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 أدوات  حول ورشة عمل إقليميةتقرير علمي عن 

 الوكالة للتقييم الذاتي للهيئات الرقابية

 8112نوفمبر  1 –أكتوبر  82 أفريقيا:جنوب  – بريتوريا
 /الشبكة العربية لمييئات الرقابيةالييئة العربية لمطاقة الذريةوبالتعاون مع  الوكالة الدولية لمطاقة الذريةنظمت 

الة أدوات الوك " ورشة عمل إقميمية حولوالشبكة األفريقية لمرقابة النووية  النووية في جنوب أفريقيا وىيئة الرقابة
نوفمبر  3أكتوبر إلى  80خالل الفترة  جنوب أفريقيابجميورية  بريتوريافي مدينة  "الذاتي لمييئات الرقابيةمتقييم ل

8032.  
 - دليلفي ال المحددة األمان  أحكام حسب ذاتي جراء تقييمإ بشأن واإلرشاد توفير التوجيو إلىالورشة  ىدفت

SSG-16   العربية األعضاء في الييئة العربية لمطاقة الذرية والشبكة العربية لممراقبين النوويين مبمدانل 
ANNuR  عمى التي تجعميا نشطةاأل ةغطيوتريد ت من مراحل برنامج القدرة النووية ىي في المرحمة األولى التيو 

الدول  أو النووية، القدرة  إلطالق برنامج قرار إلىقبل التوصل  بالبرنامج النووي واضح  التزام تعداد لتقديماس
اتخاذ  بعد أن تم النووية القدرةمحطة  لبناء األعمال التحضيرية ، والتي تغطيالثانيةالمرحمة  في التي
ستبياناتو لمنيجيو  SSG-16ل عمى الدلي فرصة لمتعّرف سي بذلك. وأتاحت الورشةالسيا قرارال متقييم تو وا 
جراءات أحكام حسب لألمان القائمةالبنية التحتية الوطنية  لتقييم وضعت التي 81لذاتيا  SSG-16الدليل  وا 

 .إلى تحسين تحتاجالتي  ضعفنقاط الالمحتممة و  الثغراتلتحديد 
قة في برامج لمقدرة النووية عمى دول المنطة كما عرفت الورشة ببرامج الوكالة الدولية وأجيزتيا المختمفة لمساعد

 تأسيس بنية وطنية قوية لألمان متوافقة مع معايير وأدلة الوكالة.

والشبكة األفريقية لمرقابة النووية والوكالة  ىيئة الرقابة النووية في جنوب افريقيابكممات من ممثمي  الورشة تفتتحا
ثةل وقةد مشةاركين واإلشةادة بالتعةاون بةين األطةراف المنظمةة لمورشةة. تةم الترحيةب بالم ، حيةثالدولية لمطاقةة الذريةة

الةذي سةاىم باإلعةداد العممةي واإلداري ولةم يةتمكن مةن الحضةور  الييئة لإلشراف عمى الورشةة السةيد ضةو مصةباح
 في فعاليات الورشة. وجنوب أفريقيا شارك خبراء من تركيا وباكستان وفرنسا كما .الشخصي
في الشبكة العربية لممراقبين النوويين والشبكة اإلفريقية من الدول العربية األعضاء  متدربين 30 الورشةشارك في 

موظفي الفئة غطت نفقات مشاركتيم الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وكان من ضمن المشاركين  لمرقابة النووية
في األمان  الدولستراتيجيات وسياسات وا   القوى النووية محطاتمشاريع  تطوير وتنفيذالفنية المسؤولة عن 

 NEPIOالنووي وعمى وجو الخصوص المؤسسات الحكومية الوطنية الخاصة بتنفيذ برنامج القدرة النووية 
   الييئة الرقابية.و 

، فضال خبراء الوكالة المدعوينقدميا  ةورشة من المحاضرات والعروض والمناقشات والتمارين العمميال تتكون
 وقد أجرى ىؤالء الخبراء بتسييل منفي مجموعات عمل متوازية  تجريأو المناقشات التي عن التمارين العممية 
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ستبياناتو المتعمقة بالسياسة واإلستراتيجية الوطنية لألمان   المشاركون التقييم الذاتي بإستخدام منيجيات الدليل وا 
ارب واقعية من دول ليا مشاريع لبناء عمى تج بناءً  والرقابيةوالنظام العالمي لألمان النووي واألطر التشريعية 

 .SSG-16والمرجع الرئيسي ىو دليل الوكالة  محطات قوى نووية.

ات التدريب قسم المشاركون إلى مجموعتين المجموعة األولى تحتوي عمى المشاركين الذين يمكن وخالل جمس
إعتبارىم من الدول التي ىي في المرحمة األولى من المشروع النووي والمجموعة الثانية تتكون من المشاركين 

 المفترض أن تكون دوليم في المرحمة الثانية وبعدىا.
ذاتي مبني عمى حالة سيناريو خيالي مناسب لممرحمة األولى من المشروع  قييماألولى توأجرت المجموعة 

بإستخدام مجموعة اإلستبيانات المتعمقة فقط بعناصر السياسة واإلستراتيجية الوطنية لألمان والنظام العالمي 
ني عمى حالة سيناريو لألمان النووي واألطر التشريعية والرقابية. أما المجموعة الثانية فقد أجرت تقييم ذاتي مب

خيالي مناسب لممرحمة الثانية من المشروع بإستخدام مجموعة عناصر إستبيانات المرحمة الثانية المتعمقة فقط 
بالنسبة لممواضيع التي تنقص فييا المعمومات في السيناريو المعين فقد قام و باألطر التشريعية والرقابية. 

 ية عمى ذلك.المشاركون بإسقاط حاالت بمدانيم الحقيق
وفي نياية التمرين قام رؤساء المجموعات بعرض عن نتائج التقييم الذاتي لمجموعاتيم وتعميقاتيم وتوصياتيم 

 عمى ىذه المنيجية. 

 ،ورشة العمل بعد إنقضاءتبادل المعمومات والممارسات الجيدة للمشاركين اورشة أيضا فرص مواصمة ال تناقشو 
بالتقييم الذاتي ألنظمة أمان ميام وتنسيق األنشطة المتعمقة المتابعة لاألخرى  فضال عن اإلمكانات المستقبمية

 وتحمية مياه البحر..بناء محطة نووية لتوليد الكيرباءمشروع 

 .ذاكرةحاممة كل مشارك عمى قرص مدمج أو لاألخرى العممية  توفير نسخ من المحاضرات والمواد تمو 
مجال وشكل ض ىذه الورشة وميمتيا و الفيم التام لغر  الورشة وبينواجية وقد تفاعل المشاركون بإيجابية مع مني

المعرفة والخبرة  واكتسبوا النووية القدرةبرنامج  ألمانبشأن "إنشاء البنية التحتية  الخاص SSG-16دليل األمان 
 في SSG- 16بدليل  عمى إجراء تقييم أمان لمبنية التحتية الوطنية وذلك بإستخدام المنيجية واإلستبيانات الخاصة

 التقييم الذاتي التي تم تطويرىا مؤخرًا ليذا الغرض.
ونظرًا ألن معظم دول المشاركين ىي في الخطوات المبكرة من المرحمة األولى لممشروع النووي وتبدو في حاجة 

اء بمتطمبات وليات الوطنية الالزمة لإليفميم عمى إدراك باإللتزامات والمسؤ ماسة لممعرفة األساسية التي تجع
المشاركون في ىذه الورشة من اممة وفي الوقت المناسب فقد طمب مراحل المشروع النووي بطريقة مناسبة ومتك

الوكالة الدولية لمطاقة الذرية تنظيم ورشة عمل أخرى حول البنية التحتية الوطنية الحكومية والتشريعية والرقابية 
 .0202سنة لمتنفيذ اآلمن لمشروع محطات قوى نووية في 

 

 المديــر العـــام
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