
 2021 خالل سنة قسمي الطاقة النوو�ة واألمن واألمان النوو�ینأنشطة 
الهدف  النشاط اسم

ورشة عمل حول الر�ط بین  -1
 األمان واألمن النوو�ین 

توفیر فهم أفضل للترا�ط والتقاطع بین األمان واألمن النوو�ین ومناقشة 
ة مثال�ة. �ما الوسائل لتحقیق أهداف األمان واألمن النوو�ین �الهما �طر�ق

توفر الورشة المعلومات األساس�ة عن الم�ادئ المشتر�ة لهما، وتقترح حلوًال 
عامة �مكن أن تساعد في ضمان ات�اع نهج متكامل یهدف إلى ز�ادة حما�ة 
الجمهور والممتلكات والمجتمع والبیئة إلى الحد األقصى من خالل تفاعل 

 محّسن ومعزز بین األمان واألمن.
 المهامحول  إقل�م�ة عمل ورشة – 2

 لألمن النووي الرقاب�ة 
والعمل�ات والوظائف الرقاب�ة ألمن المواد المشعة  تعز�ز فهم المقار�ات

 والنوو�ة والمرافق النوو�ة واألنشطة المرت�طة بها.
تستهدف الورشة الموظفین في الهیئات الرقاب�ة والسلطات المختصة األخرى 

اء أو دعم المهام الرقاب�ة المتعلقة �أمن المواد أو المنظمات المسؤولة عن أد
المشعة والنوو�ة والمرافق النوو�ة واألنشطة المرت�طة بها. تتألف الورشة من 

 محاضرات وتمار�ن جماع�ة عمل�ة.
برنامج تدر�ب المدر�ین  -أ  – 3

والوقا�ة  لض�اط األمان
 اإلشعاع�ة.

حول دورة تدر�ب�ة  –ب     
 ة اإلشعاع�ةاألمان والوقا�

من  الوقا�ةعلى ضمان وجود عدد �اٍف من موظفي  العر��ةمساعدة الدول 
قدم و� والصناعي،في مرافق اإلشعاع الطبي النووي  اإلشعاع واألمان

 حسب من اإلشعاع األمان النووي والوقا�ةض�اط ل تدر�ب مدر�ین البرنامج
 وأمانالمؤ�نة من اإلشعاعات  للوقا�ةاألساس�ة الدول�ة  األمانمعاییر 

یتعین على المرخص له أو صاحب العمل في  التي المصادر المشعة
 .الرقاب�ة لهاالمنشآت تعیین هؤالء الض�اط لإلشراف على تطبیق المتطل�ات 

ورشة عمل حول تنسیق  – 4
األمن  الخطط المتكاملة لدعم

 .النووي 

لقة بتنفیذ تسهیل اإلطالع على أفضل الممارسات والتحد�ات والفرص المتع
أنشطة األمن النووي في إطار خطة متكاملة لدعم األنظمة الوطن�ة لألمن 

 .النووي 

للهیئات  عشر الثانياالجتماع  - 5
فن�ة الرقاب�ة العر��ة و�جتماعات 

مجموعات العمل المتخصصة ل
 للش�كة العر��ة للمراقبین النوو�ین

إجتماع الش�كة على هامش  -
 ةللو�الة الدول� 65المؤتمر 

ت�ادل المعرفة المتاحة والجدیدة والتجارب العمل�ة بین الهیئات الرقاب�ة في 
األقطار العر��ة ومناقشة مشاكل بناء القدرات على المستوى الفني 
والمؤسساتي وتسهیل التعاون المستدام وخلق مناخ للتواصل الطب�عي 

 واالفتراضي بین المختصین والمهتمین في المجال الرقابي.
سبل تأس�س وتطو�ر الهیئات الرقاب�ة العر��ة والحفاظ على استمرار�ة  مناقشة

تحسین بنیتها التقن�ة والتنظ�م�ة وتقدیر ما یلزمها من احت�اجات ظرف�ة 
متا�عة مشروع التعاون لتعز�ز البن�ة التحت�ة الوطن�ة المتعلقة  ومستقبل�ة.

 �الهیئات الرقاب�ة العر��ة ووضع خطط العمل لتنفیذه.
ورشة عمل حول الرصد  -أ .6

واإلنذار البیئي  اإلشعاعي
 والمراق�ة الحدود�ة الم�كر

ورشة عمل محل�ة حول  –ب 
 المراق�ة الحدود�ة

أفضل الممارسات والتجارب العمل�ة في مجال الرصد و ت�ادل المعلومات 1
تدر�ب وتأهیل الكوادر العلم�ة العر��ة العاملة 1اإلشعاعي والمراق�ة الحدود�ة. 

في هذا المیدان من أجل تأس�س أو تعز�ز البن�ة التحت�ة إلجراءات الرصد 
اإلشعاعي �ما یتوافق مع المعاییر الدول�ة. و�ذلك تعز�ز قدرة الدول العر��ة 
على تأس�س نظام وطني فّعال للتحكم في المصادر المشعة والمواد النوو�ة 

 ف المختصین �اإلجراءات والتقن�ات الحدیثة في هذا المجال.وتعر�



اإلستعداد واإلستجا�ة للطوارئ  -7
 النوو�ة واإلشعاع�ة

 ورشة عمل -
إجتماع تنس�قي  -
 تمر�ن عملي -

تدر�ب الكوادر العلم�ة العر��ة من العاملین في مجال الممارسات االشعاع�ة 
النوو�ة واإلشعاع�ة  للطوارئ  �ةالعلموالنوو�ة وتعر�فهم �الم�ادئ واألسس 

و�عداد الخطط في مجال االستعداد واالستجا�ة للطوارئ االشعاع�ة والنوو�ة 
وتهدف الورشة إلى التعر�ف بنظام إدارة �ما یتوافق مع المعاییر الدول�ة، 

�لي الورشة اجتماع تنس�قي للمسئولین معلومات الطوارئ واإلستجا�ة لها. و 
اإلشعاع�ة �فضي إلى تقر�ر فني. و�ذلك تمر�ن عملي عن الطوارئ النوو�ة و 
 على حادث افتراضي.

تقن�ات دورة تدر�ب�ة حول  -8
 محطات القوى النوو�ة

إدارة ورشة عمل حول  -ب  
 .مشار�ع الطاقة النوو�ة

تعر�ف العاملین العرب في البرامج الوطن�ة لبناء محطات القدرة النوو�ة 
لمفاعالت القدرة النوو�ة وتطب�قاتها المختلفة في  �الجوانب العمل�ة والنظر�ة

م�اه ال�حر و�نتاج الهیدروجین والتدفیئة. �ما و�زالة ملوحة انتاج الكهر�اء 
تكون هذه الدورة فرصة للتعرف على تجارب الدول المتقدمة في هذا 

 المیدان.
ارةإدعلى المفاعالت والورشة تهدف إلى تقد�م المعرفة والمعلومات واألمثلة 
 .مشار�ع المحطات النوو�ة وتقد�م أمثلة عمل�ة على ذلك

ورشة عمل حول أمان : تفت�ش  -9
 وتحلیل وثائق وترخ�ص

 مفاعالت األ�حاث -أ
المصادر المشعة    -ب

التعّرف على طرق التأكد من التعرف على المهام الفن�ة المختلفة و�ذلك 
 مطا�قة الخصائص الفن�ة للمتطل�ات الرقاب�ة لألمان.

لتعر�ف �طرق مراجعة وثائق متطل�ات األمان لمفاعالت األ�حاث والمصادر ا
المشعة و�ذلك التعّرف على طرق إعداد طل�ات الترخ�ص ومراجعتها ومتا�عة 

 المعارف الجدیدة في هذا الشأن.
ورشة عمل حول إدارة المعرفة  -10

 في األمان النووي 
تعز�ز  علىالعمل و  ر�ینالمعرفة للمشاتقد�م الجوانب األساس�ة إلدارة 1

في تطو�ر برامج إدارة المعرفة لألمان النووي على  همو�فاءات هممهارات
المستو�ین الوطني والمؤسسي. و�توقع أن تت�ح هذه الورشة المعرفة والخبرات 
المكتس�ة الالزمة للمشار�ین لبدء ومتا�عة تطو�ر برامج إدارة المعرفة الحال�ة 

 . ممؤسساتهلألمان النووي في 
العر��ة للق�ادة في  المدرسة- 11

مجال األمان النووي 
 واإلشعاعي.

�ناء القدرات في مجال األمان النووي األمان و على تعز�ز ثقافة العمل 1
واإلشعاعي. تعتبر الق�ادة في هذا المیدان أمًرا أساسً�ا لمنع الحوادث 

و�ر والتخف�ف من عواقبها في حالة حدوثها. �ما تهدف إلى تعز�ز وتط
عقل�ة الق�ادة في األمان النووي واإلشعاعي التي تخدم المشار�ین طوال 

 ح�اتهم المهن�ة.
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