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 للهيئات الرقابية العربية عشر الثانيتقرير عن اإلجتماع 

 // – عن بعد

العربية لالستخدامات السممية لمطاقة الذرية وضمن الخطة التنفيذية لمشروع تعزيز  االستراتيجيةفي إطار تنفيذ 
العربية لمطاقة الذرية بعقد االجتماع األطر التشريعية والرقابية لألنشطة النووية واإلشعاعية لمدول العربية قامت الييئة 

من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة  36/03/0003عن بعد يوم لمييئات الرقابية العربية وذلك  عشر الثاني
 ظيرًا بتوقيت تونس. والنصف الواحدة
 :المواضيع اآلتيةىذا االجتماع  ناقش

 التعاون مع المنظمات الدولية واإلقميمية ذات العالقة.أدائيا و  تطوير شبكة النور ومناقشة سبل تقييمموضوع أ: 
  .اإلشعاعي واألمان الوقاية ضباط وتأىيل لتدريب عربي برنامج إستحداث متابعة: بموضوع 

 الشبكة العربية لمرصد اإلشعاعي البيئي واإلنذار المبكر. موضوع ج:
موريتانيا، : ىي عربية دولة 33ت الرقابية في الييئا يممثمشخصًا من  30حوالي  االجتماعوقد حضر فعاليات ىذا 

، الكويت وجزر المغرب، تونس، ليبيا، مصر، السودان، فمسطين، األردن، لبنان، العراق، البحرين، السعودية، اليمن
ى السيد مدير الشئون العممية من الييئة العربية لمطاقة الذرية ممثال لألستاذ الدكتور سالم حامد إلى باإلضافةالقمر، 

 المدير العام لمييئة وممثل عن الوكالة الدولية لمطاقة الذرية.
افَتَتح اإلجتماع السيد ضو مصباح الذي ّرحب بالسادة ممثمي الييئات الرقابية وأثنى عمى مشاركة الوكالة الدولية 

يئة العربية لمطاقة عمى المساعدة في تطوير وتأسيس الييئات الرقابية العربية. وأكد حرص الي المطاقة الذرية وحرصي
رغم  أنشطتيا المختمفة ستمرارالالذرية ومجمسيا التنفيذي ومؤتمرىا العام عمى دعم الشبكة وايجاد السبل الكفيمة 

وأستعرض الجدول الزمني ألعمالو معّرجًا عمى  ومواضيعو المختمفةاليدف من اإلجتماع  بين ثم .جائحة كورونا
تنسيق  رئيس قطاع السيد لينشوان جوقدم ثم  ة العربية لمييئات الرقابية.مجمل التقدم الحاصل في أنشطة الشبك

بضرورة تعزيز التعاون بين الوكالة والشبكة لتحقيق فييا نوه كممة األمان واألمن بالوكالة الدولية لمطاقة الذرية 
وقال أنو تم إستبدال المنسق  تمفةأكد عمى إلتزام الوكالة الدولية بدعم الشبكة العربية وأنشطتيا المخو األىداف المرجوة 

بين الوكالة والشبكة وبمجرد إستئناف المنسق الجديد ألعمالو سوف يتم إستئناف األنشطة المقر دعميا والتي لم يتم 
السودان د. المعز  جميورية ممثل الرئيس الحالي لمشبكة العربية لمييئات الرقابية الكممة ثم أخذ اآلن. حتىتنفيذىا 

وأشاد بالدور الذي تمعبو شبكة النور في تعزيز البنى التحتية والذي رحب بالحضور الكريم  عبد اهللمحمد  عبد الكريم
 لمييئات الرقابية العربية وأن أنشطة الشبكة ساىمت بشكل إيجابي في تأسيس وتطوير األجيزة الرقابية العربية.

اإلجتماع وخمفية موضوعو وأستعرض الجدول مبينًا اليدف من  منسق أنشطة الشبكة تحدث الدكتور ضو مصباح
 التقدم الحاصل في أنشطة الشبكة العربية لمييئات الرقابية. مجمل جًا عمىالزمني ألعمالو معرّ 
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ومن ثم قام المجتمعون بمناقشة بنود االجتماع األتية عمى مدى ثالثة  وبإجازة برنامج االجتماعفعاليات  استيمت
 .ساعات ونصف

 لنور ومناقشة سبل تطوير أدائها والتعاون مع المنظمات الدولية واإلقميمية ذات العالقة.. تقييم شبكة ا3
قام السيد ضو مصباح بتقديم عرض يمخص ما تم تحقيقو من أىداف الشبكة التي أحدثت حركة إيجابية في الييئات 

واألنشطة السنة  شطة خالل ىذهمن أن الرقابية العربية ولمست اإلحتياجات الفعمية ليا، كما أوضح ما تم إنجازه
. وبين أنو وخطة العمل اإلستراتيجية لمشبكة المجدولة لمتنفيذ واألنشطة المبرمجة والتي لم يتم تحديد موعد لتنفيذىا

ىناك تنسيق وتشاور مستمرين مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وشركاء الشبكة الداعمين لتفيذ المزيد من األنشطة 
 ياجات الدول األعضاء.التي تمبي إحت

بين التطورات في إستكمال اإلطار التشريعى تب مداخالتالييئات الرقابية العربية بتقديم  يممثمبعض قام بعد ذلك 
أيضا أىم االنجازات وكذلك االحتياجات وأفق استفادة الييئات من  المداخالتوتضمنت  ليذه الييئات والرقابى

 دن والسعودية والسودان مداخالتيا بالخصوص.دمت كل من المغرب واألر قالشبكة.  
 التشريعي اإلطارأتضح بأن ىناك تقدم كبير فى وضع الييئات الرقابية العربية من حيث استكمال  النقاشمن خالل 

لزامواجازة الموائح والقيام باألنشطة الرقابية من ترخيص وتفتيش  عمى عدد أكبر من الممارسات اإلشعاعية غير أن  وا 
 المعاييرماشى مع والتشريعية لتت إلستكمال البنى التحتية الرقابيةدد قميل من أعضاء الشبكة مازال يسعى ىناك ع
 الدولية. 

  .اإلشعاعي واألمان الوقاية ضباط وتأهيل لتدريب عربي برنامج استحداثمتابعة . 2
 حيث ية واألمان اإلشعاعيموضوع إستحداث برنامج عربي لتدريب وتأىيل ضباط الوقامتابعة  المجتمعون ناقش

بغرض البناء عميو إلستحداث  بالخصوص البرنامج المصريتمت الموافقة في اإلجتماع الماضي عمى تبني إعتماد 
برنامج عربي لتدريب وتأىيل ضباط األمان والوقاية اإلشعاعية والذي سيمكن ىؤالء الضباط من الحصول عمى 

ليم في العديد من المنشآت والمرافق واألنشطة المنطوية عمى إستخدام شيادة عربية معتمدة تؤىميم لمزاولة أعما
وتم تعميم مفرداتو عمى جميع الييئات الرقابية األعضاء في  .ةنظائر مشعة في شتى التطبيقات السممية لمطاقة الذري

 الشبكة.
ظرية والعممية تقدم عمى عمى حزمة من البرامج الن البرنامج من جديد وىو برنامج يحتوي عرض الدكتور خالد صقر

مستويين مستوى جامعي ومستوى فني وتتضمن مواضيع أساسية منيا: محاضرات نظرية وعممية في مجال الفيزياء 
تفاعل اإلشعاعات مع المادة، كواشف اإلشعاعات، نظام العد اإلشعاعي، تأثير  مصادر اإلشعاع، اإلشعاعية،

مية الحية، أسس قياس الجرعة اإلشعاعية، التطبيقات الطبية والصناعية لإلشعاعات، أسس اإلشعاعات عمى الخ
، ، إجراءات الحماية من التعرضات المينية، الوسائل التكنولوجية لموقاية من اإلشعاعومبادئ الوقاية اإلشعاعية
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زالة التموث، النقل اآلمن لممواد المشعة، الطوارئ اإلشعاع تنظيمات األمان والرقابة  ية،التموث اإلشعاعي وا 
 ساعة تدريس. 300بما مجموعو  اإلشعاعية، التراخيص الشخصية والمكانية.

وعروض مرئية وزيارات  وتجارب استعراضيةوالبرنامج العممي يحتوي عمى تجارب عممية أساسية وتدريبات حسابية  
 صة لمتطبيقات الطبية والصناعية وغيرىا.ىذا البرنامج عام لكل التخصصات وىناك برامج إضافية متخص ميدانية.

 التوصيات اآلتية: البند إلىبخصوص ىذا  الدكتور خالد صقر خمص الحضور عرضوبعد إنتياء 
  عربيا لتاىيل  ا  البرنامج المصري واعتماده في شكمو العمومي حيث يمكن البناء عميو ليكون برنامجقبول

  .ضباط الوقاية من االشعاع
 وتعميميا عمى  يل البرنامج الى الدول االعضاء )البرنامج العام + المتخصص(ضرورة ارسال تفاص

 الييئات الرقابية.

  صدار الشيالطمب من الييئة العربية لمطاقة الذرية إيجاد اآللية المناسبة لتنفيذ ىذا  اداتالبرنامج وا 
ووية واإلشعاعية المصرية بالتنسيق مع الييئة المصرية لمطاقة الذرية وىيئة الرقابة الن المعتمدة وذلك

 .والييئات الرقابية العربية والدول والجيات المستفيدة

  لتكون الشيادة العربية  داخل بمدانيمالطمب من الييئات الرقابية العربية التعاون في إجراء ما يمزم
ى المستوى عم لضباط الوقاية واألمان اإلشعاعي والصادرة من الييئة العربية لمطاقة الذرية معترفًا بيا

 المحمي والعربي كمتطمب لمزاولة المينة في كل الدول العربية.

  التنسيق مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في سبيل إعتماده من جانبيا كبرنامج متوافق مع معاييرىا
 ويدرس بالمغة العربية.

 :. الشبكة العربية لرصد اإلشعاع البيئي واإلنذار المبكر3
حيث أوضحت  الشبكة العربية لمرصد اإلشعاعي البيئي واإلنذار المبكر نبذة مختصرة عن سميمانقدمت السيدة نيمة 

محطات أو تطوير ييدف النشاء  مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية فني أقاليمي مشروعأن ىذه الشبكة ىي عبارة عن 
الدول المشاركة في و  ،اإلشعاعيةعن الطوارئ ر الكشف المبك بغرضرصد لمستويات االشعاع فى الدول العربية 

: البحرين، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، السودان، مصر، فمسطين، تونس. يىالمشروع 
سيعمل عمى تعزيز قدرات  INT9185المشروع األقاليمي والذي أعطي الرقم  وقالت السيدة نيمة سميمان أن ىذا

مكانيات الدول العربية لالستجابة لمطوارئ اإلشعاعية والنووية، وبناء بنيتيا التحتية، وتبادل المعمومات والمعارف  وا 
 وأفضل الممارسات ذات الصمة.

د أول اجتماع تنسيقي قع  كما  كوروناجائحة بسبب م 0000في مطمع  تأجيل انطالق المشروع إنو تموقالت  
الييئة العربية  إعالن فيوتم  سبتمبر 2إلى  0الفترة من في م 0000 من العامفي الربع الثالث افتراضي بنجاح 
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 العربية لمرصد اإلشعاع البيئي"     ةالشبك“تأسيس لمطاقة الذرية والدول األعضاء المشاركة في المشروع عن 

ANERM طمبت الييئة العربية لمطاقة الذرية والدول األعضاء االثنتي عشرة المشاركة  كما .0000سبتمبر  2 في
دة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في إنشاء وتوفير منصة مناسبة لمدول األعضاء والييئة العربية لمطاقة الذرية مساع

دول ىي:  2عدد خمس محطات لمرصد لعدد تم االتفاق عمى شراء و  لتحميل البيانات والوصول إلييا وتحميميا.
 زية في الييئة العربية لمطاقة الذرية.باإلضافة إلى محطة مرك سودان وفمسطين وموريتانيا وليبيالا

جازة المواصفاتمناقشة  تم فييا 0003في الربع األول والثاني من العام  افتراضية اجتماعاتتنظيم عدة تم و  الفنية  وا 
ممفي كل من السودان وموريتانيا والبدء في إجراءات  اكتماللمحطات الرصد التي سيتم شرائيا لمبمدان حيث تم 

 نظراً دولة فمسطين  اعتذرتكما  يجري العمل عمى إكمال المعمومات الخاصة بدولة ليبياو ، 0003ارس الشراء في م
إجازة وتم في اإلجتماعات التنسيقية أيضًا  لصعوبة الحصول عمى الموافقات المطموبة وفق الفترة التي تم تحديدىا.

تنظيم عدد من األنشطة  ىاالتفاق عم ما تملمرصد اإلشعاعي البيئي. ك مشبكة العربيةل (TOR) الشروط المرجعية
 :يمي كما 0003في الربعين الثالث والرابع من سنة 

  أغسطس 04- 00افتراضي اجتماع تنسيقي. 

  دورة تدريبية افتراضية حول مراقبة اإلشعاع ومشاركة البيانات من خالل نظام  IRMIS  في
 .0003سبتمبر 07-03· حاالت الطوارئ النووية واإلشعاعية 

  سيتم تحديده الحًقا في الربع الثالث(ديسمبر ) 07-03 تمرين افتراضي. 

   وأبدت بعض الدول العربية استعدادىا لإلنضمام لمشبكة.
 
 
 

 
 المديــر العــــــام
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