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 الذرة في خدمة اإلنسان

 

 للهيئات الرقابية العربية احلادي عشرتقرير عن اإلجتماع 

 // : عن بعد

 
في إطار تنفيذ اإلستراتيجية العربية لالستخدامات السممية لمطاقة الذرية وضمن الخطة التنفيذية لمشروع تعزيز 

العربية لمطاقة الذرية بعقد االجتماع  األطر التشريعية والرقابية لألنشطة النووية واإلشعاعية لمدول العربية قامت الييئة
من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة  31/30/0000عن بعد يوم لمييئات الرقابية العربية وذلك  الحادي عشر

 الثانية عشر ظيرًا بتوقيت تونس.
 واألمانموضوع إستحداث برنامج عربي لتدريب وتأهيل ضباط الوقاية ىذا االجتماع بندًا وحيدًا وىو:  ناقش

 .اإلشعاعي
بكممة إفتتاحية من سعادة المدير العام لمييئة العربية لمطاقة  بتوقيت تونسصباحًا العاشرة الساعة  عنداالجتماع  التأم

ه بأىمية ىذا اإلجتماع الذي يأتي بتفويض مباشر من ونو   بالمشاركين من خالليارحب أ.د سالم حامدي الذرية 
عرض البرنامج بخصوص  باستكمال اإلجراءات الالزمة العربية لمطاقة الذرية لمييئة امةإلدارة العل المجمس التنفيذي

لمنظر في  ىذا اإلجتماعشعاعي عمى الييئات الرقابية العربية في اإلمان األقاية و الو العربي لتدريب وتأىيل ضباط 
 وتمنى لإلجتماع التوفيق والنجاح. اعتماده.
عبد السودان د. المعز عبد الكريم محمد  جميورية ممثل بكة العربية لمييئات الرقابيةالرئيس الحالي لمش الكممة ثم أخذ

وأشاد بالدور الذي تمعبو شبكة النور في تعزيز البنى التحتية لمييئات الرقابية والذي رحب بالحضور الكريم  اهلل
 بية العربية.العربية وأن أنشطة الشبكة ساىمت بشكل إيجابي في تأسيس وتطوير األجيزة الرقا

مبينًا اليدف من اإلجتماع وخمفية موضوعو وأستعرض الجدول  منسق أنشطة الشبكة تحدث الدكتور ضو مصباح
 التقدم الحاصل في أنشطة الشبكة العربية لمييئات الرقابية. مجمل جًا عمىالزمني ألعمالو معر  

رب، تونس، ليبيا، مصر، السودان، فمسطين، دولة: موريتانيا، المغ 31مشاركًا من  00شارك في اإلجتماع حوالي 
 السعودية، اليمن. البحرين، األردن، لبنان، العراق،

وىو: موضوع إستحداث برنامج عربي لتدريب وتأىيل ضباط  دعمى جدول أعمالووحيبدأ اإلجتماع بمناقشة البند ال
لمفردات البرنامج المصري بغرض  ًا مفصالً الدكتور خالد صقر عرض قدم األستاذ ، حيثالوقاية واألمان اإلشعاعي

البناء عميو إلستحداث برنامج عربي لتدريب وتأىيل ضباط األمان والوقاية اإلشعاعية والذي سيمكن ىؤالء الضباط 
من الحصول عمى شيادة عربية معتمدة تؤىميم لمزاولة أعماليم في العديد من المنشآت والمرافق واألنشطة المنطوية 

 .ةمشعة في شتى التطبيقات السممية لمطاقة الذري عمى إستخدام نظائر
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يحتوي ىذا البرنامج حسب عرض الدكتور خالد صقر عمى حزمة من البرامج النظرية والعممية تقدم عمى مستويين 
مستوى جامعي ومستوى فني وتتضمن مواضيع أساسية منيا: محاضرات نظرية وعممية في مجال الفيزياء 

تفاعل اإلشعاعات مع المادة، كواشف اإلشعاعات، نظام العد اإلشعاعي، تأثير  مصادر اإلشعاع، اإلشعاعية،
اإلشعاعات عمى الخمية الحية، أسس قياس الجرعة اإلشعاعية، التطبيقات الطبية والصناعية لإلشعاعات، أسس 

، تكنولوجية لموقاية من اإلشعاع، إجراءات الحماية من التعرضات المينية، الوسائل الومبادئ الوقاية اإلشعاعية
زالة التموث، النقل اآلمن لممواد المشعة، الطوارئ اإلشعاعية، تنظيمات األمان والرقابة  التموث اإلشعاعي وا 

 ساعة تدريس. 300بما مجموعو  اإلشعاعية، التراخيص الشخصية والمكانية.
وعروض مرئية وزيارات  وتجارب استعراضيةبية والبرنامج العممي يحتوي عمى تجارب عممية أساسية وتدريبات حسا 

 ىذا البرنامج عام لكل التخصصات وىناك برامج إضافية متخصصة لمتطبيقات الطبية والصناعية وغيرىا. ميدانية.
 وبعد إنتياء محاضرة الدكتور خالد صقر وبعد المناقشة والمداولة خمص الحضور إلى التوصيات اآلتية:

 
 عربيا  ا  ري واعتماده في شكمو العمومي حيث يمكن البناء عميو ليكون برنامجاالشادة بالبرنامج المص

  .لتاىيل ضباط الوقاية من االشعاع
 .)ضرورة ارسال تفاصيل البرنامج الى الدول االعضاء )البرنامج العام + المتخصص 

 عد إستالمو.الطمب من الييئات الرقابية العربية إرسال مالحظاتيا عمى البرنامج وموافقتيا عميو ب 

  صدار الشيالطمب من الييئة العربية لمطاقة الذرية إيجاد اآللية المناسبة لتنفيذ ىذا  اداتالبرنامج وا 
بالتنسيق مع الييئة المصرية لمطاقة الذرية وىيئة الرقابة النووية واإلشعاعية المصرية  المعتمدة وذلك

 .والييئات الرقابية العربية والدول والجيات المستفيدة

  لتكون الشيادة العربية  داخل بمدانيمالطمب من الييئات الرقابية العربية التعاون في إجراء ما يمزم
عمى المستوى  لضباط الوقاية واألمان اإلشعاعي والصادرة من الييئة العربية لمطاقة الذرية معترفًا بيا

 المحمي والعربي كمتطمب لمزاولة المينة في كل الدول العربية.
 

 
 ـر العــــــامالمديـ
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