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 الذرة في خدمة اإلنسان
 

 
 مفاعالت األبحاث السنوي حول أمان وترخيصالخبراء جتماع اعن تقرير 

 23/21/3129 – 8:  كوريا – دايجون
 

، قامت الهيئة العربية لمطاقة الذرية/ 2012في إطار تنفيذ الخطة العممية لمهيئة العربية لمطاقة الذرية لعام 
 والمعهد الكوري لألمان النوويلدولية لمطاقة الذرية الوكالة ابالتعاون مع الشبكة العربية لممراقبين النوويين و 

السنوي حول أمان وترخيص مفاعالت األبحاث، وذلك في  اجتماع الخبراءبعقد  والشبكة األفريقية لمهيئات الرقابية
 .12/10/2012 – 00خالل الفترة :  كوريا  – مدينة دايجون

من  سانج شيمو من الهيئة العربية لمطاقة الذرية وقد أشرف عمى هذا االجتماع كل من السادة : ضو مصباح 
والسيد هوكي كيم من  أوجيستينو سيمو من الشبكة األفريقية لمهيئات الرقابيةوالسيد  الوكالة الدولية لمطاقة الذرية
  .المعهد الكوري لألمان النووي

قة باإلشراف الرقابي عمى اإلجتماع إتاحة الفرصة لمدول المشاركة لمناقشة القضايا المتعم والهدف من هذا
مفاعالت األبحاث في المنطقة بالتركيز عمى تأسيس وتنفيذ عممية ترخيص فّعالة بالتوافق مع معايير الوكالة 

أيضًا تبادل المعرفة والخبرة والدروس المستفادة في هذا االجتماع تضمن وقد الدولية لمطاقة الذرية لألمان. 
 ااألمان لطمبات تراخيص مفاعالت األبحاث أو تجديدها. كما يهدف هذ المراجعة الرقابية وتقييم متطمبات

لمناقشة تجاربهم الوطنية وتبادل خبراتهم والتحديات في  احة الفرصة لممشاركين فيهاإلجتماع أيضًا إلى إت
 موضوع تأسيس وتنفيذ مشاريع مفاعالت األبحاث الجديدة. 

خبراء من الوكالة الدولية  5، باإلضافة إلى واألفريقية عربيةمشاركًا من الدول ال 10شارك في هذا االجتماع 
 .والمعهد الكوري لألمان النووي لمطاقة الذرية قسم األمن واألمان النوويين قطاع أمان مفاعالت البحوث

محاضرات وعروض من قبل خبراء متخصصين من الوكالة خصص الجزء األول من هذا اإلجتماع إلى وقد 
 تبعه نقاش حول المواضيع اآلتية :الذرية والمشاركين في اإلجتماع  العربية لمطاقةالدولية والهيئة 
 تجاهات أمان مفاعالت البحوث  ،قضايا وا 
 ،المهام الرقابية وتطبيقاتها عمى مفاعالت البحوث 
 وتقييم األمان لمطمبات المقدمة من المشغمين، المراجعات الرقابية 
 ،عمميات الترخيص لممفاعالت الجديدة 
 ،إعتماد الكادر المشغل لممفاعل 
 ،طمبات مراجعة عممية األمان الدورية 
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 ،تنمية الكوادر البشرية العاممة في مفاعل األبحاث 
 ،إستخدام المقاربة المتدرجة في تطبيق متطمبات األمان 

عمى مفاعالت  الرقابياإلشراف  حولوخالل هذا االجتماع قدم المشاركون عروض عن تجاربهم الوطنية 
في تطوير البنية التحتية المتعمقة  تجارب الدولبحاث الجديدة أو القائمة أو تحت اإلنشاء وتضمنت العروض األ

 بأنظمة األمان والتقانة.
والدروس المستفادة  في التجارب لممشاركةمن اإلجتماع فقد خصص لتشكيل مجموعات عمل  الثانيأما الجزء 

ال لمفاعالت األبحاث وفقًا لمعايير األمان المعتمدة، وأيضًا عّ نظام ترخيص ف بتطويرما يتعمق ومناقشتها في
اإلجتماع. كما  منظميلمناقشة اإلهتمامات المشتركة والسبل الممكنة لحل المشاكل العالقة بمساعدة الخبراء من 

لمجموعة العمل المتخصصة بإدارة أمان مفاعالت البحوث في  2020ناقشت مجموعات العمل خطة عمل سنة 
العمل المتخصصتين بأمان مفاعالت  مجموعتيبين  تنسيقيوأوصت بعقد إجتماع  واألفريقيةالعربية تين كالشب

 .وما بعدها 2020األبحاث وذلك من أجل وضع خطة عمل مشتركة تدعمها الوكالة لسنة 
 

 المديــر العـــام
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