
رفع مستوى التوعية

اجتماع توعوي بشأن الصكوك 
القانونية الدولية

اجتماع توعوي بشأن التشريع 
النووي الوطني

1 
تواصل توعوي

إعالم وتوعية صانعي 
القرارات، وواضعي 

السياسات، وكبار المسؤولين 
 و/أو البرلمانيين 

)الهيئات التشريعية( 
بالقانون النووي 

 
تيسير التنفيذ

استعراض مكتبي

اجتماع استعراض ثنائي

3 
استعراض تشريعي

استعراض مشروع التشريع 
النووي الوطني والتشريع 

القائم الذي تم سنُّه

 
زيادة الفهم

حلقة عمل بشأن القانون 
النووي

حلقة عمل إقليمية/دون 
إقليمية بشأن القانون النووي

2 
حلقة عمل

زيادة فهم الصكوك القانونية 
الدولية وعناصر اإلطار 

القانوني النووي الوطني 
الشامل

 
 نقل المعارف

دورة تدريبية 
بشأن القانون 

النووي

دورة دراسية 
دولية بشأن 

القانون النووي

منحة 
 دراسية/

زيارة علمية

حلقة دراسية 
وطنية/
إقليمية

4 
بناء القدرات

تدريب واضعي التشريعات 
وغيرهم من المسؤولين في 

مجال القانون النووي

  دعم الدول األعضاء في االنضمام إلى الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة
  وفي إرساء وتعزيز أطر قانونية نووية وطنية شاملة من شأنها تنفيذ هذه الصكوك

والمعايير واإلرشادات ذات الصلة

 أنشطة المساعدة التشريعية التي تقدمها الوكالة متاحة عند الطلب: 
ينبغي للدول األعضاء التي تودُّ االستفادة من هذا البرنامج أن تتصل بمكتب الشؤون القانونية التابع للوكالة:

  Legislative-Assistance.Contact-Point@iaea.org  :رقم الهاتف:  21506 2600 (1 43+) . البريد اإللكتروني 
www.iaea.org/about/office-of-legal-affairs  :الموقع اإللكتروني
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برنامج الوكالة للمساعدة التشريعية:
نظرة عامة على األنشطة الرئيسية للبرنامج

mailto:Legislative-Assistance.Contact-Point%40iaea.org?subject=Legislative-Assistance.Contact-Point%40iaea.org
www.iaea.org/about/office-of-legal-affairs


22-00484A

وصف األنشطة الرئيسية للبرنامج

وصف النشاطنوع النشاط

 -1 
التواصل 
التوعوي

النشاط الرئيسي (األنشطة الرئيسية): اجتماع توعوي

إلى  الشاملة و/أو أهمية االنضمام  الوطنية  النووية  التشريعات  الوعي بعناصر  الهدف هو اإلعالم ورفع مستوى  الهدف: 
الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، فضالً عن مناقشة مسائل محددة

الجمهور المستهدف: صانعو القرارات و/أو واضعو السياسات و/أو كبار المسؤولين و/أو البرلمانيون  

المدة: يتألَّف هذا النشاط عادة من سلسلة من االجتماعات الثنائية القصيرة المركزة )عادة من يوم إلى يومين( 

ذ جنباً إلى جنب مع حلقة عمل وطنية بشأن القانون النووي )عادة  النشاط ذو الصلة (األنشطة ذات الصلة): غالباً ما يُنفَّ
من يوم إلى ثالثة أيام(؛ ورهناً بحالة مشروع القانون، يُعقد إلى جانبه اجتماع استعراض ثنائي

ذ داخل البلد أو افتراضيًّا أو في مقر الوكالة الصيغة: يُنفَّ

  -2
حلقة العمل

النشاط الرئيسي (األنشطة الرئيسية): حلقة عمل وطنية بشأن القانون النووي )وحلقة عمل إقليمية أو دون إقليمية(

الهدف: الهدف هو زيادة فهم الجهات المعنية للصكوك القانونية الدولية وعناصر التشريع النووي الوطني الشامل، فضالً 
عن المواضيع المحددة التي تهم البلد؛

د  تتيح حلقات العمل اإلقليمية أو دون اإلقليمية فرصة لصوغ خطط عمل ثنائية غير رسمية للمساعدة التشريعية التي تجسِّ
المساعدة التي ستقدمها الوكالة في المستقبل

والهيئات  الصلة  ذات  والوزارات  الرقابية  الهيئة  عن  ممثلون  فيهم  بمن  المعنية،  الجهات  مختلف  المستهدف:  الجمهور 
األخرى

المدة: تعتمد على النطاق المتفق عليه وما إذا كانت حلقة العمل مقترنة بنشاط ذي صلة )أنشطة ذات صلة( )عادًة من يوم 
إلى ثالثة أيام(

تُعَقد حلقة العمل اإلقليمية أو دون اإلقليمية عادة مرة كل سنتين لكل منطقة إقليمية/دون إقليمية )وتدوم عادة من 4 إلى 
5 أيام(

النشاط ذو الصلة (األنشطة ذات الصلة): غالباً ما تُعَقد جنباً إلى جنب مع اجتماع توعوي و/أو استعراض تشريعي

الصيغة: تُعقد داخل البلد أو افتراضيًّا أو في مقر الوكالة  
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االستعراض 

التشريعي

النشاط الرئيسي (األنشطة الرئيسية): استعراض مكتبي واجتماع استعراض ثنائي 

هذا  كان  إذا  ما  لتحديد  مرسوم(  أو  تشريع  أو  )قانون  الحالي  التشريع  أو  القانون  لمشروع  الوكالة  استعراض  الهدف: 
ر أساساً مناسباً لتنفيذ الصكوك والمعايير واإلرشادات القانونية الدولية ذات الصلة ومناقشة التعليقات المقدمة  التشريع يوفِّ

خالل اجتماع استعراضي ثنائي )اجتماعات استعراضية ثنائية( مع واضع )واضعي( التشريعات والمسؤولين اآلخرين

الجمهور المستهدف: واضع )واضعو( التشريعات، وأعضاء فريق الصياغة وغيرهم من المسؤولين

المدة: استعراض مكتبي )يُكتمل عادًة في فترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع )حسب الحاجة إلى الترجمة(( واجتماع استعراض 
منها  يُطلب  حيث  مستمرة  عملية  الوكالة  تقدمها  التي  المساعدة  تكون  ما  وعادة  أيام(.  ثالثة  إلى  يوم  من  )عادًة  ثنائي 

استعراض عدة نسخ من مشروع القانون  

النشاط ذو الصلة (األنشطة ذات الصلة): غالباً ما يقترن بحلقة عمل وطنية بشأن القانون النووي و/أو اجتماع لرفع 
مستوى الوعي

الصيغة: يُجرى أوالً عن طريق استعراض مكتبي، يليه اجتماع استعراض ثنائي مع واضع )واضعي( التشريعات داخل 
البلد، أو افتراضيًّا أو في مقر الوكالة  
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بناء القدرات

النشاط الرئيسي (األنشطة الرئيسية): الدورة التدريبية بشأن القانون النووي التي تنظمها الوكالة والمنح الدراسية 
والزيارات العلمية الخاصة بكل بلد

الهدف: التدريب من أجل تعزيز القدرات الوطنية لدعم الصياغة التشريعية والتحليل ولزيادة فهم خصائص القانون النووي

الجمهور المستهدف: واضعو التشريعات وأعضاء فريق الصياغة وغيرهم من المسؤولين

القانون  بشأن  الدولية  الدراسية  )والدورة  النووي  القانون  بشأن  السنوية  التدريبية  الدورة  لحضور  مالي  دعم  الصيغة: 
النووي التي تنظمها وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(؛ وحلقة دراسية وطنية/
الرقابية  الهيئات  أو  للوكالة  التابع  القانونية  الشؤون  مكتب  إلى  بلد  بكل  علمية خاصة  زيارة  أو  دراسية  ومنحة  إقليمية؛ 

الوطنية - رهناً بترشيح مرشحين مؤهلين، ورهناً بحالة مشروع القانون، والتقييمات ذات الصلة واألولويات الوطنية


