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 ورشة عمل حولعن تقرير 
 "سياسات بناء القدرات ونظام اإلدارة للهيئات الرقابية" 

 11/11/1717 -70:  عن ُبعد

 
الهيئة العربية لمطاقة الذرية/ الشبكة العربية لممراقبين النوويين بالتعاون مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ورشة  نظمت

 ديسمبر 33 - 7خالل الفترة : " القدرات ونظام اإلدارة لمهيئات الرقابيةسياسات بناء "حول  إفتراضية عمل مشتركة
0000. 

ناء بتأسيس وتطوير واالحتفاظ ببرامج  مساعدة الدول األعضاء في يهذه الورشة بشكل رئيس كان الهدف من
دارة المعرفة وشبكات المعرفة المتعمق بما في ذلك التعميم والتدريب القدرات لألمان النووي في هذه  وشارك .ة بذلكوا 

ن في الهيئات الرقابية العربية والمنظمات الفنية الداعمة لها ومن هم مسؤولون يالعامممشاركًا عربيًا من  03 الورشة
دارة المعرفة.و  بناء القدرات عن  ا 
أعمال  عامضو مصباح نيابة عن سعادة المدير ال السيدلمهيئة العربية لمطاقة الذرية  ون العمميةالشؤ مدير  أفتتح

الدورة منوهًا بأهمية الشبكة العربية لممراقبين النوويين في إلتقاء المراقبين النوويين واإلشعاعيين العرب من أجل تبادل 
التجارب والدروس المستفادة والعمل عمى تقوية وتركيز البنى التحتية لمرقابة النووية واإلشعاعية من الناحية 

في لتقدم الحاصل والرؤية المستقبمية بشكل تفصيمي الوضع الحالي واعرض و  شريةالمؤسساتية وتنمية الكوادر الب
دارة المعرفة في الهيئات الرقابية العربية. )النور(شبكة   في بناء القدرات وا 

وروفائيل ياسين الشاعري  ة:داالسهم  خبراء 1 ذرية قسم األمن واألمان النوويينالوكالة الدولية لمطاقة ال وشارك من
 .تينيك وبالقاسم جرمونيمار 

ين تبتعها حمقات عممية قدمت من قبل خبراء متخصص عروض ومناقشات وتمارينو تكونت الورشة من محاضرات 
 .ةنقاش حول منهجية تقدير وتحميل بناء القدرات الوطني

دارة المعرفة ناء القدرات لألمان النووي بجهود الدول األعضاء في تأسيس وتطوير واالحتفاظ ببرامج  استعراضتم  وا 
دارة المعرفة  2الورشة  غطتقد و المتعمقة بذلك.  عناصر رئيسية هي التعميم والتدريب وتنمية الكوادر البشرية وا 

بالمبادرة بتطوير برامجهم  ،خالل هذه الورشةلممشاركين، الخبرات المكتسبة تسمح  نوشبكات المعرفة. ويتوقع أ
 الوطنية المستقبمية إلدارة المعرفة المتعمقة باألمان النووي.

 اآلتية:وتمت خالل هذه الورشة مناقشة المحاور 
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دارة المهارات والمعارف. -  مقاربة الوكالة الدولية لبناء القدرات وا 

 تنمية الموارد البشرية والقيادات. -

 مان.اإلمكانيات العممية والتقنية لأل -

 إلدارة المعرفة وطرقها وأدلتها وأدواتها في التقييم الذاتي. المبادئ األساسية -

دارة المعرفة في األمان النووي والعروض الوطنية والمناقشات. -  إحتياجات الدول في بناء القدرات وا 

 تحميل عوامل القوة والفرص والضعف والتهديدات. -

 وضع استراتيجيات وسياسات وتحديد التحديات. -
اإلقميمية والدولية في مجال األمان النووي واإلستفادة من تجربتها في بناء عمى الشبكات المعرفية  وتم إلقاء الضوء

بناء  تم استعراض تجارب الدول المشاركة في الورشة في مجالموقع الشبكة العربية لممراقبين النوويين "النور" كما 
دارة المعرفة  ووية واإلشعاعية.الوطنية لمرقابة الن القدرات وا 

وتمت القصور والضعف عمى المستوى الحكومي والمؤسساتي  حددتالمشاركون خطة عمل مبدئية  طوركما 
  .والخبراءمناقشتها من قبل المشاركين 

 المديـر العــام
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