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 تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية 

 اون معـبالتع

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 
 : ةخمفـيـ
تنفيذ اإلستراتيجية العربية لإلستخدامات في إطار لمييئات الرقابية العربية  عشر الحادياإلجتماع يأتي 

السممية لمطاقة الذرية وضمن الخطة التنفيذية لمشروع تعزيز األطر التشريعية والرقابية لألنشطة النووية 
والوكالة   الييئة العربية لمطاقة الذريةو  .واإلشعاعية لمدول العربية الذي أقره كبار المسئولين والخبراء العرب

 مجّيزة بشرّيًا وماديًا في كل دولةالفّعالة و المستقّمة و الالييئات الرقابية  بناء أىميةتدركان  ة الذريةالدولية لمطاق
ضرورة إلتقاء العاممين في الييئات الرقابية العربية لتبادل  كما يدركان نشاط نووي أو إشعاعي، ليا عربية

عربية من أجل تعزيز البنية التحتية وبناء القدرات الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة بين الدول ال
لمييئات الرقابية وتطوير التشريعات النووية واإلشعاعية والنظم الرقابية واالستعداد لمطوارئ واالستجابة ليا من 

 .منظور رقابي

عات لشبكة النور إجتما عشرلقد نظمت الييئة العربية لمطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 
ويعتبر ىذا اإلجتماع في فيينا عمى ىامش المؤتمر العام لموكالة الدولية.  إجتماعات خمسباإلضافة إلى 
لممسئولين عن الرقابة النووية واإلشعاعية في الدول العربية، بيدف التطرق إلى  السابقة اتمتابعة لإلجتماع
رقابة اإلشعاعية والنووية بما في ذلك بناء القدرات الفنية ة في مجال الالممحّ اإلحتياجات القضايا الميمة و 

والبشرية والمؤسساتية بفعالية وكفاءة والتأىيل والتدريب وتحديد إجراءات ممموسة تعكس الحاجات اآلنية 
والمستقبمية التي سوف تساعد الدول العربية لتأسيس أو تحسين البنية التحتية لمييئة الرقابية الوطنية. 

 تعزيز البنية التحتية لألطر الرقابية فيبفعالية الشبكة العربية لممراقبين النوويين واإلشعاعيين  وساىمت
مؤّثر وفّعال  منتدى لتكون وُشكِّمت ىذه الشبكة .في مجاالت الوقاية من اإلشعاع واألمان النووي العربية



بين الييئات الرقابية العربية.  س المستفادةالجيدة والدرو  ومعترف بو دوليًا لتبادل الخبرات والممارسات الرقابية
تأسيس الشبكة العربية لممراقبين النوويين والشبكات الرقابية المماثمة لوكالة الدولية لمطاقة الذرية ا دعمتوقد 

  .رافدًا لمنظام العالمي لألمان واألمن النوويين التي تعتبرواإلشعاعيين 

تبادل المعرفة المتاحة والجديدة والتجارب و يل، تبادل المعمومات توحيد، تحم إلى النور تيدف أساساً شبكة و 
لتسييل التعاون اإلقميمي المستدام وخمق مناخ  اً العممية بين األقطار العربية. وتكون ىذه الشبكة أساس

ان ودعم لمنظام العالمي لألم يةالعرب ةواإلشعاعي ةالنووي الييئات الرقابيةلمتواصل الطبيعي واالفتراضي بين 
 .واألمن النوويين

 : األهـــداف
 مشاكل ألقطار العربية ومناقشةاتبادل المعرفة المتاحة والجديدة والتجارب العممية بين الييئات الرقابية في  -

عمى المستوى الفني والمؤسساتي وتسييل التعاون المستدام وخمق مناخ لمتواصل الطبيعي  بناء القدرات
 وكذلك مع المنظمات الدولية. ميتمين في المجال الرقابيالمختصين وال واالفتراضي بين

لييئات الرقابية لكل ىيئة من اقدير الحاجات اآلنية والمستقبمية وت متابعة التقدم الحاصل في شبكة النور -
 .عمى حدى العربية

 .ةضباط الوقاية اإلشعاعي إستحداث برنامج عربي لتدريب وتأىيل -
 التجارب تبادل أجل من لمقاء النووية لمحوادثواإلستعداد  رصد اإلشعاعي البيئيلممعنيين بال الفرصة إتاحة -

شعاعية عربية. وضع في المساعدة وكذلك بينيم المستفادة والدروس  خطة طوارئ نووية وا 
 : الحضور المستهدف

شعاعي البيئى والمعنيون بالرصد اإل الرقابية الييئات في العاممون الرئيسيون المسؤولون اإلجتماع ىذا يحضر
 وتأسيس تطوير في الحاصمة التطورات يبين األول عرضين، تقديم وفد كل عمى ويتعين. النووية الطوارئو 

حتياجاتيا الوطنية الرقابية الييئة  النوويين لممراقبين العربية الشبكة من استفادتيا وأفق والمستقبمية اآلنية وا 
 النووية لمطوارئ الوطنيواإلستعداد  البيئي شعاعيالرصد اإل يستعرض والثاني العرب واإلشعاعيين
 .واإلشعاعية

 

 :لإلجتماع المواضيع المقترحة
شبكة النور ومناقشة  تقييم وكذلك الرقابية في الدول العربية الييئات مستجدات تأسيس وتطوير: أموضوع 

 والتعاون مع المنظمات الدولية واإلقميمية ذات العالقة. أدائيا تطوير سبل
  . تقدير اإلحتياجات اآلنية والمستقبمية في بناء القدرات البشرية والمؤسسية لكل ىيئة رقابية عربية :بوع موض



 اإلشعاعي  واألمان الوقاية ضباط وتأىيل لتدريب عربي برنامج إستحداث: جموضوع 
 وخطة عربية لمطوارئ.الرصد اإلشعاعي البيئي واإلستعداد لمحوادث النووية  .:دموضوع 

 : اقامــةاإل
سوف تقوم الييئة العربية لمطاقة الذرية بحجز غرف في فندق لممشاركين في المؤتمر بأسعار خاصة وسيتم 

 إعالم المشاركين في الوقت المناسب.

 :رة ـالتأشي
تقديم الوثائق الالزمة إلى أقرب بعثة دخول لمجميورية التونسية عمييم ن الذين يحتاجون إلى تأشيرة المشاركو 

 .وقت مناسبفي  لدييمقنصمية تونسية  اسية أودبموم
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