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 ة للطاقة الذريـةالهيئة العربي

 

Arab Atomic Energy Agency 
           

 الذرة في خدمة اإلنسان

 

 حول إفتراضية عملورشة تقرير 
 مفاعالت األبحاث: مراجعة أمان وتقييم وتفتيش

 50/05/0505-50 :عن بعد
مشتركة لكل  افتراضية ورشة عمل الهيئة العربية لمطاقة الذريةبالتعاون مع نظمت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 

مفاعالت األبحاث: " حول واإلشعاعيةفرييية لمرقابة النووية العربية لمهيئات الرقابية )النور( والشبكة األ الشبكة من
 .0000 أكتوبر 00- 00 الفترة:خالل  عن بعد افتراضياً " وذلك مراجعة أمان وتيييم وتفتيش

والتي لديها مفاعالت هدفت هذه الورشة إلى تيديم المعرفة العممية والمعمومات الضرورية لتمكين الدول المشاركة 
التفتيش الرقابي عمى مفاعالت األبحاث. وأعطت فرصة لممشاركين من  أمان وتيييم قدراتها في مجاللتعزيز أبحاث 

المعارف العممية والتجارب المبنية عمى حاالت دراسية خاصة و  المعمومات والدروس المستفادة الدول المختمفة لتبادل
يعزز مواءمة إجراءات األمان  واإلنفاذ مماإلمتثال يتعمق باإلشراف الرقابي والترخيص وا فيمالبعض الهيئات الرقابية 
 عمى المستوى العالمي.

في  شاركوالوكالة الدولية لمطاقة الذرية. وقد وتيع هذه الورشة في إطار التعاون بين الهيئة العربية لمطاقة الذرية 
ن متدّربي، باإلضافة إلى اركمش 33 التي لديها مفاعالت متدّربًا كان نصيب الدول العربية 03فعاليات هذه الورشة 

 من الشبكة العربية لمهيئات الرقابية )النور( والشبكة األفرييية لمرقابة النووية واإلشعاعية.
من الوكالة الدولية  وريمي فيريضو مصباح من الهيئة العربية لمطاقة الذرية  السادة:أشرف عمى تنفيذ الورشة و 

 لمطاقة الذرية.
نياش حول عمميات  تبعهاالدولية لمطاقة الذرية من قبل خبراء متخصصين من الوكالة محاضرات وعروض  تم تيديم

الوكالة الدولية لألمان بالتفصيل مع التركيز م معايير يتيدتم التفتيش والترخيص واإلنفاذ في مفاعالت البحوث. كما 
المراجعة الدورية ائق التراخيص والتفتيش الرقابي و عمى المتطمبات واألدلة لألطر التشريعية ومراجعة ودراسة وث

 المواضيع والوثائق اآلتية: وغطت الورشةلممفات األمان. 
  معايير الوكالة ألمان مفاعالت البحوث المتضمنة وثيية الوكالةNS-R-4 . 

  األمان العامة المفصمة في الجزء األول من وثيية الوكالة متطمباتGSR ية اليانونية ية األساسبعنوان: البن
 المتعمية باألمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النفايات المشعة وأمان النيل. والحكومية

 .مراجعة وتيييم وثائق األمان لمفاعالت البحوث 

 .برامج التفتيش الرقابي لمفاعالت البحوث 

 .مراجعة األمان الدورية لمفاعالت البحوث 

 دث.دور الجهاز الرقابي أثناء ظروف الحوا 

 .إستخدام المياربة المتدرجة في تطبيق متطمبات الوكالة لمتفتيش الرقابي عمى مفاعالت البحوث 

 .عروض عن التجارب الوطنية حول اإلجراءات الرقابية عمى مفاعالت البحوث 

 .حميات نياش وعمل حول تأسيس برامج تفتيش رقابي فعال عن مفاعالت البحوث 

 بحثي افتراضيمفاعل  عمىات الرقابية تمرينات عممية حول إجراء العممي. 
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