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نحو النجاح

استهلت الهيئة في العام  2009مسيرتها لضمان نمو
مستقبال
وازدهار دولة اإلمارات العربية المتحدة وشعبها
ً
من خالل ّ
تبني أعلى معايير األمن النووي واألمان النووي
ّ
وتمكنت الهيئة بعد مرور  9سنوات على
والضمانات.
تأسيسها من تحقيق تقدم كبير من خالل مساعيها
المستمرة وجهودها الدؤوبة لتصبح مؤسسة رقابة نووية
ً
دوليا لها عدد من اإلنجازات البارزة.
عالمية معترف بها

ً
سنويا إلى
يستعرض هذا التقرير السنوي أنشطة «الهيئة االتحادية للرقابة النووية» ويجب تقديمه
ً
عمل بالمادة ( )11من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )6لسنة  2009في
معالي وزير شؤون الرئاسة
شأن االستعماالت السلمية للطاقة النووية ،ويغطي الفترة من  1يناير حتى  31ديسمبر .2018
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رئيس مجلس
اإلدارة

شهد العام  2018إنجاز الهيئة خطوة رئيسية
في رسالتها لضمان االستخدام اآلمن والمأمون
والسلمي للطاقة النووية ومصادر اإلشعاع وضمان
استدامة البنية التحتية الرقابية لدولة اإلمارات
ً
وفقا لالستراتيجية المؤسسية
العربية المتحدة
للهيئة .2021-2017
ويسرني أن أضع بين أيديكم هذا التقرير السنوي
الذي يسلط الضوء على األنشطة الرئيسية التي
قامت بها الهيئة خالل العام  .2018وكانت الهيئة
ً
ً
متميزا باتجاه تحقيق
تقدما
قد حققت خالل العام
ً
عالميا.
رؤيتها لتصبح هيئة رقابة نووية معترف بها
الرقابة على محطة براكة للطاقة النووية تأتي
في صدارة أولويات الهيئة ،إذ أن هذا المشروع
سيساهم في شبكة الطاقة وفي تحقيق أهداف
الدولة الرامية إلى تنويع مصادرها ،كما تعمل
الهيئة في الوقت نفسه على ضمان أمان وأمن
القطاع النووي في الدولة واستخدامه في
األغراض السلمية.
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الرؤية

أن تكون الهيئة االتحادية
للرقابة النووية هيئة رقابة
ً
دوليا
نووية رائدة

‘يسرني أن أضع بين أيديكم هذا
التقرير السنوي الذي يسلط
الضوء على األنشطة الرئيسية
للهيئة خالل العام ’2018
معالي /عبد الله ناصر السويدي

تتضمن عملية الرقابة على القطاع النووي مجموعة
ً
عاليا من
من التحديات تتطلب مواجهتها مستوى
المعرفة والخبرة .وتفخر الهيئة بكوادرها المؤهلة
ً
جنبا إلى جنب
من مواطني الدولة الذين يعملون
مع الخبراء األجانب في مجاالت األمان النووي
واألمن النووي وحظر االنتشار النووي.
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استضافت دولة اإلمارات العربية المتحدة بعثة
للوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت باإلشراف
على المرحلة الثالثة من مراجعة البنية التحتية
النووية المتكاملة ،حيث قامت بمراجعة كامل
البنية التحتية النووية في الدولة .وقام فريق البعثة
بمراجعة الشروط المطلوبة لتحقيق المرحلة الثالثة
من خالل تقييم  19مسألة من المسائل المتعلقة
بالبنية التحتية الواردة في منهجية المراحل الرئيسية،
وهي منهجية شاملة تتضمن اإلرشادات التي
توجه الدول والمؤسسات في شأن العمل على
ِّ
نحو منهجي لضمان االستخدام السلمي للطاقة
النووية .أشادت البعثة ،التي كانت على قدر كبير
من األهمية ،بفعالية البنية التحتية الرقابية التي
أسستها اإلمارات العربية المتحدة للرقابة على
المرافق النووية في الدولة.
َ

9

مدير عام
الهيئة
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الرسالة
ضمان حصر استخدامات
الطاقة النووية في
االستخدامات السلمية

وتظل محطة براكة للطاقة النووية المشروع
الذي يحظى بقدر كبير من اهتمامنا ،إذ نقوم
ً
حاليا بمراجعة طلب رخصة لتشغيل الوحدتين 1
و 2بالمحطة .وقامت الهيئة خالل عام 2018
بأكثر من  20عملية تفتيش متعلقة بمحطة براكة
ُّ
التحقق من برنامج تدريب واعتماد
اشتملت على
ُّ
ِّ
فضال عن التحقق
المشغلين الخاص بالمرخص لهم،
ً
من االستعداد المؤسسي وتخزين الوقود النووي
ومراجعة متطلبات أخرى وااللتزام بضمان أعلى
معايير األمان واألمن وحظر االنتشار.

تفخر الهيئة بحصول عدد من
موظفيها اإلماراتيين على اعتماد
‘مشغل مفاعالت أول’
كريستر فيكتورسن

واصلت الهيئة في نفس العام إعداد ومراجعة عدد
ً
وفقا ألطار عمل
من اللوائح وإرشادات اللوائح
حددت الهيئة أن تكون فترته الزمنية  5سنوات.
خالل عام  2018أصدرت الهيئة  413رخصة لممارسة
أنشطة تُ ستخدم فيها مواد نووية في مختلف
المجاالت .وصدرت غالبية الرخص لممارسة أنشطة
تتعلق بالمجال الطبي باإلضافة إلى رخص ألغراض
أخرى و 70رخصة تتعلق بنقل مواد نووية .أطلقت
الهيئة في مارس  2018نظام ،NuTec Portal
وهي بوابة إلكترونية تهدف إلى تسريع خطوات
عملية الموافقة على التخليص الجمركي.
وافق مجلس إدارة الهيئة على سياسة التطوير
والبحوث لدعم البرامج الرقابية للهيئة بهدف تطوير
قدرات ومهارات الموظفين اإلماراتيين العاملين
فيها واجتذاب وتشجيع غيرهم على العمل بها.
وتوفر هذه السياسة األساس الفني الالزم لكافة
األنشطة الرقابية الخاصة بالهيئة وستساهم في
استدامة التطبيقات النووية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.
بدأت الهيئة العمل في المختبر المعياري الثانوي
لقياس الجرعات بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
لغرض معايرة أجهزة قياس اإلشعاع في الدولة،
إذ يوفر المختبر خدمات المعايرة الالزمة لضمان
ضبط دقة الجرعات المقدمة للمرضى خالل عمليات
فضال عن معايرة أجهزة قياس
التشخيص والعالج،
ً
اإلشعاع المستخدمة في مختلف أنحاء دولة
اإلمارات العربية المتحدة بهدف ضمان دقة عمل
هذه األجهزة لتعزيز الوقاية اإلشعاعية.
تعمل الهيئة بصورة مستمرة على رصد مستويات
النشاط اإلشعاعي في بيئة الدولة من خالل المختبر
البيئي الكائن في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
بأبوظبي وفي  17محطة لرصد النشاط اإلشعاعي
موزعة على مختلف مناطق الدولة .تم جمع أكثر من
 50عينة من المياه والتربة والترسبات واألسماك
والخضروات بالتعاون مع “هيئة البيئة-أبوظبي”.

إلى جانب المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات،
وجهزته
قامت الهيئة بإنشاء مركز عمليات الطوارئ
ّ
بأحدث المعدات بهدف تنسيق استجابة الهيئة
في حال وقوع أي حادثة نووية أو إشعاعية .قادت
ً
أيضا وفد دولة اإلمارات المشارك في تمرين
الهيئة
أقامته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام
ً
تمرينا ّ
نظمتها مجموعة
 ،2018وشاركت في 15
من الجهات المعنية ذات الصلة على الصعيدين
المحلي والدولي بهدف اختبار قدرات مركز عمليات
الطوارئ.
و تفخر الهيئة بفوز اثنان من موظفيها بجائزة الشيخ
محمد بن راشد لألداء الحكومي المتميز في الفئتين
(وسام رئيس الوزراء في مجال الوظائف المتخصصة)
و ( وسام رئيس الوزراء في المجال الميداني).
وفي عام  2018حصل ثالثة من موظفي الهيئة
على شهادة اعتماد “مشغل مفاعالت أول” وقد
تم تصميم البرنامج للموظفين العاملين في القطاع
النووي من أجل اكتساب المعرفة عن إدارة وتشغيل
غرفة التحكم في محطة الطاقة النووية .وسوف
يساعد التدريب موظفي الهيئة على اكتساب
المهارات والقدرات للمساعدة في اتخاذ القرارات
الفنية فيما يتعلق بتشغيل محطات الطاقة النووية.
ظلت الهيئة ملتزمة بتطوير قدرات ومهارات
المواطنين اإلماراتيين العاملين في القطاع الرقابي
النووي ،كما التحقت الدفعة الثالثة من اإلماراتيين
بالبرنامج التدريبي للمهندسين حديثي التخرج ،وتفخر
الهيئة باعتماد عدد من منسوبيها من مواطني
ِّ
مشغل
الدولة الذين استكملوا بنجاح برنامج اعتماد
أول المفاعل .تم إعداد برنامج تدريب المهندسين
الجدد بهدف تزويد خريجي كليات الهندسة من
مواطني دولة اإلمارات بالمعارف الالزمة للوقوف
على المفاهيم التقنية المتعلقة بالهندسة النووية
والوقاية اإلشعاعية والرقابة في القطاع النووي.
وتتم االستفادة من الفرص الوظيفية على المدى
الطويل في الهيئة من خالل االستقطاب المدروس
وبرامج التدريب والتطوير .وصلت نسبة المواطنين
اإلماراتيين إلى  %66من جملة موظفي الهيئة في
عام .2018
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واصلت الهيئة خالل عام  2018القيام برسالتها
على أكمل وجه ونجحت في تحقيق تقدم كبير في
تحقيق رؤيتها الرامية إلى أن تصبح هيئة رقابة نووية
بارزة معترف بها على الصعيد العالمي من خالل
إشرافها على القطاع النووي في دولة اإلمارات
العربية المتحدة .نجحت الهيئة خالل  9سنوات
فقط من تأسيسها في إنشاء إطار عمل رقابي
ً
عددا من
فاعل وتمكّ نت من أن تضع موضع التنفيذ
اإلجراءات والعمليات التي تضمن لها القيام بأداء
مهام رسالتها الرامية إلى وقاية الجمهور والبيئة
من المخاطر اإلشعاعية وضمان االستخدام اآلمن
والمأمون والسلمي لكافة األنشطة النووية في
الدولة.

ّ
نظمت الهيئة “اسبوع الوقاية اإلشعاعية” في حرم
جامعة خليفة ،حيث شاركت  14دولة في مناقشة
ً
أيضا بإعداد
جهود وقاية الجمهور ،كما قامت الهيئة
تقرير برنامج الرصد اإلشعاعي البيئي الذي يوضح
جهود الهيئة لوقاية الجمهور والبيئة ،وهو أول تقرير
من نوعه يُ نشر في الدولة.
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تحقيق التميز في
2018

95

%
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التكامل
تحقيق التميز في 2018

اتسم أداء الهيئة خالل العام  2018بالتميز
في جوانب رئيسية في مجاالت األمان النووي
واألمن النووي واألمان اإلشعاعي والضمانات.

االستعداد التشغيلي
باإلضافة إلى تقييم االستعداد الفني بالوحدتين
 1و 2في محطة براكة للطاقة النووية ،واصلت
ّ
المشغلة
الهيئة تقييم االستعداد التشغيلي للجهة
ُّ
ُّ
التحقق المذكورة
والتحقق منه .وتدعم عمليات
أنشطة تفتيش مع التركيز على برامج وإجراءات
االستعداد والقوة العاملة المطلوبة لتشغيل
الوحدة  1بصورة آمنة.

عمليات التفتيش
تواصل برنامج التفتيش الخاص بالهيئة خالل عام
 ،2018وقامت الهيئة حتى نهاية ديسمبر من نفس
العام بـ 430عملية تفتيش ،بما في ذلك عمليات
فضال عن
تفتيش بإشعار وأخرى بدون إشعار،
ً
ً
استجابة لعوامل محددة.
عمليات تفتيش
جرت  137من عمليات التفتيش على شركات في
ُّ
التأكد من التزام
مختلف أنحاء دولة اإلمارات بهدف
هذه الشركات بأحكام الضمانات واالستيراد النووي
ً
أيضا .وتركز ما يزيد على  %40من
والتصدير النووي

430
137
78
80

عملية تفتيش حتى نهاية ديسمبر 2018

عمليات التفتيش على شركات في
مختلف أنحاء الدولة

عملية تفتيش على مرافق تخزين

عملية تفتيش على مركبات نقل خاصة
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استكمال مراجعة و تقييم الطلب
الذي تقدمت به شركة نواة
للطاقة للحصول على رخصة
لتشغيل المفاعل في الوحدة 1
بمحطة براكة للطاقة النووية

محطة براكة للطاقة النووية
استكملت الهيئة مراجعة وتقييم نحو  %95من
الطلب الذي تقدمت به شركة نواة للطاقة
للحصول على رخصة تشغيل المفاعل في الوحدة 1
بمحطة براكة للطاقة النووية.

نسبة عمليات التفتيش على ضمان االلتزام بأحكام
الئحة الهيئة رقم (“ ،)FANR-REG-09الئحة الرقابة
على استيراد وتصدير المواد النووية والمفردات
ذات الصلة بالمجال النووي والمفردات ذات
االستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي”.
ُّ
التأكد
وتركزت بقية عمليات التفتيش على
من االلتزام بأحكام الئحة الهيئة رقم (FANR-
“ ،)REG-10الئحة نظام حساب المواد النووية
ومراقبتها وتطبيق البروتكول اإلضافي”.
قامت الهيئة خالل العام  2018بإجراء عمليات
تفتيش متعددة في مجال أمن المصادر المشعة
في مختلف مناطق الدولة ،بما في ذلك  78عملية
تفتيش على َمرافق تخزين للمرخص لهم و 80عملية
تفتيش على مركبات نقل خاصة بالمرخص لهم.
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التراخيص
حتى نهاية العام  2018أصدرت الهيئة 483
رخصة جديدة ،وقامت بتجديد  459رخصة ،وأجرت
تعديالت على  146رخصة أخرى لممارسة أنشطة
تُ ستخدم فيها مصادر مشعة في مجاالت طبية
وغير طبية.
ً
أيضا  7رخص جديدة ،وقامت بتجديد
أصدرت الهيئة
 19رخصة ،وأجرت تعديالت على  3رخص تتعلق
بحيازة ومناولة مواد نووية ونقل مواد نووية
ومواد خاضعة للرقابة.
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483
459
146

رخصة جديدة

تجديد رخصة

رخصة اجريت عليها تعديالت
لممارسة أنشطة تستخدم فيها
مصادر مشعة في مجاالت
طبية و غير طبية

وتُ عتبر اإلمارات العربية المتحدة الدولة األولى التي
تقوم بتطبيق وإنجاز المرحلة الثالثة حسب منهجية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة بتطوير
البنية التحتية للطاقة النووية .ركزت البعثة على
الشروط المطلوبة لتحقيق المرحلة الثالثة من خالل
تقييم  19مسألة من المسائل المتعلقة بالبنية
التحتية الواردة في منهجية المراحل الرئيسية ،وهي
توجه الدول
منهجية شاملة تتضمن اإلرشادات التي ِّ
والمؤسسات في شأن العمل على نحو منهجي
لضمان االستخدام السلمي للطاقة النووية.

انجاز المرحلة
الثالثة حسب
منهجية
الوكالة
تعتبر دولة اإلمارات األولى في تطبيق و
إنجاز المرحلة الثالثة في تطوير البنية التحتية
للطاقة النووية.

التقرير السنوي 2018
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اللوائح وإرشادات اللوائح
تمت مراجعة وإصدار عدد من اللوائح وإرشادات
ً
وفقا لاللتزام بالمراجعة
اللوائح خالل عام 2018
الدورية لإلطار الرقابي للهيئة.

الدليل التشغيلي لبرنامج حماية المعلومات
عملت الهيئة خالل العام بالتعاون مع جهاز حماية
المنشآت الحيوية والسواحل على مراجعة وتحديث
الدليل التشغيلي لبرنامج حماية المعلومات ،وعلى
وجه التحديد مراجعة وتحديث متطلبات حماية
المعلومات النووية الحساسة واإلرشادات الالزمة
لكيفية تصنيف المعلومات.
وقام مدير عام الهيئة االتحادية للرقابة النووية
ومدير عام جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل
في  2018بالتوقيع على النسخة الثانية من الدليل
التشغيلي لبرنامج حماية المعلومات.

المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات
تم في عام  2018افتتاح المختبر المعياري الثانوي
لقياس الجرعات داخل حرم جامعة خليفة للعلوم
والتكنولوجيا بأبوظبي ،وتم تركيب  3أجهزة تشعيع
واختبارها واعتمادها ،كما حصل المختبر على اعتماد
المنظمة الدولية للمعايير .17025
اجتاز المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات
اختبارين للكفاءة أجرتهما الوكالة الدولية للطاقة
الذرية .عالوة على ذلك ،قبلت الوكالة الدولية
للطاقة الذرية طلب دولة اإلمارات العربية
المتحدة لعضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية/
شبكة منظمة الصحة العالمية للمختبرات المعيارية
الثانوية لقياس الجرعات.

أول تقرير بيئي إماراتي
نشرت الهيئة في عام  2018أول تقرير سنوي لها
تحت عنوان “الرصد البيئي اإلشعاعي في دولة
اإلمارات العربية المتحدة” ،وحدد التقرير المستوى
األساسي لإلشعاع من النويدات المشعة الطبيعية
المنشأ أو من النويدات االصطناعية في دولة
ً
أيضا
اإلمارات العربية المتحدة ،كما كشف التقرير
أن معدالت جرعات اإلشعاع الطبيعي في دولة
ً
مقارنة بغالبية دول
اإلمارات منخفضة للغاية
العالم األخرى.

بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الستعراض
البنية التحتية النووية
استضافت دولة اإلمارات العربية المتحدة في
يوليو  2018بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الستعراض البنية التحتية النووية المتكاملة -
المرحلة الثالثة .وتهدف البعثة إلى مساعدة دولة
اإلمارات من خالل استعراض كامل البنية التحتية
للطاقة النووية.
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الفلسفة
المؤسسية

الرؤية
أن نصبح هيئة رقابة نووية بارزة معترف بها على الصعيد
العالمي.
الرسالة
حماية الجمهور والعاملين والبيئة من األثار الضارة لإلشعاع
المؤين وضمان حصر استخدامات الطاقة النووية في
االستخدامات السلمية فقط على نحو متكامل مع الجهات
ً
ووفقا ألفضل الممارسات الدولية ،وبناء
األخرى المعنية
قدرات الكوادر اإلماراتية في مجال الطاقة النووية ومختلف
المجاالت الفنية.
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لمحة عن
الهيئة
منذ تأسيسها في سبتمبر  ،2009بموجب المرسوم بقانون
اتحادي رقم ( )6لسنة  2009في شأن االستعماالت
السلمية للطاقة النووية ،بوصفها الجهة المسؤولة عن
الرقابة على القطاع النووي في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،ظلت الهيئة ملتزمة بمهامها المتعلقة بحماية
ً
وفقا ألفضل الممارسات الدولية
السكان والعاملين والبيئة
في هذا المجال.
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القيم األساسية للهيئة
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مجلس إدارة
الهيئة

مجلس اإلدارة هو الجهة المعنية باتخاذ القرار
في الهيئة ،ويتم تعيين أعضائه بموجب قرار من
مجلس الوزراء ،ويقوم المجلس باتخاذ وتطبيق
القرارات المهمة التي تؤثر على مجمل أداء
الهيئة.
الهيكل التنظيمي للهيئة
يضمن الهيكل التنظيمي للهيئة تحقيق أعلى
معايير األمان النووي ،واألمن النووي وحظر
االنتشار.

سعادة السفير /حمد الكعبي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

التقرير السنوي 2018

قيادة
الهيئة

التقرير السنوي 2018
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سعادة  /رزان خليفة المبارك
عضو مجلس اإلدارة

معالي /عبدالله ناصر السويدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة
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سعادة المستشار/
علي خلفان الظاهري
عضو مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور /عبدالقادر
إبراهيم الخياط
عضو مجلس اإلدارة

طاعي الشؤون اإلدارية
تتشكل الهيئة من ِق َ
والعمليات ،وتتبع لمكتب المدير العام إدارتا
الشؤون القانونية والتطوير المؤسسي .وتشرف
لجنة التدقيق والمخاطر على التدقيق الداخلي،
وهي عملية تقييم مستقلة ُأنشئت لتقييم مدى
كفاية وفاعلية ضوابط الهيئة ونُ ُظمها وسياساتها
وإجراءاتها.

سعادة الدكتور /علي محمد
شاهين أحمد
عضو مجلس اإلدارة

سعادة المهندس /فهد الحمادي
عضو مجلس اإلدارة

02

التراخيص
وعمليات
التقييم

التراخيص وعمليات التقييم
قامت الهيئة حتى ديسمبر  2018بمراجعة وتقييم
نحو  %95من الطلب الذي تقدمت به شركة نواة
للطاقة للحصول على رخصة لتشغيل الوحدة 1
بمحطة براكة للطاقة النووية .عمليات التفتيش
الخاصة بتقييم االستعداد التشغيلي للوحدة  1قيد
ً
حاليا ،وستصدر رخصة تشغيل عندما تتحقق
اإلجراء
الهيئة من استيفاء المتطلبات الرقابية .واصلت
ِّ
مشغل
الهيئة إشرافها على برامج اعتماد وتدريب
ِّ
ومشغل أول المفاعل ،ومن المتوقع
المفاعل
أن يكون أول اعتماد للهيئة لطاقم التشغيل في
.2019
قدمت شركة نواة للطاقة خالل عام  2018خطة
الحماية المادية لتشغيل الوحدتين  1و 2بمحطة
براكة للطاقة النووية (النسختان  3و )4إلى الهيئة
بغرض القيام بالمراجعة واالعتماد إلى جانب
طلب رخصة التشغيل .باإلضافة إلى تقديم طلب
الرخصة وخطة الحماية المادية ،قامت شركة نواة
للطاقة بتقديم جدول لتطبيق دليل برنامج األمن
اإللكتروني.
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محطة براكة
للطاقة
النووية
تحقيق اإلنجازات من خالل االبتكار والتقدم التقني.

عمليات التفتيش في محطة براكة
واصل مفتشو الهيئة خالل عام  2018عمليات
رصد وتقييم األنشطة المرخص لها بمحطة براكة
ُّ
التحقق من االلتزام بلوائح
للطاقة النووية بهدف
الهيئة .اشتملت عمليات التفتيش على أنشطة
 5مفتشين مقيمين بصفة دائمة في براكة .كما
اشتمل نطاق التفتيش على مراقبة األنشطة
اليومية في مجال التشييد واإلدخال في الخدمة
ُّ
التحقق من االلتزام
بمحطة الطاقة النووية بهدف
بالمتطلبات الرقابية للهيئة.
ً
أيضا على حضور ومراجعة
أشرف المفتشون
ً
ميدانيا وداخل
نتائج اختبارات اإلدخال في الخدمة
غرفة التحكم الرئيسية بالوحدة  .1قام مفتشو
الهيئة بإجراء  18عملية تفتيش رقابي اشتملت
ُّ
التحقق من برنامج المرخص له الخاص بتدريب
على
ِّ
المشغلين واالستعداد المؤسسي لتشغيل
واعتماد
الوحدة .1
تم القيام بعمليات التفتيش المتعلقة باالستعداد
ُّ
التأكد من التطبيق الكامل
المؤسسي بهدف
لبرامج وإجراءات شركة نواة للطاقة ومن أن طاقم
ً
ً
ومؤهال
كافيا
تدريبا
العاملين بالمحطة قد تلقى
ً
ً
وفقا
على نحو يضمن أن الوحدة  1سيتم تشغيلها
للمتطلبات الرقابية السارية.
تم إجراء عمليات التفتيش التي قامت بها الهيئة
على مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية/شركة نواة
للطاقة في محطة براكة ،باستثناء عملية تفتيش
الموردين
أجرتها الهيئة في َمرافق تابعة لواحد من
ِّ
الفرعيين لمؤسسة اإلمارات للطاقة النووية في
جمهورية كوريا.

أجرت الهيئة خالل العام  2018عمليتي تفتيش
أمني في الوحدة  1بمحطة براكة للطاقة النووية
ُّ
التحقق من تطبيق نظام الحماية المادية
بهدف
حسبما ورد في خطة الحماية المادية للتشغيل
وتطبيق التحسينات على التصميم في إطار تقيم
أثر الطائرات وفحص أجهزة تقليل أثر فقدان مساحة
كبيرة .قامت الهيئة بإجراء عملية تفتيش أمني
ُّ
للتأكد من تطبيق حماية
أخرى في ديسمبر 2018
ً
وفقا لمتطلبات
المعلومات النووية الحساسة
الهيئة.
باإلضافة إلى الزيارات الفنية المتعلقة بتركيب
وصيانة االحتواء ونُ ُظم المراقبة ،قامت الوكالة
الدولية للطاقة الذرية بزيارتين منفصلتين على مدى
عدة أيام إلى محطة براكة للطاقة النووية ،حيث
ُّ
ُّ
التحقق من
التحقق من الجرد المادي وأنشطة
تم
ّ
وتلقت دولة اإلمارات العربية
معلومات التصميم.
المتحدة آراء وإفادات إيجابية من الوكالة الدولية
للطاقة الذرية في شأن عمليات التحقق المذكورة
واألنشطة الفنية ،األمر الذي يؤكد المراعاة التامة
اللتزامات دولة اإلمارات المتعلقة بحظر االنتشار.
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ُّ
تسلم الوقود النووي بمحطة براكة للطاقة
النووية
استكملت الهيئة مراجعة ترتيبات الحماية المادية
لتخزين الوقود النووي التي تقدمت بها شركة نواة
للطاقة في إطار الطلب الذي تقدمت به لتخزين
المشعع.
الوقود النووي غير
َّ

قامت الهيئة بعمليات تفتيش تتعلق بالوقاية
اإلشعاعية والتصرف في النفايات المشعة
اشتملت على  5عمليات تفتيش على التحكم
وبرامج التصرف في النفايات المشعة ودليل
حساب الجرعة خارج الموقع ومعالجة التصريفات
السائلة والرصد البيئي ومعايرة أجهزة الوقاية
اإلشعاعية وتقليل التلوث.
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ضمان
االستعداد
التشغيلي

بانتقال مهام ومسؤوليات اإلشراف الرقابي من
مرحلة تشييد محطة الطاقة النووية إلى مرحلة
العمليات ،قامت الهيئة بوضع خطتها الالزمة
إلدارة هذا االنتقال بصورة فاعلة .وتركز هذه
الخطة الشاملة على مجاالت مثل التدريب ورأس
المال البشري ومؤسسات الدعم الفني وأنشطة
أخرى مطلوب وجودها ألغراض عمليات المحطة.
ً
وسعيا لتسهيل االنتقال من مرحلة إلى أخرى

وضمان االستعداد لعمليات المحطة ،قامت الهيئة
خالل العام  2018بتقديم عدد من البرامج التدريبية
وأعدت مجموعة من اإلجراءات والتعليمات
الداخلية.
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االنتقال
إلى مرحلة
التشغيل
واصلت الهيئة خالل العام  2018تطبيق الخطط الالزمة
ُّ
والتحقق من استعداد محطة براكة
لضمان استعدادها
للطاقة النووية لمرحلة التشغيل.
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قدمت الهيئة عدد من البرامج
التدريبية في عام 2018

ملتزمون بأعلى
مستويات
األمان النووي

الهيئة هي الجهة الرقابية على القطاع النووي
المرافق النووية
والمعنية بتنظيم تصميم كافة َ
في الدولة ،وتحديد مواقعها ،وتشييدها وتشغيلها،
وإخراجها من الخدمة ،بما في ذلك محطات
الطاقة النووية .ويختلف دور الهيئة عن دور
ِّ
ِّ
مسؤوال عن إدارة
المشغل
المشغل ،إذ يكون
ً
ِّ
مشغل
المرفق النووي ،وتقع على عاتق
وتشغيل
َ

المرفق المسؤولية النهائية عن األمان .وتشتمل
َ
المسؤوليات المتعلقة بمجال األمان النووي على
اللوائح وإرشادات اللوائح والتراخيص وتقييم األمان
وعمليات التفتيش والتنفيذ.
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األمان
النووي
ً
جهودا فاعلة ومتواصلة لتحقيق أعلى
تبذل الهيئة
مستويات األمان النووي في كافة عملياتها.

•استخالص الدروس والمعارف من خالل
الخبرة بهدف منع تكرار الحوادث أو الحاالت
وإجراء التحسينات الالزمة في مجاالت األمان
اإلشعاعي واألمن اإلشعاعي والضمانات.
ً
عددا من
عقدت الهيئة في العام 2018
االجتماعات المتعلقة بمالحظات خبرة التشييد
والتشغيل بهدف تقييم التقارير ذات الصلة
ً
داخليا لالطالع أو اتخاذ اإلجراءات الالزمة.
وتوزيعها
التقرير السنوي 2018
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واصلت الهيئة خالل العام  2018عمليات المراجعة
والتقييم بصورة مفصلة لطلب الحصول على
رخصة تشغيل الوحدة  1بمحطة براكة للطاقة
النووية .وستقوم الهيئة بإصدار رخصة التشغيل
فقط في حال استيفاء بيانات ومقترحات والتزامات
مقدم الطلب المتطلبات الصارمة لألمان حسبما
ِّ
حددتها الهيئة .واصلت الهيئة خالل العام 2018
عمليات التفتيش التي اشتملت على تشييد كافة
المفاعالت األربعة بمحطة براكة للطاقة النووية،
إذ يتضمن برنامج التفتيش الذي تقوم به الهيئة
مكتب تفتيش دائم داخل المحطة يعمل به 5
مفتشين مقيمين بدوام كامل يقومون بمراقبة
ومتابعة أنشطة التشييد واإلدخال في الخدمة.
واستكملت الهيئة خالل العام  26عملية تفتيش
رقابي على تشييد الموقع واالستعداد التشغيلي
للمفاعالت وشركة نواة للطاقة.

برنامج مالحظات خبرة التشغيل والتشييد
تواصل العمل في برنامج الهيئة الخاص بالمالحظات
الخارجية الخاصة بخبرة التشييد والتشغيل ،إذ يهدف
البرنامج إلى مراجعة الحوادث التي تقع داخل
الدولة أو خارجها بهدف استخالص الدروس وتطبيق
اإلجراءات التصحيحية بهدف تفادي تكرار وقع
حوادث مماثلة .كما أن هنالك عملية نظام إداري
متكامل بالهيئة فيما يتعلق ببرنامج مالحظات خبرة
التشييد والتشغيل تهدف إلى ما يلي:
•تحليل االتجاهات بغرض تحديد أنماط الحوادث
واألوضاع بغية تحديد اإلجراءات الالزمة
واتخاذها لمعالجة األسباب األساسية ومنع
تكرار الحوادث واألوضاع غير المرغوب فيها.
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أمن المعلومات
واستمرارية
األعمال

صادق مجلس إدارة الهيئة على “سياسة أمن
المعلومات” ،التي تتوافق مع أفضل الممارسات
والمعايير الوطنية .وتتناول سياسة أمن المعلومات
الضوابط االستباقية وضوابط االستجابة لحماية
معلومات الهيئة وأصول المعلومات من مجموعة
واسعة من المخاطر والمهددات األمنية من خالل
تحديد وتطبيق أمن المعلومات وتفعيله ومراقبته
ومراجعته واستمرار العمل على أساسه وتحسينه
ً
اعتمادا على مبادئ أمن المعلومات :السرية،
ُّ
وتوفر البيانات.
والتكامل،

تم منح الهيئة شهادة آيزو  ،27001:2013وهي
ً
دوليا في مجال إدارة أمن
شهادة معترف بها
المعلومات يعتمد ممارسات الهيئة األمنية
مع المرخص لهم والجهات المعنية ذات الصلة
ُ
توافق ممارسات الهيئة مع أفضل
كما يضمن
الممارسات في مجال حماية المعلومات الحساسة.
ويُ عتبر شهادة آيزو  27001الخاص بأمن المعلومات
ً
تأكيدا لجهود الهيئة تجاه التميز والجودة الالزمين

لتحقيق رؤيتها ألن تصبح واحدة من الجهات الرقابية
ً
عالميا ولتأكيد دورها في حماية األفراد
الرائدة
والبيئة.
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األمن
النووي

ُمنحت الهيئة شهادة
آيزو 27001:2013

تعمل الهئية بشكل مستمر على تحقيق أعلى مستويات
األمن النووي في جميع عملياتها
اعتمد مركز أبوظبي للمتابعة و
التحكم أجهزة المراقبة و التحكم
الخاصة بالهيئة.

تم إنشاء فريق االستجابة لحوادث أمن الحاسوب
ً
وفقا لسياسة الهيئة ألمن المعلومات ومعايير
دولة اإلمارات العربية المتحدة لضمان المعلومات
بهدف ضمان توفر نهج فاعل ومتسق إلدارة
حوادث الحاسوب وأمن المعلومات.
صادق مجلس إدارة الهيئة على سياسة إدارة
استمرارية األعمال بهدف ضمان استيفاء الهيئة
اللتزاماتها القانونية تجاه مهامها الحيوية/الجوهرية
ومن أجل ضمان حماية الخدمات من الطوارئ
واالنقطاعات المحتملة.

التعاون في مجال األمن اإللكتروني مع الهيئة
العامة لتنظيم قطاع االتصاالت
األمن اإللكتروني عنصر جوهري ضمن برنامج الهيئة
للمعلومات وأمن تقنية المعلومات ،إذ تحرص
الهيئة على التعاون الوثيق مع الجهات المعنية
ذات الصلة بهدف تعزيز التنسيق وااللتزام بمعايير
دولة اإلمارات العربية المتحدة الخاصة بضمان
المعلومات.
ً
أيضا مع فريق االستجابة
تعمل الهيئة عن كثب
الوطني لطوارئ الحاسب اآللي بهدف إعداد
إطار للحوكمة إلدارة أي حوادث من هذا النوع
وأي انتهاكات ألمن المعلومات .وتمكّ ن فريق
الهيئة لالستجابة للحوادث األمنية للحاسب اآللي
من التعاون مع جهات محلية واتحادية لمحاكاة
بغرض التدريب على مواجهة حادث أمني للحاسب
اآللي بغرض تحديد المخاطر المتعلقة بعدد من
السيناريوهات.
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قامت الهيئة بتعيين ضابط أول أمن المعلومات
ليتولى مسؤولية تطبيق معايير دولة اإلمارات
العربية المتحدة لضمان المعلومات داخل الهيئة
وتحديد المخاطر والمهددات األمنية المحتملة
وتقديم توصيات إيجابية إلى المدير العام في هذا
الشأن.

شهادة مركز أبوظبي للمتابعة والتحكم
اعتمد مركز أبوظبي للمتابعة والتحكم أجهزة
المراقبة والتحكم الخاصة بالهيئة ،إذ استوفت
الهيئة المتطلبات المنصوص عليها في قانون
أبوظبي رقم ( )5لسنة  2011الذي تأسس بموجبه
مركز أبوظبي للمتابعة والتحكم إلدارة وتنظيم
استخدام أنظمة الرصد والتحكم.
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األعمال
والتطوير

في إطار التزامها بالتميز ،و تماشيا مع التوجيهات
الحكومية بالرؤية الذكية ،بادرت الهيئة في العام
 2018باتخاذ خطوة مهمة في مجال ضوابط
التصدير النووي ،إذ أصبح نظام “ ”NuTech
المعني بتنظيم ورقابة استيراد وتصدير المواد
ً
النووية  ،متوفرا على شبكة اإلنترنت لتنظيم

عملية العملية اإلفراج عن البنود غير الخاضعة
للرقابة .بوابة  NuTech Portalتطبيق على
ً
ذكيا للحصول على “عدم
حال
اإلنترنت يقدم ً
ممانعة” الهيئة لنقل مفردات غير خاضعة للرقابة
المنسق بوصفها مفردات
تحمل نفس رمز النظام
َّ
خاضعة للوائح الهيئة الخاصة بضبط الصادرات.
وفي مجال تطبيق الضمانات ،تم إقفال أول فترة
حصر للمواد النووية في فبراير  2018بعد إجراء
ً
موقعا في مختلف أنحاء
عمليات جرد مادي في 80
دولة اإلمارات العربية المتحدة .وتأكد من خالل
الجرد المادي أن كافة المواد النووية قد تم حصرها
بطريقة صحيحة ،وتأكدت بالتالي فاعلية أداء نظام
الدولة لحصر المواد النووية والرقابة عليها.
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الضمانات
ظل نظام الضمانات الشامل الذي اتسم بالفعالية
ً
ً
أساسيا للتميز في التطبيق السلمي
ركنا
والشفافية
للطاقة النووية وحظر انتشار األسلحة النووية والتكنلوجيا
المرتبطة بها.

137
عملية تفتيش في مجال
الضمانات شملت العديد من
أنشطة التحقق.

واصلت الهيئة عملية تطوير نظام الدولة لحصر
المواد النووية والرقابة عليها وأعدت خطة من
 4خطوات إلدارة المعلومات المتعلقة بحساب
المواد النووية وعمليات التفتيش والترخيص.
ً
وتمشيا مع التزامها تجاه تحقيق تكامل األمان
واألمن والضمانات في النهج الرقابي ،يتركز

عمليات التفتيش على الضمانات وضوابط
التصدير النووي
قامت الهيئة خالل عام  2018بإجراء  137عملية
ً
ً
واسعا
نطاقا
تفتيش في مجال الضمانات شملت
ُّ
التحقق .وتركز ما يزيد على  %40من
من أنشطة
نسبة عمليات التفتيش على ضمان االلتزام بأحكام
الئحة الهيئة رقم (“ ،)FANR-REG-09الرقابة على
استيراد وتصدير المواد النووية والمفردات ذات
الصلة بالمجال النووي والمفردات ذات االستخدام
ّ
وتلقت دولة
المزدوج المتعلقة بالمجال النووي”.
اإلمارات العربية المتحدة آراء وإفادات إيجابية من
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن عمليات
التحقق المذكورة واألنشطة الفنية ،األمر الذي
يؤكد المراعاة التامة اللتزامات دولة اإلمارات
بالضمانات النووية.
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ُّ
التحقق من ضمانات الوكالة الدولية
اشتمل
للطاقة الذرية واألنشطة الفنية بمحطة براكة
ُّ
التحقق
للطاقة النووية خالل عام  2018على
من معلومات التصميم بالوحدتين  1و 2وتركيب
االحتواء وتدابير المتابعة بالوحدة  ،2كما اشتمل
تركيب االحتواء وتدابير المتابعة بالوحدة  2على
الرصد من بُ عد لتوفير معلومات حول االحتواء
وتدابير المتابعة بصورة مباشرة إلى المقر الرئيسي
للوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا عقب
عملية التركيب الناجحة لنظام مطابق لالحتواء
التشغيلي وتدابير المراقبة بالوحدة  1في العام
.2017

االهتمام في المرحلة الحالية من تطبيق النظام
على دمج الضمانات وترخيص ضوابط التصدير في
خدمة الترخيص اإللكتروني الحالية الخاصة بالهيئة.
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التراخيص
واصلت الهيئة خالل العام  2018تطبيق تدابير
صارمة مع االلتزام بتحسين كفاءة وفعالية عملية
الترخيص.
التفتيش في مجال األمان اإلشعاعي على نطاق
دولة اإلمارات
تواصل برنامج التفتيش الخاص بالهيئة خالل عام
 ،2018وقامت الهيئة حتى نهاية ديسمبر بإجراء
 430عملية تفتيش ،بما في ذلك عمليات تفتيش
فضال عن عمليات
بإشعار وأخرى بدون إشعار،
ً
ً
استجابة لعوامل محددة.
تفتيش
ً
تفهما أفضل من
الحظ مفتشو الهيئة خالل العام
جانب المرخص لهم فيما يتعلق بالوقاية اإلشعاعية
فضال عن تفهم أوسع ألدوار
واألمان اإلشعاعي،
ً
ومسؤوليات الهيئة وأهمية وجود ثقافة أمان
فاعلة.
معالجة النفايات المشعة في دولة اإلمارات
قامت الهيئة بإعداد الئحة حول التخلص من
النفايات المشعة وإرشادات الئحة حول التخلص من
التقرير السنوي 2018

األمان
اإلشعاعي
تضمن الهيئة أعلى معايير الوقاية اإلشعاعية في الطب والصناعة
والمرافق النووية من خالل إشرافها الرقابي على القطاع النووي.
َ

أعدت الهيئة ،بالتعاون مع جهات وطنية أخرى،
التقرير الوطني الثالث لدولة اإلمارات العربية
ً
وفقا لـ”االتفاقية المشتركة بشأن أمان
المتحدة
التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف
في النفايات المشعة” الجتماع االستعراض الثالث
لالتفاقية الذي انعقد في مايو .2018
قامت الهيئة بحساب رسوم صندوق ائتمان اإلخراج
من الخدمة ،بالتواصل مع المرخص لهم .ومن
المقرر أن تقوم الجهات المرخص لها بتسديد رسوم
ً
وفقا
الصندوق عقب اعتمادها من مجلس الوزراء،
ألحكام المادة ( )42من “القانون النووي”.
ً
أيضا موظفو الهيئة في الندوة الدولية
شارك
حول النفايات المشعة التي انعقدت في الواليات
المتحدة في مارس .2018
استكمل موظفو الهيئة مراجعة طلب الحصول
على رخصة تشغيل َمرافق المعالجة والتخلص
من المواد المشعة الطبيعية المنشأ .وتم إقفال

1,088
459
774
270

قامت الهيئة بعملية تفتيش لمدة أسبوعين
ُّ
للتحقق من االستعداد التشغيلي وحالة األجهزة
وطاقم العمل/التدريب وإجراءات العمليات .من
المتوقع أن يتم إصدار تراخيص َمرافق المعالجة
والتخلص من المواد المشعة الطبيعية المنشأ في
عام  2019عند إقفال مسائل التفتيش القائمة.
التميز في حماية البيئة
ظلت الهيئة خالل عام  2018ملتزمة بالرصد
المستمر لمستويات اإلشعاع في بيئة دولة
اإلمارات من خالل المختبر البيئي الكائن في حرم
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي وفي
محطات رصد موزعة على مختلف مناطق الدولة.
وتم جمع أكثر من  150عينة خالل عام  2018من
مختلف الوسائط ،مثل المياه والتربة والترسبات
واألسماك والغطاء النباتي .وباإلضافة إلى عمليات
التحليل المختبري ،تم جمع أكثر من  800000معدل
التقرير السنوي 2018
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النفايات المشعة المنخفضة اإلشعاع في َمرافق
التخلص القريبة من سطح األرض.

كافة المسائل المفتوحة الخاصة بمراجعة طلب
رخصة تشغيل َمرفق المعالجة والتخلص من المواد
المشعة الطبيعية المنشأ وتمت صياغة تقرير
لتقييم األمان.

ترخيص تم إصداره بنهاية ديسمبر 2018

ً
مسبقا
تجديد لتراخيص صدرت

ً
ترخيصا لإلستيراد

ً
ترخيصا للتصدير
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قياس لجرعات أشعة جاما من شبكة تتكون من
 17محطة رصد لهذا النوع من األشعة موزعة على
مختلف مناطق دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ً
برنامجا
اجتاز المختبر البيئي اإلشعاعي للهيئة بنجاح
الختبار الكفاءة بالتنسيق مع المختبرات التحليلية
للوكالة الدولية للطاقة الذرية لقياس النشاط
اإلشعاعي في البيئة ،وهي شبكة تتكون من 160
ً
مختبرا في  87دولة في مختلف أنحاء العالم .ويتم

من خالل اختبار الكفاءة الخاص بالمختبرات التحليلية
لقياس النشاط اإلشعاعي اختبار قدرة المختبرات
اإلشعاعية على تحليل العينات المشعة وتسجيل
النتائج بصورة دقيقة .واستكمل المختبر اإلشعاعي
البيئي للهيئة بنجاح اختبار الكفاءة الدولي القائم
على أساس المقارنة المشتركة ويكون بذلك قد
استوفى معايير القبول.

نشرت الهيئة في عام  2018أول تقرير سنوي لها
تحت عنوان “الرصد البيئي اإلشعاعي في دولة
اإلمارات العربية المتحدة” .وحدد التقرير المستوى
األساسي لإلشعاع أما من النويدات المشعة

الطبيعية المنشأ أو االصطناعية في دولة اإلمارات
ً
أيضا أن معدالت
العربية المتحدة ،وكشف التقرير
جرعات اإلشعاع الطبيعي منخفضة للغاية مقارنة
بغالبية الدول األخرى في العالم.
تضمنت أهداف عمل الهيئة في مجال الرصد
اإلشعاعي مسح وفهم األوضاع اإلشعاعية في
دولة اإلمارات قبل تشغيل َمرفق نووي وتوثيق
المستوى األساسي لإلشعاع في بيئة الدولة
ومن ثم تحديد مصدر النويدات المشعة البشرية
المنشأ .ويُ عتبر هذا التقرير األول ضمن سلسلة من
التقارير التي سيتم نشرها بشأن مستويات اإلشعاع
والنشاط اإلشعاعي في بيئة الدولة.
إنشاء السجل الوطني للجرعات في دولة
اإلمارات
بدأت في عام  2018خطة إنشاء السجل الوطني
للجرعات في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
واستضافت الهيئة بعثة خبراء من الوكالة الدولية
للطاقة الذرية في فبراير  2018شارك فيها أعضاء
من كل من أستراليا وكندا .تم تقديم هياكل

السجل الوطني للجرعات لكل من أستراليا وكندا
كدليل استرشادي إلعداد السجل الوطني للجرعات
لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات
تم افتتاح المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات
ً
رسميا تحت رعاية سمو  
في حرم جامعة خليفة
الشيخ حامد بن زايد آل نهيان ،رئيس مجلس أمناء
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.
انضم المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات إلى
الشبكة الدولية لمختبرات قياس الجرعات الثانوية
التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية/منظمة
ً
مختبرا
الصحة العالمية :تتكون هذه الشبكة من 84
ُّ
التحقق من أن
في  71دولة ،وهي مسؤولة عن
الخدمات التي تقدمها المختبرات الوطنية تتّ بع
ً
دوليا .ستعمل
معايير األرصاد الجوية المقبولة
عضوية دولة اإلمارات العربية المتحدة على تسهيل
التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وغيرها من المختبرات في جميع أنحاء العالم.

بعد إجراء تقييم شامل ،منح نظام االعتماد
الوطني لدولة اإلمارات شهادة ISO/IEC 17025:
 2017للمختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات
ليصبح أول مختبر من نوعه في منطقة الخليج يتم
اعتماده.
تؤكد هذه اإلنجازات أنه بات لدى المختبر المعياري
الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة ،وللمرة
األولى في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،القدرة
الكاملة على توفير خدمات معايرة اإلشعاع
للمستخدمين النهائيين لعناصر قياس اإلشعاع في
القطاع الطبي والنووي والصناعي ،وهو معترف به
على الصعيدين الوطني والدولي لكفاءته وللجودة
العالية لنتائجه.
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خارطة الطريق
الرقابية للهيئة

تراعي لوائح الهيئة معايير األمان الخاصة بالوكالة
الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات األخرى
في مجال الرقابة النووية .وتخضع لوائح الهيئة
وإرشادات لوائحها للمراجعة والتحديث كل 5
سنوات ،حسبما هو مطلوب.
اللوائح وإرشادات اللوائح
تمت مراجعة وإصدار عدد من اللوائح وإرشادات
ً
وفقا لاللتزام بالمراجعة
اللوائح خالل عام 2018
الدورية لإلطار الرقابي للهيئة  منها اصدار الالئحة:
•( ،)FANR-REG-04النسخة  1الئحة حدود
الجرعة اإلشعاعية والتحسين األمثل للوقاية
بالمرافق النووية.
من اإلشعاعات َ
•و مراجعة اللوائح و إرشادات اللوائح:
•( ،)FANR-REG-23النسخة  1الئحة أمن
المصادر المشعة.
•( ،)FANR-RG-032تطوير وتعديالت خطة
الحماية المادية لمخطة الطاقة النووية.
•( ،)FANR-REG-09النسخة  1الئحة
الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية
والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي
والمفردات ذات االستخدام المزدوج
المتعلقة بالمجال النووي.
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اللوائح

تلتزم لوائح الهيئة بمعايير أمان الوكالة الدولية للطاقة
الذرية وأفضل الممارسات الرقابية األخرى.
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•) ،(FANR-REG-12النسخة  1الئحة التأهب
المرافق النووية.
للطوارئ في َ
•( ،)FANR-REG-18الئحة تطبيق العقوبات.
•) ،(FANR-REG-22الئحة صندوق ائتمان
اإلخراج من الخدمة.
ُّ
التخلص من
•( ،)FANR-REG-27الئحة
النفايات المشعة.
•) ،(FANR-REG-29الئحة التصريح بممارسة
األنشطة الخاضعة للرقابة في َمرافق بخالف
المرافق النووية.
َ
•) ،(FANR-RG-027إرشادات الئحة التخلص
من النفايات المشعة قرب سطح األرض.
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قامت الهيئة بمراجعة و إصدار 8
لوائح و  10لوائح إرشادية
ً
وفقا لإلتزام بالمراجعة الدورية
لإلطار الرقابي للهيئة.

سيضطلع مركز عمليات الطوارئ بأدوار رئيسية
ً
وفقا للقانون النووي لدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،الذي ينص على تولي الهيئة وضع التدابير
الالزمة للتأهب للطوارئ والتصدي لها .وسيقوم
المركز بتقديم المشورة الفنية للجهات الحكومية
في حال وقوع حوادث ،بما في ذلك الحوادث
المتعلقة بالوقاية اإلشعاعية ،واإلجراءات االحترازية
بغرض دعم ووقاية الجمهور والبيئة .وتمثل الهيئة
ً
جزءا من خطط االستجابة للطوارئ خارج الموقع

وفرت جميع هذه التدريبات والتمارين الفرصة
لتفعيل وتقييم أداء مختلف فرق منظومة التأهب
للطوارئ بالهيئة بما يتماشى مع إجراءاتها الداخلية
وأدوار ومسؤوليات الهيئة على الصعيدين الوطني
والدولي.

يتكون الهيكل التنظيمي لمركز عمليات الطوارئ
من وظائف متعددة تشمل التقييم النووي
والتقييم اإلشعاعي وفريق األمن النووي وفريق
االتصال وغيرها .ويضم المركز موظفين مؤهلين
ً
ً
عاليا قادرين على تقييم الحوادث
تدريبا
ومدربين
النووية أو اإلشعاعية.
المعدات واألجهزة واألدوات
والمركز مجهز بأحدث
ّ
وبتقنيات حديثة ِّ
تمكن الهيئة من تقديم المشورة
والتنسيق مع الجهات الوطنية والوكالة الدولية
للطاقة الذرية لدعم جهود االستجابة الفعالة عند
وقوع طارئ نووي أو إشعاعي.
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التأهب
للطوارئ
ركزت الهيئة بصورة فاعلة على قدراتها في مجال االستجابة
في حال وقوع طارئ نووي أو إشعاعي.

15

ً
تمرينا شاركنا
تدريب و
بهن لضمان استعداد و
جاهزية الهيئة لإلستجابة
لحاالت الطوارئ النووية و
اإلشعاعية.

لمحطة الطاقة النووية ،التي يشارك فيها عدد من
الجهات الوطنية والمحلية المسؤولة عن االستجابة
أمام قائد الحدث (شرطة أبوظبي) في حال وقوع
حادث نووي.

ّ
وقعت دولة اإلمارات العربية المتحدة اتفاقيات
دولية ،مثل اتفاقية التبليغ المبكر عند وقوع
حادث نووي وطلب المساعدة ،التي حددت الهيئة
كنقطة تحذير وطنية في دولة اإلمارات والسلطة
ً
ً
وخارجيا عن حاالت الطوارئ
داخليا
المختصة
النووية أو اإلشعاعية والمعنية بإخطار الوكالة
الدولية للطاقة الذرية من خالل مركز عمليات
الطوارئ بالهيئة .كما تُ عتبر الهيئة واحدة من عدد
ً
دورا رئيسيا في
من الجهات الوطنية التي تلعب
المشاركة في االستجابة للحوادث النووية أو
اإلشعاعية التي قد تحدث في منطقة دول مجلس
التعاون الخليجي تحت مظلة مركز إدارة الطوارئ
في دول مجلس التعاون الخليجي ،ومقره في دولة
الكويت.
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مركز عمليات الطوارئ
ً
ً
رئيسا في ضمان
دورا
يلعب مركز عمليات الطوارئ
تأهب الهيئة للطوارئ واستعدادها لالستجابة
ألي طوارئ نووية أو إشعاعية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة بغرض تسهيل مهمة الهيئة لحماية
الجمهور والبيئة من مخاطر اإلشعاع.

تدريبات وتمارين الطوارئ
ينظم مركز عمليات الطوارئ بالهيئة ويشارك في
تمارين وتدريبات لبناء القدرات الوطنية لتقييم
حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية بالتعاون
مع الجهات المعنية الوطنية والدولية .شهد العام
 2018تدريبات وتمارين وصلت إلى  15تدريب
ثالث تمارين مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
بما في ذلك طلب المساعدة من المنظمة
الدولية في حالة وقوع طارئ ،باإلضافة إلي 6
تدريبات أخرى مع شركة نواة للطاقة ،حيث قامت
بتفعيل منظومة التأهب للطوارئ بالهيئة لتقييم
الطوارئ بشكل مستقل والختبار ومحاكاة ترتيباتها
للتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .باإلضافة
إلى ذلك ،شاركت الهيئة في  3تمارين مع جهات
وطنية معنية أخرى مثل القوات المسلحة وشرطة
أبوظبي .وفي إطار مراعاة حاالت الطوارئ األخرى
بخالف تلك الخاصة بمحطة براكة للطاقة النووية،
ً
أيضا على مواجهة حادث
تم إجراء تدريب داخلي
نقل تم فيه محاكاة استجابة الهيئة.
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التعاون المحلي

واصلت الهيئة تحديد فرص التعاون مع المؤسسات
الوطنية في الدولة بهدف تعزيز أنشطتها الرقابية.

المرافق والخصومات
إلى مجموعة متنوعة من َ
وخدمات التأمين باإلضافة إلى خدمات التمويل.

ّ
وقعت الهيئة في عام  2018مذكرة تفاهم مع
التغير المناخي والبيئة ووافقت على التعاون
وزارة
ُّ
مع مختلف مؤسسات الحكومة االتحادية في
بتغير المناخ والبيئة بهدف مراقبة
العمل المتعلق ُّ
البيئة ورصدها واستخدام التقنية والمعدات
والتعاون في مجاالت علمية وتدريبية ومهنية
مختلفة وتبادل الخبرات واألبحاث المشتركة
المتعلقة بالمواد المشعة.

بموجب مذكرة تعاون تم إبرامها بين الطرفين في
وقت سابق ،تعاونت الهيئة مع الهيئة االتحادية
للجمارك لتدريب العاملين في مختلف هيئات
الجمارك المحلية في الدولة ،كما عقدت الهيئة 4
ورش عمل فنية في عام  2018بالتعاون مع الهيئة
االتحادية للجمارك.

ً
ّ
أيضا مذكرة تفاهم مع جامعة زايد
وقعت الهيئة
إلنشاء إطار للتعاون وتبادل المعلومات المتعلقة
بالرصد اإلشعاعي البيئي ،وأسفرت مذكرة التفاهم
عن إنشاء المختبر البيئي في حرم جامعة زايد في
إمارة أبوظبي.
تسعى الهيئة إلى تحسين رفاه موظفيها ،ففي
عام  2018أبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع “فزعة”
لتقديم الخدمات للموظفين من أجل لوصول
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التعاون المحلي
والدولي
التزمت الهيئة بضمان التعاون المحلي مع الجهات المعنية
في الدولة إلى جانب تلبية المعايير العالمية وأفضل
الممارسات من خالل التعاون مع منظمات دولية.
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ً
ّ
أيضا مذكرة
وقعت الهيئة
تفاهم مع جامعة زايد إلنشاء
إطار للتعاون وتبادل المعلومات
المتعلقة بالرصد اإلشعاعي
البيئي.
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التواصل
المجتمعي في
2018

في إطار الجهود المستمرة لرفع مستوى الوعي
العام حول الهيئة والقطاع النووي في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،تم عقد عدد من جلسات
التوعية العامة في عام  2018مع التركيز على
تثقيف الجمهور حول أدوار الهيئة ومسؤولياتها.
أطلقت الهيئة حملتها للتواصل المجتمعي في
يناير  2018بهدف التواصل مع شرائح مختلفة من
المجتمع ورفع مستوى الوعي حول الهيئة باعتبارها
الجهة الرقابية في دولة اإلمارات ودورها في
ضمان أمن وأمان وسلمية برنامج الطاقة النووية.

بنسية  %86.6حول مهمة الهيئة في الدولة.
ً
أيضا مع الجمهور من خالل زيارة
تواصلت الهيئة
المراكز المجتمعية وتنظيم المنتديات المفتوحة
للجمهور حول دور الهيئة .وكشف استطالع آخر
للرأي عن زيادة بنسبة  %95في مستوى الوعي
بين المشاركين حول مهمة الهيئة في الرقابة على
القطاع النووي في دولة اإلمارات.

التعاون
الدولي

تم عقد جلسات التواصل المجتمعي في عدد من
المدن في مختلف أنحاء الدولة ،واستهدفت طلبة
المدارس والجامعات وأفراد الجمهور والجهات
الحكومية والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة
باستخدام مواد خاضعة للرقابة.
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600
%
86.6

طالب و طالبة حضروا اللقاءات الطالبية التي عقدتها الهيئة في 2018

الطالب حول دور الهيئة و مهامها الرقابية
ارتفاع نسبة وعي
ّ

التواصل والتعاون على الصعيد
الدولي يدفعه طموح الهيئة
وسعيها الدؤوب لتحقيق أعلى
معايير األداء في القطاع النووي،
بما في ذلك الضمانات وحظر
االنتشار على النحو الوارد في
السياسة النووية لدولة اإلمارات.

تواصل الهيئة تعاونها مع الجهات المسؤولة عن
الرقابة في الدول التي لديها برامج إلنتاج الطاقة
النووية مثل كندا ،وفنلندا ،وفرنسا ،وجمهورية
الصين ،وجمهورية كوريا ،والمملكة المتحدة
والواليات المتحدة األمريكية.
•أبرمت الهيئة حتى اآلن  23اتفاقية دولية
ومذكرات تفاهم للتعاون في مجال األمان
النووي واألمن النووي والضمانات .وأبرمت
في عام  2018اتفاقيات جديدة مع إدارة
األمان النووي في الصين ومجلس األمان
النووي في إسبانيا .وتشمل االتفاقيات
الجديدة تبادل المعلومات والموظفين
ألغراض التدريب وبناء القدرات.
وسعت الهيئة تعاونها مع منظمات الخبرة
• ّ
الرئيسية في فرنسا ،بما في ذلك تعاونها
مع معهد الوقاية اإلشعاعية واألمان النووي
ومع هيئة األمان النووي لمواصلة تبادل
المعلومات في مجاالت األمان النووي
والوقاية اإلشعاعية.
•هنالك آلية تعاون مع جهات رقابية كورية
لتبادل المعلومات حول جوانب األمان
التشغيلية للمفاعل النووي ،APR1400
المستخدم في محطة براكة للطاقة النووية،
باإلضافة إلى معلومات فنية أخرى متعلقة
باألمن والضمانات .واشتمل ذلك على
التعاون مع المعهد الكوري لألمان النووي
والمعهد الكوري لحظر االنتشار النووي
والرقابة ،واللجنة الكورية لألمان واألمن
النووي ،والمعهد الكوري لبحوث الطاقة
الذرية.
حرصت الهيئة خالل عام  2018على مواصلة
مشاركتها في عدد من برامج استعراض النظراء
مثل برنامج تقييم التصميم المتعدد األطراف
ً
سعيا للتفاعل مع جهات الرقابة الدولية .وتحرص
ً
أيضا على المشاركة في االجتماعات الدولية
الهيئة

الستعراض النظراء في إطار الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،بما في ذلك اتفاقية األمان النووي
واالتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في

شاركت الهيئة في عام  2018مع جهات وطنية
أخرى في االجتماع السادس للوكالة الدولية
للطاقة الذرية الستعراض االتفاقية المشتركة
الذي ُعقد في مايو لبيان كيفية التزام دولة
اإلمارات بالتزامات االتفاقية المشتركة .كما
قدمت الهيئة التقرير الوطني الثالث لدولة
اإلمارات الذي تم من خالله استعراض التدابير
القانونية والرقابية واإلدارية التي اتخذتها الجهات
الوطنية (بما في ذلك الهيئة) للوفاء بهذه
االلتزامات.
استضاف الهيئة ودولة اإلمارات في عام 2018
بعثة استعراض البنية التحتية النووية المتكاملة -
المرحلة  ،3التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية،
حيث قامت البعثة ،وهي األولى من نوعها إلى
دولة اإلمارات ،بتقييم  19مسألة تتعلق بالبنية
التحتية ضمن برنامج اإلمارات للطاقة النووية
وسلطت الضوء على عدة مجاالت للممارسات
الجيدة.
التقرير السنوي 2018
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عقدت الهيئة  7جلسات تواصل في عام 2018
مع أكثر من  600من طلبة المدارس والجامعات
في أبوظبي ودبي والظفرة في المنطقة الغربية
بإمارة أبوظبي .وتم خالل هذه الجلسات شرح
الحقائق األساسية حول اإلشعاع في الحياة اليومية
والقطاع النووي في دولة اإلمارات .وأظهرت
نتائج استطالع للرأي زيادة الوعي بين الطالب

قامت الهيئة بدور فاعل في التعاون الدولي
من خالل مساهمتها الفاعلة في تطوير نظام
األمان العالمي وتقييمه .وظلت مساعي الهيئة
المتواصلة والدؤوبة قوة دفع رئيسية لتواصلها
وتعاونها على الصعيد الدولي لتحقيق أعلى معايير
األداء في القطاع النووي ،بما في ذلك الضمانات
وحظر االنتشار على النحو الوارد في السياسة
النووية لدولة اإلمارات.

الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات
المشعة.
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المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية
قدم خبراء الهيئة في سلسلة من المؤتمرات خالل
ً
عددا من األوراق الفنية والعروض
العام 2018
التوضيحية الرئيسية الستعراض أفضل الممارسات
والمناهج تجاه عناصر رقابية رئيسية ،بما في ذلك
األمان واألمن والضمانات .يشمل ذلك ما يلي:
•عرض إطار استجابة دولة اإلمارات العربية
المتحدة في الندوة األولى للوكالة الدولية
للطاقة الذرية حول التواصل مع الجمهور
خالل حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.
•عرض موضوعات الضمانات الرئيسية في
ندوة ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
بما في ذلك اإلطار الرقابي لحظر انتشار
األسلحة النووية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة وكذلك بناء القدرات في مجال
الضمانات واالبتكار.
•تمثيل الهيئة في مؤتمرات الشباب الرئيسية،
بما في ذلك المؤتمر الدولي لشباب الطاقة
النووية لتقديم اآلراء وقصص النجاح حول
الدور الحيوي للشباب في برنامج الطاقة
النووية السلمي لدولة اإلمارات.
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واصلت الهيئة تقديم أنشطتها الرقابية الرئيسية
في المؤتمرات الدولية الرئيسية ،بما في ذلك
المؤتمر العام الـ 62الذي استضافته الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ومؤتمر المعلومات
الرقابية الذي استضافته مفوضية الرقابة النووية
ً
عرضا لترخيص الهيئة لمحطة
األمريكية.تضمن ذلك
براكة للطاقة النووية ،وعمليات التفتيش التي
تمت للتحقق من التزام المرخص له للوائح الهيئة
وشروط الترخيص ،باإلضافة إلى تجهيزات الهيئة

لالنتقال إلى ترخيص التشغيل.
و استضافت الهيئة ،بالتعاون مع جهات دولية
أخرى ،ورش عمل ومنتديات فنية رئيسية مثل:
•منتدى الرقابة على الصادرات بالتعاون مع
عدد من هيئات مراقبة الصادرات في جميع
أنحاء العالم.
•أسبوع الوقاية اإلشعاعية بالتعاون مع اللجنة
الدولية للوقاية اإلشعاعية.
•ورشة عمل حول التهديدات الداخلية ،عقدت
بالتعاون مع المعهد العالمي لألمن النووي.
•تقييم إشعاعي بالتعاون مع مركز المملكة
المتحدة لعلوم البيئة ومصايد األسماك
واألحياء المائية.
•ورشة عمل لثقافة األمان بالتعاون مع كينجز
كوليدج بالمملكة المتحدة ،جامعة لندن.
•بعثة خبراء االتصال بالتعاون مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
•اجتماع دولي حول برنامج تحليل وصيانة رموز
الحاسوب للوقاية اإلشعاعية بالتعاون مع
مفوضية الرقابة النووية األمريكية.
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األبحاث
والتطوير
إن األبحاث و التطوير عامل رئيسي في بناء
القدرات الالزمة في مجال األمن و األمان
النووي و اإلشعاعي و حظر االنتشار النووي.

التقرير السنوي 2018

46

يتيح المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )6لسنة 2009
في شأن االستعماالت السليمة للطاقة النووية
للهيئة إجراء ودعم البحوث ودراسات التطوير
ذات الصلة بنطاق عملها ،وبدء وتنسيق البحوث
والتطوير فيما يتعلق باألمان مع جهات أخرى .في
ضوء هذه األحكام ،تتعاون الهيئة مع شركات
الدول المسؤولة لتطوير قدراتها في مجال البحث
والتطوير ضمن برنامجها للطاقة النووية وكذلك
لالستفادة من الخبرة التشغيلية للدول األخرى في
مسائل األمان الرئيسية.
تشمل أنشطة التعاون الحالية في مجال البحث
والتطوير ما يلي:
•المشاركة في برنامج تطبيق وصيانة رموز
مفوضية الرقابة النووية األمريكية وبرنامج
التعاون لبحوث الحوادث العنيفة وبرنامج
تحليل وصيانة رموز الوقاية اإلشعاعية الذي
يسمح للهيئة باستخدام العديد من رموز
تحليل األمان.
•عضوية الهيئة في مشروع أبحاث هالدن
 ،Haldenالتابع لمنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ،ومشروع أطلس ،تتيح لها االطالع
على نتائج أبحاث األمان والتفاعل مع
دوائر البحث والتطوير على الصعيد الدولي
والجهات الرقابية الدولية.
ً
ً
اتفاقا مع الوكالة
مؤخرا
•أبرمت الهيئة
الفرنسية للطاقة البديلة والطاقة الذرية
الستخدام المركز الدولي للوكالة الدولية

للطاقة الذرية المعتمد على أساس
مفاعالت األبحاث ألغراض البحث وبناء
القدرات .وستساعد االتفاقية الموقعة
الهيئة ودولة اإلمارات العربية المتحدة على
الوصول في الوقت المناسب إلى مفاعالت
والمرافق والمساعدة والموارد.
األبحاث
َ
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03

النظام اإلداري
المتكامل

ً
وفقا لنظامها اإلداري المتكامل الذي
تعمل الهيئة
ً
وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أنشئ
وتقوم الهيئة من خالل هذا النظام باالضطالع
بمهامها ومسؤولياتها على نحو يتسم باألمان
والفاعلية والكفاءة بما يتماشى مع السياسات
العامة التي رسمها مجلس اإلدارة.

دمج النظام اإلداري المتكامل وإدارة المعرفة
وافقت لجنة النظام اإلداري المتكامل على دمج
إدارة المعرفة لتطوير مصفوفات موارد المعرفة
لجميع العمليات ودمج إدارة المعرفة في مخطط
انسياب العمليات.

شهادة المنظمة الدولية للمعايير آيزو
9001:2015
آيزو  9001:2015هو معيار دولي يحدد مبادئ
إدارة الجودة التي أقرتها المنظمة الدولية للمعايير.
تم إجراء تدقيق داخلي للجودة في أبريل 2018
لتقييم واإلبالغ عن االلتزام والتنفيذ الفاعل
لعمليات وإجراءات النظام اإلداري المتكامل
وللمساهمة في التحسين المستمر لنظام الهيئة
اإلداري مقارنة بمعيار المنظمة الدولية للمعايير
آيزو  9001:2015نظام إدارة الجودة.
سيتم إجراء تقييم نهائي من ِقبَ ل جهة ثالثة مما
سيدعم طلب الهيئة للحصول على شهادة اآليزو.
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الحوكمة
تؤمن الهيئة بأن الحوكمة من المسائل المهمة في
ً
وتحقيقا لهذه الغاية قامت
مسيرتها المستمرة نحو التميز،
الهيئة بتطبيق ُن ُظم وعمليات وسياسات لضمان تحقيق
النجاح المطلوب.

التقرير السنوي 2018

50

51

لجنة التدقيق
والمخاطر

لجنة التدقيق والمخاطر
تتكون لجنة التدقيق والمخاطر من  4أعضاء،
وعقد أعضاؤها خالل عام  4 ,2018اجتماعات
قام األعضاء خاللها بتخصيص المهام ،وتقديم
التوصيات ،واتخاذ القرارات المتعلقة بمختلف
المسائل الهامة التي أثارتها اإلدارة العليا للهيئة.
كما قامت اللجنة خالل العام بتخصيص  24إجراء
لفريق التدقيق الداخلي وإدارة الهيئة لتنفيذها من
أجل تحسين جوانب مختلفة من الهيئة.
قامت لجنة التدقيق والمخاطر خالل عام 2018
بدعم فريق التدقيق الداخلي بالهيئة من خالل
مراجعة نتائج تقييم المخاطر لعام  2018واعتماد
خطة التدقيق الداخلي القائمة على المخاطر لعام
.2018
وباعتبارها نقطة التواصل الرئيسية مع ديوان
المحاسبة ،استعرضت اللجنة تقرير الديوان السنوي
لعام  2017حول الهيئة ،وقامت بالرد على
المالحظات الواردة في التقرير.
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تساعد لجنة التدقيق
والمخاطر مجلس إدارة
الهيئة على خالل تقديم
المشورة حول المسائل
المتعلقة بحوكمة الهيئة.

في عام  2018عقدت لجنة الوقاية من اإلشعاعات 4
اجتماعات ناجحة مع الجهات المعنية وناقشت معها
المسائل الخاصة بالوقاية اإلشعاعية باإلضافة إلى
إرشاد ومراقبة مجموعات العمل التي تكونت بموجب
اختصاصها.
ً
أيضا زيارة فنية
استضافت لجنة الوقاية من اإلشعاعات
لألمين العلمي للجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية خالل
اجتماعها في أبريل .2018
ورش عمل لجنة الوقاية من اإلشعاعات
أقامت لجنة الوقاية من اإلشعاعات في عام ،2018
بدعم من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ورشة
عمل وطنية حول األمان اإلشعاعي في التصوير
البشري غير الطبي والمنتجات االستهالكية ،وتناولت
الورشة كيفية تعزيز تطبيق متطلبات األمان العامة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة الجزء  3بشأن
الوقاية اإلشعاعية وأمان مصادر اإلشعاع  -معايير
األمان األساسية الدولية ،ونشر إرشادات الوكالة
الدولية للطاقة الذرية بشأن األمان اإلشعاعي في
التصوير غير الطبي والمنتجات االستهالكية.

أنشئت لجنة الوقاية من
اإلشعاعات بقرار من مجلس
إدارة الهيئة بموجب المادة
( )67من المرسوم بقانون
اتحادي رقم ( )6لسنة 2009
في شأن االستعماالت
السلمية للطاقة النووية.

مجموعات عمل لجنة الوقاية من اإلشعاعات
عقدت مجموعات العمل التابعة للجنة الوقاية من
ً
عددا من االجتماعات الدورية خالل عام
اإلشعاعات
ً
تقدما في أهدافها.
 2018وأحرزت
مجموعة عمل التطبيقات الطبية
ركزت مجموعة العمل هذه مهامها على عقد لقاءات
بالمستشفيات لتوضيح أهداف المستويات المرجعية
للتشخيص وتعزيز جمع البيانات من المستشفيات
المشاركة .بدأت مجموعة العمل (بالتعاون مع جمعية
اإلمارات للفيزياء الطبية) العمل على تطوير معايير
وإرشادات مراقبة الجودة.
مجموعة عمل المصادر اليتيمة
وضعت مجموعة العمل إرشادات بشأن إدارة أحداث
الرصد الحدودي .وأعدت مجموعة العمل كتيب عن
المواد المشعة التي يمكن العثور عليها في الخردة
المعدنية يهدف إلى تثقيف تجار الخردة حول المواد
المشعة غير المراقبة التي قد تكون موجودة كخردة.
االستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب في
مجموعة عمل الوقاية اإلشعاعية
تم إنشاء مجموعة العمل هذه في عام 2017
لتبسيط الجهود والمبادرات في القطاعين التعليمي
والمهني للوقاية اإلشعاعية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة .وتمت خالل واحد من اجتماعاتها في عام
 2018مناقشة ومراجعة مشروع وثيقة “االستراتيجية
الوطنية” ،وتم تحديد معايير وعملية التأهيل المؤقتة
للخبراء المؤهلين في اإلمارات العربية المتحدة
وتقديمها إلى لجنة الوقاية من اإلشعاعات للموافقة
عليها .وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهالت ،طلبت
الهيئة إنشاء لجنة تطوير وطنية لخمس مهن في مجال
الوقاية اإلشعاعية هي الخبير المؤهل ،ومسؤول

مجموعة العمل الوطنية للوقاية اإلشعاعية
البيئية
يتركز نطاق أنشطة مجموعة العمل الوطنية للوقاية
اإلشعاعية البيئية على دعم إدارة حاالت التعرض
القائمة وتحسين البنية التحتية والقدرات الوطنية في
مجال القياسات اإلشعاعية البيئية والوقاية اإلشعاعية.
ً
أيضا الفريق المشترك
وتدعم مجموعة العمل هذه
للتقييم والرصد اإلشعاعي في حاالت الطوارئ في
المجاالت المتعلقة بالتقييم والرصد اإلشعاعي من
خالل تزويدهم باإلجراءات المطلوبة من أجل اتباع
نهج منسق في إجراء القياس اإلشعاعي خالل حاالت
الطوارئ.
المجموعة االستشارية الدولية
المجموعة االستشارية الدولية هي مجموعة من
الخبراء الدوليين في المجاالت المتعلقة بتنظيم
األمان النووي .وتتمثل مهمتها في إسداء المشورة
إلى مجلس إدارة الهيئة بشأن مجموعة متنوعة من
المسائل الفنية ومسائل السياسة لضمان مواصلة
الهيئة في الحفاظ على نهج رقابي فاعل ويمكن التنبؤ
به يتوافق مع معايير أمان الوكالة الدولية للطاقة
الذرية وأفضل الممارسات الدولية .وكانت المجموعة
االستشارية الدولية قد قدمت خالل العام توصيات في
المجاالت المتعلقة بمحطة بركة للطاقة النووية في
شأن االنتقال من مرحلة الترخيص إلى اإلشراف الرقابي،
كما أجرت مناقشات حول االستدامة على المدى
الطويل لنظام الرقابة النووية الخاص بالهيئة.
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قدمت اللجنة اإلرشاد واإلشراف والتوجيه لإلدارة
ومدققي الحسابات الخارجيين لدعم إقفال وإصدار
الكشوف المالية الرسمية للسنة المنتهية في 31
ديسمبر .2017

التدقيق الداخلي
التدقيق الداخلي وظيفة مستقلة تهدف إلى
إضافة قيمة لعمليات الهيئة وتحسينها من خالل
إتباع أسلوب منهجي ومنضبط في عمليات إدارة
المخاطر والرقابة والحوكمة في الهيئة .أنجز
التدقيق الداخلي خالل عام  2018ما يلي:
ً
تقييما للمخاطر على مستوى الهيئة
•أجرى
وحدد المخاطر وعرضت المخاطر الحرجة للهيئة
على لجنة التدقيق والمخاطر وعلى اإلدارة
العليا للهيئة.
•تم إعداد سجل موحد لمخاطر الهيئة وربطه
بمبادرات الخطة التشغيلية للهيئة وعمليات
وإجراءات النظام اإلداري المتكامل.
•وضع خطة التدقيق الداخلي القائم على
المخاطر لمدة  4سنوات لضمان تغطية
المخاطر العالية التي تم تحديدها خالل تقييم
المخاطر على مدى فترة  4سنوات.
•استكمل  12مشاركة تشمل تقييم المخاطر
السنوي على مستوى الهيئة ورفع تقارير
بشأن نتائجها ،كما استكمل تدقيق الحسابات
الداخلية ،وتدقيق المتابعة ،والمهام الخاصة
بناء على خطة المراجعة
في عام ً 2018
الداخلية المعتمدة القائمة على المخاطر
السنوية.
•أجرى مراجعة سنوية للمتابعة بشأن خطط
عمل اإلدارة المتفق عليها لتعزيز الرقابة
الداخلية عبر الهيئة.
•أجرى جلسات توعية حول التدقيق الداخلي
على مدار العام لتحسين فهم الموظفين
للمخاطر وإدارة المخاطر وتقييم المخاطر
والتدقيق الداخلي وعمليات تدقيق المراجعة.

لجنة الوقاية من
اإلشعاعات

ُأنشئت لجنة الوقاية من اإلشعاعات بقرار من مجلس
إدارة الهيئة بموجب المادة  67من المرسوم بقانون
اتحادي رقم ( )6لسنة  2009في شأن االستعماالت
السلمية للطاقة النووية،

الوقاية اإلشعاعية ،وأخصائي الفيزياء الطبية ،والعامل
ً
مهنيا ،وعامل الطوارئ.
المعرض
َّ
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إجمالي نفقات
الهيئة في
2018
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التقارير
المالية

إجمالي نفقات الهيئة في عام 2018
 301.9مليون درهم إماراتي

مكتب المدير العام

5,763,012.15

إدارة الشؤون القانونية

4,858,577.23

إدارة االتصال الحكومي

11,546,845.43

إدارة الموارد البشرية

43,849,050.42

إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت

25,884,209.97

نائب المدير العام لشؤون العمليات

3,762,010.04

إدارة التعليم والتدريب

18,301,323.05

إدارة األمان النووي

47,524,658.84

إدارة األمن النووي

17,892,182.11

إدارة األمان اإلشعاعي

36,014,796.62

إدارة الضمانات

19,948,209.52

إدارة المالية والرقابة

9,821,885.13

إدارة التوريد والخدمات العامة

46,758,464.98

التدقيق الداخلي

2,421,514.20

إدارة التطوير المؤسسي

7,018,196.88

نائب المدير العام للشؤون اإلدارية

624,000.01

المجموع الكلي

301,988,936.58
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اإلدارة

النفقات في عام 2018
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النفقات في عام
2018
%6

%16

%12

%6

%1

%9

%7
%3

%15

%15

%1
%2
%0

المجموع
301.9

مليون درهم
إماراتي

مكتب المدير العام

إدارة األمن النووي

إدارة الشؤون القانونية

إدارة األمان اإلشعاعي

إدارة اإلتصال الحكومي

إدارة الضمانات

إدارة الموارد البشرية

إدارة المالية و الرقابة

إدارة تقنية المعلومات و اإلتصاالت

إدارة التوريد و الخدمات العامة

نائب المدير العام لشؤون العمليات

التدقيق الداخلي

إدارة التعليم و التطوير

إدارة التطوير المؤسسي

إدارة األمان النووي

نائب المدير العام للشؤون اإلدارية

%2
%2
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إطار عمل
مراقبة األداء

ﺿﻤﺎن اﻻﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻤﻲ
واﻵﻣــﻦ واﻟﻤﺄﻣﻮن ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻣﺼﺎدر اﻹﺷــﻌﺎع

1

استحدثت الهيئة إطار عمل
لمراقبة أداء سير خطتها
اإلستراتيجية ل

182
14
ً
نشاطا

خطة
تشغيلية.
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ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳــﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

59

ر
ؤ
ﻳ
ﺔ اﻟ ﻬ

ﻴﺌ ﺔ

3
أن ﺗﺼﺒﺢ ﻫﻴﺌﺔ
رﻗﺎﺑﺔ ﻧﻮوﻳﺔ ﺑﺎرزة
ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

ﺿﻤــﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹدارﻳﺔ وﻓﻘـ ًـﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة
واﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

4
ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ
ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ

اﻷﻫﺪاف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ

04

التوطين

تُ كرس الهيئة جهودها لتحسين المهارات والعمليات
والموارد الالزمة لها للتميز وتحقيق رؤيتها بأن تصبح
هيئة رقابة نووية رائدة معترف بها على الصعيد
العالمي.
تشتمل جهود الهيئة لبناء القدرات على الدعم
الثابت لمبادرة الحكومة للتوطين .الهدف الرئيسي
إلدارة التعليم والتدريب هو ضمان أن الهيئة تقوم
بتدريب وتطوير الموظفين اإلماراتيين الكتساب
المعارف والمهارات واالتجاهات للمساهمة
بفعالية في المهام األساسية للهيئة.
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بناء
القدرات
تعمل الهيئة على االرتقاء بالمهارات والعمليات
والموارد الالزمة إلى المستوى األمثل للتميز وتحقيق
رؤيتها بأن تصبح هيئة رقابة نووية رائدة معترف بها
على الصعيد العالمي.

241
%
66
32

مستمرة في استقطاب األفراد الموهوبين لتلبية
ً
ً
جديدا
موظفا
متطلبات أعمالها ،إذ تم تعيين 32
في عام .2018
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تكريس الجهود لتطوير مهارات الموظفين
اإلماراتيين
تتحقق الفرص الوظيفية الطويلة المدى
للمواطنين في الهيئة من خالل برامج مكثفة
للتوظيف والتدريب والتطوير .ففي عام  2018بلغ
العدد الكلي للقوة العاملة في الهيئة حوالي 241
ً
موظفا %66 ،منهم إماراتيون .وال تزال الهيئة

إجمالي القوى العاملة في
الهيئة

نسبة الموظفين
اإلماراتيين

موظف جديد تم
ّ
تعيينهم خالل
2018

63

التميز في
التدريب
والتطوير

برنامج إعداد القادة والمديرين
ً
منبرا لموظفي الهيئة يتمكّ نون من
يشكل البرنامج
خالله من اكتساب مهارات قيادية أفضل ليساهموا
بصورة فاعلة داخل الهيئة وفي الجهود الرامية إلى
تحقيق أهدافها في مجالي الرقابة والشفافية .التحق
 3من موظفي الهيئة في عام  2018ببرنامج إعداد
القادة التابع لمكتب رئيس الوزراء من أجل التركيز على
إعداد المواهب القيادية المستقبلية في الهيئة.
برنامج المنح الدراسية
ً
منحا دراسية للموظفين المواطنين
تقدم الهيئة
ِّ
الستكمال مؤهالتهم العلمية العليا في مؤسسات
أكاديمية بارزة ،مثل جامعة خليفة وجامعة زايد
والمعهد الكوري لألمان النووي والمعهد الكوري
المتطور للعلوم والتكنولوجيا.

قدمت الهيئة العديد من
ّ
مبادرات التدريب والتطوير
المتميزة في عام 2018
من خالل برامجها التعليمية
والمهنية.
التقرير السنوي 2018

1.9K
عدد الدورات التدريبية
الداخلية و الخارجية التي
عقدت لموظفي الهيئة

10

مفتشين أعيد
تأهيلهم
في مجاالت األمان و
األمن النووي و األمان
اإلشعاعي و الضمانات

إطار عمل تطوير الكفاءة
يعد إطار عمل تطوير الكفاءة بمثابة أساس لضمان
وجود قوة عمل تتسم بكفاءة عالية في الهيئة .وتم
في عام  2018إجراء تقييم الكفاءة الفنية والسلوكية
في محاولة لتسليط الضوء على احتياجات التدريب
والتطوير.
برنامج تدريب المهندسين الجدد
تم تصميم برنامج تدريب المهندسين الجدد لتزويد
المهندسين المواطنين حديثي التخرج بالمعرفة
األساسية الالزمة للوقوف على المفاهيم التقنية
المعمول بها في الهندسة النووية والوقاية
اإلشعاعية والرقابة .في عام  2018وهو العام
ً
مهندسا من المهندسين
الثالث للبرنامج ،تمكّ ن 17
حديثي التخرج من استكمال البرنامج التدريبي بنجاح
وتم توظيف كل منهم بشكل دائم في واحدة من
اإلدارات األربع التابعة لقسم العمليات بوظيفة
مهندس.
برنامج التدريب الداخلي
بلغ عدد الدورات التدريبية الداخلية والخارجية 1947
دورة تدريبية لموظفي الهيئة خالل عام  ،2018تم
إجراء  %80منها في َمرافق تدريب الهيئة ،بما في
ذلك التدريب الفني وغير الفني الذي قدمه موظفو
الهيئة .وتم تقديم نسبة  %65من جملة فرص
التدريب إلى من هم في منتصف المسار المهني.
برنامج تأهيل المفتشين
ً
ً
جديدا خالل عام  2018ضمن
مفتشا
تم تأهيل 30

برنامج يقوم على أساس إجراء عمليات تفتيش على
المرافق النووية والصناعية في دولة اإلمارات
َ
العربية المتحدة ،ليصبح عدد المفتشين المؤهلين
ً
مفتشا .ويكون التأهيل بعد استكمال برنامج
94
مكثف يشتمل على موضوعات تدريبية أولية وبرنامج
تقدمه وزارة
مرافقة للمفتشين ذوي الخبرة وتدريب ّ
العدل لمنح صفة مأمور الضبط القضائي .وحسب
المتطلبات الالزمة ،يشارك المفتشون في دورة

ثالثة من الموظفين اإلمارتيين يحصلون على
شهادة اعتماد “مشغل مفاعالت أول”
حصل ثالثة من موظفي الهيئة في  2018على
شهادة اعتماد “مشغل مفاعالت أول” وقد تم
تصميم البرنامج للموظفين العاملين في القطاع
النووي من أجل اكتساب المعرفة عن إدارة وتشغيل
غرفة التحكم في محطة الطاقة النووية .وسوف
يساعد التدريب موظفي الهيئة على اكتساب
المهارات والقدرات للمساعدة في اتخاذ القرارات
الفنية فيما يتعلق بتشغيل محطات الطاقة النووية.
ً
دعما للتعليم والتدريب
التعاون الدولي
تعاونت الهيئة في البحث والتطوير في مجال وضع
نماذج التشتت المائي ،وذلك في إطار اتفاق إطاري
مع معهد الوقاية اإلشعاعية واألمان النووي ،كما
تعاونت في مجال التعليم والتدريب مع المعهد
الوطني الفرنسي للعلوم والتكنولوجيا النووية .وفي
العام  2018أثمر التعاون مع المعهد في ِّ
تلقي 19
من موظفي الهيئة دورة تدريبة حول أساسيات
الطاقة النووية واألمان اإلشعاعي ،فضال عن دورة
تدريبية لـ 14من موظفي الهيئة حول مفاعل الطاقة
المتقدم .APR1400

تدرك الهيئة قيمة الحفاظ
على المعارف الحيوية كرصيد
وطني وتطبيقها ،ومن َثم
قامت بتطبيق برنامج إدارة
المعرفة لتعزيز رأسمالها
الفكري.
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برنامج التدريب الداخلي
ً
فرصا للمتدربين
يوفر برنامج التدريب الداخلي
مستقبال.
الكتشاف الحياة كموظفين في الهيئة
ً
ففي عام  2018التحق  10طالب بالتدريب الداخلي
واستكملوا فترة تدريبهم بنجاح في كل من قسم
العمليات وقسم الشؤون اإلدارية .وأتاحت عملية
التناوب الوظيفي المكثفة للمتدربين على مدى 6
أسابيع الوقوف على تفاصيل المسؤوليات الرئيسية
لوظائف القطاع المعني واختصاصاته.

تدريبة كل ثالث سنوات بغرض إعادة التأهيل لتجديد
بطاقة التفتيش .وقامت الهيئة خالل عام 2018
ً
مفتشا في مجاالت األمان النووي
بإعادة تأهيل 10
واألمان اإلشعاعي والضمانات واألمن النووي.

إدارة المعرفة

أجرى موظفو الهيئة دورات توعية واستحدثوا
أساليب وتقنيات وعمليات جديدة إلدارة المعرفة.
•نظمت الهيئة في عام ( 2018بدعم من
الوكالة الدولية للطاقة الذرية) أول مبادرة
لها تحت عنوان “يوم المعرفة” لعرض وتبادل
الممارسات الجيدة إلدارة المعرفة بين
الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية،
ً
ً
كبيرا من الجميع،
استحسانا
وتلقت المبادرة
ومن المتوقع أن تستمر في عام .2019
•واصلت الهيئة دمج المعرفة المؤسسية في
عمليات وإجراءات اإلدارة من خالل طريقتين:
األولى ،من خالل دمج تحديد المعرفة
والحفاظ على المعرفة في عمليات وإجراءات
النظام اإلداري المتكامل ،والثانية من خالل
استحداث مصفوفة موارد المعرفة.
•وقد تم تطوير عدد من مصفوفات المعرفة
ً
وصفا لقاعدة المعرفة ،أي رأس
قدمت
المال البشري والعالقات من أجل المساهمة
في تطوير العمليات نفسها وتنفيذها وفي
التطور الشخصي.

•تتضمن بوابة الهيئة خدمة جديدة تساعد
على تسهيل عملية تبادل الخبرات التشغيلية
والمالحظات والتقارير كجزء من جهود
التعاون الداخلي لزيادة معرفة موظفي
الهيئة ووعيهم حول مختلف األحداث ذات
الصلة بالمجال النووي وأسبابها الجذرية .في
عام  2018استمر تحديد هوية الخبراء أصحاب
المعرفة الهامة ونقل المعرفة منهم إلى
المواطنين.
•تشارك الهيئة بانتظام في الشبكات
المتعلقة بأنشطة إدارة المعرفة مثل الشبكة
العالمية لألمان واألمن النووي وشبكة
التعليم في مجال التقنية النووية.
•قامت الهيئة بتدريب عدد من الموظفين
ً
جزءا من قاعدة المعرفة لبرنامج
ليكونوا
المنشورات.
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سعادة
الموظفين و
جودة الحياة

مسيرة نحو التميز
أطلقت الهيئة في فبراير  2018مشروع رحلة
التميز والذي يهدف إلى تحقيق التميز المؤسسي
المستدام من خالل تطبيق نظام التميز الحكومي.
ومن شأن هذا النظام أن يشجع ثقافة التميز
المؤسسي ومشاركة الهيئة في جائزة محمد بن
راشد للتميز الحكومي.
في مارس  2018وضعت الهيئة أول إرشادات
للجوائز ،وتم اإلعالن عنها في ديسمبر  2017من
خالل إطالق ميداليات المدير العام للتميز ،حيث
ً
موظفا إلى حاضنة التميز ،التي تضم
انضم 23
معسكرات تعليمية ومخيمات تدريبية .وتم منح 15
ً
فائزا ميدالية المدير العام خالل حفل خاص ُأقيم في
سبتمبر .2018

تلتزم الهيئة بتطبيق ثقافة
شراكة إيجابية تشجع االبتكار
والتميز والنجاح ،وتعزز إيجاد بيئة
سليمة لجميع موظفيها.

تضمن البرنامج عدد فعاليات و أنشطة التي
تشجع على التفاعل بين الموظفين ،و الشفافية
المؤسسية و زيادة اإلنتاجية و التوازن بين الجنسين.
تم خالل عام  2018تنظيم أكثر من  30مباردة
داخلية هدفت إلى تعزيز السعادة و رفع مستوى
جودة الحياة لموظفي الهيئة.

في ديسمبر  2018أطلقت الهيئة جائزة داخلية
ثانية تُ عرف بالجائزة السنوية لـلهيئة تم تخصيصها
لتكريم الجهود واإلنجازات المتميزة للموظفين
ومجموعات العمل.
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مبادرة داخلية تم تنفيذها لتشجيع
التفاعل بين الموظفين و زيادة
اإلنتاجية و الشفافية المؤسسية.

مع وجود االبتكار في مقدمة
التقدم التقني ،تدرك الهيئة
أهميته لتحقيق أهدافها
االستراتيجية الحالية وتحقيق
أهدافها على المدى الطويل.

بناء القدرات في مجال االبتكار
تتطلب رعاية ثقافة مؤيدة لالبتكار داخل الهيئة
تطوير قدرات إدارة االبتكار بالترتيب مع األفراد
والفرق والمؤسسة ككل .فتنمية القدرات أمر بالغ
األهمية ليس فقط لتحسين مهارات إدارة االبتكار،
ولكن األهم من ذلك تعزيز التعاون بين الموظفين
والفرق واإلدارات.
مكتب إدارة االبتكار بالهيئة
أنشئت الهيئة نموذج حوكمة ألنشطة إدارة
االبتكار تحت اسم مكتب إدارة االبتكار بالهيئة.
ً
مركزا للتميز في
وسيكون مكتب إدارة االبتكار
ً
ومصدرا للخبرة في إدارة االبتكار داخلها.
الهيئة
ً
تمشيا
وسيدير المكتب المدير التنفيذي لالبتكار
مع االستراتيجية العامة للهيئة لتحسين العائد على
استثمارات االبتكار وتعزيز ثقافة االبتكار في جميع
أنحاء الهيئة.
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السعادة و جودة الحياة
تشكل سعادة الموظفين ورفاههم ركيزة مهمة
في الهيئة ،لذا أطلقت الهيئة استراتيجيتها لسعادة
الموظفين ورفاههم ،وهي استراتيجية تهدف إلى
تهيئة بيئة عمل إيجابية ومشجعة لتلبية احتياجات
الموظفين وسعادتهم ،وتنبثق استراتيجية الهيئة
للسعادة والرفاهية من البرنامج الوطني للسعادة
والرفاهية في دولة اإلمارات.

استراتيجية
االبتكار

تم تنفيذ العديد من الخطوات والمبادرات في عام
 2018لتعزيز االبتكار في الهيئة وتشجيعه وجميعها
تتوافق مع رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة
 2021وتهدف إلى وضع اإلمارات بين أفضل
ً
تمشيا مع التوجيهات الحكومية،
الدول في العالم.
ابتكرت الهيئة رؤيتها لالبتكار :لتطوير واكتشاف
حلول مبتكرة لتصبح جهة رقابة نووية رائدة.

مختبر االبتكار بالهيئة
أنشئت الهيئة مختبر ابتكار واحد في عام
 2018مما عزز التفاعل والتواصل والتعاون بين
الموظفين .تم حث الموظفين على تجربة طرق
جديدة لحل المشكالت ،باستخدام مجموعة متنوعة
من األدوات أو التقنيات ،ودمج وجهات نظر
مختلفة واتباع عملية ابتكار شاملة.
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تسعى الهيئة جاهدة إلى تحقيق مهامها الموكلة إليها من
التميز المستمر.
قبل حكومة دولة اإلمارات من خالل تحقيق
ّ
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تميز
مسيرة ُّ
نحو آفاق
المستقبل

التقرير السنوي 2018

68

حققت الهيئة خالل العام 2018
العديد من اإلنجازات و مازالت
تسعى إلى تحقيق المزيد في
سبيل تحقيق استدامة البرنامج
النووي اإلماراتي من خالل
ضمان أمان وأمن القطاع
النووي في الدولة واستخدامه
في األغراض السلمية.

69

