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 دورة تدريبية حول
 حاالت الطوارئ النووية اإلشعاعيةمراقبة اإلشعاع ومشاركة البيانات في 

 0202 سبتمبر 9-5 عد:ب  عن 
 

مشروع "الشبكة العربية لمرصد وفي إطار  الوكالة الدولية لمطاقة الذريةو  الييئة العربية لمطاقة الذرية بينبالتنسيق 
 ذلكو البيانات  اإلشعاع ومشاركةحول مراقبة  )عن بعد(األول  لتدريبيالبرنامج اتم تنظيم بيئي" اإلشعاعي ال
 الوسطى. بتوقيت أوروبايوم  كل 33000إلى  30000من الساعة  0003 سبتمبر 9-3خالل الفترة 

ومن الطواقم الفنية المعنية بالرصد  مشاركة في المشروعدولة  30مشارًكا من  10 البرنامج التدريبيحضر 
 والخبراء. وموظفي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية الييئة العربية لمطاقة الذريةممثل ضافة إلى باإل اإلشعاعي،

 ليبيا، لبنان، الكويت، األردن، العراق، البحرين،0 ىي اإلجتماعفي  والممثمة المشروعالدول المشاركة في 
 تونس.  فمسطين، مصر، السودان، المغرب، وريتانيا،م

المشاركين وفيميم لنظام معمومات مراقبة اإلشعاع الدولي  يتحسين وعمج التدريبي ىو ىذا البرناالغرض من 
(IRMIS بما في ذلك التدريب عمى أدوار )كما ييدف البرنامج إلىوترتيبات مشاركة المعمومات.  وخصائص 

جراء مراقبة اإلشعاع وفيم اإلجر  تقنيات زيادة وعي وفيم المشاركين بشأن اءات الوقائية مراقبة اإلشعاع، وا 
 لمحوادث والطوارئ النووية أو اإلشعاعية. لإلستجابة

التعاون الفني في الوكالة الدولية  من إدارةفتتح أعمال الدورة السيد عبد السالم ندياث مسؤول إدارة البرنامج إ
رئ اإلشعاعية ستجابة لمطواالعربية عمى اإللمطاقة الذرية الذي أكد عمى أىمية تحسين إمكانيات وقدرات الدول 

 أو اإلشعاعية./وضرورة إنشاء شبكة عربية لمرصد المستمر لإلشعاع، واالستعداد لمطوارئ النووية و
وأقر بالدور الرئيسي الذي يمكن أن تمعبو  بالمشاركين في ىذا البرنامج، ممثل الييئة العربية لمطاقة الذريةورحب 

البيانات والموارد لتعزيز القدرات العربية في مجال اإلستعداد  دلالمشروع وتباالييئة العربية في تنسيق وتنفيذ ىذا 
 واإلستجابة لمطوارئ. وأكد عمى أىمية ىذا البرنامج التدريبي في تعزيز المشروع.

عمى النشاط من الييئة العربية لمطاقة الذرية الذي قدم الشكر بالنيابة عنيا  مصباح المشرفثم تحدث السيد ضو 
ي ىذا البرنامج التدريبي الميم لمغاية وكذلك لموكالة الدولية لمطاقة الذرية عمى تنظيم ىذا لجميع المشاركين ف

ية لرصد اإلشعاع البيئي واإلنذار المبكر". كما البرنامج التدريبي ورعاية ىذا المشروع األقاليمي "الشبكة العرب
عبر عن إدراك الييئة ألىمية إنشاء شبكة عربية لمرصد المستمر لإلشعاع، واالستعداد لمطوارئ النووية و/أو 

ىتمام شعبي إاإلشعاعية من أجل تعزيز نظام اإلنذار المبكر اإلقميمي بين الدول العربية الذي ىو موضوع 
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دول العربية.  وقال السيد مصباح أنو ال يمكن تحقيق أىداف المشروع إال من خالل الجيود ورسمي كبير في ال
يمكن لمييئة أن تمعب الجماعية لمدول العربية ودعم الوكالة الدولية لمطاقة الذرية والييئة العربية لمطاقة الذرية. و 

بادئ والطموحات مع الوكالة الدولية لمطاقة في تنسيق وتنفيذ ىذا المشروع ألنيا تشترك في نفس الم اً رئيسي دوراً 
الذرية ويمكنيا أيضًا أن تكون مركزًا لتجميع وتحميل البيانات والمعمومات الواردة من محطات الرصد اإلشعاعي 

  العربية.
 المواضيع التالية0 غطتالدورة التدريبية من محاضرات وجمسات عمل وتمارين  ىذه تكونت
 .IRMISستخدام إ كيفية •
 .IRMISتطمبات األساسية لمقدمي بيانات الم •
 .والمسؤوليات الفنية لمدول األعضاء المشاركة IRMISالترتيبات العممية لنظام  •
 .(IRIXالتبادل الدولي لممعمومات اإلشعاعية ) •
 .متطمبات األمان العام الجزء السابع الذرية0سمسمة معايير أمان الوكالة الدولية لمطاقة  •
 .ستعداد لمطوارئواإلفئات تقييم المخاطر  •
 .معدات مراقبة اإلشعاع أثناء الطوارئ اإلشعاعية •
 .طرق مراقبة اإلشعاع والتموث الميداني •
 .التحديات في المراقبة •
 .المراقبة العامة •

كانت اإلستفادة عظيمة من ىذا البرنامج وساىمت بشكل مباشر في زيادة الخبرة الفنية والتأسيس لنظام موحد 
 في إتجاه إنشاء شبكة عربية في مجال الرصد اإلشعاعي البيئي واإلنذار المبكر. لتبادل المعمومات
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