
 
 
 

ةـة العربيـات الرقابيـللهيئ عشر الثانياع ـإلجتما  
 81/50/0508:  عن بُعد

 

 تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية 

 اون معـبالتع

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 
 : ةخلفـيـ
دامات السلمية في إطار تنفيذ اإلستراتيجية العربية لإلستخللهيئات الرقابية العربية  عشر الثانياإلجتماع يأتي 

للطاقة الذرية وضمن الخطة التنفيذية لمشروع تعزيز األطر التشريعية والرقابية لألنشطة النووية واإلشعاعية 
الدولية للطاقة  والوكالة الذريةالهيئة العربية للطاقة و  .للدول العربية الذي أقره كبار المسئولين والخبراء العرب

 لها عربية مجّهزة بشرّيًا وماديًا في كل دولةالفّعالة و المستقّلة و الالرقابية  الهيئات بناء أهميةتدركان  الذرية
ضرورة إلتقاء العاملين في الهيئات الرقابية العربية لتبادل الخبرات  كما يدركان نشاط نووي أو إشعاعي،

وبناء القدرات للهيئات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة بين الدول العربية من أجل تعزيز البنية التحتية 
الرقابية وتطوير التشريعات النووية واإلشعاعية والنظم الرقابية واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها من منظور 

 .رقابي

في فيينا على هامش المؤتمر  إجتماعات خمسلشبكة النور باإلضافة إلى  اً إجتماع عشرأحد  تم تنظيملقد 
للمسئولين عن الرقابة النووية  السابقة اتهذا اإلجتماع متابعة لإلجتماع ويعتبرالعام للوكالة الدولية. 

ة في مجال الرقابة الملحّ اإلحتياجات واإلشعاعية في الدول العربية، بهدف التطرق إلى القضايا المهمة و 
هيل والتدريب اإلشعاعية والنووية بما في ذلك بناء القدرات الفنية والبشرية والمؤسساتية بفعالية وكفاءة والتأ

وتحديد إجراءات ملموسة تعكس الحاجات اآلنية والمستقبلية التي سوف تساعد الدول العربية لتأسيس أو 
بفعالية الشبكة العربية للمراقبين النوويين واإلشعاعيين  وساهمتتحسين البنية التحتية للهيئة الرقابية الوطنية. 

وُشكِّلت هذه  .في مجاالت الوقاية من اإلشعاع واألمان النووي  بيةالعر  تعزيز البنية التحتية لألطر الرقابية في
الجيدة والدروس  مؤّثر وفّعال ومعترف به دوليًا لتبادل الخبرات والممارسات الرقابية منتدى لتكون  الشبكة

ة المماثلة والشبكات الرقابيلوكالة الدولية للطاقة الذرية ا دعمتبين الهيئات الرقابية العربية. وقد  المستفادة
رافدًا للنظام العالمي لألمان واألمن  التي تعتبرتأسيس الشبكة العربية للمراقبين النوويين واإلشعاعيين 

  .النوويين



تبادل المعرفة المتاحة والجديدة والتجارب و توحيد، تحليل، تبادل المعلومات  إلى النور تهدف أساساً شبكة و 
لتسهيل التعاون اإلقليمي المستدام وخلق مناخ  اً ذه الشبكة أساسالعملية بين األقطار العربية. وتكون ه

ودعم للنظام العالمي لألمان  يةالعرب ةواإلشعاعي ةالنووي الهيئات الرقابيةللتواصل الطبيعي واالفتراضي بين 
 .واألمن النوويين

 : األهـــداف
 .لهيئات الرقابية العربيةلستقبلية قدير الحاجات اآلنية والموت متابعة التقدم الحاصل في شبكة النور  -
 .ةضباط الوقاية اإلشعاعي إستحداث برنامج عربي لتدريب وتأهيل -
 والدروس التجارب تبادل أجل من للقاءواإلنذار المبكر  للمعنيين بالرصد اإلشعاعي البيئي الفرصة إتاحة -

 .البيئي واإلنذار المبكر متابعة مشروع الشبكة العربية للرصد اإلشعاعي وكذلك بينهم المستفادة
 : الحضور المستهدف

والمعنيون بالرصد اإلشعاعي البيئى  الرقابية الهيئات في العاملون  الرئيسيون  المسؤولون  اإلجتماع هذا يحضر
 . والوقاية من اإلشعاع

 :لإلجتماع المواضيع المقترحة
المنظمات الدولية واإلقليمية ذات والتعاون مع  أدائها تطوير سبلشبكة النور ومناقشة  تقييم: أموضوع 

 العالقة.
  .اإلشعاعي واألمان الوقاية ضباط وتأهيل لتدريب عربي برنامج إستحداث متابعة: بموضوع 
 .واإلنذار المبكر لرصد اإلشعاعي البيئيالشبكة العربية ل .:جموضوع 

 عدعن بُ     81/50/0508 التاريخ :

 
 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

80th Meeting of the Arab Network of Nuclear Regulators (ANNuR)  

18 May  2020,  Virtually  

Organized by the Arab Atomic Energy Agency 

In cooperation with the International Atomic Energy Agency 

 

BACKGROUND 
The 12

th
 Meeting of the Arab Network of Nuclear Regulators (ANNuR) comes 

within the framework of implementing “The Arab Strategy for Peaceful use of 

Atomic Energy” under the action plan of the project ‘Strengthening the regulatory 

and legislative frameworks for nuclear and radiation activities in Arab countries’ 

which has been approved by Arab senior officials and experts. The AAEA and 

IAEA recognize the importance of existence of an independent, effective and well-

equipped regulatory body in order to guarantee a high level of safety and security 

of all nuclear and radioactive facilities and activities under their national 

responsibility. They approved the establishment of the ‘Arab Network for Nuclear 

Regulators ANNuR’ and confirmed that its main objective is the exchange of 

experiences, lessons learned and good practices between regulators in Arab 

countries.  

The Arab Atomic Energy Agency (AAEA) in cooperation with the International 

Atomic Energy Agency organized the previous 11 meetings of ANNuR as well as 

5 meetings during IAEA General Conference in Vienna. 

This meeting is a follow-up of the past meetings, will address the importance and 

urgency of capacity building at institutional, organizational and technical levels, 

and is  intended to strengthen relations among the Arab Nuclear Regulators. This 

meeting will identify concrete actions reflecting current and future needs that will 

assist States to establish and/or improve their regulatory infrastructure through 

effective and efficient capacity building, including education and training.   

ANNuR, like other regional networks, fosters enhancement, strengthening and 

harmonization of the radiation protection, nuclear safety and security regulatory 

infrastructure and framework among its members. 



ANNuR has proven to be effective, efficient, internationally recognized forum for 

the exchange of regulatory experiences and practices among the nuclear regulatory 

bodies in Arab countries. The IAEA and the relevant regional and international 

safety networks supported and maintained  ANNuR and considered this network as 

a major part of the Global Nuclear Safety and Security Regime. 

 

OBJECTIVES 

 

-  To follow up and review the progress in ANNuR and to assess the current and 

future needs of each Arab regulatory authority. 

- To create and approve an Arab programme for training Radiation Protection 

Officers. 

- To offer the opportunity for the people responsible for Environmental Radiation 

Monitoring and Early warning to meet in order to exchange their experience as 

well as to follow up the Arab Network for Environmental Radiation Monitoring 

and Early Warning .  

 

TARGET AUDIENCE 

The target audiences are senior professional staff of regulatory bodies and other 

relevant governmental organizations as well as people responsible of 

Environmental Radiation Monitoring and Radiation Protection.  

PROPOSED TOPICS FOR THE MEETING 

 

Topic A:  Assessment of current and future needs of each Arab regulatory 

authority.    

Topic B: Creation and approval of an Arab programme for training Radiation 

Protection Officers. 

Topic D:  The Arab Network for Environmental Radiation Monitoring and Early 

Warning. 

 

WORKING LANGUAGE: Language of the meeting will be Arabic and English.  

 

Date  

Date: 18 May,  2021. Virtually 


