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 تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية 

 اون معـبالتع

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 
 : ةـــــــــــــخلفـي
ذ اإلستراتيجية العربية لإلستخدامات السلمية في إطار تنفيللهيئات الرقابية العربية  العاشراإلجتماع يأتي 

للطاقة الذرية وضمن الخطة التنفيذية لمشروع تعزيز األطر التشريعية والرقابية لألنشطة النووية واإلشعاعية 
الدولية للطاقة الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة و  .للدول العربية الذي أقره كبار المسئولين والخبراء العرب

نشاط  المستقّلة والفّعالة والمجّهزة بشرّيًا وماديًا في كل دولة عربية لهاأهمية الهيئات الرقابية تدركان  ريةالذ
ضرورة إلتقاء العاملين في الهيئات الرقابية العربية لتبادل الخبرات والدروس  كما يدركان نووي أو إشعاعي،

جل تعزيز البنية التحتية وبناء القدرات للهيئات الرقابية المستفادة والممارسات الجيدة بين الدول العربية من أ
 .وتطوير التشريعات النووية واإلشعاعية والنظم الرقابية واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها من منظور رقابي

النور  إجتماعات لشبكة تسعةلقد نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ويعتبر هذا اإلجتماع في فيينا على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية.  أربع إجتماعاتباإلضافة إلى 
ولين عن الرقابة النووية واإلشعاعية في الدول العربية، بهدف التطرق إلى للمسؤ  السابقة اتمتابعة لإلجتماع

ووية بما في ذلك بناء القدرات الفنية والبشرية القضايا المهمة والملحة في مجال الرقابة اإلشعاعية والن
والمؤسساتية بفعالية وكفاءة والتأهيل والتدريب وتحديد إجراءات ملموسة تعكس الحاجات اآلنية والمستقبلية 

الشبكة  وتساهمالتي سوف تساعد الدول العربية لتأسيس أو تحسين البنية التحتية للهيئة الرقابية الوطنية. 
تعزيز البنية التحتية لألطر الرقابية في مجاالت  في قبين النوويين واإلشعاعيين في الدول العربيةالعربية للمرا

الوقاية من اإلشعاع واألمان النووي وتوفير اآللية المناسبة لهذه الشبكة لتكون مؤّثرة وفّعالة ومعترف بها دوليًا 
لوكالة الدولية للطاقة ا ثمنترقابية العربية. وقد كمنتدى لتبادل الخبرات والممارسات الرقابية بين الهيئات ال



رافدًا  التي تعتبرتأسيس الشبكة العربية للمراقبين النوويين واإلشعاعيين والشبكات الرقابية المماثلة الذرية 
  .للنظام العالمي لألمان واألمن النوويين

المعرفة المتاحة والجديدة والتجارب  تبادلو توحيد، تحليل، تبادل المعلومات  إلى النور تهدف أساساً شبكة و 
لتسهيل التعاون اإلقليمي المستدام وخلق مناخ  اً العملية بين األقطار العربية. وتكون هذه الشبكة أساس

ودعم للنظام العالمي لألمان  يةالعرب ةواإلشعاعي ةالنووي الهيئات الرقابيةللتواصل الطبيعي واالفتراضي بين 
 .واألمن النوويين

 
 : ــدافـــــــــــــاألهـ

 مشاكل تبادل المعرفة المتاحة والجديدة والتجارب العملية بين الهيئات الرقابية في ألقطار العربية ومناقشة -
على المستوى الفني والمؤسساتي وتسهيل التعاون المستدام وخلق مناخ للتواصل الطبيعي  بناء القدرات

 جال الرقابي.المختصين والمهتمين في الم واالفتراضي بين
 .متابعة التقدم الحاصل في شبكة النور -
 لهيئات الرقابية العربيةالبشرية والمؤسسية لكل هيئة من ا قدراتالبناء  فيتقدير الحاجات اآلنية والمستقبلية  -

 .على حدى
 تنظيمية.تحسين بنيتها التقنية والوالحفاظ على استمرارية  الهيئات الرقابية العربيةسبل تطوير مناقشة  -
 الشبكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات اإلقليمية ذات العالقة التعاون والتنسيق الفّعال بينيع تشج -

 الجهود.وتكرار وتجنب تداخل  هموذلك من أجل ضمان التآزر بين
 

 : الحضور المستهدف
والجهات  ومجموعات العمل للشبكة يةن في الهيئات الرقابو ن العاملالمسؤولون الرئيسيو هذا اإلجتماع  يحضر

. ويتعين على كل وفد المشاركة في تقديم عرض يبين التطورات الحاصلة في تطوير الحكومية ذات العالقة
حتياجاتها اآلنية والمستقبلية وأفق  من الشبكة العربية للمراقبين  استفادتهاوتأسيس الهيئة الرقابية الوطنية وا 

  ب والمشاركة في مجموعات العمل المتمخضة عن الشبكة.يين واإلشعاعيين العر و النو 

 

 : للهيئات الرقابية السابعلإلجتماع  المواضيع المقترحة
شبكة النور ومناقشة  تقييم وكذلك الرقابية في الدول العربية الهيئات مستجدات تأسيس وتطوير: أموضوع 

 .أدائها تطوير سبل
  . قبلية في بناء القدرات البشرية والمؤسسية لكل هيئة رقابية عربيةتقدير اإلحتياجات اآلنية والمست :بموضوع 

اإلحتياجات  في وضع األولويات والخطوات الملموسة التي تعكس بين الدول األعضاء التشاور: جموضوع 
 .لمساعدة الدول العربية في تأسيس هيئات رقابية فّعالة الحالية والمستقبلية



والشركاء اإلقليميين مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية  والتنسيق تعاون جوانب التقدم في ال .:دموضوع 
 . وكذلك التقدم في الشبكات اإلقليمية والدولية لألمان النووي واإلشعاعي.والدوليين

 
 : ـةـــــــــامـــــاإلق

خاصة وسيتم سوف تقوم الهيئة العربية للطاقة الذرية بحجز غرف في فندق للمشاركين في المؤتمر بأسعار 
 إعالم المشاركين في الوقت المناسب.

 
 :رة ـــــــــــــــالتأشي

تقديم الوثائق الالزمة إلى أقرب بعثة دخول للجمهورية التونسية عليهم ن الذين يحتاجون إلى تأشيرة المشاركو 
 .وقت مناسبفي  لديهمقنصلية تونسية  دبلوماسية أو

 
 الجمهورية التونسية -الحمامات   -  0/10/9102 -0 ان :ـــخ والمكـــــالتاري

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


