأ تن ي ا  قادر

وروبيي ، ( في االتحياد األEP&Rتدابير اال تجابة للطوارئ في جمين أنحا  مجلن التعاوا المليجيم تُعد تجربة الترام واال تجابة الوا عة للطوارئ م

مجلين نميوة  مرجعيي يحتيةى بيه لليدو  األعضيا  فيي بما في ةلأ على وجه الم وص ، التعاوا ااقليمي الةل تم تحاياه في االتحاد األوروبي بمثابة 

 التعاوا المليجي في اةا ال ددم

 :  ختفي اا

مالم يياعد  الونييية لكومنولييس الييدو   TACISنووييية تحييت ، أطلييق االتحيياد األوروبييي برنييامج ال يي مة ال 1986فييي أعاييام حادثيية تغيييرنوبي  فييي عييام 

 2013إليى عيام  2007م ميا عيام ةمليار يورو لمغارين ال  مة واألما النوويي 2م1، حوالي  2006و  1991، بيا عامي م ص الم تالة( والةل 

( INSCجييم  ييأ التعيياوا فييي مجييا  ال يي مة النووييية مبمو "البلييداا الثالثيية"ن االتحيياد األوروبييي م يياعداته فييي مجييا  ال يي مة النووييية لتغييم  ، و  يي

 وتم ييص (2020 – 2014م INSC تنويية المرحلية الثانيية مياتنويية ، تيم االتوياع عليى  2014مليوا يوروم في يونييو  524إجمالية بللت بميإانية 

 م2017المليجي في مجا  ال  مة النووية في عام مجلن التعاوا الدو  األعضا  في مليوا يورو لمغارين ال  مة النوويةم بدأ التعاوا من  325

الةل يتمتين بمبير  وا يعة فيي مجيا  ال ي مة النوويية وااغيعاعية والنم ا ،  ومار  في ENCOاألوروبي االتحاد تنوية المغروع ما قب  مااو  يجرل 

 كمااو  ما الباطام JRODOS تي قامت بتطوير الجاة الوماراا في ألمانيا واي  KIT الترام واال تجابة للطوارئم تعم  مجا  وكةلأ في

 ت ا :االنرجو للمإيد ما المعلومات 

 مدير مغروع المووضية األوروبية ؛  –ي لمافير بين ولال يد ب

Xavier.PINSOLLE@ec.europa.eu 

 b.tomic@enco.eu على عنوانه االكتروني   ENCOبي توميأ ، في  ال يد
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