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 الذريـة  للطـاقـة  العربيـة  الهيئـة
 
 

Arab Atomic Energy Agency 
           

 الذرة في خدمة اإلنسان
 

 حول األمن النووي تقرير عن ورشة عمل عربية
 0202 ديسمبر 02-02 بعد:عن 

ورشة عمل  دولة اإلمارات العربية المتحدة، –الييئة العربية لمطاقة الذرية بالتعاون مع شركة سديم لمطاقة نظمت
لى التعريف باألمن ىذه الورشة إ ىدفت ،03/30/0000ــــــ  00:  الفترةخالل  عربية عن ُبعد حول األمن النووي،

األنشطة النووية و  والمواد النووية في المنشآت المصادر المشعة ونقل المعرفة المتعمقة بإجراءات أمن النووي
وأثناء النقل بما يتوافق مع المعايير الدولية. وكذلك تعزيز قدرة الدول العربية عمى تأسيس أو تحسين  واإلشعاعية

وي وتعريف المختصين باإلجراءات والتقنيات الحديثة لألمن النووي رقابيًا نظام وطني فّعال وكفء لألمن النو 
شارك في ىذا  .الذرية لمطاقة الدولية الوكالة أسستو وتشريعيًا وأمنيًا لتتوافق مع النظام الدولي لألمن النووي الذي

 ع التالية:واضيالمو المجاالت  ركز البرنامج عمى مشارك من جميع الدول العربية. 03البرنامج حوالي 
 النووي المبادئ األساسية لألمن  

  التيديدات الداخمية والخارجية وتداعيات المخاوف 

 النووي لألمن الوطنية األنظمة واستدامة تطوير. 
 الدولية والصكوك الدولية. االتفاقيات  

 والرقابي التشريعي اإلطار. 

 .التقنيات الجديدة الصاعدة في األمن النووي 
 مان النووي واألمن النوويالربط بين األ. 
 ومنشآتيما لممواد النووية والمشعة المادية الحماية. 
 والدولية اإلقميمية والمنظمات العربية الدول بين التعاون. 

األستاذ الدكتور سالم حامدي مدير عام الييئة العربية لمطاقة الذرية وسعادة  واالختتام سعادة االفتتاححضر 
 لسميط مدير عام شركة سديم لمطاقة.الدكتور أحمد ا

شركة سديم لمطاقة التي وفرت ىذه المنصة  فييا بالمشاركين وشكرب رحّ وجو سعادة المدير العام لمييئة كممة 
إلى مزيدًا من التعاون  الييئة تطمعتمذكرة تفاىم و  الييئة مع تن عاليًا التعاون مع شركة سديم لمطاقة التي وقعثمّ 

 تنفيذ برامج تدريبية أخرى.والتنسيق من أجل 
وفي ختام البرنامج عقدت حمقة نقاش بين الخبراء والمشاركين تم فييا اإلجابة عن اإلستفسارات وتم توفير المادة 

 العممية كاممة لجميع المشاركين عمى رابط خاص في اإلنترنت.
 المدير العام     
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